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Abstract  
Diversity is the basis of the sustainability of any system. Whatever the system varies, its sustainability and 

dynamism are preserved over time and place. Understanding the barriers to rural diversification is one of the 

attitudes towards sustainable rural development. This study aimed to study the barriers to the diversification 

of the rural economy from natural, institutional, economic and social dimensions in South Marhamatābād. 

The research is applied with a descriptive-analytical method. Library studies and field surveys (observation, 

interview, and questionnaire) were used to collect information. The spatial scope of this research is the south 

Marhamatābād village in Miāndoāb County. This sub-district has 19 villages and 3363 rural families. 353 

families were selected through the modified Cochran formula as the research sample size. T-test was used to 

analyze data. The results of the research showed that from the viewpoint of the villagers of the region, in 

terms of the barriers to the diversification of the rural economy; organizational-institutional factors such as 

the lack of access of villagers to loans and financial resources, the lack or inappropriateness of financial 

services, and the lack of public and private sector investment, have had a more prominent influence on the 

creation of barriers to the diversification of the economic activities of villages in the region. 

- With proper management in order to preserve lakes and water resources, the problem of water shortage is solved and the 

possibility of developing employment and entrepreneurship is provided. 

- One of the most important ways to diversify the economy of coastal areas is the development of tourism. By providing 

infrastructure and investment from the private sector and facilitating business start-ups by government agencies, it is 

possible to increase employment and income in these areas. 

 

 

Extended Abstract  
Introduction  
Rural development programs, along with prioritizing the economic needs of local people and the participatory role of 

rural people on various activities in the rural economy, can lead to economic development and rural development and 

integrated and comprehensive rural development. The importance of the diversification approach to economic 

activities is that if the agricultural sector is in recession, the non-agricultural rural economy may be able to repair some 

of the damage and improve the economic and social resilience of rural settlements. Diversification of rural livelihood 

plays a prominent role in sustainable development, especially the economic, social and environmental sustainability of 

rural areas. Economic restructuring is possible by using the livelihood diversification strategy because as a 

fundamental solution, it creates employment, increases income, stabilizes the population, increases production and 

accumulation of savings, increases self-awareness, etc. in rural areas. Villages along Lake Urmia in the last decade due 

to neglect of environmental aspects and uncontrolled water withdrawal, has led to a decrease in water, especially in 
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agriculture. In addition, the weakness of infrastructure, lack of water resources, lack of capital, lack of government 

facilities, lack of specialized personnel, etc. have caused problems in the region. Due to the weakening of economic 

activities in the region, recognizing the capabilities of the region and creating suitable conditions for various economic 

activities for the sustainability of rural settlements in the region are among the items that necessitate the need for this 

research. The purpose of this study is to investigate the barriers to diversification of rural economy from natural, 

infrastructural, institutional, economic and social dimensions in South Merhamatabad rural area.  

 

Methodology 
The present research is of applied type and in terms of descriptive-analytical method. In order to collect 

information, library studies and field survey (questionnaire and observation) have been used. The study village 

has 19 villages. According to the population of the region, the sample size was selected based on the Cochran's 

formula, equivalent to 345 questionnaires. In order to select the sample members from the statistical population, 

a simple random sampling method was used. Then, the sample size in the formula was calculated and a 

questionnaire was completed for each household in each village. 

 

Results and discussion 
According to exploratory studies in the region conducted by experts and local people and data available in the 

executive branch, the most important barriers to economic diversification of rural settlements in the region were 

classified into four categories: social, economic, natural and managerial-institutional. In order to investigate the 

effect of the variables on the lack of diversity of rural economic activities, multiple regression analyzes were 

used by stepwise method. The standardized beta coefficients related to institutional-managerial factors were 

calculated to be 0.582, which has the highest value compared to other independent variables entered in the 

regression model. Therefore, it can be said that the existing institutional-managerial factors such as; Inadequate 

roads, lack of production support services, inadequate banking services, lack of cooperatives, low level of 

investment and lack of conversion industries more than other restrictions affect the lack of diversity of rural 

economic activities in the region and later , Economic factors, social factors and natural factors have had an 

effect on the lack of diversity of rural economic activities. It can also be predicted that each unit of increase in 

the independent variable "institutional-managerial", 0.582 units increase in the lack of diversity of rural 

economic activities, plays a role. This figure is 0.080 units in the variable "environmental factors (provided that 

the independent variables of the model are constant), 0.273 units in the variable" economic factors "and 0.257 

units in the variable" social factors ". Therefore, it can be said. The most important factor limiting the economic 

diversification of the villages in the region is the institutional-managerial barriers. 

 

Conclusion 
According to the field observations of the researcher, it can be stated that one of the obstacles faced by the 

inhabitants of the study area for economic development is the lack of possible infrastructure, reduction of the 

water level of Lake Urmia and as a result the lack of sufficient and necessary investment. Lack of sufficient 

motivation and skills to establish non-agricultural activities. So that if appropriate facilities are provided by 

banks and governmental and non-governmental institutions to the villagers of Marhamatabad district, it will 

increase the motivation for non-agricultural activities and improve the situation of water and soil resources, 

especially in the agricultural sector. Therefore, the lack of proper investment and income reduced the possibility 

of creating non-agricultural employment related to agriculture in rural areas. It is necessary to identify new areas 

of income that are not dependent on land and water, given the region's constraints on economic diversification. 

In addition, access to low-interest credit, education and skills acquisition, marketing, self-confidence, the 

establishment of non-agricultural cooperatives, and attention to the capabilities of women and youth should be a 

priority for the region's economic diversification. According to the obtained results, in order to diversify the rural 

activities of the region, in the first priority, it is suggested to: expand economic activities such as industrial 

livestock, poultry breeding, natural and cultural tourism, cold storage, grading warehouses and product 

segregation and construction Salt refinery on the shores of Lake Urmia.  
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 118-141 صفحات، 1041، بهار 8، سال سوم، شماره اول، پیاپی ات جغرافیایی نواحی ساحلیمطالع نشریه علمی 

 مقاله پژوهشی

 

 های اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیهبررسی موانع تنوع بخشی فعالیت

 1آباد جنوبی شهرستان میاندوآب()نمونه مورد مطالعه: دهستان مرحمت
 

 3زیدیسمیه سادات شاه ،*22مجید یاسوری،   1توحید خیری

 

  ، رشت، ایران.دانشگاه گیالن ، گروه جغرافیا،ریزی روستاییارشد جغرافیا و برنامه یکارشناس .1

  .ایران ، رشت،دانشگاه گیالن ،استاد گروه جغرافیا  .2

 . ایران رشت، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیالن،  .3

 

 :  هچکید

تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان هر سیستمی است و هراندازه سیستمی متنوع تنوع شالوده و اساس ثبات و پایداری

است که در جهت تحقق توسععه پایعدار شناخت موانع تنوع بخشی اقتصاد روستایی یکی از رویکردهایی  .گرددومکان حفظ می

روستایی مطرح شده است. هدف در این تحقیق بررسی موانع تنوع بخشی به اقتصاد روسعتایی از ابععاد طبیععی، زیعر سعاختی 

-آن توصعیفی روش آباد جنوبی پرداخته شده است. نعوع تحقیعق کعاربردی ونهادی، اقتصادی و اجتماعی در دهستان مرحمت

وپرسشنامه( در محدوده میدانی )مشاهده ،مصاحبه و پیمایش  ایاطالعات ازمطالعات کتابخانه منظورجمع آوری بهاست. تحلیلی

آباد جنوبی شهرستان میاندوآب است. این دهسعتان مورد مطالعه استفاده شده است. قلمرو مکانی این تحقیق دهستان مرحمت

عنوان حجع  نمونعه تحقیعق خانوار از طریق فرمول اصالح شده کوکران به 333خانوار بوده است. تعداد 3333و روستا  11دارای

دهد که از دیدگاه روسعتاییان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می T. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون انتخاب شد

 منعابع و هعاوام به انییروستا یسترسد عدم مدیریتی مانند عمنطقه از لحاظ موانع تنوع بخشی اقتصاد روستایی، عوامل نهادی 

ی، نسبت به سایرعوامل تعثثیر بیشعتری را خصوص و یدولت بخش یگذارهیسرما عدم و یمال خدمات بودن نامناسب ای نبود ،یمال

ی هعاهای اقتصادی روستاهای منطقه را داشته است. لذا تثمین منابع معالی، اراهعه آموزشدر ایجاد موانع تنوع بخشی به فعالیت

تواند در تنوع بخشی اقتصادی نواحی روستایی منطقه در فعالیتهای غیعر زراععی بسعیار مهارتی، حذف موانع اداری و قانونی می

 .مؤثر باشد

 

 

  نکات برجسته: 
 شود. امکان توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز فراهم میمشکل کمبود آب حل شده و   ها و منابع آبی،با مدیریت مناسب در جهت حفظ دریاچه -

