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بررسی عوامل اقتصادی مؤثربر توسعه سطح زیر کشت صیفیجات گلخانه 

 ای مناطق روستایی)شهرستانهای منتخب استان خراسان رضوی(
 1دیجاو هیسم

 چکیده
 دیولت اساس نیا بر و شد خواهد همواج رشد، به رو تیعمج نیا یبرا غذا هیته مشکل با ندهیآ در بشر جهان، تیجمع رشد به رو شیافزا با

مایه منابع آب و خاک، سر برنامه ریزی در جهت اصالح. باشد ینم اجرا قابل کشت ریز سطح توسعه قیطر از تنها یکشاورز صوالتمح

دارد.  ا به دنبالورزی رهای مختلف تولیدی بخش کشاورزی، از جمله مواردی است که بهره وری بهینه در بخش کشاگذاری در زمینه

 ن،ینو یروشها از یکهد داشت. یبال خوادرآمد روستاییان را به دنبال دارد رونق اقتصادی کشور را نیز به دنتوسعه روستایی که خود افزایش 

 یاهگلخان کشت ای متراکم یکشاورزو همچنین توسعه روستا و ایجاد کارآفرینی و افزایش درآمد روستاییان  داتیتول شیافزا جهت در

 دارانگلخانه را قیتحق نیا یآمار جامعه. باشد یم یشیمایپ -یکم روش اساس بر و یردکارب قاتیتحق زمره در حاضر قیتحق .باشدیم

 عوامل ریثأت یبررس نیا یط. دهندیم لیتشک مانیفر و هیدریح تربت ز،یشاند طرقبه چناران، مشهد، در اطراف شهرهای ،مناطق روستایی

 روش. گرفت قرار مطالعه ردمو ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با رویکرد ،یا گلخانه جاتی فیص کشت ریز سطح توسعه بر ،یاقتصاد

 در است شده حاصل که آنچه بقط. است بوده یعامل یبارها لیتحل از استفادهبا  و یساختار معادالت روش قیتحق نیا در استفاده مورد

یتواند محصول، نیز مقیمت  ابد و افزایشکاهش تورم و کاهش هزینه های تولید سطح زیر کشت تولیدات گلخانه ای افزایش می ی صورت

 .منجر به توسعه سطح زیر کشت گردد

 یساختار معادالت ،گلخانه ،یاقتصاد عواملکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 همواره ايران، در درآمد کشاورزان و تولید افزايش که، شده سبب کشور اقتصادی توسعه در کشاورزی بخش اهمیّت 

 دوش بر را کشور جمعیّت تغذيه بار نمايد. بخش کشاورزی جلب خود به را ورزیکشا بخش سیاستمداران توجّه

 تولید توان افزايش منظور به بخش اين در فعّال جمعیّت امنیّت اقتصادی تأمین و حمايت لزوم لذا همواره کشدمی

وری و ال، افزايش بهرهتوسعه روستايی به عنوان مفهومی برای رفع فقر، تمرکز بر ايجاد اشتغ .شودمی احساس آنان،

ارتقا کیفیت زندگی روستايیان، به وجود آمده است. اشتغال و توجه به کسب وکارهای روستايی همواره مورد توجه 

مسئولین قرار داشته است. يکی از زمینه های اشتغال روستايیان کشت و کار در گلخانه و تولید در فضای بسته می 

 صیفی ها، از جمله ایگلخانه تولیدات ديگر، عبارت به و فصل از خارج باغی و راعیز تولیدات اخیر، سالهای باشد. در

ت. و اين امر میتواند نه تنها کمک به حفظ اشتغال روستايیان اس شده سودآور اقتصادی، جنبه از تولیدکنندگان برای

رغم فرصت های زياد علی د اما بکند بلکه میتواند از مهاجرتهای آنها و توسعه حاشیه نشینی در شهر ها ممانعت کن

زايی، توسعه کاشت گلخانه ای با محدوديت های متعددی نیز مواجه موجود در کاشت گلخانه ای از جمله اشتغال

از جمله مشکالت بوده است. از جمله اين محدوديت ها می توان به مشکالت مربوط به هزينه، وام و... اشاره کرد. 

های مختلف تولید محصول، کمبود نقدينگی يکی از مشکالت باشد، با توجه به هزينهمیهای باالی تولید ديگر هزينه

داران است، به دلیل افزايش قیمت نهاده ها، نیروی کار و تأسیسات گرمايشی و سرمايشی گلخانه ها دچار گلخانه

ضالت در اين حرفه، بوروکراسی شديد اداری و موانع از ديگر مع (. 1388)اسدی و همکاران مشکالت فراوانی شده اند

داران جهت استفاده از تسهیالت بانکی است. بانکها در قبال ارائه تسهیالت بانکی وثیقه های متعدد بر سر راه گلخانه

ست که اکثر متقاضیان احداث گلخانه را فارغ التحصیالن رشته کشاورزی ا کنند و اين در حالیسنگین مطالبه می

شکیل می دهند که توانايی مالی کافی برای شروع کار ندارند و ناچار به استفاده از تسهیالت بانکی هستند. يکی ت

ديگر از مشکالت گلخانه داران قیمت محصول است که اغلب اوقات دستخوش دالالن میدان های تره بار قرار گرفته و 

