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  چکیده

 
 عوامل کنترل با که است يکشاورز محصوالت کشت شکل نتریدهرفش ايگلخانه کشت

 با ریاخ هايدهه در. شودیم منجر را يباالتر عملکرد اهیگ ییغذا يازهاین نیتام و یطیمح

 محصوالت کل دیتول در آن سهم ،ايگلخانه محصوالت رکشتیز سطح روزافزون گسترش

 ییایمیش هاينهاده هیرویب مصرف حالنیا با. است کرده دایپ يریچشمگ شیافزا يکشاورز

 و هیارا ،رونیا از. است کرده مواجه دیترد با را واحدها نیا يداریپا کشت، نظام نیا در

- یم یعمل طیشرا در آنها کاربرد و واحدها نیا يداریپا شیافزا يبرا ییسازوکارها لیتحل

با توجه به . گردد جامعه یعموم سالمت تینها در و سالم محصوالت دیتول ساز نهیزم تواند

مطالب ذکر شده هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل سازوکارهاي توسعه پایداري در 

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر . اي استان البرز بودگلخانهواحدهاي تولید 

دار فعال استان گلخانه 366جامعه آماري تحقیق حاضر را . ها پیمایشی استگردآوري داده

نفر با استفاده از روش  155با استفاده از فرمول کوکران تعداد . دادندتشکیل ) =366N(البرز 

جمع آوري اطالعات در تحقیق  ابزار. انتساب متناسب انتخاب شدندنمونه گیري تصادفی با 

در . مورد تایید قرار گرفت 85/0حاضر پرسشنامه بود که پایایی آن با ضریب آلفاي کرونباخ 

و  SPSS18تحقیق حاضر به منظور تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي از نرم افزارهاي آماري 

LISREL8.5 یل عاملی اکتشافی نشان داد که شش عامل استخراج نتایج تحل. استفاده گردید

نتایج نشان داد که سازوکارهاي توسعه پایداري . کنددرصد واریانس کل را تبیین می 67شده، 

بازاري،  -پشتیبانی، تولیدي، قیمتی -واحدهاي تولید گلخانه از شش مولفه مجزاي حمایتی

  .دشوترویجی و زیست محیطی تشکیل می- اعتباري، تحقیقی

  

  سازوکار، پایداري، واحدهاي گلخانه، استان البرز: کلیدي هايواژه

  

  مقدمه

بخش اقتصادي استفاده کننده رین تکشاورزي بزرگ

درصد کل سطح  38طوریکه از اراضی زمین است، به

 Foley et( اراضی موجود را به خود اختصاص داده است

al. 2011 .(هاي در پنج دهه اخیر کشاورزي به موفقیت

عظیمی در افزایش تولید مواد غذایی دست یافته و 

 وعلیرغم د(توانسته است بیش از نیاز جمعیت زمین 

 ,Dobermann & Nelson( غذا تولید کند) برابر شدن آن
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حال نظام تولید غذاي حال حاضر، با این) 2013

هاي زمین فشارهاي نامطلوبی روي اراضی و اکوسیستم

این اراضی دیگر توانایی تولید  اي کهبه گونه ؛آورده است

 Lehtonen et( غذاي کافی چندین میلیارد نفر را ندارند

al. 2005(. هاي آینده، بخاطر افزایش درآمد و در سال

  افزایش دو تا سه میلیارد نفر به جمعیت جهان

)DESA, 2009(  تقاضا براي غذا به شدت افزایش پیدا

رو کشاورزي براي برآورد این تقاضا خواهد نمود و از این

Dobermann  &( وري  استنیازمند تغییر و افزایش بهره

Nelson, 2013 .(توجه شود که صرف افزایش  اما باید

وري بدون توجه به پایداري نه تنها مشکل را حل بهره

ل متعدد زیست محیطی، یبلکه مسا ؛نخواهد نمود

از . اجتماعی و اقتصادي دیگري را نیز ایجاد خواهد نمود

هاي کشاورزي پایدار ضرورت دستیابی به نظام ،رواین

ه امنیت اجتناب ناپذیر آینده بخش کشاورزي است چراک

صادي از پایداري کشاورزي غذایی، زیست محیطی و اقت

در این ). Karami, 2013 & Ranjbar( آیدبدست می

معتقد است که فشارهاي  Aceleanu (2016)راستا 

زیست محیطی ناشی از تولید متعارف باعث افزایش 

هاي اقتصادي ها شده و باید در تمام جنبهنگرانی

مسائل زیست محیطی نیز هاي کشاورزي به فعالیت

معتقدند  Foresi et al.  (2016)همچنین.  توجه داشت

هاي اخیر تحقیقات توسعه کشاورزي به طور که در دهه

عمده معطوف به حداکثرسازي درآمد کشاورزان از طریق 

هاي خارج از سازي و استفاده گسترده از نهادهفشرده

بین مزرعه بوده است، درحالیکه توجه کمتري به از 

رفتن منابع، کیفیت محصوالت تولیدي و درنهایت 

  .کشاورزي پایدار شده است

کشاورزي پایدار نظامی مبتنی بر حفظ طوالنی مدت 

هاي طبیعی، تولید بهینه با کمترین نهاده، درآمد  سیستم

تامین نیازهاي غذایی   هاي کشاورزي، افی براي واحدک

 اع استهاي خانوار روستایی و اجتم اساسی و ضرورت

)Rao & Rogers, 2006 .(عنوان یک هپایدار ب کشاورزي

اولویت تحقیقاتی و عملی در واکنش به نیاز گسترده به 

ایجاد تعادل بین تولید غذا و محیط زیست و سالمت 

 .Pretty, 2005 .(Gafsi et al( جامعه پدیدار شده است

توانایی بقا در آینده را تعریف کشاورزي پایدار  (2006)

