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 هدیچک
در  یو محل یمردم ینهادها نیتر مهماز  ها،شورا در روستا ییاجرا یبازو عنوان به ها یاریده

ها  آن ةقانون برعهد موجب بهکه  ییها تیفعال ازیمورد ن یمال منابع نیتأم در که هستند رانیا

 ۀارائدر  راها  آن ییتوانا ها   یدشوار نیو ا مواجهند ییها یدشوارشده، همواره با  گذاشته

و  کند   یم یبررس را مسئله نیا ،حاضر پژوهش .کشد یبه چالش م ییروستا ۀخدمات به جامع

با  النیاستان گ یها یاریده یبرا داریپا یمنابع مال نیتأم منظور به یو عمل یعلم ییراهکارها

نظر هدف  ازو  یلیتحل -یفیتوص پژوهش، نیا. دهد   یم ارائه الکجانیگ یاریده تیمحور

 انیم در ،یزوج یها سهیمقا ۀپرسشنامبا استفاده از  قیتحق ازین دمور یها دادهاست.  یاربردک

 سپس شدند. یگردآور قیو کارشناسان مرتبط با موضوع تحق ییاز خبرگان روستا یگروه

 برحسب یو منابع درآمد گرفت انجام Expert Choiceافزار  ها با استفاده از نرم داده لیتحل

از منابع  شده   یبند تیاولو یا بسته نیتدو یبرا ،پژوهش نیا درشد.  شنهادیپ تیاولو ۀدرج

. شد استفاده (AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفراو  یدلف یها روش از د،یجد یدرآمد

 یها یژگیو بر   یمبتن ،دیجد یمنابع درآمد ییبا شناسا ،قیتحق ۀمسئل یساز مدل ،اساس نیبرا

 روش قالب در الکجانیگ یموجود در روستا یها یتوانمندو  یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

 و اقامتگاه جادی(، ا0716/0) یهاد طرح اصالح شامل هکانجام گرفت  یمراتب سلسله لیتحل

اول تا سوم  یها تیاولو یدارا ،بیترت   به و (0487/0) اهیگ و گل پرورش و( 0491/0) نگیکمپ

 ۀبازارچ جادیا (،0344/0کشت دوم ) (،0351/0) یماه پرورش. ندهستکسب درآمد  یبرا

 در بیترت   به زی( ن0270/0) یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل( و استعالم 0317/0) یساحل

 یدارا( 0259/0) ریبا یاراض از عوارض افتیدر. نددارچهارم تا هفتم قرار  تیاهم ۀدرج

 یدارا( 0230/0برق و تلفن ) ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر هشتم، تیاولو

 تیاولو ی( دارا0201/0و امالک ) یاراض ۀمیو ب یاجتماع ۀمیب عوارض افتیدر نهم، تیاولو

 .است ازدهمی تیاولو یدارا( 0126/0) سردخانه احداث و دهم
 

 .داریپا یدرآمد منابع راهکارها، الن،یگ استان یها یاریده الکجان،یگ یاریده ،یاریده :یدیلک یها واژه
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 مقدمه

 باها  آن انیبود که روابط م یو قائم به عوامل زا درون یندیفرا ،ییروستا تیریمد، 1340 ۀده یارض اصالحات از شیپ تا

اما پس از  ،شده بود یبند روستاها صورت یاجتماع -یمناسبات اقتصاد یریگ شکل یخیو تار یعیطب طیشرا به توجه

و  یدستخوش دگرگون ینیادیبن طور به ییروستا تیریمد ،چندمنظوره یاستیس ۀبست کی یبا اجرا یاصالحات ارض

 ستیز   کهن یها مجموعه نیا ۀتوسعبه امور روستاها و  دنیبخش   نظم یبرا ،تاکنون. از آن زمان شددولت  یها   همداخل

 یاریده یردولتیو غ یعموم نهادها  آن نیکه آخر شد داریپد یمتنوع یوضع و نهادها یاریبس نیقوان ،یعیو طب یانسان

 است. یاسالم یشوراها ییمکمل اجرا عنوان به

 حدتا چه  ای اند   رفتهیپذ ریتأث یخیتار یها ضرورتتا چه اندازه از  ادشدهی ینهادها و نیظهور قوان نکهیااز  نظر صرف

 کردن   و فراهم یخدمات عموم ۀارائها  آن یوجود یها جنبه نیتر مهماز  یکیاند،  برآمده ییروستا ۀتوسع یازهاین براساس

 نیا اکنون که زین ها یاریده. دشویم انییسطح رفاه روستا یارتقا و درآمد د،یتول شیاست که موجب افزا ییها رساختیز

در عمل تعهد خود  دیبا -ستها آن ینظرکه خاستگاه  -توسعه یمشارکت یالگوها یاند، برمبنا گرفته عهدهرا بر تیمسئول

 از یگروه هکبرخوردار است  یاز چنان اعتبار نظران صاحبنزد  ،توسعه روند در مردم تکمشاررا به مشارکت نشان دهند. 

 یها نهیزم نیتر مهمجمله  از(. 24 :1384 ،یکان یو نجف ی)مهدو دانندیمشارکت م معادل را توسعه نظران،   صاحب

انجام  یاریتوسط ده ییروستا شتیبهبود مع یاست که در راستا ییها تیفعال ۀنیهز نیمأمشارکت مردم در امور روستا، ت

 یها طرح خألاز  یمتوازن ناش ۀتوسع یها و برنامه ها طرحو نبود  یدولت اعتبارات نامناسب عیتوز و تیمحدود. ردیگ یم

 نیا ۀتوسعانداز  چشم ،اغلب روستاها ۀادار یاندک برا یو منابع مال یکاریو ب یدر کنار رکود اقتصاد ،یو کالبد یشیآما

 ازین مورد درآمد نیتأم یبرا (.185 :1383 ،یاحیو ر معصوم یری)قداست  هکرد رو روبه یجد یاه   ابهام با را مناطق

از روستا  رونیرا در درون و ب یگوناگون منابع توان یم طیشرا فراخور به ست،ها آن دار انجام عهده یاریکه ده ییها تیفعال

مردم  یسطح زندگ یارتقا یبرا. 1 :دارد قرار ها یاریده یرو شیپ یدیچهار پرسش کل ،نهیزم نیا در. کرد وجو جست

 تواند یرا م یچه نوع خدمات یاریده موجود، منابع به توجه با. 2 کند؟ عرضه دیرا با یچه نوع خدمات یاریده ،ییروستا

 روستا طیخارج از مح یمال منابع. 4 دارند؟ را ازیاز خدمات مورد ن یچه سطح یمال نیتأمتوان  انییروستا. 3 کند؟ عرضه

 ؟دساز یم برطرف موجود را یازهایاندازه ن چه تا

 به ییروستا ۀجامع و مؤثرند انییروستا شتیبر مع و مثبت ملموس طور بهرا عرضه کنند که  یخدمات دیبا ها یاریده

 لیپرداخت تعد یبراها  آن لیتما ایخدمات  یپرداخت بها یبرا یمحل مردم توان با دیبا هدف نیا اما ،دارد ازین ها آن

 یوجو جستاز آن فراتر نرود. در  و باشد ییروستا اقتصاد توان با متناسب دیبا یدرون منابع از درآمد کسب نیهمچن. شود

 در د،یجد یدرآمدها آنکهاز  شیالزم است پ ادشدهیضمن توجه به اصول  ،ها یاریده یبرا درآمد کسب دیجد یها نهیزم

و خاستگاه  یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد مالحظات نظر از شوند، لیاقدام تبد یبرا ییبه مبنا یاریده ۀساالن ۀبودج

 .دشوحاصل  نانیکسب درآمد و استمرار آن اطم بودنریپذ تا از امکان شوند یابیارز

 منابع نیتأم درهستند که  رانیا در نهادها نیا نیتر مهماز جمله  ،شوراها در روستا ییاجرا یبازو عنوان به ها یاریده

 ییمواجهند که توانا ییها یدشوارشده، همواره با  گذاشتهها  آن ۀقانون برعهد موجب بهکه  ییها تیفعال ازیمورد ن یمال

درآمد  جادیدر ا ییروستا یاقتصادها شتریب تیظرف رایز ؛کشد یبه چالش م ییاروست ۀجامعخدمات به  ۀارائدر  راها  آن

 یدرآمد منابع جادیا یبرا ،گرید یقرار دارد. از سو ینییپا سطح در زین ییروستا یخانوارها درآمد نیانگیم و استمحدود 

است که تحقق  یضرور یاجتماع -یاقتصاد یبسترها و ازهاین شیپ از یعضب وجود ،یطیمح یها یتوانمند بر   یمبتن دیجد

 یازهایبه ن ییپاسخگوامکان  نیهمچن. استبالقوه  یها یتوانمند رساندن   تیفعل   به یبرا یمال منابع نیمأآن، در گرو ت

کاهش  ،نیبنابرا ؛سترو روبه یجد یها تیمحدودبا  ،دولت ۀبه بودج یبا منابع متک ییاروست ۀتوسع ۀگوناگون و گسترد
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 اتخاذ ازمندیبدهد، ن ییاروست ۀجامع یرو شیدرخور به مشکالت پ یپاسخ که ینحو به ها یاریده ۀنیهز -درآمد شکاف

 ییدرآمدزا نیپنهان در ظرف روستا، منابع نو یها فرصتبا توجه به  ،مسئله نیابعاد ا ۀاست که ضمن شناخت هم یریتدب

 .دده ارائه یمحل یها یتوانمندبر  یمتک یاستقرار نظام درآمد یبرا داریپا یو راهکار دنک ییرا شناسا

 یها یتوانمنداز  یبردار بهره بر   یمتک زا و درون ،توسعه یها برنامه یاجرا ازیکه منابع مورد ن یزانیاست به م یهیبد

 ییاجرا سطوح به چارچوب نیا میبه اهداف توسعه وجود خواهد داشت. با تعم یابیدست یبرا یشتریب اقبال د،نباش یدرون

 ینقش آنکه یبرا زین ها یاریده مانند یمحل یها تیحاکمکه  کرداستدالل  نیچن توان یم یمحل یها تیموجودو  تر نییپا

 دیبا ند،کن یاری یمل ۀبه اهداف توسع یابیرا در دست یو دولت مرکز باشند داشتهکشور  یتیرینظام مد ۀمؤثر در مجموع

را  یهدف نیکه چن یمنابع یوجو جستاما  دهند، شیرا افزا در بودجه یردولتیسهم منابع غ ژهیو بهخود و  یسطح توان مال

و  یعلم یارهاکراه ۀپژوهش حاضر با هدف ارائ ،اساس نیبرا. ستین ریپذ   نامکا قیدق یها یبررسبدون  ،برآورده سازد

