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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 o meets the needs of the population, 

transportation is one of the most 

important and most valuable assets of 

each country and can be a strong credit 

for its economic growth. If the 

authorities do not provide enough 

means of transportation, of course, the process of 

production and consumption cannot be taken in the 

vantage. Therefore, for optimal efficiency, the proper 

transportation system creates positive and important 

results. For the development of this industry, 

prophesy, as well as basic and regional studies, will 

solve the problems in order to develop and satisfy the 

vital needs of the people. Therefore, the need to 

improve accessibility to transportation is one of the 

most important obstacles to achieving sustainable 

rural development goals. Because investment in this 

sector has led to economic and social development 

and, conversely, the lack of investment in this scene 

leads to underdevelopment and rural poverty. The 

present study seeks to evaluate the impact of 

transportation in the different dimensions of rural 

development in the central part of Tabriz. Many 

people are traveling daily to carry out educational, 

administrative, health-medicinal, service and etc., in 

the studied rural area. This problem, especially in the 

spring and winter, brings about hardship for the 

villagers because of severe snow and rain. Also, 

given the prosperity of agriculture and handicrafts in 

these rural areas, farmers face with problems of 

selling and delivering their products to the market 

because of transportation deficiencies, such as 

spending a lot of money, non-sales of agricultural 

products, handicrafts and others. Considering the 

above, it is necessary to study the role of 

transportation in rural development in the central part 

of Tabriz County. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

In general, the importance of transportation in each 

country's economy can be considered in two 

directions: First, the impact that this field of activity 

has on the spatial structure of the country, and on the 

other hand, the development of the transportation 

network has led to the concentration of economic 

activities in some areas and their growth, and it may 

cause stagnation in some areas. The second is the 

effect that the transportation sector has at the macro 

level on the whole economy in terms of employment, 

production, investment, and so on. Transportation is 

one of the parts of every country, such as agriculture 

and industry, which is engaged in itself and produces 

services. In general, the quality and quantity of 

transportation infrastructure has a direct impact on 

economic growth, and in particular, on the 

development of countries. Contrary to economic 

interests, it seems difficult to determine and assess 

the social benefits of rural transport projects because 

social interests are somewhat indirectly and indirectly 

referred to as benefits, often in education, health care 

and social networking. An integrated approach to 

investing in rural transport requires a comprehensive 

understanding of the access needs and the mobility of 

rural communities, as well as the recognition of rural 

roads and investment in its sub-sectors. 
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3. METHODOLOGY 

Given the nature of the subject, this study is a 

descriptive - analytical one and has practical purpose. 

Data were collected using documentary and field 

surveys. In this study, 19 villages which were the 

closest to the city of Tabriz had been selected 

randomly, and a sample of 331 teachers was selected 

as the sample size. Then, for each village or 

community, contribution is calculated the case with 

respect to the total population of each country in 

terms of population. A questionnaire was used in this 

study. Its validity was confirmed by specialists and 

experts and its reliability was also approved using 

Cronbach's alpha coefficient (r=83.0). 

4. DISCUSSION 

In this study, SPSS software was used, the impact of 

transportation on the development of rural 

dimensions such as economic, educational, health 

and social welfare was evaluated. In the beginning, 

Duncan test was used to illustrate the differences 

between villages in terms of transportation and 

organic changes. Based on the results of this test, are 

Mayan, Normandy, Kond Rud, and Shabestar 

villages were ranked first, and Korjan and Alexander 

were ranked in the last place. It is worth noting that 

there is a significant relationship between the 

development of transportation and rural population. 

The relationship between transportation and rural 

development in various aspects was measured using 

Pearson correlation coefficient which showed that 

there is a significant positive relationship between 

transportation and villages organic changes. The 

following regression model indicates that to provide 

access to rural transportation, organic changes 

(employment and economic prosperity, education, 

health and social welfare) had been studied in rural 

areas. Hence, transportation has a 48% positive effect 

on organic changes in the central rural area of Tabriz.  

To assure the validity of the questionnaire the views 

of experts and faculty members of the Department of 

Geography and Rural Planning of Tabriz University 

were used. Cornew's alpha obtained in this study was 

83.0, which indicates an acceptable level of 

reliability. To analyze the data of the questionnaire, 

descriptive and inferential statistics such as mean, 

Duncan test, Pearson correlation coefficient, and 

regression model were used in SPSS. 
 

5. CONCLUSION 
Based on the results of field research, rural 

transportation system can be considered to have a 

significant effect on the organoleptic changes in rural 

areas. In this study, organoleptic transplantation was 

noticed more and more in populated villages and 

villages with lower population density, and less 

attention has been paid to provincial planners. 

Considering that the rural area of central part of 

Tabriz county has economic, social potentialities and 

special climate conditions, it is expected that the 

planners of Tabriz county have a comprehensive 

view of the rural area and seek to strengthen the 

infrastructure, including transportation infrastructure, 

because in the proper pattern of sustainable 

development, the existence of a favorable 

transportation system in each region has a positive 

impact on the various economic, social, physical and 

spatial dimensions of that area. 
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 چکیده

غیرارگانیکی  ات ارگانیکی وتواند اثرات مختلفی بر تغییریدار میپا ۀهای توسعونقل به عنوان یکی از شاخصوجود یا عدم وجود قابلیت دسترسی به سیستم حمل هدف:
وار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز، به عنوان رهیافتی نقل بر تغییرات انداموبررسی و ارزیابی تأثیر حمل به دنبالپژوهش حاضر  د.مناطق روستایی داشته باش

ونقلل در نلواحی هایی جهت ارتقای شبکۀ حملو نیز راهکار هها در جهت توسعۀ ابعاد روستایی خواهد بودریزیا و برنامههگیریهای آینده، کمک در تصمیمبرای برنامه
 دهد. روستاهای مورد مطالعه ارائه می

تفاده شده های اسنادی و میدانی استحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده و برای گردآوری اطالعات از روش –مطالعۀ حاضر با توجه به ماهیت موضوع توصیفی روش:
نفر به  331اند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ای انتخاب شدهترین فاصله را به شهر تبریز دارند، به صورت تصادفی خوشهروستا که نزدیک 19است. در این پژوهش، 

حاسبه شده است. مه نسبت هر روستا به کل جامعه از نظر تعداد جمعیت ۀ نمونه با توجه بگاه برای هر روستا نسبت یا سهم جامععنوان حجم نمونه تعیین شده است. آن
 باشد که روایی آن از سوی متخصصان و کارشناسان امر مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابلرنامه میابزار مورد استفاده، پرسش

 یده است.( به تأیید رس83/0)

ونقل بر توسعۀ ابعاد روستایی )اقتصادی، آموزشی، سالمت و رفاه اجتماعی( مورد سلنجش قلرار ، تأثیر حملSPSSافزار در این پژوهش با استفاده از نرم ها:یافته
ر از آزمون دانکن استفاده شد. براساس نتایج حاصل از واونقل و تغییرات اندامهای مورد مطالعه از لحاظ وضعیت حملشدن تفاوت بین روستادر ابتدا جهت روشنگرفت. 

