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اثرات تاالب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهاي روستایی

1*موسی اعظمی،کاروان شانازي

)14/08/96؛ پذیرش: 19/12/95(دریافت: 
چکیده

یرگـذار  تأثتوانند بر سـطح معیشـت مـردم محلـی     که میمتنوعی برخوردارندکارکردهايازطبیعیهايبومزیستترینارزشیکی از باعنوانبههاتاالب
تحقیـق  باشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات تاالب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهاي روستایی حاشیه آن بـه انجـام رسـیده اسـت. ایـن     

بر اساس چارچوب معیشت پایـدار  ) پرسشنامهابزارازگیريبهرهبا(میدانیو) اسنادي(ايکتابخانهروشبهتحلیلی از نوع همبستگی است که -توصیفی
نفر از سرپرستان خانوار ساکن در هفت روسـتاي حاشـیه   1539است. جامعه آماري تحقیق را گرفتهانجامارائه شده از سوي سازمان توسعه بین الملل 

نمونه برآورد گردید و جهت تجزیه و تحلیل عنوانبههاآننفر از 230کوکران دهند که با استفاده از فرمولیوان تشکیل میتاالب زریوار در شهرستان مر
معیشتی ناشـی از تـاالب بـا سـطح     گانهپنجهاي بین سرمایه،هاي پژوهشیافتهبر اساساستفاده شده است. SPSSافزارنرمهاي گردآوري شده از داده

درصد از تغییرات متغیر وابسته سـطح  1/65دار وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مجموع معیشت خانوارها رابطه مثبت و معنی
هـاي  ن شد که نشان از نقش مهـم سـرمایه  معیشت خانوارهاي روستایی حاشیه تاالب توسط چهار متغیر سرمایه مالی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی تبیی

هـاي تـاالبی دارد.   معیشتی تولید شده ناشی از تاالب در تعیین سطح معیشت روستاییان و وابستگی جوامع روستایی به کارکردها و خدمات اکوسیسـتم 
جغرافیـایی واقتصـادي انـزواي ازمنطقـه خروجبرايراهبرديبهتواندمیوبودهمنطقهدرمحیطییستزواقتصاديفرصتوامکانیکزریوارتاالب
شود.تبدیل

.هاي معیشت، نتایج معیشت، تاالب زریوار، مریوانمعیشت پایدار، داراییهاي کلیدي: واژه

.همدان، ایرانسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا،و دانشیار گروه توکارشناسی ارشدآموختهدانشترتیب،به 1
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اثرات تاالب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهاي روستایی 

236

مقدمه
یکی از ،تبیین رابطه دو موضوع فقر و ناپایداري معیشت

مسائل در مبحث توسعه روستایی محسوب ینترمهم
،1980يدههپایدار، درمعیشتشود. لذا رویکرد می
باوروستاییتوسعهمبحثجدید دررویکردیکعنوانبه

& Corney(شد مطرحروستایی،فقرکاهشهدف

Litvinoff, ارائه رهیافت معیشت در حقیقت،.)1988
سازي و هاي توسعه براي توانمندراهکاري جدید در نظریه

سازي در میان فقرا در مناطق روستایی، یکی از ظرفیت
اساسی و مهم براي رسیدن به توسعه پایدار رویکردهاي 
در ). 1392اران، شود (سجاسی قیداري و همکمحسوب می

شیوه ترکیب انواع مختلف ،گیري هر الگوي معیشتشکل
زیرا توانایی ؛سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم است

هاي مختلف معیشت روستایی وابسته به پیگیري راهبرد
هاي ملموس و مادي، دارایی و سرمایههاي اجتماعی و پایه

غیرملموسی است که در حیطه تسلط و مالکیت 
,Scoones(است روستاییان نیترمهمبنابراین، از ؛ )1998

بسترهاي پیشبرد اهداف توسعه در نواحی نیرگذارتریتأثو 
روستایی، شناخت وضعیت معیشتی خانوارها، میزان 

بر مؤثرل هاي معیشتی و عوامدسترسی به سرمایه
).1395(بریمانی و همکاران، معیشت است

(فقـرا) دارد.  روستاییاندر امور زندگی يمؤثرنقش بومیستز
تشـکیل  شناختی خاصـی ها از ساختار و فرآیند بوماین پدیده

،ایـن سـاختار و فرآینـد اکولـوژیکی    بـر اسـاس  و اسـت شده
ها یـا جوامـع   ها و خدمات به انسانعملکردي در قالب کارکرد

تـرین  یکی از با اهمیتعنوانبهتاالب دهند.ارائه میبرداربهره
طبیعـی از دیربـاز نقـش بسـزایی در توسـعه      هـاي بـوم یستز

را هـا آناهمیـت و ارزش  انـد و جوامع اطراف خود ایفا نمـوده 
عنـوان بـه هـا  توان در سه بخش کلی شـامل ارزش تـاالب  می

عنـوان بهها و گیاهان آبزي، ارزش تاالبوحشیاتحزیستگاه 
ــت   ــده کیفی ــود دهن ــبهب ــتیطمح ــادي و زیس ، ارزش اقتص

Turner(د کـر هـا خالصـه   فرهنگی تـاالب - اجتماعی et al.,

مسـتقیم یـا غیـر    طـور بـه توانند ها میبنابراین، تاالب؛ )2000
هاي معیشتی مردم محلی و درنهایت سـطح  مستقیم بر دارایی

ــاآنمعیشــت  ــذارتأثه ــی از  یرگ ــوار یک باشــند. دریاچــه زری
هـاي مهـم در کشـور و اسـتان کردسـتان      هـا و تـاالب  دریاچه

محیطـی  ها و خصوصیات محیطی و زیستویژگیکهباشدمی
سـبب  آن هاي اقتصادي اجتمـاعی متعـدد   قابل توجه و ارزش

هـاي  فعالیـت خصوصاًهاي مختلف شده تا این دریاچه از منظر

هـاي گردشـگري،  نمونه فعالیتعنوانبه(اقتصادي و معیشتی 
بـه  توجهمورد توجه قرار گیرد. باغیره)و یگیريماهتفریحی، 

بـر  یـژه وبـه و منطقـه آن دربالفعـل ومشهود بودن آثار بالقوه
بررسـی بـه تحقیـق ایـن افراد و خانوارهاي حاشـیه، معیشت

حاشیه تـاالب روستاییبر معیشت پایدار خانوارهاي آناثرات
.استپرداختهپایداردر قالب رویکرد معیشت

دارد کـه مـردم   یـد تأکرویکرد معیشت پایدار، بر این دیـدگاه  
ـ  اغلب خودشان داراي توانایی اقدام هستند ه تا اینکه وابسـته ب

هر تالشی بـراي بهبـود   روینازاهاي افراد بیرونی باشند. کنش
معیشت مستلزم شناخت و درك طیـف متنـوعی از عوامـل و    

& Morseدهنـد ( فرآیندهایی است که معیشت را شکل مـی 

McNamara, کنـد تـا عوامـل    این چارچوب تالش می).2013
را تشـخیص داده  هـا آناصلی اثرگذار بر معیشت و تعامل بین 

هـاي انتخـاب   معیشـت یـژه وبهو نقش مهمی در فهم معیشت 
Xu(کنــد بــازي مــی،شــده توســط فقــرا et al., بــا ).2015

يهـا سـازمان ي تحقیقات و الگوهاي معیشـت پایـدار   مقایسه
الملـل  مختلف، چارچوب پـنج جزئـی دپارتمـان توسـعه بـین     

ایـن چـارچوب مفهـوم   شناخته شد؛ که بسیاري عقیده دارند
هـا  و یکی از بهترین چـارچوب در برگرفتهیخوببهمعیشت را 

,Shen(پایدار اسـت معیشتيزمینهدر پـنج مفهـوم   .)2009
ــوم       ــامل مفه ــت ش ــارچوب معیش ــم چ ــراي فه ــدي ب کلی

هـاي معیشـتی، سـاختارها و فرآینـدها،     پذیري، دارایـی آسیب
هــاي معیشــتی اســت  هــاي معیشــتی و پیامــد  راهبــرد

)McDonagh & Bunning, شـده  کـه در ادامـه ارائـه    )2009
).1است (نگاره 

پذیري یکی از مفاهیم اساسی مربوط به معیشت پایـدار  آسیب
بـر  یرگـذار تأثهاي شرایط سـخت  است که اشاره به پیچیدگی

هـا پـذیري یبآسـ زندگی مردم فقیر دارد، هرچنـد کـه همـه    
,Udayakumara & Shrestha(ممکن است منفی هم نباشند 

