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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
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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.
Tel: +98937 888 3961
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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.
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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.
Key words: Transportation, rural development, regression
model, villages of central district of Tabriz County.
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چکیده
هدف :وجود یا عدم وجود قابلیت دسترسی به سیستم حملونقل به عنوان یکی از شاخصهای توسعۀ پایدار میتواند اثرات مختلفی بر تغییرات ارگانیکی و غیرارگانیکی
مناطق روستایی داشته باشد .پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی تأثیر حملونقل بر تغییرات انداموار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز ،به عنوان رهیافتی
برای برنامههای آینده ،کمک در تصمیمگیریها و برنامهریزیها در جهت توسعۀ ابعاد روستایی خواهد بوده و نیز راهکارهایی جهت ارتقای شبکۀ حملونقلل در نلواحی
روستاهای مورد مطالعه ارائه میدهد.
روش :مطالعۀ حاضر با توجه به ماهیت موضوع توصیفی– تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده و برای گردآوری اطالعات از روشهای اسنادی و میدانی استفاده شده
است .در این پژوهش 19 ،روستا که نزدیکترین فاصله را به شهر تبریز دارند ،به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدهاند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  331نفر به
عنوان حجم نمونه تعیین شده است .آنگاه برای هر روستا نسبت یا سهم جامعۀ نمونه با توجه به نسبت هر روستا به کل جامعه از نظر تعداد جمعیت محاسبه شده است.
ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه میباشد که روایی آن از سوی متخصصان و کارشناسان امر مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابلر
( )0/83به تأیید رسیده است.
یافتهها :در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  ،SPSSتأثیر حملونقل بر توسعۀ ابعاد روستایی (اقتصادی ،آموزشی ،سالمت و رفاه اجتماعی) مورد سلنجش قلرار
گرفت .در ابتدا جهت روشنشدن تفاوت بین روستاهای مورد مطالعه از لحاظ وضعیت حملونقل و تغییرات انداموار از آزمون دانکن استفاده شد .براساس نتایج حاصل از
این آزمون ،روستاهای مایان سفلی و کندرود در جایگاه نخست و روستاهای کرجان و اسکندر در جایگاه آخر قرار گرفتهاند .شایان ذکر است که بین توسعۀ حملونقلل
روستاها و جمعیت رابطۀ قوی و معناداری وجود دارد .دربارة ارتباط بین وضعیت حملونقل و توسعۀ روستایی در ابعاد مختلف ،ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که
بین وضعیت حملونقل و تغییرات اندام وار روستاها رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .در ادامه مدل رگرسیونی گویای آن است که قابلیت دسترسلی بله حملونقلل
روستایی موجب تغییرات انداموار (اشتغال و رونق اقتصادی ،آموزش ،سالمت و رفاه اجتماعی) در نواحی روستایی مورد مطالعه شده است؛ به طوری کله حملونقلل در
تغییرات انداموار روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز  48درصد تأثیر مثبت داشته است.
اصالت و ارزش :با توجه به اهمیت و نقش سیستم حملونقل در توسعه و تغییرات انداموار روستایی ،این مبحث نسبت به دیگر مباحت روستایی کمتر مورد توجه
محققان قرار گرفته است .بنابراین در محدودة مورد مطالعه اولین تحقیقی است که صورت گرفته است .با توجه به پتانسیل و ظرفیتها فراوانی که استان آذربایجان
شرقی بهخصوص روستاهای شهرستان تبریز دارند ،نتایج این تحقیق میتواند مؤثر واقع شود و راهگشای بسیاری از مشکالت روستاییان باشد.
کلیدواژهها :شبکۀ حملونقل ،توسعۀ روستایی ،مدل رگرسیون ،روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز.
ارجاع :ظاهری ،م ،.حسینی شهپریان ،ن .و رحیمزاده ،ن .)1396( .ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی (مطالعۀ موردی :بخش مرکلزی شهرسلتان
تبریز) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.151-168 ،)3(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.61426
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
امروزه حملونقل با کلیلۀ جنبلههای زنلدگی در شلهرها و
روستاها در ارتباط است .اوقات فراغت ،آموزش ،تجارت ،صنعت
و دیگر جنبهها از جمله حوزههایی هستند که جهلت پیونلد و
ارتباط سازنده با یکدیگر و تداومبخشیدن بله چرخلۀ زنلدگی
شلهرها و روسلتاها ،نیازمنلد یلک شلبکۀ پایلدار حملونقلل
میباشند (ایکورست ،2009 ،1ص .)23 .رویکرد پایدار در ایلن
حوزه مستلزم داشتن تطلابق و هملاهنگی میلان فعالیتهلای
انسانی با یلک محلی بانشلاط و علاری از آالینلدهها در کنلار
حمایت از پویایی و علدالت اقتصلادی بله هملراه سلرزندگی و
عدالت اجتماعی است که به عنوان ابعاد اصللی توسلعۀ پایلدار
مطللرب باشللد (لنللدم و بهرونللدس ،2012 ،2ص .)29 .بنللابراین
حملونقل یکی اساسیترین نیازهای جواملع ،از جملله جامعلۀ
روستایی است که در اثر نیاز ضروری به تبلادل مسلافر و کلاال
پدیده آمده و همهروزه در اثر گسترش رواب فردی ،اجتملاعی
و اقتصللادی ،بللیش از پللیش ضللرورت مییابللد .در مجمللوع،
حملونقل در جامعۀ روستایی تحت تأثیر قابلیلت دسترسلی و
قابلیت تحرک قرار دارد .هر چه قابلیلت تحلرک بیشلتر باشلد،
جابهجایی بیشتری صورت میگیرد (آقایلاری هیلر ،حبیبیلان،
استادی جعفری و امینی شیرازی ،1394 ،ص .)26 .از ایلن رو،
حملونقل به یکی از حوزههای مطالعاتی بسیار مهلم در عصلر
حاضر بدل شده است .درکشورهای توسعهیافته ،دسلترسبودن
یک شبکۀ حملونقل ،تسهیلکنندة رشد اقتصلادی اسلت .بله
همین دلیلل ،هملۀ منلاطق (شلهری ،روسلتایی) از دسترسلی
خللوبی برخللوردار هسللتند (ادینگتللون ،2006 ،3ص .)15 .در
مقابل ،کشورهای در حال توسعه از لحاظ دسترسی به خدمات
با محدودیت روبلهرو هسلتند و ناگفتله پیداسلت کله افلزایش
دسترسلللی میتوانلللد رشلللد اقتصلللادی ،بهبلللود پایلللداری
زیستمحیطی ،رفاه اجتماعی و کلاهش فقلر را در پلی داشلته
باشد .با ایلن وجلود ،در کشلورهای در حلال توسلعه جمعیلت
مناطق شهری از حملونقلل بیشلتری بهرهمنلد بلوده و نقلش
سرمایهگذاری حملونقل در مناطق روستایی دست کم گرفتله
میشود (سیدحووس ،جانسلون و نیلوبری ،2016 ،4ص.)143 .
حملونقل به عنوان یک کاتالیزور اصلی برای رشد اقتصادی بلا
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بازکردن بازارها به مناطق روستایی ،ارائۀ اشتغال و ازبینبلردن
محدودیت در دسترسی به خدمات ملورد نیلاز اسلت .بنلابراین
حملونقل دسترسی منلافع اقتصلادی و اجتملاعی بله منلاطق
روسللتایی را فللراهم مللیکنللد .از ایللن جهللت ،دسترسللی بلله
حملونقل را میتوان با توسعۀ کشلاورزی در ارتبلاط دانسلت؛
زیلرا تللرویج فعالیللتهللای کشللاورزی ،در گللروه دسترسللی بلله
بازارهلای عملدة شلهری اسللت (آسلمانی ،فریکلانو و انللدریوا،5
 ،2015ص .)356 .ارتقای شبکۀ جادهای و خدمات حملونقلل
نقش کلیدی در تحرک اقتصاد و کلاهش فقلر بلازی ملیکنلد
(آسللمانی ،فریکللانو و انللدریوا ،2015 ،ص .)357 .در منللاطق
روستایی ،یکی از عوامل مؤثر برای افزایش درآمد ،کلاهش فقلر
و رفاه اجتماعی ،امر معاش خانوادهها از طریلق افلزایش بهلره-
وری فعالیتهای محلی میباشد (ایگلوی ،2013 ،6ص.)1561 .
فعالیتهای اقتصادی با این حال به جادهها و خلدمات حملل-
ونقل بسیار وابسته میباشند .دسترسی بله ایلن نلوع خلدمات
بهخوبی میتواند قیمت و میزان محصلوالت را افلزایش دهلد و
باعث ایجلاد بازارهلای جدیلد شلود (سلیدحووس ،جانسلون و
نیوبری ،2016 ،ص .)141 .خارج از مزایای اقتصلادی ،قابلیلت
دسترسی بلا کلاهش اثلرات فقلر ملرتب اسلت و ازبینبلردن
محدودیت در مناطق روستایی را فراهم میکند؛ مثالً دسترسی
به آموزشوپرورش ،بهداشت و درمان و دیگر خدمات اجتماعی
و اقتصادی بله توسلعه و برونرفلت روسلتاها از محلدودیتهلا
کمک میکند (پورتر ،2012 ،7ص .)12 .اهمیت حملونقلل در
توسعۀ اقتصادی به اندازهای است که بسیاری از صلاحبنظران،
جهش اقتصادی کشورهای توسلعهیافتله را ناشلی از سلرمایه-
گذاری مناسب در بخش حملونقل میدانند (رضوانی ،قلدیری
معصوم و کریملی ،1391 ،ص .)50 .بررسلیها نشلان میدهلد
حمل سریع ،ارزان و با کیفیت محصوالت کشاورزی ،دسترسی
مطمئن به امکانات حملونقل عمومی ،بهبود شلرای زنلدگی،
جلللب گردشگللران داخلللی و خللارجی از خواسللتههای امللروز
تمامی روستاییان محسوب میشود .فقر ،عقبماندگی ،بیکاری،
ضعف زیرساختها ،عدم طربهای توسعه و عدم دسترسلی بله
حملونقل در مناطق روستایی ،بهخصوص مناطق محلروم کله
به عنوان ریشۀ عقبماندگی مردم روستایی محسوب میشلود،
باعث شده اکثر روستاییان جهت جستوجوی زنلدگی بهتلر و
دسترسی به امکانات و خدمات اولیه به مراکز شهری مهلاجرت

