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 چکیده

بانا   هاایتفعالیا و هااپروژه ترشیاست که ب نیاز ا یحاک هایبررسامروزه نتایج 

جهان سوم  یکشورهانواحی روستایی در اقتصادی  بخشینوعت یکه در راستا یجهان

کاه باوده اساتچ ارا یزراعاریغ یدرآماهها ساازیانجام داده است، در جهت متنوع

در  یعایطب طیمح یرپذیبیآس زیگسترش و ن تیبه علت محهود یزراع هایتیفعال

 یادیتوان ز هار،یبا اصول توسعة پا یطیشرا نیعهم تطابق انبه آن و  شارصورت ف

 بخشیتنوعبر  مؤثررسی عوامل ههف از این تحقیق، بر نهارنه. بخشیتنوعدر جهت 

روستاهای مرزی شهرستان مریوان و های اقتصادی در روستاهای مرزی است فعالیت

کاربردی و روش  ،از نظر ههفتحقیق  . اینموردی انتخاب شهه است ةعنوان نمونبه

آماری، روستاهای شهرستان  ةجامع ،تحلیلی است. در این تحقیق -انجام آن توصیفی

المللی عارا  باا کیلومتری از مرز بین 98 ةباشه. روستاهای واقع در فاصلمریوان می
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عنوان نمونه در نظر گرفته شه که بار اساا  ها از مرز، بهثیرپذیری بالای آنأتوجه ت

شاهه بنهیگیری طبقهعنوان روستاهای نمونه از طریق نمونهوستا بهر n ،92فرمول

از فرماول کاوکران  ها انتخاب شه. جهت تعیین تعهاد خانوارهاای نموناهاز میان آن

نامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیاع رسشپبراسا  آن، استفاده شه که 

نمودارهااای توصاایفی و از بااه منظااور بررساای و تجزیااه و تحلیاال اطلاعااات،  شااه.

 یساازدر متناوعثر ؤما. عوامال اساتفاده شاه هاای تای اساتیودنت، فریاهمنآزمون

 یمارز تیاو موقع یعیطب ،یاجتماع ،یاقتصاد ةدر اهار دست ،یاقتصاد یهاتیفعال

 89/9 ، 80/8، /99/8ا برابر ب بیبه ترت فو عوامل  یرتبه برا نیانگیم. شه یبنهطبقه

های محیطی و موقعیات مارزی مل اجتماعی، اقتصادی، توانعوا .بهست آمه 01/8و 

هاای هاا، تاوانکه از باین آن داشتهثیر أهای اقتصادی منطقه تسازی فعالیتدر متنوع

محیطی و موقعیت مرزی بیش از ساایر عوامال وعوامال اقتصاادی و اجتمااعی  در 

 روستایی منطقه نقش دارنه. سازی اقتصادمتنوع

 مریوان.مرز،  بخشی،تنوع ،اقتصاد روستایی، پایهار روستایی ةتوسع :هاکلیدواژه

 مقدمه .4

 تأکیاه اریروساتاها بسا یاقتصااد یهااتیافعال یساازبر متنوع هار،یپا شتیمع کردیدر رو

بااه  هنیتنااوع بخشاا  8، ص. 8882دی داف ای دی،  و 8، ص. 8898، 9وااتااهیما شااودیماا

 یهااناهیگز یدارا ییاست که خانوار روساتا شهه فیتعر ینهیعنوان فرابه انییروستا شتیمع

هساتنه. متناوع باودن  یزنهگ تیفیک بودجهت به ،یو درآمه یاقتصاد یهاتیاز فعال یمختلف

 یهاریافقار، منجار باه پا یعنیچ ییروستا ةتوسع یروستا با رفع مانع اصل یاقتصاد یهاتیفعال

را در مواجاه باا  انییروساتا رشاتیب یآورو تااب یریپذاراکه انعطاف چشودیم یینظام روستا

 یدارد. باه طاور کلا هباه همارا یعایو طب یاجتمااع ،یاقتصااد یو فشارها یناگهان یرونهها

و  هاریناپا طیشرا رییرا جهت تغ یشتریب یهاها و امکاننهیزم ،ییبه اقتصاد روستا هنیبخشتنوع

 . 0 ، ص.9111، 8یسوالا آوردیفرصت هاا فاراهم ما شیو افزا هاریپا طیدر حال زوال با شرا

                                                 
1. Chandima & DFID 

2. Ellis 
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 یانساان ةتوسع کردیرو یاصل اساس ریبه اقتصاد روستاها در واقع حرکت در مس هنیبخش تنوع

 شاودیهاا خاتم ماآن یو توانمناه انییقهرت انتخاب روستا یو آزاد شیاراکه به افزا چاست

 تیوضاع نکاهیا یاصال لیامعتقه اسات کاه دل ، 8898و 8نگتنیبب  .80 .، ص8899، 9ومور 

در  شاانیهایایها در دفاع و حفظ داراآن ییاست، عهم توانا یدر سطح نازل انییروستا یشتیمع

، 9وکارا  امرار معاش اسات هیمنابع جه جادیامر مستلزم تهارک و ا نیاها است و برابر بحران

ساز جلب مشاارکت نهیو منافع حاصل از آن، زم ییاقتصاد روستا یسازمتنوع . 3 ، ص. 8899

 ،یاسایس یهااو مشارکت ستیز طیدر ارتباط با حفاظت از مح یمردم محل یریپذتیو مسئول

فقار  ،یدر کنار رفاع فقار اقتصااد ،بیترت نیهو ب شودیمهت و بلنهمهت مدر کوتاه یاجتماع

، ص. 9911 نقال از محماهی و شاهبازی، ،8، ص. 8888، 0ووارن رودیما نیهم از ب یفرهنگ

ششام  ةبه برنام یبه لحاظ اسناد ییاقتصاد روستا یسازوعمتن یهااستیس ةنیشیگراه پ . 902

اول و دوم  یهاارناماهتوان در بیمذکور را م یهااستیآثار س کنیگردد، ل یقبل از انقلاب بر م

باا توجاه باه  انییدرآماه روساتا ینساب شیکاه افازا ینماود، باه نحاو یابیپس از انقلاب رد

از  یکایرا  یرکشاورزیغ یهابخش ةبر توسع کیهتأبا  ییدر مناطق روستا یاقتصاد یسازمتنوع

  .998، ص. 9911 ،، ولاایی و منااافی آ رزادهمیکارومهام خاود قاارار داده اسات  یهاابرناماه

حاصل از آن و نهاشتن منابع  یو درآمهها یبر کشاورز هیشه یکشور به علت اتکا یروستاها

هساتنه. بخاش  یریپاذبیو آسا فیاقتصااد ضاع یدارا ،یاز کشاورز ریغ یو درآمه یاشتغال

 یدرآماه شیها، امکان افازانیبودن مقهار زم شیافزا رقابلیو غ تیبه علت محهود یکشاورز

هاا و باا توجاه باه تاوان گرید یکردن منابع درآمه هایجو جهت پونهارد و لذا جست یانهان

تاوان  شیافازا یبارا ییبه اقتصاد روستا یاقتصاد یبخشوانع هر منطقه از کشور، جهت تنوعم

 رساهیباه نظار ما یضرور ،ییتاروس تیجمع یهاریپا یروستا و به عبارت تیداشت جمعنگه

  .22، ص. 9919 رضوانی،و  نیا، شایان، طیبوعنابستانی

                                                 
1. Morse 

2  . Bingten 

3  . Krug 

4  . Warren 
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روبارو باوده اسات،  یادیاز یهااتیاباا محروم رباازیکشور که از د یاز مناطق مرز یکی

آن تااکنون  یمارز یروساتاهاشهرساتان،  نیاباودن ا یاست. به علت مارز وانیشهرستان مر

و...   یاسایس ،یواقتصااد یدر اناواع مختلفا راتیثأت نیانه. ارفتهیرا از مرز پذ یمختلف راتیثأت

