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 چکیده
 ستانشهر در گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل کنندگانتولید مشکالت و موانع ،تحقیق این در

 با نفر صد که بود محالت گلکاران از نفر 420 شامل تحقیق آماری ةجامع. شد بررسی و تحلیل محالت
 آوریجمع ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوانبه تصادفی ةساد گیرینمونه روش و کوکران فرمول از استفاده

 ایستگاه متخصصان از تعدادی و مربوط کارشناسان و انادتاس توسط آن روایی که بود ایپرسشنامه ها،داده
 آلفای روش با پرسشنامه پایایی میزان. شد تأیید محالت شهرستان زینتی گیاهان و گل تحقیقات ملی

  صادرات و فرآوری ،بندی بسته برداشت، ،(α/ . =85) تولید بخش در آن مقدار و شد بررسی کرونباخ
(80= . /α) بازاریابی و (91/ = .α )کنند می بیان را تحقیق ابزار بودنمناسب مقادیر این و آمد دست هب .

 بندی،بسته برداشت، تولید، هایبخش در تولیدکنندگان مشکالت و موانع عاملی، تحلیل نتایج براساس
 برای سازی ظرفیت اقتصادی، عامل هفت در زینتی گیاهان و گل بازاریابی همچنین صادرات، و فرآوری

 حمایت بازاریابی، آموزی مهارت فنی، دانش و مهارت فرآوری، و برداشت امکانات کمبود ،دانش یارتقا
 .شدند بندیدسته گلکاران سازیتوانمند و گلکاران از دولت

 
 .محالت زینتی، گیاهان و گل تولید، برداشت، بازاریابی،: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 درحال زیادی شتاب با تجارت و اقتصاد شدن جهانی فرایند
 ثیرأت کشورها تمام اقتصاد بر تقریباً و است گیری شکل

 ،راتصاد رشد طریق از تجارت در افزایش بنابراین، گذارد؛ می
تک اقتصاد از رهایی و المللیبین و جهانی بازارهای در نفوذ

 از پایدار و مستمر اقتصادی رشد به دستیابی برای محصولی
 این در. است ایران جمله از کشورها ةهم اقتصادی اهداف
 زینتی نگیاها و گل ویژه به نفتی، غیر محصوالت سهم راستا،

 و هاتوانایی الفبرخ صادرات، و جهانی تجارت بازار در
 ,zamanian) یستن چشمگیر چندان بالقوه، های قابلیت

 گیاهان و گل پرورش برای بالقوه هایتوانایی وجود با .(2009

 ویژه به آن تولید مناطق در محصول این نسبی برتری و زینتی
 اصلی هایقطب از یکی که -مرکزی استان در واقع -محالت

 تولید، زمینة در فراوان مشکالت ،است کشور در گل تولید
 محصول این بازاریابی و صادرات ی،فرآور بندی،بسته برداشت،

 از ناشی مسئله این kafi&malakooti, 2002).) دارد وجود
 تولید مسیر در. است صادرات و تولید تنگناهای و مشکالت

 وجود نیز مشکالتی و موانع محالت، در زینتی گیاهان و گل
 هایبرنامه اهداف به دستیابی در ناکامی سبب که دارد

 پیش مشکالت و موانع شناخت است بدیهی. شودمی صادراتی
 جلب ضمن ،راهگشا و منطقی حلراه ةارائ و گلکاران روی

 افاهد به رسیدن روند گل، تولید تداوم برای اه آن رضایت

 (319-325) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ایران، کشاورزی ةتوسع و اقتصاد تحقیقات
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 بررسی با ،راستا این در .بخشد می سرعت را صادراتی ةبرنام
 عوامل زمینه، این در خارجی و داخلی مطالعات از برخی

 گیاهان و گل تولید ةتوسع درمورد هبرندپیش و بازدارنده
 تولید صنعت هایچالش و هامحدودیت. شد مشخص زینتی

 .Coetzee et al توسط جنوبی آفریقای در بومی گیاهان و گل
 ةسعتو داد نشان هاآن مطالعة .شد مطالعه و بررسی (2001)

