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 چکیده
یی شهرستان شهرکرد، به عنوان رهیافتی برای پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری در نواحی روستاهدف: 

ها در جهت توسعة پایدار نواحی روستایی خواهد بود ریزیها و برنامهگیریهای آینده، کمک در تصمیمها و برنامهسازی طرحبهینه

 و نیز ارائة راهکارهای مناسب برای حفظ و تقویت پایداری در نواحی روستایی است.

روسهتای شهرسهتان شههرکرد،  54کهه در ایهن پهژوهش، از مجمهوع پیمایشی است  -وع تحقیقات تحلیلیاین پژوهش از ن روش:

ای و دشهتی  بهه عنهوان روسهتاهای روستا از چهار بخش مرکزی، الران، بن و سامان در سه سطح جغرافیایی )کوهسهتانی، درّه27

خانوار به عنوان حجم نمونة خانوار تعیهین شهده  17032وار از خان 375اند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه انتخاب شده

گاه، برای هر روستا نسبت یا سهم جامعة نمونه، با توجه به نسبت هر روستا به کلّ جامعه از نظهر تعهداد خهانوار محاسهبه است. آن

ای  بنهدی )طبقههادفی طبقههگیهری تصهیابی به نمونة پژوهشهی، نمونههشده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای دست

ههای جغرافیها و علهوج اجتمهاعی باشد که روایی آن از سوی اساتید گروهنامه می. ابزار مورد استفاده، پرسشمتناسب )نسبی  است

   به تأیید رسیده است.653/0و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برابر )ه مورد تأیید قرار گرفت

، تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری، مورد سهنجش قهرار گرفهت. نتهایم آزمهون SPSSافزارر این پژوهش با استفاده از نرجد ها:یافته

بستگی پیرسون رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح در هم 0.765بستگی گویای آن است که بین دو متغیّر تحقیق، در سطح هم

بستگی مستقیم بین تنوع اقتصادی و ابعاد پایداری روستایی است؛ عالوه بر هم هندةددرصد معناداراست. همچنین، نشان 1خطای 

بنهدی کهرده نیز رتبه« ای ، دشتی و کوهستانیای )رودخانهدرّه»این، روستاها را از نظر پایداری اقتصادی، در سه سطح جغرافیایی 

 باشند.ای پایداری باالتری نسبت به سایر نواحی میمندی از تنوع درآمدی، دارای به دلیل بهرهکه روستاهای رودخانه

بخشی به اقتصاد با تأکید بر در این راستا، بهترین راهکار برای ارتقای وضعیت درآمدی روستاییان از طریق تنوعراهکارهای عملی: 

 آید.دست می ها بهتوان محیطی آن

 .ستان شهرکردتنوع اقتصادی، پایداری، توسعة پایدار،  شهرها: واژهکلید

 
 

یی )مطالعة ثیر تنوع اقتصادی بر پایداری نواحی روستاأت . 1395. ا. )صیدایی، س. و ا، تقدیسی، صادقی چم چنگی، س. ارجاع:

 .37-25 ، 3)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه.  شهرستان شهرکردموردی: نواحی روستایی 
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 مهمقدّ. 1
 له أ. طرح مس1 .1

بسهیار مفهوج پایداری  ،زمانبا گذشت با شروع قرن حاضر 

ه پایداری به دلیل آگهاهی توجه ب مورد توجه قرار گرفته است؛

 درک ایهن موضهوع ،شدن شرایط طبیعی و همچنینتراز وخیم

ویهژه در منهاطق هه، بتوسعتر کشورهای درحالدر بیش و است

 ،های اجتماعی حاکمهای اقتصادی و نظاجروستایی که سیستم

مفهوج پایداری  ،ها را نداردانسان ةان کافی برای رفع نیاز همتو

توسهعه بها ههد   برای تالش به منظورولوژیکی ئیک پایگاه اید

وجهود  هبه ،انسهانی و محهیط طبیعهیجوامع  ایجاد ارتباط بین

 است.آورده

از جمله تهداوج  ؛های زیادیاخیر بشر با تناقض ةدر دو ده 

های محیطی، تبعهیض و گرسنگی تخریب و گسترش فرسایش

های اجتماعی، گسهترش فقهر، عهدج توزیهع درآمهد در نابرابری

در بخهش  ،ویژه در نقاط روستایی و همچنهینهب ،نقاط مختلف

 .اسهت رو شهدههروبه ههای اقتصهادیر بخشاورزی بها سهایکش

که این رونهد در مسهیر فعلهی خهود بهاقی  در صورتی ،بنابراین

نهد هصدها میلیون نفر در عدج امنیت غذایی به سهر خوا ،بماند

خواهنهد جهان تغذیهه  ها کودک هرسهاله از سهو برد و میلیون

ی رشهد کهه اغلهب نیهز شههرجمعیت روبه ةتغذی ةلأمسسپرد. 

