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 :چکیده

باشد. چرا که عدم توجه به آن کیفیت یکی از موضوعات کشاورزي مطرح در جهان امروز میتولید محصوالت سالم و با

موجب خسارات محیطی، انسانی و اقتصادي گردیده اسـت. در ایـن راسـتا نقـش تولیدکننـدگان بـه عنـوان مـدیران         

باشد. این تحقیق بـا هـدف شـناخت سـبک     محصوالت میکشاورزي از عوامل موثر در حرکت به سمت تولید این نوع 

در سـه منطقـه    95-96اي به صورت پیمایشی در سـال  داران نسبت به تولید محصوالت سالم گلخانهمدیریتی گلخانه

 150هـا توسـط   داده هشتگرد، نظرآباد و چهارباغ استان البرز انجام گردیده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده اسـت. 

. نتایج نشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SmartPLSو  Spssافزار آوري و توسط نرمجمع ايگلخانهواحد 

متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي، فنی و مدیریتی تفاوت معناداري را در رویکردهاي مختلف مدیریتی بـا هـم   داده است 

-طق مختلف تحقیق نیز داراي اختالف معنـادار مـی  چنین متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی در منادارند، هم

باشند. تحصیالت، هزینه کل و تمامی متغیرهاي مدیریتی رابطه معناداري با تولید محصوالت سالم دارند. تحصیالت با 

درصـد، مهـارت    8/65درصـد، مهـارت تکنیکـی بـا      9درصد، مهارت ارتباطی با  8/72درصد، سطح زیرکشت با  6/23

اي در تاثیر مثبت  و معناداري بر تولید محصـوالت سـالم گلخانـه    5/12ریزي با درصد و مهارت برنامه 6/26کنترل با 

هـاي مـدیریتی بـه صـورت غیرمسـتقیم بیشـترین میـزان        این استان دارند. رویکردهاي مدیریتی با تاثیر بـر مهـارت  

 اي در استان البرز دارد.اثرگذاري را بر تولید محصوالت سالم گلخانه

  اي، مدیریت، استان البرز: محصوالت سالم، تولید گلخانههاواژه کلید
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  مقدمه 1- 1

کشاورزي بعد از انقالب سبز و گسترش تفکر افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق ترویج اسـتفاده  

از سموم و کودهاي شیمیایی مشکالت فراوانی را براي محیط زیست و سالمت افـراد جامعـه در جهـان بـه     

 کیفیـت  و تسـالم  موضوع امروز جهانو نوین  اساسی هايیکی از چالش که ايگونهوجود آورده است. به 

نـوع ترکیـب شـیمیایی     300ایران نیز استفاده بیش از . در کشاورزي باشدمی غذایی و کشاورزي محصوالت

 بـراي  ايعدیـده  مشـکالت  حشـرات  و آفـات  کنتـرل  منظور به شیمیایی کودهاي و هاخطرناك نظیرآفتکش

از . )1388(قربانی و همکـاران،   ورود به بدن به وجود آورده است ایاي این مواد پس ازبق با کنندگانمصرف

شـده   کنترل شیمیایی هاينهاده از آنها تولید پروسه در که اياین روي تولید محصول سالم بخصوص گلخانه

جامعه گـامی مهـم در   افراد  سبدغذایی آنها در قراردادن و مشخص استفاده شده باشد زراعی به هايروش و

محـدود کـردن مصـرف سـموم و کودهـاي       بـود.  خواهد المس ايحرکت به سوي کشاورزي پایدار و جامعه

دانـش و آگـاهی    باتوجـه بـه اینکـه فقـدان     باشد،شیمیایی الزمه حرکت به سمت تولید محصوالت سالم می

، 1زون(بـان  آیداي در اجراي عملیات خوب کشاورزي به حساب میذینفعان و تولیدکنندگان محدودیت عمده

هـا از خطـرات   کنندگان و آگاه کـردن آن صحیح تولیدکنندگان و مصرفآموزش لذا الزم است که با  ).2013

از ایـن مـواد در تولیـد و مصـرف      شیمیایی زمینه را براي استفاده کمتر کش و کودهايمانده سموم آفتباقی

