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1392، تابستان 10سال سوم، شمارهاي، ریزي منطقهفصلنامه برنامه
20/12/1391پذیرش: - 10/2/1391دریافت:

71- 82صص

روستایی شهرستان مناطقدر روستائیان سازير ماندگارنقش اقتصاد غیر زراعی ب
سمیرم

انشگاه پیام نور، تهران، ایرانریزي روستایی، داستادیار جغرافیا و برنامه:1محمد علوي زادهسید امیر
ریزي روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه:رضا میرلطفیمحمود

چکیده
اي رود بخش عمدهپیوند دارد. بنابراین انتظار میشهري - مهاجرت روستاماندگاري روستائیان در روستاها به طور بالفصلی با موضوع 

یکی از دالیل این موجبات عدم مانداگاري روستائیان در روستاها را به دنبال داشته باشد. هال دامن زننده به این گونه از مهاجرتاز دالی
و ثباتی درآمد، فقر روستایی مسائلی چون بیکاري آشکار و پنهان، کمبود و بیاست.مشکالت اقتصادي حاکم بر فضاهاي روستایی ،پدیده
هاي زراعی سهم باالیی از اشتغال و و بویژه فعالیت در بخشمعیشتی کشاورزي هاکه در آنیابند در ساختارهایی بروز میکه عمدتاًغیره 

که مسایل و ارتقاء سطح زندگی روستائیان اثرات سوء این دهد. جهت کاهش بخود اختصاص میدر فقدان منابع درآمدي دیگر، درآمد را 
هاي گوناگونی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد غیر استراتژيدهد، دائم از روستاها را نتیجه میکاهش در مهاجرت خود نهایتاً

اي در این ارتباط برخوردار است. در تحقیق حاضر است که با توجه به کارکردهاي خود از توانایی قابل مالحظهآنهاترین زراعی یکی از مهم
پرداخته شده و مواردي چون در محل سکونت شان روستائیان ماندگاريهاي غیر زراعی و تن به فعالیتبه بررسی رابطه بین میزان پرداخ

به عنوان نمونه آماري از بینخانوار روستایی423نرخ رشد جمعیت، درآمد، اشتغال، کیفیت زندگی و تمایل به ماندن در روستا در بین 
مورد بررسی قرار گرفته یشی مبتنی بر پرسش نامه محقق ساخته و مطالعات اسنادي در قالب پیماشهرستان سمیرم خانوارهاي روستایی 

در ارتباط با مقوالت مورد نتایج بدست آمده حاکی از برتري خانوارهاي فعال در بخش غیر زراعی نسبت به سایر خانوارهاي روستایی .است
کیفیت زندگی مطلوب تر، رضایت از زندگی بیشتر و تمایل به ماندگاري باشد. به بیان دیگر این خانوارها از درآمدهاي باالتر،میبررسی 

.اندبودهبرخوردار نسبت به گروه دیگر باالتر در روستا 

.کیفیت زندگی، سمیرم، روستاییانماندگارياقتصاد غیر زراعی، مهاجرت، روستا،: هاي کلیديواژه

alavipnu@gmail.com،09131211905. نویسنده مسئول:1
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بیان مسأله: 
هاي مربوط به پدیده مهاجرت معکوسی با نرختنگاتنگ و غالباًيشان رابطهئیان در محل سکونتمیزان ماندگاري روستا

گرددشود که بوسیله تغییر محل اقامت مشخص میمهاجرت به نوعی از جابجایی مکانی اطالق میشهري دارد. -روستا
هاي مختلف تلفی دارد که بسته به ویژگی). این شکل از تغییر مکانی جمعیت علل و عوامل مخ105: 1387پور، (کاظمی

شهري بعنوان یکی از اشکال عمده - افراد متفاوت است. مهاجرت روستافرهنگی، اقتصادي و سیاسیشخصیتی، اجتماعی، 
). پدیده مهاجرت هم در کشورهاي پیشرفته و هم در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد 44: 1369مهاجرت است (پیتیه، 

ها متفاوت است. در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره اهیت این مهاجرتلیکن نوع و م
مهاجران هم در مبداء و هم در مقصد مسایل و مشکالتی از جمله بروز . اینآیدترین مسائل اجتماعی و اقتصادي بشمار میمهم

، کمبود فضاهاي زیستی و ود جوامع شهري، بیکاري و کم کاريو امکانات محدهاي متعدد ناشی از فشار بر منابع نابسامانی
آورندلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروي کار کشاورزي، تخلیه روستاها و.... را بوجود میدآلآموزشی، 

). 1385:53، (قاسمی اردهانی
هاجرت روستائیان به شهرها در چهار بعد عمده اقتصادي، فرهنگی، دهد که علل منشان میهاپژوهشدر این رابطه 

نیز هاي موجود در زمینه مهاجرتبندي منبعث از نظریهبندي است. الکوي این طبقهجمعیت شناختی و محیطی قابل دسته
هاي بهتر به ضعف ساختاري مناطق روستایی سبب شده است تا روستائیان براي بدست آوردن فرصتتأثیر پذیرفته است.

هایی چون نداشتن آینده و نبودن فرصت که در اظهار نظرهاي مهاجران روستایی و مناطق شهري مهاجرت کنند و عبارت
کید دارد که در جهت حل مشکالت مهاجرت روستا به شهر باید با پارادایم جدیدي به یت تأاین واقعبر،روستائیان مشهود است

). توسعه روستایی پایدار در این پاردایم جدید ماهیتی میان بخشی دارد و 68: 1380ی، (طاهرخانمناطق روستایی نگریست
سازي زدایی، تنوعها، تمرکزمین امنیت غذایی موضوعات مهمی نظیر توسعه زیرساختالوه بر توجه به بخش کشاورزي و تأع

اي محلی، استفاده پایدار از منابع طبیعی، کشاورزي، مشارکت زنان، گسترش نهادههاي غیرکید بر فعالیتمنابع درآمدي، تأ
شود. از سوي دیگر نه تنها از نگرش بخشی به روستاها و توسعه روستایی کامالً اتکاي بیشتر بر مردم محلی و..... را شامل می

-بر فعالیتکیدسازي منابع درآمدي و تأهاي مختلف بخش کشاورزي و دامی، مقوله متنوعبلکه در کنار فعالیت،شودپرهیز می
).1386:4(پاسبان،کید بیشتري قرار داردیر زراعی و خارج از مزرعه مورد تأهاي غ

اقتصادي دیگر چنان قوي هايالیتنباشد انگیزه مهاجرت به شهر و فعاگر درآمد خانوارهاي روستایی کافیبه طور کلی 
رایط فعلی که اختالف امکانات جوامع شهري و روستایی روز به شود، بویژه در شخواهد بود که مانع ماندگاري او در روستا می

و زراعیهاي غیر در این تحقیق به بررسی رابطه پرداختن به فعالیتلذا).24: 1384،(مهدوي دامغانیروز بیشتر می شود
داراي العه عمدتاًمنطقه مورد مطمیزان مهاجرت و تمایل به ماندگاري در روستاهاي شهرستان سمیرم پرداخته خواهد شد.

