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 چکيده
 فقدان دلیل به کشاورزی باالی ریسک کنار در غذایی، مواد به افزون روز نیاز و جمعیت افزایش

 نیز و کشت مستعد اراضی یافتن برای باید که است مهمی مسئله ایران در مدوّن، ریزی برنامه

 ایجاد. شود واقع توجه مورد تولید، بازده افزایش برای موجود امکانات و عوامل از بهینه ی استفاده

 همچون محیط گذار تأثیر عوامل کنترل امکان دلیل به کشاورزی محصوالت تولید برای ها گلخانه

 از بهینه ی استفاده همچنین و گرمازدگی و سرمازدگی های پدیده از جلوگیری دمایی، تغییرات

 زمانی، شرایط از خارج در تولید نهایت در و سم و کود مناسب کاربرد امکان نیز خاک، و آب منابع

 کشت نقش بررسی به پژوهش این اساس، همین بر. است داده تولید از نوع این به ای ویژه جایگاه

 تنکمان دهستان بررسی با البرز استان در اقتصادی بُعد بر تأکید با روستایی توسعه در ای گلخانه

 پیمایشی و اسنادی روش دو از و بوده تحلیلی -توصیفی صورت به پژوهش این. پذیرفت صورت

 روستایی مدیران و روستاییان بین در پرسشنامه دو تهیه با پیمایشی روش در. است شده استفاده

 هفت بررسی با و گردیده استفاده میزان - رتبه روش از ها پرسشنامه توزیع در. گرفت صورت

 در است شده گرفته نظر در روستا هر جمعیت درصد01 انتخاب با تنکمان دهستان از روستا

 از نیز آماری تحلیل و تجزیه جهت. گردید توزیع پرسشنامه 872 کوکران فرمول براساس با مجموع

 تنکمان، دهستان در ای گلخانه کشت اینست، گویای پژوهش نتایج. گردید استفاده spss افزار نرم

 این زندگی کیفیت ارتقای باعث و داشته منطقه روستایی توسعه و اقتصاد در شایانی و بارز نقش

 ..است آورده فراهم را منطقه پایداری زمینه همچنین و گردیده منطقه
 

 .، توسعه روستایی، استان البرز، بُعد اقتصادي، کيفيت زندگیگلخانه، تغييرات دمایی :يديکل واژگان
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 مقدمه 

نسبت  یگوناگون یهاینگران شود،یخوانده م جیرا یکه امروزه، کشاورز یاز کشاورز یسامانه ا یریو با شکل گ ستمیقرن ب لیاز اوا

 ژهیبه و ،یبرون مزرعه ا یاز حد نهاده ها شیگذشته و  با کاربرد ب یسده  یها انهیدغدغه ها در م نیا.  سامانه ابراز شد نیا یامدهایبه پ

مفهوم  شیدایبه پ تیشدت گرفت که در نها نیگزیجا یافتهایره افتنی یو تتشها برا افتی شیافزا ،یمصنوع ییایمیش یها شتککودها و آف

.  است عتیطب یفیو ک یکم یها هیمنابع و سرما یاز اصل حفظ و نگهدار یناش داریپا یتفکر کشاورز [0].منجر شد داریپا یکشاورز

چند سال گذشته بحث  [8]. بهره مند شوند یعینسل حاضر از منابع طب یبتوانند به اندازه  دیبا زین ندهیآ یدر نسلها دگاه،ید نیبراساس ا

و مجامع  یاست به طور خاص مورد توجه محافل دانشگاه داریپا یاز کشاورز یکه شاخه ا کیارگان یبه طور عام و کشاورز داریپا یکشاورز

 یداریپا جادیاست که هدف آن ا یدر کشاورز یافتیره ک،یارگان یکشاورز.قرار گرفته است رانیا یکشاورز یریگ میو تصم یاستگذاریس

«  ،یخاک، موادآل ،یمؤلفه ها مانند مواد معدن یاشاره دارد که تمام دیتول یدر سامانه  یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یانسان یهمه جانبه 

و موجب  ردیگ یدامها و انسان را در برم اهان،یموجودات، حشرات، گ زیراست و به مفهوم  یکشاورز» موجود زنده  کیعنوان  همزرعه ب

 [0] .شودیم داریو پا میخود تنظ کپارچه،ی تیکل کی جادیا

 ازین.  ستین دهیپوش یبر توسعه اقتصاد کشور برکس یکشاورز یتهایبر توسعه فعال یمبن ییتوسعه روستا تیو اهم ریتأث امروزه

بر روند رشد و توسعه  یلطمه بزرگ ردیقرار گ یتوجه یاست که اگر مورد ب یتیواقع ییروستا یکشور به کشاورز یمختلف اقتصاد یبخشها

حاصل از آن و استفاده  یارز یبه درآمدها ازیکشور و ن ندهیو آ یدر اقتصاد فعل ییروستا یتهایفعال یتوسعه  تیقبول اهم. کشور خواهد زد 

بخش  نیا یهایاز توانمند یریبهره گ. دینمایمسلم م یرا امر یضرورت توجه به بخش کشاورز ،یمصرف داخل یبخش برا نیا داتیاز تول

حرکت رو به رشد  یمحکم برا یانیبن تواندیبه آن م شتریب تیرسانده و توجه و عنا یاری شیخو یکشور را در تحقق اهداف توسعه ا تواندیم

 ند،یآ یهم به شمار م یتوسعه مل یربنایو ز هیروستاها در واقع،  به عنوان قاعده نظام سکونت کشور پا [3].دینما یزیر یپ یو توسعه مل

به عنوان وجه  یکشاورز انیم نیو در ا ییتوسعه روستا یتهایها و قابل هیدر ارتباط با پا یشتریب یها یزیر امهاست که برن یضرور نیبنابرا

در  [4.]دبخشها را به دنبال دار ریتوسعه سا یکه رشد و توسعه بخش کشاورز رایز ردیگ یبرنامه ا نیصورت چن نانیروستانش تیغالب فعال

، به لحاظ محدودیت های آب و خاک و هم چنین محدودیت در کنترل عوامل اقلیمی و بیولوژیک در فضای باز، توسعه کشت  لیشرایط فع

که  ییاز آنجا نیهمچن [5]د مواد غذایی با استفاده بهینه از منابع و انرژی استگلخانه ای یکی از بهترین راهبردهای پیشنهادی برای تولی

خشک جهان قرار دارد، همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده و بحران  مهیاست که در مناطق خشک و ن ییازجمله کشورها رانیا

 یها ازیآب از ن نیتام ات،یح یادامه  یبرا نیبنابر ا. نموده است  ریمعضل درگ نیبا ا شیاز پ شی،کشور را ب ریاخ یدر سال ها یخشکسال

