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ABSTRACT 

Introduction: Major changes in rural development thinking have occurred in the last half century and in 

developing countries, the approach of sustainable rural livelihood has been proposed in an effort to reduce 

rural poverty. 

Objectives: The purpose of this study is to analyze the livelihood foundations of rural settlements with a 

spatial approach. 

Methodology: This research is a applied study and its method is descriptive-analytical. Data collection 

was done by document and field studies (survey method based on questionnaire). The statistical 

population includes the villages of Dashtvil District, from which 12 villages have been selected based on 

spatial sampling. The sample size was determined by Cochran's formula and applying it to 133 

households. One-sample t-test was used to compare differences and Friedman test was used to rank the 

indicators. Also, the TOPSIS model was used to analyze and rank the villages, and finally, the Kriging 

spatial analysis method has been used to show the spatial pattern of the foundations of livelihood. Finally, 

the Kriging spatial analysis method has been used to show the spatial pattern of the foundations of 

livelihood. 

Result and Discussion: The results showed that the five dimensions of livelihood capital in general are in 

an unfavorable situation in the studied villages. Out of these five dimensions, the dimensions of natural 

capital and social capital are in good condition. The results of the ranking based on Friedman test showed 

that the dimension of livelihood capital is in the first place, and in the ranking of indicators, vegetation is 

in the first place. According to the results of TOPSIS model, Chelgasar village was ranked first. The 

results of Kriging spatial analysis indicate that there is a spatial difference in the villages of Dashtvil 

district, so that the villages located in the eastern space zone are in a good condition and the villages 

located in the western space zone are disadvantaged. 

Conclusion: There is a lack of physical, human and financial capital in the livelihood of mountain 

villages located in Dashtvil district. In examining the causes of this shortcoming, we can point to reasons 

such as limited livelihood options, earning money and living through traditional methods (dependence on 

livestock, limited agriculture, single-product economy). 
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    چکیده
 ییروستتا داریپا شتیمع افتیال توسعه رهدرح یرهاقرن گذشته رخ داده و در کشو میدر ن ییروستاتوسعه در تفکر ای عمده یراتییتغ مقدمه:

 .مطرح شده است ییکاهش فقر روستا یدر تالش برا

 با رویکرد فضایی است. ی روستاییهاسکونتگاه یشتیمع یهاانیبن لیتحلهدف این پژوهش،  :هدف

روش پيمايش مبتنيي )ي و ميداني اكتابخانه يهاروش باگردآوري اطالعات . تحليلي است-از نوع كاربردي و روش آن توصيفي پژوهشين ا :یشناسروش

گيري مکياني انتخيا  روسيتا بير اسيام نمونيه 12هيا جامعه آماري شامل روستاهاي دهستان دشتويل است كه از بيين آن است.هگرفت صورت (بر پرسشنامه
هيا و آزميون اي بيراي ماايسيه تفاوتز آزمون تي تک نمونه. اخانوار تعيين شد 133 تعداد، آن و اعمال روش تصحيح فرمول كوكران باحجم نمونه  است.شده

بندي روستاها و در نهاييت، از روش تحلييل فیيايي كريجيني  ها استفاده شد. همچنين از مدل تاپسيس براي تحليل و رتبهبندي شاخصفريدمن براي رتبه
 هاي معيشتي استفاده شده است.براي نمايش الگوي فیايي بنيان

های معیشتی مورد بررسی به طور کلی در روستاهای مورد مطالعه دارای وضعیت نتامطلو  نتایج پژوهش نشان داد که پنج بُعد سرمایه: هاافتهی

بنتدی براستاآ مزمتون هستند. از میان این پنج بُعد، ابعاد سرمایه طبیعی و سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی هستند. نتتایج حاصتل از رتبه

گیترد. براستاآ نتتایج ها، پوشش گیاهی در رتبه اول قترار میبندی شاخصد بُعد سرمایه معیشی در جایگاه اول بوده و در رتبهفریدمن نشان دا

مدل تاپسیس، روستای چلگاسر در رتبه نخست جای گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فضایی کریجینگ حاکی از این است که اختتالف فضتایی در 

ود داشته به طوری که روستاهای واقع در پهنه فضایی شرق در وضتعیت برختوردار و روستتاهای واقتع در پهنته روستاهای دهستان دشتویل وج

 )محروم( هستند. فضایی غر  نابرخوردار

معیشتی روستاهای کوهستانی واقع در دهستان دشتویل خال سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی وجود دارد. در بررستی در بنیان :یریگجهینت

ی، کسب درممد و گتذران زنتدگی از طریتو روش هتای ستنتی شتیمع یهانهیمحدود بودن گز ی همچونلیدال توان بهعلل وجود این نقصان می

  .اشاره کرد محصولی()وابستگی به دام، کشاورزی محدود، اقتصاد تک

 

ژه  های معیشتی، مدل تاپسیس، روش کریجینگروستا، سرمایه ها:کلیدوا
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 مقدمه
 ییایشوند، عوامل جغرافیم عیمتنوع توز یبه نحو یو از نظر مکان رندیگیگوناگون برپا شده، شکل م یهابه صورت ییروستا یهاسکونتگاه

و  ییوستار یهامکان سکونتگاه یریپذگذارند. عوامل مؤثر بر شکلیم ریساکنان تأث شتیو مع ییروستا یهاسکونتگاه لیبر تشک یمتعدد
 ی)دسترس یو اجتماع یفرهنگ طیبه منابع و خدمات( و عوامل مح ینحوه دسترس ،ی)اشکال ناهموار یعیطب را عوامل یساکنان محل تشیمع

 یدیسع) دهند یم لیتشک (رهیو غ هاتیدرآمد، نرخ اشتغال، انواع مالکمانند یو اقتصاد یتیعوامل جمع ،یو ارتباط یدرمان ،یبه امکانات آموزش
شود. به طوری که از نظر در بین روستاها نیز دیده می ا عدم برخورداری از امکانات، حتیتفاوت در برخورداری و ی(. ۱۳۰ :۳۸۸۱ ،ینیو حس
های شدیدتری نسبت به روستاهای دشتی مواجه بوده و مشکالت کوهستانی، با محدودیت شناسی روستایی، روستاهای مستقر در نواحیریخت

 (. 2: ۱۳۸4)مطیعی لنگرودی،  استدارای ابعاد بیشتری معیشتی در این روستاها 
های روستایی کشورهای در حال بافت پذیر در مناطق و الزمه توسعه، توجه به روستاها به عنوان بخش پایه است، زیرا عمده جمعیت آسیب