ویژه بها هب ،تر تعامل با طبیعتمستلزج مدیریت مناسب ،هستند

آب و زمین است. بهبود کیفیت زندگی برای کسانی که امروزه 

میلیارد نفهری  3تا  2برای  ،کنند و همچنیندر فقر زندگی می

 ،که طی نیم قرن آینده به جمعیت جهان اضهافه خواهنهد شهد

، اجتمهاعی و مسیر رشدی اسهت کهه مسهائل اقتصهادی ةالزم

 .شودزمان در آن لحاظ محیطی را همزیست

ههای تهرین قطبیکهی از مهم عنهوان بههروستایی مناطق 

ی، تههأمین تواننههد در تولیههد ناخههالص ملّههاقتصههادی کشههور، می

در رشهد و  ،نیازهای غهذای جمعیهت، مهواد اولیهه و در نهایهت

. نقهش و داشته باشهدای نقش برجسته ،اقتصادی کشور ةتوسع

اقتصادی، اجتمهاعی و سیاسهی  ةیند توسعآیگاه روستا در فرجا

نیافتگی ی و پیامهدهای توسهعهای، ملّی، منطقهدر مقیاس محلّ

چون فقر گسهترده، نهابرابری فزاینهده، رشهد  ؛مناطق روستایی

 غیرهنشینی شهری و هیع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیسر

و حتهی  ودتری شتوجه بیش روستایی ةتوسعشده تا به موجب 

 مقدج بدانند. شهری ةبر توسعرا آن 

پایههداری در ناکههاهش جمعیههت، نبههود امکانههات اشههتغال،  

بودن ههای روسهتایی، پهاییناقتصادی و اجتماعی حوزه ةتوسع

گرفتن های اشتغال در بخش کشاورزی، قراردرآمد، نبود فرصت

بهه  یتهوجهبیای از جمعیت روستایی در حاشهیه، بخش عمده

منهافع عمهومی بهه  نهدادنانتقال ةیند توسهعآدر فر نقش زنان

یان بهه شههرها، یروسهتااندک و انتقال درآمد  ییمناطق روستا

تغذیهه و تخریهب مسهتمر  فقر، سهو  افزایش جمعیت زیر خطّ

های و خهاک، نهابرابری دسترسهی بهه فرصهت منابع تولیهد آب

ترین عوامل ناپایهداری روستاهاسهت کهه از مهم غیرهمختلف و 

که طی قهرون متمهادی شهکل  شده ردن تعادلیوخث برهمباع

محیطی در ههای زیسهتاسهت، تخریهب و انهواع آلودگی گرفته

بسههیاری از  ةو تخلیههجمعیههت  ةهههای فزاینههدمهاجرت ةنتیجهه

 . 20. ص ،1381 ،های روستایی است )پاپلی یهزدیگاهسکونت

ماننهد  ؛های فرهنگی و اجتماعی توسعهتوجهی به زیرساختبی

موجهههب شهههده اسهههت کهههه  ،یکت و مهههدیریت محلّهههمشهههار

وجودآمده بعهد از انقهالب ههم نتوانهد ههای عمرانی بزیرساخت

شهاهد  متأسهفانه تثبیهت کنهد و جمعیت روستایی را حفهظ و

یط حهاکم در شهرا ةهمهکهه نتیجه این .یمهستروستاها  ةتخلی

 وهها در ابعهاد مختلهف ناپایهداری آن گرنشان ،نواحی روستایی

 . استانداز کشور با پایداری و اهدا  سند چشمها آنتعارض 

های اسهههتان شهرسهههتان شههههرکرد یکهههی از شهرسهههتان

شهر  10بخش 4از چهارمحال و بختیاری است. این شهرستان 

 نفههر 368466روسههتا بهها جمعیتههی بههال  بههر  54دهسههتان و  8

 ،. این شهرستان نیز همانند سایر نقاط کشوراستتشکیل شده 

عیت روستایی خود را به نفع مناطق شهری بخش زیادی از جم

 1385سرشهماری  ةکه طی دور یاگونهبه  ؛از دست داده است

بهه  140389جمعیهت روسهتایی ایهن شهرسهتان از  1390تا 

 .ص ،1390کاهش یافته است )مرکز آمار ایهران،  نفر 110671

درصهد در سهال بهوده اسهت و  2.2یعنی کاهشی معادل  ؛ 25

های آینده نیهز طی سال که این رقم دهدنشان میروند کنونی 

متوسهط بها توجهه بهه  ،از سهوی دیگهر .تیافهافزایش خواههد 

بها کمبهود در سهال  متهر میلی 295)بارندگی این شهرسهتان 

های آب رویههه از سههفرهو برداشههت بی سههتروهشههدید آب روبهه

تهرین منبهع تهأمین آب بخهش غالهب ایهن زیرزمینی کهه مهم

ههای داخلهی تقلیل منابع آبی دشهت باعث باشد،شهرستان می

 ،پایهداری اکولهوژی ،و بهه تبهع آن اسهت این شهرستان شهده

 ةمخههاطر اخصههوص در بخههش کشههاورزی و روسههتایی را بهههب
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ریهزی اسهتانداری معاونت برنامهه) کرده استرو هروب یتربیش

 . 1390استان،  استان چهارمحال و بختیاری

بخهش جهوان خوردگی جمعیت کشهاورز و مههاجرت سال 

های اجتمهاعی و رفتن سرمایهجمعیت نواحی روستایی، ازمیان

، قیمت ریت روستایی، نابودی صنایع دستیتی مدیهای سنّنهاد

اشتغال،  نبودپایین محصوالت کشاورزی و محرومیت اقتصادی 

نرخ باالی بیکاری، نبود سیستم مدرن و مکانیزه آبیهاری، عهدج 

رزی، نابرابری این بخهش وری در بخش کشاورشد مناسب بهره

های اقتصاد، نابرابری درآمدی و از حیث درآمدی با سایر بخش

فقهر قهرار  خدمات بین نقهاط شههری و روسهتایی و زیهر خهطّ

پایههداری نا موجههبداشههتن بسههیاری از خانوارهههای روسههتایی، 

 اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی شده است.

 تحقیق نظری  ۀپیشین. 2. 1

 ةدر خصهوص توسهعمطالعهات زیهادی  ،اخیر هایطی سال

براساس مروری کهه روی منهابع  ولیپایدار به عمل آمده است؛ 

جو در واسههت و بهها توجههه بههه جسههت علمههی صههورت گرفتههه

رسهد ایهن نخسهتین بهار به نظر می ،های اطالعات علمیپایگاه

پایههداری از منظههر روسههتایی در نههواحی در زمینههة اسههت کههه 

 ،بها ایهن حهال .شهودرد مطالعهه میروستایی شهرستان شههرک

بیهان شهرح ایهن سوابق موضوعی از این نوع تحقیق بهه  برخی

 شود:می

ی ی و محلّهالمللی، ملّنهای فراوانی در سطوح بیپژوهش -

هها صهورت ها، و دولتها، سهازمانهها، شهرکتآژانه از سوی 

هایی شاخص ،صورت مستقیم یا غیرمستقیم گرفته است که به

انههد کههه پایههدار را بررسههی کرده ةرزیههابی توسههعا ةزمینههدر 

« سیاتل پایهدار»المللی گزارش ها در سطح بینمشهورترین آن

. توان ناج بهردرا می ه شده استئمعرفی و ارا 1999که در سال 

شهروند انتخاب و مورد مطالعه قرار  250بیش از  ،برای این کار

شههاخص محیطههی، اجتمههاعی،  40ای از گرفتنههد. مجموعههه

اقتصادی و فرهنگی برای ارزیابی پیشرفت به سوی پایداری در 

 صص. ،2009تسویی و چو، ) سیاتل آمریکا سنجش شده است

196-173 . 

ا عنهوان پیشهرفت بهه المللی توسعه بمرکز تحقیقات بین -

هد  ایهن  ،«ت جهانیحفاظ» ةپروژ  در 1998سوی پایداری )

ههایی بهرای شرو ةیک رهیافت عملی و مجموع ةسعتورا پرژه 

دانهد میارزیابی پیشرفت به سوی پایداری در سطوح مختلهف 

پایهداری در برخهی از  تهوان بهه بررسهیهها میآن ةکه از جمل

)پتهر  اشهاره کهرد نواحی سهه کشهور کلمبیها، زیمبهاوه و هنهد

 . 129-141 صص. ،9199هاردی، 

تبیهین »خود با عنوان  ةدر مقال  1393) قاسمی و جوان -

پایههدار  ةهههای اقتصههادی و توسههعبخشههی فعالیتتنوع ةرابطهه

تههز ناپایههداری  یآنتهه بههه نههوعی اعتقههاد دارنههد کههه ،«روسههتایی

ههای بخشی فعالیتتنوع ةتبیین رابطو به  است« بخشیتنوع»

