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Today, the rural economy with its various dimensions is facing many risks and hazard. Therefore,
the promotion of the resilience and capacity building of the vulnerable community as an important
and fundamental priority has been the responsibility of many development organizations. The
general purpose of this study is to explain the relationship between sustainable agriculture and
livelihood resilience of rural households in Khotbe’Sara district in Talesh county. This study is
applied research and method of research is descriptive-analytical. The statistical society is the rural
areas of Khotbe’sara district (N=2244). The sample size by considering the population and natural
location of the rural (mountainous, plain, hillside) and using the Cochran were obtained 328
households. The method of data collection is library and survey. Also, to analyze the collected data
were used from descriptive and inferential statistical methods (regression, Pearson correlation and
one-sample t-test). The findings show that there is a significant relationship between sustainable
agriculture and livelihood resilience of the studied rural households; thus, the highest impact with
75.1% is related to the social solidarity and networks indicator. Then, the indicators of social
participation (64.5%), environmental conditions (62.2%), Cultivation pattern and employment
(59.5%), agricultural machinery (54.1%) and institutional support and incentives (50.6%) have had
the greatest impact on the subsistence resilience of studied rural households. In addition, the results
of Pearson correlation indicate a statistically significant relationship between sustainable
agriculture and food security in the study area.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

T

oday, the rural economy with its
various dimensions is facing with
many risks. Environmental risks
such as drought, floods, ets. have
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the potential to become horrific and devastating
disasters for human communities in the absence of
risk reduction systems. Living in a natural
hazardous environment does not necessarily mean
damage and vulnerability, but the lack of resilience
and the extent of knowledge and perception of the
population of the degree, type and manner of
hazard, causes damage In this regard, today
increasingly increasing changes Climate, resource
constraints, and social change have made livelihood
resilience a priority This issue is raised as one of the
biggest planning challenges in human societies,
especially rural communities, which are the focus of
the poor in developing countries. By increasing the
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level of access to various types of livelihood assets
and Controlling them, the poor will be able to better
meet their basic needs and can create various
livelihood options. In this regard, the real help to
the rural poor is not arrest support, but a change in
the way of life in rural areas. Reducing livelihood
problems in rural areas requires infrastructure
measures to develop new methods of organizing
activities, job diversity and resource utilization with
a forward-looking approach with an emphasis on
sustainable agriculture; Because today's rural
communities are mainly faced with characteristics
such as information poverty, low skills, weak
entrepreneurial culture and ethnic and tribal
inequalities that have a significant impact on their
livelihood instability. The solution to such
challenges, only with a holistic view of
development, especially rural development, is to
use a special methodology to solve the problem
called the development of sustainable rural
livelihoods with a sustainable agricultural approach.
The model of sustainable livelihood was introduced
as one of the modern rural development approaches
in the late 1980s, which was characterized by a
combination of rural community livelihood factors
with sustainable development. Therefore, achieving
sustainable rural development requires a rapid move
from traditional livelihood patterns to sustainable
living patterns with a resilient approach in rural
society, so that rural communities are able to adapt
and deal with destructive factors of livelihood.
2-Methods and Material
This research is applied in terms of purpose and
descriptive-analytical in terms of nature. The
statistical population of the study corresponds to the
rural settlements of Khatbe’sara district in Talesh
county and the analysis unit is household. To
determine the statistical population, the stratified
sampling method using criteria; The number of
population and the natural location of the villages
(mountainous, plain, slope) have been used. In
general, out of 12 villages with 2244 households in
the study area, 328 samples were obtained using
Cochran sampling method. The data collection tool
in this study was a questionnaire that includes the
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three main variables of sustainable agriculture, food
security and resilience. In order to assess the
reliability of the questions, an initial sample of 30
questionnaires was tested and used using the data
obtained from the SP model using the questionnaire
using the SPA questionnaire. Cronbach's alpha
coefficient for three factors of sustainable
agriculture, food security and resilience was
estimated to be0.774, 0.821 and 0.694, respectively.
3-Results and Discussion
Findings showed that there is a significant
relationship between sustainable agriculture and
livelihood resilience of rural households; Thus, the
most impact with 75.1% is related to the correlation
index and social networks. After that, indicators of
social participation (64.5%), environmental
conditions (62.2%), cultivation and employment
pattern (59.3%), agricultural machinery (54.1%)
and institutional support and incentives (50.6%)
Respectively, had the greatest impact on livelihood
resilience of rural households studied. The results of
Pearson correlation also show a statistically
significant relationship between sustainable
agriculture and food security in the study area.
Therefore, based on the research findings, it can be
said that with the development of capacity in rural
areas and the use of sustainable agricultural
practices such as institutional development and
institutional capacity building, insurance of
agricultural products, providing loans and credits,
creating and developing sustainable agricultural
training and promotion centers , Promotion of social
capital, formulation and revision of policies and
laws to support the agricultural sector, use of new
farming methods, diversification of agricultural
products and diversity of activities, etc. can increase
the level of livelihood resilience of rural households
to a significant extent .
4-Conclusion
Reducing poverty and hunger, sustainable economic
growth, food security and conservation of natural
resources are the biggest challenges facing the
world today, especially in rural areas. Today's
world faces three challenges in the agricultural
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sector, which are to make the agricultural sector
more sustainable, more profitable and more
productive. In this regard, the World Bank achieves
economic growth and competitiveness through
increased quality, job creation, increased production
and productivity, revenue generation through
improved technology and market access, poverty
alleviation and food security and conservation of
natural resources as development goals. Introduced
agriculture and rural. Therefore, agriculture is
sustainable when it is technically possible,
economically significant, socially acceptable and
environmentally compatible, and this sustainability
mainly includes three dimensions: economic, social
and environmental, and the role It is to reduce or
eliminate the use of foreign inputs and reduce the
degradation of natural resources. On the other hand,
the basis of human development and economic
development is based on livelihood. Livelihoods are
sustainable when people are able to withstand
stress, shock and injury and think of a way to
relieve tension and stress. However, sustainability
in agriculture acts as a factor in improving the
resilience of rural communities to potential shocks
that will ultimately lead to sustainable rural
livelihoods.
Keywords: Livelihood resilience, Sustainable
agriculture,
Sustainable
rural development,
Khotbe’sara district.
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مورد:
دکتر سمیرا محمودی ،*1محسن حسنی طالش2
جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،63تابستان 0011
تاریخ دریافت99/40/10 :
امارویه اﻗتﺼاد روستاها با ابعاد مﺨتلﻒ خود باا مﺨااﻃرات باسیاری روباهرو است؛ ایاینرو ،ارتقای
تاریخ پذیرش99/16/41 :
تابآوری و ظرفیتسایی جامعۀ آسیبپذیر بهعنوان یک اولویت مهم و اساسی برعهدۀ بسیاری ای
صفحات 001-006 :
سایمانهای توسعه گذاردهشدهاست .هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین کشاوریی پایدار و تابآوری

چکیده

معیشتی خانوارهای روستایی دهستان خطبهسرا در شهرستان تالش است .پژوهش حاضر براساس هدف،
کاربردی و ای نظر ماهیت و روش ،توصیفی-تحلیلی است .جامعۀ آماری ،مناﻃق روستایی دهستان
خطبهسرا  N=4400است .حجم نمونه با احتساب معیارهای تعداد جمعیت و موﻗعیت ﻃبیعی روستا
(کوهستانی ،دشتی ،دامنهای) و با استفاده ای فرمول کوکران 343 ،خانوار بهدست آمد .روش گردآوری
اﻃالعات بهصورت کتابﺨانهای و پیمایشی است .همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده ،ای
روشهای آماری توصیفی و استنباﻃی ( رگرسیون چندمتغیره ،همبستگی پیرسون و آیمون  tتکنمونهای)
بهره گرفته شد .یافتهها نشان داد که بین کشاوریی پایدار و تابآوری معیشتی خانوارهای روستایی
موردمطالعه ،ارتباط معناداری وجود دارد؛ بهﻃوریکه بیشترین تأثیر با  57/0درصد مربوط به شاخص
همبستگی و شبکههای اجتماعی است .پس ای آن ،شاخصهای مشارکت اجتماعی ( 60/7درصد) ،شرایط
محیطی ( 64/4درصد) ،الگوی کشت و اشتغال ( 71/3درصد) ،ماشینآالت کشاوریی ( 70/0درصد) و

واژههای کلیدی:
تابآوری معیشتی ،کشااوریی پایادار،
روستایی موردمطالعه داشتهاند .همچنین نتایج همبستگی پیرسون نیز حاکی ای رابطۀ معنادار آماری بین
توسااعۀ پایاادار روسااتایی ،دهسااتان
کشاوریی پایدار و امنیت غذایی در منطقۀ موردمطالعه است.
خطبهسرا.

حمایت و مشوقهای نهادی ( 71/6درصد) بهترتیب بیشترین اثرگذاری را در تابآوری معیشتی خانوارهای



مقدمه
فقر یک چالش طوالنیمدت در سراسر جهان است
( .)Liu et al, 2017: 275براساس آماری که بانک
جهانی در سال  2111منتشر کردهاست ،هنوز بیش
از  511میلیون نفر در جهان در فقر شدید بهسر
میبرند (.)Li et al., 2019: 1
امـروزه اﻗتﺼاد روستاها با ابﻌاد مﺨتلﻒ ﺧود بـا
مﺨـاطرات بـﺴیاری روبهرو است .مﺨـاطرات مﺤیﻄـی
مانند :ﺧشﻜﺴالی ،سیل و ...ایـﻦ ﻇرفیـت را دارنـد
کـه در نﺒـود سیﺴتمهای کاهش ﺧﻄر ،به سوانﺤی
هولناک و ویرانگر برای اجتماعات بشری تﺒدیل
 -0استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران (نویسنده مسئول)
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

