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  چكيده

 مناطق در عمدتاً كه دهند مي تشكيل اندك زمين با يا كشاورزي زمين بدون افراد اغلب را دنيا جوامع فقيرترين

 در اشتغالي است ممكن جوامع اين در كشاورزي فعاليتهاي از حاصل درآمد اينكه به نظر. كنند مي زندگي روستايي

 مي ضروري آن به توجه كه است مهمي هاي مقوله از يكي روستايي اقتصاد در تنوع ايجاد نمايد، ايجاد معيشت حد

 ابزاري تواند مي ستاييرو اقتصاد در بخشي تنوع آيا كه سؤال اين به دادن پاسخ براي است كوششي مقاله اين. باشد

 جهت است، تحليلي-توصيفي روشي مقاله، اين در تحقيق روش باشد؟ روستايي مناطق در پايدار توسعه تحقق براي

 و تجزيه در همچنين. است شده استفاده) مصاحبه و پرسشنامه( ميداني و ايكتابخانه روش دو از اطالعات گردآوري

 اقتصادي، بعد سه در روستايي هاي سكونتگاه پايداري سطوح اي، خوشه تحليل از استفاده با اطالعات تحليل

 و روستا ي پرسشنامه 35 از حاصله نتايج. گرديد تعيين نسبي مقياس در شاخص 36 با محيطي زيست و اجتماعي

 سه ابعاد نظر از شده، بررسي روستايي هاي سكونتگاه درصد 8/8 فقط كه دهد مي نشان خانوار ي پرسشنامه 295

 نتايج بررسي. داشتند قرار ناپايدار گروه در درصد 1/47 و پايدار نيمه گروه در آنها درصد 1/44 و بودند پايدار گانه

 در اقتصادي هاي فعاليت تنوع ي نمره ميانگين كه دهد مي نشان طرفه يك واريانس تحليل آزمون از حاصل

 به. است درصد 5/27 ناپايدار روستاهاي در و درصد 7/30 پايدار نيمه روستاهاي در درصد، 6/38 پايدار روستاهاي

 رابطه كه داد نشان ها بررسي. شد استفاده پيرسون همبستگي از تنوع، و پايداري بين ي رابطه تر دقيق بررسي منظور

 نشان نتايج اساس، اين بر. است قوي شدت نظر از كه بود، درصد 77/0 ميزان به و مستقيم تنوع و پايداري بين ي

 توسعه نتيجه در و ها سكونتگاه پايداري تواند مي روستايي نواحي در اقتصادي هاي فعاليت سازي متنوع كه دهد مي

  .كند تقويت را روستايي پايدار

 بخش" ،"ها سكونتگاه پايداري "،"روستايي پايدار توسعه" ،"اقتصادي هاي فعاليت سازي، متنوع":كليدي واژگان

  ."شهر دره شهرستان مركزي
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  مقدمه

يست محيطي، برداري از منابع طبيعي، خدمات زه دستيابي به اهداف چندگانه توسعه پايدار روستايي كه شامل بهر

هاي كشاورزي است، به ايش محصوالت كشاورزي در زيست بومهاي روستايي و افزامنيت و افزايش معيشت

ه توسعه پايدار نياز به همكاري، هم پوشاني و چالشي بزرگ براي پايداري در جهان تبديل شده است. دستيابي ب

نقش و جايگاه روستاها در فرآيندهاي توسعه اقتصادي، . )karimi et al,2015: 804(مديريت اين اهداف دارد

اجتماعي و سياسي در مقياس محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون 

بري فزآينده، رشد سريع جمعيت، بيكاري و حاشيه نشيني شهري موجب توجه به توسعه روستايي و فقرگسترده، نابرا

مهمترين ويژگي چنين ساختاري، فقدان تنوع در بسترهاي اقتصادي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري شده است. 

ت گرفته از نوع فرصت هاي شغلي، خصوصا براي نيروي انساني روبه افزايش روستايي است كه تاحدودي نشا

 .)Yasouri & Javan,2015: 20(نگرش به روستا و سياست گذاري هاي دولتي و عوامل دروني روستااست

روستاهاي كشور به علت اتكاي شديد بر كشاورزي و درآمدهاي حاصل از آن و همچنين نداشتن منابع اشتغالي و 

ت. بخش كشاورزي به علت الگو و كيفيت درآمدي غير از كشاورزي، داراي اقتصاد ضعيف و آسيب پذيري اس

كشت، محدوديت و غير قابل افزايش بودن مقدار زمين ها، امكان افزايش درآمدي چنداني ندارد. بنابراين، تامين 

منابع درآمدي ديگر با توجه به توان ها و موانع هر منطقه از كشور، جهت تنوع بخشي اقتصادي به اقتصاد روستايي 

نگه داشت جمعيت روستا و به عبارتي، پايداري جمعيت روستايي، ضروري به نظر مي براي افزايش توان 

تنوع بخشي به اقتصاد روستايي، رشد شاخص هاي توسعه انساني، اشتغال . )Anabestani et al,2014: 88(رسد

ن كنوني ها، حفظ محيط زيست و تحقق توسعه پايدار از مسائل پيش روي جهاي، تعامل فرهنگ ها و گفتمانزاي

تر است. اعتقاد كلي براين است كه تنوع، شالوده و اساس ثبات و پايداري است و هراندازه سيستمي متنوع

گردد،پايداري و پويايي آن در طول زمان در مكان هاي مختلف نه تنها در مقابل تنش دروني بلكه در مقابل تنش 

از سوي ديگر اهميت تنوع اقتصادي به عنوان  ).130: 1395هاي بيروني نيز حفظ مي گردد(كريم زاده و همكاران،

درصد از فقراي  70گردد كه بدانيم . زماني آشكار مي(piramon,2014: 712)يكي از چالش هاي جهان امروز

