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  چكيده 

ي روستاييان به شهرها، گسترش هاي گستردهروند نزولي وضعيت اقتصاد روستاها، جابه جايي و مهاجرت

ي جمعيت روستايي در حاشيه و مواردي از اين دست بيكاري، عدم امنيت غذايي، قرار گرفتن عمدهفقر و 

بنابراين ارزيابي ابزاري است كه . دهد كه روستاهاي كشور در وضعيت ناپايدار اقتصادي قراردارندنشان مي

زي هر چه بيشتر جامعه را سازد تا اقدامات مناسب براي پايدارساگذاران را قادر ميگيران و سياستتصميم

ها در توسعه پايدار اطمينان هدف از ارزيابي پايداري آن است كه از سهم بهينه طرح و فعاليت. انجام دهند

هاي روستايي شهرستان رضوانشهر، اين پژوهش با هدف شناخت پايداري اقتصادي سكونتگاه. حاصل شود

هاي پايداري اقتصادي با روش اسنادي و ه شاخصاي در زمينهاي اقتصادي ناحيهدر پي تشخيص تفاوت

وري پذيري، تنوع بخشي، كارآيي و بهرههاي تحقيق در ابعاد رفع فقر، كاهش آسيبشاخص. ميداني است

دهي آنتروپي شانون و جدول ارزيابي اقتصادي پرسكات ـ آلن، وزن بندي شده و با استفاده از تكنيكطبقه

نتايج اين پژوهش نشان داد كه نخست روستاهايي كه در موقيعت طبيعي مناسب . اندها بررسي شدهشاخص

سپس روستاي اردجان با . اي قرار دارند از ضريب پايداري اقتصادي باالتري برخوردارندو در تيپ جلگه

ايت نه در. اندترين ميزان پايداري را داشتهدرصد پايين 36/0درصد باالترين و روستاي ارده با  66/0ضريب 

سازي معيشت را با تأكيد هاي روستايي شهرستان رويكرد متنوعاين تحقيق براي پايداري اقتصادي سكونتگاه
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  طرح مساله

ي نظام و فعاليت ملي نقش اساسي در توسعه ملي ايفا عنوان قاعدههاي روستايي بهحوزه اساساً
دهنده عنوان زير نظام تشكيلچرا كه توسعه سرزمين در گرو پايداري نظام روستايي به ،كنندمي

تواند نقش مؤثري در مختلف مينظام سرزمين است و پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد 
اي اي و ملي داشته باشد و اگر در جريان پيشرفت و توسعه فضاهاي روستايي وقفهتوسعه منطقه

 ،بلكه مناطق شهري و در نهايت ،هاي روستاييايجاد شود آثار و پيامدهاي آن نه تنها حوزه
شور به علت اتكاي روستاهاي ك ).2: 1383 ،رضواني(كليت سرزمين را دربر خواهد گرفت 

شديد بر كشاورزي و درآمدهاي حاصل از آن، و نداشتن منابع اشتغالي و درآمدي غير از 
در شرايط فعلي كشاورزي مهمترين . پذيري هستند كشاورزي، داراي اقتصاد ضعيف و آسيب

 هاي توسعهعنوان محور برنامهفعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و الزم است به
بخش كشاورزي به علت محدوديت و غيرقابل افزايش بودن ). 7: 1386 ،ياسوري( قرار گيرد

ها، امكان افزايش درآمدي چنداني ندارد و لذا جستجو جهت پيدا كردن منابع  مقدار زمين
بخشي اقتصادي به  ها و موانع هر منطقه از كشور، جهت تنوع درآمدي ديگر با توجه به توان

عبارتي پايداري جمعيت داشت جمعيت روستا و بهبراي افزايش توان نگهاقتصاد روستايي 
  ). 87 :1384 جهاني، بانك( رسد نظر ميروستايي، ضروري به

 ،ي روستاييان به شهرهاهاي گستردهجايي و مهاجرتجابه ،روند نزولي وضعيت اقتصاد روستاها
و  ،ي جمعيت روستايي در حاشيهقرار گرفتن عمده ،عدم امنيت غذايي ،گسترش فقر و بيكاري

اهداف حياتي توسعه مبني بر افزايش پايدار  ،دهد كه در عملمواردي از اين دست نشان مي
تر منافع ناشي از رشد در مناطق روستايي و برقراري متعادل ،هاي توليديگسترش اشتغال ،درآمد

  ).2: 1389 ،قديري معصوم و همكاران(با شكست مواجه شده است 

يافته و با روابط  ه روستايي با فضاي جغرافيايي كه سكونتگاه روستايي در آن استقرارتوسع
 هاي توسعه نيز بايستي بر ساختاري اقتصادي، اجتماعي و طبيعي روستا در ارتباط است و برنامه

هاي محيط روستايي استوار باشد تا زمينه رشد، توسعه  ها و محدوديت اساس اين شرايط قابليت
 كشاورزي مختلف، كشورهاي روستايي نواحي اقتصادي ساختار در. و مستمر فراهم آيدپايدار 

اگر بخش كشاورزي يك «  ).21 :1379 طاهرخاني،( رودمي شماربه معيشت تأمين اساسي محور
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الزم است كه مواد غذايي  ،كشور به حد كافي نيازهاي غذايي جمعيت روبه رشد را تأمين نكند
وضعيت  ،اين امر براي كشورهايي كه منابع ارزي محدودي دارند .بيشتري از خارج وارد شود

گذاري در اين صورت منابع در دسترس به جاي آن كه به سرمايه .شودنامطلوبي تلقي مي
شد و شود و در فرايند رصرف واردات مواد غذايي مي ،زيربنائي و توليدي اختصاص يابد

ها و اكنون با مشخص شدن ناپايداري). 14: 1384 ،شكوري(» كندتوسعه آنها خلل وارد مي
قديري معصوم (اي مهم نمود يافته است پايداري به صورت مسئله ،مضرات فراوان آن در توسعه

ي ضعف ساختاري روستاها مشكالت اقتصادي آنهاست از داليل عمده). 2: 1389 ،و همكاران
 ،بودن دستمزدهاپايين ،بودن سطح اشتغالپايين ،توان در عدم تنوع مشاغلآن را ميكه تبلور 

 ).92: 1377 ،سعيدي( نامساعدبودن شرايط كار مشاهده كرد ،هاي اقتصاديناپايداري فعاليت
روستاهاي كشور به علت اتكاي شديد بر كشاورزي و درآمدهاي حاصل از آن، و نداشتن منابع 

