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Sustainable livelihood has been one of the best ways to address poverty and empowerment of the poor 
over the past years. It is also one of the most innovative approaches to rural development. The general 
objective of this research is to identify and analyze the factors affecting the sustainable livelihood of 
farmers in Shazand. The statistical population of the study consists of the heads of rural families in Sha-
zand city, N = 22101). The sample size with a sampling error was 0.05, and, using the Cochran formula, 
377 households were calculated. To determine the villages and to select the sample of households, the 
cluster analysis method was applied to the classification of villages, and the sample villages were ran-
domly selected. Finally, sampling from each village was done in proportion to its population. The data 
collection method was library, and the field study tool was a questionnaire. In order to analyze the data, 
SPSS software was used, and the statistical operations included single-sample T-test and linear regres-
sion.The results of the research showed that the sustainable livelihood of rural households is not desir-
able, and structures and processes are the most important factors in the sustainability of rural household 
livelihood.
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Extended Abstract

1. Introduction

he sustainable livelihood approach 
has been favored by international insti-
tutions since the 1990s as a dominant 
framework in developmental issues. It 
is one of the frameworks that can com-

prehensively address the vulnerability of individuals, 

explain their livelihood, and consider a dynamic system 
for both external interventions and the activities of rural 
residents. In general, this method is defined as the "ability 
of a social unit to increase its assets and capabilities in 
dealing with problems and shocks over time." Identify-
ing and determining the most important livelihood factors 
and the impact of various types of shocks (e.g. natural, 
political and economic shocks) on these assets is very im-
portant in this method. Shazand county is located in the 
southwest of Markazi province, and its rural population 
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and families in 2013 were 57122 and 22101 respectively. 
Due to favorable climatic conditions, abundant rainfall, 
diverse climates, fertile lands that are prone to produce 
a variety of horticultural, agricultural, aquacultural, and 
dairy products, the county has provided favorable facili-
ties for the expansion of farming. The main bottlenecks 
of development, such as small lands, low coefficients of 
mechanization and water productivity in the agriculture 
sector, shortage of resources, negative water balance, and 
a sharp decrease in the level of groundwater aquifers in 
the plains of the county have had a significant adverse im-
pact on the income level and the sustainable livelihood 
of the villagers. Therefore identifying and analyzing the 
factors affecting the sustainable livelihood of the villagers 
in this county is of great importance. The present research 
seeks to answer the question ‘What are the factors affect-
ing farmers’ livelihood in Shazand county?’.

2. Methodology

The present study is a descriptive-analytic study which 
is conducted through a survey method. The data gather-
ing tool was a questionnaire including 68 questions. The 
statistical population of the research consisted of rural 
families living in Shazand county in 2017. In this study, 
the sample size was calculated using the Cochran formu-
la, and the total number of the rural families was 22101. 
Considering the sampling error of 057/0, 377 households 
were included in the study. In order to increase the ac-
curacy of the study, firstly, the villages of the county were 
divided into three classes using such indicators as aqua-
culture, garden cultivar, number of light and heavy live-
stock animals, and the number of poultry. In this regard, 
the cluster analysis method was used. Then, 23 villages 
were randomly selected based on the weight of each cate-
gory. Finally, the number of questionaries was determined 
based on the population of the selected villages. Data 
analysis was performed using SPSS software, descrip-
tive statistics (mean, standard deviation) and inferential 
statistics (one-sample T test and linear regression). The 
Cronbach's alpha was found to be 955/0 for the reliability 
of the questionnaire; thus, the reliability was confirmed.

3. Results

The results of the assessment of the livelihood asset 
show that the asset indices of all the subjects with an aver-
age of 3.02 (out of a maximum of 5 on the Likert scale) 
are unstable. Structures and processes have been evalu-
ated as factors influencing sustainable livelihood with a 
mean of 2.73, which is lower than the average. The most 
important reason for this is the weakness of the institu-
tions, policies and laws that affect the livelihood of the 

villagers. In the next place, shock and stress are the other 
effective factors with a mean of 2.85, which is lower than 
the average.

The analysis of the factors affecting the sustainable 
livelihood of the rural families was done by using linear 
regression with the dependent variable of total liveli-
hood, factors of structures and processes, and shocks and 
stresses as an independent variable. The findings suggest 
that the factors of structures and processes have a direct 
relationship to livelihood assets with a coefficient of 
0.316, and the factor of shock and stress has an inverse 
relationship to these assets with the coefficient of 0.133. 
According to the evaluation of the factors affecting the 
sustainable livelihood of rural families based on Beta co-
efficients, regression model, structures and processes as 
external factors of asset formation are the most important 
factors affecting the sustainable livelihood index with a 
direct relationship, while the factor of shocks and stresses 
with a reverse relationship is important in the next rank.

4. Discussion

The results of field studies show that rangelands have 
suitable potentials in terms of producing a variety of plant 
species, and their suitable distribution in the county has 
created a very favorable situation for agricultural devel-
opment and its sub-sectors. Also, agriculture is considered 
as the most important economic activity of the villagers. 
Studies show that, despite the situation in the region, these 
sectors have not grown so well and that, by investment 
and paying due attention, it is possible to create a proper 
situation for the growth. Non-agricultural income can be a 
good complement to agricultural assets, which ultimately 
leads to reduced vulnerability. However, based on the 
findings, along with agricultural activities and its subdi-
visions, which are the main occupation of the villagers, 
only 27% of the farmers have a second job. Therefore, 
they farmers have little or no income. Besides, there is a 
variation in their income, which seems a barrier to reduc-
tion of vulnerability.

