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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

lso, in most development programs, 

agriculture is considered as the only 

source of economic thriving in 

villages. The rural areas at this 

county possess various capabilities in 

different economic sections, which 

have not, to this moment, played a significant role 

in regional development plans. This situation has 

led to higher number of migrations to large cities, 

reduced number of productive labor force, the 

converting of rural regions into dormitory 

residences, and the weakening of the economic 

function of rural areas. Since the economy of the 

rural residences of Rezvanshahr County is solely 

based on agriculture and such an economic 

structure is highly vulnerable to a wide range of 

external factors, the current economic system of 

these villages has to be transformed. Accordingly, 

diversification of livelihood seems to be a suitable 

solution for this problem. Hence, the current study 

aims to identify the obstacles and potentials of 

diversifying livelihood in the villages of 

Rezvanshahr County, Iran. More specifically, this 

study aims to address the following research 

question: what are the potentials and limitations of 

Rezvanshahr County, as a geographical area, for 

diversifying livelihood? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The downward trend of economic conditions in 

villages, the increasing number of migrations to 

larger cities, spread of poverty and unemployment, 

lack of nutritional security, placement of the 

majority of rural population in suburban areas, etc. 

indicate that the major objectives of development 

(e.g. sustainable increase in income levels, 

expansion of manufacturing employments and 

more balanced distribution of profits resulting from 

growth in rural regions) have failed substantially. 

Therefore, sustainable livelihood is one of the key 

dimensions of the sustainable rural development 

paradigm in which attention to livelihood and its 

transformation, as well as ways for overcoming its 

challenges are considered as the most critical 

dimensions of reducing rural poverty and 

nourishing rural development. In this regard, 

offering sustainable livelihood strategies is a new 

solution in development theories for empowerment 

and capacity building in rural areas in order to 

convert the current life style into an ideal one. In 

fact, it is considered as a major tool for reaching 

sustainable development. The sustainable 

livelihood approach has been derived from the 

general rural development theory. Rural 

development theory has itself passed three main 

intellectual bodies since the middle of the 20th 

century, namely the population and technology 

model, agricultural development and political 

economy theories. Within this pattern, livelihood 

sustainability and economic security in rural areas 

are of utmost importance.  
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3. METHODOLOGY 
The current study is functional in its aims and has 

been conducted through a descriptive-analytical 

research method. The sample population of this 

study consisted of 14 rural areas of 4 types 

(mountainous, plain, sub-montane, and coastal) 

within Rezvanshahr County, comprising 4202 

families (14664 individuals). Cochran’s sample 

size formula was used to select 232 families from 

among the population. In order to gain the 

necessary data, thereby assessing the hypothesis as 

well as the variables under study, the researchers 

employed document and survey methods. The 

collected data were analyzed using Excel and Spss 

softwares. The main instrument of data collection 

was the Household questionnaire.  

4. DISCUSSION 
In order to investigate the role of infrastructural-

institutional variables, environmental factors, 

social factors and economic factors in the lack of 

diversification of rural livelihood, stepwise multiple 

regression was run on the data. Infrastructural-

institutional factors were identified as the main 

obstacle resulting in the lack of diversification of 

rural livelihood in Rezvanshahr County. The Beta 

coefficient of this factor was found to be 0.721, 

which was identified through 17 criteria. The 

economic factor was found to be the 2nd influential 

factor in the lack of diversification of rural 

livelihood (β=0.554), while environmental and 

social factors came out as the 3rd and 4th influential 

factors in the regression model. In order to 

evaluate the role of capabilities in diversifying 

rural livelihood from the viewpoint of residences 

in the villages under study, a number of factors and 

variables were provided for the environmental, 

economic, and social-cultural dimensions. 

Environmental factors were the main identified 

factors for diversifying rural livelihood in 

Rezvanshahr County (β=0.447), while economic 

factors (β=0.236) and social-cultural factors 

(β=0.119) had the lowest impact on the pre-

mentioned variable. 

5. CONCLUSION 
Single-product economy (mostly rice cultivation) 

with low efficiency and traditional agricultural 

methods is the mutual characteristic of all 4 types 

of rural residences in Rezvanshahr County. The net 

income of families working in the agricultural 

sector is significantly lower than those who work 

in non-agricultural sectors. The other important 

factor which hinders the diversification of 

livelihood in this area is the lack of public and 

private financial investments, long-term bank 

facilities, sufficient motivation as well as necessary 

skills to create new jobs. Therefore, recognizing 

environmental potentials and optimal utilization of 

these potentials would significantly increase 

employment rates, followed by a potential 

improvement in the income level of families and 

the economic development of villages. Since the 

main obstacles and potentials for diversifying 

livelihood have been identified in this study, a 

well-organized long-term plan accompanied by 

diversification of the jobs at the rural areas of this 

county would lead to lower rates of 

unemployment, higher income levels, increased 

levels of the quality of life index, and lower rates 

of migration from villages to large cities. 

Combined together, these changes would result in 

the sustainability of rural residences in 

Rezvanshahr County. 
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 چکیده

و  نیتارمهمیی از شاود. تواوو و تناوع در معیشات روساتارو میهای زیاادی روباهبا چالشسازی معیشت، پایداری روستاها امروزه بدون توجه به متنوع هدف:

سازی معیشات در روساتاهای ی متنوعهاتیقابلشناخت موانع و  هدف باتوقیق حاضر از ایان رو،  .دیآیماقدامات برای توسعۀ پایدار روستایی به شمار  نیتریاساس

 شهر پرداخته شده است.شهرستان رضوان

یابی به اطالعات مورد نیاز جهت سانجش فرضایه و متغیرهاای ماورد توقیاق، از ه منظور دستبتولیلی است. -توقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر انجام، توصیفی روش:

 ۀ خانوار بوده است.نامرسشپه شد. ابزار اصلی توقیق، استفاد Spssو  Excelی افزارهانرماز  آمده با استفادهدستی بههادادهو  شده گرفتهی اسنادی و پیمایشی بهره هاروش

 هکاشاد تنهایی قادر به تأمین معیشت خانوارها نیسات. همنناین، مشاخ  نتایج توقیق نشان داد که در شهرستان مورد مطالعه، بخش کشاورزی به ها:یافته

سازی معیشت روستایی شهرستان نقش داشته اسات  باه و اجتماعی(در متنوع، بیش از سایر عوامل)عوامل اقتصادی 447/0ی طبیعی و مویطی با ضریب هاتوان

 سازی در روستاهای این شهرستان است.مانع در جهت متنوع نیترعمده، 721/0عالوه از میان موانع موجود، موانع مدیریتی ا نهادی با 

و  هاچالش نیترمهمی اطالعات از آورجمعاز روستاهای کوهستانی برای ی روستایی و دسترسی به برخی هاگاهسکونتپراکندگی ها/ راهبردها: محدودیت

 مشکالت پژوهش حاضر بودند.

سازی معیشت در نواحی ب برای متنوعراهکاری مناس هاتوانو  هاتیقابلی توقیق تعیین موانع و به تبع آن، شناسایی هاافتهبا توجه به یراهکارهای عملی: 

 پایداری این نواحی را به همراه داشته باشد. تواندیمروستایی است که 

 هبتوقیق حاضر  با این حاو، ی اقتصادی در نواحی روستایی صورت گرفته است.هاتیفعالسازی تا کنون توقیقات متعددی پیرامون متنوع اصالت و ارزش:

 ست.ات پیشین به این موضوع پرداخته نشده ااست و در توقیقسازی معیشت پرداخته ی تنوعهاتیقابلاین دلیل دارای ارزش است که به بررسی موانع و 

 شهرسازی معیشت، توسعۀ پایدار روستایی، رضوانمتنوعها: کلیدواژه
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 مقدمه  .1
 مسأله. طرح 1. 1

ی اقتصاادی اسات هاتیفعالابعاد زندگی،  نیترمهمیکی از 

نیازهای خود از قبیل ماواد  نیتریاساسه انسان به کمک آن ک

، آموزش، بهداشت، نیازهاای فراغتای را مسکنغذایی، پوشاک، 

روستا و اقتصاد روستایی با کشاورزی ارتباا   .سازدیمبرآورده 

از  شادهارائهکه این نزدیکی را در تعااری   جاتا آنزیادی دارد 

، 1393، ومدی یگاناه و وئئایم) شاهد بود توانیمروستا نیز 

شاکل فعالیات اقتصاادی و  نیتریمیقد(. کشاورزی از 55 ص.

