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 چكیده
 دسترسیی بیر رفیاه میدنور ج امیا ان یانی، نابرابری ی فرآیندریگبا شکل

 نییز تییجمع ییو ع امل جابجا یو اجتماع دیاقتصا یهازهیو انگ هانریزم
در  ییروسیتا رت سیع یکر در راستا ییهاباوج د تمام تلاش. ش دیمپدیدار 

شید  روسیتاها از سیکنر  یآمده است، روند خالعملها برقالب ان اع پروژه
ی مهم در فرایند ت سعر روستایی کش ر نح ه هااستیسیکی از  ادامر دارد.

ی برای تحقق اهداف ت سعر روستایی اسیت. در ایی  اعتبارات عمرانهزینر 
یی ارزیابی روستا ین احی در پایداری جمعیت اعتبارات عمراناثرات  ،پژوهش

 یآمار رجامع .ستاهیت تحلیلی ام ازنورشده است. ن ع تحقیق کاربردی و 
بر تفکیک  خان ار شهرستا  زنجا   تیب یبالا یروستاهاتمام  مطالعر  یا

تفکییک فصی ل بیر  یاعتبارات عمرانی ،اثرات یابیارز یاست. برا ده تا 
ی هیالیشده و سپس بیا اسیتفاده از تحلر نور گرفترد هاده تا عمرانی و 

شده اسیت. وی ل دوره اثرات انجام یابیارز ییفضا ی واقتصادسنج، آماری
تحلیل از  یبرا و ( 9311 ات 9321) ی در دسترسهادادهاز سال  79ی بررس
حاصل  جیشده است. نتابهره گرفتر Stata 14افزار و از نرم پانل پ یا مدل
 یدر عمیرا  و آبیادان مصرفیاعتبارات هزینر کر  دهدینشا  م پژوهشاز 

میدارس  ،ییروسیتا یهیاد یهیا، ورحینرسیابرق یهیابخش در روستاها
در نگهداشیت  یمثبیت و معنیادار ریها و مراکز بهداشت تأثخانر ،ییروستا
اعتبارات هزینر شده در فصل  ریتأث کریدرحال ،داشتر است ییروستا تیجمع

 ی در نگهداشت جمعیت روستایی معنادار نب ده است.گازرسانمنابا آب و 

 

عمرانی، نگهداشیت جمعییت روسیتایی، اعتبارات  :كلیدیهای واژه

 .پانل دیتا، شهرستا  زنجا 
 

 

 

 
Abstract 
With the formation of the process of inequality of access 

to welfare considered by human societies, economic and 
social contexts and motives as well as factors of 
population displacement also emerge. Despite all the 
efforts made towards rural development in the form of 
various projects, the process of depopulation of villages 
continues. One of the important policies in the process of 
rural development of the country is to spend development 
credits to achieve the goals of rural development. The 
present study evaluates the impact of construction credits 

on rural population stability. This research is of practical 
type and has an analytical nature. The statistical 
population of this study is all villages with more than 
twenty households in Zanjan township by rural area 
(Dehestan). To evaluate the effects, construction credits 
were considered separately for construction sectors and 
rural areas. Then, using statistical and econometric and 
spatial analysis, the effects are evaluated. The duration of 

the study period is 21 years, which includes the latest 
available data, from 1991 to 2011. Dynamic panel model 
and Stata 14 software were used for data analysis. The 
results of the study show that the funds spent on rural 
development such as electricity, rural pilot projects, rural 
schools and health centers have a positive and significant 
effect on maintaining the rural population. But the effect 
of credits spent on water and gas resources in maintaining 

the rural population has not been significant. 

 
Keywords: Construction Credits, Rural Population 
Maintenance, Data Panel, Zanjan Ttownship. 
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 مقدمه 

 م رد در نوراختلاف با همراه  تمیب قر  اول دهر شروع
 مشترک نقاط از یکی اما ب د، ییروستا رت سع با مرتبط اتینور

 بر ا ییروستا یابیدست لزوم شده، مطرح یکردهایرو شتریب
  یا دراست.  در پایداری جمعیت ای  ن احی داریپا شتیمع
روستاییا  بر امکانات مناسب  یابیدست بر یاساس دیتأک ،کردیرو

 ی از رویکردهای مختلف ت سعر روستایی استمندبهرهجهت 

(Scoones et al, 2009: 56, Higgins-

Desbiolles ,2017:48) . ،  فزاینده  دیتأکدرحالیکر اکن
ن احی روستایی است،  ربر اتخاذ رویکردی درونی برای ت سع

ای  رویکرد دلالت بر یک فرآیند تحرک اجتماعی محلی ب ده و 
ر یک ساختار سازمانی کر باعث ایجاد منافا متن ع برای نیاز ب
ی ج اما محلی هاتیظرفی جامعر و استفاده از هاگروهتمام 

 :Liu, 2006؛ Garrod et al, 2006: 124دارد )

879.) 

ت سعر روستایی مفه می چندبعدی ب ده و دربرگیرنده همر 
نکات مهم برای حیات مردم روستایی است. البتر کش رها و 
مناوق مختلف متناسب با شرایط و اول یت، رویکردها و 

اند کر قطعًا گرفترهای ت سعر متفاوتی را در پیشاستراتژی
ت ا  بدو  در نور گرفت  تجربیات جهانی در ای  زمینر و نمی

بدو  در نور گرفت  استراتژی ت سعر روستایی، ت فیق چندانی 
 .(83: 9339)پاپلی یزدی بر دست آورد 

روستایی را راهبردی برای بهب د  رت سع 9جهانیبانک 
جانبر زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییا  فقیر و تلاشی همر

 ءداند کر ای  امر با افزایش ت لید و ارتقابرای کاهش فقر می
روستایی یا  رش د. ت سعوری در محیط روستایی می ر میبهره
از انزوای  روستایی بای تی ای  جامعر را رسازی جامعن ی 

سنتی بیرو  آورده و با اقتصاد ملی عجی  سازد. بر همی  جهت 
روستایی تلاشی فراگیر است کر بر محدوده یک بخش  رت سع

های اجتماعی، ها و زمینربخش تمامیش د و خلاصر نمی
 (.28: 9333یدقار، ) را در برمی گیرد.فیزیکی و... اقتصادی، 

ی عمرانی گذارریسرماروستایی، ر امروزه جهت تحقق ت سع
های مناسب برای ب یاری از زیرساختدر قالب گ ترش 

در ن احی روستایی  های اجتماعی، اقتصادی و خدماتفعالیت
رشد و پیشرفت هر جامعر زیرا لازمر قرارگرفتر است، ت جر م رد

ها برای ت لید و ت زیا کالاها و ای بر وج د ای  زیرساخت
 9313هادس ، ها ب تگی دارد )نگاهخدمات، بی  عامر مردم و ب

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
The World Bank 1.  

:91). 