آغاز 40درخت سیب در منطقه از اواخر دههاقتصاد کشاورزي تک محصولی مبتنی بر محصول سیب برخوردار است. کاشت
چند که سیب درختی محصولی داراي دهد. هردرصد از درآمد منطقه و خانوارها را تشکیل می76شده و در حال حاضر حدود 

باشد، ولی رشد خارج از برنامه و صوالت بویژه در بخش زراعت در منطقه مورد مطالعه میمزیت نسبی در مقایسه با سایر مح
هاي گوناگون طبیعی و انسانی مشکالتی را جهت منطقه و ساکنین هاي اساسی در محیطگذاري با توجه به چالشسیاست

سرمازدگیوخشکسالیهمچونهواییوآبنامساعدشرایطدرمنطقهاقتصادشدیدپذیريآسیبفراهم نموده است از جمله: 
منابعبرباالفشاروتخریب، پنهانوآشکاربیکاري، تولیدفعلیساختاردراشتغالهايمحدودیت)، اخیرهايسالدربویژه(

ت و یمی محصوالت تولیدي و متعاقب آن عدم امکان کنترل قبازاررسانوبازاریابیمحدودیتوتولیدبااليحجم، محیطیپایه
جهت) زمینوآببویژه(کشاورزيتولیدمنابعمحدودیتوجود مالکیت غایب در منطقه، نوسان قیمت محصوالت تولیدي، 

وشهرينواحیبینفضاییهايتعادلعدمگیريشکلباعثمذکورعواملکهو جویاي کار منطقه و... جوانانسانینیروي
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شده و در نهایت توان اقتصاد روستایی را در مقابل اقتصاد شهري بخشهاسایروکشاورزيبخشدرواصلهدرآمدهايروستایی،
که نتیجه آن سطح پایین زندگی و محرومیت نسبی در خانوارهایی روستایی ساکن منطقه مورد مطالعه ،تحلیل برده است

الگوي مناسبی براي تغییر در چنین وضعیتی مسأله اصلی که در این تحقیق نیز در کانون توجه بوده است شناسایی است.
از ساختاري وضع موجود و بسط الگوهاي رقیبی است که بتواند ضمن حل مشکالت موجود، پاسخگوي نیازهاي جدید نیز باشد.

فرضیه اساسی این تحقیق عبارت است از: این رو
د.بین میزان درآمدهاي غیر زراعی و تمایل به ماندگاري در روستا رابطه معناداري وجود دار

مبانی نظري:
هاي توسعه نیز ملهم از رویکرد جهانی آن، به ساختارهاي اقتصادي مناطق شهري و نه ریزياغلب مطالعات و برنامهعموماً در 

روستایی معطوف بوده است. به این ترتیب مناطق روستایی همواره بعنوان حاشیه و بدور از تفکرات جامع توسعه نقش وابسته 
پردازان توسعه در راستاي کاهش اثرات منفی چنین نظریه. )13: 1379(طاهرخانی، اند ري را ایفا نمودههاي شهوزهبه ح

اند. بانک جهانی نیز در قالب الگوي فوق، بر سازي را پیشنهاد نمودهساختاري، در چارچوب الگوي توسعه پایدار رویکرد متنوع
. در این )71: 1390زاده و همکاران، (علويکید کرده استروستاها تأي اقتصاد غیر زراعی و چند بخشی درهااهمیت فعالیت

نظریه براي پایدارسازي اقتصاد روستایی و توسعه پایدار وجود تنوع یکی از ضروریات جوامع مختلف قلمداد شده و رعایت این 
زراعی طیف هاي غیرفعالیت).35-34: 1384، بانک جهانی(اصل، ثبات و پایداري ساختارهاي اقتصادي را تسهیل خواهد نمود

گیرد. تجربیات ها مانند صنعت، صنایع دستی، خدمات، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت را در بر میاي از فعالیتگسترده
ثر داشته و روند آن در اشتغال نقش مؤهاي این بخش در ایجاد درآمد و دهد که فعالیتنشان مینیز کشورهاي مختلف جهان 

.)1386:3،(پاسبانفزایشی بوده استطول زمان ا
هاي خارج از کشاورزي و در بخش دوم بخش غیر زراعی در مناطق روستایی را عبارت از همه فعالیت»رائو«در این راستا

مل هاي مختلف را شاهناهمگنی از گرويها مجموعهداند. این بخشگیرد، میو سوم اقتصادي که در مناطق روستایی صورت می
,Rao(گیردهاي سنتی توسط یک صنعتگر روستایی را در بر میشود که از واحدهاي صنعتی پیچیده جدید تا فعالیتمی

هاي غیر هاي اقتصادي و لزوم توجه به فعالیتسازي فعالیتتحقیقاتی که در ارتباط با متنوعنتایجهمچنین ). 37 :1994
و غالباً در کشورهاي جهان سوم 1990بانک جهانی از اواسط دههروستایی توسطپایدار زراعی در راستاي دستیابی به توسعه

تواند بعنوان تجارب مفید و میایرانمشابه در با توجه به ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی تقریباً،انجام گرفته است
در رابطه با نقش تنوع بخشی ن تحقیقاتاغلب ایکید در قرار گیرد. محورهاي اساسی مورد تأکید مورد توجه و تأارزنده 
: استهاي اقتصادي در توسعه نواحی روستایی، الزامات و راهکارهاي دستیابی به آن بشرح ذیل فعالیت

