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Land use planning in conditions of uncertainty requires the optimal allocation of land homogeneous, com-
patible, and incompatible with natural and human environments. The purpose of this study is to determine 
the range of rural and natural areas in the east of Guilan province to diversify sustainable rural employ-
ment. Geographical level of this research is the whole area of rural geography of East Gilan and the statisti-
cal population includes experts and implementers in the field of rural planning in Gilan province, among 
whom 83 people were interviewed in a purposeful manner. Sample volume adequacy was also considered 
based on repetition or saturation.For this purpose, first, using Mic Mac software, the most effective and 
impressible factors involved in rural employment were identified, and then, with the help of forming a 
balanced cross-matrix in Scenario Wizard software, possible scenarios for job creation were designed. In 
this study, the three scenarios of job creation consist of activities heterogeneous with the environment, 
activities consistent with the environment, and activities incompatible with the environment. In order to 
allocate land, first, the variables were weighted using the AHP method and then the competence zone for 
each strategy was obtained using the MCE method. Finally, in order to allocate land to each of these three 
strategies, using MOLA modeling techniques, the most suitable areas were identified by delimitation. The 
results showed that plains to the foothills areas have the highest potential for creating homogeneous and 
nature-related jobs , mountainous areas deserve to develop compatible jobs with nature and activities that 
are not compatible with nature can be developed as scattered spots throughout the area.
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Extended Abstract

1. Introduction

n economic planning for rural areas, it 
is necessary to pay special attention to 

the capabilities of the land and the uses that are intended 
for them in accordance with the climatic characteristics, 
soil, fertility, need and proximity to water resources, dis-
tance from urban areas, and distance from communica-
tion routes.I
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What plays a key role in creating various productive 
activities in rural environments is land. Land as a sustain-
able capital can be a diversification of various economic 
activities. However, in the current situation, the role and 
importance of land in improving cultivation patterns 
is not considered and land use and yield are drastically 
changing.

In this regard, land allocation is a method to determine 
suitable land for different uses based on the calculation of 
land suitability, land demand and land conversion rules. 
The area studied by the present study is the rural area of 
East Guilan.

This area is one of the important agricultural areas with 
the best opportunities for agriculture and has well-known 
products such as tea, rice, almonds, hazelnuts and citrus 
fruits. However, in recent years, with the decline of the 
importance of agriculture in some rural parts of this area 
and the formation of workshop, tourism and industrial ac-
tivities; land use changes in different parts of rural areas 
of East Guilan have been witnessed.

The present study seeks to determine the boundaries of 
rural and natural areas prone to the development of ho-
mogeneous, adaptive and incompatible activities, to de-
termine which jobs are suitable for each of these areas to 
diversify sustainable rural employment.

2. Methodology

The present study is documentary in terms of methodol-
ogy and seeks to explain the pattern of land allocation for 
rural economic activities by using monitoring models.

In the present study, a multi-objective model has been 
used. Hence, triple strategies are considered as triple 
goals. And for each strategy, a competency is created that 
covers parts of the study area. In this regard, five cases 
occur that with the help of the MOLA model in GIS soft-
ware, the best model for three strategies was selected.

3. Results

The present study, using GIS software, has determined 
the ability of land and regions for each of the three job 
categories and has drawn a competency map for each. 
Then, taking into account the opinions of experts, it has 
given a specific weight to each layer and has obtained the 
final pattern, which includes suitable spots for each group 
of jobs. In this way, considering the profit of each group, 
the most suitable part for its future use has been selected.

4. Discussion

The present study, considering all three possible job 
creation strategies in East Guilan, has made an effort to 
allocate land so that conflicts between the stakeholders of 
all three groups are resolved and natural resources are not 
harmed. As a result of weighting and competency deter-
mination, it has been determined that the second strategy 
with the aim of creating environmentally-friendly em-
ployment, such as creating small conversion and comple-
mentary workshops, developing tourism and ecotourism 
jobs, and similar jobs that are more environmentally 
friendly, is more sustainable. 

5. Conclusion

Based on the final allocation map, it was determined that 
all three scenarios had spots in the job zoning map. In this 
zoning, jobs that are not compatible with nature have the 
least stains and jobs that are compatible with nature and 
jobs that are compatible with nature have also acquired 
approximately the same areas.

Green areas, which are generally found in the north and 
plains, are best suited for agricultural activities, nature-
oriented tourism, high-yield crops and activities that are 
highly dependent on nature.

Also, cream-colored areas, which are scattered mostly 
in the south of the region and in the foothills and moun-
tainous heights, are suitable for workshop, conversion 
and complementary activities that reduce excessive land 
use in these areas and provide a side income for people, 
such as lubrication, hazelnut packing and processing 
workshops, and citrus processing. 
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برنامهریزیکاربریزمیندرشرایطعدماطمیناننیازمندتخصیصبهینهاراضیبهکاربریهایسازگاروناسازگاربامحیطهایطبیعی
وانسانیاست.هدفاینتحقیقتعیینمحدودهعرصههایروستاییوطبیعیدرشرقاستانگیالنبهمنظورتنوعبخشیبهاشتغال
پایدارروستاییاست.سطحجغرافیاییاینتحقیقکلپهنهجغرافیایروستاییشرقگیالنوجامعهآماریشاملکارشناسانومجریان
حوزهبرنامهریزیروستاییدراستانگیالنبودهکهازبینآنهابهروشهدفمندبا83نفرمصاحبهعمیقصورتگرفتهوحدکفایت
حجمنمونهنیزبراساستکراریااشباعنظردرنظرگرفتهشد.برایتجزیهدادهها،ابتدابااستفادهازنرمافزارMic Macتأثیرگذارترینو
تأثیرپذیرترینعواملمؤثربراشتغالروستاییطبقنظرکارشناسانارزشگذاریشد.سپسباتشکیلماتریسمتقاطعمتوازندرنرمافزار
Scenario Wizard،سهراهبرداستقرارفعالیتهایمتجانس،سازگاروناسازگاربرایاشتغالزاییطرحریزیشد.بهمنظورتخصیص
زمینابتدابااستفادهازروشAHPمتغیرهاوزندهیشدهوسپسبااستفادهازروشMCEپهنهشایستگیبرایهرراهبردبهدست
آمدهاست.درنهایتبهمنظورتخصیصزمینبههریکازاینسهراهبردبهکمکتکنیکهایالگویابیMOLAمناسبترینعرصهها
باتعیینحدودمشخصگردید.نتایجتحقیقنشاندادکهنواحیجلگهایتاکوهپایهایبیشترینقابلیتبرایایجادمشاغلمتجانسو
وابستهبهطبیعت،نواحیکوهستانیشایستهتوسعهمشاغلسازگارباطبیعتوفعالیتهایناسازگارباطبیعتبهصورتلکههاییپراکنده

درکلناحیهامکانتوسعهدارند.

