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 زنجان در استان کارآفرینی و بر تولید ياگلخانه بررسی نقش توسعه
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  زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زنجان، ایراناستان 

  04/07/1399؛ تاریخ پذیرش:  29/09/1398 تاریخ دریافت:
  چکیده

 و آب عمنـاب  بیکاري، محـدودیت  همچون افزایش جمعیت، هایینارساییدر حال حاضر به سبب وجود مسائل و 
از به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه؛ نقش و  ی، پایین بودن عملکرد محصول و نگرانمحیطی زیست تهدیدات خاك،

جانبه در همه هايریزيبرنامهشود. بر این اساس انجام اهمیت کارآفرینی در بخش کشاورزي بیش از پیش احساس می
 تحقیق، این انجام از هدف کارآفرینی در بخش کشاورزي داشته باشد. و تواند نقش مهمی در تولیدمی هاتوسعه گلخانه

آمـاري تحقیـق،    جامعـه . کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزي استان زنجان اسـت  در هاتوسعه گلخانه نقش بررسی
اده از اي فعال در تولید محصوالت سبزي و صیفی است. نمونه آماري این پژوهش با استفکارآفرینان واحدهاي گلخانه

از  شـده آوريجمـع هاي براي تحلیل دادهدر این پژوهش نفر تعیین شده است.  60اي، گیري تصادفی طبقهروش نمونه
گیري از نظرات و تجربیـات متخصصـین دانشـگاهی و    با بهرهنیز استفاده شده است. روایی پرسشنامه  SPSSافزار نرم

کرونباخ بررسی و ضریب کل آن به میزان  با آلفاي ی پرسشنامهکارشناسان بخش کشاورزي بررسی گردیده است. پایای
و  نیزمـ  نـه یگلخانه، باال بـودن هز  زاتیتجه نهیباال بودن هز يرهایمتغ نشان داد کهپژوهش  نتایج شد. محاسبه 783/0

و  اسـب من يبـوده اسـت. نبـود سـازوکارها     مؤثر در عدم استقبال از احداث گلخانه يرهایمتغ ترین، مهمدیتول سکیر
 وجـود  دهـد مـی  نشـان  پـژوهش  نتـایج  .داران استموجود گلخانه مشکالت نیترمهم ،نیز يکشاورز يهانهاده یگران

 انجام به کارآفرینان گرایش ایجاد در عامل ترینمهم عنوان به خاص مدرك و تخصص به نیاز عدم و دولت هايمشوق
و  ینیکـارآفر يهاعوامل مؤثر در فرصتی عامل لیتحل چنینهم .است زنجان استان در داري گلخانه در گذاريسرمایه

اجتماعی و زیرساختی شد  مدیریتی، پشتیبانی، -ي، فنیاقتصادهاي به نام عامل 5منجر به استخراج  هادر گلخانه دیتول
  کند.درصد واریانس را توجیه می 82که 

  

  ، استان زنجان.ايهگلخان وکارکسب اي،کارآفرینی، توسعه گلخانه :کلیدي هايواژه
  

  1مقدمه
 و انرژي کمبود هايبحران بر غلبه حاضر، قرن در

 بـه  را دانشـمندان  توجـه  منابع، از بهینه استفاده و غذا

                                                             
  gmail.comiranabet2001r@نده مسئول: نویس*

 ارائه هــب منجر رویکرد این. است داشته معطوف خود
 غـذایی  مـواد  به دستیابی براي تولید جدید هايروش

ـ ک هزینـه  بـا  همـراه  بیشـتر،  کمیت و باکیفیت  در رـمت
 از یکی). Engindeniz, 2002( است شده سطح واحد
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 از کمتـر  ما کشور در آن عمر از که جدید هايتکنیک
مـؤمنی،  اسـت (  گلخانـه  در کشـت  گـذرد می دهه دو

 اضاـــــ تق همـراه  بـا  همـراه  جهـان  جمعیت ).1384
 افـزایش  حـال  در سـرعت به سالم و تازه غذاي رايـب

 نقـش  توانـد مـی  ايگلخانه صنعت بین این در و است
 ).Hemming, 2019( باشـد  داشـته  عهـده  بر را مهمی
 هـاي تکنولـوژي  برآینـد  نتیجـه  ايگلخانـه  هايکشت

 کنتـرل  بـراي  را زمینه مجموع در که باشندمی مختلف
 نمایدمی فراهم را نظر مورد محصوالت کشت شرایط

 یـک  ياگلخانـه  . کشـت )1391 همکاران، و جباري(
 را خـود  کـارایی  که است؛ رزيکشاو مدیریت سیستم

اسـت   داده نشـان  غـذایی  مواد تولید روند افزایش در
)Sanchez, 2020 .(فراهم ضمن اي،گلخانه هايکشت 

ــودن ــرایط نم ــنوعی ش ــد مص ــرل و تولی ــل کنت  عوام
 توسعه فرآیندهاي پیشبرد در ايویژه اهمیت ی،ـمحیط

 هاگلخانه. )1388اسدي و همکاران، دارند ( کشاورزي
 هـــ ب منطقـه  هـر  در را زیـادي  محصـول  تولید انامک

 را سـطح  واحـد  در آب مصـرف  باالي راندمان همراه
 توســعه  و تحــول  ).Stanghellini, 2014(  دارنــد 

 هـاي سـال  در محصـوالت،  برخی ايگلخانه تولیدات
ــر ــتاب اخی ــی ش ــته روزافزون ــت داش ــفیعی( اس  و ش

 هـاي سـال  در ايگلخانـه  ). کشت1385پورچوپاري، 
 یـک  عنـوان به و بوده گسترش حال در شدت به اخیر

 بـا  هـا گلخانـه . اسـت  مطرح نیز اشتغال ایجاد راهکار
 مناسـبی  زمینه توانندمی خود عملکرد و نقش به توجه

 ایجـاد  در گذارانسرمایه وکارآفرینان  جذب جهت در
 عهـده  بـر را  کشـاورزي  محصـوالت  تولیـد  و اشتغال
  ).1398 همکاران، و رابط( دنباش داشته

 اسـتفاده  راهکارهـاي  از یکی ايگلخانه هايکشت
 روزافزون رشد به وجهـــت اــــب طبیعی منابع از بهینه

