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 روستایی در استان خوزستان

 2، مسلم سواری1ناصر علوانی
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 مالثانی، خوزستان، طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، -2

 ،ایران
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 10/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      05/02/1401تاریخ دریافت:

 چکیده 

ها تراک دارد و روابط عمیقی بین شهرزیادی با هم اشتا حدود  در دنیای امروز کارکردهای روستاها و شهرها

ای در تولیدات نشینان در آن نقش عمدهاست که روستاهایی قرار است. خوزستان از جمله استانو روستاها بر

حرکت به سمت کشاورزی و دامی در کشور دارند و توسعه روستایی و ماندگار کردن جمعیت در روستا باعث 

های بهداشتی میدنی بهداشتی و سایر نیازکه تامین آب آشانتایج این پژوهش نشان داد گردد. ی پایدار میتوسعه

ریزی در برنامهگذاری در مشاغل روستایی و ی مردم، ایجاد امنیت برای سرمایههاه به نیازتوجه ویژمردم و 

ترین فعالیت عمده عنوان، بهبافی، کارآفرینی و صنایع دستیکشاورزی، باغداری، دامداری، قالیی جهت توسعه

تواند مسیر را خوزستان می، همراه با در نظر گرفتن روابط روستایی و شهری در روستاهای استان روستائیان

 ی پایدار هموار نماید. برای قرار گرفتن در محور توسعه
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 مقدمه 

کارخانجات صنعتی ت کشند، هر چند این تغییر اقلیم به دلیل فعالیبار سنگین تغییر اقلیم را روستاها به دوش می

وت بزرگترین ها ایجاد شده باشد. همچنین باید توجه داشت که توزیع نامناسب ثردر نقاط شهری و اطراف شهر

در کنند. یدرآمد بیشتری را کسب مدر نقاط شهری مردم  اختالف بین نقاط شهری و روستایی بوده و معموالً

چک و های کوی پایدار شهرتوسعه بهها، توجه شهربر کالن عالوهی پایدار، ریزی برای رسیدن به توسعهبرنامه

در  میلیون نفر ساکن 21ز طرفی ظرفیت جمعیتا (.1400دست و درسخوان، )زبر روستاها نیز ضروری است

آن  دنبالیی و به با اتخاذ تدابیر صحیح و مدبرانه زمینه شکوفایی و توسعه پایدار مناطق روستاروستایی مناطق 

یت بسیار شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمبررسی و  کشور را به همراه خواهد داشت. 

ی در حال ت و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابرکالزیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مش

 (.1400قاسمی، (رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد

لیارد نفر با می 2/1سکونت بیش از سه میلیارد نفر از جمعیت جهان در نواحی روستایی و مواجه بودن بیش از 

زایی را در شتغالاکند توجه ویژه به فقرزدایی از نواحی روستایی و یم تهدیدها را فقر مطلق که ادامه حیات آن

 (.1396)دارابی و ترابی،  نمایدمی ناپذیراجتناب ضرورتیروستاها 

های ترین چالشفقر جهانی و اثرات جانبی جهانی شدن از جمله توزیع نابرابر درآمد کشورها که جزء اصلی

ها و صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی شود، مردم روستاها را با آسیبتوسعه محسوب میکشورهای درحال

روستاها، تبعیض علیه  در کودکان کارر، وجود میزان باالیی از مواجه ساخته که امروزه مهاجرت از روستا به شه

نیاز و امنیت پایین کشاورزی، عدم تامین اجتماعی موردکار زنان و کارگران روزمزد و سیار در روستاها و بخش 

)نیکالس  شوندشمار آمده و موجب تشدید فقر و نابربری در روستاها میهای مذکور بهشغلی از نمونه آسیب

 . (2019، 1اولزس

های توسعه دهد طرحای اندیشیده نشود، اجازه نمیکمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره

وری پایین ره)کامل یا فصلی(، به لق(، بیکاریروستایی به ثمر بنشیند. افزایش جمعیت روستاییان )مقدار مط

مبود کار برخی از عوامل مؤثر در کوفضای کسب گذاری و ضعفافراد و منابع، عدم جذابیت برای سرمایه

 .درآمد روستاییان است

 2المللی کار کشاورزیهای سازمان بینبینیخصوص براساس پیشهای مختلف روستایی بهتمرکز روی بخش

ذا، تواند محرک توسعه اقتصادی غبخش کشاورزی می. کاهش فقر خواهد شد موجب پیشرفت روستاها و

ویژه بخش صنعت باشد. از سوی دیگر های دیگر اقتصادی بههای مرتبط بخشسایر نیازمندی سوخت، فیبر و

درسطوح محلی، ملی و  اقتصادی –های روستایی نیازمند فرایندهای اجتماعی موفقیت در توسعه بخش

کارآمد، حکمرانی  های اقتصادیالمللی است، متغیرهای کالن اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سیاسی، برنامهبین

حل نهایی مساله جا که راهرود. از آنشمار میخوب و آموزش نیروی انسانی از پیش نیازهای اساسی آن به

                                                           
1 Nicholas Sowels 
2 ILO 
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توسعه، بهبود محیط روستایی، برقراری تعادل حالر شهرها و کشورهای دربیکاری شهری و تراکم جمعیت د

از راه وستایی و افزایش سطح زندگی روستاییان های اقتصادی موجود در مناطق شهری و رمناسب میان فرصت

ه خدمات آموزشی و ترویجی به اعضای جوامع ئباشد، بدیهی است در سایه اراها میافزایش سطح درآمد آن

شود وسیله روستاییان انتخاب میروستایی و در صورت افزایش اطالعات فنی آنان، اصول و فنون برتر تولید به

تواند از گردد، بدین ترتیب ایجاد اشتغال میقتصادی تولید، به شکل مطلوب استفاده میو از عوامل و منابع ا

برداری بهینه از منابع نقش مهمی در توسعه روستایی طریق بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره

 (.2022و همکاران،  1)لی داشته باشد

منابع طبیعی و تخریب محیط زندگی، اما افزایش جمعیت جهانی رویه در زمینه مصرف بی 2مفهوم توسعه پایدار

نقش  عنوان قاعده نظام و فعالیت ملیهای روستایی بهحوزه(. 2015و همکاران،  3)تاساکی مطرح شده است

