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 چکيده     

اقتصاد روساتاها را باه  21و تحوالت اقتصادی قرن رشد جمعيت، تغييرات فناوری اطالعات، تغييرات اقليمی، تغييرات كمی و كيفی آب 

هاای ها مساتلزم شاناخت ورفيات پوياايی بخششدت تحت تأرير قرار داده است  مديريت اقتصاد روستايی در برابر ايژ تحوالت و شاو 

اروميه انجام شده است با هدف ارزيابی ورفيت پايداری اقتصاد روستاهای بخش مركزی  1398تشکيل دهنده آن است  ايژ تحقي  در سال 

باشد از روش جمع آوری اطالعات اسنادی و ميدانی استفاده شده است  جامعاه تحليلی می -و از آنجا كه تحقي  حاضر يک تحقي  توصيفی

صاورت گيری نياز بكوكران انتخاب گرديد  روش نموناه فرمول طري  از نفر به عنوان نمونه 385بوده كه از آن  خانوار 9305 آماری تحقي 

ها پرسشنامه بر اساس متغيرهای )اقتصاد كشاورزی، خادمات و صانعت( در قالاب طياف آوری دادهتصادفی ساده انجام شده است  ابزار جمع

اند كاه باه ناوعی هايی در بخش خدمات و صنعت در پويايی اقتصاد روستايی نقش داشتهدهد كه؛ فعاليتليکرت بوده است  نتايج نشان می

اند  گردشگری و طبيعت گردی در بخش خدمات، صنايع دستی و چرم و مبلمان در بخاش صانعت باه شادت باه اورزی بودهوابسته به كش

ها بخش توليد، هزينه و تنوع شود  در ايژ فعاليتهای كشاورزی و دامی وابسته است كه از نرر مردم موجب پويايی اقتصاد روستا میفعاليت

اد روستا به خود اختصا  داده است كه در صورت توجه به آنها پايداری اقتصاد روستا در منطقه تضاميژ توليد سهم بزرگی در پايداری اقتص

 يابد  می
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 مقدمه

ز ابتدای قرن بيست و يکم، نگاه توسعه پايدار صرفاً توجه به ا

 دريچاه اقتصاادیمحيطی نيست، بلکاه مباحا   -ابعاد زيست 

جديدی را در رسيدن به توسعه پايادار بارای ماا گشاوده اسات  

به عنوان يک جز  اساسی از توسعه پايدار مورد  قتصادیپايداری ا

   اقتصاادريزان قرار گرفته اساتتوجه ويژه سياستمداران و برنامه

 گفتاه مصارف و توزيع ليد،تو فرآيند به خود كالسيک در تعريف

 از روساتايی در اقتصاد  است ديگری مکمل يک هر كه شود،می

 ماالی، اجتمااعی، جغرافياايی، اقتصاادی، طبيعی، مختلف عوامل

اسات،  ماررر روساتايی منطقه يک وضع در كه صنعتی و تجاری

 رواباط چگاونگی باه ( و1398شود )رحمانی و تقيلاو،  می بح 

سارمايه  و توليدكننده شامل توليد عوامل  دارد اشاره توليد عوامل

 بنادیچگونگی تركيب  باشدمی( فناوری مالی، اعتبار زميژ، آب،)

 باا هماراه و تعيايژ را وری و پاياداریبهاره ميازان عوامل، ايژ

 اقتصاد نرام پايداری كننده،مصرف و توليدكننده ارتباط چگونگی

 نراام ياک پاياداری بارای  دهادمی قارار تاأرير تحت را محلی

و  1محيطی )ميدمور شرايط با آن حياتی عناصر سازگاری توليدی،

هاای های زيست محيطای، بحرانبحران ( نرير2000همکاران، 

رود و ربات آنهاا اقتصادی و غيره يک ويژگی حياتی به شمار می

  از نمايااددر روسااتاها شاااخص پايااداری روسااتاها را تعياايژ می

هاا، درآمادهای مشااغل عالياتآنجايی كه به لحاظ محدوديت ف

دهد، ايجاد انواع فعالياتروستايی كفاف زندگی روستاييان را نمی

های موجود آنهاا، های گردشگری در روستاها با توجه به ورفيت

تواند در باه وجاود آوردن مشااغل مختلاف و ايجااد اقتصااد می

تلفيقی در نواحی روستايی، ضعف درآمدی حاكم بر ايژ فضاهای 

هاای كساب درآماد بيشاتر در ا بر طرف نموده و زمينهزيستی ر

  از (1391لنگارودی و حيادری،  مطيعایروستاها را ايجاد نمايد )

                                                                                           
1 - Midmore 

 اياران، روساتاهای از بساياری اقتصاد حاور حال سوی ديگر در

 باا و شاده نهااده بناا سنتی هایبرداری بهره و كشاورزی برپايه

 اقتصاادی توساعه عمادتاً و توساعه به دستيابی در بسياری موانع

  بناابرايژ پاياداری اقتصاادی روساتا (1387 ،ازكياا)است  مواجه

( و از ايژ ديدگاه 2019، 2پايداری روستاها را به همراه دارد )شف

  مطالعه ورفيت پويايی آن دارای اهميت است 

 اقتصااد هاای لياتفعا هماه شاامل روساتايی نرام اقتصااد

 امااا اساات، روسااتايی مناااط  در كشاااورزی غياار و كشاااورزی

 اياران روستاهای اغلب در اقتصادی فعاليت تريژ مهم كشاورزی

بااا وجااود اينکااه سااهم بخااش (  1380 ابااری، حسااينی)اساات 

 كشاورزی از اشتغال و درآمد ملی چندان زياد نيست، اماا بخاش

 ايجااد جمعيات، مصارفی نيازهاای تاأميژ بار هعالو كشاورزی

 خانوارهای اقتصاد در اساسی نقش غيره و درآمد افزايش اشتغال،

، 3رشد جمعيت، تغييرات فناوری اطالعات )گريماز  دارد روستايی

( و تغييرات كمی و كيفای 2019، 4(، تغييرات اقليمی )تانگ2003

ی قارن ( و تحوالت اقتصاد2018، 5منابع زيست محيطی )مورن

اقتصاد روستاها را به شدت تحت تأرير قرار داده است و آن را  21

های فراوانی روبرو كرده است  مديريت اقتصاد روساتايی با شو 

ها مستلزم شناخت ورفيت پوياايی در برابر ايژ تحوالت و شو 

 های تشکيل دهنده آن است بخش

بخش مركزی شهرستان اروميه از مناط  بسايار حسااس در 

ابر تحوالت زيست محيطی و انسانی است  كااهش ساطم آب بر

درياچه اروميه شرايط اكولوژيکی ايژ منطقاه را ناپايادار سااخته 

است  تخليه بيش از ورفيت منابع آب زيرزمينی و عقاب نشاينی 

سطم آب زير زمينی منجر به نفوک آب كف درياچه اروميه به ايژ 

                                                                                           
2 -Schiff 

3 -Grimes 

4 -Tong 

5 -Morén 
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ده است  همچنيژ آبخوان شده و كيفيت آن را به شدت كاهش دا