انجام  جانکالیگ یاریده یمورد صورت به و النیاستان گ یها یاریده یبرا داریپا یدرآمد منابع جادیا منظور به یعمل

 معاونت) رود   یم شمار   بهرودسر  شهرستان یمرکز بخش از رضامحله دهستان در فعال یها یاریده از یکیشده است که 

 :دهد   یم پاسخ ریز یها پرسشبه  پژوهش نیا. (62 :1392 الن،یگ یاستاندار یعمران

 وجود دارد؟ ییراهکارها چه روستا از خارجو  داخلدر  الکجانیگ یاریده درآمد شیافزا یبرا. 1

تاا چاه انادازه     یو قاانون  یطا یمح ،یاجتمااع  ،یاقتصاد یها شاخصاز نظر  شده   ییشناسا یاز منابع درآمد کیهر. 2

 ؟هستند اتکا قابلو  یاتیعمل

 

 ینظر یمبان

 اواخر تا. اند افتهیتحول  تیدر برخورد با واقع ،نونکدوم تا یاز هنگام ظهور پس از جنگ جهان ،توسعه یها هینظرو  ها دگاهید

 «بزرگ دولت»به  یو اجتماع یاقتصاد التکحل مش یبرا ،افتهی توسعه یشورهاکتوسعه در  پردازان هینظر شتریب 1970 ۀده

 توسعه جیبس یاز قدرت و توان الزم برا ،یخصوص بخش هکبود  نیا بر اعتقاد زین توسعه درحال یشورهاکاعتقاد داشتند. در 

 نیچن ینظر ابزار ،ینوساز تبکم. ندک زیمنابع الزم را تجه ،یدولت یها شرکت قیطر از دیپس دولت با .ستین برخوردار

الزم در  یریپذ انعطافو نبود  ارک یروین تورم ،یده انیز ،کاند ییاراک .کرد یمفراهم  ادشدهی یرا در کشورها یاستیس

 .شودطرفداران اقتصاد بازار توجه  یها دگاهید بهسبب شد تا  1970 دهۀدر اواخر  یاسیفشار س نیهمچن ،یدولت یها شرکت

 نقش ردنکو محدود یداخل ناخالص دیتول در دولت سهم اهشکو خواهان  دانستند یمرا کمال مطلوب  یساز یخصوصها  آن

 نیبهتر ها متیقو  آورند یمرا به بار  جینتا نیتر مهمبازارها  هکبودند  دهیعق نیا بر نیهمچن. بودند اقتصاد در دولت

 به دیجد نگرش نیشد. در ا جادیا کردهایو رو ها هینظراز  یا تازهموج  ،1990 ۀاما از اواخر ده ،منابع هستند دهندۀ صیتخص

 ساالر مردمطلبانه و  مساوات داریپا ۀتوسع -دانست یم یکه توسعه را مترادف با رشد اقتصاد -نیشیپ نگاه برخالف توسعه،

 ۀدور شعار توان یم یزمان یبند میشد. با تقس دیتأک 1«خوب یحکمران» برآن،  درو  دش قلمداد یزیر   برنامه اهداف عنوان به

اعمال قدرت  یمعنا به «خوب یحکمران»سوم را  ۀو دور «کوچک دولت»دوم را  ۀدور ،«توسعه موتور دولت،»اول را 

در (. 93: 1386 ،یروزآبادیو ف یجاجرم یمانی)اکرد  یتلق یو اثربخش ییبراساس قانون، پاسخگو یو ادار یاسیس ،یاقتصاد

ن ییتخت تعیا پایشور ک یاسیز سکدر مر ،یو محل یها اعم از ملبرنامهها و استین سیتر مهمز، کمتمر یاسیس یها نظام

از  یا ه بخش عمدهکهستند  یدولت ییاجرا یها ها و دستگاهسازمان اغلبز یها نها و برنامه استیس نیان ای. مجرشود یم

 یکنقش اند ،ها یاریده وها یمانند شهردار یمحل یها، سازمانیطین شرایدهند. در چنیرا به مردم ارائه م یخدمات محل

                                                                                                                                               
1. Good Governance 
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ز عمل کاز مر شده ابالغ یها استیسبراساس  اند موظفه کروند یم شمار به یمحل یها ادارهها  آن دارند. یامور محل ۀدر ادار

انجام  یمحل یهاو سازمان یزکمر یهاان سازمانیار مکم یز مانند نظام فدرال، تقسکنامتمر یاسیس یهااما در نظام ،نندک

 «یومت محلکح»ها  آن ه بهکهستند  یو محل یا منطقه یها، سازمانییها نظامن یدر چن یامور محل یرفته است. متولیپذ

 رسد یم نظر بهران وجود دارد، یدر ا یمحل امور خودجوش ۀادار ۀنیزمکه در  یممتد یخیتار ۀنیشیپشود. با وجود یگفته م

تحقق  منظور به یگاه مناسبینقش و جا از هنوز ،ها یاریها و دهیشوراها، شهردار یعنی یت محلیریمد ین نهادهایتر مهم

عناصر  یبرا ،رانیا یاسالم یجمهور یه قانون اساسکاست  ین درحالی. استندین برخوردار یمحل یمرانکنظام مطلوب ح

 یدرحال ،التکن مشیا (.6 :1388 ،ی)آخونداست  قائل شده یا ژهیو گاهیجا ،یاسالم یدر قالب شوراها یت محلیریمد

 ۀتنها ارائ ،یت محلیریمد ی، هدف نهادهاین جهانینو یها دگاهیده براساس کشور است ک یت محلیریمد یر نهادهایدامنگ

 یجاد اشتغال برایو ا یاقتصاد ۀت توسعیهدا مانند ها نقشاز  یعیوس ۀدامنه کبل ؛ستیزباله ن یآور جمعمانند  یخدمات سنت

را  یت زندگیفیک یز ارتقایو ن یتیامور امن یو حت ی، فرهنگیت در امور اجتماعیو فعال یزیرز برنامهیو ن یمحل ۀجامع

 .ردیگ یدربرم

. است شدهتوجه  ها آنبه  یتیریمد یها وهیشبر اثر تحول در  هک هستند ها سازماناز جمله انواع  ،یمحل یها سازمان

 دارند ارتباط ها یاستاندارو  ها یفرماندار مانند یدولت یها دستگاهسو با  کیاز  ،یمحل یها سازمان عنوان به زین ها یاریده

 یها سازمانکه از  یفیتعر و ها یاریده گاهیاند. با توجه به جا اجتماع در تماس ۀبدن با شوراها قیاز طر ،گرید یو از سو

 ریتأثها  آن ییکارا بر میمستق طور به ند،کنهاد را مخدوش  نیا یو البته مال یکه استقالل ادار یعامل هر شد، هئارا یمحل

(. 164: 1386 ،یو نعمت ی)بدر دارد یبازم ،است گرفتهتحقق آن شکل  یکه برا یبه اهداف یابیدست از را آنو  گذارد یم

 رود   یم شمار   بهکشور  یتیریمد مراتب سلسلهدر  هحلق نیآخر ،رانیاست که در ا یمحل یها سازمان انواعاز  یکی ،یاریده

 سازمان و التیتشک ۀاساسنام 2 ۀماد براساس(. 1)جدول  دهد یم لیرا تشک یکشور ماتیتقس سطح نیتر نییو پا

 صورت بهو  است مستقل یحقوق تیشخص یکه دارا رود یم شمار به یردولتیغ یعمومنهاد  کی یاریده ها، یاریده

 یقانون محدودۀآن،  یخدمات محدودۀاست که  یدولت مهینو  یمدن یسازمان ،یاریده ،گرید عبارت بهشود.  یخودکفا اداره م

 .شود یم اداره اریده نظر ریو ز ستروستا

 یکشور ماتیدر تقس یاریده گاهیجا .1 جدول

 یکشور ماتیتقس واحد مسئول مربوطه نهاد مرکز

 کشور ر کشوریوز وزارت کشور تختیپا

 استان استاندار یاستاندار مرکز استان

 شهرستان فرماندار یفرماندار شهرستانمرکز 

 بخش بخشدار یبخشدار مرکز

 شهر شهردار یشهردار -

 روستا اریده یاریده -

 1388 ،یسیپورع: منبع     

 

 :کرداشاره  ریز موارد به توان یم جمله آن از که دارند یمتعدد یکارکردها ها یاریده

 ؛ییروستا تیریدر نظام مد یاسالم یشورا ییاجرا یبازو. 1

 ؛یعموم التیتسه و خدمات ۀارائ. 2

 ؛یاجتماع ۀتوسعروند  تیتقو. 3

 ؛روند مهاجرت از روستا به شهر کنندۀ کنترلو  ندهیآ یشهرها یبسترساز. 4

 ؛ییروستا یدر نواح شده احداث ییربنایز اناتکام از حفاظت. 5
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 ؛یشاورزک توسعۀروند  تیتقو. 6

 (؛89: 1388 ،یو موسو ی)بدر یدولت بخش فیاز وظا یاریبس یتصد تیقابل. 7

 ؛سبک پروانۀو صدور  یبررس منظور به یبخش و بخشدار یبا شوراها یارکهم. 8

 یها دستگاه یارکهم با ارک یایافراد جو یبرا ارک نیتأم جهتدراشتغال در روستا و مساعدت  یها نهیزم ییشناسا. 9

 ؛ربط یذ

 ؛بخش یاسالم یشورا به آن ارائۀشورا و  یارکهم با عوارضتعرفۀ  ۀیته. 10

 ؛نیو مصرف آن در موارد مع یقانون مراجع مصوب عوارض وصول. 11

 یشنهادهایو پ ها طرح ۀیتهو  یاقتصاد یها یینارساو  ازهاین مبودها،کو شناخت  یبررس ۀنیزم به شورا در کمک. 12

 (.30: 1388 ،یسیو اقدام )پورع یزیر برنامه اطالع، یبرا ربط یذبه مسئوالن  آن ۀارائو  یو عمل یاصالح

 انجام یالملل نیب سطح درچند پژوهش  تنها ،ها یاریده داریپا یمنابع درآمد یبرا یو عمل یعلم یراهکارها نۀیزم رد

 نیا در. درک هئارا ییروستا یها راه ینگهدار نۀیهز نیتأم یبرا یداریپا یچارچوب مال یا مطالعه در 1کالوو. است شده

 وشد  ییشناسا یو درآمد محل یدولت مرکز ۀافراد و نهادها، بودج یمال یها کمکشامل  یمال نیسه منبع تأم ،قیتحق