از نقطه نظر . پذيري هستند اشتغالي و درآمدي غير از كشاورزي، داراي اقتصاد ضعيف و آسيب
 ،هاي غيركشاورزي در رشد و رونق اقتصاد روستايي حائز اهميت استاشتغال به فعاليت ،درآمد

اي در افزايش درآمدهاي هاي غيركشاورزي روستايي سهم عمدهرو گسترش فعاليتاز اين 
  ).227: 1390 ،پاپلي يزدي(روستايي داشته است 

 ،و بدين منظور ،باشداقتصاد روستايي به تحول اساسي نيازمند مي ،با توجه به مسائل مطرح شده
 ،شود تا با استفاده از اين شناخت هاي مناطق روستايي شناساييها و قابليتبايد ابتدا پتانسيل

اقتصاد مناطق روستايي بهبود يابند و به تدريج خانوارهاي روستايي با مشاغل متعدد و درآمد 
هاي پي تا از مهاجرت ،بيشتر درگير شوند تا اين مناطق از ثبات جمعيتي الزم برخودارند شوند

  .در پي به شهرها جلوگيري به عمل آيد

  

  مباني نظري 

مفهوم توسعه روستايي نيز در گذر  ،چارچوب روند تحول مفهوم توسعه به معناي عام آندر 
زمينه چنين تغيير و تحوالتي در پارادايم توسعه  .زمان دستخوش تغيير و تحول گرديده است

 .ميالدي مطرح شده است 1980روستايي به تأسي از پارادايم حاكم بر توسعه از اواخر دهه 
عنوان مهمترين ابعاد مسائل نهادي و فضايي به ،اكولوژيكي ،اجتماعي ،يفرآيندهاي اقتصاد
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توسعه روستايي در جهت حصول به توسعه پايدار از طريق مديريت و كنترل محيط هاي 
مي توتن اذعان نمود كه در حال  ،با چنين نگرشي به توسعه روستايي در ايران .روستايي هستند

اي از مسايل و مشكالت اقتصادي ـ اجتماعي و محيطي وعهحاضر با رويكرد توسعه پايدار مجم
در اين الگو جهت غلبه بر  .)2: 1387 ،افتخاري(در مسير دستيابي به توسعه روستايي قرار گيرد 

تئوري  ،انديشه توسعه پايدار ،ي سومهاي پيش روي توسعه روستايي در آستانه هزارهچالش
به واسطه تحوالت شكل گرفته در  .لمداد شده استريزي توسعه روستايي قبنيادي در برنامه

نوع نگرش به روستا و  ،هاي اخيرهاي مذكور و حاكميت الگوي توسعه پايدار در دههحوزه
). 1393 ،والئي ،محمدي يگانه( اقتصاد روستايي نيز تا حدودي دستخوش تحول شده است

 ،ي روستاييان به شهرهاگستردههاي جايي و مهاجرتجابه ،روند نزولي وضعيت اقتصاد روستاها
ي جمعيت روستايي در حاشيه و قرار گرفتن عمده ،عدم امنيت غذايي ،گسترش فقر و بيكاري

اهداف حياتي توسعه مبني بر افزايش پايدار  ،دهد كه در عملمواردي از اين دست نشان مي
رشد در مناطق روستايي تر منافع ناشي از هاي توليدي و برقراري متعادلگسترش اشتغال ،درآمد

اي عنوان وسيلهتواند بهارزيابي پايداري مي). 1385:3 ،فراهاني(با شكست مواجه شده است 
 ،گيري اثرات اقتصاديبراي شناسايي و سنجش احتمال و ميزان تغيير سياست و يا اندازه

يابي در و اقع ارز). George&Kirkpatrick,2003:3(اجتماعي و زيست محيطي تعريف شود 
عنوان مهمترين ابزار جهت طور فزاينده بهگيري و سنجش و بهكننده اندازهميزان پايداري منعكس

گيران و در واقع ارزيابي ابزاري است كه تصميم .باشدتغيير شرايط در راستاي توسعه پايدار مي
جامعه را سازد تا اقدامات مناسب براي پايدارسازي هر چه بيشتر گذاران را قادر ميسياست

ها در توسعه هدف از ارزيابي پايداري آن است كه از سهم بهينه طرح و فعاليت .انجام دهند
در اين بين پايداري نظام ). Pope&Annandale,2004:596( پايدار اطمينان حاصل شود

اقتصادي به معني تقويت مباني اقتصاد و دستيابي به امنيت اقتصادي از نظر دسترسي به معيشت 
فناوري  ،اشتغال سودمند و منابع مالي قابل اتكا و در نهايت ،در امور مستمر و با ثبات ،ارپايد

ارزيابي اقتصادي عمدتاً در  .برداري از منابع انساني استمقتضي و همساز با محيط با بهره
عنابستاني و (ها است توصيف و كمي كردن كليه آثار ايجاد شده توسط طرح ،برگيرنده تعريف

  ).3: 1392 ،انهمكار
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چرا كه رفاه  .از سويي پايداري اقتصادي نيز به نوبه خود مستلزم وجود پايداري اجتماعي است
بردباري منجر به ايجاد  ،همدلي ،فردي از رفاه جامعه جدا نبوده و وجود انسجام اجتماعي

تر النهكنند كه توزيع عادشود كه افراد احساس مسئوليت بيشتري نموده و باور ميفضايي مي
اسپنگنبرگ پايداري ). Edwards,2005: 5( منابع در بقاء بلند مدت جامعه نقشي اساسي دارد

اقتصادي را ايجاد و حفظ درآمدي دائمي و باثبات براي افراد جامعه بدون كاهش و زوال 
وي معتقد است كه اقتصاد زماني پايدار است كه پايداري سيستمهاي . داندها و ذخاير ميسرمايه
  ).75:  1393 ،توكلي( اجتماعي و انساني آسيب وارد ننمايد ،طبيعي

  

  پيشينه تحقيق 

اما در ارتباط با  ،هاي اندكي انجام شده استهر چند در زمينه سنجش پايداري اقتصادي پژوهش
نشانگر وضعيت  پايداري سكونتگاههاي روستايي تحقيقات متعددي انجام شده است كه عموماً

  هاي لويتويد اين نكته است كه توجه به پايداري روستاها يكي از اؤو مناپايداري بوده 

  .استريزي روستايي برنامه

در سطح  تنها نه در اغلب مناطق پايداري اقتصادي دهد كه شده نشان مي هاي انجام بررسي
 لذا با .گرددبلكه در بيشتر موارد به صورت ناپايداري پديدار مي ،متوسط و پايين وجود دارد

