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Due to their functional nature, rural communities are closely related to their 
surrounding environment. Many features of their surrounding 
environment lead to the development of entrepreneurship and strengthen the 
rural economy, and some other features limit the development of 
entrepreneurship and delay economic progress. The aim of this research 
was to analyze the effects of physical and environmental constraints on 
entrepreneurial development in the villages Surrounding the border and 
Hamoon International Wetland in the villages of Ghorghori District of 
Hirmand County in Sistan and Baluchestan province. This research is of 
descriptive-analytical type in which the documentary method has been used 
to review the records and explain the problem and the survey method (with 
interview tools and completing a questionnaire) has been applied to collect 
the required data at the village level. The statistical population of the study 
includes the head of households living in the study area. According to the 
number of households living in the study area (3492 households) and the 
use of Cochran's formula, 348 samples were calculated to complete the 
research questionnaires. Data analysis was performed using descriptive and 
inferential statistical methods, ARAS model and SPSS, Choice Expert and 
ArcGIS software. The results of ARAS model in examining the severity of 
entrepreneurial constraints in the studied villages show that physical 
constraints in 58.6% of villages and environmental constraints in 68.9% of 
villages are severe or very severe. Also, according to the results of 
Friedman test, the constraints due to the existence of a boundary wall with a 
mean score of 0.487 and the constraints of access to water resources with a 
mean score of 0.393, respectively, have the highest physical and 
environmental constraints among various constraints in each dimension. In 
this regard, according to the results, the establishment of border crossings 
and bazaars for the legal trade of residents of villages Surrounding the 
border and the pursuit of water rights in the region from the Hirmand River 
through diplomacy are recommended.  
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   هاي کلیدي: واژه
  ینیکارآفر
  يکالبد  تیمحدود
  یطیمح ستیز  تیمحدود
  ییروستا خانوار

بسیاري از  کهدارند خود ارتباط تنگاتنگی با محیط پیرامون  ،شان جوامع روستایی به دلیل ماهیت کارکردي
گـردد و بعضـی    میروستایی و تقویت اقتصاد  ینیکارآفرتوسعه  ها منجر به هاي محیط پیرامون آن ویژگی

هـدف  اندازنـد.   می ریپیشرفت اقتصادي را به تأخرا با محدودیت مواجه ساخته، کارآفرینی  توسعه ،دیگر
در روستاهاي  محیطی بر توسعه کارآفرینی  هاي کالبدي و زیست محدودیتپژوهش حاضر، تحلیل اثرات 

در استان سیستان و  شهرستان هیرمندبخش قرقري المللی هامون در روستاهاي  بینپیرامونی مرز و تاالب 
تحلیلی است که در آن از روش اسنادي براي بررسی سوابق  -. این تحقیق از نوع توصیفیاست بلوچستان

هاي مورد  آوري داده و تبیین مسئله و از روش پیمایشی (با ابزار مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) براي جمع
نیاز در سطح روستا استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شـامل سرپرسـتان خانوارهـاي سـاکن در     

 )خانوار 3492( مطالعه با توجه به تعداد خانوارهاي ساکن در محدوده مورد .باشد مطالعه می محدوده مورد
 و  هیتجز اسبه گردید.حم پژوهشهاي  تکمیل پرسشنامهبراي نمونه  348و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

 ،SPSSافزارهـاي   و نـرم  ARASهاي آمـار توصـیفی و تحلیلـی، مـدل      ها با استفاده از روش داده لیتحل
Choice  Expert و ArcGIS  انجام گردیده است. نتایج مدلARAS هـاي   در بررسی شدت محدودیت

درصد از روستاها  6/58کالبدي در هاي  دهد که محدودیت مطالعه نشان می کارآفرینی در روستاهاي مورد
باشـد.   درصد از روستاها در سطح شدید یا بسیار شدید می 9/68محیطی نیز در  هاي زیست و محدودیت

و  487/0ناشی از وجود دیوار مرزي با میـانگین   يها تیهمچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، محدود
هـاي کالبـدي و    ترتیـب بـاالترین محـدودیت   بـه   393/0دسترسی به منـابع آب بـا میـانگین     تیمحدود
. بر این اسـاس، بـا   دهند متنوع در هر بعد به خود اختصاص می يها تیمحیطی را در بین محدود زیست

هاي مرزي براي تجارت قانونمنـد سـاکنین روسـتاهاي     ها و بازارچه گذرگاه ایجادتوجه به نتایج حاصل، 
  .گردد پیشنهاد می از طریق دیپلماسی رودخانه هیرمند منطقه از آب آبه پیگیري حقو  مرز همجوار با

 ینیکارآفر یطیمح ستیز و يکالبد يها تیمحدود). 1401( .م، یرانیپغ.،  ا،ین فاضل .،ص ،یلفمجان ياصغر.، م،سندگل: استناد
مطالعـات   .)رمندیه شهرستان ،يقرقر بخش: مطالعه مورد( هامون یالملل نیب تاالب و مرز یرامونیپ يروستاها در

 .37-58)، 2( 9، کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزي
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                   نویسندگان. ©                 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزناشر:                
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  مقدمه
 یانسـان  و یعـ یطب منـابع  داشـتن  علت به روستاها

 و کسـب  از ياریبسـ  ظهور ساز نهیزم توانند یم فراوان
ي و کشاورز حوزه در ژهیو به نانهیکارآفر و نو يکارها

قیـداري و همکـاران،    (سجاسـی  گردنـد  يکشاورزغیر
 راهبردها نیمهمتر از یکی عنوان به ینیارآفرک ).1398

 و رود یم شمار به ییروستا مناطق توسعه جیترو يبرا
ـ دل نیهمـ  به ـ اح يبـرا  یراهـ  لی  اسـت  روسـتاها  يای

 از توانـد  مـی  کـه ) 1398(قدیري معصوم و همکاران، 
 و بکاهـد  شـهرها  بـه  روسـتاییان  مهـاجرت  میـزان 
 روسـتاي  در را آنان پیشرفت و رفاه اشتغال، هاي زمینه
 ،و همکـاران  (یاسـوري  سـازد  فراهم سکونتشان محل

1394.(  
 مباحث از یکی ییروستا ینیکارآفربر این اساس، 

 هـب که است یعموم بخش ینیکارآفر در مطرح یاصل
 دانـش  کی مثابه به ینیکارآفر يها افتهی کاربست دنبال

 بـوم  ستیز با همراه تیریمد و یانسان علوم حوزه در
 خود شــنق يفایا به تا است ییروستا یـنیرـارآفــک

(زندیـه و   دبپرداز ییروستا مناطق ياقتصاد توسعه در
 يبـرا  یتیقـابل  ییروسـتا  ینیکارآفر ).1399همکاران، 

 را آن مداران استیس که است یشغل يها فرصت جادیا
 یـگـفتــآش از يریشگیپ يبرا مهم یحل راه عنوان به

 بهبـود  يبرا يابزار را آن کشاورزان شناسند، یم روستا
 را آن زنـان  و رنـد یگ یمـ  نظر در يکشاورز يدرآمدها

 یقــتل انش ازلـــمن مجاورت در کار امکان عنوان به
   ).1398 ا،ین عرفان و ارهیخ يمحمد( کنند یم

 یشناخت بوم خاص طیشرا لیدل به ییروستا مناطق
 یمتنـوع  مشـکالت  و لیمسا با یاجتماع -ياقتصاد و

 ،)خاك و آب( دـــیولــت هیپا منابع بیتخر ونـهمچ
 فقـر،  شیافزا ،يکشاورز يها تیفعال يور بهره کاهش

 نـد ا مواجـه  یشـغل  يها فرصت تـیمحدود و يکاریب
 ینیکـارآفر  توسـعه در ایـن راسـتا،    ).1397 کشاورز،(

 از ییهـا  تیمحدود يدارا و ستین آسان نیز ییروستا

 ،یفن مهارت عدم دانش، عدم ،یمال منابع کمبود جمله
 ،ییربنـا یز امکانـات  کمبود ،یسازمان يها مهارت عدم

 ط،ـــیمح در یصنعت و یفرهنگ ،یاجتماع يها چالش
 وقعـــ م به یدسترس عدم لیدل به بازار اطالعات فقدان

 وجـود  ماهر، کارگران وجود عدم ،یارتباط امکانات به
 يذارـگـ  هیسرما از ینگران ن،ییپا تیفیک با محصوالت

 باشـد  یمـ  هـا  واسـطه  وجود و بتارق کار، و کسب در
   .)1398 همکاران، و ینیحس(

سـت و در کنـار   ایران نیز از این قاعده مسـتثنی نی 
تـوجهی و حمایـت    ، بیو مشکالت ها محدودیتاین 

ــویژه در بخــش   ــان ب ــارآفرینی و کارآفرین ــاچیز از ک ن
سبب بروز مسائل و مشـکالت متعـددي   نیز روستایی 

تمـري و   در مناطق روستایی گردیده اسـت (محمـدي  
ــاران،  ــین). 1398همکـ ــدودیت همچنـ ــاي محـ  هـ

آب و  عـدم دسترسـی بـه منـابع    (مثـل   محیطی زیست
ــب)   ــوایی مناســ ــرایط آب و هــ ــاك و شــ و  خــ

به امکانات عدم دسترسی (مثل  کالبدي هاي محدودیت
بـا  را ، توسعه کارآفرینی در روستاها زیربنایی مناسب)

ــت   ــاخته اس ــه س ــادي مواج ــکالت زی ــه  مش ــن ک ای
در روستاهاي بخـش قرقـري شهرسـتان     ها محدودیت

 زیـرا هیرمند به شکل بارزتري قابـل مشـاهده اسـت.    
به آب رودخانـه هیرمنـد، فقـر     این روستاهاوابستگی 

روزه (که سبب دفـن  120پوشش گیاهی، وزش بادهاي
هاي زراعـی و منـاطق مسـکونی، آلـودگی هـوا،       زمین

 تجهیزات و أسیساتــــریب تــتخ ا،ـه شیوع بیماري

و کاهش تولیدات زراعی، دامی و باغی شده)  زیربنایی
وجود آمدن مشکالت به  باعث هـشدن مرز (ک  بسته و

ایـن   براي ساکنان يریناپذ جبران و اقتصادي اجتماعی
گردیده)، مهاجرت ساکنین روستایی و افـزایش   منطقه

در این راستا،  روستاها را سبب شده است. بیکاري در
بــا عنایــت بــه اینکــه شهرســتان هیرمنــد بــه واســطه 

المللـی   همجواري با مرزهاي افغانستان و تـاالب بـین  
موقعیت جغرافیایی خاصی واقع شده است،  درهامون 
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محیطـی   کالبـدي و زیسـت   هـاي  توجه به محـدودیت 
روستاهاي مرزي آن قابل توجه خواهد بود. کارآفرینی 

