
  :324029.6690452021IJAEDR./10.22059DOI.                   مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

 (841-855) 1401، 3, شماره 53-2دوره 

  E-mail: hfami@ut.ac.ir  حسین شعبانعلی فمی نويسنده مسئول: *

Investigating The External Environment Factors on The Development of 

Controlled Environment Agriculture in The Production Of Safe Vegetables In 

The Provinces of Tehran And Alborz 

 
MAEDE HATEFI1, HOSSEIN SHABANALI FAMI*2, ALI ASADI3,  

AMIR ALAMBEIGI4 

1, PhD Scholar, Department of Agricultural Development and Management, 

College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran 

2, Professor and Corresponding author, Department of Agricultural Development 

and Management, College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran 

3, Professor, Department of Agricultural Development and Management, College 

of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran 

4, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, 

College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran 

(Received: May. 18, 2021- Accepted: Jul. 11, 2021) 

 
ABSTRACT 

 

    Generally, one of the important factors affecting development of controlled environment 

agriculture, is related to external environment factors which are out of the control of producer’s 

individual management. The main purpose of this study was to investigate the impact of 

effective external environment on development of CEA in Tehran and Alborz provinces 

(N=74). The data gathering tool of the research was a researcher-designed questionnaire, its 

validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s 

alpha (0.797- 0.916). The collected data were analyzed by structural equation modeling with 

partial least squares method (PlS-SEM) with smart PLS software. The findings showed that all 

dimensions of external environment affect CEA development with 99% confidence. Also, 

according to the beta standard values, it can be said that the three structures items including 

supporting system, structures and procedures, and business situation have the highest effects 

and the other two items including policies and laws and financial and managerial facilities have 

the lowest effects on CEA development, respectively. 

 

Keywords: Controlled Environment Agriculture, Experts, external environment factors 

 

Extended Abstract 

Objectives  

    Today the main and first challenge faced by agriculture is producing enough food for 

increasing population in a complex context of population growth and urbanization, poverty, 

increased demands for food, ever-growing competition for water and land ,climate change, 

climate uncertainty, and droughts, variable supply reliability, the decline in critical ecosystems 

services, changing regulatory environments and less-participatory water resources governance. 

The question is that how today’s agriculture systems can manage these problems? This 

research intends to explain the important macro–factors that affecting controlled environmental 

agriculture as one of the predominant types of intensive agriculture system to cope with the 

above problems 
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Methods 

    To evaluate the external environment factors affecting the development of controlled 

environment agriculture,74 experts (CEA & greenhouse cultivation specialists and experts at 

the level of the Ministry of Jahad –E-Agriculture and the subordinate departments in the two 

provinces of Tehran and Alborz) were selected for survey. The research instrument was a 

questionnaire with 94 variables. The questionnaire validity was confirmed by a panel of 

expert’s judgement and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (logistic 

system:0.938, business situation:0.871, policies and low:0.901, financials and management 

facilities:0.817, structures and procedures: 0.897). The structural equation modeling (partial 

least squares method) was used as the main statistical method that was conducted using SPSS 

and Smart PLS software. 

 

Results  

    In this research according to the literature review, external environment factors were divided 

into five sub categories. Based on the results and according to the values of factor loadings and 

t values , all the variables for measuring the corresponding structure have been selected 

correctly and have an acceptable level for measuring the model structures. Also, the results 

showed that the logistic system with the most beta standard value (0.907) have more effect on 

CEA development. 

 

Discussion  
   The overall results of this study indicate that the components of the logistic system, structures 

and procedures, business environment, financial and managerial facilities, and finally, policies 

and laws have the most impact on CEA development, consequently. This finding also indicates 

that the most important external environment prerequisite for agricultural development in 

controlled environments is related to designing a decision support system, improving legal and 

regulatory procedures and processes of receiving licenses and services and providing and 

improving suitable credit facilities. Also, based on the opinions provided by the experts in this 

research, it is notable that logistic system required by producers and farmers, consists of a wide 

range  services such as scientific and technical support (pre-cultivation, inter-cultivation and 

post-cultivation), consulting services (in the areas of business, marketing and the provision of 

appropriate inputs) and infrastructure requirements as well as risk management .Therefore due 

to the important roles of CEA system as a leading and scientific system in the situation of the 

country, it is suggested that the requirements of producers assessed carefully and therefore it is 

recommended to start establishing an exclusive mechanism and program for supporting CEA 

units at the highest levels of policy and planning in the Ministry of Jahad-E-Agriculture and the 

capacities of the private sector in this field to be  recognized , established and strengthened. 
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تحلیل عوامل بیرونی موثر در توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط های کنترل شده 
 ه: استان های تهران و البرزاز دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالع

 
 4، امیر علم بیگی3، علی اسدی2*، حسین شعبانعلی فمی1مائده هاتفی

 ندانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تهران، کرج، ایرا، 1

 ن رااستاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تهران، کرج، ای، 2

 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تهران، کرج، ایران، 3

 ،دانشکده کشاورزی،  دانشگاه تهران، کرج، ایرانموزش کشاورزیآترویج و استادیار گروه ، 4

 (20/4/1400اریخ تصویب: ت -28/2/1400)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

شده، بر میزان توسعه کشاورزی در محیط های کنترل به طور کلی یکی از عوامل موثر
ی مدیریت فردی تولید کننده )محیط عوامل موجود در محیط بیرونی است که از حوزه

داخلی(، خارج هستند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل بیرونی موثر بر توسعه کشت سبزی 
1و صیفی سالم برز بوده است. جامعه آماری شده در استان های تهران و الهای کنترلدر محیط 

این پژوهش کارشناسان متخصص در امر گلخانه داری در دو استان تهران و البرز بودند 
(74N=که به شیوه ی سرشماری مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ) ها نیز

ن به پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پنلی از متخصصان و پایایی آ
(. اطالعات گردآوری شده با استفاده 916/0 -797/0وسیله محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد )

 Smart PLS3سازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار از مدل
 یهاشده که شامل نظام ییپژوهش نشان داد همه عوامل شناسا یهاافتهتجزیه و تحلیل شد. ی

ها و  استیو س یتیریو مد یمال التیکسب و کار، تسه یها، فضا هیساختارها و رو ،یبانیپشت
 رگذاریکنترل شده  تأث یها طیسالم در مح یفیو ص یباشند، بر توسعه کشت سبزیم ن،یقوان

سه سازه نظام  بیبه ترت بیان داشتتوان یم ،با توجه به مقدار استاندارد بتاهمچنین،  بودند.
ها و  استیو دو سازه س اثر نیشتریکسب و کار ب یها و فضاهیها و روساختار ،یبانیپشت
 یبزس دیموثر بر تول بیرونی طیمح نییرا در تب یسهم کمتر یتیریو مد یمال التیو تسه نیقوان

نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از  شده کشت داشته اند.کنترل یهاطیدر مح یفیو ص
رسد های کنترل شده ارتقاء محیط نهادی است. به نظر میپیش نیازهای توسعه کشت در محیط

های پشتیبانی نهادی در بخش خصوصی وجود دارد که ای از ظرفیتبخش قابل مالحظه
 تواند ساماندهی و در قالب خدمات تعریف شده به متقاضیان ارایه گردد.می

 

