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چکیده
معیشتی میباشد که تحت تأثیر عوامل مختلف همواره در حال تحوّل بوده که این تحوّالت بر روی
مؤلّفههای مسکن معیشت محور مؤثّر بوده است .در تحقیق حاضر به تحلیل مؤلّفههای مسکن

صص61-35 .
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مسکن از دیرباز بهعنوان مهمترین و اصلیترین نیازهای زندگی بشر و عنصر کالبدی فضا با ماهیّت

معیشت محور و نقش تنوّع معیشتی در تحوّالت مسکن معیشت محور آن پرداخته شده است .نوع
تحقیق کاربردی و از نظر ماهیّت توصیفی  -تحلیلی است .روش گردآوری اطّالعات بهصورت
کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) ،روش تجزیهوتحلیل اطّالعات بهصورت توصیفی (میانگین) و
استنباطی (تحلیل تشخیصی و آماره الندای ویلکز ،مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان معجزات استان زنجان است .با
استفاده از فرمول کوکران  203خانوار در  5روستا نمونه انتخاب شدند .نمونهگیری در سطح
روستاها جهت انتخاب خانوارها بهصورت تصادفی ساده است .برای سنجش پایایی شاخصها از
آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن  2/06درصد به دست آمد .نتایج نشان میدهد 35/53
درصد خانوارها دارای مسکن معیشت محور و  66/66درصد فاقد مسکن معیشت محور میباشند؛
همچنین در هر سه بعد ،خانوارهای دارای مسکن معیشت محور دارای میانگین باالتری (2/06
درصد) نسبت به خانوارهای فاقد مسکن معیشت محور با میانگین ( 2/26درصد) هستند .بر همین
اساس بیشترین تفاوت میانگین در بعد اقتصادی میباشد .در نهایت ،آماره الندای ویلکز برای
بررسی تفاوت میان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور از نظر
ابعاد تنوّع معیشتی نشان میدهد وضعیّت تنوّع معیشتی خانوارها از هم متفاوت است و ابعاد
درآمد ( ،)2/030اشتغال ( )2/026و دارایی ( )2/611به ترتیب بیشترین نقش را در تمیز
خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور ایفا میکنند.
کلیدواژهها :مسکن روستایی ،معیشت روستایی ،اقتصاد روستایی ،استان زنجان.
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مقدمه
مسکن کوچکترین واحد از کلّیات یا مجموعه بافت سکونتگاه روستایی ،همچون جزئی از یک نظام (سیستم) است
که اگر ساختار ،فعالیّت ،کارکرد و روابط آن با کل نظام همساز نباشد ،موجودیّت آن را تحت تأثیر قرار میدهد و در
نهایت ،میتواند به تغییر عملکردی نظام منجر شود (سعیدی .)3:31:515،در واقع ناهمسانی الگوهای ساختوساز با
کارکردها و شیوة زیست سنّتی در مساکن روستایی هم سبب تحمیل هزینههای اضافی و صرف زمان بیشتر برای
رسیدگی به کار در روستا و پایین آمدن راندمان تولید و حتی تغییر در اقتصاد معیشتی (شمسالدّینی و
همکاران )031:526،و همچنین موجب برهم خوردن آسایشبخش قابلتوجهی از جمعیّت روستاییان میشود
(قاسمزاده و همکاران.)391:526،
مساکن روستایی فضاهای حاصل از برآیند مجموعه عوامل چشمانداز طبیعی و فرهنگی هستند؛ بهعبارتدیگر،
سکونتگاههای روستایی بهعنوان پدیدههای جغرافیایی نمود عینی عوامل طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی است .در این میان
فضاهای روستایی بهعنوان نوعی از چشمانداز جغرافیایی حاصل توزیع فضایی عناصر و پدیدهها در بخشی از فضای
جغرافیایی است که شکلگیری و تحوّالت آنها متأثر از روابط و مناسبات میان ساختهای جغرافیایی است.
مسکن در نواحی روستایی در گذر زمان و هماهنگی با دگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی و گسترش امکانات و
فنّاوری با تحوّل همراه بوده است .این تغییرات در شکل ،طراحی ،مصالح و دانش ساختوساز مساکن میباشد و باعث
شده که مساکن روستایی جدید با الگوهای سنّتی و بومی تفاوت بسیاری داشته و بیش از آنکه روستایی باشد مشابه
الگوهای مسکن شهری گردد .فاصلهگرفتن از الگوهای بومی و رویآوردن به الگوهای جدید ،روابط اجتماعی ،اقتصادی،
شکل و فضای واحدهای مسکونی را دگرگون کرده و باعث ناهماهنگی آن با نیازهای زیستی  -معیشتی روستاییان شده
اس ت .استفاده از مصالح جدید ،بهبود وضعیّت استحکام و بهداشت ،تالش برای ارتقای موقعیّت اجتماعی ،زندگی در
خانههای جدید و همچنین تسهیالت اعتباری از جمله عوامل رویآوردن روستاییان به الگوهای جدید گردیده است
(شمسالدینی و همکاران.)03 1:526،
مسکن روستایی بهعنوان جزئی از نظام روستایی ،در اثر فرایندهای حاصل از «چرخة حیات» باتکیهبر شرایط ،طی
دهههای اخیر با ورود مدرنیزاسیون و همگام با اجرای طرحهای نوسازی ،تحوّلخواهی روستاییان و تالش برای توسعه و
بهزیست نمودن محیط زندگی از فضای سنّتی و کالبد قدیمی خود خارج و بهسرعت پذیرای دگرگونیها شد .ازاینرو
میبایست فضای روستاها بهویژه کالبد ،بدنه و شکل مساکن و منازل روستاییان بهمنظور هماهنگ شدن با وضعیّت
اقتصادی  -اجتماعی پیشآمده در تبعیّت از گسترشِ استفاده از تکنولوژیهای نوین بهمنظور جوابگویی به نیاز
ساکنان این سکونتگاهها و همچنین فراهم نمودن زمینههای رشد و توسعه تغییر یابند (طالب و عنبری-36 1:539 ،
