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چکیده 
از مهم ترین و تأثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف توسعه در نواحی روستایی، شناخت وضعیت معیشت خانوارها، میزان دسترسی آن ها 

به سرمایه های مختلف معیشتی و عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت است. از این رو در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی نقش سرمایه های 

گوناگون معیشتی در پایداری یک ناحیۀ روستایی، به بررسی نقش سرمایه های معیشتی در سکونتگاه های روستایی ناحیۀ تکاب پرداخته شد. 

روش شناسی انجام تحقیق بر اساس روش تحقیق آمیخته و از نوع طرح تحقیق آمیختۀ اکتشافی است. بر اساس مطالعۀ انجام شده، سرمایه ها 

در قالب سه بخش اصلی سرمایه های محیطی )معادن، ظرفیت های گردشگری، محصوالت زراعی و باغی، فراورده های دامی )لبنی(، مراتع، 

محصوالت زنبورداری(، سرمایه های انسانی )سطح تحصیالت، تمایل خانواده ها به تحصیل فرزندان و قالی بافی( و سرمایه های اجتماعی 

)مشارکت و همدلی مردم، امنیت اجتماعی، تنوع قومیتی و زندگی مسالمت آمیز( دسته بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، ناحیۀ 

مورد مطالعه از نظر سرمایه های محیطی، انسانی و اجتماعی شرایط مطلوبی دارد و مسئلۀ اساسی نحوۀ استفاده از این سرمایه ها است. معدن 

به منزلۀ سرمایه ای محیطی نه تنها به معیشت روستاییان کمک چندانی نکرده، بلکه سبب تخریب محیط زیست پیرامونی، تغییر کاربری ها و 

تخریب زیرساخت ها )راه های ارتباطی( شده است. بر اساس یافته ها، علت عمدۀ چنین پیامدهایی مشارکت ندادن مردم در بهره گیری از 

توان های محیطی است. سرمایه های فیزیکی و مالی در ناحیۀ مورد مطالعه شرایط مناسبی نداشته اند که علت اصلی آن هم دوری تکاب از 

شهرهای بزرگ و میانی منطقه و نیز شرایط خاص جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه است.
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مقدمه

روی  پیش  بزرگی  چالش های  محیطی  آسیب های  با  مواجهه  در 
سکونتگاه های روستایی قرار دارد. محدودیت در سرمایه  و دارایی ها 
و دسترسی پایین به منابع آب، غذا و زیرساخت های حوزۀ سالمت 
مقابله  توانایی  قرارگرفتن،  معرض  در  میزان  شدید  کاهش  سبب 
و  اقتصادی(  و  اجتماعی  و  طبیعی  از  )اعم  محیطی  مخاطرات  با 
 .)Li et al, 2018( ظرفیت سازگاری در چنین جوامعی شده است
درواقع مسئله این است که یک جامعه ممکن است در برابر عوامل و 
نیروهای گوناگون درونی یا بیرونی و دگرگونی های زمانیـ  مکانی در 
معرض انفعال، ناتوانی یا آسیب باشد. این آسیب پذیری ممکن است 
بر روابط و مناسبات تولیدی در قالب کارکردهای گوناگون فرهنگیـ  
اجتماعی، اقتصادی ـ سیاسی و در نهایت پایداری معیشت )گذران 
زمینه ساز  پویا  روندی  در  و  باشد  اثرگذار  جامعه  آن  در  زندگانی( 
فروپاشی یا رکود آن جامعه شود. این در حالی است که می شود با 
کاربرد شیوه هایی حساب شده، توانمندی آن جامعه را افزایش داد تا 
در برابر تغییرات آسیب زننده مقاوم یا با آن ها سازگار شود. البته باید 
توجه داشت که طبق رویکرد پویش ساختاریـ  کارکردی، اجزای یک 
سیستم مستقل از هم عمل نمی کنند )Saidi, 2011(. به این  صورت 
که وجود ضعف و یا ناتوانی در ساختارهای محیطی ـ اکولوژیکی 
یا ساختارهای اجتماعی و اقتصادی یک منطقه بر کارکرد بخش های 
دیگر اثرگذار خواهد بود. برای مثال وجود کم آبی و خشک سالی در 
ساختار طبیعی و جغرافیایی یک منطقه )که البته ممکن است توسط 
کارکردهای نامناسب انسانی نیز تشدید شود( بر کارکردهای اقتصادی 
آن منطقه تأثیر می گذارد و منجر  به ناپایداری هایی در معیشت ساکنین 

آن ناحیه خواهد شد.
توانمندسازی جوامع در  برای  تدابیر و راهبردهایی که  ازجمله 
طول  در  است  ممکن  جامعه  یک  )که  مختلف  آسیب های  برابر 
زمان و متأثر از عوامل و نیروهای درونی و بیرونی به خود ببیند( 
ارائه شده است راهبرد معیشت پایدار است. راهبرد معیشت پایدار 
روشی برای بهبود درک معیشت فقرای روستایی است. این راهبرد 
از زمینه های آسیب پذیری که روستاییان در معرض آن قرار گرفته اند 
شروع می شود و به دستاوردهای معیشتی حاصل از سازوکارهای 
معیشت  مؤلفه های  می شود.  ختم  پایدار  معیشت  بر  مبتنی 
اقتصاد کارآمد و داشتن عدالت  پایدار شامل محیط زیست امن، 
کید بر ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی  اجتماعی با تأ
تجزیه وتحلیل   .)Singh and Hiremath, 2010( است 
از  گاهی  آ برای  می تواند  روستایی  خانوارهای  معیشتی  سرمایۀ 
اثر کاهش فقر مفید باشد )Mai et al., 2021(. درواقع سرمایۀ 
انسانی )مهارت، آموزش و بهداشت خانوارها(، سرمایۀ فیزیکی 
)تجهیزات کشاورزی و مانند آن ها(، سرمایۀ اجتماعی)شبکه های 
مالی  سرمایه های  آن(،  طول  در  مردمی  مشارکت  و  اجتماعی 

)اعتبارات، پس اندازها و غیره( و سرمایه های طبیعی هستۀ مرکزی 
معیشت پایدار را تشکیل می دهند. بنابراین می  توان نتیجه گرفت 
محیط  بستر  به  ویژه  توجه  با  ناحیه  یک  فضایی  ساختارهای  که 
نظام های  اقتصادی   - اجتماعی  توان های  و  ویژگی ها  و  طبیعی 
فضایی آن اصالح می شود )پیوستگی ساختاری - کارکردی اجزا و 

عناصر و درنهایت کل نظام(.
کمربند  در  استقرار  و  طبیعی  ساختار  به  توجه  با  ایران،  کشور   
بیابانی و خشک جهان، در معرض انواع مخاطرات محیطی ازجمله 
گرفته  قرار  محیطی  مخاطرات  سایر  و  سیل  زلزله،  خشک سالی، 
خاص  توان های  و  سرمایه ها  به  توجه  با  مختلف،  مناطق  است. 
آسیب پذیر  شرایط  به  متفاوتی   

ً
نسبتا واکنش های  معیشتی شان، 

داشته اند. به این منظور، وضعیت سرمایه های معیشتی سکونتگاه های 
روستایی شهرستان تکاب، واقع در استان آذربایجان غربی، و ارتباط 
خود،  اجتماعی   - اقتصادی  و  محیطی  ساختار  و  شرایط  با  آن 
گیرد.  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  کوچک تر  مقیاسی  در  می تواند 
معیشتی  پایداری  که  تکاب،  شهرستان  آسیب پذیری  زمینه های 
است،  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  شهرستان  این  سکونتگاه های 
در دو دستۀ اصلی تقسیم بندی می شوند: نخست، محدودیت های 
ساختار محیطی و جغرافیایی که شامل دوری از قطب های عمدۀ 
اقتصادی، شرایط نامطلوب اقلیمی، محدودیت منابع آبی، پراکندگی 
در  منظم  فضایی  سلسله مراتب  یک  نبود  نیز  و  خاک  و  آب  منابع 
پراکنش کانون های زیستی شهرستان )که خدمات رسانی را به این 
نقاط دشوار کرده است( می شود. دستۀ دوم دربرگیرندۀ زمینه های 
است:  جمله  این  از  است،  اقتصادی  و  اجتماعی  آسیب پذیری 
تنوع قومی و فرهنگی )کرد و ترک، سنی، شیعه و اهل حق(، متنوع 
نبودن سبد معیشتی خانوارها، وابستگی بیش از حد به کشاورزی و 
دامداری )با وجود توان های اقتصادی فراوان به ویژه در بخش معدن 
توریستی )تخت سلیمان،  و ظرفیت های  )معدن طالی زرشوران( 
زندان سلیمان، آبشار قینرجه و موارد گوناگون دیگر. از این رو، برای 
ایجاد و دستیابی خانوارهای روستایی به یک معاش پایدار، باید در 
ابتدا وضعیت موجود سرمایه های معیشتی این منطقه موردمطالعه 
با هدف  این منظور، پژوهش حاضر  به  قرار گیرد.  و بررسی دقیق 
سنجش سرمایه های معیشتی در بین سکونتگاه های روستایی ناحیۀ 

تکاب انجام شده است.