هاي از جمله؛  فقدان زمين منطقه ها و مشكالت عديده روستاهاي وجود محدوديت به توجه
 درآمدي، تنوع وجود عدم به توجه با درآمدها بودن پايين و بيكاري نرخ بودن باال كشاورزي، 

به پايداري اقتصادي اين نواحي كمك  ،روستايي اقتصاد هاي فعاليت سازيمتنوع با توان مي
  .مودشاياني ن
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 نواحي روستايي هاي اقتصادي درسازي فعاليتادبيات موجود در زمينه متنوع: 1جدول

نام پژوهشگر يا 

  موسسه

  نتايج پژوهش  عنوان پژوهش  سال

  1383  آقا هيري
بندي پايداري روستاهاي بخش هير از سطح

  توابع شهرستان اردبيل

قرار نتايج نشان داد كه اغلب سكونتگاهها در طبقه متوسط 

همچنين مشخص شد كه عامل وضعيت طبيعي . گيرندمي

و جمعيت روستاها بيشترين همبستگي را با پايداري 

  .توسعه روستايي دارد

قديري معصوم و 

  همكاران

  

1389  

پايداري اقتصادي و رابطه آن با ويژگي هاي 

روستاهاي دهستان : مكاني ـ فضايي مورد

  كوهين شهرستان كبودرآهنگ

اين بود كه اين دهستان از نظر پايداري در  نتايج گوياي

درصد  60وضعيت متوسط به پايين است و بيش از 

  .روستاها در وضعيت تقريباً ناپايدار قرار دارند

فرجي سبكبار و 

  همكاران
1389  

بندي سطح پايداري نقاط روستايي براساس رتبه

روستاهاي شهرستان فسا ـ : مدل وايكور مورد

  استان فارس

اجتماعي، اقتصادي و (نشان داد كه بين ابعاد پايداري نتايج 

روستاهاي منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداري ) محيطي

  .وجود دارد

خسرو بيگي و 

  همكاران

1390  

  

ارزيابي پايداري روستاهاي شهرستان كميجان 

  با استفاده از تكنيك چند متغيره فازي ـ تاپسيس

سكونتگاه روستايي  49شاخص و  62نتايج ارزيابي در سطح 

باشد كه از حد مي  48/2نشان داد كه ميانگين پايداري 

تر بوده و بنابراين سطح پايداري روستاهاي متوسط پايين

  .شهرستان در حد پايين ارزيابي شده است

ارسطو ياري 

  حصار و همكاران
1391  

در  ارزيابي نقش عوامل طبيعي و اقتصادي

  پايداري روستاهاي حوزه كالنشهر تهران

نتايج تحقيق نشان داد كه بين موقعيت طبيعي 

سكونتگاههاي روستايي در حوزه كالنشهر تهران و ميزان 

داري وجود دارد ولي بين ميزان پايداري آنها ارتباط معني

پايداري و عملكرد اقتصادي سكونتگاههاي روستايي جز 

  .داري وجود نداردط معنيدر بعد كالبدي هيچ ارتبا

  1393  جعفر توكلي

سنجش پايداري اجتماعي ـ اقتصادي 

هاي خاوه سكونتگاههاي روستايي دهستان

  شمالي و جنوبي، استان لرستان

درصد و با  92نتايج گوياي آن است كه با روش تاپسيس 

درصد روستاهاي مطالعه شده در شرايط 96روش موريس 

- ين دو روش بررسي تفاوت معنيب. نيمه پايدار قرار دارند

  .درصد وجود دارد 99دار در سطح اطمينان 

  

  روش تحقيق

باشـد  توصيفي ـ تحليلي مي  ،از نوع كاربردي بوده و بر حسب روش اين تحقيق ،تحقيق پيش رو
  منظـور انجـام ايـن تحقيـق از     هاي مورد مطالعه سـود جسـته و بـه   كه در جهت بررسي شاخص

اي ـ  در روش كتابخانـه  .گيري شده اسـت ـ اسنادي و مطالعات ميداني بهرهاي  هاي كتابخانهروش
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   ،هـا رسـاله  ،مقـاالت  ،بـرداري از كتـب  فـيش  ،)هـاي ثانويـه  عنـوان اطالعـات و داده  بـه ( اسنادي

آوري از ابزارهـاي مهـم بـراي جمـع     ،هاها و آمارهاي رسمي سازماناستفاده از نقشه، هانامهپايان
با استفاده از اين ابزار به بررسي و گـردآوري مبـاني نظـري و پيشـينه تحقيـق       .بوده است هاداده

هـا بـه   هاي موجود در خصوص ناحيه مطالعـاتي و تبـديل ايـن داده   پرداخته شد و با بررسي داده
طبيعي و انسـاني روسـتاهاي شهرسـتان رضوانشـهر در ارتبـاط بـا        هايتوانبخشي از  ،اطالعات

  .است شدهشناسايي و معرفي  ،ه از اين روشتوسعه اقتصادي با استفاد

پرسشنامه شامل . مصاحبه و مشاهده استفاده شد ،از پرسشنامه ،هاي اوليهآوري دادهجهت جمع
جهت  .پرسشهاي طيفي و تعاقبي است ،اياي و چند گزينهسؤاالت باز و بسته، سؤاالت دوگزينه

 .افراد از مصاحبه منظم و نامنظم استفاده شدها و عاليق يابي مسائل و ارزيابي عميق نگرشريشه
هاي گردشگري و مسايل و مشكالت هاي موردنياز از قبيل جاذبهمنظور دريافت بخشي از دادهبه

خانوار  2468جامعه آماري تحقيق  .بهره گرفته شده است گوناگون روستاها از مشاهده علني نيز
 ،اردجان(خانوار در چهار روستاي نمونه  225كه با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران 

گيري ساده روستا در شهرستان از طريق نمونه 112از ) آباد رودسر و اردهتازه ،رودبارسرا
هاي نمونه) ساحلي و كوهستاني ،ايكوهپايه ،ايجلگه(براساس نقاط ارتفاعي در چهار تيپ 

   .موردنظر انتخاب شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر روستاهاي موقعيت طبيعي: 1نقشه                    
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هاي توسعه روستايي در هاي مورد استفاده در طرح تدوين شاخصشاخص 2شمارهجدول 
كه كشاورزي اي و محلي از سوي كميته توسعه پايدار روستايي وزرات جهاد منطقه ،سطوح ملي

براي سنجش پايداري اقتصادي در روستاهاي  .دهدنشان ميرا  ،ارائه شده است 1386 سال در
  .است شدهها استفاده تعدادي از اين شاخص ،نمونه شهرستان رضوانشهر

