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 چکیده

خصوو  در منوا م مورشی شورو  شوور  وه در شناسایی عوامل معیشتی، به اهداف:

و پایوداری  فقور  واه  یهوااسوتیس تیوموفق یبوراشرایط ناپایداری قرار دارنود، 

بررسوی عوامول میلوی و خوانواد ی  ،. هود  ایوم ملاهعوهمهم اسوت اریبسمعیشت 

 معیشت روستاهای مرشی بوده است. یداریناپا

ی( تیقیم حاضر اش نظر هد ،  اربردی و روش انجام آن تر یبی ) یفی و  مو روش:

. بوا (=68302Nسوراوان بوود ) آماری خانوارهای روسوتایی شهرسوتان ةجامعاست. 

عنوان نمونوه در بشو   موی انتشوا. شود. خانوار به 178 و ران  فرمول اش استفاده

و مصواحبه  (PRA) روش ارشیابی مشار تی روستاییاش برای شناسایی عوامل میلی 

اش مودل هجسوتیب بواینری )روش خانواد ی و برای شناسایی عوامل  یمللعان میلبا 

LM- استفاده شد. رافسون( و آمار توصیفی  -دمار ار -نیوتم 

 بیعوی و در بویم در بیم عوامل میلی، ضعف منابع نشان داد  ه  هایافته نتایج:ها/ یافته

خانوارهوای  شوتیمع یداریوناپا توریم عوامولمهومامل اقتصوادی عوامل خانواد ی ع

 اند.بودهروستایی 
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هوای مناسوب بوودن شیرسواختنتایج نشان داد  ه ضعف منابع  بیعی، نا گیری:نتیجه

را بووا  اثووراابیشووتریم  ،توهیوودی و خوودماا و امتانوواا عمووومی، عواموول اقتصووادی

معیشوتی، خانوارهوا  یداریناپامعیشت روستاییان داشته است. در وا ن  به  یداریناپا

 پرداختم به مشاغل  اذ. مانند قاچاو سوخت و  اها را انتشا.  ردند.

خوانواد ی، معیشوت روسوتایی، منوا م مورشی، ة رمایمیلوی، سو ةسورمای :هاکلیدواژه

 .شهرستان سراوان

 همقدم .8

د در رشد نتوانهای اقتصادی  شورها هستند  ه میتریم قلبمنا م روستایی یتی اش مهم

،  . 3130پوور، ای داشته باشند )عزیزپوور، جووان و حجویاقتصادی نق  برجستهتوسعة و 

ها در  شوورهای  وم پذیرتریم  روهاش فقیرتریم و آسیبیی جوامع روستا(. با ایم حال، 323

معیشوت  (.6 .،  3133و باغبانی،  پورجمعهمعصوم، رضوانی، قدیری) باشندمی جهان درآمد

ها در شرایط ناپایداری قرار دارد و امرار معاش بی  اش دو سوم منا م روستایی در ایم  شوره

جهت دسترسی  نابرابر اش  املاًنا م در شرایلی (. ایم م613 ،  .6832، 3) ایوتم و آندرسون

علاوه  (.3 .،  3133 )اسماعیلی، اند رفته قرارو منافع حاصل اش رشد و توسعه  هافرصتبه 

 در بشو  ژهیووبوه مشتلوف هوایبوا بیوران درآمودمنا م روستایی در  شورهای  م ایم، بر

،  . 6888، 6)ایتوم هسوتند مواجوهو نهادی  یساشمانی، ستیش طیمیی هاتن  و، ی شاورش

،  . 6833 و همتواران، 1معیشت سا نان آن شده است )هواروی یداریناپا(،  ه باعث 3363

 اسوتو منوابع میلوی نامناسب امتاناا و خدماا  عیتوش تریم دهایل ایم امر. یتی اش مهم(3

 یبورا ،یشتیمع یهانهیدرک شم. در ایم راستا، (68،  . 6883 ،3هان و شیروو ل،  ویم)ابرایم

اوا و ، پلویآو)جوی مهوم اسوت اریبسوو پایوداری معیشوت  ضد فقور یهااستیس تیموفق

 ،یاسویس بیعوی،  یهاتیبه واقع ی روستاییانریپذبیآس رایش .(627،  . 6837، 8شناواهیلگم

                                                
1. Gautam and Andersen 

2. Eakin 

3. Harvey 
4. O'Brien, Quinlan and Ziervogel 

5. Jiao, Pouliot and Zena Walelign 
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،  . 6881و همتواران،  3)ترنور دارد یهوا بسوتگخا  متوان یشیو تار یاقتصاد ،یاجتماع

بوه  یبسوتگ ییروسوتا یخانوارهامعیشت بر  مشتلف یهاشوک ریتاثاه  همچنیم  (. 0878

نشوان نیوز  یشوتیمع هایتردیرو(. 363،  . 6838، 6)استونزدارد  های آنشتیمع یهافرصت

 اسوت ی میلیفضامنابع و وابسته به  یشتیمع یهاهیبه سرما یدر دسترس ید  ه نابرابرندهیم

و همتواران،  1)دشوربینیم  ندیم تیتثبیا  اه  و یا  را روستاهای منزوی خانوارهای  ه فقر

و فقور مرتبط با های میلی تیظرف و یشتیمععوامل  بررسی ،(. به همیم خا ر13،  . 6880

روستایی را به خود جلب  ورده توسعة ملاهعاا ، توجه بسیاری اش میققان معیشت یداریناپا

هوای روسوتایی منوا م بویم حووشه (. در ایم3 ،  .6883، 3بوگ و هرتل، دیفماست )احمد

اقتصادی و معیشتی با مسائلی چون مهاجرا، فقر و توسعة های  مبود  زینه لیبه ده دورافتاده

، ینیحسوو  جووان، )حسوینیهمسایه تر اش همه قاچاو و مراوداا غیرمجاش به  شورهای مهم

هوای سوتونتگاهتشلیوة یی و روسوتا تیوجمع یداریناپای، تارینرخ ب، افزای  (6 .،  3132

منوا م  ،همچنویم (.33 .،  3131 )رضواشاده، شوا ری و مفیودی، باشندروستایی مواجه می

هوای خاصوی هوای  ونوا ون داخلوی و خوارجی، اش ویژ ویمرشی به دهیل تماس بوا میویط

- داریپا شتیمعتوجه به  رومیا شا (.88 .،  3132، نژاد و پایدار،  وهابی)بیگدهو برخوردارند

جذ. سرمایه  وی اش منابع ایم منا م وربهرهارتقای در قاهب راهتاری مناسب برای روستایی 

، 8اوبلیتاسو ویلا ،  ارسیا، وهاستوپارا) وشمان دینماهای شغلی ضروری میو افزای  فرصت

روسوتاهای  ویوژه(. در روستاهای مرشی اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و بوه362،  . 6838

 شاورشی، پاییم بودن درآمود، فقودان  دربیتاری، فقدان نوآوری  یزشهرستان مرشی سراوان ن

و  شودهایوم منلقوه روستایی های برای خانوار شیادیساش مشتلاا برای شند ی، شمینه انگیزه

است. به دنبوال ایوم  ها شدهآن معیشت ناپایداریهایی چون معضلاا و نابسامانیباعث بروش 

عیشت خود را تغییر داده و برای امرار معواش دسوت بوه نوع مخانوارها ، بسیاری اش مشتلاا

عوامول و مجموعوه  در ایوم شمینوه انود.شده خلرنا ی مانند قاچاو سوخت و  اها هایفعاهیت