کشاورزي پایدار را سیستمی در ) Ogaji )2005. داندمی

گیرد که به لحاظ فنی مناسب، از نظر اقتصادي نظر می

 ،بنابراین. قابل دوام و از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد

هاي مختلفی را در دار جنبهتوان گفت کشاورزي پایمی

کشاورزي پایدار نظامی  ،تردر تعریف کامل. گیردبر می

است که زمین، آب و منابع ژنتیکی جانوري و گیاهی را 

حفظ کرده، به همان اندازه که از لحاظ اجتماعی قابل 

این . وري باال استپذیرش است، سودآور و داراي بهره

حال  باشد و درعین نظام نیازهاي غذایی را جوابگو می

با محیط زیست  ها را به حداکثر رسانده، و کارایی نهاده

توان کشاورزي پایدار را داراي  بنابراین می. سازگار است

 محیطی دانست ابعاد اجتماعی، اقتصادي و زیست

)Zhou, 2010; Liu et al, 2007; Rao & Rogers, 

2005 .(  

تاکنون تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مساله 

اند که تمرکز پایداري کشاورزي را مد نظر قرار داده

هاي آنها، حول محورسنجش پایداري نظام بیشتر

کشاورزي و شناسایی عوامل موثر بر آن بوده است اما 

هاي پژوهش در زمینه سازوکارهاي توسعه پایداري نظام

  . کشاورزي کمتر مورد توجه قرار گرفته است

در این قسمت از تحقیق با توجه به هدف و موضوع 

  :شودشاره میاز مطالعات انجام گرفته اتحقیق به برخی 

(2012) Bozarjmehri et al.  در تحقیقی نقش

مشارکت مردم در کشاورزي پایدار نواحی روستایی را 

این تحقیق نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند

سازوکار یا مکانیزم مشارکت، کشاورزي پایدار را توجیه 

  .کندمی

عوامل موثر بر  Sharifi et al. (2011) در تحقیق

در . نظام کشت کلخانه مورد بررسی قرار گرفت پایداري

این تحقیق مشخص شد که دانش کشاورزي پایدار، 

سطح تحصیالت، نگرش به کشاورزي پایدار، میزان 

ترویجی و سابقه  –هاي آموزشی شرکت در کالس

داري متغیرهاي موثر بر پایداري این نظام فعالیت گلخانه

 Karami & Ranjbar  (2013)ق در تحقی. کشت است

واکاوي علی مدل پایداري نظام زراعی گندم مورد توجه 

هاي این تحقیق نشان داد که یافته. قرار گرفته است

ترویجی بر پایداري  –هاي آموزشی مندي از برنامهبهره

مدل  Asadi et al. (2009) قیقدر تح. تاثیر مستقیم دارد

ساختاري پایداري کشاورزي در استان قزوین مورد 
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در این تحقیق مشخص شد که . ی قرار گرفتبررس

عوامل اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي بر پایداري موثر 

نیز عالوه  Bosshagh et al.  (2012)در تحقیق. باشندمی

هاي پایداري کشاورزي، عوامل موثر بر سنجش شاخص

نتایج نشان داد که . بر آن نیز مورد بررسی قرار گرفت

سطح تحصیالت، درآمد خانوار، متوسط اندازه مزرعه و 

. باشندبر روي پایداري موثر می مالکیتاراضی تحت 

توان در طراحی سازوکارهاي توسعه پایداري می ،بنابراین

نمود که وکارهایی را طراحی ساز ،با تمرکز بر عوامل موثر

  . باشندبیشترین تاثیر را دارا 

راهبردهاي توسعه  Scherr et al.  (1994) در تحقیق

پایداري در اراضی تحت فرسایش مورد بررسی قرار 

نتایج نشان داد که بهبود اراضی، تغییرات نهادي . گرفت

هاي و مالکیتی و افزایش دانش کشاورزان، افزایش مشوق

وثر ها از جمله  سازوکارهاي مگذاري و حمایتسرمایه 

 Aceleanu  (2016)ق در تحقی. افزایش پایداري است

رزي پذیري مزارع رومانی از طریق کشاوپایداري و رقابت

در این تحقیق استفاده از . پایدار مورد بررسی قرار گرفت

هاي کشاورزي ارگانیک به عنوان سازوکاري براي روش

 .Rao et al  .اورزي ذکر شده استافزایش پایداري کش

نیز بهبود کیفیت خاك، مدیریت تخصصی،  (2006)

تناوب زراعی، حفاظت از منابع آبی و خاکی، شخم 

حفاظتی، مدیریت تلفیقی آفات و منابع آبی را 

  . انددانستهسازوکارهاي موثر در حفظ پایداري 

 به پاسخ در که کشاورزي نوین هاي نظام از یکی

 خاك و آب منابع از نهیبه استفاده و وريبهره شیافزا

به  .باشد می اي گلخانه تولید نظام است، شده مطرح

هزار هکتار گلخانه در سطح  405صورت تخمینی حدود 

ن رقم به سرعت باشد که ایجهان درحال فعالیت می

 کشت. )Wilfried, et al. 2013(درحال افزایش است 

 واحد در دیتول شیافزا مثل هایی مزیت بواسطه اي گلخانه

 شیافزا ،توانایی تولید بیش از یک دوره در سال سطح،

 آب، مصرف در ییجو صرفه ،يدیتول محصول تیفیک

 ستمیس با کشت قابل ریغ یاراض از استفاده

 و یطیمح طیشرا به دیتول یوابستگ عدم ک،یدروپونیه

 فصل تمام در محصول دیتول و مناسب یابی بازار امکان

 مناسب یشغل يهافرصت جادیا نیهمچن و سال يها

 مورد شدته ب يکشاورز کارآموختگان و جوانان يبرا

). Shafiee & porjobari, 2008( است گرفته قرار توجه

 به تبدیل حال در فنی نوآوري یک عنوانه ب ها گلخانه

 با مواجه در غذایی تولیدات پایداري حفظ اصلی عنصر

هاي زیست آسیب گسترش درحال و برانگیز چالش مساله

 اما )Dehnen-Schmutz et al. 2010( باشد میمحیطی 

 رویه بی مصرف که است حالی در لیمسا این تمامی

 مرسوم بشدت اي گلخانه هاي کشت در خارجی هاي نهاده

 دیترد با را کشت نظام نوع نیا يداریپا ،رونیا از و بوده

این امر  ).Panahandeh, 2002( است ساخته مواجه

درحالی است که محققان متعددي کشاورزي پایدار را 

حفظ محیط زیست و توانایی تولید غذا بدون به مخاطره 

 ,Gafsi(دانند هاي آینده میانداختن نیازهاي نسل

2006 .(  

بسیاري از مدافعان کشاورزي پایدار معتقدند که 

از جمله نظام ) intensive(سبک نوین کشاورزي فشرده 

ل مهمی مانند حفظ منابع طبیعی یاي، مساگلخانه تولید

و سالمتی مواد غذایی که در کشاورزي پایدار نهفته است 

- این نگرانی). Aerni, 2009( دهدمورد توجه قرار نمیرا 

ت که محققان هاي زیست محیطی موجب شده اس

ه راهکارهاي بهبود پایداري نظام مختلفی در زمینه ارای

). Vox et al. 2010(ه بپردازند کشت گلخانه به مطالع

Van Os )1999 ( پایداري نظام کشت گلخانه هلند را

مورد بررسی قرار داده و معتقد است که کاهش نشت آب 

و کودهاي شیمیایی به خاك از جمله سازوکارهاي عملی 

جویی در صرفه) Bot  )2001. افزایش پایداري است

پایداري موثر مصرف انرژي در کنترل دماي گلخانه را در 

در تحقیق ) De Pascale and Maggio )2005. داندمی

اي کشورهاي هاي کشت گلخانهخود که بر روي سیستم

اي انجام شده است به مساله مدیریت و صرفه مدیترانه

استفاده از . جویی مصرف آب اشاره کرده است

سنسورهاي هوشمند کنترل گلخانه نیز راهکاري است 

ش پایداري بدان افزای براي Kacira et al.  (2005)که 

به سازوکار  Munoz et al.  (2008).اشاره نموده است

 .Vox et alهاي نوین در گلخانه و استفاده از فناوري

نیز به استفاده از مدیریت تلفیقی آفات، استفاده  (2010)

