
     
دهستان : آوری اقتصاد روستایی مطالعه موردی تحلیل نقش آمایش عناصر فضایی در تاب

 (شهرستان شوط)سرا  چشمه

 
  *اکبر تقیلو و علی  نیفرشاد رحما

  0931دی  03: تاریخ پذیرش  0931آبان  02 :تاریخ دریافت

 

 چکیده     

 .استت  روستایی توسعه امور متولیان اصلی رسالت مصرف و توزیع تولید، مختلف یها جنبه برای یدارسازیپا کارآمد های یاستراتژ اتخاذ

ی مختلتف  ها بخشتولید، توزیع و مصرف در  ازنظر سرا چشمه دهستان ستاهایرو پذیری انعطاف و آوری تاب میزان مطالعه تحقیق هدف این

روش . تحلیلتی استت  -روش تحقیق حاضر اکتشافی و از نوع توصتییی . ی آن استآور تاباقتصادی و تبیین نقش سازمان فضایی عناصر در 

با استیاده از ( نیر 023)ساده تصادفی و حجم نمونه تصور بهیری نیز گ نمونهروش . اسنادی و میدانی بوده است صورت بهی اطالعات آور جمع

. انجتام شتد   GISو  SPSSی آمتاری در محتی    ها روشو تحلیل اطالعات با استیاده از   یهتجزروش . است شده انجامروش آماری کوکران 

 روستاهایی. باالست ها شبکه و ها لکه با آوری تاب ارتباط. آوری و عناصر سازمان فضایی دارد نتایج رگرسیون فضایی حاکی از ارتباط بین تاب

نداشتند و کمترین ارتبتاط   حالتی چنین روستاها از معدودی تعداد تنها و کردند تجربه نیز را باالتری آوری تاب داشتند، یتر مناسب اراضی که

 روستتاهای  کته  یطتور  بته  .استت  داشتته  زیتادی  نوستان  وضتعیت  ها شبکه مورد در. ی استآور تابنیز مربوط به سازمان فضایی جمعیت با 

 آن محلتی  ضریب دلیل همین به. باشندمی پایینی آوری داشتند دارای تاب ارتباطی های شبکه در را وزن باالترین که بالغی ایل و کندی علی

 محلتی  ضترایب  .ی استرآو تاببا  و فضایی سازمان عناصر دار بین یمعن ارتباط ی نتایج نشان ازطورکل به. بوده است نوسان در 7/3تا 0/3 از

مشاغل کوچک  تقویت کیییت شبکه های ارتباطی، ایجاد .روستاهاست تمام باالی ارتباط از نشان که است58/3ها  آن برایشده  زده تخمین

روستایی و خانگی شامل، تولید عرقیات، خشکبار، خشک کردن میوه سبزی، تولید لبنیات که باعث نگهداشت جمعیت روستتایی شتود، متی    

 .ان تاب آوری روستاها را افزایش دهدتو
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 مقدمه

های فردی و اجتماعی که در  کلیه فعالیتبه  روستایی اقتصاد

رفتاه متادی    تتممین گتذران زنتدگی و    منظتور  بته محی  روستتا  

اشتاره   (055  ودیگتران،  عزیتزی ) پیوندد می وقوع بهروستاییان 

 عوامتل  از کته  استت  علمتی  روستایی اقتصاد دیگر عبارت به. دارد

 و تجتاری  متالی،  ،اجتماعی جغرافیایی، اقتصادی، طبیعی، مختلف

 بحتث  هستتند  متثرر  روستایی ی منطقه یک وضع در که صنعتی

 روستتایی  اقتصتاد   هتای  مثلیته (  03 و دیگران،  پیشرو)کند  می

 و طیتور  پرورش دامداری، نظیر) یابد می معنا کشاورزی در بیشتر

 و طبیعتی  گردشگری هایی مثلیه این بر عالوه ولی( آبزیان انواع

 روستتایی  ادبیتات اقتصتاد   وارد نیز و غیره دستی صنایع فرهنگی،

اقتصاد روستایی امروزه بتا  . (033  جوان و همکاران،) است شده

ا پیتداکرده در  ای کته بتا ختارز از روستت     توجه به رواب  گستترده 

گذار بیرون از روستتا قرارگرفتته   تمریرها و روندهای  معرض شوک

اقتصاد روستتا و بته    –است و با توجه به ماهیت شکنندگی خود 

عوامل ناپایدار طبیعتی وابستتگی شتدیدی دارد و از ایتن منظتر      

هتای بتازاری و    سطح ناپایداری آن در برابر شوک -ناپایدار است

آوری اقتصتاد   لذا مطالعه سطح تاب. ته استیاف غیرطبیعی افزایش

آوری در  زیترا تتاب  . ها بسیار ضروری استت  روستا در برابر شوک

های توسعه پایتدار یتک اصتل مهتم بته شتمار        چارچوب تئوری

آوری به میزان پایداری حیات اجتمتاعی روستتاها در    تاب. رود می

یعی ها و تغییرات روندهای اقتصادی، تکنولوژیکی، طب برابر شوک

 میهتوم  بته  اغلتب  آوری تاب اصطالح .دهدو سیاسی را نشان می

 تتوان می را آوری تاب کلی میهوم در .باشدمی گذشته به بازگشت

 زمتان  در فروپاشتی  بتدون  تغییرات، برابر در ها سیستم سازگاری

 اقتصاد در .(031 بابادی،  حبیبی و اکبری) کرد تعریف مخاطرات

 آوری تتاب  - : استت  شتده  ریتف تع صتورت  دو آوری بته  نیز تاب

 اشوظییه حیظ در سیستم یک ایستا، به میهوم توانایی اقتصادی

 مستیر  جتاری  ستطح  بتر  بازسازی و تعمیر بدون شوک هنگام به

 توانتایی  پویا، اقتصادی آوری تاب -2. کندطی می را آینده زمانی

از  شتدید  شتوک  یک از پس مطلوب حالت و گذشته به بازگشت

عبدالشتاه،   و غیارونتد )شتود   می شامل را بازسازی و تعمیر طریق

 کتته استتت آور تتتاب اقتصتتادی بتتر استتان ایتتن تعتتاریف. (031 

 و الجتوردی ) دهنتدگی،  پرتتدبیری، پاست    افزونگتی،  های مثلیه

گتذار   موقعیت، تنوع، بازیابی و تغییر با سازگاری( 038 ابونوری، 

را ( 031 بابتادی،  حبیبتی  و اکبتری ( )جدید حالت به حالت تغییر)

 .شامل گردد

قرار  تمریرآوری را تحت  های تاب بنابراین عوامل مهمی مثلیه

تتوان آن را  دهد که در چارچوب میهوم آمایش سترزمین متی  می

 و محیطتتی ستتاختارهای تعامتتل از فضتتا. عناصتتر فضتتا نامیتتد 

 روابت   و ستاختارها  ،(جغرافیتا )اکولوژیکی با ساختارهای انستانی  

اقتصادی  رواب  و ساختارها و( شناسی عهجام)فرهنگی  و اجتماعی

 ارتبتاط (. 030 موستوی،  و زاده ابراهیم)آید می وجود به( اقتصاد)

 فضایی مراتب سازمان  گر نظام سلسله تبیین همدیگر با علوم این

( 2نقتاط (  :از انتد  عبارت فضایی سازمان عناصر دهد می شکل را

 (.031 کالنتری، )ها  شبکه( 0 ها لکه

 استان در شوط شهرستان روستا در 23با  سرا مهچش دهستان

 اقتصتاد  تنتوع  ایتن دهستتان دارای  . استت  واقع غربیآذربایجان

 مختلتتف هتتای پتانستتیل دارای و مطلتتوبی قتترار دارد کشتتاورزی

 ها آن اقتصاد غالب ولی باشندمی و غیره دستی صنایع گردشگری،

انند های مختلف هم با توجه به شوک. دهدمی کشاورزی شکل را

های منطقه، ایجاد منطقه آزاد  سالی تغییرات اقلیمی و بروز خشک

تغییترات   هتای اقتصتادی دیگتر در منطقته     ماکو و ظهور فرصت

 ها اتیاق افتاده زیادی در معیشت و حیات اقتصادی و اجتماعی آن

رستد کته اقتصتاد و شترای  اجتمتاعی       ولی بته نظتر متی   . است

هتای   ت نبتوده و از فرصتت  روستاهای منطقه همسو با این تغییرا
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 ازنظتر  دهستتان  ایتن  هرچنتد . آمده استیاده الزم را نداشتند پیش

همه  ولی دارد قرار مناسبی وضعیت مرتعی در و کشاورزی اراضی

را در سطح دهستان  انرژی و ارتباطی پیوندهای روستاها نتوانسته

که ایتن مستا ل باعتث    .ترمیم دهد و پایداری اقتصاد خود بییزاید

عدادی از روستاها خالی از سکنه شتوند و تعتداد زیتادی از    شده ت

 فتوق  متوارد . روستاها نیز در حال ختالی شتدن جمعیتت هستتند    

 توزیتع  و سترزمین  آمتایش  انکارناپذیر و بدیل بی نقش از حکایت

 مستا ل،  ایتن  به توجه با. دارد آوری تاب میزان در فضایی عناصر

 آمتایش  کته  باشتد متی  ستثال  این به پاس  دنبال به تحقیق این

 دارد؟ روستایی اقتصاد آوری تاب در نقشی چه سرزمین

ظرفیتت جامعته بترای    اول : دو مثلیه استت  آوری دارای تاب

ظرفیت جوامع  بازگشت به شرای  اقتصادی پیش از حادره و دوم

برای کاهش در معرض خطر قرار گترفتن حتوادو و مختاطرات    

 2بریگوگلیتتو ازنظتتر(. 2333،  و ونبینتت  فورگتتت)آینتتده استتت 

اقتصتاد را   حداقل سه توانایی مستتتر در یتک  آوری  تاب( 2332)