 نیزم بر اتیمال زینو  یساز و ساختمان یکشاورز مانند یمشاغل بر اتیاز مال ،یمحل درآمد ۀعمدبخش  کهمشخص شد 

است. در  ینامنظم و ناکاف یمحل درآمد ،وکار کسب گوناگون یهانوسانات و رکود حاکم بر فضا لیدل به اما ،دیآ یم دست به

 یدرآمد منابع جادیا یبرا -است یدر ماالو 2001سال  یبرا ییروستا ونقل حمل برنامۀاز  یکه بخش -قیتحق نیا

 از کنندگان استفاده از اتیشامل گرفتن مال ییروستا یها راه ینگهدار یها نهیهز نیتأم یبرا یدیجد یها نهیمطمئن، زم

در  ییروستا مردم شتریببا توجه به فقر  نیهمچن. شد شنهادیپ هینقل لیوسا سوخت بر اتیو مال ها ییدارابر  اتیمال راه،

 -یخصوص تیاز مالک یبیترک جادیاما ا گرفت، صورت دیتأک انییکار روستا یرویاستفاده از ن بر مطالعه، مورد ۀمنطق

 یمال منابع نیتأم راهبرد نیتر مهم عنوان به ،آن ینگهدار و ریتعم و راه بر پا خرده کشاورزان تیبا گسترش مالک یدولت

 .شد یمعرف ازیمورد ن

درمورد  شده   انجام یها یبررس جینتا ،«درآمد شیدر افزا یمحل دولت نینو یها چالش»گزارش  در 2کلسنیم تویانست

 فیارتباط ضع ،گزارش نیا براساس. کردرا منتشر  ایدر تانزان یمحل دولت درآمد بر آن ریو تأث یاتینظام مال یها ضعف

 اتیموجب گرفتن مال ،در سطوح مختلف یاتیمال نیقوان یداریناپا زینو  یو دولت محل یدولت مرکز یاتیمال نظام انیم

 50 تا 40 کاهش با اتیاز محل مال ییروستا یشوراها درآمد ،یاتیمال یها هیرو کردن یمنطقمضاعف شده بود که پس از 

 یمنف از آثار یعضاما در کنار ب کرد، جادیاها  آن یو استقالل مال یرا درمورد ورشکستگ ییها ینگرانو  شد رو روبه یدرصد

 یبرا تالش در ایکه دولت تانزان معنا نیبد. کردمثبت آن ظهور  آثار جیتدر به ،یاتیاصالح نظام مال یها استیس یاجرا

به اصالح و بهبود روندها، ساختارها و  ها، آن خدمات بهبود زینو  یو دولت مرکز ییروستا یشوراها درآمد شیافزا

کاربرد  یور بهره ،شده نیتضمو  داریپا یمدآدر منابع جادیا کنار در تا آورد یرو یاتیمال نیو قوان ها روش یساز کسانی

 ،نهیهز کاهش ،ها تیفعال یور بهره شیبا افزا یاتیاصالح نظام مال ،رو نیاارتقا دهد. از  زیرا ن یتیریمد یمنابع در نهادها

 جبران ها نهیهز ییکارا شیافزا در کنار یرضروریغ یها شیهماو  ها کارگاهجلسات،  یبرگزار کردنخدمات و محدود ارائۀ

 ۀنیهزو پرداخت  یاریخود سهم شیاز محل افزا یدیجد یدرآمدها جادیموجب ا ،مضاعف اتیمال حذف نیهمچن. شد

کاهش شکاف  یبود که برا یگرید روش زینشوراها  یتیریمد تیظرف یو ارتقا یمال تیریشد. بهبود مد یاجتماع خدمات

نرخ  نییتع یارهایمع یساز کسانی زین دیجد یها اتیمالوضع  ۀنیزمشد. در  گرفته کار به ایتانزان در شوراها ۀنیهز -درآمد

                                                                                                                                               
1. Calvo 
2. Michelsen Institute 
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 ییشنهادهایپ گریاز د ،صادرات ۀنقطدر  یصادرات محصوالت بر اتیمال وضع ،یکشاورز داتیتول بر اتیمال وضع و اتیمال

 شیافزا یراهکارها یبررس به 1و الکوونکو اتسکوویکلوو .است شده مطرح ایدرآمد در تانزان یعال یشورا یسو از که است

 براساسپرداختند.  یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش از پس نیکراودر ا یمحل یها تیحاکم یمال منابع نیتأم تیظرف

مورد  یمال منابع نیتأم و تیریدر مد سیتأس تازه یمحل یها دولت نییپا تیظرف ق،یتحق نیگزارش ا ۀیاول سینو شیپ

. استو کسب استقالل  یشورو یپس از فروپاش یمال ییتمرکززدا نۀیزمدر  نیکراوا مسائل نیتر مهماز  یکی از،ین

به  ،1991شورا در سال  8996از  ییروستا یشوراها تعداد شیکه افزا ییروستا یها سکونتگاهتعداد  عیسر باالرفتن

خدمات  ۀارائ ییتوانا که شد یمحل یها تیریمداز  یموجب ظهور انبوه ،داشت یرا در پ 2001شورا در سال  28651

برخوردار نبودند. از  زین یدرآمد منابع بهبود و جادیا یبرا یکاف ۀزیو از انگ نداشتند رامختص خود  یدرآمد منابع و یعموم

 انیرا م یعموم منابع و دهدرا شکل  ینینو یمال روابط ،یدیجد یبند بر آن شد تا با صورت یدولت مرکز ،رو نیا

 یمال منابع میبا تسه زین مختلف یمحل یها تیریمد ،یعموم ۀبودج عیبازتوز بر عالوهکند.  عیبازتوز یمحل یها دولت

 نسبت به ،تینهادرو  ندرا انجام داد یانتفاع یها یگذار هیسرما یالزم برا یمال نیتأم گان،یهمسا گریاندک خود با د

 ،موارد یبعضدر  نیهمچن. شدند میاز آن سه یناش منافع و تیریداشتند، در مد یمال نیتأم نیا که در یسهم

 در. کنند یم یزیر یپ پوشش ریز یامور روستاها ۀادار یخودگردان را برا یمحل دولت کی ،همجوار یمحل یها تیریمد

جذب  ۀنیزم ،وکار کسب دیجد طیمح جادیو با ا کنند یم بیترک گریکدیعضو، منابع خود را با  یروستاها ،یطیشرا نیچن

که  ییها اتیمالدرآمد خود را از محل  ،ها رساختیز ۀتوسعبا  تا سازند یمرا فراهم  یو خارج یداخل گذاران هیسرما

 یبرا که کرد اظهار مبابوهیز در یعموم بخش ینهادها عملکرد یابیارز( در 2004) 2وگنیانسدهند.  شیافزا رند،یگ یم

 یمحل مراجع ۀادار راه کی عنوان به یمحل مراجع تیریمدعنوان  اب راها  آن که -تیریمد به مربوط مسائل یبررس

 که پردازد   یم مهم نیا یبررسبه  -کند یم ادی یاجتماع ییپاسخگو و عملکرد شیافزا یبرا تیریمد و توسعه درحال

 ییروستا ۀمنطق یشورا ینیکارآفر و تیخالق ،ینوآور نه،یهز یاثربخش کار، ندیفرا تیریمد خدمات، ۀارائ در وهیش نیبهتر

 یقیتطب ۀسیمقادر قالب  ییروستا تیریمد نینظام نو ینقش کارکرد یابیارز»( به 1386) ینعمت و یبدر. تاس

و  یاجتماع ،یعوامل ساختار ،جینتا مطابق. پرداختند «کوچک و بزرگ در استان گلستان یفعال در روستاها یها یاریده

 یدر روستاها یاریده ،نیا بر عالوه .دنکوچک دار یدر روستاها یاریده تیموفق زانیبا م یتنگاتنگ ۀرابط ،یاقتصاد

ران گیدان و یچوبچ. کوچک عمل کرده است یاز روستاها تر موفق ،شتریب یاعتبار ۀسران افتیدر لیدل به تیپرجمع

که بر  ییرهایکه متغ دندیرس جهینت نیا به «النیگ استان یها یاریثر بر عملکرد دهؤعوامل م» یبررس( در 1386)

درآمد  ،یار، مشارکت مردمیده یت شغلیها، رضا سازمان یاز: همکار اند عبارت ،ندردادار امعن ریتأث ارانیعملکرد ده

 یو درآمد یانواع منابع مال ،ها یاریده یو درآمد یمال منابع( در 1387) ایازک .ها یاریزات و امکانات دهیو تجه یاریده

محدود  اریبس ها یاریده یبرا یقانون یو درآمد یمنابع مال که داشتو اظهار  کرد لیو تحل هیو تجز یرا بررس ها یاریده

با توجه  ها یاریدهکه  کرد هیتوص اساس نیبرا یو هستند. رو روبه یمنابع درآمد نیتأم یها یدشوار با ها یاریدهاست و 

 آستانه دربان کنند. ییکسب درآمد شناسا یرا برا یمنابع گوناگون و متنوع ،ییمناطق روستا یها یتوانمندو  ها   تیظرفبه 

 ،ها یاریده یضرور یها   یژگیواز  یکی که کرداظهار  «روستا یمال مناسبات در اریده فیوظا و نقش» یبررس در( 1390)

درنظر گرفته  ییروستا تیرینهاد مد ۀادار یبرا یمتنوع یمنابع درآمد ،یژگیو نیتحقق ا منظور به. هاست آن ییخودکفا

از عوارض  یناش ی(، درآمدهایعموم یاز عوارض )درآمدها یناش یمدهاآشده است که شامل هفت نوع منبع شامل در

 ،یاریحاصل از وجوه و اموال ده یدرآمدها ،یاریده یانتفاع یها مؤسسه یخدمات و درآمدها یبها ،یاختصاص

                                                                                                                                               
1. Kolovitskova & Lukovenko 

2. Nsingo 
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 یها سازماناشخاص و  ییاهدا یها کمکاعانات و  ،یمال التیتسه ،یدولت یها سازماندولت و  ییاعطا یها کمک

 کهگرفت  جهینت ارانیده تیریروستا با مد یبهبود مناسبات مال ی( در بررس1390) یقهرود یآخوند .استو...  یخصوص

و کاهش فقر و  یخوداشتغال یها تیفعال ژهیو به دیجد یمنابع مال نیجهان، تأم یاز کشورها یاریدر بس ،ریاخ یها سالدر 

 یها تیظرفاز  یو آگاه یباالدست یها طرح ۀمطالع مطرح شده است. ییو روستا درآمد کمدر مناطق  ،افراد یتوانمندساز

 ۀتوسع یحام یها سازمانو  آموختگان دانشجوانان و  ژهیو بهمردم  قیو تشو اریده تیریتحت مد ییروستا یاقتصاد

 یسنج امکانمطالعات  دادن انجام ها، آن یمال یها تیحماجذب  یکوچک و تالش برا یو خدمات یدیتول یواحدها

 و زنان اشتغال و یخانگ مشاغل ،یدست عیصنا ۀتوسعاز  تیدر روستا، حما یو خدمات یدیتول یواحدها جادیا جهتدر

در روستا  یدیو فروش محصوالت تول یابیبازار یالزم برا یکارهاوساز جادیا ،ها نهیزم نیدر ا تیفعال یبراها  آن قیتشو

 .شد شنهادیپپژوهش  نیا در دیجد یمنابع درآمد جادیروستا و ا یبهبود مناسبات مال یراستا درو... 