در کشور چین بین کهزراعی توانایی جذب حجم زیادي از نیروي انسانی مازاد روستایی را دارا است. بطوريهاي غیرفعالیت-1
هاي ایجاد شده هاي زراعی خارج و جذب سایر فعالیتمیلیون نفر از نیروي کار از فعالیت22حدود 1985و 1979هاي سال

اند.در نواحی روستایی شده
هاي اقتصادي غیر زراعی در نواحی روستایی نه تنها توانایی افزایش سریع درآمد روستائیان را توسعه و توجه به سایر فعالیت-2

.ثر خواهد بوددر تغییر عقاید سنتی افراد نیز مؤهایی گسترش چنین فعالیتبلکه ؛باشددارا می
وري اجتماعی کمک تواند به تخصصی شدن، تغییر ساختار تولید و افزایش بهرههاي اقتصادي غیر زراعی میتوسعه فعالیت-3

کند.
هاي مادي وجهی نماید و مانع از خروج سرمایهتواند به ایجاد اشتغال محلی کمک شایان تهاي غیر زراعی میتوسعه فعالیت-4

ثر بوده و شهري مؤ-هاي روستاییتواند در کاهش مهاجرتله میوستایی گردد. از سوي دیگر این مسأو انسانی از نواحی ر
بسیاري از مسایل اجتماعی ناشی از چنین حرکتی را در شهرها کاهش دهد.

محصوالت کشاورزي کمک کند.ش بازار تواند به گستربخش غیر زراعی می-5
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گسترش بخش غیر زراعی در نواحی روستایی استراتژي بسیار مهمی براي تغییر ساختار اقتصادي دوگانه فعلی و ترویج -6
:World Bank, 1992)مدرنیزاسیون روستایی خواهد بود 112-117).

:روش تحقیق
ی پارامترهاي مورد بررسی سود جسته و داراي دو بخش تحلیلی جهت بررس- رو از روش تحقیق توصیفیپژوهش پیش

اي و استفاده از ابزارهاي اینترنتی جهت بررسی مواردي عمده جهت انجام بوده است. بخش اول را مطالعات اسنادي، کتابخانه
ی جهت هاي میدانبخود اختصاص داده و بخش دوم در قالب پژوهشت موضوع، پیشینه تحقیق، مفاهیم و غیرهچون ادبیا

ریق روایی صوري و روایی پرسشنامه تهیه شده از طتکمیل پرسشنامه انجام پذیرفته است. آوري اطالعات و تدوین و جمع
رونباخ با مطالعه مقدماتی انجام شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کمتخصصیید اساتید و کارشناسان محتوایی و با تأ

مورد مطالعه انجام گردید که ضریب بدست آمده در این رابطه براي سازه هاي کیفیت زندگی نفر از جامعه آماري 30در بین
روستاي 102در مرحله بعد از بین باشد. که از قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار میشدبرآورد 78/0و پایگاه اقتصادي 92/0

خانوار بعنوان 423استفاده از فرمول کوکران تعداد روستا بعنوان روستاي نمونه انتخاب و در نهایت با25شهرستان سمیرم 
خانوارهاي نمونه از بین روستاهاي فوق الذکر بطور تصادفی انتخاب گردیده و پرسشنامه هاي تدوین شده از طریق مصاحبه با 

افزارهاي ز نرمبا استفاده اهاي گردآوري شده تحقیق استخراج داده. در مراحل بعديسرپرستان خانوارهاي نمونه تکمیل شد
SPSS وExcelاستفاده شده است.هاي آماري مرتبط جهت آزمون فرضیهصورت گرفته و از آزمون

:معرفی منطقه مورد مطالعه
ترین که مهم،کیلومتري جنوب شهر اصفهان واقع گردیده است165منطقه مورد مطالعه شهرستان سمیرم در فاصله 

بین اشکال گوناگون از .دهدهاي کشاورزي تشکیل میرا فعالیتستان و نواحی روستایی آنهاي اقتصادي شهررکن فعالیت
سطح زیر 1388- 89ساس آمار سال زراعی اي دارد. برکشت و تولید سیب درختی جایگاه ویژهتولید کشاورزي در منطقه

درصد از کل اراضی 09/48اغی و درصد از اراضی ب4/97هکتار بوده که نزدیک به 19000کشت این محصول در حدود
باشد. می%)42(شود و بقیه زیر کشت سایر محصوالت بویژه گندم دیمکشاورزي شهرستان را شامل می

هاي تحقیق: یافته
:مورد مطالعهروستاهايدرجمعیتتغییرات روند

تایی منطقـه مـورد مطالعـه بطـور     در بررسی رشد جمعیت روستاهاي منطقه مورد مطالعه نرخ رشد طبیعی جمعیـت روسـ  
که وجود چنین رشـد جمعیتـی بـا توجـه بـه سـاختارهاي اقتصـادي،        ،درصد بوده است5/2در حدود 1386متوسط در سال 

باشد. جهت بررسی و مقایسه رشـد جمعیـت روسـتایی منطقـه محاسـبات      اجتماعی و فرهنگی منطقه تا حدودي قابل قبول می
آمده است.1شمارهانجام شده و نتایج آن در جدول 1345-85مربوطه طی دوره آماري 
1345-85روند رشد جمعیت روستاهاي شهرستان سمیرم به تفکیک دهستان طی دوره -1جدول 

دوره آماري
1375-136585–135575-134565–55دهستان

جمعیت مورد انتظار 
1395در سال 

12833½5/34/48/1پادناي علیا
7602-2/0-7/29/308/1ي وسطیپادنا

5280-2/345/17/0پادنی سفلی
2329-3/14/217/2ونک
3/19/09/03/311503حنا

7/06/06/08/111079وردشت
. 1345-85منبع: تحلیل میدانی تحقیق با استفاده از داده هاي مرکز آمار ایران، 
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139275/ تابستان 10اي/ سال سوم/ شماره نطقهریزي مفصلنامه برنامه

ارائه شده است، شاهد نرخ رشدهایی 1در بررسی میزان رشد روستاهاي منطقه به تفکیک دهستان که در جدول شماره
هاي روستایی داراي نرخ رشدي در حدود درصد از سکونتگاه5/75که در حدود کمتر از رشد طبیعی جمعیت هستیم. بطوري

