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  1چکیده
در  هشـتگرد شهرسـتان   فرنگی هاي توت کارایی گلخانهثر بر ؤعوامل م بررسیبا هدف  تحقیقاین   

این تحقیق پیمایشی است. جامعه آماري  -ام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفیانج 1388سال 
روایـی  . مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    صورت تمـام شـماري    گلخانه فعال در شهرستان هشتگرد به 23

 هاي تحقیق نیز پایایی گویهرد تأیید قرار گرفت و پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصان موضوعی مو
بـر   ها براي سنجش متغیرهاي تحقیق بود. که نتایج حاکی از قابلیت اعتماد باالي این گویهسنجیده شد 

دار، کنتـرل   رداري گلخانه از نور کافی خورشـید، انگیـزه گلخانـه   متغیر برخودست آمده  اساس نتایج به
ناسـب محصـول   بندي م ، بستهفضاي نگهداري مناسب پس از برداشت، دماي محیط، دسترسی به بازار

، دانـش  یط گلخانـه محـ  Co2، کنترل ی به اینترنت و برقراري ارتباطات، دسترسپیش از عرضه به بازار
هایی بودند که بر متغیرترتیب  به دار ها و دانش مرتبط با فیزیولوژي گیاه گلخانه مرتبط با آفات و بیماري

ـ  فرنگـی   هاي توت گلخانه ارتقاي راندمان ـ    داشـتند.  يدار یتـأثیر معن ه مطالعـات میـدانی و   بـا توجـه ب
ح تجربه و مهارت کارشناسان باال بردن سط جهتاقداماتی  شود: هاي صورت گرفته پیشنهاد می مصاحبه

ت هاي نمونه و نمایشی جه ایجاد شرایط بازدید از گلخانه ؛ضروريقع امووجود کارشناسان در  ؛ترویج

                                                
  shchoobchian@modares.ac.irمسئول مکاتبه: *
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ر چهـارچوب  تلویزیـونی د  -اي رادیـویی ه اقدام در جهت تولید برنامه  داران؛ گیري سایر گلخانه الگوي
در کشاورزان جهت   همراه ناظران و ایجاد انگیزه بازدید کارشناسان خبره به هاي آموزشی ترویجی؛ طرح

ها و بهبـود   مصرف بهینه نهاده ترویجی جهت -هاي آموزشی و برگزاري کالس ؛همکاري با کارشناسان
 .گیرد صورت عملکرد واحدها

  
 وري، کارآیی و شهرستان هشتگرد ه بهرفرنگی،  ، توتگلخانه کلیدي: هاي اژهو

  
  مقدمه

و وجود عواملی مانند تولید محصول  ع تولید از جمله خاك مناسب و آببا توجه به محدودیت مناب  
از رستنگاه طبیعی خود، پیشرس کردن محصوالت،  غیرطقی ادر خارج فصل، پرورش گیاه در من

ها، افزایش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه افزایش سود و  مصرف نهاده جویی و بهینه کردن صرفه
التحصیالن جدید کشاورزي و غیره،   اشتغال مولد براي فارغ  وري اقتصادي بیشتر، ایجاد زمینه بهره

اي در نقاط مختلف کشور با حمایت بخش خصوصی و دولتی، طی  گسترش و توسعه تولیدات گلخانه
با مساعد نمودن  اي تولیدات گلخانه اي داشته است. به امروز روند شتابان و فزایندههاي گذشته تا  سال

. این روش داراي محاسن شوند می تولید بیشترموجب محیط کشت و صرف انرژي بیشتر از سطح کمتر، 
که در یک سطح مشابه تا  طوريه و معایبی است از محاسن این روش تولید بیشتر در واحد سطح است ب

از محاسن دیگر این روش تولید غیر فصل  .)1999باکر، ( ددست آور توان محصول بیشتر بهرابر میده ب
محصول است. که این مزیت باعث شده تا کشاورز با صرف منابع زیاد (پول و انرژي) به این کار اقدام 

نرژي توسط رویه اکند اما احداث گلخانه داراي معایبی نیز هست. ضعف عمده این روش، مصرف بی
با صرف انرژي زیاد اقدام به کشت محصول  کنندگاندتولیبرخی که  به طوريکنندگان است. تولید
 شود. می دنبال مختلفی اهداف ها گلخانه توسعه در .)1998الباتاوي و همکاران، ( ندا نموده

