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مقدمه
و  نیرتریاز فق یکی .(0441 جهان، بانکاست که بشر با آن مواجه است ) ییها چالش نیتر از مهم یکی فقر

. (00: 7913 همکاران، و)طالب  روستاییان هستنددر جهان سوم،  ژهیو موجود در جوامع، به یها گروه نیرتریپذ بیآس

 ،یعیطب یها هیسرما مانند یگریمنابع د به که درحالی ؛استمربوط  یمنابع مال به در بیشتر موارد فقررسد  نظر می به

مناطق  ةتوسع یاساس یها از چالش شتیمع یداریگفت فقر و ناپا توان یم .(00)همان،  دارد یبستگ زین یعیطب و یانسان

و  یشده است )اعظم یکاریو ب مهاجرت مانند یو اجتماع یناگوار اقتصاد یامدهایپ بروزمنجر به  که است ییروستا

که  ییجوامع روستا ژهیو به ،یدر جوامع انسان یزیر برنامه یها چالش نیتر از بزرگ یکی رو نیا از ؛(191: 7931 ،همکاران

 (.0440 د،یزاست ) شتیمع نیتأم ،شود محسوب می  توسعه درحال یاکانون تمرکز فقرا در کشوره

 و نوروزی) است ییروستا خانوار یشتیمع تیوضع به توجه ان،ییروستا فقر شیافزا از یریجلوگ و شرفتیپ یها راه از یکی

فقر  یکن شهیبا هدف کاهش و ر ییروستا ةتوسعدر  دیجد یکردیروعنوان  به 7314از دهة  شتیمع رو نیا از ؛(7930 ،یاتیح

 شامل شتیمع(. 771: 7934 همکاران، و یسلمان) شدشناخته  چمبرز های فعالیتبا  شتری( و ب7331 ی،کارنمطرح ) ییروستا

 افتیره نی(. در ا3: 0440 ،اف .اچ ی.س؛ 191: 0474 استرونزا، و وایبا) است یزندگ یبرا ازین مورد یها تیفعال و ها ییتوانا

 مردم که است یمختلف عناصر و اجزاهمة رندة یطور گسترده دربرگ به شتیاجتماعات در کانون توجه بوده و مع شتیتوسعه، مع

 ،خودخود و خانوادة  یدرآمدزا( برا یها تیفعال تنها نه) یزندگ گذران لیو خلق ابزارها و وسا دیدر تول ای کنند یم استفادهها  آن از

و  ییبه دارا یبر دسترس شتریب دیبا تأک شتیمع، سیلبه باور ا(. 7333 ،ید ی.آ .اف ی.د؛ 0447 ،سریفور) رندیپذ یم ریتأثها  آن از

 ،یکانو و چمبرز) ردیگ یو اعتقادات( و نهادها شکل م تیقومسواد، طبقه، نژاد،  ت،یجنس) یمتأثر از روابط اجتماع یها تیفعال

( اساس یاجتماع ،یمال ،یانسان ،یعیطب ،یکیزیف یة)سرما ییروستا یشتیمع یها هیسرما ،یشتیمع کردیرو یمبنا بر(. 1: 7330

و  کننده نییمذکور تع یها هیسرما رایز ؛هستند آنان  یو اجتماع یدر سرنوشت فرد انییو قدرت دخالت روستا یتوانمند

 و یمانی)بر آیند شمار می به ییروستا یحدر نوا یها در روند زندگ افراد و خانواده یها تیانتظارات و فعال ادراک،دهندة  جهت

 ریتأثروستاییان  یشتیمع بر راهبردهای ،قرار دارند داریپا شتیدر مرکز چارچوب مع ها ییدارا نیا .(11: 7930 همکاران،

ی، چمبرز و کانو از دیدگاه داریپا شتیمع فیتعربراساس  ند.دار شتیمع یداریپا و یزندگ گذران در یمهم نقشگذارند و  می

 ای تیتقو را خود یها ییدارا و ها تیقابل ابد،ی بهبود و شود سازگار ها شوک و فشارها با بتواند که است داریپا یهنگام شتیمع

 سطوح در گرانید شتیمع یبرا را یخالص منافع . همچنینآورد فراهم بعد نسل یبرا را داریپا شتیمع فرصت و کند حفظ

 یها ییدارا انواع به یدسترس سطح باالبردن با(. 7330 ،یکانو و چمبرز) کند جادیا بلندمدت و مدت کوتاه در و یمل ای یمحل

 جادیا را یمختلف یشتیمع یها نهیگز وفراهم آورند  خوبی یة خود را بهاول یازهاینند قادر فقرا ها، آن کنترل و شتیمع به وابسته

 یها ییدارا اساس نیبرا(. 0440 ،وارنر) هستند ازین مورد شتیمع بدنه ةدهند لیتشک ها ییدارا نیا(. 0444 ،لمنیگ و نگیس) کنند

 به یدسترس ای ،نباشند مطلوب حد در افراد ای جامعه یشتیمع یها ییدارا اگر ؛ زیرادارند شتیمع یداریپا در یمهم نقش یشتیمع

 داریپا ةتوسع و توسعه بر مسائل نیا و بود خواهد شتریبها  آن شتیمع یریپذ بیآس احتمال باشد، مواجه یمشکالت باها  آن

 مناطق یها هیسرما و ها ییدارا منابع، از استفاده داریپا شتیمع یدة اصلیا و هدف؛ زیرا گذاشت خواهد یمنف یراتیثتأ ییروستا

 کمبود لیدل به زهرا نیبوئ شهرستان ییروستا یخانوارها ،آنچه گفته شد به توجه با. است طیمح به یرسان بیآس بدون ییروستا

 یشتیمع تنوع نبود و آب یها چاه سطح رفتن نییپا ل،سا درکشت چندبارة زمین  علت به خاک شیفرسا ر،یاخ یها یبارندگ

 مهاجرت شتیمع نیتأم یبرارو بیشتر جوانان  ؛ از اینهستند شتیمع نیتأم دچار مشکالتی در... و دولت نکردن  تیحما لیدل به

 یشتیمع ییدارابر  موضوع نیا هستند. جوان و خالق یروهاین از یخال روستاها بیشتر لیدل نیهم به و اند کرده انتخاب را

 شتیمع به یدسترس در خانوارها است شده سبب و گذاشته ریتأث ها ییدارا به خانوارها یدسترس نیهمچن ،روستاها و خانوارها
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 و فشارها با مقابله در یمهم نقشها  آن به یدسترس و ها ییدارا نیا ،شد ذکر تر شیپ که طور همان .باشند مواجه مشکل با داریپا

 ییفضا عیتوز لیتحل دنبال به و پرداخته انییروستا یها ییدارا و هیسرما یبررس به حاضر پژوهش اساس نیبرا ؛دارد ها شوک

 عیتوزهاست که  پرسش نیا به ییپاسخگو این پژوهش است. هدف زهرا نیبوئ شهرستان یروستاها در یشتیمع یها ییدارا

 در زهرا نیبوئ شهرستان یروستاها در یشتیمع یها ییدارا است؟ چگونه مطالعه مورد یروستاها در یشتیمع یها ییدارا ییفضا

 یها ییدارا از کی کدام سهم است؟ متفاوت یشتیمع یها ییدارا از مطالعه مورد یروستاها یبرخوردار ایآ دارند؟ قرار یسطح چه

 است؟ شتریب مطالعه مورد یروستاها در یشتیمع

ینظریمبان
 ییخانوار روستا ایطور مشترک، منابع کسب درآمد فرد  که به ییها یو دسترس ها ییدارا ها، تیعبارت است از فعال شتیمع

 ،بودن و زنده یزندگ یبه معنا شتیمع(. 0471 همکاران، و وادایخات پادل؛ 7: 0440، نیحس و سیوید) کنند یم نییرا تع

 تفکر شت،یمع گرید یمعنا(. 0: 0440، چمبرزاست ) ازیمورد ن زیستن یاست که برا ییها تیو فعال ها ییدارا ها، ییتوانا

 (.1: 0440 همکاران، و ردنییدحفظ آن است ) یبرا تیریو مد ها ییبه دارا یدسترسدربارة 

 ییفقرزدا برایو  شرفتیبا هدف پ 7و توسعه ستیز طیمح یجهان ونیسیدر کم 7314در اواخر دهة  داریپا شتیمع راهبرد

 در که یطیشرا جادیا یعنی داریپا شتیمع ،استکهلم ستیز طیمح مؤسسه فیتعر اساسبرآمد.  وجود به ییاز اجتماعات روستا

ی را حفظ کنند. همچنین آت نسل یها فرصت و منابع و باشند داریپا ةتوسع یحام یاقتصاد و یعیطب ،یانسان یها نظام آن،

(. 0440، سیبلگ ؛0447 ق،یتر) کنند فراهم را خود مقبول یزندگ ...و سرپناه غذا، نیتأم یبرا الزم امکاناتافراد با استفاده از 

 یها وهیش حفظ و انجام برای را مردم یها تیظرف و امکانات داریپا شتیمع، داریپا ةتوسع یالملل نیب ةمؤسس فیتعر براساس

 به مشروط امکانات نیا کند. توجه می زین ندهیآ یها نسلبه  ها، آن نسل رفاه به توجه ضمن و ردیگ یم کار به یزندگ مناسب

 و منابع تیمالک مساوات، بر یمبتن و یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ-یاجتماع ،یشناخت بوم یها نهیگز بودن دردسترس و وجود

 کرامت و استقالل حفظ و افراد یتوانمندساز تیاهم به داریپا شتیمع از یعمل فیتعر .است یمشارکت یساز میتصم نظام

 (. 0471 همکاران، و هوآ ؛0447 ،پستور ؛7331نگ،یس) دارد اشاره شانیازهاینکردن   برآورده درها  آن

