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 چكیده 

باای   نادرساا  و، ماادیری   (زایااا سااایر ع اماان بحااران  خیر وهاي ااز جمله خشكسالی)به هنگام بروز هر بحران طبیعی    : مقدمه

اک لاا کیكی -تخلیااه جمعیاا ( و محی اایي )بیكاري(،اجتماااعی )تغییرات منفاای اصتصاااد  ت اندمیی  ن احی روستای  گی برايبرنامه

ن و میاانان را پاااییروسااتاها که ساا ت ت سااعه یااافتگی   به همراه داشته باشدباغی و گردشگري(     دامی،  )تخریب اراضی زراعی،

   را باال خ اهد برد. آنها  محرومی   

بووه   ستاهای پیرامووون دریاچووه ارومیووه بووا توجووهآوری معیشت روتحلیل فضایی میزان تاب  ،هدف مطالعه حاضر:    هدف پژوهش

 د. در برابر خشکسالی مشخص شو آوری تا سطح فضایی برخورداری روستاها به لحاظ تاب  ،باشدهای موثر میشاخص

آن جامعووه آموواری  اسووت.  تحلیلووی بووود  -پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی  این : حقیقشناسی تروش

دهووی براسوواو وزن هووا از تکنیوود چنوودمعیار  تاپسووی یه است که به منظور تحلیوول کم ووی داد ون دریاچه ارومروستاهای پیرام

 منووا   آوری معیشووتسووطح وضووعیت توواب تعیووین و بنوودی رتبه برای است. استفاد  شد  ها و معیارهامتخصصان به شاخص

شوواخص  16 شاخص اقتصادی، 13) کالبدی و محیطی  عی،اقتصادی،اجتمابُعد    چهاردر قالب    شاخص؛  52متغیر با    19از  ،ییروستا

 . استگیری استفاد  شد شاخص محیطی( برای تصمیم 11شاخص کالبدی و  12  اجتماعی،

طبااق اساا  کااه    دهستان ح ضه دریاچه ارومیه  ششاز  روستا    18  ،جغرافیایی م رد م العهمحدوده    : جغرافیایی پژوهش  صلمرو

 اي؛جلگااه  روسااتا داراي م صعیاا  طبیعاای  10از این تعداد روستا،    اس .   (خان ار  2101  ود)حدنفر    6134  شامن  ،1395  آمار سال

بااه  و اساا اي داراي م صعیاا  طبیعاای دره روسااتا یکروستا م صعی  طبیعی ساحلی و   سه  روستا م صعی  طبیعی پایك هی؛  چهار

ري کیلاا مت  هشاا یااه در فاصااله کمتاار از  جن ب غرب و غرب ساحن دریاچه اروم  شمال غرب،  در غرب،  لحاظ م صعی  جغرافیایی

 . اندصرار گرفته  دریاچه

روسووتا   12اقتصووادی؛    دبُعوو آوری معیشت، نتایج گویای این است که در  در بررسی جداگانه هر ید از ابعاد تاب  : ها و بحثیافته

 دو؛  اجتموواعی  بُعوودند. در  آوری مناسب هسووتروستا دارای تاب  سهآوری متوسط و  روستا تاب  سه  آوری نامناسب،دارای سطح تاب

روسووتا  10؛ فیزیکووی-کالبوودی بُعدآوری نامناسب ؛در روستا تاب  هشتآوری مناسب و  روستا تاب  هشت  آوری متوسط،روستا تاب

روسووتا   21؛  اکولوووکیکی-محیطووی  بُعوودو در    ؛آوری مناسووبروسووتا توواب  ششآوری متوسط و  روستا تاب  دو  ،آوری نامناسبتاب

در مجموووع، در ابعوواد اقتصووادی )بووا  . هستند آوری نامناسبروستا دارای تاب سهآوری متوسط و  روستا تاب  سه  آوری مناسب،تاب

( در سووطح متوسووط از . 3325(، و محیطی ). 4675بعاد اجتماعی )آوری ضعیف، و در ا(، سطح تاب. 3945(، و کالبدی ). 5053وزن  

 پنجآوری معیشت مناسب،  روستا در سطح تاب  پنجکالبدی و محیطی؛    در کل ابعاد اقتصادی،اجتماعی،  ؛باشندمیمعیشت  آوری  تاب

 آوری نامناسب هستند. روستا در سطح تاب  هشت آوری معیشت متوسط وروستا در سطح تاب

اند و با تغییرات ارومیه داشته  آوری روستاهای پیرامون دریاچهآوری تأثیرات متفاوتی بر میزان تابهای مختلف تابشاخص  : نتایج 

 متفاوتی در منطقه خواهیم بود.  آوریتابخواهد نمود و شاهد آوری نیز تغییر  عیت تابها در سطوح مختلف وضوضعیت این شاخص

 تحلیل فضایی؛ دریاچه ارومیه  عیشت؛م آوریتاب ؛آوریتاب : گان کلیديهواک
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 مقدمه

 دلیل به صنعتی انقالب از بعد و  بوده بشري  معجوا همراه همیشه تحوّل و تغییرموضوع دگرگونی فضا موضوعی پیچیده است.      

همکاران طهماسب)  استگرفته  خود به بیشتري سرعت تغییرات  اين فنّاوري گسترش و  آنجا  .(65:1394،  ی  آسیب   از   ريپذيکه 
شی از اين اجتماعات به ويژه در فضاهايی است که مدام تحت تاثیر تهديدات ناءهاي توسعهيکی از محدوديت  اجتماعات روستايی

کننده براي دستیابی به توسعه و به عبارتی بهبود شرايط  تواند رويکرد تسهیلآوري اجتماعات روستايی میتاب  مخاطرات قرار دارند،
 يک به عنوان روستايی تاب آوري که دهد  می  نشان اسناد بررسی   . فی شرايط زندگی در محیط باشدزيستی ساکنین و بهبود کی

 ادبیات بررسی  کاربردي هايجنبه  و  ادبیات به مربوط ابعاد از بسیاري هنوز که می شود،  محسوب جديدي نسبتاً رويکرد و موضوع

اين زمینه بررسی موجود  حال   در  کشورهاي  در  کشاورزي  بر  مبتنی  معیشت  وضعیت  .ت اس پژوهش و بررسی نیازمند و نشده در 
  معیشت   يا  بهسازي  (.تضمینAryal et al, 2019: 303)  رددا  توجهی  قابل  منفی   تأثیر  هوايی   و  آب  تغییرات  دلیل  به   توسعه 