5. Conclusion

Analysis and identification of the factors affecting the 
sustainable livelihood of villagers indicates that structures 
and processes as external factors of asset formation are 
the most important factors in this regard. While these fac-
tors have a direct relationship with sustainable livelihood, 
shocks and stresses are negatively correlated to it. In addi-
tion, these factors are not in a sustainable position.
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رهیافت معیشت پایدار در طول سال های گذشته، یکی از بهترین روش ها برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده است و 
یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینه توسعه روستایی است. هدف کلی از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت 
پایدار کشاورزان در شهرستان شازند است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. 
جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرست خانوارهای روستایی شهرستان شازند )N=22101( است که حجم نمونه با خطای نمونه گیری 0/05 
و با استفاده از فرمول کوکران، 377 خانوار محاسبه شد. برای تعیین روستاها و انتخاب خانوارهای نمونه از طریق روش تحلیل خوشه ای 
نسبت به طبقه بندی روستاها اقدام و روستاهای نمونه به طور کامالً تصادفی انتخاب شد و در نهایت به نسبت جمعیت آن ها نمونه گیری 
از هر روستا انجام شد. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بود. به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات 
از نرم افزار SPSS برای روش های آماری آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت معیشت 
پایدار خانوارهای روستایی مطلوب نبوده و عامل ساختارها و فرایندها مهم ترین عامل مؤثر در پایداری معیشت خانوارهای روستایی است. 

کلیدواژه ها: 
شهرستان شازند، 

کشاورزان، دارایی های 
معیشتی، معیشت پایدار

تاریخ دریافت: 2۱ شهریور ۱3۹۶
تاریخ پذیرش: 2۹ بهمن ۱3۹۶

مقدمه
از دیدگاه بسیاری از نویسندگان و سازمان های عمده توسعه 
بین المللی برای توسعه جوامع محلی، رهیافت های گذشته و حال 
موفقیتی در کاهش فقر نداشته اند و تغییر در رویکرد ضروری 
است. در این میان، یکی از چارچوب هایی که می تواند به صورت 
جامع، راهبرد های افراد در شرایط آسیب پذیری1، با در نظر گرفتن 
معیشت آن ها را توضیح دهد و به صورت یک سیستم پویا هم 
مداخالت خارجی و هم فعالیت ساکنان روستایی را در نظر بگیرد، 
 (Tang, Bennett, Xu,& Li, رویکرد معیشت پایدار2 روستایی است

.2013)

برای درک  ابزارهایی  و  پایدار که چارچوب  رویکرد معیشت 

1. Vulnerability
2. Sustainable Livelihoods Approach (SLA)

پیچیدگی معیشت مردم و پاسخ های مناسب به این پیچیدگی ها 
بوده در اواخر دهه 1990 با هدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی 
 (Horsley, Prout, Tonts,& Ali, از اجتماعات روستایی به وجود آمد
(2015. این روش در یک قالب کلی به صورت »توانایی یک واحد 

اجتماعی به منظور افزایش دارایی ها و توانایی های خود در مقابله 
با مشکالت و شوک ها3 در طول زمان« تعریف می شود. روش 
تعیین مهم ترین  به دنبال تشخیص و  ابتدا  پایدار در  معیشت 
دارایی های معیشتی4 و تأثیر انواع شوک ها )طبیعی، سیاسی و 
 (Morse, McNamara,& Acholo, بر این دارایی ها است )اقتصادی

.2009)

دارد.  اشاره  محلی  مردم  پایه  منابع  به  معیشتی  دارایی های 
کشاورزی یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد روستایی به شمار 

3. Shocks
4. Livelihood Assets

1- استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان )موردمطالعه: شهرستان شازند(
*علیرضا دربان آستانه1، سید حسن مطیعی لنگرودی2، فرزانه قاسمی3
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معیشت  و  فقر  در کاهش  را  نقش مهمی  می رود که می تواند 
پایدار روستایی ایفا کند. به منظور تحقق معیشت روستایی در 
برنامه های توسعه پایدار روستایی، توجه به دارایی های پنج گانه 
معیشت پایدار )انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی و فیزیکی( جهت 
 (Khosrozadyan, توفیق و تداوم برنامه های اجرایی ضروری است
با  (Ghanian,& Abdeshahi, 2016. معیشت خانوارهای روستایی 

آسیب پذیری های متعددی روبرو می شوند که دارایی های خانوار، 
راهبرد های معیشتی5 و ساختارها و فرایندها بر آن مؤثر است. با 
تحلیل و تبیین وضعیت موجود شهرستان شازند می توان به این 
نتیجه دست یافت که کشاورزی و دامپروری به عنوان اقتصاد 
و معیشت غالب در سطح شهرستان بوده است این شهرستان 
تولید  در  عمده ای  سهم  قابل کشت  اراضی  هکتار  با 104918 
هکتار   47786 تعداد  این  از  که  داشته  کشاورزی  محصوالت 
اراضی آبی و 57132 هکتار اراضی دیم است. این شهرستان به 
دلیل شرایط اقلیمی مطلوب، جغرافیایی مناسب، بارندگی های 
فراوان، وجود اقلیم متنوع، دشت های حاصلخیز و اراضی مستعد 
برای تولید انواع محصوالت باغی، زراعی و دامی، وجود اراضی 
مرتعی با پتانسیل تولیدی مناسب از نظر تنوع گونه های گیاهی 
مرتعی و صنعتی و وجود اراضی مستعد قابل کشت و پراکنش 
برای  را  مساعدی  امکانات  شهرستان  سطح  در  آن  مناسب 
 (Agricultural Jihad گسترش بخش کشاورزی فراهم کرده است
(in Shazand County, 2016. با وجود فرصت ها و قابلیت های توسعه 

