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 چکیده

شهرری و  أخانوادگی با منش گذاریسرمایههدف از این تحقیق، بررسی نقش هدف: 

وهش حاضهر اسهت  په مطالعهه ی محهدودة موردهاروسهتا یپایهدار درآن  یراتتأث

 گذاریسرمایهآیا  -8: های کلیدی شکل گرفته استگویی به این سؤالبراساس پاسخ

 -1 اسههت  ها شههد روسههتا موجههب توسههعةموردمطالعههه  ةمحههدوددر  ،خههانوادگی

  داشته استدر اقتصاد جوامع محلی  اثرهاییچه  های خانوادگیگذاریهسرمای

همچنین، تحلیلی و  -اد  توصیفیروش مورداستفاست و  یدنوع تحقیق کاربر روش:

 توصیفی از روشها داد  وتحلیلیهبرای تجزاست   پیمایشیها، روش گردآوری داد 

فریدمن، ویلکاکسون و  های)آزمون استنباطیمعیار و واریانس( و میانگین، انحراف)

آمهاری  عهةشهد  اسهت  جام ( برر  گرفتههای مستقلنمونهدو  تی ،کروسکال والیس

کهه بها اسهتفاد  از نفر برآورد شد  است  1041 قلعهدر سطح دهستان صائین تحقیق

جمعیهت  بهیناز صهورت تصهادفینمونهه به 813تعهداد کوکران،  ةشدفرمول اصلاح

 اند شد  موردمطالعه انتخاب ةمحدود ییروستا

د  شهگرفتهکارهمعیارهای ب میانگیندهد که های تحقیق نشان مییافته/ نتایج: هایافته

توانسته است زمینه را  گذاریسرمایه ،بنابراین ؛است شد یابیبالاتر از حد متوسط ارز

زایی، مشارکت و همکاری و کاهش مراجرت فهراهم زایی، درآمداشتغال بربودبرای 
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نشهان یافته این   داشته باشد همرا موردمطالعه به ةپایدار را در محدود سعةتو کند و

رو ههای عمرانی روبهای در زیرساخت و پروژ لات گسترد دهد که روستا با تحومی

 اند بود 

گهذاری توان اظرهار کهرد کهه سهرمایهآمد  میدستهب با توجه به نتیجةگیری: نتیجه

 تیبترکدام به هرارهان و زاغه یرپعمیدآباد، در روستاهای  یشرر خانوادگی با منشأ

هها پایداری آنرا برای اند و زمینه هرا داشتخانوادگی  گذاریسرمایه جذب بیشترین

 رد  است فراهم ک

دهستان روستایی، پایدار  توسعةشرری،  شأنم، خانوادگیگذاری سرمایه: هایدواژهکل

  قلعهصائین

 مقدمه  .2

 مبحه  در مسهائل تهرینو کلیهدی ترینمرم از اشتغال، و درآمد ایجاد و فقر کاهش ةمسئل

 از رههایی طورمشهخ به را ههدف توسهعه اگهربنابراین، ؛ شودمی محسوب روستایی ةتوسع

 حهداقل تهأمین روسهتایی، فقهرای بهرای ایجهاد اشهتغال ازطریق آن سطح کاهش و فقر چنگال

 جغرافیهایی هایحوز  بین بیشتر تعادل وری،برر  بالابردن همه، قبول برایقابل اساسی نیازهای

 بهر یهدتأک گیهری،تصهمیم در مهردمکت مشهار و زدایهیتمرکز اقتصادی، و طبقات اجتماعی و

 و مناطق جامعه کنیم، تعریف زندگی محیط کیفیت بربود و توازن و ملی و جمعی نفساعتمادبه

 ةتوسع   همچنین،بود دنخواه اهداف این ساختنبرآورد  برای مرم هایکانون از یکی روستایی

 داشهت ملهی خواههد سهطح در توسهعه کلهی اههداف بهه یابیدست در بسیاری سرم روستایی

ههای توسهعه تواند از چهالشکه میی ییکی از راهبردها ،بنابراین ؛(11 ، ص 8911 ،پور)جمعه

کلیدی پیونهدهای  همرا  داشته باشد، نقشروستایی به توسعةدر روستایی بکاهد و نتایج مثبتی 

، 8911 ،8لیهن ) طریق جریان مبادلات مالی و پولی اسهتاز یند توسعه،اشرری در فر -وستاییر

 :داشته باشد مختلف سه شکلتواند این جریان می  (1 ص 

روسهتایی در قالهب سسهات مهالی شهرری و ؤهها و متواند ازطریق بانکسرمایه می -الف 

   ؛شودروستایی قرار داد  می شاغلافراد اختیار کشاورزان و که در باشد اعتباراتی

                                                           
1. Lynch 
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طریهق خهانوادگی و صهنایع روسهتایی از -دیهای فرفعالیت ةگذاری در توسعسرمایه -ب

   ؛اهدایی باشد یهابخش خصوصی یا دولتی یا پروژ 

ام سهاکن در سهاکنان شهرر بهرای اقهو سهویکه ازباشد هایی ممکن است به شکل پول -ج

 (   848 ، ص 8911صرامی، ) شودروستا حواله می

توانهد منجهر بهه توسعه میها بین مناطق شرری و روستایی در کشورهای درحالاین جریان

اقتصادی و اجتمهاعی کمهک  ةو اجتماعی شود و به تشکیل سرمای های اقتصادیتسریل فعالیت

های جدید توسعه، پارادایم ،دلیلهمینبه ( 110 ، ص 1441 8گ، روزیال و بچر،ژانگ، ژان) کند

تایی و هها و پیونهدهای بهین نهواحی روسهجریهان زیرا، ؛گیردظر مینها را درها و جریانشبکه

 ( 91 ، ص 8911 ،زاد و تقی )سعیدی شرری مرم است

یهک از نهواحی مسهاعد د برای هرنتوانشرری می -های روستاییها و پیوندبرخی از جریان

د و نهجریهان یاب یهای گونهاگوند به شیو نتوانباید توجه داشت که منافع خال  میاما  ؛دنباش

 زاد ،یگانهه و حسهینمحمهدی) ندنکتغییر  دیگر شت زمان از یک مکان به مکانگذ با یجهدرنت

شهرری  -توسعه، افزایش تعاملات روستا، در کشورهای درحالیگردعبارتبه(  11 ، ص 8931

و  کنهدمیدی کمهک شرری به ارتقای هماهنگی عمو أگذاری خصوصی با منشقالب سرمایهدر 

انسانی منجهر  ةسرمای ةها و توسعتزیرساخ ینای، تأمسازی نرادهای محلی و منطقهبه ظرفیت

زیهر فهراهم کنهد: الهف( عوامهل جغرافیهایی: موقعیهت  هایشکلزمینه را برای نیز و   شودمی

ونقهل و های حملهای ارتباطی، هزینهروستا، بازارهای محلی، تغییر در دسترسی به زیرساخت

ین بهه یین و پهایالا به پاهای بترکیبی از سیاست زا؛ ب(بربود محیط تجاری، تقویت رشد درون

 و اقتصهادی همکهاری )سهازمان گیهردموردتوجه قرار  ،مناطق هایظرفیت؛ ج( یازموردن یبالا

دههد کهه امکهان اقتصاد کلاسیک نشان می ةنظری ،در همین رابطه ( 3-88، ص  1481، 1توسعه

 (؛11 ، ص 1183 ،9)فریدمن وجود داردرخنه به پایین نیز از نواحی شرری به نواحی روستایی 

پویهایی در   در گذر زمهان، های انسانی پویایی آن استهای سکونتگا یکی از وی گی ،بنابراین

کهه همهوار  خهود را  شهودانجهام می ییههاوانتقالهها و نقلفضا به مدد تبادلات، تغییر شهکل

                                                           
1.  Zhang, Zhang, Rozelle & Boucher 

2. Organization for Economic Cooperation and Development 

3. Friedmann 
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لهو و )تقی دههدجایی جمعیت، جریان کالا، انرژی، اطلاعات و سرمایه نشان مهیصورت جابهبه

   (94 ، ص 8931 عبدالری،

یکی از مصادیق عینی مکانی تبادلات و جریان کالا، سرمایه، اطلاعهات و انهرژی  ،شکبدون

