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  : ييروستا يهاسکونتگاه يداريبر ناپا مؤثر يعوامل اقتصاد

  شهرستان دماوند يروستاها يمطالعة مورد

  ∗∗∗∗يد جعفريحم، و يجهان يمهد، فهيد لطيناه
  ٢٥/١١/١٣٩٤: تاريخ پذيرش  ٢٧/٨/١٣٩٤: تاريخ دريافت

 دهيچک

 يبه علل مختلف و از جمله عوامل اقتصـاد  کشور ييروستا مناطق از ياريبس ،م قرن گذشتهين يط
 يبـه نفـع منـاطق شـهر     ييت روسـتا يـ معو جاند گرفته قرار يتيه جمعيتخل و يداريناپا در معرض

، بـا انتخـاب هشـت    حاضر پژوهش در .است افتهي شيافزا از سکنه يخال يروستاهاعدادو ت کاهش
بـر   يعوامـل اقتصـاد   تـأثير  ،تصـادفي  -ايبـه روش طبقـه   روستاي شهرستان دماونـد  ٨١روستا از 

سـاکن   هـای کل خانوارشامل پژوهش  يجامعه آمار. بررسی شد ييروستا يها سکونتگاه يداريناپا
 بـرای خـانوار   ٢٦٧تعداد  ،انيکه از آن م) N=٨٧٥(بود  ١٣٩٠سالمبناي سرشماري  برروستاها اين 
بود کـه   يليتحل -يفيو روش انجام آن توص ينوع پژوهش کاربرد. انتخاب شدندل پرسشنامه يتکم
ـ تجز يبـرا . انجام شد يدانيم -يشيمايصورت پ به   tيآمـار  يهـا  از آزمـون  ل اطالعـات يـ ه و تحلي

 ياقتصاد عوامل کهداد  نشان جينتا. ون استفاده شديرسون و رگرسيپ يب همبستگي، ضريانمونه تک

                                                           
؛ نيـرا ، امشـهد  ی،دانشـگاه آزاد اسـالم  واحـد مشـهد،   ، ييروستا يزيربرنامه ،ايگروه جغراف يدکتر يب، دانشجويترتبه∗

، مشـــهد ، يدانشـــگاه آزاد اســـالم  ا، واحـــد مشـــهد،   يـــ ار گـــروه جغراف ياســـتاد مســـئول و   يســـنده نـــو
   .نايرا، مشهد ،ي، دانشگاه آزاد اسالمواحد مشهد ،ايار گروه جغرافي؛ و استاد)jahanimehdi84@gmail.com(اناير
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ـ بـر ناپا  يو خصوصـ  يدولتـ  يگـذار هيعـدم سـرما   و درآمـد  ،اشتغالچون کمبود امکانات،   يداري
 رو، از ايـن . اسـت  ساخته رو هروب جدي هايچالش را با توسعه يندافربوده و  مؤثرمنطقه  يروستاها
  .نجامديب ييروستا يها سکونتگاه يداريتواند به پايروستاها م ياقتصاد سازیتوانمند

  . )شهرستان(دماوند ، ييروستا يها ، سکونتگاهيداري، ناپايعوامل اقتصاد: ها کليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه 

و  يفضـل  يرحمـان (است  يبعيک عرصه طيانسان در  يات اجتماعين شکل از حياولروستا 
 ،يديسع( ييفضا –يت مکانيا واقعي ييايت جغرافينيک عيو به عنوان ) ۱۰۳: ۱۳۸۷ شان،يپر

گرفتـه   قـرار  يدر معرض تحـول و دگرگـون   ،طول زمان ، دريا دهيهمانند هر پد) ۲۱: ۱۳۷۷
آغـاز شـد    ين تحول از زمانيادر ايران، ). ۸۶: ۱۳۹۱و همکاران،  ين افتخاريالد رکن(است 

 يجهـان  يجـو ن قرن گذشته به اقتصاد توانمنـد و سـلطه  يواپس يهاکشور در دههکه اقتصاد 
ـ ن ييو جامعه روستا يوند خورد و بخش کشاورزيپ بـا اوضـاع و    يز در انطبـاق و همسـاز  ي

و  يع شهريد در صنايجد يهايگذارهيبا سرما. قرار گرفت ير دگرگونيد در مسياحوال جد
آغـاز شـد و    ينيدوره زوال در روستانشـ  ،ييروسـتا  ياقتصـاد  يهـا تيـ عدم توجه بـه فعال 

ج بـا کـاهش   يتدر ، بهشهرت داشتند يو صادرات يع تجاريبه کشت وس يکه زمان ييروستاها
شمار ش يفعال، افزا يروين کاهش، )۲: ۱۳۸۱ ،و ابراهيمی يزدي يپاپل( ياقتصاد يهاتيفعال

: ۱۳۸۳، يو عباسـ  يعمـاد ( ييربنايامکانات زکمبود و ست، يز طيب محيسالخوردگان، تخر
اشـتغال در   يهـا نبـود فرصـت   و ن بـودن درآمـد،  ييد، پايرکود تول اشتغال،کمبود فقر، ، )۴۰

بـه   يدسترسـ  ينـابرابر  ب منـابع آب و خـاک و  ي، تخر)۱: ۱۳۸۲ ،يمهدو( يبخش کشاورز
و بـه   يشهر -روستا يهارو شده و مهاجرت هروب) ۱۰: ۱۳۸۸، يديسع(مختلف  يهافرصت
 شـد روسـتاها  در  يداريـ د ناپايتشـد سـبب   ،جـه يروسـتاها آغـاز و در نت   يتيه جمعيتخل ،تبع آن

 ،م قـرن گذشـته  ين يدر حال توسعه ط يبه عنوان کشور ،رانيدر ا ).۴۰: ۱۳۸۳ ،يعباس و يعماد(
و  ۵/۶۸از  ،بيـ ترت ت کشـور معکـوس شـده و بـه    ياز کل جمع يو شهر ييت روستايسهم جمع
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 يبه نفـع منـاطق شـهر    ۱۳۹۰درصد در سال  ۴/۷۱و  ۵/۲۸به حدود  ۱۳۳۵درصد در سال  ۵/۳۱
ـ ). ۱۳۹۰ران، يمرکز آمار ا(افته است ير ييتغ  ۶۸۱۲۲سـکنه از   يدارا يهـا  يتعـداد آبـاد   ،نيهمچن
 ۱۳۹۰در سـال   يآبـاد  ۶۱۷۴۸بـه   ،و سپس ۱۳۸۵در سال  يآباد ۶۳۱۲۵به  ۱۳۷۵در سال  يآباد

در  ييروسـتا  يزيـ ر م قرن از برنامـه يش از نيب هرچند،).  ۵: ۱۳۹۰ ران،يمرکز آمار ا(رسيده است 
دار يـ در تعـارض بـا توسـعه پا    ييروسـتا  يحـاکم در نـواح  ط ياما مجموعه شـرا گذرد،  يران ميا

 ،مورد مطالعـه  منطقه در ).۱۰: ۱۳۸۸، يديسع( استو اهداف آن در سطح کالن کشور  ييروستا
ـ  ييهـا  يداريـ ت از کل کشور، بـا ناپا ي، به تبعييروستا يها سکونتگاه بـوده و ماننـد   رو  هروب

 يآن طـ  ييت روسـتا يو جمعرا تجربه کرده  يادشدهط يکشور شرا يياز نقاط روستا ياريبس
ـ افتـه اسـت و از کـل جمع   ي کاهش درصد ٢٧درصد به  ٩٢، از ١٣٩٠تا  ١٣٣٥ يها سال ت ي

. نفر بـرآورد شـده اسـت    ٣٢٨٥٦آن  ييت نقاط روستاي، جمعبودهنفر  ١٢١٦٨٩شهرستان که 
 ۸۱وسـتا بـه   ر ۱۸۱از سـکنه شـده و تعـداد آن از     يخال يياز نقاط روستا ياريبس ،نيهمچن