ونقلل وسعۀ حملتاند. شایان ذکر است که بین این آزمون، روستاهای مایان سفلی و کندرود در جایگاه نخست و روستاهای کرجان و اسکندر در جایگاه آخر قرار گرفته
بستگی پیرسون نشان داد که ونقل و توسعۀ روستایی در ابعاد مختلف، ضریب هماط بین وضعیت حملروستاها و جمعیت رابطۀ قوی و معناداری وجود دارد. دربارة ارتب

ونقلل ه حملبلونقل و تغییرات اندام وار روستاها رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. در ادامه مدل رگرسیونی گویای آن است که قابلیت دسترسلی بین وضعیت حمل
ونقلل در حمل وار )اشتغال و رونق اقتصادی، آموزش، سالمت و رفاه اجتماعی( در نواحی روستایی مورد مطالعه شده است؛ به طوری کلهمروستایی موجب تغییرات اندا

 درصد تأثیر مثبت داشته است.  48وار روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز تغییرات اندام

ورد توجه موار روستایی، این مبحث نسبت به دیگر مباحت روستایی کمتر ر توسعه و تغییرات اندامونقل د: با توجه به اهمیت و نقش سیستم حملاصالت و ارزش
استان آذربایجان  ها فراوانی کهمحققان قرار گرفته است. بنابراین در محدودة مورد مطالعه اولین تحقیقی است که صورت گرفته است. با توجه به پتانسیل و ظرفیت

 ن باشد.گشای بسیاری از مشکالت روستاییاتواند مؤثر واقع شود و راهشهرستان تبریز دارند، نتایج این تحقیق می خصوص روستاهایشرقی به

 گرسیون، روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز.ونقل، توسعۀ روستایی، مدل رشبکۀ حمل ها:کلیدواژه
 

: بخش مرکلزی شهرسلتان یموردمطالعۀ ) یروستای ۀونقل بر ابعاد مختلف توسعارزیابی تأثیر حمل(. 1396. )ن زاده،ن. و رحیم ،پریانظاهری، م.، حسینی شه ارجاع:

 .168-151(، 3)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. تبریز(
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.61426 
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 مقدمه . 1

 لهأطرح مس. 1. 1
در شلهرها و  زنلدگی هایجنبله یلۀکل با ونقلحمل امروزه

 صنعت تجارت، آموزش، فراغت، . اوقاتاست ارتباط در روستاها

 و پیونلد جهلت که هستند هاییهزحو جمله از هاو دیگر جنبه

 زنلدگی ۀچرخل بله بخشیدنتداوم و دیگریک با سازنده ارتباط

 ونقللحمل پایلدار ۀشلبک یلک نیازمنلد ،شلهرها و روسلتاها

 ایلن پایدار در ویکردر(. 23، ص. 2009، 1کورستای) باشندمی

 هلایفعالیت میلان هملاهنگی و تطلابق داشتن مستلزم حوزه

 کنلار در هاآالینلده از و علاری بانشلاط محلی  یلک با انسانی

 و سلرزندگی هملراه بله یاقتصلاد علدالت و پویایی از حمایت

 پایلدار ۀتوسلع اصللی ابعاد به عنوان که است اجتماعی عدالت

بنللابراین (. 29، ص. 2012، 2لنللدم و بهرونللدس) مطللرب باشللد

 ۀترین نیازهای جواملع، از جملله جامعلسییکی اسا ونقلحمل

و کلاال  روستایی است که در اثر نیاز ضروری به تبلادل مسلافر

 اثر گسترش رواب  فردی، اجتملاعی روزه درپدیده آمده و همه

 ،یابللد. در مجمللوعو اقتصللادی، بللیش از پللیش ضللرورت می

روستایی تحت تأثیر قابلیلت دسترسلی و  ۀدر جامع ونقلحمل

باشلد،  قابلیت تحرک قرار دارد. هر چه قابلیلت تحلرک بیشلتر

آقایلاری هیلر، حبیبیلان، ) گیردجایی بیشتری صورت میجابه

 ،از ایلن رو(. 26، ص. 1394امینی شیرازی،  و استادی جعفری

ر مهلم در عصلر های مطالعاتی بسیابه یکی از حوزه ونقلحمل

بودن دسلترسیافته، درکشورهای توسعهحاضر بدل شده است. 

رشد اقتصلادی اسلت. بله  ةکنند، تسهیلونقلحمل ۀشبکیک 

ی( از دسترسلی )شلهری، روسلتای منلاطق ۀهمل ،مین دلیلله

در (. 15، ص. 2006، 3ادینگتللونخللوبی برخللوردار هسللتند )

به خدمات از لحاظ دسترسی کشورهای در حال توسعه  ،مقابل

افلزایش رو هسلتند و ناگفتله پیداسلت کله هبا محدودیت روبل

بهبلللود پایلللداری ، ادیرشلللد اقتصللل توانلللددسترسلللی می

رفاه اجتماعی و کلاهش فقلر را در پلی داشلته محیطی، زیست

توسلعه جمعیلت باشد. با ایلن وجلود، در کشلورهای در حلال 

نقلش و  بلودهمنلد ونقلل بیشلتری بهرهمناطق شهری از حمل

در مناطق روستایی دست کم گرفتله  ونقلحملگذاری سرمایه

(. 143، ص. 2016، 4سیدحووس، جانسلون و نیلوبری) شودمی

بلا  به عنوان یک کاتالیزور اصلی برای رشد اقتصادی ونقلحمل

بلردن ازبین اشتغال و ۀبازکردن بازارها به مناطق روستایی، ارائ

 بنلابراینخدمات ملورد نیلاز اسلت. در دسترسی به محدودیت 

منلاطق  دسترسی منلافع اقتصلادی و اجتملاعی بلهنقل وحمل

بلله دسترسللی  ،از ایللن جهللتکنللد. فللراهم مللی را روسللتایی

 ؛در ارتبلاط دانسلتکشلاورزی  ۀتوان با توسعرا مینقل وحمل

دسترسللی بلله ، در گللروه هللای کشللاورزیتللرویج فعالیللتزیلرا 

، 5آسلمانی، فریکلانو و انللدریواسللت )ا شلهری ةبازارهلای عملد

نقلل وخدمات حملای و جاده ۀشبک یارتقا. (356، ص. 2015

 کنلدبلازی ملی اقتصاد و کلاهش فقلر رکدر تح نقش کلیدی

در منللاطق (. 357، ص. 2015آسللمانی، فریکللانو و انللدریوا، )

 کلاهش فقلر ،برای افزایش درآمد از عوامل مؤثرروستایی، یکی 

-افلزایش بهلرهاز طریلق  هارفاه اجتماعی، امر معاش خانواده و

(. 1561، ص. 2013، 6ایگلوی) باشدمی های محلیوری فعالیت

-ها و خلدمات حمللهای اقتصادی با این حال به جادهفعالیت

 بله ایلن نلوع خلدمات دسترسیباشند. میبسیار وابسته  نقلو

زایش دهلد و قیمت و میزان محصلوالت را افلتواند خوبی میبه

سلیدحووس، جانسلون و ) دشلوباعث ایجلاد بازارهلای جدیلد 

خارج از مزایای اقتصلادی، قابلیلت (. 141، ص. 2016نیوبری، 

بلردن بینو از فقلر ملرتب  اسلت کلاهش اثلرات  بلادسترسی 

دسترسی  مثالً ؛کندفراهم میرا محدودیت در مناطق روستایی 

درمان و دیگر خدمات اجتماعی  و پرورش، بهداشتوشبه آموز

هلا رفلت روسلتاها از محلدودیته و برونصادی بله توسلعو اقت

در  ونقللحملاهمیت (. 12، ص. 2012، 7پورتر) کندکمک می

ظران، نای است که بسیاری از صلاحباقتصادی به اندازه ۀتوسع

-یافتله را ناشلی از سلرمایهتوسلعه جهش اقتصادی کشورهای

رضوانی، قلدیری ) دانندنقل میوبخش حمل گذاری مناسب در

دهلد ها نشلان میبررسلی(. 50، ص. 1391کریملی، معصوم و 

حمل سریع، ارزان و با کیفیت محصوالت کشاورزی، دسترسی 

، شلرای  زنلدگی، بهبود ونقل عمومیمطمئن به امکانات حمل

امللروز  هایخواسللته از گللران داخلللی و خللارجیجلللب گردش

، بیکاری، ماندگیعقبفقر،  .شودیان محسوب مییتمامی روستا

های توسعه و عدم دسترسلی بله ها، عدم طربضعف زیرساخت

خصوص مناطق محلروم کله هب ،در مناطق روستایی ونقلحمل

شلود، محسوب می ماندگی مردم روستاییقبع ۀبه عنوان ریش

جوی زنلدگی بهتلر و ویان جهت جستیاتباعث شده اکثر روس

دسترسی به امکانات و خدمات اولیه به مراکز شهری مهلاجرت 
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مطلوب عملالً موجلب  ونقلحملفقدان خدمات  ،کند. بنابراین