( و نقاش آن در 18 ، ص.1382 طالاب،) تولیدی جامعه اسات

ی کشااورها المللاانیبتوسااعه و ابااات اقتصااادی سیاساای و 

باا »به طوری کاه   (22 ، ص.2001، 1اوفارو) انکارناپذیر است

از طریق تأمین سرمایه برای ساایر  تواندیمی خود هابخشریز

ی اقتصادی، فروش موصوئت آن به بازارهای خاارجی هابخش

و افزایش درآمدهای ارزی و کمک به کاهش واردات مواد خاام 

صادی را تساهیل اقت یتوسعهنیاز بخش صنعت، جریان رشد و 

(. اغلب روساتاها از دیربااز موال 2 ، ص.1384 شکوری،) دکن

درصاد باائیی از  ،، بناابرایناندبودهتولید موصوئت کشاورزی 

 از زماین قارار دارد معیشت روساتاییان در رابطاه باا اساتفاده

(. کشاااورزی 21 ، صاا .1392، لاادینیاو شاام  مهاادوی)

فعالیت در نواحی روستایی است که به صورت سنتی  نیترمهم

. ردیاگیمی روستایی ایران صورت هاگاهسکونتدر  و معیشتی

ل ئچنین ساختار اقتصادی و شاغلی در ناواحی روساتایی مساا

مشاکالت موجاود در منااطق  اسات. داشته به دنباوخاصی را 

های شاغلی در منااطق ان با ایجاد فرصاتتوشهری را تنها می

هاای کشااورزی پ ، تنها توسل به فعالیت .روستایی حل کرد

بخشای ساز نبوده، ایجاد مشاغل متنوع یا تنوعدر روستاها چاره

ایازدی، ) شاودیک هنجاار شاناخته میها به عنوان به فعالیت

 (.17ا18 ، ص .1391، نامدار وبدری 

توسعه در راستای کاهش اارات منفای  پردازانهینظراغلب 

پایاادار رویکاارد  ۀارچوب الگااوی توسااعهااساااختاری و در چ

جاوان، ) انددهکری اقتصادی را پیشنهاد هاتیفعالسازی متنوع

اقتصاااد  ،(. بنااابراین1 ، ص.1390، شااایان، نوغااانی و قاساامی

، 1386مطیعی لنگارودی، ) سازی استمند متنوعروستایی نیاز

ی اقتصاادی، یکای از هاتیفعالسازی (. رویکرد متنوع165 ص.

اجتماعااات  جانبااههمه ۀرویکردهااای مااورد توجااه در توسااع

ی که وجاود تناوع در اقتصااد روساتا، اگونهبه   روستایی است

 ان شاده اساتبیای ار روساتایپایاد ۀی به توسعابیدست ۀئزم

درآمد، اشتغاو به  گاهنظر(. از 1 ، ص.1390، همکارانو  جوان)

ی غیرکشااورزی در رشاد و روناق اقتصااد روساتایی هاتیفعال

ی هااااتیفعالاز ایااان رو گساااترش  .اهمیااات اسااات دارای

ی در افازایش درآمادهای اعمادهغیرکشاورزی روستایی ساهم 

 (.227 .، ص1390پاپلی یزدی، ) روستایی داشته است

شهر با کمبود سرمایه و نیروی روستاهای شهرستان رضوان

جااایی کااه صاانایع انسااانی متخصاا  مواجااه هسااتند. از آن

ا باروستایی به تجهیزات و وسایل مودودتر و به نیروی انسانی 

 هااتیفعال نیاز دارند، استقرار اینی ترنییپا نسبتاًی هاتخص 

مناساابی در جهاات  راهبااردی تواناادیمدر مناااطق روسااتایی، 

سااانی ی بااالقوه مااادی و انهاااقابلیتو  هاااتوانی ریکارگبااه

بررسای سااختار  ،از طرفای روستاهای مورد نظر به شمار آیاد.

شهرسااتان  ،اقتصااادی نااواحی روسااتایی کشااور و بااه تبااع آن

ن مطلاب اسات کاه کشااورزی مواور شهر، گویاای ایارضوان

اساسی تأمین معیشات باه شامار آماده و متأسافانه در اغلاب 

ترین و تنها رکن اقتصاادی روساتاها های توسعه نیز مهمبرنامه

شود. هرچند چنین ساختاری در گذشته باا توجاه را شامل می

های روستا و روساتاییان قابلیات دوام به اقتصاد بسته و ویژگی

اهای گسترش بازار و تأایر انکارناپذیر آن بار ف اولی با   داشت

های موجاود در ابعااد مختلا   طبیعای، روستایی و ناپایاداری

اقتصادی و اجتماعی مشکل بتواند پایداری ساکونت و اشاتغاو 

د. چنین ساختاری کنرا در نواحی روستایی شهرستان ت مین 

شهر مشکالت خاصای باه در نواحی روستایی شهرستان رضوان

 د کرتوان به موارد زیر اشاره او داشته است که میدنب

اباتی مناابع درآمادی پذیری شدید اقتصادی و بیا آسیب

های اخیر، مانند سارمازدگی در برابر نوسانات اقلیمی طی ساو

)به دلیل وابستگی اقتصاد باه بخاش کشااورزی و باه  آبیو کم

 پذیری پایین اقتصاد روستایی( دنباو آن انعطاف

مویطی، به دلیال موادودیت  ۀزایش فشار بر منابع پایا اف

، )افازایش تقاضاای آب تخریاب آن ،یاتنهادر منابع تولیاد و 

 ( غیرهکود و  ۀرویمصرف بی
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های شاغلی متناوع در ا مودودیت اشتغاو و نبود فرصات

مناااطق روسااتایی باارای جوانااان و نیااروی کااار مااازاد بخااش 

 کشاورزی 

بودن رناا دلیاال کم)بااه  ااا بیکاااری آشااکار و پنهااان

های شاااغلی هاااای مکمااال تولیاااد و نباااود فرصاااتفعالیت

 غیرکشاورزی و به دنباو آن کاهش درآمد و افزایش فقر( 

های ا کاهش بازده سرمایه در بخش کشااورزی طای سااو

اخیر به دئیل مختل  به دئیال مختلا  از جملاه باازده کام 

ای تولید، نوسان قیمت موصاوو و نباود ساازوکار مناساب بار

 غیره ها و تنظیم بازار، نقش واسطه

ا مهاجرت نیروی انسانی جوان و جویای کاار و کشااورزان 

 ۀحاشای ،خرده پا از نواحی روستایی به مرکز استان و همننین

 های شاغلیشهر تهران باه منظاور دسترسای باه فرصاتکالن

سای خوردن ترکیب سانی و جنهمنشینی، به)گسترش حاشیه

 .غیرهو ایجاد مشکالت ناشی از آن( و در نواحی روستایی 

هاای هاا و قابلیتاز توان شاهرروستاهای شهرستان رضوان

های مختل  اقتصادی برخوردارند که نقشای متنوعی در زمینه

ت له بر مهاجرأده است. همین مسکراین نواحی ایفا ن ۀدر توسع

 ویژه مهاجرت روزانه و کاهش نیاروی کاار مولادبهن، روستاییا

ی هماننااد جوانااان و تباادیل مناااطق روسااتایی بااه اقتصاااد

شاادن کااارکرد اقتصااادی های خوابگاااهی و ضعی گاهسااکونت

 ه است.شدمنجر 

 روستایی شهرساتان هایگاهسکونتکه اقتصاد ی جایاز آن

ابر بر کشاورزی استوار است و چنین ساختار اقتصادی نیز در بر

نااونی اقتصاااد ک ،اساات بنااابراین پذیرآساایبعواماال مختلاا  

 یان منظاور،ه ابا .روستاهای این شهرستان باید متواوو شاود

راهبرد تنوع سازی معیشت راهکار مناسبی بارای ایان ناواحی 

است. بر این اساس و با توجاه باه مساأله ماورد نظار، توقیاق 

سازی معیشات تنوع هایقابلیتشناخت موانع و  هدف باحاضر 

ست. از این شهر پرداخته شده ادر روستاهای شهرستان رضوان

 به سؤاو اصلی زیر است. گوییپاسخبه دنباو  ،رو

سازی معیشت با تنوعمشهر در راستای شهرستان رضوانا 

 رو است؟روبه هاییمودودیتو  هاتوانچه 

 