صد تا پانصـد  ن يروستا ب ۲۱ صد نفر،ر يروستا ز ۴۲ ن تعداد،ياز ا. افته استيروستا کاهش 
نفـر   دو هـزار ک به يست که نزدپانصد تا هزار نفر، و فقط هفت روستان يروستا ب نفر، يازده

 منطقـه مـورد مطالعـه    يبـرا  ۱۳۹۳در سال  يکشاورز يريکه آمارگ يدر حال ،ت دارنديجمع
ـ  اسـت  ۱۳۹۳تـا   ۱۳۹۰ يگر کاهش روستاها در فاصله زمـان انيب  يرود کـه طـ  يم آن مـ يو ب

دماونـد،   يفرمانـدار (از سکنه افزوده شود  يخال ينده همچنان بر تعداد روستاهايآ يها سال
ش يت روستاها به عنوان محور توسعه و روند رو بـه افـزا  يبا توجه به اهم رو، از اين). ۱۳۹۳
ن يژه در خصوص علل ايشهرستان دماوند، مطالعه و يروزافزون روستاهاه يو تخل يداريناپا
شده در داخل و خارج از کشور نشـان   ج مطالعات انجامينتا ،يياز سو. است يالزام يداريناپا
وجـود   ييروستا يداريد ناپايا تشديدر بروز و تأثيرگذار عوامل  ه ازگسترد یفيدهد که طيم

 ياقتصـاد  روستاها مشـکالت  يداريو اثرگذار بر ناپا عمده مسائل از يکيان، ين ميا در. ددار
کمبود درآمد، د، يدر تول يهمچون نابرابريمسائل). ۹۱: ۱۳۹۳ همکاران، و يلفمجان(هاست آن
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 يکمبـود منـابع مـال   ، )Terry et al., 2006( ييو روسـتا ين نقـاط شـهر  يض و شکاف بيتبع
و  يکشاورز يها در بخش يو خصوص يدولت يگذارهي، کمبود سرما)Liu, 2008(روستاييان 

و  زاده ميابـراه ( و خـدمات  کنواخـت امکانـات  يع يـ عدم توز، )Peter et al., 2004( صنعت
ط کـار  ينامسـاعد بـودن شـرا   ، )١٣٨٩ ،يو قاسم يروزآباديف( فقروسعت  ،)۱۳۹۰ ،پور سيرئ
ـ از امکانات اول يضعف در برخوردار و ،)۱۳۶۶، يعباد( ، و همکـاران  يديشـه ( يه زنـدگ ي

ـ تواند باعـث ناپا  يم )١٣٨٨ ، کـاهش  ييروسـتا  يهـا افـزون مهـاجرت  ، گسـترش روز يداري
ـ ا بـر ). ١٣٩١ران، همکا و يرضوان( روستاها شود يتيه جمعيت و تخليجمع ن اسـاس و در  ي
ـ آ« :طرح استمنطقه مورد مطالعه قابل  يال براؤدو س ،نيشيج مطالعات پينتا يراستا ـ ي ن يا ب
ن يتـر  کـه از مهـم   يگـذار هياشـتغال، درآمـد، امکانـات و عـدم سـرما      هـاي  فرصـت  کمبود

شهرسـتان دماونـد رابطـه     ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداريبا ناپا ،ندا ياقتصاد يها شاخص
 يهـا ک از شـاخص يکـدام  ،يگـذار تأثيردر صـورت  «و  »گذار وجـود دارد؟ تأثيردار و  معنی
شهرسـتان دماونـد    ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداريـ ن اثر را بر ناپايشتريب شدهياد ياقتصاد
 .»؟دارد

  ق يتحق ينظر يمبان

 ياسـ يو س يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  ،يگونـاگون اقتصـاد   يهـا  از عرصه ييگاه روستاهر سکونت
 ييگاه در روند توسـعه و تکامـل سـازمان فضـا     هرو ) ۱۹ :۱۳۸۹ ،يديسع( شود يل ميتشک

کـه   ،ديآ يوجود م هب يمان نابسامانزن سايعملکرد ادر نظام شود، جاد يا يا ها وقفه گاهسکونت
دار يـ توسـعه پا  ،امـروزه ). ۷۹: ۱۳۷۹ ،يمهـدو (شـود   يمـ  ت آنيوضـع  يداريـ منجر بـه ناپا 

امـا  . )۲ :۱۳۹۱، يشـوق ( شود يمحسوب م ييو توسعه روستا يزير ن در برنامهينو يکرديرو
اسـت   ييروسـتا  يهـا عرصـه  بـه  مربـوط  توسعه يهاچالش از ياديز سهم ،حاضر حال در
 يهـا يي، نارسـا يطـ يمحامـل  وو عوامل گوناگون همچـون ع  )۶۴: ۱۳۹۲ ،يرستم و يتوکل(

ـ بر ا يسازمان –يو مسائل نهاد ي، اقتصادياجتماع ـ مؤثر يداريـ ن ناپاي : ۱۳۸۹ ،يديسـع (د ن
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در قالـب يـک    يعامـل اقتصـاد   ،انين ميدر ا. ) Guangqing and Stephen, 2011: 2؛۱۴۱
ک جامعـه  ي يا افول و نابوديو  يان رشد، تعاليب يبرا يانسان يايمهم در حوزه جغراف عامل

ن، از يسـرزم  ياقتصـاد  يماير سييشده در تغ از ابعاد مطرح يکي نيز و) ۵۵: ۱۳۷۳ ،يفشارک(
نـزد   وبـوده   مـؤثر  ييروسـتا  يهـا  و افول سکونتگاه يدارياست که در ناپا ين عوامليتر مهم

هـدف از  ). ۲۹: ۱۳۹۰، و همکـاران  يداييص( ستروستاترک  يبرا يقو يازهيانگ روستاييان
 ،توسعه اقتصـادي اسـت كـه طـي آن    رشد و براي  ي مناسبيايجاد فضا اقتصادي ان عامليب

زنـدگي و  سـطح   ،يابد و به تبـع آن  نياز افزايش مي عرضه كاال و خدمات مورد و نيز کارآيی
هـاي روسـتايي    عرصـه  در توسعه پايدار اقتصادي هاي و زمينه كند رفاه عمومي ترقي پيدا مي

د و اشـتغال  يدر گرو تول يرشد اقتصاد .)١٣٧: ١٣٩٣ و همکاران، زاده منشي ( دشو فراهم مي
اسـت کـه    يفشـار  يهـا  در روسـتاها، اهـرم   يشـغل  يها بود کار و فرصتشود و ن يم يمعن

 ،يياز سو .)Crow, 2010: 18( کند يق ميترک روستا تشو يجوانان را برا ويژه هو ب ييروستا
 يازهـا يکـه ن  ،)۷۲: ۱۳۸۶ ،يوسـف ي(اسـت   اسـتوار  يبر بخش کشاورز ًعمدتا اقتصاد روستا

 يديتول يها تيو فعال ياما کشاورز. )۱۶۹ :۱۳۸۲، يمهدو(د کنين ميان را تأمييروستا يماد
 ييروسـتا  ينـواح  در نـده يآ و حـال  يهـا  چالش نيتر بزرگ از يکيبه  ،امروزه ،آنمرتبط با 

در  کمبـود اشـتغال   رو، از ايـن ). ۳۴: ۱۳۸۴ ،يلنگـرود  يعـ يو مط يمـراد (ل شده اسـت  يتبد
ـ انتقال جمع يها ن محرکيتر ف مهميدر رد ،يکشاورزبخش گـر  يد زا .اسـت  ييروسـتا ت ي

هـا و  ع عادالنـه فرصـت  يـ ش درآمد سرانه، توزيتوان به افزا يم يتوسعه اقتصاد يهاشاخص
در صورت عدم تحقـق   اشاره کرد که يکاريرفع فقر و ب و ،يد به زندگيش اميامکانات، افزا