ها هم ار نم د  م یر دستیابی بر یکی از وظایف دولت
رفاه اقشار   یتأمی است کر با پیشرفت و ت سعر زمینر ات سعر

های دستیابی بر ت سعر، ش د. یکی از روشمختلف مردم فراهم 
 ن بتاًریزی سابقر برنامر نریزم درریزی است. ایرا  برنامر

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شش  ،و لانی دارد. در ایرا 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بعد از  رمدت ت سعبرنامر میا 

ست. در ای  ا شده اجراانقلاب نیز شش برنامر ت سعر تهیر و 
های دولت برای مدت ها تمام ابعاد و اهداف فعالیتبرنامر

ها، ت سعر روستاها برنامرش د. یکی از ابعاد ویم میمعینی تن
های روستاها، اجرای و ابزار دولت برای ت سعر و آبادانی است
های ت سعر هدف مفاد برنامر بر اساسهای عمرانی است. ورح

های عمرانی دولتی در روستاها اجرای عدالت و گذاریسرمایر
 نیز ب ترسازی ت سعر است.

 ،ینابرابرهدف کاهش  با یانقلاب اسلام یروزیپس از پ
مختلف در  ییاجرا یهات سط دستگاه یعمران یهابرنامر

 یهاد یهاورح یها اجراکر ازجملر آ  شدروستاها اجرا 
 یهابرنامر ریاحداث بند و سا ،یرسانآب ،یرسانبرق ،ییروستا
از دهر  ژهیوبری اخیر و هادهردر وی ب ده است.  یعمران
اعتبارات ی مختلفی در قالب هایگذارریسرما، دولت 9321
ن احی روستایی شهرستا  زنجا  انجام داده است. در  یعمران

 اعتباراتکرد نریهز دارد نور در ای  مطالعر ،در همی  راستا
 روستاهای در روستایی جمعیت بررسی را با روستاها عمرانی در

 م ردزیر  سؤالدر شهرستا  زنجا  را در قالب  خان ار 71 بالای
 مثبتی ریتأث عمرانی اعتباراتکرد نریهزقرار دهد کر آیا  یبررس
 است؟ داشتر روستایی جمعیت نگهداشت در

رفاه در پی تمهید امکانات لازم  اقتصاد در مبانی نوری،
وسیلر تئ ری های بدیل اقتصادی بربرای ارزیابی سیاست

 صیتخصاقتصادی است. زمانی کر منابا و محص لات چنا  
باشد کر نت ا  با تخصیص مجدد، وضعیت حداقل یک  افتری

نفر را بهب د بخشید، بدو  اینکر وضعیت دیگری بدتر ش د، ای  
ویلفردو پارت  ای  تعریف را ارائر  ازآنجاکروضعیت بهینر است. 

 هرچندش د. نامیده می« بهینر پارت »کرده است، ای  وضعیت 
ب یار  ولی ای دارددهالعامعیار پارت  اهمیت تحلیلی و نوری ف ق

محدودکننده است؛ زیرا ای  معیار هیچ راهنمای سیاستی برای 
هایی کر متضم  بهب د وضعیت برخی و انتخاب از میا  گزینر

هم اره  آنچریعنی  -بدتر شد  وضعیت بعضی دیگر است
دهد. اقدام یا اعمال نمیبر دست  -اندها با آ  م اجردولت

کند، میی  وضعیتی هدایت اقتصاد را بر چنسیاستی، 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617301319
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617301319
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دولت وضعیت  ،ای  اقدام یا اعمال سیاست اثر بر کریو ربر
را تغییر  دیگری فردو وضعیت  را بهب د دهدحداقل یک فرد 

ت جهی و ، ای  اقدام یک بهب د پارت یی و مطل ب است. بیندهد
ت اند در درستی، نادیده گرفتر شد  سایر چیزهایی است کر می

، جرینت دریا نادرستی، ناروایی و  ب د  یالزام، جرینت درروایی و 
غیرمجاز ب د  یک اقدام نقش داشتر باشد. وج د ای  اشکال در 
معیار پارت  و معیار جبرا  نیز م ج د است. سؤال اساسی ای  
است کر نتایج یک اقدام یا سیاست را بر چر مبنایی محاسبر 

زی ت، ت اند آثاری بر محیطکنیم؟ یک اقدام یا سیاست می

داشتر  …اعی و های اجتمهای ملی و محلی، گروهفرهنگ
آثار آ  بر تنها معیار داوری از منور اقتصاد رفاه  درواقاباشد. 

 .(19: 9333افراد جامعر است )کری تینا،
ی عمرانی مرتبط با ها( در تعریف از ورح7111) 9لی

 ها را ساختار اساسی از خدمات و امکانات م رد، آ هارساختیز
کند کر تأکید او بر یهای م لد تعریف مبرای ت هیل فعالیت یازن

ها، ازجملر عن ا  اشیاء مادی و دستگاهها برزیرساخت
مخابراتی است کر در ادامر  یهاونقل، برق و دستگاهحمل
حرکت، کار عن ا  نتیجر دائم، بیها برافزاید زیرساختمی

فشرده، پرهزینر و دارای اثر گ ترده اقتصادی است 
(Lee,2000:11) عن ا  م ت ر اصلی رشد تلقی مرتبط کر بر

زا درو  یبا دو نیروی ق ی انباشت سرمایر ان انی و فنّاور
کلیدی برای رشد و  یص رت مانعت اند براست. فقدا  آ  می

ت سعر در ب یاری کش رهای با درآمد کم مبدل ش د 
(Kosempel,2004:51) 

لات ت سعر کر مشک حال در کش رهای در ،بر ای  اساس
-های جادهانزوای روستایی ترکیبی از دو عامل اصلی زیرساخت

یافتر و وج د بالاتر فقر در ای  مناوق ن بت بر کمتر ت سعر 7ای
. (Van de Walle,2002:64)ج اما صنعت گرا است 

 ۀعن ا  یکی از ارکا  اساسی ت سعها برنیاز بر تأمی  زیرساخت
ن احی، زمینر را برای روستایی و رویکرد اصلی ت سعر در ای  

سازد اجتماعی مهیا می -ایجاد تح لات اقتصادی

(Benin,2013 and Banjon,2012)  کر بر لحاظ
ها را بر تئ ری، ای  رویکرد )ت سعر روستایی( زیرساخت

کنند می یبندفیزیکی، اجتماعی و نهادی دستر هاییرساختز

(Oguzor,2011 and Isa,2010)، منزلر یکی از و بر
روستایی پایدار  ۀعناصر کلیدی ت هیلگر در راستای تحقق ت سع

های روستایی زندگی خان اده یطآید کر بر بهب د شرابر شمار می

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Lee 
2. Road Infrastructure 

انجامد ای  مناوق می یریپذ ی تو افزایش ز
(Barrios,2008:37). 

