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  چکیده
 درآمـد منبـع تـرین رکـن اقتصـادي و بزرگتـرینموجب زوال مهم ،آبی در جوامع روستاییاي محیطی مانند کمهبروز بحران

بیکاري افـزایش یافتـه و اقتصـاد روسـتایی ناپایـدار  ،شود. با از بین رفتن کشاورزيروستایی یعنی بخش کشاورزي می خانوارهاي
 يداریـو پا یطـیمح هـايرا جهت مقابلـه بـا بحـران هاتیبه فعال سازيتنوعم کردیرو توسعه، پردازاننظریه اغلب ،شود. امروزه می

 هافعالیت بخشیتنوع به بررسی نقش این پژوهش،دانند. و این رویکرد را الزمه اقتصاد پایدار می دکننیم شنهادیپ ییاقتصاد روستا
 آوريجمـع منظور به است، تحلیلی -توصیفی ستفادها مورد روش کاربردي، پردازد و از لحاظ هدفروستایی می اقتصاد پایداري در

 دهسـتانِ ،تحقیـق ایـن مکـانی قلمـرو شـد. استفادهمحدودة مورد مطالعه  میدانی در پیمایش و اي کتابخانه مطالعات از اطالعات
 انجام براي ساده تصادفی گیرينمونه اساس بر و کوکران شدة اصالح فرمول طریق از خانوار دهستان 136 .میانی است آبادِمرحمت
 اي، همبسـتگی و تحلیـل مسـیر)تک نمونهآمار توصیفی و استنباطی (تی از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت شدند. انتخاب تحقیق
 درصـد آلفـا 01/0آباد میـانی در سـطح بین تنوع اقتصادي و پایداري اقتصادي در دهستان مرحمتنتایج نشان داد،  .شد استفاده

میـزان پایـداري  ،که با افزایش تنوع اقتصـادي در سـطح روسـتاهاي مـورد مطالعـهطوريهوجود دارد، ب داريمعنیو رابطۀ مثبت 
مربوط به شاخص اشـتغال بـا میـزان سازي اقتصاد روستایی متنوعکلی  بیشترین اثر یابد و همچنین،اقتصادي آنها نیز افزایش می

هاي اقتصادي در محـدوده بخشی به فعالیتتنوعباشد. ) می097/0میزان () و کمترین اثر کلی مربوط به شاخص تولید با 597/0(
صورت خود جوش توسط روستاییان در اثر کاهش سطح آب دریاچه اورمیه اتفاق افتاده است، موجـب افـزایش همورد مطالعه که ب

خـدماتی و افـزایش زمینـۀ در  هاي اشتغال، انگیزه جهت بهبود وضعیت کـار و فعالیـت، میـزان اشـتغال هاي شغلی، زمینهفرصت
 شده است. و کاهش مهاجرت جوانان روستایی در محدوده مورد مطالعه گذاريسرمایه

  
  آباد میانی. روستایی، پایداري اقتصادي، مرحمتتنوع بخشی، اقتصاد  :هاي کلیدي واژه

  
  

  1مقدمه
توسعه در کشورهاي در حال توسعه  بررسی تجربه

ات متعدد در این زمینه و مطالعدهۀ اخیر در طی چند 
هـایی کـه در اکثـر کشـورهاي دهد که تالشنشان می

جهان سوم براي دستیابی به توسعه صورت گرفتـه نـه 
فقـر همـه جانبـه را جلـوي اند، تنها تاکنون قادر نشده

هاي اشتغال کامل را فراهم سازند، بلکـه گرفته و زمینه
است:  در اکثر موارد به پدید آمدن مسائل زیر انجامیده

                                                   
  valaei1365@gmail.com      نویسنده مسئول:*

-تسریع روند مهاجرت از روستاها بـه شـهرها، حاشـیه
هایی از جمعیت، تنزل کامل بخش نشینی و محرومیتِ

شــهرهاي بــزرگ بــه حومــۀ کیفیــت زنــدگی، تبــدیل 
هاي مسکونی اقشار فقیر جامعه و گسترش فقر و  محله

پدیــد آمــدن و تــداوم چنــین  زیســت.نــابودي محــیط
ود؛ یکـی کمبـود شـمسائلی از دو نوع کمبود ناشی می

 يهـا) و دیگـرامکانات اجتمـاعی (ضـعف زیـر سـاخت
ضعف اقتصادي است. کمبود درآمد روستاییان ناشی از 
افزایش جمعیت روستاییان، بیکـاري (کامـل، فصـلی)، 

وري پایین افراد و منابع، عـدم جـذابیت روسـتاها بهره
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گذاري، سطح پایین تحصـیالت، نامناسـب براي سرمایه
... است (فراهانی و کار در روستاها ووبودن فضاي کسب

  ). 5 :1390حسینی، حاج
موارد مذکور از عوامل تاثیرگذار بر توسعه نیافتگی 
اقتصادي روستاها است کـه در مـواقعی باعـث تخلیـه 

شود و براي آن بایـد چـارهروستاها و ناپایداري آنها می
هـاي مختلـف نشـان داده اي اندیشیده شود. پـژوهش

 چـارچوب امـروزه در کـه رویکردهایی از یاست که یک
روســـتایی و پایـــداري اقتصـــاد  پایـــدار توســـعۀ

 رویکـرد، باشـدمـی گاههـاي روسـتایی مطـرح سکونت
 اسـت (محمـدي »اقتصـادي هايسازي فعالیتمتنوع«

اقتصــاد  بــه بخشـیتنــوع .)55 :1393یگانـه و والئــی، 
، توســـعۀ انســـانی هـــايشـــاخص رشـــد، روســـتایی

 حفـظ، هـاگفتمـان و هـافرهنـگ امـلتع، زایی اشتغال
 پـیش مسـائل از، پایـدار توسـعه تحقق و زیستمحیط

 اعتقـاد. )33 :1392اسـت (والیـی،  کنونی جهان روي
 و ثبـات اسـاس و شـالوده، تنـوع کـه است این بر کلی

، گـردد تـرمتنـوع سیسـتمی اندازه هر و است پایداري
 هـايمکـان در و زمـان طـول در آن پویایی و پایداري
 در بلکـه، درونـی هـايتـنش مقابل در تنها نه مختلف
 و جـوان( گـرددمـی حفـظ نیز بیرونی هايتنش مقابل

  .)1 :1390، همکاران
یکی به عنوان اقتصادي  تنوعِ از سوي دیگر اهمیتِ

 .)Piramoon, 2014: 712هاي جهـان امـروز (چالشاز 
درصـد  70 هکـ بدانیمکه  گرددزمانی بیشتر آشکار می

 Christiaensen etروستایی هسـتند ( ،اي جهاناز فقر

al., 2013: 4 (هـايجایی که زندگی تنهـا بـه فعالیـت 
 :1392محمـدي، کشاورزي بستگی دارد (پناهی، ملـک

هاي کاهش فقر از طریـق اجراي استراتژي ). بنابراین2
هاي اشتغال مولد در منـاطق روسـتایی افزایش فرصت

 عمــده اســتاي ضــروري بــوده و یــک چــالش توســعه
  ).43 :1392(والیی، 

هـا بـه فعالیـتسازي پیشینۀ سیاست متنوعگرچه 
ششــم قبــل از انقــالب بــر  ه برنامــۀلحــاظ اســنادي بــ

تـوان در گردد. لـیکن آثـار سیاسـت مـذکور را مـی می
یـابی نمـود. بـه هاي اول و دوم پس از انقالب ردبرنامه