 روستايی  معیشت  پويايی  از  عمیق  درک  به   نیاز  روستايی،  ساکنان  نیازهاي راستاي  در   کشاورزي  توسعه  و  روستايی،
آبی    تغییرات اقلیمی و مديريت نامناسب در حوضه درياچه ارومیه زمینه کاهش شديد تراز  (.Partridge et al, 2019: 2دارد)

پیامدهاي منفی   که ادامه وضعیت فعلی و کاهش شديد تراز اکولوزيکی سطح آب  درياچه ارومیه،  اين درياچه را فراهم کرده است،
. به عبارتی معیشت  و توسعه جوامع محلی را تحت تاثیر خود  داشته است آوري روستايیان   تاب  در تمامی ابعاد زندگی و معیشت و 

آن   نتیجه  و  میدهد  تابقرار  عدم  و  معیشت  محرومتضعیف  زمان  مرور  به  و  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  معیشت  هاي یتآوري 
ض  فرهنگی،-اقتصادي،اجتماعی  نیازهاي  برآورده شدن  عدم  و  زيستی  و  ماندن    مهاجرت،  موجب  روري،محیطی  راکد  و  پسروري 

 شود. ها میسکونتگاه

تحقیقات فراوانی   علوم، بین در آوريتاب مباحث يافتن عمومیت  به توجه  با که دهدمی نشان موجود هايپژوهش و متون واکاوي
 ،اين  وجود با .اندابی قرار دادههاي مختلف مورد ارزيآوري را براساس شاخصدر داخل و خارج صورت پذيرفته است که میزان تاب

تابپژوهشی تاکنون زمینه  اندکی در  پژوهشی   ؛منطقة درآوري معیشت صورت گرفته،همچنین  هاي   عنوان  اين بامورد مطالعه 

اينرواستنشده مشاهده از  تاب   ، .  میزان  بررسی  مطالعه حاضر  به  هدف  توجه  با  ارومیه   درياچه  پیرامون  روستاهاي  معیشت  آوري 
آوري روستاها مشخص گردد، در ادامه به برخی از  ص هاي موثر می باشد تا سطح فضايی برخورداري روستاها به لحاظ تاب شاخ

 شود: آوري در مناطق روستايی اشاره می طالعات انجام شده در زمینه تابم

 در سیالب ء مخاطره برابر در هاه سکونتگا آوريتاب میزان ارزيابیی به منظور  در پژوهش  (،1394و همکاران)  ار گل خیلیکدرست-

 ستند.آوري هط متفاوتی از تاب هاي مورد مطالعه در شرايکه سگونتگاه ندنشان داد نکارود،  حوضه منتخب روستاهاي

)شريفی  - تحقیقی  1398نیا  در   از استفاده اب  سیالب برابر در روستايی نواحی اجتماعی آوريتاب  میزان ارزيابی"عنوان    با (، 

 از مطالعه  مورد روستاهاي که داد نشان  ،"ساري شهرستان چهاردانگه بخش   :موردي مطالعه(   FANP و WASPAS)مدل

 قرار دارند.  متفاوتی سطوح در اجتماعی آوريبتا میزان لحاظ

 )مطالعه محیطی مخاطرات برابر در روستايی هاي سکونتگاه آوريتاب میزان عنوان سنجش"  ،(1398نوروزي) پژوهش نتايج  -

  درصد   50  در  مناسب،  هادرصد روستا  21  ي روستايی درهافضا در آوريوضعیت تاب  سطح که داد ، نشان"بلداجی( بخش  :موردي
 باشد.  درصد نامطلوب می 29 سط، و در حدودمتو



127بابایی، جاللیان و افراخته    -ارومیه  ي معیش  روستاها آوري تحلین فضایی تاب   

 تئوري  اروپا؛ روستايی مناطق در محیطی -اجتماعی هاي آوري سیستمتاب  "عنوان با پژوهشی در  ،(2009همکاران) و  1شوتین   -

 در آوري تاب هک ندکنمی اشاره نتیجه اين به و  کرده معرفی محیطی پوياي اجتماعی سیستم يک را روستايی نواحی ،"اندازچشم و

 .متفاوت است  محیط با هاآن  ارتباط میزان با متناسب (غیرکشاورزان و کشاورزان) روستايی مختلف هايگروه بین

 اشاره و پرداخته  ويتنام روستايی نواحی در آوريتاب و خانوار رفاه طبیعی،   مخاطرات سیبرر به پژوهشی  در  (،2012) 2آروراي -

 آوريتاب  میزان  تواند می خرد اعتبارات به دسترسی و بوده پذير آسیب اقتصادي  عدبُ در ويژهبه کورذ م روستايی نواحی که دکنمی

 .دهد افزايش را آنها

 زلزله بر تأکید با نیوزلند روستايی و محلی  نواحی در آوريتاب بررسی در (،2018)نهمکارا و  3هنري -کرادوک پژوهش نتايج  -

 .است آوريتاب  افزايش بر  مؤثر عوامل مهمترين از اجتماعی سرماية  و مشارکت که دهد می نشان

آورى و ندى مفهوم تابد که مرزبنکنآورى شهرى، اينگونه بحث مى (، در پژوهشى در زمینهء تعريف تاب2016و همکاران )  4مارو   -
 .؟کجا؟ کى؟ و چرا آورى براى چه؟ تاب  :شودهاى مختلف با پاسخ به سؤاالت زير محقق مى استفاده از آن در زمینه 

پیرامون درياچه ارومیه از چه سطح فضايی   روستاهايها مطرح بوده است که  اين پرسش ،  پژوهش حاضر  با توجه به اين پیشینه، در

 اند؟هاي مناسب براي سطح فضايی معیشت در منطقه کدامخوردار هستند؟ و استراتژي آوري معیشتی برتاب

 به   رو آوریتابمفهوم    به  عالقه  کند،  می  تهدید  را  انسان  زیستی  تنوع   و  رفاه  که اقلیمی  و  طیمحی   اجتماعی،  عمیق  تغییرات  به  نظر
  گاهی  است،  استفاده  قابل  کالن  سطح  چنینهم  و  خرد  سطح  در  آوریتاب  (.Cinner and Barnes, 2019: 52)  است  رشد