                                                
1. Turner 

2. Scoones 

3. De Sherbinin 
4. Ahmed, Diffenbaugh and Hertel 

5. Guzman-Parra, Garcia, Velasco and Vila-Oblitas 
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 معیشوت یداریوناپای و یوا بور شتیمع یهابر فرصت توانندو خانواد ی می یمیل هایسرمایه

 زانیوربرنامه یبرا یدیمف حلراهها رمایه ذار باشد. شناسایی نوع س ریتأثخانوارهای روستایی 

در پوژوه  حاضور بوه  هوذاباشود. می ییروستا نیافتگیتوسعهتوجه به  معیشت و بهبود یبرا

برای ایم  معیشت روستاهای مرشی در شهرستان سراوان پرداخته شد. یداریناپابررسی عوامل 

معیشت روستاهای شهرستان  یداریناپاتریم عوامل میلی شد؛ مهمتیقیم سؤاهاا شیر ملرح 

هوای  ودام شویوهمعیشوت  یداریوناپاسراوان  دامند؟ و خانوارهای روستایی در وا ون  بوه 

 اند؟معیشتی را به  ار  رفته

 پژوهش پیشینة .2

انجام  رفته  ه در ادامه به بررسوی معیشت پایدار بر مؤثر عوامل  موردملاهعاا شیادی در 

ای بوه ( در ملاهعوه3138) انیوفاضلی واحمد ،و لیتشود؛ برخی اش ایم ملاهعاا پرداخته می

 شوتیمع میتوأمیی پرداختند و به ایم نتیجه رسویدند  وه روستا شتیعوامل موثر بر مع لیتیل

 یبررسو( به 3132)دهتردی ی رمپور و ینور ،؛ شرفیاستی لیمیعامل اش متأثر ی انروستای

آنوان ملاهعة یی پرداختند. نتایج روستا ا ممنها در آن یداریو پا شتیمع یهاهیسرما تیوضع

ی بیشتریم اثوراا را بور پایوداری معیشوت تیزیو ف یانسان ،یاجتماعیة سرمانشان داد  ه سه 

 داریوپا شتیعوامل مؤثر بر مع لیتیلبه  (3137)ی قاسمهنگرودی و یعیمل ،آستانهدارد؛ دربان

 یداریعامل در پا میترمهم ندهایو فرا ساختارهاروستایی پرداختند و به ایم نتیجه رسیدند  ه 

 پایودار به بررسی تنووع معیشوت (6838) 3نوسیهو؛ در سایر  شورها، است ییروستا شتیمع

باشده، مشا راا  بیعی،  شاورشی  م به ایم نتیجه رسیدند  ه اند وروستایی در آفریقا پرداخته

بوه  (6832) 6هیوو و هیوو؛ باشدمی انروستایی پایداری معیشتموانع مهم در سیل  و خشتساهی

اند و به ایم نتیجه رسیدند  وه معیشت روستایی در شرو چیم پرداخته برثر ؤمبررسی عوامل 

متغیرهای اثر ذار در ایوم شمینوه  غیر شاورشیقیمت میصوهاا، اشتغال  اا،تیصیل سرمایه،

روسوتایی در  پایودار بر معیشوتثر ؤمبه بررسی عوامل  (6837و همتاران ) 1بیوسی باشند؛می

                                                
1. Loison 
2. Liu and Liu 

3. Busse 
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شیسوت مییلوی  و اتیوپی پرداختند. نتایج آنان نشان داد  ه تنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

 3ابینسوون، هوی و وانو ، ژانو ، رپنو  ؛باشوندمیروستایی بر معیشت ثر ؤمتریم عوامل مهم

اند و بوه در روستاهای چیم پرداختهامرار معاش  مؤثرعوامل و ها به بررسی استراتژی (6837)

امول وتوریم عمهوم  بیعی، ساختار خوانواده ةسرمای، ایم نتیجه رسیدند  ه موقعیت جغرافیایی

بوه  (6833) 6آتتینسووندو  اتمووگ، هووتن ، وبرچوا  ؛ باشودمی پایداری معیشتبر ثر ؤم

جوامع روستایی پراختند و بوه ایوم نتیجوه رسویدند  وه امرار معاش بررسی عوامل ناپایداری 

 .انودتریم عوامول ناپایوداری معیشوت روسوتایی بوودهی و مشا راا  بیعی مهمتیزیف ةیسرما

بور امورار معواش خانوارهوای روسوتایی موؤثر وامول به بررسی ع (6833) 1، یان و یان وان 

بور معیشوت روسوتایی داشوته  یمنف ریثأتی خشتساهنتایج تیقیم آنان نشان داد  ه  ،پرداختند

  .است

 تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 8. 3

اش نظور روش انجوام آن باشد. تیقیم حاضر بر اساس هد  اش نوع  تیقیقاا  اربردی می

 ایو ملاهعاا  تابشانه ملاهعاا نظری اش  ریم روش اسنادی باشد.فی( میتر یبی ) می و  ی

باشود خانوارهوای روسوتایی شهرسوتان سوراوان مویشوامل  آمواری،ة جامعوآوری شد. جمع

(68302N=)خانوار انتشوا. شود.  178فرمول  و ران  اش . برای تعییم حجم نمونه، با استفاده

، با استفاده اش فرمول حجوم نمونوه و بوه و دهستانردن تعداد نمونه هر بش  برای مششص  

ستنة روستای دارای  672بعدی اش تعداد مرحلة تعییم  ردید. در ای  یری سهمیهروش نمونه

 88روستا( انتشا. شد. انتشا. ایم  88درصد روستاهای منلقه )حدود  68شهرستان سراوان 

 .(3)جدول  روستا به صورا تصادفی ساده انجام  رفت

 

 

                                                
1. Peng, Zheng, Robinson, Li and Wang 
2. Berchoux, Watmough, Huttonc and Atkinsond 

3. Wang, Yan and Yang 
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 های شهرستان سراواندهستاننمونة های جمعیتی و تعداد ویژگی -8جدول 

 3130های پژوه ، و یافته 3138مأخذ: مر ز آمار ایران، 

 جمعیت خانوار تعداد روستا دهستان بخش
 تعداد نمونه

 خانوار روستا

هم
جا

 

 36 1 6077 080 31 جاهم

 67 3 2382 3366 68  له  ان

 16 7 0173 6663 18 ناهوک

ی
 ز
مر

 

 386 3 33206 38202 31 حومه

 32 33 3386 3383 81  شت

بم
ت

پش
 

 87 31 31386 3833 21 بم پشت

 18 8 0162 6873 61  شتگان

 33 8 36008 1803 62  وهب اسفندک

 178 88 33333 68302 672 0 جمع

 

 وتیلیل  یفوی و آمواری )آموارهوای تجزیوهش ویی به سؤاهاا پژوه  اش روپاسخ برای

عوامل  شناساییاول و در راستای سؤال  ویی به توصیفی و استنبا ی( استفاده شد. برای پاسخ

استفاده شد.  روش ارشیابی مشار تی روستاییاش  معیشت خانوارهای روستایی یداریناپامیلی 

معیشوت  یداریناپامل خانواد ی دوم پژوه  مبنی بر شناسایی عواسؤال  ویی به برای پاسخ

رافسون( اسوتفاده  -مار ارد -نیوتم -LMخانوارها اش مدل ر رسیون هجستیب باینری )روش 

خانوارهوا در  هوایشویوهسوم پژوه  مبنی بر شناسایی سؤال  ویی به شد. نهایتا برای پاسخ

وانی( اسوتفاده معیشت اش آمار توصیفی )درصد و فرا یداریناپای و شتیمع هایشوکوا ن  به 

توسوط یید قرار  رفت  وه أنامه با استفاده اش روایی میتوا سنجیده و مورد تروایی پرس  شد.

