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داران شهرستان نفر از گلخانه1300آن در سطح مؤثرها و تحلیل عوامل پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی براي توسعه فنی گلخانه
نفر تعیین شد. براي افزایش دقت دسترسی به 150پاکدشت به روش پیمایشی به اجرا درآمده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 

اي با انتساب متناسب بهره گرفته شد. اعتبار ظاهري پرسشنامه محقق ساخته پژوهش گیري تصادفی طبقهپاسخگویان از تکنیک نمونه
آمده بیانگر پایایی قابل به دستتوسط پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پرسشنامه

افزارنرمي معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از سازمدلها، از تکنیک . براي تحلیل دادهقبول آن بوده است
Smart PLS2مؤثرترین عنوانبههاي فنی بهره گرفته شد. نتایج نشان داده است که دو عامل سرمایه انسانی و دسترسی به زیرساخت

هاي ي حمایتفایده در سایه-اعتبار و هزینه-گذارياند. سه متغیر دسترسی به بازار، سرمایهشدهها شناخته عوامل توسعه فنی گلخانه
-هاي آموزشیها مؤثر باشند. برنامههاي فنی بر سطح توسعه فنی گلخانهاند از طریق ارتقاي سطح دسترسی به زیرساختدولت توانسته

غیرمستقیم منجر به توسعه طوربهرتقاي سطح سرمایه انسانی شده و از این طریق هاي دولتی منجر به اي حمایتترویجی نیز در سایه
درصد از واریانس توسعه فنی گلخانه را تبیین نمایند. در نهایت 42اند. در مجموع، متغیرهاي مستقل پژوهش توانستند ها شدهفنی گلخانه

هاي گذاري و برنامهد وضعیت عواملی چون دسترسی به بازار، سرمایههاي فنی و سرمایه انسانی به همراه بهبواینکه، توسعه زیرساخت
ها خواهند شد.هاي مناسب دولت منجر به توسعه فنی گلخانهها و حمایتي سیاستآموزشی و ترویجی در سایه
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استادیارگروه کشاورزي دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.١
دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.ارشد گروه کشاورزيکارشناسیدانشجوي ٢
دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.استادیارگروه کشاورزي٣

tsharghi@alumni.ut.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده *



ها و تحلیل عوامل مؤثر بر آن...براي توسعه فنی گلخانهطراحی مدلی 

182

مقدمه
هـاي حفاظـت گیـاه و کنتـرل     شود که روشهایی را شامل میفناوريعموماً) Protected Agricultureکشاورزي حفاظت شده (

,Nair & Barcheرا تحـت مـدیریت داشـته باشـد     اقلیم اطـراف آن  2014; Jensen & Malter, 1995 cited in Takeshima &

Joshi, اي اسـت کـه   ه کشاورزي حفاظت شده، گلخانـه اسـت. گلخانـه در واقـع سـازه     ها در زمینمثالینترمهم). یکی از 2019
اي تولیـد بـا   دهد. کشت گلخانـه شرایط نامساعد محیطی را مدیریت و توانمندي تولیدکننده را در کشت محصوالت افزایش می

نمایـد  کنتـرل آفـات ارائـه مـی    وري باال را در طول سال به همراه مصرف کاراي منابع آب، کود، نیـروي کـار و  کیفیت و با بهره
)Saravaiya et al., 2014; Takeshima & Joshi, 2019; Pardossi et al., اي بـه دلیـل   بهبود تکنولوژي صنعت گلخانـه ).2004

Qiمواجه شدن با افزایش رقابت جهانی هم در تولید و هم در بازاریـابی ضـروري اسـت (    et al., 2017; Pardossi et al., 2004.(
پـذیري و  ریسـک يهـا مؤلفـه عالوه بر آن براي ورود به بازارهاي جهانی و جدید نیازمند اصالح ساختار بـازار بـه همـراه بهبـود     

داران باید عوامـل اقتصـادي، اکولـوژیکی،    در این راستا گلخانه،)1396باشیم (رضائی و همکاران، داران میمحوري گلخانهفرصت
Saravaiyaرا براي موفقیت مورد توجه جـدي قـرار دهنـد (   کاریروينهاي فیزیکی و فناوري، زیرساخت et al., چراکـه )، 2014

) و 1395فـرد و شـمس،   هم محصوالت سالم تولید نمایند (هوشـمندان مقـدم  ،آنان باید به دلیل حرکت به سمت توسعه پایدار
Pardossiاي استفاده کنند (هاي مدرن گلخانههم از فناوري et al., 2004.(

توان اظهار نمود که این فناوري ابتدا در اروپـاي شـمالی ظهـور پیـدا     اي میهاي تجاري گلخانهبا بررسی تاریخچه فرایند کشت
Pardossi(یافتکرد و سپس بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا گسترش  et al., شمالی بـه نـواحی   ياروپا). این صنعت از 2004

هجمله ایتالیا، اسپانیا و مراکش و سپس بـا افـزایش قیمـت نفـت در دهـ     اي ازبا زمستان معتدل مانند حوزه کشورهاي مدیترانه
Jiangچـین گسـترش یافـت (   یـژه وبـه جمله هند، کـره و  به سایر مناطق مانند کشورهاي آسیایی از1970 et al., ). ایـن  2004

درصـدي در دنیـا داشـته اسـت     40یال30يرشدتاکنون 1991سال دارد و این صنعت از سال 200فناوري قدمتی بیش از 
)Saravaiya et al., اي اسـت  میلیون هکتار در جهان تحت پوشـش محصـوالت گلخانـه   20). آمارها حاکی از آن است که 2014
)Saravaiya et al., 20را مواردي مانند افزایش تعداد ساعت گرما تا بـاالي  ياکشت گلخانههاي عمومی ). محققان مزیت2014

، حفاظت در برابر باد و سایر شرایط نامطلوب هوا، کاهش مصرف آب به دلیل کاهش تبخیر و تعـرق تـا بـاالي    گرادیسانتدرجه 
یـد هـم بـه لحـاظ     بهبـود تول یتاًنهادرصد، افزایش روشنایی که منجر به افزایش ظرفیت فتوسنتز شده، کاهش زمان رشد و 25

,Galán-Saúco & Rodríguez-Pastor(کیفی و هم به لحاظ کمی برشـمردند  همچنـین، تولیـد در طـول سـال،     هـا آن). 2007
آفـات و  تـر آسـان ایجاد شرایط آب و هوایی مناسب، عملکرد باالتر با کیفیت بهتر، حفظ رطوبت خاك و نیاز آبی کمتر، مدیریت 

عنـوان بـه و تولید بذور هیبرید را کردهیلتحصزایی براي جوانان خارج از فصل، خلق فرصت اشتغالها، تولید محصوالت بیماري
Saravaiyaاز گلخانه ذکر نمودند (يمندبهرههاي مزیتینترمهم et al., 2014.(

افزایش تقاضا براي محصوالت باغی خارج از فصل، بهبود سیستم فناوري حمل و نقل و انبارداري و الزام استفاده کـارا از منـابع   
Pardossiشوند (دالیل رشد فزاینده گلخانه محسوب میینترمهمآب، نیروي کار و زمین از  et al., اي در ). کشت گلخانـه 2004

Darvishi؛ 1394د تولید و درآمد بسیار حائز اهمیت است (قنبري و همکـاران،  اقتصاد روستا به دالیلی مانن et al., امـا  ،)2014
اي بر اقتصاد روسـتا را بـا   تواند طرح تأثیر کشت گلخانهداري میفقدان مدیریت صحیح در مسائل مرتبط با اصول بنیانی گلخانه

). از طرفی محققان معتقدند که توسعه گلخانه راهکار مناسـب بـراي مقابلـه بـا     1394شکست مواجه سازد (جهانی و همکاران، 
خشکسالی، استفاده بهینه از منابع آب و خاك، افزایش تولید در واحد سطح، تولیـد بـیش از یـک محصـول در سـال، افـزایش       

و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطـابق بـا نیـاز بـازار اسـت (سـازمان مرکـزي تعـاون         کیفیت محصول تولیدي
بلکـه یکـی از   ،هـاي بهبـود در تولیـد   یکی از عاملتنهانهاي ، توسعه گلخانهروینا). از 1396، یمؤمن؛ زارعی و 1396روستایی، 

). 1395فرینی در بازارهاي جهانی است (امینی و همکاران، آهاي مناسب براي رقابتی کردن بخش کشاورزي و نقشگزینه
طراحـی و اجـرا گـردد    ياگونهبهباید ، بنابراینکند از آنجایی که توسعه کشاورزي قصد کاهش فقر را داردبانک جهانی بیان می

بنـابراین فراینـد   )،1395همکـاران،  بیات و که تولیدات را افزایش داده و منجر به بهبود قدرت تولیدي روستاییان گردد (فتاحی
مدرنیزه شدن کشاورزي مترادف با افزایش رشد تولیـد اسـت   چراکهاست،توسعه کشاورزي با مدرنیزه شدن کشاورزي متفاوت

در ). ملـور 1387پـور،  اما توسعه کشاورزي به معناي بهبود کمی و کیفی کشاورزي و بهبود وضع زندگی کشاورزان است (زمانی



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

183

پژوهش وي در ایـن خصـوص بـوده، اظهـار داشـته      وتجربیاتقرننیمکه حاصل"اقتصاديتحولوکشاورزيوسعهت"کتاب 
توسعه کسـب و کـار کشـاورزي   استراتژي در این راستا،ینمؤثرتردر جوامع روستایی است،فقرکاهش،هدفوقتی"است که 

کننـد مـی را در بـین ایـن نـوع کسـب و کارهـا تـرویج      نوآوريتوسعه کههایی، سیاستبنابراین".مقیاس استکوچکتجاري
تجـاري بـزرگ مقیـاس را   کسب و کـار کشـاورزي  کهباشدداشتهراهکارهاییبهنسبتفقرکاهشدربیشتريتأثیرتوانندمی

,Mellorدهند (میقرارهدف 2017.(
هـاي شـاخه بریـده و    در حوزه گلخانه (صیفی، گـل فعالیتمشغولروستاییجمعیتاکثرآنجایی که در منطقه مورد مطالعهاز

کسـب و کـار کشـاورزي    ءها، جـز گلخانهبنابراین،باشدهکتار و کمتر می5/0هاآنگلدانی) هستند و مساحت بیش از نیمی از 
محققـان هـا و نظریـات سـایر    گیـري از دیـدگاه  شوند. از این رو، در پژوهش حاضر تالش گردید تا بـا بهـره  تجاري محسوب می

بر توسعه فنی گلخانه در شهرستان پاکدشت استان تهران شناسایی و تـدوین گـردد   مؤثرچارچوب مفهومی براي بررسی عوامل 
ریزي در جهت تقویت و یا بهبود آن عوامل توانمندي کشاورزان تجـاري کوچـک مقیـاس را در رشـد تولیـدات      تا بتوان با برنامه

براي تحول اقتصادي روستا را فراهم نمود.  کشاورزي افزایش داد و مقدمات الزم
اي محصـوالت گلخانـه  کشـت یرز، میزان سطح 1398تا سال 1394سال اي در بخش گلخانهتوسعهبر یدتأکدر ایران، از زمان 

هکتـار)، اصـفهان   2214هکتـار)، جنـوب کرمـان (   4/2363تهران (،هکتار رسید که پنج استان پیشتاز به ترتیب6/11033به 
درصـد کـل سـطح    2/77ها در مجموع باشند. این شهرستانهکتار) می3/471هکتار) و فارس (1692)، یزد (هکتار6/1773(
ایـن دهـه،   ). در واقـع در طـی  1398، يجهـاد کشـاورز  اند (وزارت محصوالت گلخانه ایران را به خود اختصاص دادهکشتیرز

چـالش در توسـعه ایـن نـوع صـنعت در      دهندهنشاندرصد رسید که 7گلخانه به کشتیرزمتوسط رشد سالیانه افزایش سطح 
اي ایـران بـا کشـورهایی ماننـد چـین  کـه       محصـوالت گلخانـه  کشتیرزایران است. مقایسه متوسط میزان رشد سالیانه سطح 

,Nair & Barcheدر جهان را دارد (اي هاي گلخانهنرخ توسعه کشتترینیعسر میلیـون هکتـار در   1/0) با رشـد سـالیانه   2014
liu(2017میلیون هکتـار در سـال   7/3و سپس 2011میلیون هکتار در سال 2به 1981سال  et al., 2019Takeshima &