شهرستان، نقاط ضعفی هم مشاهده می شود مانند سطح سواد 
پایین کشاورزان، مهاجرت های فصلی، دسترسی نابرابر به خدمات 
آب  بهره وری  و  مکانیزاسیون  بودن ضریب  پایین  تسهیالت،  و 
در بخش کشاورزی و غیره که در جهت برطرف کردن آن باید 
تالش شود. برای دستیابی به معیشت پایدار در مناطق روستایی 
نیازمند توجه به پتانسیل ها و قوت های موجود در سطح منطقه 
در چارچوب الگوی رایج معیشتی است که در کنار آن کاهش و 
برطرف کردن ضعف های موجود در زمینه های مختلف اقتصاد 
غالب مناطق روستایی منطقه برای دستیابی به معیشت پایدار 
امری ضروری است که نتیجه آن می تواند اثرات مثبت فراوانی 
برای اقتصاد روستایی در سطوح باالتر اقتصاد استان و ملی داشته 
باشد. از این رو شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار 
از اهمیت به سزایی برخوردار است.  روستاییان این شهرستان 
انجام شده در حوزه معیشت  شایان ذکر است اغلب مطالعات 
پایدار بر بررسی دارایی های معیشتی متمرکز بوده و مطالعات 
کمی به بررسی عوامل مؤثر بر معیشت پایدار پرداخته شده است 
و بر این اساس تحقیق حاضر از جمله تحقیق های نوآور و پیشرو 
در این زمینه محسوب می گردد. بر این اساس تحقیق حاضر به 
دنبال پاسخگویی به سؤال های زیر تدوین شده است چه عواملی 
اثرگذاری  پایدار کشاورزان مؤثر است؟ و بیشترین  بر معیشت 

عوامل مطالعه شده مربوط به کدام عامل است؟

5. Livelihood Strategies

مروری بر ادبیات موضوع
مفهوم  سه  که  می کردند  ادعا   )1992( کانوی6  و  چمبرز 
پایداری، توانایی و برابری از اصول کلی یک معیشت پایدار هستند 
و درک خود را از معیشت پایدار به صورت زیر ارائه دادند: معیشت 
شامل قابلیت ها، توانایی ها، دارایی ها )منابع مادی و غیرمادی( و 
 (Wei, Guiwu, فعالیت هایی می شود که برای زندگی الزم است
(Wenhua,& Lei, 2016. یک معیشت زمانی پایدار است که توانایی 

مقابله با فشارها و تنش ها را داشته باشد و عالوه بر این بعد از مقابله 
با فشارها و تنش ها بتواند خود را بازیابی کند و بدون صدمه زدن 
به منابع طبیعی، توانایی حفظ و افزایش قابلیت ها و سرمایه های 
 (Tang, Bennett, Xu,& خود را در زمان حال و آینده داشته باشد
(Li, 2013. هر چند چارچوبهای مختلفی برای تحلیل معیشت 

پایدار ارائه شده است اما چارچوب پنج جزئی دپارتمان توسعه 
بین المللی یکی از مهم ترین چارچوبهای ارائه شده برای تحلیل 
معیشت پایدار است (shen, 2009). این چارچوب بر یک رویکرد 
مردم محور بر مبنای 5 جزء کلیدی رویکرد معیشت پایدار تأکید 
می کند؛ این 5 جزء کلیدی عبارت اند از: دارایی های معیشتی، 
ساختارها و فرایندهای تحول زا7، آسیب پذیری، نتایج معیشتی8، 

.(Wang et al, 2016) راهبرد های معیشتی

دارایی های معیشتی: دسترسی خانوار به منابع معیشتی خاص و 
به عبارتی به دارایی های خاص بیان کننده  توان خانوار برای درگیر 
 (Dehghanipour, است  معیشتی  مختلف  راهبرد های  در  شدن 

.2014)

ساختارها و فرآیندها: ساختارها )اعم از سازمان های خصوصی 
و عمومی( در چارچوب معیشت پایدار، در عمل همچون سخت-

افزارهایی هستند که سیاست ها و قوانین را تصویب و اجرا می کنند 
(Sarafi,& Shamsaee 2012). فرایندها دربرگیرنده قوانین، مقررات، 

سیاست ها، موافقت نامه ها، هنجارهای اجتماعی و کارهای عملی 
را پیشنهاد می کنند که ساختارهای  راه هایی  نوبه خود  به  که 

 .(Zilaee, 2012) عملیاتی در قالب آن شکل می گیرد

آسیب پذیری: دارای دو جنبه است: خارجی؛ که موضوع آن 
تنش و شوک است و داخلی؛ که ظرفیت کنار آمدن منظور است. 
تنش ها، فشارهای مداوم و فزاینده ای هستند که قابل پیش بینی 
و ناراحت کننده می باشند، در حالی که شو ک ها معموالً اثرات 
 (Liu,& Yong, هستند  آسیب زا  و  پیش بینی  غیرقابل  و  ناگهانی 
که  است  خارجی  محیط  در  آسیب پذیری،  زمینه ی   .2016)

مردم در آن حضور دارند. برای مثال: روندهای رشد جمعیت، 
اقتصاد ملی و بین المللی، منابع طبیعی، سیاست ها و تکنولوژی، 
شوک های ناگهانی یا اتفاقاتی مثل مشکالت مربوط به سالمتی، 

6. Chambers and Conway 
7. Transforming Structures & Processes
8. Livelihood Outcomes
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زلزله، سیل و خشکسالی، مشکالت کشاورزی مثل آفات و سموم 
دفع آفات، شوک های اقتصادی و آسیب پذیری فصلی قیمت ها، 
تولید، فرصت های شغلی یا سالمت می تواند معیشت را متأثر کند 

 .(Donohue,& Biggs, 2015; Petersen & Pedersen, 2010)

ترکیب  از  بروندادهای حاصل  یا  معیشتی: دستاوردها  نتایج 
یا خانوارها  افراد  برای  با دارایی های معیشتی  راهبرد معیشتی 

 .(Morse. & McNamara, 2013, DFID, 2008) هستند

راهبرد معیشتی: شامل افزایش درآمد، کاهش آسیب پذیری، 
افزایش رفاه، بهبود امنیت غذایی و استفاده پایدار از منابع طبیعی 

.(Donohue,& Biggs, 2015) است

پیشرفته  در کشورهای  پایدار  معیشت  رویکرد  که  هر چند 
شروع و شکل گرفته است اما به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت 
درحال توسعه  یا  و  فقیر  کشورهای  بیشتر  در  مردم  معیشتی 
مدنظر بوده است. در سال های اخیر، تعداد زیادی از مطالعات به 
بررسی جنبه های مختلف معیشت روستایی، که شامل قابلیت ها، 
را  زندگی هستند  برای یک  نیاز  مورد  فعالیت های  و  دارایی ها 

بررسی کرده اند. 

