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چکیده
اهداف :وقوع فزاینده حوادث فاجعه بار به خصوو

وقووع سوی یکوی از مممتوری

نگرانی ها در دهه های اخیر بوده و تاثیر آن بر ساکنان نوواحی سوی زده نامتناسوب و
ساکنان نواحی روستایی به خاطر وابستگی به معیشت کشواورزی دودماف فراوانوی
می بینند .ای مطال عوه سوعی دارد تواثیر سوی بور سورمایه های معیشوتی خانوارهوای
روستایی را تحلی نماید.
روش :پژوهش از نوع کاربردی و روش آن تودیفی  -تحلیلی و مبتنی بور پیموایش
بوده و جامعه آماری آن را خانوارهای ساک در  ۸روستای شمرستان آق قلا تشوکی
می دهد و  923خانوار بعنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیی گردید .به منظوور
تحلی آسیب پذیری سرمایه های معیشتی از  29متغیر در ابعاد اقتصوادی ،اجتموا،ی،
فیزیکی ،طبیعی و انسانی در قالب طیف لیکرف استفاده شد .ابزار جمع آوری داده ها
مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط اساتید و پایا یی آن با
ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/۸1بدست آمده است .پرسشنامه ها با کمک آزمون های
آماری فریدم  ،کای اسکوئر و کروسکال والیس در محویط نرم افوزاری  SPSSموورد
تجزیه و تحلی قرار گرفت.
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یافته ها  /نتایج :یافته ها نشان می دهد که کشاورزی منبع ادولی درآمود ایو منطقوه
اس ت و سی بر سرمایه معیشتی مانند زموی  ،آبیواری ،دام هوا  ،واحودهای مسوکونی،
زیرساخت ها و فردت های شغلی تاثیر نامطلوب گذاشته و منابع درآمدی را تضعیف
نموده است  .نتایج آزمون فریدم بیانگر آن است که بیشتری آسیب پذیری به ترتیب
به سرمایه های فیزیکی ،اقتصادی ،انسانی  ،ا جتما،ی و طبیعی رخ داد ه است.
نتیجه گیری :استراتژی همکاری بخش های دولتی و خصودی می تواند بوه مقاوموت
سی زده ها کمک کند، .لاوه بر ای  ،ایجاد سیستم هشدار سریع و ظرفیت سازی برای
مقابله با بلایا مفید خواهد بود و ای اقداماف باید در مناطق مستعد سی انجام شود.
واژه های کلیدی :سی  ،معیشت پایدار  ،امنیت ،نواحی روستایی ،شمرستان آق قلا .
 .1مقدمه
رابطه انسان و محیط به ،نوان بنیاد ،لمی مباحث تاثیر بشر بر محیط یوا سوازگاری بوا آن همیشوه
مطرح بوده است (ترنر:4103 ،0

 .)992 .فرایند توسعه پایدار ،تغییور دامنوه دانوش روابوط انسوان و

محیط در زمینه پاسخ به تغییر محیط است (زیمرر:4101 ،4

 .)9 .با توجه به پیچیدگی تعام انسوان

و محیط ،درک پویایی آن ،سنگ بنای تحقیقاف فعلی ارتبوا انسوان و محویط تلقوی میگوردد (لوی و
همکاران:4111 ،9

 .)0309 .اخیرا ،روابط تحول آفری انسان و محیط به طور فزاینودهای مطورح و

گفتمان تغییراف را در اختیار دارد .لذا تمرکز بر روابط متقاب انسان و محیط زیست در زمینه خطراف،
آسیبپذیری و انعطافپذیری ،همواره با روابط انسان و محیط در امنیت غذایی ،بمداشوت و معیشوت
مشاهده میگوردد (زیمورر:4101 ،2

3 .؛ کووزگی ،بوتتلیوک ،تلبیوز ،و لوازلو:4103 ،3

 .)۸1 .در

نتیجه ،مفاهیم به طور فزایندهای مانند خطر بلایا ،آسیبپذیری و سازگاری با ترکیب تعاملاف انسوان و
محیط به یک چارچوب کاربردی تبدی میشوند .تاثیراف تغییراف اقلیمی در هر دو سیستم انسوانی و
محیطی مشاهده میشود و اهمیت سازگاری با ای تاثیراف به طور فزایندهای در سازگاری انسان بورای
تغییر آب و هوا در مقیاسهای مکانی و زمانی مورد تاکید قرار گرفته است (مووران:4101 ،3

11 .؛
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 .)2 .طبق گفته جانسون 4سازگاری به ،نوان تنظیم موجوود زنوده بوا

محیط تعریف میشود .با ای حال ،سازگاری با محیط یک مسئله بازخورد منفی ساده نیسوت (مووران،
:4101

 .)1۸ .در ،وض ،با تغییراف محیطی ،بایود بوه طوور موداوم سواختار و اجوزای ،ملکوردی

سیستم را با گذشت زمان تنظیم کنند (راپاپورف:0111 ،9

09۸ .؛ کوستانزا و همکواران:4111 ،

.

 .)3چالش ادلی درک سازگاری یوا اثربخشوی و کوارایی اسوت کوه در ارزیوابی موفقیوت بور اسواس
راهح های پایدار برای آینده نامشوخ
رونزول:4101 ،2

 ،بسویار حیواتی اسوت (هوولم  ،بوراون ،کوارتر ،هاریسوون و

 .)100 .یک جنبه اساسی در افزایش کارایی سازگاری ،نیاز به ارزیابی ویژگیهای

مکانی و زمانی مرتبط با تغییراف آب و هوا و بلایای طبیعی اسوت (اپوانچی نیو  ،کوایاموا و والوس،3
:4101

 .)221 .همچنی برای پاسخگویی؛ تجربه یا آمادگی در هنگام بروز بحوران ضوروری اسوت

(برکز و فولک:4114 ،3

 .)040 .در حالت ایدهآل ،یک اقدام موفق تنظیم فعالیتهوای انسوانی چوه

کوتاهمدف و چه بلندمدف از نظر احتموال و تغییرپوذیری اسوت یعنوی ایسوتا نیسوت بلکوه پویاسوت
(دیارینگ ،باتاربی ،دیکایو ،لاروکیو و اولدفیلد:4113 ،1

.)3 .

هدف اساسی توسعه ،رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی بوده و وجود نابرابری فضایی
در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتما،ی ،کالبدی و ...از نشانههای توسوعهنیافتگی اسوت (ممودوی،
دحنه و نجفیکانی:0911 ،

 .)040 .ایوران بوهلحاظ وقووع انوواع حووادث طبیعوی در بوی

کشورهای نخست دنیا قرار دارد و همهساله تعداد زیادی از هموطنان بور اثور هموی حووادث،
خانه و کاشانة خود را از دست میدهند (نجفیکانی ،دوحنه ،آرخوی و دلواور دیزگواه:0911 ،
 .)49 .توسعه پایدار روستایی در کشورهای در حال توسعه با کشاورزی معیشتی و معیشت
روستایی معنا مییابد .با ای حال ای معیشتها به ویژه در برابر تغییراف اجتموا،ی و زیسوت
محیطی آسیبپذیر هستند .هر امرار معاش ،ملکورد خادوی را در سوطک یوک روسوتا فوراهم
میکند .اما ساکنان روستایی که در حوضههای رودخانهای زندگی میکنند بسویار آسویبپذیر هسوتند.
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سی یکی از حوادث طبیعی غیر مترقبه محسوب میشود که در اثر طغیان آب و زیر آب رفت
بخش قاب توجمی از زمی رخ میدهد .با اینکه سی و طغیان رودخانههوا پدیودهای طبیعوی و
در گذر زمان رخ داده ،امروزه به دلی دخالتهای بویرویوه در بسویاری نقوا کوه قبلوا سوی
نمیآمده ،طغیانهای بزرگی مشاهده میشود .همچنی فعالیت بشر بوه چنود دوورف احتموال
وقوع سی را افزایش میدهد ،از آن جمله میتوان به ساختمانسازی در دشت سیلابی رود کوه
مستلزم اشغال بخشهایی از آن است و با،ث کاهش ظرفیت طبیعی رود میشود ،اشواره کورد.
به ای ترتیب محدودهای از دشت سویلابی کوه در زموان طغیوان زیور آب مویرود ،گسوتردهتر
میگردد .شمرسازیها و حذف گیاهان با،ث کاهش مقدار آب نفوذی و افوزایش آب سوطحی
میشود .حجم زیاد آب از یوک طورف بور بزرگوی طغیوان میافزایود و از طرفوی بوا افوزایش
فرسایش ،رسوباتی به وجود میآورد که با برجوای گذاشوت آنهوا ظرفیوت بسوتر ادولی رود
کاهش مییابد .موارد پیش معمولاً تاثیر تدریجی دارند ،ولی سوی های ناگموانی و فاجعوهآمیوز
اغلب بر اثر تخریب سدها و بندها ،ایجاد میشوند لذا تموام ایو مووارد معیشوت خانوارهوای
نواحی روستایی را به شدف تمدید میکند.
با ،نایت به مطالب ارائه شده ،شمرستان آققلا در اواخر سال  0911و اوای  091۸با سوی
غمانگیز و گستردهای روبرو شد .فاجعه رخ داده در سطک بیسابقهای بوود کوه هوزاران نفور از
جمعیت محدوده را تحت تاثیر قرار داد .در ای فاجعه بسیاری از زمی ها تحت تاثیر قرار گرفت و
با،ث خسارف فراوان به معیشت روستاییان از جمله مسک  ،کشاورزی و دام ،بمداشت ،زیرسواختها
و داراییهای خانوادهها شد اما سریعتری تاثیر سی در معیشوت روسوتایی بور تولیود محصوولاف کوه

مممتری منبع تامی گذران زندگی بود رخ داد .در همی راستا ،مطالعه حاضر به تحلی تاثیر سوی
بر سرمایههای معیشتی خانوارهای نواحی روستایی شمرستان آققلا میپردازد.
 .2پیشینه تحقیق