ـ ناپا ،آنهـا  ـ ا). Sezrs, 1979: 10( دکـر خواهـد   يينمـا خود يداري  ينـواح  مشـکالت در ن ي
ده و گذار بـو تأثير ييت فعال روستايجمع ويژه بهافراد و  يتمام سراسر جهان، روی ييروستا

 اسـت جريـان  ، روند تـرک روسـتاها همچنـان در    ييتمرکززدا يهااستيس يبا وجود اجرا

)Lynch, 2005: 37.( کبودوند و همکاران ارتباط،ن يا در )يـي گانه و واالي ي، محمد)۱۳۹۳ 
د، يـ رکـود تول  دند کهيجه رسين نتيددر مطالعات خود ب) ۱۳۹۲( يو بوستان ياذان و ،)۱۳۹۳(



  ...، ناهيد لطيفه، مهدی جهانی                                      ١ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٤٦

  

اشـتغال در بخـش    يهـا  فرصـت  نبـود  ن بـودن و کمبـود درآمـد،   يينبود امکانات اشتغال، پا
 مـؤثر  ين عوامل اقتصـاد يتر از مهم يرفاه و يخدمات ،يامکانات آموزش فقدانو  ،يکشاورز
از  ياريه بسـ يـ و تخل روسـتاييان نـده  يست که منجـر بـه مهـاجرت فزا   روستاها يداريبر ناپا

گوناگون معتقد است که عوامل  )١٣٨٧( رنجبر ،نيهمچن. شده است ييروستا يها سکونتگاه
ه در شـهرها و اتکـا بـه    يبـه روسـتاها در مقابـل تمرکـز امکانـات و سـرما       يتوجه چون کم
 يتـ يه جمعيـ ند تخلياز روستاها در فرا شماری چشمگيرباعث شده هر ساله  ينفت يهادرآمد

ــه  ــرار گرفت ــجمع ،ق ــت  ي ــود را از دس ــدت خ ــاکواکس  . دهن ــت و کاتون کارکاجيکوواس
)Karcagikovast and Katonakoacs, 2012( تـاکر  يسـايد و لنيو ک )Keenleyside and 

Tucker, 2010( ــکــاهش جمع يعلــل اصــل ــا يدر کشــورها ييت روســتاي را  در  يياروپ
 يطـ يمح سـت يو مسـائل ز  يکارياز جمله کمبود در آمد و ب ياقتصاد يمشکالت و فشارها
 يملـ  يهـا راهبردعنـوان   زيـر  ييتوسعه روستا يمل يها دانسته و برنامه يهمچون خشکسال

ـ از ا يريجلوگ راستایه اروپا در ياتحاد يکشورها يبرارا دار يتوسعه پا شـنهاد  يپ ن مسـئله ي
در  )Lopez and Pastor, 2015( پاستورو  زو لوپ) Holez, 2006( هولز يهايبررس. کننديم

و فعـال   کارکشـته  يرويـ آن اسـت کـه ن   از يا حاکياسپان يفالت شمال يروستاها يداريناپا
 يهـا  بـه فرصـت   يابيدسـت  يروسـتا بـرا   دربه علت کمبود شغل و درامـد   يبخش کشاورز

 کـرده، خـود را تـرک    يروستا ،در شهرها يو صنعت يخدمات يها استخدام در بخش ويشغل
ـ پ پـذيری از تأثير بـا  يين علت، مناطق روستايهمشوند و به  يشهرها م يراه کـاهش   و يري
در پـژوهش   )Bilsborrow, 1996( بـارو زليب. رو شده اسـت  هروب يداريبا ناپا ،ت فعاليجمع

 يهـا  تفـاوت  ،بهتـر و پـس از آن   يرد که کسب زنـدگ يگ يجه مينت ،نيچ يخود در روستاها
. کننـد يمـ  يرويـ پ ين عوامل ترک روستاست که از مدل اقتصـاد ياز بارزتر يدرآمد -يشغل

 يدهد که عامل اقتصـاد  ينشان م ييروستا يها سکونتگاه يدارينه ناپايدر زم پيشينمطالعات 
عامـل و وسـعت   با مشخص شـدن   رو، از اين. داشته است مؤثر یروستاها نقش يداريدر ناپا

ـ   يمـ  ،)۱۳۹۰شـوماخر،  (ر توسـعه  يو مضرات آن در مس يداريناپا در  يزيـ ر برنامـه  هتـوان ب
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بـا   ايـن راسـتا  حرکـت در   ،ين شـناخت يو بدون چن پرداخت ييدار روستايتوسعه پا راستای
  . دشخواهد  رو روبه يدشوار

  پژوهش  يشناس روش

وه يو از نظـر شـ   يلـ يتحل -يفي، از نظـر روش توصـ  يپژوهش حاضر از نظر هدف کـاربرد 
از ياطالعات مورد ن يگردآور. قرار دارد يشيمايه در زمره مطالعات پياطالعات اول يگردآور

و  يابـا روش مطالعـه کتابخانـه    ينظـر  ين و مبـان يشيات پيشامل ادب يبه دو صورت اسناد
با اسـتفاده   ،در مرحله اول. انجام شده است يدانيش ميمايه با استفاده از روش پياول يها داده

شده در  استفاده يهاو مطابقت آن با شاخص يياز مصاحبه با خبرگان مطالعات توسعه روستا
بـا اسـتفاده از روش    ،ساخته اقدام شد؛ سـپس  ک پرسشنامه محققيه يبه ته ،نيشيقات پيتحق
از از جامعـه مـورد مطالعـه    يـ مـورد ن  يهـا داده يگـردآور  ،و ابزار پرسشنامه يدانيش ميمايپ

 يدارا يروسـتا  ٨١از روسـتا   هشـت ل پـژوهش  يو سطح تحل يقلمرو مکان. گرفت صورت
 نمونه انتخاب شـدند  يبه عنوان روستاها ،يتصادف -ياکه به روش طبقه بودمنطقه در سکنه 

ـ از م ).يتـ يک روستا از هر طبقـه جمع يروستا  دههر  يبه ازا( ي نمونـه، آرو و  ان روسـتاها ي
 يق بر مبنايآماري تحقة جامع. ت برخوردارندين جمعيو کمترن يشترياز ب ،بيترت مندانک، به
با استفاده  ،انياز آن م که بودمنتخب  يهاخانوار در روستا ٨٧٥ شامل ١٣٩٠سال  يسرشمار

ل پرسشـنامه  يـ تکم بـرای خـانوار    ٢٦٧تعداد  ،مورگانو مطابقت با جدول کوکران  رابطةاز 
ساده  يصورت تصادف هب )١٣٩٤سال ( شيمايان پياز در جريمورد ن يهاانتخاب شدند و داده

ـ  يياز روش محتوا ،روايي پرسشنامه يبرا. شدند يق گردآوريطور دق و به ) يصـور ( يدرون
ـ اسـتفاده شـد و پرسشـنامه اول    ج يبعـد از نتـا  (و اصـالح   يه پـس از چنـد مرحلـه بـازنگر    ي

ـ . قرار گرفت ييد و خبرگان توسعه روستايد اساتييمورد تأ) آزمون شيپ ن پايـايي  يـي تع يراب
شده براي اين پرسشـنامه   مقدار محاسبه استفاده شد واز ضريب آلفاي کرونباخ  نيز پرسشنامه

ه يبا توجه به طرح فرض. مورد قبول ابزار پژوهش داشت ييايکه نشان از پا ،بود ·/٩٥ با برابر
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وابسـته و   هـای ري، متغ» يعوامل اقتصـاد متأثر از  ييروستا يها سکونتگاه يداريناپا«ق يتحق
  ). ١جدول (د شدنمستقل در قالب پرسشنامه اعمال 

  مستقل و وابسته  پژوهش يرهايمتغ -١ دولج

  
 هالفهمؤ

  )هاشاخص(
  ياقتصاد يهامنابع شاخص  هاهيگو

اد
ص
 اقت
مل
عا

( ي
اد
ص
 اقت
ص

اخ
 ش
هار

چ
  )ي

  
  

