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صیاد ایرانی هریس * ،1جعفر اباذری

 -1دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی  ،تهران  ،ایران
 -2کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/07/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/09/28 :

چکیده:
هدف توسعععه فعان ندودن نقش تولیدی روسععتا،دردمدیایی واشععتغان دفرینی باحفظ محیط ییسععب برای روسععتاییان
میباشد .در این راستا پروژههای اعتبارات راهکاری عدلی برای به حرکب دردمدن منابع اقتصادی واجتداعی اسب تا نهایتاً به ایجاد
فرصتهای اشتغان ،تولید و تأمین نیایهای اساسی و کاهش نابرابریهاو فقر منجر گردد و تخصیص اعتبارات به مردم نواحی روستایی
و مشعارکب فعان این قشعرعمیب با بهرهبرداری ایمنابع طبیعی با توجه به محدودیتهای محیطی میتواند در راسعتای رسعیدن جوامع
روسعتایی به توسععه ،گام بردارد .اعتبارات بهسعایی مسعکن هدسعو با اهدافی چون احداث مسعکن مقاوم ،تأمین مسعکن متناسعب با نیای
روستاییان ،حفظ هویب و سیدای عدومی روستاها و نمایر اینها به روستاییان پرداخب میشود.
این تحقیق بر دن اسعب تا به بررسعی نقش اعتبارات بهسعایی با رویکرد بهسعایی مسعکن روسعتایی در توسععه روسعتایی در دهسعتان
ابرغان بپرداید .برای این منمور 185نفر ای بین گیرندگان وام و اعتبارات مسعععکن به عنوان ندونه انتخا و اطالعات مربوط به دنها
ای طریق پرسععشععنامه و مصععاحبه جدعدوری گردید و در نهایب فرضععیات نیز ای طریق دیمون  tتک ندونهای و اسععپیرمن به مورد
تحلیل گذاشعته شعد .برای سعنجش تأییر عوامل در نمر گرفته شعده بر اشعتغان غیرکشعاوریی ای دیمون فریدمن و جهب نشعان دادن
میزان این تأییرات ای رگرسععیون چند متغیره اسععتفاده گردید .نتایج نشععان میدهد که اعتبارات بهسععایی باعت تواندندی جدعیب
روسعتایی دهسعتان ابرغان و ایجاد اشعتغان و افزایش دردمد گردیده اسعب ،هدچنین بین اعتبارات بهسعایی و ایجاد فالیتهای جنبی و
تثبیب جدعیب در نواحی روسعتایی رابطه معناداری وجود دارد و در نهایب اینکه در جامعه مورد مطالعه ،سعرمایهگذاری ،تحصعیالت
و هدفدندی یارانهها به ترتیب بیشعععترین تأییر را دراعتبارات بهسعععایی دارند .بنابراین پرداخب اعتبارات مسعععکن ،ضعععدن ایجاد
تواندندی و رضعایتدندی روسعتاییان در ماندگاری و تثبیب جدعیب در روسعتاها نیز مویر اسعب .برای بهبود دردمد روسعتاییان و با
بردن دردمد روستاییان ،تنوع بخشی به اقتصاد روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.
واژههاي كلیدي :اعتبارات خرد ،توسعه روستایی ،مسکن روستایی ،دهستان ابرغان شهرستان سرا

sayyad.irani@gmail.com
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مقدمه:
برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیالتت اتتاایی فرهنگی و بیداشهتی از اسهاسهیترین شهاخههیای
توسعه در هر واحد برنامهریزی و به ویژه مناطق روستایی است(.خداپناه )1 1388توامع روستایی در زمالنههای مختلف
توسههعه هاواره با مشههتتت فراوانی مواته هسههتند .بخش میای از این مشههتتت به دلالک بادود یا ندود سههرمایه و
ایتدارات الزم برای این امراسهت .مشهتتت ناشهی از یدم توسعه روستایی به گونهای نالست به بتوان آن را به یک روستا
یا چند نقطه روسههتایی مودود برد بلته دامنه تأثالرگذاری آن شههیرهای بوچک و بزرگ را نالز دربر میگالرد و اینگونه
اسهت به بسهالاری از معضهتت به امروزه تامعه شهیری با آن روبروسهت ریشهه در نابسهامانی توسهعه روسهتایی دارد و بر
این اسها

مسهالوالن را بر آن داشهته اسهت به برای برطرک بردن آنیا چارهای بالندیشهند .یتی از این چارهاندیشهالیا دادن

ایتدارات به توامع روسهتایی اسهت تا بتوان فقراقتهادی و درپی آن فقرفرهنگی و اتتاایی را از چیره روستاها زدود .به
منظور رفع فقر از تامعه روسهتایی و نالز تواناندسهازی روسهتایالان ایتدارات روسهتایی در بخشهیای بشهاورزی دامی
مستن بیداشت و...به روستایالان داده میشود به در ابثر موارد ضان ایجاد رضایت و تواناندی موتب تاایک تاعالت
برای ماندگاری در روسههتاها میگردد .دهسههتان ابرنان با مسههاحت تقریدی 396.4باللومترمربع و با دارا بودن  25نقطه
روسههتایی و تاعالتی بالغ بر 12237نفر اسههت به از نظر اقتهههادی روسههتاهای واقع در این دهس هتان بالشههترین بخش
فعالالت را در بخش بشههاورزی و دامدری به خود اختههها
مسهتونی نامطلو

داده اسههت .اما از نظر سههاختار مسههتونی ابثراً با بافت

مواته اسهت .به این یامک منجر به میاترت در دهههای اخالر از این شهیرسهتان و باالخا از این