پایدار روستایی به طور بالقوه در معیشتگذشته رخ داده و رهیافت  کنند. تغییراتی عمده در تفکر روستایی در نیم قرن توسعه زندگی می
رویکرد معیشت پایدار  در (.۱2۸: ۱۳94 حیاتی، )نوروزی و استکاهش فقر روستایی، مطرح شده کشورهای درحال توسعه در تالش برای

ار هستند و بستر آسیبگیرند، نتایجی که خواستمی هایی که برای امرار معاش در اختیارفقیر، استراتژی های افرادشناخت وضعیت سرمایه
 ؛۱۳9۱پور و کیومرث،جمعه) هستند از معیشت افراد به خصوص قشر فقیراساسی  ها جزءسرمایه. است کنند، اساسیکه در آن فعالیت می پذیری
زی، کارگری، کشاور های معیشتی نظیر تولید محصوالتای از فعالیتد مجموعهنتوانخانوارهای روستایی می (.۱۳96پور و دهکردی، نوری

الدین افتخاری و همکاران، )رکن دنکندامداری، و بنایی را به منظور ایجاد یا تکمیل نیازهای مربوط به درآمد و امرارمعاش با یکدیگر ترکیب
رهای نبودن بستهای روستایی با چالش های متعددی مانند نبود حداقل استانداردها برای زندگی، آماده از آنجا که زندگی خانوار (.644:۱۳9۳

خریب پایین بودن سطح سواد، ت ،ها و سایر صنایع جانبی در کنار تولیدات کشاورزیگذاری در زیرساختاقتصادی مناسب برای جذب سرمایه
یازهای ها خواهد شد. بنابراین، توجه به نالشعاع قرار گرفتن تمام ابعاد زندگی آنمنابع طبیعی و مسائل قومی قبیله ای و غیره، موجب تحت

است و توجه به برقراری یک معیشت پایدار در سطح اهمیت باالیی برخوردار  صادی، اجتماعی، سیاسی و روانی ازروستاییان در مسائل اقت
 . (7:۱۳۸۸)هزارجریبی و صفری شالی،  خانوارهای روستایی باید در اولویت قرار گیرد

ها در وضعیت نابسامان ضعف زیرساختبه طور کلی و  )رودبار( شهرستان ری از مرکزه دلیل دوبدهستان دشتویل واقع در روستاهای کوهستانی 
حاضر  ژوهشپ. است اشتغال در شهرها برایفقر و به دنبال آن، مهاجرت گسترده روستاییان، مساله حائز اهمیت این منطقه و  دنرقرار دا یمعیشت
 تشناخ از این طریقتا قرار دهد  تحلیل و بررسیرا مورد  دهستاناین  تانیکوهس در بین روستاهای معیشتی هایبنیان این است که بدنبال

ساز اتخاذ راهکارهای عملی جهت حرکت در مسیر  زمینه می تواند آید. این شناختبه دستمنطقه جامعی از وضع موجود معیشت روستاییان 
مورد مطالعه  در روستاهای محدوده های معیشتیبنیان ها است:پرسشپژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این معیشت روستاییان باشد.  پایداری

 ؟روستاهای مورد مطالعه سهم بیشتری دارند پایداری معیشتیدر ها( )شاخصعوامل از یک کدام قرار دارند؟ یاند و در چه سطحکدام
سازمان غذا و کشاورزی  ،۱متحد سازمان مللسسات مختلف )مانند برنامه توسعه ؤم در چند دهه گذشته، رویکردهای زیادی توسط محققان و

رد اساس رویک. در همه این مطالعات برمورد استفاده قرار گرفته استمعیشت  برای تحلیل پایداری( ۳المللیتوسعه بین و سازمان 2مللسازمان
کردهای توسعه پایدار روستایی در اواخر روی به عنوان یکی از رویکرد معیشت پایداراند. بررسی معیشت خانوارها پرداختهبه پایدار معیشت

پایدار، از رویکرد معیشت (.2۰2:۱۳95قیداری و همکاران،  )سجاسیوجود آمد با هدف پیشرفت و فقرزدایی اجتماعات روستایی به ۱9۸۰دهه
ری اصلی، یعنی مدل ه بدنه فکاست. نظریه توسعه روستایی، خود پس از میانه قرن بیستم از سبرخواسته بستر و نظریه وسیع توسعه روستایی

(. در مقوله معیشت پایدار، یکی از تعاریفی Ellis, 2001) های اقتصاد سیاسی عبور کرده استجمعیت و تکنولوژی، توسعه کشاورزی و نظریه
 )انبار، منابع و حق دسترسی اهها، داراییاست که بیان می کنند: معیشت، از قابلیت 4که فراوان به آن استناد می شود، متعلق به چمبرز و کانوی

ا سازگار همعیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشار و شوک الزم برای گذران معاش تشکیل شده است: (مشاغل) یهابه منابع( و فعالیت
یگر اینکه عد نیز فرآهم آورد. دهای معیشت پایدار را برای نسل بهای خود را حفظ یا تقویت کند، و فرصتها و داراییشود و بهبود یابد، قابلیت

 (.Chambers & Conway,1992: 6) مدت ایجاد کندمدت یا بلندمنابع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی در کوتاه

                                                           
1 United Nations Development Programme (UNDP) 
2 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
3 Department for International Development (DFID) 
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 مختلف ها و ساختارهای درحال تحول )سطوحپذیریب ای، آسیهای سرمایهمعیشت جامعه، دارایی لتحلیاجزای اصلی چارچوب تجزیه و 
کنند  یهای معیشتی که اتخاذ مها( است که بر استراتژیها، انگیزهبخش خصوصی و دولتی( و فرآیندها )قوانین، سیاست های هر دوسازمان

چارچوب معیشت پایدار بر این فرض بنا شده که مردم براى رسیدن به اهداف  (.Fouracre, 2001) دهد می لگذارد و آن را شکتأثیر می
هاى تهها به تنهایى براى رسیدن به همه خواسنوع از دارایى چها هستند و هیییگیرى از گروه وسیعى از دارااده و بهرهتفخود نیازمند اس معیشتى

ند این بتوان هایى هستند کهدنبال راه و روش ها بهها دارند، لیکن آنکند. اگرچه مردم فقیر دسترسى محدودى به دارایىمیایت نفک مردم
هاى گوناگون  معیشت پایدار به روش هایدارایى د.اى زندگى خود را ادامه دهنصورت مبتکرانه و به کنند بهاى محدود را با هم ترکیرایىدا

