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تحلیل مؤلفههای بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانهای در استان سیستانوبلوچستان
3

زهرا خوشنودیفر ،*1سید ابوالقاسم برآبادی ،2مستانه غنجی
 .1عضو هیئتعلمی (مربی) مجتمع آموزش عالی سراوان ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 .2عضو هیئتعلمی (مربی) مجتمع آموزش عالی سراوان ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 .3دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -90/10/8 :تاریخ تصویب)92/6/31 :

چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل مؤلفههای بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانهای در استان سیستان
وبلوچستان و در چارچوب پژوهشهای پیمایشی انجام گرفته است .جامعة آماری این تحقیق را
گلخانهداران استان سیستانوبلوچستان ( )N=718تشکیل دادند و نمونة مطالعهشده براساس فرمول کوکران،
 188نفر تعیین شد که در دو مرحله در ابتدا با استفاده از نمونهگیری انتسابی متناسب و سپس با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای بوده که پایایی و
روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا ( )0/87و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان
مرتبط با موضوع تأیید شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  15صورت پذیرفت .نتایج
تحلیل عاملی نشان داد عوامل اعتباری و قوانین و مقررات حقوقی از جمله مهمترین عوامل بازدارنده در
توسعة واحدهای گلخانهای بودهاند که در مجموع  55/55درصد واریانس را

تبیین کردهاند.

واژههای کلیدی :تحلیل مؤلفهها ،توسعة واحدهای گلخانهای ،عوامل بازدارنده.
مقدمه
رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه که با افزايش سطح
درآمد و زندگي افراد جامعه وابستگي زيادي دارد ،دو مسئلة
مهم در تأمين نيازهاي غذايي براي افراد جوامع در حال
پيشرفت از جمله ايران است و در اين ميان نقش بهرهگيري
مؤثر و بهينه از منابع محدود آب و خاک و استفاده از نيروي
انساني موجود در کشور از اهميت ويژهاي برخوردار است.
تالش موفقيتآميز براي رشد درآمد ناخالص ملي و رسيدن
به خودکفايي در توليد و برطرفساختن نيازهاي غذايي
جمعيت رو به رشد کشور ،همانند هر فعاليت ديگري نياز به
آگاهي عميق از فرايندهاي عملي و اقتصادي و بهکارگيري
آخرين دانش و فناوري روز دارد .در اين راستا ،تکنولوژي
توليد محصوالت گلخانهاي به افزايش چشمگير راندمان
* نويسندة مسئول:

بهرهوري از منابع محدود منجر شده است و اهميت آن با
توجه به اقليم خشک و کمباران اکثر نقاط کشور غير قابل
انکار است؛ بنابراين تأسيس يک واحد گلخانهاي استاندارد و
مطلوب منتج به اين هدف ميشود .از مهمترين دستاوردهاي
کشتهاي گلخانهاي ،امکان توليد مستمر محصوالت در طول
سال ،باالبودن سرعت بازاررساني محصول ،امکان بهرهبرداري
فشرده و استفاده از تکنيکهاي جديد حتي براي کشاورزاني
با اراضي و ميزان آب محدود ،صرفهجويي در مصرف آب و
بهرهوري در نيروي کار به گونهاي که نيروي انساني مورد نياز
براي توليد  20تن محصول در گلخانه نسبت به توليد در
هواي آزاد به يک سوم کاهش مييابد .هرچند ايران به لحاظ
اقليمي يک کشور چهار فصل است ،اما با محدوديت منابع
مختلف مواجه است .با اين حال شرايط اقليمي خاص و

تلفن09188484624 :