 تحقیق . پیشینۀ 2. 1

توانناد باه توقیقات و منابعی که باه لواام موضاوعی می

رسایدن نجامااین توقیق موسوب شاده و در به ۀعنوان پیشین

 اند از عبارت ،دشوآن مفید واقع 

عناوان  بااپژوهشی  (1393) نیا و رضوانیعنابستانی، طیب

های اقتصاادی در روساتاهای سازی فعالیتتولیل موانع متنوع

ها نشاان داد کاه مرزی شهرستان مریوان انجام دادند که یافته

ترین ماانع فاراروی یتی باه عناوان عمادهموانع نهادی امدیر

ریاحی و های اقتصادی روستاها بوده است. سازی فعالیتمتنوع

هاای بخشای فعالیتتنوع»ای با عنوان در مقاله (1393) نوری

نشاان  «مورد  شهرستان خرمدره، اقتصادی و پایداری روستاها

هاای اقتصاادی و پایاداری عالیتبخشای فدادند که میان تنوع

باه نواوی در روساتاهایی   اقتصاد ارتبا  معناداری وجود دارد

سطح پایداری  ،های اقتصادی بیشتر بوده استکه تنوع فعالیت

ای در مقالاه (1393) قاسمی و جواناقتصادی نیز بائتر است. 

هاای اقتصاادی و فعالیت بخشایتنوع ۀتبیاین رابطا»با عنوان 

 «شهرساتان مشاهد  یماورد ۀمطالعا، پایدار روساتایی ۀتوسع

بین پایداری و تنوع مستقیم و به میازان  ۀرابط نشان دادند که

 ۀبااود کااه از نظاار شاادت قااوی اساات. براساااس مطالعاا 0.77

های گاهتوانااد پایاداری سااکونتبخشای میتنوع گرفته،صاورت

 با عنوان  در پژوهشی (1393)عینالی تقویت کند.  روستایی را
بخشای باه های دوم در تنوعگاری خاناهارزیابی نقش گردش»

دهستان حصار ولیعصار در شهرساتان  مورد ، اقتصاد روستایی

گر وجود تفاوت معناداری نشان داد که نتایج مطالعه بیان «آوج

های های دوم در مؤلفاهقبل و بعد از گسترش خانه ةدر دو دور

های بناادی شاااخ رتبه ۀبخشاای روسااتایی اساات. نتیجااتنوع

دهد که روستاهای بخشی به اقتصاد روستایی نیز نشان میتنوع

بالغ و آباد بائترین میزان و روساتاهای قارهچنگوره و اسماعیل

راخته، ربیاوار، اسادی و افاند. را داشتهترین جایگاه آبدره پایین

دساتی در نقاش صنایع»ای باا عناوان مقاله (1391) دامن باغ

ها نشاان داد اقتصاد روساتایی انجاام دادناد کاه یافتاه ۀتوسع

تواناد ، میای متماایز اساتاز صنایع کارخاناهکه  دستیصنایع

منباااع درآماااد خاااوبی بااارای روساااتاییان در کناااار ساااایر 

  اقتصادی روستا مؤار افتد. ۀعهایشان باشد و در توسفعالیت

 

آن را در  ۀدساتی و توساعاین توقیاق تنهاا ایجااد صنایع

فراناک داند. های روستایی میگاهسکونت ۀروستاها عامل توسع
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معیشاات روسااتایی و »پژوهشاای بااا عنااوان  (0200) 2الاای 

انجاام  «نیااهای کاهش فقر در کشورهای اوگاندا و تانزاسیاست

ساازی و تنوعمباین  ۀدادند که نتایج توقیق نشان داد که رابط

وری مزارع به طور مناسبی است، با کااهش میازان قابلیت بهره

، ناپایااداری اقتصااادی در مناااطق روسااتایی هااایفعالیتتنااوع 

سازی معیشات و تنوع یابدمیروستایی افزایش  هایگاهسکونت

 ۀباه توساع یابیدساتبارای  ن روستاها راه حل اساسایاساکن

توصیالت و »با عنوان  ایمقاله( در 2004) 3پایدار است. یان 

کارآیی تخصصی  رشد درآمد خانواده در طوو دوران اصالحات 

نشان دادناد کاه توصایالت، تواناایی  «ارضی و روستایی چین

کشاورزان را در اختصاص کار و سارمایه باه تولیاد غیرزراعای 

هاای فعالیت ۀطاوو مادت تواوو توساعبخشاد. در بهبود می

درآماد خاانواده کماک  ۀمهمی به توسع ۀغیرکشاورزی به گون

وان ای با عنا( در مقاله2006) )بانک جهانی( 4کنند. ارسادومی

  پیامدهای رفااهی در ناواحی بخشی درآمدی در زیمباوهتنوع»

به این نتایج رسیدند که خانوارهایی که در  «شهری و روستایی

مورد مطالعاه )زیمبااوه(، دارای مناابع  ۀوستایی منطقمناطق ر

، از پایگااه اقتصاادی و اجتمااعی هساتند تریدرآمدی متناوع

هاای های اقلیمی و بورانبهتری برخوردارند و نسبت به شوک

و  6، وینتارس5دیاوی پذیری کمتری دارناد. اقتصادی، آسیب

هاای فعالیت ۀمقایسا»هشی باا عناوان در پژو (2010)7کارلتو

نشان دادناد کاه در منااطق  «درآمدزای روستایی بین کشورها

ترین سهم از درآمد، ناشای روستایی بسیاری از کشورها، بزرگ

ترین سهم خاانوار های خارج از کار کشاورزی و بزرگاز فعالیت

 بخشی به منابع درآمدی است.در تنوع

 

 شناسی تحقیق. روش2
 جغرافیایی تحقیققلمرو . 1. 2

 راهباردیشهر از موقعیات جغرافیاایی و شهرستان رضوان

ه گاره گااه ارتبااطی باه طاوری کا  ممتازی برخاوردار اسات

، غربای و شامالی موساوب شاده و مادخل های مرکزیبخش

، کشاورهای قفقااز و ارتباطی گیالن به اساتان اردبیال شاهراه

روساتای  107. ایان شهرساتان دارای (1 شاکل) روسیه است

 روستای خالی از سکنه است.  5دارای سکنه و 

 

 
 مورد مطالعه در سطح کشور و استان ۀـ موقعیت جغرافیایی محدود1شکل 

 1394ماأخذ  ترسیم نگارندگان، 
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  روش تحقیق .2. 2
مبنای هدف، کاربردی است و بار حساب  حاضر بر ۀمطالع

ی است. به منظور انجام ایان پاژوهش، از تولیل-روش، توصیفی

گیاری اسنادی و مطالعات میدانی بهره-ایخانههای کتابروش

اسانادی از کتاب، مقاائت، -ایخانهشده است. در روش کتاب

ها، بهره گرفته شده است. با اساتفاده از ایان نامهها، پایانرساله

 توقیاق ۀابزار به بررسای و گاردآوری مباانی نظاری و پیشاین

 ۀهای موجاود در خصاوص ناحیاپرداخته شد و با بررسی داده

هاا باه اطالعاات، بخشای از مواناع مطالعاتی و تبدیل این داده

شهر در ارتبا  باا طبیعی و انسانی روستاهای شهرستان رضوان

اقتصاادی باا اساتفاده از ایان روش، ماورد شناساایی و  ۀتوسع

اولیاه، از  هاایآوری دادهگرفته شاد. جهات جماع معرفی قرار

آمااری  ۀنامه، مصاحبه و مشااهده اساتفاده شاد. جامعاپرسش

های واقاع در گاهساکونت ۀمورد مطالعه در ایان توقیاق، کلیا

شهر است که این روستاها را در ابتادا از نظار شهرستان رضوان

 ، ارتفاع از سطح دریا و شکل استقرا به چهار واحدنگاریعارضه

ای و سااحلی( مجازا تفکیاک و ای، کوهپایه)کوهستانی، جلگه

ده و سپ  متناسب با تعداد روستاهای واقاع در هار کرتقسیم 

یک از چهار تیا،، تعاداد مشخصای روساتا باه عناوان نموناه 

آماری مورد مطالعه در ایان  ۀجامع ،انتخاب شده است. بنابراین

 4202شاهر باا روساتایی شهرساتان رضوان ۀنقط 14توقیق، 

خانوار  232. تعداد اع ای نمونه نیز نفر( است 14664) خانوار

ایان  از این رو،است که از طریق فرموو کوکران به دست آمد. 

