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 دمهمق

های اصلی توسعه در ایران و بیشتر کشورهای در حال  معیشت پایدار روستایی در چند دهة اخیر همواره یکی از دغدغه

عنوان راهبردی بااهمیت برای توسعة روستایی  توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، الگوی معیشت پایدار روستایی به

زمان و همسو و هماهنگ همة منابع  ریع و مستمر در راه پیشرفت، باید همتجربه شده است. برای ایجاد تغییر و حرکت س

ها )اقتصادی،  و امکانات موجود را برای پیشرفت متناسب همة اقشار در تمام سطوح جوامع روستایی و در همة زمینه

، و بهبود زندگی و رونق کار گرفت تا با ایجاد محیطی مناسب بستر الزم برای بازسازی، نوسازی اجتماعی، فرهنگی ...( به

توان گفت معیشت پایدار روستایی یک استراتژی برای  همچنین، می. های اقتصادی اعضای جامعه فراهم شود فعالیت

کردن روستا از انزوا گزینة مناسبی است  اصالح وضع اقتصادی و اجتماعی مردم فقیرتر جامعه است و برای خارج

ة توسعة روستایی و توسعة کشاورزی بیش از هر چیز تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، . همچنین، رابط(47: 1۳۹0تیغ،  جهان)

ویژه منابع محدود کشاورزی سنتی فشار روزافزونی وارد  اقتصادی، و محیطی قرار گرفته است و بر منابع کشاورزی به

 .(688: 1۳۹5و همکاران، نوری دهد ) تردید روستا و روستاییان را تحت تأثیر قرار می آورده است. این شرایط بی

ویژه در زمینة معیشت و فعالیت  های مختلف به ها و الگوهای متفاوتی در زمینه های جغرافیایی متفاوت پتانسیل محیط

های محلی و محیطی حائز اهمیت فراوان است. بنابراین،  ریزی دهند که توجه به این مهم در برنامه ها ارائه می ساکنان آن

های  ریزی ها و معیشت نواحی روستایی گامی اساسی و مهم در فرایند تدوین برنامه تحلیل قابلیتبررسی، شناخت، و 

کنندة  های کشاورزی تعیین (. با توجه به اینکه فعالیت6۳: 1۳۹5شود )توکلی و همکاران،  توسعة پایدار روستایی تلقی می

عة بخش کشاورزی، اقداماتی در زمینة حیات اقتصادی بسیاری از روستاهای کشور است، الزم است، ضمن توس

های  (. همچنین، در طی سال44: 1۳۹0حسینی نقوی، ای صورت پذیرد ) های محلی و منطقه برداری بهینه از قابلیت بهره

پوشی از دانش و اطالعات و تجربة کشاورزان،  های منطقه، چشم پوشی از ظرفیت ها، چشم گذشته، کاهش و افزایش قیمت

های  گیری از مشارکت روستاییان چالش مالکی، توجه ناکافی به روستاها، و عدم بهره شاورزی خردهتوجهی به ک بی

های نوین کشاورزی که  (. در این راستا یکی از نظام2۹4: 1۳۹۹وجود آورده است )صدرموسوی و همکاران،  ای به عدیده

ای است.  رح شده است نظام تولید گلخانهوری و استفادة بهینه از منابع آب و خاک مط در پاسخ به افزایش بهره

ای از محصوالتی است که در بیشتر نقاط ایران قابلیت گسترش داشته و حتی قابل رقابت در عرصة  محصوالت گلخانه

ها  توان به افزایش تعداد برداشت ترین دالیل اقتصادی برای کشت گلخانه می . از مهم(55: 1۳82)جهانیان، جهانی است 

برداری محصول، کاهش تعداد کارگران، و  ایش برداشت محصول نسبت به سطح زیر کشت، تعیین زمان بهرهدر سال، افز

افتد و همیشه رو به ترقی است. بنابراین، رشد  ... اشاره کرد. از طرفی هم بازار محصوالت کشاورزی هیچ گاه از رونق نمی

ترین عوامل وجود همیشگی سود در بازار  د از مهمجمعیت و اقبال عمومی برای استفاده از محصوالت کشاورزی شای

محصوالت کشاورزی باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشاورزان و نیاز به افزایش تولید و کسب درآمد باالتر، الزم است 

تی های تولید محصوالت کشاورزی و باغی تغییراتی ایجاد شود. بنابراین، ایجاد گلخانه یکی از بهترین تغییرا در روش

 توان در این حوزه ایجاد کرد. است که می

ای گزینة مطلوبی است که در  در راستای افزایش محصوالت کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی، توسعة کشت گلخانه

صورت واحدهای کوچک و سنتی در حال انجام است.  نواحی روستایی شهرستان رامیان نیز این نوع شیوة کشت به

ترین دلیل برای این  فصول مختلف و محدودیت گیاهان برای رشد در اثر این تغییرات اصلیتغییرات آب و هوایی در 

های اقلیمی و محیطی رها شد  کردن محیطی با کمترین ارتباط با محیط آزاد بتوان از محدودیت موضوع است که با فراهم

ای  های توسعة کشت گلخانه ضرورتو در کل فصول به تولید محصوالت کشاورزی دلخواه پرداخت. بنابراین، یکی از 
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توان  های منطقه به لحاظ کشاورزی، می پایداری تولید و عرضة محصول در طول سال است. بنابراین، با توجه به ظرفیت

تری انجام  ای اهتمام بیشتری داشت و نسبت به توانمندسازی روستاییان اقدامات جدی به گسترش و ترویج کشت گلخانه

 های زیر است: پـژوهش حاضـر درصـدد یافتن پاسخ به پرسش رو، داد. از ایـن 

ای وجود  ای در نواحی روستایی شهرستان رامیان رابطه های طبیعی با گسترش و ترویج زراعت گلخانه آیا بین توان

یان های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان رام ای و بهبود مؤلفه دارد؟ آیا بین توسعة زراعت گلخانه

های کالبدی خانوارهای روستایی شهرستان رامیان  ای و ارتقای مؤلفه ای وجود دارد؟ آیا بین توسعة زراعت گلخانه رابطه

 ای وجود دارد؟ رابطه

تواند در تنوع تولید محصوالت کشاورزی و  ای و نقشی که می مطالعات متعددی دربارة موضوع کشت گلخانه

الت کشاورزی و از طرفی در افزایش اشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان، و جلوگیری از صدمات طبیعی به محصو

ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی به همراه داشته باشد در خارج و داخل کشور توسط پژوهشگران انجام شده 

 شود. است که به برخی از این مطالعات اشاره می

.پیشینةتحقیق1جدول
 هاتهیاف محقق)سال(

 (2018نیکوالیوا )

صـورت تعـاونی و    ای بـه  به مقایسة دو شکل از تولید محصوالت کشـاورزی گلخانـه  « ای در روسیه های کشاورزی گلخانه تحلیل کارایی تعاونی»در تحقیقی با نام 
مقیاس کوچک در کشاورزی تولیدات به شـکل غیرتعـاونی   غیرتعاونی پرداخته است. براساس نتایج پس از تجزیه و تحلیل، انتخاب استراتژی برای توسعة تولید در 

هـای کشـاورزی    های ناموفق دولت برای توسـعة همکـاری   ای روسیه نشان داده که در حال حاضر تا حدودی تالش راندمان نسبتاً باالتری را در کشاورزی گلخانه
 کند. ای را توجیه می گلخانه

 (2016میرعارف )

پردازد. نتایج بیانگر تأثیر گلخانه در تغییرات مثبـت   ها در بهبود معیشت روستایی و رشد کشاورزی در ولسوالی اینجیل هرات می نهدر پژوهشی به بررسی نقش گلخا
ـ       ه بازارهـا  درآمدی و بهبود وضعیت معیشت جامعة روستایی و سهم بالقوة آن در توسعة روستایی است. این تکنیک پتانسـیل ارائـة محصـوالت تـازة کشـاورزی ب

های شغلی کاهش داده و مهـاجرت   تواند مشکل بیکاری در مناطق روستایی افغانستان را با افزایش فرصت همچنین میخصوص در فصول غیرزراعی را داراست.  به
 لذا قابلیت گسترش در سراسر کشور را دارد.جوانان روستایی را کاهش دهد، 

فانگ و همکاران 
(2014) 