گاااری از جاناب بخا  هاا و سارمایههای تنوع بخشی به اقتصاد مناطق ساحلی، توسعه گردشگری است. با تاامین زیرساا تترین راهیکی از مهم -

 توان به افزای  اشتغال و درآمد در این مناطق منجر شد.ی دولتی، میبخصوصی و تسهیل مجوزهای راه اندازی کسب و کار از جانب نهادها
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 مقدمه . 1
 و المللایباینو  ملای ،ایمنطقاه ،محلی مقیاس در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، توسعه فرایندهای در روستاها جایگاه و نق 

 بیکااری، مهااجرت، جمعیات، ساریع رشاد نادفرای ناابرابری ،گساترده فقار چاون روستایی مناطق نیافتگی توسعه پیامدهای

)فتحای و مطلاق،  گردیده است شهری توسعه بر آن تقدم حتی و روستایی توسعه به توجه موجب غیره و شهری نشینیحاشیه

 باه اولویات باا بایادمی که است درازمدتهای گیریجهت از دیگر یکی ی،یروستا محیط پایدار و یکپارچه توسعۀ(. 08: 1381

 جانباه هماه توساعۀ و مناابع تجهیاز آن، الزماۀ کاه شاود پیگیاری ژئوپاولتیکی، اهمیت دارای یا و مستعد ییوستار فضاهای

(. در زمیناۀ توساعۀ روساتاها مواناع و 7: 1311 توسالی،و  رحیمای) اسات مااکور فضااهای در ییروساتا هاایزیرساا ت

رویاه ازمناابع، بارداری بایدهاد. بهارهتاثییر قارار مایتهایی وجود دارد، که توسعۀ یکپارچه و پایدار روستایی را تحمحدودیت

های شاور باه ساوی ها منجر گردیده است. کاه  سطح آب زیرزمینی، هجوم آب سافرهرفته به تخریب و از بین رفتن آنرفته

آن هاای هاای ساطحی و... از نموناههاا، آلاودگی آبمنابع آب شیرین، شوری منابع آب و  اک، فرسای   اک، کاه  جنگل

(. مجموعۀ این عوامل باعث کااه  بهاره وری در محایط هاای روساتایی و پاایین آمادن ساطح 10: 1310 باشد)یاسوری،می

های زراعی اند زیرا فعالیتاقتصادی روستاها شده است. برنامه های توسعه روستایی درحال حاضر محوریتی غیرزراعی پیدا کرده

های ست و با مشکالت و مسائلی ازجمله بیکاری، فقر، کمبود امکاناات، زیرساا تبه تنهایی جوابگوی جمعیت فعال روستایی نی

 نامناسب و ... رو به رو است. 

هاای اقتصاادی اسات تنوع بخشی به فعالیت ناپایداری اقتصادی جوامع روستایی در ایجاد تز آنتی که گفت توانمیبنابراین 

های توسعه روساتایی همگاام باا  دمات می باشند که با تمرکز برنامههای مرتبط با بخ  کشاورزی، صنعت، شامل فعالیتکه 

هاای متناوع در اقتصااد های اقتصادی مردم محلی و نق  مشارکتی ماردم روساتایی بار روی فعالیاتدهی به نیازمندیاولویت

د که این امر به نوبه  ود روستایی، شاهد پیشرفت و ترقی اقتصادی روستاها و توسعۀ یکپارچه و همه جانبه روستایی  واهیم بو

 این در اقتصادی های فعالیت سازی متنوع اهمیت رهیافتای و سپس ملی  واهد شد. سبب ارتقاء رفاه نسبی در سطح منطقه

ساازد.  برطار  را ها ساارت بر ای اسات غیرزراعی ممکن روستایی اقتصاد رکود شود دچار کشاورزی بخ  چنانچه که است

 و  اانوار معیشات روساتا، اجتماعی در شبکۀ امنیت ایجاد بزرگی به کمك تواند می کشاورزی کنار در رهیافت این سازیپیاده

 (.202: 1313کند )قاسمی و جوان،   صوصی و دولتی هاییگاارسرمایه

 بهاره افزای  و انسانی عوامل توانمندسازی طریق از تولیدی و اقتصادی هایفعالیت در کشور روستایی جمعیت کردن فعال

 روساتا محایط تولید، ارزشی زنجیره جهت حرکت و متنوع و جدید مشاغل ایجاد و دامداری و کشاورزی امور در راندمان و وری

از جملاه  (.1313نماید )معاونت توساعه روساتایی و منااطق محاروم،  مبدل کشور توسعه در مؤیر و شاداب، پویا محیطی به را

گردد روستاهای اطرا  دریاچه ارومیه اسات. های اقتصادی روستاهای آن احساس میمناطقی که نیاز به تنوع بخشی در فعالیت

های زیسات چند سال ا یر باه  ااطر بای تاوجهی باه جنباه دراین منطقه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت است. 

در کناار اصاال  بناابراین  .ویژه در بخا  کشااورزی شاده اساترویه آب، منجر به کاه  میزان آب باهمحیطی و برداشت بی

منطقه  .های اقتصادی نیز بی  از پی  فراهم شود های ناکارآمد در تولید محصول، بسترهای الزم برای انجام سایر فعالیتروش

مورد مطالعه )دهستان مرحمت آباد جنوبی( با مسائلی چون ضعف زیرسا ت ها، کمباود مناابع آبای، کمباود سارمایه، کمباود 

های اقتصادی روستاها مواجاه اسات. علال تضاعیف کمبود نیروی متخصص و... در زمینه متنوع سازی فعالیتتسهیالت دولتی، 

های منطقه در زمینه تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستا و ایجاد بسترهای های اقتصادی منطقه شنا ت قابلیتفعالیت

های روستایی منطقه از جمله مواردی است که نیااز باه ایان اهمناسب برای فعالیت های متنوع اقتصادی جهت پایداری سکونتگ

باشد. همچنین مشاغلی مانناد کارگااه هاای نماید. شغل اکثر ساکنین روستاهای دهستان، کشاورزی میپژوه  را ضروری می

 باا تای للکلاوروسا آبااد جناوبی . مرکز دهستان مرحمتچوب بری، پرورش طیور، مشاغل  دماتی، صنعتی و... نیز وجود دارند

دالیلی چون  کمبود مناابع آبای، مهااجرت، کمباود درآماد، ه اقتصاد منطقه طی سالیان گاشته ب باشد.جمعیت مینفر  1731

اقتصاد منطقاه بیشاتر بار پایاه  .استهای متنوع دیگری نیز شکل گرفته و فعالیت دچار تغییر و تحول شده... اشتغال و کمبود

کاه نسابت باه  شاوندبوده و محصوالت مهمی نظیر گندم، چغندر قند و سیب و انگور تولیاد مایکشاورزی و دامپروری استوار 

های دام و فرآورده نمایند.محصوالتی چون زعفران، گل محمدی و پسته، که در منطقه قابل پرورش است، آب زیادی مصر  می



 103 /  (8 ، )پیاپی 1001بهار ، اول ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   ... های اقتصادیبررسی موانع تنوع بخشی فعالیت

 

در زمیناه  (1311آماار ایاران و مرکز 1312)جهاد کشاورزی  شوندپرورش ماهی از محصوالت دیگر منطقه محسوب میو دامی

تاوان ایان های اولیه نشان مای دهاد کاه مایهایی وجود دارد. بررسیاقتصادی نواحی روستایی منطقه محدودیت تنوع بخشی

های زیرسا تی، مدیریتی و اجرایی، محیطی و ... دسته بندی کرد. یکی از اهدا  تحقیق حاضر تعیاین ها را در زمینهمحدودیت

 الاکر در زمینه تنوع بخشی اقتصادی روستاهای منطقه است. هم هرکدام از عوامل فوقس

 

  مبانی نظری پژوهش. 2
های روساتایی ایاران صورت سنتی و معیشتی در سکونتگاهکشاورزی است که به در نواحی روستایی هافعالیتترین یکی از مهم

حی روستایی مسائل  اصی را به دنبال داشته است. مشکالت موجود در گیرد. چنین سا تار اقتصادی و شغلی در نواصورت می

ایجاد مشاغل متنوع باا تناوع بخشای باه د. های شغلی در مناطق روستایی حل کرتوان با ایجاد فرصتمناطق شهری را تنها می

 (. طای1: 1318، و همکااران )لنگارودی ساازدتواند بسیاری از مشکالت این نواحی را مرتفع ها در نواحی روستایی، میفعالیت

 در اقتصاادی های فعالیت تنوع از ای گسترده گردیده است و روند بیشتر روستایی اقتصاد بخشی تنوع به توجه ا یر هایدهه

 در کشاورهای در روستایی هایسکونتگاه اقتصاد به بخشی وجود آمده است. تنوعحال توسعه به در کشورهای روستایی مناطق

 روستایی  انوارهای رفاه در مهمی تثییر و شده روستایی مناطق در کشاورزی غیر های شغلیفرصت بهبود وجبم توسعه حال

 (33: 2010 ،و همکاران 1دارد )دمرگر

 

