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چکیده
امروزه نتایج بررس ی ها حاکی از ای ن است که بیشتر پروژه هاا و فعالیات هاای بانا
جهان ی که در راستای تنوع بخشی اقتصادی در نواحی روستایی کشورهای جهان سوم
انجام داده است ،در جهت متنوع ساازی درآماههای غیر زراعا ی باوده اساتچ اراکاه
فعالیت های زراعی به علت محهودیت گسترش و نیز آسیب پذیر ی محیط طبی عای در
صورت فشار به آن و عهم تطابق انی ن شرای ط ی با اصول توسعة پای هار ،توان زیادی
در جهت تنوعبخشی نهارنه .ههف از این تحقیق ،بر رسی عوامل مؤثر بر تنوعبخشی
فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است و روستاهای مرزی شهرستان مریوان
به عنوان نمون ة موردی انتخاب شهه است  .این تحقیق از نظر ههف  ،کاربردی و روش
انجام آن توصیفی  -تحلیلی است .در این تحقیق  ،جامعة آماری ،روستاهای شهرستان
مریوان می باشه .روستاهای واقع در فاصلة  98کیلومتری از مرز بین المللی عارا باا
___________________________
تاریخ دریافت 9911/82/82 :

تاریخ تصویب9088/80/89:
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توجه ت أ ثیرپذیری بالای آن ها از مرز ،به عنوان نمونه در نظر گرفته شه که بار اساا
فرمول  92 ، n ر وستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بنهی شاهه
از میان آن ها انتخاب شه .جهت تعیین تعهاد خانوارهاای نموناه از فرماول کاوکران
استفاده شه که براسا

آن ،پ رسش نامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیاع

شااه .بااه منظااور بررساای و تجزیااه و تحلیاال اطلاعااات ،از نمودارهااای توصاایفی و
آزمون هاای تای اساتیودنت ،فریاهمن اساتفاده شاه  .عوامال ماؤ ثر در متناوعساازی
فعالیت های اقتصادی  ،در اهار دست ة اقتصادی  ،اجتماعی  ،طبی ع ی و موقعیات مارزی
طبقهبنهی شه  .میانگی ن رتبه برای عوامل فو به ترتیب برابر با 9 /89 ، 8 /80/ ، 8 /99
و  8/01بهست آمه  .عوا مل اجتماعی ،اقتصادی ،توان های محیطی و موقعیات مارزی
در متنوع سازی فعالیت های اقتصادی منطقه ت أ ثیر داشته که از باین آن هاا ،تاوان هاای
محیطی و موقعیت مرزی بیش از ساایر عوامال وعوامال اقتصاادی و اجتمااعی در
متنوع سازی اقتصاد روستایی منطقه نقش دارنه.
کلیدواژهها :توسعة پایهار روستایی  ،اقتصاد روستایی  ،تنوع بخشی ،مرز ،مریوان.
 .4مقدمه

در رویکرد معیشت پایهار ،بر متنوعساازی فعالیاتهاای اقتصاادی روساتاها بسایار تأکیاه
ماایشااود وااتااهیما ،8898 ،9ص 8 .و دی داف ای دی ،8882 ،ص 8 .تنااوع بخشاایهن بااه
معیشت روستاییان بهعنوان فراینهی تعریف شهه است که خانوار روساتایی دارای گزیناههاای
مختلفی از فعالیتهای اقتصادی و درآمهی ،جهت بهبود کیفیت زنهگی هساتنه .متناوع باودن
فعالیتهای اقتصادی روستا با رفع مانع اصلی توسعة روستاییچ یعنی فقار ،منجار باه پایاهاری
نظام روستایی میشودچ اراکه انعطافپذیری و تاابآوری بیشاتر روساتاییان را در مواجاه باا
رونههای ناگهانی و فشارهای اقتصاادی ،اجتمااعی و طبیعای باه هماراه دارد .باه طاور کلای
تنوعبخشیهن به اقتصاد روستایی ،زمینهها و امکانهای بیشتری را جهت تغییر شرایط ناپایهار و
در حال زوال با شرایط پایهار و افزایش فرصت هاا فاراهم مایآورد والایس ،9111 ،8ص. 0 .
1. Chandima & DFID
2. Ellis
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تنوع بخشیهن به اقتصاد روستاها در واقع حرکت در مسیر اصل اساسی رویکرد توسعة انساانی
استچ اراکه به افزایش و آزادی قهرت انتخاب روستاییان و توانمناهی آنهاا خاتم مایشاود
ومور  ،8899 ،9ص  . 80.ببینگتن 8و ، 8898معتقه اسات کاه دلیال اصالی اینکاه وضاعیت
معیشتی روستاییان در سطح نازلی است ،عهم توانایی آنها در دفاع و حفظ دارایایهایشاان در
برابر بحرانها است و این امر مستلزم تهارک و ایجاد منابع جهیه امرار معاش اسات وکارا ،9
 ،8899ص . 3 .متنوعسازی اقتصاد روستایی و منافع حاصل از آن ،زمینهساز جلب مشاارکت
و مسئولیتپذیری مردم محلی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و مشارکتهاای سیاسای،
اجتماعی در کوتاهمهت و بلنهمهت میشود و بهین ترتیب ،در کنار رفاع فقار اقتصاادی ،فقار
فرهنگی هم از بین مایرود ووارن ،8888 ،0ص ،8 .نقال از محماهی و شاهبازی ،9911 ،ص.
 . 902گراه پیشینة سیاستهای متنوعسازی اقتصاد روستایی به لحاظ اسنادی به برنامة ششام
قبل از انقلاب بر می گردد ،لیکن آثار سیاستهای مذکور را میتوان در برناماههاای اول و دوم
پس از انقلاب ردیابی نماود ،باه نحاوی کاه افازایش نسابی درآماه روساتاییان باا توجاه باه
متنوعسازی اقتصادی در مناطق روستایی با تأکیه بر توسعة بخشهای غیرکشاورزی را یکای از
برناماههاای مهام خاود قاارار داده اسات وکاریمزاده ،ولاایی و منااافی آ ر ،9911 ،ص. 998 .
روستاهای کشور به علت اتکای شهیه بر کشاورزی و درآمههای حاصل از آن و نهاشتن منابع
اشتغالی و درآمهی غیر از کشاورزی ،دارای اقتصااد ضاعیف و آسایبپاذیری هساتنه .بخاش
کشاورزی به علت محهودیت و غیرقابل افزایش بودن مقهار زمینها ،امکان افازایش درآماهی
انهانی نهارد و لذا جستوجو جهت پیها کردن منابع درآمهی دیگر باا توجاه باه تاوانهاا و
موانع هر منطقه از کشور ،جهت تنوعبخشی اقتصادی به اقتصاد روستایی بارای افازایش تاوان
نگهداشت جمعیت روستا و به عبارتی پایهاری جمعیت روستایی ،ضروری باه نظار مایرساه
وعنابستانی ،طیبنیا ،شایان و رضوانی ،9919 ،ص. 22 .