۱. مبانی نظری

محروم،  و  فقیر  مردم  زندگی  شیوۀ  درک  برای   ،۱99۰ دهۀ  از 
تجزیه و تحلیل معیشت به ابزار اصلی بین المللی تبدیل شده است 
)Rahman et al., 2018(. معیشت به روشی که فرد در آن تأمین 
فعالیت ها  و  دارایی ها  توانایی ها،  بر  مبتنی  که  دارد  اشاره  می شود 
است. راهبرد معیشْت ترکیبی از فعالیت ها و گزینه های انجام شده 
معیشتی  اهداف  به  دستیابی  برای  روستایی،  خانوارهای  توسط 
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از  دارایی   یا  سرمایه   .)Freduah et al., 2017( است  خود، 
مهم ترین اجزای چارچوب معیشت پایدار بوده است و معیشت با 
 Zenteno( سرمایه گذاری در قابلیت های درونی پشتیبانی می شود
et al., 2013(. تعامل میان سرمایه های پنج گانۀ معیشت )طبیعی، 
درک  ایجاد  برای  دریچه ای  مالی(  و  فیزیکی  اجتماعی،  انسانی، 

.)Fang et al., 2016( عمیق تری از معیشت پایدار است
دپارتمان توسعۀ بین المللی و برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد1 پنج 

گروه از دارایی و سرمایه های معیشتی را به شرح زیر توضیح می دهد:

۱-۱. سرمایۀ انسانی2

مهارت های  تخصص ها،  تجارب،  توانایی ها،  به  انسانی  سرمایۀ 
می شود  گفته  مختلف  جوامع  سالمت  و  رفاهی  شرایط  و  کاری 
نظر سخت افزاری  از  انسانی هم  دارایی های   .)UNDP, 2017(
)تعداد افراد و تعداد نیروی کار( و هم از نظر مغز افزاری )تعداد 
تحصیل کردگان، سطح سواد( دارای اهمیت فراوانی است. انسان 
با توجه به قدرت تعقل و تفکر خود، دارای توانایی های متعددی 
است که او را در بهره برداری از منابع محیطی کمک می کند. بر این 
اساس، دارایی )سرمایه( انسانی به مهارت ها، بهداشت مناسب و 
توانایی کار کردن گفته  می شود که درمجموع، دنبال کردن راهبردها  
و فعالیت های معیشتی گوناگون و دستیابی به اهداف معیشتی را 

.)Shen, 2008( برای افراد ممکن می سازد

1. United Nations Development Programme (UNDP)

2. Human Capital

۱-2. سرمایۀ اجتماعی3 )نهادی(

 به چه معناست بحث های 
ً
در مورد اینکه سرمایۀ اجتماعی دقیقا

این  پایدار،  معیشت  چارچوب  زمینۀ  در  دارد.  وجود  بسیاری 
اهداف  مردم  آن  در  که  است  اجتماعی  منابع  معنی  به  سرمایه 
معیشتی شان را دنبال می کنند. سرمایۀ معیشتی به روش های زیر 

توسعه پیدا می کند:

• شبکه ها و ارتباطات عمودی )حامی/ سرویس گیرنده( یا افقی 
)بین افراد با منافع مشترک( اعتماد و توانایی مردم را برای کار کردن 
با هم افزایش می دهد. از طرفی این شبکه ها، دسترسی شان را به 
توسعه  مدنی  و  سیاسی  نهادهای  قبیل  از  وسیع تری  سازمان های 

می دهند.

پایبندی دو  اغلب مستلزم  • عضویت در گروه های رسمی تر که 
طرف به هنجارها و قوانین این گروه هاست.

کاهش  که  مبادالتی  و  متقابل  اعتماد  اعتماد،  روی  از  روابط   •
هزینه های معامالت را تسهیل می کند و ممکن است مبنایی برای 

.)UNDP, 2017( شبکه های امن غیررسمی میان فقرا باشد

۱-3. سرمایۀ طبیعی4

سرمایۀ طبیعی به ذخایر منابع طبیعی گفته می شود که از آن منابع 
حفاظت  تغذیه،  چرخۀ  )برای  مثال  می گیرند  شکل  جریان یافته 
آن مشتق  از  که  معیشت هایی  برای  فرسایش(. سرمایۀ طبیعی  از 

3. Social Capital

4. Natural Captial

)DFID, 2003( شکل ۱: دارایی هایی معیشتی
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را  طبیعی  سرمایۀ  که  منابعی  در  همچنین  است.  مفید  می شوند 
نامحسوس  عمومی  کاالهای  از  وسیعی  تنوع  می دهند  تشکیل 
وجود دارد از قبیل اتمسفر، تنوع زیستی و دارایی های تقسیم پذیر 
که به طور مستقیم در تولید به کار گرفته می شوند )درختان، زمین 

.)UNDP, 2017( 1)و غیره

۱-4. سرمایۀ فیزیکی2

مولد  کاالهای  و  زیرساخت ها  از  است  متشکل  فیزیکی  سرمایۀ 
اساسی که برای حمایت از معیشت ها موردنیاز هستند.

که  است  فیزیکی  محیط زیست  در  تغییر  شامل  زیرساخت ها   •
به مردم کمک می کند نیازهای اساسی شان را تأمین کنند و بسیار 

پربازده باشند.

• کاالهای مولد ابزارها و تجهیزاتی هستند که مردم برای داشتن 
.)UNDP, 2017( کارکردی مولدتر از آن ها استفاده می  کنند

۱-5. سرمایۀ مالی3

دستیابی  برای  مردم  که  دارد  داللت  مالی  منابع  بر  مالی  سرمایۀ 
دسترسی  قابلیت  یعنی  می گیرند.  به کار  معیشتی شان  اهداف  به 
راهبردهای  تا  می سازد  قادر  را  مردم  که  آن  معادل  یا  نقد  پول  به 
معیشتی گوناگون را اتخاذ کنند. دو منبع اصلی برای سرمایۀ مالی 

وجود دارد:

سرمایۀ  ترجیحی  نوع  پس اندازها  دسترس:  در  موجودی  الف( 
 مستلزم تکیه 

ً
مالی هستند، زیرا بدهی های پیوسته ندارند و معموال

بر دیگران نیستند. این پس اندازها را می توان در اشکال مختلف در 
دارایی های  یا  بانکی  نقد، سپرده های  پول  مثال  )برای  نظر گرفت 
سیال از قبیل دام و جواهرات(. منابع مالی همچنین می توانند از 

طریق مؤسسات اعتباری ارائه دهنده به دست بیایند.

کسب شده،  درآمد  به استثنای  پولی:  منظم  جریان های  ب( 
دیگر  یا  بازنشستگی  حقوق  جریان ها،  معمول  انواع  شایع ترین 

.)UNDP, 2017( وجوه دریافتی از دولت هستند

۱-6. سرمایۀ سیاسی4

 به تحلیل های چارچوب معیشت اضافه 
ً
 سرمایۀ سیاسی، که اخیرا

شده است، به دارایی های خانوار یا افرادی که باید در تصمیم گیری 
نظام های سیاسی و حکومتی اثرگذار باشند گفته می شود. شبکه هایی 
هستند که مردم از طریق آن به شغل و اعتبار دسترسی می یابند و در 
زمان نیاز به آن ها کمک می کنند. همچنین نهادهایی هستند که مردم 

آب،  وحش،  حیات  دریایی،  منابع  جنگل ها،  زمین،  طبیعی:  سرمایۀ  از  1. مثال هایی 
فرسایش. از  حفاظت  هوا،  کیفیت 

2. Physical Capital 

3. Financial Captial

4. Political Capital

تعامل اند.  آن ها در  با  از حکومت  به خواسته هایشان  برای رسیدن 
این رابطه و تعامل می تواند مثبت یا منفی )استثماری( باشد. میزان 
سرمایۀ سیاسی را قدرت و اثربخشی گروه های مختلف اجتماعی 

.)Jarvis et al., 2009( منعکس می کند

2. پیشینۀ پژوهش

سطوح  در  معیشتی  سرمایه های  درخصوص  مطالعاتی  تاکنون 
مختلف انجام شده است. در ادامه به پاره ای از آن ها اشاره می شود: 
با عنوان  برنامۀ توسعۀ ملل متحد در ژوئن ۲۰۱3 گزارشی  در 
بناکردن  و  آسیب پذیری  از  کاستن  پایدار،  امرارمعاش  »ترویج 
تاب آوری در سرزمین های خشک«،5 با محوریت مسائل معیشتی 
کنیا  تونس،  موزامبیک،  غنا،  بنین،  همچون  آفریقایی  کشورهای 
قابلیت  مباحثی همچون  به  این گزارش  در  منتشر شد.  نامیبیا،  و 
سرزمین های خشک برای کارآفرینی و فعالیت های اقتصادی و نیز 
بهبود مسئولیت پذیری مردم محلی در برابر مخاطرات طبیعی در 
کشورهای موردمطالعه پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، 
کرده  ایجاد  آن ها  توسعۀ  مسیر  در  موانعی  مناطق خشک  ماهیت 
سرزمین هایی  در چنین  توسعه  برنامه های  انجام  طریق  از  است. 
رفع  به  محلی  افراد  گاهی  آ افزایش  زمینۀ  در  مداخالتی  انجام  و 
مدیریت  محلی،  حکمروایی  بهبود  خود،  نیازهای  و  خواسته ها 
که  اقتصادی،  توسعۀ  و  کوچک  نواحی  سطح  در  طبیعی  منابع 
توسعۀ  به  می توان  باشد،  مکان ها  آن  محلی  داشته های  مبتنی  بر 
که  است  آمده  گزارش  این  ادامۀ  در  بود.  امیدوار  مکان ها   این 
برای موفقیت در محورهای ذکر شده باید نگرانی های محیطی در 
فرهنگ مردم این مناطق نهادینه شود. این نگرانی ها باید در تمامی 
بودجه های  و  باشند  داشته  جایگاهی  سیاستی  تصمیم گیری های 

حاکمیتی الزم نیز برای آن ها در نظر گرفته شود.
راهبردهای  و  معیشتی  سرمایه های   )2019( همکاران  و  خو 
روستا  گوناگون  انواع  در  را  روستایی  خانوارهای  معیشتی 
کوهستانی(  روستاهای  و  تپه ای  روستاهای  دشتی،  )روستاهای 
انسانی  سرمایۀ  آن ها،  پژوهش  نتایج  اساس  بر  کردند.  بررسی 
بود،  روستایی  خانوارهای  معاش  تأمین  دارایی  مهم ترین 
به سرمایۀ  را  وابستگی  کمترین  روستایی  در حالی که خانوارهای 
 )2018( همکاران  و  ون   .)Xu et al., 2018( داشتند  طبیعی 
در پژوهشی به بررسی تأثیر مکانی ـ زمانی سرمایۀ معیشتی در 
مهاجرت کاری در منطقۀ کوهستانی پانکسی6 در جنوب غربی 
سرمایه های  آن ها،  پژوهش  نتایج  اساس  بر  پرداخته اند.  چین 
اجتماعی، مالی و انسانی ازجمله عوامل اصلی هستند که تأثیر 
مثبتی در انتخاب موقعیت شغلی مهاجران و مدت زمان مهاجرت 

