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چکیده
اهداف :شناسایی عوامل معیشتی ،به خصوو

در منوا م مورشی شورو شوور وه در

شرایط ناپایداری قرار دارنود ،بورای موفقیوت سیاسوتهوای واه
معیشت بسیار مهم اسوت  .هود

فقور و پایوداری

ایوم ملاهعوه ،بررسوی عوامول میلوی و خوانواد ی

ناپایداری معیشت روستاهای مرشی بوده است.
روش :تیقیم حاضر اش نظر هد  ،اربردی و روش انجام آن تر یبی ( یفی و مو ی)
است .جامع ة آماری خانوارهای روسوتایی شهرسوتان سوراوان بوود (  . )N=68302بوا
استفاده اش فرمول و ران  178خانوار به عنوان نمونوه در بشو

موی انتشوا .شود.

برای شناسایی عوامل میلی اش روش ارشیابی مشار تی روستایی ) (PRAو مصواحبه
با مللعان میل ی و برای شناسایی عوامل خانواد ی اش مودل هجسوتیب بواینری (روش
 - LMنیوتم  -مار ارد  -رافسون) و آمار توصیفی استفاده شد.
یافتهها /نتایج :یافتهها نشان داد ه در بیم عوامل میلی ،ضعف منابع بیعوی و در بویم
عوامل خانواد ی ع امل اقتصوادی مهومتوریم عوامول ناپا یوداری معیشوت خانوارهوای
روستایی بودهاند.
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نتیجهگیری :نتایج نشان داد ه ضعف منابع بیعی ،نا مناسوب بوودن شیرسواختهوای
توهیوودی و خوودماا و امتانوواا عمووومی ،عواموول اقتصووادی ،بیشووتریم اثووراا را بووا
ناپایداری معیشت روستاییان داشته است .در وا ن

به ناپایداری معیشوتی ،خانوارهوا

پرداختم به مشاغل اذ .مانند قاچاو سوخت و اها را انتشا .ردند.
کلیدواژهها :سورمای ة میلوی ،سو رمای ة خوانواد ی ،معیشوت روسوتایی ،منوا م مورشی،
شهرستان سراوان.

 .8مقدمه

منا م روستایی یتی اش مهمتریم قلبهای اقتصادی شورها هستند ه میتوانند در رشد
و توسعة اقتصادی نق

برجسته ای داشته باشند (عزیزپوور ،جووان و حجویپوور،3130 ،

.

 .)323با ایم حال ،جوامع روستایی اش فقیرتریم و آسیبپذیرتریم روهها در شوورهای وم
درآمد جهان میباشند (قدیریمعصوم ،رضوانی ،پورجمعه و باغبانی،3133 ،
و امرار معاش بی

 .)6 .معیشوت

اش دو سوم منا م روستایی در ایم شورهها در شرایط ناپایداری قرار دارد

( ایوتم و آندرسون،6832 ،3

 .)613 .ایم منا م در شرایلی املاً نابرابر اش جهت دسترسی

به فرصتها و منافع حاصل اش رشد و توسعه قرار رفتهاند (اسماعیلی،3133 ،

 .)3 .علاوه

بر ایم ،منا م روستایی در شورهای مدرآمود بوا بیورانهوای مشتلوف بوهویوژه در بشو
شاورشی ،و تن های مییط شیستی ،ساشمانی و نهادی مواجوه هسوتند (ایتوم،6888 ،6

.

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

.

 .)3یتی اش مهمتریم دهایل ایم امر توشیع نامناسب امتاناا و خدماا و منوابع میلوی اسوت
(ابرایم ،ویمهان و شیروو ل،6883 ،3

 .)68 .در ایم راستا ،درک شمینههای معیشتی ،بورای

موفقیت سیاستهای ضد فقور و پایوداری معیشوت بسویار مهوم اسوت (جویآو ،پلویاوا و
شناواهیلگم،6837 ،8

 .)627 .شیرا آسیبپذیری روستاییان به واقعیتهای بیعوی ،سیاسوی،
1. Gautam and Andersen
2. Eakin
3. Harvey
4. O'Brien, Quinlan and Ziervogel
5. Jiao, Pouliot and Zena Walelign
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اجتماعی ،اقتصادی و تاریشی خا
 .)0878همچنیم اه

متوانهوا بسوتگی دارد (ترنور 3و همتواران،6881 ،
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.

تاثیر شوکهای مشتلف بر معیشت خانوارهای روسوتایی بسوتگی بوه

فرصتهای معیشتی آنها دارد (استونز،6838 ،6

 .)363 .رویتردهای معیشوتی نیوز نشوان

میدهند ه نابرابری در دسترسی به سرمایههای معیشتی وابسته به منابع و فضای میلی اسوت
ه فقر خانوارهای روستاهای منزوی را یا اه
،6880

و یا تثبیت می ند (دشوربینیم 1و همتواران،

 .)13 .به همیم خا ر ،بررسی عوامل معیشتی و ظرفیتهای میلی مرتبط با فقور و

ناپایداری معیشت ،توجه بسیاری اش میققان ملاهعاا توسعة روستایی را به خود جلب ورده
است (احمد ،دیفمبوگ و هرتل،6883 ،3

 .)3 .در ایم بویم حووشههوای روسوتایی منوا م

دورافتاده به دهیل مبود زینههای توسعة اقتصادی و معیشتی با مسائلی چون مهاجرا ،فقر و
مهمتر اش همه قاچاو و مراوداا غیرمجاش به شورهای همسایه (حسوینی ،جووان و حسوینی،
،3132

 ،)6 .افزای

نرخ بیتاری ،ناپایداری جمعیوت روسوتایی و تشلیوة سوتونتگاههوای

روستایی مواجه میباشند (رضواشاده ،شوا ری و مفیودی،3131 ،

 .)33 .همچنویم ،منوا م

مرشی به دهیل تماس بوا میویطهوای ونوا ون داخلوی و خوارجی ،اش ویژ ویهوای خاصوی
برخوردارند (بیگدهو ،وهابینژاد و پایدار،3132 ،

 .)88 .اش ایمرو توجه به معیشت پایدار -

روستایی در قاهب راهتاری مناسب برای ارتقای بهرهوری اش منابع ایم منا م و جذ .سرمایه
و افزای

فرصتهای شغلی ضروری مینماید ( وشمانپارا ،ارسیا ،وهاستو و ویلااوبلیتاس،8

،6838

 .) 362 .در روستاهای مرشی اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و بوهویوژه روسوتاهای

