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ثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاهؤهاي مسازه

1*مرضیه نوروزي و داریوش حیاتی

)9/3/94؛ پذیرش:24/5/93(دریافت: 
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مقدمه
به عنـوان بخـش   ها توجه به روستاالزمه رسیدن به توسعه، 

عمده جمعیت فقـراي جهـان در منـاطق و    پایه است، زیرا 
هـاي در حـال توسـعه زنـدگی     هاي روسـتایی کشـور  بافت
در تفکـر  عمـده یتغییرات.(World Bank, 2008)کنند می

و رهیافـت معیشـت   روستایی در نیم قرن گذشته رخ داده
هاي درحال توسـعه  کشورطور بالقوه درپایدار روستایی به

مطـرح شـده اسـت   ،در تالش براي کاهش فقـر روسـتایی  
(Ellis & Biggs, 2001).

این رهیافت بر تفکري جامع و منسجم درباره کاهش فقـر  
و بـه سـرعت محبوبیـت    نمـوده و توسعه روسـتایی تأکیـد   

کـاران توسـعه بدسـت    اندرزیادي در میان محققان و دست
هـاي  پایدار در طول سالفت معیشترهیا)DFID, 1999(آورد

- گذشته، بهترین روش براي پرداختن به مسائل فقر و توانمنـد 

Darden(ســازي فقــرا بــوده اســت et al., 2002.( رهیافــت
هـاي تحلیلـی جدیـد در زمینـه     پایدار یکی از رویکـرد معیشت

منظـور توسـعه   هاي اخیـر بـه   توسعه روستایی است و در سال
از جملـه  واستر مورد توجه قرار گرفتهروستایی و کاهش فق

پـذیري  ارد مشکل فقـر و آسـیب  هایی است که سعی درویکرد
,Phillips & Potter(کنـد ها را بر محوریـت انسـان حـل   خانوا

2003.(
هـا و  ی بـه دارایـی  تفکـر در مـورد دسترسـ   به مفهوم معیشت 

ها است.  معیشت به معنـی زنـدگی   داري آنمدیریت براي نگه
هایی است که بـراي  ها و فعالیتها، داراییده بودن، تواناییو زن

).Chambers, 2005(زندگی و زنـده بـودن مـورد نیـاز اسـت      
اساس توسعه انسانی و توسـعه اقتصـادي بـر معیشـت اسـتوار      
است. معیشت چیزي بیشـتر از شـغل اسـت. معیشـت شـامل      

دهند تـا گـذران زنـدگی    که افراد انجام میاستهمه کارهایی 
).Helmor & Sing, 2001(کنند

)Sustainable Livelihood Security(معیشـت پایـدار  مینأت
)SLS(زیسـت  محـیط ی شـامل معیشـت هـاي گزینهبه عنوان

بر ابعـاد کیدأتبا اجتماعیداشتن عدالت و کارآمداقتصاد امن،
. اسـت شـده  تعریـف ،اجتمـاعی و ، ي، اقتصـاد محیطیزیست

معیشـت امنیـت  مفهـوم کـه دادنـد پیشنهادچمبرز و کانوي
ــتا ــا  ب)Rural Livelihood Security()RLS(ییروس ــد ب ای

ــر  ــز ب ــتتمرک ــدالت قابلی ــداريو، ع ــدپای Singhباش &

Hiremath, 2010)(.    دربـر  شاخص معیشـت پایـدار روسـتایی
ماننـد یهـای رمتغیـ شامل زیست محیطیشاخص)1:گیرنده

هـوا، ، آلـودگی آبهاي کیفیترپارامتوخاك،جنگلپوشش 
ــه ت ــی،آبخلی ــاي زیرزمین ــرهوه ــرهشــاخص )2. غی وري به

وري بهـره ، زمـین وريبهرههایی از قبیل متغیرشاملاقتصادي
خروجـی، و  ورودي بـه  نسبت ،در بازارعرضه، مازاد نیروي کار

ماننـد یمتغیرهـای شـامل  عدالت اجتمـاعی ) شاخص3.غیره
خـط  افـراد بـاالي  تعـداد  آمد،دردارایی وزمین، عادالنه توزیع

همان).(باشدمیو غیرهان زنسواد ، فقر
گزیر پیشرفت و جلـوگیري از افـزایش فقـر    هاي نایکی از راه

روستاییان، توجه به وضعیت معیشتی خانوار روستایی است.
رودمـی شـمار  مشکالت دوره کنونی بهفقر روستایی یکی از

ه فقـر روسـتاییان   از عوامـل عمـد  . )1391(نجفی و حیاتی، 
تـوان بـه عوامـل اقتصـادي، کشـاورزي، شـغلی، روابـط       می

در میـان  اشـاره کـرد.  اجتماعی و میزان مشارکت اقتصادي
هاي خـانوار  کشاورزان، افزایش بار تکفل و نیز کاهش دارایی

شدن خـانوار نسـبت بـه    نقش زیادي در افزایش شانس فقیر
(عزیـزي  کنندا میجغرافیایی ایفوهاي جمعیتیسایر متغیر

له معیشت خـانوار  ، که همین مسأ)1392خالخیلی و زمانی، 
با توجه به فقر شـدید،  .دهدروستایی را مورد تهدید قرار می

ــاد     ــاتوانی اقتص ــتاییان، ن ــت روس ــادن معیش ــر افت ــه خط ب
وسـتایی  پذیري قشـر ر روستاییان که منجر به افزایش آسیب

ه از منـابع طبیعـی،   ویـ ر، استفاده بـی امنی غذاییشود، نامی
انوار کـه مهـاجرت نیـروي    کاهش رفاه و درآمد خـ همچنین 

همراه داشته و سبب رکود مزارع، کـاهش  ها را به کار به شهر
وابسـتگی کشـور بـه واردات    کشت و به دنبـال آن سطح زیر

است، اهمیـت توجـه بـه پایـداري معیشـت      محصوالت شده
وسـعه پایـدار   تدسـتیابی بـه   روستاییان کـه یکـی از ارکـان    
.رسدمیروستایی است، ضروري به نظر 

گـذاري کـه معیشـت    تـأثیر اهمیت و نقش در نظر گرفتن با 
نرخ همچنین افزایش ر در زندگی خانوار روستایی دارد،پایدا

بیکاري در بـین جوامـع روسـتایی و عـدم توانـایی بـرآورده       
هاي اولیه زندگی که ناشی از نبـود یـک معـاش    ساختن نیاز

است. مـادامی  ر است، توجه به این موضوع از ضروریاتپایدا
که زندگی خانوار روستایی بـا چـالش فقـر در پـی نبـود      
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ها بـراي زنـدگی مواجـه شـود، موجـب      حداقل استاندارد
شـود.  الشعاع قرار گرفتن تمام ابعاد زندگی آنان مـی تحت

مشــکالت وســیعی در ســطح گســترده از جملــه مســائل 
پیونـدد. از  ی و روانی بوقوع میاقتصادي، سیاسی، اجتماع

این رو توجه بـه برقـراري یـک معـاش پایـدار در سـطح       
یرد.  گاي قرار خانوار روستایی باید در الویت ویژه

واقعیت آن اسـت کـه بـراي ایجـاد و دسـتیابی خانوارهـاي       
بایسـت در ابتـدا وضـعیت    کشاورز به یک معاش پایدار، مـی 

ر گیـرد و در ایـن   موجود مورد مطالعه و بررسی دقیـق قـرا  
هـاي سرپرسـتان   بایست نقطه نظـرات و دیـدگاه  بررسی می

هـایی کـه   هاین خانوارها، لحاظ گـردد. از سـوي دیگـر سـاز    
هـاي کشـاورز و در پایـداري آن    قادرند در معیشـت خـانوار  

گذار باشند، باید مورد شناسایی و مطالعـه قـرار گیـرد.    تأثیر
هـاي اخت سازه، شنپژوهش حاضر با هدف،بدین منظورلذا 

اقتصـادي، زیسـت محیطـی و    انسـانی، اجتمـاعی،   پنجگانه 
هاي کشاورز اسـتان  فیزیکی، مؤثر بر پایداري معیشت خانوار

تـا بتـوان از ایـن    به اجـرا درآمـد   کرمانشاه از دیدگاه ایشان
تـري از وضـعیت   گرایانـه تـر و واقـع  طریق بـه درك عمیـق  

معیشتی آنان، دست یافت.
ین تحقیق با مطالعه مبانی نظري، تفکـرات  ی امفهومچارچوب 

و مشاهدات صورت گرفته و تحقیقات میدانی از طریق پرسش 
آوري شده است. طبق اسخ از اقشار مختلف روستایی، جمعو پ

(میــزان درآمــد، ثبــات شــاملهــاي اقتصــادي ســازه1نگــاره 
هـاي اجتمـاعی  سـازه - اشتغال، تنوع درآمد، بیمـه محصـول)  

جرت، روابـط اجتمـاعی، میـزان ارتبـاط     (وضـعیت مهـا  شامل
، عضـویت در  و مروجـان کشـاورزي  کشاورزان بـا کارشناسـان  