هـاي  نیازمند افزایش سطح دانش و مهـارت تر بیشاین گام ).  2009(محمودي،  الت سالم فراهم کردوصمح
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ي خود را به طورمؤثرتري سازد تا حرفههاي مدیریتی آنان را قادر می. مهارتباشدتولیدکنندگان میمدیریتی 

  ).2006(الریماوي و همکاران،  اداره نمایند

اي در اسـتان  هدف این تحقیق بررسی رویکردهاي مدیریتی نسبت به تولید محصـوالت سـالم گلخانـه   

یدن به این هدف، دراین فصل ابتدا به بیان مسئله و اهمیت انجام تحقیق پرداخته باشد. در راستاي رسالبرز می

. امید است گرددمیهاي تحقیق اشاره شده است و در ادامه به اهداف، سواالت تحقیق، محدوده و محدودیت

  اي سالم گردد.گشاي رسیدن به جامعهاین تحقیق راه

  

  یان مسألهب 1-2

خصـوص  یفیـت و سـالمت محصـوالت کشـاورزي بـه     مسئله حائز اهمیت عالوه بـر کمیـت، ک   امروزه

ها براي تولید محصوالت کشاورزي به دلیل امکـان کنتـرل عوامـل    . ایجاد گلخانهدباشاي مینهتولیدات گلخا

 تاثیرگذار محیطی همچون تغییرات دمایی، امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی، کنتـرل آفـات و  

استفاده بهینه از آب و خـاك، رانـدمان    هاي سرمازدگی و گرمازدگی و همچنینجلوگیري از پدیده ها،بیماري

، امکان کاربرد مناسب کود و سم و در نهایت تولید در خـارج  باالي تولید و دوام محصوالت پس از برداشت

 اخیـر رو بـه گسـترش بـوده اسـت     هاي و در سال اي را به خود اختصاص دادهجایگاه ویژه از شرایط زمانی

باشد هکتار می  9/9605اي سطح زیر کشت محصوالت گلخانهدر کشور ایران، ). 1385(پاشایی و همکاران، 

فرنگی هکتار زیر کشت توت 252جات، هکتار زیرکشت محصوالت سبزي و صیفی 6/6851که از این میزان 

-تن محصوالت گلخانه 9/1638489و مابقی به گل وگیاهان زینتی و دارویی اختصاص دارد که سالیانه میزان 

اي کشور، تولید محصول بنابراین با توجه به میزان تولیدات گلخانه. )1393نام، شود(بیاي در کشور تولید می
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هاي اصالحی در دز غیرخطرناك و شیمیایی و روشهاي آنها از نهاده تولید هايدر پروسهاي که سالم گلخانه

، کننده این موادغذایی را تهدید نکنـد گونه خطري مصرف، به طوري که هیچباشداي استفاده شده کنترل شده

هاي جـایگزین کنتـرل آفـات از    در تولید این محصوالت به دلیل استفاده از روش یکی از مسائل پیشروست.

بیولوژیکی و استفاده از کودهاي آلی و سـازگار بـا طبیعـت از قبیـل ورمـی کمپوسـت،       قبیل کنترل زراعی و 

پایداري محیط زیست تا حد فراوانی تضمین و در واقع گامی مهم در جهـت حرکـت بـه کشـاورزي پایـدار      

تـوان بـه   فراوانی دارند که از آن جمله می برداشته می شود. محصوالت سالم عالوه بر سالمت غذایی، فواید

هاي باالتر غـذایی، حفاظـت از منـابع آبـی، بهبـود تنـوع       ، ارزشمحصوالت متعارفطعم بهتر آنها نسبت به 

(رفیعـی،   زیستی، حفاظت خاك، بهبود وضعیت اقتصادي جوامع روستایی و افزایش صـادرات اشـاره نمـود   

هدف کاهش مصرف  با 2(IPM) هاي مدیریت تلفیقی آفاتدر قالب برنامه 1373در کشور ما از سال  ).1393

مچـون مبـارزه   هـاي کـم خطـر مبـارزه بـا آفـات ه      سموم شیمیایی زراعی و عطف توجه به مفاهیم و شـیوه 

رتبـه   WHO(3( بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهـانی حال آنکه،  ).1379 (آهومنش، بیولوژیک آغاز گردید