روز  ،ییجوان روساتا یروین ۀروزمر شیفزاو ا تیبه علت رشه جمع این مناطقبوده است. در 

باار تکفال،  شیافازاباه علات  گریافزوده شهه و از طرف د ییروستا کارانیب زانیبه روز بر م

 انییلاذا روساتا چاست نییپا اریها، بستیمورد نظر در فعال ۀمحهود انییروستا یدرآمهها زانیم

و مشاکلات  تیخاود براساا  وضاع یهااساکونتگاه تیمحهوده، از موقع نیقرار گرفته در ا

 نیادر ا زیدولت ن استیانه. تنها سدر قااا  پرداخته تیکرده و به فعال ییعقلا ۀاستفادموجود، 

 انییروساتا نیاا یبارا یو جاان یمختلف مال هاتیتهه جادیمرز و ا یکیزیصرفاً انسهاد ف ان،یم

 یراهکارهاا افتنیا یالاذا جساتجو بارچ باوده اسات یو عهم داشتن شغل و درآمه کااف ریفق

و  تیااجمع یهاریاامحاهوده در جهاات پا نیااا انییاشااتغال و درآماه روسااتا یباارا نیگزیجاا

 کاردیراساتا رو نیارساه. در ایباه نظار ما یشهت ضاروره مانهه، ب یاقب تیداشت جمعنگه

 یهاااز ساازمان یاریکاه بسا هیمف یعنوان راهکاربه ییاقتصاد روستا یهاتیفعال یسازمتنوع

 نیاکااهش اثارات ا یپردازان توسعه در راساتاهیو اغلب نظر یاز جمله بان  جهان یالمللنیب

 تیابا فعال ینیگزیدارنه، در جهت جا تأکیهبر آن  هاریاپ ةتوسع یساختار و در ااراوب الگو

 یدر روستاها یاقتصاد یهابخش گرینمودن د فعال زیو ن افتهیشهت کاهش ه قااا  کالا که ب

شاهه در جهات ارائاه یهاایاستراتژ نیتراز مهم یکی کردیرو نیشود. ایم شنهادیمنطقه پ نیا

بار  یو اجتمااع یاقتصااد ،یطایعااد مختلاف محدر اب یهاریااز ناپا یناش یکاهش اثرات منف

قاااا   یمنف راتیثأاست. با توجه به ت هاریپا ةتوسع یو در ااراوب الگو ییروستا یفضاها

با توجاه باه عاهم تناوع در  زیبر کل کشور و ن زیشهرستان و ن نیا یمرز یستاهابر اقتصاد رو

 ةاهش قاااا  و ارائاشهرساتان، در جهات کا نیاا ییسااکنان روساتا یاقتصااد یهااتیفعال

منطقاه،  نیاا ییروساتا نادرآمه و اشتغال ساکن شیافزا یآن و در کنار آن، برا یبرا ینیگزیجا

 چارائاه شاهه اساتجهت رفع یا تعهیل این مشکلات  یاقتصاد یهاتیفعال یسازراهبرد متنوع

 یهااتیافعال یساازدر متناوع ماؤثرعوامل  نیترمهم لیو تحل ییشناسا ق،یتحق نیههف الذا 

 است. مریوان شهرستان یمرز یدر روستاها یاقتصاد
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 تحقیق پیشینۀ .2

متناوع  یکاه در راساتا یبان  جهاان یهاتیها و فعالپروژه شتریاست که ب نیاز ا یها حاکیبررس

باوده  یرزراعایغ یدرآماهها یساازجهان سوم انجام داده است، در جهت متنوع یدر کشورها یساز

در  یعایطب طیمحا یریپاذبیآسا زینگسترش و  تیبه علت محهود یزراع یهاتیارا که فعالچ است

در جهات متناوع  یادیاتوان ز هار،یپاة توسعبا اصول  یطیشرا نیصورت فشار به آن و عهم تطابق ان

 نهارنه. یساز

بار  یمارز تیاموقع ریتاأث یابیاارز»در پژوهش خود با عناوان  ، 9088و امینی و همکاران

بَام پشات از  یبخاش مارز ییمورد مطالعه: مناطق روستا ،ییروستا یتوسعه در نواح یهاریپا

 یدرصاه از روساتاها 20 یافتگیسطح توسعهبه این نتیجه رسیهنه که « توابع شهرستان سراوان

 شاتیکاه در مع یباا وجاود نقاش پررنگا یمورد مطالعه متوسط و کمتر بوده و اقتصاد مارز

به علاوه، انجاام  روستاها نهاشته است. ةتوسعدر  یریمورد مطالعه داشته، تأث ةجامع یخانوارها

داشاته  یریپاذمبادله و دساتر  تیبا امن یکوسدار معیمعن ةرابط یمرز یاقتصاد یهاتیفعال

در  یاقتصااد ةتوساع یهاا و تنگناهااااالش»در پژوهش خود با عناوان  ، 9912و نجفی کانیاست. 

نقااط ضاعف و  ،«هرساتان گنباهکاوو بارون ش یبخاش داشال یمورد: روساتاها ،ییروستا ینواح

در اهاار دساته وعامال  ماورد مطالعاه را منطقاة در روساتاهای مارزی  اقتصادیتوسعة ی هااالش

 یهااااالش بیاباه ترترا  یمارز یروستاها یاقتصاد ةتوسعاالش  نیتر. مهمکرده است یبنهطبقه

کال  انسیادرصه از وار 91/20که مجموعاً تحلیل کرده  یرساختیو ز یاجتماع ،ینهاد ،یطیمحستیز

 یساازنقاش متناوع»خاود باا عناوان مقالاة در ،  9912و ، یوسافی و حمازه زادهبهاره. کنیم نییرا تب

باه ایان نتیجاه « خانقاه مهابااد ی:روستا یمورد ةنمون ،ییروستا هاریپا ةتوسعدر  یاقتصاد یهاتیفعال

در اقتصااد روساتایی  هتوانا، میخانقاه یاها در روستو تنوع آن یتجار یفضاهاانه که با وجود رسیهه

 ، کرمشااهی وشاایانتقهیسای گردد. لیخانقاه تبه یروستا یهاریپا یبرا یهیبه کلتنوع ایجاد کرده و 

باه  یابیدر دسات یاقتصاد یهاتیفعال یسازمتنوع کردیرو یابیارز»در پژوهش خود با عنوان ،  9910و

کاه باه ایان نتیجاه رسایهنه « شاهرشهرستان دره یرکزبخش م یمورد ةمطالع ییروستا هاریپا ةتوسع

 جاهیهاا و در نتساکونتگاه یهاریاتواناه پایما ییروساتا یدر نواح یاقتصاد یهاتیفعال یسازمتنوع

باا عناوان در پژوهش خود  ، 9911و ، احمهی و فاضل نیاتوکلی کنه. تیرا تقو ییروستا هاریپا ةتوسع
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نشاان  ، « شهرساتان سردشات ی: روساتاهایماورد یوبررس ییروستا شتیبر معثر ؤمعوامل  لیحلت»

و  یبه ناوار مارز یکینزد ،یسطح آموزش یدسترس ن،یزم بیهماننه ش ییایعوامل جغراف نیب نه کهداد

 یرا بارا یخاصا یشتیمع یوجود دارد که الگو یمعنادار ةرابطمنطقه  مرزی انییروستا شتیمع یالگو

و  میاشاتغال مساتق جادیباعث ا نیهمچن یمرز یهابازاراه تیکرده است. فعال جادیمنطقه ا یروستاها

کاه ساهم اشاتغال  ههیاگرد نانیو ...  مرزنشا یریباارگ اتیوحمل و نقل بار و مسافر، عمل میرمستقیغ

در  ، 9911و ، ولاایی و مناافی آ رزاده میکار باشاه.یما میاز اشتغال مساتق شتریبه مراتب ب میرمستقیغ