 شده کشت، کارشناسان، محیط بیرونیمحیط کنترلواژه های کلیدی: 

                                                                                                                                                                                
 دهمعادل واژه محصول گواهی ش .1
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 مقدمه

مطالعات متعددي به نقل از سازمان ملل متحد، 

به  2050اند که جمعیت جهان تا سال بینی کردهپیش

میلیارد نفر خواهد رسید که حدود دو سوم  10حدود 

اين جمعیت در مناطق شهري زندگی خواهند کرد و لذا 

سیستم هاي فعلی تولید کننده محصوالت کشاورزي و 

ش تامین نیازهاي غذايی اين جمعیت مواد غذايی، با چال

 ;Rad, 2017; Koevoets et al.2016)مواجه خواهند شد

Scott et al.,2016; Shamshiri et al.,2018; Farahbod, 

(. در رابطه با کشور ايران نیز با توجه به وضعیت 2017

منطقه که بر روي کمربند خشک و بیايانی واقع شده 

ذيري نامناسب از است و در حقیقت بیشترين اثرپ

شود ، اثراتی همچون گرمايش، تغییراقلیم را متحمل می

ها، افزايش پیشامد و رخدادهاي تغییر الگو و دوره بارش

غیر مترقبه را نمايان کرده است. مطالعات نشان 

دهند بیشترين اين اثرات سوء بر فعالیت هاي می

کشاورزي و تولیدات غذايی و عرصه هاي منابع طبیعی و 

حیط زيست بر جاي مانده است، به طور خاص اين م

اثرات شامل کاهش دسترسی به آب، کاهش عملکرد 

 ديتشدمحصول، افزايش مصرف کودهاي شیمیايی، 

مسائل ، همچنین هاکشمصرف آفت شيو افزا شيفرسا

 متیق ،يیعرضه مواد غذا زانیم نهیدر زم یو مشکالت

 ،یساسا يکاالها ینسب متیخصوص قبه ،يیمواد غذا

 يبرا يریگمیمحصول و تصم کي ياهيارزش تغذ رییتغ

، شده متفاوت يیپرورش محصوالت با ارزش غذا

 ,.khosofi et al.,2013; Easterly and Levineاست)

2003; Taub et al., 2008; Naseri.,2017;.)  از طرف

محصوالت  دیبر اساس مطالعات انجام شده، تول گريد

 لیاز قب يیهاا موانع و چالشهمواره ب يکشاورز يیغذا

کشت و رقابت بر سر  ريز يهانیوسعت زم تيمحدود

 شيافزا ،يمرغوب کشاورز يهانیاستفاده از زم

و  بيتخر ،يیکار روستا يرویو کاهش ن ینیشهرنش

به  دیتول يهانهاده وخاک، کمبود منابع  شيفرسا

 يهایآب در دسترس، آلودگ زانیخصوص م

ه استفاده گسترده از سموم ب ازیو ن یطیمحستيز

و از  ياگلخانه يها، انتشار گازهاکشو آفت يیایمیش

افت  ،يانرژ يباال متیق ،یطیمحستيرفتن تنوع ز نیب

 ريو سا يکشاورز قاتیتحق نهیدر زم يگذارهيسرما

 هیعل يجد يديتهد یاست که همگ ودهمسائل روبرو ب

 يزهااین نیو تأم روندیغذا به شمار م یجهان دیتول

 کنندیمواجه م يتريجد يهابشر را با چالش يیغذا

(Hassanein et al.,2016.)  با توجه به موقعیت آب و

هوايی کشور ايران و همچنین مسائل مربوط به تامین 

غذاي سالم مورد نیاز و سیاست هاي دولت در جهت 

پاسخگويی به نیازهاي مصرفی جمعیت، با الگو برداري از 

ر سال هاي اخیر، کشاورزي در محیط کشورهاي موفق د

1کنترل شده به عنوان راهکار اصلی برون رفت از  

مشکالت بخش کشاورزي )افزايش تولید محصوالت 

کشاورزي سالم و همچنین استفاده بهینه از آب و خاک 

کشور و ايجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزي( مورد 

در توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اهمیت تولید 

محیط هاي کنترل شده ،  بهینه سازي منابع مورد نیاز و 

در حقیقت  .همچنین مبتنی بر فناوري بودن تولید است

شده با ترکیب علوم کشاورزي کشاورزي در محیط کنترل

و علوم مهندسی و تکنولوژي، به پرورش غذاي تازه، 

سالم، مغذي که عاري از مواد شیمیايی هستند 

 Anonymous,2015; Bayramoglu etپردازد می

al.,2010).) شده که مصداق کشاورزي در محیط کنترل

اي  است، يکی از آن در کشور ايران معموال کشت گلخانه

ترين اشکال کشاورزي است که در پر تقاضاترين و سخت

ها، کشت هاي در آب و کشت ترکیب با مسائل گلخانه

ست. اي محبوب شده اطور فزايندههاي بدون خاک، به

تر است و ورشده بسیار بهرههاي کنترلکشت در محیط

زيست موجب حفاظت از منابع آب و زمین و محیط

شده در حقیقت اصالح شود. کشت در محیط کنترلمی

محیط طبیعی براي دستیابی به رشد مطلوب گیاهان 

تواند شامل تغییرات در محیط است. اين تغییرات می

منظور بوط به ريشه گیاه و بههاي مرهوايی گیاه يا محیط

افزايش عملکرد محصول، افزايش طول دوره رشد گیاه و 

هاي کشت باز مرسوم طور کلی مسائلی که در محیطبه

 (.Jensen,2001نیست باشد)

از  یکيهمواره  کهنيبا توجه به ا ،گرياز طرف د
ها جهان در طول قرن يکشاورز يهاچالش نيترمهم

و  يیغذا تیبهبود امن کم،يو  ستیخصوص در قرن ببه
                                                                                  
1.   Controlled Environment Agriculture (CEA) 
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در حال افزايش و متنوع  يتقاضا نیبرآورده کردن و تأم
در  براي مواد غذايی و ساير محصوالت سالم بوده است

کشور ايران نیز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است 
« ب»نامه اجرايی بند محصول سالم در آيینو  منظور از 

که  محصولی استتوسعه، ( قانون برنامه چهارم ۶1ماده )
عاري از عناصر و ترکیبات سمی و آالينده بوده و يا با 

 تولیدشده باشد (MRLs) مانده مجازرعايت حداکثر باقی
توان گفت محصول سالم يا با استناد به اين تعريف، می و

هاي تولید ها و روشتواند ماحصل اعمال دستورالعملمی
در اين حالت عاري  ارگانیک )کشاورزي زيستی( باشد که

از عناصر و ترکیبات سمی و آالينده است و به آن 
شود يا محصول به دنبال محصول ارگانیک اطالق می

هاي تولیدي به دست ها و روشاعمال ساير دستورالعمل
آورده باشد و عناصر و ترکیبات سمی و آالينده در 

باشد  (MRLs) مانده مجازمحصول کمتر از حداکثر باقی
ها، يا عملیات خوب کی از اين دستورالعملکه ي

است که به  (MRLs) مانده مجازکشاورزي حداکثر باقی
، لذا .(Helali,2014) شودمنتهی می GAP تولید محصول

