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Nowadays, one of the appropriate ways for self-sufficiency and food security of our country is the de-
velopment and deployment of hydroponic greenhouses. This study is in applied form and in terms of 
method, it is descriptive-analytical. Also using Cochran's formula, 260 employers and hydroponic farm 
workers as well as villagers were selected as a sample population and questioned and finally analyzed 
by using descriptive statistics and Friedman test, gamma correlation analysis matrix and factor analysis 
model in SPSS software environment. The results of the Friedman Test show that the high initial cost of 
hydroponics and lack of skills of farmers are considered the most serious obstacles. Also, the results of 
gamma correlation coefficient matrix analysis indicate that costly hydroponics with the inability of cul-
tivation for many crops, lack of skills of farmers’ significant relationship up to 95% confidence level. The 
results of factor analysis also classified the obstacles to hydroponics in rural areas into four main reasons. 
Among these, institutional/administrative obstacles with 28.16% of eigenvalue variance are considered 
as the most important reason and economic and social obstacles, infrastructural barriers, and environ-
mental barriers are in the next positions, respectively. In addition, the studied components are a total 
of 75.91% of obstacles to hydroponics in rural areas and about 24.9% of the remaining are about factors 
that were not investigated in this study.
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Extended Abstract

1. Introduction

owadays, one of the appropriate ways 
for self-sufficiency and food security 
of our country is the development and 

deployment of hydroponic greenhouses, in which, in ad-
dition to the ground level, the space created inside the 
greenhouse is also used vertically. Although greenhouse 
cultivation, especially hydroponics in Iran, has been con-
sidered as a new technology in recent years, unfortunate-
ly, there are obstacles and problems for investors in rural 
areas which make the developments impossible. Due to N
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the importance of the subject, the general purpose of the 
present study is the investigation of the obstacles to the 
development of hydroponics to prosper agricultural pro-
duction and develop the rural economy.

Gorgan has a privileged geographical position and ex-
cellent climatic conditions due to its location which is be-
tween a vast and fertile plain and mountains covered with 
forests and also its relatively short distance to the Caspian 
Sea. This county is bounded by Aq Qala city from the 
north, Semnan Province from the south, Aliabad County 
from the east, and Kordkuy County from the west. In 
terms of area, Gorgan is 1615.2 square kilometers (7.91 
percent of the province) and the average height of the city 
is 155 meters above sea level. According to the country 
divisions in 2016, it consists of two central parts, Baharan 
and five Rural Districts (Estarabad-e Jonubi, Anjirabad, 
Roshanabad, Estarabad-e Shomali, Qoroq) and 98 vil-
lages. 

2. Methodology

This study is in applied form and in terms of method, 
it is descriptive-analytical based on field studies and the 
statistical population is 12 villages of the central district 
of Gorgan County. After identifying and designing the in-
dicators, a questionnaire was prepared by using Cochran's 
formula. 260 employers and hydroponic farmworkers, as 
well as villagers, were selected as a sample population 
and questioned. The questions examined in this study 
were set on a Likert scale and in five grades (very low, 
low, medium, high, and very high). The reliability of the 
research was obtained by using Cronbach's alpha coef-
ficient for the components studied in the research equal 
to 79.0. The extracted data from the questionnaire were 
finally analyzed by using descriptive statistics and Fried-
man test, gamma correlation analysis matrix, and factor 
analysis model in SPSS software environment.

3. Results

Nowadays, food supply to the country's 85 million peo-
ple and its growing population, and the need to achieve 
self-sufficiency in agricultural production and food secu-
rity, necessitate an increase in agricultural production in 
the country. This requires an alteration in traditional farm-
ing systems and methods, including soil cultivation and 
open field cultivation (cultivation in farm and garden) and 
their replacement with new and high-yield methods such 
as hydroponics. Obviously, to achieve this important goal, 
in the first step, all obstacles to the development of hy-
droponics must be removed and the necessary measures 

in the field of institutional, economic, infrastructural, and 
environmental barriers must be taken into account.

The results of gamma correlation coefficient matrix 
analysis also indicate that the high cost of hydroponics 
items does not show a logical and significant relation-
ship with the lack of support of responsible agencies in 
supporting hydroponic production and lack of sufficient 
loans for the initial start-up of hydroponics. Hence, it can 
be concluded that the main reason for the lack of farmers' 
reception is not the lack of support from the responsible 
agencies or the lack of loan, and the reason for the lack 
of reception should be pursued in other factors. Further-
more, although lack of sufficient water resources or lack 
of access to electricity and gas and environmental incom-
patibility can be considered as obstacles, the results of 
the present study show that they are not considered as a 
serious obstacle to the development of hydroponics in vil-
lages in the central district of Gorgan County. 

The results of factor analysis indicate that obstacles to 
hydroponics in rural areas were classified into four main 
reasons. Among these, institutional/administrative obsta-
cles with 28.16% of eigenvalue variance are considered as 
the most important reason and the second most important 
reason is economic and social obstacles with 25.19% of 
eigenvalue variance. Furthermore, infrastructural barriers 
with 13.18% of the variance and environmental barriers 
with 9.38% of eigenvalue variance are in the next posi-
tions. Based on this, it can be concluded that according to 
the experts’ opinions, investors and villagers, the studied 
components are a total of 75.91% of the total variance of 
hydroponics obstacles in rural areas and about 24.9% of 
the remaining are about factors that were not investigated 
in this study.

4. Discussion

To explain the importance and validity of each of the 
studied components, which are considered as serious ob-
stacles to the development of hydroponics, the Friedman 
Test was used. The results indicate that the high initial 
cost of hydroponics, lack of skills of farmers due to lack 
of training and extension classes, the unwillingness of 
investors to develop hydroponics due to bureaucracy in-
licensing and diversion of capital to the stock exchange, 
the real estate and tenement due to unbridled inflation in 
the country are considered as the most serious obstacles. 
In contrast to the environmental incompatibility of the 
studied villages with hydroponics, lack of electricity and 
gas in the margins of the fields to establish a hall and lack 
of adequate water resources in some villages had the low-
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est effect and are not considered as the obstacles for hy-
droponics.

