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 . مقدمه1

 لهأ. طرح مس1. 1

بدا  توسدعهدرحالامدروزه منداطق روسدتایی در کشدورهای 

های متعددی از قبی  اقتصاد مبتنی بدر مندابع طبیعدی، چالش

غییددرات بودن شددرایا اقتصددادی، تپذیری و شددکنندهآسددیب

ین سدطح یتکنولوژیکی، تغییرات کاربری گسترده، کیفیدت پدا

اندد خدماتی و نظدایر آن مواجههای زیرساختیزندگی، نارسایی

گریزی، که به بدروز مسدایلی از قبید  بیکداری، فقدر، جمعیدت

شدن افراد و نیروی کار، افزایش تقاضا برای خددمات سالخورده

هدا ، ضعف ظرفیتاجتماعی-اجتماعی، کاهش تحرک اقتصادی

-دپارتمدان حمد شود )اقتصادی و نظایر آن منجر می و منابع

، منداطق روسدتایی در حاشدیه گرید عبارت به ؛(2011 ،1ونق 

برای بقای خدود بدا محددودیت متعدددی  افتهینتوسعهمانده و 

اند؛ زیرا اشتغال و درآمددهای اقتصادی مواجه ةدر توسع ژهیوبه

تواننددد بدده تنهایی نمیورزی بددههددای کشدداحاصدد  از فعالیت

 دمنجدر شدود و باید هداآنداشت جمعیدت در حدال رشدد نگه

قدرار  توجده موردهای جدیدی با استفاده از منابع محلی گزینه

افدزایش مدداوم  ،چندینهم(. 115 .ص ،2011 ،2گیرد )زامدورا

جمعیت روستایی از یك طرف و نداتوانی بخدش کشداورزی در 

ظرفیت ایدن بخدش از سدوی دیگدر،  جذب نیروی کار مازاد بر

برای اقشار  ژهیوبه یکشاورزریغلزوم توسعه و گسترش اقتصاد 

(. 28 .ص ،1389بازرگدان، کندد )یم ریناپذاجتنابرا  درآمدکم

مسای  و عدم توانایی رویکردهای گذشدته باعد   گونهنیابروز 

بدا  رانیگمیتصدمریزان و ، برنامدهپردازانهیدنظرشده است کده 

جدیدد  یهداروشکارها و راه ةارای درصدداذ رویکردهای نو، اتخ

ایدن ندواحی  ریگبدانیگر معضالت و مسایلی کدهجهت کاهش 

و  4؛ میهدایلووی 82 .ص ،2002، 3)میهداییل باشدند مدی، است

بیشددتر  کدده امددروزه طددوری بدده ؛(269 .ص ،2012 ،5مددوری 

 و هاسیاسدت از جددا که باورند این بر المللیبین نظرانصاحب

 طدور بده بایدد اقتصدادی، ةتوسع و توسعه کالن هایاستراتژی

 ةفقر گسترد کنیریشه و روستاها ةتوسع امر به مشخص و ویژه

 .ص ،1387پرداخدت )رضدوانی و نجدارزاده،  نیز هاآن بر حاکم

تنوع بده  ةمنطقی در این زمینه، اید یهاح  راه(. یکی از 163

 درروسدتایی در کشدورهای  یهاسدکونتگاههای اقتصاد فعالیت

هددای شددغلی اسددت کدده موجددب بهبددود فرصددت توسددعه حددال

و بهبود رفداه خانوارهدای روسدتایی شدده و نیدز  یکشاورزریغ

دهدد و مخاطرات ناشی از محصوالت کشاورزی را کداهش مدی

های اجتماعی به نهد تا نظامهای بیشتری را پیش رو میگزینه

 ،6مایسدرد )شون تقسیم تری بین اجزای حیاتی آشک  عادالنه

 .ص ،1390به نق  از جوان و حیددری مکدرر،  20 .ص ،2003

بدا ایجداد مندابع جدیدد روسدتایی  یهداراه ،نیبد نیا در(. 52

کده شدود منجدر مدیتدر درآمدی، به یك ساختار درآمد متنوع

های اقتصادی را کاهش خانواده به شوک یریپذبیآس تواندیم

 زنددگی کیفیدت بداالبردن و ادیاقتصد به رشد ،چنینهم دهد.

 ایجداد امکدان تولید، یهانهیهز کاهش ةلیوس به و کرده کمك

-سازنده تولید عوام  سایر ساخت و اقتصادی هایتنوع فعالیت

 نیدا از(. 3 .ص ،2002 ،8و مدالبر  7کند )گروتایرت کمك تر

دهسدتان چدورزق در  ،مورد مطالعه در این تحقیدق ةمنطق ،رو

ارم از توابع استان زنجان است که بده دلید  غرب شهرستان ط

هدای گدیالن، اسدتان در حدفاصد ایدن شهرسدتان  قرارگیدری

اردبی  و زنجان، تنها راه دسترسدی ایدن شهرسدتان بده مرکدز 

اخیدر بدا احددا   ةده در استان )زنجان( راه قدیم آن بوده که

دسترسدی آن بده مراکدز  بدرآب -چدورزق -تهدم -جاده زنجان

هددف از پدژوهش حاضدر  بندابراین،است.  افتهی شیافزاشهری 

 :استزیر  سؤاالتبه  ییگوپاسخ

 اقتصدادی روسدتاهای یهداتیفعالتندوع ، آیا احدا  راه -1

 را به همراه داشته است؟ مطالعه مورد

 از ابعداد تندوع كید کددامبیشترین اثرات احدا  راه بر  -2

 ؟باشدیماقتصادی  یهاتیفعال

 قیتحق ینظر ۀنیشی. پ2. 1

تندوع بده  ةندیزم در شددهمطالعات انجام از تعدادی رسیبر

ه بر نقدش را دیتأکبا  در مناطق روستایی های اقتصادیفعالیت

 عندوان به را رویکرد این امروزه نظرانصاحب که دهدمی نشان

 از بسدیاری در روسدتایی ةتوسدع اساسدی هدایح  راه از یکی

 ةمطالع ،مثال عنوان به ؛اندداده قرار توجه مورد دنیا کشورهای

 و هداراه» عندوان بدا( 2015) 11رابلندد و 10، نجمدان9گاچاسین

 «کدامرون :مدوردی ةمطالع ،روستایی مناطق در هافعالیت تنوع

 اهشک اع ب روستایی هایراه ایجاد که اندرسیده نتیجه این به

 هدایفعالیدت در تندوع افدزایش و منداطق این ارتباطی انزوای

 بازارهدای بده بهتدر دسترسدی و روستایی ایخانواره اقتصادی

 است. شده محلی

 خدددود ةمطالعددد در( 2010) 13راجرسدددون و 12گدددولین

-گرفتده نتیجه «اوگاندا در اقتصادی ةتوسع و هاراه کشاورزی،»

 کشداورزی در تحدول ایجداد ابد روستایی هایراه ةتوسع که اند
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-بهره افزایش با و کرده حرکت تجاری تولید سمت به معیشتی

را  جدید هایفعالیت ،هاراه به دسترسی بهبود و کشاورزی وری

 اسددت.داده  قددرار توجدده مددورد مطالعدده مددورد ةمنطقدد در

 عندوان بدا خدود ةمقالد در( 2013) 15ایمانوید  و 14اوالمیگوکه

 نیجریه در «محلی اقتصاد ةتوسع در یاجاده ونق حم  نقش»