 .)3:روستاهایی که برای امرارمعاش خود به کشاورزی تکیه داشته دارای اقتصاد تکمحصولی هستند و در انزوای
جغرافیایی به سر میبرند و تغییرات معیشتی شدیدتری در آنها اتفاق میافتد (.)Gentle and Maraseni, 2012:25
در شرایطی که معیشت روستاییان در معرض خطر قرار گیرد ،خانوارهای روستایی فقیرتر با محدودیت نیازهای اساسی
زندگی ،برای تأمین معاش خود با مشکالت بیشتری روبهرو میباشند ( .)Makita,2016:46خانوارهای روستایی
میتواند مجموعهای از فعالیّتهای معیشتی ایجاد یا تکمیل نیازهای مربوط به درآمد و امرارمعاش با یکدیگر ترکیب
کند (رکنالدّین افتخاری و همکاران .)0991:525 ،از دالیل مهم تغییر معیشت بهویژه در روستاهای دورافتاده،
محدودیت منابع طبیعی ،بهرهوری پایین ( ،)Ganbaldi et al,2017:69و عدم حاصلخیزی زمین کشاورزی ( Kifle et
 )al,2016:26رویدادهای تغییر اقلیمی ،مانند سیل ،خشکسالی ،گرمشدن هوا و آثار احتمالی آن است ( Lu et al
 .),2017:104در مناطق روستایی برای بقا و یا بهبود زندگی مردم ،تنها تکیه بر کشاورزی امکانپذیر نیست ،بلکه با
انتخاب طیف وسیعی از راهبردهای پایدارسازی معیشت در شرایط بحرانی الزم است (.)Thieme,2006:1-21
بهطورکلی رویکرد پایدارسازی معیشت دربردارندة ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و دیگر جنبههایی است که
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مستقیم و غیرمستقیم بهصورت پیشبینی شدنی و پیشبینی نشدنی ،بر رفاه مردم تأثیر میگذارد چراکه پایدارسازی
معیشت خانوارهای کشاورزی در شرایط بحرانی زمینهساز رهایی از فقر است ()Hal et al,2009:211؛ لذا معیشت
پایدار روستایی از جمله رویکردهایی است که سعی دارد مشکل فقر و آسیبپذیری خانوارها را بر محوریّت انسان حل
کند ()Phillips and Potter,2003:45؛ چراکه تغییرات عمدهای در تفکر روستایی در بیش از نیمقرن گذشته رخداده
است و رویکرد معیشت پایدار به طور بالقوه در کشورهای درحالتوسعه در تالش برای کاهش فقر روستایی در شرایط
بحرانی بوده است ( .)Ellis and Biggs, 2001:437-448در شکلگیری هر الگوی معیشت ،شیوة ترکیب انواع مختلف
سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم است؛ زیرا توانایی پیگیری راهبردهای مختلف معیشت روستایی وابسته به پایههای
اجتماعی و مادی داراییها و سرمایههای ملموس و غیرملموس است که در حیطة تسلّط و مالکیّت روستاییان است
()Scoones,1998:5؛ بنابراین ،از مهمترین و تأثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف توسعه در نواحی روستایی،
شناخت وضعیّت معیشتی خانوارها ،میزان دسترسی به سرمایههای معیشتی و عوامل مؤثر بر معیشت است (بریمانی و
همکاران.)331:523 ،
در منطقة موردمطالعه یکی از مهمترین و مؤثرترین مؤلفههای پایگاه اجتماعی  -فرهنگی هر خانواده ،مسکن معیشت
محور میباشد که نقش مهمی در تأمین آسایش و امنیّت و وضعیّت اقتصادی هر خانواده دارد .وجود مسکن معیشت
محور باعث تقویّت ابزارهای تولیدی و حفظ دانش بومی در نواحی روستایی میشود .مسکن روستایی بهعنوان عنصری
مادی و فرهنگی ،بر نقش سکونت ،بخشی از فضای اشتغال ،تولید و انبار ملزومات زندگی نیز به شمار میآید.
برایناساس عوامل متعدّدی بر مسکن معیشت محور در نواحی روستایی تأثیرگذار میباشند که شناخت و تحلیل آنها
در برنامهریزیهای آتی مسکن روستایی مفید و مؤثر خواهد بود .در همین راستا ،تحقیق حاضر برای پاسخگویی به
سؤاالت زیر تدوین شده است 1وضعیّت ابعاد مسکن معیشت محور در محدودة موردمطالعه در چه سطحی قرار دارد؟
بیشترین اثرات تنوّع معیشتی بر روی کدام بعد مسکن معیشت محور است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
معیشت در لغتنامة دهخدا به معنای زندگانی ،زیست و زندگی است (دهخدا ):511 ،و در فرهنگ عمید و معین
آنچه بهوسیله آن زندگانی کنند از خوردنی و آشامیدنی ،آمده است (عمید ):593 ،معیشت به «معنای زندگی و
زندهبودن ،تواناییها ،داراییها و فعالیّتهایی است که برای زندگی و زندهبودن موردنیاز است» ( Chambers,
 .)2005:38معیشت صرفاً شامل فعالیتهایی که درآمدی را برای خانوار تولید میکنند نیست ،بلکه نهادهای اجتماعی،
روابط فرا خانواری ،و سازوکارهای دسترسی به منابع در طول دورة زندگی را نیز در برمیگیرد ( Knutson et al,
 .)1998: 154معنای دیگر معیشت« ،تفکّر دربارة دسترسی به داراییها و مدیریّت برای حفظ آن است» ( Darden et
 .)al, 2002: 16اساس توسعة انسانی و توسعة اقتصادی بر معیشت استوار است« .معیشت چیزی بیشتر از شغل است.
معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام میدهند تا گذران زندگی کنند» (.)Helmor et al,2001: 148
معیشت شامل تواناییها (فروشگاهها ،منابع و میزان دسترسی) و فعالیّتهای موردنیاز برای استفاده از زندگی است
( .)Mbaiwaa et al,2010: 635رویکرد معیشتی بیشتر با کارهای رابرت چمبرز شناخته میشود .به اعتقاد برخی
صاحبنظران رویکرد معیشتی ،راه تفکّر مبتنی بر فقر و آسیبپذیری زندگی است و به فعالیّتهای توسعه کمک می-
کند که مردممحور (تمرکز روی اولویّتهای مردم فقیر) ،پاسخگو و مشارکتی (گوشدادن و پاسخ به اولویّتهای
