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During the last two decades, the villages around Lake Urmia have undergone fundamental changes in terms of 
agricultural income and population structure due to the decrease in the water level of the lake and the limita-
tion of agricultural water harvesting. The aim of the current research is to identify the effective factors in the 
resilience of rural livelihoods in the villages of Bash Qala village in Urmia city. This research is applied in terms 
of purpose and descriptive-analytical based on the method. To collect the required information, the method 
of library documentary, survey and field studies (through interviews and researcher-made questionnaires) has 
been used. The statistical population of the research is the households of the villages of Bash Qala (35 villages) 
in Urmia city. The sample size is 368 households, which were selected according to the population of each village 
and by simple random sampling method. The main tool of the research was a questionnaire (open and closed), 
the validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts, and its reliability was obtained with 
Cronbach's alpha (0.81), and statistical methods and SPSS software were used to analyze the collected data. In 
analyzing the effective factors of rural livelihood, 18 components were suggested in three dimensions: economic, 
socio-cultural and environmental-ecological. The results showed that, from the target community's point of view, 
the components of the economic dimension with an average of (3.95), the ecological dimension with an aver-
age of (3.83), and the social dimension with a numerical average of (3.60), respectively have been influential in 
their livelihood resilience. According to the analysis, findings and economic, social and environmental-ecological 
conditions, for the development of livelihood and livelihood resilience in these villages, short-term, mid-term 
and long-term strategies based on potentials and their capabilities were suggested in the form of 5 strategies. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ural settlements have a close and recip-
rocal relationship with the natural envi-

ronment. In Iran, the economic and social foundations of 
villages are based on natural components and this rela-
tionship can be seen everywhere in the country, and for 
this reason, numerous climatic and management changes 
in recent decades have affected both the livelihood of the R
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village residents and the economic foundations. It has 
faced many changes; therefore, ensuring the improve-
ment of rural livelihoods requires a deep understanding of 
the resilience dynamics of rural livelihoods and the fac-
tors affecting it.

During the last two decades, the villages around Lake 
Urmia have undergone fundamental changes in terms of 
income, and social and economic structures due to the de-
crease in the water level of the lake and the limitation of 
agricultural water harvesting. Checking the background 
of domestic and foreign studies shows that in household 
resilience studies, economic components have been in-
vestigated and measured rottenly, and other dimensions 
(socio-cultural and environmental) have received less at-
tention.

The aim of the current research is to identify the effec-
tive factors on the resilience of rural livelihoods in the vil-
lages of Bash Ghaleh rural district located in the vicinity 
of Lake Urmia. Because during the past years, due to the 
drought crisis (unprecedented decrease in the water level 
of Lake Urmia), and the incorrect management in the 
rural area, the livelihood resilience of the villages in the 
study area has faced many challenges and problems, and 
this issue has created the basis for large-scale migrations 
and provide the basis for gradual evacuations of rural set-
tlements. In other words, this research aims to investigate 
and identify the factors affecting the resilience of liveli-
hood in the study area and to give an appropriate answer 
to the following question: Which factors are effective in 
improving the resilience of rural livelihoods in Bash Qala 
village (Urumiyah city)?

2. Methodology

The current research is applied in terms of purpose and 
descriptive-analytical in terms of nature. To collect the 
required information, the method of library-documentary 
and field studies (through interviews and a researcher-
made questionnaire) has been used. The statistical popu-
lation of the research includes 35 selected villages of Bash 
Qala district from the central part of Urmia city, and the 
sample size is estimated at 368 people based on the Co-
chran formula.

In this research, in order to collect the required informa-
tion, a questionnaire (semi-open) was used in the form 
of a five-point Likert scale. Which includes 3 dimensions 
and 18 indicators. The validity of the questionnaire was 
confirmed by professors and experts and its reliability 
was calculated by Cranach’s alpha statistical test; the ob-
tained alpha is (0.810), which indicates a high level of 

reliability. In this research also SPSS software and statis-
tical tests (mean descriptive statistics, standard deviation, 
chi-square test and Spearman's correlation) were used to 
analyze the collected data.

3. Results

In response to the research question, which components 
are effective in improving the resilience of rural liveli-
hoods in Bash Qala village (Urumiah city)? It can be said 
that based on the opinions of residents, economic factors 
have the greatest impact on the resilience of rural liveli-
hoods in the study area. So that the components of the 
economic dimension including creating entrepreneurship 
in rural areas, diversifying agricultural and non-agricul-
tural activities and guaranteeing the purchase of agricul-
tural products have a higher average.

The analysis of the available information about the stud-
ied villages shows that the correlation coefficient between 
livelihood capital and resilience is significant and there 
is a positive correlation. So that there was a correlation 
between economic capital and resilience (0.607), social 
capital (0.466) and environmental-ecological capital 
(0.574), and the significance level of all indicators were 
also obtained (0.000). Therefore, it can be stated that 
there is a direct relationship between livelihood capital 
and resilience with a confidence level of 95%. Also, if we 
compare the intensity of livelihood capital relationships 
with resilience, there is the highest correlation between 
economic capital and resilience and the lowest correlation 
between sociocultural capital and resilience.

4. Discussion

The analysis of statistical data shows that in the environ-
mental dimension, the indicators of environmental stress 
caused by the drying up of the water level of Lake Urmia 
(4.46), sufficient access to water in the field of agriculture 
with average desirability (3.99), the quality and improve-
ment of health environment (waste management and 
sanitary waste disposal) (4/34), and easy access to suf-
ficient water have the most value, and the component of 
reducing environmental pollution (caused by waste from 
urban industries) is the least important in the resilience 
of livelihood from the respondents' point of view. Also, 
the investigation of livelihood diversity and resilience in 
the studied villages shows that the indicators of livelihood 
diversity and resilience index are normal and quite sig-
nificant and higher than the average. And in the social and 
cultural dimension, the indicators of social capital (par-
ticipation and cohesion) in the village and educational, 
health and cultural facilities have the highest level of av-
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erage desirability and the component of reverse migration 
is the least important component.