معیشـت شـامل:   پـذیري در  . چارچوب مفهـوم آسـیب  )2011
هـا، سـیل، طوفـان،    ها، جنـگ، بیمـاري  (درگیريفصلی بودن

خشکســالی، آفــات، زمــین لــرزه، آتــش ســوزي) و رونــدهاي 
هــاي فصـلی، افــزایش  بینـی شــده (کمبـود  زاي پــیشبحـران 

جمعیــت، کــاهش حاصــلخیزي خــاك، آلــودگی هــوا) اســت 
)DFID, 1999Chambers, 1992;&Conway.( ــن ایــ

هـایی  هـا و فرصـت  بودن دارایـی دسترسدرتغییرات شرایط 
کنـد در  را فـراهم مـی  "زندگی"براي تبدیل شدن دارایی به 

هـاي موجـود وفـق    چنین شرایطی مردم باید خود را با راهبرد
زنـده مانـدن، توسـعه    منظوربهدهند و یا راهبردهاي جدید را 
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).1394دهند (عبداهللا زاده و همکاران،
تـرین اجـزاي چـارچوب معیشـت     از مهمهاییداراها یا سرمایه

هــاي گــذاري در توانــاییپایــدار بــوده و معیشــت بــا ســرمایه
Zenteno(شـود پشتیبانی مـی هاییدارا et al., . تعامـل  )2013

معیشت (طبیعی، انسانی، اجتمـاعی،  گانهپنجهاي بین سرمایه
تــري از فیزیکــی و مــالی) کلیــدي بــراي ایجــاد درك عمیــق

,Fang(معیشــت پایــدار اســت بــر مبنــاي رویکــرد .)2013
هسـتند کـه اسـاس    ییهـا تیـ ظرفهـا  معیشتی این سـرمایه 

در زنــدگی فــردي و روسـتاییان توانمنـدي و قــدرت دخالــت  
(بریمـانی و همکـاران،   دهنـد شـان را تشـکیل مـی   اجتمـاعی 

نتایج معیشتی که آخـرین جـزء چـارچوب معیشـت     ).1395
هـایی هسـتند کـه    هـا و هـدف  پایدار اسـت، شـامل موفقیـت   

هـاي  دارایـی یريکارگبهمعیشتی خانوار (از طریق يراهبردها
یابند، نتـایج همـواره   دست میهاآنمعیشتی در دسترس) به 

هـا آنراهی براي ارزیابی پایداري سطح معیشت هستند چون 
هاي اقدامات معیشتی هستند (مطیعـی  ها و دستاوردخروجی
هـاي معیشـتی ممکـن    راهبـرد ). 1390و همکاران، لنگرودي

است ناشی از استفاده از منـابع طبیعـی بـراي کسـب درآمـد      
نقـش آینـد، مـی دستبهاین طریقازکهدرآمدهاییباشد و 
توسـعه درحـال کشـورهاي درروسـتاییان زنـدگی درمهمی

Babulo(دارند  et al., 2008(.
اجتمــاعی- اقتصــادييتوســعهدرهــاتــاالبمــاکشــوردر

خدماتیواند. کاالهاداشتهاساسینقشیکشوريوايمنطقه
غیرمسـتقیم یـا مسـتقیم طـور بـه کنندمیتولیدهاتاالبکه

. )1394شـهرکی،  ودهمـرده (گیرنـد مـی قـرار مصرفمورد
ــاآن ــترده ه ــف گس ــاعی،   طی ــادي، اجتم ــافع اقتص اي از من
آورند که در حال حاضر و فرهنگی را فراهم میمحیطییستز

شوند، همچنـین  بندي میبا عنوان خدمات زیست بومی طبقه
نقش مهمی در چرخه آب در سـطوح محلـی و جهـانی بـازي     

مرکزي ارتباط بـین آب، غـذا و انـرژي هسـتند    کرده و هسته 
)Clarkson et al., هـا  هـا و خـدماتی کـه تـاالب    ارزش).2013

شـود:  يبنـد طبقـه توانـد در سـه دسـته    آورند مـی فراهم می
، خدمات تنظیمی و خدمات فرهنگـی کـه در   ینیتأمخدمات 
هاي معیشتی آورده شده رابطه این خدمات با دارایی1جدول 

است.
یــت بــه اهمیــت موضــوع پایــداري معیشــت مــردم بــا عنا

ــن رابطــه صــورت اي مطالعــات گســترده،روســتایی در ای
آورده 2در جـدول  هـا آنهـایی از  پذیرفته است که نمونـه 

شده است.

,DFIDالملل (چارچوب معیشت پایدار دپارتمان توسعه بین-1نگاره  1999(
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معیشتیهايییداراتاالب با بومیستزارتباط خدمات -1جدول 
ــدمات  خــ

بـوم ستیز
تاالب

معیشتیيهاییدارا
طبیعیفیزیکیانسانیاجتماعیمالی

محصوالت براي فروش: غذا، کنندهنیتأم
آب، الیاف نی، گیاهان داروئی

اجتماعی آب ينهادها
(تعاونی آب بران) و تاالب 
(انجمن جنگل و مراتع)

تاالب و سالمت انسان: محصوالت 
دارویی

کمک به توسعه
هازیرساخت

امنیت آب و غذا، آب براي 
انسان و دام، کشاورزي

تاالب: حفظ يامهیبارزش تنظیمی
خط ساحلی، ذخیره کربن

آفاتعامل کنترل بیولوژیک براي - 
زايماریب

زیرساخت آبی کنترل 
سیل، جلوگیري از طوفان، 

تثبیت ساحل

تصفیه آب، کنترل سیل، 
خط کنندهتیتثبرسوبات 

ساحلی، ذخیره کربن
هاي تولید و درآمد: فرصتفرهنگی

تفریح، گردشگري و 
سرگرمی

شکار و ماهیگیري 
فرهنگی، تفریحی، میراث

هاي معنويارزش

هاي ارزشتاالب و سالمت انسانی: 
آموزشی،يهاارزشآبی، 

شکار و ماهیگیري تفریحی، - 
میراث فرهنگی، نظام دانش، 

گردشگري
Kumar): کومار و همکاران مأخذ et al., 2011)

معیشت پایدار روستاییيمروري بر سوابق تحقیق در زمینه-2جدول 
نتایج پژوهشعنوان پژوهشمحقق/ سال

اورچارد و همکاران
(Orchard et al.,

2016)

در جوامع ارتباط معیشت و خدمات اکوسیستمی
)چارچوب معیشت پایدار(ساحلی ویتنام 

ییـرات تغجوامع براي کسب درجات مختلف درآمدي، معیشت و پاسخ به 
برداري ها قادر به بهرهو خانواربودهی نظام جنگل وابسته یمعیشتی به پویا

و بهبود يپرويآبزبراي گذار به توسعه موفق مزارع ي موجود هااز فرصت
معیشت خواهند بود.

ژانگ و همکاران
(Zhang et al., 2015)

هـاي معیشـت پایـدار در    مطالعه تطبیقـی مـدل  
مناطق روستایی گردشگري

اما اختالف کـوچکی  ؛ختالف قابل توجه در سرمایه طبیعی، مادي و مالیا
د.وجود داردر دارایی منابع انسانی و سرمایه اجتماعی

موالتو و همکاران
(Mulatu et al.,
2015)

اجتمـاعی کشـت و کـار   -بررسی اثرات اقتصادي
تاالبها در جنوب غربی اتیوپی

اکثر خانوار ها منافع حاصل از کشت و کـار را از طریـق رشـد محصـوالت     
اجتمـاعی  -آورند. درنتیجه فوایـد اقتصـادي  به دست میمختلف در تاالب 

ها در منطقه مورد مطالعه براي کمک به معیشت مردم بسیار متنـوع  تاالب
و گسترده است.

