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 چکیده

، فناوری گلخانه فناوری مانند یعوامل بهاین  که ی است، به مرحله صنعت یاز مرحله سنتتغییر کشور  یتوسعه بخش گلکارالزمه 

دو گل بریدنی رز در های بررسی وضعیت فعلی گلخانه برایدر این پژوهش،  .ارتباط داردوضعیت بازاریابی  و در پرورش روز

 آوری دادهبا بررسی میدانی و جمعتالش شد  ،اندیمشک و دزفول شهرستانمرکز اصلی پرورش این گل در استان خوزستان، 

شرایط  و های پرورش و نگهداری گل بریدنی رز، میزان عملکرداز ساختار و کنترل شرایط محیطی گلخانه، روش

 60های موجود در پژوهش حاضر از وری از گلخانه ارائه گردد. دادهدر راستای افزایش بهره هایی، پیشنهادهندگاندپرورش

پیمایشی و مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان  راهتصادفی و از کامل  به طور گلخانه تجاری تولیدکننده گل رز به روش

 سامانه ،دزفول ی اندیمشک وهاگلخانهاز  %6/34و  2/45در به ترتیب سرمایش  سامانهخوزستان گردآوری شد. نتایج نشان داد 

 کنندیمگرمایشی بخاری استفاده  سامانهدزفول از  ی اندیمشک وهاگلخانهاز  %9/40و  2/50فن و پد بود. مشخص گردید که 

برای ایجاد تعادل کم کردن دما در تابستان و افزایش دما در زمستان برای  ها،باز و بسته کردن دریچه راه ازها گلخانه بیشتر  و

 % 7/29ثقلی،  %2/40ی اندیمشک هاگلخانهآبیاری در  سامانههمچنین نتایج نشان داد  د.کننمی استفادهدمایی با محیط بیرون 

با توجه ای است. قطره %12آبیاری جوی پشته و  %1/86های دزفول هیدروپونیک و در گلخانه%3/10ی و اقطره %8/19غرقابی، 

به ی اندیمشک و دزفول دارای پوشش پالستیکی هاگلخانه %1/50 و 6/49 ترتیب به کهمشخص گردید  آمدهدستبه جینتابه 

هزار عدد  130و  120 و دزفول به ترتیب نی رز در شهرستان اندیمشکدیبرمیانگین سالیانه تولید گل سازه فلزی هستند.  همراه

بازار تهران  راهبه خارج از کشور از  هاآن صادراتو  دادیمبازار فروش را بازار محلی و تهران تشکیل  بیشترو  در هکتار بود

دزفول دارای تحصیالت  از تولیدکنندگان شهرستان اندیمشک و %12و  9/9نشان داد که  آمدهدستبهگرفت. نتایج یمصورت 

های نوین کارگیری روششود و بهصورت سنتی انجام میعملیات مدیریتی گلخانه به بیشتر  با توجه به نتایج دانشگاهی هستند.

 افزایش عملکرد و کیفیت گل امری ضروری است. برای  های سرمایشی، آبیاری و تغذیهسامانهویژه در به

 اقتصادی، بازاررسانی، صادرات غیرنفتی، گرمسیری، گلکاری، مدیریت گلخانه. های کلیدی:واژه

 مقدمه
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تا  2830 هاگونه شمارجنس و  100تا بیش از  59 تیرهاین  هایجنس شمار وبزرگ گیاهی  تیره، نوزدهمین سرخیانگل تیره

گونه معرفی شده است که  200تا  150 (Rosa) برای جنس رز تاکنون .(Folta and Gardiner, 2009) تشده اسگفته  3100

مختلفی از رز  هایرقم از سوی دیگر .(Conja et al.,2014) اروپا، آسیا، خاورمیانه و شمال آمریکا دارند بیشترین پراکنش را در

 گل (.Riffault et al., 2014) شده استگفته  عددهزار  24تا  هارقم شمارو  دست آمدهبه و انتقال ژن گیریدورگه وسیلهبه

 های بریدنی در ایران و دنیا است.ترین گلیکی از پرفروش بریدنی رز

تا  دکنندهیتولی انتقال محصوالت از هاکانالی تولید و مصرف، هاقطببا افزایش جمعیت شهرنشینی و دور شدن فواصل بین 

بلکه با گسترش  ،کندیمرا در داخل کشور توزیع  دشدهیتولمحصوالت  تنهانه ،بازاریابی سامانه. شده است تردهیچیپ کنندهمصرف

 نیهای بریدگل زمینهرو اهمیت پژوهش در . از ایندهدیماین وظیفه را در سطح جهانی نیز انجام  ،یالمللنیبتجارت  همیشگی

 پرورش گل و یبالقوه برا یهاییباوجود توانا (.Zeratkish and Yousefi Motaghaed, 2017) شودیمبیشتر نمایان  روزروزبه

بوده  نییپا اریبس یبا سطح جهان سهیمحصول در مقا نیصادرات ا زانیدر کشور، م آن دیمحصول در مناطق تول نیا ینسب یبرتر

 لیو تحل یزیربرنامه کی یبرا .(Zamanian, 2009) ابدیدست  یجهان یخود در بازارها یواقع گاهیو نتوانسته است به جا

وارد  یبه مرحله صنعت یو از مرحله سنت افتهیارتقا  اهیگل و گ دیتول تیکشور الزم است وضع یکاربخش گل ندهیتوسعه و آ

 اهینابسامان صنعت گل و گ یساختارها ،یاسیو س ینونکشور شامل مشکالت قا یواقع گاهیبه جا یابیدست یها براچالش شود.