 توسعه پایدار روستایی. 1. 2

ا بسایاری از ( زیار07: 1311ابوطاالبی، تارین محورهاای توساعه پایادار اسات )فرهمناد ومهمپایدار روستایی یکای از توسعه 

 کارکردهای فضای روستایی در رابطه با محیط زیست است. بنابراین توجه باه توساعه پایادار روساتایی الزامای اسات )مطیعای

ها و چارچوب آن ظرفیتای است که در جانبهپایدار روستایی تحوالت مستمر و همه طورکلی توسعه (. به78: 1382لنگرودی ، 

دهنده نظام ساکونت  درجهت رفع نیاز های مادی ومعنوی و مشارکت مویر در فرایندهای شکلوستایی های اجتماعات رتوانایی

اکولوژی، یابد و بر سه اصل توانمند سازی، ظرفیت سازی، امنیاتاجتماعی، اقتصادی، نهادی( رشد و تعالی می )اکولوژی، محلی

تاوان آن را فراینادی (. بناابراین می38 :1383، روستایی ایاران امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی استوار است )موسسه توسعه

هاا وتنگناهاای هاای همسااز باا قابلیتساازی و ترغیاب فعالیتدانست که ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه 

های بال زیسات کاردن عرصاهمحیطی مورد تثکید قرار می دهد. با توجه به این مسثله یکی از اهدا  توسعه پایدار روساتایی قا

(. 210: 1312، 2انسانی و محیطی است)الیوتهای فعلی و آینده با تثکید  اص بر بهبود و توسعه مداوم روابط زندگی برای نسل

های توسعه محلی اجتماعی، اقتصادی ویکپارچگی در این سه بعد است) ساروی جانبه در سیاست  این مساله نیازمند دید همه

نحوه بهره برداری از منابع در نواحی روستایی می تواند در پایاداری محیطای ماویر باشاد. باه (. 12-18: 1310نی، پور و فروشا

عنوان مثال کشت دیم در مناطق شیب دار باعث تشدید فرسای   اک شده و حاصلخیزی  اک را به  طر می انادازد. بعاالوه 

، مالکیت زمین و ... در عدم بهره برداری صحیح از منایع و به دنبال ان فقر، پایین بودن درآمد، پایین بودن سطح سواد و مهارت

(. لاا تحقاق توساعه پایادار روساتایی مساتلزم برطار  270: 1311ناپایداری محیطی نق  دارد)یاسوری، سلیمان و سعیدی، 

 کردن موانع فوق الاکر است.

 

 اقتصادی3تنوع بخشی. 2. 2

. مای گیارد قارار تثکیاد ماورد پایاداری به دستیابی و توسعه گوناگون ابعاد بر  اصی کیدتث روستایی، توسعۀ جدید پارادایم در

هاد   هایگروه توانمند سازی فقر، کاه  محیط، پایداری نسلی، بین عدالت شامل پایدار، توسعه پارادایم در مفاهیم ترینمهم

   .باشد می مشارکت افزای  و درآمد افزای  ،

                                                           
1. Demurger 

2. Eliott 

3. Diversification 
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 ابعااد ساایر توساعه در آن نقا  کاه اسات جواماع در حاال توساعه کارکردهای و ابعاد ترینممه از یکی روستایی اقتصاد

 آیناده روساتایی، توسعه های برنامه و هایطر  در نواحی این اقتصادی سا تار اصال  به توجه عدم صورت در. است انکارناپایر

 .  نمود بینی پی  هااین مکان برای تواننمی را مطلوبی

 نتیجه در و شغلی هایفرصت کمبود که است این از حاکی ا یر هایدهه طی شهری – روستا رویهبی هایمهاجرت بررسی

 کشاورزی بخ  توسط جدید کار نیروی جاب توان عدم. است داشته روند این در زیادی نق  رفاه، و درآمد سطح ماندن پایین

 آب کمباود محیطی، مخاطرات کشاورزی، هایزمین محدودیت روستاها، در جمعیت باالی رشد چون، عواملی معلول باید نیز را

 در ساا تاری، چناین منفای ایارات کااه  راساتای در توساعه پردازاننظریاه بنابراین اغلب. دانست کشاورزی مکانیزاسیون و

 و روستایی اقتصاد یساز پایدار منظور به نظریه این در. اندنموده پیشنهاد را سازی متنوع رویکرد پایدار، توسعه الگوی چارچوب

 ایان کاارگیری باه کاه است شده قلمداد مختلف جوامع ضروریات از یکی اقتصادی های فعالیت در "تنوع"وجود پایدار، توسعه

 کاه مای یاباد دوام و ظهاور زماانی پایداری، اساس این بر. نمود  واهد تسهیل را اقتصادی سا تارهای پایداری و یبات رویکرد

 و  اارجی ا اتالالت کااه  در بااالتری سیستمی با این  صوصایت تواناایی هر و باشد متنوع و تعددم عناصر دارای سیستم

 مختلاف هاایدر مکان و زماان درطول را سیستم و یبات پویایی و پایداری که کندمی فراهم را شرایطی و داشت  واهد دا لی

پایدار باه  صاوص پایاداری ای در توساعهرجساتهروساتایی نقا  بتنوع سازی معیشت روستایی یا تنوع بخشی. داشت  واهد

ساازی استفاده از اساتراتژی تنوعتواند داشته باشد. تجدید سا تار اقتصادی با اقتصادی، اجتماعی، محیطی نواحی روستایی می

زای  تولیاد و کارهای بنیادی موجب ایجاد اشتغال، افزای  درآمد، تثبیت جمعیات، افاعنوان راهپایراست زیرا بهمعیشت امکان

ساالی، های طبیعای نظیار  شكهای ا یر بحرانشود. در سالو... در مناطق روستایی می انداز، افزای   ودآگاهیانباشت پس

در 1اقلیمی و... توجه به متنوع سازی معیشت روستایی را بیشتر کرده است. این مسئله نهایتا باه توساعه پایادار انساانیتغییرات

 اقتصاادی هاایفعالیت (. تناوع بخشای(. 21: 1387 ،انجامد )جمعاه پاورمحیطی میادی، اجتماعی و زیستتمامی ابعاد اقتص

  واهد میسر روستاها در  (RNFE)غیرزراعی اقتصادی هایبر فعالیت تثکید از طریق کشاورزی، هایفعالیت افزون بر روستایی،

کشات  از تغییار کوچك، وکاری کسب راه اندازی کشاورزی، محصوالت تبدیل کرد: اشاره به موارد زیر توانمی از جمله که بود،

 هایدارایی فروش یا مزدبگیری غیرکشاورز کارگر  شکسالی(، به پاسخ در کشاورزی )مثالً کاالهای تجارت به نقدی محصوالت

 در مشااغل ایان ،(. باه طوریکاه202، 1313  باه نقال از قاسامی و جاوان،Davis, 2006هاا )شوک به پاسخ به عنوان  انوار

و  اقتصاادی نوساانات برابر در را آنها درآمد آسیب پایری و سا ته متنوع را روستایی  انوارهای های درآمدیفرصت بلندمدت،

 درآماد امنیات غیرمساتقیم بارای بیماه نوعی میتوان را شغلی هایمتنوع سا تن زمینه کلی طوردهد. بهمی کاه  محیطی

 بخا  اناد بادین ترتیاب،دیاده غیرمترقباه آسایب طبیعی حوادث علت به یا و داشته وری اندکیبهره که دانست روستاییانی

شود )کاریم می کشاورزی محصوالت گسترش بازار باعث و میشود اجتماعی بهره وری افزای  سا تار و تغییر موجب غیرزراعی

 چنانچاه که است این در اقتصادی های عالیتف سازی متنوع رو، اهمیت رهیافت(. از همین130-133: 1311 زاده و همکاران،

 ,World Bankساازد ) برطار  را ها ساارت بر ی است ممکن غیرزراعی روستایی اقتصاد رکود شود، دچار کشاورزی بخ 

(  چرا که در این رویکرد، تنوع، شالوده و اساس یبات و پایداری است و هر انادازه 202 :1311   به نقل از قاسمی و جوان،2007

های درونی، بلکاه در های مختلف نه تنها در مقابل تن تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکانیستمی متنوعس

 (.1: 1310گردد )قاسمی،های بیرونی نیز حفظ میمقابل تن 

ورزی اسات و از ایان لیتهاای کشاافعا ، توسعۀعسازی، مان دسازی و توانمنهای ظرفیتنبود دان ، آگاهی و راهبرد در طر 

ار اگ دتوانبخ  غیرکشاورزی یك انتخاب راهبردی است که می سازی روستاییان در عرصۀتوسعۀدسازی و توانمنظرفیت منظر،

بخشای  و آگاهی الزمهای آموزش دولتی درزمینۀ هایااریگن سیاستیکآمیز توسعۀغیرکشاورزی را به ارمغان بیاورد. لموفقیت