کلیدواژه ها: 
تخصیصزمین،اشتغال
پایدارروستایی،کاربری

زمین،شرقگیالن

تاریخدریافت: 31 مرداد 1400
تاریخپذیرش: 11 دی 1400

مقدمه

ازابتدایبرنامهریزیبراینواحیجغرافیایی،پایداریاقتصادی
یکیازمهمترینابعاددرتحرکتوسعهدرنظرگرفتهشدهاست
برنامهریزیهایتوسعه نیزدر امروزه .(Anderson et al., 2018)

 (Rahimipurپایداراهمیتاینبعدبهوضوحقابلمشاهدهاست
فعالیتهای و اشتغال دیگر، سوی از .Sheikhani et al., 2020)

اقتصادیدرنواحیروستاییمستلزمتوجهبهمحیطزیستمنطقه
استچراکهایننواحیاولینزنجیرهارتباطیانسانومحیطرا
تشکیلمیدهندودرحفظوتخریبآننقشمهمیدارند
برنامهریزیهای رودر این از .(Mahmudi Chenari et al, 2021)

اقتصادی(Kang et al., 1999)براینواحیروستاییضروریاست
کهبهتواناییهایزمین(Wang et al., 2015)بهطورخاصتوجه
شودوکاربریهاییکهبرایآنهادرنظرگرفتهمیشودمنطبق

برویژگیهایهمچوناقلیم،خاک،میزانحاصلخیزی،میزاننیاز
ونزدیکیبهمنابعآب،فاصلهازنقاطشهری،وفاصلهازراههای

.(Rahimipur Sheikhani et al., 2020)ارتباطیباشد

درحالحاضرروستاهایکشور،مخصوصاًروستاهایشمالیکه
ازآبوهوایمطبوعیبرخوردارندباپدیدهایبهنامتغییرکاربری
 (Rahimipurزمینازکشاورزیبهخانههایدومروبهروهستند
(Sheikhani et al., 2020.درواقعمشکالتاقتصادیازجملهپایین

بودنسطحدرآمدی،کوچکبودنقطعاتزمینهایکشاورزیو
بهتبعآنبهرهوریپایین،ارزانبودنقیمتامالک،تکمحصولی
بودنونبودظرفیتکافیبرایاشتغالجوانانروستاییموجب
گشتهتاروستائیانزمینهایکشاورزیرابهافرادغیربومیواگذار
نمودهوبهسمتحاشیهشهرهامهاجرتنمایند.اینمسئلهنه
تنهاموجبمشکالتعدیدهبرایادارهامورشهریشدهاست،
بلکهنواحیروستاییرانیزباچالشکمبودنیرویکاروتغییر

1-استادیار،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.
2-کارشناسیپژوهشی،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.

3-مربی،گروهمطالعاتناحیهای،پژوهشکدهمحیطزیست،جهاددانشگاهیگیالن،رشت،ایران.

تعیین الگوی بهینه اشتغال در پهنه های روستایی شرق گیالن
محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد1، *حبیب محمودی چناری1، فاطمه مومنی طارمسری2، فرزانه نصیری جان آقا3، سیده فاطمه امامی2
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بافتکالبدی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیروبهرونمودهاست.
دراینراستاضروریاستکهبرنامهایمدونبرایرونقزندگی
درروستاهاتدوینشود.بااینحالبایدتوجهنمودکهدروضعیت
فعلی،اقتصادکشاورزی،توانرقابتباسوداگریزمینراندارد

.(Taleshi et al., 2018)

زمیندرمناطقروستاییبهعنوانیکسرمایهدرچرخهتولید
نواحی این پایدار توسعه ارکان از یکی و نقشمیکند ایفای
تلقیمیگرددایندرحالیاستکهدرشرایطکنونیبهنقش
واهمیتزمیندربهبودالگویکشتتوجهنمیشودواراضی
 (Badriبهشدتدرحالتغییرکاربریوتغییرعملکردهستند
بسیار شاخص یک زمین پوشش تغییر .& Purtaheri, 2012)

مهمدربرنامهریزیهایمنطقهایومحلیمحسوبمیگردد.
نوعپوششزمین،تأثیرقابلتوجهیبررشداقتصادیوکیفیت
زیستمحیطیداردوبرنامهریزیدراینزمینه،بهدلیلپویایی
تأثیرگذار،بسیارپیچیدهخواهدبود. وغیرخطیبودنعوامل
لذابهکارگیرییکروشمناسبکهقادرباشداینپیچیدگی
راسامانبخشد،یکچالشاساسیبرایبرنامهریزانمحسوب
راستا، این در .(Rahimipur Sheikhani et al., 2020) میگردد
تخصیصزمینروشیمناسباستتاانواعمختلفکاربریزمین
برایواحدهارابراساسمحاسبهشایستگیاراضی،تقاضایزمین
 (Verburg & Veldkamp,وقواعدتبدیلکاربریزمینتعریفکند
پوشش و کاربری پیشبینی مدلهای راستا این در .2004)

اراضیبرایبرنامهریزیاستفادهپایداراززمینکهبهرهبرداری
اززمینباسرعتدرحالتغییراستیکنیازضروریاست
اختیار در وجود با گیالن استان .(Ramezani & Jafari, 2014)

داشتنزمینهایحاصلخیزوآبوهوایمطبوع،موقعیتمناسبی
برایانواعفعالیتهایاقتصادیدارد.ازاینروالزماستتابا
استفادهازروشیشایستهبتوانمناسبترینزمینرابادرنظر
مختلف فعالیتهای استقرار برای دسته هر ذینفعان گرفتن
اقتصادیدرنظرگرفت.ناحیهایکهپژوهشحاضربهبررسی
آنپرداختهاست،ناحیهروستاییشرقگیالنبود.اینناحیه
باداشتنبهترینفرصتهابرایکشاورزیوداشتنمحصوالت
مرکباتجزء و فندق بادام، برنج، شناختهشدهایچونچای،
در ولی میشود. محسوب ایران شمال کشاورزی مهم نواحی
سالهایاخیرباکمرنگشدناهمیتکشاورزیدربرخیاز
مناطقروستاییوشکلگیریفعالیتهایکارگاهی،گردشگری
وصنعتی؛اینناحیهشاهدتغییراتکاربریزمینبودهاست
پژوهشحاضردر رو این از .(Mahmudi Chenari et al., 2021)