 آن، از حمایت و آفریقا بومی زینتی گیاهان و گل تولید
 و تولید نوین هایفناوری از استفاده و انتقال مستلزم
 بخش در گذاریسرمایه چنینهم و آن کردن صنعتی

 رسدمی نظر به. است محصول این تولید آموزش و تحقیقات
 نگرش تغییر بدون که کند می بیان را نکته این تحقیق نتایج

 نوین، هایفناوری در نوآوری پذیرش درمورد شاورزانک
 Ozkan (2003) .نیست پذیرامکان محصوالت این تولید توسعة

et al. و گل صادراتی بازاریابی اساسی مسائل و تولید ساختار 
 نشان تحقیق این نتایج .کردند مطالعه ترکیه کشور در را گیاه
 پرورش به سنتی ةشیو به اغلب منطقه این تولیدکنندگان داد

 اغلب .نیست صنعتی اتشانتولید و پردازندمی گل تولید و
 استفاده بازاریابی مناسب راهبرد یا شیوه از تولیدی هایواحد
 با مستقیم طوربه شانخود دارند سعی و کنندنمی
 موارد بسیاری در کهدرصورتی ،کنند مذاکره کنندگان وارد

 موضوع این به توجه با .ندارند ازارب یطشرا از کافی آگاهی
 کشت نوین هایروش از تولیدکنندگان گرفت نتیجه توانمی

 بازاریابی و فروش محصوالت ةزمین درو  ندارند کافی آگاهی
الزم  یاطالعات و آگاه ایشزافبه  یزن یداتشانتول یمناسب برا

 مشکالت نوع این رفع مسیر در توانندیمروجان م .دارند نیاز
دانش کشاورزان  افزایش راستایو در  کنند ایفا نقش خوبی هب

 تولید ،کشاورزی بخش موانع جمله از. باشند داشته یتفعال
 اصلی ویژگی که است برداری  بهره هاینظام از نوعی قالب در
 ( ;Osareh et al., 2006.است آبیاری بازده بودنپایین آن

Mahdavi, 2000). 
 سایر به نسبت کشاورزی بخش اهدیمش زمینه،  این در
 ،است مواجه بیشتری مشکالت با آب، ةکنندمصرف هایبخش

 کنونی شرایط در کشاورزی بخش چالش ترینمهم کهیصورت به
 است سطح واحد در باال بازده با آب مصرف راستای در تالش

(Jin&Young, 2001). ینبه ا یدنرس برایو  زمینه این در 
 کشاورزی بخش در آبیاری نوین هایروشهدف، استفاده از 

 زیرزمینی هایآب سطح کاهش زیراراهگشا باشد،  تواندمی
عملکرد محصوالت  یزانبا کاهش م یمیمستق ةرابط تواندمی

 جهانی بانک که تحقیقی نتایج در داشته باشد. یکشاورز

 معرفی مورد شش کشاورزی آب مدیریت مشکالت د،کر منتشر
 و مالی سیاسی، و نهادی مشکالت: زا عبارتند که شدند

 هایچالش ،گذاری سرمایه کاهش از ناشی مشکالت اقتصادی،
 مسائل آب، برای رشد روبه تقاضای به پاسخگو آب منابع فناوری

 پایداری آورالزام و محیطیزیست ابعاد و روستایی درآمد و فقر
(World bank, 2005 .)رسدمی نظر به موضوع، این به توجه با 

 آب مدیریت مشکالت راستای در عوامل ترینمهم از یکی
 گذاریسرمایه ایران، روستایی مناطق در ویژه به کشاورزی،

 غالب جمعیت ناکافی درآمد علتبه زیرا باشد، افراد اندک
 راستای در اندازکردنپس برای افراد توانایی ایران، روستاهای

 نوین هایروش از استفاده و آب مدیریت برای گذاریسرمایه
 کردن بیان منظوربه و درادامه .است حداقل صورت به آبیاری،
 را زیادی عوامل توانمی ،نفتی غیر محصوالت صادرات اهمیت

 و تولیدی مشکالت و مسائل بررسی ،موردینادر .برد نام
 دهدمی نشان مرکزی استان در زینتی گیاهان و گل صادراتی