اقتصهادی و  ینظهامعنوان بها هرانهداز  و مقیهاس بههروستا و شرر است  فضاهای شرری بین 

دین فضهای شهامل چنه ها معمولاًعملکردی آن ةو حوز دارندنفوذ عملکردی  ةعی  حوزاجتما

از شهرر  یافتهههای انتقالسرمایه (؛ بنابراین،00 ، ص 8911فر و اکبری، یدعم)شود روستایی می

خهانوادگی و ارتقهای کهارآفرینی و مرهارت  -گذاری فهردیعنوان منبع مرم سرمایهبه روستا به

بهه آن و  یبخشهدر مالکیهت سهرمایه و کسهب درآمهد و تنوع یکه نقش مهؤثر اندشد  مطرح

 های اجتماعی محلهیزندگی و تقویت شبکه سطحتولید خانوار، افزایش  توانتقویت  ،یجهدرنت

شهتغال و درآمهد، پایهداری اکولوژیهک و کاهش فقهر، ایجهاد ا(، 898 ص   ،8339 ،8)جانسون

آنچه  ،ابراینبن (؛1-9، ص  8331 ،1)اسکایپ یان داردیرفا  و برزیستی روستا ةکردن زمینفراهم

، بلکهه کلیصهورتتنرا جوامهع بهاسهت کهه نههیابد، این واقعیت میتی روزافزون میاه  امروز

-پیچیدگی در تنوع گونهینشدن روزافزون هستند  اترهای روستایی نیز درحال پیچید جماعت

در حجهم  کلیصهورتهها و نرادهها و بهارجهایی افهراد، خهانوپذیری الگوهای فعالیت و جابه

، 8911)سهعیدی،  اسهت یابیردقابل یخوببهغیر   نوآوری و ،ا، سرمایههروزافزون جریان داد 

شهرری و نقهش آن  أهای خانوادگی با منشهگذاریایهبررسی سرم ،هدف از این تحقیق(  1ص 

 هاالؤسهایهن به  ییگودنبال پاسخموردمطالعه است و به ةدر محدود پایدار روستایی توسعةدر 

 است:

  داشهته  همرا بههرا  هاروستا توسعةموردمطالعه  ةمحدوددر  دگی،خانوا گذاریسرمایهآیا

 است 

 داشته است در اقتصاد جوامع محلی  اثرهاییهای خانوادگی، چه گذاریسرمایه 

 تحقیق ةپیشین .1

سهال اخیهر مطالعهات در چنهد  ،شد با توجه به طرح مسئله و مبانی نظری و دیدگا  مطرح

 شود  ها اشار  میآن ی ازاست که به تعداد  انجام شدو خارج  متعددی در کشور

                                                           
1. Johnson 

2. ESCAP 



 11                      برای راهبردی شرری؛ نشأم با خانوادگی گذاریسرمایه        سال پانزدهم                 
 

 به پیوندها و مناسبات متعهدد( 8911) ، اکبریان رونیزی و رجاییرضوانیای، در مطالعه     

مبادلات پهولی و  ،که یکی از این پیوندها و مناسبات کردندمناطق شرری و روستایی اشار  بین 

خهود در روسهتاها و نیهز  یههاان بهه خانواد وجو  ارسهالی مرهاجر ها،آن  از دیدگا  بودمالی 

-مایهههای انتقهال سهرمایه و سهریکی از زمینهه ،های کشاورزیها در فعالیتگذاری آنسرمایه

نهواحی روسهتایی داشهته  ةتواند نقش مرمی در رشد و توسهعگذاری در روستاها است که می

 باشد 

گذاری در مناطق هیسرمای هاچالش»عنوان در پ وهشی با  (8934) مکرر و احمدیحیدری

 تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدند کهه -های توصیفیبا استفاد  از روش «روستایی سیستان

 بعهد و اسهت داشته روستایشان در روستاییان گذاریبر سرمایه را تأثیر بیشترین محیطی عوامل

 .شتنددا را تأثیر بیشترین ترتیببه اجتماعی و کالبدی اقتصادی، عوامل ،آن از

بها  گذاری خهانوادگیارزیابی نقش سهرمایه»ای با عنوان در مقاله (8938) عینالی و رومیانی

)دهسهتان  روسهتای کامشهکان دربا تأکید بر بخش کشاورزی  روستایی منشأ شرری در توسعة

ه تحلیلی و میهدانی به -ای توصیفیهبا استفاد  از روش «زهرا(شررستان بوئین -ولیعصر حصار

 روسهتای در کشهاورزی ههایفعالیهت در شهرری منشهأ با خانوادگی گذاریسرمایه مثبت ثیرتأ

 توسهعة هایشهاخ  بربهود در معنهادار تغییرههای بیشهترین کههطوریبه دست یافتند؛ نمونه

 یدرآمهد منهابع تنهوع و کالبدی کیفیت ،مسکن برسازی ازقبیل هاییمؤلفه در وی  به روستایی

  اشار  کرد توان می خانوار

کشهاورزی های در زمینه گذاری بین سرمایهبه این نتیجه دست یافت که  (1144) 8راکودی

که منجهر یطوربه رابطة مثبتی وجود دارد؛ هاآنو افزایش بازدهی اقتصادی در سطوح مختلف 

 شهود؛ایش درآمهد و ایجهاد اشهتغال میبه بربود تولید، اقدامات پس از برداشت محصول و افز

گذاری یهسهرمایهک دلهار  روستایی و شرری با استفاد  از هرپیوندهای بین اقتصاد  ،رای مثالب

که در آسیا ایهن یدرحال شود؛یمکشاورزی دلار بازد  غیر 1/8باع   بیشتر در کشاورزی آفریقا،

  دلار است 1/8رقم 

                                                           
1. Rakodi 
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 روسهتایی اریگهذسرمایه یرتأث برآورد»پ وهشی با عنوان  در (1488) 8دیلون، شرما و ژانگ

 دانی به این نتیجه رسهیدند کهه بیشهترتحلیلی و می -های توصیفیبا استفاد  از روش ،«نپال در

ین تأمطریق کشاورزی از هاآن امرارمعاشبنابراین،  محلی روستاهای نپال کشاورز هستند؛مردم 

نهد فقهر را اههای روسهتایی توانسهتهساختگذاری در کشاورزی و زیربا سرمایه هاآن شود؛می

ی وربرهر ، بربهود آبیهاری و افهزایش ونقهلحملهها بهرای دهند و سبب بربهود جهاد کاهش 

 کشاورزان شوند 

ههای یهاس در زمهینمقبزرگگذاری سرمایه»ای با عنوان مطالعهدر  (1481) 1اسابوهین      

میهدانی بهه  حلیلی وت -های توصیفیبا استفاد  از روش «کشاورزی و نرادهای محلی در آفریقا

های کشهاورزی بها اسهتفاد  از در زمین شد های انجامگذاریکه سرمایه این نتیجه دست یافت

کهه یطوربه ؛روستاییان فراهم کنهد سعةتونرادهای محلی توانسته است زمینه را برای پایداری 

 یی منههاطق روسههتایی در محههدودةدرآمههدزازایههی و سههبب کههاهش مرههاجرت، ایجههاد اشههتغال

 شد  است  العهموردمط

ههای هها در مقیهاسآسهیایی گذاریسرمایه» با عنوان ایدر مقاله (1481)و همکاران  9ونگ

تحلیلی و میدانی  -های توصیفیبا استفاد  از روش «ک معادن مناطق روستایی در کامرونکوچ

 گذاری و مطهابق مقهررات و قهوانین ملهی، جریهانیهسرمابا گسترش که به این نتیجه رسیدند 

فهراهم  دورافتهاد در منهاطق  توسعهتواند زمینه را برای بربود آید که میوجود میی بهچندبعد

 داشته باشد  همرا ا بههای معکوس از شررها به مناطق روستایی رو مراجرت کند

 شناسی تحقیق. روش3

 . روش تحقیق2. 3

بهرای  ت اسه تحلیلهی -روش مورداسهتفاد  توصهیفیپ وهش حاضر ازنهوع کهاربردی و  

شهد  اسهت و بهرای  نامه( اسهتفاد پرسش) میدانیو  ایهای کتابخانهها از روشگردآوری داد 

معیهار و واریهانس( و اسهتنباطی )میانگین، انحراف های توصیفیها از آزمونداد  وتحلیلیهتجز