 کشاورزي محصوالت تولید طریق از بیکاري پدیده با مقابله ،کافی اعتبارات و تخصیص گذاري سرمایه
. شود ها محسوب می گلخانه اهداف جمله از ها، گلخانه در کارایی بردن باال و تولید وري بهره ارتقاء
 کیفیت و سالمتی ایجاد در محصوالت این که نقشی و فصل چهار طول در محصوالت مستمر عرضه
 کم، مساحت از فراوان محصول برداشت .است داده را افزایش ها گلخانه اهمیت دارند، مردم تغذیه
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 تولید با مقایسه در آن مزایاي از صنعت، این در و خاك آب ویژه به تولید عوامل باالي وري بهره
  .است باز فضاي در مشابه محصوالت

از کـارایی   رسد که گسترش و توسعه روند مذکور عمدتاً نظر می متأسفانه به توفیقات حاصله، برغم  
رغم استقبال شایان توجه بـه عمـل    یل در بعضی نقاط کشور علیهمین دل است. به الزم برخوردار نبوده

  هاي اولیه طراحان و عامالن آن پـیش  بینی اي مطابق اهداف و پیش هاي گلخانه آمده از این روش، طرح
نقش قاطع کارایی در افزایش تولیـدات محصـوالت   . اي روبرو گردیده است نرفته و با مشکالت عمده

وسـیعی توسـط محققـان و    در سـطح   طـور خـاص   اي بـه  یـدات گلخانـه  طور کلـی و تول  کشاورزي به
ر حـال  سیاستگذاران اقتصاد کشاورزي در جهان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین در کشـورهاي د 

ها و مزارع اختصاص یافتـه اسـت.    در خصوص تحلیل کارایی بنگاه اي هاي قابل مالحظه توسعه تالش
بخش کشـاورزي بـراي افـزایش تولیـد از طریـق توسـعه عوامـل و        با توجه به محدودیت موجود در 

ترین راه حل براي برقرار ساختن نرخ رشـد الزم در   تغییرات عمده در تکنولوژي موجود، شاید مناسب
دست آوردن تولیـد بیشـتر از مجموعـه ثـابتی از      هیعنی ب راندمان باالبردن، ورزيهاي کشا تمامی بخش

از طرف دیگر با توجه به مشکل اشتغال در جامعـه و نقـش    .)1984هانگ و بگی، ( عوامل تولید باشد
دنبال ارائه راهکارهاي مناسب در ایـن زمینـه    ها در توسعه کارافرینی کشاورزي تحقیق حاضر به گلخانه
این  هدف اصلی ،ها با توجه به نقش تعیین کننده کارایی در بخش کشاورزي و همچنین گلخانهبوده و 
  .باشد می فرنگی هاي توت گلخانه آن در ثر برؤعوامل معیت کارایی و وضبررسی تحقیق 

 کـارایی هریک از مطالعات انجـام گرفتـه در زمینـه    دهند که  ها نشان می بررسی :مرور ادبیات موضوع
) و 1983کیم بال ( .اند نظر قرار دادهابعاد خاصی را مد فرنگی هاي توت الخصوص گلخانه علی ها گلخانه

ات کـربن بـر کـارایی تولیـد     اکسـید  در تحقیقی به بررسـی تـأثیر نـور و دي    )1994سلین (ترمبلی و گ
کربن و نور کافی بر رشـد   اکسید سازي گلخانه از لحاظ دي پرداختند، نتایج نشان داد که غنیاي  گلخانه

هقـانی  در تحقیقـی دیگـر د  . انـد ثرؤوامل تولید در گلخانه بسیار مطور کلی در بهبود کارایی ع و به  نشا
 و مسـایل  هـا،  گلخانـه  در آب مصـرف  کارایی و آبیاري مدیریت به بررسی )1386( همکارانسانیج و 

 مصرف کارایی شاخص که بود آن از حاکی شده انجام هاي بررسی و مطالعات ها پرداختند. نتایج چالش
 حتـی  و هلنـد  نظیـر  صـنعت  ایـن  در پیشـرو  کشـورهاي  بـا  مقایسه در کشور هاي تولیدات گلخانه آب