Joshi, ,Takeshima & Joshi(2012هزار هکتـار در سـال   46به 1969هزار هکتار در سال 11)، ژاپن از ;2019 )، هنـد  2019
هـا آنشـده حفاظـت ایـن کشـور از اطالعـات کشـاورزي     2019گلخانه در سـال  کشتیرز(به علت نبود اطالعات میزان سطح 

,Nair & Barche(2012در سال 5730به 1995هکتار در سال 100استفاده شد) از  هـزار هکتـار در   75و سپس به ) 2014
,Singh(2019سال  & Nair(2011هـزار هکتـار در سـال    33بـه بـیش از   1960هـزار هکتـار در سـال    1)، ترکیه از 2019

Barche, 2014Yilmaz et al., ) نشان از آن دارد که رشد و پیشرفت این نوع صنعت در دنیا در چارچوب عواملی ماننـد  ;2005
، تـرویج، آمـوزش، شـرایط    مؤثردولت، اقدامات تحقیقاتی هاي حمایتیفناوري، رونق بازار داخلی، پویایی بازار خارجی، سیاست

Yilmazاقتصادي و عوامل طبیعی مانند اقلیم، ساختار خاك و تسـهیالت آبیـاري (  -اجتماعی et al., 2005; Nair & Barche,

2014Singh, اما در ایـران، هرچنـد در اسـناد بـاال     الخصوص در چین طی نموده است،) حرکت رو به رشد خوبی را علی;2019
شده است، با این وجود، نتایج مطالعات بیـانگر ایـن مطلـب هسـتند کـه ایـران هنـوز        یدتأکدستی بر تسریع در توسعه گلخانه 

روي توسعه گلخانه است.هاي پیشهایی براي بهبود و رفع چالشنیازمند یافتن راهکارها، الگوها و مدل
و در فضاي گلخانه بازدر فضايصیفیوگیاهوگلکشتشهرستان پاکدشت، سابقهيجهاد کشاورزاظهارات کارشناسان بربنا

مناسـب،  اقلـیم از جملـه متعدديدالیلبهگردد.هجري شمسی بر می50و 40هاي به دههپاکدشتشهرستاندر روستاهاي
آبکشـاورزي، کمبـود  اراضـی قطعـات شـدن کوچـک عمده،مصرفبازارعنوانبهتهرانبهنزدیکیو خاك،آببااليکیفیت
رويکسـب و کـار  نـوع ایـن بهمنطقهایناي، کشاورزانکسب و کار گلخانهییزااشتغالباز و پتانسیلفضايهايکشتجهت
در بخـش )خیـار (صـیفی هـاي و گلخانهباشندشهرستان پاکدشت مستقر میمرکزيدر بخشزینتیهايگلاند. گلخانهآورده

عمـدتاً شـده احـداث اولیههايشهرستان پاکدشت، گلخانهيجهاد کشاورزاظهارات کارشناسان بنا برآباد مستقر هستند. شریف
80دهـه نیمـه در ایـن شهرسـتان تـا   کشتیرزسطحنظرازهاگلخانهرشدروند. بودندفلزيهاگلخانهدرصد کمی ازوچوبی

رونـد افزایشـی   کشـت یرزتوسعه سطح90دههاوایلو80دهه مجدداً در اواخرکاهشی شده است.آناز و پسافزایشی بوده
وبریـده شـاخه (زینتـی گیـاه وگـل گلخانـه هکتار895دارايپاکدشتشهرستان1396سال تا پایانکهطوريپیدا کرد، به

تولید در زمینهکشور بخصوصايگلخانهتولیداتهايقطبازیکیبهبوده است و)خیار(صیفیهکتار گلخانه205و)گلدانی
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سـطح واحـد عملکـرد بـاال در  دلیـل بـه درآمـدزایی واشتغالبر میزانهاتأثیر گلخانهبهتوجهاست. باشدهتبدیلگیاهوگل
زندگیبر سطحمسئلهاینو در نتیجه تأثیر) سالدر یکدر هکتارشاخهمیلیونیکوخیاربرايدر هکتارتن250عملکرد(
گلخانـه،  مهندسـی وفنیمشاورههاينقل، شرکتومانند حملدر منطقهمتنوعتوسعه مشاغلهمچنینودارانگلخانهرفاهو

بـذر، وزینتـی هـاي نشـاء گـل  واردکننـدگان کشـاورزي، هـاي نهـاده فروشـندگان هـا، تجهیز گلخانهوسازهاحداثپیمانکاران
، یـاه و گگـل در زمینـه مطـرح گردشـگري هـاي بحـث وگـل عرضـه هاينمایشگاهبندي،بستهوسایلوگلدانتولیدکنندگان

کشـور منـاطق سـایر روستاهايتوسعهجهتالگوییعنوانبهواین شهرستانروستاهايتوسعهجهتعاملیعنوانبههاگلخانه
است.کشور قرار گرفتهریزانبرنامهوگذارانیاستسمورد توجه

تـدوین شـد. بـازه زمـانی     1394ها) در برنامه اقتصـاد مقـاومتی در سـال    ها (طرح توسعه گلخانهافزایش تولید در گلخانهپروژه 
هـا در  سـطح توسـعه و احـداث گلخانـه    ،بوده است. در این طرح1404تا 1395هاي اجراي این طرح ده ساله و در فاصله سال

هکتار مـدنظر بـوده اسـت. افـزایش ضـریب      5305ها در سطح زي گلخانههکتار و سطح اصالح، بازسازي و نوسا48355سطح 
وري آن و افزایش صادرات محصوالت در جهت مثبـت نمـودن تـراز    خوداتکایی و امنیت غذایی، مصرف بهینه آب و ارتقاي بهره

وزارتر دسـتور کـار  د1395از سـال هاگلخانهتوسعهآمدند. بر این اساس، طرحمیحساببهتجاري اهداف محوري این طرح 
جهـاد  سـازمان توسـط اجرایـی هـر اسـتان، سـطحی    تعهـدات عنـوان بههرسالهکهيطوربهقرار گرفته است،يجهاد کشاورز

شهرسـتان بـراي 1395سـال هـدف سـطح ،اسـتان تهـران  يجهاد کشاورزسازمان. شودمیگرفتهدر نظرهااستانيکشاورز
250سـطح هـم 1396و در سالکردپیداتحقق1395سالهکتار در پایان78که بودگرفتهدر نظرهکتار250راپاکدشت

توسـعه شـده در بخـش  تعیـین اهدافبهدستیابیعدمبهتوجهبا. گردیدمحققسالهکتار در پایان84کهنمودابالغهکتار
مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به ایـن سـؤال اساسـی    بنابراینمطلوب مدنظر، سطحبافاصلهو وجود96و 95در سالهاگلخانه

توانـد نقـش   و کـدام عامـل مـی   ؟انـد کـدم ها در شهرستان پاکدشـت  عوامل مؤثر بر توسعه فنی گلخانهینترمهمبوده است که 
هـا، گـام   عوامل مؤثر بر توسعه فنـی گلخانـه  ینترمهمامید است با معرفی ایفا نماید؟یخوببهمحوري را در توسعه فنی گلخانه 

ها در سطح کشور و منطقه مورد مطالعه برداشته شود.مهمی در جهت دستیابی به اهداف محوري طرح توسعه گلخانه
الزم و ضروري است. بـراي  محققانهاي سایر پژوهشگران و دستیابی به چارچوب نظري تحقیق بررسی و تحلیل یافتهمنظوربه

؛ چوبچیان و همکـاران،  1382زاده، هاي آموزشی (شکريبه موفقیت در مدیریت گلخانه و بهبود کارایی آن رفع چالشدستیابی
؛ محمـدي و همکـاران،   1387بشـرآبادي،  ؛ مهرابی1387؛ شریفی، 1391؛ جباري و همکاران، 1395؛ امینی و همکاران، 1394
؛ صـبوري و همکـاران،   1394؛ پیـروزه و همکـاران،   1395همکـاران،  تهرانـی و  ؛ رجبـی 1394؛ صیادمنصور و همکـاران،  1394
Singh؛ 1388اي (اسـدي و همکـاران،   )، هزینـه 1395 et al., ؛ 1388گـذاري و اعتبـار (اسـدي و همکـاران،     )، سـرمایه 2017
زارع مهرجـردي،  میرقائـد و  ؛ رضائی1392بیگی و همکاران، ؛ علی1393؛ خشنودي و همکاران، 1395تهرانی و همکاران، رجبی
؛ جبـاري و همکـاران،   1388؛ اسـدي و همکـاران،   1386مرادنژادي و همکـاران،  )، حمایتی (1391؛ جباري و همکاران، 1394
Qi؛ 1388؛ اسـدي و همکـاران،   1388درویشـانی و زارعـی،   حسـینی ؛ 1389)، فنی (غنچـی و همکـاران،   1391 et al., 2017

Castro et al., ؛ اسـدي و همکـاران،   1386؛ مرادنـژادي و همکـاران،   1393فـر و همکـاران،   (خشنوديقانونی-)، نهادي;2019
,FAO؛ 1389؛ غنچــی و همکــاران، 1388 2017a; Qi et al., ؛ اســدي و 1397پــور و همکــاران، و زیرســاختی (زارع)2017

مهم شناخته شده است.  )1393؛ درویشی و همکاران، 1391؛ جباري و همکاران،1390؛ غنچی و همکاران، 1388همکاران، 
ها که با اسـتفاده  بر توسعه گلخانهمؤثرها و عوامل ) در زمینه شناسایی چالش1398هاي مطالعاتی چهاردولی و همکاران (یافته

5/62مقاله مرتبط در مجالت داخلی ایران پرداخته بودند، نشان داد که اکثریـت مقـاالت (  24از روش تحلیل محتوا به بررسی 
داننـد، سـپس بـه ترتیـب     عامل اقتصادي را یکی از عوامل اصلی بازدارندگی توسعه گلخانه در مناطق مختلف ایران مـی درصد) 

هـاي فنـی و زیرسـاختی    ) و عامـل درصـد 7/16قـانونی ( -درصد)، عامـل اداري 25درصد)، عامل حمایتی (50عامل آموزش (
توانسـت  مـی هـا آنریـزي بـراي رفـع موانـع     دادند که برنامـه ل میچالش توسعه گلخانه را تشکیدرصد5/12ییتنهابههرکدام

محرکی براي توسعه گلخانه باشد. آنان بیان نمودند که توجه به رفع موانع و بهبود دو عامل اقتصادي و آموزشی باید در دسـتور  
ها با توجـه بـه نتـایج    در توسعه گلخانهمؤثرترین عوامل این دو عامل از مهمچراکه،کار مجریان برنامه توسعه گلخانه قرار گیرد

هاي مطالعاتی ) بر اساس یافته1397پور و همکاران (است. همچنین زارع1396تا 1386تحقیقات سایر محققان ایرانی از سال 
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، اي در شهرستان تبریز اذعان نمـود کـه توجـه بـه عوامـل اقلیمـی      واحدهاي گلخانهتوسعهتحت عنوان تحلیل عوامل بازدارنده 
گلخانه باشد.توسعهتواند راهگشاي زیربنایی، فنی، اقتصادي، حمایتی دولتی و قانونی می

اي در هـاي گلخانـه  ) در خصوص تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشـت 1388نتایج پژوهش اسدي و همکاران (،در همین راستا
هـاي دولتـی و قـوانین و    یی، اقلیمی، فنی، حمایتهاي مختلف اقتصادي، زیربنااستان اصفهان نشان داد که عوامل و محدودیت

مقررات اداري در توسعه گلخانه تأثیرگذار هستند. آنان معتقدند که عوامـل زیرسـاختی، اعتبـاري، قـانونی و اقتصـادي اهمیـت       
رنـده  پـیش ب يهامؤلفه) در مطالعه پژوهشی در شهرستان ورامین تحت عنوان تحلیل 1390بیشتري دارند. غنچی و همکاران (

-اي و زیرسـاختی حرفـه -تکنولـوژي، فـردي  -مـالی، فنـی  -اعتبـاري يهامؤلفهاي بیان کردند که در توسعه واحدهاي گلخانه
درصـد واریـانس را   07/83اي هستند که در مجمـوع  برنده در توسعه واحدهاي گلخانهپیشيهامؤلفهترین حمایتی دولت مهم

تبیین نمودند.
اي استان البرز پرداخته بود، نتایج تحلیـل  تحلیل ساز و کارهاي توسعه پایداري واحدهاي تولید گلخانهدر مطالعه دیگري که به 