ونقل مناسب گل، نبود ناوگان حمل ،ییمایاستاندارد، مشکالت گمرک و هواپ دیتول یهانهاده نیتأم عدم بازار، ینابسامان مانند

کنترل  راهاز  داتیتول یفیکو  یسطح کم شیبه افزا ازین نیو همچن دباشیم دیو برنامه تول نوین یاگلخانه یهاسردخانه و سازه

توجه به مسائل  نه،یبه یطیمح طیشرا د،یجد گوناگون هایرقمه ب یمناسب، دسترس یخاک بیو ترک هیتغذ ها،یماریآفات و ب

 (.Edrisi, 2004) است و ... دیتول یو علم یفن تیریو مد دیجد فنونپس از برداشت و استفاده از 

از دانش تولید گل و گیاهان زینتی، استفاده از تجهیزات مناسب،  گیریبهرهدر حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، با 

بر تأمین نیاز داخل  افزوناند تا بتوانند پرداخته باالکشت، به تولید این محصول در سطح  نوین هاییهافناوریخوب و  هایرقم

 و هزینه به فایده نسبت، خالص ارزش هند کشور در .صادرات این محصول کسب کنند راهارز نیز از  توجهیقابلکشور مبالغ 

 Sengar) شد برآورد %53 و 5/4، روپیه 453221 ترتیب بهمتر   80در  55 ابعاد به ایگلخانه در رز گل پرورش داخلی بازده نرخ

and Kothhari, 2008).  تولید با شد، که گزارش %77 آمریکا کشور در ایگلخانه رز گل کشت داخلی بازده نرخ، 1995در سال 

 نسبتSalehi (2006 )(. Woods and Anderson, 1997) رسید %174 به میزان این ،کشور این در ایگلخانه رز گل ترتخصصی

 محصول این کشت که کرد بیان و آورد دست به 2 از باالتر را اصفهان استان هایگلخانه در زینتی گیاه و گل تولید هزینه به فایده

 در گیالن استان در سوسن و میخک هایگل ایگلخانه کشت داخلی بازده نرخ. است برخوردار اقتصادی توجیه از ایگلخانه

 پذیرتوجیه گیالن استان در گل دو این کشت شد مشخصو  آمد دست به %23 از بیشتر، مربعمتر 2000 مساحت به ایگلخانه

 Mehrabiآمد ) دست به %23کرمان  در نیبرید گل هایگلخانه داخلی بازده نرخدر پژوهشی  همچنین(. Azizi, 2006)است 

Basharabadi, 2008). Hekmat (2012) به  مشغول عالی آموزش مراکز التحصیالنفارغ مزرعه مدیریت هایمهارت بررسی به

 هایمهارت بین که نشان داد همبستگی آزمون نتایج. شوشتر( پرداخت شهرستان: موردی کشاورزی )مطالعه بخش در کار

 از استفاده، ترویجی هایکالس در شرکت ،کشاورزی کار تجربه، سن متغیرهای و کشاورزی التحصیالنفارغ مزرعه مدیریت
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 سطح در فنی دانش متغیر و %95 سطح در برداریبهره گوناگونی و مکانیزاسیون سطح، اجتماعی مشارکت، ارتباطی هایکانال

 هایبخش در را خود آموزشی نیازهای دارانگلخانهMattson (2016 )پژوهش   در .دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه 99%

 تغذیه نحوه، آبیاری مدیریت، ایگلخانه گیاهان رشد محیط مدیریت، هابیماری کنترل، تولیدات افزایش کارهایراه هب مربوط

 روستایی جامعه در رز گل پرورش و کشت تأثیر ( به بررسی2016) Zahediو  Amini .کردند عنوان محصول بازاریابی و شیمیایی

 مشارکت جلب با توانسته که است منطقه در اقتصادی برتری با فعالیتی رز گل پرورش که داد نشان نتایجکرمان پرداختند.  زار الله

 تقویت و درآمد از بخشی تأمین در را آنان بالقوه توان، اقتصادی و اجتماعیبردن جایگاه باال بر افزون، روستایی زنان باالی

 ماندگاری انگیزه تقویت و جانبی های فعالیت راه از درآمد و اشتغال برای مناسب های زمینه ایجاد. را باعث شود خانوار اقتصاد

 . است بوده منطقه در فعالیت این دیگر اثرات جمله از، روستاها در جمعیت

در شمال استان،  وخاکآبتنوع اقلیمی، آفتاب درخشان، شرایط مناسب  ازجملهی فراوان هالیپتانسبه  توجهاستان خوزستان با 

 نیاز داخلی کشور نیتأمدر  تواندیمانرژی،  کمینهی از ذخایر انرژی فسیلی و تولید زودرس با مندبهرهنیروی کار ارزان و فراوان، 

استان خوزستان یکی از مناطق عمده  در حال حاضر .باشدو نیز بخشی از نیاز صادرات سهم بسزایی داشته  نیهای بریداز گل

و  اندیمشک شهرستان ومرکزی مقام سوم را دارد. دو ی تهران هااستانتولید گل و گیاه کشور است که از این لحاظ پس از 

  .استان هستند بریدنی رز در تولیدکنندگان گل نیتریاصل از دزفول

 در فرآیند فنی و علمی نوین دستاوردهای صحیح کارگیریبه روزافزوناهمیت  و ضرورت نتیجه در و شده یاد مطالب به توجه با

 متفاوت سطوح ،دارانگلخانه مدیریتی سبک و ایگلخانه واحدهای هایسازه وضعیت شناخت هدف از این تحقق ،گلخانه توسعه

 ایگلخانه عملکرد بر مؤثر عوامل ارائه پایاندررز در این دو شهرستان، و  نیگل برید تولید در مدیریتی هایمهارت و هاتوانمندی

بنابراین تالش شد با بررسی میدانی و  .محصول بود این تولید توسعه و رشد درروند الزم و رهنمودهای منطقی هایحلراه و

عملکرد و  های پرورش و نگهداری گل بریدنی رز، میزاناز ساختار و کنترل شرایط محیطی گلخانه، روش آوری دادهجمع

 وری از گلخانه ارائه گردد.دهندگان این دو شهرستان، پیشنهادانی در راستای افزایش بهرهشرایط پرورش

 هامواد و روش

  موردمطالعهمناطق 

 اندیمشک با شهرستان در این پژوهش به بررسی دو شهرستان مهم در پرورش گل بریدنی رز در استان خوزستان پرداخته شد.