کوش از بسیاری از خلدمات ملورد شدن این قشر سختمحروم

های م صلرف هزینلههلا مسلتلزیابی بله آننیاز شده که دسلت

روستایی نقش  ۀبا توجه به این که جامع ،رو این بیشتر است. از

تولید محصلوالت کشلاورزی و داملی کشلور را ایفلا  اساسی در

گذاری بخلش دولتلی در روسلتاها و گونه سلرمایه کند، هرمی

که محرک توسعه است، هزینله محسلوب  ونقلحمل ویژه دربه

انلدگاری جمعیلت روسلتایی و شود و آثار آن در جذب و منمی

در نتیجله افلزایش تولیلدات کشلاورزی و داملی و خودکفللایی 

هدف ارزیابی تأثیر  ،در پژوهش حاضر کشور نمایان خواهد شد.

روسلتاهای بخلش مرکلزی  ۀبر ابعاد مختلف توسلع ونقلحمل

 افلرادروزانه  ،. در روستاهای مورد مطالعهاستشهرستان تبریز 

وآمللد معلمللان، )رفت آموزشللیزیللادی جهللت انجللام امللور 

درمانی، خلدماتی  –، اداری، بهداشتیآموزان، دانشجویان(دانش

له أ. ایللن مسللوآمللد هسللتندبلله شللهر تبریللز در رفت غیللرهو 

خصوص در فصل زمستان و بهار با توجله بله بلارش بلرف و هب

 ،کند. همچنینن روستاها را دچار مشکل میاباران شدید ساکن

، رزی و صلنایع دسلتی در ایلن روسلتاهابا توجه به رونق کشاو

رساندن محصوالت خود بله بلازار بله کشاورزان جهت فروش و 

چللون مشللکالتی هم دچللار ونقلللحملهای دلیللل نارسللایی

اند. با شده غیرههای فراوان، فروش نرسیدن محصوالت و هزینه

در  ونقللحملتوجه به موارد ذکرشده ضلرورت بررسلی نقلش 

بخللش مرکللزی شهرسللتان تبریللز را  روسللتاهای ۀابعللاد توسللع

 طلبد.می

 نظری پژوهش ةپیشین. 2. 1
در رابطه با موضوع تحقیق حاضر چله در داخلل و چله در 

خارج از کشور تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته است؛ شاید 

ملیالدی  1826آلملانی در سلال  8برای نخستین بار فون تونن

به اعتقلادی  روستایی را مطرب کرد. ۀدر توسع ونقلحملنقش 

یلابی محصلوالت در مکان کننلدهعلاملی تعیین ونقلحملوی 

جامعله و » باشد. شیام نیز در تحقیقی بلا عنلوانکشاورزی می

را بله  ونقللحملاجتملاعی و  –اقتصلادی ، عواملل«زیرساخت

هلا معرفلی ساز ایلن محرومیتعنوان عامل اساسی و سرنوشت

اسللللتارکی و (. 29، ص. 2002، 9ن نگلللوینسللللاکنلللد )می

 ونقللحملدر تحقیقاتی جداگانه به بررسی نیز  (2002)10ترنل

تحقیقات قبللی بله نقلش اساسلی  همانندروستایی پرداخته و 

جیملز،  .انلدکلرده بیلاننواحی روستایی  ۀتوسع ونقل درحمل

، در پژوهشی به نقلش منلافع اقتصلادی (2014)11پیتر و مکی

ایی اسلکاتلند بله ایلن روسلت ةدر منلاطق دورافتلاد ونقلحمل

هللای گللذاری در زیرسللاختانللد کلله سللرمایهنتیجلله رسللیده

آورد و دهای قابللل تللوجهی را بلله ارمغللان مللیسللو ونقلللحمل

وکار و اثللرات قابللل تللوجهی بللر کسللب  ونقلللحملهللای طرب

دارنللد کلله ایللن اثللرات در تولیللد و اشللتغال منللاطق  اشللتغال

آدی دیجلی، االالفلی جلی، دهلد. دورافتاده روستایی نیز رخ می

در پژوهشللی بلله ارزیللابی تللأثیر  12لللوکمن و االمللول، االالنیبللی

روسللتایی کشللور نیجریلله  ۀای در توسللعجللاده ونقلللحمل

های زیرسلاخت ۀپلژوهش، نلابرابری در ارائلاند. نتلایج پرداخته

دهلد. نابرابری سطح توسعه را نشلان ملی ،ای و در نتیجههجاد

های کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآملد اثرات منفی فعالیت

از جمله اثرات منفی وضلعیت  غیرهساکنان، افزایش نرخ فقر و 

جهلت  ،شود. در نهایلتای محسوب میهای جادهبد زیرساخت

سلاکنان  مندسلازیروستایی پیشلنهادهای ماننلد توان ۀتوسع

ای، تشلویق هداری جادتوس  دولت، استقرار واحد تعمیر و نگه

، آنتلونین و ملیالدا انلد.مشارکت عمومی و خصوصی ارائه داده

و نقلش آن در  ونقللحمل ۀپارچلسیستم یک (2015) 31کیتر

-ادهرا مورد ارزیابی قرار د (روپامورد: جنوب ا)روستایی  ۀتوسع

هلا و پژوهش این اسلت کله کمبلود زیرسلاختاند. فرض کلی 

)ملدارس، بهداشلت و  بودن خدمات عملومی ماننلددردسترس

( در منلاطق روسلتایی تلأثیر غیرهسالمت، خدمات اجتماعی و 

زیادی بر کیفیت زندگی جمعیت روستایی دارند و گاهی اوقات 

این خدمات یلک ضلرورت حیلاتی اسلت. علدم وجلود چنلین 

عملومی جبلران  ونقللحملم مؤثر ی توس  یک سیستخدمات

 ؛در ایران نیزکارهایی در این زمینه صورت گرفته استشود. می

 عنلوان بلاخلود  ۀناملدر پایان (1390) کامران رضاییاز جمله 

 ونقلحملخدمات  ،«روستایی ونقلحملهای ارزیابی سیستم»

یان ملؤثر یسطح رضایت از زندگی روستا یرتقاروستایی را در ا

در  (1391) کریملیرضلوانی، قلدیری معصلوم و  ه است.دانست

اجتماعی  ۀبر توسع ونقلحملارزیابی تأثیر » پژوهشی با عنوان

اند که بین سطح به این نتیجه رسیده« ستایی سنندجنواحی رو

هلا از محلور آن ۀروسلتا و فاصلل اجتملاعی ۀهای توسعشاخص

بلین  ،جلود دارد. همچنلینمعکوس و ۀدیواندره رابط –سنندج

روسلتاهایی کله در حاشلیه ایلن ۀ های توسلعوضعیت شاخص
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پورطلاهری، تفلاوت معنلاداری وجلود دارد.  ،محور قلرار دارنلد

بله ارزیلابی  (1390) افتخلاریاللدین رکنبلاقری سلرنجیانه و 

 ۀو نقلش آن در توسلع ونقللحملقابلیت دسترسی بله نظلام 

الق جنوبی شهرستان دهگان های روستایی بخش ئیگاهسکونت

های تحقیلق گویلای ایلن اسلت کله قابلیلت اند. یافتهپرداخته

وار نلواحی روسلتایی بر تغییلرات انلدام ونقلحملدسترسی به 

های زیرسلاخت ،انبخش ئیالق جنوبی مؤثر بوده و در این میل

ملورد  ۀوار منطقلبیشترین تأثیر را بر تغییرات اندام ونقلحمل

 تملامی تحقیلق، ادبیلات بله توجله بلامطالعه داشلته اسلت. 