1. Morse
2. Bingten
3. Krug
4. Warren

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

988

شمارۀ سی و ششم

یکی از مناطق مرزی کشور که از دیربااز باا محرومیاتهاای زیاادی روبارو باوده اسات،
شهرستان مریوان است .به علت مارزی باودن ایان شهرساتان ،روساتاهای مارزی آن تااکنون
تأثیرات مختلفی را از مرز پذیرفتهانه .این تأثیرات در اناواع مختلفای واقتصاادی ،سیاسای و...
بوده است .در این مناطق به علت رشه جمعیت و افزایش روزمرۀ نیروی جوان روساتایی ،روز
به روز بر میزان بیکاران روستایی افزوده شهه و از طرف دیگر باه علات افازایش باار تکفال،
میزان درآمههای روستاییان محهودۀ مورد نظر در فعالیتها ،بسیار پایین استچ لاذا روساتاییان
قرار گرفته در این محهوده ،از موقعیت ساکونتگاههاای خاود براساا

وضاعیت و مشاکلات

موجود ،استفادۀ عقلایی کرده و به فعالیت در قااا پرداختهانه .تنها سیاست دولت نیز در ایان
میان ،صرفاً انسهاد فیزیکی مرز و ایجاد تههیهات مختلف مالی و جاانی بارای ایان روساتاییان
فقیر و عهم داشتن شغل و درآمه کاافی باوده اساتچ لاذا جساتجو بارای یاافتن راهکارهاای
جاایگزین باارای اشااتغال و درآماه روسااتاییان ایان محاهوده در جهاات پایاهاری جمعیات و
نگهداشت جمعیت باقی مانهه ،به شهت ضاروری باه نظار مایرساه .در ایان راساتا رویکارد
متنوعسازی فعالیتهای اقتصاد روستایی بهعنوان راهکاری مفیه کاه بسایاری از ساازمانهاای
بینالمللی از جمله بان

جهانی و اغلب نظریهپردازان توسعه در راساتای کااهش اثارات ایان

ساختار و در ااراوب الگوی توسعة پایهار بر آن تأکیه دارنه ،در جهت جایگزینی با فعالیات
قااا کالا که به شهت کاهش یافته و نیز فعال نمودن دیگر بخشهای اقتصادی در روستاهای
این منطقه پیشنهاد میشود .این رویکرد یکی از مهمترین استراتژیهاای ارائاهشاهه در جهات
کاهش اثرات منفی ناشی از ناپایاهاری در ابعااد مختلاف محیطای ،اقتصاادی و اجتمااعی بار
فضاهای روستایی و در ااراوب الگوی توسعة پایهار است .با توجه به تأثیرات منفی قاااا
بر اقتصاد روستاهای مرزی این شهرستان و نیز بر کل کشور و نیز با توجاه باه عاهم تناوع در
فعالیتهاای اقتصاادی سااکنان روساتایی ایان شهرساتان ،در جهات کااهش قاااا و ارائاة
جایگزینی برای آن و در کنار آن ،برای افزایش درآمه و اشتغال ساکنان روساتایی ایان منطقاه،
راهبرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی جهت رفع یا تعهیل این مشکلات ارائاه شاهه اساتچ
لذا ههف این تحقیق ،شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل ماؤثر در متناوعساازی فعالیاتهاای
اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان است.
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 .2پیشینۀ تحقیق