 يغذا نیباهدف تأم يشاورزمحصوالت ک يباال دیتول
(. Poisot,2007قرار داشته است) تيمردم، همواره در اولو

و  یکاف يغذا نیبحث تأمگفت  توانیم یطور کلبه
از  یکي یطیمحستيشدن آن با مسائل زسالم و مواجه

. در باشدیم يعلم کشاورز نهیمسائل در زم نيترمهم
و  اتج يگروه سبز ز،یمختلف ن يیمحصوالت غذا نیب

استفاده  يها و نحوهآن يمصرف باال لیبه دل جاتیفیص
 گروه شوندیصورت خام استفاده مکه معموالً به

 .شوندیمحسوب م يترحساس
طی سالیان مختلف و بر مبناي اقتضائات هر دوره، 
نظام هاي کشاورزي مختلف با ايدئولوژي و اهداف خاص 
شکل گرفته اند و در جاي خود داراي ارزش و اعتبار 
هستند اما گاهی تفکرات افراطی و تک بعدي مانع 
توسعه و پیشرفت آنها شده است و بر معايب آنها 

وش نهاده است. با جمع بندي نتايج علمی مختلف سرپ
می توان گفت امروزه کشاورزي در محیط کنترل شده، 
شکل کامل شده اي از نظام هاي پیش از خود می باشد. 

 یاست که مطالعات متعدد علم نيتوجه امسئله قابل
 زیآمتیکه استقرار و توسعه موفق دهندینشان م
از  يانتقال کشاورز ايشده و کنترل طیدر مح يکشاورز

شده براي تولید محصول سالم کنترل طیباز به مح يفضا
و  یفرع يهاستمیها و ساز مؤلفه ياديبه تعداد ز

 یبستگ یو داخل یخارج رگذاریدرک عوامل تأث نیهمچن
و در نظر گرفته  شدهيیشناسا یدرستبه ديدارد که با

 مناسب جهت يهايزيربرنامه يشوند و بدون شک برا
عوامل و  يیبه شناسا ازین ،ينظام کشاورز نيتوسعه ا

 .(Shamshiri et al.,2018)مختلف آن دارد يهامؤلفه
بنابر اين با توجه به مطالب مذکور، اين پژوهش به طور 
اختصاصی به بررسی عوامل سطح کالن يا محیط 
خارجی موثر بر توسعه اين سیستم ها از ديدگاه خبرگان 

 در اين امر، پرداخته است.و کارشناسان متخصص 
و  طياز شرا حیدر ابتدا به منظور کسب شناخت صح

در کشور در جهت اهداف  یفیو ص يسبز دیتول تیوضع
 تیمنبع موثق و معتبر از وضع کيپژوهش و اعتماد به 

در کشور ، به خصوص در مناطق  یفیو ص يسبز دیتول
منتشر شده توسط  یرسم يقابل مطالعه به آمار نامه ها

 جياساس نتا نيمراجعه شد، بر ا يوزارت جهاد کشاورز
 یفیو ص يکشت سبز رينشان داد که مجموع سطح ز

 زین دیتول زانیهکتار و م 5/1125۶در حدود  يگلخانه ا
، گزارش شده است. 98 یتن در سال زراع ۶/27۶1۶31

 یفیو ص يکشت سبز رياساس مجموع سطح ز نيبر ا
باز است در  يفضا کشت ريدرصد سطح ز 5/1گلخانه،  

باز  يبرابر فضا 10آن حدودا  دیتول زانیمکه  یحال
 يگرفت که توسعه فضاها جهیتوان نت یاست، لذا م

در جهت انتقال کشت از  يیکنترل شده و ارائه برنامه ها
عملکرد  شيشده عالوه بر افزاکنترل يباز به فضا يفضا

 منابع و صرفه ريراندمان سا شيدر واحد سطح به افزا
شود، همان طور  یز منجر میدر مصرف نهاده ها ن يیجو

 يموضوع در گزارشات وزارت جهاد کشاورز نيکه به ا
 نیشده زماشاره شده است، به عنوان مثال سطح اشغال

آزاد حدود  يدر فضا یفیو ص يتوسط محصوالت سبز
هر  دیتول زانیمصرف آب بر اساس م زانیبرابر و م 10

بوده است؛  يار کشت گلخانهبراب 12محصول،  لوگرمیک
حدود  يانسبت عملکرد ساالنه کشت گلخانه کهیدرحال

 حیصح تيريآزاد است و با مد يبرابر کشت فضا 10
در ادامه به  باشد.یم ريپذامکان زیبه ارقام باالتر ن دنیرس

 يهامولفهبررسی منابع مختلف در رابطه با شناخت 
 کنترل شده طیمحدر رابطه با نظام کشت در  ازیمورد ن

پرداخته شده است. بر اين اساس يکی از مهم ترين 
موضوعات و مولفه هاي مورد نیاز، مسائل مالی و سرمايه 
پذير بودن اين نظام است. همان طور که نتايج مطالعات 

 اهانیگ يو پرورش تجار دیتولمختلف نشان می دهد، 
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 یطیمح طيشرا ديباال و در تمام طول سال با تیفیباک
باد،  ریطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظم

شده کنترل طیمح قيو ... از طر خبندانيطوفان، سرما و 
روزافزون  ازیشود و با توجه به ن تيريبه نام گلخانه مد

خارج از  جاتیفیو ص جاتيسبز يبازار از نظر تقاضا برا
 نياز سودآورتر یکيامروزه به  دیروش تول نيفصل، ا

روش  نياست؛ اما ا شدهليتبد ياورزکش يهابخش
 هیاول يگذارهيآن، سرما تیبا توجه به نوع و ماه دیتول

. همچنین بنا به گزارش هاي کندیرا طلب م یفراوان
نیز، می توان  1394وزارت جهاد کشاورزي در سال 

گفت که اعتبار و سرمايه از اصلی ترين نهاده ها و ارکان 
نکته قابل تامل اين است  تولید در اين نظام می باشد و

که اين امر در بخش کشاورزي و باغبانی با عنايت به 
محدوديت منابع مالی بهره برداران و کشاورزان، از 

در اهمیت بیشتري برخوردار است در رابطه با اين مهم، 
 Tiwari andبه نقل از  Asadi et al(2009)مطالعات 

Goyal (1998) الن در ک يهايگذارهي، به نقش سرما
 دیتأک ياگلخانه يکشت ها يهايجهت توسعه تکنولوژ

و  یمال يهاآسان به نهاده یو دسترسفراوان شده است 
 يرا ضرور هايتکنولوژ نيمنظور کاربرد ابه ياعتبار

 ايها و دولت يگذارهيها سرمااساس، آن ني. بر ادانندیم
کشت ها را  گونهنيتوسعه ا يبرا یخصوص يهاسازمان

در مطالعات مختلف، وابستگی اين نظام  .کنندیم هیصتو
به منابع مالی باال و يا اهمیت ارائه راهکارهاي مديريتی 
در جهت جذب سرمايه گذار و يا ايجاد تسهیالت مناسب 
به بهره برداران را مورد تاکید و توجه  قرار داده 

 ,.Albright and de Villiers, 2008; Barbosa et alاند)

2015; Bhanoo., 2014; Mattson.,2015; Nordey et 

al.,2017.) 