هاي بازیافت، استفاده از شکارگرهاي طبیعی، از سیستم

ي شیمیایی، کاهش مصرف کاهش استفاده از کودها

هاي نوین گلخانه، استفاده از سوخت با استفاده از سازه
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هاي تجدید پذیر مانند انرژي خورشیدي و استفاده انرژي

هاي نوین و قابل بازیافت به عنوان از پوشش

اي اشاره سازوکارهایی براي افزایش پایداري تولید گلخانه

  .کرده است

مناطق مستعد تولید  عنوان یکی ازهاستان البرز ب

طوریکه هباشد، باي در کشور مطرح میمحصوالت گلخانه

 366هکتار گلخانه در قالب  280با دارا بودن بیش از 

واحد تولیدي، در برخی از محصوالت از جمله خیار و 

هاي برتر کشور به شمار هاي زینتی از استانگوجه و گل

 ,Agricultural Jihad Organization of Alborz( رودمی

حال این نوع نظام کشت از لحاظ زیست با این. )2012

چون ل متعددي همیمحیطی ناپایدار بوده و با مسا

هاي مشکالت زیست محیطی بویژه احتمال آلودگی آب

زیرزمینی، تخریب و از بین رفتن منابع آب، احداث 

ها در محدوده شهرها و در حریم آبی شهرها، گلخانه

هاي بیرونی به دلیل عدم هحد از نهاد استفاده بیش از

. مواجهه است... داران و آگاهی و آشنایی اکثر گلخانه

ی، اهمیت توجه به مساله پایداري این یلوجود چنین مسا

سازوکارهاي توسعه . واحدها را دوچندان کرده است

عنوان ابزاري جهت توجه و تقویت ابعاد هپایداري نیز ب

محیطی پایداري مطرح  اقتصادي، اجتماعی و زیست

رو و با توجه به مشکالت جدي بوجود از این .باشندمی

-آمده براي این نوع نظام کشت این پرسش مطرح می

داران استان البرز میزان اهمیت و تاثیر شود که گلخانه

سازوکارهاي توسعه پایداري را چه میزان دانسته و 

منطقه همچنین سازوکارهاي مذکور را تا چه میزان در 

هدف تحقیق حاضر بررسی  ،بنابراین. آورندبه اجرا در می

وضعیت استفاده و نیز اهمیت و تاثیر سازوکارهاي توسعه 

تا . باشدپایداري نظام کشت گلخانه در استان البرز می

بتوان سازوکارهاي مناسب توسعه پایداري را شناخته و 

ا و شکاف بین میزان اهمیت این سازوکارها با میزان اجر

و از این طریق . بکارگیري آنها را شناسایی نمود

تري جهت توسعه پایداري تر و دقیقدستورالعملی علمی

  . ه نمودیاي در منطقه مورد مطالعه اراکشت گلخانه

  
  هامواد و روش

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل سازوکارهاي 

اي استان البرز توسعه پایداري در واحدهاي تولید گلخانه

این تحقیق از لحاظ هدف، . طراحی و اجرا گردید

ها پیمایشی و از نظر کاربردي، از نظر گردآوري داده

. ارتباطی است –امکان کنترل متغیرها از نوع علی 

دار فعال گلخانه 366جامعه آماري تحقیق حاضر را 

با استفاده از فرمول . تشکیل دادند) =366N( استان البرز

ر با استفاده از روش نمونه گیري نف 155کوکران تعداد 

بر حسب تعداد واحد فعال ( تصادفی با انتساب متناسب

آوري اطالعات جمع ابزار. انتخاب شدند )در هر شهرستان

اي با دو بخش اطالعات شنامهدر تحقیق حاضر پرس

اي و سازکارهاي توسعه پایداري در فردي و حرفه

استخراج  منظور به .بود ايواحدهاي تولید گلخانه

 پیشین  تحقیقات سازوکارهاي توسعه پایداري، در ابتدا 

مورد بررسی قرار گرفت و چندین سازوکار در زمینه 

 Sharifi et al. 2011; Asadi(پایداري استخراج گردید 

et al. 2009; Powers, 2010; Dobermann & Nelson, 

2013; Bosshagh et al. (2012)  .( از طرفی با توجه به

کمبود پیشینه پژوهشی در زمینه پایداري واحدهاي 

اي، از کارشناسان باغبانی مجرب وزرات جهاد گلخانه

کشاورزي، اساتید توسعه کشاورزي و ترویج و آموزش 

داران پیشرو کشاورزي دانشگاه تهران و همچنین گلخانه

استان، در تنظیم سازوکارهاي توسعه پایداري کمک 

ا در نظرگرفتن ابعاد مختلف در نهایت و ب. گرفته شد

 28اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی پایداري، تعداد 

از اصال تا بسیار ( براساس طیف لیکرتسازوکار انتخاب و 

جهت تعیین اعتبار در ادامه  .تدوین گردید )زیاد

ذکر  محتوایی، پرسشنامه مقدماتی در اختیار متخصصین

الحات الزم انجام قرار داده و از آنها نظرخواهی و اص شده

به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفاي . گردید

مقدار آلفاي کرونباخ پیش . کرونباخ استفاده گردید

 85/0 مقیاس سازوکارهاي توسعه پایداري، آزمون

محاسبه گردید که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش 

-ها از نرمدر این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده. بود

  .استفاده شد lisrel 8.5و  spss18افزار 

  

  نتایج و بحث

نشان داد ) 1جدول (حاصل از تحقیق توصیفی نتایج 

. داران مرد و مابقی زن بودنددرصد از گلخانه 5/89که 

سال و میانگین تجربه  9/43میانگین سن پاسخگویان 
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همچنین مشخص شد که . سال بود 46/10 کاري آنها

اران داراي تحصیالت لیسانس و ددرصد از گلخانه 49

داران به در این تحقیق تجربه کاري گلخانه .باالتر بودند

همچنین . سال محاسبه گردید 46/10طور میانگین 

داران مورد بررسی داراي درصد از گلخانه 90بیش از 

نتایج نشان داد که بیشتر . مالکیت شخصی بودند

اکی و داراي سیستم کشت خ) درصد 6/62(ها گلخانه

از لحاظ اندازه نیز مشخص . مابقی هیدروپونیک بودند

تا  3000ها مساحتی بین درصد از گلخانه 9/41شد که 

درصد داراي مساحت بیش  3/1متر مربع و تنها  5000

  . متر مربع بودند 10000از 

  

  
  

  

  