بررسیها حاکی از این است که بیشتر پروژهها و فعالیتهای بان

جهاانی کاه در راساتای متناوع

سازی در کشورهای جهان سوم انجام داده است ،در جهت متنوعساازی درآماههای غیرزراعای باوده
استچ ارا که فعالیتهای زراعی به علت محهودیت گسترش و نیز آسایبپاذیری محایط طبیعای در
صورت فشار به آن و عهم تطابق انین شرایطی با اصول توسعة پایهار ،توان زیاادی در جهات متناوع
سازی نهارنه.
امینی و همکاران و ، 9088در پژوهش خود با عناوان «ارزیاابی تاأثیر موقعیات مارزی بار
پایهاری توسعه در نواحی روستایی ،مورد مطالعه :مناطق روستایی بخاش مارزی بَام پشات از
توابع شهرستان سراوان» به این نتیجه رسیهنه که سطح توسعهیافتگی  20درصاه از روساتاهای
مورد مطالعه متوسط و کمتر بوده و اقتصاد مارزی باا وجاود نقاش پررنگای کاه در معیشات
خانوارهای جامعة مورد مطالعه داشته ،تأثیری در توسعة روستاها نهاشته است .به علاوه ،انجاام
فعالیتهای اقتصادی مرزی رابطة معنیدار معکوسی با امنیت مبادله و دساتر پاذیری داشاته
است .نجفی کانی و ، 9912در پژوهش خود با عناوان «ااالشهاا و تنگناهاای توساعة اقتصاادی در
نواحی روستایی ،مورد :روساتاهای بخاش داشالی بارون شهرساتان گنباهکاوو » ،نقااط ضاعف و
االشهای توسعة اقتصادی در روساتاهای مارزی منطقاة ماورد مطالعاه را در اهاار دساته وعامال
طبقهبنهی کرده است .مهمترین االش توسعة اقتصادی روستاهای مارزی را باه ترتیاب ااالشهاای
زیستمحیطی ،نهادی ،اجتماعی و زیرساختی تحلیل کرده که مجموعاً  20/91درصه از واریاانس کال
را تبیین میکنه .بهار ،یوسافی و حمازه زاده و ، 9912در مقالاة خاود باا عناوان «نقاش متناوعساازی
فعالیتهای اقتصادی در توسعة پایهار روستایی ،نمونة موردی :روستای خانقاه مهابااد» باه ایان نتیجاه
رسیههانه که با وجود فضاهای تجاری و تنوع آنها در روستای خانقاه ،میتواناه در اقتصااد روساتایی
تنوع ایجاد کرده و به کلیهی برای پایهاری روستای خانقاه تبهیل گردد .تقهیسای ،کرمشااهی وشاایان
و ، 9910در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی رویکرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در دساتیابی باه
توسعة پایهار روستایی مطالعة موردی بخش مرکزی شهرستان درهشاهر» باه ایان نتیجاه رسایهنه کاه
متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در نواحی روساتایی مایتواناه پایاهاری ساکونتگاههاا و در نتیجاه
توسعة پایهار روستایی را تقویت کنه .توکلی ،احمهی و فاضل نیا و ، 9911در پژوهش خود باا عناوان
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«تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی وبررسی ماوردی :روساتاهای شهرساتان سردشات » ،نشاان
دادنه که بین عوامل جغرافیایی هماننه شیب زمین ،دسترسی سطح آموزشی ،نزدیکی به ناوار مارزی و
الگوی معیشت روستاییان مرزی منطقه رابطة معناداری وجود دارد که الگوی معیشتی خاصای را بارای
روستاهای منطقه ایجاد کرده است .فعالیت بازاراههای مرزی همچنین باعث ایجاد اشاتغال مساتقیم و
غیرمستقیم وحمل و نقل بار و مسافر ،عملیات باارگیری و  ...مرزنشاینان گردیاهه کاه ساهم اشاتغال
غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مساتقیم مایباشاه .کاریم زاده ،ولاایی و مناافی آ ر و ، 9911در
مقالهای با عنوان «نقش تنوعبخشی به فعالیتها در پایهاری اقتصاد روستایی ومطالعة ماوردی :دهساتان
مرحمت آباد میانی ،شهرستان میانهوآب » به این نتیجه رسایههاناه کاه تناوعبخشای باه فعالیاتهاای
اقتصادی موجب افزایش فرصتهای شغلی ،زمینههای اشتغال ،انگیازه جهات بهباود وضاعیت کاار و
افزایش سرمایهگذاری و کاهش مهاجرتهای روستایی گردیاهه اسات .سجاسای قیاهاری ،صاادقلو و
شکوری فرد و ، 9911در مقالهای با عنوان «سنجش سطح داراییهای معیشتی در منااطق روساتایی باا
رویکرد معیشات پایاهار ومطالعاة ماوردی :روساتاهای شهرساتان تایبااد » نتیجاه گرفتناه کاه ساهم
داراییهای اجتماعی در مقایسه باا ساایر دارایایهاا در باین روساتاهای ماورد مطالعاه بیشاتر اسات.
داراییهای انسانی نیز در رتبة آخر قرار گرفته تا نشانی بر مهاجرت نیروی فعال انساانی روساتا باشاه.
مهمترین پیشنهاد پژوهش نیز متنوعسازی اقتصاد روستاهایی است که دارای سطح دارایایهاای اناهک
بوده و همچنین تلاش در زمینة بکارگیری این داراییها و حفظ آنها مای باشاه .کریمای و دهکاردی
و ، 9910در پژوهشی با عنوان «بهرهبرداری از مراتع و لزوم متناوعساازی معیشات روساتایی ومطالعاة
موردی :شهرستان ماهنشان » به این نتیجه رسیههانه که باغداری ،زنبورداری ،پارورش زنباور عسال و
آبزیپروری از طریق آموزش و ترویج روستاییان ،راهکارهاای جاایگزین و یاا مکمال فعالیاتهاای
دامپروری برای ارتقای سطح داراییها و معیشت روستاییان منطقة مورد مطالعاه مایباشاه و رهیافات
این امر نیز کاهش فشار بر منابع طبیعی و جلوگیری از ههر رفت سرمایههای معیشتی و طبیعی اسات.
شهرکی و شریف زاده و ، 9919در پژوهشای باه ارزیاابی جایگااه آبازیپاروری در معیشات پایاهار
روستاییان شهرستان زاههان پرداختنه .نتایج پژوهش آنها نشان میدهه کاه کشااورزی اناهکارکردی
و متنوع مبتنی بر آبزیپروری ،موجاب پایاهاری و افازایش دارایایهاای اجتمااعی ،انساانی و ماادی
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معیشتی کشاورزان آبزیپرور در مقایسه با سایر کشاورزان شهه اسات و در واقاع تناوع بخشایهن باه
فعالیتهای کشاورزی ،بهبود سطح معیشت روستاییان را به دنبال داشته است.
پیرا  ،بوتنارنکو ،ماسوتی و ویتواری9و ، 8889در پژوهش خود با عنوان «خارده مالکاان پاس از
شوروی بین کارآفرینی در کشاورزی و تنوعبخشی ،راهبردهای معیشتی در روساتاهای مولاهاوی» باه
این نتیجه رسیهنه که دو دستة دهقانان و کشاورزان کارآفرین در دو دهة اخیر تمایل به تنوعبخشی باه
فعالیتهایشان در خارج از مزرعه دارنه ودهقانان و کشاورزی را به ی

تجارت تماام وقات مناساب

تبهیل کردهانه وکشاورزان کارآفرین  .ممون ،علی و خلیل 8و ، 8888در مقالة خاود باا عناوان «عوامال
تعیین کننهۀ تنوعبخشی به درآمه در روستاهای مساتعه سایل پاکساتان» باه ایان نتیجاه رسایهنه کاه
خانوارهایی که تعهاد اعضای نسبتاً بالاتری از درآمه دارنه و آنهایی که تحت سرپرساتی اعضاای مارد
یا تحصیلکرده قرار دارنه ،به احتمال زیاد دارای درآمه متنوعتری هستنه .همچناین ،در خاانوادههاایی
که تحت سرپرستی اعضای پسر تحصیلکرده و اعضای مسن تحصیلکرده قرار دارناه ،تناوع بیشاتری
نسبت به خانوادههای تحصیلنکرده وجود دارد .آبیام ،داگونگا و اهیکپور 9و ، 8888در پاژوهش خاود
با عنوان «متنوعسازی درآمهی در فعالیتهای غیرزراعی روساتایی :پیاماههای آن بار رفااه کشااورزان
خرده مال

و بکارگیری فناوریهای کشاورزی در غنا» به این نتیجه رسیهنه کاه کاه تناوع درآماه در

مزرعه ،احتمال بکارگیری فناوری Zai -وفناوری کشاورزی را افزایش میدهه و به سود قابال توجاه
رفاه خانگی کم

میکنه .بنابراین ،آنها پیشنهاد میکننه که فعالیتهای خهمات تارویج کشااورزی و

سازمانهای مستقر در کشاورزی و FBOافزایش یابهچ زیرا آنهاا باعاث تناوع درآماه غیرکشااورزی
میشونه ،در نتیجه سرمایهگذاری در فناوریهای افازایش بهارهوری و Zaiو رفااه خانوارهاا افازایش
مییابه .نگوین 0و ، 8890در پژوهشی با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصااد متناوعساازی محصاولات در
روستاهای ویتنام» با استفاده از ی
در مقیا

تابع فاصلة ورودی ،به این نتیجه رسیه که بازده کمی افازایش یافتاه

در تولیه محصولات متعهد ویتنام مشهود است .علاوه بر ایان ،افازایش تولیاه بارنج باعاث

کاهش استفادۀ کم از نهادهها برای تولیه سایر محصولات میشود .مکمل خروجی قابال تاوجهی باین
1. Piras, Botnarenco, Masotti, Vittuari
2. Memon, Ali, Khalil
3. Abbeam, Dagunga, Ehiakpor
4. Negvin
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تولیه برنج و سایر محصولات یافت میشود وتأثیر تنوع در کشت  .دمورگر ،فاونییر و یانا  9و، 8898
در تحقیقی با عنوان «تصمیمات خانوارهای روستایی در راساتای تناوعبخشای درآماهی :شاواههی از
ی

