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 دهیچک
ستانیس استان در ای گلخانه واحدهای توسعة در بازدارنده یها مؤلفه لیتحل هدف با پژوهش نیا

 را قیتحق نیا یآمار جامعة. است هفترگ انجام یشیمایپ یها پژوهش چارچوب در و وبلوچستان
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 و ییایپا که بوده یاپرسشنامه ها،داده یگردآور ابزار. ندشد مطالعه و انتخاب تصادفی گیرینمونه روش

 متخصصان و کارشناسان از ینظرخواه و( 87/0) آلفا کرونباخ بیضر از استفاده با آن ییمحتوا ییروا
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  .بازدارنده عوامل ،یاگلخانه یواحدها توسعة ،هامؤلفه لیتحل: یدیکل یها  واژه
 

 مقدمه
 سطح شيافزا با که سرانه مصرف افزايش و جمعيت رشد

 مسئلة دو دارد، زيادي وابستگي جامعه افراد زندگي و درآمد
 حال در جوامع افراد براي غذايي نيازهاي تأمين در مهم

 گيريبهره نقش ميان اين در و است ايران جمله از پيشرفت
 نيروي از استفاده و خاک و آب محدود منابع از بهينه و مؤثر

. است برخوردار ايويژه اهميت از کشور در موجود انساني
 رسيدن و ملي ناخالص درآمد رشد يبرا آميزموفقيت تالش

 غذايي نيازهاي ساختنبرطرف و توليد در خودکفايي به
 به نياز ديگري فعاليت هر همانند ،کشور رشد به رو جمعيت

 کارگيري هب و اقتصادي و عملي فرايندهاي از عميق آگاهي
 تکنولوژي ،راستا اين در. دارد روز فناوري و دانش آخرين
 راندمان چشمگير افزايش به ايگلخانه محصوالت توليد

 با آن اهميت و است شده منجر محدود منابع از وري بهره
 قابل غير کشور نقاط اکثر باران کم و خشک اقليم به توجه
 و استاندارد ياگلخانه واحد يک سيسأت نيبنابرا ؛است انکار

 دستاوردهاي ترينمهم از. دشو يم هدف نيا به منتج مطلوب
 طول در محصوالت مستمر توليد امکان ،ايگلخانه يها کشت
 يبرداربهره امکان محصول، يرسانبازار سرعت باالبودن سال،

 يکشاورزان يبرا يحت ديجد يهاکيتکن ازفشرده و استفاده 
و  در مصرف آب ييجوآب محدود، صرفه زانيم و ياراض با

 ازين مورد يانسان يرويکه ن ياگونه به کار يروين در يوربهره
 در ديتول به نسبت گلخانه در محصول تن 20 ديتول يبرا
 لحاظ به ايران هرچند. ابدي يسوم کاهش م کيبه  آزاد يهوا

 منابع محدوديت با اما است، فصل چهار کشور يک اقليمي
 و خاص اقليمي شرايط حال اين با. است مواجه مختلف
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 نياز به توجه با گاز، و نفت فراوان منابع از مندي بهره
 در سرمايشي و گرمايشي هايسيستم به ايگلخانه هاي کشت
 توليد يبرا نسبي هايمزيت عنوان به مختلف، فصول
 افزايش به توجه با ايگلخانه هايکشت از يريگ بهره. اند مطرح

 مناسب ةشيو باز، فضاي در کشت به نسبت عملکرد برابري 10

 (.Lais et al., 2010) است غذايي امنيت تحقق براي
 لومتريک ۵02هزار و  18۷وبلوچستان با ستانياستان س

استان  ني. ادردرصد مساحت کشور را دا ۵/11مربع وسعت، 
دارد که حدود  يقابل کشاورز يهزار هکتار اراض 409پهناور 

 10۳ ي. متوسط بارندگاستدو درصد مساحت استان 
 در استان نيا شده موجب «يترسال» يهادر سال يمتر يليم

را  يمسائل نيکه ا رديقرار گ کشورخشک  يهااستان ةزمر
موجب  ديتول طياز منابع آب و شرا يحداکثر يبرداربهره يبرا
 در ياگلخانه يهاتکش ةتوسعتوجه به  جهيو در نت شوديم
 ري. سطح زدارد ييباال ياقتصاد هيمنطقه ضرورت و توج نيا