 دقیقه یک و درجه 33 تا دقیقه 16 و درجه 32 و شرقی طول دقیقه 47 و درجه 48 تا دقیقه 54درجه و  48رافیایی غجمختصات 

 یاز جنوب و جنوب غرب، شهرستان از شرق به شهرستان دزفولاین . است گردیده واقع خوزستان استان غرب در شمالی عرض

 .گرددیآباد استان لرستان محدود مو از شمال به شهرستان خرم المیااز غرب به شهرستان دهلران در استان ، به شهرستان شوش

جمعیت این  .شهرستان استان خوزستان است نیازدهمیازنظر وسعت  است و لومترمربعیک 5/3120شهرستان  نیمساحت ا

 دقیقه 20و درجه 48 و مختصات جغرافیایی لومترمربعیک 4762با مساحت  شهرستان دزفول. استهزار نفر  160شهرستان حدود 

از شمال به استان لرستان، از غرب به شهرستان  ،شمالی عرض دقیقه 75و درجه 32 و شرقی طول دقیقه 31و درجه 48 تا

شوشتر و  از جنوب به شهرستان مان،یبه شهرستان مسجدسل از جنوب شرق ،یاریاز شرق به استان چهارمحال بخت مشک،یاند
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هزار نفر  445طبق آمار جمعیت این شهرستان حدود  .شودیبه شهرستان شوش محدود م شهرستان گتوند و از جنوب غرب

 .(Statistical Center of Iran, 2017) است

 هاآوری دادهجمع

جود در مو هایدادهدو شهرستان این رز در  نیگل برید ویژهبهتولیدکننده گل و گیاهان زینتی  هایگلخانهبه دلیل تمرکز زیاد 

 مربع متر 5000 دستکمسطح زیرکشت ساله و  5 پیشینه دستکمبا تولیدکننده گل رز  تجاری گلخانه 150 حاضر ازپژوهش 

ها آوری دادهجمعمصاحبه گردید.  60 که منجر به ،بود  %40گویی به پرسشنامه نرخ پاسخ گردید. آوریجمعتحلیلی  صورتبه

برای کسب و  اندشده آوریجمعانجام عملیات میدانی  راهپیمایشی و از  صورتبهکه  اولدست هایدادهانجام شد:  راهاز دو 

که عمده اطالعات  اولدست هایداده گردآوریبرای  .استان خوزستان مراجعه شد کشاورزیبه سازمان جهاد  دومدست هایداده

گل  تولیدکننده هایگلخانهو بازدید مستقیم از  رودررو و مصاحبه شد اعتبارسنجی و طراحیپرسشنامه  ؛شوندمیل الزم را شام

در مصاحبه  ،برای پژوهش حاضر موردنیازاز اطالعات  دیگری بخش. شددزفول و اندیمشک انجام  شهرستان دورز در  بریدنی

 تولیدکنندگان،و سن میزان تحصیالت  ازجملهارامترهایی پ شدهیطراح نامهپرسشدر گردید.  آوریجمع ربطذیبا کارشناسان 

 تولیدکننده یهاگلخانهسرمایشی و گرمایشی  هایسامانه، بریدنیگل   تولیدکننده هایگلخانهپوشش افراد شاغل در هکتار،  شمار

دو شهر، کودهای مصرفی  هایگلخانهتولیدی توسط  یهاگل، بررسی بازار فروش هاگلخانهآبیاری  سامانهگل رز دو شهر، 

 دیگر سوی از و پژوهش قرار گرفت. یبررس موردرز در این دو شهر  بریدنیو تولید سالیانه گل   هاگلخانهتوسط  مورداستفاده

 کرونباخ و مشاوره با متخصصان با استفاده از ضریب آلفای، آزمایشی پرسشنامه 15 تکمیل وسیلههب؛ اعتبار و پایایی پرسشنامه

 به توجه با  .است بوده حاضر پرسشنامه خوب اعتبار نشان دهنده نتایج گرفت.  قرار ارزیابی موردسازمان جهاد کشاورزی  

های باشند )گروهمی هم از مستقل و نداشته به یکدیگر وابستگی هیچ به تقریببررسی  مورد گروه دو حاضر مطالعه در اینکه

 MiniTab افزارنرم با هاداده تمامی آماری تجزیهقرار گرفت.  استفاده ها موردمقایسه میانگینبرای  Studentś tآزمون ، مستقل(

 .شدند مقایسه یکدیگر با %5 سطح در های مستقلتی گروه آزمون با هامیانگین و شدانجام

 نتایج

 و گرمایشی سرمایشی سامانه

بین میزان استفاده از هر نوع اختالف  اندیمشک مشخص گردید ودزفول  هایی شهرستانهاگلخانهسرمایشی  سامانه مقایسهاز 

فن و پد استفاده  سامانهی دزفول از هاگلخانهاز  %6/34ی اندیمشک و هاگلخانهاز  %2/45که  گونهاین داری وجود دارد، معنی

برای  پوشش نایلون ی دزفول از عملیات باز کردنهاگلخانهاز  %3/44ی اندیمشک و هاگلخانهاز  %9/49 وجودبااین .کنندیم

ی هاگلخانهاز  %1/21ی اندیمشک و هاگلخانهاز  %1/5همچنین مشخص گردید که کنند. استفاده می ورود هوای خنک بیرون

سرمایشی  هایسامانه درانرژی هزینه باالی  .(1)شکل  شوندیم کنترلو یا هرگونه عملیاتی سرمایشی  سامانهدزفول بدون 

 های سرمایشیسامانهاثر استفاده از به بررسی  در پژوهشی شده است. راستااین های بسیاری در پژوهشمنجر به انجام گلخانه 

که از لحاظ اقتصادی  نتایج نشان داد .ه شدپرداخت در مناطق گرمسیری رطوبت نسبی هوای داخل گلخانه دما و کنترلبرای 