شهرستان در شمال ااین» ،دسترسای باه زماین ،سارمایه ،جنسایت و سان را از عوامال اصالی

تصمیمگیری ساکنان روستایی برای متنوعسازی درآمههایشان در این منطقه میداننه.
 .3روششناسی تحقیق
 .4 .3روش تحقیق

این تحقیق براسا

ههف ،از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصایفی -تحلیلای

است .ههف از این تحقیق ،شناسایی و تحلیل مهمتارین عوامال ماؤثر در تناوع فعالیاتهاای
اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان است .جامعة آمااری ایان تحقیاق ،روساتاهای
شهرستان مریوان میباشه که با توجه به بررسیهای میهانی در منطقة ماورد مطالعاه و مراجعاه
به مرزهای کشور عرا و نیز مطالعات قبلی نگارنهه مبنی بار میازان تاأثیرات مارز و تاأثیرات
قااا بر روستاهای شهرستان مریوان و همچنین با توجاه باه یکهسات نباودن دهساتانهاای
شهرستان مریوان از نظر رابطه با مرز و یکسان نبودن تأثیرپذیری آنها از مرز ،مشخص شه که
میزان این تأثیرات در روستاهای قرار گرفته در فاصلة  98کیلومتری مرز عرا  ،اشمگیر باوده
و به نوعی از این فاصله به بعه با توجه به افزایش فاصله و کاهش دسترسی روستاییان به مرز،
تأثیرات مرز بسیار کم می شودچ لذا از میاان روساتاهای شهرساتان ،روساتاهای واقاعشاهه در
فاصلة  98کیلومتری از مرز بینالمللی عرا  ،بهعنوان نمونه در نظر گرفتاه شاه .ایان محاهوده
دارای  08روستای مسکونی و جمعیت آن نیز  1391خانوار و  83119نفار اسات ومرکاز آماار
ایران . 9921 ،شکل شمارۀ  ،9نمایانگر موقعیت روستاهای قرارگرفته در فاصلة  98کیلاومتری
از مرز میباشه.

1. Demurger, Fournier and Yang
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شکل  -4نقشۀ موقعیت روستاهای قرارگرفته در فاصلۀ  41کیلومتری از مرز عراق در شهرستان
مریوان
مأخذ :نگارنهگان9911 ،

تعهاد روستاهای قرارگرفته در فاصلة  98کیلاومتری از مارز باینالمللای عارا  ،شاامل 03
روستای مسکونی است .جمعیت کل این روستاها 9101 ،خانوار و  93089نفر میباشاه .پاس
از مشخص کردن روستاهای قرار گرفته در فاصلة  98کیلومتری از مارز و 03روساتا  ،نموناه-
گیری از میان این روستاها شروع میشود .با توجه به محاسبات در فرمول  ، n و باا ضاریب
دقت  8/92از بین  03روستا 92 ،روستا بهعنوان نمونه انتخاب
شهنه.
و9

n
n
1
N

n
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با مشخص شهن حجم نمونه 92 ،روستای نمونه از جامعة کل و 03آباادی انتخااب شاه.
پس از تعیین حجم نمونه ،آبادیهای نمونه به طور تصاادفی و باا روش قرعاهکشای انتخااب
شهنه .جهت روایی پرسشنامهها از نظرات کارشناسان مرتبط استفاده شه و با توجه به نظرات
آنها ،اصلاحات لازم در پرسشنامهها صورت گرفت .همچنین ،جهت پایایی پرسشنامه ،ابتاها
 91پرسشنامه به صورت پیشآزمون میان نمونهها در روستاهای مورد مطالعه توزیع و تکمیال
شه .در نهایت پس از انجام اصلاحات لازم ،عهد  8703برای آزمون آلفای کرونباخ بهست آماه.
براسا

فرمول کوکران تعهاد نمونهها 998 ،بهست آمه .بر این اسا  ،ابتها تعهاد خانوارهاای
از روساتاهای نموناه باا توجاه باه

هر روستا مشخص شه و سپس تعهاد نمونهها بین هر ی

تعهاد خانوار آنها توزیع شه .البته در روستاهایی که تعهاد نمونهها بسایار کمتار باود ،جهات
افزایش میزان اطمینان و دقت تحقیق ،تعهاد نمونهها به  990خانوار افزایش داده شه .در نهایت
برای تمام روستاهای نمونه ،تعهاد نمونهها محاسبه و در جهول  9ارائه شه .به منظاور بررسای
و تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از آزمون هاتی استیودنت ،فریهمن و از نرمافازار SPSSو ،Excel
در راستای پاسخگویی به سؤال تحقیق استفاده شهه است.
جدول  -4روستاهای نمونه ،تعداد نمونهها از هر روستا و نمونۀ کل
مأخذ :یافتههای تحقیق9913 ،
ردیف

روستا

تعداد خانوار و درصد

تعداد نمونه

نمونۀ اصلاح شده

9
8
9
0
1
3
0
2
1
98
99
98
99
90
91

قامیشله
محمهه
بناواله
میرآباد
کانی سفیه
گویله
هانه شیخان
خاو
خانم کن
بایوه
دره وران
برده رشه
بیلو
احمهآباد
خانم شیخان

 09و 870درصه
 08و 873درصه
 09و 870درصه
 38و 970درصه
 19و 970درصه
 09و 871درصه
 88و 970درصه
 28و 179درصه
 08و 873درصه
 90و 870درصه
 08و 079درصه
 912و 9870درصه
 988و 071درصه
 2و 871درصه
 0و 871درصه

2
2
2
99
99
2
0
93
2
2
99
92
89
971
971

98
98
98
99
99
98
98
93
98
98
99
92
89
1
1
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ردیف