به شرايط تولید و مرغوبیت و سالمت محصول، قیمت  توجهبدون در نظر گرفتن هزينه های تمام شده تولید و بی

شود. هزينه های ساخت اولیه گلخانه باال و میزان تولید در دوره های اولیه کشت پايین است، لذا باال بودن گذاری می
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رو  داران را در سالهای اولیه تولید با مشکالت جدینرخ سود تسهیالت نیز با اين شرايط مزيد بر علت شده و گلخانه

به رو کرده است. در اين شرايط با نوسانات بازار، تعويق باز پرداخت اقساط و تجمعی شدن سود تسهیالت به صورت 

 به استان خراسان رضوی (.1395نوروزی و نجات تصاعدی در نهايت موجب زمین گیر شدن گلخانه دار می شود) 

 قیمت کشاورزی، بخش نهادهای تصمیم گیر به الزم، نزديکی متخصّص نیروهای وجود مصرف، بزرگ بازار دلیل

)مشايخی و قادری اس يافته اینهگلخا هایصیفی در تولید ويژه ای های ديگر، اهمیّتعلت بسیاری و زمین باالی

 سالهای در ن خراسان رضویاستا در صیفی و تولید سبزی گلخانه های که، سطح است شده باعث اين همه .(1392

هکتار کشت گلخانه ای در استان  350، حدود 97پیدا کند. طبق آمار موجود در سال  توجّهی قابل بسیار رشد اخیر،

ای در استان افزوده هکتار به سطح زير کشت گلخا نه 140وجود داشته است که با اجرای برنامه توسعه ای، امسال، 

 80جات حدود جات و سبزیگوجه فرنگی، خیار و گلهای شاخه بريده، صیفی .(1384برزگر و اهلل ياری)می شود

ای استان را به خود اختصاص داده اند و بقیه نیز مربوط به ديگر محصوالت قابل کشت درصد سطح زير کشت گلخانه

 ديد از تنها نه استان هایگلخانه کشت زير سطح افزايش .(1395جات )نوروزی و ندر گلخانه از جمله انواع میوه است

 لحاظ از زراعی، کوچک اراضی در ويژه به کشاورزی اراضی کاربری حفظ با می باشد بلکه اهمیّت دارای تولید افزايش

 وجب انتقالم استان، در صیفی هایگلخانه افزايش ديگر، سوی باشد. ازمی چشمگیری اهمیّت نیز دارای اجتماعی

 (.1394اصالنی و همکاران )شود می مولّد اشتغال ايجاد و کشاورزی بخش به سرگردان سرمايه های

گذاران انديشمندان و سیاست توسعه روستايی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت روستايیان، همواره دغدغه

منظور افزايش سطح زندگی و های بسیاری از طرف انديشمندان بهرهیافت توسعه بوده و هست. در اين رابطه تاکنون

همواره توسعه کسب و کارها در روستا و اشتغالزايی در روستاها از جمله   .است گرديده رفاه روستايیان مطرح

خراسان تولیدات گیاهی در گلخانه ها، مورد توجه مسئولین بوده است و همچنین پتانسیل های موجود در استان 

کنند، و اين جمعیت مازاد رضوی، من جمله مسافران زيادی که هرساله به مشهد به قصد زيارت و سیاحت سفر می

کند اهمیت تحقیق و بررسی در خصوص تولیدات در گلخانه را نمايان می گردد،سبب افزايش تقاضای مواد غذايی می

ولید در گلخانه و افزايش سطح زير کشت در خطه خراسان و با توجه به اينکه تاکنون از جنبه اقتصادی به امر ت

کند. از اين رو هدف اصلی تحقیق رضوی توجه نشده، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اين مهم ضرورت پیدا می
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ای در مناطق روستايی شهرستانهای جات گلخانهبررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و توسعه سطح زير کشت صیفی

 ان خراسان رضوی است. منتخب است

شت ای در ددر پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر سود آوری واحدهای گلخانه (1395رجبی و همکاران )

 های تحقیق نشان يافتهاند. پرداختهوری آنها ای و عوامل مؤثر بر سودآارزيابی اقتصادی واحدهای گلخانهورامین به 

کاری کشاورز، سطح  بین متغیرهای تجربه است و 2.286 یانگین شاخص سودآوری درآمد به هزينهم داد که

ه، میزان استفاده از منابع اطالعاتی و دانش فنی با شاخص ننه کشاورزی، مساحت گلخاال، درآمد ساتتحصیال

در بررسی  (1394رضايی میرقائد و زارع مهرجردی). اری وجود داردد سودآوری درآمد به هزينه رابطه مثبت و معنی

ای تالش های حمايتی پرداختهای مستقیم و اعتبارات دولتی بر توسعه کارآفرينی واحدهای گلخانهاثرات سیاست

ای نمودند تا با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه، به تحلیل اثرات پرداختها و اعتبارات دولتی به واحدهای گلخانه

زند. نتايج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از آن است که عوامل میزان استفاده کارآفرينان از وام ها و اعتبارات بپردا

پرداختی دولت، میزان مفید بودن تسهیالت و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرينی واحد گلخانه ای، میزان  

اخت اعتبارات با توان کار آفرين،  سهولت فرايند دريافت اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه، تناسب دوره باز پرد

وام ها و اعتبارات دولتی، تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرين، تناسب بهره پرداختی وامها با توان 

 کارآفرين و کفايت میزان تسهیالت و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرينی گلخانه ها عمده ترين

در تحقیق به بررسی و  (1394صندوقی و همکاران )عوامل مؤثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولت بودند. 