 بودههکتار  200حدود  دراستان  ياگلخانه محصوالتکشت 
هزار  42ساالنه حدود  ،احد گلخانهوهزار  ۳از  شيکه ب است

هزار نفر  4از  شيبخش ب نيا درو کنند يم ديتن محصول تول
 ازهزار هکتار  200 ساالنه کشت. دارند مياشتغال مستق

از دو  شيببرداشت  ،آب يقابل کشت و مصرف باال ياراض
 ةتوسعدارد که در صورت  يتن محصول را در پ ونيليم

 افتيخواهد  شيافزامحصول به دو برابر  ديتول ،هاگلخانه
(Pahra, 2011 .)استان و  ييوهواآب طيشرا تيمحدود جزبه

 و يفن دانش نداشتنوجود ر،ياخ يهايخشکسالآب و  يکم
 از نکردن استفاده ،ياگلخانه محصوالت ديتول يبرا الزم يعلم
 سطح، واحد در ديتول عملکرد بودننييپا زه،يمکان زاتيتجه

 يهاهيتوص دادن انجام بدون ياگلخانه کشت ةيرويب ةتوسع
 عرصه نيا به ورود انيمتقاض به الزم يکارشناس و يامشاوره

 افزوده يدارگلخانه صنعت مشکالت و مسائل بر ،ديتول از
 به جهان و رانيا در يمختلف مطالعات و هاپژوهش. است
 ةتوسع بر رگذاريثأت موانع و کنندهنييتع عوامل يبررس

 اشاره هاآن از يبرخ به که اندپرداخته ياگلخانه يواحدها
 :شود يم

 Asadi et al.(2011 )با هدف تحليل عوامل  يقيتحق در
 نياستان اصفهان به ا دراي هاي گلخانهکشت ةتوسع ةبازدارند

که عوامل حمايتي، زيربنايي، قوانين  افتنديدست  جهينت
بازدارنده در  يهالفهؤم جمله ازاداري و عوامل اقتصادي 

 .اندبوده استان نيا در ياهاي گلخانهکشت ةتوسع
در استان  Lais et al.  (2010)قيتحق جينتا نيهمچن

 اقتصاد در ينيکارآفر ريثأت يبررس هدف با يغرب جانيآذربا
 کارآفرينان موفقيت در دولت حمايت داد نشان يارد   گلخانه

 کارآفرينان دولت، هايحمايت با و دارد ايارزنده نقش
 توسعه را خود بازارهاي توانند يم يا گلخانه توليدي واحدهاي

 . کنند پيدا راه جهاني بازارهاي به و دهند
 استان در موجود هايگلخانه مشکالت و مسائل بررسي
بستر  ةصحيح در تهي نکردن مديريت ؛داد نشان خوزستان

 نشدن تشکيل ،ي گياهيمين نياز غذاأمناسب و ت ةکشت، تهوي
 مناسب يآموزش يهادوره نداشتنوجود وهاي توليدي تشکل

 نيترداران از جمله مهمبراي گلخانه مستمر و يگروهو بازديد 
 & Behnia) است بوده دارانگلخانه مشکالت و مسائل

Arvandi, 2005.) 
 (2007) Hassani & Fazel Ashrafee در تحقيقي در 

 شرق در ايگلخانه صيفي محصوالت توليد معضالت بررسي
 اصول فراگيرشدن با که داد نشان( بهشهر) مازندران استان

 پايين توليد مشکل توانمي هاگلخانه در صحيح مديريت
 .برداشت ميان از را اه  گلخانه

 ،يآموزش ،يبانيپشت ،ياقتصاد ،يگذاراستيس عوامل
 ةتوسع موانع نيترعمده عنوان به يفرهنگ و يرساختيز

 et قيدر تحق رانيا يا گلخانه يديتول يواحدهادر  ينيکارآفر

al.  Moradnejadi (2008) اندشناخته شده. 
Sharifee   (2008)معايب و مزايا بررسي از پس 

 نبودن را هاگلخانه اغلب ةعمد مشکل اي،گلخانه هاي  کشت
 مراکز ايجاد با است معتقد و داندمي اصولي و صحيحمديريت 
 يا گلخانه هايکشت ةتوسع ةزمين در تحقيقات و آموزش