هـاي انسـانی  سازه- هاي روستایی)ها و انجمنها، تشکلتعاونی
وضـعیت اشـتغال اعضـاي    (تحصیالت سرپرست خانوار، شامل

همکــاري انگیــزه پیشــرفت،ســن سرپرســت خــانوار،خــانوار،
، نگـرش نسـبت بـه    هـاي کشـاورزي  یتفعالخانوار در اعضاي

میزان (شامل زیست محیطیهايسازه- )ماندگاري در روستا
هـاي سـازه - )، نوع اقلیمخاكوضعیت دسترسی به منابع آب، 

، دسترسی بـه بـازار  ، درجه مکانیزاسیون مزارع(شامل فیزیکی
امکانات مناسب حمل و نقل، میـزان توسـعه یـافتگی روسـتا)    

باشد.  می

وهشروش پژ
هاي کمی و از نوع توصیفی و بـه  روش تحقیق از گروه پژوهش

روش پیمایش بوده اسـت. تحقیـق حاضـر بـه روش مقطعـی      
انجام گرفته است و تالش گردیده تا به کمک این روش، سـازه  
هاي مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیـدگاه کشـاورزان بـه    

مـورد  هاي کمی مورد بررسی قـرار گیـرد. منطقـه   صورت داده
اي استان کرمانشـاه ناحیـه  مطالعه، استان کرمانشاه بوده است. 

33و 36که مختصـات جغرافیـایی آن بـین   کوهستانی است
48و30درجه تـا  45و 24درجه شمالی و 35و 15درجه و 

اســتان کرمانشــاه در معــرض درجــه طــول شــرقی قــرار دارد. 
ورد بـا  اي قـرار دارد کـه در برخـ   هاي مرطـوب مدیترانـه  جبهه

ارتفاعــات زاگــرس، موجبــات ریــزش بــرف و بــاران را فــراهم  
آب و هـواي اسـتان   ). 1391(اسـتانداري کرمانشـاه،  سـازد می

اي و داراي میـانگین میـزان   تحت تأثیر رژیم مرطوب مدیترانه
باشـد. بـر اسـاس    متـر مـی  میلی800تا 300بارندگی ساالنه 

4داراي )، اســتان کرمانشــاه Koppenطبقــه اقلیمــی کــوپن (
سـازمان هواشناسـی اسـتان کرمانشـاه،     (اقلیم متفـاوت اسـت   

هـاي کرمانشـاه،   نیمه خشک و سـرد (شهرسـتان  - 1): 1391
خشـک و گـرم (شهرسـتان هـاي     - 2سنقر، هرسین، کنگاور)؛ 

اي سـرد  مدیترانـه - 3گیالنغرب، سرپل ذهـاب، قصرشـیرین)؛   
ل و معتـد - 4هاي روانسر، اسالم آباد غرب، صحنه)؛ (شهرستان

ــاوه، جــوانرود، ثــالث باباجــانی،   مرطــوب (شهرســتان هــاي پ
داالهو).  

ــته از    ــده آن دس ــاري در برگیرن ــه آم ــژوهش جامع ــن پ در ای
کشاورزان استان کرمانشاه بوده است که فعالیت کشـاورزي بـه   

از روش شـده اسـت.   هـا قلمـداد مـی   عنوان معیشت اصلی آن
ب کشـاورزان  اي بـراي انتخـا  اي چند مرحلهگیري طبقهنمونه

نمونه استفاده گردید. براي انتخاب افـراد نمونـه، ابتـدا از بـین     
هایی که در چهار دسته آب و هـوایی قـرار داشـتند،    شهرستان

شهرستانی که داراي تنوع معیشت بیشتري در هر دسـته بـود   
انتخاب شد. از اقلیم نیمه خشک و سرد، شهرسـتان کرمانشـاه   

سـت و روسـتاییان آنجـا از    بدلیل اینکـه مرکـز اسـتان بـوده ا    
کنند، از اقلیم خشـک و گـرم،   هاي مختلفی امرار معاش میراه

شهرستان قصرشیرین به علت کسب درآمد عـالوه بـر زراعـت،    
داشـتن باغـات دیــم، نخلسـتان، مرکبــات. از اقلـیم معتــدل و     
مرطوب، شهرستان پاوه بدلیل آن که در آمد کشاورزان بیشـتر  



هاي مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاهسازه

130

نزدیکی و هم مرزي ایـن شهرسـتان   از راه باغداري و همچنین
هاي متنـوع از ایـن طریـق بـوده     با کشور عراق و کسب درآمد

اي ســرد، شهرســتان صــحنه بــدلیل اســت. از اقلــیم مدیترانــه
داشتن باغات بسیار، عالوه بـر زراعـت، پـرورش مـاهی و قـرار      

گرفتن در مسیر جاده اصلی به مرکز ایران، برگزیده شدند.  
ــ  ــه انتخ ــد از مرحل ــات از   بع ــب اطالع ــا کس ــتان ب اب شهرس

کارشناسان جهاد کشاورزي هر شهرسـتان، بخشـی کـه در آن    
خورد، انتخاب شـد کـه در   تنوع معیشت بیشتري به چشم می

هـا بـدلیل   این مرحله از هر شهرستان بخش مرکزي شهرستان
هـاي  تواننـد از راه ها بـه مرکـز شهرسـتان کـه مـی     نزدیکی آن

انتخاب گردیدند. در مرحله سـوم،  مختلف درآمد بدست آورند، 
از هر بخش منتخب، با روش انتسـاب غیـر متناسـب بصـورت     

روسـتا) بـه عنـوان    24روسـتا (در مجمـوع   6تصادفی، تعداد 
تـن  10نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله چهارم، در هر روستا 

کشاورز در هر شهرستان) بصـورت  60از کشاورزان (در مجموع
250در نهایت، براي اطمینـان بیشـتر،   تصادفی انتخاب شدند.

کشاورز به عنوان گروه نمونه، انتخاب شدند.  

در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. براي تهیـه و  
اي و بررسـی  طراحی پرسشنامه، بعد از انجام مطالعات کتابخانه

هاي تحقیقی قابل دسترس، ذهنیات محقـق و  اجمالی گزارش
(پرسـش و پاسـخ از کشـاورزان) چـارچوب     تحقیقات میـدانی 

مفهومی تحقیق شـکل گرفـت و متعاقبـا سـواالت الزم بـراي      
سنجش متغیرهاي مـورد مطالعـه طراحـی گردیـد. سـنجش      

گیـري از نقطـه   روایی پرسشنامه به روش روایی صوري با بهره
نظرات یک پانل متخصص، انجام گرفـت. بـه منظـور آزمـون و     

جــام اصــالحات الزم قبــل از ســنجش پایــایی پرسشــنامه و ان
آوري اطالعات در سطح وسیع، بـه انجـام مطالعـه    مرحله جمع

نفر 30راهنما مبادرت گردید. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط 
ــتان     ــین اس ــتان هرس ــتون شهرس ــش بیس ــاورزان بخ از کش

هـاي  هاي الزم صورت گرفت و پس از بررسیکرمانشاه، آزمون
اعمـال شـد و نسـخه نهـایی     انجام شده، اصالحات مورد نیـاز، 

پرسشنامه تدوین گردیـد. آزمـون کرونبـاخ بـراي هـر یـک از       
متغیرها محاسبه گردید. ضریب آلفـا بـراي مجموعـه سـواالتی     
که به منظور سـنجش یـک متغیـر در ایـن مطالعـه طراحـی       

آورده شده است.  1اند، در جدول گردیده

هاي اقتصاديسازه
میزان درآمد -
ثبات اشتغال-
تنوع درآمد-
بیمه محصول-

هاي اجتماعیسازه
وضعیت مهاجرت-

روابط اجتماعی-
شاورزان با میزان ارتباط ک-

کارشناسان و مروجان 
کشاورزي

ها، عضویت در تعاونی-
هاي روستاییها و تشکلانجمن

هاي زیست محیطیسازه
میزان دسترسی به منابع آب-

وضعیت خاك-
نوع اقلیم-

پایداري معیشت از دیدگاه کشاورز

هاي فیزیکیسازه
درجه مکانیزاسیون مزارع-

دسترسی به بازار-
امکانات مناسب حمل و نقل-
روستامیزان توسعه یافتگی-

هاي انسانیسازه
تحصیالت سرپرست خانوار-

وضعیت اشتغال اعضاي خانوار-
سن سرپرست خانوار-

انگیزه پیشرفت-
نگرش نسبت به ماندگاري در -

روستا
همکاري اعضاي خانوار در -

هاي کشاورزيفعالیت
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نباخ براي متغیرهاي مورد سنجشکرويضرایب آلفا-1جدول
ضریب آلفا متغیر ردیف