 مـواد  کـاهش  و وخـاك آب منابع محدودیت جمعیت،
 از گیريبهره کشاورزي بخش کارشناسان. است غذایی
 برابري 10 افزایش به توجه با را ايگلخانه هايکشت

ــرد ــبت عملک ــه نس ــت ب ــاي در کش ــاز، فض ــیوه ب  ش
ـــمن ــراي اسبــ ــق ب ــت تحق ــذایی امنی ــی غ ــد م دانن
با توجـه بـه شـرایط اقلیمـی کشـور و       ).1389لیث،(

ي بـه دالیـل   اگلخانـه بحران آب، کشـت محصـوالت   
ــاز و      ــاي ب ــت فض ــه کش ــبت ب ــاالتر نس ــرد ب عملک

ــرفه ــوص ــت  ج ــرف آب از اهمی ــویی در مص ي اژهی
ـ اولویکـی از   که يطوربه باشدیمبرخوردار  ي هـا تی

مهم برنامه ششم توسـعه، توسـعه کشـت محصـوالت     
  ).1394 شمشادي یزدي،( باشدیمي اگلخانه

محصوالت  تولیدمهم یکی از مناطق زنجان  استان
ضرورت و اهمیت بخش  در راستاي است.کشاورزي 

نقـش   توانـد یم ياگلخانه کشاورزي در کشور، توسعه
کشاورزي و تولید در بخش  ینیکارآفرمهمی در ایجاد 

در استان زنجـان  از طرفی  استان بر عهده داشته باشد.
، یـک فعالیـت   تولید محصوالت کشاورزي در گلخانه

اساس گزارش معاونت بهبـود تولیـدات    بر نوپا است.
گیاهی سازمان جهاد کشاورزي اسـتان زنجـان، تعـداد    

واحد گلخانه فعال در استان وجـود دارد. بـر ایـن     93
ي در ایـن محـدوده   الخانـه گاساس سطح زیر کشـت  

ي فعـال  هـا گلخانهاست.  هکتار 4/28 سیاسی، حدود
 بـرداري بهـره  واحـدهاي  کـل  از درصـد  05/0 حدود

 اسـت. بـا بررسـی    گردیـده  شامل استان را کشاورزي
یی هـا يبرداربهرهو مقایسه آن با  ايواحدهاي گلخانه

ـ باغـداري، نتـایج نشـان     و زراعـت  همچون  دهـد یم
ي کشـاورزي  هايبرداربهرهکمی را در سهم  هاگلخانه

نقش و دخالـت اوضـاع   با توجه به  استان دارا هستند.
 کاهش وابستگی بیش افزوده،ارزش وري،اقلیمی، بهره

 منـابع  رفـت  کاهش هدر و خاك، آب منابع به حد از
 گـذاري سـرمایه  اقتصـادي،  مولد نیروهاي جذب پایه،

نولـوژي  اسـتفاده از تک  مناسب در بخـش کشـاورزي،  
توجـه   ،مزیـت نسـبی  تولید و  افزایش انگیزه مناسب،
مهـم   يامسئله ،در استان زنجان توسعه گلخانهویژه به 

  است.و درخور توجه 
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عوامل اقتصادي، اجتماعی، فنی،  گلخانهدر توسعه 
شـک   بـدون هسـتند.   رگذاریتأثمدیریتی و زیرساختی 

بـه   نیازها گلخانه توسعه مناسب يهايزیربرنامه براي
ـ ا توسعه بازدارنده يهامؤلفه عوامل ییشناسا  گونـه نی
). بـر  1388 اسـدي و همکـاران،  ( باشـد یمـ ها کشت

توسـعه   متأسـفانه صورت پذیرفتـه   يهایبررساساس 
روبرو بوده  ییهاچالشي در استان با مسائل و اگلخانه

ایـن پـژوهش سـعی در پاسـخ بـه ایـن       در است. لذا 
در اسـتان   شـده حـداث اي هاگلخانه ایآ ،پرسش است

زنجان در ایجاد کارآفرینی و تولید بخـش کشـاورزي   
  ؟بوده است مؤثراستان 

 
  پیشینه تحقیق

 و تولیـد  در هـا گلخانـه  اهمیـت  و نقـش در زمینه 
در مطالعات متعددي انجام شده اسـت کـه    ،کارآفرینی

 .شـود یمـ اشـاره   هـا آناز  يتعـداد بـه  این پـژوهش  
 موانـع  تحلیلجهت  در) 1386( همکاران و يمرادنژاد
 ايگلخانــه تولیـدي  واحـدهاي  در کـارآفرینی  توسـعه 
و  گـذاري سیاسـت به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     ایران، 

 و زیرسـاختی  آموزشـی،  پشـتیبانی،  اقتصـادي، عوامل 
ــی ــم فرهنگ ــرینمه ــع ت ــعه موان ــارآفرینی توس  در ک
 اسدينتایج مطالعه  است. ايگلخانه تولیدي واحدهاي

 توسعه بازدارنده عوامل تحلیل در )1388همکاران ( و
) اصـفهان  اسـتان  موردي مطالعه( ايگلخانه هايکشت

ي اگلخانـه ي هاکشتموانع توسعه  نیترمهمنشان داد 
نمـوده   تبیین واریانس را درصد 67/66 که در مجموع

 زیربنـایی،  حمـایتی،  عامل چهار عبارت است از است
 کـاران هم و درویشـی است.  اقتصادي و اداري قوانین

 و هـا فرصـت  هـا، ضـعف  ها،قوت تحلیل در) 1393(
 و کـارآفرینی  توسـعه  در ايگلخانـه  کشت تهدیدهاي

 پاکدشـت،  شهرسـتان  روستاهاي روستایی زاییاشتغال
 و طراحـی  بنـدي، بسته در روستاییان درآمدزایی عامل

 عنـوان  به را برداشت و داشت کاشت، ها،بسته ساخت

 بـه  مجهـز  هـاي ماشـین  و انبار کمبود قوت، ترینمهم
 بـازار  بـه  نزدیکـی  ضعف، تریناهمیت با را سردخانه

 کارا بازاریابی نبود و فرصت ترینمهم را کرج و تهران
 تـرین مهم ،را گیاه و گل تولیدات زمینه در بخش اثر و

 تحلیل در) 1391( جباري و همکاران .دانندمی تهدید
 گیـاه  و گل هايگلخانه توسعه و تولید بر مؤثر عوامل
عوامـل   اعتبارات، بازار، آموزش، آمل، شهرستان زینتی