5درصد از روستاها داراي رشدي بیشتر از 14درصد و 5تا 5/2ین درصد از روستاها داراي رشدي ب11و کمتر از آن، 5/2
آخرین دوره سرشماري در جدول کدام از روستاهاي مورد بررسی طی نتایج بررسی رشد جمعیت هرهمچنین اند. درصد بوده

آمده است. 2شماره 
1375- 85طبقه بندي روستاهاي شهرستان سمیرم براساس نرخ رشد جمعیت طی دوره -2جدول

درصد6بیشتر از  درصد6-4 درصد4-2 درصد2-1 کمتر از یک درصد کمتر از صفر
، 7دولت قرین

، 1/19اسالم آباد
چشمه 

، 5/6رحمان
، 8/6مهدي آباد
، 9/9سیاه کلک

حیدرآبادعلیمردا
، سعادت 6/6نی

، علی 16آباد
، دورگان 1/8آباد

3/11سفلی

فتح 
، 4/4آباد

، 1/5نورآباد
، 4/5سرباز

زمان 
1/4یزکهر

، 3/2جالل آباد
، 5/2مهرگرد
، 7/3کزن

، 4/2مالقلی
، 3/3حیدرآباد

، 6/2حنا
، 5/2گرموك
، 5/3قاعدعلی

کیفته 
، 2/2گیوسین
، 1/3لرکش

، 3، کهنگان6/2نقل
، 2/3بارندعلیا
5/2امیرآباد

، 1/1اسدآباد
، 7/1حسین آباد
، 2/1سرچقاسفلی
، 1نظرآباد
، 7/1کاکاآباد
، 1/1قلعه قدم

، 8/1سادات آباد
، 8/1کمه

، 6/1ولدخانی
، 7/1رهیز
، تل 6/1دشتبال

، 1/1محمد
7/1پهلوشکن

، 6/0، نورآباد3/0قره قاچ
، تل چنگی 7/0آغداش
، اسالم آباد 3/0سفلی 

، 4/0، ضرغام آباد7/0
، چشمه 9/0هست

، آب 8/0خونی
، قنات 8/0گرمک
، دیده 7/0کیفته

، 6/0، گنجگان3/0جان
، 5/0کیفته حسینی

، ده بزرگ 9/0شهید
ن ، حس8/0

، 1/0آبادسفلی
، 7/0بازارگاه

8/0بارندسفلی

، -8/0، صادق آباد-7/0حاجی آباد(
، ده نساسفلی -8/0، نرمه -3/6بردکان 

، -2/0، امیرآباد -7/0، دیزجان -5/0
، -7/1، سرچقاعلیل - 6/0کاسگان سفلی 

، علی -4، ورق -9حیدرآبادقورتپسی 
، چشمه - 4، دهکرد -9/1آباد دهکرد 

، شیخ علی -1/2ه ، پیراسفن-3/2سرد 
، -8/1، ماندگان -3/3، ونک -1/0

، - 9/1، رودآباد - 4/3، سیور -5/2کلیجه 
، بی بی -3/3، تنگ خشک -/3چهارراه 
، مورك - 3/28، آب ملخ - 2/2سیدان 

، - 8/2، سعادت آباد -7/3، عربشاه -1/0
، -3/2، خفر - 7/8، خینه -7/1دیلی 

، دورگان -7/1، شیبانی -1/8خاکدانه 
0، مهرآباد و کره دان -8/6علیا 

. 1345- 85منبع: تحلیل میدانی تحقیق با استفاده از داده هاي مرکز آمار ایران، 

روند تحوالت تعداد روستاها و جمعیت روستایی منطقه مورد مطالعه داراي فراز و فرودهایی است که نشان دهنده 
هاي مورد بررسی تعدادي روستاي جدید ایجاد شده و برخی از روستاهاي دورهباشد. طی پایداري ضعیف و عدم ثبات آن می

در این محدوده عموماً خواستگاه عشایري و ایلی اند. روستاهاي تازه آبادمسکون در گذشته، جمعیت خود را از دست داده
از این .رافیایی منطقه گردیده استدر پهنه جغگیري روستا داشته و یکجانشینی چند خانوار از یک طایفه یا تیره باعث شکل

آباد اشاره آباد و اسالمآباد، سعادتآباد، نظر آباد، حیدرسفلی، کاکاچنگیکلک، تلتوان به مواردي همچون سیاهروستاها می
ی در گیري این روستاها باید اذعان نمود که قرارگیري در مکان نامناسب با توجه به منابع محیطنمود. در ارتباط با شکل

اند، هاي رشد باال بودهکه برخی از این روستاها در ابتدا داراي میزانبطوري.ثر بوده استبسیار مؤدسترس در توسعه آینده آن
اما به مرور زمان با توجه به شرایط نامناسب معیشتی رشد خود را از دست داده و یا داراي رشد منفی جمعیتی و مهاجرت 

درصد از روستاها داراي رشد منفی بوده که این میزان طی دوره 9/6حدود 1345-65دوره باشند. چنانکه طیجمعیت می
درصد رسیده است. 5/28به حدود 1365- 85

اند که نرخ رشدهایی بیشتر از برخی دیگر از روستاهاي منطقه نیز در دوره مورد بحث داراي فراز و فرودهاي فراوانی بوده
توان به مواردي چون عدم کفایت منابع وان نام برد. در ارتباط با دالیل اینگونه تحوالت در منطقه میتدرصد را می- 8+ یا 8

هاي هاي اقتصادي جهت جمعیت فعلی و دسترسیهاي شدید در ارتباط با گسترش فعالیتمعیشتی از یک سو و محدودیت
دورگان علیا، بردکان و خینه داراي چنین شرایطی هستند. دشوارتر به سایر نواحی اشاره نمود که روستاهاي آب ملخ، خاکدانه،

باشند و در پاسخگویی به هاي اقتصادي خود میهاي شدید در ارتباط با توسعه فعالیتاین روستاها عموماً داراي محدودیت
اند. نیازهاي تازه واردان روستایی ناموفق بوده
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.....مناطق روستایی در ر مادگارسازي روستاییان نقش اقتصاد غیرزراعی ب 76