 در (  کالن  سطح  یعنی)  منطقه  یک  یا  کشور  یک  جامعه،  یک  ،(خرد  سطح  یعنی)  خانواده  یک  فرد،  یک  توانایی  عنوان  به  اوقات
شود می   تعریف مدت  بلند  توسعه   انداختن  خطر   به  بدون  هایشوک   از  بهبودی  سرعت   به   و   سازگاری  مقابله،  برابر،   در  مقاومت

(, 2018: 41khtiari and SajjadiehBa.)  و پایداری بر وضعیت یک    آوریتاب  کنندبیان می   (،2018و همکاران)  5مارچز
دارد که با تمرکز بر مقاومت این سیستم در شرایط مختلف و در پاسخ به اختالالت عمل   یا مجموعه در طول زمان اشاره  سیستم

ساختار و عملکرد   یعنی  قدرت و توانایی یک سیستم در بازگشت به موقعیت، آوریبتا( 2017و همکاران)  6کنترارسکند. از نظر می
آوری یکی از معیارهای ضروری برای دستیابی  توان گفت تاب بنابراین، می   نظمی قرار گرفت.   اولیه پس از آنکه تحت تاثیر شوک یا 

تاب اجتماع  در یک  زیرا  است  پایدار  توسعه  اهداف  گیریبه  امکان شکل  باشد   آور  می  پایدار ممکن  توسعه  تحقق   Nanki)  و 

Kaur et al, 2019: 4.)    ،چه برابر در چیز چه آوری تاب که است مطرح پرسش این  آوریتاب  به مربوط بحث  دربنابراین 

 در باید  سیستم که بحرانی  نوع به دوم چیز چه و کند می مشخص را باشد آورتاب باید که سیستمی نوع اول چیز  چه جواب چیز؟

 فضایی معیشتی، ی،نهاد  اجتماعی،اقتصادی، کالبدی، متعدد ابعاد دارای آوریتاب ،اساس همین بر.  دارد اشاره باشد آورتاب آن برابر

   .است  ...و 

  طبیعت   و   انسان  پایدار  تعامل  برای   اساسی   نیاز  پیش  یک  (SEPLS)   محیطی  زیست  و   اجتماعی  تولید  ظرمن  از  آوریتاب   ارزیابی
داردند    بستگی  جامعه  آن  برای  خارجی  و  داخلی  عامل  دو  هر  به  جامعه    آوریتاب (.  Lee et al, 2019: 1)  است  منطقه  در
(Fielke et al. 2018:322  .)و    تحمل  به  قادر  چگونه  روستایی  منطقه  یک  که  کندمی  تعیین  روستایی  آوریتاب تهدیدات 

 .یابندمی   بهبود  شودمی   ایجاد  شهر  حومه  در  که  هاییشوک  و  فشارها  از بینی،پیش  در  جامعه  توانایی  روستایی  آوریتاب   است،  آسیب
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  سطح  که  ایگونه   است بهشده  تعریف  خارجی  شرایط  در  تغییرات   تطبیق  برای  اییروست  مناطق  ظرفیت  عنوان  آوری روستایی بهتاب
 آسیپ پذیرهای ذاتی   با  مقابله  برای  روستایی  منطقه  یک  توانایی  روستایی به  آوریتاب  اندازشود. چشم  حفظ  بخشرضایت  زندگی

  یک   جامعه  یک  معیشت  تم سیس  (.Rahmawati, 2019: 267-268دارد)  اشاره  آن  فرهنگی  و  محیطی  زیست  اقتصادی،
  توسط   شده  ساخته  و  طبیعی  مالی،  محیطی،  زیست  پذیری  آسیب  توسط  مرتباً  است   ممکن  که  است  اجتماعی  سیستم  اصلی  عنصر
 های استراتژی   به  بستگی  مکان آن  و  زمان  و  است  پویا  مردم   معیشت  وضعیت(.  Sarker et al, 2019: 1شود)  مختل  انسان

  حیاتی   نامشخص  آینده  به   نسبت  معیشت  آوریتاب  ایجاد  چگونگی   درک  (.Paudel Khatiwada, 2018: 1دارد )  مختلفی
)  سازگار  ایمنطقه   و  محلی  اقلیمی  تغییر  با  باید  معیشت  هایسیستم  زیرا  است،   آوریتاب   (.Quandt et al 2019:1 شوند 

  مختلف  ابعاد  به   توجه  با  و(  سازنده  تحول   تطبیقی، و   کننده،  جذب   مثال،  عنوان  به )  پذیری  انعطاف  ظرفیت   نظر   از   توان ی م  را  معیشت
(.  Mallick, 2019: 1کرد)  درک  (غیره  و   محیطی  زیست  فرهنگی،  سیاسی،   ی،اجتماعی،اقتصاد  مثال  عنوان  به)  معیشت  شرایط

   (.Wang et al, 2018: 10است)شده تنیده هم در محیط با اساساً معیشت وضعیت

 کشاورزان  معیشت  وضعیت  در   تغییر  ، ی. به بیاندارد  روستایی  مورفولوژی  و  ساختار  مقیاس،  در  زیادی  تأثیر  روستایی  معیشت  تغییر     
کاربریخانه  عملکرد  مورفولوژی،  در  تغییر  موجب  ندتوامی تغییر  و  روستاییها  اراضی  با  های   شیوه  معیشت،  وضعیت  تغییر  شود. 

 Ma etشود)می  زندگی   فضای  و  روستایی  جامعه  در  بیشتر  تغییر  باعث  کند، کهمی  تغییر  نیز  تولید  هایشیوه   و  کشاورزان  زندگی

al,2018: 1-22.)  در   اصلی  بازیگران  مردم  که  ایگونه  به  کندمی  ادغام  آوریتاب  با  را  معیشت  تمسیس  معیشت،  آوریتاب 
  خطرات،   ها،چالش  به  پاسخ  برای  را  اداری  سیستم  یا  جامعه  فرد،  یک  هایظرفیت   یشت،عم  آوری تاب  .هستند  سازگاری  هایشیوه

  زیست   هایسیستم  هایقطعیت  عدم  و  خطرات  تا  سازدمی  قادر  را  افراد  همچنین.  کندمی  تحریک  اختالالت  و  زااسترس   عوامل
  معیشت   آوریتاب   . دهند  انجام  نامطلوب  وضعیت   با  مقابله  برای  را  ایشده   بینی   پیش  اقدامات  و  کنند  درک  را   اجتماعی  محیطی
  زیست   های   سیستم  در  اختالل  از  ناشی  استرس  شرایط  در   معیشت  هایفرصت  حفظ  و  حفظ  برای  جامعه  یک  یا  ملت  یک  توانایی