معیشتی شناسایی شده از سوی خود مردم) ،چند سطحی (کار در سطوح مختلف برای کاهش فقر) ،پویا (پاسخ
انعطافپذیر به مردم در شرایط گوناگون) ،پایدار (ایجاد توازن اقتصادی ،نهادی و پایداری اجتماعی و زیستمحیطی)
باشد ( .)CHF, 2005:37معیشت ،اساس توانمندی و قدرت دخالت روستاییان در سرنوشت فردی و اجتماعیشان را
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تشکیل میدهد؛ زیرا معیشت و سرمایههای آن تعیینکننده و جهتدهندة ادراک ،انتظارات و فعالیّتهای افراد و
خانوادهها در روند زندگی در نواحی روستایی میباشند
(بریمانی و همکاران .)Ellis, 2003:24; DfID, 1999:67 ; 20 1:529 ،یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند
با فشارها و شوکها سازگار شود و بهبود یابد ،قابلیّتها و داراییهای خود را تقویّت و حفظ کند و فرصتهای معیشت
پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و نیز اینکه منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلّی یا ملّی و در
کوتاه یا بلندمدت ایجاد کند (.)Chambers et al, 1992: 87
رویکرد معیشتی میتواند بهعنوان چارچوبی برای درک و تحلیل بهتر نقش مردم در امور توسعة نواحی روستایی به
کار رود؛ زیرا این رویکرد در مورد توسعه بر واقعیّتهای زمانی مردم تأکید دارد (سلمانی و همکاران.):31-:::1:526،
در شکلگیری هر الگوی معیشت ،شیوة ترکیب انواع مختلف سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم است؛ زیرا توانایی
پیگیری راهبردهای مختلف معیشت روستایی وابسته به پایههای اجتماعی و مادی ،دارایی و سرمایههای ملموس و
غیرملموسی است که در حیطة تسلّط و مالکیّت روستاییان است ( )Scoones,1998: 5این راهبردها را در دودسته
منابع طبیعی و غیرطبیعی تقسیمبندی میکنند ،درحالیکه اسکونز سه راهبرد برای معیشت روستایی پیشنهاد کرده
که بر اساس رویکرد معیشتی ،دارای تمایزاتی در آثار و فرایندهاست 1الف) کشاورزی فشرده؛ ب) تنوّعبخشی معیشتی و
ج) مهاجرت.
تاکنون پنج دسته از داراییهای سرمایهای شناسایی شدهاند ،این پنج مقولة اصلی شامل1
 -:سرمایهی طبیعی به منابع طبیعی اشاره دارد که میتواند توسط مردم برای رسیدن به اهداف معیشتی آنها به
کار گرفته شود؛ بهعنوانمثال زمین ،آب و جنگل منابع طبیعی محسوب میشوند؛  -3سرمایة فیزیکی به زیرساختهای
اساسی مانند جاده و کانالهای آبرسانی و ابزارها و کاالهای تولیدی و سرمایهای (مانند ماشینهایی از قبیل تراکتور)
که برای پشتیبانی از معیشت موردنیاز است ،اشاره میکند؛  -5سرمایة مالی به منابع مالی (مانند پول نقد ،حسابهای
بانکی ،داراییهای جاری ،حقوق بازنشستگی و مقرّریها و کمکها و وجوه ارسالی مالی) که برای حفظ معیشت حاضر
یا بهتر کردن معیشت افراد در دسترس هستند ،اطالق میشود .این داراییها ممکن است مهمترین و در دسترسترین
دارایی برای اقشار فقیر باشد؛  -9سرمایة انسانی به مهارتها ،بهداشت مناسب و توانایی کارکردن که در مجموع
دنبالکردن استراتژیها و فعالیّتهای معیشتی مختلف و دستیابی به اهداف معیشتی را برای افراد ممکن میسازد،
اشاره دارد؛  -3سرمایة اجتماعی یکی از مباحث بحثبرانگیز بوده و دارای تعاریف متعدّدی است .سرمایة اجتماعی
بهعنوان منابع اجتماعی که افراد برای کمک به معیشت خود از آنها کمک میگیرند ،تعریف شده است .این نوع
پشتیبانی ،معموالً شبکههای اجتماعی ،عضویّت در گروهها و روابط متقابل و حس اعتماد را در برمیگیرد
( .)DfID,1999: 72این پنج سرمایة معیشتی بههمپیوسته هستند و هر یک میتواند دیگر سرمایههای معیشتی را
کامل کند (قدیری و همکاران.):3-:1:526،
در دهة  ،:236رویکرد جدید برای کاهش فقر یعنی معیشت پایدار و راهبرد معیشت پایدار پیشنهاد شد .این
راهبرد نهتنها سرمایهها و نتایج معیشتی را در نظر میگیرد بلکه بر اهمیّت بافت آسیبپذیر و ساختارهای در حال
تحول نیز تأکید دارد ( .)Scoones,2009:171-196این رویکرد بر تفکّر جامع و یکپارچه در مورد کاهش فقر و
توسعة روستایی تأکید داشته و در زمان اندکی توجّه محقّقین بسیاری را به خود جلب کرده است (قدیری و
همکاران.):3 1:526،
مفهوم معیشت در حال حاضر با تحوّالت رخداده با عنوان معیشت پایدار شناخته میشود .رهیافت معیشت پایدار در
طول سالهای گذشته ،بهترین روش برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده است ( Darden et al,
 .)2002برخی محقّقان معیشت پایدار را بهعنوان یک سطح از ثروت ،سرمایه و جریانهای غذا و پول نقد که برای رفاه
فیزیکی و اجتماعی و امنیّت و جلوگیری از فقیر شدن الزم است ،تعریف کردهاند (« .)Chambers,1987:67تنوّع
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معیشتی نیز اشاره به تالشهای افراد و خانوارها برای پیداکردن راههای جدید کسب درآمد و کاهش تأثیر مخاطرات
زیستمحیطی دارد که فعالیّتهای مرتبط با کشاورزی یا غیرکشاورزی در داخل یا خارج از مزرعه را در میگیرد»
( .)Hossain, 1988:95تأمین معیشت پایدار «بهعنوان گزینههای معیشتی شامل محیطزیست امن ،اقتصاد کارآمد و
داشتن عدالت اجتماعی با تأکید بر ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،تعریف شده است» .چمبرز و کانوی