شهرستان مرشی سراوان نیز بیتاری ،فقدان نوآوری در شاورشی ،پاییم بودن درآمود ،فقودان
انگیزه برای شند ی ،شمینهساش مشتلاا شیادی برای خانوارهای روستایی ایوم منلقوه شوده و
باعث بروش معضلاا و نابسامانیهایی چون ناپایداری معیشت آنها شده است .به دنبوال ایوم
مشتلاا ،بسیاری اش خانوارها نوع م عیشت خود را تغییر داده و برای امرار معواش دسوت بوه
فعاهیتهای خلرنا ی مانند قاچاو سوخت و اها شدهانود .در ایوم شمینوه مجموعوه عوامول و
1. Turner
2. Scoones
3. De Sherbinin
4. Ahmed, Diffenbaugh and Hertel
5. Guzman-Parra, Garcia, Velasco and Vila-Oblitas
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سرمایههای میلی و خانواد ی میتوانند بر فرصتهای معیشتی و یوا بور ناپایوداری معیشوت
خانوارهای روستایی تأثیر ذار باشد .شناسایی نوع سرمایهها راهحل مفیدی برای برنامهریوزان
برای بهبود معیشت و توجه به توسعهنیافتگی روستایی میباشود .هوذا در پوژوه

حاضور بوه

بررسی عوامل ناپایداری معیشت روستاهای مرشی در شهرستان سراوان پرداخته شد .برای ایم
تیقیم سؤاهاا شیر ملرح شد؛ مهمتریم عوامل میلی ناپایداری معیشت روستاهای شهرستان
سراوان دامند؟ و خانوارهای روستایی در وا ون

بوه ناپایوداری معیشوت ودام شویوههوای

معیشتی را به ار رفتهاند؟
 .2پیشینة پژوهش

ملاهعاا شیادی در مورد عوامل مؤثر بر معیشت پایدار انجام رفته ه در ادامه به بررسوی
برخی اش ایم ملاهعاا پرداخته میشود؛ تو لی ،احمدی وفاضلنیوا ( )3138در ملاهعوهای بوه
تیلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی پرداختند و به ایم نتیجه رسویدند وه توأمیم معیشوت
روستایانی متأثر اش عامل مییلی است؛ شرفی ،نوریپور و رمیدهتردی ( )3132به بررسوی
وضعیت سرمایههای معیشت و پایداری آنها در منا م روستایی پرداختند .نتایج ملاهعة آنوان
نشان داد ه سه سرمایة اجتماعی ،انسانی و فیزیتی بیشتریم اثوراا را بور پایوداری معیشوت
دارد؛ دربانآستانه ،ملیعیهنگرودی و قاسمی ( )3137به تیلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایودار
روستایی پرداختند و به ایم نتیجه رسیدند ه ساختارها و فرایندها مهمتریم عامل در پایداری
معیشت روستایی است؛ در سایر شورها ،هویسون )6838( 3به بررسی تنووع معیشوت پایودار
روستایی در آفریقا پرداختهاند و به ایم نتیجه رسیدند ه مشا راا بیعی ،شاورشی مباشده،
خشتساهی و سیل موانع مهم در پایداری معیشت روستاییان میباشد؛ هیوو و هیوو )6832( 6بوه
بررسی عوامل مؤثر بر معیشت روستایی در شرو چیم پرداختهاند و به ایم نتیجه رسیدند وه
سرمایه ،تیصیلاا ،قیمت میصوهاا ،اشتغال غیر شاورشی متغیرهای اثر ذار در ایوم شمینوه
میباشند؛ بیوسی 1و همتاران ( )6837به بررسی عوامل مؤثر بر معیشوت پایودار روسوتایی در
1. Loison
2. Liu and Liu
3. Busse
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اتیوپی پرداختند .نتایج آنان نشان داد ه تنوع فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و شیسوت مییلوی
مهمتریم عوامل مؤثر بر معیشت روستایی میباشوند؛ پنو  ،ژانو  ،رابینسوون ،هوی و وانو

3

( )6837به بررسی استراتژیها و عوامل مؤثر امرار معاش در روستاهای چیم پرداختهاند و بوه
ایم نتیجه رسیدند ه موقعیت جغرافیایی ،سرمایة بیعی ،ساختار خوانواده مهومتوریم عوامول
مؤثر بر پایداری معیشت میباشود؛ برچوا

 ،واتمووگ ،هووتن

و آتتینسووند )6833( 6بوه

بررسی عوامل ناپایداری امرار معاش جوامع روستایی پراختند و بوه ایوم نتیجوه رسویدند وه
سرمایة فیزیتی و مشا راا بیعی مهمتریم عوامول ناپایوداری معیشوت روسوتایی بوودهانود.
وان  ،یان و یان  )6833( 1به بررسی عوامول موؤثر بور امورار معواش خانوارهوای روسوتایی
پرداختند ،نتایج تیقیم آنان نشان داد ه خشتساهی تأثیر منفی بور معیشوت روسوتایی داشوته
است.
 .3روششناسی تحقیق
 .8 .3روش تحقیق

تیقیم حاضر بر اساس هد

اش نوع تیقیقاا اربردی میباشد .اش نظور روش انجوام آن

تر یبی ( می و یفی) میباشد .ملاهعاا نظری اش ریم روش اسنادی و ملاهعاا تابشانهای
جمعآوری شد .جامعوة آمواری ،شوامل خانوارهوای روسوتایی شهرسوتان سوراوان مویباشود
( .)N=68302برای تعییم حجم نمونه ،با استفاده اش فرمول و ران  178خانوار انتشوا .شود.
برای مششص ردن تعداد نمونه هر بش

و دهستان ،با استفاده اش فرمول حجوم نمونوه و بوه

روش نمونه یری سهمیهای تعییم ردید .در مرحلة بعدی اش تعداد  672روستای دارای ستنة
شهرستان سراوان  68درصد روستاهای منلقه (حدود  88روستا) انتشا .شد .انتشا .ایم 88
روستا به صورا تصادفی ساده انجام رفت (جدول .)3

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

372

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول  -8ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونة دهستانهای شهرستان سراوان
مأخذ :مر ز آمار ایران 3138 ،و یافتههای پژوه 3130 ،
بخش

جاهم
مر زی
بمپشت
جمع

تعداد نمونه

دهستان

تعداد روستا

خانوار

جمعیت

جاهم

31

080

6077

1

له ان

68

3366

2382

3

67

ناهوک

18

6663

0173

7

16

حومه

31

38202

33206

3

386

شت

81

3383

3386

33

32

بم پشت

21

3833

31386

31

87

شتگان

61

6873

0162

8

18

وهب اسفندک

62

1803

36008

8

33

0

672

68302

33333

88

178

برای پاسخ ویی به سؤاهاا پژوه

روستا

خانوار

36

اش روشهوای تجزیوهوتیلیل یفوی و آمواری (آموار

توصیفی و استنبا ی) استفاده شد .برای پاسخ ویی به سؤال اول و در راستای شناسایی عوامل
میلی ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی اش روش ارشیابی مشار تی روستایی استفاده شد.
برای پاسخ ویی به سؤال دوم پژوه

مبنی بر شناسایی عوامل خانواد ی ناپایداری معیشوت

خانوارها اش مدل ر رسیون هجستیب باینری (روش  -LMنیوتم -مار ارد -رافسون) اسوتفاده
شد .نهایتا برای پاسخ ویی به سؤال سوم پژوه
وا ن

مبنی بر شناسایی شویوههوای خانوارهوا در

به شوکهای معیشتی و ناپایداری معیشت اش آمار توصیفی (درصد و فراوانی) اسوتفاده

شد .روایی پرس نامه با استفاده اش روایی میتوا سنجیده و مورد تأیید قرار رفت وه توسوط
افرادی متشصص تعییم میشود .برای سنج