های روستایی شهرستان مشههد گاهاقتصادی و پایداری سکونت

 ةتهر رابطهبه منظور بررسهی دقیهق ،همچنین هاآند. نپردازمی

بسهتگی پیرسهون اسهتفاده از آزمهون هم ،ن پایداری و تنهوعبی

 0.77تنوع مستقیم به میهزان  بین پایداری و ةکه رابط اندکرده

ههها از نظههر آن ،اسههت. در واقههعبههوده قههوی  ،تو از نظههر شههدّ

توانهد های اقتصادی در نواحی روسهتایی میبخشی فعالیتتنوع

 .شودهای روستایی گاهپایداری سکونتموجب 

ارزیهابی »عنهوان  بهادر پهژوهش خهود،   1385) فراهانی -

عوامهل اقتصههادی  کیهد بههرأپایهداری در نههواحی روسهتایی بهها ت

بها اسهتفاده از  ،«مهوردی شهرسهتان تفهرش ةمطالع ،اجتماعی

رفاه شاخص  میزان پایداری را با توجه به دو ،تکنیک بارومتری

ثیر أته ،در نهایهت .ن کهرده اسهتبشری و رفاه اکوسیستم معیّ

تهر از بیش ،برای پایهداری نهواحی روسهتاییعوامل اقتصادی را 

 .سایر عوامل دانسته است

خهود بها  کارشناسی ارشهد ةنام  در پایان1386) کاویانی -

های روستایی بخش سهیمینه گاهمیزان پایداری سکونتعنوان 

 کهه یروستاهایکه است  رسیده به این نتیجه شهرستان بوکان

شههری تهن مظاهر  با پذیرش ،اندهالتری داشتتوان اقتصادی با

روسهتاهای مراکهز  ،در همهین راسهتاکهرد داده و به تغییر عمل

 . هستند مندبهرهی تراز خدمات و پایداری بیش دهستان

 ةشده با موضوعات مرتبط بها توسهعهای بررسیدر پژوهش

 تنوع اقتصهادیثیر أ)تتر به موضوع، پایدار روستایی و یا نزدیک

مطالعهات  ةدهد که سابقنشان می  نواحی روستایی ایداریبر پ

در گردد تر از یک دههه بهازمیبه کمشده در این خصوص انجاج

دو دههه  بهیش ازاین موضوع در کشورهای پیشهرفته  که حالی

یافته در کشورهای توسعهاست که مورد توجه واقع شده است. 

رآمهد طح دسه ،ههای غیرکشهاورزیبا ایجاد اشهتغال در بخهش

هایی هماننهد کشهور دهند و در کشورروستاییان را افزایش می

کاهش فقهر وجهود  ادی وبین تنوع اقتصتنگاتنگی  ةما نیز رابط

هها در تهرویم منهابع نقهش دولهت ،هادارد. در برخی از پژوهش

 آید.درآمدی در نواحی روستایی بسیار بااهمیت به شمار می
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  شناسی تحقیق. روش2

 غرافیایی تحقیققلمرو ج. 1 .2
های اسهتان چههار شهرستان شههرکرد یکهی از شهرسهتان

 30⸗تها 50 20̊′ 30⸗ههایمحال و بختیاری است که بهین طول

 32 45̊′ 50⸗های جغرافیهاییجغرافیایی شرقی و عرض 51 10′̊

شهرکرد مرکهز اسهتان  است. شمالی قرار گرفته 32 10̊′ 20⸗تا

گرفتهه اسهت. ایهن چهارمحال و بختیاری، در غرب کشور قرار 

بین و غرب ارتفاعات ات جهانشرقی ارتفاع ةشهرستان در دامن

شهمال  در ایهن شهرسهتان .خانه و کاله قاضی قهرار داردقراول

ههای تیهران و به شهرستان لاستان واقع شده است که از شما

شههر ینهای زرّفریدن استان اصفهان و از غرب بهه شهرسهتان

های کیار و بروجن و از شهرستاناستان اصفهان و از جنوب به 

غرب به شهرسهتان فارسهان اسهتان چههار محهال و بختیهاری 

مربهع  کیلهومتر 2942 رستانشود. مساحت این شهمحدود می

درصد مساحت استان چهارمحال و بختیاری را بهه 18است که 

ریزی اسههتانداری معاونههت برنامههه) خههود اختصههاص داده اسههت

 . 17 ، ص.1390 ،استان

 

 
 موقعیت شهرستان شهرکرد در کشور و استان نقشۀ -1شکل 

 1392ریزی استانداری استان، مهبرنامأخذ: معاونت 

 

 تحقیق . روش2 .2
پیمایشهی  -تحلیلهی ،شده در این تحقیقکارگرفتهروش به

ای از آمیههزه ،آوری اطالعههاتجمهعبههرای  ،در ایههن روشاسهت. 

از شهود. ای و میدانی اسهتفاده مهیخانهکتاب های تحقیقروش

 ةای عمدتاً به منظهور مطالعهه و بررسهی سهابقخانهروش کتاب

 ةتحقیق و آشنایی با تجربیات کاربرد تنهوع اقتصهادی و توسهع

روایهی  یهابیدسهتبرای  ،همچنین .ه اسروستایی استفاده شد

گهروه جغهرا فیها و علهوج  ادانتاسهاز دیهدگاه  ،ههانامههپرسهش

 .است شدهبهره برده جتماعی ا
ههای مختلفهی اسهتفاده روشنیهز از برای سنجش پایایی  

نامه براسهاس االت پرسهشؤپایایی سه ،د در این پژوهششومی

آزمون آلفای کرونباخ تعیین شده اسهت کهه په  از سهنجش 

 هپایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر بهرای آلفهای کرونبهاخ به

 دست آمده است:
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 هاکرونباخ گویه یمیزان آلفا -1 جدول
 1393های تحقیق، خذ: یافتهأم

 مفهوج
تعداد 

 هاگویه
 آلفاکرونباخ

 0.63 56 عوامل اجتماعی

 0.732 53 عوامل اقتصادی

 0.61 31 عوامل محیطی
 

االت ؤابعاد، انسجاج درونی سه ةمیزان آلفای کرونباخ در هم

 کند. یید میأنامه را تپرسش

ههای تحقیهق، شهاخص ةبا توجه به پیشهیندر این مرحله، 

رهای تحقیق استخراج شهده و بها نظرسهنجی از مرتبط با متغیّ

عهالوه رها تعیین خواهد شد. آماری، روابط متقابل متغیّ ةجامع

-رهایی که به صورت مستقیم مورد سنجش قرار گرفتهبر متغیّ

های چنهد شهاخص و گویهه ةبهه وسهیلهای پهژوهش اند، سازه

اند. په  از کدگهذاری سهؤاالت، رد ارزیابی واقع شدهمو ،دمتعدّ

 ةشهوند و نمهردیگر جمهع میهای یک سازه با یکتمامی گویه

 جهدول زیهر سازی .)مقیاس گو تعیین خواهد شدهر پاسخ کلّ

را هها ساختار ههر یهک از آن و هارها و سازهسنجش متغیّ ةنحو

 دهدنشان می

. 