است، که متاسفانه این رتبه بسیار پایین بوده و علت اصلی آن  123کشور  192بهداشت سالمت ایران از بین 

بـه نحـوي دچـار     %90باشند لیکن، حدود مردم کشور سیر می %85رغم اینکه بیش از باشد. بهسوء تغذیه می

کشاورزي سالم وتهدیدي بـراي  گرسنگی سلولی هستند که این موضوع زنگ خطري براي تولید محصوالت 

  ). 1389 (ملکوتی، امنیت غذایی کشور می باشد

ها رسیبر اي کهبا رشد چشمگیري رو برو بوده است به گونه مصرف مواد شیمیایی در بخش کشاورزي

تـن در   هـزار 400و  میلیـون  2در یک دهه گذشته میزان مصرف کودهاي شیمیایی در ایران از دهد، نشان می
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و رجبـی و   2009متشـارزاده،  ( افزایش یافتـه اسـت   1387در سال تن هزار  300و میلیون  سهبه  1378سال 

کیلوگرم بـر هکتـار بـوده اسـت،      120میانگین مصرف جهانی کودشیمیایی  2011در سال  .)1390همکاران، 

بـه خـود   کیلـوگرم در هکتـار    445ترین کاربران کودهاي شیمیایی را به میزان نواحی آسیاي شرقی پرمصرف

هـاي شـیمیایی و   کـش ). براساس آخرین آمار فـائو براسـاس مصـرف حشـره    2014(فائو،  انداختصاص داده

کـش و از لحـاظ مصـرف    رتبه یازدهم از لحاظ مصرف حشـره  2012کودهاي شیمیایی، کشور ایران در سال 

سـالیانه بـیش از    .)FAOSTAT،  2015( در میان جهان را به خود اختصاص داده است 26کودهاي نیتراته رتبه 

به طور میـانگین بـه ازاي هـر سـه نفـر      و د شوکش شیمیایی در بخش کشاورزي مصرف میتن آفت 27000

ایرانی یک لیتر سم در تولید محصوالت کشاورزي بخصـوص میـوه و محصـوالت تـازه خـوري (سـبزي و       

بروز انواع . این خود به شودعرضه می گردند، به کار گرفته می اي تولید و به بازارصیفی) که به روش گلخانه

نقایص مادرزادي، تولد نوزادان با وزن کم، سقط جنین، بلوغ زودرس، تغییر در سیستم متابولیسم، اختالل در 

سیستم غدد داخلی، ضعف عضالنی، کاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کـاهش کـارایی سیسـتم    

-باشد، منجـر مـی  خصوص سرطان معده که سومین سرطان شایع در کشور میبهنواع سرطان ایمنی و بروز ا

  ).2012، 4والر و 1388(چایچی، گردد

باشد که از این می ايواحد گلخانه 366داراي ايهکتار سطح زیرکشت گلخانه 172استان البرز با وجود 

هکتـار   69و خیـار) و   فرنگـی سبزي(گوجههکتار صیفی و  48فرنگی، زیر کشت توتسطح هکتار  55 میزان

کیلـومتر   5225با وسـعتی حـدود    این استانکه در واقع  ،باشدهاي فصلی(پامچال، بنفشه و سیکالمن) میگل

 ايبه شیوه گلخانـه  راز کل محصوالت کشاورزي کشو %2درصد مساحت کشور و تامین کننده  32/0حدود 

                                                           
4   - Willer 



 

٦ 
 

دلیل برخورداري از شرایط اقلیمی متنوع، دارا بودن اراضی مسـتعد   . این استان به لحاظ جغرافیایی بهباشدمی

باشد. استان البرز به کشاورزي مناسبی را دارا می کشاورزي و میزان بارندگی مناسب نسبت به میانگین کل نیز

هاي ارتباطی مناسب زمینـی و هـوایی بـاال برنـده ضـریب      دلیل همجواري با شهر تهران و برخورداري از راه

 بـه دلیـل   در این استانبا سهولت ارائه محصوالت تولیدي بخش کشاورزي است.  خودکفایی و امنیت غذایی