آکیکسوز و همکاران
)Açıksöz et al.,

2015(

هاي ناشی از دریاچـه سـوخال در   ارزیابی فرصت
ترکیه براي توسعه اکوتوریسم

براي پایداري مدیریت منـابع طبیعـی و   مؤثرراهبرديتواند اکوتوریسم می
محیطـی، ارتقـا   توانـد بـه حفاظـت زیسـت    که مینیز تنوع معیشتی باشد

با ایجاد اشتغال و ایجاد حس مالکیت فقرسازي اجتماعی و کاهشتوانمند
.در منطقه کمک کند

المسال و همکاران
)Lamsal et al., 2015(

هـاي ناشـی از   طریـق فعالیـت  معیشت پایـدار از  
منابع تاالبی در نپال

کـه يطـور بـه منابع تاالبی سهم قابل توجهی در اقتصاد مردم محلی دارند 
درصـد 4/12شده توسـط خـانوار معـادل    يبرداربهرهارزش ساالنه منابع 

.درآمد بوده است
و همکاراناولریچ

)Ulrich et al., 2012(
د بمعیشـتی و سـ  هـاي رابطه علی بین استراتژي

هاي روستایی کنیاهاي معیشتی خانوارسرمایه
پایــدار و يکشــاورزیــرغهــاي تولیــدات کشــاورزي و دامــداري، فعالیــت

توانند اهمیت قابـل تـوجهی   پذیر میهاي معیشتی متنوع و انعطافسرمایه
هاي معیشتی داشته باشند.در استراتژي

ــا  ــاالو و لیونگـــ کانگـــ
)Kangalawe&

Liwenga, 2005(

(مطالعـه  معیشت در روسـتاهاي حاشـیه تـاالب   
موردي: دره کیلومبرو در تانزانیا)

هـاي  براي تنـوع فعالیـت  راهاي منطقه مورد مطالعه پتانسیل باالییتاالب
یـک منبـع آبـی بـراي     عنـوان بـه ها همچنین معیشتی دارا هستند. تاالب

و مفید مصارف خانگی سودمندگیري و کشاورزي، دامداري، ماهیاهداف
.هستند

بریمانی و همکاران
)1395(

ها ضعف در زیرساختوسطح پایین معیشت در نواحی روستایی تشخیص بر معیشت خانوارمؤثرتحلیل عوامل جغرافیایی 
سرمایه اجتماعی) است.جزبه(یشتیمعهاي و سرمایه

بـر معیشـت پایـدار روسـتایی از     مـؤثر يهاسازه)1394(حیاتی نوروزي و 
دیدگاه کشاورزان

بـا پایـداري   ینـوع بـه ) ...(انسانی، اجتماعی، فیزیکی وهر پنج دسته سازه
.اندداشتهمعیشت از دیدگاه کشاورزان، رابطه 
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ــاي اصــلی و   ــا کارکرده ــوار ب ــاالب زری ــذارتأثت خــود یرگ
ــی    ــگري، شــیالت و ...) م ــاورزي، گردش ــد بــر  (کش توان

خـود  ،تـاالب این شتی مردم اثرگذار باشد.هاي معیدارایی
بـه جوامـع   ا خـدماتی ر ، بخشی از سرمایه طبیعیعنوانبه

هاي بهبود یافته توسط تـاالب  سرمایه. دهدانسانی ارائه می
ن راهبردهاي متنوع معیشـتی را آو نیز کارکردهاي متنوع 

ن پیامـدهاي  آتواند ایجـاد کنـد کـه نتیجـه     در منطقه می
خواهد بـود. خانوارنتایج)(سطح معیشتر یتغیمعیشتی و 

دهد.را نشان میچارچوب مفهومی تحقیق 2نگاره 
پژوهشروش

ــژوهش ــرپ ــاظحاض ــدفاز لح ــاربردي،ه ــاظوک از لح
نـوع مطالعـات  ازهـا  آنو تحلیلیهتجزوهادادهگردآوري
باشـد کـه در ایـن رابطـه از تحلیـل      میتحلیلی-توصیفی

منطقــه مــورد مطالعــه .همبســتگی اســتفاده شــده اســت
ــه   ــوده و جامع ــوان ب ــتان مری ــاريشهرس ــژوهش راآم پ

روستاهاي حاشیه تاالب زریـوار در شهرسـتان مریـوان بـه     
1539نفـر و  6165روسـتا بـا جمعیتـی معـادل     7تعداد 

در ایـن  . )1390ایران،آمار(مرکز دهند خانوار تشکیل می
اي از سرپرسـتان  دلیل گستردگی جامعه، نمونـه ه تحقیق ب

کـه بـر اسـاس فرمـول     خانوار براي بررسی انتخاب شـدند 
نفر برآورد گردیده است. متناسـب بـا حجـم    230کوکران 

انتسـاب متناسـب   اي بـا  طبقـه جامعه با اسـتفاده از روش  
د مطالعـه بـرآورد   تعداد نمونه در هر یک از روستاهاي مور

(تعداد افراد برآورد شـده در هـر   این افراددرنهایته وشد
گیري تصادفی ساده گیري از روش نمونهنیز با بهرهروستا) 

گزینش شدند.
تحقیق اي، ابزار اصلیعالوه بر مطالعات اسنادي و کتابخانه

هـاي میـدانی از منطقـه، پرسشـنامه     دادهيآورجمعبراي 
معیشت پایـدار دپارتمـان   چارچوباساسبر طراحی شده 

,DFIDالمللنیبتوسعه  اي بود. در شیوه کتابخانـه ) (1999
هـا) بـه   ها، مقاالت و گـزارش با کمک اسناد موجود (کتاب

ها له پرداخته و لیستی از شاخصمسأبسط و تبیین نظري 
و متغیرهاي تحقیق استخراج شـد کـه در مرحلـه مطالعـه     

امه (در ســـطح خـــانوار) در میـــدانی از طریـــق پرسشـــن
روســتاهاي مــورد مطالعــه و در چــارچوب طیــف لیکــرت  

هـا و متغیرهـاي   شـاخص 3عملیاتی شده است. در جدول 
نتـایج  يهـا شـاخص 4ها و در جدول تبیین کننده دارایی

معیشت آورده شده است.
تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان تـرویج  منظوربه

و توســعه روســتایی اســتفاده شــد و بــراي تعیــین پایــایی 
پرسشنامه از آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد کـه ضـریب      

به دست آمد.94/0پایایی آن 

چارچوب مفهومی پژوهش- 2نگاره 
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هاي معیشتی در منطقه مورد مطالعهمتغیرهاي تبیین کننده داراییها وشاخص-3جدول 
متغیرشاخصابعاد سرمایه

طبیعی

آبیکشتریزهاي کشاورزي حاصلخیزتر، کاهش فرسایش خاك، افزایش سطحدسترسی به زمینزمین کشاورزي
کیفیـت آب مصـرفی خـانوار،    هاي مناسب و بهینه آبیاري، توسعه منابع آب، بهبود روشيریکارگبهآب

دسترسی مستقیم و کافی به منابع آب
ب و هوا و دما، کاهش آلودگی هوا،آطبیعی منطقه، تعدیل ياندازهاچشمتوسعه و تنوع اقلیم و جغرافیا

، یطـ یمحسـت یزیآگـاه پوشش گیاهی مراتع منطقه، افـزایش  شیافزاتولید و عرضه علوفه مرتعی،منابع طبیعی
هـاي  زیستی و منابع ژنتیکی، کمک به چرخه زیستی و مواد غذایی، امکان اجـراي طـرح  حفظ تنوع
مشارکتی

انسانی

ـ آبز، مهارت کشاورزي، دامی و یآموزشسطح دانش عمومی و خدمات دانش و مهارت ، یـادگیري تجـارب کـاري    انی
جدید، توانمندي شغلی موجود و مشاغل جدید

.، بهبود سـالمت جسـمی و روحـی،    .تغذیه خانوار با امکان تولیدات کشاورزي، دامی و.تنوع) بهبود (بهداشت و تغذیه
هاي بهداشتیهزینهنیتأمبهبود دسترسی به خدمات بهداشتی، 

اجتماعی

، مشـارکت در  ستیزطیمحمحلی بر پایه آب، منابع طبیعی و حفظ يهاگروهها و عضویت در انجمنمشارکت و عضویت
هایتعاونمذهبی و اجتماعی، عضویت در يهاتیفعال

دگریـاري)، اعتمـاد مـردم محلـی بـه همـدیگر      (گریهمـد تمایل براي همیـاري و کمـک مـالی بـه     اعتماد متقابل
افراديریپذتیمسئول، تعهد و یربومیغدولتی و افراد يهاسازماناعتماد مردم به )،یگروهدرون(

مردم، امکان تبادل دانش و اطالعات بین مـردم و گردشـگران، کـاهش سـطح     وحدت و انسجام بین روابط متقابل
هاي محلی و بومیمشکالت اجتماعی، حفظ و تقویت فرهنگ و ارزش

فیزیکی
توسعه محیط و معابر روستا، بهبود دسترسی به تجهیزات کشاورزي و مـاهیگیري، توسـعه امکانـات    زیرساخت

برق، گاز، سیستم فاضالب، بهسازي مسکنتفریحی و ...، دسترسی خانوار به آب،
نقلیه عمومیلهیوسبههاي ارتباطی، دسترسی دسترسی به بازار و خرید، کمک به توسعه راهحمل و نقل

مالی
هاي اقتصادي وفرصت

تسهیالت
هـایی بـراي دریافـت    هاي متنوع شغلی، دسترسی به وام و تسهیالت دولتی، تنوع زمینهایجاد زمینه