 .دکر برطرف يحدود تا را مشکل اين توان مي
 عوامل ارزيابي در Rahmani et al.  (2012)تحقيق نتايج

 خوزستان استان صيفي هايگلخانه بهينة مديريت بر مؤثر
 دارانگلخانه کار ةسابق و تحصيلي ةرشت سن، :داد نشان

 ايجاد بهينه مديريت سطح در داريمعني تفاوت توانند مي
 هاآن نگرش و دارانگلخانه مهارتي دانش بين ،همچنين. دکن
 به آماري دارمعني ةرابط بهينه مديريت با پايدار کشاورزي به

 . آمد دست

 بررسي در Sajadi Nasab  (2004)پژوهش از حاصل نتايج
 يهاگلخانه در فرنگيتوت محصول سودآوري بر مؤثر عوامل

 و فروش قابل عملکردکه  است آن انگريب سنندج شهرستان
 واحد در ناخالص سود با سطح واحد در توليد متغير ةهزين

 و دارد دارمعني منفي و مثبت همبستگي ترتيب به سطح
 سطح واحد در ناخالص سود با محصول فروش قيمت
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 مانند هاييهزينه همچنين،. دارد دارمعني و مثبت همبستگي
 و روزمزد کارگر نيروي بازاريابي، خانوادگي، کار نيروي

 .دارند تأثير سودآوري بر متغير ايه  هزينه عنوان به کوددهي
Sabetee gavkani ((2007  مشکالت بررسيدر 

 حين مشکالت به جيرفت شهرستان در جاليزي هاي گلخانه
 بازاريابي و برداشت داشت، کاشت، ةمرحل مشکالت و ساخت

 .است داشته اشاره ايگلخانه محصوالت
 يهاکشت ةتوسع در بازدارنده يهالفهؤم يبررس

 عواملنشان داد  نيدر استان تهران، شهرستان ورام يا گلخانه
 در بازدارنده عوامل نيترمهم يادار يکراسوبور و ياعتبار
 ,.Ghonji et al) اندبوده ياگلخانه يديتول يواحدها ةتوسع

2009.) 
 Samari et al. (2008) سنجيبا عنوان امکان يقيدر تحق 

 به ورامين بخش روستايي زنان بين در ايگلخانه کشت ترويج
 خريد» و« اوليه ةسرماي اعطاي» يبرا دباي که دنديرس جهينت نيا

 در دکنندگانيتول که شود ياقدامات« گلخانه احداث محل
 و اعتباري -فني هايکمک سقف از بتوانند ياگلخانه يواحدها

 يهاکشت يبرا شدهدرنظرگرفته قيمتارزان تسهيالت نيز
 نشان تحقيق توصيفي نتايج ،نيهمچن. شوند مندبهره ياگلخانه

 و دست قوانين واحد، اندازيراه يبرا اولية هزينة که دهدمي
 بازدارندة موانع ترينمهم بانک، از وام اخذ کند روند و اداري پاگير

 . است ياگلخانه يواحدها احداث پذيرش
 التيتحص Barzegar & Allahyar (2005) يبررس در
 تخصصي -علمي آموزش هايدوره گذراندن ،دارگلخانه
 مالي تأمين منابع ساير و وام اعطاي بر نظارت و داري گلخانه
 .است شده قلمداد ايگلخانه هايکشت در توليد موفقيت شرط

Safely (2003)  و هاگلخانه توسعة عنوان با يامطالعهدر 
 به بازاررساني برنامة بهبود طريق از ها آن سوددهي افزايش

 ارزيابي بدون را بازاررساني اهداف که ديرس جهينت نيا
 تواننمي بازار فضاي در خزانه يا گلخانه کنوني موقعيت
 نوع دو آوريجمع به بايد مديري هر کار اين براي. کرد تعريف

  :بپردازد اطالعات
 منابع شامل حرفه و شغل با مرتبط يا دروني اطالعات. 1

 از پس خالص درآمد و ناخالص سود مانند مالي هايقابليت و
 سود محاسبة سرمايه، بازگشت زانيم و عوارض ماليات، کسر

 زمين، اساس بر توليد قابليت مثل عملياتي تسهيالت. زيان و
 قوت و ضعف نقاط. تجهيزات و مصرفي نيازهاي و کارگر
 رقابت قدرت رقبا، با قياس در بازار سهم کيفيت، مثل رقابتي

