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 چکيده

ايرن  . بوده اسرت  در دشت ورامينها  ای و عوامل مؤثر بر سودآوری آن ارزيابی اقتصادی واحدهای گلخانههدف اين تحقيق، 
جامعه آمراری ايرن پرژوهش، شرامل     . انجام گرفته استهمبستگی بوده كه با استفاده از روش پيمايشی   ر تحقيق از نوع توصيفی

با استفاده از جدول كرجی و مورگان و با توجره بره حجرم جامعره     . بودندهای داير و زير كشت دشت ورامين  برداران گلخانه بهره
ابرزار  . هرا انتخرا  شردند     ، نمونهای گيری تصادفی طبقه نفر برآورد گرديد كه با استفاده از روش نمونه 011ها  آماری، تعداد نمونه

دست آمد و پايرايی  بهكشاورزی نظران در حوزه  ای بود كه روايی آن با كسب نظراا اساتيد و صاحب اصلی اين تحقيق پرسشنامه
 011/0ميانگين شاخص سودآوری درآمد بره هزينره    داد كههای تحقيق نشان يافته. آن از طريق محاسبه آلفای كرونباخ تأييد شد

كاری كشاورز، سطح تحصيالا، درآمد سا نه كشاورزی، مساحت گلخانره، ميرزان اسرتفاده از    بين متغيرهای تجربه بوده است و
نترايج حاصرل از تحليرل    . داری وجود دارد منابع اطالعاتی و دانش فنی با شاخص سودآوری درآمد به هزينه رابطه مثبت و معنی

نی، مساحت گلخانه، تجربه كشاورزی، درآمد كشاورزی و ميرزان اسرتفاده از   پنج متغير دانش فرگرسيون نيز حاكی از آن بود كه 
درصرد از   9/90ترين متغيرهای مستقل مؤثر بر تبيين شاخص سودآوری درآمد به هزينه بوده كه در مجموع  منابع اطالعاتی مهم

تی چون افزايش سطح دانش فنی و دسترسی و شود كه با اقداما در انتها پيشنهاد می. تغييراا متغير وابسته تحقيق را تبيين كردند
 .استفاده كشاورزان از منابع اطالعاتی، شاخص سودآوری درآمد به هزينه بهبود بخشيده شود

 

 .، دشت ورامين، گلخانهشاخص سودآوری درآمد به هزينه ارزيابی اقتصادی، :های كليدیواژه
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 مقدمه

 معطوف خود به را دانشمندان توجه منابع، از استفاده بهينه و مذا و انرژی كمبود های بحران بر ملبه حاضر، قرن در

 بيشرتر،  كميرت  و كيفيرت  برا  موادمذايی دستيابی به برای توليد جديد های روش ارائه به منجر رويکرد اين. است داشته

 در آن كره سرابقه كراربرد    جديرد  هرای  روش يکری از  (.0110، 0بري  ) است سطح شده در واحد كمتر هزينه با همراه

جرای   بره  توليرد  بررای  ها در آن كه است هايی از گلخانه برداری رسد، بهره نمی دهه دو از بيش به سوم جهان كشورهای
 (.0111، 0نگيندنيزا)شود  می استفاده شده ايجاد فضای از سطح

 اختيار در محدود آ  و زمين كه بردارانی به بهره جديد، فنون از استفاده با همراه فشرده، برداری و بهره گلخانه ايجاد

 كسرب  به قادر محصول، بهتر و كيفيت عملکرد افزايش دليل به ها، محدوديت رمم علی كه دهد می امکان را اين دارند،

 عوامل كنترل در چنين محدوديت هم و آ  و خاک های محدوديت لحاظ به فعلی، شرايط در بنابراين. باشند كافی درآمد

 مذايی مواد توليد برای پيشنهادی بهترين راهبردهای از يکی ای گلخانه كشت توسعه باز، فضای در و بيولوژيک اقليمی

 (.0051و همکاران،  روستا) است انرژی و از منابع بهينه استفاده با

 بردون  مختلرف  محصو ا پرورش امکان .يابد می پرورش ها گلخانه در بامبانی، ارزش با محصو ا عمده بخش

 محصرو ا  كيفری  و كمری  افزايش نيز و كشاورزی های نهاده مصرف در جويی صرفه و رعايت زمانی محدوديت وجود

نرژاد و همکراران،    داوری)باشرد   آور سرود  فعراليتی  ای گلخانه پرورش كه شده سنتی، موجب روش با مقايسه در توليدی
001 .) 

 اسرتفاده  آيد، لذا می شماربه توليدی عوامل ترين از محدود يکی سرمايه عامل ايران، كشاورزی بخش آنجا كه در از

باشرد   های اقتصادی می طرح كامل و دقيق ارزيابی و تحليل و تجزيه نيازمند كشاورزی بخش در سرمايه بهينه از عامل
 واحد كشاورزی در طرحی كه هر كشاورزان، سرمايه و مالی محدوديت به توجه همچنين با(. 0017و همکاران،  نجفی)

 (.0017 و همکاران، سلطانی)باشد  توجيه قابل اقتصادی نظر از بايد شود، اعمال می

عنوان يکی  به درآمد به هزينه طرح،، تحليل اقتصادی گذاری های سرمايه طرح با توجه به اهميت ارزيابی اقتصادی
برر اسراس شررايط اقتصرادی و      هرای موجرود   گزينره گيری و انتخا  از ميان  تصميم، های مقايسه ترين تکنيک مهم از

 امرور  جريان در و ندانتخا  شو تر اصولی طور به گذاری سرمايه های طرح چه هر .شود گذاران تلقی می انتظاراا سرمايه

  .خواهد گرفت تأثير قرار تحت تری مطلو  نحو به كشور اقتصادی رشد گيرند، قرار اقتصادی مفيد و مهم

 اجتمراعی  و خصوصری  هرای  زيران  و فايرده، مزايرا   ر هزينه تحليل روش طريق از گذاری سرمايه های طرح ارزيابی

 طررح،  اقتصرادی  ارزيرابی  از اساسری  هدف كه است معتقد (0091) 0آدلر .دهد می نشان كمی و كيفی طور به را ها طرح

 سراير  اندازه به كم آن دست خالص منافع شود معلوم تا است، كالن ديدگاه از آن اقتصادی منافع و ها هزينه  گيری اندازه
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باشد و  متفاوا بردار بهره مؤسسه عوايد و ها هزينه با منافع اساسا  و ها هزينه اين بسا چه .است نهايی های گذاری سرمايه
 .باشند بخش رضايت توانند نمی شوند، اقتصادی ارزشيابی مالی، و مديريتی های تحليل بدون كه فنی جامع های تحليل

اما اطالعاا به دسرت   .ها شهرا دارد هکتار، به دشت گلخانه 071 به مساحت گلخانه 091داشتن  با دشت ورامين
 در داران گلخانه عدم كارايی دليل به های اخير دهد در سال آمده از مديريت جهاد كشاورزی شهرستان ورامين نشان می

 جهت  زم علمی و فنی دانش وجود عدم عوامل، اين وری بهره بودن پايين نتيجه در و توليد عوامل صحيح كارگيریبه

 برودن  پرايين  سرطح،  واحد در توليد عملکرد بودن پايين مکانيزه، تجهيزاا از عدم استفاده ای، گلخانه توليد محصو ا

و  ای مشراوره  هرای  توصيه انجام بدون ای گلخانه كشت رويه بی توسعه مستقل، ای گلخانه واحد يک در زير كشت سطح
بررداران واحردهای گلخانره،     توليد و عدم مرديريت و نظرارا بهرره    از عرصه اين به ورود متقاضيان به  زم كارشناسی