در  («CAF) یابیارز یبا استفاده از مدل چارچوب عموم ها یاریدهعملکرد  یابیارز»( در 1392) رانگیدو  یضوانر

در  ساله پنجمصوب  ۀبرنامنبود  اران،یده نییپا التیمانند تحص یکه عوامل دندیرس جهینت نیشهرستان دهلران، به ا

 رگذاریتأثها  آن ییناکارا در ،ها یاریده یو اعتبار یو مشکالت مال یعمران یها طرحمردم در  نکردن مشارکت ،یاریده

 یمنابع مال ۀتوسعامور روستاها و  تیریمشارکت مردم در مد تیتقو اران،یده ۀجانب همهآموزش  ،اساس نیبرابوده است. 

 ۀتوسعدر  ها یاریده ریتأث یبررس»( در 1393) احمدونداثربخش خواهد بود.  ها یاریدهعملکرد  تیدر تقو ،ها یاریده

 ۀگان پنجمطالعه در ابعاد  مورد ۀمحدوددر  ها یاریده ریثأکه ت دیرس جهینت نیبه ا «دمراحیبو شهرستان در ییروستا داریپا

 ییربنایز و یعمران بعد درو  نیکمتر ،و منابع یبعد اقتصاد در ،جینتا براساس نیهمچن. رددر سطح متوسط قرار دا یداریپا

 .است هگرفت انجام تیعالف و توجه نیشتریب
 

 پژوهش روش

 ،یاریده یمستمر و مطمئن برا یدرآمد ۀیپا کی یمعرف. است یکاربرد هدف نظر ازو  یلیتحل -یفیتوصحاضر  پژوهش

 از. است یشنهادیپ یدرآمد منابع از کیهر تیاعتبار و اولو ۀدرجسنجش  یگوناگون برا یها سنجه از استفاده ازمندین

 یها تیمحدود لیدل به زین کسب درآمد و یها نهیزم از کیمتعدد درمورد هر یها مالک یبررس لزوم به توجه با رو، نیا

 نیتدو یبرا 1(AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیاو فر یدلف یها روشپژوهش از  نیدرآمدها، در ا ۀنیدر زم ژهیو به یآمار

 چندمنظوره یریگ میتصم فنون نیاز پرکاربردتر یکی AHP .شد استفاده دیجد یاز منابع درآمد شده یبند تیاولو یا بسته

(MADM 2)2
 یمدلساز ،اساس نیبرا .دارند چندگانه و متضاد یارهایمع و ها سنجهاست که  یا دهیچیپ یها تیوضع یبرا 

موجود  یها یتوانمندو  یاجتماع و یاقتصاد ،یطیمح یها یژگیو بر یمبتن دیجد یمنابع درآمد ییشناسا با پژوهش ۀلئمس

در  الن،یگ استان رودسر شهرستان یرضامحله از بخش مرکز دهستان یاز روستاها یکی عنوان به ،الکجانیگ یدر روستا

 یاز گروه ،یزوج یها سهیمقا ۀپرسشنامبا استفاده از  زین ازین دمور یها انجام گرفت. داده یمراتب سلسله لیقالب روش تحل

 از استفاده با ها داده لیشد. سپس تحل یگردآور پژوهش و کارشناسان مرتبط با موضوع ییمتشکل از خبرگان روستا

 .شد شنهادیپ تیاولو ۀدرج برحسب دیجد یو منابع درآمد گرفت انجام Expert Choice افزار نرم

 

 ها افتهیو  بحث

انجام شده است.  الکجانیگ یاریده درآمد شیافزا و داریپا یمنابع درآمد یو معرف ییشناسا هدف با حاضر پژوهش

                                                                                                                                               
1. Analytical Hierarchy Process 

2. Multi Attribution Decision Making 
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از منابع  یفهرست ،یو مصاحبه با کارشناسان و خبرگان محل یدانیم مشاهدات ،یاسناد مطالعۀپس از  ،منظور نیبد

 یها نهیگزو حذف و اصالح  یدلف روش از استفاده با. شد هیتهها  آن یابیارز یبرا ییارهایو مع یشنهادیپ یدرآمد

. شد شنهادیپ یاریده درآمد شیافزا یبرا عنوان ازدهی تینهادر ،یتوسط گروه دلف یابیارز یارهایو مع یشنهادیپ یدرآمد

 ماند. یباق اریمع پنج زین یدرآمد یها نهیگزو انتخاب  یابیارز یارهایمع انیم از

 

 اارهیمع

گام از مراحل حل  نینخست -است شده مشخص آن در بیرق یها نهیگز و ارهایکه مع -مسئله یمراتب سلسلهساختار  نییتع

 حیصح یارهایمناسب کسب درآمد و مع یها نهیشناخت گز یبرا. رود یم شمار   به یمراتب سلسله لیتحل ندیفرابه روش  مسئله

 مربوط، نیقوان یا از منابع کتابخانه یریگ بهره با ابتدا که بیترت   نیبد. است هاستفاده شد یاز روش دلف ،یشنهادیمنابع پ یابیارز

و  یشنهادیپ یاز منابع درآمد یفهرست ،یمحلنظران و خبرگان  مورد مطالعه و مصاحبه با صاحب یروستااز  یدانیم مشاهدات

نفر از  8متشکل از  یدلف گروه سپس. شد نیتدو یدلف ۀپرسشنام ،آن براساسو  هیتهها  آن مربوط به یابیارز یارهایمع

 یدلف ۀپرسشنامو  شدند انتخاب منظور نیا یبرا ها، آن یو پژوهش یلیتحص ،یکارشناسان و خبرگان، با توجه به سوابق شغل

 یها نهیگز و ارهایبه مع یده وزن. گرفتقرار  یدلف گروه اریاخت در ها نهیگز گاهیجا و ارهایاز مع کیهر تیاهم زانیم نییتع یبرا

از  یتر منسجم ۀبه مجموع یابیدست یاول، برا ۀمرحل جینتا لیپس از تحل .در دو مرحله انجام گرفت یدلف ۀپرسشنامدر  بیرق

 .اول تکرار شد ۀمرحل جینتا براساس زیدوم ن ۀمرحلدر  ندیفرا نیا گر،یکدیگروه به  یها دگاهید ترشدن کینزد نیعوامل و همچن

 هیته 1 شکلبه شرح  بیرق یها نهیگز و ارهایمع ییکسب کردند، فهرست نها 7کمتر از  یازیکه امت یبا حذف عوامل ،تینهادر

 .شد میرست 2شکل  صورت به قیتحق ۀمسئل مراتب سلسلهو درخت 

 
 الکجانیگ یاریده یبرا یدرآمد منابع یارهایمع. 1 شکل

 

 یدرآمد یها نهیگز

 و بسترها توان یم دیجد یها فرصت جادیا امکان زینموجود و  یها سازوکاربسته به خاستگاه و  د،یجد یدرآمد منابع افتنی یبرا

 یمال منابع نیتأم تیکه قابل را یدیجد یها نهیزم توان   یم یبند میتقس کی. در ردک یو بررس ییرا شناسا یگوناگون یها نهیزم

 یها نهیزم. کرد یبند طبقه یمال منابع نیتأم میرمستقیغو  میمستق یها نهیداشته باشند، به زم ییروستا تیریمد یبرا داریپا

 ،یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یها یتوانمند ای یحقوق ۀوجود پشتوان لیدل به ها،   در آن که ردیگ یدربرمرا  یموارد م،یمستق

معیارهای  
منابع 
 درآمدی

 درونزابودن

استمرار 
 درامد

باالبودن 
 درآمد

وجود 
پشتوانه 
 قانونی

نیاز به 
سرمایه  

 گذاری اندک
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وجود  لیدل   که به ییها نهیاما زم ،دارد وجود آن ریخدمات و نظا یبها ایعوارض  افتیدر قیطر از درآمد میمستق کسب امکان

 ۀارائمولد،  یها یگذار هیسرما دادن   انجام د،یجد نیقوان وضع به منوطها  آن از درآمد کسب منطقه، کیدر  یدرآمد یها لیپتانس

 در ،استافراد  یزندگ سطح و درآمد شیافزا یبرا یاقدامات دادن   و انجام یاقتصاد یها رساختیز تیتقو ،یو فن یخدمات آموزش

با توجه به  دیبا دیجد یدرآمد منابع فیتعرذکر است که  انیشا. شوند یم یبند طبقه درآمد کسب میرمستقیغ یها نهیزم ۀزمر

جامعه و منابع  یها یژگیوکه بدون توجه به  ییدرآمدها و ردیگ صورت جامعه در ثروت دیموجود و توان تول یها یتوانمند

 یاجتماع یفضاها مانند ییها تیمحدود ،گرید یسو از. دنابیینم تحقق عمل در ،دنشو فیتعر سطح نیآن، فراتر از ا یشتیمع

درآمد از منابع  شیافزا ای دیجد یدرآمد منابع جادیبرخوردارند، امکان ا یشتیو مع حجم کم یروستا که از اقتصاد جمله ازکوچک 

کسب درآمد وجود  یبرا یکمتر یها نهیگز ،شهرها با سهیمقا در تا شود یم موجب که سازد یمواجه م ییها یدشوارموجود را با 

 در نهاد نیا ییبه توانا یادیتا حدود ز ،یاریده درآمد کسب توان شیافزا یاقدامات برا از یعضب نکهیتوجه ا انیشا داشته باشد.