 : هتا  شتوک توانایی اقتصاد در اجتنتاب از ایتن   - : دهد نشان می

 تتمریر ک بخش اقتصاد را تحت ی که تکانه خارجی منیی هنگامی

 بیشتتری  منابع به بخش دیگر که تقاضای آسانی بهدهد،  قرار می

 هتا  شتوک  از اجتنتاب  در اقتصتاد  توانایی. دکنمی پیدا انتقال دارد

 توانتایی -2باشتد،   اقتصتادی  پتذیری  آسیب نقطه مقابل تواند می

 کته  افتتد  متی  اتیتاق  هنگامی: ها شوک این ارر تحمل در اقتصاد

 نتوع  ایتن . شتوند متی  خنثتی  یتا  جتذب  ها شوک اررات نامطلوب

 هتایی  مکانیستم  اقتصتاد  است کته  پذیر امکان هنگامی آوری تاب

استت و   همراه شوک جذب با و دارد ها شوک اررات کاهش برای

 اقتصتتادی هتتای شتوک  از ستتریع بازیتابی  در اقتصتتاد توانتایی -0

 سیاستی ابزارهای از استیاده با توانایی این :خارجی کننده تخریب

آوری  تتاب . شود تقویت می منیی های شوک اررات با مقابله جهت

 هتای  حترک م از هتم  و داخلتی  هتای  محترک  از هتم  اقتصتادی 

                                                                                           
1- Forgette and Van Boening 

2- Briguglio 

 . پذیرد می تمریر خصوصی یا عمومی سیاست تصمیمات

 یتا  زیان جذب توانایی آوری اقتصادی تاب بحرانی، شرای  در

. دارد را (تطبیقتی ) عملکتردی ذاتتی یتا اکتستابی     ستریع  بهبتود 

 .هاستت بحتران  با مقابله معمولی توانایی به اشاره آوری ذاتی تاب

کنتد   پیتدا  افتزایش  هحادرت  از قبتل  توانتد  متی  هتا توانتایی  ایتن 

 "پتذیری  انعطاف" ایده چه گر(. 032 آملی و همکاران،  عظیمی)

 شناستی  زیستت  و مهندسی فیزیکی، علوم در زمان از برخی برای

 ماننتد  هتایی  رشتته  به را خود راه و است قرار گرفته مورد استیاده

 و فضتتایی اقتصتاددانان  ولتی  استتت، روانشناستی بتازکرده   علتوم 

 عنتوان  را بته  "پتذیری  انعطتاف " میهتوم  صتادی اقت دانان جغرافی

 فضتایی  اقتصتادی  های سیستم پویایی مطالعه در کلیدی موضوع

آوری اقتصتادی بته میهتوم      تتاب (. 2 23، 0متارتین )کاربردند  به

و سازگاری افراد و جوامع در برابر مخاطرات است یعنتی   واکنش

وه هتای بتالق   ها را قادر به کاهش خستارات و زیتان   آوری آن تاب

(. 031 غیارونتتد و عبدالشتتاه، )ستتازد ناشتتی از مختتاطرات متتی 

داشتتتن ظرفیتتت اضتتافی و  )هتتای افزونگتتی  همچنتتین مثلیتته

، پرتتدبیری  (های پشتیبانی برای حیتظ کتارکرد محتوری    سیستم

، پاس  دهنتدگی  (امکان سازماندهی خودجوش در درون سیستم)

ری، الجتوردی و ابونتو  )، (بسیج ستریع نیروهتا در برابتر بحتران    )

انطبتاق بتا تغییتر موقعیتت     )سازگاری با تغییتر موقعیتت   ( 038 

، بازیتابی  (هتای اقتصتادی   گوناگونی در فعالیت)، تنوع (آمده پیش

 (تغییر حالت به حالت جدید)و گذار ( اقدام متقابل در برابر شوک)

بتر ایتن استان    . را داشته باشتد  (031 بابادی،  اکبری و حبیبی)

نتده تحقیتق بته شترح زیتر تعریتف       ده های اصلی تشکیل مثلیه

 :گردد می

 

 آمایش سرزمین

 جمعیتت،  جغرافیتایی  آمایش سرزمین عبارت است از توزیتع 

 تعیتین  و فضتا  اشتغال  نحتوه ( 053 پوراحمتد، ) خدمات و فعالیت

                                                                                           
3 -Martin 
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تجهیتتزات  و هتتا فعالیتتت محتتل و هتتا انستتان ستتکونت محتتل

 رفاه، افزایش منظور  به (053 دهکردی،  زادگان و رضوی شریف)

 و کتارایی  افتزایش  (053 خنییتر،  ) جامعته  همتاهنگی  و ایشآس

 و فقتتر رفتتع اجتمتتاعی، عتتدالت گستتترش اقتصتتادی، بتتازدهی

استتت  برختتورداری در تتتوازن و تعتتادل برقتتراری و محرومیتتت

 آمتایش  دیگتر  عبتارت  بته  یتا (. 050 سترزمین،  آمایش مطالعات)

 و محتی   انستان،  بتین  ی رابطته  تنظتیم  از است عبارت سرزمین

 در (031 موستوی،  و زاده ابتراهیم ) سترزمین  ی پهنته  در فعالیت

 یتا  سترزمین  آمتایش  کلتی  هتدف  کته  گیت توان می کلی حالت

 بترداری  بهره عین در ملی فضایی سازماندهی فضایی ریزی برنامه

 در توستعه  بلندمتدت  انداز چشم راستای در سرزمین از خردمندانه

 (.053 مییدی، )باشد  می آن گوناگون ابعاد

 

 آوری  تاب

 بته  سیستم یک بازگشت عنوان به آوری را تاب ،(351 )  پیم

 آوری ابتتدا  تاب. کند می تعریف آن، نابسامانی از پس اولیه، حالت

. شد ارا ه( 370 )هولین   توس  اکولوژیکی میهوم یک عنوان به

 از معیتاری  عنتوان  بته  را اکوسیستتم  یتک  آوری در تاب هولین 

 دارد را قبلتی  مقاومتت  هنتوز  که تتغییرا جذب برای آن توانایی

 ( . 2331و همکاران،  2چاپین)است  کرده تعریف

نتدارد   آوری وجتود  تتاب  تعریف روی مشخص و وسیع توافق

ی مختلتتف علمتتی هتتا رشتتتهو در ( 2335، 0مگیتتور و کارترایتتت)

ی  ولتی همته  ( 033 رفیعیان و همکتاران،  )تعاریف متیاوتی دارد 

شود که هتر   سازگاری خالصه می سه میهوم تنوع، تغییر و ها آن

شتود   سه مورد در واکنش مثبتت بته فشتار یتا تغییتر حتس متی       

 (.053 رضایی، )

 

                                                                                           
1-pim 

2-Chapin 

3-Maguire and Cartwright 

 آوری مفهوم تنوع در تاب

. هتای اقتصتادی اشتاره دارد    میهوم تنوع به گوناگونی فعالیت

آوری نیز مثرر خواهد بود و  این موضوع بر دیگر رویکردهای تاب

ادی بیشتتر باشتد بتا شتوک     هتای اقتصت   هرچه تنوع در فعالیتت 

واردشده به یک بختش امکتان تغییتر و روی آوردن بته فعالیتت      

پتذیر خواهتد بتود و درنتیجته      های دیگتر امکتان   دیگر در بخش

چنگتی و   چتم  صتادقی )آوری روستتا افتزایش خواهتد یافتت      تاب

 (.031 همکاران، 

 

 آوری مفهوم سازگاری در تاب

 جهتت  سیستم کی های ظرفیت میزان به انطباق و سازگاری

 را ختود  اولیته  عملکترد  کته  ای گونته  به تغییرات با مقابله و جذب

 کلیتتد ستتازگاری (2 23پیستتانو، )دارد  اشتتاره نمایتتد، حیتتظ

عنوان پاست  بته بحتران     توان آن را بهاست و می پذیری انعطاف

 محلتی  مردم های واکنش و ظرفیت (. : 7 23اتین و همکاران، )

 رستان  آستیب  فشتارهای  و هتا  نشتت  برابتر  در معیشتی سیستم و

 های بحران و تغییرات با مقابله و (0 23و همکاران،  1دیلی والش)

 اجتماعتات  بتین  در پتذیری  آسیب سطح کاهش انسانی، و طبیعی

 در مجمتوع . استت ( 030 قیتداری،   صتادقلو و سجاستی  ) محلی

 افتزایش  معیشتتی  های سیستم و محلی مردم های ظرفیت هرچه

 ستطح  افزایش ساز زمینه و شده بیشتر ها آن سازگاری قدرت یابد

 سر پشت و مقابله توانایی و پذیری آسیب سطح آوری کاهش تاب

 .شودمی( 032 محمدی و منوچهری، ) ها بحران گذاردن

 

 آوری مفهوم تغییر در تاب

عنتوان ظرفیتت    آوری اجتماعی بته  این رویکرد بیشتر در تاب

درواقتع  . گارانه استت جامعه برای واکنش به تغییر به شتکل ستاز  

جای بازگشت به حالت قبل تغییر بته حالتت جدیتد را انتختاب      به

 (.037 شماعی و میرزاده،)کند که در محی  پایدارتر است  می

                                                                                           
4- Walsh-Dilley 
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 مختلف علوم در آوری تاب تعاریف. 1جدول
 .بماند باقی وضعیت دوهنوزدرهمانکن جذب تواند یم سیستم جذب که برای سیستم اولیه،ظرفیت حالت به سیستم بازگشت سرعت اکولوژی

اکولوژی 
 اجتماعی

منظور  به دانش گوناگون انواع ترکیب شود، می سوانح از یادگیری قابلیت افزایش باعث ها یتتقو تنوع قطعیت، وعدم تغییرات باوجود زندگی برای یادگیری
 .یده خودسازمان برای فرصت ایجاد یادگیری،

از  استیاده با یریپذ برگشت یتظرفاجتماعی، یختگیگس ازهم کاهش برای بازیابی های یتفعال ها،انجام یو آشیتگ ها با تنش طباقان برای جوامع توانایی اجتماعی
 .سریع انگیزوبازتوانی مخاطره حوادو جذب یآن برا از بخشی یا سیسم یک ظرفیت میزان ساکنان ایمنی باال بردن برای منابع

 .سازد از مخاطرات ناشی یها خسارت کاهش راقادربه ها آن که یطور به مخاطرات در برابر ر جوامعد ذاتی یو سازگار واکنش اقتصاد

 و مدت یطوالن یها شوک یدر پ عملکرد مثبت چالش، رغم یعل موفق سازگاری برای یتاز ظرف جریانی ،مصا ب در مقابل ینینش عقب یفرد برا توانایی روانشناسی
 .یدشد

 .گردد یبرم تعادل حالت به جایی ازجابه بعد یازموردن نظرازنوسان صرف سیستم آن اب که سرعتی یهعلوم پا

 ( 031 )اکبری و حبیبی : منبع

 

 و احیتا  نوستازی،  چتون  میتاهیمی  با تغییر را( 2332) فولک

 یتک  در او نظتر  بته  همچنتین . کنتد  تعریف می دهی خودسازمان

 بترای  پتانستیلی  اختتالل  آور، تتاب  اکولوژیک-اجتماعی سیستم

 توستعه  و ابتکتار  بترای  جدید کارهای تجربه جهت فرصت ایجاد

 چگتتونگی درک آوری بتترای تتتاب بتته دگرگتتونی رویکتترد .استتت

 نشتان  تغییتر  به مثبت شکلی به تواند می جامعه یک که واکنشی

 و استت  اجتنتاب  غیرقابتل  تغییتر  کته  پذیرد می است و مقید دهد

 نظتر  در چیتزی  را نآ بداند فشار عامل یک را تغییر اینکه بجای

دارد  نیتاز  آن بته  اصتیلش  حالت به احیا برای جامعه که گیرد می

 توانتایی  سه حداقل آوری بریگوگلیو تاب نگاه از(. 053 رضایی، )

