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 سرآغاز
عصر  در  تحوال   روستاها  با  گسترده حاضر  روبهت  هستند ای  رو 

(Yarihesar et al., 2012) .   مثال طور  انقالب    به  علت  به 
های اقتصادی سنتی هر کشور  صنعتی، معیشت روستایی که پایه

دهد  میهای صنعتی است جای خود را به زندگی شهری و فعالیت
(Rostamalizadeh et al., 2013)  .  ،جهت همین  امروزه  به 

شهر،   -خاطر مهاجرت روستاه  ب کاهش جمعیت مناطق روستایی  
Ahmadi(  است    شدهبه مهمترین مشکل جوامع روستایی تبدیل  

Ghasemi Siani, M. 20095; & Mahdavi, 201(  .  این
ها تعادل فضایی بین نواحی روستایی و شهری را بر هم  مهاجرت

بی گسترش  و  شهرگرایی  و  شهرها  زده  زدهرویه  رقم  است   را 
(Mekaneiki & Ghalibafan, 2003).  امروزه وجود،  این    با 

زندگی روستایی، به علت مشکالت زندگی در شهر، مانند آلودگی 
، بسیار مورد  ترافیکو  افزایش جمعیت شهری  آلودگی صوتی،    هوا،

ای است توجه قرار گرفته است. در همین راستا، روستازیستی پدیده
ها ماندن آن  شانسافزایش کیفیت زندگی روستاییان  با  که طی آن  
روستا   یافته  در  پیافزایش  در  را  روستایی  زندگی  بقای  دارد  و 

(Rostamalizadeh et al., 2013)  از طرف دیگر اهمیت زندگی .
و    هافعالیتقرار گرفتن این موضوع در راس تمام    سببروستایی  

داشتن    به هر حال،های توسعه روستایی گشته است.  ریزیبرنامه 
برای هر گام  اولین  جانبه  فعدید همه  توسعه  گونه  در حیطه  الیت 

 .  (Shahvali, 2005)روستایی است 
از   زندگی قشر عظیمی  روستایی  مناطق  در  دنیا،  مردم    فقیرترین 

معموال (Rezvani et al., 2010)کنند  می از    .  افراد  این  غالب 
می خود  زندگی  مایحتاج  تامین  به  کشاورزی  این  طریق  پردازند. 

افراد  برنامه   معموال   گروه  نتایج  و  آثار  بهبود  از  و  توسعه  های 
بی  -اجتماعی ماندهاقتصادی  آبهره  حال  برنامه اند.  که  های  ن 

یی و با محوریت مناطق روستا  ویژه به باید با توجه    توسعه، اساسا
فقر، تورم،    مانند. مشکالتی  شودآغاز    محورزایی بوماشتغالتوسعه  

همگی ناشی   ،و بیکاری روز افزون  ،نابرابری، رشد شتابان جمعیت
 توجهی به مناطق روستایی و رکود اقتصاد این مناطق است. از بی

های توسعه روستایی، در راستای بهبود شرایط برنامه به هر حال،  
ساکن کمازندگی  و  فقیر  و  ن  روستایی  آنها زایی  اشتغالدرآمد 

است حال،  .  ضروری  هر  برنامه به  این  از  تغییر  هدف  الگوی ها، 
و اجتماعی  بر    ساختار  حاکم  که روستایی    جوامعاقتصادی  بوده 

توسط   میها  دولتعمدتا  اجرا  و   .Payste et al)  ندگردتهیه 

2020) . 

ایران تحت تاثیر تحوالت فرهنگی و امروزه   زندگی روستایی در 
 تحوالت این  .  اجتماعی از سبک سنتی به مدرن در حال تغییر است

مانند   عواملی  از  رفتن سطح    هایفناوریورود  متاثر  باال  مدرن، 
نسلی،   جایگزینی  روستاییان،  طرحو  تحصیالت  های اجرای 

های با توجه کمتر به پتانسیل رسانی و عمرانی در روستاها  خدمت
مشخص است که شرایط   ،زیرا  .(Karami, 2002)است  منطقه  
  مشارکت   افزایش  تعلق،  حس  افزایش  سبب  روستا  در   زندگی  مناسب

سرمایه روستایی  و  زندگی  به  بخشی  حیات  همچنین  و  گذاری 
. با این وجود، (Rostamalizadeh & Saliani, 2012)شود  می

سیاسی،   اجتماعی،  جمله  از  مختلفی  علل  به  مهاجرت  پدیده 
رخ   فرهنگی  و  رفاهی،  طبیعی،   & Rasti)دهد  میاقتصادی، 

Jahantigh, 2015).    ها دلیل مهاجرت مردم از پژوهشبرخی از
، عدم موفقیت در بخش  جمعیت در خانوار روستایی   روستا را افزایش

،  (Krishna et al., 2014; Basa et al., 2012)کشاورزی  
و یا    (Bylander, 2015)  نبودن شغل و درآمد مناسب در روستا

   (,Benson & O'reilly  های مناسب زندگی در شهروجود فرصت
اند از ترین پیامدهای مهاجرت عبارتاند. عمدهعنوان کرده   2009)

تسریع رشد جمعیت   و  ترکیب جمعیت  در  تغییر  کاهش جمعیت، 
در شهری، ایجاد مشکالت اجتماعی، اقتصادی، محیطی و امنیتی  

،  (Rezvani et al., 2010; Ahmadvand et al., 2012)شهر  
شهرنشینی،   روستا  و  گسترش  و  شهر  طبقاتی  فاصله  افزایش 

(Ghadiri Masoum et al., 2012).    به همین دلیل، عوامل موثر
  ا عوامل مرتبط با مبد  توان در چهار گروه شاملبر مهاجرت را می

مهاجرت، عوامل مرتبط با مقصد مهاجرت، موانع دخالت کننده و  
  شواهد   به طور مثال  . (Lucas, 1997)شخصی تقسیم کرد    عوامل 

از  و مدارک نشان می بیشتر  دهند که شدت مهاجرت در جوانان 
  . (Ghadiri Masoum et al., 2012)های سنی است  سایر گروه 

می جوان  نیروی  مهاجرت  علل  جاذبهاز  به  و  توان  شهری  های 
مهاجرت فرصت این  که  نمود  اشاره  شهر  در  موجود  شغلی  های 

 ,.Rezvani et al)وستا گشته است  سبب افزایش پیرسنی در ر

به هر حال، تخلیه روستاها به علت مهاجرت نیروی جوان .  (2010
کاهش   سببکارآمد و ایجاد الگوی نابرابری نیروی کار در روستا،  

. این  (Yarihesar et al., 2012)  شودمیماندگی آن  تولید و عقب
شاخص گرفتن  نظر  در  اهمیت  در موضوع،  شغلی  و  سنی   های 

 نماید.بررسی روستاها را برجسته می
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شکل در  عامل  مهمترین  طبیعی  پراکنش  محیط  و  گیری 
است  سکونتگاه انسانی  به  (Ghaffari & Torki, 2011)های   .