 (.2012گر، دیتر و افنبربه نقل از  207 :1312رهبری و همکاران، ) میت  اصی بر وردار استاز اه به روستاییان
 از ناشای هاایوچال  توان کم از نواحی شدید جمعیت و تخلیه روستاها درسطح فضایی هایتعادل عدم به توجه با بنابراین

 از اساتفاده باا اقتصادی سا تار تجدید تحولی، نچنی الزمه. است ضروی امری روستایی مناطق اقتصادی در سا تار تحول آن،

 تثبیات درآماد، افازای  اشاتغال، ایجااد موجاب بنیاادی راهکاار عنوانبه زیرا است اقتصادی هایفعالیت سازی متنوع رویکرد
                                                           
1. Human Sustainabledevelopment 
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 رایطیشا در راهکارهاا اتخاا . شاودمی روساتایی منااطق در... و  ودآگاهی انداز، افزای  پس انباشت و تولید افزای  جمعیت،

 .بود  واهد جمعیت داشت نگه و درآمد و معشیت امنیت ضامن طبیعی ویژهبه و اقتصادی هایرویداد از ناشی بحرانی

 

 پژوهشپیشینه . 3
پاژوه  تحقیقاات ، در 1111 و همکااران1النجاوها اشااره نماود. توان به آندر این رابطه تحقیقاتی صورت گرفته است که می

 یهااتیانقا  فعال ی پردا تناد ورکشااورزیغ یهاادر بخ  ییاشتغال روستا یبررس ای مختلف بههتوسعه جهانی در مقیاس

 قااتیتحق جیاناد. نتاادانسته یرؤم و کاه  مهاجرت و باال رفتن سطح درآمد ییروستا ساکنیندر رفاه ی رارکشاورزیغ یاقتصاد

تناوع توجاه باه گردد.یم ییروستا یاقتصاد  انوارها تیموجب امنییدرمناطق روستا یمتنوع اقتصادیهاتیالدهد فعینشان م

ماردم روساتا از اشاتغال  تیاسبب گساترش فعال ییاستفاده از منابع روستاتواند عالوه برکاه یم ییروستا یهاتیفعال یبخش

 و النجو داشت دنبال  واهده را ب ییجوامع روستا یرفاه تیتوسعه و بهبود وضع تینها در و کامل گردد سمت اشتغاله ب یفصل

نقا   یاز فقار باه بررسا گاار یبارا راهایعناوان اکاوادور باه ییروساتا یکشاورزریبخ  غ با عنوان یقیتحق در، نیز 1118

 00حادود نیانگیام دهد باه طاوریکه نشان م کشور اکوادر پردا ته است یدر روستاها یزراع ریمتنوع غ یاقتصاد یهاتیفعال

کشاور درحاال  كیا یا تصاص دارد که برا یکشاورزریمتنوع غ یهاتیاکوادر به فعال یتاهاروس یاقتصاد یهاتیفعال ازدرصد 

ماردم  یبارا یشده و پشتوانه درآماد مهما ییروستا یهارسا تیز شرفتیسبب پ هاتیفعالاست زیرا این  یتوسعه درصد  وب

 کاافیدر صاورت آماوزش دهاد میاین مساثله نشاان اسات. ردیادهروساتا گ در کاه  فقارو سبب دیآیمبه حساب  ییروستا

روناق سایار جواماع ب نیادر روساتاها اقتصااد ا یمتنوع اقتصااد یهاتیفعال نهیزمالزم در یبسترها جادیوا یگاارهیسرمامردم،

اقتصاادی  صوصایات  باه در تحقیقی با عنوان بررسی توسعه یکپارچه آبیاری و آبزی پروری با توجه2002 2برگر .افتی واهد 

به بررسی نق  و اهمیت متنوع سازی فعالیت های مردم روستا از فعالیت هاای زراعای باه سامت  غرب آفریقاایی مناطق روست

سایر فعالیت ها از جمله پرورش ماهی پردا ته است و بر آشنایی و مشارکت مردم در طر  های جدید مرتبط باا فعالیات هاای 

آفریقایی و آسیایی گسترش سایر فعالیت هاای اقتصاادی روساتاها و  غیرزراعی تاکید دارد و با توجه به بحران آب در کشورهای

   داند.تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاها را به عنوان گامی درجهت توسعه روستایی می

ی ی پایدار روستایی با تاکیاد بار کاارآفرینتحلیل عوامل مویر بر توسعه»( در پژوهشی تحت عنوان 1310والئی و همکاران )

کارآفرینی روستایی را پتانسایلی بارای تناوع و ایجااد « شهرستان میاندوآب( –ی موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی)مطالعه

ترین عاملی کاه ی مورد مطالعه نشان داده است که مهمهای وسیع شغلی تلقی می نمایند. نتایج تحقیق حاضر در منطقهفرصت

طوری که با باال رفتن میزان تسهیالت دریاافتی ، عامل اقتصادی و فردی می باشد. بهی پایدار روستایی شده استموجب توسعه

های  ود اشتغالی، منابع مالی الزم و کافی، تنوع شغلی موجب افزای  انگیزه و روحیه ی فردی در جهات توساعه و از قبیل وام

 گسترش کارآفرینی در محدودة  مورد مطالعه شده است.

 براقتصاد روساتایی سیساتان ورا  1377-83 هایسال هایایرات  شکسالی پژوهشیدر  (1380) ی و همکارانبیك محمد

 یهااتیافعال ریو ساا یبخشا نیبا یکشاورز یهاتیتوجه به فعال دهد کهمینشان  جینتادهد. ارائه می راهکارهای مقابله با آن

وهام باه جهات مصار  کمتار  انییسطح درآمد روستابه جهت تحول  و دارد یفراوان تیاقتصاد منطقه اهم یدرارتقا یاقتصاد

 در 1381ی و عباداللهانیازمرد گاردد.دیامنطقاه تاک یروساتاها یاقتصااد یهاتیفعال یبرگسترش تنوع بخش دیبا ،یمنابع آب

بار  یترگرانولاوما توجه باه ب یرودجنوبنهیدهستان زریی اقتصاد روستای تنوع بخش در را رود انه كینامیمرفود نق پژوهشی 

 یآن در تناوع بخشا رییثدرجهات تا یآمده از گرانولاومتربدست جیها و نتاداده لیاز تحل اند ورود انه پردا ته یهاآبرفت یرو

 اند. منطقه مورد مطالعه استفاده نموده ییروستا اقتصاد

 یهاالیانساباا توجاه باه پت یباشاد ولایبه عنوان اقتصاد غالب منطقه م یگرچه کشاورزاکه داد دست آمده نشان هب جینتا

 یتنوع بخش تیسه گانۀ اقتصاد تعامل برقرار نمود و درنها یهابخ  نیمدت ببلند  یاتوسعه یهاتوان در گرو برنامهیم موجود

های پاره صایادی در توساعه ( به نق  تعاونی1388صادق دقیقی و همکاران ) .دیرا سبب گرد یرونق اقتصادو ییاقتصاد روستا

                                                           
1. Lanjouw 

2. Brugere 
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روستایی دهستان دهکاء استان گیالن پردا ته و فعالیت پرورش آبزیان را بعنوان یك فعالیت روستایی متنوع دانساته  اقتصادی

ها از سطح بااالیی بر اوردار های غیرزراعی و در بین اعضای تعاونیدهد گرای  عمومی به فعالیتاست. نتایج تحقیق نشان می

، فعالیت در زمینه پرورش آبزیان و صنایع فرآوری مرتبط با این فعالیات روناق است و به دلیل کمبود زمین در بخ  کشاورزی

بسیاری یافته و اقتصاد دهستان را تقویت نموده است. طبق تحلیل نتایج، مشکل اساسی در زمینه تنوع بخشی به فعالیت هاای 

( باه 1388) کردوانای و پااالش شده اسات.اقتصادی در روستاهای این دهستان  بازده کم تولید و سرمایه گااری ناکافی عنوان 

اقتصااد متکای دریافتند  پردا ته  و ستانیس یو اجتماع یدر اوضاع اقتصاد یو  شک یهامون هنگام پرآب اچهینق  در سهیمقا

ه با توج یرزراعیغ اشتغال جادینسبت به برنامه ریزی تغییر الگوی کشت و اباید مسوالن در شرایط بحران درست نبوده و  به آب

ژوهشی در پ (1381) زاده علوی .ردیالزم صورت پا اقداماتیی روستا یهاتیفعال ریمنطقه درجهت گسترش سا یها تیبه ظرف

 تیافعال یهابه فقادان تناوع در عرصاه رمیشهرستان سمیی روستا داریدر توسعه پا یاقتصاد یها تیفعال یسازنق  متنوعبه 

 داریاتوساعه پا یدر چارچوب الگو یاقتصاد یها تیفعال یساز نوعمت کردیرو و هآن در روستاها پردا ت یها چال  و یاقتصاد

 یمتناوع سااز نیب رابطه معنا داری قیتحق یهاافتهه و بر اساس یشدو بر اساس  است.  داده قرار دیکثمورد توجه و ت ییروستا