گرفتهه برهر  ( ای مسهتقلو تی دو نمونهه فریدمن، ویلکاکسون و کروسکال والیسهای آزمون)

                                                           
1. Dillon, Sharma & Zhang 

2. Osabuohien 

3. Wenga  
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محدودة موردمطالعهه در فضاهای جغرافیای  ارهان، عمیدآباد و پیرزاغهسه روستای شد  است  

 موقعیهت دلیل قرارگهرفتن دراین دلیل بهود  اسهت کهه بهه انتخاب این سه روستای نمونه بههستند  

رری به های شگذاریجریان سرمایه زنجان و -مناطق صنعتی ابرر های اصلیجاد  کنارة جغرافیایی

جامعة آماری، روسهتاییان اند  روستاها، نسبت به دیگر روستاهای اطراف بیشتر موردتوجه قرار گرفته

برآورد شد  است  نفر جمعیت 1141، 8934روستاهای یادشد  هستند که طبق سرشماری سال 

 عنوان حجهم نمونههبهه 8شهدة کهوکرانفرمهول اصلاح نامه ازطریهقپرسش813 اساس،که براین

 31/4درنظهر گرفتهه شهد  اسهت و بها سهطح  = D 41/4و  = p =  ،94 q 04شد کهه خابانت

صورت تصادفی ساد  انجام در سطح هر روستا، به افرادانتخاب اطمینان محاسبه گردید  است  

هها از ارزیابی پایایی داد برای  رعایت شد  باشد  عادلانهانتخاب  رایتا اصل فرصت برابر ب شد

 درصد محاسبه شد  اسهت کهه 14/11، نامهنباخ استفاد  شد که پایایی پرسشآزمون آلفای کرو

 است نامه پرسش ها ووتحلیل داد برای تجزیهبیانگر همبستگی بالا  جنتای
 

 پژوهش یهامعرف و هاشاخص -2 جدول

 8931مأخذ: نگارندگان، 
 متغیرها هاشاخص بعد

گذاری سرمایه

با منشأ  خانوادگی

 تقل()متغیر مس شهری

 مالی

 )اقتصادی(

های کشاورزی و زراعی، دامداری، باغات، گذاری در فعالیتسرمایه 

شیلات، خدمات و کارآفرینی، خدمات آب و برق، برداشت و درمان، 

  نقلیه، مسکن، تجریزات و تسریلاتابزار ماشین و وسایل

ة 
سع

تو
دار

پای
 

ه(
ست

واب
ر 

تغی
)م

 

 زاییاشتغال 
 ، دامداری، باغات، شیلات،های کشاورزیایجاد اشتغال در فعالیت

 های کارآفرینیفعالیت ةخدمات و توسع

 زاییدرآمد
غذا و پوشاک،  ینتأم یانداز برابخشی به منابع درآمدی خانوار، پستنوع

  انداز برای تفریح و مسافرتپس

کاهش 

 مراجرت

روستاها، جذب  یپذیرجوانان، مراجر ی  ون بهاکاهش مراجرت ساکن

روستایی،  أگذاری مراجران و کارآفرینان ساکن در شرر با منشسرمایه

  های قبلکوچی و بازگشت مراجران سالدرون

مشارکت و 

 همکاری

 ینگذاری در امور روستا، مشارکت در تأمهمکاری برای سرمایه

های خدمات، همدلی اهالی هزینه ینهای عمومی، همیاری در تأمهزینه

  گذاریذاران، امنیت برای سرمایهگروستا با سرمایه

 

                                                           
1.  )/(2/ Nnnn   
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 2ادامه جدول 
 متغیرها هاشاخص بعد

ة 
سع

تو
دار

پای
 

ه(
ست

واب
ر 

تغی
)م

 

 تغییرات کاربری
آبی، دیم، باغات، تعداد قطعات زمین(، تغییرات های زمین)ها زمین اتریتغی

  بافت روستا ةها و مراتع محدودها در دامنهکاربری

 سازی یمسکن، تجریزات خصوصبربود  ی ارتباطی،هارا بربود  هازیرساخت

 تغییرات محیطی
ها، تخریب دامداری ةتوسع یلدلکاهش تنوع پوشش گیاهی به خیزی منابع،حاصل 

 مساکن وساز و ساخت یبردارخاک یلدلگیاهی به پوشش

 

 موردمطالعه ةمعرفی منطق. 1. 3

 11 و غهرب ترهران کیلهومتری 118 اصهلةف در ابرر، شررستان توابع از قلعهصائین دهستان

 را بزرگه و( ترانزیهت جهادة) ترهران -تبریهز جهادة ارتبهاطی محور در زنجان استان کیلومتری

 مناطق از ابرر دارد، یکی جغرافیایی که منطقة دلیل موقعیتبه  استگرفته  قرار زنجان -قزوین

 جملهههههها متنههوع ازلیتفعا ابرههر، شررسههتان در روسههتاهای  آیههدمههی شههماربه کشههور صههنعتی

قلعه، سههطح )روسههتاهایی( دهسههتان صههائین در  دارد وجههودمتنههوع   صههنعتی یوکارهاکسههب

 باغداری روستایی، صنایع دامداری، کشاورزی، بخش در بیشتر ترتیببه شغلی عمدة یهاگرو 

 شود می ینتأم دامداری و کشاورزی ازطریق دهستان درآمد بیشتر که تندهس فصلی و کارگر
 

 موردمطالعهگذاری خانوادگی در روستاهای یهسرما -1جدول 

 8939مأخذ: فرمانداری شررستان ابرر، 
 زاییاشتغال تعداد گذاریهای سرمایهزمینه روستا

 آبادعمید

 18 0 گاوداری صنعتی شیری

 81 1 بندی ماهیپروش و بسته

 84 9 های پنیرزنیکارخانه

 81 1 مرغداری

 11 14 غات )قطعه(کشاورزی و با

 پیرزاغه

 3 9 پرورش مرغداری و تولید گوشت

 88 8 جاتکردن سبزیجات و میو خشک

 1 8 گاوداری

 9 8 ماهی پرورش

 81 89 کشاورزی و باغات

 ارهان

 1 1 گاوداری شیری

 81 8 بندی خشکبارصنایع بسته

 9 8 کردنبندیپرورش قارچ و بسته
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دههد  را نشان مهی 8911-8934های خانوارهای روستایی در سال افزایش روند( 9جدول )

افزایش بود  است؛ اما، میزان رشد متوسط سهالیانه نشهان حجم جمعیت در هر سه روستا روبه

 ای وجود داشته است:ملاحظهفرستی قابلدهد که در هر سه روستا و در همة مقاطع، مراجرمی
 

 (2341-2331) موردمطالعه روستاهای در جمعیت رشد نرخ -3جدول 

 8939مأخذ: فرمانداری شررستان زنجان، 
 2331-2341های نرخ رشد جمعیت روستاها از سال

 2311 2341 سال روستاها
نرخ رشد 

 )درصد(
2331 2331 

 نرخ

 رشد

 )درصد(

2331 2331 
نرخ رشد 

 )درصد(

 4801/4 8181 8831 141/4 8801 8881 001/8 394 014 جمعیت ارهان

 918/4 1111 1111 831/4 1119 1191 381/4 8134 8011 جمعیت بادعمیدآ

 111/4 1449 8131 381/4 8101 8081 809/8 8911 8814 جمعیت پیرزاغه

 تحقیق مبانی نظری .4

ی در سهاخت اجتمهاعی، تغییهرات اساسهایجاد بعدی است که مستلزم ، جریانی چندتوسعه

د اقتصههادی، کههاهش نههابرابری و ع رشههمههردم و نرههادی ملههی و نیههز تسههری طههرز تلقههی عامههة

زمهان حرکهت ه یک نوع پایهداری و همرسیدن ب ،هدف از آن کردن فقر مطلق است وکنریشه

های ها و نیازمنهدیها در ارتباط با بینشبه مفروم تأمین آرزوها و اید جلو است؛ بنابراین، بهرو

بعدی است که در آن پیچید  و چنداین مفروم بسیار (  91 ص  ،8931، رومیانی)ها است انسان

و  تهوان مفهاهیم ترقهی و تکامهل، تغییهرتوان یافت  در مفروم توسعه میهای ارزشی را میرگه