عنوان زیرنظام کنند زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی بهاساسی در توسعة ملی ایفا می

تواند نقش مؤثری در توسعه دهندة نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف میتشکیل

ای ایجاد شود، آثار و ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفهمنطقه

 لیات سرزمین را در بر خواهد گرفتبلکه مناطق شهری و در نهایت، ک ،های روستاییتنها حوزهپیامدهای آن نه

 (.1401الدینی و همکاران، )جهان

های همراه آن تهدید بزرگی برای توسعه پایدار است. توسعه شهری و روستایی از طریق شهرنشینی و چالش

جریان مردم، مواد، انرژی، کاالها، سرمایه و اطالعات در تعامل است. بدون ایجاد پیوندهای صحیح شهری و 

اندازد. دستیابی به توسعه تواند آن را در منطقه دیگر به خطر بیروستایی، دستیابی به توسعه در یک منطقه می

بافو و ) های سفارشی شده در مناطق شهری و روستایی استبندی و اجرای سیاستپایدار نیازمند اولویت

 (.2021، 4همکاران

هایی مانند کاهش منابع طبیعی، و فناوری پایدار با چالشهای اقتصادی کشورها در تالش برای رشد و پیشرفت

ها، رفع بسیاری از این چالش تخریب محیط زیست طبیعی و فقر ناشی از توزیع نابرابر ثروت مواجه هستند

  (.1993، 5)سیتارزباشد گذاری و توجه به توسعه در روستاها مینیازمند سرمایه

ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی بین عنوان پیوندهای شهری و روستایی به

: 1998: تاکولی، 2007: براون، 2002، شود )تاکولیجوامع براساس شکاف شهری و روستایی تعریف می

های اجتماعی و های فضایی افراد، کاال، پول، ارزشپیوندهای شهری و روستایی را به عنوان جریان(. 2003

این به . مانند کشاورزی و اشتغال غیرکشاورزی بین مناطق شهری و روستایی تعریف کردند های بخشیجریان

                                                           
1 Li 
2 SD 
3 Tasaki  
4 Baffoe  
5 Sitarz 
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عنوان جریان بین بازارهای کار و مهاجرت، خدمات، منابع و اطالعات و کارکردهای نهادی مرتبط مانند 

 .(2018، 1فستنراث و بورانشود )المللی( تعریف میمشارکت در سطوح مختلف )محلی، ملی و بین

تر توسط مفهوم پیوندهای شهری و روستایی برای کارهای فقرزدایی و تالش برای دستیابی به برابری گسترده

 (، بانک جهانی2004های توسعه مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )تاکولی بسیاری از سازمان

ای ارزش کشاورزی و همهم است. مناطق روستایی و شهری توسط زنجیره (2014، 2)کریستینسن و تولدو

ونقل و شهرهای میانی به هم کار، منابع طبیعی، انرژی، حملهای غذایی و خدمات اکوسیستمی، نیرویسیستم

ویژه در مناطق رشد جهانی برای غذا، بهبهپاسخگویی به تقاضای رو (2016، 3)حسین و سوتی مرتبط هستند

 یدار و توسعه مناطق روستایی است.کشاورزی پا ها منوط بهها و خدمات آنشهری، حفاظت از اکوسیستم

پیوندهای شهری و روستایی در حالی که تأثیر قابل توجهی بر ایجاد ثروت، رفاه و اشتغال دارند، برای بهبود 

 .(2020و همکاران،  4)وست ها و مناطق مرتبط نیز حیاتی هستندای و رقابت بخشحکمرانی منطقه

های مختلف ی پیچیده و دارای ابعاد متعدد است در واقع بدون شناخت جنبهاتوسعه پایدار روستایی پدیده

های توسعه ی مؤلفهباشد. حفظ پایداری روستا هدف غایپذیر نمیسکونت در روستا حفظ آینده روستا امکان

خسارات  یدار روستا،های توسعه پاگری و یا نادیده گرفتن هر یک از مؤلفهجانبهیک. پایدار روستایی است

دهنده آن است که جهت دستیابی به توسعه ناپذیری برای آینده روستا به دنبال دارد. نتایج بررسی نشاننجبرا

زیست، امنیت، آموزش، مشارکت و انسان را در نظر هایی نظیر فرهنگ، محیطبایست مؤلفهپایدار روستایی می

تی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی، زیرساختی و مدیریتی، دولهای ای نیز مانند چالشهای بازدارندهگرفت. مؤلفه

انند ها، توسعه صنعت گردشگری روستایی مخزش شهری در این مسیر وجود دارد. در مجموع ایجاد دهیاری

و  اهادر روست گردشگری غذا، بهبود قوانین مربوط به زمین، احداث واحدهای بیوگازی، اجرای طرح هادی

گر تحقق توسعه پایدار در روستا تواند تسهیلهای خاص روستا، میریتی مبتنی بر ویژگیکارگیری سیستم مدیبه

 (.1398)خدا مراد پرو ور زنگنه،  باشد

 های پیشینپژوهش

های مؤثر حلی شهری و روستایی، ضمن بررسی راهپیوندها( در پژوهشی با عنوان 2021و همکاران )  5بافو

ادبیات زیادی  ، بیان داشتند کهاهداف توسعه پایدار در غنا از دیدگاه پیوند متقابل برای دستیابی به توسعه پایدار

کمی از طریق یک تحلیل جامع از  مطالعات در زمینه تحقیقاتی پیوندهای شهری و روستایی وجود دارد، اما

د یکپارچه را با . این مطالعه یک رویکرانجام شده است 6دیدگاه پیوند متقابل در زمینه اهداف توسعه پایدار

ها اهداف توسعه پایدار برای شناسایی چالش وتحلیل پیوندحل با تجزیهترکیب نتایج حاصل از تمرین اسکن راه

در این پژوهش . های شناسایی شده اعمال کردحلافزایی و مبادله راهدار و ارزیابی همهای اولویتحلو راه
                                                           
1 Fastenrath  and Braun 
2 Christiaensen and Toldo 
3 Hussein and Suttie 
4 West 
5 Baffoe 
6 SDGs 
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گیرد، برای های مرتبط را در نظر میحلافزایی و هم مبادالت راههمیک رویکرد یکپارچه که تاکید شده که 