شوند( .)Zhou et al, 2010: 22زیﺴتﻦ در بﺴتر
مﺨاطرهآمیز طﺒیﻌی ،لزوما به مﻌنای ﺧﺴارتباربودن و
آسیبپذیری نیﺴت ،بلﻜه فقدان تابآوری و میزان
شناﺧت و ادراک جمﻌیت مﺴتقر ،از درجه ،نوع و نﺤوۀ
مﺨاطرهآمیز بودن ،سﺒب ایجاد ﺧﺴارت است
(پورطاهری و همﻜاران)11 :1111 ،؛ بههمیﻦدلیل در
سﻄح جهانی ،تغییرات چشمگیری در نگرش به
مﺨاطرات دیده میشود؛ بهطوریکـه رویﻜـرد ﻏالـب
از تمرکـز ﺿـﻌیﻒ بـر کـاهش آسیبپذیری به
افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر پیدا
کردهاست .براسـاس ایـﻦ نگـرش ،برنامـههـای
smahmoodi@guilan.ac.ir
m.hasanitalesh@yahoo.com
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کاهش اﺛرات مﺨاطرات باید بهدنﺒال ایجاد و تقویت
ویﮋﮔیهـای تابآوری در جوامﻊ باشند و در زنجیـرۀ
مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری اجتماعات مﺤلی
توجه کنند (.)Cutter et al., 2008: 3
در همیﻦ راستا ،امروزه افزایش فزایندۀ تغییرات
آبوهوایی ،مﺤدودیتهای منابﻊ و تﺤوالت اجتماعی،
تابآوری مﻌیشت را به یک موﺿوع موردتوجه تﺒدیل
کردهاست؛ بهﮔونهایکه ایﻦ موﺿوع بهعنوان یﻜی از
بزرﮔتریﻦ چالشهای برنامهریزی در جوامﻊ انﺴانی،
بهویﮋه جوامﻊ روستایی که کانون تمرکز فقرا در
کشورهای درحالتوسﻌهاند ،مﻄرح میشود .چنانﻜه
پیداست ،بﺴیاری از مﻄالﻌات و پﮋوهشهای
صورتﮔرفته در زمینۀ تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای
روستایی ،بر موﺿوعاتی متأﺛر از مﺤیطهای طﺒیﻌی
متمرکز هﺴتند ( ;Goulden & Conway, 2013: 908
)Tanner et al., 2015: 23؛ درحالیکه در مناطق
روستایی سنتی یا مناطقی که کمتر دچار بالیای
طﺒیﻌی میشوند ،ﺧانوارها اﻏلب تﺤتتأﺛیر عوامل
انﺴانی ،مانند :سیاستﮔذاری ،بازار ،ویﮋﮔی مﺤﺼول و...
ﻗرار ﮔرفته و بیشتر بر مشوقهای بیرونی تﻜیه میکنند
( .)Li et al, 2019: 2همچنیﻦ در برﺧی از موارد،
بهرهبرداریهای بیرویه و ﻏیراصولی و در موارد دیگر،
عدم بهرهبرداریهای مناسب از منابﻊ موجود در روستا
(مانند آب ،ﺧاک و )...سﺒب مشﻜالت مﻌیشتی و
بهوجودآمدن ناپایداریهایی در مﺤیط بهعنوان منﺒﻊ
اصلی مﻌیشت روستایی شدهاست؛ ازایﻦرو ﺿروری
است متناسب با تغییرات ایجادشده در شیوههای
تولید و بهوجودآمدن بازارهای رﻗابتی ،تغییراتی در
شیوههای مﻌیشتی روستایی بهوجود آمده تا روستاها
به لﺤاظ مﻌیشتی توسﻌهیافته و پایدار شوند
(Chambers & Conway, 1992؛ بهنقلاز سجاسی
ﻗیداری و همﻜاران .)111 :1111 ،با باالبردن سﻄح
دسترسی به انواع مﺨتلﻒ داراییهای وابﺴته به
مﻌیشت و کنترل آنها ،فقرا ﻗادر به بهتر فراهمکردن
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نیازهای اولیهشان ﺧواهند بود و میتوانند ﮔزینههای
مﻌیشتی مﺨتلفی را ایجاد کنند (صادقزاده و همﻜاران،
 .)11 :1111در ایﻦ راستا ،کمک واﻗﻌی به فقرای
روستایی ،دستگیری حمایتی از آنها نیﺴت ،بلﻜه
تﺤول در شیوۀ مﻌیشت مناطق روستایی است.
کاهش مشﻜالت مﻌیشتی در مناطق روستایی نیازمند
اﻗدامات زیربنایی درجهت تدویﻦ روشهای جدید
سازماندهی فﻌالیتها ،تنوع شغلی و بهرهبرداری از
منابﻊ با رویﻜرد آیندهنگری با تأکید بر کشاورزی
پایدار است؛ زیرا جوامﻊ روستایی امروزی عمدتا با
ویﮋﮔیهایی مانند :فقر اطالعاتی ،مهارتهای پاییﻦ،
فرهنگ کارآفرینی ﺿﻌیﻒ و نابرابریهای ﻗومی و
ﻗﺒیلهای روبهرو هﺴتند که تأﺛیر بﺴزایی در ناپایداری
مﻌیشتی آنها دارد؛بههمیﻦدلیل چالشهای راهﺒردی
عمدۀ پیشروی ایﻦ جوامﻊ درجهت رسیدن به
مﻌیشت پایدار روستایی شامل :تنوعبﺨشی مﻌیشتی،
برﻗراری ترکیب مناسب بیﻦ سرمایههای مﻌیشتی در
مناطق روستایی ،تﺤلیل منابﻊ مﻌیشتی و انﻄﺒاق
شیوۀ فﻌالیت با توان مﺤیطزیﺴت و تﺤلیل سﻄح
آسیبپذیری مﺤیطزیﺴت است (.)Cahn, 2002: 56
راهحل چنیﻦ چالشهایی ،تنها با نگاه کلﮔرا به
توسﻌه ،بهویﮋه توسﻌۀ روستایی ،استفاده از یک
روششناسی ﺧاص برای حل مﺴئله با عنوان توسﻌۀ
مﻌیشت پایدار روستایی با رویﻜرد کشاورزی پایدار
است .کشاورزی پایدار از ویﮋﮔیهایی مانند :حفاﻇت
بلندمدت از منابﻊ طﺒیﻌی ،تولید بهینه با حداﻗل
نهادههای تولید ،ایجاد درآمد کافی از هر واحد
بهرهبرداری و تأمیﻦ همۀ نیازهای ﻏذایی و سایر
نیازمندیهای جامﻌۀ روستایی تشﻜیل شدهاست که
در آن با اعمال مدیریت صﺤیح در استفاده از منابﻊ
طﺒیﻌی ،میتوان نیازهای ﻏذایی بشر را تأمیﻦ و
کیفیت مﺤیطزیﺴت را حفظ و از تﺨریب ذﺧایر
طﺒیﻌی جلوﮔیری کرد؛ عالوهبرآن ،در توسﻌۀ پایدار
کشاورزی ،کاهش فشار وارده بر اراﺿی زیرکشت،
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عدممﺼرف مواد شیمیایی (کود و سم) ،حفظ ذﺧایر
طﺒیﻌی و سالمت نﺴل حاﺿر و آینده ،جزء مﺒاحث
اصلی بوده که تأﺛیر مﺴتقیمی بر ایجاد تابآوری
مﻌیشتی و امنیت ﻏذاییدارد(پیشرو و عزیزی.)2 :1111 ،
بهعﺒارتدیگر ،تدویﻦ سیاستهایی با هدف ارتقای
ﻇرفیت مﻌیشتی ﺧانوارهای روستایی ،روشی مؤﺛر
برای حل ایﻦ مشﻜالت در راستای اجرای استراتﮋی
کاهش پایداری فقر ﺧواهد بود (.)Li et al, 2019: 2
الگوی مﻌیشت پایدار بهعنوان یﻜی از رویﻜردهای
توسﻌۀ روستایی نویﻦ در اواﺧر دهۀ 1111مﻄرح شد
که از ویﮋﮔیهای آن ترکیب عوامل مﻌیشتی جامﻌۀ
روستایی با توسﻌۀ پایدار بود؛ ازایﻦرو رسیدن به
توسﻌۀ پایدار روستایی نیازمند حرکت سریﻊ از
الگوهای مﻌیشت سنتی به الگوهای مﻌیشت پایدار با
رویﻜرد تابآوری در جامﻌۀ روستایی است؛
بهطوریکه جوامﻊ روستایی توان سازﮔاری و مقابله با
عوامل مﺨرب مﻌیشتی را داشته باشند؛ در همیﻦ
راستا ،یافتﻦ راههایی برای ارتقای تابآوری یک
منﻄقه یا ﺧانوار برای مقابلۀ بهتر با ایﻦ تأﺛیرات ،به
موﺿوع نگرانی عمومی جوامﻊ مﺨتلﻒ تﺒدیل
شدهاست ( & Tonts et al., 2014: 368; Tambo
Wunscher, 2017: 3; Ashkonazy et al., 2018:

 .)215; Li et al, 2019: 2تﺒییﻦ رابﻄۀ تابآوری در
برابر مﺨاطرات طﺒیﻌی و انﺴانی درواﻗﻊ نﺤوۀ
تأﺛیرﮔذاری ﻇرفیتهای اجتماعی ،اﻗتﺼادی ،نهادی،
سیاسی و اجرایی جوامﻊ در افزایش تابآوری اجتماع
است؛ چراکه تابآوری به مﺴائل مرتﺒط با جوامﻊ،
سیﺴتمهایی که ایﻦ جوامﻊ را حمایت میکنند و
عملﻜردهای مﺨتلﻒ آن در مﺤیطهای فیزیﻜی،
اﻗتﺼادی و طﺒیﻌی میپردازد (رﺿایی.)21 :1112 ،
تابآوری بهدلیل پویابودن واکنش جامﻌه در برابر
مﺨاطرات ،نوعی آیندهنگری است و به ﮔﺴترش
ﮔزینشهای سیاستی برای رویارویی با عدم ﻗﻄﻌیت و
تغییر کمک میکند (رفیﻌیان و همﻜاران.)21 :1111 ،
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با توجه به ایﻦ بﺤث ،تﺤقیق حاﺿر به تﺒییﻦ ارتﺒاط
بیﻦ کشاورزی پایدار و تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای
روستایی در دهﺴتان ﺧﻄﺒهسرا میپردازد .دهﺴتان
مذکور براساس سرشماری سال  ،1111شامل 1111
ﺧانوار و  11211نفر جمﻌیت بودهاست.
پیشینۀ پژوهش
سارکر 1و همﻜاران ( ،)2121در پﮋوهشی با
عنوان «تابآوری مﻌیشتی ساکنان سواحل
رودﺧانهای ایﺴلند در برابر بالیای طﺒیﻌی :شواهد
تجربی از بنگالدش» به بررسی میزان تابآوری
مﻌیشتی شاﻏالن روزمزد پرداﺧتند .دادههای ایﻦ
تﺤقیق از  151ﺧانوار کارﮔر با استفاده از پرسشنامۀ
نیمهساﺧتاریافته برای شناﺧت ﻇرفیتهای تابآوری
آنها (ﻇرفیت تﻄابقپذیری ،جذب و تﺤول) بهدست
آمد .یافتهها نشان داد ﺧانوارهای موردمﻄالﻌه
مقاومت باالیی در برابر مﺨاطرات مﺤیﻄی ندارند.
مهمتریﻦ عوامل مﺤدودکنندۀ تابآوری مﻌیشتی در
ایﻦ منﻄقه شامل دسترسی به ﻏذا ،درآمد و ﺧدمات
بهداشتی ،داراییهای کشاورزی و ﻏیرکشاورزی و
پذیرش تﻜنولوژی است که برای بقای ساکنان نیاز به
بهﺒود دارد .همچنیﻦ پیشنهاد شد ،بهمنظور افزایش
میزان تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای موردمﻄالﻌه
ﺿروریﺴت برنامۀ ﻇرفیتسازی از طریق فﻌالکردن
حﻜومت مﺤلی ،مداﺧالت سازمانهای مردمنهاد و
مشارکت دولتی و ﺧﺼوصی انجام ﮔیرد.
کوانت ( ،2)2111در مقالۀ ﺧود با عنوان «سنجش
تابآوری مﻌیشتی:رویﻜرد تابآوری مﻌیشتی ﺧانوار»
به مﻌرفی رویﻜردهای مناسب برای اندازهﮔیری
تابآوری مﻌیشت ﺧانوار پرداﺧتهاست.
وی اذعان میدارد که بهمنظور سنجش تابآوری
مﻌیشتی ،از داراییهای سرمایهای بهره ﮔرفته
میشود .ایﻦ مقاله اﺛربﺨشی رویﻜرد تابآوری
1-Sarker
2-Quandt