ی هاورحدر قالب  دسترسی بهتر بر خدمات زیرساختی
ونقلی را بر دمات حملعلاوه بر اینکر تن ع و کیفیت خ عمرانی

های دنبال داشتر، بر ت زیا بهتر نتایج ت سعر و نیز ت زیا فرصت
درآمدی در بی  ت لیدکنندگا  روستایی و کاهش  ژهیوشغلی، بر

تر فیزیکی ن احی روستایی از وریق مطل ب -انزوای اجتماعی
کند نقل کمک میوساخت  خدمات ارتباوی و حمل

(Gibson,2009:23). 
مرب ط  یعمران یهام ض ع مهم دیگر در ارتباط با ورح

ای مخص صاً اقتصادی در سطح منطقر ۀبر سطح ن بی ت سع
. ب یاری از (Li,2009:7)اثر آ  بر ت زیا درآمد است 
کنند کر دسترسی عم می بر اندیشمندا  ت سعر استدلال می

خدمات زیرساختی نقش کلیدی در کمک بر کاهش نابرابری 

 Estache,2003 and Estache) کندیبازی مدرآمدی 

et al,2003).  ای در آرژانتی  و برزیل مطالعر ،مثالعن ا بر
عامل اصلی در افزایش ت از  درآمدی بی  مناوق ثروتمند و 

 .(Estache,1995:23)داند ها میفقیر را دسترسی بر جاده
ت اند بر بهب د سلامت و ها میزیرساخت ۀت سع 
وری نیروی ورش کمک کند کر باعث افزایش بهرهوپرآم زش

ش د. بر ای  می مدتیمدت و هم و لانکار، هم در شرایط ک تاه
های مناسب در مناوق روستایی، دارای اساس وج د زیرساخت

در بازسازی کشاورزی سنتی، ارتقاء صنایا،  یت جهاثر قابل
ای معرفی تمد  مدر  بر مناوق روستایی، بهب د استاندارده

ونقل در های ت لید و حملزندگی کشاورزا ، کاهش هزینر
های بخش کشاورزی، بهب د اثربخشی و کارایی فعالیت

اقتصادی در مناوق روستایی و کاهش اثرات بلایای وبیعی بر 

 ،همچنی  (Huang,2006:81)کشاورزا  را پی دارد 
، ارتباوات، یرسانهای برقهای زیرساختی مانند پروژهپروژه

در مناوق روستایی بر ترویج صنایا مختلف و و... تأمی  آب 
وکار همچنی  تحکیم پایر و اساس ت سعر های ک بفعالیت

امکانات عم می در مناوق روستایی و ارتقا سطح آم زش 
ها کمک کرده و شرایط و کیفیت کشاورزا  و کیفیت زندگی آ 

را بهب د بخشد در ای  مناوق  زی تیطزندگی، و نیز مح
(Aderamo,2010:17). 

 یهاورح ت ا شده ف ق میگیری از مطالب مطرحبا بهره
عن ا  سی تم فیزیکی کر در محیط ساختر و را هم بر یعمران

شده ت سط ان ا  و های ساختروسازو هم ساخت دشدهیت ل
کننده روابط اجتماعی است، ت سط ج اما کر منعکس دشدهیت ل
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. کر بر دودستر بر شرح زیر (Gartner,2014:64)دان ت 
 :(Reardon,2014:28)تق یم نم د 

روها، شبکر آبیاری، ها، پیادههای سخت )جادهزیرساخت
 شبکر برق، و غیره(

های بازار، ها، اعتبارات و خروجیهای نرم، ورودیزیرساخت
   -های اجتماعیها )مدیریت، فعالیتمؤس ات و سازما 

 ها(.اقتصادی و حک مت
 ییعناصر در ارتباط با تحقق ت سعر روستا دیگر همچنی 

ه تند های اجتماعی، فیزیکی و اقتصادی نیز شامل زیرساخت
کر دینامیک ای  سر عنصر راه را برای بهب د شرایط زندگی 

 (Barrios,2008:33).کند های روستایی هم ار میخان اده
 یهاتیها و فعالهمر برنامرشامل اعتبارات  صیتخص

 یدر ت سعر اقتصادی مل یاتیمهم و ح اریب  دولت ب ده و نقش
 ایسر شیو افزا دولت فیوظاگ ترش  . باکندیم فایا

اقتصاد کش ر،  یعم م تیآ  با وضع  ندیو پ یدولت یهانریهز
 بر بهب د در ازیداده و نخ د را ازدست تیمخارج اهم کنترل
 یعم م منابا بخش تیریکنترل و مد ،یزیر برنامر یهانوام

 دایپ یترایوس دید ،را قادر سازد رندگا یگمیتا تصم همطرح شد
 یهانریعملکردها و هز جینتا در م رد شترییو اولاعات ب کرده

ها ت جر دولت م ض ع م جب  یباشند. ا داشتر هاتیاجرای فعال
 یعبارت منابا دولت، بر یو اثربخش ییب د ، کارا اقتصادی بر
ارزیابی  ازمندین طیشرا  ید. برقراری ا ش هادولت یمال تیریمد

 .(Jacob,2001: 14) اعتبارات است صیتخصاثربخشی 
ی عمرانی بر هاورحتاکن   تحقیقاتی در ارتباط با اثرات 

ی هاافتریاست.  شده انجامپایداری جمعیت در ن احی روستایی 
( 7111(، بروکات  )7113(، پیت   )7117) امزیلیوکالت  بر  و 

اقدامات مدیریتی و عمرانی جهت افزایش  ریتأثۀ دهندنشا 
. همچنی  استاح اس تعلق مکانی و نگهداشت جمعیت 

، (7197) لانریمیس، (7199و همکارا  )  ی ترلیا.ای هاافتری
(، س  و 7193، اولپر و همکارا  )(7197و همکارا  )  رکایق

 یو والک ماریت (،7191(، گاریگا و همکارا  )7198همکارا  )
( علت اصلی مهاجرت را 7192(، ل رنت )7191، پی  )(7191)

بالا ب د  امکانات و رفاه بیشتر مناوق شهری در مقابل مناوق 
 کیفیت یابیارز( در 9313. اصغری و همکارا  )داندیمروستایی 

بر ای  نتیجر ستایی رو یهاسعرت  هسک نتگادر  لتدو یهاورح
 قربانی م ک  عمدتا ساخت کیفی یهاجنبر کر انددهیرس

ت سعر کمی آ  شده است. تحقیقات سپهردوست و همکارا  
ی دولت در گذارریسرما دهدیم( نشا  9311( و قنبری )9311)

ن احی روستایی و در قالب ارائر ت هیلات بانکی باعث پایداری 

 جمعیت در ای  ن احی شده است.

 

 کار و روش هاداده
 ،و روش تیب ده و ازنور ماه یحاضر از ن ع کاربرد قیتحق
پژوهش شامل  یاست. جامعر آمار یمعل ل -یو علّ یفیت ص
خان ار شهرستا  زنجا  است. اولاعات  71 یبالا یروستا 772

 یهامختلف در سال یهاروستاها در بخش  یمرب ط بر ا
از اولاعات  ی. بخشردیگیقرار م یبررس م رد 9311تا  9321

ب ده و از اولاعات  یاپژوهش کتابخانر  یرداستفاده در ام 
خراج است قیم ردتحق یدر دوره زمان را یمرکز آمار ا اتینشر

 ریاز اولاعات کر مرب ط بر مقاد گرید ی. بخششده است
 دهیگرد افتیدر ییاجرا یهااست از دستگاه یاعتبارات عمران

های آماری، در انجام با ت جر بر ماهیت پژوهش و دادهاست. 
است، زیرا هر  شدهاستفادهای  مطالعر از روش تحلیل رگرسی   

متقابل با یکدیگر اثر متفاوتی بر متغیر  ریتأثیک از متغیرها در 
های تحلیل همب تگی واب تر دارند، کر ای  م ض ع در بررسی