افزايش رشد جمعيت شهر اروميه و تخصيص آب رودخاناه شاهر 

چای )منابع آب سطحی منطقه( به آب شارب شاهری و صانايع 

شهری منجر باه كااهش حا  آباه كشااورزی شاده و اقتصااد 

كشاورزی روستايی را در ايژ منطقه در معر  تحاوالت شاديد 

ر ارومياه باه قرار داده است  از سوی ديگر پيشرفت فيزيکی شاه

مناط  كشاورزی و تحوالت گردشگری ويالباغ، ايژ روساتاها را 

در آستانه تغيير قرار داده است  از آنجايی كه روستائيان با شرايط 

اقتصادی جديد آشانايی الزم را ندارناد، اياژ شارايط ناپاياداری 

نمايند  بار اسااس اقتصاد كشاورزی را در ايژ روستاها تشديد می

ر ايژ تحقي  هدف آن است كاه ورفيات پوياايی ايژ مسائل، د

نرام اقتصاد روستايی را برای برنامه ريازی در راساتای پاياداری 

 اقتصاد روستاها مورد ارزيابی قرار دهد 

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

بخش كشاورزی و صنايع وابسته  اقتصاد روستايی به توليد در

دستی، سااخت  به آن، بخش غير كشاورزی شامل معادن، صنايع

 1)هاگبلياد و ساز، تجارت، حمل و نقل، خدمات دولتی و شخصی

شود، كه موجاب درآمادزايی بارای می( گفته 2010و همکاران، 

 شود  امروزه پايداری اقتصاد روستا عالوه برساكنان روستايی می

كيفيت و كميت توليد، وابسته به غلبه بر مکانيسم بازار است كاه 

كاه اياژ مکانسايم  كناد و روشاژ اساتیها را تعيايژ ماقيمت

محيطی را تحات تاأرير قارار مای پارامترهای اجتماعی و زيست

های پايادار، دسترسای باه توسعه شيوه دهد  بديژ منرور، جهت

اطالعات بازار )قدرت چانه زنی( در تمام پارامترهاای اقتصاادی، 

بنادی اقتصااد  راهبرد اصلی برقراری روابط متعاادل در تركياب

اقتصااد پايادار، اقتصاادی  (2000، 2)ميدمور و وايتکار ستروستا

است كه فرايند توليد و درآمدزايی آن در تمام فصاول و شارايط، 

                                                                                           
1 - Haggblade 

2 - Midmore & Whittaker 

  به صورت مستمر جريان يابد 

 قيمات رباات تولياد، الزمه استمرار اقتصاد روساتايی، تناوع

 عوامال برابار در مقاومت و كنترل توليد، مداوم رشد محصوالت،

محصاوالت  تولياد چگاونگی و ناوع از آگااهی و طبيعی مخرب

 درآمادزايی های روش تنوع  است (2010و همکاران،  3)سانتوس

 كااهش هاای مکانيسام سااير به كه كسانی برای سال تمام در

و  4)النجاو  ندارناد دسترسای بيمه و انداز پس همچون خطرات

 قارار ها آن اختيار در را الزم توانمندی و قدرت (،2001هکاران، 

 دولت مردم، توسط كه الزم اعتبارات به مداوم دسترسی  دهدمی

-بهره افزايش به منجر شود،می فراهم دولتی غير هایسازمان و

 حاال در كشاورهای در روساتاييان زنادگی استانداردهای و وری

تناوع بخشای در اقتصااد  ( 2006، 5اسات )اسابورن شده توسعه

 شود:روستايی در سه بخش انجام می

 ی و اقتصاد روستايیكشاورز -

هااای مختلفاای در حالاات كلاای اقتصاااد كشاااورزی از بخش

زراعات  -1(: 1397اند از)رحماانی، تشکيل شده است كه عبارت

های اقتصادی را باه خاود اختصاا  كه بخش مهمی از فعاليت

بارداری از كاشات گياهاان يکسااله دهد كه باه منراور بهرهمی

ش كشت درختان مياوه باغداری كه ايژ بخ -2گيرد  صورت می

باارداری از بهره -3شااود  باارداری از آنهااا را شااامل میو بهره

 دامداری -4ها و علفزارها و جنگل

 صنعت و اقتصاد روستايی -

 شارايط باا متناساب صانايع را روساتايی در حقيقت صانايع

 تعرياف روساتاها زيربناايی جغرافيايی، اقليمی، توليدی، جمعيتی،

 منااط  در دساتی و كوچاک تبديلی ايعصن قالب در كه كندمی

 مکمال عناوان باه تواننادمی و دارناد اساتقرار قابليت روستايی

 محصااوالت فاارآوری و تبااديل زمينااه كشاااورزی، هااایفعاليت

                                                                                           
3 - Santos 

4 - Lanjouw 

5 - Osborne 
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 اقتصاد ساختژ متنوع با آن بر عالوه و نمايند فراهم را كشاورزی

 و شرايط  كنند كمک روستاييان و كشاورزان به درآمدش منابع و

 زنادگی با مقايسه در روستا در زندگی تا سازند فراهم را اناتیامک

 بارای كامال اشاتغال و شاود برخاوردار نسابی مزيت از شهرها

 شاامل روساتايی صانايع اسااس اياژ حاصل شود بر روستاييان

باشاند )رحماانی و  برخوردار زير خصوصيات از كه است صنايعی

 ( 1398تقيلو، 

 خدمات و اقتصاد روستايی -

توانناد نقاش مهمای در ت روساتايی در ناوع خاود میخدما

اقتصاد روستايی و همچنيژ اقتصاد كشور داشاته باشاند، اماا در 

بيژ ايژ خدمات برخی اهميت بااليی نسابت باه ديگار خادمات 

روستايی دارناد  يکای از اياژ ماوارد بازرگاانی، حمال و نقال و 

 ياک رد اقتصاادی توسعه به نيل برای باشد  امروزهارتباطات می

 ايفاا حيااتی نقاش ارتبااطی هایجغرافياايی، زيرسااخت فضای

 كشااورزی، قبيال از اقتصادی هایفعاليت كه طوری به  كندمی

 توساعه فرآيناد در خاود نقاش برای ايفاای گردشگری و صنعت

 اياژ در كاه باشدمی مناسب هایساخت زير به دسترسی نيازمند

 از يکای وانعنا باه نقل و بخش حمل زيرساختی تأسيسات بيژ

 فضااهای اقتصاادی و اجتمااعی توسعه در عامل دارتريژاولويت

 ها،ايااده و جريااان كاالهااا در ساازايی بااه نقااش جغرافيااای

 كوچک صنايع توسعه و توليدی و رفاهی خدمات و گذاریسرمايه

   گيردمی برعهده آن نراير و

آن مطالعاات  در زمينه اقتصاد روساتايی و تناوع بخشای باه

پذيرفته است كه از آن  كشور صورتو خارج از داخل  در بسياری

( 2021) و همکاران 1چژ موارد اشاره كرد:ايژ جمله می توان به 

مطالعاه  کيارا باه عناوان  یدسات عيصنا یاياحدر مطالعه ای، 

دهاد تاا نشاان دهاد كاه یمورد استفاده قرار م ی در چيژمورد

شامل  يیروستا یعنوان توسعه اقتصاد به یفرهنگ را يچگونه م

                                                                                           
1-  Chen 

  ها و تعامالت مختلف قدرت استیريدرگ

 یهاااتياافعال ژيرابطااه باا( 2021) و همکاااران 2دونوگااوی

 ژيا  اكردناد یآب رودخانه را بررسا تيفيو ك يیروستا یاقتصاد

 ،یمربوط باه كشااورز یمکان یهااز مجموعه داده یمقاله تعداد

 یبررسا یرا بارا یو صانعت یمسکون یهاتي، فعالژيزم یكاربر

 بيامناابع آب ترك یکياكولوژ تيفيبر ك یعمده اقتصاد اتتأرير

  كرده است

( در تحقي  خاود در ايااالت متحاده آمريکاا 2019) 3هنری 

 شهرها-روستا نکهيبر ا یمبن جيبرخالف تصور رامعتقد است كه 

ستون فقرات اقتصااد را  ديتول ،وابسته هستند یبه كشاورز شتريب

اقادامات  يی نيازمنادكل اقتصاد روساتاپايداری دهد  یم ليتشک

 باشد می یاقتصاد هایتيفعال نرير یگريد

(، رابطه بيژ رشد اقتصاادی و آب را 2019) و همکاران 4هااو

عوامال نشاان داد كاه بايژ  مطالعه ژدر چيژ بررسی نمودند  اي

، بااز تيجمع اسي، مقیاز جمله ساختار صنعت ی،اجتماع-یاقتصاد

 رابطه وجود دارد آب  یمنابع محل زانيبودن تجارت و م

دولات  یهااستينقش س( در تحقي  2017) و همکاران 5وو 

 ی به ايژ نتيجاه اشااره داشاتند كاه؛مل ینوآور ستميدر سچيژ 

یروستاها را فراهم م یتأرير مثبت بر رشد اقتصاد یقو یبانيشتپ

متفااوت  ژيچ یو داخل یرابطه مثبت در مناط  ساحل ژيكند و ا

كاار و  یروياتحار  ن یتأرير مثبت در ساطوس بااال زيرااست  

، ژيدر چا يیمناط  روساتا یبرا ژهيو توسعه، به و  يتحق نهيهز

 تر است یقو

انگلساتان  7، در همپشااير(2005)ديگاران  و 6بارو  هيلژ 

های كشاورزی به طاور در سی سال اخير، فعاليتنشان دادند كه 

                                                                                           
2-  Donoghue 

3 -Henry 

4 - Hao 

5  - Wu 

6- Huylenbroeck 

7- Hampshire 
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آن روی موضوعات ديگر  مستقيم با غذا در ارتباط نبوده و تمركز