  آمار توصیفی تحقیق -1جدول 

   متغیر

 درصد 54/89= مرد جنسیت

 درصد 46/10= زن 

 درصد 8/5= سال 30کمتر از  )سال(سن 

  درصد 8/65= سال 50تا  30بین 

  درصد 4/28= سال 50بیشتر از 

  سال 93/43= میانگین

 درصد 6/20= زیر دیپلم تحصیالت

 درصد 6/20= دیپلم

 درصد 8/9= فوق دیپلم

 درصد 49= لیسانس و باالتر

 46/10= میانگین تجربه کاري

 درصد 3/90= شخصی نوع مالکیت

 درصد 7/9= اياجاره 

  درصد 6/62= کشت خاکی نوع کشت

 درصد 4/37= کشت هیدروپونیک 

 درصد 7/38= مترمربع  3000کمتر از  اندازه گلخانه

 درصد 9/41= مترمربع  5000تا  3000  

 درصد 4/17= مترمربع  10000تا  5000  

 درصد 3/1= متر مربع 10000بیشتر از  

  درصد 6/0= بدون پاسخ  

  

سازوکارهاي توسعه پایداري  به منظور اولویت بندي

از ضریب  بر حسب میزان اهمیت ايدر واحدهاي گلخانه

نتایج نشان داد که سازوکارهاي . تغییرات استفاده شد

دهی فعالیت هاي ترویجی جهت ارتقاء دانش و جهت"

ارتقاء آگاهی و دانش "، "آگاهی نسبت به تولید پایدار

داران و کارشناسان نسبت به کشاورزي تخصصی گلخانه

- داران به فناوريبهبود نظام دسترسی گلخانه"و  "پایدار

به ترتیب در باالترین   "هاي مناسب جهت تولید پایدار

  .فتندها قرار گراولویت
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  برحسب میزان اهمیتاولویت بندي سازوکارهاي توسعه پایداري در واحدهاي گلخانه  -2 جدول

  سازوکارهاي توسعه پایداري

  

ن
گی

یان
م

  

C
V

 

S
D

ت 
وی

اول
  

  

  

  1 15/0 64/0 37/4    دانش و آگاهی نسبت به تولید پایدارجهت دهی فعالیت هاي ترویجی جهت ارتقاء 

  2 16/0 67/0 27/4    داران و کارشناسان نسبت به کشاورزي پایدارارتقاء آگاهی و دانش تخصصی گلخانه

  3 162/0 66/0 19/4    هاي مناسب جهت تولید پایدارداران به فناوريبهبود نظام دسترسی گلخانه

  4 163/0 67/0 25/4    کنندگان و عموم مردم نسبت به اهداف کشاورزي پایدارافزایش آگاهی مصرف 

  5 165/0 73/0 47/4    ايتوسعه صادرات محصوالت گلخانه

  6 172/0 72/0 24/4    دارانگسترش تامین اجتماعی و پوشش کامل بیمه شغلی گلخانه

  7 175/0 70/0 05/4    داران با محققان و کارشناسان در ایجاد ارقام جدیدهمکاري گلخانه

  8 183/0 74/0 07/4    هاي ترویجیهاي فنی در زمینه تولید پایدار با استفاده از برنامهارائه توصیه

  9 184/0 76/0 12/4    حمایت، تقویت و توسعه تحقیقات و مراکز تحقیقاتی در زمینه کشاورزي پایدار

  10 19/0 82/0 3/4    ارتباط بدون واسطهاي براي برقراري تاسیس مراکز فروش محصوالت گلخانه

  11 191/0 78/0 11/4    هاي کشاورزي پایدارکاهش ریسک یا خطر پذیري پذیرش فناوري

  12 20/0 85/0 17/4    گذاري مناسب محصوالت کشاورزي مطابق با معیارها و استانداردهاي پایداريقیمت

  13 21/0 9/0 17/4    هاي تولیدتامین بموقع نهاده

  14 22/0 88/0 91/3   هاي تولید متناسب شرایط زیست محیطی بومیارتقاي فناوري

  15 22/0 92/0 19/4    توسعه بازار و شبکه هاي عرضه محصوالت کشاورزي پایدار

  16 23/0 9/0 93/3    ايمحیطی در قیمت گذاري محصوالت گلخانهگنجاندن معیارهاي زیست

  17 232/0 98/0 3/4    ايخرید تضمینی محصوالت پایدار گلخانه

  18 235/0 95/0 14/4    گذاري مناسب نهاده ها مطابق با معیارها و استانداردهاي کشاورزي پایدارقیمت

  19 25/0 03/1 13/4    درانها و صنف گلخانهتشکیل و حمایت از انجمن

  20 251/0 1 98/3    متناسب بودن میزان استفاده از منابع پایه با ظرفیت بازآفرینی

  21 256/0 1 97/3    به محصوالت تولید شده پایدار) برچسب بهداشت(اعطاي نشان اطمینان

  22 261/0 99/0 74/3    دار نمونه در تولید محصوالت بدون سممعرفی گلخانه

  23 263/0 06/1 11/4    داران پرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مناسب به گلخانه

  24 29/0 09/1 72/3    دارانداخلی و محلی توسط گلخانههاي تشویق استفاده از نهاده

  25 32/0 23/1 88/3    داران در زمینه تولید انواع محصوالتایجاد مشوق براي گلخانه

  26 35/0 36/1 93/3    عدم واردات محصوالتی که در داخل تولید می شوند

  27 46/0 39/1 01/3    اي بومیهاي گلخانهتوسعه سازه

  28 56/0 61/1 89/2    ارقام بومی در کنار ارقام اصالح شده از سوي مراکز خدماتترویج کشت 

  

  تحلیل عاملی اکتشاف

به منظور کاهش تعداد متغیرهاي تحقیق به عوامل 

ها از تحلیل عاملی کمتر و تعیین سهم هریک از عامل

تحلیل قرار  متغیر مورد 28بدین منظور . استفاده شده

میزان  هاي حاصل از تحلیل عاملیبراساس یافته. گرفتند

سازوکارهاي توسعه پایداري در نظام کشت " اهمیت

و مقدار بارتلت  70/0برابر است با   KMOمقدار  "گلخانه

داري معنی 01/0باشد که در سطح می 337/3915آن 

و حاکی از مناسب بودن همبستگی متغیرهاي وارد  است

بندي به منظور دسته. استراي تحلیل عاملی شده ب

هایی ها، از معیار مقدار ویژه استفاده گردید و عاملعامل

مدنظر بوده است که مقدار ویژه آنها از یک بزرگتر بوده 

هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، عامل. است

درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها به شرح 

  .باشدمی) 3(جدول
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هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد عامل -3جدول

  واریانس و درصد تجمعی واریانس 

ف
ردی

  

مقدار   هاعامل

  ویژه

درصد 

واریانس 

  مقدار ویژه

درصد 

تجمعی 

  واریانس

 16/456 16/456 4/608  عامل اول  1

 30/451 13/996 3/919  عامل دوم  2

 41/172 10/721 3/002  عامل سوم  3

 51/746 10/574 2/961  چهارم عامل  4

 60/370 8/624 2/415  عامل پنجم  5

 67/645 7/275 837/1  عامل ششم  6

  