پهنههایروستاییوطبیعی تعیینحدود تالشاستضمن
مستعدتوسعهفعالیتهایمتجانس،سازگاروناسازگار،مشخص
نمایدچهمشاغلیبرایهریکازایننواحیجهتتنوعبخشیبه

اشتغالپایدارروستاییمناسبهستند؟

مروری بر ادبیات تحقیق

توسعه نظام بهویژه منطقهای برنامهریزی نظریههای در
پایدار،منابعاکولوژیکیهموارهازاهمیتباالییبرخورداربوده
است(Badri & Purtaheri, 2012).زمینیکیازمهمترینمنابع
موردتوجه تاکنون گذشته از که میشود شناخته اکولوژیکی
.(Mahmudi Chenari et al., 2021)برنامهریزانومحققینبودهاست
 (Djaenudinتخصیصکاربریزمینفرایندیپویاوپیچیدهاست
(et al., 2016کهسیستمهایطبیعیوانسانیرابهیکدیگرمتصل

مینمایدوبهمنظوردستیابیبهاستراتژیپایدار،بیناقتصاد،
 (Chang &بهرهوریوموضوعاتاکولوژیکیتعادلایجادمینماید
(Chiu, 2013.ازهمینرو،محققیندرسرتاسرجهان،تخصیص

زمینرابه(Faraji Rad & Kazemian, 2012)عنوانابزاریمؤثردر
 (Meijl etجهترسیدنبهدستاوردهایمختلفبهکارگرفتهاند
(al., 2006.اکثرمطالعاتصورتگرفتهدراینزمینهنیز،برروی

حلمشکالتاجتماعی،اقتصادیویازیستمحیطیمتمرکز
.(Hajifrooshan et al., 2011)شدهاند

هنگامیکهیکمدلتخصیصزمینبهمنظورحلموضوعات
 (Lingmann-Zielinskaکاربردیواهدافچندگانهایجادمیگردد
(et al., 2008.هموارهقیدهادرنظرگرفتهمیشوند.بدینترتیب

کهدرسطحکالن،تأثیراتزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعی
بهعنوانیکموضوعکلیویکپارچهمدنظرقرارمیگیرند.در
 (Kamusoko et al., 2009) مختلفی قیدهای میانی سطح یک
شاملپوششگیاهی،توپوگرافی،جاده،خاک،کار،تولیدومنابع
تخصیص روی بر قابلمالحظهای اثر میتوانند سرمایهگذاری
باشند(Chowdhury et al., 2011).درسطحخرد، زمینداشته
روابطهمسایگیفضاییکاربریزمین،یکمالحظهکلیدیدر
تخصیصزمینبهشمارمیرود(Ligmann et al., 2008).دربسیاری
ازمطالعات،تکنیکسنجشازدوروسیستماطالعاتجغرافیایی،
دراستخراج،نظارتوتخصیصکاربریزمینمورداستفادهقرار
غالباً زمین، تخصیص حوزه در .(Gao, et al., 2010) گرفتهاند
تمرکزبررویایجادمدلهاییبااهدافوپارامترهایچندگانه
است(Nourqolipour et al., 2015).بااینحالتوسعهاجتماعی
-اقتصادیوپایداریاکولوژیکیهموارهدوهدفاصلیموردنظر
درفرایندکاربریزمیناست(Zhang et al., 2014).دراینمیان،
1MOLAازمهمترینمدلهایبرنامهریزیتخصیصزمین،روش
یاهمانتخصیصچندهدفهاست(Cao et al., 2012).اینمدل
زمانیبهکارگرفتهمیشودکهاهدافمتضادوجودداشتهباشد
(Svoray et al., 2005).چراکهممکناستدرتخصیصکاربری

و تداخل همزمان، بهصورت مختلف اهداف مبنای بر زمین
تعارضاتیشکلبگیرد.اساسکاراینمدلبرشایستگی،وزنو
نیازفضاییمربوطبههرهدفاست.درواقعاینمدلیکراهکار
مصالحهجویانهبرایبهحداکثررساندنشایستگیزمینبرمبنای
(Taleshi, Afrakhteh, & Rahimipur Sheikhani, 2018)هدفاست

1. Multi objective land allocation

»محمدعلیرحیمیپورشیخانینژادوهمکاران.تعیینالگویبهینهاشتغالدرپهنههایروستاییشرقگیالن«
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)جدولشماره1(.درتصویرشماره1،مدلتخصیصزمینبه
منظوررسیدنبهالگویبهینهآوردهشدهاست.

روش شناسي تحقیق

با و بوده اسنادی روششناسی لحاظ از حاضر پژوهش
تخصیص الگوی تبیین پی در پایش الگوهای از بهرهگیری
زمینبرایفعالیتهایاقتصادیمرتبطباروستااست.دراین
راستابهمنظورتخصیصزمینازتکنیکهایالگویابیخاص
پژوهش این در موردمطالعه شاخصهای است. شده استفاده
اقتصادی، نهادی، فردی، اجتماعی، کالبدی، شاخص شامل:
فرهنگی،محیطیوزیرساختیبهوسیلهمصاحبهباکارشناسان
 Micومجریانحوزهروستایی،استخراجشدهوبهکمکنرمافزار
 Macضمنتعیینتأثیرگذارترینوتأثیرپذیرترینشاخصها،
پیشرانهامشخصشد.سپسباکمکتشکیلماتریسمتقاطع
محتمل راهبردهای Scenario Wizard نرمافزار در متوازن
برایاشتغالزاییتدوینگردید)نتایجاینبخشدرپژوهشی

دیگرتوسطهمینمحققینمنتشرشدهاست(.دراینپژوهش
فعالیتهای راهبرد شامل اشتغالزایی سهگانه راهبردهای
اقتصادیمتجانس)فعالیتهاییدرارتباطمستقیمباطبیعت
کهازآنتغذیهمیکنند(،سازگار)فعالیتهایمرتبطبامنطقه
بومیکهبهطبیعتفشارنمیآورندمانندفعالیتهایتبدیلی
وتکمیلی(وناسازگار)فعالیتهایآسیبرسانبهطبیعتمثل
ازاینروشاخصهای بامحیطهستند. فعالیتهایصنعتی(
تأثیرگذاردرمکانیابیمشاغلازنظرمیزانتطابقباحفاظتاز
محیطزیستدرسهدستهتقسیمبندیشدهوسپسباروش
AHP درنرمافزارexpert choiceوزندهیشدهاند.سپسبا
استفادهازاوزانبهدستآمدهبرایالیههاامتیازدهیشدندودر
نهایتبرایهرراهبردیکپهنهشایستگیبااستفادهازروش
MCEشد.درآخرینمرحلهبهوسیلهماژولMOLAبهرفع
نهایی الگوی و شد پرداخته کاربریها بین موجود تعارضات

معرفیگردید.