هایی اند. ویژگیهاي خاصی بودهاند نیز داراي ویژگید زیاد و خیلی زیاد بودهروستاهایی که داراي میزان رشدر این راستا 
آب و زمین، دسترسی بهتر نسبت به سایر نواحی، دارا بودن هاي اقتصادي خصوصاًثر در توسعه فعالیتچون عدم محدودیت مؤ

قابل ذکر است این است که این روستاها خدمات عمومی همچون امکانات آموزشی و بهداشتی آنچه در ارتباط با این روستاها 
اي فاصله دار،کنندهاي مهاجرین زندگی میباشند و با نقاط روستایی که خانوادهداراي ترکیب قومی و نژادي یکسانی می

له امکان ادامه فعالیت اقتصادي در روستاي مبداء را ضمن برخورداري از خدمات مذکور براي آنهانزدیکی هستند که این مسأ
روستاهاي دورگان علیا و سفلی، بیده، علی آباد، مورك، سرباز، فتح آباد داراي چنین شرایطی هستند. .فراهم نموده است

اي و بقیه هپایهروستا کو43روستا کوهستانی، 14روستاي مسکون شهرستان سمیرم 102از ها همچنین بر اساس یافته
نشان دهنده آن است که 1385تا 1345ن رشد جمعیت روستاها طی دوره دشتی می باشند. بررسی واریانس میانگیروستاها

بوده است. به بیان دیگر 78/8و روستاهاي کوهستانی 08/2کوهپایه اي، روستاهاي 19/2اي داراي واریانس روستاهاي جلگه
از دیگر سو ). 3شماره (جدولتحوالت جمعیتی در روستاهاي کوهستانی نسبت به سایر روستاها بسیار شدیدتر بوده است. 

روستا طی دوره مورد 18تعداد روستاهاي خالی از سکنه در این تیپ از روستاها نسبت به روستاهاي دیگر بیشتر بوده و 
ین توان به مشکالت اقتصادي و ارتباطی در اثر در این ارتباط میترین عوامل مؤاز مهماند. بررسی جمعیت خود را از دست داده

اشاره کرد.اها نسبت به سایر روستاهاتیپ از روست
1345-85میانگین رشد جمعیت روستاهاي شهرستان براساس محل استقرار روستا طی دوره -3جدول 

دوره
وضعیت طبیعی

55 -
45

65 -
55

75 -
65

85 -
75

-2.10.30.50.7کوهستانی
1.11.511.6دشتی

2.63.21.40.7کوهپایه اي
1.91.710.5میانگین دوره

. 1345-85منبع: تحلیل میدانی تحقیق با استفاده از داده هاي مرکز آمار ایران، 

:مطالعهمورديروستاهادراشتغالوضعیت 
ز شاغلین در نشان دهنده آن است که میانگین روزهاي کاري هریک ادر منطقه مورد مطالعه بررسی وضعیت اشتغال 

باال بودن میزان بیکاري آشکار و بویژه پنهان در جامعه يکه نشان دهنده؛باشدروز در سال می73هاي مختلف اقتصادي بخش
درصد از فعاالن اقتصادي مورد بررسی 7/62باشد. برآوردهاي بدست آمده نشان دهنده آن است که در حدود مورد بررسی می

ها ها و یا همزمان در باغداري و سایر فعالیتو تولید سیب مشغول بکار بوده و سایرین در سایر بخشمنحصراّ در بخش باغداري 
). 4شماره(جدول. اندمشغول بوده

مورد مطالعهفعالیتهاي عمده اقتصادي در خانوارهاي نمونه-4جدول 
درصد فعاالنفعالیت

62.7منحصرا باغداري
20.05پرورش دام و باغداري

8.68باغداري، پرورش دام و سایر محصوالت کشاورزي
8.56فعالیتهاي غیرکشاورزي

100جمع
. 1390یافته هاي میدانی تحقیق، منبع:

رد مطالعه بوده است که هاي ایجاد اشتغال و فعالیت در بین خانوارهاي موهاي غیر کشاورزي نیز یکی از زمینهفعالیت
هاي مختلف اقتصادي چگونگی توزیع آن در بخش.درصد از کل شاغالن مورد بررسی را بخود اختصاص داده است7/8حدود 

ارائه شده است.5در جدول شماره 
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139277/ تابستان 10اي/ سال سوم/ شماره نطقهریزي مفصلنامه برنامه

وده مورد مطالعهدر محدفعالیتهاي غیرکشاورزي و چگونگی توزیع آن-5جدول 
درصد فعاالنزمینه فعالیت

34.1کارگري
8.2قالیبافی

53.6خدمات فنی و عمومی
2.4پرورش ماهی

1.7سایر موارد
100جمع

. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق، 

اساس که بربطوري.ها تعداد نیروي کار شاغل و زمان کار در طول سال استبا این فعالیتنکته قابل توجه در رابطه 
هاي تحقیق متوسط نیروي کار و زمان کار در طول سال در این قبیل خانوارها به مراتب بیشتر از خانوارهاي داراي یک یافته

روز در بخش غیر 203روز در بخش کشاورزي و 119فعالیت خاص بوده است. میانگین بدست آمده در این رابطه نزدیک به 
اند بطور کامالً مستقل و یا در کنار پرداختن به اي که این خانوارها توانستهبگونه.کشاورزي و یا مرتبط با کشاورزي بوده است

اي را جهت زمینههاي موجود در عرصه خانواده و محیط زندگی خود بهره برده و ها و قابلیتهاي کشاورزي از فرصتفعالیت
ایجاد اشتغال و درآمد براي خود و یا سایر اعضاي خانواده فراهم نمایند.

