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هدف :این تحقیق به بررسی نقش راه زنجان -تهم -چورزق در توسعة روستایی از طریق تنوع به فعالیتهای اقتصادی در روستاهای دهستان چورزق
شهرستان طارم میپردازد.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحلیلی -توصیفی و روش گردآوری دادهها میدانی و اسنادی است .در این بین ،از تعدداد
 2742خانوار ساکن در دهستان چورزق ،با روش نمونهگیری کوکران  250مورد انتخاب شده و برای تحلید دادههدا از آزمونهدای آمداری از قبید
ویلکاکسون t ،تك نمونهای و  tدو نمونهای استفاده شده است.
یافتهها :نتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت معناداری در دو دورة زمانی قب و بعد از ایجاد جاده زنجان -تهم -چورزق در مؤلفههای تنوع به فعالیتهای
اقتصادی روستایی است؛ به طوری که مؤلفههای تنوعبخشی به منابع درآمدی در روستا ،بهبود زیرساختهای تولیدی و خدماتی به ترتیب بیشترین و
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محدودیتها :همکاری اندک برخی از مسؤوالن محلی ،کمبود اطالعات ،مشارکت اندک برخی از افراد محلی به دلی اعتماد کم به محققان.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
امدروزه منداطق روسدتایی در کشدورهای درحالتوسدعه بدا
چالشهای متعددی از قبی اقتصاد مبتنی بدر مندابع طبیعدی،
آسددیبپذیری و شددکنندهبودن شددرایا اقتصددادی ،تغییددرات
تکنولوژیکی ،تغییرات کاربری گسترده ،کیفیدت پدایین سدطح
زندگی ،نارساییهای زیرساختیخدماتی و نظدایر آن مواجهاندد
که به بدروز مسدایلی از قبید بیکداری ،فقدر ،جمعیدتگریزی،
سالخوردهشدن افراد و نیروی کار ،افزایش تقاضا برای خددمات
اجتماعی ،کاهش تحرک اقتصادی-اجتماعی ،ضعف ظرفیتهدا
و منابع اقتصادی و نظایر آن منجر میشود (دپارتمدان حمد -
ونق )2011 ،1؛ به عبارت دیگر ،منداطق روسدتایی در حاشدیه
مانده و توسعهنیافته برای بقای خدود بدا محددودیت متعدددی
بهویژه در توسعة اقتصادی مواجهاند؛ زیرا اشتغال و درآمددهای
حاصدد از فعالیتهددای کشدداورزی بددهتنهایی نمیتواننددد بدده
نگهداشت جمعیدت در حدال رشدد آنهدا منجدر شدود و بایدد
گزینههای جدیدی با استفاده از منابع محلی مورد توجده قدرار
گیرد (زامدورا ،2011 ،2ص .)115 .همچندین ،افدزایش مدداوم
جمعیت روستایی از یك طرف و نداتوانی بخدش کشداورزی در
جذب نیروی کار مازاد بر ظرفیت ایدن بخدش از سدوی دیگدر،
لزوم توسعه و گسترش اقتصاد غیرکشاورزی بهویژه برای اقشار
کمدرآمد را اجتنابناپذیر میکندد (بازرگدان ،1389 ،ص.)28 .
بروز اینگونه مسای و عدم توانایی رویکردهای گذشدته باعد
شده است کده نظریدهپردازان ،برنامدهریزان و تصدمیمگیران بدا
اتخاذ رویکردهای نو ،درصدد ارایة راهکارها و روشهدای جدیدد
جهت کاهش معضالت و مسایلی کده گریبدانگیر ایدن ندواحی
است ،مدیباشدند (میهداییل  ،2002 ،3ص82 .؛ میهدایلووی  4و
مددوری  ،2012 ،5ص)269 .؛ بدده طددوری کدده امددروزه بیشددتر
صاحبنظران بینالمللی بر این باورند که جددا از سیاسدتها و
استراتژیهای کالن توسعه و توسعة اقتصدادی ،بایدد بده طدور
ویژه و مشخص به امر توسعة روستاها و ریشهکنی فقر گستردة
حاکم بر آنها نیز پرداخدت (رضدوانی و نجدارزاده ،1387 ،ص.
 .)163یکی از راه ح های منطقی در این زمینه ،ایدة تنوع بده
فعالیتهای اقتصاد سدکونتگاههای روسدتایی در کشدورهای در
حددال توسددعه اسددت کدده موجددب بهبددود فرصددتهددای شددغلی
غیرکشاورزی و بهبود رفداه خانوارهدای روسدتایی شدده و نیدز
مخاطرات ناشی از محصوالت کشاورزی را کداهش مدیدهدد و
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گزینههای بیشتری را پیش رو مینهد تا نظامهای اجتماعی به
شک عادالنهتری بین اجزای حیاتی آن تقسیم شود (مایسدر،6
 ،2003ص 20 .به نق از جوان و حیددری مکدرر ،1390 ،ص.
 .)52در این بدین ،راههدای روسدتایی بدا ایجداد مندابع جدیدد
درآمدی ،به یك ساختار درآمد متنوعتدر منجدر مدیشدود کده
میتواند آسیبپذیری خانواده به شوکهای اقتصادی را کاهش
دهد .همچنین ،به رشد اقتصدادی و بداالبردن کیفیدت زنددگی
کمك کرده و به وسیلة کاهش هزینههای تولید ،امکدان ایجداد
تنوع فعالیتهای اقتصادی و ساخت سایر عوام تولید سازنده-
تر کمك کند (گروتایرت 7و مدالبر  ،2002 ،8ص .)3 .از ایدن
رو ،منطقة مورد مطالعه در این تحقیدق ،دهسدتان چدورزق در
غرب شهرستان طارم از توابع استان زنجان است که بده دلید
قرارگیدری ایدن شهرسدتان در حدفاصد اسدتانهدای گدیالن،
اردبی و زنجان ،تنها راه دسترسدی ایدن شهرسدتان بده مرکدز
استان (زنجان) راه قدیم آن بوده که در دهة اخیدر بدا احددا
جاده زنجان -تهدم -چدورزق -آببدر دسترسدی آن بده مراکدز
شهری افزایش یافته است .بندابراین ،هددف از پدژوهش حاضدر
پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 -1آیا احدا راه ،تندوع فعالیتهدای اقتصدادی روسدتاهای
مورد مطالعه را به همراه داشته است؟
 -2بیشترین اثرات احدا راه بر کددام یدك از ابعداد تندوع
فعالیتهای اقتصادی میباشد؟