بنابراین  Sarker et al,2019:6است)  مالی  دالیل  و  سیاسی   سیستم  ،  اجتماعی  طیمحی   ویژه  به   معیشت،  وضعیت  بهبود(. 
رویکرد  اجرای  به   وابسته  ستایی،ور  معیشت )   معیشت  چارچوب  مانند  سیستماتیک  و  جامع  یک  است   ,Mabhaudhiتحلیلی 

  به   مربوط   مسائل  و   روستایی   مناطق   در  افراد   معیشت  وضعیت  کدر در  بهتر  دستیابی   برای  پایدار  معیشت  چارچوب   از  (.1 :2019
 (.Kapur, 2018: 2شود)روستایی استفاده می توسعه

 هش روش پژو

 روستتا(18(جامعه آماري را روستاهاي پیرامون درياچه ارومیه    تحلیلی،  -تحقیق از نوع کاربردي و براساس روش و ماهیت توصیفی
هتاي از تکنیک  ،آوري معیشتتتحلیل و تبیتین ستطح وضتعیت تتاب  برايها و همچنین  داده  به منظور تحلیل  دهند.را تشکیل می

 آوري معیشتتسطح وضتعیت تتاب تعیین و بندي رتبه براي پژوهش اين در گرديد.فاده ( استTopsisتصمیم گیري چندشاخصه)

 16 شتاخص اقتصتادي، 13)دي و محیطتیاقتصتادي،اجتماعی،کالب بُعتد چهتاردر قالب  شاخص؛ 52متغیر با  19از ،يیروستا مناطق
هاي اصلی )معیارها( و شاخص  .تگیري استفاده شده اسشاخص محیطی( براي تصمیم  11شاخص کالبدي و    12  شاخص اجتماعی،

هاي مورد بررسی شاخصو سپس  شناسائی  ، سالنامه مرکز آمار ايران و مطالعات میدانی نگارندهها با استفاده از ادبیات پژوهشگزينه
دهتی کارشناس در حوزه مسايل روستايی( در قالب پرسشتنامه بته وزن  هفتمتخصص دانشگاهی و    18)بر اساس نظر متخصصان  

 خته شد.ها پرداآن

 صلمرو جغرافیایی پژوهش

نفتر  6134 شامل  ،1395  طبق آمار سالاست که    دهستان حوضه درياچه ارومیه  ششروستا از    18جمعیت روستاهاي هدف مطالعه  
 اي؛جلگته یروستا داراي موقعیت طبیع 10از اين تعداد روستا،  .(1395)مرکز آمار ايران،گیرد  در بر میخانوار را    2101بالغ بر    است و

https://www.tandfonline.com/author/Quandt%2C+Amy
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بته  و باشتداي میروستا داراي موقعیتت طبیعتی دره يکروستا موقعیت طبیعی ساحلی و  سه روستا موقعیت طبیعی پايکوهی؛  چهار
کیلتومتري   هشتتجنوب غرب و غرب ساحل درياچته ارومیته در فاصتله کمتتر از    شمال غرب،  ب،در غر  لحاظ موقعیت جغرافیايی

 (.1)شکل  انددرياچه قرار گرفته

 

 . محدوده جغرافیايی روستاهاي هدف مطالعه؛ ماخذ: نگارندگان 1شکل 

 ها و بحث یافته

شاخص محیطی(    11شاخص کالبدی و    12  ی،شاخص اجتماع  16  شاخص اقتصادی،  13شاخص؛ ) 52متغیر با    19در این مطالعه از  
ی مورد بررسی بر اساس نظر متخصصان در  هاروستا براساس شاخص   18بندی  گیری استفاده شده است و به اولویت برای تصمیم

 است. دهی براساس نظر متخصصان( پرداخته شدهقالب پرسشنامه)وزن
 هاگام اول: شناسائی معیارها و گزینه 

 مقایس شدهیس بی گام دوم: تهیه ماتر
 مقایس موزونگام سوم: تهیه ماتریس بی 

 بت و منفی های مثآلگام چهارم: محاسبه ایده
 .آلحل ایدهم: محاسبه راهپنجگام 
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 آوری معیشت روستاهای هدف مطالعه در تکنید تاپسی  های مورد برسی در  تابشاخص. متغیرها و 1جدول 

 ماخذ: مطالعه میدانی نگارندگان و سالنامه آماری 

 *شاخص اقتصادی
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عااد اقتصاادی در آوری معیشات در اببرای سطح بندی روستاها براسااس تااب  (6ل)نتایج تحلیلی حاصل از تکنیک تاپسیس در جد
 دهد که:روستاهای هدف مطالعه نشان می

هاشاخص  ابعاد  متغیر  
 و اقوام از هلحسنا قرض  وام دریافت امکان ؛ )تومان  میلیون (  روستا طحس در خانوار های  ییدارا میانگین

 در شخصی مسکن دارای  دافرا  درصد ،روستا خانوار قدی ن  اندازهای پس میانگین،  روستا در دوستان 

 روستا  در ماشین دارای  افرا درصد،روستا

 دسترسی به سرمایه 

 
 
 
 

 اقتصادی 

 تسهیالت دریافت برای  متفاوت های زمینه وجود ،اعتباری  و  بانکی خدماتایه ار در ییان روستا به دهیاولویت

 پایین  سود با بانکی اعتبارات دریافت های  فرصت وجود ،روستا در اعتباری 

رسی به تسهیالت مالی دست  

 دسترسی به منابع تولید ، خاک مناسب آب ، زمینبه  دسترسی
 بودن  ارزان  ،روستا در متنوع شغلی های  زمینه وجود،روستا در جوانان  برای  مناسب شغلی های فرصت وجود

کوچک ، کارآفرینی در بخش صنایع )کار نیروی  مانند( روستا در اقتصادی  های فعالیت اولیه های هزینه
 مقیاس مانند قالی بافی،عرقیات گیاهی، دارویی 

وجود فرصت های اقتصادی 
 مناسب 

 فعالیتهای  انجام به مندی هعالق، روستا در اجرایی های  فعالیت و گیری  متصمی در مشارکت  به مندی  عالقه

 )غیره هاوتعاونی(  صنفی های تشکل در مشارکت؛  روستاییان  با مشارکتی اقتصادی 

 جتماعی مشارکت ا 

 اجتماعی

 انسجام اجتماعی  روستاییان با همکاری  و تعاون  روحیة وجود ،روستاییان  بین در اجتماعی  یکپارچگی
 امنیت اجتماعی  در روستا   گروهها ای قبیله و قومی های درگیری  بودن  پایین، روستا بودن  ناامن، روستا در جرم بودن  پایین