كار،  اندازهای گردشگری،و توليد كاالهای غيرتجاری مانند چشم

اياژ موضاوع در كه ه است  روستايی و جز آن بوداقتصاد توسع  

با  (2010) و ديگران 1جيژ  همچنيژ اروپا موضوعی فراگير است

مطالعه وضعيت توليادات غاذايی و كيفيات آن در كشاور چايژ 

دريافتند كه برای تقويت امنيت غذايی و استاندارد نمودن كيفيت 

  های كشاورزی را توسعه دهند آن بايد تعاونی

به بررسای نقاش تناوع فعاليات( 1397) حاجيان و همکاران

آوری خانوارهاااااااای در تااااااااب اقتصاااااااادی هاااااااای

اند و باه اياژ نتيجاه پرداختهشهرستان چناران  روستايی كشاورز

آوری موجب افزايش تااب اقتصادی هایتنوع فعاليترسيدند كه 

   گرديده است روستايی خانوارهای كشاورز

دهااد كااه نتااايج بررساای تحقيقااات انجااام شااده نشااان می

های اقتصادی روستا در خصاو  ماوارد ماوردی مانناد ورفيت

گردشگری و غيره مورد بررسای قارار گرفتاه و كمتار بصاورت 

سيستمی ارزيابی شده است  در ايژ تحقي  ورفيت اقتصاد روستا 

ابرايژ شود  بنهای مختلف توامان با همديگر ارزيابی میدر بخش

شناساای ايااژ در ايااژ تحقياا  نيااز بااا الهااام از مفاااهيم و روش

تحقيقات، ورفيت پاياداری اقتصااد روساتاهای بخاش مركازی 

 شود اروميه را مورد بررسی قرار داده می

در تحقياا  خااود در  1398عزيزپااور و ديگااران در سااال 

در  خصااو  اقتصاااد روسااتايی بااه ايااژ نتيجااه رساايدند كااه

اجرای هدفمندی يارانه با پيامدهايی مانند  ی،روستاي اقتصاد حوزه

های از های هزينه كرد خانوار و افزايش حجم پرداختتعدد رديف

تقوياات بنيااه درآماادی »روسااتا،  اقتصاااد پاايش برقاارار در

برپاايی و تشاديد شاکاف مياان توليادگران و ، روساتايی خانوار

دگارش الگاوی كساب و مصارف راروت  روساتايی، خانوارهای

روساااتا، ايجااااد تکاناااه در جرياااان سااارمايه  اقتصااااد در

                                                                                           
1 - Jin 

روساتا و شاهر و تشاديد روناد فرامحلای شادن و  اقتصااد ميان

همراه بوده كه درنهايات باه ساه  روستايی اقتصاد سياسی شدن

دگرگونی نرام توليد ، روستاييان مقوله كالن تغيير هزينه و درآمد

و رشااد ريسااک پااذيری  روسااتايی اقتصاااد و مصاارف رااروت در

 .منجر شده است روستايی داقتصا در

در تحقي  خود به ايژ نتاايج  1397تقيلو و همکاران در سال 

كه اوال درآمدزايی از طري  گردشگری، بيشتر در بخاش  رسيدند

خدمات گردشگری بوده و در زمينه توليدات كشاورزی و صانايع 

دستی توفيا  چنادانی نداشاته اسات و همچنايژ طبا  نتاايج 

ردشاگران ارارات زيسات محيطای شود كه وجود گمشخص می

  .بااليی بر روستاهای هدف گردشگری گذاشته است

در تحقيقی به ايژ نتيجه  1397محمدی و همکاران در سال 

 مطلاوب اسات و نسبتاً روستايی اقتصاد وضعيتدست يافتند كه 

ICTs  (  در ميان چهاار %77رير مثبت و معناداری بر آن دارد )أت

رير قابلياتأری، اطالع رسانی و فنی( تا)مالی، رفتا ICTs قابليت

(  بنابرايژ باا توجاه 84/0هاست )های مالی بيش از ساير قابليت

 ICTs هایتوان اکعان نمود كه قابليتبه نتايج بدست آمده می

 .است روستايی و معيشت جوامع روستايی اقتصاد ساز بهبودزمينه

ان در تحقي  خاود باا عناو 1398فزونی و همکاران در سال 

 نتاايجباه اياژ  روساتايی اقتصاد قش عوامل محيطی در توسعهن

دارای  روساتايی اقتصاد عوامل محيطی و توسعه دست يافتند كه

ای دو سويه و متقابل هستند به نحوی كاه از ياک طارف رابطه

را فراهم می روستايی اقتصاد شرايط مساعد محيطی بستر توسعه

بارداری از كيفيت بهارهنيز  اقتصادی كند و از سوی ديگر توسعه

طبيعت را ارتقا  داده و توسعه پايدار برای منطقه باه وجاود مای

  .آورد

تحليال نقاش ( در تحقيقی به عنوان 1400رحمانی و تقيلو )

آمايش عناصر فضايی در تااب آوری اقتصااد روساتايی مطالعاه 

باه اياژ نتيجاه  چشمه سرا )شهرستان شاوط(موردی: دهستان 

https://www.magiran.com/paper/2107218
https://www.magiran.com/paper/2107218
https://www.magiran.com/paper/2107218
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هاای ارتبااطی، ايجااد مشااغل تقويت كيفيت شبکهرسيدند كه 

كوچک روستايی و خانگی شامل، توليد عرقيات، خشکبار، خشک 

كردن ميوه سبزی، توليد لبنيات كاه باعا  نگهداشات جمعيات 

 .توان تاب آوری روستاها را افزايش دهدروستايی شود، می

نی نرری و تحقيقات انجام يافته مدل تحليلای و براساس مبا

 گردد مفهومی تحقي  به شکل ترسيم می

 

 

 تحقي  مفهومی مدل .1 شکل

 

 منطقه مورد مطالعه

 صومای سيلوانا، نازلو، انزل، بخش، 5 دارای اروميه شهرستان

 نياز نرر مورد تحقي  در كه باشد می مركزی بخش و برادوست

 به بخش ايژ كه باشدمی مركزی بخش رد مطالعه مورد محدوده

 بنا كه شود می تلقی نيز اروميه شهرستان بخش بزرگتريژ عنوان

 نفار 143485 جمعيات دارای بخاش اياژ 1395 سرشاماری به

 بخاش ايژ و باشد می روستا 341 حدود و( نشيژ روستا جمعيت)

 از و سايلوانا بخاش باا غارب سمت از و نازلو بخش با شمال از

 درياچاه باا نياز شارق سمت از و نقده شهرستان اب جنوب سمت

 ( 2 شکل)دارد  ارتباط اروميه

 

 
 مطالعه مورد محدودة نقش  .2شکل 

 

در بخاش مركازی شهرساتان  1398ايژ تحقيا  در ساال  هاروش و مواد

اقتصاد پایدار 

 روستایی
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اروميه استان آکربايجان غربی انجام شاده اسات  روش تحقيا  

و تحليلی است   براساس هدف كاربردی و براساس نوع، توصيفی

به توصايف و ابتدا تحليلی  -روش تحقي  توصيفی با استفاده از 

بايژ متغيرهاای تحقيا  )اقتصااد  تفسير شرايط و روابط موجود

وضعيت  كشاورزی، خدمات و صنعت( پرداخت شده است و بيشتر

 ايم دادهرا مورد مطالعه قرار  متغيرهای تحقي  در روستاهاكنونی 

گاذاری دربااره فوائاد روش باه ارزش از ايژ همچنيژ با استفاده

متغيرهاای تحقيا  در مطلوب بودن يا ماررر باودن  اقتصادی و

 پايداری اقتصاد روستايی توجه شده است

آوری اطالعات اسنادی و ميدانی اسات  در اياژ روش جمع  

های اقتصاادی و بياان ادبياات تحقي  برای اساتخراج شااخص

آوری ميدانی نياز بارای جماعتحقي  از روش اسنادی و از روش 

ها استفاده گرديده است  های مورد نياز برای بررسی شاخصداده

های گيری بصورت تصادفی ساده انجام شده و نموناهروش نمونه

آماری تحقي  نيز سرپرست خانوارهای روستايی بوده است  ابازار 

با سواالت بسته محقا  سااخته )باا  ها پرسشنامهآوری دادهجمع

( باار اسااس متغيرهااای )اقتصااد كشاااورزی، 8/0روايای  ميازان

خدمات و صنعت( در قالب طيف ليکرت بوده است  در ايژ طيف 

های اقتصاادی ماورد ارزياابی در دامناه خيلای ورفيت شااخص

( ارزيااابی 5( خيلاای زياااد )4(، زيااد،)3(، متوسااط)2(، كاام)1كام)

نماره ها به معنای ورفيت باال و در شاخص 5گرديده است  نمره 

 به معنای ورفيت خيلی كم در نرر گرفته شده است   1

 

 جامعه آماری و حجم نمونه

 باشادمی روساتا 289 دارای اروميه شهرستان مركزی بخش

 9305درصاد( باا  17)بايش از  ماورد 50 روستا، تعداد ايژ از كه

خانوار به دليل ارتباطات بيشتر اياژ روساتاها باا شاهر ارومياه و 

گنی روستاها )تمام روستاها در دشات واقاع چگونگی تركيب هم

 پرسشانامه توزياع جهات نمونه روستاهای عنوان شده است( به

 فرماول طريا  از نموناه خاانوار حجم اند گرفته قرار توجه مورد

بار  تعداد نمونه برای هر روستا خانوار تعييژ گرديد  385كوكران 

 .اساااس تخصاايص متناسااب باارای هاار روسااتا تعياايژ گرديااد

اهای نمونه و تعداد نمونه های توزيع يافته در هر روساتا در روست

ها بار ارائه شده است  در برخی از روستاها تعداد نموناه 1جدول 

شاد كاه بارای نزدياک اساس تخصيص متناسب يک نمونه می

 نمونه افزايش داده شده است   3ها به كردن نتايج به واقعيت

 

  تحليل و تجزیه روش

پاياداری برابار باا رباات معيشات  در ايژ تحقيا  شااخص

هاای خادمات، صانعت و كشااورزی در برابار روستايی در بخش

تغيياار اساات و ورفياات عناصاار اقتصاااد روسااتايی در راسااتای 

بارای ارزياابی  ارربخشی به آن مورد بررسی قارار گرفتاه اسات 

سااختاری در محايط نارم افازار ليازرل  معادالت ها از مدلداده

 است چندگاناه رگرسايون شابيه نوعی ، بهاستفاده شد  ايژ مدل

 روابااط متغيرهاا، بايژ تعامال ارزياابی بارای قدرتمناد روشای و

 كاردن لحااظ و مستقل متغيرهای بيژ روابط آنها، بيژ غيرخطی

 موضوعات در آن اصلی كاربرد  رودبه شمار می انادازه خطاهاای

 در با غيریمت دو شيوه به را آنها تواننمی كه است ایمتغيره چند

 انجاام وابساته متغير يک با مستقل متغير يک هربار گرفتژ نرر

ايژ مدل تواناايی ارزياابی ارارات مساتقيم و غيار مساتقيم   داد

به پژوهشگر اجازه می دهد تاا پدياده  متغيرها را دارد و همچنيژ

 های پيچيده را به لحاظ آماری باه مادل درآورده و آزماون كناد

 .(1393 همکاران، و )موسوی

 