 .ویژه در کشورهای در حال توسعه، حیاتی استگذاری مؤثر، بهسیاست

دیدگاهی از رابطه  -مطالعه توسعه پایدار روستایی در تایوان ( در پژوهشی با عنوان 2021)و همکاران  1لیو

ها و منابع آموزشی( در گروه ی مرتبط با دولت، مشارکت عمومی، زیرساختهاچهار )ادارهعلیت، بیان داشتند 

علت و پنج )بهداشت و رفاه، شرایط زندگی، فرهنگ روستایی، محیط کار و فعال سازی صنعتی( در گروه اثر 

شوند. با توجه به محوریت و ارتباط این عوامل، در نهایت نمودار شبکه علی قبل از ارائه بندی میطبقه

توسعه ریزیگیران در پیگیری برنامهمیمشود تا مرجعی برای تصیشنهادهای عملی براساس نتایج کلی ترسیم میپ

  .پایدار روستایی باشد

تمایز توسعه روستایی ناشی از محیط طبیعی و شهرنشینی، ضمن ( در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ) 2لین

اقتصادی، ترکیب مجدد عوامل  -با دگرگونی اجتماعیبررسی منطقه کاشغر، شمال غربی چین، اظهار کردند که 

انداز روستایی منطقه کاشغر در شمال غربی ای و بازسازی سیستم عناصر توسعه روستایی، چشمتوسعه منطقه

اً تغییر داده است. عوامل مؤثر بر تولید و سبک زندگی روستایی با یکدیگر تعامل دارند و انواع چین را عمیق

دهند. بر این اساس، عوامل اصلی مؤثر بر توانایی توسعه روستایی و مختلف توسعه روستایی را شکل می

آشکارسازی تمایز توسعه به منظور  3پتانسیل توسعه بلندمدت، نظام شاخص ارزیابی توسعه همه جانبه روستایی

روستایی و شناسایی عوامل غالب مؤثر بر توسعه روستایی ایجاد شد. برای تشخیص انواع مختلف از روش 

دهد که نواحی سطح باال توسعه ای استفاده شد. نتایج نشان میتحلیل مؤلفه اصلی و روش تحلیل خوشه

اند لی که مناطق سطح پایین عمدتاً در حاشیه توزیع شدهاند، در حاروستایی عمدتاً در مرکز منطقه متمرکز شده

 توجهی دارند. های تمایز فضایی قابلکه ویژگی

تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات (، در پژوهشی با عنوان 1397یداری و همکاران )ق

بیان داشتند که افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی 

 نیازمند بازخورد و دریافت دیدگاه روستاییان و مشارکت دادن ساکنان روستایی در فرایند توسعه است. خدمات

باشد. درعین حال ارزیابی میزان ترین خدمات ارائه شده در مناطق روستایی مییکی از اساسیعنوان آبرسانی به

رسانی آب در روستاهای نمونه نشان از این دارد که کیفیت خدمات رسانی آب رضایتمندی از کیفیت خدمات

 در روستاهای نمونه در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. 

 تبیین الگوی مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستاییدر پژوهشی با عنوان  (،1401الدینی و همکاران )جهان

ای کالبدی، مدیریت راهبردی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی دارد. همچنین معیارهتاکید کردند که 

 .محیطی و اقتصادی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی در شهرستان سیریک دارداجتماعی، زیست

                                                           
1 Liu  
2 Lin  
3 RCD 

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2842-fa.pdf
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2842-fa.pdf
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2842-fa.pdf
http://ges.iaun.ac.ir/article_685805_095ec210c7569a029bc6df082b0b89dd.pdf
http://ges.iaun.ac.ir/article_685805_095ec210c7569a029bc6df082b0b89dd.pdf
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 مبانی نظری موضوع

 های توسعه روستاییرویکردها و استراتژی

. بندی نمودتوان تقسیمگونه میاینرا  های توسعه در روستاهای صورت گرفته، استراتژیبا توجه به پژوهش

ریزی برنامهنیازمند روند و روستاها مراکز تولیدی کشور به شمار میباید توجه داشت که در استان خوزستان، 

 ای برخوردار استه از اهمیت ویژهبنابراین توسعه روستایی در این منطق .تا این مراکز فعال شوند هستند

 (.2021، 1)موسات و گاسکون

 کالبدی -رویکردهای فیزیکیالف: 

 های روستایی استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت -

های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این توان سرمایههای روستایی را میزیرساخت

فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای  ،های اجتماعیزیرساخت

های اجتماعی همچون توسعه زیرساخت ،عنوان مثالهکارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. ب

)در  های آنانباعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی ،تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی

صرفاً  ،های روستاییتوسعه و نگهداری زیرساخت ،های فردی و اجتماعی( خواهد شد. منظور از ایجادجایگاه

نهادها و مدیریت  ،بلکه هدف ایجاد سازوکارها ،ای به یک جامعه با تولید سنتی نیستهای سرمایهتزریق نهاده

با همکاری مردم ، در واقع این استراتژیجدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است. 

ه گذاری گذر کرده و بریزی و سرمایهبرنامه ،آمیز از دوران طراحیارادی و موفقیت ،طور آگاهانهتواند بهمی

 (.2018و همکاران،  2)ورگا شرایط مطلوب پایدار وارد گردد

ه شوند. کیفیت زندگی، بمی های عینی و ذهنی انجامهای کیفیت زندگی در دو حوزه شاخصهمه پژوهش

و گروه درباره  شود که فردعنوان وسعت نیازهای انسانی برآورده شده در ارتباط با ادراکاتی در نظر گرفته می

دی، مشارکت و بهزیستی ذهنی دارند. نیازهای انسانی، نیازهایی برای امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، آزا

هایی درباره شادکامی و ها به پرسشافراد و گروه ای برای واکنشز وسیلهارتباطات هستند، بهزیستی ذهنی نی

 رضایت است.