5. Conclusion

In contrast, costly hydroponics with the inability of cul-
tivation for many crops, lack of skills of farmers due to 
lack of training and extension classes, hydroponics which 
is specialized cultivation, and lack of proper sales mar-
ket for crops have a significant relationship up to 95% 
confidence level. Moreover, costly hydroponics with the 
inability of poor farmers to repay loans, lack of a valid 
guarantor to take out a loan, lack of guarantee for the pur-
chase of crops, the unwillingness of investors to develop 
hydroponics due to bureaucracy in-licensing and diver-
sion of capital to the stock exchange, the real estate and 
tenement due to unbridled inflation in the country and ul-
timately the lack of awareness of many farmers about the 
benefits of hydroponics show a significant relationship of 
99%. It means that in addition to the costly cultivation, 
other factors are also considered as a serious obstacle to 
the development of hydroponics and are related to each 
other in a chain and symmetrical manner.
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امروزه یکی از راه های مناسب برای خودکفایی و امنیت غذایی هر کشوری، گسترش و بهره برداری از گلخانه های هیدروپونیک است. تحقیق 
حاضر به صورت کاربردی بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی و میدانی است. با استفاده از فرمول کوکران،260 نفر از کارفرمایان 
و کارگران مزرعه هیدروپونیک و همچنین روستائیان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون 
فریدمن، تحلیل همبستگی گاما و تکنیک تحلیل عاملی در محیط نرم افزاری SPSS، داده ها مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
نتایج مقایسه میانگین فریدمن نشان داد که باال بودن هزینه اولیه کشت هیدروپونیک و فقدان مهارت کشاورزان باالترین مقادیر را به خود 
اختصاص دادند و به عنوان جدی ترین موانع محسوب می گردند. همچنین نتایج ماتریس تحلیل همبستگی گاما نشان داد باال بودن هزینه 
کشت هیدروپونیک با فقدان مهارت کشاورزان تا سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری با یکدیگر دارند. نتایج تحلیل عاملی نیز موانع 
کشت هیدروپونیک در روستاها را به چهار عامل اصلی دسته بندی کرد. در این بین موانع نهادی/ اداری با 28/16 درصد واریانس مقدار ویژه 
به عنوان مهم ترین موانع شناسایی شدند و بعد از آن به ترتیب موانع اقتصادی و اجتماعی، موانع زیرساختی و موانع محیطی در رتبه های 
بعدی قرار گرفتند. در ضمن مؤلفه های بررسی شده در مجموع 75/91 درصد از موانع کشت هیدروپونیک در روستاها محسوب شده و 

حدود 24/09 درصد باقی مانده مربوط به عواملی هستند که در این پژوهش شناسایی نشدند. 

کلیدواژه ها: 
کشت هیدروپونیک، موانع 

توسعه هیدروپونیک، 
اقتصاد روستایی، توسعه 

اقتصادی، شهرستان 
گرگان

تاریخ دریافت: 17 مرداد 1400
تاریخ پذیرش: 29 آذر 1400

مقدمه

جمعیت رو به رشد جهان و مصرف بی رویه مردم، نگرانی هایی 
پیرامون ظرفیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی آینده 
ایجاد کرده است. پیامدهای فراگیر تغییرات آب وهوایی نیز بر 
تهدیدات پایداری نظام  کشاورزی افزوده است. یافته های مطالعات 
علمی به تازگی نشان می دهند به منظور اینکه تقاضای بیش از 
9 میلیارد  نفری جمعیت جهان در سال 2050 پاسخ داده شود، 
باید تولیدات کشاورزی افزایش قابل توجهی داشته باشد. با توجه 
به رشد باالی جمعیت کشورهای درحال توسعه، افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی در این کشورها باید نزدیک به دو برابر باشد 
 (Hasaninejad تا مواد غذایی موردنیاز جمعیت آن ها تأمین شود
(et al, 2018: 269. بر این اساس اینکه آیا زمین و منابع آبی کافی 

برای تحقق افزایش محصوالت کشاورزی در اختیار است یا خیر، 
نیاز به ارزیابی های گوناگونی در مقیاس جهانی دارد. افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی می تواند از طریق گسترش سطح زیرکشت یا 
بهبود بازدهی برداشت محصوالت باشد. در مقیاس جهانی تقریباً 
90 درصد از افزایش تولیدات کشاورزی ناشی از بهبود بهره وری 
است. اما در کشورهای درحال توسعه گسترش سطح زیرکشت، 
یکی از مهم ترین عوامل کمک کننده رشد تولیدات کشاورزی به 
حساب می آید. ارزیابی های کیفیت زمین حکایت از آن دارد که 
افزایش بهره وری تولید توأم با گسترش سطح زیرکشت می تواند 
 (Kiani نیازهای روبه رشد مواد غذایی جوامع را در آینده پاسخ دهد

 .Salmi & amini faskhoodi, 2018: 7)

بر اساس آمار منتشرشده کمیته ملی آبیاری و زهکشی کشور، 
ایران از نظر اراضی آبی جزء ده کشور اول دنیا است، ولی فقط 
5 درصد اراضی به روش های آبیاری مدرن مجهز شدند. این در 
حالی است که کشورهایی مثل لیتوانی، اتریش، جمهوری چک، 
انگلستان و اسلواکی نزدیک به 100 درصد اراضی، تحت پوشش 

1- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

اقتصادی روستایی )موردمطالعه: بخش  واکاوی موانع گسترش کشت هیدروپونیک در توسعه 
مرکزی شهرستان گرگان(

*علیاکبرنجفیکانی1



836

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4

 (Sadeghlo et al., 2018: 78; آبیاری جدید قرار دارند روش های 
(Sobhani & Goldoost, 2015: 141. متأسفانه ایران جزء کشورهایی 

است که از نظر به کارگیری سامانه های نوین آبیاری در سطح 
پایین قرار دارد و این در حالی است که کشورهایی با سرانه آب 
بیش از ایران، سطح بیشتری را به روش آبیاری مدرن اختصاص 
دادند. برای مقابله با مسئله محدودیت آب در کشاورزی، گسترش 
سامانه های نوین آبیاری باید در اولویت برنامه های توسعه دولت 
 (Maleki & Torkamani, 2015: 68; Farajollah Hosseini قرار گیرد
و  گسترش   .& Dehyouri, 2014: 132; jamshidi et al., 2015: 6)

توسعه این سامانه ها با بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی 
برای  تقاضا  روند  افزایش  به  منجر  که  است  روبه رو  متعددی 
این سیستم ها شده است. به دلیل وجود عوامل متعدد فردی، 
عوامل  کشاورزان،  پیرامون  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فراوانی در پذیرش و تغییر سامانه های آبیاری تأثیرگذار هستند، 
بنابراین شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاست ها به سمت 
آن ها، از جمله راهکارهای اصلی برای پذیرش سامانه های نوین 
 (Motiee Langroudi et al., 2021: 5; آبیاری برای کشاورزان است
(Hasaninejad et al., 2018: 268. از این رو استفاده بهینه از منابع 

آب و استفاده از سامانه های نوین آبیاری مزارع از یک سو و ترویج 
کشت هیدروپونیک از سوی دیگر از اهمیت زیادي برخوردار است 
(Nazemi et al., 2019: 357). عالوه بر محدودیت های آبی، یکی 

دیگر از چالش های اصلی ایران در دستیابی به کشاورزی پایدار، 
از زمین های  قابل توجهی  و منابع خاکی است. مساحت  زمین 
زراعی کشور ایران در گروه نامناسب و بسیار ضعیف قرار دارند. 
دارند،  پایین  بازدهی  نه تنها  زمین ها  این  از  محصول  برداشت 
باشند،  همراه  زیست محیطی   آسیب های  با  است  ممکن  بلکه 
آسیب هایی که در آینده کاهش بیشتر محصوالت را در پی خواهد 
داشت. بر این اساس به نظر می رسد گسترش سطح زیرکشت 
توفیق چندانی در افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی ایران ایجاد 
 .(Alcon et al., 2011: 996; Antwi- Agyei et al., 2012: 328) نکند
با این حال بازتوزیع زمین ها از نامناسب به زمین های مناسب تر 
برای کشاورزی می تواند به بهبود پایداری فعالیت های کشاورزی 
کشور کمک کند. به عالوه افزایش ظرفیت تولید محصوالت غذایی 
از طریق بهره مندی از تجارب مدرن کشاورزی )مانند کشاورزی 
گلخانه ای، فناوری های آبیاری پیشرفته( به خصوص در مناطقی 
با کیفیت پایین زمین شدنی است. سپس به منظور دستیابی به 
اقتدار و برتری غذایی، ایران باید میان منافع خود از امنیت غذایی 
 (Naveen et al., 2014: 56; و پایداری منابع آبی توازن ایجاد کند
برای  (Shresta  & Gopalakristhnan, 2015: 412؛ در حال حاضر 