ى و هاى انسانى، اجتماعى، طبیعى، فیزیکى، مالسرمایه لشام هابندى اصلى آناست، اما دستهبندى شده از سوى نویسندگان مختلف طبقه
فقر، حمایت اجتماعی، مقابله با طرد اجتماعی، ارتقاء حقوق  کاهش :ازعبارتند پایداراهداف معیشت (.۱۳9۳صرافی و شمسایی، ) سیاسی است

عنی زندگی دهد. معیشت به مکه بنیان معیشت بسیاری از مردم در کشورهای جنوب را تشکیل می بشر و حتی محافظت از منابع طبیعی است
در (. ۱۳9۰:6۳، مطیعی و همکاران) بودن مورد نیاز است است که برای زندگی و زنده ۳هاییها و فعالیتدارایی ،2هاتوانایی ،۱زنده بودن و

 شود:یاشاره مدر ادامه ها از آن یاست که به تعدادانجام شده یادیز یهاپژوهشهای معیشتی راستای تحلیل بنیان
 شهرستان اردبیل در یدگاه ساکنان محلیامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دعوه در پژوهشی ب ،(۱۳9۸) پورحیدری ساربان و عبد

آفرینی و لفه )کارؤروستاییان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار م نتایج نشان داد مهمترین عوامل بهبود معیشت پایدار از دیدگاه پرداختند.
ی دولت، تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و مدیریت اتقویت زیرساخت اقتصادی، حمایت از طرف عرضه و اقدام مداخله

 است. 66/6۰زیست محیطی و تقویت زیرساخت فیزیکی( است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 
 ار روستایی ایران با استفاده از روش دلفیهای معیشت پایدبندی معیارها و شاخصارزیابی و اولویت( به ۱۳97) اسحاقی میالسی و محمودی

مهمترین گروه معیار شناسایی  (۳۳۸/۰) اهمیت باقتصادی با دارا بودن باالترین ضری گروه معیار ها نشان دادآن پژوهشهای یافته پرداختند.
سایر معیارها دارای اولویت و پس از آن  نسبت به 7۰/۰ و 72/۰اهمیت نرمال شده  بآبی با ضرای شده است. دو معیار درآمد و هزینه و منابع

 بپایدار، شاخص درآمد خانوار با ضریهای معیشتهای بعدی قرار دارند. در بین شاخصسالمت جامعه در رتبه معیار اشتغال و بهداشت و
 در رتبه دوم قرار (۰۰۸۱/۰) اهمیت یکسان بها و هزینه خانوار با ضریر رتبه اول قرار دارد و دو شاخص دارایید ۸4/۰شده  اهمیت نرمال

مورد مطالعه: بخش  ها در خانوارهای روستاییهای معیشت و پایداری آنبررسی وضعیت سرمایه( به ۱۳96) پور و دهکردینوری .اندگرفته
سرمایه فیزیکی از  انسانی و سرمایه اجتماعی، سرمایه۳معیشت،  سرمایه 5نشان داد که در بین  پژوهشنتایج پرداختند  مرکزی شهرستان دنا

به  (۱۳95) سجاسی قیداری و همکاران. قرار دارند (ضعیف) سرمایه مالی و طبیعی در وضعیت ناپایداری بالقوه2متوسط و  نظر پایداری در حد
جتماعی ا ها نشان داد سهم داراییآن پژوهشهای پرداختند. یافته های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشتدارایی سنجش سطح
ی رتبه دارایی مالی، دارایی نهادی و در است. سپس به ترتیب دارایی فیزیکی،معیشت، بیشتر بوده هایز دیگر داراییا 59/۳ای  با میانگین رتبه

جامعه  داریپا یتشیمع یهاهیسرما یابیارز( در پژوهشی به 2۰2۰) و همکاران 4 اموکیز .قرار گرفت ۱۱/۱یامیانگین رتبه آخر، دارایی انسانی با
ه ب یمال هیو سرما یاجتماع هیکه در حال حاضر سرماپرداخته است نتایج نشان داد در اوگاندا  یانرژ نیگزیجا یهایفن آور یاجرا یبرا
 به پژوهشیدر  (2۰۱۸) ینتواک 5ایمیهستند.  وگاندادر ا داریپا یشتیمع یهاهیسرما نیترافتهیتوسعه  46۰/۰و  4۸2/۰ با ضرایب بیترت

وارها پرداخته است. نتایج نشان داد که با استفاده از ارائه روش ها و الگوهای کارآمد خان شتیمعآوری تاب کردیرو با شتیمع یآورتابسنجش 
ای هتر از کل جامعه، ارائه روشآوری معیشت، توجه به خانوارها و در مقیاس کوچکو اثرگذار، یکی کردن تفکرات و مفاهیم در رابطه با تاب

کرد.  آوری معیشت خانوارها کمکها می توان به تابآوری معیشت و برجسته کردن دسترسی به داراییتحلیل و تفسیر نتایج اقدامات تاب
اد ها نشان دهای آنپرداختند. یافته های معیشت در راهبردهای مناسب معیشتنقش دارایی به بررسی پژوهشیدر ( 2۰۱7) کارانمو ه 6هوا

 در پژوهشی به بررسی (2۰۱5و همکاران ) 7اکسو .دارند توجهی در راهبردهای معیشت تأثیر طور قابل طبیعی، مالی به انسانی، هایدارایی
وار، نشان داد که متغیرهای تحصیالت، تعداد اعضای خان پرداختند. های کوهستانیهسکونتگا راهبردهای معیشت خانوار وابسته به کشاورزی در

 .استهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی تاثیر معناداری بر معیشت خانوار داشتهو تعداد کارگران خانوار و شبکهسن سرپرست خانوار 

                                                           
1 Living 

2 Capabilities 
3 Activities 
4 Nicholas Mukisa 
5 Amy Quandt 
6 Hua 
7 Xu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148120310545#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X1830069X#!
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 پژوهش روش
و در بخش  از روش اسنادی گردآوری اطالعات در بخش نظری برای .تحلیلی است-این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی

ای هدر بخش نظری به مرور منابع موجود از جمله کتب، مقاالت، گزارشاست. شده مه بهره گرفتهمبتنی بر پرسشنا میدانی از روش پیمایش
 زبخش میدانی نی . در(۱)جدول مورد استفاده در این پژوهش بدست آمد هایشاخص ابعاد وفارسی و التین پرداخته شد که در نهایت 