 شنامهپرس طالعه درم معرفی ساختار صفات مورد -2جدول 
 1393های تحقیق، مأخذ: یافته

 تکنیک سنجش مقیاس ساختار صفات

 پرسش مستقیم اسمی رمتغیّ جن 

 پرسش مستقیم ترتیبی رمتغیّ سن

 پرسش مستقیم ترتیبی رمتغیّ وضعیت اشتغال

 پرسش مستقیم ترتیبی رمتغیّ تحصیالت

 رتطیف لیک ایفاصله رمتغیّ گرایی و برون گراییهم

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ پذیریمسؤولیت

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ امید به زندگی

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ احساس خوشبختی

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ میزان مشارکت

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ بستگی اجتماعیهم

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ اعتماد اجتماعی

 پرسش مستقیم اسمی رمتغیّ ق مکانیتعل

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ خدمات اجتماعی

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ وضعیت مسکن

 پرسش مستقیم اسمی رمتغیّ وضعیت اشتغال

 پرسش مستقیم اسمی رمتغیّ کاالهای بادواج

 پرسش مستقیم ترتیبی -ایفاصله رمتغیّ امنیت غذایی

 پرسش مستقیم اسمی -ایفاصله رمتغیّ زمین کشاورزی

 پرسش مستقیم اسمی رمتغیّ صنایع دستی و خانگی

 پرسش مستقیم ایفاصله رمتغیّ دامداری

 طیف لیکرت ایفاصله رمتغیّ روش و میزان افزایش درآمدف

 طیف و پرسش ترتیبی -اسمی رمتغیّ پایداری محیطی

 

 گیریآماری و روش نمونه ۀ. جامع3 .2
روسههتای  54ن ااری ایههن پههژوهش را سههاکنآمهه ةجامعهه

چههار  ازدهند. ایهن شهرسهتان شهرستان شهرکرد تشکیل می

های مرکهزی، سهامان، بهن و الران و هشهت بخش شامل بخش

شماری سهال طبق سر .تشکیل شده استآبادی  54دهستان و 

جمعیت که از ایهن  340382 دارایشهرکرد شهرستان  1390

نفر ساکن نهواحی روسهتایی و  59539درصد برابر 17.5 ،تعداد
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. در نفر ساکن نقاط شهری هستند 280843ابر درصد بر 82.5