ترویجـی و  -بازاري، اعتباري، تحقیقی-پشتیبانی، تولیدي، قیمتی-مجزاي حمایتیيمؤلفهعامل اکتشافی نشان داد که شش 
). 1395دهنـد (جمشـیدي و همکـاران،    گلخانه را تشـکیل مـی  ساز و کارهاي توسعه پایداري واحدهاي تولیدمحیطیزیست

هـاي گـل و گیـاه زینتـی     بـر تولیـد و توسـعه گلخانـه    مـؤثر ) بر روي تحلیل عوامـل  1391نتایج مطالعات جباري و همکاران (
بـر توسـعه   مـؤثر آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردي و مالی از عوامل -شهرستان آمل نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی

کنند.ها را تبیین میدرصد تغییرات واریانس توسعه گلخانه69ها هستند که حدود گلخانه
يهـا مؤلفـه ) در استان سیستان و بلوچسـتان در زمینـه   1393فر و همکاران (هاي مطالعات خشنوديباید بیان داشت که یافته

گلخانـه  توسـعه ترین عوامل بازدارنده و قوانین و مقررات حقوقی را مهماي نیز عوامل اعتباريواحدهاي گلخانهتوسعهبازدارنده 
بـر حاشـیه بازاریـابی گـل رز     مـؤثر ) با هـدف بررسـی عوامـل    1396کیش و یوسفی متقاعد (ذکر نمودند. نتایج پژوهش زراعت

بـازار، سیسـتم حمـل و نقـل     اي در استان کهگیلویه و بویراحمد حاکی از آن است که فقدان اطالعات دقیـق از شـرایط   گلخانه
ها و مشکالت تولیدکنندگان این صنعت است. ترین چالشنامناسب، دوري از بازار فروش و نیز کمبود تسهیالت حمایتی از مهم

اي بر سودآوري واحـدهاي گلخانـه  مؤثر) در خصوص عوامل 1395تهرانی و همکاران (هاي مطالعات رجبیدر همین راستا یافته
نشان داد که متغیرهاي دانش فنی، مساحت گلخانه، تجربه کشاورزي، درآمـد کشـاورزي و میـزان اسـتفاده از     در دشت ورامین

شاخص سودآوري درآمد به هزینه در گلخانه است. در خصـوص تـأثیر عوامـل    کنندهیینتبترین متغیرهاي منابع اطالعاتی مهم
داران منـدي گلخانـه  ) در زمینه تأثیر دانش، نگـرش و رضـایت  1397رفتاري نتایج مطالعات سبحانی و همکاران (-روانشناختی

کننده آن است که این عوامل تأثیر معنادار مثبتی بـر پایـداري   ها بیانعضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداري گلخانه
در محـیط گلخانـه از   ) در خصوص ارزیابی تولید محصول سالم 1395هاي پژوهشی صندوقی و همکاران (دارند. همچنین یافته

داران براي تولید محصول سـالم کـافی   نشان داد که دانش گلخانهیفرنگگوجهداران خیار و ابعاد دانش، نگرش و عملکرد گلخانه
هاي مبـارزه  داران در زمینه انتخاب کود و روشدانش گلخانهيریزي در جهت ارتقاکنند که برنامهپیشنهاد میبنابراین،نیست. 
و همچنین بهبود شرایط بازاریابی محصوالت سالم مورد توجه جدي قرار گیرد.با آفات 

پـور و  از جمله نتـایج مطالعـات حسـن   ،عالوه بر مطالعات داخلی، تحقیقات سایر کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت
Hassanpour)همکاران  et al., اي بـراي حـل مسـائل و    در بازاریابی خیار و گوجه گلخانهمؤثردر خصوص تحلیل عوامل (2013

داران عدم آگاهی از شرایط بازار و همچنـین فقـدان و یـا کمبـود     ترین مشکالت گلخانهداران نشان داد که مهممشکالت گلخانه
Singh)و همکاران سینگتسهیالت بود. بر اساس مطالعات  et al., یـار خملکـرد کشـت   بـر ع مـؤثر که به بررسی عوامل (2017

هاي ثابت مانند هزینه سازه، هزینـه  هزینه،پرداخته است به این نتیجه رسیده است که موانع اقتصادي تولید محصولياگلخانه
هـاي جـاري ماننـد هزینـه سـوخت، بـرق،       ، هزینه سیستم حفاظت از محصول و نیز هزینـه یکود دهسیستم آبیاري و سیستم 

بـراي ایجـاد سـاختار    یارانـه هاي کافی ماننـد  است. آنان بر این اعتقادند که ادارات دولتی باید حمایت، کود و آبیاري کاریروين
,Shehab & Aly)مطالعات شـهاب و الـی  ،نمایند. در این راستاینتأم) یا هزینه اولیه را شدهحفاظتگلخانه (محیط  در (2018

) غربی در مصر نشـان داد کـه آمـوزش عامـل     Nubariyaطقه ناباریاي (ي مدیریت گلخانه خیار در منکنندهزمینه عوامل تعیین
هـاي رسـمی و هـم دسترسـی بـه      اصلی در توسعه و مدیریت گلخانه است. این مطالعه نشان داد که هم افزایش سطح آمـوزش 
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د نمودند که بایـد  دهد. آنان پیشنهاهاي غیررسمی از طریق خدمات ترویجی، کارایی فنی و مدیریت گلخانه را بهبود میآموزش
داران بتوانند تکنولـوژي و دانـش مـدرن و    به مقوله آموزش و حضور مروجان تخصصی براي نظارت گلخانه توجه نمود تا گلخانه

هـاي مطالعـات ویجرانـا و همکـاران     وري و کـارایی گلخانـه را افـزایش دهنـد. نتـایج یافتـه      را بکار گیرند تا بتوانند بهـره روزبه
)Wijerathna et al., -(گلخانـه) عوامـل اجتمـاعی   شـده حفاظـت نشان داد که علت اصلی عدم ادامه اقدامات کشاورزي )2014

هـاي حمـایتی بیرونـی در خصـوص     اقتصادي مانند فقدان تسـهیالت حمـل و نقـل، مشـکالت بازاریـابی، وابسـتگی بـه برنامـه        
آنـان پیشـنهاد نمودنـد کـه زنجیـره      و مقیاس تولید بود،حمایت بستگاندر این شغل، فقدانوقتپارهگذاري، درگیري سرمایه

.بازار هـم در فراینـد تولیـد مـورد توجـه قـرار گیـرد       یتاًنهاعرضه مجدد باید بازسازي گردد و سیستم حمل و نقل، انبارداري و 
است و براي یدتأکد مورشدهحفاظتنمودند که باید تحقیقات بازار براي تحلیل رفتار عرضه و تقاضا محصوالت یدتأکهمچنین 

اقتصادي و پایداري این نوع فعالیت انجام پذیرد.-سنجی اجتماعیبهبود بیشتر باید ارزیابی در خصوص فناوري و امکان
Shamshiri)هاي مطالعات شمشیري و همکاران یافته et al., کند که به دلیل پاسخ به جمعیـت در حـال رشـد،    بیان می(2018

تقاضاي رو به رشد غذا، توسعه گلخانه و فضاهاي کنترل شده کشاورزي باید به سمت ینتأمتمرکز جمعیت در شهرها و نیاز به 
) و High-techهـاي پیشـرفته (  هـاي فـوق پیشـرفته از فنـاوري    اي باشـد. در ایـن سیسـتم   هاي فوق پیشـرفته گلخانـه  سیستم

در ایـن مسـیر توجـه بـه چنـدین عامـل ماننـد سـازه گلخانـه،          شود.هاي مختلف براي افزایش عملکرد بهره گرفته میلگوریتما
انداز و دورنماي محیط، توپوگرافی، خاك، شرایط اقلیمی، سیستم کنترل میکـرو اقلـیم، شـرایط نـور، مسـیر تـابش نـور،        چشم

حائز اهمیت است. این محیطییستزبادشکن، دسترسی به برق، جاده و نیروي انسانی و همچنین عوامل اجتماعی، اقتصادي و 
منظـور بـه نشان داد که توسعه نظـام نـوآوري فناورانـه کشـاورزي ایـران      )1395در حالی است که مطالعات ماقبل و همکاران (

، گـذاري یاسـت سگیـري بـازار، قـانونی و    گانـه کـارآفرینی و شـکل   بنیان کردن کشاورزي (از جمله گلخانه) با موانع هفـت دانش
زشی مواجه است.آمو-اعتباري و ترویجی-فناورانه، مالی-ساختاري، نوآورانه-اي، نهاديتحقیقاتی و توسعه

,FAO)فــائو  2017a)خــود در زمینــه عملیــات خــوب کشــاورزي (در گــزارشGood Agricultural Practices بــراي تولیــد (
در ،هـاي فـوق پیشـرفته   هـا بـا فنـاوري   کند که توسعه گلخانهاي در کشورهاي اروپاي جنوب شرقی بیان میجات گلخانهصیفی

مصـرف روزانـه میـوه و    چراکـه ت سالم و با کیفیـت ایجـاد شـده اسـت،    نتیجه بهبود استانداردهاي زندگی و تقاضا براي تولیدا
همچنین ایـن  ،است(WHO)گرم مقدار پیشنهاد شده استاندارد سازمان بهداشت جهانی 400سبزیجات این کشورها هنوز زیر 

منظـور بـه هـاي بـین دولتـی را    اي اروپا همکـاري ولیدات گیاه فائو با اداره منطقهسازمان ادعا نموده است که بخش حفاظت و ت
،اي تسهیل نمـوده اسـت  هاي گلخانهها براي تقویت ظرفیت ملی و بهبود فناوريحمایت از آموزش و تحقیقات و توسعه نوآوري

این امر را از عوامل توسعه گلخانه دانسته است.چراکه
Al-Mezeiniو همکاران (نتایج تحقیقات المزینی et al., هـا در کشـور عمـان بیـان     ) در زمینه بررسی کارایی فنی گلخانه2020

توسعه گلخانه توجه به کارایی فنـی آن  منظوربه،اند که در شرایط اقلیم خشک و مناطقی که با کمبود آب مواجه هستندنموده
بـه ایـن نتیجـه    هـا آناي تأثیرگـذار اسـت.   لید محصوالت گلخانهمصرف بیش از حد منابع بر روي پایداري توچراکهمهم است 

هـاي  مثبت را داشته است و پیشنهاد نمودنـد کـه برنامـه   تأثیراقتصادي در کارایی فنی بیشترین ورسیدند که عوامل اجتماعی
است، مورد نیـاز اسـت و بایـد اجـرا گـردد.      هاآنتر منابع براي افرادي که کشاورزي شغل دوم مصرف عقالییمنظوربهآموزشی 

بودن به لحاظ قـوانین و  روزبهدارانی که در استخدام اداره کشاورزي دولت بودند به دلیل همچنین بیان داشتند که گلخانههاآن
Frija)تکنولوژي و دسترسی بهتر به قیمت مناسب تجهیزات داراي کارایی فنی باالتري بودند. مطالعـات فریجـا و همکـاران    et

al., هـاي آموزشـی و   با موضوع مصرف آب و کارایی فنی گلخانه در تانزانیا نشـان داد کـه مشـارکت کشـاورزان در دوره    (2009
آنان تقویت دانش کشـاورزان  ،هاي ذخیره آب اثر معناداري در کارایی فنی آبیاري گلخانه دارددر تکنولوژيهاآنگذاري سرمایه

توان نتیجـه گرفـت کـه بـراي     با توجه به مطالب بیان شده میبراي بهبود کارایی فنی پیشنهاد نمودند.را توسط سازمان ترویج
فایـده،  -هـاي فنـی، سـرمایه انسـانی، هزینـه     دستیابی به توسعه فنی گلخانه باید عوامل مختلفی مانند دسترسی به زیرسـاخت 

مـدل نظـري   رویـن ااز گـذاري و اعتبـار را در نظـر داشـت،    سرمایهحمایتی، آموزشی و ترویجی، دسترسی به بازار و -سیاستی
باشد.می) 1تحقیق (نگاره 
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مدل مفهومی پژوهش-1نگاره 
روش پژوهش

تحقیقات کاربردي، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها از نوع تحقیقات میدانی، از ءپژوهش حاضر از منظر هدف جز
تحلیلـی و بـا اسـتفاده از فـن     -نظر ماهیت در طبقه مطالعات کمی و از جهت نوع روش تحقیق در راستاي تحقیقات توصـیفی 