معیشت  پایداری  تحقیقی،  در   ،)2016( همکاران9  و  وانگ 
بهبود معیشت10،  پایداری  خانوارهای روستایی توسط شاخص 
کرده اند.  بررسی  را  چین  جنوب  در  یافته  فرسایش  مناطق 
نتایج نشان داد که ضعف آموزش وپرورش در مناطق روستایی، 
آسیب پذیری امرارمعاش فقرا را تشدید می کند و معیشت پایدار 
خانوار کشاورز را تهدید می کند. سیاست هایی مانند سرمایه گذاری 
افزایش  آبیاری و زهکشی،  بیشتر در زیرساخت های روستایی، 
سرمایه گذاری در آموزش روستایی و همچنین هدف قرار دادن 
بیمه های  توسعه  و  ترویج  روستایی،  آسیب پذیر  خانواده های 
اجتماعی و خدمات پزشکی برای کودکان در مناطق روستایی 

اجرا شده است. 

کوین تانگ و همکاران11 )2013(، تحوالت معیشت روستایی 
ناحیه یانگو در فالت لوس چین را از طریق کارهای کشاورزی 
مورد بررسی قرار داده اند )تصویر شماره 1(. نتایج نشان می دهد 
که به دلیل انجام کارهای کشاورزی، ناحیه یانگو در بازه زمانی 6 
سال، رشدی 159% را در درآمد خود تجربه کرده اند. همچنین، 
اثرات مثبت و معنادار کشاورزی نوین، در معیشت مردم این ناحیه 

شاهدی بر وابستگی کم آن ها بر درآمد یارانه ها است.

9. Chengchao Wang and et al
10. (LSI) Livelihood Sustainable Index
11. Qing Tang and et al

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چارچوب مفهومی معیشت پایدار پیشنهادی تانگ و همکاران، 2013
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مطالعه  هدف  با  پژوهشی  در   ،)2015( حیاتی  و  نوروزی 
اقتصادی،  اجتماعی،  انسانی،  پنج گانه  سازه های  شناسایی 
پایداری معیشت خانوارهای  بر  زیست محیطی و فیزیکی مؤثر 
کشاورز استان کرمانشاه نشان داد، لزوم اتخاذ نگرشی چندبعدی 
توسعه  برنامه های  مجریان  و  برنامه ریزان  توسط  تمام گرایانه  و 
روستایی و کشاورزی به منظور ارتقاء و پایدار نمودن معیشت 

جامعه کشاورزی، به عنوان یک ضرورت، مورد تأکید است. 

چارچوب معیشت پایدار عوامل اصلی تأثیرگذار بر معیشت مردم 
و روابط خاص بین این عوامل را نشان می دهد و در برنامه ریزی 
فعالیت های توسعه ای جدید و همچنین در ارزیابی میزان پایداری 
معیشت فعالیت موجود کاربرد دارد. در این چارچوب مفهومی دو 
گروه عمده از متغیرها شامل دارایی های معیشتی و عوامل اثرگذار 
بر معیشت پایدار مدنظر بوده است که عوامل اثرگذار به عنوان 
متغیر مستقل و دارایی های معیشتی به عنوان متغیر وابسته در 

نظر گرفته شده است )تصویر شماره 2(.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت 
و روش، توصیفی-تحلیلی است، که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر 
معیشت پایدار کشاورزان بر طبق چارچوب اصلی رویکرد معیشت 
پایدار مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی معیشت پایدار از 
پنج مؤلفه دارایی های معیشت پایدار، یعنی دارایی مالی، انسانی، 
فیزیکی، اجتماعی و طبیعی استفاده شد. سپس برای سنجش 
هر کدام از دارایی ها، با عنایت به مطالعات پیشین و نظرسنجی از 
متخصصین مربوط معیارهایی تعریف گردید. در تعریف معیارها 
سعی گردید معیارهای مورد نظر با توجه به ویژگی های منطقه 

قرار  پوشش  تحت  را  منطقه  پایدار  معیشت  ابعاد  موردمطالعه 
بدهد. این معیارها در جدول شماره 1 ارائه شد. در ادامه از طریق 
نظرخواهی از مسئوالن و کارشناسان برنامه ریزی روستایی و در 
نظر گرفتن شرایط منطقه موردمطالعه عوامل مؤثر بر معیشت 
ارائه گردید.   2 شماره  و در جدول  پایدار کشاورزان شناسایی 
پاسخ ها در مقیاس پنج قسمتی طیف لیکرت، طراحی شد. برای 
تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss، عالوه بر استفاده 
و  توصیفی  آمارهای  از  پراکندگی،  و  مرکزی  شاخص-های  از 
تحلیلی )آزمون t تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره( استفاده 

شد. 

روستاهای  خانوار  سرپرستان  را  پژوهش  آماری  جامعه 
شهرستان شازند تشکیل می دهد. در این تحقیق برای گردآوری 
مبانی نظری، از منابع کتابخانه ای، پایان نامه ها و مقاالت موجود 
در این زمینه استفاده شده است. در بخش عملی تحقیق به روش 
بازدید میدانی  با مراجعه به منطقه ی موردمطالعه و  پیمایشی 
کشاورزی،  جهاد  همچون  نهادهایی  از  اطالعات  جمع آوری  به 
استانداری، فرمانداری و بخشداری های شهرستان شازند پرداخته 
شد. اطالعات جمع آوری شده به صورت جداول آماری، نقشه های 
بخشداری ها  توسط  شده  منتشره  گزارش های  اراضی،  کاربری 
بوده است که اطالعات کاملی از سطح زیرکشت زراعی، سطح 
زیرکشت باغی، تعداد دام سبک و سنگین و تعداد طیور به دست 
آمد. برای تعیین روستاها و انتخاب خانوارهای نمونه با استفاده از 
داده های به دست آمده )سطح زیرکشت زراعی، سطح زیرکشت 
باغی، تعداد دام سبک و سنگین و تعداد طیور( از طریق روش 
دارای  روستاهای  کلیه  طبقه بندی  به  نسبت  تحلیل خوشه ای 
جمعیت در سه طبقه اقدام نموده، سپس تعداد 23 روستا بر 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. چارچوب مفهومی تحقیق
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جدول ۱.متغیر های سنجش دارایی های معیشتی کشاورزان.
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جدول 2. متغیرها و گویه های سنجش عوامل مؤثر بر معیشت پایدار روستاییان.