تصویر 1. الگويتخصیصزمینبهشیوهچندهدفه)MOLA(برايسهراهبرديمتضاد.
Nourqolipour et al., 2015:منبع

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 1. پیشینهتحقیق.

نتیجه تحقیقروش تحقیقنویسنده

Mahmudi Chenari et al. (2021)به دست آمدن راهبرد اشتغال سازگار برای پهنه موردمطالعهسناریو نگاری

Falahatkar et al. (2019)  LCM پیش بینی کاهش 23 درصدی کاربری جنگلی و مرتع و به کارگیری راهبرد تغییرات مدل
محدودیتی ضمن حفظ اکوسیستم.

Taleshi, Afrakhte & Rahimipur 
Sheikhani (2018)

MOLA پیش بینی پوشش سکونتگاهی در سال 2030 و ارائه الگوی مطلوبمدل

Ameri & Barg Gol (2006)تعیین کاربری های موردنیاز در سطح منطقهمدل بهینه سازی

Anderson et al. (2018)تخصیص زمین در راستای حفظ جنگل های کشور پرومدل زوجی

Lio et al. (2017)
تجزیه تحلیل پنل ها 

شناسایی مناطق غربی )غیرقابل کشت( و استفاده به منظور توسعه کالبدی2014-1985

Vebrug et al. (2013)LUTO به دست آوردن تغییرات اساسی در کاربری های طبیعی و ارائه راهکار به منظور کنترل آن.مدل
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:نگارندگان،1400
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محدودهموردمطالعهدرپژوهشپیشرو،شاملنواحیروستایی
شرقگیالندرمحدوده6شهرستانآستانهاشرفیه،سیاهکل،
الهیجان،لنگرود،املشورودسربود.دراینپژوهشکلپهنه
روستاییشرقگیالندرسهناحیهارتفاعیساحلی-جلگهای،
کوهپایهوکوهستانیموردمطالعهقرارگرفتهوکلیهفعالیتهای

روستاییمحیطمحورمدنظربودهاست.

یافته ها

دراینتحقیقشایستگیزمینبراساسراهبردهایمنتخب
انجاممیگیرد.راهبردهایمذکوربراساسمیزانتطابقبااهداف
زیستمحیطیبرسهدستهمتجانس،سازگاروناسازگاربامحیط
طبیعیدستهبندیشدهاست.دراینراستاعواملیهمچونمنابع
اراضی،پوششگیاهی،وضعیتفرسایش،پهنههایآبیاری،وجود
تعاونیهایروستایی،مناطقگردشگرپذیرومناطقصنعتیدر
تخصیصزمینبهسهدستهفعالیتیمذکوردرنظرگرفتهشده
استودراینبخشازپژوهشبهوزندهیعوامل،بهمنظور
رفعتضادهایموجودبینراهبردهایمختلفوترکیباشتراکات

فضاییدرتعیینشایستگیاقدامشدهاست.

تعیین شایستگی راهبردها به روش ارزیابی چندمعیاره

شایستگیراهبردیاول،پهنههایواجدشرایطایجادمشاغل
نقشهشایستگی رامحاسبهمینماید.در باطبیعت متجانس
راهبردیدومپهنههایواجدشرایطبرایایجادمشاغلسازگارو
درنقشهشایستگیراهبردیسوم،پهنههایواجدشرایطایجاد
مشاغلناسازگاربامحیططبیعیمحاسبهشدهاست.بدیهی
استکههرراهبردبرمبنایواقعیتهایجغرافیاییبهدست
آمدهاست.چنانچهیکراهبردبهتنهاییمبنایبرنامهریزیقرار
گیرد،مطالباتبسیاریازگروههایذینفعنادیدهگرفتهخواهد
شد.اتخاذچنینروشی،بهدلیلهمراهینکردنگروهها،عملیو
امکانپذیرهمنخواهدبود.لذاتخصیصزمین،باترکیبراهبردبر
مبنایمیزانتقاضاوراهبردحاکم،ضمنبرآوردهنمودنخواسته
گروههایبیشتر،تعارضاتاحتمالیمیانراهبردهارانیزمرتفع

مینمایدوازاینطریق،ریسکبرنامهریزیراکاهشمیدهد.

دراینروشعواملتأثیرگذاردرهرراهبردپسازمشخص
)جداول شده وزندهی کارشناسی روش از استفاده با شدن،
شماره3،2و4(وپسازتعیینحریمهایاستانداردتوسط
کارشناسان،الیههابهوسیلهروشاقلیدسیحریمبندیشدهاند.
سپسبهروشمنطقفازیاولویتبندیآنهابرایهرراهبرد

مشخصشدهاست.