96/0
74/0
77/0
92/0
76/0
92/0
90/0

امکانات حمل و نقل
دسترسی به بازار

در روستاينگرش نسبت به ماندگار
روابط اجتماعی
انگیزه پیشرفت

خاكوضعیت 
پایداري معیشت از دیدگاه کشاورز

1
2
3
4
5
6
7

و بحثهایافته
50ي مورد مطالعه برابـر بـا   ونهنمکشاورزان گین سنی میان

ابتدایی و راهنمایی صیالت داراي تحدرصد 2/41سال بود. 
داد اعضابیشترین تع، مرددرصد از افراد نمونه 2/85. بودند

3همکار در کار کشاورزي در منطقه مورد مطالعه برابـر بـا   
برابـر  ردر خـانوا حداقل و حداکثر تعداد افـراد شـاغل   ، نفر

، 91در سـال  هـا، درآمد سـرانه آزمـودنی  .نفر بود5صفر و 
،یـک میلیـون و سیصـد هـزار تومـان     بطور میانگین تقریبا

هـزار تومـان   640برابرر حدودامیانگین مخارج سرانه خانوا
ــدهی پاســخگویان حــدودا، ســالدر  ــر میــانگین ب 13براب

درصد از کشاورزان طی56بوده و همچنین میلیون تومان
160انـد. سال گذشته هیچگونه اعتباري دریافت نکـرده 5

ــر ( ــد) 64نف ــا   درص ــته ب ــال گذش ــی یکس ــاورزان ط کش
سرپرسـتان  عضـویت دامنـه  ارتبـاط بودنـد.   کارشناسان در

هـاي روسـتایی   هـا و تشـکل  هـا، انجمـن  در تعـاونی خانوار
دهد نشان میها یافتهاست. صفر و یازده بودهمختلف، بین 

یـافتگی  در روسـتاهایی بـا توسـعه   کشـاورزان درصد از 88
در سـکونت داشـتند و همچنـین اکثـرا    و متوسـط  ضعیف 

هـاي آسـفالته گـذران    روستاهایی از نـوع دشـتی بـا جـاده    
کردند.زندگی می

پایداري شاخص کلیدي بـراي موفقیـت اسـت. بـه منظـور      
ــیب ــاهش آس ــابع معیشــتی   ک ــه من ــاورزان ب ــذیري، کش پ

تصادي کارآمـد بـوده، بـا توجـه بـه      نیازمندند که از نظر اق
عدالت اجتماعی در دسترس همه افراد جامعه باشد، منجـر  
به تخریـب منـابع زیسـت محیطـی نشـده و همچنـین بـا        

به تمام اهداف مـورد نظـر دسـتیابی پیـدا     ،انعطاف پذیري
ثبات و پایـدار بـه   کنند. پایداري معیشت یعنی دسترسی با

هـاي  هـا و شـوك  شمنابع معیشتی براي جلـوگیري از تـن  
،وارده بـر خـانوار روسـتایی کـه در نتیجـه ایـن دسترسـی       

یابـد.  ها در مقابل مشکالت کاهش مـی پذیري خانوارآسیب
پایداري معیشت از دیدگاه کشاورز در پنج بعـد اقتصـادي،   

17اجتماعی، زیست محیطـی، انسـانی و فیزیکـی توسـط     
قابل مشـاهده اسـت، مـورد سـنجش     2گویه که در جدول 

رار گرفت. از پاسخگویان که شامل زارع، دامدار، باغدار در ق
ــتان4 ــه درشهرس ــب نمون ــود،  منتخ ــاه ب ــتان کرمانش اس

االتی در زمینه وضعیت مالی گذشـته و حـال، وضـعیت    سؤ
ــق     ــد از طری ــب درآم ــی، کس ــابع طبیع ــه من ــی ب دسترس

توانســت کشــاورزي، مشــاغل غیــر کشــاورزي و ... کــه مــی
دگاه آنـان بسـنجد، پرسـیده شـد.    ز دیپایداري معیشت را ا

قابـل  1نمـودار در طـور کـه   پس از پاسخگویی افراد همـان 
شـان را  درصـد از پاسـخگویان معیشـت   6/7مشاهده است، 

ــابســیار  شــان را درصــد معیشــت4/42دانســتند. پایــدار ن
درصد پایـدار و  8درصد با پایداري متوسط، 2/41پایدار، نا
ــد. درصــد بســیار پایــدار بیــان کر8/0 نشــان هــا یافتــهدن

حدود نیمی از کشاورزان نمونه، بـر ایـن بـاور    دهند، که می
پایدار پایدار و بسیار نادر وضعیت ناشان اند که معیشتبوده

درصــد از کشــاورزان 9قــرار دارد. در مقابــل، تنهــا حــدود 
نمونـه، وضـعیت معیشـتی خــود را پایـدار و بسـیار پایــدار      

.  اندقلمداد کرده
ي زیست محیطیهاسازه

بـین  LSDطرفه و آزمـون تعقیبـی   آزمون تحلیل واریانس یک
ــا منبــع آبیــاري مختلــف، تفــاوت  گــروه هــاي کشــاورزان و ب

ــی ــطح معن ــداري  01/0داري را در س ــانگین پای ــاظ می از لح
) نشـان داد  F ،007/0=p=14/5از دیدگاه کشـاورزان ( معیشت
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رد اسـتفاده  ). به عبارت دیگر نوع منبـع آبیـاري مـو   3(جدول 
شـان  ایشان نسبت بـه پایـداري معیشـت   کشاورزان، بر دیدگاه

ــاري    ــراي آبی ــین کســانی کــه از چــاه ب ــوده اســت. ب ــؤثر ب م
برند و کسانی که از رودخانه و چشـمه  شان بهره میمحصوالت

داري دیده شد. افـرادي کـه از   کنند اختالف معنیاستفاده می
مالکیـت  اند، اکثراکردهشان استفاده میچاه براي آبیاري مزارع

شخصی چاه را بر عهده نداشته و درچند سال اخیر با خشـکی  
انـد، کـه ایـن    چاه و کاهش سطح آب زیر زمینی روبـرو شـده  

باشد. افـرادي کـه از   میزان جوابگوي آبیاري مزارع کشاورز نمی
گیرند، شـاید  منظور آبیاري مزارع بهره میه رودخانه و چشمه ب

زان آب بیشتري با مدیریت صـحیحی کـه در   به دلیل اینکه می
انـد،  توزیع آب در چند سال اخیر صورت گرفته، دریافت نموده

اسـت. شان به این منبع معیشتی بیشتر شـده  میزان دسترسی
با کمبود آب، این منبع حیاتی، کشـاورزان بـا تـنش بیشـتري     

تواند عاملی بر کاهش پایداري معیشـت از  اند که میروبرو شده
اه کشاورزان باشد.  دیدگ

,Amaral(هاي آمـارال این یافته با یافته مطابقـت دارد،  )2010
دهـد چگـونگی عرضـه آب    زیرا نتایج تحقیقات وي نشان مـی 

قـرار  تـأثیر هاي معیشتی روسـتاییان را تحـت   تواند فعالیتمی
دهد، بهبود دسترسی بـه منـابع آب، معیشـت خانوارهـا را بـا      

سازد.میپذیري کمتري مواجهآسیب
بـین  LSDطرفه و آزمون تعقیبـی  آزمون تحلیل واریانس یک 

ــیم گــروه ــاوت هــاي کشــاورزان ســاکن اقل هــاي مختلــف، تف
از دیـدگاه  داري را از لحاظ میـانگین پایـداري معیشـت   معنی

). 4) نشــــان داد (جــــدول F،001/0=p=35/6کشــــاورزان (
بـین  داريدهد که اختالف معنـی ي میانگین نشان میمقایسه

میزان درك پایداري معیشت کشاورزانی که در اقلیم معتدل و 
مرطوب با اقلیم نیمه خشک و سرد و همچنین کشاورزانی کـه  

اي و ســرد زنــدگی در اقلــیم معتــدل و مرطــوب بــا مدیترانــه
است. به عبارت دیگـر، کشـاورزانی کـه    کنند، وجود داشته می

ارند نسـبت بـه   در مناطق داراي اقلیم معتدل و مرطوب قرار د
دو گروه کشاورزان ساکن در اقلیم نیمه خشک و سرد و اقلـیم  

تـري نسـبت بـه پایـداري     اي و سـرد، نگـرش مثبـت   مدیترانه
اند.    شان داشتهمعیشت

توانــد گســتردگی بیشــتر یکــی از دالیــل ایــن تفــاوت مــی
هاي مختلف براي تأمین معاش و تنوع درآمد اهالی فعالیت

ن منطقـه بـدلیل نزدیکـی بـا کشـور      منطقه باشد، مردم ای
شـان را  توانند معیشـت عراق و داد و ستدهاي گسترده، می

نسب به دوگروه دیگر بهبود بخشند.  
Osbahrهاي تحقیق اوسبهر و همکاران (این یافته با یافته

et al.,2008ها در مطالعـات  آنطوري که ) مطابقت دارد. به
اخـتالل در عـث باي اقلیمـی فشـارها خود مشاهده کردند، 

که ایـن  ،شودمیدرآمدودر معیشتتنوعنهادها و ترکیب
ــی  ــر موجــب اختالالت نوســازيآهســتهفرآینــدهايدر ام

پایـدار  فقـر منجـر بـه  در آینـده  و شـده معیشت روستایی
نتیجه رسیدند، کـه  خواهد شد. آنها در این پژوهش به این

بـه  سازگاري با شرایط اقلیمـی عـاملی مهـم در دسـتیابی     
از سویی دیگر این یافتـه بـا   معیشت پایدار روستایی است.