ايرن پرژوهش ضرمن    لرذا  . برداری از برخی از اين واحدها متوقف شده است سودآوری اين واحدها كاهش يافته و بهره
 .باشد ها نيز می سودآوری آنارزيابی اقتصادی واحدهای گلخانه در دشت ورامين، به دنبال يافتن عوامل مؤثر بر 

حصرول اطمينران از    ،تضياا جامعه مدرن در حال تغيير است، از جمله اين مقتضياابا مق امروزه كشاورزی مطابق
جويی در مصرف آ ، كاهش مصرف مواد شيميايی و سطح كشرت   مين مواد مذايی از طريق اقداماتی همچون صرفهأت

حرل معتبرری بررای     هرا راه  بت شده كره گلخانره  اكنون ثا. كند مورد نياز است كه محصول با كيفيت با  را تضمين می
 .(0100، 0و همکاران گالوان) رسيدن به اين اهداف هستند

و  بازاريرابی  يرافتن  اهميرت  نيرز  و (رشته كشراورزی  التحصيالن فارغ  به ويژه) بيکاری به افزايش توجه با از سويی
ل مردم به مصرف محصو ا كشاورزی در خرارج از فصرل و افرزايش    افزايش تماي محصو ا كشاورزی، بازارپسندی
قرارگرفتره اسرت    مردم و گذاران سياست سوی از بيشتری مورد توجه ای گلخانه فشرده های كشت توسعه توليد، راندمان

 (.0011بشرآبادی،  مهرابی)

 دليرل بره  آن رشرد  پتانسريل  و شرده  ايران وارد وسيع طور به كه است سالی چند داری گلخانه بر اين اساس، صنعت

 از بيشرتر،  انررژی  و صررف  كشت محيط نمودن مساعد با روش اين در .باشد می با  بسيار و هوايی آ  مساعد شرايط

 اخير های سال در ای گلخانه محصو ا كشت ايران، در(.  001، شکوهيان)آيد  می دست به بيشتری توليد كمتر، سطح

 زيرادی  منردان  عالقه باز، فضای در كشت به نسبت مطلو ، درآمد داشتن و بودن سودآور دليل به و يافته فراوانی رواج

 (.0050رحمانی و همکاران، ) است كرده پيدا

از نرواحی   یشود كه قابليت كنترل شرايط محيطی مناسب برای رشرد گياهران   ی محدود اطالق میيگلخانه به فضا
عملکررد گلخانره    عوامرل مرؤثر برر    از جمله ،طبق اين تعريف. در طی فصول مختلف يک سال داشته باشد را مختلف

در اين روش با مساعد نمودن  (. 011، 0عبدالحق) يط محيطی  زم و مورد نياز محصولی معين استافراهم كردن شر
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 (.0555، 0بيکر)آيد  دست می از سطح كمتر، توليد بيشتری بهمحيط كشت و صرف انرژی بيشتر، 

برداری فشررده و   با ايجاد گلخانه و بهرهئز اهميت است؛ زيرا ای از نظر اقتصادی بسيار حا هگلخان توليد محصو ا
اختيار دارند، قادر بره كسرب   مقدار محدودی آ  در  و حتی كشاورزانی كه اراضی كوچک ،های جديد تکنيکاز استفاده 

 برا ی  كيفيرت  .هرا خواهرد شرد    منافع مکفی عايد آن ،يعنی با افزايش عملکرد در واحد سطح .درآمد كافی خواهند شد
از ديگر د يرل اهميرت    آ مصرف ی در يجو صرفهو در بازار سبزی و صيفی  محصول رسی زود، ای محصو ا گلخانه

 .(0017سپور،  و سيل مالحسينی)اين روش توليد است 

 :عبارتند ازای  مزايای كشت گلخانهطور كلی  به

  ؛(برابر هوای آزاد  01به عبارا ديگر )افزايش توليد در واحد سطح 

 ؛توليد بيش از يک محصول در سال 

 رل بيولروژيکی و  هرای كنتر   ها با روش افزايش كيفيت محصول توليدی كه با كنترل دقيق و بهتر آفاا و بيماری
 ؛شود زيست میكاهش مصرف سموم باعح افزايش كيفيت محصول و افزايش صادراا و حفظ محيط

 ؛(با روش آبياری تحت فشار)جويی در مصرف آ   صرفه 

  ؛(های پرورش سبزی در كيش مانند گلخانه)استفاده از اراضی مير قابل كشت با سيستم هيدروپونيک 

  ؛امه كشت مطابق با نياز بازارنمحيطی و امکان بازاريابی مناسب و تنظيم برعدم وابستگی توليد به شرايط  

 امکان كنترل عوامرل محيطری و تنظريم شررايط      هتوجه ب اهای سال ب اوم كار و توليد محصول در تمام فصلدت
 ؛مورد نياز گياه

 قاا فرامت كشاورزان در آموختگان كشاورزی و استفاده از او های شغلی مناسب برای جوانان و كار ايجاد فرصت
 (.0555بيکر، ) های پاييز و زمستان فصل

 از خرارج  جراا  صيفی و سبزيجاا نظر از چه و زينتی گياهان و گل توليد نظر از چه بازار، روزافزون نياز به توجه با
 همکراران،  و برزگرر ) شروند  تبديل كشاورزی های بخش آورترين سود از يکی به توانند می كشاورزی های گلخانه ،فصل
 حرفه اين آوری سود و موفقيت نيز و با  كيفيت و كميت با گياهان تجاری پرورش و توليد كه توجه داشت بايد .(0015

 و علمری، عملری   اصرول  تمام توليدكننده، كه شد خواهد ميسر وقتی تنها آن، زياد نسبتا  گذاری اوليهسرمايه به توجه با
 دانش از استفاده با و كرده رعايت را گلخانه برداری و مديريت و تجهيز و بهره احداث به صرفه بودن مربوطه به مقرون

 نمايرد  فراهم مطلو  حد در را گياه رشد برای نياز مورد تمام شرايط فنی، و صحيح مديريت يک و اعمال روز فناوری و
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 ايرن  در توجهیبی و  قصور هر گونه .كند توليد های جهانی بازار در عرضه قابل و بيشتر كيفيت و كميت با محصولی تا

 از و  زم تجهيزاا وجود نامناسب، عدم و اسکلت پوشش انتخا  گلخانه، احداث برای نامناسب محل انتخا  مانند امر

 باعح ميره و (برداشت و بازاررسانی داشت، كاشت،)داری   گلخانه امر در فنی و صحيح مديريت يک فقدان تر مهم همه

و  كرمری )كررد   خواهرد  تحميرل  توليدكننرده  بره  را زيادی خساراا و شد خواهد امکاناا و سرمايه مناسب كارايی عدم
  (.0011قاسمی، 

و تخصريص اعتبراراا    گرذاری ترين هدف از سررمايه  شايد مهم. شودها اهداف مختلفی دنبال میدر توسعه گلخانه
رمرم  رسرد كره علری   به نظر می. كالن در اين زمينه، مقابله با پديده بيکاری از طريق توليد محصو ا كشاورزی باشد

عرضره  . ها، از اهداف جانبی اين كرار اسرت  وری توليد و با  بردن كارايی مصرف آ  در گلخانهاهميت آن، ارتقاء بهره
طول چهارفصل سال و نقشی كه اين محصو ا در ايجراد سرالمتی و كيفيرت    مستمر محصو ا سبزی و صيفی در 

وری برا ی  برداشت محصول فراوان از مسراحت كرم، بهرره   . ها را افزايش داده استتغذيه مردم دارند، اهميت گلخانه
ضای براز اسرت   ويژه آ  و خاک در اين صنعت، از مزايای آن در مقايسه با توليد محصو ا مشابه در فعوامل توليد به