شایستگی راهبردی اول

با متجانس مشاغل »ایجاد عنوان با اول راهبرد تحقق در
طبیعت«مشاغلیکهبیشترینوابستگیرابهمحیططبیعی

راهبرد این در یافت. خواهند توسعه و رشد مجال دارند
فعالیتهاییمثلدامداری،کشاورزی،گردشگریطبیعتمحور
ودرکلمشاغلباوابستگیباالبهمحیطمدنظرقرارگرفته
شدهاند.باخطمشیهایاینراهبردتوجهبهکشاورزیافزایش
یافتهوسرمایهگذاریهاعموماًبهاینسمتکشیدهخواهدشد.
همچنینالگویکشتتغییرکردهوازحالتسنتیبهروشی
دقیقوکارآمدتبدیلخواهدشد.روندکاهشیجمعیتروستایی
متوقفشدهوپایداریجمعیتیحاصلخواهدشد.دراینراستا
فشاربهمنابعطبیعینیزکاهشخواهدیافتوباباالرفتنسطح
درآمدیوبهرهوریزمینهایموجود؛فعالیتهایغیرقانونیاز
جملهقاچاقچوب،تغییرکاربریهاینامتعارف،تخریبمنابع
طبیعیمثلجنگلهاومراتعوهمچنینفشاربیشازحدبر
منابعموجودراکاهشدادهوحافظمحیططبیعیخواهدبود.
دراینراهبردوجودکارگاههایتبدیلی،تعاونیهایروستایی،
محدودههاییبافرسایشکمتروفاصلهازجنگلجزءعوامل
توسعهوعواملیماننددوریازمحدودههایشهری،کارخانههای
صنعتی،گسل،حریمرودخانههاومناطقحفاظتشدهبهعنوان
عواملمحدودیتدرنظرگرفتهشدهاست.درجدولشماره
2،وزندهیوهمچنیندرتصاویرشماره2و3،نقشهعوامل

توسعهدهندهومحدودیتزاراهبرداولآوردهشدهاست.

شایستگی راهبرد دوم

درصورتتحققراهبرددومباعنوان»ایجادمشاغلسازگار
بامحیططبیعی«مشاغلیکهبیشترینسازگاریرابامحیط
طبیعیدارندتوسعهخواهندیافت.ایندستهازمشاغلعالوهبر
حفظپهنههایطبیعیموجبتنوعشغلیدرمناطقروستایی
خواهندشدورفاهاقتصادیرانیزبههمراهخواهندداشت.وجه
تمایزاینراهبردباراهبرداولمیزاناستفادهآنازمنابعطبیعی
است.درراهبرداولمشاغلباوابستگیباالبهزمین،مانندکشت
موردتوجه مکانیزه کشت و باال بهرهوری با جدید واریتههای
بودهاستدرصورتیکهراهبرددومیاهمان»ترویجمشاغل
سازگار«مکملمشاغلکنونیبودهاست.توسعهونوآوریدر
صنایعتبدیلیوتکمیلی،گردشگریکشاورزی،صنایعدستی
بومیواستفادهازدورریزهایمحصوالتکشاورزیدراینصنعت
وهمچنینفعالیتهایکوچکمقیاسوکارگاهیرادربرخواهد

گرفت.

درراهبرددومعالوهبرحفظبیشترمنابعطبیعیواحیای
مناطقآسیبدیده،رونقاقتصادینیزبهوجودخواهدآمدو
روستاهابهشبکههایاقتصادیپویانیزتبدیلخواهندشد.مشاغل
موردانتظاردراینراهبردقابلیتجذبسرمایهرابرایمناطق
روستاییافزایشخواهددادوموجببهبودوضعیتزیرساختی
ازجملهاینترنتدرروستاهاخواهدبود)تصویرشماره4(.برای
نمونهمشاغلیهمچونصنایعتبدیلینوآور،صنایعدستیکهدر
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. شایستگیعواملراهبردیاول.منبع:نگارندگان،1400

جدول 2. وزندهیبرمبنایمقایسهزوجیعواملراهبردیمتجانس.

محدودیت وزن عامل عامل ردیف

محدوده شهری 0/0534 منابع اراضی 1
محدوده ریسک لغزش زمین 0/0700 آب بندان 2

مجاورت با کارخانه های صنعتی 0/0292 فاصله از راه های اصلی و فرعی 3
مجاورت با گسل 0/0839 وجود تعاونی های روستایی 4

- 0.0823 پهنه آبیاری زمین ها 5
حریم رودخانه ها 0/0729 فاصله از جنگل 6

مناطق حفاظت شده چهارگانه  0/0632 فاصله از چشمه 7
حریم راه 0/0583 فاصله از رودخانه 8

- 0/0149 فاصله از شهر 9
- 0/0777 قابلیت کشت خاک 10
- 0/0972 قطب های کشاورزی 11
- 0/0875 کارگاه های تبدیلی محصوالت کشاورزی 12
- 0/0680 مرتع 13
- 0/0904 محدوده های فعالیت سازمان منابع طبیعی 14
- 0/0914 محدوده فرسایش آبی )تثبیت خاک( 15

0/0812 سازگاری
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:نگارندگان،1400

گذشتهدرمنطقهرواجداشته،انواعبازاریابیمحصوالتموجود
وهمچنینصنایعکوچککارگاهیازایندستخواهندبود.در
راهبردایجادمشاغلسازگاربامحیططبیعیالیههایمختلفبر
اساسنظرکارشناسیوزندادهشدهاندوهرکدامازالیههانیزبر

اساسعوارضیکهدرآنوجوددارداولویتبندیشدهاند.

درنهایتالیههایمحدودکنندهنظیرمحدودهشهری،مناطق
حفاظتشده،حریمرودخانههاکهبراساسطرحمصوبهیئت

دولتامکانساختوسازدرفاصله20متریآنوجودندارد،از
محدودهموردمطالعهحذفشدهاند.الزمبهذکراستکهمحدوده
300متریبهعنواندسترسیمطلوببرایاینمشاغلبانظر
کارشناسی،باالتریناولویتراداشتهاست.همچنیننزدیکیبه
نقاطگردشگرپذیرباشعاع500متر،مجاورتبامعادنتاشعاع
2کیلومتر،نزدیکیبهمنابعآبیتاشعاع500متردرنظرگرفته

شدهاست.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. شایستگیعواملراهبردیاول.منبع:نگارندگان،1400

جدول 3. وزندهیبرمبنایمقایسهزوجیعواملراهبردیسازگار.