 که دارند وجود اقدامات از گرید یگروه. دارد یبستگ روستا طیمح از رونیاز ب یگذاران هیو جلب سرما یعموم مشارکت جیبس

از دردسترس قراردادن آن  یبانیو پشت یدرآمد ۀنیزم کی جادیا یبرا یقانون یها تیحماوجود بسترها و  مندازین ها آن تحقق

 یروستا در ها نهیزم نیاز ا یعضب در نکهیا لیدل   به است، شده نییکسب درآمد در قانون تع یها نهیزم اگرچه. است یمنبع درآمد

 لیدل   به ،گرید یدرآمد یها نهیزم در نیهمچن .ستندیهم ن یخاستگاه درآمد موضوعات نیا ،ندارد وجود یتیفعال ،الکجانیگ

 ییها محل نیچن از منابع نیکسب آن درآمد هستند، امکان تأم منشأکه  یهدف یها گروهدر  یتوانمند ودنب ای نیقوان یینارسا

موجود  یها لیپتانسو  ها تیمز یکه ضمن تناسب با توان جامعه در پرداخت آن، از تمام یمنابع ییشناسا ،نیبنابرا ؛وجود ندارد

 راتییتغ یبعضاست که با اعمال  ییها نهیزم افتنیمورد مطالعه و  ۀدر شناخت منطق جانبه همه یبررس ازمندین ،شوداستفاده  زین

 .کند جادیرا ا یداریپا یمال منابع ،یگذار هیو سرما یزیر برنامه ای

 یدرآمد منابع ۀهممورد مطالعه شامل  یروستا یاریده یبرا داریپا یمنابع درآمد نییتع منظور   به یدرآمد یها نهیگز

استعالم  ،یساحل ۀبازارچ احداث اه،یگ و گل پرورش نگ،یکمپ و اقامتگاه جادیا ،یهاد طرح یبازنگر و)اصالح  میمستق

 .شود یم پرداختهها  آن به ادامهکه در است( یپرورش ماه و کشت دوم دادن   )انجام میرمستقیغ( و و... یاسناد رسم وانتقال نقل

 تبع بهو  انییروستا یبرا درآمد و اشتغال جادیدر ا یبخش کشاورز یها تیمحدودبا توجه به  :یهاد طرح اصالح

 ۀحوز در قیتحق نیدر ا یشنهادیپ یاز منابع درآمد یتعداد ،نیزم عامل از نهیبه ۀو با هدف استفاد ،یاریده یآن برا

 در آن نقش شیافزا و خدمات بخش گسترش یبرا رو، نیا از. دوش   یممطرح  یو گردشگر یتجار یها تیفعال ۀتوسع

 طرح اصالحو  یبازنگر ازمندین امر نیا .دارد ضرورت نهیزم نیمستعد در ا یاز اراض یعضب یکاربر رییتغ ،درآمد نیمأت

 .استروست یکنون یازهایمتناسب با ن یهاد

 ریمس در نداشتقرار و بودن   یساحل لحاظ   به الکجانیگ یروستا یمکان تیموقع :نگیکمپ و اقامتگاه جادیا

 انیاز م ،مناسب یو راه دسترس یعیاز مواهب طب یریگ بهره با تا سازد یم فراهم را امکان نیا ،یرودسر و کالچا یشهرها

احداث  ،منظور نیا یبرا. دهد اختصاص خود هاندک را ب هرچند یسهم ،شوند یکه ساالنه وارد استان م یگردشگران انبوه

مطمئن  یبه منبع درآمد که دارد را آن تیقابل ،آپارتمان هتلاحداث  ازیمورد ن ۀیسرما نیمأت درصورت و نگیکمپ ،اقامتگاه

 .شود لیاقتصاد روستا تبد ییرشد و شکوفا یبرا یو با گسترش بخش خدمات, به عامل یاریده یبرا

 طیمورد مطالعه است. با توجه به شرا ۀدر منطق یشغل یها نهیاز زم یکی ،اهیپرورش گل و گ :اهیگ و گل پرورش

 از یعضمشترک با ب ۀپروژ یاجرا ایوام  افتیبا در قادر است الکجانیگ یاریده ،منظور نیا یمناسب برا یطیمح

 ازین ،تیفعال گسترش صورتو در را برطرف سازد شهرستان رودسر یها یشهردارروستاها و  یها یازمندین ،ها یشهردار

 .دکن نیمأت ازین مورد اهانیگ گریاستان را به نهال و د یها یشهردار
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 یمصرف یکاالها به گردشگران ازین نیمأت یبرا. است نگیمکمل اقامتگاه و کمپ ،یساحل ۀبازارچ :یساحل ۀبازارچ احداث

 .کند یم جادیروستا ا یکالبد یرا در فضا یمنسجم یگردشگر ۀمجموع ،یساحل ۀبازارچ احداث ،ها آن ازیو خدمات مورد ن

به عوارض بر معامالت  ،ها یشهردار ۀبودج 0102006 فیرد :یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل استعالم

 یبرا یدرآمد منبع نیچن ها، یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل نشدن   استعالم لیدل   به. است افتهیاختصاص  رمنقولیغ

که درحال  است یاریمنوط به استعالم آن از ده ،یاسناد رسم وانتقال نقلنشده است. وصول عوارض  فیروستاها تعر

 دیبا ها یاریده ،یدرآمد ۀنیگز نیتحقق ا یبرا ،نیبنابرا ؛ستندین آن دادن   انجام ملزم به یدفاتر اسناد رسم ،حاضر

 .دهند انجامقانون  بیتصو یبرا ربط یذمراجع  از هجانب همه یا   مطالبه

 توان یم ،وساز ساختدر کنار عوارض  :تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر

مانند  ،قانون در عوارض نوع نیا ودنب لیدل   به اما ،کردتلفن و برق وضع  ازیو حق امت ،انشعاب آب یواگذار بر زیرا ن یعوارض

 کسب شود. صالح یذاز مراجع  یقانون ۀاجاز دیبا ،شداشاره  به آن نیشیکه در بند پ یاسناد رسم وانتقال نقلعوارض 

به  یکیو نزد یبه راه اصل یدسترس لحاظ   به الکجانیگ یروستا ییایجغراف یها تیمزبا توجه به  :سردخانه احداث

 جذب ای ها یشهردارو  ها یاریده گریمشترک با د ۀپروژ یاجرا ،وام افتیدر قیاحداث سردخانه از طر ،مصرف یبازارها

 .دشو لیتبد یاریده یبرا داریپا یمنبع درآمد آن را دارد که به تیقابل یخصوص گذار هیسرما

لف به استقرار نظام کدولت را م ،چهارم توسعه ۀبرنامقانون  96 ۀماد و امالک: یاراض ۀمیب و عوارض افتیدر

با توجه خاص به  یاجتماع نیتأم یها مهیش پوشش بیلزوم افزا رب ،ه در بند الف آنکرده است ک ین اجتماعیجامع تأم

ل یکتش ۀنام نییآ رو، نیا شده است. از دیتأک ،اند پوشش نبوده ریزنون که تاک یشهر شاغالنر و یان و عشاییروستا

 ،نامه نیین آید. ایران رسیوز ئتیهب یبه تصو 1383سال  ماه بهمندر  ،شورکر یان و عشاییروستا یاجتماع ۀمیصندوق ب

درصد سهم دولت،  10و  یریو عشا ییروستا ۀشد مهیبدرصد درآمد  5افت سهم یرد تا در قبال درکصندوق را موظف 

 بخش در تیفعال نیهمچن. دهد ارائهان کرا به مشتر یارکی، درمان و بی، بازماندگیارافتادگک، ازیبازنشستگ ۀمیخدمات ب

 سکیهمراه با ر یتیفعال ،یطیو مح یجو طیآن به عوامل و شرا یوابستگ و عتیطب به ادیز یاتکا علت   به ،یکشاورز

 رو روبه یعیطب یایو بال یاز بروز حوادث قهر یناش یها   همواره با خسارت ،بخش نیا دکنندگانیتولو  شود یممحسوب 

 ،گر مهیب یها شرکتتوسط  یکشاورز ۀمیب صندوق ،یاحتمال یها   از خسارت یناش سکیکاهش ر یبرا .هستند

 دادن   انجام با توان یم که رود یم شمار   به جیرا یها مهیب گرید از زیامالک ن ۀمیب. ندکیم مهیب را یمحصوالت کشاورز

 نیا که البته کردسه حوزه وضع  نیا در گذار مهیب یها شرکتاز  یافتیدر ۀمیبر حق ب یعوارض اندک ،قیدق یها یبررس

 .است نهیزم نیدر ا یخاص نیقوان بیمستلزم تصو امر

 یتا بخش است شده موجب روستا در رفعالیغ یها یبردار بهره ادیزوجود تعداد  :ریبا یاراض از عوارض افتیدر

 با توان یم شود، جادیالزم ا یحقوق ۀچنانچه پشتوان ،منظور نیا یبرا. شودخارج  یاقتصاد ۀاز چرخ ،روستا دیاز منابع تول

 .بازگرداند دیتول ۀاز آن را به چرخ یبخش ،ها نیزمنوع  نیا ناضمن کسب درآمد از مالک ،عوارض افتیدر

شده است  مطرح یا   نهیگز عنوان به ،الکجانیگ یروستا یکشت دوم در اراض دادن   انجام: مکشت دو دادن   انجام

 ،داشت و برداشت برنج ،کاشت اتیعمل. درمورد مطالعه دا یاریده یدر منابع درآمد یمؤثر نقش ،میرمستقیغ طور به که

کشت دوم پس از  دادن   انجام با. مانند یم کاریب عوامل نیا ۀبخش عمد ،سال ۀیو بق  انجامد یماز سال به طول  یمیحدود ن

 یاهال یتوان مال یارتقا قیرا از طر یاریده یمنابع مال ،انییروستا یبرا یجانب درآمد جادیا ضمن توان یبرداشت برنج م

 .داد شیپرداخت عوارض افزا یبرا

و  النیاستان گ ییروستا ینواح یزراع یاراض رد یماه پرورش یاستخرها گسترش به توجه با: یماه پرورش
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 ایدر قفس  یاست که به دو صورت پرورش ماه یگرید ۀنیگز یپرورش ماه ،دوم کشت کنار در الکجانیگ یروستا

 یاریده یمال منابع و کند   یم کمک یمحل مردم درآمد شیروستا و افزا یاقتصاد یها تیفعالبه تنوع  برنج کشت با همراه

 .دهد یم شیافزا عوارض پرداخت قیرا از طر
 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 پژوهش ۀمسئل یبرا میتصم مراتب سلسله. درخت 2 لکش

 

 یدرآمد یها نهیگز یبند تیاولو

. است شده انجام الکجانیگ یاریده درآمد شیافزا و داریپا یمنابع درآمد یو معرف ییبا هدف شناسا ،حاضر پژوهش

 یاز منابع درآمد یفهرست ،یو مصاحبه با کارشناسان و خبرگان محل یدانیم مشاهدات ،یاسناد ۀپس از مطالع ،منظور   نیدب

 یدرآمد یها نهیگزو حذف و اصالح  یبا استفاده از روش دلف ،یبعد در گامشد.  هیتهها  آن یابیارز یبرا ییارهایو مع یشنهادیپ

 انیم از .شد شنهادیپ یاریده درآمد شیافزا یبرا عنوان دهازی ،تینهادر ،یتوسط گروه دلف یابیارز یارهایو مع یشنهادیپ

 یبرا (AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفراماند. سپس از روش  یباق اریمع پنج زین یدرآمد یها نهیگزو انتخاب  یابیارز یارهایمع

منابع  ییدر شناسا یدلف روش جینتا ه،مرحل نیقبل استفاده شد. در ا ۀمرحلدر  آمده دست به یدرآمد یها نهیگز تیاولو نییتع

 ۀمسئل یمدلساز از پس. گرفت قرار قیتحق ۀمسئل یمراتب سلسلهساختار  یطراح یمبنا ،ها آن یابیارز یارهایو مع یدرآمد

 گریکدی با سهیمقا در ارهایو مع ها نهیگزاز  کیهر تیاهم ،رندهیگ میتصمگروه  و یزوج یها سهیمقا ،پرسشنامه نیو تدو پژوهش

 ،اساس نیبرامشخص شد.  یشنهادیپ یدرآمد یها نهیگز تیاولو ،شده یگردآور یها داده لیبا تحل ،تینهادرمشخص شد. 