 در چه ؛روستایی ونقلحمل با رابطه حال دره ب تا که تحقیقاتی

 روستایی ونقلحمل است، گرفته صورت در خارج، چه و داخل

 شناخته روستایی ۀتوسع در أثیرگذارت و مثبت عنوان عاملی به

هلای در تحقیلق حاضلر نیلز بله نقلش زیرسلاخت شده است.

و تلأثیر آن  ونقللحمل، کیفیت ونقلحمل، خدمات ونقلحمل

بر اشتغال و رونق اقتصادی، سالمت، آموزش و رفلاه اجتملاعی 

 یان پرداخته شده است.یروستا

 شناسی تحقیقروش. 2 
 قیققلمرو جغرافیایی تح. 1. 2

شهرستان تبریز در اسلتان آذربایجلان شلرقی بلا وسلعتی 

درصلد مسلاحت اسلتان(  4.8کیللومتر مربلع ) 11800حدود 

 25و  46باشد. ایلن شلهر در مرکز استان آذربایجان شرقی می

النهار دقیقه عرض شمالی از نصف 2و  38دقیقه طول شرقی و 

ا سلطح دریلگرینویچ واقع شده اسلت و ارتفلاع تقریبلی آن از 

زملانی، زادوللی خواجله،  اصلغری) متر اسلت 1550تا  1350

براساس نتلایج آخلرین (. 40، ص. 1392زاده، زادولی و بخشی

پذیرفته در سلال سرشماری عملومی نفلوس و مسلکن صلورت

نفر  3724620شرقی برابر با  ، جمعیت استان آذربایجان1390

 کردندخانوار زندگی می 1086083در  بوده است که این تعداد

(. از ایللن تعللداد در حللدود 1390)درگللاه آمللار ملللی ایللران، 

در نقاط شهری  2579178خانوار با جمعیتی بالغ بر  767319

نفلر در نقلاط  1145442خانوار با جمعیتی معادل  318764و 

درصد جمعیت در نقاط  2/69 ،در واقع .اندروستایی ساکن بوده

کردنلد. درصد در نقلاط روسلتایی زنلدگی ملی 8/30شهری و 

طبق آخلرین تقسلیمات کشلوری شهرسلتان تبریلز دارای دو 

چلایی،  هلای میلدانهای مرکزی )شامل دهسلتانبخش به نام

چللای و اسللنیران( و خسروشللاه )شللامل سللرد صللحرا، آجللی

هلای شهری به نام ۀکند(، سه نقطهای الهیجان و تازهدهستان

زاده، رحلیم) باشلدآبادی ملی 75وشاه و تبریز، سردرود و خسر

   (. 132، ص. 1395

آماری پژوهش حاضر را روسلتاهای بخلش مرکلزی  ۀجامع

است کله  روستا 52دهد که شامل شهرستان تبریز تشکیل می

نفر  123824دارای  1390براساس سرشماری نفوس و مسکن 

که جمعیت  85یزان نسبت به سال که این م باشدمیجمعیت 

شلدن شلهر و بزرگبله عللت  ،نفر بوده اسلت 106711بخش 

معروف به علت گرانلی  مهاجرپذیرشدن برخی روستاها مثل باغ

چلایی دهستان میدانقیمت مسکن در تبریز بیشتر شده است. 

روستا کمترین  6روستا بیشترین و دهستان سردصحرا با  23با 

بللا توجلله بلله . انللدخللود اختصللاص دادهتعللداد روسللتاها را بلله 

آوری اطالعللات در پراکنللدگی روسللتاها و مقللدورنبودن جمللع

 ،انلدتمامی روستاها، روستاهایی که جمعیلت بیشلتری داشلته

در پژوهش حاضر جهت رسیدن بله  از این رو،اند. انتخاب شده

دهستان بخش مرکزی شهرسلتان  4روستا از  19تعداد  ،هدف

موقعیللت جغرافیللایی  (1) شللکل.  نللداتبریللز انتخللاب شللده

 دهد.روستاهای مورد نظر را نشان می

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلی و روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، توصلیفی

به لحاظ هدف، کلاربردی بلوده و بلرای گلردآوری اطالعلات از 

 میدانی استفاده شده است.  های اسنادی وروش

در روش اسللنادی تکنیللک کللار شللامل  ادی:روش اسننن

بلوط بله پلژوهش ها و نظریات مختلف مربرداری، دیدگاهفیش

هلای اطالعلاتی ها و سلایتخانلهبوده که بلا مراجعله بله کتاب

 مختلف به دست آمده است. 

در این روش بنا به ماهیت موضوع از فنون  روش میدانی:

سلتفاده گری، مصاحبه، مشلاهدة عینلی امختلفی مثل پرسش

آمده پلللز از دسلللتشللده اسلللت و در پایلللان، اطالعلللات به

وتحلیل قلرار بندی، از طریق آمار استنباطی مورد تجزیلهدسته

هللا از انللد. بللرای رسللم نمودارهللا و تحلیللل آمللاری دادهگرفته

جامعلۀ آملاری استفاده شده است.  GISو  SPSSافزارهای نرم

تان تبریلز این پژوهش ساکنان روستاهای بخش مرکزی شهرس

 =P) )هستند. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران 

0/5 q=0/3  نفلر 321استفاده شد. در این روش، حجلم نمونله

 نامهپرسش 331برآورده شد که برای افزایش در دقت پژوهش 
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 . (1جدول) اندانتخاب شده که بیشترین جمعیت را داشته اندروسلتا  19در انتخاب نمایندگان روستاها،  ،به عالوه ؛دشتوزیع 
 

 
 مطالعه مورد ۀموقعیت جغرافیایی محدود -1 شکل

 1395 های پژوهش،مأخذ: یافته
 

 آماری روستاهای مورد مطالعه ةهای جمعیتی و تعداد نمونویژگی -1 جدول

 1395، های پژوهشمأخد: یافته

 تعداد نمونه یتجمع روستا تعداد نمونه جمعیت روستا

 روستاهای دهستان آجی چای روستاهای دهستان میدان چای

 31 7083 مایان سفلی 34 8725 کندرود

 20 5946 الوار سفلی 17 2201 چاوان

 19 3379 سهالن 20 2046 شادبادعلیا

 17 2579 مایان علیا 18 2844 دیزج لیلی خانی

 17 1576 اوغلی 18 2649 هروی

 روستاهای دهستان سرد صحرا 17 2030 سفیده خوان

 16 574 کرجان 7 983 جانقور

 11 652 انرجان 10 400 استیار

 روستاهای دهستان اسنران 11 295 طویقون

 16 1318 اسکندر
 17 3294 ینگی اسنران

 15 1129 ملک کیان

 
های کارشناسان و نامه از دیدگاهبررسی روایی پرسش برای

ریزی روسلتایی وه جغرافیلا و برناملهگلر نامتخصصاستادان و 

آلفلای کورنبلاخ  ،بهلره گرفتله شلد. همچنلین دانشگاه تبریلز

-بوده که نشان می 83/0ق به میزان آمده در این تحقیدستهب

بلرای  ،دهد ضریب پایایی در سطح قابل قبولی است. در نهایت

های آمار توصیفی و نامه از روشهای پرسشوتحلیل دادهتجزیه
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بسلتگی اطی مانند میلانگین، آزملون دانکلن، ضلریب هماستنب

 شده است استفاده SPSSدر محی   مدل رگرسیونیپیرسون و 

 .(2شکل)

 

 
 های محتوایی سنجش متغیرهای مستقل و وابستهعناصر و معرف -2 شکل

 1395های پژوهش، مأخد: یافته
 

 مبانی نظری. 3
شلامل عملل که اصطالحی است  گریجاهیا جاب ونقلحمل

جایی انسان، کاال، انلریی، خلدمات، اطالعلات و دانلش در جابه

از ای یک فضای ترکیبلی فیزیکلی و مجلازی بلوده و مجموعله

ها، قوانین و مقلررات ها، سیاستها، روشعلوم و فنون، تخصص

های بردن افزارهلا و دسلتگاهکارمربوط به طراحی، ساخت و بله

جایی را در بلر های جابلهگر، بسترهای محیطی و شبکهجاجابه

 گیرد. از نظر لغوی وایه ترانسنورت از ترکیب دو کلمه التینمی

(Trans)  به معنای عبور و(Portare )کردن به معنلای حملل

، 1391رضوانی، قدیری معصوم و کریملی، ) تشکیل شده است

تلرین تلرین و بلا ارزشهر کشوری از مهم لونقحمل (.50ص. 