Email: khoshnodifarz@gmail.com
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بهرهمندي از منابع فراوان نفت و گاز ،با توجه به نياز
کشتهاي گلخانهاي به سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي در
فصول مختلف ،به عنوان مزيتهاي نسبي براي توليد
مطرحاند .بهرهگيري از کشتهاي گلخانهاي با توجه به افزايش
 10برابري عملکرد نسبت به کشت در فضاي باز ،شيوة مناسب
براي تحقق امنيت غذايي است (.)Lais et al., 2010
استان سيستانوبلوچستان با  18۷هزار و  ۵02کيلومتر
مربع وسعت 11/۵ ،درصد مساحت کشور را دارد .اين استان
پهناور  409هزار هکتار اراضي قابل کشاورزي دارد که حدود
دو درصد مساحت استان است .متوسط بارندگي 10۳
ميليمتري در سالهاي «ترسالي» موجب شده اين استان در
زمرة استانهاي خشک کشور قرار گيرد که اين مسائلي را
براي بهرهبرداري حداکثري از منابع آب و شرايط توليد موجب
ميشود و در نتيجه توجه به توسعة کشتهاي گلخانهاي در
اين منطقه ضرورت و توجيه اقتصادي بااليي دارد .سطح زير
کشت محصوالت گلخانهاي استان در حدود  200هکتار بوده
است که بيش از  ۳هزار واحد گلخانه ،ساالنه حدود  42هزار
تن محصول توليد ميکنند و در اين بخش بيش از  4هزار نفر
اشتغال مستقيم دارند .کشت ساالنه  200هزار هکتار از
اراضي قابل کشت و مصرف باالي آب ،برداشت بيش از دو
ميليون تن محصول را در پي دارد که در صورت توسعة
گلخانهها ،توليد محصول به دو برابر افزايش خواهد يافت
( .)Pahra, 2011بهجز محدوديت شرايط آبوهوايي استان و
کمي آب و خشکساليهاي اخير ،وجودنداشتن دانش فني و
علمي الزم براي توليد محصوالت گلخانهاي ،استفادهنکردن از
تجهيزات مکانيزه ،پايينبودن عملکرد توليد در واحد سطح،
توسعة بيروية کشت گلخانهاي بدون انجامدادن توصيههاي
مشاورهاي و کارشناسي الزم به متقاضيان ورود به اين عرصه
از توليد ،بر مسائل و مشکالت صنعت گلخانهداري افزوده
است .پژوهشها و مطالعات مختلفي در ايران و جهان به
بررسي عوامل تعيينکننده و موانع تأثيرگذار بر توسعة
واحدهاي گلخانهاي پرداختهاند که به برخي از آنها اشاره
ميشود:
 )2011( Asadi et al.در تحقيقي با هدف تحليل عوامل
بازدارندة توسعة کشتهاي گلخانهاي در استان اصفهان به اين
نتيجه دست يافتند که عوامل حمايتي ،زيربنايي ،قوانين
اداري و عوامل اقتصادي از جمله مؤلفههاي بازدارنده در
توسعة کشتهاي گلخانهاي در اين استان بودهاند.
همچنين نتايج تحقيق  (2010) Lais et al.در استان