سال ششم

ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی ...

کند .بنابراین ،فقدان خدمات حملونقل مطلوب عملالً موجلب
محرومشدن این قشر سختکوش از بسیاری از خلدمات ملورد
نیاز شده که دسلتیابی بله آنهلا مسلتلزم صلرف هزینلههای
بیشتر است .از این رو ،با توجه به این که جامعۀ روستایی نقش
اساسی در تولید محصلوالت کشلاورزی و داملی کشلور را ایفلا
میکند ،هر گونه سلرمایهگذاری بخلش دولتلی در روسلتاها و
بهویژه در حملونقل که محرک توسعه است ،هزینله محسلوب
نمیشود و آثار آن در جذب و مانلدگاری جمعیلت روسلتایی و
در نتیجله افلزایش تولیلدات کشلاورزی و داملی و خودکفللایی
کشور نمایان خواهد شد .در پژوهش حاضر ،هدف ارزیابی تأثیر
حملونقل بر ابعاد مختلف توسلعۀ روسلتاهای بخلش مرکلزی
شهرستان تبریز است .در روستاهای مورد مطالعه ،روزانه افلراد
زیللادی جهللت انجللام امللور آموزشللی (رفتوآمللد معلمللان،
دانشآموزان ،دانشجویان) ،اداری ،بهداشتی– درمانی ،خلدماتی
و غیللره بلله شللهر تبریللز در رفتوآمللد هسللتند .ایللن مس لأله
بهخصوص در فصل زمستان و بهار با توجله بله بلارش بلرف و
باران شدید ساکنان روستاها را دچار مشکل میکند .همچنین،
با توجه به رونق کشاورزی و صلنایع دسلتی در ایلن روسلتاها،
کشاورزان جهت فروش و رساندن محصوالت خود بله بلازار بله
دلیللل نارسللاییهای حملونقللل دچللار مشللکالتی همچللون
هزینههای فراوان ،فروش نرسیدن محصوالت و غیره شدهاند .با
توجه به موارد ذکرشده ضلرورت بررسلی نقلش حملونقلل در
ابعللاد توسللعۀ روسللتاهای بخللش مرکللزی شهرسللتان تبریللز را
میطلبد.