مرور مطالعات مختلف در رابطه با ساير عوامل کالن 
تاثیر گذار در رابطه با توسعه اين نظام به بحث نگاه 
اقتصادي و کسب منافع اقتصادي به عنوان يکی از مولفه 
هاي تأثیر گذار منجر شد. همان طور که در مطالعات 

ره شده است، کشت گلخانه اي و يا کنترل گوناگون اشا
شده در تمام دنیا با نگاه اقتصادي و در جهت کسب 
منافع اقتصادي همراه است، لذا که تولید با کیفیت 
خارج از فصل، بازدهی مالی را افزايش داده و به عنوان 
کسب و کاري ارزشمند و پر بازده شناخته می شود، بنابر 

مختلف اين کسب و کار به  اين مطالعه و بررسی ابعاد
خصوص بحث هاي مربوط به شناخت بازار، بازاريابی و 

در مقاالت بازار رسانی اهمیت بسیاري پیدا می کند. 
 ليدال نيتراز مهم یکيذکرشده است که  يمتعدد یعلم

نگاه کسب و کارانه به  ،1CEA يواحدها شيرشد و افزا
 و تقاضا زانیم اين نظام ها در جهت شناخت صحیح

محصوالت تازه و سالم است  يبازار مناسب برا جلب
(Despommier.,2011; Ford & Waibel.,2009; 

Specht et al.,2014; Tyson et al.,2011; Wortman & 

Lovell.,2013; Sobhani et al.,2018.) 
ترين مولفه هاي تاثیر گذار در يکی ديگر از مهم

توسعه کمی و کیفی نظام کشاورزي در محیط 
گذاري ها و قوانین، معرفی شده بحث سیاستکنترل

شده است. ماهیت خاص اين نظام، تاثیر پذيري زيادي از 
قوانین و مقرارات و بروکراسی هاي اداري را نشان می 
دهد. اين قوانین در برگیرنده قوانین ساخت و ساز 
گلخانه، مالیات ها، فروش و صادرات، قیمت گذاري ها، 

ط به صدور مجوز ها وتنظیم بازار و بروکراسی هاي مربو
و  Goggos... می باشد. به عنوان مثال در مطالعات 

King (2000 به تعديل قوانین ، )ي، مالیاتی و امنطقه
در جهت توسعه  وسازساختعوارض قانونی مربوط به 

 شدهاشارهکشت  شدهکنترلي هاطیمح زیآمتیموفق
 Asadi et(2009)که توسط يادر مطالعههمچنین  .است

al ، يعوامل بازدارنده توسعه کشت ها لیبا هدف تحل 
که فراهم نبودن  گرديد انجام شد مشخص  ،ياگلخانه

از عوامل عدم توسعه کشت ، صادرات محصوالت نهیزم
 جيبر اساس نتا نیبوده است. همچن ياگلخانه يها

مسائل مربوط به قانون کار  ،يادار يهایبروکراس ق،یتحق
 نیب نيدر ا ز،ین یسازمان يکار و مقررات ادارو اداره 

 etدر مطالعات (.Asadi et al.,2009مطرح بوده است )

al  Sierra(2008 ( نیز به پیچیدگی تنظیم مقررات ، )
 کاغذ بازي، صدور گواهینامه و ...(، اشاره شده است.

در ادامه بررسی مولفه ها تاثیر گذار در سطح کالن 
در تحقیقات مختلف به وفور به  يکی از ديگر مسائل که

آن اشاره شده است، بحث حمايت و پشتیبانی از بهره 
برداران اين نظام است به گونه اي که در يکی از 

نشان داد که عدم ، نتايج Asadi et al (2009)تحقیقات 
الزم از عوامل عدم توسعه کشت  یبانیوجود خدمات پشت

ز مهمترين اين که يکی ا ديآیحساب مبه ياگلخانه يها
براي محیط  مهیعدم سطح مناسب پوشش ب موارد بحث

                                                                                  
1.  Controlled Environment Agriculture 
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 & Daneshvar(2007)مطالعات  .هاي کنترل شده است

Alavi  نیز به عامل حمايت و پشتیبانی در توسعه کشت
هاي گلخانه اي اشاره دارد. در تحقیقات 

(2016)Jamshidi et al  نیز مولفه سازوکارهاي حمايتی و
مهمترين مولفه شناسايی شده است  پشتیبانی به عنوان

و به مهمترين معرف هاي اين مولفه نیز اشاره شده است 
که در اين بین می توان به ايجاد تشويق براي گلخانه 
داران در زمینه تولید و استفاده از نهاده هاي داخلی، 
کمک به افزايش آگاهی مصرف کننده، معرفی گلخانه 

انجمن ها و صنف  دارادن نمونه، تشکیل و حمايت از
گلخانه داران، ارائه توصیه هاي فنی، حمايت از تحقیقات 
و مراکز تحقیقاتی و ... اشاره کرد. در مطالعات 

(2003)Harkess  (2003) وHall نیز به اهمیت نظام ،
 حمايت و پشتیبانی اشاره شده است.

 

 هامواد و روش
پژوهش کمی حاضر از نظر هدف، کاربردي، از لحاظ 

ي گرد آوري داده ها، پیمايشی و از نظر رابطه بین شیوه 
همبستگی می باشد.  -متغیرها از نوع تحقیقات توصیفی

 نهی، کارشناسان و متخصصان در زمجامعه آماري تحقیق
در سازمان  امور گلخانه ها در سطح استان تهران و البرز

وزارت جهاد کشاوري، معاونت باغبانی استان تهران و 
هرک هاي کشاورزي استان تهران و البرز، شرکت ش

البرز، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 
که با توجه به محدود  بودند استان هاي تهران و البرز

 ها و تکمیل پرسشنامه داده يجمع آوربودن تعداد آنها، 
 فقره 74در نهايت و ي انجام شد سرشمار به شیوه ي
 .العه جمع آوري شداز جامعه آماري مورد مطپرسشنامه 
جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که شامل  ابزار اصلی

ويژگی هاي فردي و حرفه اي کارشناس، مقیاس هاي 
مربوط به سیاست ها و قوانین، مقیاس هاي مربوط به 
نظام هاي پشتیبانی، مقیاس هاي مربوط به مسائل مالی 
و مديريتی، مقیاس هاي مربوط به فضاي کسب و کار  و 

قیاس هاي مربوط به ساختارها و رويه هاي موجود  م
 سازي پژوهش مدل نيدر ا پردازي روش دادهبود. 