پیشنهاد دادند که مفهوم امنیّت معیشت روستایی ،:باید با تمرکز بر قابلیّت ،عدالت و پایداری باشد ( Pramod,2010:
.)442
الیاس ،تنوّع معیشتی روستایی را بهعنوان فرایندی تعریف میکند که بر مبنای آن هر خانوار مجموعة متنوّعی از
فعالیتها و قابلیتهای حمایتی اجتماعی را برای بقا و بهبود استانداردهای زندگی به کار میگیرند .بهعنوانمثال خانوار
روستایی میتواند مجموعهای از فعالیتهای معیشتی نظیر تولید محصوالت کشاورزی ،کارگری ،دامداری ،و بنایی را
بهمنظور ایجاد یا تکمیل نیازهای مربوط به درآمد و امرارمعاش با یکدیگر ترکیب کند .ترکیب فعالیتها بستگی به
توانایی خانوار در دسترسی داشتن به فرصتهای مختلف معیشتی دارد .تنوّع معیشتی از درک خانوار از ریسک ،کمبود،
خرابی بازار و شرایط مقابله با شوک مانند خشکسالی یا بحران اقتصادی سرچشمه میگیرد .اگرچه میتوان دید که
چگونه بسیاری از خانوارها راهبردهای معیشتیشان را متنوّع میسازند ،امّا سنجش تجربی این تنوّع معیشتی با هدف
تعمیم آثار و پیامدهای آن کار دشواری است (.)Hussein and Nelson,1997:69
مسکن ،واحد تسهیالتی فیزیکی ،کاالیی اقتصادی و بادوام ،عنصری با نقش اجتماعی یا جمعی ،مجموعهای از خدمات
و نیز مقولهای اقتصادی است که جزئی از ذخیرة سرمایهای ثابت ،وسیلة تولید ثروت و ابزار دولتها در تنظیم رشد
اقتصادی به شمار میآید ( .)Bourne,1981:14مسکن روستایی مفهومی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی است
که برای فراهمکردن شرایط مناسب زندگی و معیشت برپا شده است .پیدایش و شکلگیری روستاها و مسکن در ایران
قدمت زیادی دارد و ریشههای آن را باید در جغرافیای ایران و نظام اجتماعی اقتصادی کشور جستوجو کرد (مهدیان و
سرتیپی پور .)3 1:52: ،مسکن عالوه بر سرپناه بودن ،مکانی است که خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیالت
ضروری متعدّدی برای بهتر زندگیکردن خانواده و افراد فراهم میکند و ساختاری فیزیکی نیز به شمار میآید؛
بهعبارتدیگر بخشی از خدمات و تسهیالت عمومی الزم مسکن برای بهتر زندگیکردن انسان ،با مشخصات فیزیکی
مسکن ارتباط دارد (وستاوی.):3113660 ،
مسکن در روستاها عالوه بر محل سکونت دربرگیرندة فعالیّت اقتصادی خانوار روستایی و محل ذخیره محصوالت
کشاورزی آنان نیز هست .مهمترین عملکردهای مسکن در روستاها شامل مسکونی ،دامی ،معیشتی و جنبی است
(بدری و موسوی .)9 1:526 ،اقتصاددانان بدین باورند مسکن روستایی نهتنها محل نشیمن افراد ،بلکه محل تولید
فرآوردههای دامی ،زراعی ،صنایعدستی و از همه مهمتر بهعنوان یک کاالی سرمایهای میباشد؛ بنابراین امروزه مسکن
روستایی ،نهتنها رنگ و بوی تاریخی ،اقتصادی و جغرافیایی را به خود گرفته است ،بلکه تکنیک و تفکّر خالقانة انسان،
توأم با هنر معماری که در آن اعتقادات ،زیباشناسی و فرهنگی را درهمآمیخته است ،به نمایش میگذارد
(بهرامی.)03 1:526،
مسکن معیشت محور به مسکنی گفته میشود که عناصر و اجزای آن عالوه بر دارابودن کارکرد خوابگاهی بتواند در
تأمین بخش عمدهای از معیشت و اقتصاد خانوادههای روستایی نقش داشته باشد (محمدی یگانه .)51 1:523 ،فضای
معیشتی شامل -: 1کشاورزی (زراعت ،باغداری ،پرورش نهال و گلوگیاه ،دامداری ،پرورش زنبورعسل) -3 .صنعتی
(صنایع کوچک ،صنایع روستایی) -5 .خدماتی (فروش فرآوردههای دامی و غیره) .سکونتگاههای روستایی یکی از ارکان
توسعة اقتصادی کشور محسوب میشوند .در این میان ،خانههای روستایی از مهمترین عناصر اقتصادی روستا میباشند.
مسئلهی مشترکی که در بین بسیاری از مساکن روستایی وجود دارد این است که مسکن روستایی برخالف مسکن
Rural Livelhood Security
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شهری ،صرفاً محل سکونت و استراحت افراد نیست ،بلکه به اقتضای معیشت خانوار ،محل نگهداری و پرورش دام و
طیور ،تولید فراوردههای دامی ،صنایعدستی و نیز نگهداری وسایل و ابزار تولید و محصوالت کشاورزی است؛ به سخن
دیگر ،مسکن در روستا ،نهتنها فضایی برای زندگی است ،بلکه از لحاظ تولید و اشتغال نیز برای خانوادههای روستایی
حائز اهمیّت است .چنین عملکردی میتواند مسکن را بهعنوان یکی از اهرمهای توسعة اقتصادی در خدمت تولید قرار
دهد (گرکانی و همکاران.):523 ،
باتوجهبه تنوّع فعالیّتهای معیشتی در روستاهای کشور ،انواع فضاهای معیشتی در جامعه روستایی در بخشهای
کشاورزی و دامداری بهصورت غالب و فعالیّتهای صنایعدستی و صنایع کارگاهی بهصورت موردی در قالب فضاهای
دامی ،فضاهای کشاورزی ،فضاهای خدماتی و تولید صنایع و محصوالت دستی تقسیمبندی میشود .همچنین مناطقی
که به آب دریا یا رودخانه دسترسی دارند به فعالیّتهای صیّادی و شیالت اشتغال دارند (گرکانی و همکاران1:523 ،
 .):5مطالعاتی در ارتباط با عنوان تحقیق در ایران و جهان انجام شده است؛ امّا کمتر بهصورت مشخص درباره نقش
تنوّع معیشتی بر تحوّالت مسکن معیشت محور صورتگرفته است امّا بااینوجود به برخی از مطالعات مرتبط به موضوع
تحقیق در جدول زیر اشاره میگردد (جدول.):
جدول  .:برخی از مطالعات موجود مرتبط با نقش تنوّع معیشتی در تحوالت مسکن معیشت محور
محقق و سال