 مدل معادالت ساختاری تحقيق

مجماوع  در كه است تأرير گذار متغير133 دارای ايژ پژوهش

 بارای  خدمات، صنعت و كشاورزی( قرار گرفته اناد) بخش 3 در

 اياژ باه  اسات شده استفاده ليزرل افزار نرم از آزمون ايژ انجام

 ارزيابی و تحقي  ینتايج گردآوری شده بررسی از بعد كه مفهوم

 در آماده دسات باه مادل اوليه نتايج به استناد با مفهومی، لمد
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 الگوساازی بارای توانساتندمی كاه متغيرهايی تريژعمده ليزرل،

 معاادالت مادل مجموع در  شدند انتخاب شوند واقع مفيد ليزرل

 ارتبااطی سيساتم يک توضيم برای تکنيکی عنوان به ساختاری،

ل نراام اقتصااد تحليا در كاه ترتياب اياژ به متغيرهاست، بيژ

 متغيار ساه بار گذار تأرير متغير 133 مسير روستايی برای تحليل

 -2متغيار(،  55بخاش خادمات ) -1شادند ؛  مشاخص مستقل

باشاند  و می متغير ( 43كشاورزی) -3و  متغير( 35بخش صنعت)

 از: عبارتند های مورد نررشاخص

 تطبيقای بارازش شااخص ،(GFI) بارازش نيکويی شاخص 

(CFI)هنجار برازش ص، شاخ ( نشدهNNFIشااخص ،) بارازش 

 مقاادير كاه (IFIافازايش ) بارازش (، شاخصNFIشده ) هنجار

  هستند الگوی مناسب برازش نشانگر/  9 از تربيش

 

 نمونه روستاهای هایويژگی. 1جدول 

 روستاها تعداد نمونه تعداد خانوار روستاها تعداد نمونه تعداد خانوار

 اجوقبار 5 125 گزن  4 91
 ريکان 3 42 قرابقلو 5 122

 صالم آباد 3 57 الياس اباد 9 217

 قطورالر 3 81 قليلو 3 71

 مياوق 25 714 گلمانخانه 3 52

 كردلر 10 258 جارچيلو 26 649

 ايدينلو 3 33 ريحان اباد 116 2992

 پشتگل 3 66 سنگرميرعبداله 7 181

 حاجی پيرلو 3 58 صداقه 6 163

 دارغالو 3 73 بادالمان ا 6 165

 ديزج نقاله 2 10 بوراشان 3 43

 قامت 3 13 مراجول 4 84

 هسبستان 3 16 ترمنی 3 58

 ينگجه قاضی 3 32 چهره گشا 4 91

 كشتيبان 12 355 حصارترمنی 2 8

 يوواالر 7 186 كليسا كندی 5 148

 ايگدير 3 82 مشک ابادسفلی 6 156

 بالدرلو 7 173 مشک ابادعليا 3 77

 اسالملو 4 100 آغچه قلعه 13 341

 امامزاده 7 174 وزيراباد 3 61

 لشنلو 3 43 بيرالن 3 48

 تبت 6 157 اوچ قبرلر/سه قبرلو/ 1 4

 طسمالو 4 98 قره آغاج 5 128

 دستجرد 10 242 قره حسنلو 3 74

 گل پرچيژ 3 72 50 385 9305

 برنج اباد 2 21   

 

 مقاادير كاه( AGFI) يافتاه تعاديل برازش نيکويی شاخص

اصالس  برازش نيکويی شاخص و هستند قبول قابل/  8 از تربيش

 يافته تعديل برازش قابل قبول،شاخص 8/0( بيشتر از RFIشده )

قاباال قباااول، و  6/0( هاام بيشااتر از PNFIشااده ) هنجااار

، ميانگيژ مجذور خطاهای مادل اسات  اياژ RMSEAشاخص

 - 05/0 ، و اگار بايژباشد اياده آل 05/0 -0ميزان خطا اگر بيژ

باشاد نشاان  1/0باشد خطای قابل قبول و اگار بااالتر از  09/0

دهنده خطا باال است و بارازش ضاعيف  مای باشاد )كالنتاری، 
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1392  ) 

 و بحث نتايج

 ظرفيت اقتصاد خدماتی روستاها

های برازش تحليل معادالت ساختاری )ليزرل( بارای شاخص

ه است  با توجه باه مقادار باه آمد 2متغيرهای خدماتی در جدول 

ها از بارازش قابال قباولی دست آمده نتايج و مقادير مدل، يافته

برابر نتايج شاخص نيکويی برازش اصالس شاده و  برخوردار است 

شده ما يک است كه از مقادير قابل قبول  هنجار برازش شاخص

مدل بيشتر است و نشان از سالمت برآورد نتايج تحقيا  اسات  

بارآورد نتاايج برابار باا  خطاای مربعات ميانگيژ ريشههمچنيژ 

كمتر است  در مجموع، نتاايج در  9/0از مقدار قابل قبول  053/0

بخش خدمات از برازش قابل قبولی برای نتيجه گيری و تعمايم 

 به كل جامعه برخوردار است 

 

 خدمات بخش ساختاری مدل برازش نيکويی یهاشاخص. 2جدول

 برازش قابل قبول )درصد( نتايج نام شاخص ازش قابل قبول و )درصد(بر نتايج  نام شاخص

 GFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 83/0 برازش نيکويی شاخص CFI≥  ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 1 تطبيقی برازش شاخص

 RFI≥ ( 8/0ر از)مساوی يا بيشت 1 اصالس شده برازش نيکويی IFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 17/1 افزايش برازش شاخص

 NNFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 18/1 نشده هنجار برازش شاخص PNFI≥( 6/0)مساوی يا بيشتر از 95/0 شده هنجار تعديل يافته برازش شاخص

 NFI≥( 9/0)مساوی يا بيشتر از 1 شده هنجار برازش شاخص RMSEA≤( 9/0)مساوی يا كمتر از 053/0 برآورد خطای مربعات ميانگيژ ريشه

 

بارهای عااملی اساتاندارد شاده وضاعيت اقتصاادی و تاأرير 

ها بار پوياايی كلای ورفيات اقتصاادی را بياان گذاری شاخص

عاملی نزديک به ياک باشاد دارای وضاعيت  بار چه هر كند می

 مطلوب و سهم بيشتری در تبييژ ورفيت پويايی اقتصااد اسات،

 تاا 3/0 بايژ شدت ارتباطی روبه ضعيف، 3/0 از كمتر بار عاملی

نتااايج   دهاادرا نشااان ماای قبااول وضااعيت ارتباااطی قاباال 6/0

شااخص  55باشد كه؛ در بايژ ( نشان دهنده ايژ امر می2)جدول

ی اصلی بخش خدمات، بار عاملی هيچ كدام مرلفه 15مربوط به 

شاخص نياز دارای باار  16باشد و نمی 3/0ها كمتر از از شاخص

وابط قابال قباول را باا پوياايی باشند كه رمی 6/0تا  3/0عاملی 

عامل دارای باار  39كند و ورفيت اقتصاد خدماتی روستا بيان می

است كه شدت ارار گاذاری آنهاا در پاياداری  6/0عاملی باالی 

اقتصاد روستا بيشتر اسات و ساهم باااليی را در ميازان پوياايی 

اناد  اقتصاد روستاهای مورد مطالعاه را باه خاود اختصاا  داده

ديگاران  و 1بارو  ژ نتايج و مشابه نتايج تحقيقات هايلژبنابراي

                                                                                           
1 - Huylenbroeck 

( اسااتقرار و تقوياات ورفياات خاادمات در 2019هنااری )( 2005)

های مختلف كشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بازرگانی بخش

ساازد و همچنايژ ها اقتصاد روساتاها را پايادار میو ساير  زمينه

هاای اقتصاادی در بخاش صانعت و گيری ورفيتموجب شکل

دهد كاه اماروزه اقتصااد گردد  تحقيقات نشان میكشاورزی می

روستايی در بخاش تجاارت و بازرگاانی مشاکالت زياادی دارد 

 ، 1397 كااريم زاده و همکاااران ، 1391 شااايان و همکاااران،)

( و تقويت ايژ بخاش موجاب مانادگاری 1399 رحمانی و تقيلو،

هاای اقتصاادی ارزش افزوده بخاش كشااورزی و سااير فعاليت

هاای ماالی خانوارهاای روستاها در ايژ سکونتگاه شده و ورفيت

دهد كه در ايژ تحقي  روستايی برای سرمايه گذاری افزايش می

 ش نمايان گرديد نيز بر اساس نرر روستائيان اهميت ايژ بخ
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 خدمات بخش مستقيم غير و مستقيم اررات. 3جدول

 شاخص مؤلفه
اثرات 

 مستقيم

اثرات غير 

 مستقيم

 86/0(iگردی) بوم
 45/0 53/0 گردی بوم ارائه دهنده خدمات افراد تعداد

 44/0 52/0 گردی بوم گردشگران تعداد

مهندسی،  و فنی تخصصی خدمات
 كشاورزی،دامپزشکی

 94/0 (j) پزشکی گياه و

 و مهندسی كشاورزی،دامپزشکی فنی و تخصصی خدمات افرادارائه دهنده تعداد
 پزشکی گياه

60/0 56/0 

 گياه و كشاورزی، دامپزشکی مهندسی، فنی و تخصصی خدمات توليد نسبت

 پزشکی
65/0 61/0 

 گياه و مهندسی كشاورزی،دامپزشکی فنی و تخصصی خدمات هزينه نسبت

 پزشکی
58/0 54/0 

 60/0 64/0 پزشکی گياه و مهندسی كشاورزی،دامپزشکی فنی و تخصصی خدمات تنوع
 گياه و مهندسی كشاورزی،دامپزشکی فنی و تخصصی خدمات ميزان فروش