بود  يیحداقل مربعات جز کرديبا رو يمعادالت ساختار
صورت گرفت.  3Smart PLS افزار که با استفاده از نرم

از  کارشناسان يفرد هاي یژگيو یبررس يبرا نیهمچن
 .شداستفاده  25SPSS افزار نرم

 

 ها و بحثیافته
هاي فردي کارشناسان در خصوص توصیف ويژگی

 سابقه کار، ت،یسن، جنسمورد مطالعه مواردي از قبیل 
 تیوضع ،یلیو رشته تحص التیمحل خدمت، سطح تحص

 و کار يتجربه کار کشاورز ،یتيريتجارب مد ،یاستخدام
 در گلخانه، تعداد يکار ينقش و حوزه  ،يگلخانه دار

 اي یو انجام کار پژوهش يگلخانه دار یتخصص يدوره ها
مورد پرسش  کتاب در خصوص محصول سالم نيتدو

قرار گرفت. نتايج تحقیق نشان داد که میانگین سنی 
ین سال بوده است و از ب 4۶/44کارشناسان مورد مطالعه 

ت درصد آنها تجربه کار زراعی به صور 9/۶8کارشناسان 
ها تجربه کار در درصد آن 1/31شخصی داشته اند و 

ر ز دگلخانه هاي شخصی خود را داشته اند. ساير نتايج نی
 ارائه شده است. 1جدول 

 
 ويژگی هاي جمعیت شناختی پاسخگويان -1جدول 

درصد 
 فراوانی

 متغیر سطح

 جنسیت مرد 5/۶3

 تحصیالت سطح کارشناسی ارشد 4/55

 رشته تحصیلی باغبانی ۶/44

وزارت جهاد  7/25
 کشاورزي

 محل خدمت

 استخدامی وضعیت رسمی 3/70

 نقش در حوزه گلخانه کارشناس 7/25

 تخصص بر محصول سبزي و صیفی 3/47

سال  5اموزشی در  تعداد دوره دوره 3تا  1 1/31
 گذشته

7/87 
- 

شرکت در دوره اموزشی 
 گلخانه داري

4/1 
- 

تدوين کتاب يا جزوه عملی در 
بزي و صیفی سالم رابطه با س
 گلخانه اي

9/41 
- 

انجام کار پژوهشی در رابطه با 
سبزي و صیفی سالم گلخانه 

 اي

 

 هاي الگوي مفهومی پژوهشگيري سازهمدل اندازه

بعد از بیان توصیف کلی در مورد ويژگی هاي 

پاسخگويان پژوهش، در اين مرحله، اعتبار سنجی مدل 

دا وضعیت تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در ابت

ساختارهاي عاملی براي بررسی اندازه گیري متغیرهاي 

پنهان مدل مورد ارزيابی قرار گرفت که بر اساس نتايج 

 t، که در ارتباط با مقادير بارهاي عاملی و مقادير 2جدول
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تهیه گرديده، همه ي نشانگرهاي انتخابی براي سنجش 

بودند،  9۶/1بزرگتر از  tي مدل داراي آماره سازه ها

 يبرا یانتخاب هايگرفت نشانگر جهینتبنابراين می توان 

 از و اند انتخاب شده یسنجش سازه متناظر به درست

مدل  هايسازه يرگیاندازه يبرا قبولی قابل سطح

است. براي پايايی سنجی مدل اندازه گیري نیز برخودار 

باخ و پايايی ترکیبی استفاده از شاخص هاي آلفاي کرون

شد. با توجه به مقادير گزارش شده ضرايب آلفاي 

کرونباخ و پايايی ترکیبی براي همه سازه ها، مناسب 

بوده است و پايايی درونی باالي مدل مورد تايید می 

 باشد.

 
 پايايی سنجی مدل پژوهش -2جدول

 معرف ها سازه
بار 

 عاملی
 t آماره

سطح 
معنا 
 داري

نظام
ي 

ها
ی

پشتیبان
 902/0 308/35 001/0 (S5ايجاد پوشش بیمه اي مناسب در حوزه تولیدات گلخانه اي در کشور ) 
 900/0 139/32 001/0 (S4) دسترسی تولید کننده به نهاده ها و امکانات الزم و با کیفیت و متنوع

 889/0 823/24 001/0 (S2ه هاي گوناگون )دسترسی تولیدکنندگان به مشاورين تخصصی در زمین
 819/0 235/13 001/0 (S1سطح پیوند واحدهاي کنترل شده کشت با موسسات پژوهشی و مراکز رشد فناوري )

 817/0 931/17 001/0 (S3) تامین تسهیالت مناسب جهت انبار داري مدرن محصوالت گلخانه اي

ب و کار
ي کس

ضا
ف

 832/0 574/24 001/0 (B4)ر مناسب فروش مستقیم محصوالت گلخانه ايتالش براي راه اندازي بست 
 820/0 ۶89/14 001/0 (B6) يداد مناسبت آموزش هاي گلخانه داران براي تولید محصوالت بازار محور و کشاورزي قرار

   وجود پايگاه اطالعاتی در رابطه با سلیقه و عادات مصرفی محصوالت گلخانه اي در هر منطقه 

(B3) 
795/0 202/13 001/0 

 7۶5/0 449/11 001/0 (B1( )مناسب بودن توان تامین شخصی بخشی از سرمايه الزم توسط گلخانه دار )آورده شخصی
 748/0 511/9 001/0 (B5)مناسب بودن آگاهی بخشی عمومی در خصوص مصرف محصوالت گلخانه اي

 715/0 757/10 001/0 (B2)مناسب بودن تحلیل بازار خارجی محصوالت گلخانه اي

ن
ت ها و قوانی

سیاس
 

رل سیاست هاي حمايتی اقتصاد کالن کشور از تولیدات سبزي و صیفی سالم محیط هاي کنت
 (P4)شده

791/0 293/15 001/0 

 782/0 718/13 001/0 (P8) سیاست هاي حمايتی موجود در جهت رقابتی کردن تولید محصوالت گلخانه اي در کشور
 781/0 022/14 001/0 (P5)ي سیاست هاي مرتبط با توسعه شهرک هاي گلخانه ايکار آمد

 773/0 452/14 001/0 (P7)کارآمدي سیاست هاي دولت در تجارت بین الملل محصوالت کشاورزي
ا بي مرتبط ه هاباال بودن بروکراسی اداري در سازمان هاي دولتی در رابطه با مصوبات و آيین نام

 (P3) سبزي و صیفی تولید محصوالت
712/0 302/13 001/0 

 704/0 429/8 001/0 (P6)کارآمدي سیاست هاي مرتبط با انرژي در بخش کشاورزي
 700/0 9۶1/11 001/0 (P9) عادالنه بودن سیاست هاي تعیین قیمت محصوالت گلخانه اي

 ۶98/0 784/10 001/0  (P10) سهولت رويه هاي قانونی جهت دريافت مجوز ها و پروانه هاي مورد نیاز
 ۶۶8/0 1۶4/9 001/0 (P1)تدوين استانداردهاي مناسب و بومی در هر منطقه براي نوع سازه و محصول

 ۶55/0 337/9 001/0 (P2)سیاست گذاري براي ايجاد سیستم هاي نظارت بر تولید محصول سالم 

ساختارها و رويه
ها

 

 83۶/0 759/21 001/0 (SP5)لخانه اي در کشورمناسبت تالش براي توسعه فناوري تولیدات گ
 تصويب، راه اندازي و بستر سازي مناسب جهت سهولت در دريافت مجوزها و پروانه هاي مورد نیاز

(SP2)  
757/0 7۶5/11 001/0 

ده شرل کنت يها طیشده در مح دیمحصوالت تول يکشور در حوزه فناور يازهایمطلوب ن يیجانما
  (SP1)کشور  یقاتیتحق يدر برنامه ها

739/0 080/11 001/0 

و  ارتباط و همکاري مناسب و سازمان دهی شده گلخانه داران با نهادهاي ذيربط دولتی
  (SP3)خصوصی