 گیاهان انواع برای بازاریابی و تبلیغات خارجی، گذاری یهسرما
 ,taghsimi) باشد مؤثر نفتی غیر صادرات رونق در تواندمی

 بازاریابی و تولید موانع زمینة در موضوع، براینعالوه. (1999
 نتایج و گرفت انجام ایمطالعه مازندران استان در گیاه و گل

 ضعف دلیل  به تولید، نسبی مزیت وجود با دهدمی نشان
 نیست چشمگیر چندان گیاه و گل صادرات میزان بازاریابی،

noroozi et al. 2005)) . 

 مشکالت و موانع بررسی تحقیق این کلی هدف
 شهر گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل تولیدکنندگان

 نظر مد آن قالب در نیز زیر اختصاصی اهداف که است محالت
 :گرفتند قرار

 مورد گلکاران ایحرفه و فردی هایویژگی شناخت .1
 مشکالت زمینة در گلکاران دیدگاه تحلیل و شناخت .2 ،مطالعه
 گلکاران دیدگاه تحلیل و شناخت .3 ،زینتی گیاهان و گل تولید

 ،گل صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، مشکالت زمینة در
 بازاریابی کالتمش زمینة در گلکاران دیدگاه تحلیل و شناخت .4

 .زینتی گیاهان و گل

 

 هاروش و مواد
 پیمایشی روش با که است تحلیلی -توصیفی نوع از تحقیق این
 با که است محالت گلکار 420 تحقیق آماری ةجامع .شد اجرا

 ةساد گیرینمونه روش به نفر صد کوکران فرمول از استفاده
 اطالعات ریگردآو ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوانبه تصادفی

 شامل بخش دو در تحقیق اهداف براساس که بود ایپرسشنامه
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 زمینة در محالت گلکاران دیدگاه و ایحرفه فردی، مشخصات
 روایی. دش طراحی زینتی گیاهان و گل تولید مشکالت و موانع

 کارشناسان و استادان یاهنظر براساس پرسشنامه محتوای
 و گل تحقیقات ملی ایستگاه متخصصان از تعدادی و مربوطه
 سنجش برای. شد تأیید محالت شهرستان زینتی گیاهان
 شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی میزان

 به مربوط هایبخش برای آمدهدست هب مقادیر ترتیببه که
 صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، ،(α=85/0) تولید

(80/0=α )بازاریابی و(91/0=α )مناسب بیانگر و آمد دست هب
 ةزمین سه در مشکالت و موانع بررسی. است تحقیق ابزار بودن

 در گویه، 23 تولید مشکالت ةزمین در که گرفت انجام ذکرشده
 گویه 6 صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، مشکالت ةزمین

 گویه 50 درمجموع و گویه 21 بازاریابی موانع ةزمین در و
 مقیاس از استفاده با و شد شناخته تحقیق ةپیشین سبراسا

 SPSS  18افزارنرم از استفاده با هاداده. شد گیریاندازه لیکرت
 توصیفی آمار هایآماره از منظوراین به و شدند تحلیل و تجزیه

 و تغییرات ضریب ،نما معیار، انحراف میانگین، فراوانی،
 R نوع اکتشافی عاملی تحلیل ندمان تحلیلی آمار های آزمون

 .شد استفاده

 

 بحث و نتایج
 تحصیالت دارای هاآن از درصد 9 فقط تحقیق، نتایج طبق
 39 هاآن سن میانگین و بودند مرد گلکاران تمام. بودند عالی
. داشتند سال بیست تا ده کار ةسابق هاآن بیشتر. بود سال

 قطعه دو نیز گلکاران ةگلخان یا زمین قطعات تعداد متوسط
 گلخانه یا زمین قطعه چهار تا دو ها آن درصد 73 و بود

 تا 700 هاآن از درصد 64 کشت زیر سطح مساحت. داشتند
 50 زمین، مالکیت وضعیت زمینة در. بود مربع متر 3000
 فعالیت نوع نظر از. بودند شخصی مالک گلکاران از درصد