5. Conclusion

According to the analysis, findings and economic, social 
and environmental-ecological conditions prevailing in the 
studied area, for the development of livelihood and resil-
ience of livelihood in these villages, short-term, medium-
term and long-term strategies based on their potential and 
capabilities in the form of 5 strategies are suggested as 
follows:

1. Capability and empowerment strategy

2. The strategy of diversifying activities

3. Support strategy (insurance)

4. Infrastructure development and equipping strategy
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طی دو دهه اخیر روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه به علت کاهش سطح آب دریاچه و محدودیت برداشت آب کشاورزی دچار تغییر 
و تحوالت اساسی ازنظر درآمد کشاورزی و ساختار جمعیت شده اند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در تاب آوری معیشت 
روستایی در روستاهای دهستان باش قلعه در شهرستان ارومیه است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی 
- تحلیلی است. برای جمع آوری اطالعات موردنیاز از روش مطالعات کتابخانه ای - اسنادی، پیمایشی و میدانی )مصاحبه و پرسش نامه 
محقق ساخته( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای روستاهای دهستان باش قلعه )35 روستا( در شهرستان ارومیه است. 
حجم نمونه 368 خانوار است که متناسب با جمعیت هر روستا و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، 
پرسش نامه )باز و بسته( بوده که روایی پرسش نامه توسط اساتید، صاحب نظران تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ )0/81( محاسبه شد. 
تجزیه وتحلیل اطالعات گردآوری شده با روش هاي آماري و نرم افزار SPSS انجام شد. در زمینه بررسی عوامل مؤثر برتاب آوری معیشت 
روستایی در محدوده موردپژوهش 18 مؤلفه در سه بعد )اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیطی - اکولوژیکی( مطرح شد که نتایج 
نشان داد از نگاه جامعه هدف، مؤلفه های بعد اقتصادی با میانگین )3/95(، بعد محیطی - اکولوژیکی با میانگین )3/83( و بعد اجتماعی با 
میانگین )3/60(، به ترتیب اولویت در تاب آوری معیشت آن ها تأثیرگذار بوده است. الگوی معیشتی جهت تاب آوری در برابر انواع مخاطرات 
طبیعی و انسانی، الگوی معیشت کشاورزی )باغداری( است که بیشترین تأثیر را در سطح تاب آوری معیشت کشاورزان منطقه در درجه 

اول خشکسالی و در درجه دوم عامل انسانی )مدیریت نادرست در سطح منطقه( داشته است. 

کلیدواژه ها: 
تاب آوری معیشت، 

اقتصادی - اجتماعی، 
اکولوژیک، معیشت 

روستایی، شهرستان ارومیه

تاریخ دریافت: 05 اسفند 1400
تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401

مقدمه

روستا ارتباطی تنگاتنگ با محیط طبیعی دارد و محیط طبیعی 
بنیان معیشت روستائیان است. برای شناخت معیشت روستائیان 
شناخت  را  روستا  محیط  باید  آن  پایداری  برای  برنامه ریزی  و 
(Babaei et al., 2021). نواحی روستایی با تغییرات سریع و عدم 

قطعیت در بخش کشاورزی، خدمات جنگل داری و چشم انداز که 
بر آینده آن ها تأثیر می گذارد روبه رو هستند. تضمین بهسازی 
معیشت روستایی و توسعه کشاورزی در راستای نیازهای ساکنان 
روستایی، نیاز به درک عمیق از پویایی تاب آوری معیشت روستایی 
دارد (Partridge et al., 2009: 26). چرا که وضعیت معیشت مردم 
پویا است و بسته به زمان و مکان آن استراتژی های مختلفی دارد 
(Paudel Khatiwada et al., 2018: 35). به عبارتی یکی از راه های 

ناگریز پیشرفت و جلوگیری از افزایش فقر در جامعه روستایی، 

طرفی  از  است.  روستایی  خانوارهای  معیشتی  وضع  به  توجه 
بدون شک توسعه روستایی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی 
فرهنگی،   - اجتماعی  محیطی،  ابعاد  همه  به  توجه  مستلزم 
اقتصادی، کالبدی و نهادی - مدیریتی است. بحران ها و تغییراتي 
که در دنیاي امروز به وقوع می پیوندد، مي تواند اثرات قابل توجهی 
بر جوامع و وضعیت معیشت آن ها به جا بگذارد. روستاهایی که 
اقتصاد  تکیه داشته، دارای  به کشاورزی  امرارمعاش خود  برای 
تک محصولی اند و در انزوای جغرافیایی به سر می برند، چرا که 
تغییرات معیشتی شدیدتری در آن ها اتفاق می افتد. در شرایطی 
که معیشت روستائیان در معرض خطر قرار گیرد، خانوارهای 
برای  زندگی،  اساسی  نیازهای  محدودیت  با  فقیرتر  روستایی 
 (Makita, تأمین معاش خود با مشکالت بیشتری روبه رو هستند
در  و زیست محیطی همواره  اجتماعی  (54 :2016. سیستم های 

1- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

تحلیل تاب آوری معیشت خانوارهای روستایی )موردمطالعه: دهستان باش قلعه شهرستان ارومیه(
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حال تغییر هستند، دراین بین چگونگی مقابله، بازخورد و انطباق 
با این تغییرات به قدرت تاب آوری این سیستم ها بستگی دارد 
(Mohammadi & Manouchehri, 2018). یک سیستم معیشتی، 

باید قدرت سازگاری و انطباق را برای جذب تغییرات و بازساخت 
خود در کمترین زمان ممکن داشته باشد. سازگاری سیستم های 
معیشتی و متکی بر چگونگی پاسخ دهی، ظرفیت و واکنش های 
فشارهای  و  تنش ها  برابر  در  معیشتی  و سیستم  محلی  مردم 
آسیب رسان است (Walsh-Dilley et al., 2013). این امر نیز زمانی 
حاصل می شود که مشکالت و معضالت عمده مناطق روستایی 
یعنی فقر، مدیریت ضعیف، تبعیض و نابرابری با نواحی شهری در 
دسترسی به منافع توسعه و زیرساخت های رفاهی ریشه کن شود. 
به طورکلی، تاب آوري معیشت روستایی، یک موضوع و رویکرد 
نسبتاً جدیدي محسوب می شود که هنوز بسیاري از ابعاد مربوط 
زمینه  این  در  موجود  ادبیات  کاربردي  جنبه هاي  و  ادبیات  به 
بررسی نشده و نیازمند پژوهش های اساسی است. در این راستا 
انجام پژوهش حاضر در تاب آوری معیشت روستایی ضروری به 
نظر می رسد. در اینجا به چند مورد از پژوهش های انجام شده در 

این حیطه پرداخته می شود.