ارزيابی دانش، نگرش و عملکرد گلخانه داران خیار و گوجه فرنگی شهرستان اصفهان در تولید محصوالت سالم 

نفر گلخانه دار که به طور تصادفی در  110يشی با تکمیل پرسشنامه از بین پرداختند. اطالعات تحقیق از روش پیما

بط علی بین متغیر ها، از مدلسازی معادالت انمونه انتخاب شده اند جمع آوری شد. در اين تحقیق برای بررسی رو

سطح سواد  ساختاری استفاده شده است. طبق اين پژوهش کوچک بودن گلخانه ها، ضعف اقتصادی گلخانه داران،

اندک و عدم آگاهی و اطالع کافی از ديگر روشهای مبارزه، منجر به انتخاب سريعترين روش مبارزه با آفات شده است 

به بررسی عوامل مؤثر بر پايداری اقتصادی در  (1393محمدی و همکاران) و لذا محصول سالم تولید نمی گردد. 

ی استان تهران، طی پژوهشی که از نوع کمی بوده پرداختند. جامعه آماری مورد مطالعه آنها اتولید محصوالت گلخانه
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نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از  306بوده که  1390دار استان تهران در سال گلخانه 1787از میان 

ملی و معادالت ساختاری طريق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. در اين پژوهش از تحلیل عا

استفاده شده است و نتايج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مؤثر مهم در پايداری اقتصادی به ترتیب 

الويت عبارتند از: عوامل اقتصادی به ويژه توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی، عوامل اجتماعی به 

محلی، عوامل زراعی به ويژه کاهش کاربرد نهاده های  شیمیايی ، عوامل آموزشی خصوص ايجاد تشکل ها و نهادهای 

ست گذاری به ويژه ايجاد و توسعه زير ساختهای تولید. ترويجی به ويژه بازديد از مزارع نمونه و الگو، و عوامل سیا /

با هدف شناسايی،  "اهکاری جهت توسعه روستايی کشورکارآفرينی ر"تحقیقی با عنوان  (1390عزيزيان و همکاران )

بررسی، تجزيه و تحلیل نقش کارآفرينی در توسعه روستايی و اشتغالزايی در آن و اتخاذ شیوه ها و روشهای برنامه 

ريزی جهت ايجاد و توسعه کارآفرينی در محیطهای روستايی برای رسیدن به توسعه پايدار روستايی کشور انجام داده 

روستا و آبادی خواه . نتايج پژوهش نشان می دهد در ايران به کارآفرينی روستايی چندان توجهی نشده است. اند

در پژوهشی تحت عنوان ارزيابی اقتصادی واحدهای تولیدی خیار گلخانه ای در شهرستان بیرجند، به  (1390)

ختند. جامعه آماری اين پژوهش را مجموع گلخانه داران اين بررسی واحدهای گلخانه ای در اين شهرستان پردا

دادند. برای ارزيابی اقتصادی واحدهای گلخانه ای در اين تحقیق از ار بود تشکیل میدگلخانه 50شهرستان که بالغ بر 

شاخص درآمد کل به هزينه و تحلیل تبعیضی بهره گرفته شده است. براساس اين شاخص و تحلیل خوشه ای به 

میانگین، جامعه مورد نظر به دو گروه موفق و کمتر موفق تقسیم شد، به طوريکه واحدهای موفق دارای k–روش 

بودند در گروه کمتر موفق قرار  1.49و واحدهايی که دارای شاخص درآمد به هزينه کمتر از  1.49شاخص بیش از 

ای استان گیالن، های گلخانهبررسی ارزيابی اقتصادی طرح شهرکدر پژوهشی با هدف  (1384عزيزی) گرفتند. 

تحت سناريوهای مختلف، اقدام به تحقیق نمود. برای ارزيابی اقتصادی طرح،  سه معیار، ارزش حال خالص، نرخ 

ت بازدهی داخلی، و نسبت درآمد به هزينه معرفی گرديده است. نتايج اين تحقیق نشان داد که با توجه به اعتبارا

جات مقرون به صرفه است. تخصیصی با نرخ بهره مصوب به بهره برداران در بین گزينه های مختلف، کشت صیفی

ای، امکان موفقیت طرح آنها در تحقیق خود با پیشنهاد روشهای بهینه مديريت و بازاررسانی محصوالت گلخانه

ای تحت عنوان توسعه گلخانه ها و افزايش سود دهی آنها از در مطالعه ،(2014سیفلی و همکاران )يابد. افزايش می
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طريق بهبود برنامه بازاررسانی به اين نتیجه رسید که اهداف بازاررسانی را بدون ارزيابی موقعیت کنونی نمی توان 

 شغل با مرتبط يا رونید اطالعات -1بپردازد: اطالعات نوع دو آوری جمع به بايد مديری هر کار اين تعريف کرد. برای

 نرخ و عوارض ها، مالیات کسر از پس خالص و درآمد ناخالص )سود های مالی قابلیت و منابع  :شامل حرفه و