 یها تیاولو یدارا بیترت   به( 0487/0) اهیگ و گل پرورش و( 0491/0) نگیکمپ و اقامتگاه جادی(، ا0716/0) یهاد طرح اصالح

( و 0317/0) یساحل ۀبازارچ جادیا (،0344/0کشت دوم ) (،0351/0) یماه پرورش. هستند کسب درآمد یاول تا سوم برا

 از عوارض افتیدر. دارندچهارم تا هفتم قرار  تیاهم ۀدرج در بیترت   به زی( ن0270/0) یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقلاستعالم 

 تیاولو یدارا( 0230/0برق و تلفن ) ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر هشتم، تیاولو یدارا( 0259/0) ریبا یاراض

( 0126/0) سردخانه احداث و دهم تیاولو ی( دارا0201/0و امالک ) یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر نهم،

 بیترت   به است، گرفته انجامها  آن براساس یدرآمد یهانهیگز یبندتیکه اولو ییارهایمع نیهمچن .است ازدهمی تیاولو یدارا

 یطیمح یها یتوانمندو  ها نهیزمدرآمد و اتکا به  بودنزا درون(، 2361/0از: باالبودن مقدار درآمد ) اند عبارت تیاهم ۀدرج

 (.1719/0) یقانون ۀوجود پشتوان و (1771/0) اندک یگذار هیسرمابه  ازین ،(1954/0) (، استمرار درآمد2195/0)

 قیگروه با تلف یا سهیمقا سیماتر ها، نهیگز یینها تیبه اولو یابیدست یبرا شد، داده حیتوض تر شیپ کهطور همان

 سیماتر ها، نهیگز ای ارهایاز مع کیهر تیاولو نییتع یبرا و دیآ یم دست   به گریکدیافراد با  یزوج ساتیمقا سیماتر

 منابع یبندتیاولو
 درآمد کسب

 اندک یگذارهیبه سرما ازین یقانون پشتوانۀ وجود درامد مقدار باالبودن درآمد استمرار بودنزادرون

 هدف: 1 سطح

 ارهایمع: 2 سطح

 هانهی: گز3 سطح

 یبازنگر
 یطرح هاد

اقامتگاه و 
 نگیمپک

 ۀبازارچ
 یساحل

عوارض آب، برق و 
 تلفن

شت ک
 دوم

استعالم  یپرورش ماه
 وانتقالنقل

احداث 
 سردخانه

پرورش گل 
 اهیگ و

عوارض 
 ریبا یاراض

 مهیب عوارض
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 ،ادشدهی سیماتر یاز سطرها کیهر نیانگیم نییسپس با تع .شود   یم محاسبه یگروه یها سیماتراز  کیهر ۀشد   نرمال

 سیماتر. شود یم مشخص ارهایمع به نسبت ها نهیاز گز کیهر تیاولو و هدف به نسبت ارهایاز مع کیهر تیاولو

 .است مشاهده   قابل 6تا  2 اولدر جد ها سیماتراز  کیهرعناصر  تیاولو و شده   نرمال
 

 درآمد منبع زابودندرون ارینسبت به مع یدرآمد یها نهیگز تیاولو و شده   نرمال سیماتر. 2 جدول
 زابودن درون
 درآمد منبع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wi 

1 1401/0 1597/0 1544/0 1328/0 1550/0 1174/0 1832/0 1572/0 1218/0 1209/0 1150/0 1416/0 
2 1178/0 1343/0 1544/0 1579/0 1037/0 1089/0 1918/0 1740/0 1218/0 1209/0 1150/0 1364/0 

3 1178/0 1129/0 1298/0 1579/0 1868/0 1262/0 1688/0 1421/0 1024/0 1209/0 1368/0 1366/0 
4 1178/0 0949/0 0918/0 1117/0 1550/0 1262/0 1317/0 0908/0 0925/0 1209/0 1368/0 1155/0 

5 0356/0 0510/0 0274/0 0284/0 0394/0 0371/0 0167/0 0382/0 0512/0 0719/0 0684/0 0423/0 

6 0189/0 0195/0 0163/0 0140/0 0168/0 0158/0 0062/0 0078/0 0184/0 0183/0 0207/0 0157/0 
7 0283/0 0259/0 0285/0 0314/0 0872/0 0943/0 0370/0 0345/0 0550/0 0546/0 0618/0 0490/0 

8 0481/0 0417/0 0493/0 0664/0 0557/0 1097/0 0579/0 0540/0 0550/0 0546/0 0618/0 0595/0 
9 1178/0 1129/0 1298/0 1117/0 0788/0 0881/0 0689/0 1005/0 1024/0 0719/0 0874/0 0973/0 

10 1178/0 1129/0 1092/0 0939/0 0557/0 0881/0 0689/0 1005/0 1484/0 1016/0 0813/0 0977/0 
11 1401/0 1343/0 1092/0 0939/0 0662/0 0881/0 0689/0 1005/0 1348/0 1437/0 1150/0 1086/0 

- 
max / 11 3987 C.I. /0 0362 R.I. /1 51 C.R. /0 0240 

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 احداث سردخانه .7 یاصالح طرح هاد .1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر .8 نگیکمپ و اقامتگاه جادیا .2
 ریبا یاراض از عوارض افتیدر .9 اهیپرورش گل و گ .3
 کشت دوم دادن   انجام .10 یساحل ۀاحداث بازارچ .4
 با برنج( یماه توأم)در قفس و کشت  یپرورش ماه .11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقلاستعالم  .5

  تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر .6

 

 یقانون ۀپشتوان وجود ارینسبت به مع یدرآمد یها نهیگز تیاولو و شده   نرمال سیماتر. 3 جدول
 ۀپشتوان وجود

 یقانون
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wi 

1 0206/0 0210/0 0176/0 0176/0 0176/0 0176/0 0219/0 0219/0 0173/0 0173/0 0283/0 0199/0 
2 1747/0 1779/0 1702/0 1702/0 1702/0 1702/0 1190/0 1190/0 1571/0 1571/0 2325/0 1653/0 

3 1275/0 1136/0 1088/0 1088/0 1088/0 1088/0 1137/0 1137/0 1378/0 1378/0 0949/0 1158/0 
4 1275/0 1136/0 1088/0 1088/0 1088/0 1088/0 1137/0 1137/0 1378/0 1378/0 0949/0 1158/0 

5 1275/0 1136/0 1088/0 1088/0 1088/0 1088/0 1137/0 1137/0 1378/0 1378/0 0949/0 1158/0 

6 1275/0 1136/0 1088/0 1088/0 1088/0 1088/0 1137/0 1137/0 1378/0 1378/0 0949/0 1158/0 
7 0383/0 0611/0 0391/0 0391/0 0391/0 0391/0 0408/0 0408/0 0322/0 0322/0 0351/0 0397/0 

8 0383/0 0611/0 0391/0 0391/0 0391/0 0391/0 0408/0 0408/0 0322/0 0322/0 0351/0 0397/0 
9 0245/0 0233/0 0162/0 0162/0 0162/0 0162/0 0261/0 0261/0 0206/0 0206/0 0283/0 0213/0 

10 0245/0 0233/0 0162/0 0162/0 0162/0 0162/0 0261/0 0261/0 0206/0 0206/0 0283/0 0213/0 

11 1690/0 1779/0 2664/0 2664/0 2664/0 2664/0 2704/0 2704/0 1688/0 1688/0 2325/0 2294/0 

- 
max / 11 1293 C.I. /0 0118 R.I. /1 51 C.R. /0 0078 

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 احداث سردخانه .7 یاصالح طرح هاد .1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر .8 نگیکمپ و اقامتگاه جادیا .2
 ریبا یاراض از عوارض افتیدر .9 اهیپرورش گل و گ .3
 کشت دوم دادن   انجام .10 یساحل ۀاحداث بازارچ .4
 با برنج( یماه توأم)در قفس و کشت  یپرورش ماه .11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقلاستعالم  .5

  تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر .6
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 درآمد مقدار باالبودن ارینسبت به مع یدرآمد یها نهیگز تیاولو و شده   نرمال سیماتر. 4 جدول

 باالبودن
 درآمد مقدار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wi 

1 0209/0 0386/0 0100/0 0205/0 0279/0 0102/0 0122/0 0133/0 0219/0 0105/0 0112/0 0179/0 

2 1666/0 3074/0 2553/0 2586/0 3359/0 5635/0 2378/0 2753/0 1914/0 1817/0 2253/0 2727/0 

3 1672/0 0960/0 0798/0 1590/0 0917/0 0572/0 0753/0 0785/0 0660/0 0714/0 0797/0 0929/0 

4 0732/0 0854/0 0360/0 0718/0 0679/0 0307/0 1179/0 1286/0 1639/0 0922/0 1200/0 0899/0 

5 1611/0 1964/0 1867/0 2212/0 2146/0 1982/0 2378/0 1693/0 1798/0 1642/0 1938/0 1931/0 

6 1550/0 0411/0 1050/0 1759/0 0815/0 0753/0 2281/0 1530/0 1859/0 1834/0 1763/0 1419/0 

7 0609/0 0459/0 0377/0 0217/0 0320/0 0118/0 0356/0 0765/0 0638/0 1020/0 0862/0 0522/0 

8 0644/0 0459/0 0417/0 0229/0 0521/0 0202/0 0191/0 0411/0 0485/0 0600/0 0463/0 0420/0 