توان بطور کامالً هاي زندگی روستایی تبعیت داشته که نمود آنرا مینکته دیگر اینکه نوع فعالیت انجام شده از قابلیت
- که وجود رودخانه؛اندرورش ماهی در بخش پادنا تمرکز داشتهسیسات متعلق به پ. بعنوان مثال اغلب تأآشکاري مشاهده نمود

-توان به فعالیتگذار بوده است. از سوي دیگر میمطلوب جهت این فعالیت در این مسأله تأثیرهاي متعدد و پرآب با وضعیت
داراي منشاء ایلی هایی همچون رواج قالیبافی در اغلب روستاهاي بخش مرکزي بویژه دهستان وردشت اشاره داشت که عمدتاً

هایی چون تولید و پرورش قارچ خوراکی (روستاي ورق)، پرورش اسب توان به انجام فعالیتاز دیگر موارد می. باشدمی
در همین ارتباط تعداد نیروي کار هر یک از خانوارها نیز ش شتر مرغ و بوقلمون اشاره نمود. اي، پرور(مهرگرد)، تولیدات گلخانه

نفر، در 7/1هاي تکمیل شده و مصاحبه با مطلعین متوسط نیروي کار در بخش باغداري که بنا به پرسشنامهقابل ذکر است 
هاي غیر نفر و در فعالیت9/3نفر، در بخش باغداري، پروش دام و سایر محصوالت کشاورزي 4/3بخش باغداري و پرورش دام 

- نفر مشغول به فعالیت بوده2/5ذکر شده در باال قرار داشته نزدیک به هاي کشاورزي و یا مرتبط با آن که در کنار سایر فعالیت
هاي هاي شغلی و درآمدي براي افراد خانوار در صورت اشتغال و فعالیت در حوزهله نشان از توانایی ایجاد فرصت. که این مسأاند

چند گانه کار و فعالیت بوده است. 
ی در این گی کار اعضاي خانوار نیز داراي اهمیت است که از متغیرهاي مورد بررسدر رابطه با فعالیت و اشتغال چگون

اند. درصد از خانوارهاي مورد مطالعه در این تحقیق داراي کارگر خانوادگی بوده4/84زمینه حدود تحقیق بوده است. در این
). کار خانوادگی ضمن اینکه نشان دهنده 6ارهشم(جدول. نفر بوده است4/2متوسط تعداد افراد خانواده فعال در این کارها 

شود. هاي پیشین به آیندگان میاستحکام روابط خانوادگی سنتی در این واحدها است، باعث انتقال دانش بومی و سنتی از نسل
ان نسبت تواند در طول زممی،ها بدست آورده استها، اشکاالت و نیز فرصتضمن اینکه نسل دوم با شناختی که از محدودیت

به رفع این مشکالت اقدام نماید. از سوي دیگر باید در نظر داشت که وجود تعداد افراد بیشتري از خانواده در واحدهاي 
کاهش تواند نشان دهنده وجود بیکاري پنهان بوده باشد و در اقتصادي علی رغم مزایاي ذکر شده، در صورت کوچکی واحد می

واقع گردد. ثر سطح زندگی و رفاه خانواده مؤ
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نیروي کار خانوادگی به تفکیک روستا-6جدول 
تعداد افرادنام روستاتعداد افرادنام روستاتعداد افرادنام روستاتعداد افرادنام روستا

2.5قنات2.3کیفته گیوسین2.7خینه2.5خفر
3شیخ علی2.1چشمه خونی2.8ماندگان2.6دیده جان
1.3ورق2.7موروك2.7اسفنهپیر2قلعه قدم
2.4صادق آباد3ده نساسفلی2.1چشمه رحمان2.3فتح آباد
2.1دنگزلو2.3پهلوشکن1.9بارندسفلی1.6امیرآباد
2.7رودآباد1.8نقل2.5کیفته حسینی2.7سرباز

2.4میانگین2.6علی آباد
. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق،

:در روستاهاي مورد مطالعهدرآمدوضعیت 
توان در سه بخش خود مصرفی، تولید براي بازار هاي اقتصادي موجود میتولیدات خانوارهاي روستایی را در هریک از بخش

ن و قیمت در هر یک از بنابر مطالعات انجام شده با توجه به وجود بازارها و دسترسی به آ.بندي کردو ترکیبی از هر دو طبقه
درصد خود مصرفی، 8/61هایی است. بعنوان مثال در بخش تولیدات دامی بطور متوسط نزدیک به تولیدات خانوار داراي تفاوت

که محصولی چون سیب درختی عمدتاً جهت فروش در در حالی.درصد ترکیبی از هر دو بوده است2/3درصد براي بازار و 35
در بخش عوامل انسانی، بازار و چگونگی فروش تولیدات داراي ه به سهم آن در اقتصاد خانوارهاد که با توجگردبازار تولید می

تواند خانوارهاي باشد تحوالت آن میترین عامل درآمدزا براي خانوارها میاهمیت اساسی خواهد بود و با توجه به اینکه مهم
درآمد خانوارها کل تولیدات اعم از خود مصرفی و براي بازار بعنوان بخشی از جهت محاسبه تأثیر قرار دهد.بردار را تحت بهره

هاي تولیدي و فعالیت اساس مجموع داراییهاي اقتصادي در نظر گرفته و محاسبه شده است. بردرآمد کل در هر یک از بخش
ویان اقدام به برآورد درآمد خالص کل هر اقتصادي سرپرست خانوار اعم از باغداري، زراعت، دامداري، کارگري و اظهارات پاسخگ

یک از خانوارها در روستاهاي مورد مطالعه گردید و میانگین درآمد آنها و روستاهاي محل سکونت محاسبه گردیده و توزیع آن 
ارائه شده است.7جدول شماره براساس طبقات درآمدي جهت هر یک از خانوارها در 

1388رد بررسی به تفکیک طبقات درآمدي، درصد و تعداد خانوارهاي مو-7جدول 
خانوارهاي فعال در بخش غیر زراعیخانوارهاي فعال در بخش زراعیطبقات درآمدي

درصد تجمعی بهره منداندرصد بهره منداندرصد تجمعی بهره منداندرصد بهره مندان
5/125/123/73/7میلیون تومان5/1-0
8/253/381/144/21میلیون تومان3-5/1
5/268/642/306/51میلیون تومان5/4-3
4/142/797/333/85میلیون تومان6-5/4

8/201007/14100میلیون تومان6باالتر از 
-100-100جمع

. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق، 

درصد از خانوارهاي مورد بررسی در گروه خانوارهاي فعال 30نزدیک به ،دشودریافت می7شماره همانگونه که از جدول
اند میلیون تومان در سال داشته و سایرین از درآمدهاي باالتري از این مقدار برخوردار بوده3در بخش زراعی درآمدي کمتر از 