                                                           
1 Masot, Gascón 
2 Varga 
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 EENRD, 2010منبع:  

 رویکردهای اقتصادیب: 

 شود. در ادامه رویکردهای موسوم به رویکردهای اقتصادی مد نظر واقع می

 استراتژی انقالب سبز  -

که طوریبه معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است بهاین استراتژی دارای دو معنای متفاوت است: یکی 

این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکالت کشاورزی گردد. دیگری به معنی بهبود نباتات 

شده گندم و برنج( و تولید زیاد آنان است. براساس مطالعات ویژه گسترش انواع بذرهای اصالحهخاص )ب

های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اخالفاتی مابین نواحی انقالب سبز باعث کاهش مهاجرت ،میسرا

 (.2021، و همکاران 1بافو) ها در این محصوالت اساسی( نیز شده استروستایی )بخاطر بازده متفاوت زمین

 استراتژی اصالحات ارضی  -

های ریزیاصالحات ارضی را در برنامه ،ساختی دیگربرای گذر از یک ساخت ارضی به  ،اکثر کشورهای جهان

تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از  ،اند. به عبارت دیگرتوسعه روستایی خود گنجانده

ر توسعه اند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران امهای توسعه روستایی خویش قلمداد نمودهاهداف عمده برنامه

به دلیل  زی است. البته در بعضی موارد نیزاصالحات ارضی کلید توسعه کشاور ،میردال و تودارو()همچون 

پا افزوده زارعان خرده چیزی به درآمد، ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز

 (.2019، 2)هرناندو شودنمی

 نمودن روستاها استراتژی صنعتی -

توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حایز اهمیت است اما در عین حال باید  ،راتژیاگرچه در این است

تواند ها( صرفاً زراعت نمیخصوص آسیاییههای صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها )ببا توسعه فعالیت

ایجاد اشتغال سودآور  ور ایجاد نماید )ظرفیت زمین نیز محدود است( بدین جهت باید بهاشتغال کافی و بهره

                                                           
1 Baffoe 
2 Hernando 
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غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر 

 کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد: 

  های درآمدزال غیرزراعی و فعالیتالف( ایجاد مشاغ

 گونه برشمرد: توان ایناهداف عمده این استراتژی را میب( رواج مراکز روستایی دست پایین. 

 بیکار در یک منطقه ایجاد اشتغال غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه -

 همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری  -

 های اقتصادی در مراکز روستایی تقویت پایه -

 موجود در یک ناحیه  هایاستفاده کامل )بیشتر( از مهارت -

 فرآوری تولیدات کشاورزی محلی  -

 های اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی تهیه نهاده -

تواند بخش گیرند که میمقیاس( شکل میوکارهای خرد )کوچکگونه صنایع روستایی در کسببیشتر این

تر برای کار خود توانند از ابزارهای پیشرفتهصنایع دستی میای از آن را صنایع دستی تشکیل دهد. این عمده

کمک بیشتری  ،زایی بیشتردلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغالهبهره برده و ب

 به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند. 

 استراتژی رفع نیازهای اساسی  -

ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت شیوهاین استراتژی در جستجوی اتخاذ 

برطرف نماید. نیازهای اساسی شامل درآمد )کار مولد( و  ،روستایی را به درآمد و خدمات )در طول یک نسل(

 های اجراییتغییر معیار برنامهمحورهای اصلی این استراتژی عبارتند از: شود. هم خدمات موردنیاز زندگی می

گیرد )به عبارت دیگر از رشد از رشد به سمت نیازهای اساسی که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می

 اقتصادی به توسعه اقتصادی(. 

 چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی  -

گیرد و اهداف رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان در کانون مرکزی این استراتژی قرار میاز این: کاهش بیکاری

دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری )نسبت به رشدمحور جای خود را اهداف مصرفی می

 بخش شهری( قابل انجام هستند. 

 فرهنگی: -رویکردهای اجتماعیج: 

 استراتژی توسعه اجتماعی  -

شود و نوید اجتماعی را تواماً شامل می-اهداف توسعه اقتصادی ،ایاستراتژی توسعه اجتماعی محلی )جامعه

 های نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید. دهد که هم پایهمی

 استراتژی مشارکت مردمی  -
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تایی چه به لحاظ روسهای توسعه مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح ،دیدگاه منظر اینز ا

نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند.  ،ت و منابع دولتیها و چه به خاطر محدودیت امکاناماهیت طرح

رکت گسترده مردم را امکان مشا ،در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای باال به پایین و پایین به باال

 محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از: . در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد

 تاکید بیشتر بر نیازهای مردم  -

 ریزی تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه -

 اشند بکه مردم قادر به اجرای آن  های کوچکگذاریط و ترویج سرمایهبس -

 ن دهای آناهای مردم و در مقابل افزایش درآمکاهش هزینه -

های مردم و کاهش زمان و هزینه های توسعه )افزایش آگاهیتشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه -

 ها( ها و پروژهطرح

 ،های جمعیاذ تصمیمها با هدف اتخای برای گسترش و توزیع دوباره فرصتمشارکت در حکم وسیله -

تواند در تمامی مراحل مختلف مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت میهمیاری در توسعه و بهره

 داشته باشد.  تقسیم منافع و ارزیابی وجود ،رسانی(اجرا )عملیات, مدیریت و اطالع ،گیریتصمیم

 ایای و ناحیههای فضایی, منطقهرویکردد: 

 های تحلیل مکانی استراتژی -

را ارایه  «مکان مرکزی»( نظریه 1909( برمبنای نظریات جی.اچ.فون تونن و آلفرد وبر )1933کریستالر ) والتر

های انسانی به شرح و تبیین پراکندگی سکونتگاه ،فاصله ،نقش و کارکرد ،نمود که براساس میزان جمعیت

و حوزه نفوذ آنان )بالتبع ساماندهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و  1هاساختار )چارچوب( فضایی سکونتگاه

به استفاده ، گر فضای زیست(پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا )به عنوان تحلیلروستایی( می

نظریه  مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند. سه-بندی فضاییاز نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم

 گونه معرفی نمود:طور خالصه اینتوان بهمطرح در این زمینه را می

فون تونن(: این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و ساماندهی به  اچ. های کشاورزی )جی.نظریه زمین* 

ه ها متناسب با فاصلهای کشاورزی و ارزش زمینپردازد. براساس این نظریه فعالیتهای کشاورزی میزمین

 (. 2شود )دوایر متحدالمرکزی حول شهرهاها از بازار )شهری( تعریف میآن

کوشند مکانی را جهت استقرار صاحبان صنایع می ،یابی صنایع )آلفرد وبر(: براساس این نظریهنظریه مکان* 