 یهالیاز ابزار تحل بدی  منو ری نی ت. بررسقابلپیرس   
افزار و نرم یدر مدل اقتصادسنج ایمدل پانل پ  زیو ن یفیت ص

Stata14 است. دلیل استفاده از پانل پ یا ای   شدهاستفاده
اعتبارات عمرانی بر نگهداشت  ریتأثاست کر بت ا  علاوه بر 

جمعیت گذشتر و پی ندهای فامیلی را بر  ریتأثجمعیت روستایی، 
 یهاداده ت بررسی و ارزیابی کرد. همچنی  تلفیقپایداری جمعی

 فراهم تغییرات برای را یتریغن منشأ مقطعی و زمانی سری
 پذیرامکا  پارامترها برای را کاراتری یها یتخم و کندیم
 ت ا یم بیشتر اولاعات دارای یهاداده با علاوه،بر. کندیم

 رفتاری الگ های و آورد دست بر یاتکاترقابل یها یتخم
. کرد آزم   کمتری محدودکنندۀ هایفرض با را یترشرفتریپ

 کنترل برای هاآ  ت انایی پانل، یهاداده مجم عر دیگر مزیت
 بر مقطعی، خاص اثرات ای  کنترل عدم. است مقاوا ناهمگنی

 های داده مجم عر همچنی . ش د می منجر تخمی  در اریب
 کر است اثراتی تخمی  و تشخیص بر قادر بهتری نح  بر پانلی

 ردیابیقابل سادگیبر زمانی سری یا مقطعی صرفاً یهاداده در
 م ض عات پانل، یهاداده مجم عر اینکر، خص صبر. نی ت
:  9319 بالتاجی،) کندیم بررسی بهتر را پ یا رفتارهای پیچیده

93.) 

های صحیح و ی دسترسی بر دادهاقتصادسنجدر تحقیقات 
تری  اقدامات جهت بررسی ی  و ضروریترمهممعتبر جزء 

سر  عم ماً های ص رت گرفتر . در تحلیلاست م ردنورمطالعر 
است: سری زمانی، مقطعی و ترکیبی  دسترسقابلن ع داده 
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های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را )تابل یی(. در داده
های مقطعی، کنیم. در دادهوی یک دوره زمانی مشاهده می

زما  ای در یکمقادیر یک یا چند متغیر برای چند یا م رد نم نر
های ترکیبی یا تابل یی کر ش د. در دادهآوری مییک ا  جما

های مقطعی و سری زمانی ه تند، واحد مقطعی ترکیبی از داده
ش ند. در مطالعر حاضر یک ا  وی زما  بررسی و سنجش می

-شده از دادهیآورجماو  دسترسقابلهای با ت جر بر ن ع داده

آ  استفاده  لیوتحلریتجزهای تابل یی جهت تخمی  مدل و 
 79ده تا  شهرستا  زنجا  در و ل  93ش د بط ریکر می

 .رندیگیمی و ارزیابی قرار م ردبررسسال 
 یبالا یروستاها تیجمع یدر تحقیق حاضر متغیرها 

روستاها،  یگازرسان یشده برا نریهز اراتباعت، خان ار  تیب
 یدر ورح هاد شدهنریمدارس، اعتبارات هز یهاتعداد کلاس

شده  نریو مراکز بهداشت، اعتبارات هز هاروستاها، متراژ خانر
فصل  یشده براروستاها، اعتبارات صرف یرسانبرق یبرا

 کرییجاقرارگرفتر است. از آ  یبررس م رد ییمنابا آب روستا
در  یزیر در روستاها برنامر یکرد اعتبارات عمران نریهدف هز

مطالعر   یدر الذا  ،روستاها است ۀروستا و متعاقب آ  ت سع
واب تر  ایزا درو  ریعن ا  متغبر ییروستا تیتعداد جمع ریمتغ

بر  9311تا  9321از سال  ریمتغ  یشده است. ا در نور گرفتر
م رد  تاًیشده و نهااستخراجیا و  رآوردده تا  ب کیتفک

لازم بر ت ضیح است کر واحد  قرارگرفتر است. یبررس
 هادادهی اولاعات سایر متغیرها بنا بر وضعیت ارائر ریگاندازه

است؛  شده ییتعی اجرایی مرب ط هادستگاهاز س ی 
اولاعات بخش بهداشت از س ی  در ارائر، مثالعن ا بر

 شدهارائرو مراکز بهداشت  هاخانردانشگاه عل م پزشکی متراژ 
و در بخش آم زش از س ی اداره ن سازی مدارس، تعداد 

 است. شدهارائرکلاس درس 
با ت جر بر ادبیات م ض ع و مبانی نوری و نیز تجربیات 

ها و همچنی  در دسترس ب د  در ای  ن ع پژوهش گرفترانجام
در  شده نریهزاست: اعتبارات  شدهانتخابذیل  ، مدلهاداده

رسانی، گازرسانی هر یک های آب، ورح هادی، برقبخش
های بهداشت و مراکز بهداشت جداگانر و نیز متراژ خانر و ربر

تعداد کلاس مدارس روستایی نیز  تاًینهاجداگانر و  و ربرنیز 
. لازم بر یادآوری اندشدهگرفتریک متغیر مجزا در نور  عن ا بر

بر تفکیک ده تا  و اعتبارات  است کر متغیرهای راه روستایی
ها در بخش آب و فاضلاب روستایی بر تفکیک سال شده نریهز

 اند.وارد نشده در دسترس نب ده است لذا، در ای  مدل

 مدل تحقیق:

 

 

 

 
 

 

 

i :ده تا   معرفi ام 
t :زما   معرفt ام 

itpop :روستاهای ده تا  در سال جاری جمعیت 

1-tPopiجمعیت روستاهای ده تا  در سال گذشتر : 

itab: فصل منابا آب اعتبارات 

itclass مدارس روستایی هایکلاس: تعداد 

itbhadi :اعتبارات مرب ط بر ورح هادی 

itngas گازرسانی بر: اعتبارات مرب ط 

itbabrgh :رسانیمرب ط بر برق اعتبارات 

timchمتراژ مرب ط بر مرکز بهداشت : 

itmmhمتراژ مرب ط بر خانر بهداشت :  
 

 شرح و تفسیر نتایج
در ای  بخش اعتبارات تخصیص یافتر بر روستاها بر لحاظ تعداد 

گیرد. با ت جر بر جدول ی قرار میم ردبررسجمعیت و تعداد خان ار 
ی مرب ط بیر گازرساندر بخش  افتریصیتخصبیشتری  اعتبار  9

پشتل  قره، پاره پایی ی)چاهای  ده تا  بناب ب ده و در ده تا
ی گازرسیاناعتبیاری بیرای  ( ییشیتل  پیاپقیرهو  گل یبیغن، بالا

اختصییاص نیافتییر اسییت. در بخییش آمیی زش بیشییتری  تعییداد 
پایی  ب ده و  زنجا  رودمرب ط بر ده تا   شدهاحداثی هاکلاس

کیر مت سیط کلیاس  اسیتکمتری  کلیاس در ده یتا  تهیم 
ی هاورح. در بخش استکلاس  13در هر ده تا   شدهاحداث