روستایی  معیشت  تاب آوری   ،)2021( همکاران  و  بابایی 
را  ارومیه(،  شهرستان  از  ارومیه  دریاچه  پیرامون  )روستاهای 
بود که میانگین  این  بیانگر  نتایج  قرار داده اند که  موردمطالعه 
مطلوبیت عددی تاب آوری معیشت در جامعه هدف موردمطالعه 
عامل   ،)4/18( اول  رتبه  در  اقتصادی  عامل  که  می دهد  نشان 
کالبدی - محیطی در رتبه دوم )4/11(، عامل نهادی- سازمانی 
در رتبه سوم )3/93(، و عامل اجتماعی در رتبه چهارم )3/87(، در 
زمینه عوامل مؤثر بر تاب آوری معیشت روستایی اثرگذار هستند.

سکونتگاه های  تاب آوری   ،)2018( ایستگلدی  و  حاجی زاده 
روستایی منطقه دهستان حومه شهرستان المرد را موردبررسی 
قرار دادند و نتایج نشان داد که شاخص اقتصادی بیشترین و 
میزان  را در  تأثیر  نهادی کمترین ضریب   - شاخص مدیریتی 

تاب آوری سکونتگاه های روستایی دارند.

حاجیان و همکاران )2019(، نقش تنوع فعالیت های اقتصادی 
زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در 
نتایج  کردند.  مطالعه  را  چناران  شهرستان  معرض خشکسالی 
حاکی از این بود که تنوع معیشت با تأکید بر بخش غیرزراعی، 
را می توان به عنوان استراتژی توسعه نواحی روستایی در معرض 
خشکسالی و افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی معرفی نمود.

عبدالهی و همکاران )2018(، به بررسی امکان تقلیل اثرات 
منفی خشک شدن دریاچه ارومیه بر اقتصاد روستایی با تأکید بر 
الگوی کشت جایگزین پرداختند و نتیجه گرفتند که میانگین 
هر چهار شاخص بعد پایداري اقتصاد روستایي )درآمد، سرمایه، 
تولیدات کشاورزي و اشتغال( باالتر از عدد مطلوبیت برآورد شده 

که در این میان شاخص اشتغال و شاخص تولیدات کشاورزي 
بیشترین تأثیرات منفي را از خشک شدن آب دریاچه ارومیه 
متحمل شده اند و در بین راهکارهاي مطرح در جهت تقلیل آثار 
منفي دریاچه ارومیه در روستاهاي دهستان مرحمت آباد شمالي 
راهکار تنوع بخشی اقتصاد روستایي در بخش زراعي و غیرزراعي 
و راهکار تغییر الگوي کشت و کشت محصوالت مقاوم به کم آبی 
مهم ترین راهکارهاي مطرح این زمینه از دیدگاه جامعه آماري 

شناخته شدند.

قاسمی و همکاران )2019( شناسایی راهبردهای تاب آوری 
خانوارهای  دیدگاه  از  خشکسالی  مخاطره  برابر  در  معیشت 
چناران(؛  شهرستان  گلمکان،  دهستان  )موردمطالعه:  روستایی 
معیشت  تاب آوری  افزایش  به منظور  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
خانوارهای روستایی راهبردهای تدافعی بهینه تشخیص داده شد. 
در این زمینه مهم ترین راهبرد تاب آوری معیشت؛ تنوع بخشی 

اقتصاد نواحی روستایی در معرض خشکسالی شناسایی گردید.

بررسی  به   ،)2016( توتاخانه  مجنونی  و  ساربان  حیدری 
نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی پیرامون 
دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی پرداختند. نتایج به دست آمده 
نشان میدهند که اتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تاب آوری بیشتر 
در  است.  شده  ارومیه  دریاچه  خشکسالی  شرایط  در  خانوارها 
روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار داشتند، این 

تنوع معیشتی بیشتر بوده است.

برای  متفاوت  استراتژی های   ،)2018( همکاران  و  اسفاو1 
سازگاری در جامعه روستایی با وضعیت خشکسالی را در کشور 
نیجریه مطالعه کردند. در این پژوهش مشخص شد که اغلب 
استراتژی  به عنوان  تنوع  به  نیجریه  در  آسیب پذیر  خانوارهای 
با  رویارویی  استراتژی  همچنین  و  اقلیمی  تغییرات  با  انطباق 
شوک های کوتاه مدت بازار متکی هستند. این پژوهشگران ضمن 
تأکید بر بهبود زیرساخت های روستایی، مداخالت دولتی برای 

ایجاد تنوع معیشت را ضروری می دانند.

شوتن2 و همکاران )2009( در پژوهشی با عنوان تاب آوری 
سیستم های اجتماعی محیطی در مناطق روستایی اروپا؛ تئوری 
اجتماعی  پویای  را یک سیستم  روستایی  نواحی  و چشم انداز: 
محیطی معرفی کرده و به این نتیجه اشاره دارند که تاب آوری 
در بین گروه های مختلف روستایی )کشاورزان و غیرکشاورزان( 

متناسب با میزان ارتباط آن ها با محیط تفاوت وجود دارد.

بلچر3 و همکاران )2013(، به بررسی تاب آوری خانواده های 
کشاورز در معرض خشکسالی پرداخت. نتایج نشان داد که نبود 
تاب آوری، سیستم ها را به سمت محدودیت های آن سوق می دهد. 

1. Asfaw
2. Schouten
3. Belcher

»ارسطو یاری حصار و ایوب امانی کالریجانی. تحلیل تاب آوری معیشت خانوارهای روستایی«
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همچنین هنگامی که تاب آوری ضعیف شود تغییرات جدی در 
اکوسیستم و بنیادهای معیشتی و رفاه و آسایش مردم در جوامع 

مختلف می شود.

زمینه  در  خارجی،  و  داخلی  مطالعات  پیشینه  نتایج  طبق 
تاب آوری معیشت نواحی روستایی، بیشتر پژوهش های مطالعه 
شده، از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه کردند، و کمتر سایر 
ابعاد مؤثر بر تاب آوری معیشت را بررسی کرده اند. این پژوهش با 
هدف بررسی تاب آوری معیشت در روستاهای دهستان باش قلعه 
از شهرستان ارومیه، که در پیرامون دریاچه ارومیه واقع شدند 
موردمطالعه قرار گرفته است. چرا که طی دو دهه اخیر به علت 
بحران خشکسالی )کاهش بی سابقه سطح آب دریاچه ارومیه(، و 
مدیریت نادرست در حوزه روستایی سبب گردیده که وضعیت 
تاب آوری معیشت روستاهای محدوده موردمطالعه دچار چالش 
و مشکالت عدیده ای شود. لذا این پژوهش برخود الزم می داند 
که مطالعه ای در زمینه مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری معیشت 
در فضای جغرافیای روستایی را مورد کنکاش قرار دهد. در این 
راستا محقق با یک سؤال و یک فرضیه اساسی روبه رو می شود 
که در این راستا سؤالی بدین شرح مطرح می شود: کدام مؤلفه ها 
قلعه  باش  دهستان  در  روستایی  معیشت  تاب آوری  بهبود  در 

