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ABSTRACT 

Introduction: One of the most important strategies presented in the framework of the model of sustainable 

rural development is the diversification of economic activities. It seems that the diversity of economic activities 

provides a basis for reducing the negative effects of instability in social, economic and environmental 

dimensions, which is effective in achieving sustainable rural development. 

Objectives: Due to the existence of various instabilities in different dimensions in rural areas, the present study 

investigates the impact of diversity of economic activities on the sustainability of rural settlements. 

Methodology: Due to the nature of the work, the research method was descriptive-analytical based on field and 

document research methods. The dependent variable is "sustainable rural development" in three dimensions of 

economic, social and ecological and the independent variable is "diversity of economic activities". It was 

examined separately for agricultural and non-agricultural sectors. The scale of all indicators and research variables 

is ratio. The data were quantified using a questionnaire for local experts ( rural mayors and members of the Islamic 

Council of the village) in 21 villages with more than 100 people.  

Geographical Context: The geographical territory corresponds to all rural settlements of Pivjane Rural 

District in Ahmadabad section of Mashhad city. 

Result and Discussion: The results showed that the diversity of non-agricultural economic activities is not 

really provided in rural areas and only 27.8% of rural employees are engaged in non-agricultural occupations. 

For this reason, in the regression model, the diversity of non-agricultural activities remained outside the model 

and the diversity of agricultural activities remained in the model. In this test, the diversity of agricultural 

activities has been effective on the sustainable development of rural settlements, so that by increasing a 

standard deviation in the variable of diversity of agricultural activities, sustainable development has increased 

by 0.43. 

Conclusion: Considering the importance and role of non-agricultural activities, the development of job 

opportunities in industry and services need to be promoted in order to achieve sustainability in various 

dimensions. 
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    چکیده
بهه نرهر  ،است یاقتصاد یها تیفعال بخشی عتنو ،ییروستا داریپا توسعه یالگو چارچوب در شده ارائه یها یاستراتژ نیمهمتر از یکی مقدمه:

 فهراه  محیطهی زیسهت و اقتصادی اجتماعی، ابعاد در ناپایداری از ناشی منفی اثرات هشکا برای را زمینهفعالیت های اقتصادی  تنوعمی رسد 

 و در تحقق توسعه پایدار روستایی موثر است. آورد یم

 یهها تیهفعال تنهوع اثرگذاری ی میزانبررس به حاضر ۀمطالعبعاد مختلف در نواحی روستایی، با توجه به وجود ناپایداری های متعدد در ا :هدف

 .پردازدیم ییروستای سکونتگاهها یداریپا بر یاقتصاد

 توسهعه» وابسهته ریمتغ.. است بوده یاسناد و میدانی هایروش بر یمبتن یلیتحل -یفیتوص کار، تیماه به توجه با قیتحق روش :یشناسروش

 یهها بخهش کیهتفک بهه کهه است «فعالیت های اقتصادی تنوع» مستقل ریمتغ ودر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی  «ییروستا داریپا

 کمهک بهه یبررسه مهورد یهها داده. است نسبی قیتحق یمتغیرها و هاشاخص ۀکلی مقیاس. گرفت قرار یبررس مورد یرکشاورزیغ و یکشاورز

 باالی صد نفر کمی گردید.   یروستا 21 در( روستا یاسالم یشورا یاعضا و اریده) یمحل خبرگان پرسشنامه

 .است مشهد شهرستاندر بخش احمدآباد  پیوه ژن دهستان ییروستا یهاسکونتگاه هیکل بر نطبققلمرو جغرافیایی مقلمرو جغرافیایی: 

درصهد شهاغلین  27.8و تنهها نشهده  جهادیا ییروسهتا یدر نواح یواقع یبه معناغیرزراعی  فعالیت های اقتصادی تنوع داد نشان جیتان: هاافتهی

روستایی در مشاغل غیرزراعی مشغول به فعالیت هستند. به همین دلیل در مدل رگرسیونی تنوع فعالیت ههای غیرکشهاورزی از مهدل خهار  و 

موثر بوده اسهت  ییروستا یسکونتگاهها داریپا توسعه بر یکشاورز یتهایفعال تنوعتنوع فعالیت های کشاورزی در مدل باقی ماند. در این آزمون 

 .است افتهی شیافزا 0.43 اندازه به داریپا توسعه ،یکشاورز یتهایفعال تنوع ریمتغ در استاندارد انحرافواحد  کی شیافزا با به طوری که

به منرور حصول پایهداری  خدمات و صنعت شبخشغلی در  یها فرصت توسعهبا توجه به اهمیت و نقش فعالیت های غیرزراعی،  :یریگجهینت

 .است یضرور ییروستا یدر نواحدر ابعاد مختلف 

 

ژه  شهرستان مشهد ؛دهستان پیوه ژن ؛روستایی توسعۀ پایدار ؛فعالیت های اقتصادی تنوع :هاکلیدوا
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 مقدمه

ی، پایین بودن متعددی از قبیل فقر، بیکار هایجمله ایران با چالشازتوسعه، حالروستایی در کشورهای در مروزه نواحیا

و منابع میان نواحی شهری و روستایی، تاکید زیاد بر استفاده از  هاتداوم نابرابر در توزیع فرصت زیست، درآمد، تخریب محیط

هت جاین ساختار بیانگر عدم موفقیت راهبردهای گذشته توسعه روستایی  هستندآن دست به گریبان منابع پایه طبیعی و نظایر 

 چرا که .(85-84 ،1390سرانسکانرود، کبرپورا و رضوانی) برطرف ساختن آنها است به منظورآمیزی حل موفقیتارائه راه

 ،یمیعظ) استگردیده  مذکور یهاچالش تشدید به منجر و نبوده موفق توسعه و رشد از حاصل منافع عیتوز در ی گذشتهراهبردها

سازی روی جوامع روستایی در چند دهه اخیر رویکرد متنوعاجتماعی پیش -رو، برای غلبه بر مسائل اقتصادیاز این(. 1986 ،2013

 .استهرار گرفتریزان قاقتصاد روستایی به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه روستایی مورد توجه برنامه

رآمد و د یافتن روشهای تازه برای کسب به منظورتنوع بخشی به منابع معیشتی، کوششی است که توسط افراد یا خانواده ها  

ی زراعی تواند در زمینههم میاقتصاد در نواحی روستایی بخشی تنوع. های بیرونی انجام می دهندمقاوم شدن در برابر شوک

اقتصادی  فعالیتاندازی یک یعنی راه های غیرزراعیو هم در حوزه ی یا محصوالت باارزشیعنی تولید چند محصول کشاورز

با توجه به  (.116 ،2012، 1رویخاتون و ) اتفاق افتد و ...مزد رآمدی غیرزراعی مانند کارگری روزکوچک، یا برگزیدن منابع د

جامع، ی به راهبرد بخشی کشاورزیز رهیافت تکگذار ا حاضرحالدر ،ی شغلی در نواحی روستایی کشورهامحدودیت فرصت

  .محور ضروری استو منطقه بخشیچند

 نیا رایز .اندرا پیشنهاد نموده «سازیرویکرد متنوع»پردازان توسعه، در چارچوب الگوی توسعه پایدار روستایی اغلب نظریه

 وعتن اصل رعایت قیطر از محیطی زیست و صادیاقت اجتماعی، ابعاد در ناپایداری از ناشی منفی اثرات کاهش موجب استیس

استفاده از این رویکرد، ثبات و پایداری ساختارهای اقتصادی و به دنبال آن  .گرددیم روستایی مناطق در اقتصادی هایفعالیت

وسعه و از ل تحاستراتژی در کشورهای پیشرفته و درحاضر این احالدر .اجتماعی و زیست محیطی روستا را تسهیل خواهد نمود

تنوع اقتصادی در مناطقی که اقتصاد آن متکی بر کشت " .المللی مورد تأکید و توجه قرار گرفته استسوی سازمان های بین

ایجاد اشتغال غیرکشاورزی، عالوه بر تقویت پایه های اقتصاد روستایی، مانع از مهاجرت  زیرا واحد است، اهمیت بیشتری دارد

معیشتی نواحی روستایی های معیشت، مبحث تنوع بخشی منابع میالدی و با معرفی چارچوب 90ی ههاز د .روستاییان خواهد شد

(. 194 ،22014،و همکاران  ایسرار) "حال توسعه، وارد متون و پژوهشهای مربوط به توسعه شد و اهمیت پیدا کردکشورهای در

ادر نیست اورزی قاالیی پیدا کرده و کامال روشن است که کشبخشی به اقتصاد روستایی اهمیت بسیار ب امروزه تنوع" کهتا جایی

، 3برجانبه نقل از  297 ،2009  اسودا،یو ب سیپائول ،یآنتونل) "ی پایدار را در مناطق روستایی تضمین کندبه تنهایی توسعه