  

  هاي پايداري اقتصادي نواحي روستاييشاخص: 2جدول

  هاي پايداريشاخص  معيارها  هامؤلفه  بعد  نظام

  اقتصادي
پايداري 

  اقتصادي

  رفع فقر  عدالت اقتصادي

  جمعيت زير خط فقر

  بار تكفل خالص

  بار تكفل ناخالص

  ميانگين درآمد ساالنه خانوار

  درصد مالكيت مسكن

  سرانه اتاق

  ثبات اقتصادي

  

  

  كاهش 

  پذيريآسيب

  ايهاي اجارهدرصد زمين

  نرخ بيكاري

كشاورزان داراي پوشش بيمه محصوالت درصد 

  كشاورزي

  تنوع بخشي

  ضريب تنوع شغلي

  درصد درآمد از فعاليت هاي غير كشاورزي

  نسبت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي به 

  غير كشاورزي

  رفاه اقتصادي

  كارآيي

  درصد زارعان باسواد

  متوسط سن زارعان

  ضريب مكانيزاسيون

  نرخ اشتغال

  نرخ اشتغال مردان

  نرخ اشتغال زنان

  بهره وري

  درصد زمين هاي خوب و پربازده

  راندمان توليد در واحد سطح

  1393، رياحي 1385، فراهاني 1389قديري معصوم  ،1386مهندسين مشاور سبزانديش پايش : منبع  
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  منطقه مورد مطالعه

  شهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گيالن واقع شده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين 

درجه  48دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  40درجه و  37دقيقه تا  25درجه و  37هاي عرض
اين شهرستان از نظر جهات . دقيقه شرقي قرار گرفته است 13درجه  49دقيقه تا  40و 

ال به درياي خزر و شهرستان تالش، از سمت شرق به درياي خزر و از جغرافيايي از طرف شم
شرقي به شهرستان ماسال و از طرف غرب به شهرستان خلخال استان سوي جنوب وجنوب

حدود  1390كيلومترمربع و جمعيت آن در سال  5/783شود و مساحت آن اردبيل محدود مي
مركز آمار ايران، (ستا سكونت دارند رو 112شهر و  2دهستان،  4نفر بوده كه در  66909
هاي هاي اقتصادي شهرستان و نواحي روستايي آن را فعاليتمهمترين ركن فعاليت). 1390

دهد و از بين اشكال گوناگون توليد كشاورزي، كشت و توليد برنج كشاورزي تشكيل مي
صول در سطح زير كشت اين مح1392براساس آمار كشاورزي سال . اي داردجايگاه ويژه

شود و درصد از كل اراضي كشاورزي را شامل مي 70هكتار بوده كه بيش از 10000حدود 
  ). 1392مركز آمار ايران، (بقيه زيركشت ساير محصوالت بويژه باغي است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه سياسي ـ اداري شهرستان رضوانشهر: 2نقشه
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هاي گوناگون هاي آساي در محيطگذاري، با توجه به چالشرشد خارج از برنامه و سياست
پذيري آسيب: طبيعي و انساني مشكالتي را جهت منطقه و ساكنين فراهم نموده است از جمله

هاي اشتغال در ساختار فعلي توليد، شديد اقتصاد منطقه در شرايط نامساعد آفت، محدوديت
ستاي تبديل اراضي بيكاري آشكار و پنهان، تخريب و فشار باال بر منابع پايه محيطي در را

زراعي و منابع ملي به مزارع شاليزار، حجم باالي توليد و محدوديت بازاريابي و بازاررساني 
محصوالت توليدي و متعاقب آن عدم امكان كنترل قيمت و نوسان قيمت محصوالت توليدي 

يد ، محدوديت منابع تول)با توجه به مبهم بودن فضاي صادرات و واردات در چند سال اخير(
جهت نيروي انساني جوان و جوياي كار منطقه كه عوامل مذكور ) بويژه زمين(كشاورزي 
هاي فضايي در بين نواحي شهري و روستايي، درآمدهاي واصله گيري عدم تعادلباعث شكل

ها شده و شرايط نامساعدي را بر اقتصاد منطقه و خانوارهاي در بخش كشاورزي و ساير بخش
رغم كشت محصولي با مزيت نسبي باالتر نسبت طوركلي علياست و به ساكن به وجود آورده

توان شاهد پايداري در ابعاد متخلف اقتصادي، اجتماعي و محيطي در به ساير محصوالت نمي
  .منطقه مورد مطالعه بود
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 1390سطح زير كشت و راندمان توليد محصوالت كشاورزي شهرستان رضوانشهر در سال : 3جدول

  درصد  )تن(ميزان توليد محصول  )هكتار(واحد  محصولنام   رديف

  74,5  43261   10000  برنج  1

  1,7  360   231  گندم  2

  1,6  280   220  جو  3

  3,02  449   406  حبوبات  4

  0,49   510  65  سيب زميني  5

  0,26   160   36  سير  6

  0,18   170   25  بادمجان  7

  0,27  280   35  گوجه فرنگي  8

  2,64   2130   355  سبزيجات برگي  9

  1,48   2000  200  ايسبزيجات غده  10

  0,19   210   26  خيار  11

  0,89   1800   120  هندوانه  12

  0,27   420   35  كدو  13

  6,14   6600   825  شبدر  14

  0,44   510   60  يونجه  15

  0,22   69   30  ذرت دانه اي و علوفه  16

  0,44   450   60  اسپرس  17

  2,94   405  395  گردو  18

  0,74   1200  100  كيوي  19

  0,72   335   98  مركبات  20

  0,59  450   80  گوجه سبز  21

  0,074  60   10  ازگيل  22

  0,10  40  14  سيب  23

  100  ----   13426  مجموع

  سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان : ماخذ               

   



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  104

 

  هاي تحقيق يافته

 تجزيه استنباطي و توصيفي سطح دو در آوري شده هاي جمع داده: پاسخگويانهاي فردي  ويژگي

 و شده پرداخته پرسشنامه اجراي از حاصل هاي داده آماري توصيف ابتدا به. اند شده تحليل و
 225 ميان از .است شده ارائه شده مطرح هاي آماري مختلف در راستاي فرضيه آزمون سپس

 و سال 19 با برابر دهندگان پاسخ سن كمترين. هستند زن نيز نفر 40 و مرد نفر 185 پاسخگو،
  . باشد مي سال 42 با برابر دهندگان پاسخ سن متوسط  و سال 76 با برابر آن ترين بيش