 .2 .1پیشینة نظری پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق حاضر چله در داخلل و چله در
خارج از کشور تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته است؛ شاید
برای نخستین بار فون تونن 8آلملانی در سلال  1826ملیالدی
نقش حملونقل در توسعۀ روستایی را مطرب کرد .به اعتقلادی
وی حملونقل علاملی تعیینکننلده در مکانیلابی محصلوالت
کشاورزی میباشد .شیام نیز در تحقیقی بلا عنلوان «جامعله و
زیرساخت» ،عواملل اقتصلادی– اجتملاعی و حملونقلل را بله
عنوان عامل اساسی و سرنوشتساز ایلن محرومیتهلا معرفلی
میکنلللد (سللللان نگلللوین ،2002 ،9ص .)29 .اسللللتارکی و
ترنل )2002(10نیز در تحقیقاتی جداگانه به بررسی حملونقلل
روستایی پرداخته و همانند تحقیقات قبللی بله نقلش اساسلی

حملونقل در توسعۀ نواحی روستایی بیلان کلردهانلد .جیملز،
پیتر و مکی ،)2014(11در پژوهشی به نقلش منلافع اقتصلادی
حملونقل در منلاطق دورافتلادة روسلتایی اسلکاتلند بله ایلن
نتیجلله رسللیدهانللد کلله سللرمایهگللذاری در زیرسللاختهللای
حملونقللل سللودهای قابللل تللوجهی را بلله ارمغللان مللیآورد و
طربهللای حملونقللل اثللرات قابللل تللوجهی بللر کسللبوکار و
اشللتغال دارنللد کلله ایللن اثللرات در تولیللد و اشللتغال منللاطق
دورافتاده روستایی نیز رخ میدهلد .آدی دیجلی ،االالفلی جلی،
االمللول ،االالنیبللی و لللوکمن 12در پژوهشللی بلله ارزیللابی تللأثیر
حملونقللل جللادهای در توسللعۀ روسللتایی کشللور نیجریلله
پرداختهاند .نتلایج پلژوهش ،نلابرابری در ارائلۀ زیرسلاختهای
جادهای و در نتیجه ،نابرابری سطح توسعه را نشلان ملیدهلد.
اثرات منفی فعالیتهای کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآملد
ساکنان ،افزایش نرخ فقر و غیره از جمله اثرات منفی وضلعیت
بد زیرساختهای جادهای محسوب میشود .در نهایلت ،جهلت
توسعۀ روستایی پیشلنهادهای ماننلد توانمندسلازی سلاکنان
توس دولت ،استقرار واحد تعمیر و نگهداری جادهای ،تشلویق
مشارکت عمومی و خصوصی ارائه دادهانلد .ملیالدا ،آنتلونین و
کیتر )2015( 13سیستم یکپارچلۀ حملونقلل و نقلش آن در
توسعۀ روستایی (مورد :جنوب اروپا) را مورد ارزیابی قرار داده-
اند .فرض کلی پژوهش این اسلت کله کمبلود زیرسلاختهلا و
دردسترسبودن خدمات عملومی ماننلد (ملدارس ،بهداشلت و
سالمت ،خدمات اجتماعی و غیره) در منلاطق روسلتایی تلأثیر
زیادی بر کیفیت زندگی جمعیت روستایی دارند و گاهی اوقات
این خدمات یلک ضلرورت حیلاتی اسلت .علدم وجلود چنلین
خدماتی توس یک سیستم مؤثر حملونقلل عملومی جبلران
میشود .در ایران نیزکارهایی در این زمینه صورت گرفته است؛
از جمله کامران رضایی ( )1390در پایانناملۀ خلود بلا عنلوان
«ارزیابی سیستمهای حملونقل روستایی» ،خدمات حملونقل
روستایی را در ارتقای سطح رضایت از زندگی روستاییان ملؤثر
دانسته است .رضلوانی ،قلدیری معصلوم و کریملی ( )1391در
پژوهشی با عنوان «ارزیابی تأثیر حملونقل بر توسعۀ اجتماعی
نواحی روستایی سنندج» به این نتیجه رسیدهاند که بین سطح
شاخصهای توسعۀ اجتملاعی روسلتا و فاصللۀ آنهلا از محلور
سنندج– دیواندره رابطۀ معکوس وجلود دارد .همچنلین ،بلین
وضعیت شاخصهای توسلعۀ روسلتاهایی کله در حاشلیه ایلن
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محور قلرار دارنلد ،تفلاوت معنلاداری وجلود دارد .پورطلاهری،
بلاقری سلرنجیانه و رکناللدین افتخلاری ( )1390بله ارزیلابی
قابلیت دسترسی بله نظلام حملونقلل و نقلش آن در توسلعۀ
سکونتگاههای روستایی بخش ئیالق جنوبی شهرستان دهگان
پرداختهاند .یافتههای تحقیلق گویلای ایلن اسلت کله قابلیلت
دسترسی به حملونقل بر تغییلرات انلداموار نلواحی روسلتایی
بخش ئیالق جنوبی مؤثر بوده و در این میلان ،زیرسلاختهای
حملونقل بیشترین تأثیر را بر تغییرات انداموار منطقلۀ ملورد
مطالعه داشلته اسلت .بلا توجله بله ادبیلات تحقیلق ،تملامی
تحقیقاتی که تا به حال در رابطه با حملونقل روستایی؛ چه در
داخل و چه در خارج ،صورت گرفته است ،حملونقل روستایی
به عنوان عاملی مثبت و تأثیرگذار در توسعۀ روستایی شناخته
شده است .در تحقیلق حاضلر نیلز بله نقلش زیرسلاختهلای
حملونقل ،خدمات حملونقل ،کیفیت حملونقلل و تلأثیر آن
بر اشتغال و رونق اقتصادی ،سالمت ،آموزش و رفلاه اجتملاعی
روستاییان پرداخته شده است.