گویه هاعوامل

دها
راین

 و ف
رها

ختا
توسعه بیمه محصوالت - اعطای وام و اعتبارات به آسیب دیدگان از مخاطرات )خشکسالی، زلزله(- هماهنگی نیروهای دولتی عمل کننده مرتبط سا

با کشاورزی- تأثیر کاهش عوارض محلی بر معیشت- تضمین خرید محصوالت کشاورزی تولید شده توسط دولت- توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 
روستایی توسط سازمان های دولتی- ارائه تسهیالت کشاورزی به روستاییان- پایش مستمر آفات کشاورزی و واگذاری نهادهای جدید و اصالح شده 

از سوی دولت 

س ها
ستر

 و ا
ک ها

شو

عدم تاب آوری اجتماعات روستایی در برابر تکان ها و مخاطرات محیطی- قدرت مخاطره پذیری پایین در بین اقشار روستایی- عدم دسترسی به بازارهای 
متنوع فروش کاال و خدمات- تخریب منابع در اثر بهره برداری های غیراصولی و بی رویه از منابع طبیعی- دارا بودن زمین های کشاورزی ناهموار، نامناسب 
و با حاصلخیزی کم- نقش سیاست ها و طرح های اقتصادی دولت از جمله اجرای هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت بنزین، نان- مالکیت ها و مشکالت 
مربوط به کوچک بودن اراضی کشاورزی روستاها- پایین بودن سود حاصل از فعالیت های کشاورزی به عللی نظیر وجود واسطه ها، هزینه های تولید 
باال و قیمت پایین- افزایش دالالن اراضی کشاورزی در روستا- محدودیت های تبادالت بازرگانی با دیگر کشورها مانند تحریم های بین المللی و انتقال 

ارز- رخدادها و وقایع طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی- تغییرات شدید قیمتی کاالها و خدمات اساسی
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اساس وزن هر طبقه به طور کاماًل تصادفی انتخاب و در نهایت به 
نسبت جمعیت روستاهای منتخب تعداد نمونه هر روستا مشخص 
شده است )تصویر شماره 3(. حجم نمونه با استفاده از فرمول 
کوکران و با توجه به تعداد کل خانوارهای روستایی ساکن در 
شهرستان شازند N=22101 با خطای نمونه گیری 0/05 برابر 
377 خانوار است. روایی پرسشنامه با تأیید اساتید دانشگاهی و 
کارشناسان برنامه ریزی روستایی اثبات شد. برای سنجش پایایی، 
در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین میزان 
پایایی استفاده شده است که مقدار آن برابر 0/955 به دست آمده 
است. بنابراین با توجه به ضرایب محاسبه شده در spss می توان 
بیان کرد که مقدار مطلوب آن نشان از اتفاق نظر پاسخگویان و 
همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر 

دارد.
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یافته ها
نتایج حاصل از توصیف ویژگی های فردی خانوارهای روستایی 
نشان می دهد میانگین سنی سرپرست خانوار 44 سال است. 
از  است.  زن  درصد   10/9 و  مرد  پاسخ دهندگان  درصد   89/1
درصد   21 بی سواد،  درصد   34 پاسخگویان،  تحصیالت  نظر 
و  دیپلم  درصد  متوسطه، 20  و  راهنمایی  درصد  ابتدایی، 14 
فوق دیپلم و 11 درصد لیسانس و باالتر دارند. بررسی وضعیت 
شغل دوم سرپرستان خانوار نشان داد 26/8 درصد دارای شغل 
دوم بوده و 73/2 درصد آن ها شغل دیگری غیر از کشاورزی و 

زیرمجموعه های آن نداشته اند. 

یافته های توصیفی ارزیابی پایداری دارایی های معیشتی نشان 
می دهد: میانگین شاخص دارایی های مالی، طبیعی و اجتماعی 
کمتر از حد متوسط و میانگین دارایی های انسانی و فیزیکی از 
حد وسط باالتر به دست آمده است. مهم ترین عامل پایین بودن 
خانوارهای  اکثر  اندک  درآمد  را می توان،  مالی  دارایی  شاخص 
کشاورز، ناچیز بودن میزان پس انداز، چگونگی و شکل پس انداز 
خانوارها دانست. با توجه به اینکه پاسخ ها در مقیاس طیف لیکرت 
کدگذاری شده درصورتی که میانگین امتیاز هر یک از دارایی ها 
از مقدار 3 بیشتر باشد نشان دهنده  میل به افزایش و به تبع 
آن پایداری تبیین می شود و اگر میانگین امتیاز دارایی از حد 
متوسط 3 کمتر شود، وضعیت دارایی به سمت کاهش و ناپایداری 
تمایل دارد. در حالت کلی میانگین امتیاز دارایی معیشتی کل 
برابر 3/02 حاصل شده که اندکی از حد متوسط بیشتر بوده و 
در مجموع شاخص دارایی کل آزمودنی ها ناپایدار است. تحلیل 

از  استفاده  با  معیشتی  دارایی های  از  حاصل  عددی  میانگین 
آزمون t-استیودنت مبین پایین بودن دارایی های مالی، طبیعی و 
اجتماعی در محدوده موردمطالعه است. این در حالی است که بر 
اساس سطح معنی داری این آزمون، دارایی های انسانی و فیزیکی 

میل به پایداری دارد )جدول شماره 3(. 