حل مسئله مذکور کشت گلخانه ای در کشور ایران، به عنوان یک 
تکنولوژی جدید در چند سال اخیر رواج یافته است. اما هنوز 
کشاورزان به دلیل عدم آگاهی کافی از این تکنولوژی، به صورت 
صحیح نمی توانند از آن بهره گیرند و در بسیاری از مواقع به 
همان کشت سنتی خود ادامه می دهند و تمایل کمتری به کشت 

گلخانه ای نشان می دهند. در این میان ترویج و آموزش حلقه 
 (Zabihi et گمشده ای است که نقش آن نادیده گرفته می شود
علی رغم  گلستان  استان  اینکه  توجه  جالب   .al., 2020: 108)

اینکه در شمال کشور و در کنار دریای مازندران واقع است، با 
از منابع  بحران کم آبی مواجه بوده و روستائیان بیش از پیش 
آب زیرزمینی بهره برداری می کنند. به طوری که در دهه گذشته 
به دلیل بهره برداری های بی رویه، شاهد فرونشست های متعدد در 
نواحی مختلف گرگان و دشت هستیم که در صورت عدم اتخاذ 
بر پیکره  از آن، صدمات جبران ناپذیری  تدابیر الزم و ممانعت 
روستاها، تأسیسات و زیرساخت های منطقه وارد خواهد شد. از 
این رو با توجه به مزایای متعدد سیستم های کشت هیدروپونیک، 
استفاده از این روش با بهره گیری از افراد متخصص و جوان کشور، 
ضمن کارآفرینی و ایجاد اشتغال و تولید محصوالت ارزشمند به 
بهبود شاخص های اقتصادی روستائیان می توان کمک نمود. با 
توجه به توان های محیط روستایی و وجود سرمایه گذاران بسیار 
زیاد در بخش مرکزی شهرستان گرگان که عالقه بسیار زیادی 
به شیوه کشت مدرن دارند و ممانعت از تخریب محیط زیست 
روستایی باید ترویج کشت هیدروپونیک را در دستور کار قرار 
روستاهای  در  آن  موفق  نمونه های  که  است  شایان ذکر  داد. 
موردمطالعه انگیزه سرمایه گذاران را برای تولید افزایش داده است. 
اما متأسفانه در مقابل موانعی وجود دارد که باعث دلسردی برخی 
از سرمایه گذاران در این بخش گردید. بر این اساس مقاله حاضر 
سعی دارد ضمن بررسی سؤاالت زیر راهکارهای رونق و جهش 

تولید را در راستای توسعه اقتصادی ارائه نماید. 

1( مهم ترین موانع گسترش کشت هیدروپونیک در روستاهای 
بخش مرکزی شهرستان گرگان کدام اند؟ 

2( راهکارهای علمی و عملی رونق تولید و توسعه اقتصادی 
خانوارهای روستایی چه هستند؟

مروری بر ادبیات موضوع

اقتصاد دانش بنیان و توسعه روستایی

براي روشن شدن مفهوم اقتصاد دانش بنیان، باید تفاوت آن 
را با اقتصاد صنعتي و اقتصاد کشاورزي بیان نمود. در گذشته، 
زمین، نیروی کار و منابع طبیعي محورهاي کلیدي رشد اقتصاد 
کشاورزي بودند و در اقتصاد صنعتي ارکان اقتصاد بر سرمایه و 
ماشین آالت استوار شد که مدیریت در به کارگیری آن ها نقش 
اقتصاد دانش بنیان، علم و فناوري،  اما در  ایفا مي کرد.  کلیدي 
نوآوري و کارآفریني ارکان اصلي اقتصاد را تشکیل مي دهند که 
همگي ریشه در انباشت دانش دارند. بنابراین اقتصاد دانش بنیان، 
اقتصادي است که در آن تولید و بهره برداري از دانش نقش کلیدي 
در رشد اقتصادي و خلق ثروت ایفا مي کند. اگرچه عوامل سنتي 
تولید یعني نیروي کار، سرمایه، مواد خام و کارآفریني کماکان 

»علی اکبر نجفی کانی. واکاوی موانع گسترش کشت هیدروپونیک در توسعه اقتصادی روستایی«



837

زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

»علی اکبر نجفی کانی. واکاوی موانع گسترش کشت هیدروپونیک در توسعه اقتصادی روستایی«

باقي مي ماند، ولي دانش شاه کلید رشد، خلق ارزش جدید و ایجاد 
این  بر  براي حفظ موقعیت رقابتي محسوب می گردد.  مبنایي 
اساس اقتصاد دانش بنیان، اقتصادي است که به طور مستقیم بر 
تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات متکی است و این مؤلفه ها 
 .(Najafi Kani, 2019: 161) نقش عمده اي در ایجاد ثروت ایفا کند
لذا با توجه توضیحات داده شده، نظر به اینکه اقلیم غالب ایران گرم 
و خشک و کم بارش هست، توسعه کشت هیدروپونیک به عنوان 
یکی از سازوکارهای کلیدی دانش بنیان، در راستای رونق تولیدات 
اقتصادی نواحی روستایی امری ضروری و  کشاورزی و توسعه 
ایران  کشاورزی  محصوالت  عرصه  امروزه  است.  اجتناب ناپذیر 
حدود 90 درصد از تقاضای داخلی مواد غذایی را پاسخ می دهد، 
در حالی که این پاسخگویی به قیمت مصرف 92 درصد از آب های 

.(Rezaei et al., 2016: 339) شیرین در دسترس تمام می شود

ایران در ناحیه آب وهوایی خشک واقع است و در حال حاضر 
مشکالت ناشی از کم آبی در آن نمایان شده است. این وضعیت 
به ویژه براي کشورهاي خاورمیانه بسیار نگران کننده است. زیرا با 
پنج درصد جمعیت جهان تنها به یک درصد از آب هاي شیرین 
دسترسی دارند. در ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه، 
آب از مهم ترین نهاده های تولیدات کشاورزی محسوب می شود. 
به طوری که از 88/5 میلیارد مترمکعب آب استحصال شده از منابع 
سطحی و زیرزمینی، بیش از 80 میلیارد مترمکعب آن به بخش 
 (Xue-yuan, 2010: 1328; Vento et al., کشاورزی اختصاص دارد
(1439 :2010. در حال حاضر اگرچه ایران در تولید 21 محصول 