 (1 ، ص 8910 زاد ،لرسهایی)و نوسهازی را مشهاهد  کهرد  تحویل و دگرگونی، رشد و بربهود

ارائهه  آن دربهارة فتعهاری ترینمتناقض که باشد مفاهیمی از دسته آن جزو توسعه مفروم شاید

 ،خهود ههایمحهدودیت و هاگرایش ها،آرمان عقاید، به توجه با نظریصاحب هر و شد  است

 و شهرایط زمهانی به توجه باتوسعه  براین،افزون  است کرد  مجسم خاص صورتیبه را توسعه

 اساسهی دگرگونی شامل درآمد، و تولید میزان در بربود برعلاو  است که نسبی ایپدید  مکانی

 در  اسهت مهردم عمهومی نظرههای وجه ،همچنین و اداری اجتماعی، نرادی، هایساختمان در

 ،و ابراهیمی یزدیپاپلی) گیردمی دربر نیز را مردم عقاید و رسوم و عادات حتی ،موارد بسیاری

شهود و جوامهع توسعه همپای زندگی برتهر تلقهی می ،امروز  (؛ بنابراین،91-99   ، ص8918
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 ؛91 ص  ،8918 ،و ابراهیمهی یهزدی)پهاپلی دنهگردبهه گذشهته از آن بیشهتر منتفهع می نسبت

محلهی و صهورت بهباید توسعه را  ،بنابراین (؛811 ، ص 8911 ،پوشارجمند سیا  بخش ونتوا

ه بتوانهد منهافع غالهب که( 90 ، ص 8913 ،)بازرگان، محمدی یگانه و رابط کردبومی تعریف 

 ( 80 ، ص 9891، 8امانایاک دبلیو و ،دیاس)دیمردم را تأمین کند 

سهرعت توسهعه بههای درحالشرری در کشور-روابط و مناسبات روستا ،اخیر ةدر چند ده

در ایهن زمینهه  دسترسی نقش مرمی نظامهای ارتباطی و ربود زیرساختب واست  یافتهگسترش

 -ها و پویهایی اجتمهاعیاین سهکونتگا  ، این روابط با توجه به وی گیکهیطوربه ؛اندایفا کرد 

 ههایرارگرفته است و توانسته اسهت اثرریزان قفضایی موردتوجه برنامه نظامها در اقتصادی آن

های که امروز  شرایط موجهود در سهکونتگا  یاگونهبه ؛دنداشته باش همای بر متنوع و گسترد 

 یرشهدت تحهت تهأثها متأثر باشد، بههای درونی آنروستایی و شرری بیشتر از اینکه از وی گی

 ، ص 8931 )رومیهانی، ها وجود داردهای مختلف بین آنکیف مناسباتی است که در زمینهوکم

11 ) 

 خویشهاوندان بهه شهرری گهذارانسهرمایه از پهول یررسمیغ هایجریان شدنآغاز فرصت

کهه یطوربه ؛اسهت شهرری -روسهتایی یههامراجرت ههاییز انگ ینترمرم از یکی، روستایی

 کننهدارسهال مهی پهول سهال ایام در ،خود روستایی خویشاوندان به کمک برای شرری ساکنان

سههرمایه از شههرر بههه منههاطق انتقههال جریههان ؛ بنههابراین، (1 ، ص 8911 ،)رضههوانی و همکههاران

گهذاری بایسهتی سهرمایه ،اول گیهرد کهه در مرحلهةیمدر چند مرحله صورت  تاًعمدروستایی 

بهودن صهرفهبهمقرونکهه زمینهه را بهرای  ی توسعه انجام شهودهاتخسای در زیراقهمنط -ملی

بازارههای  ،های کوچک مریها کنهد و در مراحهل بعهدییهسرمافعالیت اقتصادی برای صاحبان 

رشهد و توسهعه را  نهد زمینهةتوانهای تشویقی مهییاستس بامناسب در مناطق روستایی همرا  

ینهد ، فرابنهابراین (؛114، ص 8934ریت شهرری و روسهتایی، مهدی پ وهشهکدة) دنهتسریل کن

سهازی اقتصهاد با متنهوعی مرتبط هاچالشبه  یمناسب أ شرری پاسخمنشگذاری فردی با یهسرما

 گرفته اسهت قرار ریزان توسعهبرنامه موردتوجهیکپارچه  ةتوسعفرایند مناطق روستایی و بربود 

  (0 ص  ،8114 ، 1کشاورزی توسعة المللیبین )صندوق

                                                           
1. DiDis, Dablou & Emmanac 

2. International Fund for Agricultural Development 
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 سسهاتؤهها و مد ازطریق بانکنتوانمنابع مالی می ،گذاری در مناطق روستاییبرای سرمایه

شود و یها در مین روستایی قرار داد  اتعاونی در قالب اعتباراتی که دراختیار کشاورزان و شاغل

ر د(  1 ص   ،1144 ،8اکتشهاف آسهیا)بانهک  گذاری خصوصی افراد عملی شهودشکل سرمایه

ن رسهمی سهرمایه در قالهب پهول از نهوعی جریها( 8911لیهن  ) ای،، در مطالعهههمین رابطهه

کنهد کهه ایهن جریهان در ساکنان شرر برای اقوام ساکن در روسهتا یهاد مهی سویشد  ازحواله

شکیل سهرمایه های اقتصادی و اجتماعی و تتواند به تسریل فعالیتتوسعه میکشورهای درحال

ههای مهالی، لیهن ، جریهان ةبهه عقیهد(  811 ، ص 8911 )لین ،منجر شود ی در مناطق روستای

متقابلی را بهرای  ةد و رابطنده، بخش مرمی از مناسبات شرر و روستا را تشکیل میطرفیکاز

 دیگهر،طهرفازد و نهکنجریان سرمایه و منابع مالی بین مناطق شرری و روسهتایی فهراهم مهی

توانهد نقهش اری افراد شررنشهین در منهاطق روسهتایی میگذگذاری معکوس یا سرمایهسرمایه

اجتماعی و تقویت روابط بازاری و ارتقای نقهش تولیهدی  -مرمی در بربود ارتباطات اقتصادی

( در منهاطق 8331) 1(  مادولها819، ص  8911لیهن ، ) ای داشته باشدروستاها در اقتصاد منطقه

 ةچرخه ةساکنان روستایی شواهدی را دربار اشهای امرارمعشیو  دربارةآفریقا،  جنب صحرایی

 ،از دیهدگا  وی کههیطوربه ؛کنهدگذاری بین کشاورزان و غیرکشاورزان ارائهه میسرمایهمؤثر 

چرخه منجر به آوردن گاری و دودستسوکامالند تانزانیا برای به ةهای کشاورزان در منطقتلاش

مرمی را برای کهار  ة  این موضوع انگیزکشاورزی گردید جایی و باردهی محصولهافزایش جاب

گذاران و کارفرمایهان، درصد سرمایه 14دست آورد که وی شواهدی به  کشاورزی فراهم آورد

 9افسهر ةمطالع(  03ص   ،8931 رومیانی،) انددست آورد خود را از کشاورزی به ةاولی ةسرمای

ونقل منجر بهه ایجهاد باطات و حملدهد که بربود و پیشرفت ارتنشان می در بنگلادش (8333)

شود و وی می منتری گذاری در مناطق روستاییشود که به افزایش توجه به سرمایهوضعیتی می

مراجران شرری بهرای کسهب  زیرا، ؛کندیاد می «گذاری معکوسسرمایه»عنوان یند بهااز این فر

کهرد کهه  یهدوی تأککننهد  ههای کشهاورزی مراجعهت مهیگیهری بهه فعالیتسرمایه و تصمیم

ونقل برای اطمینان از بازگشت منافع به نواحی روستایی نقش های ارتباطات و حملزیرساخت

و اهمیت مبتنی بهر  پاتر و دیگران معتقدند که ماهیت(  11 ، ص 8931 )رومیانی، اساسی دارند

                                                           
1. Asian Development Bank 

2. Madola  
3. Afsar 
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هها و یهانبیشهتر بها جرتغییر اسهت و در فضاها پیوسته درحال نیزاین روابط، در طول زمان و 

، 8911)لیهن ،  شهودها و اطلاعات مشخ  مهیجمعیت، کالا، منابع مالی، اید  ةحرکات پیچید