دهستانهای الهیجان و تازهکند) ،سه نقطۀ شهری به نامهلای
تبریز ،سردرود و خسروشاه و  75آبادی ملیباشلد (رحلیمزاده،
 ،1395ص.)132 .
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را روسلتاهای بخلش مرکلزی
شهرستان تبریز تشکیل میدهد که شامل  52روستا است کله
براساس سرشماری نفوس و مسکن  1390دارای  123824نفر
جمعیت میباشد که این میزان نسبت به سال  85که جمعیت
بخش  106711نفر بوده اسلت ،بله عللت بزرگشلدن شلهر و
مهاجرپذیرشدن برخی روستاها مثل باغ معروف به علت گرانلی
قیمت مسکن در تبریز بیشتر شده است .دهستان میدانچلایی
با  23روستا بیشترین و دهستان سردصحرا با  6روستا کمترین
تعللداد روسللتاها را بلله خللود اختصللاص دادهانللد .بللا توجلله بلله
پراکنللدگی روسللتاها و مقللدورنبودن جمللعآوری اطالعللات در
تمامی روستاها ،روستاهایی که جمعیلت بیشلتری داشلتهانلد،
انتخاب شدهاند .از این رو ،در پژوهش حاضر جهت رسیدن بله
هدف ،تعداد  19روستا از  4دهستان بخش مرکزی شهرسلتان
تبریللز انتخللاب شللدهانللد .شللکل ( )1موقعیللت جغرافیللایی
روستاهای مورد نظر را نشان میدهد.

شهرستان تبریز در اسلتان آذربایجلان شلرقی بلا وسلعتی
حدود  11800کیللومتر مربلع ( 4.8درصلد مسلاحت اسلتان)
مرکز استان آذربایجان شرقی میباشد .ایلن شلهر در  46و 25
دقیقه طول شرقی و  38و  2دقیقه عرض شمالی از نصفالنهار
گرینویچ واقع شده اسلت و ارتفلاع تقریبلی آن از سلطح دریلا
 1350تا  1550متر اسلت (اصلغری زملانی ،زادوللی خواجله،
زادولی و بخشیزاده ،1392 ،ص .)40 .براساس نتلایج آخلرین
سرشماری عملومی نفلوس و مسلکن صلورتپذیرفته در سلال
 ،1390جمعیت استان آذربایجان شرقی برابر با  3724620نفر
بوده است که این تعداد در  1086083خانوار زندگی میکردند
(درگللاه آمللار ملللی ایللران .)1390 ،از ایللن تعللداد در حللدود
 767319خانوار با جمعیتی بالغ بر  2579178در نقاط شهری
و  318764خانوار با جمعیتی معادل  1145442نفلر در نقلاط
روستایی ساکن بودهاند .در واقع 69/2 ،درصد جمعیت در نقاط
شهری و  30/8درصد در نقلاط روسلتایی زنلدگی ملیکردنلد.
طبق آخلرین تقسلیمات کشلوری شهرسلتان تبریلز دارای دو
بخش به نامهای مرکزی (شامل دهسلتانهلای میلدان چلایی،
سللرد صللحرا ،آجللیچللای و اسللنیران) و خسروشللاه (شللامل
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روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت ،توصلیفیتحلیلی و
به لحاظ هدف ،کلاربردی بلوده و بلرای گلردآوری اطالعلات از
روشهای اسنادی و میدانی استفاده شده است.
روش اسنننادی :در روش اسللنادی تکنیللک کللار شللامل
فیشبرداری ،دیدگاهها و نظریات مختلف مربلوط بله پلژوهش
بوده که بلا مراجعله بله کتابخانلهها و سلایتهلای اطالعلاتی
مختلف به دست آمده است.
روش میدانی :در این روش بنا به ماهیت موضوع از فنون
مختلفی مثل پرسشگری ،مصاحبه ،مشلاهدة عینلی اسلتفاده
شللده اسلللت و در پایلللان ،اطالعلللات بهدسلللتآمده پلللز از
دستهبندی ،از طریق آمار استنباطی مورد تجزیلهوتحلیل قلرار
گرفتهانللد .بللرای رسللم نمودارهللا و تحلیللل آمللاری دادههللا از
نرمافزارهای  SPSSو  GISاستفاده شده است .جامعلۀ آملاری
این پژوهش ساکنان روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریلز
هستند .به منظور تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران ( =(P
 0/5 q=0/3استفاده شد .در این روش ،حجلم نمونله 321نفلر
برآورده شد که برای افزایش در دقت پژوهش  331پرسشنامه

ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی ...