جايي كه زندگي تنها به فعاليت هاي كشاورزي بستگي  .(christiaensen et al,2013: 4)جهان، روستايي هستند

ي استراتژي هاي كاهش فقر از طريق افزايش فرصت هاي اشتغال مولد درمناطق روستايي دارد. بنابراين اجرا

 شهرستان مركزي بخش .)Karimzadeh et al,2016: 130(اي عمده استضروري بوده و يك چالش توسعه

 كشت، بلقا اراضي زياد وسعت به توانمي كه باشدمي مزايايي و هاقابليت داراي جمعيت، نفر 16822 با شهر دره

 شديد رشد به توجه با اخير هايسال در اما. كرد اشاره متخصص كار نيروي و آبي منابع وجود مناسب، خاك و اقليم

 براي مناسب بازاريابي عدم كشاورزي، توليدات ميزان بودن پايين زراعي، زمين سرانه آمدن پايين نتيجه در و جمعيت

 و مشكالت با را منطقه كشاورزي بخش، اين در درآمد اهشك و پنهان و فصلي بيكاري كشاورزي، محصوالت

 مناطق ساير و شهر دره شهر به روستاييان مهاجرت و جابجايي باعث نتيجه در و است كرده روبرو هاييچالش

 از هدف.باشد فوق مسائل حل راه اقتصادي هاي فعاليت سازي متنوع راهبرد رسدمي نظر به كه است شده همجوار

 تحقيق. باشد مي روستايي پايدار توسعه  به دستيابي جهت اقتصادي هاي فعاليت سازي متنوع ررسيب تحقيق اين
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 و روستايي اقتصادي هاي فعاليت سازي متنوع بين آيا كه است شده تدوين سوال اين به پاسخگويي هدف با حاضر

  دارد؟ وجود معناداري رابطه مطالعه مورد محدوده در آنها پايداري

  مباني نظري

 مستلزم آن، تحقق و شودمي محسوب جامعه هر فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، متغيرهاي در بنيادي تغييري توسعه،

 در تحول و تغيير ظهور و توسعه زمينه .)Maleki et al,2015: 85(است آن گوناگون ابعاد بين هماهنگي ايجاد

 در. است شده مطرح ميالدي 1980 دهه اواخر از توسعه بر حاكم پارادايم از تأثير با روستايي توسعه پارادايم

 پايدار، توسعه انديشه سوم، هزاره آستانه در روستايي توسعه روي پيش هايچالش بر غلبه براي الگو، اين چارچوب

 روستايي توسعه .)Anabestani et al,2014: 90(است شده تلقي روستايي توسعه ريزي برنامه در مبنايي تئوري

 فرآيند كردن افزا خود و روستايي مناطق در ساكن درآمدكم هايتوده زندگي استانداردهاي قايارت توانمي را

 مقوله تنها است، مطرح معاصر جهان براي امروز آنچه .)Shayan & Taghdisi,2016: 53(دانست آن ايتوسعه

 كه است وضعيتي توسعه، وصفي وجه مثابهبه پايـداري. است پايدار توسعه بلكـه نيست، اجتماعي و اقتصادي توسعه

 :Karimi & Ahmadvand,2014(يابدنمي كاهش زمان طـول در موجـود امكانـات و بـودن مطلوب آن در

 .)Shayan et al,2018: 183(است جهان سطح در مختلف هاي زمينه در پارادايمي و الگو پايدار توسعة. )665

 دستي، صنايع معادن، شامل غيركشاورزي بخش آن، به وابسته عصناي و كشاورزي بخش در توليد به روستايي اقتصاد

 شود مي گفته) Haggblade et al,2010: 149( شخصي و دولتي خدمات نقل، و حمل تجارت، ساز، و ساخت

 در مقاومت درآمد، و توليد پايداري و تداوم به پايدار اقتصاد. شود مي روستايي ساكنان براي درآمدزايي موجب كه

 پايداري اين، بر عالوه. )Shayan et al,2012: 73(دارد اشاره طبيعي و اجتماعي اقتصادي، لشهايچا برابر

 كه اندازه هر نيست، ماندگار اقتصادي نظر از كه سيستمي هر باشند؛ ماندگار و كننده رقابت اقتصادي به اقتصادي

 تداوم تواند نمي باشد، حمايت دمور سياسي لحاظ از و زيستي محيط الزامات با هماهنگ جامعه، قبول مورد

 را زندگي روستاييان ساطح آمدها، در متعادلتر افزايش و اشتغال ايجاد .)Karimzadeh et al,2016: 132(يابد

همچون  روستايي مناطق در سنتي اقتصادي پايدار تضعيف فعاليت هاي توسعة به دستيابي زمينة و بخشيده بهبود

 پايه هاي تقويت جهت جديد راهكارهاي و  به كارگيري جستجو اخير، هةد چند طي جنگل و معدن كشاورزي،

 Jafari et(را بيش از پيش ضروري كرده است روستايي مناطق در اقتصادي فعاليت هاي به وتنوع بخشي اقتصادي

al,2017: 177(.  