 یها تیفعال به . همچنیناست یزندگ یریپذ بیآس و فقر بر یمبتن تفکر راه یشتیمع کردیرو ،نظران صاحب یبرخ اعتقاد به

 یمشارکت و پاسخگو ،(ریفق مردم یها تیاولو بر تمرکز) محور مردمها باشد:  دارای این ویژگی که کند یم کمک توسعه

 ،(فقر کاهش یبرا مختلف سطوح در کار) یچندسطح ،(مردم یسو از شده ییشناسا یشتیمع یها تیاولو به پاسخ و دادن گوش)

 توازن جادیا) داریپا ،(گوناگون طیشرا در مردم به ریپذ انعطاف پاسخ) ایپو ،(یخصوص و یدولت یها بخش کمک هب) شده تیهدا

 یبرا یچارچوب تواند یم داریپا شتیمع کردیرو(. 3: 0440 اف، .اچ ی.س( )یطیمح ستیز و یاجتماع یداریپا و ینهاد ،یاقتصاد

 و یسلمان) دارد دیتأک مردم یزندگ یها تیواقع بر رایز ؛باشد ییروستا ینواح ةتوسعبارة در مردم نقش بهتر لیتحل و درک

 ةتوسع ةادار را داریپا شتیمع کردیرو از یمفهوم مدل مشهورترین گرفته، صورت مطالعات براساس(. 771: 7934 همکاران،

 (.7 شکل( )7333 ،یکارن) است کرده ارائه و میترس( DFID) یالملل نیب

 بررسی نظر مورد طیشرا به توجه با شت،یمع یها لیتحل هنگام که دارد وجود داریپا شتیمع چارچوب در مؤلفه پنج

 راهبردهای شت،یمع یها ییدارا ،یریپذ بیآس شامل ها مؤلفه نیا ضروری هستند. شتیمع چارچوب فهم یبرا و شوند یم

 .اف ی.د ؛0443 نگ،یبان و جیدون .یس .ام) هستند یشتیمع یامدهایپ تیدرنها و یسازمان یساختارها و ندهاایفر شت،یمع

 (.0444 س،یلا ؛0443 شن، ؛7333 اسکونز، ؛0444 ،ید ی.آ

                                                                                                                                                                   
1. World Commission on Environment and Development (WCED) 
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 (DFID)داریپاشتیمعچارچوب.5شکل

 5333،یدی.آ.افی.دمنبع،

 یریپذ بیآس مفهوم. است یطیمح راتییتغ با رویارویی در جامعه و خانواده افراد، رفاه در یناامن از یانیب یریپذ بیآس

 جنگ، ها، یریدرگ) یناگهان یها شوک ،(یشغل یها فرصت و دهایتول و ها متیق نوسانات) بودن یفصل شامل شت،یمع در

 یشدن ینیب شیپ یزا بحران یروندها و( سرقت ،یسوز آتش لرزه، نیزم ها، آفت ،یسال خشک طوفان، ل،یس ها، یماریب

یدهقان ؛00: 7337 ،یکانو و چمبرز) است( هوا یآلودگ خاک، ،یزیحاصلخ کاهش ت،یجمع شیافزا ،یفصل یکمبودها)

 همان که خود اهداف به یابیدست یبرا مردم که هستند ها تیفعال از یبیترک یشتیمع یراهبردها(. 0471 ،7همکاران و پور

 ،یستیز رفاه شیافزا شتر،یب درآمد شامل تواند یم شتیمع جینتا(. 0440 اف، .اچ ی.س) کنند یم انتخاب است امرارمعاش

 باشد یعیطب منابع از داریپا ةاستفاد با ستیز طیمح یداریپا یی وغذا تیامن بهبود ،ینابرابر کاهش ،یریپذ بیآس کاهش

 .(0: 0441 سررات،) شود یم یانسان منزلت و ارزش بهبود سبب که

است  یشتیمع یها هیو سرما ها ییدارا داریپا شتیمع یراهبردها یریگ اجزا در شکل نیرگذارتریو تأث نیتر مهم از یکی

 ؛کند یدارند اشاره م اریدر اخت انییآنچه روستا ای ها ییبه مجموعة دارا هیسرما ةواژ(. 040: 7930و همکاران،  ی)سجاس

؛ 9: 0444 گرن،) است چگونهها  آن قبال در ستمیس هرمحتمل  یریپذ بیو آس ها ییاز آن دارا یتلق تیماه که صورت بدین

 یها نهیگز درک منظور به یا هیپا یی،روستا ریفق اقشار ییدارا کهاین اساس بر شتیمع کردیرو(. 0471 همکاران، و دش

 ییها بیآس وها  آن مطالبات و مطمئن شتیمع به یابیدست راهبردهای و همچنین ییاشتغال و درآمدزا یبراها  ی آنرو شیپ

 ییپنج گروه از دارا یالملل نی(. دپارتمان توسعة ب07: 0444 س،یلا) شود یمهستند، تعریف با آن مواجه  ها تیدر فعال کهاست 

(. 0( )شکل 71: 7331 ،ی)کارن کند یارائه م یو مال یکیزیف ،یانسان ،یعیطب ،یاجتماع یها هیسرما نیعناو بارا  هیو سرما

انتخاب  یخانوار برا یریگ میتصم ندایفر در یمهمکه نقش  هستند یمؤثرداخلی عوامل  یشتیمع یها ییگفت دارا توان یم

شکل  با توجه به(. 0471 همکاران، و وو؛ 0470 همکاران، و فنگ) کنند یم فایا شتیمع نیدر جهت تأم یشتیمع راهبردهای

 .دارند انییروستا داریپا شتیدر مع یو نقش اصل هستند داریپا شتیمع یها ستون یشتیمع یها ییدارا، 0


داریپاشتیمعیهاعنوانستونهابهونقشآنیشتیمعیهاهیسرما.5شکل

5334نگارندگان،:منبع

                                                                                                                                                                   
1. Dehghani Pour et al 
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یشتیمعیهاییدارایضلعچارچوبپنج.3شکل

 5455:534شنگ،وسو:منبع

 یتالش برا گیچگون( و ها ییافراد )دارا های قوتاز  نانهیب و واقع قیبه دست آوردن درک دق دنبال به یشتیمع کردیرو

 یها ییو ارتباط مهم دارا یشتیمع یها ییدارا 9(. شکل 0447 ،7دکورناست ) شتیمثبت مع جیقدرت به نتا لیتبد

 .دهد یمختلف را نشان م

 اند از: عبارت یشتیمع یها ییدارا

 است یانسان یها ییداراها  آن نیتر مهم از یکی که دارند یمتعدد یها ییدارا، طیشرا با متناسب ها طیمح:یانسانییدارا

 در را او که است ی برخوردارمتعدد یها ییتوانااز  خود، تفکر و تعقل قدرت به توجه با انسان(. 040: 7930 همکاران، و یسجاس)

 یانسان( هیسرما) ییدارا اساس، نیبرا(. 0471 ،0آندرسن و گاتمن ؛14: 0443 شن،) کند یم یاری یطیمح منابع از یبردار بهره

 اهداف به یابیدست و متفاوت یشتیمع راهبردهای بیتعق در را مردم که ی استسالمت و کار ،ییتوانا دانش، ها، مهارت شامل

 و ها کانون کتابخانه، مدارس، مانند یفرهنگ -یآموزش مراکز بهی شتریبدسترسی  رو مردم کند؛ از این یاری می شان یشتیمع

 و دانش سطحاین موارد است:  شاملدارایی  یطورکل به. (7333 ،ید ی.آ .اف ی.د) دارند مانند و یورزش-یفرهنگ یها انجمن

 کسن،یار) شتیمع سالمت تیوضع( 0443 ،0همکاران و نوپل ؛0447 ،9بنیگ و وریگال ،7911 ،ینیالچ و یولشاه) یعمل مهارت

 کسن،یار) ییغذا مواد بهداشت و سالمت تیوضع و( 0447 ،یاسپا لیگ و حداد ؛0479 ،همکاران و یل ؛0470 ،0المو ب؛ 0441

 میمستق ریتأث خانوارها یداریپا برکه  (0470 المو، ؛0441 ،یجهان بانک ؛0447 ،یاسپا لیگ و حداد ب؛ 0441 کسن،یار آ؛ 0441

 دورئو، ماکس) کار یروین تراکم وب(  0441 کسن،یار) کار یروین اقتصاد بازده ،(0479 همکاران، و یل) مهارت و دانش. دارند

 .هستند یانسان ییدارا یها شاخص نیتر مهم جمله از( 7910

این مقوله . دارد یمتعدد فیتعار که است زیبرانگ بحث مباحث از یکی یاجتماع ییدارا :ینهاد-یاجتماعییدارا

 اعتماد شامل که است شده رفتهیپذ رساند، یم یاری شان یشتیمع منافع بیتعق در را مردم که یاجتماع ةریذخ عنوان به

 مشارکت ،یاجتماع انسجام ،(0440 ،1همکاران و نیمارت ب؛ 0441 کسن،یار ؛0474 ملر، و رنزائو ؛0444 ،تورتن) یاجتماع

 ملر، و رنزائو) ها گروه در تیعضو( ب 0441، کسنیار ؛0474، ملر و رنزائو ؛0444 تورتن،) یاجتماع یها شبکه ،یاجتماع

 یها مؤلفه نیتر مهم ازکه  است یریپذ جامعه و یاسیس یتوانمند ،(0479 همکاران، و یل ؛0447 ژ، بنیگ و وریگال ؛0474

 تر پررنگ شهرها از یاجتماع تعلقات که ییروستا مناطق مانند یاجتماع یها طیمح در. هستند خانوارها یاجتماع ةیسرما

