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مقدمه
معیشت پایدار روستایی در چند دهة اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی توسعه در ایران و بیشتر کشورهای در حال
توسعه بوده است .در بسیاری از کشورها ،الگوی معیشت پایدار روستایی بهعنوان راهبردی بااهمیت برای توسعة روستایی
تجربه شده است .برای ایجاد تغییر و حرکت سریع و مستمر در راه پیشرفت ،باید همزمان و همسو و هماهنگ همة منابع
و امکانات موجود را برای پیشرفت متناسب همة اقشار در تمام سطوح جوامع روستایی و در همة زمینهها (اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی  )...بهکار گرفت تا با ایجاد محیطی مناسب بستر الزم برای بازسازی ،نوسازی ،و بهبود زندگی و رونق
فعالیتهای اقتصادی اعضای جامعه فراهم شود .همچنین ،میتوان گفت معیشت پایدار روستایی یک استراتژی برای
اصالح وضع اقتصادی و اجتماعی مردم فقیرتر جامعه است و برای خارجکردن روستا از انزوا گزینة مناسبی است
(جهانتیغ .)47 :1۳۹0 ،همچنین ،رابط ة توسعة روستایی و توسعة کشاورزی بیش از هر چیز تحت تأثیر تغییرات اجتماعی،
اقتصادی ،و محیطی قرار گرفته است و بر منابع کشاورزی بهویژه منابع محدود کشاورزی سنتی فشار روزافزونی وارد
آورده است .این شرایط بیتردید روستا و روستاییان را تحت تأثیر قرار میدهد (نوری و همکاران.)688 :1۳۹5 ،
محیطهای جغرافیایی متفاوت پتانسیلها و الگوهای متفاوتی در زمینههای مختلف بهویژه در زمینة معیشت و فعالیت
ساکنان آنها ارائه میدهند که توجه به این مهم در برنامهریزیهای محلی و محیطی حائز اهمیت فراوان است .بنابراین،
بررسی ،شناخت ،و تحلیل قابلیت ها و معیشت نواحی روستایی گامی اساسی و مهم در فرایند تدوین برنامهریزیهای
توسعة پایدار روستایی تلقی میشود (توکلی و همکاران .)6۳ :1۳۹5 ،با توجه به اینکه فعالیتهای کشاورزی تعیینکنندة
حیات اقتصادی بسیاری از روستاهای کشور است ،الزم است ،ضمن توسعة بخش کشاورزی ،اقداماتی در زمینة
بهرهبرداری بهینه از قابلیتهای محلی و منطقهای صورت پذیرد (حسینی نقوی .)44 :1۳۹0 ،همچنین ،در طی سالهای
گذشته ،کاهش و افزایش قیمتها ،چشمپوشی از ظرفیتهای منطقه ،چشمپوشی از دانش و اطالعات و تجربة کشاورزان،
بیتوجهی به کشاورزی خردهمالکی ،توجه ناکافی به روستاها ،و عدم بهرهگیری از مشارکت روستاییان چالشهای
عدیدهای بهوجود آورده است (صدرموسوی و همکاران .)2۹4 :1۳۹۹ ،در این راستا یکی از نظامهای نوین کشاورزی که
در پاسخ به افزایش بهرهوری و استفادة بهینه از منابع آب و خاک مطرح شده است نظام تولید گلخانهای است.
محصوالت گلخانه ای از محصوالتی است که در بیشتر نقاط ایران قابلیت گسترش داشته و حتی قابل رقابت در عرصة
جهانی است (جهانیان .)55 :1۳82 ،از مهمترین دالیل اقتصادی برای کشت گلخانه میتوان به افزایش تعداد برداشتها
در سال ،افزایش برداشت محصول نسبت به سطح زیر کشت ،تعیین زمان بهرهبرداری محصول ،کاهش تعداد کارگران ،و
 ...اشاره کرد .از طرفی هم بازار محصوالت کشاورزی هیچ گاه از رونق نمیافتد و همیشه رو به ترقی است .بنابراین ،رشد
جمعیت و اقبال عمومی برای استفاده از محصوالت کشاورزی شاید از مهمترین عوامل وجود همیشگی سود در بازار
محصوالت کشاورزی باشد .با توجه به شرایط اقتصادی کشاورزان و نیاز به افزایش تولید و کسب درآمد باالتر ،الزم است
در روش های تولید محصوالت کشاورزی و باغی تغییراتی ایجاد شود .بنابراین ،ایجاد گلخانه یکی از بهترین تغییراتی
است که میتوان در این حوزه ایجاد کرد.
در راستای افزایش محصوالت کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی ،توسعة کشت گلخانهای گزینة مطلوبی است که در
نواحی روستایی شهرستان رامیان نیز این نوع شیوة کشت بهصورت واحدهای کوچک و سنتی در حال انجام است.
تغییرات آب و هوایی در فصول مختلف و محدودیت گیاهان برای رشد در اثر این تغییرات اصلیترین دلیل برای این
موضوع است که با فراهمکردن محیطی با کمترین ارتباط با محیط آزاد بتوان از محدودیتهای اقلیمی و محیطی رها شد
و در کل فصول به تولید محصوالت کشاورزی دلخواه پرداخت .بنابراین ،یکی از ضرورتهای توسعة کشت گلخانهای
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پایداری تولید و عرضة محصول در طول سال است .بنابراین ،با توجه به ظرفیتهای منطقه به لحاظ کشاورزی ،میتوان
به گسترش و ترویج کشت گلخانهای اهتمام بیشتری داشت و نسبت به توانمندسازی روستاییان اقدامات جدیتری انجام
داد .از ایـن رو ،پـژوهش حاضـر درصـدد یافتن پاسخ به پرسشهای زیر است:
آیا بین توانهای طبیعی با گسترش و ترویج زراعت گلخانهای در نواحی روستایی شهرستان رامیان رابطهای وجود
دارد؟ آیا بین توسعة زراعت گلخانهای و بهبود مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان رامیان
رابطهای وجود دارد؟ آیا بین توسعة زراعت گلخانهای و ارتقای مؤلفههای کالبدی خانوارهای روستایی شهرستان رامیان
رابطهای وجود دارد؟
مطالعات متعددی دربارة موضوع کشت گلخانهای و نقشی که میتواند در تنوع تولید محصوالت کشاورزی و
جلوگیری از صدمات طبیعی به محصوالت کشاورزی و از طرفی در افزایش اشتغال ،بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان ،و
ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی به همراه داشته باشد در خارج و داخل کشور توسط پژوهشگران انجام شده
است که به برخی از این مطالعات اشاره میشود.
جدول.1پیشینةتحقیق 
محقق(سال)
نیکوالیوا ()2018