تابستان  ،1044سال نوزدهم ،شماره 26

فصلنامه جغرافیا و توسعه 121 

مﻌیشتی ﺧانوارها را از طریق یک مﻄالﻌۀ تجربی در
شهرستان ایزولیو در کنیا نشان میدهد که در آن از
اﺛربﺨشی فﻌالیت زراعی در افزایش تابآوری مﻌیشتی
ﺧانوراهای با فﻌالیت کشاورزی استفاده شدهاست.
برمﺒنای یافتههای بهدستآمده از ایﻦ پﮋوهش،
رویﻜرد تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارها ایﻦ پتانﺴیل را
دارد تا به سازمانها در شناسایی مداﺧالت ﺧاصی که
میتواند به ایجاد تابآوری مﻌیشتی برای
آسیبپذیرتریﻦ ﮔروههای جامﻌه کمک کند ،یاری
رساند.
فانگ و همﻜاران ( ،1)2111در پﮋوهشی تﺤت
عنوان «اﺛرات بالیای طﺒیﻌی بر تابآوری مﻌیشت
ساکنان روستایی در سیچوان» از پویاییهای
ساﺧتاری برای توصیﻒ تغییرات تابآوری مﻌیشت
ﺧانوارهای روستایی در سیچوان استفاده کردند.
آنان در ایﻦ پﮋوهش به چهار بﻌد کیفیت مﻌیشت،
ارتقای مﻌیشت و استرس بالیای طﺒیﻌی بهعنوان
شاﺧصهای مهم اﺛرﮔذار بر اندازهﮔیری مﻌیشت
ﺧانوار اشاره کرده و به ایﻦ نتیجه رسیدند که
تابآوری مﻌیشت ساکنان روستایی همﺒﺴتگی
مثﺒتی با کیفیت مﻌیشت ،ارتقای مﻌیشت و تأمیﻦ
مﻌیشت دارند .همچنیﻦ نتایج ایﻦ پﮋوهش نشان داد
که بیﻦ تابآوری مﻌیشت ساکنان روستایی و میزان
استرس بالیای طﺒیﻌی همﺒﺴتگی منفی وجود دارد.
دربان آستانه و همﻜاران ( ،)1115در پﮋوهشی با
عنوان «شناسایی و تﺤلیل عوامل مؤﺛر بر مﻌیشت
پایدار کشاورزان (موردمﻄالﻌه :شهرستان شازند)» به
شناسایی و تﺤلیل عوامل مؤﺛر بر مﻌیشت پایدار
کشاورزان در شهرستان شازند پرداﺧتهاند و به ایﻦ
نتیجه رسیدند که وﺿﻌیت مﻌیشت پایدار ﺧانوارهای
روستایی مﻄلوب نﺒوده و عامل ساﺧتارها و فرایندها
مهمتریﻦ عامل مؤﺛر در پایداری مﻌیشت ﺧانوارهای
1-Fang

روستایی است .شریفی و همﻜاران ( )1111در
پﮋوهشی با عنوان «تﺤلیل آسیبپذیری ﺧانوارهای
روستایی بﺨش مرکزی شهرستان دنا :کاربرد
چارچوب مﻌیشت پایدار» نشان دادند که بهطورکلی
آسیبپذیری بیش از  11درصد پاسﺨگویان در حد
متوسط ،آسیبپذیری حدود  21درصد پاسﺨگویان
در حد زیاد ،آسیبپذیری حدود  11درصد
پاسﺨگویان در حد بﺴیارزیاد و درنهایت آسیبپذیری
حدود  11درصد پاسﺨگویان در حد بﺴیار کم
بودهاست .بهمنظور کاهش آسیبپذیری ﺧانوارهای
روستایی ،تﻌییﻦ ﻗیمت تضمینی برای مﺤﺼوالت
کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی و نیز تدویﻦ
الگوی کشت در منﻄقه توسط کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزی پیشنهاد شدهاست.
نوروزی و حیاتی ( ،)1111در مقالهای با عنوان
«سازههای مؤﺛر بر مﻌیشت پایدار روستایی از دیدﮔاه
کشاورزان استان کرمانشاه» به مﻄالﻌه و شناسایی
سازههای پنجگانۀ انﺴانی ،اجتماعی ،اﻗتﺼادی،
زیﺴتمﺤیﻄی و فیزیﻜی مؤﺛر بر پایداری مﻌیشت
ﺧانوارهای کشاورز استان کرمانشاه از دیدﮔاه آنان
پرداﺧته است و براساس یافتهها هر پنج دستۀ سازه
به نوعی با پایداری مﻌیشت از دیدﮔاه کشاورزان
رابﻄه داشتند .نتایج ایﻦ مﻄالﻌه لزوم اتﺨاذ نگرشی
چندبﻌدی و تمامﮔرایانه توسط برنامهریزان و مجریان
برنامههای توسﻌۀ روستایی و کشاورزی ،بهمنظور ارتقا
و پایدارکردن مﻌیشت جامﻌۀ کشاورزی را بهعنوان
یک ﺿرورت ،مورد تأکید ﻗرار میدهد.
مﻄالﻌات نگارنده نشان میدهد ،باتوجه به ناپایداری
وﺿﻌیت اﻗتﺼادی جوامﻊ روستایی و آسیبپذیری
ﮔﺴتردۀ ایﻦ ﮔروه از جامﻌه ،درحالحاﺿر در نقاط
مﺨتلﻒ دنیا پﮋوهشهای متﻌددی پیرامون مﺒاحث
تابآوری و مﻌیشت پایدار در حال انجام است؛ در
همیﻦ راستا چنانﻜه از یافتههای پﮋوهشهای پیشیﻦ
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برمیآید ،مﺤدودبودن فﻌالیت روستاییان به یک
بﺨش اﻗتﺼادی ،سازوکار نامﻄلوب نهادها و سازمانها،
فقدان ﻇرفیتهای الزم و همچنیﻦ اﺛرات
زیﺴتمﺤیﻄی ناشی از فﻌالیت کشاورزی و ...از
مهمتریﻦ عوامل اﺛرﮔذار بر ناپایداری مﻌیشت
روستاییان است .به همیﻦ لﺤاظ ایﻦ مقاله سﻌی دارد
با تأکید بر کشاورزی پایدار ،چارچوب مفهومی
مﻄلوبی را برای تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای
روستایی ارائه کرده و ارتﺒاط بیﻦ ایﻦ دو سازۀ
مفهومی را تﺒییﻦ کند.
مبانی نظری
تابآوری معیشتی
مﻄابق با نظر اسﻜونز )1111( 1مﻌیشت شامل
ﻗابلیتها ،داراییها (شامل منابﻊ مادی و اجتماعی) و
فﻌالیتهای موردنیاز برای امﻜان یافتﻦ زندﮔی
مﻄلوب است ( .)Liu et al, 2020: 2پایداری مﻌیشتی
افراد یا ﺧانوارها به سرمایههای مﻌیشتی بهینهشده،
افزایش ﻇرفیت ،بهﺒود حقوق ذینفﻌان و افزایش
پایداری اجتماعی اشاره دارد
(.)Zhang & Fang, 2020: 1

برطﺒق مﻄالﻌه ،در بﺴیاری از نقاط جهان ،مﻌیشت
روستایی عمدتا شامل مزارع ﺧانوادﮔی درﮔیر در
بﺨش کشاورزی ،شیالت ،جنگلداری ،شﺒانی یا
آبزیپروری است ( FAO, 2014; Pelletier et al.,
)2016: 469؛ بنابرایﻦ ]عدمتنوع فﻌالیت اﻗتﺼادی[،
مﺨاطرات مﺤیﻄی و ریﺴکهای اجتماعی و تأﺛیرات
آنها ناشی از تغییرات جهانی اﻗلیم و بﺤرانهای مالی
باعث عدم اطمینان در چگونگی توسﻌه و پایداری
ﺧانوارهای روستایی در جهان شدهاست ( Cabezon
 .)et al., 2019: 867; Li et al., 2019: 2به همیﻦ
لﺤاظ ،امروزه ارتقای تابآوری و ﻇرفیتسازی جامﻌۀ
آسیبپذیر بهعنوان یک اولویت مهم و اساسی برعهدۀ
1-Scoones

بﺴیاری از سازمانهای توسﻌه ﮔذارده شدهاست
( ;Wilson et al., 2018: 372; Cao et al., 2018: 90
.)Sultana et al., 2020: 72; Sarker et al., 2020: 2

بهعنوان کوچکتریﻦ واحد مﻌیشت ،در جوامﻊ
روستایی تابآوری ﺧانوارها در مقابله با شوکهای
بیرونی (همچون بالیای ﻏیرمنتظره) میتواند عامل
اصلی برﮔشت مجدد آنها به زندﮔی باشد ( Li et al.,
 .)2019: 2بهعﺒارتیدیگر ،تابآوری مﻌیشتی عمدتا
بهعنوان فرایندی تﻌریﻒ میشود که در آن ،افراد و
ﺧانوارها به شرایط بﺤرانی پاسخ میدهند ،با آن
مقابله میکنند و زندﮔیشان را مجددا ازسر میﮔیرند
و همچنیﻦ برای انﻄﺒاق با عدم ﻗﻄﻌیتها و
آشفتگیها اﻗدام میکنند ( ;Sina et al., 2019: 258
 .)Liu et al., 2020: 2همچنیﻦ تانر 2و همﻜاران
( )2111نیز اذعان داشتهاند ،تابآوری مﻌیشتی
«ﻇرفیت همۀ افراد در طول نﺴلها برای حفظ و
بهﺒودی فرصتهای مﻌیشت و رفاهشان علیرﻏم
آشفتگیهای زیﺴتمﺤیﻄی ،اﻗتﺼادی ،اجتماعی و
سیاسی» است .ایﻦ فرایند عملﻜرد یﻜپارچهای از
ﻇرفیت تﻄابقپذیری ،جذب و تﺤولپذیری است که
میزان آسیبپذیری را کاهش میدهد ( Thulstrup,
.)2015: 352; Thai, 2018: 112; Sarker, 2020: 1