سیل مهاجرت از شهرهاي اطراف داراي جمعیتی حدود دو میلیون و هفتصد و دوازده هزار و چهارصد نفـر،  

نماینـد و  اده مـی ها از محصوالت اسـتان اسـتف  بخش عمده آنچهارمین شهر پرجمعیت کشور ایران است که 

  .)1393نام، (بیدهدسالمت این محصوالت سالمتی افراد استان البرز را تحت تاثیر قرار می

رغم اینکه تولیـد محصـوالت سـالم آغـاز گردیـده ولـی       که چرا علی سوال اساسی این استحال آنکه 

مصرف موادشیمیایی رو به و  اندنداشته استان البرزدر سبد غذایی افراد  محصوالت سالم و ارگانیک جایگاهی

هـاي تحقیقـاتی،   مورد مطالعه قرار داد، عدم استفاده از یافته تتوان به سواالیکه م هاییپاسخ ؟افزایش است

کنندگان و تولیدکنندگان از محصوالت سالم، عـدم دانـش و اطالعـات کـافی در مـورد      عدم استقبال مصرف

و عـدم مـدیریت صـحیح در    هاي مدیریتی در اتخاذ تصـمیمات  محصوالت سالم و عدم دسترسی به مهارت

  باشد.اي میواحدهاي کشاورزي بخصوص واحدهاي گلخانه

داران، اي و سبک مـدیریتی گلخانـه  هاي واحدهاي گلخانهبا شناخت وضعیت و چالش تحقیقدر این 

اي اسـتان البـرز مـورد    در تولید محصوالت سالم گلخانـه هاي مدیریتی و مهارت هاطوح متفاوت توانمنديس

حل هاي منطقـی و  اي تعیین و راهمطالعه قرار خواهد گرفت و عوامل مؤثر بر تولید محصوالت سالم گلخانه

  گردد.رهنمودهاي الزم در روند رشد و توسعه تولید این محصوالت ارائه می
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  اهمیت و ضرورت تحقیق  1-3

جهت بهبود عملکرد و افزایش تولید از اهمیت توجه به عنصر مدیریت در در توسعه بخش کشاورزي، 

هاسـت کـه بـه    اي از مهـارت اي برخوردار است. در کل فرایند مدیریت در واحدهاي گلخانه مجموعـه ویژه

دار اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرد و بتواند تغییراتی را بـه اجـرا آورد کـه عملیـات را بـه      گلخانه

هاي دار در نقش مدیر تولید بدون آشنایی در پذیرش شیوهت دهد. گلخانهسمت اهداف پیش بینی شده حرک

(حـاجی ملکـی و    توانـد بـه فعالیـت اقتصـادي بپـردازد     نوین و برخورداري از یـک مـدیریت منطقـی نمـی    

انـش و مهـارت   وري منابع این بخش نیازمند افـزایش دائمـی سـطح د   افزایش بهرهبنابراین ). 1390همکاران،

رسد که به دلیل مدیریت نامناسـب  برداري و تولیدکنندگان کشاورزي است. به نظر میي بهرهمدیران واحدها

هاي کشـاورزي  نسبت به استفاده مطلوب از نهاده دارانگلخانه هاي مدیریتیه دلیل نداشتن مهارتکه اغلب ب

بسـیاري از مراکـز    ).1392بـاغ و حیـاتی،   قرهکند(کراريمیاست، بخش کشاورزي روز به روز ناکاراتر عمل 

شانس ابتال به سرطان  1950ها در دهه کشاند که مواد شیمیایی موجود در آفتحفاظت محیط زیست دریافته

بوده است. امـا امـروزه ریسـک ابـتال      20به  1دستگاه گوارش در شهروندان امریکایی در طول دوره زندگی 

نتایج مطالعه بر روي افراد مبتال حاکی از باالبودن سطح دارد. در این رابطه  8به  1دوبرابر شده و نسبتی برابر 

در کشـورهاي   .)2008،  5هاوارد و بري( باشدها در عضو سرطانی بیمار در مقایسه با افراد سالم میکشآفت

هاي ناشی از بقایـاي  کودك زیر پنج سال از عوارض بیماريهزار  500و میلیون یک در حال توسعه هر سال 