درصد داراي  44حدود . باشد مي راهنمايي مقطع) درصد36( دهندگان پاسخ بيشتر سواد سطح
   تشكيل درصد 7با  دانشگاهي تحصيالت را ميزان كمترين .تر هستندسواد ابتدايي و پايين

 سواد سطح بودنپايين. است پاسخگويان سواد سطح نسبي بودنپايين دهنده نشان اين كه هددمي

 نوين هاي شيوه از استفاده و استقبال و توليد راندمان بر زيادي منفي تأثيرات روستاييان، ميان در

 موانع از يكي توان مي را موضوع اين لذا. دارد روستاييان اقتصادي هاي فعاليت در مدرن و

  .كرد محسوب منطقه اين در اقتصادي هاي فعاليت سازيمتنوع

  

  به تفكيك سطح سواد دهندگان تعداد و درصد پاسخ: 4جدول

  درصد فراواني  فراواني  سطح سواد

 16 35  سواد بي

 27 60  ابتدايي

 36 80  راهنمايي

 13,4  30  متوسطه

 7 15  دانشگاهي

 100/0 225 جمع كل

  

 اين كه باشد مي درصد دامداري 4درصد باغداري و  38درصد زراعت،  52,5ها  از نظر فعاليت

 در تنوع عدم همچنين. است منطقه اين اقتصاد و اشتغال در كشاورزي بخش غلبه دهنده نشان

  .است مشهود كامالً اطالعات، اين به توجه با منطقه اين ساكنان اقتصاد و اشتغال
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  به تفكيك شغل دهندگان تعداد و درصد پاسخ: 5جدول

  يفراوان درصد  فراواني شغل

 53,3 120 زراعت

 26,6 60  باغداري

 9,8 22  دامداري

 10,3 23  بيكار

 100/0 225 جمع كل

  

بار  ،هايي همچون درصد جمعيت زير خط فقراز شاخص ،براي بررسي وضعيت ميزان رفع فقر
ها در جدول ي خانوار كه نتايج اين شاخصتكفل خالص و ناخالص و ميانگين درآمد ساالنه

و  2,7كه كمترين بار تكفل خالص مربوط به روستاي تازه آبادرودسر با  .ذكر شده است )6(
  تو وضعيت بقيه  اس 3,3بيشترين بار تكفل خالص مربوط به روستاي رودبارسرا با 

  .ده در جدول مشخص گرديده استهاي محاسبه ششاخص

  

  هاي معيار رفع فقر در روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهروضعيت شاخص: 6جدول

  روستا

  بار تكفل

  ناخالص

  بار تكفل

  خالص

  درصد

  جمعيت

  زيرخط فقر

ميانگين درآمد 

ساالنه خانوار 

  )ميليون ريال(

درصد 

مالكيت 

  مسكن

  

  سرانه اتاق

  0,91  3,64  31,2  19,2  3,2  0,64  اردجان

  0,84  3,25  17,3  28,6  2,7  0,57  تازه آبادرودسر

  0,82  3,28  16,4  25,3  3,3  0,62  رودبارسرا

  0,75  3,02  15,6  31,1  2,9  0,51  ارده

  0,83  3,30  20,12  26,05  3,03  0,58  ميانگين

  هاي محقق، يافته1393فرمانداري شهرستان رضوانشهر، : مأخذ

  

 ،ايهاي اجارهدرصد زمين ،هاي نرخ بيكاريشاخص ،پذيريآسيببراي بررسي وضعيت كاهش 
باالترين ميزان بيكاري . درصد كشاورزان داراي پوشش بيمه محصوالت مورد توجه قرار گرفت
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به  طاين شرايط بيكاري در اين روستا مربو .شوددرصد مربوط مي24,6به روستاي ارده با 
كوهستاني  طچون اين روستا با شراي ،كرده است شرايطي است كه طبيعت بر اين روستا تحميل
و . باشدشرايط اقتصادي مناسبي برخودار مي ،امكان توسعه و دور بودن از مركز شهرستان

اين روستا در موقعيتي قرار دارد كه بر سر . كمترين اين شاخص مربوط به روستاي اردجان است
همچنين وجود كارخانه چوكا  .قرار گرفته استراه جاده ترانزيتي انزلي ـ آستارا دو شهر بندري 

نكته جالب در رابطه با شاخص  .است كردهشرايط مناسبي براي افراد ساكن در اين روستا فراهم 
كه روستاي ارده فاقد پوشش بيمه محصوالت كشاورزي است در  ،بيمه محصوالت كشاورزي

يشتري مواجه است كه نكته صورتي كه اين روستا با شرايط كوهستاني در محرز سرمازدگي ب
اما درصد قابل توجهي  ،روستاها با داشتن بيمه محصوالت كشاورزي قابل توجهي است ساير

  .باشدنمي

  

  پذيري در روستاهاي نمونه شهرستان رضوانشهرهاي معيار كاهش آسيبوضعيت شاخص: 7جدول

  نام روستا

درصد 

  بيكاري

درصد كشاورزان داراي 

پوشش بيمه محصوالت 

  ورزيكشا

  ايهاي اجارهدرصد زمين

  12,3  9  11,5  اردجان

  8,2  2  21,7  تازه آبادرودسر

  10,4  4  14,8  رودبارسرا

  4,3  0  24,6  ارده

  8,3  3,75  18,15  ميانگين

  ، مطالعات ميداني1390سرشماري كشاورزي سال : مأخذ   

  

هاي درآمد حاصل از فعاليت ،هاي ضريب تنوع شغليشاخص ،براي بررسي معيار تنوع بخشي
غيركشاورزي و نسبت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي به غيركشاورزي مورد ارزيابي قرار 

هاي كسب شيوه ،با توجه به متفاوت بودن تيپ روستاهاي نمونه شهرستان ،طوركليبه .گرفت
 .استدرآمد و معيشت غالب در ميان روستاها و خانوارهاي ساكن در اين نواحي متفاوت 
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كارگري  ،صيادي ،دامداري ،باغداري ،اند از زراعتراههاي كسب درآمد در اين روستاها عبارت
به ترتيب متعلق به روستاهاي اردجان و  ،بيشترين ضريب تنوع شغلي .ساده و مشاغل خدماتي

  .رودبارسرا و كمترين آن به روستاي ارده تعلق دارد

هاي حاصل از فعاليتهاي غيركشاورزي در حد قابل در كل روستاهاي نمونه اين شهرستان درآمد
اما همچنان بيشتر جمعيت شاغل، در بخش كشاورزي مشغول  .)درصد 30باالي(توجهي است 