رشد به حسلاب های آن کشور در رفع نیاز جمعیت روبهسرمایه

محکمی برای رشد اقتصادی آن کشور  ۀتواند پشتوانآمده و می

کلافی در اختیلار نباشلد،  ونقللحملها و وسلایل باشد اگر راه

رونللد تولیللد و مصللرف در موقعیللت مناسللب انجللام  مسلللماً

ج مثبلت و مناسب، نتلای ونقلحمل ۀسامان ،بنابراین .ردپذینمی

نگری و ینلدهآ د.کنلوری بهینه ایجاد میپراهمیتی را برای بهره

این صنعت  ۀای جهت توسعای و ناحیهمطالعات پایه ،همچنین

هلای مین نیلازأسیاری در راه توسلعه و تلباعث رفع مشکالت ب

نشلدن نیلاز طرفبر بنلابراین، .دشلحیاتی افراد جامعه خواهلد 

تلرین موانلع در یکلی از مهم ونقللحملقابلیت دسترسلی بله 

 زیللرا اسللت؛پایللدار روسللتایی  ۀرسللیدن بلله اهللداف توسللع
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اقتصادی و اجتماعی را بله  ۀگذاری در این بخش، توسعسرمایه

گذاری در ایلن زمینله فقلدان سلرمایه ،دنبال داشته و برعکز

 (3شلکل) شلود.ینیافتگی و فقلر روسلتایی ملتوسعه منجر به

 

 
 ونقلحملهای گذاری در زیرساختروستایی و سرمایه ةارتباط بین توسع -3 شکل

 8، ص. 2005، 14سرکار و اشهکمأخذ: 
 

 ونقللحملگذاری در پارچله در ملورد سلرمایهرویکرد یک

نیازهلای دسترسلی و قابلیلت  روستایی، مستلزم شناخت کلی

های روسلتایی شناخت راه ،وامع روستایی و همچنینتحرک ج

های آن است. تأکید این نگرش بر بخشگذاری در زیرو سرمایه

سلت کله بلر دهی به تقاضاها و نیازهلایی امحوری، جهتمردم

 ونقلحملارچوب، هگذارند. در این چجوامع روستایی تأثیر می

هلای معشلیت سیع نهاد موفقی در استراتژیطور وروستایی به 

طور کله در دهندة آن هملانروستاییان است و عناصر تشلکیل

شامل سه عنصر مکملل وسلایل  ،شودداده مینشان  (4) شکل

هللای فیللت امکانللات و تسللهیالت و زیرسللاخت، کیونقلللحمل

 ۀینللو هز اسللت کلله بللا معیارهللای زمللان، تللالش ونقلللحمل

 (.9، ص. 2002استارکی و ترنل، ) شوداندازگیری می
 

 
 روستایی ونقلحمل ۀدهندعناصر تشکیل -4 شکل

 92، ص. 1390افتخاری، الدین رکنپورطاهری، باقری سرنجیانه و مأخذ: 
 

 رپایدا ونقلحملمفهوم . 1. 3



 19پیاپی   / 3  ریزی روستایی                                                                                        شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                          160    
 

   

 160 

 میلان تلوازنی یلافتن جلویوجسلت در پایلدار ۀتوسلع

و  زملان حلال در (اقتصلادی و اجتملاعی محیطی، هایکیفیت

 محیطی، هایجنبه از یک کدام که این حال، این است. با )آتی

 زیلاد واضلح برسلند، حالت تعادل به باید اقتصادی و اجتماعی

 افاهد از یکی مینأت که است این پایداری مهم نیست. مشکل

 اجتملاعی برابلری یا حفاظت محیطی اقتصادی، پایداری رشد

 عنلوان مثلال، بله ؛باشلد دیگر هدف با تعارض در است ممکن

 یابیدست و کاال انتقال تسهیل هدف شریانی با هایراه ساخت

 محیطی ناگوار دارای پیامدهای است ممکن اقتصادی، رشد به

 متفاوت ونقلحمل و محیطی هایسیاست که دارد امکان باشد.

، ص. 2007، 15بیلیال و برزئلت) نباشلند یلک راسلتا در همواره

پایلدار،  ونقلل حملل مفهلوم کله گفلت بایلد ادامله در(. 67

 پویلا، پارچله،یک هایدستورالعمل و هاسیاست از ایمجموعه

 و اجتمللاعی اهللداف اقتصللادی، ةبردارنللددر و پیوسللته

 جهت از ثرؤم ةاستفاد و عادالنه توزیع که ستا محیطیزیست

 دارد همراه به را آتی هاینسل و جامعه ونقلحمل نیازهای رفع

 (5) شلکلدر (. 5، ص. 1393احدی، ضرغامی و آقا محمدی، )

گاه براسلاس یلک دیلد ،پایلدار ونقللحملریزی فرآیند برنامله

  ه است.دشطراحی  اصول پایداری عمومی، طبق اجتماعی

 

 
 پایدار ونقلحملریزی فرآیند برنامه -5 شکل
 56، ص. 2017، 61روبرت، هنریک و برومنمأخذ: 

 

اجتمناعی  -اقتصنادی ةبر توسنع ونقلحملتأثیر . 2. 3
 مناطق روستایی

ت اساسی و بنیلادی جب تغییرامو ونقلحمل ۀشبک ۀتوسع

ای گرایی ناحیلهتخصلص ،در نهایتهای اقتصادی و در فعالیت

بلرداری و اسلتخراج از احداث جاده منجر به بهره مثالً ؛دشومی

اراضلی  منابع ذغالی یک مکلان و یلا بله زیلر کشلت درآوردن

(. 140. ، ص1375تلللوالیی، ) شلللودکشلللاورزی بیشلللتر ملللی

هلای اقتصلادی بله دلیلل گسلترش استقرار فعالیت ،همچنین

از طریلق خطوط ارتباطی ظرفیلت جلذب جمعیلت ناحیله را 

 ۀخود باعث توسع ۀبرد. این امر به نوبها باال میتشدید مهاجرت

اسلکان و  ،های اقتصلادی اسلت. از سلوی دیگلربیشتر فعالیت

هلای اقتصلادی، موجلب ایجلاد استقرار هر چه بیشلتر فعالیت

که ورود و خروج زیرا  ؛دشومی ونقلحملهت جتقاضای بیشتر 

یلن ه اطلبلد. بلتردد بیشتر، مسافر بیشتری را می مواد و کاال و

هلای ارتبلاطی از طریلق تشلدید حجلم شریان ۀترتیب، توسع

 ۀجهلت توسلعهای اقتصادی به ایجاد تقاضلای مجلدد فعالیت

هلای فعالیلت ،به عبارت دیگلر ؛دشومنجر می ونقلحملۀ شبک

 ونقللحمل ةتکاملل و گسلتردم ۀاقتصادی در پی وجود شلبک

شبکه نیز  ۀبهبود و توسعکنند و از سوی دیگر، گزینی میمکان

هلای ای از فعالیلتد کله مجموعلهشلوهای میسر میدر مکان

 (. 23، ص. 1391پوراحمد، ) در بر دارد ااقتصادی ر
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در اقتصاد هر کشلور از دو  ونقلحملاهمیت  ،طور کلیه ب