)عدم مهاجرت و  روستا در ماندگاری  به باال تمایل و  شهر  به نسبت روستا حیطم در زندگی دادن ح ترجی
 یا مهاجرت معکوس( 

 تعلق خاطر روستا 

 نیروی انسانی جوان و فعال  روستا  در کارآمد و کارارزان  نیروی  وجود، روستایی شاغل جمعیت و  یروستای فعال جمعیت
 طحس  در باسوادی  درصد،زنان  تجمعی کل به کرده صیلحت زنان  نسبت،روستا در دانشگاهی افراد نسبت

 )سطح سواد(روستا
 افراد باسواد)دانش و آگاهی( 

های  )شریان همراه تلفن تلفن، اینترنت، به دسترسی، )گاز  برق، آب،(  اولیه امکانات از روستا برخورداری 
 حیاتی(، خدمات بهداشتی و آموزشی

های برخورداری از زیرساخت
 اساسی 

-کالبدی 

 فیزیکی

برخورداری از ابزارهای اولیه   آالت  ماشین تعمیرگاه وجود ،روستا در کشاورزی  ادوات وجود
 فعالیت 

 فعالیتها مزاحمت عدم، )همزمان  صورت به فعالیت چند انجام امکان (  مسکونی فضای  بودن  چندکارکردی 

 ،مقاوم سازی مساکنزندگی حیطم کنار در کار حیطم امکان و   خانوار زندگی به

 مسکن مناسب 

 بازاررسانی به آسان  امکان  ،شهر  اطراف روستاهای  به آسان  دسترسی ،مناسب جادة و ارتباطی های راه وجود

 جایی حمل و نقل و جابه وسایل به راحت دسترسی ،روستایی تمحصوال و تولیدات
 سهولت دسترسی 

اندازهای طبیعی وجود چشم گردی( ت)اکوتوریسم یا طبیعروستا حیطم در آبی آسمان  و صاف هوای  وجود، روستایی سبز  فضای  وجود  

 محیطی

ع طبیعی دسترسی به مناب روستا در پوشش گیاهی)گیاهان دارویی و عرقیات( تنوع وجود  

 باغی ی ها زمین  کل  مساحت،  هکتار به روستا اراضی کل  مساحت ،کشاورزی   حاصلخیز  های  زمین د وجو

 هکتار  به روستا
 زمین کشاورزی مناسب 

 بهداشت محیطی  راحت پسماند و زباله دفع و دفن امکان ، ) صوتی(  ای هآلودگی نبود
، تولید عسل و   (سنگین های دام تعداد روستا در کبس  های دام تعداد )روستا در هادامپروری  تعداد

 های آنفرآوردی 
 دامپروری و زنبورداری
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 روساتا  3آوری مناساب و  دارای تااب  روساتا  3،  اسابآوری نامنابدارای سطح ت  روستا  12اقتصادی(؛  آوری معیشت )*در ابعاد تاب
 هستند. متوسطآوری دارای سطح تاب

 (.جبل کندی، پیرعلی، اسالملو) ند ازارتدر ابعاد اقتصادی عبا متوسطآوری معیشت *روستاهای دارای سطح تاب

 (.امامزاده، بالدرلو، بالستاناز )اند در ابعاد اقتصادی عبارت مناسبآوری معیشت *روستاهای دارای سطح تاب

گاورچین قلعاه، میرشاکارلو،   ،آبااد سافلیجلبار، یورقوندر ابعااد اقتصاادی )  نامناسابآوری معیشت  *روستاهای دارای سطح تاب
 آباد، قهرمانلوی سفلی(.آباد، باری، سلطانآباد، کوسهی، قالقاچی، امام کندی، برنجاردوشاه

 در شاخص اقتصادی  آوری معیشتسطح تاب  براساو محاسبه شد CLمقادیر  . 2جدول 

 منفیآل فاصله با اید  آل مثبت فاصله با اید  روستا
امتیاز 

 تاپسی  
 رتبه 

 8 0.3265 0.0103 0.0213 جلبر 

 16 0.1661 0.0047 0.0237 یقالقاچ

 9 0.2770 0.0078 0.0203 گورچین قلعه 

 10 0.2770 0.0078 0.0203 میرشکارلو 

 17 0.1516 0.0042 0.0233 کوسه آباد 

 4 0.4644 0.0121 0.0139 جبل کندی

 11 0.2686 0.0071 0.0194 آباد سفلییورقون

 14 0.2240 0.0063 0.0218 کندی امام

 13 0.2686 0.0071 0.0194 آبادبرنج 

 7 0.3820 0.0097 0.0157 اردوشاهی 

 1 0.6806 0.0179 0.0084 امامزاده 

 3 0.6180 0.0157 0.0097 بالدرلو

 5 0.4644 0.0121 0.0139 پیرعلی 

 14 0.2240 0.0063 0.0218 باری

 6 0.4644 0.0121 0.0139 اسالملو 

 2 0.6764 0.0177 0.0085 بالستان 

 15 0.2240 0.0063 0.0218 آبادسلطان

 18 0.1516 0.0042 0.0233 قهرمانلوی سفلی 

 1399های پژوهش، ماخذ:یافته
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 ماخذ: نگارندگان ، اقتصادی آوری معیشت در شاخص سطح تاب  براساس روستاهای هدف مطالعه لویت وضعیت او.2 شکل

 *شاخص اجتماعی 
فرهنگی در روستاهای -آوری معیشت در ابعاد اجتماعیتاها براساس تاببندی روسبرای سطح  (،3براساس نتایج محاسباتی جدول)

آوری مناسب و  دارای سطح تاب  روستا  8  آوری متوسط، دارای سطح تاب   روستا  2  در ابعاد اجتماعی؛  دهد کههدف مطالعه نشان می 
 هستند.نامناسب آوری دارای سطح تاب روستا 8

 کندی(. گورچین قلعه و امام اند از )در ابعاد اجتماعی عبارت سطتوممعیشت آوری *روستاهای دارای سطح تاب
تاب  دارای سطح  اجت  مناسبآوری  *روستاهای  ابعاد  عبارت در  )ماعی  از  اردوشاهی، جبل اند  امامزاده،  کندی، کوسهمیرشکارلو،  آباد، 