 .2 .1پیشینۀ نظری تحقیق
بررسی تعدادی از مطالعات انجامشدده در زمیندة تندوع بده
فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی با تأکید بر نقدش راه
نشان میدهد که صاحبنظران امروزه این رویکرد را به عندوان
یکی از راه ح هدای اساسدی توسدعة روسدتایی در بسدیاری از
کشورهای دنیا مورد توجه قرار دادهاند؛ به عنوان مثال ،مطالعة
گاچاسین ،9نجمدان 10و رابلندد )2015( 11بدا عندوان «راههدا و
تنوع فعالیتها در مناطق روستایی ،مطالعة مدوردی :کدامرون»
به این نتیجه رسیدهاند که ایجاد راههای روستایی باع کاهش
انزوای ارتباطی این منداطق و افدزایش تندوع در فعالیدتهدای
اقتصادی خانوارهای روستایی و دسترسدی بهتدر بده بازارهدای
محلی شده است.
13
گدددولین 12و راجرسدددون ( )2010در مطالعدددة خدددود
«کشاورزی ،راهها و توسعة اقتصادی در اوگاندا» نتیجه گرفتده-
اند که توسعة راههای روستایی بدا ایجداد تحدول در کشداورزی
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معیشتی به سمت تولید تجاری حرکت کرده و با افزایش بهره-
وری کشاورزی و بهبود دسترسی به راهها ،فعالیتهای جدید را
در منطقددة مددورد مطالعدده مددورد توجدده قددرار داده اسددت.
اوالمیگوکه 14و ایمانوید  )2013( 15در مقالدة خدود بدا عندوان
«نقش حم ونق جادهای در توسعة اقتصاد محلی» در نیجریه
دریافتند که بدین توسدعة اقتصداد محلدی و ارتقدای جادههدای
روستایی رابطة مثبتی وجود دارد؛ به طوری که توسعة راههای
روستایی به بهبود مدیریت منابع و متنوعسدازی فعالیدتهدای
اقتصادی مناطق روستایی کمك مؤثری کرده است.
ایبددوک 16و دانیدد  )2013(17در مطالعددة اثددر جادههددای
روستایی بر توسعة اجتماعی و اقتصادی در اکوا ابدوم نیجریده،
نشان دادند که راهها موجدب بهبدود انتقدال کداال و خددمات از
روستاها به مناطق شهری شدده اسدت .همچندین ،هزیندههای
حم ونق کاهش یافته است .گرتلر ،18گراسنر ،19لیخانددر 20و
روسنبر  )2014( 21نیز نقش سدرمایهگذاری بدر روی کیفدت
جادهها در فعالیتهای اقتصادی و رفداه در انددونزی ،دریافتندد
که جادهای با کیفیت باالتر منجر بده بهبدود درآمدد و مصدرف
خانوار و ایجاد اشتغال در بخش تولید شده و شدکاف درآمددی
بددین کشدداورزی کدداهش مییابددد .همچنددین ،باعدد تبدددی
کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری میشود.
فان 22و ژانگ )2004( 23زیرسداختهدا و توسدعة اقتصداد
ناحیهای در روسدتاهای چدین را مدورد مطالعده قدرار دادندد و
دریافتند که زیرساختهای روستایی بهویژه راهها نقش مهمدی
در توجیه تفاوت بین بهرهوری در بین بخشهای کشاورزی بدا
بخشهای غیرکشاورزی بازی مدیکندد .ازآنجاییکده اقتصداد
غیرکشدداورزی تعیینکنندددة منبددع اصددلی درآمددد آنهاسددت،
سددرمایهگددذاری در زیرسدداختهای روسددتایی ،کلیدددی جهددت
افزایش درآمد ک برای جمعیدت روسدتایی اسدت .همچندین،
کاسترجاپ )1998(24به بررسی نقش سیسدتم راه روسدتایی و
تأثیر آن بر توسعة روستایی پرداخته و نتیجه گرفته اسدت کده
جادهها یکی از حلقههای مهم ارتباطات را تشکی میدهد کده
شبکه جادهای توسعهیافته برای رشد اقتصادی حیداتی بدوده و
باع خارجشدن روستاهای کشور از اندزوا میشدود؛ افدزون بدر
این ،امروزه مشخص شده که یکدی از نیازهدای ضدروری بدرای
رشد مناسب اقتصاد روستایی و نیدز اتصدال ایدن روسدتاها بده
روستاها دیگر توسا جاده است .همچنین ،تعدادی از مطالعات
صورتگرفته در ارتباط با نقش راهها در کشور کده بده صدورت
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موضوعی مورد بررسی قرارگرفته است ،به این صورت است که
قددادری ( )1389در پایاننامددة خددود بددا عنددوان نقددش راه در

تحوالت ساختاری کارکردی سکونتگاههای روستایی بدا تأکیدد
بر عوام اقتصادی و کالبدی (آزادراه تبریدز -زنجدان) بده ایدن
نتیجه دست یافته اسدت کده بدا فراهمشددن دسترسدی بهتدر،
توسددعه و تغییددرات اقتصددادی ،اجتمدداعی ،کالبدددی مثبتددی در
روسددتاهای مددورد مطالعدده رخ داده اسددت و وجددود شددبکة راه
مناسب موجدب توسدعة اقتصدادی و اسدتفادة بهینده از مندابع
زمینی در مناطق شده است .یعقوبی ،منهاج و معتمدد ()1392
بررسی نقش راههدای روسدتایی در بهبدود وضدعیت اقتصدادی
کشاورزان به این نتیجه رسیدهاند که احدا راههای روستایی،
با کاهش هزیندههدای حمد ونقد محصدوالت کشداورزی ،بده
افدزایش بهددرهوری و ایجداد فرصددتهدای شددغلی ،ایجداد تنددوع
اقتصادی در مراکز روستایی ،ارتقای سطح زندگی و رفداه بدین
کشاورزان منجر میشود .همچنین ،گد محمددی و ابراهیمدی
( )1391در مطالعة خود با عنوان «راههای روسدتایی و توسدعة
پایدار» به این نتیجه رسیدهاند که جاده عاملی مهم و مدؤثر در
تحوالت روستایی هم از نظر مثبت و هم از نظر منفی است؛ به
این معنی که با احدا جادة مناسب روسدتایی ،دسترسدی بده
روستاها رفتوآمد مردم و مسدؤولین دولتدی سده تر گشدته و
رفع نیازها سادهتر و امکانپذیرتر شود.
خلیلی ،حسینی ،مجیدیان و فالح ( )1389در مقالدهای بدا
عنوان «اثر احدا جادة جنگلی بر توسعة روسدتاهای جنگلدی،
مطالعة موردی :طرح جنگلداری نکا ،ظالم رود» ،به این نتیجده
دسددت یافتددهانددد کدده بددین توسددعهیافتگی روسددتایی و میددزان
برخورداری آنها از فواید راههای جنگلی ،همبستگی مستقیم و
شدید وجود دارد .در واقع ،گسترش شبکة حم ونق  ،وسدیله-
ای برای نگهداری و یا بهبدود فرصدتهای اقتصدادی بده شدمار
میرود .توسعة حم ونق اثراتی وسیع بر سایر بخشهدا دارد و
بدده دلیدد نیازهددای اجتمدداعی و اقتصددادی جامعدده ،نقددش
سرمایهگذاری در این بخش حیاتی است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
قلمرو جغرافیایی تحقیدق نیدز دهسدتان چدورزق از توابدع
بخش چورزق شهرستان طارم در قسمت غربی بخدش چدورزق
واقع شده که از شمال با دهسدتان درام ،از شدرق بدا دهسدتان
دستجرده (بخش چورزق) ،جندوب شدرقی بدا دهسدتان بنداب