داران شهرستان پاکدشت بـه تعـداد   جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه گلخانهمعادالت ساختاري است.پیمایشی و روش 
مقادیر واریانس و درصـد خطـاي مربـوط بـه متغیـر      نظر گرفتننفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در 1300

150تعـداد  ،هـا آوري دادهش دقـت جمـع  افـزای منظـور بـه ). 1رابطه نفر تعیین شد (121،اصلی پژوهش (توسعه فنی گلخانه)
اي بـا انتسـاب متناسـب بهـره     گیري تصـادفی طبقـه  پرسشنامه در بین پاسخگویان پخش شد که در این راستا از تکنیک نمونه

سـؤاالت بخش نخسـت،  ها، پرسشنامه ساختارمند است که شامل دو بخش بود.ابزار اصلی گردآوري داده). 1جدول گرفته شد (
فایـده، آموزشـی و ترویجـی،    -مربوط به عوامـل هزینـه  سؤاالتبخش دوم، داران،اي گلخانهحرفه-هاي فرديویژگیمربوط به 

گـذاري و اعتبـار و سـرمایه انسـانی بـود. تمـام       حمایتی، سـرمایه -هاي فنی، دسترسی به بازار، سیاستیدسترسی به زیرساخت
)، 3)، متوسـط (نمـره  2)، کم (نمره1(نمرهکمیلیخاي از درجه5مقیاس متغیرهاي مستقل این بخش در قالب طیف لیکرت با 

). 2) مورد سنجش قرار گرفتند (جدول5(نمره یادزیلیخ) و 4زیاد (نمره
هـاي تـرویج و   نفر از اسـاتید محتـرم دانشـگاه (تخصـص    پنجها در پرسشنامه (روایی صوري) توسط پانلی متشکل از دقت گویه

در زمینه گلخانه مـورد تأییـد قـرار گرفـت و بـراي      يجهاد کشاورزنفر از کارشناسان خبره هفتتوسعه کشاورزي و باغبانی) و 
داران شهرستان پیشوا کـه  نفر از گلخانه30آزمون خارج از نمونه موردمطالعه در بین آزمون پایایی ابزار پرسشنامه، مطالعه پیش

داده و ياز گـردآور توپوگرافی، اقتصادي و اجتماعی شبیه شهرستان پاکدشت بـوده، بـه اجـرا درآمـد. پـس      هاياز نظر ویژگی
پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ برآورد شد و بـر اسـاس نتـایج آن،    سؤاالتاطالعات و انجام مطالعه راهنما، پایایی 

بـرآورد  88/0پرسشنامه سؤاالتو در مجموع براي کل 93/0تا 701/0ین ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي مورد مطالعه ب
هـاي آمـاري در قالـب آمـار توصـیفی و اسـتنباطی       آمـده از روش بـه دسـت  هاي تجزیه و تحلیل دادهمنظوربه). 2جدول شد (

Spssيافزارهانرممعادالت ساختاري) و از يسازمدل( استفاده شد. براي آزمون کفایت مدل تحلیلی تحقیـق  Smart PLS2و 22
مفیـد بـراي   افـزار نـرم Smart PLS2) بهـره گرفتـه شـد.    SEMیابی معـادالت سـاختاري (  تأثیر از روش مدلیبضراو محاسبه 

) است. براي سنجش مفهوم اصلی پژوهش، یعنـی طراحـی   PLS-SEMسازي معادالت ساختاري حداقل مجذورات جزئی (مدل
ی بهـره گرفتـه   گویه جزیـ 50متغیر و هشتت تحقیق از بر آن با توجه به ادبیامؤثرگلخانه و تحلیل عوامل توسعهبراي الگویی

توسعه فنی 
گلخانه 

دسترسی به 
حمایتی-عامل سیاستیهاي فنی زیرساخت

انسانیسرمایه

گذاري و سرمایه
اعتبار

عامل آموزشی و 
ترویجی

دسترسی به بازار

فایده -هزینه
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t= 96/1درصد خطا و =05/0dواریانس، =294/0Sجامعه آماري، N=1300نمونه، حجمn=که در این رابطه، ).2شد (جدول 

درصد خطا بوده است.5اطمینان و درصد95معناداري در سطحتی استیودنت 

)1رابطه (

n=
( . )( . ) =

( . ∗ . )∗ . ( . ∗ . ) =
.. . =120.508646=121

متعلق به هر طبقه بر اساس نوع محصوليهانمونهطبقات و تعداد -1جدول 
تعداد نمونهدارتعداد گلخانهنوع محصول

49457شاخه بریده
26931گلدانی

22526شاخه بریده و گلدانی
31236خیار
1300150جمع

و مقادیر آلفاي کرونباخهاآنهاي سنجش متغیرهاي نهفته پژوهش، گویه-2جدول 
منابع آلفاي کرونباخ هاگویه سازه

Singh؛1388اسدي و همکاران،  et

al., 2017
783/0

)Bnft1(یزراعمتداولهايکشتبهنسبتگلخانههايکشتسودآوري

هزینه
-

فایده 
)

C
ostB

nft
(

)Cost1ها (نهادهخریدهزینه
)Cost2(يانرژهزینه
)Cost3(یفنتجهیزاتوخرید لوازمهزینه

پور و ؛ زارع1398چهاردولی و همکاران، 
؛ اسدي و همکاران، 1397همکاران، 

؛ 1390همکاران، ؛ غنچی و1388
؛ جباري و 1395جمشیدي و همکاران، 

همکاران،وفر؛ خشنودي1391همکاران، 
مهرجردي،زارعومیرقائدیرضائ؛1393

Al-Mezeini؛ 1394 et al., In

press; Hassanpour et al., 2013

895/0

)Crdt1(میزان دسترسی به تسهیالت بانکی

سرمایه
گذاري و اعتبار

)
C

red_Inv
)Crdt2(میزان کارمزد (سود) وام دریافتی)

)Crdt3(مدت زمان بازپرداخت وام دریافتی
)Crdt4(مبلغ ضمانت (وثیقه) درخواستی در قبال وام

)Crdt5بانک (کارشناسانتوسطهایقهوثارزیابی
يااجــارهوايقولنامــهزمــیندارايهــايگلخانــهبــهبــانکیتســهیالتارائــه

)Crdt6(
)Crdt7(یمهندسنظامپروانهفاقدهايگلخانهبهبانکیتسهیالتارائه

)Invstگلخانه (اندازيراهجهتگذاريسرمایه

؛ جمشیدي 1398چهاردولی و همکاران، 
؛ جباري و همکاران، 1395و همکاران، 

؛ امینی و 1382زاده، ؛ شکري1391
همکاران، ؛ محمدي و 1395همکاران، 

؛ 1394؛ صیادمنصور و همکاران، 1394
؛ صبوري و 1394پیروزه و همکاران، 
؛1395همکاران، 

Al-Mezeini et al., In pres;
Shehab & Aly, 2018

871/0

)Edu1(یآموزشهايدر کالسدارگلخانهشرکت

عامل آموزشی و ترویجی
)

E
du_E

xtn
(

)Edu2(یآموزشهايکالسدرگلخانهکارشناسشرکت

)Edu3(یآموزشهايدر کالسگلخانهماهرکارگرشرکت

)Edu4گلخانه (بارابطهدريجهاد کشاورزتوسطبرگزارشدههايکالس

)Edu5(نترنتیادرجستجوطریقازگلخانهزمینهدرروز بهاطالعاتازاستفاده

)Edu6(يکشاورزمحصوالتیاوزینتیگیاهوگلهاينمایشگاهدرشرکت
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2ادامه جدول 
منابع آلفاي کرونباخ هاگویه سازه

غنچی و ؛ 1388اسدي و همکاران، 
Al-Mezeini؛ 1390همکاران،  et

al., In press
843/0

)HumnCpt1داري (در کار گلخانهتجربهداشتن
(سرمایه انسانی
H

um
nC

apt
)HumnCpt2دار (گلخانهاطالعاتبودنروز بهوجدید)

)HumnCpt3در تولید گلخانه (ماهرکارگروجود
)HumnCpt4گلخانه (یامور فنبهآشناکارشناسوجود
)HumnCpt5منطقه (در نمونهدارانگلخانهوجود

پور و ؛ زارع1398چهاردولی و همکاران، 
؛ اسدي و همکاران، 1397همکاران، 

؛ جباري 1390؛ غنچی و همکاران، 1388
؛ درویشی و همکاران، 1391و همکاران، 

,.Qi et al؛ 1393 2017

902/0

)Infra1بازار (بهمحصولحملبرايدارسردخانههايماشینبهدسترسی

دسترسی به زیرساخت
ها

(InfraStr)

)Infra2مناسب (هايسردخانهوانبارهابهدسترسی
)Infra3(ياگلخانهمحصوالتعرضههاينمایشگاهبهدسترسی
)Infra4(ییهواوریلیمسیرهايوهاجادهبهدسترسی
)Infra5(ياگلخانهمحصوالتصادراتپایانهبهدسترسی
)Infra6بذر (یاونشاءکنندهتولیدهايشرکتومراکزبهدسترسی
)Infra7ها (نهادهخریدوگلخانهتولیداتفروشبراياینترنتبهدسترسی
)Infra8گاز (وبرقآب،توزیعهايشبکهبهدسترسی
)Infra9گاز (قطعیونبودصورتدر)گازوئیل(سوختبهدسترسی
)Infra10برق (نبودوقطعیصورتدرژنراتورجهت)گازوئیل(سوختبهدسترسی
)Infra11استاندارد (هايگلخانهسازندههايشرکتبهدسترسی
)Infra12گلخانه (نیازموردهاينهادهتأمینمراکزبهدسترسی

؛ مرادنژادي و 1394محمدي و همکاران، 
کیش و یوسفی ؛ زراعت1386همکاران، 

1396متقاعد، 
891/0

)Markt1شما (محصولدرفروشاصنافوهااتحادیهتأثیرمیزان (دسترسی به بازار 
M

arkA
css

(

)Markt2فروش (بازاربهدسترسیمیزان

؛ اسدي و 1386مرادنژادي و همکاران، 
؛ جباري و همکاران، 1388همکاران، 

,FAO؛ 1391 2017aفر و ؛ خشنودي
؛ غنچی و همکاران، 1393همکاران، 

,.Al-Mezeini et al؛1389 2020

934/0

)Suprt1(اي گلخانه (سازه، تجهیزات و کشت) میزان پوشش خدمات بیمه

سیاستی
 -

حمایتی
)

Suprtpolc
(

)Suprt2دولت (خرید تضمینی محصوالت توسط 
)Suprt3دولت (اي توسط گذاري مناسب محصوالت گلخانهقیمت
)Suprt4(دیدهیبآسهايگلخانهبهخسارتپرداختوکمکمیزان

)Suprt5اي به کشورهاي دیگر (نمودن محصوالت گلخانهمیزان حمایت براي صادر 
)InstCoprt1گلخانه (و تجهیز فنی احداثدريجهاد کشاورزادارههمکاريمیزان
)InstCoprt2گلخانه (و تجهیز فنی احداثدربرقوگازاداراتهمکاريمیزان

غنچی ؛ 1388درویشانی و زارعی، حسینی
درویشی و همکاران، ؛ 1390و همکاران، 

,.Qi et al؛1393 2017

701/0

)Techn1مدرن (تجهیزاتولوازمازاستفاده

(توسعه فنی
T

echD
evl

)Techn2(گلخانهدرروزبهوجدیدهايروشها،تکنیکازاستفاده)
)Techn3خاك (وآبهايآزمایشگاهازاستفاده
)Techn4(یپزشکاهیگهايکلینیکازاستفاده
)Techn5(شدهاصالحنشاءوبذرازاستفاده
)Techn6گلخانه (دراستانداردسازهازاستفاده

) و 4)، زیـاد ( 3)، تـا حـدي (  2)، کـم ( 1(کـم  گذاري خیلـی اي با روش ارزشگزینه5لیکرتمقیاس سنجش تمامی متغیرهاي پژوهش، طیف
بوده است.)5(زیاد خیلی

35/28طـول و  41/50یـت موقعو دردر شرق اسـتان تهـران  کیلومتر مربع 610باید بیان داشت که این شهرستان با مساحت 
,Azimi & avetisyanنفـر اسـت (  000/240یبـاً تقر. جمعیت این شهرسـتان  عرض جغرافیایی قرار دارد ایـن  مسـاحت  ). 2016