 یهداادهج ارتقدای و محلدی اقتصداد ةتوسدع بدین که دریافتند

 هایراهة توسع که یطور به ؛دارد وجود مثبتی ةرابط روستایی

 هدایفعالیدت یسدازمتنوع و منابع مدیریت بهبود به روستایی

 است. کرده یمؤثر کمك روستایی مناطق اقتصادی

 یهدداجاده اثددر ةمطالعدد در( 2013)17دانیدد  و 61ایبددوک

 ،نیجریده ابدوم اقتصادی در اکوا و اجتماعی ةتوسع بر روستایی

 زا خددمات و کداال انتقدال بهبدود موجدب هاراه که ددندا نشان

 یهاندهیهز ،چندینهم. اسدت شدده شهری مناطق به روستاها

و  02، لیخانددر91، گراسنر81است. گرتلر افتهی کاهش ونق حم 

بدر روی کیفدت  یگذارهیسدرما( نیز نقش 2014) 12روسنبر 

افتندد دری ،انددونزی در هرفدا و اقتصادی یهاتیفعال ها درجاده

 باالتر منجر بده بهبدود درآمدد و مصدرف تیفیک باای که جاده

 درآمددی و شدکاف شده دیتولایجاد اشتغال در بخش  و خانوار

باعدد  تبدددی   ،چنددینهم .ابدددییم کدداهش کشدداورزی بددین

 .شودیمکشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری 

 اقتصداد ةتوسدع و هدازیرسداخت (2004) 32ژانگ و 22فان 

چدین را مدورد مطالعده قدرار دادندد و  روسدتاهای در ایناحیه

 مهمدی نقش هاراه ژهیوبهروستایی  یهارساختیز کهدریافتند 

 بدا کشاورزی هایبخش بین در وریبهره بین تفاوت توجیه در

 اقتصداد کدهییجاازآن. کنددمدی بازی یکشاورزریغ هایبخش

ت، سددهاآن درآمددد اصددلی منبددع ةکنندددنییتع یکشدداورزریغ

 جهددت کلیدددی ،روسددتایی یهارسدداختیز در گددذاریسددرمایه

 ،چندینهم .اسدت روسدتایی جمعیدت برای ک  درآمد افزایش

سیسدتم راه روسدتایی و ( به بررسی نقش 1998)42کاسترجاپ

پرداخته و نتیجه گرفته اسدت کده  روستاییة تأثیر آن بر توسع

کده دهد تشکی  می مهم ارتباطات را یهاحلقهها یکی از جاده

بدوده و برای رشد اقتصادی حیداتی  افتهیتوسعهای شبکه جاده

؛ افدزون بدر شدودیمکشور از اندزوا  یروستاهاشدن خارجباع  

ده که یکدی از نیازهدای ضدروری بدرای ش امروزه مشخص این،

رشد مناسب اقتصاد روستایی و نیدز اتصدال ایدن روسدتاها بده 

تعدادی از مطالعات  چنین،هم. اده استجروستاها دیگر توسا 

 صدورت بدهدر کشور کده  هاراهگرفته در ارتباط با نقش صورت

ین صورت است که ه اب ،است قرارگرفتهموضوعی مورد بررسی 

نقددش راه در عنددوان  بدداخددود  ةنامددانیپا( در 1389) قددادری
 دیدتأکروستایی بدا  یهاسکونتگاهتحوالت ساختاری کارکردی 

بده ایدن  زنجدان( -تبریدز آزادراهکالبدی ) بر عوام  اقتصادی و

شددن دسترسدی بهتدر، کده بدا فراهماسدت  افتهی دستنتیجه 

در توسددعه و تغییددرات اقتصددادی، اجتمدداعی، کالبدددی مثبتددی 

راه  ةرخ داده اسددت و وجددود شددبک مطالعدده مددوردروسددتاهای 

بهینده از مندابع  ةاقتصدادی و اسدتفاد ةمناسب موجدب توسدع

 (1392)، منهاج و معتمدد یعقوبیاست. ده شزمینی در مناطق 

روسدتایی در بهبدود وضدعیت اقتصدادی  یهداراهبررسی نقش 

روستایی،  یهاراه  اند که احدانتیجه رسیدهبه این  کشاورزان

 هونقد  محصدوالت کشداورزی، بدهدای حمد با کاهش هزینده

هدای شددغلی، ایجداد تنددوع و ایجداد فرصددت یوربهددرهافدزایش 

طح زندگی و رفداه بدین وستایی، ارتقای ساقتصادی در مراکز ر

 محمددی و ابراهیمدیگد  چنین،هم. شودمنجر می کشاورزان

 ةروسدتایی و توسدع یهاراه»عنوان  باخود  ة( در مطالع1391)

در  مدؤثرکه جاده عاملی مهم و  انددهیرسبه این نتیجه  «پایدار

ه ب ؛منفی است نظر ازمثبت و هم  نظر ازهم  تحوالت روستایی

رسدی بده تدس ،مناسب روسدتایی ةبا احدا  جاد ین معنی کها

گشدته و  ترسده دولتدی  نیولؤو مسدمردم  وآمدرفتروستاها 

 .دشو رتریپذامکانو  ترسادهرفع نیازها 

بدا  ایدر مقالده (1389)، حسینی، مجیدیان و فالح خلیلی

، روسدتاهای جنگلدی ةجنگلی بر توسع ةاثر احدا  جاد»عنوان 

ه به این نتیجد، «ظالم رود، : طرح جنگلداری نکادیمور ةمطالع

روسددتایی و میددزان  یافتگیتوسددعهانددد کدده بددین دسددت یافتدده

بستگی مستقیم و هم ،جنگلی یهاراهاز فواید  هاآنبرخورداری 

-ونق ، وسدیلهحم  ةگسترش شبک ،واقع در .شدید وجود دارد

ار اقتصدادی بده شدم یهافرصدتداری و یا بهبدود ای برای نگه

و  هدا داردونق  اثراتی وسیع بر سایر بخشحم  ةرود. توسعمی

نقددش  جامعدده،بدده دلیدد  نیازهددای اجتمدداعی و اقتصددادی 

 تی است.در این بخش حیا یگذارهیسرما

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

قلمرو جغرافیایی تحقیدق نیدز دهسدتان چدورزق از توابدع 

م در قسمت غربی بخدش چدورزق بخش چورزق شهرستان طار

واقع شده که از شمال با دهسدتان درام، از شدرق بدا دهسدتان 

رقی بدا دهسدتان بنداب )بخش چورزق(، جندوب شددستجرده 
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بدا  ،از غرب و جنوب به ترتیدب چنین،همو )شهرستان زنجان( 

پشتلوی باال و تهم )شهرستان زنجان( همسایه های قرهدهستان

 دهد.مکانی تحقیق را نشان می ( قلمرو1) شک باشد. می

 

 
 در استان زنجان مطالعه مورد ۀموقعیت منطق -1شکل 

 1394: استانداری زنجان، مأخذ
 

 از چدورزق دهستان روستاهای شام  تحقیق آماری ةجامع

 براسددا  کددهاسددت ( زنجددان اسددتان)طددارم  شهرسددتان توابددع

 ةنقطدد 24 ة( دربرگیرنددد1390سرشددماری نفددو  و مسددکن )