 بالدرلو، پیرعلی، بالستان(.
آباد، قهرمانلوی سفلی، جلبر،  آباد، باری، اسالملو، سلطانقالقاچی، برنجعی )در ابعاد اجتما نامناسبآوری *روستاهای دارای سطح تاب

 آباد سفلی(. یورقون

 

 ماخذ: نگارندگانآوری معیشت در شاخص اجتماعی،  سطح تاب ها بر اساسوضعیت اولویت گزینه. 3شکل 
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 در شاخص اجتماعی  آوریتاباساو سطح محاسبه شد  بر CL. مقادیر 3جدول 

 منفیآل فاصله با اید  آل مثبت فاصله با اید  روستا
امتیاز 

 تاپسی  
 رتبه 

 11 0/ 3756 0/ 0118 0/ 0196 جلبر 

 16 0/ 1900 0/ 0065 0/ 0275 قالقاچی

 9 0/ 4246 0/ 0155 0/ 0210 گورچین قلعه 

 6 0/ 6352 0/ 0202 0/ 0118 میرشکارلو 

 7 0/ 5666 0/ 0182 0/ 0139 آباد سهکو

 2 0/ 8780 0/ 0290 0/ 0040 کندیجبل

 18 0/ 1674 0/ 0056 0/ 0277 آباد سفلییورقون

 10 0/ 4036 0/ 0126 0/ 0186 کندی امام

 17 0/ 1846 0/ 0059 0/ 0262 ادآببرنج 

 8 0/ 5425 0/ 0168 0/ 0142 اردوشاهی 

 5 0/ 6363 0/ 0200 0/ 0114 امامزاده 

 4 0/ 6527 0/ 0209 0/ 0111 بالدرلو

 3 0/ 7181 0/ 0218 0/ 0085 پیرعلی 

 15 0/ 2736 0/ 0094 0/ 0250 باری

 14 0/ 2799 0/ 0086 0/ 0222 اسالملو 

 1 0/ 8967 0/ 0291 0/ 0034 بالستان 

 13 0/ 2799 0/ 0086 0/ 0222 آبادنسلطا

 12 0/ 3132 0/ 0099 0/ 0216 قهرمانلوی سفلی 

 1399های پژوهش، ماخذ:یافته

 فیزیکی -*شاخص کالبدی

  3دهد که  فیزیکی نشان می-کالبدی   آوری معیشت در ابعاداها براساس تاب بندی روستبرای سطح (  4های جدول)نتایج تحلیل داده
 آوری مناسب می باشد. دارای سطح تاب  روستا 5آوری نامناسب و دارای سطح تاب روستا 10آوری متوسط،  دارای سطح تاب  روستا

 آباد سفلی(.یرشکارلو، یورقون جلبر، ماند از )در ابعاد کالبدی عبارت متوسط آوری معیشت*روستاهای دارای سطح تاب

 ی، امامزاده، بالدرلو، پیرعلی، بالستان(.کندجبلاند از )ابعاد کالبدی عبارت در مناسبآوری معیشت *روستاهای دارای سطح تاب

تاب  سطح  دارای  معیشت  *روستاهای  )  نامناسبآوری  کالبدی  ابعاد  برنج در  کندی،  امام  اردوشاهی،  قلعه،  گورچین  باد، آقالقاچی، 
 آباد، قهرمانلوی سفلی(.آباد، باری، اسالملو، سلطان کوسه
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 فیزیکی -در شاخص کالبدی  ی معیشتآورسطح تاب محاسبه شد  براساو CLمقادیر  . 4 دولج

 1399های پژوهش، ماخذ:یافته

 
 فیزیکی -معیشت در شاخص کالبدی آوریتاباساس سطح هدف مطالعه بروضعیت اولویت روستاهای  .4 شکل

 ماخذ: نگارندگان

 منفیآل فاصله بااید  آل مثبت فاصله بااید  روستا
 امتیاز

 تاپسی  
 رتبه 

 8 0.4595 0.0087 0.0102 جلبر 

 16 0.2322 0.0046 0.0150 قالقاچی

 14 0.2978 0.0058 0.0137 گورچین قلعه 

 6 0.4956 0.0088 0.0090 میرشکارلو 

 15 0.2322 0.0046 0.0150 کوسه آباد 

 5 0.5283 0.0107 0.0095 جبل کندی

 7 0.4956 0.0088 0.0090 یورقون آباد سفلی

 13 0.3070 0.0053 0.0119 امام کندی 

 12 0.3312 0.0060 0.0122 برنج آباد

 11 0.3312 0.0060 0.0122 اردوشاهی 

 1 0/ 7130 0.0164 0.0066 امامزاده 

 2 0.6563 0.0127 0.0066 بالدرلو

 4 0.5283 0.0107 0.0095 رعلی پی

 18 0.1243 0.0022 0.0155 باری

 10 0.3312 0.0060 0.0122 اسالملو 

 3 0.5690 0.0110 0.0083 بالستان 

 9 0.3423 0.0058 0.0112 سلطان آباد

 17 0.1276 0.0023 0.0156 قهرمانلوی سفلی 
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 اکولوکیکی -*شاخص محیطی

  12درابعاد محیطی؛  نشان می دهد که    (9هدف مطالعه نتایج  جدول )محیطی در روستاهای    ابعاد  آوری معیشت دردر بحث از تاب 
آوری نامناسب به لحاظ تاب   روستا   3آوری معیشت متوسط و  ارای سطح تاب د  روستا  3آوری معیشت مناسب،  دارای سطح تاب   روستا

 اند از:معیشت هستند که عبارت

 آباد سفلی، قالقاچی(.آباد، یورقونکوسه عبارتند از ) در ابعاد محیطی متوسطآوری معیشت *روستاهای دارای سطح تاب

تاب سطح  دارای  معیشت  *روستاهای  محیطی   مناسبآوری  ابعاد  )عبارت   در  از  جبلاند  میرشکارلو،  امامجلبر،  کندی، کندی، 
 آباد(.اردوشاهی، امامزاده، بالدرلو، پیرعلی، باری، اسالملو، بالستان، سلطان

 آباد(.گورچین قلعه، قهرمانلوی سفلی، برنج اند از )در ابعاد محیطی عبارت نامناسبآوری معیشت ب*روستاهای دارای سطح تا