در  عوامل نیترمهمرا مالی  و فردي حمایتی، زیربنایی،
  .دانندیم هاه گلخانهعتوس

 بر رینیــــکارآف تأثیر در) 1389( همکاران و لیث
ــاد ــه اقتص ــتان در داريگلخان ــان اس ــی، آذربایج  غرب

 اسـتفاده  کارهـاي راه از یکـی  را ايگلخانه هايکشت
 روزافـزون  رشد هـب توجه با طبیعی ابعـــــمن از بهینه

 مـواد  کاهش و خاك و آب منابع محدودیت جمعیت،
 رجرديــــمه زارع و میرقائده ییرضا .دندانمی غذایی

ــی در) 1394( ــرات بررسـ ــت اثـ ــایتی سیاسـ  حمـ
 توسـعه  بـر  دولتـی  اعتبـارات  و مسـتقیم  هايپرداخت

 میـزان دریافتنـد کـه    ايگلخانـه  واحـدهاي  کارآفرینی
و  پرداختـی  اعتبـارات  و هـا وام از کارآفرینـان  استفاده
ــهیالت بـــودن مفیـــد ــارات و تسـ ــت اعتبـ  در ،دولـ
 بوده مؤثر ايگلخانه واحدهاي کارآفرینی توسعهجهت
 الگوي تدوین در) 1389( همکاران و فرددانایی .است

 زیـر  اورزيـکشـ  بخـش  در کـارآفرینی  کـردن  نهادي
 کارآفرینـان  مشـکالت  تـرین مهم داري، گلخانه بخش

 دوره و بــانکی بهــره هــاينــرخ را کشــاورزي بخــش
 و زیاريـــورم .دانندیم اعطایی تسهیالت بازپرداخت

 کشاورزي آفرینی در بررسی اشتغال )1390( همکاران
ـ ز بـر  تأکیـد  ایران، با غرب شمال منطقه در  بخـش  ری

ــه ایــن نتیجــه  ــاه کــ انــددهیرســباغبــانی ب  احــداث ب
و  مـدت میـان  یزمـان  بعـد  در ايگلخانـه  هـاي مجتمع

 ایجــاد زمینــه ،دراز مــدت درتوســعه صــنایع جــانبی 
  خواهد شد. فراهم وريبهره افزایش و اشتغال
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) در بررسـی اقتصـادي   1387( يبشر آبـاد مهرابی 
ي در استان کرمـان، بـه ایـن    اگلخانهتولید محصوالت 

ــت  ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــد در گ ک ــه، داراي تولی لخان
یی بیشتر، عملکرد بهتر، استفاده بهتر از منـابع  زااشتغال

همکـاران   و رحمانی تولید و قیمت فروش بهتر است.
 بهینـه  مـدیریت  بـر  مـؤثر  عوامـل  ارزیابی در) 1391(

 رشـته  سـن،  نقش خوزستان، استان صیفی يهاگلخانه
ــیلی، ــابقه تحص ــار، س ــش ک ــارتی دان ــرش و مه  نگ

 مـؤثر  هـا گلخانه بهینه مدیریت در ار داران هــانـگلخ
ـ دانیم  بررسـی  در) 1394( همکـاران  و چوبچیـان  .دن

 فرنگـی؛ تـوت  هـاي گلخانـه  راندمان بر رــمؤث عوامل
ــایی ــراي راهکاره ــعه ب ــارآفرینی توس ــاورزي، ک  کش

 دار،گلخانـه  انگیـزه  کـافی،  نور از گلخانه برخورداري
 فضــاي ازار،ــــب بــه دسترســی محــیط، دمــاي کنتـرل 

 مناسـب  بنـدي بسته برداشت، از پس مناسب هدارينگ
ــیش محصــول ــه عرضــه از پ ــازار، ب ــی ب ــه دسترس  ب

 نیتـر مهـم  را به عنوان ارتباطات برقراري و رنتــاینت
 .داننـد یمـ  هـا گلخانـه  رانـدمان  ارتقاي بر مؤثرعوامل 

 ،دهـد یمـ  نشان )1395( همکاران و رضایی يهاافتهی
 و فنی آموزشی، -ترویجی زیرساختی، اقتصادي، موانع

 توسعهعوامل در  ترینعمده حمایتیموانع  و مدیریتی
 يهـا افتهی هستند. کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی

 هاروش با آشنایی عدم ،دهدیم نشان )1395( محبوبی
ـ ـن و نقدینگی کمبود مناسب، تبلیغاتی فنون و  نـداشت

 خاص التـــتشکی و واحد وجود عدم کافی، سرمایه
 سـوخت،  هايتعرفه باالي قیمت ولیدکنندگان،ت حامی
 و فنی ايمشاوره خدمات وجود عدم گاز، و برق آب،

ــی ــت و مهندس ــالم رقاب ــین در ناس ــدگان ب ، تولیدکنن
 منـاطق در  هـا گلخانـه  در قـارچ  تولید موانع ترینمهم

هـاي  تحلیل مؤلفـه  ) در1389( یغنج .است روستایی
 شهرسـتان ي اگلخانـه واحـدهاي   توسـعه  در بازدارنده

 -ورامین عوامل اقتصـادي، فنـی و تکنولـوژي، فـردي    
 نیتـر مهـم حمایتی دولـت را   -ي و زیرساختیاحرفه

ــدهاي   ــعه واح ــده در توس ــل بازدارن ــهعوام ي اگلخان

بررسی تحقیقات پیشـین بیـانگر    ارزیابی نموده است.
است که بیشتر عوامل بازدارنده مورد توجه بـوده و بـا   

هاي مختلف کسب و کارهاي هرویکرد کارآفرینی جنب
اي بررسی نشده است که در این تحقیق مـورد  گلخانه

از اصـلی   بر این اساس، هدفتوجه قرار گرفته است. 
 و تولیـد  در هـا گلخانه بررسی نقش، انجام این تحقیق

فرعـی ایـن    کارآفرینی در استان زنجان است. اهـداف 
  از: اندعبارتنیز  پژوهش

در  نیآفرنقشاها و عوامل شناسایی مشکالت، تنگن -
  ها.گلخانه توسعه و ایجاد

 گلخانـه  موفقیـت  عـدم  یـا  و موفقیت علل بررسی -
  .زنجان استان در داري

 
  تحقیق یشناسروش

-تحقیق حاضر به لحاظ نـوع پـژوهش، توصـیفی   
ــاربردي اســت.   ــی و از لحــاظ هــدف، ک روش تحلیل

و میـدانی   ايکتابخانـه گردآوري اطالعات به صـورت  
آمـاري ایـن پـژوهش     جامعـه  ر پرسشنامه) است.(ابزا

سـبزي و صـیفی اسـتان     دکننـده یتولهاي فعال گلخانه
از درصـد   6/75حـدود   اینکهبا توجه به  زنجان است.