 پژوهشگرانتوسط  های فراوانیپژوهش .(Bailey, 1993) نیستپرورش گیاه در گلخانه و فصول گرم در این مناطق اقتصادی 

و با توجه  است شده انجام ،کندمیاستفاده  انرژیمنبع  عنوانبهکه از انرژی خورشیدی  سرمایشی سامانه اقتصادیتحلیل برای 
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فن و  سامانهدر پژوهشی کارایی  (.Izquierdo et al., 2012)نیست  صرفهبهاقتصادی  نظر از سامانهبه هزینه زیاد اولیه این نوع 

از هر بار انرژی  استفادهقرار گرفت. در این بررسی میانگین دمای داخل گلخانه با  مطالعه مورد( 2020و همکاران )  Xuپد توسط

 ایمرحلهتک کنندهخنکدما و رطوبت خارج از گلخانه نشان داد که یک  تحلیل و تجزیهتخمین زده شد.  ،تابشی مشخص

 رطوبت به روش این کارایی میزان. تر کندنسبت به بیرون خنک سلسیوسدرجه  12تا  8تواند دمای داخلی گلخانه را به میزان می

 قادر روش این از استفاده ،باشد داشته %20 از کمتر رطوبتی بیرونی هوای کهدرصورتی. است وابسته گلخانه از بیرون هوای

های در شهرستان وجودبااین(. Revathi et al., 2021دهد ) کاهش سلسیوس درجه 10 از بیش را گلخانه داخلی دمای است

 سامانهو این  است %30در فصول گرم بهار و تابستان باالی  ویژهبههای سال و روزبیشتر  رطوبت هوا در اندیمشکدزفول و 

دما  در تغییر و گلخانه خارج و داخل هوای جاییجابه امکان طبیعی تهویه چندانی در خنک کردن فضای گلخانه ندارد.یی اکار

 در مناطق همیشگی طوربه گلخانه درب یا دیواری، سقفی هایدریچه کردن باز واسطهبه، کار این. کندمی فراهم راحتیبه را

 مشخص بیرون به گلخانه محیط از هوا تبادل نسبت عامل اساس بر طبیعی تهویه سامانه یک بازده. است انجام گرمسیری قابل

 هدباز. است گلخانه خارج و داخل محیط بین دما اختالف و بیرون محیط باد جریان جهت و سرعت از متأثر عامل این. شودمی

 قرارگیری محل) محصوالت کشت موقعیت همچنین و هادریچه مساحت و موقعیت جمله از نیز دیگری عوامل با تهویه سامانه

  (.Xu et al., 2020) است ارتباط در گلخانه داخل( گلخانه هایدیواره به نسبت گیاهان ردیف

  
 .های دزفول و اندیمشکرز در شهرستان نیی تولیدکننده گل بریدهاگلخانهسرمایشی  سامانهمقایسه  -1شکل 

 .دارنددار آزمون تی اختالف معنی %1در سطح  **عالمت  بادر هر رنگ، اعداد 

Figure 1- Comparison of cooling systems of rose greenhouses in Dezful and Andimeshk cities. 

In each color, the numbers marked ** have a significant difference at 1% level of t-test. 

 

 سامانهی دزفول از هاگلخانهاز  %9/40ی اندیمشک و هاگلخانهاز  %2/50که  شدمشخص  آمدهدستبهبا توجه به نتایج همچنین 

از %  4/45 هاگلخانهپوشش نایلون برای گرمایش  بکارگیری عملیات باز و بسته کردن ازلحاظ. کنندیمگرمایشی بخاری استفاده 

ی هایبررس. همچنین کنندیم نیتأمگلخانه را  ازیموردنی دزفول به این شکل گرمای هاگلخانهاز  %1/37ی اندیمشک و هاگلخانه

ی گرمایش و عملیات سامانههرگونه  بدونی دزفول هاگلخانهاز  %22ی اندیمشک و هاگلخانهاز  %2/5صورت گرفته نشان داد که 
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. شودمی منتقل گلخانه داخل به مستقیم طور به طبیعی گاز سوختن از حاصل انرژی، مستقیم حالت گرمایش در(. 2 شکلهستند )

 از همچنین (.Baddadi et al., 2019) باشد داشته سولفور %03/0 از کمتر و تمیز کاملطوربه مصرفی سوخت باید حالت این در

 گرمایش سامانه از همچنین استفاده(. Revathi et al., 2021شود )می تولید اتیلن مانند هاییلمحصو گازها برخی سوختن

 معمول طور به و دارد سقف سمت به حرکت به تمایل کمتر وزن دلیل به گرم هوای زیرا، نیست پربازده معمولطوربه همرفتی

داران بنابراین به گلخانه (.Nelson, 2003) شودمی دیده گیاه هوایی اندام با ساقه دمای بین سلسیوس درجه 3 تا 2 بین اختالفی

 کوتاه دوره در سرما تنش از جلوگیری برای و ضروری موارد در فقط مستقیم گرمایش سامانهشود این دو منطقه پیشنهاد می

 در شده سوخته گازهای سامانهبه عنوان جایگزین استفاده نمایند. این  ،غیرمستقیم گرمایش سامانه و از گیرد قرار استفاده مورد

. شوند منتقل گلخانه به آب گرم های لوله راه از احتراق محفظه در شده تولید گرمای. کندمی هدایت بیرون به را احتراق محفظه

ای که توجیه ، به گونهاست گلخانه شی یکزمین و خورشید برای رفع نیازهای گرمایگرمایی استفاده از انرژی  ،پیشنهاد دیگر

برای گرمایش  میکیترمودینا چرخه کیHepbasli (2007 )و  Ozgener. باشدوی نیاز گبر آن پاسخ افزوناقتصادی داشته باشد و 

خورشیدی انتقال  گیرندهخورشید به  راهو همچنین از  زمین به مبدل زمین گرمایی راهکه در آن گرما از  ،گلخانه در نظر گرفتند

