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 چکيده

 روسهتايی  منهاطق  توسهعه  و گيهری شك  فرآيند بر مؤثر عوام  كام  و دقيق شناخت روستايی پايدار معيشت به دستيابی در
در ايهن  . باشهد  راهگشها  توانهد می روستايی معيشت پايداری هایشاخص و معيارها ارزيابی و شناسايی راستا اين در. دارد ضرورت
 پايهدار  معيشهت  ههای شهاخص  و معيارهها  موجهود  مطالعهاتی  سوابق و ایكتابخانه منابع بررسی طريق از شد آن بر سعی مطالعه
بندی آن بتوان به بررسی و ارزيابی معيشهت در منهاطق روسهتايی    گيرند تا با اولويت قرار مورد ارزيابی و شناسايی ايران روستايی
معيار و به صهورت   هر هایشاخص و معيار معيار، گروه قاله در روستايی پايدار معيشت بر مؤثر عوام  منظور اين برای. پرداخت
متخصص كه دارای تجربهه علمهی و    00ای متخصصين ارسال گرديد و سپس پرسشنامه تدوين شده بر .گرديد تدوين پرسشنامه

 از اسهتآاده  بها  بعد مرحله در .ها در فرآيند دلآی پرداختندعملی در حوزه توسعه پايدار روستايی بودند به ارزيابی معيارها و شاخص
 معيهار  گهروه  آمهده،  دسهت بهه  نتهايج  براسهاس . پذيرفت انجام موردنظر هایشاخص و معيارها غربال نرمال شده، اهميت ضريه

 منابع و هزينه و درآمد معيار دو. است شده شناسايی معيار گروه ترينمهم( 335/1) اهميت ضريه باالترين دارا بودن با اقتصادی
 و بهداشهت  و اشهتغال  معيار آن از پس و اولويت دارای معيارها ساير به نسبت 171/1 و 170/1 نرمال شده اهميت ضرايه با آبی

نرمهال   اهميهت  ضهريه  با خانوار درآمد شاخص پايدار، معيشت هایشاخص بين در. دارند قرار بعدی هایرتبه در جامعه سالمت
 قهرار  دوم رتبهه  در( 1150/1) يكسهان  اهميت ضريه با خانوار هزينه و هادارايی شاخص دو و دارد قرار اول رتبه در/. 1151 شده
 .اندگرفته

 

 معيشت روستايی، ايران بندی، روش دلآی، معيار،اولويت :كلمات كليدی

  

                                                                                                                                                         
 كارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه شهركرددانشجوی  - 0
 زمين دانشگاه شهركردطبيعی و علومعضو هيأت علمی دانشكده منابع - 0

(- نويسنده مسئول : (Mahmoudi@nres.sku.ac.i 
DOI: 10.22048/RDSJ.2018.98567.1677 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
 297-232. ص 9317 تابستان، 2، شماره 5جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 5, No. 2, Summer 2018, P. 217-232 

 
 



 9317 تابستان، 2، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      201

 

 مقدمه

دليه  بهروز عوامه  اجتمهاعی، اقتصهادی، تحهوالت       توجهی بهه خوش تغييرات فضايی قاب مناطق روستايی دست
بهه  نسبتمحروم  تيموقع كيدر  شهيهم هاروستا. ويژه تعامالت مختلف مؤثر بر فرآيند توسعه هستندتكنولوژيكی و به

سهبه تآهاوت در ميهزان     ،یزنهدگ  وهيو ش يیروستا اتديتول مؤثر بر یمادريو غ مادیتعام  عناصر . دنقرار دارهرها ش
نيازمند  روستايی پايدار به توسعه رسيدن(. 0115، 0الند و همكاران)های مختلف شده است توسعه روستايی در بخش

نيازههای   بها  متناسهه  است كهه  جامعه روستايی در پايدار الگوهای معيشتی به سنتی معيشتی الگوهای از سريع حركت

 خانوادگی فردی، زندگی مختلف هایشيوه شام  معيشت(. 1395سجاسی قيداری و همكاران، )باشند  امروزی جامعه

شود كه برای سهاخت  ای تعريف میمعيشت وسيله يا شيوه .(0351همكاران، قديری معصوم و )است  جامعه نيازهای و
ی الزم (هها  شغ )ها  و فعاليت( انبارها، منابع و حق دسترسی به منابع)ها  ها، دارايی زندگی است به بيان روشن از قابليت
هايی كه درآمدی بهرای   معيشت تنها شام  فعاليت(. 0550، 0چامبرس و كونوی)برای گذران معاش تشكي  شده است 

  كند نيست؛ بلكه نهادهای اجتماعی، روابط فراخانواری، سازوكارهای دسترسی به منهابع در طهول دوره   خانوار توليد می
، محققان اين رويكرد معتقدند كه مردم در نواحی در حال پيشرفت و كشورهای جهان سوم. گيرد زندگی را نيز در بر می

ها از طريق شهناخت    دهند و شناخت معيشت آن ها شك  می ها و سرمايه معيشت خود را در ميان اين مجموعه از دارايی
عنوان ذخاير كافی و جريانی از غذا و پول نقد، از اين رو معيشت به(. 0113، 3ودينگتون)پذير است  امكان  اين چارچوب

توسعه پايدار با توجه به گستردگی (. 0115، 1شن)باشد  ای اساسی ضروری است، حائز اهميت میكه برای تأمين نيازه
های روسهتايی اسهت و الزمهه ههر نهوع      گاهعنوان رويكردی غاله در بررسی ابعاد سكونتو جامعيت اهداف، اكنون به

ريزی برای يك منطقه باشد بدين معنا كه قب  از هر نوع برنامهیتوسعه پايداری، پايداری معيشت ساكنان آن منطقه م
ويژه در مواجههه بها يهك مسهئله تأثيرگهذار بهر       ها و تهديدهای پيش روی آن بهبايستی از نقاب قوت وضعف و فرصت

اجتمهاعی پيامهدهای    -تصهادی عنوان يهك معضه  اق  فقر به(. 0350اصغری سراسكانرود، )وضعيت فعلی آن آشنا شد 
عبهداللهی و  )گردد نامطلوبی در سطح جوامع روستايی دارد و مانعی در مسير رسيدن به توسعه پايدار روستايی تلقی می

