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  چکيده
  

 محيطي اي با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و با خنثي كردن عوامل كشتهاي گلخانه

ريزي مناسب در جهت  بديهي است برنامه. اي در پيشبرد فرآيندهاي توسعه كشاورزي دارند اهميت ويژه

هايي است كه  توسعه اين نظام توليدي با توجه به شرايط ويژه آن نيازمند شناخت عوامل و محدوديت

هاي   مل و محدوديتبر اين اساس تحقيق حاضر با هدف كلي بررسي عوا. بازدارنده توسعه كشت هستند

 روش كه به، است كاربردي نوعاز اين پژوهش . اي در استان اصفهان انجام شد هاي گلخانه توسعه كشت

هاي مورد نياز استفاده  آوري داده  مصاحبه براي جمع روش از ابزار پرسشنامه وانجام گرفته وپيمايشي 

 واحد ٣٦١(ران استان اصفهان بود دا  جامعه آماري اين تحقيقق شامل كليه گلخانه.ه استگرديد

 و بر مبناي كه از بين آنهابرداري شده بودند،   موفق به اخذ پروانه بهره١٣٨١كه تا پايان سال ) اي گلخانه

 واحد گلخانه ١٠ شهرستان استان كه داراي بيش از ١٠گيري از   واحد براي نمونه١٢٠ فرمول كوكران

ر اساس ديدگاه كارشناسان و متخصصان باغباني، ترويج و توسعه روايي ابزار تحقيق ب. بودند انتخاب شد

همچنين پايايي ابزار تحقيق نيز بر پايه آلفاي كرونباخ براي . داران باتجربه تأييد شد كشاورزي و گلخانه

هاي گردآوري شده با  داده.  بدست آمد٨١/٠ و ٧٧/٠، ٨٦/٠، ٩١/٠، ٧٣/٠پنج بخش پرسشنامه به ترتيب 

هاي مربوط به عوامل و  گويه.  تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Excelو SPSS نرم افزار 

هاي  اي در پنج بخش عوامل اقتصادي، حمايت هاي گلخانه هاي تاثيرگذار بر توسعه كشت محدوديت

ندي ب دولتي، قوانين اداري، عوامل زيربنايي، عوامل اقليمي و عوامل فني بر پايه ضريب تغييرات اولويت

همچنين نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه چهار عامل حمايتي، زيربنايي، قوانين اداري و . شدند

اي در استان  هاي گلخانه  درصد واريانس عوامل بازدارنده توسعه كشت٦٧/٦٦عوامل اقتصادي مجموعاً 

  . كنند اصفهان را تبيين مي

  
  .بازدارنده، توسعه كشاورزي، استان اصفهاناي، عوامل  هاي گلخانه  كشت: كليدييهاژهوا

  
  مقدمه

هر چند پس از وقوع  انقالب صنعتي رفته رفته از 
سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشورها كاسته شد و به 
مرور بخش كشاورزي جاي خود را به رقيب نوپا و 
قدرتمندي به نام صنعت داد و در نهايت بخش خدمات نيز 

 قبلي ربود، اما با اين همه و با گوي سبقت را از دو رقيب
گذشت بيش از دو قرن از آن زمان همچنان بخش 
كشاورزي جايگاه خود را در اقتصاد و اشتغال كشورهاي 
جهان، حفظ نموده و حتي در كشورهاي فوق صنعتي با 
اينكه نقش بخش كشاورزي در اشتغال كاهش يافته اما 
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گير و قابل تأثير آن در توليد ناخالص داخلي همچنان چشم
اگرچه انقالب صنعتي به عنوان يك رقيب در . توجه است

هاي  آوري مقابل بخش كشاورزي ظهور كرد، اما با ارائه فن
هاي توليد در  نوين توليد كمك بزرگي به بهبود روش

اي ار  ايجاد و توسعه تكنولوژي گلخانه. كشاورزي نمود
مهمترين كمكهاي بخش صنعت به بخش كشاورزي بود 

هاي  هاي مختلف صنعتي از جمله بخش از تلفيق رشتهكه 
هاي  هاي پالستيكي و سيستم با توليد پوشش(پتروشيمي 

   برودتي و بخش توليد ‐بخش صنايع حرارتي ) آبياري
هاي  لوله و اتصاالت و همچنين همكاري بخش

  گياهپزشكي، آبياري، خاكشناسي و باغباني به وجود آمد
(Downs, 1975) . داشت كه فرآيندهاي بايد توجه

هاي كشاورزي فشرده در بلندمدت  برداري در نظام بهره
 اين امر (Yadav & Chaudhari, 1997)پايدار نخواهد بود 

همراه با مصرف بيشتر منابع تجديدناپذير ضمن اينكه 
آلودگي، آب و هوا و تخريب كيفيت خاك را در پي خواهد 

ها   گونه نظامداشت منجر به ناكارآيي مصرف انرژي در اين
منظور بر اين اساس به . (Din et al, 2003)خواهد شد 

محيطي، بحران انرژي، وجود  كاهش مشكالت زيست
پاي ناشي از كشاورزي فشرده متداول و  دهقانان خرده

حفاظت منابع آب و خاك و عرضه محصوالت با كيفيت 
اي  باغي در شرايط متفاوت اقليمي، تكنولوژي گلخانه

 & Tiwari & Goyal, 1998; Sirohi)ه استتوسعه يافت

Bahera, 2000)  .  
اي به  هاي گلخانه ي كشت اما عليرغم اينكه پيشينه

 تنها پس از گردد، اما عمالً  ميالدي باز مي۱۶۰۰سالهاي 
جنگ جهاني دوم و با افزايش نياز به مواد غذايي، صنعت 

هاي مناسب،  اي در نتيجه توليد پوشش هاي گلخانه كشت
زان و سبك از مواد پتروشيمي و همچنين ترميم و ار

هاي كنترل  هاي حرارتي و برودتي و سيستم اصالح سيستم
ها دچار تحول عظيمي گرديد  اتوماتيك اين نوع كشت

(Khalighi, 1999) . بر خالف اين رشد سريع در جهان، در
ها محدود به  اي تا مدت هاي گلخانه ايران توسعه كشت
ن و تعدادي از شهرهاي بزرگ كشور بود چند واحد در تهرا

اي در كشور وجود  و مورد قابل ذكري از واحدهاي گلخانه
تدريج با توجه بيشتر مسئولين به اين نوع ه ب. نداشت

اي مانند؛ كاهش  هاي گلخانه هاي ويژه كشت كشت و مزيت
تاثير عوامل محيطي، توليد خارج از فصل و توليد مداوم و 

هاي عوامل  يد از طريق كاهش هزينهافزايش راندمان تول

مختلف توليد، روند توسعه آن بويژه در برنامه سوم توسعه 
 Iranian Statistical)سرعت شتاباني به خود گرفت

Center, 1999) . با توجه به نتايج مثبتي كه توليد به روش
اي در پي دارد بايد به اين نكته توجه شود كه  گلخانه

اي  و توسعه يك واحد گلخانهعوامل متعددي در احداث 
دخيل هستند كه عدم توجه به آنها سودآوري واحدها را 

  . تحت تأثير قرار خواهد داد
در اين بين مطالعات مختلفي در رابطه با تحليل موانع 

اي انجام شده كه هر  هاي گلخانه و مشكالت توسعه كشت
هاي مختلفي را مهم  كدام از محققين عوامل و مولفه

اند كه در اينجا با توجه به مناسبت آنها با  كردهارزيابي 
  .شود موضوع تحقيق به برخي از آنها پرداخته مي