 تولید نةزمی در درصد 38 ،مطالعه مورد گلکاران بیشتر
 گیاهان تولید در درصد 35 بریده،  شاخه و آپارتمانی های گل

 ایباغچه هایگل تولید در درصد 27 و بریدهشاخه و ایباغچه
 مورد گلکاران از درصد 46. ندشتدا فعالیت آپارتمانی و

 تعداد این بیشتر و کردند شرکت ترویجی هایدوره در مطالعه
 شرکت هدور پنج تا یک در فقط ارشدهبرگز هایدوره میان از

 مطالعه مورد گلکاران از درصد 47 که است ذکر شایان. کردند
 93 .گیرندمی کار هب تولیدی واحد در را خود ةخانواد اعضای
 معرفی خود اصلی شغل را گلکاری تولیدکنندگان، درصد
 به را شانمحصوالت ها آن درصد 28 فقط ،همچنین. کردند
 به صادرات میان این در که دننکمی ادرص کشور از خارج

 از درصد 96. است اولویت در ارمنستان و آذربایجان
 محالت گیاه و گل ةاتحادی عضو مطالعه مورد تولیدکنندگان

 مشکالت و موانع بررسی منظور به ،تحقیق این در. هستند
 پنجاه گلکاران، دیدگاه از زینتی گیاهان و گل تولیدکنندگان

 براساس شد خواسته آنان از و شد ارائه گویانپاسخ به مشکل
 عنوانبه را هاگویه از هریک اهمیت میزان لیکرت طیف
 برای. کنند مشخص کنندگانتولید مشکالت و موانع ترین مهم

 :CV) تغییرات ضریب از مشکالت و موانع بندیاولویت

Coefficient of Variation )یبنداولویت این و شد استفاده 
 تولیدکنندگان مشکالت و موانع شامل مختلف ةزمین سه در
 در مشکالت و موانع زینتی، گیاهان و گل تولید بخش در

 و موانع و صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، بخش
. گرفت انجام بازاریابی بخش در تولیدکنندگان مشکالت

 تولیدکنندگان مشکالت و موانع بندیاولویت نتایج بررسی
 ،«گلخانه تجهیزات زیاد هزینة» تولید، بخش در داد ننشا

 دیدگاه از ترتیب به «آب کمبود» و «سوخت زیاد هزینة»
 در مشکالت و موانع ترینمهم از مورد سه عنوانبه گلکاران

 (. 1 جدول) شدند شناخته زینتی گیاهان و گل تولید بخش

 
 گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل تولید بخش مشکالت و موانع بندی اولویت. 1 جدول

 اولویت CV میانگین رمعیا انحراف تولید بخش مشکالت و موانع

 1 / .1432 49/4 / .643 گلخانه تجهیزات زیاد هزینة
 2 / .1873 57/4 / .856 سوخت زیاد هزینة

 3 / .2480 08/4 012/1 آب کمبود
 4 / .2804 89/3 091/1 گیاه و گل جدید هایپایه به نداشتن دسترسی

 5 / .2842 07/4 157/1 ماهر کارگر گرانی
 6 / .2862 06/4 162/1 وام الیبا بهرة
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 افت از جلوگیری برای الزم مهارت نداشتن» ،همچنین
 با محصوالت نگهداری برای امکانات کمبود» ،«محصول کیفی

 مناسب آالتماشین به نداشتن دسترسی» ،«باال فسادپذیری
 گلکاران دیدگاه از ترتیب به «فرآوری و بندیبسته برای

 مشکالت و موانع زمینة در سوم تا اول هایاولویت عنوان به
 گیاهان و گل صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، بخش
 (.2 جدول) شدند شناخته زینتی
 ،«دورتر بازارهای به محصول ارسال امکان نبود»

 محصوالت برای بازار تغییر درحال تقاضای نکردن درک»
 «صادرات میزان بر آن تأثیر و اقتصادی هایتحریم» ،«سودآورتر

 بخش مشکالت سوم تا اول هایاولویت عنوانبه ترتیببه نیز
 (.3 جدول) شدند مشخص زینتی گیاهان و گل بازاریابی