 در شده ارائه هاي ياستراتژ مهمترين از كه است روستايي پايدار توسعه رويكردهاي از يكي سازي متنوع رويكرد

 و روستايي فضاهاي بر اجتماعي و اقتصادي محيطي، مختلف ابعاد در ناپايداري از ناشي منفي اثرات كاهش جهت

 وجود پايدار، توسعه و روستايي اقتصاد سازي پايدار براي نظريه اين در. است پايدار توسعه الگوي چارچوب در

 را اقتصادي ساختارهاي پايداري و ثبات اصل، اين رعايت و شده قلمداد مختلف جوامع ضروريات از يكي تنوع،

 بهبود موجب توسعه حال در كشورهاي در روستايي هاي سكونتگاه اقتصاد به بخشي تنوع. نمود خواهد تسهيل

 روستايي خانوارهاي رفاه در مهمي تأثير و شده روستايي مناطق در كشاورزي غير شغلي هاي فرصت

 مطلوبتر فضايي ساماندهي و اجتماعي اقتصادي، توسعه .)Mohammadi yegane & Valaei,2014: 57(دارد
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 تضمين را آن پويايي و تحرك كه است فعاليت هايي گسترش و اشتغال ساختن متنوع مستلزم جامعه روستايي، در

روند  دها،درآم تقويت و كشاورزي غير مشاغل تنوع بخش، اين تقويت ضمن كشاورزي، غير فعاليتهاي تنوع .كند

 در اقتصادي هاي فعاليت سازي متنوع موضوع اگرچه .)Yasouri,2015: 43(مي كند تسهيل را روستايي توسعه

 عرصة در كه گفت توان مي اما ،)رشد هاي تئوري از انتقاد در( است بوده مطرح ديرباز از توسعه حال در كشورهاي

 و كشتي تك كه است معتقد دوكاسترو خوزه. شود مي شمرده نو امري اخير هاي دهه در روستايي توسعة نظريات

 گوناگوني و كشت نوع در را آن حل راه وي خود و شود؛ مي گرسنگي و قحطي باعث اي منطقه توليد تعادل عدم

 در كشورهاي به محصولي، تك كشورهاي اقتصادي وضعيت از انتقاد با باران، پل. داند مي اقتصادي هاي فعاليت

 كشورهاي نجات زمينه بتوانند تا بروند اقتصادي هاي فعالت تنوع با اقتصاد دنبال به كه كند مي توصيه سوسيالبستي

  ويزمن و هل همچنين .)Javan & Haydari mokarar,2011: 43(سازند فراهم نيز را توسعه حال در

 جوامع در اقتصادي هاي فعاليت از اي بهينه بخشي تنوع به رسيدن با تواند مي روستايي ي توسعه كه معتقدند

 توسعه مشكالت حل كليد سازي، تخصصي و بخشي تنوع ميان تعادل كه است آشكار بنابراين يابد، افزايش روستايي

 مناطق از رويه بي مهاجرت از جلوگيري روستا، اقتصاد به بخشي تنوع ).Rizov, 2015:  62(است روستايي ي

 دولت اصلي هاي سياست از روستايي و شهري مناطق بين ييفضا نابرابري هاي كاهش و شهري مناطق به روستايي

 مختلف هاي بخش در و است شده تدوين هايي طرح و ها برنامه كلي اهداف قالب در كه است روستايي توسعه در

  .)Sahraiyan,2001: 43(است اجرا حال در شده هدايت صورت به روستايي، نواحي در ويژه به كشور،

 نواحي سازي صنعتي-1 مانند روستايي، جوامع اقتصادي ديگر هاي فعاليت ي توسعه هب توجه كنوني، شرايط در

 Sharifzadeh(است ضروري روستايي گردشگري گسترش -3 و كشاورزي توسعه و تكميلي صنايع -2 روستايي،

et al,2002: 57( .يساز متنوع براي مناسب ابزارهاي كه است راهبردي روستايي، سازي صنعتي كه طوري به 

 و افزايش و اشتغال ايجاد با كه رود مي شمار به اقتصادي رويكردي رو، اين از و آورد مي فراهم را روستايي اقتصاد

 را روستايي پايدار توسعه به دستيابي ي زمينه و بخشيده بهبود را روستاييان زندگي سطح درآمدها، تر متعادل توزيع

 صنعتي طريق از ساختاري تغيير هر دهد مي نشان متعدد ايكشوره تجربيات ).Lee, 2017: 3(سازد مي فراهم

( شود مي رانشي خود اقتصاد به منجر بلكه كند، مي ايجاد روستايي مناطق در باارزشي اقتصادي نقش تنها نه شدن

Wheitz, 2016:  63( .  

  پيشينه

 و زاده ، كريم)1395(همكاران و زاده كريم )،1396جعفري و همكاران( در رابطه با متنوع سازي مطالعاتي از قبيل

 جوان و ، قاسمي)1393(جوان و ، قاسمي)1393(آذرنوري و ، رياحي)1393(همكاران و ، عنابستاني)1395(همكاران

صورت پذيرفته است. نتايج يافته هاي آن ها  )2010(همكاران و و دمارگر )2013(، همكاران)2014( ، ريد)1393(

تنوع بخشي به فعاليت هاي  .مي شود روستايي اقتصاد پايدارسازي ويي سببدار گياهان توليد نشان مي دهد كه 

اقتصادي موجب افزايش فرصت هاي شغلي، زمينه هاي اشتغال، انگيزه جهت بهبود وضعيت كار و فعاليت، ميزان 

 -موانع نهاديشده است.  اشتغال در زمينه خدماتي و افزايش سرمايه گذاري و كاهش مهاجرت جوانان روستايي

 راهكار گردشگريهمچنين  .مديريتي به عنوان مانع فراروي متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي روستاها بوده است
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 اقتصاد توسعه اقتصادي، نشت كاهش با كه، طوري به روستايي نواحي در اقتصادي بخشي تنوع براي است مناسبي

 - 1.گذارد مي تاثير كشاورزي هاي فعاليت بخشي تنوع بر بخش، دواز نظر آن ها  .آورد مي ارمغان به را روستايي

سن را از عوامل اصلي همچنين و  . زمين، سرمايه، جنسيتكه دسترسي به  مزرعه موقعيت -2 روستايي جذابيت

  در برشمرد ه اند. تصميم گيري ساكنان روستايي براي متنوع سازي درآمدهايشان

  روش تحقيق

وان بررسي جايگاه متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در دستيابي به روش تحقيق در پژوهش حاضر با توجه به عن