درصد از تولیـدات  75درصد از کل اراضی کشاورزي و 4/12اما ،)1389(عرب،درصد استان تهران است2/3حدودنشهرستا
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). شهرسـتان پاکدشـت بـه دلیـل برخـورداري کلیـه       1391نژاد و فرسـاد،  کل استان تهران در این شهرستان قرار دارد (ترکمن
شـگري کشـاورزي دارد   صـنعت گرد توسعهروستاها از صنعت گلخانه براي تولید گل و محصوالت کشاورزي، پتانسیل باالیی در 

)Azimi & avetisyan, شهرستان نخست ایـران بـه لحـاظ تمرکـز تعـداد      20است که این شهرستان جزو یدر حال). این 2016
). وسـعت کـل   Einian & Souri, no dateنیسـت ( گونـه یناخانوار فقیر در مناطق شهري است اما در مناطق روستایی وضعیت 

2500هکتـار)، ذرت ( 3100هکتـار)، جـو (  5500است و عمده تولیدات آن به ترتیب گندم (هکتار 26000اراضی شهرستان 
) هکتـار 1200) و سطح باغات شامل باغ زیتون، پسته، انار و غیـره ( هکتار1100هکتار)، کشت گلخانه (1100)، یونجه (هکتار

).1398،يجهاد کشاورزاست (وزارت 
ها و بحثیافته
مورد) یعنی 45بیشترین فراوانی (.سال است43داران حدود توصیفی نشان داد که میانگین سنی گلخانههاي تحلیل آمار یافته

درصد) در گـروه  9/65سال سن قرار داشتند. از لحاظ تحصیالت اکثریت افراد مورد مطالعه (35تا 25درصد افراد در گروه 30
سال اسـت. ایـن امـر نشـان     12داران حدود هاي تحصیالت گلخانهبه عبارتی میانگین سال،سال تحصیل قرار داشتند12تا 5

تواند یکی از دالیـل  درصد) از تحصیالت آکادمیک برخوردار بودند. این مسأله می1/34(داران دهد که درصد کمی از گلخانهمی
شـد. میـزان تجربـه اکثریـت     برداري صحیح از منابع آب، خاك و سازه براي دستیابی به عملکرد مناسـب در گلخانـه با  عدم بهره

).3جدول (ها از نوع ملکی بوددرصد گلخانه91سال و نوع مالکیت حدود 15درصد) زیر 6/64داران مورد مطالعه (گلخانه

هاي فردي پاسخگویان پژوهشآمار توصیفی مربوط به ویژگی-3جدول 

درصددرصدفراوانیسن
درصددرصدفراوانیسال)(یالتتحصتراکمی

تراکمی
12859/659/65کمتر از 35453030و کمتر از 25
16287/216/87و کمتر از 45443/293/5912و کمتر از 35
18156/112/99و کمتر از 5539263/8516و کمتر از 45
18/0100و بیشتر227/1410018و بیشتر55

- - 129کل150جمع

انحراف معیار: 35نما: 76/42میانگین:
معیار: انحراف 12نما: 98/11میانگین:52/10

81/3
يدارتجربه گلخانه

ــددرصدفراوانیسال)( درصــــ
درصدفراوانیمالکیت گلخانهتراکمی

1367/90شخصی)مالک (5358/238/23کمتر از 
133/9اياجاره15608/406/64و کمتر از 5

149کل25372/258/89و کمتر از 15
152/10100و بیشتر25
- - - - 147100کل

معیار:انحراف20نما: 5/13میانگین: 
6/8

مـورد) در گـروه   53هزار مترمربع بود کـه بیشـترین فراوانـی (   13، متوسط سطح زمین گلخانه حدود 4بر اساس نتایج جدول 
مترمربـع بـود کـه    7700حـدود  ،گلخانـه افـراد مـورد مطالعـه    کشتیرزمترمربع قرار دارد. متوسط سطح 10000الی 5000

بـیش از نیمـی از افـراد    گلخانه کشتیرزمیزان سطح مترمربع قرار داشت. در واقع 5000تا 3000بیشترین فراوانی در طبقه 
درصـد اراضـی   61توان بیان داشت کـه تنهـا حـدود    آمده میبه دستمترمربع است. با توجه به آمار 5000درصد) زیر 8/56(

کلـی در  طـور بهاي است. همچنین باید بیان داشت که محصوالت گلخانهکشتیرزاد مورد مطالعه این شهرستان، اي افرگلخانه
شـود کـه   این شهرستان سه نوع محصول تولیدي صیفی، گل شاخه بریده و گـل گلـدانی در فضـاي گلخانـه پـرورش داده مـی      

ست.درصد) از نوع گل شاخه بریده ا38بیشترین درصد محصول تولیدي (
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هاي مورد مطالعهوضعیت زیر کشت و نوع محصول تولیدي در گلخانه-4جدول 
تراکمیدرصددرصدفراوانیمساحت زمین گلخانه مترمربع

437/287/28مترمربع5000کمتر از 
10000533/3564و کمتر از 5000

15000197/127/76و کمتر از 10000
20000137/83/85و کمتر از 15000
226/14100و بیشتر20000

-150100کل
11704/ 91انحراف معیار:10000نما: 78/12630میانگین: 

تراکمیدرصددرصدفراوانیگلخانهکشتیرزسطح 
417/277/27مترمربع3000کمتر از 

5000431/298/56و کمتر از 3000
10000363/241/81و کمتر از 5000

15000138/89/89و کمتر از 10000
2000084/53/95و کمتر از 15000
77/4100و بیشتر20000

148کل
35/7751انحراف معیار: 3000نما: 7/7673میانگین: 

درصدفراوانینوع محصول تولیدي
3624خیار)(یفیص

5738گل شاخه بریده
317/20گل گلدانی

263/17بریده و گلدانیشاخه 
150100کل

اي و بهبـود در  گلخانه در دو معیار افزایش سـطح زیـر کشـت محصـوالت گلخانـه     توسعه، وضعیت 5هاي جدول بر اساس یافته
مترمربـع سـطح   3000درصد) در طبقه کمتر از 69از تجهیزات فنی گلخانه نشان داد که بیشترین درصد فراوانی (یريکارگبه

درصد) مربوط به نصب سیستم فـن و پـد در   5/24اي (زیر کشت گلخانه صورت گرفته بود. بیشترین تغییر در تجهیزات گلخانه
3000ه در درصـد) کمتـر از یـک میلیـون شـاخ     7/85ل شـاخه بریـده (  داران تولیدکننده گـ فضاي گلخانه بود. اکثریت گلخانه

شاخه گل در سال است.150یانگینمطوربهدر واقع میزان تولید هر مترمربع گلخانه مترمربع گلخانه داشتند،
بررسی مدل تحقیق

هـاي الزم  استفاده شد، بنـابراین تحلیـل  Smart PLS2افزار براي آزمون مدل مفهومی پژوهش با روش معادالت ساختاري از نرم
گیـري  ) بررسی برازش کلی مدل (اندازه3) بررسی برازش مدل ساختاري و 2گیري، ) بررسی برازش مدل اندازه1در سه بخش 

و ساختاري) انجام شد. 
گیري مدلارزیابی روایی و پایایی بخش اندازه

يآلفـا گیـري از معیارهـاي   هاي انـدازه گیري پایایی مدلشد. براي اندازههاي پژوهش بررسی در این بخش پایایی و روایی سازه
استفاده شد. سنجش بارهـاي  میانگین واریانس استخراجیی و بار عاملو پایایی ترکیبی و براي بررسی روایی از مقادیر کرونباخ

گیري تا چه اندازه براي سنجش اندازههاي دهد شاخصگیري است که نشان میهاي اندازهعاملی یکی از معیارهاي برازش مدل
داري نشانگر سـطح معنـی  5/0هاي عاملی تأییدي، مقادیر بارهاي عاملی باالتر از متغیرهاي پنهان قابل قبول هستند. در تحلیل

قوي و همبستگی زیاد بین متغیرهاي مشـاهده شـده و عامـل اسـت و بیـانگر آن اسـت کـه سـازه خـوب تعریـف شـده اسـت             
هـا بـا سـطح    تمـام گویـه  کهدهدبررسی ضرایب بارهاي عاملی نشان می،6). با توجه به نتایج جدول 1396جانی، اسفن(عباسی
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کنند. ضریب آلفاي کرونباخ که میزان همبستگی یک سـازه و  گیري میی متغیرهاي مشاهده شده را اندازهخوببههمبستگی باال 
هاي ایـن  ي سنجش پایایی است. مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمامی سازهدهد، معیاري براهاي مربوط به آن را نشان میشاخص

مطرح شـده وجـود داشـته اسـت.     سؤاالتبه پژوهش، بیانگر این مطلب هستند که برداشت یکسانی از سوي پاسخگویان نسبت
قابل مالحظه است.6هاي مختلف در جدول مقدار آلفا براي سازه

مورد مطالعهيهاگلخانهوضعیت افزایش سطح زیر کشت و تولید ساالنه -5جدول 

درصد درصدفراوانیمترمربعکشتیرزافزایش سطح 
درصدفراوانینوع تجهیزتراکمی

85/8اصالح سازه10096/6896/68مترمربع3000کمتر از 
235/24نصب فن و پد50002079/1375/82و کمتر از 3000
1516گازکشی100001910/1385/95و کمتر از 5000

96/9کشیبرق15000307/292/97و کمتر از 10000
213/22همه موارد20000238/130/99و کمتر از 15000
95181/19تجهیز قبل از سال 170/0100و بیشتر20000

-94کل-145100کل
91/4152انحراف معیار: 0نما: 62/2857میانگین:

حداکثرحداقلتراکمیدرصددرصدفراوانیمیلیون شاخه در سال)(میزان تولید شاخه بریده
--1727/857/85کمتر از 

5-1111/138/98--
--512/1100باالتر از 

----84کل
68/401/090/42انحراف معیار: 1/0: نما13/1میانگین:

حداکثرحداقلدرصد تراکمیدرصدفراوانیمیزان تولید صیفی/خیار (تن در سال)
--216060تن و کمتر150
--106/286/88تن300تا 151
--44/11100تن و بیشتر301
---35100کل

23/1161466انحراف معیار: 250: نما13/160میانگین:
(هـزار گلـدان در   میزان تولید گلـدانی  

سال)
حداکثرحداقلدرصد تراکمیدرصدفراوانی

--3550/625/62کمترو100
--2001164/1914/82تا 101
--300593/807/91تا 201
--593/8100و بیشتر301
---56100کل

78/1845999انحراف معیار: 30نما:94/13694میانگین:

دهنـده پایـایی درونـی    نشـان هر سـازه براي 7/0) باالتر از CRشناسی مدل معادالت ساختاري ضریب پایایی ترکیبی (در روش
ها را با توجـه بـه   ). این ضریب، پایایی سازه1394؛ دالور و اسدي، 1396اسفنجانی؛ گیري است (عباسیهاي اندازهمناسب مدل

ها از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هسـتند.  ، تمامی سازه6اس نتایج جدول بر اس.کندشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی
هـر  کـه گـر آن اسـت  بیـان روایـی همگـرا   .استAVEگیري بررسی روایی همگرا معیار بعدي براي سنجش برازش مدل اندازه

از یکدیگر تفکیک شوند. یخوببهها که تمام سازهاستياگونهبهها کند و ترکیب آنگیري میي خود را اندازهنشانگر فقط سازه
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نتـایج  دهـد.  هاي مرتبط با آن را نشان میاز ابعاد سازه و گویههرکداماین معیار میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده بین 
رد مطالعه بیشتر از هاي مو، بیانگر این است که مقدار شاخص میانگین واریانس استخراجی براي تمامی سازه6حاصل از جدول 

گیـري کـرده اسـت    انـدازه یخـوب بـه این اسـت کـه هـر شـاخص فقـط سـازه مربـوط بـه خـود را          دهندهنشانبوده و این 5/0
گیـري مـدل از   نیز نشان داده است که بخش اندازه7. نتایج حاصل از جدول )1394؛ دالور و اسدي، 1396اسفنجانی، (عباسی

باشد.میاعتبار تشخیصی الزم برخوردار 
دارانساختاري عوامل مؤثر بر توسعه گلخانه از دیدگاه گلخانهبرازش مدل

گیـري و بخـش سـاختاري    بخش انـدازه متصل کردناستفاده شد. این معیار براي R2از PLSهاي ساختاري براي برازش مدل
زا بر یـک متغیـر   به چه اندازه یک متغیر بروندهد که رود. این معیار نشان میسازي معادالت ساختاري به کار میمدل در مدل