 گل تولیدکنندگان مشکالت و موانع بندیدسته منظور به
 رویکرد با عاملی تحلیل آماری روش از زینتی گیاهان و

 بودنمناسب تشخیص و تعیین. شد استفاده هاداده تلخیص
-Kaiser) ةآمار از استفاده با عاملی، تحلیل ایبر هاداده

(Meyer-Olkin KMO بارتلت آزمون و (Bartlett Test) انجام 
 هاداده شود،می مشاهده 4 جدول در که گونههمان و گرفت
 .ندا    مناسب عاملی تحلیل برای

 

 
 گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، بخش مشکالت و موانع بندیاولویت. 2 جدول

 اولویت CV میانگین معیار انحراف صادرات و فرآوری بندی، بسته برداشت، بخش مشکالت و موانع
 محصول کیفی افت از جلوگیری برای الزم مهارت نداشتن
 باال فسادپذیری با محصوالت نگهداری برای امکانات کمبود

 فرآوری و بندیبسته ایبر مناسب آالتماشین به نداشتن دسترسی
 زینتی گیاهان و گل نگهداری برای مناسب انبارهای نبود
 برداشت برای مکانیزه هایماشین نبود

 برداشت جدید فنون از نداشتن اطالع

973 / 
289/1 
380/1 
391/1 
483/1 
177/1 

77/3 
93/3 
88/3 
84/3 
23/3 
22/3 

2580/0 
3279/0 
3556/0 
3622/0 
4591/0 
5496/0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل بازاریابی بخش مشکالت و موانع بندیاولویت. 3 جدول

 اولویت CV میانگین معیار انحراف تولید بخش مشکالت و موانع

 دورتر بازارهای به محصول ارسال امکان نبود
 سودآورتر محصوالت برای بازار تغییر درحال تقاضای نکردن درک

 صادرات میزان بر آن ثیرأت و اقتصادی هایتحریم
 گل المللی بین صادرات هایشرکت از کافی شناخت نبود

 مجهز ونقل حمل هایماشین به نداشتن دسترسی
 مصرف بازار به محصول شناساندن و تبلیغات اصول از نداشتن اطالع

942/0 
014/1 
093/1 
119/1 
163/1 
152/1 

39/4 
96/3 
24/4 
14/4 
96/3 
92/3 

2145/0 
2560/0 
2577/0 
2700/0 
2936/0 
2938/0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 بارتلت آزمون و KMO آمارة مقدار. 4 جدول

 KMO Bartlett Test Sig عاملی تحلیل

 / .000 530/284 / .72 محالت در گلکاران دیدگاه از زینتی گیاهان و گل کنندگانتولید مشکالت و موانع
 

 کیسر مالک براساس عوامل تعداد تعیین برای ،همچنین
 که شدند فتهپذیر عواملی فقط مالک، این براساس. شد عمل
 و موانع عاملی تحلیل. بود یک از تربزرگ هاآن ةویژ مقدار

 ةویژ مقدار با اول عامل دهدمی نشان تولیدکنندگان مشکالت

. است کل واریانس درصد 364/20 کنندة تبیین تنهایی به 389/5
 را واریانس کل از درصد 693/67 درمجموع نظر مورد عامل هفت

 (.5 جدول) نندکمی تبیین
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 هاآن تجمعی واریانس ددرص و واریانس درصد ویژه، مقدار با شده استخراج عوامل. 5 جدول

 تجمعی واریانس درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار ها عامل

1 389/5 364/20 364/20 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

801/4 
349/3 
200/3 
021/3 
584/2 
456/2 

232/19 
440/6 
155/6 
810/5 
970/4 
772/4 

596/39 
036/46 
191/52 
001/58 
970/62 
693/67 

 
 مربوطه عاملی بار و متغیرها ،زینتی گیاهان و گل کنندگانتولید مشکالت و موانع بررسی به مربوط عوامل تعیین. 6 جدول

 عاملی ارب هاتغیرم عامل نام

 اقتصادی عوامل

 ماهر کارگر گرانی
 سوخت زیاد هزینة
 کود گرانی
 گلخانه تجهیزات زیاد هزینة
 سم گرانی