عالوه عوامل محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، بارندگی، آب  
سزایی در روستاگزینی ه  در دسترس، و قابلیت کشت اراضی تاثیر ب

. به همین دلیل، کمیت (Mahdavi et al., 2005)ا گریزی دارند  ی
ب از مهمترین  ه  و کیفیت آب  ایران، یکی  ویژه در فالت مرکزی 

علل متروک شدن روستاهاست. به عبارت دیگر، خشک شدن و از  
ترین عوامل تخلیه  بین رفتن منابع آبی و نداشتن کیفیت از عمده

در این بین    .(Mahdavi et al., 2005)شود  وب میروستاها محس
ویژه مراتع در های طبیعی بههای اکوسیستمنیاز است به پتانسیل

گیرد   بازاندیشی صورت  آب  تولید   & Khatoony)کارکردهای 

Kolahi, 2021) . 
از    شتر، یب  ت یبهتر و امن  ینان، مأوا  یوجودر جست  وستهی انسان پ

  ن ی. بنابرا (Martin, 1989)است    کوچ کرده  گریبه نقطه د  یانقطه
انگکه    انتخاب است  ینوع  ایمهاجرت   یدارد    ییهازه یعلل و    ا و 

 ی خارج از اراده و خواست فرد بر و  است که بر اثر عوامل   جباریا
ها پیش افراد از قرندهند که  ی. مطالعات نشان مشودیم  لیتحم
برای به دست   ی یا به عبارت دیگر و اقتصاد  یاجتماع  لیدال به  

ی  بهتر  یها فرصت  آوردن مهاجرت اس یس  یهایآزاد  ا مالی  ی 
 ( ,Demirkaya & Artvinli, 2011; Hamidدانکردهمی

مهاجرت روستا به شهر    ک،یمهاجرت نئوکالس  ه یظرطبق ن  . 2010)
بدین دارد  کلی  توسعه  در  مهمی  انتقال  نقش  طریق  از  که  گونه 

نیروی مازاد روستایی، نیروی کار اقتصادی و صنعتی شهر را تامین  
پدیده  که    نمایدمی تدراین  پ  جیبه  انتقال  و    یمال  یهاشرفت یبا 

روستاها  یاقتصاد  یهاعامل  کشاورز   یمبتن  ی از   به   یسنت   یبر 
 . (Lucas, 1997) افتدیاتفاق م یصنعت مدرن شهر

قدیمی که  تولیدی کشاورزی  و  اقتصادی  فعالیت  شکل  ترین 
تاثیر   و  طتباار  ستاییرو  دقتصاو ا  ستارواست، با    اجتماعات روستایی

با این وجود    .دارد  زیادی در توسعه و کاهش فقر در این مناطق
جایی و مهاجرت به شهرها، بیکاری و فقر و مواردی از این جابه

نشان روند  دست  به دهنده  و  روستاها  در  اقتصاد  وضعیت  نزولی 
طرح شکست  آن  است  دنبال  روستایی  پایدار  توسعه  های 

(Ghadiri Masoum et al., 2012).    دانست و  باید  پایداری 
نیاز به شناخت مولفه های مختلفی دارد که رفاه توسعه روستایی 

به عبارت   .(Eftekhari et al., 2012)هاست  اجتماعی یکی از آن
افراد   نیازهای  نیتریاز اساس ای  هدر هر جامع  اجتماعیرفاه    دیگر،
شرایطی    و مجموعه  (Akbarian Ronizi et al., 2015)است  

های زمینه را در  افراد جامعه    اجتماعیو    نیازهای فردیاست که  
در حد  آن در    زندگیاز    افراد  و  کندمی  نیماتپذیرفتنی    مختلف 

هدف    ،زیرا.  (Shaygan, 2010)  کنندمی  تیاحساس امنشرایط  
 . ین بردن فقر و محرومیت استاولیه آن از ب

  که   دارد  را   خاص خود  فرهنگی  -اجتماعی  سیستم  یبشر  جامعه  هر
زیستگاه   از  همتابی  ینمود از  متاثر  و  جامعه  منابع  فرهنگ  و  ها 

است    زبان  ،طبیعی جامعه  آن  بر   & Shamsodini)  حاکم 

Gorjian, 2010; Network, 2010)در   ، روستایی  مناطق  . 
  که   که یکی جایگاهی  شودمیخالصه    جنبه  دو  در  فرهنگ  اهمیت

  که  نقشی  یدیگر  و  دارد  جامعه  موجودیت  و  هویت  در  فرهنگ
 ,.Mazaheri et al)کند  می  ایفا   جوامع  پیشرفت  در  فرهنگ

  در فرهنگ بهبودسازی از دولتها  . شایان ذکر است هدف(2009
 تعلیم   سطح   ی ارتقا  ،عمومی  یبرنامهها  از  حمایت  ،روستایی  نواحی

  فرهنگ  توسعه  تسریع  و  ،انسانی  و کرامات  هاارزش   بهبود   ،تربیت  و
   .(MCC, 1996)است  بومی

- یک یزیف  یهاطیمحمان به  از ما و حس  یابعادهمانا    یمکان  تیهو
کسی کند چه  یم  نییتع  این مکان و حسکه  ی است  خاص   یکالبد 

 (,Raymond et al., 2010; Jorgensen & Stedmanهستیم  

به این صورت    دارد  هامکان  تیاشاره به اهمهویت مکانی  .  2001)
است که به   یاحساسات و روابط  یبرا  یمانند مخزنمکان    نیاکه  
هدف    فرد  یزندگ و  دیگر  . دهدمیمعنا  مکانی، از سوی  هویت   ، 

همچن و  نفس  محل   نیعزت  اجتماع  به  تعلق    نیز   را  یاحساس 
  ف،یتعر  نیا  .(Williams & Vaske, 2003)دهد  می  شیافزا