عنـوان به67/0و 33/0، 19/0زا سه مقدار زا بر متغیر درونتأثیر دارد. براي قضاوت در خصوص میزان تأثیر متغیر برونزادرون
آمـده در  دستبه). با توجه به مقادیر 1397مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي در نظر گرفته شد (حسینی و همکاران، 

).8جدول (اندبودهفایده، بقیه متغیرهاي نهفته مدل از برازش قابل قبولی برخوردار -متغیر هزینهجزبهمدل، 

گیري تحقیقنتایج معیارهاي برازش مدل اندازه-6جدول 
CRACRAVEداريمعنیt-valueبار عاملیساختارهاي انعکاسیهاسازه

CostBnft

Bnft1 <- CostBnft72/082/4دارمعنی

69/081/052/0 Cost4 <- CostBnft55/056/3دارمعنی
Cost5 <- CostBnft80/096/4دارمعنی
Cost7 <- CostBnft80/008/8دارمعنی

Cred_Inv

Crdt1 <- Cred_Inv79/019/12دارمعنی

90/092/059/0

Crdt2 <- Cred_Inv82/037/16دارمعنی
Crdt3 <- Cred_Inv84/053/18دارمعنی
Crdt4 <- Cred_Inv80/099/15دارمعنی
Crdt5 <- Cred_Inv78/067/16دارمعنی
Crdt6 <- Cred_Inv76/015/16دارمعنی
Crdt7 <- Cred_Inv69/031/10دارمعنی
Invst2 <- Cred_Inv63/070/6دارمعنی

Edu_Extn

Edu1 <- Edu_Extn83/062/13دارمعنی

72/082/045/0

Edu2 <- Edu_Extn83/067/12دارمعنی
Edu3 <- Edu_Extn85/076/11دارمعنی
Edu4 <- Edu_Extn60/045/4دارمعنی
Edu6 <- Edu_Extn36/027/2دارمعنی
Edu7 <- Edu_Extn34/005/2دارمعنی

HumnCapt

HumnCpt1_1 <- HumnCapt67/060/6دارمعنی

57/072/036/0
HumnCpt3 <- HumnCapt39/088/2دارمعنی
HumnCpt4 <- HumnCapt71/096/5دارمعنی
HumnCpt5 <- HumnCapt72/002/6دارمعنی
HumnCpt6 <- HumnCapt42/088/3دارمعنی
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6ادامه جدول 
CRACRAVEداريمعنیt-valueبار عاملیساختارهاي انعکاسیهاسازه

Infrastr

Infra1 <- Infrastr69/092/6دارمعنی

77/083/030/0

Infra2 <- Infrastr69/097/6دارمعنی
Infra3 <- Infrastr41/080/2دارمعنی
Infra4 <- Infrastr64/030/5دارمعنی
Infra5 <- Infrastr62/003/5دارمعنی
Infra6 <- Infrastr62/095/3دارمعنی
Infra7 <- Infrastr62/074/5دارمعنی
Infra8 <- Infrastr54/084/5دارمعنی
Infra9 <- Infrastr40/047/4داریمعن

Infra10 <- Infrastr44/076/3داریمعن
Infra11 <- Infrastr30/051/2داریمعن
Infra12 <- Infrastr38/017/2داریمعن

MarkAcss
Markt1 <- MarkAcss90/071/1748/078/065/0داریمعن
Markt2 <- MarkAcss70/026/4داریمعن

SprtPolc

Suprt2 <- SprtPolc80/015/5داریمعن

87/090/058/0

Suprt3 <- SprtPolc83/045/5داریمعن
Suprt4 <- SprtPolc93/039/21داریمعن
Suprt5 <- SprtPolc69/066/4داریمعن
Suprt6 <- SprtPolc85/039/9داریمعن

InstCoprt1 <- SprtPolc73/076/4داریمعن
InstCoprt3 <- SprtPolc48/047/3داریمعن

TechDevl

Techn1 <- TechDevl47/017/3داریمعن

73/081/042/0

Techn2 <- TechDevl70/080/6داریمعن
Techn3 <- TechDevl75/074/5داریمعن
Techn4 <- TechDevl52/046/3داریمعن
Techn5 <- TechDevl76/084/7داریمعن
Techn7 <- TechDevl65/067/5داریمعن

گیري مدلاعتبار تشخیصی براي ارزیابی بخش اندازه-7جدول 
ساختار 

)Construct(
CostBnftCred_InvEdu_ExtnHumnCaptInfrastrMarkAcssSprtPolcTechDevl

CostBnft72/0
Cred_Inv22/077/0
Edu_Extn28/052/067/0

HumnCapt55/033/045/060/0
Infrastr22/032/050/036/055/0

MarkAcss49/012/022/025/034/081/0
SprtPolc05/036/039/017/034/024/076/0

TechDevl36/033/039/055/051/030/036/065/0
.هستند، در حالی که بقیه مقادیر همبستگی بین متغیرهاي نهفته هستندAVEمقادیر روي قطر (پررنگ) ریشه دوم
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R2و Communalityمقادیر - 8جدول 

R SquareCommunalityمتغیر

002/0524/0فایده-هزینه
129/0588/0و اعتبارگذاريیهسرما

154/0452/0ش و ترویجزآمو
203/0359/0سرمایه انسانی

194/0296/0هاي فنیدسترسی به زیرساخت
283/0649/0دسترسی به بازار

419/0423/0فنی گلخانههتوسع

دارانبر توسعه گلخانه از دیدگاه گلخانهمؤثرآزمون نیکویی برازش مدل کلی عوامل 
گیـري و سـاختاري   ) شامل هر دو بخـش مـدل انـدازه   PLSساختاري با حداقل مجذورات جزئی (مدلی کلی در روش معادالت 

) براي برازش GOF: Goodness of Fitشود. معیار (ها در کنار یکدیگر، بررسی برازش مدل کامل میاست که با تأیید برازش آن
,Henseler & Sarstedtشـد ( استفاده 2رابطه هاي معادالت ساختاري کاربرد دارد. براي محاسبه این معیار از کلی مدل 2013( .

بـراي  محققـان تـر اسـت. برخـی از    تر باشد، برازش مدل مناسـب معیار بین صفر و یک است و هر چه به یک نزدیکمقدار این 
انـد توصیه نمـوده 36/0تا 19/0مقداري بین رامدل با برازش متوسطاند ورا پیشنهاد داده36/0برازش خوب مقداري باالتر از 

دسـت  هبـ 305/0، مقدار 2و جایگزینی آن در فرمول 8آمده در جدول به دست). با توجه به مقدار 1397(حسینی و همکاران، 
ها تأیید شد.برازش مناسب مدل کلی تحقیق براي آزمون فرضیهآمدهبه دستآمد. با توجه به مقدار 

)2رابطه (

305/0== R ∗ Communalıty
هاآزمون فرضیه

ضرایب ) هر یک از مسیرها و tیرمقاد(zگیري، ساختاري و مدل کلی، با بررسی ضرایب معناداري هاي اندازهپس از برازش مدل
باشـد، مسـیر   96/1هاي تحقیق آزمون شـد. در صـورتی کـه ضـریب مسـیرها بـیش از       استاندار شده مربوط به مسیرها، فرضیه

و 10و 9هـاي  کـه در جـدول  طـور همـان شـود.  درصد معنادار و فرضیه مرتبط با آن تأیید مـی 95مربوطه در سطح اطمینان 
فایده با دو متغیر دسترسـی  -رابطه بین متغیر هزینهجزبهحاضر نشان داد که شود، نتایج مطالعهمشاهده می2همچنین نگاره 

دار شده است.فایده، بقیه مسیرها معنی-حمایتی با هزینه–نه و سیاستیهاي فنی و توسعه فنی گلخابه زیرساخت
مـؤثرترین عوامـل توسـعه فنـی     عنـوان بـه هاي فنی نتایج نشان داده است که دو عامل سرمایه انسانی و دسترسی به زیرساخت

اسـت  راسـتا هم) 1386ها با نتایج تحقیقات (مرادنژادي و همکاران، اند. این یافتهها در شهرستان پاکدشت شناخته شدهگلخانه
اي، توجـه بـه بهبـود کیفیـت منـابع      هاي تولیـدي گلخانـه  اي براي توسعه فعالیتکه در آن به فراهم نمودن تسهیالت سردخانه

باید بیان داشت که نتایج این .هاي واحدهاي تولیدي براي تشویق صادرات اشاره شده استی در گلخانه و نیز توسعه پایانهانسان
هـاي زیرسـاختی ماننـد    ) همخوانی دارد، آنـان معتقـد بودنـد کـه رفـع چـالش      1388اسدي و همکاران، پژوهش با تحقیقات (

سوخت؛ دسترسی به شبکه توزیع گاز؛ دسترسی به شبکه توزیع بـرق مطمـئن؛   نیتأمحمل و نقل مناسب؛ لیوسادسترسی به 
آمده با تحقیقات به دستهاي همچنین یافته،دسترسی به خدمات پشتیبان در توسعه گلخانه ضروري است،دسترسی به جاده

سان مجرب و مشاوره با کارشناسـان  آنان بر این باور بودند که استفاده از نظر کارشنا.استراستاهم) 1390غنچی و همکاران، (
هاي مجـري  و همچنین استاندارد نمودن شرکتهاي سرمایش و گرمایشخبره و متخصصان موضوعی، اثربخش نمودن سیستم
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هـاي  اي نقش بسزایی دارند. یافتـه سازه گلخانه و در اختیار گذاشتن امکانات زیربنایی مناسب در جهت توسعه واحدهاي گلخانه
آنان بیان نمودند که در دسترس بودن شـبکه بـرق،   چراکهاست، راستاهم) 1391با تحقیقات (جباري و همکاران، این پژوهش 

توانـد کمـک   دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب، وجود شبکه ارتباطی مناسب (راه)، دسترسی به شـبکه گـاز شـهري مـی    
اي، وجـود  ین دسترسی به خـدمات مهندسـی تجهیـزات گلخانـه    اي داشته باشد، آنان همچنفراوانی در توسعه واحدهاي گلخانه

اي مـرتبط بـا   ها و تجهیزات پیشرفته تولیدي، وجود کارشناسان فنی ماهر و ایجاد و توسعه مراکـز اطالعـاتی و مشـاوره   سیستم
انی دارد، آنـان بـر   ) همخو1393هاي پژوهش حاضر با تحقیقات (درویشی و همکاران، یافته.انداي را مهم دانستهصنعت گلخانه

هاي حمل گل و گیاه مجهز به سردخانه و نبود سیستم حمل و نقل مناسب از عوامـل  این اعتقاد بودند که کمبود انبار و ماشین
حمایتی توانسته است از طریق تأثیر بر دو متغیر -متغیر سیاستیاي است.اصلی عدم توسعه کشت گل و گیاهان زینتی گلخانه

هاي فنی مؤثر باشد و از ایـن طریـق بـر    داران به زیرساختگذاري و اعتبار بر سطح دسترسی گلخانهو سرمایهدسترسی به بازار
سطح توسعه فنی گلخانه اثرگذار باشد.