 در گرما سامانه تنظیم برای که شودمی پیشنهاد همیشه کل درکرد. پیدا میفن کویل به گلخانه انتقال  کی راهاز  پایانیافته و در 

 پیشنهاد گرمایشی سامانه به مجهز هایگلخانه در. شود گرفته نظر در محصول شده تمام قیمت و اقتصادی شرایط، گلخانه یک

 در اثری که انرژی بیهوده مصرف از تا شود تنظیم پیشین آفتابی روز در گلخانه دمای به شبیه شب در گلخانه دمای که شود می

 (. Baddadi et al., 2019) شود جلوگیری ندارد گیاه رشد

  
 .های دزفول و اندیمشکگل رز در شهرستان تولیدکنندهی هاگلخانهگرمایشی  سامانه مقایسه -2شکل 

 دار دارند.آزمون تی اختالف معنی %1در سطح  **در هر رنگ، اعداد با عالمت 

Figure 2- Comparison of heating systems of rose greenhouses in Dezful and Andimeshk cities. 

In each color, the numbers marked ** have a significant difference at 1% level of t-test. 
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 سامانهاز  %7/29آبیاری ثقلی،  سامانهی شهرستان اندیمشک از هاگلخانه %2/40که  کردمشخص  ی صورت گرفتههایبررس

مشخص گردید که  نیهمچن .کنندیماستفاده  آبکشتیآبیاری  سامانهاز  %3/10ی و اقطرهآبیاری  سامانهاز  %8/19آبیاری غرقابی، 

ی رز خود استفاده هابوتهبرای آبیاری  ایقطرهآبیاری  سامانه %12آبیاری جوی پشته،  سامانهاز گلخانه شهرستان دزفول از  1/86%

 و گیرندمی قرار ضدآب سکوهای روی که است هاییگلدان برای بیشتر مدی و جزر صورتبه آبیاری .(3)شکل  کنندیم

 هایسامانه از یکی آبیاری نوع این (.Nelson, 2003) شوندمی خارج سپس و شوندمی غرق غذایی محلول در ایدوره صورتبه

Post (1999 ) وجودبااین. شودمی استفاده آب اتالف و کودها اثرات کاهشبرای  آمریکایی تولیدکنندگان توسط که است ثقلی

 و آب مصرف ثقلی آبیاری هایسامانه. شوندمی سازگار ایگلخانه کشت با راحتیبه که داد نشان را ثقلی آبیاری راهبرد چندین

، الکتریکی رطوبت هایحسگرامروزه استفاده از  (.Vernooij, 2002) دنده کاهش دنتوانمی %50و  30 حدودتا  ترتیب به را کود

 مدیریت برای بستر به متصل سامانه ،در پژوهشی. شونداستفاده می ایگلخانه خاک بدون تولید در ،آبیاری مدیریت برای ویژه به

شد.  آزمایش ایگلخانه شرایط درپیت کوکو – پرلیت خاک بدون رستب در و ساخته و طراحی سیمبی حسگر بر مبتنی آبیاری

 مورد در دقیق اطالعات با همراه، زیرالیه آب وضعیت سریع سنجش برای سیمبی حسگر شبکه یک از استفاده که داد نشان نتایج

 .(Montesano et al., 2018) است ایگلخانه آبیاری مدیریت برای موثر ابزار یک، گیاهان بر آب دسترسی سطوح اثرات

 

  
 اندیمشک.های دزفول و ی تولیدکننده گل رز در شهرستانهاگلخانهآبیاری  سامانهمقایسه  -3شکل 

 دار دارند.آزمون تی اختالف معنی %1در سطح  **در هر رنگ، اعداد با عالمت 

Figure 3- Comparison of irrigation systems of rose greenhouses in Dezful and Andimeshk cities. 

In each color, the numbers marked ** have a significant difference at 1% level of t-test. 
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 کود های رز با رشد باال نیاز بیشتری بهگونه. است ضروری خوب تغذیه، باال کیفیت با رز گل تولیدبرای  (.1 )جدول کنندیم

 کود های رز بریدنی بهطورمعمول گلبه. شودمی سست هایشاخه ایجاد باعث و نامطلوب ازحدبیش نیتروژن اما دارند، نیتروژن

 (.Qasemi Ghahsareh and Kafi, 2010) دندار نیاز کودها دیگر از بیش پتاسیم و فسفر

 های تولیدکننده گل بریدنی رز در دو شهرستان اندیمشک و دزفول.تغذیه در گلخانهبرای  بررسی انواع کودهای مصرفی -1جدول 

Table 1- Investigation of fertilizers used for feeding in greenhouses producing cut flowers in 

Andimeshk and Dezful cities. 
 % Nutrient combinationترکیبات کودی                                                                           

 

اندیمشک  

Andimeshk 

 Urea+Phosphorus+Potassium+Microelements 73.2                  میکرو        -پتاس-فسفات-اوره

 Animal manure+Potassium+Phosphorus+Ferrous 18.5           آهن   -فسفات-پتاس-کودحیوانی

 Animal manure+Diammonium phosphate 5.9                           سولفات دی آمونیوم-کودحیوانی

 Others 2.4                                                                                                                    سایر

 

 دزفول

 Dezful 

 Urea+Potassium+Phosphorus+Poultry manure 84.3                   کودمرغی  -فسفات-پتاس-اوره

 Macroelements+Humic acid+Ferrous  8.5                                       آهن-اسیدهیومیک -ماکرو

 Calcium nitrite+Potassium+Monopotassium phosphate 4.8      فسفاتمیمنوپتاس-پتاسیم-کلسیمنیترات

 Others 2.4                                                                                                                   سایر

 

 هاگلخانه و سازه پوشش

 پوشش پالستیکیی اندیمشک و دزفول دارای هاگلخانه %1/50 و 6/49به ترتیب  کهمشخص گردید  آمدهدستبه جینتابا توجه به 