نامه در میان خانوارهای روستاهای نموناه توزیاع تعداد پرسش

عاادد از  30نامه، ابتاادا شااد. باارای ساانجش پایااایی پرسااش

آزمون، در روستاهای ماورد مطالعاه نامه به صورت پیشپرسش

نامه از طریق آزمون آلفاای ه میزان پایایی پرسشتکمیل شد ک

به دست آماد. جهات بررسای ساهم عوامال و  0.876کرونباخ 

 معیشات روساتایی بخشایتنوععادم  های مختلا  درشاخ 

شهر از رگرسیون سازی معیشت( شهرستان رضوانع)موانع تنو

استفاده شده  SPSSافزار گام در نرمبهچندمتغیره با روش گام

های مویطاای، حاضاار پتانساایل ۀالوه باار ایاان، مقالااعاا  اساات

اجتماعی و اقتصادی روستاهای شهرستان را نیز مورد ارزیاابی 

قرار داده است، برای این کار ابتدا شاخ  و متغیرهاای ماورد 

گیری از رگرسیون چندمتغیره ده و با بهرهشبندی بررسی طبقه

مختلا  ها و عوامال گام سهم هر یک از شااخ بهبا روش گام

ی شهرستان مورد بررسی قرار سازی معیشت روستاهاتنوعمدر 

 گرفت.

 . مبانی نظری تحقیق3
و  هاااتیفعالتمااامی  ۀامااروزه موضااوع پایااداری ساارلوح

ی در بررساروساتایی اسات.  ۀی توسعه، از جمله توسعهابرنامه

ئزم و ضروری  جانبههمهپایداری، پرداختن به دیدگاهی  ۀمقول

پایاادار  ۀتوسااع (.238، ص. 1393 قاساامی و جااوان،) اساات

روستایی، عدالت مت من فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و 

اروتمندان است و هدف از پایاداری نیاز پایاداری معیشات باا 

 حفظ امرار معاش آینده از طریق حفاظ مناابع طبیعای اسات

یند تغییار آپایدار روستایی فر ۀتوسع (.47، ص 2200 ،8بروور)

مویطی است که برای  پایداری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و

 ۀتوسع .شودافزایش رفاه بلندمدت جوامع روستایی طراحی می

اماا   گیاردهای گونااگونی را در بار میپایدار روساتایی جنباه

سااختار عاام شاامل  ۀهای ساختاری در چهار جنبسازیزمینه

فرهنگای، -، سااختار و رواباا اجتمااعیبوم شناختی-مویطی

ف ایی و سااختار و رواباا اقتصاادی -ساختار و روابا کالبدی

های تواند به کارکرد صویح این فرآیند منجر شود. از مؤلفهمی

جدیااد توسااعه و از عناصاار اصاالی در بااازنگری مفهااوم آن 

ازی بااه مندسااسااازی اساات کااه توانمندسااازی و فرفیتتوان

گذاری باه سرمایه ،معنای ایجاد قدرت قانونی یا به سخن دیگر

اختیاار  واگاذاری منظور تقویت قدرت قانونی برای تواناسازی و

مندسازی مقابلاه باا عوامال به مردم است. دئلت مستقیم توان

  شاودقدرتی نه تنها به ایجاد فقر منجار میقدرتی است. بیبی

سازی معطوف آن است. فرفیتبلکه موصوو اصلی و مستقیم 

به راهبردها و اقداماتی است که هدف آن کماک باه ماردم در 

های خاود را بشناساند و بارای جهت این مهم است که توانایی

بهبود زندگی فردی و جمعی از آن بهاره گیرناد، علال نااتوانی 

اقتصااادی و  ۀبساایاری از کشااورها در پیشاابرد و حفااظ توسااع

کردهااای معمااوو توسااعه در ایجاااد یی رویآاجتماااعی را ناکااار

ها در ساطح فرفیت پایدار نیاروی انساانی، نهادهاا و ساازمان

 (.108-110 ،، ص 1390رضوانی، ) اندکرده بیانمولی 

در کمسایون  1980 ۀراهبرد معیشت پایدار در اواخار دها

تای هدف پیشارفت و در راسا زیست و توسعه با جهانی مویا

فقرزدایی از اجتماعات روستایی به وجود آمد. در این رهیافات 
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توسعه، معیشت اجتماعات در کانون توجه بوده و معیشات باه 

اجزا و عناصر مختلفی است کاه  ۀهم ةطور گسترده دربرگیرند

کنند یاا در تولیاد و خلاق ابزارهاا و ها استفاده میمردم از آن

هاای درآمادزا( بارای ت)و نه فقاا فعالی وسایل گذران زندگی

پذیرند. معیشت پایادار از ها تأایر میخود از آن ةخود و خانواد

پایدار روساتایی اسات کاه در آن،  ۀابعاد کلیدی پارادایم توسع

های توجااه جاادی بااه معیشاات و توااوو آن و نیااز شاایوه

ترین ابعااد کااهش فقار های آن از ضروریکردن چالشبرطرف

 ۀارائ ،رود. در این میانه شمار میروستایی ب ۀروستایی و توسع

های توسعه راهبردهای معیشت پایدار راهکاری جدید در نظریه

ساازی در منااطق روساتایی در مندساازی و فرفیتبرای توان

)کاه معیشاتی و  راستای تغییر الگوی زندگی و فعالیت کناونی

پذیر است( به الگویی مطلوب اسات و یکای از ابزارهاای آسیب

سجاسای ) شودایدار موسوب میپ ۀسیدن به توسعمهم برای ر

(. روند نزولی وضاعیت 86، ص. 1392، قیداری، صادقلو و پالوج

روساتاییان  ةهای گستردجایی و مهاجرتاقتصاد روستاها، جابه

بااه شااهرها، گسااترش فقاار و بیکاااری، عاادم امنیاات غااذایی، 

یی در حاشیه و مواردی از این جمعیت روستا ةقرارگرفتن عمد

مبنی بر افازایش  ۀدهد که اهداف حیاتی توسعدست نشان می

های تولیدی و برقراری متعاادو پایدار درآمد، گسترش اشتغاو

تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی باا شکسات مواجاه 

لب این الگو پایاداری (. در قا3 ، ص.1385 فراهانی،) شده است

معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی اهمیتای بسایار 

 ، ص.1389زاده و کرمااانی، علااوی) اساساای و ضااروری دارد

های روستایی گاهبخشی به اقتصاد سکونت(. بنابراین، تنوع311

ی های شاغلحاو توسعه موجب بهبود فرصات در کشورهای در

طااور تااأایر غیرکشاااورزی در مناااطق روسااتایی شااده و همین

، 2010، 10دماارگر) مهمی در رفااه خانوارهاای روساتایی دارد

برای پایداری معیشت روستایی باید اقدامات متنوعی  .(33 ص.