 ینینقا  کاارآفر لیاتحلپژوهشی به ، در (1312ی )رزم نوربخ به دست آورد.  ییروستا داریو توسعه پا یاقتصاد یهاتیفعال

اشااره  سائلهم نیابار ا د پردا ات ونالویشهرستان ب زیبخ  شاند انییروستا یزندگ تیفیدر ارتقاء ک یرکشاورزیغ یهاتیفعال

رفع  یبرا یکاف یاشتغال و منابع درآمد یهاتواند فرصت ینم ییجهان سوم به تنها یدر اکثر کشورها یدارد که بخ  کشاورز

ارتقاء اشتغال  یبرا یتوان راهبرد مناسبیرا م یکشاورزریبخ  غ ییزاو اشتغال دینما نیرا تثم ییمناطق روستا یازهاین یمامت

 یهااتیاو فعال یرکشاورزیغ یهاتیفعال ینیکارآفر دهد که در مجموعیدست آمده نشان مه ب جیدانست. نتا ییو درآمد روستا

داشاته  انییروستا یزندگ تیفیک یطیو مح یاجتماع ،یبر ابعاد اقتصاد بیرا به ترت یعنادارمثبت و م راتیتثی یرزراعیمتنوع غ

هاای اقتصاادی در روساتاهای مارزی  تیاموانع متنوع ساازی فعال لیبا تحل یپژوهش ، در(1313) و همکاران یعنابستان است.

و  الو استقب دیبر راندمان تول یمنف ریتثی ان،ییاروست انیبودن سطح سواد در م نییپاه کیجه رسیدندنت نیبه ا وانیشهرستان مر

داده هاا  لیادست آمده و تحله باتوجه به اطالعات ب دارد. انییهای اقتصادی روستاتیو مدرن در فعال نیهای نووهیاستفاده از ش

هاای اقتصااد  تیالها در عدم تنوع فع تیمحدود ریاز سا  یموجود ب یتیریمدا  نهادی  تارهایکه سا ادنشان د قیتحق جهینت

را در عادم تناوع  ریتاثی نیشاتریب ن،یو مسائول زانیانهادهای مختلف، برناماه ر ،یبه عبارت است و داشته ریمنطقه تثی ییروستا

هاای تناوع بخشای تحلیال محادودیت( در بررسای 1310یاسوری و جوان ) منطقه دارند. نیا انییهای اقتصادی روستاتیفعال

توسعه اقتصادی در سطو  مختلاف  در ابزاری سرعت بخ  را تنوع بخشی اقتصاد روستایی اقتصاد روستایی دهستان اشکورعلیا

 دانساتههای روستایی ایاران به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه و پایداری اقتصادی سکونتگاه را این رویکرد دانسته و

عوامل محیطی،  دهد که موانع زیرسا تی و نهادی،نشان میو نتایج  در ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد منطقه دارد زیادیییر تثکه 

جهت تحاول اقتصاادی  .در عدم تنوع اقتصادی نواحی روستایی منطقه نق  دارنده ترتیب عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی ب

 -های اقتصادی های اقتصادی در منطقه مورد بررسی که متناسب با ویژگیه فعالیتمنطقه، معرفی ابعاد گوناگون تنوع بخشی ب

 باشد. یابد و بررسی این امر هد  کلی تحقیق حاضر میاجتماعی منطقه باشد ضرورت می

یع هاایی همچاون ایجااد صاناهای اقتصادی در منطقه وجود دارد که به قابلیتهایی در مورد تنوع بخشی به فعالیتقابلیت

های صنایع چوبی، صنایع دستی، پرورش طیور و... می توان اشاره کرد که این مساثله مای تواناد در ماهی، کارگاهسبك، پرورش

 قوت بخشی به اقتصاد منطقه بسیار تاییر گاار باشد. 

 
 

 پژوهش روش . 0
حاضار از ناوع کااربردی و از نظار  پاژوه  .باشدآباد جنوبی شهرستان میاندوآب میقلمرو مکانی این تحقیق دهستان مرحمت

ای و پیمای  میادانی )پرسشانامه و مشااهده( کتابخانه اطالعات از مطالعاتآوری منظور جمعبه تحلیلی است. -روش توصیفی

دهساتان  شماری مرکز آماار ایاران، جمعیاتباشد. با توجه به سرروستا می11استفاده شده است. دهستان مورد مطالعه دارای 

کاوکران بارای ت. حجم نموناه بار اسااس فرماول  انوار بوده اس 3810نفر و  12318 برابر 1311 آباد جنوبی در سالتمرحم

http://ensani.ir/fa/article/362663/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/362663/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
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اساتفاده  1کاوکران کردن تعداد نمونه از فرمول اصال  شادهکم سپس جهتمحاسبه و  301پرسشنامه معادل مراجعه و تکمیل 

گیری تصادفی سااده به منظورانتخاب اعضای نمونه ازجامعه آماری، روش نمونه  انوار محاسبه شد. 331گردید که تعداد نمونه 

 . های هر روستا تعداد پرسشنامه از نمونه مشخص گردیدبه نسبت  انوارحجم نمونه در فرمول محاسبه و گردید. سپساستفاده

 

 1313مار ایران، . سه  روستاهای دهستان مرحمت آباد جنوبی از تعداد نمونه منبع: مرکز آ1جدول

تعداد  تعداد جمعیت )نفر( نام روستا ردیف

 خانوار

 تعداد نمونه

 12 122 011 تازه کندللکلو 1

 31 302 1020 داش تپه 2

 27 220 810 ملك اباد 3

 20 210 280 نظام اباد 0

 02 020 1200 للکلو 3

 00 017 1108 گرده رش 3

 1 113 333 تپه چلیك 7

 0 11 202 تپه صارمی 8

 12 118 002 چوغانلو 1

 11 112 132 کور آباد 14

 1 101 332 مروان کندی 11

 1 123 321 جعفرابادچلیك 12

 01 130 1721 چلیك 13

 12 122 021 شکورکندی 10

 1 112 382 قره پاپاق 13

 1 8 28 نبی کندی 13

 17 181 238 تپه رش 17

 8 18 317 حیران 18

 1 10 301 قلعه بزرگ 11

 331 3810 12318 مجموع

 . 1310، 2های تحقیقمنبع: یافته
 

جنوب  کیلومتر مربع در 2210وسعتغربی و با  آ ربایجان استان کشاورزی مستعد و حاصلخیز مناطق از میاندوآب شهرستان

 نظر از ودهند یدرصد را اراضی دشتی، سیالبی تشکیل م 27/88ها و را تپه ازمنطقه درصد 33/11 .شده است واقع ان شرقی

 از متر 1310 جغرافیایی و در ارتفاع عرض دقیقه 02 و درجه 32 و جغرافیایی طول دقیقه 2 و درجه 02 جغرافیایی موقعیت

جنوبی است  آبادمرحمت های شهرستان میاندوآب،باشد. یکی از دهستانمی دهستان 11بخ  و  3 دریا قرار دارد. دارای سطح

، ابادملك، تپهداش، للکلو کندتازه) روستا11 دارای این دهستان (.2است )شکل شده واقع شهرستان این غربیشمال  که در

، قره پاپاق، کندی شکور، چلیك، جعفراباد،  کندی مروان، کورآباد،چوغانلو، صارمیتپه، چلیكتپه، رشگرده، للکلو، نظام اباد

 . (1311، ایران رکزآمارم)باشد می (قلعه بزرگو  حیران، رشتپه، کندینبی

                                                           
1.  )/(1/ Nnnn    

 جمع آوری شده است. 1310تمامی اطالعات جدول ها در پاییز و زمستان سال  .2
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 (1311های تحقیق، )منبع: یافته نقشه منطقه مورد مطالعه .2شکل 

 

 پژوهش و بحثهای یافته. 3

 های توصیفییافته .1. 3

پایدار روستایی در ابعاد توسعههای توصیفی تحقیق در ارتباط با ایرات مدیریت روستایی دردر این تحقیق ابتدا به بررسی یافته

های فردی های توصیفی شامل ویژگیشود. یافتهزیست محیطی در محدوده مورد مطالعه پردا ته میصادی، اجتماعی و اقت

های افراد پاسخ دهنده نتایج توصیف ویژگی باشد.اشتغال، میزان رضایت( و... می)سن، جنس، تاهل، سطح سواد، وضعیت 

 آمده است. 2 درجدول

 ن. ساختار سنی پاسخگویا2جدول 

 درصد فراوانی )نفر( گروه سنی ردیف

1 30 - 20 11 0/12 

2 00 – 30 13 8/11 

3 10 – 00 120 8/31 

0 21 -10 20 1/11 

3 21 + 32 2/1 

 3/3 11 اظهار نشده 3

 . 1310، های تحقیقمنبع: یافته     

 

، دوره  3/23درصد، سواد دوره ابتدایی، 1/22سواد، درصد روستاییان پاسخ دهنده بی 7/28سواد و تحصیالت،ازنظر وضعیت