ایـن  بودن مـرز و پیچیـدگی محیطـی     چرا که طوالنی
محــدوده  توســعه کــارآفرینی در ایــن   ، شهرســتان
 .مواجه نموده اسـت  را با مشکالت متنوعی جغرافیایی

تحقیــق بررسـی تحقیقــات پیشــین پیرامــون موضــوع  
 پیرامــونبیــانگر آن اســت کــه پــژوهش نیــز حاضــر 

ــاي  محــددیت ــته ــدي زیس ــی و کالب ــن  محیط در ای
ــتاها  ــهروس ــوان ب ــدام عن ــه یاق ــل توج ــه  قاب در زمین

کارآفرینی روستایی حائز اهمیت است و گـامی مـوثر   
کارآفرینی  يها ترین محدودیت در جهت شناسایی مهم

ناسب در تراهکارهاي م که گردد میروستایی محسوب 
 بـر ایـن اسـاس،   . را به همراه خواهد داشتاین زمینه 

هــاي  شناســایی محــدودیت حاضــر، هــدف پــژوهش
ســطح محیطــی کــارآفرینی در   کالبــدي و زیســت 

اساسـی  و پاسخ به این سـوال   ي مورد مطالعهروستاها
فـوق  هاي  محدودیتعوامل مؤثر در بروز که  باشد می

بخـش  پیرامونی مرز و تاالب هامون در در روستاهاي 
  است؟ کدامقرقري شهرستان هیرمند 

  
  پژوهش و پیشینه مبانی نظري

کارآفرینی فرآیندي است که با خلق محصوالت و 
تواند جامعه را به سمت پیشرفت و  خدمات جدید می

 ی و زارعـی، کتوسعه سـوق دهـد (رحمانیـان کوشـک    
ـ  توسعه مهم هاي راه از یکی منزله به و )1397  اطقـمن
 همکـاران،  و انـــــیدیرش( شود می شناخته ییروستا
 يهـا  فرصـت  تا سازد یم قادر را روستاییان که )1400
ـ تهد بـه  و ننـد یبب را کـار  و کسب  و ياقتصـاد  يدهای

 همکاران، و يدارقی یاســـسج( دهند پاسخ یاجتماع
 عنـوان  بـه  ییروسـتا  ینیکـارآفر رو، از  از این ).1398

 هـتوسعـ  و شرفتیپ محرك يروهاین نیتر مهم از یکی
 بـرده  نـام  ییروسـتا  ياقتصاد و یاجتماع يها ستمیس
استفاده بهینه، که  )1399 همکاران، و ییرضا( شود یم

راسـتاي توسـعه    متنوع و نوآورانه از منـابع روسـتا در  
(والئـی و   سـازد  پـذیر مـی   را امکـان ی پایدار روسـتای 

ــاران،  ــد از و )1397همک ــرید یدگاهی ــه گ ــوان ب  عن
 ییاــروست جوامع یزندگ تیفیک بهبود يبرا يا لهیوس

  .)Lopez et al., 2019( است
 در مختلف ياــه حوزه در که ییها تالش رغمیعل
 عمـل،  در اسـت،  شـده  انجام ینیکارآفر توسعه جهت
 و یــنیکارآفر توسعه نهیزم در يداریپا و مناسب رشد

 ییروسـتا ی نواح در متوسط و کوچک يکارها و کسب
 وانعـــم با نانیکارآفر که چرا. شود ینم مشاهده رانیا

 بوم ستیز و طــیمح بودن نامناسب جمله از يمتعدد
هاللـی و همکـاران،    (مـومنی  هستند مواجه ینیفرآکار

ــذا ). 1400 ــوع اساســی در مطالعــات    ل یــک موض
 يشـرو یپهـاي   محدودیتکارآفرینی، بررسی موانع و 

کارآفرینی است. فقدان سرمایه، عدم تخصص، سختی، 
از هزینـه   صرف بهعدم اطمینان به نفس و عدم تمایل 

عواملی است که موانع کارآفرینی را تحت تـاثیر  جمله 
لیخـتن اشـتاین و    .)Iskandarini, 2014(دهد  قرار می

معتقدند که براي شناسـایی کارآفرینـان    )1998(لیونز 
ـ و بـه  ،ر روستا باید بر موانع کـارآفرینی موفق د بـر   ژهی

و موانـع   هاي درونی موانع داخلی، از جمله گسستگی
 غلبـه کـرد  ها با جوامع دیگـر   بیرونی، مانند گسستگی

)Heriot and Campbell, 2002(.   
 وهـا   محـدودیت  ییروسـتا  طیمح دربه هر حال، 

 ازدهـب تیاــنه در که دارند وجود يا ژهیو يها فرصت
. دهند یم قرار ریتأث تحت را فرد نانهیکارآفر يها تالش

 وبــســمح ینیکارآفر يبرا یمانع ضرورتاً روستا اما
ـ موفق). 1398فرد،  د (شجاعیشو ینم  شکسـت  ایـ  تی

 مانند یعوامل ریتأث تحت ییروستا ینیکارآفر يها طرح
 هـیاول يها نهیزم با انییروستا ییآشنا زانیم بودن نییپا

 از ییاــــ روست يها طیمح خاص طیشرا و ینیکارآفر
ــه ــزوا جمل ــجغراف يان ــمحروم ،ییای  تیمحــدود ت،ی
 يضـرور  و هیاول اتـــخدم و اتــامکان و ها فرصت
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 فاصـله  ان،ییروستا يریپذ مخاطره ،یارتباط و ییربنایز
زاده و  (کریم است مرتبط ينهاد يها تیحما و شهر از

 موارد از یکاین اساس، ی). بر 1398توتاخانه،  مجنونی
 هـر  انجام يبرا که ییایجغراف دگاهید در تیاهم حائز
 و هـا  تیقابل نییتب ،باشد یم توجه به آن الزامی یتیفعال

هاي  و توجه به محدودیت نیسرزم بالقوه يها لیپتانس
 توجـه  مورد کمتر متاسفانه که است آن یطمحی زیست

 طرف دیگـر، از ). 1398(عقبایی و همکاران،  باشد می
ــه  ــاثیر توجــه ب ــل ت ــروز و در  مطــرحعوام تشــدید ب
نیز امري  فیزیکی در روستاها -کالبدي هاي محدودیت

 ناشـی از  هـا  باشد که این محدودیت ناپذیر می اجتناب
بهسازي شبکه معابر روستا، عدم امکـان   عدم تجهیز و

سـطح معـابر، فقـدان خـدمات      تردد وسـیله نقلیـه در  
فرسودگی یا عدم استحکام مسـاکن  زیربنایی مناسب، 

 پـذیري مسـاکن روســتاها از   روسـتاها، امکـان آســیب  
هـا در سـطح    مخاطرات محیطی، ناسـازگاري کـاربري  

روستا، تغییر غیراصولی نوع کاربري اراضـی روسـتاها   
  ).1395 ،فرهمند و(اصغري لفمجانی  باشد یم

 یمختلف مطالعات موضوع تحقیق حاضر، نهیزم در
 اشاره آنها از یـــبرخ به ادامه در که است شده انجام

) به تحلیـل  1393معصوم و همکاران ( قدیري .شود یم
ــتایی در    ــواحی روس ــارآفرینی در ن ــعه ک ــع توس موان
شهرستان زنجان پرداختند و چنین نتیجـه گرفتنـد کـه    

تـرین مـانع    عامل اقتصادي، فردي و زیرسـاختی مهـم  
نتـایج  توسعه کارآفرینی در نـواحی روسـتایی اسـت.    

ــات  ــاران (مطالع ــی و همک ــل در  )1393میرلطف تحلی
اثرات اقتصادي ـ اجتماعی احـداث دیـوار مـرزي بـر      

احـداث   مؤیـد آن اسـت کـه    مناطق روستایی سیستان
 و در بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی   سیسـتان  مرزي  دیوار

اقتصـادي   بخشکه اثر آن در است سیاسی تاثیر داشته 
بـه  ) الف 1395( جمینی و همکاران بیشتر بوده است.

ــواحی   ــان در ن ــارآفرینی زن ــع توســعه ک بررســی موان
روستایی شهرستان چرداول پرداختند و به ایـن نتیجـه   

هـاي دسترسـی    رسیدند که در عامل زیرساختی، مؤلفه
دشوار به مراکز اعتباري و ضعف امکانات زیرسـاختی  
(آب، برق، گاز و راه) و در عامل محیطی ضعف منابع 

) و نامناسب بودن شرایط خاك و  آب( اولیه در روستا
جمینی همچنین باشند.  اقلیمی بیشترین تأثیر را دارا می

به بررسی  خویش ژوهشـدر پ) ب 1395و همکاران (
محیطـی و اثـرات آن بـر سـاکنین      هاي زیسـت  چالش

روش نظریــه بنیــانی  روســتاي بــدرآباد بــا اســتفاده از
تـرین   مهـم  آمـده  دسـت  بـه بـر طبـق نتـایج     .پرداختند

: شامل مطالعه موردمحیطی محدوده  هاي زیست چالش
ــوا،    ــودگی ه ــابع آب، آل ــاهش من ــع، ک ــب مرات تخری
فرسایش خاك، تخریب درختـان جنگلـی، مشـکالت    

 پسیان و همکـاران  بارانی ـ زیرساختی است.  مدیریتی
 ) به بررسـی خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه و     1396(

بـر  که  ندتاثیرات آن بر روي روستاهاي اطراف پرداخت
 خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه،     با تحقیق، نتایج طبق

 ریناپـذ  جبـران هـاي   بـا زیـان   یهاي پیرامـون  سکونتگاه
هــا و  طوفــان اجتمــاعی، اقتصــادي، محیطــی، زیســت

توسعه آن بـه نـواحی    زایی و بیابان ریزگردهاي نمکی،
حاصلخیزي  بین رفتن اراضی کشاورزي و از پیرامون،

کـاهش سـطح    کشـاورزي، شدن اراضـی   شور خاك،
 .شـد  زیرکشت محصوالت کشاورزي مواجـه خواهـد  

ــانی  ــغري لفمج ــد واص ــی  1395( فرهمن ــه بررس ) ب
فیزیکــی روســتاهاي کوهســتانی  -مشــکالت کالبــدي

 بـا  معـابر  شـبکه پرداختند و به این نتیجه رسیدند کـه  
 0160/0 ضریب با محیط و بهداشت 1761/0 ضریب

 در را تأثیرگـذاري  سطح کمترین و بیشترین به ترتیب
 روسـتاهاي  فیزیکی -کالبدي مشکالت تشدید و بروز
) 1396( همکـاران  باشند. بدري و دارا می مطالعه مورد