روستا

تعداد خانوار و درصد

تعداد نمونه

نمونۀ اصلاح شده

93
90
92
جمع

سیاناو
ساوجی
سردوش
 92روستا

 939و 98درصه
 809و 90درصه
 988و 9270درصه
9388

99
19
12
998

99
19
12
990

 .1مبانی نظری تحقیق

رویکرد متنوعسازی یکی از رویکردهای توسعة پایهار روستایی است که یکی از مهمتارین
استراتژیهای ارائهشهه در جهت کااهش اثارات منفای ناشای از ناپایاهاری در ابعااد مختلاف
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر فضاهای روستایی و در ااراوب الگوی توسعة پایهار است.
در این نظریه بارای پایهارساازی اقتصااد روساتایی و توساعة پایاهار ،وجاود تناوع ،یکای از
ضروریات جوامع مختلف قلمهاد شاهه و رعایات ایان اصال ،ثباات و پایاهاری سااختارهای
اقتصادی را تسهیل خواهه نمود وعنابستانی ،طیبنیا ،شایان و رضوانی ،9919 ،ص. 19 .
تأثیرات متنوعسازی فعالیتهای اقتصاد روستایی در دستیابی به توسعة پایاهار در ساه بعاه
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است .در بعه زیستمحیطی معمولااً گفتاه مای شاود کاه
افراد فقیر ،مهمترین علت تخریب زیستمحیطی هستنهچ زیرا این افراد در موقعیات اساتفاده از
منابع طبیعی به شکل پایهار نیساتنهچ زیارا عوامال اجتمااعی ،اقتصاادی و دماوگرافی در ایان
نواحی ،فقرا را به سمت منابع محیط زیستی سو میدهه که موجب تخریب بیشتر مای شاود
ومادولو ،8889 ،9ص . 998 .عقیهه بر این اسات کاه فقار روساتایی موجاب تخریاب محایط
زیست از سوی فقرا میشود و تخریب محیط نیز مجهداً منجر به آسیبپاذیری بیشاتر فقارای
روستایی و فقیرترشهن آنان خواهه شهچ زیرا اکوسیستمهای تخریبشهه و کیفیتهای ضاعیف
منابع طبیعی ،مانع اجرای استراتژیهای معیشتی ارزشمنه میشونه وهنجسهیج  ،8880 ،ص.
 . 991لذا تخریب محیط زیست ممکن است منجر به تشهیه فقر شود کاه دور باطال فقار باا
فراینه تلة فقر را تکمیل میکنه و فقرا بهعنوان افرادی که دارای افقهای زمانی کوتاهی هستنه،
منافع آتی ناشی از حفاظت را فهای ضرورت معیشت و اجتنااب خاود از گرسانگی در زماان
حال خواهنه نمود وفروزانی و کشااورز ،9922 ،ص . 1 .برایات ،داویاس ،جانوساکی ،لااو و
1. Madulu
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سوابق این استراتژی را برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بررسی نموده و با

اشاره به اینکه خانوارهای روستایی در کشورهای توسعهیافته 98-91 ،درصه کل درآماه خاود
را از منابع خارج از مزرعه تأمین می کننه ،رابطة مثبتی میان تنوع فعالیتهاا باا ساطوا بالااتر
درآمه خانوارهای روستایی ،بهرهوری بالاتر در فعالیتهای کشاورزی ،درآمه ،ساطح آماوزش،
کیفیت دسترسی به زیرساختها و خهمات ،خهمات سازمانی ،فرصتهاای ایجادشاهه توساط
سیاستهای محلی ،منطقهای و ملی و دسترسی به اعتبارات و خهمات مالی یافتاهاناه وبرایات،
داویس ،جانوسکی ،لاو و پیر  ،8888 ،9ص. 89 .
فعالیتهای متنوع میتواننه پایهاری فراینه توسعه در مناطق روستایی را از طار مختلفای
تحت تأثیر قرار دهنه .اول آنکه این فعالیتها ،تقاضا برای زماین کشااورزی و فشاار بار روی
زمین را در مناطق فقیر کاهش میدهنه .در نتیجه انین فعالیاتهاایی مایتوانناه در گسساتن
ارخة معیوب فقر ،بهرهبرداری بیش از حه از زمین و تخریب اکولوژیکی نقش مؤثری داشاته
باشنه .دوم آنکه درآمههای حاصل از این بخشها میتواننه باه طاور اشامگیری درآماه کال
خانوار روستایی را افزایش دهنه و به تبع آن ظرفیت سرمایهگذاری در فعالیتهای کشااورزی
را بالا ببرنه .همچنین ،اینگونه درآمهها موجب تعهیل بی ثباتی درآمهی روستاییان مایشاود و
به آنها توانایی اقتبا

برخی تکنولوژیهای کشاورزی مفیه ،توأم با ریس

آنکه اینگونه درآمهها اغلب ی

را میدهاه .ساوم

منبع برای پسانهاز است که نقش مهمی را در امنیات غاذایی

ایفا میکنه .خانوارهای روساتایی کاه باه درآمهشاان از طریاق شارکت در فعالیاتهاای غیار
کشاورزی تنوع میبخشنه ،معمولا ًًتوانایی بیشتری برای غلبه بر شوکهای منفی پیها میکنناه
وازکیاوایمانی ،9920 ،ص 930 .نقال از یاساوری و جاوان ،9910 ،صاص89 .و . 80باا ایان
توضیحات میتوان گفت که رویکرد متنوعسازی با تنوعبخشی به اقتصاد روساتایی در ناواحی
مرزی ،ضمن به بالفعل رسانهن قابلیتها و تاوانهاای ایان منااطق ،موجاب افازایش درآماه،
اشتغال ،حفظ محیط زیست ،تقویت تابآوری اجتماعی و در نهایت توساعة پایاهار روساتایی
در نواحی روستایی مرزی خواهه شهچ لذا در این تحقیق ،رویکرد متنوعسازی بهعنوان رویکرد
پیشنهادی برای نواحی روستایی مرزی مطرا شهه است.
1. Bright, Davis, Janowski, Low & Pearce
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 .5یافتههای تحقیق
 .4 .5ویژگیهای پاسخگویان

از میان  990پاسخگو 990 ،نفر مرد و  90نفر نیاز زن هساتنهچ لاذا بیشاتر پاساخدهناهگان،
و 10/1درصه مرد هستنه .همچنین کمترین سن پاسخدهنهگان برابر با  91سال و بیشاترین آن
برابر با  29سال و متوسط سن پاسخدهنهگان برابر با  09/99سال میباشه .سطح ساواد بیشاتر
پاسخدهنهگان و 93/2درصه مقطع راهنمایی میباشه و کمترین میزان را تحصیلات دانشگاهی
با  879درصه تشکیل میدهه .همچنین ،عهم تنوع در اشتغال و اقتصاد سااکنان ایان منطقاه باا
توجه به جهول شمارۀ  ،8کاملا مشهود است.
جدول  -2تعداد و درصد پاسخدهندگان به تفکیك شغل
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
شغل

فراوانی

درصد فراوانی

کشاورزی
خهماتی
قااا
بیکار
مجموع

800
00
91
9
990

8/28
99/8
0/1
8/9
8/988

 .2 .5میزان وابستگی به فعالیتهای تجاری غیررسمی(قاچاق)

با توجه به فاصلة نزدی

روستاهای نمونه از مرز بینالمللی و کردستان عرا  ،قاااا کالاا

از زمانهای گذشته تاکنون به اشکال و روشهای مختلف ،در این منطقه رواج داشاته اسات و
موجب بروز تأثیرات مختلفی بر زنهگی و معیشت ساکنان آن شهه اسات .یکای از مهامتارین
تأثیرات قااا بر زنهگی این مردم ،افازایش درآماه ،ایجااد اشاتغال و کااهش بیکااری و نیاز
وابستگی آنان به این فعالیت بوده است .هماکنون که مرز بساته شاهه اسات ،موجاب کااهش
شهیه قااا کالا و به تبع آن ،ایجاد تأثیرات مختلفی بر زنهگی آنها شهه است .پاساخگویاان
در مورد میزان وابستگی به قااا در زمانی که مرز بسته نشهه بود و این فعالیت رواج داشت،
نظرات مختلفی را ابراز نمودهانه که در شکل شمارۀ  9آمهه است .بیشاتر پاساخگویاان و30/9
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درصه در گذشته ،زمانی که مرز بسته نبود ،میزان بسیار زیادی از درآمهشان وابسته به فعالیت
قااا کالا بوده است و این نشاندهنهۀ تأثیرات مهم این فعالیت بر زنهگی و معیشت آناان در
گذشته بوده که امروز به علت انسهاد مرز و بهون ارائة جایگزین ،به شهت مورد تههیاه قارار
گرفته استچ لذا لزوم متنوعسازی فعالیتهای آنان جهت جایگزینی با ایان فعالیات و افازایش
اشتغال و درآمه آنان به شهت ضرورت دارد.