خیام )4141( 0بیان میکند سی ناشی از تغییراف آب و هوایی تاثیراف متنو،ی بور سیسوتم
فیزیکی و اقتصادی جوامع مسکونی دارد .ای تاثیراف ،مدتا بور معیشوت کشواورزی و دامهوا
1. Khayyam
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وارد میشود .پاکستان به شدف تحت تاثیر سی  4101که بیش از  41میلیون نفر را تحت تاثیر
قرار داد .نتایج رگرسیونهای مقیاسبندی و لجستیک تایید کرد که  ٪0افزایش سی منجور بوه
 ٪1/22کاهش معیشت منجور میگوردد .بعلواوه از دسوت دادن معیشوت منجور بوه خسواراف
اقتصادی به محصولاف و دامها و افزایش فقر شد.
آلام ،آلام ،مشتاق و کلارک )4101( 0در مطالعهای با رویکرد جامع به ارزیابی آسویبپذیری
معیشت  9۸1خانوار روستایی ساحلی فقیر از لحاظ منابع در بنگلادش پرداختند، .وام ادولی
آسیبپذیری شام راهبردهای معیشت و دسترسی به موواد غوذایی ،آب و امکانواف بمداشوتی
شناخته شدند .خانوارهوای سواحلی بوه دلیو ،ودم دسترسوی نسوبی و وضوعیت معیشوت آن
آسیبپذیر شدهاند که همراه با اثراف آب و هوایی بر روی رودخانه با،ث فرسایش و از دست
دادن زمی با کاهش پتانسی اقتصادی شده است و ای امر چرخه فقر را ایجاد کرده است.
کشاورز ،ملکسعیدی و کرمی )4101( 4به بررسوی آسویبپذیری معیشوت خشکسوالی در
روستاهای ایران پرداختند .نتایج تحلیو خوشوهای نشوان میدهود  04/۸دردود خانوارهوا بوا
آسیبپذیری پایی  33/۸ ،دردد با آسیبپذیری متوسط و  91/2دردود بوا آسویبپذیری بالوا
شناسایی شدند .همچنی آسیبپذیری آنان ناشی از ،وامو مختلوف طبیعوی ،فیزیکوی ،موالی،
اجتما،ی و هیدرولوژی بوده است.
پروی  ،شیمی ،شاو و بیسواس )4101( 9معتقدند تغییراف آب و هوایی منجر به تشدید چرخه
آب جمانی و در نتیجه افزایش خطوراف سوی خواهود شود .در میوان خطوراف و بلایوای مختلوف در
بنگلادش ،سی شایعتری و مکرر است .سی با،ث آسویبپذیری موردم میشوود ،زیورا در وهلوه اول
امرار معاش آنما را در بر میگیرد و منابع کمی برای رهایی از شرایط به آنما میدهود .بوه دلیو سوی ،
جوامع فقیر روستایی با از دست دادن شغ روبرو هستند و دو سوم درآمد آنما کاهش مییابد که ایو
امر توانایی آمادگی ،واکنش و بمبودی آنما را بوه سوی های بعودی محودود میکنود .موردم بوا تحمو
بدهیهای قاب توجه و از دست دادن داراییهای تولیدی با ای شرایط کنار میآیند.
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هوانگ ،هوانگ ،هی و یانگ )4103( 0به ارزیابی آسیبپذیری معیشت کشاورزان زموی از
دست داده در حاشیه شمر جیان چی پرداخته و داشت یک خانوه قابو قبوول ،تنووع درآمود،
سطک تحصیلاف ،جبران خسارف و سرمایه اجتما،ی ،وامو ،مودهای بودنود کوه بور ظرفیوت
پاسخگویی کشاورزان زمی از دست داده تاثیر میگذاشتند.
یاکی و اپندینی )411۸( 4در مواجمه با افزایش خساراف ناشوی از سوی در سوطک جموان،
رویکرد زندگی با سی  ،به جای تکیه بر اقداماف ساختاری برای کنتورل و پیشوگیری از سوی ،
طنی بیشتری در زمینههای مختلف اقتصادی اجتموا،ی دارد .در دره لرموا در ایالوت مکزیوک،
دنعتی شدن سریع ،رشد جمعیت و کواهش ارزش محصوولاف کشواورزی با،وث معیشوت و
تغییر کاربری زمی میشود و تعداد بیشتری از مردم را در معرض سی قرار مویدهود .جواموع
روستایی به طور فزایندهای به درآمد غیرکشاورزی و استراتژیهای معیشتی متکی هستند.
طیبنیا ،طولوابینژاد و حسوی بر ( )0911بیوان میکننود شناسوایی ،وامو معیشوتی و بوه
خصو

در مناطق مرزی شرق کشور که در شورایط ناپایوداری قورار دارنود ،بورای موفقیوت

سیاستهای کاهش فقر و پایداری معیشت بسیار ممم است .یافتههای ارزیابی مشوارکتی نشوان
داد که در بی ،وام محلی ،ضعف منابع طبیعی و در بی ،وام خوانوادگی ،وامو اقتصوادی
( )1/394و ،وام و طبیعووی ( )1/321بووه ترتیووب بیشووتری اثووراف را بوور ناپایووداری معیشووت
خانوارهای روستایی در شمرستان سراوان داشتهاند .نتایج نشان داد کوه ضوعف منوابع طبیعوی،
نامناسب بودن زیرساختهای تولیدی و خدماف و امکاناف ،مومی، ،وام اقتصادی و طبیعی
نامناسب بیشتری اثراف را با ناپایداری معیشت روستاییان داشته است .در واکنش به ناپایداری
معیشتی ،خانوارها پرداخت به مشاغ کاذب مانند قاچاق سوخت و کالا را انتخاب کردند.
شریفی ،نوریپور ،و شریفزاده ( )0913بیان میکنند آسیبپذیری یکی از مفاهیم اساسوی
در رویکرد معیشت پایدار است که بر اساس وجود زمینههای آسیبرسان (تکانهها ،رونودها و
فصلی بودن) به دنبال کاهش فقر در جامعه روسوتایی اسوت .نتوایج نشوان داد بوه طوور کلوی
آسیبپذیری بیش از  21دردد پاسخگویان در حد متوسط ،حدود  43دردود پاسوخگویان در
1. Huang, Huang, He, & Yang
2. Eakin and Appendini
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حد زیاد ،حدود  03دردد پاسخگویان در حود بسویار زیواد و در نمایوت حودود  01دردود
پاسخگویان در حد بسیار کم بوده است .به منظور کاهش آسیبپذیری خانوارهوای روسوتایی،
تعیی قیمت تضمینی برای محصولاف کشاورزی توسط سازمان جماد کشاورزی و نیز تودوی
الگوی کشت در منطقه توسط کارشناسان سازمان جماد کشاورزی پیشنماد میگردد.
رضوانی ،دربانآستانه و احمدآبادی ( )0912بیان میکنند امروزه توسوعة اقتصوادی پایودار،
ادلﻰتری هدف اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسوت و در ایو زمینوه ،ا،تبواراف خورد
مﻰتواند به ،نوان رهیافتی کارآمد ،نقش ممموی در دستیوابی بوه معیشوت پایودار در نوواحی
روستایی ایفا کند .یافتههای پژوهش نشان مﻰدهد که ارایة ا،تباراف خرد ،بر پایوداری اقتصواد
روستایی تأثیر معناداری داشته و آن را بمبود بخشیده است .بورای پایوداری اقتصواد روسوتاها،
رویکرد توسعهای مطلوب است کوه بوه اقشوار پوایی دسوت بوه مبابوة ،املوان و پوایشگوران
سیاستهای پیشگیرانه مانند ا،طای ا،تباراف خرد نگاه کند.
شایان ،تقیلو و خسروبیگی ( )0910بیان میکنند امروزه مشارکت به ،نوان رهیافتی کارآمد،
نقش مممی در دستیوابی بوه معیشوت پایودار و برقوراری نظوام پایودار اقتصوادی در نوواحی
روستایی ایفا میکند .در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریوان
اطلا،اتی در بخشهای مختلف تولید ،خدماف و بازرگانی ،زمینهی مناسبی را جمت استمرار و
پایداری نظام اقتصاد روستایی بهوجود میآورد .از آن جایی که اقتصاد روستاها به جموت فقور
منابع ارتباطی و اطلا،اتی با مشکلاف ،دیدهای از قبی پایی بودن راندمان تولید ،نوسان شودید
تولید محصولاف ،آشفتگی بازار فروش محصولاف ،ضعف سرمایهگذاری ،آفوتزدگوی شودید
محصولاف و بسیاری مشکلاف دیگر مواجه است ،توجوه بوه ایو رهیافوت جموت خورو از
وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتنابناپذیر میباشد .نتایج رگرسویون چنود متغیوره نشوان داد،
معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصو

سرمایهگذاری در منوابع آب و خواک،

اخذ وام برای سرمایهگذاری به دورف مشترک ،همکاری و اطلاعرسوانی در خصوو
کنترل آفاف محصولاف کشواورزی و مشوارکت در اطلواع رسوانی در خصوو

زموان

انوواع جدیود

گونههای پر محصول ،بیشتری تأثیر را بر سطک پایداری اقتصادی در نوواحی روسوتایی داشوته
است.
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 .4روش شناسی
 .1 .4پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی

بوده و جمت گوردآوری اطلا،واف از دو روش کتابخانوهای و میودانی (پرسشونامه محقوق
ساخته) استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش کلیه روستاهای شمرستان آققلا که  ۸سوکونتگاه
روستایی کاملا سی زده شمرستان آققلا در استان گلسوتان بوا تعوداد  9214خوانوار انتخواب و
برای تعیی حجم نمونه از فرمول کووکران اسوتفاده و تعوداد  923پرسشونامه در قالوب طیوف
لیکرف  3گزینهای در ابعاد انسانی ،اجتما،ی ،فیزیکی ،طبیعی و اقتصادی تکمی گردید .بورای
آنکه همه ا،ضا جامعه از شانسی برابر برخوردار باشند از روش نمونوه گیوری تصوادفی سواده
استفاده گردید .روایوی محتووایی پرسشونامهها بور اسواس تاییود متخصصوان و اسواتید حووزه
جغرافیای روستایی تعیی و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ محاسوبه و ،ودد  1/۸1بوه دسوت
آمد .دادههای جمعآوری شده با استفاده آزمونهای آماری فریدم  ،کوایاسوکوئر و کروسوکال
والیس در محیط نرمافوزاری  SPSSتجزیوه و تحلیو شودند و بورای تمیوه نقشوه از نرمافوزار
 ArcGISبمره گرفته شد.
جدول  .1روستاهای سیلزده شهرستان آققلا
منبع :مرکز آمار ایران0913 ،
روستا