 و مصرفی نیازهای و کارگر زمین، اساس بر تولید )قابلیت تسهیالت عملیاتی زيان(، و سود آنالیز و سرمايه، بازگشت

 های توانايی قیمت، نظر از رقابت قدرت رقبا، با قیاس در بازار سهم فیت،رقابتی)کی قوت و ضعف نقاط تجهیزات(،

 در و محیطی) قیمت های محدوديت شامل: بازار با مرتبط يا بیرونی اطالعات -2های توزيع( کانال تعداد و تبلیغاتی

 خانوار، اندازه ر،بازا )اندازه بازار شرايط تکنولوژی(، پیشرفت تورم، اقتصادی، شرايط ها، بودن نهاده دسترس

 نظر از قوت و ضعف نقاط بازار، سهم رقبا، )تعداد رقبا آنالیز خريداران(، تحصیالت و جنسی، و مشخصات سنتی

 تولید اقتصادی بررسی به 2008)همکاران) و کانتلیفه ونقل(. حمل هزينه تبلیغات، کیفیت محصول، قیمت،ترکیب

 در خیار تولید برای اوّلیه سرمايه گذاری که، داد نشان آمريکا  پرداختند. نتايج فلوريدا يالتا در ایگلخانه خیار

باز  فضای در محصول اين تولید برای نیاز مورد اّولیه سرمايه گذاری از بیشتر داریطور معنی به گلخانه، شرايط

 تولید برابر 69.7خیار گلخانه ای تولید اریسرمايه گذ هزينه که اين رغم به که، داد نشان همچنین باشد. نتايجمی

است.  بوده باز فضای در آن تولید برابر 12.6درگلخانه  محصول اين تولید بالقوه سود است، باز فضای در محصول اين

در باشد. می الزم اقتصادی توجیه دارای باز، فضای با مقايسه در نهشرايط گلخا در خیار تولید در سرمايه گذاری الذ

های تولید سبزی ها در به تحلیل اقتصادی الگوی مصرف انرژی در گلخانه (2006کانکاکی و همکاران)حقیق ديگری ت

فايده استفاده نمودند. نتايج اين تحقیق نشان داد که -آنتالیا ترکیه پرداختند. ايشان بدين منظور از تحلیل هزينه

دالر متغیر بود. در بین  2775.7تا   595.6ی در هر هزار متر مربع گلخانه از نه اسود خالص سبزی های گلخا

 با (2003هال )ای، گوجه فرنگی سود آورترين محصول در بین گلخانه های مورد بررسی بوده است. سبزيهای گلخانه

 را ای گلخانه الت تولید محصو الیفرنیا درکالت افتن اييدر آمريکا، برتری ای نهکشت های گلخا توسعه روند مطالعه

 ذکر ساير نقاط به ايالت نسبت اين داران گلخانهت تحصیال سطحو نیز   بودن فنی و مهارتی نشدا افزايش از ناشی

 .است کرده
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شنی به رو نتايج حاصل از تحقیقات فوق ضرورت مطالعات در خصوص تولیدات گلخانه ای  و کشت در گلخانه را

رار قحققان مدهد، گلخانه از جنبه های مختلف مورد بررسی ن میدهد، همانطور که تحقیقات پیشین نشان مینشا

باشد می یشماریبگرفته است. فارغ از جنبه های فنی و نحوه کاشت انواع محصوالت گلخانه ای که موضوع تحقیقات 

نه در نعت گلخاهمیت صارار داده اند. با توجه به پژوهش های بسیاری نیز گلخانه را از منظر اقتصادی مورد مطالعه ق

ی مذکور ستانهااستان خراسان رضوی و به طور اخص شهر مشهد، و اينکه تا کنون از منظر عوامل اقتصادی در شهر

عوامل  بررسی های اين مناطق صورت نگرفته است لذا مطالعه حاضر برایدراين مبحث، مطالعه ای بر روی گلخانه

، ی مشهدباشد، در سطح شهرستانهار میزان توسعه سطح زير کشت تولیدات گلخانه ای مؤثر میاقتصادی که ب

 چناران، فريمان و تربت حیدريه صورت گرفته است. 

 روش تحقیق

در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تجزيه و تحلیل داده های پژوهش طبق فرآيندی با قالب کلی مشخص و 

که مرتبط با آن روشهای تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده است. در اين میان گیرد يکسان صورت می

مدلسازی معادالت ساختاری که در اواخر دهه شصت میالدی معرفی شد، ابزاری در دست پژوهشگران جهت بررسی 

باعث کاربرد  ارتباطات میان چندين متغیر در يک مدل فراهم می ساخت. قدرت اين تکنیک در توصیه نظريه ها

وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاريابی، مديريت منابع انسانی، مديريت استراتژيک و سیستم های   اطالعاتی 

  )مدل يابی معادالت ساختاری(SEMاز. يکی از مهمترين داليل استفاده زياد پژوهشگران (1392)علوی شده است

در قالب معادالت میان متغیرهاست. دلیل ديگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط اين قابلیت آزمودن تئوريها 

گیری گزارش های خود را با احتساب خطای اندازهدهد تا تجزيه و تحلیل دادهروش است که به پژوهشگر اجازه می

برهه از زمان، و از جمله يکی از آخرين دستاوردهای آماردانان در اين  (SEM)دهد. مدل يابی معادالت ساختاری

مدلهای آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون)مشاهده نشده( و متغیرهای آشکار)مشاهده شده( 

يکی از رويکردهای آماری جامع برای آزمون فرضیه ها در مورد روابط  (SEM)است. مدلسازی معادالت ساختاری 

دل معادالت ساختاری ترکیبی از چند مدل تحلیل عاملی تايیدی و میان متغیر های مکنون و مشاهده شده است. م
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يک روش عمدتا تايیدی است، نه  SEMرگرسیون چندگانه است. اين مدل، کاملترين مدل روابط خطی آماری است. 