 ،شود می استفاده نحو ترینبه به زراعی بخش کاربردهای تمام از که حال عین در که ستا معنا این به بخشی تنوع". (47 ،2014

 (.47 ،2014، جانبر) "شود اجرا آنها توسط، کنند می خانوار نصیب نیز عوایدی که مزرعه از خارج یجدید هایفعالیت

 هایسیاستگذاری برای مطالعات و مفهومی تحقیقات قالب در روستایی، مردم معاش امرار منابع در تنوع ایجاد بحث امروزه"

 گذاشتند، نزول به رو جمعیتی انفجار تاثیر تحت کشاورزی از حاصل درآمدهای که زمانی از امر این شودمی امانج و پیگیری آتی

 اخیر، هاییافته طبق "(.2001 ،4وب و ، ریاردونبرتبه نقل از  115 ،2012خاتون و روی، ) "تاس کرده پیدا خاصی اهمیت

 دارای بلکه نیستند، احشام پرورش یا جنگل، منابع ماهیگیری، اورزی،کش ازقبیل مشاغلی به وابسته تنها دیگر روستایی مردم

دهستان پیوه  (.195 ،2014 ،و همکاران ایسرار) "بخشد می تنوع آنها معیشتی منابع به که هستند فعالیتها و مشاغل از سبدی

 ی دهستاندرصد روستاها 47.62است. بوده روستای دارای سکنه  29دارای  1395ژن بخش احمدآباد شهرستان مشهد در سال 

نفر  14985 یدارا 1390دهستان در سال  نیهستند. ا یدشت تیموقع یدرصد دارا 52.8و  ی/دره ایکوهستان تیموقع یدارا

که البته بخشی از این درصد را داشته است.  6.2برابر با  یبوده و نرخ رشد تینفر جمع 20214 یدارا 1395و در سال  تیجمع
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مربوط به وجود شهرجدید بینالود و صنایع با توجه به به شرکت عمران شهرک جدید بینالود است. رشد جمعیت مربوط 

گردشگری در طبیعی و مذهبی و تاریخی ، و وجود جاذبه های متعدد ... در شهرک صنعتی بینالودخودروسازی، آرد والسی و

وع فعالیتهای غیرکشاورزی از رشد نسبتا خوبی در این دهستان انتظار می رود تن ...و ، فخرداوودجمله پیوه ژنبرخی از روستاها از

سوال اصلی تحقیق به این صورت مطرح می گردد: آیا تنوع . از این رو و بر روند توسعه پایدار روستایی موثر باشد برخوردار باشد

 تاثیرگذار است؟ پیوه ژندهستان معیشتی در تحقق بخشی توسعه پایدار در نواحی روستایی 

ه تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان ابزاری برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی به شمار می آید که اهمیت به سزایی در اید

در مقیاس جهانی مطالعات متعددی در تایید  90 از دهه ی. (98 ،1393عینالی، ) ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد هر منطقه دارد

مورد تنوع و کارکرد آن در  اهمیت موضوع در مقیاس جهانی مطالعات داخلی موجود دررغم به .بخشی انجام شد استراتژی تنوع

 (.1جدول) محدود است ایران

 
 1 جدول

 های اقتصادی مناطق روستاییسازی فعالیتمطالعات متنوع 

 نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج پژوهش

نتایج  ورد بررسی قرار می دهدخانوار در ماالوی م 400رابطه بین تنوع معیشت و جنسیت را بین 
دهد خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند تمایل بیشتری به ترکیب کشاورزی و نشان می

فهم درآمد پایین بخش کشاورزی توسط خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند  .گانیو دارند
 .ناشی از فشاری بود که به زن وارد می شد تا در گانیو تنوع ایجاد کند

تنوع بخشی معیشتی و 
 جنسیت در ماالوی

 1سیمتو
2010 

کننده تنوع معیشت خانوارهای روستایی در غرب بنگال  بررسی عوامل تعیین کننده و محدودبه 
مهمترین محدودیت هایی که خانوارها برای تنوع معیشت با آن روبرو هستند عبارتند  .می پردازد

عدم آگاهی، فقدان فرصت های شغلی در بخش  از پایه مالی ضعیف، فقدان اعتبارات مالی،
های روستایی، بنگاه های زیرساختبهبود  تحصیالت، آموزش،: استراتژی هایی مانند و کشاورزی
افزایش دامنه فعالیت های غیرکشاورزی برای تسهیل تنوع بخشی معیشت روستایی  ابتکاری و

 .ضروری است

تنوع بخشی معیشت روستایی 
ل تعیین در بنگال غربی: عوام

 کننده و محدودیت ها

 خاتون و روی
2012 

مقاله حاضر تجربه گروه فعال محلی مروگا در رابطه با استفاده خالقانه از منابع و تنوع در ساختار 
اقتصادی ناحیه لودز ویو شیپ را مورد بررسی قرار داده است نتایج حاصل از اجرای این پروژه 

و ایجاد محل های  ت برای توسعه اقتصاد محلیی، رقاببکارگیری استراتژی توسعه محل
 .غیرکشاورزی جدید بود که از منابع محلی به روشهای متفاوت و متنوع استفاده می شد

استفاده خالقانه از منابع و 
تنوع در ساختار اقتصادی 
نواحی روستایی بر اساس 
تجربه گروه فعال و محلی 

 مروگا

زاجدا و 
 2دیزکوسکا
2012 

 

ده روسعه جوامع روستایی و تنوع بخشی اقتصادی را در زمینه توسعه پایدار تبیین کمقاله حاضر ت
های اقتصاد روستایی منابع جایگزینی است برای کسب فرصت تحلیل ها نشان می دهند تاس

، های غذاییتوسعه توریسم روستایی و اگروتوریسم، ارتقای فرآیند، درآمد در نواحی روستایی
های جارت در نواحی روستایی شرایطی ویژه برای تولید و ایجاد فعالیتصنایع دستی، بهبود ت

 ت.ی در نواحی روستایی اساقتصاد

توسعه جامعه روستایی بوسیله 
تنوع در اقتصاد روستایی در 

 زمینه توسعه پایدار

 

 3اوربوی
2012 

 شده سیبرر اوگاندا روستایی نواحی در اقتصادی هایشوک در خانوارها درآمد مقاله این در

 به نسبت بیشتری درآمدی تنوع متوسط سطح زیر خانوارهای و پایین درآمد با خانوارهایاست. 

 تا دارند تمایل نیز متوسط سطح باالی هایخانواده ددارن دیگر خانواری هایگروه سایر

 هایدوره در جنگل از زیاد استفاده با منفی و بزرگ هایشوک .باشند داشته متنوعی درآمدهای

 .دارد وجود پایین دارائی با خانوارهای بین بیشتر امر این که شده، همراه یرترد

های اقتصادی، تنوع و شوک
  کاربرد جنگل در اوگاندا

و  دبال
 4همکاران
2012 

                                                           
1 Simtowe 
2 Zajda & Dzikowska 
3 Orboi 
4 Debela, B., Shively, G., Angelsen, A., & Wik, M 
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 نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج پژوهش

نتایج  به بررسی تنوع معیشت و رفاه خانوارهای روستایی در ایالت اوندو نیجریه پرداخته است
ی در تامین های کشاورزی و غیرکشاورزاستراتژی ترکیب فعالیتخانوارها از   ¾نشان می دهد

دهد اندازه خانوار، کل درآمد خانواده و تحصیالت ها نشان می تحلیل ددرآمد استفاده می کنن
های درآمد ناشی از فعالیت ابتدایی سرپرست خانوار عوامل مهم در انتخاب نوع معیشت است

 .ای کشاورزی تاثیرات مثبت بیشتری بر رفاه خانوار داردهغیرکشاورزی نسبت به درآمد فعالیت

تنوع زندگی و رفاه خانوارهای 
روستایی در ایالت اوندو، 

 نیجریه

 

و و آدیپوج
 1یلوااوی

2013 

به تبیین رابطه بین توسعه پایدار روستایی و تنوع بخشی معیشتی در ناحیه استراوروپول روسیه 
مقاله تهدیدات توسعه پایدار روستایی مانند بیکاری،  پردازدکه فعالیت غالب آن کشاورزی است می 

کاهش جمعیت و اثبات عملی تنوع در منابع درآمد سنتی خانوار را به وسیله گردشگری و دیگر 
 های جایگزین مورد بحث قرار می دهدفعالیت

توسعه پایدار روستایی در 
روسیه از طریق تنوع بخشی: 

مطالعه موردی ناحیه 
 ولاسترافروپ

اروخین، 
هیجمان و 

 2ایولگا
2014 

 کرده بررسی چین در را آنها کننده تعیین عوامل و روستایی درآمد تنوع الگوهای مقاله این

خانوارهای با اندازه بزرگ الگوهای تنوع درآمدی مختلفی دارند، اما این اثر بوسیله ساختار  است
ی روستایی الگوهای تنوع درآمدشان را خانوارها دیابدر خانواده کاهش می جمعیتی مصرف کننده

تمایل خانوارهای تکی را امر کنند که این های خود انتخاب میمطابق با الگوی درآمدی همسایه
 به انجام فعالیتهای غیرکشاورزی افزایش می دهد

الگوهای متنوع درآمد 
روستایی و عوامل تعیین 

 کننده آنها در چین.