زیرا این امر باعث افزایش پایداری در برابر حوادث   را انجام داد

های مناادیشااود. در ایاان رابطااه، شناساااندن توانانی میناگهاا

تار هاای بزرگفردی و خاانوادگی معیشات روساتایی باه گروه

ها بسایار مندیاقتصادی و اجتماعی در شهرها برای بهبود توان

ضروری است. به طور کلی، افزایش تنوع در معیشت روساتایی 

ل اقتصااادی ئپااذیری بیشااتری در مساااباعااث ایجاااد انعطاف

دهاد تاا در باین این اجاازه را باه روساتایان می   زیراشودمی

رفااتن هسااتند و های اقتصااادی کااه در حاااو ازبینفرصاات

های جدید اقتصادی حق انتخاب بیشتری را برای خاود فرصت

 (.12 ، ص.1998، 11اسکینز) فراهم آورند

 ۀوسایع توساع ۀرویکرد معیشات پایادار، از بساتر و نظریا

روستایی، خاود پا  از  ۀتوسع ۀروستایی برخاسته است. نظری

یعنی مدو جمعیات   فکری اصلی ۀقرن بیستم از سه بدن ۀمیان

های اقتصاد سیاسی عباور کشاورزی و نظریه ۀ، توسعآوریفنو 

 (.1998، 2الی کرده است)

یاد اقادامات متناوعی را برای پایداری معیشت روستایی با 

زیرا این امر باعث افزایش پایداری در برابار حاوادث   انجام داد

های مناادیشااود. در ایاان رابطااه، شناساااندن توانناگهااانی می

تار هاای بزرگفردی و خاانوادگی معیشات روساتایی باه گروه

ها بسایار مندیاقتصادی و اجتماعی در شهرها برای بهبود توان

ر کلی، افزایش تنوع در معیشت روساتایی ضروری است. به طو

ل اقتصااادی ئبیشااتری در مسااا پااذیریباعااث ایجاااد انعطاف

دهاد تاا در باین ان مییاین اجازه را باه روساتای زیرا  شودمی

رفااتن هسااتند و بینهای اقتصااادی کااه در حاااو ازفرصاات

های جدید اقتصادی حق انتخاب بیشتری را برای خاود فرصت

 (.12 ، ص.1998، 11اسکینز) فراهم آورند

هاای ساازی در مویادر هر صاورت مزایاای متبات تنوع

آیاد و روستایی نسبت به اارات منفی آن بیشاتر باه چشام می

های متبت مناافع بیشاتری را بارای روساتاییان در نظار جنبه

افتاد کاه که اارات منفای زماانی اتفاای می حالی گیرد، درمی

ای خاص و در مکاانی خااص صارفاً ماورد یروی کار در زمینهن

ها و گسااترش اسااتفاده قاارار بگیاارد. باارای حااذف مواادودیت

های هااای معیشاات از جملااه سیاسااتها، تنااوع بخشفرصاات

های بیشتری را برای امنیت که گزینه مناسب هستند برای این

، 1998، 21کارنی) کنندغذایی و رفاه خانوار روستایی فراهم می

 (.38 ص.

های جهانی و طبیعی از جمله وجودآمدن برخی از بورانبه

سالی، تغییرات شادید اقلیمای و عادم انعطااف اقتصااد خشک

موصاولی موجاب بیشتر روستاها به دلیل تکیه بر اقتصااد تک

ساازی معیشات روساتایی در شده است کاه توجاه باه متنوع

د. بااا توجااه بااه وضااعیت اقتصااادی شااوشااتر سااالیان اخیاار بی

موصاولی که باه صاورت تک شهرروستاهای شهرستان رضوان

نجات این روستاها ایجاد تنوع معیشتی اسات.  ۀباشند زمینمی
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هاای معیشااتی و موصااوئت جاایی کااه تنااوع در فعالیتاز آن

های بیشاتری را دهد، گزیناهکشاورزی مخاطرات را کاهش می

های گاهنظاام اجتمااعی ساکونت ،ر نهایاتنهد و دپیش رو می

شهر از پایداری بیشاتری برخاوردار روستایی شهرستان رضوان

شوند. پایداری توسعه مستلزم پایداری کشااورزی اسات، از می

ای در روستایی نقاش برجساته اقتصاد بخشیتنوع ،سوی دیگر

که بدون رشاد  ضمن این  دکنتواند ایفا پایداری کشاورزی می

هاای جدیاد فعالیت ۀفت بخش کشاورزی، امکان توساعو پیشر

باه عناوان ، صانایع کشااورزی ۀخصاوص در زمینابهاقتصادی 

نااواحی  ةاقتصااادی آینااد ۀناپااذیر در توسااعضاارورتی اجتناب

 روستایی بسیار ضعی  خواهد بود. 

 های تحقیق. یافته4
 سازی معیشتتنوعمموانع . 1. 4

شهرسااتان  سااازی معیشاات در روسااتاهایموانااع تنوع

با استفاده از مشاهدات موقق و شناخت قبلی و باا  شهررضوان

کارشناسان مولای شااغل در  دانشگاه، انادتکمک برخی از اس

جهاااد  ةربااا )ادارهای اجرایاای  یادارات سااتادی و دسااتگاه

د. ش( تعیین غیرهشیالت و  ةمنابع طبیعی، ادار ةکشاورزی، ادار

گویان ق و ساؤاو از پاساخهای توقیاین موانع براساس شاخ 

های ماورد شاخ  ارائه شده است. (1) جدوومشخ  شد که 

ی، ، اقتصاادنهاادی-عامال زیرسااختی 4وقیق به بررسی در ت

 (.1 جدوو) شودمویطی و اجتماعی تقسیم می
 

 های شهرستان مورد مطالعهسازی معیشت در روستاتنوعمـ موانع 1جدول 
 1394، پژوهش هاییافتهمأخذ  

 موانع متغیر

 مویطی

 نگام برف و سرمای شدید طی چند ساو اخیرهبارش نابه

 شیب اراضی

 ایدورههای فصلی و سالیخشک
 کمبود آب در زمان نیاز موصوو به آبیاری

 اقلیمی هایمودودیت
 کمبود زمین کشاورزی
 کمبود مرتع

 زیرساختی
 و نهادی 

 دسترسی هایراهبودن نامناسب
 تنوع معیشت روستایی ۀتوسع ریزیبرنامهعدم توجه کافی دولت به 
 مختل  کشاورزی هاینهادهعدم دسترسی به 

 کمبود یا فقدان انبار یا سردخانه
 خصوص کیوی و لبنیات(هفقدان صنایع تبدیلی موصوئت کشاورزی )ب

 صنایع روستایی هایکارگاهمجوز ساخت  ۀعدم ارائ
 بخش دولتی و خصوصی گذاریسرمایهعدم 
 توسعه در منطقه هایبرنامهاجرای  ۀعدم تهی

 عدم بازاریابی موصوئت کشاورزی
 جدید معیشتی هایروشعدم دسترسی و اطالع از 

 منابع طبیعی از گسترش سطح زیرکشت ةممانعت ادار
 ات فراغتیعدم وجود امکان 

 گراننبود امکانات مناسب پذیرایی، اقامتی و بهداشتی برای گردش
 گری منطقه به دلیل عدم معرفی آنگردش هایقابلیتبودن ناشناخته

 و منابع مالی هاوامکمبود یا عدم دسترسی روستاییان به 
 عیزراغیر هایفعالیتعدم برخورداری روستاییان از آموزش 

 ایحرفهترویجی و فنی و  هایآموزشعدم وجود کمبود یا 

 اقتصادی
 ایهتوسا ساکنان بومی به علت کمبود سرم غیرکشاورزی هایفعالیتدر  گذاریسرمایهضع  امکان 

 مورد نیاز با نرخ بهره اندک بلندمدتعدم اعطای تسهیالت اعتباری 
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 2ادامه جدول 
 موانع متغیر

 اقتصادی

 فاصله از شهر

 درآمد در بخش غیرکشاورزیمیزان 

 میزان درآمد در بخش کشاورزی

 مودودیت در بازاریابی موصوئت صنعتی روستایی

 امکان رقابت اندک موصوئت صنعتی روستایی با تولیدات صنایع شهری

 مودودیت دسترسی به بازارهای شهر

 اجتماعی

 های دومهز امالک روستایی در قالب ویالها و خانگرایش ساکنان شهری غیربومی به خرید و استفاده اختصاصی ا

 بائبودن سن روستاییان

 فقدان یا کمبود تجربه و مهارت فنی روستاییان در ارتبا  با صنایع روستایی
 بودن سطح سوادسوادی و پایینبی

 کمبود نیروی متخص  و ماهر
 عدم عالقه جوانان به مشاغل کشاورزی

 واد فعائن اقتصادیبودن سطح سپایین
 گرایش روستاییان به مهاجرت به شهرها

 بودن سطح مشارکت روستاییانپایین
 عدم اطالع روستاییان از تعاونی و مزایای آن

 گرانبودن ح ور گردشفصلی
 پذیری کمتر در بین روستاییانوجود ریسک

 