: دهساتان یماورد ةمطالعو ییاقتصاد روستا یهاریها در پاتیبه فعال یبخشوعنقش تن»با عنوان  یامقاله

 یهااتیاباه فعال یبخشااناه کاه تناوعههیرسا جهینت نیبه ا«  انهوآبیشهرستان م ،یانیمرحمت آباد م

کاار و  تیجهات بهباود وضاع زهیاانگ غال،اشت یهانهیزم ،یشغل یهافرصت شیموجب افزا یاقتصاد

، صاادقلو و یهاریاق یسجاسا اسات. ههیاگرد ییروستا یهاو کاهش مهاجرت یگذارهیسرما شیافزا

باا  ییدر منااطق روساتا یشتیمع یهاییسنجش سطح دارا»با عنوان  یادر مقاله ، 9911و شکوری فرد

گرفتناه کاه ساهم  جاهینت « باادیشهرساتان تا ی: روساتاهایماورد ةمطالعاو هاریاپا شاتیمع کردیرو

اسات.  شاتریماورد مطالعاه ب یروساتاها نیهاا در بایایدارا ریباا ساا سهیدر مقا یاجتماع یهاییدارا

روساتا باشاه.  یفعال انساان یرویبر مهاجرت ن یآخر قرار گرفته تا نشان ةرتبدر  زین یانسان یهاییدارا

اناهک  یهاایایسطح دارا یاست که دارا ییاقتصاد روستاها یسازمتنوع زیپژوهش ن شنهادیپ نیترممه

 یو دهکارد یمایکر باشاه. یماها ها و حفظ آنییدارا نیا یریبکارگ ةنیزمتلاش در  نیبوده و همچن

 ةمطالعاو ییروساتا شاتیمع یساازاز مراتع و لزوم متناوع یبرداربهره»با عنوان  یدر پژوهش ، 9910و

پارورش زنباور عسال و  ،یزنبوردار ،یدارانه که باغههیرس جهینت نیبه ا« : شهرستان ماهنشان یمورد

 یهااتیافعال کمالم ایاو  نیگزیجاا یراهکارهاا ان،ییروستا جیآموزش و ترو قیاز طر یپروریآبز

 افاتیباشاه و رهیمورد مطالعاه ما ةمنطق انییروستا شتیها و معییسطح دارا یارتقا یبرا یدامپرور

 اسات. یعیو طب یشتیمع یهاهیاز ههر رفت سرما یریو جلوگ یعیکاهش فشار بر منابع طب زیامر ن نیا

 هاریاپا شاتیدر مع یپاروریآباز گااهیجا یابیاباه ارز یدر پژوهشا ، 9919زاده و فیو شر یشهرک

 یاناهکارکرد یکاه کشااورز دههیها نشان مپژوهش آن جینتا .شهرستان زاههان پرداختنه انییروستا

 یو مااد یانساان ،یاجتمااع یهاایایدارا شیو افازا یهاریاموجاب پا ،یپروریبر آبز یو متنوع مبتن
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باه  هنیبخشا کشاورزان شهه اسات و در واقاع تناوع ریبا سا سهیپرور در مقایکشاورزان آبز یشتیمع

 را به دنبال داشته است. انییروستا شتیبهبود سطح مع ،یکشاورز یهاتیفعال

خارده مالکاان پاس از »در پژوهش خود با عنوان  ، 8889و9، بوتنارنکو، ماسوتی و ویتواریپیرا 

باه  «یمولاهاو هایدر روساتا یشتیمع یهاراهبرد ،بخشیو تنوع یکشاورزدر  ینیکارآفر نیب یشورو

بخشی باه اخیر تمایل به تنوعدهة دهقانان و کشاورزان کارآفرین در دو  ةاین نتیجه رسیهنه که دو دست

تجارت تماام وقات مناساب   یرا به  یکشاورزهایشان در خارج از مزرعه دارنه ودهقانان  و فعالیت

عوامال »خاود باا عناوان مقالة در   ،8888و 8، علی و خلیلممون وکشاورزان کارآفرین . انههدکر لیتبه

کاه باه ایان نتیجاه رسایهنه  «پاکساتان لیمساتعه سا یدرآمه در روستاها بخشی بهتنوع ۀکننه نییتع

رد ما یاعضاا یکه تحت سرپرسات ییهااز درآمه دارنه و آن ینسبتاً بالاتر یکه تعهاد اعضا ییخانوارها

 ییهاادر خاانواده ،همچناینهستنه.  تریدرآمه متنوع یدارا ادیکرده قرار دارنه، به احتمال زلیتحص ای

 یشاتریکرده قرار دارناه، تناوع بلیمسن تحص یکرده و اعضالیپسر تحص یاعضا یکه تحت سرپرست

در پاژوهش خاود  ، 8888و 9، داگونگا و اهیکپورآبیام .نکرده وجود داردلیتحص یهانسبت به خانواده

آن بار رفااه کشااورزان  یاماههای: پییروساتاهای غیرزراعی در فعالیت یدرآمهسازی تنوعم»با عنوان 

کاه تناوع درآماه در به این نتیجه رسیهنه کاه « در غنا یکشاورزهای یفناور بکارگیریخرده مال  و 

دهه و به سود قابال توجاه یم شی  را افزایکشاورز یوفناور Zai -یفناور بکارگیریمزرعه، احتمال 

و  یکشااورز جیخهمات تارو یهاتیکه فعالنه کنیم شنهادیپ هاآن، نیکنه. بنابرایکم  م یرفاه خانگ

 یرکشااورزیهاا باعاث تناوع درآماه غآن رایزچ ابهی شی  افزاFBOو یمستقر در کشاورز یهاسازمان

 شی  و رفااه خانوارهاا افازاZaiو یوربهاره شیافازا یهایورادر فن یگذارهیسرما جهیشونه، در نتیم

محصاولات در  یساازاقتصااد متناوع لیو تحل هیتجز» ، در پژوهشی با عنوان 8890و 0نگوین .ابهییم

 افتاهی شیافازا یبازده کمی، به این نتیجه رسیه که ورود ةفاصلتابع   یبا استفاده از « تنامیو یروستاها

بارنج باعاث  هیاتول شی، افازانیاشهود است. علاوه بر ام تنامیمحصولات متعهد و هیدر تول ا یدر مق

 نیبا یقابال تاوجه یشود. مکمل خروجیمحصولات م ریسا هیتول یها براکم از نهاده ۀاستفادکاهش 

                                                 
1  . Piras, Botnarenco, Masotti, Vittuari 

2  . Memon, Ali, Khalil 

3  . Abbeam, Dagunga, Ehiakpor 

4. Negvin  



 ششمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       983

 

،  8898و 9، فاونییر و یانا . دمورگرثیر تنوع در کشت تأو شودیم افتیمحصولات  ریبرنج و سا هیتول

از  ی: شاواههیدرآماه یبخشاتناوع یدر راساتا ییروستا یرهاخانوا ماتیتصم»با عنوان  یقیدر تحق

 یرا از عوامال اصال سان و تیجنسا ه،یسارما ن،یباه زما یدسترسا، «نیشهرستان در شمال اا  ی

 داننه.یمنطقه م نیدر ا شانیدرآمهها یسازمتنوع یبرا ییساکنان روستا یریگمیتصم

 تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 4. 3

تحلیلای  -کاربردی و روش انجام آن توصایفیاز نوع تحقیقات ههف،  این تحقیق براسا 

هاای در تناوع فعالیاتثر ؤماتارین عوامال مهم تحلیل ههف از این تحقیق، شناسایی واست. 