شود، مشاهده می) 3(همانگونه که در جدول

پشتیبانی  - بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل حمایتی

درصد از 456/16باشد که در واقع می 608/4و در حدود 

. اختصاص داده است واریانس تبیین شده را به خود

بازاري، اعتباري،  - همچنین عوامل، تولیدي، قیمتی

ترویجی و زیست محیطی به ترتیب با مقدار - تحقیقی

 837/1و  415/2، 961/2، 002/3، 919/3ویژه، 

 624/8، 574/10، 721/10، 996/13توانستند هرکدام، 

در کل . درصد از واریانس کل را تبیین کردند 275/7و 

درصد  645/67تخراج شده توانستند، شش عامل اس

متغیرهایی وارد شده در . واریانس کل را تبیین کنند

هاي تحلیل به روش واریماکس چرخش یافتند و عامل

گذاري گردید که در مربوط به هرکدام شناسایی و نام

  باشدمشخص می) 4(جدول

  

 یک از عوامل و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافتههاي مربوط به هرگویه -4جدول 

  بار عاملی  متغیرها  نام عامل

  پشتیبانی-حمایتی

 0/836  داران در زمینه تولید انواع محصوالتایجاد مشوق براي گلخانه

 0/750  دارانهاي داخلی و محلی توسط گلخانهتشویق استفاده از نهاده

 0/726  نسبت به اهداف کشاورزي پایدار مردم وعموم کنندگان مصرف آگاهی افزایش

 0/716  دار نمونه در تولید محصوالت بدون سممعرفی گلخانه

 0/709  به محصوالت تولید شده پایدار) برچسب بهداشت( اعطاي نشان اطمینان

 0/704  درانها و صنف گلخانهتشکیل و حمایت از انجمن

 701/0  در داخل تولید می شوند عدم واردات محصوالتی که

  تولیدي

  0/815 شرایط زیست محیطی بومی متناسب تولیدهاي ارتقاي فناوري

 0/794  اي بومیهاي گلخانهتوسعه سازه

 0/783  هاي تولیدتامین بموقع نهاده

 0/709  داران نسبت به تولید پایدارگلخانه آگاهی و دانش ارتقاء جهت ترویجی هايفعالیت دهی جهت

 785/0  هاي مناسب جهت تولید محصوالت پایدارداران به فناوريبهبود نظام دسترسی گلخانه

 541/0  هاي کشاورزي پایدارفناوري پذیرش خطرپذیري یا ریسک کاهش

  بازاري-قیمتی

 0/858  پایدار کشاورزي استانداردهاي و معیارها با مطابق ها نهاده مناسب گذاريقیمت

 0/842  پایدار کشاورزي محصوالت عرضه هاي شبکه و بازار توسعه

 0/774  ايتوسعه صادرات محصوالت گلخانه

 0/675  پایداري استانداردهاي و بامعیارها مطابق کشاورزي محصوالت مناسب گذاريقیمت

  اعتباري

 0/896  داران جهت تولید انواع محصوالتپرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مناسب به گلخانه

 0/763  ايخرید تضمینی محصوالت پایدار گلخانه

 0/726  دارانگسترش تامین اجتماعی و پوشش کامل بیمه شغلی گلخانه

 0/715  اي براي برقراري ارتباط بدون واسطه با خریدارنتاسیس مراکز فروش محصوالت گلخانه

  ترویجی-تحقیقی

 825/0  هاي ترویجیبا استفاده از برنامههاي فنی در زمینه تولید پایدار ارائه توصیه

 0/747  دارانگلخانه تخصصی دانش و ارتقاءآگاهی

 0/597  پایدار کشاورزي زمینه در تحقیقاتی مراکز و تحقیقات توسعه و تقویت حمایت،

 0/568  داران با محققان و کارشناسان در ایجاد ارقام جدیدهمکاري گلخانه

  زیست محیطی

 0/823  بازآفرینی ظرفیت با پایه منابع از استفاده میزان دنبو متناسب

 0/791  قیمت گذاري  در محیطیزیست معیارهاي گنجاندن

 0/643  ترویج کشت ارقام بومی در کنار ارقام اصالح شده 
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  تحلیل عاملی تاییدي

اي پرسشنامه و برازش براي بررسی اعتبار سازه

گیري و ساختاري مربوط به سازوکارهاي الگوي اندازه

ها اي استان البرز، دادهتوسعه در واحدهاي تولید گلخانه

، مورد تحلیل قرار LISREL8.5با استفاده از نرم افزار 

نتایج حاصل از این ) 5(و جدول) 1(شکلدر . گرفتند

  .تحلیل عاملی تاییدي آمده است

هاي ا و شاخصهبراي سنجش برازش مدل، آماره

از آنجا که هریک از این . مختلفی عرضه شده است

ها تنها جنبه خاصی از برازش مدل را منعکس شاخص

، از این رو براي سنجش )Kalantari, 2009(سازندمی

شود؛ برازش مدل، معموال از چندین شاخص استفاده می

هاي زیر را ها و شاخصآماره Kline (2005)براي مثال 

، ریشه دوم برآورد )X2( آماره خی دو: کندیپیشنهاد م

، شاخص برازش )RMSEA(واریانس خطاي تقریب

، و  ریشه دوم میانگین مجذورات پس )CFI(تطبیقی 

نیز  SRMR( ،Sun (2005)(هاي استاندارد شده مانده

هاي زیر را پیشنهاد مدل شاخص براي سنجش برازش

ب ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقری: کندمی

)RMSEA( لویز –، شاخص تاکر
1

)TLI ( یا شاخص نرم

، )CFI(، شاخص برازش تطبیقی )NNFI(شده برازش 

شاخص مرکزي مک دونالد
2

)MC ( و ریشه دوم میانگین

                                                                                  
11

Tuker-Lewis Index 
2
Mcdonald’s Centrality Index 

در ). SRMR(هاي استاندارد شدهمجذورات پس مانده

مطالعه حاضر، براي سنجش برازش مدل، به غیر از آماره 

X2 که به حجم نمونه و انحراف از نرمال بودن چند 

 ,Joreskog & Sorbom(متغییري بسیار حساس است

که ) MC(و شاخص مرکزي مک دونالد ) 2001

LISREL 8 هاي دهد از کلیه شاخصه نمییآن را ارا

استفاده  Sun (2005) و Kline (2005)پیشنهادي 

-، شاخص)4(بر اساس نتایج مندرج در جدول . کردیم

هاي برازندگی بدست آمده نشان دهنده برازش مناسب 

. باشندهاي مشاهده شده میمدل مورد مطالعه با داده

و  33/1شاخص کاي اسکویر بر درجه آزادي با مقدار 

در سطح ( tهاي و کمیت) P=0.000(سطح معنی داري

حاکی از عدم تفاوت معنی ) درصد 50/0معنی داري 

 .Hair et al(ا مدل هستندهاي مشاهده شده بداري داده

و شاخص ) GFI=0.91(شاخص نیکویی برازش ). 2006

هرچه به ) AGFI=O.93(تعدیل شده نیکویی برازش 

یک نزدیکتر باشد، حاکی از برازش مناسب مدل 

که در تحقیق حاضر نیز مورد ) Hooman, 2012(است

همچنین معیار ریشه میانگین . تایید قرار گرفتند

که شاخصی براي )  RMSEA= 0.033(ها باقیمانده

هاست، در تحقیق حاضر گیري متوسط باقیماندهاندازه

تر این شاخص هرچه کوچک. مورد تائید قرار گرفت

 ,Kalantari(باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است

2009.(  

  