5. .“Promoting Sustainable Livelihoods, Reducing Vulnerability 
and Building Resilience in the Drylands”

6. Panxi
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 )2015( تالستراپ   .)Wan et al., 2018( دارند  آن ها  کاری 
استدالل می کند که، در شرایط روستایی ویتنام، خانوارهایی که 
بیشتری  سازگاری  ظرفیت  دارای  دارند  باالتری  معیشتی  سرمایۀ 
یک  و  کمتر  سرمایۀ  دارای  که  خانواده هایی  در حالی که  هستند. 
دارند  هم  کمی  سازگاری  ظرفیت  هستند،  معیشتی  فعالیت 
)Thulstrup, 2015(. سو و شنگ )2012( در مطالعه ای روی 
کشاورزان حوزۀ رودخانه  ای در چین دریافتند که سرمایۀ مالی و 
می بخشد  بهبود  را  کشاورزان  سازگاری  ظرفیت  انسانی  سرمایۀ 
به عالوه  می دهد.  کاهش  خطر  برابر  در  را  آنان  آسیب پذیری  و 
برابر  در  را  کشاورزان  معیشتی، سازگاری  از سرمایه های  ترکیبی 
آثار خشک سالی افزایش می دهد. کشاورزان با شاخص سرمایۀ 
 Su( معیشتی باالتر گزینه های بیشتری برای مقابله با شوک دارند

.)and Shang, 2012
روستاهای  در  پژوهشی  اساس  بر   )2020( همکاران  و  بادکو 
دهستان کوهشان بخش احمدی از استان هرمزگان نیز بیان کردند 
که پایداری سرمایه های معیشتی یکسان نبوده است. سرمایه های 
سرمایه های  و  سرمایه ها  ناپایدارترین  جزء  فیزیکی  و  مالی 
اجتماعی و انسانی پایدارترین ُبعد معیشت بوده اند. دربان آستانه 
کشاورزان  معیشتی  تحلیل  در  پژوهشی  در   )2018( همکاران  و 
در  انسانی  سرمایۀ  که  دادند  نشان  شازند  شهرستان  روستاهای 
مناطق مورد مطالعه وضعیت بهتری دارد و سرمایۀ فیزیکی و مالی 
کشاورزان جزء ناپایدار ترین سرمایه های معیشتی آن ها محسوب 
می شود. بر اساس نتایج پژوهش شرفی و همکاران )2018(، در 
بین پنج سرمایۀ معیشتی، سه سرمایۀ اجتماعی، انسانی و فیزیکی 
در  طبیعی  و  مالی  سرمایۀ  دو  و  متوسط  حد  در  پایداری  نظر  از 

وضعیت ناپایداری قرار دارند.
و  پایدار  معیشت  دربارٔه  تحقیقاتی  پیشینۀ  بررسی  از  آنچه 
سرمایه های معیشتی در ایران و کشورهای دیگر استنباط می شود 
انجام  مناطقی  و  جوامع  در  تحقیقات  این  بیشتر  که  است  این 
معاش  تأمین  اصلی  قطب های  از  یکی  کشاورزی  که  است  شده 
در  این بخش  ناپایداری  به  سبب  است.  بوده  آن سرزمین  مردمان 
طول زمان، در این  کشورها، شاهد مباحثی همچون متنوع سازی 
منابع درآمدی و حرکت به سمت فعالیت های غیر زراعی هستیم. 
به ویژه مطالعات  این حوزه،  اما ضعف های موجود در تحقیقات 
این مطالعات  که  است  این  بیانگر  ایران،  در کشور  صورت گرفته 
 تک بعدی بوده است. در این تحقیقات همچنین، به صورت 

ً
غالبا

هدفمند، سازگاری فعالیت های جدید با ساختار معیشتی موجود، 
با  سازگاری  میزان  بازار،  هر  نیاز  شناسایی  و  بازارشناسی  نحوۀ 
فردی  مهارت های  نیز  و  منطقه  زیست محیطی  و  طبیعی  ساختار 
همچنین،  است.  نشده  سنجیده  محلی  اجتماعات  اجتماعی  و 
پژوهشگران این حوزه در ایران رویکردهایی همچون بوم گردی و 
پایدار در مناطق  به معیشت  برای رسیدن  گردشگری روستایی را 

امر  این  هرچند  پژوهشگران  این  نظر  از  کرده اند.  ارائه  روستایی 
الزم بوده است و در این مسیر می تواند کمک کننده باشد، با توجه 
به موقعیت سیاسی و راهبردی خاورمیانه و همچنین فراگیر نبودن 
کشور،  سرزمینی  فضای  سراسر  در  رویکرد  این  محدود بودن  و 
مناطق  پایدار  معیشت  در  رویه  این   از  را  الزم  پایداری  نمی توان 

روستایی انتظار داشت.

3. روش تحقیق 

روشی  از  استفاده  با  حاضر  تحقیق  اهداف  به  رسیدن  برای 
نامعین  موقعیت های  به  نمی توان  کیفی   

ً
صرفا یا  و  کّمی   

ً
صرفا

آمیخته  تحقیق  روش های  به کار بردن  یافت.  دست  تحقیق  این 
تبیین  و  می کند  ارائه  پدیده ها  از  بهتری  درک  جغرافیا  علوم  در 
آن ها را ممکن خواهد کرد. این تحقیق، بر اساس روش تحقیق 
است.  شده  انجام  اکتشافی  آمیختۀ  تحقیق  طرح  نوع  از  آمیخته 
مطابق با روش شناسی تحقیق آمیخته، این تحقیق در دو مرحلۀ 
کیفی و کّمی انجام شد. در مرحلۀ اول، داده های کیفی بر اساس 
از  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبۀ  از  استفاده  با  کیفی،  رویکردی 
طریق خبرگان صاحب نظر در محدودۀ مورد مطالعه و متخصص 
آماری  جامعٔه  شد.  گردآوری  معیشتی،  سرمایه های  حوزۀ  در 
محلی  مردمان  و  مدیران  کلیۀ  خبرگان،   

ْ
پژوهش کیفی  مرحلۀ 

سکونتگاه های روستایی ناحیۀ تکاب بود. نمونه گیری با استفاده 
از رویکرد هدفمند انجام شد. برای تعیین حجم نمونه از اشباع 
به  رسیدن  تا  مصاحبه ها  به طوری  که  شد،  گرفته  بهره  نظری 
شد.  انجام  مصاحبه   3۰ درنهایت  و  یافت  ادامه  نظری  اشباع 
در  محتوا  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مصاحبه ها  تجزیه و تحلیل 
معیشتی  سرمایه های  شاخص های  ارائۀ  به  مکس کودا1  نرم افزار 

انجامید. سکونتگاه های روستایی 
مرحله دوم رویکردی کّمی داشت و شاخص های به  دست آمده 
با استفاده از روش پیمایشی پرسشنامه در سطح  از مرحلۀ کیفی 
اساس  بر  اینکه  به  توجه  با  پردازش شد.  تکاب  ناحیۀ  روستاهای 
آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور )۱395( برای 
است،  شده  اعالم  جمعیتی  آمار  تکاب  شهرستان  روستای   93
دارای  پژوهش همین 93 روستای  آماری در بخش کّمی  جامعۀ 
روستای   93 در  مذکور،  سرشماری  اساس  بر  بود.  رسمی  آمار 
فرمول  طبق  که  هستند  ساکن  خانوار   9۱۰5 تعداد  مورد مطالعه 
این  بر  شدند.  تحلیل و بررسی  تعداد  این  از  خانوار   3۶۸ کوکران 
اعمال  روستاها  انتخاب  برای  که  فرایندی  به  توجه  با  و  اساس 
در   ۲ شمارۀ  جدول  طبق  مورد مطالعه  روستایی  خانوارهای  شد، 
جمع آوری شدۀ  اطالعات  شده اند.  پراکنده  نمونه  روستاهای 
گرفتن  برای  مرتب سازی  و  بازبینی  از  پس  تحقیق  کّمی  بخش 

1. MAXQDA
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جدول ۱: جزئیات مصاحبه شوندگان

جدول 2: روستاها و خانوارهای نمونۀ مورد بررسی

سمت کد مصاحبه شوندگان سمت کد مصاحبه شوندگان

شورای روستای آق قلعه 1۶ ی مرکزی تکاب کارمند بخشدار 1

دهیار روستای آق قلعه 17 بخشدار تخت سلیمان 2

باغدار روستای آق قلعه 1۸ ی تخت سلیمان کارمند بخشدار ۳

دهیار روستای قراقیه 19 دهیار احمد آباد سفلی ۴

دامدار روستای قراقیه 20 شورای احمدآباد سفلی 5

شورای روستای حسن آباد 21 کشاورز از احمد آباد سفلی ۶

دهیار روستای حسن آباد 22 دهیار روستای نصرت آباد 7

باغدار روستای حسن آباد 2۳ شورای روستای نصرت آباد ۸

اعضای انجمن تکابیان مقیم تهران  2۴ دامدار روستای نصرت آباد 9

اعضای فعال انجمن تکابیان مقیم تهران  25 شورای روستای زره شوران 10

روزنامه نگار و اعضای انجمن تکابیان مقیم تهران 2۶ معدن کار روستای زره شوران 11

اعضای فعال انجمن تکابیان مقیم تهران 27 دهیار روستای آقدرۀ علیا 12

اعضای انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه 2۸ معدن کار روستای آقدرۀ علیا 1۳

اعضای انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه 29 شورای روستای باش برات 1۴

اعضای انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه  ۳0 دامدار روستای باش برات 15

1. IBM-SPSS (26)     2. One Sample T Test
3. Independent Samples T    4.  ANOVA One-way

خروجی های توصیفی و استنباطی الزم در نرم افزار ِاس پی ِاس اِس 
تک    t شامل  مورد استفاده  آزمون های  شد.  وارد   ۱)۲۶ )نسخٔه 

نمونه،t ۲ مستقل3 و آنوا۴ است که بتوان روابط و زوایای ارتباطی 
میان متغیرهای گوناگون را اندازه گیری کرد.