Hall (2003) ها از طريق بهبود  سودآوري گلخانه
مد نظر قرار داده است و ضمن گذاري  قيمتفرآيندهاي 

 يكي از  راگذاري تصميمات مربوط به قيمتاينكه 
مربوط به بازاريابي ت  بين تصميما ازترين موارد مشكل

عدم وجود اطالعات كافي از داند،  مياي  محصوالت گلخانه
 و همچنين هاي رقبا هاي توليد و قيمت توليدات و هزينه

  روانه كردن محصول به بازارو فاصله زماني الزم براي توليد
اي معرفي  هاي گلخانه را از موانع عمده توسعه كشت

 استفاده از  راوفقيتو تنها راه ممكن براي مكند  مي
بندي منطقي  اطالعات گذشته و اطالعات مربوط به بودجه

 كه با تصميم مناسبگذاري  آينده و يك استراتژي قيمت
 Brooks et al. (1992).داند ، ميبندي هماهنگ باشد بودجه
  كهكردند از توليدكنندگان مختلف سئوال  خود مطالعهدر
ها داشته   روي هزينهتواند اثرات زيادي م تغييرات ميكدا

باشد، غالب آنها حمل و نقل توليدات را به عنوان يكي از 
. ها ذكر كردند هاي مهم جهت كاهش هزينه گزينه

بازاررساني موثر محصول را  Blokland (2003) همچنين
داند و بهبود  اي مي هاي گلخانه كليد سودآوري در كشت

را از مهمترين كاركرد و فرآيندهاي بازاريابي و بازاررساني 
. داند اي مي هاي گلخانه عوامل موثر در توسعه كشت

Goggos & King (2000) نقش عوامل مكاني را در توسعه 
اي موثر ارزيابي كرده و مكانيابي صحيح  هاي گلخانه كشت

 دانسته و بر تعديل  هاي گلخانه را عامل موفقيت كشت
 به  مربوط عوارض قانوني و مالياتي،اي قوانين منطقه

ساخت و ساز تأكيد كرده و توجه به ملزومات 
. اند ها مهم ارزيابي كرده محيطي در توسعه گلخانه زيست

Cockshull et al. (1992)و  Ehret et al. (1989) در 



 ۹۷  ...اي هاي گلخانهتحليل عوامل بازدارنده توسعه کشت: اسدي و همکاران  

مطالعات خود با تأكيد بر نقش عوامل اقليمي به بررسي 
اي  محصوالت گلخانهاثرات اين گونه عوامل بر سودآوري 

ه بررسي شدت و ميزان نور خورشيد، سرما و پرداخته و ب
گرما و اختالف دماي شب و روز و تعداد روزهاي ابري بر 

اند و بر اهميت  اي پرداخته عملكرد محصوالت گلخانه
اي تأكيد  هاي گلخانه اينگونه عوامل در توسعه كشت

افزايش روند شهرنشييني را عامل  Healy (1991) .اند كرده
داند و نياز به خدمات  اي مي نههاي گلخا توسعه كشت

اي مورد نياز اين واحدها در نواحي شهري را بيشتر  مشاوره
كند، همچنين او عواملي از  از نواحي روستايي ارزيابي مي

قبيل سطح زيربناي واحد توليدي، سطح دسترسي به 
منابع اطالعاتي و مجالت و سطح سواد را در ميزان نياز 

. داند اي موثر مي اي گلخانه اورهبرداران به خدمات مش بهره
Tiwari & Goyal (1998) هاي  در توسعه تكنولوژي

اند  هاي كالن تأكيد كرده گذاري اي بر نقش سرمايه گلخانه
هاي مالي و اعتباري به منظور  و دسترسي آسان به نهاده

بر اين اساس . دانند ها را ضروري مي كاربرد اين تكنولوژي
هاي خصوصي براي  ها و يا سازمان تگذاري دول آنها سرمايه

  .  كنند ها را توصيه مي توسعه اينگونه كشت
 مواردي Behnia & Arvandi (2005)  در مطالعه

عدم تأمين نياز ، عدم مديريت صحيح تهيه بسترمانند؛ 
عدم ، عدم تأمين حرارت مورد نياز گياه، غذائي گياه

عدم  و عدم تهويه مناسب، تشكيل تشكلهاي توليدي
 به عنوان عوامل داران آموزش و بازديد مستمر براي گلخانه

اي در استان خوزستان  هاي گلخانه و موانع توسعه كشت
 به بررسي انواع Heravi (2005) .گردد معرفي مي

، سازي زمين قبل از كاشت آماده(هاي احداث گلخانه  هزينه
، كاشت، سازي زمين بعد از احداث گلخانه آماده، آبياري
) بندي و حمل و نقل هاي بسته هزينه و  انسانينيروي

هاي مالي و اعتباري را در  پرداخته و مسائل و محدوديت
. اي پراهميت ديده است هاي گلخانه توسعه كشت

Hosseininia (2005)هاي   مهمترين مزيت كشت
اي را ايجاد اشتغال براي زنان ارزيابي كرده و  گلخانه

 براي اشتغال به كار فراروي زنان رامهمترين مشكالت 
، عوامل فرهنگي و اخالقي مواردي از قبيل داري را گلخانه

عدم آگاهي ، ضرورت امكانات پشتيباني، مكانيزه شدن امور
 و امنيت، هاي چندگانه برخورداري از نقش، از حقوق خود

. كند ذكر ميدستمزد مشاغل تبعيض بين زنان و مردان در 
ش و اطالعات الزم براي همچنين اين مطالعه نيازهاي دان

 مهارتهاي  از قبيل براي زناناي توليد گلخانهپرداختن به 
بازاريابي، مهارتهاي مديريتي، مهارتهاي كسب اطالعات 

 را در دانش مالي و حسابداري، دانش فني و دانش حقوقي
 مطالعه. داند اي موثر مي هاي گلخانه توسعه كشت

Barzegar & Allahyari (2005) مانند نقش  مواردي
 در افزايش موفقيت، گذراندن برداران  بهرهميزان تحصيالت

و نظارت داري   گلخانه و تخصصيدوره هاي آموزشي علمي
موفقيت شرط بر اعطاي وام و ساير منابع تأمين مالي را 

 Sodi & Kafi .داند اي مي هاي گلخانه توليد در كشت
هاي كشت بدون خاك  سيستم محدوديت توسعه (2005)

دانسته و يك مانع عمده توسعه خالقيت و ابتكار انسان ا ر
 نياز به سرماية اوليه باال براي راهيدروپونيك هاي  كشت

  . دانند مياستقرار سيستم 
بررسي مطالعات انجام شده بيانگر اين است كه ابعاد 

اي در يك مطالعه جامعه   هاي گلخانه گوناگون توسعه كشت
ار نگرفته است و تحقيقات تاكنون مورد توجه محققين قر

جامعي كه تمام زواياي مسئله را مورد بررسي قرار داده 
داران را به عنوان عامل  باشد و همچنين ديدگاه گلخانه

بدون شک . كليدي توليد مد نظر قرار دهد، وجود ندارد
ها نياز به  هاي مناسب توسعه گلخانه ريزي براي برنامه

ارنده توسعه اينگونه هاي بازد شناسائي عوامل و مولفه
باشد كه اين پژوهش تالش بر آن دارد كه تا با  يها م كشت

ي  توجه به جايگاه باالي استان اصفهان در توسعه
ها در  اي به بررسي اين عوامل و مولفه هاي گلخانه كشت

بديهي است شناسايي عوامل بازدارنده . اين استان بپردازد
اي ضمن اينكه  هاي گلخانه و محدود كننده توسعه كشت