)شهرستان ارومیه( مؤثر است؟

مروری بر ادبیات موضوع

با توجه به تغییرات عمیق اجتماعی، محیطی و اقلیمی که رفاه 
و تنوع زیستی انسان را تهدید می کند، عالقه به مفهوم تاب آوری 
رو به رشد است (Cinner & Barnes, 2019: 43). تاب آوری یکی از 
معیارهای ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است 
(Turner, 2014: 621) زیرا در یک اجتماع تاب آور امکان شکل گیری 

و تحقق توسعه پایدار ممکن است (Kaur et al., 2019: 65). ارزیابی 
تاب آوری در مناظر تولید اجتماعی و زیست محیطی یک پیش نیاز 
 (Lee et اساسی برای تعامل پایدار انسان و طبیعت در منطقه است
(al., 2020: 12. تاب آوری معیشت را به عنوان ظرفیت همه مردم در 

سرتاسر نسل ها برای حفظ و بهبود امکانات و رفاه معیشت خود 
با وجود اختالالت محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
تعریف می کنند (Tanner et al., 2015: 15). در صورت برخورداری 
جامعه از تاب آوری، معیشت نیز تقویت شده و رسیدن به معیشت 
پایدار تقویت می شود (Reyes et al., 2014: 224). لذا بین تاب آوری 
دارد،  و مستقیم وجود  پایدار یک همبستگی قوی  و معیشت 
چراکه هر جا معیشت پایدار باشد به یقین تاب آوری آن جامعه 
نیز در ابعاد مختلف پایدار خواهد بود و در صورت عدم تاب آوری، 
معیشت نیز متزلزل خواهد شد. تاب آوری از دیدگاه جغرافیایی؛ 
بر اساس دیدگاه جغرافیایی، مکان های مختلف با توجه به موقعیت 
بالیای  برابر  در  متفاوتی  تاب آوری های  دارای  خود  قرارگیری 
طبیعی هستند. به دلیل انواع مخاطرات و ویژگی های متفاوت 

تاب آوری  از  واحد  و  کلی  درک  یک  می توان  به سختی  مکانی 
 .(Zhou et al., 2010) آورد به دست  مناطق جغرافیایی مختلف 
مهم ترین بحث اصلی در رویکرد تاب آوری این است که پس از 
هر اختالل اجتماعی یا محیطی، رابطه بین محیط و انسان تغییر 
می کند، دانش جدید توسعه یافته و تعادل مجدد برقرار می شود؛ 
لذا تاب آوری به طور گسترده ای به ظرفیت دانش برای یادگیری با 

جذب اطالعات جدید وابسته است.

یکي از حوزه هایي که مفهوم تاب آوري اجتماعي - اکولوژیکي 
در آن کاربرد دارد، تاب آوري جامعه )شهری یا روستایی( است 
(Berkes & Ross, 2013). و تاب آوري معیشت ازجمله موضوعاتي 

است که در مطالعات حوزه تاب آوري جامعه موردتوجه قرار گرفته 
است. معیشت، نه تنها شیوه هاي مختلف کسب درآمد، بلکه روابط 
اجتماعي و نهادها؛ حقوق مالکیت؛ مشارکت و ابعاد کیفیت زندگي 
که براي حفظ معاش ضروري هستند را شامل می شود. ازاین رو 
تاب آوری معیشت نقش آژانس انسانی و ظرفیت فردی و جمعی 
 (Tanner et al., را در پاسخ به عوامل استرس زا برجسته می کند
(2015. تاب آوری معیشت به عنوان ظرفیت همه افراد در طول 

رفاه  و  آن ها، فرصت های معیشت  بهبود  و  پایداری  برای  نسل 
 (Jones & با وجود محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
(Tanner, 2017. تاب آوری معیشت، سیستم معیشت را با تاب آوری 

ادغام می کند به گونه ای که مردم بازیگران اصلی در شیوه هایی 
از ظرفیت  تابعی  معیشت  تاب آوری  ازاین رو  سازگاری هستند. 
تطبیقی، جذب کننده و تحول سازنده سیستم معیشتی است 
که به مردم امکان می دهد تا از فرصت های معیشتی در حوادث 
ازآنجایی که  باشند.  برخوردار  طبیعی  بالیای  از  ناشی  استرس 
تغییرات آب و هوایی تأثیر شدیدی بر منابع طبیعی، فعالیت های 
 (Podder اقتصادی، امنیت غذایی، بهداشت و کیفیت زندگی دارد
(Samanta, 2019 &، تاب آوری روستایی تعیین می کند که یک 

منطقه روستایی چگونه قادر به تحمل تهدیدات و آسیب است 
خانوارهای  معیشت  وضعیت   .(Rahmawati & Rudiarto, 2019)

روستایی در مناطق درحال توسعه هنوز به فعالیت های اقتصادی 
مزرعه و خارج از مزرعه وابسته است. منابع معیشت مزرعه عموماً 
در مناطق روستایی حاکم است و شامل محصوالت زراعی، دامی، 
جنگلی، اجاره زمین، کار مزدی کشاورزی، ماشین آالت مزرعه، 
معیشت  منابع  درحالی که  می شود.  علوفه  و  سبزیجات  میوه، 
غیرکشاورزی شامل مشاغل کوچک، خدمات دولتی و خصوصی، 
دستمزدها، مستمری و سایر منابع است و این رویکرد از طیف 
وسیعی از تالش ها برای درک چگونگی بقای مردم در یک منطقه 
خاص پدید آمده است (Israr et al., 2017). بنابراین، درک تاب آوري 
در امر معیشت کمک مي کند تا به سؤال مربوط به مقاومت پذیري 
بپردازیم: با تمرکز بر تاب آوری استراتژی های معیشتی مردم، چه 
چیزی و برای چه کسانی؟ (Suárez et al., 2016). انواع تاب آوری 

سکونتگاه های روستایی عبارت اند از:
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تاب آوری  روستایی4:  سکونتگاه های  اجتماعی  تاب آوری   .1
اجتماعات محلی، بر وجود فعل وانفعال و نیز توانایی گروه ها و 
اجتماعات در استفاده از منابع موجود به منظور غلبه بر هرگونه 
شوک، اختالل، چالش و بحران ناگهانی یا تدریجی و مزمن وارد 
بر اجتماعات در کوتاه مدت و نیز مدیریت، انطباق و سازمان دهی 
 (Amirzadeh & دارد  تمرکز  بلندمدت  در  اجتماعات  مجدد 

.Barakpour, 2018: 63)

2. تاب آوری اقتصادی سکونتگاه های روستایی5: امروزه هدف 
اقتصادی در سکونتگاه های روستایی داشتن تنوع  از تاب آوری 
بنابراین  است.  اقتصادی(  )زیست  معیشتی  تداوم  و  اقتصادی 
تنوع بخشی معیشتی )زیست اقتصادی( دامنه اختیار روستائیان 
را در استفاده از منابع افزایش داده و سطح ریسک معیشتی آن ها 

را کاهش می دهد.