درصد از شاغلين  80باتوجه به اينكه بيش از  ،عبارت ديگر؛ به)درصد  80بيش از( باشدكار ميبه
ن جمعيت شاغل و درآمد بدست آمده تناسبي بي ،باشندكار ميهدر بخش كشاورزي مشغول ب

نسبت ) باغداري و دامداري ،زراعت(كه اين به معني بازدهي كم بخش كشاورزي  ،وجود ندارد
  .هاي اقتصادي استبه ديگر بخش

  

  هاي معيار تنوع بخشي در روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهروضعيت شاخص: 8جدول

  نام روستا

  ضريب 

  شغليتنوع

  درآمددرصد 

  هاي غيركشاورزيحاصل از فعاليت

نسبت جمعيت شاغل در بخش 

  كشاورزي نسبت به غيركشاورزي

  75,2  0,45  0,68  اردجان

تازه آباد 

  رودسر
0,46  0,38  71,6  

  84,4  0,41  0,57  رودبارسرا

  86,4  0,32  0,39  ارده

  79,4  0,39  0,53  ميانگين

  هاي محققيافته: مأخذ   

  

متوسط  ،هايي مانند درصد زراعان باسواداز شاخص ،ارزيابي وضعيت كارآييبراي بررسي و 
نرخ اشتغال كل و نرخ اشتغال مردان و زنان استفاده شد  ،ضريب مكانيزاسيون ،سن زارعان

و درصد  ،سال در روستاي اردجان 34متوسط سن زارعان در رروستاهاي نمونه  .)9جدول (
باال  .درصد در روستاي ارده متغير است 42درصد در روستاي رودبارسرا تا  62زراعان باسواد از 



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  108

 

تواند در روند پايداري اقتصادي ي كشاورز ميبودن ميزان سواد زارعان در منطقه در كنار تجربه
  .روستاهاي شهرستان از عوامل مؤثر باشد

  

  در روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهرهاي معيار كارايي وضعيت شاخص: 9جدول

  نام روستا

درصد زارعان 

  باسواد

ميانگين سن 

  زارعان

ضريب 

  مكانيزاسيون

  نرخ اشتغال

نرخ اشتغال 

  مردان

نرخ اشتغال 

  زنان

  12,1  60,2  72,3  0,78  34  59  اردجان

  8,4  59,2  67,6  0,72  38  48  تازه آبادرودسر

  10,2  61,2  71,4  0,69  36  62  رودبارسرا

  6,2  60,3  66,5  0,41  43  42  ارده

  9,22  60,22  69,45  0,65  37,75  52,75  ميانگين

  هاي محقق ـ  يافته1392مركز آمار ايران سال : مأخذ

  

كه در حال حاضر 0,65براساس اين جدول، ميانگين ضريب مكانيزاسيون در روستاهاي مورد مطالعه 
كمترين ميزان . از مكانيزاسيون ضريب بااليي داشته باشدباتوجه به فزوني جمعيت بايد مقدار استفاده 

باشد، كه از جمله داليل مي 0,41استفاده از مكانيزاسيون در روستاهاي نمونه، روستاي ارده با ضريب 
همچنين با توجه به ميانگين شاخص . توان به كوهستاني بودن و شيب باالي روستا اشاره كردآن مي

نيروي كار روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر بيكار بوده، و در درصد  30اشتغال، بيش از 
  .كل روستاهاي شهرستان نيز زنان سهمي اندكي در اشتغال دارند

  

  وري در روستاهاي نمونه شهرستان رضوانشهروضعيت شاخص بهره: 10جدول

  هاي خوب و پربازدهدرصد زمين  راندمان توليد در واحد سطح  نام روستا

  3,66  3,86  اردجان

  3,07  3,26  تازه آباد رودسر

  2,98  3,32  رودبارسرا

  2,62  2,85  ارده

  3,08  3,32  ميانگين

  هاي ميدانيجهاد كشاورزي شهرستان رضوانشهر ـ بررسي: مأخذ
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) تن در هكتار 32/3(ميانگين راندمان توليد در واحد سطح  ،وريبراساس بررسي شاخص بهره

بيشترين درصد  و باشدبراي هر كشاورز در روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر مي
واقع شدن اين روستا در موقعيت . است) درصد66/3(هاي پربازده در روستاي اردجان زمين

هاي مرغوب در اين روستا قرار زمينموجب شده است كه بيشتر ) ايجلگه(طبيعي مناسب 
ها انباشته نشين شدن رسوبات رودخانههاي اين روستا از نوع آبرفتي است كه از تهخاك .گيرد

كه  شدهها براي كشاورزي را دارا است اين عوامل موجب ترين خاكشده است كه از مناسب
هاي كمترين درصد زمين. دراندمان توليد در اين روستا از ميزان قابل توجهي برخوردار شو

 ،اين روستا به دليل كوهستاني بودن .باشددرصد مي 62/2مرغوب در روستاي ارده با ميزان 
هاي تند است كه اين عوامل مانع از توسعه كشاورزي در اين هاي سنگالخي و شيبداراي زمين

  .)10جدول( گرددميآمدن راندمان توليد در روستا ارده شود اين عوامل باعث پايينروستا مي

  

  محاسبه ارزش پايداري

با تبديل  ،هاهاي پايداري اقتصادي در هر كدام از مؤلفهبراي محاسبه شاخص ،در پژوهش حاضر
كه از  ،مقياس بين صفر و يكهاي نسبي بيها به دادههاي مختلف حاصل از شاخصكميت

اتوجه به معيارهاي محاسبه شده ب. روش آنتروپي شانون براي انجام اين كار استفاده شده است
ثبات اقتصادي و رفاه اقتصادي در  ،هاي عدالت اقتصاديميزان مؤلفه ،در پايداري اقتصادي

براي تبديل محاسبات كمي به مقادير  .روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر مشخص شد
  .)11جدول (ي پرسكات ـ آلن استفاده شده است گانهاز طبقات پنج ،كيفي

  

  ارزش پايداري و مقادير پايداري: 11جدول

  وضعيت  معادل  ارزش

  بد يا ناپايدار  0,2ـ  0  20ـ  0

  ضعيف يا تقريبا ناپايدار  0,4ـ  0,2  40ـ 20

  متوسط  0,6ـ  0,4  60ـ  40

  قابل قبول يا تقريباً پايدار  0,8ـ  0,6  80ـ  60

  خوب يا پايدار  1ـ  0,8  100ـ  80

  1389قديري معصوم و همكاران : منبع          
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، پايداري چهار روستاي نمونه شهرستان رضوانشهر در وضعيت متوسط )12(براساس جدول 
در ) 0,66(از مجموع چهار روستاي مورد مطالعه، روستا اردجان با مقدار ). 0,54(قرار دارد 