ي اسـتان،  اگلخانـه کل سطح زیر کشـت محصـوالت   
. بر این اساس اختصاص به کشت سبزي و صیفی دارد

زي و سـب  تولیدکنندههاي فعال در این پژوهش گلخانه
صیفی مورد توجه قرار گرفته است. لذا جهت انتخاب 

ـ گنمونهبا استفاده از روش جامعه نمونه  ي تصـادفی  ری
اسـتان   فعـال  هـاي گلخانهدر دار گلخانه 93 ازي اطبقه

 گرفتـه  قراردار، مورد انتخاب گلخانه 60تعداد ، زنجان
  است.

پرسشنامه با استناد بر مبـانی   جهت سنجش روایی
ــژو ــلهش، نظــري پ ــاعام ــاعی،  يه اقتصــادي، اجتم
در غالب  ی تحقیقرساختیزپشتیبانی و  -مدیریتی، فنی

ــؤال 32 ــان  سـ ــان و کارشناسـ ــار متخصصـ در اختیـ
ي اجرایـی قـرار   هـا بخـش در دانشـگاه و   نظرصاحب

ي ارائـه شـده اقـدام بـه     شنهادهایپگرفت و بر اساس 
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ـ انجام اصالحات مورد نظـر گردیـد.    پایـایی   نیهمچن
نیـز   کرونبـاخ  بر اساس ضریب کـل آلفـاي   پرسشنامه

آن قابل قبول ارزیابی  پایایی /. محاسبه گردید که781
ی و دهـ سـازمان آوري شده پس از اطالعات جمع شد.
 IBM SPSS Statisticsيآمـار  افـزار نرمي از ریگبهره

ــتفاده از 26.0 ــار و اسـ ــتنباطی آمـ ــیفی، اسـ  و توصـ
در  رمـؤث متناسـب بـراي شـناخت عوامـل      هايآزمون

 از آزمـون تحلیـل عـاملی اکتشـافی،     هاگلخانهتوسعه 
  .قرار گرفت لیتحل و هیتجزمورد 

  
  هاي تحقیقیافته

درصـد   55در این پژوهش، نتـایج نشـان داد کـه    
میانگین سنی همچنین پاسخگویان مرد و بقیه زن بودند. 

 . از نظر وضـعیت بودسال  06/37جامعه نمونه حدود 
 داران داراي مـــدركگلخانـــه درصـــد 33تحصــیلی  

 لم،ـدیپ درصد 7/6 ان،ـــدبیرست درصد 3/18 راهنمایی،
 تحصـیالت  نیـز  درصـد  7/6 و درصد کارشناسـی  35

دارند. از نظر برخـورداري از   باالتر و ارشد کارشناسی
کار  تجربه افراد داراي از درصد 3/78 يکشاورزتجربه 

 از درصـد  85هسـتند. همچنـین    کشـاورزي  در بخش
 در .باشندمیداري تجربه در گلخانه فاقد ان،دارگلخانه

 عنوانداري به ، گلخانهجامعه نمونهاز  درصد 7/76بین 
درصد  85 حدود ،دهدیمنشان  جینتا است. فرعی شغل

مالکیـت   صـورت بـه ي موجود هاگلخانهاز مالکیت بر 
ي ااجـاره  صورتبهدرصد باقیمانده نیز  15شخصی و 

درصــد از  7/31 دودحـ اسـت. از نظــر سـطح زیربنــا   
 درصد بین 25، 1000از  ترکمداراي زیربناي  هاگلخانه
ــد  3/18، 1001-2000 ــین درص  3/8 ،3000-2001ب

 5000-401درصـد بـین    7/6، 4000-301درصد بین 
 5000درصد باقیمانده نیز داراي مساحت  10مترمربع و 

  و بیشتر هستند. مترمربع
ـ  وضعیت اشتغال افـراد در گلخانـه    در: تانهـاي اس

 شـاغل بـه   مطالعه، نیروهاي اي موردگلخانه واحدهاي
. هستند فعالیت به مشغول روزمزد و دائمی صورت دو

ــه واحــدهاي در ــورد بررســی تعــداد گلخان  214اي م
کارگر روزمزد مشغول به فعالیـت هسـتند کـه از ایـن     

درصــد را زن  32/38 درصــد را مــرد و 68/61تعـداد  
ها بیشـترین نیـاز بـه    خانهتشکیل داده است. در این گل

 4متوسـط بـه    طـور بهکارگران روزمزد بوده و روزانه 
 35 حدود ،هاگلخانه نوع نیا .استنیاز  کارگر روزمزد

  .است گردیده شامل را فعال هايگلخانه کل از درصد
 صـورت بـه نفـر   76هاي مـورد مطالعـه   در گلخانه

 ،کارگر دائمی مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس
درصـد را مـرد و    47/89کل کارگران دائمی حدود  از

درصد را زن تشکیل داده اسـت. بـا توجـه بـه      53/10
 هـا درصد از گلخانـه  3/28در  اطالعات به دست آمده

درصد نیز  7/16کارگر و در  2درصد  55کارگر،  1 از
عواملی چون  کارگر دائمی استفاده گردیده است. 3از 

دم توانایی پرداخـت دسـتمزد   باال بودن هزینه تولید، ع
زمینـه   ،باال، ارائه تسهیالت، بیمه و سایر مسائل دیگـر 

کاهش گرایش و یا عدم جذب نیروي کـارگر دائمـی   
بوده است. در خصوص بررسی  رگذاریتأثها در گلخانه

هاي شـغلی بـراي   وضعیت ایجاد کارآفرینی و فرصت
ــه انجــام فعالیــت در  ي هــاگلخانــهجوانــان مشــتاق ب