 اکولوکیکی -آوری معیشت در شاخص محیطیسطح تابمحاسبه شد  بر اساو  CLمقادیر  . 5جدول 

 روستا 
 فاصله با 

 آل مثبتاید  

 فاصله با 

 منفی آل اید  

 امتیاز

 تاپسی  
 رتبه

 11 0.5523 0.0157 0.0127 جلبر 

 16 0.3955 0.0107 0.0164 قالقاچی 

 18 0.2553 0.0073 0.0213 گورچین قلعه

 10 0.5462 0.0152 0.0126 میرشکارلو

 14 0.4666 0.0129 0.0148 کوسه آباد

 3 0.6678 0.0170 0.0084 جبل کندی 

 13 0.4826 0.0140 0.0151 یورقون آباد سفلی 

 7 0.5692 0.0151 0.0115 امام کندی 

 15 0.3955 0.0107 0.0164 برنج آباد 

 9 0.5470 0.0138 0.0114 اردوشاهی

 1 0.7993 0.0223 0.0056 امامزاده 

 4 0.6059 0.0165 0.0108 بالدرلو

 2 0.6795 0.0209 0.0099 پیرعلی

 6 0.5927 0.0179 0.0123 باری

 8 0.5583 0.0160 0.0127 اسالملو 

 5 0.5940 0.0157 0.0107 بالستان 

 12 0.5021 0.0146 0.0145 سلطان آباد

 17 0.3891 0.0108 0.0170 قهرمانلوی سفلی

 1399ش، های پژوه ماخذ:یافته
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 اکولوکیکی-معیشت در شاخص محیطی آوری تاباساو سطح وضعیت اولویت روستاهای هدف مطالعه بر . 5 شکل

آوری معیشات ینه سطح  فضایی برخورداری روستاهای هدف مطالعه از تابهای انجام شده از مدل تاپسیس در زمبا توجه به تحلیل
آوری معیشات روساتاهای ماورد طی، نتایج نشان داد سطح فضاایی امتیااز تاابفیزیکی و محی-در ابعاد اقتصادی،اجتماعی،کالبدی

(، و .5053اقتصاادی )  بُعادر  آوری معیشات دباشد، به عبارتی روستاهای هدف مطالعاه در زمیناه تاابمطالعه ضعیف و متوسط می
آوری .( دارای ساطح تااب5332ی  ).(، و محیطا4675اجتماعی ) بُعددر  آوری ضعیف ، ودارای سطح تاب .(3945فیزیکی )-کالبدی

 باشند.متوسط می

 .()اقتصادی،اجتماعی،کالبدی و اکولوکیکی معیشت در ابعاد مختلف آوریامتیاز تابسطح فضایی  . 6 جدول

 1399ماخذ:یافته های پژوهش،

دی،اجتماعی،کالبدی و اکولاوژیکی(، در معیشات در ابعااد مختلف)اقتصاا  آوریتاابدر بحاث از  ،  7  نتایج  مقایسه تطبیقای جادول
؛ 0.5معیشات کمتار از آوریتابستا در سطح  رو  پنجمعیشت نشان داد که    ریآوروستاهای هدف مطالعه در زمینه سطح فضایی تاب

 است. بوده 0.40آوری معیشت کمتر از روستا در سطح تاب هشت؛ و 0.50تا 0.4 بین آوری بینروستا در سطح تاب پنج

 

 

 

 آوری معیشت سطح فضایی تاب  رتبه  آوری معیشت از تابامتی شاخص

 ضعیف  4 . 3505  اقتصادی  

 متوسط  2 . 4675 اجتماعی

 ضعیف  3 . 3945 کی فیزی-کالبدی 

 متوسط  1 . 5332 اکولوکیکی -محیطی
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 آوری معیشت روستاهای هدف مطالعهفضایی تابسطح  قایسه تطبیقیم. 7جدول
سطح 

  آوریتاب

پایین  

کمتراز  

0.40 

آوری  سطح تاب 

متوسط    معیشت

 0.50تا0.4بین 

سطح 

آوری  تاب

معیشت   

 0.5باالتر از

 روستا

سطح 

  آوریتاب

پایین  

کمتراز  

0.40 

آوری  سطح تاب 

معیشت  متوسط  

 0.50تا0.4بین 

سطح 

آوری  تاب

  معیشت 

 0.5باالتر از

 روستا

 جلبر   *  اردوشاهی   * 

یورقون    * امامزاده  *  
 آباد سفلی

گورچین     * بالدرلو *  
 قلعه 

 میرشکارلو   *  پیرعلی  *  

 کوسه آباد   *  باری   *

جبل  *   اسالملو   * 
 کندی

 قالقاچی   * بالستان  *  

 امام کندی    * سلطان آباد   *

قهرمانلوی    *
 یسفل

 برنج آباد   *

 1399های پژوهش، ماخذ:یافته

 گیري نتیجه
هاي اخیر در منطقه)خشکسالی و طالعه با توجه به بروز بحران معیشت روستاهاي هدف مآوري  که تاب   دادتايج پژوهش نشان  ن      

يی هر يک از  باشد. وقتی وضعیت فضامی   و متوسط   در سطح ضعیف  کاهش سطح آب درياچه ارومیه و ساير عوامل منفی ديگر(
ول وضعیت متفاوت  ها هستیم که معل آوري آنکنیم شاهد شرايط متفاوت تاببررسی می   هاروستاآوري را در سطح  هاي تابشاخص

(، .3945)  ( و کالبدي.3505در ابعاد اقتصادي )  ، به طوري کهو اقتصادي استفرهنگی    -کالبدي، اجتماعی  محیطی،هاي  در ويژگی
که  ؛باشندآوري معیشت میاز تاب ( در سطح متوسط.5332(، و محیطی).4675) عیف، و در ابعاد اجتماعیضمعیشت   آوريسطح تاب

تاب روستا در سط  پنج مناسب،  ح  تاب   پنجآوري معیشت  تاب   هشت  آوري معیشت متوسط وروستا در سطح  آوري روستا در سطح 
ابعاد تاب قرار دار نامناسب   از  بررسی جداگانه هر يک  اين است که در    ،ي معیشتآورند. در  روستا    12اقتصادي،    بُعد نتايج گوياي 

روستا   دو)  آوري مناسب هستند. در بُعد اجتماعیروستا داراي تاب  سهسط و آوري متوروستا تاب  سه  آوري نامناسب،داراي سطح تاب
آوري روستا تاب   10)  فیزيکی-البديدر بُعد ک  آوري نامناسب(؛روستا تاب   هشتآوري مناسب و  روستا تاب  هشت  آوري متوسط، تاب