  کمبود اشتغال
  

اشتغال، نبودن شغل  يها ، کمبود فرصتيکمبود تنوع شغل
نبودن اشتغال دائم  ،کرده ليجوانان تحص يمناسب برا

 يخدمات يها تيفعال ، کمبود کارها و)يت شغليامن(
 ،)مانند اينها و يفروش ، خردهي، اداري، بهداشتيگردشگر(

 ،)يليع تبدي، صنايع دستيصنا( يصنعت يها تينبود فعال
و  ي، کم بودن کار گارگريکشاورز يکمبود کارها

 يها ساختوساز خانه ي، نبودن اشتغال در راستايمزدروز
  .جاد اشتغاليتوانمند نبودن روستا در ا ،دوم

 يفراهان ،)١٣٩٢( و رستمی يتوکل
)١٣٨٥(،  

  ،)١٣٨٢( يلنگرود يعيمط
 و همکاران ين افتخاريالد رکن

  )١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر ،)١٣٩١(

  
  آمدکمبود در

، يحاصل از کار کشاورز ن بودن دستمزد و درآمدييپا
، نبود درآمد از يخدمات يها تينبود درآمد از بخش فعال

 ،ي، زنبورداريمرغدار( يصنعت يها تيبخش فعال
  .امد ساالنهن بودن سطح دريي، پا)گلخانه

ان ياکبر ،)١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر
  )۱۳۹۴( يو رضوان يزيرون

کمبود 
امکانات و 

 يمنابع برا
  د و اشتغاليتول

کمبود مراکز  ،ييروستا يها ت جادهينامناسب بودن وضع
پزشک، خانه (در روستا  يدرمان -يخدمات بهداشت

ها به مدرسه و مراکز  سخت بچه ي، دسترس)بهداشت
سامانة آب، نبود  يکش شبکة لولهنامناسب بودن  ،يآموزش
سخت به بازار، نبود  يدسترس ،و دفع فاضالب يآور جمع

  .کمبود آب و خاکستا، در رو يکش گاز و لوله

 و همکاران ين افتخاريالد رکن
)١٣٩١(،  
  )١٣٨٩( يديسع

ه يکمبود سرما
 يگذار
و  يخصوص
  يدولت

 مختلف يها دولت در بخش يگذار هيعدم توجه و سرما
 نادرست يها استي، س)صنعت ،خدمات ،يکشاورز(

 ن،يبه فروش زم ييروستا دهی سوق يدر راستا يبانک
، ينان بوميآفرگذاران و کار هيسرمات دولت از يعدم حما

عدم تعلق بودجه و اعتبارات  ،يا توسعه يها نبودن طرح
  .به روستاها يکاف

و همکاران  يکالنتر ،)١٣٨٥( يفراهان
)١٣٨٩(،  

  )١٣٩٢(و همکاران  يعنابستان

 يداريناپا :ر وابستهيمتغ
  ييروستا يها گاهسکونت

شمار ش ي، افزاتي، کاهش جمعکاهش تعداد روستاها
  سالخوردگان

  

  پژوهش يهاافتهي: منبع 
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ـ  ابتـدا ن است کـه  يپژوهش ا يها ر و شاخصينکته قابل توجه در مورد متغ ک مطالعـه  ي
ن و مصـاحبه بـا   يشـ يات پيمطالعه ادب گان،نگارند يدانيه مشتمل بر مشاهدات مياول ياکتشاف

عوامل  تأثير( پژوهشه يتوجه به طرح فرض صورت گرفت و با يخبرگان و کارشناسان محل
شـامل   ياقتصـاد  يهـا لفـه ؤ، چهار دسته از م)ييروستا يهاسکونتگاه يداريبر ناپا ياقتصاد

ن قرابت را با يشتريکه ب ييربنايو امکانات ز يخصوص -يدولت يگذارهياشتغال، درآمد، سرما
مـورد اسـتفاده در پـژوهش     يهـا عنـوان شـاخص   همنطقه مورد مطالعه داشتند، ب يهايژگيو

  tيهــاو آزمــون SPSS21افــزار  ، از نــرمهــال دادهيــه و تحليــتجز يبــرا .انتخــاب شــدند
  .استفاده شد گام به گام يون خطيرگرسرمن و ياسپ يب همبستگيضر، يا نمونه تک

  ق  يمحدوده تحق
شهرسـتان   ييروسـتا  يروسـتا از نـواح   هشت ل پژوهشيمحدوده مورد مطالعه و سطح تحل

شـهر تهـران و    از کالن يلومتريک هفتادن شهرستان در فاصله يا. استدماوند از استان تهران 
 معـادل  يو با داشتن حـداکثر ارتفـاع   قرار گرفته است يالبرز مرکز يها در جنوب رشته کوه

طبـق   رود؛يشـمار مـ   کشور بـه  يمرتفع و کوهستان ياز جمله نواح ،ايمتر از سطح در ٣٥٨٠
 يفرمانـدار ( شـده اسـت  تشـكيل   دو بخش مركزي و رودهـن ، از ياسيمات سيتقسن يآخر

   ).٢: ١٣٩٣دماوند، 

  ج و بحثينتا

   پژوهش يفيتوص يها افتهي
 درصـد افـراد    ٦١ سن دهد کهيخانوار نشان م يفرد يهايژگيو و يفيتوص يها تهافي يبررس

و  يسالخوردگدورة نمونه به  يت روستاهايدن سن جمعياز رسحاکی (است سال  چهل يباال

 ٦٤ ،التياز نظـر سـطح تحصـ   . باشـند يدرصـد زن مـ  پانزده درصد آنها مرد و  ٨٥ ، که)يريپ

ــاالتر برخوردارنــديدرصــد از تحصــ  يت شــغليوضــع يبررســ ،نيهمچنــ. الت متوســطه و ب
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درصـد در بخـش خـدمات و     ٣٢، يدرصد در بخش کشاورز ٤٧ دهد کهيان نشان ميگو پاسخ

درآمـد  بـه لحـاظ   . نـد کاريب نيز درصدده و حدود ند اشتغال داردرصد در بخش صنعت  يازده

 ٥/١ک تـا  يـ ن يدرصد ب ٦٧تومان،  هزارپانصد حدود  يدرآمد ازان يگو درصد پاسخ دهماهانه، 

در  سـوی ديگـر،  از . دارنـد برخورون تومـان  يليم ٥/١ز باالتر از يدرصد ن هفدهون تومان و يليم

، صـنعت و خـدمات مبلـغ    يکشـاورز از سـه بخـش   ييمتوسط درآمد روسـتا  ،يدانيم يبررس

 حدود ( ۱۳۹۳کل کشور در سال  ييدرآمد روستا متوسط ازکه  دست آمد هال بير ۱۲۷۲۸۴۵۷۰

ـ  مرکـز آمـار  ، بر اساس گزارش الير ١٣٩٠٥١٠٠٠ از . اسـت  تـر نييپـا  ،)۱۳۹۳ در  سـال  انراي

  . نديستمناسب برخوردار ن يت اقتصادياز وضع مورد مطالعه يمردم روستاها رو، اين

  ياستنباط يها افتهيل يتحل ه ويتجز

مربوط به هـر شـاخص    يهاهيگو) ١(و محاسبه يبندبه جمع ، نخست،هالياز انجام تحل شيپ

 مؤثر) يکل اقتصاد با شاخص برابر است شاخصمجموع چهار ( چهار شاخص و اقدام شد

ن يانگيـ دسـت آمـده از م   هج بيبر اساس نتا ييروستا يها در سکونتگاه ياقتصاد يداريبر ناپا

ـ  آنها شامل شاخص کمبـود   ،نيکمبود اشتغال، کمبود درآمد، کمبود امکانات و منابع و همچن