، اهداف و ها احساسات، ارزش   حات، ی ترج  د،یعقا  هارمانآبراساس  
ناخودآگاه  یرفتار  التیتما و  مهارت  ، خودآگاه  با    یهاو  مرتبط 
  ن یافراد ا، به  هاطیمفهوم، مح  ن ی. در اگرفته استصورت    طیمح

م را  را    تیدهند که هم هویفرصت  آن  ابراز کنند و هم  را  خود 
 .(Jorgensen & Stedman, 2001) نمایند دییات

اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  چون  عواملی  به  روستازیستی 
سیاستی، و محیطی مرتبط است. همچنین عدم تمایل به مهاجرت  

فردی   از خصوصیات  متاثر  روستا،  وضعیت    ماننداز  جنس،  سن، 
است   سواد  و  .  (Shamsodini & Gorjian, 2010)تحصیلی، 

موثرترین عامل    ،Akbarpoor et al., (2015)  پژوهشطبق    مثال
ای که، هرچه درآمد به گونه   ،عامل اقتصادی است  ،یبر روستازیست

می  افزایش  روستا  در  ماندگاری  باشد،  بیشتر  روستا  از مردم  یابد. 
بیان نمود انسجام   Farahan et al. (2012)یگر، تحقیقات  طرف د

خانوارهای   زندگی  کیفیت  سطح  بر  را  تاثیر  بیشترین  اجتماعی 
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الوه بر این،  عشود.  ماندن آنها در روستا می  سببته و  روستایی داش
Rezvani et al. (2010) ،    دلبستگی به روستا و نزدیکان را عامل

کرده گزارش  روستازیستی  پدیده  دیگر افزایش  سوی  از  اند. 
  Shaygan (2010)و    Rasti & Jahantigh, (2015)تحقیقات  

مسکن،   درآمد،  مانند  زندگی  رفاه  افزایش سطح  با  که  داد  نشان 
غیره و  بمی  ،اشتغال  داد.  کاهش  را  مهاجرت  عالوه،  ه  توان 

ها و منافع  برقراری ارتباط با زادگاه، حفظ مالکیت  مانندایی  هانگیزه
نیز   روستایی  اجتماعی  موقعیت  و  مردم   سببمادی،  ماندگاری 

. در نتیجه، با شناخت علل مختلف  (Tavakkoli, 2015) شودمی
توان تر به این موضوع، میپایداری روستایی و داشتن نگاهی وسیع

پایداری   راستای  گامدر  موثروستاها،  و  بهتر  برداشت رهای  تری 
(Nooripoor & Shahvali, 2011)  . 

 ینمود که عوامل متعدد  انیب  توانیبا توجه به مطالب ذکر شده، م
 ی ع یو طب  یرفاه   ،ی استیس  ،یاقتصاد  ،یفرهنگ   ،یهمچون اجتماع 

در   یادیز  یها دارند. پژوهش  داریپا  یستیبر روستاز  ییسزابه  ریتاث
در    انییروستا  ی اقتصاد  -یاجتماع  مسایل  نهیزم ماندن  علل  و 

در اکثر    ی. ول انددهیبه سرانجام رس  هامهاجرت آنان به شهر  ایروستا  
تاث آبخ  طیشرا  ریمطالعات،  عامل    یطیمح  یهاجنبه  ز،یحوضه  و 

بر    ایاصال    عتیطب   ان ییروستا  یاقتصاد   -یاجتماع  مسایلکمتر 
است کنار   یضرور  گر،یاند. به عبارت دمورد پژوهش قرار گرفته 

  املع  ،یو رفاه   یاست یس  ،یاقتصاد  ،یفرهنگ   ،یاجتماع   یهامولفه
بررس  زین  عتیطب گ  یمورد  اولو  رد یقرار  مقوله    ریتاث  تیتا  بر  آنها 

. (1)شکل    شودمشخص    یزیروستاگر  ای  ینیروستاگز  ،یستیروستاز
ا  نیا   طیعوامل در مح  ن یمقاله به دنبال آن است که به مطالعه 

تاث  ییروستا اهم  به  و  پژوهش، آن  ریپرداخته  هدف  بپردازد.  ها 
  ، یفرهنگ   ،ی)اجتماع  یستیروستازعوامل    ریتاث  زانی( م1)  یبررس

رفاه  یاستیس  ،ی عی طب  ،یاقتصاد چرایو  بر   ای  ین یروستاگز  یی( 
)   یزیروستاگر اولو2و  بر    نیا  ریتاث  یبندتی(  عوامل 

عوامل،   ری. فرض مقاله آن است که در کنار ساهاستیر یگمیتصم
طب مد  یعیعامل  نوع  طب  یهاعرصه  تیریو  از    یکی  ،یع یمنابع 

تصم  موثر عوامل    نیترمهم زندگ  انییروستا  میبر  ادامه  در   یبه 
همچناستمهاجرت    ایروستا   و  نی .  که  است    ی ها یژگیفرض 
سن، اندازه   الت،یسطح درآمد، تحص  ت،یهمچون جنس  یت یشخص

 دارند. ریتاث ی ستیروستاز یخانواده، و شغل، رو
 

 شناسیروش
 منطقه مورد مطالعه، روستاهای بخش حوضه قوشخانه شهرستان  

 
 

 رابطه مفهومی متغیرها با یکدیگر  (:1)شکل 

 
روستاها  است.  شمالی  خراسان  استان  موردشیروان   مطالعه  ی 

 200)، قلهک علیا  (خانوار  170نفر جمعیت و    350)عبارتند از زیدر  
  (، خانوار  51نفر جمعیت و    200)، ینگه قلعه  (خانوار  65نفر جمعیت و  

و  250)و سولدی   ب.  (خانوار  70نفر جمعیت  روستاها،  علت این  ه 
توجه به    بادر یک زیرحوضه، انتخاب شدند.    نزدیکی و واقع شدن

ب و  خانوارها  فرمول کوکرانتعداد  به   خانوار  185تعداد    ،ه کمک 
انتخا نمونه  و  عنوان  سپس  خوشهبه  ب،  و  تصادفی  ای  روش 

، مورد آماربرداری قرار گرفتند. و با مراجعه به منازل  سیستماتیک
به این علت خانوار مبنای پژوهش قرار گرفت که سواالت بیشتر  