شهررها،  ؛سازمان ملل روز جرهانی اسهکان را چنهین نامیهد، 1441، در سال روینازا (؛11 ص 

بها توجهه بهه  ،بنهابراین (؛8934،قریشهیبرآبهادی و  فکریبخو)هستند  روستایی ةموتور توسع

جریان سرمایه از مناطق شرری بهه روسهتاها  ةدیدگا  موردنظر دربار توانیشد  م  مطرحمباح

 :( بررسی کرد1را در جدول )
 

 مالی از مناطق شهری به روستاها ةانتقال سرمای مرتبط با هایدیدگاه -4 جدول

 8931مأخذ: نگارندگان، 
 هایافته محققان هادیدگاه

 توسعه 
 ص  ،8914) کلانتری

119) 

اعی، اقتصادی و فیزیکی است از روابط اجتم یوستهپهمای بهشبکه ،هر منطقه

گیرد و سبب انتقال طریق روابط بین نقاط روستایی و شرری شکل میکه از

 شودمالی از مرکز شرری به روستاها می هاییهسرما

 ةنظری

 وابستگی

 ، ص 8911) سعیدی

 (؛813

مدیریت   ةپ وهشکد

 شرری  و روستایی

 (114 ، ص 8934)

از نواحی روستایی به مناطق شرری  تاًثروت و منابع مالی عمد انتقال جریان

ای همرا  با ایجاد پیوستگی بازاری مناسب در سطح محلی و منطقه ت؛ امااس

  شودسرعت داد  میروستایی  ةرشد و توسعبه تشویقی،  هاییاستباس

 اقتصادی
 8پسالتوپولس و تامسون

(1488) 

گذاری در ارتباط مراحل سرمایهمستقیم با مستقیم و غیرطورد اشتغال بهایجا

فیت انطباقی و طریق افزایش و ایجاد ظرگذاری ازاقدام به سرمایه است 

  ری عوامل تولید منجر شودوتواند به فرایند افزایش تولید و برر سازگاری می

-برنامه

ریزی 

 ایمنطقه

  1فن، کونگ و مخریج

 9(؛ رینی1 ، ص 1441)

(1481) 

های در جنبه ای هستند کهیوستهپهمهای شرری و روستایی اجزای بهسکونتگا 

منابع  د، بایآلید که در حالت ا دارنداقتصادی، مالی و اجتماعی ارتباط متقابل 

طورآزادانه بین این دو ها و نظایر آن بهتوسعه ازقبیل سرمایه، نیروی کار، اید 

طورعادلانه بین این دو به دد و بازد  نرایی عوامل تولید بایبخش درحرکت باشن

 بخش توزیع شود 

 ازطریق عمدتاً توسعهدرحال و یافتهتوسعه مناطق بین هاسرمایه یافتنجریان

 صنعتی، ارتقای برای فنی هایکمک مستقیم، اعتبارات برمبتنی سرمایه جریان

 هایزیرساخت در گذاریسرمایه برای خاص هایزمینه و هابخش انتخاب

 همرا  انسانی توسعة بربود و نرادی تغییرات با است توانسته که است توسعه

  کند کمک مقصد نواحی در فقر کاهش به و شد 

                                                           
1. Psaltopoulos & Thomson 

2. Fan, Kang & Mukherjee 

3. Rinne 
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 4ادامه جدول 
 هایافته محققان هادیدگاه

 قطب رشد 

، 8918) باغیانقر 

 (؛131ص  

، 8914) کرمانیصباغ

 8(؛ میشی0ص  

 (9-1، ص   8308)

جریان متقابل به تواند با توجه ها میمناطق شرری و روستاهای پیرامون آن ةرابط

عنوان  با مناطق روستایی منجر شود که از آن ةبه توسع ،هاکالا و سرمایه و دیدگا 

  شودمییاد  «شدناثر قطبی»و  «اثر انتشار تدریجی»اثر رخنه یا 

 نظریة

 -مرکز

 پیرامون

سالتوپولس و 

،  1488تامسون )

(14 -18ص     

با مواردی ازقبیل تراکم بالای جمعیت، مجاورت زیاد با « مرکز»روستاهای واقع در 

های اقتصادی متنوع با بازارهای اصلی، وابستگی کم به کشاورزی و دارابودن پایه

با « ونیپیرام» مناطق روستایی ،دیگر طرف شوند  ازفرآیند انطباق آرام مشخ  می

، نارسایی زیرساختی، وابستگی زیاد به یتهایی ازقبیل انزوای شدید، جمعوی گی

 یند تعدیل ساختاری مرمی مواجهاشوند و با فرکشاورزی مشخ  شناخته می

 وجودای در یونان )کشوری که بامنطقه ةسیاست توسعهدف مثال، هستند؛ برای 

شاورزی وابسته است( بربود اشتغال شدت به کبه ،دوری و انزوای نواحی روستایی

پذیری ای، ارتقای رقابتهای اقتصاد منطقهبه پایه یبخشای، بازتوزیع و تنوعمنطقه

مراحل تولید است  این  ةدر همفناوری ازطریق سازگاری و انطباق با نوآوری و 

های صنعت و خدمات اقدام به گذاری در بخشهای سرمایهکشور، برای پروژ 

در گذاری فردی های سرمایهانگیز زمینه را برای  تاای کرد  است ناحیههمکاری 

  کمک کند کشاورزی های غیریداری رشد بخشو به پا کند ایجادتوسعه 

 

بلکهه  ؛شودپولی خلاصه نمی -جریان مالی مناطق شرری و روستایی تنرا در ةبنابراین، رابط

هسههتند  بههه نههواحی روسههتایی وابسههته  مههواد اولیههه و خههام ینبههرای تههأم نیههزنههواحی شههرری 

غهذای ارزان و پایهدار از منهاطق  ینکنندگان شرری منافع زیادی از تهأم، مصرفیگردعبارتبه

 عنوانبهه نیهزبخهش روسهتایی  بهراین،افزون ( 1 ص   ،1441 )فن و همکاران، روستایی دارند

اقتصهاد شهرری  بهرکلهان  های اقتصادنامناسب شوک یرهایتأث مقابلدر)بافر( محافظتی ی نوار

، ارتباطهات بهین بخهش روسهتایی و شهرری ینابهرعلاو  ( 1448 ،1جرانی )بانک گیردمیقرار 

بین روسهتا و  حرکت جمعیتیهای اشتغال و بازار و قبیل فرصتجریان اطلاعات از یرندةدربرگ

 هاییشهرری نیازمنهد بررسه -مناسبات روسهتا ،روینازا ؛دائمی است و صورت موقتیشرر به

                                                           
1. Miyoshi 

2. World Bank 
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  ،1440 ،8ور)که طهول زمهان اسهتر در ماهیت و شدت این تعاملات درفرم تغیی ا هدفجامع ب

 تلههفهههای مخدیههدگا  هههای اقتصههادی و وابسههتگی در زمینههه در ایههن تحقیههق ،البتههه ؛(1 ص 

 است مدنظر از شرر به روستا های مالی و پولی، یانجر

 تحقیقهای یافته .1

 توصیفی هاییافته .2. 1

طبقات سنی مربهوط  بیشترین فراوانی درشود  می های توصیفی تحقیق پرداختها به یافتهابتد

خود اختصهاص درصد را به 11/19نفر،  11با فراوانی  بود  است کهسال  11-91سنی گرو  به 

 و نفهر 880 گویان را مهردان بها فراوانهیرین پاسخت، بیشلفه جنسیت، در مؤداد  است  همچنین

درصد،  84/98و  نفر 10در وضعیت تحصیلات، تحصیلات راهنمایی با فراوانی درصد،  01/01

ترین میهزان شه، بیدرصهد 99/14نفر و  01 متغیر کشاورزی با فراوانیو در های شغل، لفهدر مؤ

تهر از ههای پهایین در رد هااند و سایر گزینهخود اختصاص داد فراوانی و درصد فراوانی را به