ساختاریافته در مسیر رودخانة مین جیانـگ   های نیمه تراتژی معیشت به سرمایة معیشت در مناطق کوهستانی با استفاده از مصاحبهعنوان حساسیت اس تحقیقی را به
 های طبیعی و انسانی با راهبرد معیشتی مزرعه همبستگی مثبتی دارد. دهد که سرمایه اند. نتایج نشان می کشور چین انجام داده

تانگ و همکاران 
(201۳) 

دادن کشـاورزی   دهد که به دلیـل انجـام   اند. نتایج نشان می ای بررسی کرده الت معیشت روستایی ناحیة یانگو در فالت لس چین را از طریق کشاورزی گلخانهتحو
ـ   15۹/0ای، ناحیة یانگو در بازة زمانی شش سال رشدی  گلخانه ای  ادار کشـاورزی گلخانـه  را در درآمد سرانة خود تجربه کرده است. همچنین، اثرهای مثبـت و معن

 هاست. ها بر درآمد یارانه نوین در معیشت مردم این ناحیه شاهدی بر وابستگی کم آن

 (2007مصطفی )

بیـان  « های تولید پایدار برای محصوالت بـاارزش و مصـرف آب کمتـر    بهبود درآمد و معیشت خانوارهای روستاهای افغانستان از طریق سیستم»در اثر خود با نام 
تولیدکننـده در   ۳5کند که برای کمک به کشاورزان افغانستان و تسریع توسعة روستایی پروژة سیستم تولید فشرده برای تولید محصوالت باارزش انجام گرفت.  می

 درصد منجر شد. 1۳5هتر تا انگیزی افزایش یافت و به درآمد ب شش استان انتخاب شدند. نتایج بیانگر آن است که تولید محصوالت با کیفیت باال به طرز شگفت

 (1۳۹8علیخانی )

داران نگرش مثبتی به  درصد از گلخانه ۳0پرداخته است که نتایج نشان داد فقط  داران دشت ورامین در زمینة کشاورزی پایدار تحلیل نگرش گلخانهدر پژوهشی به 
ه که نمرات حاصل از سنجش نگرش برآورد شد. نتاج آزمون رگرسـیون چنـدمتغیره   کشاورزی پایدار دارند. متغیر وابستة این تحقیق نگرش به کشاورزی پایدار بود

یـابی بـا نگـرش بـه کشـاورزی پایـدار رابطـة مثبـت و          دهد بین متغیر دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیالت، استفاده از سازوکارهای عملی، و اطـالع  نشان می
 داری وجود دارد. معنی

سجاسی قیداری و 
 (1۳۹5همکاران )

با استفاده آزمون « های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار، مطالعة موردی: روستاهای شهرستان تایباد سنجش سطح دارایی»ای به نام  در مطالعه
یدند که بین روستاهای موردمطالعـه از نظـر   های اصلی )انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی، و فیزیکی( به این نتیجه رس ها و سرمایه آماری فریدمن و با اتکا بر دارایی

ها بیشتر است که نشان از یکپارچگی و انسجام  های اجتماعی در مقایسه با سایر دارایی های معیشتی تفاوت معناداری وجود دارد و سهم دارایی برخورداری از دارایی
 اجتماعی در بین روستاهای مورد مطالعه است.

قنبری و همکاران 
(1۳۹4) 

های منابع آبی از جمله کشورهایی است که به تجدیدنظر اساسی در ساختار نظام کشت نیازمند است و در این  ن به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیتایرا
دهـد   از پژوهش نشـان مـی  اکنون مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل  عنوان یک راهکار مناسب مطرح باشد که هم تواند به ای می راستا توسعة کشت گلخانه

تواند این منطقه را به سمت و سوی رشد و توسعه و همچنین توسعة مناطق روستایی سوق دهد. با افزایش سطح زیر  ای در منطقة جیرفت می توسعة کشت گلخانه
 توان به افزایش صادرات محصوالت کشاورزی امیدوار بود. ای می کشت محصوالت گلخانه

شرفی و زرافشانی 
(1۳۹0) 

 اند. رسان به معیشت افراد بیان کرده ترین عوامل آسیب در تحقیق خود عواملی مانند کمبود منابع طبیعی، بیکاری، افزایش جمعیت، و حوادث طبیعی را از مهم

 (1۳۹0ودادی )

دار در شهرستان اسدآباد پرداخته است. نتایج نشان های روستایی پای کار با استفاده از چارچوب معیشت پذیری کشاورزان سبزی و صیفی در پژوهشی به تحلیل آسیب
پذیری با ظرفیت سازگاری کشـاورزان، تنـوع در راهبردهـای معیشـت      پذیرند. همچنین، آسیب داد که کشاورزان از ابعاد انسانی، فیزیکی، طبیعی، و اقتصادی آسیب

های غیرکشاورزی افـزایش یافتـه و    درآمد از فعالیتبا افزایش ظرفیت سازگاری، میزان که  طوری خانوارها و میزان دسترسی به خدمات بیرونی رابطة منفی دارد؛ به
 یابد. پذیری در دسترسی و ارتباط با نهادهای بیرونی کاهش می سطح آسیب



1401بهار،1ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 158 

ای در بیشتر کشورها و  های اخیر کشت محصوالت گلخانه شود که در سال  گرفته مشخص می با مرور مطالعات انجام

برداران پیشرو بخش کشاورزی قرار گرفته و  ریزان، و حتی بهره گذاران، برنامه شدت مورد توجه سیاست ان بهخصوص ایر به

ایم و بر اثرهای مثبت این نوع  ها و تنوع در کشت محصوالت متنوع بوده همواره شاهد گسترش و توسعة سطح گلخانه

های معیشتی  ای در سرمایه ر و نقشی که کشت گلخانهکشت تأکید شده است. در این تحقیق نیز از زاویة معیشت پایدا

 شود. کند پرداخته می ساکنان نواحی روستایی ایفا می

 مبانینظری

های گذشته و حال  المللی، برای توسعة جوامع محلی، رهیافت های توسعة بین از دیدگاه بسیاری از نویسندگان و سازمان

تواند  هایی که می رویکرد ضروری است. در این میان، یکی از چارچوباند و تغییر در  موفقیتی در کاهش فقر نداشته

صورت یک  ها را توضیح دهد و به پذیری با درنظرگرفتن معیشت آن صورت جامع راهبردهای افراد در شرایط آسیب به

یی است )تانگ سیستم پویا هم مداخالت خارجی هم فعالیت ساکنان روستایی را درنظر بگیرد رویکرد معیشت پایدار روستا

یابی به اهداف توسعة روستایی درک صحیح از معیشت پایدار  یکی از محورهای اساسی دست .(18: 201۳و همکاران، 

است. از این رو، برای رسیدن به معیشت پایدار روستایی، الزم است تا حرکت از الگوهای معیشتی سنتی به الگوهای 

یابی به  های محیطی انجام گیرد. دست نیازهای جامعة امروزی و ظرفیت معیشتی پایدار در جامعة روستایی متناسب با

)اعظمی و هاشمی، پذیر نیست  های معیشتی در روستاها امکان ها و سرمایه معیشت پایدار روستایی بدون توجه به دارایی

1۳۹6 :5۹1). 