داده ر ييتغ يبه نسب يادر دسترس از رتبه يهااس دادهيو مق ندها مشخص شديگذارهيسرما

ع نرمـال بـودن   يـ توز يبـه بررسـ   ،رنوفياسـم  -با استفاده از آزمون کلموگروف ،سپس. شد

هـر چهـار    يدست آمده برا هب يدار که سطح معنی از آنجا. اقدام شد يجامعه آمار يهاپاسخ

، )>٠٥/٠p( کمتـر بـود   مجـاز  ياز مقدار خطا )ياقتصاد لک شاخص( يمورد بررس شاخص

ـ ناپارامتر يهـا  ع نرمال نبوده و تنها استفاده از آزمـون يتوز يها دارامشخص شد که داده ک ي

ت يسـه وضـع  يبه مقا ،يانمونهتک t آزمون با استفاده از ،در ادامه رو، از اين .است ريپذ امکان

  ).٢جدول (پرداخته شده است  ياقتصاد يداريچهارگانه پا يهاشاخص
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   يداريدر ناپا مؤثر ياقتصاد يهات شاخصيسه وضعيمقا يبرا tج آزمون ينتا -٢ جدول

کل  يهاشاخص
  ياقتصاد

  t  =۳مقدار 
مقدار فاصله از سطح 

  %۹۵نان ياطم
تعداد 
تفاوت   نيانگيم  نمونه

درجه   t ةمارآ  نيانگيم
  يآزاد

سطح 
  يدار معنی

  حد باال  نييحد پا

  ۸۲/۰  ۷۵/۰  ۰۰۰/۰  ۲۶۲  ۹۱/۴۷  ۷۸/۰  ۷۸/۳  ۲۶۳  کمبود اشتغال

۰۰۰/۰  ۲۶۲  ۸۲/۴۴  ۰۸/۱  ۰۷/۴ ۲۶۳  کمبود درآمد  ۰۳/۱  ۱۳/۱  
 و امکاناتکمبود 

۰۰۰/۰  ۲۶۲  ۷۳/۱۹  ۵۵/۰  ۵۴/۳ ۲۶۳  منابع  ۶۰/۰  ۴۹/۰  

  کمبود 
۰۰۰/۰  ۲۶۲  ۴۱/۱۷  ۴۷/۰  ۴۷/۳ ۲۶۳  يگذارهيسرما  ۴۲/۰  ۵۳/۰  

  پژوهشهاي يافته: منبع 

از لحـاظ   يمـورد بررسـ   يکـل اقتصـاد   يهـا ن شـاخص يانگين ميدهد که بيج نشان مينتا
ج مربوط بـه سـتون تفـاوت و    ينتا. وجود دارددار  تفاوت معنیجامعه مورد مطالعه  ييگو پاسخ

 يدهد که اختالف هر چهار شاخص مورد مطالعه از مقدار ارزش عددين نشان ميانگيفاصله م
ت يـ مطلوب(در دسته مطلوب  ،رشيشده است و به لحاظ پذ يابيصورت مثبت ارز هشده ب نييتع

 يداريـ ان در ناپايـ گو نظر پاسخ رند و ازيگيقرار م) دار بودنينه پا و نيانگيت ميبه لحاظ وضع
دست آمده است، بـا   هب ۰۰۰/۰ يدار در سطح معنی يداريزان ناپاين مينقش دارد و از آنجا که ا

اما شـاخص   .روستاها دارد يداريان در ناپايگو دار پاسخ درصد نشان از توافق معنی ۹۹نان ياطم
ن يي، پـا يو صـنعت  يخـدمات  يهـا  تينبود درآمد از بخش فعال رينظ ييهايژگيکمبود درآمد با و

ـ بر اثـر حـذف فعال   يکشاورز ين بودن دستمزدها و درامدهاييبودن درآمد ساالنه، پا  يهـا  تي
ـ بـودن در ناپا  مـؤثر در مـورد   ين تفاوت را از نظر مردم جامعـه محلـ  يشتريب يکشاورز  يداري
عنـوان  ه بـ شـده را   مطـرح  توان چهار شاخص يم به ديگر سخن،. دارد ييروستا يها گاهسکونت

 رفت کـه يشهرسـتان دماونـد پـذ    ييروسـتا  يها سکونتگاه يداريدر ناپا ياقتصاد يهاشاخص
  .اندشده مورد مطالعه يهاط روستاينامطلوب در مح ياقتصادرات ييباعث تغ
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  رمنياسپ يب همبستگيج محاسبه ضرينتا

ـ   يتشخ يبرا ،در دسترس يهاع دادهيل نرمال نبودن توزيبه دل عوامـل   نيص وجـود رابطـه ب
ب ياز ضــر ،ييروســتا يهــا ســکونتگاه يداريــو ناپا )يچهــار شــاخص اقتصــاد( ياقتصــاد
  ).۳جدول (رمن استفاده شده است ياسپ يهمبستگ

 يداريو ناپا يبين عوامل اقتصادو رابطة رمن يب همبستگي اسپيج محاسبه ضرينتا -٣جدول 

  ييروستا يها سکونتگاه

 روستاييهاي  ناپايداري سکونتگاه  متغيرها  

  

  عوامل اقتصادي

  ۷۴/۰٭٭  )۲(شاخص اقتصاديچهار 

  ۴۰/۰٭٭  اشتغالکمبود 

  ۲۱/۰٭٭  درآمدکمبود

  ۳۹/۰٭٭  و منابعامکانات کمبود

  ۳۵/۰٭٭  گذاريسرمايهعدم 

  ۲۶۳  تعداد
  > P ۰۰۱/۰ داریمعنيسطح    درصد ۹۹داري در سطح معني ٭٭

  پژوهشهاي يافته: منبع 

و  )يچهـار شـاخص اقتصـاد   ( مسـتقل  متغير نيبرمن ياسپ يهمبستگرابطه ج آزمون ينتا
بـوده کـه در    ۷۴/۰ بيدهنـده ضـر   نشان )ييروستا يها سکونتگاه يداريناپا(ر وابسته يمتغ

دست آمـده   هب داریسطح معنيکه  دست آمده است و از آنجا هب ۰.۰۰۰داري سطح معني
ر يـ ن دو متغيب يوجود رابطه همبستگ ،بنابراين، )≥ ۰.۰۰۱P(است کمتر  ٠۰۱/٠ از ميزان

- ينتيجه مـ  رو، از اين. شودپذيرفته مي) درصد ۹۹(پژوهش با اطمينان آماري باال  ياصل
 يداريناپا ديباعث تشد در منطقه يعوامل اقتصاد يو کم يفين بودن سطح کييشود که پا
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 يمتروکه شـدن برخـ   رون،يش مهاجرت به بيت، افزايهمچون کاهش جمع ييامدهايشده و پ
  .ت سالخوردگان و زنان را به دنبال داشته استيش جمعيافزا و ،يياز نقاط روستا

  )۳(به روش گام به گام يون خطيرگرس نتايج

بـا   ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداريدر ناپا يچهارگانه اقتصاد يها شاخص ين اثرگذارييتب
ه مـدل  يـ ج اولينتـا . به روش گام بـه گـام صـورت گرفتـه اسـت      يون خطياستفاده از رگرس

شـده بـه مقـدار     لين تعـد يـي ب تعيبا ضر ير عوامل اقتصاديدهد که متغينشان م يونيرگرس
 يدار کنـد و آزمـون معنـی   ين مييرا تب ييروستا يها در سکونتگاه يداريرات ناپاييتغ ۶۱۲/۰

  .شده داردبرآورد يالگو يکل نشان از اعتبار کل

بر اساس  ييروستا يها سکونتگاه يداريبر ناپا ياقتصاد متغيرهاي ين اثرگذارييتب -٤ ولجد

  )خالصه مدل( )روش گام به گام( يرگرسيونمدل 

 سطح

 داری معنی

 

df  آمارهF 

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 ضريب

 تعيين

 يونيمدل رگرس  rب يضر

e۰۰۰/۰ ۴  ۴(چهارممدل  ۷۸۶/۰ ۶۱۸/۰ ۶۱۲/۰ ۷۲۰/۹۸  ۲۵۹و(  

e گذاري دولتي؛ درآمدامکانات زيربنايي؛ اشتغال؛ سرمايه)= مانده باقي(ها کننده گويي پيش  