وضعيت فقر و تغييرات در توانايی دسترسی به نيازهای اساسی، افرادی وجهود دارنهد كهه     با توجه به .(0353همكاران، 
باشند و كسانی هستند كهه فقيهر هسهتند و    غنی هستند و قادر به دستيابی به تمام نيازهای اوليه خود بدون مشك  می

كنهی آن مآههوم   بنابراين برای رسيدگی به مسئله فقر و ريشهه   .ها برطرف نشده استيك يا چند ضرورت اساسی آن
 (. 0101 ،0مآاند)ه است توسط چامبر و كونوی پيشنهاد شد 0550معيشت پايدار در سال 

ههم  را خهود   یهها يهی داراو هها  يیها مقاومت كند و تواناتواند در برابر فشارها و شوکیماست كه  داريپا یشتيمع
، 1المللهی توسهعه  بينوزارت ) كندینم فيرا تضع یعيمنابع طب يهكه پایدرحال، كند تيتقو ايحآظ  ندهياكنون و هم در آ
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 انسهان،  سهالمت  ارتقهاء  جههت  در اقداماتی طريق از انسانی رفاه از حمايت معنای به پايدار به معيشت دستيابی(. 0555

 كاهش فقهر،  از عبارتند معيشت اهداف. است زندگی برای استاندارد و سالم زيست محيط از اطمينان ها،آموزش، فرصت

 معيشهت  بنيهان  اسهت كهه   طبيعی منابع از محافظت حتی و بشر حقود ارتقاء اجتماعی، طرد با مقابله اجتماعی، حمايت

  يه و تحل هيچارچوب تجز یاصل یاجزا .(0351معصوم، قديری)دهد می تشكي  را جنوب كشورهای در مردم از بسياری
ههر دو   یهاسازمان سطوح مختلف) درحال تحول یساختارها و هایريپذهي، آسیاهيسرما یهايیداراجامعه،  شتيمع

-یكه اتخاذ مه  یشتيمع یهایبر استراتژ كهاست ( هازهيها، انگاستيس ن،يقوان) ندهايو فرآ( یو دولت یبخش خصوص
(. 0110، 0فوراسهر ) نشان داده شده اسهت  0ها در شك  تعام  آن چارچوب .دهدیشك  م د و آن راگذاریم ريثأكنند ت

های صهورت  كند، بلكه به بررسی برنامهتنها به تجزيه و تحلي  معيشت مردم فقير كمك میچارچوب معيشت پايدار نه
 (. 0110المللی توسعه، وزارت بين) پردازدها در سراسر جهان میگرفته جهت كاهش فقر موجود و ارزيابی اثربخشی آن

 

 

 

 

 

 (0110فوراسر، ) چارچوب معيشت پايدار . شکل 

 

-بهره و استآاده نيازمند خود معيشتى اهداف به براى رسيدن مردم كه شده بنا فرض اين بر پايدار معيشت چارچوب

 مهردم  ههاى خواسهته  همهة  بهه  رسيدن تنهايى براى به هادارايى از نوعهي  هستند و هادارايى از وسيعى از گروه گيرى

 كه هستند هايىروش و راه دنبالبه هاآن ليكن دارند، هادارايى به محدودى دسترسى فقير اگرچه مردم .كندنمى كآايت

ههای  دارايهى  .دهنهد  را ادامهه  خهود  زنهدگى  اىمبتكرانه صورتبه و كنند تركيه هم با محدود را هاىدارايى اين بتوانند
 هها آن اصهلى  بنهدى دسهته  اما است، شده بندىطبقه نويسندگان مختلف سوى از گوناگون هاىروش به پايدار معيشت
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يكهی از   .(0353صهرافی و شمسهايی،   )سياسهی اسهت    و مهالى  فيزيكهى،  طبيعى، اجتماعى، انسانى، هاىشام  سرمايه
شهناخت و ارزيهابی ميهزان      يهافتگی و در نهايهت پايهداری جوامهع روسهتايی،     های سنجش ميزان توسهعه مؤثرترين راه

لذا در همين راسهتا در ايهن مطالعهه بها ههدف ايجهاد       . ت روستايی استبر معيشمؤثر تأثيرگذاری عوام  و فاكتورهای 
ههای پايهداری آن   زيرساختی فنی برای ارزيابی وضعيت پايداری معيشت در جوامع روستايی كشور، معيارها و شهاخص 

 .  شناسايی و اهميت هر كدام مشخص گرديد

بريمهايی و همكهاران   توان بهه مطالعهه   روستايی میبر معيشت مؤثر گرفته در زمينه عوام  از جمله مطالعات انجام
ههای روسهتايی در   گاهبر معيشت خانوار در سكونتمؤثر در اين مطالعه به تحلي  عوام  جغرافيايی . اشاره كرد (0350)

فضايی بر سهطح   -مطابق نتايج اين پژوهش عوام  مكانی. و بلوچستان پرداخته شدشهرستان قصرقند استان سيستان
از ميان عوام  جمعيتی، ميزان جمعيت و بعد خانوار هي  ارتباطی با سهطح معيشهت   . معيشت روستاييان تأثيرگذار است

. دههد داری را با سطح معيشت نشان میروستايی ندارند اما نسبت با سوادی و مهاجرت رابطه مستقيم و معكوس معنی
تهوكلی و همكهاران   . داری وجهود دارد روستايی ارتبهاب مربهت و معنهی    چنين بين عوام  اقتصادی و سطح معيشتهم
دهد كهه  نتايج نشان می. بر معيشت روستايی در روستاهای شهرستان سردشت پرداختندمؤثر به تحلي  عوام   (0350)

ههای كشهاورزی مهرزی    ی و فعاليهت محيط -ترين عوام  تأمين معيشت متأثر از شرايط تحميلیدر اين روستاها اصلی

ههای معيشهتی و در   های سنجش دارايیای به شناسايی شاخصدر مطالعه (1395)قيداری و همكاران سجاسی . است

های دشت تايباد و كرات در استان خراسان رضوی با هدف برخورداری بندی روستاهای دهستاننهايت سنجش اولويت
ههای اجتمهاعی، انسهانی، طبيعهی،     های معيشتی در ابعاد دارايهی بر اين اساس دارايی. معيشت پرداختندهای از شاخص

مطهابق نتهايج روسهتای    . ها استآاده گرديهد شاخص برای سنجش آن 01بندی شدند و از فيزيكی، مالی و نهادی گروه
ترتيهه در  های معيشتی بهخورداری از دارايیپشته و روستای رهنه در مقايسه با ساير روستاهای مورد مطالعه از نظر بر