ريزي براي تعديل عوامل بازدارنده و تقويت  امكان برنامه
تواند با ارائه  كند، مي برنده را فراهم مي عوامل پيش

هاي موجود و  راهكارهايي موثر براي بهبود وضعيت گلخانه
هاي جديد التأسيس كمك بزرگي  كاهش مشكالت گلخانه

عالوه بر . نددر فرآيندهاي توسعه كشاورزي استان فراهم ك
ها، متقاضيان  آن با تعيين جهت تاثير اين عوامل و مولفه

توانند با ديدي بازتر و با اطالع كافي از  ها مي احداث گلخانه
ها نسبت به احداث  عوامل موثر و انتخاب بهترين گزينه

اندركاران  گلخانه اقدام نمايند و همچنين مسئولين و دست
 و شناخت عوامل موثر، نسبت مربوطه نيز با توجه به نيازها

داري از واحدهاي توليد  بر ي تاسيس و بهره به صدور پروانه
ها و اعتبارات  اي اقدام نمايند، تا بتوان كارآيي هزينه گلخانه

از آنجا كه در خصوص عوامل بازدارنده . را تضمين كرد



 ۱۳۸۸، ۱ ، شماره۴۰ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزيتحقيقات مجله   ۹۸

اي تاكنون صورت  اي مطالعه هاي گلخانه توسعه كشت
هاي  ق بر آن شد تا از جنبهنگرفته است، اين تحقي

گوناگون اين عوامل را مورد بررسي قرار دهد بنابراين، 
هدف اصلي اين تحقيق تحليل عوامل بازدارنده توسعه 

 اهداف .اي در استان استان اصفهان است هاي گلخانه كشت
  فرعي آن نيز عبارتند از؛ 

  وضعيت استان اصفهان در صنعت گلخانه شناخت 
هاي   مناسب در جهت توسعه كشتراهكارهاي ارائه 

 اي گلخانه
اي در  هاي گلخانه  كشتهاي توسعه تبيين زمينه 

  .بخش كشاورزي
  

  ها مواد و روش
  ، از جنبه كاربردي از جنبه هدفحاضرتحقيق 

آوري اطالعات از نوع تحقيقات توصيفي و باالخره اين  جمع
تحقيق براساس ميزان نظارت و درجه كنترل از نوع 

اين تحقيق شامل جامعه آماري . بوده استيداني تحقيق م
اي در استان اصفهان بود كه   واحد گلخانه۳۶۱داران  گلخانه

برداري شده   موفق به اخذ پروانه بهره۱۳۸۱تا پايان سال 
 شهرستان ۱۰از  نمونه مورد مطالعه  تحقيقدر اين. بودند

 واحد گلخانه بودند ۱۰استان اصفهان كه داراي بيش از 
تا ضمن آنكه گوياي شرايط منطقه باشد از خاب شد، انت

اطمينان حاصل نيز  داران گلخانهقابليت تعميم ديدگاه 
كه از  داران هر شهرستان گلخانه با توجه به فهرست. شود

سازمان جهاد كشاورزي استان اخذ شد، نمونه مورد 
مطالعه به روش انتساب متناسب به هر شهرستان تخصيص 

 نمونه آماري تحقيق بر حسب ۱ يافت كه در جدول
هاي مختلف استان نشان داده شده است، سپس  شهرستان
گيري تصادفي  داران هر شهرستان به روش نمونه گلخانه

  ). ۱جدول (انتخاب شدند 
  

هاي  شهرستان معرفي نمونه آماري تحقيق برحسب ‐۱جدول 
  استان اصفهان
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  ۱۱ ۱۵ ۱۵  ۱۰  ۱۲  ۱۰  ۱۳ ۱۲  ۱۰ ۱۲ تعداد نمونه
  

 از فرمول كوكران  نيزبه منظور برآورد حجم نمونه
 ۸۸، كه بر اساس اين فرمول حجم نمونه استفاده گرديد

 ۱۲۰  به منظور افزايش دقت كار سرانجامنفر برآورد شد و
 و اطالعات مورد نياز از يل گرديدپرسشنامه تكم

. آوري شد جمعاز اين طريق  داران استان اصفهان گلخانه
 انكه توسط پژوهشگر ابزار اين تحقيق پرسشنامه بود

جهت تعيين اعتبار محتوايي، . شدتكميل تدوين و 
كارشناسان و متخصصان در پرسشنامه مقدماتي در اختيار 

كشاورزي و همچنين هاي باغباني، ترويج و توسعه  حيطه
 و از آنها نظرخواهي شد و گرفت قرار داران با تجربه گلخانه

 اين امر با مراجعه به آنها و .اصالحات الزم انجام گرديد
مصاحبه و گفتگوي غيررسمي و كسب نظرات آنها در مورد 

اي و  هاي گلخانه ابعاد مختلف مرتبط با توسعه كشت
 پرسشنامه كه ۳۰ در .مسايل مربوطه صورت گرفته است

 مقدار ،در ابتداي كار به صورت پيش آزمون انجام شد
هاي  براي بخش  براي تعيين پايايي تحقيقآلفاي كرونباخ

هاي  ، حمايت۸۵/۰پرسشنامه به ترتيب عوامل اقتصادي؛ 
، ۶۹/۰، عوامل زيربنايي؛ ۷۱/۰، قوانين اداري؛ ۷۴/۰دولتي، 

در . ست آمد بد۸۸/۰ و عوامل فني؛ ۹۱/۰عوامل اقليمي؛ 
 توصيفي اين تحقيق با توجه به نوع تحقيق از دو روش آمار

 )ضريب تغييرات و انحراف معيارميانگين، ، درصد فراواني(
با جهت تجزيه وتحليل اطالعات ) تحليل عاملي( تحليليو 

  . استفاده شده است SPSS11.5كمك نرم افزار 
 

  نتايج و بحث
  هاي فردي و شغلي ويژگي

هاي فردي پاسخگويان و همچنين   ويژگي۲ جدول
اطالعات . دهد داران را نشان مي ساختار شغلي گلخانه

داران مورد مطالعه،  بيانگر اين است كه ميانگين سن گلخانه
 سال است در حالي كه ميانگين تجربه كار ۲۳/۳۴

داري آنها   سال است، اما تجربه كار گلخانه۸كشاورزي آنها 
مر ضمن اينكه جوان بودن اين ا. است)  سال۵/۲(كمتر 

دهد جديد بودن اين نوع اشتغال با  شاغالن را نشان مي
. دهد داران را نيز نشان مي توجه به تجربه اندك گلخانه

 نفر، ۶دهد كه متوسط تعداد كل كارگران  جدول نشان مي
.  نفر است۳۳/۱ نفر، تعداد تكنسين ۲/۱تعداد كارشناس 

يربنا در شروع كار به دهد كه ز همچنين اطالعات نشان مي
 متر است، اما اين زيربنا ۲۵۰۰طور متوسط بيش از 

 متر مربع ۴۶۰۰حال حاضر به بيش از افزايش يافته و در 
با توجه به سطح اشتغالي كه اين نوع . رسيده است

هايي براي  سازي زمينه كند فراهم برداري ايجاد مي بهره



 ۹۹  ...اي هاي گلخانهتحليل عوامل بازدارنده توسعه کشت: اسدي و همکاران  

تواند سطح   ايجاد درآمد مي ها ضمن توسعه اينگونه كشت
  .اشتغال استان را نيز بهبود ببخشد