 گرفت.نمونه قراردر اختیار جامعه  ای لیکرتای در طیف پنج گزینهپرسشنامه

 ۱ جدول
 پایدارگانه معیشتهای پنجها به تفکیک سرمایهشاخصو  ابعاد

 متغیر شاخص ابعاد

های سرمایه
 انسانی

 سالمت
های رضایت از وضعیت تغذیه، توان تأمین و پرداخت هزینه امکانات و وسایل بهداشتی، مصرف هفتگی مواد پروتئینی،

 ار، مصرف میوه و سبزیجات، کیفیت بهداشتی مساکن، دفع زباله و فاضالبک بهداشت و درمان، سالمت نیروی

 مهارت
زنان، امکانات تحصیلی، بهره های شغلی، توان بازاریابی محصوالت، سطح تحصیالت، باسوادیمهارت شغلی، تنوع مهارت

 دهای جدیها و نوآوریگیری از رسانه

 نوآوری
 ابتکار در ساخت د،یجد زهاییچ دن از ساختلذت بر د،یعالقه به انجام کارهای جد

 معمولریمختلف، عالقه به انجام کارهای غ زهاییچ

 
 
 
 
های سرمایه

 اجتماعی

 اجتماعی مشارکت
 هایهای روستا، انجام فعالیتگیری های عمرانی روستا، مشارکت در تصمیمهمکاری در فعالیت

 ارکت در امور خیریه، مشارکت در امور آموزشی و پرورشی اقتصادی مشترک، انتقال تجربیات کاری به یکدیگر، مش

 انسجام اجتماعی
روستا بر سر  یاهال مگو روستا، بگو و یاهال نیب یو خط یاسیهای سدر روستا، اختالف ایفهیطا هایینزاع و دسته کش

 مواقع گرفتاریدر  گریکدیبه  کمک، یاهال نیدر ب گریکدیرفت و آمد و پرس و جو از احوال  ،یمسائل جزئ

 اجتماعی اعتماد
کار خود به  لیامانت وسا ،خوددوستان، اقوام و آشنایان  قابل اعتماد بودن مردم، اعتماد به اعضای خانواده خود، اعتماد به

 ییصورت توانا در گرانیقرض دادن به د گران،ید

 اجتماعیهنجار 
، وستار یالتزام به نظام عرف ،ناییروستا، عدم مزاحمت برای روستانظافت  تیرعا لیموجود در روستا از قب نیاحترام به قوان

  یمحل لباس دنیپوش ،یآداب و رسوم محل لیها از قباحترام به سنت

 شبکه اجتماعی
د رفت و آم ،یمال مشکل در هنگام داشتن هاهیحساب روی کمک همسا ها،تیدر انجام فعال گانیامکان کمک گرفتن از همسا

روی کمک خانواده در هنگام داشتن مشکل  حسابی، حساب روی کمک دوستان در هنگام داشتن مشکل مال گان،یبا همسا
 یمال

های سرمایه
 مالی

 ، متوسط هزینهاز شغل اصلی و فرعی میانگین درآمدهای خانوار درآمد و هزینه

 و کار ده از وام برای ایجاد کسبدسترسی به وام و اعتبارات بانکی، توانایی بازپرداخت وام، استفا دسترسی به وام

 یهاهیسرما
 یکیزیف

 خدمات و امکانات
 ونقل، اسکان و اقامت و مراکز تفریحی، دسترسی به امکانات های حمل دسترسی به زیرساخت

دهی موبایل و دسترسی به ن ، آنت(آب، برق، گاز)ها، تعمیرگاه، دسترسی به انواع انرژی آموزشی، مراکز و خانه بهداشت
 های فروش محصوالت ترنت، مغازهاین

آالتماشین  

دامداری وهای کشاورزی زمین  
 رونق دامداری، های کشاورزی حاصلخیزی زمینو...(،  تراکتور، کمباین، موتوربرق)ماشین شخصی، ابزارآالت کشاورزی

 جنس مصالح، جنس سقف، جنس کف ت،یی ساخت، نوع مالکنحوه مسکن

 
 یهاهیسرما
 یعیطب

 
 

 زمین
ر د یوانیاستفاده از کود ح ،یو باغ یزراع هاینیزم خاک شیو فرسا ییشو آب ،تیو باغ تحت مالک یزراع نیزم تیضعو

و  ازیسکپارچهیهای استقبال و توجه کشاورزان به پروژه ،یبه انجام شخم حفاظت انییروستا توجهکشاورزی،  هایتیفعال
 بیاستفاده از شخم عمود بر ش ،انتوسط کشاورز یتناوب زراع تیرعا ،یاراض حیتسط

 پوشش گیاهی
برای سوخت،  درختان مختلف و متنوع در آن، استفاده از چوب اهانیدر منطقه از جمله مراتع و وجود گ یاهیتنوع پوشش گ

 دام چرای و ییدارو اهانیآوری گ استفاده از مراتع برای جمع

 دخانه و چشمه، آلودگی آبدسترسی به آب زیرزمینی و چاه، دسترسی به آب رو آب

 ۱۳96نوری پور و دهکردی،  Morse, 2013 , Turton, 2000 ,؛ Ellis,1999؛۱۳97همکاران،  محمدی و; Belcher, 2012:5برگرفته از: 

 

ق دهستان دشتویل طب دهند. ، تشکیل میربادرو شهرستاندشتویل دهستان  روستاهای جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار

های ویژگی ها وگیری بیشتر برای مطالعه پدیده)این نوع نمونه گیری مکانیروستا بوده که براساس نمونه 24( دارای ۱۳95) رین سرشماریآخ

 ۱2 عدادت روستاها بودن( کوهستانی) و توجه به حجم جمعیت و موقعیت جغرافیایی گیرد(ها و نواحی جغرافیایی مورد استفاده قرار میمکان

خانوار ۱۱۳5و سپس با اعمال روش تصحیح، از میان  تعیین حجم نمونه ابتدا از فرمول کوکران برایدر ادامه  .ا به عنوان نمونه انتخاب شدروست

ا با روست های توزیعی هرشدن تعداد پرسشنامه عنوان حجم نمونه تعیین شدند. با مشخص خانوار به ۱۳۳ تعداد (۱۳95)طبق سرشماری سال

 .(2)جدول شد توزیع روستاهای مورد مطالعهها به روش تصادفی ساده در میان سرپرستان خانوار ندی، پرسشنامهبروش طبقه