22

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

(شهرستان زنجان) و همچنین ،از غرب و جنوب به ترتیدب ،بدا
دهستانهای قرهپشتلوی باال و تهم (شهرستان زنجان) همسایه
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میباشد .شک ( )1قلمرو مکانی تحقیق را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان زنجان
مأخذ :استانداری زنجان1394 ،

جامعة آماری تحقیق شام روستاهای دهستان چدورزق از
توابددع شهرسددتان طددارم (اسددتان زنجددان) اسددت کدده براسددا
سرشددماری نفددو و مسددکن ( )1390دربرگیرندددة  24نقط دة
روستایی دارای سکنه بدا جمعیتدی بدال  9858نفدر در قالدب
 2742خانوار است .با درنظرگدرفتن ویژگیهدای جغرافیدایی و
دسترسی به جادة روسدتایی تهدم -چدورزق -آببدر  13نقطدة
روستایی با تعدداد  1722خدانوار مدورد بررسدی قدرار گرفتندد
(شک  .)2از این رو ،از میان خانوارهای سداکن در ایدن نقداط،
تعداد  250مورد با استفاده از فرمول کوکران به عندوان نمونده
انتخاب و به شیوة تصادفی ساده ،پرسشنامههدا در روسدتاهای
مورد بررسی توزیع شده است.

 .2 .2روش تحقیق
پددژوهش حاضددر بدده لحدداظ نددوع ،کدداربردی و روش مددورد
استفاده ،توصیفی -تحلیلی است .برای گردآوری دادههای مورد
نیاز از روشهدای میددانی (مشداهده ،پرسدشنامه و مصداحبه)
استفاده شده است .برای تحلی دادهها از روشهدای آمداری از
قبی آزمونهای  tتكنمونهای (برای مقایسه میانگین عددی)،
ویلکاکسون (دورة قبد و بعدد از ایجداد جداده زنجدان -تهدم-
چورزق در دورة زمانی  )1380-1393و  tدونمونهای (سنجش
روستاهای تا فاصلة  5کیلومتری از جادة مدذکور و روسدتاهای
بیشتر از این فاصله) با استفاده از نرمافزار  SPSSبهدره گرفتده
شده است.

 .3 .2متغیرها و شاخصهای تحقیق
در این تحقیق دیدگاه ساکنان دایمی روستاهای نمونده بدا
استفاده از متغیرها و شاخصهای ارایهشده به شرح جدول ()1
تحقیق و با بهرهگیری از مبانی نظری در دستر که مطابق با
طیف لیکرت طراحی شدده بدود ،اسدتفاده شدده اسدت .روایدی
پرسشنامه توسا گروهی از صاحبنظران تأیید شد و با انجدام
پیشآزمون ،پایایی گویهها با استفاده از ضریب آلفای کرونبداخ
به میزان  0/70محاسبه شد.
شکل  -2موقعیت روستاهای نمونه در دهستان چورزق
مأخذ :استانداری زنجان1394 ،

سال ششم
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جدول  -1شاخصها و متغیرهای مورد استفاده
مأخذ :یافتههای تحقیق با استفاده از منابع در دستر 1394 ،
شاخص

متغیر

بهبود فرصتهای شغلی در فعالیتهای
غیرکشاورزی

ایجاد فرصتهای شغلی غیرکشاورزی (ساختوساز و خدمات ساختمانی ،ارایة خدمات فروشگاهی ،خدمات خودروی و غیره) ،تهیه و فروش
نهادهها و محصوالت کشاورزی ،توسعة صنایعدستی ،تهیه و فروش مصالح ساختمانی ،فعالیت در ارایة خدمات غیرساختمانی (سرایداری و خدمات
وابسته ،نگهبانی تأسیسات و خانههای دوم) ،خدمات گردشگری (تهیة غذا ،جابهجایی)

بهبود فرصتهای اشتغال در زمینة
فعالیتهای کشاورزی

ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه (فرآوری زیتون ،انار ،سیر) ،ایجاد و توسعة استخرهای پرورش ماهی ،توسعة باغها (انار ،فندق،
زیتون ،آلبالو) ،بهکارگیری فنآوریهای جدید کاشت و برداشت کشاورزی ،انبارداری محصوالت کشاورزی ،فعالیت در زمینة باغداری ،توسعة
زنبورداری ،کشت محصوالت بازاری یا دارای خرید تضمینی ،سرمایهگذاری در ایجاد و توسعة دامداریهای کوچكمقیا

بهبود زیرساختهای تولیدی و خدماتی

بهبود وضعیت حم ونق و انتقال محصوالت به بازار ،دسترسی بهموقع به نهادهای تولیدی ،تأمین نیروی کار مورد نیاز ،توسع خدمات و مکان-
هایی برای استراحت گردشگران و مسافران ،دسترسی به خدمات عمومی (بهداشت ،آنتندهی موبای  ،تلفن ،برق) فعالیت خدمات مالی؛ مانند
پستبانك ،تعاونیهای تولیدی ،سرمایهگذاری در طرحهای انتقال آب به مزارع ،دسترسی به اعتبارات بانکی

تنوعبخشی به منابع درآمدی در روستا

ارایة خدمات رفاهی به مسافران و گردشگران (غذا ،رستوران و غیره) ،فروش بیواسطة محصوالت محلی به گردشگران و مسافران ،بهبود
فرصتهای پسانداز خانوار ،کسب درآمد از فعالیتهای خدماتی ،کسب درآمد از اجارهدادن مسکن ،تهیه و فروش محصوالت برای گردشگران،
کسب درآمد از فعالیتهای کارگری در روستا ،تهیه و فروش داروهای گیاهی خودرو

سرمایهگذاری خارج از روستا

خریدوفروش اراضی کشاورزی ،سرمایهگذاری در زمینة توسعة گردشگری ،توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی ،گسترش مالکیت خانههای دوم
گردشگری ،سرمایهگذاری دولتی در ایجاد کمپهای گردشگری ،استفاده از فنآوریهای جدید آبیاری ،سرمایهگذاری در توسعة کشاورزی
(باغها و دامداری)