نفدر در قالدب  9858یی دارای سکنه بدا جمعیتدی بدال  روستا

هدای جغرافیدایی و ن ویژگیفتردرنظرگدبا  است.خانوار  2742

 ةنقطد 13 بدرآب -ورزقچد -روسدتایی تهدم ةدسترسی به جاد

 دندگرفتقدرار  بررسدی مدورد خدانوار 1722 تعدداد با روستایی

 ،طخانوارهای سداکن در ایدن نقدا میان ، ازرو این از. (2شک  )

 ندهنمو عندوان به کوکران فرمول از استفاده با مورد 250تعداد 

 هدا در روسدتاهاینامهپرسش ،تصادفی ساده ةو به شیو انتخاب

 .توزیع شده است بررسی مورد
 

 
 موقعیت روستاهای نمونه در دهستان چورزق -2شکل 

 1394: استانداری زنجان، مأخذ

 . روش تحقیق2. 2

 مددوردو روش  کدداربردیپددژوهش حاضددر بدده لحدداظ نددوع، 

 موردهای . برای گردآوری دادهستاتحلیلی  -توصیفی ،استفاده

نامه و مصداحبه( ه، پرسدشهدای میددانی )مشداهداز روش نیاز

هدای آمداری از ها از روشاست. برای تحلی  داده شده استفاده

ای )برای مقایسه میانگین عددی(، نمونهتك tهای قبی  آزمون

 -تهدم -قبد  و بعدد از ایجداد جداده زنجدان ةویلکاکسون )دور

)سنجش  ایونمونهد t( و 1380-1393زمانی  ةدر دور چورزق

 مدذکور و روسدتاهای ةکیلومتری از جاد 5 ةروستاهای تا فاصل

گرفتده  بهدره SPSSافزار بیشتر از این فاصله( با استفاده از نرم

 شده است.

 های تحقیقمتغیرها و شاخص. 3. 2
ن دایمی روستاهای نمونده بدا ادیدگاه ساکن در این تحقیق

( 1شده به شرح جدول )ارایههای استفاده از متغیرها و شاخص

که مطابق با  دستر  در ینظر یاز مبان یرگیبا بهره و قیتحق

. روایدی شدده اسدتطیف لیکرت طراحی شدده بدود، اسدتفاده 

با انجدام نظران تأیید شد و نامه توسا گروهی از صاحبپرسش

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونبداخ ، پایایی گویهآزمونشپی

 .دش محاسبه 70/0به میزان 
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 مورد استفادهها و متغیرهای شاخص -1جدول 

1394، تحقیق با استفاده از منابع در دستر  هاییافتهمأخذ: 
 متغیر شاخص

های های شغلی در فعالیتبهبود فرصت

 یغیرکشاورز

فروش  (، تهیه وغیره خدمات فروشگاهی، خدمات خودروی وة ارایوساز و خدمات ساختمانی، )ساخت یکشاورزریغ های شغلیایجاد فرصت

دمات سرایداری و خ) یساختمانریغخدمات  ةاراینی، فعالیت در ، تهیه و فروش مصالح ساختمایدستعیصناة ها و محصوالت کشاورزی، توسعنهاده

 جایی(غذا، جابه ةگری )تهیگردش ی دوم(، خدماتهاوابسته، نگهبانی تأسیسات و خانه

 ة نیزم درهای اشتغال بهبود فرصت

 های کشاورزیفعالیت

)انار، فندق،  اهباغ ةتوسع ماهی، استخرهای پرورش ةصنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه )فرآوری زیتون، انار، سیر(، ایجاد و توسع ةایجاد و توسع

 ةاغداری، توسعب ةنیزم درالیت شت و برداشت کشاورزی، انبارداری محصوالت کشاورزی، فعاهای جدید کوریآفن یریکارگبه، لو(زیتون، آلبا

 ا یمقکوچكهای دامداری ةگذاری در ایجاد و توسعزنبورداری، کشت محصوالت بازاری یا دارای خرید تضمینی، سرمایه

 های تولیدی و خدماتیبهبود زیرساخت

-کانمخدمات و   سع، توازین موردار کنیروی  نیتأمبه نهادهای تولیدی،  موقعبهو انتقال محصوالت به بازار، دسترسی  ق ونحم بهبود وضعیت 

انند م ؛ات مالییت خدمفعال (موبای ، تلفن، برق یدهآنتنگران و مسافران، دسترسی به خدمات عمومی )بهداشت، هایی برای استراحت گردش

 های انتقال آب به مزارع، دسترسی به اعتبارات بانکیگذاری در طرح، سرمایهلیدیوهای تبانك، تعاونیپست

 بخشی به منابع درآمدی در روستاتنوع

د گران و مسافران، بهبودشمحصوالت محلی به گر ةواسطبی(، فروش غیرهگران )غذا، رستوران و خدمات رفاهی به مسافران و گردش ةارای

گران، رای گردشبمسکن، تهیه و فروش محصوالت  دادناجارههای خدماتی، کسب درآمد از ، کسب درآمد از فعالیتانداز خانوارهای پسفرصت

  فروش داروهای گیاهی خودرو های کارگری در روستا، تهیه وکسب درآمد از فعالیت

 خارج از روستا یگذارهیسرما

های دوم لکیت خانهصنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش ما ةگری، توسعردشگ ةتوسع ةنیزم درگذاری اراضی کشاورزی، سرمایه دوفروشیخر

کشاورزی  ةی در توسعگذارهای جدید آبیاری، سرمایهوریآگری، استفاده از فنهای گردشگذاری دولتی در ایجاد کمپگری، سرمایهگردش

 (و دامداری هاغ)با
 

 مبانی نظری .3
 ابدزاری عندوان به دیاقتصا هایبخشی به فعالیتتنوع ةاید

 بده مختلف سطوح در اقتصادی ةتوسع به بخشیدنسرعت برای

 امنیدت و رفداه ارتقدای در سدزاییهبد اهمیدت که آیدمی شمار

 در ایدن ایددده .(98 .ص، 1393 عینددالی،)دارد  منطقده اقتصداد

 رشدد و مبادلده ةرابطد بهبدود بدرای توسعه حال در کشورهای

اسدت  شدده مطدرح دوم ندگج از بعدد کشدورها این اقتصادی

 ،چندینهم ،(20 .ص ،1390 ،قاسدمی ، شایان، نوغدانی،جوان)

 و جهدانی هایبحران از برخی وجودآمدنبه ،های اخیرطی دهه

 انعطداف عدم جهانی تورم، سالیخشك، جنگ قبی  از طبیعی

، یمحصدولتك اقتصداد برهیتک علت به کشورها از اقتصاد برخی

 خصوصبه و اقتصاد سازیمتنوع به توجه که است شده موجب

)جوان و حیددری  شود بیشتر اخیر سالیان در روستایی اقتصاد

هدای ای از تنوع فعالیتو روند گسترده (51 .ص ،1389مکرر، 

بده  توسدعه حدال دراقتصادی در مناطق روسدتایی کشدورهای 

 (.33 .ص ،2010، 72و یاندگ 62، فدورنیر52)دمدارگرآیدد  وجود

هدایی اسدت کده چدالشوع اقتصادی یکدی از تن ،شودگفته می

 .(721 .ص ،2014 ،82پیرامدون) روسدتروبهجهان امروز با آن 

درصدد  70د که شواهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می

و 30وردت ،92کریستیانسدن) روسدتایی هسدتند ،از فقرای جهان

های کداهش اجرای استراتژی ،بنابراین .(3 .ص ،2013 ،31تودو

هدای اشدتغال مولدد در منداطق ریدق افدزایش فرصدتفقر از ط

ای عمدده اسدت روستایی ضروری بوده و یدك چدالش توسدعه

 .(11 .ص ،2008 ،23المللی کارسازمان بین)