 وام الیبا بهرة

904/0 
842/0 
819/0 
816/0 
727/0 
701/0 

 دانش ارتقای برای سازیظرفیت
 جدید هایپایه به نداشتن دسترسی

 تولید تجهیزات و تادوا بودن قدیمی
 آب کمبود

822/0 
740/0 
648/0 

 فرآوری و برداشت امکانات کمبود
 باال فسادپذیری با محصوالت نگهداری برای مکاناتا کمبود

 زینتی گیاهان و گل نگهداری برای مناسب انبارهای نبود
922/0 
817/0 

 فنی دانش و مهارت
 برداشت جدید فنون از نداشتن اطالع

 فرآوری و بندیبسته برای مناسب آالتماشین به نداشتن سترسید
 محصول کیفی افت از جلوگیری برای الزم مهارت نداشتن

918/0 
686/0 
596/0 

 بازاریابی آموزی مهارت

 دورتر بازارهای به محصول ارسال مکانا نبود
 گل لمللیابین صادرات هایشرکت از کافی شناخت نبود
 مجهز ونقلحمل هایماشین به سیدستر نبود

 سودآورتر محصوالت برای بازار تغییر درحال ضایتقا نکردن درک
 کنندهتولید از حمایت برای محصوالت مخصوص آرم نداشتن
 مصرف بازار به محصول شناساندن و تبلیغات صولا از نداشتن اطالع

911/0 
743/0 
730/0 
699/0 
528/0 
509/0 

 گلکاران از دولت حمایت

 (صفر و محرم مثالً) ویژه ایام در محصوالت فروش و تولید کاهش
 صادرات میزان بر آن ثیرأت و تولید هایاستاندارد نداشتن
 مستقیم بازاریابی در گلکاران ناتوانی
 صادرات میزان بر آن ثیرأت و اقتصادی هایتحریم

832/0 
759/0 
722/0 
601/0 

 گلکاران سازیتوانمند
 تجار با مذاکره در ندکا زنی چانه قدرت

 گلکاران برای گیاه و گل مستقیم عرضة هایفروشگاه نبود
 بازاریابی اطالعات ارائة در کارشناس نداشتن

819/0 
724/0 
717/0 

ها در عوامل با فرض اما وضعیت قرارگیری متغیر
، بعد از چرخش 5/0تر از  شدن متغیرها با بار عاملی بزرگ واقع

شرح جدول  ها بهو نامگذاری عامل Varimaxها به روش عامل
است که موانع و مشکالت تولیدکنندگان گل و گیاهان  6
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سازی زینتی در هفت عامل شامل عوامل اقتصادی، ظرفیت
برای ارتقای دانش، کمبود امکانات برداشت و فرآوری، مهارت 

حمایت دولت از گلکاران آموزی بازاریابی،  و دانش فنی، مهارت
 بندی شدند.سازی گلکاران دستهو توانمند

 

    هاپیشنهاد و گیرینتیجه
 و گل تولیدکنندگان مشکالت و موانع بندیاولویت نتایج بررسی
 ةهزین و گلخانه تجهیزات زیاد ةهزین داد نشان زینتی گیاهان

 در مشکالت و موانع دوم و اول هایاولویت عنوانبه سوخت زیاد
 سوم اولویت در نیز آب کمبود .شدند شناخته تولید بخش

 این که شد شناخته تولید بخش در تولیدکنندگان مشکالت
 مشکل بر مبنی Jin & Young (2001) تحقیق نتایج با یافته

 کنونی شرایط در کشاورزی بخش چالش ترینمهم و آب کمبود
 سطح، واحد در باال بازده با آب مصرف برای تالش راستای در

 نتایج بیان در Yercan (2003) ،زمینه این در. دارد تطبیق
 و کشاورزان مهارت دانش، در ضعف و بودنپایین خود، تحقیق

 مدیریت مشکالت جمله از را نگرش بودننامطلوب همچنین
 . داندمی کشاورزی آب مصرف راندمان افزایش و آب منابع صحیح
 مشکالت و موانع عاملی، لتحلی نتایج براساس ،همچنین 