 18جنبه اجتماعی و خانوادگی داشتند و نظرات یکی از افراد باالی  
سال هر خانوار نمونه، به عنوان متوسط پاسخ آن خانوار در نظر 

شد.   جمعگرفته  ابزار  پژوهش  این  دادهدر  پرسشنامه  آوری  ها، 
تحل  محقق برای  بود.  داده ساخته  ازیل  میانگین،   ها  مد،  میانه، 

کمینهانحراف بیشینه،  آزمون  ،معیار،  همچنین  و  های  واریانس 
لوین، تی پیرسون، دوربینمتفاوتی چون  واتسون، ضریب -تست، 

و است.   F تلرانس  شده  که    پژوهشاین  در  استفاده  این  از  بعد 
اعتبار میزان  تعیین  برای  شد،  تدوین  روایی(   پرسشنامه  )یا 

های سنجش متغیرها، از اعتبار محتوا توسط متخصصان صشاخ 
منابع و  اجتماعی  همچنین  مطالعات  شود.  استفاده  پایایی طبیعی 

توسط   کرونباخ  آضریب  پرسشنامه  قرار  86/0)لفای  تایید  مورد   )
 گرفت. 

عبارت تحقیق  اصلی  و  مهم  از  مفاهیم  )نبود  عوامل  ند  اجتماعی 
تبعیض و ناعدالتی، همکاری بین مردم، دلبستگی به بستگان، حس 

درآمد از طریق گردشگری، تمایل به  ) اقتصادیاعتماد بین مردم(، 
درآمد کافی  و  بودن هزینه زندگی در شهر،    ادامه شغل خانواده، باال 

وجود امکانات آموزشی، )  فرهنگی(،  از طریق فروش صنایع دستی
تعلق   روستا،حس  به  در   خاطر  کردن  زندگی  با  خانواده    مخالفت 
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دوره برگزاری  کشاورزی،  شهر،  صحیح  نحوه  آموزش  های 
توجه )  سیاسی(،  و زندگی راحت در روستا  ،ایهای قومی قبیلهارزش 

به   اجرای طرح(Kolahi, 2021)  روستا  مسایل مسئوالن  های ، 
طبیعی روستا،  منابع  در  باال  امنیت  وجود  های  گذاریسیاست، 

جذابیت طبیعت روستا،  )  طبیعی ،(مناسب، درآمد کافی از کشاورزی
هوای پاکیزه روستا، موقعیت مکانی روستا، مشکالت آلودگی هوا  

(  وجود منابع مرغوب در روستا در شهر، وجود آب پاکیزه در روستا، 
که    (درمانی در روستاو  وجود امکانات رفاهی، تفریحی،  و رفاهی )

ه این  برای  از  کدام  گزینه گویه    چند  ، عواملر  پنج  طیف  ای در 
از    لیتکم  یهاپرسشنامه.  نددر نظر گرفته شدلیکرت   شده، پس 

مورد    SPSSافزار  دقت و صحت اطالعات، با نرم  یو بررس  ینیبازب
این پژوهش براساس    قرار گرفتند.  یآمار  لیو تحل  هیپردازش، تجز

کمی و از لحاظ    شده، تحقیقیآوری و تحلیل  های جمعنوع داده 
 ضریب ریق  ـطی است. از  ـای میدانله، مطالعهاـوع برخورد با مس ـن

کرونباخ  پایایی  ،آلفای  یعنی    همچنین  مدل  در  حاضر  متغیرهای 
 ( ) 83/0اجتماعی  فرهنگی    ی ت سیاس(،  0/ 60)  اقتصادی(،  0/ 80(، 

 مورد تایید است. نیز (0/ 71) و رفاهی  (88/0) طبیعی( و 0/ 61)

 

 ها یافته
را ها از لحاظ آمار توصیفی  مقایسه متغیرها و شرح آن  ،( 1)جدول  

می  نتایج،    .دهدنشان  روستاطبق  و  میانگین  پاسخگویان  زیستی 
باالتر از سطح متوسط قرار داشتند   ،ها به جز اقتصادیسایر مولفه

است.  مقدار  بیشترین  دارای  مولفه طبیعی  تاثیر  میان  این  در  که 
ها زن  و اکثریت آن  35همچنین سن اکثریت پاسخگویان حدود  

نفر و متوسط   4دهندگان  بودند. متوسط تعداد افراد خانواده پاسخ
است.   سال برآورد شده  30حدود    هاها در آن روستامدت اقامت آن

همچنین شغل اکثریت آنان دامپروری و میانگین درآمدشان حدود  
.ست آمدمیلیون تومان به د 2

 

 موجود یرها یمتغ توضیحات :(1) جدول
 کمینه  بیشینه مُد  میانه میانگین   واریانس   توضیحات  متغیر 

 87/1 5/4 37/3 37/3 35/3±18/0 ها ترکیب کلیه گویه  روستازیستی

 طبیعی

 پارامترهای روستازیستی در مقیاس نسبی
ای از کامال  )سنجش در طیف لیکرت پنج گزینه 

 ((5( تا کامال موافقم)1مخالفم)

48/0±77/3 00/4 00/4 00/5 00/2 

 83/1 00/5 00/4 67/3 64/3±37/0 فرهنگی

 83/1 00/5 67/3 67/3 54/3±57/0 اجتماعی 

 00/1 00/5 00/2 50/2 50/2±39/0 اقتصادی 

 00/1 83/4 33/3 33/3 08/3±50/0 رفاهی 

 00/17 00/68 00/23 00/33 26/35±31/181 مقیاس نسبی: به صورت پاسخ باز  سن 

 00/1 00/2 00/1 00/1 37/1±24/0 ( 2)( و زن  1مقیاس اسمی: دوتایی مرد ) جنسیت

 00/1 00/9 00/4 00/4 17/4±38/3 مقیاس نسبی: به صورت پاسخ باز  اندازه خانواده 

 00/1 00/68 00/20 00/27 43/30±29/256 مقیاس نسبی: به صورت پاسخ باز  مدت اقامت 

 سطح تحصیالت 

(، 2(، نهضت)1سواد))بی  ایدر مقیاس رتبه 
(،  6(، کارشناسی)5(، کاردانی)4(، دیپلم)3زیردیپلم)

 (( 8(، و دکترا و باالتر)7کارشناسی ارشد) 