ای بها اسهتآاد از فهن پيمهايش و ابهزار      در مطالعهه  (0351)نهوروزی و حيهاتی    عالوه بهر آن  .رتبه اول و آخر قرار دارند
ههای ايهن   س يافتهه براسها . بر معيشت پايدار روستايی در استان كرمانشاه پرداختندمؤثر های پرسشنامه به بررسی سازه

محيطهی بها پايهداری معيشهت از     پژوهش، هر پنج دسته عوام  شام  انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فيزيكهی و زيسهت  
. های معيشت پايدار ورزشهكاران پرداخهت  ای به بررسی موجودیدر مطالعه( 0100) 0زو .ديدگاه كشاورزان، رابطه دارند

داری بهر معيشهت   طور معنیعوام  اجتماعی، سطح تحصيالت، توجه اجتماعی و توسعه ورزش بهمطابق نتايج حاص  
طورخاص بر معيشت روستايی بررسی شهده  ها تأثير يك عام  بهدر برخی پژوهش. پايدار ورزشكاران تأثير مربت دارند

هشی به تحلي  وضعيت معيشهتی مههاجرين روسهتايی در    در پژو (0350)الدينی و همكاران شمسعنوان مرال به. است
 روسهتاييان  اقتصادی وضعيت كه است آن حاكی از تحقيق هایيافته. دهستان رستم دو از توابع استان فارس پرداختند

از  درصهد  10 از بهيش  نحهوی كهه   بهه . اسهت  بهوده  همهراه  معيشهتی  لحای به نسبی بهبود با به شهرها مهاجرت از بعد
( 0100) 0و همكهاران  ناوروتزكی .شده است قب  از بهتر هاآن درآمدی -رفاهی وضعيت كه اندداشته اذعان پاسخگويان

تآاوت مهاجرين و غيرمهاجرين در ماداگاسكار را نسبت به معيشت روستايی و دسترسهی بهه سهرمايه طبيعهی بررسهی      
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متوسط، سرمايه مالی، فيزيكی، انسانی و اجتماعی بهاالتری نسهبت بهه     طوربر اساس نتايج حاص  مهاجران، به. كردند
چنهين  ههم . كننهد های سرمايه به شدت به خوبی عم  مهی غيرمهاجرين دارند و مهاجران شهری به روستا در همه رده

( آمهوزش )مهاجران ساكن در مناطقی با سطوح باالتری از سرمايه طبيعی دارای سطوح باالتری از سرمايه انسانی نيهز  
نقش مهاجرت فصلی را بر معيشت روستايی مورد تحلي  قرار دادند و بيان داشهتند   (0351)سلمانی و همكاران  .هستند

تأثير گردشهگری   (0351)پور و احمدی جمعه. مهاجرت در حآظ و باالبردن معيشت خانوار و توسعه روستايی مؤثر است
مطابق نتايج گرشگری تأثير بسيار محدود در ايجهاد اشهتغال و   . روستايی را بر معيشت روستايی مورد تحلي  قرار دادند

محيطی و نهادی تأثيرات مربت چنهدانی نداشهته و   های ديگر چون مسائ  اجتماعی، زيستكسه درآمد دارد و بر جنبه
اظههار  ( 0101) 0و همكهاران  مبايوا چنينهم. راه داشته استمحيطی به همدر مواردی تأثيرات منآی اجتماعی و زيست

به بررسی تأثير ( 0100) 0و همكاران كبير .نمايند توسعه گردشگری در دلتا اوكواننگو سبه بهبود معيشت شده استمی
های غيردولتی در توسعه زندگی زنان با و نقش سازمانهای معيشت زنان فقير روستايی كارآفرينی كشاورزی بر دارايی

توجه و مربت بها سهرمايه مهالی، سهرمايه     طور قاب دامداری و مرغداری به. انداستآاده از رويكرد معيشت پايدار پرداخته
ی شيالت كارآفرين. فيزيكی و اجتماعی و كارآفرينی و كاشت سبزيجات با سرمايه طبيعی و سرمايه فيزيكی، ارتباب دارد

مطابق نتايج مؤسسهات غيردولتهی تهأثير زيهادی بهر الگهوی       . داری با سرمايه انسانی داردنيز همبستگی مربت و معنی
 .معيشت و توسعه زندگی زنان روستايی دارند

 مواد و روش

گسهترده  بررسهی  اولين قدم در اجرای مطالعه حاضر، شناسايی عوام  مؤثر بر معيشت روستايی است كه از طريق 
در ادامه اين عوام  در قاله گروه معيارههايی تنظهيم   . د صورت گرفته استسوابق مطالعاتی موجوو  ایكتابخانهمنابع 
برای سنجش هر يهك از  . بندی شدندهای كوچكتری با عنوان معيار تقسيمهر يك از اين گروه معيارها به گروه. شدند

ههای مهرتبط و   ههای حاصه  از پهژوهش   هها بهر اسهاس يافتهه    انتخاب شهاخص . هايی مشخص گرديدمعيارها شاخص
ههای  بنهدی مربهوب بهه دارايهی    بندی گروه معيارها بر اساس گروهنظرخواهی از افراد متخصص در اين زمينه و تقسيم

. شهده از روش دلآهی اسهتآاده شهد    بندی عوام  شناسايیدر مرحله بعد برای اولويت. معيشت پايدار صورت گرفته است
عنهوان ابهزاری سهودمند بهرای     تواند بهه ای میرشتهپذيری باال و طبيعت بينآی به دلي  اعتبار محتوا، انعطافروش دل

اجماع نظر ميان متخصصان حوزه زندگی روستايی در زمينه تعيين درجه اهميت عوام  مؤثر بر معيشت پايدار روستايی 
-در ابتدا با توجه بهه شهاخص   :سته در چند مرحله انجام شدبر اين اساس، اجرای روش دلآی ب. مورد استآاده قرار گيرد

ای طراحهی شهده اسهت كهه     صورت بسته و به گونهه پرسشنامه به. ای تدوين شده استهای گردآوری شده پرسشنامه
بهی  )متخصصان بتوانند نظرات خود را در زمينه ميزان اهميت و مطابق طيف ليكرت بها يكهی از پهنج درجهه اهميهت      