 بزرگدی شمار وجود به های اقتصادیفعالیت تنوع ،واقع در

 فعالیدت کده ایانددازه یا منطقه یك در صنایع مختلف انواع از

 شدده توزیع صنایع طبقات از شماری بین منطقه یك اقتصادی

 انیدب بده ؛(44 .ص ،1987، 33عطداران) شدودیم گفتده ،است

 یدك در موجدود هدایفعالیدت گونداگونی میزان بر تنوع ،گرید

 در منداطق (.46 .ص ،1391 فرهمندد،) کنددیم اشداره منطقه

هدای مشارکت روسدتاییان در فعالیدت» روستایی نیز به مفهوم

است که زمینه را بدرای  یکشاورزریغی و متعدد بخش کشاورز

ایجاد تغییر و تحوالت ساختاری در اقتصداد منداطق روسدتایی 

هددای سددازد و نقددش مهمددی در تقویددت توانمندددیمهیددا مددی

اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی ساکنان ایفدا  -اقتصادی

. بدر ایدن (587 .ص ،2012، الچدیو  35، الچی34)کال «کندمی

هدای اقتصداد روسدتایی بدا سازی فعالیتمتنوعسیاست  ،اسا 

هدای اشدتغال و توسدعه و ایجداد مندابع وجدوی فرصدتجست

نقداط رشدد  عندوان بدهدرآمدی برای ساکنان مناطق روستایی 

هدای اقتصدادی و حد  راه ةاساسی، بهترین امکان را برای اراید

ایدن،  افزون بر ؛(98 .ص ،1393)عینالی، کندسازمانی ارایه می

ناطق روستایی در اقتصاد م ید یك لوکوموتیو نقش اساسهمانن
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یابی بدده اهددداف اقتصددادی و دسددت یهددابحرانو خددروج آن از 

تدوان در ارتقدای آن را مدی ةکند که نتیجپایدار ایفا می ةتوسع

اقتصاد روستایی مشاهده  یدهخودسازمانهای محلی و ظرفیت

 .(3ص : 2003 ،38، دیخی37باریان ،63هالند) کرد

هددای بخشددی بدده فعالیترویکردهددای تنددوع نیتددرمهمز ا

توان بده مدواردی از قبید  الدف( اقتصادی مناطق روستایی می

 ةصددنایع روسددتایی )تبدددیلی و تکمیلددی( و ب( توسددع ةتوسددع

زاده و شریفد )کرن اشاره های مرتبا با آگری و فعالیتگردش

(. 101 .ص ،1393؛ عیندددالی، 57 .ص، 1381، مدددراد ندددژاد

 ون برافز روستایی، اقتصادی یهاتیفعال بخشیتنوع ،ینچنهم

 اقتصدادی یهاتیفعالبر  تأکید قیاز طر کشاورزی، یهاتیفعال

ه ب توانمی جمله از که بود خواهد میسر روستاها در یزراعریغ

 کوچدك، وکارکسدب یانددازراه کشداورزی، محصدوالت تبدی 

 کشداورزی کاالهای تجارت به نقدی کشت محصوالت از تغییر

 ای کشاورزریغ یریمزدبگکارگر  ،(سالیخشك به پاسخ در مثالً)

 کدرد اشاره هاشوک به پاسخ عنوان به خانوار هایدارایی فروش

 ایددن در اهمیددت ایدن رهیافددت .(126 .ص ،2006، 93سیویدد)

 روستایی اقتصاد رکود شود، دچار کشاورزی بخش اگر که است

باندك سازد ) برطرف را هاخسارت برخی است ممکن یزراعریغ

 کشدداورزی کنددار در رهیافددت ایددن اجددرای. (2007، 40جهددانی

 اجتمداعی ةشدبکدر  امنیدت ایجداد بده بزرگدی کمك تواندمی

 صدیخصو و دولتی یهایگذارهیسرما و خانوار معیشت روستا،

 .(397 .ص ،2001، 24 یخاییمو  14)اشلی کند

هایی اختوجود این امر در مناطق روستایی به وجود زیرس 

 کده باشدندیم هاراهها از این زیرساخت است. یکی نیاز مناسب

منداطق  ژهیوبدهمنداطق  اقتصدادی ةاولین عامد  بدرای توسدع

 ونقد حمد  هدایزیرساختبه این دلی  که روستایی هستند؛ 

اسدت کده بده بهبدود  جامعده هدر ةتوسدع بدرای یمهمد بخش

، 2012، 34کداکیورانو) کنددهای بین مناطق کمك مدینابرابری

از  در رشد اقتصادی و کاهش فقدر یتوجه قاب  ریتأثو  (2 ص.

 هداراه ،گدرید عبارت به .؛ها دارطریق طیف وسیعی از مکانیسم

بانك جهدانی، جداافتاده ) و رتواند از طریق اتصال مناطق دومی

به افزایش ارتباط بین تولیدکنندگان و بازارهای محلی ، (2007

افزایش درآمد و ارتقدای  ،آن تبعبهی و و کشت محصوالت نقد

 ، ص.2012 ،44گسلس چافتکوچك )امنیت شغلی کشاورزان 

وری عوامد  های کدارآفرینی و ارتقدای بهدرهتقویت فرصت، (5

اقتصادی کمك کند که این امدر بده  ةافزودارزشتولید و ایجاد 

، 54 یمبد)کینگ کندبهبود مدیریت ریسك اقتصادی کمك می

-نق ، هزیندهوهای حم هزینه ،چنینهم(. 3-4 ، صص،2011

 ة)مؤسسد های مصرف و تولید کاال و خددمات را کداهش دهدد

کده  یطدور بده ؛(11 ، ص.2004 ،64مطالعات توسعه بنگالدش

 در ایجداده هدایپدروژه کده داد نشدان وان دوال مو و ةمطالع

شدغلی  هایفرصت افزایش باع  ٪11 غیرماهر کار برای ویتنام

( یدا اسدمیت در 31 .، ص2007، 84و وانددوال 74)مو استشده 

جاده های بازسازیپروژهتحقیقی به این نتیجه دست یافت که 

در بخدش خددمات را های شغلی جدیدی ای، در اوگاندا فرصت

 هدایفرصدت هدا باعد یا در تانزانیا این نوع پدروژه ایجاد کرده

، والنجد و94النجدوبده نقد  از )اسدت شده  یکشاورزریغ شغلی

دهد، یکی نشان مینیز ساما  ةمطالع ،چنینهم (.1 .، ص2001

هدای راه ةگدذاری در ایجداد و توسدعاز پیامدها و نتایج سرمایه

سدازی آن و نیدز های اقتصادی و متنوعفعالیت ةروستایی توسع

 ، ص.2015 ،50سامااست )صنایع روستایی و کارآفرینی  ةتوسع

2-1). 