پایایی ،اش  68پرس نامه پی آشمون رفته شود

و میزان ضریب اعتماد با روش آهفای رونباخ 3میاسبه شد .با توجه آهفای ل ( )8/08ه باهاتر
اش  8/78است ،می توان فت ه ابزار سنج

داری پایایی قابل قبوهی بوده است (جدول .)6

1. Cronbach's alpha

سال هجدهم
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جدول  -2آلفای محاسبه شده برای هر مؤلفه
مأخذ :یافتههای تیقیم8391 ،
عامل

تعداد متغیر

آلفایکرونباخ

ماهی /اقتصادی

8

8/01

اجتماعی

8

8/71

فیزیتی

8

8/03

انسانی

8

8/73

بیعی

8

8/02

ل

68

8/08

 .2. 3محدودۀ مورد مطالعه

منلقة مورد ملاهعه ،روستاهای شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان مویباشود.
بم سرشماری سال  3138ایم شهرستان دارای  333223نفر جمعیت میباشد .اش ایوم تعوداد
 33333نفر ( 68302خانوار) در منا م روستایی و  36636نفر در نواحی شهری شند ی موی-
نند .ایم شهرستان دارای سه بش  ،جاهم ،بومپشوت و مر وزی (شوتل  )3و  672روسوتای
دارای ستته میباشد .در ذشته معیشت اصولی روسوتاییان ایوم شهرسوتان مبتنوی بور بشو
شاورشی بود ،وهی با وقوع خشتساهیهای متعدد ،میزان اشوتغال در بشو
منلقه اه
معیشت ،افزای

شواورشی ایوم

یافته است .ایم امر علاوه بر بیتار ردن سا نان روسوتایی منجور بوه ناپایوداری
فقر و در نتیجه باعث مهاجرا روستاییان ایم منلقه به شهرها شده است.
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شکل  -8نقشة موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارند ان3130 ،

 .4مبانی نظری تحقیق

رویترد اتشاذ شده در ایم مقاهوه در چوارچو .رویتورد معیشوت پایودار قورار دارد .ایوم
استراتژی بهعنوان یتی اش رویتردهای توسعة پایدار روستایی در اواخر دهوة  3308بوا هود
پیشرفت و فقرشدایی اجتماعاا روستایی به وجود آمد (سجاسیقیداری ،صادقلو و شوتوری-
فرد،3138 ،

 .)686 .معیشت پایدار و امرار معاش نشاندهندۀ دامنه و تر یبی اش فعاهیتها و

انتشا.های خانوار است (فانو  ،فواک ،شوم و سوون ،6833 ،3

 .)668 .مویتووان آن را

بهعنوان فرایندی تعریف رد ه بر مبنای آن هور خوانوار مجموعوة متنووعی اش فعاهیوتهوا و
قابلیتهای حمایتی اجتمواعی را بورای بقوا و بهبوود اسوتانداردهای شنود ی بوه وار یرنود
(ر ماهدیمافتشاری ،موسوی ،پور اهری و فور شادهاصول،3131 ،

 .)233 .یوا اشواره بوه

فرآیندهای درحال وقوع در سلوح مشتلف اقتصواد دارد ( وهوابینوژاد و پایودار،3137 ،

.

 .)688رویترد معیشت پایدار روستایی ،اش جمله رویتردهایی است ه سعی دارد مشتل فقور
1. Fang, Fan, Shen and Song
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روستایی و آسیبپذیری خانوارها را بر میوریت عامل انسانی حول نود (ملیعویهنگورودی،
قدیریمعصوم ،رضوانی ،نظری و صینه،3138 ،

 .)78 .یب سیستم امرار معاش تر یبوی اش

قابلیتها ،داراییها و فعاهیتهای یب خانواده برای دستیابی به معیارهای شند ی خوود اسوت
(استون ،6838 ،3

 .)363 .اساس رویترد معیشت پایدار ایم است ه مردم نیاش به یوف

وسیعی اش داراییها برای دستیابی به نتایج مثبت معیشوت دارنود (نوادری و رمویدهتوردی،
،3130

 .)63 .بم ایم رویترد ،داراییها شامل اهف) دارایهوا و سورمایههوای خصوصوی

(سرمایههای خانواد ی)؛  ).یا سرمایههای عمومی (سرمایههای جامعه) میباشند (برچوا
واتموگ ،هوتن

و آتتینسوند،6833 ،

،

.)182 .

سرمایههای خانوار شامل پنج دسته هستند و عبارتند اش سرمایة فیزیتوی ،بیعوی ،انسوانی،
ماهی و سرمایة اجتماعی (وان  ،او ،وان

و هوی،6832 ،6

 .)302 .دارایوی بیعوی شوامل

سهم خصوصی هر خانوار اش منابع بیعی مانند سهم اش مراتع و جنگلها است (ورک اسوی،1
،6837

 .)386 .سرمایة فیزیتی شامل داراییهای توهیدی مانند جهیزاا شواورشی اسوت

(فلورا ،فلورا و استیر،6838 ،3

 .)386 .دارایی ماهی شامل نقدینگی و داراییهوای وابسوته

مانند لا و جواهراا و یا هر سرمایة مواهی دیگوری اسوت (برچوا
آتتینسوند،6833 ،

 ،واتمووگ ،هووتن

و

 .)628 .سرمایة انسانی شامل سلح آموشش ،مهوارا و بهداشوت افوراد

(سجاسیقیداری ،صادقلو و شتوریفرد،3138 ،

 ،)681 .تواناییها ،قابلیتها ،ظرفیتهای

اجتماعی خانوار ،و سرمایة اجتماعی مویباشود (جویآو ،پلویاوا و شنواواهیلگم،6837 ،

.

.)628
اش سوی دیگر ،سرمایههای میلی نوع دوم داراییها میباشد (دونوهو و بیگز،6838 ،8

.

 .)136سرمایههای میلی معموها متعلم به ل جامعه اسوت (ترنور ،اد وارد ،بوا ر ،داهگوارد و
اسووینین ،6833 ،2

 .)38 .نیلسوون ،رایامواجی ،ابرهو وا ،میلبوی و اسومیتهوال)6831( 7
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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سرمایههای میلی را به سه دستة سرمایة بیعی مانند شمیم ،آ ،.جنگلها ،یفیت هوا ،سرمایة
فیزیتی مانند جاده و انالهای آبرسانی و ابزارها ،و عامل ساختاری مانند ساشمانهای موردم-
نهاد و سرمایههای دوهتی تقسیم ردهاند .فلورا ،فلورا و استیر ( )6838سرمایههای میلوی را
به سه دستة شیر تقسیم ردهاند :منابع بیعی مشترک یا اشترا ی ،مانند جن

شمویم ،خودماا

اجتماعی مانند دسترسی به امتاناا عمومی و امتاناا بهداشتی و آموششی و شیرساختهوای
توهیدی مانند شبتههای جاده ،باشارها و صونایع .برچوا