آذربايجان غربي با هدف بررسي تأثير کارآفريني در اقتصاد
گلخانهداري نشان داد حمايت دولت در موفقيت کارآفرينان
نقش ارزندهاي دارد و با حمايتهاي دولت ،کارآفرينان
واحدهاي توليدي گلخانهاي ميتوانند بازارهاي خود را توسعه
دهند و به بازارهاي جهاني راه پيدا کنند.
بررسي مسائل و مشکالت گلخانههاي موجود در استان
خوزستان نشان داد؛ مديريتنکردن صحيح در تهية بستر
کشت ،تهوية مناسب و تأمين نياز غذايي گياه ،تشکيلنشدن
تشکلهاي توليدي و وجودنداشتن دورههاي آموزشي مناسب
و بازديد گروهي و مستمر براي گلخانهداران از جمله مهمترين
مسائل و مشکالت گلخانهداران بوده است ( & Behnia
.)Arvandi, 2005
 (2007) Hassani & Fazel Ashrafeeدر تحقيقي در
بررسي معضالت توليد محصوالت صيفي گلخانهاي در شرق
استان مازندران (بهشهر) نشان داد که با فراگيرشدن اصول
مديريت صحيح در گلخانهها ميتوان مشکل توليد پايين
گلخانهها را از ميان برداشت.
عوامل سياستگذاري ،اقتصادي ،پشتيباني ،آموزشي،
زيرساختي و فرهنگي به عنوان عمدهترين موانع توسعة
کارآفريني در واحدهاي توليدي گلخانهاي ايران در تحقيق et
 (2008) Moradnejadi al.شناخته شدهاند.
 (2008) Sharifeeپس از بررسي مزايا و معايب
کشتهاي گلخانهاي ،مشکل عمدة اغلب گلخانهها را نبودن
مديريت صحيح و اصولي ميداند و معتقد است با ايجاد مراکز
آموزش و تحقيقات در زمينة توسعة کشتهاي گلخانهاي
ميتوان اين مشکل را تا حدودي برطرف کرد.
نتايج تحقيق  (2012) Rahmani et al.در ارزيابي عوامل
مؤثر بر مديريت بهينة گلخانههاي صيفي استان خوزستان
نشان داد :سن ،رشتة تحصيلي و سابقة کار گلخانهداران
ميتوانند تفاوت معنيداري در سطح مديريت بهينه ايجاد
کند .همچنين ،بين دانش مهارتي گلخانهداران و نگرش آنها
به کشاورزي پايدار با مديريت بهينه رابطة معنيدار آماري به
دست آمد.
نتايج حاصل از پژوهش  (2004) Sajadi Nasabدر بررسي
عوامل مؤثر بر سودآوري محصول توتفرنگي در گلخانههاي
شهرستان سنندج بيانگر آن است که عملکرد قابل فروش و
هزينة متغير توليد در واحد سطح با سود ناخالص در واحد
سطح به ترتيب همبستگي مثبت و منفي معنيدار دارد و
قيمت فروش محصول با سود ناخالص در واحد سطح
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همبستگي مثبت و معنيدار دارد .همچنين ،هزينههايي مانند
نيروي کار خانوادگي ،بازاريابي ،نيروي کارگر روزمزد و
کوددهي به عنوان هزينههاي متغير بر سودآوري تأثير دارند.
 (2007( Sabetee gavkaniدر بررسي مشکالت
گلخانههاي جاليزي در شهرستان جيرفت به مشکالت حين
ساخت و مشکالت مرحلة کاشت ،داشت ،برداشت و بازاريابي
محصوالت گلخانهاي اشاره داشته است.
بررسي مؤلفههاي بازدارنده در توسعة کشتهاي
گلخانهاي در استان تهران ،شهرستان ورامين نشان داد عوامل
اعتباري و بوروکراسي اداري مهمترين عوامل بازدارنده در
توسعة واحدهاي توليدي گلخانهاي بودهاند ( Ghonji et al.,
.)2009
 (2008) Samari et al.در تحقيقي با عنوان امکانسنجي
ترويج کشت گلخانهاي در بين زنان روستايي بخش ورامين به
اين نتيجه رسيدند که بايد براي «اعطاي سرماية اوليه» و «خريد
محل احداث گلخانه» اقداماتي شود که توليدکنندگان در
واحدهاي گلخانهاي بتوانند از سقف کمکهاي فني -اعتباري و
نيز تسهيالت ارزانقيمت درنظرگرفتهشده براي کشتهاي
گلخانهاي بهرهمند شوند .همچنين ،نتايج توصيفي تحقيق نشان
ميدهد که هزينة اولية براي راهاندازي واحد ،قوانين دست و
پاگير اداري و روند کند اخذ وام از بانک ،مهمترين موانع بازدارندة
پذيرش احداث واحدهاي گلخانهاي است.
در بررسي  )2005( Barzegar & Allahyarتحصيالت
گلخانهدار ،گذراندن دورههاي آموزش علمي -تخصصي
گلخانهداري و نظارت بر اعطاي وام و ساير منابع تأمين مالي
شرط موفقيت توليد در کشتهاي گلخانهاي قلمداد شده است.
 (2003) Safelyدر مطالعهاي با عنوان توسعة گلخانهها و
افزايش سوددهي آنها از طريق بهبود برنامة بازاررساني به
اين نتيجه رسيد که اهداف بازاررساني را بدون ارزيابي
موقعيت کنوني گلخانه يا خزانه در فضاي بازار نميتوان
تعريف کرد .براي اين کار هر مديري بايد به جمعآوري دو نوع
اطالعات بپردازد:
 .1اطالعات دروني يا مرتبط با شغل و حرفه شامل منابع
و قابليتهاي مالي مانند سود ناخالص و درآمد خالص پس از
کسر ماليات ،عوارض و ميزان بازگشت سرمايه ،محاسبة سود
و زيان .تسهيالت عملياتي مثل قابليت توليد بر اساس زمين،
کارگر و نيازهاي مصرفي و تجهيزات .نقاط ضعف و قوت
رقابتي مثل کيفيت ،سهم بازار در قياس با رقبا ،قدرت رقابت
از نظر قيمت ،تواناييهاي تبليغاتي و تعداد کانالهاي توزيع.
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 .2اطالعات بيروني يا مرتبط با بازار شامل محدوديتهاي