و این مسئله  نیست بخش رضایت وجه هیچ به و بوده پایین مصر و ترکیه نظیر رشد حال در کشورهاي
در  )2002( همکـاران  بوفینگتـون و . سـزایی دارد  هآب در کارایی کل گلخانه تأثیر ب راندمانپایین بودن 
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ختند نتایج نشان داد تحقیقی به بررسی تأثیر دماي محیط گلخانه و همچنین کنترل هوشمند گلخانه پردا
باشند که این تحقیق توسـط   اي به شدت تحت تأثیر دماي محیط نحوه کنترل آن می که تولیدات گلخانه

انجـام   )2001( در سـال  آلبرتـا در تحقیقی دیگر که توسط سازمان . دیگران نیز مورد تأیید قرار گرفت
ان عامـل کلیـدي بهبـود منـافع و     عنـو  گرفت به بررسی تأثیر بازاریـابی و بازاررسـانی محصـوالت بـه    

قـرار  نظر واحدهایی که بازاریابی و بازاررسانی را مدطوري که  به. شد سودآوري واحد تولیدي پرداخته
رسـانی  زیـرا بازاریـابی و بازار   .واحدها از کـارایی بهتـري برخـوردار بودنـد     سایرداده بودند نسبت به 

هاي حمـل و   مچنین عامل دسترسی به بازار بر هزینهثر بود و هؤمستقیما بر سودآوري واحد تولیدي م
) در تحقیق خود در خصـوص  1999( کینا مک. سزایی داشت هها و محصوالت تولیدي تأثیر ب نقل نهاده

و استراتژیک در کسب و کارهاي جدید کشاورزي نشان داد که وضـعیت اقتصـادي در    عوامل بحرانی
هـاي شخصـیتی مـدیر واحـد      ژگـی  هاي توزیع، وی هبدو شروع کشاورزي تجاري، توسعه بازارها، شبک

هـاي قـانونی مناسـب و     هـاي کـارآفرینی، زیرسـاخت    ویژگـی و  تجربـه ، از قبیـل تخصـص  ( تولیدي
هـاي نـوین کنتـرل آفـات و      هاي نـوین، نیـروي کـار مـاهر، روش     هاي مناسب دولت، فناوري حمایت
و  عباسـی . باشند کار کشاورزي کارا می ثر بر یک کسب وؤاز عوامل مها)  ه، دسترسی به نهادها بیماري

هـاي موجـود در زمینـه اثـرات      گـزارش این نتیجه رسـیدند کـه    نیز در تحقیق خود به )1384دیگران (
هـاي   دهنـد کـه گونـه    ها نشان مـی  کش ها و قارچ کش ها، حشره کش ویژه علف هاي مختلف به کش آفت

و عمومـاً تـأثیر منفـی     دارنـد هـا   کـش  مختلف و صفات گیاهی مختلف حساسیت متفـاوتی بـه آفـت   
هـاي   کـش  ها و تأثیر منفی علـف  کش ها نیز بیشتر از قارچ کش ها، حشره کش ها بیشتراز حشره کش علف

مصرف، تـأثیر منفـی   عالوه با افزایش در  باشد. به می رویشی هاي پس کش پیش از کاشت بیشتر از علف
یت تثبیت بیولوژیـک نیتـروژن در کـاهش نیـاز بـه      یابد. بنابراین با توجه به اهم ها افزایش می کش آفت

هـاي   رسد. در سـال  نظر می هها ضروري ب کش اي غیر از آفت مصرف کودهاي نیتروژنه، استفاده از نهاده
ـ   اخیر استفاده از روش عنـوان جـایگزینی مناسـب بـراي مبـارزه بـا آفـات و         ههاي کنترل بیولوژیـک ب

پیشـینه  براسـاس  . بسیار مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    هنتیجه بهبود رشد گیا و در هاي گیاهی بیماري
هاي تـوت   کارایی گلخانهعوامل زیر را در تحقیق حاضر  ،میدانی اولیه و مشاهدات ها بررسی تحقیق و
  . این عوامل در قالب مدل نظري زیر ارائه شده است.داند ثر میؤفرنگی م
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  .فرنگی هاي توت کارایی گلخانهثر بر ؤمل ممدل نظري عوا -1 شکل

  
هـاي میـدانی    این پژوهش از نظر میزان نظارت و درجه کنترل، از نـوع پـژوهش   :شناسی تحقیق روش

است زیرا کلیه متغیرها و فرضـیات مـوردنظر را در میـدان آزمـایش (محـدوده جغرافیـایی شهرسـتان        
هاي اصلی از پرسشنامه استفاده شـده اسـت.    آوري داده هشتگرد) مورد بررسی قرار داده و جهت جمع