 3ژیان می

2014 

یرکشاورزی در ایجاد شغل و رفاه خانواده در نواحی روستایی پاکستان را مورد نقش کارآفرینی غ
اقتصاد غیرکشاورزی یکی از بزرگترین منابع شغلی و درآمدی خانوارهای  .بررسی قرار داده است

خالص را در منابع غیرکشاورزی با درآمد باال برای خانوارهای فقیرتر میزان درآمد  فقیر است
ممکن است اقتصاد غیرکشاورزی تاثیر معناداری بر کاهش فقر روستایی  ددهمیپاکستان افزایش 

 نویسی در مدارس ابتدایی در نواحی روستایی پاکستان دارد نداشته باشد، اما تاثیر مثبتی بر نام

اقتصاد غیر کشاورزی 
روستایی، استراتژی زندگی و 

رفاه خانوار در روستاهای 
 پاکستان

 فاروق4
2014 

 

هند یافته ها نشان می د. ت های فرآیند تنوع بخشی اقتصاد روستایی را بررسی کرده استمحدودی
عواملی مانند عدم آموزش، عدم شناخت روش های کار، نبود اعتبارات اولیه، عدم وجود تسهیالت 
بازاریابی مناسب از مهمترین محدودیتهای تنوع بخشی اقتصاد روستایی هم در بخش کشاورزی و 

 .غیر کشاورزی به شمار می روند هم در بخش

محدودیت های فرآیند تنوع 
 بخشی اقتصاد

 5گیریش
2014 

به بررسی تنوع درآمدی، نقش و اثر آن بر درآمد خانوارها در ناحیه شانگالی پاکستان پرداخته 
همچنین  .نتایج نشان می دهند که تنوع بخشی موجب باال رفتن درآمد خانوارها شده است .است

تر به منابع غیرکشاورزی و درآمدی باعث دستیابی به معیشت پایدار خواهد شد که این توجه بیش
 .امر از طریق سرمایه گذاری های بیشتر در مراکز تولید روستایی امکان پذیر است

تنوع بخشی اقتصادی  
استراتژی افزایش درامد 

خانوارهای روستایی: مورد 
 شانگالی پاکستان

ایسرار، همایون 
دجان خان، داو

 و احمد
2014 

عدم تنوع در فعالیتهای اقتصادی منطقه، شرایط نامساعدی را فراهم کرده، درحالی که وجود تنوع 
منابع درآمدی در بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی، وضعیت به نسبت مطلوب تری را موجب 

 .شده است

نقش متنوع سازی فعالیت 
های اقتصادی در توسعه پایدار 

شهرستان  روستایی، مورد
 سمیرم

جوان و 
 همکاران،

1390 

درصد آلفا رابطه معناداری وجود  0.05بین تنوع اقتصادی روستاها و میزان پایداری آنها در سطح 
به طوری که با افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه میزان پایداری هریک  .دارد

 .از روستاها نیز افزایش می یابد

قتصاد تنوع بخشی به ا
ستاها جهت تحقق توسعه رو

دهستان مرحمت  د:پایدار مور
آباد شمالی شهرستان 

 میاندوآب

محمدی یگانه 
 و والئی

1393 

 در ،6/38 داریپا یروستاها در یاقتصاد یهاتیفعال تنوع ۀنمر نیانگیم دهدیم نشان جینتا
 یداریپا نیب ۀرابط نیهمچن. است بوده 5/27 داریناپا یروستاها در و 7/30 داریپامهین یروستاها

 یبخشتنوع اساس نیا بر. است یقو شدت ازنظر که بود، 77/0 زانیمبه و مستقیم تنوع و
 .دکن تقویت را ییروستا یهاسکونتگاه یداریپا تواندیم ییروستا ینواح در یاقتصاد یهاتیفعال

بخشی تبیین رابطۀ تنوع
های اقتصادی و توسعۀ فعالیت

 پایدار روستایی

شهرستان  :مطالعۀ موردی
 مشهد

 قاسمی و جوان

1393 

 

                                                           
1 Adepoju, & Obayelu 
2 Erokhin, V., Heijman, W., & Ivolga 
3 Jianmei 
4 Farooq 
5 Girish 
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 داریاپ توسعه در تنوع نقش به مطالعات از یادسته. داد قرار یکل دسته چند در توان یم را موضوع رامونیپ شده انجام مطالعات

 و نیاروخ ،(1390) همکاران و جوان ،(1393) ییوال و گانهییمحمد ،(1393) جوان و یقاسم: ازجمله اندپرداخته ییروستا

 .گرددیم دیتاک ییروستا داریپا توسعه بر یاقتصاد تنوع نقش به مطالعات نیا در که( 2012) یاوربو ،(2014) همکاران

 فاروق مطالعه به توانیم نهیزم نیا در اندپرداخته خانوارها رفاه در آن نقش و شتیمع تنوع به مطالعات از گرید یادسته

 تهپرداخ یمحل یاقتصادها بر آن اثر و یشتیمع تنوع به مطالعات از گرید یادسته. نمود اشاره( 2013) لویاوب و پوجویآد و( 2014)

 مطالعات از گرید یگروه. نمود اشاره( 2012) کوسکایدز و زاجدا و( 2012) همکاران و دبال مطالعه به توان یم نهیزم نیا در ،اند

 اشاره( 2012)  یرو و خاتون مطالعه به توانیم نهیزم نیا در که اندپرداخته یشتیمع تنوع همحدودکنند و کنندهنییتع عوامل به

( 2014) شیگر مطالعه و پردازد یم تنوع پیش برنده عوامل به که( 2014) یم انیژ مطالعه و پردازد یم عامل دو هر به که نمود

 ثالم عنوان به اند داده قرار فقر با ارتباط در را تنوع مطالعات از یا دسته .پردازد یم یاقتصاد تنوع کننده محدود عوامل به که

 وانعن به یبخش تنوع است، شده انجام فقر و زراعت یها ستمیس مورد در یکشاورز و غذا سازمان توسط رایاخ که یقیتحق یط

 جهینت(. 195 ،2014 همکاران، و سراریا) شود یم یمعرف ایآس یشرق جنوب و جنوب کشاورزان یبرا فقر کاهش منبع نیترمهم

 اهخانواده درآمد سطح ،یرکشاورزیغ یهابخش در اشتغال امکان شیافزا با شرفتهیپ یکشورها در که دهندیم نشان ها پژوهش

. اردد وجود فقر کاهش و یرکشاورزیغ مشاغل شیافزا نیب میمستق یارابطه زین سومجهان و ریفق یکشورها در. ابدییم بهبود

 .دیآیم شماربه یضرور ییروستا مناطق در یدرآمد متنوع منابع جیترو در دولت نقش یفایا هاپژوهش یبرخ در نیهمچن

طی دوران حاکمیت دانش علمی توسعه  )منبعث از شرایط زمانی و مکانی و نظام جهانی( پارادایم های متفاوتی از توسعه بروز 

عصر خویش در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای و ظهور یافته اند که هر یک از پارادایم ها در 

فضایی در عرصه جهانی، منطقه ای، ملی و سرزمینی نیز داشته اند. به طور کلی می توان پارادایم های عمده توسعه  -خاص مکانی

توزیع منابع و تأمین نیازهای  پارادایم باز -2(؛ میالدی 50پارادایم رشد  )دهه  -1در نیم قرن اخیر را در قالب ذیل برشمرد: 

 .میالدی( 80پارادایم توسعه پایدار  )دهه  -3میالدی(؛  70و  60اساسی  )دهه 

روند حاکم بر ابعاد شکلی و محتوایی توسعه، نمایانگر نوعی تکامل از حیث بار مفهومی ناظر بر آن است، به گونه ای که از 

)رشد( به برداشت و باوری چندساختی  )توسعه پایدار(، تغییر جهت داده است، جدای از تمایزات برداشت و باوری تک ساختی  

مفهومی و کارکردی هر یک از پارادایم های فوق، آنچه که قابل تأکید است، همانا تفاوت وجوه شناختی، ادراکی میان پارادایم 

جدید و قدیم، جایگزینی محوریت انسان در توسعه به جای  جدید و قدیم توسعه می باشد. به طور مشخص مرز میان پارادایم