از بین 8 گویه بررسی شده  عوامل ساختارها و فرآیندها، میانگین 
همه شاخص ها کمتر از متوسط ارزیابی شده است. از جمله دالیل 
پایین بودن پایداری این عامل می توان گفت: در شکل گیری انواع 
سازگاری معیشتی، نیروها و عوامل متعددی تأثیرگذار می-باشند 
که یکی از مهم ترین آن ها دولت ها و قوانین دولتی است. دولت ها 
از طریق مداخله در اولویت های سیاست گذاری توسعه روستایی   
می توانند در تغییرات معیشتی افراد روستایی تأثیرگذار باشند 

)جدول شماره 4(.

پایداری بعد شوک ها و استرس ها با میانگین 2/85 نیز پایین تر 
از حد متوسط ارزیابی گردید. بررسی ها نشان می دهد در ارتباط با 
پایین بودن پایداری بعد شوک ها و استرس ها، یکی از علل مهم، 
عوامل جغرافیایی مانند رخدادها و وقایع طبیعی مانند خشکسالی 
با میانگین 2/97، تاب آوری پایین کشاورزان در برابر تکان ها و 
مخاطره پذیری  قدرت   ،2/42 میانگین  با  محیطی  مخاطرات 
پایین کشاورزان در برابر وقایع طبیعی با میانگین 2/85 است. 
وقوع خشکسالی و یا شرایط بد جوی محصوالت کشاورزان را از 
بین  می برد و آن ها را در معرض ناپایداری معیشت قرار می دهد. 

)جدول شماره 5(.
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جدول 4. توزیع فراوانی بعد ساختارها و فرایندها.

گویه
طیف )درصد(

کای اسکوئرمیانگین
بدون کمخیلی کم

خیلی زیادتغییر
زیاد

**1832/122/3261/62/6199/93توسعه بیمه محصوالت کشاورزی 

**20/429/223/624/91/92/5985اعطای وام و اعتبارات به آسیب دیدگان از مخاطرات )خشکسالی، زلزله(
هماهنگی نیروهای دولتی عمل کننده مرتبط با کشاورزی در بهبود 

**13/829/732/621/22/72/69112/08معیشت

**14/924/127/130/53/42/8490/04تأثیر کاهش عوارض محلی بر معیشت 

**13/327/624/431/33/42/8498/76تضمین خرید محصوالت کشاورزی تولید شده توسط دولت

**1330/829/720/26/42/7683/91توانمندسازی اقشار آسیب پذیر روستایی توسط سازمان های دولتی 

**15/433/419/628/13/42/71102/05ارائه تسهیالت کشاورزی به روستاییان 
پایش مستمر آفات کشاورزی و واگذاری نهاده های جدید و اصالح شده از 

**11/427/131/328/419/92/82122/66سوی دولت
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جدول 3. ارزیابی پایداری دارایی های معیشتی به تفکیک با استفاده از آزمون t تک نمونه ای.

آماره t-استیودنت )مقدار آزمون = 3/1(انحراف معیارمیانگینشاخص

1**13/432-2/58920/73844دارایی مالی
**3/170/544252/598دارایی انسانی
**7/068-2/84350/70467دارایی طبیعی
**3/520/824999/979دارایی فیزیکی
**3/286-2/970/72214دارایی اجتماعی

**2/715-3/020/56168دارایی معیشتی کل
فصلنامه پژوهش های روستایی نشانه ** به مفهوم معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد است.                                                                            

ارزیابی پایداری عوامل مؤثر بر معیشت پایدار روستاییان به 
کمک آماره t-استیودنت در جدول شماره 6 نشان می دهد که 
با توجه به اینکه میانگین عددی آن ها از مطلوبیت عددی آزمون 
یعنی عدد 3 کمتر است، لذا پایداری آن ها در سطح پایینی قرار 

دارند.

پایدار  معیشت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  و  تحلیل  منظور  به 
خانوارهای روستایی، عوامل شوک ها و استرس ها و ساختارها و 
فرایندها مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس دارایی های معیشتی 
به عنوان متغیر وابسته و عوامل ساختارها و فرایندها، شوک ها و 
استرس-ها، درآمد کشاورزی، درآمد غیرکشاورزی و دارایی های 
مبنا  این  بر  است.  لحاظ شده  متغیر مستقل  عنوان  به  خانوار 
ضریب همبستگی چندگانه این متغیرها 0/701 و ضریب تعیین 
رگرسیون خطی 0/491 است. به عبارتی متغیرهای مستقل مدل 

رگرسیونی 49/1 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند 
که مقدار قابل قبولی محسوب می شود )جدول شماره 7(. 

بر اساس ضرایب رگرسیونی حاصل، عامل ساختارها و فرایندها 
دارای رابطه مستقیم با ضریب 0/316 با دارایی معیشتی است. 
یعنی با افزایش یک واحدی این عامل و در صورت ثابت ماندن 
سایر متغیرهای مستقل، دارایی معیشتی به میزان 0/316 واحد 
رشد می کند. عامل شوک ها و استرس ها و دارایی معیشتی رابطه 
معکوس با ضریب 0/133 است. به عبارتی با افزایش یک واحدی 
موردمطالعه  روستاهای  در  معیشتی  دارایی  میزان  عامل،  این 
0/133 واحد کاهش می یابد. نتایج حاصل از ضرایب Beta نشان 
می دهد که متغیر ساختارها و فرایندها بیشتر از متغیر شوک ها 
و استرس ها، درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی و دارایی خانوار بر 
دارایی معیشتی کشاورزان منطقه موردمطالعه تأثیرگذار است. در 

»علیرضا دربان آستانه و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان )موردمطالعه: شهرستان شازند(«



334

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2

نهایت ارزیابی عوامل مؤثر بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی 
محدوده موردمطالعه بر مبنای ضرایب Beta مدل رگرسیونی 
نشان می دهد ساختارها و فرایندها به عنوان عوامل خارجی شکل 
دادن دارایی ها مهم ترین عامل مؤثر بر شاخص معیشت پایدار با 
رابطه مستقیم است، درحالی که عامل شوک  ها و استرس ها با 

رابطه معکوس در رتبه بعدی قرار گرفته است.

