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تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی خانوارهای روستایی حاشیۀ آن
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چکیده
تاالبها ،اکوسیستمها یا زیستگاههای باارزشي هستند که در بین انواع زیستگاههای طبیعي از کارکردهای بسیار متنوعي
برخوردارند ،که عالوهبر حفاظت از تنوع زیستي ،دارای ارزشهای طبیعي ،اقتصادی و اجتماعي متعدد دیگری نیز ميباشند که ميتواند
بر دارایيهای معیشتي مردم و درنهایت سطح معیشت آنها تأثیرگذار باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابي اثرات تاالب زریوار
مریوان بر دارایيها یا سرمایههای معیشتي خانوارهای حاشیۀ آن صورت گرفته است .تحقیق حاضر از نوع توصیفي -تحلیلي است که به
روش کتابخانهای و میداني و با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه براساس چارچوب معیشت پایدار دپارتمان توسعۀ بینالملل انجام گرفته
است .منطقۀ مورد مطالعه ،شهرستان مریوان بوده و جامعۀ آماری تحقیق را  5193نفر از سرپرستان خانوار ساکن در  1روستای حاشیۀ
اطراف تاالب تشکیل ميدهند ،که با استفاده از فرمول کوکران  391نفر از آنها بهعنوان نمونه برآورد شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای
گردآوریشده ،از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده شده است .براساس یافتههای پژوهش ،تاالب زریوار در تمام ابعاد پنجگانۀ
سرمایههای معیشت یعني طبیعي ،انساني ،فیزیکي ،اجتماعي و مالي خانوارهای حاشیۀ خود اثرگذار بوده ،بهگونهای که باعث افزایش
سطح و بهبود مؤلفههای مربوطبه هرکدام از سرمایهها شده است .در این میان سرمایۀ طبیعي بهعنوان مهمترین شاخص مؤثر در
معیشت خانوارها شناخته شد .همچنین نتایج حاصل از برازش مدل اندازهگیری معیشت پایدار نشان از معناداربودن همۀ شاخصها و
ابعاد سنجش آنها دارد که ميتوان نتیجه گرفت تاالب زریوار با ابعاد و شاخصهای درنظر گرفته شده باعث بهبود سطح دارایيها و
معیشت مردم شده است.
واژههای کلیدی :معیشت پایدار ،دارایيهای معیشت ،تاالب زریوار ،شهرستان مریوان.
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مقدمه
موضوعات فقر و ناپایداری معیشت از چالشهای
اساسی توسعۀ مناطق روستایی بوده که منجر به آثار و
پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی نظیر مهاجرت و
بیکاری شده است؛ بنابراین رویکرد معیشت پایدار،
در اواخر دهۀ  0891با هدف پیشرفت و در راستای
فقـرزدایـی از جوامـع روستایـی بهوجـود آمـد
( .)DFID, 1992: 2ارائۀ چارچوب معیشت پایدار در
دهۀ  0881میالدی بهعنوان راهکار جدید معیشت در
نظریههای توسعه برای توانمندسازی و ظرفیتسازی
در مناطق روستایی و یکی از ابزارهای مهم رسیدن به
توسعۀ پایدار محسوب میشود (سجاسیقیداری و
همکاران .)99 :0985 ،معیشت مشتملبر داراییهای
مالی و اجتماعی ،قابلیتها و فعالیتهای مورد نیاز
برای یک شیوۀ زندگی اطالق شده و زمانی پایدار
خواهد بود که این قابلیتها و داراییها را در زمان
حال و آینده حفظ و بهبود بخشد ،بهطوریکه منابع
طبیعی پایه را برای آیندگان از بین نبرد و از بروز
شوکها و استرس ،جلوگیری و آنها را مدیریت کند
()Carney,1998:4;Scoones,2009:175در شکلگیری
هر الگوی معیشت ،شیوۀ ترکیب انواع مختلف سرمایه
و منابع معیشتی بسیار مهم است؛ زیرا توانایی پیگیری
راهبردهای مختلف معیشت روستایی وابسته به
پایههای اجتماعی و مادی داراییها و سرمایههای
ملموس و غیرملموسی است که در حیطۀ تسلط و
مالکیت روستاییان است ( .)Scoones,1998:5بنابراین،
از مهمترین و تأثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف
توسعه در نواحی روستایی ،شناخت وضعیت معیشتی
خانوارها ،میزان دسترسی به سرمایههای معیشتی و
عوامل مؤثر بر معیشت است
(بریمانی و همکاران.)92 :0982 ،
منابع و محیط طبیعی بهعنوان دارایی اصلی
روستاییان برای زندگی و معاش بهشمار میآید و اغلب
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فعالیتهای اقتصادی و معیشتی روستاییان بهصورت

مستقیم مرتبط با محیط و منابع محیطی است
(سجاسیقیداری و همکاران.)512 :0982 ،
اکوسیستمهای تاالبی بهدلیل اینکه منابع آبی و
غذایی قابل توجهی را برای ساکنان حاشیه آن پدید
میآورند همواره مورد توجه قرار گرفتهاند .تاالبها
اکوسیستمهای باارزشی هستند که در بین انواع
اکوسیستمهای طبیعی از کارکردهای بسیار متنوعی
برخوردارند و عالوهبر حفاظت از تنوع زیستی ،دارای
ارزشهای طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی متعدد دیگری
نیز میباشند ،که میتواند بر داراییهای معیشتی مردم
و درنهایت سطح معیشت آنها تأثیرگذار باشد .جوامع
روستایی از سه بعد اقتصادی یعنی وابستگی اقتصادی
و معیشت ،اجتماعی -فرهنگی شامل پیوند اجتماعی با
تاالب ،اکولوژیکی شامل اثرات بر تاالب ،با اکوسیستم
تاالب ارتباط برقرار میکنند .دریاچه تاالبی زریوار
بهعنوان یک واحد اکولوژیکی و یک اکوسیستم آبی
راهبردی در شهرستان مریوان میتواند اثرات مختلف
و متفاوتی از جنبههای گوناگون مثل توریستی و
تفریحی ،ماهیگیری و ...بر معیشت مردم منطقه داشته
باشد .زریوار عالوهبر زیبایی و شناختهشدن بهنام یک
منطقۀ توریستی ،نقش بسیار مهمی نیز در تولیدات
کشاورزی منطقه میتواند ایفا کند .بنابراین با توجه به
مشهود بودن آثار بالقوه و بالفعل آن در منطقه و
بهویژه بر معیشت افراد و خانوارهای مقیم ،در این
تحقیق در نظراست ،تا به بررسی اثرات آن بر داراییها
یا سرمایههای معیشتی خانوارهای روستایی پیرامون
آن در قالب رویکرد معیشت پایدار پرداخته شود .با
عنایت به موضوعات بیان شده ،این تحقیق در پی
پاسخ به این پرسش اصلی است ،که دریاچۀ زریوار
چگونه و تا چه حد توانسته به بهبود داراییهای مردم
روستایی کمک کند؟
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مباني نظری
معیشت پایدار یک چارچوب برای مردمی است که
فقیر هستند و روی فرآیندهایی که زمینهساز چنین
فقری هستند تمرکز دارد ،اهمیت آن در سطح فرد،
خانواده ،جامعه و نیز درک منابع آسیبپذیری فقرا و
راههای مختلفی که مردم ممکن است تحتتأثیر قرار
بگیرند خالصه میشود (.)Ashley & Carney,1999:6
فقر یکی از مهمترین چالشهایی است که نوع بشر با
آن مواجه است و اینچنین استدالل میشود ،که فقر
اغلب مربوط به منابع مالی است؛ اما فقر به منابع
دیگری مثل سرمایههای طبیعی ،انسانی و فیزیکی نیز
بستگی دارد (طالب و همکاران .)59 :0998 ،معیشت
یک پدیدۀ ساده نیست؛ بلکه متصل به محیط زیست،
اقتصاد ،سیاست ،فرآیندهای فرهنگی در سطوح ملی،
منطقهای و بینالمللی است ،معیشت زمانی سازگار با
محیط زیست است که داراییهای وابسته به معیشت
را حفظ یا افزایش دهد (.)DFID, 2000: 12
چارچوب معیشت پایدار ،یک مدل تحلیلی است
که امکان بررسی آسانتر وضعیت موجود را میدهد.
این چارچوب ،ساختاری را برای جمعآوری ،تحلیل و
یکپارچهسازی اطالعات جزئی شده در سطح اجتماع و
خانوادهها فراهم میکند ،تا به ارزیابی اجزای فرهنگی،
محیطی و تأثیرات مداخله روی معیشت روستاییان
بپردازد .با مقایسۀ تحقیقات و الگوهای معیشت پایدار
سازمانهای مختلف ،در میان این رویکردها چارچوب
پنججزئی توسعه داده شده توسط دپارتمان توسعۀ
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بینالملل یکی از مهمترین آنهاست و بسیاری عقیده
دارند که این چارچوب مفهوم معیشت را بهخوبی
دربرگرفته است و یکی از بهترین رویکردها دربارۀ
معیشت پایدار است (.)Shen, 2009: 11
سرمایهها یا داراییها از مهمترین اجزای چارچوب
معیشت پایدار بوده و معیشت با سرمایهگذاری در
تواناییهای دارایی معیشت پایدار پشتیبانی میشود
( .)Zenteno et al, 2013: 1تعامل بین سرمایههای
مختلف ،معیشت کلیدی برای ایجاد درک عمیقتری
از معیشت پایدار است ( .)Fang, 2013: 887بر مبنای
رویکرد معیشتیسرمایههای پنجگانۀ معیشت روستایی
اساس توانمندی و قدرت دخالت روستاییان در
سرنوشت فردی و اجتماعیشان را تشکیل میدهند
(بریمانی و همکاران .)92 :0982 ،این پنج دارایی
معیشتی به همدیگر وابستهاند و هریک میتواند دیگر
داراییها را کامل کند (.)DFID,1999; Ellis,2000: 16
سرمایههای معیشتی مردم اغلب بهعنوان یک مدل
پنج ضلعی قابل نمایشاند که میتواند برای نشاندادن
تفاوتهای شماتیکی ،در دسترسی مردم به سرمایهها
استفاده شود (شکل .)0نظر بر این است که نقطۀ
مرکزی این پنجضلعی ،درست جایی که خطوط به هم
میرسند ،دسترسی صفر به داراییها اتفاق میافتد.
درحالی که محیط بیرونی ،حداکثر دسترسی به
سرمایهها و داراییها را نشان میدهد.
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منابع انساني