افزایش نسبی درآمد روستاییان بـا ایجـاد و «نحوي که 

هاي هاي اشتغال و تأمین در آمد بخشتنوع در فرصت
هـاي از سیاست» هاي روستاییغیرکشاورزي در محیط

اشـتغال غیرکشـاورزي بـا  ۀایجـاد زمینـ«اول و  برنامۀ
هـاي تأکید بر ایجاد نواحی صـنعتی و اسـتقرار کارگـاه

هاي اساسی برنامـه دوم از خط مشی» صنایع روستایی
چهارم  ). برنامۀ1 :1390یخی، ش ،آذربوده است (منافی

ـــالب ( ـــد از انق ـــه 1388 -1384بع ـــه ب ـــز توج ) نی
هاي اقتصادي در مناطق روسـتایی سازي فعالیت متنوع

هـاي غیرکشـاورزي را یکـی از با تأکید بر توسعه بخش
هاي مهم خود قرار داده (سازمان برنامه و بودجه، برنامه
ــوع69 :1388 ــه فعالیــت و افــزایش ) و تن بخشــی ب

کشاورزي به هاي شغلی و درآمدي در بخش غیر رصتف
عنوان اهداف کلی و راهبردي براي توسعه روسـتایی و 

). لـزوم 65 :1390عشایري اشاره شده است (رضـوانی، 
موجـب  ه این امر هم بـه ایـن دلیـل اسـت کـهتوجه ب

هــاي شــغلی غیرکشــاورزي در منــاطق  بهبــود فرصــت
در رفـاه  و همین طـور تـاثیر مهمـیشود میروستایی 

)Demurger et al., 2010: 33) و کـاهش فقـر (Che 

Mat et al., 2012: 270 .خانوارهـاي روسـتایی دارد (
 را کشــاورزي ناشــی از محصــوالت خطــرات همچنــین

 رو را پــیشِ بیشـتري هــايگزینـه دهــد ومـی کـاهش
 شـکل بـه را اجتمـاعی نظـام بازده ،نهایت در و نهد می

 کنـدمـی تقسـیم ،آن یحیـات اجـزاي بین تريعادالنه
)Mayser, 2003: 20(  و عامل اصـلی پایـداري اقتصـاد

روستایی، توانمندي روستائیان و نظام تولیـد روسـتایی 
هـاي حاصـل از تغییـر و در برابر قـدرت بـازار، چـالش

ــازار و مخــاطرات محیطــی  Santos and( تحــوالت ب

Barrett, 2010: 1794( اقتصـاد پایـدار اسـت  و الزمـۀ
  ).42 :1392 (والئی،

» هاي اقتصـاديسازي فعالیتمتنوع« راهبردِ اتخاذِ
 ،آباد میـانی شهرسـتان میانـدوآبدر دهستان مرحمت

اي اسـت. زیـرا بـا عنایـت بـه العـادهداراي اهمیت فوق
 شــرقیحاشــیه جنــوب در مــذکور اســتقرار دهســتان

 زیستمحیط حساس بسیار منطقه در و میهورا دریاچه
 خشـک تـاثیر تحـت شـدتهبـ اخیر هايسال طی که

آبـی و و بحران کم گرفته اورمیه قرار دریاچه آب شدن
کاهش راندمان تولید محصوالت کشـاورزي در منطقـه 
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متنـوع« راهبرد اتخاذمورد مطالعه افزایش یافته است. 
که نیـاز آبـی کمتـري » هاي اقتصاديسازي به فعالیت

ي دیگر دارند یا اصال ندارند و همچنین با توجه به مزایا
 سـاززمینـه ،توانـدمـی خـود کارکردهـاي طریق از آن

، افزایش درآمد روسـتاییان، سکونت و معیشت پایداري
ــداري اقتصــاد  ــاجرت، فقــر و پای ــاري، مه کــاهش بیک

. به همین باشد یکوتاه زمان مدت درروستایی و غیره 
پردازان توسعه روستایی باید  مردان و نظریهجهت دولت

اساسی داشته باشند. در همین راسـتا به این امر تاکید 

بخشی بـه ارزیابی اثرات تنوع این پژوهشمسئله اصلی 
ها در پایداري اقتصـاد روسـتایی ایـن دهسـتان فعالیت

اسـت: تنـوع ایـن پرسـش گویی به بوده و در پی پاسخ
 در پایـداري اثراتی اقتصادي چه يهافعالیت به بخشی

ــتایی دارد؟ ــواحی روس ــین اقتصــادي ن ــتا در هم  ،راس
مطالعـات مختلفــی در داخـل و خــارج کشـور در ایــن 
زمینه صورت گرفته است که به طور خالصـه بـه آنهـا 

  .)1(جدول  شوداشاره می

  
  زمینه موضوع مورد تحقیق در: مطالعات انجام شده 1 جدول

 نتایح پژوهش عنوان تحقیق  پژوهشگران

 همکاران و جوان
)1390(  

 در قتصاديا هايفعالیت سازيمتنوع نقش
 موردي مطالعه روستایی پایدار توسعه

  سمیرم نشهرستا

 شرایط مطالعه مورد منطقۀ در اقتصادي هايفعالیت در تنوع عدم
 است شده سبب ویژگی چنین داراي خانوارهاي براي را نامساعدي

هاي اقتصادي جهت بخشی به فعالیت تنوع  )1392والئی (
  تحقق توسعه پایدار روستایی

 05/0 سطح در آنها پایداري میزان و روستاها اقتصادي عتنو بین
  .دارد وجود داريمعنی رابطه 737/0 همبستگی ضریب با و آلفا درصد

زاده و میر لطفی علوي
)1392(  

نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگاري 
  روستائیان در مناطق روستایی

خانوارهاي فعال در بخش غیر زراعی نسبت به سایر خانوارهاي 
  باشند.روستایی در ارتباط با مقوالت مورد بررسی برتر می

محمدي یگانه و والئی 
)1393(  

 تحقق جهت روستاها اقتصاد به بخشی تنوع
  پایدار توسعه

 داريمعنی رابطه آنها پایداري میزان و اقتصادي روستاها تنوع بین
 سطح در اقتصادي تنوع افزایش با کهطوريبه. دارد وجود

 نیز روستاها از یک هر پایداري میزان مطالعه، وردم روستاهاي
  یابد.می افزایش

  )1393عینالی (
 در دوم هايخانه گردشگري نقش ارزیابی

  روستایی اقتصاد به بخشیتنوع

 زمانی دوره دو در داريمعنی تفاوت وجود بیانگر مطالعه نتایج
 بخشیتنوع هايمولفه در دوم هايخانه گسترش از بعد و قبل

  .است روستایی قتصادا

قاسمی و جوان 
)1393(  

 هايفعالیت بخشیتنوع رابطۀ تبیین
 روستایی مطالعۀ پایدار توسعۀ و اقتصادي

  مشهد شهرستان: موردي

 در اقتصادي هايبخشی به فعالیتنتایج تحقیق نشان داد، تنوع
 را روستایی هايگاهسکونت پایداري تواندمی روستایی نواحی

  .کند تقویت

Demurger  et al. 
(2010)  

Rural households' decisions towards 
income diversification: Evidence 

from a township in northern China  

هاي اقتصادي خود را براي بهره خانوارهاي روستایی فعالیت
هاي ایجا شده جدید در بخش غیر برداري هرچه بهتر از فرصت