فرنگی استفاده گردید و بـراي سـنجش     داران توت سنجی پرسشنامه از کارشناسان و گلخانهبراي اعتبار
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. جامعه آماري تحقیق حاضـر،  

مورد  37ها در سطح شهرستان  تان هشتگرد بود که تعداد آنهاي توت فرنگی شهرس شامل کلیه گلخانه
گلخانه توت فرنگـی دیگـر    7گلخانه توت فرنگی تنها جواز احداث داشتند و  7باشد. در این میان  می

فرنگی فعال موجـود در منطقـه تمـام شـماري شـدند.       گلخانه توت 23نیمه فعال بودند که در مجموع 
عوامـل سـازمانی،    ازتـابعی  فرنگـی   هاي تـوت  کارایی گلخانهز: عبارتست است ا تحقیق حاضرفرضیه 

کـارایی  همچنـین   .باشـد  مـی  دار و عوامل فنی حمایتی و ارتباطی، عوامل محیطی، عوامل فردي گلخانه

  عوامل اقتصادي
  منابع مالی گلخانه -
  لیدسترسی به منابع ما -
  کمکهاي مالی دولت -
  دسترسی به منابع غیر مالی -
  میزان درآمد از محل گلخانه-
  هاي جاري گلخانه هزینه -
  هزینه هاي سرمایه گذاري گلخانه-

 

  عوامل سازمانی،حمایتی و ارتباطی
  ترویجی - کالسهاي آموزشی-
  دردسترس بودن منابع روز دنیا-
  برقراري ارتباطات با دیگران-
  پایگاههاي اطالعاتی دسترسی به-
  سیاستهاي مناسب دولتی-
حمایــت شــفاف و مــوثر ســازمانهاي     -

 ذیربط واتحادیه ها

کارایی 
هاي  گلخانه

 فرنگی توت

 عوامل محیطی 
  موقعیت مکانی گلخانه -
  دسترسی به وسائط نقلیه -
  دسترسی به بازار-
برخورداري از نور  وضعیت گلخانه از نظر-

  خورشید
سب محصول پیش از عرضه به بسته بندي منا -

  بازار
  دسترسی به آب سالم و کافی-
  دسترسی به وسایل حمل ونقل-
  دسترسی به کارگر-
  فضا جهت نشا -
فضاي مناسب جهت نگهداري محصول پس از -

  برداشت

  دار عوامل فردي گلخانه
  سن -
  جنسیت -
  تحصیالت -
  رضایت شغلی -
  انگیزه  -
  سابقه -
  مایان و کارگراندانش فنی براي کارفر -
هاي کارآفرینی (ریسک پذیري،  ویژگی-

مبتکر بودن، سازمان دهنده یا هماهنگ کننده 
منابع اقتصادي، بکارگرفتن منابع جهت مقاصد 

  مختلف، میل به خودفرمایی و ...)

 

  عوامل فنی
  محیط co2کنترل -
  کنترل دماي محیط-
  کنترل نور-
  کنترل آفات -
 کنترل بیماریها-
 (F.C)رطوبت بستر کنترل -
  بستر  CO 2کنترل -
  غیر محلول در آب O 2کنترل -
  کنترل شرایط میکرو کلیماي گیاه-
  باالنس عناصر غذایی-
  کنترل هوشمند گلخانه-
  نوع کشت-
  نوع سیستم آبیاري-
  نوع سازه-
سازي)                            سیستم تغذیه (محلول-



 1394 تابستان )2(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

40 

تولیدات) به ارزش ها ( محاسبه نسبت ارزش کل ستاندهطریق از ر این تحقیق د فرنگی هاي توت گلخانه
  ).1373(کرباسی،  حاسبه گردیده استمها)  ها (هزینه کل نهاده

از رگرسیون چند متغیره گام به گام   فرنگی  هاي توت کارایی گلخانهثر بر ؤبراي بررسی عوامل م :ها یافته
در این  .نددر گامهاي مختلف وارد تحلیل شدمتغیر  10که در این فرآیند مجموعاً  استفاده شده است،

بیشترین تأثیر را بر کارایی  570/0 ورشید با ضریب تعیینمیان، برخورداري گلخانه از نور کافی خ
هاي  درصد از تغییرات متغیر وابسته کارایی گلخانه 57که  فرنگی داشته است، به طوري هاي توت گلخانه