منابع اجتماعي

منابع طبیعي

منابع
معیشت

منابع فیزیکي

منابع اقتصادی

شکل  :5سرمایهها یا دارایيها در چارچوب معیشت پایدار دی اف آی دی5333 ،

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0982 ،

در این میان سرمایۀ طبیعی به منابع طبیعی اشاره
دارد که میتواند توسط مردم برای رسیدن به اهداف
معیشتی آنها بهکار گرفته شود و میتواند از طریق
کیفیت آب ،کیفیت هوا و خاک ،نواحی تاالبی،
جنگلها و پارکهای ملی و محلی اندازهگیری شود.
سرمایۀ فیزیکی به زیرساختهای اساسی مانند جاده و
کانالهای آبرسانی ،ابزارها و کاالهای تولیدی و
سرمایهای که برای پشتیبانی از معیشت ،مورد نیاز
است اشاره دارد .سرمایۀ مالی ،به منابع مالی که برای
حفظ معیشت حاضر یا بهترکردن معیشت افراد در
دسترس هستند ،اطالق میشود .سرمایۀ انسانی به
مهارتها ،بهداشت مناسب و توانایی کارکردن ،که
درمجموع دنبالکردن استراتژیها و فعالیتهای
معیشتی را برای افراد ممکن میسازد اشاره دارد و
درنهایت ،سرمایۀ اجتماعی بهعنوان منابع اجتماعی
که افراد برای کمک به معیشت خود از آنها کمک
میگیرند تعریف میشود ،این نوع پشتیبانی معموال
شبکههای اجتماعی ،عضویت در گروهها و روابط متقابل
و حس اعتماد را در بر میگیرد (.)DFID, 2000: 21
تحلیلها تالش میکنند ،تا متوجه شوند که فرد یا
خانوار چه دسترسی به انواع مختلف سرمایهها داشته،
چگونه با تغییرات در محیط یا فرد ،دسترسی به این

سرمایهها نیز تغییر میکند و چگونه دسترسی میان
افراد ،گروهها و جوامع مختلف ،متفاوت است
( .)Scoones, 1998: 7رهیافت معیشت پایدار بهلحاظ
جامعیت و توجه به اصل پایداری با تلفیق مناسب این
داراییها و منابع ،سازوکارهایی را جهت اشتغال و
درآمد مطمئن و غیرمخرب فراهم میآورد و با
کنارگذاشتن روشهای حذفی و محدودکننده ،جوامع
محلی را به سمت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی
سوق میدهد (کرمیدهکردی و انصاری.)005 :0980 ،
ازاینرو ارتباط محکم و پیچیدهای بین منابع طبیعی و
معیشتهای روستایی وجود دارد بهگونهای که
روستاییان در کشورهای توسعهنیافته به موجودیت
منابع طبیعی و دسترسی به آن برای پشتیبانی
معیشت خود وابستهاند (.)Ellis & Allison, 2004: 11
نقش اکوسیستمهای طبیعی در معیشت فقرا بهویژه
در کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژهای پیدا کرده
است؛ برای مثال فعالیتهای مبتنی بر تاالب ،در اوگاندا
بیش از  21درصد از درآمد ماهانۀ جوامع وابسته به آن
را تشکیل میدهد .از طرف دیگر تقریبا  81درصد از
جمعیت دلتای گوراواری در ایالت اندراپرادش هند
بهطور کامل به تولیدات تاالبی برای پایداری معیشت
خود وابستهاند ( .)Lamsal et al, 2015: 6در کشور ما
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نیز تاالبها در توسعۀ اقتصادی -اجتماعی ،منطقهای
و کشوری نقشی اساسی داشتهاند .کاالها و خدماتی
که تاالبها تولید میکنند بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم مورد مصرف قرار میگیرند .بهایندلیل
بخشی از ارزش تاالبها مربوط به ارزشهای استفادهای
آنها میشود (دهمرده و شهرکی .)52 :0981 ،آنها
طیف گستردهای از منافع اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و فرهنگی را فراهم میآورند که
درحالحاضر باعنوان خدمات اکوسیستمی طبقهبندی
شده و نقش مهمی در چرخۀ آب در سطوح محلی و
جهانی بازی کرده و هستۀ مرکزی ارتباط بین آب ،غذا
و انرژی هستند (.)Clarkson et al, 2013: 192
ارزشها و خدماتی که تاالبها فراهم میآورند
میتواند در سه دسته طبقهبندی شود :دستۀ اول،
خدمات تأمینی و فراهمسازی است ،که مشتمل بر
پوشش گیاهی ،تولیدات جانوری و مواد معدنی
قابل برداشت برای مصارف شخصی و تجاری است و
مهمترین آن ،ماهی بهعنوان منبع غنی پروتئین برای
یک میلیارد نفر در سراسر جهان است ،آنها همچنین
اشتغال و درآمد را برای افراد از طریق ماهیگیری و
آبزیپروری فراهم میآورند (.)Turner et al, 2000: 9
گروه بعدی خدمات تنظیمی است؛ تاالبها فرایندهای
اکوسیستمی مهمی را تنظیم میکنند که در سطح
جهانی قابلتوجه است؛ ازجمله بهبود کیفیت آب،
جلوگیری از سیالبها و مدیریت کربن ،آنها همچنین
نقش فزایندهای بهعنوان تنظیمکنندۀ آبوهوا و
ذخیرهسازی کربن دارند (.)Clarkson etal, 2013: 198
نهایتا خدمات زیستگاهی است که؛ ازجمله حفاظت از
چرخۀ زیستی و منابع ژنی برای کارکرد پایدار
اکوسیستم و تولید دیگر خدمات ضروری است .تنوع
زیستی تاالبها در جهان فعالیتهای اقتصادی زیادی
را پشتیبانی کرده و تولیدات بیشماری که فراهم