۶9۶/0 259/7 001/0 

 ۶80/0 523/9 001/0  (SP4)تقويت تعامالت گلخانه داران با برنامه هاي اموزشی دانشگاهی

ی و 
ت مال

تسهیال
ی

مديريت
 

ده  رسی به تسهیالت و اعتبارات بانکی براي تاسیس و مديريت واحدهاي کشت کنترل شدست
 (F1)سبزي و صیفی

847/0 254/23 001/0 

 840/0 295/24 001/0 (F2)منطقی بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
 7۶3/0 815/12 001/0 (F4)تمايل بخش خصوصی به سرمايه گذاري و توسعه محیط هاي کنترل شده کشت

 758/0 804/10 001/0 (F3)مناسب بودن تعرفعه هاي مربوط به نهاده هاي مصرفی در گلخانه
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مدل از  يسازه ها يهمگرا يیروا یبه منظور بررس

ه کاستخراج شده استفاده شد. همان طور  انسيوار اریمع

باالتر از حد  ريدهد، مقاد ینشان م 3 جدول جينتا

 یيهمگرا يینشان از رواهر سازه،  يبرا 5/0استاندارد 

 .مناسب آن سازه دارد

 
 يریگ اندازه يینها مدل یسنج يیايپا و يیروا -3جدول 

 پژوهش يها مولفه

 سازه اصلی
سازه 
 فرعی

آلفاي 
 کرونباخ

پايايی 
 ترکیبی

میانگین 
واريانس 

 استخراج شده
نظام 

 پشتیبانی
5 91۶/0 938/0 750/0 

فضاي کسب 
 ارو ک

۶ 871/0 903/0 ۶09/0 

سیاست ها و 
 قوانین

10 901/0 918/0 530/0 

ساختارها و 
 رويه ها

5 797/0 8۶0/0 553/0 

تسهیالت 
مالی و 
 مديريتی

4 817/0 879/0 ۶45/0 

 

همچنین، به منظور بررسی روايی تشخیصی سازه 

هاي مدل از رويکرد فورنل الرکر و شاخص چند خصیه 

تفاده شد.  بررسی معیار اي به تک خصیصه اي اس

الرکر در اينجا به وسیله يک ماتريس صورت می  -فورنل

پذيرد که خانه هاي اين ماتريس حاوي مقادير ضرايب 

مربوط به هر  AVEهمبستگی بین سازه و جذر مقادير 

سازه است. بر اساس اين معیار، معرف هاي تعیین شده 

قطر براي اندازه گیري سازه هاي موجود با توجه به 

ماتريس که از همه ي همبستگی هاي ديگر سازه ها با 

 ، داراي روايی تشخیصی الزم هستندآن سازه باالتر است

 

 

 

 

 

 

 

 

ي پژوهش با ریاندازه گ يیمدل نها یسنجروايی  - 4جدول 

 ازهسالرکر -رويکرد فورنل
 5 4 3 2 1 سازه

کسب  يفضا
 (1) و کار

780/0 - - - - 

تسهیالت 
مالی و 

مديريتی 
(2) 

۶03/0 803/0 - - - 

سیاست ها و 
 (3قوانین )

۶24/0 ۶07/0 728/0 - - 

ساختارها و 
 (4رويه ها )

752/0 704/0 ۶54/0 7۶4/0 - 

نظام 
پشتیبانی 

(5) 
774/0 785/0 ۶55/0 755/0 8۶۶/0 

 

همچنین، با توجه به نتايج روايی تشخیصی به روش 

به چند خصیصه اي که مقادير مقادير تک خصیصه اي 

می باشد، نتايج فورنل و الرکر تايید می  9/0آن کمتر از 

 شود)

 (.5جدول 

 

  يریاندازه گ يیمدل نها یسنج يیروا -5جدول 

 HTMT اریپژوهش با مع

 5 4 3 2 1 سازه
 يفضا

کسب و 
 (1) کار

- - - - - 

تسهیالت 
مالی و 

مديريتی 
(2) 

۶98/0 - - - - 

سیاست 
ها و 

قوانین 
(3) 

۶93/0 ۶7۶/0 - - - 

ساختارها 
و رويه ها 

(4) 
895/0 853/0 753/0 - - 

نظام 
پشتیبانی 

(5) 
8۶7/0 895/0 708/0 870/0 - 
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 پژوهش یمفهوم يالگو يمدل ساختار

ندازه با پايان مرحله روايی و پايايی سنجی مدل ا

گیري و اطمینان از دقت نشان گرها و سازه ها در اندازه 

گیري مفاهیم و متغیرهاي مرتبط، در مرحله بعد، به 

ارزيابی کیفیت مدل ساختاري پژوهش پرداخته شد، 

استفاده  t، 2F,،2R 2Qآماره  يها اریمنظور از مع نيا يبرا

، براي سازه هاي tبا توجه به مقادير آماره  شده است.

ريه محیط خارجی موثر بر تولید سبزي و صیفی سالم نظ

در قالب فناوري محیط کنترل شده کشت) فضاي کسب 

و کار، ساختارها و رويه ها، نظام پشتیبانی، تسهیالت 

مالی و مديريتی و سیاست ها و قوانین(، که باالتر از حد 

می باشد، ضرايب مسیر مربوط به اين سازه  9۶/1آستانه 

با ارزيابی محیط خارجی موثر، معنی دار ها در ارتباط 

نیز معیاري است که براي متصل کردن   2Rبوده.  معیار 

سازي معادالت گیري و بخش ساختاري مدلبخش اندازه

رود و نشان از تاثیري دارد که يک ساختاري به کار می

  2Rمتغیر برون زا بر يک متغیر درون زا می گذارد. دامنه 

شد و مقادير بزرگتر، سطح دقت از صفر تا يک می با

،  19/0باالتري را نشان می دهند. با توجه به سه مقدار 

پیشنهاد شده توسط هاير و همکاران در  ۶7/0و  33/0

، به عنوان مالک براي مقادير ضعیف، 200۶سال 

متوسط و قوي، مقادير به دست آمده در مدل حاضر در 

به مقدار سطح قوي ارزيابی می شوند. همچنین با توجه 

استاندارد بتا و معیار حجم اثر در جدول می توان گفت 

به ترتیب سه سازه نظام پشتیبانی، ساختارها و رويه ها و 

فضاي کسب و کار بیشترين سهم و دو سازه سیاست ها 

و قوانین و تسهیالت مالی و مديريتی سهم کمتري را در 

تبیین واريانس محیط خارجی موثر بر تولید سبزي و 

 اند.فی در محیط هاي کنترل شده کشت داشتهصی

در ارتباط با تناسب پیش بین مدل الزم به ذکر است 

( براي سازه 2Qبا توجه به مقدار معیار تناسب پیش بین )

هاي دورن زا مدل، که شدت آن با سه مقدار کمتر از 

و بیشتر از  35/0تا   035/0، بین ( ≤ 035/0) 035/0

به ترتیب نشان دهنده يک تعیین می شود که   35/0

سازه برون زا داراي تناسب پیش بین کوچک، متوسط و 

يا بزرگ براي يک سازه درون زا است، می توان نتیجه 

گرفت اين مقادير از تناسب پیش بین مدل در مورد 

سازه هاي درون زا حمايت می کند و مدل قابلیت پیش 

 بینی روابط ساختاري را دارد) 

 
پژوهش و  يمولفه ها يمدل ساختار تیفیک یابيارز: ۶جدول 

 رتبه بندي آن ها

.) 