حصوالت کشاورزی به سوی های فعلی تولید م به اعتقاد بسیاری، چالش آیندة کشاورزی ارگانیک غلبه بر روش

(. از طرفی، محوریت انسان 1: 2020تارللی،  تر با هدف تغییر سیستم غالب غذایی و زراعی است )تیت اندازی وسیع چشم

های نیروی انسانی به لحاظ  آید؛ زیرا ویژگی شمار می ترین ابزارهای توسعه به در فرایند توسعه در مناطق روستایی از مهم

های  شود. افزایش جمعیت و کمبود فعالیت له عوامل مؤثر در جریان توسعة روستایی شمرده میکمی و کیفی از جم

پذیری خانوارهای روستایی شده و بیشتر مهاجرت روستاییان به نواحی شهری  زا در نواحی روستایی موجب آسیب اشتغال

. رویکرد معیشت (67: 1۳۹0و همکاران،  )مطیعی لنگرودیسبب نبود اشتغال و درآمد برای گذران زندگی خانوار است  به

کنی فقر روستایی مطرح شده است  عنوان رویکردی جدید در ارتباط با توسعة روستایی و با هدف کاهش و ریشه پایدار به

(. رویکرد معیشت پایدار، که چارچوب و ابزارهایی برای درک پیچیدگی معیشت مردم و ۳2۹: 1۳۹7)ویسی و نیکخواه، 

با هدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی از اجتماعات  1۹۹0ها بوده، در اواخر دهة  سب به این پیچیدگیهای منا پاسخ

توانایی یک واحد »صورت  (. این روش در یک قالب کلی به۳6۳: 2015وجود آمد )هورسلی و همکاران،  روستایی به

شود.  تعریف می« ها در طول زمان الت و شوکهای خود در مقابله با مشک ها و توانایی منظور افزایش دارایی اجتماعی به

ها )طبیعی،  های معیشتی و تأثیر انواع شوک ترین دارایی روش معیشت پایدار در ابتدا به دنبال تشخیص و تعیین مهم

های معیشتی به منابع پایة مردم محلی  (. دارایی۳: 200۹هاست )مورس و همکاران،  سیاسی، و اقتصادی( بر این دارایی

تواند نقش مهمی در کاهش فقر  رود که می شمار می های اقتصاد روستایی به ترین مؤلفه دارد. کشاورزی یکی از مهم اشاره

های توسعة پایدار روستایی، توجه به  منظور تحقق معیشت روستایی در برنامه و معیشت پایدار روستایی ایفا کند. به

های اجرایی  ی، مالی، طبیعی، و فیزیکی( برای توفیق و تداوم برنامههای پنجگانة معیشت پایدار )انسانی، اجتماع دارایی

 .(14۳: 1۳۹5)خسروزادیان و همکاران، ضروری است 
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های سرمایه

 معیشتی

 تاثیرات محدودیت

 هاکنندهتضعیف هاندهتقویت کن

دهند تا گذران زندگی کنند، به  در تعریف معیشت گفته شده است که معیشت همة کارهایی است که افراد انجام می

وم معیشت در هیئت مشورتی و نظارتی کمیسیون جهانی محیط زیست ها را مدیریت کنند. مفه ها دست یابند، و آن دارایی

کردن نیازهای اساسی بشر  عنوان دسترسی کافی و جریان مناسب غذا و منابع مالی برای برطرف و توسعه مطرح و به

ها،  بلیتالملل بریتانیا، تأمین معیشت شامل قا (. در تعریف انستیتوی توسعة بین24: 2002تعریف شده است )اندرسون، 

(. از دیدگاه چمبرز، زمانی معیشت 10: 2012های الزم برای زندگی مطلوب است )کاگ و همکاران،  ها، و فعالیت دارایی

تنها در حال حاضر، بلکه  ها نه ها و دارایی ها مقاوم باشد و قابلیت ها، و شوک ها، استرس پایدار خواهد بود که در مقابل تنش

و دیگر اینکه منافع خالصی برای گذران معیشت دیگران در سطوح ملی و محلی در  برای آیندگان نیز حفظ شود

مدل و چارچوب اصلی رویکرد معیشت  1(. در تصویر 2008الملل،  مدت یا بلندمدت ایجاد کند )گروه توسعة بین کوتاه

آور  زا و شوک دهای استرسها، شرایط و رون ها، زمینه پایدار ارائه شده است. اجزای اصلی این رویکرد شامل دارایی

 پذیری(، فرایندهای نهادی، و ساختارهای سازمانی است. )آسیب

 

 




















 

  

 

 
(2001.چارچوبنهاییرویکردمعیشتپایدار)فوراکر،1شکل

پذیریجامعةروستاییهایآسیبزمینه
هه با تغییرات محیط خارجی است. چارچوب مفهوم پذیری توصیفی از ناامنی در رفاه افراد، خانواده، و جامعه در مواج آسیب

 پذیری شامل این موارد است:  آسیب

 بودنفصلی
 های شغلی. ها و تولیدات، فرصت عنوان مثال: نوسانات قیمت به

 هاشوک
عنوان مثال: درگیری، جنگ، بهداشت، بیماری، سیل،  زا. به بینی، و آسیب های واردشدة ناگهانی، غیرقابل پیش تکان

 سوزی، دزدی. لرزه، آتش سالی، آفات، زمین ان، خشکطوف
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 زاروندهایبحران
های گوناگون. مانند کمبودهای فصلی، افزایش جمعیت،  بینی و مستمر در زمان طور معمول، فشارهای فزایندة قابل پیش به

یک )چمبرز و زیست، حکومت و روندهای تکنولوژ  خیزی خاک، آلودگی هوا، روندهای اقتصادی، محیط کاهش حاصل

 (.10: 1۹۹1کانوی، 

کند به اینکه چگونه مردم درک درستی از موفقیت یا  پذیری )یا قرارگرفتن در معرض خطر( کمک می چارچوب آسیب

(. پنج دسته از 55: 200۹دانگ و همکاران،  بودن داشته باشند )مک ها، روندها، و فصلی حفظ معیشت خود در مقابل شوک

ها مواردی مانند سرمایة سیاسی )قدرت و ظرفیت برای  اند؛ هرچند ممکن است به آن شناسایی شده ای های سرمایه دارایی

 اند از: گیری( اضافه شود، پنج مقولة اصلی عبارت تأثیرگذاشتن بر تصمیم

 سرمایةانسانی
ست. سرمایة انسانی شامل بهداشت، تغذیه، آموزش، دانش و مهارت، توانایی کار، ظرفیت سازگاری، رهبری، و خالقیت ا

 آوردن یک یا چند شغل اقدام کند. دست وجوی کار یا به سازد در جست دهد و انسان را قادر می ها را افزایش می مهارت

 سرمایةاجتماعی

های مشترک، رهبری، روابط خانوادگی،  ها و ارتباطات، اعتماد به روابط و تفاهم متقابل و پشتیبانی، ارزش شامل شبکه

باعث تسهیل در وجودآمدن اعتماد در سرمایة اجتماعی  کند. به ای و زبانی است که به فرهنگ کمک می قبیله ارتباطات

 (.5: 2012شود )فرگوسن،   و همکاری متقابل میاعتماد 

 سرمایةطبیعی

، خدمات شامل زمین، آب و منابع آبزی، درختان و محصوالت جنگلی، حیات وحش، گیاهان خودرو و الیاف، تنوع زیستی

کنند. کسانی که تمام یا بخشی از  ها برای تولید و جهت بقا  استفاده می محیطی، و مواد معدنی است و مردم از آن زیست

ها، استخراج مواد معدنی، و  آوری از جنگل گیری، جمع های کشاورزی، ماهی معاش خود را از منابع طبیعی مبتنی بر فعالیت

ها را  تواند معاش آن بیعی منبع اصلی برای ایجاد معیشت در جامعة روستایی است که میآورند. سرمایة ط دست می ... به

 حفظ کند.

 سرمایةفیزیکی

ها، وسایل نقلیه، سرپناه و ساختمان امن، تأمین آب و فاضالب، ارتباطات، مدارس،  نقل، جاده و ها )حمل شامل زیرساخت

ات برای تولید، بذر، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، تکنولوژی سنتی، نشریات، انرژی(، ابزار و فناوری )ابزار و تجهیز

ها مؤثر است و  شود. این سرمایه در کاهش هزینه آالت، ابزار مورد استفاده برای فعالیت، تراکتور، گاوآهن( می ماشین

ها دسترسی  مثال، جادهعنوان  سازد. به ها را ممکن می های مختلف جهت کسب درآمد و ارائة فرصت جایی بین مکان جابه

شوند. خدمات  ها می کنند و سبب بهبود معیشت آن سریع به بازارها را برای خانوارها جهت ارائة تولیدات ممکن می

برند  دهند و نیاز مراجعه به نقاط شهری را از بین می های روستاییان را در روستا کاهش می آموزشی و بهداشتی نیز هزینه

 (.44: 2007شود )تیمالسینا،  ی آب استفاده میها یا برق که برای پمپ

 سرمایةمالی

ها،  انداز، اعتبار و درآمد حاصل از اشتغال، تجارت، مقرری و حقوق بازنشستگی، حواله ها، پس شامل پول نقد، دارایی

 سازد. . این سرمایه تداوم معاش را برای مردم ممکن می(2: 2008)سررات،  دستمزدها و ... است
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یابی به اهداف خود، که همان امرار معاش  منظور دست هاست که مردم به های معیشتی ترکیبی از فعالیت یاستراتژ