کمبود آب  نحال،یبا ا.  است ریاجتناب پذ یامر هیازمنابع اول نهیبه یاستفاده  ط،یبا مح یسازگار یو برا. بوده است کشور یکشاورز یضرور

 یدر جهت توسعه  یتواند گام یعامل، م نیا تیوضع باشد و هر گونه مساعدت در بهبود یدر کشور م یاقتصاد یتوسعه  یاز تنگناها یکی

 یفصل نیو همچن یمحصوالت کشاورز ی هیته یو به سبب آن تقاضا برا تیجمع شیافزا. باشد ییروستابه خصوص در مناطق  یاقتصاد

 دیو هم امکان تول ابدی شیافزا دیتول زانیتا هم م. ظر گرفته شوددر ن ییمردم راهکار ها ازین نیتام یمحصوالت سبب شده که برا دیبودن تول

 دینه تنها تول قیطر نیاز ا. در گلخانه است(وهیو م یاعم از سبز)راهکار ها کشت محصوالت نیاز جمله ا.باشد سریمحصوالت خارج از فصل م

که  یدر مناطق ژهیبه و یطیکنترل عوامل مح یاستفاده از روش ها. اقدام نمود دیتوان نسبت به تول یم یبلکه در هر فصل ابدی یم شیافزا

را تنها ( آب و خاک) اهیرشد گ یعوامل اصل یعیطب طیاساسا در شرا.از خود نشان دهد یشتریناسازگار باشد توانسته ارزش ب یجو طیشرا

نور، از دست  نیو هم چن طیمح یدما میکنترل و تنظ.ساخت اهیمناسب رشد گ یتا حدود...و یپاش ن،کودی،وجیاریآب قیتوان از طر یم

دو عامل را کامال کنترل و در  نیتوان ا یم یا خانهکه در کشت گل یدر صورت ستیکشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در آن ها ممکن ن

روش با مساعد  نیدر ا [6.]است یا-، کشت گلخانه 0 متراکم یکشاورز نینو یاز روشها یکی  ن،یبنابرا. نمود میتنظ اهیجهت رشد مطلوب گ

است از  یبیمحاسن و معا یروش دارا نیا. میرا بدست می آور یشتریب دیاز سطح کمتر، تول شتریب یکشت و صرف انرژ طینمودن مح

 [7]. به دست آورد شتریمحصول ب یتوانسطح مشابه تا ده برابر م کیدر  کهیدر واحد سطح است بطور شتریب دیروش تول نیمحاسن ا

به ( یپول و انرژ) ادیباعث شده تا کشاورز با صرف منابع ز تیمز نیکه ا. فصل محصول است ریغ دیروش تول نیا گریاز محاسن د 

. کنندگان است دیتوسط تول انرژی رویه روش، مصرف بی نیضعف عمده ا. هست زین یبیمعا یکار اقدام کند اما احداث گلخانه دارا نیا

مصرف  ای¬ارانهی یاستفاده کشاورزان از انرژ لیاقدام به کشت محصول نموده که در کشور ما به دل ادیز یانرژ رفکننده با ص دیتول هکیبطور

اما در . کند ینم یدر جهت کاهش مصرف انرژ یاقدام چگونهیکشاورز ه یانرژ نییپا متیق لیاست و به دل شترینقاط جهان ب گریاز د یانرژ

                                                           
1
 . Intensive 
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نحوه کشت، مشخص  یلذا، با بررس. خواهد شد( گرم و سرد کردن گلخانه یبرا) یانرژ هیصرف ته ورزاز در آمد کشا یقسمت عمده ا تینها

 [2]. نمود ریرا امکان پذ یکمتر یبا مصرف انرژ ادیز دیتول ،یدر جهت کاهش مصرف انرژ ییراهکارها هیبا ارا یتوانمی نمودن مراحل انرژ

 

 ضرورت تحقيق .2

یکی از روشهای مناسب در جهت استفاده بهینه از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی در عرضه تولید، بازاریابی، رقابتی کردن بخش 

بنابراین در شرایط فعلی، به لحاظ  [9]. کشاورزی، حضور در بازارهای جهانی و توسعه واحدهای بهره برداری گلخانه ای می باشد

حدودیت در کنترل عوامل اقلیمی و بیولوژیک در فضای باز، توسعه کشت گلخانه ای یکی از بهترین محدودیتهای آب و خاک و همچنین م

روستایی بخش عمده ای از حیات  از طرفی اقتصاد[ 5.] با استفاده از منابع و انرژی استراهبرد های پیشنهادی برای تولید مواد غذایی 

امروزه . به بهره برداری از زمین مبتنی است و در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد جامعه روستایی را در بر می گیرد و به طور عمده ای

اقتصاددانان توسعه تشخیص داده اند که بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای جهان سوم که مراحل اولیه توسعه صنعتی را تجربه می کنند 

با توجه به  [01]. عه صنعتی درون زا و متکی به خود به شمار می رودبه عنوان موتور محرکه ی توسعه ی سایر بخشها و سنگ بنای توس

 . مطالب فوق ضرورت انجام پژوهش مشخص می شود 

 

 اهداف پژوهش. 3

 .بین میزان محصول تولیدی گلخانه و قیمت مربوط به آنشناسایی رابطه  :1هدف 

 .که دارندبین  درآمد ساالنه مدیران و سطح تحصیالتی شناسایی رابطه   :2هدف 

 .بین سطوح زیر کشت در گلخانه ها و وضعیت اقتصادی در روستاشناسایی رابطه : 3هدف 

 

 پيشينه تحقيق .4
 : برخی مطالعاتی که در رابطه با موضوع مورد مطالعه انجام گرفته است 

استفاده از مدل برنامه ریزی خطی تعیین الگوی بهینه کشت زراعت تلفیقی متعارف و گلخانه ای با : ، در پژوهشی با عنوان[00]

مدلهای )نتایج نشان میدهد که تخصیص بهینه منابع، برای هر یک از فعالیتهای گلخانه ای و زراعی در مقایسه با شرایط موجود ، چندبخشی

متعارف به شکل چند همچنین وقتی که فعالیتهای گلخانه ای و تولید زراعی . درصد افزایش می دهد 20تا  84سودآوری را بین ( کالیبره

به طور کلی . درصد افزایش می یابد 83بخشی برای هر یک از واحدهای زراعی مورد توجه قرار گیرد، سود درمقایسه با مدلهای کالیبره 

ی وقتی که فعالیتهای همه کشاورزان به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد، مدلهای تلفیقی برنامه ریزی چند بخشی قادر به پیش بین