 (.0011سانيج و همکاران،  دهقانی)

 و سرازه  اقليمری،  شررايط  صرحيح از  اسرتفاده  گررو  در ای گلخانره  كشت شرايط از برداری شکست بهره يا موفقيت
 از مناسرب  استفاده تکثير گياهان، شرايط و بذر از اطالع كشت، برای مناسب انتخا  گياهان گلخانه، مناسب ساختمان

 (. 005و همکاران،  اصالنی) است مالی منابع درست كار بردنبه نيز و آفاا دفع سموم و كود

پذيرد، فقدان مديريت صحيح در  ها صورا می برداری گلخانه گذاری زيادی كه در تأسي  و بهره با توجه به سرمايه
گيرری در مرورد    ها و تصميم طراحی سيستم آبياری، مصرف انرژی و نهاده احداث گلخانه، مکان و نوع پوشش گلخانه،

 (. 005و همکاران،  جهانی)وری سرمايه و شکست طرح خواهد شد  نوع محصول باعح عدم بهره

 هرا  از آن برخی به زير در كه است گرفته صورا ای توليد گلخانه واحدهای آوری سود با ارتباط در متعددی مطالعاا

بره ايرن نتيجره     ثر بر عملکرد صاحبان گلخانهؤعوامل مدر بررسی (  010)و همکاران  ملکساری فالح .شود اشاره می
تررين معيرار    مديريت مناسب در توليد و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری به ترتيب با ترين و پايينرسيدند كه 

ساختاری و مشاركت اجتماعی به ترتيب بيشترين و كمترين نقش را /از ميان اين عوامل مشاركت فنی. بندی بودند رتبه
 .شود عملکردتواند موجب بهبود  انه میهای صاحبان گلخ تقويت توانايی. اند در تشکيل واريان  داشته

 برا اسرتفاده از   تركيه زيتون باماا در ای قطره آبياری اقتصادی ارزيابی به ای مطالعه در (0111) 0همکاران ستين و

 گرذاری  سررمايه  از نظرر  ای قطرره  آبيراری  سيستم كه داد نشان مطالعه نتايج .اند مثبت پرداخته خالص حال ارزش معيار

 0و همکراران  امبيرو  .است سال بوده   سرمايه برگشت دوره طول همچنين .دارد را  زم اقتصادی توجيه بوده وآور  سود
زمينری در گلخانره را در كنيرا مرورد      تيروبر سريب   ای، سيستم هواكشت و كشت در بستر خاک مينی در مطالعه( 0100)

                                                                                                                                                         
1 - Cetin  

2 - Mbiyui 
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تيوبرهرا   نتايج نشان داد كه در سيستم هواكشت تعداد و عملکرد مينی. اند ر دادهمقايسه و ارزيابی زراعی و اقتصادی قرا
 .ر هزينه گويای آن است كه سيستم هواكشت، سودآورتر است بيشتر بوده و از نظر اقتصادی نيز تحليل فايده

 توليرد  در كاليفرنيرا  ايالرت  يرافتن  برترری  در آمريکرا،  ای گلخانره  هرای  كشرت  توسعه روند مطالعه با (0110)0هال

 ايالرت  اين داران گلخانه تحصيالا سطح با  بودن نيز و فنی و مهارتی دانش افزايش از ناشی را ای محصو ا گلخانه

افرزايش سرودآوری   تأثير بهبود مديريت بر  بررسی به تحقيقی طی (0110)0بارتون. است كرده ذكر ساير نقاط به نسبت
 برر  گلخانره  مالرک  يرا  مردير  تخصرص  و تحصيالا دهند كه ميزان نتايج نشان می. ها در آمريکا پرداخته است گلخانه

 .تأثيرگذارند توليدی واحد عملکرد آن

اقتصادی  ارزيابی موردبيرجند را  شهرستان در ای گلخانه خيار توليدی واحدهای( 0051) و همکاران روستاچنين هم
 های واحد سودآوری ميزان بر كه متغيرهايی ترين مهم كه داد تحليل تشخيصی نشان از آمده دست به نتايج. قرار دادند

 ميزان :از عبارتند اند، شده موفق كمتر و موفق گروه دو تمايز سبب و بوده تأثيرگذار بيرجند شهرستان در ای توليد گلخانه

 ر آموزشی های فيلم از استفاده مصرفی، حيوانی كود ميزان آبياری، دفعاا تعداد گلخانه، ميکرو، مساحت كودهای مصرف
 .ديگر داران گلخانه های فعاليت از بازديد و ترويجی

 را واحردها  ايرن  اقتصادی ارزيابی ای، گلخانه های سودآوری قارچ بر مؤثر عوامل بررسی منظور به ( 001) سعيدی
 در قرارچ  توليدكننرده  واحدهای از پژوهش مورد نياز اقتصادی اطالعاا .است داده قرار نظر مد ساله 01 يک دوره طی

 مرذايی،  مرواد  تبرديل  ضرريب  كار،وری نيروی بهره مانند هايی متغير پژوهش، اين در. است آمده به دست تهران استان

 تمايز در مدير، تحصيالا سطح و خام شده به فرآوری مواد فرآوری نسبت ،بذر توليد لحاظ از واحد توليدی اتکايی خود

 .است دانسته شده آفرين سودآوری، نقش ميزان و برداران بهره از ساير موفق برداران بهره

ن كيشستای ستارو در نگيالن ستاا ایهرر گلخانک هررر شح طردر پژوهشی به ارزيابی اقتصرادی  (  001) یعزيز
به   مصوه بهرخ تخصيصی با نرراا عتبااكه با توجه به داد  نشارررايج نرررنت. پرداخترره اسررت ا سر صومعهن شهرستا

 سارر سابر سگوراسپاز و آموهم يا كشت توز مول كشت محصووژه، عمر پرل مختلف طو یارر ههرگزين داران دربرهبهر
 هميندر . دهد بوانخودی قتصاا حين طرانتيجه ، در شدباح طری هزينههای ند پاسخگوانمیتو، مد حاصلدرآبينی  پيش
توجيه از  صيفیای و گلخانها محصو ء نشاو  هشاخه بريدهررای  گررلنظير ای گلخانها توليد برخی محصو ، يطاشر
 .ترسردار ابرخوزم  دی قتصاا

 و فرهنگری  اقتصرادی  و اجتماعی اهداف به رسيدن جهت مناسب امکاناا ايجاد توسعه، های طرح اجرای هدف از

 ترأمين  منرابع  و موجود، سررمايه  های طرح اجرای راه سر بر محدوديت ترين عمده كه آنجا از .باشد می بر توسعه مرتبط

 گذاری چنين سرمايههم و است و فراوان متنوع بسيار گذاری سرمايه برای موجود های زمينه مقابل، در باشد و می سرمايه

 بررای  برترری  تعيرين  مرالک  تررين  مهم نمايد،  فراهم می را توسعه برای شرايط بهبود های موجود، زمينه از يک هر در

                                                                                                                                                         
1 - Hall 

2 - Barton 
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 هرای  طرح كليه است بر اين اساس  زم .باشد می ها ميزان هزينه به توجه با ها طرح مثبت اثراا ميزان مقايسه ها، طرح

 ارزيرابی، ارزش اقتصرادی   هرای  روش به توجه با و قرار گرفته بررسی مورد اقتصاد مهندسی اصول توسط ابتدا موجود،

خيرر   يرا  دارد اقتصرادی  طررح و يرا ادامره آن، توجيره     ايرن  در گذاری آيا سرمايه شود و مشخص شود كه تعيين ها طرح
   (.0017و همکاران،  كهنسال)