 رفته شود  آشمونپی  نامهپرس  68 پایایی، اش سنج  د. برایشوافرادی متشصص تعییم می

 باهاتر ه(  08/8با توجه آهفای  ل ) .شد میاسبه 3 رونباخآهفای روش با اعتماد ضریب و میزان

 .(6)جدول توان  فت  ه ابزار سنج  داری پایایی قابل قبوهی بوده است است، می 78/8 اش

                                                
1. Cronbach's alpha 
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 مؤلفهآلفای محاسبه شده برای هر  -2جدول 

 8391 های تیقیم،مأخذ: یافته

 کرونباخآلفای تعداد متغیر عامل

 01/8 8 یقتصادی/ اماه

 71/8 8 یاجتماع

 03/8 8 یتیزیف

 73/8 8 یانسان

 02/8 8 یعی ب

 08/8 68  ل

 

 مورد مطالعهمحدودۀ  .2. 3

باشود. مویدر استان سیستان و بلوچستان مورد ملاهعه، روستاهای شهرستان سراوان منلقة 

باشد. اش ایوم تعوداد نفر جمعیت می 333223 دارایشهرستان ایم  3138سرشماری سال   بم

-نفر در نواحی شهری شند ی موی 36636نوار( در منا م روستایی و خا 68302نفر ) 33333

روسوتای  672 و (3)شوتل  پشوت و مر وزیشهرستان دارای سه بش ، جاهم، بومایم  نند. 

بشو  ایوم شهرسوتان مبتنوی بور  روسوتاییانباشد. در  ذشته معیشت اصولی دارای ستته می

اشوتغال در بشو   شواورشی ایوم  میزان ،های متعددوهی با وقوع خشتساهی ،بود شاورشی 

سا نان روسوتایی منجور بوه ناپایوداری  ردن منلقه  اه  یافته است. ایم امر علاوه بر بیتار 

 معیشت، افزای  فقر و در نتیجه باعث مهاجرا روستاییان ایم منلقه به شهرها شده است.
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  مورد مطالعهمحدودۀ موقعیت جغرافیایی نقشة  -8شکل 

 3130 مأخذ: نگارند ان،

 مبانی نظری تحقیق .4

قورار دارد. ایوم  رویتورد معیشوت پایودار مقاهوه در چوارچو. میاتشاذ شده در ا تردیرو

بوا هود   3308 ةدهودر اواخر  پایدار روستایی ةتوسععنوان یتی اش رویتردهای به استراتژی

-، صادقلو و شوتوریقیداریجاسی)سپیشرفت و فقرشدایی اجتماعاا روستایی به وجود آمد 

ها و تیاش فعاه یبیدامنه و تر  ۀدهندنشان پایدار و امرار معاش شتی. مع(686 ،  .3138، فرد

تووان آن را موی(. 668،  . 6833، 3، فواک، شوم و سوون )فانو  خانوار است یهاانتشا.

هوا و نووعی اش فعاهیوتمت ةمبنای آن هور خوانوار مجموعو عنوان فرایندی تعریف  رد  ه بربه

  یرنود وار  را بورای بقوا و بهبوود اسوتانداردهای شنود ی بوه حمایتی اجتمواعی هایقابلیت

اشواره بوه  . یوا(233 ،  . 3131، اصولشادهفور و  پور اهری موسوی،، افتشاریاهدیم)ر م

 ،  .3137نوژاد و پایودار، ) وهوابی ردفرآیندهای درحال وقوع در سلوح مشتلف اقتصواد دا

 فقور دارد مشتل یاست  ه سع ییتردهایاش جمله رو ،ییروستا داریپا شتیمعرویترد  .(688

                                                
1. Fang, Fan, Shen and Song 
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، هنگورودییعوی نود )مل حولی انسان عامل تیخانوارها را بر میور رییپذبیو آس ییروستا

اش  یبویامرار معاش تر  ستمیس ب(. ی78 ،  .3138، صینهو نظری ، رضوانی ،معصومقدیری

اسوت  خوود یشند  یارهایبه مع یابیدست یخانواده برا بی یهاتیها و فعاهییدارا ،هاتیقابل

 فیوبه   اشین مردم است  ه میا داریپا شتیمع تردیاساس رو(. 363 ،  .6838، 3)استون 

دهتوردی، )نوادری و  رموی ارنودد شوتیمثبت مع جیبه نتا یابیبرای دست هاییاش دارا یعیوس

 یخصوصو هوایهوا و سورمایهشامل اهف( دارایها ییدارا(.  بم ایم رویترد، 63،  . 3130

برچوا  ، د )نباشمیجامعه(  یهاسرمایه) یعموم هایسرمایه ا.( ی؛ (انواد یخ یهاهی)سرما

 .(182،  . 6833، آتتینسوندو واتموگ، هوتن  

فیزیتوی،  بیعوی، انسوانی، سرمایة  عبارتند اش هستند ودسته  شامل پنج خانوار هایسرمایه

ی شوامل عوی ب(. دارایوی 302،  . 6832، 6وان  و هوی،  او، )وان  اجتماعی ةسرمایماهی و 

، 1 اسویها است )ورکی مانند سهم اش مراتع و جنگلعیمنابع  ب ی هر خانوار اشسهم خصوص

اسوت جهیزاا  شواورشی  ی ماننددیتوه یهاییدارای شامل تیزیف سرمایة(. 386 ،  . 6837

وابسوته  یهواییو دارا ینگینقدی شامل ماه(. دارایی 386،  . 6838، 3، فلورا و  استیر)فلورا

برچوا  ، واتمووگ، هووتن  و ) اسوتمواهی دیگوری  ةمانند  لا و جواهراا و یا هر سرمای

 افوراد بهداشوتا و آموشش، مهوارسلح  انسانی شامل ةسرمای(. 628،  . 6833آتتینسوند، 

 یهاتیظرفها، ، قابلیتهاییتوانا، (681 ،  . 3138 ،فرد، صادقلو و شتوریقیداری)سجاسی

،  . 6837، اوا و شنواواهیلگمآو، پلویجویباشود )موی یاجتماع سرمایة و ،خانوار اجتماعی

628.) 

 ،  .6838، 8)دونوهو و بیگز باشدمی هاهای میلی نوع دوم داراییسرمایه ،اش سوی دیگر

، اد وارد، بوا ر، داهگوارد و ترنور)های میلی معموها متعلم به  ل جامعه اسوت (. سرمایه136

 (6831) 7هوالمیلبوی و اسومیت، رایامواجی، ابرهو وا، نیلسوون (.38 ،  .6833، 2اسووینین 

                                                
1. Scoones 

2. Wang, Gao, Wang and Li 

3. Worku Kassie 

4. Flora 

5. Donohue and Biggs 
6. Turner, Odgaard, Bocher, Dalgaard and Svenning, 

7. Nielsen, Rayamajhi, Uberhuaga, Meilby and Smith-Hall 
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 ةیسرما هوا، تیفیها،  آ.، جنگل م،یمانند شم بیعی  ةسرمای ةهای میلی را به سه دستسرمایه

-های موردمو عامل ساختاری مانند ساشمان ،و ابزارها یهای آبرسانمانند جاده و  انالی تیزیف

های میلوی را سرمایه (6838)فلورا، فلورا و  استیر  .اندهای دوهتی تقسیم  ردهنهاد و سرمایه

خودماا مانند جن  شمویم،  ،یا اشترا ی مشترک یعیمنابع  ب اند:شیر تقسیم  رده ةبه سه دست

 یهواساختریش امتاناا بهداشتی و آموششی و و عمومیبه امتاناا  یدسترسمانند  یاجتماع

 و آتتینسووند برچوا  ، واتمووگ، هووتن  .عیجاده، باشارها و صونا یهاشبتهمانند  یدیتوه