نهاادی، -یر متغیرهاای زیرسااختیتاأابرای بررسی میزان 

عوامل اجتمااعی و عوامال اقتصاادی در عادم  مویطی،ل عوام

سااازی معیشاات روسااتایی از روش آماااری رگرساایونی تنوعم

شاود. در ایان مادو یمگام اساتفاده باهچندگانه باا روش گام

عوامال  مویطای،ی، عوامال نهاد-زیرساختی رگرسیونی عوامل

باه عناوان متغیرهاای مساتقل و  اجتماعی و عوامل اقتصادی،

سازی معیشات روساتایی باه عناوان متغیار وابساته عدم تنوع

 د.شمشخ  

باارای انجااام ایاان ماادو ابتاادا هاار چهااار متغیاار مسااتقل 

عوامل اجتمااعی و عوامال  مویطی،ی، عوامل نهاد-زیرساختی

شوند. در رگرسیون گام میبهوارد مدو رگرسیون گاماقتصادی 

بینای( کاه بار روی متغیار )پیش گام متغیرهای مساتقلبهگام

شوند و سایر متغیرهاای وارد مدو می ،ابسته اار داشته باشندو

وارد ماادو  ،باین کااه باار روی متغیاار وابساته اااار ندارناادپیش

-عوامال سااختاری»شوند. در این رگرسیون ابتادا متغیار نمی

، «مویطای»دوم متغیار  ۀشود، در مرحلوارد مدو می «نهادی

چهاارم  ۀو در مرحلا «عوامل اقتصاادی»سوم متغیر  ۀدر مرحل

آمده دستد. نتایج بهشووارد مدو می «عوامل اجتماعی»متغیر 

عاادم متغیرهااای مسااتقل در  ۀاز ماادو نشااان داد کااه هماا

امااا عواماال   ، تااأایر دارناادسااازی معیشاات روسااتاییتنوع

ی دارای اار بیشتری بوده و عوامال اجتمااعی نهاد-زیرساختی

 . دارای کمترین تأایر است
 

 بخشیتنوععدم ثر در ؤمتغیرهای م ـ ضرایب تعیین2جدول 

 در معیشت منطقه

 1394 ،پژوهشهای مأخذ  یافته

 مدو
ضریب 

 بستگیهم
 (2Rضریب تعیین )

ضریب تعیین 

 شده تعدیل

1 717/0 602/0 602/0 
2 884/0 843/0 842/0 
3 907/0 861/0 863/0 
4 927/0 873/0 873/0 

 /05داری در سطح معنی *
 

( مطاابق 2R)ضاریب تعیاین میازان  ،2جدوو با توجه به 

و باه ایان معنای  است 873/0نتایج تولیل رگرسیونی برابر با 

عادم »درصد از تغییرات در متغیر وابسته  87است که بیش از 

توسااا متغیرهااای مسااتقل  «سااازی معیشاات روسااتاییتنوع

تغیرهاای د یاا باه بیاان دیگار مشویمدر مدو، بیان  واردشده

ی، عوامل مویطی، عوامل اجتمااعی و عوامال نهاد-زیرساختی
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ار در عادم ؤدرصد از عوامل ما 86، در مجموع حدود اقتصادی

زماون نتاایج آکند. یمسازی معیشت روستایی را تبیین تنوعم

 شده است. نشان داده (3) جدووگام در بهرگرسیون گام
 

سازی تنوعمعدم  ثر درؤتأثیر متغیرهای م ـ میزان3 جدول

 ییروستا معیشت

 1394، پژوهشهای یافته مأخذ 

 متغیرها
 (β ضریب بتا ) 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

(Sig) استاندارد غیراستاندارد 

 000/0* -33/11 --- -674/0 ضریب اابت

 000/0* 12/25 506/0 544/0 عوامل اقتصادی

 000/0* 17/46 658/0 721/0 ینهاد-زیرساختی

 000/0* 03/13 223/0 113/0 عوامل مویطی

 000/0* 01/10 186/0 098/0 عوامل اجتماعی

 

دهد کاه ساطح یمنشان  (3)جدوو آمده در دستنتایج به

بنابراین،  .است 05/0و کمتر از  000/0داری مدو برابر با یمعن

، مادو شادهدادهو رگرسیونی برازش درصد، مد 95با اطمینان 

  .است یداریمعنمناسب و 

میزان تاأایر و  ۀو به منظور مقایس (4)جدوو با استفاده از 

ساازی معیشات نقش هر یک از عوامال اارگاذار در عادم تنوع

د. ضارایب بتاا شاستفاده  استانداردشدهروستایی از ضرایب بتا 

نهادی بیشترین مانع -عامل زیرساختیمربو  به  استانداردشده

سازی معیشت در روستاهای شهرساتان اسات تنوعمبر سر راه 

 17اسات کاه ایان عامال باا 721/0که مقدار بتا استاندارد آن 

-عامال زیرسااختی ،بنابراین د.ششاخ  بارگذاری و مواسبه 

نهادی موجود در ناواحی روساتایی شهرساتان، بایش از ساایر 

سازی معیشت روستایی منطقه تأایر دارد تنوعمعدم عوامل در 

ساازی تنوعمگذار در عادم عامل اقتصادی دومین عامل تأایر و

مقادار بتاا  هشااخ  قارار دارد کا 8 معیشت است کاه در آن

اساات. و عواماال مویطاای و اجتماااعی  554/0اسااتاندارد آن 

هرچند با تأایر کمتر نسبت باه دو عامال قبلای ولای از مواناع 

 7چهارم در مدو رگرسیون است که عوامل مویطی باا  سوم و

اند و مقاادار بتااا شاااخ  ساانجیده شااده 12و اجتماااعی بااا 

و  113/0اسااتاندارد عواماال مویطاای و اجتماااعی بااه ترتیااب 

 شده است. 098/0

 هار نقاش و تاأایر میزان ۀمقایس منظور به (4)جدوو در 

 از روستایی سازی معیشتتنوعم عدم در اارگذار عوامل از یک

 بتاا شاده اسات. ضارایب اساتفاده استانداردشاده بتا ضرایب

براباار بااا  ینهاااد-زیرساااختیبااه  مربااو  استانداردشااده

 متغیرهاای ساایر باه نسابت کاه اسات شده مواسبه721/0

 مقادار بیشاترین دارای رگرسایون، مدو واردشده در مستقل

امال زیرسااختی موجاود عو کاه گفات توانمی ،بنابراین .است

عاادم دسترساای بااه ، هااای دسترساایبودن راهنامناساابنظیاار 

های اجارای برناماه ۀعادم تهیا، های مختلا  کشااورزینهاده

هاا کمبود یا عدم دسترسی روستاییان به وام، توسعه در منطقه

، گذاری بخاش دولتای و خصوصایعدم سارمایه، و منابع مالی

 ساایر از بایش غیارهو  عدم بازاریاابی موصاوئت کشااورزی

 تأایر منطقه روستایی سازی معیشتتنوع عدم در هامودودیت

مویطای و  عوامال اقتصاادی، عوامال مراتب بعدی، در و دارد

 ااار روساتایی ساازی معیشاتتنوع عادم عوامل اجتماعی در

 داشته است.

باه صاورت سانتی  منطقاه کشاورزی در مناطق روساتایی

ویطای و آب و هاوایی است و تاا حادود زیاادی باه شارایا م

این ساختار ضعی  اقتصادی موجاب شاده اسات  بستگی دارد.

ای مواجه شاده که روستاییان این شهرستان با مشکالت عدیده

تواند موجب کاهش جمعیت این روستاها و در که در نهایت می

د. جهات تغییار ایان شاوبسایاری از روساتاها  ۀتخلیا ،نهایت

پایدار اقتصاادی در  ۀسعساختار اقتصادی و حرکت به سمت تو

شود. توقق این راهبارد، باا روستاهای این منطقه پیشنهاد می

سای رو است که لزوم پرداختن به ایان مواناع و بررهموانعی روب

ها ضروری است. در کناار ایان مواناع، ها جهت برداشتن آنآن

 ۀهاای باائیی در زمیناتوانمورد مطالعاه از  ۀروستاهای منطق

جاد مشاغل غیرکشاورزی برخوردار است کاه باا سازی و ایتنوع

یزان و رمهبرنای مناسب و با تالش اتوسعهی هابرنامهاستفاده از 

ه بالفعال تبادیل بی بالقوه را هاتوانتوان این یمن امر مسئوئ

شهر ی روستایی شهرستان رضوانهاگاهسکونتکرد تا پایداری 

 د.  شوت مین 
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سازی تنوعموانع در عدم ترتیب اثرگذاری م -4 جدول