 .توزيع هاي کانال تعداد و تبليغاتي هايييتوانا قيمت، نظر از

 هايمحدوديت شامل بازار با مرتبط يا بيروني اطالعات. 2
 شرايط ها،نهاده بودندردسترس و قيمت مثل محيطي

 بازار، اندازة مثل بازار شرايط. يفناور پيشرفت تورم، اقتصادي،
. خريداران و تحصيالت جنس، سن، مشخصات و خانوار اندازة
 از قوت و ضعف نقاط بازار، سهم رقبا، تعداد مثل رقبا يبررس
 هزينة تبليغات، کيفيت محصول، ترکيب قيمت، نظر

 از توانمي اطالعات کسب يبرا که اطالعاتي منابع. ونقل حمل
 ايالتي، و ملي تجارت هايانجمن: کرد استفاده زير موارد

 ايالتي کشاورزي هايبخش شهرستان، ترويج هاي ايستگاه
 و هاسرشماري و آمار تجاري انتشارات ،(استان کشاورزي)

 .اينترنت
از  يديتول يواحدها ازين مورد موارد و زاتيتجه جمله از

( گاز برق، آب،) نيرو تأمين هايشبکه ،ها گلخانهجمله 
(Barzegar & Allahyari, 2005 Hall, 2003;)، سيستم 

 Barzegar & Allahyari, 2005) سرمايش و گرمايش
Behnia & Arvandi;)، گلخانه پوشش نوع (Barzegar & 

Allahyari, 2005)، تهويه سيستم (Hall, 2003 Esnaashari 

& Zokaee khosroshahi, 2008;)، سازه نوع (Heravi, 

 کشت، نوع آبياري، هايسيستم کنترلي، هايسيستم ،(2005
 کربن اکسيد دي و نور تنظيم سيستم کشت، سيستم

(Bromfild, 2003, Roosta et al., 2011 ميزان )مصرف 
 -آموزشي هايفيلم از استفاده گلخانه، مساحت کودها،

 Roosta et) ديگر دارانگلخانه هاي فعاليت از بازديد و ترويجي

al., 2011) ريتأث آن نداشتن تيموفق اي تيدر موفق که است 
 .دارند ييبسزا

 يواحدها تيفعال بر رگذاريتأثعوامل مهم و  گريد از
 وجود ،گذاريسرمايه براي اعتبارتأمين  ،ياگلخانه يديتول

 ؛ Samari et al, 2008؛Hall, 2003) اقتصادي هايانگيزه
Ghonji et al., 2009; Bromfild, 2003)، اعتبار تأمين منابع 

(Barzegar & Allahyari, 2005)، احداث هايهزينه (Hall, 

 ،( Heravi, 2005; Barzegar & Allahyari, 2005 ؛2003
 و متغير هايهزينه سرمايه، بازگشت و اقساط امهال، دورة

 ،(Bromfild, 2003; Hall, 2003) فروش قيمت و جاري
 قوانين ،دولت حمايتي هاي سياست و قوانين توليد، ريسک
 و نيقوان ،ايقرنطينه قوانين صادرات، و واردات به مربوط

 بازار، تنظيم هاي سياست و حمايتي خدمات ،يارض مقررات
 بيمة و کشاورزي بخش توسعة با مرتبط عمومي هاي سياست

 ,.Hakimi, 1994; Asadi et al) ياگلخانه محصوالت

2008;Moradnejadi et al., 2008; Lais et al., 2010) است. 
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کشور و  در ياگلخانه يديتول يواحدها تيتوجه به اهم با
 يبررس هستند، رو روبهواحدها با آن  نيکه ا يمسائل و مشکالت

واحدها  نيا افتنين توسعه اي شکست بر رگذاريتأثعوامل  و هامؤلفه
جنوب شرق  ةمنطق در ژهيوبه لهئمس نيا. ددار ييبسزا تياهم

 و ليپتانس دارابودن ليدل به وبلوچستان،ستانيکشور، استان س
 تياهم ياگلخانه يهاکشت ةنيزم در بالقوه يهايتوانمند

 نکهياستان عالوه بر ا نيواحدها در ا نيا ةتوسع. دارد يشتريب
 يشغل يهافرصت جاديو ا يگذارهيسرما يبرا يمناسب ةنيزم