هزینر شده در ده تا  زنجارود پایی  و  هادی نیز بیشتری  اعتبار
پشتل  پایی  بی ده اسیت. در بخیش کمتری  آ  در ده تا  قره

 مترمربا برح ب شدهاحداثی بهداشت هاخانربهداشت بیشتری  
 استرود بالا بیگل  و زنجا غنیهای  ده تابر  مرب طبر ترتیب 

تعداد مراکز بهداشت در ای  ده تا  کمتری  مقیدار  کریدرحال
نییز  شیدهاحداثی بهداشت هاخانر. کمتری  است)مقدار صفر( 

. بیشیتری  مراکیز بهداشیت اسیتمرب ط بر ده تا  سیهری  
 استنیز مرب ط بر ده تا  قلت ق  مترمربا برح ب شدهاحداث

ییار از مع بیاًیتقربهداشت ای  ده تا  نییز  هاخانرکر در بخش 
ی رسیانبرق. در بخش استی بهداشت برخ ردار هاخانرمت سط 

𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡 = 𝜕𝑖𝑡 + 𝛿𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡−9 + 𝛾9𝑎𝑏𝑖𝑡 + 

𝛾7𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛾3𝑏ℎ𝑎𝑑𝑖𝑖𝑡 + 𝛾1𝑛𝑔𝑎𝑠𝑖𝑡 + 

𝛾8𝑏𝑏𝑎𝑟𝑔ℎ𝑖𝑡 + 𝛾1𝑚𝑐ℎ𝑖𝑡 + 𝛾2𝑚𝑚ℎ𝑖𝑡

+ 𝜇𝑖𝑡  
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بیشتری  هزینر صرف شده مرب ط بر ده تا  چایپاره بالا ب ده و 
. در بخش استپایی   زنجا  رودکمتری  آ  مرب ط بر ده تا  

اعتبارات منابا آب نیز بیشتری  و کمتری  اعتبار بر ترتیب مرب ط 

پشلت  بالا و چایپاره بالا )هر ایی  و قرهپ های زنجا  رود ده تابر 
 .استدو صفر( 

 
 اولاعات مرب ط بر هر یک از فص ل اعتبارات عمرانی بر تفکیک ده تا  .1جدول 

 

 دهستان /سال

 گازرسانی

)میلیون 

 ریال(

مدارس 

)تعداد 

 کلاس(

طرح هادی 

)میلیون 

 ریال(

خانه 

بهداشت 

 )مترمربع(

مراکز 

بهداشت 

 )مترمربع(

ی رسانبرق

)میلیون 

 ریال(

منابع آب 

)میلیون 

 ریال(

آب و  ساتیتأس

 فاضلاب

 روستایی

 )میلیون ریال(

 3835 054 7 /78282 725 885 7557 55 55555 بناب

 2238 270 28878 3445 504 8085 82 4 پايين پاره یچا

 578 4 0 /54452 585 075 7273 25 4 قره پشتلو بالا

 574 2884 35740 254 358 7753 83 23854 سهرين

 3585 0 /53285 83034 4 3448 38248 85 35344 زنجان رود پايين

 3054 35555 5 /82408 583 053 8088 05 32475 بوغدا کندی

 004 33508 85403 4 3380 7852 57 4 غنی بيگلو

 548 3754 05480 4 853 3755 84 4 قره پشتلو پايين

 4 005200 20537 084 858 2844 25 5325 تهم

 3858 4 32388 4 282 7048 05 4 چايپاره بالا

 8058 5504 2 /83578 4 548 5004 03 35544 معجزات

 4 35555 27548 3035 054 2238 28 20275 قلتوق

 2325 25422 83285 4 3400 8752 52 05754 زنجان رود بالا

 35485 0 /545737 540874/8 5408 8454 85885 550 242204 مجموع

 3288 05550 88885 888 535 5872 08 35557 متوسط

      

 
ی ترکیبی بررس م ردابتدا باید مشخص ش د کر مدل 

استفاده  لیمر -Fاست یا تابل یی، برای ای  منو ر از آزم   
ای  آزم   کر بر آزم   معنادار ب د  اثرات ثابت و نیز  .ش دیم

های بر آزم   معناداری مقاوا معروف است، الگ ی داده
کند. های تابل یی بررسی میترکیبی را در مقابل الگ ی داده

فرض صفر ای  آزم  ، یک ا  ب د  عرض از مبدأها است کر 
ی است. های تابل یهما  مدل ترکیبی و فرض مقابل مدل داده

 است. شدهدادهلیمر نشا   -Fنتایج آزم    7در جدول 

 لیمر -Fنتایج آزم    .6جدول 
 

 درصد 91سطح درصد و  8سطح درصد،  9سطح داری: سطح معنی

 های تحقیقیافتر منبع:

 لیمر-Fآزمون 

 37/52 مقدار آماره

 (35/345) درجه آزادی

 444/4 احتمال
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ی در سطح بررس م رد، مدل 7با ت جر بر نتایج جدول 
پس . استهای تابل یی درصد، از ن ع الگ ی داده 9 داریمعنی

های الگ یی از داده عن ا بری م ردبررساز مشخص شد  مدل 
از روش پانل پ یا برای تخمی  استفاده کرد.  ت ا یمتابل یی 

 تعداد حاوی پانل پ یا تخمی  برایاستفاده  م رد یهاداده اگر

 – آرلان  و ب ند -آرلان  تخمی ص رت   یا در باشد، صفر زیادی
 ازص رت   یا در. ب د خ اهد مشکلاتی دارای ب ند -ب ندل/ باور

 Linear DPD) خطی پ یا دیتای پانل تخمی  روش

estimation )واب تر متغیر مدل ای  در کر ش دیم استفاده 
 از یکیعن ا  بر بلکر نب ده، ت ضیحی متغیرهای دربا وقفر 

 ,Wooldridge. )ش دیم استفاده تخمی  ابزارهای

2005:58.) 
هریک از اعتبارات هزینر شده در  ریتأثدر تخمی  مدل 

 قرارگرفترروستاها بر نگهداشت جمعیت روستایی م رد ارزیابی 
رسانی، در برق شده نریهزمتغیرهای اعتبارات  کریو ربراست. 

های رسانی و احداث ورح هادی تعداد کلاسرسانی، گازآب
ها و مراکز بهداشت هر یک مدارس روستایی و متراژ خانر

دهندۀ جمعیت در متغیرهای ت ضیح عن ا برجداگانر  ص رتبر
نشا   3حاصل از تخمی  در جدول  جینتا. اندشدهگرفترنور 
 است. شده داده

 کردنریهزدهد کر نتایج حاصل از تخمی  نشا  می
معنادار بر جمعیت  ریتأثاعتبارات عمرانی در بخش منابا آب 

بر اساس مطالعات و مصاحبر با م ض ع را  ی انداشتر است. 
ت ا  ی می زیر برنامرکارشناس منابا آب سازما  مدیریت و 

در خص ص  یداد. اول، اقدامات عمران یحت ض یو ر مختلفبر
 نب ده و ییا منابا آب مانند احداث سد بر نفا روستا یریتمد

اقدامات صرفاً  ی در روستا شده و ا یسبب کمب د آب کشاورز
تحت  منابا آب کنترللذا با  ،آب شرب ب ده است  یجهت تأم

سبب  و یدهلطمر د یکشاورز هایی زم عن ا  احداث سد،
ش د. دوم، در م ض ع یاز روستا م ییا مهاجرت و ترک روستا

ممک  است  ییا روستا یآب هایی زم یمنابا آب برخ یریتمد
در  . بر و ر مثال،برود ی از ب یآب یهاپروژه یاجرا ینددر فرا
سبب از دست رفت   ی و ا یرهغ یابرود و  رآبیز ،سد یاجرا
 ییا روستا هاجرتشده و سبب م ییا روستا زیحاصلخ هایی زم
س م، معنادار نب د  اعتبارات منابا آب بر نگهداشت ش د. یم

جمعیت روستایی نب د شبکر پایاب برای سدهای خاکی م ج د 
استفاده  رقابلیغعملاً ای  سدها  گریدعبارتبردر استا  است. 