 بخش رایز است؛ دیمف و یاساس اریبس ییروستا داریپا شتیمع به یابیدست یبرا یاجتماع یها ییدارا تیاهم است،

 تیامن ،یاجتماعبستگی   هم اجتماع، اتحاد ،یاجتماع یها یوابستگ از متأثر ،ییروستا یها طیمح در شتیمع از یتوجه قابل
                                                                                                                                                                   
1. Dercon 

2. Gautam and Andersen 
3. Gulliver and Gibbon 

4. Knuepple et al 

5. Elemo 

6. Martin et al 
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 رایز دهند؛ یم قرار ریتأث انییروستا شتیمعبر  میرمستقیغ و میمستق صورت به که است... و یاجتماع مشارکت ،یاجتماع

 استفاده و یبردار بهره یبرا مناسب تیامن و ندارد یمفهوم یمال یها ییدارا وجود باشد،نداشته  یاجتماع ییدارا که ییروستا

 یدسترس یبرا یا کننده فراهم عنوان به شده فیتعر ینهاد یةسرما(. 040: 7930 همکاران، و یسجاس) شود مشاهده نمی

 در ریدرگ مردم تیرضا که یحد در ،یگذار استیس ندایفر در مشارکت و یدسترس و منافع در شدن میسه بازارها، به مردم

 ةگوش پنج در که است یرییتغ نیبهتر نهیگز نیا که کند منعکس بهتر یشتیمع جینتا به یدسترس یبرا را ها یریگ میتصم

 (.0471 همکاران، و وو ؛0470 همکاران، و فانگ ؛0443 شن،) است آمده لیتحل DFID یالملل نیب توسعه دپارتمان هیسرما

 ن،یسرزم قلمرو ةعرص در ژهیو ییایجغراف یها تیموقع در یریقرارگ دلیل به ،ییروستا یها طیمح :یعیطبییدارا

 از گرفته ی نشئتعیطب منابع ةریذخ یبرا که است یاصطالح یعیطب ییدارا .دارند یعیطب منابع و طیمح با را ارتباط نیشتریب

 و آب ن،یزم. شود یم استفاده ها شتیمع یبرا( خاک شیفرسا از یریجلوگ ویی غذا مواد مثل) مفید منابع خدمات و ها انیجر

، مختلف مطالعات جینتابراساس . شوند یم قلمداد یعیطب یةسرما ای منابع نیتر مهم ها جنگل و ها چراگاه مانند یکیولوژیب منابع

 یکشاورز انییروستا بیشتر شتیمع چراکه ؛دارد ییبسزا ریتأث خانوارها یداریپا سطح بر ها هیسرما ای منابع نیا به یدسترس

 همکاران، و پنگ ؛0474 ملر، و رنزائو ؛0444 تورتن،) هستند وابسته یعیطب یةسرما به شتیمع گذران یبراها  آن و است

 کمک بهرا  یعیطب ییدارا توان می نیبنابرا ؛(0447 بن،یگ و وریگال ؛0447 ،7انگی ؛0444 س،یآل ب؛ 0441 کسن،یار ؛0471

 .کرد یریگ اندازه یمحل و یمل یها پارک و ها جنگل ،(یمرداب) یتاالب ینواح خاک، تیفیک هوا، تیفیک

 ی،بازنشستگ حقوق ،یجار یها ییدارا ،یبانک یها حساب نقد، پول مانند) یمال منابع به یة مالیسرما :یمالییدارا

 افراد شتیمع بهترکردن ای حاضر شتیمع حفظ یبرا کهشود  اطالق می( 0443 شن،( )یمال یارسال وجوه و ها کمک و ها یمقرر

 و منطقه در خرد یاعتبار یها صندوق و یاعتبار مؤسسات ها، بانک وجود مانند یمال یها تیحما و ها کمک و است دردسترس

 ؛0440 ،9سمنیه و النگ ؛0440 ،0همکاران و دونیر) شود یم شامل را یمال یها کمک و وام به یدسترس یسازوکارها

 ممکن ها ییدارا نیا(. 0470 ،0کیکود ی.س .ام و انیفر ؛0477 ،0یجوش و مهارجن ؛0447 بن،یگ و کسنید ب؛ 0441 کسن،یار

 و منابع به افراد یدسترس زانیم گفت توان یم یطورکل به. باشد ریفق اقشار یبرا ییدارا ترین نزدیک و نیتر مهم است

 (.040: 7930 همکاران، و یسجاس) است رگذاریتأث خانوار و یفرد شتیمع یاقتصاد یها جنبه در ی،مال یها هیسرما

 که است یفرهنگ–یآموزش و عمران ،یتیحما-یاقتصاد ،یدرمان-یبهداشت یها رساختیز شامل :یکیزیفییدارا

 یها رساختیز بودن فراهم شامل خانوار یتقاضا و ییغذا مواد بهداشت و سالمت نیتضم یها رساختیز به شتریب

 یدرمان خدمات مراکز و بهداشت ةخان به یدسترس و یبهداشت حمام به یدسترس ،یبهداشت یکش لوله آب به یدسترس

 و ابزارها شامل نیهمچن .(0470 ک،یکورد امی. س .ام و انیفر ب؛ 0441، کسنیار ؛0474 ملر، و رنزائو) مربوط است

ة یسرما. است ازین شتیمع از یبانیپشت یبرا است( و... تراکتور لیقب از ییها نیماش مانند) یا هیسرما و یدیتول یکاالها

 کمبود یطورکل به شود. محسوب می داریپا شتیمعة توسع یبرا جامعه تیظرف جادیا منابع نیتر مهم از یکی یکیزیف

 یها ییدارا ریسا از استفاده تیظرف بر یمنف ریتأث جادیا موجب است ممکن ،یاتیح امکانات ای یکیزیف یها رساختیز

 (.041: 7930 همکاران، و یداریق یسجاس) شود یشتیمع

 بانیز  شتیمع هستند. داریپا شتیمع چارچوب یاجزا نیتر مهم از ها ییدارا ای ها هیسرما ی،نظر یمبان به توجه با

                                                                                                                                                                   
1. Young,2001 

2. Reaedon et al 

3. Lang and Heasman 

4. Maharjan and Joshi 

5. Frayne and McMCodic 
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 یها هیسرما مین تعامل(. 7: 0479 همکاران، و زنتنو) شود یم یبانیپشت داریپا شتیمع ییدارا یها ییتوانا در یگذار هیسرما

 یشتیمع کردیرو یمبنا بر(. 111: 0479 فانگ،) است داریپا شتیمع از تر قیعم یدرک جادیا یبرا یدیکل شت،یمع مختلف

 لیتشک را شان یاجتماع و یفرد سرنوشت در انییروستا دخالت قدرت و یتوانمند اساس ییروستا شتیمع ةگان پنج یها هیسرما

 را ها ییدارا گرید دنتوان یم کیهر و اند وابسته گریدیک به یشتیمع ییدارا پنج نیا(. 11: 7930 همکاران، و یمانیبر) دهند یم

 یمطلوب سطح در یشتیمع یها ییدارا از هرکدام اگر گر،ید عبارت به( 71: 0444 س،یآل ؛7333 ،ید ی.آ. اف ی.د) دنکن کامل

 اساس نیا بر .افتی نخواهند دست داریپا شتیمع به خانوارها و افراد و داشت نخواهند را الزم ییکارا یها ییدارا ریسا نباشند،

 .شود اجتناب ییدارا کی به توجه از و داشت یشتیمع یها ییدارا به جامع ینگاه دیبا دار،یپا شتیمع به لین یبرا گفت توان یم

ةپژوهشنیشیپ
 مطالعات به ،7جدول  در .است گرفته صورت ییروستا داریپا شتیمع و شتینة معیزم در یمتعدد مطالعات تاکنون

 .است شده اشاره نهیزم نیا در گرفته صورت

ییروستاداریپاشتیمعوشتیمعبامرتبطهایپژوهشنةیشیپ.5جدول
پژوهشجینتاپژوهشعنوانپژوهشگر

 (0471) ژانگو  وی
: نیچ در روستا یداریپا و داریپا شتیمع

 ای یاقتصاد یور بهره ،یطیمح ستیز تیامن
 یاجتماع عدالت

 یور بهره ،یطیمح ستیز تیامن یعنی آن جزء سه و نیچ کشاورزان داریپا شتیمع تیامن سطح ،یفاز جامع روش از استفاده با
 یبرا یآنتروپ یده وزن روش از و گرفته قرار مبنا داریپا شتیمع تیامن شاخص. استشده  یبررس یاجتماع عدالت و یاقتصاد

 و داریپا شتیمع یتیامن یها شاخص، جینتابراساس  .است شده استفاده ییفضا عیتوز لیتحل و هیتجز و ها شاخص وزن نییتع
 یطراح کشاورزان داریپا شتیمع تیامن بهبود یبرا که ییها استیس اساس . برایناست متفاوت استان مناطق میان آن یاجزا

 .باشد یمحل یا منطقه طیشرا به توجه با دیبا ،شود یم

 غنا در فقر و ییروستا داریناپا شتیمع (0470)  زانکو

 داریناپا ییروستا یاقتصاد شتیمع یها نهیگز از یاریبس یکشاورز از ریغ شود می استدالل یشیمایپ یها داده از استفاده با
 گذرابودن بر خانوار رفاه اثر نیبرا عالوه. دارد وجود یا حرفه مشاغل ةتوسع و یشتیمع یها تیفعال میان یبزرگ شکاف؛ زیرا هستند

 متیق تفاوت و آموزش ،یتیجمع عوامل خانوارها، ییفضا تیموقع دهد یم نشان ها افتهی. است شده مطالعه یشتیمع تنوع
 .هستند ییروستا خانوار رفاه ةکنند نییتع عوامل نیتر مهم از کننده مصرف -دکنندهیتول