کشاورزی رتبه های تک رقمی را در بین کشورهای جهان به خود 
اختصاص داده است و در تولید 30 محصول مهم کشاورزی جزء 
20 کشور نخست دنیا قرار گرفته است، اما در مقابل با توجه به 
شرایط محیطی، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب در ایران از 
یک سو و جمعیت رو به رشد کشور از سوی دیگر، در آینده ای نه 
چندان دور نه تنها جایگاه خود را در امر تولید از دست می دهد، 
بلکه به عنوان یکی از بزرگ ترین واردکننده محصوالت کشاورزی 
 .(Sardar Sharaki et al., 2020: 54) در جهان تبدیل خواهد شد
عالوه بر آن با توجه به محدودیت تولید محصوالت کشاورزی و 
تالش آن ها برای دستیابی به بازار جهانی، توسعه پایدار کشاورزی 
یکی از ضروریات کشور به شمار می آید. بنابراین الزم است با 
نگرش جامع در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست روستایی، 
توسعه پایدار کشاورزی را در دستور کار قرار داد که برای رسیدن 
به این هدف اتخاذ تدابیر الزم به شرح مؤلفه های زیر ضروری 

است:  

اصالح ساختار مدیریتی

ساختار مدیریتی در کشورهای درحال توسعه برگرفته از مدل 
غربی است و ریشه در نظام اداری آن دارد. ماکس وبر در سال 
1910 طی مطالعات گسترده و عمیق مدل بوروکراسی نوین را 

تدوین نمود که در کشورهای غربی به کار گرفته شد. در این 
الگوی مدیریتی که ارزش های معنوی کشورهای درحال توسعه 
مغایر با این روش بوده، دستورات از باال به پایین، هزینه زایی باال، 
تورم، به کارگیری نیروی انسانی غیرماهر، ریخت وپاش ها و مصرف 
کاذب، بیگانگی نسبت به مردم و نخبگان، باال بودن میزان فساد، 
فقدان قابلیت الزم در کارکنان به دلیل به کارگیری نیروی انسانی 
غیرماهر، پست های فرمایشی، عدم توجه به استخدام و ترفیع 
انحصارگرایی،  نامناسب،  مزایای  و  اساس شایستگی، حقوق  بر 
بوروکراسی در حوزه اقتصاد و دانش فنی را به ارمغان آورده است 
تاریخی  تمدن  در  که  حالی  در   .(Jamali & Ansari 2019: 346)

به صورت  مدیریت  ایران  به خصوص  درحال توسعه  کشورهای 
دوسویه و همراه با تکریم و موفقیت همراه با دانش بومی بوده است 
(Shah, 2016: 1802). در دهه های اخیر متأسفانه با پذیرفتن الگوی 

غربی مدل های بومی به کلی فراموش شده است و روش های غلط 
و ناسازگار جایگزین گردید. جالب توجه اینکه غربی ها در سال 
از این مدل را شناسایی و حل کردند،  1970 مشکالت ناشی 
اما کشورهای درحال توسعه همواره درصدد ارتقاء این سیستم 
مشکل ساز بدون توجه به مشکالت ایجادشده، غیرکارشناسانه و 
سلیقه ای هستند. لذا ضرورت دارد در کشور ایران اصالح روش ها 
و  وزارتخانه ها  به سایر  غیرمرتبط  امور  تفویض  تمرکززدایی،  با 
سازمان های موازی، ایجاد مدیریت دوسویه و مشارکتی، توسعه 
و  حمایتی  صندوق های  گسترش  و  ایجاد  تعاونی ها،  تقویت  و 
 (Campbell انجمن های صنفی کشاورزی در دستور کار قرار گیرند

.et al., 2016: 149)

مدیریت تأمین منابع آب

دسترسی به آب شرب بهداشتی، کشاورزی و صنعت حق همه 
انسان ها و تولیدکنندگان است. اما مدیریت منابع آب برای تعادل 
و توازن در مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار است. متأسفانه 
بخش  شرب،  آب  مصرف کنندگان  بین  رقابت  حاضر  حال  در 
کشاورزی و صنعتی، کشور را با بحران جدیدی مواجه نموده است 
که در این راستا حفظ جنگل ها و مراتع و مدیریت بهینه منابع آب 

بسیار حائز اهمیت است. 

اصالح الگوی کشت

اصالح الگوی کشت، ارتقاء و بهینه سازی عوامل تولید، بهبود 
درآمد و رفاه کشاورزان و کاهش تأثیر مخاطرات بخش کشاورزي 

بر تولید بیش از پیش باید موردتوجه قرار گیرد.

اتخاذ روش های نوین  

با پیشرفت علم کشاورزی، روش های جدیدی در انجام مراحل 
مختلف کشاورزی ابداع گردید که گسترش و ترویج آن شیوه ها 
مثل کشت هیدروپونیک در گلخانه، استفاده از شیوه های نوین 
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 (Faryabi آبیاری در کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است
.& Mozaffarizade, 2017: 737; Tajic et al., 2020:203)

اصالح الگوی مصرف  

بهینه  مقابل مصرف  نقطه  در  اسراف  و  پدیده مصرف گرایي 
قرار گرفته است و در حقیقت مصرف گرایي عامل تخریب رشد و 
توسعه و از بین رفتن منابع ملي هر کشور است. با فرهنگ سازی 
و اصالح الگوی مصرف، می توان سطح واردات محصوالت فرآوری 
 (Folkman, 2018: شده از غرب را به طور چشمگیری کاهش داد

.842)

بازاریابی/ دیپلماسی اقتصادی

تولیدات  بازاریابي  غیرمتعارف  روش هاي  ایران  کشور  در 
کشاورزي با هزینه هاي بسیار باال همراه است و با اهداف توسعه 

پایدار اقتصاد روستایي ناسازگار است. مسائل و مشکالت زیادي 
آن  از  که  دارد  وجود  کشاورزي  محصوالت  بازاریابي  زمینه  در 
جمله مي توان به نامناسب بودن زیرساختار تسهیالت بازاریابي، 
ناپایداري قیمت به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، فصلي بودن 
بازار،  اطالع رساني  سیستم  بودن  نامناسب  کشاورزي،  تولیدات 
هزینه باالي تولید و ضایعات فراوان در طول مراحل مختلف تولید، 
نامناسب بودن  حضور دالالن و واسطه هاي فراوان و همچنین 
حمایت هاي دولت در زمینه توسعه بازار و سیاست هاي بازاریابي 
 (Najafi Kani et al., 2018: 63; Badie تولیدات روستایي اشاره نمود

.Barzin et al., 2019: 467)

در زمینه پژوهش حاضر در گذشته مطالعاتی انجام شده است 
قرار  موردبررسی  آن ها  از  بعضی   1 شماره  جدول  مطابق  که 

گرفتند.

جدول 1. مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش.

نتایجعنوان پژوهشنویسنده

دینپناهوجمشیدی)2014(
عواملمؤثربرامکانسنجیکشتهیدروپونیک
ازلحاظزیرساختهاازدیدگاهکارشناسان

باغبانیوزارتجهادکشاورزی

بهایننتیجهدستیافتندکهمشکالتاقتصادیبهدلیلهزینهبربودن
ایننوعکشتوعدمحمایتکافیدستگاههایمتولیوبوروکراسیاداری

مهمترینمشکلپیشرویتوسعهکشتهیدروپونیکاست.