های تولید است. در  گذاری، و انتخاب استراتژی های تولیدی، سرمایه ها شامل فعالیت کنند. این فعالیت است، انتخاب می

ها در تقابل  های مثبت این استراتژی منظور تقویت جنبه دم بههای معشیتی باید به دنبال تصمیمات پشت پردة مر استراتژی

های معیشتی برای رسیدن به نتایج معیشت است. معیشت پایدار با هدف  ها بود. هدف از استراتژی با کاهش محدودیت

ی ممکن های معیشت گیرد. استراتژی های پایدار در مقابل فقر انجام می یابی به پیشرفت کمک به مردم فقیر جهت دست

های خارج از مزرعه، مهاجرت، و ارسال وجوه، مقرری، حقوق  است با احضار منابع طبیعی برای فعالیت، فعالیت

ها لزوماً به  های کشاورز، فعالیت بازنشستگی، و ... باشد. انتخاب استراتژی فرایندی پویاست. برای مثال، در خانواده

های غیرکشاورزی و مهاجرت )چه  شود از جمله فعالیت ی دیگری میها شود، بلکه شامل فعالیت کشاورزی محدود نمی

تواند شامل درآمد بیشتر، افزایش رفاه، کاهش  موقتی چه دائمی( در جهت تنوع درآمد و تنوع نیازها. نتایج معیشت می

ع طبیعی باعث بهبود زیست با استفادة پایدار از مناب پذیری، کاهش نابرابری، بهبود امنیت غذایی، و پایداری محیط  آسیب

 (.۳: 2008شأن و منزلت انسانی شود )سررات، 

هایی که مردم برای رسیدن به آرزوهای خود در  ها و انتخاب ها به ترکیبی از فعالیت های معیشتی یا استراتژی فعالیت

های تولیدی  فعالیت تواند کند. اقدامات می کنند اشاره می پذیری، و سیستمی که در آن زندگی می چارچوب دارایی، آسیب

گرفتن باشد. اقدامات به  های کوچک، یا طرز برخورد نظیر مهاجرت و وام گذاری مانند کار، برداشت محصول، و سرمایه

ها و فشارهاست. در بسیاری از مناطق روستایی بقا یا بهبود زندگی مردم  معنای چگونگی زندگی مردم و واکنش به شوک

: 1۳۹0صحنه، )های معیشتی الزم است  پذیر نیست، بلکه اتخاذ طیف وسیعی از استراتژی نفقط با تکیه بر کشاورزی امکا

68). 

های  دهندة فهم دارایی اند، زیرا نشان ها مهم های اقدامات معیشتی است. آن پیامدهای معیشتی دستاوردها یا خروجی

ها کمک کند. پیامدها  یزه برای تعیین فعالیتتواند در ایجاد انگ ها هستند. پیامدها می پذیری، و سیستم بالقوه، آسیب

پذیری، امنیت غذایی، یا حتی محیط زیست سالم مشاهده شود. پیامدهای  تواند در شرایط درآمد، رفاه، کاهش آسیب می

سازمان ها در عملکرد آن است ) پذیری و مفهوم سیستم ای جامعه و تأثیر آسیب های پایه معیشت بازخورد دارایی

 .(2005توانمندسازی فقرای روستایی،  غیرانتفاعی

پژوهشروش

ای و میدانی  ها کتابخانه تحلیلی است. نحوة گردآوری داده -این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

افزاری  نامه بر اساس فرضیات تحقیق طراحی و پس از تکمیل به محیط نرم ساخته( است. پرسش نامة محقق )پرسش

spss وایتنی، و  های آماری مان سپس با استفاده از آزمون وارد وT  مستقل تجزیه و تحلیل شد. برای تهیة نقشه از

 استفاده شده است. ArcGisسیستم اطالعات جغرافیایی 

 گیریجامعةآماری،حجمنمونه،وروشنمونه

یی دهستان دلند، که به امر خانوار ساکن در نواحی روستا 6188در این پژوهش جامعة آماری تحقیق حاضر را همة 

سرپرست خانوار جهت  ۳65دهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  پردازند، تشکیل می کشاورزی می

نامه در سطح سراسر روستاهای دهستان دلند  پرسشگری انتخاب و تکمیل و تجزیه و تحلیل شده است. توزیع پرسش

ای  ـ روستاییان دارای زراعت گلخانه ین، سرپرستان خانوارها در قالب دو گروهصورت تصادفی ساده انجام گرفت. همچن به
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نامه با استفاده از آرای استادان دانشگاهی  اند. روایی پرسش ـ مطالعه شده (210ای ) ( و روستاییان فاقد زراعت گلخانه155)

نامه، از  د. برای سنجش پایایی ابزار پرسشنفر( تأیید ش 21گروه جغرافیا و علوم اجتماعی و کارشناسان جهاد کشاورزی )

درصد  8۳شده و مقدار آن   نامة ابتدایی جهت ورود به مرحلة اصلی استفاده ضریب آلفای کرونباخ برای سی پرسش

های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، و  های تحقیق در ابعاد توان دست آمده است. متغیرهای تحقیق نیز با توجه به فرضیه به

 راحی و تحلیل شد.کالبدی ط

نامه.روستاهایدهستاندلندبرایتکمیلپرسش2جدول
 نمونه خانوار روستا نمونه خانوار روستا نمونه خانوار روستا نمونه خانوار روستا

 12 207 نارکالته 75 1200 آباد زینب ۳2 54۳ تاتار سفلی 42 688 گلند

 51 872 فارس توران  5 ۹۹ آباد  اسالم 10 175 سفیدچشمه 10 171 میانکاله

 18 ۳22 توران ترک 2 40 چمران 4 62 آباد اهلل 6 102 آبادع اسالم

 ۳4 576 قاچ قره 2 46 توحیدآباد 4 71 چاله پلرز 6 11۳ آباد حسین

 5 ۹1 فرودگاه 6 11۳ اوخلی پایین 11 1۹5 کلو 4 76 سیداحمد

 4 66 سرتپه 7 118 فجر 2 ۳0 نظر حاجی 6 102 اوخلی باال

 - - - - - - ۳ 47 سید حاج 4 6۳ ریاد

1395،سرشمارینفوسومسکنسال1398مأخذ:محاسباتنگارندگان،

.متغیرهایموردبررسی3جدول
 متغیر شاخص

های  توان
 طبیعی

انی برای توسعة فعالیـت،  های مک خیز کشاورزی، دسترسی آسان و گسترده به زمین، دسترسی آسان به منابع آب، نبود محدودیت های حاصل وجود زمین
 های محیطی، کیفیت محیط زیست نوع اقلیم و وضعیت خاک منطقه، کاهش نیاز آبی محصوالت کشاورزی، آلودگی

های  مؤلفه
اقتصادی و 

 اجتماعی

نـدمان تولیـد   های شغلی جدید و میزان رضایت در بخش کشاورزی، افزایش و میزان رضایت از درآمـد در بخـش کشـاورزی، افـزایش را     ایجاد فرصت
تغال محصوالت و تولید مداوم آن و میزان رضایت از آن، تنوع محصوالت تولیدی در روستا در فصول مختلف و میزان رضایت از آن، افزایش میزان اشـ 

هـای   ی و فعالیـت گیـر  منـدی در تصـمیم   غیر کشاورزی و میزان رضایت از آن در روستا، افزایش انگیزة ماندگاری روستاییان، میزان مشارکت و عالقـه 
گـذاری، افـزایش    بودن روستا به لحاظ محـیط سـرمایه   مندی به در اختیار قراردادن تجربة کاری به سایر روستاییان، امن اجرایی در روستا، افزایش عالقه

 ز کیفیت زندگیاندازی کسب و کار در روستا نسبت به شهر، میزان رضایت ا همبستگی و انسجام اجتماعی در بین روستاییان، ترجیح راه

های  مؤلفه
 کالبدی

شده در مسکن، میزان رضایت از کیفیت مسکن، نوع راه  مالکیت مسکن، وضعیت مسکن، متراژ مسکن، قدمت مسکن، میزان رضایت از مصالح استفاده
 ، تغییر کاربری اراضی روستاهای سطحی روستا، میزان رضایت از نحوة دفع زباله و پسماند در روستا ارتباطی، میزان رضایت از نحوة دفع آب