و این امر تاثیر مهمی در توزیع درآمد و کنند کشاورزي تنظیم می
  رفاه خانوارهاي روستایی دارد

Lange et al. 
(2013) 

Spatial differentiation of farm 
diversification: How rural 

attractiveness and vicinity to cities 
determine farm households’ 

response to the CAP 

 هايفعالیت بخشی تنوع بر ،خشمکانی در دو بی فضای عوامل
. 2 روستایی؛ جذابیت. 1گذارد: تاثیر می شرق آلمان  در کشاورزي

  مزرعه موقعیت

Rid et al. (2014) 
Segmentation by motivation for 
rural tourism activities in The 

Gambia 

 بخشی تنوع براي راهکار مناسبی است گامبیا در گردشگري
 نشت کاهش با که، طوريهی روستایی بدر نواح اقتصادي

  آورد.می ارمغان به را روستایی اقتصاد اقتصادي، توسعۀ
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تـوان محورهـاي اساسـی مـورد طور خالصه می به
تاکید در مطالعات، در ارتباط با تنـوع بخشـی فعالیـت

نـواحی روسـتایی را در قالـب  هاي اقتصادي در توسعه
  موارد زیر مطرح نمود:

از توانـایی بـاال در  هـاال: ایـن فعالیـتایجاد اشـتغ -
جذب نیروي انسانی مازاد روستایی بر خوردار است 

شــهري  -هـاي روســتاو موجـب کــاهش مهــاجرت
 شود. می

سازي باعث گسـترش منـابع متنوع افزایش درآمد: -
درآمدي روسـتائیان و افـزایش درآمـد خانوارهـاي 

 شود.روستایی می
ــابعِ - ــر من ــار ب ــاهش فش ــۀ ک ــش  محیطــی: پای بخ

فشار ناشی ، چرخۀ باطل فقر را با کاهش غیرزراعی
نـابود ب و زمین در نـواحی روسـتایی، از تقاضاي آ

 ).132-131: 1390کند (جوان و همکاران، می
  

  مبانی نظري
هـا و سرلوحه تمامی برنامه ،امروزه موضوع پایداري

ولی، پور و شاههاي توسعه روستایی است (نوريفعالیت
ــدار ) جامعــۀ1990( 1نظــر کرومــر ). از64 :1390  ،پای

ـــه ـــه جامع ـــا اي نیســـت ک ـــوأم ب ـــدگی در آن ت زن
هاي زیست محیطـی، سـاکن و بـدون رشـد  محدودیت

هاي اي است که محدودیتجامعه ،باشد؛ بلکه بر عکس
هـاي  و شیوه ها دهد و به دنبال راهرشد را تشخیص می

). Coormer, 1999: 48جـایگزین بـراي رشـد اسـت (
و در اسـت وم پایداري بسیار گسـترده بـوده لیکن مفه

 کنـد،کانی در جوامع مختلف فرق میشرایط زمانی و م
از همین رو امکـان تسـري و تعمـیم برداشـت واحـد و 
خاصــی از پایــداري وجــود نــدارد (بــدري و افتخــاري، 

در آن » پایدار«). اهمیت بیش از اندازه واژه 10 :1382
» ماهیـت«ت است که اسـتمرار و پایـداري ایـن حرکـ

). لــذا 121 :1373باشــد (امینــی، فراینــد توســعه مــی
ماهیت فرایند توسعه پایدار روستایی از اقتصـاد پایـدار 

  روستاها نشأت خواهد گرفت.
اقتصاد روستایی به تولید در بخـش کشـاورزي و 
ــه آن، بخــش غیرکشــاورزي شــامل  صــنایع وابســته ب
                                                   
1. Coormer 

معادن، صنایع دستی، ساخت و ساز، تجـارت، حمـل و 
 ,.Haggblade et alنقل، خـدمات دولتـی و شخصـی (

شـود کـه موجـب درآمـدزایی ) گفته می1429 :2010
اقتصاد پایدار به تـداوم  شود.براي ساکنان روستایی می

هـاي و پایداري تولید و درآمد، مقاومت در برابر چالش
اقتصــادي، اجتمــاعی و طبیعــی اشــاره دارد (شــایان و 

بر این، پایداري اقتصـادي  ). عالوه73 :1391همکاران، 
ها در تعامل بـا محـیط معناي آن است که سیستم«به 

اقتصادي رقابت کننده و ماندگار باشند؛ هـر سیسـتمی 
که از نظر اقتصادي ماندگار نیست، هر اندازه که مـورد 

و از  زیسـتیمحـیطقبول جامعه، هماهنگ بـا الزامـات 
م توانـد تـداولحاظ سیاسی مورد حمایـت باشـد، نمـی

). اقتصـاد پایـدار، اقتصـادي 37 :1388(زاهدي، » یابد
است کـه فراینـد تولیـد و درآمـدزایی در آن در تمـام 

صورت مستمر جریان یابد (شـایان و هفصول و شرایط ب
). همچنـــین، پایـــداري نظـــام 77 :1391همکـــاران، 

به معنی تقویـت مبـانی « اقتصادي در مناطق روستایی
اقتصادي از نظر دسترسـی اقتصاد و دستیابی به امنیت 

به معیشت پایدار، در امور مستمر و بـا ثبـات، اشـتغال 
سودمند و منابع مالی قابل اتکـا و در نهایـت، فنـاوري 

بـرداري از منـابع مقتضی و همساز با محیط و بـا بهـره
). 10 :1389(قدیري معصوم و همکاران، » انسانی است

سـازي عامل اصلی پایـداري اقتصـاد روسـتایی، توانمند
روستاییان و نظام تولید روستایی، تنوع تولیـد و ثبـات 
قیمت محصوالت، رشد مداوم تولید، کنترل و مقاومـت 
در برابر عوامل مخرب طبیعی است (شایان و همکاران، 

ترین عواملی که در ایجاد پایـداري ). از مهم77 :1391
سیاسـت  ،مؤثرئ کاریسـتاقتصادي در روستاها بسیار 

  تصادي است.بخشی اقتنوع
اي از بـه مجموعـه» بخشی اقتصاديسیاست تنوع«

کـه از سـوي کـارگزاران دولتـی در قالـب  هايتصمیم
هـاي جدیـد هاي توسعه براي ایجاد انواع فعالیتبرنامه

متناسب با نیازها و توان جوامـع مختلـف در هریـک از 
گیـرد، اطـالق اقتصـاد صـورت مـی گانۀهاي سهبخش

» سیاست«). با حذف واژه 15 :1390شود (شیخی،  می
» بخشـی اقتصـاديسیاسـت تنـوع«از ابتداي ترکیـب 

هاي جـایگزین در و شـیوه بخشی به راههـامفهوم تنوع
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هـاي اقتصــادي و اجتمـاعی اطــالق مقابـل محــدودیت
شــود کـه در راســتاي پویـایی اقتصــادي خــانوار و  مـی

 ،بـه ایـن مفهـومبخشـی باشد. تنـوعبازساخت فضا می
نــدازي اشــتغال غیرکشــاورزي در روســتاها صــرفاً راه ا

هاي تولید و اشـتغال در بخـش نیست. بلکه تنوع شیوه
داري، کشاورزي (زراعت، باغـداري، دامپـروري، جنگـل

ماهیگیري، شکار و زنبورداري) و غیرکشاورزي (صنعت 
و ساختمان یا خدمات حمل ونقل، ارتباطات، توریسـم 