3. تاب آوری محیطی سکونتگاه های روستایی6: پارادایم توسعه 
پایدار با تأکید بر روابط انسان و محیط طبیعی در قالب سیستم های 
به هم پیوسته طبیعی - انسانی سعی در ارائه رویکردهای نوین 
برای مقابله با مخاطرات محیطی و تهدیدات ناشی از آن است. در 

4. Social resilience of rural settlements
5. Economic resilience of rural settlements
6. Environmental resilience of rural settlements

این میان، مقوله آسیب پذیری و تاب آوری جوامع انسانی وابسته 
به محیط طبیعی بیشتر موردتوجه قرار می گیرد. تصویر شماره 
1، مدل مفهومی از درک تاب آوری معیشت در سه زمینه الگوهای 
استراتژی های  و  معیشت  تاب آوری  بر  مؤثر  عوامل  معیشت، 

تاب آوری معیشت را نشان می دهد.

قلمرو جغرافیایی 

دهستان باش قلعه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه در 12/5 
کیلومتری شمال شرق شهر ارومیه بین 4 : 45 تا 15 : 45 درجه 
طول جغرافیایی و 34 : 37 تا 43 : 37 درجه عرض جغرافیایی 
قرار گرفته است. در محدوده این دهستان تعداد 35 روستا وجود 
دارد که موقعیت طبیعی غالب آبادی های این دهستان جلگه ای 
است. روستاهای این دهستان دارای 2210 خانوار با جمعیتی 
غالب بر 9136 نفر جمعیت است. شغل اصلی مردم منطقه غالباً 
منطقه  بر  حاکم  معیشتی  الگوهای  عبارتی  به  بوده  کشاورزی 
الگوی معیشت مبتنی بر کشاورزی زراعی )باغداری( بوده است 
و درصد ناچیزی از فعالیت های معیشتی متکی بر فعالیت های 
تصویر  است.  بوده  کوچک(  صنایع  و  )خدماتی  غیرکشاورزی 
شماره 2، موقعیت نسبی روستاهای نمونه موردپژوهش را نشان 

می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. منبع: نگارنده، 1400

»ارسطو یاری حصار و ایوب امانی کالریجانی. تحلیل تاب آوری معیشت خانوارهای روستایی«
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جدول 1. متغیرهای موردپژوهش تاب آوری معیشت روستایی.

متغیر شاخص ها مؤلفه

Ec1 تنوع بخشی به اشتغال در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، Ec2 توسعه فعالیت های اقتصاد سنتی مانند صنایع دستی و...، 
Ec3 افزایش سرمایه در روستا، Ec4 کارآفرینی از طریق کسب وکارهای جدید، Ec5 استقرار صنایع کوچک )تبدیلی و دستی( و 

سرمایه گذاری در این زمینه، Ec6 تضمین خرید محصوالت کشاورزی و غیر کشاورزی.
Ec ظرفیت اقتصادی اقتصادی

Sc1 افزایش امکانات آموزشی )راهنمایی،دبیرستان و...(، Sc2 امید به آینده در روستا )کاهش انگیزه مهاجرت(، Sc3 افزایش 
 Sc6 ،)...مشارکت و( برخورداری از سرمایه اجتماعی Sc5 ،)عدم مهاجرت )مهاجرت معکوس Sc4 ،امکانات بهداشتی و سالمتی

دانش بومی

Sc ظرفیت اجتماعی - 
فرهنگی

اجتماعی - 
فرهنگی

 PE3 ،)کاهش آلودگی محیطی )ناشی از پسماندهای صنایع شهری PE2 ،دسترسی کافی به آب در زمینه کشاورزی PE1
جاذبه های طبیعی )برخورداری منطقه از ویژگی های اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی و...(، PE4 کاهش خشکسالی، کاهش 

سرمازدگی محصوالت کشاورزی و دامی، PE6 تنش های زیست محیطی ناشی از خشک شدن سطح آب دریاچه ارومیه

PE ظرفیت فیزیکی - 
محیطی )اکولوژیکی(

محیطی - 
اکولوژیکی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

جدول 2. میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تاب آوری معیشت روستایی.

میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه محدوده

0/810 18 باش قلعه
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعیت نسبی روستاهای نمونه. منبع: نگارنده، 1400

روش شناسی تحقیق

ماهیت  لحاظ  به  و  کاربردی  لحاظ هدف  به  پژوهش حاضر 
توصیفی - تحلیلی است. برای جمع آوری اطالعات موردنیاز از 
روش مطالعات کتابخانه ای - اسنادی، پیمایشی و میدانی )ازطریق 
مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته( استفاده شده است، جامعه 
آماری تحقیق شامل 35 روستای منتخب دهستان باش قلعه 
از بخش مرکزی شهرستان ارومیه بودند، حجم نمونه بر اساس 
فرمول کوکران 368 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند در 
پژوهش حاضر به منظور جمع آوری اطالعات جامعه موردمطالعه 

از ابزار پرسش نامه )باز و بسته( به در قالب طیف پنج گزینه ای 
لیکرت بهره گرفته شده است. که شامل 3 بعد و 18 مؤلفه است 
)جدول شماره 1(. روایی پرسش نامه توسط اساتید، صاحب نظران 
تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردید میزان آلفای 
به دست آمده )0/810( است که نشان دهنده سطح باالیی از پایایی 
تجزیه وتحلیل  برای  همچنین   .)2 شماره  )جدول  است  بوده 
آماری  آزمون های  و   SPSS نرم افزار  از  گردآوری شده  اطالعات 
)آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، و آزمون کای اسکوئر 

و همبستگی اسپیرمن( استفاده شده است.
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یافته ها

یافته های توصیفی

بر اساس نتایج حاصل از داده های پرسش نامه محقق ساخته و 
مطالعات میدانی، بیشترین و کمترین فراوانی و درصد پاسخ گویان 
به ترتیب در گروه سنی )50-41 با 42/5 درصد و گروه سنی 
30-21 با 12/5 درصد( است، در زمینه تحصیالت پاسخ گویان، 
بیشترین فراوانی و درصد مربوط به تحصیالت فوق دیپلم با 31 
درصد، و در زمینه اشتغال، بیشترین فراوانی و درصد مربوط به 
گروه شغلی زراعت و باغداری با 51 درصد بوده است )جدول 

شماره 3 و تصویر شماره 3(.