دهسهتان گردیده اسهت .در این مقاله به نقش ایتدارات بیسهازی در راسهتای توسهعهی روسهتاهای واقع در این دهسهتان
پرداخته می شههود و سههعی بر آن اسههت به به تولالک یلای از مالزان تأثالرگذاری این یامک بر روند توسههعهی روسههتاها
پرداخته شهود و هدک اصهلی آن ارزیابی مالزان تأثالرایتدارات بیسهازی در زمالنهی توسهعه و فقرزدایی و تواناندسهازی
روستاهای دهستان ابرنان بوده است.
بیان و تعریف مسئله:
در دودههی اخالر در بسهالاری از بشهورها ایطای ایتدارات را راهتاری مناسهب برای ایجاد فرصهتیای شهیلی
تدید به ویژه فعالالتیای خوداشهتیالی تیت مقابله بافقر میاترت و تواناندسهازی افراد در مناطق روسهتایی و بم درآمد
مطرح شهده اسهت و برخی بشهورها ازتاله بنگتدش مالزی اندونزی هند و ...در این زمالنه به توفالقهای چشهاگالری
دست یافتهاند چنالن تجربهای دربشورهای گوناگون بالانگر اثر این نوع ایتدارات و تسیالتت بر باهش نابرابریها و فقر
از طریق ایجاد فرصهتیای شهیلی تدید میباشهد در زمان حاضهردر بشهور ما یتی از میاترین برنامههای اتراشهدنی به
سهدب تواناندشهدن روسهتاها میگردد دادن ایتدارات مالی الزم به روسهتاها برای سهرمایهگذاری مختلف توسهعهای و ایجاد
فرصهتیای شهیلی و اقتههادی اسهت و از آنجایی به یتی از مسهالک و مشهتتت روسهتاهای بشهور نابسهامانی وضهع بالددی
و بالفالت نامناسهب مسهابن روسهتایی اسهت(رضهوانی  )151 1383و ازتاله ایتداراتی به با سهرمایهگذاری بخش دولتی به
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روسهتایالان داده میشهود ایتدارات مقاوم سهازی مسهتن روسهتایی اسهت .توته به مقوله مقاومسهازی واحدهای مسهتونی
روسهتایی از سها  1384در برنامه چیارم توسهعه در ادامهی طرح بیسهازی مسهابن روسهتایی به از سها 1374به وسهاللهی
بنالاد مسهتن انقت

اسهتمی به منظور ارتقای سهط ایانی بیداشهتی رفاه وآسهایش روسهتایالان آناز شهد به طورگسهترده و

با حاایت دولت با نگرشهی تدیدتر و وسهالعتر مورد توته قرارگرفته اسهت(بنالادمسهتن انقت

اسهتمی  )1386 25هدک

این طرح ارتقا و بیدود بالفالت مسهابن روسهتایی اسهت ضهرورت این طرح از آنجا نشهأت میگالرد به انلب روسهتایالان در
مناز نابافی و با وسههایک تیویه ناقا و تاریک زندگی میبنند و در واقع نامناسههب بودن وضههعالت بیداشههت مسههتن
روسهتایی مسهاللهای بسهالار تدی اسهت(مطالعی لنگرودی  .)1386 100به یتوه مقاوم ندودن مسهابن روسهتایی در برابر
سهوان و مخاطرات طدالعی هاچون سهالک و زلزله رانش زمالن طوفان و نظایر اینیا و اسهتفاده از مههال بمدوام و بهویژه
یدم ریایت ضوابط فنی در ساخت و ساز مستن نقش یادهای در این زمالنه دارد(رضوانی .)1383 164
مطالعات صهورت گرفته روسهتاهای دهسهتان ابرنان از نظر بالددی و فالزیتی دچار مسهالک یدیدهای هسهتند .بر

بر اسها
هاالن اسها

توته به مسهألهی بیسهازی مسهتن از طریق ایتدارات اهاالت پالدا میبند روسهتاهای واقع در این دهسهتان از

نظر وضهعالت سهتونت در خانههایی با بیداشهت نامناسهب و نالرمقاوم سهتنی گزیدهاند .بنابراین توته به مسهألهی مسهتن
در دهسهتان توته مسهیلالن را میطلدد .ایتدارات با هدک بیسهازی در صهورتی به به صهورت صهوال و یادالنه توزیع
گردد میتواند تا حدودی چارهگشای اینگونه مناطق باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق:
توته به مسهاللهی اشهتیا روسهتایی و پتانسهالکهای بشهاورزی و نالربشهاورزی مناطق روسهتایی از بعد اتتاایی
و اقتههادی آثار مثدت زیادی به هاراه خواهد داشهت او اینته تعاد تاعالتی را در بشهور سهامان می بخشهد و دوم
توته به بخشهیای سههگانه اقتههادی (بشهاورزی صهنعت و خدمات) را به صهورت سهامانمندی تنظالم میبند سهوم اینته
بازده اقتههادی پتانسهاللیای بشهاورزی و نالربشهاورزی روسهتایالان سهابن در هوای آزاد و طدالعت زیدای روسهتا ضهان
دخالت در سهرنوشهت اقتههادی بشهور افراد آزاد و آزادهی شهانک روسهتا بار میآورد و از ایجاد شهیلیای انگلی و باذ
و پدیدهی زانهنشهالنی و حاشهالهنشهالنی در شهیر تلوگالری میبند .شهاید یتی از فواید اصهلی آن اسهتقرار صهنایع در نقاط
مختلف بشور و آرایش فضایی نواحی صنعتی باشد به اقتهاد فضا را نالز ساماندهی میبند.
مبانی نظری تحقیق:
طرح بیسهازی روسهتایی طرح تامعی اسهت به با انجام آن ضهان بررسهالیای اقتههادی-اتتاایی در سهط
دهسهتان و روسهتاهای حوزه نفوذ با مووریت مربز دهسهتان به امرسهط بندی خدمات اتتاایی و زیربنایی در سهط
دهسهتان پرداخته میشهود و هدک از آن را میتوان ایجاد شهرایط مناسهب و فراهم ناودن بسهتری شهایسهته برای زندگی
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سهالم و مولد در روسهتا دانسهت به با تأبالد براصهتح موتودیت فالزیتی روسهتا به منظور بیدود یالترد سهالسهتم روسهتا و
با در نظرگرفتن اسهههتعدادهای مولی و منطقهای در قالب سهههالاسهههتیا و برنامههای دولتی به اترا گذاشهههته میشهههود
(رضههوانی  )156 1383تیت نوسههازی و بیسههازی مسههابن روسههتایی بنالاد مسههتن انقت