 ارتقـاء  بـر  مـرزي  هـاي  بازارچـه  بـه بررسـی تـأثیر   
 روسـتایی  منـاطق  اجتمـاعی  – اقتصادي هاي شاخص

چنـین نتیجـه    مریـوان پرداختنـد و   مرزنشین باشـماق 
 هـاي  شـاخص  نظـر  از مـرزي  هاي بازارچه گرفتند که
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 روسـتایی  منـاطق  مطلـوبی در  عملکـرد  اقتصـادي، 
) بـه  1396اند. شاطریان و همکـاران (  نداشته مرزنشین

بررسی تحلیـل موانـع کـارآفرینی زنـان روسـتایی در      
شهرستان کاشان پرداختند و نتیجه گرفتند کـه عوامـل   

دسترسی به امکانات به ترتیـب   و جغرافیایی -محیطی
که وضعیت کارآفرینی زنـان   اند بودهعواملی ترین  مهم

 بینی نموده است. ویسی و همکـاران  روستایی را پیش
 معیشـت  بـر  مرزي هاي بازارچه اثر ) به تحلیل1396(

روسـتایی بخـش خـاومیر آبـاد      هـاي  پس کرانه پایدار
 شهرستان مریـوان پرداختنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه بـا      

هـاي اجتمـاعی و    ییدارا میزان بازارچه مرزي، تأسیس
 افـزایش  آن تأسـیس  از قبـل  به نسبت روستاییان مالی

) عوامـل مـوثر   1396( فالحینیا و  یافته است. حسینی
بر توسعه کارآفرینی در روستاهاي شهرستان منوجـان  

عوامل مـؤثر بـر توسـعه    در آن، اند و  را بررسی نموده
کارآفرینی روستایی در سـطح شهرسـتان منوجـان در    

: عوامـل فـردي، فرهنگـی    شاملقالب نُه مقوله اصلی 
، قـانونی،  یشـناخت  بوماجتماعی، زیرساختی، طبیعی و 

ــدي طبقــه آموزشــی، نهــادي، سیاســی و اقتصــادي   بن
 هـاي  بازارچه ) تأثیر1397( بدري و همکاران .اند شده

مرز  روستایی مناطق فضایی  -سیاسی توسعه در مرزي
 نشـان  پژوهش نتایج .دباشماق مریوان را بررسی کردن

 وضـعیت  بهبـود  هـاي مـرزي در   بازارچـه  کـه  دهد می
ـ و بـه  فضـایی  - کالبـدي   شـبکه  بهبـود  نـه یزم در ژهی

 ... درو ها فروشگاه، مغازه مخابرات، شبکه ،ونقل حمل
و  دهمرده .اند داشتهدر پی   مثبتی اتتأثیر مرزي منطقه

 ییروسـتا  ینیموانع کـارآفر  یلتحل) به 1399( داورپناه
 که یدندرس یجهنت ینپرداختند و به ا در شهرستان زابل

ضـعف در شـبکه    ،تـرین موانـع بـه ترتیـب     تاثیرگذار
نظـر،   گذاري منطقه مورد بازاریابی، عدم امنیت سرمایه

دلیـل  هاي سربار به  دور بودن از مرکز توجهات، هزینه
دور بـودن از  ، بعد زیاد مسافت جهت تأمین مواد اولیه
و  هاي تولیدي بازارهاي اصلی، عدم وجود زیرساخت

 ضــعف مراکــز آموزشــی در توســعه علــم و فنــاوري
ـ ا هبود ) Movahedi and Yaghoubi-Farani )2012د. ن
ـ تجزبه  ـ وتحل هی هـاي توسـعه    موانـع و محـدودیت   لی

ایران پرداختنـد و نتیجـه   کارآفرینی زنان روستایی در 
از  فرینی عبارتترین موانع توسعه کارآ گرفتند که مهم

هاي فردي، شخصیتی و رفتاري زنان  شرایط و ویژگی
دانـش و   ،هـاي خـانوادگی   شرایط و ویژگی ،روستایی

 ،شـرایط فرهنگـی، اجتمـاعی    ،مهارت زنان روسـتایی 
و خــدمات مــورد نیــاز زنــان  دسترســی بــه امکانــات

عوامـل مـالی و    ،وامل قـانونی و حقـوقی  ع ،روستایی
عوامــل نهــادي و ســازمانی و شــرایط     ،اقتصــادي

 Heidari Sarbanجغرافیایی و عوامل محیطـی اسـت.   
) به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینـان  2015(

روستایی پرداخت و به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه     
ترین عوامـل تأثیرگـذار بـر موفقیـت کارآفرینـان       مهم
ستایی شامل شش مؤلفـه توانمندسـازي و تقویـت    رو

زیرسـاخت اقتصـادي، تقویــت زیرسـاخت قــانونی و    
ــالع ــاري  اط ــزش و تج ــت انگی ــانی، تقوی ــازي  رس س

ــت  ــازي و ظرفی ــاورزي، نهادس ــت  کش ــازي و تقوی س
مشارکت اجتماعی و تجمع روستاهاي پراکنـده اسـت   

ین شده این شش عامـل  یکه مقدار واریانس تجمعی تب
ــد 07/88 ــی درصـ ــد. مـ ) در Jayadatta )2017 باشـ

 هاي عمده و مشـکالت کـارآفرینی   چالش به پژوهشی
پرداخت و به این نتیجـه رسـید کـه     روستایی در هند

 يهـا  (مانند آب و بـرق و جـاده   یهکمبود امکانات اول
 يهـا  از جمله چـالش  ي) و مشکالت اقتصادیدسترس

hammad Mu در هند است. ییروستا ینیعمده کارآفر

al.et  )2017در منـاطق  ینی کـارآفر  ) در بررسی موانع
 یروهـاي نبه این نتیجه رسـیدند کـه    پاکستان ییروستا

ــاختار ياقتصــاد ــش  يو س ــینق ــرکوب  فراوان در س
ــاع یهســرما ــ یاجتم ــتا یو فرهنگ ــاطق روس  ییدر من

بـودن سـطح    یینامـر پـا   یـن کنند که ا یم یفاپاکستان ا
  رد. به همراه دامناطق را  یندر ا ینیکارآفر
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 روستاهاي مرزي یکی از اشکال متنوعبه هر حال، 
هـا همـواره در    پایـداري آن باشند کـه   می ها سکونتگاه

معرض تهدیدهاي گوناگونی قرار دارد. ایـن تهدیـدها   
در برگیرنده عوامل طبیعی و انسانی درون سیسـتمی و  

باشند که امنیت مرزنشینان را  مرزي سکونتگاه می برون
بـه دلیـل    هـا  سـکونتگاه ایـن   .دهد میتحت تأثیر قرار 
دور ماندن از هاي داخلی و خارجی و  تماس با محیط
و از  هاي خاصی برخوردارند از ویژگیفرایند توسعه، 
ها و امکانات رفاهی عمدتاً با مشکالت  نظر زیرساخت

 عناصـر  با توجه بـه نقـش  باشند که  می رو روبهزیادي 
ــت  ــدي و زیس ــف کالب ــارآفر  مختل ــی در ک  ینیمحیط

عناصر  هاي ناشی از این دودیتحشناخت مروستایی، 
تواند به درك و تحلیل بهتر رویکردهاي مناسب در  می

. بـا مـروري بـر    بیانجامـد  روستایی توسعه کارآفرینی
موارد مطرح در مبانی نظري و پیشینه تحقیق بـه نظـر   

رسـد کـه در ایـن تحقیـق، جهـت تحلیـل اثـرات         می
 بر کـارآفرینی  محیطی زیستهاي کالبدي و  محدودیت

هـا سـر و کـار     اي از مؤلفـه  با طیف گسترده روستایی
خواهیم داشت که با توجه به شرایط حاکم بر محدوده 

توان به نمایش  میدر قالب خاصی مورد مطالعه آنها را 
ــاي   در آورد. ــه کارکرده ــه چنانچ ــت ک ــدي نیس تردی

بـه نحـو مطلـوبی     مطـرح  کـارآفرینی هاي  محدودیت
ریزي به کار گرفتـه   ت اهداف برنامهشناسایی و در جه

شود تا نقاط روسـتایی واقـع در نـوار     شوند، سبب می
 و تحوالت اساسی به خود دیده، با توسعه مرزي تغییر

بـر ایـن اسـاس،     نقش کلیدي ایفاء نمایند. یکارآفرین
از چهـارچوب   تـر  شـفاف ي ذهنیتـی  ریـ گ شکلجهت 

ضر، مدل مفهـومی ایـن تحقیـق در    نظري پژوهش حا
  .)1 (شکل قالب نمودار خاصی ارائه گردیده است

   

  
  )هاي میدانی تحقیق مبانی نظري، پیشینه و برداشت :ترسیم شده توسط نگارندگان بر اساس( مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

  

  
  مطالعه مورد محدودهمعرفی 

ــد در شــمال اســتان سیســتان و   شهرســتان هیرمن
 بلوچستان و در شرق منطقه سیستان واقع شـده اسـت   

که از شرق و شمال با کشور افغانستان، از جنـوب بـا   
هـاي زابـل و    شهرستان زهک و از غرب با شهرسـتان 

 باشد. بخش قرقري این شهرسـتان  نیمروز همجوار می
ــن    ــمال ای ــاد در ش ــري و اکبرآب ــتان قرق ــا دو دهس ب

). این بخش داراي 2است (شکل   شهرستان واقع شده

ــتا،  94 ــانوار و  3492روس ــت   13192خ ــر جمعی نف
 ستانیس استان يزری برنامه و تیریمد سازمانباشد ( می

) که با توجه بـه گسـترش تـاالب    1397 ،بلوچستان و
و شمال غربی هاي شمال  المللی هامون در قسمت بین

این بخش، پراکنش روستاها صرفاً در نیمـه جنـوبی و   
 در تاالب نیا باشند. ی این بخش قابل مشاهده میشرق
 در دمـا  لیتعـد  و رطوبـت  شیافزا باعث یآب پر زمان

ــطح ــه س ــ منطق ــردد یم ـــام. گ ـــه دوره در اـ  ياــ
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. اشدـــب یم متفاوت کامال منطقه طیشرا یکسالــخش
 زدانهـــ یر رسوبات منطقه، بر حاکم روزه 120 يبادها

 هـــانــرودخ و هامون تاالب خشک بستر در موجود
 وجود به را يادیز غبار و گرد و کرده حمل را رمندیه
اردیبهشـت   20از ( روزه 120 يبادها وزش. آورند یم

روز بـر منطقـه    131 شهریور به مـدت تقریبـی   20تا 

 یتمـام  بـر  یاجتنـاب  رقابلیغ ریتأث) کامل داشته تسلط
ـ  یاجتماع و ياقتصاد ک،یاکولوژ يها جنبه  و هـگذاشت

 منطقـه  در یبحران یطیمح ستیز طیشرا دهیگرد باعث
و زنــدگی ســاکنین آن را ســخت و   شــده   حــاکم

ـ نادر و یلفمجان ياصغرنماید ( فرسا می طاقت  فـر،  انی
1394(.