) را شامل داري، خدمات عمومی، شخصی دولتیو هتل
  شود.می

 مسـیرهاي تساوي و تعداد به اقتصادي بخشیتنوع
 دارد اشـاره هاي اقتصـادينظام در داخل انرژي جریان

ـــرد، اشـــاره65 :1385(فراهـــانی،  ـــن رویک ـــه ). ای  ب
ــره ــرداري به ــار وکســب  از ب ــاورزي ک  توســط غیرکش

توانـد مـی هااین فعالیت هاي روستایی دارد کهخانواده
 خـدمات نگهداري، و تعمیر خدمات مانند: هاییفعالیت

اي و غیـره باشـد حرفـه خـدمات تجارت، نقل، و حمل
ر عالوه بر این، بخش غیرزارعـی د .)41: 1392والیی، (

هـاي غیـر فعالیت مناطق روستایی عبارت است از همۀ
هــاي خــدمات و صــنعت در کشــاورزي کــه در بخــش

عه ها مجمواین بخش ،گیردمناطق روستایی صورت می
شـود کـه از هاي مختلف را شامل میناهمگنی از گروه

هاي سـنتی واحدهاي صنعتی پیچیده جدید تا فعالیت
گیـرد گـر روسـتایی را در بـر مـیتوسط یـک صـنعت

 ).73 :1392زاده و میر لطفی، (علوي
هاي اقتصادي سازي فعالیتاگر چه موضوع متنوع

اد از در کشورهاي در حال توسـعه از دیربـاز و در انتقـ
توان گفت در هاي رشد مطرح بوده است، اما میتئوري

هاي اخیر امري عرصه نظریات توسعه روستایی در دهه
 ). ایـدة51 :1390شود (جوان و حیدري، نو شمرده می

سـرعت  بـراي ابـزاري به عنـوان اقتصاد در بخشیتنوع
 بـه مختلـف سـطوح در اقتصـادي توسـعۀ به بخشیدن

 و رفـاه ارتقـاي در بسـزایی اهمیـت آید، کـهمی شمار
) و بـا 98 :1393دارد (عینـالی،  منطقـه اقتصاد امنیت

هـاي خانواده توجه به اینکه امروزه در مناطق روستایی،
بدون زمین و داراي زمین کشاورزي در همه جا جهـت 

هــاي بقــا و ادامــه زنــدگی خــود بــه شــدت بــه بخــش

 :Haggblade et al., 2010غیرکشاورزي وابسته است (

هــاي اقتصــادي ) و همچنــین، تضــعیف فعالیــت1429
سنتی در مناطق روستایی همچون کشاورزي، معـدن و 
جنگـل طـی چنــد دهـه اخیــر، جسـتجو و بکــارگیري 

هـاي اقتصـادي و راهکارهاي جدید جهت تقویت پایـه
هاي اقتصـادي در منـاطق روسـتایی را تنوع به فعالیت

 :Byrd et al., 2009( بیش از بیش ضروري نموده است

637.(   
 متکـی آن اقتصـاد که مناطقی در اقتصادي تنوع

(پـاپلی  دارد بیشـتري اهمیـت، اسـت واحـد کشـتِ بر
و با گذشت زمـان بـه  )224 :1387یزدي و ابراهیمی، 

 ,.Haggblade et alسرعت در حال رشد بـوده اسـت (

 هـايپایـه تقویـت بر عالوه ). این رویکرد،1430 :2010
 خواهـد روسـتاییان مهـاجرت از مانع، روستایی اقتصاد

 هـايفعالیـت انـواع انجـام سـاختار کردن شد و فراهم
 خواهد شهرها مشکالت کاهش سبب، تنها نه اقتصادي

 کیفیـت به نیز را روستایی زندگیِ کیفیت گردید، بلکه
 در کــرد و خواهــد همسـان و نزدیــک شــهري زنـدگی

 خواهـد روسـتایی توسـعۀ رونـد تسهیلِ موجب ،نهایت
) و همـین طـور 152 :1388طیعـی لنگـرودي، شد (م

تاثیر مهمی در کاهش فقـر و بهبـود رفـاه خانوارهـاي 
توزیــع ) و Che Mat et al., 2012: 270روسـتایی (

 :Janvry et al., 2005( درآمد در مناطق روستایی دارد

هـاي که، این مشاغل در بلند مدت، فرصتطوريه. ب)3
ع ساخته و آسـیبدرآمدي خانوارهاي روستایی را متنو

پــذیري درآمــد آنهــا را در برابــر نوســانات اقتصــادي و 
سـاختن دهد. به طـور کلـی متنـوعمحیطی کاهش می

تـوان نـوعی بیمـه غیرمسـتقیم هاي شغلی را میزمینه
وري براي امنیت درآمد روسـتاییانی دانسـت کـه بهـره

اندکی داشته و یا به علت حوادث طبیعی غیـر مترقبـه 
توسعه مشاغل غیرکشاورزي،  ،. در نتیجهاندآسیب دیده

 افزایش فقري است که در نتیجـۀعاملی بازدارنده براي 
کـاهش تولیــد سـرانه در منــاطق روسـتایی و افــزایش 

 :1388آیـد (ناصـري و همکـاران، بیکاري به وجود می
 روسـتایی، تولیـدات افـزایش طریـق همچنین، از). 48

 نیازهـاي تـأمین شـغلی، هـايفرصـت ایجاد وري،بهره
 اقتصـادي، هـايبخـش دیگـر بـا پیوند و ایجاد اساسی
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 روستایی و پایداري اقتصاد توسعۀ در مهم بسیار نقشی

بـه  Radpear, 2008کننـد (می ایفا )1روستایی (شکل 
  ). 36 :1387نقل از نصیري، 

  
  .مدل مفهومی تحقیق  :1شکل 

  
بخش غیرزراعی موجب تغییر ساختار  ترتیب،بدین

شود و باعث گسـترش وري اجتماعی میش بهرهو افزای
گسـترش نتیجۀ شود. در بازار محصوالت کشاورزي می

بخش غیرزراعی در نواحی روسـتایی اسـتراتژي بسـیار 
مهمی براي تغییـر سـاختار اقتصـادي دوگانـه فعلـی و 

زاده و ترویج مدرنیزاسیون روستایی خواهد بود (علـوي
 کنــونی، شــرایط در بنــابراین، ).73: 1392میرلطفــی، 

 جوامـع اقتصـادي دیگـر هـايفعالیـت توسعه به توجه
، )2 روسـتایی سازي نـواحی) صنعتی1مانند  روستایی،

) گسـترش 3 ،توسعه کشاورزي مدرن و تکمیلی صنایع
 :1381، مرادنــژاد و زادهشــریف(روســتایی  گردشــگري

) گسـترش 4، )58 :1393یگانه و والئـی، ، محمدي57
 )5 :1390حسـینی، راهـانی و حـاجایده کـارآفرینی (ف

  است.  ضروري
  

  روش تحقیق
و از لحـاظ  کـاربردي ،از لحـاظ هـدفاین پژوهش 

ــیفی ــات توص ــوع تحقیق ــت روش از ن ــی  -ماهی تحلیل
 از اطالعـات آوريجمـع منظـور شـود. بـهمحسوب مـی

. اسـت شـده میـدانی اسـتفاده و اي کتابخانـه مطالعات
 میـانی آبـادتمرحم دهستان ،تحقیق این مکانی قلمرو
ــن. اســت ــتان ای ــه 6 داراي دهس ــتاي جلگ اي در روس

در روسـتاهاي  باشـد.می اورمیه حاشیه جنوبی دریاچه
واحـد دامـداري  3احـداث دهۀ اخیـر این دهستان در 