 در اقتصتاد  توانتایی  - : دهتد  متی  نشان را اقتصاد یک در مستتر

 یتک  منیتی  ختارجی  تکانته  کته  هنگامی: ها شوک این از اجتناب

 بته  منتابع  آستانی  بته  دهتد،  می قرار تمریر حتت را اقتصاد بخش

 توانتایی . میکند پیدا انتقال دارد بیشتری تقاضای که دیگر بخش

 پتذیری  آسیب مقابل نقطه تواند می ها شوک از اجتناب در اقتصاد

: هتا  شتوک  ایتن  ارتر  تحمل در اقتصاد توانایی -2 باشد اقتصادی

 خنثی یا جذب ها شوک نامطلوب اررات که افتد می اتیاق هنگامی

 اقتصتاد  که است پذیر امکان هنگامی آوری تاب نوع این. شوند می

 شتوک  جذب با و دارد ها شوک اررات کاهش برای هایی مکانیسم

 کتار  نیتروی  پذیر، انعطاف مالی بازار یک وجود مثال ، است همراه

 شوک جذب برای ابزاری عنوان به تواند می مهارت چندین دارای

 هتای  شتوک  از ستریع  بازیابی در اقتصاد اناییتو -0 شود استیاده

 ابزارهای از استیاده با توانایی این :خارجی کننده تخریب اقتصادی

. شتود  متی  تقویت منیی های شوک اررات با مقابله جهت سیاستی

 از تواننتد  متی  سیاستتگذاران  قدرتمند، مالی شرای  در مثال برای

 اقتدام ) کننتد  هاستیاد شوک اررات با مقابله جهت مالیات کاهش

 از هتتم اقتصتتادی آوری تتتاب( 2332، بریگوگلیتتو،(. )متقابتتل

 سیاستت  تصتمیمات  هتای  محترک  از هتم  و داخلی های محرک

 آوری تاب بحرانی، شرای  در. پذیرد می تمریر خصوصی یا عمومی

( ذاتتی )عملکتردی   ستریع  بهبود یا زیان جذب توانایی اقتصادی

 توانتایی  بته  اشتاره  ذاتتی  آوری تتاب . دارد را( تطبیقتی ) اکتسابی

 انبتار،  موجتودی  مثتال  بترای )استت   ها بحران با مقابله معمولی

 یا کنند، جایگزین را دیگر های نهاده که فردی های بنگاه توانایی

 تخصتیص  قیمتی عالیم به واکنش در را منابع که بازارها توانایی

 اپیتد  افتزایش  حادره از قبل تواند می ها توانایی این( بدهند مجدد

 اضتتطراری واکتتنش و بهبتتود ریتتزی برنامتته مثتتال، بتترای)کنتتد 

 توانتایی  به اشاره تطبیقی آوری تاب (ذاتی آوری تاب استراتژیهای

 و آملتی  عظیمتی )دهتد   افزایش را بحرانی شرای  در وظییه حیظ

 (.032 همکاران، 
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 تحقیق هایها و شاخص مؤلفه. 2جدول

 مؤلفه شاخص

های گوناگون مثل  یتفعالی اقشار پرداختن به  همهتنوع در قیمت محصوالت روستایی جهت استیاده  -2ورزی تنوع در کشت محصوالت کشا - 
فعالیت  -7ی کشاورزی و غیر کشاورزیها بخشتنوع درآمدی از -8رن  و شکلازنظر  روستا دستی یعصنا تنوع -1صنایع تنوع -0کشاورزی و دامداری

تعدد زمین جهت تنوع محصوالت  -3 دسترسی به اعتبارات دولتی -3ی مختلف تولیدیها بخشگذاری در  یهسرما -5تولیدکنندگان در جریان فروش
 فعالیت در بخش توزیع -  کشاورزی

 تنوع

سازگاری محصوالت  -0سازگاری کشاورزی و دامداری مثل کاشت علوفه برای دام -2اطالع از وضعیت تولید محصوالت روستایی در کشور - 
 -7استیاده از صنایع تبدیلی -2یدکنندگان از وضعیت بازارتولاطالع  -8سازگاری کشاورزی و صنعت -1های داخلی مثل صادرات ستیاباسکشاورزی 
استیاده از بذرهای پربازده و مقاوم  -3توانایی دولت در فراهم آوردن شرای  فروش محصوالت روستایی -5ی محصوالت به گردشگران ارا هفعالیت در 

استیاده از بیمه برای مقابله با شرای  -  ی مختلفها زماندسترسی به انبار و سردخانه جهت فروش محصوالت در  -3 یسال خشکدر برابر 
 دسترسی به منابع اولیه-2 آور شوک

 سازگاری

کاهش قیمت محصوالت  تنوع درآمدی جهت مقابله با -1استیاده از دانش بومی -0استیاده از دانش نوین -2کنندگان مصرفی  ذا قهاطالع از  - 
ایجاد و فروش محصوالت فرآوری شده  -7ها یتفعالبرای تغییر  انداز پسی مالی و  یهسرمامیزان  -2استیاده از توریسم و گردشگری -8کشاورزی

آموزش روستاییان در برابر میزان  -3 کرده در روستا یلتحصی از افراد جوان و مند بهره -3میزان انگیزه برای تغییر شرای  اقتصادی روستا -5روستایی
های جدید مثل تراکتور جهت کاهش نیروی کار و افزایش  یتکنولوژاستیاده از -2 نوین ونقل حملهای  یتکنولوژاستیاده از  -  بازار آشیتهتغییرات 

 راندمان تولید

 تغییر

، بریگلو و همکاران (031 )بابادی  ، اکبری و حبیبی(030 ) قیداری ادقلو و سجاسی، ص(031 ) ، غیاروند و عبدالشاه(032 ) ، محمدی و همکاران(038 ) الجوردی و ابونوری
 (  23)و مارتین ( 2332)

 

 هامواد و روش

روش . روش تحقیق مبتنی بر روش توصییی و تحلیلی استت 

آوری اقتصتاد روستتایی بتا استتیاده از      های تتاب  استخراز مثلیه

بته نتوع و روش    جته تو با. است گرفته های پیمایشی انجام روش

از طریتتق بررستتی استتناد و موردنیتتاز تحقیتتق، آمتتار و اطالعتتات 

ابتزار  ، آمده استت  دست ای و پژوهش میدانی به کتابخانهمطالعات 

محقق ساخته بتا طیتف لیکترت    پرسشنامه آوری اطالعات،  جمع

سترا   ی آمتاری تحقیتق نیتز دهستتان چشتمه      جامعته . بوده است

 038 سرشتماری ستال    استان  بتر . باشتد شهرستان شوط متی 

مرکتز  )باشتد  خانوار می 233 نیر  و   810جمعیت این دهستان 

گیری تحقیق تصادفی بوده و برای تعیین  روش نمونه(. آمار ایران

بترای    بصتورت رابطته     حجم نمونه از روش آمتاری کتوکران  

 .است خانوار استیاده گردیده

( )                                                 

. نیتر بترآورد گردیتد    023بر اسان این روش حجم نمونته   

های آماری همبستگی و مدل  وتحلیل اطالعات مدل جهت تجزیه

شتده   استیاده GISو  SPSSافزار  رگرسیون فضایی در فضای نرم

 .است

 

 رگرسیون فضایی

 هتای  رگرستیون  انتواع  از یکتی  جغرافیتایی  وزنتی  رگرسیون

 ستتایر و جغرافیتتایی علتتوم در آن از استتتیاده کتته استتت فضتتایی

 کنتد  متی  استیاده ها آن مانند و فضایی های داده از که هایی رشته

 محلتی  مدل یک جغرافیایی وزنی رگرسیون است، افزایش به رو

 بهتتر  بینتی  پتیش  یا و فهم درصدد شما که فرایندی یا و متغیر از

 بترای  کته  استت  تکنیکی جغرافیایی وزنی رگرسیون .هستید آن

 قترار  مورداستتیاده  فضتایی  آمتار  روانتی  و توصتییی  ایه تحلیل

 و مجتاورت  مکانی، اطالعات آمار در(. 033  عسگری،) گیرد می

 نستبی  موقعیتت  کننده منعکس اهمیت زیادی دارد که همسایگی

 واحدهای به نسبت شده، مشاهده های منطق واحد یک فضای در

 .(053 و همکاران،  سلطانی)باشد  می قبیل این از دیگری
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 منطقه موردمطالعه و سازمان فضایی آن

غربی واقتع در   سرا در شمال استان آذربایجان دهستان چشمه

ایتتن . جنتتوب ایتن شهرستتتان قترار دارد   شهرستتان شتوط، و در  

 038 بتتر استتان سرشتتماری ستتال  . روستتتا دارد 23دهستتتان 

تترین   مهم. باشد نیر جمعیت می  810سرا دارای  دهستان چشمه

ن دهستتتان زراعتتت و دامتتداری توامتتان  بختتش اقتصتتادی ایتت 

  (.مرکز آمار ایران)است

 

 نتایج

دهتد کته   وتحلیل پرسشنامه نشان متی  ها و تجزیه نتایج داده

سرا از باب تنوع در بختش کشتاورزی در شترای      دهستان چشمه

هتا دارد و ایتن امتر در تنتوع      بهتری نستبت بته ستایر شتاخص    

دهتد   نشتان متی  های توصییی  یافته. تر است کشاورزی محسون

طتور   که اکثر مردم روستاها به کارهای کشاورزی و دامتداری بته  

و نظتر متردم تقریبتاز از پراکنتدگی     ( 1/ 3)پردازنتد   همزمان متی 

 13/3میزان انحراف معیار در این بختش  . کمتری برخوردار است

همچنتین نتتایج   . نظر پاسخگویان دارد باشد که نشان از اتیاق می

ولیدکنندگان روستایی، جهت بهبود وضعیت بیانگر این است که ت

کنتد میتانگین نظتر    درآمدی خود در جریان توزیع نیز فعالیت می

نیتز گویتای ایتن    2/3با انحراف معیتار   52/0آمده برابر با  دست به

ولی باوجود تنوع در بختش کشتاورزی، کشتاورزان    . مطلب است

ازلحاظ دسترسی به اعتبارات دولتتی در بتدترین شترای  ممکتن     

که این امر باعث شده که ازلحاظ تنوع صتنایع  (  /10)قرار دارند 

در حالتتت کلتتی (.  /80)نیتتز در وضتتعیت پتتایینی قتترار بگیتترد  

روستاییان از لحاظ تنوع سرمایه، تنوع صنعت و تنتوع در قیمتت   

محصوالت شرای  چندان مطلوبی ندارند و در این زمینه نظترات  

 28/3ها زیتر  معیار آن پاسخگویان متیاوت است و میزان انحراف

، تنوع ( /28)های مختلف تولیدی  گذاری در بخش سرمایه. است

ی اقشتار   در قیمت محصتوالت روستتایی جهتت استتیاده همته     

دیگر (  /3)رن   و شکل از نظر روستا دستی صنایع تنوع(  /55)