( همراه باشد. 3ونقلهای حملهای خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان )هزینهکارخانه

یابی صحیح ها( ما را قادر به مکانخدمات و اطالعات )وزن و نحوه تعامل آن ،ای از جریان کاالدر واقع زنجیره

 کند. صنایع می

                                                           
1 Spatial structure (framework) of settlements 
2 Concentric circles around cities 
3 Transportation costs 



         و سواریوانی لع                         

  

 

167 

 

یابد با تولید و هر مکانی که موقعیت مرکزی می ،نظریه مکان مرکزی )والتر کریستالر(: براساس این نظریه* 

حکیم موقعیت مرکزی خود های اطراف )یا منطقه نفوذ( به تدمات در حوزهبیشتر کاال و ختوزیع هرچه

سازند. برمبنای این خدمات بیشتری را در خود متمرکز می ،های مرکزیچنین مکان ،به همین خاطر ،پردازدمی

نمایند. نقش یا کارکرد( عمل می ،فاصله، مراتبی )مبتنی بر جمعیتنقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله ،نظریه

ازار فروش دردسترس تهیه ترین بکاالها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیک ،خریداران ،طبق این نظریه

 (.2020، 1)گومز کنندمی

 شهری  -استراتژی توسعه روستا -

ن جهانی کار سازما «پایهنیازهای »در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی  ،1970از پایان دهه

درک بهتر  شهری )اگروپولیتن( مطرح گردید. برای -هری یا منظومه کشتش-استراتژی توسعه روستا ،(1976)

ه را دانست. تحقیقات فریدمن )در آمریکای و استراتژی نیازهای پای «پیرامون-مرکز»این استراتژی باید الگوی 

تقسیم نمود که رابطه بین « پیرامون»و  «مرکز»گی را به دو بخش توان فضای زندجنوبی( نشان داده است که می

شدن در پیرامون است. استراتژی  ایشدن در مرکز و حاشیهاستعماری است و پیامد آن قطبی ،این دو نظام

ا به سمت مدار و شهرگرصنعت ،های متداول تولیدمحورنیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی

پیرامون -الگوی مرکز شهری برمبنای-مدار و روستاگرا. استراتژی روستاکشاورزی ،محورهای مردماستراتژی

 ،خوداتکایی ،شتغالاای پایه )رفع فقر و ایجاد )تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری( و متاثر از استراتژی نیازه

 ،گراییحفاظت ،گراییکند: دروناد میاین محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنه، تامین مایحتاج اصلی(

 سازی مشارکت. و نهادینه ،خودگردانی )خودکفایی(

 استراتژی یوفرد  -

شود که ای( تعریف میها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی )و منطقهاین استراتژی برپایه نقش فعالیت

تحلیل  ،تحلیل نظام سکونتگاهی ،تدوین نقشه تحلیلی منطقه ،ای: تجزیه و تحلیل منابع ناحیهشامل مراحل

 ،های توسعه فضاییتنظیم استراتژی ،تحلیل شکاف عملکردی ،ها )ارتباطات(تحلیل دسترسی ،ارتباطات فضایی

ریزی روستایی های فضایی در برنامهسازی تحلیلبازبینی و نهادینه ،های توسعهها و برنامهتعیین نارسایی پروژه

آنان را در توزیع  ،ریزانگذاران و برنامهقیمتی به سیاستای. این استراتژی با ارایه اطالعات فراوان و ذیناحیه و

 (.2019، 2)دلگادو دهدها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی )اقتصادی و فیزیکی( یاری میگذاریسرمایه

 توسعه روستایی در ایران 

 هایظرفیت کفاف شدن، صنعتی و شهری و جهانی جدید شرایط دلیلهب روستایی جوامع جمعیت رشد امروزه

 قابل که شهرهاست در تنها رفاهی و زندگی امکانات و اجتماعی خدمات از بسیاری و کندنمی را جامعه

 برای حال. هستند مواجه شهرها به خود جوان نسل خصوصبه مهاجرت با روستاها رواین از است، دسترسی

                                                           
1 Gomes 
2 Delgado 



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

168 

 

 ضروری کشور کالن و خرد سطوح در تحوالت شناخت روستایی، جوامع در ریزیبرنامه و بینیپیش گونه هر

 . است

 را اجتماعی تحوالت و کرده هدایت را روستایی نهادهای و افراد که هستیم، مواجه هاییکنش با خرد سطح در

 بدین. ماست عشایری و روستایی جامعه در کنش و تفکر قالب روح تقدیرگرایی. دهند می جهت طریق آن از

 بینند،نمی ارتباطی موردنظر مقاصد و اهداف مطلوب تحقق و خود اعمال بین روستاییان از بسیاری که معنی

 نیاز ها،روش بهبود و ریزیبرنامه که حالی در. دانندمی روزگار تقدیر دست و قدر و قضا حاصل را آن بلکه

 هایکنش. باشد هاروش و اعمال با مقاصد و اهداف بین عقالیی ارتباطی بر مبتنی که دارد تفکری به ضروری

 هر تحقق برای نکته تریناساسی رواین از. هستند ما جامعه در مضر هایکنش دیگر از قمارگونه و احساسی

 هاآن تغییر جهت در کوشش و رفتار و نگرش هاینحوه این به توجه ما، کشور روستایی جوامع در ایبرنامه

 نشینی عقب برای پیشنهادی راهکارهای جمله از ترویج و مستمر هایآموزش و مشارکتی توسعه بر تکیه. است

 (.2020، 1)فردپور هستند غیرمترقبه اتفاقات و حوادث به روزمره امور و کارها از تقدیرگرایی کنش

 کشور النک تحوالت از متأثر که ستا برخوردار روندی از روستایی جوامع توسعه نیز اجتماعی کالن سطح در

 کالن هایبرنامه و نشینیحاشیه اجتماعی، خدمات بهبود صنعتی، جوامع توسعه شهرنشینی، فرآیندهای. است

 و شغلی ینیازها تأمین برای شهرها. گذارندمی تأثیر روستایی جوامع تحوالت روند بر جملگی کشور، توسعه

 طبیعی زرگب شهرهای به روستا از مهاجرت فرآیند بنابراین دارند، روستایی مهاجرین به نیاز خود کارنیروی