 پزشکی
79/0 74/0 

 91/0 (k) طبيعت، گردی و گردشگری
 58/0 64/0 گردی طبيعت و گردشگری ارائه دهنده خدمات افراد تعداد

 50/0 55/0 گردشگران و طبيعت گردان در روستا تعداد

 و نقل و حمل خدمات

 79/0 (l) پشتيبانی

 43/0 55/0 پشتيبانی و نقل و حمل خدمات متخصص در افراد تعداد
 53/0 68/0 پشتيبانی به ساير خدمات و نقل و حمل خدمات توليد نسبت
 52/0 66/0 دماتپشتيبانی به ساير خ و نقل و حمل خدمات هزينه نسبت

 46/0 59/0 پشتيبانی و نقل و حمل خدمات تنوع
 47/0 60/0 پشتيبانی و نقل و حمل خدمات ميزان فروش

 و محصوالت كشاورزی و بازاريابی بازرگانی خدمات
 78/0 (m) دامی

 53/0 68/0 دامی و محصوالت كشاورزی بازاريابی و بازرگانی خدمات متخصص افراد تعداد
دامی به ساير  و محصوالت كشاورزی بازاريابی و بازرگانی خدمات ليدتو نسبت

 خدمات
20/0 15/0 

 35/0 45/0 دامی به ساير خدمات و كشاورزی بازاريابی و بازرگانی خدمات هزينه نسبت
 -06/0 -08/0 دامی كشاورزی و محصوالت بازاريابی و بازرگانی خدمات تنوع
 -09/0 -12/0 و دامی كشاورزی محصوالت ابیبازاري و بازرگانی خدمات فروش

 -07/0 (n) اطالعات فناوری
 -03/0 43/0 اطالعات فناوری متخصص افراد تعداد

 -03/0 50/0 اطالعات فناوری هزينه نسبت

 
 

 14/0(o) ورزشی خدمات
 

 01/0 09/0 ورزشی خدمات توليد ميزان
 -02/0 -16/0 ورزشی به ساير خدمات خدمات هزينه نسبت

 -1/0 -72/0 ورزشی خدمات تنوع
 -06/0 -45/0 ورزشی خدمات ميزان فروش

 -14/0(p) انرژی

 -05/0 38/0 تعداد افراد متخصص حوزه انرژی)برقکار، لوله كش گاز، و   (
 -09/0 65/0 نسبت افراد حوزه انرژی به ساير خدمات
 -08/0 64/0 نسبت هزينه حوزه انرژی به ساير خدمات

 -09/0 68/0 خدمات حوزه انرژیتنوع 
 -05/0 41/0 انرژی فروش خدمات حوزه

 درحوزه نويژ های و فناوری افزارها نرم توسعه

 -27/0 (q) سالمت

 -14/0 52/0 سالمت حوزه نويژ در های فناوری و افزارها نرم توسعه متخصص افراد تعداد
 -22/0 85/0 المتس در حوزه نويژ های فناوری و افزارها نرم استفاده نسبت

 -15/0 57/0 سالمت  در حوزه نويژ های فناوری و افزارها نرم توسعه هزينه نسبت

 -22/0 67/0 بهداشتی خدمات گسترش و توسعه متخصص افراد تعداد گسترش و توسعه
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 -11/0 35/0 بهداشتی به ساير خدمات خدمات گسترش و توسعه هزينه نسبت -34/0(r) بهداشتی خدمات
 -14/0 44/0 بهداشتی به ساير خدمات خدمات گسترش و توسعه وعتن

 -32/0(s) علمی سنتی گسترش طب و توسعه

 -23/0 74/0 سنتی طب متخصص افراد تعداد
 -16/0 50/0 سنتی در روستا طب گسترش و توسعه نسبت

 -01/0 04/0 سنتی طب هزينه نسبت
 -02/0 07/0 سنتی طب توليد تنوع
 -003/0 01/0  سنتی طب تمحصوال فروش

 09/0(t) خانگی در مشاغل سالمت گسترش خدمات
خانگی)تهويه كننده هوا، رطوبت  مشاغل در سالمت خدمات ميزان استفاده از

 سنج، ابزار آالت ايمنی فعاليت و    (
35/0 03/0 

 گردشگری توسعه

 18/0(u) سالمت

 05/0 31/0 سالمت گردشگری توسعه متخصص افراد تعداد
 16/0 89/0 سالمت گردشگری توسعه هزينه نسبت

 08/0 48/0 سالمت منابع گردشگری تنوع

 و ادوات آالت و ماشيژ سازی تعمير مدرن خدمات

 06/0(v) مکانيزاسيون كشاورزی

 و ادوات و ماشيژ آالت تعمير سازی مدرن خدمات متخصص افراد تعداد
 كشاورزی مکانيزاسيون

52/0 03/0 

 مکانيزاسيون و و ادوات آالت ماشيژ تعمير سازی مدرن دماتخ توليد نسبت

 كشاورزی
68/0 04/0 

 مکانيزاسيون و و ادوات آالت ماشيژ تعمير سازی مدرن خدمات هزينه نسبت

 كشاورزی
76/0 04/0 

 مکانيزاسيون و و ادوات آالت ماشيژ تعمير سازی مدرن خدمات توليد تنوع

 كشاورزی
45/0 02/0 

 مکانيزاسيون  ادوات و آالت ماشيژ تعمير سازی مدرن خدمات ميزان فروش

 كشاورزی
34/0 02/0 

 -36/0(w) هنر و فرهنگ

هنر )فروشنده وسايل فرهنگی، شاعر محلی،  و فرهنگ حوزه متخصص افراد تعداد
 و   (

27/0 09/0- 

 -22/0 63/0 هنر و فرهنگ حوزه توليد نسبت
 -24/0 69/0 هنر و فرهنگ حوزه هزينه نسبت
 -25/0 70/0 هنر و فرهنگ حوزه توليد تنوع
 -11/0 32/0 هنر و فرهنگ حوزه خدمات فروش

 

توان گفت خدمات نقش مهمی در توسعه همچنيژ امروزه می

(  به عباارتی 1393، درخشان و نصرالهیاقتصادی كشورها دارد )

بخااش درآمااد زاياای و  اقتصاااد خاادماتی بيشااتريژ سااهم را در

های انساانی باه خاود اختصاا  داده اشتغالزايی را در سکونتگاه

است و به عنوان بخش مهم در پايداری و پويايی اقتصاد به شمار 

( باه نقاش 2015) و همکااران 1ساوليوانرود  با وجود تأكيد می

ج بدسات آماده از بخش خدمات در پويايی اقتصاد روستايی، نتاي

دهد كه هنوز ايژ بخش در وضعيت خدمات در روستاها نشان می

تواند جامعه روستايی گسترش پيدا نکرده است كه دليل آن را می

                                                                                           
1-  Sullivan 

( 1391) پورطااهری و نعمتای( و 1395) خليلایدر نتايج تحقي  

تحقيقات مشکل توسعه خادمات در جامعاه پيدا نمود كه در ايژ 

ها پيوناد خاورده روستايی به كمی جمعيت و پراكندگی سکونتگاه

( در خصو  2019) 2متیاست  همچنيژ با نگاه به نتايج تحقي  

غلبه اقتصااد كشااورزی و توليادی در جامعاه روساتايی انتراار 

حصاوالت كشااورزی و رفت كه بخش تجارت و بازرگاانی ممی

دامی در روستاها پوياتر باشد ولی متاسافانه اياژ بخاش در حاد 

بسيار پاييژ در روستاهای مورد مطالعاه باوده و يکای از عوامال 

مهم در خروج ارزش افزوده بخش توليد از روستاهاست كه منجر 

                                                                                           
2 - Matti 
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ها شاده اسات  باا توجاه باه با ناپايداری اقتصاد ايژ ساکونتگاه

يست محيطی روستاها انترار بر اياژ اسات ماهيت اقتصادی و ز

ها تأرير مساتقيمی در كه برخی از خدمات وابسته به ايژ ورفيت

پويايی اقتصاد روستاها داشته باشند  در روستاهای ماورد مطالعاه 

 گياه تخصصی، فنی و مهندسی كشاورزی، دامپزشکی و خدمات

 و ، گردشاگری94/0پزشکی با ضريب تاأرير مساتقيم و مثبات 

گاردی باا  ، باوم91/0عت گردی با ضريب مستقيم و مثبات طبي

در پويايی اقتصااد روساتاها ساهم  86/0ضريب مستقيم و مثبت 

 بااليی در تبييژ پويايی و پايداری اقتصاد روستا دارند  

 

 ظرفيت اقتصاد صنعتی روستاها

، شااخص ريشاه مياانگيژ مربعاات خطاای 4مطاب  جدول 

( اسات  1و  0ه محدوده آن بيژ )( است ك060/0برآورد برابر با )

لذا با توجه به مقدار به دست آماده در تحقيا ، مادل از بارازش 

 قابل قبولی برخوردار است  

 

 صنعت بخش ساختاری مدل برآزش نيکويی یهاشاخص. 4جدول 

 برازش قابل قبول )درصد( نتايج   نام شاخص برازش قابل قبول و )درصد( نتايج  نام شاخص

 GFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 87/0 برازش نيکويی شاخص CFI≥  ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 1 تطبيقی برازش شاخص

 IFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 12/1 افزايش برازش شاخص
اصالس  برازش نيکويی شاخص