1398منبع:مطالعاتنگارندگان،

 محدودۀموردمطالعه

درجة عرض شمالی در جنوب شرقی  ۳7درجة طول شرقی و  55کیلومتر مربع، در  780/7۳شهرستان رامیان، با مساحت 

مرکزی رامیان و فندرسک  بندی سیاسی، شهرستان رامیان دارای دو بخش استان گلستان واقع شده است. به لحاظ تقسیم

های واقع در  است و دارای چهار دهستان دلند، فندرسک شمالی، فندرسک جنوبی، و قلعة میران. دهستان دلند از دهستان

ریزی استان گلستان،  سازمان مدیریت و برنامه)آبادی دارای سکنه است  26بخش مرکزی شهرستان رامیان و دارای 

 6188نفر ) 20754، 1۳۹5ق پُرجمعیت شهرستان رامیان و بر اساس سرشماری سال دهستان دلند جزو مناط. (1۳۹5

 .(1۳۹5)مرکز آمار ایران، است  خانوار( بوده 
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1398.موقعیتدهستاندلند،2شکل

 هایفردیویژگی

ر بین دهد میانگین سنی سرپرست خانوارها د های فردی خانوارهای روستایی نشان می نتایج حاصل از توصیف ویژگی

ای  درصد است و در بین روستاییان فاقد زراعت گلخانه 4/21سال با  60-40ای ردة سنی  روستاییان دارای زراعت گلخانه

درصد زن  ۳/2۳دهندگان مرد و  درصد پاسخ 7/76 درصد است. 2/۳4سال با  40-20بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی 

 ۹/18سواد،  درصد بی 1/12گویان،  مجردند. از نظر تحصیالت پاسخ درصد 6دهندگان متأهل و  درصد پاسخ ۹4است. 

درصد لیسانس و باالتر هستند.  ۹/18درصد فوق دیپلم، و  8/5درصد متوسطه،  ۹/24درصد راهنمایی،  5/1۹درصد ابتدایی، 

تا شغل کشاورزی با آمده از اهالی روستاهای هدف، بیشترین فعالیت اقتصادی روس دست در زمینة اشتغال طبق اطالعات به

 درصد بوده است. 7/۳داری با  درصد و کمترین فعالیت دام 2/42

گویان.تحصیالتواشتغالپاسخ4جدول

 درصد تعداد اشتغال درصد تعداد تحصیالت

 2/42 154 کشاورز 1/12 44 سواد بی

 7/۳ 14 دامدار ۹/18 6۹ ابتدایی

 ۳/17 62 کارمند 5/1۹ 71 راهنمایی

 6/1۳ 50 کارگر ۹/24 ۹1 متوسطه

 7/16 61 دار  خانه 8/5 21 فوق دیپلم

 5/6 24 آزاد ۹/18 6۹ لیسانس و باالتر

1398هایپژوهش،مأخذ:یافته

 هایافتهوبحث

ها  های تحقیق، به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های تحلیلی در راستای تأیید یا رد فرضیه در این بخش، برای ارائة یافته

نامه از روستاهای مورد مطالعه پرداخته شده  های میدانی در قالب پرسش آمده از برداشت دست اطالعات به و همچنین

ای  های طبیعی با گسترش و ترویج زراعت گلخانه یابی به اهداف فرضیة اول پژوهش )بین توان منظور دست است. به

وایتنی استفاده شده است  مؤلفه طبیعی، از آزمون مان های موجود در رابطة معناداری وجود دارد(، با توجه به نوع شاخص

 شود.  ارائه می 5که نتایج حاصل در جدول 
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ایبااستفادهایوروستاییانفاقدزراعتگلخانههایطبیعیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه.مقایسةمیانگینگویه5جدول

وایتنیازآزمونمان

 N گروه گویه
میانگین

 ایرتبه
Uوایتنیمان 

سطح

 معناداری

 نتیجةآزمون

 رد تأیید

 نوع اقلیم )آب و هوا(
 75/16۳ 151 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

500/8۹47  )**(002/0 * - 
 87/1۳4 147 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

های  وجود زمین
 خیز کشاورزی حاصل

 82/15۳ 144 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/877۳  )**(002/0 * - 

 ۳۹/126 1۳6 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

دسترسی آسان و 
 گسترده به زمین زراعی

 12/146 151 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/84۳8  )*(04۹/0 * - 

 47/1۳0 126 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

کاهش نیاز آبی 
 اورزیمحصوالت کش

 7۳/145 144 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/7۳11  )**(00۳/0 * - 

 46/121 124 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

های  نبود آلودگی
 محیطی

 52/161 150 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/10۹10  )*(048/0 * - 

 ۳1/16۳ 18۹ ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

رضایت از کیفیت محیط 
 زیست

 ۳0/16۳ 14۹ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/10۳86  )*(024/0 * - 

 2۳/145 158 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

1398هایپژوهش،مأخذ:یافته

ییان دارای زراعت های طبیعی دو گروه روستا شود، بین مقایسة میانگین گویه مشاهده می 5طورکه در جدول  همان

وایتنی و سطح  با توجه به مقدار آمارة مانای اختالف معناداری وجود دارد.  ای و روستاییان فاقد زراعت گلخانه گلخانه

ای( فرض  های طبیعی )متغیر مستقل( بر روی متغیر وابسته )توسعه و ترویج زراعت گلخانه معناداری متغیرهای توان

خیزی آن بسیار برای کشاورزی مناسب  مورد مطالعه از نظر اقلیمی و وضعیت خاک و حاصل منطقةشود.   تحقیق تأیید می

های آب زیرزمینی، روستاییان برای دسترسی به  شدن سفره های اخیر به علت کاهش نزوالت جوی و کم است. در سال

ای به علت نیاز کمتر به آب در  نهاند. بنابراین، الزم است در زمینة زراعت گلخا آب برای کشاورزی با مشکل مواجه شده

هایی رو به گسترش از  های کوچک فعالیت صورت سنتی و در محیط این منطقه اقداماتی انجام گیرد که در حال حاضر به

سوی روستاییان انجام گرفته است که به علت مزایای این نوع کشت تولید بیش از یک محصول در طول سال، افزایش 

جویی در مصرف آب، تنظیم تقویم تولید بر اساس نیاز بازار، و ایجاد  نترل کیفیت تولید، صرفهتولید در واحد سطح، ک

های متنوع شغلی در افزایش درآمد و معیشت پایدار روستاییان تأثیرگذار بوده است. بنابراین، ضریب نفوذ این  فرصت

صورت  غالب در محدودة مورد مطالعه به رود طی دهة آینده کشت فعالیت هر سال روندی تصاعدی داشته و انتظار می

 ای باشد. زراعت گلخانه

ای بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی دهستان دلند  ای که در ارتباط با نقش توسعة زراعت گلخانه دومین فرضیه

وجود دارد و  ای و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی رابطة معناداری شود این است که بین توسعة زراعت گلخانه مطرح می

 ها پرداخته شد. های این مؤلفه در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از شاخص

های اقتصادی در بین دو گروه  وایتنی، مقایسة میانگین شاخص بر اساس آزمون ناپارامتریک مان 6در جدول 

افزایش درآمد در  های  دهد بین گویه نشان می ای ای و روستاییان فاقد زراعت گلخانه روستاییان دارای زراعت گلخانه

آمد در بخش کشاورزی، وجود تنوع محصوالت تولیدی در فصول مختلف و بخش کشاورزی، میزان رضایت از افزایش در

میزان رضایت از وجود تنوع محصوالت تولیدی در فصول مختلف اختالف و افزایش راندمان تولید محصوالت و تولید 

رآمد روستاییان با مقایسة دمداوم آن و میزان رضایت از افزایش راندمان تولید محصوالت تفاوت معناداری وجود دارد. 
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برابری اشاره  10الی  5توان به تفاوت درآمدی بین  ای می ای نسبت به روستاییان فاقد زراعت گلخانه دارای زراعت گلخانه

جات به سمت کشت گیاهان دارویی و زینتی و تولید قارچ  توان با تغییر رویکرد از کشت سبزیجات و صیفی کرد که می

شغل  20شغل مستقیم و  10توان به ازای هر هکتار گلخانه  رابر نیز تغییر داد. از طرفی، میب 10این تفاوت را به بیش از 

های کشاورزی مشاغل مناسب و پُردرآمد  کردگان رشته غیرمستقیم ایجاد و برای نیروهای فاقد کار روستایی و تحصیل

 ایجاد کرد.