به طور کلی روابط بین (. 1395نوروزی و نجات )اکتشافی. مدل معادالت ساختاری، نتايج تحلیل ماتريس کواريانس است 

مدل اندازه گیری يا تحلیل عاملی تايیدی: روابط -1شود: متغیرها در مدل معادالت ساختاری به دو دسته تقسیم می

مدل ساختاری يا مدل تحلیل مسیر: روابط بین متغیرهای پنهان با  -2بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار.   

شود تا متغیرهای مکنون باشد. در مدل يابی معادالت ساختاری اين امکان فراهم میيکديگر همان تحلیل مسیر می

به وسیله نشانگرها اندازه گیری شده و خطای اندازه گیری در مدل، مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی در مدلسازی 

متغیرهای مکنون بطور مستقیم  معادالت ساختاری از دو نوع متغیر آشکار و متغیر پنهان ياد می شود. از آنجايی که

گويند. از طرفی ديگر به شوند به آنها متغیر پنهان میقابل مشاهده نیستند و به صورت مستقیم اندازه گیری نمی

کمک متغیرهای آشکار يا سازه ها) سؤال های پرسشنامه( میتوانیم به صورت غیر مستقیم متغیرهای مکنون يا سازه 

شوند دو نوع مدلهای اندازه گیری که بر پايه متغیرهای مشاهده پذير يا آشکار تعريف میزير بنايی را بسنجیم. در 

های مشاهده پذير و بط بین متغیرگیری، مدلهايی هستند که رواوجود دارد. مدلهای اندازه Yو Xمتغیر مشاهده پذير 

شکل مستطیل و متغیرهای پنهان را به دهند. در مدلهای ساختاری، متغیرهای مشاهده پذير را با پنهان را نشان می

 (. 1389لیث و همکاران )دهندشکل بیضی نشان می

 

 

 

 

  

 روابط و ساختار متغیرها در یک مدل معادالت ساختاری ساده :1شکل 

 

اغلب از  SEMاط است. محققان هر متغیر پنهان)درونزا و يا برونزا( با متغیرهای آشکار متعددی در ارتب SEMدر

طريق يک مدل تحلیلی عاملی پیوند مفاهیم و يا به عبارت ديگر متغیرهای پنهان را به مشاهدات مرتبط با آن 

. بار عاملی میزان ارتباط مفاهیم با (1394فاطمی )شودنمايند. شاخص اين ارتباطات بار عاملی نامیده میبررسی می

2 1 

1P 

2P 

3P 

1W 

2W 

3W 
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( تاثیر عوامل اقتصادی و اجزای آن به همراه ساير متغیرهای توضیحی روی 2دات است. در شکل شماره )مشاه

 توسعه سطح زير کشت محصوالت گلخانه ای نشان داده شده است.

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی برای معادالت ساختاری -2شکل 

 

تغیر و يک م داده شده است، يک متغیر پنهان درونی يعنی توسعه سطح زير کشتهمانطور که در اين مدل مفهومی نشان 

بل ی آشکار قاتغیرهاپنهان بیرونی يعنی عوامل اقتصادی وجود دارد که به تنهايی قابل اندازه گیری نیست بلکه از طريق م

زات، قیمت ه تجهینرخ ارز، هزين مشاهده که همان سواالت پرسشنامه می باشد قابل اندازه گیری است، در واقع آيتم های

اشند. ، می بمحصول و تورم متغیرهايی آشکار برای اندازه گیری عامل اقتصادی که بر توسعه سطح زير کشت مؤثر است

ح زير کشت سعه سطمتغیرهای آشکار رشته تحصیلی، دانش فنی، تجربه و میزان تحصیالت نیز به طور مستقیم برروی عامل تو

 گرفته است.مورد بررسی قرار 

توسعه سطح زير 

 کشت

 عوامل اقتصادی

 تحصیالت

 دانش فنی

 قیمت محصول

 تورم

 رشته تحصیلی

 تجربه

 هزينه تجهیزات

 نرخ ارز
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 نتایج و بحث 

لخانه بود گ 250حدود  جات و سبزيجات بودندتعداد گلخانه های موجود در اين شهرها که مشغول به کشت صیفی

 دث طبیعی وا به دلیل حواگلخانه به دلیل مسائل مالی و عدم توانايی در باز پرداخت وام و ي 70که از اين میان تعداد 

 ه تعطیلیباقدام  محصول و سازه پالستیکی و به دلیل عدم حمايت بیمه از دست دادن باد و برف سنگین و در پی آن