 
 پژوهش و رتبه بندي آن ها يمولفه ها يمدل ساختار تیفیک یابيارز: ۶جدول 

مولفه تشکیل دهنده محیط 

 خارجی
 رتبه 2R 2F 2Q نتیجه .t STDE Sigآماره  بتا

 3 412/0 085/3 755/0 پذيرش 001/0 038/0 588/22 8۶9/0 فضاي کسب و کار

 2 3۶2/0 101/3 75۶/0 پذيرش 001/0 035/0 834/24 870/0 ساختارها و رويه ها

 1 5۶8/0 ۶57/4 823/0 پذيرش 001/0 03۶/0 200/25 907/0 نظام پشتیبانی

 4 392/0 122/2 ۶80/0 پذيرش 001/0 051/0 10۶/1۶ 824/0 تسهیالت مالی و مديريتی

 4 325/0 118/2 ۶79/0 پذيرش 001/0 044/0 35۶/18 824/0 سیاست ها و قوانین
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 صیفی سالم به منظور تولید سبزي و CEAضرايب مسیر و بارهاي عاملی مدل مولفه هاي محیط خارجی موثر بر توسعه  -1شکل 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها

توسعه محیط هاي کنترل شده کشت با رويکرد 

تولید محصول سالم و رشد تجارت در بخش کشاورزي، 

يکی از راهکارهاي توسعه پايدار اين بخش می باشد. در 

حقیقت می توان گفت کشاورزي در محیط کنترل شده 

يک نظام تولیدي است که بر شیوه هاي علمی و مدرن 

از اين شیوه ها و مد کشاورزي تکیه دارد و با استفاده 

نظر قرار دادن مسائل زيست محیطی، به اقتصادي بودن 

و بازده تولید نیز توجه کافی دارد. توسعه اين نظام، 

مخصوصا با توجه به شرايط خاص کشور از نظر تنوع 

رشد سريع اقلیم، سطح دسترسی به منابع تولید، 

اقتصادي و فرهنگی کشور، رشد جمعیت شهرنشین، 

منابع آب و خاک در اطراف شهرهاي پر محدوديت 

جمعیت، عالقه به تولید و مصرف محصوالت خارج از 

فصل، وجود بازارهاي مصرف در کشورهاي همجوار، 

و ...  وجود نیروي جوان و تحصیل کرده بخش کشاورزي

راهکار بسیار مناسبی می باشد و با توجه به برنامه هاي 

است. اما با کالن کشور، حرکت به سمت آن آغاز شده 

توجه به سرعت حرکت به سمت توسعه اين واحدها و 

همچنین با توجه به ماهیت آنها از نظرعلمی بودن و  

هزينه بر بودن، شناسايی و مديريت مولفه هايی که 

منجر به توسعه پايدار و موفقیت اين نظام می شوند، 

مثمر ثمر خواهد بود. نتايج اين پژوهش نشان داد که 

نیاز هاي توسعه کشت در محیط هاي  يکی از پیش

کنترل شده ارتقاء محیط نهادي است. با توجه به يافته 

هاي تحقیق، درصد قابل توجهی از کارشناسان مسئول 

درحوزه گلخانه مدارک تحصیلی مرتبط ندارند. با توجه 

به تخصصی بودن بحث هاي اين حوزه ضرورت دارد در 

رکنان و مديران قالب نظام ارتقاء صالحیت حرفه اي کا

آموزش هاي الزم به اين گروه ارايه گردد و امکان 
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ظرفیت سازي پیوسته کارشناسان حوزه گلخانه از طريق 

تولید و انتشار محتوا و آموزش حرفه اي فراهم گردد. 

البته آموزش کارشناسان تخصصی مديريت گلخانه نیاز 

به زيرساخت هاي مناسب و گلخانه هاي آموزشی دارد 

شنهاد می شود توسط وزارت جهاد کشاورزي با که پی

همکاري بخش خصوصی در اين زمینه، اين زيرساخت 

ها فراهم گردد. عالوه بر آموزش، بر اساس نظرات 

کارشناسان مولفه هاي نظام پشتیبانی، ساختارها و رويه 

ها، فضاي کسب و کار، تسهیالت مالی و مديريتی و 

بیشترين اثر گذاري نهايتا، سیاست ها و قوانین داراي 

هستند. اين يافته نیز حاکی از آن است که مهمترين 

الزام محیطی توسعه کشاورزي در محیط هاي کنترل 

شده، مرتبط با مولفه طراحی يک سامانه حمايت از 

تصمیم و پشتیبانی، بهبود رويه ها و فرآيند هاي قانونی 

و مقرراتی کسب مجوز ها و دريافت خدمات و ارايه 

ت اعتباري مناسب در اين رابطه، می باشد. به تسهیال

نظر میرسد بخش قابل مالحظه اي از ظرفیت هاي 

پشتیبانی نهادي در بخش خصوصی وجود دارد که می 

تواند ساماندهی و در قالب خدمات تعريف شده به 

 متقاضیان ارايه گردد.

بر اساس نتايج پژوهش، در اين سطح از توسعه 
ر اساس ارزيابی کارشناسان، محیط هاي کنترل شده، ب

مهمترين مولفه تاثیر گذار و مورد نیاز تولید کننده در 
گروه حمايت و پشتیبانی قرار گرفته است. بر اساس 
نظرات ارائه شده توسط کارشناسان در اين پژوهش در 
بخش نظام پشتیبانی می توان چنین استنباط کرد که 

مل يک طیف پشتیبانی هاي مورد نیاز تولید کنندگان شا
يا زنجیره اي وسیع می باشد که شامل حمايت هاي 
علمی و فنی )قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید(، 
حمايت هاي مشاوره اي) در زمینه هاي بازرگانی، 
بازاريابی و  تهیه منابع و نهاده هاي مناسب( و الزامات 
زير ساختی و مديريت ريسک، می باشد. بر اساس نتايج 

عاملی، ايجاد پوشش بیمه اي مناسب در حوزه  تحلیل
تولیدات گلخانه اي کشور و بهبود سطح دسترسی تولید 
کننده به نهاده ها و امکانات الزم از اهمیت باالتري 
نسبت به ساير خدمات پشتیبانی برخوردار می باشند. 
اين يافته ها با نتايج برخی تحقیقات ديگر همسو می 

 ;Asadi et al.,2009 Daneshvar & Alavi.,2009باشد )

Jamshidi et al.,2015; Harkess.,2003; Hall.,2003; .)

بر اين اساس پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت 
نظام کشاورزي در محیط کنترل شده به عنوان نظامی 
پیشرو و علمی، نیاز هاي حمايتی تولید کنندگان مورد 

ج نشان داد و همان طور که نتاي ارزيابی قرار گیرد
حمايت ها و پشتیبانی مورد نیاز شامل طیف گسترده اي 
از خدمات علمی، فنی، مشاوره اي و زير ساختی است. 
لذا توصیه می شود که نسبت به ايجاد يک سازو کار و 
برنامه پشتیبانی و حمايت از واحدهاي کنترل شده 
کشت در سطوح عالی سیاست گذاري وبرنامه ريزي در 

هاد کشاورزي اقدام و ظرفیت هاي الزم سطح وزارت ج
 بخش خصوصی در اين زمینه ايجاد و تقويت شود.