های  سرا در باب تنوع فعالیت هایی است که دهستان چشمه ضعف

 .استاقتصادی با آن مواجه 

رستد کشتاورزان بته دنبتال     از لحاظ سازگاری نیز به نظر می

کاشتن محصتوالتی نظیتر یونجته و جتو هستتند تتا ختود نیتاز         

 1نتتتایج در ایتتن زمینتته برابتتر بتتا . هایشتتان را تتتممین کننتتد دام

دهنده این استت کته درصتد بتاالیی از روستتاییان چنتین        نشان

دهتد کته    نشان می /27دهند و انحراف معیارفعالیتی را انجام می

نظر کلی   این مورد در روستاهای مختلف متیاوت است ولی اتیاق

همچنتین  . دهتد  روستاییان سازگاری در این بخش را نشتان متی  

و استیاده از ( 55/0)ی مناسب برای کشت محصوالت  منابع اولیه

را نیتز دارا هستتند   ( 18/0)آور  بیمه برای مقابله با شرای  شتوک 

هتا ستازگاری    زمینته  ، ولتی در ستایر  (2/3متر از انحراف معیار ک)

روستاییان کمتر است و در ایتن زمینته ضتعف بتاالیی دارنتد، از      

و (  /52)ستالی   لحاظ استیاده از بذرهای مقاوم در برابتر خشتک  

در حالتت  . در وضعیت مناسبی قرار ندارنتد (  /55)صنایع تبدیلی 

 هتتای ستتازگاری محصتتوالت کلتتی روستتتاییان ازلحتتاظ مثلیتته 

، ستازگاری  ( /3)های داخلی مثل صتادرات   کشاورزی با سیاست

، اطالع تولیدکنندگان از وضعیت بازار (2/ 3)کشاورزی و صنعت 

ی محصتوالت   ، استیاده از صنایع تبدیلی، فعالیت در ارا ه( /32)

 . وضعیت نامطلوبی دارند( 32/2)به گردشگران 

ستتیاده از  ی تغییر نیز باز بخش کشتاورزی و ا  لحاظ مثلیه از

نتایج گویای این (. 2/1 )آالت بهترین وضعیت را داراست  ماشین

مطلب استت کته روستتاییان انگیتزه الزم جهتت تغییتر شترای         

ولی همچون ستازگاری در  (. 52/0)اقتصادی روستا را دارا هستند 

سرا  شود و دهستان چشمه این بخش نیز ضعف شدیدی دیده می

. مختلتف ضتعف شتدیدی دارد   تناستب شترای     از لحاظ تغییر به

ی  شده تولیدکننتدگان از ذا قته   مشکل نداشتن اطالعات پردازش

، تنوع منابع (8/2 )، استیاده از دانش نوین ( /1)کنندگان  مصرف

درآمتتدی جهتتت مقابلتته بتتا شتتوک کتتاهش قیمتتت محصتتوالت 

، میزان ( /38)، استیاده از توریسم و گردشگری ( /3)کشاورزی 
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، (30/2)هتتا  انتتداز بتترای تغییتتر فعالیتتت ی متتالی و پتتس ستترمایه

، میزان ( /32)کرده در روستا  مندی از افراد جوان و تحصیل بهره

و استتیاده از  ( 2/ 3)آموزش روستاییان در برابتر تغییترات بتازار    

هتای شتدیدی در    ضتعف ( 2/ )ونقل نتوین   های حمل تکنولوژی

 .روستاها وجود دارد

 

 آوری تاب های شاخص از یک هر به دهندگان پاسخ امتیازات انگینمی و آوری تاب های مؤلفه. 3 جدول

 مؤلفه شاخص میانگین واریانس معیار انحراف

 کشاورزی محصوالت کشت در تنوع 50/0 50/3 23/3

 تنوع

 اقشار ی همه استیاده جهت روستایی محصوالت قیمت در تنوع  /55 17/3 22/3

 دامداری و کشاورزی مثل وناگونگ های فعالیت به پرداختن 1/ 3 73/3 13/3

 تبدیلی صنایع تنوع  /80 82/3 27/3

 رن  و شکل ازنظر روستا دستی صنایع تنوع  /3 01/3 3/  

 کشاورزی غیر و کشاورزی های بخش از درآمدی تنوع 0/ 2 32/3 32/3

 فروش جریان در تولیدکنندگان فعالیت 52/0 77/3 23/3

 تولیدی مختلف های بخش در ذاریگ سرمایه  /28 73/3 20/3

 دولتی اعتبارات به دسترسی  /10 77/3 23/3

 کشاورزی محصوالت تنوع جهت زمین تعدد 2/2  73/3 13/3

 توزیع بخش در فعالیت 50/0 73/3 13/3

 کشور در روستایی محصوالت تولید وضعیت از اطالع 5/2 88/3 03/3

 سازگاری

 دام برای علوفه کاشت مثل دامداری و یکشاورز سازگاری 1 82/3 27/3

 صادرات مثل داخلی های باسیاست کشاورزی محصوالت سازگاری  /3 13/3 21/3

 صنعت و کشاورزی سازگاری 2/ 3 13/3 21/3

 بازار وضعیت از تولیدکنندگان اطالع  /32 11/3 3/3 

 تبدیلی صنایع از استیاده  /55 11/3 23/3

 گردشگران به محصوالت ی ارا ه در الیتفع 32/2 85/3 00/3

 روستایی محصوالت فروش شرای  آوردن فراهم در دولت توانایی 2/2  82/3 3/ 0

 سالی خشک برابر در مقاوم و پربازده بذرهای از استیاده  /52 85/3 01/3

 مختلف های زمان در محصوالت فروش جهت سردخانه و انبار به دسترسی 28/2 75/3 22/3

 آور شوک شرای  با مقابله برای بیمه از استیاده 18/0 52/3 25/3

 اولیه منابع به دسترسی 55/0 72/3 85/3

 کنندگان مصرف ی ذا قه از اطالع  /1 23/3 07/3

 تغییر

 نوین دانش از استیاده 8/2  83/3 08/3

 بومی دانش از استیاده 25/2 3/ 5 22/3

 کشاورزی محصوالت قیمت کاهش با مقابله هتج درآمدی تنوع  /3 3/ 8 22/3

 گردشگری و توریسم از استیاده  /38 17/3 22/3

 ها فعالیت تغییر برای انداز پس و مالی ی سرمایه میزان 30/2 3/ 5 22/3

 روستایی شده فرآوری محصوالت فروش و ایجاد 7/2  78/3 87/3

 روستا اقتصادی شرای  تغییر برای انگیزه میزان 52/0 53/3 53/3

 روستا در کرده تحصیل و جوان افراد از مندی بهره  /32 71/3 88/3

 بازار آشیته تغییرات برابر در روستاییان آموزش میزان 2/ 3 22/3 03/3

 نوین ونقل حمل های تکنولوژی از استیاده 2/  73/3 13/3

02/3 23/3  2/1 
 راندمان افزایش و کار نیروی کاهش جهت رتراکتو مثل جدید های تکنولوژی از استیاده

 تولید

 های تحقیق یافته: منبع



 232     سرا دهستان چشمه: آوری اقتصاد روستایی مطالعه موردی مایش عناصر فضایی در تابتحلیل نقش آ 

 

 نظم فضایی متغیرهای مستقل سازنده تحقیق

هتا   عناصر سازنده فضا نقاط جمعتی، پوشش زمتین و شتبکه  

نحوه توزیع و پراکندگی جمعیت نشان از توزیع نامنظم . باشند می

نیتر    810تان کتل دهست  . باشتد  آن در نقاط روستایی منطقه می

توجهی از جمعیت  نیر سهم قابل  202است که روستای مخور با 

روستتاهای خضترلو و   . دهستان را به خود اختصتا  داده استت  

جمعیتت ستایر   . هتای بعتدی قترار دارنتد     بالغی نیز در رتبته  ایل

روستاهای خورابلتو،  . نیر هستند 033روستاهای این دهستان زیر 

و کورابالغ نیز بعدازاین سه روستا قرار سیلو، پیرشاه دانابالغ  شی 

روستا  5عالوه بر این . نیر است233ها باالی  دارند و جمعیت آن

کندی و شموستیالبی بتاالی    روستای ملکلو، صمدیوردی، علی 1

صد نیر جمعیتت دارد و بقیته همگتی زیتر صتدنیر هستتند کته        

یتا و  عل سو، آغبالغ، زنجیره، کوچلوی ایشگه: اند از روستاها عبارت

بالغ که فاقد  کندی، صبیرخان و قاباخ سیلی و سه روستای حسن

 .جمعیت هستند

دهتد کته اغلتب     پوشش کاربری اراضی دهستان نشتان متی  

باشتد و بیشتترین    مناطق آن مستعد برای کشاورزی دیمتی متی  

پتس از کتاربری دیمتزاری    . استت  سطح منطقه را اشغال کترده 

دو کاربری فوق  پوشش مرتعی دارای سطوح زیادی است پوشش

صتورت همزمتان    گیری فعالیت کشاورزی و دارای به باعث شکل

زراعت آب با محدودیت شتوری و مخلتوط زراعتت و    . شده است

هایی هستند که نسبت به دو کاربری فوق  باغات از جمله کاربری

دهد که اقتصاد  اند این امر نشان می اراضی کمتری را اشغال کرده

طقته بستیار شتکننده بتوده و در برابتر      مبتنی بر کشاورزی در من

 . ها توان الزم را نخواهد داشت شوک

 توستعه  راستتای  در مهمتی  نقتش  ارتبتاطی  هتای  راه امروزه

 بته  دهستتان  موقعیت .دهد می نشان نتایج کند می بازی روستایی

 تبتع آن  نیستت و بته   مناسب چندان ارتباطی های دسترسی لحاظ

در فاصتله   اصلی ارتباطی های راه از دهستان این روستاهای اکثر

های فرعی نیتز ازلحتاظ امکانتات در ستطح      راه .دوری قرار دارند

هتای ارتبتاطی یکتی از علتل ختالی از       نبود راه. پایینی قرار دارند

 .بالغ بوده است سکنه شدن روستای قاباخ

 

 روستاها جمعیت و رتبه. 4جدول

 یتجمع روستا رتبه جمعیت روستا رتبه جمعیت روستا رتبه
 85 زنجیره 8  235 کورابالغ 5  202 مخور  
 23 سیلی کوچلوی 2  73  لو ملک 3 851 خضرلو 2
 20 علیا کوچلوی 7  25  صمدیوردی 3  033 بالغی ایل 0
 3 کندی حسن 5  22  کندی علی    237 خورابلو 1
 3 صبیرخان 3  02  سیالبی شمو 2  222 سیلو شی  8
 3 بالغ قاباخ 23 57 سو اشکه 0  227 شاه پیر 2
    72 مخور آغبالخ 1  233 دانابالغ 7