 عيتوز يابر ،ييزااشتغال يهااستيس يراستا در آورد،يفراهم م
 است؛ مؤثر زيجامعه ن ييو فقرزدا تيمجدد درآمد و رفع محروم

 يهالفهؤم ليو تحل يبررس يدر راستا قيتحق نيا نيبراابن
 ديام. است هگرفتانجام  ياگلخانه يهاکشت ةتوسع در بازدارنده

 ياه  تيفعال و يکشاورز بخش شرفتيپ و توسعه در است
 .باشد راهگشا استان يدار گلخانه

 

 ها روشو  مواد
 ةتوسعدر  بازدارنده يهالفهؤم ليحاضر با هدف تحل پژوهش

ستانيساستان  داران گلخانه انيدر ماي گلخانههاي واحد
 از تحقيق اين. دشطراحي و اجرا  1۳90در سال  وبلوچستان،

 نوع از متغيرها کنترل امکان نظر از کاربردي، هدف لحاظ
پيشين نوع از تحقيق شناسي روش نظر از ارتباطي، -علي

 نوع از ها داده گردآوري لحاظ از ورويدادي(  )پس پژوهي
 را آماري تحقيق حاضر ةجامع. است ميداني تحقيقات

 دهنديم ليتشک وبلوچستانستانيس استان داران گلخانه
(۷18N=). نفر  188 ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران

 گيري نمونهکه در دو مرحله در ابتدا با استفاده از  دشتعيين 
 گيري نمونهمتناسب و سپس با استفاده از روش  انتسابي
. گرفتانجام  استان يدارگلخانه يواحدها تمامدر  تصادفي

. بود پرسشنامه ق،يتحق ازين مورد اطالعات يآور جمع لةيوس
 اتيادب يبررس از ياگلخانه يديتول يواحدها ةتوسع موانع

 يتعداد با کهدست آمد  به ساختارمندمهين ةمصاحب و موضوع
 ،پژوهش ابزار در. گرفتانجام  يا گلخانه يواحدها صاحبان از

 از يبرخ. شد يبررس ياگلخانه يواحدها توسعةمانع در  2۵
شامل  قيبه موضوع تحق توجه باپرسشنامه  يهاقسمت
 دارانبوده که نياز به توضيح براي گلخانه عيبد ييها پرسش
در  دارانگلخانه ابهامات رفع از اطمينان يبرا نيبنابرا ؛داشت

بهره گرفته شد.  زيهر پرسشنامه از روش مصاحبه ن ليتکم
 ارياخت در يمقدمات پرسشنامة ،ييتعيين اعتبار محتوا يبرا

و  ينظرخواه هاآن از و گرفت قرار مربوطه نامتخصص

به منظور  ،حاضر پژوهش در. دشالزم اعمال  اصالحات
. در دشکرونباخ استفاده  ياعتماد از روش آلفا تيقابل ةمحاسب

 آزمون شيپکار به صورت  يدر ابتدا که يا پرسشنامه ۳0
 که شدمحاسبه  8۷/0کرونباخ  يمقدار آلفا ،شد ليتکم

 ييمناسب ابزار پژوهش بود. از آنجا که شناسا ييايپا انگريب
 ازمندين ياگلخانه يواحدها ةعوامل بازدارنده در توسع

 پژوهش در است، شده شناخته ييربنايز يهالفهؤم پردازش
 ياکتشاف يعامل ليتحل از عوامل يبندبه منظور دسته ،حاضر

 ياه  افتهي ،در ادامه .شد استفاده هاداده صيتلخ کرديرو با
 ذکر شده است.   يعامل ليتحل

 

 هاافتهی
 نيانگيآن است که م انگريب انيسن پاسخگو نةيزمدر  جينتا
 انيسن پاسخگو ةنيشيب و استسال بوده  ۳8در حدود  يسن
 در داراناز گلخانه يميسال بود. حدود ن 2۳آن  ةنيو کم ۷0

 29 ج،يسال قرار داشتند. براساس نتا 40 -۳1 يسن ةفاصل
 زانياز نظر م ،يفراوان نيشتريبه عنوان ب انيدرصد پاسخگو