 اند.درصد مدراک دیپلم باالتر داشته 2/2درصد دوره دبیرستان و 0/11راهنمایی، 
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 . سطح تحصیالت سرپرست خانوارها3جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سطح تحصیالت

 7/28 7/28 12 بی سواد

 7/10 1/22 70 ابتدایی

 70 3/23 78 راهنمایی 

 0/13 0/11 21 دبیرستان

 100 2/2 22 دیپل  و باالتر

 . 1310، های تحقیقمنبع: یافته 
 

درصد در بخ   7/13درصد دامدار،  3/2درصد و بیشترین تعداد پاسخگویان کشاورز و زارع بوده،  0/02از نظر اشتغال، 

اند. نتایج حاصل از تحلیل ترکیب شغلی بوده درصد درسایر مشاغل 3/3درصد مشاغل آزاد و  31درصد در کارمند، 3/3صنعت، 

ها رشد و توسعه نیافته است اعضای نمونه حاکی از آن است که صنعت در روستاهای محدوده مطالعاتی، متناسب با سایر بخ 

آمد کنند. درها امرار و معاش میو اکثریت مردم این منطقه به کشاورزی و مشاغل آزاد مشغول هستند وبا استفاده از آن

بیشتر از  12/2دهد میانگین کسب درآمد از مشاغل کشاورزی با کشاورزی و صنعت و  دمات نشان می  انوارها در سه بخ 

باشد وبعد از کشاورزی  دمات بیشترین تامین کننده درآمد  انوار وصنعت که در روستا رشد های صنعت و دمات میبخ 

ارائه شده است.  1(. از نظر تعداد افراد شاغل در انوارهاجدول 0)جدول یردگوتوسعه نیافته است و در رده آ ر قرار می

درصد 8/13درصد انگور ،2/10درصد یونجه، 1/27شود. به طوری که در منطقه کشت می کشاورزی و باغی متفاوتیمحصوالت

 کشت می شود. راین دهستاندرصد د 2/1درصدوپیاز نیز 2/0درصد چغندرقند، جو، هلو، آلو وسایر هرکدام 1/12گندم، 

 

 . توزیع اعضای نمونه بر اساس میزان درآمد0جدول

 میانگین هیچ ک  متوسط زیاد خیلی زیاد  

 12/2 81 18 10 82 12 تعداد کشاورزی

 0/21 2/21 1/12 7/21 2/3 درصد

 11/1 302 33 - - - تعداد صنعت 

 1/1 1/10 - - - درصد

 01/2 120 10 23 18 - تعداد خدمات 

 8/31 1/12 8/18 3/21 - درصد

 .1310ق، های تحقیمنبع: یافته  
 

 

 .توزیع اعضای نمونه بر اساس میزان درآمد 3جدول

 فراوانی تجمعی درصد تعداد  نوع شغل

 3/08 3/08 123 نفر 1

 2/80 1/31 107 نفر 2

 0/13 8/12 03 سه نفر

 100 2/2 22 نفر و بیشتر 0

 .1310، های تحقیقفتهمنبع: یا       

 

 عوامل مؤثر در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی. 1. 1. 3

یکی از رویکردهای که ا یرا در فرایند توسعه پایدار روستایی مطر  شده است تنوع بخشی به اقتصاد روستایی ویا اشتغال 

دید و تنوع بخشی اقتصادی در روستا های تحقیق در زمینه راه اندازی یك شغل جغیرزراعی می باشد. به همین جهت یافته
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آسان با میانگین  و بهره کم اعتبارات به ترین آن دسترسیدهد عوامل مختلفی در این امر د یل بوده اند که مهمنشان می

باشد. همچنین عاملی که کمترین تثییر را در این زمینه داشته است عامل می 27/3مهارت با میانگین  کسب و ، آموزش28/3

 (.2درصد می باشد )جدول  82/2ن اعتماد به نفس با میانگین داشت

 

 

 اقتصادروستایی به بخشی درتنوع موثر . عوامل3جدول

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط ک  خیلی ک   عوامل موثر

 آموزش و کسب مهارت
 32 122 101 - - تعداد

27/3 
 2/1 0/80 1/02 - - درصد

 آسان دسترسی به اعتبارات کم بهره و
 01 118 121 11 - تعداد

28/3 
 2/12 2/07 3/37 3/3 - درصد

 اطالع رسانی و  کسب آگاهی
 11 11 223 02 - تعداد

01/3 
 3/3 0/12 2/22 7/13 - درصد

 بازاریابی و  بازار فروش
 - 71 117 27 - تعداد

01/3 
 - 2/21 8/18 20 - درصد

 داشتن اعتماد به نفس
 11 21 211 88 - تعداد

82/2 
 3/3 3/2 2/20 3/22 - درصد

 های زنان و جوانانتوجه و اهمیت به قابلیت
 10 82 111 00 - تعداد

17/3 
 3 1/20 0/11 1/13 - درصد

 های مربوط به مشاغل غیر زراعیوجود تعاونی
 - 112 170 01 - تعداد

21/3 
 - 2/30 1/11 0/13 - درصد

 .1310، های تحقیقمنبع: یافته

 

 سازیموانع متنوع. 2. 1. 3

 0مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.عامل طبیعی با استفاده از -توان به عوامل طبیعی، نهادیسازی میاز موانع متنوع

، 31/2های اقلیمی ، محدودیت38/3های شیب اراضی میانگین گویه های تحقیق نشان دادگویه مورد بررسی قرار گرفت و یافته

بیشترین تثییر را  11/3ها، گویه کمبود مراتع با میانگینمی باشد. از میان این گویه 11/3وکمبود مراتع با  37/3مبود زمین ک

درصد کمترین تثییر را  31/2های اقلیمی با های غیرکشاورزی ومتنوع سازی اقتصاد روستایی و محدودیتدرعدم توسعه فعالیت

باال  طبقات پایین، متوسط و ها درها، میزان شا ص طبیعی، دادهپس از بررسی پاسخ ت.آباد داشته اسدر دهستان مرحمت 

دهد. نمرات پاسخگویان براساس حداقل وحداکثر توزیع پاسخ برحسب شا ص طبیعی را نشان می 8بندی شدند. جدولطبقه

بندی گردید. تقسیم kای ازنوع مون تحلیل  وشهپایین، متوسط و باال با استفاده ازآزها، به سه طبقهنمرات برای مجموع گویه

ها درسه طبقه قرارگرفت و نتایج نشان داد که موانع طبیعی)شیب، محدودیت براین اساس پاسخگویانی که به ترتیب امتیاز آن

تصاد روستا باشد در دهستان مرحمت آباد نمی تواند مانعی در برابر تنوع بخشی به اق 18/1اقلیمی، اراضی و مراتع( با میانگین 

شود. عامل نهادی با استفاده درصد واراضی ومراتع هم به فراوانی یافت می 0-2واقلیم این منطقه مناسب و شیب منطقه بین 

که دارند  3شا ص مورد نظر میانگین باالتر از  13ها نشان داد که صل ازاین گویهحاکه یافته گویه مورد بررسی قرارگرفت 10از

ها گویه کمبود باشد. در بین این شا صنشان دهنده اهمیت این شا ص درعدم تنوع اقتصادی در روستاهای مورد بررسی می

یر و کمترین ایر در این زمینه گویه نامناسب بیشترین تای 88/3ها ومنابع مالی با میانگین یا عدم دسترسی روستاییان به وام

 (.7های دسترسی است )جدول بودن راه
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 مدیریتی مورد بحث و آمار توصیفی آن -های نهادی  . گویه7جدول 

 موانع
درصد و 
 تعداد

 میانگین  یلی زیاد زیاد متوسط کم  یلی کم

 های دسترسینامناسب بودن راه
 - 10 132 110 03 تعداد

32/2 
 - 3 0/31 8/00 8/12 صددر

 عدم دسترسی کافی به نهاده های مختلف کشاورزی
 - 10 231 02 - تعداد

02/3 
 - 1/12 1/70 7/13 - درصد

 عدم دسترسی به نهاده های مختلف کشاورزی
 - 82 170 71 - تعداد

03/3 
 - 7/21 1/11 0/22 - درصد

 کمبود یا فقدان انبار یا سرد انه
 21 101 128 01 - تعداد

21/3 
 3/2 1/30 1/10 0/13 - درصد

 نبود یا نامناسب بودن  دمات مالی)بانك ...(
 20 173 87 11 - تعداد

82/3 
 1/11 2/11 22 3/3 - درصد

 فقدان صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی
 - 131 121 31 - تعداد