عنوان

نیک گالنت و
همکاران ()36:2

اولویّتبندی نیازهای مسکن
محلّی از طریق برنامهریزی
کاربری اراضی در مناطق
روستایی 1تئاتر سیاسی یا
حفاظت از امکانات؟

نتایج نشان میدهد که بهطورکلی کاهش در خانهسازی (ناشی از کوچک
شدن بازار صاحبان خانة واجد شرایط) و تغییر تقاضا توسط سرمایهگذاران از
خانههای جدید دستدوم بازار میتواند قیمت خانه را باال ببرد و قیمت کلّی
مسکن را کاهش دهد.

ماریو و همکاران
()36:1

استراتژی معیشت پویا در
روستاهای کامبوج

متغیّرهایی که انتخاب راهکارهای معیشتی را شکل میدهند و بر دسترسی
خانوارها به راهبردهای سودمندتر تأثیر میگذارند عواملی مانند آموزش،
مالکیّت داراییهای فیزیکی و دسترسی به زیرساختها هستند.

سولمون و والیگن
()36:1

معیشت روستایی پویا و اعتماد
به محیطزیست نمونه تجربی در
نپال

درآمدهای حاصل از محیطزیست برای تمام راهکارها و استراتژیهای
معیشتی مهم هستند .بااینحال ،خانوارهایی که در استراتژی کمترین درآمد
را دارا هستند و در گروه رو به پایین قرار دارند ،دارای وابستگی بیشتر به
محیطزیست هستند.

المیا فردوس و
همکاران در سال
()36:1

تجزیهوتحلیل عوامل مؤثّر در
مسکن روستایی

دالیل اصلی تغییر در الگوی ساخت مساکن جدید را عوامل مؤثر بر وضعیّت
مسکن و دلیل تغییر شرایط ،معرّفی کرده است که این دالیل تغییر شرایط
عبارتاند از 1کاهش مساحت زمین ،تغییر و افزایش درآمد از طریق فعّالیّت
غیر از کشاورزی و میزان مهاجرت ،تغییر در سبک زندگی و هستههای
خانواده مشترک و کم شدن اعضایخانواده از  3نفر به  5نفر میباشد

پاندی و همکاران در
سال ()36:1

شاخصهای مبتنی بر چارچوب
معیشت پایدار برای ارزیابی
آسیبپذیری و سازگاری تغییرات
آبوهوایی در جوامع هیمالیا

تغییرات زیستمحیطی و اجتماعی و اقتصادی که مؤثر بر معیشت
روستاییان هستند و اقدامات موردنیاز برای رفع آسیبپذیریهای خاص خود
انجامید.

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر
تحوّالت مسکن معیشت محور در
نواحی روستایی مطالعة موردی1
دهستان معجزات شهرستان
زنجان

کارکرد مسکن در سکونتگاههای روستایی به سمت «خوابگاهی» در حال
تحوّل میباشد که این روند که متأثّر از جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی است
درآیند باعث کاهش سطح تولیدات خواهد شد.

تبیین تحوّالت ساختاری -

در اثر نفوذ فرهنگ شهری ،بهبود سرمایه انسانی ،تسلّط الگوی فضابندی

اسالمی و همکاران در
سال ():523

قاسمی سیانی و

یافتهها
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کارکردی سکونت و مسکن
روستایی مطالعة موردی 1بخش
بن رود و جلگه شهرستان
اصفهان

زیستی و رفاهطلبی ،شیوة سکونت در مناطق روستایی تغییریافته و به شیوة
شبه شهری تبدیل شده است که شیوة سکونت در ابعاد اجتماعی  -اقتصادی
و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است.

همکاران در سال
():521

سجاسی قیداری و
همکاران در سال
():520

نیازمندیهای روستاییان برای
دستیابی به معیشت پایدار
مطالعه موردی 1بخش سرفاریاب
 -شهرستان چرام

 :9عامل بهعنوان عوامل مؤثر در نیازمندیهای روستایی بهمنظور برقراری
معیشت استخراج و نامگذاری شد؛ بهطوریکه عامل اول و دوم ،نیازهای
ساختاری  -زیربنایی (تأسیسات و تجهیزات) و عوامل نیازهای بهداشتی و
درمانی روستایی بهعنوان مهمترین عامل معرفی شد.

محمدپور یزدی و
همکاران در سال
():523

تأثیر نوسازی مسکن روستایی بر
اقتصاد و معیشتی روستائیان
مطالعه موردی 1روستای حصار
سرخ  -دهستان شاندیز -
شهرستان مشهد

تأثیر نوسازی مساکن بر بهبود فضای کالبدی روستا توأم با حفظ زیبایی و
مقاومت بنا در روستای موردمطالعه است .در زمینة اقتصاد معیشتی به دلیل
عدم سازگاری برخی مساکن ساخته شده با نوع فعالیّت «پالن» تولیدی
ازجمله دامداری در روستاها ،به طور غیرمستقیم موجب رویگردانی
روستاییان از انجام اینگونه فعالیّت در روستاها شده است.

سجاسی قیداری و
همکاران در سال
():523

سنجش سطح داراییهای
معیشتی در مناطق روستایی با
رویکرد معیشت مطالعة موردی1
روستاهای شهرستان تایباد

سهم دارایی اجتماعی در مقایسه با سایر داراییها بیشتر است که نشانگر
یکپارچگی ،همبستگی و انسجام اجتماعی در بین روستاها است.

پور طاهری و همکاران
در سال ():521

بررسی تغییرات مسکن روستایی
استان مازندران

تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ،تغییراتی در مسکن روستایی از جمله
تغییر در فضای اختصاصی دام ،انبار علوفه ،محل پخت نان ،محل ذخیره
سوخت فسیلی ... ،به وجود میآورد .این تغییرات به دنبال توسعة کالبدی و
خدماتی روستاها و تحت تأثیر فرهنگ شهری در روستاها به وقوع پیوسته و
در نهایت به تغییر کارکرد اقتصادی و اجتماعی مسکن منجر شده است.

محمدی یگانه و
همکاران ():520

تحلیل اثرات اعتبارات
مقاومسازی مسکن در معیشت
خانوارهای روستایی؛ مطالعة
موردی 1دهستان معجزات،
شهرستان زنجان

بین میزان معیشت در زمان قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی
مسکن ،تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین همة ابعاد معیشت خانوارهای
روستایی به جز بعد کالبدی در زمان پس از دریافت اعتبارات کاهشیافته
است.