) و Olufunsoکـه توسـط اوالفانسـو (   نتایج پژوهش دیگري 
صورت گرفت مطابقت 2010) در سال Somorinسومرین (

دهد، سازگاري با شـرایط  دارد. نتایج تحقیق آنان نشان می
در تـرین گزینـه   اقلیمی به عنوان بهترین و مقرون به صرفه

مقابله با خطرات و فشارهاي متعدد تغییـرات آب و هـوایی   
تواند راهی در بهبود معیشت روستایی محسـوب  بوده و می

شود.
داري را بـین  آزمون پیرسـون، همبسـتگی مثبـت و معنـی    

وضعیت خاك و پایداري معیشت از دیدگاه کشـاورز نشـان   
). بـــا داشـــتن خـــاکی =03/0Pو r=187/0اســـت (داده 

اري معیشـت از دیـدگاه کشـاورز افـزایش     تـر پایـد  مرغوب
توانـد افـزایش   تـر مـی  یابد. خاك مناسـب و حاصـلخیز  می

توانـد  عملکرد مؤثر را براي کشاورز به همـراه داشـته و مـی   
عاملی در نزدیک ساختن معیشت خانوار به پایداري باشـد.  

هاي زراعی عـاملی  از سویی دیگر، وجود فرسایش در خاك
بی به معیشت پایدار را مورد تهدید تواند دستیااست که می

) و Barrowقرار دهد. این یافته بـا نتـایج تحقیقـات بـارو (    
کننــد، کــه بیــان مــی2000) در ســال Hichamهیچــام (

فرســایش خــاك در منــاطق کوهســتانی کشــاورزي، امــرار 
کند، هم راستا اسـت. پـژوهش دیگـري    معاش را تهدید می

ــاالو (2005در ســال  ــا Kangalaweتوســط کانگ ) و لیونگ
)Liwenga     نشــان داد، کــه افــزایش فرســایش خــاك (

محدودیتی در دستیابی معیشت پایدار محسوب شـده، کـه   
دهـد.  این نتیجه یافته تحقیق حاضر را مورد تأیید قرار مـی 
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هاي زیست محیطـی مهـم   به عبارت دیگر، یکی از شاخص
در دستیابی به معیشت پایدار روستایی، وضعیت و کیفیـت  

.)Singh & Hiremath, 2010خاك است (مناسب
هاي اجتماعیسازه

ي میانگین پایـداري معیشـت از دیـدگاه    به منظور مقایسه
کشــاورزان براســاس وضــعیت مهــاجرت در دو گــروه بــین 

انـد و  گونه مهاجرتی به خارج روستا نداشتهکسانی که هیچ
اسـتیودنت بـا   -کسانی که مهاجرت داشتند از آزمـون تـی  

مستقل استفاده شد. منظور از وضعیت مهـاجرت  هايگروه
در این مطالعه، مهاجرت از نوع غیر دائم و موقت بوده است 

هـاي خـاص توسـط    که به صورت فصلی و مقطعی در زمان
سرپرست خانوار یا بخشـی از خـانوار و بـه منظـور تـأمین      

سـال گذشـته   10مخارج و یا مایحتـاج زنـدگی و در طـی    
ج آزمـون نشـان داد کـه تفـاوت     صورت گرفته اسـت.  نتـای  

ــی ــت ( معنـ ــداري معیشـ ــاظ پایـ =t-23/3داري از لحـ

،001/0p=   سـال گذشـته   10) ، بین کسانی کـه در طـول
گونه مهاجرتی نداشتند، مهاجرت داشتند و کسانی که هیچ

10). به عبارت دیگر کسانی که طـی  5وجود دارد (جدول 

شـان نسـبت بـه   سال گذشـته مهـاجرت داشـتند، دیـدگاه    
تر بود. شـاید دلیـل ایـن امـر     شان مطلوبپایداري معیشت

دستیابی و تأمین درآمد از منابع مختلـف معیشـتی باشـد.    
توانـد عـاملی در   هـاي مختلـف مـی   هزیرا تأمین درآمد از را
هـا باشـد.   شان در مقابل تـنش پذیريجهت کاهش آسیب 

Srivastavaاین یافته با نتایج پژوهش سریواستاوا ( et al.,

) مطابقت دارد زیرا وي مهـاجرت از یـک منطقـه بـه     2003
هـاي  منطقه دیگر را، براي بهبود وضعیت معیشت از ویژگی

اصــلی تــاریخ بشــري برشــمرده اســت. همچنــین، نتیجــه  
,.et al ,پــژوهش ریــگ( 2005Riggدهــد، ) نشــان مــی

مهاجرت و تحرك جغرافیـایی نقـش بسـزایی در معیشـت     
م دارد. همچنین این نتیجـه  خانوارهاي روستایی جهان سو

Goodrichبا نتایج تحقیق گودریچ( et al., ) مطابقـت  2001
هـاي وي حـاکی از آن اسـت کـه     اي کـه یافتـه  دارد، بگونه

مهاجرت نقش مثبتی در کاهش آسـیب پـذیري خانوارهـا    
.ندکایفا می
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پایداري معیشت از دیدگاه کشاورزان- 2جدول

یچگویه
سطکمه

یادمتو
ز

سب
زیار

ینیاد
انگ

می

3036838219فراوانیتان بهتر شود؟ديهاي آینده وضعیت درآما چه حد امیدوار هستید که در سالت
09/3 124/142/328/326/7درصد

تان در هاي خانوادهتان جوابگوي نیازتوانید با وضعیت معیشت فعلیتا چه حد می
آینده باشید؟

248798374یفراوان
64/2 6/98/342/398/146/1درصد

تان را در طوالنی مدت شما نیاز خود و خانوادههاي کشاورزيتا چه اندازه فعالیت
کند؟تأمین می

3282102304فراوانی
56/2 8/128/328/40126/1درصد

3178104343فراوانیباشد؟تان کافی میانوادهلی براي امرارمعاش شما و ختا چه اندازه میزان درآمد فع
6/2 4/122/316/416/132/1درصد

در یک زمان تان داردتأثیري که بر روي میزان تولیدبا تغییرات شدید آب و هوایی  و 
مین کنید؟أتان را تهاي اساسیتوانید نیازطوالنی، تا چه حد می

319696216فراوانی
5/2 4/124/384/384/84/2رصدد

هاي معیشتی شما تواند نیازهایی به غیر از کشاورزي چقدر میتان درآمد از راهبه نظر
مین نماید؟را تأ

2537589931فراوانی
29/3 108/142/236/394/12درصد

به چه میزان بیمه محصوالت کشاورزي توانسته شما را نسبت به کسب درآمد 
ئن از کشاورزي یاري دهد؟مطم

718164277فراوانی
27/2 4/284/326/258/108/2درصد

تعداد دام شما تا چه حد براي تأمین نیاز معیشتی شما در /اندازه زمین کشاورزي
آینده مناسب است؟

348183493فراوانی
62/2 6/134/322/336/192/1درصد

هاي دولت طوري هست که آینده شما را در حرفه حد سیاستکنید تا چه فکر می
کشاورزي تضمین کند؟

767565277فراوانی
25/2 4/3030268/108/2درصد

تان در ها می تواند به نفع تأمین درآمداندازه اجراي طرح هدفمندي یارانهتا چه 
آینده باشد؟

696675319فراوانی
38/2 6/274/26304/126/3درصد

تر به شما تواند در زمینه کسب درآمد بیشتر و پایدارعضویت در تعاونی تا چه حد می
یاري رساند؟

687253489فراوانی
43/2 2/278/282/212/196/3درصد

هاي توانید فعالیتابع آب در دسترس تان تا چه حد میبه نظرتان با وضعیت من
) در آینده را ادامه دهید؟کشاورزي(دامپروري

539867275فراوانی
33/2 2/212/398/268/102درصد

946758139فراوانیبه چه میزان در حال حاضر به غذاي کافی، مناسب و سالم دسترسی دارید؟
38/3 6/34/18304/326/15درصد

318398317فراوانیتان بوده است؟دهچه میزان جوابگوي مخارج خانواامسال درآمد شما به
6/2 4/122/332/394/128/2درصد

تواند در تان مین آیا فکر می کنید که درآمد فعلیتااد تحت تکفلبا توجه به افر
ها باشد؟هاي آنآینده جوابگوي نیاز

449490193فراوانی
37/2 6/176/37366/72/1درصد

ضعیف شدن، الغر شدن) تا تان ( فرسایش، با وضعیت فعلی خاك مزرعهنظرتان به
تان با / به نظرتان در آینده حساب کنید؟زيتوانید روي درآمد کشاورچه حد می