 359 اللیان و حجت شمامیج... / یهاسکونتگاه یشتیمع یهاانیبن ییفضا لیتحل

 2جدول

 روستاهای مورد مطالعهدر نمونه های جمعیتی و تعداد ویژگی
 ردیف نام روستا خانوار جمعیت  تعداد نمونه

 ۱ استخرگاه 59 ۱۸5 7
 2 چره ۱42 4۳۰ ۱7
 ۳ سرچلگا ۱۸2 54۱ 2۱
 4 برچله 5۱ ۱47 6
 5 دهحاجی 46 ۱۰5 5
 6 کولخاصه ۱4۱ 4۱۱ ۱6
 7 دفراز 94 ۳۰4 ۱۱
 ۸ راجعون ۸5 22۳ ۱۰
 9 رشی 2۳2 696 2۸
 ۱۰ الفندسرا 42 ۱۰۱ 5
 ۱۱ گنبک 5۰ ۱42 6
 ۱2 مخشر ۱۱ ۳4 ۱

 مجموع ۱۱۳5 ۳۳۱9 ۱۳۳

 ۱۳95منبع: مرکز آمار ایران، 

نیز پرسشنامه  و پایایی استفاده شدخبرگان کارشناسان و ، از طریق تأیید آگاهان ابزار پژوهش )اعتبار( حتواییو مروایی صوری  تعیین یبرا
به داشت، محاسها  ها و همبستگی درونی پاسخپرسشنامه قابل قبولاز پایایی  که نشان 7۱۱/۰ از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر

در روستاهای  پژوهشهای ای، و به منظور رتبه بندی ابعاد و شاخصتک نمونه Tای معیشتی از آزمون هجهت تحلیل ابعاد یا سرمایهشد. 
های معیشتی از مدل تاپسیس استفاده شده است. بندی روستاها در برخورداری از سرمایهرتبهبندی و اولویتمورد مطالعه از آزمون فریدمن و 
روستاهای مورد مطالعه از روش تحلیل فضایی کریجینگ استفاده شده است. برای تحلیل  تیهای معیشبنیانجهت نمایش پراکندگی فضایی 

 .استاستفاده شده Excelو  Arc GIS، SPSSافزار ها نیز از نرمداده

 

 پژوهش ییایقلمرو جغراف

دقیقه  5درجه و  ۳7دقیقه تا  4۳درجه و  ۳6آباد و بلوکات شهرستان رودبار است که بین های بخش رحمتیکی از دهستان نام دشتویل

 ۱۳95النهار گرینویچ واقع است. براساس سرشماری سال دقیقه طول شرقی از نصف 42درجه و  49دقیقه تا  27درجه و  49عرض شمالی و 

 ۱45از  ایاز سطح در دهستان نیا یهاارتفاع سکونتگاهنفر جمعیت است.  4927روستای دارای سکنه بوده و دارای  24 شامل این دهستان

 ساکنان روستاهای این دهستان دامداری است.شغل اصلی اکثر  منطقه با توجه به کوهستانی بودن است. ریمتغ متر 74۰متر تا 

 
 نقشه موقعیت دهستان دشتویل در کشور، استان گیالن و شهرستان رودبار .۱شکل

 (۱۳95) النیسازمان برنامه و بودجه استان گ برگرفته از:
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  و بحث هاافتهی
 ،العهمطهای معیشتی در محدوده مورددر راستای بررسی وضع موجود بنیان مطالعه میدانی و همچنینآمارهای رسمی  ازنتایج بدست آمده 

، اندع شدهای واقکه اغلب نقاط روستایی در موقعیت کوهستانی و کوهپایه دهد با توجه به شرایط جغرافیایی و اینمینشان به طور کلی 
 ۳629سبک راس، دام ۱۱64۱ سنگینمین معیشت مردم منطقه بوده به طوری که تعداد دامأعنصر اصلی ت و کشاورزی دامداریهای یتفعال

صر مهم تامین معیشت انیز به عنوان عن های کشاورزی همچون زراعت و باغداریسایر فعالیتقطعه است،  24۳۱5۰ ر نیزویو ط انیماکراس، 
 های کشاورزیزمینمجموع ( ۱۳9۳) از سرشماری کشاورزی های موجودطبق اطالعات و دادهبه طوری که عه است ساکنان محدوده مورد مطال

)افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری( در  فعالیت های یاد شده به علت عدم توجیه اقتصادی است.هکتار  ۱۸۱5 دهستان دشتویل
 در جریاناست. گردشگری( در حال افزایش خدمات فروشندگی، کار روزمزد، ) های خدماتیو انجام فعالیتچند سال اخیر رو به افول بوده 

 ریال 2۰.۰۰۰.۰۰۰تا   ۱۰.۰۰۰.۰۰۰بین  هاآن مصاحبه های صورت گرفته با ساکنین روستاهای مورد مطالعه مشخص شد درآمد حدودی
ی اقتصاد سائلمطرفی  از .هستندلی دچار مشکالت عدیده ای است که با توجه به باالرفتن هزینه های جاری و مخارج زندگی از نظر ما
منطقه  زایی روستاییان، رشد اقتصاد غیرمولد و درآمداست ه شدهباعث رونق بورس بازی زمین و فروش امالک و مستغالت روستاییان منطق

ضعف شبکه برق  ودن راه های دسترسی،ضعف زیرساخت ها)نامناسب ب باتوجه به نابسامانی های موجود روبه افزایش است.از این راه 
  ست.ادر روستاهای مورد مطالعه و...( در منطقه مورد مطالعه نیز از جمله مسائل مشهود  ، کمبود امکانات رفاهیکمبود آب آشامیدنیسراسری، 

تک  Tزمون پایدار از آمعیشتو تحلیل تفاوت بین ابعاد  دشتویل دهستانهای معیشتی روستاهای مورد مطالعه جهت تحلیل بنیاندر ادامه 
 ابعاددر وضعیت نامطلوب و  ۳دارای میانگین کمتر از  ابعاد . لذااست ۳ اب برابر در این آزمون حد متوسط میانگین ای استفاده شده است.نمونه

دار است. نتایج کلی آزمون نیدرصد مع 95 آزمون در سطح اطمینان ایننتایج  همچنین در وضعیت مطلوب قرار دارند. ۳با میانگین باالتر از 
t از عدد بدست آمده به کمتر بودنبا توجه . است ۸6۳/2برابر با  های معیشتی()سرمایه برای ابعادو میانگین کل به دست آمده  ایتک نمونه 