 (0470هرمن و فاکس )
 غرب جنوب در ییروستا شتیمع یابیارز

 ،یطیمح ستیز یها شاخص اساس بر نیچ
 یاجتماع و یاقتصاد

 دلیل آن که هستند مواجه ها یریدرگ شیافزا با عتیطب از حفاظت و ییروستا ةتوسع به توجه با ییروستا مناطق از یاریبس
 توسعه جینتا نیا نیچ غرب جنوب و ونانی بانا، کسشانگیا در. هاست جاده بهبود و وساز ساخت و یکشاورز عیسر کردن یتجار

 کار چارچوب یساز مدل نابان، چارچوب شده، بیترک یساز مدل ستمیس از استفاده با .است مشهود اریبس یاراض یکاربر رییتغ در
 راتیتأث و یاراض یکاربر یفعل تیوضع براساس را وهایسنار محاسبات توان می LILAK یا رشته انیم یقیتحق ةپروژ و

 داد ارائه یطیمح ستیز و یاقتصاد

 (0470کاسا و اشتو )

 و ییروستا شتیمع تیموقع لیتحل
 توسعة یبرا یاقتصاد-اجتماعی یها ییایپو
 دایلگح بخش: یمورد مطالعة: ییروستا داریپا

 7ووردا

 یها سمیمکان لیتحل براساس. است شده پرداخته یوپیات جنوب در ووردا هیناح ییروستا شتیمع تیوضع لیتحل و هیتجز به
 تا کنند تالش ووردا جامعة یازهاین کردن برطرف یبرا دیبا داران سهام و یدولت یها سازمان، ووردا هیناح در یاجتماع ،یاقتصاد

 .کنند جادیا ووردا در را ییروستا توسعة و داریپا شتیمع بتوانند

 (7930) همکاران و یداریق یسجاس
در  یشتیمع یها ییسطح دارا سنجش

 داریپا شتیمع کردیبا رو ییمناطق روستا
 (بادیشهرستان تا ی: روستاهایمورد ة)مطالع

نشان  جینتا شد.  روستاها پرداخته یبند تیو اولو یشتیمع یها ییبه سنجش سطح دارا یلیتحل-یفیاستفاده از روش توص با
و  یبستگ  هم ،یکپارچگیاست و  شتریمورد مطالعه ب یروستاها میاندر  ها ییدارا ریبا سا سهیدر مقا یاجتماع ییدارا دهد یم

 .دهد را نشان میروستاها  میان یانسجام اجتماع

 (7930) همکاران و یتوکل
 ییروستا شتیعوامل مؤثر بر مع لیتحل

شهرستان  ی: روستاهایمورد ة)مطالع
 سردشت(

براساس است.  تحلیل شدهشهرستان سردشت  ییروستا شتیعوامل مؤثر بر مع ی،لیتحل-یفیو روش توص یشیمایپ یها داده با
است.  یو مبادالت مرز یکشاورز یها تیفعال ،یطیمح یلیتحم طیمتأثر از شرا شتیمع نیعوامل تأم نیتر یپژوهش اصل جینتا

 انییروستا شتیمع یو الگو یبه نوار مرز یکینزد ،یسطح آموزش یدسترس ن،یزم بیمانند ش یی،ایعوامل جغراف میان نیهمچن
 است. شده جادیمنطقه ا یروستاها یبرا یخاص یشتیمع یالگواساس  براینوجود دارد که  یمعنادار ةمنطقه رابط

 (7930) همکاران و یمانیبر
 شتیمؤثر بر مع ییایعوامل جغراف لیتحل

 ییروستا یها خانوار در سکونتگاه
 (قند قصر شهرستان: یموردشناس)

مؤثر بر آن  ییایعوامل جغراف لیبه تحل ییروستا یدر نواح یشتیمع یها هیسرما یابیضمن ارز ی،لیتحل -یفیروش توص به
و  ها رساختیضعف در ز انگریو ب ییروستا یدر نواح شتیمع نییاز سطح پا یپژوهش حاک یکل جیاست. نتاشده پرداخته 

 تی)شکل استقرار، موقع ییفضا-یعوامل مکان ،جینتابراساس  نی( است. همچنیاجتماع یةجز سرما )به یشتیمع یها هیسرما
 .رندرگذایتأث انییروستا شتیفاصله از مراکز نافذ( بر سطح مع ،ینوع راه دسترس ،یارتباط

 (7930) همکاران و یداریق یسجاس
 داریپا شتیمع ةتوسع یراهبردها یبند تیاولو

-سیتاپس-سوات یبیبا مدل ترک ییروستا
 شهرستان خدابنده ی:مورد ةمطالع ی؛فاز

 کمک بهو شده  ییشناسا ییروستا داریپا شتیبه مع یابیمؤثر در دست یو درون یرونیعوامل ب، سوات یاستفاده از مدل راهبرد با
با  دهد ینشان م ها افتهی لیتحل .استشده  ییجو چاره یدیکل ةمسئل نیا یبرا یکانون یراهبردها نیو تدو یراهبرد یزیر برنامه

اقدام،  یبرا یراهبرد کانون ،یمطالعات یها هر دو گروه نمونه های دیدگاه قیاول، دوم و سوم حاصل تلف یتوجه به تمرکز راهبردها
 است. یتهاجم یراهبرد

 (7934) همکاران و یلنگرود یعیمط
بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود  ریتأث
شهرستان  ی:مورد ةمطالع ؛ساکنان شتیمع

 قال آق

 ،یمال ،یانسان یها هیآثار آن بر سرما یو بررس ییروستا داریپا شتیبر مع دیبا تأک یجرت بازگشتمهای، لیتحل-یفیروش توص هب
 یدر نواح یاقتصاد یها تیپس از بازگشت افراد مهاجر و تنوع فعال یامدهایبازگشته و پ انمهاجر یعیو طب یاجتماع ،یکیزیف

 .است یزندگ ةادار یبرا شده استفاهراهبرد  نیتر مهم ،ییجوان روستا یرویمهاجرت موقت ن براساس نتایج، شد. لیتحل ییروستا
 یاجتماع ،یکیزیف ،یمال ،یانسان یها هیدر سرما یریتفاوت چشمگ ،ییروستا یپس از کسب مهارت و بازگشت به نواحهمچنین 

 افراد بازگشته رخ داده است. یعیو طب

5333نگارندگان،:منبع

                                                                                                                                                                   
1. Legehida Woreda (District) 
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پژوهشیشناسروش
 و مقاالت ها، کتاب) یاسناد روش از ی آنها داده یگردآور یبرا که است یلیتحل-یفیتوص و یکاربرد حاضر پژوهش

 موجود اسناد کمک هب ی،ا وة کتابخانهیش در. است شده استفاده( مصاحبه و مشاهده پرسشنامه،) یدانیم شیمایپ و( ها گزارش

ة مرحل در پژوهش، یرهایمتغ و ها شاخص از یفهرست استخراجیت پس از درنها شد. پرداخته مسئله ینظر نییتب و بسط به

 ةجامع. شد یاتیعمل کرتیل فیط چارچوب در مطالعه مورد یروستاها خانوار سطح در پرسشنامه کمک به یدانیم ةمطالع

 11.370 یدارا ،7930 سال در زهرا نیبوئ شهرستان. استزهر نیبوئ شهرستان یروستاها یخانوارها ،حاضر پژوهش یآمار

 از نمونه یروستاها انتخاب یبرا. است بوده سکنه یدارا یروستا 777 و دهستان 3 خانوار، 04.991 ن،یروستانش تیجمع نفر

 04 به ها آن تعداد ،دقت شیافزا یبرا که است شده انتخاب روستا 90 (روستاها درصد 94) نشهرستااین  یروستا 777 میان

 744 از کمتر) گروه چهار در ساکن خانوار درصد نظر ازها، این مناطق روستا این انتخاب برای و ادامه در. یافت شیافزا روستا

 هر سهم طبقه هر خانوار تعداد به توجه با سپس .شدند یبند دسته( خانوار 944 از شتریب و 944-047 ،044-747 خانوار،

 نکهیا به توجه با صورت گرفت. 7کوکران فرمول کمک به خانوارها ةنمون حجم نییتع. شد مشخص دهستان و خانوار ةطبق

 ةمنطق یبرا خانوار 914 ةنمون حجم کوکران فرمول از استفاده با ،هستند خانوار 74.491 شده انتخاب یروستاها یخانوارها

 خانوار 74 از کمتر دینبا روستا هر در نمونه حجم حداقل نکهیا به توجه با و دقت شیافزا یبرا اما شد، مشخص مطالعه مورد

 منظور به. یافت شیافزا خانوار 090 به نمونه حجم ،داشتند خانوار 74 از کمتر که ییروستاها ةنمون حجم شیافزا یبرا باشد،

 .شد استفاده تناسب روش از نیز مطالعه مورد یروستاها سطح در ها نمونه عیتوز

 ییروابررسی  (.0 جدول) نتخاب شدندا یاحتمال یریگ نمونه از استفاده با مطالعه مورد یروستاها ،حاضر پژوهش در

 دییتأ یاصالحات اعمال از پس و گرفت صورت آزمون شیپ ةمرحل کی و نظر صاحب اندااست کمک هب پرسشنامه یصور

 بیضر صورت گرفت و SPSS افزار نرم در کرونباخ یآلفا آزمون از استفاده با پرسشنامه ییایپاارزیابی  نیهمچن. شد