گـذاري  بیمه مناسب، خریـد تضـمینی محصـوالت، قیمـت    هاي خدمات هاي دولت از طریق افزایش فراهم آوردن زمینهحمایت
هـا و راهبردهـاي   همچنین اتخـاذ سیاسـت  هاي صادرات وها و نظارت بر آن، فراهم نمودن زیرساختمناسب محصوالت و نهاده

داران بـه  ها و تجهیزات، دسترسی گلخانهداران به بازار فروش محصوالت و تهیه نهادهتواند بر میزان دسترسی گلخانهمناسب می
هاي آموزشی و ترویجی مناسب اثر معناداري داشته باشد.نامهگذاري در این حوزه و همچنین، طراحی براعتبارات و سرمایه

؛ 1391؛ جبـاري و همکـاران،   1388؛ اسـدي و همکـاران،   1386مرادنژادي و همکـاران،  هاي پژوهش حاضر با تحقیقات (یافته
FAO, 2017aهمخـوانی  1394مهرجـردي،  میرقائـد و زارع ؛ رضـائی 1389؛ غنچی و همکاران، 1393فر و همکاران، ؛ خشنودي (

ها با تحقیقات گذشته، گویاي این مطلب اسـت کـه بـا تصـمیمات     آنیسهمقاکلی، نتایج حاصل از این تحقیقات و طوربه.دارد
اي و حفظ هاي تأثیرگذار بر بازار محصوالت گلخانهها و زمینهحمایتی متناسب که بتواند در برگیرنده شناخت قابلیت-سیاستی

میسر است. در این بـین، بایـد بسـترهاي الزم در منطقـه     هاي مناسب باشد، امکان توسعه فنی گلخانهاستراتژيو توسعه آن با 
سـازي ایـن دو عامـل در    ترویجی فراهم شود. اهمیـت فـراهم  -گذاري و اعتبار و همچنین آموزشیمورد مطالعه در ابعاد سرمایه

قـرار  یـد تأکمورد زمانهمطوربه) 1390؛ غنچی و همکاران، 1391، ؛ جباري و همکاران1393تحقیقات (درویشی و همکاران، 
و آمـوزش و تـرویج را در توسـعه    ) هر سه عامل بازار، اعتبـارات 1395هاي تحقیقات (جمشیدي و همکاران، گرفته است. یافته

آموزشی و ترویجی مناسب نیز در هايبرنامهطراحی و اجراياند.اي استان البرز ضروري دانستهپایداري واحدهاي تولید گلخانه
هاي دولتی با افزایش سطح دانش و مهارت نیروي انسانی فعال در گلخانه منجـر بـه ارتقـاي سـطح     ها و حمایتي سیاستسایه

هاي این تحقیق با نتـایج  ها خواهد شد. یافتهغیرمستقیم منجر به توسعه فنی گلخانهطوربهسرمایه انسانی شده و از این طریق 
هاي فنی بیشترین تأثیر را بر بهبـود  آنان بیان نمودند که آموزشچراکهاست راستاهم) 1394تحقیق (صیادمنصور و همکاران، 

هـاي تحقیقـاتی   اما یافته،شودو بهبود در این مهارت منجر به بهبود در فرایند توسعه میهاي مدیریتی آنان داشته استمهارت
اي به همـراه مهـارت و سـابقه کـار     هاي گلخانههاي آموزشی در ارتباط با کشت) تأثیر گذراندن دوره1390و همکاران، (غنچی
اي بر توسـعه گلخانـه   حرفه-اي به نام فرديدار را بر قالب مؤلفهدار، توانایی مدیر در رهبري کارکنان و تحصیالت گلخانهگلخانه

فایده توانست از طریـق تـأثیر بـر دسترسـی بـه بـازار بـر دسترسـی         -مستقیم معنادار گزارش نموده است. متغیر هزینهطوربه
ها تأثیر بگذارد. غیرمستقیم بر سطح توسعه فنی گلخانهطوربههاي فنی مؤثر باشد و از این طریق داران بر زیرساختگلخانه

هـا، هزینـه تـأمین انـرژي و هزینـه خریـد       هاي زراعی متداول، هزینه خرید نهادهاي در مقایسه با کشتسودآوري کشت گلخانه
داران براي گرایش به سمت بهبـود تجهیـزات و اقـدامات فنـی     فاکتورهاي اقتصادي مؤثر در اقبال گلخانهینترمهمتجهیزات از 

داران بـه اسـتفاده از   اقبـال گلخانـه  آیند. مطلوب و مناسب بودن هزینـه تـأمین تجهیـزات مـدرن و جدیـد،     گلخانه به شمار می
؛ غنچـی  1393فر و همکاران، هاي این پژوهش با تحقیقات (خوشنوديو مدرن را هموار خواهد نمود. یافتهروزبهتجهیزات فنی 

Singh؛ 1389و همکاران،  et al., بازدارنـده توسـعه واحـدهاي    يهـا مؤلفـه اي را یکی از ) همخوانی دارند، آنان متغیر هزینه2017
مسأله اساسـی و مهـم دیگـر در ارتقـاي     اند.اما در خصوص تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم آن بحثی ننموده،اي شناسایی نمودندگلخانه

هـاي جلـب سـرمایه    ها در منطقه مورد مطالعه، موضوع فـراهم نمـودن شـرایط دریافـت تسـهیالت و زمینـه      سطح توسعه فنی گلخانه
داران منطقه به تسهیالت بانکی از طریق برطرف نمودن موانـع سـاختاري و اداري   افزایش سطح دسترسی گلخانهکهاشد. به طوريبمی
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مانند کاهش کارمزد و سود وام، افزایش مدت زمان بازپرداخت، تسـهیل شـرایط ضـمانت و ارائـه وثیقـه و حـل مشـکالت مربـوط بـه          
؛ اسـدي و  1386هاي این پژوهش با تحقیقات (مرادنژادي و همکـاران،  تسریع خواهد شد. یافتههاي فاقد سند مالکیت تسهیل و گلخانه

) در یک راستا است.1394مهرجردي، میرقائد و زارع؛ رضایی1391؛ جباري و همکاران، 1388همکاران، 
تبیـین نماینـد. در نهایـت اینکـه،     درصد از واریانس توسعه فنی گلخانـه را  42در مجموع، متغیرهاي مستقل پژوهش توانستند 

هـاي  گذاري و برنامههاي فنی و سرمایه انسانی به همراه بهبود وضعیت عواملی چون دسترسی به بازار، سرمایهتوسعه زیرساخت
ها خواهند شد.هاي مناسب دولت منجر به توسعه فنی گلخانهها و حمایتي سیاستآموزشی و ترویجی در سایه

بین متغیرهاي مکنون مدل تحقیقtمقدار ضریب مسیر، مقدار -9جدول 
نتیجه فرضیهβ(S.Et-value(یرمسضرایب )Constuctsساختارها (فرضیات

H1CostBnft -> Infrastr01/011/010/0تأیید نشد
H2CostBnft -> MarkAcss47/015/001/3تأیید شد
H3CostBnft -> TechDevl06/011/058/0تأیید نشد
H4Cred_Inv -> Infrastr27/011/048/2تأیید شد
H5Edu_Extn -> HumnCapt45/012/065/3تأیید شد
H6HumnCapt -> TechDevl38/010/057/3تأیید شد
H7Infrastr -> TechDevl35/009/061/3تأیید شد
H8MarkAcss -> Infrastr30/012/047/2تأیید شد
H9SprtPolc -> CostBnft04/009/051/0تأیید نشد

H10SprtPolc -> Cred_Inv35/012/087/2تأیید شد
H11SprtPolc -> Edu_Extn39/013/089/2تأیید شد
H12SprtPolc -> MarkAcss23/010/000/2تأیید شد

پژوهشبررسی اثرات کل متغیرهاي مکنون مدل -10جدول 
داريسطح معنیS.Et-valueاثرات کل)Constuctsساختارها (

CostBnft -> Infrastr15/011/040/1داريعدم معنی
CostBnft -> MarkAcss48/015/001/3دارمعنی
CostBnft -> TechDevl12/011/002/1داريعدم معنی

Cred_Inv -> Infrastr28/011/049/2دارمعنی
Cred_Inv -> TechDevl09/004/022/2دارمعنی

Edu_Extn -> HumnCapt45/012/065/3دارمعنی
Edu_Extn -> TechDevl18/007/060/2دارمعنی

HumnCapt -> TechDevl39/010/057/3دارمعنی
Infrastr -> TechDevl35/009/061/3دارمعنی
MarkAcss -> Infrastr30/012/047/2دارمعنی

MarkAcss -> TechDevl11/006/083/1داريعدم معنی
SprtPolc -> CostBnft05/0090/052/0داريعدم معنی
SprtPolc -> Cred_Inv36/012/087/2دارمعنی
SprtPolc -> Edu_Extn39/013/090/2دارمعنی

SprtPolc -> HumnCapt18/005/035/3دارمعنی
SprtPolc -> Infrastr17/007/057/2دارمعنی

SprtPolc -> MarkAcss24/012/003/2دارمعنی
SprtPolc -> TechDevl13/004/058/3دارمعنی
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داري مسیرهامدل نهایی عملیاتی پژوهش پس از بررسی معنی- 2نگاره 

گیري و پیشنهادهانتیجه
افـزایش جمعیـت هـر کشـوري بـا      دستیابی به امنیت غذایی و مدیریت تولیدات غذایی براي پاسخگویی به تقاضاي رو به رشـد  

در کشورهاي در حـال توسـعه   یژهوبه، تغییرات اقلیمی و تشدید بالهاي طبیعی زیستیطمحهایی مانند تخریب توجه به چالش
.هـاي اساسـی کشـورها در نظرگرفتـه شـده اسـت      خشک امري حیاتی است که این امر جز اولویتواقع در اقلیم خشک و نیمه

,FAO(اهمیت دستیابی به این مهم تا آنجایی است که فائو 2017b(هـا بیـان   در گزارش آینده غذا و کشاورزي: روندها و چالش
میلیارد خواهد رسید که توزیـع آن در سـطح جهـان نامتعـادل اسـت و ایـن در       10به 2050نماید که جمعیت دنیا تا سال می

بازنگري و تفکر مجدد بـر  بنابراین،امساعد تولید غذایی اثر نامطلوب خواهد گذاشتحالی است که تغییرات اقلیمی در مناطق ن
علـت  پـر نهـاده  هـاي تولیـد   ضروري است. این سازمان مـدعی اسـت کـه سیسـتم    هاآنهاي غذایی و حکمروایی روي سیستم

وري منجـر بـه   د ضمن افـزایش بهـره  هاي نوآورانه که بتوانآبی و فرسایش خاك است و باید با سیستمزدایی گسترده، کمجنگل
هاي تولید غذا بخصوص در بخش صیفی است کـه  حفاظت منابع طبیعی گردند، جایگزین گردد. سیستم گلخانه یکی از سیستم

توجه بـه گسـترش و توسـعه ایـن نـوع      بنابراینوري، در جهت حفاظت از منابع طبیعی گام بردارد. تواند ضمن افزایش بهرهمی
در بخش کشاورزي مورد توجه و اهتمام دولتمردان در ایران نیز قرار گرفته است.سیستم تولیدي 

ها در شهرستان پاکدشت بـود کـه بـا توجـه بـه مـدل مفهـومی        فنی گلخانهتوسعههدف اصلی این تحقیق طراحی مدلی براي 
يسـاز مـدل فرضـیات تحقیـق در چـارچوب روش    ،داخلی و خـارجی بـود  محققانتحقیق که برگرفته از پیشینه ادبیاتی سایر 
بـه دسترسـی وانسـانی که نتایج این تحقیق نشان داد دو عامل سـرمایه گونههمانمعادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفت. 

بـر اسـاس نتـایج    .انـد شـده شـناخته پاکدشتشهرستاندرهاگلخانهفنیتوسعهعواملمؤثرترینعنوانبهفنیهايزیرساخت
درجه اول روي ارتقاي سـطح  بایدمطالعه حاضر، اگر بخواهیم در راستاي توسعه فنی گلخانه در شهرستان پاکدشت گام برداریم 

هاي این منطقه متمرکز شد.سرمایه انسانی موجود در گلخانه

توسعه فنی 
گلخانه 

دسترسی به 
-عامل سیاستیهاي فنی زیرساخت

حمایتی

سرمایه انسانی

گذاري و سرمایه
اعتبار

عامل آموزشی و 
ترویجی

دسترسی به بازار

فایده -هزینه
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در بخش تـرویج و آمـوزش نیـروي انسـانی     گذاريهاي مطالعه حاضر، دستیابی به این مهم تنها از طریق سرمایهبر اساس یافته
پیشـنهاد  رویـن ااز ،پـذیر خواهـد بـود   شاغل در گلخانه اعم از صاحبان گلخانه، کارشناسان و کارگران حاضر در گلخانـه امکـان  

گیـري از الگوهـاي   اي انجام پذیرد، در این راستا بهرههاي گلخانهگردد نیازسنجی آموزشی در خصوص مسائل مختلف کشتمی
اي و نیازهـاي بـازار از   بهبود کارایی منابع تولید و همچنین ارتقاء تعامل بین تولیدکننـدگان گلخانـه  منظوربهآموزشی اثربخش 

هـاي  نمودن اطالعات علمی، خواسـته روزبهباشد تا بتوان ضمن مییدتأکهاي داخلی و خارجی مورد طریق شرکت در نمایشگاه
داران گـردد گلخانـه  هاي ایـن پـژوهش پیشـنهاد مـی    داران قرار گیرد. همچنین با توجه به یافتهمشتریان نیز مورد توجه گلخانه

داران طراحـی  تعامل حداکثري با آنان و سایر گلخانـه منظوربهنمونه منطقه و کشور شناسایی گردد و خدمات ترویجی اثربخش 
و اجرا گردد.