(. درمنابع مختلف تعاریف بسیاری از توسعه پایدار شده 23 ،1380محوریت فناوری طی دهه های گذشته است )ازکیا و ایمانی، 

اده است. ارائه د «کمیسیون برانتدلند»زیست و توسعه یا تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط ،ترین تعریفمتداول ،است

توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به »نماید: کمیسیون مذکور توسعه پایدار را بدین صورت تعریف می

. سازمان ملل متحد نیز توسعه پایدار (63؛ 1384)جمعه پور،  «توانایی نسلهای آتی در تأمین نمودن نیازهای خود برآورده نماید

از نظر اجتماعی عادالنه و از نظر فناوری  ،از نظر محیط زیست غیرمخرب ،از نظر اقتصادی پویا و پربازده»ند که را توسعه ای می دا

  .(66 ؛1384 ،)صالحی شانجانی «مطلوب و متناسب باشد

. تاس صادیاقت و اجتماعی ،یعیطب ابعاد از یک هر در توسعه اهداف تحقق جهت در تعادل و توازن نقطه پایدار؛ توسعه واقع، در

 داریپا توسعه به لین جهت چند هر است، انجامیده توسعه ابعاد از یک هر میان تعارض به گذشته، الگوهای چارچوب در که امری

 یم کنیل شده گرفته نظر در آن اهداف یبرا یمتفاوت یفیک -یکم وجوه و تیاهم ،ییروستا جوامع اتیمقتض حسب بر ییروستا

توسعه پایدار »، در چارچوب تئوری (60 ،1381،رانیا ییروستا توسعه مؤسسه) دیکش ریتصو به زین را یمشترک یمبنا توان

 (:2به توسعه همه جانبه اجتماعات روستایی در قالب بدیلهای ذیل توجه می شود  )شکل  «روستایی

 متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی روستا و استحکام رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری در کشاورزی؛ 

 مدیریت پایدار و متوازن در بهره برداری از منابع طبیعی؛ 

 ارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر؛ 
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 گسترش مشارکت مؤثر، افزایش فرصت های برابر و دامنه انتخاب بویژه برای زنان و جوانان؛ 

 توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی در محیط های روستایی؛ 

 های روستایی با کلیت سرزمین )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و یکپارچگی و پیوند موزون جوامع و فضا

 (35 ،1384 ،برنامه ریزی

موارد فوق زمانی محمل برنامه ای و سپس اجرایی می یابند که اصول و فرایندهای توسعه پایدار روستایی مورد تأکید و وفاق 

پیوند میان اصول تئوریک توسعه پایدار و اصول عملیاتی آن  قرار گیرد، زیرا اصول و فرایندهای توسعه روستایی حلقه اتصال و

 اعتقـاد .است شده قلمداد اتیضرور از یکی اقتصادی فعالیتهای در «تنوع» وجود دار،یپا توسعه به یابیدست منظور به می باشد.

 ییایپو و دارییپا گـردد، وعتـرمتنـ یسـتمیس اندازه هر و است دارییپا و ثبـات اسـاس و شـالوده تنـوع، کـه است نیا بر یکل

 یمـ حفـظ زین یرونیب تنشهای مقابل در بلکـه ،یدرونـ تـنشهـای مقابل در تنها نه مختلف مکـانهـای در و زمـان طـول در آن

 .(1 ،1391 همکاران، و جوان) گـردد

اجتماعی و اقتصادی  محیطی، عد زیستهای اقتصاد روستایی در دستیابی به توسعه پایدار در سه بتأثیرات متنوع سازی فعالیت

 شود و تخریب محیط منجر به آسیب می زیست از سوی فقرا عقیده بر این است که فقر روستایی موجب تخریب محیط است.

جایگزین و متعدد جهت تأمین معیشت فقرای  شد. بنابراین یافتن منابع پذیری بیشتر فقرای روستایی و فقیرتر شدن آنان خواهد

بخشی به اقتصاد روستایی، راهبرد بسیار  زیست است که تنوع محیط از ضروریات کاهش فقر و جلوگیری از تخریب روستایی

کشاورزی، درآمدها و فواید  دلیل تنوع موجود در دسترسی به منابع ضروری برای اقتصادی، به مناسبی در این راستا است. در بعد

 ای نمی حاشیه تولیدکنندگان کوچک و متوسط روستایی و بسیاری از گروههایفعالیتهای کشاورزی به طور یکسان به  حاصل از

مبتنی بر متنوع کردن مبنای اقتصادی  بخشی با تأکید بر ایجاد فرصتها و مشاغل جدید اقتصادی که در واقع رسد. راهبرد تنوع

پذیری خانوارهای روستایی  کاهش آسیب کند که موجب می های معاش را فراهم های بادوام و شیوه ای از استراتژی است، گستره

 وندییپی راهبرد نیچن از یناش اقتصادی دارییپا با یاجتماع دارییپا از یبخشهمچنین شود.  خصوص فقرای روستایی می به

 ،وانانج کارییب کاهش مانندی اجتماع دارییپا حدودی تا شود، حاکم ییروستا جوامع در اقتصادی دارییپا که یزمان. دارد کینزد

 .(23 ،1394)یاسوری و جوان،  شد خواهد حاصل زین شهری ینواح به مهاجرت و پنهان کارییب کاهش

است. در واقع روستائیان به منظور کاهش ریسک و « بخشیتنوع»وجود ریسک و فصلی بودن کارها دو علت ثابت برای "

متنوع می زنند. بر این اساس افراد با تثبیت چند  اطمینان از مقداری درآمد ثابت در تمام فصول، دست به فعالیت های درآمدی

تمام »کنند و به قول معروفآماده می ،منبع درآمدی در حقیقت خود را برای بروز بحران های احتمالی در یکی از آن منابع

  (.135. ،2005 ،1)الیس "«مرغ های خود را در یک سبد نمی گذارندتخم

طیف متنوعی از »زراعی و غیرزراعی تقسیم نمود. تنوع در امور کشاورزی یعنی بخشی را می توان به دو دسته ی تنوع"

محصوالت کشاورزی و تولیدات مربوط به دام را نگه داری کنیم، درحالی که این تولیدات به طرق مختلفی به یکدیگر مرتبط 

که دو یا چند محصول را در یک بدین معنا ، مثال سنتی که در این زمینه وجود دارد کشت مخلوط محصوالت است«. هستند

از ویژگی های مکمل محصوالت مثل میزان استفاده از مواد مغذی خاک، نورخورشید و بهره مندی از »مزرعه کاشت کنیم تا 

مشاغل غیرزراعی یعنی فرد "به نقل از(.   195 ،2014به نقل از ایسرار و همکاران،  2000 س،یال) "«دیگر منابع استفاده کنیم

ل فرصت های استخدامی یا کسب و کاری به غیر از تولیدات زراعی و دامی باشد. البته مشاغل غیرزراعی نیز به کشاورزی به دنبا

مرتبط است، چون شامل فرآوری و تجارت محصوالت آن می شود. به عالوه این فعالیت ها شامل مواردی از قبیل تجارت و 

ی که تنوع فعالیت های اقتصادی در زندگی خانواده های روستایی دارد، این با توجه به اهمیتبازرگانی و صنعت نیز می شود. 

نیاز به توجه بیشتر از سوی سیاست  ،پدیده به عنوان امری بسیار دینامیک و متغیر که در مناطق روستایی درحال وقوع است

و با محدودیت های کشاورزی سنتی  اهمیت این پدیده در جمعیت های روستایی که به دنبال زندگی بهتر هستند .گذاران دارد

  (.195  ،2014و همکاران،  یسرار)ا "مواجه اند و نیاز مبرم به نقدینگی دارند، بسیار زیاد است

                                                           
1  Ellis 
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 است، درصد 30 تا 20 فقط غیرکشاورزی کارهای از شده کسب درآمد نسبت هستند کشاورزی به متکی که اقتصادهایی در

 اگرچه (.12008،همکاران و والدز) رسد می درصد 70 تا 60 به عدد این شدن، شهری درحال اقتصادهای در که حالی در

 ی توسعه متضمن تواند نمی کشاورزی که است روشن امروزه اما است، مهم خانوارها از بسیاری غذایی امنیت برای کشاورزی

 اسودا،یو ب سیپائول ،یآنتونل) کند می پیدا اهمیت اقتصاد بخشی تنوع که است دلیل همین به و باشد روستایی نواحی پایدار

در واقع تنوع بخشی زمینه را برای کاستن از اثرات منفی ناشی از ناپایداری در ابعاد (. 113 ،2014به نقل از برجان،  297 ،2009

اطق در من اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب الگوی توسعه پایدار از طریق رعایت اصل تنوع فعالیتهای اقتصادی

(. در این زمینه حکومت از طریق اعمال سیاست های درست می تواند در 114 ،2014)برجان،  دهد روستایی مدنظر قرار می

اجتماعی، تاریخی و طبیعی با حمایت دولت از طریق اعمال ، یانسان های هیسرمالذا  تنوع بخشی به اقتصاد بسیار موثر واقع گردد.