  

 
  ) 1398(ترسیم: نگارندگان،  مطالعه موردموقعیت محدوده  -2شکل 

  
  روش تحقیق

تحلیلی است که  -از نوع توصیفیپژوهش حاضر 
در آن از روش اسنادي براي بررسـی سـوابق و تبیـین    
ــاحبه و     ــزار مص ــا اب ــی (ب ــئله و از روش پیمایش مس

ـ ن مـورد هـاي   آوري داده پرسشنامه) براي جمـع  در  ازی
است. جامعه آماري پژوهش  شده  استفادهسطح روستا 

 مـورد شامل سرپرستان خانوارهاي ساکن در محـدوده  
باشد که با توجه به تعداد خانوارهاي ساکن  می مطالعه

خانوار) و اسـتفاده از   3492( مطالعه مورددر محدوده 
براي پاسخگویی بـه  نمونه  348فرمول کوکران، تعداد 

اب محاسبه گردیـد. بـراي انتخـ    ي تحقیقها پرسشنامه
هاي تحقیق، ابتدا با توجه بـه تعـداد روسـتاهاي     نمونه

روسـتا) و اسـتفاده    94( مطالعه موردواقع در محدوده 
 بـراي روسـتا   29از فرمول کوکران و تصحیح، تعـداد  

ــه محاســبه  ــه روش  مــذکورو روســتاهاي نمون نیــز ب
 تناسـب  بـه اي انتخـاب گردیـد. سـپس     تصادفی طبقـه 

روسـتا، تعـداد   هر فراوانی تعداد خانوارهاي ساکن در 
میـل در  کتعداد پرسشـنامه الزم بـراي ت  نمونه و نهایتاً 

محاسـبه   شده است. بر این اساس،سطح روستا تعیین 
هاي تحقیـق بـر مبنـاي تعـداد سرپرسـتان       تعداد نمونه

خانوارهاي ساکن در روستاها و فرمول کوکران انجـام  
هاي تحقیـق در هـر یـک از     امهگردید و تعداد پرسشن

روستاها نیز بر مبناي فراوانی تعداد خانوارهاي سـاکن  
   .ها بوده است در آن
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  در تحقیق  توجه موردي ها شاخص -1 جدول

دود
مح

یز يها تی
 ست

  یطیمح

  آب و هوایی

بـاغی؛   هـاي زراعـی و   وزش باد بر فعالیـت  سرعتهاي ناشی از  گرما؛ محدودیت هاي ناشی از شدت زیاد محدودیت
هاي ناشی از سرعت وزش باد بر فعالیت  هاي دامداري؛ محدودیت وزش باد بر فعالیت هاي ناشی از سرعت محدودیت

بـر   گردوغبارهاي  هاي دامداري؛ اختالل ناشی از طوفان غبار بر فعالیت هاي گرد و ؛ اختالل ناشی از طوفانداران گلخانه
؛ اثـرات منفـی ناشـی از وزش    وکـار  کسبهاي  بر فعالیت گردوغبارهاي  ؛ اختالل ناشی از طوفانونقل حملهاي  فعالیت

 بـر  (گاوکش) زمستانه رات منفی ناشی از وزش بادهاي سردهاي دامداري؛ اث فعالیت بر (گاوکش) بادهاي سرد زمستانه
 يهـا  تیبر فعالها؛ تاثیر نوسانات شدید دمایی  گلخانه يها تیبر فعالنوسانات شدید دمایی  ریتأثهاي کشاورزي؛  فعالیت

  هاي کشاورزي. فعالیت پرورش آبزیان؛ تاثیر نوسانات شدید دمایی بر طیور و پرورش دام و

  منابع آب

دسترسـی بـه آب    ؛ محـدودیت دسترسـی بـه آب تـاالب هـامون؛     هـا  و کانـال ها  محدودیت دسترسی به آب رودخانه
بـر  ؛ تـاثیر کـاهش یـا توقـف آب رودخانـه هیرمنـد       برداشت قابلها)؛ کیفیت منابع آب زیرسطحی  (چاهک زیرسطحی

 معیشتی روسـتاییان  يها تیبر فعال(زراعت)؛ تاثیر کاهش یا توقف آب رودخانه هیرمند  معیشتی روستاییان يها تیفعال

روسـتاییان (باغـداري)؛ تـاثیر کـاهش یـا      هاي معیشتی  فعالیت (دامداري)؛ تاثیر کاهش یا توقف آب رودخانه هیرمند بر
هـاي   فعالیـت  آبی تـاالب هـامون بـر    ها)؛ تاثیر بی (گلخانه هاي معیشتی روستاییان فعالیت توقف آب رودخانه هیرمند بر

(پرورش گـاو سیسـتانی)؛ تـاثیر     هاي معیشتی وابسته به آن فعالیت آبی تاالب هامون بر پرده بافی؛ تاثیر بی حصیربافی و
 آبـی تـاالب هـامون بـر     هـاي دامـداري)؛ تـاثیر بـی     (فعالیـت  هاي معیشتی وابسته بـه آن  فعالیت تاالب هامون برآبی  بی

  هاي کشاورزي). (فعالیت هاي معیشتی وابسته به آن فعالیت

  منابع خاك

(باغـداري)؛ تـاثیر    هـاي معیشـتی   هاي روان بر فعالیت (زراعت)؛ تاثیر ماسه هاي معیشتی هاي روان بر فعالیت تاثیر ماسه
(پرورش آبزیـان)؛ تـاثیر    هاي معیشتی هاي روان بر فعالیت (دامداري)؛ تاثیر ماسه هاي معیشتی هاي روان بر فعالیت ماسه
هـاي   ها)؛ میزان حاصلخیزي اراضی روستا؛ فراوانی اراضـی داراي ماسـه   (گلخانه هاي معیشتی هاي روان بر فعالیت ماسه

  هاي معیشتی خانوار. ثر در فعالیتؤزیربنایی م ساتیتأسهاي روان بر  روان؛ تاثیر ماسه

  پوشش گیاهی
وابسته  یدست عیصناهاي  اثرات منفی خشکسالی بر پوشش گیاهی روستا؛ تاثیر نابودي نیزارهاي تاالب هامون بر فعالیت

در چـراي دام؛   اسـتفاده  مـورد هـاي ناشـی از تخریـب پوشـش گیـاهی       پرده بـافی)؛ محـدودیت   و یربافیحص( به آن
  هاي کشاورزي وابسته به آب ورودي هیرمند بر تامین علوفه دام. هاي ناشی از کاهش فعالیت محدودیت

دود
مح

 يها تی
دي

کالب
  

  دیوار مرزي

اي؛  هاي گلخانـه  هاي ناشی از دیوار مرزي بر فعالیت هاي ناشی از دیوار مرزي بر مبادالت مرزي؛ محدودیت محدودیت
هاي ناشـی از دیـوار مـرزي در دسترسـی بـه       هاي دامداري؛ محدودیت هاي ناشی از دیوار مرزي بر فعالیت محدودیت

هاي ناشی از ایجاد دیوار مرزي در دسترسی به  هاي مرزي؛ محدودیت اراضی مرتعی آن سوي مرز؛ دسترسی به بازارچه
؛ شـده  هیـ تخلهاي ناشی از ایجـاد دیـوار مـرزي بـر فراوانـی مسـاکن روسـتایی         هیرمند؛ محدودیت رودخانهمنابع آب 
  هاي تجاري و مبادالت مرزي خانوارهاي روستا. هاي ناشی از ایجاد دیوار مرزي بر فعالیت محدودیت

  امکانات زیربنایی

و (انهار  زیربنایی ساتیتأسهاي روان بر  روستاها، اثرات تخریبی ماسه در سطحعمومی  ونقل حملدسترسی به امکانات 
هـاي شـهري جهـت فـروش محصـوالت؛      ی به بازارها)؛ دسترس گلخانه فضاهاي معیشتی، ها، جاده آبرسانی، يها کانال

هاي تولیدي؛ وضعیت دسترسی به خدمات اینترنتی؛ فرسـودگی تجهیـزات و تاسیسـات     ها و تشکل دسترسی به تعاونی
  روستایی.

  فضاهاي معیشتی
 هـا،  گلخانـه  ،یدسـت  عیصـنا هاي تولید  کارگاه ها، مرغداري ،گاوداري (دامداري، فضاهاي معیشتی محدودیت در وسعت

 مسکونی؛ امکـان اسـتفاده از   هاي تولید مصالح ساختمانی)؛ کیفیت فضاهاي معیشتی؛ تفکیک فضاهاي معیشتی و کارگاه
  مسکونی. فضاي دستی در هاي تولیدي؛ امکان توسعه صنایع فضاهاي مسکونی براي فعالیت

 ارتباطی و يها راه

  شبکه معابر
هاي اصـلی؛ امکـان    روستاها از جاده دور بودنروستایی؛ محدودیت ناشی از  بودن معابر عرض کم محدودیت ناشی از

  ؛ میزان دسترسی به شهرهاي پیرامونی.ییمعابر روستانقلیه در  طیوساتردد 
ـ نادر و یلفمجان ياصغر ؛1395اصغري لفمجانی و فرهمند، ؛ 1398، هاي میدانی نویسندگان برداشتمنبع:  ؛ 1396همکـاران،   پسـیان و  بـارانی ؛ 1394 فـر،  انی

 ،کشـاورز ؛ 1393 همکـاران،  و دیري معصـوم ؛ ق1396 همکاران، وشاطریان ؛ 1400 ی،براتیدیان و رش ؛1399 ،داورپناهو دهمرده ؛ 1396فالحی،  نیا و حسینی
   Farani, 2012-Yaghoubi andMovahedi ؛Iskandarini, 2014؛ Heidari Sarban, 2015  ؛1394همکاران،  و یاسوري ؛1398همکاران،  و تمري محمدي؛ 1397
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ها در روستاهاي نمونه نیز  دهندگان پرسشنامه پاسخ
خبرگان محلـی  افراد کارآفرین و با اولویت قرار گرفتن 

دهیاران، اعضاي شوراي اسالمی روستا و ریش (شامل 
سفیدان روستا) تعیین و در مراتب بعدي (در صـورت  
عدم وجود دهیاري و شوراي اسالمی روستا) با کمک 