سال ششم

توزیع شد؛ به عالوه ،در انتخاب نمایندگان روستاها 19 ،روسلتا

که بیشترین جمعیت را داشته اند انتخاب شدهاند (جدول.)1

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
جدول  -1ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونة آماری روستاهای مورد مطالعه
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،
جمعیت

روستا

تعداد نمونه

روستاهای دهستان میدان چای

جمعیت

روستا

تعداد نمونه

روستاهای دهستان آجی چای

کندرود

8725

34

مایان سفلی

7083

31

چاوان

2201

17

الوار سفلی

5946

20

شادبادعلیا

2046

20

سهالن

3379

19

دیزج لیلی خانی

2844

18

مایان علیا

2579

17

هروی

2649

18

اوغلی

1576

17

سفیده خوان

2030

17

روستاهای دهستان سرد صحرا

جانقور

983

7

کرجان

574

16

استیار

400

10

انرجان

652

11

طویقون

295

11

اسکندر

1318

16

ملک کیان

1129

15

برای بررسی روایی پرسشنامه از دیدگاههای کارشناسان و
استادان و متخصصان گلروه جغرافیلا و برناملهریزی روسلتایی
دانشگاه تبریلز بهلره گرفتله شلد .همچنلین ،آلفلای کورنبلاخ

روستاهای دهستان اسنران
ینگی اسنران

3294

17

بهدستآمده در این تحقیق به میزان  0/83بوده که نشان می-
دهد ضریب پایایی در سطح قابل قبولی است .در نهایت ،بلرای
تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه از روشهای آمار توصیفی و
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(شکل.)2

شکل  -2عناصر و معرفهای محتوایی سنجش متغیرهای مستقل و وابسته
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،

 .3مبانی نظری
حملونقل یا جابهجاگری اصطالحی است که شلامل عملل
جابهجایی انسان ،کاال ،انلریی ،خلدمات ،اطالعلات و دانلش در
یک فضای ترکیبلی فیزیکلی و مجلازی بلوده و مجموعلهای از
علوم و فنون ،تخصصها ،روشها ،سیاستها ،قوانین و مقلررات
مربوط به طراحی ،ساخت و بلهکاربردن افزارهلا و دسلتگاههای
جابهجاگر ،بسترهای محیطی و شبکههای جابلهجایی را در بلر
میگیرد .از نظر لغوی وایه ترانسنورت از ترکیب دو کلمه التین
( )Transبه معنای عبور و ( )Portareبه معنلای حمللکردن
تشکیل شده است (رضوانی ،قدیری معصوم و کریملی،1391 ،
ص .)50 .حملونقل هر کشوری از مهمتلرین و بلا ارزشتلرین
158

سرمایههای آن کشور در رفع نیاز جمعیت روبهرشد به حسلاب
آمده و میتواند پشتوانۀ محکمی برای رشد اقتصادی آن کشور
باشد اگر راهها و وسلایل حملونقلل کلافی در اختیلار نباشلد،
مسلللماً رونللد تولیللد و مصللرف در موقعیللت مناسللب انجللام
نمیپذیرد .بنابراین ،سامانۀ حملونقل مناسب ،نتلایج مثبلت و
پراهمیتی را برای بهرهوری بهینه ایجاد میکنلد .آینلدهنگری و
همچنین ،مطالعات پایهای و ناحیهای جهت توسعۀ این صنعت
باعث رفع مشکالت بسیاری در راه توسلعه و تلأمین نیلازهلای
حیاتی افراد جامعه خواهلد شلد .بنلابراین ،برطرفنشلدن نیلاز
قابلیت دسترسلی بله حملونقلل یکلی از مهمتلرین موانلع در
رسللیدن بلله اهللداف توسللعۀ پایللدار روسللتایی اسللت؛ زیللرا
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سال ششم

سرمایهگذاری در این بخش ،توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را بله
دنبال داشته و برعکز ،فقلدان سلرمایهگذاری در ایلن زمینله

منجر به توسعهنیافتگی و فقلر روسلتایی ملیشلود( .شلکل)3

شکل  -3ارتباط بین توسعة روستایی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل
مأخذ :سرکار و اشهک ،2005 ،14ص8 .

رویکرد یکپارچله در ملورد سلرمایهگذاری در حملونقلل
روستایی ،مستلزم شناخت کلی نیازهلای دسترسلی و قابلیلت
تحرک جوامع روستایی و همچنین ،شناخت راههای روسلتایی
و سرمایهگذاری در زیربخشهای آن است .تأکید این نگرش بر
مردممحوری ،جهتدهی به تقاضاها و نیازهلایی اسلت کله بلر
جوامع روستایی تأثیر میگذارند .در این چهارچوب ،حملونقل

روستایی به طور وسیع نهاد موفقی در استراتژیهلای معشلیت
روستاییان است و عناصر تشلکیلدهندة آن هملانطور کله در
شکل ( )4نشان داده میشود ،شامل سه عنصر مکملل وسلایل
حملونقللل ،کیفیللت امکانللات و تسللهیالت و زیرسللاختهللای
حملونقللل اسللت کلله بللا معیارهللای زمللان ،تللالش و هزین لۀ
اندازگیری میشود (استارکی و ترنل ،2002 ،ص.)9 .

شکل  -4عناصر تشکیلدهندۀ حملونقل روستایی
مأخذ :پورطاهری ،باقری سرنجیانه و رکنالدین افتخاری ،1390 ،ص92 .

 .1 .3مفهوم حملونقل پایدار
159

160
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توسلعۀ پایلدار در جسلتوجلوی یلافتن تلوازنی میلان
کیفیتهای محیطی ،اجتملاعی و اقتصلادی )در زملان حلال و
آتی( است .با این حال ،این که کدام یک از جنبههای محیطی،
اجتماعی و اقتصادی باید به حالت تعادل برسلند ،زیلاد واضلح
نیست .مشکل مهم پایداری این است که تأمین یکی از اهداف
پایداری رشد اقتصادی ،حفاظت محیطی یا برابلری اجتملاعی
ممکن است در تعارض با هدف دیگر باشلد؛ بله عنلوان مثلال،
ساخت راههای شریانی با هدف تسهیل انتقال کاال و دستیابی
به رشد اقتصادی ،ممکن است دارای پیامدهای ناگوار محیطی
باشد .امکان دارد که سیاستهای محیطی و حملونقل متفاوت
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همواره در یلک راسلتا نباشلند (بیلیال و برزئلت ،2007 ،15ص.
 .)67در ادامله بایلد گفلت کله مفهلوم حملل ونقلل پایلدار،
مجموعهای از سیاستها و دستورالعملهای یکپارچله ،پویلا،
پیوسللته و دربردارنللدة اهللداف اقتصللادی ،اجتمللاعی و
زیستمحیطی است که توزیع عادالنه و استفادة مؤثر از جهت
رفع نیازهای حملونقل جامعه و نسلهای آتی را به همراه دارد
(احدی ،ضرغامی و آقا محمدی ،1393 ،ص .)5 .در شلکل ()5
فرآیند برناملهریزی حملونقلل پایلدار ،براسلاس یلک دیلدگاه
اجتماعی ،طبق اصول پایداری عمومی طراحی شده است.