 

 آوری  های تاب وضعیت روستاها و مؤلفه

سرا پرسشتنامه مربتوط    آوری دهستان چشمه برای تبیین تاب

 7 آماده گردیتد و در هتر   ( از خیلی کم تا بسیار زیاد)طیف  8در 

ان آوری ایتن دهستت   روستایی دارای جمعیت پخش گردید تا تاب

آوری  نتایج نشان از تاب. صورت دقیق و اصولی مشخص شود به 

آوری  هتای تتاب   در بین مثلیته . متوس  و پایین در دهستان دارد

سرا در باب تنوع شرای  بهتری نسبت بته دیگتر    دهستان چشمه

سترا ازلحتاظ تنتوع     هرچند دهستان چشمه(. 22/2)ها دارد  مثلیه

و تغییر ( 12/2)ی سازگاری  شرای  خوبی دارد، ولی ازلحاظ مثلیه

 . شرای  چندان مطلوبی ندارد( 00/2)

های  آوری باال تنوع، سازگاری و تغییر بین فعالیت اسان تاب

آوری در  هتای تتاب   اقتصاد روستایی است، بنابراین اجرای مثلیته 
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تواند چنتدان کارآمتد    نمی( کشاورزی)درون یک بخش اقتصادی 

بتر یتک فعالیتت      نشان داد تکیهگونه که نتایج نیز  باشد و همان

هتای مثتل    فعالیتت . آوری پتایینی را در پتی خواهتد داشتت     تاب

آوری  توانتد تتاب   متی ... گردشگری، صنایع تبدیلی و کارگتاهی و 

اتکا بته یتک   . اقتصاد روستایی را در کنار کشاورزی بهبود بخشد

بخش اقتصتادی بترای بقتا چنتدان عاقالنته نیستت و در برابتر        

رات مقاومتت الزم را نخواهتد شتد و منجتر بته      ها و تغییت  شوک

تترین منتاطق    شدن روستاها و رها کردن مرغوب مهاجرت، خالی

بالغ،  روستای قاباخ)های اقتصادی خواهد بود  جهت انجام فعالیت

 (. کندی و صبیرخان حسن

تنوع فعالیت، در بین روستاهای این دهستتان   مثلیهدر حوزه 

ی تنتوع   شاخصته  ازلحتاظ ستتا  برترین رو 35/2روستای مخور با 

، (53/2)، دانتابالغ  (30/2)روستتاهای پیرشتاه   . شود محسوب می

( 28/2)، زنجیتره  (23/2)شی  سلو و صمدیوردی ( 58/2)خضرلو 

نیتتز دیگتتر  ( 21/2)و روستتتاهای خورابلتتو، آغتتبالغ و ملکلتتو   

-های اقتصادی در آنروستاهایی هستند که وضعیت تنوع فعالیت

ترین روستاها نیز روستاهای  کم تنوع. است ها تا حدودی مطلوب

روستتاهای  . شتود  را شتامل متی  ( 05/2)کوچلوی علیتا و ستیلی   

ستو نیتز وضتعیت     کورابالغ، شموسیالبی، علی کنتدی و ایشتگه  

 .تنوع ندارند ازلحاظجالبی 

 

 یتتنوع فعال ی سرا ازنظر مؤلفه دهستان چشمه روستاهای سطح یابیارز. 5جدول

 تنوع روستا تنوع روستا تنوع روستا تنوع روستا

 052/2 کوچلوی سیلی 821/2 شمو سیالبی 202/2 خورابلو 352/2 مخور
 052/2 کوچلوی علیا 288/2 زنجیره 852/2 اشگه سو 588/2 خضرلو
 3 قاباخ بالغ 2/ 23 صمدیوردی 852/2 علی کندی 327/2 پیرشاه
 3 نصبیرخا 202/2 ملکلو 202/2 آغبالخ مخور 2/ 53 دانابالغ
شی  
 سیلو

 3 حسن کندی 818/2 کورابالغ 821/2 ایلبالغی 2/ 23

 های تحقیق منبع یافته
 

ظرفیتتت  ازنظتتردر حالتتت کلتتی روستتتاهای ایتتن دهستتتان  

 لحتاظ  از. سازگاری با شرای  محیطی در سطح پایینی قرار دارنتد 

ی میان روستتاها، مختور در بهتترین حالتت قترار دارد و      سازگار

روستتاهای  (. 70/2)دیگر روستاها زیاد نیستت  اختالف آن نیز با 

، (88/2)، خورابلتو  (87/2)کنتدی   سو و علی ، اشگه(85/2)خضرلو 

نیتتز بیشتتترین ( 8/2)، آغتتبالغ و ایتتل بالغتتی (82/2)کتتورابالغ 

کمتتترین ظرفیتتت . ستتازگاری را بعتتد از روستتتای مختتور دارنتتد 

متابقی  (. 2/2)سازگاری نیز متعلق به روستای کوچلوی علیاستت  

، (02/2)، کوچلتتوی ستتیلی  (25/2)روستتتاها هماننتتد ملکلتتو   

، (10/2)ستتتلو  ، شتتتی (1/2)، دانتتتابالغ (08/2)صتتتمدیوردی 

وضعیت مناستب  ( 15/2)و زنجیره ( 18/2)شموسیالبی و پیرشاه 

 .ندارند

 

 یسازگار ی سرا از نظر مؤلفه دهستان چشمه یروستاها ارزیایی. 6جدول

 سازگاری روستا سازگاری تاروس سازگاری روستا سازگاری روستا
 7/2 0 کوچلوی سیلی 18/2 شموسیالبی 88/2 خورابلو 700/2 مخور
 2/2 کوچلوی علیا 150/2 زنجیره 827/2 اشگه سو 850/2 خضرلو
 3 قاباخ بالغ 08/2 صمدیوردی 827/2 علی کندی 18/2 پیرشاه
 3 صبیرخان 250/2 ملکلو 8/2 آغبالخ مخور 1/2 دانابالغ
 3 حسن کندی 7/2 8 کورابالغ 8/2 ایل بالغی 100/2 شی  سیلو

 های تحقیق منبع یافته
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 ییرتغ ی سرا ازنظر مؤلفه دهستان چشمه یروستاها یابیارز. 7جدول

 تغییر روستا تغییر روستا تغییر روستا تغییر روستا
 27/2  کوچلوی سیلی 000/2 شموسیالبی 08/2 خورابلو 850/2 مخور
 28/2 کوچلوی علیا 27/2  زنجیره 7/2 0 اشگه سو 850/2 خضرلو
 3 قاباخ بالغ 7/2 2 صمدیوردی 7/2 0 علی کندی 027/2 پیرشاه
 3 صبیرخان 000/2 ملکلو 0/2 آغبالخ مخور 7/2 1 دانابالغ
شی  
 سیلو

 3 حسن کندی 7/2 3 کورابالغ 7/2 0 ایل بالغی 7/2 8

 های تحقیق منبع یافته
 

بهتترین   85/2خور و خضرلو بتا  در بعد تغییر نیز روستاهای م

نیز در ( 12/2)و دانابالغ ( 82/2)سلو  روستای شی . حالت را دارند

و ستایر روستتاهای ایتن دهستتان از     . های بعدی قرار دارند رتبه

روستتاهای کتورابالغ   . لحاظ مولیه تغییر وضعیت مناسبی نیستند

ستیلی و   کوچلتوی . بتدترین حالتت را از ایتن لحتاظ دارد    ( 32/2)

نیتز  ( 28/2)، و کوچلوی علیا (22/2)، صمدیوردی (7/2 )نجیره ز

دیگر روستاهایی هستند که در سطح پایینی از نظتر تغییرپتذیری   

 .قرار دارند

تغییتر، ستازگاری و تنتوع نشتان      مثلیته نتیجه مجموعه سه 

آورتترین   مرکز دهستان تتاب  عنوان بهدهد که روستای مخور  می

ی  مثلیته ن روستا در هتر سته   ای( 77/2)شود  روستا محسوب می

دومتین روستتا، روستتای    . آوری نیز باالترین امتیاز را داشتت  تاب

ی سازگاری و تغییر ها مثلیهاین روستا نیز در ( 27/2)خضرلوست 

تنتوع   تنتوع کتم   ازلحتاظ شتود، ولتی    دومین روستا محسوب متی 

 85/2پیرشتاه بتا امتیتاز     روستای. وضعیت چندان مطلوبی نداشت

ایتن روستتا از   . شود می آوری محسوب ا از حیث تابسومین روست

تغییر نیز رتبه پتنجم را   مثلیهلحاظ تنوع دومین رتبه را دارد و در 

ین روستتاها  کتم ستازگارتر  دارد، ولی از حیث سازگاری یکتی از  

آور  روستای دانابالغ نیز چهارمین روستای تاب. شود محسوب می

و روستا از حیث تنتوع  این (. 82/2)شود  این دهستان شناخته می

ییر به ترتیب رتبه سوم و چهارم را دارد ولتی از بعتد ستازگاری    تغ

روستتای  . رود یمیکی از روستاهای ضعیف این دهستان به شمار 

این روستتا  (. 81/2)شود  سلو نیز پنجمین روستا محسوب می شی 

وضعیتی مشابه روستتاهای دانتابالغ و پیرشتاه دارد و ستازگاری     

از ( 25/2)و ستیلی  ( 27/2)روستای کوچلتوی علیتا    .ضعییی دارد

در کنتار ایتن مستا ل    . آوری بدترین وضعیت را دارنتد  لحاظ تاب

روستتاییان،   برخی مشکالت اقتصادی نظیر کاهش درآمتد سترانه  

کتتاهش ارزش افتتزوده بختتش کشتتاورزی در کشتتور و برختتی   

مشتکالت اقتصتتادی دیگتتر نظیتتر درآمتد پتتایین همگتتی باعتتث   

ن در نتیجته مهتاجرت روستتاییان شتده استت بته       آوری پایی تاب

این شرای  درحال  تمریرطوری که جمعیت فعلی این روستا تحت 

 .تخلیه شدن است

 

 سرا چشمه دهستان یروستاها آوری تاب .7جدول
 آوری تاب روستا آوری تاب روستا آوری تاب روستا آوری تاب روستا

 255/2 چلوی سیلیکو 113/2 شموسیالبی 2/2 8 خورابلو 722/2 مخور

 277/2 کوچلوی علیا 108/2 زنجیره 155/2 اشگه سو 271/2 خضرلو

 3 قاباخ بالغ 3/2 1 صمدیوردی 155/2 علی کندی 2/ 85 پیرشاه

 3 صبیرخان 5/2 1 ملکلو 173/2 آغبالخ مخور 823/2 دانابالغ

 3 حسن کندی 02/2 کورابالغ 12/2 ایل بالغی 817/2 شی  سیلو

 ای تحقیقه منبع یافته
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 همبستگی معیارهای سازنده تحقیق