مﻄابق با نظر اسپرانزا و ریﺴت ،)2111( 1تابآوری
مﻌیشتی بﺴتگی به کارکرد مﻌیشت و شرایط
اجتماعی ،نهادی و طﺒیﻌی دارد ( Fang et al., 2018:
 .)20درواﻗﻊ ،اندیشۀ تابآوری مﻌیشتی با رویﻜرد
مﻌیشت پایدار سازﮔار است که بر داراییها ،ﻗابلیتها،
فﻌالیتها ،ﻇرفیتها و تﺒدیل آنها به نتیجه تأکید
میکند ( Ofori et al., 2017: 2; Kubicek et al.,
 .)2019: 1; Sarker et al., 2020: 2رویﻜرد مﻌیشت
پایدار بهعنوان یﻜی از رویﻜردهای جدید توسﻌۀ پایدار
روستایی ،شیوهای برای اندیشیدن و تالش برای
2-Tanner
3-Speranza & Rist
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دستیابی به توسﻌه است که در اواﺧر دهۀ  1111با
هدف پیشرفت و درجهت فقرزدایی از اجتماعات
روستایی بهوجود آمد .تمرکز بر رویﻜرد مﻌیشت پایدار
روستایی بهتدریج بهسه دلیل اهمیت یافت-1:پیشنیاز
برای بقای جمﻌیت انﺴانی است؛  -2شرط الزم برای
کشاورزی ﺧوب و مدیریت پایدار است؛  -1ابزاری برای
پیشگیری فرایند مهاجرت از روستاها به شهرهاست
(ایمانی و مشﻜول.)111 :1115 ،برابر مﻄالﻌه ،در
دورههای اﺧیر آنچه بهعنوان چارچوب مﻌیشت پایدار

و راهﺒرد بقای روستایی نامیده میشود ،شامل
مؤلفههای سرمایۀ انﺴانی (آموزش،مهارت و بهداشت
ﺧانوارها) ،سرمایۀ فیزیﻜی (تجهیزات کشاورزی و
نظایر آن) ،سرمایۀ اجتماعی (شﺒﻜههای اجتماعی و
مشارکتهای مردمی در طول آن) ،سرمایۀ مالی
(پسانداز ،اعتﺒارات و )...و سرمایۀ طﺒیﻌی (منابﻊ
طﺒیﻌی) میشود (Carney, 1999؛ بهنقلاز سجاسی
ﻗیداری و همﻜاران.)211 :1111 ،

شکل  .0باینمایی شماتیک انواع دادهها و پیوندها برای چارچوب معیشت پایدار
مأﺧذQuandt, 2018: 258 :

بنابرایﻦ زمینۀ آسیبپذیری ،یﻜی از مهمتریﻦ عوامل
تﻌییﻦکنندۀ چارچوب مﻌیشت پایدار است که عمدتا
مﺒتنی بر سرمایههای مﻌیشتی (سرمایههای انﺴانی،
طﺒیﻌی ،فیزیﻜی ،اجتماعی و مالی) بوده و مﺴتقیما بر
فرایندهای نهادی ،استراتﮋیهای ]پویایی[ مﻌیشتی و

پیامدهای آن با هدف ارتقای تابآوری جوامﻊ مﺤلی
تأﺛیر میﮔذارد
( Chambers & Canway, 1992; Jacquet et al,
.)2018; Sarker et al, 2020: 3
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شکل  :4چارچوب استراتژی پویایی معیشت خانوار
مأﺧذNielsen et al, 2013; Jiao et al, 2017: 268 :

کشاوریی پایدار
در یک سیﺴتم اجتماعی -زیﺴتمﺤیﻄی (،)SES

مﻄالﻌۀ تابآوری برای درک روابط زیﺴتمﺤیﻄی
انﺴان در یکاکوسیﺴتم ﺿروریﺴت ( Adger, 2006:
 .)269; Rathi, 2020: 2کشاورزی پایدار نوعی از
کشاورزی است که کیفیت زندﮔی نﺴلهای فﻌلی و
آینده را از راه حفظ و بهﺒود فرایندهای اکولوژیک که
زندﮔی انﺴان بدان وابﺴته است ،بهﺒود میبﺨشد .برابر
مﻄالﻌه ،مﻌیشت زمانی سازﮔار با مﺤیطزیﺴت است که
داراییهای وابﺴته به مﻌیشت را حفظ یا افزایش داده و
نیز ارتﺒاط همﺒﺴتهای با مﺤیطزیﺴت ،اﻗتﺼاد،سیاست،
فرایندهای فرهنگی در سﻄوح ملی ،منﻄقهای و حتی
بیﻦالمللی برﻗرار کند .پس میتوان مﻌیشت را جریانی
از منابﻊ برای برآوردن نیازهای اولیۀ افراد ،دسترسی
آنها به نهادهای اجتماعی درجهت داشتﻦ یک زندﮔی
استاندارد دانﺴت؛ ازایﻦرو میتوان مﻌیشت پایدار را
هدف اصلی کشاورزی پایدار دانﺴت (DFID, 2000؛
بهنقلاز صادقزاده و همﻜاران)11 :1111 ،؛ بهعﺒارتدیگر،
کشاورزی پایدار برﺧالف کشاورزی ارﮔانیک که تنها به
جنﺒههای زیﺴتمﺤیﻄی میپردازد ،بهجنﺒههای

اﻗتﺼادی مانند مﻌیشت پایدار و جنﺒههای اجتماعی
نیز توجه میکند و سﻌی در پیشرفت همهجانﺒۀ
کشاورز دارد .فائو ،کشاورزی پایدار را مدیریت و
حفاﻇت از منابﻊ طﺒیﻌی پایه و هدایت دﮔرﮔونیهای
تﻜنولوژی و نهادی ،در راستایی که متضمﻦ ارﺿای
مﺴتمر نیازهای نﺴلهای حاﺿر و آینده باشد ،تﻌریﻒ
میکند (شریفی و همﻜاران.)12 :1111 ،
به سﺨﻦ دیگر ،حفاﻇت و پایداری منابﻊ آب و ﺧاک
و بهطورکلی ،کشاورزی در مناطق روستایی عالوهبر
اینﻜه سﺒب امنیت ﻏذایی کشور در بلندمدت میشود،
میتواند مانﻊ از بروز مهاجرت روستایی و شﻜافهای
منﻄقهای شده ،زمینهساز رشد ،ﺛﺒات و تداوم توسﻌۀ
ملی شود.
تبیین نظری کشاوریی پایدار و تابآوری معیشتی خانوار

اراﺿی با کیفیت پاییﻦ ،زمیﻦلغزش ،کمﺒود امﻜانات
اساسی برای حفاﻇت از منابﻊ آب ،توزیﻊ نامتوازن
منابﻊ زمیﻦ و عدمتوانایی در تأمیﻦ هزینۀ بهکارﮔیری
ماشیﻦآالت و ابزارآالت کشاورزی بهروزشده ،فشار
بﺴیاری بر توسﻌۀ کشاورزی مﺤلی و پایداری مﻌیشت
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ﺧانوارها وارد میسازد؛ عالوهبرایﻦ ،مﻄالﻌات علمی
بﺴیاری بر فرسایش ﺧاک در مناطق کوهﺴتانی و
تپهای متمرکز است ( Dahal et al., 2008: 499; Fort
;et al., 2010: 179; Kayastha et al., 2013: 401
Ghimire et al., 2013:373; Zhang & Fang,
1
 .)2020: 10در ایﻦ چارچوب ،مایلﺴتاد و هاداش

( )2111و اﺧیرا اسﻜنیزی 2و همﻜارانش ()2115
استدالل کردهاند که تابآوری بهمنظور تﺤلیل و درک
روابط متقابل مزرعه ،جامﻌۀ مﺤلی و سﻄح منﻄقهای از
اهمیت بﺴیار باالیی برﺧوردار است ( Knickel et al.,
 .)2018: 198در یک جامﻌۀ کشاورزی ،پاسخ به
تغییرات وسیﻊتر ،مانند :مﺨاطرات اﻗلیمی ،تغییرات
زیﺴتمﺤیﻄی ،بازساﺧت اﻗتﺼادی و جهانیشدن
میتواند توسط روابط اجتماعی درونی و شرایﻄی
همچون دسترسی به منابﻊ ،روابط طﺒقاتی ،پیوندها و
شﺒﻜههای اجتماعی ،نوآوریها و توانایی یادﮔیری،
زیرساﺧتهای جامﻌه و هویت اجتماعی بهویﮋه در بیﻦ
ﮔروههای آسیبپذیر جامﻌه ،بهﺒود یافته ( Wilson,
2010: 365; Skerratt, 2013: 39; Herman et al.,
 )2018: 114و ﻇرفیت تابآوری مﻌیشتی جوامﻊ

روستایی را ارتقا بﺨشد ()Rathi,2020:3؛بهعﺒارتدیگر،
برﺧورداری از سرمایۀ مﻌیشتی با دﺧالت نقش
واسﻄهای نهادها و فرایندهای موجود در نظام مﻌیشت
روستایی منجر به اتﺨاذ راهﺒرد یا راهﺒردهای مﻌیشتی
مشﺨص از سوی ﺧانوارها در مواجهه با شوک یا بﺤران
میشود (رکﻦالدیﻦ افتﺨاری و همﻜاران1111 ،؛ بهنقلاز
ایمانی و مشﻜول .)111 :1115 ،اﺧیرا طیفی از ﻇرفیتها
شامل ﻇرفیت حفظ کارکردها و ساﺧتارهای موجود
(ماندﮔاری) ،ﻇرفیت مواجهه با عدماطمینان از طریق
سازماندهی مجدد و یادﮔیری (سازﮔاری) و ﻇرفیت
ایجاد یک مﺴیر کامال جدید که مﺴتلزم تغییر در ﺧود
ماهیت سیﺴتم (تﺤول) است .نظر بﺴیاری از
ذینفﻌان و حمایتکنندﮔان از کشاورزان را به ﺧود
1-Milestad & Hadatsch
2-Askenazy

جلب کردهاست ( .)Knickel et al., 2018: 198در
راستای تﺤقق ایﻦ امر ،تﻌامل داراییهای مﻌیشتی با
سیاستها ،نهادها و فرایندها برای شﻜلدادن به
انتﺨاب استراتﮋیهای مﻌیشتی کشاورزان بهمنظور
دستیابی به نتایج مﻌیشتی همچون درآمد بیشتر،
افزایش امنیت ﻏذایی و استفادۀ پایدار از منابﻊ
طﺒیﻌی ،اﺛربﺨش ﺧواهد بود .ایﻦ سیاستها ،نهادها و
فرایندها که مﻌیشت را شﻜل میدهند ،ممﻜﻦ است
شامل اهمیت ﺧدمات توسﻌۀ کشاورزی ،اعتﺒارات،
نهادههای کشاورزی و بازار برای مﺤﺼوالت تولیدی
روستا باشد ( .)Erenstein et al, 2007: 7برابر
مﻄالﻌه ،عدمدسترسی به شﺒﻜهها و سازمانهای
مردمنهاد ،پتاسیل تابآوری افراد مﺤروم و روستائیان
را در طیﻒ وسیﻌی از موارد مﺤدود میسازد ( Barua
et al., 2014: 273; Islam & Walkerden, 2015:
)1709؛ بهعنوان مثال ،چنیﻦ شرایﻄی میتواند