 دهنـد میلیون نفر جـان خـود را از دسـت مـی     3برند و بیش از شیمیایی موادغذایی رنج می ترکیبات سمی و

  .)1390(مرادي و امیدي نجف آبادي، 

                                                           
5 - Howard and Barry 



 

٨ 
 

کننده بـه محصـوالت کشـاورزي سـالم و بـا      با توجه به اهمیت صادرات محصوالت و تقاضاي مصرف

ن در تضـمین امنیـت و   کشـاورزا کیفیت و ایمن مطابق قوانین استانداردهاي جهـانی بـه منظـور پاسـخگویی     

المللـی  اعمال مقررات سالمت محصول و الزامات ملی و بین کنندگانایی و تامین نظر مصرفسالمت موادغذ

    ).2014، 7و آچینگ 6،2013مانکب( ال گسترش استحنیز در 

یکی از دالیل بی توجهی به کشاورزي در ایـران، هماننـد دیگـر کشـورهاي در حـال توسـعه، افـزایش        

گذاران بر تولید هرچه بیشتر براي دستیابی به امنیت غذایی و فداکردن کیفیت براي جمعیت و تصمیم سیاست

هـاي رایـج فعلـی بـه     رسد بقاي بخش کشاورزي در ایران به تغییر سـامانه رسیدن به کمیت است. به نظر می

به رشد کشور، منابع طبیعـی را   هاي پایدارتر وابسته باشد که ضمن تولید غذاي کافی براي جمعیت روسامانه

  .)2010 ، 8(مبگا حفظ، از آلودگی محیط زیست جلوگیري و سالمت غذایی را تضمین کند

اهمیـت خاصـی بـه     باید همین راستا براي دستیابی به غذاي سالم به منظور نیل به یک زندگی پویا،در 

هـاي  لذا الزم اسـت کـه بـا آمـوزش     ). 1387کیفیت محصوالت غذایی داده است (صیفخانی و عباس زاده، 

کـش و کودهـاي   کنندگان و آگاه کردن آنها از خطرات باقی مانده سموم آفتصحیح تولیدکنندگان و مصرف

 ردمصـرف محصـوالت سـالم فـراهم کـ      شمیایی زمینه را براي استفاده کمتـر از مـواد شـیمیایی در تولیـد و    

  .)2009محمودي و مهدوي دامغانی، (

-گلخانه درصد از محصوالت تولیدي 2توجه به دارا بودن اراضی وسیع کشاورزي حدود  استان البرز با

هاي علمی غنی، مراکز تحقیقات و انستیتوهاي فعـال در  چنین دارا بودن قطبهمنماید. کشور را تامین می اي

باتوجه بـه  تواند در راستاي افزایش کیفیت محصوالت کشاورزي موثر واقع شود که زمینه کشاورزي خود می

                                                           
6  -  Mankeb 
7 - Achieng  
8   - Mbaga 
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-باشد الزم اسـت کـه ارائـه محصـوالت سـالم کشـاورزي علـی       اینکه چهارمین شهر پرجمعیت ایران نیز می

توجه نموده شوند اي که به صورت روزانه در بازارهاي این استان و استان تهران عرضه میالخصوص گلخانه

هاي تولید باشـد.  ستان البرز از اولویتو تالش براي ارائه محصوالت با کیفیت همراه با کمیت باالي آنها در ا

هاي الزم براي تولید محصوالت باکیفیـت بـراي   داران آموزشبراین اساس باید به کشاورزان استان و گلخانه

 نام،(بیالمللی و صادرات این محصوالت اقدام پذیردها و گسترش عرضه آنها در بازارهاي بینتوسعه نوآوري

1393.(  

ها و توانمندي مـدیران واحـدهاي   ین پژوهش نقش عنصر مدیریت، مهارتوق در ابا توجه به مطالب ف

برنـده در تولیـد   گیرد تا بـدین وسـیله عوامـل بازدارنـده و پـیش     یاي استان البرز مورد بررسی قرار مگلخانه

ها اي رشد و توسعه آنهاي عرضه کشور مشخص و راهکارهاي مناسب برمحصوالت سالم در یکی از قطب

  .ارائه گردد

  