روش پژوهش
باتوجهبه پرسشهای تحقیق ،روش تحقیق از نظر ماهیّت ،توصیفی  -تحلیلی و از نظر نوع کاربردی است .در تحقیق
حاضر بهمنظور بررسی نقش تنوّع معیشتی در تحوّالت مسکن معیشت محور ،مؤلفة مسکن معیشت محور در ابعاد
(معیشتی  -تولیدی ،تدارکاتی ،زیستی ،اجتماعی  -فرهنگی) و مؤلفهی تنوّع معیشتی در ابعاد (شغل ،درآمد ،دارایی)
مورد بررسی قرار گرفته است (جدول .)3
جدول  .3شاخصهای بهکاررفته در تحقیق
مؤلفه

ابعاد

شاخص

معیشتی  -تولیدی

نگهداری دام ،نگهداری طیور ،انبار علوفه و مواد غذایی ،کارگاه صنعتی و دستی (رشتهبری
و ،)...تولید برخی میوهها و سبزیجات

تدارکاتی

تهیة مواد لبنی آمادهسازی مواد غذایی ،تبدیل برخی مواد خوراکی (خشککردن ،شور
کردن ،کمپوت کردن و ،)...پخت غذا برای کارگران (نیروی کار مزرعه خانوادگی) ،ساخت یا
تعمیر ابزارآالت برای فعالیّتهای تولیدی

زیستی

ایجاد آرامش و آسایش ،راحتی و فضای کافی برای زندگی ،امنیّت ساکنین در برابر
مخاطرات طبیعی ،زمینهساز توسعه و پیشرفت ساکنین ،فراهمآوردن شرایط مطلوب برای
خانواده

مسکن معیشت
محور
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اجتماعی و فرهنگی

ثبات و همبستگی خانواده ،حفظ عزّتنفس و شکوفایی استعدادها ،رشد و تقویّت روابط بین
اعضای خانواده و خویشاوندان ،رشد و تقویّت روابط بین همسایگان ،برگزاری مراسمهای
اجتماعی ،پاسخگویی به نیازهای فرامادی ،دربردارندة ویژگیهای اعتقادی

شغل

میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسکن  -رضایت از شغل ،امید به آیندة شغلی ،توان
نوآوری شغلی ،بهرهمندی مداوم از آموزشهای شغلی و فنّی و حرفهای ،وجود انگیزه برای
پیشرفت شغلی ،امکان تغییر شغل در محیط روستا

درآمد

میزان درآمد خانوار  -میزان پسانداز خانوار  -میزان توانایی بازپرداخت وامها  -توانایی
پساندازکردن  -سطح رضایت از میزان پسانداز کردن  -رضایت از درآمد ،تنوّع منابع
درآمدی ،استمرار و ثبات نسبی درآمد ،میزان تأمین درآمد از محصوالت لبنی و دامی،
میزان تأمین درآمد از محصوالت زراعی ،میزان درآمدهای جانبی ،میزان درآمد با قدرت
سرمایهگذاری در مسکن

دارایی

ارزش وسیلة نقلیه  -میزان دسترسی به اعتبارات (وام) -توان پرداخت کردن اعتبارات -
افزایش قیمت محصوالت محلی (مواد غذایی) -بیمة محصوالت کشاورزی  -میزان بهرهوری
مصالح مورداستفاده در تولید مسکن  -میزان استفاده از فضاهای مسکونی جهت معیشت

تنوّع معیشتی

منبع( 1اسالمی و همکاران ،:523 ،شمسالدّینی ،علیاکبر و همکاران):526،

دهستان معجزات با وسعت  533کیلومترمربع در قسمت جنوب شهرستان زنجان ،بین ʺ 93°:0′ 0تا ʺ53′ 53
 93°طول شرقی و ʺ 50° 31′ 36تا ʺ 50° 9:′ 5عرض شمالی قرار دارد که از شمال به دهستانهای بناب و شهر
زنجان ،از شرق به دهستان گوزلدره ،از جنوب به ایجرود باال و از غرب به بوغداکندی محدود میشود .این دهستان
دارای  39پارچه آبادی است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ):502 ،که از بین آنها  3روستا بهعنوان نمونه
انتخاب شدهاند.

شکل  .:موقعیّت و وسعت منطقة موردمطالعه

در تحقیق حاضر ،روش گردآوری اطّالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) است .پرسشنامه اساساً از
سؤاالت بسته و با پاسخهایی در طیف لیکرت پنج مقیاس تشکیل شده است .برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از
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پرسشنامه از آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل تشخیصی) استفاده شده است .جامعة آماری تحقیق
حاضر شامل خانوارهای دهستان معجزات استان زنجان میباشد .این دهستان طبق سرشماری  :523دارای 39
روستای دارای سکنه و یک روستا خالی از سکنه میباشد .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل  39روستای دهستان
معجزات میباشد که باتوجهبه محدودیّتهای زمانی و بودجهای امکان تمام شماری وجود نداشت؛ لذا باتوجهبه زمان،
بودجه و مراجعه به کارهای مشابه قبلی (پایاننامهها ،مقالهها) و تجربههای استادهای راهنما و مشاور پس از مشورت
مقرر گردید که  3روستا بهصورت تصادفی ساده انتخاب شوند .باتوجهبه عنوان تحقیق به نظر میرسد که ارتباط
تنگاتنگی بین جمعیّت و شاخصهای روستاهای معیشت محور وجود داشته باشد؛ لذا سطحبندی بر اساس شاخصهای
جمعیّتی صورتگرفته و از هر طبقه جمعیّتی یک روستا به طریقة" نمونهگیری احتمالی ساده" به روش قرعهکشی
انتخاب گردید .جامعة آماری تحقیق حاضر  256نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت
تکمیل پرسشنامه  315نمونه در  3روستا به دست آمد .همچنین برای سنجش پایایی شاخصها از آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقادیر آن  6/10درصد بهدستآمده است.