توانید روي کنند تا چه حد میهایتان چرا میوضعیت فعلی مراتع که در آن دام
تان از نگهداري دام در آینده حساب کنید؟درآمد

وانیفرا
467499265

48/2
4/186/296/394/102درصد

1073131360فراوانیکنید؟ناسب ارزیابی میبه طور کلی چقدر وضعیت معیشتی خودتان را م
77/2 42/294/524/140درصد

بوده است.5تا 1توضیح: دامنه پایداري معیشت از دیدگاه کشاورزان بین 
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6/30تا 17پایدار:نابسیار 85تا 17دامنه: از 19/10انحراف معیار: 6/44میانگین: 
85تا 4/71بسیار پایدار: 4/71تا 8/57پایدار: 8/57تا 2/44متوسط:پایداري2/44تا 6/30: پایدارنا

پایداري معیشت کشاورزانمتغیر ع فراوانی توزی-1نمودار

ي میانگین پایداري معیشت کشاورزان با منابع آبی متفاوتمقایسه- 3جدول 
داريسطح معنیFانحراف معیارمیانگینتعدادمنبع آبیاريخصیصه

پایداري معیشت
)85تا 17(دامنه 

8428/42چاه b56/10
14/5001/0 7779/46رودخانه a10/10

3246/47چشمه a10/9
aدار در آزمون حروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیLSDباشد.می

هاي متفاوتي میانگین پایداري معیشت کشاورزان ساکن اقلیممقایسه- 4جدول
داريسطح معنیFانحراف معیارمیانگینتعداداقلیمخصیصه

پایداري معیشت
)85ا ت17(دامنه 

609/41اي و سردمدیترانه a45/10
704/42نیمه خشک و سرد a03/93/6001/0

604/45خشک وگرم ab02/11
608/48معتدل و مرطوب b45/10

aدار در آزمونحروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنیLSDباشد.می

و کشاورزان متفاوتمهاجرتبا وضعیت دیدگاه کشاورزان ي میانگین پایداري معیشت ازمقایسه-5جدول 
دارا و فاقد ارتباط با کارشناسان

داريسطح معنیtآمارهانحراف معیارمیانگینتعدادوضعیت مهاجرتخصیصه

پایداري معیشت
عدم مهاجرت

داشتن مهاجرت

158

92

03/43

28/47

86/11

87/8
23/3 -001/0

داريسطح معنیtآمارهانحراف معیارمیانگینتعدادارشناسانارتباط با کخصیصه

پایداري معیشت
عدم ارتباط

داشتن ارتباط

90

160

14/42

98/45

86/11

87/8
89/2 -001/0
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ي میانگین پایـداري معیشـت از دیـدگاه    مقایسهبه منظور
کشاورزان براساس میزان ارتباط کشاورزان با کارشناسان و 

ن کشاورزي در دو گروه بدون ارتباط و داراي ارتباط مروجا
هاي مستقل استفاده شـد.  استیودنت با گروه-از آزمون تی

داري از لحـاظ  نتـایج آزمـون نشـان داد کـه تفـاوت معنـی      
=t-89/2پایـــداري معیشـــت از دیـــدگاه کشـــاورزان (

،004/0p=(    بین کسانی که در طول یکسـال گذشـته بـا ،
ط بودند و کسانی که هیچگونه ارتباطی کارشناسان در ارتبا

کسـانی  ،). به عبـارت دیگـر  5نداشتند، وجود دارد (جدول 
که با کارشناسان در طول یکسال گذشته ارتبـاط داشـتند،   

. هبـود تر شان مطلوبشان نسبت به پایداري معیشتدیدگاه
شاید دالیل این امر ارتباط بیشتر کشاورزان با کارشناسـان  

ودن نقطه نظرات مروجان و کارشناسـان در  بمؤثرمفید و و 
باشـد. بـدلیل بـه روز    رابطه با مسائل کشاورزي و روستایی 

بـــودن اطالعـــات کارشناســـان و مروجـــان و قرارگیـــري 
ــی    ــان م ــاتی، آن ــیرهاي اطالع ــان در مس ــد بیشترش توانن

کشاورزان را از منابع معیشتی قابل دسترس آگاه سازند. بـا  
،از منـابع معیشـتی موجـود   آگاه سازي بیشـتر کشـاورزان  

ها و اتفاقـات ناخوشـایند   شان در مقابل تنشپذیريآسیب 
تـري نسـبت بـه    نگـرش مثبـت  کاهش یافتـه و در نتیجـه   

کنند. شان پیدا میپایداري معیشت
ي میانگین پایداري معیشـت از  مقایسههمچنین به منظور

دیدگاه کشاورزان براساس عضویت و یـا عـدم عضـویت در    
-تـی آزمـون ، ازهاي روستاییها و تشکلها، انجمنتعاونی

هـاي مسـتقل اسـتفاده شـد و اخـتالف      استیودنت با گـروه 
هـا،  داري بین دو گروهی که در هـیچ یـک از تشـکل   معنی

ها عضویت نداشتند و گروهی که در ایـن  ها و انجمنتعاونی
ها عضـویت داشـتند، مشـاهده    ها و تشکلها، انجمنتعاونی

نشد.
آزمون پیرسـون بـین متغیـر روابـط اجتمـاعی و پایـداري       

مثبـــت و همبســـتگی معیشـــت از دیـــدگاه کشـــاورزان 
,001/0(دهـد داري را نشان مـی معنی P=245/0 =r  بـا .(

افزایش روابـط اجتمـاعی کشـاورزان، پایـداري معیشـت از      
رود. بـه احتمـال زیـاد بـا افـزایش      ایشان باالتر مـی دیدگاه 

راودات بیشتر کشاورزان بـا یکـدیگر، از   روابط اجتماعی و م
هاي مختلف کسب درآمد در کنار کـار  منابع معیشتی و راه

دیدگاه آنان نسبت به و از این طریق،کشاورزي مطلع شده
یابـد. از آنجـایی کـه روابـط     پایداري معیشت افـزایش مـی  

اجتماعی از ابعاد سرمایه اجتماعی است، این یافته با نتـایج  
دهـد  که نشـان مـی  )Bebbington, 1999(ونتینگتحقیق بب

سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایـی اسـت کـه افـراد از     
توانند به منابع و دیگر عوامل دسترسـی پیـدا   طریق آن می

ــرده و معیشــت ــود بخشــند، مطابقــت دارد.  ک شــان را بهب
براي بهبـود معیشـت خـانوار    مؤثردسترسی به منابع راهی 

شود.  روستایی محسوب می
ديهاي اقتصاسازه

، آزمون پیرسون بـین متغیـر   6هاي جدول با توجه به یافته
5پایداري معیشت از دیدگاه کشاورز و تغییـر شـغل طـی    

منفـی و معکوسـی را نشـان داد   همبسـتگی سال گذشته، 
)05/0, P=125/0-=r     به عبـارت دیگـر تعـویض مکـرر .(

،شغل اصـلی (کشـاورزي) بـراي تـأمین مایحتـاج زنـدگی      
شود. به نظـر  ملی منفی در پایداري معیشت محسوب میعا

ثـابتی در شـغلش را   رسد هر چقدر سرپرست خانوار بیمی
تجربه کند و درآمد ثابتی نداشته باشد، پایداري معیشت از 

آیـد. زیـرا ادامـه دادن یـک راه،     تـر مـی  دیدگاه وي پـایین 
احتمال موفقیت بیشتري نسبت به تعویض مکـرر مشـاغل   

ــا  دارد. بــی ثبــاتی اشــتغال در بســیاري از مواقــع فــرد را ب
پـذیري  عددي روبرو ساخته که احتمال آسـیب مشکالت مت

همـراه دارد. بطـور معمـول بـا     بیشتر را بـراي خـانواده بـه    
هاي وارده بر خانواده ها و استرسنداشتن شغل ثابت، تنش

پذیري بیشتري افزایش یافته و معیشت کشاورزان با آسیب
د. دسترسی آن دسته افرادي که شغل ثـابتی  شومواجه می

ندارند، به منابع معیشتی با ثبـات، کمتـر شـده، در نتیجـه     
افتـد و در پـی آن از دیـدگاه    پایداري معیشت به خطر مـی 

یابد.آنان پایداري معیشت کاهش می
آزمون پیرسون بین متغیر تنوع درآمد و پایـداري معیشـت   

داري را نشان معنیمثبت وهمبستگیاز دیدگاه کشاورزان 
,05/0(دهـد  می P=155/0 =r  بـا افـزایش   6)، (جـدول .(

هـاي دیگـر در کنـار فعالیـت زراعـی و      میزان درآمـد از راه 
تـر  کشاورزي، پایداري معیشـت از دیـدگاه کشـاورزان بـاال    

رود. از آنجایی که افزایش درآمد منجر به افزایش رشـد  می
ابع معیشـتی  شـود، سرپرسـت بـه منـ    اقتصادي خانوار مـی 
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بیشتري براي تأمین مایحتـاج زنـدگی دسترسـی داشـته و در     
نتیجه معیشت پایدارتري خواهد داشـت. ایـن یافتـه بـا نتـایج      