 شده
 RFI≥ ( 8/0)مساوی يا بيشتر از 1

 هنجار تعديل يافته برازش شاخص

 شده
 NNFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 13/1 نشده هنجار برازش شاخص PNFI≥( 6/0تر از)مساوی يا بيش 93/0

 060/0 برآورد خطای مربعات ميانگيژ ريشه
( 9/0)مساوی يا كمتر از

≥RMSEA 
 NFI≥( 9/0)مساوی يا بيشتر از 1 شده هنجار برازش شاخص

 

بر اساس بارآورد ضارايب اساتاندارد شاده مادل سااختاری 

 7( به دست آمده كاه از بايژ =06/0aا داری )تحقي ، سطم معن

ها ی بخش صنعت به ترتيب ميزان تأرير پذيری ايژ مرلفاهمرلفه

از تغييرات كمای و كيفای مناابع آب روساتايی باه اياژ ميازان 

باشد؛ توليد كفش و مصنوعات چرمای باا ضاريب مساتقيم و می

، توليد مبلمان و مصنوعات چوبی با ضريب مساتقيم 95/0مثبت 

، توليد صنايع دستی باا ضاريب مساتقيم و مثبات 88/0مثبت و 

 ، دستبافت0/ 61، توليد پوشا  با ضريب مستقيم و مثبت 83/0

، سااخت ماشايژ 30/0ودستبافته ها با ضريب مستقيم و مثبات 

آالت و ادوات و مکانيزاسيون كشااورزی باا ضاريب مساتقيم و 

باا  كوچاک مقيااس محصاوالت معادنی ، فارآوری26/0مثبت 

 باشد می 09/0ريب مستقيم و مثبت ض

صنعت در اقتصاد مدرن جايگاه بااليی در توسعه دارد  صنعت 

از چند جنبه در اقتصاد روساتايی تاأرير باااليی دارد  اول اينکاه 

های اشتغال و درآمدی بارای خانوارهاای منجر به ايجاد ورفيت

شااود؛ دوم موجااب بااازار باارای توليااد محصااوالت روسااتايی می

شود و سوم موجب افازايش ارزش ی به عنوان مکمل میكشاورز

هااای كشاااورزی از طرياا  فااراوری و تبااديل افاازوده فعاليت

شااود  نتااايج تحقياا  نيااز هماننااد محصااوالت در روسااتاها می

( مرياد اياژ 1399) بهرامی( و 1397) تقيلو و همکارانتحقيقات 

تواند كمک زيادی ايجاد سازی روستاها میته است كه صنعتینک

ورفيت در بخش كشاورزی به عناوان محاور توساعه اقتصاادی 

 روستاها داشته باشد  

 مرباوط مدل ساختاری در تحليل از حاصل هایيافته و نتايج

كه يک  دهدمی نشان را های پژوهشارتباط درونی بيژ مرلفه به

ها نطقی و معنا دار را در ارتبااط مرلفاهنوع همبستگی و ارتباط م

نسبت به يکديگر ايجاد شده است  به طوری كه بر اساس نتاايج 

ايژ تحقي  ميزان همبستگی بايژ تماامی مرلفاه هاای بخاش 
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ی همبساتگی تماامی باشاد كاه نشاان دهنادهصنعت مثبت می

های مرلفاه های ايژ بخش با يکديگر است و تنها شاخصمرلفه

های ديگار كوچک مقياس با شاخص ت معدنیمحصوال فرآوری

مرلفه هاا همبساتگی معکوسای ايجااد كارده اسات  بيشاتريژ 

همبستگی را بيژ توليد مبلمان و مصنوعات چوبی با توليادكفش 

( و توليد مبلمان و مصنوعات چوبی باا 83/0و مصنوعات چرمی )

( و توليدكفش و مصانوعات چرمای باا 73/0توليد صنايع دستی )

( ايجاد شده است  كمتريژ همبساتگی 79/0يع دستی )توليد صنا

و  كوچک مقياس و دساتبافت محصوالت معدنی نيز بيژ فرآوری

 باشد می 03/0دستبافته ها با مقدار 

 

 صنعت بخش مستقيم غير و مستقيم اررات. 5جدول

 شاخص مؤلفه
اثرات 

 مستقيم

اثرات غير 

 مستقيم

 88/0(a) توليد مبلمان و مصنوعات چوبی

 43/0 49/0 داد افراد متخصص توليد مبلمان و مصنوعات چوبیتع
 57/0 65/0 نسبت  توليد مبلمان و مصنوعات چوبی

 40/0 46/0 نسبت هزينه توليد مبلمان و مصنوعات چوبی
 55/0 63/0 تنوع توليد مبلمان و مصنوعات چوبی
 45/0 52/0 فروش توليد مبلمان و مصنوعات چوبی

 95/0(b) عات چرمیتوليدكفش ومصنو

 50/0 53/0 تعداد افراد متخصص توليدكفش ومصنوعات چرمی
 57/0 61/0 نسبت توليدكفش ومصنوعات چرمی

 52/0 55/0 نسبت هزينه توليدكفش ومصنوعات چرمی
 57/0 61/0 تنوع توليدكفش ومصنوعات چرمی

 49/0 52/0 فروش محصوالت حاصل از بازيافت صنايع

 83/0(c) تیتوليد صنايع دس

 40/0 49/0 تعداد افراد متخصص صنايع دستی
 40/0 49/0 نسبت توليد صنايع دستی

 34/0 41/0 نسبت هزينه تاميژ مواد اوليه توليد شده صنايع دستی
 38/0 46/0 تنوع توليد محصوالت صنايع دستی
 26/0 32/0 فروش محصوالت صنايع دستی

 اسيون،كشاورزیساخت ماشيژ آالت و ادوات و مکانيز
(d)26/0 

تعداد افراد متخصص ساخت ماشيژ آالت و ادوات و مکانيزاسيون 
 كشاورزی

16/0 04/0 

 09/0 38/0 نسبت توليد ساخت ماشيژ آالت و ادوات و مکانيزاسيون كشاورزی
 06/0 25/0 نسبت هزينه ساخت ماشيژ آالت و ادوات و مکانيزاسيون كشاورزی

 03/0 14/0 و ادوات و مکانيزاسيون كشاورزی تنوع ساخت ماشيژ آالت
 03/0 12/0 فروش ماشيژ آالت و ادوات و مکانيزاسيون كشاورزی

 61/0(e) توليد پوشا 

 01/0 02/0 پوشا  ديتولتعداد افراد متخصص 
 -09/0 -15/0 پوشا  ديتولنسبت  

 -11/0 -19/0 پوشا  ديتولنسبت هزينه 
 -01/0 -02/0 پوشا  ديتولتنوع 
 04/0 07/0 پوشا  ديتولفروش 

 09/0(f) كوچک مقياس محصوالت معدنی فرآوری
 

 003/0 04/0 كوچک مقياس معدنی محصوالت فرآوری متخصص افراد تعداد
 04/0 45/0 مقياس كوچک معدنی محصوالت فرآوری توليد نسبت
 07/0 80/0 مقياس كوچک معدنی محصوالت فرآوری هزينه نسبت

 06/0 69/0 مقياس كوچک معدنی محصوالت وریفرآ تنوع
 03/0 37/0 مقياس كوچک معدنی محصوالت فرآوری فروش

 30/0(g) هادستبافته و دستبافت
 

 15/0 52/0 ها ودستبافته دستبافت فرش توليد متخصص افراد تعداد
 18/0 62/0 ها ودستبافته دستبافت فرش توليد نسبت
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 15/0 53/0 ها ودستبافته تدستباف فرش توليد هزينه نسبت
 18/0 43/0 ها ودستبافته دستبافت فرش توليد تنوع

 13/0 46/0 ها ودستبافته دستبافت فرش فروش

 

هاای مهمای اسات كاه در صنعت در روستاها يکی از بخش

 1لووكند  در تحقيقات پويايی و پايداری اقتصاد روستاها بازی می

هاای ديگار اقتصااد بخش صنعت موجب پايداری بخش( 2017)

شود  به عبارتی صنعت مکمل اقتصاد كشاوری بوده و به رشد می

كند  در نتايج بدست آماده از تحقيا  لاوو، صانايع آن كمک می

روستايی به جهت ارتباط نزديک به بخش كشاورزی ماندگارتر از 

 2ووجان و پاركرصنايع شهری است  همانند نتايج ما در مطالعات 

( نااوآوری و تنااوع توليااد در پويااايی اقتصاااد روسااتايی از 2017)

اهميت زيادی برخوردار است  بخش تولياد كفاش و مصانوعات 

بيشاتريژ ساهم را در  95/0چرمی با ضاريب مساتقيم و مثبات 

پويايی اقتصاد صنعتی دارناد  در فرايناد اياژ بخاش از فعاليات، 

در  61/0و تنوع توليد هر ياک باا مقادار اررگاذاری  بخش توليد

پويايی اهميت زيادی برای توسعه اياژ بخاش دارناد  همچنايژ 

دهد كه توليد مبلمان و مصنوعات چاوبی نياز باا نتايج نشان می

( ساهم باااليی در پوياايی اقتصااد 88/0ضريب تأرير مساتقيم )

مای داشته است  در ايژ بخش نيز همانناد تولياد مصانوعات چر

( اهميت زياادی داشاته اسات  63/0( و تنوع توليد )65/0توليد )

ديگر فعاليت مهم صنعتی در پاياداری اقتصااد روساتايی صانايع 

( اياژ صانعت باا ضاريب 2017، 3دستی است )ابيسوگا و فيليس

نياز ساهم زياادی را در تبيايژ پوياايی  83/0مساتقيم و مثبات 

له در اياژ فعاليات تريژ مرحورفيت اقتصاد روستايی دارد   مهم

باه شامار  46/0( و تنوع توليد با ميزان ارار گاذاری 49/0توليد )