 ها قرار دارند آن
 

 موردمطالعه ةدر محدود یانگومشخصات پاسخ -1 جدول

 8931مأخذ: نگارندگان، 
طبقات 

 سنی
 درصد فراوانی نوع شغل درصد فراوانی سواد درصد فراوانی جنسیت درصد فراوانی

 08/1 84 دولتی 41/84 81 سوادیب 01/01 880 مرد 11/19 91 11-81

 99/14 01 کشاورزی 84/94 11 ییابتدا 11/11 99 زن 11/19 11 91-11

 11/80 11 دارخانه 84/98 10 راهنمایی    19/81 19 11-91

 08/1 84 بازنشسته 81/18 91 دیپلم    01/81 11 11-11

11-11 1 11/1    
 یپلمدفوق

 بالاتر و
 03/81 11 بیکار 08/1 84

 813 کل 813 کل 813 کل 813 کل

 

، در موردمطالعهههای شهرری در روسهتاهای توسط خانواد ها گذاریبررسی میزان سرمایه 

 ان داد که میزان سهرماست  نتایج نش شد  گرفتهنظر در 8911-8901ای هزمانی بین سال بازدة

، نفهر( 11) درصهد 1/81های ارهان در روستا ،یجادشد اگذاری در کل اشتغال یهسرما این نوع

                                                           
1. Kaur 
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 810) درصهد 91 ،مجمهوعو در ر(نف 14) درصد 1/11و عمیدآباد  نفر( 11) درصد 11زاغه پیر

خصهوص در هزایهی بگهذاری شهرری را در اشهتغالبود  است  این ارقام، اهمیت سهرمایه نفر(

   دهد میروستای عمیدآباد نشان 

 

 موردمطالعهیی روستاهای زااشتغالمیزان  -3 جدول

 8911و 8901های های میدانی، سالیبررسها و مأخذ: شناسة آبادی
 2331سال  2331سال 

 کل اشتغال زن مرد کل اشتغال زن مرد روستاها
تعداد مشاغل حاصل از 

 های شهریگذارییهسرما

 11 914 8 993 114 1 833 ارهان

 11 118 11 139 908 0 911 زاغهپیر

 14 191 14 181 134 1 111 عمیدآباد
 

پایهدار  ةتوسهعههای خهانوادگی در بربهود گهذاریبررسی نقش سهرمایه براین، برایافزون

پایدار خانوارها در قبهل و بعهد از  توسعةبه ارزیابی وضعیت  ،خانوارهای روستایی موردمطالعه

اقهدام شهد  ویلکاکسون و فریهدمن  هایآزمون با استفاد  از گذاری خانوادگیگسترش سرمایه

پایهدار خانوارههای  توسهعةسهنجش  ا ههدفمعیهار به 0 ،بهرای بررسهی ایهن وضهعیت است 

 مراجرت، مشهارکتزایی، زایی، درآمداند از: اشتغالکه عبارت اندشد  نظر گرفتهدرموردمطالعه 

  از آزمههون آمددسههتهههای بهیافتهههزیسههت محیطههی  ، زیرسههاخت و هههایو همکههاری، کاربر

خانوارهههای روسههتایی  توسههعةوضههعیت  گههذاری،قبههل از سههرمایه کههه دادویلکاکسههون نشههان 

در شهاخ  کهه طوریبهود؛ بههپهایین  بسهیاردر سهطح  یموردمطالعه در معیارهای موردبررس

آن نبهود  دلیهلکهه  را داشهتند هایانگینکمترین میزان م 99/1 و درآمدزایی با 18/1 با مراجرت

های ارتباطی، انزوای جغرافیهایی، ها و جاد ، نبود زیرساختدسترسی، مشکلات گذاریسرمایه

 بهود  اسهت موردمطالعه  ةدر منطق غیر و  خدمات ارتباطی نبود، مشارکت و همکاری ضعیف

 دهد کهه در روسهتاهاینشان می 8934-8901حالی است که سیر رشد جمعیتی از سال این در

گههذاری سههبب افههزایش اسههت و سههرمایه بههه ، جمعیههت همچنههان روآبههاد و پیرزاغهههعمیههد

ههای گهذاریهتوان به سهرمایکه از دلایل آن می پذیری در روستاهای نمونه شد  استمراجرت

 قلعه اشار  کرد مانند شررهای ابرر، خرمدر  و صائینشرری 
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های خهانوادگی، گذاریهسرمایگسترش که  نشان داد ویلکاکسونآزمون های یافته ،همچنین

بخشهی بربهود تنوع مانند زاییدرآمد هایشاخ ها شد  است: این شاخ باع  تغییراتی در 

انهداز بهرای تفهریح و پهس غذا و پوشهاک، ینانداز برای تأممنابع درآمدی خانوار، افزایش پس

 یپهذیرجوانهان، مرهاجر ی  ون بههناکاهش مرهاجرت سهاکمانند  مراجرتشاخ   ، مسافرت

 شهاخ  ،گهذاریقبل، امنیت برای سرمایه هایکوچی و بازگشت مراجران سالدرون روستاها،

اری، باغات، شیلات، خهدمات و ، دامدزیهای کشاورایجاد اشتغال در فعالیتمانند  زاییاشتغال

ی، آبه هایتغییرات زمینمانند  تغییرات کاربریشاخ  و  های کارآفرینی و غیر فعالیت ةتوسع

 شهاخ  ،و غیهر  و باغهات تغییهرات کهاربری در مهزارع، دیم، باغات، تعداد قطعهات زمهین

بربود مسکن، رتباطی، بربود ا ونقلحملها برای کردن جاد آسفالت تغییراتی مانند هازیرساخت

گهذاری همکاری سرمایهمانند  مشارکت و همکاری شاخ ، سازی و غیر خصوصیتجریزات 

ات، های خهدمهزینهه ینهای عمومی، همیاری در تهأمهزینه یندر امور روستا، مشارکت در تأم

 تخریهب تغییراتهی درماننهد  محهیط طبیعهی شهاخ ، گهذارانهمدلی اهالی روستا با سهرمایه

ههای تخریهب پوشهشههای کشهاورزی مرغهوب، زمینهای تغییر کاربریهای طبیعی و زیبایی

-اخت، سههها و غیهر گاوداری ها،سازی برای مرغداریو ساختمان یبردارخاک یلدلگیاهی به

 جو زمینی تبدیل به کشت یونجه،یبسکشت گندم و با کشاورزی  های، زمینهاساز گاوداریو

   و ذرت

 

با استفاده از  گذاری خانوادگیاز سرمایه و بعد پایدار روستایی قبل توسعة وضعیت ررسیب -3 جدول

 آزمون ویلکاکسون

 8931مأخذ: نگارندگان، 
 یسطح معنادار Zآمارة  معیارانحراف میانگین معیشت روستایی یهامؤلفه

 ییزااشتغال
 111/4 91/1 قبل

118/9- 444/4 
 141/4 11/9 بعد

 زاییدرآمد
 118/4 99/1 قبل

119/1- 444/4 
 118/4 19/9 بعد

 پذیریمراجر
 189/4 18/1 قبل

398/1- 444/4 
 108/4 88/9 بعد

مشارکت و 

 همکاری

 339/4 01/1 قبل
981/1- 444/4 

 111/4 11/9 بعد
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  3ادامه جدول 

 یسطح معنادار Zآمارة  معیارانحراف میانگین ی معیشت روستاییهامؤلفه

 ربریکا
 491/8 10/1 قبل

181/1- 444/4 
 101/4 11/9 بعد

 هازیرساخت
 841/8 01/1 قبل

149/8- 408/4 
 119/4 91/9 بعد

 تغییرات محیطی
 408/8 99/1 قبل

334/9- 444/4 
 181/4 93/9 بعد

 

پایهدار  توسعة یاساس آزمون فریدمن، بین میانگین معیارهابرکه دهد نشان می (1) جدول 

وت معناداری وجهود دارد  بیشهترین تفا 48/4 یروستایی خانوارهای موردمطالعه در سطح آلفا

زایهی و کمتهرین ، مرهاجرت، اشهتغالییترتیب مربوط به معیارهای درآمهدزاای بهمیانگین رتبه

بررسی  بود  است موردمطالعه  ةدر محدود هایکاربر و هاای مربوط به زیرساختگین رتبهمیان

بودن بالها ةدهندنشهان ،پایهدار توسعةهای حاصل از تحلیل کمی معیارهای ای داد رتبه میانگین

متوسهط  پایدار خانوارهای روستایی موردمطالعه به میزان بیشتر از حهد توسعةسطح معیارهای 