ساختارها و  تيريپژوهش، مد يآمار جيبر اساس نتا
ر در گذا ریرتبه تاث نیدوم زینظام ن نيتوسعه ا يها هيرو

 نیبوده است و در ب CEA يسطح کالن توسعه واحدها
ش، بر اساس بخ نيا نییاستفاده شده در تب يمعرف ها

 مورد ي هايتوسعه فناور ينظرات کارشناسان، تالش برا
ر و بست يراه انداز ب،يو تصو ياگلخانه  داتیتول ازین

مجوزها و پروانه  افتيمناسب جهت سهولت در در يساز
اص را به خود اختص یبار عامل نيشتریب از،یمورد ن يها

 ،دينظام جد نيا یعلم تیداده اند. لذا با توجه به ماه
 زشدر کل زنجیره ار آن ازیمورد ن يها يتوجه به فناور

 با ها يفناور نيا نیفراوان دارد که شناخت و تام تیاهم
 دگان، بخش هايکنن دیتول نیارتباط موثر ب يبرقرار

شرکت هاي خصوصی و دانش بنیان،  و توسعه قیتحق
به نظر  يضرور سرمايه گذاران و  هیدانشگاتحقیقات 

رويه ها و شود که  یم شنهادیپ نیرسد. همچن یم
 ها کننده دیجهت ارتباط تول یمناسب دستورالعمل هاي

با  یو دانشگاه یخصوص ينهادها ،یدولت هاي با نهاد
طراحی و  ارايه خدمات و توسعه شبکه نهاديهدف 
 گردد.تدوين 

سومین مولفه کالن تاثیر گذار در توسعه نظام 
کسب و کشاورزي در محیط هاي کنترل شده، فضاي 

کار است. در اين مولفه، معرف هايی از قبیل بازار 
تضمین شده فروش، تولیدات بازار محور و تحلیل 
مناسب بازار، بیشترين بار عاملی را به خود اختصاص 

 يک به عنوان در مطالعات انجام شده، بحث بازار داده اند.
که  دهشناخته شو پتانسیل براي توسعه اين نظام فرصت 

ها در  ینگران نياز بزرگتر یکي. شود تيريمدی بايد بخوب
شده  دیبازار فروش محصوالت تول نیتضم نه،یزم نيا

 طيشرا لیمحصوالت به دل نيا عتایطب .ستا گلخانه اي
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 يها نهيو بحث سالمت محور بودن آنها، هز دیتول ژهيو
باز  يمتعارف در فضا ي وهیبه ش دیبه نسبت تول يشتریب

 نیبه هم.  شود یآنها گران تر م دیدارند و در اصل، تول
 تیفیک و حیصح تيريبا مداين محصوالت بايد  نسبت 

بازار  ختلف،م لياوقات به دال یاما گاهباالتر تولید شوند، 
کنندگان  دیمحصوالت را نداشته و تول نيمصرف کشش ا

. لذا توصیه می شود با سازد  یرا با مشکل روبه رو م
ت محصوال یمعرفت در جه درست يها يگذار استیس

 زيتماو  يبه بازار مصرف و شفاف ساز سالم گلخانه اي
اقدامات اساسی صورت گیرد. در  ،آن با محصول متعارف

همین راستا اصالح ساختار بازار و زير ساخت هاي 
مربوطه و ايجاد بسترهاي فروش نوين بر پايه استفاده از 

ا نیز کالن داده ها، ضروري به نظر می رسد. اين يافته ه
تايید کننده نتايج تحقیقات مختلف است 

(Despommier.,2011; Specht et al.,2014; Tyson et 

al.,2011; Wortman & Lovell.,2013.)  جمع  کيدر
توان گفت نظام  یبر اساس نظر متخصصان م یکل يبند

شود و هر  تيتقو ديدر ابعاد گوناگون با زیاطالعات بازار ن
 اریتواند اثرات بس یم نهیزم نياخالء در  ايگونه نقص 

کنترل شده  ي نهيپر هز يبر روند توسعه واحدها یمنف
 يیشناسا و لیکه با تکم یدر صورت .کشت داشته باشد

را هم از  داتیتوان روند تول یخصوص م نياطالعات در ا
بر اساس آن اطالعات به  یفیو هم از نظر ک ینظر کم
سرمايه گذاري نا  و مانع از مناسب توسعه داد يگونه ا

 کار آمد در اين حوزه شد.

در رابطه با اهمیت تسهیالت مالی و مديريتی که 
يکی ديگر از عوامل تاثیر گذار کالن توسعه واحدهاي 
نظام هاي کشاورزي در محیط هاي کنترل شده است 

که تولید کننده يا کشاورز مخصوصا اگر می توان گفت 
به ايجاد و توسعه در سطح خرد باشد، به تنهايی قادر 

اين نظام نخواهد بود و ذينفعان مختلف بايد در تعامل با 
يکديگر اين اهداف را پیش ببرند. اما بر اساس مطالعات 
انجام شده، مشارکت ذينفعان تنها با تامین منفعت هر 

بخش امکان پذير است. پس براي جلب نظر سرمايه 
وصی(، گذار، تولید کننده و ساير بخش ها)دولتی يا خص

شفافیت منفعت و سود هر بخش بايد بر مبناي الگو هاي 
تدوين شده، مشخص و شفاف باشد. تامین تسهیالت 
اعتباري مناسب و ارايه مشاوره مالی و سرمايه گذاري به 
واحد هاي گلخانه اي به ويژه انواع کوچک مقیاس امري 
ضروري است که با حمايت شرکت هاي بخش خصوصی 

 ير است.اين امر امکان پذ

سیاست گذاري و قانون گذاري نیز يکی ديگر از 
ي مولفه هاي کالن موثر بر توسعه واحدهاي بهره بردار

در محیط هاي کنترل شده است. البته اينکه بر اساس 
 نتايج پژوهش اين مولفه به عنوان کم اثر گذار ترين
مولفه کالن معرفی شده است به دلیل سطح توسعه 

اي زان عملکرد آن و سطح فناوري هيافتگی اين نظام، می
مورد استفاده آن در حال حاضر در کشور می باشد . 
بديهی است سطوح توسعه يافتگی مختلف اين نظام، 
نیازمندي هاي متفاوتی به سیاست و قوانین دارد به 

ر عنوان مثال در صورتی که تمرکز تولیدات اين نظام ب
 ازمندي بهنیاز داخل باشد، می توان اظهار کرد که نی

قوانین مناسب جهت صادارت محصول در درجه اهمیت 
خاصی قرار نخواهد داشت. به طور کلی می توان گفت 
اصالح قوانین دست و پا گیر و همچنین وضع قوانین 
جديد با ثبات و در عین حال منعطف بر مبناي شرايط 

 وین هر دوره، می تواند منفعت ذينفعان اين نظام را تعی
و نقش بسزايی در توسعه اين واحدها  تضمین نمايد

 داشته باشد.

 
 سپاسگزاري

اين پژوهش با حمايت مالی دانشگاه تهران و صندوق 
حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور )طرح شماره 

که از اين دو نهاد محترم   ( اجرا شده است98002929
 تشکر و قدر دانی میگردد..  
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