 بره  برا توجره  . گيرد یم صورا بزر  و كوچک های پروژه و ها طرح قالب در كشاورزی نيز بخش در گذاری سرمايه

 صورا علمی ضوابط و اصول اساس بر كشاورزی های طرح در گذاری سرمايه اگر بخش، اين در مربوطه های محدوديت

 در كشرور  آمد در توزيع و بهبود های شغلی فرصت ايجاد ضروری جامعه، توليداا تأمين جهت بخش اين كارآيی پذيرد،

باشرد   گذاری در بخرش كشراورزی مری    های سرمايه طرح اصولی ارزيابی مستلزم مهم اين به دستيابی .بود خواهد با تر
 (.0010و صالح،  شادمانی)

ای نيز با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعی توليد و برا خنثری كرردن متغيرهرای محيطری       های گلخانه كشت
ريرزی مناسرب جهرت توسرعه ايرن نظرام        بديهی است برنامه. ای در پيشبرد فرآيند توسعه كشاورزی دارنداهميت ويژه

-برنده توسعه اين نوع كشراورزی مری   توليدی با توجه به شرايط ويژه آن، نيازمند شناخت عوامل مؤثری است كه پيش

ای و  های گلخانره در اين راستا پژوهش حاضر برا هردف ارزيرابی اقتصرادی واحرد     (. 0050و همکاران،  رحمانی)باشند 
 :اهداف اختصاصی تحقيق نيز عبارتند از. انجام شده است در دشت ورامينها  بررسی ميزان سودآوری آن

 های دشت ورامين داران بر شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گلخانه های شخصی گلخانه بررسی تأثير ويژگی. 

 های دشت ورامين سودآوری درآمد به هزينه در گلخانهداران بر شاخص  های اقتصادی گلخانه بررسی تأثير ويژگی. 

 های دشت ورامين داران بر شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گلخانه های شغلی گلخانه بررسی تأثير ويژگی. 

 های دشت ورامين داران بر شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گلخانه های آموزشی گلخانه بررسی تأثير ويژگی. 

 های دشت ورامين داران بر شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گلخانه ثير دانش فنی گلخانهبررسی تأ. 

 هامواد و روش 

كراربردی بروده و از لحراظ روش     ر بندی تحقيقاا بر مبنای هدف، از نوع تحقيقراا نظرری   اين پژوهش در طبقه 
ايرن  . صورا پيمايشی انجام گرفته اسرت  به ر همبستگی است كه بررسی روابط بين متغيرهای تحقيق، از نوع توصيفی

ها، به عنوان منطقه پژوهش انتخرا  شرده    صورا گرفته و دشت ورامين به دليل تعدد گلخانه  005پژوهش در سال 
باشند كه بر اساس های داير و زير كشت دشت ورامين می برداران گلخانه است و جامعه آماری اين پژوهش، شامل بهره

برردار   بهرره  091ها طبق آخرين آمرار بره    از مديريت جهاد كشاورزی شهرستان ورامين، تعداد آناطالعاا كسب شده 
نفرر بررآورد    011هرا   و با توجه به جامعه آماری، تعرداد نمونره  ( 0571)و مورگان  كرجسیبا استفاده از جدول . رسد می

 . ای انتخا  شدند گيری تصادفی طبقه گرديده است كه با استفاده از روش نمونه
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هرای   بخش اول تا سوم به بررسی ويژگری . بخش بود 7مشتمل بر   ای آوری اطالعاا، پرسشنامه ابزار اصلی جمع
داران از منرابع   بخش چهارم به ارزيابی ميزان استفاده گلخانه. داران اختصاص داشت تصادی گلخانهشخصی، شغلی و اق

داران را مورد سؤال قرار داده و بخش ششم و هفرتم بره ترتيرب     بخش پنجم دانش فنی گلخانه. پرداخت اطالعاتی می
تعراريف عمليراتی متغيرهرای     0جردول  . درا مورد سنجش قرار دادنر  ها ميزان و درآمد محصول و ميزان و هزينه نهاده

 .دهد تحقيق را نشان می

 تعاريف عملياتی متغيرهای تحقيق .1جدول
 تعريف عملياتی متغير

های  ويژگی
 شخصی

 .باشد هايی چون سن، تجربه كشاورزی و سطح تحصيالا می داران ويژگی های شخصی گلخانه منظور از ويژگی

های  ويژگی
 شغلی

هايی چون عضويت در تعاونی توليد، مساحت گلخانه، نوع محصول، تنوع  داران ويژگی شغلی گلخانه های منظور از ويژگی
 .باشد كشت و نحوه آبياری می

های  ويژگی
 اقتصادی

هايی چون نوع مالکيت گلخانه، تعداد كارگران شامل در گلخانه، درآمد  داران ويژگی های اقتصادی گلخانه منظور از ويژگی
 .باشد داری و دسترسی به اعتباراا بانکی  می فعاليت گلخانهساليانه 

منابع 
 اطالعاتی

آوری مبادرا  هايی دارد كه در يک ارتباط رو در رو، به انتقال اطالعاا، دانش و فن منابع اطالعاتی، اشاره به افراد و سازمان
گويه در اين زمينه طراحی شده و  01ز منابع اطالعاتی داران مورد مطالعه ا به منظور ارزيابی ميزان استفاده گلخانه. ورزند می

بسياركم، كم، )ای  گزينه 9های خود را درباره ميزان استفاده از هر منبع در يک طيف  از مخاطبين خواسته شد تا پاسخ
 .بيان كنند( متوسط، زياد و بسيار زياد

 دانش فنی
برای  .شود كه در توليد محصول مورد نياز است، اطالق می سودمندی های اطالعاا و مهارا از یا مجموعه به فنی دانش

ها  ها طراحی شده و از آن برداری گلخانه در زمينه دانش پاسخگويان در حوزه مديريت و بهره  گويه 01سنجش اين متغير، 
 . های بله، خير و تاحدودی برگزينند خواسته شد كه پاسخ خود را از بين گزينه

درآمد 
 محصول

درآمد حاصل از محصول در هر مترمربع از  .شود می دكنندهيعايد تول محصول فروشكه از  گردد مبالغی اطالق میآمد به در
های استاندارد شده مربوط به متغير عملکرد محصول در هر مترمربع در متغير قيمت هر كيلوگرم  داده ضر  حاصلگلخانه، از 

 .محصول به دست آمده است

 ها هزينه نهاده

برای محاسبه هزينه توليد  .رسد به مصرف می درآمد برای كسب توليد محصول وهای كا  و خدماتی است كه در عملياا ب
محصول در هر مترمربع، هزينه بذر مصرفی، نيروی كار، كود مصرفی، سم مصرفی، آ  مصرفی و سوخت مصرفی برای هر 

آوری شده ابتدا عمل استانداردسازی  های جمع مختلف، بر دادهمترمربع را با هم جمع نموده، كه به دليل وجود محصو ا 
 .انجام پذيرفته است

 های تحقيقيافته: مأخذ

 
 بره  آوری درآمد سود شاخص ها، پرسشنامه اطالعاا از استفاده ای با گلخانه توليد های واحد آوری سود بررسی جهت

. باشد می توليدی واحد سودآوری ارزيابی جهت معياری هزينه به آوری درآمد سود شاخص. گرديد محاسبه  (R/C) هزينه
 ميرزان  قردر  هر. است شده ايجاد درآمد ميزان چه هزينه، ريال يک هر ازای به كه دارد می بيان ساده طور به نسبت اين

 (.0011مطهری، مير)باشد  توليد می عوامل از بهتر استفاده دهنده نشان باشد، با تر اين نسبت