هاي اقتصاديتسهیالت اعتباري و بانکی، کاهش هزینه اولیه فعالیت
و ، ثبات و پایداري درآمد، گسـترش منـابع درآمـد کشـاورزي و دامـی     اندازپسسطح درآمد خانوار، درآمد

ماهیگیري براي خانوار، گسترش منابع درآمد توریستی، متنوع شدن منابع درآمدي
دامی تولیدي، افزایش و تنوع تولید محصوالت زراعی، بـاغی و آبزیـان،   ارزش محصوالت کشاورزي وتولید

وري تولیدهاي اقتصادي تولید، افزایش بهرهبهبود دسترسی به نهاده

سطح نتایج معیشت خانوار در منطقه مورد مطالعهکنندهنییتبها و متغیرهاي شاخص-4جدول 
متغیرشاخص

زنـدگی،  امکانـات خانوار، بهبودروحیوجسمیسالمتبیشتر، بهبودامنیتزندگی، احساسازرضایتاحساسرفاه خانوار
مردممعیشتیتنوعبهاساسی، کمکنیازهاينیتأم

کارهاوکسبسودآوريدامی، شیالتی، گردشگري، افزایشباغی،زراعی،تولیداتطریقازدرآمدافزایشافزایش درآمد
غذاییموادبرايخانوارخریدقدرتغذا، افزایشبهدسترسیغذا، بهبودکمیتغذا، افزایشکیفیتبهبودامنیت غذایی

جنایت، وجرموهاسطح درگیريکاهشخانوار،شغلیریسکخانوار، کاهشبرو تولیدقیمتنوساناثرتثبیتيریپذبیآسکاهش 
تغیـر اثـر سـیالب، کـاهش   خـانوار، کـاهش  خشکسالی بـر اثردامی، کاهشوزراعیهايبیماريوآفاتکاهش
کاربري

پایـــداري اســـتفاده از 
منابع طبیعی

بـوم سـت یزازخاك، حفاظـت حاصلخیزيزیستی، بهبودتنوعها، بهبودچراگاهومراتعیآلودگوتخریبکاهش
طبیعیمنابعمدیریتبرايعمومیمشارکتدرختکاري، تقویتآبخیزها، توسعهاصالحومنطقه، تقویت

منطقه مورد مطالعه
کیلومتري شمال غـرب شهرسـتان مریـوان    3تاالب زریوار در 

در اســتان کردســتان واقــع شــده اســت. مســاحت آن حــدود 

هکتار بوده که در بخـش خـارجی آن اراضـی مرتعـی     1740
مزارع کشاورزي و سپس روسـتاها قـرار گرفتـه اسـت. وجـود      

هاي حاصلخیز در حاشیه تاالب و وفور نسبی آب سـبب  زمین
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تنوع تولید محصوالت کشاورزي در این منطقـه شـده اسـت   
آب نیتــأممنظــوربــهحاضــر در حــال). 1387راد، (بهــروزي

هکتار اراضی جنـوب دریاچـه،   1800شبکه آبیاري و زهکشی 
پرورش ماهی و اهداف تفریحی و گردشگري، سـد خـاکی بـر    
روي دریاچــه احــداث شــده اســت. فعالیــت صــیادي یکــی از 
مشاغل مهم فصلی بوده و توان تولید ماهی در دریاچه زیوار را 

انـد  تـن بـرآورد کـرده   400تـا  300در سال حـداقل حـدود   
يانـدازها چشـم ). به دلیـل  1385ندسین مشاور آساراب، (مه

هاي هموار ساحلی، برخورداري از یـک دیـواره   طبیعی و کرانه
کوهستانی پوشیده از جنگل در مجاورت خود و آب شیرین بـا  

ان بـالقوه گردشـگري   عمق کافی و سـهولت دسترسـی، از تـو   
مناطق اصلی مسکونی شهري و روسـتایی کـه   برخوردار است. 

رتباط مستقیم بـا تـاالب هسـتند شـامل شـهر مریـوان و       در ا
روستاهاي نـی، کـانی سـانان و دره تفـی از بخـش مرکـزي و       

رشـه از بخـش   روستاهاي پیرصفا، کانی سفید، ینگیجه و برده
).1باشند (نقشه خاوومیرآباد می

ها و بحثیافته
هاي فردي و شغلی پاسخگویانویژگی
شـامل سرپرسـتان خانوارهـاي    ،مـورد مطالعـه  آمـاري جامعه

استفاده از فرمول با است. بودهیبررسروستاهاي منطقه مورد 
عنـوان نمونـه   نفـر سرپرسـت خـانوار بـه    230کوکران، تعداد 

نفـر) مـرد و   221درصد (1/96این تعداد انتخاب گردیدند. از 
ــد (9/3 ــر) زن 9درص ــنف ــدودهب ــراد   ان ــن اف ــانگین س . می

ــه ــار   07/44موردمطالع ــراف معی ــا انح ــود،  5/13ب ــال ب س

سـال اسـت   45تا 36ترین فراوانی مربوط به طبقه سنی بیش
اکثر درصد) در این طبقه سنی قرار دارند و 3/31نفر (72که 
درصــد) داراي مــدرك راهنمــایی و زیــر دیــپلم 1/26(هــاآن

درصـد) داراي شـغل   7/37بیشتر سرپرسـتان خـانوار (  بودند. 
انــد و مشــاغل آزاد، شــغل اصــلی بــودهعنــوانبــهکشــاورزي 

بعـدي قـرار   يهارتبهکارگري، صیادي، دامداري و کارمند در 
طـور بـه درصـد از پاسـخگویان   50دارند. همچنین نزدیک به 

میلیـون تومـان   1هـزار تومـان تـا    500متوسط ماهیانه بـین  
درآمد دارند.

سطح معیشت خانوارهاي روستایی حاشیه تاالب
خانوارهاي حاشـیه تـاالب، از   سنجش سطح معیشتمنظوربه

مربوط بـه نتـایج معیشـتی (رفـاه خـانوار،      يهامؤلفهها و گویه
درآمــد و ...) از طریــق پرسشــنامه و در قالــب طیــف لیکــرت 
استفاده شده است (نمود وضعیت معیشتی در نتایج معیشـتی  
آن است). در ادامه براي توصـیف سـطح معیشـت خانوارهـاي     

فاصله انحراف معیار از "حاشیه تاالب زریوار از روشروستایی 
، 5اسـاس جـدول   ) استفاده شده است. بـر  ISDM("میانگین

ها) تعیین کننـده سـطح معیشـت از دیـدگاه     (گویهيهامؤلفه
میـانگین، انحـراف معیـار و ضـریب تغییـرات      بر اسـاس افراد، 
بندي شدند، سپس میانگین و انحراف معیار کل تعیین اولویت

). بـا توجـه   64/33و انحراف معیار: 68/113: گردید (میانگین
تـوان سـطوح   آمـده مـی  دسـت بـه به میانگین و انحراف معیار 

مختلف را تعیین کرد.

موقعیت و توزیع جغرافیایی روستاها در حاشیه تاالب زریوار شهرستان مریوان-1نقشه
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امتیازهاي کسب شدهیهبر پاتوزیع فراوانی سطح معیشت خانوارهاي روستایی حاشیه تاالب -5جدول 

درصـد  2/2شود سطح معیشـت  گونه که مالحظه میهمان
درصد خـوب  1/59درصد متوسط، 7/35ضعیف، خانوارها

درصـد از  7/35مثـال  عنـوان بـه باشد. درصد عالی می3و 
نفر) وضـعیت معیشـتی خـود را در    82سرپرستان خانوار (

هــاي انــد. راهبــردحــد متوســط توصــیف و ارزیــابی کــرده
هـاي معیشـتی   هـاي فعالیـت  معیشتی که شـامل شـاخص  

هـاي  گویـه بـر اسـاس  کشاورزي و غیر کشاورزي است نیز 
شـد. در ایـن   یـري گانـدازه مربوطه در قالب طیف لیکـرت  

ضمن شـناخت راهبردهـاي متنـوع موجـود، بـراي      رابطه،
راهبردهـاي معیشـتی   ازهرکـدام مقایسه میـزان اهمیـت   

مرتبط با تاالب در بین خانوارها از آزمون فریدمن اسـتفاده  
شده است. نتایج حاصل بیانگر سطح تفـاوت موجـود بـین    

اي مشـاهده  ). با توجه به میانگین رتبه6(جدول هاستآن
)24/4خـانوار ( اي درآمدي و معیشتیهشده تنوع فعالیت

ــه ترتیــب از 48/2هــاي درآمــدي شــیالتی (و فعالیــت ) ب
انـد. از میـان   بیشترین و کمترین اهمیـت برخـوردار بـوده   

هاي معیشتی ناشی از تـاالب اکثریـت افـراد مـورد     راهبرد
مطالعه راهبرد غالب معیشـتی خـود را تنهـا یـک فعالیـت      

انـد کـرده هـا معرفـی   فعالیـت اند بلکه تنوع خاص ندانسته
هاي خود را ناشـی از چنـد نـوع فعالیـت معیشـتی      (درآمد

درآمـدهایی  جزء دانند). در این بین درآمدهاي شیالتی می
انـد. ایـن   شـده منـد بهرهاست که خانوارهاي کمتري از آن 

هـاي معیشـتی   دهد که تاالب زریوار گزینـه نتایج نشان می
د قرار داده است. ترکیب مختلفی را در اختیار ساکنین خو

بــه خــانوار در دسترســیهــا بســتگی بــه توانــایی فعالیــت
که تاالب زریوار توانسـته  هاي مختلف معیشتی داردفرصت

به وجـود آورد، در ضـمن تنـوع و    یخوببهها را این فرصت
کـه در بهبـود   یريتـأث بـه دلیـل   گوناگونی منابع درآمدي

یدارسـازي پاوضع معیشتی خـانوار دارد عامـل کلیـدي در    
متنـوع  يهـا تیفعالمردم با درگیر شدن در معیشت است. 