 ،واتمووگ ،هووتن

( )6833سرمایههای میلی را به سه دستة سرمایة بیعی (جن

و آتتینسووند

شمویم ،منوابع آ ،.جنگول و

مرتع) ،سرمایة عموومی (امتانواا بهداشوت و آموششوی ،دسترسوی بوه بانوبهوا و امتانواا
تفرییی) ،و شیرساختهای توهیدی (باشار فروش و حمل و نقل) تقسیم ردهاند.
هر دو نوع سرمایة میلی و خانواد ی به نوبة خود بر معیشت خانوارها اثر ذار میباشوند
(اهی ،6888 ،3

 .)638 .یعنی میزان دسترسی به فرصوتهوای معیشوتی بسوتگی بوه میوزان

سرمایههای خانوار و جامعه دارد و عدم دسترسی به آنها ناپایداری معیشت را به دنبوال دارد
(تیتونل 6و همتاران،6838 ،

 .)03 .بسیاری اش ملاهعواا وه بوه بررسوی معیشوت پایودار

پرداختهاند ،اثراا سرمایههای مشتلف بر معیشت را نیز در نظر رفتهاند (امبیووا،6833 ،1

.

 .)3886به عنوان مثال اش نظر آهسا 3و همتاران ( )6883ناهمگونی و ناپایداری منا م روستایی
وابسته به تر یبی اش ناپایداری منوابع بیعوی (ماننود آ ،.شمویمهوای شواورشی ،و جنگول)،
خدماا اجتماعی (اش جمله آموشش ،بهداشت ،نوع حتومت) و شیرساختهای توهیودی موی-
باشد .اش نظر فان  ،فاک ،شم و سون

( )6833نیوۀ حل و فصول مشوتلاا و سورمایههوای

اجتماعی بر معیشت روستایی اثر ذار هستند .فمدر شاندن ،هورش ،وربورگ و وومرل)6832( 8
نشان دادند ه تر یبی اش داراییهای مشتلف بر معیشت روستایی تأثیر می ذارند و بوه خوا ر
اثر ذاری متفاوا سرمایهها است ه شوکهای مشتلفی بر معیشت روستاییان وارد مویشوود.
جیآو ،پلیاوا و شناواهیلگم ( )6837نشان داد ه شرایط مییلی ،فاصله اش منوابع بیعوی و
1. Ellis
2. Tittonell
3. Mbaiwa
4. Alessa
5. Van der Zanden, Levers, Verburg and Kuemmerle
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دسترسی به خدماا میتواند فعاهیتهای معیشتی خانوارها را تیت تأثیر قورار دهود .اش نظور
آ اروال )6830( 3شاورشی اشترا ی در روستا و سرمایة اجتماعی عواملی موؤثر بور پایوداری
 ،واتمووگ ،هووتن

معیشت مویباشود .اش نظور برچوا

و آتتینسووند ( )6833شووکهوای

شاورشی سبب تضعیف معیشت خانوارهای روستایی میشوود ،در حواهی وه دسترسوی بوه
فرصتها و سرمایهها ثباا معیشت را به دنبال دارد.
در وا ن

به شوکهای معیشتی روسوتاییان بوا توجوه بوه دارایویهوای خوود مویتواننود

استراتژیهای مقابلهای را اجرا نند (ویلیامز 6و همتواران،6832 ،

 .)363 .اسوتراتژیهوای

مقابله ای به هر ونه اقدام برای مقابله با شوکهای معیشتی تعریف شده است (ایگمبروده ،بینز
و هو یزنز،6830 ،1

 .)1 .هد

ایم استراتژیها اه

میباشد (شیسانی و مافنگوی،6832 ،3

آسیبپذیری سیستمهوای معیشوتی

 .)8 .ایم شیوهها ممتم است در مقیاس متعودد ،اش

جمله در سلح فرد ،جامعه ،مزرعه ،روستا ،حوشه و در سلح ملی انجام یرد ( وهوابینوژاد و
صادقی،3137 ،

 .)231 .استراتژیهای مقابلهای میتواند در وا ن

به شوکهای خوارجی

باشد (خلراا بیعی ،تغییر در باشار و یا سیاستها) یا داخلی(مشتلاا بهداشتی ،تغییراا در
تر یب خانوار ،و فروش دارایی) باشد (استونز،6838 ،

 .)368 .اش نظر دیگر و با توجه بوه

بر شتپذیر بودن سرمایههای معیشتی سه نوع مشتلف اش استراتژی معیشتی میتوانود دسوته-
بندی شود )3 :متانیسمهای بر شتپذیر (تغییر فعاهیت ،فروش داراییهوا)؛  )6متانیسومهوای
فرسایشی (وا ذاری داراییهای توهیدی مانند شمیم)؛ و  )1فقر (بیتاری ،مهاجرا) .متانیسم-
های بر شتپذیر هنگامی مشاهده میشود ه برخوی اش اعضوای خوانواده مهواجرا ورده و
مقداری اش دستمزد خود را به خانواده میپرداشند .یا شامل استفاده اش متانیسمهای مانند بیموة
بیتاری ،فروش داراییهای جانبی است .داراییهای جانبی شامل هر دارایی است ه بهعنووان
یب سرمایة ارشش نگهداری دارد .ایم داراییها شامل پول نقد ،جواهراا و یوا دام و شمویم و
غیره هستند (چنا 8و همتاران،6831 ،

 .)338 .با ایم حال ،استفاده اش استراتژیهای مقابله-
1. Agarwal
2. Williams
3. Eigenbrode, Binns and Huggins
4. Shisany and Mafongoy
5. Chena
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ای به ور ستردهای با فرصتهای معیشت و دسترسی به سرمایههای خوانواد ی و سورمایه
جامعه ،وابسته هستند .در شتل ( )6بر اساس رویترد معیشت پایدار و سورمایههوای معیشوتی
مدل مفهومی پژوه

ترسیم ردید.

شکل -2مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :نگارند ان3130 ،

 .5یافتههای تحقیق

در ایم بش

ابتدا عوامل میلی و جمعی اش ریم ارشیابی مشوار تی روسوتایی شناسوایی

شد .در مرحلة دوم عوامل خانواد ی مؤثر بر ناپایوداری معیشوت و شویوههوای خانوارهوا در
وا ن

به ناپایداری معیشت با استفاده اش پرس نامه میقم ساخت شناسایی شد.