اسههتمی از طریق ارالهی

تسههیالتت بانتی تا سههقف فردی  100ماللالون ریا در سهها ( ایتدارات سهها  )1390از موک قانون بودته و ارالهی
طرحیای مناسههب مسههتن روسههتایی و شههیرهای زیر  12000نفر تاعالت و ایاا نظارت الزم طرح ویژه بیسههازی و
نوسهازی مسهتن روسهتایی را اترا مینااید .مجاوع دوره سهاخت (دوره مشهاربت مدنی) و دوره بازپرداخت اقسهاط
(دوره فروش اقسههاطی)  180ماه میباشههد به حدابثر دوره سههاخت  18ماه تعالالن ( قابک تادید تا  36ماه ) و مابقی به
ینوان دوره فروش اقسهاطی منظور میگردد .بازپرداخت وام بههورت اقسهاط یک سهاله در صهورت درخواسهت و تاایک
متقاضی ششماهه سهماهه و ماهانه از روستالالان اخذ خواهد شد.
اعتباار :بلاهه ایتدهار معهانی زیهادی دارد امها در لیهت بهه معنی ایتاهاد و قو منزلهت و آبروسهههت و معنی اصهههطتحی آن
یدارت اسهت از اطاالنانی به بانک یا موسهسههای به شهاخا ابراز ناوده تا مدلیی از سهرمایهی خود را در اختالار او قرار
دهد(میدی نادری .)1381 35
اعتباارات ررد :تهامالن مهالی خرد بهه معنهای ارالههی وامههایی بها مدهالغ بم و بها وثالقههی نهاچالز بهه قشهههرههای بمدرآمهد
اسهههت(چابترووهاتاران .)1384 2باالسهههالون اتتاایی و اقتههههادی سهههازمان ملک هدک ازایطای ایتدارات خرد به
روسههتایالان را فقرزدایی ایجاداشههتیا درآمدزایی توسههعه اتتاایی وترویو وآموزش بشههاورزی افزایش خودبفایی
وحفظ یزت نفس روسهتایالان میداند(حسهن زاده وهاتاران  .)1385 47ایتدارات به ینوان راهدردی در توسهعه اقتههادی
با هدک گسهترش دسهترسهی زنان و مردان بم درآمد به منابع ایتداری برای بیدود وضهعالت اقتههادی و اتتاایی آنیاسهت
به در قالب برنامههای ایتدار پسانداز طرحریزی میگردد.
توسعه:
هدک بلی از توسهعه روسهتایی در ماالک درحا توسهعه قدک از هر چالز ارتقای پایگاه اتتاایی خود اسهت از
طریق ایجاد منابعی برای معالشههت اقتهههادی در مناطق روسههتایی از طریق فراهم بردن امتانات تدید اشههتیا توسههط
بیرهبرداری بیالنه از منابع مولی و توزیع مسهاوی درآمدهای حاصهله از تتشهیای انجام شهده در مسهالر توسهعه بوتود
آوردن یک نظام بارآمد برای ارالهی خدمات اقتههادی اتتاایی و شهیری و سهرانجام تلوگالری از میاترت به شهیرها
به الگوهای سهنتی خویشهاوندان موتود در تامعه و اسها

زندگی اتتاایی مولی را در معرض نابودی قرار میدهد.

امروزه توسعه هاپای زندگی بیتر تلقی میشود توسعه هاان رشد اقتهادی نالست بلته مفیومی فراتر از رشداقتهادی
دارد زیرا توسهعه تریانی چندبعدی اسهت و برداشهت صهرفاً اقتههادی از توسهعه مناسهبترین نسهخه تیت طرح سهاختاری
تدید از روابط مربز-پالرامونی در راسهههتای حفظ سهههلطه طی سهههالیای بعد از تنگ تیانی دوم بوده اسهههت(پاپلی
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یزدی ابراهالای  .)32 1386هدک از توسهعه روسهتایی ایجاد شهرایط مطلو

پایدار در تاام ابعاد اقتههادی و اتتاایی و

تز آن در موالطیای روسهتایی اسهت به در نیایت باید به بیدود و ارتقای بالفالت زندگی و معالشهت گروهیای مختلف
تامعه روسهتایی بالنجامد و فرصهتیا و امتانات مطلو

را برای زندگی مناسهب و شهایسهته در موالط روسهتا برای سهابنان

آن فراهم سههازد توسههعه روسههتایی باید ریشههه در روسههتا و ویژگیهای طدالعی واتتاایی آن و هاچنالن در فرآیند بلی
توسهعه ملی داشهته باشهد(نوری نایالنی  .)1384 12در اهاالت توسهعهی روسهتایی فریدمن و ویتز ازصهاحب نظران متتب
روهوت اینگونه ینوان میبنند به توسهعه ملی در گرو توسهعه روسهتایی اسهت(ازبالا نفاری  .)1383 20مایتک تودارو
معتقد بر این اسهت به :اگر قرار اسهت توسهعهای انجام گالرد و خود مستار باشد باید به طور ایم از مناطق روستایی و به
طور اخا از بخش بشهاورزی آناز شهود(آسهایش حسهالن  .)5 1386توسهعهی شهیرها در گرو توسهعهی روسهتاهاسهت و
بسهتر این توسهعه در گام نخسهت ایجاد مسهابن برای این بخش میباشد .از سویی با توته به شرایط نامطلو

اقتهادی-

معالشهتی و فقرمالی در روسهتاها به منجر به ناتوانی در تأمالن نالازهای اسهاسهی یدم سهرمایهگذاری در زمالنههای تولالدی
و اشههتیالزایی پسانداز بردن و تشههدید میاترتیا شههده اسههت هرگونه پایدارسههازی فرآیند توسههعه در روسههتاها بدون
پالشفرض گرفتن تواناندسهازی و باهش فقر ناموتاک اسهت براین اسها

برنامههای تدید توسهعه روسهتایی بالش از هر

چالز مدتنی بر دو اصهک تواناندسهازی روسهتایالان و فقرزدایی از روسهتاهاسهت(.سهازمان شهیردارییاودهالارییا .)1388 273
برخی صهههاحهب نظران معتقهدنهد میاترین یلهک میهاترت انگالزهههای اقتههههادی اسهههت(بنی فهاطاهه ()51 1376مطالعی
لنگرودی  .)51 1377آنان معتقدند در بسهالاری از مناطق روسهتایی خالی شهدن تاعالت روسهتایی به خاطر ندود فرصهت
برای ایجاد درآمد اسهت(طاهرخانی 15و .)8 1379میاترت نسهدت به تفاوت درآمد مورد انتظار با درآمد واقعی در شهیر
و وابنش روسههتاسههت(تودارو  .)393 1378در واقع بعد از یوامک اقتهههادی نداشههتن امتانات رفاهی نظالر بیداشههت
مدرسهه و نالره از یوامک دیگر میباشهند .دراین مالان توههالتت توانان روسهتایی از تاله یوامک اتتاایی و فرهنگی
اسهت به توانان را آماده میسهازد تا به راحتی ترک دیار بنند و بدین ترتالب باهش فاصهلهی فرهنگی بالن شهیر و روسهتا
بر باهش تاعالت روسهتا میافزاید(لیسهالی زاده  .)222 1368فقر در توامع روسهتایی از میاترین یللی اسهت به بای
تشهدید روند میاترتیای روسهتایی میشهود و یتی از مسهاللی اسهت به بای