محيطي مثل قيمت و دردسترسبودن نهادهها ،شرايط
اقتصادي ،تورم ،پيشرفت فناوري .شرايط بازار مثل اندازة بازار،
اندازة خانوار و مشخصات سن ،جنس ،تحصيالت و خريداران.
بررسي رقبا مثل تعداد رقبا ،سهم بازار ،نقاط ضعف و قوت از
نظر قيمت ،ترکيب محصول ،کيفيت تبليغات ،هزينة
حملونقل .منابع اطالعاتي که براي کسب اطالعات ميتوان از
موارد زير استفاده کرد :انجمنهاي تجارت ملي و ايالتي،
ايستگاههاي ترويج شهرستان ،بخشهاي کشاورزي ايالتي
(کشاورزي استان) ،انتشارات تجاري آمار و سرشماريها و
اينترنت.
از جمله تجهيزات و موارد مورد نياز واحدهاي توليدي از
جمله گلخانهها ،شبکههاي تأمين نيرو (آب ،برق ،گاز)
( ،)Hall, 2003; Barzegar & Allahyari, 2005سيستم
گرمايش و سرمايش (Barzegar & Allahyari, 2005
; ،)Behnia & Arvandiنوع پوشش گلخانه ( & Barzegar
 ،)Allahyari, 2005سيستم تهويه (Esnaashari Hall, 2003
; ،)& Zokaee khosroshahi, 2008نوع سازه ( Heravi,
 ،)2005سيستمهاي کنترلي ،سيستمهاي آبياري ،نوع کشت،
سيستم کشت ،سيستم تنظيم نور و دياکسيد کربن
( )Bromfild, 2003, Roosta et al., 2011ميزان مصرف
کودها ،مساحت گلخانه ،استفاده از فيلمهاي آموزشي-
ترويجي و بازديد از فعاليتهاي گلخانهداران ديگر ( Roosta et
 )al., 2011است که در موفقيت يا موفقيتنداشتن آن تأثير
بسزايي دارند.
از ديگر عوامل مهم و تأثيرگذار بر فعاليت واحدهاي
توليدي گلخانهاي ،تأمين اعتبار براي سرمايهگذاري ،وجود
انگيزههاي اقتصادي (Hall, 2003؛ Samari et al, 2008؛
 ،)Ghonji et al., 2009; Bromfild, 2003منابع تأمين اعتبار
( ،)Barzegar & Allahyari, 2005هزينههاي احداث ( Hall,
2003؛ ،)Heravi, 2005; Barzegar & Allahyari, 2005
دورة امهال ،اقساط و بازگشت سرمايه ،هزينههاي متغير و
جاري و قيمت فروش (،)Bromfild, 2003; Hall, 2003
ريسک توليد ،قوانين و سياستهاي حمايتي دولت ،قوانين
مربوط به واردات و صادرات ،قوانين قرنطينهاي ،قوانين و
مقررات ارضي ،خدمات حمايتي و سياستهاي تنظيم بازار،
سياستهاي عمومي مرتبط با توسعة بخش کشاورزي و بيمة
محصوالت گلخانهاي ( Hakimi, 1994; Asadi et al.,
 )2008;Moradnejadi et al., 2008; Lais et al., 2010است.
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با توجه به اهميت واحدهاي توليدي گلخانهاي در کشور و
مسائل و مشکالتي که اين واحدها با آن روبهرو هستند ،بررسي
مؤلفهها و عوامل تأثيرگذار بر شکست يا توسعهنيافتن اين واحدها
اهميت بسزايي دارد .اين مسئله بهويژه در منطقة جنوب شرق
کشور ،استان سيستانوبلوچستان ،به دليل دارابودن پتانسيل و
توانمنديهاي بالقوه در زمينة کشتهاي گلخانهاي اهميت
بيشتري دارد .توسعة اين واحدها در اين استان عالوه بر اينکه
زمينة مناسبي براي سرمايهگذاري و ايجاد فرصتهاي شغلي
فراهم ميآورد ،در راستاي سياستهاي اشتغالزايي ،براي توزيع
مجدد درآمد و رفع محروميت و فقرزدايي جامعه نيز مؤثر است؛
بنابراين اين تحقيق در راستاي بررسي و تحليل مؤلفههاي
بازدارنده در توسعة کشتهاي گلخانهاي انجام گرفته است .اميد
است در توسعه و پيشرفت بخش کشاورزي و فعاليتهاي
گلخانهداري استان راهگشا باشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با هدف تحليل مؤلفههاي بازدارنده در توسعة
واحدهاي گلخانهاي در ميان گلخانهداران استان سيستان
وبلوچستان ،در سال  1۳90طراحي و اجرا شد .اين تحقيق از
لحاظ هدف کاربردي ،از نظر امکان کنترل متغيرها از نوع
علي -ارتباطي ،از نظر روششناسي تحقيق از نوع پيشين
پژوهي (پسرويدادي) و از لحاظ گردآوري دادهها از نوع
تحقيقات ميداني است .جامعة آماري تحقيق حاضر را
گلخانهداران استان سيستانوبلوچستان تشکيل ميدهند
( .)N=۷18حجم نمونه براساس فرمول کوکران 188 ،نفر
تعيين شد که در دو مرحله در ابتدا با استفاده از نمونهگيري
انتسابي متناسب و سپس با استفاده از روش نمونهگيري
تصادفي در تمام واحدهاي گلخانهداري استان انجام گرفت.
وسيلة جمعآوري اطالعات مورد نياز تحقيق ،پرسشنامه بود.
موانع توسعة واحدهاي توليدي گلخانهاي از بررسي ادبيات
موضوع و مصاحبة نيمهساختارمند به دست آمد که با تعدادي
از صاحبان واحدهاي گلخانهاي انجام گرفت .در ابزار پژوهش،
 2۵مانع در توسعة واحدهاي گلخانهاي بررسي شد .برخي از
قسمتهاي پرسشنامه با توجه به موضوع تحقيق شامل
پرسشهايي بديع بوده که نياز به توضيح براي گلخانهداران
داشت؛ بنابراين براي اطمينان از رفع ابهامات گلخانهداران در
تکميل هر پرسشنامه از روش مصاحبه نيز بهره گرفته شد.
براي تعيين اعتبار محتوايي ،پرسشنامة مقدماتي در اختيار
متخصصان مربوطه قرار گرفت و از آنها نظرخواهي و