میرعارف ()2016
فانگ و همکاران
()2014
تانگ و همکاران
()201۳
مصطفی ()2007

علیخانی ()1۳۹8

سجاسی قیداری و
همکاران ()1۳۹5

قنبری و همکاران
()1۳۹4
شرفی و زرافشانی
()1۳۹0
ودادی ()1۳۹0

تهها
یاف 
در تحقیقی با نام «تحلیل کارایی تعاونیهای کشاورزی گلخانهای در روسیه» به مقایسة دو شکل از تولید محصوالت کشـاورزی گلخانـهای بـهصـورت تعـاونی و
غیرتعاونی پرداخته است .براساس نتایج پس از تجزیه و تحلیل ،انتخاب استراتژی برای توسعة تولید در مقیاس کوچک در کشاورزی تولیدات به شـکل غیرتعـاونی
راندمان نسبتاً باالتری را در کشاورزی گلخانهای روسیه نشان داده که در حال حاضر تا حدودی تالشهای ناموفق دولت برای توسـعة همکـاریهـای کشـاورزی
گلخانهای را توجیه میکند.
در پژوهشی به بررسی نقش گلخانهها در بهبود معیشت روستایی و رشد کشاورزی در ولسوالی اینجیل هرات میپردازد .نتایج بیانگر تأثیر گلخانه در تغییرات مثبـت
درآمدی و بهبود وضعیت معیشت جامعة روستایی و سهم بالقوة آن در توسعة روستایی است .این تکنیک پتانسـیل ارائـة محصـوالت تـازة کشـاورزی بـه بازارهـا
بهخصوص در فصول غیرزراعی را داراست .همچنین میتواند مشکل بیکاری در مناطق روستایی افغانستان را با افزایش فرصتهای شغلی کاهش داده و مهـاجرت
جوانان روستایی را کاهش دهد ،لذا قابلیت گسترش در سراسر کشور را دارد.
تحقیقی را بهعنوان حساسیت استراتژی معیشت به سرمایة معیشت در مناطق کوهستانی با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته در مسیر رودخانة مین جیانـگ
کشور چین انجام دادهاند .نتایج نشان میدهد که سرمایههای طبیعی و انسانی با راهبرد معیشتی مزرعه همبستگی مثبتی دارد.
تحوالت معیشت روستایی ناحیة یانگو در فالت لس چین را از طریق کشاورزی گلخانهای بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که به دلیـل انجـامدادن کشـاورزی
گلخانهای ،ناحیة یانگو در بازة زمانی شش سال رشدی  0/15۹را در درآمد سرانة خود تجربه کرده است .همچنین ،اثرهای مثبـت و معنـادار کشـاورزی گلخانـهای
نوین در معیشت مردم این ناحیه شاهدی بر وابستگی کم آنها بر درآمد یارانههاست.
در اثر خود با نام «بهبود درآمد و معیشت خانوارهای روستاهای افغانستان از طریق سیستمهای تولید پایدار برای محصوالت بـاارزش و مصـرف آب کمتـر» بیـان
می کند که برای کمک به کشاورزان افغانستان و تسریع توسعة روستایی پروژة سیستم تولید فشرده برای تولید محصوالت باارزش انجام گرفت ۳5 .تولیدکننـده در
شش استان انتخاب شدند .نتایج بیانگر آن است که تولید محصوالت با کیفیت باال به طرز شگفتانگیزی افزایش یافت و به درآمد بهتر تا  1۳5درصد منجر شد.
در پژوهشی به تحلیل نگرش گلخانهداران دشت ورامین در زمینة کشاورزی پایدار پرداخته است که نتایج نشان داد فقط  ۳0درصد از گلخانهداران نگرش مثبتی به
کشاورزی پایدار دارند .متغیر وابستة این تحقیق نگرش به کشاورزی پایدار بود ه که نمرات حاصل از سنجش نگرش برآورد شد .نتاج آزمون رگرسـیون چنـدمتغیره
نشان میدهد بین متغیر دانش کشاورزی پایدار ،سطح تحصیالت ،استفاده از سازوکارهای عملی ،و اطـالع یـابی بـا نگـرش بـه کشـاورزی پایـدار رابطـة مثبـت و
معنیداری وجود دارد.
در مطالعهای به نام «سنجش سطح داراییهای معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار ،مطالعة موردی :روستاهای شهرستان تایباد» با استفاده آزمون
آماری فریدمن و با اتکا بر داراییها و سرمایههای اصلی (انسانی ،اجتماعی ،مالی ،طبیعی ،و فیزیکی) به این نتیجه رسیدند که بین روستاهای موردمطالعـه از نظـر
برخورداری از داراییهای معیشتی تفاوت معناداری وجود دارد و سهم داراییهای اجتماعی در مقایسه با سایر داراییها بیشتر است که نشان از یکپارچگی و انسجام
اجتماعی در بین روستاهای مورد مطالعه است.
ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیتهای منابع آبی از جمله کشورهایی است که به تجدیدنظر اساسی در ساختار نظام کشت نیازمند است و در این
راستا توسعة کشت گلخانهای میتواند بهعنوان یک راهکار مناسب مطرح باشد که هماکنون مورد توجه قرار گرفته است .نتایج حاصل از پژوهش نشـان مـیدهـد
توسعة کشت گلخانهای در منطقة جیرفت می تواند این منطقه را به سمت و سوی رشد و توسعه و همچنین توسعة مناطق روستایی سوق دهد .با افزایش سطح زیر
کشت محصوالت گلخانهای میتوان به افزایش صادرات محصوالت کشاورزی امیدوار بود.
در تحقیق خود عواملی مانند کمبود منابع طبیعی ،بیکاری ،افزایش جمعیت ،و حوادث طبیعی را از مهمترین عوامل آسیبرسان به معیشت افراد بیان کردهاند.
در پژوهشی به تحلیل آسیبپذیری کشاورزان سبزی و صیفیکار با استفاده از چارچوب معیشتهای روستایی پایدار در شهرستان اسدآباد پرداخته است .نتایج نشان
داد که کشاورزان از ابعاد انسانی ،فیزیکی ،طبیعی ،و اقتصادی آسیبپذیرند .همچنین ،آسیبپذیری با ظرفیت سازگاری کشـاورزان ،تنـوع در راهبردهـای معیشـت
خانوارها و میزان دسترسی به خدمات بیرونی رابطة منفی دارد؛ بهطوریکه با افزایش ظرفیت سازگاری ،میزان درآمد از فعالیتهای غیرکشاورزی افـزایش یافتـه و
سطح آسیبپذیری در دسترسی و ارتباط با نهادهای بیرونی کاهش مییابد.
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با مرور مطالعات انجامگرفته مشخص میشود که در سالهای اخیر کشت محصوالت گلخانهای در بیشتر کشورها و
بهخصوص ایران بهشدت مورد توجه سیاستگذاران ،برنامهریزان ،و حتی بهرهبرداران پیشرو بخش کشاورزی قرار گرفته و
همواره شاهد گسترش و توسعة سطح گلخانهها و تنوع در کشت محصوالت متنوع بودهایم و بر اثرهای مثبت این نوع
کشت تأکید شده است .در این تحقیق نیز از زاویة معیشت پایدار و نقشی که کشت گلخانهای در سرمایههای معیشتی
ساکنان نواحی روستایی ایفا میکند پرداخته میشود.