  برازندگیهاي نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص -5جدول

  نتیجه  مقدار  دامنه مورد قبول  هاي برازششاخص

 )
df

x 2

  کاي اسکویر نسبی)
  قابل قبول  33/1  3کمتر از 

)P- Value (بسیار خوب  000/0 05/0کوچکتر یا مساوي   معنی داري  

)RMSEA(برازش خوب  033/0 08/0کوچکتر یا مساوي   جذر برآورد واریانس خطاي تقریب  

)SRMR.(بسیار خوب  93/0 90/0بزرگتر یا مساوي   هاي استاندارد شدهریشه دوم میانگین مجذورات پس مانده  

)CFI(برازش خوب  90/0 90/0بزرگتر یا مساوي   شاخص برازندگی تطبیقی  

)NFI (بسیار خوب  92/0 90/0بزرگتر یا مساوي   شاخص نرم شده برازندگی  

)NNFI (بسیار خوب  95/0  حدود یک  شاخص نرم نشده برازندگی  

)GFI (بسیار خوب  91/0 90/0بزرگتر یا مساوي   شاخص نیکویی برازش  

)AGFI (بسیار خوب  93/0 90/0بزرگتر یا مساوي   شاخص تعدیل شده نیکویی برازش  
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همانطور که از مدل برازش شده سازوکارهاي توسعه 

پیداست بارهاي ) 5(گلخانه در جدول پایداري واحدهاي 

باشند که ها حاکی از آن میعاملی استاندارد شده گویه

اي مناسبی برخوردار گیري از اعتبار سازهابزار اندازه

داري نشان نتایج حاصل از ضرایب معنی ،همچنین. است

بدست آمده براي تمامی متغیرهاي مورد  tداد که مقادیر 

بوده و در نتیجه روابط این  بزرگتر 96/1مطالعه از 

بر این . دار بوده استهاي مربوطه معنیمتغیرها با عامل

-هاي حمایتیتوان بیان داشت که عاملاساس، می

بازاري، اعتباري، تحقیقاتی و -پشتیبانی، تولیدي، قیمتی

سازوکارهاي توسعه پایداري در " زیست محیطی

ند و به نمایگیري میرا اندازه "ايواحدهاي گلخانه

هاي اول تا ششم را در تبیین سازوکارها ترتیب اولویت

   .دهندبه خود اختصاص می
  

  تحلیل عاملی تاییدي ساختاري نظري پرسشنامه) 6(جدول

  آلفاي کرونباخ  t  p-valueمقدار   بار عاملی استاندارد شده  عالمت در مدل  نام عامل

-حمایتی

  پشتیبانی

Support1 58/0 - - 

87/0 

Support2 72/0 12/10 000/0 

Support3 72/0 32/12 000/0 

Support4 63/0 34/10  000/0 

Support5  69/0 76/8 001/0 

Support6 78/0 78/11 000/0 

Support7 75/0 44/10 000/0 

  تولیدي

Product1  78/0 - - 

82/0 

Product2 57/0 23/10 000/0 

Product3 66/0 21/9 000/0 

Product4 70/0 90/10 000/0 

Product5  82/0 45/8  001/0 

Product6 76/0 11/9 000/0 

  بازاري-قیمتی

Marketi1 75/0 - - 

78/0 
Marketi2 82/0 66/6 000/0 

Marketi3 70/0 78/8 000/0 

Marketi4 64/0 45/7 000/0 

  اعتباري

Credit1  71/0 - - 

80/0 
Credit2 72/0 86/8 000/0 

Credit3 66/0 33/6 000/0 

Credit4 76/0 41/5 003/0 

 -ترویجی 

  تحقیقی

Research1  71/0 - - 

77/0 
Research2  72/0 22/7 000/0 

Research3 73/0 71/6 001/0 

Research4 68/0 01/7 000/0 

زیست 

  محیطی

Environ1  80/0 - - 

82/0 Environ2 72/0 54/7 000/0 

Environ3 75/0 98/6 000/0 
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  م

قایسه بین اهمیت سازوکارهاي توسعه پایداري نظام م

  کشت گلخانه و اجراي این سازوکارها در منطقه

در تحقیق حاضر از پاسخگویان خواسته شد تا در 

مورد هریک از سازوکارهاي مربوط به پایداري واحدهاي 

گلخانه، هم میزان تاثیر و اهمیت این سازوکارها و هم 

میزان بکارگیري این سازوکارها در منطقه را در قالب دو 

نتایج . طیف لیکرت به صورت جداگانه مشخص سازند

براي مقایسه هرکدام میزان اهمیت و میزان  tآزمون 

- ها در جدول زیر مشخص میبکارگیري به تفکیک عامل

نتایج آزمون نشان داد که بین میزان تاثیر و میزان . باشد

-اجراي سازوکارها در منطقه در تمام ابعاد تفاوت معنی

با  ،بنابراین. دار آماري در سطح یک درصد وجود دارد

داران توان گفت که از دید گلخانهیدرصد اطمینان م 99

میزان تاثیر این سازوکارها بسیار بیشتر از میزان اجراي 
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باشد و نظام کشت آنها در منطقه مورد مطالعه می

اجراي سازوکارهاي توسعه گلخانه استان البرز از لحاظ 

در  .)7جدول (پایداري در شرایط مطلوبی قرار ندارد

سازوکارها و میزان نیز شکاف بین اهمیت ) 2(شکل 

اجراي آنها در منطقه در ابعاد مختلف به خوبی نشان 

  .داده شده است

  

  اهمیت سازوکارهاي توسعه پایداري نظام کشت گلخانه و اجراي این سازوکارها در منطقه مقایسه بین -7جدول 

  داريسطح معنی t  انحراف معیار  میانگین  هاگروه  بنديمتغیر گروه

  پشتیبانی -حمایتی 
  66/0  91/3  اهمیت

**00/23  000/0  
  59/0  25/2  اجرا

  تولیدي
  47/0  11/4  اهمیت

**55/26  000/0  
  73/0  24/2  اجرا

  بازاري –قیمتی 
  49/0  38/4  اهمیت

**50/36  000/0  
  64/0  01/2  اجرا

  اعتباري
  67/0  23/4  اهمیت

**65/21  000/0  
  83/0  22/2  اجرا

  ترویجی - تحقیقی 
  49/0  88/3  اهمیت

**84/18  000/0  
  76/0  50/2  اجرا

  زیست محیطی
  71/0  62/3  اهمیت

**78/12  000/0  
  97/0  39/2  اجرا

  
  