ارتبدداطی از قبیدد  راه و  یهارسدداختیزبهبددود  ،در واقددع

ایی به اقتصاد روسدت یبخشتنوعونق  روستایی به سیستم حم 

ری وو بهبدود بهدره یکشداورزریغهای فعالیت ةنیزم در ژهیوبه

،  35ریورسون و 25، گوردون15بانجوشود )عوام  تولید منجر می

-تیدفعالکند تا بده یی کمك میروستا یاخانواده و به( 2012

-یاستراتژآن تنوع  ةنتیج که ببخشند تنوع ودخ یدرآمد یها

 در. (17ص. ، 2002، مدالبر و  گروتدایرت) باشددمی بقا یها

ر های اقتصدادی ندواحی روسدتایی داز منظر تنوع فعالیت ،واقع

هدای کشداورزی بده فعالیدت عمددتاً توسعه حال درکشورهای 

ره جیدتواندد بدا زناما نقش راه در این فرآیند می ؛اشتغال دارند

های فدروش از طریدق دسترسدی بده تأمین و فرآوری و فرصت

مهدم  افزودهارزشایجاد  ةای در زنجیربازارهای محلی و منطقه

ی ریزی اقتصاددر فرآیند برنامه .(2 ، ص.2006، 45)کیدر باشد

پویدایی  ،شدریان حیداتی جامعده عندوان بدههای روسدتایی راه

را در قالددب کارهای کوچددك وهددای اقتصددادی و کسدبفعالیدت

 .(126 .ص ،2006، )دیدویساقتصدادی بدر عهدده دارد  ةتوسع

هددای درآمدددی بددا گسددترش راه یهافرصددتبنددابراین، ارتقددای 

یابی نق  روسدتایی بدر دسدتوهای حم روستایی و زیرساخت

هدای بدازاری ن روستایی به بدازار، ارتقدای فرصدتتولیدکنندگا

، 56و بتهدا 55)ارتهدانتمرکدز دارد  هدانهاده نیتدأمو  هاآنبرای 

 .(166. ، ص2012
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های استراتژیك در حقیق جهتتمدل مفهومی  -3شکل 

 بخشی به اقتصاد روستاتنوع

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 های تحقیقیافته .4

ن ( نشا2تحقیق )جدول  یتوصیف یهانتایج حاص  از یافته

بدا سدال  31-40ی گویان، گدروه سدنّدهد که از بین پاسدخمی

 40درصد( و به لحاظ سطح سواد، مقطع دبیرستان بدا ) 36.4)

 71.2 اد را دارا هسدتند. از طرفدی دیگدر،درصد( بیشترین تعد

 سرپرسدتیبوده و تعداد افدراد تحدت  متأه گویان درصد پاسخ

 49.6باشدد. شدغ  اصدلی )نفدر مدی 4تا  3( درصد بین 50.8)

 85.4نیدز  جنسدیت نظر از ،چنینهمدرصد( کشاورزی بوده و 

اد بیشدترین تعدد نظدر از. هسدتندمدرد  دهندگانپاسدخدرصد 

و  48.8بار در مداه بدا درصدد  3تا  2ماهانه نیز مراجعه  ةمراجع

انه مایحتاج روز نیتأمبیشترین میزان مراجعه به شهر نیز برای 

 .است 42.4با 
 

 توصیفی تحقیق یهاافتهی -2جدول 
 1394های تحقیق، یافته مأخذ:

 درصد تعداد گویشترین پاسخب مؤلفه
 36.4 91 سال 40تا  31 گوسن پاسخ

 40 100 دبیرستان گوسطح سواد پاسخ
 49.6 124 کشاورز گوشغ  اصلی پاسخ
 85.4 214 مرد جنسیت
 71.2 178 متأه  تأه 

 50.8 127 نفر 4تا  3 بعد خانوار
 48.8 122 بار 2یك تا  به شهر تعداد مراجعه ماهانه

 42.4 106 مایحتاج روزانه نیتأم ن میزان مراجعه به شهربیشتری
 

ایجداد  آمار مربوط بده وضعیت مشاهدات مربوط به بررسی

بعد از ایجداد ، دهدیماشتغال بعد از ایجاد و گسترش راه نشان 

 ش مداهی،مانندد پدرور ییهداتیفعالشتغال در او گسترش راه 

 افتدهی گسدترش غیدرهو  گریهای گردشکمپ ها،سوپرمارکت

حاصد  اثدرات مثبدت راه در دسترسددی  هداتیفعالایدن  اسدت.

به بازار مصرفی شهر  مطالعه مورد ةخانوارهای روستایی محدود

پرورش مداهی، مانند  ییهاتیفعالگسترش  ،جهینت درزنجان و 

 شده است. صنایع تبدیلی و تکمیلی ها وسوپرمارکت
 

ان ـ اده زنجبعد از احداث جآمار مربوط به ایجاد  -3جدول 

 تهم ـ چورزق

 1394های پژوهش، یافته مأخذ:
 تعداد نوع شغ 
 8 پرورش ماهی
 11 هاسوپرمارکت

 6 گریهای گردشکمپ
 9  یاتومبتعمیرگاه 

 5 بنگاه مسکن
 8 صنایع تبدیلی و تکمیلی

 47 جمع
 

مرتبا با موضوع تحقیق نشان  یهاپژوهشبررسی منابع و 

هدای دسترسدی در منداطق ترش راهدهد کده ایجداد و گسدمی

هدای تندوع فعالیدت ةندیزم درروستایی دارای اثرات متعدددی 

های اقتصدادی ایدن منداطق پایهة توسع ،آن تبع بهاقتصادی و 

گیدری از مطالعدات ، در تحقیق حاضر با بهرهرو نیا ازباشد. می

هدای روسدتایی در قالدب نظری اثرات و پیامدهای اقتصادی راه

 در شغلی هایفرصت بهبود -1ها به شرح از شاخص پنج دسته

 در اشدتغال هدایفرصدت بهبدود -2 یکشداورزریغ هایفعالیت

تولیددی  یهابهبود زیرساخت -3کشاورزی  هایفعالیت ةنیزم

 -5روسدتا  در درآمددی مندابع بده بخشدیتندوع -4 و خدماتی

اسدت.  گرفتده قدرار بررسی موردروستا  از خارج گذاریسرمایه

چورزق در تندوع  -تهم -بررسی اثرات احدا  جاده زنجان برای

اقتصدادی در روسدتا از دیدد سداکنان محلدی از  هایفعالیتبه 

 جادشددهیا)برای تحلی  تفداوت  ویلکاکسون نا پارامتریآزمون 

 شدده گرفتدهمدذکور( بهدره  ةقب  و بعد از ایجاد جداد ةدور در

 ةهمد د، دردهدکده نتدایج جددول نشدان مدی طورهماناست. 