توانایی کشاورزان را در بهدستآوردن منابﻊ و
تﻜنولوژی موردنیاز برای سازﮔاری با شرایط نامﻄلوب
و مﺨاطرهآمیز مﺤدود کند ()Alam et al., 2018: 14؛
بنابرایﻦ در یک شرایط نامﻄلوب ،ﻏالﺒا ﺿﻌﻒ نهادی
در مناطق روستایی و عدم توانایی آنها در دریافت
حمایتهای اجتماعی کافی ،ﺧدمات مالی ،بیمه،
سیﺴتمهای هشدار بهموﻗﻊ یا حاکمیت بازار ،در
توانایی ﺧانوارها و جوامﻊ روستایی در مدیریت
مﺨاطرات ناشی از تغییرات اﻗلیمی ،نوسانات بازار و
ناآرامیهای سیاسی ،مانﻊ ایجاد میکند ( Pelletier et
 .)al., 2016: 469در چنیﻦ شرایﻄی ،هم سازمانهای
دولتی و هم سازمانهای مردمنهاد میتوانند مؤﺛر
عمل کنند؛ بهعنوان مثال ،دولت و سازمانهای
مردمنهاد میتوانند از طریق ارائۀ اعتﺒارات و
تﺴهیالت و حمایت از فﻌالیت کشاورزی ،وﺿﻌیت
مﻌیشتی ﺧانوارها را بهﺒود بﺨشند؛ زیرا ﺧانوارهای با
درآمد کمتر ،عموما سرمایۀ کافی برای مقابله و
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سازﮔاری با شرایط بﺤرانی را ندارند؛ بنابرایﻦ در
چنیﻦ شرایﻄی حمایتهای نهادی میتواند بهعنوان
منﺒﻊ مهمی از درآمد مﻜمل عمل کرده و تابآوری
مﻌیشتی ﺧانوارهای روستایی را افزایش دهد ( Alam
)et al., 2018: 13؛ عالوهبرایﻦ ،نقش شﺒﻜهها و
انجمﻦهای اجتماعی ﺧارج از روستا و بﺨش
کشاورزی ،دسترسی به کارهای جایگزیﻦ و فرعی در
ﺧارج از روستا ،میزان تنوع منابﻊ سرمایهای
روستائیان نیز از اهمیت ویﮋهای برﺧوردار است
( .)Rathi,2020:2برابر مﻄالﻌه ،وابﺴتگی به مﻌیشت
مﺤدود به کشاورزی میتواند میزان آسیبپذیری را
در ﺧانوارهایی که از تنوع فﻌالیت اﻗتﺼادی برﺧوردار
نیﺴتند ،افزایش دهد ( Alam, 2017: 778; Alam et
)al, 2018: 13؛ بنابرایﻦ ،درنظرﮔرفتﻦ تنوع در
استراتﮋیهای سازﮔاری و انﻄﺒاقپذیری توسط جوامﻊ
مﺤلی از طریق تغییر در الگوهای زراعی،
استراتﮋیهای مدیریت زمیﻦ ،مهاجرت ،استفاده از

دانش بومی ،شیوههای سنتی و شﺒﻜههای مﺤلی و
منﻄقهای از اهمیت بﺴیار باالیی برﺧوردار است
( .)Sudgen et al., 2014: 258; Rathi, 2020: 2از
سوی دیگر ،از نظر امﻜان نوآوری در سیﺴتم
کشاورزی نیز ،هم اهمیت سرمایۀ اجتماعی
درونﮔروهی که شامل ارتﺒاطات درون یک ﮔروه
مشﺨص است و هم سرمایۀ اجتماعی برونﮔروهی که
شامل پیوندهای افقی بیﻦ ﮔروههای مجزا است،
شناسایی شده که به تﺴهیل تﺒادل دانش ،افزایش
دسترسی به منابﻊ و ارتﺒاط کشاورزان با منابﻊ
حمایتی منجر میشود .درواﻗﻊ با توجه به چالشهای
پیشروی بﺨش کشاورزی ،پﮋوهشگران بر مزایای
بالقوۀ ارتﺒاط نهادهای رسمی و ﻏیررسمی بهمنظور
ترویج تولید دانش ﻏیرمتمرکز و همافزاتر و تﺒادل
دوجانﺒه برای نوآوری سیﺴتم کشاورزی و ﻏذایی
تأکید میکنند ( ;Saint Ville et al., 2016: 243
.)Pelletier et al., 2016: 471

شکل  :3چارچوب مفهومی تاب آوری معیشتی خانوارهای روستایی با تأکید بر کشاوریی پایدار

تهیه و ترسیم :نگارندﮔان1111 ،
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محدودۀ موردمطالعه
دهﺴتان ﺧﻄﺒه سرا در بﺨش کرﮔانرود در شهرستان
تالش و استان ﮔیالن واﻗﻊ شدهاست .ایﻦ دهﺴـتان در
 11درجه و  11دﻗیقه و  25ﺛانیه تـا  11درجـه و 11
دﻗیقه و  11ﺛانیۀ طـولجغرافیـایی و  15درجـه11 ،
دﻗیقه و  1ﺛانیـه تـا  11درجـه و  5دﻗیقـه و  1ﺛانیـۀ
عرضشمالی ﻗرار ﮔرفتهاست .دهﺴـتان ﺧﻄﺒـهسـرا از
شمال به دهﺴتان حویق ،از جنوب به دهﺴتان
جوکندان و بﺨش مرکزی تالش ،از ســــمت شرق به
دریای ﺧزر و از ﻏرب نیز بـه اسـتان اردبیـل مﺤـدود

مـیشـود .براساس سرشماری سال  ،1111دهﺴـتان
مذکور دارای  22روستا و  1111ﺧانوار و  11211نفر
جمﻌیت بودهاست .فﻌالیت عمدۀ دهﺴتان ﺧﻄﺒهسـرا،
کشاورزی بوده و مﺤﺼوالت کشاورزی عمدۀ آن بـرنج
و کیوی است که عمـدۀ درآمـد سـاکنان روسـتایی را
تشﻜیل میدهد .همچنیﻦ فﻌالیتهـای پـرورش دام و
طیور ،ماهی ،زنﺒورعﺴل ،ﮔیاهان دارویی و باﻏداری بـا
تنوعی از مﺤﺼوالت مانند :انجیر ،انگور ،سیب ،ﮔـردو،
فندق ،ﮔالبی ،ﮔوجهسﺒز ،ﺧرمالو ،بـه و ...نیـز در ایـﻦ
دهﺴتان رواج عمدهای دارد.

شکل  :0موﻗعیت ﻗرارگیری روستاهای موردمطالعه در دهستان خطبهسرا

تهیه و ترسیم :نگارندﮔان1111 ،

روششناسی تحقیق
ایـﻦ پﮋوهـش از نظـر هـدف ،کاربـردی و از نظـر
ماهیـت ،توصیفـی-تﺤلیلی اسـت .جامﻌۀ آماری
پﮋوهش منﻄﺒق بر سﻜونتگاههای روستایی دهﺴتان
ﺧﻄﺒهسرا در شهرستان تالش و واحد تﺤلیل ،ﺧانوار
است .برای تﻌییﻦ جامﻌۀ آماری ،از روش نمونهﮔیری
طﺒقهای با احتﺴاب مﻌیارهای تﻌداد جمﻌیت و
موﻗﻌیت طﺒیﻌیروستاها (کوهﺴتانی،دشتی ،دامنهای)

بهره ﮔرفته شدهاست .بهطورکلی از مجموع  12روستا
با تﻌداد  2211ﺧانوار در منﻄقۀ موردمﻄالﻌه ،با
استفاده از روش نمونهﮔیری کوکران 121 ،نمونه
بهدست آمد .ابزار ﮔردآوری دادهها در ایﻦ پﮋوهش
پرسشنامه بوده کـه شـامل سـه متغیـر اصلـی
کشاورزی پایدار ،امنیت ﻏذایی و تابآوری اسـت.
بــهمنظــور سنجش پایایی سؤاالت ،یک نمونۀ اولیه
شامل  11پرسشنامه ،پیشآزمــون شد و بااستفاده از
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دادههــای بـهدسـتآمده از پرسشنامهها بهروش
آلفای کرونﺒاخ ،توسط نرمافزار  SPSS-21مﺤاسـﺒه
شـد .ﺿریب آلفای کرونﺒاخ برای سه عامل :کشاورزی

پایدار ،امنیت ﻏذایی و تابآوری بهترتیب مﻌادل
 1/121 ،1/551و  1/111برآورد شد.

جدول  :0شاخصها و متغیرهای پژوهش
مفاهیم

ابﻌاد

شاﺧصها

نماﮔرها

طﺒیﻌی

شرایط مﺤیﻄی

میزان برﺧورداری از آب کافی برای آبیاری مزارع و باﻏات کشاورزی ،میزان برﺧورداری از ﺧاک
مناسب و حاصلﺨیز ،میزان استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ،میزان برﺧورداری از تنوع
مﺤﺼوالت تولیدی ،میزان آسیب پذیری منابﻊ طﺒیﻌی روستا درمقابل تهدیدات و مﺨاطرات طﺒیﻌی.

مشارکت اجتماعی

میزان برﮔزاری دورهها ی آموزشی و ترویجی کشاورزی ،میزان مشارکت کشاورزان در دورههای
آموزشی و ترویجی مرتﺒط با کشاورزی پایدار ،میزان مشارکت در طرحهای یﻜپارچهسازی اراﺿی و
به زراعی ،میزان مشارکت مدیران روستایی در فﻌالیتهای یﻜپارچهسازی اراﺿی به زراعی ،میزان
مشارکت تﻌاونیهای روستایی در فﻌالیتهای یﻜپارچهسازی اراﺿی .به زراعی

همﺒﺴتگی و
شﺒﻜههای اجتماعی

میزان برﺧورداری روستائیان از روحیۀ کار ﮔروهی برای انجام فﻌالیتهای کشاورزی ،میزان تمایل
روستائیان به اﻗدامات جمﻌی و ﮔروهی (مانند :تشﻜیل انجمﻦهای کشاورزی ،صندوق مالی و،)...
میزان مشارکت مردم در سرمایهﮔذاری برای انجام فﻌالیتهای کشاورزی ،میزان تمایل به
فﻌالیتهای اجرایی برای دستیابی به کشاورزی پایدار (مانند :یﻜپارچهسازی اراﺿی ،کشت ارﮔانیک
و ،)...میزان تﻌامل و همﺒﺴتگی با مروجان کشاورزی برای اجرای یﻜپارچهسازی اراﺿی و کشت
ارﮔانیک و ، ...میزان تﻌامل و همﺒﺴتگی با تﻌاونیهای روستایی برای اجرای یﻜپارچهسازی اراﺿی و
کشت ارﮔانیک و. ...

فیزیﻜی

ماشیﻦآالت کشاورزی

میزان دسترسی کشاورزان به ماشیﻦآالت کشاورزی ( مانند کمﺒایﻦ ،تراکتور ،کودپاش ،بذرپاش
و ،)...تأﺛیر ماشیﻦآالت کشاورزی در کاهش زمان فﻌالیتهای کشاورزی ،میزان استفادۀ کشاورزان از
ماشیﻦآالت کشاورزی ،تأﺛیر ماشیﻦآالت کشاورزی در کاهش هزینههای تولید.