مبانینظری
از دیدگاه بسیاری از نویسندگان و سازمانهای توسعة بینالمللی ،برای توسعة جوامع محلی ،رهیافتهای گذشته و حال
موفقیتی در کاهش فقر نداشتهاند و تغییر در رویکرد ضروری است .در این میان ،یکی از چارچوبهایی که میتواند
بهصورت جامع راهبردهای افراد در شرایط آسیبپذیری با درنظرگرفتن معیشت آنها را توضیح دهد و بهصورت یک
سیستم پویا هم مداخالت خارجی هم فعالیت ساکنان روستایی را درنظر بگیرد رویکرد معیشت پایدار روستایی است (تانگ
و همکاران .)18 :201۳ ،یکی از محورهای اساسی دستیابی به اهداف توسعة روستایی درک صحیح از معیشت پایدار
است .از این رو ،برای رسیدن به معیشت پایدار روستایی ،الزم است تا حرکت از الگوهای معیشتی سنتی به الگوهای
معیشتی پایدار در جامعة روستایی متناسب با نیازهای جامعة امروزی و ظرفیتهای محیطی انجام گیرد .دستیابی به
معیشت پایدار روستایی بدون توجه به داراییها و سرمایههای معیشتی در روستاها امکانپذیر نیست (اعظمی و هاشمی،
.)5۹1 :1۳۹6
به اعتقاد بسیاری ،چالش آیندة کشاورزی ارگانیک غلبه بر روشهای فعلی تولید محصوالت کشاورزی به سوی
چشماندازی وسیعتر با هدف تغییر سیستم غالب غذایی و زراعی است (تیتتارللی .)1 :2020 ،از طرفی ،محوریت انسان
در فرایند توسعه در مناطق روستایی از مهمترین ابزارهای توسعه بهشمار میآید؛ زیرا ویژگیهای نیروی انسانی به لحاظ
کمی و کیفی از جمله عوامل مؤثر در جریان توسعة روستایی شمرده میشود .افزایش جمعیت و کمبود فعالیتهای
اشتغالزا در نواحی روستایی موجب آسیبپذیری خانوارهای روستایی شده و بیشتر مهاجرت روستاییان به نواحی شهری
بهسبب نبود اشتغال و درآمد برای گذران زندگی خانوار است (مطیعی لنگرودی و همکاران .)67 :1۳۹0 ،رویکرد معیشت
پایدار بهعنوان رویکردی جدید در ارتباط با توسعة روستایی و با هدف کاهش و ریشهکنی فقر روستایی مطرح شده است
(ویسی و نیکخواه .) ۳2۹ :1۳۹7 ،رویکرد معیشت پایدار ،که چارچوب و ابزارهایی برای درک پیچیدگی معیشت مردم و
پاسخهای مناسب به این پیچیدگیها بوده ،در اواخر دهة  1۹۹0با هدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی از اجتماعات
روستایی بهوجود آمد (هورسلی و همکاران .)۳6۳ :2015 ،این روش در یک قالب کلی بهصورت «توانایی یک واحد
اجتماعی بهمنظور افزایش داراییها و تواناییهای خود در مقابله با مشکالت و شوکها در طول زمان» تعریف میشود.
روش معیشت پایدار در ابتدا به دنبال تشخیص و تعیین مهمترین داراییهای معیشتی و تأثیر انواع شوکها (طبیعی،
سیاسی ،و اقتصادی) بر این داراییهاست (مورس و همکاران .)۳ :200۹ ،داراییهای معیشتی به منابع پایة مردم محلی
اشاره دارد .کشاورزی یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد روستایی بهشمار میرود که میتواند نقش مهمی در کاهش فقر
و معیشت پایدار روستایی ایفا کند .بهمنظور تحقق معیشت روستایی در برنامههای توسعة پایدار روستایی ،توجه به
داراییهای پنجگانة معیشت پایدار (انسانی ،اجتماعی ،مالی ،طبیعی ،و فیزیکی) برای توفیق و تداوم برنامههای اجرایی
ضروری است (خسروزادیان و همکاران.)14۳ :1۳۹5 ،
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در تعریف معیشت گفته شده است که معیشت همة کارهایی است که افراد انجام میدهند تا گذران زندگی کنند ،به
داراییها دست یابند ،و آنها را مدیریت کنند .مفهوم معیشت در هیئت مشورتی و نظارتی کمیسیون جهانی محیط زیست
و توسعه مطرح و بهعنوان دسترسی کافی و جریان مناسب غذا و منابع مالی برای برطرفکردن نیازهای اساسی بشر
تعریف شده است (اندرسون .)24 :2002 ،در تعریف انستیتوی توسعة بینالملل بریتانیا ،تأمین معیشت شامل قابلیتها،
داراییها ،و فعالیتهای الزم برای زندگی مطلوب است (کاگ و همکاران .)10 :2012 ،از دیدگاه چمبرز ،زمانی معیشت
پایدار خواهد بود که در مقابل تنشها ،استرسها ،و شوکها مقاوم باشد و قابلیتها و داراییها نهتنها در حال حاضر ،بلکه
برای آیندگان نیز حفظ شود و دیگر اینکه منافع خالصی برای گذران معیشت دیگران در سطوح ملی و محلی در
کوتاهمدت یا بلندمدت ایجاد کند (گروه توسعة بینالملل .)2008 ،در تصویر  1مدل و چارچوب اصلی رویکرد معیشت
پایدار ارائه شده است .اجزای اصلی این رویکرد شامل داراییها ،زمینهها ،شرایط و روندهای استرسزا و شوکآور
(آسیبپذیری) ،فرایندهای نهادی ،و ساختارهای سازمانی است.

سرمایههای



معیشتی










تاثیرات

تقویت کنندهها

محدودیت

تضعیفکنندهها

شکل.1چارچوبنهاییرویکردمعیشتپایدار(فوراکر )2001،

هایآسیبپذیریجامعةروستایی 


زمینه
آسیبپذیری توصیفی از ناامنی در رفاه افراد ،خانواده ،و جامعه در مواجهه با تغییرات محیط خارجی است .چارچوب مفهوم
آسیبپذیری شامل این موارد است:
فصلیبودن


بهعنوان مثال :نوسانات قیمتها و تولیدات ،فرصتهای شغلی.
شوکها


تکانهای واردشدة ناگهانی ،غیرقابل پیشبینی ،و آسیبزا .بهعنوان مثال :درگیری ،جنگ ،بهداشت ،بیماری ،سیل،
طوفان ،خشکسالی ،آفات ،زمینلرزه ،آتشسوزی ،دزدی.
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روندهایبحرانزا


بهطور معمول ،فشارهای فزایندة قابل پیشبینی و مستمر در زمانهای گوناگون .مانند کمبودهای فصلی ،افزایش جمعیت،
کاهش حاصلخیزی خاک ،آلودگی هوا ،روندهای اقتصادی ،محیط زیست ،حکومت و روندهای تکنولوژیک (چمبرز و
کانوی.)10 :1۹۹1 ،
چارچوب آسیبپذیری (یا قرارگرفتن در معرض خطر) کمک میکند به اینکه چگونه مردم درک درستی از موفقیت یا
حفظ معیشت خود در مقابل شوکها ،روندها ،و فصلیبودن داشته باشند (مکدانگ و همکاران .)55 :200۹ ،پنج دسته از
داراییهای سرمایهای شناسایی شدهاند؛ هرچند ممکن است به آنها مواردی مانند سرمایة سیاسی (قدرت و ظرفیت برای
تأثیرگذاشتن بر تصمیمگیری) اضافه شود ،پنج مقولة اصلی عبارتاند از:
سرمایةانسانی

شامل بهداشت ،تغذیه ،آموزش ،دانش و مهارت ،توانایی کار ،ظرفیت سازگاری ،رهبری ،و خالقیت است .سرمایة انسانی
مهارتها را افزایش میدهد و انسان را قادر میسازد در جستوجوی کار یا بهدستآوردن یک یا چند شغل اقدام کند.
سرمایةاجتماعی

شامل شبکهها و ارتباطات ،اعتماد به روابط و تفاهم متقابل و پشتیبانی ،ارزشهای مشترک ،رهبری ،روابط خانوادگی،
ارتباطات قبیلهای و زبانی است که به فرهنگ کمک میکند .بهوجودآمدن اعتماد در سرمایة اجتماعی باعث تسهیل در
اعتماد و همکاری متقابل میشود (فرگوسن.)5 :2012 ،
سرمایةطبیعی

شامل زمین ،آب و منابع آبزی ،درختان و محصوالت جنگلی ،حیات وحش ،گیاهان خودرو و الیاف ،تنوع زیستی ،خدمات
زیستمحیطی ،و مواد معدنی است و مردم از آنها برای تولید و جهت بقا استفاده میکنند .کسانی که تمام یا بخشی از
معاش خود را از منابع طبیعی مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی ،ماهیگیری ،جمعآوری از جنگلها ،استخراج مواد معدنی ،و
 ...بهدست میآورند .سرمایة طبیعی منبع اصلی برای ایجاد معیشت در جامعة روستایی است که میتواند معاش آنها را
حفظ کند.
سرمایةفیزیکی

شامل زیرساختها (حملونقل ،جادهها ،وسایل نقلیه ،سرپناه و ساختمان امن ،تأمین آب و فاضالب ،ارتباطات ،مدارس،
نشریات ،انرژی) ،ابزار و فناوری (ابزار و تجهیزات برای تولید ،بذر ،کود شیمیایی ،سموم دفع آفات ،تکنولوژی سنتی،
ماشینآالت ،ابزار مورد استفاده برای فعالیت ،تراکتور ،گاوآهن) میشود .این سرمایه در کاهش هزینهها مؤثر است و
جابهجایی بین مکانهای مختلف جهت کسب درآمد و ارائة فرصتها را ممکن میسازد .بهعنوان مثال ،جادهها دسترسی
سریع به بازارها را برای خانوارها جهت ارائة تولیدات ممکن میکنند و سبب بهبود معیشت آنها میشوند .خدمات
آموزشی و بهداشتی نیز هزینههای روستاییان را در روستا کاهش میدهند و نیاز مراجعه به نقاط شهری را از بین میبرند
یا برق که برای پمپهای آب استفاده میشود (تیمالسینا.)44 :2007 ،
سرمایةمالی