 در وضعيت ضعيف يا تقريباً) 0,36(ار وضعيت قابل قبول يا تقريبا پايدار و روستاي ارده با مقد
اي در از داليل وضعيت مطلوب روستاي اردجان كه يك روستاي جلگه. ناپايدار قرار دارند

سازي و فضاي مطلوب را هم از نظر طبيعي و انساني براي اقدامات تنوع باشدميشهرستان 
دري انزلي ـ آستارا قرار معيشت برخوردار است، اين روستا در بر سر راه ترانزيتي دو شهر بن

گرفته است همچنين از مزاياي ديگر اين روستا قرار گرفتن آن در فاصله نزديك كارخانه صنايع 
چوب و كاغذ ايران است اما روستاي ارده به دليل شرايط نامطلوبي است كه طبيعت براين 

ني بودن بامشكل روستا متحمل كرده است اين روستا به دليل برخورداري از شيب تند و كوهستا
  .روبه رو است همچنين اين روستا از مركز شهرستان دور مي باشد

  

  هاي پايداري اقتصاديميزان پايداري اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر براساس شاخص: 12جدول

  

  

  نام روستا

  متوسط كل  رفاه اقتصادي  ثبات اقتصادي  عدالت اقتصادي

  رتبه

  ميانگين  رفع فقر

كاهش 

آسيب 

  پذيري

تنوع 

  بخشي

  ميانگين  بهره وري  كارآيي  ميانگين

پايداري 

  اقتصادي

  1  0,66  0,80  0,76  0,84  0,53  0,08  0,99  0,64  0,64  اردجان

تازه 

  آبادرودسر
0,63  0,63  0,71  0,07  0,35  0,63  0,66  0,65  0,54  3  

  2  0,62  0,75  0,67  0,83  0,46  0,06  0,90  0,67  0,67  رودبارسرا

  4  0,36  0,46  0,44  0,49  0,24  0,11  0,38  0,39  0,39  ارده

    0,54  0,66  0,63  0,70  0,39  0,08  0,74  0,58  0,58  ميانگين

  محاسبات محقق: منبع  
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بررسي وضعيت پايداري نقاط روستايي در ارتباط با موقعيت طبيعي قرارگيري روستاها نيز نشان 
باشد و روستاهاي كوهستاني در روستاهاي دشتي ميدهد كه امتياز و رتبه اولي در اختيار مي

روستاي اردجان در رتبه  آمده، 13شماره گونه كه در جدول همان. اندترين رتبه قرار گرفتهپايين
  .انداول و روستاي ارده در رتبه آخر قرار گرفته

  

  رضوانشهرموقعيت طبيعي و ميزان پايداري اقتصادي در روستاهاي نمونه شهرستان : 13جدول

  رتبه  ميزان پايداري اقتصادي  وضعيت طبيعي  نام روستا

  1  0,66  جلگه اي  اردجان

  3  0,54  ساحلي  تازه آباد رودسر

  2  0,62  كوهپايه اي  رودبارسرا

  4  0,36  كوهستاني  ارده

  هاي تحقيقيافته: منبع 

  

روستاهاي مورد سازي معيشت در روستاها و ميزان پايداري هريك از براي بررسي رابطه تنوع
ابتدا  ،در همين راستا. به بررسي تعدا مشاغل موجود در روستاهاي نمونه پرداخته شد ،مطالعه

يك از روستاهاي مورد مطالعه با استفاده از مطالعات ميداني  تعداد مشاغل موجود در هر
اي روست ،كه در ميان روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان رضوانشهر) مشاهده و پرسشنامه(

كمترين تنوع شغلي ) شغل13(داراي بيشترين نوع اشتغال و روستاي ارده با ) شغل32(اردجان با 
  .)14جدول (برخوردار بوده است 
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  تنوع مشاغل موجود در روستاهاي مورد مطالعه: 14جدول

  تعداد مشاغل موجود  تيپ  نام روستا

تعداد  

  مشاغل

  جمعيت

  ايجلگه  اردجان

  آالت كشاورزي، تعميرگاه اداري، تعميرگاه ماشين

آالت، آژانس، كشاورز، باغدار، خانه بهداشت، سوپر ماشين

  زني، ماركت، نجاري، دفتر پست، قصابي، سنگ

سازي، آرايشگري، نانوايي، دفتر مخابرات، راننده، سراميك

اي، كارگران كارخانه چوب و هاي اجارهپست بانك، خانه

كاري، بنايي، رازي، گچكاغذ ايران، بهورز، پرورش ماهي، خ

  كافي نت، كارگران مرغداري، نگهداري دام سنگين، 

  خانه، كافه سنتي، پرورش چوب، خريد و فروش چوبقهوه

32  5418  

تازه آباد 

  رودسر
  ساحلي

ماهيگيري، پرورش ماهي، كشاورز،  مشاغل اداري،

شترمرغ، پست بانك، سوپرماركت، فروش لوازم 

خانه، نانوا، آرايشگري، قهوهماهيگيري، اجاره قايق، 

قصابي، خانه بهداشت، بهورز، كافه سنتي، پرورش 

  چوب تجاري، گلخانه

18  248  

  ايكوهپايه  رودبارسرا

كشاورز، دامدار، پرورش ماهي، كارگران شهرك 

صنعتي، نانوايي، مشاغل دولتي، سوپرماركت، مصالح 

بار، خانه ساختماني، دست فروشي، باغدار، تره

مخابرات، بهورز، پست بانك، قصابي، آژانس  بهداشت،

زني، چوپاني، پرورش خانه، بنايي، سنگمسافربري، قهوه

  چوب، فروش گياهان دارويي، صنايع دستي

24  2635  

  كوهستاني  ارده

دامدار، مشاغل اداري، كشاورز، باغدار، پرورش ماهي، 

خانه، سوپرماركت، قصابي، چوپاني، قهوه گاوداري،

  دفتر مخابرات، خانه بهداشتپست بانك، 

  

13  

  

472  

  1394:هاي تحقيقيافته: منبع
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عدم ماندگاري روستاييان در سكونتگاههاي روستايي و تمايل به مهاجرت از روستا به شهر 
ويژه هاي اقتصادي در مناطق روستايي بهداليل متعددي دارد كه مهمترين آنها ضعف بنيان