میآورد را مردم برداشت کرده ،میفروشند یا آن را
مبادله میکنند (.)Ramsar, 2009: 4
تاالبها همچنین نقش مهمی در امنیت غذایی
دارند بهویژه درطول فصلهای خشک یا خشکسالیها
زمانیکه کشاورزی دیم نمیتواند بهطور کافی به
نیازهای خانوار پاسخ دهد (.)Mwakaje, 2009: 179

آنها همچنین فرصتهایی را برای جذب اکوتوریسم و
فعالیتهای تفریحی فراهم میکنند که درآمد
قابلتوجهی برای جوامع محلی و اقتصاد ملی محسوب
میشود (.)Clarkson et al, 2013: 196

تاالبها بهعنوان مجموعهای برای سالمتی و رفاه
انسانها ،محیطی که مردم در آن زندگی میکنند و
معیشتشان را بهدست میآورند،درنظر گرفته میشوند
( .)Horwitz & Finlayson, 2011: 679اکوسیستم
تاالب و خدماتی که توسط آنها ارائه میشود بخش
جدایی ناپذیری از راهبردهای معیشتی جوامع وابسته
به تاالب را تشکیل داده و راهبردهای معیشتی جوامع
حاشیۀ تاالب تحتتأثیر ویژگیهای اکولوژیکی آن قرار
میگیرد ( .)Kumar et al, 2011: 1608قابلیت جوامع
برای بهکارگیری سرمایههای معیشتی و نیز خدمات
اکوسیستم تاالب درون مجموعه سرمایهها ،راهبردهای
معیشتی را معین میکند ،از طرفی دسترسی مردم به
سطوح مختلف و ترکیبی از داراییها نقش مهمی در
انتخاب راهبردهای معیشتی آنها دارد ،که سرانجام
راهبردهای معیشتی منجر به نتایج معیشتی یا تغییر
در وضعیت رفاه خواهد شد ( ;Scoones, 1998: 9

 .)DFID, 2001: 27زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی نیز که خدمات اکوسیستم را با داراییهای
معیشتی را ادغام میکنند متغیرهای مهمی در
اثرگذاری فقر در جوامع تاالبی هستند .از دسترفتن
مشخصههای اکولوژیکی میتواند ارتباط مستقیم با فقر
(تخلیۀ منابع که تأثیر منفی بر معیشت جوامع محلی
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وابسته به تاالب دارد) یا غیرمستقیم (آلودگی که
بر جوامع پاییندست از طریق کاهش کیفیت آب
تأثیرگذار است) داشته باشد
(.)Kumar et al, 2011: 1605

نظام معیشت با تاالب در مقیاسهای زمانی و
مکانی متعدد ،شکلدهی و تقویت خدمات اکوسیستم
و نیز داراییهای معیشتی ،که پایه و اساس
استراتژیهای معیشتی را تشکیل میدهند ارتباط



برقرار میکند .خدمات اکوسیستم تاالب میتواند

بهعنوان تشکیلدهندۀ بخشی از سرمایۀ طبیعی درنظر
گرفته شود .همچنین میتواند ازطریق ساختارها و
فرآیندها به دیگر اشکال سرمایههای معیشتی نیز
کمک کند .درک این تعامالت منطقی کمک میکند،
که تا چه حد تاالبها میتوانند به کاهش فقر موجود
در یک نظام معیشتی منجر شوند.

شکل  :3مدل مفهومي پژوهش

تهیه و ترسیم :نگارندگان0982 ،

پیشینۀ پژوهش
با عنایت به اهمیت موضوع معیشت پایدار،
مطالعات متعددی در دهههای اخیر انجام گرفته است؛
اما درمورد چگونگی تأثیر دریاچهها و تاالبها بر ابعاد
مختلف معیشت روستایی در داخل کشور و اینکه
چگونه نظامهای معیشتی مختلف را تحتتأثیر قرار
میدهند ،دانشی اندک وجود دارد؛ ازاین رو پژوهش

حاضر در راستای مطالعات خارجی صورتگرفته ،به
انجام رسیده که از چارچوب معیشت پایدار برای
ارزیابی اثرات اکوسیستمهای تاالبی بر معیشت مردم
بهره گرفته است .در (جدول  )0برخی از مهمترین
تحقیقات صورتگرفته در رابطه با معیشت پایدار
روستایی آورده شده است.
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تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی ...
جدول  :5اهم تحقیقات در زمینۀ معیشت پایدار روستایي
محقق /سال

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش

مسعود و همکاران
(Masud et al,
)2016:771-792

تحلیل داراییهای معیشتی در
اجتماعات پارک ساحلی
پنینسوالر مالزی

سرمایههای فیزیکی و اجتماعی جوامع بهبود یافته؛ اما آنها همچنان با نبود سرمایۀ
انسانی و داراییهای مالی و زیستمحیطی ادامه میدهند.

ژانگ و همکاران
(Zhang et al, 2015:1)12

مطالعۀ تطبیقی مدلهای
معیشت پایدار روستایی در
مناطق روستایی گردشگری

یافتهها ،اختالف قابلتوجهی در سرمایۀ طبیعی ،مادی و مالی را نشان داده؛ اما اختالف
کوچکی در دارایی منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد.

موالتو و همکاران
(Mulatu et al, 2015:
)840-848

اکثریت خانوارها ( 22/19درصد) منافع حاصل از کشتوکار را از طریق رشد محصوالت
بررسی اثرات اقتصادی-
اجتماعی کشتوکار تاالبها در در تاالب بهدست آورده و فواید اقتصادی -اجتماعی تاالبها در منطقۀ مورد مطالعه برای
کمک به معیشت مردم بسیار متنوع و گسترده است
جنوب غربی اتیوپی

معیشت پایدار از طریق
المسال و همکاران
( Lamsal et al, 2015:1-فعالیتهای ناشی از منابع تاالبی
در نپال
.)10
بوسما و همکاران
(Bosma et al, 2012:
).89-99

چالشهای گذار به مدیریت
پایدار پرورش میگو (مطالعۀ
تاالب ماهاکام اندونزی)

کانگاالو و لیونگا
معیشت در روستاهای حاشیۀ
(
Kangalawe
& Liwenga,
تاالب (درۀ کیلومبرو در تانزانیا)
)2005: 968-975

بریمانی و همکاران
()0982
سجاسی قیداری و همکاران
()0982
شهرکی و شریفزاده
()0981

تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر
معیشت خانوار در سکونت
گاههای روستایی قصرقند

تاالب سهم قابلتوجهی در اقتصاد مردم دارد و ارزش ساالنۀ منابع تاالبی بهرهبرداری
شده توسط خانوار معادل 05/1درصد کل درآمد ناخالص خانوار است.
نتایج نشان داد که  11درصد از خانوارها در دلتای ماهاکام اندونزی به منابع حاصل از
اکوسیستم تاالب وابستهاند.
تاالبهای منطقۀ مورد مطالعه ،پتانسیل باالیی برای تنوع فعالیتهای معیشتی را دارا
بوده و بهعنوان یک منبع آبی برای کشاورزی،دامداری ،ماهیگیری هستند.
سطح معیشت در نواحی روستایی ،پایین بوده و بیانگر ضعف در زیرساختها و
سرمایههای معیشتی است.