، جنگول و نوابع آ.، ممیجن  شمو بیعی )دستة سرمایة را به  سه  میلیهای سرمایه (6833)

هوا و امتانواا عموومی )امتانواا بهداشوت و آموششوی، دسترسوی بوه بانوبسرمایة مرتع(، 

 اند.های توهیدی )باشار فروش و حمل و نقل( تقسیم  ردهتفرییی(، و شیرساخت

باشوند خود بر معیشت خانوارها اثر ذار مینوبة یلی و خانواد ی به مسرمایة هر دو نوع 

میوزان بوه  یبسوتگی شوتیمع یهوارصوت(. یعنی میزان دسترسی به ف638 ،  .6888، 3)اهی 

ها ناپایداری معیشت را به دنبوال دارد و عدم دسترسی به آن خانوار و جامعه دارد یهاهیسرما

پایودار  شوتیمع بوه بررسوی اش ملاهعواا  وه یاریبس (.03 ،  .6838و همتاران،  6)تیتونل

 ،  .6833، 1بیووااند )امهای مشتلف بر معیشت را نیز در نظر  رفتهاند، اثراا سرمایهپرداخته

 ییمنا م روستاو ناپایداری  یناهمگون (6883و همتاران ) 3آهسا(. به عنوان مثال اش نظر 3886

جنگول(،  و ،ی شواورش یهوامیآ.، شمو ماننود) یعویمنوابع  بناپایداری اش  یبیتر  وابسته به

-موی یدیوتوه یهارساختی( و شنوع حتومت)اش جمله آموشش، بهداشت،  یخدماا اجتماع

هوای حل و فصول مشوتلاا و سورمایهنیوۀ  (6833فان ، فاک، شم و سون  ) اش نظر باشد.

 (6832) 8، هورش، وربورگ و  وومرلدر شاندنفم. ایی اثر ذار هستندتاجتماعی بر معیشت روس

و بوه خوا ر   ذارندیم ریتأثبر معیشت روستایی  مشتلف یهاییاش دارا یبیتر نشان دادند  ه 

 شوود.ی بر معیشت روستاییان وارد مویمشتلف هایشوک ها است  هاثر ذاری متفاوا سرمایه

و  یعویفاصله اش منوابع  ب ،یلیمی طیشرانشان داد  ه  (6837لگم )اوا و شناواهیآو، پلیجی

                                                
1. Ellis 

2. Tittonell 

3. Mbaiwa 
4. Alessa 

5. Van der Zanden, Levers, Verburg and Kuemmerle 
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اش نظور . دهود قورار ریثأتیت ت راها خانوار یشتیمع یهاتیفعاه دتوانیبه خدماا می دسترس

بور پایوداری موؤثر اجتماعی عواملی  ةسرمای ودر روستا اشترا ی  ی شاورش (6830) 3آ اروال

 یهواشووک (6833) برچوا  ، واتمووگ، هووتن  و آتتینسوونداش نظور  د.باشویمعیشت مو

بوه  یدسترسو  وه یشوود، در حواهیم خانوارهای روستایی شتیمع فیسبب تضع ی شاورش

 .به دنبال داردرا  ثباا معیشت هاها و سرمایهفرصت

تواننود مویخوود  یهوایویه بوه داراتوجوبوا  روسوتاییانهای معیشتی در وا ن  به شوک

هوای (. اسوتراتژی363 ،  .6832و همتواران،  6)ویلیامز اجرا  نندای را مقابلههای یاستراتژ

، بینز برودههای معیشتی تعریف شده است )ایگمای به هر ونه اقدام برای مقابله با شوکمقابله

هوای معیشوتی سیستم پذیریبآسی  اه  ها(. هد  ایم استراتژی1 ،  .6830، 1و هو یزنز

 اش متعودد، مقیاس ها ممتم است در(. ایم شیوه8 ،  .6832، 3باشد )شیسانی و مافنگویمی

نوژاد و ) وهوابیانجام  یرد  ملی سلح در و حوشه روستا، مزرعه، جامعه، در سلح فرد، جمله

 یخوارج هایدر وا ن  به شوک تواندیم یامقابله یهایاستراتژ. (231 ،  .3137صادقی، 

در  رااییتغ ،ی)مشتلاا بهداشتیداخل ای( هااستیس و یا در باشار تغییر ،یعیباشد )خلراا  ب

با توجه بوه (. اش نظر دیگر و 368،  . 6838باشد )استونز،  (فروش دارایی و خانوار، بیتر 

-د دسوتهتوانویم معیشتی استراتژیاش سه نوع مشتلف  های معیشتیسرمایه بودن ریپذبر شت

 یهواسومیمتان( 6 هوا(؛ییدارا فروش ت،یفعاه ریی)تغ ریپذبر شت یهاسمیمتان( 3 شود: بندی

-سمیمتان. مهاجرا( ،یتاریفقر )ب (1و  (؛میمانند شم یدیتوه یهاییدارا وا ذاری) یشیفرسا

مهواجرا  ورده و  خوانواده یاش اعضوا ی ه برخو شودی مشاهده میهنگام ریپذبر شت یها

 ةمویبمانند  یهاسمیاستفاده اش متان شامل پرداشند. یامقداری اش دستمزد خود را به خانواده می

عنووان است  ه به ییشامل هر داراجانبی  یهاییدارا .استی جانبی هاییفروش دارا ،بیتاری

و و شمویم  دام ایوپول نقد، جواهراا و  ها شاملدارد. ایم دارایی یارشش نگهدار سرمایة بی

-های مقابلهاستراتژی استفاده اشحال،  میبا ا(. 338 ،  .6831و همتاران،  8)چنا غیره هستند

                                                
1. Agarwal 

2. Williams 

3. Eigenbrode, Binns and Huggins 
4. Shisany and Mafongoy 

5. Chena 
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های خوانواد ی و سورمایه سرمایهبه  یدسترس و شتیمع یهابا فرصت ایبه  ور  سترده ای

هوای معیشوتی سورمایه و پایداربر اساس رویترد معیشت  (6شتل )در هستند.  وابستهجامعه، 

 مدل مفهومی پژوه  ترسیم  ردید.

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 

 3130خذ: نگارند ان، أم

 تحقیقهای یافته .5

شناسوایی ارشیابی مشوار تی روسوتایی  اش  ریمعوامل میلی و جمعی  ابتداایم بش  در 

هوای خانوارهوا در وهیشوو معیشوت  یداریوناپابر مؤثر عوامل خانواد ی  دوممرحلة در . شد

 شناسایی شد.نامه میقم ساخت با استفاده اش پرس معیشت  یداریناپاوا ن  به 
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 ی اثرگذار بر معیشت روستاییانمحلهای عوامل و سرمایه. 8. 5

معیشوت اش  یداریوناپااول و در راستای بررسی عوامول میلوی سؤال  ویی به برای پاسخ

در ابتدا میقم با رفتم ، رهیافتتفاده شد. برای اجرای ایم اس روش ارشیابی مشار تی روستایی

بیث  ،هاها و با انجام دادن مصاحبهمشاهده وضع شند ی و فعاهیت آنبا در میان روستاییان و 

 به، افراد با نفوذ و تسهیلگران روستایی( دهیاران، شوراهامللعان میلی )و  فتگوهای عمیم با 

ارتبوا  هور  آنواندوم با مشار ت  ةمرحلدر  دام  رده است.اقمیلی معیشتی عوامل شناسایی 

سوم با استفاده اش نظر مللعان میلی مرحلة . در شد معیشت بررسی یداریناپایب اش عوامل بر 