مورد بررسی  بعاداتوجه به  با مورد مطالعه یروستاها یشتیمع یهاانیبنوضعیت کلی  توان بیان کرد کهمی تعیین شده، ثابتمیانگین مقدار 
و سرمایه  طبیعید سرمایه ابعا ای نشان داد که تک نمونه tآزمون  تحلیل میانگین عددی براساس چنیندارد. هم مطلوب قرارناوضعیت  در

 (.۳ جدول) قرار دارندیت نامطلوب عدر وضسایر ابعاد در وضعیت مطلوب و  ۱7۸/۳ و ۳۱6/۳به ترتیب با میانگین  اجتماعی

 ۳جدول

 دشتویلدهستان  تحلیل بنیان های معیشتی یبرا یاتک نمونه Tآزمون  جینتا 
 درصد 95فاصله اطمینان

 دابعا میانگین tمقدار  درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین
 کران پایین کران باال

۳۱6/۳  ۰64/۳  ۱9۰/۳  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۰27/5۰  ۳۱6/۳ طبیعیسرمایه    

9۰۱/2  6۳6/2  76۸/2  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۳95/4۱  9۰۱/2 فیزیکی سرمایه   

۱7۸/۳  7۸7/2  9۸2/2  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۱5۱/۳۰  ۱7۸/۳ یاجتماعسرمایه    

495/2  ۳52/2  424/2  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۰62/67  495/2  سرمایه انسانی 

42۳/2  ۳۰9/2  ۳66/2  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۸۱4/۸۱  42۳/2  سرمایه مالی 

۸6۳/2  6۳۰/2  746/2  ۰۰۰/۰  ۱۳2 ۰9۰/54  ۸6۳/2  جمع 

 ۳نگین ثابت:میا

 

و سهم هر یک رتبه بندی ابعاد)سرمایه های معیشتی(  برایدر این بخش ای تک نمونه Tها از طریق آزمون تفاوت میانگین بررسیپس از 
. ود داردوج داری، تفاوت معنابعاد ایرتبه نیانگیم نیبنشان می دهد  4 جدوله است. از آزمون فریدمن استفاده شددر روستاهای مورد مطالعه 

گیریم که بین سواالت است نتیجه می ۰5/۰داری تر از سطح معنیشده که کوچک ۰۰/۰برابر با  سطح معناداری به عبارت دیگر چون
در  .دار وجود دارد و از دیدگاه پاسخگویان، این سواالت از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار نیستندپرسشنامه به لحاظ اهمیت، تفاوت معنی

(، ۱۳95) و همکاران یداریقی(، سجاس۱۳9۰) یپور و احمدجمعه ستند،یمورد مطالعه برابر ن یدر روستاها یشتیمع یهاییدارا نه کهزمی نیا
 .افتندیدست  یمشابه جیدر پژوهش خود به نتا زی( ن۱۳97) و همکاران یمحمد
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 4جدول

 تاهای مورد مطالعه)سرمایه های معیشتی( در روس رتبه بندی سهم ابعاد برای فریدمن همارآ
 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر

25/۱27 4 ۰۰۰/۰ 

 

بیشترین سهم را در بین روستاهای  ۱9/4 ایبا میانگین رتبه طبیعیبندی ابعاد حاکی از آن است که بعد سرمایه نتایج بدست آمده از رتبه

نیز  فیزیکیدر جایگاه دوم و بعد سرمایه  ۰9/۳ای با میانگین رتبه اجتماعییه پس از آن بعد سرما ه اول قرار دارد.بو در رت مورد مطالعه داشته

در  ۳6/2و  42/2ای و مالی به ترتیب با میانگین رتبه انسانیدر جایگاه سوم قرار گرفته است. همچنین ابعاد سرمایه  ۰2/۳ای با میانگین رتبه

 گرفتند.ای چهارم و پنجم قراررتبه

 5جدول

 های معیشتی( در روستاهای مورد مطالعه )سرمایه رتبه بندی سهم ابعاد یبرا فریدمن آزمون جینتا 
 بعد میانگین میانگین رتبه ای حداقل حداکثر رتبه نهایی

۱ 5 ۱۱/2  ۱9/4  ۱9/۳  طبیعیسرمایه  

۳ 9/۳  9۳/۱  ۰2/۳  76/2  فیزیکیسرمایه  

2 6/4  5۸/۱  ۰9/۳  9۸/2  اجتماعیسرمایه  

4 ۳/۳  52/۱  5۱/2  42/2  انسانیسرمایه  

5 ۰2/۳  6۳/۱  ۱9/2  ۳6/2  سرمایه مالی 

بهره گرفته شد که نتیجه آزمون ها در بین روستاهای مورد مطالعه در ادامه از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی سهم هریک از شاخص
 .(4 جدول)است  رابطه معنادارکه  باتوجه به سطح معناداری بدست آمده نشان داد

 6جدول

 ها در روستاهای مورد مطالعهرتبه بندی سهم شاخص برای یدمنفر همارآ
 سطح معناداری درجه آزادی اسکوئر یکا

۳6/۱۰49 ۱5 ۰۰۰/۰ 

 

 7جدول

 رتبه بندی سهم شاخص ها در روستاها مورد مطالعه یبرا فریدمنآزمون  جیتان
 شاخص میانگین میانگین رتبه ای کمترین بیشترین رتبه نهایی

۳ ۳۸/۳  ۸۸/۱  67/۱۱  6۳/2  آب 
4 ۳ 29/2  65/۱۱  62/2  هنجار اجتماعی 

۱4 25/2  5۰/۱  ۱6/6  ۰4/2  نوآوری 
۱2 67/2  67/۱  65/6  ۰۸/2  سالمت 

۱ 4/4  4۰/2  ۸4/۱4  ۳5/۳ یاهیپوشش گ   

۱۱ ۳ ۱7/۱  ۸5/6  ۰9/2  خدمات و امکانات 
۱6 ۸۰/2  ۱ ۰9/2  4۳/۱  دسترسی به وام 
2 6/۳  2 ۰۳/۱2  7۸/2 نیزم   

۱۰ ۳ 5/۱  ۸5/6  ۱۰/2  مسکن 
9 ۳۳/۳  ۱ ۳۰/۸  25/2 یو دامدار یکشاورز نیزم، ماشین آالت   
۸ 25/۳  5/۱  2۸/9  ۳9/2 یانسجام اجتماع   

7 ۳۳/4  67/۱  57/9  4۰/2  اعتماد اجتماعی 
۱5 ۳ 2/۱  6۸/2  59/۱  درآمد و هزینه 
5 ۳ 57/۱  7۰/۱۰  5۱/2 یمشارکت اجتماع   