از  ودند لذابرداخته تعدادی از گلخانه ها نیز تغییر کاربری داده و به کشت گل های زينتی پ گلخانه خود نمودند و

د عد 120نمونه  وکران تعدادگلخانه شناسايی گرديد با استفاده از فرمول ک 180بین گلخانه های موجود که تعداد

ی به ا که همگخانه هبرآورد گرديد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گلخانه های هدف انتخاب گرديد اين گل

لگوی ادوره  جات اشتغال داشتند، بسته به تقاضای بازار، امکانات موجود و يا قیمت محصول، در هرکشت صیفی

ی می ناع فلفللی، نعم به کشت گوجه فرنگی، خیار، فلفل، ريحان، بادمجان، کلم بروککشت خود را تغییر داده و اقدا

طوريکه بيرفت، پذ نمودند. گردآوری داده ها از روش پیمايش میدانی و از طريق ابزار پرسشنامه و مصاحبه صورت

ی ار اصليد ابزمصاحبه تکمیل گرد برخی از پرسشنامه ها به صورت تلفنی و برخی با حضور در محل به صورت

اران دلخانه پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که از پنج بخش اصلی شامل اطالعات شخصی و حرفه ای گ

 10 در غالب گذاری اقتصادی بر میزان توسعه سطح زير کشت گلخانه گويه، نگرش آنها نسبت به تاثیر 12شامل 

از  رسشنامهپنه ای لیکرت آورده شد. جهت سنجش روايی گزي گويه طراحی گرديد، پاسخها نیز در غالب طیف پنج

ظور آزمون آماره به من  KMOبدست آمد. 0.7قضاوت متخصصین و اعتبار عاملی بهره گرفته شد و مقدار معادل 

 توزيع گرديد و با منطقه مورد مطالعه پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در 30پايايی ابزار پژوهش نیز تعداد

ای فردی و حرفه هويژگی  1به دست آمده، اعتبار آن تايید گرديد. در جدول شماره  0.74آلفای کرونباخ میانگین 

 ای گلخانه داران آورده شده است.

 N=110: ویژگی های فردی و حرفه ای گلخانه داران مورد مطالعه 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سنجه ها       متغیرها

 21.82 24 زير ديپلم  تحصیالت

 42.73 47 ديپلم 

 30.91 34 لیسانس 

 4.55 5 فوق لیسانس 
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 0 0 دکتری 

 16.36 18 رشته تحصیلی        کشاورزی)باغبانی(

 10 11 کشاورزی)زراعت( 

 19.91 12کشاورزی )ساير گرايشها(            

 7.27 8 مهندسی -فنی 

 55.45 61 ساير 

 2.73 3 فاقد تجربه تجربه

 17.27 19 سال 1-5 

 43.64 48 سال5-10 

 30.91 34 سال 20 -10 

 5.45 6 سال 20باالتر از  

 89.09 98 خاکی نوع کشت

 10.91 12 هیدروپونیک 

 9.1 10 متر 2000-1000 سطح زيرکشت

 30.9 34 متر 3000 – 2000  

 33.6 37 متر 3000-4000 

 16.4 18 متر 4000-5000 

 10 11 متر به باال 5000 

 

 

سال دارند  40تا  30بررسی در اين تحقیق از بین گلخانه دارانی است که بیشتر آنها سنی بین  جامعه آماری مورد

 34درصد افراد مورد مطالعه دارای تحصیالت ديپلم هستند و  42باشند. درصد آنها در اين رنج سنی می 34بطوريکه 

تحصیالت زير ديپلم هستند و تنها  درصد افراد دارای 22باشند. نزديک به درصد آن دارای تحصیالت لیسانس می

رسد بیشتر، افرادی که در روستاها درصد افراد مورد مطالعه دارای تحصیالت فوق لیسانس هستند. به نظر می 4.55

اند و کشاورزی جزء حرفه باشند و يا از قبل به کشاورزی اشتغال داشتهساکن هستند و يا دارای زمین خانوادگی می

داری نموده اند. از لحاظ میزان تجربه بیشتر افراد مورد مطالعه اقدام به فعالیت در زمینه گلخانهخانوادگی آنها است 

درصد افراد در اين گروه از لحاظ تجربه قرار  64.43دارای میزان تجربه ای بین ده تا پنج سال بوده اند به طوريکه 

نوع کشت در دو دسته خاکی و هیدروپونیک قرار  گیرند. گلخانه هايی که مورد بررسی قرار گرفته است از لحاظمی

گیرند که با توجه به گرانی تجهیزات و کود شیمیايی بیشتر گلخانه ها به صورت خاکی به کشت صیفی جات می

های مورد مطالعه کشت به صورت خاکی بود. از لحاظ میزان سطح درصد گلخانه 89.9پرداختند به طوريکه در می

در صد  33.6متر بوده به طوريکه اين میزان  4000تا  3000سطح زير کشت مربوط به دامنه  زيرکشت بیشترين آمار
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تا  2000گرفته است. بعد از آن بیشترين سطح زير کشت مربوط به دامنه گلخانه های مورد مطالعه را در بر می

باشد. عوامل اقتصادی به متر می  2000تا  1000متر بوده و کمترين میزان سطح زير کشت مربوط به دامنه  3000