شکل  -5فرآیند برنامهریزی حملونقل پایدار
مأخذ :روبرت ،هنریک و برومن ،2017 ،16ص56 .

 .2 .3تأثیر حملونقل بر توسنعة اقتصنادی -اجتمناعی
مناطق روستایی
توسعۀ شبکۀ حملونقل موجب تغییرات اساسی و بنیلادی
در فعالیتهای اقتصادی و در نهایت ،تخصلصگرایی ناحیلهای
میشود؛ مثالً احداث جاده منجر به بهرهبلرداری و اسلتخراج از
منابع ذغالی یک مکلان و یلا بله زیلر کشلت درآوردن اراضلی
کشلللاورزی بیشلللتر ملللیشلللود (تلللوالیی ،1375 ،ص.)140 .
همچنین ،استقرار فعالیتهلای اقتصلادی بله دلیلل گسلترش
خطوط ارتباطی ظرفیلت جلذب جمعیلت ناحیله را از طریلق
تشدید مهاجرتها باال میبرد .این امر به نوبۀ خود باعث توسعۀ
بیشتر فعالیتهای اقتصلادی اسلت .از سلوی دیگلر ،اسلکان و
160

استقرار هر چه بیشلتر فعالیتهلای اقتصلادی ،موجلب ایجلاد
تقاضای بیشتر جهت حملونقل میشود؛ زیرا که ورود و خروج
مواد و کاال و تردد بیشتر ،مسافر بیشتری را میطلبلد .بله ایلن
ترتیب ،توسعۀ شریانهلای ارتبلاطی از طریلق تشلدید حجلم
فعالیتهای اقتصادی به ایجاد تقاضلای مجلدد جهلت توسلعۀ
شبکۀ حملونقل منجر میشود؛ به عبارت دیگلر ،فعالیلتهلای
اقتصادی در پی وجود شلبکۀ متکاملل و گسلتردة حملونقلل
مکانگزینی میکنند و از سوی دیگر ،بهبود و توسعۀ شبکه نیز
در مکانهای میسر میشلود کله مجموعلهای از فعالیلتهلای
اقتصادی را در بر دارد (پوراحمد ،1391 ،ص.)23 .

ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی ...

سال ششم

به طور کلی ،اهمیت حملونقل در اقتصاد هر کشلور از دو
جهت قابل تعمق است؛ اول ،تأثیری که این رشته از فعالیتهلا
بر ساختار فضایی کشور داشلته؛ یعنلی از یلک طلرف توسلعۀ
شبکۀ حملونقل موجب تمرکز فعالیتهای اقتصادی در بعضی
از مناطق و در نتیجه ،رشد آنهلا ملیشلود و از طلرف دیگلر،
ممکن است باعث رکود برخلی از منلاطق شلود .دوم ،تلأثیری
است که بخش حملونقل در سطح کالن بر روی کل اقتصاد از
نظر اشتغال ،تولید ،سرمایهگذاری میگذارد .حملونقلل ماننلد
کشاورزی و صنعت یکی از بخشهای هر کشلور اسلت کله بله
خودی خود اشتغالزا بوده و تولید خلدمت ملیکنلد .بله طلور
کلی ،میتوان گفت که کیفیت و کمیت زیرساختهای سیستم
حملونقل تأثیر مستقیمی نسبت به رشلد اقتصلادی و بلهویژه
توسعۀ کشورها دارد (یو ،2007 ،17ص.)194 .
برخالف منافع اقتصادی ،تعیین و ارزیابی منلافع اجتملاعی
حاصل از پرویههای حملونقل روستایی مشلکل بله نظلر ملی
رسد؛ زیرا منافع اجتماعی تا حدودی به صلورت غیرمسلتقیم و
غیرنقدی ملیباشلد و منلافع اشارهشلده اغللب در منلاطق بله
صورت آموزش ،مراقبتهای بهداشتی و شبکهبنلدی اجتملاعی
است (شیام ،2007 ،18ص .)19 .در واقع ،حملونقل روسلتایی
شللامل الگوهللای مختلفللی از حرکللت اسللت کلله بللرای دامن لۀ
گستردهای از اهداف مختلف مسافرتی ممکن است در ارتباط با
خانوارها (برای بهدستآوردن آب ،سلوخت و غلذا) ،کشلاورزی
(بللرای نگللهداری و فللروش محصللوالت و دامهللا و یللا تنللوع
گسلتردهای از فعالیللتهللای اقتصللادی و اجتمللاعی (آموزشللی،
مذهبی ،تفریحی ،سالمت ،اشتغالزایی و تولیلد درآملد) باشلد
(پوراحمد ،1391 ،ص.)53 .