ــدي صــنعتی،  8صــنعتی، نیمــه واحــد  12واحــد تولی
کارگاه فرش بافی در فیروزآباد،  1ساختمانی،  -تولیدي

 5هاي دامی و جمـع آوري شـیر، تولید فرآورد دواح 1

ــدي پوشــاك، چنــدین ســوپر  کارگــاه خیــاطی و تولی
داروخانــه دام پزشــکی و  1واحــد قصــابی،  3مارکــت، 

، تعمیرگـاه مغازه نان روغنی 2واحد نانوایی و  7طیور، 
و غیـره در  ، شـرکت بوجـاري عبـديو تعویض روغنی

بخشی اقتصـادي داشـته و سطح دهستان نشان از تنوع
کشاورزي نیـز تنـوعی از محصـوالت بـاغی و در بخش 

باشــد هـاي گذشــته بـارز مـیزراعـی نسـبت بــه دهـه
مشاهدات میـدانی  ؛1394آباد، (بخشدار بخش مرحمت

ین طبـق اعـالم بخشـداري و ). همچن1394نگارنگان، 
 خـانوار 1616در کل این دهستان از مجمـوع دهیارها 

 خانوار اقـدام بـه 212حدود  1390در سرشماري سال 
انـد کـه اکثـر آنهـا در سـطح اشتغال غیر زارعی کـرده

نـاب و اي دیگر در شهرهاي میاندوآب، بُدهستان و عده
(مصـاحبه بــا دهیارهــا،  باشــندمشــغول مـیچهـاربرج 

 طریـق از خانوار 128 خانوار حدود 212از  که ).1394
 ،سـاده تصـادفی گیرينمونه براساس و کوکران فرمول

. در همـین رابطـه و شـدند انتخـاب تحقیق انجام براي
اي نامههاي تحقیق، پرسشپرسشگویی به جهت پاسخ

خانوارهـا توزیـع شـد.  هـايسرپرستتدوین و در بین 
 بـه مربـوط سـنجه 22 و شـاخص 5نامه شامل پرسش

در  سـنجه 15و  )2(جـدول  پایداري اقتصاد روسـتایی
 شد تدوین هاي روستاییبه فعالیت بخشیرابطه با تنوع

ها بـا اسـتفاده از . پایایی ابزار گردآوري داده)3 جدول(
هـاي اشـتغال، آلفاي کرونباخ براي هریـک از شـاخص

ــرمایه ــد، س ــوعدرآم ــد و تن ــذاري، تولی ــه گ ــی ب بخش
، 663/0، 739/0ترتیــب  هــاي غیــر زراعــی بــه فعالیــت

ــه 769/0و  814/0، 738/0 ــد کــه نشــانگر  دســتب آم
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 باشـد.ها مـیقابلیت اعتماد ابزار براي هریک از شاخص
ها به روش کمـی و بـا اسـتفاده از داده تحلیل و تجزیه

اي، همبستگی تک نمونهآمار توصیفی و استنباطی (تی
  گرفت. مسیر) صورتو تحلیل

  

  (متغیر وابسته) در زمینه پایداري اقتصادي هاي تحقیقها و مولفه:  شاخص2جدول 
 پایایی سنجه شاخص ابعاد

پایداري 
 اقتصادي

 لاشتغا
هاي اشتغال، افزایش انگیزه جهت بهبود  ، افزایش زمینهجدید هاي شغلیایجاد فرصت

 وضعیت کار و فعالیت، افزایش میزان اشتغال در زمینه خدماتی
739/0 

 درآمد
افزایش میزان درآمد روستاییان، افزایش درآمدهاي متنوع و پایدار، افزایش میزان قیمت 

ي و افزایش قیمت مسکن و زمین در روستا، افزایش تنوع به کاالها و تولیدات محلی، پایدار
 منابع درآمدي روستاییان

663/0 

 سرمایه گذاري
انداز خانوارها،  میزان هاي پسدسترسی روستائیان به خدمات مالی و اعتباري، افزایش فرصت

 هاي غیر دولتیگذاريگذاري در مشاغل سنتی، میزان سرمایهسرمایه
738/0 

 تولید
سطح، متنوع شدن تولیدات دهستان،  واحد در تولید تغییر نوع تولید براي فروش، افزایش

  اقتصادي مبادالت حجم افزایش و توسعه، افزایش تولیدات غیر زارعی
814/0  

  .  1392فراهانی و همکاران،  ؛1393محمدي یگانه و والیی،  ؛1393عینالی،  ؛1393منبع: سجاسی قیداري و همکاران، 
  

  (متغیر مستقل) هاي تحقیق در زمینه تنوع اقتصاديها و مولفه:  شاخص3 جدول
  پایایی  سنجه  شاخص  ابعاد

تنوع 
  اقتصادي

تنوع بخشی در 
بخش 

  غیرکشاورزي

نسبت  افزایش شاغلین در بخش غیر کشاورزي، افزایش درآمد در بخش غیر کشاورزي،
ي، میزان تنوع در منابع درآمدي مند از منابع درآمدي متنوع غیر کشاورزخانوارهاي بهره

غیر کشاورزي، نسبت شاغلین در واحدهاي تولیدي فعال غیر کشاورزي، افزایش تعداد 
واحدهاي تولیدي فعال غیر کشاورزي، ایجاد درآمدهاي متنوع و پایدار غیر کشاورزي، 

هاي در فعالیت گذاريرضایت از درآمد خود در شغل غیر کشاورزي، افزایش سرمایه
، گسترش ایجاد صنایع دستی در روستاهاکشاورزي، گسترش گردشگري روستایی، غیر

تعداد  ، افزایشدر روستاها یکارگاه عیگسترش صناهاي براي ورزش و تفریح، مکان
ی (فروشگاه، خانه تعداد مراکز خدمات، افزایش واحدهاي تولیدي فعال غیرکشاورزي

  بهداشت و سوپر مارکت و غیره)

769/0  

  1390شیخی، ، 1393سمی و جوان، منبع: قا
  

 محدوده مورد مطالعه
 یشـمالقسـمت آبـاد میـانی در دهستان مرحمت
آذربایجـان  شرق استاندر جنوب شهرستان میاندوآب 

طبـق  ایـن دهسـتان .)2(شـکل  واقع شده است غربی
 باشـدمـیه روسـتایی ـنقطـ 6داراي  1390آمار سـال 

 ،ذشـتههـاي گطـی سـال .)1390مرکز آمـار ایـران، (
تــرین فعالیــت مــردم ســاکن در ایــن کشــاورزي مهــم

دهستان بوده است. ولی در طی یک دهه اخیر، در اثـر 
تـر از همـه هاي متوالی و کـم آبـی و مهـمسالیخشک

کشـاورزي ایـن دهسـتان  ،میهورا خشک شدن دریاچه
تحت تاثیر این مسائل قرار گرفتـه و دیگـر جوابگـویی 

سـاس مـردم ایـن نیازهاي مـردم نیسـت. بـر همـین ا
ــا و  ــاجرت خانواره ــوگیري از مه ــت جل ــتان جه دهس

صورت خودجوش و یا بـا هجوانان و ناپایداري روستاها ب

هـاي بخشـی در زمینـهاقـدام بـه تنـوع ،حمایت دولت
انـد. مختلف غیرکشاورزي که نیاز به آب ندارنـد، کـرده