31/3 
 - 1/01 1/08 0/10 - درصد

 دمی در منطقههای تعاونی و  مرفقدان تشکل
 21 78 111 01 - تعداد

22/3 
 3/2 3/23 17 0/13 - درصد

 گااری بخ  دولتی و  صوصیعدم سرمایه
 03 170 11 23 - تعداد

21/3 
 8/12 7/10 2/21 1/2 - درصد

 های توسعه در منطقهعدم  تهیه اجرای برنامه
 - 71 221 31 - تعداد

11/3 
 - 0/22 2/27 0/10 - درصد

 بازاریابی محصوالت کشاورزی عدم
 - 101 173 17 - تعداد

10/3 
 - 3/31 2/11 17 - درصد

 های جدید فعالیتعدم دسترسی و اطالع از روش
 اقتصادی

 10 101 110 22 - تعداد
31/3 

 3 1/32 1/17 2/2 - درصد

ها و منابع کمبود یا عدم دسترسی روستاییان به وام
 مالی

 81 108 80 22 - تعداد
88/3 

 0/21 2/00 1/23 2/2 - درصد

غیر  عدم بر ورداری روستاییان از آموزش فعالیت
 زراعی

 11 102 182 32 - تعداد
22/3 

 3/3 0/30 1/11 7/10 - درصد

های ترویجی، فنی و کمبود یا عدم وجود آموزش
 ایحرفه

 - 23 208 20 - درصد
11/3 

 - 8/18 70 2/7 - تعداد

 .1310های تحقیق، یافتهمنبع:      
 

مدیریتی است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و  -دهنده توزیع نظر پاسخگویان در مورد عامل نهادینشان 8جدول
تقسیم  kای از نوع ها به سه طبقه پایین، متوسط و باال با استفاده از آزمون تحلیل  وشهحداکثر نمرات برای مجموع گویه

مدیریتی را در سطح پایینی  -ها در طبقه اول قرار داشت عامل نهادیاساس پاسخگویانی که امتیاز آن بندی گردید. براین
ها در طبقه سوم قرار داشت عامل ها درحد متوسط بود، در طبقه دوم و افرادی که امتیاز آندانند و افرادی که امتیاز آنمی

تواند عاملی در برابر عدم تنوع بخشی به اقتصاد زیرسا تی و نهادی میمدیریتی را مهم تلقی کرده اند. درنتیجه مانع  -نهادی
 روستاهای منطقه باشد.

 مدیریتی دربرابر تنوع اقتصادی در دهستان مورد مطالعه-. مانع نهادی8جدول
 موانع پایین متوسط باال میانگین

 زیر ساختی و نهادی فراوانی 178 21 12 70/1

 درصد 1/13 0/11 1/27

 .1310های تحقیق، : یافتهمنبع
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گویه مورد بررسی قرار  7در محدوده مورد مطالعه با استفاده از اقتصاد روستاییتنوع بخشی به زمینه  اقتصادی در مانع

 (.1)جدولکند اهمیت بودن موانع اقتصادی را بیان میدرصد بی 3 ها کمتر ازگرفت و نتایج نشان دادکه میانگین گویه

 

 های اقتصادیگویه آمار توصیفی .1جدول

درصد و  موانع

 تعداد

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط ک  خیلی ک 

 میزان درآمد در بخش کشاورزی
 - 33 170 117 11 تعداد

 - 1/1 1/11 1/30 3/3 درصد 28/2

میزان درآمد در بخش غیر 

 کشاورزی

 - 21 110 111 01 تعداد
02/2 

 - 8/1 02 1/31 2/12 درصد

 تنوع منابع درآمدی
 - - 103 171 21 تعداد

32/2 
 - - 7/02 11 3/2 درصد

 فاصله از شهر
 - - 183 101 11 تعداد

11/2 
 - - 2/12 1/02 3/3 درصد

 میزان دسترسی به بازارهای شهر
 - 21 108 11 11 تعداد

83/2 
 - 3/2 70 0/12 3/3 درصد

 اشتغال در بخش کشاورزی
 - 21 112 111 11 تعداد

10/2 
 - 3/2 0/01 1/01 3/3 درصد

 اشتغال در بخش غیر کشاورزی
 - - 101 213 21 تعداد

23/2 
 - - 1/30 2/23 3/2 درصد

 .1310های تحقیق، منبع: یافته
 

ر باشد. نمرات پاسخگویان بدهنده توزیع پاسخگویان برحسب تثییر عامل اقتصادی درعدم تنوع اقتصادی مینشان 10جدول

ای از نوع پایین، متوسط وباال بااستفاده از آزمون تحلیل  وشهها به سه طبقهاساس حداقل و حداکثر امتیاز برای مجموع گویه

k کشاورزی و غیرکشاورزی،  مانند میزان درآمد در بخ دست آمده نشان داد عوامل اقتصادی بندی گردید. نتایج بهتقسیم

 در بخ  غیر کشاورزی و...  در  تنوع بخشی به اقتصاد روستایی  نق  دارد. هر، اشتغالش به بازارهایمیزان دسترسی 

 

 در برابر تنوع اقتصادی در دهستان مورد مطالعه . مانع اقتصادی14جدول 

 موانع پایین متوسط باال میانگین

 اقتصادی فراوانی 220 00 71 33/1

 درصد 7/21 1/13 2/21

 .1310 های تحقیق،منبع: یافته

 

 2شا ص مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که میانگین 7سازی اقتصاد روستایی نیز با استفاده از موانع اجتماعی متنوع

کمترین ایر را داشته  01/2باشد و شا ص باالبودن سن روستاییان با میانگین می 3شا ص مورد بررسی بیشتر از میانگین 

 88/3شهرها با میانگین  به مهاجرت به روستاییان و گرای  08/0و ماهربا میانگین،  خصصمت نیروی های کمبوداست وگویه

 (.11بیشترین تاییر را در این زمینه داشته است )جدول 
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 توصیفی موانع اجتماعی . آمار11جدول 
 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط ک  خیلی ک  درصد و تعداد موانع

 باال بودن سن روستاهیان
 - 21 112 202 - ادتعد

01/2 
 - 3/2 0/33 3/20 - درصد

 عدم اطالع روستاییان از تعاونی و مزایای آن
 - 18 117 80 - تعداد

01/3 
 - 3/21 1/02 1/23 - درصد

های غیر عدم استفاده از اعتبارات مالی موجود در فعالیت

 زراعی

 21 13 213 08 - تعداد
10/3 

 3/2 8/11 2/23 3/10 - درصد

 گرایش روستاییان به مهاجرت به شهرها
 70 121 81 11 - تعداد

88/3 
 1/22 1/08 2/22 3/3 - درصد

 کمبود نیروی متخصص و ماهر
 71 211 01 - - تعداد

08/0 
 0/22 2/22 0/13 - - درصد

 پایین بودن سطح سواد فعاالن اقتصادی
 31 180 82 30 - تعداد

23/3 
 3/1 1/10 7/21 1/10 - درصد

 پایین بودن سطح مشارکت روستاییان
 10 100 131 02 - تعداد

30/3 
 3 8/01 1/01 7/13 - درصد

 .1310های تحقیق، منبع: یافته
 

 . مانع اجتماعی در برابر تنوع اقتصادی در دهستان مورد مطالعه12جدول 
 موانع پایین متوسط باال میانگین

 اجتماعی فراوانی 131 172 32 74/1

 درصد 1/31 3/11 2/1

 .1310های تحقیق، منبع: یافته      

 

 های استنباطییافته .2. 3

 استخراج تحقیق هایوشا ص محلی مردم و کارشناسان نظر منطقه، در اکتشافی مطالعات به توجه با منطقه، در سازیمتنوع موانع
 متغیرهای تثییر میزان بررسی منظور به. شدند بندیطبقهنهادی  -ومدیریتی طبیعی اجتماعی،اقتصادی، دسته درچهار و گردید

 هایتحلیل از روستایی اقتصاد هایفعالیت تنوع درعدم اجتماعی و عوامل طبیعی عوامل اقتصادی، عوامل ونهادی، زیرسا تی
 اقتصادی، عوامل دی،نها و زیرسا تی سا تارهای رگرسیونی مدل این در .گردید استفاده به گام روش گام با چندگانه رگرسیونی
متغیر  0هر ابتدا .هستند وابسته متغیر روستایی اقتصاد هایفعالیت تنوع عدم و مستقل متغیرهای اجتماعی، عوامل طبیعی و عوامل
 در. شوندمی گام به گام رگرسیون وارد نمونه اجتماعی عوامل و محیطی عوامل اقتصادی ، و نهادی، عوامل زیرسا تی مستقل
 بی ایر وارد مستقل متغیرهای سایر و شده مدل وارد باشند داشته ایر متغیر وابسته روی بر مستقل که متغیرهای گامبه امگ رگرسیون

 عوامل "متغیر سوم درمرحله ،"مدیریتی -نهادی"متغیر دوم درمرحله ،"محیطی عوامل"ابتدا متغیر رگرسیون در این. گرددنمی مدل
 تنوع عدم در مستقل متغیرهای همه داد که نشان نتایج .گردندمی مدل وارد "اجتماعی عوامل" رمتغی چهارم و در مرحله "اقتصادی
 .است بوده بیشتری ایر دارای نهادی ا مدیریتی عوامل ایر اما دارند روستایی، تثییر اقتصاد هایفعالیت