اولویتبندی راهبردهای توسعۀ
بین روستاهای مورد مطالعه ،ازنظر برخورداری از داراییهای معیشتی تفاوت معنیداری
معیشت پایدار روستایی (مورد:
وجود داشته و دارایی انسانی در رتبۀ آخر قرار داشت.
شهرستان خدابنده)
ارزیابی جایگاه آبزیپروری در
معیشت پایدار روستایی
(کشاورزان شهرستان زاهدان)

آبزیپروری ،موجب پایداری بیشتر داراییهای اجتماعی ،انسانی و مادی معیشتی
کشاورزان آبزیپرور فعال درمقایسه با دو گروه دیگر بوده است.

مأخذ :نگارندگان0982 ،

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی
است که بهلحاظ هدف کاربردی و ازنظر نحوۀ
گردآوری دادهها ،پیمایشی یا میدانی است .منطقۀ
مورد مطالعه ،شهرستان مریوان بوده و جامعۀ آماری
پژوهش را روستاهای حاشیۀ تاالب زریوار در
شهرستان مریوان به تعداد  2روستا با جمعیتی معادل
 2022نفر و  0298خانوار تشکیل میدهند .در این
تحقیق بهدلیل گستردگی جامعه و عدم امکان
دسترسی ،نمونهای از سرپرستان خانوار برای بررسی
انتخاب شدند ،که براساس فرمول کوکران  591نفر

برآورد شده است .متناسب با حجم جامعه و با استفاده
از روش انتساب متناسب ،تعداد نمونه در هر یک از
روستاهای مورد مطالعه برآورد شده و درنهایت این
افراد نیز با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی
ساده گزینش شدند .عالوهبر مطالعات اسنادی و
کتابخانهای ،ابزار اصلی تحقیق برای جمعآوری
دادههای میدانی از منطقه ،پرسشنامه طراحی شده
براساس چارچوب معیشت پایدار ) (DFID, 1999بود.
در جدول ( )5شاخصها و متغیرهای مورد استفادۀ
تحقیق آورده شده است.
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جدول  :3شاخصها و متغیرهای تبیینکنندۀ دارایيهای معیشتي در منطقۀ مورد مطالعه
ابعادسرمایه

شاخص
زمین کشاورزی
آب

متغیر
دسترسی به زمینهای کشاورزی حاصلخیزتر ،کاهش فرسایش خاک ،بهبود عملکرد تولید ،افزایش
سطح زمینهای زیرکشت آبی
بهکارگیری روشهای مناسب و بهینۀ آبیاری ،توسعۀ منابع آب ،بهبود کیفیت آب مصرفی خانوار،
دسترسی مستقیم و کافی به منابع آب

طبیعی
اقلیم و جغرافیا
منابع طبیعی
دانش و مهارت
انسانی
بهداشت و تغذیه
مشارکت و عضویت
اجتماعی

اعتماد متقابل
روابط متقابل
زیرساخت

فیزیکی
حمل و نقل
فرصتهای اقتصادی
مالی

درآمد
تولید




توسعه و تنوع چشماندازهای طبیعی منطقه ،تعدیل آبوهوا و دما ،کاهش آلودگی هوا
افزایش پوشش گیاهی ،تولید و عرضۀ علوفۀ مرتعی ،افزایش آگاهی زیستمحیطی ،حفظ تنوع زیستی
و منابع ژنتیکی ،کمک به چرخۀ زیستی و مواد غذایی ،اجرای طرحهای مشارکتی -حفاظتی
سطح دانش عمومی و خدمات آموزشی ،مهارت کشاورزی ،دامی و آبزیان ،یادگیری تجارب کاری
جدید ،توانمندی شغلی موجود و مشاغل جدید
بهبود تغذیۀ خانوار با امکان تولیدات کشاورزی ،دامی و ،...بهبود سالمت جسمی و روحی ،بهبود
دسترسی به خدمات بهداشتی ،تأمین هزینههای بهداشتی
عضویت در انجمنها و گروههای محلی بر پایۀ آب ،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست ،مشارکت در
فعالیتهای مذهبی و اجتماعی ،عضویت در تعاونیها
تمایل برای همیاری و کمک مالی به همدیگر(دگریاری) ،اعتماد مردم محلی به همدیگر (درون
گروهی) ،اعتماد مردم به سازمانهای دولتی و افراد غیربومی ،تعهد و مسئولیتپذیری افراد
وحدت و انسجام بین مردم ،امکان تبادل دانش و اطالعات بین مردم و گردشگران ،کاهش سطح
مشکالت اجتماعی ،حفظ و تقویت فرهنگ و ارزشهای محلی و بومی
توسعۀ محیط و معابر روستا ،بهبود دسترسی به تجهیزات کشاورزی و ماهیگیری توسعۀ امکانات
تفریحی و ،...دسترسی خانوار به آب ،برق ،گاز ،سیستم فاضالب ،بهسازی مسکن
دسترسی به بازار و خرید ،کمک به توسعۀ راههای ارتباطی ،دسترسی به وسیلۀ نقلیۀ عمومی
ایجاد زمینههای متنوع شغلی ،دسترسی به وام و تسهیالت دولتی ،تنوع زمینههایی برای دریافت
تسهیالت اعتباری و بانکی ،کاهش هزینۀ اولیۀ فعالیتهای اقتصادی
سطح درآمد خانوار ،پس انداز ،ثبات و پایداری درآمد ،گسترش منابع درآمد کشاورزی و دامی و
ماهیگیری برای خانوار ،گسترش منابع درآمد توریستی ،متنوعشدن منابع درآمدی
ارزش محصوالت کشاورزی و دامی -تولیدی ،افزایش و تنوع تولید محصوالت زراعی و باغی و آبزیان،
بهبود دسترسی به نهادهای اقتصادی تولید ،افزایش بهرهوری تولید

مأخذ :نگارندگان0982 ،

بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان
ترویج و توسعۀ روستایی استفاده شد و برای تعیین
پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که
ضریب پایایی آن  1/81بهدست آمد (جدول.)9

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS20و
0
 LISREL8.8و روش تحلیل عاملی تأییدی ()CFA
صورت گرفت.

1-Confirmatory Factor Analysis
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تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی ...
جدول  :9آلفای کرونباخ بخشهای مختلف پرسشنامه
داراییهای (سرمایه) معیشت پایدار
طبیعی

انسانی

اجتماعی

فیزیکی

مالی

بهصورتکلی

1/28

1/90

1/20

1/20

1/99

1/81

مأخذ :نگارندگان0982 ،

منطقۀ مورد مطالعه
تاالب زریوار در  9کیلومتری شمال غرب شهرستان
مریوان در استان کردستان در مختصات جغرافیایی
 92درجه و  91دقیقه و  2ثانیۀ عرض شمالی و 12
درجه و  01دقیقه و  12ثانیۀ طول شرقی واقع شده
است .مساحت آن حدود  0211هکتار بوده که در
بخش خارجی آن اراضی مرتعی ،مزارع کشاورزی و
سپس روستاها قرارگرفته است .وجود زمینهای
حاصلخیز در حاشیۀ تاالب و وفور نسبی آب سبب
تنوع تولید محصوالت کشاورزی در این منطقه شده
است (بهروزیراد .)122 :0992 ،در این منطقه ،تاالب
کمک قابل توجهی به درآمد و امنیت غذایی خانوار از
طریق استفاده برای تولیدات کشاورزی کرده است.
نیزارهای حاشیۀ دریاچه ،نیز یکی از منابع قابل
بهرهبرداری است که توسط روستاییان برای ساخت
سقف خانهها و علوفۀ دامها بهکار رفته و ماهیگیران
دریاچه نیز از آنها کلبههایی درحاشیۀ دریاچه برپا
میکنند .پوشش گیاهی و جنگلی اطراف تاالب زریوار
بالغ بر  9191هکتار وسعت دارد که مهمترین نقش
آن حفاظت آب و خاک و حمایت از معیشت مردم با
تأمین علوفه و برداشت محصوالت فرعی (مازو ،گز
علفی و سقز) ،تأمینکنندۀ حیات دشتها و موجودیت
اراضی کشاورزی و منبع اقتصادی ذکر شده است.
درمجموع از مراتع و عرصههای جنگلی این منطقه
ساالنه بیش از  091هزار تن علوفۀ خشک قابل
بهرهبرداری میباشد (بهروزیراد.)122-129 :0992 ،