( نيااز بااه آن در مطالعااه نااوآوری و 2017) قنبااری رود كااهماای

 خالقيت صنايع دستی در توسعه پايدار روستايی اشاره كرده است  

                                                                                           
1 - Low 

2 - Wojan & Parker 

3 -Abisuga & Fillis 

 

 ظرفيت اقتصاد کشاورزی روستاها

دست آمده در شاخص های مختلف برازش مدل تمام نتايج ب

توان به نتايج دهد كه نتايج مدل قابل قبول است و مینشان می

مدل اعتماد نمود  لذا با توجه به مقدار به دست آمده در تحقيا ، 

 مدل از برازش ايده آلی برخوردار است  

شااخص  43نتايج نشان دهنده ايژ امر می باشد كه؛ در بيژ 

ی اصلی بخش كشااورزی، باار عااملی هايچ رلفهم 9مربوط به 

شاخص دارای بار  18باشد و نمی  3/0ها كمتر از كدام از شاخص

عامل دارای بار عاملی بااالی  25باشند  و می 6/0تا  3/0عاملی 

باشد كاه در بخاش باشند كه ايژ دليل بر ايژ میرا دارا می 6/0

ادی در پاياداری های مورد نرر از تأرير زيكشاورزی اكثر شاخص

اقتصاد روستا دارند و سهم بزرگی را در پويايی اقتصاد روساتا باه 

ها باه غيار از های تماام مرلفاهاناد  شااخصخود اختصا  داده

سردخانه و نگهداری محصول ارر مستقيم منفی دارند ولی اررات 

ها در صاورتی غير مستقيم مثبتای دارناد  باه عباارتی ساردخانه

يی اقتصاد روستايی ارر داشاته باشاند كاه سااير توانند در پويامی

 واقع شوند  مرررتواند عناصر اقتصادی روستا همانند توليد می

ورفياات سااازی در بخااش كشاااورزی بااه نااوعی تقوياات 

های وابسته به آن است  انباار داری، كشات كارآفرينی در فعاليت

نهال، دامداری، زراعت، پارورش آبزياان، بساته بنادی، طياور و 

ها مهام در های مروبط به كشاورزی زمينهنه و ديگر فعاليتگلخا

های اياژ كارآفرينی اقتصادی كشاورزی روساتايی اسات  يافتاه

 منجازی (،1398) حسايژ آباادیتحقي  همانند نتايج تحقيقات 

دهد كاه كاارآفرينی در هار نشان می (1396) كريمی( و 1398)

هاايی های مختلف كشاورزی موجب تقويت ورفيتيک از بخش

های وابسته به آن شاده همانند كشاورزی ارگانيک و ساير بخش
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 و بصورت كلی موجب توسعه اقتصادی روستاها گرديده است 

 

 

 

 

 كشاورزی بخش ساختاری مدل برآزش نيکويی یهاشاخص. 6جدول 

 برازش قابل قبول )درصد( نتايج نام شاخص برازش قابل قبول و )درصد( نتايج نام شاخص

 GFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 87/0 برازش نيکويی شاخص CFI≥  ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 1 تطبيقی برازش شاخص

 IFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 37/1 افزايش برازش شاخص
اصالس  برازش نيکويی شاخص

 شده
 RFI≥ ( 8/0مساوی يا بيشتر از) 1

 هنجار تعديل يافته برازش شاخص

 شده
 NNFI≥ ( 9/0)مساوی يا بيشتر از 40/1 نشده هنجار برازش شاخص PNFI≥( 6/0)مساوی يا بيشتر از 94/0

 047/0 برآورد خطای مربعات ميانگيژ ريشه
( 9/0)مساوی يا كمتر از

≥RMSEA 
 NFI≥( 9/0شتر از)مساوی يا بي 1 شده هنجار برازش شاخص

 

 كشاورزی بخش مستقيم غير و مستقيم اررات. 7جدول
 اثرات غير مستقيم اثرات مستقيم هاشاخص مؤلفه ها

 -74/0(xسردخانه و نگهداری محصوالت)

 -14/0 19/0 تعداد افراد متخصص سردخانه و نگهداری محصوالت
 01/0 -02/0 نسبت ايجاد سردخانه و نگهداری محصوالت

 36/0 -49/0 هزينه سردخانه و نگهداری محصوالت نسبت
 32/0 -44/0 تنوع محصوالت نگهداری شده در سرد خانه

 25/0 -34/0 هزينه فروش محصوالت نگهداری شده در سرد خانه

 99/0(yصنايع غذايی و تبديلی تکميلی كشاورزی)
 32/0 33/0 نسبت توليد صنايع غذايی و تبديلی تکميلی كشاورزی

 34/0 35/0 ت هزينه صنايع غذايی و تبديلی تکميلی كشاورزینسب
 20/0 21/0 فروش صنايع غذايی و تبديلی تکميلی كشاورزی

 90/0(zپرورش دام سبک و سنگيژ)

 20/0 23/0 تعداد افراد متخصص پرورش دام سبک و سنگيژ
 18/0 21/0 نسبت توليد پرورش دام سبک و سنگيژ

 27/0 30/0 بک و سنگيژنسبت هزينه پرورش دام س
 42/0 47/0 تنوع توليد پرورش دام سبک و سنگيژ

 31/0 35/0 فروش دام سبک و سنگيژ

 95/0(aaتوليد و كشت نهال و بذر)

 19/0 21/0 تعداد افراد متخصص توليد و كشت نهال و بذر
 49/0 52/0 نسبت توليد و كشت نهال و بذر

 15/0 16/0 رنسبت هزينه توليد و كشت نهال و بذ
 29/0 31/0 تنوع توليد و كشت نهال و بذر

 03/0 04/0 فروش توليدات و كشت نهال و بذر

 69/0(abبسته بندی ميوه، سبزی، و خشکبار صادراتی)

 26/0 38/0 تعداد افراد متخصص بسته بندی ميوه، سبزی، و خشکبار صادراتی
 21/0 31/0 راتینسبت توليد بسته بندی ميوه، سبزی، و خشکبار صاد

 26/0 39/0 نسبت هزينه بسته بندی ميوه، سبزی، و خشکبار صادراتی

 01/0 02/0 یو خشکبار صادرات ،یسبز وه،يم یبسته بندتنوع  
 15/0 22/0 فروش محصوالت بسته بندی شده) ميوه، سبزی، و خشکبار صادراتی(

 76/0(acشيالت و آبزيان)

 05/0 07/0 زيانتعداد افراد متخصص شيالت و آب
 22/0 29/0 نسبت توليد شيالت و آبزيان
 03/0 04/0 نسبت هزينه شيالت و آبزيان
 01/0 02/0 تنوع توليد شيالت و آبزيان

 05/0 07/0 فروش محصوالت شيالت و آبزيان
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 45/0(adتوليد گياهان دارويی)

 10/0 23/0 تعداد افراد متخصص توليد گياهان دارويی
 16/0 36/0 يد گياهان دارويینسبت تول

 15/0 34/0 نسبت هزينه توليد گياهان دارويی
 11/0 26/0 تنوع توليد گياهان دارويی
 13/0 31/0 فروش توليد گياهان دارويی

 69/0(aeپرورش و فرآوری طيور و زنبور عسل)

 17/0 26/0 تعداد افراد متخصص پرورش و فرآوری طيور و زنبور عسل
 0/0 0/0 د پرورش و فرآوری طيور و زنبور عسلنسبت تولي

 0/0 0/0 نسبت هزينه پرورش و فرآوری طيور و زنبور عسل
 11/0 16/0 تنوع توليد پرورش و فرآوری طيور و زنبور عسل
 07/0 11/0 فروش پرورش و فرآوری طيور و زنبور عسل

 40/0(afمحصوالت گلخانه ای)

 08/0 22/0 نه ایتعداد افراد متخصص محصوالت گلخا
 14/0 35/0 نسبت توليد محصوالت گلخانه ای
 24/0 61/0 نسبت هزينه محصوالت گلخانه ای
 26/0 67/0 تنوع توليد محصوالت گلخانه ای
 23/0 58/0 فروش محصوالت گلخانه ای

 

( در اياژ 2017و همکااران ) 1بچاف همچنيژ همانند مطالعه

لعه نياز موضاوعات اقتصااد كشااورزی در روساتاها اهميات مطا

زيادی در درآمد و اشاتغال دارد  پوياايی اياژ بخاش از فعاليات 

ها شود  در بخش كشااورزی تواند منجر به توسعه ساير بخشمی

، 2تنوع بخشی كشاورزی دارای اهميت فاراوان اسات )ديکسايت

ايج ای مشاابه مطالعاه حاضار اسات  طبا  نتا( كه نتيجه2019

بدست آمده صنايع غذايی و تبديلی تکميلی كشاورزی با ضاريب 

بيشتريژ سهم را در تبييژ پويايی اقتصااد كشااورزی دارد   99/0

های تولياد )تاأميژ بر اساس نتايج، در فرايند ايژ فعاليت هزيناه

دارای 35/0سرمايه رابت و سرمايه در گردش( با ميزان اررگذاری 

( نياز باه آن 2019و همکاران ) 3آسانچائو اهميت زيادی است كه

هاای اند  توليد و كشت نهاال و باذر از ديگار فعاليتاشاره كرده

كشاورزی است كه در پايداری اقتصاد ارر مهمی دارد  بر اسااس 

/ سهم زيادی از پويايی را 95نتايج تحقي ، ايژ فعاليت با ضريب 

مراحال اياژ فعاليات، ميازان اررگاذاری  نمايد  از ميانتبييژ می

است  عالوه بر موارد  52/0توليد نهال در پايداری اقتصاد برابر با 

                                                                                           
1 - Bachev 

2 -Dixit 

3 - Assunção 

( و نتاايج ماا طبا  2016) 4پادهیفوق، بر اساس نتايج تحقي  

از  90/0نتايج بدست آمده پرورش دام سبک و سنگيژ با ضريب 

 صاد روستايی است های مهم پايداری اقتفعاليت

 