برخورداري گلخانه از نور طور کلی متغیرهاي  شایان ذکر است که به نماید. فرنگی را تبیین می توت
فضاي نگهداري مناسب پس از  ؛دسترسی به بازار ؛کنترل دماي محیط ؛دار خانهانگیزه گل ؛کافی خورشید

 ؛دسترسی به اینترنت و برقراري ارتباطات؛ بندي مناسب محصول پیش از عرضه به بازار بسته؛ برداشت
دانش مرتبط با فیزیولوژي  ؛دار هاي گلخانه دانش مرتبط با آفات و بیماري؛ محیط گلخانه co2کنترل 
شکل  فرنگی را تبیین کردند. هاي توت درصد از واریانس کارایی گلخانه 8/93 دار مجموعاً خانهگیاه گل

  دهد. فرنگی را نشان می هاي توت گذار بر کارایی گلخانه) اهمیت نسبی متغیرهاي تأثیر2(
  

  
  .فرنگی براساس مقادیر استاندارد شده بتا توت هاي اهمیت نسبی متغیرهاي تأثیرگذار بر کارایی گلخانه -2شکل 

۴۰۳/۰ 

۱۸۳/۰ ۴۵۰/۰ 

۱۹۲/۰ 

۱۶۳/۰ 

۱۹۴/۰ ۲۹۱/۰ 

۴۶۲/۰ 

934/0 119/0 
كنترل دماي 

 محيط

برخورداري 
گلخانه از نور 

 كافي
دانش مرتبط با 

گياه  فيزيولوژي
 دار گلخانه

دانش مرتبط با 
 آفات و بيماريها

 co2كنترل 
 محيط گلخانه

انگيزه 
 دار گلخانه

فضاي 
مناسب  نگهداري

 پس از برداشت

دسترسي به 
 بازار

بندي مناسب  بسته
محصول پيش از 

 عرضه 

دسترسي به 
اينترنت و 
 ارتباطات

  

هاي  كارايي گلخانه
 فرنگي توت
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بیشترین تأثیر را  ،دهد برخورداري گلخانه از نور کافی خورشید که شکل فوق نشان می  طوري همان  
انگیـزه  ، کنتـرل دمـاي محـیط   متغیرهـاي   . پـس از ایـن متغیـر،   فرنگی دارد هاي توت بر کارایی گلخانه

بندي مناسب محصول پیش  بسته، دسترسی به بازار، برداشت دار، فضاي نگهداري مناسب پس از گلخانه
دانش مرتبط بـا  ، محیط گلخانه co2کنترل  ،ی به اینترنت و برقراري ارتباطاتدسترس ،از عرضه به بازار
ترتیب بیشـترین تـأثیر را    به ،دار دانش مرتبط با فیزیولوژي گیاه گلخانه دار و هاي گلخانه آفات و بیماري

و این در حالی است که متغیرهاي مربوط بـه سـن و سـطح     داشتندفرنگی  هاي توت خانهکارایی گل بر
داري  نیز نشان داد که تفاوت معنـی  Fنتایج آزمون  ند.دار نشد در این مدل معنی داران گلخانهتحصیالت 

ذکر  داران با تحصیالت مختلف و با سنین متفاوت وجود نداشت. شایان ها با گلخانه بین کارایی گلخانه
هـا   داري بـین آن  داران اکثراً دیپلم به باال بوده و بنابراین تفاوت معنـی  است که میزان تحصیالت گلخانه

  دیده نشد.
 

  پیشنهادهاو  گیري نتیجه
رداري گلخانه از نور کافی متغیر برخو 10که  دادنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان   

فضـاي نگهـداري مناسـب پـس از     ، دماي محیط، دسترسی به بـازار دار، کنترل  انگیزه گلخانه، خورشید
، ی به اینترنت و برقراري ارتباطات، دسترسناسب محصول پیش از عرضه به بازاربندي م ، بستهبرداشت
و دانش مرتبط با فیزیولـوژي   دار هاي گلخانه ، دانش مرتبط با آفات و بیماريمحیط گلخانه co2کنترل 

هـاي   کـارایی گلخانـه  درصد از واریانس  8/93مدل رگرسیونی شدند و مجموعاً گام وارد  10در ، گیاه
برخورداري از نور  ،ها در گام اول، مهمترین عامل در بهبود کارایی گلخانه .نمودندرا تبیین  فرنگی توت