شامل پول نقد ،داراییها ،پسانداز ،اعتبار و درآمد حاصل از اشتغال ،تجارت ،مقرری و حقوق بازنشستگی ،حوالهها،
دستمزدها و  ...است (سررات .)2 :2008 ،این سرمایه تداوم معاش را برای مردم ممکن میسازد.
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استراتژیهای معیشتی ترکیبی از فعالیتهاست که مردم بهمنظور دستیابی به اهداف خود ،که همان امرار معاش
است ،انتخاب میکنند .این فعالیتها شامل فعالیتهای تولیدی ،سرمایهگذاری ،و انتخاب استراتژیهای تولید است .در
استراتژیهای معشیتی باید به دنبال تصمیمات پشت پردة مردم بهمنظور تقویت جنبههای مثبت این استراتژیها در تقابل
با کاهش محدودیتها بود .هدف از استراتژی های معیشتی برای رسیدن به نتایج معیشت است .معیشت پایدار با هدف
کمک به مردم فقیر جهت دستیابی به پیشرفتهای پایدار در مقابل فقر انجام میگیرد .استراتژیهای معیشتی ممکن
است با احضار منابع طبیعی برای فعالیت ،فعالیت های خارج از مزرعه ،مهاجرت ،و ارسال وجوه ،مقرری ،حقوق
بازنشستگی ،و  ...باشد .انتخاب استراتژی فرایندی پویاست .برای مثال ،در خانوادههای کشاورز ،فعالیتها لزوماً به
کشاورزی محدود نمیشود ،بلکه شامل فعالیتهای دیگری میشود از جمله فعالیتهای غیرکشاورزی و مهاجرت (چه
موقتی چه دائمی) در جهت تنوع درآمد و تنوع نیازها .نتایج معیشت میتواند شامل درآمد بیشتر ،افزایش رفاه ،کاهش
آسیبپذیری ،کاهش نابرابری ،بهبود امنیت غذایی ،و پایداری محیط زیست با استفادة پایدار از منابع طبیعی باعث بهبود
شأن و منزلت انسانی شود (سررات.)۳ :2008 ،
فعالیتهای معیشتی یا استراتژیها به ترکیبی از فعالیتها و انتخابهایی که مردم برای رسیدن به آرزوهای خود در
چارچوب دارایی ،آسیبپذیری ،و سیستمی که در آن زندگی میکنند اشاره میکند .اقدامات میتواند فعالیتهای تولیدی
مانند کار ،برداشت محصول ،و سرمایهگذاریهای کوچک ،یا طرز برخورد نظیر مهاجرت و وامگرفتن باشد .اقدامات به
معنای چگونگی زندگی مردم و واکنش به شوکها و فشارهاست .در بسیاری از مناطق روستایی بقا یا بهبود زندگی مردم
فقط با تکیه بر کشاورزی امکانپذیر نیست ،بلکه اتخاذ طیف وسیعی از استراتژیهای معیشتی الزم است (صحنه:1۳۹0 ،
.)68
پیامدهای معیشتی دستاوردها یا خروجیهای اقدامات معیشتی است .آنها مهماند ،زیرا نشاندهندة فهم داراییهای
بالقوه ،آسیبپذیری ،و سیستمها هستند .پیامدها میتواند در ایجاد انگیزه برای تعیین فعالیتها کمک کند .پیامدها
میتواند در شرایط درآمد ،رفاه ،کاهش آسیبپذیری ،امنیت غذایی ،یا حتی محیط زیست سالم مشاهده شود .پیامدهای
معیشت بازخورد داراییهای پایهای جامعه و تأثیر آسیبپذیری و مفهوم سیستمها در عملکرد آن است (سازمان
غیرانتفاعی توانمندسازی فقرای روستایی.)2005 ،
روشپژوهش 

این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی است .نحوة گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی
(پرسشنامة محققساخته) است .پرسشنامه بر اساس فرضیات تحقیق طراحی و پس از تکمیل به محیط نرمافزاری
 spssوارد و سپس با استفاده از آزمونهای آماری مانوایتنی ،و  Tمستقل تجزیه و تحلیل شد .برای تهیة نقشه از
سیستم اطالعات جغرافیایی  ArcGisاستفاده شده است.

جامعةآماری،حجمنمونه،وروشنمونهگیری

در این پژوهش جامعة آماری تحقیق حاضر را همة  6188خانوار ساکن در نواحی روستایی دهستان دلند ،که به امر
کشاورزی میپردازند ،تشکیل میدهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  ۳65سرپرست خانوار جهت
پرسشگری انتخاب و تکمیل و تجزیه و تحلیل شده است .توزیع پرسشنامه در سطح سراسر روستاهای دهستان دلند
بهصورت تصادفی ساده انجام گرفت .همچنین ،سرپرستان خانوارها در قالب دو گروهـ روستاییان دارای زراعت گلخانهای
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( )155و روستاییان فاقد زراعت گلخانهای ()210ـ مطالعه شدهاند .روایی پرسشنامه با استفاده از آرای استادان دانشگاهی
گروه جغرافیا و علوم اجتماعی و کارشناسان جهاد کشاورزی ( 21نفر) تأیید شد .برای سنجش پایایی ابزار پرسشنامه ،از
ضریب آلفای کرونباخ برای سی پرسشنامة ابتدایی جهت ورود به مرحلة اصلی استفاده شده و مقدار آن  8۳درصد
بهدست آمده است .متغیرهای تحقیق نیز با توجه به فرضیههای تحقیق در ابعاد توانهای طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و
کالبدی طراحی و تحلیل شد.
جدول.2روستاهایدهستاندلندبرایتکمیلپرسشنامه 
روستا
گلند
میانکاله
اسالمآبادع
حسینآباد
سیداحمد
اوخلی باال
دریا

خانوار
688
171
102
11۳
76
102
6۳

نمونه
42
10
6
6
4
6
4

روستا
تاتار سفلی
سفیدچشمه
اهللآباد
چاله پلرز
کلو
حاجینظر
حاجسید

خانوار
54۳
175
62
71
1۹5
۳0
47

نمونه
۳2
10
4
4
11
2
۳

روستا
زینبآباد
اسالمآباد
چمران
توحیدآباد
اوخلی پایین
فجر
-

خانوار
1200
۹۹
40
46
11۳
118
-

نمونه
75
5
2
2
6
7
-

روستا
نارکالته
توران فارس
توران ترک
قرهقاچ
فرودگاه
سرتپه
-

خانوار
207
872
۳22
576
۹1
66
-

نمونه
12
51
18
۳4
5
4
-

مأخذ:محاسباتنگارندگان،1398،سرشمارینفوسومسکنسال 1395
جدول.3متغیرهایموردبررسی 
شاخص
توانهای
طبیعی
مؤلفههای
اقتصادی و
اجتماعی
مؤلفههای
کالبدی

متغیر
وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،دسترسی آسان و گسترده به زمین ،دسترسی آسان به منابع آب ،نبود محدودیتهای مکانی برای توسعة فعالیـت،
نوع اقلیم و وضعیت خاک منطقه ،کاهش نیاز آبی محصوالت کشاورزی ،آلودگیهای محیطی ،کیفیت محیط زیست
ایجاد فرصت های شغلی جدید و میزان رضایت در بخش کشاورزی ،افزایش و میزان رضایت از درآمـد در بخـش کشـاورزی ،افـزایش رانـدمان تولیـد
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 اشـتغال
غیر کشاورزی و میزان رضایت از آن در روستا ،افزایش انگیزة ماندگاری روستاییان ،میزان مشارکت و عالقـهمنـدی در تصـمیمگیـری و فعالیـتهـای
اجرایی در روستا ،افزایش عالقهمندی به در اختیار قراردادن تجربة کاری به سایر روستاییان ،امنبودن روستا به لحاظ محـیط سـرمایهگـذاری ،افـزایش
همبستگی و انسجام اجتماعی در بین روستاییان ،ترجیح راهاندازی کسب و کار در روستا نسبت به شهر ،میزان رضایت از کیفیت زندگی
مالکیت مسکن ،وضعیت مسکن ،متراژ مسکن ،قدمت مسکن ،میزان رضایت از مصالح استفادهشده در مسکن ،میزان رضایت از کیفیت مسکن ،نوع راه
ارتباطی ،میزان رضایت از نحوة دفع آبهای سطحی روستا ،میزان رضایت از نحوة دفع زباله و پسماند در روستا ،تغییر کاربری اراضی روستا