  بحت و نتیجه گیري

امروزه با مطرح شدن مقوله پایداري در تمامی 

ها، پایداري در بخش موضوعات مربوط به انسان

کشاورزي نیز مورد توجه بسیاري از اندیشمندان و 

تا به امروز . گزاران کشاورزان قرار گرفته استسیاست

راهکارهاي مختلفی براي حصول به اهداف کشاورزي 

هاي پیش روي آن بیان شده پایدار و مواجهه با چالش

رو و با توجه به اهمیت از این. )Abasi et al. 2012( است

عنوان نظامی پیشرو و علمی که ه نظام کشت گلخانه، ب

 ؛داشته استنیز  خیر رشد قابل توجهیهاي ادر سال

هدف تحقیق حاضر شناسایی و دسته بندي سازوکارهاي 

نتایج تحقیق نشان . توسعه پایداري واحدهاي گلخانه بود

داران مورد مطالعه، درصد از گلخانه 58داد که بیش از 

داراي تحصیالت دانشگاهی هستند، این امر با توجه به 

تواند ي توسعه پایداري میماهیت علمی بودن سازوکارها

عامل مثبتی در اجرا و کاربست این سازوکارها بوده و 

ساز سوق دادن افراد به سوي مباحث کشاورزي زمینه

از . باشد پایدار و درگیر کردن عملی آنان در این حوزه

٠

٢

۴

۶
پشتیبانی - حمایتی 

تولیدي

بازاري–قیمتی 

اعتباري

تحقیقاتی

زیست محیطی

میزان اهمیت

میزان اجرا

بین اهمیت و اجراي سازوکارهاي پایداري گلخانه نمودار شکاف): 2(شکل 
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تواند دامنه پذیرش سازکارهاي طرفی سطح سواد باال می

ع اطالعاتی، علمی کشاورزي پایدار که از طریق مناب

هاي آموزشی و ترویجی، نظرات کارشناسان و سایر دوره

این یافته . شود را افزایش دهدمنابع اطالعاتی ارائه می

  .بود Sharifi et al. )(2011 تحقیقهمسو با 

 64/67نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع  

درصد واریانس را شش مولفه استخراج شده، تبیین می

براساس نتایج، مولفه سازوکارهاي حمایتی، . نمایند

عنوان مهمهدرصد از تغییرات ب 16پشتیبانی با تبیین 

نتایج تحلیل عاملی . ترین مولفه شناسایی شده است

براساس  ،همچنین. بودد همین مطلب یتاییدي نیز مو

نتایج تفاوت بین میزان اهمیت و تاثیر سازوکارها با 

بین  میزان بکارگیري آنها در منطقه مشخص شد که

. دار آماري وجود دارداختالف معنی اهمیت و اجرا

دهد که میانگین پایین اجراي این سازوکارها نشان می

علیرغم اینکه، سازوکارهاي مذکور اهمیت و تاثیر بسزایی 

نحو مناسبی اجرا هاما ب د؛پایداري واحدها دارن در توسعه

پشتیبانی - حمایتی سازوکارهاي. دشونو بکار برده نمی

ي مالی و تسهیالتی براي هامانند ایجاد مشوق

کاهش واردات محصوالت ، تولیدکنندگان محصول سالم

، اعطاي نشان تولید مشابه با افزایش عوارض گمرکی

خصیص جایگاهی در به محصوالت پایدار، ت اطمینان

مراکز توزیع میوه و تره بار در سطح شهر به منظور 

عرضه محصوالت پایدار، ترویج فرهنگ مصرف استفاده از 

محصوالت پایدار و افزایش آگاهی عمومی از مزایاي این 

هاي جمعی مانند رادیو و محصوالت با استفاده از رسانه

پایدار تلویزیون، کاهش تعرفه صادرات محصوالت سالم و 

هاي ها و تشکلاي، تشکیل و حمایت از انجمنگلخانه

تولیدکنندگان محصوالت سالم و پایدار، افزایش خدمات 

... و خرید تضمینی و بیمه محصوالت سالم کشاورزي 

بوده که با ایجاد حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان، 

موجب حفظ توانایی تولید با کیفیت و کمیت باال شده و 

توانند با مورد توجه قرار دادن تولید محصوالت سالم می

زمینه توسعه پایداري واحدهاي تولیدي در هر سه بعد 

در  .ندفراهم آوررا اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

   .Aref (2010) ،(2010) Powers ،Abasi et alتحقیق 

پشتبیانی موثر بر  - نیز به برخی عوامل حمایتی (2012)

نیز در   Asadi et al.  (2009).ره شده استپایداري اشا

ترین مطالعه خود عوامل حمایتی و اقتصادي را مهم

. اي بیان نمودندهاي گلخانهموانع توسعه کشت

Daneshvar & Alavi  (2007) نیز براي توسعه کشت-

و پشتیبانی را مهم گزارش  اي عامل حمایتهاي گلخانه

 .ندنمود

ه پایداري گلخانه، مولفه دوم سازوکارهاي توسع

درصد از واریانس کل  14مولفه تولیدي بود که توانست 

نیز نشان داد که بین  tنتایج آزمون . را تبیین نماید

میزان اجرا و اهمیت سازوکارهاي مذکور در منطقه مورد 

سازوکارهاي . دار آماري وجود داردمطالعه اختالف معنی

تخصصی خود واسطه ماهیت فنی و هتولیدي در گلخانه ب

حمایت و تشویق . باشنداز اهمیت باالیی برخوردار می

دوستدار  هاي تولیدارتقاي فناوريداران نسبت به گلخانه

حمایت از صنوف کشاورزي و قدرت ، محیط زیست

، هاتامین به موقع نهادهبخشی به آنها به منظور 

-داران به فناوريبهبود نظام دسترسی گلخانه همچنین

تواند سبب جهت تولید محصوالت پایدار میهاي مناسب 

در این راستا  .افزایش پایداري واحدهاي مذکور گردد

داران پیشرو تولید محصوالت سالم به اعزام گلخانه

هاي مرتبط با هاي تخصصی و همایشنمایشگاه

کشاورزي پایدار و تولید محصول سالم در کشورهاي 

 ق آنها به تواند سبب آشنایی و تشویمی نیز پیشرفته

-این امر می. شودهاي نوین تولید پایدار استفاده فناوري

وري از هاي تولید و افزایش بهرهبا کاهش هزینهتواند 

هاي قدیمی یک طرف و کاهش استفاده از فناوري

ه تولیدي با پایداري یبر موجب ارابر و نهادهسرمایه

 .تر از لحاظ زیست محیطی گردداقتصادي باالتر و سالم

Lahmar (2010)  نیز شرایط فیزیکی و نبود تجهیزات را

  .در این زمینه برشمرده است

 Dobermann & Nelson (2013)  نیز در تحقیق

-حلها و راهخود از سازوکارهاي تولیدي بعنوان فرصت

  . کنندهاي تولید پایدار اشاره می

درصد از  10ین یقیمتی نیز با تب –مولفه بازاري 

نوان سومین مولفه سازوکارهاي توسعه واریانس کل بع

داران در مورد گلخانه. پایداري مطرح شده است

بیان نمودند که بین میزان  سازوکارهاي این مولفه نیز

اهمیت و تاثیر آنها و میزان اجراي آنها تفاوت معنی دار 

هاي بازاري و قیمتی در کشت سیاست. آماري وجود دارد
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اي، بواسطه استفاده نهمحصوالت سالم و ارگانیک گلخا