 .3مبانی نظری
ایدة تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی به عندوان ابدزاری
برای سرعتبخشیدن به توسعة اقتصادی در سطوح مختلف بده
شمار میآید که اهمیدت بدهسدزایی در ارتقدای رفداه و امنیدت
اقتصداد منطقده دارد (عینددالی ،1393 ،ص .)98 .ایدن ایددده در
کشورهای در حال توسعه بدرای بهبدود رابطدة مبادلده و رشدد
اقتصادی این کشدورها بعدد از جندگ دوم مطدرح شدده اسدت
(جوان ،شایان ،نوغدانی ،قاسدمی ،1390 ،ص ،)20 .همچندین،
طی دهههای اخیر ،بهوجودآمدن برخی از بحرانهای جهدانی و
طبیعی از قبی جنگ ،خشكسالی ،تورم جهانی عدم انعطداف
اقتصاد برخی از کشورها به علت تکیهبر اقتصداد تكمحصدولی،
موجب شده است که توجه به متنوعسازی اقتصاد و بهخصوص
اقتصاد روستایی در سالیان اخیر بیشتر شود (جوان و حیددری
مکرر ،1389 ،ص )51 .و روند گستردهای از تنوع فعالیتهدای
اقتصادی در مناطق روسدتایی کشدورهای در حدال توسدعه بده
وجود آیدد (دمدارگر ،25فدورنیر 26و یاندگ ،2010 ،27ص.)33 .
گفته میشود ،تنوع اقتصادی یکدی از چدالشهدایی اسدت کده
جهان امروز با آن روبهروسدت (پیرامدون ،2014 ،28ص.)721 .
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که  70درصدد
از فقرای جهان ،روسدتایی هسدتند (کریستیانسدن ،29وردت30و
تودو ،2013 ،31ص .)3 .بنابراین ،اجرای استراتژیهای کداهش

فقر از طریدق افدزایش فرصدتهدای اشدتغال مولدد در منداطق
روستایی ضروری بوده و یدك چدالش توسدعهای عمدده اسدت
(سازمان بینالمللی کار ،2008 ،32ص.)11 .
در واقع ،تنوع فعالیتهای اقتصادی به وجود شمار بزرگدی
از انواع مختلف صنایع در یك منطقه یا انددازهای کده فعالیدت
اقتصادی یك منطقه بین شماری از طبقات صنایع توزیع شدده
است ،گفتده میشدود (عطداران ،1987 ،33ص)44 .؛ بده بیدان
دیگر ،تنوع بر میزان گونداگونی فعالیدتهدای موجدود در یدك
منطقه اشداره میکندد (فرهمندد ،1391 ،ص .)46 .در منداطق
روستایی نیز به مفهوم «مشارکت روسدتاییان در فعالیدتهدای
متعدد بخش کشاورزی و غیرکشاورزی است که زمینه را بدرای
ایجاد تغییر و تحوالت ساختاری در اقتصداد منداطق روسدتایی
مهیددا مددیسددازد و نقددش مهمددی در تقویددت توانمندددیهددای
اقتصادی -اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی ساکنان ایفدا
میکند» (کال ،34الچی 35و الچدی ،2012 ،ص .)587 .بدر ایدن
اسا  ،سیاست متنوعسازی فعالیتهدای اقتصداد روسدتایی بدا
جستوجدوی فرصدتهدای اشدتغال و توسدعه و ایجداد مندابع
درآمدی برای ساکنان مناطق روستایی بده عندوان نقداط رشدد
اساسی ،بهترین امکان را برای ارایدة راه حد هدای اقتصدادی و
سازمانی ارایه میکند (عینالی ،1393،ص)98 .؛ افزون بر ایدن،
همانند یك لوکوموتیو نقش اساسی در اقتصاد مناطق روستایی
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و خددروج آن از بحرانهددای اقتصددادی و دسددتیابی بدده اهددداف
توسعة پایدار ایفا میکند که نتیجة آن را مدیتدوان در ارتقدای
ظرفیتهای محلی و خودسازماندهی اقتصاد روستایی مشاهده
کرد (هالند ،36باریان ،37دیخی :2003 ،38ص .)3
از مهمتددرین رویکردهددای تنددوعبخشددی بدده فعالیتهددای
اقتصادی مناطق روستایی میتوان بده مدواردی از قبید الدف)
توسددعة صددنایع روسددتایی (تبدددیلی و تکمیلددی) و ب) توسددعة
گردشگری و فعالیتهای مرتبا با آن اشاره کرد (شریفزاده و
مدددراد ندددژاد ،1381 ،ص57 .؛ عیندددالی ،1393 ،ص.)101 .
همچنین ،تنوعبخشی فعالیتهای اقتصادی روستایی ،افزون بر
فعالیتهای کشاورزی ،از طریق تأکید بر فعالیتهای اقتصدادی
غیرزراعی در روستاها میسر خواهد بود که از جمله میتوان به
تبدی محصدوالت کشداورزی ،راهانددازی کسدبوکار کوچدك،
تغییر از کشت محصوالت نقدی به تجارت کاالهای کشداورزی
(مثالً در پاسخ به خشكسالی) ،کارگر مزدبگیری غیرکشاورز یا
فروش داراییهای خانوار به عنوان پاسخ به شوکها اشاره کدرد
(دیدویس ،2006 ،39ص .)126 .اهمیددت ایدن رهیافددت در ایددن
است که اگر بخش کشاورزی دچار رکود شود ،اقتصاد روستایی
غیرزراعی ممکن است برخی خسارتها را برطرف سازد (باندك
جهددانی .)2007 ،40اجددرای ایددن رهیافددت در کنددار کشدداورزی
میتواند کمك بزرگدی بده ایجداد امنیدت در شدبکة اجتمداعی
روستا ،معیشت خانوار و سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصدی
کند (اشلی 41و میخایی  ،2001 ،42ص.)397 .
وجود این امر در مناطق روستایی به وجود زیرساختهایی
مناسب نیاز است .یکی از این زیرساختها راهها میباشدند کده
اولین عامد بدرای توسدعة اقتصدادی منداطق بدهویژه منداطق
روستایی هستند؛ به این دلی که زیرساختهدای حمد ونقد
بخش مهمدی بدرای توسدعة هدر جامعده اسدت کده بده بهبدود
نابرابریهای بین مناطق کمك مدیکندد (کداکیورانو،2012 ،43
ص )2 .و تأثیر قاب توجهی در رشد اقتصادی و کاهش فقدر از
طریق طیف وسیعی از مکانیسمها دار؛ .به عبارت دیگدر ،راههدا
میتواند از طریق اتصال مناطق دور و جداافتاده (بانك جهدانی،
 ،)2007به افزایش ارتباط بین تولیدکنندگان و بازارهای محلی
و کشت محصوالت نقدی و بهتبع آن ،افزایش درآمد و ارتقدای
امنیت شغلی کشاورزان کوچك (گسلس چافت ،2012 ،44ص.
 ،)5تقویت فرصتهای کدارآفرینی و ارتقدای بهدرهوری عوامد
تولید و ایجاد ارزشافزودة اقتصادی کمك کند که این امدر بده
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بهبود مدیریت ریسك اقتصادی کمك میکند (کینگمبدی ،45
 ،2011صص .)3-4 ،همچنین ،هزینههای حم ونق  ،هزینده-
های مصرف و تولید کاال و خددمات را کداهش دهدد (مؤسسدة
مطالعات توسعه بنگالدش ،2004 ،46ص)11 .؛ بده طدوری کده
مطالعة مو و وان دوال نشدان داد کده پدروژههدای جدادهای در
ویتنام برای کار غیرماهر  ٪11باع افزایش فرصتهای شدغلی
شده است (مو 47و وانددوال ،2007 ،48ص )31 .یدا اسدمیت در
تحقیقی به این نتیجه دست یافت که پروژههای بازسازی جاده
ای ،در اوگاندا فرصتهای شغلی جدیدی را در بخدش خددمات
ایجاد کرده یا در تانزانیا این نوع پدروژههدا باعد فرصدتهدای
شغلی غیرکشاورزی شده اسدت (بده نقد از النجدو49و النجدو،
 ،2001ص .)1 .همچنین ،مطالعة ساما نیز نشان میدهد ،یکی
از پیامدها و نتایج سرمایهگدذاری در ایجداد و توسدعة راههدای
روستایی توسعة فعالیتهای اقتصادی و متنوعسدازی آن و نیدز
توسعة صنایع روستایی و کارآفرینی است (ساما ،2015 ،50ص.
.)2-1
در واقددع ،بهبددود زیرسدداختهای ارتبدداطی از قبیدد راه و
سیستم حم ونق روستایی به تنوعبخشی به اقتصاد روسدتایی
بهویژه در زمینة فعالیتهای غیرکشداورزی و بهبدود بهدرهوری
عوام تولید منجر میشود (بانجو ،51گوردون 52و ریورسون، 53
 )2012و به خانوادهای روستایی کمك میکند تا بده فعالیدت-
های درآمدی خود تنوع ببخشند که نتیجة آن تنوع استراتژی-
های بقا میباشدد (گروتدایرت و مدالبر  ،2002 ،ص .)17 .در
واقع ،از منظر تنوع فعالیتهای اقتصدادی ندواحی روسدتایی در
کشورهای در حال توسعه عمددتاً بده فعالیدتهدای کشداورزی
اشتغال دارند؛ اما نقش راه در این فرآیند میتواندد بدا زنجیدره
تأمین و فرآوری و فرصتهای فدروش از طریدق دسترسدی بده
بازارهای محلی و منطقهای در زنجیرة ایجاد ارزشافزوده مهدم
باشد (کیدر ،2006 ،54ص .)2 .در فرآیند برنامهریزی اقتصادی
راههای روسدتایی بده عندوان شدریان حیداتی جامعده ،پویدایی
فعالیدتهددای اقتصددادی و کسدبوکارهای کوچددك را در قالددب
توسعة اقتصدادی بدر عهدده دارد (دیدویس ،2006 ،ص.)126 .
بنددابراین ،ارتقددای فرصددتهای درآمدددی بددا گسددترش راههددای
روستایی و زیرساختهای حم ونق روسدتایی بدر دسدتیابی
تولیدکنندگان روستایی به بدازار ،ارتقدای فرصدتهدای بدازاری
برای آنها و تدأمین نهادههدا تمرکدز دارد (ارتهدان 55و بتهدا،56
 ،2012ص.)166 .