رز اندیمشک  بریدنیی گل  هاگلخانه %4/50. همچنین داری نداشتند، که از نظر آماری اختالف معنیهستند سازه فلزی به همراه

داری بین این ، که تفاوت معنیچوبی هستند سازه رز دزفول دارای پوشش پالستیکی و بریدنیی تولید گل  هاگلخانه %8/29و 

و  کربناتپلی پوششدزفول دارای در رز  نیبرید ی تولید گلهاگلخانه %1/6به ترتیب  مشخص شد. داشت دو میانگین وجود

که در  باشدیم یاگلخانهپوشش  ینترمتداول اتیلنیپلپوشش  (.4هستند )شکل  (فضای بازبدون پوشش ) %14و  سازه فلزی

 استفاده قابلحداقل یک فصل رشد  درگذشته هاپوشش. شودمی استفادهیک انتخاب عالی  عنوانبهحال حاضر در ایالت متحده 

 .نیز بهتر شد اتیلنییپل یهاپوششکیفیت و طول عمر  1960در اواسط دهه  حالینباا(. Blows and Ingratta, 1995) بودند

Clark (1965) تولید داد و در همان زمان شرکت مونسانتو شروع به  ارائهپالستیکی را  یهاپوششساله  2 استفاده برای اولین بار

 نی؛ بنابرارسدیمدر فصل زمستان مناطق معتدل به حداقل مقدار خود  دیخورشمقدار تابش . کرد اتیلنینوع جدید پوشش پلی

در  محصول با کیفیت دیو تول یاهیرشد و توسعه پوشش گ یشرط الزم برا کمینهاز پوشش گلخانه،  بیشینهنور کافی و  عبور

خود را دارند که بر  ویژهعبور نور  بیضر هر یکو مرسوم  یمحل یهاپوشش. (Revathi et al., 2021) فصل زمستان است

مختلف هر نوع پوشش گلخانه به هنگام  هایویژگی گیرند. همچنینیمقرار  مورداستفادهساخت آن  نهیاساس نوع گلخانه و هز

 کنندهمشخصدر نظر گرفته شود. نوع پوشش گلخانه چون  دیمتفاوت با ییآب و هوا طیاستفاده از آن در مناطق مختلف و با شرا

 Chen) شودیممحصول کاشته شده در گلخانه هم  تیو کم تیفیک شیکاشته شده است، باعث افزا اهیگ راهنور از  افتیدر زانیم

et al., 2020.) ی هاپوشش ازجملهبا ساختار محکم  ییکپالستهای امروزه پوششFRP ،PC ،PMMA وPVC   طورمعمولبهکه 



 146-133(: 2)6(، 1400گل و گیاهان زینتی )

                                                                         141 

اقتصادی و  صرفهبهبا توجه  که( Aldrich and Bartok, 2011شود )می پیشنهادای مقاوم هستند، یهچندالو  دارموج صورتبه

 .شودتوصیه میها این نوع پوشش نیز شدید خوزستانها در گرمای مقاومت این پوشش

 
 

 های دزفول و اندیمشک.رز در شهرستان بریدنیی گل  هاگلخانهمقایسه نوع پوشش و سازه  -4شکل 

 باشد.آزمون تی می با معنی دارینبود  و %1به ترتیب بیانگر اختالف معنی دار در سطح  nsو  **در هر رنگ، اعداد با عالمت 

Figure 4- Comparison of structures and covers of rose greenhouses in Dezful and Andimeshk cities. 

In each color, the numbers marked ** and ns have a significant difference at 1% level and no- 

significant using t-test, respectively. 

 

 در گلخانه افراد شاغل شمارو  تولیدکنندگانو سن تحصیالت 

ی شهرستان دزفول هاگلخانهاز تولیدکنندگان  %12از تولیدکنندگان شهرستان اندیمشک و  %9/9نشان داد که  آمدهدستبهنتایج 

شک و از تولیدکنندگان شهرستان اندیم %1/70صورت گرفته نشان داد که  بررسیدارای تحصیالت دانشگاهی هستند. همچنین 

 %3/45و  %20به ترتیب . نتایج نشان داد که باشندیمی شهرستان دزفول دارای مدرک دیپلم هاگلخانهاز تولیدکنندگان  % 8/33

شهرستان دزفول  انداراز گلخانه %9/8 پایانو در اندیمشک و دزفول دارای مدرک سیکل هستند هایاز تولیدکنندگان شهرستان

(. میانگین سن تولیدکنندگان اهل 5 )شکل ی شهرستان اندیمشک صفر بوددارهاکه این درصد برای گلخانه  ،بوده سوادیب

شده  کارگیریبهافراد  شمارآمد. همچنین  دست بهسال  7/43اهل شهرستان اندیمشک  تولیدکنندگانو  67/45شهرستان دزفول 

 Ghanchiدر پژوهشی که توسط  (.2 )جدول بودنفر  2تولیدکننده گل رز در این دو شهرستان به ازای هر هکتار  هایگلخانهدر 

در حدود  یکه میانگین سن بودبیانگر آن  داران ورامینیگلخانهدر مورد سن  آمدهدستبهج ، نتایفتانجام گر( 2010) و همکاران

پاسخگویان  %2/32، ایشانبر اساس نتایج  .سال بوده است 24سال و کمینه آن نیز  55سال بوده و بیشینه سن پاسخگویان  44

از سطح کاردانی بوده  ترپاییندارای مدرک تحصیلی  3/73و در حدود  باشندمیعنوان بیشترین فراوانی دارای مدرک متوسطه به

 متوسط طوربه که داد نشان پژوهش این .برخوردار هستند ارشد کارشناسیپاسخگویان از مدرک تحصیلی  %4/4و تنها 

Sabori (2009 ) و Kheiri بررسی هاییافته با نتیجه این. باشندمی کم خیلی و کم دانش سطح رایدا بررسی موردداران گلخانه