ای معرفی شده است اين عوامل در چهار عنوان يک متغیر پنهان اثر گذار بر توسعه سطح زير کشت تولیدات گلخانه

باشد که هرکدام از گروه تقسیم بندی شده است که شامل نرخ ارز، قیمت محصول، هزينه تمام شده تولید و تورم می

ای محاسبه میزان تاثیر فاکتور اقتصادی بر توسعه سطح زير کشت در نظر گرفته اين عوامل به عنوان يک شاخص، بر

شده است. به طوريکه اثر تغییرات هر شاخص به طور مستقیم بر توسعه سطح زير کشت مورد بررسی قرار گرفته 

واهد کرد و گاه است. پاسخها حکايت از آن دارد که با افزايش هزينه ها میزان توسعه سطح زير کشت افزايش پیدا نخ

برخی از گلخانه ها به دلیل افزايش هزينه ها تمايل به ادامه فعالیت خود ندارند و گاه آنقدر هزينه ها در مقابل قیمت 

گردد. در مورد افزايش سطح محصول افزايش می يابد که حتی ادامه برداشت محصول نیز فاقد صرفه اقتصادی می

تواند تا حدی افزايش قیمت نهاده ها را بودند که افزايش قیمت محصول میمحصول، بیشتر پاسخگويان معتقد  قیمت

ثباتی قیمتها يا همان تورم و تغییرات نرخ ارز می تواند بر بی .سبب توسعه سطح زير کشت گلخانه گردد پوشانده و

تغیر های مدل برای هرکدام از م tبارهای عاملی و مقادير  2توسعه سطح زير کشت مؤثر باشد. در جدول شماره 

 آورده شده است.

 برای متغیرهای مدل اندازه گیری tو  :  بارهای عاملی2جدول 

 t بار عاملی متغیرهای آشکار عامل مکنون

 

 اقتصادی

 قیمت محصول

 

 هزينه

 

 دالر

 

 تورم

0.81 

 

0.65- 

 

0.31 

 

0.05- 

5.9 

 

1.10 

 

0.6 

 

0.13 

 

مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده شده است. بار عاملی بین  قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل

رابطه قابل قبول و  0.6تا  0.3باشد رابطه  ضعیف است و بار عاملی بین  0.3صفر و يک است و اگر بار عاملی کمتر از 

اشد، نشان نشان دهنده رابطه قوی می باشد. همچنین اگر بار عاملی يک شاخص منفی ب 0.6بار عاملی بزرگتر از 
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باشد. به بیان ديگر سوال مربوط به آن شاخص به صورت معکوس دهنده تاثیر منفی آن در تبیین سازه مربوطه می

طراحی شده است. در میان متغیرهای آشکار مربوط به عامل مکنون اقتصادی، قیمت محصول بیشترين بار عاملی را 

باشد. منفی شدن گويه و افزايش قیمت دالر و در نهايت  تورم میباشد و بعد از آن افزايش هزينه ها دارا می 0.8با 

باشد که افزايش اين دو عامل با کاهش توسعه سطح زير کشت های تورم و افزايش هزينه ها به دلیل نوع سوال می

 ضرايب مسیر و میزان معنی داری آنها آورده شده است. 3همراه می باشد. در جدول شماره 

 ر و میزان معنی داری آنها: ضرایب مسی3جدول 

 AVE میانگین استاندارد tآماره  ضريب استاندارد جهت مسیر

عامل اقتصادی بر تمايل به 

 افزايش سطح زير کشت

 

0.36 

 

2.92 

 

0.35 

 

0.524 

 

 بر عامل رون زاباين جدول حاوی مقادير ضرايب مسیر می باشد، يعنی مقدار تاثیری که هر کدام از عوامل مکنون 

ی م، نتیجه ت باشدن درون زا دارند. اگر ضرايب مسیر بین متغیرهای مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبمکنو

بین  ريب مسیرقدار ضگیريم که با افزايش متغیر مستقل شاهد افزايش در متغیر وابسته خواهیم بود و بالعکس. اگر م

 اهد کاهشتقل، شگیريم که با افزايش متغیر مسه میمتغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته منفی باشد، نتیج

ین دو ابطه بدر متغیر وابسته خواهیم بود. ضريب مسیر نشان دهنده وجود رابطه علی خطی و شدت و جهت اين ر

گرسیون ه تر رمتغیر مکنون است. در حقیقت همان ضريب رگرسیون در حالت استاندارد است که ما در مدلهای ساد

بود رابطه علی است که اگر برابر صفر شود نشان دهنده ن 1و  -1مشاهده می کرديم، عددی بین  ساده و چندگانه

و قوی بودن اثر  به ترتیب بیانگر ضعیف بودن، متوسط 0.35،  0.15،  0.02خطی بین دو متغیر پنهان است مقادير 

امل اقتصادی بر عمیزان اثر  3ول هرکدام از عوامل مکنون برون زا بر عامل مکنون درونزا می باشد. لذا طبق جد

يک واحد در گويه  می باشد يعنی با افزايش 0.36متغیر میانجی تمايل به توسعه سطح زير کشت تولیدات گلخانه ای 

 می باشد. 0.36های عوامل اقتصادی میزان تغییر در متغیر مکنون تمايل به توسعه 



 

1434 

ر کشت آورده برای متغیر تمايل به توسعه سطح زي GOFو   2R ساير معیارهای برازش از جمله  4در جدول شماره 

 شده است.