درحالحاضر بهمنظور تأمین آب شبکۀ آبیاری و
زهکشی  0911هکتار اراضی جنوب دریاچه ،پرورش
ماهی و اهداف تفریحی و گردشگری سد خاکی بر
روی دریاچه احداث شده است .فعالیت صیادی ،یکی
از مشاغل مهم فصلی بوده و توان تولید ماهی در
دریاچه زیوار را در سال ،حداقل حدود  911تا 111
تن برآورد کردهاند (مهندسین مشاور آساراب.)0992 ،
بهدلیل چشماندازهای طبیعی ،برخورداری از یک
دیوارۀ کوهستانی پوشیده از جنگل در مجاورت خود و
آب شیرین با عمق کافی و سهولت دسترسی از توان
بالقوه گردشگری بهویژه طبیعتگردی قابل توجهی
برخوردار است .بهطوری که ساالنه حدود نیم میلیون
نفر گردشگر داخلی و خارجی از این تاالب بازدید
کرده و منبع درآمدی قابلتوجهی برای ساکنان منطقه
محسوب میشود (ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری
شهرستان مریوان .)0982 ،مناطق اصلی مسکونی شهری
و روستایی که در ارتباط مستقیم با تاالب هستند
شامل شهر مریوان و روستاهای نی ،کانیسانان و دره
تفی از بخش مرکزی و روستاهای پیرصفا ،کانی سفید،
ینگیجه و بردهرشه از بخش خاوو میرآباد میباشند.
کار اصلی مردم این روستاها کشاورزی و دامداری
بهصورت توأم است و از این طریق بیشترین درآمد
خود را کسب میکنند .در این حوزه کشاورزان اغلب
اقدام به کشت گندم ،جو ،نخود ،یونجه ،شبدر،
سبزیجات ،جالیز ،توتون در قطعات کوچک مینمایند.
با گسترش گردشگری روستایی نیز بخش خدمات
خردهفروشی گسترش بسیار چشمگیری در این منطقه
یافته است .شکل ( )9منطقۀ مورد مطالعه را نشان
میدهد.
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شکل  : 9موقعیت و توزیع جغرافیایي روستاها در حاشیۀ تاالب زریوار شهرستان مریوان

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0982 ،

نتایج و بحث

با عنایت به یافتههای تحقیق (جدول )1بیشتر

الف-یافتههای ویژگيهای فردی و شغلي افراد مورد مطالعه

سرپرستان خانوار ( 92/2درصد) دارای شغل کشاورزی

از مجموع  591نفر افراد مورد مطالعه 82/0 ،درصد

بهعنوان شغل اصلی بوده و مشاغل آزاد ،کارگری،

( 550نفر) را مردان و  9/8درصد ( 8نفر) را زنان

صیادی و دامداری و کارمندی در رتبههای بعدی قرار

تشکیل داده که میانگین سنی آنها  11/12سال

دارند .متوسط درآمد ماهیانۀ افراد مورد مطالعه 219

است .بیشترین فراوانی مربوط به طبقۀ سنی  92تا 12

هزار تومان است و بیشترین گروه درآمدی نیز مربوط

سال بوده که 25نفر ( 90/9درصد) در این طبقۀ سنی

به گروه  211هزار تومان تا  0میلیون تومان بوده که

قرار دارند .از لحاظ میزان تحصیالت 51/9 ،درصد

نزدیک به  21درصد افراد ،در این گروه درآمدی قرار

افراد مورد مطالعه بیسواد میباشند و تنها  9/2درصد

داشتند .نتایج بیشتر در (جدول  )1آورده شده است.

افراد نیز تحصیالت لیسانس و باالتر دارند.
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تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی ...
جدول  :2توزیع پاسخگویان برحسب ویژگيهای فردی و شغلي
متغیر
جنسیت

سن (سال)

بعد خانوار (نفر)

میزان تحصیالت

شغل اصلی

متوسط درآمد
ماهیانه(تومان)

سطوح
مرد
زن
زیر  52سال
 52تا 92
 92تا 12
 12تا 22
 22تا 22
 22سال و باالتر
کمتر از  5نفر
 5تا  1نفر
 2تا  2نفر
 2نفر و بیشتر
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی و زیردیپلم
دیپلم
لیسانس و باالتر
کشاورزی
کارمند
کارگر
آزاد
صیادی و دامداری
کمتر از  911هزار
 911هزار تا هزار211
 210هزار تا  0میلیون
 0111110هزار تا  5میلیون
 5میلیون و بیشتر

فراوانی
550
8
09
22
25
18
59
09
0
091
81
2
22
22
21
92
51
92
09
91
29
52
9
20
005
12
9

درصد
82/0
9/8
2/2
59/8
90/9
50/9
01
2/9
1/1
22/2
11/8
5/5
51/9
51/9
52/0
02/2
9/2
92/2
2/8
01/8
52/2
00/9
9/2
55/2
18/2
51/9
9/2

سایر شاخصهای آماری
مد :مرد
میانگین11/12 :
مد12 :
انحراف معیار09 /2 :
کمینه51 :
بیشینه22 :
میانگین1/91:
انحراف معیار0/92:
مد2 :

مد :راهنمایی و زیردیپلم

مد :کشاورزی

میانگین 219:هزار تومان
مد 211 :هزار تومان
انحراف معیار110915 :

مأخذ :یافتههای میدانی تحقیق0982 ،

ب -تحلیل اثرات تاالب زریوار بر سرمایههای مختلف
معیشتي خانوارها

برای بررسی اثرات تاالب از تحلیل عاملی تأییدی
()CFAمرتبۀ دوم بهمنظور بررسی معنیداری و برازش
مدل اندازهگیری تأثیر تاالب زریوار بر معیشت پایدار
جامعۀ موردنظر استفاده شده است .برای ارزیابی مدل
تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای برازندگی خاصی
وجود دارد ،در این پژوهش برای ارزیابی برازش مدل
اندازهگیری تأثیر تاالب بر داراییهای معیشت پایدار
خانوارهای روستایی از شاخصهایی نظیر شاخصهای
مطلق ( ،)AGFI ،GFI ،X2/dfشاخصهای برازش

تطبیقی ( )IFI ،CFI ،NFI ،NNFIو شاخصهای برازش
مقتصد ( )PGFI ، PNFI ،RMSEAاستفاده شده است.
در این پژوهش مدل اندازهگیری تأثیر تاالب زریوار بر
معیشت پایدار خانوارهای عضو در قالب پنج سرمایه،
یعنی سرمایۀ طبیعی ( 1بعد) ،سرمایۀ انسانی ( 5بعد)،
سرمایۀ اجتماعی ( 9بعد) ،سرمایۀ فیزیکی ( 5بعد) و
سرمایۀ اقتصادی ( 9بعد) مورد ارزیابی قرار گرفت.
بدین منظور ،مدل اندازهگیری تأثیر تاالب زریوار با
پنج عامل(سازه) و  01بعد (نشانگر) وارد تحلیل عاملی
تأییدی مرتبۀ دوم شد .در مدل اندازهگیری متغیر
پنهان درونزا «معیشت پایدار خانوار» بوده و متغیرهای
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پنهان برونزا شامل سرمایۀ طبیعی ،0سرمایۀ انسانی،5
سرمایۀ اجتماعی ،9سرمایۀ مالی1میباشد.مدل اندازهگیری
برازشیافته (پس از انجام اصالحات) تأثیر تاالب بر
معیشت پایدار خانوارها همراه بارهای عاملی استاندارد



شده (شکل  )1و درحالت معنیداری (شکل  )2حاصل

از انجام تحلیل عاملیتأییدی مرتبۀ دوم نمایش داده
شده است.