آمااری ایان تحقیاق، روساتاهای  ةجامع مریوان است.اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان 

ماورد مطالعاه و مراجعاه  ةمنطقهای میهانی در باشه که با توجه به بررسیشهرستان مریوان می

ثیرات أثیرات مارز و تاأبه مرزهای کشور عرا  و نیز مطالعات قبلی نگارنهه مبنی بار میازان تا

هاای قااا  بر روستاهای شهرستان مریوان و همچنین با توجاه باه یکهسات نباودن دهساتان

ها از مرز، مشخص شه که ذیری آنثیرپأشهرستان مریوان از نظر رابطه با مرز و یکسان نبودن ت

کیلومتری مرز عرا ، اشمگیر باوده  98 ةفاصلثیرات در روستاهای قرار گرفته در أمیزان این ت

و به نوعی از این فاصله به بعه با توجه به افزایش فاصله و کاهش دسترسی روستاییان به مرز، 

شاهه در ن، روساتاهای واقاعلذا از میاان روساتاهای شهرساتا چثیرات مرز بسیار کم می شودأت

عنوان نمونه در نظر گرفتاه شاه. ایان محاهوده المللی عرا ، بهکیلومتری از مرز بین 98 ةفاصل

ومرکاز آماار  نفار اسات 83119خانوار و  1391روستای مسکونی و جمعیت آن نیز  08دارای 

کیلاومتری  98 ةفاصلگرفته در ، نمایانگر موقعیت روستاهای قرار9 ۀشمار . شکل 9921، ایران

 باشه.از مرز می
 

 

                                                 
1. Demurger, Fournier and Yang 



 980                                      ... در یاقتصاد یبر تنوع بخش مؤثرعوامل  لیتحلسال نوزدهم                                  

 

 
کیلومتری از مرز عراق در شهرستان  41 ۀفاصلگرفته در موقعیت روستاهای قرار ۀنقش -4شکل 

 مریوان 
 9911، گان: نگارنهمأخذ

 

 03شاامل  ،المللای عارا کیلاومتری از مارز باین 98 ةفاصلگرفته در تعهاد روستاهای قرار

باشاه. پاس نفر می 93089خانوار و  9101روستاها، روستای مسکونی است. جمعیت کل این 

-روساتا ، نموناه 03کیلومتری از مارز و 98 ةفاصلکردن روستاهای قرار گرفته در  از مشخص

، و باا ضاریب nمحاسبات در فرمول به شود. با توجه میشروع گیری از میان این روستاها 

تخاب عنوان نمونه انروستا به 92روستا،  03از بین  92/8دقت 

 شهنه.
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شاه. انتخااب آباادی   03کل و ةجامعروستای نمونه از  92 ،شهن حجم نمونهبا مشخص  

انتخااب  کشایروش قرعاهبه طور تصاادفی و باا  نمونههای پس از تعیین حجم نمونه، آبادی

استفاده شه و با توجه به نظرات مرتبط ها از نظرات کارشناسان نامهجهت روایی پرسش شهنه.

نامه، ابتاها جهت پایایی پرسش ،ها صورت گرفت. همچنیننامهها، اصلاحات لازم در پرسشآن

ی مورد مطالعه توزیع و تکمیال ها در روستاهاآزمون میان نمونهنامه به صورت پیشرسشپ 91

. برای آزمون آلفای کرونباخ بهست آماه 8703در نهایت پس از انجام اصلاحات لازم، عهد  .شه

ابتها تعهاد خانوارهاای  ،بهست آمه. بر این اسا  998ها، مول کوکران تعهاد نمونهبراسا  فر

ها بین هر ی  از روساتاهای نموناه باا توجاه باه و سپس تعهاد نمونه شه هر روستا مشخص

ود، جهات باها بسایار کمتار ها توزیع شه. البته در روستاهایی که تعهاد نمونهتعهاد خانوار آن

خانوار افزایش داده شه. در نهایت  990به ها نان و دقت تحقیق، تعهاد نمونهافزایش میزان اطمی

به منظاور بررسای . ارائه شه 9ها محاسبه و در جهول برای تمام روستاهای نمونه، تعهاد نمونه

، Excelو SPSSافازار از نرم تی استیودنت، فریهمن واز آزمون ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات،

 استفاده شهه است.  تحقیقال ؤسگویی به در راستای پاسخ
 

 کل ۀها از هر روستا و نمونتعداد نمونهروستاهای نمونه،  -4جدول 
 9913های تحقیق، : یافتهمأخذ

 اصلاح شده ۀنمون تعداد نمونه تعداد خانوار و درصد روستا ردیف

 98 2 درصه  870و 09 قامیشله 9
 98 2 درصه  873و 08 محمهه 8
 98 2 درصه  870و 09 بناواله 9
 99 99 درصه  970و 38 میرآباد 0
 99 99 درصه  970و 19 کانی سفیه 1
 98 2 درصه  871و 09 گویله 3
 98 0 درصه  970و 88 هانه شیخان 0
 93 93 درصه  179و 28 خاو 2
 98 2 درصه  873و 08 خانم کن 1
 98 2 درصه  870و 90 بایوه 98
 99 99 درصه  079و 08 دره وران 99
 92 92 درصه  9870و 912 برده رشه 98
 89 89 درصه  071و 988 بیلو 99
 1 971 درصه  871و 2 احمهآباد 90
 1 971 درصه  871و 0 خانم شیخان 91



 981                                      ... در یاقتصاد یبر تنوع بخش مؤثرعوامل  لیتحلسال نوزدهم                                  

 

 اصلاح شده ۀنمون تعداد نمونه تعداد خانوار و درصد روستا ردیف

 99 99 درصه  98و 939 سیاناو 93
 19 19 درصه  90و 809 ساوجی 90
 12 12 درصه  9270و 988 سردوش 92
 990 998 9388 روستا 92 جمع

 

 مبانی نظری تحقیق .1

 تارینمهم از یکی پایهار روستایی است کهتوسعة سازی یکی از رویکردهای رویکرد متنوع

 مختلاف ابعااد در ناپایاهاری از ناشای منفای اثارات کااهش جهت در شههارائه هایاستراتژی

. است پایهارتوسعة  الگوی ااراوب در و روستایی فضاهای بر اجتماعی و اقتصادی محیطی،

 از یکای تناوع، وجاود پایاهار،توساعة  و روساتایی اقتصااد پایهارساازی بارای نظریه این در

 سااختارهای پایاهاری و ثباات اصال، ایان رعایات و شاهه قلمهاد مختلف جوامع ضروریات

 . 19 ، ص.9919 ،نیا، شایان و رضوانی، طیبعنابستانیو نمود خواهه تسهیل را اقتصادی

 بعاه ساه در پایاهارتوسعة  به دستیابی در روستایی اقتصاد هایالیتفع سازیمتنوع ثیراتأت

محیطی معمولااً گفتاه مای شاود کاه است. در بعه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیزیست

زیرا این افراد در موقعیات اساتفاده از چ محیطی هستنهترین علت تخریب زیستافراد فقیر، مهم

زیارا عوامال اجتمااعی، اقتصاادی و دماوگرافی در ایان چ منابع طبیعی به شکل پایهار نیساتنه

 دهه که موجب تخریب بیشتر مای شاودنواحی، فقرا را به سمت منابع محیط زیستی سو  می

عقیهه بر این اسات کاه فقار روساتایی موجاب تخریاب محایط  . 998، ص. 8889، 9ومادولو

پاذیری بیشاتر فقارای شود و تخریب محیط نیز مجهداً منجر به آسیبزیست از سوی فقرا می

های ضاعیف شهه و کیفیتهای تخریبزیرا اکوسیستمچ روستایی و فقیرترشهن آنان خواهه شه

، ص. 8880، وهنجسهیج  شونههای معیشتی ارزشمنه میمنابع طبیعی، مانع اجرای استراتژی

لذا تخریب محیط زیست ممکن است منجر به تشهیه فقر شود کاه دور باطال فقار باا  . 991

های زمانی کوتاهی هستنه، عنوان افرادی که دارای افقکنه و فقرا بهفقر را تکمیل می ةراینه تلف