 .نوسانهای تولید محصوالت زراعی و گلخانه ای به واسطه تخصیص منابع مشترک است

دهستان قبله ای )در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا( گلهای زینتی)نقش کشت گلخانه ای :، در پایان نامه ای با عنوان[08]

نتایج حاصل از تحلیلها نشان می دهد که کشت گلهای زینتی در مقایسه با سایر کشتهای رایج منطقه،نقش بیشتری در ، (لشهرستان دزفو_

از سویی توسعه این نوع کشت با مشکالت و تنگناهایی روبروست که تالش در جهت . اجتماعی بهره برداران داشته است -توسعه اقتصادی 

تحلیل عوامل بازدارنده توسعه   :؛ در مقاله ای با عنوان[ 03]. اهمیت و نیز توسعه این کشت در منطقه گرددرفع آنها می تواند باعث افزایش 

کشتهای گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی ، چنین بیان می دارد؛ (مطالعه موردی استان اصفهان)کشت های گلخانه ای 

بدیهی است برنامه ریزی مناسب در . ویژه ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت

جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت هایی است که بازدارنده توسعه کشت 

درصد  67/66یربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعا هستندنتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، ز

بررسی عوامل موثر در مقاله ای با عنوان؛  [ 04]  .واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت های گلخانه ای در استان اصفهان را تبیین می کنند

 30/00نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود نتایج آمار توصیفی ، بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج

نتایج تحلیل رگرسیون   همچنین،. درصد آنها ناپایدار می باشند 03/39درصد نسبتا پایدار و 56/49  درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار،

سطح   یر سطح دانش کشاورزی پایدار،درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغ  9/53حاکی از آن بود که در حدود 

 .ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین می نمایند -میزان شرکت در کالس های آموزشی  نگرش به کشاورزی پایدار،  تحصیالت،

نطقه ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گلخانه ای خیار در مقایسه با سایر کاربری های موجود در م: در مقاله با عنوان ،[05]

نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین وزن به ترتیب متعلق به معیار . ، مبارکه و زرین شهر به کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

علت عمده . در همه واحدهای اراضی، اولویت کاربری با احداث گلخانه بود. بود 19/1تناسب اقلیم و فاصله تا بازار فروش با نرخ ناسازگاری 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/495787
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/495787
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در مجموع، کشت برنج در منطقه به دلیل تخریب . ناسب باالتر گلخانه را می توان معیارهای تناسب اقلیم و سودآوری ناخالص ذکر کردت

، در  [06] .فیزیکی خاک، تاثیر آن در باال آوردن سطح سفره آب زیرزمینی، کارآیی کم مصرف آب و افزایش شوری خاک، توصیه نمی گردد

نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد برای گل شاخه ، ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گل گلخانه ای در استان خوزستان: عنوانپایان نامه ای با 

درصد و در سطح گلخانه  08نرخ بهره درصددر  001و بیشترین مقدار نرخ بازده داخلی  02/8بریده رز بیشترین میزان نسبت فایده به هزینه

درصد و در سطح  84درصددر نرخ بهره  65و کمترین مقدار نرخ بازده داخلی 43/0همچنین کمتریننسبت فایده به هزینه  .باشد می کوچک

بررسی اثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی محصوالت گلخانه ای استان ، در پایان نامه ای با عنوان؛ [07]. میباشد گلخانه متوسط

های  ی نهاده در این میان تمام موارد مربوط به هزینه، آمار توصیفی و آمار استنباطیاز دست آمده  طبق اطالعات به، (خیار اختصاصا)البرز

باشد و همچنین وضعیت سود و زیان  آالت، برق، گاز و گازوئیل می ماشینتولیدی در نظر گرفته شده که شامل بذر، کود، سم، نیروی کار، 

اند که با توجه به نتایج استخراج شده این تغییرات منجر به تعطیلی برخی واحدهای گلخانه و یا تغییر  واحدها، از نظر آماری معنادار شده

 .ها به محصوالت دیگر شده است کاربری آن

 

 سواالت و فرضيات تحقيق. 5

 سواالت تحقيق 5-1

 ؟بین میزان محصول تولیدی گلخانه و قیمت مربوط به آن رابطه معناداری وجود دارد آیا :1

 ؟بین  درآمد ساالنه مدیران و سطح تحصیالتی که دارند رابطه معناداری وجود دارد آیا :2

 ؟معناداری وجود داردبین سطوح زیر کشت در گلخانه ها و وضعیت اقتصادی در روستا رابطه  آیا :3

 فرضیات تحقیق 5-8

 .بین میزان محصول تولیدی گلخانه و قیمت مربوط به آن رابطه معناداری وجود دارد :0 فرضيه

 .بین  درآمد ساالنه مدیران و سطح تحصیالتی که دارند رابطه معناداری وجود دارد :8 فرضيه

 .ادی در روستا رابطه معناداری وجود داردبین سطوح زیر کشت در گلخانه ها و وضعیت اقتص :3 فرضيه

 

 روش شناسی پژوهش . 6
 تحقیق همرحل تحقیق، موضوع هدربار یمقدمات مطالعات انجام نیز و فرضیات تحقیق و اهداف تعیین از پس پژوهش، این در

 مورد اطالعات یآور جمع و یبردار فیش ،یاطالعات یبانکها و یا کتابخانه منابع به مراجعه با مرحله، این در .دش آغاز یا کتابخانه و یاسناد

 در یمحل ساکنان یسو از ها پرسشنامه تکمیل پرسشنامه، تنظیم و پرسشها طرح از پس ،یمیدان مطالعات انجام منظور به .تگرف صورت نظر

در . گرفت صورت SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و پردازش ها، داده یآور جمع از پس و شد؛ انجام نظر مورد یروستای نقاط

حجم نمونه برای این . روستای دهستان تنکمان پرسشنامه تنظیم شد که این روستاها دارای گلخانه می باشند 06روستا از  7نهایت برای

میزان به توزیع و تکمیل پرسشنامه ها اقدام  –عدد بوده است که از روش رتبه  872پژوهش از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و برابر 

، قلعه 37، ابراهیم بیگی  32، انبار تپه 30، حسین آباد 39نوکند ) درصد جمعیت هر روستا مبنا قرار گرفته است  01شده که در این روش 

 . ، و در آخر به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است ( 36و فیروز آباد  48، حاجی بیگ 55آذری 

 

 متغيرهاي عملياتی تحقيق .7

 :پس از بررسی منابع کتابخانه ای و متون مطاله شده برای دستیابی به اهداف تحقیق متغیر هایی به شرح ذیل قرار گرفتند

انرژی نیروی انسانی، سوخت دیزل، کود شیمیایی، کود دامی، سم، الکتریسیته و )متغیرهای مستقل شامل انرژی های ورودی