توته خاصهی به توسهعه روسهتایی درسهط

تیان شهده اسهت(یاادی  )291 1384در مالان شهالوههای مداخله دولت در باهش فقر روسهتایی میتوان به سهالاسهتیای
دادن ایتدارات به تامعه روسههتایی اشههاره برد در بشههور ما سههرمایهگذاری یارانی خدماتی رفاهی و مانند اینیا و نالز
تخههالا ایتدارات از سهوی دولت انجام میشهود به در واقع تتشهی به منظور ایجاد فرصهتیای مناسهب برای توسهعه
روسهتایی اسهت به میتوانند تأثالراتی به صهورت مسهتقالم و نالرمسهتقالم بر باهش فقر بگذارند .تأثالرات مسهتقالم شهامک
منافعی اسههت به از طریق سههرمایهگذاری در امور اشههتیالزایی و برنامههای رفاهی نهههالب فقرا میشههود .و تأثالرات
نالرمسهتقالم زمانی به وتود میآید به سهرمایهگذاریها در زیرسهاختهای روسهتایی موتب افزایش توقالقات بشهاورزی
بیداشههت و آموزش روسههتایالان رشههد بشههاورزی و نالربشههاورزی شههوند و فرصههتیای شههیلی و درآمدزایی را برای
روسهتایالان فقالر به هاراه آورند(ترباانی تاالی مقدم  .)169-1384 170ایتدارات در تامعه روسهتایی از ابتدای حالات
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روسهتایی وتود داشهته اسهت .منابع نالررسهای گرفتن ایتدارات شهامک مالک سهلفخرها و رباخواراناند و منابع رسهای
نالز بانتیا یا منابعی هسههتند به در سههالاسههتیای دولت ایتدار بشههاورزی را فراهم میآورند(طالب 68 1372و)58 54
ایتدارات بای

تقویت فرآیند سهرمایهگذاری و پسانداز در روسهتاها میشهوند و به ینوان ابزاری برای رشهد درآمد و

بهاهش فقر مطرحانهد بهه از دههه 1980بهدینسهههو از طرحیهای ایتدهاری بههمثهابهه روشهههی برای بهاهش فقر دفهاع شهههده
اسهت(یارون وهاتاران  )99 1381سهازمان ملک سها  2005را بهینوان سها سهرمایهگذاریهای خرد ایتم برد با این ایده
بهه بهه مردم باهک خواهنهد برد تها از فقر رههایی یهابنهد( .)PeeSmets 2006 595بهه دارای اههدافی چون توانانهدسهههازی
مورومان فقرسههتالزی یدالت مووری و باک به فعالالتیای تولالدی و خوداشههتیالی و فرصههتآفرینی برای فعالالتیای
سهودآور و پایدار هسهتند(نوری نالالنی  .)8 1384از تاله میسهسهاتی به در تأمالن منابع مالی خرد نقش تعالالن بنندهای در
بشهور داشهته اسهت بانک بشهاورزی و بانک مسهتن اسهت به ازهاان آناز در تأمالن منابع مالی و تواناندسهازی روسهتایالان
تتش برده است(سجادی .)1384 337
دهسههتان ابرنان با دارا بودن پتانسههاللیای باالی بشههاورزی و دامداری با برنامهریزی آمایشههی و ایجاد صههنایع مرتدط با
موههوالت زرایی و دامی و با سهرمایهگذاری بخش دولتی و حاایت از بخش خههوصهی میتواند ضهان نگیداشهت
تاعالت روستایی و افزایش درآمد روستایالان و افزایش بیرهوری نالروی بار در اقتهاد منطقه نالز نقش میای ایفا بند.
مسهتن یتی از شهاخههیای پراهاالت توسهعه در ابعاد مختلف اقتههادی معالشهتی و اتتاایی و فرهنگی اسهت مسهتن
مناسهب ضهان تأمالن نالازهای فردی و اتتاایی بای

بیدود بالفالت زندگی فردی و خانوادگی و اتتاایی میشهود و در

واقع مفیومی فراتر از سهرپناه را دارد در روسهتاها به یلت بیتوتیی به شهاخههیای بای و بالفی مسهتن و هاچنالن در
دسهتر

بودن زمالن برای سهاخت مسهتن مشهتتت موتود در این موضهوع باتر مورد توته قرارگرفته اسهت .ایتدارات

مسهتن در بشهور ما در چارچو

طرح ملی مقاومسهازی مسهابن روسهتایی طی برنامههای چیارم و پنجم توسهعه آناز

شهده و دندا میشهود بسهالاری از روسهتایالان در نقاط مختلف بشهور طی چند مرحله به از اترای طرح میگذرد توت
حاایت این طرح قرارگرفته و ایتدارات مسهتن را دریافت بردهاند بررسهی حاصهک از تأثالرگذارییای حاصهک از این طرح
در تندههای گوناگون میتواند به موفقالت بالشهتر طرح باک بند .آسهالبپذیری سهرپناه روسهتایی در برابر سهوان به یلت
بالفالت پایالن سههاخت وسههازها از میاترین یامک در دامن زدن به فقرروسههتایی اسههت به هرسههاله اندوخته وسههرمایهی
خانوارهای روستایی را هدر میدهد و یاملی برای تشدید میاترتهاست(حقشنا

و مشیدی موسی پور )515 1375

با تاام باسهتیها و نواقههی به در بخش مسهتن روسهتایی وتود دارد توته به مستن روستایی تابنون مورد نفلت قرار
گرفته و اختهها

ایتدار به طور خا

به این بخش بسهالار اندک بوده اسهت .ایتدارات در بخش مسهتن روسهتایی به

صههورت سههامان یافته در برنامه چیارم مطرح بوده به خاطر یدم تاایک بانتیا برای وامدهی به روسههتایالان یا ناتوانی
روسهتایالان در معرفی ضهامن و هاچنالن یواملی از این دسهت این طرحیا در حد مناسهب و مطلوبی اترا نایشهده اسهت.
روسههتایالان باتوته به شههرایط اقتهههادیشههان ابثراً در تأمالن این هزینه با مشههتتتی مواتهاند .لزوم سههرمایهگذاری و
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ایتداردهی به مسهتن روسهتایی از سهوی دولت با توته به ضهعف بنالهی اقتههادی روسهتایالان در سهاخت مسهتن مقاوم
الزامی به نظر میرسههد .تنگناهای مالی در روسههتاهای بشههوراتازهی سههاخت و سههاز مطابق با آیالن نامههای اترایی
سهاختاان مقاوم را نایدهد و بنابراین سهالاسهتیای مالی دولت در بخش مسهتن باید به این امر توته داشهته باشهد .در
بشهور ما سهالاسهتیای تأمالن زمالن برای خانهسهازی تأمالن مالی ایجاد تعاونی و مسهتن حاایتی میبایسهت از تاله تدابالر
نظام برنامهریزی برای مستندار شدن نالازمندان باشد(.شفایت .)1385 141
مشمولین طرح جهت استفاده از تسهیالت و ردمات طرح:
الف) متقاضهالانی به واحد مسهتونی آنیا در اترای طرحیای هادی روسهتایی و اصهتح معابر روسهتایی قرار
داشته و تاام یا بخش یادهای از بنای مستونی آنیا تخریب گردیده یا تخریب خواهد شد.
) متقاضهالانی به درخواسهت وام نوسهازی (مقاوم سهازی) واحد مسهتونی خود را داشهته و دارای سهند مالتالت مسهتونی
روستایی میباشند.
پ) متقاضالانی به واحد مستونی آنیا در روستاهایی به در مناطق سانوهخالز قرار گرفته است.
ت) متقاضهالانی به واحد مسهتونی آنیا به لواا اسهتقرار در بسهتر نامناسهب نظالر حریم مسهاللیا و رودخانهها شهالب تند
(رانش زمالن و  )...قرار گرفته و نالاز به تابجایی دارند.
ث) متقاضالانی به در روستاهای مستعد توسعه سابن میباشند.
ج) متقاضالانی به در روستاهای دارای تاذبه گردشگری سابن میباشند.
چ) متقاضالانی به واحد مستونی آنیا بمدوام یا نالرمقاوم بوده و تقاضای تخریب و نوسازی واحد خود را دارند.
ح) روسهتالالانی به بعلت نداشهتن واحد مسهتونی( زوج توان و  )...و یا پالالن بودن بالفالت واحد مسهتونیشهان قههد
دارند در زمالنی به مالک آن هستند نسدت به احداث بنای تدید اقدام ناایند.
خ) متقاضهالانی به در اترای طرحیای تفتالک و واگذاری زمالن روسهتایی بنالادمسهتنانقت اسهتمی و سهایر طرحیای
استان تاعالت روستایی مایلند نسدت به احداث واحد مستونی تدید اقدام اقدام ناایند.
د)مجاویه سهازان مسهتن (بالش از  4واحد مسهتونی) به شهرط تأیالد طرح پالشهنیادی تا  50واحد مسهتونی توسهط بنالاد
مستن انقت