هـا شـوك ف بیشتري در برخورد با رکود یـا  انعطاتوانندیم
داشته باشند.

نتایج معیشتی خانوارها و متغیرهاي مستقل مـورد  رابطه سطح
نظر

بـین تعـداد اعضـاي خـانوار در     هـا نشـان داد  تحلیل یافته
روستاهاي حاشیه تاالب و سـطح نتـایج معیشـتی (سـطح     

داري وجود دارد، به معیشت خانوارها) رابطه مثبت و معنی
این صورت که پاسخگویان بـا بعـد خـانوار بیشـتر، سـطح      

توانـد  . این یافته مـی اندکردهمعیشت خود را باالتر ارزیابی 
انند کشـاورزي و دامـداري   به دلیل اهمیت مشاغل کاربر م

ــار انســانی باشــد. درنتیجــه    ــروي ک ــه نی ــاز ب ــاالب و نی ت
خانوارهاي با بعد خانوار بیشتر شانس بهتري بـراي کسـب   

بـر  هاي باالتر و بهبود وضعیت معیشتی خود دارنـد. درآمد
نتایج متوسط درآمـد ماهیانـه خـانوار رابطـه مثبـت و      اساس
ته است. افزایش درآمد داري با سطح نتایج معیشتی داشمعنی

نتایج معیشتی بهتـري را در بـین خانوارهـا بـه همـراه دارد و      
یابـد.  هاي نتایج معیشتی با افزایش درآمد بهبـود مـی  شاخص
سـالمت و  ینتـأم مسـتقیم بـر قـدرت خریـد و     طوربهدرآمد 

هـاي  بـوده و بـه تبعیـت از آن سـرمایه    مـؤثر آموزش خانوارها 
نتـایج  کنـد. مالی بهبود پیدا مـی فیزیکی، انسانی، اجتماعی و 

هاي آبی و دیـم خـانوار بـا    دهد میزان مالکیت زمیننشان می
داري را نشـان  رابطه مثبت و معنیهاآنسطح نتایج معیشتی 

با توجه به ارزش تولیدي و اقتصـادي آن  دهد. وجود زمینمی
مستقیم بر بهبـود سـرمایه مـالی و فیزیکـی و     طوربهتواند می
باشـد. بـین   یرگـذار تأثهـا  یر مستقیم بر سایر سرمایهغطوربه

مالکیت تعداد دام و سطح نتایج معیشتی خانوارها نیـز رابطـه   
هـا  درصد گزارش شد. مالکیت1داري در سطح مثبت و معنی

ضامن رفاه آینده خانوار بوده و به همین دلیل هرچه میـانگین  
خـود را  سـطح معیشـت  هـا آنبین خانوارها باالتر باشد هاآن

).7کنند (جدول ارزیابی میترمطلوب

درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح معیشتامتیاز
52/22/2ضعیف03/80کمتر از 

827/358/37متوسط03/80–68/113
1361/5997خوب69/113–33/147

34/147بیشتر از 
جمع

7عالی
230

3
100

100
-

172بیشینه:71کمینه:64/33انحراف معیار: 68/113میانگین: 
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بندي راهبردهاي معیشتی در بین خانوارهاي حاشیه تاالبآماره فریدمن براي رتبه-6جدول 
رتبهايمیانگین رتبهراهبرد معیشتی

24/41هاي درآمدي و معیشتیتنوع فعالیت
07/42هاي زراعیدرآمد از فعالیت
44/33هاي دامیدرآمد از فعالیت
40/34هاي گردشگريدرآمد از فعالیت
37/35هاي باغیدرآمد از فعالیت
48/26هاي شیالتیدرآمد از فعالیت

000/0داري: سطح معنی976/157مقدار کاي اسکوئر: 

رابطه متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق (همبستگی پیرسون)-7جدول 
نتایج معیشتی متغیر

خانوار (کل)
امنیت بهبود درآمدهارفاه خانوار

غذایی
استفاده پایدار از منابع پذیريآسیبکاهش

طبیعی
متوســـــــط 

درآمد
r
p

264/0
*031/0

183/0
*021/0

-
-

191/0
**004/0

105/0-
117/0

109/0
101/0

rزمین آبی
p

336/0
**000/0

190/0
**004/0

333/0
**000/0

147/0
*026/0

159/0
*016/0

101/0
126/0

rزمین دیم
p

236/0
*011/0

236/0
*014/0

238/0
**000/0

174/0
**008/0

094/0
153/0

054/0
412/0

rتعداد دام
P

206/0
**002/0

247/0
**000/0

182 /0
* *006/0

121/0
*047/0

088/0
182/0

031/0 -
636/0

rبعد خانوار
p

185/0
 **005/0

144/0
*029/0

207/0
 **002/0

148/0
*025/0

177/0
**007/0

013/0
842/0

داريسطح معنی:p: ضریب همبستگی     rدرصد     05/0داري در سطح معنی*درصد    01/0داري در سطح معنی**

هـاي معیشـتی   تحلیل رابطه سطح نتایج معیشـت و سـرمایه  
خانوارهاي روستایی

به بررسی رابطه آن بـا  ،ن سطح نتایج معیشتییپس از تبی
هاي معیشتی ناشی از تاالب بـا اسـتفاده از ضـریب    سرمایه

هـا نشـان داد کـه    همبستگی پیرسون پرداخته شد. یافتـه 
رابطه بـین دو متغیـر سـرمایه طبیعـی و سـطح معیشـت       

بـدین مفهـوم کـه افـزایش     ،دار استخانوار مثبت و معنی
سرمایه طبیعی خانوارها (ناشـی از تـاالب) افـزایش سـطح     

را به دنبال خواهـد داشـت. نتـایج    هاآنمعیشت از دیدگاه 
همبستگی بین دو متغیر سـرمایه انسـانی و سـطح نتـایج     

داري در دهد کـه رابطـه مثبـت و معنـی    معیشت نشان می
لذا از دیـدگاه  درصد بین این دو متغیر وجود دارد5سطح 

افراد بهبود سرمایه انسانی خـانوار سـطح نتـایج معیشـتی     
دهد.را افزایش میهاآن

همبستگی بین سرمایه اجتماعی خانوارهاي حاشـیه  نتایج 

نشـان داد کـه بـین ایـن دو     آنـان تاالب و سطح معیشـت  
درصـد وجـود   5داري در سطح متغیر رابطه مثبت و معنی

در واقع از دیـدگاه افـراد بـا افـزایش سـطح سـرمایه       .دارد
اجتماعی خانوار در اثر تاالب سطح معیشـت خـانوار بـاالتر    

ـ  رود. با توجه می دسـت آمـده بـین دسترسـی     هبه نتـایج ب
رابطـه  هـا آنو سـطح معیشـت   خانوار به سرمایه فیزیکـی 

ــی  ــت و معن ــد وجــود دارد،  1داري در ســطح مثب درص
هـاي  افـزایش و بهبـود زیرسـاخت   احتمـاالً کـه  ياگونهبه

اساسی و حمـل و نقـل (ناشـی از توسـعه تـاالب) موجـب       
شـود. در نهایـت رابطـه    ها مـی بهبود سطح معیشت خانوار

تـاالب و سـطح   واسـطه بـه بین سرمایه مالی ایجـاد شـده   
1داري در سـطح  معیشت خانوارها رابطـه مثبـت و معنـی   

).8دهد (جدول درصد را نشان می
هـاي یهسرمادستیابی به میزان توانایی متغیرهاي مستقل (