خانوار

پرسشنامه

روستا

خانوار

پرسشنامه

تازهآباد

011

00

چی سبلی

0401

042

سیدلر

043

09

میرزا،لییلقی

922

93

سلاقیلقی

911

91

سقریلقی

413

91

قانقرمه

314

30

یلمهخندان

941

99

 .2 .4محدوده مورد مطالعه

شمرستان آققلا یکی از شمرستانهای استان گلستان است که در بی  32درجه و  02دقیقوه
تا  32درجه و  30دقیقه طول شرقی و  93درجه و  33دقیقه تا  91درجوه و  91دقیقوه ،ورض
شمالی واقع شده است .ای شمرستان از جنوب به شمرستانهای گرگان و ،لیآباد ،از شورق و
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شمال به شمرستان گنبد کاووس و از غرب بوه شمرسوتان تورکم محودود میشوود .وسوعت
شمرستان آققلا  0139/03کیلومتر مربع ( ۸/39دردد مساحت اسوتان و بعبوارتی رتبوه دوم از
نظر وسعت در بی شمرستانهای استان) میباشد .بر اساس تقسویماف اداری و کشووری ایو
شمرستان از دو بخش (مرکزی ،وشمگیر) ،دو شومر (آققلوا و انبوارالوم) ،پونج دهسوتان و ۸3
آبادی تشکی شده است (سرشماری ،مومی نفوس و مسک .)0913 ،

شکل  .1موقعیت روستاهای سیل زده شهرستان آققلا
ماخذ :یافتههای تحقیق0911 ،

 .3مبانی نظری

رابطه انسان و محیط به ،نوان نظریه ادلی جغرافیا ،بنیاد ،لمی مباحث تاثیر بشر بر محویط
و سازگاری با آن از زمان باستان بوده است .تغییراف دانش روابوط انسوان و محویط در زمینوه
پاسخ به تغییراف محیطی ،اساس توسعه پایدار تلقی میگردد .از دیدگاه بسیاری از نویسوندگان
و سازمانهای توسعه بی المللی ،بورای توسوعه جواموع محلوی ،رهیافتهوای گذشوته و حوال
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موفقیتی در کاهش فقر نداشتهاند و تغییر در رویکورد ضوروری اسوت .در ایو میوان ،یکوی از
چارچوبهایی که میتواند به دورف جامع ،راهبردهای افراد در شورایط آسویبپذیری بوا در
نظر گرفت معیشت آنما را توضیک دهد و به دورف یک سیستم پویا هم مداخلاف خوارجی و
هم فعالیت ساکنان روستایی را در نظر بگیرد ،رویکرد معیشت پایدار روسوتایی اسوت (تانوگ،
بننت ،خو و لی:4109 ،0

 .)03 .یکوی از محورهوای اساسوی دسوتیابی بوه اهوداف توسوعه

روستایی ،درک دحیک از معیشت پایدار است .از ایو رو ،بورای رسویدن بوه معیشوت پایودار
روستایی ،لازم است تا حرکت از الگوهای معیشتی سنتی به الگوهای معیشتی پایدار در جامعوه
روستایی متناسب با نیازهای جامعه امروزی و ظرفیتهای محیطی دورف گیورد .دسوتیابی بوه
معیشت پایدار روستایی ،بدون توجه به داراییها و سرمایههای معیشتی در روستاها امکانپوذیر
نیست (ا،ظمی و هاشمی:0913 ،

.)310 .

از طرفی محوریت انسان در فرایند توسعه در مناطق روستایی از مممتری ابزارهای توسوعه
بهشمار میآید؛ زیرا ویژگیهای نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی از جمله ،وامو مووثر در
جریان توسعه روستایی شمرده میشود .افزایش جمعیوت و کمبوود فعالیتهوای اشوتغالزا در
نواحی روستایی ،موجب آسیبپذیری خانوارهای روستایی شوده اسوت (مطیعوی لنگورودی و
همکاران:0911 ،

 .)31 .در کشور ما به دلی محدودیت منابع آب و خواک ،کشواورزی بوه

تنمایی نمیتواند پاسخگوی اهداف توسعه نواحی روستایی باشد (نجفیکانی ،دحنه ،آرخوی و
مسگری:0911 ،

 .)93 .رویکرد معیشت پایدار بوه ،نووان رویکوردی جدیود در ارتبوا بوا

توسعه روستایی و با هدف کاهش و ریشهکنوی فقور روسوتایی مطورح شوده اسوت (ویسوی و
نیکخواه:0911 ،

 .)941 .رویکرد معیشوت پایودار کوه چوارچوب و ابزارهوایی بورای درک

پیچیدگی معیشت مردم و پاسخهای مناسب به ای پیچیدگیها بووده در اواخور دهوه  0111بوا
هدف پیشرفت و در جمت فقرزدایی از اجتما،اف روستایی به وجود آمد (هورسلی ،تونتس و
،لی:4103 ،4

 .)93۸ .ای روش در یک قالب کلی به دورف توانایی یک واحد اجتموا،ی

به منظور افزایش داراییها و تواناییهای خود در مقابله با مشکلاف و شوکها در طوول زموان
1. Tang, Bennett, Xu, & Li
2. Horsley, Prout, Tonts, & Ali
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تعریف میشود .روش معیشت پایدار در ابتدا به دنبال تشخی

00

و تعیی مممتری داراییهوای

معیشتی و تاثیر انواع شوکها (طبیعی ،سیاسی و اقتصادی) بور ایو داراییهوا اسوت (موورس،
مکنامارا و آچلو:4111 ،0

.)2 .

معیشت به ،نوان وسیلهای برای امرار معاش شناخته میشود که شام تواناییها ،داراییها ،درآمود
و سایر فعالیتهای مورد نیاز برای تامی مایحتا زندگی است (لامیچانوه:4101 ،4

03 .؛ دپارتموان

توسعه بی المل  .)0111 ،9معیشت به ،نوان تعاملاف پویا بی سورمایههای انسوانی ،طبیعوی ،فیزیکوی،
مالی و اجتما،ی است .ای سرمایهها سازههای معیشتی را تشوکی میدهنود (کوارنی:011۸ ،2

.)0 .

دیدگاه رایج در مورد اقتصاد روستایی در بی سیاستگذاران ای است که اقتصواد منحصوراً در بخوش
کشاورزی محدود میشود .با ایو وجوود ،شوواهد فزاینودهای وجوود دارد کوه نشوان میدهود بخوش
روستایی چیزی فراتر از کشاورزی است (ماینگ:0110 ،3

23 .؛ سزاکی و تواک:4111 ،3

.)02 .

از ای نظر ،معیشت روستایی فقط به درآمد حاد از کشواورزی محودود نمیشوود بلکوه یوک روش
جامع برای بررسی استراتژیهای معیشتی آنما است .در مورد استراتژیها ،اسوکونز )011۸( 1و

الویس۸

( )4111تشدید کشاورزی ،تنوع معیشت و مماجرف را به ،نوان سه استراتژی ادلی معیشوت در نظور
گرفتند، .لاوه بر ای  ،هنگامی که مزر،ه به میزان کافی درآمد خانوادههوای دهقوان را توامی نمیکنود،
اشتغالهای متعدد نیز یک استراتژی بالقوه معیشتی بخشی از مردم روستا است (دارماوان:4103 ،1
22؛ آپتون:0113 ،01

.

 .)041 .به ،نووان مبوال در پاکسوتان ،خانوارهوای روسوتایی بیشوتر بوه منوابع

کشاورزی وابسته هستند (لودی ،لقمان و خان:4113 ،00

 .)013 .از آنجا که دارایی افراد فقیر فقوط

نیروی کار آنما است ،بنابرای آنما نیروی کار خود را بورای کوار در روسوتا توامی میکننود (مودوما و
ووبست:4113 ،04

 .)94 .چارچوب معیشت فاکتورهای مممی را که بر زندگی مردم تاثیر میگذارد

1. Morse, McNamara, & Acholo
2. Lamichhane
)3. Department For International Development (DFID
4. Carney
5. Maing
6. Csaki & Tuck
7. Scoones
8. Ellis
9. Dharmawan
10. Upton
11. Lodhi, Luqman & Khan
12. Mduma and Wobst
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مانند زمینه آسیبپذیری که در آن زندگی میکنند و داراییهوایی کوه بوه آنموا دسترسوی دارنود ،ذکور
میکند .ای ها از نظر س ( )01۸0شاخ

های مممی هستند و ای چارچوب شام سیاستها ،نمادها

و فرایندها است که چگونه چنی ،واملی نتایج معیشتی را شک میدهند و ای اجزا چگونوه یکودیگر
را تحت تاثیر قرار میدهند.
زمینههای آسیبپذیری جامعه روستایی

آسیبپذیری تودیفی از ناامنی در رفاه افوراد ،خوانواده و جامعوه در مواجموه بوا تغییوراف
محیط خارجی است .نگرانیهای مربو به آسیبپذیری به موارد زیر اشاره دارد :الف) شووکها)4 ،
روندهای نامطلوب و  )9الگوی فصلی نامطلوب که میتواند بر معیشت جوامع روستایی تاثیر بگوذارد.
همه ای ،وام میتوانند بر داراییهای معیشتی و خانوارها و همچنی بور توانوایی آنموا بورای ایجواد
درآمد تاثیر بسزایی داشته باشند (کبیر ،هو ،اختر و وانگ:4104 ،0

.)411 .