شکل  :2مدل اندازهگیری معیشت پایدار با نمایش بارهای عاملي استانداردشده (خروجي لیزرل)

تهیه و ترسیم :نگارندگان0982 ،

شکل  :1مدل اندازهگیری معیشت پایدار در حالت معنيداری (خروجي نرمافزار لیزرل)

تهیه و ترسیم :نگارندگان0982 ،
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تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی ...

براساس نتایج بهدست آمده از مدل برازش شده در
حالت معنیداری (شکل ،)2درصورت بیشتربودن
مقدار  tاز  5/22یا کوچکتر از  -5/22بارهای عاملی در
سطح اطمینان  88درصد و درصورتی که ارزش  tاز
 0/82بزرگتر یا از  –0/82کوچکتر باشد ،در سطح
اطمینان  82درصد معنیدار خواهد بود و فرض صفر
مبنی بر معنیدارنبودن نقش نشانگر (متغیر) در
تشکیل سازه (عامل) رد و معنیداری ،روابط در قالب
تحلیل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار میگیرد .برای
داشتن روایی باید بین سازه و بعد و بین بعد و شاخص

همبستگی معناداری وجود داشته باشد .درصورتی که
این رابطه (ضرایب استاندارد) ،باالتر از  1/9باشد (شکل
 )5میتوان گفت شاخصهای موردنظر از قدرت تبیین
خوبی برخوردار بوده و این رابطه معنیدار است.
خروجی نرمافزار نشاندهندۀ مناسببودن مدل
اندازهگیری برازش یافته است (نسبت  x2به  dfکمتر
از  9میباشد)؛ پس ،مقدار  x2مقدار مناسبی است.
سایر شاخصهای برازش در(جدول  )2نشان داده شده
است.

جدول  :1شاخصهای برازش مدل اندازهگیری سرمایههای معیشت پایدار

شاخص

معیار پیشنهادشده
( برازش قابلقبول)

مقدار
گزارش شده

وضعیت

X2/ df

≥ 9

0/28

برازش مناسب

RMSEA

≥1/19

1/120

برازش مناسب

GFI

≤1/81

1/82

برازش مناسب

AGFI

≤1/81

1/81

برازش مناسب

NNFI

≤1/81

1/82

برازش مناسب

NFI

≤1/81

1/81

برازش مناسب

CFI

≤1/81

1/89

برازش مناسب

IFI

≤1/81

1/89

برازش مناسب

PNFI

≤1/21

1/22

برازش مناسب

PGFI

≤1/21

1/21

برازش مناسب

مأخذ :یافتههای میدانی تحقیق0982 ،

نسبت مجذور کای اسکوئر به درجۀ آزادی ،به حجم
نمونه بسیار حساس است .بدان مفهوم که هرچقدر
حجم نمونه باال رود ،برازش مدل از نکویی الزم را
ندارد و مدل رد میشود؛ بنابراین ،ایدهآل آن است ،که
مقدار کای اسکوئر تقسیم بر درجۀ آزادی بین 9-0
باشد .در این تحقیق مقدار کای اسکوئر تقسیم بر
درجۀ آزادی برابر با  0/28است که نشاندهندۀ برازش
مناسب مدل میباشد .بنابراین با توجه به مقدار

گزارش شدۀ شاخصهای برازندگی در (جدول )2
مشاهده میشود ،که مدل اندازهگیری تأثیر تاالب
زریوار بر معیشت پایدار خانوارهای حاشیۀ آن از
برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار میباشد؛ بنابراین،
میتوان گفت که دادههای این پژوهش با ساختار
عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و
این بیانگر همسوبودن نشانگرها (متغیرها) با عاملها
(سازهها) در مدل اندازهگیری تأثیر تاالب زریوار بر
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معیشت پایدار خانوارهای حاشیه آن است .در (جدول
 )2مقدار بار عاملی استانداردشده ،خطای استاندارد و
معنیداری مسیرها در مدل اندازهگیری تأثیر تاالب



زریوار بر معیشت پایدار خانوارهای روستاهای حاشیه

آن ارائه شده است.

جدول  : 9خالصه اطالعات تحلیل عاملي تأییدی مدل اندازهگیری معیشت پایدار

عامل

سرمایۀ طبیعی

سرمایۀ انسانی
سرمایۀ فیزیکی
سرمایۀ
اجتماعی

سرمایۀ مالی

بعد

نشانه در مدل

ضریب مسیر
استانداردشده

( tمعنیداری)
-

زمین کشاورزی

zamin

1/25

آب

Abb

1/21

**

اقلیم و جغرافیا

eghlim

1/10

**

1/12

منابع طبیعی

manabee

1/21

**2/92

دانش و مهارت

d&m

1/28

بهداشت و تغذیه

b&t

1/20

زیرساخت

zirsakht

0/19

حمل و نقل

hamlonaghl

1/21

8/89
-

2/05

**

8/12
-

**

مشارکت و عضویت

M & ozviyat

1/22

اعتماد متقابل

eetemad

1/21

**

2/09

روابط متقابل

ravabet

1/29

**2/89
-

فرصتهای اقتصادی

forsat

1/25

درآمد

dramad

1/91

**

تولید

tolid

1/29

**

9/21

9/91

** معنیداری در سطح یک درصد و * معنیداری در سطح پنج درصد

مأخذ :یافتههای میدانی تحقیق0982 ،

با توجه به نتایج ارائهشده مشاهده میشود که همۀ
نشانگرها (ابعاد) دارای مقدار  tباالتر از  0/82و ضرایب
استاندارد شدۀ بیشتر از  1/9که مؤید دقت ابعاد
انتخابی برای سنجش تأثیر تاالب بر معیشت پایدار
افراد مورد بررسی بوده و معنیداری و برازش مدل
اندازهگیری سنجش تأثیر تاالب زریوار را بر معیشت
پایدار روستاییان در قالب سرمایههای پنجگانه را تأیید
میکند .در ادامه بهمنظور بررسی اولویتبندی تأثیر
سرمایههای پنجگانه ،در معیشت پایدار خانوارها از
ضریب مسیر استاندارد شده ( )λو سطح معنیداری
آن برای هر یک از پنج سرمایۀ مذکور استفاده شد
(جدول .)2

جدول :1رتبهبندی اثر شاخصهای مرتبۀ اول در تشکیل
سازۀ مرتبۀ دوم
شاخصهای مرتبۀ اول

Λ

T

sig

رتبه

سرمایۀ انسانی

1/25

1/55

1/111

2

سرمایۀ طبیعی

1/90

2/12

1/111

0

سرمایۀ فیزیکی

1/21

1/21

1/111

1

سرمایۀ اجتماعی

1/20

2/92

1/111

9

سرمایۀمالی

1/28

2/82

1/111

5

مأخذ :یافتههای میدانی تحقیق0982 ،

ضرایب مسیر استاندارد شده میتوانند شدت رابطۀ
بین عاملهای مرتبۀ اول و عامل مرتبۀ دوم را نشان
دهند.