اي و ميداني( جهت گردآوري اطالعات از دو روش كتابخانهتحليلي است،  -توسعه پايدار روستايي، روشي توصيفي

) 81/0باخ(پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شده است. پايايي پرسشنامه با استفاده از پايلوت تست و محاسبه آلفاء كرون

  محاسبه شده است. 
  . ميزان آلفاي كرونباخ هريك از ابعاد2جدول

  ضريب پايايي  سازه ها( ابعاد پايداري مناطق روستايي)

  79/0  عوامل اقتصادي

  84/0  عوامل اجتماعي

  80/0  عوامل طبيعي

  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

سيد. با توجه به برآيند به دست آمده از ضرايب آلفاي آلفاي كرونباخ، پس از حذف سه گويه به مقدار پذيرفتني ر

كرونباخ، مي توان گفت كه دقت الزم براي احراز پايايي پرسشنامه به كار گرفته شده است و گويه هاي طراحي شده 

براي سنجش متغيرها با يكديگر همبستگي دروني دارند. با توجه به اينكه وزن عوامل مؤثر بر پايداري يكسان نيست 

با استفاده از پرسشنامه ي  هر يك با شدت متفاوتي بر پايداري سكونتگاه هاي روستايي تأثير مي گذارند، و

نفر) و بر اساس روش توان رتبه اي وزن شاخص ها تعيين شد. شايان ذكر است كه مجموع وزن ها  30كارشناسان( 

وزن عوامل مؤثر بر پايداري را نشان مي  3ي شاخص ها و متغيرها نسبي است. جدولبرابر يك است و مقياس كليه

  دهد.
  . ابعاد و شاخص هاي مؤثر بر پايداري روستا3جدول

ابعاد 

  پايداري

  شاخص  وزن  متغير

  نرخ اشتغال، معكوس نرخ بيكاري، نرخ اشتغال زنان  87/0  اشتغال  اقتصادي

  اقتصادينه درآمد خالص در بخش هاي سه گاسرانه ي كل درآمد خالص، سرانه ي   79/0  درآمد

  سرمايه گذاري هاي دولتي، بخش خصوصي  69/0  سرمايه گذاري

  سطح برخورداري از امكانات( گاز، تلفن، آب لوله كشي، نوع راه)  61/0  امكانات زيربنايي

دسترسي به تسهيالت 

  اعتباري و حمايت مالي

  وام هاي دريافتي، بيمه ي محصوالت  47/0

  خورداري از امكانات حمل و نقل محصولبر  48/0  دسترسي به بازار فروش

  سرانه ي سطح زيربنا، كيفيت مسكن بر اساس مصالح به كار رفته  47/0  مسكن  اجتماعي

  حاصل وزن جمع سه خدمت بهداشتي  55/0  سطح خدمات بهداشتي
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سطح خدمات آموزشي( حاصل جمع وزن خدمات آموزشي)، نسبت باسوادي در   53/0  تحصيالت و مهارت

  تا، نسبت كشاورزان با سواد به كل كشاورزانهر روس

قسمتي  4گويه، كه هريك سطوحي از نگرش به شهر را در طيفي  9انتخاب يكي از   51/0  نگرش روستاييان به شهر

  سنجش مي كند.

خدمت ارتباطي( ماهواره، اينترنت، روزنامه و مجله، شبكه هاي راديويي و  6وزن   53/0  ارتباطات

  له ي نقليه عمومي و...)تلويزيوني، وسي

سطح برخورداري از مراكز تفريحي ضروري براي جوانان( كتابخانه، باشگاه   28/0  امكانات تفريحي

  ورزشي، پارك و...)

حاصل جمع سه خدمت اداري( شوراي اسالمي، مركز خدمات جهاد، شركت   35/0  سطح خدمات اداري

  تعاوني)

  ن( قومي، مذهبي، زباني و...)اختالفات محلي بين ساكنا  62/0  امنيت

زيست 

  محيطي

  ميزان برداشت به اينچ از منابع آبي، نسبت آبي به ديم، سيستم آبياري  71/0  منابع آب

  طول راه به كيلومتر تا شهر دره شهر  57/0  موقعيت نسبي

  رياوزن موقعيت توپوگرافي( كوهستاني و دشتي)، معكوس ارتفاع از سطح د  39/0  وضعيت توپوگرافي

  سرانه ي زمين زير كشت آبي، تراكم بيولوژيك  58/0  نهاده هاي كشاورزي

)Karimzadeh et al,2016: 132): (Anabestani et al,2014: 90): (Mohammadi yegane & Valaei,2014: 57(  

  . شاخص هاي متغير مستقل تحقيق4جدول

  شاخص  متغير مستقل

  

تنوع فعاليت هاي 

  اقتصادي

اي بهره مند از منابع درآمد متنوع غير كشاورزي و كشاورزي، تنوع در منابع درآمد غير كشاورزي و كشاورزي نسبت خانواره

خانوارها، تعداد شاغالن در واحدهاي توليدي فعال غير كشاورزي و كشاورزي، تعداد واحدهاي توليدي فعال غير كشاورزي و 

اورزي، صنعت و خدمات)، ميانگين درآمد خانوارها در بخش غير كشاورزي، نسبت شاغالن در بخش هاي مختلف اقتصادي( كش

  كشاورزي و كشاورزي، ضريب تنوع فعاليت ها

)Karimzadeh et al,2016: 132): (Anabestani et al,2014: 90): (Mohammadi yegane & Valaei,2014: 57(  
ه شهر است كه براساس آخرين جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل تمامي روستاهاي بخش مركزي شهرستان در

نفر جمعيت بوده است. تعداد  16822خانوار و  3332روستا،  35، داراي 1392سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