تعداد خانوار نمونهتعداد خانوارروستاهای نمونهنام دهستاننام بخش

مرکزی

افشار

1۳2باد خرید

1۳۴17چهارطاق

21۳27یلقون آغاج

انصار

۶۸9آق قلعه

51۶حاجی بابای وسطی

1۴21۸عرب شاه

کرفتو

۴9۶تپه بور

۳95بلوز

709داشبالغ

17222چپدره

1۶220قوجه
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تعداد خانوار نمونهتعداد خانوارروستاهای نمونهنام دهستاننام بخش

تخت سلیمان

چمن

10۳1۳همپا

۳۶5گوگردچی

۳7۴قراولخانه

احمد آباد

پا چایی ۴9۶آر

9512امین آباد

۶۸9عربشاه

12215زره شوران

20۸2۶آقدرۀ علیا

۶2۴79احمد آباد سفلی

ساروق

۳0۴خار خار

9۸12باش برات

۳29۴2داش قزقاپان

2912۳۶۸مجموع

4. یافته های پژوهش

از فرایند رشد، توسعه و  به یک وضعیت پذیرفتنی  برای دستیابی 
زمینه های  باید  روستا،  و  شهر  از  اعم  انسانی،  جوامع  در  تعالی 
قابلیت های  از  بهره گیری  و  محیط  شناسایی  پایۀ  بر  برنامه ریزی 
موجود در آن فضا فراهم شود. از این رو شناخت، بررسی و تحلیل 
روستایی  عرصه های  در  موجود  طبیعی  و  انسانی  توانمندی های 
سکونتگاه های  پایدار  توسعۀ  روند  در  مهم  زیربنایی  می تواند 

آسیب های  شناسایی  از  پس  پژوهش،  این  در  باشد.  انسانی 
سرمایه ها  شناسایی  به  تکاب،  ناحیۀ  روستایی  سکونتگاه های 
برای رسیدن به معیشت پایدار پرداخته شده است. سرمایه ها در 
قالب سه بخش اصلی سرمایۀ محیطی، سرمایۀ انسانی و سرمایۀ 
اجتماعی دسته بندی شده است. در ادامه به بررسی هرکدام از این 

متغیرها پرداخته شده است.

جدول 3: ابعاد سرمایه های روستاییان ناحیۀ تکاب

فراوانیکد مصاحبه کنندهمفهوممقوله

سرمایۀ محیطی

510-۸-10-11-12-1۳-22-2۳-2۶-29معادن

25-7-1۴-2۳-2۸ظرفیت های گردشگری

ی و باغی ۶۳-۸-1۸محصوالت کشاورز

۸2-2۳محصوالت لبنی

) 9۳-15-20مراتع و محصوالت دامی )گوشت قرمز

ی و تولید عسل  7۳-15-2۳زنبوردار

سرمایۀ اجتماعی

۴۳-9-12مشارکت و همدلی مردم برای یکدیگر

22-2۴امنیت اجتماعی

۳5-5-17-21-2۴تنوع قومیتی و زندگی مسالمت آمیز
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فراوانیکد مصاحبه کنندهمفهوممقوله

سرمایۀ انسانی

2۶2-29سطح تحصیالت

۳۳-۶-1۴تمایل خانواده ها به تحصیل فرزندان

قالی بافی
-2۶-2۳-20-19-1۳-10-9-۸-5-۴

۳0-2۸
12

4-۱. سرمایۀ محیطی

منظور از سرمایۀ محیطی کلیۀ امکانات و منابع موجود در سطح 
یا زیر زمین است. این منابع به طور طبیعی در فضاهای جغرافیایی 
گوناگون موجود بوده است و می تواند به منزلۀ پایه ای برای اجرای 
انسانی  معیشت  وضعیت  بهبود  به منظور  توسعه ای  طر ح های 
زیرزمینی، خاک های  و  گیرد. آب های سطحی  قرار  مورد استفاده 
حاصلخیز، پوشش گیاهی، معادن، آب وهوای مساعد، باران کافی 
و ده ها عامل طبیعی دیگر ازجمله مهم ترین عوامل محیطی هستند 
که استفادۀ عاقالنه از آن ها می تواند به بهبود زندگی انسان ها کمک 
کند. از ارزیابی محیط طبیعی نقشه ای تهیه می شود که نشان دهندۀ 

توان محیطی فضاهای مختلف در طبیعت است.
مسئوالن  و  محلی  مردم  با  انجام شده  مصاحبه های  اساس  بر 
محیطی  سرمایه های  روستاها  این  تکاب،  ناحیۀ  روستاهای 
بسیاری دارند که می توان آن ها را در شش دسته تقسیم بندی کرد. 
گردشگری،  ظرفیت های  معادن،  شامل  طبیعی  سرمایه های  این 
و  مراتع  لبنی،  محصوالت  باغی،  و  کشاورزی  محصوالت 

محصوالت دامی، زنبورداری و تولید عسل است.
در  و  است  آذربایجان  غربی  جنوبی  شهرستان های  از  تکاب 
منطقه ای کوهستانی واقع  شده است. در  حال  حاضر این شهرستان 
جزو 3۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در کشور به شمار می رود. این 
دو  سنگ،  معدن   59 داشتن  به  سبب  تکاب،  که  است  حالی  در 
معدن طال، آثار تاریخی ثبت شدۀ جهانی، یکی از شهرستان های 
واحد  بزرگ ترین  زرشوران  طالی  کارخانۀ  می رود.  به شمار  غنی 
این  است.  خاورمیانه  طالی  فراوری  و  تولید  معدنی  و  صنعتی 
سه  ساالنه  اسمی  ظرفیت  با   ،۱393 سال  آبان ماه  در  کارخانه 
تن، با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این 
شهرستان به  سبب داشتن ۲ معدن بزرگ طال در زرشوران و آق دره 
آمارهای  طبق  می رود.  به شمار  کشور  معدنی  قطب های  از  یکی 
رسمی، بیش از ۴۰ درصد ذخیرٔه طالی کشور در کوهستان های 
به ویژه  تکاب،  سنگ  و  طال  معادن  است.  نهفته  شهرستان  این 
تحقق  برای  مناسبی  ظرفیت  و  فرصت  زرشوران،  طالی  مجتمع 

جهش تولید در منطقه است.
سطح  در  بلکه  دارد،  ملی  شهرت  نه  تنها  تکاب  طالی  معادن 
خاورمیانه مطرح است. با این حال، متأسفانه تاکنون سود چندانی 

برای این منطقه در پی نداشته اند و، با وجود این ذخایر ارزشمند، 
بیکاری و محرومیت همچنان در این منطقه بیداد می کند. به سبب 
معادن  ظرفیت  از  تاکنون  خام فروشی،  و  پایین دست  صنایع  نبود 
این شهرستان، بخصوص در بخش معادن طال، به خوبی استفاده 
مطالبات  از  یکی  پایین دست  صنایع  ایجاد  ازاین رو  است.   نشده 

جدی مردم منطقه به شمار می رود.
مهم ترین آثار تاریخی استان آذربایجان غربی، تخت سلیمان و 
سایر آثار طبیعی و تاریخی پیرامون آن ازجمله کوه زندان، کوه برنجه 
و دژ بلقیس هستند. این آثار، با عنوان مجموعۀ تخت  سلیمان تکاب، 
به  سبب  دارند،  قرار  تاریخی کشور  آثار  فهرست  در  اینکه  عالوه بر 
اهمیت خاصشان، در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت 
رسیده اند. تخت سلیمان بعد از پیروزی انقالب اسالمی در فهرست 
جهانی به ثبت رسید که باعث شناخت بیشتر آن در سطح جهانی 
و جلب توجه محافل علمی و به تبع آن ورود محققان و گردشگران 
خارجی شد. مجموعۀ تخت سلیمان نه تنها به علت ثبت جهانی آن، 
که به سبب ویژگی های خاص معماری، چشم انداز طبیعی محیط 
و  برنجه  مخروطی شکل  کوه های  شگفت انگیز،  دریاچۀ  پیرامون، 
برای هر دوستدار  آبگرم تخت سلیمان   و  سلیمان )زندان سلیمان( 
باشد.  جذاب  می تواند  جهان  سراسر  در  طبیعی  و  تاریخی  آثار 
در صورتی که برای معرفی و تبلیغات این گنج عظیم در سطح ملی 
دستگاه های  با مشارکت همۀ  ویژه ای،  نهاد  یا  کمیته  بین المللی  و 
مسئول، تشکیل شود و شروع به کار کند، بدون شک خیل عظیم 

گردشگران به این مجموعه روی خواهند آورد.
زیر بنای  و  کشور  هر  طبیعی  منابع  مهم ترین  از  یکی  مراتع 
اصلی فعالیت های دیگری همچون کشاورزی و دامداری هستند. 
بر  است.  انکار ناپذیر  آن ها  پایداری  و  حفظ  برای  تالش  بنابراین 
اساس بررسی ها، با وجود اهمیت مراتع، عوامل متعددی موجب 
تخریب کمی و کیفی آن ها شده است. وجود مراتع بسیار خوب 
در روستاهای ناحیۀ تکاب زمینه را برای تولیدات لبنی و دامپروری 
در منطقه فراهم کرده است. یکی مصاحبه شوندگان در تأیید این 

سرمایه گفته است:
»شهرستان تکاب به خاطِر داشتن مراتع، بهترین جا برای تولید 
 اسنادی وجود داره که زمان رضاشاه گوشت 

ً
گوشت قرمزه. ظاهرا

قرمز تهران از این منطقه تأمین می شد)9(.«
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یکی دیگر از سرمایه های محیطی منطقه کشاورزی و باغداری، 
آذربایجان غربی  جنوب  در  تکاب  است.  سیب،  محصول  به ویژه 
واقع شده و ۶5هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت و ۲هزار 
انواع  تن  ۱۲۰هزار  از  بیش  ساالنه  دارد.  میوه  باغ  هکتار   و 5۰۰ 
محصوالت زراعی، باغی و دامی در این شهرستان تولید می شود. 
هزار  و ۸۰۰  یک   از  سیب  تن  3۰هزار  ساالنه  شهرستان  این  در 
کارشناسان  عقیدۀ  به  می شود.  برداشت  میوه  باغ های  از  هکتار 
شرایط  و  کوهستانی بودن  به علت  تکاب  سیب  کشاورزی،  بخش 
و  مرغوبیت  و  کیفیت  منطقه  بکر  طبیعت  و  خوب  آب و هوایی 
سیب  باکیفیت ترین  تکاب  سیب  دارد.  باالیی  بسیار  ماندگاری 
کشور است، اما به سبب معرفی نشدن و تبلیغات ضعیف به خوبی 
تبدیلی،  و  بسته بندی  صنایع  نبود  به علت  و  است  نشده  شناخته 

بهره وری اقتصادی مناسبی نیز برای این شهرستان ندارد.