هاي غیر که خانوارهاي داراي فعالیتحالیاند. درمند بودهو حتی بخش قابل توجهی نیز از درآمدهاي به نسبت باالیی بهره
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مل در این رابطه آنست که در وضعیت کنونی اند. نکته قابل تأمند بودهتري بهرهزراعی از وضعیت درآمدي به نسبت مطلوب
ده در تولید و با لحاظ کردن تمام ظرفیت درآمدي خانوارها با توجه به منابع تولیدي در اختیار خانوار و خط فقر محاسبه ش

- اند و در صورتی که چالشدرصد از خانوارهاي فعال در بخش زراعی عموماً زیر خط فقر قرار داشته30نزدیک به 1389سال 
قطعاً ارقام باالتر و شدت بیشتري از ،هاي پدید آمده ناشی از مسایل طبیعی و انسانی را در محاسبه درآمد خانوارها لحاظ کنیم

.خانوارهاي مورد بررسی نشان خواهند دادشیوع این پدیده را در بین
:خانوارهاي روستایی زندگی شاخص ماندگاري مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت 

یت از درآمد، شامل مواردي چون رضاماندگاري در روستا مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در ادامه شاخص 
انداز در بین پاسخگویان مورد بررسی هاي خوراك و پوشاك و میزان پسگی شامل هزینههاي زندمین هزینهمیزان توانایی در تأ

).8(جدول شماره قرار گرفت.
در بخش زراعی (بعد عینی، درصد)شاخص ماندگاري مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی خانوارهاي-8جدول 

بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیار کمموضوع
-0.232.958.98.1از درآمدمیزان رضایت 

0.523.246.429.60.2میزان توانایی تامین هزینه هاي درمانی ضروري
11.85037.90.2-میزان توانایی در تامین مخارجی چون خرید گوشت، میوه و...

8.152.838.90.2-میزان توانایی تامین هزینه هاي پوشاك
-53.612.134.10.2میزان پس انداز

29.438.4320.2-میزان رضایت از زندگی در روستا
7.5325.3239.427.50.25میزان تمایل به زندگی و ماندن در روستا

17.832.1538.69.91.55میزان تمایل به ادامه زندگی و فعالیت فرزندان در روستا
1021.944.8230.3میانگین
. 1390یافته هاي میدانی تحقیق، منبع: 

درصد 1/70هاي درمانی و بهداشتی مین هزینهدر رابطه با تأشود دریافت می8شماره هاي جدول که از دادهطوريه ب
8/61مین مخارجی چون خرید گوشت و میوه و بطورکلی تغذیه ، در رابطه با تأاندتوانایی متوسط یا کمتر داشتهپاسخگویان 

در اند.درصد داراي توانایی متوسط و کمتر بوده9/60مین هزینه پوشاك در ارتباط با تأورصد داراي توانایی متوسط و کمتر د
اند. براي سنجش درصد در حد متوسط و کمتر بوده8/67و 92مورد میزان رضایت از درآمد و رضایت از زندگی نیز به ترتیب 

سوال پرسیده شده است که در آنها احساسات فرد از خود و موقعیت خود در 8، زندگیکیفیت رضایت از زندگی و ذهنی بعد 
ذیل ارائه شده است. 9شماره در جدول ار گرفته است. توصیف این گویه هاجامعه مورد سنجش قر

صد)شاخص ماندگاري مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی خانوارهاي در بخش زراعی (بعد ذهنی، در-9جدول 
بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیار کمموضوع

22.317.6731.521.37.23ي از زندگی در روستافرديشاداحساس 
29.823.420.715.310.8یت فرد در زندگیموفقاحساس

30.327.824.910.76.3هاگیرياحساس ناتوانی  در اجراي تصمیم
31.825.427.811.13.9فردجامعه برايمیزان احساس ارزش 

23.528.330.159.88.25جزئی از جامعهبودناحساس 
19.214.543.410.212.7احساس تندرستی و سالمت

24.819.7530.216.38.95گذردمسائلی که در جامعه میو امور آگاهی و اطالع از 
13.617.535.823.89.7از امکانات زندگیبهره مندي احساس

. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق، 
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شاخص ماندگاري در قالب رضایت از هاي غیر زراعی از منظر وضعیت خانوارهاي داراي فعالیت در بخشتحقیق در ادامه 
.)10شمارهجدول(استد بررسی قرار گرفته مورزندگی و کیفیت زندگی در دو بعد عینی و ذهنی

فعال در بخش غیر زراعی (بعد عینی، درصد)شاخص ماندگاري مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی خانوارهاي - 10جدول 
بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمموضوع

5/094/2607/3975/3174/1میزان رضایت از درآمد
15/026/1784/4156/3919/1میزان توانایی تامین هزینه هاي درمانی ضروري

052/32/3517/5611/5میزان توانایی در تامین مخارجی چون خرید گوشت، میوه و...
074/078/3152/4996/17میزان توانایی تامین هزینه هاي پوشاك

02/3419/156/241/2309/3میزان پس انداز
09/859/4793/3458/8میزان رضایت از زندگی در روستا

1.85.345.239.578.1میزان تمایل به زندگی و ماندن در روستا
4.5612.741.0237.24.52میزان تمایل به ادامه زندگی و فعالیت فرزندان در روستا

77/509/1268/3617/3929/6میانگین
. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق، 

هاي مختلف در رابطه با رضایت از زندگی در بین این خانوارها، نسبت به سایر شود توزیع گویهکه دریافت میگونه همان
که این شاخص در رابطه با کل خانوارها از نوعی عدم رضایت یا دهد. در حالیتري را نشان میخانوارهاي نمونه وضعیت متعادل

همچنین در بعد اند. ز خانوارها داراي میزان رضایت کم تا متوسط بودهدرصد ا4/75نزدیک به .رضایت کمتر حکایت دارد
6/24درصد بوده که در مقایسه با کل خانوارها (46/45میزان رضایت از زندگی زیاد و بسیار زیاد در این خانوارها حدود ذهنی 

). 11(جدول شماره ین بوده است.درصد) نشان دهنده میزان رضایت مندي بیشتر در این قبیل از خانوارها نسبت به سایر
شاخص ماندگاري مبتنی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی خانوارهاي فعال در بخش غیر زراعی (بعد ذهنی، درصد)- 11جدول 

بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیار کمموضوع
3.714.740.733.77.3ي در زندگیفرديشاداحساس 
3.317363013زندگی یت فرد درموفقاحساس