 معیشت روستایی منطقه

1394، پژوهش هاییافتهمأخذ    

 ترتیب اارگذار موانع

 2 عوامل اقتصادی

 1 ینهاد-زیرساختی

 3 عوامل مویطی

 4 فرهنگی-عوامل اجتماعی
 

 سازی معیشتتنوعم یهاتیقابل. 2. 4
اولین حلقه در  های مویاها و پتانسیلمندیشناخت توان

هااای در ایاان رابطااه توان ،. بنااابراینتوسااعه اساات ةیاارزنج

باا  شاهرسازی معیشات در روساتاهای شهرساتان رضوانتنوع

 انادتاسااتفاده از مشاااهدات موقااق و بااا کمااک برخاای از اساا

جهااااد  ة، اداراه،کارشناساااان مولااای شااااغل از قبیااالدانشگ

د. شاتعیین  غیرهشیالت و  ةمنابع طبیعی، ادار ةکشاورزی، ادار

های توقیاق و ساؤاو ها براساس شاخ ها و پتانسیلواناین ت

  ده است.شارائه  (5) جدووگویان مشخ  شد که در از پاسخ

ها و مناادی، تواندر پااژوهش حاضاار، امکانااات ،بنااابراین

، مویطاای ۀمااورد مطالعااه در سااه دساات ةدهااای مواادوقابلیت

بندی شده اسات کاه ایان فرهنگی طبقه-اقتصادی و اجتماعی

 آوری شده است.جمع (5جدوو )های در توان

 

تنوع سازی معیشت در روستاهای شهرستان مورد مطالعهمهای ـ  قابلیت و توان5جدول   

1394، پژوهش هاییافتهمأخذ    

 هاقابلیت ابعاد

 مویا طبیعی

 دستیصنایعنایع کشاورزی و وجود مواد اولیه و خام مورد نیاز با ص

 گریوجود موصوئت متنوع کشاورزی در ارتبا  با گردش

 آب و هوای مناسب و سالم

 اندازهای زیبا به همراه مزارع برنج و ف ای سبزوجود چشم

 پرورش و تولید گیاهان زینتی و دارویی

 وجود شرایا طبیعی برای تولید عسل

 رد نیاز با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزیوجود مواد اولیه و خام مو

 بر ای پرورش آبزیان دریایی رودخانهوجود منابع آبی از جمله چشمه، 

 موقعیت و دسترسی منطقه به بنادر آزاد تجاری

 آباد و سیمبرخاله تازه مانندوجود دریا در روستاهای ساحلی 

 ارده متعدد در روستاهای کوهستانی مانند هایچشمهوجود 

 غیره و سواریموج، سواریقایقو تفریوات تابستانی از قبیل اسکی، شنا،  هایورزشانجام  جهت خزروجود دریای 

 غیرهو  سواریچرخهدواز قبیل کوهنوردی، راهپیمایی،  هاییورزشکوهستانی منطقه جهت انجام  هایجا به

 امکان پرورش انواع چوب تجاری

 شت دوم در روستاهای منطقهامکان شرایا انجام ک

 فرهنگی-عیمویا اجتما

 غیرکشاورزی هایفعالیتبودن و درآمدزابودن زااشتغاواعتقاد روستاییان به 

 بائی مشارکت ۀوجود انگیزه و روحی

 بودن نیروی کار در مناطق روستاییارزان

 در بین روستاییان داریمیهمانو  نوازیمهمان ۀوجود روحی

 بائی روستاییان ۀنش بومی و تجربوجود دا

 مولی-بومی هایجشنوارهبرگزاری 

 غیربومیبومی و  گذارانسرمایههمکاری با  ۀوجود روحی

 بستگی بائی اجتماعیپارچگی و هموجود یک

 نهادینه بودن فرهن  کار و تالش در میان روستاییان
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 5ادامه جدول 
 هاقابلیت ابعاد

 مویا اقتصادی

 ود امکانات و تسهیالت زیربنایی مناسب در روستا از قبیل راه، بری، تلفنوج

 وجود کارخانۀ چوکا در نزدیکی روستاهای شهرستان

 های مولی و موقتایجاد و تشکیل بازارچه

 های اقتصادیمشارکت زنان در فعالیت

 مویا اقتصادی

 امکان ایجاد صنایع وابسته به چوب

 دامی و لبنی اانویه هایایجاد فرآورده

 ای مناسبای و ناحیهوجود ارتباطات شبکه

 ایجاد مراکز خرید موصوئت کشاورزی

 خش خصوصیبهای خرد توسا گذاریامکان سرمایه

 سازی معیشتها در تنوعگذاری آنها و سرمایهامکان تشکیل تعاونی

 یتشکیل بازارهای مولی برای ارائۀ موصوئت مولی و خانگ

 الدینزاده سید شرفگری مذهبی با وجود امامامکان گردش

 

ص روسااتاهای ایاان خصااوبهشااهر و شهرسااتان رضوان

باودن مناابع اعم از دارا  های طبیعیشهرستان به لوام ویژگی

هااای مویطاای در سااطح بااائی آب و خاااک و نیااز قابلیت

ساازی ساازی جهات انجاام تنوعمندی باه منظاور زمینهتوان

گاهی روسااتایی و توسااعه و آبااادانی نااواحی سااکونت معیشاات

تر از روستایی برخاوردار اسات. بارای دریافات تولیلای دقیاق

یاک از  ، ابتادا هارماورد مطالعاه ۀهای موجود در ناحیویژگی

 د. شبندی ه طبقهها در جدولی جداگانتوان

مورد مطالعه، با  ۀسازی معیشت در منطقتنوعم هایقابلیت

ت اکتشاافی در منطقاه، نظار ماردم مولای و توجه به مطالعاا

مویطای،  ۀشاده و در ساه دساتهای توقیق استخراجشاخ 

بارای تولیال  بنادی شاد.فرهنگی طبقه-اقتصادی و اجتماعی

ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته شد. در داده

ساختن مطالعاه باه منظاور ارزیاابی نقاش ادامه برای عملیاتی

سازی معیشت روستایی از های منطقه در تنوعتها و قابلیتوان

ن در روساتاهای ماورد مطالعاه، ابتادا عوامال و ادیدگاه سااکن

فرهنگای -بعد مویطی، اقتصادی و اجتمااعی 3متغیرهایی در 

تهیاه و ساپ  براساااس آن باه تاادوین  (6جاادوو )باه شارح 

تناساب باا جهات نامه با طی  لیکرت پرداخته شاد و مپرسش

تأایرگذاری و با توجه به تأایرگذاری متغیر مساتقل در متغیار 

ترین سااطح طیاا ، دگااذاری )بااه پااایینوابسااته در توقیااق ک

، بیشترین مقدار( انجام شده کمترین و به بیشترین سطح طی 

یطی، اقتصادی و مو یساختارهادر این مدو رگرسیونی  است.

ساازی اقتصااد تنوع، متغیرهاای مساتقل و فرهنگی-اجتماعی

 .استروستایی متغیر وابسته 
 

 سازیتنوعم ثر درؤتأثیر متغیرهای م ـ میزان6 جدول

 ییروستا معیشت

 1394، پژوهشهای مأخذ  یافته

 نام متغیر
 (β ضریب بتا ) 

 tآماره 

سطح 

 )داری معنی

Sig) استاندارد غیراستاندارد 

 000/0* -023/6 --- -528/0 ضریب اابت

 000/0 032/15 523/0 447/0 ل مویطیعوام

 000/0 02/12 329/0 263/0 عوامل اقتصادی

-عوامل اجتماعی

 فرهنگی
119/0 223/0 56/9 000/0 

 05/0داری در سطح معنی *
 

داری یمعنادهاد کاه ساطح یمآمده، نشاان دستنتایج به

 (. > 05/0Sig) اسات 05/0و کمتار از  000/0مدو برابار باا 

آمده دساتدرصد، مدو رگرسایونی به 95اطمینان بنابراین، با 

از  شادهحاصلخطای  ۀمعادلا .است یداریمعنمدو مناسب و 

 تولیل رگرسیونی به صورت زیر است 

X3 119/0 +X2  263/0 +X1  447/0  +528/0- = Y 
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متغیار    X1سازی معیشات روساتایی،تنوع  Yکه در آن 