  
  هاي فردي و ساختار شغلي پاسخگويان  ويژگي‐۲جدول 

  ميانگين  متغيرها
  انحراف
  معيار

 بيشترين كمترين

  ۵۹  ۱۸  ۸۵/۸  ۲۳/۳۴  سن
  ۲۳  ۱  ۴/۷  ۸  ميزان تجربه كشاورزي
  ۱۱  ۱  ۷/۱  ۵/۲  تجربه كار در گلخانه
  ۴۳  ۲  ۵  ۶  تعداد كل كارگران

  ۳  ۱  ۴۴/۰  ۲/۱  كارشناس تعداد 
  ۴  ۱  ۸۶/۰  ۳۳/۱  تعداد تكنسين

  ۴۰۰۰  ۸۰۰  ۵/۱۲۱۵  ۲۲/۲۵۰۲  )مترمربع(زيربناي اوليه گلخانه 
  ۱۰۰۰۰  ۵۰۰ ۶۲/۱۳۹۷  ۷۸/۴۶۶۷  )مترمربع(زيربناي فعلي گلخانه 

  
 اطالعات گردآوري شده در رابطه با نوع ۳جدول 

دهد كه اطالعات  كشت افراد مورد مطالعه را نشان مي
حاكي از آن است كه بيشترين فراواني محصول توليدي 

درصد نوع % ۷/۶۶مربوط به كشت سبزي است كه 
دهد، بعد از آن  محصول توليدي را به خود اختصاص مي

، گياهان آپارتماني %)۸/۲۷(هاي شاخه بريده  توليد گل
  . قرار دارد%) ۱/۱(و پرورش قارچ %) ۴/۴(

  

   برحسب نوع كشت توزيع فراواني پاسخگويان‐٣جدول 
 درصد فراواني نوع كشت رديف
  ٧/٦٦ ٨٠ سبزي ١
 ١/١ ٢ قارچ ٢
 ٨/٢٧ ٣٣ هاي شاخه بريده گل ٣
 ٤/٤ ٥ گياهان آپارتماني ٤
 ١٠٠ ١٢٠ جمع ٥

  

  اي هاي گلخانه آمار توصيفي عوامل بازدارنده توسعه كشت
  متغيرهاي مربوط به عوامل اقتصادي 

هاي آماري  شخصه توزيع فراواني و م٤در جدول 
بر اساس نتايج . مربوط به عوامل اقتصادي آمده است

شود كه در بين عوامل اقتصادي  بدست آمده مشخص مي
كاهش قيمت "، "هاي توليد افزايش هزينه"هاي  گويه

گران بودن تجهيزات پيشرفته "و " محصوالت توليدي
ها اولويت بيشتري از نظر  نسبت به ساير گويه" اي گلخانه
بديهي است بهبود . گويان مورد مطالعه داشته استپاسخ

وري عوامل توليدي در همه انواع  فرآيندهاي بهره
تواند گراني تجهيزات  هاي ضمن اينكه مي برداري بهره

ها  اي كه از عوامل كليدي توسعه اينگونه كشت گلخانه
هستند را تعديل كند، سودآوري واحد را نيز افزايش 

طالعات مختلف نيز مورد تأكيد قرار دهد و اين امر در م مي

يك استراتژي  Hall (2003) بطوريكه گرفته است
بندي هماهنگ   كه با تصميم بودجهمناسبگذاري  قيمت
 كند و  را در سودآوري واحدها مهم ارزيابي ميباشد

Heravi (2005)هاي مالي و   نيز مسائل و محدوديت
ورد تأكيد اي را م هاي گلخانه اعتباري را در توسعه كشت

همچنين سه اولويت آخر مربوط به . قرار داده است
برداري  نبود فاصله زماني مناسب بين آغاز بهره"هاي  گويه

  گران بودن تعرفه"، "از گلخانه و شروع بازپرداخت اقساط
نداشتن وثيقه مورد نياز براي اخذ "و " انرژي مصرفي

  .شود مي" اعتبارات
  دولتي هاي  متغيرهاي مربوط به حمايت

 توزيع فراواني و مشخصه هاي آماري مربوط ٥در جدول 
بر اساس . به عوامل مربوط به حمايتهاي دولت آمده است

فراهم " گويه  سه  كه شود  مي نتايج بدست آمده مشخص 
پوشش  عدم"، "نبودن زمينه صدور محصوالت به خارج

عدم حمايت موثر توسط جهاد "و " اي تمام خطر سازه بيمه
در اين زمينه . اند از اولويت باالئي برخوردار بوده" زيكشاور

اي    مشاوره بايد توجه داشت كه دسترسي به خدمات
وري واحد توليد  بهره ترويجي نقشي اساسي در بهبود

سازي اينگونه امكانات توسط وزارت  خواهد داشت كه فراهم
ها  جهاد كشاورزي اولويت اساسي در توسعه اينگونه كشت

نيز بر نياز به  Healy (1991) در مطالعه. شتخواهد دا
اي تأكيد  اي مورد نياز واحدهاي گلخانه خدمات مشاوره

زماني  دوره بودن كمهمچنين سه گويه. شده است
و " باال بودن نرخ بهره تسهيالت"، "بازپرداخت تسهيالت

از اولويت كمتري برخوردار " مسائل مربوط به صدور پروانه"
  . اند بوده
  غيرهاي مربوط به قوانين اداري مت

 قانوني  عوامل  هاي مربوط به هاي آماري گويه مشخصه
 بر اساس اطالعات گردآوري.  آورده شده است٦ در جدول

  بوروكراسي وجود "  گويه سه در بين عوامل قانوني , شده
مقررات "و " مسائل مربوط به قانون كار و اداره كار"، "اداري

هاي نخست را به خود اختصاص  اولويت" سازمان آب
اين امر بر كاهش فرآيندهاي بوروكراسي به . دهند مي

منظور بهبود در روند تسريع كارها و اجراي بهتر تصميمات 
مقررات سازمان آب بويژه در برخي . كند تأكيد مي
هاي كويري استان كه دسترسي به منابع آب به  شهرستان

هاي  تعلت كميابي آن آسان نيست در توسعه كش
 نيز ضمن King (2000) .گذار بوده است اي تأثير گلخانه

 ،اي قوانين منطقهتأكيد بر نقش عوامل مكاني، تعديل 
 مربوط به ساخت و ساز را در  عوارض قانوني ومالياتي
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قوانين "سه گويه . داند اي موثر مي هاي گلخانه توسعه كشت
ازمان قوانين و مقررات س"، "و مقررات اداره منابع طبيعي

نيز از نظر " باال بودن عوارض گمركي"و " زمين شهري

پاسخگويان مورد مطالعه از اهميت كمتري در مقايسه با 
    .ها برخوردار هستند ساير گويه

  
  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به عوامل اقتصادي   توزيع فراواني و اولويت گويه‐٤جدول 