پژوهش برخی محققان به شرح زیر مطابق دارد:
& Allison(و الـیس  آلیسـون  Ellis, 2001(   مشـاهده نمودنـد
ت هـاي امـرار معـاش از طریـق شـیال     بخشی به گزینهکه تنوع

منظور افـزایش درآمـد   ه هاي خانوار روستایی بیکی از سیاست
Bouahom(و تأمین معیشـت اسـت. بـوآهم و همکـارانش      et

al., ــد  ) 2004 ــز دریافتن ــق   نی ــت از طری ــأمین معیش ــه ت ک
هـاي غیـر کشـاورزي و تنـوع بخشـیدن بـه درآمـد از        فعالیت

پـذیر اسـت.  صنایع دستی، بافنـدگی و ... امکـان  هایی مانند راه
,Tao & Wall(همچنین در تحقیـق دیگـري کـه تـااو و وال     

داري که رابطه معنـی انجام دادند به این نتیجه رسیدند) 2009
. از بــین گردشــگري و معیشــت پایــدار روســتایی وجــود دارد

,Shepherd(ردو شـف تحقیقـات بیـرد  بخشی از ،سویی دیگر

2003&Birdکــه درآمــد و دســتمزد حاصــل از  ) نشــان داد
هاي غیرزراعی و وجوه ارسالی، منابع بسـیار بـا اهمیـت    الیتفع

هـاي  درآمد براي بیشتر خانوارهاي روستایی هسـتند. فعالیـت  
تواند به عنـوان مرکـزي بـراي امـرار معـاش      غیر کشاورزي می

نتــایج پــژوهش ریــگبخشــی از روســتایی تبــدیل شــود کــه 
), et al., 2005Rigg (.بود

داري را بـین  مثبـت و معنـی  مبسـتگی  ه6هاي جـدول  یافته
متغیر بیمه محصوالت با پایداري معیشـت از دیـدگاه کشـاورز    

,001/0(دهد نشان می P=18/0 =r   به عبـارت دیگـر هـر .( -

شان مبادرت ورزنـد،  چقدر کشاورزان به بیمه کردن محصوالت
بیمـه  یابـد. میشان ارتقاآنان نسبت به پایداري معیشتنگرش

اي کاهش ریسـک و تـنش در مقابـل مشـکالت     خود عاملی بر
احتمالی است. با بیمه محصوالت، کشـاورز در برابـر مشـکالت    

تـر  اجتناب ناپذیري که در کـار کشـاورزي وجـود دارد مقـاوم    
منظور مقابله با خطرات دسترسـی بیشـتري   ه شده، به منابع ب

نمایند.داشته و در نتیجه معیشت خود را پایدارتر ارزیابی می
با پایـداري معیشـت از   درآمد سرانهمتغیر پیرسون بین آزمون

را نشـان نـداد   داريهمبستگی معنیدیدگاه کشاورز هیچگونه 
).6(جدول 

هاي انسانیسازه
به منظور بررسی میزان پایداري معیشت از دیدگاه کشـاورزان،  
با سطوح مختلف تحصیلی سرپرست خـانوار از آزمـون تحلیـل    

ه شـد. نتـایج آزمـون نشـان داد کـه      طرفه استفادواریانس یک
داري در بین افراد با سـطح تحصـیالت متفـاوت    اختالف معنی

وجود ندارد. احتماال وجود ایـن یافتـه بـه دلیـل پـایین بـودن       
دامنه سطح سواد در کشاورزان مورد مطالعه، بوده باشد.

گویـاي آن اسـت کـه بـین     6نتایج آزمون پیرسون در جدول 
خـانوار در کـار کشـاورزي بـا پایـداري      متغیر همکاري اعضاي 

داري معیشت از دیدگاه کشاورزان همبسـتگی مثبـت و معنـی   
ــود دارد ( ,001/0وج P=172/0 =r  ــزایش ــه اف ــا ک ). از آنج

همکاري اعضاي خانوار با افزایش پایداري معیشـت از دیـدگاه   
توان نتیجه گرفـت،  ي مستقیم داشته است میکشاورزان رابطه
افراد بیشتري در خانواده در کارکشـاورزي بـه   زمانی که تعداد 

کنند، نگرش او نسبت به پایداري معیشت سرپرست کمک می
یابد. زیرا نیاز سرپرسـت خـانوار بـه اسـتفاده از     خانوار، ارتقا می

الزحمـه کمتـر شـده و منـابع     کارگر کشاورزي و پرداخت حق
رو در شـود. از ایـن  مالی کمتري از دسترس خانوار خـارج مـی  

توانـد معیشـت   هایی همچون هزینه نیروي کار کـه مـی  زینهه
شـود.  ها را مورد تهدید قرار دهد، صرفه جویی بیشتري مـی آن

Grant, 2007هاي تحقیـق بنـدري و گرانـت(   این یافته با یافته

Bhandary &   هـاي ایـن   ) مطابقت دارد، به طـوري کـه یافتـه
غل بـه  دهد، ناکافی بودن نیروي انسـانی شـا  پژوهش نشان می

کار کشـاورزي در خـانوار کشـاورز، یکـی از عوامـل اصـلی در       
معیشت ناپایدار روستایی است.  

داري بین متغیـر  همبستگی مثبت و معنی6هاي جدول یافته
انگیزه پیشرفت و پایداري معیشت از دیدگاه کشـاورز را نشـان   

,05/0دهد (می P=15/0 =r   انگیزه پیشرفت عـاملی مـؤثر و .(
شـود. کشـاورزانی کـه از    وفقیت افراد محسـوب مـی  مفید در م

هـاي جدیـدتر   انگیزه پیشرفت باالتري برخوردار هستند، روش
تواننـد سـطح   رو پذیرفته و میهاي پیشرا براي مقابله با تنش

درآمدشان را افزایش دهند و از معیشـت پایـدارتري برخـوردار    
ر ) نشـان داد د 1378گردند. نتایج مطالعـه حیـاتی و کرمـی (   
تـري وجـود داشـته،    افرادي که انگیزه پیشرفت به میزان قـوي 

است.  آهنگ رشد اقتصادي سریعتر بوده
داري را همچنین آزمون پیرسون، همبستگی مثبت و معنی

بین متغیر نگرش نسبت به ماندگاري در روستا با پایـداري  
,001/0دهـد ( معیشت از دیدگاه کشاورزان نشان مـی  P=

251/0 =r معنی که هـر چقـدر کشـاورزان نگـرش     ). بدین
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تري نسبت به ماندن در روستا داشته باشند، معیشت مثبت
انـد. طبعـا مانـدگاري بیشـتر     خود را پایدارتر ارزیابی نموده

سرپرست و اعضاي خانوار در روستا باعث شناسـایی منـابع   
معیشتی و دسترسی بیشتر بـه ایـن منـابع شـده کـه ایـن       

داشتن معیشتی پایدارتر شـود.  تواند راهی برايموضوع می
& Mcdowellنتیجه پژوهشی که توسط مکداول و هـان ( 

Haan ,1997   صورت گرفت، نشان داد که بهبـود معیشـت (
تواند از تشـدید مهـاجرت جلـوگیري نمـوده و بمنظـور      می

ــابرابري ــدگاري روســتاییان در روســتا را  کــاهش ن ــا، مان ه
تضمین نماید.

عیت اشـتغال و پایـداري   آزمون پیرسـون بـین متغیـر وضـ    
داري را معیشــت از دیــدگاه کشــاورزان، همبســتگی معنــی

). این یافته با نتایج تحقیقات برنامـه  r=078/0نشان نداد (
) مغایرت دارد، زیـرا در  UNDPعمران سازمان ملل متحد (

این گزارش بین ارتقا اشتغال و معیشت پایدار و کاهش فقر 
این رابطه به حدي زیـاد  داري وجود داشته و _رابطه معنی

توانـد بـه عنـوان    است که ارتقا اشتغال و معیشت پایدار می
عنصر کاهش فقر لحاظ شـود. همچنـین، آزمـون پیرسـون     
بین متغیـر سـن سرپرسـت خـانوار و پایـداري معیشـت از       

) r=037/0داري را نشان نداد (دیدگاه او، همبستگی معنی
).6(جدول 

هاي فیزیکیسازه

) بین متغیر دسترسی بـه بـازار و   6ن (جدول آزمون پیرسو
پایداري معیشت از دیـدگاه کشـاورز، همبسـتگی مثبـت و     

,001/0داري را نشـان داد ( معنی P=343/0=r   بـه هـر .(
میزان دسترسی کشـاورزان بـه بـازار بهتـر شـود، پایـداري       

یابـد. بـا افـزایش    معیشت از دیدگاه کشاورز نیـز ارتقـا مـی   
فروش، میـزان فـروش محصـوالت و    هايدسترسی به بازار

داد و ستد بیشتر شده و نتیجتا رونق مالی و آهنـگ رشـد   
تر رفته و در نهایـت دیـدگاه ایشـان    اقتصادي کشاورزان باال