نتایج معادله رگرسیونی بدین شرح است:

دارایی خانوار E225-9/1+ درآمد غیرکشاورزی 0/137 + درآمد 
کشاورزی 0/136 + شوک ها و استرس ها 0/133- ساختارها و 

فرایندها 0/316 + 2/043 = دارایی معیشتی کل

یافته های ضرایب رگرسیون خطی هر یک از دارایی ها به عنوان 
متغیر وابسته و عوامل ساختارها و فرآیندها و شوک ها و استرس ها 
نیز مبین این است که عوامل یاد شده جز در بعد دارایی مالی در 
سایر دارایی ها معنی دار بوده و عامل ساختارها و فرآیندها با رابطه 
مثبت در هر یک از دارایی ها به عنوان مهم ترین عامل مؤثر تعیین 
شده است. همچنین جهت رابطه متغیر ساختارها و فرایندها 
مستقیم و متغیر شوک ها و استرس ها رابطه معکوس با هر یک از 

دارایی ها دارد )جدول شماره 8(.

جدول ۶. ارزیابی پایداری عوامل مؤثر بر معیشت پایدار به تفکیک با استفاده از آزمون t تک نمونه.

آماره t-استیودنت )مقدار آزمون = 3/1(انحراف معیارمیانگینشاخص

**8/126-2/73210/87908ساختارها و فرآیندها
**8/738-2/85510/54414شوک ها و استرس ها

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                                                                  

جدول 5. توزیع فراوانی بعد شوک ها و استرس ها.

گویه
طیف )درصد(

کای میانگین
اسکوئر خیلی 

بدون کمکم
خیلی زیادتغییر

زیاد

**1738/73111/41/92/42166/7عدم تاب آوری اجتماعات روستایی در برابر تکان ها و مخاطرات محیطی

**10/9262235/35/82/99105/05تخریب منابع در اثر بهره برداری های غیراصولی و بی رویه از منابع طبیعی
**10/122/540/323/63/42/88151/68دارا بودن زمین های کشاورزی ناهموار، نامناسب و با حاصلخیزی کم

**10/323/927/934/23/72/97120/12رخدادها و وقایع طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی

**6/133/733/7224/52/85153/04قدرت مخاطره پذیری پایین در بین اقشار روستایی
محدودیت های تبادالت بازرگانی با دیگر کشورها مانند تحریم های بین المللی و 

**7/724/724/136/66/93/1120/22انتقال ارز
نقش سیاست ها و طرح های اقتصادی دولت از جمله اجرای هدفمندی  یارانه ها، 

**6/418/324/145/95/33/25205/85افزایش قیمت بنزین، نان و ...

**7/424/425/537/15/63/09133/67عدم دسترسی به بازارهای متنوع فروش کاال و خدمات

**6/621/522/334/55/13/3079/11افزایش دالالن اراضی کشاورزی در روستا

**5/622/333/730/87/73/13125/95مالکیت ها و مشکالت مربوط به کوچک بودن اراضی کشاورزی روستاها
پایین بودن سود حاصل از فعالیت های کشاورزی به عللی نظیر وجود واسطه ها، 

**4/519/925/233/4173/3886/01هزینه های تولید باال و قیمت پایین

**5/815/624/141/4133/40140/01تغییرات شدید قیمتی کاالها و خدمات اساسی

**0/56/1050/942/44/28291/4تأثیر کمبود آب بر روش های تنوع سازی معیشت
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جدول 7. مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر دارایی معیشتی خانوارهای روستایی.

متغیر
میزان تأثیر بر معیشت پایدار

BSEBBetaT.Sig

12/0740/000-2/0430/169ثابت
0/3160/0250/49512/6090/000ساختارها و فرآیندها
3/2790/001-0/129-0/1330/041-شوک ها و استرس ها

0/1360/0360/1703/7850/000درآمد کشاورزی
0/1370/0420/1303/2220/001درآمد غیرکشاورزی

E225-90/0000/1503/5010/001/1دارایی خانوار
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جدول 8. مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر دارایی های معیشتی خانوارهای روستایی به تفکیک.

متغیرهای مستقلمتغیر وابسته
میزان تأثیر بر معیشت پایدار

BSEBBetaT.Sig

دارایی مالی
ثابت

0/336
0/0680/257-4/1520/000

0/3920/0380/46610/2550/000ساختارها و فرآیندها
0/7580/449-0/034-0/0460/061-شوک ها و استرس ها

دارایی انسانی
ثابت

0/325
2/8270/189-14/9650/000

0/1850/0280/2996/6200/000ساختارها و فرآیندها
4/7270/000-0/215-0/2150/045-شوک ها و استرس ها

دارایی طبیعی
ثابت

0/348
2/0380/213-9/5830/000

0/440/0350/54912/5770/000ساختارها و فرآیندها
2/4650/140-0/108-0/1390/057-شوک ها و استرس ها

دارایی فیزیکی
ثابت

0/347
2/5180/269-9/3720/000

0/4050/0420/4319/7110/000ساختارها و فرآیندها
2/8650/000-0/126-0/1920/067-شوک ها و استرس ها

دارایی اجتماعی
ثابت

0/155
2/5120/272-9/2290/000

0/2010/0410/2454/8510/000ساختارها و فرآیندها
2/0920/037-0/106-0/1410/067-شوک ها و استرس ها
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بحث و نتیجه گیری
بررسی  به  پایدار،  معیشت  رویکرد  بر  تأکید  با  تحقیق  این 
پایداری دارایی های معیشتی و بررسی زمینه های آسیب پذیری 
دارایی های موجود می پردازد. رهیافت معیشت پایدار ظرفیت آن 
را دارد تا پایداری را تضمین کند زیرا پایداری شاخص کلیدی 
برای موفقیت است. تحلیل وضعیت موجود دارایی های معیشتی 
روستاییان نشان می دهد که علیرغم مواجهه کشاورزان با بحران ها 

و مخاطرات طبیعی از قبیل خشکسالی، دارایی های فیزیکی و 
انسانی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند و توانسته اند پایداری 
خود را نسبت به سایر دارایی ها حفظ کنند. مقایسه نتایج پژوهش 
حاضر با پژوهش های متخصصین دیگر ضمن تأکید بر اثرگذاری 
با  معیشت،  پایداری  در  انسانی  و  فیزیکی  دارایی های  مؤثر 
یافته های پژوهش های مشابه، همچون پژوهش های خسروزادیان 
فانگ   ،)2014( همکاران  و  صادق زاده   ،)2016( همکاران  و 
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 )2010( همکاران13  و  موسکورا  باررا   ،)2012( های یانگ12  و 
مطابقت دارد. 