هوشمندوهمکاران)2019(
تأثیرروشهایمختلفمدیریتکمآبیاریبر
عملکرد،اجزایعملکردوکاراییمصرفآب

گوجهفرنگیدرکشتهیدروپونیک

بهایننتیجهرسیدندکهشیوهکشتدروزنومرغوبیتمحصولتأثیربسیار
شگرفیداردوشیوههیدرپونیکباعثافزایشعملکردمحصولدرواحد
سطح)کیفیتظاهری،اندازهوحجممحصول(میگرددوبهتبعآنمیزان

درآمدکشاورزانوکیفیتزندگیروستائیانبهبودپیدامیکند.

تأثیرشوریخصوصیاترویشیوفیزیولوژیکیرامینوهمکاران)2014(
دورقمگوجهفرنگیدرشرایطهیدروپونیک

بهایننتیجهدستیافتندکهضمنافزایشتولیدمحصولدرواحدسطح،
تنششوریگیاهگوجهفرنگیدرحدمعناداریکاهشیافتهاست.بهبیان

سادهترباکاهشتنششوریگیاهمیزانعملکرددرحدقابلتوجهیافزایش
مییابد.

حسینیابرندآبادیوهمکاران
)2015(

عملکردبرههایپرواریباجیرههایغذایی
حاویعلوفههیدروپونیک

بهایننتیجهرسیدندکهعلوفههیدروپونیکنسبتبهیونجهتفاوتمعناداری
بایکدیگربرایپرواربرههاندارند.بنابراینعلوفههیدروپونیکبرایگوسفند

گوشتیبهدلیلنداشتنبازدهاقتصادیتوصیهنمیگردد.

مقایسهخصوصیاتاکوفیزیولوژیکگیاهفلفلسجادینیاوهمکاران)2015(
دردوسیستمهیدروپونیکوآکواپونیک

بهایننتیجهرسیدندکهکاشتفلفلدرروشآکواپونیکحتیبهترازشیوه
هیدروپونیکبودهوعملکردمطلوبتریدارد.امابدیهیاستکههردو

روشمذکورنسبتبهروشمعمولیبازدهیبسیارباالتریدارندوگسترش
آنهادرراستایرونقوجهشتولیدمحصوالتکشاورزیبهمنظورافزایش
صادراتوبهتبعآنبرایبرونرفتازمشکالتناشیازتحریمامریضروری

واجتنابناپذیراست.

Xue-yuan (2010)

Irrigation water use efficiency of 
farmers and its determinants: 

Evidence from a survey in 
Northwestern China. Agricultural 

Sciences in China

نتیجهاینتحقیقنشانمیدهدکهیکیازروشهایمهمبرایبرونرفتاز
مشکالتکمآبیوافزایشتولیداتکشاورزیدرواحدسطحتوسعهکشاورزی

گلخانهایاست.

Shresta & Gopalakristhnan 
(2015) 

Adoption and diffusion of 
Drip irrigation Technology an 

Econometric Analysis. Economic 
Development and cultural Change

اینپژوهشگراندرمواجههبامشکالتبحرانخشکسالیوکمآبیبرای
بسیاریازکشورهاییکهدرکمربندخشکیقرارگرفتندگسترشکشاورزی

مدرنواصالحالگویکشترابسیارمناسبمیدانند.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نویسندگان، 1400                                                                                                         
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیت روستاهای موردمطالعه در شهرستان گرگان. مأخذ: نگارنده، 1400

روش شناسی تحقیق

به صورت  آن  روش  و  بوده  کاربردی  به صورت  تحقیق  این 
دوازده  آماری،  جامعه  و  است  میدانی  و  تحلیلی   - توصیفی 
از  پس  هستند.  گرگان  شهرستان  مرکزی  بخش  روستای 
شناسایي و طراحي شاخص ها، پرسشنامه ای تنظیم شد که با 
کارگران  و  کارفرمایان  از  نفر  کوکران، 260  فرمول  از  استفاده 
مزرعه هیدروپونیک و همچنین روستائیان به عنوان جامعه نمونه 
انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. پرسش های موردبررسی 
در این تحقیق در طیف لیکرت و به صورت پنج درجه ای )خیلی 
کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( تنظیم گردید. پایایی ابزار 
تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه های 
موردبررسی تحقیق برابر با 0/79 به دست آمد و روایی تحقیق یا 
اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری محتوایی )با استفاده از 
نظرات متخصصان و کارشناسان( به دست آمده است. داده های 
مستخرج از پرسشنامه در نهایت با استفاده از آماره های توصیفی 
و آزمون فریدمن، تحلیل همبستگی گاما و تکنیک تحلیل عاملی 
در محیط نرم افزاری SPSS، موردسنجش و تجزیه وتحلیل قرار 
 Arcgis گرفتند. در ضمن برای تهیه و تنظیم نقشه از نرم افزار

استفاده گردید.

گرگان به علت قرارگیري در بین دشت وسیع و حاصلخیز و 
کوه هاي پوشیده از جنگل و فاصله نسبتاً کم آن تا دریاي خزر، 
این  است.  برخوردار  ممتازي  اقلیمي  و  جغرافیایي  موقعیت  از 
شهرستان از شمال به شهرستان های آق قال و از جنوب به استان 
سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و از غرب به شهرستان 
کردکوی محدود می شود. شهرستان گرگان 1615/2 کیلومترمربع 
)7/91 درصد از مساحت استان( وسعت دارد و ارتفاع متوسط این 
شهر از سطح دریای آزاد 155 متر است. بر اساس تقسیمات 
کشوری سال 1395 از دو بخش مرکزی و بهاران و پنج دهستان 

)استرآباد جنوبی، انجیرآب، روشن آباد، استرآباد شمالی، قرق( و 
98 روستا تشکیل شده است )تصویر شماره 1(.

یافته ها

شد،  اشاره  حاضر  تحقیق  نظری  مبانی  در  که  همان طوری 
اگرچه کشت هیدروپونیک دارای مزایای فراوانی است و گسترش 
آن می تواند امنیت غذایی یک ملت را به ارمغان آورد و به تبع آن 
باعث رونق تولید، افزایش درآمد و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان 
گردد، اما متأسفانه موانعی پیش  روی گسترش آن وجود دارد که 
اجازه نمی دهد این مهم به سادگی محقق گردد. بر این اساس 
در این پژوهش 17 مانع پیش روی گسترش کشت هیدروپونیک 
شناسایی شدند و با استفاده از روش های علمی موردبررسی قرار 
گرفتند. همان طوری که در جداول شماره 2 و 3 اشاره شده برای 
تبیین اهمیت و اعتبار هریک از مؤلفه های هفده گانه از آزمون 
مقایسه میانگین فریدمن استفاده گردید و میانگین رتبه ای و آماره 
فریدمن نشان دهنده میزان اهمیت هریک از موانع پیش  روی 
کشت هیدروپونیک است. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد 
مهارت  فقدان  هیدروپونیک،  کشت  اولیه  هزینه  بودن  باال  که 
کشاورزان به دلیل عدم برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی، 
عدم تمایل سرمایه گذاران برای توسعه کشت هیدروپونیک به 
دلیل بوروکراسی اداری در زمینه صدور مجوز و انحراف سرمایه به 
سوی بورس بازی امالک و مستغالت به دلیل تورم افسارگسیخته 
در کشور، باالترین مقادیر را به خود اختصاص دادند و به عنوان 
گویه های  مقابل  در  و  می گردند  محسوب  مانع  جدی ترین 
ناسازگاری محیط روستاهای موردمطالعه با کشت هیدروپونیک، 
نداشتن برق و گاز در حاشیه مزارع جهت دایر نمودن سالن و 
فقدان منابع آب کافی در برخی از روستاها پایین ترین مقادیر را 
به خود اختصاص دادند و به عنوان مانع جدی پیش  روی گسترش 

کشت هیدروپونیک محسوب نمی شوند.
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جدول 2. فراوانی و مقایسه میانگین شاخص های موردبررسی به عنوان موانع توسعه کشت هیدروپونیک در نواحی روستایی.