 .4یافتههای تحقیق
در ابتدا جهت آشنایی و شلناخت هلر چله بیشلتر جامعلۀ
آماری مورد مطالعه ،خصیصلههای عملومی پاسل گویان ملورد
بررسللی قرارگرفللت .ایللن ویژگللیهللای عمللومی مطللابق بللا
پرسشنامههای آماری در قالب  4سؤال شامل :جنسیت ،سلن،
تأهل و میزان تحصیالت تدوین و ارائه شده است که نتلایج آن
در ادامه آورده شلده اسلت .طبلق تحلیلل از لحلاظ جنسلیت
36/3درصللد پاس ل گویان زن و  63/7درصللد مللرد بودهانللد .از
لحاظ سن بیشترین تعداد پاس گویان با  32درصد بلین گلروه
سنی  25تا 34سال قرار داشلتند .از لحلاظ سلواد  5/7درصلد
پاس ل گویان بللیسللواد 33/8 ،درصللد زیللردینلم 31/1 ،درصللد
دینلم16/6 ،درصد فوق دینلم9/7 ،درصد لیسلانز و  3درصلد
پاس گویان فوق لیسانز و باالتر بودهانلد .همچنلین ،از لحلاظ
تأهل 62/3درصد متأهل و  37/7درصد مجرد بودهاند.
در این بخش از بررسی ،وضعیت زیرساختهای حملونقل،
کیفیت و خدمات حملونقل و در نهایت ،وضعیت ابعاد توسلعۀ
روستاهای بخش مرکزی ناشی از اثر حملونقل تعیین شلد .بلا
توجه به روش امتیازدهی ،میانگین وضعیت حملونقل علددی
است حداقل  1و حداکثر  5که میتوان عدد  3را به عنوان حد
وسطی برای آن در نظر گرفت؛ به عبارت دیگلر ،هرچله مقلدار
آن از  3کوچکتر و به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهندة وضلعیت
نامطلوب و هرچه مقدار آن از 3بزرگتر باشد و به  5نزدیلکتر
باشد ،نشاندهندة وضعیت مطلوب است .در ذیلل هیسلتوگرام
وضعیت حملونقل روستاهای بخش مرکزی شهرسلتان تبریلز
منعکز شده است (اشکال .)9 ،8 ،7 ،6

شکل  -6وضعیت زیرساخت حملونقل روستاهای بخش مرکزی تبریز شکل  -7وضعیت خدمات حملونقل روستاهای بخش مرکزی تبریز
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،

مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،
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شکل-9تأثیر حملونقل بر ابعاد توسعه روستاهای بخش مرکزی تبریز
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

شکل  -8وضعیت کیفیت حملونقل روستاهای بخش مرکزی تبریز
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

تفاوت وجود دارد .بر همین اساس ،نتایج آزمون تعقیبی دانکن
کلله در جللدول ( )2ارائلله شللده اسللت ،بیللانگر آن اسللت کلله
روسللتاهای مللورد مطالعلله از لحللاظ وضللعیت زیرسللاختهللای
حملونقل ،خلدمات ،کیفیلت و تلأثیر آنهلا بلر ابعلاد توسلعۀ
روستایی (اشتغال و رونلق اقتصلادی ،آملوزش ،سلالمت ،رفلاه
اجتمللاعی) در پللنج سللطح  d ،c ،b ،aو  eقللرار گرفتللهانللد.
روستاهای مایان سفلی ،کندرود ،مایان علیا و اسنران به لحلاظ
باالبودن میانگین وضعیت حملونقل و توسلعۀ ابعلاد روسلتایی
در بلاالترین سللطح و روسللتاهای کرجللان ،اسللکندر ،انرجللان و
ملکیللان بلله علللت پللایینبودن میللانگین بهدسللتآمده ،در
پایینترین سطح قرار گرفتهاند.

در ادامه ،جهت مقایسۀ میانگین روستاهای مورد مطالعه از
لحاظ وضعیت حملونقلل و توسلعۀ ابعلاد روسلتایی از آزملون
دانکن استفاده شده است .آزمون دانکلن یکلی از متلداولترین
آزمونها برای مقایسۀ تمام جفت میانگینها میباشلد .در ایلن
آزمون که به آزمون چنددامنهای دانکن نیز معروف اسلت ،اگلر
قدر مطلق اختالف میلانگینهلای ملورد مقایسله بلزرگتلر یلا
مساوی )  r_α (s_¯xباشد ،اختالف بین میلانگینهلای ملورد
مقایسه معنیدار است .در این آزمون برای مقایسلۀ هلر جفلت
میانگین ،مقدار )  r_α (s_¯xخاص آن مقایسه محاسبه می-
شود .نتایج بهدستآمده از آزمون دانکن نشان میدهد که بلین
روستاهای مورد مطالعه از لحاظ میانگین وضلعیت حملونقلل

جدول  -2طبقهبندی روستاها براساس وضعیت حملونقل با استفاده از آزمون دانکن
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،
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Subset for alpha =0/05

روستاها

فراوانی

کرجان

16

ed

اسکندر

16

ed

1/95

2/003

میانگین

F

Sig

1/93

ed

انرجان

11

ملکیان

15

ed

2/06

e

2/38

طیقون

11

جانقور

7

edc

استیار

10

edc

سفید خوان

17

edc

2/57

سهالن

19

ed

2/80

2/54
2/57

11/288

0/001

ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی ...

سال ششم

ادامه جدول 2
Subset for alpha =0/05

روستاها

فراوانی

لیلی خانی

18

ed

چاوان

17

dc

2/87

الوار سفلی

20

cba

2/91

هروی

18

cbe

2/95

اوغلی

17

cba

شادباد

20

cba

3/05

اسنران

17

ba

3/21

مایان علیا

17

ba

3/22

کندرود

34

a

3/32

مایان سفلی

31

a

میانگین

F

Sig

2/86

3/02

3/39

توضیح :حروف غیر یکسان نشان دهندهی تفاوت معنادار می باشد.