6 4 ۱ 4۰/۱۰  6۱/2  شبکه اجتماعی 

۱۳ ۳ ۱ 27/6  9۸/۱  مهارت 
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بیشترین سهم را در بین  ۸4/۱4ای با میانگین رتبه پوشش گیاهیها حاکی از آن است که شاخص نتایج بدست آمده از رتبه بندی شاخص
نیز با  آبشاخص در جایگاه دوم و  ۰۳/۱2ای با میانگین رتبه زمینشاخص ه اول قرار دارد. پس از آن تبو در رروستاهای مورد مطالعه داشته 

چهارم های است در رتبه به نمایش درآمده 6 همانطور که در جدولها سایر شاخصدر جایگاه سوم قرار گرفته است.  67/۱۱ای میانگین رتبه
 گرفتند. قرارتا شانزدهم 

سهم اس روستاهای مورد مطالعه براسبندی  بندی و رتبهبرای اولویتهای بدست آمده و همچنین تجزیه و تحلیل دادهدر ادامه جهت 
از لحاظ  روستای کوهستانی ۱2 نهایی بدست آمده در. نتایج از مدل تاپسیس استفاده شد ،های معیشتیبنیانداری از هریک در برخور

. شترین میزان برخورداری قرار داردبیدر جایگاه نخست  7۱/۰ های معیشتی نشان داد که روستای چلگاسر با ضریببرخورداری از سرمایه
مچنین ه اجتماعی و برخورداری از سرمایه های طبیعی بالقوه در این روستا از علل برتر بودن نسبت به سایر روستاها است. همبستگی باالی
با  های دوم و سوم قرار گرفتند. سایر روستاهای مورد بررسی همچون راجعوندر رتبه 66/۰، 6۸/۰کول و رشی با ضرایب روستاهای خاصه

در رتبه  25/۰ و مخشر ۳۱/۰ ، گنبک۳7/۰ ، الفندسرا46/۰ ، چله بر5۳/۰ه ، چر55/۰حاجی ده ، 59/۰ ، دفراز6۰/۰، استخرگاه 6۳/۰ یباضر
   .(6 جدول) های چهارم تا دوازدهم قرار دارند

 ۸ جدول

 روستاهای مورد مطالعه  براساس سهم آن از بنیان های معیشتی با استفاده از مدل تاپسیس  رتبه بندینتایج 
 روستا ضریب نهایی رتبه

7 52/۰  دفراز 

2 6۸/۰  دهحاجی 

5 59/۰  چره 

4 62/۰  راجعون 

۱ 7۱/۰  چلگاسر 

۱2 25/۰  مخشر 

۸ 4۸/۰  کولخاصه 

6 55/۰  استخرگاه 

۳ 66/۰  رشی 

9 4۱/۰  برچله 

۱۰ ۳6/۰  الفندسرا 

۱۱ 29/۰  گنبک 

 
های معیشتی و مندی از سرمایهیک از روستاها در بهره هر های آماری و مشخص شدن سهمهای بدست آمده از آزمونباتوجه به یافته

ا استفاده ب نواحی روستایی دهستان دشتویلدر سطح های معیشتی بنیان فضاییتحلیل برایدر این بخش  ،بندی روستاهای مورد مطالعهرتبه
های فضایی دهستان ساس بعد فضایی به سایر پهنهبرامطالعه روستای مورد ۱2ضرایب بدست آمده از  .شد قداما کریجینگیابی از روش دورن

طبق نتایج ست. ا مشخص شدههای معیشتی نواحی روستایی دهستان دشتویل بنیانوضعیت کلی و در نهایت دشتویل تعمیم داده شده است. 
متعادلی نبوده و پهنه  در روستاهای کوهستانی دهستان دشتویل در وضعیتهای معیشتی بنیان بدست آمده از روش درون یابی کریجینگ

این دهستان  شرقیهای قسمت این دهستان قرار گرفته عدم برخورداری را نشان می دهد. پهنه فضایی که در غربیهای فضایی که در قسمت
گ زرد هستند هایی که به رنین پهنهمناسبی قرار گرفته است. در این بهای معیشتی در وضعیت قرار گرفته است از نظر برخورداری از دارایی

این دهستان بیشتر دیده می شوند. روستاهای چلگاسر و حاجی  غربیکه باز هم در قسمت های  استنشان دهنده حد متوسطی از برخوداری 
های معیشتی دارند و روستاهای رشی، چره، اند وضعیت مساعدی در زمینه برخورداری از سرمایهده که در پهنه فضایی جنوبی واقع شده

ه، دفراز و راجعون جز روستاهای نبستا برخوردار در این پهنه محسوب می شوند. روستاهای گنبک از پهنه فضایی جنوبی و روستای استخرگا
ت روستای برخوردار و در نهایروستاهای چله بر و الفندسرا در وضعیت نیمه برخودار هستند.در وضعیت نیمهکول در پهنه فضایی شمالی خاصه

 .(2شکل برخورداری قرار گرفته است ) دممخشر در وضعیت ع
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 نقشه پراکنش فضایی سرمایه های معیشتی در بین روستاها مورد مطالعه .2شکل

 یریگجهینت

های کوهستانی واقع در دهستان دشتویل در شهرستان رودبار انجام شده های معیشتی سکونتگاهاین پژوهش با هدف تحلیل فضایی بنیان
 .است مطلوبدر وضعیت نابه طور کلی ( در دهستان مورد مطالعه های معیشتی سرمایه) ابعادای نشان داد که تک نمونه T نتایج آزمون. است

فاده در این بندی ابعاد مورد استنتایج رتبه دارند. مطلوب قراردر وضعیت  اجتماعیبعد سرمایه و  طبیعیسرمایه از بین ابعاد مورد بررسی بعد 
طبیعی در رتبه نخست و پس از آن بعد سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی از آزمون فریدمن مشخص نمود که بعد سرمایه با استفادهپژوهش 
ر دپوشش گیاهی، آب و زمین شاخص  حاکی از آن است کهمورد مطالعه توسط آزمون فریدمن نیز  هایشاخص رتبه بندینتایج  .قرار دارند

لگاسر، چبه این نتیجه شد که روستاهای منجر یت بندی روستاهای مورد مطالعه طبق مدل تاپسیس هم اولو هستند.رتبه های اول تا سوم 
 حاصل از تحلیل فضاییقرار دارند. در نهایت نتیجه و در وضعیت بهتری نسبت سایر روستاها حاجی ده و رشی در رتبه های اول تا سوم 