  گيرینتيجه

بطوركلی نتايج ايژ تحقي  عالوه بر تائياد و تکميال مباانی 

نرری تحقي ، يعنی تناوع ساازی اقتصااد روساتايی، باه تناوع 

هاای كشااورزی هايی اشاره دارد كه تا حدودی به فعاليتفعاليت

هايی در پوياايی مربوط است  در بخش خدمات و صنعت، فعاليت

اند كه به نوعی وابسته به كشااورزی ايی نقش داشتهاقتصاد روست

اند  گردشگری و طبيعت گردی در بخاش خادمات، صانايع بوده

هاای دستی و چرم و مبلمان در بخش صنعت به شدت به فعاليت

كشاورزی و دامی وابسته است كه از نرر ماردم موجاب پوياايی 

ناه و هاا بخاش تولياد، هزيشود  در ايژ فعاليتاقتصاد روستا می

تنوع تولياد ساهم بزرگای در پاياداری اقتصااد روساتا باه خاود 

اختصا  داده است كه در صورت توجه به آنها پايداری اقتصااد 

يابد  باا توجاه باه شارايط منطقاه و روستا در منطقه تضميژ می

تواند منجر به تقويت اقتصادی نتايج تحقي  پيشنهادهای زير می
                                                                                           
4 - Padhi 
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 روستايی شود:

ای كشاااورزی باارای خانوارهااای هااتنااوع بخشاای فعاليت -

 روستايی بخش مركزی شهرستان اروميه 

های مربااوط باه تجاارت و بازرگااانی گساترش زيرسااخت -

اقتصاد روستاها از طري  سااماندهی باازار ياابی و فاروش 

 محصوالت در روستاهای بخش مركزی شهرستان اروميه 

 

 منابع 

ناسی توسعه و توسعه نيافتگی روساتايی   جامعه ش1387م   ازكيا،

  496-1در ايران؛ انتشارات ااطالعات، تهران، 

اجتمااعی صانايع روساتايی -ارارات اقتصاادی  1399 ر ،بهرامی

)صنايع دستی و مشاغل خانگی( بر توساعه روساتايی ماورد: 

نشااريه جغرافيااا و برنامااه  روسااتاهای شهرسااتان ساانندج،

 103-81 (:72)24 ی،ريز

نقاش عوامال  ،1396 .م ا، ولی شريعت پنااهی،  بهزاد فزونی، ع

محيطی در توسعه اقتصاد روستايی )مطالعاه ماوردی بخاش 

فصالنامه نگارش هاای ناو در  ديلمان شهرستان سياهکل(،

  .49-25 (:3)9 جغرافيای انسانی،

بنادی مساائل توساعه  اولويات  1391، م ، نعمتای ر ورطاهریپ

روستايی با تأكيد بر ديدگاه روستاييان مطالعه موردی: بخش 

فصلنامه اقتصااد فضاا و توساعه ، آباد مركزی شهرستان خرم

  113-128، 2روستايی، سال يکم، شماره 

تحليل الزاماات   1397 ع  مجنونی توتاخانه، ؛آفتاب، ا ؛ا  ، عتقيلو

اهبردهای توسعه روستايی ايران با تأكيد بار راهبارد تحق  ر

مجلااه مطالعااات برنامااه رياازی  صاانعتی شاادن كشاااورزی،

  612-595( 4)13 سکونتگاه های انسانی،

 و بررساای ،1397ف   كهکاای، سااادات م ، كيااانی، ا ، ع  تقيلااو،

 در گردشاگری محيطای زيسات و اقتصاادی ارارات تحليل

 ،(سامان شهرستان: وردیم مطالعه) روستايی های سکونتگاه

 114-103 (:31)8 ای، منطقه ريزی برنامه فصلنامه

نقاش تناوع فعاليات ، 1397 م  قاسمی،  ،مفيدی، ع ، ، نحاجيان

های اقتصادی زراعی و غيرزراعی بر تااب آوری خانوارهاای 

كشاورز روساتايی در معار  خشکساالی )مطالعاه ماوردی: 

نشاااريه جغرافياااا و مخااااطرات  ران(،شهرساااتان چناااا

  51-31 (:28)7 محيطی،

نقااش دامپااروری در توسااعه اقتصاااد  ،1398 ع  آبااادی، حساايژ

روسااتايی اسااتان لرسااتان )مطالعااه مااوردی: شهرسااتان 

  .505-495 ( 4)1 مجله جغرافيا و روابط انسانی، بروجرد(،

، مدخلی بر اقتصااد روساتايی اياران، 1380ابری، س  س  حسينی

  430-1اصفهان،انتشارات دانشگاه اصفهان، 

امکان سنجی راهبرد اسکان مجادد ساکونتگاه   1395 ع  ،خليلی

ماهنامااااه  هااااای روسااااتايی كوچااااک و پراكنااااده،

 .47 ،)15(2 شبا ،

تحليل ارر توسعه بخش ساوم   1393 خ  نصراللهی،  ،، مدرخشان

اقتصاد بر شاخص های اقتصادی و راهکار هاای توساعه آن 

  88-61 (:55)14 فصلنامه اقتصاد اسالمی، در ايران،

 عناصار آماايش نقاش تحليال ،1398)  ا  ع ف ، تقيلو، رحمانی،

: مااوردی مطالعااه روسااتايی اقتصاااد آوری تاااب در فضااايی

 راهبردهاای نشاريه ،(شاوط شهرستان) اسر چشمه دهستان

  251-231 (:3)6 روستايی، توسعه

تحليال نقاش آماايش عناصار ، 1398 ا   ع تقيلاو، ، ، فرحمانی

فضااايی در تاااب آوری اقتصاااد روسااتايی مطالعااه مااوردی: 

نشاريه راهبردهاای  دهستان چشمه سرا )شهرستان شاوط(،

  .251-231 :(3)6 توسعه روستايی،
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تحلياال نقااش  ،1391 ر  خسااروبيگی،  ،ا  ، تقيلااو، ع س، شااايان

مشاركت مردم در پايداری اقتصاد روستايی )مطالعاه ماوردی 

دهساااتان ايجااارود بااااال، شهرساااتان ايجااارود، اساااتان 

  94-71 (:19)10 نشريه جغرافيا و توسعه ناحيه ای، زنجان(،

، ديدگاه های نو در جغرافيای شهری؛ چاپ اول، 1383،س شکويی

  568-1تهران ، انتشارات سمت، 

قش سياست های ، 1398  م حجی پور،  ،جوان، ف  ،عزيزپور، ف

تعااديل ساااختاری در دگرديساای اقتصاااد روسااتايی ناحيااه 

فصاااالنامه پااااژوهش هااااای جغرافيااااای  رضوانشااااهر،

  .175-159 (:107)51 انسانی،

ارزيااابی  ،1397  س ،سااجادی  ،قااادرمزی، س  ،، سكااريم زاده

اقتصاادی بازارچاه مارزی شوشامی بار  -تأريرات اجتمااعی

فصالنامه علاوم و فناون  توسعه مناط  روساتايی پيراماون،

 .78-55 (:25)7 مرزی،
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: ماورد) صايادی گردشاگری بار تأكياد با ساحلی روستاهای

 و فضا اقتصاد فصلنامه ،(تنکابژ شهرستان ساحلی روستاهای

  38-19 (:1)1 روستايی، توسعه

دی راهبردهای توساعه شناسايی و اولويت بن، 1398  ن ،منجزی

نشاريه  ی كارآفرينی در بخش كشاورزی اساتان خوزساتان،
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Abstract 

Population growth, information technology changes, climate change, quantitative and 

qualitative changes in water and economic developments of the 21st century have greatly 

affected the rural economy. Therefore managing the rural economy against these changes 

and shocks requires recognizing the dynamic capacity of its constituents. The research 

method is based on the purpose of the user and the type is descriptive and analytical. This 

research was conducted in 1398 with the aim of researching the sustainability of the rural 

economy of the central district of Urmia and since the present study is descriptive-

analytical research, the method of collecting documentary and field information has been 

used. The statistical population of the study was 9305 households from which 385 people 

were selected as a sample through Cochran's formula. The sampling method was simple 

random. Data collection tool was a questionnaire based on variables (agricultural 

economy, services and industry) in Likert scale. The results show that services and 

industry activities have contributed to the dynamics of the rural economy that have been 

somehow dependent on agriculture. Tourism and nature tourism in the services, 

handicrafts and leather and furniture industries are heavily dependent on farming and 

livestock activities, which, in the eyes of the people, drive the economy of the village. In 

these activities, production, cost and production diversification have made a major 

contribution to the sustainability of the rural economy, ensuring that the rural economy in 

the region is sustained. 

Keywords: Keywords: Rural economy; Sustainability; Economic capacity, structural 

equations; Urmia city 
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