 (.2ل و اقتصاد متنوع را در فضاهای مختلف جغرافیایی شکل دهد )شکلسیاست های مناسب می تواند مشاغ

 

 
 چهارچوب مفهومی بین دولت و تنوع بخشی اقتصاد روستایی. 2شکل

Shtaltovna, 2007   :رگرفته ازب

 

 شناسیروش
و اسنادی  های میدانیتحلیلی است. اطالعات موردنیاز از طریق روشـتوصیفی ،روش انجام پژوهش با توجه به ماهیت کار

است. واحد تحلیل در این  مشهدشهرستان  پیوه ژنهای روستایی دهستان گردآوری شده اند. جامعۀ آماری منطبق بر سکونتگاه

 نکهیا توجه به اباست « فعالیت های اقتصادیتنوع »و متغیر مستقل « توسعه پایدار روستایی»تحقیق، روستا است. متغیر وابسته 

تنوع  یی وروستا یهاسکونتگاه یداریپابر  یبا شدت متفاوت کیو هر یکسان نیست یر مستقل و وابستهمتغعوامل مؤثر بر وزن 

 بربرا هامجموع وزنکه . الزم به ذکر است دش نییها تعوزن شاخص یااساس روش توان رتبه، برگذارنداقتصاد روستایی تأثیر می

دهیار و ) رسی به کمک پرسشنامه خبرگان محلی اده های مورد برد ها و متغیرها نسبی است.شاخص ۀکلی مقیاس و است کی

استخراج  نمونهروستای  21در و آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1394در سال  اعضای شورای اسالمی روستا(

ای کمی و ترکیبی برای گردید. با توجه به وجود تفاوت زیاد در واحد اندازه گیری هر یک از شاخص ها به منظور رسیدن به نمره 

                                                           
1 Valdés A., W. Foster, G. Anríquez, C. Azzarri, K. Covarrubias, B. Davis, S. Di Giuseppe, T. Essam, T. Hertz, A.P. de la O, 

E. Quiñones, K. Stamoulis, P. Winters, A. Zezza. 

سرمایه 
 اجتماعی

سرمایه 
 انسانی

سرمایه 
 تاریخی

سرمایه 
 طبیعی

 حکومت

سیاست های  مشاغل

 دولت

وع اقتصاد متن

 روستایی
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شاخص های تنوع  3و جدول  یداریهای مؤثر بر پاابعاد و شاخص 2جدول هر یک از متغیرها از روش تاپسیس استفاده گردید. 

 .دهدمی را نشان هر شاخصوزن اقتصاد روستایی و 
  

 2جدول

 ها و وزن هر یک از شاخص (پایداریدرجه ) متغیر وابسته های مؤثر بر ابعاد و شاخص
 سازه ابعاد  متغیر وزن

 نرخ اشتغال روستایی 2/0

ی
اد

ص
اقت

ی 
دار

پای
 

عه
وس

ی ت
دار

پای
 

 درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در هر روستا 16/0

 درصد جمعیت شاغل در بخش صنعت هر روستا 17/0

 درصد جمعیت شاغل در بخش خدمات هر روستا 16/0

 خدمت( در هر روستا 12رگانی )میزان برخورداری از خدمات باز 16/0

 خدمت( در روستا 7میزان برخورداری از امکانات ارتباطی و حمل و نقل  ) 15/0

 تعداد جمعیت در هر روستا 17/0

ی
ماع

جت
ی ا

دار
پای

 نسبت جنسی در هر روستا 14/0 

 درصد باسوادی روستا 15/0

 درصد باسوادی زنان در هر روستا 16/0

 خدمت( در هر روستا 15ن برخورداری از امکانات آموزشی )میزا 15/0

 خدمت( در هر روستا 7میزان برخورداری از امکانات سیاسی و اداری ) 09/0

 خدمت( در هر روستا 17میزان برخورداری از امکانات بهداشتی ) 14/0

 سطح زیرکشت آبیاری قطره ای در هر روستا 1/0

ی
یط

مح
ی 

دار
پای

- 
ی

بد
کال

 

 میزان دبی منابع آبی روستا 25/0

 سطح زیرکشت زراعی آبی در هر روستا 24/0

 سطح زیرکشت باغی آبی در هر روستا 24/0

 خدمت( در هر روستا 6میزان برخورداری از امکانات کالبدی ) 09/0

 درصد خانوارهای برخوردار از مساکن نوساز در روستا 08/0

 

 3جدول

 و وزن هر یک از شاخص ها تنوع اقتصاد روستایی() مستقل تحقیقهای متغیر شاخص
 وزن متغیر بعد سازه

ی
تای

وس
د ر

صا
اقت

ع 
نو

ت
 

ی
راع

ر ز
غی

ع 
نو

ت
 

 12/0 صنایع نساجیدر  نسبت افراد دارای درآمد

 12/0 صنایع چوبدر  نسبت افراد دارای درآمد

 12/0 صنایع غیرفلزیدر  نسبت افراد دارای درآمد

 12/0 صنایع فلزی در فراد دارای درآمدنسبت ا

 11/0 صنایع غذایی در نسبت افراد دارای درآمد

 14/0 نسبت افراد دارای درآمد از کارگری در بخش معدن

 14/0 نسبت افراد دارای درآمد از کارگری در بخش ساختمان

 13/0 گردشگریدر بخش  یدرآمد از کارگر ینسبت افراد دارا

زر
ع 

نو
ت

ی
اع

 

 3/0 تنوع در تولیدات زراعی  )آبی و دیم(

 3/0 تنوع در تولیدات باغی  )آبی و دیم(

 05/0 درصد خانوارهای دارای تنوع تولید مبتنی بر تلفیق دام سبک با زراعت

 05/0 درصد خانوارهای دارای تنوع تولید مبتنی بر تلفیق دام سنگین با زراعت

 3/0 دامیتنوع در واحدهای تولیدی 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
باد آملکمرکزیت شهر به  احمدآبادبخش . دهستان است یازدهسه بخش و شامل  وخراسان رضوی استان  مرکز مشهدشهرستان 

آبادی دارای سکنه  30) آبادی  85دارای  1390در سال  پیوه ژن دهستان. است پیوه ژندهستان  سرجام و هایشامل دهستان

آبادی دارای  29) آبادی  84دارای  1395و درسال ( 74 ،1390سالنامه آماری استان خراسان رضوی، ) فاقدسکنه( آبادی 55و 

ا و از شمال ب و از غرب با شهرستان  هیدریح تربت شهرستاناز جنوب با  بوده است این دهستان آبادی فاقدسکنه( 55سکنه و 

 20بادی های بیش از آدر این مطالعه کلیه . استهمجوار دهستان سرجام و از شرق با شهرستان فریمان و شهرستان بینالود 

مورد ، آبادی دارای سکنه در دهستان می باشد 29ابادی از مجموع  21، که شامل 1395در سال  نفر جمعیت( 100) خانوار

اسالمی ن و اعضای شورای دهیاراخبرگان روستایی که شامل به کمک در هر یک از روستاهای مورد بررسی گرفت.  قرار مطالعه

 (.4جدول ) پرسشنامه آبادی تکمیل گردید 21می شود تعداد 

 
 4جدول 

 ویژگی های روستاهای مورد بررسی در دهستان پیوه ژن

 نام آبادی ردیف

1390 1395 
نرخ 

 رشد

وضع طبیعی 

 آبادی
 راه زمینی

 جمعیت تعداد خانوار جمعیت
تعداد 

 خانوار

 خاکی کوهستانی/دره ای 1.1 85 294 82 279 زیارت 1

 خاکی دشتی 7 57 139 34 99 سیرزار 2

 خاکی کوهستانی/دره ای 1.3 177 615 169 577 کج النگ 3

 خاکی دشتی 3.8 117 347 88 288 گل بقرا 4

 آسفالته دشتی 6 639 2068 447 1544 رباطسفید 5

 خاکی کوهستانی/دره ای -3.9 137 446 154 544 گون جوک علیا 6

 آسفالته کوهستانی/دره ای -1.4 452 1279 463 1371 بازه حور 7

 خاکی دشتی 1.1 90 307 85 291 رازون 8

 آسفالته دشتی 2.5 602 2112 511 1867 سلطان ابادنمک 9

 آسفالته کوهستانی/دره ای 5.9 110 289 98 217 قاسم اباد 10

 آسفالته دشتی 3.5 1006 3254 782 2739 دیزبادسفلی 11

 آسفالته دشتی -2.4 231 770 251 871 صیداباد 12

 آسفالته کوهستانی/دره ای 1.1 166 497 145 471 اسالم قلعه 13

 آسفالته دشتی 1.5 165 525 147 487 حسین اباد 14

 آسفالته کوهستانی/دره ای 40.7 1312 4262 249 772 /شرکت عمران شهر جدیدفخرداود 15

 آسفالته دشتی 2.1 123 363 99 327 معصوم اباد 16

 آسفالته دشتی 8.4 199 924 188 618 امام تقی 17

 آسفالته کوهستانی/دره ای -1.9 161 398 145 438 ابرش  /ابرشک / 18

 آسفالته کوهستانی/دره ای 1.9 287 733 255 668 پیوه ژن 19

 آسفالته دشتی 3.3 113 384 90 326 جمال ده 20

 آسفالته کوهستانی/دره ای 1.7 68 208 61 191 درخت سفیدار 21

 - - 6.2 6297 20214 4543 14985 جمع

 .1395و  1390: نتایج سرشماری نفوس و مسکن، برگرفته از
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 ای مورد بررسی در دهستان پیوه ژنروستاه .1شکل 