ایبااستفادهازآزمونایوروستاییانفاقدزراعتگلخانههایاقتصادیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه.مقایسةمیانگینشاخص6جدول

 وایتنیمان

 N گروه گویه
میانگین

 ایرتبه

نیوایتمان
U 

سطح

 معناداری

 نتیجةآزمون

 رد تأیید

 افزایش درآمد در بخش کشاورزی
 42/118 1۳7 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

500/6770 
 )**(

00۳/0 
* - 

 85/154 1۳5 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

میزان رضایت از افزایش درآمد در 
 بخش کشاورزی

 ۳5/180 145 ای گلخانهروستاییان دارای زراعت 
000/12564  )*(04۹/0 * - 

 26/162 1۹4 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

افزایش راندمان تولید محصوالت و 
 تولید مداوم آن

 16/181 150 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/1۳851  )*(002/0 * - 

 45/16۹ 1۹8 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

میزان رضایت از افزایش راندمان 
 تولید محصوالت و تولید مداوم آن

 44/168 152 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/11561  )*(002/0 * - 

 ۳2/15۳ 168 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

وجود تنوع محصوالت تولیدی در 
 فصول مختلف

 64/165 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/1۳562  )*(0۳2/0 * - 

 5۳/186 201 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

میزان رضایت از وجود تنوع 
 محصوالت تولیدی در فصول مختلف

 86/100 124 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/1۹72  )*(048/0 * - 

 47/186 157 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

1398هایپژوهش،مأخذ:یافته

ایباایوروستاییانفاقدزراعتگلخانههایاجتماعیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه.مقایسةمیانگینشاخص7جدول

وایتنیاستفادهازآزمونمان

 N گروه گویه
میانگین

 ایرتبه

مان
 Uوایتنی

سطح
 معناداری

نتیجة
 آزمون

 رد تأیید

 افزایش انگیزة ماندگاری روستاییان
 2۹/157 14۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

000/1212۳ ۹54/0 (ns) - * 
 76/156 170 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

مندی در  میزان مشارکت و عالقه
های اجرایی در  گیری و فعالیت تصمیم

 روستا

 ۹7/157 147 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

000/12۳4۳  )*(0۳2/0 * - 
 05/180 1۹۳ ای وستاییان فاقد زراعت گلخانهر

مندی به در اختیار  افزایش عالقه
قراردادن تجربة کاری به سایر 

 روستاییان

 ۹0/168 150 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

500/14010 ۳۳6/0 (ns) - * 
 88/177 1۹7 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

حیط به لحاظ مبودن روستا  امن
گذاری در زمینة زراعت  سرمایه

 ای گلخانه

 81/1۹7 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

500/1۳4۹۳  )**(005/0 * - 
 56/16۹ 20۹ ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی 
 در بین روستاییان

 58/1۹0 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/1۳52۹  )*(022/0 * - 

 48/168 202 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

اندازی کسب و کار در روستا  ترجیح راه
نسبت به شهر در زمینة زراعت 

 ای گلخانه

 ۹0/2۳6 151 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

500/570۳  )**(000/0 * - 
 02/1۳0 200 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

1398هایپژوهش،مأخذ:یافته



1401بهار،1ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 166 

های اجتماعی بین دو گروه )روستاییان دارای زراعت  ، میزان اثرگذاری مؤلفه7طبق اطالعات مندرج در جدول 

دهندة اختالف  وایتنی مقایسه شده است و نشان ای( با آزمون ناپارامتریک مان ای و روستاییان فاقد زراعت گلخانه گلخانه

بودن روستا به  های اجرایی در روستا، امن گیری و فعالیت مندی در تصمیم ای میزان مشارکت و عالقهه معناداری بین گویه

ای، افزایش همبستگی، انسجام اجتماعی در بین روستاییان، و ترجیح  گذاری در زمینة زراعت گلخانه لحاظ محیط سرمایه

های افزایش انگیزة ماندگاری  بین گویهای است و  خانهاندازی کسب و کار در روستا نسبت به شهر در زمینة زراعت گل راه

وجود مندی به در اختیار قراردادن تجربة کاری به سایر روستاییان رابطه معناداری وجود ندارد.  روستاییان و افزایش عالقه

افراد برای شود افراد انگیزة کمی برای ماندن در روستا داشته باشند و بیشتر  مشکالت زیاد در روستاها باعث می

های مختلف ممکن است نداشته باشند تا  کنند. همچنین، تجارب زیادی در زمینه آوردن شرایط بهتر مهاجرت می دست به

اندازی کسب و کار در روستا  مربوط به ترجیح راه ۹0/2۳6در اختیار دیگران بگذارند. همچنین، باالترین میانگین رتبه با 

ای است. بنابراین، روستاییان به علت داشتن زمین و شرایط مساعدتر روستا از  انهنسبت به شهر در زمینة زراعت گلخ

 دهند برای ایجاد گلخانه روستای خود را انتخاب کنند تا متحمل هزینة کمتری شوند. لحاظ کشاورزی ترجیح می

 مشارکت

ممکن کمک کند. مشارکت در ترین زمان  تواند به توسعه و بهبود روستا در سریع مشارکت مردم در امور روستا می

بندی در تعیین موضوعات  های عمرانی و توسعة روستایی باعث اولویت گیری توسط مردم روستا در اجرای فعالیت تصمیم

ریزان  ها برنامه آید. در اجرای طرح وجود نمی شود و ازخودبیگانگی نسبت به امور توسعه به توسعه توسط خود روستاییان می

ها کمک بگیرند. اگر مردم بدانند طرح توسعه با نظر خودشان و برای  رکت مردم جهت اجرای طرحتوانند از مشا می

کنند. این مشارکت ممکن است به اشکال گوناگون  آید، در طرح توسعه شرکت می اجرا درمی بهترکردن زندگی خودشان به

صورت طراحی و مدیریت، و عدة  بهصورت فکری، برخی  صورت یدی، برخی به صورت مالی، برخی به باشد. برخی به

 کنند. داری پروژه شرکت می دیگری هم در نگه

Tایبااستفادهازآزمونایوروستاییانفاقدزراعتگلخانه.مقایسةمیانگینمشارکتروستاییاندارایزراعتگلخانه8جدول

مستقل

مشارکتدرکمکبه

 دهیاری
 سطحمعناداری Tمقدار میانگین گروه

 ةآزموننتیج

 رد تأیید

 مشارکت مالی )ریال(
 40۳/7 ۳۹80/17081۹ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

 )**(000/0 * - 
 1۹5/1۳ 000/18000 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

 مشارکت یدی )نفر روز(
 627/2 658۹/1 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه

 )**(000/0 * - 
 584/۳ 8400/0 ای اقد زراعت گلخانهروستاییان ف

مشارکت مشورتی )ساعتی در 
 هفته(

 ۹40/6 6۹57/1۹ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
 )**(005/0 * - 

 88۳/۹ 4800/6 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه
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ای و روستاییان فاقد زراعت  ییان دارای زراعت گلخانه، بین دو گروه روستا8مستقل در جدول  Tبر اساس آزمون 

های مشارکت مالی، مشارکت یدی، و مشارکت مشورتی وجود دارد. بررسی و ارزیابی  ای تفاوت معناداری بین گویه گلخانه

 های توسعه حاکی از آن است که میزان مشارکت روستاییان دارای زراعت مشارکت مردم در جریان تهیه و اجرای طرح

ای است. باید دقت کرد جلب مشارکت اجتماعی روستاییان به دلیل  ای بیشتر از گروه روستاییان فاقد زراعت گلخانه گلخانه

ها باعث عدم هماهنگی دانش و بینش جامعة روستایی نشود، توسعة روستایی با  ها و تغییر برنامه تغییر رویکرد دولت
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ستاها مواجه نشود، و صرف مشارکت محدود به مشارکت مالی روستاییان هایی مانند مهاجرت، بیکاری، تخلیة رو چالش

های اقتصادی  ای و بهبود مؤلفه بین توسعة زراعت گلخانهـ رابطة  ها، فرضیة دوم نشود. درنهایت، با توجه به خروجی جدول