 طـوربـهکه در سطح روستاها انجام شـده  یهایفعالیت
هـاي بـزرگ و خالصه عبارتند از: احداث سوپر مارکـت

کوچک، ایجاد تعویض روغنی با توجه به قـرار گـرفتن 
فـروش هـاي هدر جاده چهـاربرج بـه میانـدوآب، مغـاز

نـت، کارگاه تیرچه بلوك زنی، کافی ،یمصالح ساختمان
ــیلم ــاهعکاســی و ف ــرداري، کارگ ــاي شیشــه ب ــري، ه ب

بــافی، ي، فـرشســاز MDFســازي، خیـاطی، آلومنیـوم
ــروش دام  ــد و ف ــور، خری ــه دام و طی قصــابی، داروخان

شــاورزي (چوبــداري) و خریــد و فــروش محصــوالت ک
دوزي، کارخانــه لبنیــات و (دالالل)، ســاندویچی، پــرده

  ).4... (جدول هاي دامی وفرآورده
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 موقعیت دهستان مرحمت آباد شمالی  :2شکل  

  
  در روستاهاي نمونه جدید یا مشاغل هايالیتفعتعداد جمعیت، خانوارها و  :4جدول 

 روستاها  جمعیت  خانوار  در روستاهاي نمونه جدید یا مشاغل هايفعالیت
نت، عکاسی و کافی ،یفروش مصالح ساختمانهاي بزرگ و کوچک، مغازهاي سوپر مارکت

، سازي، خیاطیلومنیومآبري، هاي شیشهفیلمبرداري، تعویض روغنی، تعمیرگاه، کارگاه
MDF  ،کارگاه تیرچـه ،يجوشـکارسازي، فرش بافی، فروشگاه لوازم خانگی و پوشـاك
گـاو داري صـنعتی و عالفی (محل خرید فـروش گنـدم و تغذیـه دام و...)،  زنی،.بلوك
هاي خرید فروش ماشین و زمین،  فروشگاه ابزار نانوایی و نان روغنی، بنگاهصنعتی،  نیمه

پست بانک، قصابی، داروخانه دام، خرید و فروش دام ، (مصالح فروشی) آالت ساختمانی
  و خرید و فروش محصوالت کشاورزي (دالالل)، ساندویچی، پرده دوزي و غیره  (چوبداري)

 فیروزآباد 1646 359
 کردکندي 342 71
 اسالم آباد 874 196
  مرادخانلو  689  165
  فسندوز  2756  633

  قره قوزلو  733  192

  1394نگارنگان،  یدانیمشاهدات م، و آباد و دهیار و رئیس شوار دار بخش مرحمت، و مصاحبه با بخش1390ایران،  منبع: مرکز آمار
  

  هاي تحقیقیافته
نفــر از سرپرســتان خانوارهــاي  128حجــم نمونــه 

آبـاد میـانی دهستان مرحمت داراي اشتغال غیر زراعی
 3هاي فـردي و اجتمـاعی آنـان در جـدول بود. ویژگی

درصـد  2/95شـود. از لحـاظ جنسـیت داده مـی نشان
درصـد مجـرد و  8/8درصد زن،  8/4پاسخگویان مرد و 

ــتر  2/91 ــواد بیش ــطح س ــر س ــل و از نظ درصــد متاه

) داراي مدرك دیپلم بودند (جـدول 8/32پاسخگویان (
درصد خانوارها  6/7). از لحاظ اقتصادي درآمد ماهانه 5

ن فراوانـی میلیـون ریـال داراي بیشـتری 10تـا  7بین 
درصـد خانوارهـا کمتـر از چهـار  3/1هـا بـوده و پاسخ

 20میلیـون ریـال و  7 -4درصـد  1/71میلیون ریال، 
میلیـون ریـال درآمـد ماهانـه  12 -10درصد خانوارها 

  دارند.
  
  

  هاي فردي و اجتماعی و سطح سواد پاسخگویانویژگی :5جدول 
  تحصیالت  تاهل  جنسیت  شرح

  لیسانس و باالتر  فوق دیپلم  دیپلم  ابتدایی  سوادبی  متاهل  مجرد  زن  مرد
  3/15  6/6  8/32  7/19  5/25  2/91  8/8  8/4  95/2  درصد

  1393هاي تحقیق، منبع: یافته
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محاســـیۀ  از حاصـــل عــددي میـــانگین تحلیــل
 در ي اشتغال، درآمد، سرمایه گذاري و تولیدها  شاخص

 بـاال مبین پاسخگویان بین در پایداري اقتصاد روستایی
 شـاخص 2 در آمـده دسـت بـه میـانگین مقادیر بودن

) 3( مطلوبیــت نظــري میانــه از )درآمــدزایی و تولیــد(
از  کمتـر نیـز) سـرمایه و اشتغال( شاخص 2 باشد و می

 بـه داريمعنـی تفـاوت ،انـدارزیـابی شـده نظري میانه
کـه  دهـدمـی نشـان 05/0 آلفـا سـطح در آمده دست

از سـطح آلفـاي هاي اشـتغال و درآمـد بـاالتر شاخص
و در بقیـه  نیسـتندداري معنیو  باشددرصد می 05/0

و اثـر گـذار دار معنـیو  /05کمتر از آلفـاي  هاشاخص

هاي تحقیق در ایـن زمینـه . یافته)6(جدول  باشندمی
بخشی در سطح دهسـتان، تنوع وجوددهد، با نشان می

میـزان همچنان با زوال بخش کشاورزي در این منطقه 
مــد در ســطح پــایینی قــرار دارد و آو درایــی زاشــتغال

ـــاهش  ـــتاها و ک ـــداري روس ـــت پای روســـتاییان جه
سـازي شـهري اقـدام بـه متنـوع -هاي روسـتا مهاجرت

گـذاري کنند. ولی طی یک دهه اخیر میزان سرمایه می
غیر زراعی و زراعی در این منطقه در سـطح  اتو تولید

ه خوبی قرار داشـته و پاسـخگویی نیازهـاي مـردم بـود
  .است

  
  هاي پایداري اقتصاديمیانه نظري شاخص :6جدول 

 3مطلوبیت عددي مورد آزمون = 

 آماره  میانگین  ها مولفه
T 

 درجه
  آزادي

 داريمعنی
تفاوت 
 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان 
  حد باال  حد پائین

 002/0 - 279/0 - 138/0 053/0 126 -94/1 86/2  اشتغال
 167/0 - 109/0 028/0 680/0 126 414/0 02/3 درآمد
 -632/0 -863/0 -74/0 000/0 126 - 83/12 25/2 سرمایه
 - 188/0 026/0 107/0 000/0 126 62/2 10/3  تولید
              1394، هاي تحقیقمنبع: یافته

  
 همبستگی میان تنوع اقتصادي و پایداري اقتصادي روستاها سنجش میزان :7جدول 

  تولید  سرمایه  درآمد  اشتغال   متغیر

 تنوع اقتصادي
  256/0**  356/0** 416/0**  561/0**  همبستگی اسپیرمن

 0,000 0,000 0,000 0,000  داريیمعنسطح 
  **01/0همبستگی در سطح 

       
جهت بررسـی رابطـه بـین تنـوع تحقیق، ادامۀ در 

پایداري اقتصـادي از هاي شاخصو  1اقتصادي روستاها
 دارمعنیاستفاده شد. براي  آزمون همبستگی اسپیرمن

آزمـون  داريمعنـیبودن رابطه بین متغیرها اگر سطح 
)sig ( درصـد اطمینـان  95درصد باشـد، بـا  5کمتر از