اصالحات الزم اعمال شد .در پژوهش حاضر ،به منظور
محاسبة قابليت اعتماد از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .در
 ۳0پرسشنامهاي که در ابتداي کار به صورت پيشآزمون
تکميل شد ،مقدار آلفاي کرونباخ  0/8۷محاسبه شد که
بيانگر پايايي مناسب ابزار پژوهش بود .از آنجا که شناسايي
عوامل بازدارنده در توسعة واحدهاي گلخانهاي نيازمند
پردازش مؤلفههاي زيربنايي شناخته شده است ،در پژوهش
حاضر ،به منظور دستهبندي عوامل از تحليل عاملي اکتشافي
با رويکرد تلخيص دادهها استفاده شد .در ادامه ،يافتههاي
تحليل عاملي ذکر شده است.
یافتهها
نتايج در زمينة سن پاسخگويان بيانگر آن است که ميانگين
سني در حدود  ۳8سال بوده است و بيشينة سن پاسخگويان
 ۷0و کمينة آن  2۳سال بود .حدود نيمي از گلخانهداران در
فاصلة سني  40 -۳1سال قرار داشتند .براساس نتايج29 ،
درصد پاسخگويان به عنوان بيشترين فراواني ،از نظر ميزان
تحصيالت داراي مدرک متوسطه بودند و حدود  2۵درصد
آنان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر هستند.
نيمي از پاسخگويان تجربة کار کشاورزي داشتند و ۵4/8
درصد جامعة مطالعهشده ،گلخانهداري به عنوان شغل اصلي
آنان بود .حدود  ۷8درصد افراد ميزان عالقهمندي به کار خود
را در حد زياد و خيلي زياد ابراز کردند .ميانگين زيربناي اولية
گلخانههاي بررسيشده در حدود  ۳214مترمربع و ميانگين
زيربناي فعلي در حدود  42۳8مترمربع بود .نتايج در زمينة نوع
کشت بيانگر آن است که بيشترين فراواني محصول توليدي
مربوط به کشت محصوالت صيفي است و حدود  ۵۵/2درصد
محصول توليدي را به خود اختصاص ميدهد (جدول .)1
جدول .1توزیع فراوانی گلخانهداران بر حسب نوع کشت
ردیف