و  باال  تولید  وجود  با  تکاب  باغداری  و  کشاورزی  بخش 
ظرفیت های مناسب، فاقد صنایع تبدیلی و بسته بندی بوده است و 
همین امر میزان بهره وری و صرفۀ اقتصادی این بخش را پایین آورده 
 است. نبود سردخانه و مراکز نگهداری و بسته بندی، از مهم ترین 
مشکالت و کمبودهای زیرساختی در بخش کشاورزی و باغداری 
تکاب به شمار می رود. از این رو سرمایه گذاری در این بخش بسیار 
ضروری است. در ادامه به برخی گفته های مصاحبه شوندگان در 

زمینۀ ماندگاری محصوالت کشاورزی اشاره شده است:
»ماندگاری سیب نصرت آباد به خاطِر کوهپایه ای بودن اون بیشتر 

از روستاهای دیگه ست )۸(.«
توسعه  اینکه  برای  و  داره  منطقه شهرت خاصی  »سیب گالب 

پیدا کنه، به صنایع تکمیلی و بسته بندی خیلی نیاز داره )۱۸(.«

جدول 4: مقولۀ سرمایه های محیطی و عبارات مرتبط

کد عبارات مرتبط کد فرد

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن الت را دارد. با توجه به وجود معادن طال شهرستان تکاب استعداد تولید زیورآ 5

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن بهره مندی از معادن استراتژیک نظیر معادن فلزی)طال( و غیرفلزی )سنگ های تزئینی 
ک چینی)دولومیت(. و ساختمانی و وجود خا

۸

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن ی در روستاهای اطرافشان از بین  فعال شدن معادن در منطقه باعث شده که بیکار
ی که از سال 95 در این روستاها مهاجرت معکوس داشته ایم و افرادی که  برود. به طور

مهاجرت کرده بودند به روستایشان برگشتند )بخشدار بخش تخت سلیمان(
10

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن ی تعامل خوبی برقرار است. معدن آق دره کمک  میان معادن طال و سنگ با بخشدار
الت 100 نفر از کارگران خودش را هم  باالیی در اجرای طرح هادی دارد و عالوه بر ماشین آ

در اختیار اجرای طرح قرار داده است )بخشدار بخش تخت سلیمان(
11

سرمایه ها \ سرمایه طبیعی \ معادن 2 معدن طال و ۳ کارخانۀ طال در بخش تخت سلیمان فعال هستند. یکی در حد 
خاورمیانه، یکی خصوصی و دیگری هم به صورت پایلوت است

12

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن در بخش تخت سلیمان عالوه بر معادن طال، 1۶ معدن سنگ در روستاهای گنبد، 
قزل قشالق، ینگی کند، قوشاخانه، همپا، آق بالغ همدان و غیره در حال فعالیت هستند.

1۳

سرمایه ها \ سرمایه طبیعی \ معادن ی شده است که پرت  در معدن سنگ گنبد، سوله ای در روستای گنبد راه انداز
سنگ های معدن را برش داده و در تکاب به فروش می رسانند و از این طریق برای ۴0 

نفر اشتغال ایجاد کرده است.

22

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن ک،  روزانه حدود 200 کامیون سنگ بعد از استخراج از معادن به شهرهای اصفهان، ارا
قم، تهران و غیره فرستاده می شود.

2۳

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن 58.6 درصد روستاها بدون معدن هستند، 2.2 درصد روستاها معدن طال دارند، 
و44.4 درصد بقیۀ روستاها هم معادن سنگ تراورتن، مرمر، گچ، کائولین، آهن، و 
گرانیت و غیره دارند. در زمینۀ صنایع تبدیلی وابسته به معادن، 12 معدن کارگاه یا 

کارخانه برش یا کارخانۀ تولید و فراوری دارند که از معادن سنگ و طال هستند. این 
معادن طی سال های 1379 تا 1393 تأسیس شد.

2۶

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ معادن یکی از مهم ترین مزیت های نسبی این منطقه، معادن طالیی است که در روستاها وجود 
دارد. به ویژه روستای زرشوران. که به حمایت دولت نیاز دارد تا به راحتی به قطب طال و 

جواهرات تبدیل شود.

29
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کد عبارات مرتبط کد فرد

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ مراتع و 
محصوالت دامی

شهرستان تکاب به علت وجود مراتع، بهترین مکان برای تولید گوشت قرمز است. ظاهرًا 
اسنادی وجود دارد که در زمان رضاشاه پهلوی گوشت قرمز تهران از این منطقه تأمین 

می شد.

9

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ مراتع و 
محصوالت دامی

ی است که مردم محلی برای  توسعۀ فعالیت های دامی از دیگر پیشنهادهای پرتکرار
توسعۀ فعالیت های اقتصادی خود در نظر دارند.

15

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ مراتع و 
محصوالت دامی

به علت وجود مراتع، این منطقه برای تولید محصوالت دامی ظرفیت باالیی دارد. ظاهرًا 
اسنادی وجود دارد که در زمان رضاشاه پهلوی گوشت قرمز تهران از این تأمین می شد.

20

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ 
ی و باغی محصوالت کشاورز

یم، به خصوص حسن آباد. ی سیب بسیار خوبی دار در بحث کشاورز ۶

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ 
ی و باغی محصوالت کشاورز

ی سیب نصرت آباد به علت کوهپایه ای بودن آن بیشتر از روستاهای دیگر است. ماندگار ۸

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ 
ی و باغی محصوالت کشاورز

سیب گالب منطقه شهرت خاصی دارد و برای توسعه به شدت به صنایع تکمیلی و 
بسته بندی نیاز دارد.

1۸

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ 
محصوالت لبنی

محصوالت لبنی روستا عالوه بر مصرف خانوار به صورت شیر خام فروخته می شود. 
شیر گاو روزانه و شیر گوسفند فقط در بهار توسط کارگاه های لبنیات سنتی )معروف به 

ی می شود )نصرت آباد( ( تبریز خریدار شیرپز

۸

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ 
محصوالت لبنی

ی برای تولید محصوالت  به علت وجود مراتع بسیار خوب در منطقه، ظرفیت بسیار
لبنی وجود دارد که نیاز به مدیریت دارد.

2۳

سرمایه ها\ سرمایۀ طبیعی\ ظرفیت 
گردشگری

وجود عرصه های تاریخی –فرهنگی و مجموعۀ تاریخی تخت سلیمان، به منزلۀ یکی از 
مناطق ثبت شدۀ نمونۀ گردشگری استان در مقیاس بین المللی.

2

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ ظرفیت 
گردشگری

وجود آثار و منابع طبیعی شامل آبشار قینرجه، چمن متحرک چملی، کوه زندان، آب گرم 
 ، یقورخان، بقعۀ ایوب انصار معدنی. آثار باستانی نظیر کوه بلقیس،غار نبی کندی و سار

. آب سرد یارعزیز

7

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ ظرفیت 
گردشگری

مهم ترین جاذبه های این منطقه شامل تخت سلیمان، زندان تخت سلیمان، زندان 
ی قورخان، چمن چملی،  ، سار برنجه، زندان نبی کندی، آبشار قینرجه، آب سرد یارعزیز
آب گرم احمدآباد، کوه بلقیس و سواحل سد گوگردچی و غیره است که می تواند برای 

ی داشته باشد. منطقه و بومیان سود مالی بسیار

1۴

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ ظرفیت 
گردشگری

در روستای بدرلو تکه چمن متحرکی وجود دارد که به صورت یک نیم قوس کمانی 
پیرامون برکه حرکت می کند و هنگام حرکْت جاذبۀ فوق العاده ای دارد.

2۳

سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ ظرفیت 
گردشگری

، تحوالتی در حال  ی از توان های گردشگری منطقه در چند سال اخیر در بهره بردار
شکل گیری است. گسترش صنعت بوم گردی به ویژه در دو روستای احمدآباد و 

نصرت آباد.

2۸

ی  سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ زنبوردار
و تولید عسل

تکاب بهترین مکان برای تولید عسل است. حدود 200 تا ۳00 خانوار از راه پرورش 
زنبورعسل ارتزاق می کنند.

7

ی  سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ زنبوردار
و تولید عسل

ظرفیت باالی تولید گوشت قرمز و عسل با کیفیت باال ازجمله مزیت های این روستاها 
است.

15

ی  سرمایه ها \ سرمایۀ طبیعی \ زنبوردار
و تولید عسل

تکاب بهترین مکان برای تولید عسل است. حدود 200 تا ۳00 خانوار از راه پرورش 
زنبورعسل ارتزاق می کنند.