 آوري مناسب، روستا تاب  12)  اکولوژيکی-آوري مناسب( و در بُعد محیطیروستا تاب   ششآوري متوسط و  روستا تاب  دو  نامناسب،
تاب   سه و  روستا  متوسط  تاب  سهآوري  داراي  نامناسب(هستندروستا  تحقیقات:    .آوري  پیشینه  مطالعات  با  حاضر  پژوهش  نتايج 
استنتاج   گونهتوان اينمی   ،بنابراين .است  نزديک  (2009)  همکاران و شوتین-  (،2012) 1آروراي  ،(1398نوروزي)  (،1398نیا، )فی شري

شاخص که  تابنمود  مختلف  تاب هاي  میزان  بر  متفاوتی  تأثیرات  روستاهايآوري  داشته   آوري  ارومیه  درياچه  با    ستاپیرامون  و 
اين شاخص  درتغییرات وضعیت  تاب  ها  مختلف وضعیت  تغییر  سطوح  نیز  کرآوري  تاب خواهد  شاهد  و  منطقه  د  در  متفاوتی  آوري 

بود. هن   بیانی، به    خواهیم  )از جمله خشکسالیبه  بحران طبیعی  هر  بروز  بحرانگام  عوامل  ساير  يا  و  اخیر  و  ی  گبرنامهبی زا،  هاي 

 
1 Arouri 
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اقمديريت   منفی  تغییرات  شاهد  مطالعه  مورد  روستاهاي  در  محیطینادرست  و  جمعیت(  )تخلیه  )بیکاري(،اجتماعی  -تصادي 
زراعی، اراضی  )تخريب  گردشگري(  دامی،  اکولوژيکی  و  خوا   باغی  و  پايین  بوده  را  يافتگی  توسعه  که سطح  بود  و  نگهداشته  هیم 

نیازمند بنابراين،  برد.  خواهد  باال  را  محرومیت  مطالعهتاب   میزان  هدف  جامعه  ساختن  عل  آور  راهبردهاي  به  براساس  عملی  و  می 
همه هستیمصورت  محل  جانبه  جامعه  اين صورت  در  فضاتا  و  بستر  در  حیات  ادامه  بتواند  داشی  را  روستايی  باشد.  ي    ، بنابراينته 

تابجان فضايی  تحلیل  در  پژوهش  اين  اصلی  و  مايه  دگرگونی  رويکرد  بر  تاکید  مطالعه،  هدف  روستاهاي  نواحی  معیشت   آوري 
به شرايط علّیشت  آوري معی خالقیت در تاب بیانو مداخله  با توجه  براي واکنش  ،ی گر است. به  ارتقاء ظرفیت جامعه  بر  به    تاکید 

يعنی به جاي بازگشت ساده به   ؛ه سازگاري با شرايط جديد)محیطی و جامعه( و درس گرفتن از تجربیات گذشته داردتغییرات از را
 ر آن محیط موجود پايدارتر است، باشد. تواند به معناي تغییر به حالت جديد که دگذشته، می 

 راهبردها
تحلیل به  توجه  يافتهبا  و محیطیها،  اقتصادي،اجتماعی  شرايط  و  مطالعه،  -ها  مورد  در محدوده  توسعه    منظوربه اکولوژيکی حاکم 

آنها در قالب   يهاانمنديمدت و بلندمدت براساس تو مدت، میانها( کوتاه)استراتژي  اين روستاها، راهبردهاي  آوري درمعیشت و تاب 

 شود: استراتژي به شرح زير پیشنهاد میپنج

 شناسی و ت انمندسازي . استراتژي ظرفی  1
 يی روستاها براساس ظرفیت هر روستا در بخش کشاورزي، دامی و صنايع کوچک. شناسا*

 هابخشی به فعالی  استراتژي تن ع .2

فعالیتتنوع* به  راه بخشی  از  کارآخالقیت  ها  و  بخش ها  در  غیرفرينی  و  اقتصادي  )باغداريهاي  پايدار  دامی،    زراعی،-اقتصادي 
 گردشگري و صنايع(.

 اي(ه )بیم استراتژي حمایتی.3

 و صنايع در اثر خسارات. دامی ، *بیمه محصوالت کشاورزي

 گذاري دولتی و خص صی اي و سرمایهاستراتژي ت سعه .4

بر صادرات محصوالت)ايجاد خوشهتوسعه تحقیقات کشاورزي، دامی و صنايع دستی مب با توجه به    هاي کشاورزي و صنعتی(تنی 
 اي ترکیه و عراق(. موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه)همسايه با کشوره

 هااستراتژي ت سعه و تجهین زیرساخ  .5

 یاتی.هاي شريانی و حباغداري و توسعه زيرساخت   –)طرح آبیاري اصولی( در بخش زراعت  هاي آبیاري*توسعه شبکه 
 

 منابع
گل کدرست  - لسبوئیرمضان  ؛يداله ، يوسفی  ؛خیلی،هماار   آوريتاب  مینان ارزیابی.(1394)  .الههمت  ،رورده  و  مهدي ،زاده 

 مخاطرات فضايی تحلیل نشريه  نكارود، ي ح ضه   منتخب روستاهاي در سیالب ي مخاطره  برابر در ها گاهسك نت

 .15-30، (4) 2  سال محیطی،
 آوري اجتماعی ن احی روستایی در برابر سیالب با استفاده از مدلارزیابی مینان تاب (.  1398زهرا. )  ،شريفی نیا  -

FANP و WASPAS  (ياردانگه شهرستان سارم العه م ردي: بخش چه)  . (،  2)  8.  جغرافیا و مخاطرات محیطی
26-1.  
زیستی در زیس  ب م    -روند تغییرات معیشتی  (.  1394درضا. )محم  ، رضوانی  و  سیدعلی  ، بدري  ؛سیامک  ،طهماسبی  -

زیس   م ردي:  )م العة  محیط  پایداري  رویكرد  با  عشایري  فارسهاي  استان  فارسیمدان،  طایفة     .(ب م 
 . 65-86(، 4) 5 .ا و پايداري محیطجغرافی

خاطرات محی ی )م العه  هاي روستایی در برابر م آوري سك نتگاه سنجش مینان تاب (.  1398اصغر. )  ،نوروزي  -
 . 73-88(، 3) 6. فصلنامه علمی ت پژوهشی برنامه ريزي توسعه کالبدي. م ردي: بخش بلداجی(

 .1395 ي کش رسالنامه آمار(. 1395. )مرکزآمارايران -

https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://jsaeh.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
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