یافته های استنباطی

در این بخش از پژوهش با استفاده از روش های آمار استنباطی 
به تحلیل و پاسخ به سؤال پژوهش و شناسایی چگونگی روابط 
بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. در تحلیل های آمار 
گروه  مطالعه  از  نتایج حاصل  که  است  این  بر  نظر  استنباطی 

کوچکی به نام نمونه به گروه بزرگ تری به نام جامعه تعمیم داده 
شود؛ یعنی بر اساس رفتار و وضعیت گروه نمونه، رفتار جامعه 
  Spss آماری تبیین می شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار
داده های جمع آوری شده از روستائیان شهرستان ارومیه در قالب 
تجزیه وتحلیل  و  موردمطالعه  گوناگونی  مؤلفه های  و  معیارها 
قرارگرفته و بر طبق آن ها، به سؤال پژوهش پاسخ داده شده است. 

کدام مؤلفه ها در بهبود تاب آوری معیشت روستایی در دهستان 
باش قلعه )شهرستان ارومیه( مؤثر است؟

بعد اقتصادی

ابعاد اقتصادی  نتایج آزمون کای اسکوئر )خی 2( در زمینه 
نشان می دهد که ارزیابی پاسخ گویان از 6 مؤلفه مربوط در بعد 
روستایی  فضاهای  در  کارآفرینی  ایجاد  مؤلفه های  اقتصادی؛ 
)کسب وکار جدید(، تنوع بخشی به فعالیت های کشاورزی و غیر 
کشاورزی و تضمین خرید محصوالت کشاورزی دارای میانگین 
بیشتر از حد آزمون هستند. این نتایج در جدول شماره 4 ارائه 

شده است.

جدول 3. درصد سن، تحصیالت و اشتغال پاسخ گویان.

درصد نوع اشتغال درصد سطح سواد درصد گروه سنی

51 زراعت و باغداری 25 سیکل 12/5 21-30
26/5 دامداری 26 دیپلم 25/5 31-40
13/5 کارگری 31 فوق دیپلم 42/5 41-50

9 دولتی 18 لیسانس و باالتر 19/5 51-60
100 جمع 100 جمع 100 جمع
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جدول 6. عوامل محیطی - اکولوژیکی مؤثر بر تاب آوری معیشت روستایی در محدوده موردمطالعه.

کای اسکوئر سطح معناداری درجه آزادی انحراف معیار میانگین گویه ها 

196/639a 0/000 4 1/10117 3/99 دسترسی کافی به آب در زمینه کشاورزی
51/534a 0/000 4 1/33162 3/42 کاهش آلودگی محیطی)ناشی از پسماندهای صنایع شهری(

163/157a 0/000 4 0/97829 3/77 جاذبه های طبیعی)برخورداری منطقه از ویژگی های اکوتوریسم و 
گردشگری فرهنگی و...(

180/984a 0/000 4 1/00651 3/70 کاهش خشکسالی
109/178a 0/000 4 1/10051 3/66 کاهش سرمازدگی محصوالت کشاورزی و دامی
667/241a 0/000 4 1/05605 4/46 تنش های زیست محیطی ناشی از خشک شدن سطح آب دریاچه ارومیه
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جدول 4. عوامل اقتصادی مؤثر بر تاب آوری معیشت روستایی در محدوده موردمطالعه.

کای اسکوئر سطح معناداری درجه آزادی انحراف معیار میانگین گویه ها 

159/021a 0/000 4 1/03346 4/11 تنوع بخشی به اشتغال در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی
103/681a 0/000 4 1/2252 3/68 توسعه فعالیت های اقتصاد سنتی مانند صنایع دستی و...
667/241a 0/000 4 1/05605 3/53 افزایش سرمایه در روستا
133/000a 0/000 4 1/21857 4/36 کارآفرینی از طریق کسب وکارهای جدید
19/152b 0/000 4 1/09625 3/84 استقرار صنایع کوچک )تبدیلی و دستی( و سرمایه گذاری در این زمینه
147/791a 0/000 4 1/09608 4/21 تضمین خرید محصوالت کشاورزی و غیر کشاورزی
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جدول 5. عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر تاب آوری معیشت روستایی در محدوده موردمطالعه.

کای اسکوئر سطح معناداری درجه آزادی انحراف معیار میانگین گویه ها 

117/372a 0/000 4 1/12733 3/61 افزایش امکانات آموزشی )راهنمایی، دبیرستان و...(
147/791a 0/000 4 1/09608 3/46 امید به آینده
50/880a 0/000 4 1/25176 3/76 افزایش امکانات بهداشتی و سالمتی
51/534a 0/000 4 1/33162 3/42 عدم مهاجرت)مهاجرت معکوس(
180/984a 0/000 4 1/00651 3/70 برخورداری از سرمایه اجتماعی )مشارکت و...(
98/942a 0/000 4 1/30847 3/68 دانش بومی
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بعد اجتماعی - فرهنگی

مؤلفه  از 6  فرهنگی   - اجتماعی  تحلیل شاخص های  جهت 
بهره گرفته شد که مؤلفه های، برخورداری از سرمایه اجتماعی 
)مشارکت و انسجام( در روستا ، و برخورداری از امکانات آموزشی- 
بهداشتی و فرهنگی دارای بیشترین حد مطلوبیت میانگین و 
مؤلفه مهاجرت معکوس کم اهمیت ترین مؤلفه بوده است. این 

نتایج در جدول شماره 5 آورده شده است.