 نشین،حاشیه و شهری جوامع به روستایی جوامع از کارنیروی عرضه ازای در بایستمی دولت تنها است،

 و زاییالاشتغ باید کند، تأمین را نشین حاشیه و روستایی جوامع اجتماعی تأمین و اساسی نیازهای حداقل

 ناهپ و شهر به روستا از رویهبی مهاجرت موجب بیکاری تا آورد پدید مناطق این در را شغلی هایفرصت

 و ستید صنایع و روستایی کوچک صنایع از حمایت موضوع ،بنابراین. نشود غیراخالقی کارهای به شانبردن

 هایفرصت ادایج و اجتماعی رفاه و اجتماعی خدمات عادالنه و مناسب توزیع کنار در تکمیلی و تبدیلی صنایع

 (.1389)بزی و همکاران،  گیرند قرار کشور توسعه هایبرنامه اولویت در بایستمی شغلی

 به توجه با و گرددمی یافتنی دست و مقدور چگونه پایدار توسعه میان، این در که است این اساسی پرسش اما

 کار ردستو در بایستمی درونزا توسعه آیا روستایی، جوامع در و کشور در کالن و خرد توسعه و تحوالت

 تحلیل و جزیهت سوی به اسنادی روش با تا شده کوشش اثر این در برونزا؟ توسعه یا گیرد قرار دولت هایبرنامه

 فرآیند زا تبیینی و کرده بررسی را موجود راهکارهای و رویکردها و رفته روستایی جوامع اجتماعی ساختار

 جامع ایتوجه که یابیم دست پیشنهاداتی به دالیلی ارایه با نهایت در تا باشیم داشته روستایی جوامع در توسعه

 که طوری هب داده، قرار مدنظر را برونزا و درونزا هاییمحرک با همزمان و بلندمدت و پایدار ایتوسعه به

 و کشور هتوسع کلیدی حلراه عنوانبه باشد، کرده تلفیق فراروستایی علمی های افق با را محلی هایمشارکت

 .نماییم توصیه روستایی جوامع توسعه

                                                           
1 Fardpour, Mehdi, 2020 
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ی به بعد در کشورها 1970 ریزی روستایی کالسیک از دهههای توسعه و برنامهبا روشن شدن کاستی

ای توسعه ترین رویکردهریزی کالبدی مطرح شدند. تازهتوسعه، رویکردهای گوناگونی در حوزه برنامهدرحال

ها به نوعی اصول گیرند و در همه آنای توسعه پایدار سرچشمه میریزی روستایی از مبانی اندیشهبرنامهو 

رین شود. در ادامه، مهمتسازی و توانمندسازی جوامع روستایی دیده مینهادگرایی در چارچوب ظرفیت

 ود. شهای روستایی به اختصار مرور میریزی توسعه سکونتگاهرویکردها به برنامه

های عمومی و توان سرمایههای روستایی را میهای روستایی: زیرساختیرساخترویکرد توسعه و بهبود ز -1

بهبود  های اجتماعی، فیزیکی، و نهادی باعثاجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این زیرساخت

اهد شد. اعی و اقتصادی آنان خواجتمشرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارآیی زندگی 

بهبود  های اجتماعی همچون تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی، باعثبه عنوان مثال، توسعه زیرساخت

نظور از ایجاد، مهای فردی و اجتماعی( خواهد شد. های آنان )در جایگاهکیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی

ید سنتی ای به یک جامعه با تولهای سرمایهتزریق نهاده ˝یی، صرفاهای روستاتوسعه و نگهداری زیرساخت

یع نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکارها، نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وس

آمیز از دوران قیتطور آگاهانه، ارادی و موفتواند بهروستاییان است. در واقع این راهبرد، با همکاری مردم می

 (. 1383ینی، گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد )میرزا امریزی و سرمایهطراحی، برنامه

ها و نهادهای درگیر در کاری بیشتر سازمانهای بین سازمانی: این دیدگاه بر روی همرویکرد همکاری -2

هنگی را به ریزی و همافرآیند برنامهکند و مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در توسعه روستایی تأکید می

 گیرد.عنوان یک اصل در نظر می

د بهداشت محیط: این دیدگاه تأکید بر توسعه بهداشت و کیفیت زندگی در مناطق روستایی رویکرد بهبو -3

در این  یی هستند کههاها و مانند آن از جمله برنامههای بهداشت غذایی، آب سالم، مقابله با بیماریدارد. برنامه

 شوند.چارچوب بیشتر مورد تأکید بوده و دنبال می

ریزی توسعه روستایی و تأکید بر : رویکرد توسعه نو به معنی تغییر دیدگاه برنامه1رویکرد توسعه نو -4

زی است ریهای از پایین به باال در برنامههای خاص توسعه روستایی به همراه تمایل به استفاده از شیوهسیاست

 (.1386، آقایاریو الدین افتخاری رکن )

محیطی در محافل موضوع توسعه انسانی و حفظ تعادل زیست 1990: در دهه کالبدی توسعه پایدار رویکرد -5

محیطی از جمله در محیط ای که ضامن حفظ توازن زیسترح شد؛ توسعهای بیش از گذشته طو متون توسعه

عنوان آخرین انسانی باشد. بدین ترتیب، توسعه پایدار روستایی بههای فرهنگی و روستایی و تاکید بر ارزش

 یی مطرح گردید.دستاورد تحقیقات در زمینه توسعه روستا

دار با دیدگاه سرزمینی به معنای اعم خود در قالب توسعه پای های اخیر رویکردهای توسعه روستاییدر سال

ی یکپارچه اهای توسعهستایی اغلب تحت عنوان سیاستدر دیدگاه سرزمینی که در مناطق رو شود.مینگریسته 

                                                           
1. Renewed Development 
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های محلی توجه برداری از توانهای اقتصادی و اجتماعی براساس بهرهتمامی بخش به شودروستایی شناخته می

. خوردها به چشم میهای خصوصی و نهادهای دولتی در تمامی عرصههمچنین مشارکت میان سازمان شود.می

از طریق  ،های توسعههای بخش توسعه در درون برنامهسازی سیاستعبارت دیگر تالش برای یکپارچه به

رویکرد »ها مورد توجه دیدگاه سرزمینی است. هم اینک این سیاست توسعه، با پوشش همگانی تمامی بخش