اﻗتﺼادی

الگوی کشت و
وﺿﻌیت اشتغال

تأﺛیر یﻜپارچهسازی اراﺿی و کشت ارﮔانیک در اشتغالزایی روستائیان ،تأﺛیر فﻌالیتهای زراعی و
کشت مﺨلوط در افزایش فرصتهای شغلی ،تأﺛیر فﻌالیتهای کشاورزی در رفﻊ مشﻜل بیﻜاری،
تأﺛیر یﻜپارچهساز ی اراﺿی وکشت ارﮔانیک در باالبردن رﺿایت روستائیان از شغل ﺧود ،تأﺛیر
فﻌالیتهای کشاورزی پایدار (یﻜپارچهساز ی اراﺿی ،کشت ارﮔانیک ،کشت مﺨلوط ،فﻌالیتهای
زراعی و )...در رفاه اﻗتﺼادی.

نهادی

حمایت و مشوقهای
نهادی (دولتی،
ﺧﺼوصی و مردمنهاد)

میزان حمایت دولت از فﻌالیتها ی کشاورزی در روستا ،میزان حمایت دولت در ﻗالب وامهای
کمبهره یا بدون بهره به سرمایهﮔذاران بﺨش ﺧﺼوصی از فﻌالیتهای کشاورزی روستا ،میزان
حمایت دولت در اعﻄای مجوز برای تغییر الگوی کشت ،میزان اﻗدام دولت به ﺧرید تضمینی
مﺤﺼوالت کشاورزی ،میزان سرمایهﮔذاری دولت برای فﻌالیتهای زیربنایی ،میزان حمایت دولت از
سرمایهﮔذاران بﺨش ﺧﺼوصی ،میزان حمایت دولت از یﻜپارچهسازی اراﺿی وکشت ارﮔانیک در
روستا ،میزان حمایت سازمانهای مردمنهاد و سازمانهای ﺧﺼوصی از انجام فﻌالیت اﻗتﺼادی،
میزان حمایت تﻌاونیهای روستایی از فﻌالیتهای اشتغالزایی و کشاورزی ،میزان حمایت جهاد
کشاورزی از فﻌالیتهای اشتغالزایی و کشاورزی ،میزان حمایت جهاد کشاورزی از طریق آموزش و
ترویج کشاورزان ،میزان حمایت جهاد کشاورزی در تأمیﻦ نهادههای کشاورزی ﻏیرشیمیایی.

تغذیه

میزان استفاده از مﺤﺼوالت کشاورزی متنوع ،میزان استفاده از مواد پروتئینی در برنامۀ ﻏذایی
هفتگی ،میزان توانایی تهیۀ مواد ﻏذایی موردنیاز ،میزان رﺿایت از وﺿﻌیت تغذیۀ ﺧانواده.

اجتماعی

کشاورزی
پایدار

امنیت ﻏذایی
تنوع تولیدی

میزان برﺧورداری از تنوع تولیدی در روستا ،میزان استفاده از تولیدات کشاورزی برای مﺼارف
شﺨﺼی ،تأﺛیر تنوع تولیدات کشاورزی در موجودبودن مواد ﻏذایی ،تأﺛیر فﻌالیت کشاورزی متنوع
در دسترسی به مواد ﻏذایی.
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شاﺧصها

نماﮔرها

دسترسی

میزان دسترسی به مواد ﻏذایی موردنیاز ،میزان برﺧورداری از درآمد کافی برای ﺧرید مواد ﻏذایی
موردنیاز ،مدت زمان الزم برای تهیۀ مواد ﻏذایی موردنیاز در روستا ،مدت زمان الزم برای تهیۀ مواد
ﻏذایی موردنیاز از شهر ،میزان رﺿایت از دسترسی به بازار و مواد ﻏذایی در روستا.

امنیت شغلی

میزان نگرانی نﺴﺒتبه ازدستدادن شغل فﻌلی ،زمینههای ایجاد مشاﻏل جدید و کارآفرینانه در
روستا ،فرصتهای اشتغال برای جوانان ،فرصتهای شغلی متنوع برای روستائیان ،میزان
آسیب پذیری شغل مردم روستا در مقابل تهدیدات مﺤیﻄی ،میزان برﺧورداری از شغل جانﺒی در
زمان وﻗوع سوانح طﺒیﻌی.

پویایی و تنوع
اﻗتﺼادی

میزان وابﺴتگی درآمد کشاورزان به کشاورزی و مﺤﺼوالت آن ،میزان برﺧورداری از درآمد جانﺒی از
فﻌالیتهای ﻏیرکشاورزی ،تمایل به انجامدادن فﻌالیتهای ﻏیرکشاورزی ،مانند :دامداری ،زنﺒورداری
و ماهیگیری در کنار کشاورزی ،میزان اشتغال به فﻌالیتهای دیگر ،مانند :دامداری ،زنﺒورداری و
ماهیگیری در کنار کشاورزی ،میزان آشنایی به شیوههای کشت مﺨلوط ،تمایل به انجامدادن کشت
مﺨلوط ،میزان آسیب پذیری مﻌیشت ﺧانوارهای روستایی در زمان وﻗوع بالیای طﺒیﻌی ،میزان
برﺧورداری از تنوع فﻌالیت برای کﺴب درآمد در زمان وﻗوع بالیای طﺒیﻌی ،تأﺛیر تنوع شغلی و
تولیدی در کاهشدادن وابﺴتگی کشاورزان به یک فﻌالیت ﺧاص.

رفاه اﻗتﺼادی
(پسانداز و
سرمایهﮔذاری)

میزان اﺧتﺼاص پسانداز سالیانه به ﺧرید ماشیﻦآالت کشاورزی ،توانایی سرمایهﮔذاری در زمینۀ
ﺧرید زمیﻦ ،ملک ،مغازه و ،...توانایی پسانداز از درآمد سالیانۀ ﺧود ،توانایی پسانداز پس از فروش
مﺤﺼوالت کشاورزی ،میزان وابﺴتگی کشاورزان برای انجام فﻌالیتهای کشاورزی به کمکهای
دولتی ،سﻄح رﺿایت از میزان پسانداز در فﻌالیتهای کشاورزی.

بیمه

میزان برﺧورداری از بیمه ،نوع بیمۀ کشاورزی تﺤت پوشش ،تأﺛیر بیمه در کاهش ﺧﺴارتهای
ناشی از سوانح طﺒیﻌی ،تأﺛیر بیمه در کاهش نگرانی کشاورزان از بالیای طﺒیﻌی ،تأﺛیر بیمه در
اطمینان ﺧاطر کشاورزان از انجام فﻌالیت کشاورزی ،تأﺛیر بیمه در باالرفتﻦ پسانداز کشاورزان،
تأﺛیر بیمه در ایجاد سرمایهﮔذاری در بﺨش کشاورزی ،رﺿایت از عملﻜرد بیمۀ مﺤﺼوالت
کشاورزی.

تابآوری
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
در ایﻦ پﮋوهش نمونۀ آماری  112نفر برآورد شد؛
آمار توصیفی حاصل از نتایج پﮋوهش در جدول زیر
آورده شدهاست.
سﻦ و جنس :نمونۀ آماری موردمﻄالﻌه برحﺴب ﮔروه
سنی ،در مﺤدودۀ سنی  25تا  11سال ﻗرار دارند.
میانگیﻦ سﻦ سرپرست ﺧانوارهای روستایی
موردمﻄالﻌه  11سال است .همچنیﻦ بیشتریﻦ تﻌداد
افراد پاسخدهنده را مردان با  11/2درصد تشﻜیل
میدهند.
بﻌد ﺧانوار :بﻌد ﺧانوار در روستاهای موردمﻄالﻌه 1/1
نفر است.

تﺤﺼیالت :وﺿﻌیت تﺤﺼیلی پاسخدهندﮔان نشان
میدهد که از میان  121نفر نمونۀ آماری
موردمﻄالﻌه 25/5 ،درصد بیسواد بودهاند12/1 ،
درصد ابتدایی  11/1درصد راهنمایی و  11/1درصد
دارای مدرک دیپلم و  1/1درصد نیز در مقﻄﻊ
لیﺴانس و باالتر تﺤﺼیل کردهاند.
تملک مﺴﻜﻦ 11/2 :درصد دارای تملک شﺨﺼی و
 1/1درصد نیز دارای ملک اجارهای هﺴتند.
تﺤت پوشش کمیتۀ امداد :همچنیﻦ  12درصد از
ﺧانوارهای روستایی موردمﻄالﻌه تﺤت پوشش کمیتۀ
امداد امام ﺧمینی(ره) هﺴتند.
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جدول  .4یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای عمومی جامعۀ نمونه
ویﮋﮔی عمومی
جنس

ﮔروههای سنی

سﻄح تﺤﺼیالت

وﺿﻌیت تملک مﺴﻜﻦ

تﺤت پوشش کمیتۀ امداد

ﮔروهها

فراوانی مﻄلق هر ﮔروه

درصد فراوانی

مرد

122

11/2

زن

1

1/1

جمﻊ

121

111

11-11

11

1/1

11-11

52

22

11-11

111

11/1

11-11

51

21/1

بیشتر از 11

11

11

جمﻊ

121

111

بیسواد

11

25/5

ابتدایی

111

12/1

سیﻜل

11

11/1

دیپلم

11

11/1

لیﺴانس و باالتر

12

1/1

جمﻊ کل

121

111

شﺨﺼی

122

11/2

اجارهای

1

1/1

جمﻊ

121

111

بله

11

11

ﺧیر

211

12

جمﻊ

121

111
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وﺿﻌیت شغلی :بیشتریﻦ پاسﺨگویان با  11/1درصد
کشاورز بودهاند .در مجموع بهطور میانگیﻦ در حدود
 11/1درصد از ﺧانوارهای موردمﻄالﻌه ،تنها یک فرد
شاﻏل و دارای درآمد ﺛابت ماهیانه بودهاند که ایﻦ امر
میتواند در ناپایداری اﻗتﺼادی ﺧانوارها مؤﺛر باشد.
درآمد:وﺿﻌیت درآمدی ﺧانوارهایروستایی موردبررسی
نشان میدهد 11/5 ،درصد از ﺧانوارها بهطور متوسط
دارای درآمد ماهیانۀ کمتر از پانﺼد هزار تومان هﺴتند.
 11/1درصد درآمدی بیﻦ پانﺼد تا یک میلیون تومان
دارند .افراد با درآمد باالی  2میلیون تومان تنها 1/2
درصد را به ﺧود اﺧتﺼاص دادهاند.