( هزینه نیروی انسانی، کود، سم، بذر، سوخت و الکتریسیته، آب آبیاری، حمل و نقل و ساختمان و تجهیزات)و هزینه های نهاده( حمل و نقل

 .می باشند

 میزان تولید محصوالت گلخانه ای  به تفکیک نوع کشت -

 پراکنش اراضی گلخانه -

 سطح زیر کشت به تفکیک نوع محصول -

 سطح سواد و مهارت بهره برداران -

 شیوه های کشت -

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553699
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593019
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593019
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593019
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 .متغیرهای وابسته شامل عملکرد، درآمد، شاخصهای اقتصادی
 .توسعه ی اقتصادی که از طریق سنجش متغیر هایی چون شغل، پس انداز،میزان در آمد و توضیع آن مورد آزمون قرار می گیرد -

خاطر مشارکت در طرحهای عمرانی،  توسعه اجتماعی که از طریق متغیر هایی نظیر ماندگاری روستا، سواد نو سازی مسکن، تعلق -

 .مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در امور زراعی سنجیده می شود

 

 محدوده جغرافيایی پژوهش.8
با مصوبه هیئت وزیران از شهرستان  20که از سال  ،نظرآباد شهرستانی با پیشینه ای کهن غربی ترین شهرستان استان البرز است

 51ی طولهای جغرافیایی  شهرستان نظرآباد از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده. ساوجبالغ منتزع و به شهرستانی مستقل تبدیل شد

دارد که از غرب به شهرستان آبیک  ثانیه قرار 3درجه و  36ثانیه تا  45درجه و  36ی شرقی و عرضهای جغرافیایی   دقیقه 43تا  05درجه و 

این شهرستان با  .ی اشتهارد شهرستان کرج متصل میباشد استان قزوین و از شمال و شرق  به شهرستان ساوجبالغ و از جنوب به منطقه

در هزار از  6دود متر از سطح دریا در دشتی نسبتاً هموار واقع میباشد که با شیب متوسطی در ح 0341کیلومتر مربع و ارتفاع  576وسعت 

در  4ی کویر جنوب و جنوب غربی با شیب متوسط حدود  ای البرز در سمت شمال و شمال شرقی تا مناطق پست حاشیه اراضی کوهپایه

هزار نفر در روستاهای این  37هزار نفر آن در شهر و  012هزار نفر جمعیت دارد که حدود  045 این منطقه  .هزار گسترش می یابد

دهستانهای احمدآباد، نجم  .این شهرستان از نظر تقسیمات کشوری دارای دو بخش مرکزی و تنکمان می باشد .دگی می کنندشهرستان زن

منطقه مورد مطالعه دراین تحقیق  .آباد وسید جمال الدین در بخش مرکزی ودهستانهای تنکمان شمالی وجنوبی در بخش تنکمان قرار دارد

روستا دارای کشت گلخانه ای می باشند که شامل روستاهای  7روستا وآبادی است از این تعداد  06ی دهستان تنکمان می باشد که دارا

 .حاجی بیگ می باشد نوکند، انبارتپه ، ابراهیم بیگی، فیروزآباد، حسین آباد سالم، دنگیزک،

 موقعيت محدوده مورد مطالعه: 1نقشه شماره 

 
 مبانی نظري . 9

 تعریف تخصصی گلخانه  9-1

درون آن گیاهان را می توان . گلخانه عبارت از ساختاری است که در آن گرما، رطوبت، نور و میزان گاز کربنیک قابل کنترل است

را پیش رس کرد و یا قادر بود برای تمام یا قسمتی از سال  تدر تمامی سال، به ویژه در خارج از فصل پرورش داده، برخی از محصوال

 کوآنست گلخانه -8   گلخانه دو طرفه -0 : در حال حاضر دو نوع گلخانه رواج دارد . ی نامناسب نگهداری کردگیاهان را در آب و هوای

 : پوشش آن است که به دو صورت زیر انجام می شود  گلخانه هر خصوصیت مهمترین 
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 پوشش پالستیکی -8پوشش شیشه ای  -0
 

 کشت گلخانه اي  9-2 
یکی از روشهای جدید که سابقه کاربرد آن در کشورهای جهان سوم به بیش از دو دهه نمی رسد ، بهره برداری از گلخانه هایی 

ایجاد گلخانه و بهره برداری فشرده ، همراه با استفاده  [5]. است که در آنها برای تولید به جای سطح از فضای ایجاد شده استفاده می شود 

بهره بردارانی که زمین و آب محدود در اختیار دارند این امکان را می دهد که علی رغم محدودیت ها ، به دلیل افزایش از فنون جدید به 

  [02]. عملکرد و کیفیت بهتر محصول ، قادر به کسب درآمد کافی باشند 

 

 اقتصاد کشت گلخانه اي  9-3
 : کشت گلخانه بسیاری از مزایا را شامل می گردد که بعضی از آنها عبارتند از 

محصوالت گلخانه ای به دلیل استفاده از بذرهای خاص و کنترل راحت تر عوامل مزاحم، از کیفیت باالتر و از بازارپسندی بهتری  -

 .برخوردارند

. تحت فشار از جمله مزایای دیگر تولید در گلخانه ها می باشد  صرفه جویی در مصرف آب به دلیل استفاده از سیستم های آبیاری -

تن محصول به ثلث نیروی کار مورد نیاز برای تولید در فضای باز  81با استفاده از گلخانه ، نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 

ه دلیل بسته بودن محیط راحت تر و ضمن اینکه امکان کنترل عوامل نامساعد جوی ، بیماری ها و آفات هم ب. کاهش می یابد 

 [5]. کم هزینه تر است 

میزان تولید افزایش می یابد ، امکان تولید محصوالت در خارج از فصل میسر می شود ، کاهش وابستگی تولید به شرایط محیطی و  -

 [9. ] ...امکان بازاریابی مناسب مهیا می گردد و

 

 وضعيت گلخانه هاي ایران9-4
 0شماره ) موجود در دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی معاونت باغبانی حاکی از آن است که مطابق جدول آمار و اطالعات 

به ( درصد  31/59) هکتار  3935از این سطح حدود . هکتار بوده است 9/6634، سطح زیرکشت گلخانه ها در کشور 0391تا پایان سال ( 

 35/1)هکتار  83به گل و گیاهان زینتی و ( درصد  20/39) هکتار  8640محصوالت باغبانی، به ( درصد 54/1) هکتار  35سبزی و صیفی، 

هکتار آن  0195از کل گلخانه های کشور در این سال حدود . نیز به گیاهان دارویی، قارچ های خوراکی و غیره اختصاص داشته اند( درصد 