منافع آتی ناشی از حفاظت را فهای ضرورت معیشت و اجتنااب خاود از گرسانگی در زماان 

، داویاس، جانوساکی، لااو و  . برایات1، ص. 9922وفروزانی و کشااورز،  حال خواهنه نمود
                                                 
1. Madulu 
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یافته و در حال توسعه بررسی نموده و با استراتژی را برای کشورهای توسعه سوابق اینپیر  

درصه کل درآماه خاود  98-91یافته، اشاره به اینکه خانوارهای روستایی در کشورهای توسعه

هاا باا ساطوا بالااتر مثبتی میان تنوع فعالیترابطة مین می کننه، أرا از منابع خارج از مزرعه ت

های کشاورزی، درآمه، ساطح آماوزش، وری بالاتر در فعالیتوستایی، بهرهدرآمه خانوارهای ر

هاای ایجادشاهه توساط ها و خهمات، خهمات سازمانی، فرصتکیفیت دسترسی به زیرساخت

وبرایات،  اناهای و ملی و دسترسی به اعتبارات و خهمات مالی یافتاههای محلی، منطقهسیاست

    .89ص.  ،8888 ،9داویس، جانوسکی، لاو و پیر 

 مختلفای طار  از را روستایی مناطق در توسعه فراینه پایهاری تواننهمی متنوع هایفعالیت

 روی بار فشاار و کشااورزی زماین برای تقاضا ها،فعالیت این آنکه اول. دهنه قرار ثیرأت تحت

 گسساتن در توانناهمای هااییفعالیات انین نتیجه در. دهنهمی کاهش فقیر مناطق در را زمین

 داشاته یمؤثر نقش اکولوژیکی تخریب زمین و از حه از بیش برداریبهره فقر، معیوبارخة 

 کال درآماه اشامگیری طاور باه تواننهمی هابخش این از حاصل درآمههای آنکه دوم. باشنه

 کشااورزی هایفعالیت در گذاریسرمایه ظرفیت آن تبع به و دهنه افزایش را روستایی خانوار

 و شاودمای روستاییان درآمهی ثباتی بی تعهیل موجب درآمهها اینگونه ،همچنین. ببرنه بالا را

 ساوم. دهاهمی را ریس  با مأتو مفیه، کشاورزی هایتکنولوژی برخی اقتبا  توانایی هاآن به

 غاذایی امنیات در را مهمی نقش که است انهازپس برای منبع ی  اغلب درآمهها اینگونه آنکه

 غیار هاایفعالیات در شارکت طریاق از درآمهشاان باه کاه روساتایی ایخانواره. کنهمی ایفا

 کنناهمی پیها منفی یاهشوک بر غلبه برای بیشتری ًًتوانایی معمولا بخشنه،می تنوع کشاورزی

باا ایان   .80و89 ، صاص.9910و جاوان،  نقال از یاساوری  930، ص. 9920 ازکیاوایمانی،و

بخشی به اقتصاد روساتایی در ناواحی زی با تنوعساتوان گفت که رویکرد متنوعتوضیحات می

هاای ایان منااطق، موجاب افازایش درآماه، ها و تاوانمرزی، ضمن به بالفعل رسانهن قابلیت

پایاهار روساتایی توساعة آوری اجتماعی و در نهایت اشتغال، حفظ محیط زیست، تقویت تاب

عنوان رویکرد بهسازی متنوعلذا در این تحقیق، رویکرد چ در نواحی روستایی مرزی خواهه شه

 .ه استنواحی روستایی مرزی مطرا شهبرای  پیشنهادی

                                                 
1. Bright, Davis, Janowski, Low & Pearce 
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 تحقیقهای یافته .5

 گویانهای پاسخویژگی. 4. 5

دهناهگان، لاذا بیشاتر پاساخ چنفر نیاز زن هساتنه 90نفر مرد و  990گو، پاسخ 990از میان 

سال و بیشاترین آن  91دهنهگان برابر با کمترین سن پاسخ درصه  مرد هستنه. همچنین 1/10و

باشه. سطح ساواد بیشاتر سال می 99/09دهنهگان برابر با سال و  متوسط سن پاسخ 29برابر با 

ت دانشگاهی باشه و کمترین میزان را تحصیلادرصه  مقطع راهنمایی می 2/93دهنهگان وپاسخ

و اقتصاد سااکنان ایان منطقاه باا عهم تنوع در اشتغال  ،همچنین. ههددرصه تشکیل می 879با 

 مشهود است. ، کاملا8ۀ شمارتوجه به جهول 
 

 دهندگان به تفکیك شغلتعداد و درصد پاسخ -2جدول 
 9911، های تحقیقیافته :مأخذ

 فراوانی درصد فراوانی شغل

 28/8 800 کشاورزی
 8/99 00 خهماتی

 1/0 91 قااا  
 9/8 9 بیکار
 988/8 990 مجموع

 

 های تجاری غیررسمی)قاچاق(میزان وابستگی به فعالیت .2. 5

المللی و کردستان عرا ، قاااا  کالاا نزدی  روستاهای نمونه از مرز بین ةفاصلبا توجه به 

های مختلف، در این منطقه رواج داشاته اسات و های گذشته تاکنون به اشکال و روشاز زمان

تارین اکنان آن شهه اسات. یکای از مهامثیرات مختلفی بر زنهگی و معیشت سأموجب بروز ت

ثیرات قااا  بر زنهگی این مردم، افازایش درآماه، ایجااد اشاتغال و کااهش بیکااری و نیاز أت

اکنون که مرز بساته شاهه اسات، موجاب کااهش یت بوده است. هموابستگی آنان به این فعال

گویاان شهه است. پاساخها ثیرات مختلفی بر زنهگی آنأشهیه قااا  کالا و به تبع آن، ایجاد ت

در مورد میزان وابستگی به قااا  در زمانی که مرز بسته نشهه بود و این فعالیت رواج داشت، 

 9/30گویاان وبیشاتر پاساخ آمهه است. 9 ۀشمارانه که در شکل نظرات مختلفی را ابراز نموده
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ن وابسته به فعالیت زیادی از درآمهشابسیار نی که مرز بسته نبود، میزان درصه  در گذشته، زما

ثیرات مهم این فعالیت بر زنهگی و معیشت آناان در أت ۀدهنهنشانقااا  کالا بوده است و این 

جایگزین، به شهت مورد تههیاه قارار  ةارائگذشته بوده که امروز به علت انسهاد مرز و بهون 

الیات و افازایش های آنان جهت جایگزینی با ایان فعسازی فعالیتلذا لزوم متنوع چگرفته است

 اشتغال و درآمه آنان به شهت ضرورت دارد.

 

 
 های تجاری غیررسمی)قاچاق( در زمانی که مرز بسته نبودمیزان وابستگی به فعالیت -2 شکل

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته 

 

 ای اقتصادی در روستاهاهسازی فعالیتدر متنوع مؤثرعوامل  . 3. 5

های اقتصادی منطقه با توجه باه مطالعاات اکتشاافی در عالیتسازی فدر متنوع مؤثرعوامل 

اقتصادی، اجتماعی،  ةدستهای تحقیق در اهار منطقه، نظر کارشناسان و مردم محلی و شاخص

بناهی از نظار بنهی شه که در نهایت برای روساتاها، یا  طبقاهطبیعی و موقعیت مرزی طبقه

گویان ارائه شه. میاانگین براسا  نظرات پاسخ ی در روستاهای نمونهبخشتنوع هایتوانان زمی

 9 ۀشامارهر ی  از عوامل فو  به تفکی  روستا و نیز به طور کل آمهه است کاه در جاهول 

 آمهه است.
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 سازی به تفکیك هریك از عوامل در روستاها و در کلدر متنوع مؤثرمیانگین عوامل  -3جدول 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 روستاها   
 املعو