به منظور تعيين روايی ابزار تحقيق، از روش پانل متخصصان و برای تعيين پايايی پرسشنامه، از ضرريب كرونبراخ   
جهت دستيابی به اهداف تحقيق، با استفاده از آمار توصريفی چرون درصرد و    . آلفا، استفاده و پايايی پرسشنامه تأييد شد
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 شراخص با استفاده از آزمون اسرپيرمن و پيرسرون رابطره برين متغيرر      فراوانی به بررسی متغيرهای تحقيق پرداخته و 

. های شخصی، شغلی، اقتصادی و آموزشی كشاورزان بررسری شرد   با متغيرهايی چون ويژگی هزينه به آوری درآمد سود
و  0قلتست مست های مختلف نيز با استفاده از آزمون تی در گروه هزينه به آوری درآمد سود شاخصتفاوا بين ميانگين 

سپ  با استفاده از  تحليل رگرسيون به تحليرل نقرش متغيرهرای مسرتقل تحقيرق برر       . مورد بررسی قرار گرفت 0آنوا
 . تغييرپذيری متغير وابسته پرداخته شد

 نتايج و بحث

 های توصيفی يافته

طرور   ويان بره سال بروده و پاسرخگ   9 /10نتايج تحقيق نشان داد كه در جامعه آماری مورد مطالعه، ميانگين سنی 
های  درصد از پاسخگويان در تعاونی 0/01همچنين فقط . تجربه در فعاليت كشاورزی بودند سال  0/ 1ميانگين دارای 

های آموزشی و ترويجی  داران در دوره درصد از گلخانه 1/99بر اساس نتايج به دست آمده، . كشاورزی عضويت داشتند
اطالعاا به دست آمده نشان داد كره در جامعره آمراری مرورد مطالعره      . دمرتبط با مديريت گلخانه شركت نموده بودن

درصد از پاسخگويان اظهار داشتند كه امکان برخرورداری   0/10ميليون ريال بوده و  1/000 ميانگين درآمد كشاورزی 
داد كه نوع مالکيت همچنين بررسی نوع مالکيت گلخانه در جامعه آماری مورد مطالعه نشان . از اعتباراا بانکی را دارند

 . برداری بوده است های بهره درصد ساير نظام 5/0درصد مشاع و  1/00ای،  درصد اجاره 0/91درصد افراد ملکی،  1/07

مترمربرع بروده    7990طور ميانگين مساحت گلخانره   ميزان مساحت گلخانه در دشت ورامين بسيار متغير بوده و به
تعداد كارگران شامل در گلخانه نيز با توجه به مساحت گلخانه متفاوا بوده؛ ولری ميرانگين تعرداد نيرروی كرار      . است

ای اين مطلب بود كه در جامعه آماری مورد مطالعره، نروع   های تحقيق گوي يافته. نفر بود 9تا   شامل در گلخانه  بين 
درصد زعفرران،   7/ ای،  درصد فلفل دلمه 1/01فرنگی،  درصد گوجه 1/07درصد از افراد خيار،  0/01محصول توليدی 

داران عرالوه برر محصرول اصرلی،      درصرد از گلخانره    1/9باشرد و   درصد سبزيجاا می 1/01درصد فسيالي  و  1/0
 . نمودند و دارای تنوع كشت در گلخانه بودند گری نيز كشت میمحصو ا دي

 مشخصاا برخی از متغيرها در جامعه آماری مورد مطالعه. 2جدول 

 انحراف معيار ميانگين بيشينه كمينه متغير

 90/01 9 /10 71 00 (سال)سن
  /95  0/ 1 01 9 (سال)تجربه كشاورزی

 90/091 1/000  111 01 (ميليون ريال)درآمد كشاورزی
 0150 7990 111 0 111 (مترمربع)مساحت گلخانه

 50/0  /0  1 0 (نفر)تعداد كارگران شامل در گلخانه

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

                                                                                                                                                         
1 -Independent t-test 

2 -ANOVA 
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درصد به  0/00درصد به صورا زيرزمينی،  0/00ای،  داران نيز به صورا قطره درصد از گلخانه 0 /9نحوه آبياری 
های آماری برخری از متغيرهرای تحقيرق در     شاخص. ای بوده است صوا جوی و پشتهدرصد به   0/0صورا كرتی و 

 .اند نشان داده شده 0جدول 

دهندگان دارای تحصيالا  درصد از پاسخ 7/ بررسی سطح تحصيالا در جامعه آماری مورد مطالعه نشان داد كه 
درصرد دارای مردرک    0/1كراردانی،   درصرد دارای مردرک   7/01درصرد دارای مردرک ديرپلم،     7/90زير ديپلم بوده و 
داران مورد مطالعه بر حسب  توزيع فراوانی گلخانه. درصد دارای مدرک كارشناسی ارشد و دكترا بودند 5/0كارشناسی و 

 .نمايش داده شده است 0سطح تحصيالا در جدول 

 داران مورد مطالعه بر حسب سطح تحصيالا توزيع فراوانی  گلخانه. 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصيالت

 7/  7/  1 زير ديپلم
 0/10 7/90 91 ديپلم
 1/15 7/01 00 كاردانی

 0/51 0/1 5 كارشناسی    
 011 5/0 0 كارشناسی ارشد و دكترا

  011 011 جمع

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

درصد از افراد در گرروه پرايين،    05/ بررسی استفاده از منابع اطالعاتی در جامعه آماری مورد مطالعه نشان داد كه 
درصد در گروه بسيار با  از لحاظ ميزان استفاده از منابع  9/1درصد در گروه با  و  1/05درصد در گروه متوسط،   0/0

درصرد از   0/1چنين نتايج مطالعره دانرش فنری در زمينره مرديريت گلخانره نشران داد كره         هم. اطالعاتی قرار گرفتند
درصد در گروه بسيار برا  از لحراظ سرطح دانرش فنری در       90درصد در گروه با  و  0 /9وه متوسط، كشاورزان در گر

گويان بر حسب استفاده از منابع اطالعاتی و دانش فنی در جدول توزيع فراوانی پاسخ. زمينه مديريت گلخانه قرار دارند
 .نمايش داده شده است  

 استفاده از منابع اطالعاتی و دانش فنی گويان بر حسبتوزيع فراوانی پاسخ. 4جدول 

                     

 فراوانی

 متغيرها

 باال بسيار باال متوسط پايين پايين بسيار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

استفاده از منابع 
 اطالعاتی

1 1 00  /05 07 0/0   0 1/05 7 9/1 

 90 1 /0 0 /9 7  0/1 5 1 1 1 1 دانش فنی

 های تحقيقيافته: مأخذ
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 وضعيت شاخص سودآوری

به منظور محاسبه شاخص سودآوری درآمد به هزينه، ابتدا درآمد حاصرل از محصرول در هرر مترمربرع از گلخانره      
شده مربوط بره  آوری  های جمع گردد، داده كه انواع مختلف محصول در گلخانه كشت می محاسبه شده و با توجه به اين

جهت محاسبه نمره استاندارد هر يرک    .عملکرد محصول در هر مترمربع و قيمت هر كيلوگرم محصول استاندارد شدند
 :ها، از فرمول زير استفاده شد از داده

(0) 
نمره استاندارد  

مقدار ميانگين

انحراف معيار
 

هر مترمربرع و متغيرر قيمرت هرر كيلروگرم       های استاندارد شده مربوط به متغير عملکرد محصول در براساس داده
 :گويان از رابطه زير محاسبه شدمحصول، درآمد حاصل از محصول در هر مترمربع از گلخانه برای هريک از پاسخ