 .شد دییتأ خوب اریبس حد در 11/4 شده محاسبه

زهرانیبوئشهرستانیهادهستانیتیجمعیهایژگیو.5جدول

دهستانبخش
تعداد

روستا

سالتیجمع

5334

سالتیجمع

5331

سالخانوار

5334

سال خانوار

5331

ةنمونازسهم

روستا

سهم

پرسشنامه

 رامند
 00 0 7933 7091 0019 0043 3 آباد میابراه

 01 9 7141 7909 0714 0111 3 یجنوب رامند

 شال
 91 9 7730 7710 0719 0990 1 آباد نیز

 09 0 7731 7700 9110 9340 0 خان هاشم ةقلع

 یمرکز

 10 1 0904 0910 70.409 70.041 73 باال یزهرا

 14 0 0139 0009 3001 3007 79 نییپا یزهرا

 00 0 7140 7104 0190 0011 79 سگزآباد

 یدشتاب
 11 1 9413 0133 74.074 3144 04 یشرق یدشتاب

 00 1 9409 0300 3371 74.004 04 یغرب یدشتاب

 090 04 04.991 73.413 11.370 11.934 777 زهرا نیبوئ شهرستان

5331ران،یاآمارمركز:منبع

                                                                                                                                                                   

1.  
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مطالعهموردیروستاهاوزهرانیبوئشهرستاننقشة.7شکل

5334،نگارندگان:منبع

 ARC افزار نرم به شده یگردآور اطالعات ،ییفضا یها لیتحل انجام و یشتیمع یها ییدارا ییفضا یبند پهنه منظور به

GIS به 0 و 0 های جدول در مندرج شده استخراج اطالعات و است خانوار سطح در مطالعه نیا یاصل جینتا. شد منتقل 

 ها پرسش از یبخش ،مطالعه نیا در نکهیا با توجه به پردازد، می خانوارها سطح در یشتیمع یها ییدارا تیوضع یبررس

 روستاها کیتفک به زین یشتیمع یها ییدارا ر،یمتغ ییفضا یها عیتوز نییتب و حیتوض یبرا است، ییفضا عیتوز به مربوط

 ،یبیترک شاخص جادیا امکان و یساز اسیمق هم یبرا بنابراین دارند؛ یاسیمق تنوع شده استفاده یرهایمتغ. شد محاسبه

 یلیخ) 0 تا( کم یلیخ) 7 ةباز در یبیترت قیتحق یرهایمتغ ةعمد بخشسنجش  که آنجا از. شد یسازاسیمق یب ها داده

 نظر براساس «ییروستا شاغل تیجمع» و «ییروستا فعال تیجمع» مانند ینسب اسیمق با ییرهایمتغ صورت گرفت،( ادیز

 سنجش همة گرید عبارت به. ندشد دهیسنج( ادیز یلیخ) 0 تا( کم یلیخ) 7 ةباز در و کرتیل فیط قالب در پاسخگو

 .صورت گرفت یبیترت اسیمق با رهایمتغ

Gi آمار از یشتیمع یها ییدارا ییفضا یبند سطح و نامطلوب و مطلوب یها خوشه ییشناسا منظور به مطالعه نیا در
* 

Gi مقدار. شد استفاده
 در یآمار نظر از یمعنادار صورت به نظر مورد ةنقط که کند یم مشخص هیناح ای نقطه هر یبرا *

 ،دارند نیانگیم از( *Gi یمنف ریمقاد یبرا) تر نییپا ای( *Gi مثبت ریمقاد یبرا) باالتر ریمقاد ها همة آن که ،نقاط ریسا کنار

Gi ةآمار 7ردا و سیگت(. 3: 7911 همکاران، و متکان) ریخ ای دارد قرار
ها  آن در که یمحل یها خوشه ییشناسا یبرا *

 افزار نرم در که کردند یمعرف ریز ةرابط مطابق ،اند گرفته قرار گریکدی کنار در نیانگیم از تر نییپا ای مشابه ریمقاد با ینواح

ARC GIS ردیگ یم صورت 0داغ یها لکه عنوان با. 

 
Gi این رابطه، در

 مقدار xj ها، نمونه تعداد n ،ینواح ریمقاد اریمع انحراف s ام، i گونیپل یبرا Getis شاخص مقدار *

 .است j و i یةناح دو ةسیمقا یبرا کاررفته به وزن Wij و ینواح همة در ریمتغ ینانگیم ،j یةناح در ریمتغ

 .شد استفاده( kriging) نگیجیکر روش به یابی انیم روش از یشتیمع یها ییدارا یبند پهنه منظور به گرید بخش در

 به مربوط ابعاد ابتدا ،نمونهة جامع دگاهید ازها  یی آنفضا عیتوز و یشتیمع یها ییدارا سطح سنجش یبرا ،یطورکل به

مدنظر قرار  شاخص 17 ومشخص شد  یمال ،یکیزیف ،یعیطب ،یانسان ،ینهاد ،یاجتماع بعد شش در یشتیمع یها ییدارا

 (.9 جدول) گرفت

                                                                                                                                                                   
1. Getis and Ord 

2. Hot Spot 
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ییروستایخانوارهایشتیمعیهاییدارایهاشاخص.3ولجد
 منبعهیگوشاخصمؤلفه

 یةسرما

 یانسان

 یانسان یروین
 زنان تعداد روستا، در( خدمات صنعت، ،یکشاورز) یدیتول یها تیفعال در شاغل جوانان تعداد روستا، تیجمع

 و معصوم یریقد ؛7934 همکاران، و یلنگرود یعیمط روستا در یدیتول یها تیفعال در شاغل

 ؛7930زاده و همکاران،  عبداهلل ؛7930 همکاران،

 7931، نگارندگان

DFID, 1999a; Ellis, 1998; Ashley, 2000; 

She, 2000; Mthembu, 2011; Njole, 2011; 

Snide, 2012; Braun, 2008; van Breuge 

2013 

 شخص وکار کسب با مرتبط کارآمد و ارزان کار یروین ،ییروستا شاغل تیجمع ،ییروستا فعال تیجمع کار یروین

 شخص وکار کسب حوزه در ماهر و باتجربه افراد تعداد باتجربه افراد

 باسواد افراد
 ةحوز در ماهر و کرده لیتحص کار یروین وجود روستا، یدیتول یها تیفعال در شاغل یدانشگاه افراد تعداد

 کرده لیتحص زنان تعداد شخص، وکار کسب

 و تیخالق

 ینوآور

 لیتما متنوع، و دیجد یها فرصت از درآمد کسب یبرا ینیکارآفر و تیخالق قدرت از انییروستا یریکارگ به

 دیجد محصوالت دیتول به انییروستا

 یاقتصاد یةسرما

 ها وام و اعتبارات بازپرداخت توان خانوارها، یرکشاورزیغ یدرآمدها ،ییروستا یخانوارها ةساالن درآمد درآمد

 و معصوم یریقد ؛7934ن، و همکارا یلنگرود یعیمط

 ؛7930، زاده و همکاران عبداهلل :7930، همکاران

 7931، ؛ نگارندگان7930، همکاران و یداریق یسجاس

DFID, 1999a; Ellis, 1998; Ashley, 2000; 

Shen, 2009, Mthembu, 2011; Njole, 

2011; Snider, 2012; Braun, 2008; Van 

Breugel, 2013 

 به یدسترس

 یمال التیتسه

 سود با یبانک اعتبارات افتیدر یها فرصت وجود ،یاعتبار و یبانک خدمات ارائه در انییروستا به یده تیاولو

 وکار، کسب جادیا یبرا نییپا

 به یدسترس

 هیسرما

 انداز پس نیانگیم روستا، در( شخص وکار کسب ةحوز در) دوستان و اقوام از الحسنه قرض وام افتیدر امکان

 شخص وکار کسب با مرتبط ییدارا زانیم ،(شخص وکار کسب ةحوز در) خانوار ینقد

 وجود

 یها فرصت

 مناسب یاقتصاد

 بودن ارزان روستا، در متنوع یشغل یها نهیزم وجود روستا، در جوانان یبرا مناسب یشغل یها فرصت وجود

 (کار یروین آب، ن،یزم) روستا در یاقتصاد یها تیفعال یةاول یها نهیهز

 یاجتماع یةسرما

 مشارکت

 یمند عالقه ،..(.و وکار کسب جادیا یبرا یگذار هیسرما جمله از) روستا در یمشارکت یها تیفعال در مشارکت

 یاقتصاد یها تیفعال انجام به یندم عالقه روستا، در ییاجرا یها تیفعال و یریگ میتصم در مشارکت و

 (یتعاون) یصنف یها تشکل در مشارکت ،(دارند که یوکار کسب ة)در حوز انییروستا با یمشارکت
، لو یتق و یریکب ،یموسو؛ 7930، وندیموس و یعیرب

 یریقد ؛7930ی، انیروم و یفراهان ،ینالیع ؛7930

 و یداریق یسجاس ؛7930، همکاران و معصوم

 7931 ؛ نگارندگان،7930، همکاران

DFID, 1999a; Grootaert et al., 2004; 

Ellis, 1998; Shen, 2009; Mthembu, 2011; 

Njole, 2011; Snide, 2012; Braun, 2008; 

van Breugel, 2013 

 و تعامل

 یبستگ  هم

 یاجتماع

 به یبندیپا ان،ییروستا میان در یهمکار و تعاون یةروح ،یکار ةتجرب قراردادن اریاخت در به یمند عالقه

 روستا در یاجتماع اختالف سطح بودن نییپا ،یمذهب و یقوم ورسوم آداب

 یاجتماع تیامن
 و یقوم یها یریدرگ وقوع زانیم ،یگذار هیسرما طیمح از نظر روستا بودن ناامن، تیجنا و جرم وقوع سطوح

 یا لهیقب

 به خاطر تعلق

 روستا

 به انییروستا خاطر تعلق زانیم روستا، در یماندگار به لیتما شهر، به روستا طیمح در یزندگ دادن حیترج