ي صورت پذیرفتـه تنهـا در   هایبررسزي، طبق کشاور
 ، امکان ایجاد فرصـت شـغلی بـراي افـراد    گلخانه 33

  بوده است. ریپذامکان یمتقاض
  

  ي کشاورزيهاگلخانهان روزمزد فعال در کارگر -1 جدول
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  نفر
1 2 3/3 3/3 

2 7 7/11 15 

3 15 25 40 

4 21 35 75 

5 11 3/18 3/93 

6 2 3/3 7/96 

7 1 7/1 3/98 

  -   100  60  کل
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در : گلخانـه  احداث از استقبال کارآفرینان علل عدم
 از استقبال این پژوهش به نقش عوامل اثرگذار در عدم

ــذارهیســرما ــه گ ــا توســعه گلخان در  ي در ایجــاد و ی
بـا   . مطـابق اسـت  شـده  پرداخته مطالعه موردمحدوده 

دن هزینه تجهیزات گلخانه آمده، باال بودست  نتایج به
و  درصـد  3/73، باال بودن هزینه زمین بـا  درصد 80با 

مـوارد مـؤثر در    جمله از درصد 7/76ریسک تولید با 
  بوده است. عدم استقبال از احداث گلخانه

  گلخانه از احداثعلل عدم استقبال  به هاي مربوطگویه اولویت فراوانی توزیع -2 جدول

 هاگویه
  صددر فراوانی

  مؤثر  تأثیربی  مؤثر  تأثیربی
 55 45 33 27 حمایت دولتعدم

 7/46 7/51 28 31 نبود سرمایه

 3/73 7/26 44 16 باال بودن هزینه خرید زمین

 7/51 3/48 31 29 بازار مطمئننبود 

 80 20  48 12  ايباال بودن هزینه تجهیزات گلخانه

 7/76 3/23  46  14  باال بودن ریسک تولید

  
، 3ر اساس اطالعات جدول ب: دارانمشکالت گلخانه

درصـد، گرانـی    7/86بود سـازوکارهاي مناسـب بـا    ن
درصـد، عـدم توانمنـدي     3/83هاي کشاورزي با نهاده

دولـت،   حمـایتی  هـاي سیاسـت  در ضـعف  اقتصادي،

 ،درصـد  7/81مقررات دست و پاگیر دریافـت وام بـا   
ملـه  از ج، درصـد  80ی نبودن تسهیالت بانکی بـا  کاف

در اسـتان زنجــان  داران گلخانـه  مشـکالت  نیتـر مهـم 
  هستند.

  

  داريمشکالت گلخانه به هاي مربوطگویه اولویت فراوانی توزیع -3 جدول

  درصد فراوانی  هاگویه
  مؤثر  تأثیربی  مؤثر  تأثیربی

 7/86 3/13 52 8 نبود سازوکارهاي مناسب
 3/83 7/16  50  10  هاي کشاورزيگرانی نهاده

 7/81 3/18  49  11  م توانمندي اقتصاديعد
 7/81 3/18  49  11  مقررات دست و پاگیر دریافت وام

 7/81 3/18 49 11 هاي حمایتی دولتضعف در سیاست
  80  20  48  12 کافی نبودن تسهیالت بانکی

 3/78 7/21 47 13 نبود سیستم بازاریابی و بازار رسانی
  75  25 45 15 مسائل و مشکالت قوانین کار

 75 25  45  15  مقررات دست و پاگیر دریافت مجوز گلخانه
 7/71 3/28 43  17  گذاري محصوالت تولیديعدم قیمت

 7/61 3/38 23 37 برداربهره تخصص بودن پایین
 7/57 3/48  31  29  پایین بودن تقاضا

 3/43 7/56 26 34 ها و دالالنوجود واسطه
 3/23 7/76 14 46 مشکالت بیمه محصوالت کشاورزي
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بــه داران گلخانـه  گـرایش در  ینآفـر نقـش عوامـل  
آمـده در   هـاي بـه دسـت   بر اساس داده: داريگلخانه
عدم نیاز به تخصص و مدرك مواردي مانند ، 4جدول 

هـاي  هـا و بسـته  یاسـت س ،هـا مشـوق خاص، وجـود  
تـرین علـل گـرایش بـه     مهماز جمله تشویقی دولت، 

   داري بوده است.گلخانه

  
  داريمشکالت گلخانه به مربوط هايگویه اولویت فراوانی وزیعت -4 جدول

  هاگویه
 درصد فراوانی

  مؤثر  تأثیربی  مؤثر  تأثیربی
 7/71 3/28  43  17  عدم نیاز به تخصص و مدرك خاص

 65 35 39 21  هاي تشویقی دولتها و بستهیاستس ،هامشوق

 7/61 3/38  37  23  درآمدزاهاي اقتصادي یتفعالنبود 

 3/58 7/41  35  25  بازگشت سریع سرمایه

 45 55 27 33  درآمدزایی خوب

 7/41 3/58 25 35  داريعالقه به گلخانه
  

 هـــايفرصـــتایجــاد در عوامــل مــؤثر تحلیــل 
منظور تحلیل عوامل به در تحقیق حاضر،: کـارآفرینی

 ها،کـارآفرینی در گلخانه هـايمؤثر در ایجاد فرصـت
ملی استفاده گردیده است. در همین آزمون تحلیل عا از

هاي مربوط منظور تشخیص مناسب بودن داده راستا به
 Bartlettی، از آزمون بررس موردبه مجموعه متغیرهاي 

بهره گرفته شد. با توجـه بـه نتـایج     KMOو شاخص 
داري آزمـون  معنـی  5آمده مطـابق بـا جـدول    دستبه

Bartlett  درصد  99در سطح اطمینان  35/1756با عدد
اسـت. ایـن    764/0نیز حدود  KMOو مقدار مناسب 

موضوع، حاکی از وجود یـک همبسـتگی مناسـب در    
  جهت تحلیل عاملی متغیرهاي موردنظر است.