درآمد هر متر مربع (0) عملکرد محصول در هر متر مربع   قيمت محصول 

بذر مصرفی، نيروی كار، كرود مصررفی، سرم    همچنين برای محاسبه هزينه توليد محصول در هر مترمربع، هزينه 
مصرفی، آ  مصرفی و سوخت مصرفی برای هر مترمربع با هم جمع شدند، كه به دليل وجود محصو ا مختلف، برر  

در نهايت از تقسيم درآمد بر هزينه توليد محصول در . آوری شده ابتدا عمل استانداردسازی انجام پذيرفت های جمع داده
و بيشرينه   01/0بر اساس نتايج كمينه شاخص سرودآوری  . سودآوری درآمد به هزينه محاسبه شدهر مترمربع، شاخص 

مشخصاا متغيرهای شراخص سرودآوری    9جدول . بود 011/0و ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه  15/0آن 
 .دهد ای مورد مطالعه را نشان می در واحدهای گلخانه

 ای مورد مطالعه وری در واحدهای گلخانهمشخصاا متغيرهای شاخص سودآ. 5جدول 

 انحراف معيار ميانگين بيشينه كمينه متغير

 07009/ 1 90/59901 009111 1111  (ريال)درآمد در هر مترمربع
 97/01901 9005 /07   711 571 0 (ريال)هزينه توليد محصول در هر مترمربع
 999/1 011/0 15/0 01/0 شاخص سودآوری درآمد به هزينه

 های تحقيقيافته: مأخذ

 
 های استنباطی يافته

 تحليل همبستگی

بررسی رابطه همبستگی بين شاخص سودآوری درآمد به هزينره و سراير متغيرهرای تحقيرق نشران داد كره برين        
متغيرهای تجربه كاری كشاورز، سطح تحصيالا، درآمد سا نه كشاورزی، مساحت گلخانره، ميرزان اسرتفاده از منرابع     

بين متغيرهرای  . داری وجود دارد دانش فنی با متغير شاخص سودآوری درآمد به هزينه رابطه مثبت و معنی اطالعاتی و
داری بره دسرت    سن كشاورز و تعداد كارگران شامل در گلخانه با متغير شاخص سودآوری درآمد به هزينه رابطه معنری 
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ينه با سراير متغيرهرای تحقيرق آورده شرده     تحليل همبستگی متغير شاخص سودآوری درآمد به هز 1در جدول . نيامد
 .است

 تحليل همبستگی متغير شاخص سودآوری درآمد به هزينه با ساير متغيرهای تحقيق. 6جدول 
سطح  ضريب همبستگی متغير دوم متغير اول

 ميزان نوع مقياس متغير مقياس متغير داری معنی

 ای فاصله سن كشاورز
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 111/1 1/ 00 پيرسون ای فاصله

 ای فاصله تجربه كاری كشاورز
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 پيرسون ای فاصله

** 01/1 110/1 

 ترتيبی سطح تحصيالا
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 اسپيرمن ای فاصله

*000/1 10 /1 

 ای فاصله تعداد كارگران
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 157/1 101/1 پيرسون ای فاصله

 ای فاصله درآمد سا نه كشاورزی
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 پيرسون ای فاصله

** 09/1 111/1 

 ای فاصله مساحت گلخانه
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 پيرسون ای فاصله

*0 1/1 100/1 

 ای فاصله شبه استفاده از منابع اطالعاتی
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 پيرسون ای فاصله

*9 0/1 101/1 

 ای فاصله شبه دانش فنی
شاخص سودآوری درآمد به 

 هزينه
 پيرسون ای فاصله

** 0 /1 101/1 

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 ای تحليل مقايسه

 Independent t-testهای مختلف با استفاده از آزمون  مقايسه ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروه
نشان داد كه بين ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه برر حسرب عضرويت در تعراونی، سرهولت دسترسری بره        

نترايج تحليرل    7در جردول  . داری وجرود دارد  تفراوا معنری   های آموزشی و تررويج  اعتباراا بانکی، شركت در كالس
 .ايش داده شده استهای مختلف نم ای ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروه مقايسه

 ANOVAهای مختلف با استفاده از آزمرون   همچنين مقايسه ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروه
نشان داد كه بين ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه بر حسب نروع مالکيرت گلخانره و نحروه آبيراری تفراوا       

های مختلف بر حسب نوع محصرول   ری درآمد به هزينه در گروهاما بين ميانگين شاخص سودآو. داری وجود دارد معنی
  .داری مشاهده نگرديد تفاوا معنی

 مشرخص  بررای  نوع مالکيت گلخانه و نحوه آبياری،  با توجه به معناداری آزمون تحليل واريان  برای متغيرهای
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 استفاده 0دار و در اينجا از آزمون حداقل تفاوا معنی گانه چند مقايساا آزمون از ،ها ها در ميان گروه محل تفاوا نمودن

های مختلف هر دو متغير نوع مالکيت گلخانه و نحروه   شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروهمقايسه ميانگين . شد
شاخص سودآوری درآمد به هزينه در مالکيت شخصی نسبت به ساير انواع مالکيت و در ميانگين آبياری نشان داد كه  

ای ميانگين شاخص سودآوری  نتايج تحليل مقايسه 1در جدول  .ای نسبت به ساير انواع آبياری با تر است بياری قطرهآ
 .های مختلف نمايش داده شده است درآمد به هزينه در گروه

 های مختلف با استفاده از تی تست ای ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروه تحليل مقايسه. 7جدول 

 داری سطح معنی tآماره  ای ميانگين رتبه فراوانی گروه متغير         

 110/1 000/07 5 0/ 5 10 خير عضويت در تعاونی
   01/011 7  بله 

 111/1 9 /51 00/001 0  خير دسترسی به اعتباراا بانکی
    11/09 11 بله 
 100/1 11/00 09/000 1  خير های آموزشی  شركت در كالس
   01/009 11 بله 

 171/1 011/0 01/000 90 خير تنوع كشت
   5 0/ 5 95 بله 

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

 ANOVAهای مختلف با استفاده از  ای ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه در گروه تحليل مقايسه. 8جدول 

 داری سطح معنی Fآماره  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغييرات متغير

 1/1 0 711/0 100/000 1 151/0050 ها بين گروه نوع محصول
   1/015 0 010 017/19090 ها درون گروه 

 0/1 1 177/1 011/011 0  070/1001 ها بين گروه نحوه آبياری
   000/019 019 9/001 0 ها درون گروه 

 111/1 015/0090 070/5   9 170/00 ها بين گروه مالکيت گلخانه
   01911/ 11  01 101/10055 ها درون گروه 

 های تحقيقيافته: مأخذ       

 

 تحليل رگرسيون چندگانه

داری  به منظور تحليل نقش متغيرهای مستقل تحقيق، كه با شراخص سرودآوری درآمرد بره هزينره رابطره معنری       
نتايج تحقيق نشان داد كره از برين متغيرهرای    . اند، از تکنيک رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام استفاده شد داشته

تغير دانش فنی، مساحت گلخانه، تجربه كشاورزی، درآمرد  اند، پنج م داری داشته مستقلی كه با متغير وابسته رابطه معنی
ترين متغيرهای مستقل مؤثر بر شاخص سودآوری درآمد بره هزينره    كشاورزی و ميزان استفاده از منابع اطالعاتی، مهم

                                                                                                                                                         
1 -Least significant difference(LSD) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-9v6rKrRAhUGtxQKHfUTDWgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F93718%2F%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-least-significant-difference-lsd&usg=AFQjCNGzzCAT1h6TkDGculYGi1vUGoKTdA&bvm=bv.142059868,d.ZWM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-9v6rKrRAhUGtxQKHfUTDWgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F93718%2F%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-least-significant-difference-lsd&usg=AFQjCNGzzCAT1h6TkDGculYGi1vUGoKTdA&bvm=bv.142059868,d.ZWM
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ش فنری  بر اساس نتايج متغير دان .كنند درصد از تغييراا متغير وابسته تحقيق را تبيين می 9/90طور تعاملی  بوده كه به
، متغيرر درآمرد كشراورزی برا ضرريب      011/1، متغير مساحت گلخانه با ضرريب رگرسريون   009/1با ضريب رگرسيون 