در اکثر موارد نیز برای . دارای اسکلت فلزی بوده اند( درصد  5/23معادل  )هکتار آن  5541دارای اسکلت چوبی و ( درصد 5/06معادل ) 

 . پوشش گلخانه، از پالستیک استفاده شده است

 

 

 0391سطح زیرکشت انواع محصوالت گلخانه ای در سال : 0جدول شماره 

 سطح زیرکشت نوع محصول

( ha ) 

 سطح زیرکشت

 (درصد ) 

 31/59 7/3934 سبزی و صیفی

توت فرنگی و موز )  باغبانی

) 

5/35 54/1 

 20/39 3/8640 گل و گیاهان زینتی

گیاهان دارویی، قارچ های 

 ...(خوراکی و 

4/83 35/1 

 011 9/6634 جمع کل

 0394نویسندگان، : منبع

 

،  امار گویای اینست،  بطور کلی بیشترین 8و در بررسی جهانی از مقدار و میزان سطح زیرکشت گلخانه ای، طبق جدول شماره  

هکتار، کشورهای  333111در مناطق عمده جهانی، بیشترین میزان در کشور چین با میزان ( سطح کل به هکتار)سطح زیرکشت گلخانه ها 
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هکتار، کشور ترکیه با  43111هکتار، کشور ژاپن با میزان  28411هکتار، اتحادیه اروپا با میزان  90895ان اطراف دریای مدیترانه با میز

 .   هکتار، سطح زیر کشت گلخانه ای است 4111هکتار و در آخر، کشور امریکا دارای   5341هکتار، کشور ایران با میزان  85111میزان، 

 

 در بعضی مناطق جهانسطح زیرکشت گلخانه ها : 8جدول شماره 

س کشور ها/مناطق

 طح کل

 (

 (هکتار 

گلخانه های 

 با پوشش

) پالستیک 

 (درصد 

گلخانه های با 

) پوشش شیشه یا فایبرگالس 

 (درصد 

33 چین

3111 

9> --- 

کشور های اطراف دریای 

 مدیترانه

90

895 

93 7 

28 اتحادیه اروپا

411 

73 87 

43 ژاپن

111 

96 4 

85 ترکیه

111 

27 03 

53 ایران

41 

95 5> 

41 امریکا

11 

75 85 

 0394نویسندگان، : منبع
 

 گلخانه اي کشت دستاوردهاي 9-5
 :از اند عبارت مهمتررین دستاوردهای کشت گلخانه ای

 سرد،  مناطق در بخصوص موجود های تأثیر محدویت بدون سال طول تمام در محصول مستمر تولید امکان .0

 سیستم از استفاده دلیل به) آب محدود امکانات از وری افزایش بهره و صحیح گیری وبهره جدید های تکنیک از استفاده .8

 و در قطعات بخصوص ، سطح جای به فضا از بهینه گیری بهره به دلیل) خاک (ای ه قطر آبیاری بخصوص فشار تحت آبیاری

 اقتصادی، غیر کوچک اراضی

 (گلخانه) بسته محیط یک در محیطی سوء کنترل عوامل امکان به توجه با تولید تأمین و خسارت کاهش .3

 محصول عملکرد و بازدهی افزایش .4

 های گلخان محصوالت کیفیت بودن باال .5

 کشور از خارج به محصول صادرات امکان .6

 شیمیایی سموم و کود از (نیاز حد در) بهینه استفاده .7

 (307:0327کرمی و همکاران، . ) کار کشور نیروهای جذب و جامعه در مولد و مفید اشتغال ایجاد .2

 دما و باد خورشیدی، انرژی از بهینه استفاده .9

 گلخانه در شده تولید گیاهان بقایای از بهینه استفاده . 01

 [09]. زمین کم سطح در باال درآمد . 00
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در واقع رشد و توسعه جوامع انسانی بر حسب زمان و مکان با . هدف کلی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است

تعاریف  [81]. توجه به زیست و فعالیت بخشی از آن ها در فضاهای روستایی در برنامه ریزی و توسعه روستایی مفهوم و مصداق پیدا میکند

وستاییوجود دارد؛ در این راستا می توان گفت توسعه پایدار روستایی فرآیندی همه جانبه، موزون و درونزا است مختلفی درباره ی توسعه ر

معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل  –که در چهارچوب آن ظرفیتها و تواناییهای اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی مادی

 [80.]ی یابدکونت محلی ، رشد و تعالی مدهنده نظام س

 

 توسعه اقتصادي 9-7

که موضوع پیشرفت در کشورهای در حال  یعنی پس از آن)ای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم  صورت شاخه توسعه اقتصادی به

بیش از سه دهه از که  رغم این ، میان پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا به(تری مورد توجّه قرار گرفت توسعه با شدّت بیش

های مرتبط  واسطه عالقه و اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی کشورشان، بیش از سایر رشته گذرد، به عمر آن نمی

 [88.]با علم اقتصاد، به چالش کشیده و آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است

رفت؛ که در افزایش سرانه محصول ناخالص ملّی و  شمار می اقتصادی و تکنولوژیک به میالدی، توسعه، فرایندی 61تا اوایل دهه 

یافت؛ امّا در  تر منافع اقتصادی و اجتماعی، تبلور می های شغلی و دیگر امکانات اقتصادی ضروری، برای توزیع گسترده صورت ایجاد فرصت به

تواند، مواردی مثل  را توسعه تلقّی کرد؛ زیرا توسعه نمی توسعه است، نباید آنتدریج آشکار شد که هرچند رشد، شرط ضروری  اواخر دهه، به

های غیر اقتصادی شکوفایی فردی و اجتماعی، رفاه و مالحظات مربوط به توزیع  ، جنبه(که غیرقابل فروش در بازار است)تولید برای معاش 

های درونی پیشرفت اقتصادی سرپوش بگذارد، نابرابری را نیز  د بر نارساییتوان افزایش محصول ناخالص ملّی، اگرچه می. درآمد را دربر بگیرد

گران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که توسعه را  بنابراین، تحلیل. گیرد کند؛ زیرا چنین پیشرفتی فقط گروه کوچکی را دربرمی تشدید می

آگاهی از این  .ساخت محدود شود، می تفسیر "رشد  گذاری سرمایه" به "سرمایه انباشتگی"نباید به رشد اقتصادی که خود، براساس الگوی 

ساز مدرنیزاسیون و توسعه مبتنی بر مالحظات صرفاً اقتصادی، توجّه به  واقعیت، همراه با مسأله حفظ تنوّع فرهنگی در برابر آثار همگون

جدیدی از فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرآیندی  میالدی، مفاهیم 91و  21های  های فرهنگی در توسعه را مطرح ساخت و طی دهه جنبه