  پژوهشهاي يافته: منبع 

بر متغيـر   يج مربوط به اثرات متغيرهاي مستقل چهارگانه اقتصاديبه بررسي نتا ،در ادامه

ب يضر(ضريب اثرات که با مقدار بتا . پرداخته شد ييروستا يها سکونتگاه يداريوابسته ناپا

 شيب ير مورد بررسيچهار متغ يبرا ،شودمحاسبه مي) بيني اثراتبراي پيش يجزئ يهمبستگ

 يهـا  سـکونتگاه  يداريـ ر در ناپايهر چهار متغ يدهنده اثرگذار نشان رو، بوده و از اين ٣/٠از 

 ٥٢٨/٠بـا مقـدار   و منـابع  شـاخص امکانـات    که دهديم نشانج ينتا .استدماوند  ييروستا
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ر در ييـ هر واحـد تغ  يکه به ازا يا گونه هب دارد، پژوهش يونيرا در مدل رگرس تأثيرن يشتريب

ـ ن ييروستا يها سکونتگاه يدارير وابسته ناپاير مستقل کمبود امکانات و منابع، متغيمتغ ز بـه  ي

ـ زان تغيـ همان م ب يج محاسـبه مقـدار ضـر   ينتـا  ).B =١٩٤/٠؛ t  =٥٥/١٣(ر خواهـد کـرد   يي

؛ t  =٩١/١١( ٤٦٠/٠دهد که شاخص اشتغال با يها هم نشان مگر شاخصيد يبرا يهمبستگ

٢٥٥/٠= B(، ٣٧١/٠با  يگذارهيشاخص سرما )٦٢/٩=  t ١٢٨/٠؛= B (  و شاخص درآمـد بـا 

٢٦/٨( ٣٢٢/٠= t  ١٠٩/٠؛B =(ــه ــترت ، ب را در مــدل  يگــذارتأثيرن ين و کمتــريشــتريب ،بي

مسـتقل   يرهـا ير در متغييـ هر واحد تغ يبه ازا سخن، گريبه د. اندپژوهش داشته يونيرگرس

ر وابسـته  يـ و کمبـود درآمـد، متغ   يخصوصـ  -يدولتـ  يگـذار هيکمبود اشتغال، کمبود سـرما 

و  ٣٧١/٠، ٤٦٠/٠ر يز بـه مقـاد  يـ شهرسـتان دماونـد ن   ييروسـتا  يهـا  در سکونتگاه يداريناپا

  .ر خواهد کردييواحد تغ ٣٢٢/٠

   ييروستا يهاسکونتگاه يداريدر ناپا يعوامل اقتصاد يبررس يون گام به گام براينتايج رگرس - ٥ جدول

  متغير مستقل
  راستاندارديب غيضر

  ب استاندارد بتايضر  tمقدار 
  سطح

  استاندارد يخطا  Bضريب   يدارمعنی

  ۰۰۰/۰  ۵۲۸/۰  ۵۵/۱۳  ۰۱۴/۰  ۱۹۴/۰  کمبود امکانات و منابع

  ۰۰۰/۰  ۴۶۰/۰  ۹۱۳/۱۱  ۰۲۱/۰  ۲۵۵/۰  لکمبود اشتغا

  ۰۰۰/۰  ۳۷۱/۰  ۶۲۸/۹  ۰۱۳/۰  ۱۲۸/۰  يگذارهيکمبود سرما

  ۰۰۰/۰  ۳۲۲/۰  ۲۶۵/۸  ۰۱۳/۰  ۱۰۹/۰  کمبود درآمد

  پژوهشهاي يافته: منبع 

چهارگانـه مـورد    يرهـا يدهد کـه متغ ينشان م يونيل مدل رگرسيج تحلينتا ،يطور کل به
بوده و از آنجا کـه   ييروستا يها سکونتگاه يداريب اثرات متفاوت بر ناپايضر يدارا يبررس
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اسـت  مجـاز کمتـر    يو از مقدار حداقل خطـا  ۰۰۰/۰با دست آمده برابر  هب يدار معنی سطح
)۰.۰۰۱P ≤(شـامل کمبـود    يجه گرفت که عوامل اقتصـاد يتوان نتيم درصد ۹۹نان ي، با اطم

ن بـودن  ييدر روسـتاها و کمبـود و پـا    يگذارهيامکانات و منابع، کمبود اشتغال، کمبود سرما
ـ بـر ناپا  روستاييان يسطح درآمدها در شهرسـتان دماونـد    ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداري

 يهـا  گاهسـکونت  يداريـ را شـاخص امکانـات و منـابع بـر ناپا     تـأثير ن يشتريگذارند و بتأثير
  . دارد ييروستا

  شنهادهايپ و يريگجهينت

 در ييروسـتا  يهاسکونتگاه يداريبر ناپا مؤثر ين عوامل اقتصادييپژوهش حاضر با هدف تب
وجـود  تشـخيص   يبرا. شهرستان دماوند انجام گرفت يده از روستاهايبرگز يروستاهشت 
 يهمبسـتگ ب ياز ضـر  ،ييروسـتا  يها سکونتگاه يداريو ناپا ين عوامل اقتصاديب يهمبستگ

ـ و متغ )يکـل اقتصـاد   شاخص( مستقل متغيرن يب ج نشان داد کهينتا. دشرمن استفاده ياسپ ر ي
با آزمون . باال وجود دارد يرابطه و همبستگيک  )ييروستا يها سکونتگاه يداريناپا(وابسته 

t ـ بـا ناپا  ياز چهار شاخص اقتصاد کدامهر  يهمبستگ ي،انمونه تک  يهـا  سـکونتگاه  يداري
 يداريــبــا ناپا يهــر چهــار شــاخص اقتصــاد يــری شــد کــهگ جــهيو نت ســنجيده ييروســتا
 ين همبسـتگ يشـتر يامـا شـاخص کمبـود درآمـد از ب     رابطـه دارنـد؛   ييروستا يها گاهسکونت

 ياثرگـذار ن يـي تب يبـرا  پايـان، در . ر وابسـته دارد يدار با متغ ای معنی است و رابطه برخوردار
از آزمـون   ،ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداريـ وابسـته ناپا ر يبر متغ يعوامل چهارگانه اقتصاد

 شـاخص ل نشـان داد کـه   يـ ن تحليـ ج اينتا. به روش گام به گام استفاده شد يون خطيرگرس
که  ین معنيبد ست،دارا پژوهش يونيرا در مدل رگرس تأثيرن يشتريبکمبود امکانات و منابع 

ـ منـابع، متغ  ور مستقل کمبود امکانـات  ير در متغييهر واحد تغ يبه ازا  يداريـ ر وابسـته ناپا ي
جـه  يتـوان نت يمـ ، يطـور کلـ   هب. ر خواهد کردييزان تغيز به همان مين ييروستا يها سکونتگاه

همچـون کمبــود امکانـات و منـابع، کمبـود اشـتغال، کمبــود       يگرفـت کـه عوامـل اقتصـاد    
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 يهـا  سـکونتگاه  يداريـ ن بودن سطح درآمد بر ناپاييو پا) يخصوص -يدولت( يگذار هيسرما
 و پاسـتور  زي، لـو )Holez, 2006(هولز ق يج تحقينتا. گذارندتأثيرشهرستان دماوند  ييروستا

)Lopez and Pastor, 2015( ،اکرتــو يســايد لکين )Keenleyside and Tucker, 2010( ،
 ييهـا  دهد که شاخص ينشان م )١٣٨٨( و همکاران يديشه و ،)١٣٩٣( کبودوند و همکاران