و متغيرر ميرزان اسرتفاده از منرابع اطالعراتی برا        011/1، متغير تجربه كشاورزی با ضريب رگرسيون 011/1رگرسيون 
بينری   درآمد به هزينره داشرته و تروان پريش     نقش مؤثری بر متغير وابسته شاخص سودآوری 1/1 0ضريب رگرسيون 

 .نشان داده شده است 5های حاصل از تحليل رگرسيون در جدول  يافته. معناداری برای اين متغير دارند

 های حاصل از تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام يافته. 9جدول 

 B SE. B Beta t sig متغير مستقل مراحل

 111/1 171/01 ر 007/1 007/0 عرض از مبده ر
 111/1  / 11 009/1 111/1 071/1 دانش فنی گام اول
 111/1 110/0 011/1 177/1 1/ 01 مساحت گلخانه گام دوم

 110/1 009/0 011/1 110/1 101/1 تجربه كشاورزی گام سوم

 110/1 0/ 57 011/1 170/1 007/1 درآمد كشاورزی گام چهارم

 115/1 100/0 1/1 0 191/1 090/1 اطالعاتیميزان استفاده از منابع  گام پنجم

 های تحقيقيافته: مأخذ       

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

درصرد از افرراد برا     7/01نتايج به دست آمده از تحقيق حاكی از آن است كه شاخص سودآوری درآمد بره هزينره   
نفرر   01درصد با فراوانری    0/0، 01/0تا  11/0نفر بين  07درصد با فراوانی   0/0، 11/0تا  01/0نفر بين  00فراوانی 
 15/0ترا   01/0نفرر برين    1درصد با فراوانی  1/9و  01/0تا  11/0نفر بين  1درصد با فراوانی  7/ ، 11/0تا  01/0بين 
كاری كشاورز، سرطح تحصريالا، درآمرد سرا نه كشراورزی،      همچنين، نتايج نشان داد كه متغيرهای تجربه. باشند می

انه، ميزان استفاده از منابع اطالعاتی و دانش فنی با متغير وابسته شاخص سودآوری درآمد به هزينه رابطه مساحت گلخ
داری وجود دارد و بين ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه برر حسرب عضرويت در تعراونی، نروع       مثبت و معنی

ای آموزشی و ترويجی، نوع سرازه گلخانره و   ه مالکيت گلخانه، سهولت دسترسی به اعتباراا بانکی، شركت در كالس
 . داری وجود دارد نحوه آبياری تفاوا معنی

، متغير مسراحت گلخانره برا ضرريب     009/1چنين نتايج تحقيق نشان داد متغير دانش فنی با ضريب رگرسيون هم
ب رگرسريون  ، متغير تجربره كشراورزی برا ضرري    011/1، متغير درآمد كشاورزی با ضريب رگرسيون 011/1رگرسيون 

نقش مؤثری برر متغيرر وابسرته شراخص      1/1 0و متغير ميزان استفاده از منابع اطالعاتی با ضريب رگرسيون  011/1
. كننرد  درصد از تغييرراا متغيرر وابسرته تحقيرق را تبيرين مری       9/90طور تعاملی  سودآوری درآمد به هزينه داشته و به

عزيرزی   ،(0051)روسرتا و همکراران   ، ( 010)و همکراران   کسراری فرالح مل های اين تحقيق با نتايج تحقيقراا   يافته
 :شود های تحقيق پيشنهاد می بر اساس يافته. مطابقت دارد( 0110)و بارتون ( 0110)هال ،( 001) سعيدی ،( 001)

داری وجود دارد،  ها رابطه مثبت و معنی  ازآنجاكه بين سطح تحصيالا و شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانه
. گردد هايی كه به كمک آن بتوان سطح سواد و تحصيالا كشاورزان را افزايش داد، پيشنهاد می نابراين اتخاذ سياستب
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ترر   ها را در انجام امور خود خبره آموزی به عنوان تابعی از آموزش، عالوه بر با  بردن سطح آگاهی كشاورزان، آن سواد
 . نمايد می

داری  ها رابطره مثبرت و معنری     ورزان و شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانهكه بين تجربه كشا با توجه به اين
نقرش    هرا   شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانره عامل مديريتی با تجربه و بازده با  در بهبود وجود دارد، بنابراين 
جهرت   مانند مدرسره در مزرعره  هايی  دورهتجربه  برای كشاورزان كمشود  بر اين اساس پيشنهاد می. قابل توجهی دارد
مسرلما  از طريرق افرزايش تجربره كرار       .كشاورزان باتجربره برگرزار شرود   محققين، مروجين و ها با  تبادل اطالعاا آن

های آن، سودآوری واحدهای توليدی نيز  كشاورزی به واسطه درک و شناخت دقيق فرآيند توليد و امکاناا و محدوديت
 .افزايش خواهد يافت

ها رابطه مثبرت و    درآمد ساليانه حاصل از فعاليت كشاورزی و شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانه بين ميزان
های بخش كشراورزی از جملره    كارهايی در جهت افزايش درآمد در فعاليت بنابراين استفاده از راه. داری وجود دارد معنی

افزايش درآمد كشاورزان گردد و شراخص سرودآوری   تواند باعح ثباا و حتی  بيمه محصول، خريد تضمينی و ميره، می
 .يابد ها نيز افزايش می  درآمد به هزينه گلخانه

پررورش و  هرا،    شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانره با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بين دانش فنی و 
رزان در مرديريت گلخانره، از طريرق    محتوای دانش نظری كشراو  افزايش. گردد ارتقاء دانش فنی كشاورزان توصيه می

های ارتباطی متنوع و افزايش دانش عملی از طريرق   های آموزشی و استفاده از منابع اطالعاتی و كانال شركت در دوره
فراگيری دانش عملی بايد شرايطی را برای فررد فرراهم كنرد ترا     . پذير است در مزرعه امکان   هايی چون مدرسه آموزش

هرای  زم را بررای عملری     ها مهارا پيدا كنرد و توانرايی   فرا گرفته است، در آن( تئوری)ا نظری آنچه را كه به صور
ای فررد در   هرا بايرد برر اسراس نيازهرای حرفره       آموزش همچنين. ساختن دانش نظری كسب شده خود به دست آورد

 .لف انجام شودهای مديريت گلخانه باشد، پويا و به روز بوده و به كمک تركيبی از منابع مخت زمينه

ها   شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانهبين سطح استفاده از منابع اطالعاتی و  كه مسئله اين گرفتن نظر در با
شود با كمک عوامل ترويج در منطقره، منرابع اطالعراتی مناسربی     لذا پيشنهاد می داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنی

هرای عمرومی    استفاده از رسرانه . های جديد قرار گيرند جريان اطالعاا و تکنولوژیتدوين شده تا كشاورزان بتوانند در 
تلويزيون، راديو، روزنامه، مجالا و ساير وسايل ارتباط جمعی و بروشورهای ترويجی نيز در اين زمينه سرودمند  : مانند

 .خواهد بود

رخرورداری از اعتبراراا، اخرتالف    هرا برر حسرب امکران ب      بين ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانره 
برای كشاورزان، ضمن  ای يارانه و ارزان ااعتبارا ويژه به بانکی اعتباراا به دسترسی سطح ارتقاء. داری وجود دارد معنی