ياز يك كه معرف دامنه وزنی صآر تا دو، كم اهميت با امتياز سه معرف دامنه وزنی دو تا چهار، با اهميهت  اهميت با امت
با امتياز پنج معرف دامنه وزنی چهار تا شش، با اهميت زياد با امتياز هآت معرف دامنه وزنی شهش تها هشهت و دارای    

سهپس پرسشهنامه تهدوين شهده بهرای      . بيهان كننهد  ( 01اهميت خيلی زياد با امتياز نه معرف دامنهه وزنهی هشهت تها     

                                                                                                                                                         
1- Mbaiwa et al 
2- Kabir et al 
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طور كلهی، در روش  به. صورت انتخابی بوده استگيری و انتخاب متخصصان بهفرآيند نمونه. متخصصين ارسال گرديد
دلآی چارچوب مشخصی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصان وجهود نهدارد و فاكتورههای متعهددی ماننهد ههدف       

ها و منابع در دسهترس و  آوری دادهنايی تيم تحقيق در اداره كردن فرآيند مطالعه، زمان جمعتحقيق،كيآيت تصميم، توا
نآهر   01كنندگان در روش دلآی از پنج تها  تعداد شركت. نيز پذيرش پاسخ، در تعيين تعداد اعضای گروه تأثيرگذار است

نآركافی است و در شهرايط آرمهانی حتهی     00 ات 01های همگن تعداد اما در گروه( نآر 01معموال  كمتر از )متغير است 
در نهايت، شناسايی و انتخاب متخصصان با استآاده از  .توانند عملكرد مناسبی داشته باشندهای چهار نآره هم میگروه
گيری مديريت اصلی پهروژه، موقعيهت سهازمانی افهراد و مهرور نويسهندگان       های مختلآی مانند قضاوت و تصميمروش

نآر از متخصصانی گرديد كه  00در اين مطالعه نيز با نظر مديريت پروژه اقدام به انتخاب دقيق . شودمی مقاالت انجام
. انهد بهوده ( حداق  پنج سال سابقه فعاليهت )دارای سابقه علمی و عملی كافی در حوزه معيشت و توسعه پايدار روستايی 

ها در دور اول نشان نجام گرديد چرا كه بررسی پرسشنامهها تنها در يك مرحله اذكر است كه ارسال پرسشنامهالزم به
های مطهرح شهده ميهان متخصصهين منتخهه وجهود       نظر در زمينه اهميت معيارها و شاخصداد سطح بااليی از توافق

های صورت گرفتهه  تعداد انتخاب. های حاص  صورت گرفتهای تجزيه و تحلي  دادهپس از تكمي  پرسشنامه. داشت
 01وزن عوام  نيز در دامنه بين صآر تا . در نظر گرفته شد( ni)عنوان امتياز آن درجه اهميت ه اهميت بهبرای هر درج

اهميت محاسبه ( D)و درجه ( P)برای هر گروه معيار، معيار و شاخص دو مؤلآه آماری شام  درصد . در نظر گرفته شد
، از ضرب بهاالترين امتيهاز قابه     (A)دار قاب  حصول وزن ابتدا حداكرر امتياز( P)منظور تعيين درصد اهميت به. گرديد
(. 0رابطهه  )دست آمد به( W=10)در حداكرر وزن تعدي  شده ( است( N)شوندگان برابر با مجموع تعداد پرسش)انتظار 

، ضريه وزن تعهدي   (   )های هر عام  بر مجموع وزن( W)سپس از تقسيم نمودن مقدار حداكرر وزن تعدي  شده 
دار از تقسيم نمودن مجموع امتياز وزن(. 3رابطه )حاص  شد ( zi)دار سپس امتياز وزن(. 0رابطه )محاسبه شد ( yi)شده 

درنهايهت،  (. 1رابطهه  )دسهت آمهد   ، درصد اهميت آن عامه  بهه  (A)دار قاب  حصول آن هر عام  بر حداكرر امتياز وزن
بهر  تقسهيم ( درجه اهميهت )ضرب امتياز در وزن مجموع حاص ميانگين وزنی اهميت هر گروه معيار، معيار و شاخص از 

عنهوان درجهه   محاسبه و بهه ( بود 00شوندگان كه در اين مطالعه برابر با برابر با تعداد ك  پرسش)مجموع ك  امتيازها 
 (.0رابطه )هر عام  اثرگزار در نظر گرفته شد ( D)اهميت 

(0)       

(0)    
 

   

    

(3)          

(1)   
   
 

     

(0)   
        

 
 

و ( محور افقهی )های مورد نظر با استآاده از درصد اهميت در ادامه، نمودار اهميت گروه معيارها، معيارها و شاخص
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به اين ترتيه . ها انجام گرديدترين معيارها و شاخصطراحی و تنظيم شد و گزينش مهم( محور عمودی)درجه اهميت 
در اين بررسهی برابهر بها    )و نصف حداكرر درصد اهميت اخذ شده ( برابر با پنج)نمودار بر اساس نصف درجه اهميت كه 
هايی كه دارای حداق  بيش از نصف ارزش عددی هر محور بود و يها  ، به چهار بخش تآكيك و معيارها و شاخص(05

-نهايتا  برای هر يك از معيارها و شاخص. انتخاب شدند یبندی نهايدر ربع اول نمودار قرار داشتند، برای انجام اولويت

بنهدی و  در نهايهت رتبهه  . محاسهبه شهد   0(NIC)های غربال شده با استآاده از رابطه شش، ضريه اهميت نرمال شده 
 .دست آمده، صورت گرفتهای بهبندی معيارها و شاخصاولويت

(1)     
   

      
 

 نتايج و بحث

بنهدی شهده و در   شهاخص طبقهه   51معيار و  00معيشت پايدار روستايی در قاله چهار گروه معيار، عوام  مؤثر بر 
 . آمده است 0جدول 

های معيشت پايدار روستايی بر اساس دو مؤلآه درصد و درجهه  موقعيت هر يك از گروه معيارها، معيارها و شاخص
شود كه تمهام  ول نمودار قاب  پذيرش هستند مشاهده میبر اين اساس كه تنها عوام  واقع در ربع ا. اهميت آمده است

 (. 0شك  )باشند گروه معيارها در ربع اول قرار گرفته و همگی قاب  پذيرش می

های دوم و سوم قرار گرفته مدنی و شك  زمين در ربع -در مورد معيارها بايد بيان كرد كه معيارهای ساختار اداری
سهاير  . شهوند باشهند نيهز حهذف مهی    هايی كه زيرمجموعه اين دو معيار میشاخص شوند و به طبعو بنابراين حذف می