درصد  2۵و حدود  ندمدرک متوسطه بود يدارا التيتحص
 . هستندو باالتر  يکارشناس يليمدرک تحص يآنان دارا

 8/۵4و  داشتند يکشاورز کار تجربة انياز پاسخگو يمين
 ياصل شغل عنوان به يدارگلخانه ،شده مطالعه ةدرصد جامع

به کار خود  يمند هعالق زانيدرصد افراد م ۷8حدود  .بود آنان
 ةياول يربنايز نيانگيم .دندکرابراز  اديز يليو خ اديرا در حد ز

 نيانگيمترمربع و م ۳214در حدود  شده يبررس يهاگلخانه
نوع  نةيزمدر  جيمترمربع بود. نتا 42۳8در حدود  يفعل يربنايز

 يديمحصول تول يفراوان نيشتريآن است که ب انگريبکشت 
درصد  2/۵۵حدود  واست  يفيمربوط به کشت محصوالت ص

 (. 1 )جدول دهديرا به خود اختصاص م يديمحصول تول
 

 کشت نوع حسب بر دارانگلخانه یفراوان عیتوز. 1جدول

 معتبر درصد درصد یفراوان کشت نوع فیرد

 2/55 2/55 104 یفیص 1

 4/76 2/21 40 یسبز 2

 4/84 0/8 15 وهیم 3

 6/87 2/3 6 یخوراک قارچ 4

 2/89 6/1 3 یآپارتمان اهانیگ 5

 7/89 5/0 1 دهیرب  شاخه های گل 6

 1/97 4/7 14 یفیص -یسبز 7

 0/100 9/2 5 ریسا 9

  0/100 188 کل 
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مندرج در  جيبراساس نتا ،درآمد زانيم نظر از داران گلخانه
 انهيماه يدرصد( با درآمد ۷/۵2) يفراوان نيشتريب، 2 جدول

 .دارند راهزار تومان  ۵00تا  ۳00 نيب
 

 درآمد حسب بر دارانگلخانه یفراوان عیتوز. 2جدول

 معتبر درصد درصد یفراوان (تومان)هزار  درآمد

300-100 40 3/21 3/21 

500- 301 99 7/52 7/52 

700- 501 20 6/10 6/10 

1000- 701 19 1/10 1/10 

 3/5 3/5 10 1000 از شتریب

 0/100 0/100 188 کل

 8000: حداکثر  100: حداقل  1/923: اریمع انحراف  644: نیانگیم

 

 ( یا گلخانه یواحدهاتوسعة  بازدارندة)عوامل  یعامل لیتحل
)در  شده يآور جمع يها داده بودنمناسب نييمنظور تع به
 ي( برايا گلخانه يواحدهاتوسعة  بازدارندة عوامل نةيزم

 وK.M.O  (Kaiser- Meyer- Olkin )بيضر از يعامل ليتحل
 MSAمقدار  ،پژوهش نيا در. شد استفاده بارتلت آزمون

(Measure of Sampling Adequacy )با  وتري)که در کامپ
KMO و نشان داد  آمددست  به 844/0( برابر با شود يم انيب

بوده است. « خوب»حد  در يعامل ليتحل يبرا ها داده تيوضع
که در  آمددست  به 118/1۳6۳برابر با  زين بارتلت آمارةمقدار 
 ليتحل يبرا ها دادهدر کل  نيبنابرا ؛بود دار يمعن% 1سطح 
 (.۳)جدول  بودند مناسب عامل

 

 

 Kaiser) سريک مالک براساس عوامل تعداد نييتع يبرا

Criteria )شدهاستخراج عوامل تعداد، 4 جدول در. شد عمل 
 از کيهر انسيوار درصد ها، آن از کيهر ژةيو مقدار با همراه
 ژهيو مقدار. است آمده عوامل انسيوار يتجمع درصد و عوامل

 مقدار هرچه و رهاستيمتغ انسيوار کل از عامل هر سهم انگريب
. است عامل آن شتريب ريتأث و تياهم نشانگر باشد، تربزرگ آن

 نييتب در را سهم نيشتريبدرصد، 4۳/29  با اول، عامل
. است درصد 11/26 دوم، عامل  سهم و دارد رهايمتغ انسيوار
 کل از درصد ۵۵/۵۵ اند توانسته مذکور عامل دو مجموع در
 را يا گلخانه يواحدها توسعة در بازدارنده عوامل انسيوار
 روش از ها عامل چرخش يبرا حاضر، پژوهش در. کنند نييتب