کاربرد شاخص آماری همبستتگی دو متغیتری،    ینتر گسترده

طورمعمتول   ضریب همبستگی گشتاوری پیرستون استت کته بته    

. استr  عالمت اختصاری آن. شودهمبستگی پیرسون نامیده می

که تا چته انتدازه بتین متغیرهتای      دهد یضریب پیرسون نشان م

دهتد کته    یمها نشان  یبررسنتایج . طی وجود داردکمّی رابطه خ

وجتتود نتتدارد و میتتزان خطتتای  هتتا دادهداری بتتین  یمعنتتارتبتتاط 

است که این نشان از عدم ارتبتاط   38/3بسیار باالتر آمده دست به

 . باشد یم باهمآوری ی تابها مثلیه

 

 آوری تاب های مؤلفه خطای میزان و پیرسون همبستگی. 9جدول

 تنوع تغییر سازگاری رسونهمبستگی پی

 سازگاری
 82/3  12/3   همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  7 1/3  75./ 

 53 53 53 تعداد

 تغییر

 80/3   12/3 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 7 1/3  203/3 

 53 53 53 تعداد

 تنوع

   80/3 82/3  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  75/3 203/3  

 53 53 53 تعداد

 های تحقیق یافته: منبع
 

R مقدار
 تحقیق یها مؤلفه ییفضا یوندر برازش رگرس 2

احاصتل از   یهتا  داده یتانگین ابتتدا م  یونانجام رگرست  جهت

 یونانجام رگرس یاز روستاها به دست آمد و برا یکهر یآور تاب

Rمقدار. شد GIS ی ها وارد مح داده ینا ییفضا
2
 یبترا  محلتی   

استت کته    یتک به  یکنزد یاراض یو کاربر یآور تاب رهاییمتغ

R مقتدار . باشد یمدل م یقدهنده برآورد دق نشان
2
 بترای  محلتی  

 و تغییتر  متغیرهای برای، 70/3-73/3 بین اراضی کاربری و تنوع

 کتاربری  و سازگاری متغیرهای برای ،71/3-77/3اراضی کاربری

R  مقدار یتنها و در 20/3-72/3اراضی 
 آوری تتاب  تغیرم برای2

 نشتان  ذکر شده یجنتا ی که همه باشد یم 71/3اراضی  کاربری و

 .بود خواهد مسئله یقکه مدل قادر به برآورد دق دهد یم

Rمقدار 
 یاربست  یتت و جمع یآور تاب یرهایمتغ یبرا محلی 2

R مقدار. باشد یمدل نم یقدهنده برآورد دق است که نشان یینپا
2 

و  ییتر تغ یرهتای متغ ی، بترا 3/3  جمعیتت تنتوع و   یبترا  محلی

و  33/3 جمعیتتتو  یستتازگار یرهتتایمتغ یبتترا ،33/3جمعیتتت 

R مقدار یتدرنها
 33/3 اراضتی  کاربری و آوری تاب متغیر برای 2

که مدل قادر به  دهد ینشان م ذکر شده نتایج ی همه که باشد می

 مقتدار   همچنتین . بتود  نخواهتد  ییفضتا  ارتبتاط  یتق برآورد دق

R
، 32/3-81/3ین بت  یارتبتاط  یهتا  ع و شتبکه تنو یبرا محلی2

 ی، بترا 53/3-20/3ی ارتبتاط  یها و شبکه ییرتغ یرهایمتغ یبرا

و  باشد یم 30/3-70/3ی ارتباط یها و شبکه یسازگار یرهایمتغ

و  یآور تتاب  یتر متغ بترای  یونمربتع رگرست    مقدار یدر حالت کل

 ذکرشده یجنتا ی که همه باشد یم 87/3-30/3ارتباط  یها شبکه

 خواهد ییفضا اررات یقکه مدل قادر به برآورد دق دهند ینشان م

 .بود

 

آوری اقتصییادی  تبیییین نقییش آمییایش سییرزمین در تییاب  

 سرا روستاهای دهستان چشمه

آوری و مثلیه جمعیت  دهد که ارتباط بین تاب نتایج نشان می
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 33387/3 -33385/3هتا بتین    بسیار ضعیف است و ضتریب آن 

آوری و  لتو دارای تتاب   ثتل مختور و خضتر   روستاهای م. باشد می

روستاهای کوچلوی علیا و سیلی کمترین . جمعیت باالیی هستند

اما این شترای  بترای   . آوری را دارا هستند جمعیت و کمترین تاب

بالغتی   برای مثتال روستتای ایتل   . ی روستاها صادق نیست همه

آوری  سومین روستای پرجمعیت است، ولی این روستا ازنظر تتاب 

توان گیت کته    در حالت کلی می. شود می مین روستا محسوب ده

 . آوری و جمعیت ضعیف است های تاب ارتباط بین مثلیه

 

 
 آوری و جمعیت نقشه ضرایب محلی تاب. 1شکل

 

 
 کاربری ارضی و آوری تاب محلی ضرایب نقشه. 2شکل
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آوری و  آوری و جمعیت، ارتباط بتین تتاب   رابطه تاب برخالف

اراضی مثبت است و نتایج ضرایب محلتی صتحت آن را   کاربری 

باشتد کته حکایتت از     متی  75/3یز نضریب محلی . کند می تمیید

تتوان گیتت کته     با توجه به نتتایج متی  . ارتباط مثبت و قوی دارد

. ی مثبتت بتا یکتدیگر دارد    های ارتباطی رابطه آوری و شبکه تاب

ی و کاربری آور برای تاب شده زدهبنابراین ضرایب محلی تخمین 

را نشتان   مثلیته است که ارتباط بتاال بتین ایتن دو     75/3اراضی 

یجته  درنتو این نتایج برای تمامی روستاها صادق استت  . دهد می

ستلو دارای   روستاهایی که مثل مخور، دانتابالغ، خضترلو و شتی    

 . آوری باالیی نیز هستند باشند دارای تاب یمکاربری مطلوب 

آوری و  ه برای متغیرهتای تتاب  شد ضرایب محلی تخمین زده

باشد که نتتایج نشتان از    می 3/ 0-3/ 7های ارتباطی بین  شبکه

ولی برخالف دو متغیتر قبلتی   . ارتباط مثبت بین این متغیرهاست

روند در روستتاهای مختلتف متیتاوت    ( جمعیت و کاربری اراضی)

هتا نشتان    تری را بتا شتبکه   است و برخی روستاها ارتباط ضعیف

بالغتی،   مترین ضترایب مربتوط بته روستتاهای ایتل     ک. دهند می

. باشتتد متتی 3/ 0-18/3کنتتدی بتتا ضتتریب  شموستتیالبی و علتتی

روستاهای کوچلوی علیا، کوچلوی سیلی و خورابلتو نیتز ضتریب    

این شتش روستتا، روستتاهایی    (. 8شکل)دارند  12/3-85/3بین 

به )آوری پایینی دارند  هستند که شبکه ارتباطی مناسب، ولی تاب

روستای شموسیالبی در تمتامی  (. ثنای روستای شمو سیالبیاست

ی ارتباطی متوسطی داشته است، ولی در  آوری و شبکه موارد تاب

عمل نتایج کامال متیاوت بوده است، علت اصلی این امر دخالتت  

در . دادن فضا و سازمان فضایی درروش رگرسیون فضایی استت 

بالغتی و علتی    ایل)رگرسیون فضایی وضعیت روستاهای اطراف 

گذاشتته استت و ارتبتاط     تتمریر بر روستای شموستیالبی  ( کندی

ی روستاها ارتباط بتاالیی   بقیه. ضعیف برای آن برآورد شده است

روستتاهایی مثتل مختور، دانتابالغ و خضترلو      . دهتد  را نشان می

ایتن روستتاها ازنظتر    . شرایطی کامالز مشابه شموستیالبی دارنتد  

هتای ارتبتاطی در    ولی ازنظر شتبکه آوری در بهترین شرای ،  تاب

باشند، اما شترای  روستتاهای اطتراف ارتبتاط      بدترین شرای  می

هتای   در مقولته شتبکه  . مثبت را برای این روستا نشان داده است

هتای اصتلی هستتند     ارتباطی هرچند روستاهایی که نزدیتک راه 

های اطراف نیتز مهتم    شرای  بهتری دارند، اما دسترسی به شهر

. یستی نقش راه فرعی برای روستاها را در نظتر گرفتت  است و با

ستلو هرچنتد از    روستاهایی مثل مخور، دانابالغ، خضترلو و شتی   

. انتد  های فرعی بسیار نزدیتک  های اصلی به دورند، ولی به راه راه

فرعی روستاهای مذکور را از شمال به چالدران و از جنوب  این راه

یان اکثتر محصتوالت   کنتد و ایتن روستتای    به چایپاره وصتل متی  

فتتروش  را در ایتتن دو شتتهر بتته( کشتتاورزی و دامتتی)روستتتایی 

رسانند و حتی مایحتتاز ختود را نیتز از ایتن دو شتهر تتممین        می

فرعی برای روستاهای مذکور نقتش راه   کنند، بنابراین این راه می

 .کند اصلی را بازی می

های پیشین مشخص گردید که ارتباط هر یتک از   در قسمت

آوری اقتصتادی تتا    با تتاب ( ها ها و لکه نقاط، گره)فضایی عناصر 

در بین عناصر فضایی نقاط جمعیتی کمترین ارتباط . چه حد است

آوری بتا   ارتباط تاب. آوری اقتصادی روستاها داشته است را با تاب

آوری در خصتو    بیشترین ارتباط تاب. ها باالست ها و شبکه لکه

روستتاهایی کته   . وستتایی استت  هتای ر  ها و زمتین  ارتباط با لکه

آوری باالتری را نیز تجربه کردند  تری داشتند، تاب اراضی مناسب

در مورد . و تنها تعداد معدودی از روستاها چنین حالتی را نداشتند

کته   طتوری  بته . هتا وضتعیت نوستان زیتادی داشتته استت       شبکه

بالغتی کته بتاالترین وزن را در     کنتدی و ایتل   روستاهای علتی 

آوری پتایینی را تجربته کردنتد و     ارتباطی داشتند، تابهای  شبکه

هتای ارتبتاطی    روستاهای مخور و خضرلو بتا وزن پتایین شتبکه   

 0/3به همین دلیل ضریب محلی آن از . آوری باالیی داشتند تاب

آنچه مشخص استت، ارتبتاط کامتل    . در نوسان بوده است 7/3تا

رایب نتتایج ضت  . عناصر سازمان فضایی و آمایش سرزمین استت 
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است که نشان از ارتبتاط  58/3ها  شده برای آن محلی تخمین زده