هلا ل، تأثیری که این رشته از فعالیتاو ؛جهت قابل تعمق است

 ۀیعنلی از یلک طلرف توسلع؛ بر ساختار فضایی کشور داشلته

های اقتصادی در بعضی موجب تمرکز فعالیت ونقلحمل ۀبکش

 ،د و از طلرف دیگلروشلیهلا ملرشد آن ،از مناطق و در نتیجه

ری یتلأث ،ممکن است باعث رکود برخلی از منلاطق شلود. دوم

در سطح کالن بر روی کل اقتصاد از  ونقلحملاست که بخش 

ماننلد  ونقللحملگذارد. گذاری میل، تولید، سرمایهنظر اشتغا

های هر کشلور اسلت کله بله کشاورزی و صنعت یکی از بخش

کنلد. بله طلور خلدمت ملی ا بوده و تولیدزخودی خود اشتغال

های سیستم وان گفت که کیفیت و کمیت زیرساختتمی ،کلی

ویژه صلادی و بلهقیمی نسبت به رشلد اقتتتأثیر مس ونقلحمل

 (. 194، ص. 2007، 71یورد )کشورها دا ۀتوسع

ابی منلافع اجتملاعی تعیین و ارزی ،برخالف منافع اقتصادی

روستایی مشلکل بله نظلر ملی  ونقلحملهای ویهحاصل از پر

صلورت غیرمسلتقیم و ه دی بمنافع اجتماعی تا حدو زیرا ؛رسد

در منلاطق بله  شلده اغللبباشلد و منلافع اشارهقدی ملینغیر

بنلدی اجتملاعی های بهداشتی و شبکهصورت آموزش، مراقبت

روسلتایی  ونقلحمل ،اقعدر و(. 19، ص. 2007، 81شیام) است

 ۀشللامل الگوهللای مختلفللی از حرکللت اسللت کلله بللرای دامنلل

ای از اهداف مختلف مسافرتی ممکن است در ارتباط با گسترده

 آوردن آب، سلوخت و غلذا(، کشلاورزیدست)برای به خانوارها

ا و یللا تنللوع هللداری و فللروش محصللوالت و دام)بللرای نگلله

)آموزشللی،  و اجتمللاعی هللای اقتصللادیای از فعالیللتگسلترده

 زایی و تولیلد درآملد( باشلدمذهبی، تفریحی، سالمت، اشتغال

 (. 53، ص. 1391پوراحمد، )

 های تحقیقیافته. 4
 ۀدر ابتدا جهت آشنایی و شلناخت هلر چله بیشلتر جامعل

ملورد  گویانهای عملومی پاسل آماری مورد مطالعه، خصیصله

هللای عمللومی مطللابق بللا ارگرفللت. ایللن ویژگللیبررسللی قر

 ال شامل: جنسیت، سلن،ؤس 4های آماری در قالب نامهپرسش

ن تأهل و میزان تحصیالت تدوین و ارائه شده است که نتلایج آ

در ادامه آورده شلده اسلت. طبلق تحلیلل از لحلاظ جنسلیت 

از  .انللددرصللد مللرد بوده 7/63گویان زن و درصللد پاسلل 3/36

درصد بلین گلروه  32گویان با رین تعداد پاس لحاظ سن بیشت

درصلد  7/5سلواد سال قرار داشلتند. از لحلاظ  34تا 25سنی 

درصللد  1/31درصللد زیللردینلم،  8/33سللواد، گویان بللیپاسلل 

درصلد  3درصد لیسلانز و 7/9درصد فوق دینلم، 6/16دینلم، 

ظ از لحلا ،انلد. همچنلینگویان فوق لیسانز و باالتر بوده پاس

 اند.  درصد مجرد بوده 7/37هل و أرصد متد 3/62تأهل

نقل، وهای حملاین بخش از بررسی، وضعیت زیرساختدر 

 ۀوضعیت ابعاد توسلع ،و در نهایت ونقلحملکیفیت و خدمات 

 د. بلاشلتعیین  ونقلحملروستاهای بخش مرکزی ناشی از اثر 

علددی  ونقلحملتوجه به روش امتیازدهی، میانگین وضعیت 

را به عنوان حد  3توان عدد که می 5و حداکثر  1قل است حدا

هرچله مقلدار  ،به عبارت دیگلر ؛وسطی برای آن در نظر گرفت

وضلعیت  ةدهندتر باشد، نشاننزدیک 1تر و به کوچک 3آن از 

تر نزدیلک 5تر باشد و به بزرگ3نامطلوب و هرچه مقدار آن از 

توگرام وضعیت مطلوب است. در ذیلل هیسل ةدهندنشان ،باشد

روستاهای بخش مرکزی شهرسلتان تبریلز  ونقلحملوضعیت 

 (.9، 8، 7، 6 شکالا) منعکز شده است

       
 روستاهای بخش مرکزی تبریز  ونقلحملوضعیت خدمات  -7 شکل ز  روستاهای بخش مرکزی تبری ونقلحملوضعیت زیرساخت  -6 شکل

 1395های پژوهش، مأخد: یافته                                                          1395 های پژوهش،مأخد: یافته
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 بر ابعاد توسعه روستاهای بخش مرکزی تبریز قلونحملتأثیر -9روستاهای بخش مرکزی تبریز     شکل ونقلحملوضعیت کیفیت  -8 شکل

 1395های پژوهش، : یافتهذمأخ                                                1395های پژوهش، : یافتهخذمأ
 

میانگین روستاهای مورد مطالعه از  ۀدر ادامه، جهت مقایس

ابعلاد روسلتایی از آزملون  ۀو توسلع ونقللحمللحاظ وضعیت 

ترین دانکلن یکلی از متلداولن استفاده شده است. آزمون دانک

در ایلن باشلد. ها میتمام جفت میانگین ۀها برای مقایسآزمون

 ، اگلرای دانکن نیز معروف اسلتزمون که به آزمون چنددامنهآ

تلر یلا هلای ملورد مقایسله بلزرگقدر مطلق اختالف میلانگین

هلای ملورد باشد، اختالف بین میلانگین r_α (s_¯x ) مساوی

هلر جفلت  ۀدار است. در این آزمون برای مقایسلمقایسه معنی

-خاص آن مقایسه محاسبه می r_α (s_¯x )  میانگین، مقدار

دهد که بلین آمده از آزمون دانکن نشان میدستنتایج به. شود

 ونقللحملروستاهای مورد مطالعه از لحاظ میانگین وضلعیت 

ایج آزمون تعقیبی دانکن نت ،بر همین اساس .تفاوت وجود دارد

گر آن اسللت کلله ارائلله شللده اسللت، بیللان (2) جللدولکلله در 

هللای رد مطالعلله از لحللاظ وضللعیت زیرسللاختروسللتاهای مللو

 ۀهلا بلر ابعلاد توسلعثیر آنأ، خلدمات، کیفیلت و تلونقلحمل

)اشتغال و رونلق اقتصلادی، آملوزش، سلالمت، رفلاه  روستایی

. انللدگرفتللهقللرار  eو  a، b ،c ،d در پللنج سللطح اجتمللاعی(

روستاهای مایان سفلی، کندرود، مایان علیا و اسنران به لحلاظ 

ابعلاد روسلتایی  ۀو توسلع ونقلحملوضعیت  میانگینباالبودن 

در بلاالترین سللطح و روسللتاهای کرجللان، اسللکندر، انرجللان و 

در آمده، دسللتبودن میللانگین بهبلله علللت پللایینان ملکیلل

 اند. ترین سطح قرار گرفتهیینپا
 

 با استفاده از آزمون دانکن ونقلحملبندی روستاها براساس وضعیت طبقه -2 جدول
 1395های پژوهش، مأخد: یافته