  سرپرستان خانوارهاي ساکن تکمیل گردیده است.
و تحقیقـات  پـژوهش  با توجه به نو بودن موضوع 

ابعـاد   ،در این تحقیق ابتدا ،مورد آناندك در کشور در 
هاي کالبدي  هاي جهانی حاکم بر محدودیت شاخص و

کارآفرینی، انتخاب و در مرحله بعـد،   یطیمح ستیو ز
 با ابتدا در این راستا،. گردیدها  سازي آن اقدام به بومی

انجام شده پیرامون عوامل  مطالعات بر واکاوي انتقادي
و عوامل کالبدي و زیست محیطـی   مؤثر بر کارآفرینی

ــؤثر  ــطح  م ــارآفرینی در س ــتغال و ک ــت، اش در معیش
 شـدند. سـپس   اولیـه فهرسـت   هاي روستاها، شاخص

کالبدي و زیست محیطی قابل توجـه در   هاي شاخص
 بـه  غربـال و  آفرینیهاي کار بروز و تشدید محدودیت

 بـا انجـام   شـدند. در نهایـت   محـدود  اصلی شاخص
 از اي سـه مرحلـه   نظرخـواهی  و پیمایشـی  مطالعـات 

 از نفر 12 بر اساس نظرات متخصصان امر، و خبرگان
تجربـه   داراي مدیران و پژوهشگران دانشگاه یا اساتید

مناسـب و   يهـا  شاخصاي از  مجموعه الزم، دانش و
هاي سـازگار و منطبـق بـا شـرایط روسـتا     (بومی شده 

   .)1 (جدول گردید محدوده مورد مطالعه) تهیه
از طرف دیگـر، در بررسـی روایـی پرسشـنامه از     

  اسـتفاده نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسـان ذیـربط   
است. بدین منظور پرسشـنامه بعـد از تـدوین در     شده

آوري  نظران قرار گرفت و پس از جمـع  اختیار صاحب
هـا اصـالحات الزم انجـام گردیـده اسـت.       نظرات آن

ضریب آلفـاي  همچنین پایایی ابزار پژوهش، از طریق 
است که این ضـریب   قرارگرفته یبررس موردکرونباخ 

بـوده   817/0بـاالتر از   مطالعـه  مـورد در ابعاد مختلف 
است و بدین ترتیب پایایی ابزار پژوهش مـورد تأییـد   

ــه ــین  قرارگرفتـ ــت. همچنـ ــین وزن اسـ ــراي تعیـ بـ
 Expert Choiceافــزار  هــاي تحقیــق از نــرم شــاخص

اهمیـت   يدو دوبـه است که در آن مقایسۀ  شده استفاده
  باشد.  پذیر می نسبی متغیرها امکان

ار هاي آمـ  ها با استفاده از روش داده لیوتحل هیتجز
ضـریب تغییـرات) و    ،توصیفی (مثل فراوانی، میانگین

 )هاي آمار استنباطی (در قالـب آزمـون فریـدمن    روش
ده است. در ایـن راسـتا، بـراي تعیـین سـطح      شانجام 

محیطـی در سـطح    هـاي کالبـدي و زیسـت    محدودیت
ایـن   اسـت.  شـده   استفاده ARASروستاها از تکنیک 
ــال   ــک در س ــه 2010تکنی ــ ب ــاکاس و  لهیوس زاوادس

قیـداري و   اسـت (سجاسـی   شـده  شنهادیپ 1تورسکیس
  ).1397محمودي، 

ــیدر تع هــاي کالبــدي و   ســطح محــدودیت  نی
مراحل مختلفی  مطالعه موردمحیطی روستاهاي  زیست

بوده است. در گام نخست مدل، مـاتریس   توجه مورد
ــمیم ــري  تص ــکگی ــده لیتش ــام دوم، ش ــت و در گ  اس

گیري بـا روش خطـی    سازي ماتریس تصمیم اسیمق یب
سازي مطـابق   نرمال صورت گرفته است. در این راستا،

  ).1 روش خطی انجام گردیده است (رابطه
  ∑ =nij                                       )1(رابطه 

انـد، ابتـدا    ها از نوع منفی بـوده  در مواردي که شاخص
روش خطـی  بـا  ها معکوس و سـپس   مقادیر شاخص

  ).2اند (رابطه  نرمال شده

  =nij= ∑ ;  xij                     )2(رابطه 

  مـاتریس ) بـه  Nمقیـاس (  در گام سـوم، مـاتریس بـی   
) تبدیل گردیـد. بـراي بـه دسـت     V( مقیاس موزن بی

ــی  ــاتریس ب ــتی اوزان   آوردن م ــوزون بایس ــاس م مقی
هـا بایـد    ها را داشت و مجموع اوزان شاخص شاخص

  ).3برابر یک باشد (رابطه 
∑                              )     3(رابطه  푤 = 1        

                                                             
1.Zavadskas & Turskis 
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شده ضـرب   مقیاس اوزان محاسبه شده در ماتریس بی
مقیاس شده  شود که ماتریس حاصل را ماتریس بی می

  ).4 (رابطه نامند ) میVموزون (
  V= Nij×Wj                                        )4(رابطه 

در گام چهارم نیز میزان مطلوبیت هر گزینـه محاسـبه   
  ).5گردد (رابطه  می

∑ = Si                                )5(رابطه  푉  
هـر شـاخص برابـر     Vij در این حالت، مجموع مقادیر

بزرگتـري   Si شود و بهترین گزینه آن است که یک می
هـاي   محـدودیت شـدت  دارد. همچنین در نهایت باید 

ــت ــدي و زیس ــی کالب ــردد.  محیط ــبه گ ــدت محاس ش
شود  می شده  دادهنشان  Ki و Ai روستاها با  محدودیت

 Zavadskas and( باشد می محاسبه  قابل 6که با رابطه 

Turskis, 2010.(  در چنین حالتی، مقدارKi   و  0بـین
شــدت اســت و هــر چــه بــه یــک نزدیکتــر باشــد  1

  .خواهد بود محدودیت بیشتر

   = Ki                                   )       6(رابطه 
هـاي فضـایی و نمـایش     بـراي تحلیـل   در نهایت

محیطـی   هـاي کالبـدي و زیسـت    محـدودیت وضعیت 
و بـراي    ArcGISافـزار  از نرم مطالعه موردروستاهاي 

  است. شده  استفاده SPSS افزار هاي آماري از نرم تحلیل
  

  ي پژوهشها یافته
ها  هاي فردي پاسخگویان پرسشنامه بررسی ویژگی

هـا را مـردان و    درصـد از آن  7/72دهـد کـه    نشان می
دهنـد. از نظـر    ها را زنان تشکیل می درصد از آن 3/27

درصد از پاسخگویان را گروه سنی کمتـر   2/13سنی، 
 44تا  25ها را گروه سنی  درصد از آن 52سال،  25از 

سال و سایر  64تا  45درصد را گروه سنی  7/30سال، 
دهنـد.   ل تشـکیل مـی  سا 64افراد را گروه سنی باالي 

درصـد از پاسـخگویان را    3/8همچنین از نظر شغلی، 
درصد را شاغلین بخش کشـاورزي،   5/38افراد بیکار، 

درصـد   4/3درصد را شاغلین بخـش دامـداري،    3/33
کارمند و سایر پاسخگویان نیز داراي شـغل آزاد   ها آن

درصـد از   2/7اند. از نظر سـطح تحصـیالت نیـز     بوده
هـا   درصـد از آن  7/14سـواد،   افراد بـی  پاسخگویان را

هـا سـیکل یـا     درصد از آن 6/21داراي سواد ابتدایی، 
هـا داراي مـدرك دیـپلم و     درصد از آن 30راهنمایی، 

  اند. ، لیسانس یا باالتر بودهپلمید فوقسایر افراد نیز 
 هـاي  از طرف دیگـر، بررسـی وضـعیت شـاخص    

در  بـر کـارآفرینی   رگـذار یتأثهاي کالبـدي   محدودیت
ــتاهاي  ــوردروس ــه م ــه   مطالع ــت ک ــاکی از آن اس ح

هـاي ناشـی از دیـوار مـرزي بـر مبـادالت        محدودیت
هــاي موجـــود در اســـتفاده از   مــرزي، محـــدودیت 

هاي شغلی قانونمند مرتبط با مرز و محدودیت  فرصت
ــاونی  ــه تع ــی ب ــا دسترس ــه يه ــدي ب ــا  تولی ــب ب ترتی

بـه   ، باالترین رتبه را01/4و  03/4، 24/4هاي  میانگین
  .)2 (جدول دهند خود اختصاص می

ها  همچنین نتایج حاصل از مقایسه زوجی شاخص
ــت ــی شــدت      و اولوی ــراي بررس ــدي معیارهــا ب بن

بـر کـارآفرینی در    رگـذار یکالبـدي تأث  يها تیمحدود
مطالعـه بیـانگر آن اسـت کـه از بـین       روستاهاي مورد

هاي ناشی  توجه، محدودیت هاي کلیدي مورد شاخص
هـاي   مرزي بـر مبـادالت مـرزي، محـدودیت    از دیوار 

هاي دامـداري و   ناشی از دیوار مرزي بر رونق فعالیت
ترتیب بـا   هاي مرزي به محدودیت دسترسی به بازارچه

هــاي  بیشــترین وزن 129/0و 142/0، 444/0ضــرایب 
دهند  حاصل از مقایسه زوجی را به خود اختصاص می

  ).3(شکل 
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   مطالعه موردخانوارهاي هاي کالبدي تاثیرگذار بر کارآفرینی  محدودیتدر بررسی  تحقیق هاي وضعیت شاخص -2 جدول

  ها شاخص

  نیادرصد فراو

گین
میان

عیار  
ف م

حرا
ان

ات  
ییر

 تغ
یب

ضر
 کم  

لی
خی

  

سط  کم
متو

  

زیاد  زیاد
ی 

خیل
  

  273/0  159/1  24/4  58  7/25  6  4/3  9/6  دیوار مرزي بر مبادالت مرزيهاي ناشی از  محدودیت
  376/0  477/1  92/3  9/54  8/17  9/6  5/5  9/14  هاي دامداري هاي ناشی از دیوار مرزي بر رونق فعالیت محدودیت

 يسـو  آندر  اسـتفاده  قابلدیوار مرزي در دسترسی به اراضی  يها تیدمحدو
  709/0  654/1  33/2  21  8  3/8  3/8  4/54  مرز

  430/0  486/1  45/3  2/34  7/20  1/20  7/5  3/19  هاي مرزي  محدودیت دسترسی به بازارچه
 هیتخلهاي ناشی از ایجاد دیوار مرزي بر فراوانی مساکن روستایی  دیتمحدو