تحلیل اثرات تاالب زریوار مریوان بر داراییهای معیشتی ...

برایناساس ،با توجه به نتایج ارائهشده مشاهده
میشود که سرمایۀ طبیعی ( )λ=1/90قویترین
شاخص میباشد .سایر سرمایهها بهترتیب اهمیت،
برای سنجش معیشت پایدار خانوارهای حاشیۀ تاالب
زریوار عبارتاند از :سرمایۀ مالی ،سرمایۀ اجتماعی،
سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی.
نتیجه
با توجه به اهمیت منابع طبیعی و اکوسیستمهای
آبی در توسعۀ سکونتگاههای انسانی ،بهویژه در مناطق
کمتر توسعه یافته ،این پژوهش با هدف ارزیابی سطح
داراییهای معیشتی و تبیین نقش اکوسیستمهای
تاالبی در معیشت خانوارهای حاشیۀ تاالب زریوار در
شهرستان مریوان انجام گرفت.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که نشانگرهای
انتخابیتحقیق اثر خود را در سنجش سطح سرمایههای
پنجگانه (طبیعی ،انسانی ،اجتماعی ،فیزیکی و مالی)
خانوارهای حاشیۀ تاالب زریوار به شکل معنیداری
ظاهر نمودهاند ،بنابراین ساختار مدل حاضر با توجه به
معنیداری تمام ابعاد سرمایههای معیشتی و شاخصهای
سنجش آنها مناسب است و با زیربنای تئوری پژوهش
تطابق قابل قبولی را نشان میدهد .با توجه به نتایج
تحقیق ،سرمایۀ طبیعی ( )λ=1/90قویترین شاخص
برای سنجش معیشت پایدار خانوارهای حاشیۀ تاالب
زریوار بوده است .تاالب زریوار اثر مثبتی بر سرمایۀ
طبیعی خانوارهای حاشیۀ خود در ابعاد مربوطه شامل
زمین کشاورزی ،آب ،اقلیم و جغرافیا و منابع طبیعی
داشته است .بهگونهای که باعث بهبود دسترسی
خانوارها به زمینهای کشاورزی مرغوب ،بهبود عملکرد
تولید در واحد سطح (هکتار) ،افزایش سطح زمینهای
زیرکشت آبی ،دسترسی مستقیم و کافی به منابع آب
مصرفی ،افزایش پوشش گیاهی مراتع و تولید علوفۀ
مصرفی ،کیفیت آب و هوا و توسعه چشماندازهای
طبیعی شده و به این صورت معیشت خانوار را
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پشتیبانی کرده است.که با نتایج کانگاالو و لیوینگا
( )5112همخوانی دارد.
با توجه به نتایج پژوهش پتانسیلهای بالقوه و
بالفعل تاالب زریوار درزمینههای کشاورزی و دامداری،
شیالت و گردشگری منجر به بهبود وضعیت تولید و
درآمد ،ثبات و پایداری آن از حیث اقتصادی شده و
فرصتهای معیشتی و اشتغال را در منطقه ،سبب
شده است .بهطوریکه گسترش منابع درآمدی
کشاورزی ،گردشگری و ماهیگیری توانسته باعث
بهبود قدرت خرید خانوار و افزایش عرضۀ محصوالت
کشاورزی و امنیت غذایی شود که تأییدکنندۀ نتایج
المسال و همکاران ( )5102و موالتو و همکاران
( )5102در این زمینه است.
تاالب زریوار با ایجاد زمینۀ گردشگری در منطقه و
ورود گردشگران داخلی و خارجی روابط اجتماعی و
فرهنگی را توسعه داده و با گسترش تعاونیهای
کشاورزی و صیادی در روستاها و نیز انجمنهای
مردمی حفاظت از محیط زیست (تاالب) به افزایش
سطح مشارکتها کمک کرده است،که این مقوله به
دنبال خود انسجام اجتماعی در سایر ابعاد و اعتماد
اجتماعی را بهدنبال داشته است .شبکهها و ارتباطات
اجتماعی و اعتماد محلی منابع مهمی هستند که
بیشتر خانوارهای محلی درحین تالش برای دنبالکردن
یک معیشت بهتر بر آن تکیه میکنند .شرایط
گردشگری تاالب تاحدودی روابط بین نهادهای دولتی
با مردم را تحتتأثیر قرار داده بهطوریکه برای
برقراری نظم و کاهش اثرات نامطلوب توریسم این
نهادها نیاز به مشارکت مردمی دارند و این خود باعث
بهبود روابط این نهادها با مردم میشود ،که با نتایج
حاصل از مطالعۀ بریمانی و همکاران ( )0982در یک
راستا است .تاالب زریوار همچنین توانسته منبع انسانی
را به سرمایۀ انسانی با ورودیهای مؤثر دانش ،سالمت
و بهبود کیفیت خانوار و مهارت تبدیل کند که این
مسئله میتواند ازطریق تماس با گردشگران ،گسترش
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زیرساختهای آموزشی و بهداشتی در منطقه (به
واسطۀ وجود تاالب و بهبود محیط گردشگری)،
اقدامات آموزشی و ترویجی نهادهای مردمی حفاظت
از محیط زیست و نیز سابقۀ طوالنی کشاورزی و
دامداری در منطقۀ تاالب زریوار امکانپذیر شود که تا
حدی مشابه مطالعۀ شهرکی و شریفزاده ( )0981و
سجاسی قیداری و همکاران ( )0982است.
داراییهای فیزیکی داراییهای انسان ساخت در
محیطهای روستایی هستند که تسهیلکننده و
تسریعکنندۀ بهکارگیری و بهرهبرداری از سایر داراییها
هستند .نتایج تحقیق نشان میدهد که تاالب زریوار
اثرات مثبتی بر سرمایۀ فیزیکی منطقه داشته و با
کمک به توسعۀ زیرساختهای حملونقل روستا (جاده
و راه) ،دسترسی آسانتر به بازار و مرکز شهر ،کمک
به توسعۀ امکانات تفریحی و گردشگری ،آب بهداشتی
خانوار موجب ایجاد تأثیر مثبت روی استفاده از سایر
داراییهای معیشتی خانوار شده است که این نتایج
درجهت نتایج مطالعۀ مسعود و همکاران ()5012
است.
ازجمله مهمترین عوامل اثرگذار بر داراییهای
معیشتی مردم در منطقه تاالب زریوار میتوان به سه
حوزۀ کشاورزی و دامداری ،گردشگری و شیالت تاالب
اشاره کرد .از دیدگاه افراد ،کارکردهای مختلف این سه
بخش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایههای
معیشتی خانوار و درنتیجه سطح معیشت آنها در
منطقۀ مورد مطالعه داشته است .درنهایت آنچه در
ادبیات موجود در رابطه با توسعۀ روستایی مورد تأکید
روزافزون بوده ،استفادۀ بهینه و پایدار از منابع طبیعی
است که منجر به ظهور و گسترش فراگیر ایدۀ توسعۀ
پایدار شده است .تاالبها از منابع ارزشمند بوده،
بنابراین حفظ و توسعۀ آنها یک ضرورت مسلم
محسوب میشود.
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تاالب زریوار یک امکان و فرصت اقتصادی و زیست
محیطی در منطقه بوده و میتواند به راهبردی برای
خروج منطقه از انزوای اقتصادی و جغرافیایی تبدیل
شود .در این راستا تغییر جهت برنامههای توسعه و
اولویت سرمایه گذاریها در این نواحی به منظور ایجاد
منابع و فرصتهایی برای بهبود وضعیت اکولوژیکی
(پوشش جنگلی بیشتر و کاهش فرسایش و،)...
اقتصادی (بهرهوری بیشتر کشاورزی و دامداری ،رونق
گردشگری) و اجتماعی (بهبود بهداشت و تسهیالت
آموزش و زیرساختها) در دستیابی به سطح پایدار
معیشت الزامی است .بنابراین ،مدیریت یک منطقه با
رویکرد توسعهای و حفاظتی و با هدف حفاظت از
منابع تاالبی و نیز ایجاد چارچوب قانونی که شفافیت و
عدالت را در تخصیص منابع ضمانت کند ضروری
بهنظر میرسد.
اطالعرسانی و آگاهی بخشی به روستاییان نسبت
به ارزش و اهمیت داراییها و سرمایههای مادی و
غیرمادی در منطقه درجهت تأثیرگذاری آنها در
توسعه روستایی ،ملی و منطقهای ضروری است،
آگاهی از داراییهای معیشت روستایی برنامهریزی در
ساختارهای واقعیتگرا را فراهم میسازد بههمینجهت
مطالعۀ سرمایهها و داراییهای مادی و غیرمادی
روستایی میتواند در شناخت ظرفیتها و پتانسیلهای
مناطق روستایی در ابعاد و زمینههای مختلف
سرمایهای کمککننده باشد .نگهداری قابلیتها و
پتانسیلهای طبیعی و مراقبت از چشماندازها ،تنوع
زیستی و بهرهبرداری بهینه از محیط از طریق عدم
فشار بر منابع طبیعی که ضامن بهبود روشهای
درآمدی روستاییان و پایداری معیشت آنهاست
ضروری بهنظر میرسد .آگاهی و آموزشهای مربوط
به گردشگری ،جنسیت و توانمندسازی زنان ،تبلیغات
و جذب گردشگر ،و توسعۀ مهارتهای یادگیری صنایع
دستی به مردم محلی توصیه میشود.
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Introduction
Resources and the natural environment are considered as the main property of rural people for their
living and livelihoods, and most of their livelihood activities are directly related to the environment
and environmental resources. In the meantime, wetlands are valuable ecosystems that have many
functions in a variety of natural ecosystem and in addition to protecting biodiversity, they also have
many other natural, economic and social values that can affect the livelihood of local people and
ultimately their livelihoods. Therefore, this research aiming to study the effects of Zarivar wetland on
the livelihoods of rural households living around it in the form of a sustainable livelihood approach.
In fact, the research attempts to answer the main question: How did the wetland contribute to
improving the rural population's assets?
The provision of a sustainable livelihoods framework for empowerment and capacity building in
rural areas as a new livelihood strategy in development theories was a key tools for achieving