متغیـر وابسـته (سـطح معیشـت     بینـی یشپمعیشتی) در 
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خاصی در این مطالعه برخوردار بوده؛ لذا خانوار) از اهمیت
بدین منظور از تحلیـل رگرسـیون بـه روش گـام بـه گـام       
استفاده شد. به این منظور پـنج متغیـر سـرمایه طبیعـی،     
انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکـی وارد تحلیـل رگرسـیون    

دست آمده، تحلیل رگرسـیون  نتایج بهبر اساسگردید که 
).9(جدول گام پیش رفته است 4تا 

در مجمـوع  ،با توجه با نتایج حاصـل از تحلیـل رگرسـیون   
درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته ســطح معیشــت 1/65

خانوارهاي روستایی حاشیه تاالب توسط این چهـار متغیـر   
.)10(جدول شودتبیین می

و مقـدار ثابـت   10با توجه به ضـرایب موجـود در جـدول    
خـط رگرسـیون در گـام چهـارم     ،معادله اسـتاندارد شـده  

باشد:زیر میصورتبه

= 5.828 + 0.591 ( ) + 0.742 ( ) +0.371 ( ) + 0.520 ( )
پیرامون سهم هریک از متغیرهاي مـورد بررسـی کـه وارد    

انـد در تبیـین متغیـر وابسـته     معادله خط رگرسیون شـده 
توان چنین استنباط کرد که با توجه بـه مقـادیر بتـاي    می
آمده، متغیر سرمایه مالی نسبت به سـایر متغیرهـا   دستبه

بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسـته سـطح معیشـت    
هاي روستایی داشته است؛ زیرا بـه ازاي یـک واحـد    خانوار

واحـد  355/0انـدازه بـه تغییر در انحراف معیار این متغیر، 
تغییر در انحراف معیار سطح معیشت خانوارهاي روسـتایی  

شـود. سـپس متغیرهـاي سـرمایه     الب ایجاد مـی حاشیه تا
را در یرتأثطبیعی، اجتماعی و فیزیکی به ترتیب بیشترین 

اند.سطح معیشت خانوارها داشته

هاي معیشتی و سطح نتایج معیشت خانوارها با ضریب همبستگی پیرسونبررسی رابطه سرمایه- 8جدول 
معیشـتی  سطح نتایج متغیر

خانوار (کل)
ــزایش رفاه خانوار افــــ

درآمدها
ــاهش امنیت غذایی کــــــ

پذیريیبآس
ــدار از   ــتفاده پای اس

منابع طبیعی
ــرمایه  ســـ

طبیعی
r
p

579/0
**002/0

366/0
**000/0

516/0
**000/0

411/0
**007/0

432/0
*023/0

339/0
137/0

ــرمایه  ســـ
انسانی

r
p

623/0
*013/0

458/0
059/0

595/0
*032/0

432/0
*014/0

504/0
*041/0

299/0
*022/0

ــرمایه  ســـ
اجتماعی

r
p

623/0
*018/0

501/0
*042/0

206/0
112/0

441/0
*021/0

177/0
217/0

483/0
*031/0

ــرمایه  ســـ
فیزیکی

r
p

526/0
**003/0

361/0
**000/0

162/0
061/0

372/0
**000/0

478/0
*021/0

172/0
111/0

ــرمایه  ســـ
مالی

r
p

687/0
**004/0

633/0
 **000/0

584/0
**000/0

481/0
**005/0

234/0
*027/0

159/0
129/0

داريسطح معنی:pضریب همبستگی      :rدرصد   05/0داري در سطح معنی*درصد    01/0داري در سطح معنی**

بر سطح معیشت خانوارمؤثرهاي ضریب همبستگی چندگانه، تعیین و ضریب تعدیل شده متغیر-9جدول 
ضریب همبستگی متغیرهاگام

)R(چندگانه
Rتعیین (ضریب  Square( شده یلتعدضریب تعیین

)A R Square(
FSig

000/0**691/0478/0475/0818/185سرمایه مالی1
000/0**781/0610/0606/0788/157سرمایه طبیعی2
000/0**803/0645/0640/0926/121سرمایه اجتماعی3
000/0**811/0658/0651/0005/96سرمایه فیزیکی4
درصد01/0داري در سطح معنی**
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بر سطح معیشت خانوار در گام اول، دوم، سوم و چهارممؤثرهاي نتایج تحلیل رگرسیون متغیر-10جدول 
BBetatSigمتغیرگام

x1(591/0355/0509/6* *000/0مالی (سرمایه 1
x2(742/0319/0307/6**000/0طبیعی (سرمایه 2
x3(371/0217/0359/4* *000/0اجتماعی (سرمایه 3
x4(520/0139/0667/2**008/0(سرمایه فیزیکی 4

درصد01/0داري در سطح معنی**
و پیشنهادهاگیريیجهنت

حاشـیه تـاالب   نتایج مطالعه نشان داد کـه جوامـع محلـی    
جملـه کشـاورزي و   براي گذران و بهبود معیشت خـود (از 

دامــداري، گردشــگري، آب، مــاهیگیري و دیگــر تولیــدات 
انـد. وضـعیت   تاالبی) به کارکردها و خدمات تاالب وابسـته 

معیشــت خانوارهــاي روســتایی حاشــیه تــاالب از دیــدگاه 
يطـور بـه مطلوبی قرار دارد نسبتاًپاسخگویان در وضعیت 

درصد از افراد مورد مطالعـه سـطح معیشـت    60ه حدود ک
توصــیف بخـش یترضـا خـانواده خـود را در حـد خـوب و     

کـه  اند (منابع و زیرساخت الزم براي گذران معیشـت کرده
ــاآنبیشــتر  ــاي آن  ه ــاالب و کارکرده درنتیجــه وجــود ت

2/2) و تنهـا  انـد کـرده مطلـوب گـزارش   نسبتاًباشد را می
معیشتی خانوارهاي خود را ضـعیف  وضعیتهاآندرصد از 
. ایــن نتـایج بــرخالف نتـایج بریمــانی و   انـد کــردهارزیـابی  

) در رابطـه بـا سـطح پـایین معیشـت در      1395همکاران (
نواحی روستایی است. نتایج آزمون فریدمن نشان از تفاوت 
معنادار اهمیت راهبردهاي معیشتی در بین خانوارها اسـت  

هاي درآمـدي (معیشـتی)   فعالیتتنوع که راهبرديطوربه
از اهمیت باالتري در بین خانوارهـا برخـوردار بـوده اسـت     

هــاي دهــد ســبد ســرمایهایــن نتــایج نشــان مــی.)24/4(
طوربهمعیشتی در دسترس خانوار، در منطقه مورد مطالعه 

اثرگـذار بـوده اسـت    هـا آنهاي معیشتی بر راهبرديمؤثر
نـاگونی را در بـین   هـاي درآمـدي گو  فعالیـت کـه ينحـو به

ــاي    ــا راهبرده ــت. خانواره ــود آورده اس ــه وج ــا ب خانواره
.در اختیار دارنـد هاپذیريیبآسمختلفی را براي پاسخ به 

کاالهـا و خـدمات ناشـی از    یريکـارگ بـه فروش، مصرف و 
ایمنـی در برابـر   ینتـر مهـم یافتهبهبودهاي تاالب و دارایی

توانـد  اقتصادي و طبیعی است. این موضوع مـی يهاشوك
کننده ظرفیت باالي این پدیـده طبیعـی در توسـعه    تبیین

واولــریچاشــد. اقتصــاد غیــر کشــاورزي نیــز در منطقــه ب
ــاران  Ulrich(همک et al., ــاران  )2012 ــابولو و همک ، ب

)Babulo et al.,2008(ا لیونگــــــوکانگــــــاالوو

(Kangalawe & Liwenga, در مطالعـات خـود   یزن(2005
.اندیافتهدر این راستا دستمشابهیجبه نتا
آمده از آزمون همبستگی بیانگر آن است که دستبهنتایج 

تاالب و سطح واسطهبهبین سرمایه طبیعی تولید شده 
داري معیشت خانوارهاي حاشیه آن رابطه مثبت و معنی

مثبتی یرتأثواقع سرمایه طبیعی تولید شده وجود دارد در
ياگونهبهدر سطح معیشت خانوارهاي حاشیه داشته است. 