بعد محیطی - اکولوژیکی

در زمینه ابعاد محیطی - اکولوژیکی تاب آوری معیشت که دارای 
6 مؤلفه است. بر اساس نتایج تحلیلی داده های آماری، مؤلفه های، 
تنش های زیست محیطی ناشی از خشک شدن سطح آب دریاچه 
با  کشاورزی  زمینه  در  آب  به  کافی  دسترسی   ،)4/46( ارومیه 
میانگین مطلوبیت )3/99(، کیفیت و بهبود بهداشت محیطی 
)مدیریت زباله و دفع بهداشتی زباله( )4/34(، دسترسی آسان به 
آب کافی )4/33( دارای بیشترین ارزش بوده اند، و مؤلفه کاهش 
آلودگی محیطی )ناشی از پسماندهای صنایع شهری( کمترین 
)3/42( اهمیت را در تاب آوری معیشت از نگاه پاسخ گویان است. 

جدول شماره 6، این نتایج را نشان می دهد.
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نتایج جدول شماره 7، در بررسی وضعیت تنوع معیشتی و 
تاب آوری در روستاهای موردمطالعه نشان می دهد که شاخص های 
تنوع معیشتی و شاخص تاب آوری نرمال بوده )0/000( و از حد 
متوسط میانگین که )3( است به باال است. با توجه به معناداری 
به دست آمده، شاخص های تاب آوری و تنوع معیشتی قابل تعمیم 

به کل جامعه را دارد. 

در این راستا بر اساس نتایج مستخرج از پژوهش و در پاسخ 
به سؤال تحقیق که کدام مؤلفه ها در بهبود تاب آوری معیشت 
روستایی در دهستان باش قلعه )شهرستان ارومیه( مؤثر است. 
اقتصادی  عوامل  ساکنان  نظرات  اساس  بر  که  گفت  می توان 
بیشترین تأثیر را بر میزان تاب آوری معیشت روستایی در محدوده 
موردمطالعه را دارد. به طوری که مؤلفه های بعد اقتصادی شامل: 
جدید(،  )کسب وکار  روستایی  فضاهای  در  کارآفرینی  )ایجاد 
تنوع بخشی به فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی و تضمین 
خرید محصوالت کشاورزی دارای میانگین بیشتر از حد آزمون 
)3( هستند. بر اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه با ساکنین 
ایجاد  اگر سرمایه گذاری جهت  قلعه  باش  دهستان  روستاهای 
کارآفرینی در روستاها افزایش یابد و به غیراز فعالیت کشاورزی 
از پتانسیل های دیگر روستاها استفاده گردد باعث رونق اقتصادی 
دهستان شده و تاب آوری معیشت روستایی نیز باال می رود و از 
مهاجرت بی رویه جلوگیری می کند. همچنین اگر دولت از ساکنین 

روستاها در جهت رفاه و معیشت روستایی حمایت کند و برای 
خرید محصوالت کشاورزی تضمین دهند و دست سودجویان و 
دالالن را از بازار کم کنند. روستائیان انگیزه بیشتری برای کشت  
و زرع پیدا می کنند و درنتیجه تاب آوری معیشت روستایی نیز 

افزایش پیدا می کند.

با  معیشتی  بین سرمایه های  رابطه  بررسی  همچنین جهت 
تاب آوری، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. مطابق 
سرمایه  بین  همبستگی  ضریب   ،8 شماره  جدول  یافته های 
معیشت با تاب آوری رابطه معنادار و ارتباط همبستگی مثبتی 
وجود دارد. به طوری که بین سرمایه اقتصادی و تاب آوری با میزان 
همبستگی )0/607(، سرمایه اجتماعی )0/466(، سرمایه محیطی 
- اکولوژیکی )0/574(، به دست آمد، همچنین سطح معناداری 
تمام شاخص ها نیز ) 0/000( به دست آمد، بنابراین می توان بیان 
کرد که بین سرمایه معیشتی و تاب آوری با سطح اطمینان 95 
درصد رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین اگر شدت روابط 
سرمایه های معیشتی را با تاب آوری مقایسه کنیم؛ بین سرمایه 
اقتصادی و تاب آوری بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی 

بین سرمایه اجتماعی - فرهنگی با تاب آوری وجود دارد.

بنابراین با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده 
)r=0/549( میزان همبستگی باالتر از حد متوسط است.

جدول 8. ماتریس همبستگی تاب آوری معیشت و سرمایه های معیشتی )دارایی های معیشتی(.

حجم جامعه 363

سطح معناداری میزان همبستگی تاب آوری سرمایه های معیشت

0/000 0/607 تاب آوری معیشت سرمایه اقتصادی
0/000 0/466 سرمایه اجتماعی
0/000 0/574 سرمایه محیطی- اکولوژیکی
0/000 0/549 تاب آوری سرمایه معیشتی
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جدول 7. بررسی وضعیت تنوع تاب آوری معیشت در روستاهای موردمطالعه.

معناداری درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیرها

0/000 367 0/93321 3/95 اقتصادی
0/000 367 1/38132 3/60 اجتماعی-فرهنگی
0/000 367 1/26660 3/83 اکولوژیکی-محیطی
0/000 367 1/15307 3/79 تاب آوری
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در زمینه تاب آوری معیشت در روستاهای موردمطالعه با توجه به 
داده های توصیفی و استنباطی از تحقیق می توان چنین بیان کرد 
که سه الگوی معیشتی در محدوده مطرح می شود. که الگوی 
غالب معیشتی، الگوی کشاورزی است که البته قبل از بحران 
خشکسالی، الگوی کشاورزی زراعت آبی مورد بهره برداری بود. 
ولی الگوی معیشت کنونی، کشاورزی باغداری به صورت سنتی 
حاکم است. می توان چنین استنباط کرد که کشاورزان محدوده 
نیازهای  بتواند  که  معیشتی  الگوی  خود  معیشت  تأمین  برای 
شرایط  از  ناشی  و شوک های  مخاطرات  انواع  برابر  در  را  آن ها 
محیطی و انسانی برطرف سازد انتخاب می کنند و اگر الگوهای 
معیشتی مطرح شده نتواند با توجه به شرایط زمانی متفاوت نیاز 
جامعه محلی را برطرف کند جامعه روستایی یا باید از محیط 
خود مهاجرت )تخلیه جمعیتی( و یا الگوی متناسب با شرایط را 
انتخاب کند. بنابراین جامعه با توجه به امکانات و شرایط، آمادگی 
در برابر انواع شوک ها و مخاطرات را دارند. در این صورت است که 

سطح تاب آوری جامعه در ابعاد مختلف مشخص می شود.