سال هجدهم
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 .8 .5عوامل و سرمایههای محلی اثرگذار بر معیشت روستاییان

برای پاسخ ویی به سؤال اول و در راستای بررسی عوامول میلوی ناپایوداری معیشوت اش
روش ارشیابی مشار تی روستایی استفاده شد .برای اجرای ایم رهیافت ،در ابتدا میقم با رفتم
در میان روستاییان و با مشاهده وضع شند ی و فعاهیت آنها و با انجام دادن مصاحبهها ،بیث
و فتگوهای عمیم با مللعان میلی (دهیاران ،شوراها ،افراد با نفوذ و تسهیلگران روستایی) به
شناسایی عوامل میلی معیشتی اقدام رده است .در مرحلة دوم با مشار ت آنوان ارتبوا هور
یب اش عوامل بر ناپایداری معیشت بررسی شد .در مرحلة سوم با استفاده اش نظر مللعان میلی
عوامل ناپایداری معیشت وشن دهی و نمودار رادار ترسیم ،و عوامل لیدی شیر شناسایی شد.
منابع طبیعی

بررسیهای ایم عامل نشان دا د ه منابع پایه بیعی روستاهای منلقه بسیار ضعیف اسوت.
مهمتریم سرمایة بیعی ه توسط شر ت نند ان شناسوایی شود ،منوابع آ .بوود .مشوار ت
نند ان بیان داشتند ه مبود منابع آ .به دهیل وقوع خشتساهیهای متعدد اش عوامل مهموی
است ه بر معیشت آنها اثراا منفی شیادی داشته و باعث واه

میصووهاا شواورشی و

خشب شدن نشلستانهای منلقه شده است (شتل  .)1عامل مهم بیعی دیگور وه شناسوایی
شد ،شمیم بود .روستاییان اذعان داشتند ه سنگلاخی و شور بودن خاک منلقه اش دیگر عواملی
است ه راندمان توهید و میصوهاا را اه
جن

داده است .شر ت نند ان در نار منابع آ .و

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

دیگر عوامل بیعی ه اثراا نامللوبی بر معیشت داشته را شناسایی ردند .آنها بیان ردنود
ه فقیر بودن مراتع روستاها باعث شده ه دامداری روستاییان فقوط بوه پورورش شوتر و بوز
بلوچی و به تعداد م ه ساش ار با منلقه است میدود شود.
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شکل  -3کمبود منابع آب و خشک شدن نخلستانها در روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

شکل - 4جنس نامناسب زمین و فقر مراتع در روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

خدمات و امکانات عمومی

با توجه به نظراا شر ت نند ان ،عدم دسترسی آنها به امتاناا رفاهی ،ماننود مودارس،
امتاناا و مرا ز بهداشتی (مر ز بهداشت ،بیمارستان) نمایان بود .به فتة آنها ،دسترسی بهتر
به امتاناا بهداشتی و شیرساختهای آ .ساهم ،خلر ابتلا بوه مشوتلاا بهداشوتی را واه
میدهد و دسترسی به مدارس باعث میشود فرشندانشان روشهای خود را در آنجا سپری نند،
و شمان آنها به جای اینته صر
همچنیم ،دسترسی به مدارس افزای

مراقبت اش آنها شود ،برای فعاهیتهای دیگر صور

شوود.

فرصتهای معیشت در آینده را برای فرشندانشان فراهم

می ند .آنها معتقد بودند ه نزدیتی به ایم امتاناا ،ظرفیت ار آنها را افزای

خواهد داد.

عدم دسترسی به بانب نیز اش دیگر مشتلاتی بوده ه شر ت نند ان بوه آن اشواره ردنود .در
روستاهای منلقه هیچ ونه بانب یا خدماا بانتی ارائه نمیشود و روستاییان برای اخذ وام و
یا پرداختهای دیگر وابسته به مرا ز شهری منلقه (سراوان) هستند .بررسیها نشوان داد وه
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امتاناا تفرییی و ورششی در روستاهای منلقه م و در برخی روستاها ه برخوی امتانواا
وجود دارد چندان مساعد نیستند (شتل  .)8ایم عوامل به صوورا مسوتقیم و غیرمسوتقیم بور
اه

فرصتهای معیشتی آنان اثر ذار است.

شکل  -5نمونهای از امکانات ورزشی روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

زیرساختهای تولیدی

با توجه به نظراا شر ت نند ان ،دسترسی به جاده و حمل و نقول در نوار نزدیتوی بوه
مرا ز باشاری مهمتریم عوامل میلی در ایم شمینه است .نامناسب بوودن شوبتههوای ارتبوا ی
روستاها با نواحی شهری (شتل  )2و انزاوی جغرافیایی منلقه میدودیتهوای شیوادی بورای
روستاها به وجود آورده و به تبع اثراا منفی بر معیشوت آنهوا ذاشوته اسوت .نبوود صونایع
تبدیلی و تعاونی های شاورشی نیز باعث شده ه بیشتر سود حاصول اش فوروش میصووهاا
نصیب واسله ها و دهاهان شود و میصوهاا را به قیمت پاییم به واسلهها بفروشند .بوا اینتوه
نق

هر یب اش عوامل در ایجاد فرصتهای معیشتی خانوارها ضروری است ،وهی روستاهای

منلقه به دهیل دوری اش مرا ز باشاری ،نبود شبتههای حمل و نقل و مبود فرصتهوای تنووع
معاش روبه رو هستند ه ایم امر به صورا مستقیم و غیرمستقیم منجر به ناپایداری معیشوت
آنها شده است.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

302

شمارۀ سی و چهارم

شکل - 6نمونهای از جادههای ارتباطی روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

ساختاری -نهادی

در شمینة عامل ساختاری نهادی ،مشار ت نند ان اذعان داشتند ه هیچگونه سرمایه ذاری
به خصو

در صنعت روستایی در منلقه انجام نشده است .مبود سرمایه ذاری در بشو -

های اقتصادی روستا بر ناپایداری معیشت آنها دامم شده است .مشار ت نند ان بیان داشوتند
ه مبهای فنی دوهت به روستاهای منلقه بسیار م میباشد و بیشتر در بر یرندۀ رحهایی
است ه اش سوی پیمانتاران غیربومی اجرا میشود .روستاییان در شمینة باشارچة مرشی وهب
سراوان بیان داشتند ه ا ثر ار نان و یا ار ران ایم باشارچه غیربومی هستند و عملا وجوود
ایم باشارچه متی به بهبودی معیشت آنها نترده است .رسانههای ارتبوا جمعوی در شمینوة
ا لاعرسانی اش وضعیت آنها بسیار ضعیف عمل ردهاند .عواملی چون انزوای جغرافیایی و نا
امنی های منلقه ه اش موانع مهم در جذ .سرمایه در ایم منلقه است اش دیگر عوواملی اسوت
ه خانوارها به آن اشاره نمودند و آن را مانعی برای پایداری معیشت خود شناسایی ردند .به
صورا لی و با توجه به وشندهی و اوهویتبندی ایم عوامل در نمودار رادار (شتل  )7می-
توان فت ه منابع مییط بیعی ،شیرساختهای توهیدی و خدماا و امتاناا عمومی مهم-
تریم عوامل میلی اثر ذار بر ناپایداری معیشت روستاییان هستند.
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شکل  -7نمودار رادار تحلیل عوامل محلی اثرگذار بر معیشت روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

 .2 .5عوامل و سرمایههای خانوادگی اثرگذار بر معیشت روستاییان

برای بررسی سرمایه های خانواد ی اثر ذار بر معیشوت روسوتاییان شهرسوتان سوراوان ،اش
مدل هجستیب باینری استفاده شد .نشستیم خروجی در تیلیل مدل ،آموارۀ
سنج