 روستا

 یکیزیف یةسرما

 مسکن
 چند انجام امکان) یمسکون یفضا بودن یچندکارکرد مسکن، از تیرضا سطح مقاوم، مسکن از یبرخوردار

 و معصوم یریقد ؛7934ن، و همکارا یلنگرود یعیمط یزندگ طیمح کنار در کار طیمح امکان ،(زمان هم تیفعال

 ؛7930، زاده و همکاران عبداهلل :7930، همکاران

 7931، ؛ نگارندگان7930، همکاران و یداریق یسجاس

DFID, 1999a; 

Ellis, 1998; Ashley, 

2000; Shen, 2009; 

Mthembu, 2011; 

Njole, 2011; Snider, 2012; 

Braun, 2008; Van Breugel, 

2013; Mphande, 2016 

 به یدسترس

 و خدمات

 امکانات

 حوزه در نترنتیا به یدسترس زانیم...(  و گاز برق،) ازین مورد امکانات از کار محل یبرخوردار زانیم

 ارتباطات شبکه مناسب، ونقل حمل شبکه همراه، تلفن و تلفن به یدسترس زانیم شخص، هر وکار کسب

 خدمات به یدسترس( رستانیدب و ییراهنما ،ییابتدا) یآموزش خدمات به یدسترس روستا، در یا جاده مناسب

 ،یدامپزشک خدمات به یدسترس درمانگاه، و بهداشت خانه به یدسترس زانیم وکار، کسب حوزه در یآموزش

 اطراف، یشهرها و روستاها به آسان یدسترس بازار، به آسان یدسترس

 از یبرخوردار

 یةاول یابزارها

 تیفعال

 و روستا در آالت نیماش رگاهیتعم یتعداد وجود روستا، در...( و نیکمبا ،تراکتور) یکشاورز ادوات وجود

 اطراف یشهرها

 یعیطبیة سرما

 نیزم
 روستا یباغ یاراض کل مساحت هکتار، به روستا یاراض کل مساحت ،یکشاورز زیحاصلخ یها نیزم وجود

 هکتار به
 و معصوم یریقد ؛7934ن، و همکارا یلنگرود یعیمط

 ؛7930، همکارانزاده و  عبداهلل :7930، همکاران

 7931، ؛ نگارندگان7930، همکاران و یداریق یسجاس

DFID, 1999a; 

Ellis, 1998; Ashley, 

2000; Shen, 2009; 

Mthembu, 2011; 

Njole, 2011; Snider, 2012 

 به یدسترس

 یعیطب منابع

 ةحوز در) آب به گسترده و آسان یدسترس ،(شخص وکار کسب ةحوز در) نیزم به گسترده و آسان یدسترس

 (شخص کار و کسب با رابطه در) تیفعال ةتوسع یبرا یمکان یها تیمحدود نبود ،(شخص وکار کسب

 روستا در نیسنگ و سبک یها دام تعداد یپرور دام

 بهداشت

 یطیمح

 ةحوز در) راحت پسماند و زباله دفن و دفع امکان ،(شخص وکار کسب با مرتبط) یطیمح یها یآلودگ نبود

 (شخص وکار کسب

 ینهاد یةسرما

 یدولت ینهادها

 ةارائ در انییروستا به دادن تیاولو ،(شخص وکار کسب ةحوز در) انییروستا از دولت تیحما و وامیة ته امکان

 روستا در یاقتصاد یها تیفعال انجام به دولت قیتشو ،(شخص وکار کسب ةحوز در) یاعتبار و یبانک خدمات

 (شخص وکار کسب ةحوز در)
 و معصوم یریقد ؛7934ن، و همکارا یلنگرود یعیمط

 ؛7930، زاده و همکاران عبداهلل :7930، همکاران

 7931، ؛ نگارندگان7930، همکاران و یداریق یسجاس
 یمحل ینهادها

 نبود ،(شخص وکار کسب ةحوز در) یاقتصاد یها تیفعال از( شورا ی واریده) یمحل تیریمد تیحما

 در) ییروستا یمحل یها یتعاون وجود ،دیجد وکار کسب یانداز راه صورت در روستا در یاجتماع یها مخالفت

 (شخص وکار کسب ةحوز
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هایافتهوبحث
 مرد درصد 0/11 آنان انیم از که است سال 31/00 افراد یسن نیانگیم دهد یم نشان انیپاسخگو یفرد یها یژگیو یبررس

 و ییراهنما درصد 9/01 ،ییابتدا درصد 0/71 سواد، یب دهندگان پاسخ درصد 7/99 التیتحص سطح نظر از. هستند زن هیبق و

 نیشتریب و 17/0 ها خانواده یاعضا تعداد نیانگیم ،خانوار بعد نظر از. هستند سانسیل و پلمید فوق درصد 7/09 و متوسطه

 نیا در که است 3/4نیز  پلمید از باالتر کرده لیتحص افراد تعداد نیانگیم. است نفر 1-0 یاعضا تعداد به مربوط اعضا تعداد

 فرد چیه خانوار 047 شده، بررسی خانوار 090 از و گرفت تعلق نفر 7 به خانواده هر در کرده لیتحص افراد تعداد نیشتریب مورد

کار،  یصنعت درصد 1/71 کشاورز، درصد 1/91 کارمند، درصد 0/71 تیفعال نوع نظر از. نداشتند پلمید از باالتر ةکرد لیتحص

 یشهرها در درصد 1/99 ،روستا در افراد از درصد 10/4 شغل مکان هستند. دار خانه درصد 0/1 و دهنده خدمات درصد 3/73

 9/00 تومان، ونیلیم 0-0 یانپاسخگو از درصد 77/ 1درآمد  همچنین. است مجاور یروستاها در درصد 7/0 و کینزد

 0/19 ی،باغ و یزراع یها نیزم تیمالک نظر از است. سال در ونیلیم 74 از شتریب درصد 3/00 و تومان ونیلیم 74-0 درصد

 افراد درصد 90 تعداد نیا از که هستند بهره بی یاراض از داشتن این درصد 0/71 و یزراع و یباغ یاراض مالک افراد درصد

 هستند. هکتار 74 از شتریب صاحب درصد 1 و هکتار 7 از کمتر یباغ و یزراع یاراض صاحب

 ییدارا دهندگان پاسخاساس،  . براینگرفت صورت یفیتوص یلیتحل ابتدا، پژوهش دوم پرسش به ییپاسخگو یبرا

 یعیطب و یکیزیف یها ییدارا درمورد کردند. یابیارز خوب سطح در درصد 41/99 با را مطالعه مورد یروستاها یاجتماع

 یها ییدارا شده است، اما یابیارز مطلوب سطح در درصد 71/07 و درصد 01/93 با و است منوال نیهم به وضع زین

 .است شده یابیارز کم سطح در درصد 14/04 و 17/90 درصد، 31/91 با انییروستا نظر از ینهاد و یمال ،یانسان

مطالعهموردیروستاهایخانوارهایشتیمعیهاییدارالیتحل.7جدول

نیانگیمكمیلیخكمیتاحدودادیزادیزیلیخیریپذستیزابعاد

 00/9 01/0 13/03 03/09 41/99 00/1 درصد یاجتماع ییدارا

 40/9 19/0 11/03 00/07 01/93 10/9 درصد یکیزیف ییدارا

 14/0 11/3 31/91 41/01 91/00 17/0 درصد یانسان ییدارا

 13/0 00/1 17/90 00/01 39/00 19/0 درصد یمال ییدارا

 43/9 00/0 00/94 09/00 71/07 13/7 درصد یعیطب ییدارا

 10/0 99/74 14/04 01/00 40/07 00/0 درصد ینهاد ییدارا

 5،5334نگارندگان:منبع

مورد  یروستاها یخانوارها یشتیمع یها ییدارا سطح یاستنباط لیتحل یبرا یا نمونه تک  tاز آزمون در مرحلة بعد،

 حد در یاجتماع ییدارا تنها دهد، نشان می یشتیمع یها ییدارا لیحاصل از تحل یعدد نیانگیممطالعه استفاده شد. 

 7 نیکه ب یفیبا احتساب دامنة ط، آزمون این اساسبر. ی ندارندحد مطلوب یو نهاد یو انسان یمال ییدارا ومطلوب است 

 نیشده است. ا یابی( ارز7/9) مطلوبحد  در یاجتماع ییدارا یبرا نیانگیم نی، اداردنوسان  کرتیل فیبراساس ط 0تا 

 یبرا . همچنینشده است یابیارز مثبت یعدد تیمطلوب با آن تفاوت و است معنادار صدم 47/4تفاوت در سطح آلفا 

 یابیارز یمنف یعدد تیمطلوب باها  آن تفاوت امامعنادار است؛  47/4 یدر سطح آلفا یو نهاد یمال ،یانسان یها ییدارا

 (.0شده است )جدول 
 

                                                                                                                                                                   
 .استاین منبع  ها افته. منابع تمامی جداول در قسمت بحث و ی7
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یانمونهکتtآزمونبراساسانییروستادگاهیدازمطالعهموردیروستاهایخانوارهایشتیمعیهاییدارالیتحل.1جدول

هامؤلفه
تفاوت 5/3ی:عددتیمطلوب

نیانگیم

درصد31نانیاطمفاصلة

باالحدنییپاحد
یمعنادارtآزمونآمارۀنیانگیم

00/9 یاجتماع ییدارا  41/1  444/4  701/4  741/4  041/4  

40/9 یکیزیف ییدارا  90/7-  711/4  400/4-  749/4-  471/4  

14/0 یانسان ییدارا  91/70-  444/4  939/4-  001/4-  993/4-  

13/0 یمال ییدارا  11/74-  444/4  941/4-  910/4-  007/4-  

43/9 یعیطب ییدارا  411/4-  301/4  440/4-  417/4-  401/4  

10/0 ینهاد ییدارا  10/1-  444/4  014/4-  994/4-  074/4-  

 