ای معیشتی هده از روش کریجینگ نشان دهنده وجود اختالفات فضایی در توزیع داراییهای معیشتی در روستاهای مورد مطالعه با استفابنیان
واقع  اند برخوردار هستند اما روستاهایبین روستاهای مورد مطالعه بوده است. روستاهایی که در پهنه فضایی شرق دهستان دشتویل واقع شده

برخورداری قرار دارند. که از دالیل این امر باتوجه به نتایج بدست آمده یا نیمهو  در پهنه غرب این دهستان عمدتا در وضعیت عدم برخورداری
های طبیعی و اجتماعی در این روستاها، به واسطه غنای ذخایر از آزمون ها و همچنین مطالعات میدانی می توان به مطلوبیت وجود سرمایه

تاهای سر و جمعیت باالی این روستاها نسبت به روسلی دشتویل به سمت برهطبیعی، انسجام و مشارکت اجتماعی باال، قرار گیری در مسیر اص
ع در دهستان معیشتی روستاهای کوهستانی واقتوان نتیجه گرفت که در بنیانبا توجه به آنچه بیان شد می واقع در پهنه فضایی غربی دانست.

ن محدود بود ی همچونلیدال توان بهعلل وجود این نقصان می دشتویل خال سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی وجود دارد. در بررسی
اشاره  لی(محصو)وابستگی به دام، کشاورزی محدود، اقتصاد تک ، کسب درآمد و گذران زندگی از طریق روش های سنتییشتیمع یهانهیگز

در چرخه  و چندان مساعد نبوده زین ع در کوهستانهای اتخاذ شده در راستای توسعه نواحی روستایی واقو برنامه هااستیساز طرف دیگر . کرد
ا شدت های معیشتی رها در بنیانتداوم این روند، تفاوت است. ساکنان آن موثر واقع نشدههای معیشتی زندگی و در نهایت تقویت بنیان

ریزی منطقی و سیستمی در جهت تقویت هسازد. از این رو، توجه به برنامرو میبخشیده و ماندگاری جمعیت را در این نواحی با مشکل روبه
ایدار در پیابی به معیشتاساس راهبردهای منطقی و علمی استوار باشد، جهت دست ها برهای معیشتی در این نواحی که در آن نگرشبنیان

 ناپذیر است. سطح روستاهای این دهستان، ضرورتی اجتناب

 منابع
با استفاده از روش  رانیا ییروستا داریپا شتیمع یهاو شاخص ارهایمع یبندتیو اولو یابی(. ارز۱۳97. )اهلل تیب ،یمحمود و فاطمه ،یالسیم یاسحاق

 . 2۳2-2۱7 ،(2)5 ،ییتوسعه روستا یراهبردها. یدلف
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 ،یگردشگر داریپا شتیمردم در چارچوب مع یشتیمع یها تیها و فعال ییبر دارا یاثرات گردشگر ی(. بررس۱۳9۱نرگس. ) ،ومرثیک ،محمود ،جمعه پور
 .92-7۳ ،(۱7)7 ،یگردشگر تیریمطالعات مد. ارتیز یروستا یمطالعه مورد

قات تحقی. عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل. (۱۳9۸)حیدری ساربان وکیل، عبدپور علیرضا
 .2۳-46، (54)۱9 ،کاربردی علوم جغرافیایی

آوری (. تحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب۱۳9۳منوچهر. ) ،فرج زاده اصل و مهدی ،پورطاهری ،سید محمد ،موسوی ،عبدالرضا ،رکن الدین افتخاری
 .662-6۳9(، ۳)5، های روستائی پژوهش. خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مطالعة موردی: مناطق در معرض خشکسالی استان اصفهان

 .شهیدی بنیاد مسکن انقالب اسالمی انتشارات :تهران .شالوده مکانیابی و استقرار روستاهای جدید(. ۱۳۸۸) .حسینی حاصل، صدیقه و باسسعیدی، ع
روستایی با رویکرد معیشت  قهای معیشتی در مناط دارایی طح. سنجش س(۱۳95). سماعیلفرد، ا و شکوری اهره، صادقلو، طمدالهسجاسی قیداری، ح

 .۱-2۱5 ،(۱)5، ریزی روستایی مجله پژوهش وبرنامه. (ردی: روستاهای شهرستان تایبادلعة موطام)پایدار 
 معاونت آمار و اطالعات. الن،یاستان گ ی(. سالنامه آمار۱۳95. )النیاستان گ یزریو برنامه تیریسازمان مد

های معیشت و پایداری آن ها در خانوارهای روستایی )مورد (. بررسی وضعیت سرمایه ۱۳96اسماعیل. ) ،مهدی. کرمی دهکردی ،نوری پور ،زینب ،شرفی
 .7۰-5۱ ،(2)۱۳، علوم ترویج و آموزش کشاورزی. مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا(

-79 ،(65)24 ،صفه. یررسمیغ یخانوار در سکونتگاه ها یبقا و ارتقا یبرا ی: راهبردداریپا شتی(. چارچوب مع۱۳9۳. )صطفیم ،ییو شمسا ظفرم ،یصراف
94 . 

 مشهد. ،چاپ دوم. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی .برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران( ۱۳۸4) مطیعی لنگرودی، سید حسن.
مهاجران به روستاها (. تأثیر بازگشت ۱۳9۰بهمن. ) ،صحنه ،عبدالحمید ،نظری ،محمد رضا ،رضوانی ،مجتبی ،قدیری معصوم ،سیدحسن ،ی لنگرودیعمطی

 .۸4-67 ،(4) 7۸، های جغرافیای انسانی پژوهش (.قالی موردی: شهرستان آقمطالعه) بود معیشت ساکناندر به
 .مرکز آمار ایران: تهران .۱۳95 سرشماری نفوس و مسکن، شهرستان رودبار در سال (.۱۳95). مرکز آمار ایران

 ،یورزو آموزش کشا جیعلوم تروکشاورزان استان کرمانشاه.  دگاهیاز د ییروستا داریپا تشیمؤثر بر مع یهاسازه .(۱۳94) .وشیدار ،یاتیو ح هیمرض ،ینوروز
۱۱(۱)،۱27-۱44. 
انتظام (. یشهروندان تهران نیدر آن )مطالعه در ب تیاحساس امن گاهیو جا یاز زندگ تیرضا ی(. بررس۱۳۸۸. )ضار ،یشال یو صفر فرعج ،یبیهزارجر
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