ف معیشتی خود منابع براي رسیدن به اهداکه مردم
. در این راستا نتایج مطالعه اندکار گرفتهتاالبی را به

Orchard)اورچارد و همکاران et al., نیز بر اهمیت (2016
نقش منابع طبیعی (سرمایه طبیعی) در بهبود معیشت 

سرمایه انسانی داریمعناشاره کرده است. رابطه مثبت و 
تولید شده در اثر تاالب و سطح معیشت خانوارهاي 
روستایی بیانگر این است که سرمایه انسانی دنبال کردن 

هاي معیشتی را در پی دارد که درنتیجه آن راهبرد
سازدتیابی به اهداف معیشتی را براي افراد ممکن میدس

Pravakarکه با نتایج مطالعات پراواکار و همکاران ( et al.,

دست آمده نشان داد که بین ه) همسو است. نتایج ب2013
سرمایه اجتماعی ایجاد شده در اثر تاالب و سطح معیشت 

داري وجود دارد. در واقعخانوارها رابطه مثبت و معنی
تاالب معیشت خانوارها در اثرسرمایه اجتماعی ایجاد شده 

که قرار داده و سبب بهبود آن شده استیرتأثرا تحت 
Zhang)نتایج مطالعه ژانگ و همکاران  et al., را (2015

کند، اما همسو با نتایج مطالعه نمیتأییددر این زمینه 
ثیر أتي) در زمینه1391صرامی فروشان و همکاران (

مثبت و مطلوب سرمایه اجتماعی در معیشت پایدار 
یک دارایی که عنوانبهخانوارها است. سرمایه اجتماعی 

توانند به منابع و دیگر عوامل افراد از طریق آن می
را بهبود بخشند در یشتشانمعدسترسی داشته باشند و 

هاي اجتماعی مانند مناطق شود. در محیطنظر گرفته می
است اهمیت ترپررنگقات اجتماعی روستایی که تعل

دارایی اجتماعی براي دستیابی به نتایج مثبت معیشتی 
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زیرا بخش قابل توجهی از ؛بسیار اساسی و مفید است
هاي از وابستگیمتأثرهاي روستایی معیشت در محیط

است غیره، امنیت اجتماعی، مشارکت و اجتماعی، اتحاد
را روستاییانمستقیم و غیرمستقیم معیشت صورتبهکه 

دهد، در روستایی که فاقد دارایی قرار مییرتأثتحت 
شرایطدارایی مالی مفهومی نداشته و یا ؛اجتماعی باشد

بین میزان سرمایه و استفاده ندارد.يبرداربهرهبراي کافی
فیزیکی ایجاد شده در اثر تاالب و سطح معیشت 

وجود داريیمعنخانوارهاي روستایی رابطه مثبت و 
توان گفت تاالب زریوار با کمک به که میيطوربهداشت،
، سد و هاي اساسی روستا (جاده و راهي زیرساختتوسعه

مثبت روي ظرفیت استفاده ازیرتأث)، موجب ایجاد غیره
معیشتی شده و به این طریق در سطح هايییداراسایر 

. سرمایه فیزیکی از واقع شده استمؤثرمعیشت خانوارها 
منابع ایجاد ظرفیت جامعه براي توسعه معیشت ینترمهم

پایدار است.
بین میزان سرمایه مالی تولید شده داریمعنرابطه مثبت و 

یی حاشیه در اثر تاالب و سطح معیشت خانوارهاي روستا
هاي بالقوه و بالفعل تاالب که پتانسیلدهدیمآن نشان 
هاي کشاورزي و دامداري، شیالت و زمینهزریوار در

گردشگري منجر به بهبود وضعیت تولید و درآمد، ثبات و 
هاي معیشتی پایداري آن از حیث اقتصادي شده و فرصت

و اشتغال را در منطقه سبب شده است و به این صورت در 
طوربهمثبت داشته است. یرتأثسطح معیشت خانوارها 

توان بیان کرد که میزان دسترسی به منابع و کلی می
اقتصادي معیشت فردي و يهاجنبهدر مالی هايیهسرما

Lamsalو همکاران (المسال. باشدیمیرگذارتأثخانوار  et

al., Mulatu)، موالتو و همکاران )2015 et al., و (2015
Açıksöz(آکیکسوز و همکاران  et al., نیز بر نقش )2015

تاالب در تولید سرمایه مالی و اهمیت این سرمایه در 
با بررسی تحلیل .اندکردهیدتأکمعیشت خانوارها 

رگرسیون گام به گام مشخص شد که از بین پنج دسته 
بر سطح یرگذارتأثعوامل ینترمهممورد تحقیق يهاسازه

متغیر 4معیشت از دیدگاه سرپرستان خانوار به ترتیب 
که اندبودهسرمایه مالی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی 

درصد از تغییرات سطح معیشت خانوار را 1/65توانستند 
,Ellisکنند. الیسون و الیسبینییشپاز دیدگاه آنان 

2001)&(Allison) نیز در 1394و نوروزي و حیاتی (
هاي معیشتی را براي پایداري مطالعات خود وجود سرمایه

. از این رو یکی از انددانستهو بهبود سطح معیشت ضروري 
در پایداري معیشت یرگذارتأثهاي بسیار مهم جنبه

هاي معیشتی است به سرمایههاآندسترسی روستاییان
را هاآنکه از ابعاد گوناگون نوع و میزان و ماهیت معیشت 

زوال معیشتی تواندیمهاآنو فقدان قرار داده یرتأثتحت 
که نتیجه آن افزایش سطح را براي روستاییان باعث شود

.و درنهایت فقر در جامعه روستایی استپذیريیبآس
سطح نتـایج معیشـت   با معیشتی هايیهسرمارابطه مثبت 

توانـد ایـن آگـاهی را بدهـد کـه      خانوارهاي حاشیه آن می
بهبود، ارتقا و پایداري معیشـت جامعـه روسـتایی    منظوربه

گرایانـه  کـل بایست نگاهی چند بعدي و در عین حـال  می
ریـزان  هاي پژوهش مجریان و برنامههمچنین یافتهداشت.

رابطه بـا هـر   توسعه روستایی راهنمایی خواهد کرد که در 
از یـک کـدام بایسـت بـه   گانه مـی هاي پنجدسته از سرمایه

هــا و متغیرهــا توجــه بیشــتري مبــذول نماینــد تــا برنامــه
به اهداف موردنظر رهنمون تریحصحو تریعسرخدماتشان

هــاي توســعه و اولویــت   یــر جهــت برنامــه  یتغگــردد.
منظـور بـه (حـوزه تـاالب)  در این نـواحی هاگذاريیهسرما

بـراي بهبـود وضـعیت    بیشـتر هـایی یجاد منابع و فرصـت ا
اکولوژیکی (پوشش جنگلـی بیشـتر و کـاهش فرسـایش)،     

ــادي ــرهاقتص ــاورزي (به ــتر کش ــداريوري بیش ) و و دام
(بهبود بهداشت و تسهیالت آموزش) در دستیابی اجتماعی

منـابع تـاالبی   چنـین به سطح پایدار معیشت الزامی است.
رشد جمعیت و سکونت و احیاي کشاورزي قرار فشارتحت

ر و تحـول بـراي منـافع    یـ درنتیجه هـر گونـه تغی  داشته و
گــرفتن اثــرات  در نظــرشخصــی و عمــومی بایــد بــا    

، تحلیـل  بـرداران بهـره ، شـناخت وضـعیت   محیطـی یستز
تـاالب  زیسـت یطمحـ فایده باشد تا ضـمن حفـظ   –هزینه 
پـس شـد. ن نیـز تـداوم داشـته با   آهـاي معیشـتی   کارکرد

سـازي  توانمنـد هاي مربوط به گردشگري،ی و آموزشآگاه
زنان، تبلیغات و جـذب گردشـگر، یارانـه کـافی و آمـوزش      

هـــاي یـــادگیري بـــراي اکوتوریســـم و توســـعه مهـــارت
شود.توصیه میبه مردم محلی دستییعصنا

روسـتاییان گـاهی بخشـی بـه    آو یرسـان اطـالع در نهایت 
هـاي مـادي و   ها و سرمایهنسبت به ارزش و اهمیت دارایی

ومعیشـت نـوع تناسـب بهتوجهنیزغیرمادي در منطقه و
دارد، ضـرورت وريبهـره وکاراییحداکثربامنابعظرفیت

در راریـزي برنامـه ،هاي معیشت روستاییآگاهی از دارایی
سـازد بـه همـین جهـت     فراهم میگرایتواقعساختارهاي 
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توانـد در  هاي مادي و غیرمادي روستایی میمطالعه دارایی
هاي مناطق روستایی در ابعاد ها و پتانسیلشناخت ظرفیت

بنـابراین  ؛ کننده باشداي کمکهاي مختلف سرمایهو زمینه
هـاي طبیعـی و مراقبـت از    ها و پتانسـیل نگهداري قابلیت

حـیط از  برداري بهینه از م، تنوع زیستی و بهرهاندازهاچشم
طریــق عــدم فشــار بــر منــابع طبیعــی کــه ضــامن بهبــود 

هـا آنو پایـداري معیشـت   روسـتاییان هاي درآمدي روش
.رسدیمضروري به نظر است،

منابع
هـاي  بر معیشت خانوار در سکونتگاهمؤثر). تحلیل عوامل جغرافیایی 1395محمدزاده، م. (و بریمانی، ف.، راستی، ه.، رئیسی، ا.، 

.85-96، صص 18، شماره 6. سال ايمنطقه-جغرافیا و آمایش شهري.روستایی (مورد شهرستان قصرقند)
.مسلحنیروهايجغرافیاییسازمان. تهران: انتشاراتایرانهايتاالب.)1387(ب.راد،بهروزي

بـوم گیـاهی و جـانوري    ). ارزیابی اقتصادي خسارات ناشی از خشکی تاالب هامون بـر زیسـت  1394شهرکی، ج. (ودهمرده، م.،
.21-38، صص 4شماره ،7، جلد تحقیقات اقتصاد کشاورزيتاالب. 