ها ، زیرساختهایزایی، مراجرت، مشارکت و همکاری، کاربردرآمد زایی،در معیارهای اشتغال

  باشدمی مطالعهمحدودة مورددر  حیطیو تغییرات م
 

 اساس آزمون فریدمنروستایی بر توسعةای معناداری تفاوت میانگین رتبه -3 جدول

 8931مأخذ: نگارندگان، 
 ایمیانگین رتبه یمیانگین عدد تعداد ای فریدمنمیانگین رتبه

 98/1 11/1 813 زاییاشتغال

 81/1 33/9 813 زاییدرآمد

 14/1 40/1 813 مراجرت

 34/1 14/1 813 مشارکت و همکاری

 39/1 01/9 813 کاربری

 14/1 11/9 813 زیرساخت

 41/1 31/9 813 تغییرات محیطی

 1 31/9 813 کل

 013/811 کای دو

 1 زادیآ ةدرج

 444/4 سطح معناداری
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 پایدار روستایی توسعةخانوادگی بر  گذارییهاثرگذاری سرما تحلیل فضایی .1. 1

شهد  اسهت، از  انجهام گذاری خانوادگیا بیشترین سرمایهکدام روستدر بررسی اینکه  برای

زایهی، ، درآمهدییزااشتغال) معیارهفت  کهیطوربه ؛شد  است آزمون کروسکال والیس استفاد 

هها و تغییهرات محیطهی( در هها، زیرسهاختکاهش مراجرت، مشارکت و همکهاری، کهاربری

و سهنجش قهرار  یمطالعهه موردبررسهمورد ةدگا  خانوارهای محهدودستاها از دیهرکدام از رو

بیشهترین  ،عمیهدآبادترتیهب روسهتای شد ، بههکار گرفتهبه یازلحاظ معیارها ،بنابراین ند؛گرفت

را خهانوادگی  هایگذارییهای سهرماکمتهرین میهانگین رتبهه ،ارهانای و روستای میانگین رتبه

   داشتند 
 

 گذاری خانوادگیسرمایه برای ارزیابیوالیس  آزمون کروسکال -3جدول 

 8931مأخذ: نگارندگان، 
 ایمیانگین رتبه تعداد روستاها هاشاخص

 زاییاشتغال

 90/11 14 عمیدآباد

 93/11 14 پیرزاغه

 81/93 13 ارهان

 زاییدرآمد

 10/11 14 عمیدآباد

 33/11 14 پیرزاغه

 44/93 13 ارهان

 کاهش مراجرت

 18/11 14 عمیدآباد

 93/11 14 پیرزاغه

 14/10 13 ارهان

 مشارکت و همکاری

 41/11 14 عمیدآباد

 41/19 14 پیرزاغه

 98/98 13 ارهان

 هاکاربری

 41/11 14 عمیدآباد

 11/11 14 پیرزاغه

 39/11 13 ارهان

 هازیرساخت

 48/11 14 عمیدآباد

 11/11 14 پیرزاغه

 11/18 13 ارهان
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 3جدول ادامه 

 ایمیانگین رتبه تعداد روستاها هاشاخص

 تغییرات محیطی

 30/11 14 عمیدآباد

 41/13 14 پیرزاغه

 43/91 13 ارهان

 

 توسهعةمعیارههای بیشهتر خانوادگی بها  گذارییهاثرات سرما که دهد( نشان می84جدول )

 با میانگین زاییاشتغالهای را شاخ یر بیشترین تأث کهیطوربه ؛داری داردمعنا ةروستایی رابط

مربههوط بههه  تههأثیر کمتههرین و اندداشههته 41/19 بهها میههانگین مشههارکت و همکههاری و 11/13

 بود  است ها یرساختزها و کاربری هایشاخ 
 

طریق آزمون از پایدار روستایی توسعةمعیارهای  درگذاری خانوادگی سرمایه هایاثر ارزیابی -21جدول 

 کروسکال والیس

 8931: نگارندگان، مأخذ

 ییدرآمدزا ییزااشتغال -
کاهش 

 مهاجرت

مشارکت و 

 همکاری
 هازیرساخت هاکاربری

تغییرات 

 محیطی

 91/81 19/1 914/4 41/19 13/3 01/81 11/13 اسکوئرکای

 1 1 1 1 1 1 1 آزادی ةدرج

 448/4 411/4 110/4 444/4 443/4 448/4 444/4 معناداری
 

گذاری خهانوادگی در آن یهسهرمایی کهه بیشهترین روسهتا توسهعةبهرای بررسهی  ،همچنین

ایهن آزمهون نشهان اسهت   شهد  استفاد ی مستقل انمونهدو تی  آزموناز  ،صورت گرفته است

کهه در طورنهمهاوجهود دارد   نهادارمع روستایی و روستای نمونه رابطهة توسعةبین که دهد یم

 توسهعه وبهین  هها رایانسوارض برابهری فهریشپلهوین  آزمون ،شودیم( مشاهد  88) جدول

نیهز نشهان  (84) جدولتی   در قسمت آزمون (F = 0/808, P < 0/05)کند تأیید می هاوستار

 ≥ t = 3/87, P)داری دارنهد معنها رابطهة و روسهتای نمونهه توسهعهاست که گرو   شد  داد 

 همرا عة روسهتایی را بههتوسهپایهداری  ،بادآگذاری در روستای عمیهدیهسرما ،بنابراین ؛(0/05

 داشته است 
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 ی مستقلانمونهدو تی  آزمونروستایی با استفاده از  توسعةمعناداری معیارهای  رابطة -22 جدول

 8931مأخذ: نگارندگان، 

 برای بررسی برابریتی آزمون 
سطح برابری 

 واریانس
 

شرایط 

 آزمون
اطمینان از  فاصلة

 درصد 31
میزان 

 خطا

تفاوت از 

حد 

 لوبیتمط

سطح 

 معناداری

 درجة

 آزادی
مقدار 

t 

سطح 

 معناداری
F 

-میانگین

 ها
 ترینیپا بالاتر

181/8 130/4 103/4 411/8 444/4 810 011/9 

901/4 141/4 

 توسعة 08/9

 روستایی

 

روستای 

 عمیدآباد

11//1 
138/8 183/4 114/4 411/8 444/4 310/19 411/1 

 

 هایشنهادپو  گیرینتیجه .3

 یهاههای ارتبهاطی و دسهتگا بها توجهه بهه بربهود زیرسهاختتوسعه های درحالدر کشور

تحولهات زیهادی موجب ایجهاد شرری  -روابط و مناسبات روستااخیر،  ةدر چند ده دسترسی،

گهذاری در قالهب سهرمایه ،های روستایی از منهابع شهرریمندی سکونتگا شد  است و به برر 

گهذاری ههای سهرمایهکهارکرد ینتهراز مرمکهه طوریبهه ؛مک زیهادی کهرد  اسهتمعکوس ک

ر و ایجهاد تهوازن د ینههزغذای جامعه، ایجاد اشتغال گسترد  و کم ینتوان به تأمخانوادگی، می

ی منبهع مرمه، از شرر به روسهتا  یافتههای انتقالسرمایه ،بنابراین کرد؛ بازار کار و سرمایه اشار 

 ، درراسهتایهمچنهین  اندو ارتقهای کهارآفرینی و مرهارت شهد گذاری خانوادگی سرمایه برای

ههای گهذاریکهه سهرمایه دادنشهان نتهایج  ،شهد  در په وهشهای مطرحیی به سهؤالگوپاسخ

زایهی و درآمهد 18/1میانگینبا  مراجرت هایشاخ در ترتیب به ،شرری گرفته با منشأصورت

بیشهترین  و به خهود اختصهاص دادنهدگذاری را قبل از سرمایه، کمترین میزان 99/1 میانگین با

هر کدام  زایی،و اشتغال مشارکت و همکاریشاخ    مربوط به ،گذارییهسرمابعد از  یراتتأث

کهه  دادنشهان  یهدونآزمهون فر ،همچنهین بهود  اسهت  11/9 و 11/9بها میهانگین  رتیب تبه

، 34/1و 98/1ای ترتیب با میانگین رتبههم بههرکدا ،مشارکت و همکاری، زاییمعیارهای اشتغال