37/1±09/3 00/3 00/3 00/7 00/1 

 درآمد ماهانه خانواده 
- 20(، بین 1میلیون ریال)10ای )زیر مقیاس رتبه 

(، و 4م)  30-40(، بین  3م) 20- 30(، بین 2م)10
 ((5م)40باالی 

43/0±86/1 00/2 00/2 00/10 00/1 

 
معیار مینشان    (2)جدول   تاثیر  پاسخگویان،  بیشتر  که  دهد 

اقتصادی بر روستازیستی را کم، و تاثیر معیار سیاسی را متوسط  
ویژه   به  داشتند  موثری  تاثیر  معیارها  سایر  ولی  نمودند  بیان 

( طبیعی  )  91معیارهای  فرهنگی  و  همچنین    82درصد(  درصد(. 
اعی،  دهد که متغیرهای رفاهی، اقتصادی، اجتممینشان    (3)جدول  

فرهنگی و سن با عامل سیاستی دارای همبستگی هستند. همچنین  
رابطه بین اندازه خانواده با مولفه سیاستی رابطه معکوس ضعیف  
است بدین معنا که نقش عوامل سیاستی در کنترل اندازه خانواده  
بسیار کم است. طبق نتایج، عامل طبیعی، فاکتوری مستقل ظاهر  

 امت همبستگی دارد. شده است که فقط با مدت اق
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 موجود  یرهایمتغ ریمقاد فیتوص: (2)جدول 

 متغیر 
 مقادیر )درصد( 

 خیلی زیاد زیاد متوسط  کم خیلی کم 

 6/28 1/62 9/5 2/3 0 طبیعی

 4/25 3/51 9/18 3/4 0 اجتماعی 

 5/20 61 6/15 7/2 0 فرهنگی

 1/8 2/37 9/44 7/9 0 سیاسی 

 7/3 4/64 4/25 5/6 0 رفاهی 

 1/1 4/6 1/42 3/50 0 اقتصادی 

 
 ( رسونیپ ی همبستگ) رهای متغ نیب یهمبستگ: )3( جدول

 متغیرها  رفاهی  طبیعی  اقتصادی  اجتماعی  فرهنگی  سن اندازه خانواده  اقامت  مدت
 سیاستی 699/0** - 018/0 404/0** 332/0** 403/0** 171/0* - 008/0 127/0
 رفاهی  - - 069/0 410/0** 237/0** 501/0** 075/0 102/0 082/0

 طبیعی  - - 046/0 - 125/0 097/0 129/0 040/0 205/0**
 اقتصادی    - 416/0** 186/0* 157/0* 278/0** 131/0

 اجتماعی     - 353/0** 293/0** 173/0* 182/0*
 فرهنگی     - 107/0 160/0* 105/0

 سن       - 070/0 795/0**
 اندازه خانواده        - 184/0*

  درصد         95همبستگی در سطح معناداری باالی  درصد  99همبستگی در سطح معناداری باالی 

 
 وستازیستی ر با یدرآمد یها گروه نیب رابطه: )4( جدول

 sig آزمون لوین F Sig انحراف معیار میانگین  تعداد  طبقات درآمدی  متغیر 

 ماهانه خانوار  درآمد 
 ( )به میلیون ریال

<1 48 43/3 53/0 602/0 615/0 568/2 056/0 
1-2 119 45/3 44/0 
2-3 16 55/3 30/0 
3-4 0 0 0 

4> 2 15/3 0 

 45/0 45/3 185 مجموع  

 
دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود  مینشان    (4)جدول  نتایج  

گروه  بین  پذیرفته  رابطه  روستازیستی  با  درآمدی   . شودمیهای 
واریانس برابری  فرضیه  لوین  آزمون  در  پذیرفته همچنین  ها 

بررسیشود.  می بیشتر،  طبق  های  مولفه   میان  رابطهوجود  های 
رفاهی80/0) یتسیاس  اقتصادی(،  75/0) طبیعی  (،43/0) (، 

درآمد، پذیرفته    با(  104/0) ( و فرهنگی0/ 77) (، اجتماعی113/0)
جدول    د.نشونمی دیگر،  طرف  میزان  مینشان    (5)از  بین  دهد 

تحصیالت با روستازیستی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه صفر  

زیستی پذیرفته  مبنی بر عدم رابطه بین تحصیالت با رفتار محیط
دیگر، براساس نمودار هیستوگرام، با افزایش    شود. به عبارتمین

کند. آزمون لوین نیز  تحصیالت میزان روستازیستی کاهش پیدا می
های های بیشتر، بین مولفهتاییدکننده این رابطه است. طبق بررسی

( اقتصادی061/0طبیعی  و  وجود 065/0) (  عدم  تحصیالت،  با   )
مولفه بین  و  )رابطه،  سیاسی  رفاه0/ 000های   ،) ( (،  000/0ی 

 ( و100/0اجتماعی   )  ( شده 002/0فرهنگی  اثبات  رابطه  وجود   )
 است. 
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 وستازیستیر با التیتحص نیب رابطه: )5( جدول

 sig آزمون لوین F Sig انحراف معیار میانگین  تعداد  سطح  متغیر 

 ت تحصیال

 008/0 29/3 000/0 446/5 31/0 71/3 19 د سوابی

 43/0 29/3 30 نهضت 

 36/0 57/3 73 زیردیپلم

 48/0 37/3 52 دیپلم 

 14/0 40/3 2 کاردانی 

 71/0 95/2 8 کارشناسی 

 0 65/2 1 ارشد 

 0 - - و باالتر  دکترا

 45/0 45/3 378 مجموع 

 
 وستازیستی ر با افراد شغل نیب رابطه: )6( جدول

 sig آزمون لوین F Sig انحراف معیار میانگین  تعداد  هاگروه متغیر 

 شغل 

 006/0 162/2 335/0 150/1 0 0 0 خصوصی

 565/0 3/3 2 دولتی

 567/0 32/3 23 آزاد 

 0 0 0 محصل 

 366/0 49/3 43 زارع 

 462/0 5/3 94 دامدار 

 0 0 0 بازنشسته

 524/0 35/3 16 دار خانه 

 027/0 17/3 16 بیکار

 0 15/3 1 سایر

 457/0 45/3 185 مجموع 

 
رمینشان    (6) جدول   با  افراد  شغل  بین  که  وستازیستی  دهد 

ندارد.    ایرابطه بررسیوجود  بیشتر،طبق  بین    های  رابطه  وجود 
(، و همچنین عدم وجود رابطه بین  045/0شغل با مولفه اقتصادی )

مولفه  و  )شغل  سیاستی  رفاهی129/0های  طبیعی 0/ 193) (،   ،) 
 به اثبات رسید.   (0/ 499)( و فرهنگی  0/ 839)(، اجتماعی  521/0)

ها در ، فرضیه عدم برابری میانگین (7)از طرف دیگر، طبق جدول 

در بین مردان شود و تمایل به روستازیستی  می  دو جنس پذیرفته
که با توجه به پذیرش   (. توضیح این7بیشتر از زنان است )جدول  

واریانس برابری  قبول  بر  مبنی  لوین  صفر  دو فرضیه  بین  در  ها 
نتیجه میانگین روستازیستی در بین دو جنس متفاوت   جنس، در 

 است. 