 شود. ـ تأیید می و اجتماعی خانوارهای روستایی

 کالبدی-فیزیکی

کالبدی  -های فیزیکی ای و ارتقای مؤلفه اف فرضیة سوم پژوهش )بین توسعة زراعت گلخانهیابی به اهد منظور دست به

کالبدی از  -های فیزیکی های موجود در مؤلفه خانوارهای روستایی رابطة معناداری وجود دارد(، با توجه به نوع شاخص

 شود. میمشاهده  ۹وایتنی استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  آزمون مان

ایایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهبینروستاییاندارایزراعتگلخانهکالبدی-متغیرهایفیزیکی.مقایسةمیانگین9جدول

وایتنیبااستفادهازآزمونمان

 N گروه گویه
میانگین

 ایرتبه
 Uمانوایتنی

سطح

 معناداری

 نتیجةآزمون

 رد تأیید

تاهای دسترسی آسان به روس
 اطراف و شهر

 ۳7/16۳ 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/1۳214  )**(005/0 * - 

 ۹0/18۹ 20۳ ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

دسترسی راحت به وسایل 
 جایی حمل و نقل و جابه

 64/165 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/1۳562  )*(0۳2/0 * - 

 5۳/186 201 ای فاقد زراعت گلخانه روستاییان

برخورداری از ابزارهای اولیة 
 فعالیت

 44/168 152 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/11561  )*(00۳/0 * - 

 ۳2/15۳ 168 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

دسترسی به خدمات آموزشی 
 و بهداشتی

 ۹8/178 154 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
000/15628 551/0 (ns) - * 

 08/185 210 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

برخورداری از امکانات اولیه 
 )آب، برق، گاز(

 72/178 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/15562 700/0 (ns) - * 

 82/181 207 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

نحوة دفع  میزان رضایت از
 های سطحی روستا آب

 84/177 144 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/10751  )**(004/0 * - 

 2۳/150 180 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

میزان رضایت از نحوة دفن و 
 دفع زباله و پسماند در روستا

 28/174 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/1488۳ 176/0 (ns) - * 

 7۹/186 20۹ ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

های روستا  تغییر کاربری زمین
 در چند سال اخیر

 71/17۹ 15۳ ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/154۹7  )*(002/0 * - 

 47/178 204 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه

از مصالح  میزان رضایت
 مسکن شده در استفاده

 77/182 154 ای روستاییان دارای زراعت گلخانه
500/14744  )*(002/0 * - 

 ۹2/177 205 ای روستاییان فاقد زراعت گلخانه
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کالبدی بین دو گروه روستاییان  -های فیزیکی ، مقایسة میزان اثرگذاری مؤلفه۹طبق اطالعات مندرج در جدول 

دهندة تفاوت معناداری بین  وایتنی نشان ای( با آزمون ناپارامتریک مان ای و فاقد زراعت گلخانه راعت گلخانه)دارای ز

جایی و میزان رضایت  های دسترسی آسان به روستاهای اطراف و شهر، دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل و جابه گویه

های روستا در چند سال  اولیة فعالیت، تغییر کاربری زمین های سطحی روستا، برخورداری از ابزارهای از نحوة دفع آب

شده در مسکن وجود دارد. ساکنان روستاهای مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به  از مصالح استفاده اخیر، میزان رضایت

 جایی به علت نزدیکی به شهرهای رامیان، روستاهای اطراف و شهر و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل و جابه

آزادشهر، دلند، خان ببین، و تاتارعلیا در این زمینه مشکالت کمتری دارند. در زمینة آموزشی بسیاری از روستاها فقط 

مدرسة ابتدایی و راهنمایی دارند و بعضی روستاهای مجاور هم مدارس و خانة بهداشت مشترک دارند و از لحاظ امکانات 
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شوند. بسیاری از  ان باشد و افراد مجبور به مراجعه به شهرهای اطراف میگوی نیازهای روستایی در حدی نیستند که پاسخ

های  آوری آب کشی و سامانة تصفیة آب ندارند. افراد دو گروه در زمینة جمع روستاهای منطقة مورد مطالعه گاز لوله

زیرا نیمی از روستاهای  سطحی رضایتمندی دارند. اما در زمینة نحوة دفن و دفع زباله و پسماندها رضایت کافی ندارند

های اخیر تا حدودی تغییر کرده است. همچنین،  آوری زباله ندارند. کاربری اراضی هم در سال مورد مطالعه سامانة جمع

دوام )خشت و چوب( و نیمه بادوام  مصالحی که در ساخت مسکن روستاهای مورد مطالعه استفاده شده است مصالح کم

شود مسکن در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، و  الح بادوام )بتون آرمه( باعث می)آجر( هستند. استفاده از مص

بادهای تند و قوی ضریب اطمینان بیشتری داشته باشد و ایمنی افراد ساکن در خانواده را تأمین کند. افراد مورد مطالعه از 

ل بیانگر آن است که کنترل بعضی از این اند. در ضمن خروجی جدو کاررفته و کیفیت مسکن خود ناراضی مصالح به

گردد. درنهایت، با توجه به  متغیرها به خارج از مدیریت درونی روستا و به نهادهای متولی خارج از اختیارات روستا برمی

کالبدی خانوارهای  -های فیزیکی ای و ارتقای مؤلفه ها، فرضیة سوم مبنی بر رابطة بین توسعة زراعت گلخانه یافته

 شود. ایی تأیید میروست

 گیرینتیجه

های مدرن برای مقابله با تغییرات جوی اثرگذار بر گیاهان همانند گرمازدگی و سرمازدگی و  ای یکی از شیوه کشت گلخانه

های  های جدی در بخش های اخیر که موجب چالش سالی آبی و خشک با توجه به بحران کمشود.  آبی محسوب می کم

خش کشاورزی شده است و اینکه باالبودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی یکی از خصوص ب مختلف استان به

های اخیر  شود، برای رفع این مشکل در سال های زیرزمینی می شدن و کاهش سطح آب ترین عوامل خشک مهم

تأکید قرار  ای مورد فشار و نیز کشت گلخانه های بزرگ و کوچک آبیاری تحت راهکارهای متعددی از جمله اجرای طرح

ای در معیشت پایدار خانوارهای روستایی  در این راستا در این تحقیق به موضوع توسعة زراعت گلخانه گرفته است.

های طبیعی با گسترش و ترویج زراعت  پرداخته شد. اولین فرضیة پژوهش چنین بیان شد که ارتباط معنادار بین توان 

وایتنی استفاده شد. این  منظور آزمون این فرضیه از آزمون مان ان وجود دارد. بهای در روستاهای دهستان دلند رامی گلخانه

خیز و مستعد کشاورزی است با دسترسی بسیار مناسب و بستری  منطقه با توجه به اقلیم بسیار مساعد دارای اراضی حاصل

د آمده است. با توجه به شرایط آب و وجو مسطح که از آبرفت رودهای متعدد دائمی و فصلی، که در ناحیه جریان دارند، به

ای جز تولید به روش  مشکالت کمبود منابع آبی، برای تأمین امنیت غذایی جمعیت کشور چارهو  سالی، هوایی، خشک

های کشاورزی و  ای برای توسعة شهرک های استان شرایط ویژه ای نداریم که در این حوزه و بیشتر شهرستان گلخانه

آمده، با سطح اطمینان بسیار باال این  دست ای وجود دارد. لذا، با توجه به نتایج به های گلخانه خصوص در حوزة کشت به

 فرضیه تأیید شد.