 

 :  سایرمعیارهای برازش مدل4جدول 

 2R GOF عامل

 0.45 0.29 متغیر تمايل به توسعه سطح زير کشت

 

 2R  ای تغیر همکند چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط همان واريانس تبیین شده می باشد و بیان می

ترتیب مدل ضعیف،  باشد میتوان گفت به 0.67و  0.33، 0.19شود. مقادير اين معیار به ترتیب اگر یین میمستقل تب

ه بخش کلی بمربوط    GOFاست. معیار   0.29اين معیار  4گردد. که با توجه به جدولمتوسط و قوی ارزيابی می

و  زه گیریاز بررسی برازش بخش اندامدلهای معادالت ساختاری است که توسط اين معیار محقق می تواند پس 

لی کک مدل يبخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نمايد. برای بررسی برازش در 

یب مدل ضعیف، باشد به ترت 0.36يا  0.25، 0.1استفاده میشود که مقادير آن اگر   GOFتنها يک معیار به نام 

 .متوسط و قوی می باشد

 اتپیشنهاد

جرت به ت از مهاممانع وبا توجه به اينکه ايجاد گلخانه در بستر روستا می تواند سبب اشتغالزايی و توسعه روستا  -1

وسعه تام به وشهرها و گسترش حاشیه نشینی شود مسئولین می توانند با به کار بستن تدابیر و تسهیل پرداخت 

 د.گلخانه ها و افزايش اشتغال در سطح روستاها کمک کنن

گردد و از در سالهای اخیر به علت ريسک باالی احداث گلخانه کمتر فردی در منطقه حاضر به احداث گلخانه می -2

طرفی بی ثباتی در قیمتها و وجود واسطه های فراوان باعث شده که خیلی از افراد حاضر به کشت نباشند)خیلی از 

به باز پرداخت اقساط بانک کشاورزی نیستند(.که در اين زمینه  افراد به دلیل افزايش هزينه ها و نوسانات قیمت، قادر

 بايستی چاره انديشی صورت گیرد.
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 کف تقیم يک دولت گرددمی پیشنهاد کشت، زير سطح توسعه در محصول قیمت نقش بودن مهم به توجه با -3

 به و رداشتب فصل در صخصو به تا گردد اعمال تضمینی قیمت سیاست ديگر عبارت به کند، تعیین محصوالت برای

 .نشود د،گرد وی طرف از محصول کردن رها و کشاورز زيان موجب که حدی به محصول قیمت عرضه، افزايش دلیل

 همچون عاتیموضو به آتی تحقیقات در شودمی با توجه به نقش محصوالت گلخانه ای در سالمت جامعه توصیه – 4

 .گردد جهتو نیز ارگانیک صورت به گلخانه در محصول کشت

 منابع 

( تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشت  گلخانه ای )مطالعه موردی اصفهان( مجله 1388اسدی،ع. حسینی،م. عبداهلل زاده،غ. قره قانی،ه.)

  105-95(.1، )4تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی  ايران، دوره 

( الويت بندی نیازهای آموزشی گلخانه داران )مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد( مجله 1394رضايی،س. ابراهیمی،م. )اصالنی،م. غالم  

 184 -175( 22علوم و فنون کشتهای گلخانه ای)

اولین کنگره بررسی مسايل و مشکالت  نه های استان چهارمحال بختیاری. خالصه مقاالت( ارزيابی گلخا1384برزگر،ر. اهلل ياری،ج. ) 

 39 -34کشتهای گلخانه ای اصفهان. سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان.

( بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه ای در دشت ورامین. فصلنامه 1395رجبی تهرانی،ن. محمدی،م. دهیوری،س. )

 554-537( 4) 3روستايی جلدراهبردهای توسعه 

( بررسی اثرات سیاستهای حمايتی پرداختهای مستقیم و اعتبارات دولتی بر توسعه کارآفرينی 1394رضايی میرقائد،م. زارع مهرجردی،م ) 

 156 -143( 4. )7واحدهای گلخانه ای. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد 

( ارزيابی اقتصادی واحدهای تولیدی خیارگلخانه ای در شهرستان بیرجند. مجله علوم و فنون کشتهای 1390روستا، ک. آبادی خواه،م. )

 گلخانه ای.سال دوم.شماره هفتم

ر و گوجه فرنگی شهرستان اصفهان در تولید داران خیا-(، ارزيابی دانش، نگرش و عملکرد گلخانه 1394صندوقی،ع. يوسفی، ع. امینی، ب) 

 27محصوالت سالم. مجله علوم و فنون کشتهای گلخانه ای. شماره 

 36( ارزيابی اقتصادی طرح شهرک گلخانه ای استان گیالن. فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره 1391عزيزی، ج. ) 

( کارآفرينی راهکاری جهت توسعه اشتغالزايی روستا. فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی استان 1390يزيان،م. سالم، م. ابراهیمی، ع. )عز 

 26کردستان. شماره 

  ی شريف. تهران( الگوسازی معادالت ساختاری در پژوهش های علوم رفتاری . انتشارات علمی دانشگاه صنعت1392علوی،ب. ) 
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