 
 روستازیستی  با تیجنس مستقل گروه دو تست یت آزمون: )7( جدول

 F Sig T Mean difference Sig آزمون لوین انحراف معیار میانگین  تعداد  متغیر 

 هابرابری واریانس  394/0 47/3 116 مرد 
125/4 440/0 

726/0 5054/0 469/0 
 505/0 5054/0 66/0 عدم برابری 548/0 42/3 69 زن
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 مختلف  متغیرهای ونیرگرس آزمون: )8( جدول

 Beta T Sig Tolerance R Square Adjusted R Durbin-Watson F Sig متغیر 

 000/0 671/7 735/1 337/0 387/3 461/0 000/0 313/5 470/0 اجتماعی 
 819/0 009/0 649/2 176/0 اقتصادی 
 447/0 560/0 584/0 052/0 فرهنگی

 647/0 013/0 - 513/2 188/0 طبیعی
 214/0 950/0 - 062/0 - 007/0 سن 

 649/0 000/0 258/4 317/0 رفاهی 
 249/0 645/0 462/0 - 056/0 مدت اقامت 

 743/0 180/0 - 345/1 - 094/0 جنسیت
 816/0 076/0 788/1 119/0 درآمد 

 551/0 809/0 - 243/0 - 020/0 تحصیالت 

 
جدول   مستندات  به  (8)طبق  توجه  با  معناداری  و  میان   ،سطح 

(  013/0(، طبیعی )0/ 000(، اجتماعی )009/0های اقتصادی )مولفه
وجود دارد و سایر   ی( با روستازیستی رابطه معنادار000/0و رفاهی ) 

(،  0/ 645(، مدت اقامت )0/ 950(، سن ) 560/0های فرهنگی ) مولفه
د.  نای ندار( با روستازیستی رابطه076/0( و درآمد )180/0جنسیت )

ا در  چنین  آزمون هم  کهمعنادار    F  ین   دهدمینشان    است 
است.   خطی  متغیرها  بین  چند  همبستگی  تنها هر  متغیرها  این 

میزان   ولی از آنجایی که  ،درصد از مدل را دارند  39توانایی تبیین  
از   بیشتر  واتسون  از    5/1دوربین  کمتر  مدل    2و  بنابراین  است 

 .بدست آمده استمناسبی از متغیرهای موجود 

 

 گیری نتیجهبحث و 
عوامل متعددی تاثیر دارند که   ،های روستایی سکونتگاه  پایداریدر  
اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، فرهنگی،    در معیارهای  را  آنهاتوان  می

بیشتر مطالعات مرتبط با روستاها  .  بندی کرددسته  و طبیعی  سیاستی
سیاستی  و  فرهنگی  رفاهی،  اقتصادی،  اجتماعی،  معیارهای  به 

اند و به نسبت، کمتر، عامل طبیعت )شرایط حوضه آبخیز، پرداخته
محیط و  طبیعی  روستازیستی،  منابع  بر  آن  تاثیر  و  زیست( 

روستاگزینی یا روستاگریزی مورد کاوش قرار گرفته است. بنابراین 
مولفه کنار  است  اجتماعی،ضروری  اقتصادی،   های  فرهنگی، 

تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نیز  طبیعت  عامل  رفاهی،  و  سیاستی 
در همین .  شوداولویت تاثیر آنها بر مقوله پایداری روستا مشخص  

تاثیر   یافتن  برای  پژوهش  این  روی   مذکورعوامل  کلیه  زمینه، 
 روستازیستی پایدار انجام گرفت. 

یافته ب  این  هایطبق  مختلفی  عوامل  روستازیستی  پژوهش،  ر 
سیاستی و  مسایلمثال عواملی مانند  موثرند که باید مطالعه شوند. 

های دولت و همچنین ضعف اجتماعی و اقتصادی روستاییان برنامه 
ه و مهاجرت مردم از روستا را  شد یافتگی روستا  عدم توسعه  سبب
.  (Shamsodini & Gorjian, 2010های  مشابه یافته دارد )در پی
میجمعیک  در   کلی،  که  بندی  رسید  نتیجه  این  به  توان 

می تقسیم  دسته  چند  در  عوامل  روستاگریزی  شامل  که  شود 
فرهنگی   اجتماعی(،  ساخت  و  اجتماعی  سرمایه  )مانند  اجتماعی 
)مانند امکانات آموزشی، امید به آینده، و وضعیت آینده فرزندان(،  

)امکانات   رفاهی  درآمد(،  و  اشتغال  )مانند  و  اقتصادی  رفاهی 
)برنامه سیاستی  طرحتفریحی(،  و  و  ریزی  طبیعی(،  منابع  های 

( است. یهای طبیعی و کاالها و خدمات اکوسیستمطبیعی )جاذبه
و  اجتماعی  مشکالت  فعلی  روند  با  مهاجرت  ادامه  حال،  هر  به 

آورد  اقتصادی زیادی را هم در روستاها و هم در شهرها بوجود می
مساله، این  به  توجه  عدم  میعقب  و  رقم  را  کشور  زند ماندگی 

(Fakhraei & Abdi, 2012)  .ساکنان در   یبهبود زندگ  نیبنابرا
ها، آموزش استیچون اشتغال، گذران اوقات فراغت، س  ییهاحوزه

  انجامدیم  هاخاطر آن   و تعلق  تیبه بهبود رضا  ،شدن  یو اجتماع
(Long et al., 2012)های کشاورزی و  ها و تشکل. ایجاد تعاونی

منابع طبیعی، تضمین خرید محصوالت، بیمه محصوالت، اصالح  
سازی و توانمندسازی جوامع، قوانین مالکیت زمین و آب و ظرفیت

که   است  راهکارهایی  و    سبباز  روستاییان  در  انگیزه  ایجاد 
. بنابراین  (Kiani et al., 2016)  شودمیماندگاری آنان در روستا  

از   ی دقتصااهای  فعالیت  بخشیعتنو یکی  روستاها  معیشتی  و 
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است روستاگریزی  معضل  حل   (Mohammadi  راهکارهای 

(Yeganeh & Sanai Moghadam, 2017 . 