ایـن  نمایـد. کـه    درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین مـی  57کافی خورشید شناخته شد که 
) و مـک  1997، نوئس ()2000)، اسمیت (1984( )، توماس و همکاران1991( وایت هاي یافته با یافته

انگیـزه   دومین متغیـر،  .دارد مطابقتها  ) در خصوص اهمیت نور کافی خورشید در گلخانه1999کینا (
ـ  مـی  درصد از واریانس کل متغیـر وابسـته تحقیـق را تبیـین     14بود که به تنهایی دار  گلخانه د کـه  نمای

دسترسی به  و اي بعدي کنترل دماي محیط گلخانه ه متغیر .دهنده اهمیت این متغیر در تحقیق است نشان
ـ  تأثیر  ها. این متغیریکی پس از دیگري وارد مدل رگرسیونی شدند بود که بازار کـارایی  سـزایی در   هب

تـري نسـبت بـه     کارایی پاییناز که  فرنگی هاي توت گلخانهکه  طوري به ،دندار فرنگی هاي توت گلخانه
دسترسی به بازار مناسب براي محصول خود بقیه برخوردار بودند یکی از مشکالت عمده خود را عدم 
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اسـب پـس از   فضـاي نگهـداري من   .تطابق دارد) 2001( لبرتاآهاي  که این یافته با یافته کردند اعالم می
هاي پنجم  گاممتغیرهایی بودند که در نیز  اربندي مناسب محصول پیش از عرضه به باز برداشت و بسته

به نـوعی بـه مسـائل بازاریـابی و بازاررسـانی      و ششم وارد مدل رگرسیونی شدند که این دو متغیر نیز 
توجه دارند و اهمیت بیش از پیش مسئله عرضه به بازار و بازار پسـندي محصـول را نمایـان    محصول 

   سازند. می
 هـا . ایـن متغیر وارد تحلیـل شـدند  ه اینترنـت و برقـراري ارتباطـات    در گام هفتم متغیر دسترسی ب  

هاي روز دنیا و همچنین برقراري  داران جهت آشنایی با تکنولوژي گر اهمیت به روز بودن گلخانه نمایان
تماس جهت صادرات محصول به خارج از کشور و واردات ارقام پربـازده و مقـاوم جدیـد در سـطح     

در گام هشـتم نیـز    سازد. فرنگی را نمایان می هاي توت هرچه بیشتر گلخانهجهانی جهت بهبود کارایی 
. که همانند متغیر کنترل دماي محیط گلخانـه  شدمحیط گلخانه وارد مدل رگرسیونی  co2متغیر کنترل 

کـه ایـن یافتـه بـا      نماید، بود کارایی گلخانه ایفا میاهمیت بسزایی در عملکرد کلی گلخانه و نتیجتاً به
هاي نهم و دهم  در گام دارد.تطابق ) 1998(و ترمبلی و گسلین  )2002( ن و دیگرانوهاي بوفینگت یافته

دانش مرتبط با فیزیولوژي گیاه وارد مدل رگرسـیونی شـدند. ایـن     ها و دانش مرتبط با آفات و بیماري
ـ ها نمایانگر اهمیت روز افزون دانش فنی گلخانه داران و تأثیر مسـتق  متغیر ت آنهـا بـر کـارایی    یم و مثب

هـاي صـورت گرفتـه     همچنین با توجه به مطالعات میـدانی و مصـاحبه   .هاي توت فرنگی است گلخانه
ی با سطح تجربه و مهارت بـاال در  کارشناسان ترویج داران مشکالت اصلی خود را عدم وجود  هگلخان

  عالم داشتند.ضروري اقع اموهاي توت فرنگی و عدم دسترسی به کارشناسان در  خصوص گلخانه
 هـا برخـورداري از نـور کـافی خورشـید       که مهمترین عامل در بهبود کارایی گلخانه با توجه به این

هـاي بـا تکنولـوژي     راهکارهاي جدید، اسـتفاده از شیشـه   گیري از شود با بهره پیشنهاد می ،شناخته شد
اي خورشـیدي سـنتی، کـه    هـ  هاي ساده و کار آمد دیگر مانند گلخانه جدید و استفاده از برخی تکنیک

هـا را بـه یـک سـطح رانـدمان و کـارایی        گلخانـه باشد،  ست در کشورهاي پیشرفته متداول میا ها سال
ـ   کمـک انـرژي خورشـید، بهبـود چشـمگیري را در کـاهش مصـرف          همطلوب و مناسب رسـانید و ب