فصلی بودن؛ بعنوان مبال :نوساناف قیمتها و تولیداف ،فردتهای شوغلی .انوواع مختلوف
تنش فصلی در کشاورزان کوچک و سیسوتمهای کشواورزی در مقیواس کوچوک وجوود دارد .منواطق
روستایی دارای زمی های کوچک که معیشت ،مدتاً مبتنی بر منابع طبیعی تحت تاثیر اسوترس فصولی
بودن قرار میگیرند .فردتهای شغلی فصلی مانند تجارف ،برداشت و بازاریابی و کار روزانه همه در
معیشت افراد فقیر تاثیر میگذارد.

شوکها؛ تکانهای وارد شده ناگمانی ،غیر قاب پیشبینی و آسیبزا هسوتند ،بعنووان مبوال:
درگیری ،جنگ ،بمداشت ،بیماری ،سی  ،طوفان ،خشکسوالی ،آفواف ،زمی لورزه ،آتشسووزی،
دزدی .به شک سی یا خشکسالی  /بلایای طبیعی در جوامع کشاورزی میتواند داراییهوای معیشوتی
را از بی ببرد و تاثیراف چشمگیری بر منابع طبیعی یا پایداری محیط زیسوت داشوته باشوند زیورا کوه
معیشت کشاورزان تا حد زیادی به آن متکی هسوتند .بیمواری کشواورزان ،بیماریهوای داموی و زوال
محصولاف زرا،ی و تولید ضعیف محصولاف همه شوکآور است و معیشت را با خطر مواجه میکند.
کشاورزان کوچک روستایی که کاملاً به کشاورزی وابسته هستند ،آسیبپذیرتر هسوتند زیورا شووکها،
آنما را مجبور به فروش داراییها میکند (کبیر:4104 ،

.)410 .

روندهای بحرانزا؛ بطوور معموول فشوارهای فزاینودهای کوه قابو پیشبینوی و مسوتمر در
زمانهای گوناگون هستند؛ مانند کمبودهوای فصولی ،افوزایش جمعیوت ،کواهش حادولخیزی
1. Kabir, Hou, Akther, & Wang
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خاک ،آلودگی هووا ،رونودهای اقتصوادی ،محیطزیسوت ،حکوموت و رونودهای تکنولوژیوک
میباشد (چمبرز و کانوی:0110 ،0

 .)۸ .معیشت روستایی بسته به روند طولانی مدف میتوانود

کم و بیش آسیبپذیر شود .بیش از جمعیوت ،تغییوراف محیطوی ،ناآرامیهوای سیاسوی ،درگیریهوای

اجتما،ی ممک است مشک درآمد ناکافی را تشدید کند .چارچوب آسیبپذیری (یا قورار گورفت
در معرض خطر) کمک میکند به اینکه چگونوه موردم درک درسوتی از موفقیوت و یوا حفو
معیشت خود در مقاب شوکها ،روندها و فصلی بوودن داشوته باشوند (مکدانوگ و بانینوگ،4
:4111

 .)13 .شووک  4یووک چووارچوب کام و بوورای معیشووت پایوودار اسووت کووه در آن زمینووه

آسیبپذیری تعیی کننده ادلی پایداری داراییهای معیشت است .زیورا مسوتقیما بور اسوتراتژیهوای
معیشت ،روند نمادی و نتایج معیشت جامعه تاثیر میگذارد .اثراف سوو تغییوراف آب و هووایی ماننود
افزایش دما ،سی  ،خشکسالی ،طوفان و غیره در زمینه آسیبپذیری چارچوب معیشوت پایودار وجوود
دارند .سطک آسیبپذیری جامعه تاثیراف ای شرایط نامسا،د آب و هوایی را بور دارایوی ،راهبردهوا و
نتایج معیشتی مردم نشان میدهد.

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

سرمایههای معیشتی
سرمایههای معیشتی به منابع حیاتی جوامع و دستههای مختلف خانوار اشاره دارد .داراییها ،سومام
مختلفی از سرمایه در نظر گرفته میشوند که میتوانند بوه طوور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم بورای توامی
معیشت استفاده شوند .داراییها میتوانند منجور بوه جریوان تولیود شووند یوا بوه ،نووان موازاد بورای
1. Chambers and Conway
2. McDonagh and Bunning
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سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی آینده جموع شووند .ترکیوب و قابلیوت تعووین انوواع مختلوف
سرمایههای معیشتی برای شک گیری توانایی معیشتی و تامی نیازهای مادی و معنوی ساکنان روستاها
ضروری است .هر خانوار به دارایی بیشتری دسترسی داشته باشد ،در برابور توأثیراف منفوی رونودها و
شوکها از امنیت معیشت پایدارتری برخوردار خواهد بود .اغلب افزایش یک نووع سورمایه منجور بوه
افزایش سایر سرمایه میشود ،به ،نوان مبال وقتی افراد تحصوی مویکننود (افوزایش سورمایه انسوانی)
ممک است شغ بمتری کسب کنند که منجر به درآمد بیشتری میگردد (افزایش سرمایه موالی) ،و بوه
نوبه خود به معنای آن است که قادرند خانه و امکاناف خود را ارتقا دهند (افزایش سرمایه فیزیکی).
سرمایه فیزیکی
سرمایهای است که در اثر تولید اقتصادی ایجاد میشود .زیرساختهای هور منطقوه همیشوه بورای

پایداری افراد زنده ممم تلقی میشود .شام  :زیرسواختها (حم ونقو  ،جادههوا ،وسوای نقلیوه،
سرپناه و ساختمان ام  ،تامی آب و فاضلاب ،ارتباطاف ،مودارس ،نشوریاف ،انورژی) ،ابوزار و
ف آوری (ابزار و تجمیزاف برای تولید ،بذر ،کود شیمیایی ،سموم دفع آفاف ،تکنولوژی سونتی،
ماشی آلاف ،ابزار مورد استفاده برای فعالیت ،تراکتور ،گاوآه ) میشود .ای سرمایه ،در کاهش
هزینهها موثر است و جابجایی بی مکانهای مختلف جمت کسب درآمد و ارائه فردوتها را
ممک میسازند .بعنوان مبال جادهها؛ دسترسی سریع به بازارها را برای خانوارها جموت ارائوه
تولیداف ممک میکند و سبب بمبود معیشت آنما میگردد .خدماف آموزشوی و بمداشوتی نیوز
هزینههای روستاییان را در روستا کاهش میدهد و نیاز مراجعه به نقا شمری را از بی میبرد
و یا برق که برای پمپهای آب استفاده میگردد (تیمالسینا:4111 ،0

.)03 .

سرمایه انسانی
با کمیت و کیفیت نیروی کار موجود تشکی میشود .خدماتی مانند آموزش ،مراقبتهای پزشکی،
غذا و مسک برای زندگی پایدار و نه درفاً انتخاب مصرف ضروری تلقوی میشووند (سوررا:4111 ،4
 .)99 .به ،بارف ساده ،ای خدماف به کاهش فقر روسوتایی کموک میکننود (آدیسوا:4104 ،9

.

 .)04شام  :بمداشت ،تغذیه ،آموزش ،دانش و ممارف ،توانایی کار ،ظرفیت سازگاری ،رهبوری،
1. Timalsina
2. Serra
3. Adisa
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خلاقیت است .سرمایه انسانی ،ممارفها را افزایش داده و انسان را قادر میسازد در جستجوی
کار یا بدست آوردن یک یا چند شغ اقدام نماید.
سرمایه اقتصادی
برای تامی معیشت پایدار ،نیاز به درآمد است و در نواحی روستایی کشاورزی منبع ادلی درآمود
تلقی میگردد .دامداری در کنار تولید محصولاف زرا،ی میتواند منبع درآمودزایی مکمو دیگوری بوه

حساب آید .شام  :پول نقد ،داراییها ،پسانداز ،ا،تبوار و درآمود حادو از اشوتغال ،تجوارف،
مقرری و حقوق بازنشستگی ،حوالهها ،دستمزدها و ...میباشد (سرراف:411۸ ،0

 .)03 .ای

سرمایه ،تداوم معاش را برای مردم ممک میسازد.
سرمایه اجتماعی
افرادی که در مناطق روستایی زندگی میکنند با هم متحد شده و با کمک به یکدیگر در کنوار هوم

زندگی میکنند و در ،وی حوال تعاملواف خوانوادگی نیوز مموم تلقوی میشوود .شوام  :شوبکهها و
ارتباطاف ،ا،تماد به روابط و تفاهم متقاب و پشوتیبانی ،ارزشهوای مشوترک ،رهبوری ،روابوط
خانوادگی ،ارتباطاف قبیلهای و زبانی که به فرهنوگ کموک میکنود .بوجوود آمودن ا،تمواد در
سرمایه اجتما،ی ،با،ث تسمی و همکاری متقاب میگردد (فرگوس :4104 ،4

.)3 .