خانوار به عنوان نمونه انتخاب  295نمونه براي تكميل پرسشنامه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه گرديد و تعداد 

ك استفاده مي گردد، زيرا در جامعه آماري مورد نظر عدم تجانس وجود ندارد. لذا شدند. از روش منظم يا سيستماتي

شماره يا كد داده مي شود. سپس افراد نمونه با نظمي خاص  nتا  1به هر كدام از خانوارهاي روستايي از عدد 

دي بين آنها اقدام به انتخاب مي شوند، به گونه اي كه فاصله عددي دو نمونه برابر باشد. سپس با رعايت فاصله عد

نشان داده شده است.  5توزيع پرسشنامه مي گردد. سهميه هر كدام از روستاها با توجه به تعداد خانوار در جدول 

  جهت تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از تحليل خوشه اي و همبستگي استفاده شده است.
  1395وجه به تعداد خانوار ساكن در سالسهميه روستاهاي بخش مركزي از پرسشنامه ها با ت .5جدول

تعداد نمونهتعداد خانوار  نام روستا  رديفتعداد نمونهتعداد خانوار  نام روستارديف

  1  12  الله زار  19  16  181  وحدت آباد  1

  2  24  جعفرآباد  20  6  72  فاضل آباد  2

  9  98  دشت آباد عليا  21  18  197  قلعه تسمه  3

  1  16  آباد سفلي دشت  22  31  350  عباس آباد  4
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  7  79  دلفان آباد  23  19  212اسالم آباد سفلي  5

  5  52  سرور آباد  24  1  12  اسالم آباد عليا  6

  2  24  اسدآباد سفلي  25  4  44  پلنگ آباد  7

  8  87  اسدآباد وسطي  26  1  17  چاله سياه  8

  14  154  شيخ مكان  27  7  82  فرهادآباد  9

  13  150  كله جوب  28  4  50  هاشم آباد  10

  44  503  ارمو  29  5  54  بهمن آباد  11

  7  77  جهادآباد  30  9  105  جهانگير آباد  12

  15  170  چم ژاب  31  1  15  چم نمشت  13

  11  119  بن باباجان  32  8  90  چغاپوكه  14

  4  42  كل سفيد  33  2  27  غالم آباد  15

  2  24  مرادآباد  34  10  117  وزيرآباد  16

  5  55  مهتابي  35  2  16  يارآباد عليا  17

          1  5  الياس آباد  18

Source: Census of Population and Housing in the Valley of the City,2016,  

  محدوده مورد مطالعه

 12درجه و  47محدوده مورد مطالعه بخش مركزي شهرستان دره شهر استان ايالم است كه در مختصات جغرافيايي 

دقيقه عرض شمالي قرار دارد.  15درجه و  33دقيقه تا  2ه و درج 33دقيقه طول شرقي و  35درجه و  47دقيقه تا 

اين منطقه از شمال به رودخانه سيمره، از جنوب به ارتفاعات كبيركوه، از غرب به بخش بدره و از شرق به شهرستان 

نفر مي باشد( سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  16822روستا با جمعيت  35پلدختر محدود مي ود و داراي 

1395.(   

  
  1397،موقعيت محدوده مورد مطالعه   ترسيم: نگارندگان .1شكل

  بحث و يافته ها

سال با  15- 25نتايج حاصل از آمار توصيفي بيانگر اين است كه از كل حجم نمونه، بيشتر پاسخگويان در رده سني 

ل قرار داشته اند كه اين سا 45- 55درصد در گروه سني  3/9درصد و كمترين افراد پاسخگو با فراواني  6/44فراواني 
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درصد زنان بودند كه  8/46درصد مردان و  2/53امر مشخص كننده جوان بودن ساختار سني منطقه است. همچنين 

درصد در مقطع  6/31درصد مجرد بوده اند. بيشترين پاسخگويان با فراواني  9/32درصد متأهل و  1/67از اين تعداد 

درصد  4/23درصد در مقطع ابتدايي قرار داشتند. در بين پاسخگويان  4/4ني ديپلم و كمترين پاسخگويان با فراوا

درصد  4/7درصد، خانه داري با  7/19مشاغل آزاد با  درصد، 9/35درصد شاغل بوده اند. كشاورزي با  6/76بيكار و 

روه بيكاران و درصد پاسخگويان در گ 4/23درصد مشاغل افراد پاسخگو بوده است. قرارگيري  6/13و دامداري با 

درصدي) اهميت متنوع سازي  8/13درصدي در منطقه مورد مطالعه نسبت به استان( 78/19باال بودن نرخ بيكاري 

براي  فعاليت هاي اقتصادي را در راستاي ايجاد اشتغال و تحقق توسعه پايدار روستايي را در منطقه نشان مي دهد.

ها و مدل هاي گوناگوني وجود دارد. در پژوهش حاضر، از روش  سنجش و ارزيابي پايداري در ابعاد مختلف، روش

,2003Asayesh :(كه روشي آماري براي تعيين گروه ها يا خوشه هاي همگن است 1تحليل خوشه اي

استفاده شده است، كه شامل مجموعه ي گسترده اي از تكنيك هاي طراحي شده براي يافتن گروهي از اقالم )172

). اين مدل يكي از روش هاي پركاربرد در مطالعات جغرافياي Holand,2006,2ده هاست(مشابه در مجموعه ي دا

ناحيه اي است كه براي سطح بندي مكان هاي همگن به شيوه هاي مختلف از جمله تعيين ضريب همبستگي و 

اي انجام اين ). بر236، 1383اندازه گيري فاصله، به ويژه فاصله ي اقليدوسي كاربرد دارد( حكمت نيا و موسوي، 

بهره  2استفاده شده است. در اين روش براي جداسازي خوشه ها از روش مركز ثقل SPSSتحليل از نرم افزار آماري 