گویان نمونده از دید پاسدخ یبررس مورد یهامؤلفهها و شاخص

چورزق تفداوت  -مته -قب  و بعد از ایجاد جاده زنجان ةدر دور

 گزارشدرصد  99که این تفاوت در سطح  وجود داردمعناداری 

 ،فاوت معناداری بده ترتیدببیشترین ت که یطور به ؛است شده

 ةارایدروسدتا ) در درآمددی مندابع به بخشیتنوع هایدر مؤلفه

 ةواسدطبیفدروش  ،گدرانخدمات رفاهی به مسدافران و گردش

های گران و مسافران، بهبود فرصدتمحصوالت محلی به گردش

مانندد  ؛هدای خددماتیانداز خانوار، کسب درآمدد از فعالیتپس

 دادناجددارهکسددب درآمددد از ، هایجوشددکارهددا، سددوپرمارکت
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 ( وهددای کددارگری در روسددتامسددکن، کسددب درآمددد از فعالیت

 دوفروشیخرهایی مانند نهیدرزم) خارج از روستا گذاریسرمایه

گدری، گردش ةتوسدع ةنیدرزمگذاری اراضی کشاورزی، سرمایه

هدای صنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش مالکیدت خانده ةتوسع

هدای گدذاری دولتدی در ایجداد کمدپگری، سرمایهدوم گردش

( و کمتدرین های جدید آبیاریوریآنگری، استفاده از فگردش

 یهدداتیفعال در شددغلی یهافرصددت بهبددود ةتفدداوت در زمیندد

 .است شده گزارش یکشاورزریغ
 

 چورزق -همت -قبل و بعد از احداث جاده زنجان آزمون معناداری دورۀ -4جدول 
 1394های پژوهش، : یافتهمأخذ

 های اقتصادیفعالیتتنوع  میانگین انحراف معیار Z آماره سطح معناداری

0.000 13.473- 
 قب  2.32 0.45655

 روستا از خارج گذاریسرمایه
 بعد 3.89 0.69685

0.000 13.677- 
 یهاتیفعال شغلی در یهافرصت بهبود قب  2.10 0.47463

 بعد 4.06 0.65205 یکشاورزریغ

0.000 13.704- 
 قب  2.14 0.53002

 روستا رد درآمدی منابع به بخشیتنوع
 بعد 4.39 0.68359

0.000 13.707- 
 قب  2.17 0.38392

 خدماتی و تولیدی یهارساختیز بهبود
 بعد 4.38 0.62012

0.000 13.692- 
 یهاتیفعال نهیدرزم اشتغال یهافرصت بهبود قب  2.39 0.46478

 بعد 4.24 0.64464 کشاورزی
 

قب  و بعدد  ةدر دور آزمون )ویلکاکسون( ةبا توجه به نتیج

بعد مثبت  ةدور عمدتاًچورزق که  -تهم -زنجان ةاز احدا  جاد

بدرای تحلید  تفداوت معنداداری میدانگین  ،اسدت شده یابیارز

 براسددا ای نامههددای پرسددشاز داده آمدهدسددتبهعددددی 

ای نیز اسدتفاده شدد نمونهتك tالذکر از آزمون بندی فوقدسته

راه  ةنقش ایجداد و توسدع باالبودنن که نتایج حاص  از آن مبیّ

 یهامؤلفهها و چورزق در بهبود شاخص -تهم -ارتباطی زنجان

گویان سداکن در روسدتایی از دیددگاه پاسدخ ةاقتصادی توسدع

کده  طورهمداناسدت.  مطالعه مورد ةروستاهای نمونه در منطق

طیفدی میدانگین  ةدهد بدا احتسداب دامند( نشان می4جدول )

طیف لیکدرت در نوسدان اسدت،  براسا  5تا  1عددی که بین 

این میزان برای تمامی ابعاد بداالتر از مطلوبیدت عدددی مدورد 

 گرفتدهدر نظر  3آزمون )که مساوی با میانگین طیف لیکرت = 

معندادار  0.01باشد. این تفداوت در سدطح آلفدا است( می شده

از مطلوبیت عدددی نیدز بده شدک  مثبدت  هاآناوت بوده و تف

ذکر است که در این فرآیندد  شایانارزیابی و برآورد شده است. 

الذکر از طریق بهبود دسترسی به بدازار ایجاد راه دسترسی فوق

مرکددز اسددتان، کدداهش زمددان مسددافرت و انتقددال محصددوالت 

های خددماتی و رفداهی تولیدی، بهبود دسترسی به زیرسداخت

گذاری خارج از روستا در افزایش سرمایه ،چنینمنطقه و همدر 

ویالهدا،  وسدازساختهدای غیرزراعدی از قبید  فعالیدت ةتوسع

سزایی در بهبدود و باغداری، صنایع تبدیلی و نظایر آن نقش به

های اقتصدادی، تندوع و افدزایش مندابع درآمددی، تنوع فعالیت

یدی از های تولفعالیت ةهای فردی و کاهش هزینارزش دارایی

 .گویان شده استدیدگاه پاسخ

 

 چورزق -تهم -جانقتصادی در اثر ایجاد جاده زنا یهاتیفعالهای تنوع به معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخص -5جدول 
 1394های پژوهش، : یافتهمأخذ

 3مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 

 tآزمون  ةآمار میانگین هامؤلفه
 ةدرج
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از حد 
 مطلوب

 درصد 95اطمینان  ةفاصل

 باالتر ترنییپا

 0.9865 0.8122 0.8993 0.000 249 20.319 3.89 خارج از روستا گذاریسرمایه

 1.4678 1.3133 1.3905 0.000 249 35.455 4.39 تولیدی و خدماتی یهارساختیزبهبود 

 1.1431 0.9806 1.0618 0.000 249 25.749 4.06 یکشاورزریغ یهاتیفعالشغلی در  یهافرصتبهبود 

 1.4758 1.3055 1.3906 0.000 249 32.165 4.39 بخشی به منابع درآمدی در روستاتنوع

 1.3274 1.1544 1.2409 0.000 249 28.246 4.24 های کشاورزیفعالیت ةاشتغال در زمین یهافرصتبهبود 
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 هندةدشده کده نشداننتایج حاص  از طرف دیگر، با توجه به

 یهدداتیفعالچدورزق در تنددوع بده  -تهدم -زنجددان ةنقدش جداد

بررسی میدزان توسدعه و  منظور بهو اقتصادی و نیز بهبود است 

مذکور سعی شده  ةاثرپذیری روستاهای دهستان چورزق از جاد

های اقتصادی در بین دو گروه های تنوع به فعالیتاست تا مؤلفه

کیلومتری از جاده و روستاهای بیشدتر  5ای تا فاصله از روستاه

از این فاصله از جاده از دیدگاه سرپرستان خدانوار نمونده مدورد 

هدای دو بدرای بررسدی واریدانس که یطور به ؛تحلی  قرار گیرد

سزایی ، مقدار معناداری آزمون لونز اهمیت بهمطالعه موردگروه 

 0.05زمدون لدونز کمتدر از اگر این مقددار در آ ،به عبارتی ؛دارد

 کدهنیاهای دو جامعه برابر نیستند. بدا توجده بده واریانس ،باشد

-هدا از میدانگین مدیپراکندگی داده ةدهندنشانمقدار واریانس 

 داشدته باشدداهمیدت بداالیی در تحلید  آمداری  تواندیمباشد، 

 .(6)جدول 

 

یلومتری و بیشتر از ک 5اقتصادی در بین دو نمونه روستای در فاصله  یهاتیفعالهای تنوع به آزمون تفاوت واریانس مؤلفه -6جدول 