سرمایه طبیعی
داشت یک قطعه زمی در مناطق روستایی افتخار و ا،تبوار محسووب میشوود .اموا هودف نموایی

کشاورزی برای تامی معیشت بمتر اسوت .شام  :زمی  ،آب و منابع آبزی ،درختوان و محصوولاف
جنگلی ،حیاف وحش ،گیاهان خودرو و الیاف ،تنوع زیستی ،خودماف زیسوتمحیطی و موواد
معدنی میباشد و توسط مردم برای تولید ،جمت بقا مورد اسوتفاده قورار میگیورد .کسوانی کوه
تمام یا بخشی از معاش خود را از منابع طبیعی مبتنی بر فعالیتهوای (کشواورزی ،مواهیگیری،
جمعآوری از جنگ ها ،استخرا مواد معدنی و )...بدست میآورند .سرمایه طبیعی منبع ادولی
برای ایجاد معیشت در جامعه روستایی است که میتواند معاش آنما را حف

کند .بمرهوری ای

منابع ممک است با مدیریت انسانی تخریب یا بمبود یابد.
1. Serrat
2. Fergusen
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استراتژیهای معیشتی

استراتژیهای معیشتی ترکیبی از فعالیتها هستند که مردم به منظوور دسوتیابی بوه اهوداف
خود که همان امرار معاش میباشد انتخاب میکنند .ای فعالیتها شام فعالیتهوای تولیودی،
سرمایهگذاری و انتخاب استراتژیهای تولید میباشند .در استراتژیهای معشویتی بایود بودنبال
تصمیماف پشت پرده مردم ،بمنظور تقویت جنبههای مببت ای استراتژیها در تقاب با کواهش
محدودیتها بود .هدف استراتژیهای معیشتی برای رسیدن به نتایج معیشوت اسوت .معیشوت
پایدار با هدف کمک به مردم فقیر جمت دستیابی به پیشرفتهای پایدار در مقاب فقر دوورف
میگیرد .ادطلاح معیشت پایدار بعنوان مفمووم توسوعه در اوایو دهوه 0111م ظموور کورد در
تداوم پیشرفت و درک دحیک از قحطی و کمبود مواد غوذایی کوه در دهوه 01۸1م بوه وجوود
آمده بود .استراتژیهای معیشتی ممک است با احضار منابع طبیعی برای فعالیت ،فعالیتهوای
خار از مزر،ه ،مماجرف و ارسال وجوه ،مقرری و حقووق بازنشسوتگی و ...باشود .انتخواب
استراتژی یک فرایند پویا میباشد .برای مبال ،در خانوادههوای کشواورز ،فعالیتهوا لزوموا بوه
کشوواورزی محوودود نمیشووود بلکووه شووام فعالیتهووای دیگووری از جملووه فعالیتهووای غیوور
کشاورزی ،مماجرف چه موقتی و چه دائمی در جمت تنوع درآمد و تنوع نیازها نیوز میگوردد.
نتایج معیشت میتواند شام درآمد بیشتر ،افزایش رفاه ،کاهش آسیبپذیری ،کاهش نوابرابری،
بمبود امنیت غذایی ،پایداری محیطزیست با استفاده پایدار از منابع طبیعی ،با،ث بمبود شوان و
منزلت انسانی گردد (سرراف:411۸ ،

.)03 .

فعالیتهای معیشتی یا استراتژیها ،به ترکیبی از فعالیتها و انتخابهایی کوه موردم بورای
رسیدن به آرزوهای خود ،در چارچوب دارایی ،آسویبپذیری و سیسوتمی کوه در آن زنودگی
میکنند اشاره میکند .اقداماف میتواند به فعالیتهای تولیدی مانند کار ،برداشوت محصوول و
سرمایهگذاریهای کوچک و یا طرز برخورد نظیر مماجرف و وام گورفت باشود .اقوداماف بوه
معنای چگونگی زندگی مردم و واکونش بوه شووکها و فشوارها میباشود ( .)CHF, 2005در
بسیاری از مناطق روستایی ،بقا و یا بمبود زندگی مردم تنما با تکیوه بور کشواورزی امکانپوذیر
نمیباشد بلکه اتخاذ طیف وسیعی از استراتژیهای معیشوتی لوازم اسوت (دوحنه:0911 ،
.)3۸

.
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پیامدهای معیشتی ،دستاوردها و یا خروجیهای اقداماف معیشتی است .آنموا مموم هسوتند
چرا که نشاندهنده فمم داراییهای بالقوه ،آسیبپذیری و سیستمها هستند .پیامدها میتوانود در
ایجاد انگیزه در تعیی فعالیتها کمک کند .پیامدها میتواند در شورایط درآمود ،رفواه ،کواهش
آسیبپذیری ،امنیت غذایی و یا حتی محیطزیست سوالم مشواهده گوردد .پیامودهای معیشوت
بازخورد داراییهای پایهای جامعه و تاثیر آسیبپذیری و مفموم سیستمها در ،ملکرد آن است
(.)CHF, 2005
 .5یافتههای تحقیق

نقش نیروی انسانی در فرایند توسعه پایدار ،نقشی ممم و بیبدی است و آینده هر ملتی را
نیروی انسانی آن تعیی میکند (متولیطواهر و همکواران،0912 ،

 .)024 .تموام پاسوخگویان

متاه بودند و سطک تحصیلاف  9نفر بیسواد 441 ،نفر دیپلم و کمتر 003 ،نفر بالاتر از دیپلم میباشند.
به لحاظ س نیز  41نفر کمتر از  91سال 14 ،نفر بی  90تا  21سال 001 ،نفر بوی  20توا  31سوال و
 013نفر بیشتر از  31سال داشتهاند .درآمد  023نفر کمتر  9میلیون ۸0 ،نفر بی  9توا  3میلیوون و 001
نفر بیشتر از  3میلیون است 001 .کارمند 10 ،کشاورز 11 ،دامدار 30 ،کارگز و  22نفر شغ آزاد ابوراز
نمودهاند 914 .نفر ملک شخصی 03 ،نفر اجواره 03 ،نفور ارثوی و  09نفور در منوزل پودری سوکونت
داشتهاند 0۸2 .واحد نوساز 011 ،واحد مرمتی و  33واحد تخریبی گزارش شده است 001 .نفور دارای
زمی زرا،ی که  03نفر کمتر از  0هکتار 29 ،نفر بی  0تا  4هکتار 31 ،نفر بی  4توا  9هکتوار 3 ،نفور
بی  9تا  2هکتار و  9نفر بیشتر از  2هکتار بیان نمودهاند.
 .1 .5مقایسه میانگین متغیرهای سرمایههای معیشتی

روستا کوچکتری واحد فضایی و سکونتگاهی با کارکردهای گوناگون است؛ بوه گونوهای
که در تبلور مکانی – فضایی آن ،نقش اقتصادی به همراه کارکردهای اجتما،ی و ...بسیار مووثر
است (نادری ،دحنه و نجفیکانی:091۸ ،

 .)013 .از سالیان بسیار دور ،با افوزایش سوطک

دانش و فمم بشر ،کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بمبود و ارتقا بووده اسوت ،لوذا
توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمیتواند تنما در یک بخش از آن اتفاق بیفتود .توسوعه،
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حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلی وابستگی آن به انسان ،پدیدهای کیفی اسوت و
هیچ محدودیتی ندارد .به منظور مقایسوه میوانگی سورمایههای معیشوتی خانوارهوای سوی زده
روستایی از آزمون فریدم بمره گرفته شد .نتایج جدول  9ارزیابی متغیرها توسط پاسوخگویان
بیانگر تفاوف معنادار در سطک  11درددی بی متغیرهاست .مقایسوه میوانگی متغیرهوا نشوان
میدهد که بالاتری میانگی در بعد انسانی به توانوایی انجوام کوار ( )3/91و وضوعیت مموارف
( )2/۸3که بیانگر توان بالای نیروهای انسانی ساک روستاها اشاره دارد و کمتری میوانگی بوه
ظرفیت کاری ( )4/۸3و وضعیت تغذیه ( )9/13که نشان میدهد روستاها بهرغم ظرفیت بالوای
نیروهای انسانی از توان زیادی برای ایجاد اشتغال و درآمد در حد مطلوب برخووردار نیسوت؛
در بعد اجتما،ی بالاتری میانگی به انسجام خانوادگی ( )00/91و میزان آسویبهای اجتموا،ی
( )01/1۸و کمتری میانگی به وضعیت امنیت روستا ( )2/91و رضایت از دسترسی بوه مراکوز
درمانی () 2/14؛ در بعد طبیعی بالواتری میوانگی بوه کیفیوت و حادولخیزی خواک ( )2/31و
دسترسی به مراتع ( )2/90و کمتری میانگی به دفع فاضولاب ( )0/19و آلوودگی آب ()9/03؛
در بعد فیزیکی بالاتری میانگی به خسارف به راهها ( )2/1۸و خسارف به واحدهای مسکونی
( )2/12و کمتری میانگی به کیفیت و استحکام مساک ( )0/11و خسارف به سیسوتم انورژی
()9/33؛ در بعد اقتصادی بالاتری میوانگی بوه بیکواری ( )3/31و وجوود فردوتهای شوغلی
( )3/11و کمتری میانگی بوه تووان اسوتفاده از ا،تبواراف ( )9/91و تووان پرداخوت ،ووارض
( )2/41بعد از وقوع سی اختصا

یافته است .با توجه به نتایج حاد از آزمون فریودم در

سرمایههای معیشتی میتوان بیان نمود که نبود فعالیتهای اشتغالزای کافی کوه زمینوه درآمود
اندک را فراهم میکنود آسویبپذیری در نوواحی روسوتایی را بهخصوو

در زموان حووادث

غیرمترقبه مانند سی تشدید میکند و نتایج متغیرها به خوبی ای آسیبپذیری را تبیی میکند.
جدول  .2مقایسه میانگین سرمایههای معیشتی با استفاده از آزمون فریدمن
(**) سطک معناداری  %11مأخذ :یافتههای پژوهش0911 ،
ابعاد

انسانی

متغیر

توانایی انجام کار بعد از سی

میانگین

3/91

ضریب کای

درجه

سطح

اسکوئر

آزادی

معناداری

319/۸۸4

3

**1/111

سال هجدهم
ابعاد

اجتما،ی

طبیعی

فیزیکی

تحلیلی بر آسیبپذیری سرمایههای معیشتی خانوارهای روستایی ...
متغیر

میانگین

وضعیت ممارف بعد از سی

2/۸3

وضعیت بمداشت بعد از سی

2/21

وضعیت تغذیه بعد از سی

9/13

ظرفیت کاری بعد از سی

4/۸3

وضعیت سازگاری بعد از سی

9/۸3

توان رهبری بعد از سی

9/34

وضعیت ارتباطاف با فامی

01/03

ا،تماد به مسئولان

3/29

ا،تماد با دیگران

3/31

مشارکت در امور روستا

3/۸3

رضایت از بیمه

3/33

وضعیت مماجرف از روستا

3/10

وضعیت امنیت در روستا

2/91

تعلق خاطر به روستا (ماندگاری در روستا)