  كم متوسط زياد    
 اولويت

ضريب 
 ها گويه درصد درصد درصد انحراف معيار ين از پنجميانگ تغيرات

 هاي توليد افزايش هزينه ٤/٣ ٣٧ ٨/٥٨  ٥٦/٣  ٧٣/٠  ٢١/٠ ١
 كاهش قيمت محصوالت توليدي ٣/٣ ٢٦ ٧٠  ٨٠/٣  ٨٢/٠  ٢٢/٠ ٢
   اي گراني تجهيزات پيشرفته گلخانه ٢/٩ ٢٧ ٣/٦٣  ٦٨/٣  ٨٥/٠ ٢٣/٠ ٣
 اي در داخل كشور  مصرف مناسب براي محصوالت گلخانهنبودن بازار ٧/٦ ١٧ ٨/٧٥  ٣٨/٣  ٨٥/٠ ٢٥/٠ ٤
 تورم اقتصادي ٧/٣١ ٤٩ ٢/١٩  ٨٤/٢  ٧٨/٠  ٢٧/٠ ٥
 پايين بودن قدرت اقتصادي مصرف كنندگان  ٢/١٩ ٤٣ ٥/٣٧  ٨٣/٢  ٧٨/٠ ٢٨/٠ ٦
 هاي توليد پايين بودن قيمت محصوالت در مقايسه با هزينه ٢/٤ ٢١ ٢/٧٤  ١٣/٣  ٩٠/٠ ٢٩/٠ ٧
 نداشتن آورده يا سرمايه شخصي ٨/١٥ ٢٩ ٥٥  ٣٦/٣  ٠١/١  ٣٠/٠ ٨
 هاي كارگري باال بودن هزينه ٥٠ ٣٢ ٥/١٧  ٥٨/٢  ٩٠/٠ ٣٥/٠ ٩
 نداشتن وثيقه مورد نياز براي اخذ اعتبارات ٤/١٥ ٢٠ ١/٦٤  ٣٣/٣  ٢٠/١  ٣٦/٠ ١٠
  انرژي مصرفي گران بودن تعرفه ٨/٧٠ ٢١ ٥/٧  ١٣/٢  ٩٥/٠ ٤٥/٠ ١١
 برداري از گلخانه و شروع بازپرداخت اقساط نبود فاصله زماني مناسب بين آغاز بهره ٥/٦٥ ٢٢ ١/١٢  ١٦/٢  ٠١/١  ٤٧/٠ ١٢

  
  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به حمايت دولت   توزيع فراواني و اولويت گويه‐٥جدول 

 اولويت  كم متوسط زياد  
ضريب 
 ها گويه درصد درصد درصد  ميانگين از پنج انحراف معيار تغيرات

  فراهم نبودن زمينه براي صدور محصوالت  ١٤/٩  ٨٦/١٩  ٧١  ٩٦/٣  ٩٦/٠  ٢٤/٠ ١
 اي تمام خطر سازه عدم پوشش بيمه ٣/١٣ ٨/٢٥ ٨/٦٠  ٦٠/٣  ٩٥/٠  ٢٦/٠ ٢
 اي تمام خطر محصول عدم پوشش بيمه ٣/٢٨ ٧/٢١ ٥٠  ٢٩/٣  ١١/١  ٣٤/٠ ٤
 ينبودن خريد تضميني محصوالت گلخانه ا ٣/٢٦ ٣/٣٧ ٤/٣٦  ١١/٣  ١٠/١ ٣٥/٠ ٥
 عدم حمايت موثر توسط جهاد كشاورزي ٣٠ ٥/٣٧ ٥/٣٢  ٣  ٩٦/٠ ٣٢/٠ ٣
 باال بودن نرخ ارز ٧/٢٧ ٦/٣٥ ٦/٣٦  ٤٨/٢  ٠٢/١ ٤١/٠ ٦
 عدم پرداخت تسهيالت و اعتبارات بانكي ٣/٦٥ ٢٢ ٧/١٢  ٢٧/٢  ٩٩/٠  ٤٤/٠ ٧
 كم بودن دوره زماني بازپرداخت تسهيالت  ٦٧ ٤/١٣ ٦/١٩  ٠١/٢  ١٢/١  ٥٦/٠ ١٠
 باال بودن نرخ بهره تسهيالت ٣/٧١ ١/١٩ ٦/٩  ٨٧/١  ٠٢/١  ٥٥/٠ ٩
 مسايل مربوط به صدور پروانه تاسيس و بهره برداري توسط جهادكشاورزي ٦/٧٥ ٢١ ٤/٣  ٨٦/١  ٨٥/٠ ٤٦/٠ ٨

  

  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به عوامل قانوني  هاي آماري گويه  مشخصه‐٦جدول 
  كم متوسط زياد  

 اولويت
ضريب 
تغيرات  ها گويه درصد درصد درصد  ميانگين از پنج نحراف معيارا

 وجود بوركراسي اداري ٥/٦٢ ٣/٣١ ٣/٦  ٠٩/٢  ٨٩/٠  ٤٢/٠ ١
 مسائل مربوط به قانون كار و اداره كار ٩/٥٦ ٢٥ ٢/١٧  ٤٠/٢  ٠٢/١  ٤٣/٠ ٢
 مقررات سازمان آب ٦/٤١ ٧/٢٦ ٧/٣١  ٢٣/٢  ٠٨/١  ٤٨/٠ ٣
  اداريفساد ٧/٨٢ ٨/١١ ٥/٥  ٧٦/١  ٩٦/٠  ٥٥/٠ ٤
 ها از خارج مقررات واردات به علت وابسته بودن توليد به واردات نهاده ٢/٦٣ ١/١٥ ٧/٢١  ٩٣/١  ٢٤/١  ٦٤/٠ ٥
 قوانين مربوط به قرنطينه وارداتي گياهان ١/٧٣ ٤/١٩ ٥/٧  ٤١/١  ٩٢/٠  ٦٥/٠ ٦
 باال بودن عوارض گمركي  ٥/٧٦ ٥/١٦ ١/٧  ٢٧/١  ٩٧/٠  ٧٦/٠ ٧
 قوانين و مقررات گمركي  ٩/٧٥ ٣/١٠ ٨/١٣  ٣٢/١  ٠٧/١  ٨١/٠ ٨
 قوانين و مقررات اداره امور اراضي ٦١ ٧/١١ ٣/٢٧  ٥٦/١  ٣٦/١  ٨٥/٠ ٩
 هاي شهرداري عوارض و ماليات ٨/٦٠ ٦/٢١ ٦/١٧  ٣١/١  ١٣/١  ٨٦/٠ ١٠
 قوانين و مقررات سازمان زمين شهري ٩/٧٦ ٥/١١ ٥/١١  ٧٠/٠  ٩٧/٠  ٢٩/١ ١١
 وانين و مقررات اداره منابع طبيعيق ٨١ ٧/١٦ ٤/٢  ٥٠/٠  ٩٩/٠  ٩٨/١ ١٢

  



 ۱۰۱  ...اي هاي گلخانهتحليل عوامل بازدارنده توسعه کشت: اسدي و همکاران  

  مربوط به عوامل زيربناييمتغيرهاي 

هاي آماري مربوط به عوامل زيربنايي در  مشخصه
نتايج بدست آمده حاكي از .  نشان داده شده است٧جدول 

عدم "آن است كه در رابطه با عوامل زيربنايي سه گويه 
ر وجود خدمات پشتيباني الزم براي احداث گلخانه د

در "و " بندي مناسب وجود نداشتن لوازم بسته"، "محل
دسترس نبودن وسائل حمل و نقل مناسب براي صدور 

بديهي است بهبود . بيشترين اولويت را دارند" محصوالت
فرآيندهاي بازاريابي و بازاررساني محصول نقشي كليدي 

اي دارد و ارائه تسهيالتي  هاي گلخانه در توسعه كشت
بندي،  گونه كاركردها از قبيل بستهجهت بهبود اين

تواند در توسعه  داري و حمل و نقل ايمن و سريع مي انبار
 .Brooks et al .گذار باشد اي تأثير هاي گلخانه كشت

جهت حمل و نقل توليدات  بر كاهش هزينه (1992)
  اند و اي تأكيد كرده توسعه محصوالت گلخانه