شکل  -2میزان وابستگی به فعالیتهای تجاری غیررسمی(قاچاق) در زمانی که مرز بسته نبود
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

 .3 .5عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در روستاها

عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی منطقه با توجه باه مطالعاات اکتشاافی در
منطقه ،نظر کارشناسان و مردم محلی و شاخصهای تحقیق در اهار دستة اقتصادی ،اجتماعی،
طبیعی و موقعیت مرزی طبقهبنهی شه که در نهایت برای روساتاها ،یا
میزان توانهای تنوعبخشی در روستاهای نمونه براسا
هر ی

از عوامل فو به تفکی

آمهه است.

طبقاهبناهی از نظار

نظرات پاسخگویان ارائه شه .میاانگین

روستا و نیز به طور کل آمهه است کاه در جاهول شامارۀ 9
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جدول  -3میانگین عوامل مؤثر در متنوعسازی به تفکیك هریك از عوامل در روستاها و در کل
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
روستاها

براسا

عوامل
طبیعی

موقعیت مرزی

اقتصادی

اجتماعی

برده رشه

9710

0791

9729

9783

محمهه

9781

0

973

8719

خاو

973

0783

9799

9799

هانه شیخان

9788

972

973

9792

میرآباد

9709

0792

9798

978

بناواله

9711

973

9739

9732

خانم کن

971

972

9730

9719

دره وران

9709

9710

9731

9703

بیلو

9730

9713

970

9799

ساوجی

9720

9720

9738

9732

کانی سفیه

9718

9719

9711

972

سردوش

9722

9711

9733

9701

بایوه

0789

1

9

9722

خانم شیخان

0790

072

970

9711

سیاناو

9722

0729

9780

9720

احمهآباد

0798

072

970

9711

گویله

971

973

9719

9731

قامیشله

9730

973

973

9719

میانگین مجموع

9701

0781

9719

9718

جهول  ،9روستاها با توجه به توانهایشان در زمیناههاای مختلاف ،میاانگینهاای

مختلفی را در عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی کسب کردهاناه .مثلااً در عامال
موقعیت مرزی ،روستاهایی میانگینهای بالاتر را به خاود اختصااص دادهاناه ومانناه روساتای
بایوه ،خانم شیخان و سیاناو که در فاصلة نزدیکتری از مرز قرار دارنه و عکس ایان موضاوع
در روستاهای با فاصلة بیشتر از مرز ،صاد است .همچنین ،باا توجاه باه مارزی باودن کلیاة
روستاهای مورد نظر ،مشاههه میشود که میانگین هیچکاهام از  971پاایینتار نیسات کاه ایان
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موضوع ،درجة اهمیت این عامل را نشان میدهه .همچنین ،با توجه به یکهست بودن روستاها
از نظر طبیعی ،مشاههه میشود میانگین هیچکهام از روستاها وبه جز یا

روساتا  ،در عوامال

طبیعی کمتر از  971نبوده و مشابه هم میباشنه که این نیز تأییه اهمیات بالاای ایان عوامال در
متنوعسازی فعالیاتهاای اقتصاادی در روساتاهای ماورد مطالعاه اسات .عوامال اجتمااعی و
اقتصادی در رتبههای بعهی میزان تأثیر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی این روستاها ،قرار
می گیرنه .به علاوه ،میانگین کلی در عوامل طبیعی  ،9701در موقعیت مارزی  ،0781در عوامال
اقتصادی  9719و عوامل اجتماعی  9718است .بر این اسا  ،به ترتیب عامل موقعیت مارزی و
عوامل طبیعی بیشترین میانگین را دارد که نشاندهنهۀ بالا بودن توانهای منطقه باهویاژه در دو
عامل کرشهه نسبت به دیگر عوامل است.
در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته میشود کاه عوامال موجاود وتاوانهاای محیطای،
موقعیت مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی  ،در جهت متنوعسازی فعالیتهاای اقتصاادی باه
اه میزان مؤثرنه .برای این کار شاخص میانگین برای عوامل بیانشهه محاسبه مایگاردد و در
مرحلة اول با میانة نظری  9مقایسه میشود و ههف از انجام این کار ایان اسات کاه مشاخص
شود نمرۀ کهام امکانات از متوسط بیشتر است و در مرحلة دوم شاخص میانگین محاسبهشاهه
با میانة نظری  0مقایسه میگردد تا مشخص شود نمرۀ کهام عوامل بیشتر است .باا انجاام ایان
رونه شاخصهای برتر شناسایی میشونه که در هر ی

از گروههای مرباوط باه خاود شاامل

توانهای محیطی ،موقعیت مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،قرار میگیرنه .برای این منظاور
از آزمون تی استیودنت استفاده میشود که در آن به مقایسة میانگین با عهد ثابت پرداختاه مای
شود .فرضیة آزمون به صورت زیر میباشه.

که در آن ،میانگین امکانات موجود در روستا میباشه.
بنابراین در صورتی که فرضیة صفر و

رد شود ،به این مفهوم است که توانهای مطارا

شهه در روستا جهت متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی تأثیری متوسط به بالا دارد .لازم به کار
است در صورتی فرضیة صفر رد میشود که همزمان دو شرط زیر برقرار باشه:
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نتایج آزمون تیاستویهنت برای امکانات متناوعساازی فعالیاتهاای اقتصاادی در جاهول
شمارۀ  ،0نشان داده شهه است.
جدول  -1نتایج آزمون تی استیودنت برای توانهای(قابلیتها) تنوعبخشی فعالیتهای اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
عوامل

8/888

08/1
08/2

توان(قابلیت)

طبیعت بکر و زیبا

0/03

8/33

آب و هوای مناسب

0/00

8/39

8/888

دارا بودن محیطی آرام و سالم

0/08

8/08

8/888

91/0

جنگلهای زیبا جهت گسترش فعالیتهای گردشگری

9/82

9/90

8/888

0/1

وجود منابع آبی کافی برای کشاورزی

0/82

8/08

8/888

99/3

وجود منابع آبی برای پرورش آبزیان و گسترش شیلات

8/00

9/89

8/888

-9/1

8/09

8/11

8/888

-1/8

وجود دریااة زریبار جهت گردشگری ،صیادی و ...