  تحقیقسواالت   1-4

اي در رویکردهاي مختلف مدیریتی انتخاب شده آیا وضعیت اجتماعی و اقتصادي واحدهاي گلخانه .1

 متفاوت است؟

عوامل مؤثر بر تولید محصوالت سالم گلخانه اي در رویکردهـاي مختلـف مـدیریتی انتخـاب شـده       .2

 کدامند؟

اي در اي و تولیـد محصـوالت سـالم گلخانـه    گلخانـه آیا بین میـزان عملکـرد اقتصـادي واحـدهاي      .3

 اي وجود دارد؟رویکردهاي مختلف مدیریتی انتخاب شده رابطه
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اي در مناطق مختلف تحقیق داران چه تاثیري بر تولید محصوالت سالم گلخانهسبک مدیریتی گلخانه .4

 دارند؟

 

   تحقیقاهداف  1-5

  هدف کلی

رویکردهاي مختلف مدیریتی در تولید محصـوالت سـالم    شناخت و بررسیهدف کلی در این تحقیق، 

  اي استان البرز می باشد. گلخانه

  

  اهداف جزئی 

 ،اي استان البرزداران واحدهاي گلخانههاي گلخانهسی وضعیت موجود و شناسایی ویژگیربر .1

 ،اي استان البرزهاي واحدهاي گلخانهالششناسایی وضعیت جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی و چ .2

 ،اي استان البرزداران واحدهاي گلخانهشناخت سبک هاي مدیریتی در میان گلخانه .3

  .باشدمیاي در استان البرزتعیین عوامل مؤثر بر تولید محصوالت سالم گلخانه .4
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  تحقیق همحدود 6-1

  محدوده موضوعی 6-1- 1

داران استان البرز در مدیریتی گلخانهاین تحقیق از نظر موضوعی محدود به بررسی رویکردهاي مختلف 

  شود.تولید محصوالت سالم می

  

 محدوده مکانی 6-1- 2

هاي ساوجبالغ و شهرستان در سه منطقه چهارباغ، هشتگرد و نظرآبادمحدوده مکانی این تحقیق را 

 دهند.استان البرز تشکیل می نظرآباد

  

  محدوده زمانی 6-1- 3

  شود.می 1395-1396این تحقیق از لحاظ زمانی محدود به سال زراعی 

 

  تحقیقهاي محدودیت 7-1

  باشد:هاي تحقیق حاضر شامل موارد زیر میترین محدودیتبرخی از مهم

منجر به جمـع آوري اطالعـات از دو   داران و منسجمی از اطالعات گلخانهنبود منبع جامع   .1

 گردید، داراناتحادیه گلخانهمنبع نظام مهندسی کشاورزي و 

-عدم همکاري جهادکشاورزي استان البرز در تحویل اطالعات جامعه آماري درجهت جمع  .2

 آوري اطالعات و دریافت از طروق دیگر گردید.منجر به کندي روند جمع هاي تحقیقآوري داده

ــگاهی     .3 ــري آزمایش ــدازه گی ــاالي ان ــه ب ــالمت   هزین ــاظ س ــه لح ــدي ب ــوالت تولی   محص
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  مقدمه 2-1

. فصـل دوم  ددهـ مـی  شکل تجربی و نظري هايحوزه در آن ادبیات را تحقیقاتی هرکار راهنماي و بدنه

باشـد بـه   بخش اول که مبـانی نظـري تحقیـق مـی    پردازد. در شناخت مفاهیم میاین تحقیق در سه بخش به 

جهـان،   و ایـران  در سـالم  محصـوالت  وضـعیت  سـالم،  محصـول  تولیـد  تاریخچـه  سـالم،  محصول تعریف

 مفـاهیم  و آن انواع و گلخانه همچنین هاي تولید محصول سالم،سالم و شاخص محصول تولید استانداردهاي

مـدیریتی پرداختـه    رویکردهـاي  و مـدیریت  وظایف تی،مدیری هايمهارت و مدیریت موضوع، این با مربوط

شده است.  بخش دوم این فصل پیشینه تحقیق است که به مطالعات انجام شده در داخل و خـارج از کشـور   

سازي موضوع، درك تا با شفافپردازد و در بخش سوم تدوین چارچوب نظري تحقیق انجام گرفته است می