01/01

تمای به سرمایهگذاری در روستا

3/39

رضایت از شغ

۸/00

رضایت از دسترسی به مراکز درمانی

2/14

انسجام خانوادگی

00/91

میزان آسیبهای اجتما،ی

01/1۸

تغییر در فرهنگ روستانشینی

01/41

کیفیت و حادلخیزی خاک

2/31

کیفیت منابع آب

9/13

میزان آلودگی آب

9/03

وضعیت دسترسی به مراتع

2/90

توجه به دفع فاضلاب

0/19

وضعیت جلوگیری از تخریب مراتع

9/91

میزان خسارف به راهها

2/1۸

خسارف به وسیله نقلیه

2/33

خسارف به واحد مسکونی

2/13

خسارف به سیستم آبرسانی

2/19

01

ضریب کای

درجه

سطح

اسکوئر

آزادی

معناداری

413۸/331

313/132

092۸/113

3

3

3

**1/111

**1/111

**1/111

41
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ابعاد

اقتصادی

متغیر

میانگین

خسارف به سیستم انرژی

9/33

خسارف به ابزار آلاف

2/33

کیفیت و استحکام مسک

0/11

وضعیت پسانداز بعد از سی

3/00

وضعیت درآمد بعد از سی

3/19

وضعیت تامی هزینهها بعد از سی

2/02

توان استفاده از ا،تباراف بعد از سی

9/91

وجود فردتهای شغلی بعد از سی

3/11

اشتغال زنان بعد از سی

2/13

توان پرداخت ،وارض بعد از سی

2/41

بیکاری بعد از سی

3/31

توان خرید بعد از سی

2/33

شمارۀ سی و پنجم
ضریب کای

درجه

سطح

اسکوئر

آزادی

معناداری

313/933

۸

**

1/111

 .2 .5بررسی رابطه بین سن ،درآمد ماهیانه و نوع شغل پاسخگویان بـا متغیرهـای معیشـت پایـدار بـا
استفاده از آزمون کای اسکوئر

نتایج جدول  9بررسی رابطه بی سطک س  ،درآمد ماهیانه ،نوع شغ با توانایی انجوام کوار
و ممارف و رضایت شغلی با استفاده از آزمون کایاسکوئر نشان میدهد رابطه معنادار تا سطک
 11درددی وجود دارد .نتایج نشان میدهد س با سرمایههای انسانی و بوا سورمایههای اقتصوادی
رابطه بسیار معنیداری را نشوان داد .بودیمی اسوت کوه کشواورزانی کوه در سونی پیوری قورار دارنود
نمیتوانند از ممارفهای انسانی خود به طور موثر استفاده کنند، ،لاوه بر ایو آنموا تموایلی بوه انجوام
،ملکردهای درآمدزا ندارند ،از ای نظر افرادی که در سنی پیوری قورار دارنود از سوی آسویبپذیرتر

هستند .درآمد ماهیانه و نوع اشوتغال بوه خصوو

داشوت درآمود مونظم ماهیانوه ماننود شوغ

کارمندی نشان داده است که میزان آسیبپذیری بعد از وقوع سی تا حدودی ترمیم موینمایود
و تنوع منابع درآمدی مانند داشت اراضی زرا،ی نیز میتوانود اطمینوان خواطر بیشوتری بورای
جبران خساراف سی فراهم نماید.

سال هجدهم

40

تحلیلی بر آسیبپذیری سرمایههای معیشتی خانوارهای روستایی ...

جدول  -4بررسی رابطه بین سن ،درآمد ماهیانه و نوع شغل پاسخگویان با متغیرهای معیشت با استفاده از
آزمون کای اسکوئر
(**) سطک معناداری  %11مأخذ :یافتههای پژوهش0911 ،
متغیرهای وابسته

توانایی انجام کار بعد از سی
وضعیت ممارف بعد از سی

متغیر

خیلی

مستقل

کم

س
درآمد

رضایت از شغ

ماهیانه
نوع
شغ

کم

متوسط

زیاد

خیلی

میانگین

زیاد

رتبهای

آماره

سطح
معناداری

-

41

11

001

001

9/۸1

439/114

**1/111

-

09

021

03۸

93

9/34

419/104

**

94

21

13

029

93

9/91

903/203

**1/111

92

24

14

02۸

91

9/4۸

4۸3/039

**

1/111

1/111

 .9 .3مقایسه سرمایههای معیشتی روستاهای سیلزده با استفاده از آزمون کروسکال والیس
نتایج جدول  2مقایسه میانگی سرمایههای معیشتی روستاهای سی زده بیانگر آن است که به جوز
در متغیرهای مشارکت در امور روستا ،رضایت از بیموه ،وجوود فردوتهای شوغلی ،اشوتغال زنوان و
بیکاری تفاوف معنیداری در سایر متغیرها وجود ندارد .میتووان بیوان نموود دلیو چنوی تفواوتی در
متغیرهای بیان شده در وضعیت مالی و سطک تحصیلاف و نوع شغ جستجو نموود و روسوتاهایی کوه
ساکنان آن از درآمد مکفی یا شغ های پایدار برخوردارند ای تفاوفها کاملا مشومود اسوت .در سوایر
متغیرها تفاوف خادی بی روستاها مشاهده نمیگردد و بیانگر تواثیراف یکسوان سوی بور روسوتاهای
مورد مطالعه دارد و ای حادثه در زمان واحد و فضای جغرافیوایی محودوده ،ملکورد یکسوانی در بور
داشته است و نتایج جدول کروسکال والیس به خوبی آن را تبیی نموده است.

دیگران

1/031

092/11

039/10

094/1۸

0۸۸/11

0۸1/14

011/13

اجتما،ی

0۸۸/49

0۸9/12

099/23

032/11

01۸/20

1/133

09/193

1

011/11
013/4۸

034/31

013/33

0۸0/12

031/49

014/40

034/93

1/191

4/231

ارتباطاف با

0۸3/01

وضعیت

0۸3/31

0۸3/91

0۸9/29

0۸1/9۸

0۸3/22

013/11

039/۸3

001/11

1/221

3/۸11

بعد از سی

0۸3/91

توان رهبری

01/931

ا،تماد با

وضعیت
سازگاری بعد

ظرفیت کاری

انسانی
وضعیت
تغذیه بعد

وضعیت
بمداشت

توانایی

وضعیت
ممارف بعد

۸/031
1/90۸
093/11
039/11
023/19
0۸3/31
0۸0/۸4
011/34
0۸3/14

انجام کار

3/291
1/2۸1
011/94
019/19
031/93
01۸/42
01۸/94
013/19
0۸1/3۸

از سی

01/2۸0
1/039
11/20
01۸/1۸
413/31
013/10
014/0۸
033/09
014/13

0۸3/20

بعد از سی

از سی

بعد از

04/440
1/112
019/11
030/32
031/۸3
0۸۸/۸3
0۸9/30
013/99
0۸3/00

019/23

سی

9/930
1/۸30
091/3۸
011/1۸
410/31
013/91
031/10
033/۸3
014/4۸

0۸9/31

از سی

3/331
1/213
041/02
0۸0/39
411/41
033/01
014/94
032/91
011/10

0۸1/11

بعد از سی

تازه آباد
چین سبلی
سیدلر
سلاق یلقی

سقریلقی
قانقرمه

010/۸9

یلقی

میرزاعلی

معنادار

014/11

1

0۸9/10

مسئولان

ی
ئر
ی

0۸3/32

ا،تماد به

آزاد
اسکو

013/43

متغیر
درجه
کای
سطح

یلمه خندان
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جدول  .3مقایسه سرمایههای معیشتی روستاهای سیلزده با استفاده از آزمون کروسکال والیس
(**) سطک معناداری  %11مأخذ :یافتههای پژوهش0911 ،
میانگین روستاها