  

  ها براي انجام تحلیل عاملیدر بیان تناسب داده Bartlettو  KMOمقدار ضریب  -5 جدول
  يداریمعن  Bartlettضریب  KMO  مجموعه مورد تحلیل

 00/0  35/1756  764/0  هاحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانهت
  

ها براي انجام تحلیـل  با توجه به مناسب بودن داده
عاملی، متغیرهاي بارگذاري شده در هر عامل که باالي 

هستند، یک عامل را تشکیل داده و نیز متغیرهایی  5/0
را نداشـته عامـل دیگـري را     هـا آنکه امکان تجمع با 

متغیـر،   25دهند. نتیجـه حاصـل از تقلیـل    میتشکیل 
ـ مـورد   6عامل بـوده کـه در جـدول     5حدود  ی معرف

  است. قرارگرفته

  

  هاي کارآفرینی در گلخانهفرصتبر  مؤثر شده تبیین واریانس و ویژه مقادیر با شدهاستخراج عوامل -6 جدول
  یین شدهدرصد تجمعی واریانس تب  درصد واریانس تبیین شده  مقدار ویژه  عوامل
 321/34 321/34 654/17  اول

 899/58 578/24 341/12  دوم

 046/71 147/12 491/8  سوم

 524/77 478/6 574/4  چهارم

 871/82 347/5 561/3  پنجم
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ــدار ــژه، مق ــانگر وی ــهم بی ــر س ــل ه ــل از عام  ک
 تـر بـزرگ هر چه مقـدار آن   هستس متغیرها ــواریان

اسـت  آن عامـل  اهمیت تأثیر بیشـتر   دهندهنشانباشد، 
 دسـت  به). بر اساس نتایج 1388اسدي و همکاران، (

درصـد   321/34تنهایی بهاول عامل ، 6در جدول آمده 
 . ایـن عامـل  دهدیم را محاسبه و توضیحکل واریانس 

بیشترین سهم را در تبیین واریـانس کـل متغیرهـا بـر     
دوم، سوم، چهارم  يهاعاملبر این اساس،  عهده دارد.

 478/6، 147/12 ،578/24، 578/24ترتیب  پنجم به و
 در .نمایـد یمـ کل را تبیـین  درصد واریانس  347/5و 

 درصـد  871/82 حـدود  الـذکر فوقپنج عامل مجموع 
  .دهندیم توضیح را واریانس

  
  زنجان ي استاناگلخانهدر توسعه  مؤثربار عاملی هر یک از متغیرهاي عوامل  -7جدول 

  یبار عامل  متغیرها  عامل

  قتصاديا

  844/0  مناسب بودن مساحت گلخانه
  803/0  مالکیت بر گلخانه

  733/0  امکان افزایش درامد مستقیم
  670/0  يبندبستهدسترسی به سردخانه و صنایع 

  694/0  مکانیزه کردن گلخانهو اقتصادي بودن 
  624/0  امکان تغیر نوع کشت

  مدیریتی

  857/0  ابستهي دولت در گلخانه و صنایع وگذارهیسرما
  766/0  انبارداري و فرآوري مواد غذایی

  707/0  وجود تجهیزات مناسب در گلخانه
  615/0  امکان افزایش درآمد

  589/0  ياگلخانهمجتمع بودن واحدهاي 
  534/0  ي اشتغال غیر کشاورزيهافرصتامکان افزایش 

  506/0  داريامکان ایجاد اشتغال مرتبط با گلخانه

  تیبانیپش - فنی

  702/0  ارائه اعتبارات مناسب توسط بانک در راستاي ایجاد گلخانه
  688/0  استفاده از امکان بیمه محصوالت کشاورزي

  674/0  هاآشنایی با مزایاي ایجاد گلخانه
  647/0  گذاران جهت دریافت وامانداز الزم براي سرمایهبرخورداري از پس

  638/0  مناسب در امر گلخانه دارياستفاده صحیح از ادوات و مدیریت 
  631/0  ي منابع تولیدوربهرهافزایش 

  528/0  برداران در ارتباط با ایجاد گلخانهتجربه و مهارت فنی بهره
  442/0  هاي کشاورزي و صنایع مکملگذاري در فعالیتسرمایه

  اجتماعی
  402/0  هاهاي گلخانههمکاري زنان و سایر اعضاي خانواده در فعالیت
  366/0  ايحضور مروجان و خدمات مشاوره

  زیرساختی
  613/0  هاي کشاورزيتر در جهت ایجاد گلخانهدسترسی به اراضی بزرگ

  586/0  سازي اراضیامکان یکپارچه
  497/0  هاآالت در عملیات ایجاد گلخانهموقع از ماشین استفاده به
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  گیريبحث و نتیجه
 در هـا گلخانـه  ی نقـش این تحقیق با هدف بررسـ 

 کارآفرینی در استان زنجان انجام شـده اسـت.   و تولید
ي از اگلخانـه  در توسعه مؤثرطبق نتایج تحقیق عوامل 

عامل اساسی اقتصادي، اجتماعی،  5 کارآفریناندیدگاه 
به دسـت آمـده   پشتیبانی، زیرساختی و مدیریتی  -فنی

 ياگلخانهایجاد و توسعه  طبق نتایج تحقیق، در است.
درصــد  321/34در اسـتان زنجـان، عوامــل اقتصـادي    

این  بر .دینمایم تبیین را تحقیق وابسته متغیر واریانس
بیشترین نقش در مناسب بودن مساحت گلخانه  اساس

 نتـایج این یافتـه بـا    را بر عهده دارد. ياگلخانهتوسعه 
 و اسـدي  ،)1386( همکـاران  و يمراد نـژاد  يهاافتهی

کـه   )1393( همکاران و و درویشی )1388همکاران (
ــعه   ــادي در توس ــل اقتص ــش عوام ــه نق ــه ب  ياگلخان

 گـذاري سرمایه یک انجام در مطابقت دارد. اندپرداخته
 بـاالیی  اهمیـت  از اقتصـادي  صـرفه  وجـود  اقتصـادي 

ــه. اســت برخــوردار ــاالي هزین  تأسیســات ســاخت ب
و روند رو بـه رشـد    هامتیقنوسان شدید  اي،گلخانه

 وضـعیت  نبودن نروش ،ياهیسرماجاري و  يهانهیهز
 يگذارهیسرماریسک ، کمبود نقدینگی و سرمایه بازار

ـ ا از در گلخانه را افزایش داده است. الزم اسـت   رونی
به نقش و اهمیت ایـن عامـل مهـم تـوجهی مناسـب      

  صورت پذیرد.
، عوامل مدیریتی است. ایـن عامـل   ریمتغدومین ض
 را بیین شده تحقیقدرصد از واریانس ت 578/24حدود 