  تر گردد.آن راحت

  
  

  بخش اول : مبانی نظري تحقیق  2-2

  

  تعریف محصول سالم 1-2-2

 هاي شیمیایی در حد مجاز بر طبق استاندارهايمحصول سالم محصولی است که در پروسه تولید آن از نهاده

اي که خطري محیط گونهاستفاده گردد ، به (IPM) و مدیریت تلفیقی آفات GAP 9)(عملیات خوب کشاورزي

 حـدمجاز  داراي یا فاقد محصوالت) محصول سالم را 1392ترکمان ( کننده را تهدید ننماید.زیست و مصرف

                                                           
9 - Good Agricultural Practices 



 

 
 

 و اسـتانداردها  کشـاورزي،  خـوب  هايمدیریت اعمال ماحصل و وسموم فلزات عناصر، کش، آفت باقیمانده

  نماید.هستند، تعریف می  ١HACCP ،GAP ، 2GH ،IPMمانند  مدیریتی هايبرنامه

  

  سالم محصول تولید تاریخچه 2-2-2

 به منجر غذایی امنیت از تريمناسب سطح به دستیابی و کشاورزي تولیدات گسترش به افزون روز نیاز

مـیالدي   70دهـه  طول در. و ظهور انقالب سبز گردید میالدي 60 دهه در شیمیایی هاينهاده رویهبی مصرف

 ظهور و آفات شده مقاوم باعث تنها نه شیمیایی مواد سایر و هاکشآفت حد از بیش استفاده که شد مشخص

 اسـت  انداخته مخاطره به نیز را انسان سالمتی و زیست محیط پایداري بلکه شده، هاآن از جدیدي هاينسل

 کشـاورزي  و ارگانیـک  کشاورزي جمله از جدید هايرهیافت 1970 دهه از بعد. )1386 همکاران، و اسکو(

 و کننـده مصـرف  هـاي خواسـته  تـامین  منظور به کشاورزي متعارف تولید براي هاییجایگزین عنوان به دقیق

 نظـارت  که )GAP( کشاورزي خوب عملیات 1997 سال از پس. شدند گرفته نظر در کشاورزي در پایداري

 سراسر در داد،قرارمی توجه مورد سالم محصول تولید براي اولیه اولویت یک عنوان به را مصرف به تولید از

 و آفـات  تلفیقـی  مـدیریت  مانند نوین هاينظام کاربرد از کشاورزي خوب عملیات مبناي. گردید آغاز جهان

 سالم موادغذایی برنامه ).2010، 3آکایا( است سالم کشاورزي محصوالت تولید براي محصول تلفیقی مدیریت

در ایران حرکت در مسیر تولید محصـول سـالم از    .)1393 نژاد،بریم( است شده عملیاتی 2001 سال در سالم

 زی�ر سـطح  بودن اندك به توجه با رسدمی نظرساله شروع شد که به  10در قالب یک برنامه ملی  1374سال 

                                                           
1 - Hazard Analysis Critical Control Point 
2 - Good Handling Practices 
3 - Akkaya 



 

 
 

 تـا  1381 سال در. )1394(زارع،  است بوده اندك برنامه این توفیق محصوالت، گونهاین بازار رونق و کشت

 مشـارکتی  فراینـد  یـک  عنـوان  به مزرعه در مدرسه شیوه به سالم محصول تولید FAO( 1(فائو کمک با 1383

 و شـد  اجرا پایلوت صورت به) سمنان و مازندران گیالن،( کشور از مناطقی در پروژه این اجراي در توانمند

 سایر همیاري و همکاري با و ترویج دفتر توسط ملی صورت به تاکنون 84 سال از که گردید باعث آن نتایج

 زیـاد  جمعیـت  دلیـل  بـه  ولـی  گیرد انجام کشاورزان براي نباتات حفظ و خاکشناسی زراعت، مانند هابخش

 حاصـل  محصـوالت  اینگونه کمی تولید در گیريچشم نتایج هاآن تملک تحت اراضی کوچکی و  کشاورزان

  )1394 زارع،( است نشده

  

  ایران جهان و در وضعیت تولید محصوالت سالم 3-2-2

ها بدون نتایج به دست آمده، میزان سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي و باغی که تولید آنبراساس 