و

بورای

اعتبار و نیتویی مدل است ه اش نتیجة اجرای آشمون )HL (Hosmer- Lemeshow

به دست میآید .سلح معنیداری و مقدار ایم آماره بیانگر معنیداری و نیتویی بوراشش آن بوا
دادههای آماری میباشد (جدول .)1
جدول  -3آزمون HLبرای سنجش اعتبار و معنیداری مدل
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
آماره H-L

31/683

پ

آماره 2

8/283

سطح معنیداری )(p

8/888

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

سرمایههای معیشتی) بر برآورد متغیر وابسته (ناپایداری معیشت) پرداخته شد .نتایج با توجه به
سلح معنیداری  8/883نشان داد ه اش بیم  68متغیر تیقیم 33 ،متغیر (با علامت **) ارتبا
معنیداری با ناپایداری معیشت در روستاهای شهرستان سراوان داشتهانود .نتوایج ایوم آشموون
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نشان داد ه اش بیم متغیرهای سرمایة اقتصادی ،چهار متغیر عدم وجود درآمد ثابت ،ناپایداری
دستمزد و اشتغال  ،عدم ماهتیت دام ،نداشتم لا و جواهراا ،و نبود پ انداش مناسب ارتبوا
معناداری با ناپایداری معیشت روستاییان داشته اند .عدم دسترسوی خانوارهوا بوه ایوم متغیرهوا
باعث شده ه در شمانی ه خانوارها با شوکهای معیشتی رو به رو میشوند نتوانند به حاهت
ذشته بر ردند و هذا معیشت آنها تضیف شده و بی

اش ذشته دچار فقر میشوند .بررسوی

متغیرهای سرمایة اجتماعی نشان داد ه متغیرهای ایم عامل تأثیر چندانی بر ناپایداری معشت
خانوارها نداشته اند .در ایم شمینه خانوارها اذعان داشتند ه سرمایة اجتماعی در بیم خانوارها
مناسب بوده ،وهی با توجه به اینته ا ثر روستاییان در فقور بوه سور مویبرنود وجوود سورمایه
اجتماعی نتواسته به بهبوود معیشوت آنهوا موب نمایود .اش بویم متغیرهوای عامول فیزیتوی،
خانوارهای نمونه معتقد بودند ه سه متغیر عدم دسترسی مناسب به دارایویهوا و نهوادههوای
توهیدی مانند بذر و ود ،عدم ماهتیت وسایل حمل و نقل (دوچرخه ،موتورسیتلت ،ماشیم)،
عدم ماهتیت ماشیمآهاا (ترا تور به منظوور شوشم شدن ،پمو

آ ،).بیشوتریم ارتبوا را بوا

ناپایداری معیشت داشته است .بررسی متغیرهای عامل انسانی نشان داد ه سوه متغیور تعوداد
نیروی ار خانواده ،سواد پاییم و نداشتم افراد ماهر و فنوی در بویم اعضوای خوانوار ارتبوا
بیشتری با ناپایداری معیش ت داشته است .روستاییان بیان داشتند ه به دهیل ناپایداری اشوتغال
در منلقه بسیاری اش نیروی ار در روستا به شهرهایی چون بندرعباس ،عسلویه ،اصفهان و یزد
مهاجرا رده اند (مهاجرا موقت) و هذا بششی اش درآمد خود را برای خانواده ارسوال موی-
نند .وهی برخی خانوارهای ه اش نیروی ار افی برخوردار نبود با مشتلاا معیشتی بیشتری
روبرو هستند .خانوارها معتقد بودند ه نبود افراد تیصویلترده و مواهر نیوز باعوث شوده وه
نتوانند آنچنان ه باید اش شیوه های امرار معاش مشتلف استفاده نند و در نتیجه ایم عوامل بر
معیشت خانوادۀ آنها اثراا منفی داشته است .در شمینة سرمایة بیعی خانوارهوای روسوتایی
نمونة چهار متغیر شمیمهوای شواورشی وچوب و پرا نوده ،نداشوتم شمویم ششصوی بورای
شاورشی ،م بودن سهم آ .و ماهتیت قناا و چاه و عدم حاصلشیزی اراضی را مهومتوریم
عوامل بیعی برشمرده و معتقد بودند ه نامناسب بودن ایم عامل بر ناپایداری معیشت آنهوا
اثر داشته است .در ایم شمینه خانوارهای روستایی اذعان داشتند ه شمیمهای شاورشی آنهوا
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علاوه بر اینته چندان حاصلشیر نیست و سنگلاخی هستند ،قلعاا شمیمها نیز وچوب موی-
باشد (اغلب بیم دو تا سه هتتار) و همیم امر منجر به اه

توهیداا شواورشی و بواشدهی

م توهیداا شده است .اهبته برخی متغیرها (با علامت *) نیز م و بی

بر ناپایداری معیشت

خانوارها اثر ذار بودهاند (جدول .)3
جدول  -4عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
متغیر

ضریب
**

انحراف استاندارد

آماره z

معنیداری

اشتغال

**8/031

8/882

33/023

8/888

ماهتیت

**

پ انداش

**

8/783

8/833

3/133

8/888

8/361

8/818

3/071

8/823

مشار ت اجتماعی

*

8/817

*

خدماا ماهی

8/203

8/83

38/333

8/888

8/630

1/36

8/888

اعتماد و انسجام اجتماعی

8/332

8/813

3/871

8/882

اختلافاا خانواد ی و ایفهای

8/832

8/818

8/232

8/613

*

نهادههای توهیدی

**8/833

8/38

7/336

8/888

ماشیمآهاا شاورشی

**8/781

8/83

33/883

8/888

**

8/33

3/630

8/888

وسایل حمل و نقل
دسترسی به انرژی

8/383

8/813

3/336

8/882

مستم

*8/678

8/813

1/768

8/881

*

نیروی ار

**8/801

8/32

0/073

8/888

افراد تیصیلترده

**8/886

8/38

7/861

8/888

دان

بومی

مهارا

*

8/338

**

8/812

6/030

8/882

**8/830

8/32

0/300

8/888

شمیم ششصی

**

8/30

ماهتیت آ.

**

وسعت اراضی خانواده

8/263
8/233

8/33

3/836
38/337

8/888
8/888

**طبیعی ()0/540

8/208

8/833

3/331

8/888

*انسانی()0/449

آموشش و پرورش

8/618

8/810

1/368

8/883

*فیزیکی ()0/463

بستگان

8/633

8/813

1/038

8/886

اجتماعی()0/871

ارتبا اا خانواد ی

8/633

8/817

1/886

8/888

8/273

**اقتصادی()0/632

درآمد

8/721

8/886

36/661

8/888

عامل
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متغیر

8/208

مراتع خانواد ی

آماره z

انحراف استاندارد

**

یفیت خاک

شمارۀ سی و چهارم

8/367

معنیداری

8/833

3/331

8/888

8/818

3/776

8/828

عامل

خلاصه مشاهده
مقیاس)68( :C :