 همکـاران  و ينژادمراد افتهییافته با  نیا .کندمی تبیین
 و رضــایی ، )1391همکــاران ( و رحمــانی )1386(

  است. راستاهم )1395( همکاران
بـه سـهم خـود نقـش     نیـز   پشتیبانی –عوامل فنی 

 دارد.در اسـتان زنجـان    ياگلخانـه توسعه در مهمی را 
 را ز واریانس تحقیقدرصد ا 147/12حدود عامل  نیا

 و مدرسـی  يهـا افتهیبا نیز . این یافته دینمایمتوجیه 
 رجرديـمه زارع و میرقائده رضایی ،)1397( همکاران

 و فـرد دانـایی  ،)1394( همکاران و چوبچیان ،)1394(
و  )1386( همکاران و نژادي مراد و) 1389( همکاران
ــق  )1395( همکــاران و رضــایی ــل  اســت.منطب عوام

توسعه عوامل مؤثر در احداث و نیز به عنوان  عیاجتما
در اسـتان مـورد ارزیـابی قـرار      ياگلخانهي هاتیفعال

 درصد از واریانس تحقیق 478/6این عامل نیز گرفت. 
بـه نـوعی بـا     توانـد یمـ  هـم توجیه نمود. این یافته  را
 ،)1396( شـمس  و فـرد  مقـدم  هوشـمندان  يهـا افتهی

 عوامـل  طبـق باشـد.  من، )1391( همکـاران  و رحمانی
 درصـد  347/5حـدود  در این پژوهش زیرساختی نیز 

توجیه نمود. این یافتـه نیـز بـه نـوعی بـا       را واریانس
ــهی ــاافت ــایی يه ــاران و رض ــوبی ،)1395( همک  محب
 به توجه با دارد. یخوانهم ،)1389( غنجی و )1395(

ــایج ــات نت ــات و مطالع ــورت تحقیق ــه ص  در پذیرفت
ــوص ــارآفرینی خص ــ و ک ــتولی ــه شد در بخ  ،گلخان

 بــا  پژوهش این نتایج که داشت بیان توانمی گونهاین
ـــایج ـــی نت ــات از برخ ــورت تحقیق ــه ص  در پذیرفت

 تولید و کارآفرینیبر  ياگلخانهنقش توسعه  خصوص
  .است همسو

 بـه  توجـه  بـا  داد این پژوهش نشان نتایجهمچنین 
 منـابع  کمبـود  سـالی، خشک بحران با مقابله ضرورت

 سبزي همچون فصلی و بر آب محصوالت نتقالا آب،
 در ياگلخانـه  توسعه به گرایش ها،گلخانه به صیفی و

ــر ایــن اســاس وجــود  .دارد وجــود زنجــان اســتان ب
ي دولت و عدم نیـاز بـه تخصـص و مـدرك     هامشوق

 عامل در ایجاد گرایش کارآفرینان بـه  نیترمهمخاص 
زنجـان   استان در داري گلخانه در گذاريسرمایه انجام

  بوده است.
 

  پیشنهادها
 آمـده پیشنهادهاي کاربردي بر اساس نتایج بـه دسـت   

  از: اندعبارت
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  از پاسـخگویان   ياعمـده با توجه به اینکه قسمت
اعتقاد بر این موضوع دارند که بـه سـبب دخالـت    

ي در توسـعه  گـذار هیسرمامسائل اقتصادي ریسک 
ت دولت نسب شودیمپیشنهاد  ،استي باال اگلخانه

ها، مقررات مالی، اداري خـود در  به تغییر سیاست
در  يگـذار هیسـرما جهت تشویق و تسهیل رونـد  

همچـون صـندوق حمایـت از    ي، اگلخانـه توسعه 
ـ تجدتولید و بیمـه محصـوالت کشـاورزي      دنظری

ــعه   ــاد و توس ــه ایج ــوده و زمین ــارآفرنم ی در نیک
  فراهم نماید.بیش از گذشته گلخانه را 

  میـزان و  صـورت پذیرفتـه    يهـا یبررسبر اساس
بـه  ي اگلخانهدر توسعه روند دسترسی کارآفرینان 

 بهــره کــماعتبــارات و تســهیالت بــانکی ارزان و 
اساس دیدگاه این افراد دسترسـی   بر وجود ندارد.

 بهـره کـم اعتبارات و تسـهیالت بـانکی ارزان و    به
ضـروري  امـري   ياگلخانـه براي ایجاد و توسـعه  

 يهـا تیحما شودیمشنهاد . بر این اساس پیاست
تسـهیالت  به  ترالوصولسهلدولتی براي دسترسی 

 بیشتر گردد.بانکی و اعتباري 

   صـورت پذیرفتـه اکثـر     يهـا یبررسـ با توجه بـه
، آببه امکاناتی همچـون  داران در دستیابی گلخانه

خود با مسائل و  در ایجاد گلخانهبرق، گاز و غیره 
بـه سـبب عـدم     متأسفانهمشکالتی روبرو هستند. 

متولی صدور مجـوز   يهادستگاههمکاري مناسب 
همچـــون ســـازمان آب، بـــرق، گـــاز، گلخانـــه 

 يهـا نـه یهزتحمیـل  منجر به و غیره  ستیزطیمح
براي ایـن افـراد گردیـده    هدر رفت زمان مادي و 

در اکثـر مواقـع واحـدهاي    ؛ بـه طـوري کـه    است
رها گردیـده اسـت.    کارهمهینبه صورت  ياگلخانه
ارتبـاط و  میـزان   گـردد یمـ پیشنهاد اساس  بر این

 ياگلخانـه متـولی توسـعه    يهـا دستگاهتعامل بین 
 افزایش یابد.