Blokland (2003)حصول را كليد  نيز بازاررساني موثر م
, در اين بين. داند اي مي هاي گلخانه سودآوري در كشت

در اختيار "، "هاي مناسب عدم دسترسي به جاده"هاي  گويه
عدم دسترسي "و " نداشتن زمين كافي براي توسعه گلخانه

ازنظر افراد مورد مطالعه " به شبكه توزيع برق مطمئن
  . كمترين اولويت را دارند

   عوامل اقليميهاي مربوط به گويه

هاي مربوط به عوامل اقليمي  هاي آماري گويه مشخصه
همانطور که از نتايج .  آورده شده است٨در جدول 

هاي عوامل اقليمي سه گويه  مشخص مي شود در بين گويه
وزش باد و "، "افزايش تابش نور خورشيد در فصل تابستان"

" شدت سرما در طول فصل سرد سال"و " طوفانهاي فصلي
اند كه حاكي از   اولويت اول به خود اختصاص دادهسه

 نشده اقليمي براي توسعه  بيني وجود خطرات پيش
در مطالعات . اي در استان اصفهان است  هاي گلخانه كشت

Cockshull et al. (1992)و  Ehret et al. (1989) بر نقش 
عوامل اقليمي از قبيل شدت و ميزان نور خورشيد، سرما و 

الف دماي شب و روز و تعداد روزهاي ابري بر گرما و اخت
اي  بهبود عملكرد و در نتيجه سودآوري محصوالت گلخانه

نتايج بدست آمده حاكي از آن , همچنين. تأكيد شده است
بارش "و " رعد و برق"، "وقوع سيل"هاي  است كه گويه
ها  نيز از نظر پاسخگويان نسبت به ساير گويه" شديد باران

  .ي برخوردار هستنداز اهميت كمتر

  عوامل فني
هاي مربوط به عوامل فني در  هاي آماري گويه مشخصه

همانطور كه از نتايج مشخص .  آورده شده است٩جدول 
شود در رابطه با عوامل فني پاسخگويان اولويت باالتر را  مي
هاي استاندارد در  هاي سازنده گلخانه نبودن شركت"به 

عدم دسترسي "و " ه گلخانهاستاندارد نبودن ساز"، "منطقه
مطرح " اي به مشاورين متخصص در زمينه كشتهاي گلخانه

همانطور كه گفته شده دسترسي به خدمات . اند كرده
اي تخصصي كه بتواند در مواردي از قبيل تعيين  مشاوره

اي و ساير تجهيزات پيشرفته  هاي گلخانه استاندرد سازه
هاي  عه كشتاي كمك كند، نقشي اساسي در توس گلخانه
اي دارد كه در اين قسمت نيز مورد تأكيد قرار  گلخانه

 نيز عواملي از Behnia & Arvandi (2005) .گرفته است
 عدم تأمين نياز ،عدم مديريت صحيح تهيه بسترقبيل 

عدم تهويه ، عدم تأمين حرارت مورد نياز گياه، غذائي گياه
كشت بيان  در فرآيند توليد را به عنوان موانع موثر مناسب
خالقيت و ابتكار نيز فقدان  Sodi & Kafi (2005). اند   كرده
اي را مورد تأكيد  برداري از تجهيزات گلخانه  در بهرهانسان
كار  نيروي نبودن دسترس در" هاي گويه .اند  داده قرار

و " داري عدم دسترسي به اطالعات روز گلخانه" ،"متخصص
در اولويت آخر قرار " اريد نداشتن تجربه كافي در گلخانه"

   .دارند
  آمار استنباطي

عوامل "بندي  در اين تحقيق به منظور شناخت و دسته
و تعيين مقدار " اي هاي گلخانه بازدارنده توسعه كشت

ها از روش  واريانس تبيين شده توسط هر كدام از عامل
 به ترتيب آنمراحل تحليل عاملي استفاده شده است كه 

  زير است؛ 
 KMOدر اين تحقيق مقدار  : و بارتلتKMOآزمون 
دهد كه وضعيت  نشان ميكه  به دست آمد ٧٠٥/٠برابر با 
مقدار . است» خوب«ها براي تحليل عاملي در حد  داده

% ١ به دست آمد كه در سطح ٥٠/١٠٢٢بارتلت نيز برابر با 
 يها براي تحليل عامل داده، بنابراين در كل. دار بود معني

 و نتايج آزمون بارتلت براي KMO هندازا. مناسب بودند
 نمايش داده شده ١٠ها در جدول  ماتريس همبستگي داده

  .است
 در اين براي تعيين تعداد عوامل :تعيين تعداد عوامل

 عواملي مورد پذيرش قرار ١اساس مالك كيسر  برتحقيق

                                                                                     
1. Kaiser Criteria 
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بر اين . بود آنها بزرگتر از يك ١ كه مقدار ويژهگرفتند
  عدد  ويژة آنها بزرگتر از امل كه مقدارعچهار اساس تعداد 

  
1. Eigen-Value 

 تعداد ١١ رهدر جدول شما.  يك بود، استخراج گرديد
عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژة هر يك از آنها، 
درصد واريانس هر يك از عوامل و فراواني تجمعي درصد 

  .واريانس عوامل آمده است
  

  

  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به عوامل زيربنائي  يههاي آماري گو  مشخصه‐٧ول جد
  كم متوسط زياد  

اولويت
ضريب 
ميانگين از پنج انحراف معيار تغيرات  ها گويه درصد درصد درصد

 عدم وجود خدمات پشتيباني الزم براي احداث گلخانه در محل ٨/٣٠ ٢/٥٤ ١٥  ٧٤/٢  ٨٨/٠  ٣٢/٠ ١
 داشتن لوازم بسته بندي مناسبوجود ن ٦/٤٦ ٧/٤٠ ٧/١٢  ٥٠/٢  ٩٢/٠  ٣٧/٠ ٢
 در دسترس نبودن وسائل حمل و نقل مناسب براي صدور محصوالت ٩/٥٢ ١/٣١ ١٦  ٥٦/٢  ٩٩/٠  ٣٨/٠ ٣
 مشكل بودن تامين سوخت ٩/٤٣ ٥/٤٦ ٦/٩  ٣٨/٢  ٩٤/٠  ٣٩/٠ ٤
 در دسترس نبودن شبكه توزيع گاز ٢/٢٥ ١/٣٥ ٦/٣٩  ٨١/٢  ١٤/١  ٤١/٠ ٥
 عدم دسترسي به شبكه توزيع برق مطمين ٦٣ ٩/٢٦ ١/١٠  ٢٠/٢  ١  ٤٥/٠ ٦
 در اختيار نداشتن زمين كافي براي توسعه گلخانه  ٢/٦٠ ٦/٢٤ ٣/١٥  ٤١/٢  ٢٤/١  ٥١/٠ ٧
 هاي مناسب عدم دسترسي به جاده ٣/٨٩ ٨ ٧/٢  ٥٩/١  ٨٣/٠  ٥٢/٠ ٨

  
  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به عوامل اقليمي  هاي آماري گويه  مشخصه‐٨جدول 