 اجتماعی اقتصادی موقعیت مرزی طبیعی

 9783 9729 0791 9710 برده رشه

 8719 973 0 9781 محمهه

 9799 9799 0783 973 خاو

 9792 973 972 9788 هانه شیخان

 978 9798 0792 9709 میرآباد

 9732 9739 973 9711 بناواله

 9719 9730 972 971 خانم کن

 9703 9731 9710 9709 دره وران

 9799 970 9713 9730 بیلو

 9732 9738 9720 9720 ساوجی

 972 9711 9719 9718 کانی سفیه

 9701 9733 9711 9722 سردوش

 9722 9 1 0789 بایوه

 9711 970 072 0790 خانم شیخان

 9720 9780 0729 9722 سیاناو

 9711 970 072 0798 احمهآباد

 9731 9719 973 971 گویله

 9719 973 973 9730 قامیشله

 9718 9719 0781 9701 میانگین مجموع

 

هاای ای مختلاف، میاانگینهاهایشان در زمیناه، روستاها با توجه به توان9براسا  جهول 

ناه. مثلااً در عامال اهای اقتصادی کسب کردهسازی فعالیتدر متنوع مؤثرمختلفی را در عوامل 

ومانناه روساتای  اناهر را به خاود اختصااص دادهای بالاتهموقعیت مرزی، روستاهایی میانگین

نزدیکتری از مرز قرار دارنه و عکس ایان موضاوع  ةفاصلبایوه، خانم شیخان و سیاناو  که در 

 ةکلیاباودن  باا توجاه باه مارزی ،بیشتر از مرز، صاد  است. همچنین ةفاصلدر روستاهای با 

تار نیسات کاه ایان پاایین 971از  شود که میانگین هیچکاهامروستاهای مورد نظر، مشاههه می
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بودن روستاها  با توجه به یکهست ،هه. همچنینداهمیت این عامل را نشان می ةدرجموضوع، 

وبه جز یا  روساتا ، در عوامال  شود میانگین هیچکهام از روستاهااز نظر طبیعی، مشاههه می

میات بالاای ایان عوامال در ییه اهأباشنه که این نیز تنبوده و مشابه هم می 971طبیعی کمتر از 

هاای اقتصاادی در روساتاهای ماورد مطالعاه اسات. عوامال اجتمااعی و سازی فعالیاتمتنوع

های اقتصادی این روستاها، قرار ازی فعالیتسوعثیر در متنأهای بعهی میزان تاقتصادی در رتبه

، در عوامال 0781، در موقعیت مارزی 9701به علاوه، میانگین کلی در عوامل طبیعی  می گیرنه.

است. بر این اسا ، به ترتیب عامل موقعیت مارزی و  9718و عوامل اجتماعی  9719اقتصادی 

ویاژه در دو ههای منطقه بابالا بودن توان ۀدهنهعوامل طبیعی بیشترین میانگین را دارد که نشان

 عامل  کرشهه نسبت به دیگر عوامل است.

هاای محیطای، شود کاه عوامال موجاود وتاوانه به بررسی این موضوع پرداخته میدر ادام

هاای اقتصاادی باه سازی فعالیتموقعیت مرزی، عوامل اقتصادی و اجتماعی ، در جهت متنوع

گاردد و در شهه محاسبه مایبیان عواملبرای این کار شاخص میانگین برای  .نهمؤثراه میزان 

ن کار ایان اسات کاه مشاخص شود و ههف از انجام ایمقایسه می 9نظری  ةمیاناول با  ةمرحل

شاهه شاخص میانگین محاسبه دوم ةمرحلکهام امکانات از متوسط بیشتر است و در  ۀنمرشود 

است. باا انجاام ایان  بیشتر عواملکهام  ۀنمرگردد تا مشخص شود مقایسه می 0نظری  ةمیانبا 

شاامل  های مرباوط باه خاودشونه که در هر ی  از گروههای برتر شناسایی میرونه شاخص

گیرنه. برای این منظاور های محیطی، موقعیت مرزی، عوامل اقتصادی و اجتماعی، قرار میتوان

میانگین با عهد ثابت پرداختاه مای  ةمقایسشود که در آن به از آزمون تی استیودنت استفاده می

 باشه.آزمون به صورت زیر می ةفرضیشود. 
 

 
 

 باشه.وجود در روستا میمیانگین امکانات م، که در آن

مطارا  هایتوان  رد شود، به این مفهوم است که صفر وة فرضیبنابراین در صورتی که 

لازم به  کار  ی متوسط به بالا دارد.تأثیرهای اقتصادی سازی فعالیتشهه در روستا جهت متنوع

 رار باشه:زمان دو شرط زیر برقشود که همصفر رد می ةفرضیاست در صورتی 
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جاهول  درهاای اقتصاادی ساازی فعالیاتاستویهنت برای امکانات متناوعتینتایج آزمون 

 ، نشان داده شهه است.0 ۀشمار
 

 های اقتصادیی فعالیتبخشتنوع ها(های)قابلیتتواننتایج آزمون تی استیودنت برای   -1جدول 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 میانگین توان)قابلیت( عوامل
انحراف 

 انداردستا

سطح معنی 

 (Sigداری )
 tآماره 

 طبیعی

 

 1/08 888/8 33/8 03/0 طبیعت بکر و زیبا

 2/08 888/8 39/8 00/0 آب و هوای مناسب

 0/91 888/8 08/8 08/0 دارا بودن محیطی آرام و سالم

 1/0 888/8 90/9 82/9 های گردشگریگسترش فعالیت های زیبا جهتجنگل

 3/99 888/8 08/8 82/0 وجود منابع آبی کافی برای کشاورزی 

 -1/9 888/8 89/9 00/8 وجود منابع آبی برای پرورش آبزیان و گسترش شیلات

های ها جهت گردشگری و انجام ورزشوجود کوهستان

 زمستانی 
09/8 11/8 888/8 8/1- 

 0/8 181/8 10/9 83/9 زریبار جهت گردشگری، صیادی و ... ةدریاا وجود

 0/91 888/8 32/8 00/0 وجود مراتع نسبتا مناسب برای پرورش دام

 2/91 888/8 08/8 18/0 وجود خاک مناسب و حاصلحیز در اراضی کشاورزی

مناسب جهت ایجاد و  و دارهای شیبوجود زمین

 گسترش باغات
92/0 09/8 888/8 0/90 

وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون 

 فرنگیتوت
18/8 93/9 888/8 1/0- 

 9/83 888/8 00/8 83/0 موقعیت جغرافیایی مناسب روستا

 اجتماعی

 

 9/91 888/8 01/8 33/9 وجود نیروی کار جوان و فعال

 -1/9 989/8 21/8 19/8 دسترسی به نیروهای متخصص و با تجربه در مریوان
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 میانگین توان)قابلیت( عوامل
انحراف 

 انداردستا

سطح معنی 

 (Sigداری )
 tآماره 

های اقتصادی روستاودامهاری و مشارکت زنان در فعالیت

... 
19/0 20/8 888/8 8/99 

وجود آداب و رسوم و فرهن  محلی در منطقه جهت 

 گردشگری
99/9 83/9 81/8 1/9 

 اقتصادی

های جهت فعالیت مناسب در روستاهای زیرساختوجود 

 اقتصادی
31/9 18/8 888/8 9/81 

 1/90 888/8 11/8 13/9 ر مریوان و بازارهای آندسترسی آسان به شه

وجود حجم مناسب محصولات باغی و دارای قابلیت 

 تبهیل
09/9 11/8 888/8 0/90 

موقعیت 

 مرزی

ة نزدیکی به بازارهای مناسب وعرا  جهت عرض

 محصولات کشاورزی
82/0 08/8 888/8 9/82 

مرزی جهت صادارت  ةدسترسی به مرز و بازارا

 تولیهیمحصولات 
00/9 98/9 888/8 9/0 

 