  366/0  450/1  96/3  7/55  5/17  8/7  9/4  1/14  شده 

  355/0  078/1  03/3  3/71  2/13  9/6  3/4  3/4  عمومی در سطح روستاها ونقل حملمحدودیت دسترسی به امکانات 
  308/0  237/1  01/4  2/47  7/26  6/12  7/5  8/7  ها تولیدي دیت دسترسی به تعاونیمحدو

  398/0  425/1  58/3  6/37  7/20  8/17  1/10  8/13  محدودیت دسترسی به خدمات اینترنتی
  467/0  401/1  00/3  21  9/14  6/27  4/16  1/20  روستایی ساتیتأسدگی تجهیزات و فرسو

  408/0  425/1  49/3  9/33  8/21  7/18  9/10  7/14  محدودیت دسترسی روستاها به شهر و بازار فروش جهت عرضه محصوالت
  363/0  362/1  75/3  1/41  7/22  8/17  6/6  8/11  فضاهاي معیشتی وسعت

  409/0  403/1  43/3  6/31  7/18  3/25  5/9  9/14  کیفیت فضاهاي معیشتی
  447/0  284/1  87/2  5/13  1/16  9/33  7/16  8/19  هاي تولیدي ن استفاده از فضاهاي مسکونی براي فعالیتامکا

  555/0  628/1  93/2  2/27  7/14  5/13  4/12  2/32  هاي اصلی محدودیت ناشی از دور بودن روستاها از جاده
  420/0  420/1  38/3  5/28  7/24  1/20  3/10  4/16  نقلیه در معابر روستایی طیوسان تردد امکا

  327/0  318/1  03/4  3/54  19  5/11  3/6  9/8  هاي شغلی قانونمند مرتبط با مرز هاي موجود در استفاده از فرصت محدودیت

  

  
  هاي کالبدي تاثیرگذار بر کارآفرینی در بررسی محدودیت تحقیقهاي  شاخصهاي حاصل از مقایسه زوجی  وزن -3شکل 

  
با توجـه بـه نتـایج حاصـل از بررسـی وضـعیت       

هـاي حاصـل از مقایسـه     هـاي کالبـدي، وزن   شاخص
در بررسـی   ARASو نتـایج مـدل   هـا   شاخصزوجی 

، کارآفرینیي کالبدي تاثیرگذار بر ها شدت محدودیت

زمان  ی، مالنور محمد و علیخانروستاهاي عبداهللا باران
داراي  839/0و  912/0، 978/0هـاي  Kiترتیـب بـا    بـه 

 باشـند (جـدول   باالترین شدت محدودیت کالبدي می
3.(  
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 مـورد همچنین نتایج بررسی فراوانـی روسـتاهاي   
 رگـذار یتأثبه تفکیک شدت محدودیت کالبدي  مطالعه

ــه     ــت ک ــد آن اس ــارآفرینی مؤی ــر ک ــد از  52ب درص
زیاد   دودیتـداراي شدت مح مطالعه موردروستاهاي 

باشند. بررسی چگونگی پراکنش ایـن   یا بسیار زیاد می
دهد که روستاهاي فـوق   گروه از روستاها نیز نشان می

 مطالعـه  مـورد هاي شـمالی محـدوده    عمدتاً در بخش
گرفتن در جوار دیـوار  ). قرار 4 (شکل اند شده  پراکنده

مرزي، عدم برخورداري از امکانات زیربنایی مناسـب،  
هـاي غالـب    هاي ارتباطی اصلی از ویژگی دوري از راه

  باشد.  این گروه از روستاها می

  

  
  بر کارآفرینیهاي کالبدي تاثیرگذار  مطالعه به تفکیک شدت محدودیت پراکنش روستاهاي مورد -4شکل 

  
 هـاي  از طرف دیگـر، بررسـی وضـعیت شـاخص    

محیطی تاثیرگذار بر کـارآفرینی   هاي زیست محدودیت
دهد که تاثیر کـاهش   مطالعه نشان می خانوارهاي مورد

یا توقف آب ورودي رودخانه هیرمند از افغانستان بـر  
روسـتاییان،  هاي معیشـتی زراعـت و دامـداري     فعالیت

محــدودیت اســتفاده از آب زیرســطحی (چاهــک) در 
المللی هـامون   آبی تاالب بین سطح روستاها و تاثیر بی

ترتیـب بـا    هـاي معیشـتی وابسـته بـه آن بـه      بر فعالیت
  ، باالترین رتبه را به36/4و  42/4، 52/4هاي  میانگین

  ).4 دهند (جدول خود اختصاص می
هــا و  شــاخصنتــایج حاصــل از مقایســه زوجــی 

  تیبندي معیارها براي بررسـی سـطح محـدود    اولویت
هـاي   بیانگر آن است که از بین شاخص یطیمح ستیز

توجه، محدودیت دسترسی به منـابع آب   کلیدي مورد
سطحی، تاثیر کاهش یا توقـف آب ورودي رودخانـه   

هاي معیشتی زراعـت و   هیرمند از افغانستان بر فعالیت
هـاي کشـاورزي    ش فعالیـت دامداري روستاییان و کاه

وابسته به آب ورودي هیرمند بـه ترتیـب بـا ضـرایب     
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بیشترین و فراوانـی اراضـی    101/0و  173/0، 489/0
ــه ــتفاده از آب   داراي ماس ــدودیت اس ــاي روان، مح ه

هـاي   ها) و اختالل ناشی از طوفان (چاهک زیرسطحی
هاي دامداري به ترتیب با ضرایب  گردوغبار بر فعالیت

هاي حاصـل از   کمترین وزن 007/0و  006/0، 003/0
 يهـا  تیهـاي محـدود   مقایسه زوجی را بین شـاخص 

  ).5 دهند (شکل محیطی به خود اختصاص می زیست
  

  

  هاي کالبدي تاثیرگذار بر کارآفرینی روستاها در بررسی شدت محدودیت ARASنتیجه نهایی مدل  -3 جدول
  Si  Ki  روستا  Si  Ki  روستا
  765/0  494/0  برج یوسف  201/0  130/0  گمشاد
  676/0  437/0  خمک  248/0  160/0  مالعلی
  516/0  334/0  لنگر بارانی  335/0  216/0  مالدادي

  978/0  632/0  عبداهللا بارانی  282/0  182/0  اربابی (تخت عدالت)
  731/0  472/0  دولت آباد  259/0  167/0  تپه کنیز
  707/0  457/0  میرشکار  420/0  271/0  کندیکه
  615/0  397/0  اکبرآباد  424/0  274/0  دهمرده

  796/0  514/0  محمدحسین بارانی  308/0  199/0  جمال آباد
  435/0  281/0  پکیرمحمود  279/0  180/0  کانال

  276/0  178/0  ده دراز  746/0  480/0  ده نور محمدخان
  415/0  268/0  شندك  714/0  461/0  کتمک

  676/0  437/0  خاکسفیدي  675/0  436/0  برج میرگل
  912/0  589/0  مالنور محمد  839/0  542/0  علیخان زمان

  833/0  538/0  داشک  775/0  501/0  ده بزي
  572/0  369/0  میانگین  752/0  486/0  پلگی

  649/0ایده آل: 
  

  
  بر کارآفرینی محیطی تاثیرگذار هاي زیست هاي مرتبط با محدودیت هاي حاصل از مقایسه زوجی شاخص وزن -5 شکل
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  مطالعه موردخانوارهاي تاثیرگذار بر کارآفرینی  یطیمح ستیزهاي  محدودیت مربوط به هاي وضعیت شاخص -4جدول 

  ها شاخص

  نیادرصد فراو

گین
میان

عیار  
ف م

حرا
ان

ات  
ییر

 تغ
یب

ضر
 کم  

لی
خی

  

سط  کم
متو

  

زیاد  زیاد
ی 

خیل
  

هــاي  بــر فعالیــت گردوغبــارهــاي  طوفــاناخـتالل ناشــی از  
  276/0  185/1  28/4  9/63  8/17  6/6  7/5  6  وکار کسب

ــه ــأثیر ماس ــؤثر در    ت ــایی م ــات زیربن ــر تاسیس ــاي روان ب ه
  هاي معیشتی فعالیت

3/8  7/3  3/4  23  7/60  24/4  223/1  288/0  

  276/0  191/1  30/4  5/63  21  2/5  3/2  8  محدودیت دسترسی به منابع آب سطحی
هـاي معیشـتی    المللی هامون بر فعالیت آبی تاالب بین تاثیر بی

  265/0  159/1  36/4  2/67  4/18  5/5  1/1  8/7  وابسته به آن

ــد از    ــه هیرمن ــف آب ورودي رودخان ــا توق ــاهش ی ــاثیر ک ت
ــت ــر فعالی ــداري   افغانســتان ب هــاي معیشــتی زراعــت و دام

  روستاییان
9/4  6/2  4/3  8/13  3/75  52/4  031/1  228/0  

هـاي   هاي ناشی از سرعت وزش بـاد بـر فعالیـت    محدودیت
  313/0  246/1  97/3  7/43  33  8/9  4  5/9  زراعی و باغی

  282/0  181/1  18/4  3/56  6/23  6/8  2/5  3/6  هاي دامداري بر فعالیت گردوغبارهاي  اختالل ناشی از طوفان
  377/0  435/1  80/3  8/44  6/25  1/10  3/4  2/15  هاي معیشتی هاي روان بر فعالیت تاثیر ماسه

  547/0  533/1  80/2  9/17  1/22  1/16  3/10  6/33  هاي روان در سطح روستا فراوانی اراضی داراي ماسه
  428/0  490/1  48/3  5/37  4/16  3/19  8/9  17  محدودیت دسترسی به پوشش گیاهی تاالب هامون

  390/0  378/1  53/3  9/31  1/26  3/19  9/8  8/13  محدودیت دسترسی به اراضی مرتعی
هاي کشاورزي وابسته  هاي ناشی از کاهش فعالیت محدودیت

  335/0  364/1  07/4  58  1/18  9/6  3/6  7/10  به آب ورودي هیرمند در تامین علوفه مورد نیاز دام

محدودیت اسـتفاده از آب زیرسـطحی (چاهـک) در سـطح     
  روستاها

3/6  4  6/4  5/11  6/73  42/4  157/1  261/0  

  

با توجـه بـه نتـایج حاصـل از بررسـی وضـعیت       
ــاخص ــا، وزن ش ــی   ه ــه زوج ــل از مقایس ــاي حاص ه
بررسـی شـدت    در ARAS و نتـایج مـدل  هـا   شاخص
، مطالعـه  مـورد محیطـی روسـتاهاي    زیست   تیمحدود