تـر  نسبت به وضعیت معیشـتی خـود ارتقـا یافتـه و پایـدار     
شود. ایـن یافتـه نتـایج تحقیقـی کـه بـوآهم و       ارزیابی می

Bouahomهمکارانش ( et al, ) انجام دادنـد را مـورد   2004
دهد. در برخی موارد کشاورزان بـراي تـأمین   تأیید قرار می

شـان و کـاهش آسـیب پـذیري بـه تشـدید تولیـد        معیشت

-هاي جدید و یکپارچهمحصوالت کشاورزي توسط فناوري

هاي تبادالت بازاري در نتیجه دسترسی بهتر سازي سیستم
آورند.به بازار روي می

) بین امکانات 6ل از آزمون پیرسون (جدول هاي حاصیافته
مناسب حمل و نقل و پایداري معیشت از دیـدگاه کشـاورز   

,002/0داري را نشـان داد ( همبستگی مثبت و معنـی  P=

194/0 =rتر حمـل و  ). با در اختیار داشتن امکانات مناسب
شــود. لـذا اگــر خــانوار  نقـل، معیشــت پایــدارتر تلقـی مــی  

انـات مناسـب حمـل و نقـل، بـراي      دسترسی بهتري به امک
اهداف گوناگون مانند تحصیل در خارج روستا، مراجعـه بـه   

هاي مختلف به منظور ایجاد تنوع در درآمـد  ادارات و بخش
هاي اجتماعی و اقتصادي داشته باشد، خـود  و سایر فعالیت

تواند عاملی مثبت محسوب شده و در پایداري معیشـت  می
بـا نتـایج تحقیـق دیـویس     نقش داشته باشـد. ایـن یافتـه   

)Davis, 2000مطابقت دارد. او دریافت که بهبود فرآیند (-

هاي حمل و نقل، دسترسی فقراي روستایی را بـه منـابع و   
هـاي معیشـتی افـزایش داده و در همـین راسـتا بـا       دارایی

پــذیري روســتاییان کــاهش شــان، آســیببهبــود معیشــت
اسل و گیلسـون  یابد. همچنین این یافته نتایج تحقیق رمی

)Russell & Gilson, 2006  دهـد.  ) را مورد تأیید قـرار مـی
هـاي اصـلی در   زیرا در این پژوهش مشـخص شـد، هزینـه   

هـاي حمـل و نقـل بـاالتر     خدمات بهداشتی به دلیل هزینه
رود که خود عاملی براي افزایش آسیب پذیري و کاهش می

گردد.  امنیت معیشتی خانوار محسوب می
، آزمـون پیرسـون   6هاي جـدول  وجه به یافتههمچنین با ت

بین متغیر پایداري معیشت از دیـدگاه کشـاورزان و میـزان    
داري را توسعه یافتگی روسـتا، همبسـتگی مثبـت و معنـی    

,05/0نشــان داد ( P=135/0 =r بــه عبــارت دیگــر بــا .(
افزایش توسعه یافتگی روستا، پایداري معیشـت از دیـدگاه   

یـافتگی،  یابـد. منظـور از توسـعه   کشاورز نیـز افـزایش مـی   
هاي الزم است کـه  دسترسی بیشتر به امکانات و زیرساخت

از منــابع مهــم معیشــتی بــراي گــذران زنــدگی در روســتا 
ها و امکانـات، بیشـتر   گونه زیرساختباشد. هرچقدر اینمی

هاي روستایی باشـند، احتمـال پایـدارتر    در دسترس خانوار
آنـان نیـز نسـبت بـه     شدن معیشت بیشترشـده و دیـدگاه  

) 2003یابد. در پژوهش بیرد و شپرد (پایداري، افزایش می



1394/ 1/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

139

مشاهده شـد، کسـانی کـه در منـاطق دور افتـاده و کمتـر       
کنند، به دلیل عـدم دسترسـی بـه    توسعه یافته زندگی می

هاي زندگی براي آنان بـاال بـوده   هاي الزم هزینهزیر ساخت
ي معیشـتی از جملـه   که همین امر روستاییان را با پیامدها

امنیت غذایی نامنظم که منجر به سـوء تغذیـه، آسـیب بـه     
کودکان از نظر ذهنی و جسمی و به طور کلی بر بهداشـت،  
ــه     ــت ب ــاخته و در نهای ــه س ــان مواج ــوزش آن ــان، آم درم

پذیري خانوارهاي روستایی افزوده و امنیت معیشتی آسیب
یابد. همچنـین نتیجـه پـژوهش راسـل و    ایشان کاهش می

دهـد.  ) این یافته را مورد تأییـد قـرار مـی   2006گیلسون (
ایشــان خــدمات بهداشــتی و درمــانی رایگــان در منــاطق  

هــاي فقیــر در برابــر روســتایی و محافظــت اکثــر خــانواده
پرداخت هزینـه درمـان و بطـور کلـی حفاظـت در مقابـل       

هاي پزشکی را به عنوان یکـی از عوامـل مهـم بـراي     هزینه
ري معیشت در منـاطق روسـتایی اعـالم    کاهش فقر و پایدا

، آزمون همبسـتگی  6هاي جدول اند. با توجه به یافتهنموده
پیرسون بین متغیر پایداري معیشت از دیدگاه کشاورزان و 

داري درجــه مکانیزاســیون مــزارع هیچگونــه رابطــه معنــی
مشاهده نشد.

بینـی متغیـر وابسـته    توانایی متغیرهاي مستقل در پیش
پژوهش

بینـی  نظور تعیین توانایی متغیرهاي مستقل در پـیش به م
پایداري معیشـت از دیـدگاه کشـاورزان، از آزمـون آمـاري      

اي استفاده شد.رگرسیون به روش مرحله

شــود، از بــین مالحظــه مــی7گونــه کــه در جــدول همـان 
متغیرهاي مستقل، هفت متغیر دسترسی به بـازار، نگـرش   

خاك، ثبات اشتغال، نسبت به ماندگاري در روستا، وضعیت
میزان دسترسی به امکانـات مناسـب حمـل و نقـل، بیمـه      
ــه     ــب وارد معادل ــه ترتی ــرفت ب ــزه پیش ــوالت و انگی محص
رگرسیون شدند. براساس مقدار بتـا افـزایش یـک انحـراف     
استاندارد در دسترسی به بازار، نگرش نسبت به مانـدگاري  

، 382/0در روستا و وضعیت خاك به ترتیب باعث افـزایش  
انحراف استاندارد در متغیر وابسته میـزان  199/0و 312/0

شود.  افزایش یک پایداري معیشت از دیدگاه کشاورزان می
انحراف استاندارد در ثبات اشـتغال و میـزان دسترسـی بـه     

169/0امکانات مناسب حمل و نقل به ترتیب باعث کاهش 
ز انحراف استاندارد در میـزان پایـداري معیشـت ا   202/0و 

گردد. از سویی دیگر براسـاس مقـدار   دیدگاه کشاورزان می
بتا افزایش یک انحراف استاندارد در مقدار بیمه محصوالت 

143/0و 142/0و انگیزه پیشرفت، به ترتیب باعث افزایش 
انحراف اسـتاندارد در میـزان پایـداري معیشـت از دیـدگاه      

، 7در جـدول  R2شـود. بـا توجـه بـه مقـدار      کشاورزان می
ي رگرسـیون چنـد متغیـري وارد    متغیرهایی که در معادله

درصد از تغییرات 30اند به طور کلی قادرند در حدود شده
ــداري   ــزان درك کشــاورزان از پای ــر وابســته می را در متغی

بینی کنند.شان، پیشمعیشت
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هاي دیدگاه کشاورزان و سازهنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر پایداري معیشت از-6جدول
و فیزیکی، انسانیاقتصادي

Pداريسطح معنیrضریب همبستگیمتغیر

048/0- 125/0ثبات اشتغال
155/0014/0تنوع درآمد

180/0001/0بیمه محصوالت
072/0258/0درآمد سرانه

172/0001/0هاي کشاورزيهمکاري اعضاي خانوار در فعالیت
150/0018/0انگیزه پیشرفت

251/0001/0نگرش نسبت به ماندگاري در روستا
078/0219/0وضعیت اشتغال اعضاي خانوار

037/0555/0سن سرپرست خانوار
343/0001/0دسترسی به بازار

194/0002/0امکانات مناسب حمل و نقل
135/0033/0یافتگی روستامیزان توسعه
070/0- 135/0سیون مزارعدرجه مکانیزا

متغیرهاي مستقلی تأثیر) بمنظور تعیین stepwiseاي (آزمون رگرسیون چند متغیره به شیوه مرحله-7جدول 
باشد.که قادرند در میزان تغییر در متغیر وابسته پایداري معیشت ازدیدگاه کشاورزان مؤثر می

BβTSig.Tمتغیر

X1(504/1382/0580/5001/0دسترسی به بازار (
X2(392/0312/078/4001/0نگرش نسبت به ماندگاري در روستا (