  كم متوسط زياد  
اولويت

ضريب 
غيراتت  ها گويه درصد درصد درصد ميانگين از پنج انحراف معيار

 افزايش تابش نور خورشيد در طول تابستان ٤/٩ ٥/٢٦ ١/٦٤  ٥٣/٣  ٨٥/٠  ٢٤/٠ ١
 هاي فصلي  وزش باد و طوفان ٥ ٥/٣٢ ٥/٦٢  ٨٧/٣  ٩٥/٠  ٢٥/٠ ٢
 رد سالشدت سرما در طول فصل س ٨/١٥ ٥/٤٢ ٧/٤١  ٢٨/٣  ٨٦/٠  ٢٦/٠ ٣
 شدت گرما در طول فصول گرم سال ٢/١٤ ٧/٢١ ٢/٦٤  ٥٩/٣  ٩٧/٠  ٢٧/٠ ٤
 اختالف دماي شب و روز ٨/٤٠ ٥٥ ٢/٤  ٥٩/٢  ٧٥/٠  ٢٩/٠ ٥
 تعداد روزهايي كه هوا ابري است ٦/٤٣ ٣/٣٩ ١/١٧  ٥٢/٢  ٨٨/٠  ٣٥/٠ ٦
 كاهش تابش نورخورشيد در طول زمستان ٨/٣٩ ٤/٣٦ ٧/٢٣  ٦٢/٢  ٩٤/٠  ٣٦/٠ ٧
 بارش تگرك ١/٧٣ ٤/٢٤ ٦/٢  ١٧/١  ٩٦/٠  ٨٢/٠ ٨
 بارش برف ٦/٨٠ ٣/١١ ١/٨  ٩٤/٠  ٩٠/٠  ٩٦/٠ ٩
 بارش شديد باران ٦/٩٠ ٤/٩ ٠  ٦٧/٠  ٦٧/٠  ١ ١٠
 رعد و برق  ٩٧ ٣ ٠  ٤٢/٠  ٥٤/٠  ٢٩/١ ١١
 وقوع سيل ٨٥ ١٥ ٠  ٥٠/٠  ٦٨/٠  ٣٦/١ ١٢

  

  
  )١‐٥مقياس (هاي مربوط به عوامل فني  هاي آماري گويه  مشخصه‐٩جدول 

متوسط زياد     كم
اولويت

ضريب 
انحراف معيار تغيرات درصد  ميانگين از پنج درصد  ها گويه درصد

٨/٢٥ ٢/٦٤  ٦٦/٣  ٩٤/٠  ٢٦/٠ ١  هاي استاندارد در منطقه هاي سازنده گلخانه نبودن شركت ١٠
٣/٣٨ ٥/٥٧  ٥٩/٣  ٨٧/٠ ٢٤/٠ ٢  استاندارد نبودن سازه گلخانه ٢/٤
٩/٤٢ ١/٢٦  ٣٨/٣  ٩٤/٠ ٢٨/٠ ٣  اي  هاي گلخانه عدم دسترسي به مشاورين متخصص در زمينه كشت ١/٣١
٤/٢٩ ٥/٥٢  ٣١/٣  ٢١/١ ٣٧/٠ ٤  ها  هاي مجهزو مطمين آناليز آب و خاك و تشخيص آفات و بيماري وجود نداشتن آزمايشگاه ٨/١٦
٥/٤٢ ٥/٢٧  ٩٧/٢  ٨٥/٠ ٢٩/٠ ٥  اي انهدر دسترس نبودن تجهيزات مناسب و پيشرفته گلخ ٣٠
٢/٤٤ ٧/١١  ٥١/٢  ٧٧/٠  ٣٠/٠ ٦  داري عدم آگاهي كافي از دانش فني گلخانه ٢/٤٤
٢/٣٤ ٢٥  ٦١/٢  ٩٨/٠  ٣٨/٠ ٧  اي نداشتن تجربه كافي در كار گلخانه ٨/٤٠
٢/٥٤ ٣/٨  ٥٧/٢  ٧٥/٠  ٢٩/٠ ٨  داري عدم دسترسي به اطالعات روز گلخانه ٥/٣٧
 بودن نيروي متخصص در دسترس ن ٣/٤٨ ٤٠ ٧/١١  ٥٤/٢  ٨٢/٠  ٣٢/٠ ٩
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   و نتايج آزمون بارتلتKMO اندازه ‐۱۰جدول 
  آزمون بارتلت

KMO  
  داري سطح معني  ضريب آزمون بارتلت

٠٠/٠  ٥٠/١٠٢٢  ٧٠٥/٠  

 
  

 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد ‐١١جدول 
  واريانس و فراواني تجمعي درصد واريانس

  مقدار ويژه  عوامل
درصد واريانس 

  بيين شدهت
فراواني تجمعي 
  درصد واريانس

 ٥١٣/٢١  ٥١٣/٢١ ٨٣١/٤ اول
 ٥٤١/٣٠ ٥٧٩/١٩  ٥٧٩/٣ دوم
 ١٢/٥٠ ٠٤٧/١٦ ٢١٨/٣ سوم
  ٦٧/٦٦ ٠٢٨/٩ ٥٧٥/١ چهارم

  
مقدار ويژه، بيانگر سهم هر عامل از كل واريانس 

باشد و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، نشان  متغيرها مي
 ١١جدول . تر آن عامل استدهنده اهميت و تأثير بيش

را %) ٥١٣/٢١(دهد كه عامل اول بيشترين سهم  نشان مي
پس از آن . كل متغيرها را داردواريانس در تبيين 

اند  هاي دوم، سوم و چهارم به ترتيب توانسته عامل
 درصد از واريانس مجموعه ٠٢٨/٩ و ٠٤٧/١٦، ٥٧٩/١٩

مل مذكور عاچهار در مجموع . مورد تحليل را تبيين نمايند
  . از كل واريانس متغيرها را تبيين نمايند٦٧/٦٦ اند توانسته

 در پژوهش حاضر براي اين منظور از :١ها چرخش عامل
در اين مرحله . روش وريماكس استفاده شده است

 بودند ٥٠/٠متغيرهايي كه داراي بار عامل بيش از 
.  نشان داده شده است١٢دار فرض شده و در جدول  معني
 جدول، در زير هر يك از عوامل متغيرهاي مربوط در اين

  .به آن عامل همراه بار عاملي آن آمده است
شده عوامل  با توجه به مقدار درصد واريانس تبيين

با درصد واريانس تبييني " اعتباري"اكتشافي، عامل 
 بيشترين سهم را از مجموعه عوامل توسعه ٥١٣/٢١
 نيز در King (2000) .اي داشت است هاي گلخانه كشت

 عوارض  و مالياتي،اي قوانين منطقهمطالعه خود بر تعديل 
هاي  به ساخت و ساز به منظور توسعه كشت مربوط قانوني
و  Tiwari & Goyal (1998) .اي تأكيد كرده است گلخانه

Heravi (2005)هاي كالن در   نيز به علت فقدان سرمايه
ه بين افراد و كارآفرينان شخصي به منظور توسع

ها و يا  گذاري دولت اي سرمايه هاي گلخانه تكنولوژي

                                                                                     
1. Factor Rotation 

پس . اند هاي خصوصي را در اين زمينه توصيه كرده سازمان
كه در گروه عوامل از عوامل اعتباري، متغيرهايي 

 درصد ۵۷۹/۱۹اند با تبيين  بندي شده زيرساختي دسته
 نيز King (2000) .واريانس در جايگاه دوم قرار دارند

اي را در نواحي كه ملزومات  قيق واحد گلخانهمكانيابي د
 .Brooks et al .كند مكمل توسعه آن وجود دارد توصيه مي

 حمل و نقل هاي  نيز اعتقاد دارند كه زيرساخت(1992)
اي در مناطق  هاي گلخانه محصول براي توسعه كشت

هاي  زيرساختنيز  Healy (1991) .مختلف ضروري است
اي ضروري  هاي گلخانه شهري را براي توسعه كشت