محدودیت وزن عامل عامل ردیف

محدوده شهری 0/1205 مجاورت با نقاط شاخص گردشگری 1
مناطق حفاظت شده 0/0688 فاصله از جنگل 2
حریم رودخانه ها 0/1377 فاصله از راه های اصلی و فرعی 3

مجاورت با کارخانه های صنعتی 0/1291 فاصله از جاذبه های طبیعی و فرهنگی 4
0/1119 مجاورت با شهرها 5
0/0861 مجاورت با ساحل دریا و رودخانه 6
0/0912 فاصله از چشمه  7
0/0947 فاصله از رودخانه 8
0/0826 فاصله از آببندان 9
0/0775 مجاورت با معادن 10
0/761 سازگاری:

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:نگارندگان،1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. شایستگیعواملراهبردیدوم.منبع:نگارندگان،1400
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شایستگی راهبرد سوم

منابع به آن میزانآسیب و اوضاعمشاغل راهبردسوم در
طبیعیازوخامتبیشترینسبتبهدوراهبردقبلبرخوردار
است.دراینراهبردمیزانتهدیداتتخریبمحیطبیشتربودهو
باگسترشمشاغلمیزانفرسایش،آسیبدیدگیمنابعطبیعی
وهمچنینتغییرکاربریمزارعمشهودخواهدبود.ویالسازی،
به مجالی باال آالیندگی با کارخانههایی و صنعتی مشاغل
فعالیتهایسازگارباطبیعتنخواهددادوتغییراتپوششی،
متأثرازتراکمجمعیتخواهدبود.نواحیپیرامونیمنابعآب،
ساختوسازهای هجوم مورد طبیعی چشماندازهای و ساحل

نامتعارفوآالیندگیهایصنعتیخواهدبود.

البتهعواملومحدودیتهایتعیینشدهدرراهبردسومکاماًل
مشابهراهبرددومبودهوتفاوتتعیینشایستگیدرراهبردسوم
درتغییراولویتبندیعوارضالیههایمربوطهاست.بهطوریکه
نزدیکیبهشهرومجاورتباکارخانههایصنعتیدارایاولویت
بودهاند.کاربریهایطبیعیمانندجنگلومرتعبرایایندسته
ازذینفعاننیزلحاظشدهاستتابادرنظرگرفتنایننکتهکه
تمامیافرادوگروههایذینفعدرپهنههایطبیعیدیدهشدهاند،
پهنهبندیشایستهبهدستآید.بدیهیاستکهدرنقشهنهایی
اینراهبردنیزعواملمحدودکنندههمچوننواحیحفاظتشده،
محدودههایشهریوپهنههایفعالیتسازمانمنابعطبیعی

حذفشدهاست)تصاویرشماره5و6(.

جدول 4. وزندهیبرمبنایمقایسهزوجیعواملراهبردیناسازگار.

محدودیت وزن عامل عامل ردیف

محدوده شهری 0/1201 مجاورت با راه های اصلی و فرعی 1
محدوده های فعالیت سازمان منابع طبیعی 0/0450 مجاورت با جاذبه های طبیعی و فرهنگی 2

مناطق حفاظت شده 0/075 مجاورت با نقاط شاخص گردشگری 3
پهنه های زراعی 0/1020 مجاورت با شهرها 4

0/1426 مجاورت با کارخانه های صنعتی 5
0/0796 قطب های کشاورزی 6
0/0315 مرتع 7
0/0225 جنگل 8
0/0961 منابع آبی 9
0/0180 فاصله از چشمه 10
0/0556 فاصله از رودخانه 11
0/0736 فاصله از آب بندان 12
0/1381 مجاورت با معادن 13
0/561 سازگاری 14

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:نگارندگان،1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. شایستگیعواملراهبردسوم.منبع:نگارندگان،1400
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نقشه شایستگی نهایی

پسازضربنقشههایشایستگیعواملمربوطبههرراهبرد
دراوزانکارشناسی،شایستگیهایوزنداروفازیشدهعواملبا
همترکیبشدند.درادامهمحدودیتهاازنقشهترکیبیحاصل
خارجگردیدهوسپسرتبهبندیشدند.سرانجام،باالترینرتبهها

بهعنوانشایستگینهاییهرراهبردتعیینگردید.

پررنگنشاندهنده نواحی اول، راهبرد 7 درتصویرشماره
مناطقیاستکهبیشترینقابلیتبرایایجادمشاغلمتجانسو
وابستهبهطبیعترادارند.میزانفرسایشدرایننقاطپایینترین
حدممکنبوده،میزانزمینهایزراعیباامکانآبیاریمستمر
زیاداست،همچنیندرفاصلهمناسبیازکارگاههایتبدیلیو

تکمیلی،انهار،چشمهورودخانههایطبیعیقرارگرفته،میزان
فرسایشخاکپایینوهمچنینامکانبهرهبرداریاززمینو
منابعطبیعیبدونآسیبرسیدنبهآنهاباالست.بدیهیاست
کههرچهطیفرنگیبهسمتروشنمیروداینقابلیتکاهش
خواهدیافت.اینمحدودهمنطبقبانواحیجلگهایتاکوهپایهای

استوروستاهایایننواحیراشاملمیشود.

تصویرشماره8،شایستگیراهبردیمشاغلسازگارباطبیعت
رانشانمیدهدکهکدامنواحیبرایهدایتکارآفرینیبهاین
سمت،مهمودارایقابلیتاست.لکههایتیرهمناطقباباالترین
قابلیتهستندکهدرانتخابآنهاوجودقطبهایکشاورزی

مانندفندق،برنج،مرکبات،چایو...

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. شایستگیعواملراهبردسوم.منبع:نگارندگان،1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. شایستگیراهبردیاول.منبع:نگارندگان،1400
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گلگاوزبان،برندبودنمحصولتولیدی،شیبتندوفرسایش
باالیمناطقکهلزومبهرهکشیکمتراززمینرانشانمیدهد،
فاصلهموردنیازبهشبکهحملونقل،حوزهنفوذشهریوعوامل
مناطق مانند نهایتمحدودیتها در و است دیدهشده دیگر
حفاظتشده،پهنههایشهریوهمچنینحریمهایغیرمجاز
عوارضازنقشهحذفشدهاست.ایننواحیمنطبقباناحیه

کوهستانیاست.