استمی استان و تأیالد طرح پالشنیادی بالشتر از  50واحد مستونی توسط دفتر مستن روستایی مربز.
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اهداف تحقیق:
ارزیابی مالزان تأثالرایتدارات بیسازی در زمالنه توسعه و فقرزدایی و تواناندسازی روستاهای دهستان ابرنان

فرضیات:
 به نظر میرسههد ایتدارات بیسههازی در نواحی روسههتایی سههدب ایجاد اشههتیا و افزایش درآمد و تواناندی تاعالتگردیده است.
 به نظر میرسههد بالن ایتدارات بیسههازی و ایجاد فعالالتیای تندی و ماندگاری و تثدالت تاعالت در نواحی روسههتاییرابطهی معناداری وتود دارد.
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر روش توصههالفی-تولاللی بوده و برای انجام آن نخسههت مطالعات ابتشههافی به صههورت
بتهابخهانههای و بهازدیهد مقهدمهاتی و مطهالعهه مالهدانی بها اسهههتفهاده از ابزارههای توقالق انجهام گرفهت .تاعآوری اطتیهات منهابع
بتابخانهای و پرسهشهنامهای بوده اسهت .تامعهی آماری مورد مطالعه روسهتایالان دهسهتان ابرنان بودند .در این توقالق از
فرمو بوبران برای تعالالن حجم ناونه اسههتفاده بردیم .ازمجاوع  3284خانوار سههابن دهسههتان ابرنان  354مورد به
ینوان تامعه آماری اسهتفاده بننده از وام به از این تعداد  185مورد به ینوان حجم ناونه تعالالن و پرسهشهنامه مربوطه به
صهورت تههادفی در سهط روسهتاهای دهسهتان تتاالک و تیت بای بردن از روش مقالا سهازی اسهتفاده گردید .تولالک
یهافتهههها بها اسهههتفهاده ازروشهههیهای تشهههریوی و بای و بها تتالهه بر فنونی چون spssو ( Excelآزمونیهایtتهک ناونههای
رگرسالون چندمتیالره هادستگی اسپالرمن) انجام گرفته است.
معرفی منطقه:
دهسهتان ابرنان یتی از 9دهسهتان شهیرسهتان سهرا

به از سهات شهاا و شهاا شهر به دهسهتانیای اردالن آالن

برآنوش و رازلالق ازسهات شهر به دهسهتان شهربالان از سهات نر

به دهسهتان اسهدفروشهان و حومه و از سهات تنو

به رشهته بوه بزقوش(قاسهم دانی) و شهیرسهتان مالانه منتیی میشهود .این دهسهتان با مسهاحت تقریدی 396.4باللومترمربع
حدود  11.4درصد از مساحت شیرستان را شامک میشود .طدق آخرین اطتیات مربز آمارایران مودودهی مورد مطالعه
دارای 25نقطه روسهتایی بوده اسهت .براسها

سهرشهااری سها  1390بک تاعالت این دهسهتان بالغ بر 12237نفر در قالب

 3284خانوار بوده اسههت و از این تعداد  6193نفر مرد و  6046نفر زن بوده اسههت به به تفتالک روسههتاها درتدو
شااره ()1آمده است(.مربزآمارایران سرشااری یاومی نفو

ومستن سا )1390
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نقشه شااره ( )1موقعالت دهستان ابرنان در استان و شیرستان

(سایت

مربزآمارایران)

تدو

شااره(:)1تعدادتاعالت
وخانواردهستان ابرنان

به تفتالک
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تدو شاارهی( )1تعدادتاعالت و خانوار دهستان ابرنان به تفتالک روستادرسا 1390
تعدادروستاهای

تعدادخانوارهای استفاده

دارای طرح هادی

بننده ازوام مستن

وبیسازی

روستایی
6

ردیف

نام آبادی

تعدادتاعالت

تعدادخانوار

1

چرلو

289

71

-

2

تالجتلو

324

78

-

5

3

تیالزدان

517

154

اتراشده

32

191

59

-

2

5

دامنجان

1720

421

اتراشده

45

6

ابرنان

1006

321

اتراشده

68

7

احادآبادسفلی

363

97

-

6

8

احادآبادیلالا

17

6

-

−

9

آناقالز

490

127

-

5

10

بافتان

551

143

-

7

11

آنجه بند

161

30

-

2

12

دارا

1069

317

اتراشده

25

13

دامداران

985

259

اتراشده

32

14

قارقا

370

88

-

14

15

مردآباد(قریق)

39

9

-

1

16

قزلجه ابراد

86

26

-

10

17

قوشچی

851

217

-

27

18

گک آباد(منترآباد)

359

79

-

−

19

بیرمان

768

200

اتراشده

45

20

دولت آباد

316

93

-

4

21

قوشه گندد

479

118

-

6

22

بالستان

102

34

-

−

23

خاتون آباد

232

62

-

3

24

قارخون

192

53

-

2

4

موسن آباد(گاودوش
آباد)
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25

قزلگچی

770

222

-

7

تاع

25

12237

3284

6

354

ماخذ :بنالادمستن انقت

استمی شیرستان سرا

سا  1390سرشااری یاومی نفو

و مستن سا 1390
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نقشه شااره( )2مودودهی دهستان ابرنان و روستاهای واقع در آن مأخذ :مربز آمار ایران