بيكاري پنهان نيروي  ،شغلي جديد جهت جوانان روستاييهاي مواردي چون عدم وجود فرصت
هاي شغلي موجود در بخش كشاورزي به خصوص كشاورزي كار و عدم كفايت درآمد ظرفيت

هايي را داشته كارگيري استراتژي مناسبي كه توانايي پاسخ به چنين چالشلذا به .سنتي است
شت و ايجاد مشاغل متنوع در سازي معيتنوع .باشد؛ داراي اولويت اساسي خواهد بود

عنوان يكي از تواند بهدر منطقه مورد مطالعه مي طور ويژهسكونتگاههاي روستايي ايران و به
هاي انجام شده باتوجه به مطالب فوق و بررسي .شمار آيدهاي موفق در اين رابطه بهاستراتژي

ز تنوع شغلي را به خود روستاهايي كه داراي درصد باالتري ا ،در روستاهاي مورد مطالعه
سپس با استفاده از روش  .اندتري قرار گرفتهاز نظر پايداري نيز در سطح مطلوب ،اختصاص داده
، روستاهاي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر از نظر تعداد مشاغل موجود در kاي تحليل خوشه

بندي طبقه. تقسيم شدند) متوسط و خوب ،ضعيف(هريك از روستاهاي نمونه به سه گروه 
روستاهاي مورد مطالعه برحسب تعداد مشاغل در هر سكونتگاه نشان داد كه روستاي اردجان با 

آباد رودسر به نفر جمعيت در باالترين طبقه و روستاهاي رودبارسرا و تازه 5418شغل با  32
 13نفر جمعيت در سطح متوسط و روستاي ارده با  248و  2635شغل و  18و  24ترتيب با 

  ).15جدول (طبقه قرار دارد ترين نفر جمعيت در پايين 472شغل و 

  

  بندي روستاهي مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر براساس تعداد مشاغلطبقه: 15جدول

  نام روستا  سطح مشاغل  بندي مشاغلطبقه

  ارده  ضعيف  17ـ  13

  تازه آباد رودسر، رودبارسرا  متوسط  24ـ 18

  اردجان  خوب  و باالتر 25

    جمع كل

  1394: هاي تحقيقيافته: مأخذ   
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  گيري نتيجه

عنوان ابزاري براي ايجاد تحرك و سرعت بخشي در اقتصاد بهي تنوعي اخير، ايدهدر چند دهه
ريزان و سياستگذاران ي اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته مورد توجه برنامهبخشيدن به توسعه

طوري كه در اين كشورها، مناطق قرار گرفته است؛ بهتوسعه در كشورهاي در حال توسعه 
هاي اقتصادي به منابع طبيعي براي بقاي خود، با روستايي با توجه به وابستگي فعاليت

ي اقتصادي مواجه هستند و در نهايت، باعث كاهش محدوديت هاي متعددي در توسعه
  بنابراين، اغلب . ستفرصتهاي شغلي و تقليل ثبات و ايجاد ناپايداري روستايي شده ا

پردازان توسعه، در راستاي كاهش اثرات منفي چنين ساختاري، در چارچوب الگوي نظريه
اند، تا با استفاده از اين رويكرد توسعه پايدار روستايي، رويكرد متنوع سازي را پيشنهاد نموده

پايداري پايداري اقتصادي در . به ثبات و پايداري اقتصادي مناطق روستايي منجر شود
هاي فصلي، درآمد بيكاري پنهان، شغل. سكونتگاههاي روستايي اهميت بسيار زيادي دارد

هاي پي در پي از هاي شهر و روستا، مهاجرتهاي مختلف، نابرابريپايين، دسترسي به فرصت
روستاها به شهرها، ناپايداري جمعيتي سكونتگاههاي روستايي و محدوديت سرانه زمين 

ترين عوامل ناپايداري اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه بردار از مهمه بهرهمرغوب نسبت ب
تحقيق حاضر در پي شناسايي وضعيت اقتصادي روستاهاي . شهرستان رضوانشهر بوده است

روستاها از نظر پايداري اقتصادي و ارزيابي ) بنديرتبه(بندي شهرستان رضوانشهر و سطح
بدين منظور، ابعاد . طبيعي و مشاغل موجود در روستاها بوده استميزان ارتباط آن با موقعيت 

شاخص در چهار روستاي  20اجتماعي، محيطي و اقتصادي محدوده مورد مطالعه با استفاده از 
نتايج اين مطالعات نشان داد كه از نظر پايداري . شهرستان رضوانشهر مورد بررسي قرار گرفت

درصد در وضعيت متوسط قرار دارد، روستاي  55/0نگين اقتصادي، شهرستان رضوانشهر با ميا
درصد پايدارترين روستادر بين روستاهاي مورد مطالعه است و پس  66/0اردجان با ميانگين 

 36/0روستاي ارده با ميانگين . از آن روستاي رودبارسرا در رتبه بعدي قرار مي گيرد
هاي اي شهرستان، با داشتن زمينلگهبه طوركلي روستاهاي با تيپ ج. ناپايدارترين روستاست

جوار و مرغوب و پربازده، تنوع باالي معيشتي، شرايط طبيعي مناسب، نزديكي به شهرهاي هم
جوار هاي شهري هممركز شهرستان كه موجب تسهيل روابط اقتصادي دوجانبه با سكونتگاه
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ي اقتصادي باالتري شود كه اين روستاها از ميانگين پايدارگرديده، اين عوامل باعث مي
  .برخوردار شوند

عنوان راهبردي مناسب كـه بسـياري از   به “هاي اقتصادي سازي فعاليتراهبرد متنوع”و در نهايت 
كنند، جهت تغييـر ايـن    المللي از جمله بانك جهاني بر آن تاكيد مي هاي بين انديشمندان و سازمان

ي در روسـتاهاي ايـن منطقـه پيشـنهاد     ساختار اقتصادي و حركت به سمت توسعه پايدار اقتصاد
هـا   تحقق اين راهبرد، با موانعي روبرو است كه لزوم پرداختن به اين موانع و بررسي آن.  شود مي

گـردي،   هـاي طبيعـت   ينهزمي فراوان گردشگري در ها جاذبه .ها ضروري است جهت برداشتن آن
فرهنگـي، ورزشـي و كوهنـوردي،     ،، مـذهبي ..).، گـل گاوزبـان و  فنـدق ( گردشگري كشـاورزي 

  تواند در افزايش درآمد روسـتاييان و پايـداري اقتصـادي ايـن منطقـه نقـش       مي.. .ي ونورد صخره

  .سزايي داشته باشدهب
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