تصویرشماره9،نقشهشایستگیاستقرارفعالیتهایناسازگار
باطبیعترانشانمیدهد.همانطورکهگفتهشداینراهبرد
مشاغلیرادربرمیگیردکهعموماًصنعتیبوده،آالیندگیباالیی

دارند،موجبتغییراتکاربریزمینهایحاصلخیزشده،برای
منابعطبیعیخطرآفرینخواهندبودودرطوالنیمدتبافت
اصیلروستاهارابرهمخواهندزد.بهمنظورپهنهبندیاستقرار
ایندستهازمشاغل،عواملیچونکاربریاراضی،وجوداراضی
شوروغیرقابلکشت،فرسایشآبیزمینها،دوربودنازخط
گسلومناطقپرخطر،نزدیکیبهشهرهاوشبکهحملونقل
وهمچنینقرارنگرفتندرحریمهایغیرمجازسازمانمنابع
قابلیت تیره لکههای مسیر این در است. شده لحاظ طبیعی
بیشتریدرایجادایندستهازمشاغلرابهدستآوردهاندوبا

کمرنگشدنلکههااینقابلیتهانیزبسیارکمترخواهندشد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 8. شایستگیراهبردیدوم.منبع:نگارندگان،1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 9. شایستگیراهبردسوم.منبع:نگارندگان،1400
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برآورد تقاضا و محاسبه فضایی

درمجموع،سنجههایمربوطبهمشاغلمتجانسباطبیعت،
مشاغلسازگارباطبیعتومشاغلناسازگارباطبیعتبهترتیب
مختلف گروههای آرای درصد 20 و 80 ،50 دریافت حائز

ذینفعانروستاییگردیدند)جدولشماره5(.

کلیهسلولهایموجوددرنقشهشایستگی،دارایارزشباالتر
ازصفروکمتراز255است.اماتنها،سلولهایدارایباالترین
رتبهشایستگی،برایتخصیصهرهدفبهکارگرفتهشدهو

دامنهشایستگیباتوجهبههدفتعیینمیگردد.

درجدولشماره4،میزانزمینبهدستآمدهبرایهردسته
نرمافزاروهمچنینوزن فعالیتی،میزانسلولاشغالشدهدر
بهدستآمدهبراینشاندادناهمیتهردستهازمشاغلبیان

شدهاست.

تخصیص

همانطورکهدربخشنقشههایشایستگیمشخصشد،هر
کدامازراهبردهایسهگانهبهمنظورتوسعهبخشیوشکلگیری
نیازهایفضاییگوناگونوگاهاًیکسانیتدوینمیشوندکهدر
نقشههایشایستگیبهپهنهبندیهرکدامازآنهابهطورخاص

پرداختهشد.پهنههایمشخصشدهبرایهرراهبرددرنهایت
دارایهمپوشانیدربرخیازنقاطخواهدبودکهچگونگیاجرا
رفع منظور به رو این از نمود. دشوارخواهد را برنامهریزی و
آنها با راهبرد سه هر متقاضیان که همپوشانی و تعارضات
برخوردخواهندکرد،نقشهنهاییتخصیصمنابعتهیهوطراحی
شدهاست.درواقعتخصیصزمینباحلتعارضاهدافمتضاد
وتعادلبخشیمیانراهبردهایمتفاوت،ازوقوعنامطلوبترین
حالتجلوگیریمینماید.تخصیصزمینازیکطرفکمک
میکندتاحفاظتازپوششمنابعطبیعیوکشاورزیافزایش
یافتهوازطرفدیگر،تغییراتمنابعطبیعیرابرایشکلگیری
مشاغلناسازگارباطبیعتبهسمتوسویخاصیهدایتنماید
وازتغییراتپوششیپراکندهکهباعثاختاللدرپوششهای
کشاورزیوطبیعیمیگرددجلوگیریکند.بهعبارتیحدود
مجازبرایدستکاریدرپوششطبیعیمشخصگردد.البته
اینمسئلهتنهادرمنطقهشمالکشوربهچشممیخوردکه
برای بودهوزمینغیرقابلکشت کلیهزمینهایآنمرغوب
اختصاصبهکاربریهایمسکونیوصنعتیبسیاراندکاست.
بنابراینبرایبرآوردهنمودننیازهایاجتماعیواقتصادیهمه
گروههایذینفع،ازپهنهبندیبرایاستقرارهرکدامازمشاغل

استفادهخواهدشد.

جدول 5. وزنونیازفضاییاهدافدرتخصیصچندهدفهزمین.

نیاز فضایی )هکتار( نیاز فضایی )سلول( وزن هدف )راهبرد( ردیف

127214 12517 50 مشاغل متجانس با طبیعت 1
156942/94 15447 80 مشاغل سازگار با طبیعت 2
3130/30 308 20 مشاغل ناسازگار با طبیعت 3

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:نگارندگان،1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 10. تخصیصزمینبااهدافسهگانه.منبع:نگارندگان،1400
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همانطورکهدرتصویرشماره10مشاهدهمیشودهرسه
راهبرد،لکههاییرادرالگوینهاییپهنهبندیمشاغلبهخود
اختصاصدادهاند.دراینپهنهبندیمشاغلناسازگارباطبیعت
کمترینلکهومشاغلمتجانسوسازگارباطبیعتنیزبهطور

تقریبیپهنههاییکسانیراازآنخودنمودهاند.

مجاورت در عموماً آنها پراکندگی که رنگ سبز پهنههای
جنوبیدریاودرموازاتخطساحلمشاهدهمیشودبهترین
وضعیترابرایفعالیتهایکشاورزی،گردشگریطبیعتمحور،
کشتمحصوالتپربازدهوفعالیتهاییکهوابستگیباالییبا
طبیعتدارندمناسباست.مشاغلیدراینمیانازمشاغلیمانند
پرورشبوقلمون،پرورشماهیسردآبیوگرمآبی،کشتنهالو
درختکاری،دامداری،انواعکشاورزیوباغداریمیتواننامبرد.

پهنههایکرمرنگکهپراکندگیآنهابیشترسمتجنوب
منطقهودرارتفاعاتکوهپایهوکوهستانیواقعشدهاندمناسب
فعالیتهایکارگاهی،تبدیلیوتکمیلیهستندکهبهرهبرداری
بیشازاندازهاززمینرادرایننواحیکاهشدادهودرآمدجانبی
برایافرادایجادشود.مانندروغنکشی،کارگاههایبستهبندیو
فراوریفندق،فراوریمرکبات،صنایعدستیبوممحورکهمنابع

اولیهآنهاازطبیعتتأمینمیشود.

)10 شماره )تصویر نقشه در بنفش رنگ دارای پهنههای
کهبیشتردرحدفاصلمرزبینکوهپایهوکوهستانپراکنده
شدهاند،برایتوسعهفعالیتهایناسازگارمناسبهستند.برخی

ازکارگاههایصنعتیمیتواننددرایننواحیمستقرگردند.