 .شد ییشناساشیر  یدیعوامل  لو  ،معیشت وشن دهی و نمودار رادار ترسیم یداریناپاعوامل 

 یعیمنابع طب

د  ه منابع پایه  بیعی روستاهای منلقه بسیار ضعیف اسوت. های ایم عامل نشان دابررسی

. مشوار ت بوودمنوابع آ. ، شناسوایی شود ه توسط شر ت  نند ان  یعی ب یةسرما میترمهم

های متعدد اش عوامل مهموی  نند ان بیان داشتند  ه  مبود منابع آ. به دهیل وقوع خشتساهی

و باعث  واه  میصووهاا  شواورشی و  ها اثراا منفی شیادی داشتهاست  ه بر معیشت آن

 شناسوایی وه  دیگور یعی ب. عامل مهم (1)شتل های منلقه شده است خشب شدن نشلستان

اش دیگر عواملی  سنگلاخی و شور بودن خاک منلقهروستاییان اذعان داشتند  ه . بود می، شمشد

منابع آ. و شر ت  نند ان در  نار ه است. است  ه راندمان توهید و میصوهاا را  اه  داد

در راستای دامداری و عدم دسترسی به جنگول را اش  (3شتل فقیر بودن مراتع )  م،یشمجن  

ها بیان  ردنود شناسایی  ردند. آنرا داشته  بر معیشت اثراا نامللوبی  هدیگر عوامل  بیعی 

باعث شده  ه دامداری روستاییان فقوط بوه پورورش شوتر و بوز  ه فقیر بودن مراتع روستاها 

 د.بلوچی و به تعداد  م  ه ساش ار با منلقه است میدود شو
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 ها در روستاهای شهرستان سراوانکمبود منابع آب و خشک شدن نخلستان -3شکل 

 3130تیقیم،  هاییافته مأخذ:

  
 وستاهای شهرستان سراوانجنس نامناسب زمین و فقر مراتع در ر - 4شکل

 3130تیقیم،  هاییافته مأخذ:

 یعموم و امکانات خدمات

ماننود مودارس،  ،یها به امتاناا رفاهآن یعدم دسترس  نند ان،شر تنظراا با توجه به 

بهتر  یها، دسترسآن ة فتبود. به نمایان ( مارستانی)مر ز بهداشت، ب یامتاناا و مرا ز بهداشت

را  واه   یآ. ساهم، خلر ابتلا بوه مشوتلاا بهداشوت یهارساختیو ش یتبه امتاناا بهداش

  نند، یخود را در آنجا سپر یشود فرشندانشان روشهایبه مدارس باعث م یدسترس و دهدیم

. صور  شوود گرید یهاتیفعاه رایب ،ها شوداینته صر  مراقبت اش آنبه جای ها آن شمان و

فراهم  را برای فرشندانشان ندهیآدر  شتیمع یهارصتف  یافزا دسترسی به مدارس ،همچنیم

 خواهد داد.  یرا افزا اه ار آن تیظرف ،امتاناا میبه ا یتی ه نزد معتقد بودندها . آن ندمی

 نند ان بوه آن اشواره  ردنود. در  ه شر ت هبوداش دیگر مشتلاتی  زیبانب نعدم دسترسی به 

برای اخذ وام و  انشود و روستاییبانتی ارائه نمی  ونه بانب یا خدمااروستاهای منلقه هیچ

ها نشوان داد  وه بررسی سراوان( هستند.ی دیگر وابسته به مرا ز شهری منلقه )هایا پرداخت
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و در برخی روستاها  ه برخوی امتانواا  م  منلقهامتاناا تفرییی و ورششی در روستاهای 

مسوتقیم بور به صوورا مسوتقیم و غیرایم عوامل . (8)شتل چندان مساعد نیستند  داردوجود 

 های معیشتی آنان اثر ذار است. اه  فرصت

 

  
 ای از امکانات ورزشی روستاهای شهرستان سراواننمونه -5شکل 

 3130تیقیم،  هاییافته مأخذ:

 یدیتول هایرساختیز

بوه  یتوینزدل و نقول در  نوار و حمجاده  دسترسی به  نند ان،شر تنظراا با توجه به 

هوای ارتبوا ی عوامل میلی در ایم شمینه است. نامناسب بوودن شوبته میترمهمی مرا ز باشار

هوای شیوادی بورای و انزاوی جغرافیایی منلقه میدودیت (2)شتل روستاها با نواحی شهری 

هوا  ذاشوته اسوت. نبوود صونایع عیشوت آنوجود آورده و به تبع اثراا منفی بر مه بها روستا

های  شاورشی نیز باعث شده  ه بیشتر سود حاصول اش فوروش میصووهاا تبدیلی و تعاونی

اینتوه ها بفروشند. بوا ها و دهاهان شود و میصوهاا را به قیمت پاییم به واسلهنصیب واسله

وهی روستاهای  ،های معیشتی خانوارها ضروری استنق  هر یب اش عوامل در ایجاد فرصت

هوای تنووع  مبود فرصت و های حمل و نقلدوری اش مرا ز باشاری، نبود شبته دهیلمنلقه به 

معیشوت  یداریناپارو هستند  ه ایم امر به صورا مستقیم و غیرمستقیم منجر به ه معاش روب

 .ها شده استآن
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 های ارتباطی روستاهای شهرستان سراوانای از جادهنمونه - 6شکل

 3130تیقیم،  هایمأخذ: یافته
 

 نهادی -ساختاری

 ذاری  نند ان اذعان داشتند  ه هیچگونه سرمایهمشار ت ،عامل ساختاری نهادیشمینة در 

-در بشو  ی ذارهیمبود سرما انجام نشده است. به خصو  در صنعت روستایی در منلقه 

 نند ان بیان داشوتند . مشار تها دامم شده استبر ناپایداری معیشت آن روستا یاقتصاد های

هایی  رح ۀباشد و بیشتر در بر یرندمی  ممنلقه بسیار  یدوهت به روستاها یفن های مب ه 

 وهب  یمرش ةباشارچشمینة شود. روستاییان در است  ه اش سوی پیمانتاران غیربومی اجرا می

بومی هستند و عملا وجوود غیریا  ار ران ایم باشارچه  بیان داشتند  ه ا ثر  ار نان وسراوان 

 ةشمینو در یارتبوا  جمعو یهارسانه .ها نترده استایم باشارچه  متی به بهبودی معیشت آن

عواملی چون انزوای جغرافیایی و نا  اند.ار ضعیف عمل  ردهیها بسرسانی اش وضعیت آنا لاع

سوت دیگر عوواملی ا های منلقه  ه اش موانع مهم در جذ. سرمایه در ایم منلقه است اشامنی

به را مانعی برای پایداری معیشت خود شناسایی  ردند.  آنبه آن اشاره نمودند و  ه خانوارها 

-می (7)شتل  نمودار رادار در بندی ایم عواملدهی و اوهویتوشن صورا  لی و با توجه به

-ی و خدماا و امتاناا عمومی مهمهای توهیدمنابع مییط  بیعی، شیرساخت توان  فت  ه

 .هستندمعیشت روستاییان  یداریناپاتریم عوامل میلی اثر ذار بر 
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 نمودار رادار تحلیل عوامل محلی اثرگذار بر معیشت روستایی -7شکل 

 3130تیقیم،  هاییافته: مأخذ

 

 های خانوادگی اثرگذار بر معیشت روستاییانعوامل و سرمایه. 2. 5

اش های خانواد ی اثر ذار بر معیشوت روسوتاییان شهرسوتان سوراوان، سرمایه برای بررسی

بورای  و ۀ آموار، مدلاستفاده شد. نشستیم خروجی در تیلیل هجستیب باینری مدل 

 HL (Hosmer- Lemeshow) اجرای آشمون ةنتیجمدل است  ه اش  و نیتویی سنج  اعتبار

و نیتویی بوراشش آن بوا  داریبیانگر معنیداری و مقدار ایم آماره ح معنیسل. آیدبه دست می