طورکلی روستتاهایی کته    به. باالی تمام روستاها در این امر دارد

. آوری باالیی نیز دارنتد  دارای عناصر فضایی مطلوبی هستند، تاب

در این مورد دو روستا شرای  متیتاوتی دارنتد و بتاوجود عناصتر     

(. بالغتی  کورابالغ و ایتل )پایینی دارند  آوری فضایی مناسب، تاب

بالغی که ازنظر سازمان فضایی دومین روستا  ویژه روستای ایل به

های ارتباطی اصلی و  ترین روستا به راه نزدیک. شود می  محسوب

کاربری اراضی . روستای پرجمعیت است 8ازنظر جمعیت نیز جزء 

ایتن روستتا    آوری پتایین  این روستا مطلوب نیست و نتایج از تاب

روستتتاهای پیرشتتاه، خورابلتتو و اشتتگه ستتو نیتتز   . حکایتتت دارد

آوری بتاال و ازنظتر عناصتر فضتایی      روستاهایی هستند که تتاب 

ی روستا مثبتت استت و    شرای  برای بقیه. سازمان ضعییی دارند

ها حاکم است، روستاهایی نظیر حستن   یک شرای  کلی برای آن

صتمد یتوردی، زنجیتره و     بالغ، صتبیرخان، ملکلتو،   کندی، قاباخ

آوری  کوچلوی علیا و سیلی دارای سازمان فضایی نامناسب و تاب

روستتاهایی مثتل مختور، دانتابالغ، خضترلو،      .. باشتند  پایین متی 

آوری مناسب  سلو و علی کندی دارای سازمان فضایی و تاب شی 

 آوری و ستازمان  روستای شموسیالبی نیتز دارای تتاب  . باشند می

 .ده استفضایی متوس  بو

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه

 هتای  جنبته  بترای  پایدارستازی  کارآمتد  های استراتژی اتخاذ

 توستعه  امور متولیان اصلی رسالت مصرف و توزیع تولید، مختلف

 آوری تاب میزان مطالعه تحقیق هدف این .است اقتصاد روستایی

در این سه بعد اقتصاد روستتایی و تبیتین نقتش     پذیری انعطاف و

-روش تحقیتق حاضتر توصتییی   . رزمین در آن استت آمایش ست 

 :آمده شامل موارد زیر است دست برخی نتایج به. تحلیلی است

 سرا از بتاب تنتوع در بختش کشتاورزی در      دهستان چشمه

ها دارد و این امتر در   شرای  بهتری نسبت به سایر شاخص

 . تر است تنوع کشاورزی محسون

 

 
 های ارتباطی شبکهآوری و  نقشه ضرایب محلی تاب. 3شکل
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  (های ارتباطی کابری اراضی، جمعیت و شبکه)آوری و سازمان فضایی نقشه ضرایب محلی تاب .4شکل

 

     روستاییان ازلحاظ تنوع سرمایه، تنتوع صتنعت و تنتوع در

 قیمت محصوالت شرای  چندان مطلوبی ندارند

  هتتای ستتازگاری محصتتوالت کشتتاورزی    لحتتاظ مثلیتته

، ستتازگاری ( /3)صتتادرات  هتتای داخلتتی مثتتل باسیاستتت

، اطتتالع تولیدکننتتدگان از  (2/ 3)کشتتاورزی و صتتنعت  

، استیاده از صنایع تبدیلی، فعالیتت در  ( /32)وضعیت بازار 

وضتتعیت ( 32/2)ی محصتتوالت بتته گردشتتگران    ارا تته

 . نامطلوبی دارند

 ی تغییر نیز باز بخش کشاورزی و استتیاده از   ازلحاظ مثلیه

نتتتایج (. 2/1 )یت را داراستتت آالت بهتتترین وضتتع ماشتتین

گویای این مطلب است که روستاییان انگیتزه الزم جهتت   

ولتی  (. 52/0)تغییر شرای  اقتصادی روستتا را دارا هستتند   

همچون سازگاری در این بخش نیز ضعف شتدیدی دیتده   

تناستب   سترا از لحتاظ تغییتر بته     شود و دهستان چشمه می

 . شرای  مختلف ضعف شدیدی دارد

 آوری  متوست  و پتایین در    ی نتایج نشتان از تتاب  طورکل به

آوری  دهستتتان  هتتای تتتاب در بتتین مثلیتته. دهستتتان دارد

سرا در باب تنوع شترای  بهتتری نستبت بته دیگتر       چشمه

سترا ازلحتاظ    هرچند دهستان چشتمه (. 22/2)ها دارد  مثلیه

ی ستازگاری   تنوع شرای  خوبی دارد، ولتی ازلحتاظ مثلیته   

شرای  چندان مطلتوبی نتدارد کته    ( 00/2)و تغییر ( 12/2)

آوری  پایین ایتن دهستتان    ضعف در این عوامل باعث تاب

ای  گزینته  8را در طیف  15/2آوری  شده است و مقدار تاب

 .لیکرت برای دهستان به ارمغان آورده است

ی  آوری  پتتایین دهستتتان تکیتته یکتتی از علتتل عمتتده تتتاب 

یتز درون ایتن   آوری ن ازحد به بخش کشاورزی است و تتاب  بیش

آوری بتاال تنتوع،    ولی اسان تاب. بخش تا حدودی مناسب است

های اقتصاد روستایی است، بنابراین  سازگاری و تغییر بین فعالیت

آوری در درون یتک بختش اقتصتتادی    هتای تتتاب  اجترای مثلیته  

گونه کته نتتایج    تواند چندان کارآمد باشد و همان نمی( کشاورزی)

 . پایینی را در پی خواهد داشت آوری دهد تاب نیز نشان می

در بین عناصر فضایی نقاط جمعیتتی کمتترین ارتبتاط را بتا     
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به عبارتی روستاهای بتا  . آوری اقتصادی روستاها داشته است تاب

آوری باال نیستتند ولتی در مقابتل ارتبتاط      جمعیت باال دارای تاب

روستتاهایی کته اراضتی    . ها باالستت  ها و شبکه آوری با لکه تاب

آوری باالتری را نیز تجربه کردند و تنها  تری داشتند، تاب سبمنا

بته عبتارتی   . تعداد معتدودی از روستتاها چنتین حتالتی نداشتتند     

روستاهایی که از نظر دسترسی به منابع آب مطمئنه در وضتعیت  

-ها  نیز متی  مناسبی قرار دارند دارای ظرفیت باال در برابر شوک

. وستان زیتادی داشتته استت    ها وضتعیت ن  در مورد شبکه. باشند

بالغی که باالترین وزن  کندی و ایل که روستاهای علی طوری به

آوری پتایینی را تجربته    هتای ارتبتاطی داشتتند، تتاب     را در شبکه

هتای   کردند و روستاهای مخور و خضترلو بتا وزن پتایین شتبکه    

به همین دلیل ضتریب محلتی   . آوری باالیی داشتند ارتباطی تاب

آنچته مشتخص استت،    . در نوسان بتوده استت   7/3تا 0/3آن از 

 . ارتباط کامل عناصر سازمان فضایی و آمایش سرزمین است

استت  58/3ها نتایج ضرایب محلی تخمین زده شده برای آن

. کتته نشتتان از ارتبتتاط بتتاالی تمتتام روستتتاها در ایتتن امتتر دارد 

طورکلی روستاهایی که دارای عناصر فضایی مطلوبی هستتند،   به

در این مورد دو روستا شرای  متیاوتی . باالیی نیز دارندآوری  تاب

آوری پتایینی دارنتد    دارند و باوجود عناصر فضایی مناستب، تتاب  

بالغتی کته از نظتر نظتم      روستتای ایتل  (. بالغی کورابالغ و ایل)

آوری  شود و میزان تاب می  فضایی جمعیت دومین روستا محسوب

ترین روستا به  نزدیک. ردآن با رتبه جمعیتی سازگاری الزم را ندا

روستتای   8های ارتباطی اصتلی و ازنظتر جمعیتت نیتز جتزء       راه

کاربری اراضی این روستا مطلوب نیست و نتایج . پرجمعیت است

روستتاهای پیرشتاه،   . آوری پایین این روستتا حکایتت دارد   از تاب

آوری بتاال و   خورابلو و اشگه سو نیز روستاهایی هستند کته تتاب  

ی روستتا   ی ضعییی دارند ولی شترای  بترای بقیته   سازمان فضای

هتتا حتتاکم استتت،  مثبتتت استتت و یتتک شتترای  کلتتی بتترای آن

بالغ، صبیرخان، ملکلو، صمد  روستاهایی نظیر حسن کندی، قاباخ

یوردی، زنجیره و کوچلوی علیا و ستیلی دارای ستازمان فضتایی    

روستتاهایی مثتل مختور،    . باشتند  آوری پایین می نامناسب و تاب

سلو و علی کندی دارای سازمان فضتایی و   ابالغ، خضرلو، شی دان

روستتای شموستیالبی نیتز دارای    . باشتند  آوری مناستب متی   تاب

 .فضایی متوس  بوده است آوری و سازمان تاب

آوری  آورد کترد کته تتاب    توان بتر  با توجه به این مسا ل می 

نای استتث  بته . پایین برای اکثر روستاها در آینده حاکم خواهد بتود 

روستای دانابالغ، سه روستای دیگر ازنظر جمعیتی نیتز وضتعیت   

ایتن روستتاها   . مطلوبی نسبت به شرای  حاکم در دهستان دارند

ی نزدیکتی بتا    اما فاصله. های ارتباطی اصلی دورند هرچند از راه

های ارتباطی فرعی دارند، این راه فرعی به محور ارتبتاطی بتا    راه

تتوان ظرفیتت   د و بتا تقویتت آن متی   شهر چایپتاره چالتدران دار  

 .آوری روستاهای اطراف آن را ارتقاء داد تاب

وکتار   ای مشتابه کستب   در مطالعه( 032 )صادقلو و سیمایی 

گردشگری در نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و بته ایتن   

آوری پایینی در ایتن زمینته    نتیجه رسید اکثر روستاها دارای تاب

 ی زمینتته در فعتتال افتتراد فتتردی هتتای یویژگتت هستتتند و میتتان

 ی رابطته  هتا  فعالیتت  این آوری تاب با گردشگری وکارهای کسب

دهتد  کته    نتایج تحقیق حاضر نیز نشان می. دارد وجود معناداری

 اکثر جمعیت این روستا از طریق کار در شهر معتاش ختود را بته   

آورند و نزدیکی به مراکز شهری باعث شده که ساکنان  دست می

آوری ایتن روستتا    یلی بر ترک روستا نبینند، به همین دلیل تابدل

ولتی بترای روستتاهایی کته از     . متیاوت با ستایر روستتاها باشتد   

آوری پتایینی را   برنتد تتاب  وضعیت مناسب نظم فضایی بهره نمی

. ها نیز خواهد شتد  بسا موجب تخلیه آن تجربه خواهند کرد و چه 

های روستایی تقویتت   تبرای حل این مشکل الزم است زیرساخ

تواند  کشاورزی می های غیر و همچنین دولت با حمایت از فعالیت

 .های اقتصادی روستا را فراهم کند آوری فعالیت ی تاب زمینه

 