50.4%**49.6%ns

0%0%

Andimeshkاندیمشک 

Plastic-Wood Structureپالستیک به همراه سازه چوبی 

-Plasticپالستیک به همراه سازه فلزی  Metal Structure

29.8%**

50.1%ns

6.1%**

14%**

Dezfulدزفول 

Plastic-Wood Structureپالستیک به همراه سازه چوبی 

-Plasticپالستیک به همراه سازه فلزی  Metal Structure

Polycarbonateپلی کربنات 

No cover( فضای باز)بدون پوشش
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داران خیارکار گلخانهدر مورد ( 2012) همکاران و Shokrollahzadeh پژوهش نیز و کارانزیتوندر ارتباط با سطح سواد و دانش 

  .بود همسوگرمسار 

  
 های دزفول و اندیمشک.تولیدکننده گل رز  در شهرستان دارانگلخانه التیتحص زانیممقایسه  -5شکل 

 دار دارند.آزمون تی اختالف معنی %5و  1به ترتیب در سطح احتمال  *و  **در هر رنگ، اعداد با عالمت 

Figure 5- Comparison of education level of greenhouse rose producers in Dezful and Andimeshk cities. 

In each color, the numbers marked ** and * have a significant difference at 1% and 5% level of t-test, 

respectively. 

 

شهرستان دزفول و دو رز در نی برید گلی تولید هایگلخانهافراد شاغل بر حسب هکتار در  شماربررسی سن تولیدکنندگان و  -2 جدول

 .اندیمشک

Table 2- Comparison of rose cut-flower grower’s age and number of people employed in a hectare in 

Dezful and Andimeshk cities. 

متغییر 

Variable 

 اندیمشک 

Andimeshk 

 دزفول

Dezful 

 

p value 

 سن )سال(

Age 

(year) 

 32 21 0.026 (Maxکمترین )

 54 78 0.009 (Min) بیشترین

 43.7 45.6 0.031 (Mean) میانگین

)نفر( افراد شاغل بر حسب هکتار شمار  

No. people employed in ha 

2 2 ns 

 

 

 بازار فروش و سالیانهتولید سطح زیر کشت، 

رز در  بریدنیهای تولیدکننده گل  زیر کشت گلخانه مساحتبیشترین  با توجه به بررسی صورت گرفته مشخص گردید که

 36/2زیر کشت این شهرستان برابر با  مساحت گلخانههکتار و میانگین  5/0هکتار و کمترین آن برابر  2/7شهرستان دزفول برابر 

زیر  مساحتهکتار و میانگین  5/0هکتار، کمترین آن  1/4زیر کشت  مساحت. در شهرستان اندیمشک نیز بیشترین بودهکتار 

9.9%*

70.1%**

20%**

Andimeshkاندیمشک 

Academicدانشگاه  Diplomaدیپلم 

Cycleسیکل  Illiterateبی سواد 

12%*

33.8%**
45.3%**

8.9**%

Dezfulدزفول 

Academicدانشگاه  Diplomaدیپلم 

Cycleسیکل  Illiterateبی سواد 
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در  هزار عدد 120شهرستان اندیمشک  نی رز دردیبرمیانگین سالیانه تولید گل  باشد.هکتار می 46/1کشت این شهرستان نیز 

عمده بازار فروش همچنین  .بودهزار عدد در هکتار  130رز در شهرستان دزفول  بریدنیو میانگین سالیانه تولید گل   هکتار

و  دادیمی این دو شهرستان را بازار فروش محلی و بازار فروش تهران تشکیل هاگلخانهرز تولیدی توسط  بریدنیی  هاگل

موجود در معاونت امور باغبانی  هایدادهو آمار  (.3 )جدولگرفت یمبازار تهران صورت  راهاز  به خارج از کشور هاآن صادرات

هکتار بوده  10070ها در کشور حدود سطح زیرکشت گلخانه 1394وزارت جهاد کشاورزی نشانگر این است که تا پایان سال 

 522به گل و گیاهان زینتی و  (%5/22هکتار) 2265به سبزی و صیفی،  (%3/72ر)هکتا 7283از این سطح حدود . است

 هایاستانترتیب در  ها در کشور، بهبه سایر گیاهان اختصاص داشته است. در این سال، بیشترین سطح گلخانه (%2/5هکتار)

 408) خوزستان و هکتار( 540) هکتار(، مرکزی 1331) هکتار(، یزد 1410) کتار(، اصفهانه 1613هکتار(، کرمان ) 2766) تهران

. اندبودهاستان متمرکز  6کشور در این  هایگلخانهاز کل مساحت  %9/87گفت، حدود  توانمی کهطوریبه، اندداشتهقرار  هکتار(

دارای اسکلت چوبی و سنتی بیشتر  (%9/20 تقریببه) هکتار آن 2100کشور در این سال، حدود  هایگلخانههمچنین؛ از کل 

-Jihad) اندبوده)لوله و پروفیل(  دارای اسکلت فلزیو مازندران و باقیمانده  تهران، اصفهان، خوزستان، یزد، کرمان هایاستاندر 

Keshvarzi Organization, 2015) . 

 .رز تولیدی در هکتار و بازار فروش گلخانه داران دو شهرستان دزفول و اندیمشک بریدنی  گل شمار بررسی -3 جدول

Table 3- Investigation of the number of cut-flower produced per hectare in Dezful and Andimeshk cities 

and their market sites. 

متغییر 

Variable 

 اندیمشک 

Andimeshk 

 دزفول

Dezful 

 

p value 

مساحت 

 )هکتار(

Area (ha) 

 0.5 0.5 ns (Maxکمترین )

 4.1 7.2 0.005 (Min) بیشترین

 1.46 2.36 0.046 (Mean) میانگین

 هکتار )عدد( در تولیدشده رز گل

No. cut-flower produced per ha 

120000 130000 0.027 

 بازار فروش

Marketing 

 تهران و محلی بازار

Local & 

Tehran Market 

 تهران و محلی بازار

Local & 

Tehran Market 

 

 

 گیرینتیجه

صورت سنتی انجام عملیات مدیریتی گلخانه به بیشتراین دو شهرستان مشخص گردید که  گلخانه 60در  شدهانجامبا بررسی 

افزایش عملکرد و کیفیت گل امری برای  های سرمایشی، آبیاری و تغذیهسامانهویژه در های نوین بهروش کارگیریبهشود و می

های آشنایی دوره گل بریدنی لزومی است، گسترشاین دهنده پرورش افراد ایحرفه دانش کهاین به عنایت باضروری است. 