شاخص هاردیف
میزان تأثیر

میانگین 
رتبه ای خیلی 

خیلی زیادمتوسطکمکم
زیاد

Q141041911144/15باالبودنهزینهاولیهکشتهیدروپونیک
Q25175897833/90عدمقابلیتکشتهیدروپونیکبرایبسیاریازمحصوالت
Q33165192984/01فقدانمهارتکشاورزانبهدلیلعدمبرگزاریکالسهایآموزشیوترویجی
Q44135890953/99تخصصیبودنکشتمحصولهیدروپونیک
Q56195492893/91نداشتنبازارفروشمناسبمحصوالتتولیدی
Q67155493903/92عدمحمایتدستگاههایمتولیدرحمایتازتولیدهیدروپونیک
Q76155593913/95عدمتخصیصوامکافیبرایراهاندازیاولیهکشتهیدروپونیک
Q85185393903/93عدمتوانبازپرداختوامبرایبسیاریازکشاورزانمستضعف
Q91095895883/93نداشتنضامنمعتبربرایاخذوام

Q107185487923/89عدمخریدتضمینیمحصوالتتولیدی
Q1111145492893/90عدمرغبتکشاورزانبرایتوسعههیدروپونیک

Q12عدمتمایلسرمایهگذارانبرایتوسعهکشتهیدروپونیکبهدلیلبوروکراسیاداریدرزمینه
07411021104/21صدورمجوزو...

Q1361050901044/06انحرافسرمایهبهسویبورسبازیامالکومستغالتبهدلیلتورمافسارگسیختهدرکشور
Q145195694863/91عدمآگاهیبسیاریازکشاورزاندرزمینهمزایایکشتهیدروپونیک
Q159156095813/86فقدانمنابعآبکافیدربرخیازروستاها
Q1613415883653/56نداشتنبرقوگازدرحاشیهمزارعجهتدایرنمودنسالن
Q1750376458513/08ناسازگاریمحیطروستاهایموردمطالعهباکشتهیدروپونیک

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  

جدول 3. مقایسه میانگین شاخص های موردبررسی به عنوان موانع گسترش کشت هیدروپونیک با آزمون فریدمن.

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوئراولویتآماره فریدمنموانع کشت هیدروپونیکردیف
Q18/212باالبودنهزینهاولیهکشتهیدروپونیک

356/2316*0/047

Q26/8912عدمقابلیتکشتهیدروپونیکبرایبسیاریازمحصوالت

Q3فقدانمهارتکشاورزانبهدلیلعدمبرگزاریکالسهایآموزشیو
7/924ترویجی

Q47/865تخصصیبودنکشتمحصولهیدروپونیک
Q56/9210نداشتنبازارفروشمناسبمحصوالتتولیدی
Q66/989عدمحمایتدستگاههایمتولیدرحمایتازتولیدهیدروپونیک
Q77/236عدمتخصیصوامکافیبرایراهاندازیاولیهکشتهیدروپونیک
Q87/028عدمتوانبازپرداختوامبرایبسیاریازکشاورزانمستضعف
Q97/037نداشتنضامنمعتبربرایاخذوام

Q106/6914عدمخریدتضمینیمحصوالتتولیدی
Q116/8713عدمرغبتکشاورزانبرایتوسعههیدروپونیک

Q12عدمتمایلسرمایهگذارانبرایتوسعهکشتهیدروپونیکبهدلیل
8/391بوروکراسیاداریدرزمینهصدورمجوزو...
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سؤاالت  از  یک  هر  رابطه  میزان  تبیین  برای  همچنین 
طراحی شده که به صورت متقارن و زنجیره ای با یکدیگر در ارتباط 
هستند و به عنوان موانع پیش  روی توسعه کشت هیدروپونیک در 
روستاهای موردمطالعه واقع در بخش مرکزی شهرستان گرگان 

محسوب می شوند از ماتریس تحلیل همبستگی گاما استفاده 
گردید و ماتریس مقادیر یا آماره به دست آمده در جدول شماره 
4 و ماتریس ضرایب به دست آمده در جدول شماره 5 اعتبار و 

اهمیت هریک از گویه های بررسی شده را مشخص می کنند 

جدول 4. ماتریس مقادیر تحلیل همبستگی گاما1 برای تبیین موانع گسترش کشت هیدروپونیک در نواحی روستایی.

ص
شاخ

مقادیر/ آماره گاما

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17

Q10/000

Q20/6490/000

Q30/6670/8320/000

Q40/7280/8300/8250/000

Q50/6530/8100/8240/7980/000

Q60/4650/7980/8120/7990/7110/000

Q70/4520/7590/0120/7540/7230/6980/000

Q80/8210/6980/7890/7150/7200/7150/7320/000

Q90/8320/6390/7900/7160/8230/7980/7210/7230/000

Q100/8030/6520/6520/7700/8070/8120/7180/8100/6230/000

Q110/7380/7980/6980/7920/8020/8130/7250/8210/7190/7900/000

Q120/8910/8950/0420/8210/7620/8140/7330/8230/8120/7980/6930/000

Q130/8830/8130/7520/8230/7590/7950/7360/8110/8050/7630/7190/6290/000

Q140/8130/8210/7980/8090/8120/7990/7920/8130/8030/7450/7320/7100/7310/000

Q150/2210/4110/7890/8130/8050/8020/8030/8100/2130/3230/4050/7010/2250/6930/000

Q160/3450/1450/4090/8010/7850/8040/7980/8040/1720/3190/5230/7650/3970/6250/7130/000

Q170/2120/2080/1120/7890/7890/4480/1210/4350/1340/3960/5170/2460/6720/7090/8160/7430/000
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1. Gama

ادامه جدول 3. مقایسه میانگین شاخص های موردبررسی به عنوان موانع گسترش کشت هیدروپونیک با آزمون فریدمن.