9/83

9/10

8/181

8/0

وجود مراتع نسبتا مناسب برای پرورش دام

0/00

8/32

8/888

91/0

وجود خاک مناسب و حاصلحیز در اراضی کشاورزی

0/18

8/08

8/888

91/2

0/92

8/09

8/888

90/0

8/18

9/93

8/888

-0/1

موقعیت جغرافیایی مناسب روستا

0/83

8/00

8/888

83/9

وجود نیروی کار جوان و فعال

9/33

8/01

8/888

91/9

دسترسی به نیروهای متخصص و با تجربه در مریوان

8/19

8/21

8/989

-9/1

زمستانی

وجود زمینهای شیبدار و مناسب جهت ایجاد و
گسترش باغات
وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون
توتفرنگی

اجتماعی

استاندارد

داری ()Sig

میانگین

وجود کوهستانها جهت گردشگری و انجام ورزشهای
طبیعی

انحراف

سطح معنی

آماره t
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عوامل

توان(قابلیت)

مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاودامهاری و
...
وجود آداب و رسوم و فرهن

محلی در منطقه جهت

گردشگری
وجود زیرساختهای مناسب در روستا جهت فعالیتهای
اقتصادی
اقتصادی

دسترسی آسان به شهر مریوان و بازارهای آن
وجود حجم مناسب محصولات باغی و دارای قابلیت
تبهیل
نزدیکی به بازارهای مناسب وعرا جهت عرضة

موقعیت

محصولات کشاورزی

مرزی

دسترسی به مرز و بازاراة مرزی جهت صادارت
محصولات تولیهی

شمارۀ سی و ششم
انحراف

سطح معنی

استاندارد

داری ()Sig

0/19

8/20

8/888

99/8

9/99

9/83

8/81

9/1

9/31

8/18

8/888

81/9

9/13

8/11

8/888

90/1

9/09

8/11

8/888

90/0

0/82

8/08

8/888

82/9

9/00

9/98

8/888

0/9

میانگین

آماره t

با توجه به جهول  ،0نمرۀ اکثر امکانات موجود به جز "وجاود مناابع آبای بارای پارورش
آبزیان و گسترش شایلات" " ،وجاود کوهساتانهاا جهات گردشاگری و انجاام ورزشهاای
زمستانی" " ،وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون توت فرنگی" و "دسترسای
به نیروهای متخصص و با تجربه در مریوان" ،از متوسط بیشتر است و در همة آنهاا میاانگین
محاسبهشهه از میانة نظری  9بیشتر بوده و همچناین ساطح معنایداری آزماون و ، sigاز 8/81
کمتر و مقهار آمارۀ  tعهدی بزرگتر از صفر میباشه .بناابراین ،باا اطمیناان  11درصاه فرضایة
صفر رد میشود و از نظر آماری میتوان گفت که میانگین اکثار امکاناات موجاود وباه جاز "
وجود منابع آبی بارای پارورش آبزیاان و گساترش شایلات" " ،وجاود کوهساتانهاا جهات
گردشگری و انجام ورزشهای زمستانی" " ،وجود مزیت نسبی منطقاه در کشات محصاولاتی
اون توت فرنگی" و "دسترسی باه نیروهاای متخصاص و باا تجرباه در مریاوان وباا ساطح
معناداری بالای  " 8781در روستا جهت متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی ،تأثیری متوساط باه
بالا دارد .همچنین ،سطح معنیداری آزمون و sigدر گویههای"وجاود دریاااة زریباار جهات
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گردشگری ،صیادی" و " دسترسی به نیروهای متخصص و باتجربه در مریاوان از  8/81بیشاتر
شهه است و به عبارت دیگر معنادار نیستنه .نمودار مربوط به میانگین بهست آماهه بارای هار
ی

از عوامل مربوط به آنها در شکلهای 1 ،0 ،9و  3مشاههه میشود .مواردی کاه باا رنا

قرمز مشخص شهه میانگین کمتر از  9دارنه.

شکل  -3مقایسۀ میانگین توانهای محیطی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

شکل  -1مقایسۀ میانگین موقعیت مرزی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
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شکل  -5مقایسۀ میانگین توانهای اقتصادی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

شکل  -6مقایسۀ میانگین توانهای اجتماعی منطقه
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

با انجام مراحل فو  ،شاخصهای برتر و مؤثر در هار یا

از عوامال طبیعای وتاوانهاای

محیطی  ،موقعیت مارزی ،عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوعساازی اقتصااد روساتایی
مشخص گردیه .در ادامه با استفاده از آزمون رتبهبنهی فریهمن به بررسی رتبة اهمیات در هار
ی

از عوامل طبیعی ،موقعیت مرزی ،عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوعساازی اقتصااد

روستایی پرداخته میشود .فرضیة آزمون رتبهبنهی فریهمن با توجه به فرضیة ماورد آزماون در
این پژوهش به صورت زیر میباشه.
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 :H0نمیتوان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه اولویاتبناهی انجاام
داد.
 :H1میتوان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقاه اولویاتبناهی انجاام
داد.
لازم به کر است که منظور از عوامل مؤثر ،عوامل طبیعای وتاوانهاای محیطای  ،موقعیات
به این مفهوم است کاه مای

مرزی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی میباشه .رد فرضیة صفر و

توان بین عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه اولویتبنهی انجام داد .پاس از رد
فرضیة صفر جهت اولویتبنهی عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی از مقادیر مرباوط
به میانگین رتبهها استفاده خواهه شه .نتایج آزمون در جاهاول شامارۀ  1و  3نشاان داده شاهه
است.
جدول  -5نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،

بر اسا

آماره خی دو

سطح معنی داری ()sig

918/00

8/888

جهول  ،1مقهار آمارۀ خی دو برابر با  918/00میباشه و سطح معنیداری آزماون

برابر با  8/888است که از  8/89کمتر میباشه .بنابراین ،با اطمیناان  11درصاه فرضایة

رد

میشود .به عبارت دیگر ،میتوان بین عوامل ماؤثر در متناوعساازی اقتصااد روساتایی منطقاه
اولویتبنهی انجام داد .به منظور اولویتبنهی عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصااد روساتایی از
مقادیر مربوط به میانگین رتبهها در جهول شمارۀ  ،3استفاده میشود.
جدول  -6میانگین رتبۀ عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق9911 ،
عوامل مؤثر در متنوعسازی اقتصاد روستایی