بیمۀ مﺤﺼوالتکشاورزی 11 :درصد ﺧانوارهای مورد
مﻄالﻌه ،تﺤت پوشش بیمه و  15درصد نیز فاﻗد
ﺧدمات بیمۀ مﺤﺼوالت کشاورزی هﺴتند .از بیﻦ
افراد دارای بیمه 21/5،درصد دارای بیمۀ سرمازدﮔی،
 11/1درصدبیمۀ امراض 1/2 ،درصد بیمۀ ﺧشﻜﺴالی
و  2/1درصد نیز دارای بیمۀ تگرگ و توفان هﺴتند.
مﺴاحت زمیﻦ تﺤتتملک 12/1 :درصد از ﺧانوارهای
روستایی مورد بررسی ،زیر یکهﻜتار زمیﻦ کشاورزی
دارند .پس از آن بیشتریﻦ مﺴاحت زمیﻦ با 1/1
درصد ،بیﻦ  1تا  2هﻜتار است.
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جدول  .3یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای اﻗتﺼادی جامعۀ نمونه
فراوانی مﻄلق هر ﮔروه
ﮔروهها
ویﮋﮔی اﻗتﺼادی
1
بیﻜار
1
کارﮔر
211
کشاورز
2
راننده
11
کارمند
شغل سرپرستان ﺧانوار
1
مغازهدار
11
بازنشﺴته
1
سایر (زراعت ،باﻏداری و)...
121
جمﻊ
112
1
111
1
15
2
تﻌداد افراد شاﻏل
1
1
121
جمﻊ کل
125
کمتر از  111هزار تومان
111
 111تا یک میلیون تومان
11
 1تا  1/1میلیون تومان
متوسط درآمد ماهیانه
22
 1/1تا  2میلیون تومان
15
بیشتر از  2میلیون تومان
121
جمﻊ
111
بله
115
ﺧیر
بیمۀ مﺤﺼوالت کشاورزی
121
جمﻊ
252
زیر یک هﻜتار
12
بیﻦ  1تا  2هﻜتار
21
 2تا  1هﻜتار
مﺴاحت زمیﻦ تﺤت
تملک
1
 1تا  1هﻜتار
1
 1تا  1هﻜتار
121
جمﻊ کل

درصد فراوانی
1/1
2/1
11/1
1/1
1/11
1/1
1
2/51
111
11/1
11/1
11/1
1/1
111
11/5
11/1
11/1
1/5
1/2
111
11
15
111
12/1
1/1
1/1
1/1
1/1
111
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یافتههای استنباﻃی
اثراتکشاوریی پایدار بر تابآوریمعیشتی خانوارهای
روستایی موردمطالعه

بهمنظور تﻌییﻦ میزان اﺛرﮔذاری کشاورزی پایدار بر
تابآوری مﻌیشت ﺧانوارهای روستایی موردمﻄالﻌه
که شامل شاﺧصهای (امنیت شغلی ،پویایی و تنوع
اﻗتﺼادی ،رفاه اﻗتﺼادی و بیمه) است ،از آزمون
رﮔرسیون چندمتغیره و ﺿریب تﻌییﻦ  R2استفاده
شد .نتایج حاکی از آن است که شاﺧصهای
کشاورزی پایدار شامل :شرایط مﺤیﻄی با 12/2
درصد ،ماشیﻦآالت کشاورزی با  11/1درصد ،حمایت

و مشوقهای نهادی با  11/1درصد ،الگوی کشت و
وﺿﻌیت اشتغال با  11/1درصد ،مشارکت اجتماعی
با  11/1درصد و همﺒﺴتگی و شﺒﻜههای اجتماعی با
 51/1درصد ،در تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای
روستایی تأﺛیرﮔذار هﺴتند .برهمیﻦمﺒنا همانطور که
در جدول  1نشان داده شدهاست ،براساس ﺿریب
 Betaو سﻄح مﻌناداری ،شاﺧصهای همﺒﺴتگی و
شﺒﻜههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شرایط
مﺤیﻄی تأﺛیر ﻗابلتوجهی بر تابآوری مﻌیشتی
ﺧانوارهای روستایی منﻄقۀ موردمﻄالﻌه داشتهاند.
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جدول  :0مدل رگرسیونی میزان اثرات کشاوریی پایدار بر تابآوری معیشتی خانوارهای روستایی
مقدار T

سﻄح
مﻌناداری
() .Sig

شرایط مﺤیﻄی

1/122

1/111

1/111

1/122

1/111

1/111

ماشیﻦآالت کشاورزی

1/111

1/111

1/215

1/111

1/211

1/111

حمایت و مشوقهای نهادی (دولتی،
ﺧﺼوصی و مردمنهاد)

1/111

1/215

1/111

1/111

1/111

1/111

الگوی کشت و وﺿﻌیت اشتغال

1/111

1/111

1/211

1/111

1/211

1/111

مشارکت اجتماعی

1/111

1/551

1/111

1/111

1/215

1/111

همﺒﺴتگی و شﺒﻜههای اجتماعی

1/511

1/111

1/221

1/511

1/122

1/111

شاﺧصهای کشاورزی پایدار

ﺿریب
تﻌییﻦ
()R2

ﺿریب
رﮔرسیونی ()B

SEB

ﺿریب رﮔرسیونی
استاندارد ()Beta
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باتوجه به نتایج بهدستآمده میتوان اذعان
داشت ،شاﺧصهای شﺒﻜههای اجتماعی و مشارکت
اجتماعی که شامل تمایل روستاییان به اﻗدامات
جمﻌی و ﮔروهی (مانند تشﻜیل انجمﻦهای کشاورزی،
صندوق مالی و ،)...مشارکت مردم در سرمایهﮔذاری
برای انجام فﻌالیتهای کشاورزی ،تمایل به
فﻌالیتها ی اجرایی برای دستیابی به کشاورزی پایدار
(مانند یﻜپارچهسازی اراﺿی ،کشت ارﮔانیک و،)...
تﻌامل و همﺒﺴتگی با مروجان کشاورزی برای اجرای
یﻜپارچهسازی اراﺿی ،کشت ارﮔانیک و ،...میزان
تﻌامل و همﺒﺴتگی با تﻌاونیهای روستایی برای
اجرای یﻜپارچهسازی اراﺿی و کشت ارﮔانیک و...
است ،بیشتریﻦ اﺛرﮔذاری را بر تابآوری مﻌیشتی
ﺧانوارهای روستایی داشتهاست .چنانﻜه ادبیات
توسﻌهای نیز نشان میدهد ،هرﮔونه اﻗدام توسﻌهای
در مناطق روستایی در ﮔام نﺨﺴت ،نیازمند مشارکت
و همﺒﺴتگی جامﻌۀ مﺤلی و ارتﺒاطات و تﻌامالت
بازیگران اصلی (جامﻌۀ مﺤلی ،برنامهریزان و
تﺼمیمﮔیرندﮔان و عوامل اجرایی) در چارچوب
شﺒﻜههای اجتماعی است .تﺤقق کشاورزی پایدار نیز
با حﺼول به ایﻦ موارد تﺤقق ﺧواهد یافت که در
صورت وجود چنیﻦ شرایﻄی میتواند منجر به
تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای روستایی شود.

رابطۀ کشاوریی پایدار و امنیتغذایی در خانوارهای
روستایی موردمطالعه

برای اطمینان از وجود رابﻄه و همﺒﺴتگی بیﻦ
کشاورزی پایدار و امنیت ﻏذایی در بیﻦ روستاهای
موردمﻄالﻌه ،از آزمون همﺒﺴتگی پیرسون استفاده
شدهاست .باتوجه بهجدول  1و بررسیهای انجامشده،
بیﻦ کشاورزی پایدار و امنیت ﻏذایی ،رابﻄه و
همﺒﺴتگی در سﻄح متوسط وجود دارد و باتوجه به
اینﻜه سﻄح مﻌناداری کمتر از  %1است ،ایﻦ
همﺒﺴتگی مﻌنادار و ﻗابلتﻌمیم است.
بﺨش کشاورزی بهعنوان تولیدکنندۀ مواد ﻏذایی
در برنامههای توسﻌۀ بیشتر کشورها ،از موﻗﻌیت ویﮋه
و راهﺒردی برﺧوردار است؛ با ایﻦ وجود ،روشهای
ناپایدار کشاورزی که صرفا برای افزایش تولید
ﮔﺴترش یافتهاند ،امنیت ﻏذایی انﺴان را به ﺧﻄر
میاندازد؛ ازایﻦرو ،پایداری کشاورزی با ویﮋﮔیهایی
همچون شیوههای جدید کشت ،کمیت و کیفیت
تولید ﻏذا ،دسترسی مناسب به ﻏذا ،نهادهسازی برای
ارائۀ مﻄلوبتر ﺧدمات تغذیهای و ...میتواند نقش
ﻗابلتوجهی در امنیت ﻏذایی مناطق روستایی ایفا
کند .یافتههای ایﻦ بﺨش نیز مؤید وجود چنیﻦ
رابﻄهای است.
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جدول  .7تحلیل همبستگی بین کشاوریی پایدار و امنیت غذایی

کشاورزی پایدار

تغذیه

تنوع تولیدی

دسترسی

امنیت ﻏذایی

ﺿریب همﺒﺴتگی پیرسون ()R

1/111

1/111

1/111

1/111

سﻄح مﻌناداری ()Sig

1/111

1/111

1/111

1/111

تﻌداد

121

121

121

121
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میزان اثرگذاری شاخصهای شرایط محیطی ،مشارکت
اجتماعی،

همبستگی و

شبکههای اجتماعی،

ماشینآالت کشاوریی ،الگوی کشت و وضعیت اشتغال
و حمایت و مشوقهای نهادی در پایداری کشاوریی

بهمنظور بررسی میزان اﺛرﮔذاری شاﺧصهای شرایط
مﺤیﻄی ،مشارکت ،همﺒﺴتگی و شﺒﻜههای اجتماعی،
ماشیﻦآالت کشاورزی ،الگوی کشت و وﺿﻌیت
اشتغال و همچنیﻦ حمایت و مشوقهای نهادی در

پایداری کشاورزی از آزمون  tتکنمونهای استفاده
شد (جدول .)1
با بررسیهای صورتﮔرفته ،ماشیﻦآالت کشاورزی
با میانگیﻦ  1/11و پس از آن ،شرایط مﺤیﻄی با
میانگیﻦ  ،1/1الگوی کشت و وﺿﻌیت اشتغال با
میانگیﻦ  ،1/11بیشتریﻦ اﺛرﮔذاری را در پایداری
کشاورزی منﻄقۀ موردمﻄالﻌه داشتهاست.