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوئراولویتآماره فریدمنموانع کشت هیدروپونیکردیف

Q13انحرافسرمایهبهسویبورسبازیامالکومستغالتبهدلیلتورم
8/023افسارگسیختهدرکشور

356/2316*0/047
Q146/9111عدمآگاهیبسیاریازکشاورزاندرزمینهمزایایکشتهیدروپونیک
Q155/8915فقدانمنابعآبکافیدربرخیازروستاها
Q165/2616نداشتنبرقوگازدرحاشیهمزارعجهتدایرنمودنسالن
Q174/8717ناسازگاریمحیطروستاهایموردمطالعهباکشتهیدروپونیک

*معناداری در سطح 95 درصد
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نتایج مندرج در ماتریس گاما نشان می دهد که گویه باال بودن 
هزینه کشت هیدروپونیک با عدم حمایت دستگاه های متولی در 
حمایت از تولید هیدروپونیک و عدم تخصیص وام کافی برای 
راه اندازی اولیه کشت هیدروپونیک رابطه منطقی و معناداری را 
نشان نمی دهند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که علت 
اصلی عدم استقبال کشاورزان عدم حمایت دستگاه های متولی 
و یا عدم اعطای وام نیست و علت عدم استقبال را باید در موارد 
دیگری جستجو نمود. همچنین نداشتن منابع آب کافی، یا عدم 
اگرچه می تواند  ناسازگاری محیطی  و  گاز  و  برق  به  دسترسی 
به عنوان یک مانع باشند، ولی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد 
که به عنوان مانع جدی پیش  روی توسعه کشت هیدروپونیک در 

روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان محسوب نمی شوند.

به عنوان مثال مؤلفه باال بودن هزینه کشت هیدروپونیک با 
فقدان مهارت  از محصوالت،  بسیاری  برای  قابلیت کشت  عدم 
کشاورزان به دلیل عدم کالس های آموزشی و ترویجی، تخصصی 
بودن کشت محصول هیدروپونیک و نداشتن بازار فروش مناسب 
محصوالت تولیدی تا سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری 

را نشان می دهند. 

همچنین مؤلفه باال بودن هزینه کشت هیدروپونیک با عدم 
مستضعف،  کشاورزان  از  بسیاری  برای  وام  بازپرداخت  توان 
تضمینی  خرید  عدم  وام،  اخذ  برای  معتبر  ضامن  نداشتن 
محصوالت تولیدی، عدم تمایل سرمایه گذاران برای توسعه کشت 
هیدروپونیک به دلیل بوروکراسی اداری در زمینه صدور مجوز و... 
انحراف سرمایه به سوی بورسبازی امالک و مستغالت به دلیل 
تورم افسارگسیخته در کشور و در نهایت عدم آگاهی بسیاری 
از کشاورزان در زمینه مزایای کشت هیدروپونیک رابطه معنادار 
و 99 درصدی را نشان می دهند. به این مفهوم که عالوه بر باال 
بودن هزینه کشت، سایر مؤلفه ها نیز به عنوان مانع جدی پیش 
روی توسعه کشت هیدروپونیک محسوب می شوند و با یکدیگر 

به صورت زنجیره ای و متقارن در ارتباط اند. 

بررسی موانع کشت هیدروپونیک با استفاده از تکنیک تحلیل 
عاملی

مقدار  عاملی  تحلیل  تکنیک  از  حاصل  یافته های  اساس  بر 

جدول 5. ماتریس تحلیل همبستگی گاما برای تبیین موانع گسترش کشت هیدروپونیک در نواحی روستایی.
ص

شاخ

سطح معناداری هر یک از موانع گسترش کشت هیدروپونیک در نواحی روستایی

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17

Q10/000

Q20/0410/000

Q30/0370/0060/000

Q40/0180/0020/0010/000

Q50/0330/0080/0020/0060/000

Q60/2470/3120/0080/0030/0210/000

Q70/2290/1230/0120/0080/0230/0290/000

Q80/0030/0390/0230/0120/0100/0180/0330/000

Q90/0010/0410/0390/0210/0010/0010/0410/0230/000

Q100/0100/0490/0410/0300/0050/0050/0180/0100/0230/000

Q110/0380/0420/0480/0430/0030/0030/0250/0010/0100/0200/000

Q120/0010/0040/0420/0490/0130/0030/0330/0050/0010/0100/0230/000

Q130/0030/0030/0050/0420/0120/0120/0360/0030/0050/0030/0100/0290/000

Q140/0040/0040/0030/0010/0040/0040/0120/0130/0030/0050/0120/0100/0210/000

Q150/4360/3120/0040/0030/0050/0010/0040/0120/5130/4030/1050/0310/4230/0230/000

Q160/2450/5490/3120/0020/0090/0010/0140/0040/3120/4130/2130/0050/3100/0250/0230/000

Q170/5110/6930/3130/0100/0090/140/7410/1350/5040/3160/2140/4460/0210/00290/0100/0150/000
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جدول 7. عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی.

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل ها

5/1313/1813/18چالشهایزیرساختی
3/329/3822/56چالشهایمحیطی

9/4628/1650/72چالشهاینهادی/اداری
7/9425/1975/91چالشهایاقتصادیواجتماعی
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جدول 6. مقدار KMO و آزمون بارتلت.

KMOBartlet testSigتحلیل عاملی

0/003**0/8211603/327چالشهایتوسعه

** معناداری در سطح اطمینان 99 درصد
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مقدار  و   0/821 با  برابر  هیدروپونیک  کشت  گسترش   KMO
 99 معناداری  سطح  که  است   1603/327 با  برابر  آن  بارتلت 
همبستگی  از  حاکی  نتیجه  این  می دهند.  نشان  را  درصدی 
کامل متغیرهای واردشده برای تحلیل عاملی است. به عبارت 
دیگر داده های بررسی شده برای تحلیل عاملی کفایت می کنند و 
می توانند به عنوان موانع جدی پیش روی توسعه و گسترش کشت 

هیدروپونیک محسوب گردند.

اولویت بندی موانع کشت هیدروپونیک در نواحی روستایی

همان طور که در جداول شماره 6 و 7 مشاهده می شود موانع 
کشت هیدروپونیک در روستاها به چهار عامل اصلی دسته بندی 
شدند. در این بین چالش های نهادی/ اداری با مقدار ویژه 9/46 
و 28/16 درصد واریانس مقدار ویژه به عنوان مهم ترین چالش 
محسوب می گردد و بعد از آن چالش های اقتصادی و اجتماعی با 
94/ 7 مقدار ویژه و 25/19 درصد از واریانس مقدار ویژه به عنوان 

دومین عامل محسوب می شود. 

از  با 13/18 درصد  زیرساختی  موانع  موارد مذکور  بر  عالوه 
واریانس و چالش های محیطی با 9/38 درصد از واریانس مقدار 
اساس می توان  این  بر  قرار می گیرند.  بعدی  رتبه های  در  ویژه 
روستائیان،  و  کارشناسان  نظرات  به  توجه  با  که  نتیجه گرفت 
مؤلفه های بررسی شده در مجموع 75/91 درصد از واریانس کل 
موانع کشت هیدروپونیک در روستاها محسوب می شوند و حدود 
این  به عواملی هستند که در  مربوط  باقیمانده  24/09 درصد 

پژوهش بررسی نشدند. 