 
 ه مورد مطالعهمنطق اقتصادی هایفعالیت در تنوع عدم در مؤثر متغیرهای تعیین . ضرایب13جدول 

 مدل ضریب همبستگی (2Rضریب تعیین ) (2Adjusted  R ضریب تعیین تعدیل شده )

441/4 000/0 021/0 1 

713/4 717/0 807/0 2 

234/4 212/0 102/0 3 

302/4 103/0 737/0 0 

 .1310های تحقیق، منبع: یافته          
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بوده و به  712/0درمدل دوم با  رگرسیون تحلیل نتایج قدهد ضریب تعیین تعدیل شده مطاب( نشان می13نتایج جدول )

 مستقل توسط متغیر های"روستاییاقتصاد  هایفعالیت تنوععدم"متغیر وابستهدر تغییراتاز درصد 71 حدود است کهاین معنی

 مجموع در جتماعی،ا عوامل و اقتصادی عوامل عوامل محیطی، مدیریتی، -نهادی گردد و متغیرهایمی بیان مدل د وارد شده

 به گام رگرسیون آزمون نتایج کند.می تبیین را روستایی اقتصاد هایتنوع فعالیت عدم در مؤیر عوامل از درصد 712/0 حدود

 .است داده شده نشان زیر جدول در گام

 

 اقتصاد روستایی هایفعالیت تنوع درعدم مؤثر متغیرهای تثثیر . میزان10جدول

  سطح معناداری
T 

 

ضریب  یب غیر استانداردضر

 استاندارد

متغیرهای وارد شده 

 در مدل

 B خطای استاندارد BETA  

 عرض از مبدا - 113/0 -012/0 -707/2 402/4

 محیطی 080/0 030/0 011/0 21/3 441/4

 نهادی ا مدیریتی 182/0 032/0 081/0 10/10 444/4

 اقتصادی 273/0 011/0 203/0 81/10 444/4

 اجتماعی 217/0 022/0 180/0 17/2 444/4

 Fآماره  78/322 سطح معناداری 444/4

 .1310های تحقیق، منبع: یافته
 

(.بنابراین با >Sig 01/0است)01/0و کمتر از 000/0دهد که سطح معناداری مدل برابر با دست آمده نشان مینتایج به

معادله  طی حاصل شده از تحلیل رگرسیونی به صورت زیر درصد مدل رگرسیونی مدل مناسب و معنی دار است.  11اطمینان 

 است:

Y= 0.492 + 0.099 (X1) + 0.481 (X2) + 0.203 (X3) 0.180 (X4)   ( 1رابطه                  ) 

Yهای اقتصادی، : عدم تنوع فعالیتX1 ،عوامل محیطی :X2 مدیریتی،  -: عوامل نهادیX3 عوامال اقتصاادی و :X4 عوامال :

  ی است. اجتماع

هاای اقتصااد روساتایی از به منظور مقایسه میزان تثییر و نق  هریك ازعوامل ایرگاار درعادم تناوع فعالیت 17در جدول 

محاسبه  182/0مدیریتی برابر با  -ضرایب بتا استاندار شده استفاده شده است. ضرایب بتا استاندار شده مربوط به عوامل نهادی 

گفات کاه  توانمی بنابراین مقداراست. بیشترین دارای رگرسیون، مدل در وارد شده مستقل رهایمتغی سایر گردیدکه نسبت به

 باانکی، فقادان  ادمات باودن نامناساب تولیاد، پشاتیبان  ادمات کمباود نامناساب، نظیرراه مدیریتی موجود-عوامل نهادی

 هاایفعالیت تنوع عدم ها درمحدودیت سایر از  بی تبدیلی صنایع فقدان و گااریسرمایه میزان بودن پایین تعاونی، هایتشکل

 هایفعالیت تنوع عدم در طبیعی عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی، بعدی،عوامل و در مراتب دارد تثییر منطقه روستایی اقتصاد

 -ینهااد "توان پی  بینای کارد کاه هار یاك واحاد افازای  درمتغیار مساتقلهمچنین می .است داشته ایر روستایی اقتصاد

عوامال "های اقتصادی روساتایی، نقا  دارد. ایان رقام در متغیار واحد افزای  در میزان عدم تنوع فعالیت 182/0، "مدیریتی

عوامل "واحد و در متغیر 273/0 "عوامل اقتصادی"واحد، درمتغیر 080/0محیطی )به شرط یابت بودن متغیرهای مستقل مدل(،

 روساتاهای اقتصاادی بخشای تناوع کنناده محادود عامال توان گفت که مهمتارینواحد است. بنابراین می 217/0، "اجتماعی

 باشد. مدیریتی ا نهادی موانع منطقه،

 

 گیرینتیجه. 3
بررسی سا تار اقتصادی نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه، گویای این مطلب است که کشاورزی محور تاامین معیشات باه 

نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی تحقیق شود. های مورد مطالعه را شامل میترین رکن اقتصادی روستاشمارآمده و مهم
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اسات باه طاوری  مدیریتی -نهادی  موانع منطقه، روستاهای اقتصادی بخشی تنوع کنندة محدود عامل دهد مهمتریننشان می

 تاثییر دارد. درکناار منطقاه روساتایی اقتصااد هاایفعالیت تنوع ها درعدممحدودیت از سایر بی  موجود زیرسا تی که عوامل

 و کمباود درآماد نیاز ساطح ساواد بودن پایین و درآمدی، شغلی هایفرصت توسعه برای الزم هایزیرسا ت شدید محدودیت

هاای فعالیت در ناوین هایشایوه از اساتفاده و اساتقبال تولیاد، راندمان بر زیادی منفی است و این امرتثییرات محسوس بسیار

 و بنادیاجتمااعی طبقه و اقتصاادی محیطی، زیرسا تی، هایزمینه در در منطقه، سازیمتنوع موانع وستاییان دارد.ر اقتصادی

 باا چندگاناه رگرسایونی هاایاز تحلیل روساتایی اقتصاد هایفعالیت تنوع درعدم نظر مورد متغیرهای تثییر میزان بررسی برای

 و زیرساا تی عوامال تاثییر برسای ماورد متعادد عوامل از بین که نشان داد هآمد دست به نتایج. شد استفاده گام به گام روش

 اقتصااد هاایفعالیت تناوع درعادم و محیطای اجتمااعی اقتصاادی، عوامال به ترتیب است و بوده عوامل سایر از بیشتر نهادی

 توانادمی هازیرسا ت سطح بهبود و گسترش برای توسعه هایبرنامه اجرای و تهیه نق  مسثله این به با توجه .مؤیرند روستایی

توان بیان نمود از موانعی که ساکنان منطقه مورد مطالعاه به طورکلی می. باشد منطقه مؤیر روستاهای اقتصادی تنوع بخشی در

های ممکان، کااه  ساطح آب دریاچاه ارومیاه و در نتیجاه آن برای توسعه اقتصادی با آن رو به رو هستند کمبود زیرسا ت

باشاد. باه هاای غیرکشااورزی میگااری کافی و الزم، عدم انگیزه کافی و نبود مهارت الزم بارای اساتقرار فعالیتایهکمبود سرم

های دولتی وغیردولتی به روستاییان دهستان مرحمات آبااد طوری که در صورت ارائه تسهیالت مناسب توسط بانکها و موسسه

ورزی و بهبود وضعیت منابع آب و  ااک باه  صاوص در بخا  کشااورزی های غیرکشاموجب افزای  انگیزه در زمینه فعالیت

   واهد شد.

 در باا کشااورزی مارتبط گااری و درآمد مناسب موجب شد تا امکان ایجاد اشتغال غیرزراعایبه همین جهت نبود سرمایه

های  یربط و حاا  مواناع اههای مهارتی و بهبود میزان همکاری دستگروستاها کاه  یابد. توسعه کارآفرینی از طریق آموزش

های الزم برای توسعه گردشاگری های تکمیلی بخ  کشاورزی، تجهیز زیرسا تموجود اداری و قانونی برای راه اندازی فعالیت

 های غیر کشاورزی مؤیر باشد.های روستایی بخصوص فعالیتتواند در تنوع فعالیتمنطقه می

های زیر زمینی و بخصاوص  شاك شادن دریاچاه ارومیاه محادودیتهای بمحدودیتهای اکولوژیکی و پایین رفتن سطح آ

تنوع بخشی اقتصادی در منااطق روساتایی و  ه،دنبال داشته است. در این رابطه شدیدی را در نواحی روستایی حاشیه دریاچه ب

از مواناع فرهنگای، کمباود توسعه کارآفرینی، استفاده از ظرفیتهای زنان روستایی و رفع موانع کارآفرینی زناان روساتایی اعام 

( می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای منطقاه 331، 1310)یاسوری، قریشی، وطنخواه،  امکانات مالی، فردی و نهادی

 و کاه  وابستگی اقتصاد روستایی به فعالیتهای کشاورزی مویر باشد.
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