  (.3شك  )باشند معيارها در ربع اول قرار دارند و قاب  پذيرش می

دلي  قهرار گهرفتن در ربهع دوم    و اعتقادات مذهبی به های معيشت پايدار دو شاخص آداب و رسومدر ميان شاخص
-بنهدی و اولويهت  های موجود در ربع اول نمودار، برای انجام رتبهشدند و ساير شاخصنمودار، از فهرست نهايی حذف 

 (.1شك  )بندی نهايی مورد انتخاب قرار گرفتند 

كنند طبيعت خشن و ناهموار درآمد روستاييان را بيان می (0350)توكلی و همكاران كه اين موضوع در حالی است 
 .گرددقرار داده و باعث كاهش سطح معيشت روستاييان میتحت تأثير 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1- Normalized Importance Coefficient (NIC) 
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 های معيشت پايدار روستايیگروه معيارها، معيارها و شاخص . جدول 
 شاخص معيار گروه معيار شاخص معيار گروه معيار

 -اجتماعی
 فرهنگی

بهداشت و 
سالمت 
 جامعه

 مركز بهداشت-0

 -كالبدی
 زيربنايی

 تأسيسات زيربنايی

 انتقال نيروخطوب -0
 های انرژیحام -0 خانه بهداشت-0
 خطوب مخابراتی-3 نرخ مرگ و مير-3

آموزش و 
 دانش

 آب-1 نرخ باسوادی-0
 مدارس-0

 واحدهای مسكونی

 خانوارهای برخوردار از واحد مسكونی-0
 قدمت واحدهای مسكونی-0 مهدكودک-3

های منابع آموزش ارزش-1
 طبيعی

 استحكام واحدهای مسكونی-3

ساختار 
 جمعيتی

 معماری روستايی-1 تعداد جمعيت-0
 تركيه جمعيت-0

 خدمات رفاهی

 اينترنت-0
 پست-0 تحول جمعيت-3

 وساي  نقليه عمومی-3 بعد خانوار-1
 ها و سالن ورزشیزمين-1 مهاجرت به خارج-0
 هافروشگاه-0 مهاجرت به داخ -1

ساختار 
 فرهنگی

 تنوع قومی-0
 فناوری

 سيستم نوين آبياری-0
 كشاورزی صنعتی و نيمه صنعتی-0 غنای فرهنگی-0
 دامداری صنعتی و نيمه صنعتی-3 قدمت تاريخی-3
 آداب و رسوم-1

 های توسعهطرح

 طرح هادی-0
 های عمرانیطرح-0 اعتقادات مذهبی-0
 ایهای منطقهطرح-3 مشاركت عمومی-1

ساختار 
-اداری
 مدنی

 های ملیطرح-1 شورای روستايی-0
 المللیهای بينطرح-0 دهياری-0
 شركت تعاونی-3

 
-زيست
 محيطی

 شرايط اقليمی
 بارش-0

 دما-0 نهادهای مردمتشك -1
 اقليم آسايش-3 مشاركت محلی-0

 اقتصادی

درآمد و 
 هزينه
 

 درآمد خانوار-0

 مخاطرات محيطی

 لغزش و رانش-0
 سيالب-0 هزينه خانوار-0
 سالیخشك-3 قدرت خريد-3

 گرد و غبار-1 درصد افراد در زير خط فقر-1

 اشتغال

 پذيریفرسايش-0 نرخ اشتغال و بيكاری-0
 های فعالگس -1 نسبت اشتغال مردان به زنان-0

 شاغلين در كشاورزی-3
 آبی منابع

 چشمه-0
 رودخانه-0 شاغلين در دامداری-1
مديريت پسماند و  شاغلين در صنايع دستی-0

 زباله
 دفن زباله-0

 بازيافت زباله و پسماند-0 شاغلين در خدمات-1
 شاغلين در صنعت-7

 طبيعیتخريه منابع
 تخريه مردمی-0

 تخريه دولتی-0 شاغلين در مراكز دولتی-5

 مالكيت

 مالكيت حقيقی-0
 مديريت منابع طبيعی

 داریهای جنگ طرح-0
 های مرتعداریطرح-0 مالكيت حقوقی-0
 های حآاظتطرح-0 مالكيت عرفی-3

 هادارايی-1

 شك  زمين

 شيه-0

-كالبدی
 زيربنايی

 
 دسترسی

 ارتآاع-0 دسترسی به محورهای اصلی-0
 جهت-3 دسترسی آسآالته-0
 تنوع شك  زمين-1 دسترسی شوسه-3
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-بندی گروه معيارها، معيارها و شاخصبندی و اولويتدر نهايت، با مقايسه ضرايه اهميت نرمال شده، امكان رتبه

دست آمده، گروه معيار اقتصادی با دارابودن بهاالترين  براساس نتايج به. بر معيشت پايدار روستايی فراهم شدمؤثر های 
نهوروزی و حيهاتی   های اين نتايج با يافته(. 0جدول )ترين گروه معيار شناسايی شده است مهم( 335/1)اهميت ضريه 

-های اقتصادی و تنوع درآمد با پايداری معيشت رابطه مربهت و معنهی  كنند بين سازهمطابقت دارد كه بيان می (0351)

عوام  اقتصادی شهام  متوسهط درآمهد، نهرخ      (0350)بريمايی و همكاران پژوهش چنين مطابق هم. داری وجود دارد
دومهين گهروه   . داری با سطح معيشت پايهدار روسهتايی اسهت   ها دارای ارتباب مستقيم و معنیاشتغال و متوسط مالكيت

ايهن نتهايج بها    . كنهد ن گروه معيار تأكيد میباشد و اين موضوع بر اهميت ايفرهنگی می -معيار شام  عوام  اجتماعی
سهری  سهبه ايجهاد يهك    ،یبهداشت یهااحداث مدارس و پستكه عقيده دارند  (0110) 0اسميت و همكارانهای يافته

چنيين مطهابق  هم. باشدسو میشود، همدست شده و نهايتا  سبه بهبود معيشت مینييپا یمحل یسازمان یراب تقاضاها
بريمهايی و  كهه  درحهالی . داری با پايداری معيشت داردوضعيت مهاجرت همبستگی معنی (0351)نظر نوروزی و حياتی 