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،65بهار 1399

13

درسهط دهسهتان ابرنان حدود  66درصهد روسهتایالان در بخش بشهاورزی حدود23درصهد در بخش صهنعت و سهاختاان
و حدود 11درصهد در بخش خدمات مشهیولند .در بخش بشهاورزی یادتاً به فعالالتیای زرایت پرورش دام و طالور
پرداخته میگردد به باتوته به موقعالت طدالعی هر روسهتا و تنس خاک به صهورت دیای و آبی به فعالالتیای بشهاورزی
پرداختهه میشهههود .در مالهان موههههوالت زرایی بها توتهه بهه دیای بودن انلهب مزارع زرایی گنهدم پهایالزه و در زمالنیهای
مزرویی آبی انلب موههوالت زرایی یونجه اسهپر

سهالبزمالنی و در مواردی هویو مشهاهده میشهود .پرورش دام و

طالور بالشهتر سهنتی و مودود به مههارک خانوار میشهود تز تعدادی در سهط دهسهتان به به صهورت پالشهرفته به فعالالت
میپردازنهد بهه از آن مالهان میتوان بهه 2مورد مرنهداری تخمگهذار  1مورد مرنهداری گوشهههتی و تعهداد  4مورد گهاوداری
گوشتی اشاره برد.
متغیرهای مستقل و وابسته
متیالرهای مستقک و وابسته توقالق یدارتند از:
ایتدارات بیسهازی با رویتردی به بیسهازی مسهابن نواحی روسهتایی متیالرهای وابسهته توقالق و آموزش حاایت دولتی
سههرمایهگذاری بیدود وضههعالت اشههتیا و درآمد نواحی روسههتایی تواناندی تاعالت ایجاد فعالالتیای تندی افزایش
سههط توهههالتت و فرهنگ یاومی و سههط رضههایت گالرندگان ایتدارات در نواحی روسههتایی و ماندگاری و تثدالت
تاعالت روستایی متیالرهای مستقک توقالق میباشند.
یافتههای تحقیق :به منظور بای بردن مد تجربی اسهتفاده شهده در روسهتاهای دهسهتان ابرنان از سهواالت مربوط به هر
فرضههاله با توته به نتایو طالف 5گزینهای پرسههشههنامهها(خاللی زیاد= 5زیاد= 4تاحدودی= 3بم= 2بسههالاربم= )1بوده
است به با استفاده از درصد فراوانی و ضریب هادستگی اسپالرمن انجام میشود.
آزمون فرضیه یک:
ایتدارات بیسازی نواحی روستایی بای

ایجاد اشتیا و افزایش درآمد و تواناندی تاعالت میگردد.

برای بررسهی این فرضهاله سهواالت مربوط به بخشهای سهرمایهگذاری دولتی و خههوصهی وام بشهاورزی هدفاندی
یارانهها و آموزش بر اسها
 3/6در نظر گرفته شد.

آزمون  tتک ناونهای مورد آزمون قرار گرفت و مالانگالن با توته به تدو شهااره  2یدد
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تدو شااره :2مالانگالن فرضاله یک
فرضاله یک

تعداد

مالانگالن

انوراک معالار

185

3/6378

0/082546

مأخذ :مواسدات نگارندگان
تدو شااره :3نتایو آزمونt
استاندارد آزمون= 3/6
t

df

معناداری( 2دامنه)

تفاوت مالانگالن

184

0/4464

0/011892

فرضاله یک
0/1998

فاصله اطاالنان تفاوت %95
باال

پایالن

0/17638

-0/15096

مأخذ :مواسدات نگارندگان

براین اسا

مقدار آماره  tیدد  0/1998درته آزادی ( )dfیدد 184معنی داری ( )sigبرابر 0/4464اختتک مالانگالن

ناونه ( 0/011892 )Mean Differenceو فاصههله اطاالنان  95درصههدی آن بالن -0/15096و 0/17638میباشههد .بر
اسا

این دو مقدار میتوان فاصله اطاالنان برای "مالانگالن تامعه" به این صورت نوشت:

3/77638

≥ -µ ≥ 6378/3 → 17638/0≥ 6/3- µ ≥15096/0

در آزمون فرضههاله هرگاه سههط معنیداری بالشههتر از  5درصههد باشههد  H0پذیرفته میشههود و درصههورت پایالن بودن
معنیداری از این مقدار  H0رد میشهود .هاانطور به در باال اشهاره شهد سهط معنیداری در اینجا برابر  0/4464بوده و
بزرگتر از  5درصهد اسهت در نتالجه  H1رد شهده و فرضهاله ما مدنی بر تأثالرایتدارات بیسهازی در ایجاد اشهتیا و تواناندی
تاعالت در سط خطای  5درصد پذیرفته میشود.
هاچنالن میتوان نتالجه بدست آمده را در هریک از ابعاد این فرضاله به صورت تزلیتر به شرح تدو زیر نشان داد:
تدو شااره  :4نتایو آزمون  tبرای ابعاد مختلف فرضاله
فرضاله یک

استاندارد آزمون= 3/6
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t

df

معناداری(2دامنه)

تفاوت مالانگالن

فاصله اطاالنان تفاوت %9
باال

پایالن

ایتدارات بیسازی

0/456

184

0/649

0/03784

0/2017

-0/1260

وام

-3/575

184

0/000

-0/31351

-0/1405

-0/4865

تواناندی

0/000

184

1/000

0/00000

0/1609

-0/1609

هدفاندی یارانهها

0/550

184

0/583

0/04324

0/1984

-0/1119

آموزش

3/568

184

0/000

0/29189

0/4533

0/1305

مأخذ :مواسدات نگارندگان
بر اسها

نتایو به دسهت آمده معلوم می گردد به تامعه آماری مورد بررسهی از فعالالتهای دولتی در زمالنه حاایت از

این بخش رضهایت چندانی ندارند و الدته نارضهایتی آنیا بالشهتر در زمالنه تسهیالتت مالی و بوروبراسهی اداری و بانتی
میباشهد به این هم به خاطر یدم تاایک بانکها برای وامدهی به روسهتایالان یا ناتوانی روسهتایالان در معرفی ضهامن و
تیاله وثالقه و هاچنالن یواملی از این دسهت این طرحیا درحد مناسهب و مطلوبی اترا نشهده اسهت و بالشهتر به ویژگی
بیداشهتی و فالزیتی آن توته شهده اسهت .با بررسهیهایی به در این زمالنه در طی برنامه چیارم نالز صهورت گرفته ابثر
دستگاهههههای اترایهههی بهههه مودودیت منابهههع ایتداری به ینوان میاترین یامک اشهههاره برده و اذیهههان میناایند به
ایتدارات ابتنی و تخهالا یافته فاصله زیادی با ایتدار مورد نالاز دارند.
تنیا زمالنهای به تامعه مورد بررسهی از آن رضهایت نسهدی دارند بو