روستاهاي بـرج یوسـف، ده نـور محمـدخان و بـرج      
 565/0و  604/0، 829/0هـاي  Kiمیرگل به ترتیب با 

محیطــی  زیســت  داراي بیشــترین شــدت محــدودیت
  ). 5 باشند (جدول می

 همچنین نتایج بررسی فراوانـی روسـتاهاي مـورد   
محیطـی   مطالعه به تفکیک شـدت محـدودیت زیسـت   

درصد از  72تاثیرگذار بر کارآفرینی مؤید آن است که 
 ،مطالعه داراي شدت محدودیت زیـاد  روستاهاي مورد

باشـند. بررسـی چگـونگی     نسبتاً زیاد می یابسیار زیاد 
دهـد کـه    پراکنش این گروه از روستاها نیز نشـان مـی  

مختلـف   طروستاهاي فوق بدون نظم خاصـی در نقـا  
). 6 انـد (شـکل   شـده   مطالعـه پراکنـده   محدوده مـورد 

وجـود  تاالب خشـکیده هـامون،   روستاها با  تمجاور
ن و عـدم وجـود   هـاي روا  در مسیر حرکت ماسه ها آن

هاي غالب این گـروه   پوشش گیاهی مناسب از ویژگی
  باشد.  از روستاها می
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  محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی روستاها هاي زیست در بررسی شدت محدودیت ARASنتیجه نهایی مدل  -5جدول 
  Si  Ki  روستا  Si  Ki  روستا
  829/0  488/0  یوسفبرج   267/0  157/0  گمشاد
  327/0  193/0  خمک  305/0  179/0  مالعلی
  440/0  259/0  لنگر بارانی  501/0  295/0  مالدادي

  343/0  202/0  عبداهللا بارانی  348/0  205/0  اربابی (تخت عدالت)
  256/0  151/0  دولت آباد  262/0  154/0  تپه کنیز
  472/0  278/0  میرشکار  292/0  172/0  کندیکه
  435/0  256/0  اکبرآباد  410/0  241/0  دهمرده

  480/0  282/0  محمدحسین بارانی  323/0  190/0  جمال آباد
  189/0  111/0  پکیرمحمود  269/0  158/0  کانال

  225/0  132/0  ده دراز  604/0  356/0  ده نور محمدخان
  390/0  230/0  شندك  381/0  224/0  کتمک

  351/0  207/0  خاکسفیدي  565/0  332/0  برج میرگل
  373/0  219/0  مالنور محمد  377/0  222/0  زمانعلیخان 

  193/0  114/0  داشک  303/0  178/0  ده بزي
  361/0  223/0  میانگین  320/0  188/0  پلگی

  588/0ایده آل: 
  

  

  
  بر کارآفرینی رگذاریتأث یطیمح ستیزهاي  به تفکیک شدت محدودیت مطالعه موردپراکنش روستاهاي  -6شکل 
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از طرف دیگر، نتایج آزمـون فریـدمن در مقایسـه    
هـاي مختلـف    هاي مطرح در مؤلفـه  شدت محدودیت

کالبدي تاثیرگذار بر کارآفرینی خانوارهـاي روسـتایی   
توجه به مجذور کـاي  دهد که با  نشان می مطالعه مورد

برابـر بـا صـفر، در سـطح      P-Value و مقدار 07/941
درصـد، اخـتالف معنـاداري بـین شـدت       99اطمینان 

ــه محــدودیت هــاي مختلــف  هــاي تأثیرگــذار در مؤلف
ین آزمون نیـز حـاکی   کالبدي وجود دارد. نتایج دیگر ا

هاي مختلف کالبدي،  از میان محدودیتاز آن است که 
جـود دیـوار مـرزي بـا میـانگین      محدودیت ناشی از و

روسـتایی  داراي بیشترین تـأثیر در کـارآفرینی    487/0
  ). 6 د (جدولباش می

  

  
  مطالعه موردهاي مختلف کالبدي تاثیرگذار بر کارآفرینی خانوارهاي  نتایج آمار توصیفی وضعیت محدودیت -6 جدول

  حد باال  پایینحد   انحراف معیار  میانگین  بعد
  685/0  012/0  192/0  487/0  محدودیت ناشی از وجود دیوار مرزي 

  096/0  001/0  018/0  058/0  محدودیت امکانات زیر بنایی
  030/0  000/0  008/0  012/0  محدودیت فضاي معیشتی 

  009/0  000/0  003/0  004/0  هاي ارتباطی محدودیت ناشی از وضعیت راه
  

  
همچنین نتایج آزمون فریـدمن در مقایسـه شـدت    

ــدودیت ــه   مح ــرح در مؤلف ــاي مط ــف   ه ــاي مختل ه
محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی روستایی نشـان   زیست

و مقـدار   10/934دهد که با توجه به مجذور کـاي   می
P-Value  درصـد،   99برابر با صفر، در سطح اطمینان

هاي تأثیرگذار  اختالف معناداري بین شدت محدودیت

وجود دارد. نتایج  یطیمح ستیزهاي مختلف  در مؤلفه
دیگر این آزمون نیز حـاکی از آن اسـت کـه از میـان     

 تیمحـدود ، یطـ یمح سـت یزهاي مختلـف   محدودیت
بـه خـود    باالترین رتبه را 393/0منابع آب با میانگین 

  ). 7 دهد (جدول اختصاص می

  
  مطالعه موردمحیطی خانوارهاي  هاي مختلف زیست نتایج آمار توصیفی وضعیت محدودیت -7 جدول

  حد باال  حد پایین  انحراف معیار  میانگین  بعد
  021/0  000/0  005/0  016/0   وهوا آبمحدودیت ناشی از 

  688/0  019/0  187/0  393/0  محدودیت ناشی از وضعیت منابع آب
  044/0  003/0  009/0  036/0  هاي خاك محدودیت

  152/0  000/0  035/0  096/0  محدودیت ناشی از وضعیت پوشش گیاهی

  
  و پیشنهادها يریگ جهینت

وضـــعیت تحلیـــل نتـــایج حاصـــل از بررســـی 
کارآفرینی در  یطیمح ستیزهاي کالبدي و  محدودیت
مؤیـد آن   بخش قرقري شهرسـتان هیرمنـد  روستاهاي 

عدم دسترسی به منابع  ،محیطی است که در بعد زیست
داراي دیـوار مـرزي   نیز و در بعد کالبدي آب سطحی 

ــدودیت  ــترین مح ــیبیش ــد م ــاس،   .باش ــن اس ــر ای ب

ب سـطحی بـا کــاهش آورد   هـاي منــابع آ  محـدودیت 
رودخانه هیرمند از افغانستان و عوامل فرامرزي مرتبط 

که با رویکردهاي امنیتـی  نیز (ایجاد دیوار مرزي  ،بوده
 قابل توجهی  و در محدوده سرزمینی ایران و در فاصله

منشـأ  ، قطعـاً  )شـده  جـاد یاایـران و افغانسـتان   از مرز 
ــته،  ــی داشـ ــهداخلـ ــور بـ ــدید  طـ ــان در تشـ همزمـ
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 مطالعـه  مورددر روستاهاي  ینیکارآفر يها تیمحدود
  .باشند میمؤثر 

پژوهش میرلطفی  هاي یافتهنتایج پژوهش حاضر با 
 احداث دیوار مرزي از نظر اثرات )1393و همکاران (

مبادالت کاهش و  هاي زراعی و دامی بر کاهش فعالیت
 پژوهشهاي  یافته و ساکنان روستاهاي پیرامونی مرزي

از نظـر اثـرات   ) 1395( فرهمنـد  واصغري لفمجـانی  
هـاي   محـدودیت  بـر تشـدید  خدمات زیربنـایی   ضف

هـم   هاي معیشـتی  و اثرات منفی آن بر فعالیت کالبدي
با نتایج پـژوهش   این تحقیقنتایج  . همچنینسو است

ــارانی ــرات ) 1396( و همکــاران پســیان ب ــورد اث در م
پیرامـونی،   نـواحی  خشک شـدن دریاچـه ارومیـه بـر    

و تشـدید محـدودیت در    خـاك  حاصـلخیزي  کاهش
  . باشد میهم سو هاي معیشتی و کارآفرینی  فعالیت

بـراي کـاهش    ،پژوهشبر اساس نتایج  حال، هر  به
محیطی کارآفرینی در  هاي کالبدي و زیست محدودیت

ــتان هیرمنـــد، بخـــش قرقـــري روســـتاهاي  شهرسـ
  نمود: توان مطرح می پیشنهادهاي ذیل را می

 ،فریـدمن آزمـون  بر اساس نتایج  اینکه به با توجه -
  تیمحـدود ر ایجاد دیوار مرزي بیشترین تاثیر را د

بـه   عنایـت بـا   بایسـتی  ،کالبدي کارآفرینی داشـته 
مرز  با محدوده مورد مطالعهروستاهاي همجواري 

 ماننــد ایجــاد یهــای زمینــه در ،افغانســتان ایــران و
تجـارت  هـاي مـرزي بـراي     ها و بازارچـه  گذرگاه

ــا  ــرز  قانونمنــد ســاکنین روســتاهاي همجــوار ب م
  .گرددمتناسب انجام  اتاقدام

 پژوهشآمار توصیفی و استنباطی  جیبا توجه به نتا -
مبنی بـر تـأثیر کـاهش آورد رودخانـه هیرمنـد از      

در  ینیکــارآفر  افغانســتان بــر تشــدید محــدودیت
پیگیـري  گـردد کـه    مـی پیشـنهاد  ، سطح روسـتاها 

با کمک ( سیستان از طریق دیپلماسیآبه منطقه  حق
ــه،  ــور خارج ــرو وزارت ام ــازمان  و وزارت نی س

تالش براي اجرایی شدن  و )ستیز طیحفاظت مح

 افغانسـتان،  کمیته مشترك میان ایران وتصمیمات 
(هماننـد   کشت در دوران خشکسالی يالگو رییتغ

ــه،  ــداث گلخان ــاوم بــه     اح ــان مق کشــت گیاه
آب بـا لولـه بـه     انتقال اجراي طرحو  خشکسالی)

  .با جدیت دنبال گردد يرزوکشااراضی 
 مبنـی بـر  تحقیـق  توصـیفی   آمار جیبا توجه به نتا -

گوناگون و مؤثر بـر   کالبدي هاي محدودیت وجود
 و امکاناتها  یجاد زیرساختا یی،روستا ینیکارآفر

ـ و به مطالعه موردمرزي روستاهاي زیربنایی در   ژهی
 و اقتصـادي  بهداشـتی ، آموزشی رفاهی، تسهیالت