خهانوار  17032 ،مجمهوعدر  ،هرسهتاننواحی روستایی ایهن ش

با توجهه بهه ایهن  . 43 ص. ،1390د. )مرکز آمار ایران، ناساکن

آمهاری بهه جههت وقهت و  ةجامعه ةهم ةنکته که امکان مطالع

 ،گیریاز طریههق نمونههه از ایههن رو، ت.نیسههپههذیر امکان ةهزینهه

 آوری شده است. اطالعات جمع

شهرسههتان  یروسههتا 54جمههوع م در ایههن پههژوهش، از

درصد روستاهای این شهرستان  50 یعنی ؛روستا 27 ،شهرکرد

-رودخانهه ةای )حاشهیهدر سه سطح جغرافیایی، روستاهای درّ

بههه عنههوان ای ، روسههتاهای دشههتی و روسههتاهای کوهسههتانی 

اند و انتخاب شهدهای تصادفی طبقهوستاهای نمونه به صورت ر

 17032خهانوار از  375با اسهتفاده از فرمهول کهوکران تعهداد 

 ،خانوار تعیین شده است و سپ  ةبه عنوان حجم نمون ،خانوار

نمونه، با توجه بهه نسهبت  ةبرای هر روستا نسبت یا سهم جامع

 ار محاسهبه شهدهجامعهه از نظهر تعهداد خهانو هر روستا به کلّ

که تعدادی از روستاها کوچهک بودنهد و اینبه دلیل  ولی ؛است

 ،دادنهدها را بهه خهود اختصهاص مینامهپرسشسهم اندکی از 

تهر ت بیشی دقّهبهرا ههاهای مربوط به آننامهپرسش ،بنابراین

 مورد 375از ها نامهپرسشتعداد  نهایت،و در افزایش داده شد 

 .افتمورد افزایش ی 382به 

 مبانی نظری  .3

را باید جریانی چندبعدی دانست که مسهتلزج  پایدار ةتوسع

مهردج و  ةتغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامّه

نیز تسریع رشد اقتصهادی، کهاهش نهابرابری و  ی ونهادهای ملّ

کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد کنریشه

ع اساسی هماهنگ با نیازهای متنوّ نظاج اجتماعی، ةکه مجموع

ههای اجتمهاعی در داخهل نظهاج، از های افراد و گروهو خواسته

سوی وضهع یها  هحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و ب

ی و معنوی بهتهر اسهت، سهو  حالتی از زندگی که از نظر مادّ

کهه با توجه به این . 281 ص. ،2008)بروکرو بورگ ،  یابدمی

بهرداری از منهابع تصادی ایران بعد از اکتشها  و بهرهساختار اق

کی به صادرات نفت و درآمهد ارزی حاصهل از ت متّشدّنفتی به

برای خروج از این وضهعیت و  آمدهعملبههای آن بوده و تالش

 نتیجة چنهدانی نداشهته ،نفتیی غیرهای اقتصاداتخاذ سیاست

پایههدار و جانبههه و ای همهاسههت، اینههک بههرای ایجههاد توسههعه

گزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منهابع جای ،همچنین

از  ؛ههانفتی کشور، نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیهت

-هستیم )ابراهیم زاده و آقاسهیهای روستایی مندیجمله توان

  .1388زاده، 

یابی به سطح قابل قبولی از فرآیند توسعه در تمهامی دست

ههای گونهاگون و گزینهه ةهمهگیهری از بههره ها، مستلزجمکان

یکی  توانرا می روستایی ةتوسعی، متنوع است و در سطح محلّ

ریزی اصولی و مناسهب تواند با برنامهکه می ها دانستگزینهاز 

ری را در ثّؤنقهش مه ،هها و تنگناههای موجهودو شناسایی توان

 ةسهازی بهرای توسهعی و زمینههبخشهی بهه اقتصهاد محلّهتنوع

، تهی و حسهین پهورعزّ وستاها بر عهده داشته باشهد )قهادری،ر

  . 63ص.  ،1383

 توصهیف منظهوربهه ایطورگسترده به امروزه ،پایداریة واژ

 زمهان بها ههم،هم انسانی و طبیعی ایهنظاج ،آن در که جهانی

 گرفتهه کهار بهه دهنهد، حیهات ادامهه دور ایآینهده تا بتواننهد

 به توانمی پایهداری اهمیهت به وجهت با ،زمینه این در .شودمی

 2002 تا 1972 هایسال طی جهانی اجالس چندین برگزاری

 از یکی عنوان بهه پایهدار ةتوسهع هاآن تمامی در که کرد اشاره

 در. اسهت بودهآن  برگزارکنندگان مورد توجه اصلی هایچالش

 اقتصادی، ةجانبهمهه ةتوسهع معنهای بهه پایهدار ةتوسهع ،واقع

 است هاییراه یافتن ،هد  آن در که است محیطی و اجتماعی

 ابعاد، ةهم در خود زیستی هایظرفیت تخریب بدون انسان که

 بههرآورده آینههده هاینسهل بهه نگاهی با را خود فعلی نیازهای

 تههرینمهم از یکهههی . 1391فرهمنههد و ابوطههالبی، ) سهههازد

 بهرای. اسهت روسهتایی پایهدار ةتوسع پایدار، ةتوسع محورهای

-انهدازه معیههار تهریناساسهی ،روستایی پایهدار ةتوسع بررسی

 یکلّ طور به که است زمینه این در موجود هایشاخص ،گیری

 ،حقیقهت در. دهنهدمهی نشهان رامهورد نظهر  ةجامعه وضعیت

 پایهدار وضعیت گرنبیا که هستند مفیدی اطالعات ههاشاخص

 نهواحی پایداری و اندستاییرو هایگاهسکونت نظاج ناپایدار یا و

فرهمند و ) دکننمی بیان کامل نگریآینده درجهت را روستایی

 خهود با که ایپیچیده مبانی با پایدار ةتوسع . 1391ابوطالبی، 

 بررسهی مورد جهانی نوشتارهای در که هاستسال دارد، همراه

 عتنههوّ بحث ،اخیر یهاسال دریگر، از سوی د .گیهردمهی قهرار

 و روستایی، شههری اقتصهاد مباحهث در ص اقتصهادیخصهّت و

 وجهود به اقتصادی عتنوّ. است داشته ایویژه جایگاه ایمنطقه

ماننهد  ؛ههای اقتصهادیفعالیت مختلهف انهواع از زیهادی شهمار

تعهداد  بهه یهاو  منطقهه یک در ، کشاورزی، خدماتگردشگری

 بههین کهه منطقههه یههک اقتصههادیهای فعالیهتدی از متعدّ

 شههودمههی گفتهه باشهد، شده توزیع صنایع طبقات از شماری
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 اقتصادی، عتنوّ مفهوج ،مقابل در . 1391فرهمند و ابوطالبی، )

 تولیهد از سهبکی آن از منظهور که دارد قرار اقتصادی صتخصّ

-دامنهه تولید روی منطقه یک یا بنگاه یک که طوری به ؛است

 ةدرجه بهه تها شهود زمتمرکه خهدمات یها کاالها از محدود ای

 دسههت منههاطق یها مشهاغل سیستم بین در کارایی از باالتری

 موضههوع، درادبیهات . 1391فرهمنهد و ابوطههالبی، ) کنههد پیهدا

 ایهن از یک هر اثر ةزمین در بسیاری تجربی و نظری هایبحث

 مبهاحثی چنین. دارد وجود ایمنطقه اقتصاد رشد بر دو مفهوج

 ایویژه اهمیت از گذارانسیاست ای ومنطقههریزان برنامه برای

-و منطقه روستایی مطالعهات مها کشهور در اامّ ؛است برخوردار

 ةگسهترد اثهرات به توجه با. است ناچیز بسیار زمینه این در ای

 ههایکهارایی بهر اقتصهادی تنهوع و صاز تخصّ ناشی هایصرفه

 و دههیدر جههت یمهمّه گهاج آن تربهیش شهناخت اقتصادی،

 تههدوین هههایسیاسههت ویژهبههه اقتصههادی هایسیاسههت الحاصهه

 مالی)طبیعی،  منابع رترمؤثّ مدیریت و آمایش استانی هایطرح

 .است آن به مربوط های انسانی و سرمایه

گاهای روسهههتایی در تصهههاد سهههکونتبخشهههی بهههه اقتنوع

هههای شههغلی توسههعه، سههبب بهبههود فرصههتهای درحالکشههور

در ی ثیر مهمّهأته نیهزشده و  غیرکشاورزی در مناطق روستایی

هههای بخههش ةهههای روسههتایی دارد. امههروزه، توسههعرفههاه خانوار

 ا در روسهتاها، راه حهلّههبخشی به فعالیتعغیرکشاورزی و تنوّ

 نهابراین،ب روستایی در بسیاری از جوامهع اسهت. ةاساسی توسع

، تنهها بها صاد و درآمهد خانوارههای روسهتاییبخشی به اقتعتنوّ

بلکهه  ؛و نیسهت های کشاورزی کارسهاز نبهودهلیتل به فعاتوسّ

ها، به عنوان یهک بخشی به فعالیتعع یا تنوّایجاد مشاغل متنوّ

  .2 ، ص.1381)بارت، است  راهبرد شناخته شده

با هدایت منطقه به  تنهاهای درآمدزا بخشی به فعالیتتنوع

-ی و فرصهتگزین براساس منابع محلّههای جایسمت فعالیت

ی جدیهد کهه بهرای نیهروی کهار آن منطقهه ایجهاد های شهغل

ع اقتصهادی در منهاطقی کهه . تنوّق شودتواند محقّمی، دشومی

تهری ی به کشهت واحهد اسهت، اهمیهت بیشها متکّاقتصاد آن

ههای دارد. ایجاد اشتغال غیرکشاورزی، عهالوه بهر تقویهت پایهه

مهانع از مههاجرت روسهتاییان خواههد شهد و  ،اقتصاد روستایی

ع اقتصادی، نه تنهها های متنوّکردن ساختار انجاج فعالیتفراهم

 کیفیت زندگی روستایی را به کیفیت زندگی شهری نزدیهک و

بهه  که کاهش مشکالت شهریباعث ه بلک ؛سان خواهد کردهم

نشینی و مشکالت تبعهی های فزاینده و حاشیهمهاجرت ةواسط

پایهداری زمهانی پدیهد  ،بنهابراین .شهد خواهدید، آید میپدآن 

ع در اجهزا باشهد و تنوّ یماند که سیستم داراآید و باقی میمی

 ع کارکردی را در جهت ثبات حفظ کند )قاسمی وتنو پایاندر 

  238 ، ص.1393جوان، 

روستاییان بهه شههرها، گسهترش فقهر و  ةمهاجرت گسترد

جمعیههت  ةرارگههرفتن عمههدبیکههاری، عههدج امنیههت غههذایی و ق

این است که در عمل اههدا   دهندة، نشانروستایی در حاشیه

-اساسی توسعه مبنی بر افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال

ترش سههدرآمههد، گ یهههای توسههعه مبنههی بههر افههزایش پایههدار

تر منهافع ناشهی از رشهد در تولید و برقراری متعهادل اشتغاالت

 ،رو شده است. از سهویی دیگهرهمناطق روستایی با شکست روب

باید پذیرفت که گسهترش کشهاورزی تهوان کهافی بهرای رشهد 

شههدن اقتصههاد نههواحی روسههتایی را نههدارد. اکنههون بهها مشخص

پایهدار بهه  ةفراوان آن در مسهیر توسهع ضررهایو ها ناپایداری

ی، عزتی و حسین ادرای مهم نمود یافته است ) قلهأصورت مس

  .17 ، ص.1390، پور

اقتصهادی را ایجهاد و حفهظ پایهداری   1386) گبرگاسپن

بهدون کهاهش و زوال  ،باثبات برای افراد جامعه می وئدرآمد دا

تقهد اسهت اقتصهاد زمهانی دانهد. وی معایر میو ذخه هاسرمایه

های طبیعی، اجتماعی پایدار است که منجر به پایداری سیستم

سب و کافی پایداری بر اشتغال پایدار، درآمد منا و انسانی شود.