 

  و بحث هایافته

می کالبدی ک-تصادی، اجتماعی و محیطیاست که در سه بعد اق« توسعه پایدار روستایی»در تحقیق حاضر متغیر وابسته 

 5 به شرح جدول« تنوع غیرزراعی»و « تنوع زراعی»است که در دو بعد « تنوع اقتصاد روستایی»گردیده است و متغیر مستقل 

در پژوهش حاضر، به  .های گوناگونی وجود داردها و مدلبرای سنجش و ارزیابی پایداری در ابعاد مختلف، روشکمی گردید. 

 یمارآ یروش که یاخوشه لیتحل روش و سپس به وسیله از مدل تاپسیس استفاده شد ابتدا درجه پایداری کمی کردنور منظ

روستاهای مورد بررسی بر حسب درجه ( 172 ،1382 ،یاستعالج و شیآسا)  است همگن یهاخوشه ای هاگروه نییتع یبرا

نمایی رح طاین کار هدف غیرمتنوع قرار گرفتند.  ،نیمه متنوع ،و متنوع داریاناپ دار،یپامهین دار،یپاپایداری و تنوع در سه طبقه 

 نوعو متنوع تا غیرمتتا ناپایداری  صورت طیفی از پایداریتواند بهیست، که ما در سطح فضاو تنوع وضعیت پایداری  زکلی ا

 (.5جدول) امتداد یابد

بررسی  ای دو متغیر و نیز با توجه بهبا توجه به مقیاس فاصله« پایدارتوسعه »بر « تنوع اقتصاد روستایی»به منظور بررسی اثر

اثرات هر یک از ابعاد تنوع اقتصاد روستایی بر توسعه پایدار از رگرسیون گام به گام استفاده شده است. این رگرسیون پرکاربردترین 

وارد معادله می شوند. این روش ترکیبی از روش برای ساختن مدل می باشد. در این روش متغیرهای مستقل به ترتیب اهمیت 

دو روش پس رونده و پیش رونده است. به این ترتیب که متغیرها به روش پیش رونده وارد معادله می شوند و به روش پس رونده 

ررسی ب ( در این آزمون نرمال بودن متغیر وابسته به وسیله ضرایب چولگی و کشیدگی مورد201 ،1387خارج می شوند )غیاثوند، 

به « تنوع اقتصاد روستایی»در این مطالعه . |Sk=|0.39|, Ku=|0.50 قرار گرفت و نرمال بودن متغیر وابسته مورد تایید قرارگرفت

به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شد. در این مدل تنوع « تنوع اقتصاد روستایی»و « غیرزراعی»و « تنوع زراعی»تفکیک دو بعد 

از مدل خارج و تنها تنوع زراعی وارد مدل رگرسیون گردید. به دلیل وابستگی باالی روستائیان دهستان فعالیت های غیرزراعی 

فقط تنوع فعالیت های زراعی در مدل باقی ماند. جدول خالصه مدل  ،به فعالیت های زراعی و درصد پائین شاغلین غیرزراعی
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یرهای متغدرصد تحت تأثیر  81کند و یمتغیر وابسته را تبیین درصد از تغییرات م 19نشان می دهد تنوع فعالیت های زراعی 

 (.6باشند )جدولیمخارج از مدل 

 
 5دول ج

 شده براساس ابعاد سطوح پایداری و تنوع اقتصادیای روستاهای بررسیهتحلیل خوش

ف
دی

ر
ی 

اد
 آب

ام
ن

 

 متغیر وابسته
 پایداری()

 تغیر مستقلم
 تنوع()

ی
اد

ص
قت

ی ا
دار

پای
 

ی پ
ند

ه ب
وش

خ
ی 

دار
ای ی

اد
ص

قت
ا

 

ی
اع

تم
اج

ی 
دار

پای
ی  

دار
پای

ی 
ند

ه ب
وش

خ
ی

اع
تم

اج
 

ی
یط

مح
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 تنوع متوسط 0.246 متنوع مهین 0.28 غیرمتنوع 0.262 پایدار 0.505 پایدار 0.562 پایدار 0.548 ایستا 0.404 ژن وهیپ 1

 تنوع متوسط 0.262 متنوعغیر 0.138 نیمه متنوع 0.404 پایدار 0.449 پایدار 0.467 پایدار 0.512 ناپایدار 0.368 فخرداوود 2

 تنوع متوسط 0.251 متنوع مهین 0.256 متنوع مهین 0.287 پایدار 0.469 پایدار 0.361 پایدار 0.549 اایست 0.497 ابرشک 3

 تنوع پائین 0.179 متنوعغیر 0.21 متنوعغیر 0.19 ایستا 0.319 پایدار 0.326 ایستا 0.362 ناپایدار 0.269 حسین آباد 4

 تنوع باال 0.363 متنوع مهین 0.309 متنوع مهین 0.393 ایستا 0.401 ایستا 0.269 ایستا 0.447 ایستا 0.488 بازه حور 5

 تنوع پائین 0.233 متنوع غیر 0.185 متنوعغیر 0.233 ایستا 0.249 ایستا 0.247 ناپایدار 0.174 ناپایدار 0.326 زیارت 6

 تنوع باال 0.421 متنوع مهین 0.328 متنوع 0.64 ایستا 0.379 ایستا 0.239 پایدار 0.504 ایستا 0.395 سلطان آباد نمک 7

 تنوع باال 0.384 متنوعغیر 0.158 متنوع 0.644 پایدار 0.573 ایستا 0.216 پایدار 0.775 پایدار 0.728 دیزباد سفلی 8

 تنوع پائین 0.196 متنوعغیر 0.03 متنوع مهین 0.338 ایستا 0.276 ایستا 0.208 ایستا 0.323 ناپایدار 0.295 قاسم آباد 9

 تنوع باال 0.423 متنوع 0.458 متنوع مهین 0.366 ایستا 0.395 ایستا 0.196 پایدار 0.551 ایستا 0.439 رباط سفید 10

 تنوع پائین 0.212 متنوعغیر 0.19 متنوعغیر 0.208 ایستا 0.315 ایستا 0.193 ایستا 0.436 ناپایدار 0.316 گلبقراء 11

 تنوع متوسط 0.29 رمتنوعیغ 0.165 متنوع مهین 0.496 ایستا 0.328 تاایس 0.175 ایستا 0.454 ناپایدار 0.355 گونجوک علیا 12

 تنوع متوسط 0.266 متنوع مهین 0.273 متنوعغیر 0.207 ایستا 0.345 ایستا 0.169 ایستا 0.444 ایستا 0.422 کج النگ 13

 تنوع متوسط 0.284 تنوعغیرم 0.212 عومتن مهین 0.35 ناپایدار 0.209 ایستا 0.16 ناپایدار 0.206 ناپایدار 0.259 اسالم قلعه 14

 تنوع باال 0.438 متنوع مهین 0.316 متنوع 0.629 ناپایدار 0.218 ایستا 0.158 ناپایدار 0.256 ناپایدار 0.24 امام تقی 15

 باال تنوع 0.345 متنوع مهین 0.269 متنوع مهین 0.335 ایستا 0.275 ایستا 0.125 ایستا 0.351 ناپایدار 0.351 صیدآباد 16

 تنوع پائین 0.235 رمتنوعیغ 0.116 متنوع مهین 0.322 ناپایدار 0.173 ناپایدار 0.07 ناپایدار 0.195 ناپایدار 0.254 رازون 17

 تنوع پائین 0.243 متنوع مهین 0.251 متنوعغیر 0.208 ناپایدار 0.185 ناپایدار 0.062 ناپایدار 0.233 ناپایدار 0.261 درخت سفیدار 18