 رکن) گرددقی میی پایدار روستایی امری ضروری تلهمراه و در راستای تحقق اهداف توسعه« چندبخشی

 (.1386، آقایاریافتخاری و  الدین

در توسعه کالبدی روستاها: نهادگرایی در مفهوم کلی به معنی اعتقاد و تأکید بر ایجاد  1رویکرد نهادگرایی -6

بندی( در امور جامعه است و در این دیدگاه توسعه به معنای ایجاد تغییر در نهادهای جامعه نهادها )سازمان

پارادایم پس از مطرح شدن در اواخر قرن نوزده میالدی توسط افرادی مانند وبلن، کامونز و میچل  است. این

های نهادگرایی به حدی بود که نهادهایی مانند بانک جهانی نیز در تحوالت زیادی پیدا کرد و گسترش نظریه

ان یک نظریه و روش، موضوع عنوهرویکرد نهادگرایی باند. ها نشان دادهوجه خاصی به آنهای اخیر تسال

دهد و بر این باور است که این نوع مطالعه نقش اساسی در هویت ی خود را نهادهای سیاسی قرار میمطالعه

های قانونی را متغیر اساسی مستقل، و کارکرد و ی علوم سیاسی دارد. حامیان این رهیافت، قواعد و رویهرشته

های نهادگرایی عبارتند از مطالعات رهیافت 2 گیرند. به نظر رودسمی ذات دموکراسی را متغیر وابسته در نظر

ی دولت را بررسی ی شروع مطالعهگذاری عمومی و نهادگرایی جدید. رهیافت اول نقطهقانون اساسی، سیاست

 گیرد. این رهیافت سعی دارد به جای تأکید بر نهادهای رسمی و قانونی، به تحلیلقانون اساسی در نظر می

های حکومتی مشی سیاسی را حاصل تعامل سازمانگذاری عمومی خطنهادهای در حال کنش بپردازد. سیاست

داند، رهیافتی توصیفی و رسمی در برابر تاریخ، کارکرد، ساختار و ای و اقتصادی میهای حرفهو دیگر سازمان

 2009در سال  3وایی، توسط ویلیامسونکند. دیدگاه نهادگرایی جدید که در قالب حکمرروابط نهادها اتخاذ می

 -ورزد و بدین لحاظ، از روش تاریخیتر نهادهای سیاسی تأکید میارائه شده است بر نقش بیشتر و مستقالنه

 (. 1389طهماسبی و همکاران، شود )تر میی سیاسی، تاریخ و حقوق نزدیکتوصیفی و قانونی، دور و به نظریه

ی دارند. در های روابط نقش بنیادی جدید تعاملی بودن آن است که در آن شبکههای اساسی نهادگرایاز ویژگی

نح های شخصی، گروهی، شرایط اقتضایی )حاصل از سواسازی عواملی چون انگیزهاین نهادسازی و شبکه

و تر تعالیهای دستیابی به اهداف ملرزه و غیرطبیعی مانند جنگ و فناوری( در هدفطبیعی مانند سیل، زمین

و  تخاریافرکن الدین اند اثرگذار باشد )توارزشمندتر توسعه روستایی که همان رفاه و خوشبختی است می

 (. 1386، آقایاری

 ها در توسعه روستاییساختنقش زیر

                                                           
1. Institutionalism approach 
2. Rudes 
3. Williamson 
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ترین فعالیت روستائیان برای کسب کشاورزی، باغداری، دامداری، قالیبافی، کارآفرینی و صنایع دستی عمده

توسعه روستایی مستلزم داشتن نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر استفاده از . اشتغال استدرآمد و ایجاد 

ای، برگزاری بیشتر های فنی و حرفهستی، گسترش آموزشمحصوالت تولیدی در روستاها، توسعه صنایع د

 شودستا منجر میبه ایجاد انگیزه برای مردان و زنان رو غیره های مردم روستا وهای عرضه توانمندینمایشگاه

 (.2017و همکاران،  1)الزانتا

بهبود زندگی روستائیان و تالشی برای  ءریزان اقتصادی و اجتماعی توسعه روستایی را منشابسیاری از برنامه

با  .دانندهای روستایی میکاهش فقر و محرومیت از طریق افزایش تولید و باال بردن میزان بهره وری در محیط

ی روستایی اما این توسعه .کنداشتغال در روستاها بحث مهاجرت روستائیان به شهرها کاهش پیدا میرفع مشکل 

پذیر شوند، امکانساخت روستایی که باعث ماندگاری نیروی انسانی ساکن در روستاها میی زیربدون توسعه

 (.2017و همکاران،  2)کاتیوهو باشدنمی

 و ماندگاری نیروی انسانی  روستایی های توسعهنقش تامین آب در استراتژی

ی دامهابرای  توسعه خدمات آبرسانی روستایی برای آب شرب و مصارف بهداشتی، باعث ترغیب روستاییان را

 شود.روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی میهای فعالیت

 های آبرسانی روستاییهای پروژهتعدد، پراکندگی و ویژگی  -

گذاری الزم طی سالیان گذشته به ای و سرمایهنیاز متناسب با نیازهای توسعهمالی موردعدم تامین منابع   -

ه، به زحمت های اعتباری فراهم شدنحوی که منابع مالی تامین شده برای این بخش، با احتساب تمامی ظرفیت

 .تکافوی حفظ وضعیت فعلی تاسیسات آبرسانی روستایی را داشته است

های آب و فاضالب روستایی کشور پس از قرارگیری در فهرست اختاری شرکتمشکالت حقوقی و س  -

 .های مشمول واگذاریشرکت

تامین آب نیز  برداری از تاسیساتهای بهرهبهای مصرفی که حتی جبران کننده هزینهافوی تعرفه آبعدم تک -

 باشدنمی

در افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کشور با دار و ایجاد مشکالت اساسی های ادامهوقوع خشکسالی  -

پذیرد. روند آبرسانی سیار به روستاها طی از این منابع صورت می که تامین آب روستاها عمدتاً توجه به آن

خیر روندی رو به رشد و تصاعدی داشته و با بروز مشکالت در منابع آبی مورد استفاده برای روستاها أسالیان 

 (.2019و همکاران،  3)دومینگوئز باشندوستا نیازمند تامین آب از طریق تانکر میتعداد بیشتری ر