ــتاییان  ــتر روس ــدگاري بیش ــت مان ــت  جه و تقوی
در این راستا، الزامی است.  بلندمدتکارآفرینی در 

مواصـالتی روسـتاهاي    و ارتبـاطی  هـاي  راه بهبـود 
 بـه  رونـق بخشـی   مطالعــه بـراي  مـورد مـرزي  

 بـر  بیشـتر  منظور اثرگـذاري  به ي مرزيها بازارچه

کارآفرینی و توسعه  روستاییان هاي معیشتی سرمایه
  .گردد توصیه می در این راستا

ــه  - ــا توجــه ب ــاربرد نتــایج ب   مــدلحاصــل از ک

ARASبـر وجـود درصـد بـاالي روسـتاهاي       مبنی
ــدودیت ــدید   داراي مح ــیار ش ــدید و بس ــاي ش ه

بـر  کارآفرینی و آثار عمیق محـدودیت منـابع آب   
 هـاي  فرصـت  ایجاد در سطح روستاها،کارآفرینی 

دستی  صنایع از طریق توسعه اشتغال غیرکشاورزي
 بافت دستصنایع روستایی، همانند تولید فرش  و

که ( پرده بافی و حصیربافی ،يدوز سوزنسیستان، 
ــر ــد   اکث ــر تولی ــا هن ــان ب ــه زن روســتاییان از جمل

باشند) الزامی است.  میخانگی آشنا  دستی و صنایع
با فـراهم کـردن    گردد که می پیشنهادراستا در این 

هـاي   بازار فروش توسط دسـتگاه  امکانات تولید و
 .گـردد ها تقویت  بخشاین  در ینیکارآفر ،اجرایی

شـرایط   دربراي حفظ اشتغال روستاییان همچنین 
هـاي   ترویج فعالیـت  ی،آب بحرانی خشکسالی و کم

 زراعـت،  نوین کشاورزي تلفیقی (آبـزي پـروري،  



 و همکاران سندگل محسن... / يروستاها در ینیکارآفر یطیمح ستیز و يکالبد يها تیمحدود 

55  

 از، فصـل)  ازتولید محصوالت خـارج  و  دامداري
 سطحیاستحصال منابع آب زیر طریق حفر چاه و

 باشد.  مورد تأکید می روستاهاي مستعددر 

آمار توصـیفی تحقیـق مبنـی بـر      جیبا توجه به نتا -
ی برخی از نیکارآفرهاي روان بر  اثرات منفی ماسه

هـاي   براي جلـوگیري از حرکـت ماسـه   روستاها، 

خشـک   از بستر برخاسته گردوغبارکاهش  روان و
با هماهنگی اداره که د گرد می توصیهتاالب هامون 

یـا   يکـار  جنگل ،منابع طبیعیاداره  و ستیز طیمح
هـاي   ایجاد بادشکن در مناطق مستعد حرکت ماسه

.نظر باشد مد گردوغبارهاي  تشکیل طوفان روان و
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محیطی و اثرات آن بر ساکنین روستاي بدرآباد با استفاده از روش  هاي زیست چالش(ب).  1395و قبادي، ش.  .نصرآبادي، ز
  .71-87:)19( 6 جغرافیا و پایداري محیط، .نظریه بنیادي

 يهـا  سـکونتگاه  ياقتصـاد  یـدار موانـع توسـعه پا   ی. بررسـ 1398 .پ ،ساداتیدمر. و م یان،رضو.، ر ،زاده یمنش.، م ینی،حس .7
 يایـ نـو در جغراف  يها ). نگرشیارياستان چهارمحال و بخت -یار: شهرستان کي(مطالعه مورد ینیکارآفر یکردبا رو ییروستا
   .41-62 :)1( 12 ی،انسان

 شهرسـتان  ییروسـتا  منـاطق : مطالعه نمونه( ییروستا ینیکارآفر توسعه بر مؤثر عوامل .1396 .فالحی، ه و .ح .نیا، غ حسینی .8
  .22-37 :)1( 8هاي روستایی،  پژوهش ).منوجان

 یـدار و توسـعه پا  ینیدر شهرستان زابـل. مطالعـات کـارآفر    ییروستا ینیموانع کارآفر یل. تحل1399م.  ،داورپناه.، م ،دهمرده .9
   .45-58 :)2( 7 ي،کشاورز

هاي فردي و اجتماعی موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید  واکاوي سازه .1397 .و زارعی، ي .ی، مککوشکرحمانیان  .10
  .292-307 :)2( 9تایی، ـهاي روس ژوهشـــپ .بر بخش کشاورزي کامفیروز شهرستان مرودشت

در شهرسـتان بهـار.    ییروسـتا  ینیتوسـعه کـارآفر   يهـا و راهکارهـا   . چالش1400ع.  ی،برات . و خ ي،کالنتر.، ف یدیان،رش .11
   .1-20 :)4( 8 ي،کشاورز یدارو توسعه پا ینیمطالعات کارآفر

شهرستان کرمانشاه.  ییروستا یدر نواح ینیکارآفر یستمتوسعه اکوس يراهبردها .1399 م. یمانی،سل . ون ي،نادر .،ب یی،رضا .12
   .67-94 :)31( 9یی، اقتصاد فضا و توسعه روستا
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بـر   یمبتنـ  ییروسـتا  ینیتوسـعه کـارآفر   ي. الگـو 1399ك. ي، سـخدر . و ا یـز، عالم تبر.، اینی، زاده قزو یصراف.، شیه، زند .13
 :)2( 23 ،. روستا و توسعه)ییروستا يکارها و کسب يمطالعه مورد(در آن  ينهاد یطنقش مح یینو تب یشناخت يتوانمندساز

87-63.   
معاونت آمار و  .. سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان1397بلوچستان. ریزي استان سیستان و  سازمان مدیریت و برنامه .14

  ریزي استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. اطالعات سازمان مدیریت و برنامه
 يگردشـگر  در توسـعه  ییروسـتا  يمقصدها یخیتار -یفرهنگ يها نقش جاذبه .1397 .ح ي،محمود . وح یداري،ق یسجاس .15

   .113-141 :)1( 7 ی،فرهنگ - یمطالعات توسعه اجتماع ینالود).مشهد و ب يها شهرستان: يمورد  مطالعه(
هاي کارآفرینی کشاورزي  پذیري اجتماعی شرکت سنجش مسئولیت. 1398. ع ،واعظ طبسی. و ح ،شایان.، ح ،قیداري سجاسی .16

 :)2( 10 ،هاي روستایی پژوهش .خلیل آباد)هاي کاشمر و بردسکن و  هاي شهرستان مطالعه: دهستان در مناطق روستایی (مورد
213-200.  

ا ـاقتصاد فض .تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان .1396 .و منصوریان، ف .نصرآبادي، ز .،شاطریان، م .17
  .181-196 :)21(6وسعه روستایی، ـو ت

 -یسینکسب و کار کوچک (مورد: دهستان آ يها یطدر مح ییروستا ینیکارآفر یجادو ا ي. توانمندساز1398ع.  ،فرد یشجاع .18
  .185-196 :)36( 9 ي،ا منطقه یزير شهرستان بندرعباس). برنامه

منطقـه   يوردـمـ   (مطالعه ییدر مناطق روستا ینیکارآفر يها یتقابل یینتب. 1398. پ ی،کردوان. و ع ی،استعالج.، ف یی،عقبا .19
  .33-46 :)60( 17، جغرافیا. سبالن)

مطالعـه  (تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نـواحی روسـتایی    .1393. و زارع، ز .کاظمی، ن .،چراغی، م ، م.،معصوم دیريق .20
   .3-17 :)7( 3اقتصاد فضا و توسعه روستایی،  .)موردي دهستان غنی بیگو شهرستان زنجان

و  ییروسـتا  ینیکارآفر ینسب یتمز ییفضا يبند . پهنه1398ع.  ی،غالم. و م ی،زال ح.، ي،لنگرود یعیمط.، م ،معصوم یريقد .21
  .130-145 :)1( 10یی،روستا يها آباد). پژوهش شهرستان پارس :عوامل مؤثر در آن (مورد مطالعه

 يمورد  : مطالعهیمحل هاي یتبر ظرف یمبتن ییروستا ینیتوسعه کارآفر يساز . مدل1398ع.  ،توتاخانه یمجنون. و ح ،زاده یمکر .22
  .87-110: )1( 22 ،شهرستان بناب. روستا و توسعه ییروستا يها سکونتگاه

 یقـات . تحقیـل فراتحل یکردبا رو یراندر ا ییروستا ینیتوسعه کارآفر هاي یشرانو پ ها کننده یینتع ي. واکاو1397م.  ،کشاورز .23
  .765-778 :)4( 49 یران،ا ياقتصاد و توسعه کشاورز

موانع و مشکالت کـارآفرینی روسـتایی    یابیغربالگري فازي و ارز .1398. زاده، م و شریف .رستگاري، ح.، تمري، ز محمدي .24
  .1-14 :)1( 12هاي ترویج و آموزش کشاورزي،  پژوهش .ایران

 ي: مطالعه مـورد ییروستا ینیکارآفر يها ها و فرصت چالش بندي یتو اولو یی. شناسا1398ا.  یا،ن عرفان. و م یاره،خ يمحمد .25
  .91-122 :)4( 22 ،روستا و توسعه .یرجندباقران، القورات و شاخن شهرستان ب يها دهستان

. مطالعـات  ینیکارآفر بوم یستدر پرتو ز ییروستا يوکارها . توسعه کسب1400ح.  یقی،صد. و عی، عباسـ.، ه ی،هالل یمؤمن .26
  .17-30 :)1( 8 ي،کشاورز یدارو توسعه پا ینیکارآفر

تحلیل اثرات اقتصادي ـ اجتماعی احداث دیوار مرزي بـر منـاطق روسـتایی      .1393فر، م.  و نادیان .بندانی، م .،ر.میرلطفی، م .27
   .95-116 :)35( 14 تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی،. سیستان

کارهـاي خـرد در نـواحی روسـتایی شهرسـتان       و تحلیل موانع توسعه کسـب  .1397 .آذر، ر و منافی .زاده، ح کریم .،والئی، م .28
  .183-208 :)25( 7تایی، ـاقتصاد فضا و توسعه روس .میاندوآب

 مـورد ( ییروسـتا  يهـا  کرانه پس داریپا شتیمع بر يمرز يها بازارچه اثر لیتحل .1396 .و داستوار، ع .قربانی، م .،ویسی، ف .29
   . 518-535 :)3( 8هاي روستایی،  پژوهش .)وانیمر شهرستان رآبادیخاوم بخش: مطالعه
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