8/283

احتمال ورود

8/31

38/037

8/888

تعداد مشاهده

178

میانگیم احتمال ورود

2/270

انیرا

8/113

ر رسیون

* معنیداری در سلح  8درصد؛ **معنیداری در سلح  3درصد

یافتههای مدل در شمینة عوامل و سورمایههوای خوانواد ی مورتبط بوا ناپایوداری معیشوت
روستاییان نشان میدهد ه اش بیم  8عامل ،دو عامل اقتصادی ( ،)8/216و بیعی ( )8/838بوه
ترتیب بیشتریم اثراا را بر ناپایداری معیشت روستاهای منلقه داشتهاند .اهبته سرمایة انسوانی
( )8/333و سرمایة فیزیتی ( )321نیز در سلح  8/888بر ناپایداری معیشت روستایی اثر وذار
بوده است .متریم اثر ذاری یز مربو به سرمایظ اجتماعی ( )8/370بوده اسوت .در (شوتل
 )0نیز شدا و ضعف اثراا هریب اش  8عامل مورد نظر را نشوان مویدهود .هوذا سوؤال دوم
پژوه

مبتنی بر شناسایی عوامل و متغیرهای ناپایداری معیشت روستاهای شهرستان سوراوان

پاسخ داده شد.
عامل

5

اقتصادی
طبیعی
فیزیکی
انسانی
اجتماعی

4

3

Data
2

1

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  -1شدت و ضعف اثر هریک از عوامل بر ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
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 .3 .5استراتژیهای خانوارها در واکنش به شوکهای معیشتی و ناپایداری معیشت

نهایتا برای پاسخ ویی به سؤال سوم پژوه
وا ن

مبنی بر شناسایی استراتژیهای خانوارها در

ناپایداری معیشت اش آمار توصیفی استفاده شد .یافتهها نشان داد ه اش بیم  178پاسخ-

دهنده 18/8 ،درصد پاسخ ویان در وا ن

به شتوکهای معیشتی قاچواو سووخت و اهوا را

انتشا .نمودهاند 30/3 ،درصد معتقد بودند ه توانایی استفاده اش روشهوای امورار معواش را
نداشته و مجبورند در فقر ،تنگدستی و بیتواری بوه سور ببرنود 38/3 ،درصود انجوام ارهوای
خدماتی در شهرهای مجاور را انتشا .ردهاند 38/0 .درصد مهاجرا و یا ار ری در شهر را
انتشا .نموده و  38/8درصد اظهار داشتند ه مجبور به فروش دارایویهوا و وسوائل شنود ی
(مانند وسائل خونه و لا و جواهراا) خود شدهاند .سایر وا ن

و استراتژیها در شتل ()3

آورده شده است .در بیم ایم اسوتراتژیهوا ،خانوارهوا قاچواو سووخت و اهوا را مهومتوریم
استراتژی شتاسایی ردند و هذا سؤال سوم تیقیم نیز پاسخ داده شد.

شکل -9انتخاب نوع استرتژی یا معاش در واکنش به ناپایداری معیشتی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

اش دهایل مهم ناپایداری معیشت منا م روستایی به خصو

در منوا م مورشی شهرسوتان

سراوان میدود بودن زینههای توسعة اقتصادی و ضعف عوامول و سورمایة میلوی در نوار
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سرمایههای خانواد ی آنها است .امرار معاش و درآمد آنها نیز به وسویلة روشهوای سونتی
فراهم می ردد .در ایم شمینه مجموعه عوامل و سرمایههای میلی و خانواد ی مویتواننود بور
فرصتهای معیشتی و یا بر تزهزل معیشت خانوارهای روستایی تأثیر ذار باشد .نتایج در شمینة
عوامل میلی ناپایداری معیشت روستاییان نشان داد ه منابع پایة بیعی روستاهای منلقوه در
حوشۀ شاورشی و دامداری بسیار ضعیف است .خدماا و امتاناا عموومی ماننود امتانواا
آموششی و بهداشتی روستاهای شهرستان سراوان در سلح پایینی قرار داشته است .علواوه بور
ایم عوامل تغییر اقلیم و وقوع خشتساهیهای متعدد در منلقه ،دوری اش دریاچوه و رودخانوه
دائمی ،عدم دسترسی به جنگل و مرتع مناسب ،عدم دسترسی به بواشار فوروش میصووهاا و
تعاونیهای توهیدی و یا شراعی ،شیرساختهای توهیدی مانند صنایع تبدیلی و تتمیلوی ،عودم
جذ .سرمایه ذاری در منلقه اش مهومتوریم عوامول اثر وذار میلوی بور ناپایوداری معیشوت
خانوارهای روستایی در شهرستان سراوان بوودهانود .اش بویم عوامول میلوی ،عوامول بیعوی،
شیرساختهای توهیدی و خدماا و امتاناا عمومی بیشتریم ارتبا را با ناپایوداری معیشوت
روستاییان داشته اند .نتایج در شمینه عوامل خانواد ی اثر ذار بر معیشت روستاییان منلقه نشان
داد ه عدم وجود درآمد ثابت ،ناپایداری دستمزد و اشتغال ،عدم ماهتیت دام ،نداشتم لوا و
جواهراا ،نبود پ انداش مناسب ،عدم دسترسی مناسب خانوارها به دارایویهوا و نهوادههوای
توهید ی مانند بذر و ود ،نداشتم افراد ماهر و فنی در بیم اعضای خانوار ،شمیمهای شاورشی
وچب و پرا نده ،نداشتم سوهم آ .و ماهتیوت قنواا و چواه و عودم حاصولشیزی اراضوی
شاورشی بیشتریم ارتبا را با ناپایداری معیشت آنها داشته است .نتایج عوامل و سرمایههای
خانواد ی ناپایداری معیشت روستاییان در شهرستان سوراوان نشوان داد وه عامول اقتصوادی
بیشتریم اثر را بر ناپایداری معیشوت خانوارهوای روسوتایی داشوته اسوت .ضوعف اقتصوادی
خانوارها باعث شده ه در وا ن

به شوکهای معیشتی و ناپایوداری معیشوت پورداختم بوه

مشاغل اذ .مانند قاچاو سوخت و اها را بهعنوان مهمتریم اسوتراتژیهوای در وا ون

بوه

ناپایداری معیشتی انتشا .نند .در رابله با یافتههای ایم پژوه  ،نتواا شیور پیشونهاد شود:
اهف) با توجه به ضعف منابع پایه بیعی روستاهای منلقه در حووشۀ شواورشی و داموداری،
توجه به صنایع دستی با توجه به مهارا روسوتاییان و بوه ویوژه شنوان در شمینوة سوتهدوشی،
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خیا ی ،سوشندوشی و فراوردههای خرمایی میتواند با استفاده اش تنوع امرار معاش بوه بهبوود
معیشت روستاییان منلقه مب نماید؛  ).با توجه به شیرساختهای توهیدی ضعیف منلقه و
مبود سرمایه ذاری در روستاها ،به منظور بهبوود و افوزای

سورمایه وذاری در روسوتاهای

منا م مرشی ،حمایت دوهت در رابله با ایجاد شیرساختهای روستایی بهویژه ایجواد شوبته-
های راه روستایی و خدماا حمل و نقل میتواند اش مسوائل و مشوتلاا مربوو بوه انوزوای
جغرافیایی روستاهای مرشی بتاهد؛ ا) ایجاد صنایع روستایی بهویژه صنایعدستی در نوواحی
روستایی مرشی ضمم اه
افزای