 گردشگری اقتصاد تقویت

 هتای  منظتره  و هتوایی  و آب لحتاظ  از سترا  چشتمه  دهستان 
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 و گردشتتگری تقویتتت. استتت بکتتر منتتاطق از یکتتی طبیعتتی

 ایتتن آوری تتتاب تقویتتت هتتای راه بهتتترین  از یکتتی م،اکوتوریستت

 ایتن  نیز آوری تاب تحقق الویت نظر از عامل این. است دهستان

 در معتدنی  هتای  چشمه وجود.است داشته را اصلی اولویت عامل

 از ای نمونته  مخور در کوهستانی زیبای مناطق و آغبالغ روستای

 .داد ازرو آن در را گردشگری توان می که هستند روستاهای

 

 دستی صنایع گسترش

 از قسمتی قدیم در( و غیره بافی فرش بافی، قالی)صنایع  این 

 در صتتنایع ایتتن و استتت بتتوده روستتتاییان ایتتن درآمتتدی منبتتع

 داشتته  فراوانتی  رواز ستلو  شی  و دانابالغ مخور، مثل روستاهای

 و کترد  تکیه کشاورزی بر دهستان این زمان گذشت با اما است،

 های شوک که امروزه ویژه به. کرد فراموش کلی به ار صنایع این

 صتنعت  ایتن . استت  شتده  کشتاورزی  بختش  گیر گریبان طبیعی

 کشتاورزی  بختش  کنتار  در جتانبی  درآمتد  عنتوان  بته  توانتد  می

 .بیاورد ارمغان به دهستان برای را باالیی آوری تاب

 

 بومی دانش کنار در نوین دانش از استفاده

 هتر  شود، می اداره بومی دانش اناس بر ایران در کشاورزی 

 پیشترفت  اخیتر  هتای  ستال  در کشتاورزی  نتوین  های دانش چند

 شترای   براستان  نیتز  بتومی  دانش اما است، داشته ای العاده فوق

 توانتد  می دانش دو این ترکیب بنابراین است، گرفته شکل منطقه

 .بیاورد ارمغان به را منطقه در کشاورزی بخش ی توسعه

 

 کشاورزی و عتصن بین ارتباط

 را خود جای کشورها از بسیاری در فروشی خام دیگر امروزه 

 بته  وابستته  صتنایع  ایجاد است، داده شده فرآوری محصوالت به

 و ازمحصتوالت  بخشتی  توانتد  متی  روستاها اطراف در کشاورزی

. دهتد  ستوق  منتاطق  به را کشاورزی بخش کار نیزوی همچنین

 علتی  بالغی، ایل مثل هاییروستا اطراف در صنایع اینگونه ایجاد

 دارنتد،  اصتلی  ارتبتاطی  هتای  راه با نزدیکی فاصله که... و کندی

 جتذب  خود به را دهستان مازاد محصوالت و کار نیروی تواند می

 .شود دهستان اقتصادی رونق موجب و کند

 

 کارگاهی کوچک صنایع ایجاد

 را کتار  نیزوی از بخشی تواند می نیز متوس  و کوچک صنایع

 بعتدی  تتک  حالتت  از را روستا اقتصاد و دهد سوق خود متس به

 پتانستیل  از کته  بالغتی  ایتل  مثتل  روستتاهایی  بویژه. کند خارز

 اینگونته  در صنایع وجود برخوردارند، ارتباطی های راه به نزدیکی

 .ببخشد بهبود را هاآن آوری تاب توانئ می روستاها

 به مقاوم یبذرها همراه به آبیاری نوین های روش از استیاده

 خشکی

 خشکسالی دلیل به اخیر های سال در روستایی های مهاجرت 

 را نقطته  ایتن  بایستتی . است گرفته قوت آب کمبود و کشاورزی

 وری بهتره  و باال هدرروی آبیاری سنتی های روش که کرد اذعان

 اصالح امر در زیادی های پیشرفت امروزه طرفی از. دارند را پایین

 ایتن  بکتارگیری  بتا  استت،  گرفته صورت آن سازی مقاوم و بذور

 در حتدودی  تتا  تتوان  می نوین آبیاری های روش کنار در تکنیک

 .کرد مقاومت خشکسالی از حاصل های شوک برابر

 

 ترکیبی های فعالیت ایجاد

 روستاهای اکثر در تواند می شد اشاره باال در که هایی فعالیت 

 یتک  در هتا  لیتت فعا تمتام  ایجتاد . شتود  سازی پیاده دهستان این

 ارمغتان  بته  دهستتان  بترای  محلی اتکای یک تواند می دهستان،

 دیگتر  طرفتی  از. دهتد  کتاهش  را منتاطق  دیگتر  بته  نیاز و آورد

 حاصتل  هتای  شتوک  و فعالند اقتصادی بخش سه هر در روستاها

بر همین استان پیشتنهادات    .کند وارد را جدی صدمه تواند نمی

 .ا ه شده استآوری منطقه ار زیر برای تقویت تاب
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 ارتباطی های راه و ها زیرساخت تقویت

 هتای  راه وجود به آن تنوع همچنین و فعالیت هر ورود شرط 

 گوناگون های فعالیت حیاتی های شریان که است وابسته ارتباطی

 انگیتتزه ارتبتتاطی هتتای راه تقویتتت عتتدم. باشتتند متتی روستتتا در

 روستتای . دهتد  می کاهش روستاها در فعالیت برای را روستاییان

 .است امر این بارز ی نمونه دهستان این در بالغ قاباخ

 

 منابع

اصتتول و مبتتانی آمتتایش  . 031 . زاده، ع و موستتوی م ابتتراهیم

ستترزمین، ستتازمان مطالعتته و تتتدوین کتتتب علتتوم انستتانی  

 .، تهران(سمت)ها  دانشگاه

هتتای  هتتا و تکنیتتک روش. 030 . و موستتوی، م. زاده، ع ابتتراهیم

 .  3 0رزمین، انتشارات سمت، تهران، آمایش س

 متتدل الگتتوی تتتدوین .031  .م بابتتادی، حبیبتتی و .اکبتتری، ش

 بحتران  متدیریت  در محلتی  جوامع پایدار ی توسعه آوری تاب

 و توانمندستازی  در نتوین  هتای  افتق  ملتی  همتایش  طبیعی،

 زیست محی  و گردشگری عمران، معماری، پایدار، ی توسعه

 .دیبهشت، همدانار  0 .روستایی و شهری

 نظتتام در تعتتادل ایجتتاد و ستترزمین آمتتایش. 053 . ا پوراحمتتد،

 انستانی  علتوم  و ادبیتات  ی دانشتکده  مجلته  کشتور،  شهری

 .173-133: 23  تهران، دانشگاه

 شناستایی  و مطلعته  . 03  .پ عزیزی، و معینی، ن ،.پیشرو، ح

 پژوهشی-علمی فصلنامه قم، استان روستاهای اقتصاد بالقوه

 80 -72 (:  )8 انسانی، جغرافیای در نو های نگرش

 ستازی  متنوع نقش. 033 .م کرمانی، و. م.ا زاده، علوی ،.جوان، ز

 ی مطالعته  :روستایی پایدار ی توسعه در اقتصادی های فعالیت

 جغرافیتای  انجمتن  پژوهشی-علمی فصلنامه سمیرم، موردی

 .7 -10(: 23)3 ایران،

 و ستترزمین آمتتایش میهتتوم بتتر درآمتتدی .053 .ح  خنییتتر،

 .8-22(: 2)2 سرزمین، آمایش ایران، در آن کاربردهای

 منظتور  بته  شهری اجتماعات آوری تاب تبیین .053 . م رضایی،

 کالنشهر: موردی مطالعه ،(زلزله) طبیعی سوانح اررات کاهش

 شتهری،  ریتزی  برنامته  و جغرافیتا  دکتری دوره رساله تهران،

 .تهران مدرن تربیت دانشگاه

. شتایان، ن  و .ا ، پرهیزکار،.ع عسگری، ،.م رضایی، ،.م ن،رفیعیا

 در آن ستتازی شتتاخص و آوری تتتاب میهتتومی تبیتتین. 033 

 و ریتزی  برنامته  ،(CBDM)محتور   اجتمتاع  ستوانح  مدیریت

 .3 - 1(: 1)8  فضا، آمایش

کتاربرد  . 053 . ایتوکی، ی  و استمعیلی . ، احمدیان، ع.سلطانی، ع

در بررسی رواب  بین ( GDR)دار فضایی  مدل رگرسیون وزن

متغیرهای فضتایی در یتک پهنته شتهری، مطالعته متوردی       

 .33-3  (: 1)0تهران، آرمانشهر،  7منطقه 

ارزیتابی فراینتد   . 053 . دهکردی، ا و رضوی. ح.زادگان، م شریف

ریزی آمایش سرزمین در ایران و راهکارهای بهبود آن،  برنامه

 .57-33 (:1)7علوم محیطی، 

آوری  تحلیتتل فضتتایی تتتاب.  03 . و میتترزاده، ح ،.شتتماعی، ع
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    Abstract 

The main responsibility of those in charge of rural development is adoption of proper strategies 

for effective sustainable management of the various aspects of production, distribution and 

consumption. The aim of this study is to study resilience and flexibility of villages in terms of 

production, distribution and consumption in different economic sectors and also explain the role of 

spatial organization of elements in resilience in the Cheshmeh-Sara district. The research method 

is descriptive-analytic. The method of collecting information is library search in documents and 

field study. Random sampling method was applied and the sample size was chosen to be 320 

people according to Cochran’s statistical method. The data was analyzed using GIS and the SPSS 

software package. Spatial regression results indicate the relationship between resilience and 

elements of the spatial organization. The villages have more suitable lands that experienced a 

higher resilience, but only a few villages did not have such a situation. The least associated was the 

resilience of the spatial organization of the population. There has been a lot of volatility in the 

networks. Although Alikandi and Al-Balagh villages have the highest weight in communication 

networks but they have a low resilience. To this cause, its local coefficient ranged from 0.3 to 0.7. 

In general, the results indicate that the elements of spatial organization are resilient. The estimated 

local coefficient for them is 0.85, which indicates the high correlation of the entire village. 

Improving the quality of communication networks, creating small rural and domestic businesses, 

including the production of sweat, nuts, vegetable drying, dairy production that maintain the rural 

population, can increase rural resilience. 
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