سال ششم
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خانوارهای روستایی محدودة مورد مطالعه به بازار مصرفی شهر
زنجان و در نتیجه ،گسترش فعالیتهایی مانند پرورش مداهی،
سوپرمارکتها و صنایع تبدیلی و تکمیلی شده است.
جدول  -3آمار مربوط به ایجاد بعد از احداث جاده زنجان ـ
تهم ـ چورزق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شکل  -3مدل مفهومی تحقیق جهتهای استراتژیك در
تنوعبخشی به اقتصاد روستا
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،

 .4یافتههای تحقیق
نتایج حاص از یافتههای توصیفی تحقیق (جدول  )2نشان
میدهد که از بین پاسدخگویان ،گدروه سدنّی  31-40سدال بدا
( 36.4درصد) و به لحاظ سطح سواد ،مقطع دبیرستان بدا (40
درصد) بیشترین تعداد را دارا هسدتند .از طرفدی دیگدر71.2 ،
درصد پاسخگویان متأه بوده و تعداد افدراد تحدت سرپرسدتی
( )50.8درصد بین  3تا  4نفدر مدیباشدد .شدغ اصدلی (49.6
درصد) کشاورزی بوده و همچنین ،از نظر جنسدیت نیدز 85.4
درصد پاسدخدهندگان مدرد هسدتند .از نظدر بیشدترین تعدداد
مراجعة ماهانه نیز مراجعه  2تا  3بار در مداه بدا درصدد  8.48و
بیشترین میزان مراجعه به شهر نیز برای تأمین مایحتاج روزانه
با  42.4است.
جدول  -2یافتههای توصیفی تحقیق
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
مؤلفه
سن پاسخگو
سطح سواد پاسخگو
شغ اصلی پاسخگو
جنسیت
تأه
بعد خانوار
تعداد مراجعه ماهانه به شهر
بیشترین میزان مراجعه به شهر

بیشترین پاسخگو
 31تا  40سال
دبیرستان
کشاورز
مرد
متأه
 3تا  4نفر
یك تا  2بار
تأمین مایحتاج روزانه

تعداد
91
100
124
214
178
127
122
106

درصد
36.4
40
49.6
85.4
71.2
50.8
48.8
42.4

بررسی مشاهدات مربوط به وضعیت آمار مربوط بده ایجداد
اشتغال بعد از ایجاد و گسترش راه نشان میدهد ،بعد از ایجداد
و گسترش راه اشتغال در فعالیتهدایی مانندد پدرورش مداهی،
سوپرمارکتها ،کمپهای گردشگری و غیدره گسدترش یافتده
اسدت .ایدن فعالیتهدا حاصد اثدرات مثبدت راه در دسترسددی

نوع شغ
پرورش ماهی
سوپرمارکتها
کمپهای گردشگری
تعمیرگاه اتومبی
بنگاه مسکن
صنایع تبدیلی و تکمیلی
جمع