گرفته شد، به گونه اي كه روستاهايي كه در متغيرهاي مورد نظر نمره هاي نزديك به هم كسب كردند، در يك 

ي ايجاد شده با توجه به ميزان شاخص پايداري به صورت ). خوشه ها6خوشه يا مجموعه طبقه بندي شدند( جدول

  پايدار، نيمه پايدار و ناپايدار نام گذاري شدند.
  تعيين مركز خوشه براي دسته بندي روستاها بر اساس ابعاد پايداري( متغير وابسته) .6جدول

  مراكز نهايي خوشه ها  متغيرها

خوشه ي سومخوشه ي دومخوشه ي اول

  33/129  86/155  50/149  پايداري

  19/51  33/47  09/68  بعد اقتصادي

  67/46  24/72  89/56  بعد اجتماعي

  15/35  75/39  12/25بعد زيست محيطي

  1397پژوهش،منبع: يافته هاي 

هدف اندازه گيري يا سنجش پايداري، طرح نمايي كلي از وضعيت پايداري در سطح فضاست، كه مي تواند به 

از پايداري كامل تا ناپايداري كامل امتداد يابد و در نهايت زمينه ي شناسايي عوامل مؤثر بر پايداري را  صورت طيفي

  ).99 :1390فراهم سازد( ياري حصار و ديگران، 
  تحليل خوشه اي روستاهاي بررسي شده بر اساس ابعاد سطوح پايداري .7جدول

نمره ي   نام روستا  رديف

  پايداري

دسته بندي 

  روستاها

بعد 

  اقتصادي

دسته بندي 

  روستاها

بعد 

  اجتماعي

دسته بندي 

  روستاها

بعد زيست 

  محيطي

دسته بندي 

  روستاها

هاي  تنوع فعاليت

  اقتصادي

                                                           

ster AnalysisClu -3 

Centriod Method -4 
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  33  نيمه پايدار  2/25  نيمه پايدار  66  نيمه پايدار  6/54  نيمه پايدار  3/193  وحدت آباد  1

  25  ناپايدار  4/32  پايدار نيمه  51  نيمه پايدار  1/54  نيمه پايدار  5/158  فاضل آباد  2

  26  ناپايدار  1/28  ناپايدار  62  نيمه پايدار  0/58  نيمه پايدار  8/145  قلعه تسمه  3

  39  پايدار  9/39  پايدار  78  پايدار  3/70  پايدار  6/183  عباس آباد  4

اسالم آباد   5

  سفلي

  28  ناپايدار  4/20  نيمه پايدار  57  نيمه پايدار    نيمه پايدار  6/146

آباد اسالم   6

  عليا

  26  نيمه پايدار  4/32  ناپايدار  51  نيمه پايدار  1/52  ناپايدار  8/135

  31  نيمه پايدار  6/23  ناپايدار  52  ناپايدار  0/49  ناپايدار  1/121  پلنگ آباد  7

  24  ناپايدار  2/18  ناپايدار  40  ناپايدار  4/39  ناپايدار  9/114  چاله سياه  8

  32  ناپايدار  6/38  ناپايدار  70  پايدار نيمه  1/44  ناپايدار  5/124  فرهادآباد  9

  26  نيمه پايدار  4/30  نيمه پايدار  64  ناپايدار  9/52  نيمه پايدار  8/142  هاشم آباد  10

  28  نيمه پايدار  1/30  نيمه پايدار  62  نيمه پايدار  9/54  نيمه پايدار  7/150  بهمن آباد  11

  28  ناپايدار  4/20  پايدارنا  43  نيمه پايدار  7/40  ناپايدار  5/115  جهانگير آباد  12

  26  ناپايدار  2/30  ناپايدار  62  ناپايدار  8/52  ناپايدار  3/118  چم نمشت  13

  38  نيمه پايدار  6/35  نيمه پايدار  55  نيمه پايدار  3/54  نيمه پايدار  7/166  چغاپوكه  14

  30  ناپايدار  1/29  ناپايدار  56  نيمه پايدار  2/57  نيمه پايدار  5/143  غالم آباد  15

  31  نيمه پايدار  3/20  نيمه پايدار  60  نيمه پايدار  0/58  نيمه پايدار  7/140  وزيرآباد  16

  32  ناپايدار  1/29  ناپايدار  44  ناپايدار  5/40  ناپايدار  1/121  يارآباد عليا  17
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  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

تحليل خوشه اي روستاهاي بررسي شده را از حيث متغير پايداري و ابعاد آن( اقتصادي، اجتماعي و زيست  7جدول 

  خالصه شده است. همانطور كه در اين جدول مشاهده مي شود: 8محيطي) نشان مي دهد و نتايج آن در جدول 

درصد روستاهاي مورد مطالعه در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و  8/8بر اساس روش تحليل خوشه اي  �

درصد روستاهاي مورد  2/91درصد ناپايدارند. بنابراين،  1/47درصد نيمه پايدار و  1/44زيست محيطي، پايدار، 

 مطالعه ناپايدار و نيمه پايدار به شمار مي آيند.

درصد نيمه  50مطالعه از نظر اقتصادي پايدار،  درصد روستاهاي مورد 8/11يافته ها حاكي از آن است كه  �

 درصد روستاهاي مورد مطالعه از نظر اقتصادي ناپايدار و نيمه پايدارند. 88درصد ناپايدارند. بنابراين  2/38پايدار و 

درصد  4/29درصد نيمه پايدار و  9/52درصد روستاهاي بررسي شده پايدار و  6/17از نظر اجامعي،  �

 ناپايدارند.

 4/32درصد روستاها نيمه پايدار و  50درصد روستاهاي بررسي شده پايدار و  6/17نظر زيست محيطي، از  �

 درصد ناپايدارند.