، های نوینآموزشاز  گیریبهره گیرد. قرار توجه مورد جدی صورتبه ی مدیریت گلخانه و پرورش و نگهداری بایستیدرزمینه

بر تأمین نیاز  افزون که  تولید شده بازدهباعث افزایش کشت،  نوین هایفناوریخوب و  هایرقماستفاده از تجهیزات مناسب، 

 .خواهد آمددست بهصادرات این محصول  راهنیز از   درآمد ارزی ،داخل کشور
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 هاپیشنهاد

 هر، رواین از ؛دارد هاآن رشد نرخ و وریبهره به شدیدی وابستگی، توسعه درحال کشورهای در اقتصادی رشد باتوجه به اینکه

 در. بود خواهد یرگذارثتأ نیز اقتصادی رونق و رشد بر یقین طوربه، شود تولید کلیدی عوامل وریبهره باعث بتواند که عاملی

های گلخانه در وریبهره ارتقایبرای  هاییپیشنهاد ،های صورت گرفتهبا توجه به بررسی ،در پایان این پژوهش راستا همین

 گردد:تولیدی گل بریدنی رز در این دو شهرستان ارائه می

باشد. روز می هاینیمهکاهش دما عملیات باز کردن پوشش گلخانه در برای  سادهدر مناطق گرمسیری یکی از راهکاری ارزان و  -

با  ،باشدفضای داخلی گلخانه می دمایپوشش گلخانه منبع اصلی افزایش  راهبا توجه به اینکه تابش مستقیم نور خورشید از 

برای  ها نیزگردد از این روشمی پیشنهادن این دو شهر د. به گلخانه دارانموکنترل توان آن را میاستفاده از سایه یا انعکاس نور 

 خنک کردن گلخانه استفاده کنند.

 .شود افزوده منیزیوم و آهن کمی و مقدار کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم ،خاک در بریدنی رز تولید شود برایپیشنهاد می -

 .مفید هستند بارانی، فصول در رز گل هایشاخه آبکی رشد از جلوگیری برای پتاسیم حاوی آمیخته کودهای

 طورمعمولبهکه   PVCو FRP ،PC ،PMMAی هاپوشش ازجملهبا ساختار محکم  ییکپالستهای پوشش استفاده از امروزه -

در گرمای ها اقتصادی و مقاومت این پوشش صرفهبهو با توجه  شودمی پیشنهادای مقاوم هستند، یهچندالو  دارموج صورتبه

 .قابل توصیه استها شدید خوزستان، این نوع پوشش

مدیریت  های آشنایی درزمینهدوره است، گسترش ضروریدهنده گل بریدنی رز پرورش افراد ایحرفه دانش کهاین به توجه با -

 آموزش اصول به توجه ضمنمنظور  بدین و گیرد قرار توجه مورد جدی صورتبه باید گلخانه و پرورش و نگهداری گل رز

 استفاده آموزشی هایکارگاه و نمایشی هایاز گلخانه بازدید مانند ترقویی عملی ابعاد دارای های آموزشیروش از، بزرگساالن

 و سوازیک ایشان ایحرفه دانش با کشاورزان سن و کار کشاورزی سابقه میان دارمعنی و مثبت رابطه وجود به با توجه. شود

دارای پیشینه  و مجرب حالدرعین و مسن کشاورزان از شودمی پیشنهاد، دیگر سویاز  یکدیگر با کشاورزان بهتر ارتباط برقراری

 .شود استفاده حرفه این اصولی گسترش رایب های ترویجیآموزش در مدیریتی گلخانه موفق
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Abstract 

Floriculture is one of the most laborious agricultural activities, which according to most experts in this 

field, success is involved in factors such as greenhouse technology, modern technology in cultivation, 

marketing situation. To develop the floriculture of Iran, it is necessary to change production from the 

traditional methods to the new methods. The two cities of Andimeshk and Dezful are the main producers 

of rose cut-flowers in Khuzestan province. In this study, by field investigation and collecting data from 

the structure and control of environmental conditions of the greenhouse, methods of growing and 

maintenance of rose cut flowers, yield, conditions of growers in these two cities, present suggestions to 

increase yield. The data were collected from 60 commercial greenhouses producing roses in a 

completely randomized and referral to Agricultural Organization of Khuzestan Province. The results 

showed that the cooling system in 45% of Andimeshk greenhouses and 35% of Dezful greenhouses was 

fan and pad system. It was found that 50% and 41% of Andimeshk and Dezful greenhouses use Polar 

systems respectively and opening and closing the valves for temperature balance were usual. The results 

of irrigation system showed that the Andimeshk greenhouses used 40% gravity, 30% flooding, 20% drip 

and 10% hydroponics and Dezful greenhouses used 86% atmospheric stack irrigation and 14% drip 

irrigation. According to the obtained results, it was found that 50% of Andimeshk and Dezful 

greenhouses have a plastic cover with metal structures. The average annual production of cut flowers in 

Andimeshk and Dezful was 120,000 and 130,000, respectively. Also, the main markets for selling cut-

flowers of roses were the local sales market and Tehran, and their export abroad was done through the 

Tehran market. The obtained results showed that 10% of the producers of Andimeshk city and 12% of 

the greenhouse producers of Dezful city have academic education. In conclusion, most greenhouse 

management operations are performed traditionally and the use of new methods; especially in cooling, 

irrigation and feeding systems to increase the yield and quality of flowers is essential. It is also suggested 

that introductory courses in the field of greenhouse management and breeding and maintenance be 

seriously considered. 
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