 [83] .چندبعدی داشت

 

 اجزاي توسعه اقتصادي 9-8

های نوین  منظور افزایش عرضه کل، برای تأمین نیازهای جمعیت است؛ که بستگی به پیشرفت افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به

 : مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد [84] .داردفنّی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن 

 ؛(اقتصادی رشد) خدمات و کاالها عرضه در مداوم افزایش  .0

 مردم برای بیشتر اقتصادی رفاه و ثروت پدیدآوردن یا خدمات و کاالها کمبود تقلیل یا جمعیت نیازهای تأمین نهایی، هدف  .8

 است؛

در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کاالهای مورد  پراهمیتی عامل فنّی، های پیشرفت و تکنولوژی پیشرفت  .3

 کند؛ نیاز جمعیت را تأمین می

 از کارآتر استفاده برای عقیدتی، و نهادی وضعیت تطبیق آن، داخلی توسعه و نوین تکنولوژی از مؤثرتر و بهتر استفاده برای  .4

 [85] .است ضروری انسانی دانش وسیله  به ها نوآوری
  

 موانع توسعه اقتصادي 9-9

دلیل  وری و کارآیی کل، به گیرد، که در کشورهای در حال توسعه، بهره دور باطل از این حقیقت نشأت می باطل فقر؛ ايدوره

 درآمد و  ایین، باعث درآمد حقیقی پایینوری پ لذا بهره. ماندگی اقتصادی، اندک است کمبود و عدم کارآیی سرمایه، ناکامل بودن بازار و عقب

عدم . سازد گر می سرمایه جلوه کمبود و کارآیی عدم و اندک گذاریهای سرمایه در را خود اندک، انداز پس. است اندک انداز پس معنی به پایین

 .شود های ناچیز شده و دور باطل فقر مجددا شروع می شود و این خود، منجر به ایجاد درآمد وری کم می کارآیی و کمبود سرمایه، سبب بهره

حال توسعه،  ؛ به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل توسعه نیافتگی اقتصادی کشورهای درنرخ ناچيز تمرکز سرمایه

های الزم برای تولید بوده و از وسایل  سواد و فاقد تخصص برند و اکثر آنها بی سر می در اکثر این کشورها، مردم در فقر به. کمبود سرمایه است

درآمد نهایی وری ناچیز نیز سبب  لذا تولید نهایی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است و بهره. کنند ای کهنه برای تولید استفاده می سرمایه

 .شود گذاری کم و در انتها سبب ایجاد تمرکز ناچیز سرمایه می انداز کم، سرمایه همین جهت، پس به. بسیار ناچیز شده است
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توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه، بلکه به »نوشت،  همانطور که نورکس فرهنگی؛-اجتماعی موانع 

سرمایه برای توسعه اقتصادی الزم است؛ ولی شرط . رایط تاریخی کشورهای در حال توسعه نیز بستگی داردخصوصیات فردی، اجتماعی و ش

 «.کافی نیست

نیافتگی منابع نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، یکی از موانع مهم در توسعه  ؛ توسعهکمبود نيروي انسانی متخصص

جانبه در اقتصاد  کشورها، اکثر آنها فاقد نیروی کار ماهر و متخصص الزم برای توسعه همه جز معدودی از این به. اقتصادی این کشورهاست

وری ناچیز نیروی کار عامل، عدم تحرّک جغرافیایی و اقتصادی، محدود بودن  نیافته، خود را از طریق بهره منابع انسانی توسعه. هستند

های توسعه اقتصادی را به حداقل  این عوامل دست به دست هم داده و محرّک تمام. سازد ها در مشاغل کلیدی اجتماع، نمایان می تخصص

 [86] .رساند می

 

 یافته هاي تحقيق .11

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی پژوهش: 3جدول شماره 

 

 

 

به جدول فوق آمار  با توجه 

متغیرهای اسمی  توصیفی مربوط به 

مینیمم و نما  که شامل ماکسیمم 

میشود مورد  .ار گرفتربررسی ق

فراونی سن افراد  با توجه به توزیع 

افراد مورد پژوهش  روستائی از میان 

؛ که ازاین  سال قرار دارند 31- 81بین سنین  0100و  61- 50بین سنین  0307،  41-30بین سنین  3601سال ،  51-40بین سنین  4103

 .دارای تحصیالت فوق دیپلم میباشند 407دارای تحصیالت لیسانس و  0407دیپلم  3200زیر دیپلم ،   4804تحصیالت روستائیان  میان ،

 

 شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی میان متغیرهای پژوهش:  4شماره جدول

سطح  آماره

 زیرکشت

وضعیت 

 اقتصادی روستا

درآمد ساالنه 

 مدیران

میزان 

 محصوالت تولیدی

میانگی

 ن

0057

04 

302453 805704 808257 

انحراف 

 استاندارد

726

21. 

0013434 72621. 95009. 

واریان

 س

609. 00171 609. 915. 

دامنه 

 تغییرات

8011 5011 8011 8011 

  
دهستان )، در خروجی آماری از متغیرهای پژوهش، میانگین سطح زیر کشت منطقه مورد مطالعه(4جدول )با توجه به جدول فوق

، بیشترین میانگین نیز به وضعیت اقتصادی روستا می باشد که گویای بهبود وضعیت اقتصادی  5704/0برابر است با ( تنکمان استان البرز

و میانگین میزان محصوالت تولیدی در این منطقه نیز برابر  5704/8، درامد ساالنه مدیران با میانگین  2453/3منطقه می باشد با میانگین 

 .  می باشد 8257/8با 

توجه به جدول فوق شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی میان متغیرهای توسعه روستا و رضایت گردشگران از گردش مورد با 

 .بررسی قرار گرفت

مینیم نما

 م

  مممزیماک

801

1 

بومی یا غیر  8011 0011

 بومی

001

1 

تحصیالت  4011 0011

 روستائیان

001

1 

تحصیالت  4011 0011

 مدیران
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 یتوزیع فراونی مربوط به پرسشنامه خانوارهای روستائ :5شماره  جدول

 

  

توزیع فراوانی پرسشنامه مربوط به خانوار های روستائی از میان افراد مورد پژوهش بیشترین تعداد  ، (5)جدول با توجه به

معتقد بوده اند که فعالیتهای  2109اعالم کرده اند که در روستا آموزشی در رابطه با کشت محصوالت گلخانه ای ندیده اند ، % 28یعنی

ای در بهبود وضعیت معیشتی  دیگر معتقد بوده اند که فعالیتهای گلخانه 2109یرگذار بودهیان تاثیاتگلخانه ای در جلوگیری از مهاجرت روس