ـ    بندي راهبرد). اولویت1392سجاسی قیداري، ح.، صادقلو، طاهره.، و پالوج، م. ( ا مـدل  هاي توسعه معیشـت پایـدار روسـتایی ب
-110. صـص  2. شـماره  16، سال فصلنامه روستا و توسعهترکیبی سوات تاپسیس فازي (مورد: شهرستان خدابنده). 

85.
زنـان روسـتایی در ارتقـا    یـی زااشـتغال هاي پروژهیرتأث). بررسی 1391شعبانعلی فمی، ح. (وصرامی فروشان، م.، فرهادیان، ه.،
دانشگاه رازي.کارشناسی ارشدنامهیانپا.ستان مرکزيهاي تحت پوشش امعیشت پایدار خانواده

پایـدار معیشـت بـر گردشـگري تـأثیر ). بررسی1394شاهکوهی، ع. (خواجهو ش.،، مزادهفیشرخ.، غ.، صالحی،عبداهللا زاده،
.148-169، صص 15، شماره 4سال ،گردشگريتوسعهوریزيبرنامهيمجلهگلستان. استاندرروستایی

.کردستاناستانمسکن،ونفوسعمومیسرشماريتفصیلینتایج). 1390. (ایرانآمارمرکز
محیطی، لیمنولوژیکی و حفـظ تعـادل اکولوژیـک دریاچـه زریـوار مریـوان.       ). مطالعات زیست1385مهندسین مشاور آساراب. (

.57استانداري کردستان، صص
مجلـه علـوم   بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشـاه.  مؤثرهاي سازه).1394حیاتی، د. (و نوروزي، م.، 

.127-144، صص 1، شماره 11، جلد ترویج و آموزش کشاورزي ایران

Açıksöz, S. Ciftcioglu, G.C., Uzun, O., Nemutlu, F.E., and Figen Ilke, E. (2015). Linkages among ecotourism,

landscape and natural resource management, and livelihood diversification in the region of Suğla lake,
Turkey. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23, 15-27.

Allison, E., and Ellis, F. (2001). The livelihood approach and management of small-scale fisheries. Marine

Policy, 25, 377-388.

Babulo, B,. Muys, B., Nega, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J., and Mathijs, E. (2008). Household

livelihood strategies and forest dependence in the highlands of tigray, northern Ethiopia. Agricultural
Systems, 98, 147–155

Chambers, R., and Conway, G.R. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century,
(IDS Discussion Paper No. 296). Brighton:IDS.

Clarkson B.R, Ausseil A.E., and Gerbeaux., P. (2013). Wetland ecosystem services. In Diamond JR (Ed).

Ecosystem services in New Zealand – conditions and trends. Manaaki Whenua Press,PP. 192-202.
Lincoln, New Zealand.

Corney, C., and Litvinoff, M. (1988). The greening of aid: Sustainable livelihoods in practice. London: Earth

scans Publications Limited.
Department for international development (DFID) (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. London,

UK: DFID.

Yiping, F. (2013). The effects of natural capital protection on pastoralist’s livelihood and management
implication in the source region of the Yellow River, China. Journal of Mountain Science.10(5), 885-97.

Kangalawe, R.Y.M., and Liwenga, E.T. (2005). Livelihoods in the wetlands of Kilombero valley in Tanzania:



اثرات تاالب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهاي روستایی 

248

Opportunities and challenges to integrated water resource management. Physics and Chemistry of the
Earth, 30, 968–975.

Kumar, R., Horwitz, P., Milton, R.G., Sellamuttu, S.S., Buckton, S.T., Davidson, N.C., Pattnaik, A.K., Zavagli,
M., and Baker, C. (2011). Assessing wetland ecosystem services and poverty inter linkages: A general
framework and case study, Hydrological SciencesJournal,56 (8),1602–1621.

Lamsal, P., K. P. Kumar, Pant, L., and Atreya, K. (2015). Sustainable livelihoods through conservation of
wetland resources: A case of economic benefits from Ghodaghodi Lake, western Nepal. Ecology and
Society, 20(1), 10-21. Available at: <http://dx.doi.org/10.5751/ES-07172-200110>.

McDonagh, J., and Bunning, S. (2009). Methodological approach, planning and analysis, field manual for local
level land degradation assessment in dry lands, United Nations University (UNU). Shibuya, Tokyo,
Japan

Mulatu, K., Hunde, D., kissi, E. (2015). Socio-economic impacts of wetland cultivation in South-Bench,
Ethiopia. African Journal of Agricultural research, 10(8), 840-848.

Orchard, S. E., Stringer, L. C., and Quinn, C. H. (2016). Mangrove system dynamics in Southeast Asia: linking
livelihoods and ecosystem services in Vietnam. Regional Environmental Change, 16(3), 865–879

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis (No. IDS Working Paper 72).
Brighton: IDS.

Shen, F. (2009). Tourism and the sustainable livelihoods approach: application within the Chinese context,

Ph.D. Dissertation, Lincoln University research archive, Newzeland.

Turner, R., Bergh, C., Soderqvist, T., Barendregt. A., Straaten, J., Maltby, E., and Ierland, E. (2000). Ecological-

economic analysis of wetlands: scientific integration for management and policy. Ecological Economics,

35, 7-23.

Udayakumara, E.P.N., and Shrestha, R.P. (2011). Assessing livelihood for improvement: Samanalawewa
reservoir environs, Sri Lanka. Journal of Sustainable Development and World Ecology, 18(4), 366-376.

Ulrich, A., Speranza, C.I., Roden, P., Kiteme, B., and Wiesmann, U. (2012). Small-scale farming in semi-arid
areas: livelihood dynamics between 1997 and 2010 in Laikipia, Kenya. Rural Study, 28, 241–251.

Xu,D., Zhang, J., Rasul, G., Liu, S., Xie, F., Cao, M., and Liu, E. (2015). Household livelihood strategies and
dependence on agriculture in the mountainous settlements in the three Gorges Reservoir Area, China.
Sustainability, 7(5), 4850-4869.

Zenteno, M, Z., Pieter A., Jong, W., Boot, and René G.A. (2013). Livelihood strategies and forest dependence:

New insights from Bolivian forest communities. Forest Policy and Economics, 26, 12-21.
Zhang, R., Jianchao, XI., and Nan, Z. (2015). The comparative study on peasant sustainable livelihood models

in rural tourism areas - a case from Jixian, Tianjin, Chinese. Journal of Urban and Environmental
Studies, 3 (1), 1550086-1550098.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol.13/ No.2 / 2018

249
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Abstract
The wetlands are one of the valuable ecosystems with diverse functions which could affect the livelihood of
local people. The present study aiming to evaluate the effects of Zarivar wetland in Marivan township on
households’ livelihood assets living around the wetland. As a descriptive-analytical research using both
documentary and survey methods, necessary data were gathered by a structured questionnaire based on the
sustainable livelihood framework of the Department for International Development. The study area was
Marivan township and studied population consisted of 1539 household heads of the seven villages around the
wetland in which 230 individuals were selected as a sample using Cochran`s formula. The collected data were
analyzed by SPSS software. Based on the findings, there was a positive and significant relationship between the
five dimensions of livelihood assets and the households` livelihood level. According to the results of regression
analysis, 65.1 percent of dependent variable (households’ livelihood level) was explained by the four main
assets including financial, natural, social and physical. This indicated the vital role of livelihood assets of the
wetland on the rural livelihood level as well as the dependency of the rural areas on the functions and benefits of
the wetland. Zarivar wetland is an economic and environmental opportunity in the region and could be turned
into a strategy in order to withdrawal of the area from the economic and geographical isolation.
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