2۳
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4-2. سرمایۀ انسانی

که  گفته می شود  فرد  مهارت های یک  و  دانش  به  انسانی  سرمایۀ 
کند. سرمایۀ  استفاده  اهدافش  به  برای دستیابی  آن ها  از  می تواند 
انسانی از آن رو دارای اهمیت است که برای دستیابی به هر چیزی 
نیاز  انسانی  مهارت های  و  دانش  از  سطحی  به  سازمان  یک  در 
است. به طور خاص می توان گفت که سرمایۀ انسانی محور توسعه 

به شمار می رود.
تکاب  بخش  روستاهای  انسانی  سرمایه های  مهم ترین  از  یکی 
از  یکی  تکاب  شهرستان  است.  قالی بافی  هنر  در  زنان  توانمندی 
قطب های اصلی تولید فرش نفیس دستباف در کشور است. فرش 
و  نقشه  بافت،  باال،  استحکام  و  کیفیت  به علت  تکاب  دستباف 
به  افشار مشهور است و  آهنین  به فرش  طراحی منحصربه فردش 
همین نام در جهان نیز شناخته شده است. بنا بر گفتۀ مورخان، این 

فرش ها قدمت 7۰۰ ساله دارند و دارای طرح های ماهی قوشخانه، 
لچک ترنج، شاه عباسی فرهاد میرزا، اسمیلی کتیبه و افشان هستند. 
هم اکنون به علت نبود حمایت های کافی و بی توجهی دستگاه های 
ذی ربط، بسیاری از بافندگان، دار قالی خود را جمع کرده اند و تعداد 

کارگاه های قالیبافی در تکاب نیز به سرعت رو به کاهش است.
آینده ای  نداشتن  کار،  سختی  وجود  محلی،  مردم  گفتۀ  به 
بازار  نابسامانی  و  قالیبافان  از  شغلی  حمایت های  نبود  مطمئن، 
فرش دستباف سبب کمتر شدن تمایل بانوان تکابی به تولید فرش 

دستباف شده است.
به علت نبود نمایشگاه های دائمی و مراکز ثابت عرضه و فروش، 
با نام دیگر شهرها عرضه و صادر می شود،  فرش دستباف تکاب 
در حالی که نقشۀ فرش افشار تکاب به منزلۀ یک برند ملی به ثبت 

رسیده است.

جدول 5: مقولۀ سرمایه های انسانی و عبارات مرتبط

کد عبارات مرتبط کد فرد

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
در ۳0 سال قبل 17 هزار دار قالی در روستاهای شهر تکاب وجود داشت و بخش 
کنون این تعداد دار قالی  عمده ای از درآمد خانوار از این راه تأمین می شد، ولی ا

به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
۴

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی زنان بیشترین شاغالن منطقه در صنعت فرش هستند. 5

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
ی انسانی ماهر در  یخی شهرستان در صنایع فرش دستی و گلیم و وجود نیرو تجربۀ تار

این زمینه
۸

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
ی گیاهان رنگی به منظور استفاده در صنایع دستی  وجود زمینۀ مناسب برای فراور

ازجمله قالی بافی
9

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی فرش احمدآباد بیشتر به آلمان صادر می شود. 10

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
فرش احمدآباد از نظر کیفیت و گره بهتر از فرش بوکان و بیجار است و به این علت 

خریدار بهتری دارد.
1۳

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
از ۶00 خانوار احمدآباد، ۳00 خانوار دار قالی دارند و به طور متوسط ساالنه هر بافنده 

یک قالی تولید می کند )۳00 قالی از ۳00 خانوار بافنده(
19

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
در روستای احمدآباد، زنان معمواًل به بافتن قالی و فرش مشغول اند و فرش بافی شغلی 

زنانه تلقی می شود.
2۳

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
زنان خانواده در فصل زمستان به بافت قالی مشغول هستند و قالی بافته شده توسط 

ی می شود )قراقیه( یک واسطه که از روستای احمدآباد می آید خریدار
20

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی

فرش افشار یکی از صنایع دستی معروف منطقه بوده است که به مرور به دست 
، به جز چند روستا، بقیۀ روستاها دست از فرش بافی  فراموشی سپرده شده است و

کشیده اند. به نظر می رسد احیای این هنر دستی و تبلیغات مناسب برای آن می توان 
به اقتصاد خانوارهای منطقه کمک کند.

2۶

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی گر فرش افشار تبدیل به برند شود می تواند احیا شود. ا 2۸
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کد عبارات مرتبط کد فرد

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ قالی بافی
ی  ی به اسم ایرج فریدیان تاجر فرش بوده است و عالقه مند به سرمایه گذار سرمایه دار

در تخت سلیمان است.
۳0

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ سطح 
تحصیالت \ تمایل خانواده ها به 

تحصیل فرزندان

کید روستاییان است، ولی محدودیت های ارتباطی  تحصیل و آموزش بسیار مورد تأ
)راه های ارتباطی نامناسب( و برف گیر بودن منطقه )برای چندین هفته اتفاق می افتد 

که راه های ارتباطی قطع شوند(، موانع اصلی هستند و سبب شده اند تا جوانان 
ی از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاهی )دانشگاهی موجود در ناحیه( باز  بسیار

بمانند.

۳

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ سطح 
تحصیالت \ تمایل خانواده ها به 

تحصیل فرزندان

ما بسیار عالقه مند هستیم که فرزاندانمان درس بخوانند و برای خودشان کسی بشوند. 
چون خودمان به خاطر نداشتن تحصیالت مناسب بسیار ضرر کرده ایم. اما مسئلۀ 

اصلی نداشتن امکانات است.
۶

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ سطح 
تحصیالت \ تمایل خانواده ها به 

تحصیل فرزندان

من خودم درس نخواندم. اآلن نمی توانم از روستا هم بروم بیرون، اما دلم می خواهد 
بچه هایم حتمًا درس بخوانند و از آن ها حمایت می کنم.

1۴

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \ سطح 
تحصیالت \ افراد تحصیل کرده

ی در روستا ها بوده اند که به خاطر نداشتن امکانات مجبور به  افراد تحصیل کردۀ بسیار
مهاجرت به شهرها شده اند. برای مثال انجمنی در شهر تهران به اسم انجمن تکابیان 

شکل گرفته است.
2۶

سرمایه ها \ سرمایۀ انسانی \سطح 
تحصیالت \ افراد تحصیل کرده

جوانان روستا به ویژه مردان، تحصیالت خوبی دارند و تنها مشکل این است که بعد از 
به دست آوردن تحصیالت، در روستا نمی مانند که به منطقه خدمت کنند. همۀ افراد 

به شهرها به ویژه تهران و کرج مهاجرت می کنند.
29

4-3. سرمایۀ اجتماعی

متغیرهای  از مهم ترین  یکی  اخیر  در سا ل های  اجتماعی  سرمایۀ 
تبیین کنندۀ سطح توسعه و رفاه جوامع و توسعۀ محلی در سطوح 
سیاست گذاران  خاص  مورد توجه  همچنین  است.  بوده  گوناگون 
و برنامه ریزان بوده است. سرمایۀ اجتماعی مانند سایر سرمایه ها 
مولد است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی را فراهم می کند 
که بدون آن دور از دسترس خواهند بود. به تعبیر دیگر، به واسطۀ 
جامعه  یک  در  گاهانه  آ و  ارادی  همکاری های  اجتماعی  سرمایۀ 
تسهیل می شود و نبود آن در جامعه به معنی انجام نشدن این نوع 

خاص از همکاری هاست که دریچۀ رسیدن به توسعه را می بندد.
بر اساس گفت وگوهای انجام شده در روستاهای ناحیۀ تکاب، 
و  مشارکت  شامل  منطقه  این  اجتماعی  سرمایه های  مهم ترین 
امنیت  و  مردم  مسالمت آمیز  زندگی  قومیتی،  تنوع  مردم،  همدلی 
اجتماعی است. در جدول شمارۀ ۶ دیدگاه مصاحبه شوندگان در 

مورد هریک از شاخص ها بیان شده است.
بر اساس گفت وگوهای مردم محلی، با وجود تنوع قومیتی که 
برای  مردم  دارد،  وجود  منطقه  این  کرد زبانان  و  ترک زبانان  میان 
یاری یکدیگر بسیار تالش می کنند. آن ها در مراسم  عزا و شادی 
با تمام توان به یکدیگر کمک می کنند. برای مثال می توان به سنت 
بسیار پسندیده در مراسم عزای یکی از روستاها اشاره کرد. زمانی 

تمام  که  هستند  محل  مردم  می شود،  فوت  خانواده  در  فردی  که 
اقتصادی  فشار  به خانوادۀ عزادار  تا  پرداخت می کنند  را  هزینه ها 
در  مردم  مشارکت  و  نشان دهندۀ همدلی  فرهنگ  این  نشود.  وارد 

امور آن ها است.
شاخص بسیار مهم دیگری که می توان از آن به منزلۀ یک سرمایۀ 
تنوع  با وجود  یاد کرد، زندگی مسالمت آمیز مردم  اجتماعی مهم 
قومیتی میان آن ها است. تنوع قومیتی به راحتی زمینه را برای آشوب 
روستاهای  در  اما  می کند،  فراهم  اجتماعی  ناهنجاری های  و 
به راحتی  مردم  مذهبی،  و حتی  قومیتی  تنوع  وجود  با  ناحیه،  این 
با یکدیگر تعامل دارند و در مراسم  یکدیگر شرکت می کنند. در 
خانوادگی  وصلت  های  آن ها  میان  تفاوت   وجود  با  موارد  برخی 
انجام می شود. آن ها توانسته اند با این تفاوت به خوبی کنار بیایند.

که  است  مهمی  بسیار  شاخص های  ازجمله  اجتماعی  امنیت 
اکثر مردم محلی به آن اشاره کردند. آن ها ادعا می کنند که روستاها 
پایینی  سطح  در  اجتماعی  ناهنجاری های  شکل گیری  لحاظ  از 
و  )کرد زبانان  ساکنین  میان  فرهنگی  تفاوت  وجود  با  دارند.  قرار 
دهد،  افزایش  را  جنایت  و  جرم  زمینۀ  می تواند  که  ترک زبانان(، 
این موارد در فضای روستاها بسیار کم دیده می شود. یکی دیگر 
و  روستاها  کم  جمعیت  روستاها  در  اجتماعی  امنیت  دالیل  از 

شناخت همۀ اهالی از یکدیگر است. 
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جدول 6: مقولۀ سرمایه های اجتماعی و نهادی و عبارات مرتبط

کد عبارات مرتبط کد فرد

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ مشارکت و 
همدلی مردم برای یکدیگر

ی مردم درست  مسجد روستا، غسالخانه و حتی چندین پل با همکار
 شده است.

۴

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ مشارکت و 
همدلی مردم برای یکدیگر

در روستا نوعی سنت است که در هنگام مصیبت، خانوادۀ مصیبت زده 
هیچ پولی خرج نمی کند! بلکه روستا تأمین هزینه می کند.

9

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ مشارکت و 
همدلی مردم برای یکدیگر

مردم بسیار در مراسم ها هوای هم را دارند و با یکدیگر مشارکت می کنند. 
در مراسم عزا و عروسی به یکدیگر کمک می کنند.