 عنروان به كشاورزیبانک  .گردد ای در كشور می ها و توليداا گلخانه افزايش سرمايه در گردش، موجب توسعه فعاليت

 شناسرايی  بره  اقدام كشاورزی جهاد مانند ديگر نهادهای همکاری با تواند می كشاورزی تسهيالا داختپر اصلی متولی

 .بهره و فوری نمايدكم تسهيالا پرداخت به اقدام ها، گروه اين بندی اولويت اساس بر و نموده هدف های گروه
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داری وجرود   اختالف معنری عضويت در تعاونی، ها بر حسب   بين ميانگين شاخص سودآوری درآمد به هزينه گلخانه
 را افزايش های توليد تر به نهاده تر و ارزان تر، آسان داران، امکان دسترسی سريع گلخانه تعاونی شركت در عضويت. دارد

 .ترر خواهرد برود    ای از طريق تعاونی نيز برای كشاورز مقررون بره صررفه    چنين فروش محصو ا گلخانههم. دهد می
تعراونی، زمينره افرزايش     هرای  در شركت تشکيل و عضويت داران به گلخانه تشويق با تواند می كشاورزی جهاد بنابراين

 .را فراهم آورد ها  سودآوری گلخانه

 منابع

 :مروردی  مطالعره ) داران گلخانره  آموزشری  نيازهرای  بنردی  اولويرت .  005. ، مابراهيمی. ، سمالمرضايی. م ،اصالنی
 .079ر 01: 1(00) ،ای گلخانه های كشت فنون و علوم، (آباد نجف شهرستان

، كراربردی  ینشرر آمروزش عرالی علمر    ، مديريت توليد در گلخانه. 0015. و فيضی، ع. ، ر نادری. م ،يادگاری .ر ،برزگر
 .ص 010تهران، 

 .تهران .بودجه و برنامه سازمان. هان  .آ ،آدلر. نقل و حمل های طرح اقتصادی ارزيابی .0091(. ترجمه)ف  پاكزاد،

روستايی دهستان فهرج، شهرستان ای در اقتصاد  تأثير كشت گلخانه . 005 .، رو تشکرگلستانی .، ماحمديان .م ،جهانی
 .تهران خرداد، 00 المللی پژوهش های كاربردی در كشاورزی، همايش بينمجموعه مقا ا  يزد،

 وسريله  هوشمند به گلخانه ساخت و سازی شبيه طراحی،.  001. زاده، ع  اكرمی و .توتونچی، م اكبرزاده و .نژاد، م داوری

 .باهنر كرمان شهيد دانشگاه آذر، 9تا    هوشمند، های سيستم كنفران  ششمين مقا ا مجموعه فازی، ابزارهای

ها و مسائل بررسی مديريت آبياری و كارايی مصرف آ  در گلخانه. 0011. و حيدری، ن. ، زارعی، ق.ساينج، ح دهقانی
مؤسسه تحقيقراا اصرالح و   ای، مصرف آ ، كشت محصو ا گلخانهها، اولين كارگاه فنی ارتقاء كارايی  و چالش

 .، كرجتهيه نهال و بذر

خوزستان،  استان صيفی های گلخانه بهينه مديريت بر مؤثر عوامل ارزيابی. 0050. برادران، م و. نوركی، ف .، حرحمانی
 .15ر55: 0(01)ای،  گلخانه های كشت فنون و فصلنامه علوم

 بيرجند، شهرستان در ای گلخانه خيار توليدی واحدهای اقتصادی ارزيابی. 0051. بخشی، م و .خواه، م ، آبادی.، کروستا
 5ر07: 0(7)ای،  گلخانه های كشت فنون و علومفصلنامه 

 ارشرد  كارشناسری  نامره  تهران، پايان استان در ای گلخانه های قارچ سودآوری بر مؤثر عوامل بررسی.  001. آ ،سعيدی

 .تهران دانشگاه طبيعی منابع و كشاورزی مزرعه، پردي  مديريت

 .ص   0، شيراز، شيراز دانشگاه انتشاراا كشاورزی، واحد مديريت. 0017. ، جتركمانیو . ،  نجفی، .، غسلطانی

هرای بخرش    های اقتصادی انجام شده در فرآيند مطالعه و تحليل طررح  بررسی ارزيابی .0011 .، اصالح و. ع ،شادمانی

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/622-4530116-4215434?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/622-4530116-4215434?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/622-4530116-4215434?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/6iaec/MP/Poster/MP254.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/6iaec/MP/Poster/MP254.pdf


 444     ای در دشت ورامین ل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانهبررسی عوام

 

 .آبان، مشهد 5تا  1، اقتصاد كشاورزیششمين كنفران  مجموعه مقا ا ، كشاورزی ايران

ياوريران، تهرران،    خراک، انتشراراا   بدون كشت های محيط در و خاک در ای گلخانه خيار پرورش . 001. ع ،شکوهيان
 .ص 001

هرای   هرا و سياسرت   پرژوهش ، فصرلنامه  ای اسرتان گريالن   ارزيابی اقتصادی طرح شهرک گلخانره  . 001. ، جعزيزی
 .015ر009: 01، اقتصادی

 .ص 001مهر، تهران،  كوشا انتشاراا كاربردها، و فناوری گلخانه، .0017. قهساره، م قاسمی و .ا ،كرمی

 شهرسرتان  :مروردی  مطالعره )شريری  گراوداری  ايجراد  اقتصادی ارزيابی .0017. و احمدی، ح. همراز، س ،.، مكهنسال

 .مهرماه، دانشگاه فردوسی مشهد 0تا  0كشور،  دامی علوم كنگره سومين، مجموعه مقا ا (گناباد

 .ص 011، تهران، سرواانتشاراا  ،ای گلخانه محصو ا توليد مديريت. 0017 .، مسيل سپورو . حمالحسينی، 

و  ای صريفی گلخانره   و سربزی  درتوليرد  تکنولروژيکی  شکاف نسبت و فنی كارايی بررسی .0011. ح بشرآبادی، مهرابی
 .7 ر10: 0(0) كشاورزی، و اقتصاد فصلنامه كرمان، استان در باز فضای

، (صنعتیی ها وژهپر نجیررر س ناررر مکو اه ررر تهيی اررهنمرا) دیصاررقتا های حطر ابیرريارز. 0011. ، ایرررميرمطه
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Abstract 
The purpose of this research was economic evaluation of green houses and the 

factors that affect their profitability in the Varamin plain. The type of this research 

is descriptive-correlation research that was conducted by using a survey method. 

The statistical population of the research consisted of the beneficiary farmers of 

established and cultivated green houses in the Varamin plain. The sample size was 

108 farmers. The sampling method was simple random sampling method. The main 

tool of this research study is a questionnaire that whose validity was verified by 

using a panel of experts and professors in the field of agriculture. The reliability of 

the questionnaire was assessed through a pre-test for which the Cronbach alpha 

was between 0.78 and 0.85 which is considered to be acceptable. The results of this 

research study show that the mean of the profitability index of cost benefit  was 

2.286 and thus there is a significant positive correlation between agricultural 

experience, the level of famer education, agricultural income, the total area of the 

green house, technical knowledge, using of information resources with the cost 

benefit  profitability index. The results of regression analysis also indicated that the 

five variables of agricultural experience, agricultural income, the total area of the 

green house, technical knowledge, using of information resources well explain for 

51.5 % of the changes in the cost benefit profitability index of the green houses 

located in the Varamin plain. Finally, it is recommended to improve the cost 

benefit profitability index by actions such as increasing the level of technical 

knowledge and farmers' access to and use of information resources. 
 

Keywords: Economic evaluation, Income to cost profitability index, Green 

house, Varamin plain. 
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