بحث و نتیجه گیری

اجتماعی،  اقتصادی،  ساختار  عناصر  مهم ترین  از  روستاها 
به شمار  انسانی کشور  نهادی سکونتگاه های  و  زیست محیطی 
می روند که توجه به توسعه آن ها در فرآیند توسعه ملی، بسیار 
اساسی و کلیدی است، چرا که روستاها به دلیل داشتن حجم 
عظیمی از منابع طبیعی و منابع انسانی کشور، نقش مهمی در 
برقراری تعادل های فضایی ایفا می کنند. آسیب پذیری مخاطرات 
است.  اجتماعات  این  توسعه  محدودیت های  از  یکی  محیطی، 
بنابراین، ناب آوری معیشت اجتماعات روستایی می تواند رویکرد 
تسهیل کننده برای دستیابی به توسعه و به عبارتی بهبود شرایط 
فضاهای  در  زندگی  شرایط  کیفی  بهبود  و  ساکنین  زیست 
معیشت،  تاب آوری،  که  کرد  بیان  می توان  لذا  باشد.  روستایی 
مفاهیم  از  معیشت  الگوهای  و  روستایی  معیشت  تاب آوری 
اساسی در جهت توسعه مناطق روستایی کشور به شمار می رود 
و در این زمینه عوامل و عناصر زیادی دخیل هستند که زمینه 
عدم تاب آوری معیشت یا تاب آوری معیشت را میسر می سازد. 
طبق بررسی ها در زمینه تاب آوری معیشت و الگوهای معیشت 
روستایی، مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی - اکولوژیکی، 
زیرساخت ها و نهادی تأثیر بسزایی دارد و عدم برخورداری از این 
منابع و دارایی ها زمینه عدم تاب آوری معیشت را به همراه خواهد 
داشت. در زمینه تاب آوری معیشت توجه به مخاطرات محیطی 
)خشکسالی و...(، عوامل انسانی )سیاست و برنامه ریزی( و شناخت 
همچنین  دارد.  سزایی  به  نقش  معیشت  تاب آوری  الگوهای 
فرصت های  از  تا  می دهد  امکان  مردم  به  معیشت  تاب آوری 
معیشتی در حوادث استرس ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی 
و  بارندگی  کاهش  از  ناشی  مخاطرات  باشند. شرایط  برخوردار 
از یک طرف و سیاست ها  ارومیه  کاهش بی سابقه آب دریاچه 

و برنامه ریزی های نادرست دولتی را می توان به کاهش تاب آوری 
معیشت روستایی در محدوده موردمطالعه ذکر کرد. نتیجه چنین 
شرایطی، ضعف سیستم تاب آوری معیشت در ابعاد مختلف بوده 
است، به عبارتی طی دو دهه اخیر تغییرات بنیادی و اساسی در 
بخش ساختار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی - فیزیکی و محیطی- 
اکولوژیکی بوده، که تحوالت بخش کشاورزی از سمت زراعت 
)آبی( به سوی باغداری )عمدتاً سیب، انگور و محصوالت تابستانه 
که در سال های اخیر محصوالت تابستانه با مصرف آبی بیشتر 
رایج شده(، تحوالت اجتماعی خود را به صورت تخلیه جمعیتی 
از راه مهاجرت نشان داد. در زمینه محیطی - اکولوژیکی شاهد 
غیرحاصل خیری  خاک،  )شوری  کشاورزی  زمین های  تخریب 

زمین، وسعت کم اراضی، ویالسازی و...(، مراتع و... هستیم.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین تاب آوری معیشتی و 
سرمایه های معیشتی )دارایی های معیشتی( رابطه معناداری وجود 
دارد. مرور پیشینه موضوع نیز با مطالعه حاضر در بعد اقتصادی بر 
تنوع معیشتی )فعالیت های غیر زراعی(، در بعد اجتماعی تأکید بر 
سرمایه اجتماعی، و ارتباط مستقیم سازه های اقتصادی، اجتماعی، 
فیزیکی و محیطی به نوعی با پایداری معیشت کشاورزان، نزدیکی 
بحث  از  اقتصادی  جنبه  به  مطالعات  بیشتر  بااین حال،  دارد. 
تاب آوری معیشت پرداخته اند و به ابعاد دیگر توسعه تاب آوری 
کمتر توجه شده است. به طور خالصه می توان گفت در محدوده 
بر  تأکید  روستایی  معیشت  تاب آوری  زمینه  در  موردمطالعه، 
همه ابعاد توسعه است و تک بعدی بودن معیشت نمی تواند در 
تاب آوری معیشت آن ها مؤثر واقع شود. لذا، بر تنوع بخشی به 
معیشت و یکپارچگی ابعاد توسعه بر تاب آوری معیشت روستایی 
تأکید می شود. بنابراین با تغییرات بنیادی در بی عدالتی ها، موازی 
کاری های سازمانی، که باعث عدم انگیزه برای تحرک، پویایی و 
همچنین عدم سرمایه گذاری در مناطق روستایی، و از بین رفتن 
خالقیت شده، می توان از اقتصاد کلنگی حاکم در این مناطق به 
سمت اقتصاد بدون مرز که سبب اثربخشی و تحرک می شود 
)تاب آوری  نواحی روستایی  اقتصاد  لذا در زمینه  نمود.  حرکت 
معیشت( محدوده موردمطالعه، دو گونه تنوع بخشی را می توان در 
آینده دنبال کرد: 1( تنوع در نظام تولید زراعی مدرن، 2( تنوع در 
فعالیت های اقتصادی مدرن از طریق رویکرد دگرگونی و برندینگ. 
بنابراین رویکرد مطرح در تاب آوری معیشت در روستاهای هدف 
مطالعه، رویکرد دگرگونی و برندسازی کسب وکارهای روستایی 
از طریق الگوهای معیشتی )تنوع بخشی( در بخش کشاورزی و 

غیرکشاورزی است.

اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  و  یافته ها  تحلیل ها،  با توجه به 
و محیطی - اکولوژیکی حاکم در محدوده موردمطالعه، جهت 
توسعه معیشت و تاب آوری معیشت در این روستاها، راهبردهای 
و  پتانسیل ها  اساس  بر  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
پیشنهاد  زیر  به شرح  استراتژی  قالب 4  در  آن ها  توانمندی ها 

»ارسطو یاری حصار و ایوب امانی کالریجانی. تحلیل تاب آوری معیشت خانوارهای روستایی«
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می شود:

1. استراتژی ظرفیت شناسی و توانمندسازی

2. استراتژی تنوع بخشی به فعالیت ها

3. استراتژی حمایتی )بیمه ای(

4. استراتژی توسعه و تجهیز زیرساخت ها

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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