فامی

روستانشینی

02۸/9۸

01۸/29

021/۸3

1/132

4/011

تغییر در فرهنگ

013/32

032/99

014/13

0۸9/01

0۸9/۸۸

022/41

1/134

2/034

آسیبهای

019/1۸

میزان

031/۸۸

031/13

031/04

01۸/۸0

01۸/33

014/49

011/31

1/1۸2

0/224

خانوادگی

031/31

انسجام

019/22

033/09

031/01

019/11

0۸3/01

0۸2/30

004/۸3

1/240

1/114

دسترسی به

033/13

مراکز درمانی

010/93

رضایت از

03۸/33

01۸/12

010/11

011/21

01۸/۸3

014/12

011/32

041/20

1/۸۸1

9/13۸

رضایت از شغ

019/43

013/2۸

031/11

013/01

013/33

019/13

0۸0/44

13/19

1/432

۸/۸31

سرمایهگذاری

011/34

تمای به

01۸/11

1/194
1/412
042/3۸
0۸1/۸3
032/11
014/۸3
03۸/31
023/23
033/3۸

0۸3/01

01۸/۸1

0۸3/11

0۸4/41

093/11

03۸/34

011/10

1/49۸

1/403

روستا

تعلق خاطر به

031/13

در روستا

وضعیت امنیت

01۸/11

9/111
1/1۸9

0۸1/93

019/04

013/۸4

0۸1/12

030/13

03۸/9۸

091/11

روستا

013/13

مماجرف از

013/94

وضعیت

01/010
1/101
00۸/32
031/31
041/11
0۸3/۸1
014/31
0۸3/۸9
0۸1/۸1

40/0۸1
1/119
11/23
032/11
091/41
010/91
019/۸0
0۸3/14
010/۸3

قانقرمه

سقریلقی

یلقی

میرزاعلی

سلاق یلقی

سیدلر

چین سبلی

تازه آباد

ی
ئر
ی

012/32

رضایت از بیمه

آزاد
اسکو
معنادار

013/41

امور روستا

019/42

مشارکت در

019/19

متغیر
درجه
کای
سطح

یلمه خندان

سال هجدهم
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میانگین روستاها

در روستا

اجتما،ی

سیستم انرژی

010/11

0۸3/3۸

014/23

031/19

1/111

1/390

خسارف به

014/19

019/3۸

010/23

014/22

0۸1/03

013/40

030/32

0/111

1/219

سیستم

012/13

خسارف به

فیزیکی

9/411

3/241
1/210

0/3۸3
1/113
032/۸4
011/03
03۸/11
014/23
013/30
011/21

011/94

019/91

023/32

011/13

033/19

1/۸33

001/3۸
013/03
0۸1/12
031/۸1
01۸/41
031/31

1

0۸9/14

1/141
1/243

034/14

03۸/41

034/01

011/9۸

0۸1/21

099/10

تخریب مراتع

013/91

011/11

جلوگیری از

012/3۸

013/12

وضعیت

01۸/13

419/3۸

01۸/93

039/42

030/90

032/۸0

032/41

1/43۸

۸/142

فاضلاب

039/32

توجه به دفع

011/13

طبیعی

1/۸34
1/111

019/۸0

012/۸3

019/23

033/12

019/۸0

011/12

031/23

مراتع

013/04

دسترسی به

014/۸3

واحد مسکونی

1

010/13

2/3۸2
1/31۸
042/0۸
011/10
011/34
0۸0/41
013/33
034/1۸
011/34

012/2۸

033/31

010/30

011/10

011/۸۸

011/21

03۸/11

1/113

0/111

آب

میزان آلودگی

03۸/31

آب

کیفیت منابع

031/14

013/34

03۸/3۸

019/39

019/29

0۸3/32

013/12

024/0۸

1/1۸4

0/303

حادلخیزی

0۸3/41

کیفیت و

031/3۸

وسیله نقلیه
خسارف به

0۸1/33

به راهها

میزان خسارف

011/۸3

خسارف به

قانقرمه

سقریلقی

یلقی

میرزاعلی

سلاق یلقی

سیدلر

چین سبلی

تازه آباد

ی
ئر
ی

01۸/91

وضعیت

آزاد
اسکو
معنادار

012/1۸

متغیر
درجه
کای
سطح

یلمه خندان
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میانگین روستاها

خاک

آبرسانی

01/191

توان خرید بعد

00/443

012/12

019/41

011/11

001/10

1/041

از سی

03۸/4۸

سی

031/30

03۸/11

030/11

031/31

4۸1/31

1/11۸

بیکاری بعد از

021/24

039/4۸

011/11

012/۸1

014/13

0۸0/01

043/۸4

1/1۸0

9/110

،وارض بعد از

019/11

توان پرداخت

033/11

021/31

019/13

0۸4/93

011/14

0۸9/12

۸4/31

1/190

03/914

از سی

010/41

اشتغال زنان بعد

اقتصادی

02۸/2۸

012/0۸

011/۸9

0۸1/1۸

0۸9/14

30/11

1/119

40/133

1

014/33

01۸/33

01۸/11

0۸3/31

030/9۸

031/20

09۸/20

1/143

2/239

توان استفاده از

014/43

ا،تباراف بعد از

014/13

011/14

034/29

010/32

014/39

411/11

013/19

040/11

1/20۸

1/010

هزینهها بعد از

011/13

وضعیت تامی

03۸/49

011/۸9

031/14

011/91

0۸3/11

014/23

03۸/41

042/3۸

1/2۸0

3/341

بعد از سی

032/19

وضعیت درآمد

0۸9/22

011/13

034/11

011/32

011/31

0۸۸/3۸

0۸2/31

۸1/13

1/119

04/131

پسانداز بعد از

013/93

وضعیت

0۸4/33

3/191
1/333
033/3۸
039/92
033/13
0۸0/19
0۸1/12
0۸9/01
0۸4/49

4/231
1/191
020/23
013/90
0۸1/14
013/42
014/93
011/19
012/41

کیفیت و

0۸3/39

استحکام مسک

019/34

شغلی بعد از

قانقرمه

سقریلقی

یلقی

میرزاعلی

سلاق یلقی

سیدلر

چین سبلی

تازه آباد

ی
ئر
ی

014/22

فردتهای

آزاد
اسکو
معنادار

013/۸3

ابزار آلاف

034/11

خسارف به

01۸/۸3

متغیر
درجه
کای
سطح

یلمه خندان
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 .3 .5مقایسه نهایی سرمایههای معیشتی با استفاده از آزمون فریدمن
نتایج جودول  3بیوانگر آن اسوت کوه در بوی سورمایههای معیشوتی بیشوتری آسویب بوه ترتیوب
سرمایههای فیزیکی ( ،)2/۸4سرمایههای اقتصوادی ( ،)2/41سورمایههای انسوانی ( ،)9/29سورمایههای
اجتما،ی ( )4/۸2و سرمایه طبیعی ( )4/34اختصا

یافته است .آنچه دارای اهمیت اسوت ایو اسوت

که سی ،لاوه بر خساراف فراوان بر سرمایههای فیزیکی به واحدهای بمرهبرداری و کسب و کارهوای
مرتبط با بخش کشاورزی و زیرساختهایی که ای فعالیتها بور اسواس آنموا شوک میگرفتوه اسوت
بیشتری خسارف را به دنبال داشته است و ای زیرساختها در فعالیتهای مربو به راه و کشاورزی
است .از دست دادن اموال و داراییها ،از دست دادن امکان امرار معاش و درآمد برای گوذران زنودگی
از مممتری تاثیراف بوده است .در ضم باید گفت اولی سرمایههای معیشتی که در معرض سی قرار
میگیرند سرمایههای فیزیکی ساکنان نواحی روستایی سی زده است لذا بیشوتری تواثیر را نیوز هموی
سرمایه در برابر سی متحم شده است .تاثیر دیگر بر زیرسواختهای اجتموا،ی اسوت کوه نمادهوای
توسعه بخش و حرکت آفری کارکرد خوود را از دسوت داده و فعالیتهوای اقتصوادی مختو شوده و
زندگی مردم دچار اختلال گردیده است .لذا در راستای سیاسوت ،ودالت اجتموا،ی بوه ،نووان هودف
محوری برنامههای توسعه کشور لازم است وضعیت مناطق سی زده از نظر برخورداری از شاخ

های

مختلف و بررسی کمبودها و نارسائیها برای برنامههای آینده توسعه مودنظر قورار گیورد و بوا تعیوی
اولویتها بسیاری از محرومیتها جبران گردد.
جدول  .5مقایسه میانگین سرمایههای معیشتی با استفاده از آزمون فریدمن

(**) سطک معناداری  %11مأخذ :یافتههای پژوهش0911 ،
مولفه

میانگین رتبهای

انسانی

9/29

اجتما،ی

4/۸2

طبیعی

4/34

فیزیکی

2/۸4

اقتصادی

2/41

کای اسکوئر

149/022

درجه آزادی

2

سطح معناداری

**1/111
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 .6نتیجهگیری
گسترش فقر و تشدید فادله طبقاتی در مناطق سی زده ،محرومیت و انزوای جغرافیوایی آن را در
پی داشته و در کنار تخریب محیطزیست و بمرهبرداری بیش از حد توان اکولوژیوک منوابع طبیعوی از
چالشهای اساسی مناطق سی زده محسوب میگردد .مطالعه حاضر نشان میدهد که سی سرمایههوای
معیشتی جوامع روستایی را بسیار ضعیف کرده و همچنی فقر و ناامنی غذایی در مناطق مسوتعد سوی
را تقویت نموده است .سرمایههای اقتصادی و فیزیکی که داراییهای ضروری و قابو تووجمی بورای
معیشت پایدار بودند بسیار تضعیف نموده است .میتوان گفت که معیشت سی زدگان به چندی سوال
پیش منتق شده است و اکنون آنما برای مقاومت خود سخت کار میکنند .از ای نظر ،بورای اقوداماف
طولانی مدف نقش بخش دولتی و خصودی همراه با سرمایهگذاران خارجی موورد نیواز اسوت .موردم
محلی آسیبپذیری معیشتی خود را محصول زیرساختهای ضعیف ،دسترسوی محودود بوه خودماف
،مومی مانند آموزش و مراقبتهای بمداشتی ،دسترسی محدود به منابع طبیعی ،دانش و ممارف ناکافی
در مورد فعالیتهای درآمدزا میدانستند .طغیان رود گرگان با،ث افزایش فشار بر معیشت محلی شده
است .به گفته آنما ،ارائه فناوری و ممارفهای کارآمود در کشواورزی ،تحوول از کشواورزی معیشوتی،
دسترسی مناسب و بمرهبرداری پایدار از منابع طبیعی ،زیرسواختهای فیزیکوی ماننود جواده مناسوب،
سیستمهای آبیاری ،احداث پ های جدیود بور رودخانوه از تودارکاف ،نادور اساسوی بورای افوزایش
ارتباطاف ،رشد پایدار و توسعه ک جامعه بودند.
توسعه متعادل یک پیش نیاز اساسی برای دستیابی بوه پایوداری اقتصوادی و پیشورفت بوه حسواب
میآید و رخداد حوادثی از قبی سی کیفیت زندگی مردم را دستخوش نابرابریهای ،ظیمی نمووده و
در بسیاری موارد نیز به سر،ت در حال افوزایش اسوت .نتوایج نشوان داد کوه سورمایههای فیزیکوی و
سرمایههای اقتصادی و به دنبال آن سرمایههای اجتما،ی ،سرمایههای انسانی و در نمایوت سورمایههای
طبیعی آسیبپذیرتری هستند .با ای حال آسیبپذیری کلی معیشت جامعه مورد مطالعه توسط طیوف
وسیعی از ،وام استرسزای اجتما،ی  -محیطی شک گرفت .بمرهبرداری ناکارآمد و ناپایدار از منابع
آب و زمی  ،زیرساختهای ضعیف ،دسترسی محدود به خودماف ،موومی ،موومی ماننود آمووزش و
مراقبتهای بمداشتی، ،دم وجود ساختارهای نموادی کارآمود ،فنواوری ناکوافی ،دانوش و مموارف در
درآمدزایی فعالیتها ،وام مممی هستند که به آسیبپذیری جامعوه موورد مطالعوه تواثیر گذاشوتهاند.
بیشتر پاسخ دهندگان تاکید کردند که ساخت جاده مناسب میتواند آسیبپوذیری معیشوتی آنموا را بوه
میزان قاب توجمی کاهش دهد .با ای حال احداث یک جاده به تنمایی پیش شر کوافی بورای نتوایج
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معیشت پایدار نیست .تامی فناوری و ممارفهای کارآمد در کشاورزی ،کاهش وابستگی به کشاورزی
معیشتی ،دسترسی مناسوب و بمورهبورداری پایودار از منوابع طبیعوی ،زیرسواختهوای فیزیکوی ماننود
سیستمهای آبیاری ،از ،وام ضروری برای رشد پایدار است .خساراف بیشوتر بوه منوازل مسوکونی و
اسباب و اثاثیه ،کسب و کارها ،راههوا و زیرسواختهای انورژی ،سواختمانها و تاسیسواف ،مرانوی و
ماشی آلاف است .ترمیم و ادلاح ای آسیبها در واقع یک تقاضای شدید را در بخش سرمایهگذاری،
نیروی کار ،مواد و مصالک ،تجمیزاف و ماشی آلاف ،اسباب و اثاثیه زندگی به وجود آورده و ای یعنوی
یک فردت برای رونق بخش مولد ،شرکتها ،تولیدکنندگان که به بازسازی ای مناطق میپردازند .ای
بازسازی و نوسازی فردتی است که اگور بوه درسوتی مودیریت شوود میتوانود تولیود ،اشوتغال و در
درازمدف رفاه را در نواحی سی زده به طور چشمگیری بمبود بخشد .لذا پیش نیاز هور گونوه تغییور و
تحول در نظام اقتصادی بمبود فضای کسب و کار است و شناخت دقیق از اکوسیستم فعال و شوناخت
زنجیره ارزش و روابط داد و ستد کسب و کارها در درون و برون مناطق قب از سی بسیار لازم است.
بمبود در اکوسیستم برای همه بازیگران اقتصادی و اجتما،ی باید به یک باور ،موومی مبودل گوردد و
ا،تماد و سرمایه اجتما،ی ،کمک کار نمادهای توسعهای برای قوام بخشیدن به سازوکارهای اقتصوادی
درآید .یافتههای ای پژوهش با نتایج حاد از تحقیقاف اشرف و افتخوار و شومباز و خوان و