سد خاکی در حال  93ه تند. در شهرستا  زنجا  حدود 
شبکر  کیچیهبرداری وج د دارد کر همر عقیم ب ده و بهره

بی  در دارد. تنها سد دارای شبکر پایاب سد ت دهنپایاب 
ی قدرت ن عبرشهرستا  ابهر است. نب د شبکر برای ای  سدها 

در  شدهانجامگذاری گرفتر و سرمایرزایش ت لید را از ای  سدها 
ها را عقیم و بدو  استفاده گذاشتر است. نب د شبکر پایاب آ 

گذاری در ای  سدها را ب یار بالاتر از هزینر فرصت سرمایر
برآورد مطالعات اولیر محقق خ اهد کرد. بر عبارت بهتر می 

گ نر عایدی و یا عایدی ب یار ناچیز از بابت ت ا  گفت هیچ
آب برای بخش کشاورزی از احداث سدهای م ج د در   یتأم

کر در است. برخی دیگر از منابا آب با ای  شدهحاصلاستا  
 ،ولی خدماتی برای روستا ارائر نکردند اندشده احداثروستا 

است ولی  شدهاحداثدر روستای تهم  نکریباانویر سد تهم 
آب شرب شهر زنجا    یتأمهدف از احداث آ  در حال حاضر 

تنگناهای منابا آب استا    یترمهماست. برخی دیگر از 
یی در مدیریت و نگهداری از نارسااز: ضعف و  اندعبارت

آبی، غیرواقعی ب دم ارزش اقتصادی آب، شیب زیاد   اتیتأس
مهار و   اتیتأسبرداری از آب بدو  اراضی و عدم امکا  بهره

قرار گرفت   ریتأثی و تحت سازی آب برای فصل زراعذخیره
 های خانگی.های صنعتی و پ ابمنابا آب استا  از آلاینده

 (.9332)قاسمل  و خ روی، 
، مدارس و دهدیمنتایج حاصل از تخمی  مدل نشا  

مثبت و معناداری در نگهداشت  ریتأثهای روستایی کلاس
جمعیت روستایی داشتر است. احداث مدارس سبب ممانعت از 

روستاییا  برای ک ب تحصیل بر شهرها و یا حتی بر مهاجرت 
 دیگر شده است. تربزرگروستاهای 

و  یاست کر ضم  سامانده یورح هادی روستایی ورح
و نح ه استفاده  یو مکا  گ ترش آت زا یاصلاح بافت م ج د، م

، یدی، ت لیم ک ن لیمختلف از قب یهاعملکرد یبرا  یاز زم
 یهایازمندیو ن زاتیو تجه  اتی، تأسیو کشاورز یتجار
 یهارا برح ب م رد در قالب مص بات ورح ییروستا یعم م

جاما  یهاورح ای ییروستا یهافضا و سک نتگاه یسامانده
ریزی کالبدی برنامر  . درواقادینمامی  ییتع یاریناح

های اجتماعی و های روستایی برای هدایت پ یشسک نتگاه
فید از فضا و محیط وبیعی در مناوق برداری ماقتصادی با بهره

ریزی  کند و برنامرروستایی، ت سعر پایدار روستایی را فراهم می
.  تینپذیر های هادی امکا کالبدی روستا جز با اجرای ورح
 ریتأثی هادی روستایی هاورحاعتبارات هزینر شده در احداث 

مثبت و معناداری در نگهداشت جمعیت روستایی داشتر است. 
البتر لازم بر ذکر است کر از میا  مجم ع میزا  اعتبارات 

های مختلف اجرای ورح در روستاها در بخش شده نریهز
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 را بر خ د اختصاص داده است. اعتبارهادی کمتری  درصد 
نتایج حاصل از تخمی  ای  مدل متغیر  بر اساس

گازرسانی بر روستاها در نگهداشت جمعیت روستایی معنادار 
ت ا  در عدم پ شش کافی  ت، شاید علت آ  را مینب ده اس

گازرسانی در روستاهای شهرستا   اولاً گازرسانی دان ت، زیرا 
بر بعد اتفاق افتاده است و دوم اینکر در  9337زنجا  از سال 

روستا از مجم ع  31فقط  9311تا  9321های وی سال
خان ار شهرستا  زنجا  تحت پ شش  71روستاهای بالای 

روستا بالای  37از ای  تعداد،  اگرچراست،  قرارگرفترگازرسانی 
ت ا  نتیجر گرفت در وی می درمجم عخان ار داشتر است.  911
روستاهای پرجمعیت و نزدیک خط اصلی  م ردمطالعرهای سال

 11حدود  9318تا  9311های اند. در وی سالگازرسانی شده
دهندۀ سرعت دیگر گازرسانی شده است کر نشا  روستای

 درمجم ع. استپرجمعیت  ن بتاًگازرسانی بر سایر روستاهای 
 911رسانی شده بالای درصد روستاهای گاز 11ت ا  گفت می 

رسانی از خان ار جمعیت دارند. در سایر روستاها برای گاز

 است. شدهاستفاده LPGهای جایگزی  مانند روش
مثبت و  ریتأثصل از تخمی  مدل حاکی از نتایج حا

نگهداشت جمعیت روستایی بر روستاها در  رسانیبرقمعنادار 
در ت جر بر  یاسلام انقلاب یهایاستبا ت جر بر سداشتر است. 