12

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ تنوع قومیتی 
و زندگی مسالمت آمیز

روستاهای تکاب از سه گروه ترک و کرد و اهل حق تشکیل  شده اند. اهل 
حق حدود پنج درصد از کل جمعیت را دربرمی گیرد. اهالی با یکدیگر 

ی، وصلت های خانوادگی و  مشکل ندارند، با یکدیگر فعالیت های تجار
ارتباطات نزدیک دارند.

۳

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ تنوع قومیتی 
و زندگی مسالمت آمیز

روستای چراغ تپه هم کرد و هم ترک هستند، بسیار هم با هم خوب هستند. 
احمدآباد سفلی و علیا هم بسیار با هم خوب هستند.

5

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ تنوع قومیتی 
و زندگی مسالمت آمیز

روابط ترک ها و کردها خوب است. مثاًل در زمان برداشت گندم، این ها با 
هم ماشین می گیرند و گندم را به سیلوها می برند، یا حتی زنبورهای عسل 

و غیره.
27

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ تنوع قومیتی 
و زندگی مسالمت آمیز

با وجود تفاوت های فرهنگی )کرد و ترک و سنی و شیعه(، میزان جرایم در 
منطقه بسیار پایین است و جرم خاص و مشخصی در منطقه غلبه ندارد.

21

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ تنوع قومیتی 
و زندگی مسالمت آمیز

کنین  با وجود اینکه تنوع قومیتی هم در زبان و هم در مذهب میان سا
روستاها وجود دارد، اما آن ها در کنار هم مسالمت آمیز زندگی می کنند.

2۴

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ امنیت 
اجتماعی

با وجود تفاوت های فرهنگی )کرد و ترک و سنی و شیعه(، میزان جرایم در 
منطقه بسیار پایین است و جرم خاص و مشخصی در منطقه غلبه ندارد.

2

سرمایه ها \ سرمایۀ اجتماعی و نهادی \ امنیت 
اجتماعی

کثرًا همدیگر  میزان جرم و جنایت در روستاها بسیار کم است. چون مردم ا
را می شناسند. با وجود اینکه تفاوت های فرهنگی در منطقه میان 

کرد زبانان و ترک زبانان وجود دارد، این مسئله موجب اختالف میان آن ها و 
مشکالت نشده است.

2۴

یابی سرمایه های معیشتی 5. ارز

به  توجه  با  می شود،  مشاهده   7 شمارۀ  جدول  در  که  همان طور 
مقدار )sig( اختالف میانگین تمامی گویه های شاخص سرمایه، 
با ضریب 95% معنادار است. بیشترین میانگین در این شاخص 
میانگین  با  محیطی  سرمایۀ  به منزلۀ  معادن  متغیرهای  به  متعلق 
میانگین  با  منطقه  در  باغی  و  کشاورزی  محصوالت   ،۴.۰9
3.9۶ و قالیبافی در منطقه با میانگین 3.۸9 بوده است. کمترین 
از  فروش  بازار  به  دسترسی  متغیرهای  به  به ترتیب  نیز  میانگین 
سرمایۀ  از  نقدی  پس انداز  و   ۱.5۸ میانگین  با  فیزیکی  سرمایۀ 

مالی با میانگین ۱.۶۴ تعلق گرفته است. با توجه به اینکه میانگین 
است،   3 از  کمتر  مالی  و  فیزیکی  سرمایه های  شاخص های 
دارند.  قرار  پایینی  بسیار  سطح  در  سرمایه  دو  این  گفت  می توان 
بنابراین با توجه به خروجی جدول شمارۀ 7 می توان گفت از نظر 
محیطی  سرمایه های  ناحیه  این  سرمایۀ  مهم ترین  محلی  مردم 
با کمترین میانگین  هستند و شاخص های سرمایه های اجتماعی 

در رتبۀ آخر قرار گرفته اند.
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جدول 7: آزمون t تک نمونه، بررسی سرمایه های سکونتگاه های روستایی ناحیۀ تکاب

سطح معناداریtdfانحراف استانداردمیانگینشاخصسرمایه

طی
حی

ۀ م
مای

سر

تا چه میزان معادن، به منزلۀ سرمایه، محیطی 
۴.090.۸۶12۴.2۸۳۶70.000شناخته می شوند.

تا چه میزان ظرفیت  گردشگری در منطقه، 
۳.۶70.۸۶۴1۴.7۸۳۶70.000به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

ی و باغی در  تا چه میزان محصول کشاورز
۳.9۶0.۸۴121.۸۳۳۶70.000منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان محصول لبنی در منطقه، به منزلۀ 
۳.۸50.9۳۴17.۳5۳۶70.000سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان مراتع و محصوالت دامی 
( در منطقه، به منزلۀ سرمایه،  )گوشت قرمز

وجود دارد.
۳.۶90.9721۳.۶2۳۶70.000

ی و تولید عسل در  تا چه میزان زنبوردار
۳.970.9۳919.۸7۳۶70.000منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

عی
ما

جت
ۀ ا

مای
سر

تا چه میزان مشارکت و همدلی مردم برای 
۳.100.۸992.09۳۶70.000یکدیگر در منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان امنیت اجتماعی در منطقه، 
۳.270.۸۸95.75۳۶70.000به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان تنوع قومیتی و زندگی 
مسالمت آمیز در منطقه، به منزلۀ سرمایه، 

وجود دارد.
2.790.۸۳5-۴.9۳۳۶70.000

نی
سا

ۀ ان
مای

سر

تا چه میزان سطح تحصیالت در منطقه، 
2.95۳۶70.010-2.۸۶0.901به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان تمایل خانواده ها به تحصیل 
۳.2۳0.920۴.7۶۳۶70.000فرزندان در منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان قالیبافی در منطقه، به منزلۀ 
۳.۸90.۸2120.71۳۶70.000سرمایه، وجود دارد.

کی
یزی

ۀ ف
مای

سر

الت  تا چه میزان دسترسی به کاالها و ابزارآ
22.959۳۶70.000-2.1۳0.727کشاورزی در منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان خدمات دامپزشکی در منطقه، 
۴9.۴۸۴۳۶70.000-1.۶۸0.511به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان شبکه ارتباطات مناسب در 
۳۸.7۳۶۳۶70.000-1.7۴0.۶2۳منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان دسترسی به بازار فروش در 
۴2.2۸۶۳۶70.000-1.5۸0.۶۴2منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

لی
 ما

ایۀ
سرم

تا چه میزان دسترسی به وام های کم بهره در 
۳۶.129۳۶70.000-1.۸00.۶۳5منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان پس انداز نقدی در منطقه، 
۴۴.0۶2۳۶70.000-1.۶۴0.59۳به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.

تا چه میزان فرصت های شغلی برای جوانان 
19.957۳۶70.000-2.2۶0.71۶در منطقه، به منزلۀ سرمایه، وجود دارد.
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وضعیت  به  ساکنان  پاسخ گویی  میانگین   ۱ شمارۀ  نمودار  در 
است. همان طور  داده شده  نشان  منطقه  در  معیشتی  سرمایه های 
از  مالی  و  فیزیکی  سرمایه های  می شود،  مشاهده  نمودار  در  که 
نظر مردم در پایین ترین سطح قرار دارند. شاید بتوان گفت نداشتن 
سرمایه های  میان  در  عامل  مهم ترین  مناسب  ارتباطی  شبکۀ 
فیزیکی است که متأسفانه در این منطقه به علت محصور بودن در 
مرکز  به  شهرستان  دورترین  تکاب  دارد.  قرار  پایینی  بسیار  سطح 
مسئوالن  حضور  از  استان،  نقاط  سایر  نسبت  به  و،  است  استان 
در  باید  را  موضوع  این  دارد.  کمتری  بهرۀ  دولتی  خدمات  ارائۀ  و 
اهمیت  تا  داد  قرار  دشوار  دسترسی  و  نامناسب  جاده های  کنار 
و جاده های  تکاب  آن قدری روشن تر شود. مرتفع بودن شهرستان 
پرپیچ و خم کوهستانی آن، موجب دشواری دسترسی به این منطقه 
کارآفرینان،  مطلوب  تردد  مانع  عوامل  این  طرفی  از  است.  شده 
می شود.  دولتی  مسئوالن  حتی  و  متخصصان  سرما یه گذاران، 
دچار  نیز  را  لجستیکی  تجاری  مراودات  شرایطی  چنین  به عالوه 
نقص کرده است. محدودیت در سرمایۀ فیزیکی و مالی در طول 
بوده  تأثیر گذار  انسانی  سرمایۀ  ازجمله  سرمایه ها  سایر  بر  زمان 
است. مهاجرت شدید جوانان به کالن شهر تهران و استان البرز و 
نیز تمایل نداشتن جوانان به ادامۀ فعالیت پدری خود در منطقه، 
از جملۀ این تأثیرات است که ممکن است آثار مخرب آن در آیندٔه 

خیلی نزدیک نمایان شود.
مطالبه گری  کاهش  سبب  جوانان  نیروی  از  منطقه  خالی شدن 
که  است  شده  سبب  همچنین  مسئله  این  است.  شده  نیز  مردم 
روستاییان واکنش کمتری به عوامل و نیروهایی که باعث تخریب 

این  در  دهند.  نشان  شده اند  منطقه  سرمایه های  و  زیرساخت ها 
زمینه می توان به سکوت روستانشینان در برابر آثار مخرب معادن 