 يها گاهسکونت يداريکمبود درآمد در ناپاو ، يشغل يها فرصتنبود اشتغال و  چون کمبود و
چـون کمبـود    ييهـا شـاخص  زيـ پـژوهش حاضـر ن   يها افتهيبر اساس  ند؛ واثر دار يروستا

بر اساس نتـايج  ، نيهمچن. ندگذارتأثير ييروستا يها سکونتگاه يداريناپا اشتغال و درآمد بر
 يو خصوصـ  يدولت يهايگذارهيکمبود سرما ،)Peter et al., 2004( همکارانپيتر و مطالعة 
ه در يبه روستاها در مقابل تمرکز امکانات و سـرما  يتوجه چون کم يعوامل )١٣٨٧( و رنجبر

ه يمشخص شد که عدم سرما زين حاضر ؛ در پژوهشندمؤثر يتيه جمعيند تخليشهرها در فرا
ه يـ نـد تخل يتوانـد در فرا  يم ست،عدم توجه به روستا يکه نوع) يو خصوص يدولت( يگذار
شاخص کمبـود امکانـات و منـابع     زمينة حاضر در پژوهش. باشد مؤثر يداريو ناپا يتيجمع

ن يشـتر يب ييدر مناطق روستا يو خدمات ييبناريزع امکانات ينشان داد که ضعف و عدم توز
 و همکـاران  يديقـات شـه  يج تحقيکـه بـا نتـا    ،ه روسـتاها دارد يو تخل يداريرا در ناپا تأثير

ـ  ميابراه، )١٣٨٨( ـ  يروسـتاها  در .ديی دارهمسـو  )۱۳۹۰( پـور  سيزاده و رئ  ة پژوهشـی نمون
آرو و اهـران بـه علـت داشـتن      يدو روسـتا  شـود کـه،  يمشاهده م ،شهرستان دماوندمنطقه 

ت و يـ جمع ازمـورد مطالعـه    ير روسـتاها ينسبت به سا يوجود تنوع شغلو  شتريامکانات ب
گـر از  يد ياريج پژوهش حاضر و بسـ ينتا ،در مجموع. ندبرخوردار داريت مناسب و پايموقع

 ييروسـتا  يهـا  سـکونتگاه  يداريبا ناپا يعوامل اقتصاد در دهد که ضعفيمطالعات نشان م
دار يـ و توسـعه پا  يزيـ ر برنامـه  ين گام بـرا ينخستن عوامل يا ييشناسا .م دارديارتباط مستق
ـ توز رو، رود؛ از ايـن  شمار مـی  بهروستاها  در  يگـذار  هيع عادالنـه امکانـات و منـابع، سـرما    ي

 و يکشــاورز يهــاتيــنــه فعاليروســتاها در زم ســازی، توانمندييروســتا يهــاســاختريز
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خـروج از   يبرا يا نهيو زم يموتور توسعه مل مثابه مرتبط با آن به يو خدمات يصنعت يها بخش
ـ فعال يسـاز  ، متنـوع ياقتصاد مقاومت در راستای ينفت يوابستگ کـرد  يبـا رو  ياقتصـاد  يهـا  تي
در  شـتر يهر چـه ب  يگذارهيسرما برای يبومريو غ ينان بوميگذاران و کارآفرهيت از سرمايحما

ـ تول يهـا  يگذار هيبازدارنده و مخل سرما مقرراتن و يد و قوانيروستاها، رفع موانع تول و  يدي
است کـه بـه    ي، از جمله اقداماتيش سطح درآمدياشتغال و افزاجاد يا يمناسب برا يسازبستر
   .دخواهد انجامي ييدار روستايت و توسعه پايجمع ي، ماندگارييروستا يها سکونتگاه يداريپا

  ها ادداشتي

1. compute 
 وتيتوان از دسـتور کـامپ   يم ،ريموجود در چند متغ يهاداده يد از روير جديمقادمحاسبه  يبرا -٢

)commute( استفاده کرد )ياز طـوالن  يريجلوگ برایدر پژوهش حاضر، ). ٦٦: ١٣٨٥، يکالنتر 
ـ ) مربوط به اشتغال يهاهيگو فرضاً( هر شاخصن يانگيم شدن پژوهش، ـ و اآمـده  دسـت   هب ن ي

 يکيگر يکديبا  يچهار شاخص اقتصاد ،تيو در نها ؛شده استر وابسته آزمون ين با متغيانگيم
 ر وابسـته يبا متغ) يشاخص کل اقتصاد(ر واحد يک متغيعنوان  ن آن بهيانگيم و )وتيکامپ(شده 

  .شده است آزمون) يداريناپا(
3. stepwise 

 نگـه  خـود  در را مسـتقل  ريمتغ نيشتريب که يمدل( گام به گام يونيرگرس ليتحل در مدل چهارم -۴
 بـه  هـا  مـدل  گـر يد ذکر از شود و يم ارائه پژوهش گزارش در مدلن يتر کامل عنوان هب، )دارد يم

  .شده است يخوددار بودن، ناقص علت

     منابع

ـ ن رات درجـه توسـعه  ييروند تغ« ،)١٣٩٠( .پور، ک سيئر و. ع ،زادهميابراه   ييمنـاطق روسـتا   يافتگي
 .»١٣٨٥ تـا  ١٣٧٥ يهـا  دهـه  يطـ  يعـدد  ياز تاکسـونوم  يريگ با بهره ستان و بلوچستانيس

  .  ٧٦-٥١ صص ،)٢٤ ياپيپ( ٩ ، شمارها و توسعهيجغراف
مونـه  ن ،يشـهر  -هاي روسـتا  در مهاجرت مؤثرعوامل  بريليتحل« ،)١٣٩٢( .، سيبوستان و. م ،ياذان

  .١١١-٩٣ صص، ٤١سال  ،فضايي يايجغراف، »يشهرستان ممسن موردي
 در يتوسـعه گردشـگر   يدارين پاييل و تبيتحل« ،)۱۳۹۴( .ر .م ،يرضوان و. ر. ، سيزيان رونياکبر

ـ جغراف يهـا  پژوهش .»شهرستان دماوند يبخش مرکز يمطالعه مورد ،ييمناطق روستا  ياي
  .۹۵-۸۱صص  ،۱شماره  ،۴۷، دوره يانسان
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 :تهـران . هـاي توسـعه روسـتايي    نظريه ،)۱۳۸۱( ري، محمداميميابراه ن ويحسيزدي، محمد پاپلي
  .سمت

، روسـتا و توسـعه   .»شهرستان تکـاب  يها گاهسکونت يداريپا« ،)١٣٩٢( .ب ،يرستم و .ج ،يوکلت
  .٨٣-٦٣ صص ،٢ شماره ،١٦ سال

ل نقـاط  يپـس از تبـد   يکـارکرد  -يتحـوالت سـاختار  «، )۱۳۸۷. (، مشانيپر و .ع ،يفضل يرحمان
، شـماره  ۹سال ، ييايعلوم جغراف .»)شهرستان بانه -سور يشهر کان: مورد(به شهر  ييروستا
  . ۱۲۸-۱۰۱، صص )ز و زمستانييپا( ۱۲

دوم  يهاخانه يگردشگر« ،)١٣٩١. (سراسکانرود، م انيو اکبر ؛.ف ؛ سپهوند،.ع ،ي؛ بدر.م ،يرضوان
بخش رودبار قصـران،  : يمطالعه مورد ،ييساکنان روستا يت زندگيفيو اثرات آن بر بهبود ک

، ١٣، شـماره  ٤، سـال  ياو منطقـه  يشـهر  يهامطالعات و پژوهش. »راناتيشهرستان شم
  .٤٠-٢٣صص 

ـ پا و ؛.ا ،ي؛ فتـاح .م پور، ي؛ جام.، عين افتخاريالد رکن ـ م يبررسـ «، )۱۳۹۱. (ا سـنگ،  دارکلي زان انطبـاق  ي
ن يسـاکن  يمنـد  تيزان رضـا يـ و م يبـوم  يبا معمـار  ييروستايد در نواحيجد يسازهاو ساخت
  .۱۰۵- ۸۶ صص ،۱۳۹، شماره ط روستايمسکن و مح. »شهرستان دلفان يبخش مرکز: ييروستا