X3(556/0199/018/3001/0وضعیت خاك (
X4(373/1 -169/0-77/2 -001/0ثبات اشتغال (

X5(706/0-202/0 -78/2 -01/0امکانات مناسب حمل و نقل (
X6(040/1142/0304/2022/0بیمه محصوالت (
X7(407/0143/022/2027/0انگیزه پیشرفت(

Sig.F= 001/0F= 498/12032/2=ConstantSig = 001/0
RR2AdjustR2ChangeR2متغیر

X1(317/0100/0090/0100/0دسترسی به بازار (
X2(442/0196/0187/0095/0نگرش نسبت به ماندگاري در روستا (

X3(478/0229/0217/0032/0وضعیت خاك (
X4(506/0256/0240/0027/0ثبات اشتغال (

X5(529/0280/0261/0024/0امکانات مناسب حمل و نقل (
X6(550/0303/0280/0023/0بیمه محصوالت (
X7(567/0321/0295/0018/0انگیزه پیشرفت (

Y= 032/2 + 504/1 X1+ 392/0 X2+ 556/0 X3 - 373/1 X4- 706/0 X5+ 04/1 X6+ 407/0 X7
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
اساس توسعه انسانی و توسـعه اقتصـادي بـر معیشـت اسـتوار      

در از شــغل اســت. معیشــت تــرفــرااســت. معیشــت چیــزي 
گـذران زنـدگی   ها بـراي ها و داراییها، قابلیتبرگیرنده فعالیت

هـا،  معیشت زمانی پایدار است که افراد در مقابـل تـنش  . است
ها توان مقاومت داشته و راهی براي رهـایی از  ها و آسیبشوك
.ها بیاندیشندها و استرستنش

سرپرست خانوار کسی است کـه وظیفـه اصـلی در تـأمین     
ترین رو به عنوان مهممعاش خانواده را به عهده دارد، از این

عامل در پایداري معیشت خانوارهـاي روسـتایی بـه ایفـاي     
در این پژوهش نقطـه نظـرات سرپرسـتان    پردازد.نقش می

دسته سازه اقتصادي، اجتمـاعی، زیسـت   5خانوار در قالب 
هـاي انجـام   محیطی، انسانی و فیزیکی با مطالعـه پـژوهش  

آوري و شده در این زمینه و پرسش و پاسخ از ایشان جمع
شـان، مـورد   هاي مهم و اساسی در پایـداري معیشـت  سازه

کنکاش قرار گرفته است.
گیري نمـود  توان نتیجههاي این مطالعه، میر اساس یافتهب

که وضعیت معیشـت کشـاورزان مـورد مطالعـه از دیـدگاه      
باشد و حدود نیمـی  ایشان در وضعیت چندان مطلوبی نمی

-شـان در وضـعیت نـا   اند که معیشتاز آنها بر این باور بوده

درصـد  9قرار دارد و در مقابل، تنهـا  پایدارپایدار و بسیار نا
از کشاورزان مورد مطالعـه، وضـعیت معیشـتی خـود را در     

چنانچـه  اند. طبعاشرایط پایدار و بسیار پایدار، قلمداد کرده
تولید کنندگان بخش کشاورزي با چنـین نگرشـی در ایـن    
بخش مشغول فعالیت باشند، بدیهی است در اولین فرصتی 

ري تپایدارکه پیش آید با تغییر شغل خود، در پی معیشت
، تـداوم و  د و این خود تهدیـد مهمـی بـراي بقـا    خواهند بو

گردد.پایداري تولید در بخش کشاورزي محسوب می
هاي اقتصـادي، تنـوع درآمـد و    در این پژوهش از بین سازه

ثبات اشتغال، عدم دار و بیمه محصول رابطه مثبت و معنی
داري بـا پایـداري معیشـت از دیـدگاه     رابطه منفی و معنی

اند.ز داشتهکشاور
هـاي انگیـزه پیشـرفت،    هاي انسانی، متغیـر در قسمت سازه

نگرش نسبت به مانـدگاري در روسـتا و همکـاري اعضـاي     
داري هاي کشاورزي، رابطه مثبت و معنـی خانوار در فعالیت

با پایداري معیشت از دیدگاه کشاورزان داشتند.

هاي فیزیکـی نیـز متغیرهـاي دسترسـی بـه بـازار،       از سازه
مکانات مناسب حمل و نقل و میزان توسعه یافتگی روسـتا  ا

داراي همبستگی مثبت و درجه مکانیزاسیون مـزارع داراي  
همبستگی منفی با پایداري معیشت از دیـدگاه کشـاورزان   

اند.بوده
هاي زیست محیطی، متغیرهاي میزان دسترسی بـه  هاز ساز

داري بـا منابع آب و وضعیت خاك، رابطـه مثبـت و معنـی   
پایداري معیشت از دیدگاه کشاورز داشتند و از طرفی نـوع  

و میـزان  انـد  اقلیمی کـه کشـاورزان در آن سـکنی داشـته    
بـه منظـور کشـت    مـورد اسـتفاده   دسترسی به منـابع آب  

ري معیشـت از  داري بـا پایـدا  محصوالت آبی، رابطه معنـی 
اند.دیدگاه کشاورز داشته

تمـاعی داراي  اجهاي اجتماعی، متغیـر روابـط  از بین سازه
هاي وضـعیت مهـاجرت و میـزان    همبستگی مثبت و متغیر

، ارتبــاط کشــاورزان بــا کارشناســان و مروجــان کشــاورزي
ــیهمبســتگی ــدگاه  معن ــداري معیشــت از دی ــا پای داري ب

اند.کشاورز داشته
با بررسی تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شـد کـه از   

تـرین عوامـل   مهـم ،هاي مورد تحقیـق بین پنج دسته سازه
گذار بـر پایـداري معیشـت از دیـدگاه کشـاورزان، بـه       تأثیر

ترتیب هفت متغیر دسترسی بـه بـازار، نگـرش نسـبت بـه      
ماندگاري در روستا، وضعیت خـاك، عـدم ثبـات اشـتغال،     
امکانات مناسـب حمـل ونقـل، بیمـه محصـوالت و انگیـزه       

از درصــد 30در حــدود توانســتندکــه انــد بــودهپیشـرفت  
را میزان پایـداري معیشـت از دیـدگاه کشـاورزان     تغییرات 

بینی کنند.پیش
هاي حاصل از این پـژوهش، هـر پـنج دسـته     براساس یافته

فیزیکـی، انسـانی، اقتصـادي، زیسـت محیطـی و      يهاسازه
اجتماعی به نوعی با پایداري معیشت از دیدگاه کشـاورزان،  

گونـه کـه در بخـش مـرور پیشـینه      اند. همـان رابطه داشته
ند کـه  ها ذکر گردید، امروزه اکثر متخصصان معتقداشتهنگ

هر کدام از این پنج دسـته سـازه قادرنـد کـه در پایـداري      
نوع و یا وجود و عدم ولی معیشت روستایی، اثرگذار باشند. 

اي به جامعـه دیگـر، متفـاوت    واند از جامعهتها میوجود آن
ان تـو هـاي ایـن پـژوهش، مـی    باشد. در واقع براساس یافته

گیري نمود کـه در جامعـه روسـتایی اسـتان     اینگونه نتیجه
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کرمانشاه، هر پنج دسته سازه قادرند در پایـداري معیشـت   
گذار باشند و ایـن خـود دسـتاورد    تأثیرخانوارهاي کشاورز، 
واند به سیاسـتگزاران، برنامـه ریـزان و    تمهمی است که می

گاهی هاي توسعه روستایی و کشاورزي این آمجریان برنامه
و پایدار نمـودن معیشـت   ه منظور بهبود، ارتقارا بدهد که ب

اهی چند بعـدي  بایست نگجامعه روستایی و کشاورزي، می

ــه داشــته باشــند. همچنــین و در عــین حــال، تمــام گرایان
هاي این پژوهش ایشان را راهنمایی خواهد کـرد کـه   یافته

ه بایسـت بـ  هاي پنجگانـه مـی  در رابطه با هر دسته از سازه
کدامیک از متغیرها، توجه بیشـتري را مبـذول نماینـد تـا     

شان سریعتر و صحیح تر به اهداف مـورد  ها و خدماتبرنامه
نظر، رهنمون گردد.  
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Abstract
The main objective of this study was to determine five (human, social, economic, physical and environmental)
factors affecting sustainable rural livelihoods as perceived by farmers in Kermanshah province. Those farmers
that agriculture was their main livelihood were considered as the research statistical population. Overall, 250
farmer households were selected as research sample using multi-stages stratified random sampling method.
Questionnaire was used to collect data in this descriptive study that was done through survey. Its validity was
confirmed by a panel of experts and its reliability was tested by conducting a pilot study. Cronbach's alpha
coefficients obtained for the variables in the range of 0.74 to 0.96. Findings revealed that all five factors have
significant relationship with sustainable livelihood as perceived by farmers. It is concluded that rural and
agricultural development planners and implementers should have holistic and multidimensional approach in
order to have enhancing and sustaining agricultural society livelihoods.
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