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی بهدستآمده از بررسی وضعیّت جنسی پاسخدهندگان نشان میدهد که از مجموع  315نفر افراد
پاسخدهنده  390نفر ( )26/:درصد پاسخگویان مرد و  35نفر ()3/9درصد پاسخگویان زن بودهاند .بررسی وضعیّت
تأهّل پاسخدهندگان را نشان میدهد 16/1،درصد پاسخگویان متأهل و  32/5درصد آنها مجرد میباشند .یافتههای
توصیفی بهدستآمده از بررسی وضعیّت تحصیالت پاسخدهندگان نشان میدهد 99/5،درصد از پاسخگویان بی-
سواد 36/2،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 3:/3،درصد راهنمایی :5/0،درصد دیپلم و تحصیالت دانشگاهی میباشند.
بررسی شغل اصلی افراد روستایی نشان میدهد 52/3،درصد افراد در مشاغل آزاد 53/3،درصد در کشاورزی1/5،
درصد در دامداری 1.6 ،درصد باغدار 1.6 ،درصد بیکار 9/6،درصد کارمند بودهاند .از جمله دالیل باالبردن فراوانی
مشاغل آزاد ،نزدیک بودن روستاهای موردمطالعه به شهر زنجان میباشد .یافتههای توصیفی بهدستآمده از متراژ
مسکن پاسخدهندگان نشان میدهد 33/5،درصد پاسخگویان دارای  366-:66متر مسکن و  6/1دارای  966مسکن
متر به باال میباشند.
نتایج بهدستآمده از بررسی بعد معیشتی  -تولیدی در مسکن معیشت محور مناطق روستایی نشان میدهد که
بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخصهای انبار علوفه و مواد غذایی با میانگین  3/:1و نگهداری دام با
میانگین  :/01میباشد .نتایج بهدستآمده از بررسی بعد تدارکاتی در مسکن معیشت محور مناطق روستایی نشان می-
دهد که باالترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخصهای پخت غذا برای کارگران (نیروی کار مزرعة خانوادگی) با
میانگین  3/63و تهیّه مواد لبنی آمادهسازی مواد غذایی با میانگین  :/13میباشد .نتایج توصیفی بهدستآمده از
بررسی بعد زیستی در مسکن معیشت محور روستایی نشان میدهد ،مناطق روستایی موردمطالعه در شرایط مطلوب
زیستی قرار نگرفته و مسکن پاسخدهندگان در برابر آسیبهای طبیعی و انسانی مقاوم نیست .در این بعد بیشترین
میانگین برای مؤلفة راحتی و فضای کافی برای زندگی با میانگین  3/29میباشد .در بعد اجتماعی و فرهنگی بیشترین
میانگین برای گویه دربردارندة ویژگیهای اعتقادی با میانگین  5/33میباشد .تحلیل میانگین عددی حاصل از سطح
ویژگیهای مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی  -تولیدی ،تدارکات ،زیستی ،اجتماعی  -فرهنگی به ترتیب
مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن بهصورت معیشت محور میباشد.
نتایج توصیفی بهدستآمده در ارتباط با وضعیّت خانوارهای روستاهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن
معیشت محور با استفاده از تحلیل خوشهای نشان میدهد 53/35.درصد خانوارها مسکن معیشت محور و  09/90درصد
نیز فاقد مسکن معیشت محور قرار گرفتهاند (جدول .)5
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جدول  .5وضعیّت خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور در روستاهای موردمطالعه
درصد فراوانی

فراوانی

وضعیت

53/53

21

دارای مسکن معیشت محور

09/09

:10

فاقد مسکن معیشت محور

:66

315

جمع

منبع 1یافتههای تحقیق:522 ،

در ادامة تحقیق و با استفاده از محاسبه تحلیل تشخیصی به مقایسه ابعاد تنوّع معیشتی خانوارهای روستایی بین دو
فاقد مسکن معیشت محور و دارای مسکن معیشت محور پرداخته شده است .بر همین مبنا نتایج بهدستآمده نشان
میدهد ،در هر سه بعد خانوارهای دارای مسکن معیشت محور دارای میانگین باالتری نسبت به خانوارهای فاقد مسکن
معیشت محور میباشند .بر همین اساس بیشترین تفاوت میانگین در بعد اقتصادی میباشد (جدول .)9
جدول  .9وضعیّت آمار توصیفی ابعاد تنوّع معیشتی بین دو گروه دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور
وضعیت تنوع معیشتی
فاقد مسکن معیشت محور

دارای مسکن معیشت محور

کل

میانگین

انحراف معیار

شغل

1/82

5/075

درآمد

8/77

5/540

دارایی

8/07

5/778

کل

8/84

5/015

شغل

8/40

5/777

درآمد

8/21

5/250

دارایی

7/85

5/255

کل

8/75

5/527

شغل

8/54

5/754

درآمد

8/57

5/242

دارایی

8/27

5/221

کل

8/02

5/554
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با استفاده از آزمون Fبه بررسی تفاوت میانگین ابعاد تنوّع معیشتی بین دو گروه از خانوارهای دارای مسکن معیشت
محور و فاقد مسکن معیشت محور پرداخته شده است ،بر همین مبنا نتایج بهدستآمده از این آزمون نشاندهندة باال
بودن میانگین خانوارهای دارای مسکن معیشت محور در هر سه بعد و وجود تفاوت معنادار در ابعاد تنوّع معیشتی بین
دو گروه آماری در سطح  22درصد میباشد (جدول .)3
جدول  .3بررسی تفاوت معنادار بین خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور
تنوع معیشتی

F

معناداری

شغل

12/741

5/555

درآمد

87/174

5/555

دارایی

14/584

5/555
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در مدل رگرسیون لجستیک برای ارزیابی کل مدل از آزمون اوم نی بوس استفاده میشود .این آزمون به بررسی این
موضوع میپردازد که مدل تا چه میزان کارایی و قدرت تبیین دارد؟ بر همین مبنا نتایج بهدستآمده از این مدل در
گام سوم نشان میدهد ،بر اساس آماره کای اسکور و سطح معناداری برازش مدل قابلقبول میباشد (جدول .)0
جدول  .0ارزیابی کل مدل رگرسیون لجستیک
نتایج گام پایانی

کای اسکور

درجه آزادی

معناداری

بلوک

81/551

8

0/000

مدل

87/021

8

0/000
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برای بررسی معناداری در تابع تشخیص از آزمون الندای ویلکز استفاده میشود ،نزدیک بودن مقدار الندای ویلکز به
یک و سطح معناداری نشاندهندة مناسب بودن روش تحلیل تشخیص جهت تقسیم خانوارها به دو دارای مسکن
معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور میباشد (جدول .)1
جدول  .1ارزیابی کل مدل تابع تشخیص
آزمون تابع تشخیص

الندای ویلکز

کای اسکور

درجه آزادی

معناداری

تابع اول

5/588

84/510

8

5/555
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در ادامة تحقیق برای بررسی معناداری تفاوت میان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت
محور از نظر ابعاد تنوّع معیشتی ،از آماره الندای ویلکز استفادهشده است .مقدار این آماره حاکی از آن است که
وضعیّت تنوّع معیشتی خانوارها از هم متفاوت است و میتوان تابعی را برای جداسازی دو نوع خانوار و باتوجهبه
متغیرهای مورد بررسی ارائه داد ،ضرایب استانداردشدة تابع تشخیصی کانونی و ضرایب ماتریس ساختار نشان میدهند
که به ترتیب درآمد ،شغل و دارایی بیشترین نقش را در تمیز خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن
معیشت محور ایفا میکنند.
جدول  .3بررسی معناداری تفاوت میان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور
ضرایب ماتریس