طبیعی، اجتماعی،    یهامولفهپژوهش نشان دادند که  این  های  یافته
معنادار   و رفاهی،  یاقتصاد با  رابطه  )جدول    دندار  یستیروستازی 

(. مولفه طبیعی به عنوان عامل اصلی، فرض این مقاله را تایید  8
یافته  نمود.   پژوهشاین  نتایج     Mahdavi et al. (2005)با 

اثیر عوامل طبیعی در مهاجرت، راستاست. طبق گزارش ایشان، تمه
از  ناشی  روستاها  در  درآمد  کمبود  و  بوده  موارد  سایر  از  بیش 

یعی است. در نتیجه، ناتوانی روستاها در مقابله  های ضعیف طببنیان
اقتصادی و سپس  طبیعی  بالیای  آسیب  ،با  عوامل  این  از  پذیری 

اجتماعات هستند که روستاهای دارای این مشکالت زودتر و بیشتر 
در این  هر چند از طرف دیگر، گیرند. تحت تنش مهاجرت قرار می

ولی این    استموثر  بر روستازیستی  بسیار    عامل طبیعیپژوهش،  
با     الت یتحص،  (4درآمد )جدول  و  (  3)جدول  سایر متغیرها  عامل 
رابطه معناداری ندارد. به عبارت دیگر،   (6شغل )جدول    و  (5)جدول  

  ی هایژگیعوامل و و  ریبا سا  یع یعامل طبمعنادار    یعدم همبستگ
م  ،یفرد متولشاید  که    دهدینشان  عنوان  کارشناسان   ای  انیبه 
تخصص خود را با   مینتوانست  ،زیست(طبیعی و محیط)منابع  عتیطب
به بیانی دیگر، .  میارتباط ده  یبدرست موثر بر روستاها،  عوامل    ریسا

طبکنونی    ل یمسا ا  یستیزطیمح   و  یعیمنابع  از   ی فن  کهن یقبل 
  اقتصادی -یاز مناسبات اجتماع  یبوده و تابع  یاجتماع  ل یباشند مسا

عامل  . بنابراین  هستند  یحاکم در کشورها و مناسبات جامعه جهان
همچنین   و  طب  نیب  تعارضطبیعی  و    کیعنوان  به  عت،یانسان 

های متولی طبیعت مورد بازخوانی باید در سازمان   یموضوع اجتماع
 و توجه قرار گیرد.

پژوهش شده  و  جاری  مشابه  انجام  مطالعات  )همچون   براساس 
Eftekhari et al., 2012  ،)،میزان   ،نوع شغل  متغیرهای اشتغال

امکان  بر    افرادتحصیالت  و  خانواده،    ، طبقه اقتصادیخانوار  درآمد
عواملی چوندارن  تاثیر   آنانروستازیستی   دیگر  از سوی  پایین    د. 

کشاورزی   امکان،  گزینیقناعت،  های زندگی در روستابودن هزینه 
محیطی مساعد  عوامل  دامپروری،  م  ،و  نزدیک  روابط  یان  وجود 

( فرهنگی   ،(Rezvani et al., 2013مشابه  روستاییان  امکانات 
باالی  و همبستگی    تعلق مکانی،  ،اجتماعی خوب   پایگاهمناسب،  

افراد  سبب   (Ahmadi & Mahdavi, 2015)مشابه    بین 
روستا   در  افراد  است.ماندگاری  دیگر،    شده  طرف  نیازهای از  از 

میاصلی   اجتماعی  بعد  در  روستایی  جامعه  توسعه  به برای  توان 
مساواتمحوریعدالت  ,.Rostamalizadeh et al)   طلبی، 

2013; Payste et al., 2020 )    بهبود کیفیت زندگی از طریق و
اشاره نمود.    (Rasti & Jahantigh, 2015)  ایجاد رفاه اجتماعی

رضایت روستاییان از ارتباط با سایر افراد روستا و میزان    همچنین
زندگی های  وابستگی کیفیت  بر  که  است  عواملی  از  اجتماعی، 

به هر حال،  .  (Imani et al., 2015)  روستاییان، تاثیرگذار است
هایی است که  جامعه روستایی از اولویت  مسایلحل مشکالت و  

 . برای توسعه روستازیستی پایدار باید به آن پرداخته شود
سایر   با  همراستا  پژوهش  این  نتایج تحقیقات  نتایج   )همچون 
Ghadiri Masoum et al., 2012می نشان  که  (  انگیزه  دهد 
تر بیشتر است و مهاجرت در  مهاجرت جوانان در روستاهای محروم

روستاهایی که دارای امکانات بیشتر و کیفیت زندگی بهتری هستند 
از دیگر دالیل مهاجرت جوانان از روستا ادامه  دهد.  میکمتر رخ  
شغل  و  تحصیل   است.  و  جدید  کسب  است دلخواه  ذکر  شایان 

دانش   ،ها و گردشگرانعواملی مانند تحصیالت، رسانهممکن است  
مهاجرت از    زمینه و    تغییر دادهتمایالت روستاییان را  و شناخت و  

Payestei Kolah &, ( د  کنمیخاطر کمبودها مهیا  ه  را بوستا  ر

8Poursina et al., 2010; Kolahi et al., 2019; 202(  به .
اگر شرایط زندگی در روستا باب میل جوانان روستا نباشد  هر حال،  

کنند،   پیدا  دست  خود  دلخواه  زندگی  به  نتوانند  روستا  افراد  و 
ام  استرمهاجرتشان  بدیهی    . (Poursina et al., 2018)  ی 

بر    بنابراین موثر  عوامل  شناخت  از  با  جلوگیری  و  روستازیستی 
توان از پیامدهایی همچون پیرسنی و تخلیه روستا از  مهاجرت می 

های  با اجرای برنامه  به عبارت دیگر،نیروی انسانی جلوگیری کرد.  
توان میزان ماندگاری در  میای و به دنبال آن افزایش شغل  توسعه

داد  افزایش  را   ;Ganjbakhsh & Kolahi, 2020)  روستا 

Jannatichenar et al., 2020; Mirzaei & Kolahi, 2020; 

Moradi & Kolahi, 2020; Khashtabeh et al., 2021; 

Kolahi et al., 2021; Mianabadi et al., 2021)  . 
 