 .روستائیان نیز تاثیرگذاربوده است 

 : با توجه به حجم زیاد داده های به دست آمده در زیر به بیان خالصه ی نتایج بدست آمده می پردازیم 

ها  از میان روستاهای مورد پژوهش  در هر روستا فقط یک مدیر برای گلخانه  با توجه به توزیع فراوانی مربوط به مدیران گلخانه

 0معادل  0403سال و  61-50نفر بین 8معادل  8206و  51-40نفر بین سنین  4معادل  5700از میان مدیران روستا  که. وجود داشته است

 -دارای تحصیالت فوق دیپلم 8206 -دارای تحصیالت دیپلم  8206،  تحصیالت مدیران از نظر .سال قرار دارد 41تا  31نفر آنها بین سنین 

مدیران دارای سطوح زیرکشت  7004با توجه به توزیع فراوانی .دارای تحصیالت فوق لیسانس میباشد 0403دارای تحصیالت لیسانس و  8206

هزار متر مربع  01تا  2ی سطوح زیر کشت دیگر دارا 0403هزار مترمربع و  7تا  5دارای سطوح زیر کشت  0403هزارمتر مربع  4تا  8

تا  81با محصول  0403تن  و  81تا  01بین  8206تن به باال  85دارای محصول  5700فراوانی میزان محصول تولیدی گلخانه  که .میباشند

 7004 بدست آمده وزیع فراوانی با توجه به تکه .دتمام گلخانه های مورد پژوهش از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کرده ان.تن بوده اند 85

 با توجه . ملیون میباشد 011تا  51دیگر بین  0403ملیون و  051تا  011بین  0403ملیون تومان  811تا  061درآمد ساالنه مدیران بین 

گزارش کرده   4809هزار تومان  61تا  41گزارش کرده اند که هزینه ها هر متر بین  4809به توزیع فراوانی هزینه احداث گلخانه  

در رابطه .هزار تومان است 011تا  21نیز اعالم کرده اند که هزینه ها هرمتر بین  0403هزار تومان و  21تا  61اند که هزینه ها  هر متر بین 

 عبارات لهب خیر

دی
ر

ف
 

ت

 عداد

د

 رصد

ت

 عداد

د

 رصد

0

49 

5

306 

0

89 

4

604 

 0 بومی بودن کارگران گلخانه های روستائی

0

64 

5

901 

0

04 

4

001 

 8 کشت محصوالت مختلف در کلخانه

8

82 

2

801 

5

1 

0

201 

 3 دررابطه با کشت گلخانه ایتشکیل کالس های آموزشی 

0

61 

5

706 

0

02 

4

804 

 4 خوب بودن وضعیت پرورش گلخانه ای

0

30 

4

700 

0

47 

5

809 

 5 مطلوب بودن افزایش قیمت محصوالت گلخانه ای

2

4 

3

108 

0

94 

6

902 

تاثیر کشت محصوالت گلخانه ای در اشتغال و در آمد 

 روستائیان

6 

0

84 

4

406 

0

54 

5

504 

 7 درآمد افراد کارگر گلخانه هامناسب بودن میزان 

7

7 

8

707 

8

10 

7

803 

تاثیر فعالیتهای گلخانه ای در در وضعیت اقتصادی 

 روستائیان

2 

5

3 

0

900 

8

85 

2

109 

 9 تاثیر فعالیت گلخانه ای در جلوگیری از مهاجرت روستائیان

5

3 

0

900 

8

85 

2

109 

تاثیر فعالیتهای گلخانه ای در بهبود وضع معیشتی 

 روستائیان

0

1 
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دیگر  8206 سال و 01تا  6گزارش نموده اند که بین  8203سال  01اعالم نموده اند که عمر یک گلخانه  باالتر از  4809عمر گلخانه ها با 

اعالم نموده اند که هزینه  4809آماده سازی گلخانه ها  دست آمده هزینه با توجه به فراوانی به؛ سال است 5تا  8اعالم نموده اند که بین 

ه اند که هر دیگر اعالم نمود 8206هزار تومان و  41تا  35گزارش نموده اند هرمتر بین  8203هزار 41آماده سازی گلخانه ها هر متر باالتر از 

گزارش نموده اهند که هزینه های مربوط به حمل و  5700از میان مدیران ،با توجه به توزیع فراوانی . هزار تومان است 35تا  81متر  بین 

 01ها بین  نیز اعالم کرده اند که این هزینه 0403ملیون تومان و  01تا  5گفته اند که این هزینه ها بین  8206ملیون تومان  5تا  0نقل بین 

 8206ملیون  05تا  01بین  ی مربوط به کود و سماعالم نموده اند که هزینه ها  4809از میان مدیران گلخانه ها .ملیون تومان میباشد 05تا 

و  ملیون تومان میباشد 81تا  05اعالم کرده اند که این هزینه ها بین  8206ملیون و   01تا  5اعالم نموده اند که این هزینه ها بین 

اند که این نیز گفته  8206ملیون تومان  و  81تا  05اعالم نموده اند که هزینه های مربوط کاشت داشت و برداشت بین  7004همچنین 

اعالم  4809کارگرو 5تا 0مدیران اعالم کرده اند که بین  4809تعداد کارگران در گلخانه ها .ملیون تومان میباشد 05تا  01هزینه ها بین 

 .کارگر دارند 81تا  05نیز اعالم کرده اند که بین  0403کارگر و  05تا  5کرده اند که بین 

 

 آزمون فرضيات تحقيق . 11
 : ، می توان در اثبات فرضیه ها این چنین بیان کرد 6تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده  از جدول شماره  با توجه به

می  "بین میزان محصول تولیدی گلخانه و قیمت مربوط به آن رابطه معناداری وجود دارد  "با توجه به فرضیه :  0اثبات فرضیه 

 : توان بیان داشت 

%  15و کوچکتر از / 118دست آمده در جدول ضریب همبستگی پیرسون چون این سطح برابر با با توجه به سطح معناداری ب

بین میزان محصول تولیدی گلخانه و قیمت مربوط به آن رابطه معناداری  فرض پژوهش تایید میگردد یعنی% 95براین با اطمینان امیباشد بن

 .وجود دارد

 ضریب همبستگی پیرسون: 6جدول شماره 

 
  

 

 

 

 

با : 8فرضیه  اثبات 

بین درآمد " توجه به فرضیه 

سطح تحصیالتی  ساالنه مدیران و 

معناداری وجود  رایطه که دارند 

می توان  "دارد  :بیان داشت

مقدار 0017میانگین برابر با  3یک راهه درجه آزادی برابر با  ،7بدست آمده از جدول شماره  با توجه به آزمون تحلیل واریانس

% 95میباشد بنابراین با اطمینان % 15و این سطح بزرگتر از % 121و با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برابر با60489آماره برابر با 

 .فرض پژوهش رد میگردد یعنی بین درآمد ساالنه مدیران و سطح تحصیالتی که دارند رابطه معناداری وجود ندارد

 

 هدرآمد ساالنتحلیل  :  7جدول شماره 

 قیمت محصول گلخانهمیزان  

میزان 

 محصول گلخانه

 .937 0 همبستگی

Sig سطح معناداری

 دو دامنه
 

118. 