  .ها ایجاد نمود هاي فسیلی و کارایی کلی گلخانه سوخت
 شود: ي بازاریابی و بازاررسانی پیشنهادات زیر ارائه میها در زمینه بهبود توانمندي  
 هاي فعال جهت تبادل کاال، تأمین مواد اولیه و بازاریابی داخلی و خارجی. تشکیل اتحادیه  
 فرنگی) اي (توت  هاي بازاریابی جهت افزایش فروش محصوالت گلخانه تشکیل تعاونی.  
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 ؛ شـایان  داران یابی محصوالت تولیدي گلخانـه در زمینه بازار ترویجی -هاي آموزشی برگزاري دوره
هاي فنی و تخصصـی   بر آموزش مهارت ترویجی عالوه -هاي آموزشی ذکر است که برگزاري این دوره

تواند انگیزه و عالقه افراد به مشارکت بیشتر را ارتقاء بخشیده و محیط روانشناختی مناسبی را براي  می
  سازد. داران فراهم ایفاي نقش هر یک از گلخانه

 داران، جهت ارتقاء اطالعات  هاي مستمر گلخانه آموزش جهتشود که تدابیري  همچنین پیشنهاد می
 اتخاذ گردد. ؛این افراد بهو دانش فنی روز دنیا 

 داران؛ ایشـان فرصـت ایجـاد     هاي صورت گرفته بـا گلخانـه   با توجه به مطالعات میدانی و مصاحبه
داران را از مهمتـرین   گیـري سـایر گلخانـه    و نمایشـی جهـت الگـو   هاي نمونه  شرایط بازدید از گلخانه

 .داران برشمردند هاي پیش روي گلخانه فرصت

 ؛ در کشاورزان جهت همکاري با کارشناسان  همراه ناظران و ایجاد انگیزه بازدید کارشناسان خبره به
زشـی ترویجـی و   هـاي آمو  هاي رادیویی تلویزیـونی در چهـارچوب طـرح    اقدام در جهت تولید برنامه

از دیگـر   ها و بهبود عملکرد واحدها مصرف بهینه نهاده ترویجی جهت -هاي آموزشی برگزاري کالس
 ها تأکید داشتند. داران بر روي آن پیشنهاداتی بود که گلخانه

 و  ها در توسـعه کـارآفرینی کشـاورزي    همچنین با توجه به مشکل اشتغال در کشور و نقش گلخانه
خشک دنیا است و متوسط بارندگی مـا یـک    نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمهکه کشور ما از  این

ایـن   بـه  باشـد؛  میسه برابر متوسط تبخیر آب در دنیا کشور متوسط تبخیر آب بوده و سوم متوسط دنیا 
اي بـراي آن اندیشـیده نشـود مشـکالت جـدي در       بی رو به کم شدن است که اگر چـاره دالیل منابع آ

 هاي کشاورزي توجه بیش از پیش به شهرك، لذا خواهد شدي بخش کشاورزي ایجاد مدت براطوالنی 
 سزایی برخوردار است. ههایی با کارایی باال از اولویت ب سیس گلخانهأجهت ت
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Abstract1 
 This research aimed to investigate factors affecting the efficiency of the 
Strawberry Greenhouses in Hashtgerd County of Iran. A descriptive-survey 
research methodology was adopted. Target population was 23 active strawberry 
greenhouses. The validity of the questionnaire was confirmed by comments from 
related experts and reliability of the items was assessed and revealed the high 
reliability of the items used to measure the variables. Based on the results variable 
include advantages of enough sun light, greenhouse keeper's motivation, 
controlling the temperature of greenhouse, market access, appropriate post-harvest 
storage space, good packaging product prior to the launch to the market, internet 
access and communication, controlling the amount of Co2 in the greenhouses, pest 
and disease-related knowledge and knowledge of plant physiology of greenhouse 
keepers respectively had significant impact on improving the efficiency of the 
strawberries greenhouse. According to the field studies and interviews some 
recommendations provide as follow: actions to raise the level of experience and 
skill of extension experts, existence of experts in emergencies, providing situations 
for visiting demonstration greenhouses for using them as a model, action to 
produce radio-television projects in the framework of extension education plans, 
visiting experts as well as observers and motivating farmers to cooperate with the 
experts and holding extension education classes for optimal consumption of inputs 
and improvement of the performance of units, should be taken. 
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