نوع کشت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

1
2
3
4
5
6
7
9

صیفی
سبزی
میوه
قارچ خوراکی
گیاهان آپارتمانی
گلهای شاخهبریده
سبزی -صیفی
سایر
کل

104
40
15
6
3
1
14
5
188

55/2
21/2
8/0
3/2
1/6
0/5
7/4
2/9
100/0

55/2
76/4
84/4
87/6
89/2
89/7
97/1
100/0
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گلخانهداران از نظر ميزان درآمد ،براساس نتايج مندرج در
جدول  ،2بيشترين فراواني ( ۵2/۷درصد) با درآمدي ماهيانه
بين  ۳00تا  ۵00هزار تومان را دارند.
جدول .2توزیع فراوانی گلخانهداران بر حسب درآمد
درآمد (هزار تومان)

فراوانی

درصد

درصد معتبر

100-300
301 -500
501 -700
701 -1000
بیشتر از 1000
کل

40
99
20
19
10
188

21/3
52/7
10/6
10/1
5/3
100/0

21/3
52/7
10/6
10/1
5/3
100/0

میانگین 644 :انحراف معیار 923/1 :حداقل 100 :حداکثر8000 :

تحلیل عاملی (عوامل بازدارندة توسعة واحدهای گلخانهای)
به منظور تعيين مناسببودن دادههاي جمعآوريشده (در
زمينة عوامل بازدارندة توسعة واحدهاي گلخانهاي) براي
تحليل عاملي از ضريب  )Kaiser- Meyer- Olkin( K.M.Oو
آزمون بارتلت استفاده شد .در اين پژوهش ،مقدار MSA
(( )Measure of Sampling Adequacyکه در کامپيوتر با
 KMOبيان ميشود) برابر با  0/844به دست آمد و نشان داد
وضعيت دادهها براي تحليل عاملي در حد «خوب» بوده است.
مقدار آمارة بارتلت نيز برابر با  1۳6۳/118به دست آمد که در
سطح  %1معنيدار بود؛ بنابراين در کل دادهها براي تحليل
عامل مناسب بودند (جدول .)۳