یافتههم با  که  می  Sherief  (2008)های  راستا  کرد  تاکید  توان 
راهبردهای   از  جلوگیری    اساسییکی  روستااز  برای   -مهاجرت 

در    ،شهر منابع  این  کردن  پراکنده  و  کارآفرین  نیروی  از  استفاده 
سطح کشور است که از ساخت مناطق و مراکز چند ده میلیونی 

می جلوگیری  روستاها  از  یخارج  دلیل،  همین  به  از کی  کند. 
توسعه روستایی،  های راهبردی و عالی برای  و سیاستضروریات  

آشنایی   .(Izadi & Barzegar, 2013)  استرینی  آفکار
تواند میروستاییان با کارآفرینی و همکاری مدیران در این زمینه  

ر مهاجرت  مانع  روستا  در  اشتغال  شرایط  ایجاد  شود  با  وستاییان 
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(Farahan et al. 2012)  .،با وجود افزایش جمعیت    به هر حال 
وجود شرایط پیشرفت و توسعه    دهندهنشان  ،امکانات الزمکمبود  

نی و توسعه روستایی  توجه به تجربیات کارآفری  . باروستا استدر  
 .الف  همچونداد    ارایها برای روستازیستی  ارهایی رتوان راهکمی

اخذ کمتر مالیات و    .آفرینی برای توسعه روستایی، باستفاده از کار
نظارت، ج در  برای  - عدم سختگیری  دولت  نقش    پررنگ کردن 

دفعالیت کارآفرینی،  فعالیتسازگار    .های  کارآفرینی  کردن  های 
با شرکت هروستاها  کارآفرسازگار کردن سیاست  .ها،  با های  ینی 

و  ساختزیر آن  فعالیت  ز.های  روستاییبررسی  کنار   های  در 
آنچه الزم به    .(Farahan et al. 2012)  کشاورزی و دامپروری

ها، استعدادها،  توجه است کارآفرینی باید سبز باشد یعنی با توانایی
 ها و شرایط محیطی سازگار بوده تا زمینه پایداری زیستی در روستا 

 را مهیا نماید.  
پایدار،  با توجه به نتایج پژوهش برای افزایش پدیده روستازیستی  

 :اند ازعبارتنمود که  ارایهتوان میراهکارهایی را 
امل طبیعی در روستازیستی، و از عباالی  با توجه به اهمیت   .1

تخریب دیگر،  و  های  طرف  طبیعی    مسایل منابع 
طرحمحیط تهیه  یا  بازنگری  موجود،  منابع  زیستی  های 

طبیعی ضروری است تا زمینه روستاگزینی را تقویت نماید. 
ک آنجا  است  از  بهتر  است،  تولیدی  روستا،  اصلی  کارکرد  ه 

ه  گشت بازب  ه د تا آنهایی که بنهای تشویقی آماده شوبسته
مند هستند ترغیب به تولید کشاورزی پایدار عالقه  و  روستا
  شوند.

 بودهعامل فرهنگی دومین عامل موثر در روستازیستی پایدار   .2
  کارآفرینی هایی همچون  آموزش مهارت ویژه با  ه  که باید ب 

، ایجاد بسترهای آموزشی همچون کتابخانه، و پرورش  سبز
نیازهای    .شودتقویت  استعدادهای بومی و محلی   همچنین 

 Boroumand)تر مدنظر قرار گیرند  های سبز جدیآموزش 

& Kolahi, 2021 .) 

وجود  .3 بیانگر  موثر،  عوامل  از  دیگر  یکی  اجتماعی  عامل 
پتانسیل اجتماعی برای همکاری و همیاری همگانی است. 

بیان می  با برنامهاین یافته  ریزی برای جلب عملی کند که 
باالتر،   کارایی  و  اثربخشی  بر  عالوه  مردمی،  مشارکت 

 یابد. های توسعه روستایی بسیار کاهش میهزینه
پیشه  کمبو  با وجود .4 دهای رفاهی در روستاها، مردم قناعت 

شمارند. به هر حال،  ها را هم مطلوب میکرده و همان اندک
تسهیالت به مردم روستا و بهبود کیفیت سیستم حمل   ارایه

را تقویت کرده و از  و روستاگزینی  وستازیستی  رزمینه    و نقل،
 کاهد. ها میمشکالت مبدا و مقصد مهاجرت 

های سیاستی توسط نهادهای دولتی هر چند  برنامه ها و  طرح .5
تامین نتوانسته  را  روستاها  در  عمومی  رضایت  و  نیازها  اند 

تواند مشوق روستاگزینی باشد.  کنند، ولی عامل سیاستی می
مدت، بلندمدت، مدت، میانهای کوتاهدر نتیجه، نیاز به برنامه 

های نشینییهویژه حاشه  و استراتژیکی در روستاها بوده تا از ب
 جلوگیری کند.در کالن شهرها ها متاثر از مهاجرت

های خود در تولید ثروت را عمال از  متاسفانه روستاها توانایی .6
های نیمه صنعتی  اند و وابستگی شدیدی به فعالیتدست داده

عامل   نتیجه،  در  دارند.  خود  اطراف  نامرتبط  صنعتی  یا 
تی بوده است. به  اقتصادی کمترین عامل موثر در روستازیس

می را  روستا  از  فرار  عامل  مهمترین  دیگر،  توان عبارت 
معرفی تنگاهای هزینه زندگی در روستاها نامید. به هر حال،  

اران، ذگبه سرمایه  هاهای اقتصادی موجود در روستافرصت
منظور   دامپروری ،  هاسرمایهجذب  به  و  کشاورزی  تبدیل 

هشی مسایل معیشتی  پژو  ، و همچنین آیندهسنتی به صنعتی
گزینه  از  روستا  که  مردم  هستند  عامل    سببهایی  تقویت 

اندازی  د. پس راهنشواقتصادی در جذب مردم به روستاها می
زیستی از ضروریات  محیطمنابع طبیعی و  کسب و کار جدی  

 روستازیستی پایدار است. 
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