بر  یرسانبرق یاتکش ر عمل یمناوق محروم و روستاها
ب ده کر  یرووزارت ن یاصل یهایتاز اول  یکیعن ا  روستاها بر

. یابدیامر اختصاص م ی ا یبرا یت جهسالر اعتبارات قابلهمر
درصد از روستاهای کش ر دارای برق ه تند.  11در حال حاضر 

ت انند وسایل مدر  نعمت برق در روستا، روستاییا  می  باوج د
ی راحتبرگرمایشی، سرمایشی، شغلی، فرهنگی و تفریحی را 

 قرار دهند. استفاده م رد
 

 نتایج برآورد مدل تخمی  جمعیت روستایی بر روش پانل دیتای پ یا .6جدول 

 

 احتمال zآماره  ضرایب متغیرها

 444/4 77/8 ***7557 ضریب ثابت

 273/4 -3/3 40/4 اعتبارات آب

 443/4 28/8 ***52/52 تعداد کلاس

 42/4 24/2 ** 837/4 اعتبارات طرح هادی

 728/4 85/4 448/4 یگازرساناعتبارات 

 448/4 50/2 *452/4 یرسانبرقاعتبارات 

 47/4 78/3 *** 82/4 متراژ مرکز بهداشت

 445/4 77/2 *5/2 متراژ خانه بهداشت

 های تحقیقیافتر منبع:
 
یا ت زدر مدل پانل پ یا زمانی کر جزء اخلال دارای  

یکن اخت و م تقل باشد، تفاضل مرتبر اول خطاها دارای 
 عن ا بر، زیرا وقفر متغیر واب تر ه تهمب تگی مرتبر اول 

های مدل در تصریح متغیر ت ضیحی و برای لحاظ پ یایی
 ش د.ی وارد میاقتصادسنج

 
خ د ، ضریب متغیر 1بنابرای ، با ت جر بر نتایج جدول 

 یعنیدار ه تند، ی نی تفاضل مرتبر اول در مدل معنیرگرس
فرضیر صفر مبنی بر عدم خ دهمب تگی تفاضل مرتبر اول 

ت ا  پذیرفت، زیرا یک تصریح مدل پانل جملات اخلال را نمی
 پ یا است.
 

 



 26          9311پاییز ، 91)سری جدید(، پیاپی  3، شماره پنجمریزی ت سعر کالبدی، سال نشریر علمی برنامر

ی سریالی در تفاضل مرتبر اول خ دهمب تگاما وج د 
خطاها در مراتب بالاتر از یک مانند خ دهمب تگی مرتبر دوم، 

انجام  منو ربربر ای  م ض ع دلالت دارد کر شرایط گشتاوری 

ب ند معتبر نب ده است. بنابرای  با  –آزم   خ دهمب تگی آرلان  
مرتبر دوم در ضرایب متغیر خ دهمب تگی  1ت جر بر جدول 

دار نی ت و فرضیر صفر مبنی بر عدم خ دهمب تگی معنی مدل
ت ا  رد  سریالی مرتبر دوم تفاضل اول جملات اخلال را نمی

 برآوردی ت رش تصریح وج د ندارد. در مدل بیترت یابرکرد. 
 

 بوند _نتایج آزمون خودهمبستگی آرلانو  .6جدول 

 2/52 مقدار آماره خودهمبستگی مرتبه اول

 433/4* احتمال

 -25/4 مقدار آماره خودهمبستگی مرتبه دوم

 78/4 احتمال

 91سیطح درصید و  8سیطح درصد،  9سطح داری: سطح معنی 
 درصد

افزار از نرم هم ایر  یترکینزد شاخص سیربرمنو ر بر
ArcGIS یهامدل تلفیق باافزار نرم ی . اه استشد دهستفاا 

  یترکینزد میانگی  شاخص مکانی یهامدل با یاضیر
  یترکینزد میانگی  شاخص. کندیم محاسبررا  هم ایر
اعتبارات   میاشده  مشاهده فاصلر میانگی  تق یماز  هم ایر

 ستد بر رنتواا ردم  فاصلر میانگی  برها سک نتگاهت زیعی بی  
 میانگی از  ستا رتعبا رنتواا ردم  فاصلر میانگی . دیآیم

 م ردنور. پهنردر  فیدتصا یازت  یکها در فاصلر
 هم ایر  یترکینزد مت سط شاخص گرا ت ضیح ی ا با
 بر متمایلها سک نتگاه  یب یعیاعتبارات ت ز ،باشد یکاز  بیشتر

 باشد یکتر از ک چک گرو ا یا(زت  ختیا)یکن  کندگیاپر
  شد یاخ شر بر متمایلها سک نتگاه  یب یعیاعتبارات ت ز

 ستد برافزار در نرم لمد ی ا ایجرا با کر ییگرد دعد. ستا

 داریمعن هدهندنشا   Z-Score.ستا Z-Score دیآیم
 ضفر لمد ی است. در ا صفر ضفر  نشد یا  شدرد  د ب 

در ها سک نتگاه  یب یعیاعتبارات ت ز د ب  فیدتصا با برابر صفر
 .ستا منطقر

 هم ایر  یترکینزد شاخص سیربر . 6جدول 

Nearest Neighbor 

Ratio: 
178/0 

z-score: 147/2- 

p-value: 000/0 

ورود  با ش دیم همشاهد 8جدول در  کرو ر هما 
 لمد ایجرو ا روستاهای شهرستا  زنجا  بر طمرب  توالعاا

 ستد بر 329/1 دعدم ردمطالعر منطقۀ  ایبر شاخص ی ا
 7831 با برابر Z-Scoreو  ستا 9 یکدنز دیعد کر دیآیم
  یب یعیاعتبارات ت ز دهدیم  نشا مرا ی . اش دیم

 18ی داریمعنشهرستا  زنجا  با سطح  سطحها در سک نتگاه
 .دکر بمح   یاخ شر یلگ ا یکدرصد 

 

 یریگجهینتبحث و 
گفیت کیر مجمی ع  تی ا یمینتایج حاصل از تخمی   بر اساس

ی هیابخشاعتبارات هزینر شده در عمرا  و آبادانی روستاها در 
ی هادی روستایی، مدارس روسیتایی هاورحی، احداث رسانبرق
مثبت و معناداری در نگهداشت  ریتأث بهداشتو مراکز  هاخانرو 

در فص ل منیابا آب و  کریدرحالجمعیت روستایی داشتر است. 
 اری بر پایداری جمعیت نداشتر است.معناد ریتأثی گازرسان

اعتبارات عمرانی در بخش منابا  کردنریهز معنادار نب د 
ت اند داشیتر باشید  دلایل مختلفی می آب بر نگهداشت جمعیت

منیابا آب  یریتدر خصی ص مید یاقدامات عمرانی: اولاً ازجملر
سیبب کمبی د آب  نبی ده و ییا مانند احداث سد بر نفا روسیتا

آب   یاقدامات صرفاً جهیت تیأم ی روستا شده و ا در یکشاورز
 یکشیاورز هایی منابا آب زم یریتلذا با مد ،شرب ب ده است

ش د. یاز روستا م ییا و سبب مهاجرت و ترک روستا یدهلطمر د
 یآبیی هیایی زم یمنیابا آب برخیی یریت، در م ضی ع مییداًدومی
 ی از بی یآبی یهاپروژه یاجرا یندممک  است در فرا ییا روستا

سیبب از  یی و ا ییرهغ ییابرود و  رآبیسد ز یبرود مثلاً در اجرا
شیده و سیبب  ییا روسیتا ییزحاصیل خ هایی دست رفت  زم

س ماً معنادار نب د  اعتبارات منابا ش د. یم ییا روستا هاجرتم
آب بر نگهداشت جمعیت روسیتایی، نبی د شیبکر پاییاب بیرای 

ای  سیدها  گریدعبارتبرسدهای خاکی م ج د در استا  است. 
سد  93عملاً غیرقابل استفاده ه تند. در شهرستا  زنجا  حدود 

برداری وج د دارد کیر همیر عقییم بی ده و خاکی در حال بهره
تی ا  . بر عبیارت بهتیر میی  تیندارای شبکر پایاب  کیچیه