 عامل تولید، بخش در: شد بندیدسته زیر شرحبه عواملی در
 دانش ارتقای برای سازیظرفیت دوم عامل و اقتصادی اول

 عامل صادرات، و فرآوری بندی،بسته برداشت، بخش در. است
 و مهارت دوم عامل و فرآوری و برداشت امکانات کمبود اول

 اول عامل بازاریابی، بخش در. است یدتول زمینة در فنی دانش
 و گلکاران از دولت حمایت دوم عامل و بازاریابی آموزی مهارت
 .است گلکاران سازیتوانمند سوم عامل

 و هایافته به توجه با زینتی، گیاهان و گل تولید مرحلة در
 زیاد ةهزین و ایگلخانه تجهیزات زیاد ةهزین اینکه به توجه با

 در مشکالت و موانع دوم و اول هایاولویت عنوانبه سوخت
 پیشنهاد شدند، شناخته زینتی گیاهان و گل تولید بخش

 دولت سوی از گلکاران مالی هایحمایت و یارانه شودمی
 سود با تسهیالت کردنفراهم ،همچنین. شود گرفته درنظر

 هاینهاده مینأت راستای در گلکاران به کمک منظوربه کم
 .شود می پیشنهاد نیز متغیر و ثابت

 و گل صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، مرحلة در
 برای الزم مهارت نداشتن اینکه به باتوجه زینتی گیاهان

 و موانع اول اولویت عنوانبه محصول کیفی افت از جلوگیری
 صادرات و فرآوری بندی،بسته برداشت، بخش در مشکالت

 هایکالس گزاریبر شد، شناخته زینتی گیاهان و گل
 این در گلکاران به مناسب حلراه ةارائ و ترویجی -آموزشی

 مناسبی راهکار تواندمی کشاورزی متخصصان سوی از زمینه
 وجود ،باال پذیریفساد با محصوالت نگهداری برای .باشد
. باشد مناسبی راهبرد تواندمی گیاه و گل صادراتی هایپایانه
 میان مستقیم ارتباط ایجاد با هاپایانه ایواسطه نقش
 ضمن خارجی، خریداران و صادرکنندگان ،کنندگان تولید

 را شفاف و سالم رقابت امکان بازاریابی، هایهزینه کاهش
 لحاظ را گیاه و گل سریع پذیریفساد خاصیت کند،می فراهم

 صدور و بندیبسته سازی،آماده به وقت اسرع در و کند می
 . کند  می اقدام هدف بازار به لمحصو این

 اینکه به توجه با ،زینتی گیاهان و گل بازاریابی ةمرحل در
 اولویت عنوانبه دورتر بازارهای به محصول ارسال امکان نبود
 زینتی گیاهان و گل بازاریابی بخش در مشکالت و موانع اول

 وظیفة که گیاه و گل صادراتی هایپایانه وجود شد، شناخته
 محصوالت صدور و سازیآماده برای را نیاز مورد خدمات هارائ

 . باشد مناسبی راهکار تواندمی دارند عهده بر تولیدی

 محصوالت برای بازار تغییر درحال تقاضای نکردن درک
 بخش در مشکالت و موانع دوم اولویت عنوان به سودآورتر،

 رفع راستای در. شد شناخته زینتی گیاهان و گل بازاریابی
 فروش و بازاریابی به مربوط اطالعات ةارائ ،مشکل این

 تواندمی کشاورزی کارشناسان سوی از تولیدشده محصول
 عامل تواندمی بازاریابی ترویج ،همچنین. باشد مناسبی راهکار
. باشد بازاریابی زمینة در کشاورزان کردن آگاه در کلیدی
 در مؤثر هایلفهؤم کارگیریهب ،موضوع این به باتوجه
 سازیتوانمند مانند بازاریابی ترویج کاربرد و گیری شکل

 و گل ةزمین در... و محصول فروش و مدیریت گلکاران،
 .باشد توجه مورد تواندمی نیز زینتی گیاهان
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