منبع:مطالعاتنگارندگان 1398،

محدودۀموردمطالعه
شهرستان رامیان ،با مساحت  7۳/780کیلومتر مربع ،در  55درجة طول شرقی و  ۳7درجة عرض شمالی در جنوب شرقی
استان گلستان واقع شده است .به لحاظ تقسیمبندی سیاسی ،شهرستان رامیان دارای دو بخش مرکزی رامیان و فندرسک
است و دارای چهار دهستان دلند ،فندرسک شمالی ،فندرسک جنوبی ،و قلعة میران .دهستان دلند از دهستانهای واقع در
بخش مرکزی شهرستان رامیان و دارای  26آبادی دارای سکنه است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان،
 .)1۳۹5دهستان دلند جزو مناطق پُرجمعیت شهرستان رامیان و بر اساس سرشماری سال  20754 ،1۳۹5نفر (6188
خانوار) بوده است (مرکز آمار ایران.)1۳۹5 ،
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شکل.2موقعیتدهستاندلند 1398،

ویژگیهایفردی

نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای فردی خانوارهای روستایی نشان میدهد میانگین سنی سرپرست خانوارها در بین
روستاییان دارای زراعت گلخانهای ردة سنی  60-40سال با  21/4درصد است و در بین روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی  40-20سال با  ۳4/2درصد است 76/7 .درصد پاسخدهندگان مرد و  2۳/۳درصد زن
است ۹4 .درصد پاسخدهندگان متأهل و  6درصد مجردند .از نظر تحصیالت پاسخگویان 12/1 ،درصد بیسواد18/۹ ،
درصد ابتدایی 1۹/5 ،درصد راهنمایی 24/۹ ،درصد متوسطه 5/8 ،درصد فوق دیپلم ،و  18/۹درصد لیسانس و باالتر هستند.
در زمینة اشتغال طبق اطالعات بهدستآمده از اهالی روستاهای هدف ،بیشترین فعالیت اقتصادی روستا شغل کشاورزی با
 42/2درصد و کمترین فعالیت دامداری با  ۳/7درصد بوده است.
.تحصیالتواشتغالپاسخگویان 

جدول4
تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر

تعداد
44
6۹
71
۹1
21
6۹

درصد
12/1
18/۹
1۹/5
24/۹
5/8
18/۹

اشتغال
کشاورز
دامدار
کارمند
کارگر
خانهدار
آزاد

تعداد
154
14
62
50
61
24

درصد
42/2
۳/7
17/۳
1۳/6
16/7
6/5

مأخذ:یافتههایپژوهش 1398،


یافتهها
بحثو 
در این بخش ،برای ارائة یافتههای تحلیلی در راستای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق ،به بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها
و همچنین اطالعات بهدستآمده از برداشتهای میدانی در قالب پرسشنامه از روستاهای مورد مطالعه پرداخته شده
است .بهمنظور دستیابی به اهداف فرضیة اول پژوهش (بین توانهای طبیعی با گسترش و ترویج زراعت گلخانهای
رابطة معناداری وجود دارد) ،با توجه به نوع شاخصهای موجود در مؤلفه طبیعی ،از آزمون مانوایتنی استفاده شده است
که نتایج حاصل در جدول  5ارائه میشود.
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ایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهایبااستفاده


هایطبیعیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه

.مقایسةمیانگینگویه
جدول5

ازآزمونمانوایتنی 

گویه
نوع اقلیم (آب و هوا)
وجود زمینهای
حاصلخیز کشاورزی
دسترسی آسان و
گسترده به زمین زراعی
کاهش نیاز آبی
محصوالت کشاورزی
نبود آلودگیهای
محیطی
رضایت از کیفیت محیط
زیست

گروه

N

روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

151
147
144
1۳6
151
126
144
124
150
18۹
14۹
158

میانگین
رتبهای


مانوایتنی
 U

16۳/75
1۳4/87
15۳/82
126/۳۹
146/12
1۳0/47
145/7۳
121/46
161/52
16۳/۳1
16۳/۳0
145/2۳

سطح

نتیجةآزمون

معناداری

تأیید

رد

8۹47/500

(**) 0/002

*

-

877۳/500

(**) 0/002

*

-

84۳8/000

(*) 0/04۹

*

-

7۳11/000

(**) 0/00۳

*

-

10۹10/000

(*) 0/048

*

-

10۳86/000

(*) 0/024

*

-
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همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،بین مقایسة میانگین گویههای طبیعی دو گروه روستاییان دارای زراعت
گلخانهای و روستاییان فاقد زراعت گلخانهای اختالف معناداری وجود دارد .با توجه به مقدار آمارة مانوایتنی و سطح
معناداری متغیرهای توانهای طبیعی (متغیر مستقل) بر روی متغیر وابسته (توسعه و ترویج زراعت گلخانهای) فرض
تحقیق تأیید میشود .منطقة مورد مطالعه از نظر اقلیمی و وضعیت خاک و حاصلخیزی آن بسیار برای کشاورزی مناسب
است .در سالهای اخیر به علت کاهش نزوالت جوی و کمشدن سفرههای آب زیرزمینی ،روستاییان برای دسترسی به
آب برای کشاورزی با مشکل مواجه شدهاند .بنابراین ،الزم است در زمینة زراعت گلخانهای به علت نیاز کمتر به آب در
این منطقه اقداماتی انجام گیرد که در حال حاضر بهصورت سنتی و در محیطهای کوچک فعالیتهایی رو به گسترش از
سوی روستاییان انجام گرفته است که به علت مزایای این نوع کشت تولید بیش از یک محصول در طول سال ،افزایش
تولید در واحد سطح ،کنترل کیفیت تولید ،صرفهجویی در مصرف آب ،تنظیم تقویم تولید بر اساس نیاز بازار ،و ایجاد
فرصت های متنوع شغلی در افزایش درآمد و معیشت پایدار روستاییان تأثیرگذار بوده است .بنابراین ،ضریب نفوذ این
فعالیت هر سال روندی تصاعدی داشته و انتظار میرود طی دهة آینده کشت غالب در محدودة مورد مطالعه بهصورت
زراعت گلخانهای باشد.
دومین فرضیهای که در ارتباط با نقش توسعة زراعت گلخانهای بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی دهستان دلند
مطرح میشود این است که بین توسعة زراعت گلخانهای و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و
در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از شاخصهای این مؤلفهها پرداخته شد.
در جدول  6بر اساس آزمون ناپارامتریک مانوایتنی ،مقایسة میانگین شاخصهای اقتصادی در بین دو گروه
روستاییان دارای زراعت گلخانهای و روستاییان فاقد زراعت گلخانهای نشان میدهد بین گویههای افزایش درآمد در
بخش کشاورزی ،میزان رضایت از افزایش درآمد در بخش کشاورزی ،وجود تنوع محصوالت تولیدی در فصول مختلف و
میزان رضایت از وجود تنوع محصوالت تولیدی در فصول مختلف اختالف و افزایش راندمان تولید محصوالت و تولید
مداوم آن و میزان رضایت از افزایش راندمان تولید محصوالت تفاوت معناداری وجود دارد .با مقایسة درآمد روستاییان
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دارای زراعت گلخانهای نسبت به روستاییان فاقد زراعت گلخانهای میتوان به تفاوت درآمدی بین  5الی  10برابری اشاره
کرد که میتوان با تغییر رویکرد از کشت سبزیجات و صیفیجات به سمت کشت گیاهان دارویی و زینتی و تولید قارچ
این تفاوت را به بیش از  10برابر نیز تغییر داد .از طرفی ،میتوان به ازای هر هکتار گلخانه  10شغل مستقیم و  20شغل
غیرمستقیم ایجاد و برای نیروهای فاقد کار روستایی و تحصیلکردگان رشتههای کشاورزی مشاغل مناسب و پُردرآمد
ایجاد کرد.
ایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهایبااستفادهازآزمون


هایاقتصادیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه

.مقایسةمیانگینشاخص
جدول6
مانوایتنی


گویه
افزایش درآمد در بخش کشاورزی
میزان رضایت از افزایش درآمد در
بخش کشاورزی
افزایش راندمان تولید محصوالت و
تولید مداوم آن
میزان رضایت از افزایش راندمان
تولید محصوالت و تولید مداوم آن
وجود تنوع محصوالت تولیدی در
فصول مختلف
میزان رضایت از وجود تنوع
محصوالت تولیدی در فصول مختلف

گروه

N

روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

1۳7
1۳5
145
1۹4
150
1۹8
152
168
15۳
201
124
157

میانگین

مانوایتنی


سطح

رتبهای

118/42
154/85
180/۳5
162/26
181/16
16۹/45
168/44
15۳/۳2
165/64
186/5۳
100/86
186/47

نتیجةآزمون

U

معناداری

تأیید

رد

6770/500

(**)
0/00۳

*

-

12564/000

(*) 0/04۹

*

-

1۳851/000

(*) 0/002

*

-

11561/000

(*) 0/002

*

-

1۳562/000

(*) 0/0۳2

*

-

1۹72/000

(*) 0/048

*

-
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ایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهایبا


هایاجتماعیبینروستاییاندارایزراعتگلخانه

.مقایسةمیانگینشاخص
جدول7
استفادهازآزمونمانوایتنی 

گویه
افزایش انگیزة ماندگاری روستاییان
میزان مشارکت و عالقهمندی در
تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی در
روستا
افزایش عالقهمندی به در اختیار
قراردادن تجربة کاری به سایر
روستاییان
امنبودن روستا به لحاظ محیط
سرمایهگذاری در زمینة زراعت
گلخانهای
افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی
در بین روستاییان
ترجیح راهاندازی کسب و کار در روستا
نسبت به شهر در زمینة زراعت
گلخانهای
مأخذ:یافتههایپژوهش 1398،


گروه

N

میانگین
رتبهای


روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای

14۳
170
147

157/2۹
156/76
157/۹7

روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

1۹۳

180/05

روستاییان دارای زراعت گلخانهای

150

168/۹0

روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

1۹7

177/88

روستاییان دارای زراعت گلخانهای

15۳

1۹7/81

روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

20۹

16۹/56

روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای

15۳
202
151

1۹0/58
168/48
2۳6/۹0

روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

200

1۳0/02

وایتنیU

سطح
معناداری

مان

1212۳/000

)ns( 0/۹54

نتیجة
آزمون
تأیید

رد

-

*

12۳4۳/000

(*) 0/0۳2

*

-

14010/500

)ns( 0/۳۳6

-

*

1۳4۹۳/500

(**) 0/005

*

-

1۳52۹/000

(*) 0/022

*

-

570۳/500

(**) 0/000

*

-
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طبق اطالعات مندرج در جدول  ،7میزان اثرگذاری مؤلفههای اجتماعی بین دو گروه (روستاییان دارای زراعت
گلخانهای و روستاییان فاقد زراعت گلخانهای) با آزمون ناپارامتریک مانوایتنی مقایسه شده است و نشاندهندة اختالف
معناداری بین گویههای میزان مشارکت و عالقهمندی در تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی در روستا ،امنبودن روستا به
لحاظ محیط سرمایهگذاری در زمینة زراعت گلخانهای ،افزایش همبستگی ،انسجام اجتماعی در بین روستاییان ،و ترجیح
راهاندازی کسب و کار در روستا نسبت به شهر در زمینة زراعت گلخانهای است و بین گویههای افزایش انگیزة ماندگاری
روستاییان و افزایش عالقه مندی به در اختیار قراردادن تجربة کاری به سایر روستاییان رابطه معناداری وجود ندارد .وجود
مشکالت زیاد در روستاها باعث میشود افراد انگیزة کمی برای ماندن در روستا داشته باشند و بیشتر افراد برای
بهدستآوردن شرایط بهتر مهاجرت میکنند .همچنین ،تجارب زیادی در زمینههای مختلف ممکن است نداشته باشند تا
در اختیار دیگران بگذارند .همچنین ،باالترین میانگین رتبه با  2۳6/۹0مربوط به ترجیح راهاندازی کسب و کار در روستا
نسبت به شهر در زمینة زراعت گلخانهای است .بنابراین ،روستاییان به علت داشتن زمین و شرایط مساعدتر روستا از
لحاظ کشاورزی ترجیح میدهند برای ایجاد گلخانه روستای خود را انتخاب کنند تا متحمل هزینة کمتری شوند.
مشارکت
مشارکت مردم در امور روستا میتواند به توسعه و بهبود روستا در سریعترین زمان ممکن کمک کند .مشارکت در
تصمیمگیری توسط مردم روستا در اجرای فعالیتهای عمرانی و توسعة روستایی باعث اولویتبندی در تعیین موضوعات
توسعه توسط خود روستاییان میشود و ازخودبیگانگی نسبت به امور توسعه بهوجود نمیآید .در اجرای طرحها برنامهریزان
میتوانند از مشارکت مردم جهت اجرای طرحها کمک بگیرند .اگر مردم بدانند طرح توسعه با نظر خودشان و برای
بهترکردن زندگی خودشان بهاجرا درمیآید ،در طرح توسعه شرکت میکنند .این مشارکت ممکن است به اشکال گوناگون
باشد .برخی بهصورت مالی ،برخی بهصورت یدی ،برخی بهصورت فکری ،برخی بهصورت طراحی و مدیریت ،و عدة
دیگری هم در نگهداری پروژه شرکت میکنند.
ایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهایبااستفادهازآزمونT


.مقایسةمیانگینمشارکتروستاییاندارایزراعتگلخانه
جدول8
مستقل 
مشارکتدرکمکبه
دهیاری
مشارکت مالی (ریال)
مشارکت یدی (نفر روز)
مشارکت مشورتی (ساعتی در
هفته)

گروه

میانگین

مقدارT

روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

17081۹/۳۹80
18000/000
1/658۹
0/8400
1۹/6۹57
6/4800

7/40۳
1۳/1۹5
2/627
۳/584
6/۹40
۹/88۳

سطحمعناداری

نتیجةآزمون
تأیید

رد

(**) 0/000

*

-

(**) 0/000

*

-

(**) 0/005

*

-

مأخذ:یافتههایتحقیق 1398،


بر اساس آزمون  Tمستقل در جدول  ،8بین دو گروه روستاییان دارای زراعت گلخانهای و روستاییان فاقد زراعت
گلخانهای تفاوت معناداری بین گویههای مشارکت مالی ،مشارکت یدی ،و مشارکت مشورتی وجود دارد .بررسی و ارزیابی
مشارکت مردم در جریان تهیه و اجرای طرحهای توسعه حاکی از آن است که میزان مشارکت روستاییان دارای زراعت
گلخانهای بیشتر از گروه روستاییان فاقد زراعت گلخانهای است .باید دقت کرد جلب مشارکت اجتماعی روستاییان به دلیل
تغییر رویکرد دولتها و تغییر برنامهها باعث عدم هماهنگی دانش و بینش جامعة روستایی نشود ،توسعة روستایی با

نقشتوسعةزراعتگلخانهایدرمعیشتپایدار  ...