 به "اقتصادي"و عامل " قانوني"عامل اين دو پس از .  داند مي
   .)۱شكل (ند فترگقرار هاي بعدي  ترتيب در رتبه

  

 
  

اي و  هاي گلخانه  عوامل تبيين كننده توسعه كشت‐۱شكل 
 شده  درصد واريانس تبيين

  
ه عوامل اقتصادي مانند در اين بين بايد توجه داشت ك

هاي توليد و  سودآوري، بازاريابي و بازاررساني، هزينه
اي  هاي گلخانه اعتبارات، نقشي اساسي در توسعه كشت

 .Blokland (2003)، Brooks et al دارند و مطالعات
(1992)، Hosseininia (2005)  وHall (2003) نيز بر 

  .اند اهميت آنها تأكيد كرده
  پيشنهادهاگيري و  نتيجه

دهد كه  هاي حاصل از پژوهش نشان مي بررسي يافته
هاي مختلف اقتصادي، زيربنايي،  عوامل و محدوديت
هاي دولتي و قوانين و مقررات اداري  اقليمي، فني، حمايت

اما در . اي تأثير گذار هستند هاي گلخانه در توسعه كشت
اين بين عوامل زيرساختي، اعتباري، قانوني و اقتصادي 

هاي  بر اين اساس و با توجه به يافته. هميت بيشتري دارندا
هاي  ارايه شده و در راستاي بهبود روند توسعه كشت

  :گردد اي موارد زير به عنوان پيشنهاد ارائه مي گلخانه
هاي   الزم است قبل از صدور پروانه تاسيس واحد.١

اي كليه عواملي كه در احداث و اداره يك واحد  گلخانه

  

عوامل بازدارنده 
كننده توسعه  تبيين
 اي  هاي گلخانه كشت

  عامل اقتصادي
۰۲۸/۹ 

  عامل زيرساختي
۵۷۹/۱۹  

  عامل اعتباري
۵۱۳/۲۱ 

  عامل قانوني
۰۴۷/۱۶ 



 ۱۳۸۸، ۱ ، شماره۴۰ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزيتحقيقات مجله   ۱۰۴

   متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارعاملي بدست آمده از ماتريس دوران يافته‐١٢جدول 
 بار عاملي متغيرها نام عامل

  ٦٥٠/٠ شخصي سرمايه يا آورده نداشتن
  ٧٦٦/٠ اعتبارات اخذ براي نياز مورد وثيقه نداشتن
 ٨٣٤/٠ بانكي واعتبارات تسهيالت پرداخت عدم
 ٨٤٦/٠ تسهيالت بهره نرخ دنبو باال

 ٨٦٠/٠ اقساط بازپرداخت وشروع گلخانه از برداري بهره آغاز بين مناسب زماني فاصله نبودن

 اعتباري

 ٨٦٦/٠ تسهيالت پرداخت باز زماني دوره بودن كم
  ٥٣٤/٠ ها گلخانه سازه مجري شركتهاي كافي مهارت و توانائي محدوديت

  ٥٨٢/٠ مطمئن برق توزيع شبكه به دسترسي عدم
 ٦٢٩/٠ ها بيماري و آفات وتشخيص وخاك آب آناليز و مطمئن مجهز هاي آزمايشگاه كمبود
  ٨١٦/٠ مناسب هاي جاده به دسترسي عدم

 ٨٨٨/٠ سوخت تامين بودن مشكل

 زيرساختي

  ٩٣٥/٠ گاز توزيع شبكه نبودن دسترس در
 ٧٨٨/٠ ارز نرخ بودن باال

 ٨٧٤/٠  گياهان وارداتي نهقرنطي به مربوط قوانين
 ٩١٠/٠ گمركي ومقررات قوانين

 قانوني

 ٩١٩/٠ گمركي عوارض بودن باال
 ٦٣١/٠ اقتصادي تورم

 اقتصادي  ٦٣٩/٠ توليد هاي هزينه افزايش
 ٨٤٥/٠ توليدي محصوالت قيمت كاهش

  
اي تاثير گذارند و در اين تحقيق اولويت آنها  گلخانه

 فراهم بودن  بيل؛مورد شناسايي قرار گرفت از ق
متغيرهاي زيربنائي، مناسب بودن شرائط آب و هوائي 
منطقه براي احداث گلخانه، وجود بازار براي محصول 
توليدي، داشتن تخصص و توانائي الزم متقاضي براي 
مديريت گلخانه و نوع تكنولوژي كه در ساخت گلخانه 

استفاده خواهد شد به دقت مد نظر قرار گيرد و در 
امين حداقلي از پيش نيازها نسبت به صدور صورت ت

  . برداري اقدام شود پروانه تاسيس و بهره
با توجه به اينكه بهترين محل براي احداث واحدهاي .  2

اي براي استفاده از امكانات زيربنائي محدوده  گلخانه
  ها  باشد و  احداث  گلخانه  در  اين  محدودهشهرها مي

 از ادارات دولتي از جمله منوط به اخذ مجوزهاي الزم
باشد و  شهرداريها و اداره امور اراضي و غيره مي

همچنين نتايج نشان داد كه عوامل قانوني و اداري نيز 
كنند از  اي عمل مي هاي گلخانه سد راه توسعه كشت
شود با تعديل در قوانين، آنها را به  اين رو پيشنهاد مي

براي نحوي اصالح كرد تا مانع اخذ سند رسمي 
واحدهاي گلخانه اي نباشد، و از طرفي بخشي از 

  .مسئله تامين وثيقه اخذ اعتبارات نيز مرتفع شود
 نتايج بيانگر اين است كه بيشترين خسارتهايي كه .3

اي ميشود به دليل غير  متوجه واحدهاي توليد گلخانه
استاندارد بودن سازه وتاسيسات ميباشد از اين رو 

راهم كردن زمينه تامين شود، با ف پيشنهاد مي
ها به تأمين آن  تجهيزات استاندارد، بخشي از يارانه

 اختصاص داده شود تا عالوه بر كاهش خسارات،

توليدات با استانداردهاي جهاني هماهنگ شده ودر 
  . نهايت بازده واحدهاي توليدي افزايش يابد

   با توجه به اينكه بيشتر پاسخگويان اعتقاد داشتند كه  .٤
گذاري مورد نياز براي احداث  م سنگين سرمايهحج  

گذاري در اين  ها و باال بودن ريسك سرمايه گلخانه
ها است  صنعت از موانع عمده توسعه اينگونه كشت

شود كه صندوق بيمه محصوالت  بنابراين پيشنهاد مي
كشاورزي نسبت به بيمه تمام خطر سازه، تاسيسات و 

 متناسب با بخش محصول تمام گلخانه ها با حق بيمه
  .كشاورزي  و ريسكهاي ممكن اقدام نمايد

 نتايج بيانگر اين است كه عوامل اعتباري مهمترين  .٥
اي استان اصفهان  هاي گلخانه عامل در توسعه كشت

ي موثر در چارچوب هااهرماند از اين رو الزم است  بوده
هاي  سياستگذاري استان ضمن توجه به ديدگاه



 ۱۰۵  ...اي هاي گلخانهتحليل عوامل بازدارنده توسعه کشت: اسدي و همکاران  

هاي الزم براي دسترسي به  تداران حماي گلخانه
اين . گيرد اعتبارات و ساير تسهيالت دولتي صورت 

 نياز مورد وثيقهها بويژه الزم در مورد تأمين  حمايت

، حمايت در زماني كه هنوز اعتبارات اخذ براي
برداري و در نتيجه درآمدزايي نرسيده  ها به بهره گلخانه

  .است صورت گيرد
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