بحث و نتیجه گیري

درمنطقهموردمطالعه،هرالگوییکهسبباتالفویاتخریب
منابعگردد،ناپایداریبیشتریدارد.زمیننیزازظرفیتمشخصی
برایانواعبهرهبرداریهایاقتصادیاعمازکشاورزیوصنعتی
برخورداراستوفشاربیشازاندازهبرآنموجبآسیبخواهد
بود.دراینراستاچنانچهرویکردیازآثارتخریبیکمتریدر
طولزمانبرخوردارباشد،بهتبعآنپایداریباالترینیزخواهد
داشت.امانکتهایکهدربرنامهریزیهابایدموردتوجهقرارگیرد،
نیازهایمختلفجامعهومنفعتگروههایمختلفاقتصادیاست.
ازاینرونمیتوانباارائهرویکردیواحدبهبرنامهریزیپایدار
رسیدودستورالعملهاییرادیکالبرایحفظمحیطزیستارائه
نمود.ازاینرواینتحقیقبادرنظرگرفتنسهراهبردمحتمل
اشتغالزاییدرشرقگیالن،شاملراهبرداشتغالزاییمتجانس،
سازگاروناسازگارباطبیعتبهتخصیصزمینهمتگماشته
تاتعارضاتبینذینفعانمختلفبرطرفشدهومنابعطبیعی
نیزدستخوشآسیبقرارنگیرد.درنهایتباوزندهیوتعیین
شایستگیمشخصشدکهراهبرددومباهدفاشتغالزاییسازگار
بامحیطمثلایجادکارگاههایکوچکتبدیلیوتکمیلی،توسعه
مشاغلگردشگریوبومگردیومشاغلیازایندستکهتطابق

بیشتریبامحیطدارندوازپایداریباالتریبرخوردارهستند.
درمجموعنواحیروستاییشرقگیالنبرایتوسعهوترویج
انواعفعالیتهایتولیدوفراوریمانندچای،حبوبات،سبزیو
صیفی،بادام،فندق،گیاهاندارویی،گردو،مرکبات،کیویوآلوی
وحشی،برنج،گندم،جو،ماهیانگرموسردآبی،موموعسل،
کرمابریشم،باغداری،قالیبافیونمدمالی،حصیربافی،بامبوبافی،

سفالگری،وصنایعدستیبومیمستعداست.

محمودیوهمکاران)2021(طیپژوهشیکهانجامدادند
منطقه در را اقتصادی فعالیتهای بر تأثیرگذار شاخصهای
پژوهش این طی سنجیدهاند. حاضر پژوهش موردمطالعه
در اهمیت باالترین از محیط پایداری و کالبدی شاخصهای
تحقیقحاضر رو این از آمدهاند. بهدست برنامهریزیمنطقه
شاخصهای بررسی با و بوده پیشین تحقیق تکمیلکننده
تأثیرگذاردرمحیطزیستمنطقه،پهنهبندیمطلوبراارائهداده
است.همچنینطالشیوهمکاران)2018(درپژوهشیکهدر
شرقگیالنانجامدادهاندپیشرویتغییرکاربریهایروستایی
نمودهاند. پیشبینی سال2030 در را کاربریهایشهری به
تحقیقحاضرازلحاظموضوعیتکمیلکنندهآناست.نتایج
تحقیقحاضروپهنهبندیاقتصادیحاصل،کمکبهکاهش
تغییراتبیرویهزمینروستاییبهکاربریهایشهرینمودهو

درراستایحفظمحیطزیستعملخواهدنمود.

آندرسون2وهمکاران)2018(درتحقیقیکهدرکشورپرو
انجامدادباکمکتخصیصزمینوباتوجهبهشاخصهایحفظ
محیطزیست،مناسبترینتخصیصکاربریدرراستایحفظ
جنگلهایمنطقهراارائهداد.تحقیقحاضرنیزازلحاظهدف
ونتیجهمنطبقباتحقیقانجامشدهدرکشورپرواست.لیو3و
همکاران)2017(بااستفادهازروشتحقیقیمشابهبهبررسی
تغییراتکاربریزمیندرچینپرداختوبااستفادهازاعمال
فاکتورهایحفظمحیطزیست،پهنهبندیمناسبساختوسازرا

ارائهداد.

باتوجهبهاینکهبیشترینپهنهپیشنهادیبهکاربریسازگار
بامحیطزیستتعلقدارددوراهکاراساسیدرجهتتوسعهاین

بخشاقتصادیپیشنهادشدهاست:

1.توسعهفعالیتهایتکمیلیوایجادزنجیرهارزشدرمناطق
روستاییکهعالوهبرایجاداشتغالوکاهشفشاربرزمین،باعث
کاهشفروشوتغییراتبیرویهزمینشدهوهمچنینبااستفاده
ازمواداولیهموجوددرمنطقه)بومی(موجببهرهوریبیشترنیز

خواهدبود.

2.ترویجفعالیتهایگردشگریبوممحورمانندگردشگری
جشنوارههای بومگردی، خانههای طبیعتگردی، کشاورزی،

2. Anderson
3. Lio
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منطقهایومحلیوتولیدوفروشصنایعدستی

بهمنظوردستیابیبهراهکارهایپیشنهادشدهاقداماتزیرالزم
وضروریخواهدبود:

-تشکیلکانونتخصصیبهمنظورجذبسرمایهگذار

-بازاریابیوارتباطبابازارهایفرامنطقهای

-آموزشروستائیاندرخصوصنوآوریدرعرضهمحصوالت
پیشبینیشده

-شناساییومستندسازیتجربیاتموجوددرمنطقهموردمطالعه

-آموزشومهارتآموزیبهروستائیان

-ایجادخوشههایدسترسیبهمنظورتسهیلروندتولید

-استفادهوهمکاریبادانشگاههاوانجامتحقیقاتبراینوآوری

-احداثتعاونیبهمنظورجمعآوریدانشوسرمایهبومی

-مطالعهواستفادهازظرفیتهایمکانیموجوددرروستابه
منظورگسترشگردشگریبوممحور

-استفادهازنیرویکارزناندرفعالیتهایاقتصادی

تشکر و قدردانی

اینمقالهبرگرفتهازطرحپژوهشیاستکهتوسطادارهکل
منابعطبیعیوآبخیزداریاستانگیالنحمایتمالیشدهاست.

بهاینخاطرمراتبتقدیمواحترامخودراتقدیممیداریم.

»محمدعلیرحیمیپورشیخانینژادوهمکاران.تعیینالگویبهینهاشتغالدرپهنههایروستاییشرقگیالن«
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