میانگین رتبه

موقعیت مرزی
توانهای محیطی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی

9/89
8/01
8/99
8/80
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مطابق جهول  ،3میانگین رتبه برای عوامل "موقعیت مارزی" و "تاوانهاای محیطای" باه
ترتیب برابر با  9/89و  8/01میباشه که از سایر عوامل در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه،
بیشتر است .بنابراین ،میتوان گفت توانهای محیطی و موقعیت مرزی ،بایش از ساایر عوامال
وعوامل اقتصادی و اجتماعی در متنوعسازی اقتصاد روساتایی منطقاه نقاش دارناه و فرضایة
تحقیق تأییه میشود.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

اصولاً فعالیت اکثر روستاییان کشور ،کشاورزی است .عهم وجود تنوع در فعالیتها ،یکی از ویژگی
های این ساختار اقتصادی است .عهم وجود تنوع در فعالیتهای اقتصادی روستاییان را میتوان یکی از
عوامل بسیار مؤثر در وجود بیکاری فزاینهه ،کمبود درآمه ،مهاجرت روستاییان به شهرها ،پاایین باودن
میزان تولیه ،عهم استفادۀ بهینه از منابع و مشکلات دیگار دانسات کاه در نهایات موجباات ناپایاهاری
روستاها را فراهم میکنه .روستاهای مرزی شهرستان مریوان ،با توجه به قرارگیری در نزدیکی مرز بین
المللی عرا  ،دارای ویژگیهای خاصی است که با دیگر نقاط روستایی متفااوت اسات .فعالیاتهاای
اقتصادی این روستاها همچنان سنتی باقیمانهه و تنوع انهانی در آنها مشااههه نمایشاود .از گذشاته
تاکنون نیز با توجه به مرزی بودن این منطقه ،ساکنان روستایی آن به شکلهای مختلف به فعالیت قااا
کالا مشغول بوده و از این طریق به کسب درآمه پرداختهانه .طی سالهای اخیار ،باا توجاه باه تشاهیه
کنترل مرزها در کشور و انسهاد فیزیکی مرز این منطقه ،میازان قاااا کالاا باه شاهت پاایین آماهه و
پیامههایی ماننه بیکاری و کاهش شهیه درآمههای ساکنان روستایی این منطقه را به دنبال داشته است .با
توجه به اینکه جایگزینی برای این فعالیت غیرمجاز تعریف نشهه است ،باعث ضعیفتر شاهن اقتصااد
روستاییان شهه است .این ساختار ضعیف اقتصادی موجب شهه است کاه روساتاییان ایان منطقاه باا
مشکلات عهیهه ای مواجه شونه که در نهایت میتوانه موجب کاهش جمعیت این روساتاها و تخلیاة
بسیاری از روستاهای این منطقة مرزی شود .به طور معمول ،تخلیة نواحی مرزی از جمعیت ،نااامنی را
به دنبال داشته که اثرات آن حتی در سطح ملی نیز قابل مشاهه خواهه بودچ لذا با توجاه باه باروز ایان
مسائل ،راهبرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی بهعنوان راهبردی مناسب که بسیاری از انهیشامنهان و
سازمان های بینالمللی از جمله بان

جهانی بر آن تأکیه میکننه ،جهت تغییر این ساختار اقتصاادی و
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حرکت به سمت توسعة پایهار اقتصادی در روستاهای این منطقه پیشنهاد میشود .نتایج تحقیق حااکی
نشان میدهه:
 شغل اکثر پاسخگویان ،کشاورزی است که این نشاندهنهۀ غلبة بخاش کشااورزی در اشاتغال واقتصاد این منطقه و پایینآمهن شهیه فعالیت قااا تحت تاثیر انسهاد مرز است.
 مشخص شه که تنوعبخشی به فعالیتهاای اقتصاادی در روساتاهای منطقاه ،موجاب افازایشفرصتهای شغلی شهه و در صورت ادامه این رونه ،موجب بهبود اشتغال روستایی خواهه شه.
 در نهایت ،عوامل مؤثر در متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی ،در اهار دستة اقتصادی ،اجتمااعی،طبیعی و موقعیت مرزی طبقهبنهی شه که در نهایت برای روستاها ،ی
در متنوعسازی در روستاهای نمونه براسا

طبقهبنهی از نظر عوامل ماؤثر

نظرات پاسخگویان ارائه شه .میانگین رتبه بارای عوامال "

موقعیت مرزی" و "توان های محیط" به ترتیب برابر با  9/89و  8/01بهست آمه که از سایر عوامل در
متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه ،بیشتر است .بنابراین ،میتوان گفت توانهاای محیطای و موقعیات
مرزی ،بیش از سایر عوامل وعوامل اقتصادی و اجتماعی در متنوعسازی اقتصاد روستایی منطقه نقاش
دارنهچ لذا لزوم توجه به این عوامل و برنامهریزی برای آنها و نیز توجه بیش از پیش به ایان منطقاه باا
توجه به اهمیت مناطق مرزی و لزوم حفظ جمعیت این مناطق جهت افزایش امنیت منطقه و کشور ،به
شهت ضروری به نظر میرسه .نتایج تحقیق با تحقیق پیرا  ،بوتنارنکو ،ماساوتی و ویتاواری و8889
که اشاره کردهانه که کشاورزان تمایل به متنوعسازی فعالیتهایشان در خارج از مزرعه دارنه ،همخوانی
داردچ ارا که در منطقة مورد مطالعاه نیاز روساتاییان باا کااهش درآماه کشااورزی ،باه فعالیاتهاای
اقتصادیشان ،تنوع دادهانه .همچنین ،با توجه به اینکه تنوعبخشی در فعالیتهاای افتصاادی در منطقاه
باعث افزایش فرصتهای شغلی شه ،با نتایج تحقیق کریمزاده ،ولایی و منافی آ ر و 9911که اشاره
کردهانه تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش فرصتهای شغلی شهه است ،هامخاوانی
دارد .در ادامه پیشنهادهای لازم ارائه می شود:
 -9بهبود راههای ارتباطی منطقه بهویژه راه مرز بینالمللی باشما جهت صادرات محصولات.
 -8ارائة آموزشهای فنی و حرفهای ،ترویجی ،غیرزراعی و  ...به روستاییان بارای ایجااد تناوع در
فعالیتهای اقتصادی و بهرهگیری از روشهای نوین.
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 .9گسترش فعالیتهای گردشگری و ایجاد زیرساختهای مناسب برای آن بهویژه در زمینة طبیعت
گردی و گردشگری فرهنگی.
 -0توجه بیشتر دولت در برنامههای پنجسالة توسعه و اختصاص بودجة جهاگانه به مناطق مرزی.
 -1ارائة تسهیلات و وامهای مختلف به روستاییان این منطقه جهت تنوعبخشی به فعالیتهایشان.
 -3ایجاد و تقویت تشکلهای تعاونی در این روستاها با توجه به عهم حضاور ایان تشاکلهاا در
آنها.
 -0توجه به گسترش فعالیتهای صنایع دستی وماننه گیوه بافی در روستاهای منطقه.
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