167

چالشهایی مانند مهاجرت ،بیکاری ،تخلیة روستاها مواجه نشود ،و صرف مشارکت محدود به مشارکت مالی روستاییان
نشود .درنهایت ،با توجه به خروجی جدولها ،فرضیة دومـ رابطة بین توسعة زراعت گلخانهای و بهبود مؤلفههای اقتصادی
و اجتماعی خانوارهای روستاییـ تأیید میشود.
فیزیکی-کالبدی
بهمنظور دستیابی به اهداف فرضیة سوم پژوهش (بین توسعة زراعت گلخانهای و ارتقای مؤلفههای فیزیکی -کالبدی
خانوارهای روستایی رابطة معناداری وجود دارد) ،با توجه به نوع شاخصهای موجود در مؤلفههای فیزیکی -کالبدی از
آزمون مانوایتنی استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  ۹مشاهده میشود.
ایوروستاییانفاقدزراعتگلخانهای


بینروستاییاندارایزراعتگلخانه
جدول.9مقایسةمیانگینمتغیرهایفیزیکی-کالبدی
بااستفادهازآزمونمانوایتنی 

گویه

گروه

N

دسترسی آسان به روستاهای
اطراف و شهر

روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای
روستاییان دارای زراعت گلخانهای
روستاییان فاقد زراعت گلخانهای

15۳
20۳
15۳
201
152
168
154
210
15۳
207
144
180
15۳
20۹
15۳
204
154
205

دسترسی راحت به وسایل
حمل و نقل و جابهجایی
برخورداری از ابزارهای اولیة
فعالیت
دسترسی به خدمات آموزشی
و بهداشتی
برخورداری از امکانات اولیه
(آب ،برق ،گاز)
میزان رضایت از نحوة دفع
آبهای سطحی روستا
میزان رضایت از نحوة دفن و
دفع زباله و پسماند در روستا
تغییر کاربری زمینهای روستا
در چند سال اخیر
میزان رضایت از مصالح
استفادهشده در مسکن

میانگین
رتبهای

16۳/۳7
18۹/۹0
165/64
186/5۳
168/44
15۳/۳2
178/۹8
185/08
178/72
181/82
177/84
150/2۳
174/28
186/7۹
17۹/71
178/47
182/77
177/۹2

مانوایتنیU

سطح

نتیجةآزمون

معناداری

تأیید

رد

1۳214/500

(**) 0/005

*

-

1۳562/000

(*) 0/0۳2

*

-

11561/000

(*) 0/00۳

*

-

15628/000

)ns( 0/551

-

*

15562/500

)ns( 0/700

-

*

10751/500

(**) 0/004

*

-

1488۳/500

)ns( 0/176

-

*

154۹7/500

(*) 0/002

*

-

14744/500

(*) 0/002

*

-

مأخذ:یافتههایپژوهش 1398،


طبق اطالعات مندرج در جدول  ،۹مقایسة میزان اثرگذاری مؤلفههای فیزیکی -کالبدی بین دو گروه روستاییان
(دارای زراعت گلخانهای و فاقد زراعت گلخانهای) با آزمون ناپارامتریک مانوایتنی نشاندهندة تفاوت معناداری بین
گویه های دسترسی آسان به روستاهای اطراف و شهر ،دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل و جابهجایی و میزان رضایت
از نحوة دفع آبهای سطحی روستا ،برخورداری از ابزارهای اولیة فعالیت ،تغییر کاربری زمینهای روستا در چند سال
اخیر ،میزان رضایت از مصالح استفادهشده در مسکن وجود دارد .ساکنان روستاهای مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به
روستاهای اطراف و شهر و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل و جابهجایی به علت نزدیکی به شهرهای رامیان،
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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در حدی نیستند که پاسخگوی نیازهای روستاییان باشد و افراد مجبور به مراجعه به شهرهای اطراف میشوند .بسیاری از
روستاهای منطقة مورد مطالعه گاز لولهکشی و سامانة تصفیة آب ندارند .افراد دو گروه در زمینة جمعآوری آبهای
سطحی رضایتمندی دارند .اما در زمینة نحوة دفن و دفع زباله و پسماندها رضایت کافی ندارند زیرا نیمی از روستاهای
مورد مطالعه سامانة جمعآوری زباله ندارند .کاربری اراضی هم در سالهای اخیر تا حدودی تغییر کرده است .همچنین،
مصالحی که در ساخت مسکن روستاهای مورد مطالعه استفاده شده است مصالح کمدوام (خشت و چوب) و نیمه بادوام
(آجر) هستند .استفاده از مصالح بادوام (بتون آرمه) باعث میشود مسکن در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل ،و
بادهای تند و قوی ضریب اطمینان بیشتری داشته باشد و ایمنی افراد ساکن در خانواده را تأمین کند .افراد مورد مطالعه از
مصالح بهکاررفته و کیفیت مسکن خود ناراضیاند .در ضمن خروجی جدول بیانگر آن است که کنترل بعضی از این
متغیرها به خارج از مدیریت درونی روستا و به نهادهای متولی خارج از اختیارات روستا برمیگردد .درنهایت ،با توجه به
یافتهها ،فرضیة سوم مبنی بر رابطة بین توسعة زراعت گلخانهای و ارتقای مؤلفههای فیزیکی -کالبدی خانوارهای
روستایی تأیید میشود.