تعداد
8
11
6
9
5
8
47

بررسی منابع و پژوهشهای مرتبا با موضوع تحقیق نشان
میدهد کده ایجداد و گسدترش راههدای دسترسدی در منداطق
روستایی دارای اثرات متعدددی در زمیندة تندوع فعالیدتهدای
اقتصادی و به تبع آن ،توسعة پایههای اقتصدادی ایدن منداطق
میباشد .از این رو ،در تحقیق حاضر با بهرهگیدری از مطالعدات
نظری اثرات و پیامدهای اقتصادی راههدای روسدتایی در قالدب
پنج دسته از شاخصها به شرح  -1بهبود فرصتهای شغلی در
فعالیتهای غیرکشداورزی  -2بهبدود فرصدتهدای اشدتغال در
زمینة فعالیتهای کشاورزی  -3بهبود زیرساختهای تولیددی
و خدماتی  -4تندوعبخشدی بده مندابع درآمددی در روسدتا -5
سرمایهگذاری خارج از روستا مورد بررسی قدرار گرفتده اسدت.
برای بررسی اثرات احدا جاده زنجان -تهم -چورزق در تندوع
به فعالیتهای اقتصدادی در روسدتا از دیدد سداکنان محلدی از
آزمون نا پارامتری ویلکاکسون (برای تحلی تفداوت ایجادشدده
در دورة قب و بعد از ایجاد جدادة مدذکور) بهدره گرفتده شدده
است .همانطور کده نتدایج جددول نشدان مدیدهدد ،در همدة
شاخصها و مؤلفههای مورد بررسی از دید پاسدخگویان نمونده
در دورة قب و بعد از ایجاد جاده زنجان -تهم -چورزق تفداوت
معناداری وجود دارد که این تفاوت در سطح  99درصد گزارش
شده است؛ به طوری که بیشترین تفاوت معناداری بده ترتیدب،
در مؤلفههای تنوعبخشی به مندابع درآمددی در روسدتا (ارایدة
خدمات رفاهی به مسدافران و گردشگدران ،فدروش بیواسدطة
محصوالت محلی به گردشگران و مسافران ،بهبود فرصدتهای
پسانداز خانوار ،کسب درآمدد از فعالیتهدای خددماتی؛ مانندد
سددوپرمارکتهددا ،جوشددکاریها ،کسددب درآمددد از اجددارهدادن
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مسددکن ،کسددب درآمددد از فعالیتهددای کددارگری در روسددتا) و
سرمایهگذاری خارج از روستا (درزمینههایی مانند خریدوفروش
اراضی کشاورزی ،سرمایهگذاری درزمینة توسدعة گردشگدری،
توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی ،گسترش مالکیدت خاندههدای
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دوم گردشگری ،سرمایهگدذاری دولتدی در ایجداد کمدپهدای
گردشگری ،استفاده از فنآوریهای جدید آبیاری) و کمتدرین
تفدداوت در زمین دة بهبددود فرصددتهای شددغلی در فعالیتهددای
غیرکشاورزی گزارش شده است.

جدول  -4آزمون معناداری دورۀ قبل و بعد از احداث جاده زنجان -تهم -چورزق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
تنوع فعالیتهای اقتصادی
سرمایهگذاری خارج از روستا
بهبود فرصتهای شغلی در فعالیتهای
غیرکشاورزی
تنوعبخشی به منابع درآمدی در روستا
بهبود زیرساختهای تولیدی و خدماتی
بهبود فرصتهای اشتغال درزمینه فعالیتهای
کشاورزی

قب
بعد
قب
بعد
قب
بعد
قب
بعد
قب
بعد

میانگین
2.32
3.89
2.10
4.06
2.14
4.39
2.17
4.38
2.39
4.24

با توجه به نتیجة آزمون (ویلکاکسون) در دورة قب و بعدد
از احدا جادة زنجان -تهم -چورزق که عمدتاً دورة بعد مثبت
ارزیابی شده اسدت ،بدرای تحلید تفداوت معنداداری میدانگین
عددددی بهدسددتآمده از دادههددای پرسددشنامهای براسددا
دستهبندی فوقالذکر از آزمون  tتكنمونهای نیز اسدتفاده شدد
که نتایج حاص از آن مبیّن باالبودن نقش ایجداد و توسدعة راه
ارتباطی زنجان -تهم -چورزق در بهبود شاخصها و مؤلفههای
اقتصادی توسدعة روسدتایی از دیددگاه پاسدخگویان سداکن در
روستاهای نمونه در منطقة مورد مطالعه اسدت .همدانطور کده
جدول ( )4نشان میدهد بدا احتسداب دامندة طیفدی میدانگین
عددی که بین  1تا  5براسا طیف لیکدرت در نوسدان اسدت،
این میزان برای تمامی ابعاد بداالتر از مطلوبیدت عدددی مدورد
آزمون (که مساوی با میانگین طیف لیکرت =  3در نظر گرفتده

انحراف معیار
0.45655
0.69685
0.47463
0.65205
0.53002
0.68359
0.38392
0.62012
0.46478
0.64464

آماره Z

سطح معناداری

-13.473

0.000

-13.677

0.000

-13.704

0.000

-13.707

0.000

-13.692

0.000

شده است) میباشد .این تفداوت در سدطح آلفدا  0.01معندادار
بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عدددی نیدز بده شدک مثبدت
ارزیابی و برآورد شده است .شایان ذکر است که در این فرآیندد
ایجاد راه دسترسی فوقالذکر از طریق بهبود دسترسی به بدازار
مرکددز اسددتان ،کدداهش زمددان مسددافرت و انتقددال محصددوالت
تولیدی ،بهبود دسترسی به زیرسداختهای خددماتی و رفداهی
در منطقه و همچنین ،افزایش سرمایهگذاری خارج از روستا در
توسعة فعالیدتهدای غیرزراعدی از قبید ساختوسداز ویالهدا،
باغداری ،صنایع تبدیلی و نظایر آن نقش بهسزایی در بهبدود و
تنوع فعالیتهای اقتصدادی ،تندوع و افدزایش مندابع درآمددی،
ارزش داراییهای فردی و کاهش هزینة فعالیتهای تولیدی از
دیدگاه پاسخگویان شده است.

جدول  -5معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخصهای تنوع به فعالیتهای اقتصادی در اثر ایجاد جاده زنجان -تهم -چورزق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 3
مؤلفهها

میانگین

آمارة آزمون t

سرمایهگذاری خارج از روستا
بهبود زیرساختهای تولیدی و خدماتی
بهبود فرصتهای شغلی در فعالیتهای غیرکشاورزی
تنوعبخشی به منابع درآمدی در روستا
بهبود فرصتهای اشتغال در زمینة فعالیتهای کشاورزی

3.89
4.39
4.06
4.39
4.24

20.319
35.455
25.749
32.165
28.246

درجة
آزادی
249
249
249
249
249

سطح
معناداری
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

تفاوت از حد
مطلوب
0.8993
1.3905
1.0618
1.3906
1.2409

فاصلة اطمینان  95درصد
باالتر
پایینتر
0.9865
0.8122
1.4678
1.3133
1.1431
0.9806
1.4758
1.3055
1.3274
1.1544