جدول  .6میزان اثرگذاری شاخص های تحقیق در پایداری کشاوریی روستاهای موردمطالعه براساس آیمون  Tتکنمونهای
شاﺧصها

t

فاصله اطمینان
اﺧتالف %11

Test Value = 3

میانگیﻦ

انﺤراف استاندارد

سﻄح مﻌناداری

اﺧتالف میانگیﻦ

حد پاییﻦ

حدباال

شرایط مﺤیﻄی

12/111

1/1211

1/15112

1/111

1/211

1/251

1/151

مشارکت اجتماعی

-11/111

1/1115

1/12111

1/111

1/111

1/111

2/11

همﺒﺴتگی و شﺒﻜههای اجتماعی

-1/111

2/1511

1/51111

1/111

2/1511

2/111

1/111

الگوی کشت و وﺿﻌیت اشتغال

2/111

1/1111

1/11212

1/111

1/12

1/121

1/111

ماشیﻦآالت کشاورزی
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1/1111
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1/111
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1/111

1/121
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مأﺧذ :نگارندﮔان1111 ،

تﺤقق پایداری کشاورزی وابﺴته به شاﺧصها و
متغیرهای متﻌددی است که اهمیت هریک از آنها
باتوجه به شرایط مﺤیﻄی و ویﮋﮔیهای جامﻌۀ مﺤلی
متفاوت است .آنچه در منﻄقۀ موردمﻄالﻌه پیداست،
اهمیت ﻇرفیتسازی بهمنظور پایداری کشاورزی
است که در ایﻦ چارچوب شاﺧصهای :ماشیﻦآالت
کشاورزی (با متغیرهایی همچون دسترسی کشاورزان
به ماشیﻦآالت کشاورزی ،مانند :کمﺒایﻦ ،تراکتور،
کودپاش ،بذرپاش و ، ...تأﺛیر ماشیﻦآالت کشاورزی

در کاهش زمان فﻌالیتهای کشاورزی ،میزان استفادۀ
کشاورزان از ماشیﻦآالت کشاورزی و تأﺛیر
ماشیﻦآالت کشاورزی در کاهش هزینههای تولید)،
شرایط مﺤیﻄی (از طریق میزان برﺧورداری از آب
کافی برای آبیاری مزارع و باﻏات کشاورزی ،میزان
برﺧورداری از ﺧاک مناسب و حاصلﺨیز ،میزان
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ،میزان
برﺧورداری از تنوع مﺤﺼوالت تولیدی ،میزان
آسیبپذیری منابﻊ طﺒیﻌی روستا درمقابل تهدیدات و
مﺨاطرات طﺒیﻌی) و همچنیﻦ تأﺛیر تغییر الگوی
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کشت در افزایش فرصتهای شغلی ،درآمد و...
اهمیت بیشتری نﺴﺒتبه سایر شاﺧصها در پایداری
کشاورزی منﻄقۀ موردمﻄالﻌه داشتهاند.
نتیجه
کاهش فقر و ﮔرسنگی ،رشد اﻗتﺼادی پایدار ،امنیت
ﻏذایی و حفظ منابﻊ طﺒیﻌـی بزرﮔتـریﻦ چـالشهـای
پیشروی دنیای امروز ،بهویﮋه مناطق روستایی اسـت.
دنیــای امــروز در ارتﺒــاط بــا بﺨــش کشــاورزی بــا
چالشهای سهﮔانهای روبهروسـت کـه عﺒـارت انـد از:
پایدارترکردن ،سودآورترکردن و بهرهورترکردن بﺨش
کشاورزی .در همیﻦ ﺧﺼوص بانـک جهـانی ()2111
دســتیابی رشــد اﻗتﺼــادی و رﻗابــتپــذیری از طریــق
افــزایش کیفیــت ،اشــتغالزایــی ،افــزایش تولیــد و
بهــرهوری ،درآمــدزایی از طریــق بهﺒــود فنــاوری و
دستیابی به بازار ،فقرزدایی و تأمیﻦ امنیـت ﻏـذایی و
حفظ منابﻊ طﺒیﻌی را بهعنوان اهداف موردنظر توسﻌۀ
کشاورزی و روسـتایی مﻌرفـی کـردهاسـت؛ ازایـﻦرو،
کشــاورزی زمــانی پایــدار اســت کــه از لﺤــاظ فنــی
امﻜانپذیر ،از نظـر اﻗتﺼـادی ﻗابـلتوجـه ،از دیـدﮔاه
اجتماعی پذیرفتنی و به لﺤاظ مﺤیﻄی سـازﮔار باشـد
و ایــﻦ پایــداری بــهطــور عمــده ســه بﻌــد اﻗتﺼــادی،
اجتماعی و زیﺴتمﺤیﻄی را دربرمیﮔیرد و نقـش آن
کـاهش یــا حــذف اســتفاده از نهــادههــای ﺧــارجی و
کاهش تﺨریب منابﻊ طﺒیﻌـی اسـت .از سـوی دیگـر،
اساس توسﻌۀ انﺴانی و اﻗتﺼادی بـر مﻌیشـت اسـتوار
اســ ـت .مﻌیشت زمانی پایدار است که افراد در مقابل
تنشها ،شوکها و آسیبها توان مقاومت داشته و
راهی برای رهایی از تنشها و استرسها بینـــدیشند.
با ایﻦ وصﻒ ،پایداری در کشاورزی بهعنوان عاملی در
ارتقای سـﻄح تـابآوری جوامـﻊ روسـتایی در مقابـل
شوکهای احتمالی عمل مـیکنـد کـه درنهایـت بـه
مﻌیشـــت پایـــدار روســـتایی ﺧواهـــد انجامیـــد؛
بهعﺒارتدیگر ،بازشناسی ﻇرفیتهای توسﻌهای بﺨش
کشاورزی و برنامهریزی آیندهنگر بـرای بهـرهبـرداری
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پایدار از ایـﻦ ﻇرفیـتهـا در چـارچوب توسـﻌۀ ملـی
همــراه بــا توســﻌۀ روبناهــا و زیربناهــای موردنیــاز،
ﺿــرورتی حیــاتی بــرای پایــداری مﻌیشــتی منــاطق
روستایی بهشمار میرود.
در ایـﻦ راســتا ،پــﮋوهش حاﺿـر بــه تﺒیــیﻦ ارتﺒــاط
کشــاورزی پایــدار و تــابآوری مﻌیشــتی ﺧانوارهــای
روستایی دهﺴـتان ﺧﻄﺒـه سـرا در شهرسـتان تـالش
پرداﺧتهاسـت .یافتـههـای پـﮋوهش نشـان داد ،بـیﻦ
شاﺧص های کشـاورزی پایـدار و تـابآوری مﻌیشـتی
ارتﺒاط مﻌناداری وجود دارد .همچنـیﻦ بـا اسـتفاده از
تﺤیل رﮔرسیون ،میـزان اﺛـرات کشـاورزی پایـدار بـر
تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای روستایی بررسی شـد و
نتایج نشان داد که شاﺧصهـای شـرایط مﺤیﻄـی بـا
 12/2درصد ،ماشیﻦ آالت کشاورزی بـا  11/1درصـد،
حمایت و مشوق های نهادی بـا  11/1درصـد ،الگـوی
کشت و وﺿﻌیت اشـتغال بـا  11/1درصـد ،مشـارکت
اجتماعی با  11/1درصـد و همﺒﺴـتگی و شـﺒﻜههـای
اجتمــاعی بــا  51/1درصــد ،در تــابآوری مﻌیشــتی
ﺧانوارهای روستایی تأﺛیرﮔذار هﺴتند .برای اطمینـان
از وجود همﺒﺴتگی بـیﻦ کشـاورزی پایـدار و امنیـت
ﻏذایی در بیﻦ روستاهای موردمﻄالﻌـه نیـز از آزمـون
همﺒﺴتگی پیرسون استفاده شد که یافتهها حـاکی از
رابﻄۀ مﻌنادار آمـاری بـیﻦ متغیرهـای مـورد بررسـی
است .الزم به ذکر است ،نتایج بهدسـتآمـده در بﻌـد
مﺤیﻄی با یافتههای راﺛی ( ،)2121فانگ و همﻜـاران
( )2111و ســـادن و همﻜـــاران ()2111؛ در بﻌـــد
اجتماعی با یافتههای راﺛی ( ،)2121فانگ و همﻜاران
( ،)2111پلتیــر و همﻜــاران ( ،)2111ســانتویــل و
همﻜـــاران ( ،)2111والﻜـــردن ( )2111و ســـادن و
همﻜاران ( ،)2111در بﻌد فیزیﻜی با تﺤقیق سـارکر و
همﻜـــاران ( ،)2121پلتیـــر و همﻜـــاران (،)2111
سانتویل و همﻜاران ( ،)2111همچنـیﻦ یافتـههـای
بـهدســتآمـده از مﻄالﻌــات راﺛــی ( ،)2121ســادن و
همﻜـــاران ( ،)2111شـــریفی و همﻜـــاران (،)1111
چمﺒــرز و کــانوی ( ،)1112مؤیــد اﺛرﮔــذاری بﻌــد

تابستان  ،1044سال نوزدهم ،شماره 26

اﻗتﺼادی کشاورزی پایدار بر تابآوری مﻌیشتی است.
همچنیﻦ در بﻌد نهادی با یافتههای لی ( ،)2111آالم
و همﻜاران ( ،)2111فانگ و همﻜاران ( ،)2111پلتیر
و همﻜاران ( ،)2111سانتویـل و همﻜـاران (،)2111
شریفی و همﻜاران ( ،)1111همراستا است.
بنابرایﻦ با استناد به یافتههای پﮋوهش میتوان ﮔفت،
با توسﻌۀ ﻇرفیتی در مناطق روستایی و بهکارﮔیری
شیوههای کشاورزی پایدار ،ازجمله توسﻌۀ نهادی و
ﻇرفیتسازی نهادی ،بیمۀ مﺤﺼوالت کشاورزی،
تأمیﻦ وام و اعتﺒارات ،ایجاد و توسﻌۀ مراکز آموزش و
ترویج کشاورزی پایدار ،ارتقای سرمایۀ اجتماعی،
تدویﻦ و بازنگری سیاستها و ﻗوانیﻦ حمایتی از
بﺨش کشاورزی ،استفاده از روشهای نویﻦ کشت،
تنوعبﺨشی مﺤﺼوالت کشاورزی و تنوع فﻌالیتی و...
میتوان سﻄح تابآوری مﻌیشتی ﺧانوارهای روستایی
را تا حد ﻗابلتوجهی ارتقا بﺨشید.
درنهایت با توجه به اهداف و یافتههای پﮋوهش
اﻗدامات کاربردی ذیل پیشنهاد میشود:
توسﻌۀ نهادی و ﻇرفیتسازی نهادی از طریقتوسﻌۀ کمی و کیفی انجمﻦهای کشاورزی،
صندوقهای مالی ،تﻌاونیهای روستایی و...؛
ارتقای مﻜانیﺴم بیمۀ مﺤﺼوالت کشاورزی ،ارائۀاعتﺒارات و تﺴهیالت با شرایط مناسب بهنﺤوی که
ﻗابلاستفاده از سوی روستائیان باشد؛
برﮔزاری دورههای توانمندسازی ،کارآفرینی،تﺴهیلﮔری و...؛
افزایش سﻄح دانش و آﮔاهی کشاورزان در ارتﺒاط باشیوههای کشاورزی پایدار با ایجاد و توسﻌۀ مراکز
آموزش و ترویج کشاورزی پایدار ،روشهای نویﻦ
کشت ،تنوعبﺨشی مﺤﺼوالت کشاورزی و تنوع
فﻌالیتی و...؛
تدویﻦ و بازنگری سیاستها و ﻗوانیﻦ حمایتی ازبﺨش کشاورزی.
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