وجاود مناابع آبای بارای پارورش "اکثر امکانات موجود به جز  ۀنمر، 0با توجه به جهول 

هاای هاا جهات گردشاگری و انجاام ورزشوجاود کوهساتان"،  "آبزیان و گسترش شایلات

دسترسای "و  "وجود مزیت نسبی منطقه در کشت محصولاتی اون توت فرنگی"،  "یزمستان

هاا میاانگین آن ةهم، از متوسط بیشتر است و در "های متخصص و با تجربه در مریوانبه نیرو

 81/8 ، از sigداری آزماون وساطح معنایبیشتر بوده و همچناین  9نظری  ةمیانشهه از محاسبه

 ةفرضایدرصاه  11باا اطمیناان  ،باشه. بناابراینعهدی بزرگتر از صفر می t ۀآمارکمتر و مقهار 

 "میانگین اکثار امکاناات موجاود وباه جاز توان گفت که از نظر آماری می شود وصفر رد می

هاا جهات وجاود کوهساتان"،  "وجود منابع آبی بارای پارورش آبزیاان و گساترش شایلات

وجود مزیت نسبی منطقاه در کشات محصاولاتی "،  "های زمستانیگردشگری و انجام ورزش

وباا ساطح  تجرباه در مریاوان دسترسی باه نیروهاای متخصاص و باا"و  "اون توت فرنگی

ی متوساط باه تأثیرهای اقتصادی، سازی فعالیت  در روستا جهت متنوع" 8781معناداری بالای 

زریباار جهات  ةدریاااوجاود "هایویه  در گsigداری آزمون وسطح معنی ،همچنینبالا دارد. 
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بیشاتر  81/8از  دسترسی به نیروهای متخصص و باتجربه در مریاوان "و  "گردشگری، صیادی

 وط به میانگین بهست آماهه بارای هارنمودار مربشهه است و به عبارت دیگر معنادار نیستنه. 

شود. مواردی کاه باا رنا  مشاههه می 3و  1، 0، 9هایها در شکلی  از عوامل مربوط به آن

 دارنه. 9قرمز مشخص شهه میانگین کمتر از 

 

 
 ههای محیطی منطقمیانگین توان ۀمقایس -3شکل 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 
 میانگین موقعیت مرزی منطقه ۀمقایس -1شکل 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته
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 های اقتصادی منطقهمیانگین توان ۀمقایس -5شکل 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 
 های اجتماعی منطقهمیانگین توان ۀمقایس  -6 شکل

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 

هاای یا  از عوامال طبیعای وتاوان در هار مؤثرهای برتر و انجام مراحل فو ، شاخص با

ساازی اقتصااد روساتایی محیطی ، موقعیت مارزی، عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوع

اهمیات در هار  ةرتببنهی فریهمن به بررسی مشخص گردیه. در ادامه با استفاده از آزمون رتبه

ساازی اقتصااد مرزی، عوامال اقتصاادی و اجتمااعی در متناوع طبیعی، موقعیت ی  از عوامل

ماورد آزماون در  ةفرضیبنهی فریهمن با توجه به آزمون رتبه ةفرضی شود.روستایی پرداخته می

 باشه.این پژوهش به صورت زیر می
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H0بناهی انجاام سازی اقتصاد روستایی منطقه اولویاتتوان بین عوامل مؤثر در متنوع: نمی

 داد.

H1: بناهی انجاام سازی اقتصاد روستایی منطقاه اولویاتتوان بین عوامل مؤثر در متنوعمی

 داد.

هاای محیطای ، موقعیات ، عوامل طبیعای وتاوانمؤثرلازم به  کر است که منظور از عوامل 

مای    به این مفهوم است کاهصفر و ةفرضیرد باشه. مرزی، عوامل اقتصادی و اجتماعی می

بنهی انجام داد. پاس از رد سازی اقتصاد روستایی منطقه اولویتین عوامل مؤثر در متنوعتوان ب

سازی اقتصاد روستایی از مقادیر مرباوط بنهی عوامل مؤثر در متنوعصفر جهت اولویت ةفرضی

نشاان داده شاهه  3و  1 ۀشامارها استفاده خواهه شه. نتایج آزمون در جاهاول به میانگین رتبه

 است.
 

 بندی فریدمننتایج آزمون رتبه -5 لجدو
 9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 (sigسطح معنی داری ) آماره خی دو

00/918 888/8 
 

داری آزماون باشه و سطح معنیمی 00/918خی دو برابر با  ۀآمار، مقهار 1بر اسا  جهول 

رد   ةفرضایدرصاه  11با اطمیناان  ،باشه. بنابراینکمتر می 89/8است که از  888/8برابر با 

ساازی اقتصااد روساتایی منطقاه توان بین عوامل ماؤثر در متناوعمی ،شود. به عبارت دیگرمی

سازی اقتصااد روساتایی از بنهی عوامل مؤثر در متنوعبنهی انجام داد. به منظور اولویتاولویت

 شود.ی، استفاده م3 ۀشمارها در جهول مقادیر مربوط به میانگین رتبه
 

 سازی اقتصاد روستاییعوامل مؤثر در متنوع ۀرتبمیانگین  -6جدول 

 9911های تحقیق، مأخذ: یافته
 میانگین رتبه سازی اقتصاد روستاییدر متنوع مؤثرعوامل  

 89/9 موقعیت مرزی
 01/8 های محیطیتوان

 99/8 عوامل اقتصادی
 80/8 عوامل اجتماعی
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ه با "هاای محیطایتاوان"و  "موقعیت مارزی"رای عوامل به ب، میانگین رت3مطابق جهول 

سازی اقتصاد روستایی منطقه، باشه که از سایر عوامل در متنوعمی 01/8و  89/9ترتیب برابر با 

های محیطی و موقعیت مرزی، بایش از ساایر عوامال توانتوان گفت می ،بیشتر است. بنابراین

 ةفرضایزی اقتصاد روساتایی منطقاه نقاش دارناه و ساوعوامل اقتصادی و اجتماعی  در متنوع

 .شودیه میأیتحقیق ت

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

 یژگیاز و یکیها، تیاست. عهم وجود تنوع در فعال یکشور، کشاورز انییاکثر روستا تیاصولاً فعال

از  یکیتوان یرا م انییروستا یاقتصاد یهاتیاست. عهم وجود تنوع در فعال یساختار اقتصاد نیا یها

باودن  نییپاا هرها،به ش انییکمبود درآمه، مهاجرت روستا نهه،یفزا یکاریدر وجود ب مؤثر اریعوامل بس

 یهاریاموجباات ناپا تیادانسات کاه در نها گاریاز منابع و مشکلات د نهیبه ۀاستفادعهم  ه،یتول زانیم

 نیمرز ب یکیدر نزد یریبه قرارگ با توجه وان،یشهرستان مر یمرز یکنه. روستاهایروستاها را فراهم م

 یهااتیامتفااوت اسات. فعال ییتانقاط روس گریاست که با د یخاص یهایژگیو یعرا ، دارا یالملل

شاود. از گذشاته یها مشااههه نمادر آن یو تنوع انهان مانههیباق یروستاها همچنان سنت نیا یاقتصاد

قااا   تیمختلف به فعالهای ه شکلآن ب ییروستامنطقه، ساکنان  نین ادبو یبا توجه به مرز زیتاکنون ن

 هیباا توجاه باه تشاه ر،یااخ یهاسال یانه. طتهبه کسب درآمه پرداخ قیطر نیکالا مشغول بوده و از ا

آماهه و  نییقاااا  کالاا باه شاهت پاا زانیامنطقه، م نیمرز ا یکیزیکنترل مرزها در کشور و انسهاد ف

منطقه را به دنبال داشته است. با  نیا ییساکنان روستا یدرآمهها هیو کاهش شه یکاریماننه ب ییامههایپ

تر شاهن اقتصااد فینشهه است، باعث ضع فیتعر رمجازیغ تیفعال نیا یبرا ینیگزیجا نکهیتوجه به ا

منطقاه باا  نیاا انییموجب شهه است کاه روساتا یاقتصاد فیساختار ضع نیشهه است. ا انییروستا