درصد از کل سطح زیـر کشـت    2/7و  1گیرد، به ترتیب میاستفاده از سموم شیمیایی و کودشیمیایی انجام 

درصـد   3/0 ی جهان در ایران قـرار دارد و فقـط  درصد اراض 2/1دهد. با توجه به اینکه ایران را تشکیل می

بت بـه میـانگین کـل جهـان     شود، در وضعیت بهتري نسسموم شیمیایی مصرفی جهان در ایران مصرف می

  .)1393(رفیعی،  قرار دارد

  

  

  

                                                           

1 - Food and Agriculture Organization of the United Nations 



 

 
 

  استانداردهاي تولید محصول سالم 4-2-2

استاندارد محصول سالم مجموعه اصول، ضوابط، معیارها و مقررات فنی بـراي بـه حـداقل رسـانیدن     

). 1392شیمیایی، میکروبیولوژي و فیزیکی در تولید محصوالت کشـاورزي اسـت (ابراهیمـی،    هاي آلودگی

  :چهار استاندارد و برنامه مدیریتی عبارتند از

 

  )IPM( مدیریت تلفیقی آفات 1-4-2-2  

 ترکیبـی  ابزارهـاي  وسـیله  بـه  آفـات  کـردن  مدیریت براي پایدار رهیافت مدیریت تلفیقی آفات یک 

 و سـالمتی  اقتصـادي،  هـاي ریسـک  کـه  است درست هايروش به شیمیایی و فیزیکی زراعی، بیولوژیکی،

 سـال  در تلفیقی آفـات ابتـدا   مدیریت .)2010، 1ايماریون مار( رساندمی مقدار حداقل به را محیطیزیست

 کشـاورزي  و بـار  و خـوار  سـازمان  توسـط  ایـده  ایـن  نیز 	1967 سال در شد، مطرح 2استرن توسط 1959

 به را آفات تلفیقی مدیریت اساسی اهداف) 1376( همکاران و کوچکی .گردید تایید  FAO 3)(ملل  سازمان

  :نمایندمی بیان زیر شرح

 هـاي فعالیـت  دیگـر  عبـارت  بـه  اسـت،  آفـات  تلفیقی مدیریت زمان در اقتصادي سودآوري حفظ )1

 . گیردمی انجام باشد، داشته توجیه اقتصادي نظر از که زمانی تنها آفات تلفیقی مدیریت

 حفـظ . باشد داشته مفید حشرات جمعیت روي بر را فشار کمترین که مدیریتی هايروش انتخاب )2

 .است زیست محیط روي بر مدیریتی هايروش اثر رساندن حداقل به محیط، کیفی خصوصیات

                                                           
1 - Marion Murray 
2 - Stern 
3 - Food and Agriculture Organization  
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Abstract: 

Nowadays, producing healthy product is one of the most important subject in the world. 

Because not having enough attention to this makes lot of humans and enviromental damages, 

also economic loss. So producers as agricultural managemnet paly the main role in this. This 

search with main goal of recognition on management approaches in producing healthywas 

done in Alborz Province. It is a particular search with 150 greenhouse manager in three 

section of Alborz Province, Nazarabad, Hashgerd and Chaharbagh on 2016 until 2017. These 

greenhouses should cultivate fruit like strawberry or vegetables like tomato or cucumber that 

the people use them daily, because we should measure their experiences in providing healthy 

product. This survey was doing by questionnaire with all of them, that the questionnaire’s 

validity was confirmed by Mohaghegh Ardebili’s master and University of Tehran’s 

professors and its reliability confirmed with Cronbach's alpha. After collecting the data, we 

analyzed them with SPSS and SmartPLS. Results showed that all society factors, economic 

factors, teknical factors and management skilld has discrepancy in differenct managmnet 

approaches, also showed there are positive correlation between education, total cost and all 

management skills with producing healthy products. Influence of education is 23.6 %, 

communication skills is 9 %, technical skills is 65.8%, control skills is 26.6% and planning 

skills is 12.5% on producing healthy products. At the end find that Management approaches  

with influence on managemnet skills has the most impress on producing healthy products in 

Alborz Province. 
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