  نيمه پايدار و ناپايدار( درصد)روستاهاي داراي وضعيت پايدار، .8جدول

  جمع  ناپايدار  نيمه پايدار  پايدار  وضعيت

    1/47  1/44  8/8  پايداري

100  

  

  

  2/38  50  8/11  اقتصادي

  4/29  9/52  6/17  اجتماعي

  4/32  50  6/17  زيست محيطي

  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

در بررسي پرسش دوم، از آنجا كه نمي توان ابتدا تنوع را به وجود آورد و سپس پايداري را بررسي كرد، از روش 

پرسش در واقع اين است كه آيا ، يعني رسيدن از معلول به علت، استفاده شد. ex post factoپس رويدادي يا 

روستاهاي پايدار همان روستاهايي هستند كه از نظر اقتصادي متنوع اند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال از آزمون 

، حاكي از چولگي بسيار كم )|SK|=17/0(فيشر) استفاده شد. ضريب چولگي اين متغير Fتحليل واريانس يك طرفه( آزمون

  ريباً نرمال است و با توزيع نرمال تفاوت چنداني ندارد.است كه از نظر قرينگي تق
   ي،پايدار، نيمه پايدار، ناپايداربين روستاها آزمون مقايسه ميانگين براي تعيين تفاوت هاي تنوع فعاليت هاي اقتصادي.9جدول

  ).Sig(معناداري  F  مربع ميانگين  درجه ي آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات

  351/17  56/166  2  13/333  بين گروه ها

  

00/0  

  60/9  31  60/297  درون گروه ها

    33  73/630  جمع

  1397منبع: يافته هاي پژوهش،
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است، ميانگين نمره ي تنوع فعاليت هاي اقتصادي بين سه گروه پايدار، نيمه  05/0كمتر از Sig  .از آنجا كه مقدار 

، تفاوت بين گروه هاي مختلف پايدار با عالمت ستاره 10جدول  HSDپايدار و ناپايدار متفاوت است. در آزمون 

  مشخص شده است.

  HSDدر آزموننيمه پايدار و ناپايدارمقايسه ي تنوع فعاليت هاي اقتصادي بين روستاهاي پايدار، .10جدول

  .Sigخطاي استاندارد)I-Jتفاوت ميانگين ها()Jدسته بندي پايداري(  ميانگين تنوع)Iدسته بندي پايداري(

018/0  113/1  -233/3*  نيمه پايدار  50/27  ناپايدار

000/0  949/1  -166/11*  پايدار

018/0  113/1 233/3*  ناپايدار  73/30  نيمه پايدار

001/0  959/1  -933/7*  پايدار

000/0  949/1  166/11*  ناپايدار  66/38  پايدار

001/0  959/1  933/7*  نيمه پايدار

*The mean difference is significant at the 0.05 level                     ،1397منبع: يافته هاي پژوهش  

مشاهده مي شود كه با افزايش پايداري، ميانگين تنوع فعاليت هاي اقتصادي نيز افزايش مي يابد،  11براساس جدول 

و در  7/30ستاهاي نيمه پايدار ، در رو5/27به طوري كه ميانگين تنوع فعاليتهاي اقتصادي در روستاهاي ناپايدار 

درصد است. در نتيجه، پاسخ پرسش دوم تحقيق نيز روشن مي شود، يعني با تحقق بخشي  6/38روستاهاي پايدار 

تنوع فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه، پايداري روستايي محقق مي شود. روستاهايي كه از نظر 

ي تنوع فعاليت هاي اقتصادي در آنها د، همان روستاهايي هستند كه نمرهپايداري در وضعيت مناسبي قرار دارن

باالست. به منظور بررسي رابطه ي بين تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي و سطوح پايداري، با توجه به نسبي بودن 

  مقياس اندازه گيري، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
  وح پايداري و تنوع فعاليت هاي اقتصاديآزمون همبستگي پيرسون بين سط .11جدول

متغيرهاي در نظر گرفته شده

  روستاي نمونه 34در 

  تنوع فعاليت هاي اقتصادي

Pearson Correlation    Sig.

(2-tailed) 

  شدت همبستگي

  قوي  000/0  77/0**  پايداري

  قوي  000/0  72/0**  پايداري اقتصادي

  متوسط  001/0  54/0**  پايداري اجتماعي

  متوسط  007/0  46/0**  ايداري زيست محيطيپ

Correlation is significant at 0.01 level( 2- tailed)  **  ،1397منبع: يافته هاي پژوهش  

تمام تحليل هاي صورت گرفته هم سويي پايداري و تنوع فعاليت هاي اقتصادي را نشان مي دهند. روستاهاي عباس 

ين نمره ي پايداري را دارند، باالترين نمره ي تنوع فعاليت هاي اقتصادي را نيز به آباد، ارمو، دشت آباد عليا كه بيشتر

خود اختصاص داده اند. روستاهاي چاله سياه، الياس آباد، يارآباد عليا و مراد آباد كه نمره ي پايداري پاييني دارند، 

رسي هاي انجام شده نشان مي دهند كه نمره ي تنوع فعاليتهاي اقتصادي شان نيز پايين است. اين بررسي و ديگر بر

فرايند متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي و كاركردهاي ايجاد شده ي آن، نقش اساسي و تعيين كننده اي در پايداري 

سكونتگاه هاي روستايي دارد. مطالعات انجام شده نشان مي دهند كه سكونتگاه هاي روستايي سراسر دنيا براي حفظ 
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اي جزء متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي ندارند، و تنوع به عنوان مشخصه ي اقتصادي آينده ي  بقا و پويايي گزينه

جوامع روستايي شناخته شده است. با شكل گيري فعاليت هاي متنوع اقتصادي در مناطق روستايي، زمينه ي ايجاد 

  تغيير و دگرگوني فراهم مي گردد.