 تنوع پائین 0.112 رمتنوعیغ 0.101 متنوعغیر 0.13 ناپایدار 0.21 ناپایدار 0.044 ناپایدار 0.169 ایستا 0.418 زارسیر 19

 تنوع متوسط 0.278 متنوع مهین 0.239 متنوعغیر 0.224 ناپایدار 0.166 ناپایدار 0.031 ناپایدار 0.187 ناپایدار 0.28 معصوم آباد 20

 تنوع متوسط 0.317 متنوع 0.381 متنوعغیر 0.067 ناپایدار 0.104 ناپایدار 0.027 ناپایدار 0.054 ناپایدار 0.232 جمالده 21

 
 6جدول

 مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد 
 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده مقدار همبستگی

370.4  10.19  0.11 0.89 

a. Predictors:  (Constant یزراع تنوع)     

 b. Dependent Variable: پایدار توسعه  

  

به خوبی تغییرات  تنوع فعالیت های زراعی( 0.04  او میزان معناداری آن هم برابر ب 2.32برابر است با  F) با توجه به جدول

راعی بر تحقیق مبنی بر اثرگذاری تنوع فعالیت های ز هیفرض نیابرا؛ بنرا تبیین می نمایدتوسعه پایدار روستایی( )متغیر وابسته 

 (.7جدول) است داریمعنی آماری از لحاظ ونیرگرسو مدل  ردیگیمتوسعه پایدار روستایی مورد پذیرش قرار 
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 7جدول

 مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون گام به گام

آزادی درجه مجموع مربعات   سطح معناداری F میانگین مربعات 

 0.58 1 0.58 رگرسیون

ماندهیباق 0.04 2.32  0.248 19 0.013 

  20 0.306 مجموع

 

است که بر این  0.43اهمیت نسبی تنوع فعالیت های زراعی در تبیین توسعه پایدار روستایی به میزان  9با توجه به جدول 

 (.9و  8جدول) نی را به شرح زیر ارائه داداساس می توان معادله رگرسیو

 توسعه پایدار روستایی()  y( =0.2) ( + 0.43) ( تنوع اقتصاد زراعی)  
 

 8جدول 

 روستایی توسعه پایداری و زراعی اقتصاد تنوع بین گام به گام متغیره چند رگرسیون آزمون

 مدل رگرسیون
 ضرایب استاندار شده ضرایب استاندارد نشده

t ناداریسطح مع 
 ضریب تأثیر خطای استاندارد ضریب تأثیر

 0.002 3.535  0.057 0.202 عرض از مبداء

 0.048 2.116 0.437 0.157 0.332 تنوع اقتصاد زراعی

a. Dependent Variable:توسعه  پایدار روستایی  

 

 9جدول 

  متغیره چند رگرسیون مدل از شده خارج متغیرهای

 همبستگی جزئی سطح معناداری اره تیآم Beta In مدل رگرسیون
 هم خطی

 ضریب حداقل تحمل

 142b -0.478 0.638 -0.112 0.501.- تنوع فعالیتهای اقتصادی

 029b 0.138 0.892 0.032 0.999. تنوع غیرزراعی

a.     Dependent Variable   توسعه نهایی 

b.     Predictors in the Model:  (Constant) عیتنوع زرا  

 

 
 میزان تاثیر تنوع فعالیت های کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی .2شکل 



 29 اسمی و شکوری فردق... / های اقتصادی برفعالیتسنجش میزان اثرگذاری تنوع 

مشاهده می شود از بین سه متغیر مستقل تعریف شده، متغیرهای تنوع فعالیت های غیرزراعی و  9همان گونه که در جدول 

اقتصادی از معادله خارج و تنها تنوع فعالیت های زراعی بر تحقق توسعه پایدار روستایی موثر تشخیص داده شد.  تنوع فعالیت های

در متغیر توسعه پایدار  0.43به میزان  باعث تغییرتنوع فعالیت های کشاورزی تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر به طوری که 

نظور مگوئیم تنوع فعالیتهای کشاورزی بر توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی موثر است. بنابراین می توانیم بروستایی می گردد. 

آبی و دیم(، تنوع در واحدهای تولید دامی، درصد ) از تنوع فعالیتهای کشاورزی در مطالعه حاضر تنوع در تولیدات زراعی و باغی 

این امر با عدم توسعه فعالیت های بخش غیرکشاورزی ورزی است. خانوارهای دارای تنوع مبتنی بر ترکیب دام سبک و سنگین با کشا

تهای متنوع فعالیوجود با  ییروستاپایدار در سطح دهستان قابل تبیین است. لذا وجود رابطه خطی و مثبت بین تنوع زراعی و توسعه 

 مدتاعروستائیان  ه به اینکه داراییبا توجاقتصادی در زمینه کشاورزی و عدم وجود فرصت های غیرزراعی در دهستان مرتبط است. 

از  یکیاما می کوشند.  و کاهش ریسک عوامل بیرونی برای بقای خود نظام زراعیبه کارگیری اصل تنوع در است با زمین و آب 

رها اخانو یاقتصاد یها تیاصل تنوع در فعال تیرعا ،ییروستا داریتوسعه پا یارائه شده در چارچوب الگو یها یاستراتژ نیمهمتر

ر متنوع ت یستمیهر اندازه س .عناصر متعدد و متنوع باشد یدارا ستمیکه س افتیآمده و دوام خواهد  دیپد یزمان یداریپاو  است

و  ییایو پو یداریرا فراهم خواهد نمود که پا یطیخواهد داشت و شرا یو داخل یدر کاهش اختالالت خارج یباالتر ییباشد، توانا

 زین ستمیس یخارج یهاکه در برابر تنش یدرون یهامختلف نه تنها در مقابل تنش یهامکانمان و در را در طول ز ستمیثبات س

اشتغال در  شیبا افزا شرفتهیپاقتصادهای دهد که در  ینشان م ی انجام شدهپژوهش ها (.86 ،1377،یکوچک) حفظ خواهد نمود

مشاغل  شیافزا نیب میمستق یرابطه ا زین قتصادهای ضعیفادر  ابد،ی یدرآمد خانواده ها بهبود م، یکشاورزریغ یبخش ها

دار است برخور ییمازاد روستا یانسان یرویدر جذب ن ییباال ییاز توانا یزراعریغ یتهایفعال. زیراو کاهش فقر وجود دارد یکشاورزریغ

 یمبداء و مقصد کاهش م را در یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد لیاز مسا یاریبس یشهر -روستا یو با کاهش مهاجرت ها

ین و از ا گردد یم ییدرآمد خانوار روستا شیافزاو به تبع آن منابع درآمد  افزایشمتنوع باعث  یاقتصاد یتهایفعالهمچنین  دهد.

 ی وطیمح هیکاهش فشار بر منابع پاتنوع منابع درآمدی باعث نیز می دهد. را کاهش  ییروستا یدرآمد در نواح ینابرابرطریق 

اد نکات مطرح شده تنوع اقتصبا توجه به ش اکولوژیکی ناشی از تقاضای باالی آب و زمین برای بخش کشاورزی می گردد. فرسای

ادی اما متاسفانه هنوز ساختار اقتص روستایی بخصوص در بخش غیرزراعی می تواند در تحقق توسعه پایدار روستایی موثر واقع گردد.

 ته به بخش کشاورزی بوده که این خود مانعی در مسیر تحقق توسعه پایدار روستایی است.بسیاری از نواحی روستایی کشور وابس

 

 یریگجهینت
 نیا د؛یآ یم شمار به مختلف سطوح در اقتصادی توسعه به دنیبخش سرعت برای ابزاری عنوان به ،ییروستا اقتصاد یبخش تنوع

 در ییبسزا ریتأث و شده یتلق رانیا ییروستا سکونتگاههای اقتصادی دارییپا و توسعه راهبردهای نیمهمتر از یکی عنوان به کردیرو

 را وری بهره و ییکارا ،ییروستا ینواح در اقتصاد مختلف بخشهای مطلوب بیترک که چرا. دارد منطقه اقتصاد تیامن و رفاه ارتقای

 جمله از یاقتصاد یهاتیفعال یبخشتنوع(. 19 ،1394وان، یاسوری و ج) سازدی م مواجه شیافزا با دییتول های نهیزم یتمام در

طالعه مپایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی را می تواند تا حدودی تحقق بخشد.  ،که به دنبال خود است داریپا ۀتوسع یکردهایرو

و غیرکشاورزی مورد بررسی  حاضر به بررسی نقش تنوع بر توسعه پایدار می پردازد. در مطالعه حاضر تنوع در دو بخش کشاورزی

داشته یدار توسعه پاتاثیر آماری معناداری در تبیین تنوع در بخش کشاورزی  پیوه ژنقرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد در دهستان 

ندارد انحراف استا 0.43های کشاورزی، توسعه پایدار به اندازه استاندارد در متغیر تنوع فعالیت است. یعنی با افزایش یک انحراف

های دهستان بدیهی است تنوع فعالیتهای کشاورزی در پایداری روستا بسته اقتصادانزوای جغرافیایی و  به توجه باافزایش می یابد. 