نتیجهگیری

کشت گلخانهای یکی از شیوههای مدرن برای مقابله با تغییرات جوی اثرگذار بر گیاهان همانند گرمازدگی و سرمازدگی و
کمآبی محسوب میشود .با توجه به بحران کمآبی و خشکسالیهای اخیر که موجب چالشهای جدی در بخشهای
مختلف استان بهخصوص بخش کشاورزی شده است و اینکه باالبودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی یکی از
مهمترین عوامل خشکشدن و کاهش سطح آبهای زیرزمینی میشود ،برای رفع این مشکل در سالهای اخیر
راهکارهای متعددی از جمله اجرای طرحهای بزرگ و کوچک آبیاری تحتفشار و نیز کشت گلخانهای مورد تأکید قرار
گرفته است .در این راستا در این تحقیق به موضوع توسعة زراعت گلخانهای در معیشت پایدار خانوارهای روستایی
پرداخته شد .اولین فرضیة پژوهش چنین بیان شد که ارتباط معنادار بین توانهای طبیعی با گسترش و ترویج زراعت
گلخانهای در روستاهای دهستان دلند رامیان وجود دارد .بهمنظور آزمون این فرضیه از آزمون مانوایتنی استفاده شد .این
منطقه با توجه به اقلیم بسیار مساعد دارای اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی است با دسترسی بسیار مناسب و بستری
مسطح که از آبرفت رودهای متعدد دائمی و فصلی ،که در ناحیه جریان دارند ،بهوجود آمده است .با توجه به شرایط آب و
هوایی ،خشکسالی ،و مشکالت کمبود منابع آبی ،برای تأمین امنیت غذایی جمعیت کشور چارهای جز تولید به روش
گلخانهای نداریم که در این حوزه و بیشتر شهرستانهای استان شرایط ویژهای برای توسعة شهرکهای کشاورزی و
بهخصوص در حوزة کشتهای گلخانهای وجود دارد .لذا ،با توجه به نتایج بهدستآمده ،با سطح اطمینان بسیار باال این
فرضیه تأیید شد.
در فرضیة دوم پژوهش به رابطة معنادار بین توسعة زراعت گلخانهای و بهبود مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی
خانوارهای روستایی پرداخته شد و بر اساس نتایج بهدستآمده در بیشتر متغیرها رابطة معناداری وجود دارد .تا سال 1۳۹6
در حدود  12هزار متر مربع سطح زیر کشت گلخانهای در استان بوده و االن به بیش از  200هزار متر مربع افزایش یافته
است و پیشبینی توسعة گلخانهها در برنامة هفتم به  1500هکتار بالغ میشود .استان گلستان دومین رتبه در جذب
تسهیالت مصوب کارگروه ملی برای توسعة کشت گلخانهای را دارا بوده است .با وجود این ،هنوز تعداد زیادی از
متقاضیان منتظر دریافت اعتبارات الزم برای توسعة این فعالیت هستند .از لحاظ اقتصادی ،نبود امکانات کافی در محدودة
مورد مطالعه ،مشکالت بازار ف روش ،نبود پایانة متمرکز برای ارائة خدمات از تهیة نهاده تا فروش محصوالت ،وثیقههای
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سنگین بانکی ،انتخاب محل مناسب گلخانه ،مدیریت علمی ،مساحت و استحکام سازه ،انتخاب نوع محصول ،فرایند
طوالنی دریافت وام ،و راهاندازی بورس محصوالت کشاورزی از جمله چالشهای توسعة این فعالیتاند و به تدابیر جدیتر
در راستای رشد و توسعة زراعت گلخانهای نیاز است .بنابراین ،این شیوة کشت همچنان بهصورت سنتی در ابعاد کوچک با
رشد سریعی در حال گسترش است .اما کارایی این نوع کشت در ابعاد بزرگتر بسیار منطقی و مطلوب خواهد بود ،زیرا
قابلیتهای طبیعی محدوده چنین شرایطی را فراهم کرده است .البته ،ناگفته نماند که در زمینة اقتصادی نسبت به
سالهای گذشته شاهد افزایش درآمد نسبتاً مطلوب و تنوع محصوالت تولید گلخانهای در فصول مختلف بودهایم .برای
احداث هر یک متر مربع گلخانه نیاز به  250تا  ۳00هزار تومان سرمایه است که شرایط را برای سرمایهگذاران سخت
کرده است .از سوی دیگر ،مباحث مربوط به بازرگانی محصوالت گلخانهای نیز مطرح است که باید بازار مطمئن و
پایداری برای این نوع محصوالت ایجاد کرد .توسعة گلخانهها نهفقط میتواند زمینه را برای تولید پایدار محصول در خارج
از فصول فراهم کند ،بلکه میتواند به صادرات محصول نیز نگاهی جدی داشته باشد .از طرفی ،شایان ذکر است با توجه
به تحقیقات نگارندگان می توان در جهت پایدارکردن این فعالیت نسبت به گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و
بهخصوص بازار پُررونق روسیه اقدام کرد و همچنین با توجه به تمایل سرمایهگذاران خارجی بهخصوص روسها ،که
عالقة زیادی به سرمایهگذاری در این فعالیت دارند ،میتوان در شرایط تحریمی نسبت به تولید و صادرات غیرنفتی در
بخش کشاورزی خصوصاً زراعت گلخانهای اقدام ویژهای کرد و از این پتانسیل دوطرفه استفادة بهینهای نمود .از لحاظ
شاخصهای اجتماعی بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمونهای مانوایتنی و  Tمستقل ،وجود این رابطه تأیید شده است
و میزان مشارکت و عالقهمندی روستاییان در تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی و سرمایهگذاری آنان در کسب و
کارهای مختلف نسبت به گذشته بهخصوص در بین روستاییان دارای زراعت گلخانهای بیشتر شده است.
در سومین فرضیه به بررسی رابطه بین توسعة زراعت گلخانهای و ارتقای مؤلفههای فیزیکی -کالبدی خانوارهای
روستایی با استفاده از آزمون مانوایتنی پرداخته شد .طبق نتایج بهدستآمده ،فرضیه در بعضی گویهها دارای رابطة معنادار
است ،ولی در بیشتر متغیرهای کالبدی تفاوت چندانی بین روستاییان دارای زراعت گلخانهای و روستاییان فاقد زراعت
گلخانه به علت فضا و مساحت کم گلخانهها مشاهده نشد که میتوان با افزایش مساحت گلخانهها شاهد تغییرات بنیادی
در مؤلفههای فیزیکی و کالبدی روستاییان بود .دانش اندک بهرهبرداران دربارة کشتهای گلخانهای و همچنین
سرمایهگذاری کالن روند توسعة گلخانهها را کند کرده است .نبود دانش عاملی است که امکان ایجاد ارتباطات گستردهتر
با مراکزی مانند مرکز علم و فناوری استان را هم محدود میکند .برای حل این مسئله و ارتقای روابط علمی ،باید
دانشآموختگان رشته های کشاورزی استان را به این سمت هدایت کرد تا هم خودشان در این زمینه فعال شوند هم
بتوانند این دانش را به سایر کشاورزان انتقال دهند .یافتههای این پژوهش نیز با یافتههای حسینی نقوی (،)1۳۹0
علیخانی ( ،)1۳۹8قنبری و همکاران ( ،)1۳۹4ودادی ( ،)1۳۹0چوبچیان و همکاران ( ،)1۳۹4رجبی تهرانی و همکاران
( )1۳۹5مطابقت دارد و تأییدکنندة یافتههای مطالعات قبلی است.
چون دهستان مورد مطالعه در زمینة کشاورزی استعدادهای بالقوهای دارد ،برای بالفعلنمودن این توانها ،شناخت،
برنامهریزی ،و سرمایهگذاری در بخش کشتهای گلخانهای با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مادة 27
قانون توسعة کشور توصیه میشود .بنابراین ،استفادة مطلوب از پتانسیلها و مزیتهای منطقه برای شکوفایی و توسعة
متوازن و همهجانبة روستاهای دهستان دلند امری ضروری است.
قسمت دشتی و جلگهای دهستان دلند استعداد خوبی برای زراعت آبی یکساله دارد .بهتر است در این مناطق
کشتهای اصلی انجام گیرد و کشت گیاهان دارویی در منطقة کوهستانی آن انجام شود.
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حمایت مالی و اختصاصی مسئوالن در جهت حل مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و بازار فروش از موارد مهمی
است که میتوان با درایت و گشایش بازار استانهای همجوار در جهت توسعة گلخانهها و ماندگاری جمعیت در نواحی
روستایی گامهای مهمی برداشت.
ترویج و تشویق روستاییان به کشت گلخانه ای با توجه به نیاز کمتر این نوع کشت به آب در جهت مدیریت آب با
توجه به کاهش نزوالت جوی و منابع آب زیرزمینی از اهم ضروریات تلقی میشود .کاهش مصرف آب ،کنترل بهتر و
راحتتر آفات و بیماریها ،افزایش  10تا  12برابری میزان عملکرد در واحد سطح در مقایسه با کشت در فضای باز و
امنیت غذایی مردم از جمله فواید ایجاد این خانههای تولید محصوالت کشاورزی است .در فضای باز به ازای تولید هر
کیلو سبزی و صیفی به طور متوسط  400تا  450لیتر آب مصرف میشود ،اما در روش گلخانهای به ازای هر کیلو  45تا
 60لیتر آب نیاز است.

پیشنهادها
ـ استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدروپونیک ،مانند گلخانههای پرورش سبزیجات؛
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؛
ـ گلخانهها بهعنوان شیوههای نوین و مناسب کشت جهت جلوگیری از کمقوتشدن زمین ،فرسایش خاک ،و کاهش
حاصلخیزی زمینهای زراعی تلقی میشوند .تغییر الگوی کشت به سمت گلخانهها؛
ـ بیمهکردن محصوالت زراعی و گلخانهای؛
ـ ارائة نهادههای جدید و اصالحشده (بذر ،کود ،سم ،تأمین سوخت ،و  )...توسط جهاد کشاورزی؛
ـ جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری برای ایجاد و توسعة صنایع روستایی (تبدیلی ،کوچک ،و دستی) در راستای
کشاورزی؛
ـ برگزاری کالسهای آموزشی در زمینة کشت و زرع و بهخصوص مزایای شیوة گلخانهای محصوالت توسط جهاد
کشاورزی؛
ـ کشت گیاهان و محصوالت استراتژیک و سودآور در راستای معیشت پایدار و افزایش درآمد خانوارهای روستایی؛
ـ جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای مرغوب کشاورزی و بهخصوص ویالسازی در این اراضی.
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