های اقتصادی و اجتماعی  ای و بهبود مؤلفه در فرضیة دوم پژوهش به رابطة معنادار بین توسعة زراعت گلخانه

 1۳۹6بیشتر متغیرها رابطة معناداری وجود دارد. تا سال آمده در  دست خانوارهای روستایی پرداخته شد و بر اساس نتایج به

هزار متر مربع افزایش یافته  200ای در استان بوده و االن به بیش از  هزار متر مربع سطح زیر کشت گلخانه 12در حدود 

دومین رتبه در جذب شود. استان گلستان  هکتار بالغ می 1500ها در برنامة هفتم به  بینی توسعة گلخانه است و پیش

ای را دارا بوده است. با وجود این، هنوز تعداد زیادی از  تسهیالت مصوب کارگروه ملی برای توسعة کشت گلخانه

متقاضیان منتظر دریافت اعتبارات الزم برای توسعة این فعالیت هستند. از لحاظ اقتصادی، نبود امکانات کافی در محدودة 

های  روش، نبود پایانة متمرکز برای ارائة خدمات از تهیة نهاده تا فروش محصوالت، وثیقهبازار فمورد مطالعه، مشکالت 
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سنگین بانکی، انتخاب محل مناسب گلخانه، مدیریت علمی، مساحت و استحکام سازه، انتخاب نوع محصول، فرایند 

تر  و به تدابیر جدی اند این فعالیتهای توسعة  از جمله چالش اندازی بورس محصوالت کشاورزی طوالنی دریافت وام، و راه

صورت سنتی در ابعاد کوچک با  ای نیاز است. بنابراین، این شیوة کشت همچنان به در راستای رشد و توسعة زراعت گلخانه

تر بسیار منطقی و مطلوب خواهد بود، زیرا  رشد سریعی در حال گسترش است. اما کارایی این نوع کشت در ابعاد بزرگ

طبیعی محدوده چنین شرایطی را فراهم کرده است. البته، ناگفته نماند که در زمینة اقتصادی نسبت به  های قابلیت

برای ایم.  ای در فصول مختلف بوده های گذشته شاهد افزایش درآمد نسبتاً مطلوب و تنوع محصوالت تولید گلخانه سال

گذاران سخت  سرمایه است که شرایط را برای سرمایههزار تومان  ۳00تا  250احداث هر یک متر مربع گلخانه نیاز به 

ای نیز مطرح است که باید بازار مطمئن و  کرده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بازرگانی محصوالت گلخانه

رج تواند زمینه را برای تولید پایدار محصول در خا فقط می ها نه پایداری برای این نوع محصوالت ایجاد کرد. توسعة گلخانه

تواند به صادرات محصول نیز نگاهی جدی داشته باشد. از طرفی، شایان ذکر است با توجه  از فصول فراهم کند، بلکه می

توان در جهت پایدارکردن این فعالیت نسبت به گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و  به تحقیقات نگارندگان می

ها، که  خصوص روس گذاران خارجی به ین با توجه به تمایل سرمایهخصوص بازار پُررونق روسیه اقدام کرد و همچن به

توان در شرایط تحریمی نسبت به تولید و صادرات غیرنفتی در  گذاری در این فعالیت دارند، می عالقة زیادی به سرمایه

از لحاظ  ای نمود. ای کرد و از این پتانسیل دوطرفه استفادة بهینه ای اقدام ویژه بخش کشاورزی خصوصاً زراعت گلخانه

مستقل، وجود این رابطه تأیید شده است  Tوایتنی و  های مان آمده از آزمون دست های اجتماعی بر اساس نتایج به شاخص

گذاری آنان در کسب و  های اجرایی و سرمایه گیری و فعالیت مندی روستاییان در تصمیم و میزان مشارکت و عالقه

 ای بیشتر شده است. خصوص در بین روستاییان دارای زراعت گلخانه کارهای مختلف نسبت به گذشته به

کالبدی خانوارهای  -های فیزیکی ای و ارتقای مؤلفه در سومین فرضیه به بررسی رابطه بین توسعة زراعت گلخانه

ارای رابطة معنادار ها د آمده، فرضیه در بعضی گویه دست وایتنی پرداخته شد. طبق نتایج به روستایی با استفاده از آزمون مان

ای و روستاییان فاقد زراعت  است، ولی در بیشتر متغیرهای کالبدی تفاوت چندانی بین روستاییان دارای زراعت گلخانه

ها شاهد تغییرات بنیادی  توان با افزایش مساحت گلخانه ها مشاهده نشد که می گلخانه به علت فضا و مساحت کم گلخانه

ای و همچنین  های گلخانه برداران دربارة کشت لبدی روستاییان بود. دانش اندک بهرههای فیزیکی و کا در مؤلفه

تر  ها را کند کرده است. نبود دانش عاملی است که امکان ایجاد ارتباطات گسترده گذاری کالن روند توسعة گلخانه سرمایه

ین مسئله و ارتقای روابط علمی، باید کند. برای حل ا با مراکزی مانند مرکز علم و فناوری استان را هم محدود می

های کشاورزی استان را به این سمت هدایت کرد تا هم خودشان در این زمینه فعال شوند هم  آموختگان رشته دانش

(، 1۳۹0حسینی نقوی ) های های این پژوهش نیز با یافته بتوانند این دانش را به سایر کشاورزان انتقال دهند. یافته

(، رجبی تهرانی و همکاران 1۳۹4(، چوبچیان و همکاران )1۳۹0(، ودادی )1۳۹4قنبری و همکاران ) (،1۳۹8علیخانی )

 های مطالعات قبلی است. ( مطابقت دارد و تأییدکنندة یافته1۳۹5)

ها، شناخت،  نمودن این توان ای دارد، برای بالفعل چون دهستان مورد مطالعه در زمینة کشاورزی استعدادهای بالقوه

 27های اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مادة  ای با توجه به سیاست های گلخانه گذاری در بخش کشت ریزی، و سرمایه مهبرنا

های منطقه برای شکوفایی و توسعة  ها و مزیت شود. بنابراین، استفادة مطلوب از پتانسیل  قانون توسعة کشور توصیه می

 ی ضروری است.جانبة روستاهای دهستان دلند امر متوازن و همه

ساله دارد. بهتر است در این مناطق  ای دهستان دلند استعداد خوبی برای زراعت آبی یک قسمت دشتی و جلگه

 های اصلی انجام گیرد و کشت گیاهان دارویی در منطقة کوهستانی آن انجام شود. کشت
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زار فروش از موارد مهمی حمایت مالی و اختصاصی مسئوالن در جهت حل مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و با

ها و ماندگاری جمعیت در نواحی  های همجوار در جهت توسعة گلخانه توان با درایت و گشایش بازار استان است که می

 های مهمی برداشت. روستایی گام

ای با توجه به نیاز کمتر این نوع کشت به آب در جهت مدیریت آب با  ترویج و تشویق روستاییان به کشت گلخانه

شود. کاهش مصرف آب، کنترل بهتر و   توجه به کاهش نزوالت جوی و منابع آب زیرزمینی از اهم ضروریات تلقی می

برابری میزان عملکرد در واحد سطح در مقایسه با کشت در فضای باز و  12تا  10ها، افزایش  تر آفات و بیماری راحت

در فضای باز به ازای تولید هر ولید محصوالت کشاورزی است. های ت امنیت غذایی مردم از جمله فواید ایجاد این خانه

تا  45ای به ازای هر کیلو  شود، اما در روش گلخانه لیتر آب مصرف می 450تا  400کیلو سبزی و صیفی به طور متوسط 

 لیتر آب نیاز است. 60

 پیشنهادها

 های پرورش سبزیجات؛ ـ استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدروپونیک، مانند گلخانه

ـ کشت محصوالت مناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت خاک و آب در محدودة مورد مطالعه با توجه به وجود مراکز 

 علمی معتبری همچون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛

فرسایش خاک، و کاهش شدن زمین،  قوت های نوین و مناسب کشت جهت جلوگیری از کم عنوان شیوه ها به گلخانهـ 

 ها؛ شوند. تغییر الگوی کشت به سمت گلخانه  های زراعی تلقی می خیزی زمین حاصل

 ای؛ کردن محصوالت زراعی و گلخانه ـ بیمه

 شده )بذر، کود، سم، تأمین سوخت، و ...( توسط جهاد کشاورزی؛ های جدید و اصالح ـ ارائة نهاده

ای ایجاد و توسعة صنایع روستایی )تبدیلی، کوچک، و دستی( در راستای گذاری بر ـ جلب مشارکت مردم در سرمایه

 کشاورزی؛

ای محصوالت توسط جهاد  خصوص مزایای شیوة گلخانه های آموزشی در زمینة کشت و زرع و به ـ برگزاری کالس

 کشاورزی؛

 خانوارهای روستایی؛ ـ کشت گیاهان و محصوالت استراتژیک و سودآور در راستای معیشت پایدار و افزایش درآمد

 خصوص ویالسازی در این اراضی. های مرغوب کشاورزی و به ـ جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین

 منابع
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