در منطقه اشاره کرد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

ارتقای  گرو  در  روستاها  پایداری  و  توسعه  معیشتی،  رویکرد  در 
سرمایۀ  پنج  بر  کید  تأ با  است.  معیشتی  سرمایۀ  پنج  از  هریک 
معیشتی، دیدگاه های توسعه ای فراتر از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 
مطرح می شود. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه های 
غربی  آذربایجان  استان  از  تکاب  ناحیۀ  روستاهای  در  معیشتی 
بررسی و تحلیل وضعیت سرمایۀ  بر اساس  پرداخته شده است. 
سرمایه های  پژوهش،  اول  بخش  در  روستاییان،  معیشتی 
و  انسانی  محیطی،  سرمایه های  بخش  سه  در  شناسایی شده 
سرمایه های  محلی،  مردم  نظر  از  شده اند.  دسته بندی  اجتماعی 
فیزیکی و مالی در سطح پایینی قرار دارند و به آن ها اشاره نشده 
است. با مرور پیشینۀ پژوهش می توان دریافت که نتایج پژوهش 
حاضر با پژوهش های خو )2019(، بادکو )2020(، دربان آستانه 
)2018( و شرفی )2018( در یک راستا بوده است و نتایج آن ها 
را تأیید می کند. بر اساس نتایج تحلیل های بخش کّمی پژوهش با 
استفاده از آزمون t تک نمونه ای، تمامی سرمایه های شناسایی شده، 

طبق روش کیفی، از نظر مردم محلی تأیید شده اند. 
از نظر ساکناْن سرمایه های محیطی هستند.  مهم ترین سرمایه 
باغداری،  و  دامداری  فعالیت  غلبۀ  به علت  تکاب،  ناحیۀ  در 
فعالیت روستاییان وابسته به منابع طبیعی است. نحؤه بهره برداری 

نمودار ۱: میانگین پاسخ گویی ساکنان به وضعیت سرمایه های معیشتی
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از این منابع بر پایداری روستاها و معیشت آن ها تأثیرگذار است. 
منطقه  این  اقتصادی  مزیت های  و  فرصت ها  مهم ترین  از  یکی 
با  است.  طال  به ویژه  معادن  ازجمله  محیطی  سرمایه های  وجود 
برای  معدن  بخش  در  فعالیت  ناحیه،  این  به شرایط خاص  توجه 
یعنی  آن ها،  اصلی  شغل  کنار  در  روستاها  ساکنان  و  کشاورزان 
دامداری و کشاورزی، می تواند منبع درآمد مهمی باشد. با توجه به 
 معادن در محیط و قلمرو روستاها قرار دارند، اشتغال 

ً
اینکه عموما

درآمدی  می تواند  معادن  این  در  روستاییان  سهام دار شدن  یا  و 
چشمگیر برای آن ها داشته باشد. درنتیجه، این امر باعث می شود 
اما  شود.  کند  حداقل  یا  و  معکوس  روستا  از  مهاجرت  روند  که 
فعالیت های  میدانی،  برداشت  از  به دست آمده  به شواهد  توجه  با 
معدنی در پایداری روستاها کمتر از حد متوسط تأثیر داشته است. 
فعالیت های معدنی در ناحیۀ تکاب در ایجاد تنوع شغلی و انگیزٔه 
اشتغال در روستاها و سایر بخش های اقتصادی و افزایش درآمد 
معدنی  فعالیت های  بنابراین  است.  بوده  روستاییان ضعیف  برای 
در این بخش نه تنها در زمینۀ اقتصادی مؤثر نبوده است، بلکه از 
روستا،  مجاور  اراضی  کاربری  تغییر  باعث  زیست محیطی  نظر 
آلودگی منابع آب، آلودگی منابع خاک، آلودگی هوا، تهدید زندگی 
دام و احشام تغذیه کننده از محیط مجاور، خطر تهدید بیماری ها 
محیط،  آلودگی  به واسطۀ  ریوی  و  شیمیایی  مسمومیت های  و 
تغییر  و  مجاور  فضاهای  آلودگی  و  صنعتی  زباله های  گسترش 

چشم اندازهای روستایی شده است.
روستاهای  دیدنی  مناظر  و  خاص  جذابیت های  به  توجه  با 
جذب  به منظور  تخت سلیمان،  مجموعۀ  ازجمله  تکاب  ناحیۀ 
گردشگران بیشتر، نیاز به معرفی این جاذبه ها از راه های مختلف 
بهبود  و  توسعه  می شود.  احساس  ارتباط جمعی  رسانه های  مانند 
تسهیل  و  گردشگران  ماندگاری  برای  امکانات  و  زیرساخت ها 
و  ذی ربط  مدیران  و  مسئوالن  بهتر  مدیریت  با  آن ها،  دسترسی 
ناحیۀ  روستاهای  رونق  و  پایدار  معیشت  به  ساکنان،  مشارکت 
تکاب کمک خواهد کرد. از طرفی، توجه به گردشگری می تواند 
نتیجۀ آن جوامع  امکانات و تسهیالت شود و در  افزایش  موجب 

بومی نیز دارای این تسهیالت خواهند شد.
بخش  در  به ویژه  کار،  نیروی  مهارت  انسانی  سرمایه های  در 
قالی بافی  است.  نمایان  بیشتر  قالی بافی،  و  کشاورزی  باغداری، 
منطقه  این  صنایع دستی  برجسـته تـرین  و  کهـن تـرین  از  یکـی 
بـه شـمار مـی آیـد که، در کنــار بخــش کشــاورزی، یکــی از 
تولید  اسـت.  بـوده  مـردم  درآمـد  تــأمین  منــابع  مهــم تــرین 
فناوری  از  بهره گیری  به علت  ناحیه  این  اقتصاد  در  فرش دستباف 
ساده و کم هزینه، مواد اولیۀ ارزان، ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
و تحصیل درآمدهای ارزی، دارای مزیت نسبی است. در چنـد 
رشــد  ملــی،  اقتصــاد  در  سـاختاری  تغییـرات  گذشـته،  دهـۀ 
گسـتردۀ  تحـوالت  به  غیره،  و  صــنایع  گســترش  شهرنشــینی، 

اجتمـاعی و اقتصـادی ازجملـه در نـواحی روسـتایی منجر شده 
در  ســنتی  اقتصــادی  فعالیت هــای  رکـود  شـرایط  ایـن  است. 
بســیاری از نــواحی روســتایی هــمچــون قالی بافی را در پــی 

داشته است.
در  فیزیکی  و  مالی  سرمایه های  کّمی،  بخش  نتایج  اساس  بر 
به  دسترسی  شامل  فیزیکی  سرمایۀ  دارند.  قرار  سطح  پایین ترین 
خدمات و امکانات، دسترسی به ماشین آالت کشاورزی، مسکن 
و کیفیت محل سکونت است که متأسفانه به علت محصور بودن 
بسیار  بخش  این  روستاهای  ندارند.  مناسبی  شرایط  منطقه 
و  خدماتی  مراکز  از  نزدیکی،  و  دوری  لحاظ  به  و،  پراکنده اند 
شهرستان  مرکز  که  تکاب،  شهر  ازجمله  شهری  سکونتگاه های 
از  محصور بودن  به علت  همچنین  دارند.  فاصله  بسیار  است، 
لحاظ دسترسی به راه ارتباطی مناسب و درجۀ یک )آسفالت( نیز 
با چالش اساسی روبه رو هستند. با توجه به شرایط سکونتگاهی و 
اقلیمی و توپوگرافی منطقه، تسهیل دسترسی روستاییان به امکانات 
و خدمات و بهبود شرایط مسکونی آن ها اهمیت بسیاری دارد که 

بهبود سرمایۀ فیزیکی معیشتی می تواند دارای اهمیت باشد. 
در  معیشتی  سرمایه های  ارکان  ضعیف ترین  از  مالی  دارایی 
فضای روستاهای ناحیۀ تکاب به شمار می رود. اتکای بیش  از حد 
به کشاورزی، باغداری و دامداری و تأثیر پذیری این فعالیت ها از 
بیشتر  محرومیت  و  فقر  برای  را  زمینه  ناپایدار  و خاک  آب  منابع 
و  مالی  سرمایۀ  بنابراین  است.  کرده  فراهم  ناحیه  این  روستاییان 
نیروی  نبود  طرفی  از  است.  محدود  محلی  مردم  اقتصادی  توان 
و  مالی  منابع  که  است  شده  موجب  صحیح  مدیریتی  توانمند 
سرمایه ای تزریق شده به منطقه نیز درست استفاده نشود، در نتیجه 
بنابراین  می شود.  ناحیه  این  در  محرومیت  و  فقر  بروز  موجب 
ضعف سرمایه تهدیدی جدی علیه کیفیت زندگی و زیست پذیری 
این سکونتگاه ها است؛ زیرا نقش بنیادین و محوری سرمایۀ مالی 
و  منابع  سایر  فعلیت رساندن  به  و  محرک بودن  قوۀ  اقتصادی  و 
رفته رفته  سرمایه،  این  در  رکود  و  خلل  ایجاد  با  است.  سرمایه ها 

سایر سرمایه های معیشتی نیز ناکارآمد و ضعیف می شوند. 
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Assessment Of Livelihood Capital Of Rural Settlements
Case Study: Takab Region (West Azerbaijan)
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Abstract
One of the most important and effective contexts for advancing development goals in rural 
areas is recognizing the living conditions of households, their access to various livelihoods, and 
geographical factors affecting livelihoods; With this view and to evaluate the role of various 
livelihood assets in the sustainability of a rural area, the present study has investigated the role of 
livelihood capital in rural settlements in Takab area. This research is based on the mixed research 
method of exploratory mixed research design. According to the study, capital in the form of 3 
main sections of environmental capital (mines, tourism capacity, crops, and horticultural products, 
livestock products (dairy), pastures, beekeeping products), human capital (level of education, 
desire of families to study Children and carpet weaving) and social capital (public participation 
and empathy, social security, ethnic diversity, and peaceful living) were categorized. The results 
of the research show that the study area has favorable conditions in terms of environmental, 
human, and social capital, and the main issue in this regard is how to use these resources. Mines as 
an environmental asset have not only not contributed much to the livelihood of the villagers, but 
have also destroyed the surrounding environment, changed land use, and destroyed infrastructure 
(roads). According to the findings, the reason for such consequences is mostly due to the non-
participation of people in the use of environmental potential. Physical and financial capital did 
not have suitable conditions in the study area, the main reason for which is the distance of Takab 
from large and medium cities in the region, as well as the special geographical and mountainous 
conditions of the region.

Keywords: Sustainable Livelihood, Livelihood Capital, Rural Settlements, Takab County
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نقش نامه و فرم تعارض منافع

الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: با سالم و احترام؛ به استحضار می رساند نویسندگان مقاله هیچ گونه 

تعارض منافعی ندارد.
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