 ي اقتصادي هافرصتو  هاتیقابلبه وجود  ا توجهب
 متأسـفانه داري، و اجتماعی کارآفرینی در گلخانـه 

، ي آموزشـی هـا جنبـه در فراوانـی   ضعف و خالء
مشـاهده  تان در اس دارانو مهارتی گلخانهترویجی 

به موضوع  گرددیمبر این اساس پیشنهاد  .شودمی
و  فنــی، تخصصــی يهــامهــارتافــزایش میــزان 
 داران توجه کافی گردد.آموزش گلخانه

 داران بـر وجـود مسـائل و مشـکالت     اکثر گلخانه
بازاریـــابی و بازاررســـانی  درخصـــوصمتعـــدد 

ـ تأکمحصوالت تولید شـده در هنگـام فـروش      دی
 ،ساس بـه هنگـام فـروش محصـول    دارند بر این ا

از سود تولید بـه جیـب دالالن و    ياعمدهقسمت 
پیشـنهاد  بر این اسـاس   .گرددیمسرازیر  هاواسطه

صـنعت، معـدن و تجـارت و     يهاسازمان شودیم
جهـاد کشــاورزي اسـتان بــا اتخـاذ ســازوکارهاي    

، ياواسـطه  يهـا نـه یهزاهش نسبت به کـ مناسب 
جیره عرضه و ارزش، ایجاد و یا افزایش کارایی زن

 مناسـب،  يگذارمتیق، يگرواسطهحذف داللی و 
اقـدام نمـوده و زمینـه     بازاریابی، يهاتشکل جادیا

را  هـا گلخانـه در بهبود عملکرد و کـاهش هزینـه   
 .دننمای ریپذامکان

 هـاي گلخانه از درصد 7/31 حدود نتایج نشان داد 
 زیربنـاي  دارايدر محدوده مـورد مطالعـه    موجود

وجـود  مترمربع هسـتند. بـا توجـه     1000 از رتکم
و مسـاحت گلخانـه   بـین   داریمعنو  رابطه مناسب

 گـردد یماین فعالیت اقتصادي، پیشنهاد  يسودآور
مناسـب بـا    يهـا یهمـاهنگ داران با انجـام  گلخانه

ــه   در کارشناســان اقتصــادي و متخصصــین گلخان
بـا  موضوع افزایش مساحت متناسب گلخانه آینده 

 را مد نظر داشته باشند.موجود  فاکتورهاي

  نیتـر مهـم هزینه خرید و یا اجاره گلخانه یکی از 
ي پـیش روي اکثــر گلخانــه داران  مسـائل اقتصــاد 

است. با توجه به افـزایش هزینـه خریـد و اجـاره     
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و  هـا مـت یقگلخانه، پاسخگویان روند رو به رشد 
ــر آن را مــانعی مهــم در   نبــود نظــارت مناســب ب

بـر ایـن اسـاس     دانندیمي انهگلخاراستاي توسعه 
با توجه به عدم نیـاز گلخانـه بـه     گرددیمپیشنهاد 

ضروري است اقدامت  ،اراضی مرغوب کشاورزي
 متقاضـیان  بـه  زمـین  واگذاريمناسب را نسبت به 

  .آید عملبه  گلخانه احداث
  

  منابع
. 1388. ا قانی، قره و. غ زاده،. عبدالهم حسینی، ،.ع اسدي، .1

 ياگلخانـه  يهـا کشـت  توسعه زدارندهبا عواملتحلیل 
 اقتصاد تحقیقات مجله). اصفهان استان :موردي مطالعه(
  .95 -105):1(40ایران، کشاورزي توسعه و

. 1391. ش . دشتی، ق. و ظریفیان،ب جباري، م.، حیاتی، .2
 و گل هايگلخانه توسعه و تولید بر مؤثر عوامل تحلیل

اقتصـاد و  آمل. مجلـه تحقیقـات    شهرستان زینتی گیاه
  .607-614):43(2توسعه کشاورزي ایران،

. ع فرد، بیگلري و. خ کالنتري،. ع اسدي، ،.ش چوبچیان، .3
 هـاي گلخانـه  رانـدمان  بـر  مـؤثر  عوامل بررسی. 1394
 کــارآفرینی توســعه بــراي راهکارهــایی فرنگــی؛تــوت

-45):2(2 کشـاورزي،  در کارآفرینی نشریه. کشاورزي
35. 

تــدوین  .1389ف. ، وردهیــو د. ع، آذر.، ح، فــردییدانــا .4
 زیر کشاورزي بخش در کارآفرینی کردن نهادي الگوي
 .7-27): 10( 3کارآفرینی، توسعه داري.گلخانه بخش

. م ،زاده رانونـد یبو . ح، صادقی ،، م.پازکی.، ه، درویشی .5
 تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت لیتحل .1393
 زایـی تغالاشـ  و کـارآفرینی  توسعه در ايگلخانه کشت

پـژوهش و   پاکدشـت.  شهرسـتان  روستاهاي روستایی
 .101-115):7( 3،روستایی يزیربرنامه

، ا.، کرامتــی، س.، مشــایخی.، م، یاللهــنی.، عــع، رابــط .6
 یبررس. 1398. ح ژاله فر،، و م.، خیاوي، ف.، مرادیان

 دشت در یفیص و يسبز محصوالت دیتول ینسب تیمز
ــات ،زنجــان رود ــرویج  مــوزشآ، ســازمان تحقیق و ت

  .تهران .کشاورزي

 ارزیـابی . 1391. م بـرادران،  و. ف نورکی، ،.ح رحمانی، .7
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Abstract 

Today, due to problems such as population growth, unemployment, limited water and soil 
resources, environmental threats, low crop yields and concerns about endangering the food 
security; the role and importance of entrepreneurship in the agricultural sector is felt more than 
ever. Therefore, comprehensive planning in the development of greenhouses can play an 
important role in production and entrepreneurship in the agricultural sector. The purpose of this 
study was to investigate the role of greenhouse development in entrepreneurship and production 
in the agricultural sector of Zanjan province. The target population was the entrepreneurs of 
greenhouse units who are producing vegetables. Using the proportional stratified random 
sampling method, the sample size was calculated 60 greenhouses. SPSS software was used to 
analyze the collected data. The validity of the questionnaires was assessed by experienced 
academic and agricultural experts. The Cronbach’s alpha was calculated as 0.78 showing that 
the questionnaires are reliable. The results showed that the variables including high cost of 
greenhouse equipments and land in addition to high production risk were the main issues for 
construction of greenhouses. Expensive agricultural inputs and lack of proper mechanisms are 
the most important problems of greenhouse owners. Moreover, government incentives and no 
need for special expertise and qualifications are the most important factors in encouraging the 
entrepreneurs to invest in greenhouses in the province. Factor analysis of effective factors in 
entrepreneurship and production opportunities in greenhouses led to the extraction of 5 factors 
namely economic, technical-support, managerial, social and infrastructure, which explain 82% 
of the variance.  
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