براي تعيين تعداد عوامل براساس مالک کيسر (
 )Criteriaعمل شد .در جدول  ،4تعداد عوامل استخراجشده
همراه با مقدار ويژة هريک از آنها ،درصد واريانس هريک از
عوامل و درصد تجمعي واريانس عوامل آمده است .مقدار ويژه
بيانگر سهم هر عامل از کل واريانس متغيرهاست و هرچه مقدار
آن بزرگتر باشد ،نشانگر اهميت و تأثير بيشتر آن عامل است.
عامل اول ،با 29/4۳درصد ،بيشترين سهم را در تبيين
واريانس متغيرها دارد و سهم عامل دوم 26/11 ،درصد است.
در مجموع دو عامل مذکور توانستهاند  ۵۵/۵۵درصد از کل
واريانس عوامل بازدارنده در توسعة واحدهاي گلخانهاي را
تبيين کنند .در پژوهش حاضر ،براي چرخش عاملها از روش
واريماکس استفاده شده است .بعد از مرحلة چرخش،
متغيرهايي که مربوط به هر عاملاند ،به صورت ستوني مشخص
ميشوند .نتايج چرخش عاملها در جدول  ۵آمده است.
Kaiser

جدول  .3مقدار  K.M.Oو آزمون بارتلت دادههای جمعآوریشده
KMO

آزمون بارتلت

سطح معنیداری

0/844

1363/118

0/000

جدول .4عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس
و درصد تجمعی واریانس آنها
عاملها

اول
دوم

مقدار

درصد واریانس

فراوانی تجمعی

ویژه

مقدار ویژه

درصد واریانس

4/415
3/917

29/434
26/116

29/434
55/550

جدول  .5متغیرهای مربوط به هریک از عوامل و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته
(عوامل بازدارندة توسعة واحدهای گلخانهای)
عامل

مؤلفه

1

عوامل اعتباری

2

قوانین و مقررات حقوقی

541

متغیرهای مربوطه

بارعاملی

دستمزد کارگری در منطقة احداث
هزینة سم ،کود و بذر
هزینة آب ،برق و گاز
خرید دماسنج ،رطوبتسنج ،نورسنج EC ،PH ،متر تانیومتر
هزینة خرید زمین
هزینة احداث گلخانه
هزینة تأسیسات گرمخانه و سردخانه
هزینة تأسیسات آبیاری
قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات
قوانین مربوط به عوارض گمرکی
قوانین شهرداری
وجود بوروکراسی اداری
قوانین ادارة کار
گرانی تعرفة انرژی

0/662
0/799
0/701
0/612
0/557
0/810
0/804
0/773
0/769
0/879
0/756
0/768
0/711
0/626
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پس از پردازش دادهها که بيانگر عوامل بازدارندة توسعة
واحدهاي گلخانهاي بودهاند ،براي نامگذاري عوامل برساخته از
تحليل عامل اقدام شده است .در جدول  ،۵هريک از عوامل و
متغيرهاي مربوط به آن عامل همراه بار عاملي و گويههاي
پوشانندة آنها ارائه شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
توسعة واحدهاي گلخانهاي راهکاري براي توسعة پايدار بخش
کشاورزي شناخته است که عالوه بر کارکرد معيشتي ،براي
رقابتيشدن بخش کشاورزي و توسعة آن ميتواند بسيار مفيد
باشد .با توجه به شرايط مناسبي که در کشور از نظر
ويژگيهاي اقليمي و منابع توليد فراوان وجود دارد؛ توسعة
واحدهاي گلخانهاي ميتواند براي اشتغالزايي نيروي تحصيل
کردة بخش کشاورزي و توليد افزون راهکار بسيار مناسبي
باشد .اين مطالعه در راستاي شناسايي و دستهبندي مؤلفههاي
بازدارنده در توسعة واحدهاي گلخانهاي در استان سيستان
وبلوچستان صورت گرفت و براساس بررسي اسناد ،تجارب و
مطالعات صورتگرفته ،مجموعة متغيرها شناسايي شدند .دو
دسته راهبرد براساس قرابت مفهومي و کارکردي که متغيرهاي
تحقيق داشتند ،تدوين شدند و با نامهاي مؤلفههاي اعتباري و
قوانين و مقررات حقوقي شناخته شدند .نتايج تحليل عاملي
نشان داد عوامل اعتباري با مقدار ويژة  4/41عامل اول تحليل
عاملي عوامل بازدارندة توسعة واحدهاي گلخانهاي بوده است.
راهبردهاي اعتباري که در پژوهشهاي (2005) Heravi
(2005) Barzegar & ،(2003) BromFild ،(2003) Hall ،
Esna Ashari & Zokayi ،(2010) Ghonji et al. ،Allahyari
) Khosroshahi (2008و  (2010) Lais et al.نيز به آن اشاره
شده است .طبق بررسيهاي اين تحقيق و ساير پژوهشها،
همواره هزينههاي احداث و توسعة واحدهاي گلخانهاي و
باالبودن هزينهها يکي از دغدغههاي اساسي گلخانهداران
محسوب ميشود و براساس نتايج تحقيق ،اين عامل به عنوان
اولين عامل تأثيرگذار در بازدارندگي توسعة واحدهاي گلخانهاي
از سوي گلخانهداران مطرح شده است .اين مسئله بهويژه در
شرايط ثباتنداشتن قيمتها و نداشتن تعادل در بازار و وجود
تورم ،بسيار شديدتر ميشود .چه بسا به ورشکستگي واحدهاي
توليدي گلخانهاي بينجامد؛ بنابراين ارائة خدمات و حمايتهاي