توان رابطه دو متغیر را ثابـت نمـود. بنـابراین، بـین می
ــوع ــتان  تن ــادي در دهس ــداري اقتص ــادي و پای اقتص

 درصـد آلفـا رابطـه 01/0مرحمت آباد میانی در سطح 
که بـا افـزایش  طوري هو مثبتی وجود دارد. بداري معنی

                                                   
با هم کامپیوت شد و جمع آنها شـاخص  3هاي جدول سنجه -1
 را تشکیل داد.» تنوع فعالیت اقتصادي«

تنوع اقتصادي در سطح روستاهاي مورد مطالعه میزان 
پایداري اقتصادي هر یک از روسـتاهاي مـورد مطالعـه 

  .)7(جدول یابد نیز افزایش می
هـاي تاثیرگـذار در مدل برازش رگرسیونی شاخص

نمونه  پایداري اقتصادي روستاییان در سطح خانوارهاي
بخشـی بـه در محدوده مورد مطالعه نشان داد که تنوع

درصـد تـاثیر  452/0هاي اقتصادي روسـتاییان فعالیت
مثبت در پایداري اقتصـادي روسـتاییان داشـته اسـت 

  .)8(جدول 
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 تحلیل واریانس عوامل تاثیر گذار در پایداري اقتصادي  :8جدول 
R معیاراشتباه  ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین 
673/0 452/0 434/0 42237/0 

                       1394منبع: یافته هاي تحقیق
  

ــا بهره ــري از نرم ب ــزار  گی ــتفاده  SPSSاف ــا اس و ب
در  رگــذاریتأثهاي  ، عوامــل و شــاخصواریــانس خطــی

در روستاهاي نمونه مشـخص  پایداري اقتصاد روستایی
کل ابعـاد  گردید و نتایج حاصله حکایت از آن دارد که

 کامالً اشتغال، درآمد، سرمایه گذاري و تولید گانه چهار
ــی ــدول  می دارمعن ــد (ج ــی ).9باش ــن  داريمعن در ای

تـوان رگرسـیون را قسمت به معنی این است کـه مـی
  ادامه داد. 

  
  به فعالیت ها و پایداري  بخشیتنوع تحلیل واریانس وجود رابطه خطی بین  :9جدول 

 داريمعنی F میانگین مربعات درجه آزادي بعاتمجموع مر ها مؤلفه
 0,000 000/25 260/4 4 839/17 اثر رگرسیونی

   178/0 122 585/21 باقیمانده
    126 425/39 کل

                       1394هاي تحقیق، منبع: یافته
  

پایــداري اقتصــاد  ،متغیــر وابســته در ایــن قســمت
وابسته اسـت و در ازي سبه متنوعباشد که روستایی می

کرد. متغیر مستقل هـم  خواهدصورت تغییر آن تغییر 
گـذاري و تولیـد هاي اشتغال، درآمـد، سـرمایهشاخص

رد قضـاوت در مـوباشد. به همین جهت و همچنین می
در تبیـین  سهم و نقش هریک از ایـن متغیـر مسـتقل

) صــورت Betaمتغیـر وابسـته را بایـد بـا مقـادیر بتـا (

بـوده و » اسـتاندارد شـده«را ایـن مقـادیر گیرد. زی می
امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهـا 

سازد. با توجـه بـه ضـریب بتـاي شـاخص را فراهم می
ــا مقــدار  ــا مقــدار 467/0اشــتغال ب ، 135/0، درآمــد ب

شـاخص تولیـد بـا و  174/0شاخص سرمایه بـا مقـدار 
ــداري اق 061/0مقــدار  ــاثیر را در پای تصــادي میــزان ت

 .)10(جدول اند جامعه داشته
  

 بخشی.هاي پایداري اقتصادي و تنوعمولفه میان رابطه :10جدول 

 T  داريمعنیسطح 
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

 متغیرها
B خطاي استاندار  BETA 

  عرض از مبدا  207/0 058/1 10/5 000/0
  اشتغال 467/0 072/0 328/0 52/4 000/0
 درآمد 135/0 072/0 097/0 34/1 182/0
 سرمایه 174/0 063/0 149/0 38/2 019/0
  تولید 061/0 057/0 048/0 841/0 402/0

61/1= Durbin-Watson  
  ** متغیر وابسته (پایداري اقتصادي)   1394هاي تحقیق، منبع: یافته

  

جهــت بررســی اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ایداري اقتصاد روستایی از ها در پبخشی به فعالیتتنوع

بـراي انجـام تحلیـل آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. 
مسیر ابتدا بین متغیـر وابسـته (پایـداري اقتصـادي) و 
متغیرهـاي مسـتقل (تنـوع اشـتغال، درآمـد، ســرمایه، 
تولید، خدمات) رگرسیون گرفته شد و در بقیه مراحـل 

 )BETA(ها که بیشترین ضـریب بتـا هر یک از شاخص
ر عوامل متغیـر عنوان متغیر وابسته و سای اند بهداشته را

میـزان و نـوع  3و در شـکل  مستقل فرض شده اسـت
هـاي تاثیر (مستقیم و غیر مسـتقیم) هریـک از متغیـر

  مستقل و وابسته نشان داده شده است.
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  .ها در پایداري اقتصاد روستاییبخشی به فعالیتتحلیل مسیر اثرات تنوع: 3شکل 

  
-نشـان مـی تحلیل مسیر مدلهاي حاصل از هیافت

دهد که اثر مستقیم شاخص تولید بر پایداري اقتصادي 
روستاییان کمتر از ابعاد دیگر بوده و شـاخص اشـتغال 
نیز بیشترین تاثیر مستقیم را داشـته اسـت. افـزون بـر 

هـا (درآمــد، ایـن، شـاخص اشــتغال بـر همـه شــاخص
هـا ق همه شاخص) تاثیر داشته و از طریسرمایه، تولید

طور غیرمستقیم بـر پایـداري اقتصـادي مـوثر بـوده  به

 هاي سـرمایههمچنین، شاخص درآمد بر شاخصاست. 
ــر  تولیــدتولیــد تــاثیر مســتقیم داشــته و شــاخص  و ب

هاي خدمات تاثیر مسـتقیم داشـته و از طریـق شاخص
آن به طور غیر مستقیم بر پایـداري اقتصـاد روسـتایی 

ر کلی هر یـک از ابعـاد در جـدول موثر بوده است. تاثی
  .، ارائه شده است11

  

سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر پایداري اقتصادي  :11جدول   
  اولویت بندي  اثر کلی  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  متغیرها
  1  597/0  130/0 467/0  اشتغال
  3  173/0  038/0 135/0 درآمد
  2 174/0  - 174/0 سرمایه
  4  097/0  036/0 061/0  تولید

  1394منبع: یافته هاي تحقیق، 
  

هاي اشتغال، اثرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص
تولید در پایداري اقتصـادي در  و گذاريهدرآمد، سرمای

آباد میانی با استفاده از آزمون تحلیل دهستان مرحمت
. بیشترین اثرکلی مربوط )11(جدول  مسیر بدست آمد

) و کمتـرین اثـر 597/0اشتغال بـا میـزان (به شاخص 
-) مـی097/0کلی مربوط به شاخص تولید با میـزان (

باشد. تاثیرات کلی به دست آمده حاکی از آن است که 
هاي اقتصادي در محدوده مـورد بخشی به فعالیتتنوع