  یتیأمگ نر عایدی و یا عایدی ب یار نیاچیز از بابیت گفت هیچ
زی از احداث سدهای م جی د در اسیتا  آب برای بخش کشاور

کیر در روسیتا است. برخی دیگر از منابا آب بیا ای  شدهحاصل
ولی خدماتی برای روستا ارائر نکردند؛ نوییر سید  اندشدهاحداث
اسیت ولیی هیدف از  شیدهاحداثدر روستای تهیم  نکریبااتهم 

 آب شرب شهر زنجا  است.  یتأماحداث آ  در حال حاضر 
بر روسیتاها در نگهداشیت جمعییت روسیتایی گازرسانی 

دلیل آ  در عدم پ شش کیافی گازرسیانی  معنادار نب ده است و
گازرسانی در روستاهای شهرستا  زنجا  از سال  اولاًاست، زیرا 
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سیال از دوره  هشیتبر بعد اتفیاق افتیاده اسیت و فقیط  9337
های کیر در ویی سیالشی د. دوم ای را شیامل می م ردمطالعر

 71مجم ع روستاهای بالیای  درصد از 98فقط  9311تا  9337
 قرارگرفتیرخان ار شهرستا  زنجیا  تحیت پ شیش گازرسیانی 

مثبییت و  ریتییأث ییروسییتا یهییامییدارس و تعییداد کلاساسییت. 
داشییتر اسییت،  ییروسییتا تیییدر نگهداشییت جمع یمعنییادار

در روسیتا  تییجمع یدارییبر پا ییآم زش روستا گریدعبارتبر
هیای هیادی . احیداث ورحداشتر اسیت یمعنادار مثبت و ریتأث

مثبت و معنادار بر نگهداشیت جمعییت روسیتایی  ریتأثروستایی 
ریییزی کالبییدی  برنامییر وییرح هییادی روسییتایی درواقییادارد. 

هیای اجتمیاعی و های روستایی برای هیدایت پ یشسک نتگاه
 در منیاوقبرداری مفید از فضا و محیط وبیعی اقتصادی با بهره

ریزی کند و برنامیرایی، ت سعر پایدار روستایی را فراهم میروست
 . تینپذیر های هادی امکا کالبدی روستا جز با اجرای ورح

مثبت و معنادار در نگهداشت  ریتأثرسانی بر روستاها برق
 انقلیاب یهیایاسیتبا ت جر بر سجمعیت روستایی داشتر است. 

 ییاتکشی ر عمل یدر ت جر بر مناوق محروم و روستاها یاسلام
وزارت  یاصل یهایتاز اول  یکیعن ا  بر روستاها بر یرسانبرق

امیر  یی ا یبیرا یت جهسیالر اعتبیارات قابیلب ده کر همر یرون
درصد از روستاهای کشی ر  11در حال حاضر . یابدیاختصاص م

نعمت بیرق در روسیتاها، روسیتاییا   باوج ددارای برق ه تند. 
  گرمایشی، سرمایشی، شغلی، فرهنگی و ت انند وسایل مدرمی 

 ی مرود استفاده قرار دهند.راحتبرتفریحی را 
مثبییت و معنییاداری بییر  ریتییأثاحییداث مرکییز بهداشییت 

 یدرمان یمرکز بهداشتنگهداشت جمعیت روستایی داشتر است. 
 ییم تقر در منیاوق روسیتا یدولت یتنها واحد پزشکیی، روستا

واحد ضیم   ی ا ش دیداره ما یپزشک عم م لریوساست کر بر
ها، در ارتباط با آ  یتبهداشت و هدا یهاخانر یتنوارت بر فعال

 ریو ب ییت یدرمییا  تخصصیی یازهییایشهرسییتا  ن یمارسییتا ب
ایی  م ضی ع نییز . کندیم ی تحت پ شش خ د را تأم یتجمع
وآمد روستاییا  بر مراکز شهری کم کیرده و خ د از رفت ن بربر

 یهاافتیرش د. یسبب کاهش مهاجرت روستاییا  بر شهرها می
(، 7117) امزییلیکالت  بر  و و قاتیحاضر منطبق با تحق قیتحق

اقیدامات  ریتیأث ۀنشا  دهند کر (7111(، بروکات  )7113) ت  یپ
و نگیر  یمکیاناح اس تعلق  شیجهت افزا یو عمران یتیریمد

و همکیارا   گیای(، گار7198سی  و همکیارا  ) و تیداشت جمع
( 7192(، ل رنیت )7191)  یی(، پ7191) یو والکی ماری(، ت7191)
سپهردوسیییت و  قیییاتیتحق و( 9313و همکیییارا  ) یاصییغرو

 ریتییأثۀ دهندنشییا کییر ( 9311) ی( و قنبییر9311همکییارا  )

 .ی عمرانی بر نگهداشت جمعیت استگذارریسرما

ای  مقالر م تخرج از ورح پژوهشیی سیازما  میدیریت و 
باشد کر ت سط ن ی ندگا  انجام و ریزی استا  زنجا  میبرنامر

 خاتمر یافتر است. 9313در سال 
 

  منابع
(. 9313پ ر، ن یم و ن یمی، حمیدرضا )اصغری، صادق، رزاق

 یهاسعرت  هسک نتگادر  لتدو یها حور کیفیت یابیارز
 .9-77(، 88)99 ،ت سعرو  فیااجغرستایی. رو

 دولت رفاه و حمایتهای اجتماعی؛(. 9333)برانت، کری تینا 
س ر ؤم :تهرا  .پ ر، ترجمر هرمز همای  فقر زدایی رهابرد

 می  اجتماعی.أعالی پژوهش ت
(. 9319یزدی، محمدح ی  و ابراهیمی، محمدامیر )پاپلی

 .سمتانتشارات  تهرا : .های ت سعر روستایینوریر
(. 9311)مه ا  ،یو باروت  ایپر ،فخریفیشر ،دیسپهردوست، حم

 یمهاجرتها بر روند یبخش کشاورز ییاعطا لاتیاثر ت ه
 .8-93، (3)1 ،ییروستا یهامجلر پژوهش ی.شهر-روستا

و  ییروستا رت سع یها(. پروژه9311) بهزاد ،یفراهانینیفرمه
 بیترس ه: پروژیم رد رمهاجرت از روستا بر شهر )مطالع

 .21-19 ،(3) 8 ،یعلم و فناور نامراستیسکرب (. 

 تیوضع یبررس(. 9332)  ین ر ،یخ رو و لیخل قاسمل ،
 و استا  آب منابا بر ینگاه با زنجا  استا  یخاک یسدها
 ،یزیربرنامر معاونت ،ب دجر و یزیربرنامر دفتر. کش ر

 .زنجا  یاستاندار

ثیر اعتبارات أارزیابی ت(. 9311راضیر ) قنبری، ی سف و ن ری،
. جمعیت در ن احی روستایی یخرد کمیتر امداد بر ماندگار
 .922-913(، 18) 92، یفصلنامر پژوهشنامر اقتصاد

مدیریت (. 9313هادس ، رونالد، هاس  ، رالف و ادوی ، وحید )
ورح جاما وراحی، ساخت، نگهداری، ساختارها )یرز

. ترجمر محمدتقی بانکی. تهرا : مرکز بازسازی و ن سازی(
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