یشتیمعیهاییداراازیبرخوردارنظرازروستاهامعنادارتفاوتنییتعةطرفکیانسیوارآزمون.3جدول

یمعنادارسطحFمجذوراتنیانگیمیآزادةدرجمجذوراتمجموع

 444/4 417/0 17/7 1 11/70 یگروه درون

   971/4 009 74/711 یگروه نیب

    097 33/711 کل

 

 کمک به( سوم پرسش) زهرا نیبوئ شهرستان یها دهستان میان در یشتیمع یها ییدارا یمعنادار تفاوت یبررس یبرا

 از حاصل یها افتهی. شد بررسی مطالعه مورد یها دهستان سطح در ها تفاوت نیا یمعنادار، طرفه کی انسیوار آزمون

 ،یشتیمع یها ییدارا از یبرخوردار نظر از مطالعه مورد یها دهستان میان که است آن از یحاک طرفه کی انسیوار آزمون

 (.1 جدول) است تفاوت نیا یمعنادار دهندة نشان و 40/4 سطح از کمتر روستاها میان در این امر که دارد وجود تفاوت

 اول گروه. ندشد ییشناسا گروه سه درمجموع( 1 جدول( )Duncan) دانکن یبیتعق آزمون جینتا یها افتهبراساس ی

 نییپا یزهرا آباد، میابراه ،یشرق یدشتاب یها دهستان و( صدم 17/0) نییپا یشتیمع ییدارا نیانگیم با آباد نیز دهستان

 خان، هاشم قلعه سگزآباد، ،یجنوب رامند یها دهستان و دوم گروه در آباد نیز به نسبت باال یشتیمع یها ییدارا نیانگیم با

 آباد نیز دهستان ،انیم نیا در. گرفتند قرار سوم گروه در باالتر یشتیمع یها ییدارا نیانگیم با باال یزهرا و یغرب یدشتاب

 .گرفتند قرار تیوضع نیبهتر در صدم 09/9 نیانگیم با باال یزهرا دهستان و نیترکم صدم 17/0 نیانگیم با

زهرانیبوئشهرستانیهادهستانکیتفکبهیشتیمعیهاییدارانیانگیمسةیمقا.4جدول

روستاتعدادهادهستاننام
41/4Subset for alpha= 

553

 - - 17/0 91 آباد نیز

 - 11/0 - 10 یشرق یدشتاب

 - 39/0 - 00 آباد میابراه

 - 30/0 - 13 نییپا یزهرا

 440/9 440/9 - 01 یجنوب رامند

 47/9 47/9 - 01 سگزآباد

 40/9 40/9 - 00 انخ هاشم ةقلع

 70/9 70/9 - 17 یغرب یدشتاب

 09/9 - - 13 باال یزهرا
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 انسیوار آزمون کمک به زهرا، نیبوئ شهرستان یها دهستان در یشتیمع یها ییدارا یمعنادار تفاوت یبررس منظور به

 ،آزموناین  از حاصل یها افتهبراساس ی. شد پرداخته مطالعه مورد یها دهستان در ها تفاوت نیا یمعنادار به طرفه کی

 (.1 جدول) است معنادار و 40/4 سطح از کمتر تفاوت که این دارد وجود تفاوت یشتیمع یها ییدارا میان

 گروه چهار درمجموع ،(3 جدول( )Duncan) دانکن یبیتعق آزمون جینتا براساس چهارم، پرسش به ییپاسخگو یبرا

 و یکیزیف یها ییدارا ،دوم گروه در ینهاد و یمال یها ییدارا ،اول گروه در نییپا نیانگیم با یانسان ییدارا. ندشد ییشناسا

 نیانگیم با یانسان ییدارا ،انیم نیا در. گرفتند قرار چهارم گروه در باالتر نیانگیم با یاجتماع ییدارا و سوم گروه در یعیطب

 .گرفتند قرار مطالعه مورد ةمحدود در تیوضع نیبهتر در صدم 00/9 نیانگیم با یاجتماع ییدارا و نیترمک صدم 14/0

یشتیمعیهاییدارامعنادارتفاوتنییتعطرفةکیانسیوارآزمون.1جدول

یمعنادارسطحFمجذوراتنیانگیمیآزادةدرجمجذوراتمجموع

 444/4 01/09 491/00 0 73/704 یگروه نیب

   004/4 9711 97/7090 یگروه درون

    9737 04/7000 کل

(Duncanآزمون)یشتیمعیهاییدارانیانگیمسهیمقا.3جدول

تعدادییداراابعاد
41/4Subset for alpha=

5537

 - - - 14/0 090 یانسان

 - - 13/0 - 090 یمال

 - - 10/0 - 090 ینهاد

 - 40/9 - - 090 یکیزیف

 - 43/9 - - 090 یعیطب

 00/9 - - - 090 یاجتماع

ییفضالیتحل

داغیهالکهییشناسا

 سطح در یشتیمع یها ییدارا نیانگیم اختالف یبررس به تنها طرفه کی انسیوار یةتجز آزمون بایدی توجه داشت

 یبرا رو ؛ از اینردیگ ینم نظر در تر نییپا سطوح در را ریمتغ ییفضا راتییتغ و پردازد یم شهرستان یها دهستان

Gi و موران یها آزمون از یبررس مورد ریمتغ ییفضا یبند خوشه و یبند سطح
 نشان موران لیتحل جینتا. شد استفاده *

 .است یا خوشه صورت به زهرا نیبوئ شهرستان سطح در یشتیمع یها ییدارا شاخص به مربوط یها ارزش عیتوز دهد یم

 (.74 جدول) اند گرفته قرار گریکدی مجاورت در دارامعن صورت به مشابه یها ارزش ییدارا ینواح ،گرید عبارت به

مطالعهموردةمنطقدریشتیمعیهاییداراریمتغیبرامورانشاخص.54جدول

Moran’s Index ZP-valueریمتغ

 444/4 49/99 014/4 یشتیمع یها ییدارا

 

Gi شاخص از نییپا ای باال یها ارزش با یمکان یها خوشه تیموقع و محدوده ییشناسا منظور به
 ةآمار. شد استفاده *

Gi
 زانیم به باال ریمقاد باشد، تر بزرگ ازیامت هرچه ،یآمار نظر از دارامعن و مثبت Z ازیامت یبرا. است Z ازیامت ینوع *

 هرچه ،یآمار نظر از معنادار و یمنف Z ازیامت یبرا. در مقابل، دهند یم لیتشک داغ ةلک و شوند ی میبند خوشه یادیز
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: 7934 ،یعسگر)است  سرد یها لکهدهندة  نشان و نییپا ریمقاد دتریشد یبند خوشه یمعنا به ،باشد تر کوچک Z ازیامت

 شرق شمال در سرد یها لکه ای نیانگیم از تر نییپا یها ارزش یدارا ینواح( 0 شکل) دهد یم نشان لیتحل نیا جینتا(. 10

 ینواح .اند شده پراکنده( نییپا یزهرا) یشرق جنوب و( یجنوب رامند) یغرب جنوب( یشرق یدشتاب و آباد نیز دهستان)

 شمال و بادآسگز باال، یزهرا یها دهستان در شهرستان، یمرکز یها بخش درنیز  نیانگیم از باالتر یها ارزش یدارا

 .اند گرفته قرار( یغرب یدشتاب) شهرستان

 
 زهرانیدرشهرستانبوئیشتیمعیهاییداغدارایهالکهة.نقش1شکل

 5334،نگارندگان:منبع

Gi لیدر تحل نکهیا با توجه به
 یابی انیم فن از ،اند شده محاسبه نقاط یبرا تنها تیامن احساس داغ و سرد یها لکه *

 شکل در ة آنجینت که شد استفاده شهرستان مختلف ینواح در یشتیمع یها ییدارا ییشناسا و یبند پهنه یبرا نگیجیکر

 یمرکز بخش در یانسان ییدارااساس  . براینشدند لیتحل جداگانه ی،شتیمع یها ییدارا ابتدا نقشه نیا در. است آمده 1

 و( شرق تا غرب از) یمرکز ینواح در یکیزیف ییداراهمچنین . دارد یتر مطلوب تیوضع ینواح ریسا از( محدوده شرق)

 قرار ینییپا سطح در یکیزیف ییدارا نظر از یغرب جنوب بخش است، اما یمطلوب سطح در مطالعه مورد ةمحدود شمال

 یاجتماع ییدارا از نظر .برخوردارند یمطلوب تیوضع از ینواح ریسا یغرب جنوب بخش جز به ی،مال ییدارا از نظر. دارد

 تیوضع محدوده شرق و شمال و دارند یمطلوب تیوضع ینواح ریسا یشرق شمال و یشرق جنوب ینواح جز به

 ، امادارد ینامطلوب اریبس تیوضع ینهاد ییدارا در( آباد نیز دهستان) یشمال ةمحدود. دارند ینواح ریسا از یتر مطلوب

 ریسا از یتر مطلوب تیوضع یاجتماع ییدارا نظر از نیز شهرستان یمرکز یها بخش .دارند یمطلوب تیوضع ینواح ریسا

 ینواح اما دارد، یمطلوب اریبس تیوضع شرق و غرب جنوب و غرب ینواح در یعیطب ییداراهمچنین . دارند ها بخش

 یمرکز یها بخش گفت توان یم 1 شکل جینتا به توجه با .دارند ینامطلوب تیوضع شرق شمال و شرق جنوب

 از( یغرب یدشتاب دهستان) زهرا نیبوئ شهرستان شمال و( خان هاشم ةقلع و آباد میابراه سگزآباد، باال، یزهرا یها دهستان)