شغلهای اذ .مانند قاچاو اهوا و سووخت مویتوانود باعوث

امنیت اقتصادی خانوارها ردد؛ ث) ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی خرما در منلقوه

علاوه بر اه

دست واسلهها و دهاهان و ا فزای

سود حاصل اش فروش خرما ،اش ریم ایجاد

اشتغال برای روستاییان به بهبود معیشت آنها مب خواهد رد؛ ) به دهیل اینته روسوتاییان
منلقه مهارا چندانی در شمینة اشتغال ماهر و یا ایجاد ارآفرینی (مانند پرورش شوتر و شوتر
مرغ ه ساش ار با منلقه است) نداشته ،فراهم آوردن فرصتهای اشتغال در نواحی روستایی و
بر زاری لاسهای آموشس در جهت سب مهاراهای غیر شاورشی و ارآفرینی مویتوانود
راهتار مناسبی در جهت تنوع معاش آنها باشد .در شمینة عوامل میلی ،نتایج ایم ملاهعوه بوا
نتایج ملاهعة تو لی و همتاران ( ،)3138هویسون ( ،)6838پن
همتاران ( ،)6833و برچا

 ،واتموگ ،هوتن

و همتواران ( ،)6837جیواو و

و آتتینسووند ( )6833وه عامول بیعوی را

مهمتریم عامل اثر ذار بر معیشت روستایی مویداننود همسوو بووده اسوت .در شمینوة عوامول
خانواد ی ،نتایج ایم پژوه
ه عامل اقتصادی و به خصو

با نتایج ملاهعاا هیو و هیو ( ،)6832وانو

و همتواران ()6833

درآمد ،اشتغال و سورمایه را مهومتوریم عوامول اثر وذار بور

معیشت روستایی میدانند همسو بوده است.
کتابنامه
 .3اسماعیلی ،م .)3133( .نق

اوهیم نفران

ردشگری بر توسعة پایدار روستایی (ملاهعة موردی روستای شرآباد)،

بیماهملل ی علوم جغرافیا مؤسسة عاهی علوم و فناوری خوارشمی .شویراش 38 ،مورداد

،3133صص .3-7
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 .6بیگدهو ،ر؛ وهابینژاد ،م؛ پایدار ،ا .)3132( .بررسی تأثیر عملترد نیروی انتظامی در برقراری امنیت

روستاهای منا م مرشی (مورد ملاهعه :روستاهای حوشۀ استیفاظی شهرستان میرجاوه) ،پوژوه -
نامة نظم و امنیت انتظامی.33 -72 ،)12( 38 ،
 .1تو لی ،م؛ احمدی ،ش؛ فاضلنیا ،غ .)3138( .تیلیل عوامل مؤثر بور معیشوت روسوتایی (بررسوی
موردی :روستاهای شهرستان سردشت) ،جغرافیا و برنامهریزی.21-03 ،)80( 68 ،
 .3حسینی ،م؛ جوان،

؛ حسینی،

 .)3132( .تیلیل اثراا ردشگری در معیشت پایدار ستونتگاه -

های روستایی (مورد :روستاهای مزسی شهرسوتان میشوان) .ملاهعاا جغرافیا ،عمران و مدیریت
شهری.3 -36 ،)3( 1 ،
 .8دربانآستانه ،ع؛ ملیعیهنگرودی ،س؛ قاسمی،

 .)3137( .شناسوایی و تیلیول عوامول موؤثر بور

معیشت پایدار شاورشان (موردملاهعه :شهرستان شواشند) .پوژوه هوای روسوتایی-167 ،)6( 3 ،
.163
 .2رضاشاده ،ش؛ شا ری ،م؛ راستی ،ع .)3131( .اقداماا توسعهای و نق

آن در تأمیم امنیوت پایودار

منا م مرشی (ملاهعة موردی ،مربند سبز دشت خوشا .مرش خراسان جنوبی با افغانستان) .فصل-
نامة ملاهعاا فرهنگی-اجتماعی خراسان.33-76 ،)63( 11 ،
 .7ر ماهدیمافتشاری ،ع؛ موسوی ،س؛ پور اهری ،م؛ فر شادهاصل ،م .)3131( .تیلیول نقو

تنووع

معیشتی در تا.آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشتساهی (استان اصوفهان) .پوژوه هوای
روستایی.213-226 ،)1( 8 ،
 .0سجاسیقیداری ،ح؛ صادقلو ،؛ شتوریفرد ،ا .)3138( .سنج

سلح داراییهای معیشتی در منا م

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

و برنامهریزی

روستایی.337-632 ،)3( 8 ،
 .3شرفی ،ش؛ نوریپور ،م؛ رمیدهتردی ،ا .)3132( .بررسی وضعیت سرمایههای معیشت و پایداری
آنهوا در خانوارهوای روسوتایی(مورد :بشو

مر ووزی شهرسوتان دنوا) .علووم تورویج و آموووشش

شاورشی.83-78 ،)6( 31 ،
 .38وهابینژاد ،م؛ پایدار ،ا .)3137( .تیلیل ارتبا استراتژیهای تنوع تأمیم معاش با مدیریت اراضی
شاورشی (مورد :منا م روستایی شهرستان پلدختر) .فصلنامة جغرافیا و توسعه-630 ،)83( 32 ،
.337
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 راهبردهای شاورشان در وا ن.)3137( . خ، م؛ صادقی، وهابینژاد.33

-267 ،)3( 3 ، پژوه های روسوتایی.) شهرستان رشتشوار:بررسی عوامل مؤثر بر آن (موردملاهعه
.280
سیاستهای تعدیل ساختاری در د ردیسوی

 نق.)3130( . م،؛ حجیپور

،؛ جوان

، عزیزپور.36

.383-378 ،)3( 83 ، پژوه های جغرافیای انسانی.اقتصاد روستایی ناحیه رضوانشهر
 تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بور امنیوت.)3107( . م، ا؛ رمضانشاده هسبویی، م؛ یاریشگفتی،  قاهیبا.31
3 ، فصلنامة ژئوپلیتیب.) استان رمانشاه،مرشی نوسود شهرستان پاوه

 بش:مرشها (ملاهعة موردی
.68-88 ،)6(

 سلحبندی سرمایههای معیشت ی.)3133( . ح، م؛ باغبانی، ر؛ پورجمعه. م، م؛ رضوانی، قدیریمعصوم.33

 فصولناموة اقتصواد فضوا و.در روستاهای ردشگری وهستانی موردملاهعه؛ دهستان باهوا اهقوان
.3-30  صص،)6( 3 ،توسعةروستایی
 تاثیر باش شوت.)3138( .. ، ع؛ صینه، م؛ نظری، م؛ رضوانی، س؛ قدیریمعصوم، ملیعیهنگرودی.38
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 توأثیر احوداث سود بهشوتآبواد بور راهبردهوای معیشوت.)3130( . ا، ل؛ رمویدهتوردی، نادری.32
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