 -كالبهدی  مطابق نتهايج گهروه معيهار   . كنند جمعيت و بعد خانوار بر معيشت تأثيرگذار نيستندبيان می (0350)همكاران 
-بيان می (0110)اسميت و همكاران كه درحالی. در رتبه آخر قرار دارد( 015/1)زيربنايی با ضريه اهميت نرمال شده 

و  یتجهار  یهها تيطور كام  در فعالسازد تا بهیرا قادر م یها، برخجاده ژهيوبه ،یكيزيف یهارساختيز یبازسازكنند 
 . و بر وضعيت معيشت تأثير اساسی داردكرده  كوچك كمك یكنند و به توسعه بازارها شركت یخدمات

 
 نمودار اهميت گروه معيارهای معيشت پايدار روستايی . شکل 

 

                                                                                                                                                         
1- Smith et al  
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 درصد اهميت گروه معيارها

 زيست محيطی زيربنايی -كالبدی اقتصادی فرهنگی-اجتماعی



 9317 تابستان، 2، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      221

 

 
 نمودار اهميت معيارهای معيشت پايدار روستايی .3شکل 

 

 شده گروه معيارهای معيشت پايدار روستايیضرايه اهميت نرمال . جدول

 معيارگروه 

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 اولويت
گروه 

 معيار

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 اولويت

 -اجتماعی
 فرهنگی

11/30 50/7 010/0 053/1 0 
-كالبدی
 زيربنايی

50/00 50/1 155/0 015/1 1 

 0 335/1 551/0 11/5 01/31 اقتصادی
زيست 
 محيطی

07/07 50/1 505/0 001/1 3 

 

 گيرینتيجه

 پايهداری  بهر  اسهت  متنهاظر  آبخيزداری، و منابع طبيعی مديريت در اخص طوربه و توسعه فرآيند در پايداری مآهوم

 .اسهت  سهنجيده  هایاقدام و ريزیبرنامه گذاری،سياست مستلزم آن تحقق و فرهنگی و اجتماعی اكولوژيك، اقتصادی،
شود كه بتوان تمام آنچه مسلم است معيشت، زمانی پايدار می. الزمه رسيدن به توسعه پايدار تحقق معيشت پايدار است

 .ريزی و مديريت شوندبا آن را شناسايی كرد تا تالش شود در بهترين حالت ممكن برنامهمؤثر های عوام  و جنبه
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 درصد اهميت معيارها

 ساختار فرهنگی ساختارجمعيتی آموزش و مهارت بهداشت و سالمت جامعه
 مالكيت اشتغال درآمد و هزينه مدنی -ساختار اداری

 خدمات رفاهی واحدهای مسكونی تاسيسات زيربنايی دسترسی
 مخاطرات محيطی شرايط اقليمی طرح های توسعه فناوری
 مديريت منابع طبيعی تخريه منابع طبيعی مديريت پسماند و زباله منابع آبی
 شك  زمين
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 های معيشت پايدار روستايینمودار اهميت شاخص .4 شکل
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 درصد اهميت شاخص

 نرخ مرگ و مير خانه بهداشت مركز بهداشت
 مهدكودک مدارس نرخ باسوادی
 تركيه جمعيت تعداد جمعيت آموزش ارزش های منابع طبيعی
 مهاجرت به  خارج بعد خانوار تحول جمعيت
 غنای فرهنگی تنوع قومی مهاجرت به داخ 
 اعتقادات مذهبی آداب و رسوم قدمت تاريخی
 مشاركت عمومی

 قدرت خريد هزينه خانوار درآمد خانوار
 نسبت اشتغال مردان به زنان نرخ اشتغال و بيكاری درصد افراد در زير خط فقر
 شاغلين در صنايع دستی شاغلين در دامداری شاغلين در كشاورزی
 شاغلين در مراكز دولتی شاغلين در صنعت شاغلين در خدمات
 مالكيت عرفی مالكيت حقوقی مالكيت حقيقی
 دسترسی آسآالته دسترسی به محورهای اصلی دارايی ها
 حام  های انرژی خطوب انتقال نيرو دسترسی شوسه
 درصد خانوارهای برخوردار از واحد مسكونی آب خطوب مخابراتی
 معماری روستايی استحكام واحدهای مسكونی قدمت واحدهای مسكونی
 وساي  نقليه عمومی پست اينترنت
 سيستم نوين آبياری فروشگاهها زمين ها وسالن ورزشی
 طرح هادی دامداری  صنعتی و نيمه صنعتی كشاورزی صنعتی و نيمه صنعتی
 طرح های ملی طرح های منطقه ای طرح های عمرانی
 دما بارش طرح های بين المللی
 سيالب لغزش و رانش اقليم آسايش
 فرسايش پذيری گرد و غبار خشكسالی
 رودخانه چشمه گس  های فعال
 تخريه مردمی بازيافت زباله و پسماند دفن زباله
 طرح های مرتع داری طرح های جنگلداری تخريه دولتی
 طرح های حآاظت
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 ضرايه اهميت نرمال شده معيارهای معيشت پايدار روستايی .3جدول 

 معيار

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 معيار اولويت

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

 ضريب

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 اولويت

بهداشت و سالمت 
 جامعه

 7 100/1 070/0 01/7 05/31 خدمات رفاهی 1 113/1 731/0 07/5 15/33

 01 105/1 001/0 31/0 50/00 فناوری 1 100/1 355/0 73/7 50/31 آموزش و دانش
 01 110/1 511/0 7 05 های توسعهطرح 00 110/1 710/0 11/1 01/01 ساختار جمعيتی
 5 101/1 017/0 31/7 10/05 شرايط اقليمی 00 130/1 357/0 50/0 11/03 ساختار فرهنگی

 0 170/1 000/3 50/5 07/30 درآمد و هزينه
مخاطرات 
 محيطی

10/05 31/7 110/0 135/1 01 

 0 171/1 115/3 10/1 50/00 منابع آبی 3 115/1 551/0 11/5 01/31 اشتغال

 0 110/1 100/0 01/5 31/30 مالكيت
مديريت پسماند 

 و زباله
07/30 11/5 511/0 113/1 00 

 7 100/1 070/0 01/7 05/31 دسترسی
تخريه منابع 
 طبيعی

07/07 50/1 070/0 100/1 7 

 03 135/1 171/0 05/7 07/03 تأسيسات زيربنايی
مديريت منابع 

 طبيعی
05/31 01/7 110/0 115/1 5 

  7 100/1 070/0 01/7 05/31 واحدهای مسكونی

 