  نتيجه گيري

ستايي محدوده مورد مطالعه، گوياي اين مطلب است كه كشاورزي محور تأمين بررسي ساختار اقتصادي نواحي رو

معيشت به شمار آمده و مهم ترين ركن اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه را شامل مي شود. هر چند چنين ساختاري 

رش بازار و تأثير در گذشته با توجه به اقتصاد بسته و ويژگي هاي روستا و روستاييان قابليت دوام داشت، ولي با گست

انكارناپذير آن بر فضاهاي روستايي و ناپايداري هاي موجود در ابعاد مختلف طبيعي، اقتصادي و اجتماعي، تضمين 

پايداري سكونت و اشتغال در نواحي روستايي، دشوار است. اين موضوع كه تحت تأثير ساختار اقتصادي غير متنوع 

بلكه ساختارهاي اجتماعي و زيست محيطي را نيز تحت تأثير قرار داده و شكل گرفته، نه تنها ساختارهاي اقتصادي 

در نهايت باعث كاهش فرصت هاي شغلي و تقليل ثبات و ايجاد ناپايداري روستايي شده است. بنابراين، اغلب 

يي، نظريه پردازان توسعه، در راستاي كاهش اثرات منفي چنين ساختاري، در چارچوب الگوي توسعه پايدار روستا

در تحقيق حاضر ابتدا سطح بندي پايداري به تفكيك سه بعد توسعه ي  رويكرد متنوع سازي را پيشنهاد نموده اند.

پايدار( اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي) با استفاده از روش تحليل خوشه اي/ كالستر انجام شد. بر اساس 

اجتماعي و زيست محيطي  سه بعد اقتصادي، درصد روستاهاي مورد مطالعه در 8/8روش تحليل خوشه اي فقط 

درصد روستاهاي مورد مطالعه ناپايدار و  2/91درصد ناپايدار هستند. بنابراين  1/47درصد نيمه پايدار   1/44پايدار، 

درصد روستاهاي مورد مطالعه ناپايدار و نيمه  88نيمه پايدار هستند. يافته ها حاكي از آن است كه در بعد اقتصادي، 

درصد روستاهاي مورد مطالعه نيمه پايدار  4/82درصد و در بعد زيست محيطي نيز  4/82يدارند. در بعد اجتماعي، پا

  و ناپايدار هستند.

فيشر) نشان داد كه با افزايش پايداري، ميانگين تنوع  Fنتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس يك طرفه( آزمون 

د، به طوري كه ميانگين تنوع فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاي ناپايدار فعاليت هاي اقتصادي نيز افزايش مي ياب

است. در نتيجه پاسخ پرسش دوم تحقيق نيز  6/38و در روستاهاي پايدار  7/30، در روستاهاي نيمه پايدار 5/27

وستايي روشن مي شود، يعني با تحقق متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه، پايداري ر

محقق مي شود. روستاهاي عباس آباد، ارمو، دشت آباد عليا كه باالترين نمره ي پايداري را دارند، بيشترين نمره ي 

يارآباد عليا و مراد آباد  تنوع فعاليت هاي اقتصادي را نيز به خود اختصاص داده اند. روستاهاي چاله سياه، الياس آباد،

  قرار گرفته اند، از نظر تنوع فعاليت هاي اقتصادي نيز نمره ي پاييني دارند. كه از نظر پايداري در سطح پاييني

از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج به منظور بررسي رابطه ي بين تنوع فعاليت هاي اقتصادي و پايداري،

است كه حاكي از  77/0نشان داد كه همبستگي بين پايداري سكونتگاه هاي روستايي و تنوع فعاليت هاي اقتصادي 

رابطه ي قوي و مستقيم است. بنابراين با افزايش پايداري، ميزان تنوع فعاليت هاي اقتصادي نيز افزايش مي يابد و 

پايداري سكونتگاه هاي روستايي به شدت از تنوع فعاليت هاي اقتصادي مكان تبعيت مي كند. رابطه ي بين پايداري 

) و بينگر وجود رابطه ي مثبت و مستقيم است. بين ابعاد سه 72/0ادي نيز قوي(اقتصادي و تنوع فعاليت هاي اقتص
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گانه ي پايداري نيز، پايداري اقتصادي رابطه ي قوي تري با تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي دارد. همبستگي بين 

سط است. شدت ) از نظر شدت متو54/0پايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي و تنوع فعاليت هاي اقتصادي(

  ) متوسط و به صورت مثبت و مستقيم است.46/0رابطه ي پايداري زيست محيطي و تنوع فعاليت هاي اقتصادي(

با بررسي هاي نظري و پيمايشي انجام شده، اين نتيجه به دست آمد كه در صورت متنوع سازي فعاليت هاي 

دي و به دنبال آن پايداري اجتماعي و زيست اقتصادي در سكونتگاه هاي روستايي، مي توان به پايداري اقتصا

محيطي در سكونتگاه هاي روستايي دست يافت. نتايج مشابه در گزارش هاي بانك جهاني و بررسي هاي انجام شده 

تأييد ) Liu et al., 2003(و در چين ) Ackah & Medvedev, 2010(و غرب آفريقا )Feldman, 1999(در جنوب آسيا

ست. براي پايداري سكونتگاه هاي روستايي، استفاده از راهبرد متنوع سازي فعاليت هاي كننده ي اين موضوع ا

اقتصادي مي تواند مؤثر باشد. سازمان هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته و برخي كشورهاي در حال توسعه( 

  چين، هند و مالزي) نيز مشخصاً به اين امر پرداخته اند.  

  منابع

 ،)فنون و ها روش ها، مدل( اي ناحيه ريزي برنامه هاي روش و اصول ،1382 عليرضا، جي،استعال و حسين آسايش، •
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