مطالعه که بصورت خود جوش توسط روستاییان در اثر 
ق افتـاده در کاهش درآمدهاي حاصل از کشاورزي اتفا

هــاي افــزایش مشــاغل غیرکشــاورزي، افــزایش زمینــه
گـذاري در روسـتا و افـزایش درآمـد سرمایه و سـرمایه

ی داشـته اسـت. ولـی در زمینـه روستاییان تاثیر مثبتـ
 تأثیر کمتري داشته است.تولید، 

  
  هاگیري و پیشنهادنتیجه

هاي اخیـر بـا زوال طی دهه ،مورد مطالعهمحدودة 
ــرین رکــن اقتصــادي و کــه مهــمبخــش کشــاورزي  ت

روستاي مورد مطالعه  خانوارهاي درآمد منبع بزرگترین
رو بـوده اسـت. دلیـل ایـن امـر شود، روبـهرا شامل می
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تلف بـوده دالیل مخ به میهورا کاهش سطح آب دریاچه
میـه اثـرات مختلفـی در وراست و کاهش آب دریاچه ا

خصـوص در ههـاي مختلـف بـاین دهسـتان در زمینـه
 کشاورزي داشته است. به همین منظور و جهـت بخش

ــه ــا مقابل ــن ب ــران ای ــداري محیطــی بح اقتصــاد  و پای
 هـايفعالیت سازيروستایی، روستاییان اقدام به متنوع

این مشاغل توانسته اسـت، موجـب  اند.اقتصادي نموده
بهبود نسبی وضعیت خانوارهاي روستایی و همین طور 

  دد.پایداري نسبی اقتصاد روستایی گر
هـاي پایـداري گویـه میـانگینهـا نشـان داد، یافته

اقتصاد روستایی در سطح مناسبی قـرار نـدارد و علـت 
تـاثیر گـذاري آن کاهش سـطح آب دریاچـه اورمیـه و 

باشد. ها میها در این گویهکمتر تنوع بخشی به فعالیت
ها، بـه دلیـل تـازه بـودن و عـدم همچنین این فعالیت

یر زیـادي در متغیرهـاي مـورد آشنایی مردم با آن تـاث
که طوريهتاثیر هم نبوده ببررسی نداشته است. ولی بی

هـاي طبق گفته مردم بومی اقتصاد دهستان طی سـال
اخیر  بهبود نسبی یافته است. همچنـین الزم بـه ذکـر 

درآمد و تولیدات غیرزراعی در سطح مناسبی است که، 
مگیري هاي قبل افزایش چشقرار دارد و نسبت به سال

زایـی از طـرف دولـت، داشته است. ولی میزان اشـتغال
گذاري دولتی و خصوصی و همچنـین وضـعیت سرمایه
رسانی در سطح مناسـبی قـرار نـدارد و از ایـن خدمات

عـالوه بـر  لحاظ مردم این روستاها در مذیقه هسـتند.
هاي تحقیق در زمینه رابطه بـین پایـداري ها، یافتهاین

هـا نشـان داد، بـین ی به فعالیـتبخشاقتصادي و تنوع
ــتان  ــادي در دهس ــداري اقتص ــادي و پای ــوع اقتص تن

درصـد آلفـا رابطـه  01/0آباد میانی در سـطح مرحمت
کـه بـا افـزایش وجود دارد، بطوري داريمعنیثبت و م

تنوع اقتصادي در سطح روستاهاي مورد مطالعه میزان 
ین یابـد. و همچنـپایداري اقتصادي آنها نیز افزایش می

هـاي اشـتغال، شـاخصاثرات مستقیم و غیر مسـتقیم 
بـر پایـداري اقتصـاد درآمد، سرمایه، تولیـد و خـدمات 

روستایی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر مورد آزمون 
بیشـترین  ،بخشـیها نشان داد، تنوعقرار گرفت و یافته

) داشته 597/0اثر کلی را در شاخص اشتغال با میزان (
موجب پایداري اقتصاد روستایی در این و از این طریق 

بـا افـزایش اشـتغال  کـهطـوريهمحدوده شده است. بـ
گذاري و غیره هـم افـزایش پیـدا درآمد، تولید، سرمایه

و کمترین اثـر را در شـاخص تولیـد بـا میـزان  کندمی
) داشته است. تـاثیرات کلـی بـه دسـت آمـده 097/0(

اي هـبخشـی بـه فعالیـتحاکی از آن اسـت کـه تنـوع
اقتصادي در محدوده مورد مطالعـه کـه بصـورت خـود 
جــوش توســط روســتاییان در اثــر کــاهش ســطح آب 
دریاچه اورمیه، کاهش درآمدهاي حاصل از کشـاورزي، 
راندمان تولید، افزایش مهـاجرت و غیـره اتفـاق افتـاده 

غیرکشـاورزي،  هاي شغلیِاست. موجب افزایش فرصت
نگیزه جهت بهبـود هاي اشتغال، افزایش ا افزایش زمینه

وضعیت کار و فعالیت، افزایش میزان اشتغال در زمینه 
گـذاري، دسترسـی راحـت خدماتی و افـزایش سـرمایه

ــزایش  ــاري، اف ــالی و اعتب ــدمات م ــه خ ــتائیان ب روس
هـاي غیـر گذاريانداز خانوارها، سرمایههاي پس فرصت

هاي مختلف شده است. ولی بـا وجـود دولتی در زمینه
گـذاري ایـن هاي اشتغال و سـرمایهر زمینهتاثیر زیاد د

امر تاثیر کمتري بر افزایش تولیـد در سـطح دهسـتان 
داشته است. بطـوري کـه، تولیـدات کشـاورزي بـدلیل 

آبی کاهش پیدا کرده است و تولیدات غیرزراعی هم  کم
به دلیل تازگی در سطح مناسبی قرار ندارد. در همـین 

دوده مـورد بخشی در محـرابطه و جهت گسترش تنوع
بـه  هايمطالعه و پایداري اقتصـاد روسـتایی پیشـنهاد

  شود:شرح زیر ارائه می
هاي اقتصـادي همچـون دامـداري گسترش فعالیت -

صنعتی، پروش طیور در جهـت افـزایش اشـتغال و 
 .ساکناندرآمد 

ــتاهاي دهســتان جمــع - ــداران روس ــیر دام آوري ش
ترین قیمـت داران غیر بومی و با نازلتوسط سرمایه
هاي اقتصادي روسـتا بـوده و از ایـن یکی از آسیب

جهت ایجاد صنایع تبدیلی در ناحیه مورد مطالعـه 
 از راهکارهاي اصلی است.

هاي حمایتی و ارائـه تسـهیالت بـانکی ایجاد زمینه -
گـذاري در امـور بهـره بـراي سـرمایهکم بهره و بی

مشاغل غیرکشاورزي و صـنایع تبـدیلی کـه مـاده 
  شود.ا تهیه میاولیه آن از روست
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احـداث و استقرار صـنایع فـرآوري گوجـه فرنگـی  -
  پیست اسب سواري در حاشیه دریاچه اورمیه

با توجه به مسائل آب در روسـتاهاي بخـش بـراي  -
ــوع ــتن ــ یبخش ــتفاده بهین ــاورزي و اس ه از آب کش

ــی و راه ــیون زراع ــتممکانیزاس ــدازي سیس ــاي ان ه
هـاي آبیاري تحـت فشـار بـراي بهبـود زیرسـاخت

هـاي مـالی دولـت و اورزي ضروري و با حمایتکش
 بهره ضروري است.اعطاي تسهیالت بی

  
 منابع  
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