 کیلومتر از جاده زنجان ـ تهم ـ چورزق 5

 1394های پژوهش، : یافتهمأخذ

 هامؤلفه

آزمون برابری واریانس 

 لونز
 هابرای برابری میانگین tآزمون 

F معناداری 
آماره 

جه  tآزمون 
در

ی
زاد
آ

 

معناداری 

 دوگانه

وت تفا

 میانگین

انحراف 

 میانگین

 درصد 95اطمینان  ةفاصل

 باالتر ترپایین

بخشی به منابع تنوع

 درآمدی در روستا

 قبولقاب 

40
.92
3

 

0.000 
6.927 

24
9

 

000/0 
0.5581 

0.0805 0.3994 0.7168 

 0.7070 0.4091 0.0756 000/0 7.381 غیرقاب  قبول

 یهارساختیبهبود ز

 خدماتیتولیدی و 

 قبولقاب 
8.1
83

 
0.005 

7.501 

24
9

 

000/0 
0.5408 

0.0721 0.3988 0.6828 

 0.6781 0.4035 0.0697 000/0 7.758 غیرقاب  قبول

اشتغال  یهافرصتبهبود 

 کشاورزی

 قبولقاب 

16
.36
0

 

0.000 
8.618 

24
9

 

000/0 
0.6761 

0.0784 0.5216 0.8306 

 0.8261 0.5262 0.0761 000/0 8.883 غیرقاب  قبول

شغلی  یهافرصتبهبود 

 غیرکشاورزی

 قاب  قبول

1.0
48

 

0.307 
6.067 

24
9

 

000/0 
0.4741 

0.0781 0.3202 0.6280 

 0.6267 0.3215 0.0774 000/0 6.124 غیرقاب  قبول

 تاخارج از روس گذاریسرمایه
 قبولقاب 

6.5
41

 

0.011 
4.929 

24
9

 

000/0 
0.4242 

0.0860 0.2547 0.5838 

 0.5870 0.2614 0.0826 000/0 5.133 غیرقاب  قبول

 

دهدد، از بدین ( نیدز نشدان می6که نتایج جدول ) طورهمان

در  مدؤثرهای شداخص ،در ایدن مطالعده بررسی مورد یهامؤلفه

هددای اقتصدادی از قبید  تندوع منددابع بهبدود تندوع بده فعالیدت

 یهافرصددتد هدای تولیددی، بهبدودرآمددی، بهبدود زیرسداخت

 گذاریسدرمایهکشداورزی و غیرکشداورزی و  ةندیزم دراشتغال 

 مدوردهای دو جامعده در بدین دو گدروه خارج از روستا واریانس

جداده  جدادِیانقدش ، گدرید عبدارت بده ؛هم برابر نیستند مطالعه

در مدواردی از  مطالعده مدورد ةدر منطقد چدورزق -تهم -زنجان

 یهدداتیفعال ةنددیزم در اشددتغال یهافرصددت بهبددودقبیدد  

 ریتدأثتفداوت کمتدر در بدین دو گدروه   یدبده دل یکشاورزریغ

 مطالعه مورد ةدر منطق های اقتصادیتنوع به فعالیتکمتری در 

، بررسی سدطح طرف كی ازنمونه داشته است.  ةاز دیدگاه جامع

 کیلومتری از جاده و 5 ةبین دو گروه در فاصل ة معناداری دوگان

درصدد  99ن تفاوت معناداری در سطح مبیّ هلبیشتر از این فاص

اطمیندان  ةها و نیز فاصلباشد. از طرفی دیگر، تفاوت میانگینمی

بودن جهت ن مثبتدرصد نیز در بین دو گروه مبیّ 95در سطح 

در را  مدذکور ةتواند اثربخشدی نقدش جدادها است که میتفاوت

 د.های مورد نظر تحقیق نشان دهشاخص ةبهبود کلی

 گیرینتیجهحث و ب. 5
با چدالش توسعه حال درامروزه مناطق روستایی کشورهای 

پذیری و از قبی  اقتصاد مبتنی بر مندابع طبیعدی، آسدیب یهای

هددای بودن شددرایا اقتصددادی، تغییددرات نارسدداییشددکننده

بروز مسدایلی از  باع  که  اندمواجه رهیغ وخدماتی  -زیرساختی

شدددن افددراد و ، سالخوردهگریزیقبیدد  بیکدداری، فقددر، جمعیددت

نیروی کار، افزایش تقاضا برای خدمات اجتماعی، کاهش تحرک 

ها و منابع اقتصادی نظایر آن اجتماعی، ضعف ظرفیت -اقتصادی



 17/  پیاپی  1  شمارۀ                                                  ریزی روستایی                   مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                  28    
 

ریزان و مسدای  باعد  شدده تدا برنامدده گوندهنیاشدود. بدروز می

 .کارهایی برای این منداطق باشدندراه ةدرصدد ارای رانیگمیتصم

هدای اقتصدادی در بده فعالیدت یبخشدتنوعکارها راه یکی از این

روسدتایی بدا ایجداد  یهاراه ،نیب نیا درمناطق روستایی است. 

شده تر منابع جدید درآمدی، منجر به یك ساختار درآمد متنوع

هدای اقتصدادی را پذیری خدانواده بده شدوکتواند آسیبکه می

کیفیدت  بده رشدد اقتصدادی و بداالبردن ،چنینهمکاهش دهد. 

تولیدد، امکدان  یهانهیهزکاهش  ةلیوس بهزندگی کمك کرده و 

های اقتصادی و سداخت سدایر عوامد  تولیدد ایجاد تنوع فعالیت

 تر کمك کند.سازنده

تفداوت کده  دهددیمحاضدر نشدان  ةنتدایج مطالعد ،بنابراین

های تنوع بده مؤلفه ةمیانگین عددی حاص  از محاسب یمعنادار

ای در بدین نامههدای پرسدشی کده از دادههدای اقتصدادفعالیت

ا  بعد از احد قب  و ةسرپرستان خانوار روستاهای نمونه در دور

 از دیددگاه ،اسدت آمدده دسدت بدهچدورزق  -تهم -زنجان ةجاد

وجدود  تفاوت یبررس مورد یهامؤلفه ةنمونه، در هم انیگوپاسخ

در  ،معنداداری بده ترتیدب تفداوتبیشدترین  که یطور بهدارد؛ 

 روسدتا و بهبدود در درآمددی مندابع بده بخشدیهای تنوعمؤلفه

ر باشد و کمترین تفداوت دخدماتی می و تولیدی یهارساختیز

، بررسددی چنددینهمروسددتا اسددت.  از خددارج گذاریسددرمایه

 نظدر مدوردهدای های موجود در میدانگین عدددی مؤلفدهتفاوت

 نسدبت بده موارد ةمیزان آن در هم باالبودنگر تحقیق نیز بیان

 یطدور به ؛است شده یابیارز 3یعنی  ؛عدد مطلوب مورد آزمون

توانسدته اسدت نقدش  چدورزق -تهدم -زنجدان ةایجداد جداد که

 در دیدرآمدد منددابع بدده بخشدیدر ایجدداد تنددوع یاکننددهنییتع

 خدددماتی، بهبددود و تولیدددی یهارسدداختیز روسددتاها، بهبددود

ورزی و کشدددا یهددداتیفعال ةندددیزم در اشدددتغال یهافرصدددت

ستایی رو ةروستا در منطق از خارج گذاریسرمایه، یکشاورزریغ

 مورد مطالعه ایفا کنند.