 .(1)جدول  باشدهای آماری میداده

 

 داری مدلبرای سنجش اعتبار و معنی HLآزمون -3جدول 

 3130تیقیم،  هاییافته: مأخذ
 (p)داری سطح معنی 2آماره  H-Lآماره 

683/31 283/8 888/8 

 

پ  اش ا مینان اش اعتبار و براشش مدل، به ارشیابی متغیرهای مسوتقل )مجموعوه عوامول و 

معیشت( پرداخته شد. نتایج با توجه به  یداریناپاهای معیشتی( بر برآورد متغیر وابسته )سرمایه

 علامت **( ارتبا متغیر )با  33متغیر تیقیم،  68اش بیم   ه داد نشان 883/8 داریمعنی سلح

نتوایج ایوم آشموون انود. داشته معیشت در روستاهای شهرستان سراوان یداریناپا با داریمعنی
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، ناپایداری وجود درآمد ثابتچهار متغیر عدم  ،اقتصادیسرمایة نشان داد  ه اش بیم متغیرهای 

مناسب ارتبوا   انداشنبود پ  و ، عدم ماهتیت دام، نداشتم  لا و جواهراا،دستمزد و اشتغال

اند. عدم دسترسوی خانوارهوا بوه ایوم متغیرهوا معیشت روستاییان داشته یداریناپامعناداری با 

شوند نتوانند به حاهت رو میه ب های معیشتی روباعث شده  ه در شمانی  ه خانوارها با شوک

بررسوی شوند. ها تضیف شده و بی  اش  ذشته دچار فقر می ذشته بر ردند و هذا معیشت آن

معشت  یداریناپاچندانی بر تأثیر اجتماعی نشان داد  ه متغیرهای ایم عامل  ةمتغیرهای سرمای

اجتماعی در بیم خانوارها سرمایة اند. در ایم شمینه خانوارها اذعان داشتند  ه خانوارها نداشته

رمایه برنود وجوود سووهی با توجه به اینته ا ثر روستاییان در فقور بوه سور موی ،مناسب بوده

 ،اش بویم متغیرهوای عامول فیزیتوی .هوا  موب نمایوداجتماعی نتواسته به بهبوود معیشوت آن

 هوایو نهواده هوایویدارا ی مناسب بهدسترسخانوارهای نمونه معتقد بودند  ه سه متغیر عدم 

، (میماش تلت،یحمل و نقل )دوچرخه، موتورس لیوسای مانند بذر و  ود، عدم ماهتیت دیتوه

، بیشوتریم ارتبوا  را بوا ، پمو  آ.(شدن شوشمبه منظوور آهاا )ترا تور میماشعدم ماهتیت 

 تعودادسوه متغیور   همعیشت داشته است. بررسی متغیرهای عامل انسانی نشان داد  یداریناپا

ارتبوا   ماهر و فنوی در بویم اعضوای خوانوار پاییم و نداشتم افراد سواد،  ار خانواده یروین

ت داشته است. روستاییان بیان داشتند  ه به دهیل ناپایداری اشوتغال معیش یداریناپابا بیشتری 

در منلقه بسیاری اش نیروی  ار در روستا به شهرهایی چون بندرعباس، عسلویه، اصفهان و یزد 

-اند )مهاجرا موقت( و هذا بششی اش درآمد خود را برای خانواده ارسوال مویمهاجرا  رده

نیروی  ار  افی برخوردار نبود با مشتلاا معیشتی بیشتری   نند. وهی برخی خانوارهای  ه اش

روبرو هستند. خانوارها معتقد بودند  ه نبود افراد تیصویلترده و مواهر نیوز باعوث شوده  وه 

های امرار معاش مشتلف استفاده  نند و در نتیجه ایم عوامل بر نتوانند آنچنان  ه باید اش شیوه

 بیعی خانوارهوای روسوتایی سرمایة  ةدر شمین اشته است.ها اثراا منفی دآنخانوادۀ معیشت 

 یبورا یششصو میداشوتم شمو، نب و پرا نودهچو و ی شواورش هوایمیمچهار متغیر ش ةنمون

توریم را مهوم یاراض یزیحاصلشو عدم  قناا و چاه تیسهم آ. و ماهت  م بودنی،  شاورش

هوا ل بر ناپایداری معیشت آنعوامل  بیعی برشمرده و معتقد بودند  ه نامناسب بودن ایم عام

هوا های  شاورشی آنداشته است. در ایم شمینه خانوارهای روستایی اذعان داشتند  ه شمیماثر 
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-ها نیز  وچوب مویعلاوه بر اینته چندان حاصلشیر نیست و سنگلاخی هستند، قلعاا شمیم

رشی و بواشدهی باشد )اغلب بیم دو تا سه هتتار( و همیم امر منجر به  اه  توهیداا  شواو

معیشت  یداریناپاعلامت *( نیز  م و بی  بر با اهبته برخی متغیرها ).  م توهیداا شده است

 .(3)جدول  انداثر ذار بوده خانوارها
 

 معیشت خانوارهای روستایی یداریناپاعوامل و متغیرهای اثرگذار بر  -4جدول 

 3130تیقیم،  هاییافته: مأخذ
 عامل داریمعنی zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 888/8 661/36 886/8 721/8** درآمد

**
ی)

صاد
اقت

63
2

/0)
 

 888/8 023/33 882/8 031/8** اشتغال

 888/8 333/38 83/8 783/8** تیماهت

 888/8 133/3 833/8 203/8** انداشپ 

 823/8 071/3 818/8 361/8 یماه خدماا

 888/8 36/1 817/8 630/8* یاجتماع مشار ت

ی)
ماع

جت
ا

87
1

/0) 

 888/8 886/1 817/8 633/8* یخانواد  ارتبا اا

 882/8 871/3 813/8 332/8 یو انسجام اجتماع اعتماد

 613/8 232/8 818/8 832/8 ایفهیو  ا یخانواد  اختلافاا

 886/8 038/1 813/8 633/8* بستگان

 888/8 336/7 38/8 833/8** یدیتوه هاینهاده

*
ی )

یک
فیز

46
3

/0) 

 888/8 883/33 83/8 781/8** ی شاورش آهاامیماش

 888/8 630/3 33/8 273/8** حمل و نقل لیوسا

 882/8 336/3 813/8 383/8 یبه انرژ یدسترس

 881/8 768/1 813/8 678/8* مستم

 883/8 368/1 810/8 618/8* آموشش و پرورش

*
ی)

سان
ان

44
9

/0) 

 888/8 073/0 32/8 801/8**  ار یروین

 888/8 861/7 38/8 886/8** لتردهیتیص افراد

 882/8 030/6 812/8 338/8* یبوم دان 

 888/8 331/3 833/8 208/8** مهارا

** 888/8 300/0 32/8 830/8** خانواده یوسعت اراض
ی )

بیع
ط

54
0

/0) 

 888/8 836/3 30/8 263/8** یششص میشم

 888/8 337/38 33/8 233/8** .آ تیماهت
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 عامل داریمعنی zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 888/8 331/3 833/8 208/8** خاک تیفی 

 828/8 776/3 818/8 367/8 یخانواد  مراتع

 خلاصه مشاهده

 C( :68) 283/8 31/8 037/38 888/8مقیاس: 