  X4ادی و   عوامال اقتصاX3، متغیر اقتصادی   X2مویطی، 

 فرهنگی است.-عوامل اجتماعی

 هار نقاش و تأایر میزانۀ مقایس منظور به در جدوو فوی

 از روساتایی ساازی معیشاتتنوعدر  اارگاذار عوامال از یاک

 شده است. استفاده استانداردشده یبتا ضرایب

برابر  عوامل مویطیبه  مربو  استانداردشده یبتا ضرایب 

 متغیرهاای ساایر باه سبتن که است شده مواسبه 523/0با 

 مقادار بیشاترین دارای رگرسایون، مدو واردشده در مستقل

ظیار عوامل مویطی موجاود ن که گفت توانمی ،بنابراین .است

وجاود ماواد اولیاه و خاام ماورد نیااز باا آب و هوای مناسب، 

رنج و بااندازهای زیبا به همراه مزارع وجود چشم، دستیصنایع

دیلی یه و خام مورد نیاز با صنایع تباوجود مواد اول، ف ای سبز

های جهت انجام ورزش وجود دریای خزر، و تکمیلی کشاورزی

، سااواریو تفریوااات تابسااتانی از قبیاال اسااکی، شاانا، قایق

ادر آزاد موقعیت و دسترسی منطقاه باه بنا، غیرهسواری و موج

 ماورد مطالعاه ۀهای منطقها و پتانسیلتوان از بیش ، تجاری

مراتاب  در و دارد تاأایر منطقاه روساتایی معیشتسازی تنوع

ساازی فرهنگی تنوع-اقتصادی و عوامل اجتماعی عوامل بعدی،

 داشته است. اار روستایی معیشت

بینی کرد که هر یک واحد افزایش یشپتوان یم ،همننین

واحد افازایش در میازان  447/0 ،«مویطی»مستقل در متغیر 

یار متغرد. ایان رقام در ، نقاش داسازی معیشت روستاییتنوع

مساتقل  یرهاایمتغ دیگار بودن)باه شار  اابات «اقتصادی»

 «فرهنگای-عوامال اجتمااعی» ریدر متغواحد و  236/0 ،(مدو

عوامل مویطای موجاود، بایش از  ،. بنابرایناستواحد  119/0

سازی معیشت روساتایی منطقاه تاأایر در تنوع هایتقابلسایر 

فرهنگای در مراتاب بعادی -عوامل اقتصادی و اجتماعی و دارد

 .(7جدوو ) گیرندیمقرار 
 

سازی معیشت تنوعمها در ـ ترتیب اثرگذاری توان7 جدول

 روستایی منطقه

 1394توقیق،  هاییافتهمأخذ  

 ترتیب اارگذار هاتوان

 2 فرهنگی=عوامل اجتماعی

 3 ینهادزیرساختی و 

 1 عوامل مویطی

 گیریو نتیجه. بحث 5
هااای های میاادانی و توصاای  دادهبررساای و برداشاات 

شااده حاااکی از آن اساات کااه ساااختار اقتصااادی آوریجمع

ای روستاهای شهرستان مورد مطالعه، نامتعادو است  باه گوناه

که صنایع و خدمات روستایی در مقایسه باا بخاش کشااورزی 

رزی ن معنی نیسات کاه کشااوه آاین ب  مانده استبسیار عقب

ک ، رعباا  شهرسااتان، از وضااعیت مطلااوبی برخااوردار اساات

)اکتااراً کشاات باارنج( بااا  بودن اقتصاااد روسااتاهاموصااولیتک

سنتی، ویژگی غالب هار چهاار  ةوری و بازده کم و به شیوبهره

ای و ای، ساحلی، کوهپایاه)جلگه های روستاییگاهتی، سکونت

نوارهاایی کوهستانی( شهرستان نیست. بررسی میزان درآمد خا

که صرفاً در بخش کشاورزی شااغل هساتند نسابت باه ساایر 

های غیرکشااورزی مشاغوو باه کاار خانوارهایی که در فعالیت

گیرند. علت اصالی های با درآمد پایین قرار میهستند، در گروه

وری این وضعیت در روستاهای شهرستان ماورد مطالعاه، بهاره

باار کشاااورزی کشاااورزی ساانتی  ۀپااایین منااابع تولیااد، غلباا

باردار، بودن سطح زیر کشات باه ازای هار بهرهپیشرفته، پایین

بودن ایاان نااوع اقتصاااد، پذیرموصااولی و آساایباقتصاااد تک

را های کشاورزی و بیکارمانادن کشااورزان نبودن فعالیتمیئدا

در شش ماه از ساو که از آن به بیکااری فصالی و پنهاان یااد 

های مویطای و پتانسایلتوان ناام بارد. شاناخت می ،شودمی

تواناد تاأایر بسازایی در برداری بهینه و مناساب از آن میبهره

افزایش اشتغاو داشته که به دنباو آن بهبود وضعیت درآمادی 

اقتصاادی روساتاها را در پای  ۀتوساع ،خانوارها و به طور کلای

در کال  ،شهر یا به عباارتیخواهد داشت. در شهرستان رضوان

بودن زماین باه طاور کامال از ل بااارزشاستان گیالن به دلیا

اما مشکل اصلی در این است که نووه   شوداراضی استفاده می

بایاد باا  ،بناابراین .و استفاده از زمین اصولی و درسات نیسات

خصوص روساتاهای مندهای شهرستان بهشناخت کامل از توان

گیااری کاماال از ایاان منطقااه راهکارهااای مناسااب جهاات بهره

منجر به  ،این ناحیه باید ارائه شود که در نهایت هایمندیتوان

های اقتصادی از نوع پایادار شاود. باا بررسای پتانسایل ۀتوسع

توان با تغییر در د میشروستاهای مورد مطالعه مشخ   ةبالقو

کشاورزی، داماداری، پارورش مااهی در مازارع شاالیزار،  ةشیو

اعات دن زرکرچند کشتی کردن اراضی، انجام کشت دوم، احیا

چوکاا از  ۀچوب که در ایان منطقاه باه دلیال وجاود کارخانا
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موقعیاات مناساابی برخااوردار اساات، پاارورش اردک در ماازارع 

گامی اساسی در جهت ایجاد اشتغاو و باه تباع  غیرهشالیزار و 

افاازایش سااطح درآمااد روسااتای مااذکور برداشاات کااه بااا  ،آن

گاام توان در شده در متن توقیق، میدن موارد اشارهکراجرایی

ده و کارنخست روند مهاجرت از روساتا باه شاهر را معکاوس 

عالوه بر توسعه و آبادانی روساتا کاه یکای از ارکاان اساتقالو 

بعد مشکالتی را  مرحلۀگام برداشت و در  ،اقتصادی کشور بوده

باه  ،هاا درگیار باودهشاهرها باا آنخصوص کالنبهکه شهرها 

ع روساتایی و حداقل رسانده و سطح آنتروپای و میرایای جواما

 شهری را کاهش داد.

سازی مسائل مهم دیگری که مردم این مودوده، برای تنوع

های خصوصای و گذاریاند، نباود سارمایهمعیشت با آن مواجه

کاافی و  ةدولتی، نبود تسهیالت باانکی بلندمادت، عادم انگیاز

 ،نبود مهارت ئزم برای ایجاد مشاغل جدید است. به طور کلای

تیجه گرفت کاه منااطق روساتایی شهرساتان توان چنین نمی

مختل  طبیعی  ةهای بالقوها و توانمورد مطالعه، دارای قابلیت

که باه دلیال  بهبود وضعیت اقتصادی است ۀو انسانی در زمین

ایاان  هایگاهسااکونتنهااادی حاااکم باار -موانااع زیرساااختی

 ۀساهمی در توساع اجازه ناداده اسات کاهکنون  تا شهرستان

ریزی و ایجااد تناوع در صورت برناماه باشد. در روستاها داشته

توان انتظار داشت که از میزان روستاییان شهرستان می مشاغل

بیکاری کاسته شاده، ساطح درآمادها افازایش یاباد، کیفیات 

-هاای روساتازندگی روساتاییان ارتقاا یافتاه، حجام مهاجرت

های گاهشااهری کاااهش و در نتیجااه باعااث پایااداری سااکونت

 رستان مورد مطالعه شود.روستایی شه

 تشکر و قدردانی

هاد ه کارشناسی ارشد فرمناپژوهش حاضر برگرفته از پایان

ریزی روساتایی، دانشاکده علاوم جوان، گروه جغرافیا و برناماه

 جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران است.
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