سال ششم
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از طرف دیگر ،با توجه به نتایج حاص شده کده نشداندهندة
نقدش جدادة زنجددان -تهدم -چدورزق در تنددوع بده فعالیتهددای
اقتصادی و نیز بهبود است و به منظور بررسی میدزان توسدعه و
اثرپذیری روستاهای دهستان چورزق از جادة مذکور سعی شده
است تا مؤلفههای تنوع به فعالیتهای اقتصادی در بین دو گروه
از روستاهای تا فاصله  5کیلومتری از جاده و روستاهای بیشدتر
از این فاصله از جاده از دیدگاه سرپرستان خدانوار نمونده مدورد
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تحلی قرار گیرد؛ به طوری که بدرای بررسدی واریدانسهدای دو
گروه مورد مطالعه ،مقدار معناداری آزمون لونز اهمیت بهسزایی
دارد؛ به عبارتی ،اگر این مقددار در آزمدون لدونز کمتدر از 0.05
باشد ،واریانسهای دو جامعه برابر نیستند .بدا توجده بده اینکده
مقدار واریانس نشاندهندة پراکندگی دادههدا از میدانگین مدی-
باشد ،میتواند در تحلید آمداری اهمیدت بداالیی داشدته باشدد
(جدول .)6

جدول  -6آزمون تفاوت واریانس مؤلفههای تنوع به فعالیتهای اقتصادی در بین دو نمونه روستای در فاصله  5کیلومتری و بیشتر از
 5کیلومتر از جاده زنجان ـ تهم ـ چورزق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
آزمون برابری واریانس
لونز

40.923

غیرقاب قبول

6.541

قاب قبول

8.183

غیرقاب قبول

1.048

قاب قبول

16.360

غیرقاب قبول

0.307
0.011

8.883
6.067
6.124
4.929
5.133

همانطور که نتایج جدول ( )6نیدز نشدان میدهدد ،از بدین
مؤلفههای مورد بررسی در ایدن مطالعده ،شداخصهای مدؤثر در
بهبدود تندوع بده فعالیدتهددای اقتصدادی از قبید تندوع منددابع
درآمددی ،بهبدود زیرسداختهدای تولیددی ،بهبدود فرصددتهای
اشتغال در زمیندة کشداورزی و غیرکشداورزی و سدرمایهگذاری
خارج از روستا واریانسهای دو جامعده در بدین دو گدروه مدورد
مطالعه هم برابر نیستند؛ بده عبدارت دیگدر ،نقدش ایجدادِ جداده
زنجان -تهم -چدورزق در منطقدة مدورد مطالعده در مدواردی از
قبیدد بهبددود فرصددتهای اشددتغال در زمینددة فعالیتهددای
غیرکشاورزی بده دلید تفداوت کمتدر در بدین دو گدروه تدأثیر
کمتری در تنوع به فعالیتهای اقتصادی در منطقة مورد مطالعه
از دیدگاه جامعة نمونه داشته است .از یك طرف ،بررسی سدطح
معناداری دوگانة بین دو گروه در فاصلة  5کیلومتری از جاده و

249

سرمایهگذاری خارج از روستا

قاب قبول

0.000

8.618

249

بهبود فرصتهای شغلی
غیرکشاورزی

غیرقاب قبول

7.758

249

بهبود فرصتهای اشتغال
کشاورزی

قاب قبول

0.005

7.501

249

بهبود زیرساختهای
تولیدی و خدماتی

غیرقاب قبول

7.381

249

تنوعبخشی به منابع
درآمدی در روستا

قاب قبول

0.000

6.927

درجه

F

آماره
آزمون t

آزادی

مؤلفهها

معناداری

آزمون  tبرای برابری میانگینها
معناداری
دوگانه
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

تفاوت
میانگین
0.5581
0.5408
0.6761
0.4741
0.4242

فاصلة اطمینان  95درصد

انحراف
میانگین

پایینتر

باالتر

0.0805

0.3994

0.7168

0.0756

0.4091

0.7070

0.0721

0.3988

0.6828

0.0697

0.4035

0.6781

0.0784

0.5216

0.8306

0.0761

0.5262

0.8261

0.0781

0.3202

0.6280

0.0774

0.3215

0.6267

0.0860

0.2547

0.5838

0.0826

0.2614

0.5870

بیشتر از این فاصله مبیّن تفاوت معناداری در سطح  99درصدد
میباشد .از طرفی دیگر ،تفاوت میانگینها و نیز فاصلة اطمیندان
در سطح  95درصد نیز در بین دو گروه مبیّن مثبتبودن جهت
تفاوتها است که میتواند اثربخشدی نقدش جدادة مدذکور را در
بهبود کلیة شاخصهای مورد نظر تحقیق نشان دهد.