 ةای دربداردونمونده tاستفاده از آزمون  ةنتیج ،افزون بر این

چدورزق  -تهم -زنجان ةکیلومتری از جاد 5 ةروستاهای تا فاصل

دهدد کده کیلدومتری نشدان مدی 5 ةو روستاهای بیشتر از فاصل

 5 ةسطح معنداداری دوگانده در بدین دو گدروه در فاصدلبررسی 

ن تفاوت معناداری مبیّ ،هلبیشتر از این فاص کیلومتری از جاده و

هدا و باشد. از طرف دیگر، تفاوت میانگیندرصد می 99در سطح 

 ،درصدد نیدز در بدین دو گدروه 95اطمینان در سطح  ةنیز فاصل

اندد اثربخشدی توها اسدت کده میبودن جهت تفاوتن مثبتمبیّ

 نظدر مدوردهای شداخص ةدر بهبدود کلیدرا  مدذکور ةنقش جاد

بررسددی تحددوالت جمعیتددی  ،چنددینهم .تحقیددق نشددان دهددد

نشددان  1380-1390 ةآمددار ةدر دور مطالعدده مددوردروسددتاهای 

 درصدد 1.2برابدر بدا آمداری  ة، این روستاها در ایدن دوردهدیم

-نشان مییت بر تثبیت و رشد جمعرا راه  یرگذاریتأثکه  است

 .دهد

رایده زیر ا هایهای تحقیق پیشنهادبا توجه به یافته ،بنابراین

 شود:می

 بندی بسته ةتوجه به گسترش صنایع تبدیلی در زمین

 غیره.مانند زیتون، سیر، رب انار و  ؛محصوالت نوبرانه

  ةدر زمیند گذاریسدرمایهتشویق بخش خصوصی بده 

ی عمدومی در گدرگردش سداتیتأسایجاد مراکدز اقدامتی و 

 در مسدیر مطالعه موردتوجه به استقرار روستاهای  امنطقه ب

 .چورزق -تهم -ارتباطی زنجان

 های طبیعی و تاریخی در منطقده معرفی بیشتر جاذبه

هدای طبیعدی در جاذبده تیداهم ةهدا، دربداراز طریق رسانه

 .روستایی و لزوم توجه به حفظ آن ةتوسع

 جده سیر جاده بدا تودر م یراهنیب ایجاد مراکز رفاهی

 .انداز زیبابه عبور از مناطق کوهستانی با چشم
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Rural areas in developing countries face with many 

challenges. This has led theorists, planners and 

decision-makers to adopt new approaches seek to 

provide solutions and new methods in the process 

of rural development to the Reduce problems in 

these regions. A logical solution in this area is, the 

idea of the diversity of economic activities in rural 

settlements in developing countries, which 

improve the non-agricultural employment 

opportunities and improve the welfare of rural 

households and also reduces the risk of agricultural 

products. These requires appropriate infrastructure. 

One of these infrastructure is, rural roads which 

can create new sources of income, leading to a 

more diversified revenue structure that can reduce 

the vulnerability of households to economic 

shocks. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The idea of diversification of economic activities is 

a means to accelerate economic development in 

different levels which is important in promoting 

the welfare and security of the region's economy. 

This idea was proposed in developing countries to 

improve the terms of trade and economic growth 

after the Second World War and also in recent 

decades, the creation of global crises and natural 

such as War, drought, global inflation causing 

attention to the diversification of the economy, 

particularly the rural economy in recent years that 

in rural areas seeking for employment 

opportunities and development of sources of 

income for regions residents provides The best 

opportunity for economic and organizational 

solutions. The importance of this approach is that 

when the agricultural sector facing with stagnation 

the non- agricultural rural economy can eliminate   

some damages. This requires appropriate 

infrastructure. One of these is infrastructure, rural 

roads, that it is first factor for economic 

development areas, particularly in rural areas that 

has a significant impact on economic growth and 

poverty reduction through wide ranges of 

mechanisms. This factor with connecting remote 

and isolated areas, helped increasing relation 

between producers, Local markets and commercial 

products, as a result, income increase, improve the 

job security of small farmers, strengthening 

entrepreneurial opportunities, improving the 

business security of small-scale farmers, enhancing 

of the productivity of factors of production. 

3. METHODOLOGY 
 This research is applied and the method is 

analytical– descriptive. Data collected method is 

field studies and documental. From a 2742 

households in Chawarzagh County, 250 

respondents were selected by using Cochran 

formula. For data analysis, statistical tests such as 

Wilcoxon, one sample T test, two sample T test 

was used. 

4. DISCUSSION 

The results of the study show a significant 

difference in diversification of rural economic 

activity in the periods before and after creation 

road zanjan- taham- chavarzagh. So that the 

diversification components to income sources in 

rural areas and improve infrastructure products and 

services show the highest rate respectively and and 

the investment index in the off- rural shows the 

lowest. Sample t-test for alpha level of 0.01 is 

significant in all dimensions. In addition, Two-

sample t-test results in the two groups of villages 

to 5 km of the road and most villages in the 

distance from the road showed significant 

differences in the level 99. 
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5. CONCLUSION  

 Literature and research related to the research 

topic showed that development of access roads in 

rural areas has a several impact on the 

diversification of economic activity and as a result 

development of economic infrastructures. In this 

study, using theoretical studies, economic 

implications rural roads in five categories of 

indicators are considered as:  

1- Improving employment opportunities in non-

agricultural activities;  

2- Improving employment opportunities in 

agricultural activities;  

3- Improve products and services infrastructures; 

4- Diversification of sources of income in rural 

areas; and  

5- Investment outside the village.  

The significant difference in the average number 

Obtained calculating the components of a variety 

of economic activities Inventory data from among 

the heads of households in the villages of samples 

before and after the roads Zanjan brave Chavarzqh. 

In all components there are difference. So that in 

order the most significant difference in the 

components of diversifying sources of income in 

rural areas, improve infrastructure to 

manufacturing and services, and the smallest 

difference in investment outside the village. Also 

average number variants examined in the study 

also shows the high level components in all cases, 

so that to be able road construction Zanjan – taham 

– chavarzagh play a decisive role in Diversification 

to sources of income in rural areas, improve 

infrastructure products and services, improving 

employment opportunities in agriculture and non-

agricultural activities, investments outside the 

village and etc…  In the rural area of study. In 

addition, showed two-sample t-test results in the 

two groups of villages to 5 km of the road and 

most villages in the distance from the road 

significant differences in the level 99. In the other 

hand difference means and 95 percent confidence 

interval for the difference between the two groups 

showed positive results that can show improve the 

effectiveness of the road in all indices of the 

survey. 

Key words: Rural development, transport, rural 

economy, Tarom County.

 
 

How to cite this article: 

Eynali, J., Cheraghi, M. & Brouki Milan, A. (2017). The role of road in the development of rural 

areas, with emphasis on diversification of economic activities (Case study: Chavarzagh Dehestan 

in Tarom County). Journal of Research & Rural Planning, 6(1), 19-33. 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.47621 

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.47621