موضوع  با  مرتبط  متغیرهای  مجموعه  قرارگیری  وضعیت 

توجه  با  روستاها،  در  هیدروپونیک  موانع کشت  یعنی  تحقیق 
به عوامل استخراج شده با فرض واقع شدن متغیرهای دارای بار 
عاملی بزرگ تر از 0/5، پس از چرخش عامل ها به روش واریماکس 
و نام گذاری عامل ها، در نهایت از هفده متغیر واردشده در تحلیل 
در   0/5 باالی  عاملی  بار  با  متغیرها  تمامی  اکتشافی  عاملی 

عامل های موردنظر طبقه بندی شدند )جدول شماره 8(.

بحث و نتیجه گیری 

امروزه تأمین مواد غذایی برای جمعیت 85 میلیونی و رو به 
رشد کشور و لزوم رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی و 
امنیت غذایی ایجاب می کند که میزان تولیدات بخش کشاورزی 
در کشور افزایش یابد. الزمه این امر تغییر در سیستم ها و روش های 
کشاورزی سنتی از جمله کشت های خاکی و باز )کشت در مزرعه 
و باغ( و جایگزین نمودن روش های نوین و پربازده مثل کشت های 
هیدروپونیک است. بدیهی است برای تحقق این مهم در گام اول 
باید تمام موانع پیش روی گسترش کشت هیدروپونیک برداشته 
شود و تدابیر الزم در زمینه موانع نهادی، اقتصادی، زیرساختی و 

محیطی اتخاذ گردد.

در جوامع روستایی باال بودن هزینه اولیه کشت هیدروپونیک، 
کالس های  برگزاری  عدم  دلیل  به  کشاورزان  مهارت  فقدان 
آموزشی و ترویجی، بوروکراسی اداری در زمینه صدور مجوز و 
انحراف سرمایه به سوی بورس بازی امالک و مستغالت به دلیل 
تورم افسارگسیخته در کشور، به عنوان جدی ترین مانع توسعه 
کشت هیدروپونیک محسوب می گردند. بر این اساس اتخاذ تدابیر 
و برنامه های مناسب توسط مسئوالن و مدیران امری ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
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جدول 8. تعیین موانع اصلی گسترش کشت هیدروپونیک با گویه ها و بار عاملی مربوطه.

بار عاملیمتغیرهانام عاملردیف

موانعزیرساختی1
0/56فقدانمنابعآبکافیدربرخیازروستاها

0/53نداشتنبرقوگازدرحاشیهمزارعجهتدایرنمودنسالن

موانعمحیطی2
0/54عدمقابلیتکشتهیدروپونیکبرایبسیاریازمحصوالت
0/51ناسازگاریمحیطروستاهایموردمطالعهباکشتهیدروپونیک

موانعنهادی/اداری3

0/64عدمتخصیصوامکافیبرایراهاندازیاولیهکشتهیدروپونیک
0/59عدمحمایتدستگاههایمتولیدرحمایتازتولیدهیدروپونیک

0/72فقدانمهارتکشاورزانبهدلیلعدمکالسهایآموزشیوترویجی
0/68تخصصیبودنکشتمحصولهیدروپونیک
0/67عدمخریدتضمینیمحصوالتتولیدی

0/79عدمتمایلسرمایهگذارانبرایتوسعهکشتهیدروپونیکبهدلیلبوروکراسیاداریدرزمینهصدورمجوزو...

موانعاقتصادیو4
اجتماعی

0/70باالبودنهزینهاولیهکشتهیدروپونیک
0/61نداشتنبازارفروشمناسبمحصوالتتولیدی

0/60عدمتوانبازپرداختوامبرایبسیاریازکشاورزانمستضعف
0/64انحرافسرمایهبهسویبورسبازیامالکومستغالتبهدلیلتورمافسارگسیختهدرکشور

0/57نداشتنضامنمعتبربرایاخذوام
0/56عدمآگاهیبسیاریازکشاورزاندرزمینهمزایایکشتهیدروپونیک

0/55عدمرغبتکشاورزانبرایتوسعههیدروپونیک
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از عدم حمایت  بر آن عدم استقبال کشاورزان، ناشی  عالوه 
دستگاه های متولی و یا عدم اعطای وام برای راه اندازی آن و فقدان 
خرید تضمینی محصوالت تولیدی است. از این رو توسعه کشت 
هیدروپونیک مستلزم اعطای وام با بهره پایین و حمایت همه جانبه 
از تولیدکنندگان است. شایان ذکر است که نتایج به دست آمده در 
تحقیق حاضر با مطالعات پژوهشگران خارجی مثل اکسیو یان1  
)2010( و مطالعات شرستا و گوپاالکریستنن2 )2015( مطابقت 
دارد و کاماًل همسو است. همچنین تحقیق حاضر با مطالعات 
بسیاری از محققان ایرانی مثل دین پناه و جمشیدی )2014(، 
هوشمند و همکاران )2019( و سجادی نیا و همکاران )2015( 
همسو بوده و مطابقت دارد. اما در مقابل با نتایج مطالعات رامین 
و همکاران )2014( و حسینی ابرندآبادی و همکاران )2015( 
را  از زوایای دیگری کشت هیدروپونیک  آنان  ندارد و  مطابقت 

موردبررسی قرار دادند. 

متفق القول اند  محققان  اکثر  که  می دهد  نشان  نتایج  این 
که اگرچه کشت هیدروپونیک سرمایه بر است، اما دارای اثرات 
مطلوب اقتصادی است و باعث افزایش تولید، افزایش فرصت های 

1. Xue-yuan
2. Shresta & Gopalakristhnan

شغلی، تنوع شغلی و به تبع آن افزایش درآمد و کیفیت زندگی 
روستائیان می شود، همچنین سبب حفظ محیط زیست و کاهش 
طبیعی  منابع  حریم  به  تعرض  کاهش  و  آب  بی رویه  مصرف 
می گردد. بر این اساس در راستای رفع موانع و محدودیت ها پیش 
روی کشت هیدروپونیک و رونق تولید و افزایش درآمد روستائیان 

می توان به پیشنهادهای زیر اشاره نمود.

آموزش کشاورزان برای انجام کشت هیدروپونیک در راستای 
بهبود شاخص هاي کمی از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح، 
بهبود  و  آب  بهره برداران، کاهش مصرف  درآمد  میزان  افزایش 

کیفیت محصوالت کشاورزی

تحت پوشش قرار دادن بیمه همه محصوالت کشاورزی به ویژه 
محصوالت هیدروپونیک

و  حمایت  با  کشاورزی  تولیدات  برای  هدف  بازار  شناسایی 
مساعدت بیش از پیش دستگاه های متولی )گسترش دیپلماسی 

کشاورزی و اقتصادی(

تشکیل تعاونی های زراعی به منظور رفع محدودیت های موجود 
در راستای کشت هیدروپونیک

تشویق کشاورزان به اجرای این سیستم ها و ترغیب آنان به 
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کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر در نواحی روستایی

مهارت افزایی کشاورزان در زمینه فواید استفاده از سیستم های 
هیدروپونیک با برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی

گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی )بسته بندی 
تولید  کارگاه های  ایجاد  محصوالت،  سورتینگ  غذایی،  مواد 
میوه های خشک به منظور صادرات( در راستای توسعه کشاورزی 

مدرن.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی درون دانشگاهی است.
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