 7 7 تعداد

 0 .937 همبستگی قیمت

Sig سطح معناداری

 دو دامنه

118. 
 

 872 7 تعداد

تحصی

 الت میران

تعدا

 د

میا

 نگین

انحراف 

 استاندارد

خطا

 ماکزیمم مینیمم ی استاندارد

301 8 دیپلم

111 

11111. 111

11. 

3011 3011 

فوق 

 دیپلم

8 301

111 

11111. 111

11. 

3011 3011 
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 درآمد ساالنه تحلیل واریانس: 2جدول شماره 

 

 

 

 

بین سطوح زیر کشت در گلخانه ها و وضعیت اقتصادی در روستا رایطه معناداری وجود دارد  "با توجه به فرضیه : 3اثبات فرضیه 

 : می توان بیان داشت  "

 

 ضریب همبستگی پیرسون،  2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

و کوچکتر از / 189ضریب همبستگی پیرسون چون این سطح برابر با ، 9شماره  با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول 

بین سطوح زیر کشت در گلخانه ها و وضعیت اقتصادی در روستا  پژوهش تایید میگردد یعنیفرض % 95میباشد بنبراین با اطمینان %  15

 .رابطه معناداری وجود دارد

 

 جمع بندي . 12
کشاورزی در واقع یکی از پایه های اساسی اقتصاد  در هر کشوری است که با تامین مواد غذایی، کمک به تامین سرمایه در رشد 

توسعه پایدار )یروی کار و همچنین کمک به بازار کاالهای صنعتی نقش ویژه ای را در توسعه در ابعاد مختلف آن اقتصادی، کمک به ذخیره ن

در این بین با توجه به محدودیت آب و خاک و از همه مهمتر با توجه به بحران کم آبی در چند سال اخیر و همچنین با توجه . ایفا می کند( 

مختلف سال، کشت گلخانه ای با توجه به خصلتهای ویژه خود؛ یعنی، حفظ و کنترل آب و خاک،  به تنوع نیازهای  مردم در فصول

جلوگیری از فرسایش خاک، تامین نیازهای مصرفی مردم در فصول مختلف ، افزایش سطح کمی و کیفی تولید محصوالت گلخانه ای، و در 

لیسان

 س

8 005

111 

71700. 511

11. 

0011 8011 

فوق 

 لیسانس

0 301

111 

- - 3011 3011 

805 7 تعداد

704 

72621. 897

32. 

0011 3011 

 
جمع 

 مجذورات

درج

 آزادیه 

مجذورات 

 میانگین

Fمق

 دار

Sig.

 سطح معناداری

604 00170 3 30804 بین گروهی

89 

121

. 

   .067 3 .511 درون گروهی

    6 30704 جمع

 
سطح زیر 

 کشت

وضعیت 

 اقتصادی

سطح زیر 

 کشت

 .216 0 همبستگی

Sig  سطح معناداری دو

 دامنه
 

189. 

 7 7 تعداد

وضعیت 

 اقتصادی

 0 .216 همبستگی

Sig  سطح معناداری دو

 دامنه

189. 
 

 872 7 تعداد
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دارد، می تواند گامی بزرگ در بسط و توسعه متاطق ( مستقیم و غیر مستقیمبصورت )نهایت با توجه به نقشی که در افزایش درامد و اشتغال 

بنابراین با توجه به استنباط داده . همانطور که که بازتابهای کشت گلخانه ای نیز در دهستان تنکمان نیز، گویای این امر است. همجوار باشد

در اقتصاد و توسعه روستا نقش به سزایی داشته باشد و باعث ارتقای  های بدست آمده به این نتیجه می رسیم که کشت گلخانه ای می تواند

 . سطح زندگی روستائیان شده و هم چنین با ارتقای سطح روستا می تواند توسعه پایدار ملی را منجر شود

 

 ارائه پيشنهادات و راهکارها. 13
الت مصرفی مورد نیاز مردم و در توسعه اشتغال و در همانطور که عنوان شد، گلخانه ها با وجود اینکه نقش مهمی در تولید محصو

آمد دارد، ولی ایجاد و توسعه کشت های مختلف یا حتی توسعه تک کشتی در گلخانه، نیازمند هزینه های زیادی است که در بسیاری از 

فرد مجری این پروژه، خواهد گذاشت بر موارد از عهده افراد خارج بوده یا در بسیاری از موارد به دلیل سوء مدیریت، خسارت زیادی را بر 

 :همین مبنا، این امر نیازمند 

ایجاد تشکلها و تعاونی های مختلف روستایی و حتی شهری برای تعامل مستمر در توسعه کشت گلخانه ای که این تعامل و  .0

ایجاد زمینه توزیع و فروش همکاری  و شرکت در ایجاد گلخانه ها، مدیریت گلخانه ها و ) همکاری می تواند به اشکال مختلف

 .می تواند باشد( محصوالت

 .حمایت های دولت در در بازاریابی محصوالت تولیدکنندکان و ارائه وام های بالعوض و کم بهره به روستاییان .8

 ،حمایت جهاد کشاورزی در ارائه خدمات مختلف نطارتی و کارشناسانه در دوره های مختلف کشت محصول تا بهره برداری محصول .3

تنوع در کشت محصوالت گلخانه، این امر نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه دارد، چرا که جدای از توسعه و تنوع محصوالت از  .4

 . نظر اقتصادی، بصرفه تر خواهد بود و باعث انگیزه و رغبت فرد یا افراد تولید کننده در منطقه می شود

گلخانه ای این امر نقش حائز اهمیتی دارد، چرا که متاسفانه بسیاری از ترویج و آموزش تخصصهای الزم در زمینه کشت  .5

ورزشکستگی های ناگهانی که گریبان گیر بسیاری از صاحبان گلخانه شده است، به علت فقدان اموزش مجری و کارگزاران این 

نه ها، در حین تولید و حتی بعد از تئلید بنابراین باید آموزش های مختلف در دوره  های قبل از ایجاد گلخا. گلخانه ها بوده است 

 .جهت توسعه و ارتقای هر یک از واحدهای تولید گلخانه ای، ضروری است

 .رائه کوده اصالح شده با قیمت مناسب در جهت کمک به کشت گلخانه ای و توسعه روستا
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