مالي مناسب از سوي دولت از ضروريات اجتنابناپذير در
توسعة واحدهاي توليدي از جمله گلخانهداري است .با توجه به
نقش عامل اول (عوامل اعتباري) ،پيشنهاد ميشود دولت با
نظارت بيشتر بر فعاليت نهادها و سازمانهاي ارائهکنندة
خدمات و نهادههاي توليدي ،موجب ارائة بهتر خدمات با
سهولت و سرعت بيشتري شود و در کنار کسر درصد سود
غيرمتعارف فعاليتهاي توليدي و حتي يکرقميکردن آن،
تقويت عرصة اقتصاد توليدي ،ميزان تسهيالت اعطايي به
توليدکنندگان براي فعاليتهاي گلخانهاي را افزايش دهد و با
حمايت از واحدهاي گلخانهاي در آغاز تأسيس و همراه با
توسعة آنها در تأمين تمام يا بخشي از هزينهها زمينة توسعة
هرچه بيشتر اين واحدها را فراهم کند؛ بنابراين توجه به
چگونگي سياستگذاريها در بخش کشاورزي و عوامل
اقتصادي پيرامون در توسعة واحدهاي توليدي گلخانهاي از
مهمترين ضروريات است.
نتايج تحليل عاملي نشان داد عوامل قوانين و مقررات
حقوقي 26/11 ،درصد واريانس را دارد و با مقدار ويژة ۳/91
عامل دوم تحليل عاملي عوامل بازدارندة توسعة واحدهاي
گلخانهاي بوده است .نتايج پژوهشهاي (1994) Hakimi
(2010) Lais ،(2008) Asadi et al. ،(2008) Moradnejadi ،
et al.و  (2008) Samari et al.نيز تأييدکنندة موانع و
مقررات حقوقي مذکور هستند .از اين رو ،الزم است اهرمهاي
مؤثر براي سياستگذاري صحيح با توجه به ديدگاههاي
گلخانهداران به کار گرفته شود و حمايتهاي الزم براي
تسهيل قوانين و مقررات مرتبط با اخذ مجوز تأسيس و توسعة
واحدها ،بازاريابي و صادرات محصوالت گلخانهاي ،در صورت
لزوم واردات نهادههاي مورد نياز صورت پذيرد .با توجه به
اينکه بهترين محل براي احداث واحدهاي گلخانهاي براي
استفاده از امکانات زيربنايي ،محدودة شهرهاست و احداث
گلخانه در اين محدودهها منوط به اخذ مجوزهاي الزم از
ادارههاي دولتي از جمله شهرداريها و ادارة امور اراضي و
غيره است ،پيشنهاد ميشود با تعديل در قوانين ،آنها را به
نحوي اصالح کرد تا مانع اخذ مجوز براي واحدهاي گلخانهاي
نباشد و بخشي از مسئلة تأمين وثيقة اخذ اعتبارات نيز مرتفع
شود.
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