های روسهتایی بهه معنهی پایداری اقتصادی در فضا کید دارد.أت

تقویت مبهانی اقتصهاد روسهتایی بهه امنیهت اقتصهادی از نظهر 

رسی به معیشت پایدار، در امهور مسهتمر باثبهات، اشهتغال دست

فناوری مقتضهی و  ،کا و در نهایتسودمند و منابع مالی قابل اتّ

 .ز منابع انسانی استبرداری ابهره وساز با محیط هم

 ،هههای پههیش رویبهها توجههه بههه چالش  1390) جههوان

کهه در قالهب الگهوی  استکرده بیان  های روستاییگاهسکونت

پایدار، پایداری معیشت و امنیهت اقتصهادی در نهواحی  ةتوسع

بها افهزایش  ،سوییاز  ازیر ؛روستایی اهمیت بسیار اساسی دارد

ه و ههای بهالقوّهها و توانفیتوری از ظرمیزان بهرهباید  کارایی

هههای اقتصههادی را افههزایش داد و از بالفعههل موجههود در فعالیت

ایجهاد اشهتغال و  و تضمین استمرار معیشت برایدیگر،  سویی

های اقتصادی در فضهاهای سازی فعالیتاقداج به متنوع ،درآمد

ههای کهه درآمهد حاصهل از فعالیت. نظر بهه ایهنکردروستایی 

معیشهت  ن جوامع ممکن است اشتغالی در حدّکشاورزی در ای

های غیرکشاورزی را بخشی به فعالیتتردید تنوعبی ،کندایجاد 

توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روسهتایی ایهن جوامهع می

. بنا به اعتقهاد ایهزدی و  1383 )افتخاری و طاهرخانی، دانست
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ه بخشههی بههعهههای نههوین و تنوّکههاربرد فناوری  1390برزگههر )

های اقتصادی روستاها، عالوه بر آثار مثبهت و منفهی در فعالیت

ههایی ابعاد دیگر اقتصادی، کالبدی و فضایی، همهواره دگرگونی

. در ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن جامعه به دنبال خواهد داشت

های اقتصهادی آن مناطق روستایی با توجه به وابستگی فعالیت

دی در های متعدّبا محدودیتبه منابع طبیعی، برای بقای خود 

اشتغال و درآمدهای حاصهل از  هستند.اقتصادی مواجه  ةتوسع

نهواحی  های پهیش رویبر چالش تواندنمیتی، های سنّفعالیت

ههای یتفعال ةاهمیهت توسهع ،از ایهن رو .روستایی غلبهه کنهد

ههای مهرتبط بها فعالیت ةویژه توسعغیرزراعی و چندبخشی، به

با توجه به کهارکرد چنهدوجهی خهود بهه ی روستایی گرگردش

 ةکننهدی و تقویتسازی اقتصادی محلّععنوان یک الگوی متنوّ

 افزودههای جدید و ارزشایجاد ظرفیت برایهای اقتصادی پایه

بیهان   1393) یگانهه و والیهی تواند مورد توجه قرار گیهرد.می

ر ع، شالوده و اساس ثبات و پایداری اسهت و ههند که تنوّکنمی

و پویهایی آن در طهول  د، پایداریشوتر اندازه سیستمی متنوع

هههای هههای مختلههف نههه تنههها در مقابههل تنشزمههان و در مکان

. دشهوههای بیرونهی نیهز حفهظ میدر مقابل تنش ؛ بلکهدرونی

تهوان بهه ایهن نتیجهه از مجموع مطالعات پیشهین می ،بنابراین

کهه این بهرهای غیرکشاورزی، عالوه رسید که گسترش فعالیت

دههد، منجهر بهه میزان فشار بهر منهابع طبیعهی را کهاهش می

ثبههات  ،بههاالرفتن سههطح درآمههد و گشههترش رفههاه و در نهایههت

 شود.می هااقتصادی در سطح روستا

 

 های تحقیق. یافته4
 هاوتحلیل دادهتجزیه. 1 .4

ههای نامهپ  از سنجش و اثبات روایهی و پایهایی پرسهش

کهه در  رسهیدانجهاج به ی به شرح زیر های آمارتحقیق، آزمون

ه خواهد شد. پیش از انجاج هرگونه ئها ارانتایم نهایی آن ،ادامه

بودن یهها اسههت تهها نسههبت بههه نرمههال تحلیههل آمههاری، ضههروری

یم. بهرای انجهاج کنهها اطمینان حاصل بودن توزیع دادهننرمال

. کنهیمکار باید از آزمون کولمهوگرو  اسهمیرنو  اسهتفاده این

، 0.139، سهطح معنهاداری معهادل آمدهدستهبساس نتایم برا

 ع اقتصهادیتنوّ وجوددهندة نشان ،نامهها در پرسشتوزیع داده

نتهایم حاصهل از  ،در ایهن قسهمت .باشهدبه صورت نرمال مهی

بسهتگی تکنیهک آمهاری همها با استفاده از آزمون تحلیل داده

سی قهرار شده مورد برراحیو براساس فرض طرّی پیرسون خطّ

 گیرد. می

 ،روسهتایی نواحی در پایداری و اقتصادی عتنوّ بین فرضیه:

 .دارد وجود مستقیمی ةرابط

ای در سهطح فاصهلههر دو  پایداری و اقتصادی عتنوّر متغیّ

از بهرای آزمهودن ایهن فرضهیه  ،احی شهده اسهت. بنهابراینطرّ

ی پیرسون اسهتفاده شهده اسهت. بستگی خطّتکنیک آماری هم

 شود:های آماری به ترتیب زیر نوشته میفرضیه

 H: P = 0صفر ةفرضی    H: P > 0      یک ةفرضی

گونهه ارتبهاطی فرض ما این است کهه هی  صفر، ةدر فرضی

وجود ندارد و حی روستایی نوادر  پایداری و اقتصادی عتنوّبین 

 .ر استود رابطه بین این دو متغیّگر وجمقابل بیان ةفرضی
 

 

 در نواحی روستایی پایداری و اقتصادی عتنوّمیان  ۀون معناداری رابطآزم -3جدول 

 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 نوع روستا رمتغیّ میانگین انحرا  استاندارد ضریب پیرسون داریمعنی سطح

0.000 
0.865 

 پایداری روستایی 2.92 0.132
 ایررودخانه ةحاشی

 ع اقتصادیتنوّ 2.27 0.29 

0.000 
0.823 

 پایداری روستایی 2.83 0.186
 روستاهای دشتی

 ع اقتصادیتنوّ 2.22 0.33 

0.000 
0.810 

های روستا پایداری روستایی 2.92 0.2

 ع اقتصادیتنوّ 2.21 0.36  کوهستانی
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 پایداری و اقتصادی عتنوّمیان  ةبرای آزمون معناداری رابط

شهده اسهتفاده  از تکنیک آمهاری پیرسهون در نواحی روستایی

گرفته در نهواحی محاسهبات صهورت ،براساس جدول باال است.