 ،یعیطب ؛مختلف ابعاد در موجود یها یداریناپا و ییروستا یفضاها بر آن ریانکارناپذ ریتأث و بازار گسترش با یول توسعه موثر است،

ی شاغلین بخش های غیرکشاورز کمبود. دینما نیتضم درازمدت در را اشتغال و سکونت یداریپا بتواند مشکل یجتماعا و یاقتصاد

 در واقع .داده استنرخ  به معنای واقعی نشانگر این است که تنوع بخشی اقتصاد درصد شاغلین( 27.8معادل )در سطح دهستان 

صرفا در بخش  درصد شاغلین 34) آنها متکی به فعالیت های کشاورزی است، درصد زیاد خانوارهایی که هنوز استراتژی زندگی



 1401 بهار، 32-17(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                30  

 منابع کردن دایپ جهت جستجولذا فعالیت های غیرزراعی از رشد مطلوبی برخوردار نشان می دهد که ( کشاورزی فعالیت دارند

 ییروستا اقتصاد به زراعی و غیرزراعی()  یبخش تنوع جهت موجود در دهستان موانع و توانها به توجه با غیرزراعی متنوع درآمدی

لی و دالی« خوب»تنوع بخشی دارای دالیلی "بر اساس مطالعات گروهی از محققین  است. ضروری ،ییروستا دارییپا شیافزا برای

 می باشد. به طوری که در اقتصادهای درحال رشد روستایی، تنوع بخشی منعکس کننده ی پویایی و کسب درآمدها در سطح« بد»

خانوار می باشد اما در اقتصادهای روستایی راکد، تنوع بخشی منعکس کننده ی تالش مردم فقیر برای سازش با ریسک های مرتبط 

(. به نظر می رسد روستاهای دهستان 326 ،2004، نیهف) "با منابع درآمدی می باشد: که این تنوع بخشی به خاطر دالیل بد است

جه هستند و تنوع زراعی مرتبط با سازش روستائیان فقیر به منظور سازش با ریسک های مختلف با اقتصادهای راکد موا پیوه ژن

 فرصت دزیرا می توان شود( یرکشاورزیغ)  ینیگزیجا یهاتیفعال به یخاص توجه دیبا دهستان یاقتصاد تیفعال لیتحل در لذا است.

  نماید. فراهم یکشاورز در کار یروین یریبکارگ زانیم کاهش جهت دیجد مشاغل جادیا و توسعه یبرا را یواقع های

 به شمار آمده و در شتیمع نیتأم یمحور اساس یدهد بخش کشاورز یکشور، نشان م ییروستا ینواح یساختار اقتصاد یبررس

جه به تو در گذشته با یساختار نیشود، هر چند چن یروستا را شامل م یو تنها رکن اقتصاد نیمهمتر زیتوسعه ن یهااغلب برنامه

و  ییستارو یآن بر فضاها ریانکارناپذ ریبا گسترش بازار و تأث یدوام داشت ول تیقابل انیتائروستا و روس یهایژگیاقتصاد بسته و و

 ییاروست یسکونت و اشتغال را در نواح یداریمشکل بتواند پا ،یو اجتماع یاقتصاد ،یعیموجود در ابعاد مختلف؛ طب یهایداریناپا

 ریتحت تأث زیرا ن یطیو مح یاجتماع یبلکه ساختارها یاقتصاد ینه تنها ساختارهااین شرایط  (.7، 1389 ،یقاسم) دینما نیتضم

سرعت  یکشور برا ییروستا یدر نواحاقتصادی  یها تیفعال یرسد متنوع ساز یبه نظر م. (8و  7، 1389زاده،  یعلو) قرار داده

 تیاقتصاد روستاها توجه به محدود یساختار فعل رایز ،دیآ یعصر حاضر به شمار م اتیورروستا از ضر داریبه روند توسعه پا دنیبخش

 ییتاروس یدر فضاها شتیمع یداریپا جادیا یی( توانارانیو ا افتهین وسعهت یدر کشورها ژهیبو)  یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح یها

 (.4، 1389زاده،  یعلو) باشند ینمشدن را دارا  یو رقابت در عرصه جهان یرا نداشته و امکان ماندگار

 

 نابعم
 انتشارات اطالعات. :تهران .توسعه پایدار روستایی(. 1387ازکیا. مصطفی و ایمانی، علی. )

و اقتصاد  یزیبرنامه ر یموسسه پژوهش ها :تهران ی.جهان بانک نینو کردیرو ییروستا توسعه راهبرد .(1384) بانک جهانی

 ی.کشاورز

های اقتصادی در توسعۀ پایدار روستایی. سازی فعالیت(. نقش متنوع1390) .زاده، امیرمحمد و کرمانی. مهدیویجوان. جعفر. عل

 .17-43  ،(29) 9 )جغرافیا(.پژوهشی انجمن جغرافیای ایران  -فصلنامۀ علمی

روستایی مطالعه موردی:  (. تحلیل اعتبارات صنایع بخش کشاورزی و1390) .رضوانی. محمدرضا و اکبرپور سرانسکانرود. محمد

 .1-15(، 1)1 ،ایریزی منطقهفصلنامه برنامهاستان آذربایجان. 

 (. سالنامۀ آماری استان خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی.1397) .ریزی استان خراسان رضویسازمان مدیریت و برنامه

 ،69و  68 ،مرتع و جنگل فصلنامه .کشور شمال یها گلجن یکیژنت منابع به یحفاظت کردیرو. (1384)ی. پروین. شانجان یصالح

60-66. 

 .سمت انتشارات :تهران. ایجغراف در چندشاخصه یها روش. (1386) .هدیم ی.طاهرخان

: شهرستان ی)مطالعه مورد ییروستا داریدر توسعه پا یاقتصاد یها تیفعال ینقش متنوع ساز. (1389) رمحمد،یام. زاده یعلو
 .ایگروه جغراف ی.و علوم انسان اتیدانشکده ادب. مشهد یدانشگاه فردوس ،یمنتشرشده  دکتر نامه انیا. پ(رمیسم

 دهستان: موردی مطالعۀ) روستایی اقتصاد به بخشی تنوع در دوم های خانه گردشگری نقش ارزیابی(. 1393) .عینالی. جمشید

 .97-107 ،(5) 3 ،ییروستا یزیر برنامه و پژوهش مجلّۀ(. آوج شهرستان در ولیعصر حصار

 .سایت نشر :تهران .ها داده لیتحل در SPSS افزار نرم و آمار کاربرد. (1392) .حمدا .اثوندیغ
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 تیعالف یمتنوع ساز کردیبر رو دیشهرستان مشهد با تأک ییروستا یسکونتگاهها یتیجمع یدارسازیپا. (1389) .میمر ی.قاسم
 .ایگروه جغراف ی.و علوم انسان اتیدانشکده ادب .مشهد یفردوس دانشگاه ،ینامه منتشرشده دکتر انیپا .یاقتصاد یها

 مطالعه ییروستا داریپا ی توسعه و یاقتصاد یها تیفعال یبخش تنوع یرابطه نییتب .(1393) .جعفر .جوان ریم وم ی.قاسم

 .262 ـ 237 ،(2) 5 ،ییروستا یها پژوهش. مشهد شهرستان: یمورد

 گناباد.یی.دارو اهانیزعفران و زراعت گ ییگردهما نیدوم .سالمت جوامعو  یستیتنوع ز .(1377) .عوض ی.کوچک

دهستان مرحمت  :تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار مورد (.1393محمدی یگانه. بهروز و والیی. محمد )

 .68 -53 ،(2) 3 ،فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی. آباد شمالی شهرستان میاندوآب

 (. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان مشهد.1395) .مرکز آمار ایران

 دفتر .رانیا توسعه یاندازها چشم و چالشها شیهما یگزارشها مجموعه یی.روستا توسعه ،(1381) .رانیا ییروستا توسعه موسسه

 .24 گزارش چهارم

(. سنجش و ارزیابی پایداری حوزۀ روستایی 1390) .علییاری حصار. ارسطو. بدری. علی. پورطاهری. مهدی و فرجی سبکبار. حسن

 .12-89 ،(8) 2، های روستاییپژوهششهر تهران. کالن

 هفصلنام. ایعل اشکور دهستان: موردیی روستا اقتصاد یبخش تنوع تهاییمحدود لیتحل(. 1394) .. جعفرجوان یاسوری. مجید و
 .19-34 ،(13) 4 ،ییروستا توسعه و فضا اقتصاد
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