 چرخش، مرحلة از بعد. است شده استفاده ماکسيوار
مشخص  يبه صورت ستون اند،عامل هر به مربوط که ييرهايمتغ

 آمده است.  ۵ها در جدول  چرخش عامل جي. نتاشوند يم
 

 شدهیآور جمع یها دادهو آزمون بارتلت  K.M.O مقدار. 3 جدول

KMO یدار یمعن سطح بارتلت آزمون 

844/0 118/1363 000/0 

 

 انسیدرصد وار ژه،یهمراه با مقدار و شدهاستخراج عوامل. 4جدول

 ها آن انسیوار یو درصد تجمع

 ها عامل
 مقدار

 ژهیو

 انسیوار درصد
 ژهیو مقدار

 یتجمع یفراوان
 انسیوار درصد

 434/29 434/29 415/4 اول

 550/55 116/26 917/3 دوم

 

 
 افتهی دوران سیماتر از آمدهدست به بیضرا زانیم و عوامل از کیهر به مربوط یرهایمتغ. 5 جدول

 (یاگلخانه یواحدها توسعة بازدارندة عوامل)

 یبارعامل مربوطه یرهایمتغ مؤلفه عامل

 یاعتبار عوامل 1

 662/0 احداث منطقةدر  یکارگر دستمزد

 799/0 بذر و کود سم، نةیهز

 701/0 برق و گاز  آب، نةیهز

 612/0 ومتریمتر تان PH، ECنورسنج،  ،سنج رطوبتدماسنج،  دیخر

 557/0 نیزم دیخر نةیهز

 810/0 گلخانه احداث نةیهز

 804/0 سردخانه و خانه گرم ساتیتأس نةیهز

 773/0 یاریآب ساتیتأس نةیهز

 یحقوق مقررات و نیقوان 2

 769/0 واردات و صادرات به مربوط مقررات و نیقوان

 879/0 یگمرک عوارض به مربوط نیقوان

 756/0 یشهردار نیقوان

 768/0 یادار یروکراسوب وجود

 711/0 کار ادارة نیقوان

 626/0 یانرژ تعرفة یگران
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ها که بيانگر عوامل بازدارندة توسعة  پس از پردازش داده
گذاري عوامل برساخته از  اند، براي نام اي بوده واحدهاي گلخانه

، هريک از عوامل و ۵تحليل عامل اقدام شده است. در جدول 
هاي  متغيرهاي مربوط به آن عامل همراه بار عاملي و گويه

 ها ارائه شده است. پوشانندة آن

 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
 بخش داريپا توسعة يبرا راهکاري اي گلخانه واحدهاي توسعة

 يبرا ،يشتيمع کارکرد بر عالوه که است شناخته کشاورزي
 ديمف اريبس تواند يم آن توسعة و کشاورزي بخش شدن يرقابت
 نظر از کشور در که يمناسب طيشرا به توجه با. باشد

 توسعة دارد؛ وجود فراوان ديتول منابع و يمياقل هاي يژگيو
ليتحص رويين ييزااشتغال يبرا توانديم اي گلخانه واحدهاي

 يمناسب اريبس راهکار افزون ديتول و کشاورزي بخش کردة
 يهامؤلفه يبند دستهو  ييشناسا يمطالعه در راستا ني. اباشد

ستانيس استان در ياگلخانه يواحدها توسعةدر  بازدارنده
 و تجارب اسناد، يبررس براساس و گرفت صورت وبلوچستان

 دو. ندشد ييشناسا رهايمتغ مجموعة گرفته، صورت مطالعات
 رهاييمتغ که کارکردي و يمفهوم قرابت براساس راهبرد دسته

و  ياعتبار يهامؤلفه يها نام با و شدند نيتدو داشتند، قيتحق
 يعامل ليتحل جيشناخته شدند. نتا يو مقررات حقوق نيقوان

 ليتحل اول عامل 41/4 ژةيو مقدار با ياعتبار عواملنشان داد 
. است بوده ياگلخانه يواحدها توسعة بازدارندة عوامل يعامل