 باشد:گانه به شرح زیر میسه

 رودخانه ۀروستاهای حاشی

، شههودمشههاهده مههی  3) گونههه کههه در نتههایم جههدولهمان

ای خانههرود ةدر روسهتاهای حاشهی میانگین پایداری روستایی

میهزان  .اسهت 2.27ع اقتصادی و میزان میانگین تنوّ 2.92برابر

جههت مسهتقیم  دارای که مثبت و  r=0.865ضریب پیرسون )

میزان  ،ع اقتصادییعنی با افزایش میزان میانگین تنوّ ؛باشدمی

-با توجه به سطح معنی ،.یابپایداری روستایی هم افزایش می

 99این رابطهه بها  ،است 0.05تر از که کم  sig=0.000) داری

 .شههودییههد میأتای یادشههده بههرای روسههتاهدرصههد اطمینههان 

 شود.یک مورد قبول واقع می ةفرضی ،بنابراین

 روستاهای دشتی

، گرفته میانگین پایداری روستاییبراساس محاسبات صورت

و میههزان  2.83 در روسههتاهای دشههتی ایههن شهرسههتان برابههر

میهزان ضهریب پیرسهون  اسهت. 2.22ع اقتصادی میانگین تنوّ

(0.823=r  ؛دارای جهت مسهتقیم اسهت که مثبت و استشده 

ع اقتصادی میهزان پایهداری یعنی با افزایش میزان میانگین تنوّ

) داری با توجهه بهه سهطح معنهی یابد،روستایی هم افزایش می

0.000=sig  درصهد  99این رابطه بها  .است 0.05تر از که کم

بهرای روسهتاهای یک  ةفرضی ،بنابراین .شودیید میأاطمینان ت

 .شودمیقبول واقع  مورد ،شدهیاد

 روستاهای کوهستانی

، در میهههانگین پایهههداری روسهههتایی  4)برطبهههق جهههدول 

و میههزان  2.92 ایههن شهرسههتان برابههر کوهسههتانیروسههتاهای 

میهزان ضهریب پیرسهون  اسهت. 2.21ع اقتصادی میانگین تنوّ

(0.810=rاسهت؛ که مثبت و دارای جهت مستقیم است    شده

ن تنوع اقتصادی میهزان پایهداری یعنی با افزایش میزان میانگی

سهطح که اینبا توجه به  . بنابراین،یابدروستایی هم افزایش می

این رابطه با  ،است 0.05تر از کم  sig=0.000)  آن داریمعنی

در یهک  ةفرضهی ،بنهابراین .دشهوییهد میأدرصد اطمینان ت 99

 شود.مورد قبول واقع می ،روستاهای یادشده ةحوز

مورد آزمهون و  ،برای تمامی روستاهای نمونهرا فرضیه  این

به دلیل رعایت استاندارد و فرمت مجله  ولی ؛بررسی قرار دادیم

روسهتاها  یبندعمل آمد و تنها به رتبهاز درج آن خود داری به

  شود.بسنده می  4) از نظر پایداری اقتصادی مطابق جدول

میههزان میههانگین بعههد  ةدهههد دامنهه  نشههان مههی4) لجههدو

 2.41تها  1.87روسهتا از میهزان  27 ةیداری اقتصادی در همپا

 ةهم. این میزان گویای آن است که پایداری اقتصادی در است

 27مطلوب و مناسبی قرار ندارد. اگر بخهواهیم  روستاها در حدّ

روستاهای چهم چنهگ، چهم  .دیگر مقایسه کنیمروستا را با هم

شش روسهتایی  عنوان بهعالی، چم خلیفه، چم جنگل و هوره، 

و  ترین میهزان پایهداری اقتصهادی بهودهشدارای بیهستند که 

تهرین میهزان پایهداری روستاهای کتهک، اقهبال ، اسهدآباد، کم

 .اندتصادی را به خودشان اختصاص دادهاق

 

 

 گانه 27بندی روستاهای میزان میانگین پایداری اقتصادی و رتبه -4جدول 
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 ناج روستا حسط
میانگین بعد 

 اقتصادی
 ترینکم ترینبیش رتبه

درّ
ی 
اها
ست
رو

شی
حا
ی )
ه ا

 ة
انه
دخ
رو

ی 
ا

 

 2.59 2.09 جسوّ 2.32 چم کاکا

 2.38 2.21 چهارج 2.29 چم جنگل

 2.76 1.52 جدوّ 2.4 چم خلیفه

 2.53 1.97 ششم 2.25 چلوان

 2.6 2.14 سوج 2.32 چم عالی

 2.65 1.63 چهاردهم 2.14 کاهکش

 2.29 2.1 دهم 2.19 چم خرج

 2.53 2.29 دوج 2.4 گرمدره

 3 1.76 اول 2.41 چم چنگ
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 ناج روستا سطح
میانگین بعد 

 اقتصادی
 ترینکم ترینبیش رتبه

درّ
ی 
اها
ست
رو

ی 
ه ا

شی
حا
(

 ة
انه
دخ
رو

ی 
ا

 

 2.81 1.48 چهارج 2.29 هوره

 2.42 1.63 سیزدهم 2.15 یاسه چا

 2.77 1.57 یازدهم 2.18 محمد آباد

 2.51 1.73 پانزدهم 2.12 پهنا

تی
دش

 

 2.51 1.84 هشتم 2.23 کاکلک

 2.32 2.21 پنجم 2.26 سیرک

 2.5 1.65 هشتم 2.23 نوآباد

 3.08 1.5 چهاردهم 2.14 بهراج آباد

 3 1.52 چهارج 2.28 تومانک

 2.77 1.7 نهم 2.22 الرک

 2.82 1.78 پنجم 2.26 هرچگان

نی
ستا
وه
ک

 

 3.08 1.7 هفتم 2.24 بارده

 2.62 1.59 شانزدهم 2.08 اسد آباد

 2.24 1.73 هفدهم 2.01 اقبال 

 2.79 1.52 نهم 2.22 خوی

 2.13 1.63 هجدهم 1.87 کتک

 2.97 1.7 ششم 2.25 وانان

 2.17 2.15 دوازدهم 2.16 اوج بغاز

 

 بندی سه سطح روستاییینه و رتبهمیانگین پایداری اقتصادی، کمینه و بیش -5 جدول
 1393، های پژوهشمأخذ: یافته

 رتبه ترینبیش ترینکم میانگین سطح

 اول 3 1.48 2.27 ایرودخانه

 دوج 3.08 1.5 2.22 دشتی

 سوج 3.08 1.52 2.21 کوهستانی

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
هههای میانگیندههد،   نشهان می5گونهه کهه جهدول )همان