تحت  سویی  از  جغرافیایی  مختلف  مناطق  سکونتگاه های 
تأثیر عوامل درونی و ذاتی معیشتی همانند موقعیت جغرافیایی، 
فضاهای زیستی با الگوها و فرهنگ های معیشتی متفاوت قرار 
این  بر  تأثیر می پذیرد.  از عوامل بیرونی  از سوی دیگر،  دارد و 
اساس، تأثیرپذیری این مناطق از عوامل بیرونی همانند طرح ها و 
سیاست های دولتی، فرآیندهای متفاوتی را بر پایداری و ناپایداری 
اقتصاد خانوارها و مصارف معیشتی آنان به همراه خواهد داشت 
(Madadi, Nazari, Moradi,& Ghafari, 2015). مناطق روستایی به 

لحاظ داشتن منابع طبیعی و انسانی می توانند موجب توسعه ی 
ترکیب  طریق  از  درست  سیاست گذاری های  با  گردند.  کشور 
سیاست های دولتی با نیازهای جامعه ی محلی می توان نیازهای 
برآورده نمود. رهیافت معیشت  را  معیشتی جامعه ی روستایی 
پایه ی  بر  و  اعتقاد دارد  توانمندسازی مردم و جوامع  به  پایدار 
ارتباط بین مردم و دستگاه های دولتی و غیردولتی در توسعه بنا 
شده است. آسیب پذیری یکی از مفاهیم اساسی مربوط به پایداری 
معیشتی است، که مواردی از قبیل شوک ها، روندها و فصلی بودن 
را در برمی گیرد و می تواند بر دارایی ها و انتخاب های معیشتی 
قشر فقیر تأثیر منفی داشته باشد (DFID, 1999). درک ساختارها 
و فرآیندهایی نظیر قوانین، سیاست ها، هنجارهای اجتماعی و 
محرک ها در جهت دستیابی به معیشت پایدار حائز اهمیت بسیار 
است. درک ساختارها و فرآیندها، پیوند بین سطوح خرد )افراد، 
خانوارها و اجتماع( و سطوح کالن )دولت، منطقه و شرکت های 
خصوصی( است. چنین درکی به شناخت محدودیت های موجود 
در نواحی روستایی، موانع موجود در برابر فرآیندهای اجتماعی که 
بر پایداری معیشت روستاها و شهرها تأثیرگذار هستند، کمک 
 .(Sadeghloo, Sojasi Qeidari,& Palouj, 2016) می نماید  شایانی 
رویکرد معیشت پایدار تالش می کند تا عوامل اصلی که روی 
را  مؤثر  عوامل  این  بین  روابط  و  اثر می گذارند  مردم  معیشت 
شناسایی کند (You,& Zhang, 2017).  تحلیل و شناسایی عوامل 
مؤثر بر معیشت پایدار روستاییان بیانگر این است که پایداری 
این عوامل یعنی ساختارها و فرایندها و شوک ها و استرس ها در 
نشان   )2016( همکاران  و  وانگ  ندارد.  قرار  مناسبی  وضعیت 
دادند که تفاوت معنی داری در پایداری معیشت میان خانوارهای 
کشاورز وجود دارد. ساختارها و فرایندها به عنوان عوامل خارجی 
شکل دادن دارایی ها مهم ترین عامل مؤثر بر شاخص معیشت 
پایدار کشاورزان است. به طوری که این عامل دارای رابطه مستقیم 
با معیشت پایدار بوده، درحالی که شوک  ها و استرس ها با رابطه 
معکوس در رتبه بعدی قرار گرفته است. بنابراین، توجه به مناطق 
پایدار  بر معیشت  و عوامل مؤثر  راهکارها  روستایی و شناخت 
باعث پیشرفت این مناطق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی 

12. Fang Su and HaiYang Shang
13. Barrera-Mosquera et al

و سیاسی است. پایداری معیشت در سطح روستا باعث ایجاد 
مشاغل پایدار برای روستاییان شده و از مهاجرت آن ها به شهرها 
این مهاجرت ها به  از  از زیان های ناشی  نیز  می کاهد و شهرها 
دور خواهند بود و شکاف و نابرابری درآمدی بین طبقه شهری و 
روستایی برداشته می شود. به منظور به کارگیری رهیافت معیشت 
پایدار با شناسایی استعدادها و ظرفیت های موجود در منطقه، باید 
شرایط به کارگیری این رهیافت  را فراهم آورد. بنابراین اقداماتی از 
جمله راه اندازی صندوق بیمه ی محصوالت کشاورزی و پرداخت 
وام و اعتبارات به کشاورزان حادثه دیده از مخاطرات می تواند 
موجب افزایش پایداری معیشتی کشاورزان گردد. در خصوص 
پایین بودن پایداری عامل ساختارها و فرایندها پیشنهاد می گردد 
مروجان جهاد کشاورزی با انتقال دیدگاه ها و مشکالت کشاورزان 
به برنامه ریزان و برگزاری جلسه های گردهمایی مختلف در روستا 
بتواند  و  آورند  فراهم  برنامه ریزان  با  را  ارتباط کشاورزان  امکان 
بهبود دانش و مهارت های کشاورزان در  و  ترویجی  برنامه های 
خصوص شیوه های متداول و نوین کشاورزی و غیرکشاورزی را به 
آن ها آموزش بدهند تا بدین وسیله بتواند توانمندی الزم را برای 
انجام فعالیت های درآمدزای روستایی در کشاورزان ایجاد کنند و 

از این طریق میزان پایداری معیشت کشاورزان افزایش یابد. 

تشکر و قدردانی
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