 وضعیت فعلی روستاهای کشور

هزار  70میلیون نفر در بیش از  4/21درصد جمعیت کشور یعنی حدود  4/28براساس آخرین سرشماری، 

خانوار جمعیت داشته  20باالی هزارروستا  6/37باشند. از مجموع روستاهای کشور، روستای کشور ساکن می

                                                           
1 Lasanta 
2 Kativhu 
3 Domínguez 
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بندی روستاها از طور کلی سطح. به(1395)مرکز آمار ایران،  ها را بر عهده داردکه وزارت نیرو تامین آب آن

 :باشدنظر تامین آب شرب و بهداشتی به شرح زیر می

 بندی روستاهاتعاریف و سطح

تاسیسات آبرسانی روستاها فرسوده شده و نیاز به ها و های آبرسانی، اغلب شبکهبه دلیل عمر طوالنی پروژه

اصالح و بازسای دارند. به این منظور در برنامه چهارم توسعه برای ارائه تعریف مشخصی از وضعیت موجود 

های انجام شده های اولیه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگیآب شرب روستاها، پس از بررسی

بندی و معرفی های زیردستهخانوار به شرح گروه 20ریزی کشور، روستاهای باالی مهبا سازمان مدیریت و برنا

 :شدند

درصد مستهلک شده  30ها حداکثر به میزان روستاهای سطح یک: روستاهایی که تاسیسات آب شرب آن * 

 .باشندباشد و به لحاظ کمی وکیفی همانند آب شهر مجاور خود می

درصد مستهلک است و به  80تا 30ها بین یی است که تاسیسات آب شرب آنروستاهای سطح دو: روستاها *

دلیل فرسودگی تاسیسات، میزان هدررفت آب، باال بوده و تامین آب شرب روستاها را با مشکل جدی مواجه 

 .سازدمی

ها در درصد است و تاسیسات آن 80ها بیش ازروستاهای راکد: روستاهایی که میزان استهالک تاسیسات آن *

 .اندعمل قابل استفاده نبوده و از مدار خارج شده

 .ها ایجاد نشده استگونه تاسیساتی در آنهیچ روستاهای فاقد: روستاهایی که اصوالً* 

 تخمین مدل رگرسیوننتایج 
های مشخصی به عنوان عوامل توسعه روستایی در مدل رگرسیونی، با توجه به توضیحات ارائه شده، شاخص

دسترسی به آب ر گرفتن ارتباط شهر و روستا در استان خوزستان بر حسب نیاز مردم ارائه شده که با در نظ

آشامیدنی بهداشتی، تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن، پیش خرید محصوالت و بیمه و آینده نگری از 

 جمله این عوامل بوده است. 

  شود.رگرسیونی، معادله ذیل تخمین زده میها به روش معادالت برای بررسی ارتباط بین گویه

A=α+β1*A1+β2*A2+β3*A3+β4*A4+β5*A5 +ε 
 باشند:می زیرکه متغیرهای این معادله به شرح 
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 متغیرهای پژوهش -1 جدول

 نوع متغیر نماد متغیر

 وابسته A توسعه روستایی

 مستقل A1 ارتباط شهر و روستا

 مستقل A2 دسترسی به آب آشامیدنی

 مستقل A3 تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن

 مستقل A4 پیش خرید محصوالت

 مستقل A5 نگری برای مردم روستابیمه و آینده

 

 ی تخمین مدل خالصه شده است.نتیحه 2دول در ج

 نتایج برازش مدل رگرسیونی -2 جدول

 متغیر پاسخ = توسعه روستایی

 ضرایب متغیرهای مستقل

 رگرسیونی

 آزمونآماره 

t 

 سطح

 معناداری

 14/0 52/2 01/0 (αثابت معادله )

 000/0 22/16 16/0 ارتباط شهر و روستا

 02/0 25/21 23/0 دسترسی به آب آشامیدنی

 000/0 24/16 18/0 تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن

 000/0 72/15 16/0 پیش خرید محصوالت

 000/0 54/22 22/0 نگری برای مردم روستابیمه و آینده

 000/0سطح معناداری =   F =9/1085آماره آزمون 

 94/0ضریب تعیین =  72/1آماره دوربین واتسون : 

 

دار بودن مقوله شود. در صورت معنیبرای بررسی اثر معنی دار متغیرها بر متغیر وابسته از آزمون تی استفاده می

آب آشامیدنی، تامین  که دسترسی بهتوان گفت می 2براساس نتایج جدول مربوط به آن متغیر مورد تایید است. 

های کشاورزی مدرن، پیش خرید محصوالت و در نهایت بیمه و آینده نگری دولت برای مردم مالی فرایند

در نهایت روستا از جمله مهمترین عوامل ماندگاری جمعیت و افزایش انگیزه برای کار در مشاغل روستایی و 

 ارائه شده است: زیرباشد. این موارد در نمودار روستایی میتوسعه 
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 توسعه روستایی در استان خوزستانمدل نهایی  -1 نمودار شماره 

 گیرینتیجه

ی نهادهای جدید در نواحی روستایی و نیز تقویت نهادهای های مطرح شده ایجاد و توسعهبا توجه به دیدگاه

مدیریتی مناطق روستایی  -در مجموع، توسعه نهادی موجود متناسب برای تغییر و تحول شرایط در روستاها و

در منطقه ی خوزستان،  ای و ملی نقش اساسی در توسعه نواحی روستایی خواهد داشت.در سطوح محلی، منطقه

ی ارائهگذاری و فراهم کردن شرایط سرمایهی روستایی الزاماتی همچون دسترسی به آب آشامیدنی، برای توسعه

ای برخوردار از اهمیت ویژهجهت حمایت از دامداری و کشاورزی در مقابله با خشکسالی،های موثر در طرح

روند و مهاجرت از روستا مراکز تولیدی کشور به شمار میبه ویژه روستاهای استان خوزستان، روستاها است. 

باید مراکز تولید  همچنین به شهر به معنی تعطیلی مراکز تولید است و این اتفاق درواقع یک ناکارآمدی است

ها که اثرگذاری مهمی در این راستا دارند باید نقش خود های اجرایی و بانکدر روستاها فعال شوند و دستگاه

 .را به خوبی ایفا کنند

 

 نابعم
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