زیرسهاخت و کهاربری بها میهانگین  ههایشاخ   ندخود اختصاص دادبیشترین اولویت را به

ل آزمهون کروسهکاند  موردمطالعه داشهت ةمحدودرا در  یریکمترین اثرپذ 39/1و  14/1ی ارتبه
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رین تترتیههب بیشهه، بهههارهههان عمیههدآباد، پیرزاغههه وروسههتاهای در  کههه دادوالههیس نشههان 

 8934-8911 هایبررسی آماری سهال ،رایتو درن است انجام شد گذارهای خانوادگی مایهسر

 ، نرخ رشد جمعیت درحدانتظار نبود  اسهت و در همهةموردمطالعهروستاهای در نشان داد که 

تنرایی شدة شرری بههای انجامیگذارسرمایه ،بنابراین داشته است؛ فرستی وجود، مراجرمقاطع

 بودنبومیدلیل در روستاهای موردمطالعه، به رو،نبود  است؛ ازاینقادر به تثبیت کامل جمعیت 

تمایل نوع خود کمک به هم خویشاوندی و ایفامیلی  یهاگذاران شرری، وابستگیخود سرمایه

با توجهه  که و لازم است کنندگذاری فراهم ا را برای سرمایههدر این روستاها زمینهتا  اندشتهاد

امکهان تنهوع کشهت چون معدن شن و ماسهه،  یهایدر زمینه موردمطالعه منطقة هایظرفیتبه 

راسهتای گذاری بیشهتر در، امکان سرمایهدامیهای  وردآفرمحصولات کشاورزی و توان ارتقای 

راهکارههای زیهر پیشهنراد  ،په وهشههای یافتهبه با توجه  را فراهم ساخت  ترپایداری توسعة

 شود:یم

 ؛شرری أشنمبا  یهایگذاریبرای جلب سرمایه محلی مردم افزایش همکاری و مشارکت   

 اسهتقرار بهه توجه با منطقه روستایی مراکز در گذاریسرمایهگذاران برای سرمایه تشویق 

 ؛زنجان -ابرر ارتباطی مسیر درموردمطالعه  روستاهای

  ی کهارگری در روسهتاها تها زمینهة ب نیروگذاری برای جذبا سرمایهتعامل مردم محلی

 ؛کار گرفته شودهنیروی جوان روستاها ب بیکاری فراهم شود و نیز

  ؛عمومی ونقلحملی ارتباطی برای هاجاد کیفیت  هدف بابربود تجریزات روستایی 

  ههای طبیعهی، لعه با توجه وی گیمطاهای روستاهای موردیمندو توانها ظرفیتتوجه به

 ؛دامیهای کشاورزی و فرآورد تنوع کشت محصولات 

 های کشهاورزی و دامهداری الیتعگذاران شرری در فارتباط بین مردم و سرمایه یبرقرار

  بخشی اقتصادی و درآمدهای اقتصادیبرای اثرگذاری بیشتر صنایع و افزایش تنوع

 کتابنامه

منظور تحقق روستاها به بخشی اقتصادتنوع(  8913یگانه، ب ، و رابط، ع  ر  )، ع ، محمدیبازرگان  8
 ارشد جغرافیا(، دانشگا  زنجان، زنجان، ایران کارشناسیمنتشرنشدة نامة   )پایانتوسعة پایدار

 ، ترران: انتشارات سمت های توسعه روستایینظریه(  8918یزدی، م  ح ، و ابراهیمی، م  ا  )پاپلی  1
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انتشارات وزارت   ترران: یمدیریت روستای  (8934)  مدیریت شرری و روستایی ةپ وهشکد  9

 ر های کشویو دهیار هایسازمان شرردار

 ةطالع)م بر مناسبات شرر و روستا یدکشاورزی با تأک ةتوسع  (8931)  ا  ع عبدالری،و    ا ،تقیلو، ع  1

  13-14(،9)8 اقتصاد و توسعه روستایی، ةفصلنام ( غربیموردی: استان آذربایجان

-نشر جامعه :ترران  پایدار شرری ةمبانی توسع(، 8911)ا   ،پوشارجمند سیا  ، و توانبخش، م  1

  شناسان

  انتشارات سمتترران:   هادیدگا  و روش :روستای ةریزی توسعبرنامه  (8911)  پور، مجمعه  1

گذاری در مناطق روستایی سیستان  های سرمایه(  چالش8934حیدری مکرر، ح ، و احمدی، غ  )  0

  14-01 (،84)1اندیشة جغرافیایی، 

 ةشرری زهدان و توسع -پیوندهای روستایی  (8934)ص  ا  قریشی، و  ح  ا ،خوبفکری برآبادی،   1

  883-811(،8)9 های روستایی،پ وهش ( هداناموردی: شررستان ز ةمطالع) نواحی روستایی

ترران:   روستایی توسعة ریزیبرنامه درسنامة  (8919) امانایاک، و  و دبلیو، ب ،   ، دیاس،دی  3

   روستایی مسائل برررسی و تحقیقات مرکز سازندگی، جراد وزارت

(  نقش وجو  ارسالی و 8911رضوانی، م  ر ، اکبریان رونیزی، س  ر ، و رجایی، س  ع  )  84

گذاری مراجران در توسعة روستایی )مطالعة موردی: دهستان رامشة شررستان اصفران(  سرمایه

  11-814(، 9)84های جغرافیا انسانی،پ وهش

- پایدار گردشگری ةروستایی در توسع -شرریة ارزیابی نقش جریان سرمای  (8931)  رومیانی، ا  88
منتشرنشدة  ةنامپایان)  (زهراشررستان بوئین -موردی: دهستان حصارولیعصر عةمطال)

 ، زنجان، ایران دانشگا  زنجان (،ریزی روستاییارشد جغرافیا و برنامهکارشناسی

  انتشارات سمت: ترران  جغرافیای روستایی مبانی  (8911)  دی، عیسع  81

ای: بررسی شرری و توسعة منطقه -(  پیوندهای روستایی8911زاد ، ف  )سعیدی، ع ، و تقی  89

پ وهشی انجمن جغرافیایی  -جغرافیا )نشریة علمیهای باغملک و اردکان  تطبیقی شررستان

  99-10(، 0و 1)9، ایران(

(  مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر )مطالعة 8911قیصاری، ص  )فر، ر ، و صابری  81

  81-91(، 1)81 فصلنامة روستا و توسعه،آباد غیناب سربیشه(  موردی: روستای منطقة حسین

  سمت انتشارات ترران:  ایمنطقه اقتصاد  (8914)  م کرمانی، صباغ  81

(، 00)89 ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامة روستا  و شرر رابطة و پیرامون مرکز ( 8911) ح  صرامی،  81

881-844  
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گذاری خانوادگی با منشأ شرری در توسعة ارزیابی نقش سرمایه(  8938عینالی  ج ، و رومیانی، ا  )  80
 -ولیعصر)دهستان حصار )مطالعة موردی: روستای کامشکانروستایی با تأکید بر بخش کشاورزی 

 تجارت و صنعت پرتو در کشاورزی استعدادهای و سرمایه ریتمدی همایش زهرا( شررستان بوئین

 زنجان، زنجان  استان در

 ی نشرن: ترران ( جلد اول) اقتصاد رشد و توسعه   (8918)  م ،باغیانقر   81

انتشارات    ترران ها(ها و تکنیکتئوری) ایمنطقه ةریزی و توسعبرنامه  (8914)  خ ،کلانتری  83

 خوشبین 

  : انتشارات دانشگا  پیام نورترران شناسی توسعه )چاپ هفتم( (  جامعه8910، ع  )زاد لرسائی  14

)م  ر  رضوانی و د   توسعهروابط متقابل شرر و روستا در کشورهای درحال  (8911)  لین ، ک  18

 انشارات پیام ( ترران: 8911شیخی، مترجمان، 

روستاهای  ةشررها در توسع -روستا نقش عملکردی  (8931)  زاد ، احسین ، و یگانه، بمحمدی  11

ریزی پ وهشی برنامه -علمی ةفصلنام ( رود شررستان خدابند موردی: شرر زرین ةمطالع)پیرامونی 
  11 -11 (،88)9، ایمنطقه

 :موردی ةمطالع) ای آنمناسبات روستا با شرر و اثرات توسعه  (8911)  اکبری، صو   ،فر، سمعید  19

  01-31، (9و  1)1، جغرافیایی ةرینش ( وجبلاغاشررستان س
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