ایهن نتیجهه  ةکننهدبیانگانه مناطق سه اهای درپایداری روست

از  منهدیدلیل بههرهای به رودخانه ةروستاهای حاشی است که

ت رودخانههه و جههذب توریسههم، داشههتن مزیّههع اقتصههادی )تنههوّ

 تههرین میههزان در بعههددارای بیش دسههتی باغههداری و صههنایع

و روسهتاهای دشهتی بهه لحهاظ  2.27 رابهربپایداری اقتصادی 

 ،کی به چاه و قنهات و همچنهینمتّ بودن )زراعت محصولیتک

ت نزدیکی به مرکز استان و برخورداری از مشاغل خهدماتی مزیّ

پایداری بهه میهزان  جدوّ ةهای دولتی در رتبدر ادارات و شرکت

بودن محصههولیو روسههتاهای کوهسههتانی بههه جهههت تک 2.22

عهدج  دیم  و مقدار ناچیزی دامپروری و کی به زراعت )غالباًمتّ

بها ج سهوّ ةقبلهی در رتبه ةبرخورداری از مزیت نسبی دو ناحیه

 قرار دارد. 2.20میانگین پایداری 

از  ع اقتصهادیبین پایهداری و تنهوّ ةبررسی رابط منظور به

. ی پیرسون اسهتفاده شهده اسهتبستگی خطّتکنیک آماری هم

و مسهتقیم بستگی قهوی آمده نشان از همدستهبررسی نتایم ب

بهه ههای روسهتایی گاهاقتصادی و پایهداری سهکونتع بین تنوّ

یهزان ع اقتصهادی مایش تنهوّافهزبا  ،بنابراین. است 0.81میزان 

 پایهداری نقهاط روسهتایی بهه .کندپایداری نیز افزایش پیدا می

ع بین تنهوّ ةکند. رابطع اقتصادی تبعیت میباالیی از تنوّمیزان 

پایهداری  صهادی،پایهداری اقت)اقتصادی و تماج ابعهاد پایهداری 

و  0.83، 0.88بهه ترتیهب برابهر   پایداری محیطهیو اجتماعی 

 .است 0.69
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د کهه اگهر بهه شهاین نتیجه حاصل  ،شدههای انجاجبا بررسی

 ،ع بخشهیده شهودهای اقتصادی در نواحی روسهتایی تنهوّفعالیت

پایهداری  ،یابی به پایهداری اقتصهادی و بهه تبهع آنامکان دست

 ود دارد.اجتماعی و محیطی وج

رود  از ای )زاینهدهرودخانه ةهای حاشیروستا ،در حال حاضر

صهنایع )جهذب توریسهم، باغهداری و  بزرگ اقتصهادیسه منبع 

گونه که طبق همان ،آن ةبرند و نتیجبافی  بهره میدستی و قالی

پایداری باال در بعهد اقتصهادی اسهت و  ،مشخص شد  5) جداول

کی به زراعهت متّ غالباً ،اقتصادیروستایی دیگر از نظر  ةدو منطق

باری را های اخیر وضهعیت بسهیار اسهفسالیهستند و با خشک

 بهدو پیشنهاد برای روستاهای یادشده،  بنابراین،کنند. تجربه می

 بست اقتصادی در نظر گرفته شده است.خروج از این بن منظور

ههای ل: ترویم باغداری بها توجهه بهه محهدودبودن زمهیناوّ 

بهاالبودن  ،زی و آب موجود در نواحی یادشده و همچنهینکشاور

 باغداری نسبت به زراعت. ةافزودارزش

-دلیهل بههرهبهه  گرگردشای جذب هج: ایجاد زیرساختدوّ

-بههره در تابسهتان و عتهدلناحیه از اقلیم و آب و هوای م مندی

 توانهد دودر زمسهتان، مینظیر اندازهای بیاز بر  و چشم مندی

گ جمعیتههی اصههفهان و خوزسههتان را بههه میهمههانی کههانون بههزر

تابسههتانه و زمسههتانه )بهها امکانههات ورزشههی مناسههب زمسههتان  

 فراخواند.

های جدید برای آوردن فرصتروستایی با فراهم گردشگری

ای اسهت کهه بهه جوامهع روسهتایی بسیاری از روستاها، وسیله

ن شود و ایاین نواحی می ةدهد و موجب توسعحیات دوباره می

روستایی منبهع  گردشگریدارد. ها را پابرجا نگه میگاهسکونت

مهم و جدید ایجاد درآمهد بهرای جوامهع روسهتایی اسهت و در 

این صنعت  ،اسپانیا، فرانسه و غیره چونهمبسیاری از کشورها 

زایهی، رشهد بخهش اشتغال، ویا را به عنوان منبع اصلی درآمدپ

بسیار مهی برای رونق آن دانند و زیربنایی می ةعمومی و توسع

ی مهمّه ةتوانهد وسهیلروستایی می گردشگری بنابراین،. کوشند

 ةو غالباً وسیلاقتصادی جوامع روستایی  -اجتماعی ةبرای توسع

حمایت از محیط زیسهت و فرهنهگ روسهتایی به منظوری مهمّ

نقش اساسی در توسعه و حفظ روسهتا  بنابراین، .محسوب شود

 .دارد

 ها یاداشت
1. Stratified Random Sampling 

2. Kolmogorov-Smirnov Test 

3. Piter Hardy 

4. Brouker & Brouks 
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Extended Abstract  
1. INTRODUCTION 

Recent century has witnessed a more growing 

interest in the concept of “sustainability”. The 

impetus for this interest arises from a number of 

factors including awareness of worsening social, 

economic, and environmental conditions and lack 

of ability on the part of the present economic and 

social systems in most developing countries to 

keep population especially in rural regions. As 

such, villagers, compared to city dwellers, have 

less income and receive fewer social services. So, 

they are considered as more vulnerable and poor. 

These factors lead to their emigration. The 

present study seeks to investigate the effect of 

economic diversity on rural regions’ sustainability 

in Shahrekord County, aiming at optimizing the 

future programs, contributing to better decision-

makings and programming directed at sustainable 

development of rural regions as well as presenting 

suitable strategies and solutions to keep and 

enhance sustainability of rural regions. 

2. METHODOLOGY 

In this study, required data was collected through 

survey-correlational method. 27 villages out of a 

total of 54 villages of Shahrekord County were 

selected from among 4 districts: Central, Laran, 

Ben, and Saman, at 3 geographical levels: 

mountainous-based, valley-based, and plain-

based. Utilizing the Cochran formula, 382 

families were selected as the sample, out of a total 

of 17032 rural families. Then the sample was 

determined based on the population of each 

village to the whole population. The stratified 

random sampling was used as the method to 

select and determine the required sample. After 

that, a questionnaire was designed and 

administered to the participants. The reliability 

estimate of the questionnaire using Cronbach’s 

alpha was .653. The content of the questionnaire 

was validated through convening a panel of 

university experts majoring geography and 

sociology.  

3. DISCUSSION  

The collected data was analyzed both 

descriptively and inferentially using SPSS 

software through pearson correlation analysis. 

The results showed that there was a significant 

relationship between economic diversity and rural 

regions’ sustainability (r=0.765, p <0.1). 

Moreover, there was significant correlation 

between economic diversity and different 

dimensions of rural regions’ sustainability. On the 

other hand, categorizing economic sustainability 

into 3 geographical levels including valley-based 

(river-based), plain-based, and mountainous-

based levels showed that those villages at river-

based levelhad the highest sustainability due to 

having high capabilities and income diversity. 

Key word: Economic diversity, sustainability, 

sustainable development, Shahrekord County.
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