05/0 Subset for alpha = 
 روستاها فراوانی

Sig F میانگین 

001/0 288/11 

93/1ed 16 کرجان 

95/1ed 16 اسکندر 

003/2ed 11 نرجانا 

06/2ed 15 ملکیان 

38/2e 11 طیقون 

54/2edc 7 جانقور 

57/2edc 10 استیار 

57/2edc 17 سفید خوان 

80/2ed 19 سهالن 
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 2ادامه جدول 
05/0 Subset for alpha = 

 روستاها فراوانی
Sig F میانگین 

  

86/2ed 18 لیلی خانی 

87/2dc 17 چاوان 

cba91/2 20 الوار سفلی 

95/2cbe 18 هروی 

02/3cba 17 اوغلی 

05/3cba 20 شادباد 

21/3ba 17 اسنران 

22/3ba 17 مایان علیا 

32/3a 34 کندرود 

39/3a 31 مایان سفلی 

 ی تفاوت معنادار می باشد.توضیح: حروف غیر یکسان نشان دهنده

 

 ۀابعاد توسلعو  ونقلحملبین وضعیت  ۀجهت بررسی رابط

بسلتگی پیرسلون اسلتفاده شلد. بلرای روستایی از آزملون هم

بسلتگی بین متغیرهلا از طریلق ضلریب هم ۀربودن رابطامعناد

 05/0ز کمتلر ا (Sig) پیرسون، اگلر سلطح معنلاداری آزملون

د. کلرمتغیر را ثابلت دو  ۀتوان رابطاطمینان می 95/0باشد، با 

 ۀو ابعاد توسلع ونقلملحمیان وضعیت  توان گفتمی ،بنابراین

طور کله در همان .مثبت و معناداری وجود دارد ۀروستایی رابط

در روسلتاهای  ونقللحملشود وضعیت مشاهده می (3) جدول

بستگی و بیشترین هم ،بخش مرکزی شهرستان تبریز به ترتیب

(، رفلللاه 581/0) آملللوزش بلللا ضلللریب بُعلللدرابطللله را بلللا 

( و بعلد 436/0) (، اشلتغال و رونلق اقتصلادی478/0ماعی)اجت

هرچلله وضللعیت  ،یللن ترتیللبه ابلل ( دارد.386/0) سللالمت

وضلعیت  ،بهبود یابد ونقلحملها، خدمات و کیفیت زیرساخت

ی بله نیلروی کلار شلهری، لحاظ درآمد، دسترس یان ازیروستا

ها، تنوع شغلی، سهولت دسترسی بیشتر به بلازار کاهش هزینه

وش محصوالت کشاورزی، افزایش سطح سواد، برخورداری و فر

مان باتجربه، بهبود مدارس، بهداشت محلی ، لیان از معیروستا

درمانی، دسترسی بله ادارات و  -دسترسی به خدمات بهداشتی

 غیلرهانک، کیفیلت مسلکن و کشاورزی، ب ةمؤسسات نظیر ادار

 یابد. افزایش می
 

 روستایی ةروستایی و ابعاد توسع ونقلحملوضعیت بستگی بین سنجش میزان هم -3 جدول

 1395های پژوهش، : یافتهذمأخ
 نتایج سطح معناداری بستگیضریب هم متغیرها

 بستگی مثبت و معنادارهم 001/0 436/0** اشتغال و رونق اقتصادی

 بستگی مثبت و معنادارهم 001/0 581/0** آموزش

 معنادار بستگی مثبت وهم 001/0 368/0** سالمت

 بستگی مثبت و معنادارهم 001/0 478/0** رفاه اجتماعی
 بستگیشدت هم**

 

گلذار در توسلعه ابعلاد مدل برازش رگرسیونی عوامل تأثیر

دهلد کله ی در محدوده مورد مطالعه نشان ملیمختلف روستای

تأثیر مثبت در توسلعه ابعلاد اقتصلادی، 48/0 ونقلحملمؤلفه 

اجتملاعی روسلتاهای ملورد مطالعله آموزش، سلالمت و رفلاه 

 (.4جدولداشته است)
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 ابعاد روستاهای مورد مطالعه ةتحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در توسع -4 جدول
 1395 های پژوهش،: یافتهذمأخ

 بستگی چندگانهضریب هم ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار

396/0 477/0 482/0 694/0 

 

یونی مللدل رگرسلل هللا ازبودن دادهبلا شللرط رعایللت نرملال

تحلیلل اسلتفاده شلده اسلت.  SPSSدر محی   چندگانه توأم

هلای آملاری اسلت کله ترین روشرگرسیونی یکی از پرمصرف

زیلرا  ؛گیلردها مورد اسلتفاده قلرار میوتحلیل دادهبرای تجزیه

مفهوم بیلان  طور ساده و باه رواب  میان متغیرهای پیوسته را ب

های تأثیرگلذار عوامل و شاخصد. با استفاده از این مدل کنمی

روستایی در روستاهای مورد مطالعله  ۀگانچهارابعاد  ۀدر توسع

بللین  ۀرابطلل دهللدنشللان می د و نتللایج حاصلللشللمشللخص 

  (.5دولج) باشدابعاد روستایی معنادار میۀ توسع و ونقلحمل

 

 ونقلحملابعاد روستایی و  ةخطی بین توسع ةتحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابط -5 جدول

 1395های پژوهش، مأخد: یافته
 سطح معناداری Fآزمون ةآمار میانگین مربعات آزادی ۀدرج مجموع مربعات هامؤلفه

 943/15 3 830/47 اثر رگرسیونی

 157/0 327 443/51 ماندهباقی 001/0 345/101

 - 330 272/99 کل

 

خلدمات و  فلۀدهلد مؤلنشان می (6) جدولطور که همان

بلر  05/0با سطح معناداری کمتلر از  ونقلحملهای زیرساخت

کیفیلت  ۀمؤلفل .روسلتایی اثلرات مسلتقیم دارنلد ۀابعاد توسع

این اثر مسلتقیم  ،دهرچند که بر ابعاد توسعه اثر دار ونقلحمل

احد تغییلر نیست. با نگاهی به مقادیر بتا روشن است که یک و

( ونقلحملها و خدمات )زیرساخت هایدر انحراف معیار مؤلفه

روسلتاهای  ۀواحد موجلب توسلع 361/0و  463/0به ترتیب با 

سلالمت، اقتصلادی و  -مورد مطالعه در ابعاد آموزشی، بهداشت

 رفاه اجتماعی خواهد شد.