هاي شیمیایی در تولید آنها، و در نتیجه کمتر از نهاده

از طرفی  .ر از اهمیت بسزایی برخوردار استتولید کمت

هاي کارگیري شیوهممکن است در کوتاه مدت، به

داران شده کشاورزي پایدار موجبات کاهش درآمد گلخانه

یوه تولید و خود به عنوان مانعی در پذیرش این گونه ش

توجه به سازوکارهاي قیمتی و بازاري  ،روباشد، از این

ه یبا کاهش تعرفه و ارا مانند توسعه شبکه صادرات

در  هاي عرصه، توسعه بازار و شبکههاي صادراتیمشوق

همچنین ها و گذاري مناسب نهاده، قیمتسطح شهر

مطابق با معیارها و  محصوالتتعیین قیمت 

تواند زمینه ساز رشد و حرکت می استانداردهاي پایداري

  . اي شودبه سمت پایداري در تولید محصوالت گلخانه

بر بودن واسطه سرمایههاي بتولید محصوالت گلخانه

نسبت به سایر اشکال تولید در بخش کشاورزي اعتبارات 

هزینه . کنندابع مالی نقش بسیار مهمی ایفا میو من

ها در این تولید نهاده ،ها و همچنینباالي استقرار سازه

نوع تولید، وجود یک سیستم اعتباري با کارکرد مناسب 

هاي اعتباري را الزم ساخته است تا از براي اعطاي کمک

این طریق واحدهاي تولیدي، توانایی اجرا و بکارگیري 

واسطه هب تولید پایدار. سازوکارهاي پایدار را کسب نمایند

 بعبارتیاستفاده کمتر از سموم و کودهاي شیمیایی 

هایی که مخاطره کمتري براي محیط استفاده از نهاده

تري داراي سطح تولید پایینو ممکن است زیست دارند، 

هاي تسهیالتی و اعتباري ه کمکیارا ،رواز این. نیز باشند

و تعیین قیمت باالتر این محصوالت داران به گلخانه

افزایش  به تواند منجرنسبت به محصوالت متعارف می

 توسعههمچنین  .توانایی آنها در تولید پایدار شود

 با مشارکت يبرا داران گلخانه به کمک و یمحل يبازارها

 رهیزنج بر يشتریب کنترل بتوانند که ينحو به گریکدی

 بهتر یابیبازار طیشرا امکان ایجاد باشند، داشته بازار

 و Cochran (2003) . کندمیرا فراهم  داریپا محصوالت

(2012) Abasi et al.  نیز مساله اعتبارات و تسهیالت را

هاي کشاورزي پایدار بعنوان موانعی در پذیرش فعالیت

نیز عامل  Schreinemachers et al. (2009). بیان نمودند

دسترسی به اعتبارات و تسهیالت را در توسعه و نشر 

  . ه استگلخانه مهم دانست

هاي موثر در توسعه پایداري یکی دیگر از مولفه

ترویجی -تحقیقاتی اي مولفهواحدهاي تولیدي گلخانه

در بحث اهمیت و  موارداین مولفه هم مانند سایر . است

اجرا در منطقه داراي شکاف بوده و سطح اجراي آنها به 

در . تر از سطح اهمیت و تاثیر آنهاستمراتب پایین

ل آموزشی و یمسا Abasi et al. (2012) تحقیق

در تحقیق . نظر قرار گرفته استمدتحقیقاتی 

Daneshvar & Alavi  (2007)  مانند بر سازکارهاي

هاي آموزشی و ترویجی براي افزایش سطح برگزاري دوره

 & Ranjbar .داران تاکید شده استعلمی گلخانه

Karami (2013)  به مدل پایداري علی نیز در واکاوي

پیشنهاد  .ندهاي ترویجی اشاره کردولفه آموزشاهمیت م

 الزم، یجیترو هايآموزش هیارا از استفاده باشود می

ی هم در آموزش مدت کوتاه هايدوره يارزبرگ مانند

هاي فنی تولید محصوالت سالم و هم در زمینه زمینه

بازاریابی این محصوالت به صورت کاربردي، زمینه ارتقاء 

  . دانش کشاورزي پایدار آنها افزایش یابد

تشویق و ترویج استفاده از کودهاي کمپوست و 

کودهاي سبز به جاي استفاده از کودهاي شیمیایی نیز 

همچنین . ر گرددتتواند باعث تولید محصوالتی سالممی

 يبرشورها و اتینشر از استفادهگردد با توصیه می

 دارانگلخانه داریپا يکشاورز دانش ره،یغ و یآموزش

 و مستمر آموزشباید توجه نمود که . کند دایپ شیافزا

 يداریپا بهبود در یتوجه قابل نقش دارانگلخانه وستهیپ

 سواد سطح از استفاده و توجه. داشت خواهد نظام نیا

 رش،یپذ قابل و دیمف میمفاه ارائه و داران، گلخانه يباال

 یجیترو و یآموزش هايتیفعال قیتوف در یمهم نقش

  .داشت خواهد يداریپا شیافزا جهینت در و دارمحوریپا

- سازوکارهاي زیست محیطی نیز یکی دیگر از مولفه

هاي استخراج شده است که از اهمیت بسزایی برخوردار 

نشان داد که بین اهمیت این سازوکارها و نتایج . است

دار آماري میزان اجراي آنها در منطقه اختالف معنی

اي در پاسخ به نیاز هاي گلخانهکشت. وجود دارد

روزافزون به غذا و استفاده بهینه از آب و خاك در 

سالهاي گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اما رواج 

هاي شیمیایی در آنها، هاستفاده بی رویه از سموم و نهاد

خود باعث بوجود آمدن مشکالت بهداشتی و زیست 

 معیارهاي گنجاندناز اینرو . محیطی متعددي شده است
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 یبوم ارقام کشت جیتروي، گذار متیق در محیطیزیست

هاي ، ترویج استفاده از روششده اصالح ارقام کنار در

لخانه و نظارت بر اجراي گکنترل غیرشیمیایی آفات 

تواند باعث افزایش زیست محیطی میقوانین و مقررات 

  .سطح پایداري و در نهایت سالمت جامعه گردد
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