آموزش اسهت و معتقدند به دولت در این زمالنه

موفقتر یاهک برده بهه طوری بهه در موهدوده مورد مطهالعهه بهاایجهادهنرسهههتهانیهای فنی وحرفهه ای وطرح هجرت بسهههالو
دربهاالبردن فرهنهگ بهارآفرینی خوداشهههتیهالی موثر بوده اسهههت ولی مشهههتهک یهدم تاهایهک بخش خههههوصهههی تیهت
سهرمایه گذاری اسهت به به این بو

در فههک پنجم (اقتههاد) قانون برنامه پنجم نالز رسهالدگی شهده و تای امالد اسهت به

بهار دسهههتگهاهههای اترایی در این زمالنهه مفالهد بوده بهاشهههد و برنهامههههای ایجهاد اشهههتیها برای توانهان بالتهار و بهارآفرینی
تاحدودی به اترا درآید.
هاچنالن روسهتایالان به بمباری دهالاریها نالز اشهاره ناودهاند در حالی به مطابق برنامه توسهعه چیارم دهالارییا بایسهتی
به ینوان بازوی مدیریتی و اترایی در روسهتاها و باک به انتقا وظایف دسهتگاههای اترایی مرتدط با توسهعه روسهتا
تقویت گردد ولی مشاهده میشود به با وتود اتاام برنامه هنوز در این زمالنه توفالق چندانی حاصک نشده است.
آزمون فرضیه دو:

16

نقش اعتبارات بهسازی مساکن روستایی درتوسعه روستاها

بالن ایتدهارات بیسهههازی و ایجهاد فعهالالتیهای تندی و ماندگاری و تثدالهت تاعالهت در نواحی روسهههتهایی رابطههی معنهاداری
وتود دارد.
ضریب هادستگی اسپالرمن برای مقالاسیای تههرتالدی بیتههرین آزمههون بههرای بدست آوردن رابطه یهها تفاوت میباشد لذا
برای این فرضالهههه بالن گویهههههای مربوط بهههه بخش فعالالتیای بشاورزی وسرمایهگذاری دراین بخش باالرفتن مالزان
توههالتت امتانات زیرسهاختی و زیربنایی و مسهالرهای ارتداطی به در قسهات توصهالفی پرسهشهنامه تنظالم شهههههده بود
آزمهون هادستگی اسپالرمن گرفته میشود و نتایو آن به شرح تدو  5میباشد.
تدو شااره :5نتایو آزمون اسپالرمن فرضاله دو
تعداد
فرضاله دوم

185

ضریب هادستگی
0/203

رابطه معناداری
0/01

مأخذ :مواسدات نگارندگان
آزمهههون اسپالرمن ضهههریب هادستگهههی بالن ایتدارات بیسازی و ایجاد فعالالتیای تندی و ماندگاری تاعالت را 0/203
بدست آورد بهه نشانهگر ارتداط مثدت بالن این دو یامک میباشد.
سط معنههیداری نالز 0/01و با درتهای از اطاالنان  95درصد است .در نتالجههه  1Hایههن فههرضاله مدنی بر ارتداط بالن
ایتدارات بیسازی و فعالالتیای تندی و هاچنالن ماندگاری تاعالت به اثدات میرسد بهههه یدهههارت دیگهههر ههههر چهههه
ایتدارات بیسهازی با نظارت درسهت و با توته به تاامی ابعاد(اقتههادی اتتاایی فرهنگی و بالددی-فالزیتی) نگریسهته
و اترا شود در نتالجه بای

رونق بالشتر درآمد و بسب و بار و هاچنالن تثدالت تاعالت خواهد شد.

هر چند اترای طرح راههای روسهتایی و بیدود مسهالرهای ارتداطی بالن روسهتاها و شهیر تا حد قابک متحظهای مشهتک را
رفع ناوده اسهت و الدته میاترین تندهای به این اقدامات میتواند داشهته باشهد تاایک به ماندگاری در روسهتاسهت چرا به
دسههترسههی مطلو

در برخی موارد لزوم میاترت به شههیر را بم میبند به خود زمالنهسههاز ایجاد بسههتر فعالالتهای

بشاورزی و نالربشاورزی در روستا بوده به توسعهی پایدار نتالجه نیایی آن است.
به منظور مقایسههه مالزان تأثالر هر یک از یوامک (سههرمایهگذاری وام هدفاندی یارانهها فعالالت بخش خهههوصههی
آموزش توههالتت و ارتداطات و )...بر روی ایتدارات بیسهازی به در قسهات پرسهشهنامه آمده از آزمون فریدمن اسهتفاده
شهده اسهت .این آزمون بالان میبند به در مجاوع آیا از نظر پاسه دهندگان هاه یامکها درته اهاالت یتسهانی دارند
در این توقالق مقدار آماره آزمون فریدمن  583/244با سههط معناداری بوچتتر از حد الزم ( )0/05میباشههد .بنابراین
نتالجه گرفته میشود به تامعه مورد بررسی این یوامک را با درتات متفاوت در ایتدارات بیسازیمیثر میدانند.
تدو شااره  :6نتایو آزمون فریدمن
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N

Chisquare

Df

Asymp-sig

185

583/244

4

0/000

مأخذ :مواسدات نگارندگان

تیت سههنجش مالزان تأثالر ابعاد مختلف در پرداختن به فعالالتهای بشههاورزی از رگرسههالون چندمتیالره اسههتفاده شههده
اسههت .نتایو حاصههک نشههان میدهد به از نظر تامعه مورد مطالعه موورهای ارتداطی بالشههترین تأثالر را در پرداختن به
فعالالتهای نالربشهاورزی دارد و دسهترسهی نامناسهب به ترابری و تاده و مرابز شهیری را یامک تعالالن بننده وضهعالت
صنایع روستایی میدانند (تدو )7

تدو شااره  :7نتایو رگرسالون چند متیالره
ابعاد وارد شده به

ضرایب

ضرایب رگرسالونی

خطای

مقدار

سط معنی

مد

رگرسالونی()B

استاندارد ()β

استاندارد

T

داری

ضریب ثابت

5/562

0/668

8/329

0/000

سرمایه گذاری

0/158

0/167

0/063

2/501

0/013

توهالتت

0/035

0/032

0/073

0/479

0/632

هدفاندی یارانه ها

0/034

0/032

0/070

0/480

0/632

وام

-0/004

-0/004

0/064

-0/057

0/954

ماندگاری تاعالت

-0/033

-0/034

0/065

-0/512

0/609

ایجادفعالالتیای تندی

-0/222

-0/240

0/064

-3/448

0/001

آموزش

-0/361

-0/355

0/067

-5/367

0/000

مأخذ :مواسدات نگارندگان
در ستون  Bمقدار ثابت اراله شده به از روی آن معادله رگرسالون بدین صورت نوشته می شود:
5/562 + 0/0-158/0-222/361