 

 )وابسته( ابعاد روستایی ة)مستقل( بر میزان توسع ونقلحملهای ضریب شدت روابط میان مؤلفه -6 جدول

 1395 های پژوهش،مأخد: یافته

 T سطح معناداری
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

 متغیرها
BETA خطای استاندارد B 

001/0  613/9  - 135/0  299/1 أعرض از مبد   

001/0  625/01  463/0  030/0  315/0 ونقلحمل خدمات   

001/0  254/8  361/-  029/0  238/0 ونقلحملی هازیرساخت   

096/0  669/1-  067/0-  034/0  056/0- ونقلحمل کیفیت   

 

هلای قیلق بله بررسلی اثلرات مسلتقیم مؤلفلهتح ۀدر ادام

 شلکل) روستایی پرداخته شده است ۀابعاد توسعبر  ونقلحمل

 (. مللدل تجربللی اثللرات مسللتقیم متغیرهللای مسللتقل10

( بلر متغیرهلای ونقللحملها، خلدمات و کیفیلت )زیرساخت

)اشلتغال و رونلق اقتصلادی، آملوزش، سلالمت و رفلاه  وابسته

ین صورت است که از میان سله متغیلر مسلتقل ه ااجتماعی( ب

ها دو یم بودند، تنکه بر مبنای مدل نظری دارای تأثیرات مستق

مسللتقیم و تللأثیر  ونقللحملهلا و خللدمات متغیلر زیرسللاخت
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انلد. متغیلر روستایی داشلته ۀتوسع ۀگانمعناداری بر ابعاد چهار

فق  بر متغیر اشتغال و رونق اقتصادی تأثیر  ونقلحملکیفیت 

مستقیم داشته و بر دیگر متغیرهلای وابسلته تلأثیر معنلاداری 

 ن نیستند.تغییرات آ ةکنندبینیندارد و پیش
 

 
مدل تجربی تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته -10 شکل  

 1395 های پژوهش،مأخد: یافته
 

 گیریبحث و نتیجه. 5
-ترین سلرمایهترین و باارزشهر کشوری از مهم ونقلحمل

رشد به حساب آمده و بهعیت روهای آن کشور در رفع نیاز جم

 .کمی برای رشد اقتصادی آن کشور باشلدمح ۀتواند پشتوانمی

کلافی در اختیلار نباشلد، رونلد  ونقللحملها و وسایل اگر راه

 پللذیردمصللرف در موقعیللت مناسللب انجللام نمللی تولیللد و

 ونقلللحملسیسللتم  ،بنللابراین(. 3، ص. 1393جالینوسللی، )

وری بهینه ایجلاد مناسب، نتایج مثبت و پراهمیتی را برای بهره

ای ای و ناحیلهپایلهمطالعلات  ،نگری و همچنینآینده د.کنمی

این صنعت باعث رفلع مشلکالت بسلیاری در راه  ۀجهت توسع

د. شلمین نیازهلای حیلاتی افلراد جامعله خواهلد أتوسلعه و تل

یکللی از  ونقللحملنشلدن نیلاز قابلیلت دسترسلی بله برطرف

پایلدار روسلتایی  ۀعه اهلداف توسلترین موانع در رسیدن بمهم

وجود یا علدم وجلود قابلیلت دسترسلی بله  ،بنابراین. باشدمی

پایلدار  ۀهای توسعبه عنوان یکی از شاخص ونقلحمل سیستم

تواند اثرات مختلفی بر تغییلرات ارگلانیکی و غیرارگلانیکی می

در این مقاله به ارزیابی و تحلیلل  د.مناطق روستایی داشته باش

روستاهای بخش مرکزی شهرسلتان  ۀسعدر تو ونقلحملنقش 

 ،تبریز که نتایج آن از طریق مطالعات میدانی بله دسلت آملده

شدن تفاوت بین روسلتاهای پرداخته شد. در ابتدا جهت روشن

واره از و تغییرات اندام ونقلحملمورد مطالعه از لحاظ وضعیت 

آزمون دانکن استفاده شد. براساس نتایج حاصل از این آزملون، 

تاهای مایلان سلفلی، کنلدرود، مایلان علیلا و اسلنران بله روس

در جایگاه نخست و روستاهای کرجان، اسکندر، انرجان  ،ترتیب

وسلتایی ابعلاد ر ۀو توسع ونقلحملو ملکیان از لحاظ وضعیت 

جهت ارتباط بین وضعیت  ،اند. سنزدر جایگاه آخر قرار گرفته

زمللون روسللتایی در ابعللاد مختلللف، آ ۀو توسللع ونقلللحمل

بسلتگی ضلریب هم .کلار گرفتله شلده بستگی پیرسلون بلهم

و تغییلرات  ونقللحملپیرسون نشان داده کله بلین وضلعیت 

ه بل ؛مثبلت و معنلاداری وجلود دارد ۀواره روسلتاها رابطلاندام

)برخلورداری روسلتاها از معلملان  آملوزش ۀطوری کله مؤلفل

آملوزان بله مراکلز آموزشلی، ه، سهولت دسترسلی دانشبباتجر

 افزایش سطح سواد و بهبود کیفیت مدارس( و رفلاه اجتملاعی

های دولتلی، دسترسلی بله امکانلات آب، )دسترسی به حمایت

ها، تثبت جمعیت روسلتایی، برق، گاز، ادارات و مؤسسات، بانک

ها، خدمات بستگی را با زیرساخت( بیشترین همکیفیت مسکن

متغیرهای  دارند. در ادامه جهت اثرگذاری ونقلحملو کیفیت 

ابعاد  ۀ)توسع ( بر متغیرهای وابستهونقلحمل)وضعیت  مستقل

روستایی( از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج گویلای 

روسلتایی موجلب  ونقلحملاین است که قابلیت دسترسی به 

واره )اشتغال و رونق اقتصادی، آموزش، سالمت و تغییرات اندام

این ی مورد مطالعه شده است. رفاه اجتماعی( در نواحی روستای
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واره در تغییللرات انللدام ونقلللحملدهللد کلله ن مللیمللدل نشللا

درصد تلأثیر مثبلت داشلته اسلت. مقلدار بتلا و  48روستاهای 

ز گویلای آن آمده از مدل رگرسیونی نیدستسطح معناداری به

بله عنلوان  ونقللحملها و خلدمات زیرساخت ۀاست که مؤلف

تاهای مورد مطالعه تأثیر مسلتقیم روس ۀمتغیر مستقل بر توسع

نیلز هرچنلد ممکلن اسلت در  ونقللحملکیفیت  ۀمؤلف .دارند

ه ایلن اثرگلذاری بل ،واره روستایی اثرگلذار باشلدتغییرات اندام

تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بلر صورت مستقیم نیست. 

صورت تفضیلی در ه متغیرهای وابسته در غالب مدل تجربی و ب

 ونقللحملاگلر سیسلتم  ،بنابراینبیان شده است.  (10) شکل

 ۀهای زیرساختی تأثیرگذار بر توسعروستایی را یکی از شاخص

، ونقللحملهای پایدار روستایی کله از سله عنصلر زیرسلاخت

تشلکیل شلده اسلت،  ونقللحملو کیفیت  ونقلحملخدمات 

 ونقلحملرفت نظام توان پذیبراساس نتایج میدانی تحقیق می

وار مناطق روسلتایی تلأثیر روستایی قادر است بر تغییرات اندام

وار بیشلتر بسزایی داشته باشد. در ایلن مطالعله تغیلرات انلدام

راکم متوجه روستاهای پرجمعیت بلوده و روسلتاهای کله از تل

-اند، از نگلاه ملدیران و برناملهجمعیتی کمتری برخوردار بوده

ای کمتر ملورد توجله قلرار گرفتله انلد. طقهریزان استانی و من

که روستاهای بخش مرکزی شهرستان  با توجه به این ،بنابراین

های اقتصادی، اجتماعی و شلرای  ها و ظرفیتتبریز از پتانسل

رود کلله مناسللب آب و هللوایی برخللوردار هسللتند، انتظللار مللی

 بهبه جانریزان شهرستان تبریز نگاه همهن و برنامهاارذگسیاست

هلا از اختزیرسل ۀروستاها داشته باشند و درصدد تقویت توسع

در الگلوی مناسلب  زیرا ؛باشند ونقلحملهای جمله زیرساخت

مطلوب در هلر منطقله  ونقلحملپایدار، وجود سیستم  ۀتوسع

بر ابعلاد مختللف اقتصلادی، اجتملاعی، کالبلدی و فضلایی آن 

 منطقه تأثیر مثبتی دارد.
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