ضرایب

متغیرها

ساختار

استانداردشده

شغل

5/785

5/510

درآمد

5/777

5/542

دارایی

5/451

5/871

کای اسکور

85/271

'Wilks
Lambda

معناداری

5/274

5/555

منبع 1یافتههای تحقیق:522 ،

بر اساس نتایج تحلیل ،میتوان مدل رگرسیون لجستیک را بهصورت رابطه زیر بیان کرد1

+0/231

=1/547(constant) +0/615 +0/648

نتیجهگیری
مساکن روستایی برای ماندگاری و برای برآوردن احتیاجات ساکنان خود ،تحت تأثیر عوامل مختلف دچار
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باشند ،و موجب میشوند الگوی مسکن بهصورت معیشت محور در مناطق روستایی در سطح پایین باشد .کارکرد
مسکن معیشت محور و یا کاهش آن و درنظرنگرفتن آن را میتوان در موارد زیر جستوجو کرد1
 -:استقرار شهرک صنعتی روی در  5کیلومتری روستای اژدهاتو (بزرگترین روستا و مرکز دهستان) که بیشتر
(پس از شهر زنجان) از روستای اژدهاتو تأمین نیروی کارگری نموده است موجب رفتن روستای اژدهاتو به سمت
خوابگاهی شدن پیش رفته و در نتیجه این است مسکن معیشت محور در بین این خانوادهها احساس نگردد.
 -3وجود معادن سنگ آهک و گرانیت و گسترش آن در سالهای اخیر که موجب گردیده با حفاریهای انجام شده
بزرگترین چشمة استان زنجان به نام معجزات (با  36لیتر در ثانیه دبی) دچار کاهش دبی شده و از طرفی همانند
صنایع روی یک کارکرد مکمّل برای روستانشینان به شمار رود.
با بهبود شاخصهای اقتصادی تمایل به مسکن معیشت محور افزایش مییابد .درست است که در سالهای اخیر
خصوصاً از سال  :520از قدرت خرید و توان اقتصادی مردم کاسته شده و در نهایت تورّم باال موجب کاهش
شاخصهای اقتصادی گردیده است ولی عوامل زیر موجب گردیده که در نهایت شاخصهای اقتصادی در روستاهای
منطقة موردمطالعه حتّی به سمت بهبودی رفته و در نتیجه از تمایل روستائیان به مسکن معیشت محور کاسته شود.
 -:مهمترین عامل گسترش خانه باغها ،باغشهرها و در مجموع تمایل مردم شهر زنجان (خصوصاً طبقه متوسط به
باال) به خرید باغها و زمین در اطراف شهر شده است باتوجهبه نزدیکی هر پنج روستا به شهر زنجان تمامی روستاها از
این مهم تأثیر یافتهاند برخالف دهة قبل زمینهای باغی و قطعات زراعی حتّی افزایش قیمت بیشتری از محلّات
شهری داشتهاند .خصوصاً بعد از اسفند سال  :521و شروع بیماری کرونا و تعطیل و نیمهتعطیل شدن برخی از
رستورانها ،پارکها و مراکز گذران اوقات فراغتی تمایل به خرید اینگونه باغها بیشتر شده است که نتیجة آن تزریق
سرمایه به روستاها است.
 -3سودآوری نگهداشت دام در سالهای اخیر به دلیل باال بودن قیمت گوشت موجب گردیده که دامداری و
دامپروری در منطقة موردمطالعه گسترش یابد ولی این گسترش بیشتر به سمت دامداری است و اکثراً با سرمایهگذاری
مشترک با شهریان است.
-5گسترش خانههای دوّم و تمایل شهرنشینان به ساخت و یا خرید خانه در مناطق روستایی اطراف شهر.
روستای حسن ابدال به علّت واقعشدن سد مهم حسن ابدال در آن و آسفالت بودن جادة آن تا زنجان بهعنوان محور
گردشگری و احداث خانه باغهای متعدّد در آن القای نقش میکند؛ بنابراین مهاجرت در آن بسیار نازل بوده و روستا
روبهرشد است.
روستای اژدهاتو به علّت احداث کارخانههای روی و سنگ آهک توانسته در نگهداشت جمعیّت موفّق عمل کند.
روستاهای پاپائی و رامین به علّت نامساعد بودن جاده و در حاشیه قرارگرفتن از جادة اصلی نتوانسته همانند روستاهای
باال در نگهداشت جمعیّت موفّق عمل کنند.
در تحقیق حاضر به ارزیابی نقش تنوّع معیشتی در تحوّالت مسکن معیشت محور در نواحی روستایی پرداخته شده
است .یافتههای تحقیق نشان داد که در بین ابعاد مسکن معیشت محور باالترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی -
فرهنگی با میانگین  3/12و کمترین میانگین مربوط به بعد معیشتی – تولیدی با میانگین  :/0:میباشد .مساکن
روستاهای موردمطالعه به علّت تبعیّت از سبک و الگوی مساکن شهری و نزدیکی این روستاها به شهر زنجان با شدت
بیشتری بهسوی تغییر کارکرد داشته است .همچنین یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد که  09/90درصد خانوارهای
روستاهای موردمطالعه فاقد مسکن معیشت محور و  53/35درصد خانوارها دارای مسکن معیشت محور میباشند.
یافتههای حاصل از محاسبه تحلیل تشخیصی نشان داد که خانوارهای دارای مسکن معیشت محور در نواحی
موردمطالعه در سه بعد تنوّع معیشتی (درآمد ،اشتغال ،دارایی) نسبت به خانوارهای فاقد مسکن معیشت محور دارای
میانگین باالتر میباشند .همچنین بررسی آزمون تی مستقل نشان داد که ابعاد معیشتی در بین خانوارهای دارای
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مسکن معیشت محور باالترین میانگین را دارد و تفاوت معناداری  6/22در بین این ابعاد وجود دارد .همچنین نتایج
آماره الندای ویلکز نشان میدهد ابعاد تنوّع معیشتی به ترتیب درآمد ،اشتغال ،دارایی بیشترین نقش را در تمیز
خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور ایفا میکند؛ بنابراین باتوجهبه یافتههای تحقیق
میتوان گفت ابعاد معیشتی (درآمد ،اشتغال ،دارایی) تأثیراتی بر روی تحوّل مسکن معیشت محور در روستاهای
موردمطالعه داشته است.
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