 Heravi (2005)يها پژوهش در که ياعتبار يراهبردها

،(2003) Hall ،(2003) BromFild ،(2005) Barzegar & 

Allahyari ،(2010) Ghonji et al. ،Esna Ashari & Zokayi 

Khosroshahi (2008)  (2010) و Lais et al. اشاره آن به زين 
 ،هاپژوهش ريو سا قيتحق نيا يها يبررس. طبق است شده

 و يا گلخانه يواحدها توسعةو  احداث يها نهيهزهمواره 
 داران گلخانه ياساس يها دغدغهاز  يکي ها نهيهز ندباالبو

عامل به عنوان  نيا ق،يتحق جيبراساس نتا و شود يم محسوب
 يا گلخانه يواحدها توسعة يبازدارندگ در رگذاريتأثعامل  نياول
 در ژهيوبه مسئله نيشده است. ا مطرح داران گلخانه يسو از

بازار و وجود  در تعادل نداشتن  و هامتيق نداشتن ثبات طيشرا
 يواحدها يچه بسا به ورشکستگ .شوديم دتريشد اريتورم، بس

 يها تيحماو  خدماتارائة  نيبنابرا ؛نجامديب يا گلخانه يديتول

 در ريناپذ اجتناب اتيدولت از ضرور يمناسب از سو يمال
 به توجه. با است يدارگلخانهاز جمله  يديتول يواحدها توسعة
با  دولت شود يم شنهاديپ ،(ياعتبار)عوامل  اول عامل نقش

 ةکنند ارائه يها سازماننهادها و  تيبر فعال شترينظارت ب
خدمات با  بهتر ارائةموجب  ،يديتول يها نهادهو  خدمات

 سود درصد کسر کنار در و شود يشتريسهولت و سرعت ب
 ،آن کردن رقمي يک حتي و توليدي هاي فعاليت غيرمتعارف

 به اعطايي تسهيالت ميزان توليدي، اقتصاد عرصة تقويت
با  و دهد افزايش را ياگلخانه يهاتيفعال يبرا توليدکنندگان

همراه با  و سيتأس آغاز در يا گلخانه ياز واحدها تيحما
توسعة  نةيزم هانهيهزاز  يبخش اي تمام نيتأم در هاآن توسعة
توجه به  نيبنابرا ؛ندکواحدها را فراهم  نيا شتريب هرچه
و عوامل  يبخش کشاورز در هايگذاراستيس يچگونگ
 از ياگلخانه يديتول يواحدها توسعةدر  رامونيپ ياقتصاد

 .است اتيضرور نيتر مهم

 مقررات و نيقوان عوامل داد نشان يعامل ليتحل جينتا
 91/۳ ژةيو مقدار با و دارد را انسيوار درصد 11/26 ،يحقوق
 يواحدها توسعة بازدارندة عوامل يعامل ليتحل دوم عامل

 Hakimi (1994) يها پژوهش جينتا. است بوده ياگلخانه

،(2008) Moradnejadi ،(2008) Asadi et al. ، (2010) Lais 

et al. (2008)و Samari et al.  و موانع دکنندةييتأ زين 
 هاياهرم است الزم ،رو اين . ازهستندمذکور  يحقوق مقررات

هاي ديدگاه به توجه با حيصح گذاريسياست يبرا ثرؤم
 يبرا الزم يهاتيحماکار گرفته شود و  به داران گلخانه

 توسعة و سيتأسو مقررات مرتبط با اخذ مجوز  نيقوان ليتسه
در صورت  ،ياگلخانهو صادرات محصوالت  يابيبازار واحدها،

 به توجه با. رديپذ صورت ازين مورد يهانهادهلزوم واردات 
 براي ايگلخانه واحدهاي احداث براي محل بهترين اينکه

 احداث و ستشهرها محدودة ،ييزيربنا امکانات از استفاده
 از الزم مجوزهاي اخذ به منوط ها محدوده اين در گلخانه

 و اراضي امور ادارة و ها شهرداري جمله از دولتي يها اداره
 به را ها آن قوانين، در تعديل با شودمي پيشنهاد ،است غيره

 ايگلخانه واحدهاي براي مجوز اخذ مانع تا کرد اصالح نحوي
 مرتفع نيز اعتبارات اخذ وثيقة تأمين مسئلة از بخشي و نباشد
 .شود
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