12.351.720.712.32.7ها گیرياحساس ناتوانی  در اجراي تصمیم
716.328.333.713فردجامعه برايمیزان احساس ارزش 

39.317.741.728.3جزئی از جامعه بودناحساس 
3.37.728.336.723احساس تندرستی و سالمت 

3.327.33425.38.7گذرد، مسائلی که در جامعه میو امور از آگاهی و اطالع
0.716.739.73011.7از امکانات زندگی بهره مندي احساس

. 1390منبع: یافته هاي میدانی تحقیق، 

ق: آزمون فرضیه تحقی
-Tو برخورداري از منابع درآمدي غیر زراعی از آزمون معناداري نروستائیارابطه تمایل به ماندگاريبراي بررسی test

استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود اختالف معنادار در میانگین نمره مربوط به تمایل به ماندن در بین دو گروه برخوردار و 
انگین دو گروه نشان دهنده کسب امتیاز درصد بود. مقایسه بین کمیت می99فاقد منابع درآمدي غیر زراعی در سطح اطمینان 

بیشتر در گروه داراي منابع درآمدي غیر زراعی در زمینه میل ماندن در روستا است. بعبارت دیگر برخورداري از منابع درآمدي 
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ابراین غیر زراعی سطوح باالتر رضایت از زندگی و تمایل به زندگی در محیط روستا را در بین پاسخگویان نتیجه داده است. بن
). 13و 12(جداول شماره یید قرار داد.توان فرضیه فوق الذکر را مورد تأمی

میانگین و انحراف معیار متغیر تمایل به زندگی در روستا در دو گروه مورد بررسی-12جدول 
خطاي استاندارد میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد

12619.58313.08920.1799خانوارهاي غیر زارع
19611.38893.67540.3185خانوارهاي زارع

. 1390منبع: یافته هاي تحلیلی تحقیق، 

بین متغیر برخورداري از منابع درآمدي غیر زراعی و تمایل به زندگی در روستاT test: آزمون 13جدول 
آزمون لوِنس براي 

ي واریانسهابرابر
فاصله اطمینان در سطح براي بررسی معناداري تفاوت  میانگیمهاtآزمون 

درصد95
درجه tآماره معناداريFآماره 

آزادي
معناداري 
(دوطرفه)

اختالف 
میانگین

خطاي 
استاندارد 
اختالف 
میانگین

کران باالکران پایین

محاسبه با فرض 
برابري واریانسها

4.2920.0393.4614190.0011.194160.345020.515981.87235

محاسبه با فرض عدم 
برابري واریانسها

3.265208.4130.0011.194160.365800.473031.91530

. 1390منبع: یافته هاي تحلیلی تحقیق، 

:هاپیشنهادارائه و نتیجه گیري 
-که مهمداردمهاجرت از روستا به شهر دالیل متعددي ي روستایی و تمایل به هاعدم ماندگاري روستائیان در سکونتگاه

هاي شغلی جدید جهت تازه مواردي چون عدم وجود فرصتبه ویژه هاي اقتصادي در مناطق روستایی ترین آنها ضعف بنیان
لذا وجود در بخش زراعی است.شغلی مهاي عدم کفایت درآمد ظرفیتوواردان و جوانان روستایی، بیکاري پنهان نیروي کار

داراي اولویت اساسی خواهد بود. اقتصاد غیر ؛هایی را داشته باشدبکارگیري استراتژي مناسبی که توانایی پاسخ به چنین چالش
بعنوان یکی از سمیرم از توابع استان اصفهان منطقه .دآیي موفق در این رابطه بشمار میهازراعی بعنوان یکی از استراتژي

هاي فعالیتاتکاء درآمد خانوارهاي روستایی به آن یعنی تک محصولی ضاهاي روستایی کشور با توجه به ساختار اقتصادي ف
روستایی و از جمله عدم ماندگاري روستائیان حوزه توسعه هاي متعددي دره تولید سیب درختی داراي چالشکشاورزي و بویژ

مقایسه با سایر محصوالت کشاورزي از منطقه در محصول سیب درختی در . اگر چه کشتدر مناطق روستایی شهرستان است
پذیري اقتصاد فقر روستایی، بیکاري آشکار و پنهان، آسیباما وجود مسایل گوناگونی چون،مزیت نسبی باالتري برخوردار است
ان و نسبتاً نیروي انسانی جوهاي شغلی جهت طبیعی و انسانی، عدم وجود فرصتحوادثخانوارهاي روستایی در مواجهه با 

دهد. قرار میاد غیر زراعی را در منطقه مورد تأکیدلزوم توجه به استراتژي اقتصفراوان روستایی و .....
که مواردي همچون اشتغال، میزان درآمد، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و در نهایت است هاي تحقیق مؤید آنیافته

تري رافعال در بخش غیرزراعی سطوح به مراتب مناسبوستاي محل سکونت خانوار در بین خانوارهاي تمایل به ماندگاري در ر
تواند در کاهش هاي اقتصادي غیر زراعی میبه بیان دیگر گسترش فعالیتدر مقایسه با خانوارهاي فعال در بخش زراعی دارد.
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.....مناطق روستایی در ر مادگارسازي روستاییان نقش اقتصاد غیرزراعی ب 82

در جهت ود شپیشنهاد میبنابراین داشته باشد.مؤثري نقش مهاجرت از روستا جلوگیري از عوامل دافعه فضاهاي روستایی و 
هاي افزایش مهارت،خانوارهاي روستاییهاي غیرزراعی در راستی درآمدزایی و ماندگارسازي گسترش توأم با اثربخشی فعالیت
:است مواردي چونروري در عین حال ضهاي الزم در این رابطه ارائه گردند. آموزشگرفته وفنی و کارآفرینی مورد توجه قرار

هدفمند و با نظارت دقیق هاي مالی کامالًو ارائه حمایتهاي خدماتیافزایش امکانات حمل و نقل عمومی، افزایش زیرساخت
ارتقاء سطح زندگی و معیشت خانوارهاي در راستايها گونه فعالیتمورد توجه قرار گیرد تا در موفقیت هر چه بیشتر این

ثر واقع گردد.مؤهاي روستایی ماندگارسازي آنها در سکونتگاهاًو نهایتروستایی 
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