لقموان0

( ،)4109ممون و شارجی  ،)4103(4یوسف ،ددیق ،باقی ،یوسف و زموان ،)0110( 9پوروی  ،شویمی،
شاو و بیسواس ،)4101( 2یاکی و اپندینی ،)411۸( 3گویمبی ،)4111( 3رودیارتو ،هندایانی ،ویجایوا و
انسانی )4101( 1مطابقت میکند .همچنی نبود بانک اطلا،واتی در دسوترس ،مووم و نبوود مطالعواف

آبخیزداری به روز ،نبود قوانی شوفاف جمت ر،ایت حق و حقووق رودخانوههوا و جلووگیری از
بروز خسارف جانی و مالی به انسانهوا ،فقودان برناموهریزی و انجوام اقوداماف جوامع جموت
پیشگیری و کاهش خساراف سوی از جملوه محودودیتهای مطالعواف مربوو بوه تحقیقواف
مربو به سی در نواحی روستایی میباشد .با بررسی پمنههای سوی خیز و اجورای طرحهوای
کنترل سیلاب ،زمینه مسا،دی برای توسعه مناطق و افزایش درآمودهای داموداری ،کشواورزی،
1. Ashraf, Iftikhar, Shahbaz, Khan & Luqman
2. Memon and Sharjeel
3. Yusof, Siddique, Baqui, Eusof & Zaman
4. Parvin, Shimi, Shaw & Biswas
5. Eakin & Appendini
6. Gwimbi
7. Rudiarto, Handayani, Wijaya, & Insani
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کاهش تنشهای اجتما،ی و خساراف زیستمحیطی ،افوزایش دسترسوی بوه آب بورای تولیود
محصولاف کشاورزی و دامی فراهم نمود .بر اساس یافتهها تودیههای زیر ارائه میگردد:


احیای زیرساختهای آسیب دیده به همراه تامی منابع کشاورزی.



زیرساختهای آبیاری بسیار آسیب دیدند بنوابرای تمیوز کوردن ،ضود ،فوونی کوردن و
پوشش کانالهای آسیب دیده آبیاری و مسیرهای آب مورد نیاز است.



بازسازی و احیای جادهها به دلی خراب شدن.



سیستم هشدار زود هنگام باید برای کاهش بلایا در آینده اجرا شود زیرا ایو نوواحی در



موقعیتی نیستند که بتواند ویرانی فاجعه را دوباره در آینده تحم کند.
پشتیبانی حداکبری از شرکتهای کشاورزی و سرمایهگذاریها در نواحی سی زده بایود
مرتبط با زنجیره تولید موجب بمبود و رونق کسب و کار خواهد شد.

 در کنار برنامههای اقتصادی و بازسازی سرمایههای اقتصادی و فیزیکی و انسانی،
توجه ویژه به سرمایه اجتما،ی میتواند آزاد کننده انرژی بورای بازگشوت امیود و
نشا در نواحی سی زده باشد.
 تقویت و نمادینهسازی مشارکت بخش ،مومی و خصودوی و تعواونی و مردموی
در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در نواحی سی زده مدنظر جدی قرار گیرد.
 تمیه بانک اطلا،اتی مناسب از طریوق اپلیکیشو ها میتوانود در ثبوت اطلا،واف و
کمک به خانوارهای آسیبدیده و کاهش آسیبپذیری سرمایههای معیشوتی تواثیر
زیادی داشته باشد.
کتابنامه
 .0ا،ظمی ،موسی و هاشمی ،امی ( ،)0913تحلی تاثیراف شرکتهای کشتودنعت بور داراییهوای
خانوارهای کارگران شاغ با رویکرد معیشوت پایودار (موورد مطالعوه :کشوت و دونعت میوانآب
خوزستان) ،پژوهشهای روستایی ،شماره  ،2دوره  ،۸د

.310-313

 .4رضوانی ،محمدرضا؛ دربانآستانه، ،لیرضا و احمدآبادی ،حسو ( ،)0912تحلیو اثوراف ا،تبواراف
خرد بر پایداری اقتصاد روستایی (مورد مطالعاتی :ا،تباراف دندوق کوارآفرینی امیود در شمرسوتان
نیشابور) ،جغرافیا و توسعه ناحیهای ،دوره  ،09شماره  ،0د

.411-499
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 .9شایان ،حمید؛ تقیلو، ،لیاکبر و خسروبیگی ،رضا ( ،)0910تحلی نقش مشارکت مردم در پایوداری

اقتصاد روستایی (مطالعه موردی هستان ایجرود بالا ،شمرسوتان ایجورود اسوتان زنجوان ،جغرافیوا و
توسعه ناحیهای ،دوره  ،01شماره  ،4د

.10-12

 .2شریفی ،زینب؛ نوریپور ،ممدی و شوریفزاده ،موریم ( ،)0913تحلیو آسویبپذیری خانوارهوای

روستایی بخش مرکزی شمرستان دنا :کاربرد چارچوب معیشت پایدار ،تحلیو فضوایی مخواطراف
محیطی ،دوره  ،2شماره  ،4د

.01-93

 .3دحنه ،بمم ( ،)0911بازگشت مماجران به روستاها و نقش آن در معیشت پایدار روستایی مطالعه
موردی :شمرستان آققلا استان گلستان .دانشگاه تمران ,دانشکده جغرافیا .تموران :پایوانناموه مقطوع
دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی.
 .3طیبنیا ،سیدهادی؛ طولابینژاد ،ممرشواد و حسوی بور ،ابوراهیم ( ،)0911تحلیو ،وامو محلوی و

خانوادگی ناپایداری معیشت در نواحی روستایی مرزی (مطالعه موردی :شمرستان سراوان) جغرافیا
و توسعه ناحیهای ،دوره  ،0۸شماره  ،0د

doi: 10.22067/geography.v18i1.84086

 .1متولی طاهر ،نرگس؛ دحنه ،بمم و نجفیکانی، ،لیاکبر ( ،)0911تحلیلی بور ،ملکورد خانوههای
دوم در توسعة پایدار روستاهای کوهستانی :مطالعة مووردی بخوش چماردانگوه ،شمرسوتان سواری،
روستا و توسعه ،دوره  ،40شماره  ،0تمران ،د

.099-031

 .۸مطیعیلنگرودی ،سیدحس ؛ قدیری معصووم ،مجتبوی؛ رضووانی ،محمدرضوا؛ نظوری، ،بدالحمیود؛
دحنه ،بمم ( ،)0911تاثیر بازگشت مماجران به روستاها در بمبود معیشت ساکنان مطالعه موردی:
شمرستان آققلا ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ،29شماره  ،1۸د

.31-۸9

 .1ممدوی ،ددیقه؛ دحنه ،بمم و نجفیکانی، ،لیاکبر ( ،)0911تحلیلی بر چالشهوا و فردوتهای

پیشروی توسعهیافتگی پایدار روستاهای نواحی کوهستانی و جلگهای شمرستان گرگان ،جغرافیا و
توسعه ،دوره  ،0۸شماره  ،30د

.020-024

 .01نادری ،زهرا ،دحنه ،بمم و نجفیکوانی، ،لیاکبور ( ،)091۸تحلیلوی بور کارکردهوای بازارهوای
هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شمرستان گنبدکاووس ،روستا و توسعه ،دوره  ،44شماره
 ،4د

.013-049

 .00نجفیکانی، ،لیاکبر؛ دحنه ،بمم ؛ آرخی ،دالک و دلاور دیزگاه ،شیما ( ،)0911بررسی متغیرهوای
اثرگذار بر تابآوری مساک روستایی در برابور مخواطراف در منواطق دشوتی و کوهسوتانی (موورد
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 شوماره،01  دوره، جغرافیا و آمایش شمری – منطقوهای،) روستاهای بخش مرکزی قوچان:شناسی
.49-22

 د،91

 تحلیلوی بور پیامودهای،)0911(  آمنه، دالک و مسگری، بمم ؛ آرخی،لیاکبر؛ دحنه، ، نجفیکانی.04
 بخشهای مرکزی و:دنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی
 دو،0  شوماره،03  دوره، مطالعاف برنامهریزی سکونتگاههای انسانی،)نوکنده شمرستان بندرگز
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