 احتمال ورود

 178 تعداد مشاهده

 270/2 میانگیم احتمال ورود

 113/8 انیرا  ر رسیون

 درصد 3داری در سلح درصد؛   **معنی 8در سلح داری * معنی

 

 شوتیمع یداریوناپاهوای خوانواد ی مورتبط بوا عوامل و سورمایه ةهای مدل در شمینیافته

( بوه 838/8(، و  بیعی )216/8اقتصادی )دو عامل عامل،  8دهد  ه اش بیم روستاییان نشان می

انسوانی سرمایة اند. اهبته داشته منلقهی هاروستا شتیمع یداریناپاترتیب بیشتریم اثراا را بر 

روستایی اثر وذار  شتیمع یداریناپابر  888/8( نیز در سلح 321فیزیتی )سرمایة ( و 333/8)

)شوتل ( بوده اسوت. در 370/8اجتماعی )سرمایظ بوده است.  متریم اثر ذاری یز مربو  به 

دهود. هوذا سوؤال دوم عامل مورد نظر را نشوان موی 8نیز شدا و ضعف اثراا هریب اش  (0

روستاهای شهرستان سوراوان  شتیمع یداریناپاپژوه  مبتنی بر شناسایی عوامل و متغیرهای 

 پاسخ داده شد.

 

10987654321

5

4

3

2

1

0

D
at

a

اقتصادی
طبیعی
فیزیکی
انسانی
اجتماعی

عامل

 
  معیشت خانوارهای روستایی یداریناپایک از عوامل بر هرشدت و ضعف اثر  -1شکل 

 3130تیقیم،  هاییافته: مأخذ
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 شتیمع یداریناپای و شتیمع هایشوکهای خانوارها در واکنش به استراتژی. 3. 5

های خانوارها در سوم پژوه  مبنی بر شناسایی استراتژیسؤال  ویی به نهایتا برای پاسخ

-پاسخ 178اش بیم  ها نشان داد  هاستفاده شد. یافته معیشت اش آمار توصیفی یداریناپاوا ن  

قاچواو سووخت و  اهوا را های معیشتی وا ن  به شتوک در  ویانپاسخدرصد  8/18دهنده، 

رار معواش را هوای امودرصد معتقد بودند  ه توانایی استفاده اش روش 3/30اند، انتشا. نموده

 یانجوام  ارهوادرصود  3/38فقر، تنگدستی و بیتواری بوه سور ببرنود، نداشته و مجبورند در 

درصد مهاجرا و یا  ار ری در شهر را  0/38اند. ی در شهرهای مجاور را انتشا.  ردهخدمات

و وسوائل شنود ی  اهویویفروش دارادرصد اظهار داشتند  ه مجبور به  8/38انتشا. نموده و 

 (3شتل )ها در اند. سایر وا ن  و استراتژی)مانند وسائل خونه و  لا و جواهراا( خود شده

توریم را مهومقاچواو سووخت و  اهوا خانوارهوا ، هواژیاسوترات ایم در بیم آورده شده است.

 سؤال سوم تیقیم نیز پاسخ داده شد. استراتژی شتاسایی  ردند و هذا

 

 
 معیشتی یداریناپاانتخاب نوع استرتژی یا معاش در واکنش به -9شکل 

 3130تیقیم،  هاییافته: مأخذ 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

به خصو  در منوا م مورشی شهرسوتان  منا م روستایی اش دهایل مهم ناپایداری معیشت

میلوی در  نوار سورمایة اقتصادی و ضعف عوامول و توسعة های سراوان میدود بودن  زینه
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هوای سونتی روش ةها نیز به وسویلست. امرار معاش و درآمد آنا هاهای خانواد ی آنسرمایه

بور  تواننودو خانواد ی موی یمیل هایعوامل و سرمایهمجموعه  در ایم شمینه.  رددفراهم می

 ةنتایج در شمین . ذار باشدریتأثخانوارهای روستایی  ی و یا بر تزهزل معیشتشتیمع یهافرصت

 بیعی روستاهای منلقوه در  ةمعیشت روستاییان نشان داد  ه منابع پای یداریناپاعوامل میلی 

امتانواا ی ماننود ومعمو و امتاناا خدماا شاورشی و دامداری بسیار ضعیف است. حوشۀ 

روستاهای شهرستان سراوان در سلح پایینی قرار داشته است. علواوه بور  یو بهداشت یآموشش

و رودخانوه  اچوهیاش در یدور، متعدد در منلقه هاییو وقوع خشتساه میاقل رییتغایم عوامل 

و  به بواشار فوروش میصووهاا یدسترس عدم، به جنگل و مرتع مناسب یدسترس عدمی، دائم

 عودمی، لویو تتم یلیتبد عیمانند صنا یدیتوه هایرساختیشی، شراع ایو  یدیتوه هاییعاونت

معیشوت  یداریوناپاتوریم عوامول اثر وذار میلوی بور اش مهوم در منلقه  ذاریهیجذ. سرما

انود. اش بویم عوامول میلوی، عوامول  بیعوی، خانوارهای روستایی در شهرستان سراوان بووده

معیشوت  یداریوناپاخدماا و امتاناا عمومی بیشتریم ارتبا  را با های توهیدی و شیرساخت

اند. نتایج در شمینه عوامل خانواد ی اثر ذار بر معیشت روستاییان منلقه نشان روستاییان داشته

، عدم ماهتیت دام، نداشتم  لوا و دستمزد و اشتغال، ناپایداری وجود درآمد ثابتداد  ه عدم 

 هوایو نهواده هوایویدارا ی مناسب خانوارها بهدسترس، عدم ناسبانداش مجواهراا، نبود پ 

 ی شاورش هایمیمی مانند بذر و  ود، نداشتم افراد ماهر و فنی در بیم اعضای خانوار، شدیتوه

 یاراضو یزیحاصولشو عودم  قنواا و چواه تیوسوهم آ. و ماهت، نداشتم ب و پرا ندهچ و

های ها داشته است. نتایج عوامل و سرمایهشت آنی بیشتریم ارتبا  را با ناپایداری معی شاورش

معیشت روستاییان در شهرستان سوراوان نشوان داد  وه عامول اقتصوادی  یداریناپاخانواد ی 

ضوعف اقتصوادی معیشوت خانوارهوای روسوتایی داشوته اسوت.  یداریناپابیشتریم اثر را بر 

معیشوت پورداختم بوه  یداریوناپای و شتیمع هایشوکدر وا ن  به خانوارها باعث شده  ه 

هوای در وا ون  بوه تریم اسوتراتژیعنوان مهمبه مشاغل  اذ. مانند قاچاو سوخت و  اها را

: شود پیشونهاد شیور نتواا پژوه ، ایم هاییافته . در رابله با نندمعیشتی انتشا.  یداریناپا

، موداری شواورشی و داحووشۀ منلقه در منابع پایه  بیعی روستاهای ضعف اهف( با توجه به 

دوشی، سوتهشمینوة توجه به صنایع دستی با توجه به مهارا روسوتاییان و بوه ویوژه شنوان در 
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تواند با استفاده اش تنوع امرار معاش بوه بهبوود های خرمایی میدوشی و فراوردهخیا ی، سوشن

ی ضعیف منلقه و دیتوه هایرساختیش .( با توجه به معیشت روستاییان منلقه  مب نماید؛

 وذاری در روسوتاهای  ذاری در روستاها، به منظور بهبوود و افوزای  سورمایهود سرمایه مب

-ایجواد شوبته ویژههای روستایی بهدر رابله با ایجاد شیرساخت دوهت منا م مرشی، حمایت

ی تواند اش مسوائل و مشوتلاا مربوو  بوه انوزوانقل می و حمل خدماا و روستایی راه های