sustainable development in the 1990s. One of the most important and effective ways to advance
development goals in rural areas is to identify household living conditions, access to livelihoods and
factors affecting their livelihoods. Capital or assets are one of the most important components of a
sustainable livelihood framework and livelihoods are supported by investing in the capabilities of
sustainable livelihoods and the interaction between different livelihoods is crucial to creating a
deeper understanding of sustainable livelihoods. Livelihoods of local people are often presented as a
pentagon model that can be used to demonstrate schematic differences in their access to local
capitals.There is a strong and complex connection between natural resources and rural livelihoods so
that villagers in developed countries dependent to the availability of natural resources and access to it
to support their livelihoods. Wetlands have had a fundamental role in development of economicsocial, regional and national in Iran. The goods and services that wetlands usually produce are
directly or indirectly used by people. The livelihood system communicates with the wetland at
multiple time and space scales, shaping and strengthening ecosystem services as well as livelihood
that forms the basis of livelihood strategies. Wetland ecosystem services can be considered as
forming part of the natural capita which might help other forms of livelihoods through structures and
processes.
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Methods and Material
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The present study as an applied study is a descriptive-analytic in nature that from data collection
point is both documentary and field study using questionnaire. The study area is Marivan Township
which is located in Kurdistan province and the statistical population of the study was 7 villages
around Zarivar wetland with a population of 6165 people and 1539 households. Because of the
abundance of the population, 230 of them were chosen as sample group according to Cochran
formula. The main research instrument for collecting necessary data and information from the field
was a questionnaire designed to identify the indicators and variables explaining the livelihood assets
of the sustainable livelihood framework (DFID, 1999). Validity of the questionnaire was confirmed
by a panel of relevant experts of extension and rural development and the reliability its various
sections according to Cronbach's alpha coefficient gained acceptable at 0.81-0.87. Data analysis was
performed using both SPSS20 and LISREL8.8 software and also the Confirmatory Factor Analysis.
Results and Discussion
For the purpose of analyzing the effects of Zarivar wetland on people's sustainable livelihood, a
second confirmation factor analysis (CFA) was applied in order to study the significance and fit of its
impact measurement model. The model for measuring the effect of Zarivar wetland on the
sustainable livelihoods of member households was evaluated in the form of five capital, namely
natural capital (4 aspects), human capital(2 aspects), social capital(3 aspects), physical capital(2
aspects) and economic capital(3 aspects). Based on the results obtained from the fitted model in a
meaningful state, if the value of t is greater than 2.56 or less than -2.56, factor loads at a confidence
level of 99% and, if the value of t is greater than 1.96 or less than -1.96, the confidence level would
be at 95%. Therefore, the zero assumption is based on the non-significance of the role of the
indicator (variable) on the formation of the constituent (factor) of the rejection and the significance of
the relations in the form of verifiable factor analysis is acceptable. For an acceptable validity, there
must be a significant correlation between structure and dimension, and between dimension and
indices. If the relation (standard coefficients) is higher than 0.3, then it can be said that the indices
have good explanation of power and this relationship is significant. Regarding the reported values of
fitness indicators, the model for measuring the impact of Zarivar wetlands on the sustainable
livelihoods of the marginal households has a suitable and appropriate fit. So, it can be concluded that
the data of this research are fitted with the structure of the factor and theoretical basis of the research
and this indicates that the markers (variables) are compatible with the factors (structures) in the
model of the wetland's impact on the sustainable livelihoods of its marginal households. This result
confirms the accuracy of the selected dimensions for assessing the impact of wetlands on the
sustainable livelihood of the individuals surveyed and the significance and fit of the model for
measuring the impact of the wetland on the sustainable livelihoods of the villagers in the form of five
funds. The standardized path coefficients show the intensity of the relationship between the first
order factors and the second order factor. Accordingly, according to the results of natural capital
(λ = 0.81), it is the strongest indicator.
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Conclusion
One of the most important factors affecting the livelihood level of local people living around Zarivar
wetland is the three economic sections including agriculture and livestock, tourism, and fisheries.
From the respondents' viewpoint, the various functions of these three sections had the most impact on
households' livelihoods and, consequently, their livelihoods in the study area. The results of
confirmatory factor analysis showed that the selective markers of the research had a significant effect
on the level of five (natural, human, social, physical and financial) investments in the wetland
households. Therefore, the present model structure is suitable for all dimensions of livelihoods and
their indicators of measurement, and it shows a satisfactory agreement with the research theory
foundation. Natural capital (λ = 0.81) was the strongest indicator for measuring the sustainable
livelihoods of rural households living in the study area. The results reveals that Zarivar wetlands have
had a positive effect on the five livelihoods of their marginal households in their respective
dimensions including land, water, natural resources, knowledge and skills, health and food security,
participation, networks and social connections, infrastructure, production and income. And has
improved them. Therefore, changing the direction of development plans and the priority of
investments in these areas in order to create resources and opportunities for improving ecological
status (more forest cover and reducing erosion, etc.), economic (more agricultural and livestock
productivity , tourism prosperity) and social (health improvement and training facilities and
infrastructure) are necessary to achieve a sustainable livelihoods level.
Keywords: Sustainable livelihood, Livelihood assets, Ecosystem services, Zarivar wetland, Marivan
County.
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