 .5بحث و نتیجهگیری
امروزه مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه با چدالش
هایی از قبی اقتصاد مبتنی بر مندابع طبیعدی ،آسدیبپذیری و
شددکنندهبودن شددرایا اقتصددادی ،تغییددرات نارسدداییهددای
زیرساختی -خدماتی و غیره مواجهاند که باع بروز مسدایلی از
قبید بیکدداری ،فقددر ،جمعیددتگریزی ،سالخوردهشدددن افددراد و
نیروی کار ،افزایش تقاضا برای خدمات اجتماعی ،کاهش تحرک
اقتصادی -اجتماعی ،ضعف ظرفیتها و منابع اقتصادی نظایر آن
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میشدود .بدروز اینگونده مسدای باعد شدده تدا برنامددهریزان و
تصمیمگیران درصدد ارایة راهکارهایی برای این منداطق باشدند.
یکی از این راهکارها تنوعبخشدی بده فعالیدتهدای اقتصدادی در
مناطق روستایی است .در این بین ،راههای روسدتایی بدا ایجداد
منابع جدید درآمدی ،منجر به یك ساختار درآمد متنوعتر شده
که میتواند آسیبپذیری خدانواده بده شدوکهدای اقتصدادی را
کاهش دهد .همچنین ،بده رشدد اقتصدادی و بداالبردن کیفیدت
زندگی کمك کرده و به وسیلة کاهش هزینههای تولیدد ،امکدان
ایجاد تنوع فعالیتهای اقتصادی و سداخت سدایر عوامد تولیدد
سازندهتر کمك کند.
بنابراین ،نتدایج مطالعدة حاضدر نشدان میدهدد کده تفداوت
معناداری میانگین عددی حاص از محاسبة مؤلفههای تنوع بده
فعالیتهدای اقتصدادی کده از دادههدای پرسدشنامهای در بدین
سرپرستان خانوار روستاهای نمونه در دورة قب و بعد از احدا
جادة زنجان -تهم -چدورزق بده دسدت آمدده اسدت ،از دیددگاه
پاسخگویان نمونه ،در همة مؤلفههای مورد بررسی تفاوت وجدود
دارد؛ به طوری که بیشدترین تفداوت معنداداری بده ترتیدب ،در
مؤلفههای تنوعبخشدی بده مندابع درآمددی در روسدتا و بهبدود
زیرساختهای تولیدی و خدماتی میباشد و کمترین تفداوت در
سددرمایهگذاری خددارج از روسددتا اسددت .همچنددین ،بررسددی
تفاوتهای موجود در میدانگین عدددی مؤلفدههدای مدورد نظدر
تحقیق نیز بیانگر باالبودن میزان آن در همة موارد نسدبت بده
عدد مطلوب مورد آزمون؛ یعنی  3ارزیابی شده است؛ به طدوری
که ایجداد جدادة زنجدان -تهدم -چدورزق توانسدته اسدت نقدش
تعیینکننددهای در ایجدداد تنددوعبخشدی بدده منددابع درآمددی در
روسددتاها ،بهبددود زیرسدداختهای تولیدددی و خدددماتی ،بهبددود
فرصدددتهای اشدددتغال در زمیندددة فعالیتهدددای کشددداورزی و
غیرکشاورزی ،سرمایهگذاری خارج از روستا در منطقة روستایی
مورد مطالعه ایفا کنند.
افزون بر این ،نتیجة استفاده از آزمون  tدونموندهای دربدارة
روستاهای تا فاصلة  5کیلومتری از جادة زنجان -تهم -چدورزق
و روستاهای بیشتر از فاصلة  5کیلدومتری نشدان مدیدهدد کده
بررسی سطح معنداداری دوگانده در بدین دو گدروه در فاصدلة 5
کیلومتری از جاده و بیشتر از این فاصله ،مبیّن تفاوت معناداری
در سطح  99درصد میباشد .از طرف دیگر ،تفاوت میانگینهدا و
نیز فاصلة اطمینان در سطح  95درصدد نیدز در بدین دو گدروه،
مبیّن مثبتبودن جهت تفاوتها اسدت کده میتواندد اثربخشدی
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نقش جادة مدذکور را در بهبدود کلیدة شداخصهای مدورد نظدر
تحقیددق نشددان دهددد .همچنددین ،بررسددی تحددوالت جمعیتددی
روسددتاهای مددورد مطالعدده در دورة آمددارة  1380-1390نشددان
میدهد ،این روستاها در ایدن دورة آمداری برابدر بدا  1.2درصدد
است که تأثیرگذاری راه را بر تثبیت و رشد جمعیت نشان می-
دهد.
بنابراین ،با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادهای زیر ارایده
میشود:
 توجه به گسترش صنایع تبدیلی در زمینة بستهبندی
محصوالت نوبرانه؛ مانند زیتون ،سیر ،رب انار و غیره.
 تشویق بخش خصوصی بده سدرمایهگذاری در زمیندة
ایجاد مراکدز اقدامتی و تأسیسدات گردشگدری عمدومی در
منطقه با توجه به استقرار روستاهای مورد مطالعه در مسدیر
ارتباطی زنجان -تهم -چورزق.
 معرفی بیشتر جاذبههای طبیعی و تاریخی در منطقده
از طریق رسانههدا ،دربدارة اهمیدت جاذبدههدای طبیعدی در
توسعة روستایی و لزوم توجه به حفظ آن.
 ایجاد مراکز رفاهی بینراهی در مسیر جاده بدا توجده
به عبور از مناطق کوهستانی با چشمانداز زیبا.
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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Rural areas in developing countries face with many
challenges. This has led theorists, planners and
decision-makers to adopt new approaches seek to
provide solutions and new methods in the process
of rural development to the Reduce problems in
these regions. A logical solution in this area is, the
idea of the diversity of economic activities in rural
settlements in developing countries, which
improve
the
non-agricultural
employment
opportunities and improve the welfare of rural
households and also reduces the risk of agricultural
products. These requires appropriate infrastructure.
One of these infrastructure is, rural roads which
can create new sources of income, leading to a
more diversified revenue structure that can reduce
the vulnerability of households to economic
shocks.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
The idea of diversification of economic activities is
a means to accelerate economic development in
different levels which is important in promoting
the welfare and security of the region's economy.
This idea was proposed in developing countries to
improve the terms of trade and economic growth
after the Second World War and also in recent
decades, the creation of global crises and natural
such as War, drought, global inflation causing
attention to the diversification of the economy,
particularly the rural economy in recent years that
in rural areas seeking for employment
opportunities and development of sources of
income for regions residents provides The best
opportunity for economic and organizational
solutions. The importance of this approach is that
when the agricultural sector facing with stagnation
the non- agricultural rural economy can eliminate
some damages. This requires appropriate
*. Corresponding Author: einalia@gmail.com
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infrastructure. One of these is infrastructure, rural
roads, that it is first factor for economic
development areas, particularly in rural areas that
has a significant impact on economic growth and
poverty reduction through wide ranges of
mechanisms. This factor with connecting remote
and isolated areas, helped increasing relation
between producers, Local markets and commercial
products, as a result, income increase, improve the
job security of small farmers, strengthening
entrepreneurial opportunities, improving the
business security of small-scale farmers, enhancing
of the productivity of factors of production.
3. METHODOLOGY
This research is applied and the method is
analytical– descriptive. Data collected method is
field studies and documental. From a 2742
households in Chawarzagh County, 250
respondents were selected by using Cochran
formula. For data analysis, statistical tests such as
Wilcoxon, one sample T test, two sample T test
was used.
4. DISCUSSION
The results of the study show a significant
difference in diversification of rural economic
activity in the periods before and after creation
road zanjan- taham- chavarzagh. So that the
diversification components to income sources in
rural areas and improve infrastructure products and
services show the highest rate respectively and and
the investment index in the off- rural shows the
lowest. Sample t-test for alpha level of 0.01 is
significant in all dimensions. In addition, Twosample t-test results in the two groups of villages
to 5 km of the road and most villages in the
distance from the road showed significant
differences in the level 99.
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5. CONCLUSION
Literature and research related to the research
topic showed that development of access roads in
rural areas has a several impact on the
diversification of economic activity and as a result
development of economic infrastructures. In this
study, using theoretical studies, economic
implications rural roads in five categories of
indicators are considered as:
1- Improving employment opportunities in nonagricultural activities;
2- Improving employment opportunities in
agricultural activities;
3- Improve products and services infrastructures;
4- Diversification of sources of income in rural
areas; and
5- Investment outside the village.
The significant difference in the average number
Obtained calculating the components of a variety
of economic activities Inventory data from among
the heads of households in the villages of samples
before and after the roads Zanjan brave Chavarzqh.
In all components there are difference. So that in
order the most significant difference in the
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components of diversifying sources of income in
rural
areas,
improve
infrastructure
to
manufacturing and services, and the smallest
difference in investment outside the village. Also
average number variants examined in the study
also shows the high level components in all cases,
so that to be able road construction Zanjan – taham
– chavarzagh play a decisive role in Diversification
to sources of income in rural areas, improve
infrastructure products and services, improving
employment opportunities in agriculture and nonagricultural activities, investments outside the
village and etc… In the rural area of study. In
addition, showed two-sample t-test results in the
two groups of villages to 5 km of the road and
most villages in the distance from the road
significant differences in the level 99. In the other
hand difference means and 95 percent confidence
interval for the difference between the two groups
showed positive results that can show improve the
effectiveness of the road in all indices of the
survey.
Key words: Rural development, transport, rural
economy, Tarom County.
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