بخـش آرادان   يمطالعه مـورد  ،يکشاورز يها تيه روستاها بر فعالياثرات تخل، )١٣٨٧. (رنجبر، م
  . دانشگاه تهران ا،يدانشکده جغراف :تهران. ايجغراف ارشد ينامه کارشناس انيپا .شهرستان گرمسار

مسـکن  انقـالب و  . »رانيدر ا ييتوسعه روستا يداريدار و ناپايتوسعه پا«، )۱۳۷۷(، عباس يديسع
 .۵۶-۴۷ صص ،۸۷شماره  ،ييروستا

  .سمت :تهران .ييروستا يايجغراف يمبان، )۱۳۸۸( ، عباسيديسع
 . نوينشر گ :تهران .ييروستا يها گاهده مقاله در شناخت سکونت ،)۱۳۸۹( ، عباسيديسع

ـ ر در برنامه سميات تورتأثير يبررس«، )١٣٨٨( .م سروش، و ؛.ز ،ياردستان ؛.م ،يديشه  ينـواح  يزي
 .١١٣-٩٣، صص ٦٧شماره  ،يانسان يايجغراف يها ژوهشپ. »ييروستا

شهرسـتان   يبخش کاک يروستاها يداريدر ناپا مؤثرعوامل  يقيتطب يبررس ،)۱۳۹۱( .، ميشوق
ا گروه جغرافي: زابل. يلفمجان يصادق اصغر:ارشد، استاد راهنما ينامه کارشناس انيپا .يدشت

  . دانشگاه زابل، ريزي روستايي و برنامه
  .سروش: تهران. نيرام يعل ةترجم. يباست، اقتصاد با ابعاد انسانيکوچک ز ،)۱۳۹۰( .شوماخر، ا

ـ در ا يکاريت اشتغال و بيوضع يبررس« ،)۱۳۹۰( .، ايزارعو ؛ .، عي؛ بهار.ا .، سييدايص  يران طـ ي
  .۲۱۷-۲۱۶ ، صص)بهار( ۲۵شماره ، راهبرد توسعه. »۱۳۸۹-۱۳۳۵ يها سال
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 ، صـص ۳۹، شـماره  يقات اقتصـاد يتحق. »رانيو توسعه در ا يکاريب ،اشتغال«، )۱۳۶۶. (، جيعباد
۳۹-۶۶ .  

مرکـز   :تهـران . هـا  ها و چالش چاره دار،يو توسعه پا يدانش بوم، )١٣٨٣( .، ايو عباسم ، يعماد
 .ييمسائل روستا يقات و بررسيتحق

در منـاطق   ياقتصـاد  يداريپا يابيارز«، )۱۳۹۲( .، ايزارع و ؛.، رينيالد ؛ شمس.ح ان،ي؛ شا.ا .، عيعنابستان
بخـش   ي، مطالعـه مـورد  يص خطـ ياره تخصـ يمعچنـد  يريـ گ ميبا استفاده از فن تصم ييروستا

  .۱۴۰ - ۱۱۸صص  ،۴ ، شماره۱سال  ،يعيا و مطالعات طبيجغراف .»جعفرآباد شهرستان قم
ـ کبـا تأ  ييروستا يدر نواح يداريپا يابيارز، )۱۳۸۵. (ح ،يفراهـان  و  يد بـر عوامـل احتمـاع   ي

  .دانشگاه تهران :تهران. يانسان يايجغراف ينامه دکتر انيپا .ياقتصاد
دفتر معاونت طـرح و  : هرانت .خالصه گزارش ساالنه شهرستان دماوند، )١٣٩٣(دماوند  يفرماندار

  .ريزي برنامه
  .يدانشگاه آزاد اسالم يمرکز انتشارات علم :تهران .ييروستا يايجغراف، )۱۳۷۳(. ، پيفشارک

، مطالعـه  ييدر توسـعه روسـتا   يمطالعه نقـش گردشـگر  «، )١٣٨٩. (م ،يو قاسم .ا .س ،يآبادروزيف
 ،يشـناخت  مطالعات جامعه .»خ معروفيگران و ش کوزه ،يچيقيحسنلو، بال يروستاها يمورد

  . ١١٤-٩١ صص ،٣٧شماره 
توسـعه   يداريـ سنجش سطوح پا«،)١٣٩٣. (ف پاسبان،و ؛ .ف ،يني؛ حس.م ،يردامادي؛ م. کبودوند،ح

  .  ٨٦-٦٩ ، صص٢ شماره ،١٧، سال روستا و توسعه .»در شهرستان کرج ييروستا
ن يمهندسـ  .ياقتصـاد  -يقات اجتمـاع يها در تحق ل واژهيپردازش و تحل ،)١٣٨٥( .، خيکالنتر 

  .فيشر :تهران .مشاور طرح و منظر
توسـعه   يهـا  شـاخص  يسـنج ن و اعتباريتدو«، )۱۳۸۹( .ان، شيچوبچ و ؛.ع ،ي؛ اسد.خ ،يکالنتر

، ۲شـماره   ،۱، سـال  يا و منطقـه  يشهر يها مطالعات و پژوهش. »ييدار مناطق روستايپا
  .۸۶-۶۹صص 

بـه اقتصـاد روسـتاها جهـت تحقـق توسـعه        يبخش تنوع«، )۱۳۹۳( .، مييواال ب و ،گانهي يمحمد
  .۷۰-۵۴ ، صص)۸ ياپيپ( ۲شماره ، ۳، سال يياقتصاد فضا و توسعه روستا .»داريپا

 عةتوسـ  و يسـاز  يصـنعت  نـد يفرا در عيصـنا  گـاه يجا« ،)۱۳۸۴. (ح ،يلنگـرود  يعيو مط .، ميمراد
ـ جغراف يهـا  پژوهش .»رجنديب شهرستان يمرکز بخش ييروستا  ،)زييپـا ( ۵۳ شـماره  ،يياي
 .۱۴۹-۱۳۷ صص
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ـ و گز ١٣٣٥سـال   ياستان تهران، سرشـمار  يسالنامه آمار، )١٣٩٠( رانيمرکز آمار ا ج يده نتـا ي
  .مرکز آمار ايران: تهران .١٣٩٠ نفوس و مسکن سال يعموم يسرشمار

عملكرد مديريت نـوين روسـتايي در پايـداري    « ،)١٣٩٣( .، لملكي و ؛.ب ،حماني؛ ر.ر زاده،يمنش
، سـال  جغرافيـا . »مورد مطالعه روستاهاي پيرامون اردبيل ،هاي روستايي اقتصادي سكونتگاه

  .١٤٧-١٣٣ ، صص٤٠، شماره ١٢
رامـون شـهرها و ارائـه مـدل     يپ ييروسـتا  يسم در توسعه نواحينقش تور، )۱۳۸۲. (، ديمهدو

ارشـد جغرافيـا و    نامه کارشناسي انپاي .دهستان لواسان کوچک يک، نمونه موردياستراتژ
 يمهـد  ، اسـتاد مشـاور  ين افتخـار يالـد  استاد راهنما، عبدالرضا رکـن  ريزي روستايي، برنامه
 . ت مدرسيدانشگاه ترب :تهران. يخانطاهر

شده  متروکه يروستاها يطيمح ستيو ز ي، اجتماعيعلل و آثار اقتصاد يبررس« ،)۱۳۷۹. (، ميمهدو
  .۹۱-۷۹ صص ،۳۹شماره  ،ييايجغراف يها پژوهش .»ر گرمساريکو يه شماليدر حاش

ـ چک .»يل جوانان روستا بـه اشـتغال در بخـش کشـاورز    يعدم تما يبررس«" ،)۱۳۸۶. (، حيوسفي ده ي
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