دستی در نوواحی ویژه صنایعا( ایجاد صنایع روستایی به ؛ی بتاهدجغرافیایی روستاهای مرش

توانود باعوث های  اذ. مانند قاچاو  اهوا و سووخت مویروستایی مرشی ضمم  اه  شغل

بندی خرما در منلقوه ث( ایجاد صنایع تبدیلی و بسته ؛ رددافزای  امنیت اقتصادی خانوارها 

فزای  سود حاصل اش فروش خرما، اش  ریم ایجاد ها و دهاهان و اعلاوه بر  اه  دست واسله

 ( به دهیل اینته روسوتاییان  ها  مب خواهد  رد؛اشتغال برای روستاییان به بهبود معیشت آن

شوتر شوتر و اشتغال ماهر و یا ایجاد  ارآفرینی )مانند پرورش  ةمنلقه مهارا چندانی در شمین

های اشتغال در نواحی روستایی و ردن فرصتمرغ  ه ساش ار با منلقه است( نداشته، فراهم آو

توانود های غیر شاورشی و  ارآفرینی مویهای آموشس در جهت  سب مهارابر زاری  لاس

نتایج ایم ملاهعوه بوا  ،عوامل میلی ةدر شمینها باشد. اسبی در جهت تنوع معاش آنراهتار من

جیواو و ، (6837و همتواران ) پن ، (6838ن )وسیهو، (3138ی و همتاران )و لتملاهعة نتایج 

 وه عامول  بیعوی را  (6833) برچا  ، واتموگ، هوتن  و آتتینسووند، و (6833همتاران )

عوامول شمینوة ده اسوت. در داننود همسوو بوومعیشت روستایی مویتریم عامل اثر ذار بر مهم

 (6833وانو  و همتواران )، (6832هیو و هیو )، نتایج ایم پژوه  با نتایج ملاهعاا خانواد ی

ذار بور توریم عوامول اثر و ه عامل اقتصادی و به خصو  درآمد، اشتغال و سورمایه را مهوم

 است.دانند همسو بوده معیشت روستایی می

 نامهکتاب

  ردشگری بر توسعة پایدار روستایی )ملاهعة موردی روستای شرآباد(، نق (. 3133. )م اسماعیلی، .3

 مورداد 38 شویراش،ی علوم جغرافیا مؤسسة عاهی علوم و فناوری خوارشمی. اهمللمیب  نفران  میاوه

 .3-7،صص 3133
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امنیت  ثیر عملترد نیروی انتظامی در برقراریأبررسی ت(. 3132نژاد، م؛ پایدار، ا. )هابیبیگدهو، ر؛  و .6

-پوژوه ، (رجاوهیشهرستان م یاستیفاظ ۀحوش یملاهعه: روستاها )مورد روستاهای منا م مرشی

 .33 -72(، 12) 38، نامة نظم و امنیت انتظامی

 ی)بررسو ییروسوتا شوتیثر بور معؤامل معو لیتیل(. 3138. )غ، اینفاضل؛ شی، احمد؛ می، تو ل .1

 .21-03(، 80) 68، ریزیجغرافیا و برنامه، شهرستان سردشت( ی: روستاهایمورد

- ردشگری در معیشت پایدار ستونتگاه اثراا(. تیلیل 3132حسینی، م؛ جوان،  ؛ حسینی،  . ) .3

ان و مدیریت عمر، ملاهعاا جغرافیا میشوان(.  شهرسوتانهای روستایی )مورد: روستاهای مزسی 
 .3 -36(، 3) 1، شهری

عوامول موؤثر بور  لیوو تیل ییشناسوا(. 3137. ) ی، قاسم؛ سی، هنگرودیعیمل؛ ع ،آستانهدربان .8

 -167(، 6) 3، هوای روسوتاییپوژوه .  شاورشان )موردملاهعه: شهرستان شواشند( داریپا شتیمع

163. 

امنیوت پایودار  میتأمای و نق  آن در (. اقداماا توسعه3131. )عم؛ راستی،  رضاشاده، ش؛ شا ری، .2

-فصلمنا م مرشی )ملاهعة موردی،  مربند سبز دشت خوشا. مرش خراسان جنوبی با افغانستان(. 

 .33-76(، 63) 11، اجتماعی خراسان-نامة ملاهعاا فرهنگی

تیلیول نقو  تنووع  .(3131). اصل، مشادهفر ؛ پور اهری، م؛ موسوی، س؛ افتشاری، عاهدیمر م .7

هوای پوژوه  (.استان اصوفهان)آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشتساهی یشتی در تا.مع
 .213-226(، 1) 8 روستایی،

های معیشتی در منا م سنج  سلح دارایی(. 3138فرد، ا. )قیداری، ح؛ صادقلو، ؛ شتوریسجاسی .0

ریزی پژوه  و برنامه مجلة(، مورد: روستاهای شهرستان تایباد) روستایی با رویترد معیشت پایدار

 .337-632(، 3) 8، روستایی

 یداریو پا شتیمع یهاهیسرما تیوضع یبررس(. 3132. )ای، دهتردی رم، م؛ پورینور؛ شی، شرف .3

علووم تورویج و آموووشش (. شهرسوتان دنوا ی)مورد: بشو  مر ووزییروسوتا یهوا در خانوارهواآن

 .83-78(، 6) 31  شاورشی،

 یاراض تیریمعاش با مد میتنوع تأم یهایارتبا  استراتژ لیتیل(. 3137. )نژاد، م؛ پایدار، ا وهابی .38

-630(، 83) 32، نامة جغرافیا و توسعهفصل(. شهرستان پلدختر ییمورد: منا م روستا) ی شاورش

337. 
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و  یخشتسواه یامودهای شاورشان در وا ن  بوه پ یراهبردها(. 3137نژاد، م؛ صادقی، خ. ) وهابی .33

-267(، 3) 3، های روسوتاییپژوه . ؤثر بر آن )موردملاهعه: شهرستان رشتشوار(عوامل م یبررس

280. 

 یسویدر د رد یساختار لیتعد یهااستینق  س(. 3130، م. )پوریحج،  ؛ جوان،  ؛ زپوریعز .36

 .383-378(، 3) 83، یانسان یایجغراف یهاپژوه . رضوانشهر هیناح ییاقتصاد روستا

(. تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بور امنیوت 3107شاده هسبویی، م. )؛ رمضانشگفتی، اقاهیبا ، م؛ یاری .31

 3، نامة ژئوپلیتیبفصلمرشها )ملاهعة موردی: بش  مرشی نوسود شهرستان پاوه، استان  رمانشاه(. 

(6 ،)88-68. 

ی های معیشتی سرمایهبندسلح(. 3133، م؛ باغبانی، ح. )پورجمعهمعصوم، م؛ رضوانی، م. ر؛ قدیری .33

ناموة اقتصواد فضوا و فصول. باهوا  اهقوان دهستان در روستاهای  ردشگری  وهستانی موردملاهعه؛

 .3-30(، صص 6) 3، توسعةروستایی

تاثیر باش شوت (. 3138. ). ،صینه؛ ع ،نظری؛ م، رضوانی؛ م ،معصومقدیری؛ س ،هنگرودیملیعی .38

هوای پوژوه . قلوا(شهرسوتان آومووردی:  مهاجران به روستاها در بهبود معیشت سا نان )ملاهعه
 .27-01(، 70) 31، جغرافیای انسانی

 شوتیآبواد بور راهبردهوای معاحوداث سود بهشوت ریتوأث(. 3130دهتوردی، ا. )نادری، ل؛  رموی .32

 .68-83(، 3) 61، تربیت مدرس فضا  یو آما یزیربرنامهمجلة ی. جوامع میل خانوارهای
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