، زمینـه را بـراي   روزبـه هـاي  انسانی فعال در گلخانه به اطالعات و مهـارت توان بیان داشت که مجهز نمودن نیروي میروینااز 
داران بـه  روي سـطح دسترسـی گلخانـه   بایـد هاي منطقه مورد مطالعه هموار خواهد نمود. در درجه بعـدي،  توسعه فنی گلخانه

هاي شهرستان وسعه فنی گلخانهتجهیزات و امکانات فنی و تکنولوژیکی متمرکز شد. دستیابی به این هدف اساسی در راستاي ت
و ها، اقالم و تجهیـزات فنـی و همچنـین فـروش محصـوالت تولیـدي      پاکدشت، از طریق فراهم نمودن بازار مناسب خرید نهاده

گـردد تمهیـدات و اقـدامات    پیشـنهاد مـی  بنـابراین، پذیر خواهد بـود.  گذاري امکانفراهم نمودن شرایط جلب سرمایه و سرمایه
هدفمنـد  صـورت بـه اي راستاي تسهیل دسترسی به امکانات تولید، نگهداري، توزیـع و فـروش محصـوالت گلخانـه    سیاستی در 

شـود،  نهایی پژوهش حاضـر مشـاهده مـی   در مدلکهطورهمانفرایند این است که نکته اساسی در این . طراحی و اجرا گردد
حمـایتی دولـت قـرار    -نطقه مورد مطالعه در زیر چتر سیاسـتی ها و عناصر دخیل در توسعه فنی گلخانه در متمامی این مؤلفه

توانـد  در سطح کالن از سوي سیاستمداران و دولتمردان میزدهشتابنادرست و هايیمشخطتدوین راهبردها و چراکهدارند. 
راسـتاي توسـعه فنـی    توانـد اثـرات منفـی در    اثر نموده و حتی مـی هاي ذکر شده را بیهاي انجام گرفته در حوزهتمامی تالش

ها داشته باشد.گلخانه

منابع
اي هـاي گلخانـه  ). تحلیـل عوامـل بازدارنـده توسـعه کشـت     1388قانی، ا. (زاده، غ. ح.، و قرهاسدي، ع.، حسینی، س. م.، عبداهللا

. 95-105، صص 1، شماره40دوره ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران(مطالعه موردي استان اصفهان) 
کشـت سـبزي و صـیفی    هاي فلزي زیر). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه1395امینی، ا.م.، نوذري، آ.، و قدیمی، س. ع. (

. 191-211، صص95، شماره 24، سال اقتصاد کشاورزي و توسعهاستان اصفهان، 
همـایش  اي در اسـتان ایـالم.   بازدارنـده توسـعه گلخانـه   ). شناسایی عوامل 1394سامانی، ر. (پیروزه، آ.، پورسعید، ع.، و اشراقی

.1-10خردادماه، صص 1مالرد، -تهرانهاي کاربردي در کشاورزي،المللی پژوهشبین
). سیماي سالمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت. دانشـگاه علـوم پزشـکی و    1391نژاد، ش.، و فرساد، ا. ر. (ترکمن

ــهید   ــانی شـــــ ــدمات درمـــــ ــی:  خـــــ ــی در آدرس اینترنتـــــ ــل دسترســـــ ــتی، قابـــــ بهشـــــ
<http://pakdasht.sbmu.ac.ir/uploads/Pak_Dasht__01.pdf>.

هـاي گـل و گیـاه    بر تولید و توسـعه گلخانـه  مؤثر). تحلیل عوامل 1391جباري، م.، حیاتی، ب. ا.، دشتی، ق.، و ظریفیان، ش. (
.607-614صص ،4، شماره43-2دوره ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران.زینتی شهرستان آمل

روستایی دهستان فهرج، شهرستان یـزد.  در اقتصاداي ). تأثیر کشت گلخانه1394جهانی، م.، احمدیان، م.، و تشکرگلستانی، ر. (
.332-354خرداد، صص 1،، تهرانيدر کشاورزهاي کاربردي المللی پژوهشمجموعه مقاالت همایش بین

.اي استان البـرز ). تحلیل سازوکارهاي توسعه پایداري در واحدهاي تولید گلخانه1395ن. (،مطیعی.، وع،اسدي.،ا،مشیديج
.181-196، صص 1، شماره 47-2دوره ،نتوسعه کشاورزي ایراتحقیقات اقتصاد و 

:یفرنگـ تـوت هـاي گلخانـه رانـدمان بـر مـؤثر عواملبررسی). 1394(.عفرد،خ.، و بیگلري، کالنتري،.عاسدي،ش.،چوبچیان،
.35-46، صص 2، شماره2، دورهيدر کشاورزکارآفرینینشریه. يکشاورزینیکارآفرتوسعهبرايراهکارهایی
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هـا از طریـق   بـر توسـعه گلخانـه   مؤثرها و عوامل ). شناسایی چالش1398احمدي فیروزجائی، ع. (و،.، شرقی، ط.اردولی، مچه
هاي کاربردي در علوم کشاورزي؛ غذاي سالم از مزرعه تا سـفره، دانشـگاه شـهید    تحلیل محتوا. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش

.641-654صص ،دي25بهشتی، تهران، 
ارائه مدلی جهت توانمندسازي دانشجویان علوم پزشکی با رویکرد استقرار ). 1397(آ. ،هرنديو ، .س،مقدم، کمالیح.،حسینی

، 6، شــماره11دوره ،،پژوهشــی راهبردهــاي آمــوزش در علــوم پزشــکی -دوماهنامــه علمــی. ینآفــرارزشدانشــگاه 
.129-138صص

هاي فعال تولیـد گیاهـان زینتـی در منطقـه     ). بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه1388زارعی، ح. (درویشانی، س.ص.، و حسینی
.  110-120، صص 2، ویژه نامه16جلد مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، گرگان. 

اي در اسـتان  بازدارنـده در توسـعه واحـدهاي گلخانـه    يهامؤلفه). تحلیل 1393فر، ز.، برآبادي، س. ا.، و غنچی، م. (خوشنودي
. 537-544، صص 45، دورهتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانسیستان و بلوچستان. 

اي در ها و تهدیـدهاي کشـت گلخانـه   ها، فرصتها، ضعف). تحلیل قوت1393ا.، پازکی، م.، صادقی، ح.، و بیرانوند. (درویشی، ه.
مجلـه پـژوهش و   مـوردي: روسـتاهاي شهرسـتان پاکدشـت).     مطالعـه زایـی روسـتایی (  کارآفرینی و اشـتغال توسعه
.  101-114، صص 7شمار، 3سالریزي روستایی، برنامه

بـر  یشـناخت یـت جمعدر تبیین اثـرات متغیرهـاي   PLSسازي معادالت ساختاري ). کاربرد مدل1394دالور، ع.، و اسدي، ر. (
.  1-39، صص 22، شماره6گیري تربیتی، دوره گري بهزیستی ذهنی. فصلنامه اندازههوش معنوي با میانجی

ورامـین. دشتدرياگلخانهواحدهايسودآوريبرثرؤمعواملبررسی).1395(.سدهیوري،م.، ومحمدي،،.نتهرانی،رجبی
.537-554، صص 4شماره،3جلد،روستاییتوسعهراهبردهايفصلنامه

). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسـب و  1396(ل.،صفا.، ون،منگلی.،ر،رضائی
-210صـص ، 1، شماره13جلد ایران،علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجله .اي در شهرستان جیرفتکارهاي گلخانه

195.
هـاي مسـتقیم و اعتبـارات دولتـی بـر      حمایتی پرداختبررسی اثرات سیاست ). 1394مهرجردي، م. (زارعو میرقائد، م.، رضائی

.  143-156، صص 4، شماره7، جلدتحقیقات اقتصاد کشاورزياي. توسعه کارآفرینی واحدهاي گلخانه
تبریـز. هشـتمین   در شهرستاناي ). تحلیل عوامل بازدارنده توسعه واحدهاي گلخانه1397پور، ي.، ساعی، ر.، و صادقی، ا. (زارع

.1-14بهمن، صص 24سري کشاورزي و منابع طبیعی پایدار، تهران، همایش سرا
هـاي  ها). تحلیـل گذاريها و هدفها، چالشاي در کشور (فرصتهاي گلخانهروند توسعه کشت). 1396، د. (یمؤمنزارعی، ق.، و 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي.: انتشاراتکرج(جلد اول). فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزي ایران
در اسـتان کهگیلویـه و   يارز گلخانـه بازاریـابی گـل   یهبـر حاشـ  مؤثر) عوامل 1396متقاعد، ه. (ي.، و یوسفی.کیش، سزراعت

. 137-156، صص 97شماره ، 25سال ، و توسعهياقتصاد کشاورزبویراحمد. 
صفحه.  412انتشارات دانشگاه فردوسی. :مشهد). چاپ سوم(فرایند توسعهترویج کشاورزي در . )1387(.پور، ازمانی

اینترنتـی:  آدرساي؛ یک انتخاب یا یک راهبرد. قابل دسترسـی در  ). کشت گلخانه1396سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران.(
<https://corc.ir/dorsapax/userfiles/file/tavon24.pdf>.

داران عضـو تعـاونی   مندي گلخانه). بررسی تأثیر دانش، نگرش و رضایت1397سبحانی، س. م. ج.، جمشیدي، ا.، و نوروزي، ع. (
، شـماره  49-2دوره ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایـران ها. پایداري گلخانهبر سطحشهرستان پاکدشت 

.293-309، صص 2
وداممجلــه ).جـات صـیفی وسبزیجات(ايگلخانهکشتتوسعهباخاكوآبمنابعازبهینهبرداريبهره) . 1387. (اشریفی،

.59-60صص،105و صنعتکشـت
نامـه  مـدیریت گلخانـه در شهرسـتان اصـفهان. پایـان     یـت عدم موفقدر موفقیت یا مؤثربررسی عوامل ). 1382زاده، م. (شکري

زي و منابع طبیعی رامین خوزستان.کارشناسی دانشگاه کشاور
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بـا اقتبـاس از   داران شهرسـتان ورامـین،  مطالعه نیازهاي آموزشی گلخانه).1395زاده، م. (صبوري، م. ص.، ثمري، د.، و درستی
.249-257، 1شماره ، 47-2دوره کشاورزي ایران، توسعهمجله تحقیقات اقتصاد ومدل بوریچ.

فرنگـی شهرسـتان   داران خیار و گوجـه ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد گلخانه).1395(م..ا،امینیو ، .ع،، یوسفی.ع،صندوقی
. 155-167، صص 3، شماره7دوره ،ايهاي گلخانهمجله علوم و فنون کشتاصفهان در تولید محصول سالم. 

هـاي مـدیریتی   هاي آموزشی در بهبود مهـارت ). تأثیر فعالیت1394پور، ج. (صیادمنصور، ا.، ابراهیمی، م.ص.، حقی، ص.، و قلی
، ايگلخانـه هـاي کشـت و فنـون علوممجلهآن جنوبی شهرستان اصفهان). ان بر داران (مطالعه موردي: دهستگلخانه

. 83-92، صص 22شماره، 6سال
سازي معادالت سـاختاري حـداقل   سازي تحقیقات دانشگاهی با روش مدل). طراحی الگوي تجاري1396ح. (اسفنجانی،عباسی

.33-65، صص 82شمارهفصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ). SEM-PLSمربعات جزئی (
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Abstract
Present study aimed at designing a model for the technical development of greenhouses and analyzing its
influencing factors through the survey of 1300 greenhouse owners in Pakdasht county. Based on the Cochran's
formula, the sample size was estimated to be 150. To increase the accuracy of access to respondents, stratified
random sampling technique with proportional assignment was employed. The face validity of researcher-
developed questionnaire was confirmed by a panel of experts. Cronbach's alpha coefficient values for the
variables ranged from 0.70 to 0.93, indicating acceptable reliability for the instrument. Partial least squares
structural equation modeling using SmartPLS2 was used to validate the designed model. The results showed that
the two factors of human capital and access to technical infrastructure were the most effective factors in the
technical development process of greenhouses. The three variables market access, investment-credit, and cost-
benefit in light of government support have been able to affect the level of technical development of
greenhouses by improving the level of access to technical infrastructure. Educational-extensional programs and
government support have also led to an increase in the level of human capital and, indirectly resulted in the
technical development of greenhouses. Generally, the independent variables could account for 42 percent of the
variance of greenhouses' technical development. Finally, it can be concluded that the development of technical
infrastructure, human capital, market access, investment, extension programs, and appropriate government
policies can lead to the technical development of the greenhouse.
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