 های معيشت پايدار روستايیضرايه اهميت نرمال شده شاخص .4جدول 

 شاخص

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 شاخص اولويت

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه 

اهميت 

نهايی 

 معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 اولويت

 01 1113/1 015/0 10/7 05/31 بهداشتمركز 
تركيه 
 جمعيت

11/03 50/0 111/0 1135/1 00 

 5 1117/1 355/0 73/7 50/31 خانه بهداشت
تحول 
 جمعيت

11/03 50/0 111/0 1135/1 00 

 01 1101/1 710/0 11/1 01/01 بعد خانوار 00 1100/1 511/0 50/1 07/07 نرخ مرگ و مير

 01 1100/1 511/0 7 05 نرخ باسوادی
مهجرت 
 به خارج

70/05 05/7 110/0 1105/1 03 

 5 1117/1 351/0 73/7 50/31 مدارس
مهاجرت 
 به داخ 

01/01 11/1 71/0 1101/1 01 

 00 1111/1 111/0 50/0 31/01 مهد كودک
تنوع 
 قومی

50/00 73/0 303/0 1137/1 03 

های منابع آموزش ارزش
 طبيعی

10/05 31/7 071/0 1110/1 00 
غنای 
 فرهنگی

07/07 50/1 511/0 1100/1 00 

 05 1111/1 071/0 07/1 01/00 تعداد جمعيت
قدمت 
 تاريخی

10/00 31/0 001/0 1130/1 00 
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 های معيشت پايدار روستايیضرايه اهميت نرمال شده شاخص .4ادامه جدول 

 شاخص

درصد 

اهميت 

 معيار

درجه اهميت 

 نهايی معيار
ضريب 

 اهميت

ضريب 

اهميت 

نرمااليز 

 شده

 شاخص اولويت
درصد 

اهميت 

 معيار

درجه اهميت 

 نهايی معيار

ضريب 

 اهميت

ضريب اهميت 

 نرمااليز شده
 اولويت

 1 1171/1 100/0 01/5 31/30 وساي  نقليه عمومی 01 1101/1 711/0 11/1 01/01 مشاركت عمومی

 0 1151/1 571/0 11/5 01/31 درآمد خانوار
ها و سالن زمين

 ورزش
10/05 31/7 015/0 1110/1 00 

 01 1100/1 511/0 7 05 هافروشگاه 0 1150/1 511/0 10/5 50/33 هزينه خانوار
 03 1105/1 110/0 05/7 73/05 سيستم نوين آبياری 00 1110/1 05/0 73/7 31/05 قدرت خريد

درصد افراد زير خط 
 فقر

73/30 01/7 000/0 1113/1 01 
كشاورزی صنعتی و 

 صنعتینيمه 
73/05 05/7 110/0 1105/1 03 

نرخ اشتغال و 
 بيكاری

31/30 01/5 100/0 1171/1 1 
دامداری صنعتی و 
 نيمه صنعتی

05/31 10/7 015/0 1113/1 01 

نسبت اشتغال مردان 
 به زنان

 01 1113/1 015/0 10/7 05/31 طرح هادی 00 1100/1 511/0 50/1 07/07

شاغلين در 
 كشاورزی

 03 1105/1 113/0 05/7 73/05 های عمرانیطرح 00 1110/1 050/0 73/7 31/05

 01 1100/1 511/0 7 05 ایهای منطقهطرح 01 1113/1 015/0 10/7 05/31 شاغلين در دامداری
شاغلين در صنايع 

 دستی
 03 1105/1 113/0 05/7 73/05 های ملیطرح 05 1117/1 1100 10/1 50/00

شاغلين در در 
 خدمات

 03 1105/1 113/0 05/7 73/05 المللیهای بينطرح 00 1100/1 511/0 50/1 07/07

 3 1151/1 505/0 10/5 50/33 بارش 01 1100/1 511/0 7 05 شاغلين در صنعت
شاغلين در مراكز 

 دولتی
 00 1110/1 015/0 31/7 10/05 دما 03 1105/1 110/0 05/7 73/05

 05 1117/1 115/0 11/1 50/00 اقليم آسايش 7 1170/1 001/0 50/7 73/30 مالكيت حقيقی
 05 1117/1 115/0 11/1 50/00 لغزش و رانش 01 1101/1 710/0 11/1 01/01 مالكيت حقوقی
 01 1100/1 511/0 7 05 سيالب 00 1110/1 050/0 73/7 31/05 مالكيت عرفی

 1 1171/1 100/0 01/5 31/30 خشكسالی 0 1150/1 505/0 10/5 50/33 هادارايی
دسترسی به 
 محورهای اصلی

 01 1110/1 155/0 01/1 31/01 گرد و غبار 7 1170/1 001/0 50/7 73/30

 07 1115/1 713/0 11/1 01/01 فرسايش پذيری 01 1113/1 015/0 10/7 05/31 دسترسی آسآالت
 01 1131/1 017/0 31/0 11/03 های فعالگس  05 1117/1 115/0 11/1 50/00 دسترسی شوسه

 0 1171/1 731/0 07/5 15/33 چشمه 7 1170/1 001/0 50/7 73/30 انتقال نيرو خطوب
 3 1151/1 510/0 11/5 50/33 رودخانه 1 1171/1 100/0 01/5 31/30 های انرژیحام 

 01 1101/1 711/0 11/1 01/01 دفن زباله 5 1111/1 070/0 01/7 05/31 خطوب مخابراتی

 1 1177/1 731/0 07/5 15/33 آب
بازيافت زباله و 

 پسماند
01/00 07/1 075/0 1111/1 05 

برخوردار خانوارهای
 از واحدمسكونی

 03 1105/1 113/0 05/7 73/05 تخريه مردمی 7 1170/1 001/0 50/7 73/30

قدمت واحدهای 
 مسكونی

 01 1100/1 511/0 7 05 تخريه دولتی 01 1100/1 511/0 7 05

استحكام واحدهای 
 مسكونی

 5 1111/1 071/0 01/7 05/31 داریهای جنگ طرح 00 1110/1 017/0 31/7 10/05

 00 1110/1 017/0 31/7 10/05 داریهای مرتعطرح 01 1110/1 111/0 01/1 31/01 معماری روستايی
 03 1105/1 113/0 05/7 73/05 های حآاظتطرح 05 1117/1 115/0 11/1 50/00 اينترنت
  00 1110/1 050/0 73/7 31/05 پست
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ريزان معيشت روستايی باشد تها در جههت افهزايش    گشای فعاليت برنامهتواند راهنتايج حاص  از پژوهش حاضر می
. زندگی و معيشت روستاييان تحت تأثير عوام  و فاكتورههای مختلآهی قهرار دارد   . سطح زندگی روستاييان گام بردارند