 ةیاروساتاها و تخل نیا تیتوانه موجب کاهش جمعیم تیکه در نها ونهشمواجه  یا ههیمشکلات عه

را  ینااامن ت،یاز جمع یمرز ینواح یةتخل ،شود. به طور معمول یمرز ةمنطق نیا یاز روستاها یاریبس

 نیالذا با توجاه باه باروز ا چقابل مشاهه خواهه بود زین یدر سطح مل یبه دنبال داشته که اثرات آن حت

و  شامنهانیاز انه یاریمناسب که بس یعنوان راهبردبه یاقتصاد یهاتیفعال یسازنوعمسائل، راهبرد مت

و  یساختار اقتصااد نیا رییننه، جهت تغکیم تأکیهبر آن  یاز جمله بان  جهان یالمللنیب یسازمان ها
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  یحااک قیتحق جیشود. نتایم شنهادیمنطقه پ نیا یدر روستاها یاقتصاد هاریپا ةتوسعحرکت به سمت 

 دهه:نشان می

در اشاتغال و  یبخاش کشااورز ةغلبۀ دهنهنشان نیکه ا است یکشاورز ان،یگوشغل اکثر پاسخ -

 انسهاد مرز است.  ریقااا  تحت تاث تیفعال هیآمهن شهنییمنطقه و پا نیاقتصاد ا

 شیموجاب افازا ی در روساتاهای منطقاه،اقتصااد یهااتیبه فعال یبخشتنوع مشخص شه که -

 ی شهه و در صورت ادامه این رونه، موجب بهبود اشتغال روستایی خواهه شه.شغل یهافرصت

 ،یاجتمااع ،یاقتصاد ةدستدر اهار  ،یاقتصاد یهاتیفعال یسازدر متنوع مؤثرعوامل  ،تیدر نها -

 ماؤثراز نظر عوامل  یبنهطبقه  یروستاها،  یبرا تیشه که در نها یبنهطبقه یمرز تیو موقع یعیطب

 "عوامال  یارتبه بار نیانگیارائه شه. م انیگونمونه براسا  نظرات پاسخ یدر روستاها یسازنوعدر مت

عوامل در  ریبهست آمه که از سا 01/8و  89/9برابر با  بیبه ترت "طیمح یتوان ها"و  "یمرز تیموقع

 تیاو موقع یطایمح یهااتوان گفت توانیم ،نیاست. بنابرا شتریمنطقه، ب ییاقتصاد روستا یسازمتنوع

منطقه نقاش  ییاقتصاد روستا یساز  در متنوعیو اجتماع یعوامل وعوامل اقتصاد ریاز سا شیب ،یمرز

منطقاه باا  نیابه ا شیاز پ شیتوجه ب زیها و نآن یبرا یزیرعوامل و برنامه نیلذا لزوم توجه به ا چدارنه

منطقه و کشور، به  تیامن شیزامناطق جهت اف نیا تیو لزوم حفظ جمع یمناطق مرز تیتوجه به اهم

  8889و پیرا ، بوتنارنکو، ماساوتی و ویتاوارینتایج تحقیق با تحقیق  رسه.یبه نظر م یشهت ضرور

خوانی هایشان در خارج از مزرعه دارنه، همسازی فعالیتنه که کشاورزان تمایل به متنوعاهکه اشاره کرد

هاای ییان باا کااهش درآماه کشااورزی، باه فعالیاتروساتا مورد مطالعاه نیازمنطقة ارا که در چ دارد

هاای افتصاادی در منطقاه بخشی در فعالیتبا توجه به اینکه تنوع ،نه. همچنیناشان، تنوع دادهاقتصادی

که اشاره   9911و ، ولایی و منافی آ رزادهمیکرهای شغلی شه، با نتایج تحقیق باعث افزایش فرصت

خاوانی ی شهه است، هامشغل یهافرصت شیموجب افزا یاقتصاد یهاتیبه فعال یخشبتنوعنه اهکرد

 لازم ارائه می شود: یشنهادهایدر ادامه پدارد. 

 باشما  جهت صادرات محصولات. یالمللنیمرز ب راه ژهیوهمنطقه ب یارتباط یهابهبود راه -9

تناوع در  جاادیا یبارا انییو ... به روستا یرزراعیغ ،یجیترو ،ایو حرفه یفن یهاآموزش ةارائ -8

 .نینو یهااز روش یرگیو بهره یاقتصاد یهاتیفعال
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 عتیطب ةنیزمدر  ژهیوهآن ب یمناسب برا یهارساختیز جادیو ا یگردشگر یهاتی. گسترش فعال9

 .یفرهنگ یو گردشگر یگرد

 .یمرزجهاگانه به مناطق  ةبودجو اختصاص  هتوسع ةسالپنج یهادولت در برنامه شتریتوجه ب -0

 .شانیهاتیبه فعال یبخشمنطقه جهت تنوع نیا انییمختلف به روستا یهاو وام لاتیتسه ةارائ -1

هاا در تشاکل نیاروستاها با توجه به عهم حضاور ا نیدر ا یتعاون یهاتشکل تیو تقو جادیا -3

 ها.آن

 قه.منط ی  در روستاهایباف وهیوماننه گ یدست عیصنا یهاتیتوجه به گسترش فعال -0

 نامهکتاب

توساعه در  یهاریابار پا یمارز تیموقع ریتأث یابیارز  .9088و. ش ی،ضیف ، و.م ی،دهان ،.ع امینی، .9

 . بَم پشت از توابع شهرساتان ساراوان یبخش مرز ییمورد مطالعه: مناطق روستاو ییروستا ینواح

 .809-810، 38، توسعهو  ایجغراف

 ةسساؤم :تهاران .، رویکارد ناوین بانا  جهاانیروساتایی ةتوساعراهبارد .  9920و. بان  جهانی .8

 ریزی و اقتصاد کشاورزی.های برنامهپژوهش

 ةتوساعدر  یاقتصاد یهاتیفعال یسازنقش متنوع  .9912و. زاده، نحمزهو ا.،  .عی، وسفی، .آ، بهار .9

، انعمر یمهنهس یالمللنیکنفرانس ب نیششم .خانقاه مهاباد یروستا :یمورد ةنمون ،ییروستا هاریپا

 . استکهلم، سوئه .9912خرداد  81 ،ستیز طیو مح یمعمار

در  یاقتصااد یهااتیافعال یساازمتنوع کردیرو  .9910و. م ،انیشاو  ،.  ی،کرمشاه ،.ا ی،سیتقه .0

و  ایاجغراف .شاهرشهرساتان دره یبخاش مرکاز یمورد ةمطالع ،ییروستا هاریپا ةتوسعبه  یابیدست
 .382-388  ،8و9 ،یروابط انسان

: یماورد یوبررسا ییروستا شتیبر مع مؤثرعوامل  لیتحل . 9911و. غ، اینفاضل و ،.ش ی،احمه .،م ی،توکل .1

 .39-29  ،12و88، یزیربرنامهو  ایجغراف.  شهرستان سردشت یروستاها

هاای پایهارساازی جمعیتای ساکونتگاه . 9918و. ، مقاسامیو  ،.، نوغاانی، م.، شایان، ا.جوان، ج .3

جغرافیاا و  ةمجلا .ی اقتصاادیهاسازی فعالیتبر رویکرد متنوع تأکیهبا -روستایی شهرستان مشهه
 .983-900 ، 9و1 ی،اناحیه ةتوسع
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پاژوهش .  ادبیشهرستان تا ی: روستاهایمورد ةمطالعو هاریپا شتیمع کردیبا رو ییدر مناطق روستا
 .910-893  ،9و1 یی،روستا یزیرو برنامه

کشااورزان  هاریاپا شاتیدر مع یپاروریآبز گاهیجا یابیارز . 9919م. و زاده،فیو شر ،.م ،یشهرک .2
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