9 0209/0 0352/0 0265/0 0096/0 0262/0 0089/0 0122/0 0186/0 0219/0 0456/0 0159/0 0219/0 

10 0489/0 0415/0 0274/0 0191/0 0320/0 0101/0 0086/0 0168/0 0118/0 0245/0 0124/0 0230/0 

11 0609/0 0668/0 1940/0 0196/0 0363/0 0140/0 0135/0 0291/0 0451/0 0645/0 0328/0 0524/0 

- 
max / 12 4527 C.I. /0 1321 R.I. /1 51 C.R. /0 0875 

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 احداث سردخانه .7 یاصالح طرح هاد .1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر .8 نگیکمپ و اقامتگاه جادیا .2
 ریبا یاراض از عوارض افتیدر .9 اهیپرورش گل و گ .3
 کشت دوم دادن   انجام .10 یساحل ۀاحداث بازارچ .4
 با برنج( یماه توأم و کشت در قفس) یپرورش ماه .11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقلاستعالم  .5

  تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر .6

 

 درآمد استمرار ارینسبت به مع یدرآمد یها نهیگز تیاولو و شده   نرمال سیماتر .5 جدول

 استمرار
 درآمد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wi 

1 0187/0 0317/0 0132/0 0109/0 0259/0 0189/0 0081/0 0102/0 0182/0 0159/0 0136/0 0168/0 

2 1638/0 2771/0 2568/0 2793/0 3321/0 2910/0 2521/0 2529/0 1832/0 1657/0 1757/0 2391/0 

3 1390/0 1053/0 0976/0 1111/0 0892/0 0657/0 0997/0 1117/0 1649/0 1563/0 1485/0 1172/0 

4 1350/0 0779/0 0690/0 0785/0 0641/0 0657/0 0997/0 1369/0 1562/0 1657/0 1615/0 1100/0 

5 1583/0 1771/0 2321/0 2600/0 2122/0 2708/0 2346/0 2309/0 1503/0 1511/0 1670/0 2063/0 

6 1445/0 1386/0 2160/0 1738/0 1140/0 1455/0 1603/0 1369/0 1337/0 1511/0 1735/0 1534/0 

7 0877/0 0416/0 0371/0 0298/0 0343/0 0344/0 0379/0 0271/0 0445/0 0628/0 0470/0 0440/0 

8 0780/0 0465/0 0371/0 0244/0 0390/0 0451/0 0593/0 0425/0 0646/0 0391/0 0664/0 0493/0 

9 0223/0 0327/0 0128/0 0109/0 0305/0 0235/0 0184/0 0142/0 0216/0 0286/0 0114/0 0204/0 

10 0223/0 0317/0 0118/0 0090/0 0266/0 0183/0 0114/0 0206/0 0153/0 0190/0 0103/0 0178/0 

11 0349/0 0398/0 0166/0 0123/0 0321/0 0211/0 0184/0 0161/0 0478/0 0465/0 0252/0 0282/0 

- 
max / 11 4823 C.I. /0 0438 R.I. /1 51 C.R. /0 0290 

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 احداث سردخانه .7 یاصالح طرح هاد .1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر .8 نگیکمپ و اقامتگاه جادیا .2
 ریبا یاراض از عوارض افتیدر .9 اهیپرورش گل و گ .3
 کشت دوم دادن   انجام .10 یساحل ۀاحداث بازارچ .4
 با برنج( یماه توأم و کشت در قفس) یپرورش ماه .11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقلاستعالم  .5

  تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر .6
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 اندک یگذار هیسرما به ازین ارینسبت به مع یدرآمد یها نهیگز تیاولو و شده   نرمال سیماتر .6 جدول

 به ازین
 یگذار هیسرما

 اندک

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wi 

1 1698/0 1565/0 1730/0 1536/0 1699/0 1481/0 1962/0 2026/0 1701/0 1386/0 1626/0 1674/0 

2 0913/0 0841/0 1036/0 1027/0 0956/0 1433/0 1347/0 1754/0 0646/0 0626/0 0695/0 1025/0 

3 0330/0 0273/0 0336/0 0486/0 0216/0 0814/0 0179/0 0250/0 0289/0 0352/0 0668/0 0381/0 

4 0343/0 0254/0 0215/0 0310/0 0276/0 0335/0 0190/0 0210/0 0334/0 0324/0 0423/0 0292/0 

5 0342/0 0380/0 0673/0 0486/0 0432/0 0452/0 0177/0 0250/0 0646/0 0626/0 0558/0 0465/0 

6 0206/0 0105/0 0074/0 0167/0 0172/0 0180/0 0114/0 0154/0 0217/0 0196/0 0322/0 0173/0 

7 0464/0 0302/0 1063/0 0760/0 1221/0 0804/0 0437/0 0413/0 0444/0 0476/0 0674/0 0639/0 

8 0583/0 0369/0 1232/0 1307/0 1643/0 1151/0 0814/0 0647/0 0851/0 0626/0 0674/0 0900/0 

9 1201/0 1565/0 1399/0 1117/0 0804/0 0997/0 1410/0 0915/0 1203/0 0980/0 1235/0 1166/0 

10 1428/0 1565/0 1113/0 1117/0 0804/0 1071/0 1410/0 1294/0 1430/0 1165/0 0826/0 1202/0 

11 24,2/0 2782/0 1157/0 1688/0 1778/0 1283/0 1962/0 2086/0 2239/0 3243/0 2299/0 2084/0 

- 
max / 11 4314 C.I. /0 0392 R.I. /1 51 C.R. /0 0260 

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 سردخانه احداث. 7 یهاد طرح اصالح. 1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض افتیدر. 8 نگیکمپ و اقامتگاه جادیا. 2
 ریبا یاراض از عوارض افتیدر. 9 اهیگ و گل پرورش. 3
 کشت دوم دادن   انجام. 10 یساحل ۀبازارچ احداث. 4
 با برنج( یماه توأم و کشت در قفس) یماه پرورش. 11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل. استعالم 5

  تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض افتیدر. 6

 

 .دادند انجام زیرا ن یدلف روش از شده   استخراج ۀگان پنج یارهایمع یزوج ساتیمقا ،AHPگروه  یاعضا نیهمچن

 .است دهمشاه   قابل 7در جدول  گریکدینسبت به  ارهایمع تیاولو و شده   نرمال سیماتر
 

 هدف به نسبت ارهایمع ةشد   نرمال سیماتر .7 جدول

 درآمد مقدار باالبودن هدف
 بودنزا درون

 درآمد
 درآمد استمرار

به  ازین
 اندک یگذار هیسرما

 ۀپشتوان وجود
 یقانون

Wi 

 2361/0 3102/0 3038/0 1107/0 2186/0 2373/0 درآمد مقدار باالبودن

 2195/0 2156/0 2122/0 1415/0 2459/0 2822/0 بودنزا درون

 1954/0 1782/0 1624/0 1496/0 2600/0 2267/0 درآمد استمرار

 1771/0 1245/0 1571/0 2991/0 1820/0 1227/0 اندک یگذار هیسرمابه  ازین

 1719/0 1715/0 1644/0 2991/0 0934/0 1312/0 یقانون ۀپشتوان وجود

max / 5 3421 C.I. /0 0684 R.I. /1 12 C.R. /0 0611 

 1389 ،هنگارند: منبع
 

هر  ییوزن نها میتوان یم ارهاینسبت به مع یدرآمد یها نهیگزوزن  نیهمچن و هدف به نسبت ارهایوزن مع ۀمحاسب از پس

 ارهایمع به نسبت نهیو وزن هر گز دهد یمهدف را نشان  نییتع درها  آن تیاهم ارهایمع وزن آنجاکه از. میآور دست   بهرا  نهیگز

مربوط از آن  ۀنیزگ وزن در اریوزن هر مع ضرب حاصلاز مجموع  ،نهیهر گز ییوزن نها ،استمربوط  اریمع در نهیگز آن سهم انگریب

 آمده است. 8در جدول  ییوزن نها ۀمحاسب یبرا ازیمورد ن یها داده. دیآ یم دست   به اریمع
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 ییوزن نها ۀمحاسب یبرا ارهایاز مع کیهر برحسب ها نهیگزو وزن  ارهایوزن مع .8 جدول

 شرح
 بودنزا درون

W= 2195/0  

 درآمد استمرار
W= 1954/0  

 درآمد مقدار باالبودن
W= 2361/0  

 یقانون ۀپشتوان وجود
W= 1719/0  

 یگذارهیسرما به ازین
W= 1771/0  

1 1416/0 0168/0 0179/0 0199/0 1674/0 
2 1364/0 2391/0 2727/0 1653/0 1025/0 

3 1366/0 1172/0 0929/0 1158/0 0381/0 

4 1155/0 1100/0 0899/0 1158/0 0292/0 

5 0423/0 2036/0 1931/0 1158/0 0465/0 

6 0157/0 1534/0 1419/0 1158/0 0173/0 

7 0490/0 0440/0 0522/0 0397/0 0639/0 

8 0595/0 0493/0 0420/0 0397/0 0900/0 

9 0973/0 0204/0 0219/0 0213/0 1166/0 

10 0977/0 0178/0 0230/0 0213/0 1202/0 

11 1086/0 0282/0 0524/0 2294/0 2084/0 

 1389 ،هنگارند: منبع
 

 . احداث سردخانه7 ی. اصالح طرح هاد1
 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع تأمین ۀمیافت عوارض بی. در8 نگیجاد اقامتگاه و کمپی. ا2
 ریبا یافت عوارض از اراضی. در9 اهی. پرورش گل و گ3
 کشت دوم دادن   . انجام10 یساحل ۀ. احداث بازارچ4
 با برنج( یماه توأم و کشت در قفس) یماه. پرورش 11 یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل. استعالم 5

  از برق و تلفنیانشعاب آب و امت یافت عوارض از واگذاری. در6
 

در  8 جدول یها فیرداز  کیهر یعدد مقدار کردن   ضرب قیکه از طر -ها نهیگزاز  کیهرموزون  نیانگیم ۀبمحاس با

 (.9آورد )جدول  دست   بهرا  یدرآمد یهانهیگز ییوزن نها توان یم -دیآ یم به دست ارهایمع متناظر ریمقاد
 

 الکجانیگ یاریده مدآدر شیافزا یبرا یشنهادیپ یدرآمد یها نهیگز( تی)اولو ییوزن نها .9 جدول