=y
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سهتونهای بعد سهتون بتا ( )βاسهت به بتا نشهان دهنده رابطه بالن متیالر وابسهته و متیالر مسهتقک اسهت و اینته هر چه
قهدرمطلق آن بزرگتر بهاشهههد رابطهه قویتر بالن این دو متیالر را نشهههان میدههد .از این رو سهههرمهایههگهذاری ()β=0/167
توهالتت( )β=0/035و هدفاندی یارانهها( )β=0/034به ترتالب بالشترین اثر خالا را دارند.
سهتونهای بعد هم شهامک خطای اسهتاندارد آماره  tو سهط معنیداری ( )sigاسهت به این سط معنیداری تیت آزمون
فهههرض تسهههاوی هر یک از ضرایب ستون  Bبا یدد صفر ارالهههه شهههده است .از آن تایی به در این مواسده سط
معنیداری در مواردی بوچتتر از  5درصهد اسهت بنابراین فرض تسهاوی ضهرایب رگرسهالون و مقدار ثابت با مقدار صهفر
رد میشهود و نالازی به خارج بردن آنیا از معادله رگرسهالون نایباشهد .به یدارت دیگر این  3متیالر مسهتقک و مقدار ثابت
بر متیالر وابسته (ایتدارات بیسازی) تأثالر گذارند.
نتیجهگیری:
بر اسها

یافتههای توقالق ایتدارات بیسهازی اترا شهده در سهط دهسهتان موتب رضهایت خاطر بوده به تز در برخی

موارد گالرندگان تسهیالتت از سهوبسهالددهی دولت و بوربراسهی اخذ وام گلهمند می باشهند .هرچند رویترد وامهای زود
بازده به تازگی نویدی میدهد اما مدلغ ناچالز وام و بوروبراسههی اداری و یدم نظارت بر مراحههک هزینه مشتتت این
رویترد خههواهد بود .الدته گروه مورد بررسی سرمایهگذاری توسط بخش خهوصی را نالز بسالار بارآمد ینوان ناودهاند
و حتی حاایت دولتی نالز از این مورد مناسب بوده است.
از آنجایی به سهواد به ینوان میاترین یامک در هر موضهویی ینوان میشهود و مالزان یتقهمندی به اشهتیا با توههالتت
رابطه دارد بنابراین الزم اسهت برای تنوع اقتههاد روسهتایی و ایجاد فرصهتهای شهیلی تدید سهط سهواد منطقه نالز
تقویت شود و در این زمالنه دورههای سوادآموزی و دورههای آموزشی مههربوط به شیههک میتواند راهگشا باشد .در این
زمالنه رسانههای گروهی و سازمانهای دولتی میثرترین راه خواهند بود.
مشهتک یاده دیگر وضهعالت نامناسهب اترای طرحیای بیسهازی اسهت به تز به ابعاد بالددی و فالزیتی و بیداشهتی توته
نایشود و باید به دیگر تندههای طرح نالز توته بافی معطوک گردد برای توسعهی پایدار روستایی نالاز توته به تاامی
ابعاد طرح اسههت به باید مورد توته قرارگالرد .وضههعالت مناسههب موورهای ارتداطی و هاچنالن فاصههلهی آبادی از
شهیرمیتواند به ینوان یک مزیت به حسها

آید ولی در بعضهی موارد مشهاهده شهده اسهت به واحدهای شهیلی بشهاورزی

و نالرزرایی در روسهتاهای نزدیک به شهیر تجاع دارند .به این دلاللی بر یدم توزیع مناسهب امتانات در منطقه میباشهد.
لذا برنامه فضهایی و آمایشهی و باسهتن از نابرابریهای متانی– فضهایی و ارالهی خدمات بطور یادالنه هاراه با بیسهازی
راههای ارتداطی مهههیتواند در یهههدم میهههاترت روستایالهههان نقش میای ایفا بند در این خهو
روستایی منطقه مطالعات یلای از ضروریات میباشد.

بهههرای برنامهریزی
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براسهها

آزمون فریدمن  7یامک اشهههههههاره شههده تفاوت معنیداری از نظر تأثالرگذاری بر ایتدارات بیسههازی دارند و

طدقهبندی آنیا در ابعاد مختلف و تولالک رگرسههالون چند متیالره نشههان داد به سههرمایهگذاری توهههالتت و هدفاندی
یارانهها بالشترین تأثالر را دارند.
پیشنهادات
با توته به نتایو آزمون فرضههالات و مطالعات مالدانی انجام گرفته مدتنی بر حجم ناونه و با تسههری آن به بک تامعهی
آماری این توقالق پالشنیادات زیر اراله میشود:
 )1از آنجایی به اشهتیا نالب مردم روسهتاهای دهسهتان ابرنان بشهاورزی و دامداری اسهت با باهش اسهتفاده نالروی
انسهانی در مزارع و آزاد شهدن نالروی فعا این بخش و نالز وسهالع بودن زمالنهای بخش ایجاد مشهانلی به مواد اولالهی
آنیا از بشهاورزی و دامداری تأمالن میشهود مانند بارخانجات وابسهته به مواد اولالهی بشهاورزی و لدنالات پاسهتوریزه و ...
ضروری مینااید.
 )2ایجادنیادهای مالی با مشاربت اهالی روستا و بیرهگالری ازهاتاری پست بانتیا.
 )3توو تامعهی روستایی به باک آموزش و اشتیا در بنار اترای طرح.
 )4ایطای وامهای زود بازده و افزایش مقدار آن با بوروبراسی باتر و ایتدارات بالشتر.
 )5حاایت از بخش خهوصی با ایاا معافالتهای مالالاتی و مشو های مالی.
 )6برنامهریزی اصولی تیت ایجاد مشانک فهلهههی برای ایام بالتهههاری بشاورزان بهههه فعالالتهای بشاورزی صورت
نایگالرد.
 )7تقویت و ارتقاء سهواد و توههالتت در منطقه (هرچه توههالتت باال باشهد انتخا

شهیک با آگاهی بالشهتری صهورت

میگالرد و یتقهمندی به شیک را افزایش میدهد).
 )8برنامهریزی مناسب برای ایجاد شربتیای تعاونی مانندتعاونی فرش دستداک.
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