تی بين خانوارهای يك روستا سبه تآاوت در معيشت سهاكنان شهده   تآاوت بين اين عوام  در روستاهای مختلف و ح
نتايج پژوهش حاضر نيز بهر اهميهت   . باشداقتصاد روستاييان از اركان اساسی در زندگی و معيشت روستاييان می. است

ريهزی  رنامهبنابراين اولين گام جهت رسيدن به معيشت پايدار در روستاها ب. هرچه بيشتر معيارهای اقتصادی تأكيد دارد
ههر روسهتا متناسهه بها شهرايط و منهابع       . باشدها میجهت توسعه معيارهای اقتصادی از جمله درآمد، اشتغال و دارايی

ريزی و مهديريت صهحيح و اصهولی    با برنامه. موجود در آن پتانسي  خاصی جهت ايجاد و توسعه مشاغ  متآاوتی دارد
عنوان مرال ممكن اسهت در يهك روسهتا    به. شتغال روستاييان را فراهم كردتوان از توان روستاها بهره برد و زمينه امی

-های درختی با ارزش اقتصادی و همتوان با كشت گونهخاک حاصلخيز و اقليم مناسه وجود داشته باشد درنتيجه می

تهوان در  مهی . زايهی را فهراهم كهرد   چنين كشت گياهان دارويی متناسه با آن منطقه زمينهه كسهه درآمهد و اشهتغال    
-های تعاونی وكارگهاه جا را شناسايی كرد و با ايجاد شركتروستاهای هر منطقه يا شهرستان صنايع دستی مختص آن

ايجاد اشتغال سبه افزايش درآمد و نهايتا  افزايش . ها كمك كردهای آموزشی و اشتغال به گسترش توليد و فروش آن
از ديگر معيارهای اصلی در معيشت روسهتاييان  . شودت پايدار هموار میشود و راه رسيدن به معيشهای افراد میدارايی

برنهد و محصهوالت   منابع آبی است كه عالوه بر استآاده روزمره، افراد از آن برای كشاورزی و باغداری نيهز بههره مهی   
شهود،  وراكی مهی های خكند و به اين ترتيه باعث كاهش هزينهحاص  هم تا حدودی نياز غذايی روستاييان را رفع می

آبی نه تنهها سهبه كهاهش توليهدات كشهاورزی در      اما بحران كم. شودهم با فروش محصوالت سبه كسه درآمد می
از . رو كرده استبهبسياری از روستاها شده است بلكه در برخی مناطق رفع نياز آبی روزمره افراد را نيز با محدوديت رو

های ديم بومی هر منطقه اشاره كهرد كهه ههم نيهاز بهه منهابع آب       گونه توان به كاشتراهكارهای ح  اين مشك  می
 .شوندمحدود دارند و هم سبه درآمدزايی و بهبود معيشت روستاييان می

 منابع

انتخهاب اسهتراتژی بهينهه    . 0350. و اصهغری سراسهكانرود، ص  . ، عزيزپور، ف.، جالليان، ح.اصغری سراسكانرود، ص
بخهش  : مطالعهه مهوردی  ) SWOT-TOPSISسالی با استآاده از مدل تركيبهی  معيشت پايدار در مواجهه با خشك

 .303-335(: 00) 01فصلنامه فضای جغرافيايی، (. مركزی شهرستان هشترود

-ثر بر معيشت خانوار در سكونتتحلي  عوام  جغرافيايی مؤ. 0350. و محمدزاده، م. ا. ، رئيسی.، راستی، ه.بريمانی، ف

 .50-51(: 05) 1ای، منطقه -جغرافيا و آمايش شهری. شهرستان قصرقند: های روستايی موردشناسیگاه

روسهتاهای  : بررسهی مهوردی  )تحلي  عوام  مؤثر بر معيشت روسهتايی  . 0350. نيا، غو فاض . ، احمدی، ش.توكلی، م
 .13-50(: 05) 01پژوهشی،  -نشريه علمی(. سردشتشهرستان 

روسهتايی برغهان،   : مطالعهه مهوردی  )تأثير گردشگری بر معيشت پايهدار روسهتايی   . 0351. و احمدی، ش. پور، مجمعه
 .33-13(: 0) 0های روستايی، ، پژوهش(شهرستان ساوجبالغ
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های معيشتی در منهاطق روسهتايی بها    سنجش سطح دارايی. 0350. فرد، او شكوری. ، صادقلو، ب.، حسجاسی قيداری
(: 0) 0ريزی روستايی، مجله پژوهش و برنامه(. روستاهای شهرستان تايباد: مطالعه موردی) رويكرد معيشت پايدار 

001-057. 

نقش مهاجرت فصلی نيروی كار در معيشت خانوارههای  . 0351. و ويسی، ف. ، م، پورطاهری.ر.، رضوانی، م.سلمانی، م
 .000-007: 77های جغرافيای انسانی، پژوهش(. استان كردستان -شهرستان سروآباد: مطالعه موردی)روستايی 
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Abstract 
In achieving sustainable livelihoods in rural areas, the need for accurate and 

complete identification of factors affecting the process of formation and 

development of rural areas is necessary. In this regard, identification and 

evaluation of criteria and indicators of sustainable rural livelihoods can be 

promising. In this study, it has been tried to identify and evaluate the criteria and 

indicators of rural sustainable livelihood in the country through a comprehensive 

review of the library resources and existing records. For this purpose, factors 

influencing rural sustainable livelihood were formulated in the form of a group of 

criteria, and indicators for each criterion. In the next step by using the Delphi 

method and using normalized importance coefficient, the indices were screened. 

Based on the results, the economic criterion group with the highest Normalized 

Importance coefficient (0.338) was identified as the most important criterion group. 

Two income and cost and water resources criteria with normalized importance 

coefficient 0.720 and 0.070 are more important than the other criteria, and then the 

employment and health of the society criteria are at the next levels. Among the 

indicators of sustainable livelihoods, household income index is ranked first with 

the normalized importance coefficient 0.0084. And two indicators of assets and 

household expenses are ranked second with the same importance coefficient 

(0.0081). 
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