 ها تیاولو موزون نیانگیم یدرآمد منابع

 1 0716/0 یهاد طرح اصالح

 2 0491/0 نگیکمپ و اقامتگاه احداث

 3 0487/0 اهیگل و گ پرورش

 4 0344/0 دوم کشت

 5 0351/0 یماه پرورش

 6 0317/0 یساحل ۀبازارچ احداث

 7 0270/0 وانتقال نقل استعالم

 8 0259/0 ریبا یاراض عوارض

 9 0230/0 تلفن و برق ازیامت و آب انشعاب عوارض

 10 0201/0 و امالک یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض

 11 0126/0 سردخانه احداث

 1389 ،هنگارند: منبع

 

 یریگ جهینت

 یها تیفعال یمال نیتأم ۀنوآوران یها روشو  کنندگان نیتأم دیجد که شامل انواع -یدرآمد منابع رییتغ درحال انداز چشم

و  یمحل مردم انیدوجانبه و چندجانبه م یها یهمکاراز  ینینو ۀشبک یریگ شکل ازمندین سو کیاز  -استتوسعه در روست

در  یگذار هیسرما یبرا یدیجد یشرکا کردن   میمستلزم سه ،گرید یو از سو ییروستا تیریفعال در امر مد ینهادها

 یداریپا یدرآمد یها نهیزم جادیا بر ،ییروستا یمال منابع نیتأم در معاصر افتیره رو، نیا از. است یعموم یها عرصه

 جیبا نتا ،ها یاریده داریپا یو درآمد یمنابع مال نیتأم .ندک نیرا تضم یخدمات به مردم محل ۀارائمتمرکز است که تداوم 

 جینتا با ،یدر ماالو ییروستا یها راه ینگهدار ۀنیهز نیتأم یبرا یداریپا یچارچوب مال ۀارائ بر   یمبن ومطالعات کالو
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 در الکوونکو و تسکووایکلوو جیبا نتا و ا،یتانزان در درآمد شیدر افزا یمحل دولت نینو یها چالش مورددر کلسنیم تویانست

 نیا جینتا نیمطابقت دارد. همچن نیکراودر ا یمحل یها تیحاکم یمال منابع نیتأم تیظرف شیافزا یراهکارها ۀنیزم

 و یاریده یبرا یمصوب و قانون یو درآمد یمال منابع در ها یدشوار و تیوجود محدود بر   یمبن ایبا مطالعات ازک ،پژوهش

دربان آستانه در  یها   افتهی با منابع گوناگون و متنوع، ییشناسا یبرا ییمناطق روستا یها یتوانمندو  ها لیپتانس از استفاده

 جیبا نتا ،ییروستا تیرینهاد مد ۀادار یبرا یمنابع درآمد یساز   متنوع قیاز طر یمحل تیریمد ینهادها خودکفاشدن

 ژهیو به دیجد یمنابع مال نیتأم قیطر از ارانیده تیریروستا با مد یمناسبات مال بهبوددر  یقهرود یپژوهش آخوند

با  و اریده تیریتحت مد ییروستا یاقتصاد یها تیظرفاز  یو آگاه یباالدست یها طرح ۀمطالع ،یخوداشتغال یها تیفعال

امور روستاها و  تیریمشارکت مردم در مد تیتقو اران،یده ۀجانب همه آموزش بر   یمبن رانگیدو  یرضوان مطالعات جینتا

 یشنهادیپ ۀگان ازدهی یدرآمد یها نهیگزاز  کیهر .استتسرا   هم ها یاریدهعملکرد  تیدر تقو ها یاریده یمنابع مال ۀتوسع

 یاز نظر زمان ،یو قانون یطیمح ،یاقتصاد ،یاجتماع طیتوجه به شرا با توان یمرا  الکجانیگ یاریده درآمد شیافزا یبرا

احداث اقامتگاه و  ،یطرح هاد یبازنگر یها نهیگز که یطور به ؛کرد یاتیو عمل یبند تیاولو ساله   دهو  پنج یزمان ۀدو باز در

 ۀسال   پنج ۀدر دور یمناسب(، کشت دوم و پرورش ماه یگردشگر تیروستا و وضع یساحل تی)با توجه به موقع نگیکمپ

 یاراض عوارض تلفن و برق ازیامت و آب انشعاب عوارض ،وانتقال نقلاستعالم  ،یساحل ۀاحداث بازارچ یها نهیگزاول و 

شوند.  یدوم عمل ۀسال   پنج یزمان ۀو امالک و احداث سردخانه در باز یاراض ۀمیو ب یاجتماع نیتأم ۀمیب عوارض ر،یبا

 و یدرآمد منابع بهتر شدن   یاتیعمل یبرا شده   مطرح یدرآمد یها نهیگز با همراه الزامات و قیتحق نیا جینتا براساس

 :شود یم شنهادیپ ریز یراهکارها الکجان،یگ یاریده درآمد شیافزا

توان  که اهیگ و گل پرورش و سردخانه نگ،یمانند احداث اقامتگاه و کمپ یشنهادیپ یاز منابع درآمد یعضب تحقق. 1

 ییتنها به یاریده ۀاز عهد ها   آن نیمأکه ت هستند یادیز ۀیاول یگذار هیسرما مندازین ،کنند یم جادیا ییکسب درآمد باال

 ۀارائبا  توانندیم هایاریده «درآمدزا یها طرح یاجرا یبرا ها یاریدهپرداخت وام به  دستورالعمل»خارج است. با توجه به 

 ازیمورد ن یگذارهیسرما یباال حجم به توجه با. نندکوام اقدام  افتیدر هب ،یاستاندار یدرآمدزا به معاونت عمران یها طرح

 کار نیدشوار است، ا یاریده کیآن توسط  نیمأت که وام افتیدر یبرا( قهیاسناد تعهدآور )وث ۀارائو لزوم  نهیزم نیا در

طرح مشترک  یاجرا درصورت التیتسه مقدار شیافزا یایقانون از مزا موجب بهاجرا شود تا  یاریمشترک توسط چند ده

 .ندشوبرخوردار  یاریتوسط چند ده

 بخش از هیجذب سرما ،1در بند  شده اشاره یها طرح یاجرا یبرا ازیمورد ن ۀیجذب سرما یها راه گرید از. 2

 یشتریب یاز منابع مال ها یشهردار نکهیا. با توجه به است یشهردار چند ای کیبا مشارکت  طرح یاجرا ای یخصوص

وام را کاهش  افتیدر به ازین الکجان،یگ یروستا به کینزد یشهرها یها یشهردارمشترک طرح با  یبرخوردارند، اجرا

 خواهد بود. تر آسان ازیمورد ن ۀقیوث نیمأت ،وام افتیدر درصورت و دهد   یم

 یبه دو شکل پرورش ماه که دارد را آن تیقابل رود،یم شمار   به یدرآمد دار تیاولو یها نهیگزاز  یکیکه  یماه پرورش. 3

 نیا بهتر شدن   ییبا برنج انجام شود. اجرا یکشت ماه صورت به زاریدر شال یو پرورش ماه یساحل یها آبدر قفس با استفاده از 

و  یفن یها کمک افتیدر یبرا استان التیکل ش ۀادار ژهیو بهو  یمتول یها دستگاه کینزد یجلب همکار مندازین ،طرح دو

و اقناع  رشیدر پذ یمهم اریبسنقش  ،روستا یاسالم یو شورا یاریده. استدستگاه  نیاز ا یماه   بچه نیو همچن یآموزش

 ،ینوآور کاربرد و رشیبه پذ برداران بهره قیتشو که ینحو به ؛برعهده دارند ادشدهی یها ینوآور یریکارگ به یهدف برا یها گروه

 .داردها  آن هیتوج در مردم نیو منتخب یخبرگان محل یها تالشبا  یمیمستق ارتباط

 ینیادیبن راتییبا تغ ،شده است ییشناسا درآمد کسب منبع نیتر مهم عنوان بهروستا که  یهاد طرح اصالحو  یبازنگر. 4

که خود  -یگذار هیسرما یها پروژه یاجرا یالزم برا یقانون یها نهیزم ،کند یم جادیروستا ا یاراض یکاربر فیبازتعرکه در 
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متناسب به  یوسازها ساخت یده جهتبا  و سازد   یمفراهم  -دهندیم لیتشک یاریده یرا برا یاز منابع درآمد یگریگروه د

روستا بر  یدر طرح هاد یبازنگر آنجاکه از. کندیم جادیا ییدر اقتصاد روستا یجهش ،اروست ۀتوسع یکنون یازهاین و طیشرا

 یبرا یشنهادیپ یراهکارها گرید به توجه با دیباامر  نیا دارد، میمستق ریثأت ن،یزم ژهیو بهو  دیعوامل تول یکاربر نییتع

 شده اعمالاصالحات  د،یعوامل تول کاربردجهت و  نییدر تع یهاد طرح نقش به توجه با. ردیانجام گ یاریده درآمد شیافزا

 را مخدوش نسازد. یشنهادیپ یها نهیگز گرید قیطر از درآمد شیبه هدف افزا یابیباشد که دست یا گونه به دیبا طرح نیدر ا

 افتیدر ،یاریاز ده یاسناد رسم وانتقال نقل استعالمتحقق سه مورد  ،یشنهادیپ یدرآمد یها نهیگز انیم در. 5

مورد  یحقوق یمبان نیدر گرو تدو ،ریبا یاراض از عوارض افتیدر و تلفن و برق ازیانشعاب آب و امت یواگذار از عوارض

نقش فعال  ،هستنداشتراک منافع  یدارا نهیزم نیا در ها یاریده یتمام آنجاکه از. است صالح یذمراجع  یسو از ازین

 کردنمتقاعد و روستاها گرید در خود انیتماس با همتا یبرقرار در الکجانیگ یروستا یاریو ده یاسالم یشورا

 .است تیاهم حائز اریبس یمل سطح در امر نیا یریگیپ یبرا استان نوالئمس

 

 منابع

 .1389 ،الکجانیگ یروستا یاسالم یشورا و یاریده .1

 یبا استفاده از مدل چارچوب عموم ها یاریعملکرد ده یابیارز، 1392 ،یریپ قهیو صد هیسم ،یمحمد ،محمدرضا ،یرضوان .2

 .216 -199 صص، 1 ۀشمار، 45 ۀدور ،ییایجغراف یها پژوهش ۀفصلنام ،(دهلران شهرستان: یمورد ۀ( )مطالعCAF) یابیارز

 روستا ۀفصلنام راحمد،یدر شهرستان بو ییروستا داریپا ۀبر توسع ها یاریده یامدهایپ یواکاو ،1393 ،یمصطف احمدوند، .3

 .42 -23 صص، 3 ۀشمار هفدهم، سال توسعه، و

 .تهران کشور، یها یاریو ده ها یسازمان شهردار ها، یاریکتاب سبز ده ،ها یاریده یو درآمد یمال منابع، 1387 ،یمصطف ا،یازک .4
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