 جنوب و( نییپا یزهرا یها دهستان) شرق جنوب ینواحهستند، اما  قرار یمطلوب تیوضع در یشتیمع یها ییدارا نظر

 .دارند ینامطلوب تیوضع( یجنوب رامند دهستان) غرب
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نگیجیكرروشبهمطالعهموردةمنطقدریشتیمعیهاییدارایابیانیم.3شکل

5334نگارندگان،:منبع

 
 نگیجیبهروشكرهاییداراکیموردمطالعهبهتفکةدرمنطقیشتیمعیهاییدارایابیانیم.4شکل

5334،نگارندگان:منبع

یریگجهینت
شد. براساس انجام  زهرا نیشهرستان بوئ یدر روستاها یشتیمع یها ییدارا ییفضا عیتوز لیحاضر با هدف تحل ةمطالع

 یا نمونه تک tطبق آزمون  است. همچنین نییاو پ متوسطسطح  در انییروستا یشتیمع یها ییدارا این پژوهش، جینتا

 های یافته ةدکنندییتأ جینتا نیا است. شده یابیارز مطلوب حددر  انییاز نظر روستا یاجتماع ییدارا تنها( 0)جدول 

جز  به یشتیمع یها ییبودن دارا نییبر پا ی( مبن7930و همکاران ) یمانی( و بر7930و همکاران ) یداریق یمطالعات سجاس

 انسیوار لیاز آزمون تحل ها ییدارا داشتنروستاها از نظر  تفاوتشدن  مشخص یبراروستاهاست.  در یاجتماع یةسرما

از  یرخوردارب از نظرمورد مطالعه  یها دهستان انیم یتفاوت معنادار دهد آن نشان می جینتااستفاده شد که  طرفه کی

نبود  ،آن لیدل را دارد که یشتیمع ییدارا نیکمتر آباد نیدهستان ز ،آزمون دانکن جینتا. براساس وجود دارد ها ییدارا



 5331پاییز،3ۀ،شمار15ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش441

کم  یها نیگرفتن در زمرارق لیدل به یعیطب یها یی( و تواناروستاها بیشتر کم تیجمع لیدل )به یرساختیز امکانات

به  بیشترجوانان روستا  ان،ییروستا ةگفت ... است. براساس( وینداشتن کشاورز آب )رونق خشک و کم یو نواح زیحاصلخ

از  یخال جیتدر زمان به یروستاها در ط رو ؛ از اینکنند یبه شهرها مهاجرت م شتیمع نیتأم یکه ذکر شد و برا یلیدال

 .شوند یسکنه م

استفاده  طرفه کی انسیوار لیمورد مطالعه از آزمون تحل یدر روستاها ها ییدارا نیانگیم تفاوت دستیابی به منظور به

 ، امابرخوردار است یبهتر تیمورد مطالعه از وضع یروستاها میاندر  یاجتماع ییدارا این آزمون، جینتا. براساس شد

 ،یکپارچگیمورد مطالعه  یاجتماعات روستاها میاندر دهد  می نشانمسئله  نیا دارد. ینامطلوب تیوضع یانسان ییدارا

 ،مورد مطالعه است یدر روستاها ییدارا نیتر فیکه ضع یانسان ییدارا، اما دارد وجود یبستگی و انسجام اجتماع  هم

جوان در روستاها، سواد کم زنان،  تیبودن جمع در مقاطع باالتر و کم التیتحص ةبه ادام انییندادن روستا تیاهم لیدل به

 ،(7934) یپور و احمد نظر جمعه ةدکنندییتأ جینتا نیا .در روستاهاست یتنوع شغل ودنبود افراد باتجربه در روستاها و نب

 در روستاهاست. یشتیمع یها ییدارا یبرابرنابر  یمبن( 0471) ژانگو  وی و (7930و همکاران ) یداریق یسجاس

 یعنی ،زهرا نیشهرستان بوئ یاز آن است که بخش مرکز یحاک یشتیمع یها ییدارا دربارة دشدهیتول یابی انیم ةنقش

 یدر دهستان زهرا زهرا نیبوئ شهربه  یکینزداین امر  لیدل .دارند یمطلوب تیقه وضعو شمال منط یغرب -یمحور شرق

دارند  باالیی یریپذ تیروستاها جمع نیا لیدل نیهم بهاست؛ شهر  نیا یروستاها در محور ارتباط بیشترباال و قرارگرفتن 

از نظر  یو غرب یو جنوب شرق یجنوب ینواح ، امابرخوردارند ییباال یو تنوع شغل یرساختیاز امکانات ز آنتبع  و به

رامند احاطه  یها را کوه زهرا نیجنوب شهرستان بوئ که از آنجا .قرار ندارند یمطلوب تیدر وضع یشتیمع یها ییدارا

و نبود  یعیسخت طب طیشرا لیدل به وجود داشته باشد، ییاگر روستا ،دنمنطقه وجود دار نیدر ا یکم یاند و روستاها کرده

 تیدر وضع یشتیمع یها ییاساس از نظر دارا نیابر کمی دارد که تیجمع  یزندگ برایو امکانات مناسب  رساختیز

سرد در  یها و لکه یداغ در بخش مرکز یها لکه .کند یم دییموضوع را تأ نیا زیداغ ن یها لکه ةنقش. نامطلوب قرار دارند

 اند. گرفته قرار( زهرا نیطور کل جنوب شهرستان بوئ )به یو جنوب غرب یجنوب شرق

 :شود یارائه م نهیزم نیدر ا ییها شنهادیپژوهش پ جیاساس نتابر

 ییدارا نیو از هم دقرار دار یمطلوب تیدر وضع روستاها یاجتماع ییدارا ،شد مشخص پژوهش جینتا اساس بر

را  ییروستا ةتوسع یها طرح توان یم انییو مشارکت روستا یبا همکار؛ زیرا بهره برد ها ییدارا ریبهبود سابرای  توان یم

 یجنوب شرق یروستاها یبرا نگیجیبه روش کر دشدهیتول یها نقشه . براساسبرد و اجرا کرد شیپ یبه نحو بهتر

 یاجتماع ییدارا یارتقا یها برنامه ضروری است ،آباد نیدهستان ز یروستاها( و نییپا یدهستان زهرا یروستاها ی)برخ

 با استفاده ازروستا  ییاجرا یها تیفعال ، همچنیناشتغال یها طرح یو اجرا یریگ میافراد در تصم دادن مشارکت کمک به

 .ردیصورت بگ روستاها یها و شورا یاریده

، طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتامورد مطالعه و  یدر روستاها نگیجیکرروش  بهشده  ارائه یها نقشه براساس

در  ویژه  به ،در منطقه یبزرگ اریضعف بسمسئله  نیا .قرار دارد ینامطلوب تیدر وضع ها ییدارا ریسا میاندر  یانسان ییدارا

مربوط از جمله آموزش  ینهادها کمک به ییها برنامه دیبا نهیزم نیدر ا. ستزهرا نیشهرستان بوئ یو جنوب یمناطق شرق

تا افراد در مشاغل مربوط به  ردیصورت بگ یمحل تیریمد یاستان با همکار یا و حرفه یو پرورش و آموزش فن

به افراد آموزش دهند  ینیکارآفر یها کالس یبرگزار با . همچنینباشندداشته  یکاف مهارتسواد و  یو دامدار یکشاورز

. داشته باشند یو نوآور تیخالق ،روستاییان است شتیمع نیکه روش غالب تأم یو دامدار یمشاغل کشاورز ةنیدر زم تا

 یکدیگر یدهند تا با همکار میها ارتقا  برنامه کمک بهرا  یکارگروه یةکنند و روح میکسب  یشتریدرآمد ب درنتیجه
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دارند  ی با یکدیگربستگی مثبت  هم یشتیمع یها ییدارا، بستگی  آزمون هم افزایش دهند. براساسرا  یشتیمع یها ییدارا

 .دهد می ارتقا نیز را گرید یها ییدارا ،ها آناز  کیهر یو ارتقا تیتقو که

و نقاط قوت  ها لیبا پتانس اما ،اند به شهرها مهاجرت کرده یلیکه به دال -باتجربه و کرده لیافراد تحص کارگیری به

 شود سبب میروستاها،  یشتیمع یها ییدارا ةتوسع یبرا ها یریگ میو تصم ها یزیر در برنامه -کامل دارند ییروستاها آشنا

ها  نسل یبراروستاییان  شتیشود و مع وارد می طیبه مح یکمتر بیآس . همچنینها در جهت مطلوب اجرا شوند برنامه

 اند.م می داریپا

 تیوضع زین یشتیمع یها ییدارا ةنیهستند و در زم یکوهستان بیشترکه  زهرا نیشهرستان بوئ یجنوب یروستاها در

 نیا ،مناطق نیدر ا ها رساختیامکانات و ز شیو افزا یگردشگر ةتوسع برای یزیر با برنامه توان یندارند، م یمطلوب

مناظر  ،مطبوع یوهوا روستاها آب نیا زیرا توسعه داد؛ یشتیمع تینبود امن لیدل بهرا  تیجمع کوچک و کم یروستاها

 ةروستاها با توسع نیمصاحبه مشخص شد افراد ساکن در ا یها یبررس براساس دارند. یطیو آرامش مح نینش دل

گذران اوقات  یبرا ها یان آنتابستان آشنا امیاذعان داشتند در ا یکوهستان یروستاها یاهال. موافق بودند اریبس یگردشگر

 کمک به یگردشگر لیپتانس یدارا یروستاها یبا معرف دیبا نیبنابرا ؛برند یلذت م اریو بس آیند میمناطق  نیفراغت به ا

نیز مناطق  نیا یشتیمع یها ییدارا تامناطق کمک کرد  نیدر ا یگردشگر ةبه توسع ها، تیسا و وب یونیزیتلو یها برنامه

 .یابد شیافزا
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