جهت بررسی رابطۀ بین وضعیت حملونقل و ابعاد توسلعۀ
روستایی از آزملون همبسلتگی پیرسلون اسلتفاده شلد .بلرای
معناداربودن رابطۀ بین متغیرهلا از طریلق ضلریب همبسلتگی
پیرسون ،اگلر سلطح معنلاداری آزملون ( )Sigکمتلر از 0/05
باشد ،با  0/95اطمینان میتوان رابطۀ دو متغیر را ثابلت کلرد.
بنابراین ،میتوان گفت میان وضعیت حملونقل و ابعاد توسلعۀ
روستایی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همانطور کله در
جدول ( )3مشاهده میشود وضعیت حملونقلل در روسلتاهای
بخش مرکزی شهرستان تبریز به ترتیب ،بیشترین همبستگی و
رابطللله را بلللا بُعلللد آملللوزش بلللا ضلللریب ( ،)0/581رفلللاه

اجتماعی( ،)0/478اشلتغال و رونلق اقتصلادی ( )0/436و بعلد
سللالمت ( )0/386دارد .بلله ایللن ترتیللب ،هرچلله وضللعیت
زیرساختها ،خدمات و کیفیت حملونقل بهبود یابد ،وضلعیت
روستاییان از لحاظ درآمد ،دسترسی بله نیلروی کلار شلهری،
کاهش هزینهها ،تنوع شغلی ،سهولت دسترسی بیشتر به بلازار
و فروش محصوالت کشاورزی ،افزایش سطح سواد ،برخورداری
روستاییان از معلمان باتجربه ،بهبود مدارس ،بهداشت محلی ،
دسترسی به خدمات بهداشتی -درمانی ،دسترسی بله ادارات و
مؤسسات نظیر ادارة کشاورزی ،بانک ،کیفیلت مسلکن و غیلره
افزایش مییابد.

جدول  -3سنجش میزان همبستگی بین وضعیت حملونقل روستایی و ابعاد توسعة روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیرها

ضریب همبستگی

اشتغال و رونق اقتصادی

**

آموزش

**

سالمت

**

رفاه اجتماعی

**

سطح معناداری
0/001

0/436

0/001

0/581

0/001

0/368

0/001

0/478

نتایج
همبستگی مثبت و معنادار
همبستگی مثبت و معنادار
همبستگی مثبت و معنادار
همبستگی مثبت و معنادار

**شدت همبستگی

مدل برازش رگرسیونی عوامل تأثیرگلذار در توسلعه ابعلاد
مختلف روستایی در محدوده مورد مطالعه نشان ملیدهلد کله
مؤلفه حملونقل 0/48تأثیر مثبت در توسلعه ابعلاد اقتصلادی،

آموزش ،سلالمت و رفلاه اجتملاعی روسلتاهای ملورد مطالعله
داشته است(جدول.)4
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جدول  -4تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در توسعة ابعاد روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/396

0/477

0/482

0/694

میکند .با استفاده از این مدل عوامل و شاخصهای تأثیرگلذار
در توسعۀ ابعاد چهارگانۀ روستایی در روستاهای مورد مطالعله
مشللخص ش لد و نتللایج حاصللل نشللان میدهللد رابط لۀ بللین
حملونقل و توسعۀ ابعاد روستایی معنادار میباشد (جدول.)5

بلا شللرط رعایللت نرملالبودن دادههللا از مللدل رگرسلیونی
چندگانه توأم در محی  SPSSاسلتفاده شلده اسلت .تحلیلل
رگرسیونی یکی از پرمصرفترین روشهلای آملاری اسلت کله
برای تجزیهوتحلیل دادهها مورد اسلتفاده قلرار میگیلرد؛ زیلرا
رواب میان متغیرهای پیوسته را به طور ساده و با مفهوم بیلان

جدول  -5تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطة خطی بین توسعة ابعاد روستایی و حملونقل
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،
مؤلفهها

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

47/830

3

15/943

باقیمانده

51/443

327

0/157

کل

99/272

330

-

همانطور که جدول ( )6نشان میدهلد مؤلفلۀ خلدمات و
زیرساختهای حملونقل با سطح معناداری کمتلر از  0/05بلر
ابعاد توسعۀ روسلتایی اثلرات مسلتقیم دارنلد .مؤلفلۀ کیفیلت
حملونقل هرچند که بر ابعاد توسعه اثر دارد ،این اثر مسلتقیم
نیست .با نگاهی به مقادیر بتا روشن است که یک واحد تغییلر

آمارة آزمونF

سطح معناداری
0/001

101/345

در انحراف معیار مؤلفههای (زیرساختها و خدمات حملونقل)
به ترتیب با  0/463و  0/361واحد موجلب توسلعۀ روسلتاهای
مورد مطالعه در ابعاد آموزشی ،بهداشت -سلالمت ،اقتصلادی و
رفاه اجتماعی خواهد شد.

جدول  -6ضریب شدت روابط میان مؤلفههای حملونقل (مستقل) بر میزان توسعة ابعاد روستایی (وابسته)
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیرها

ضریب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

0/001

B

خطای استاندارد

BETA

عرض از مبدأ

1/299

0/135

-

9/613

خدمات حملونقل

0/315

0/030

0/463

10/625

0/001

زیرساختهای حملونقل

0/238

0/029

-/361

8/254

0/001

کیفیت حملونقل

-0/056

0/034

-0/067

-1/669

0/096

در ادامۀ تحقیلق بله بررسلی اثلرات مسلتقیم مؤلفلههلای
حملونقل بر ابعاد توسعۀ روستایی پرداخته شده است (شلکل
 .)10مللدل تجربللی اثللرات مسللتقیم متغیرهللای مسللتقل
(زیرساختها ،خلدمات و کیفیلت حملونقلل) بلر متغیرهلای
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سطح معناداری

وابسته (اشلتغال و رونلق اقتصلادی ،آملوزش ،سلالمت و رفلاه
اجتماعی) به این صورت است که از میان سله متغیلر مسلتقل
که بر مبنای مدل نظری دارای تأثیرات مستقیم بودند ،تنها دو
متغیلر زیرسللاختهلا و خللدمات حملونقلل تللأثیر مسللتقیم و

ارزیابی تأثیر حملونقل بر ابعاد مختلف توسعۀ روستایی ...

سال ششم

معناداری بر ابعاد چهارگانۀ توسعۀ روستایی داشلتهانلد .متغیلر
کیفیت حملونقل فق بر متغیر اشتغال و رونق اقتصادی تأثیر

مستقیم داشته و بر دیگر متغیرهلای وابسلته تلأثیر معنلاداری
ندارد و پیشبینیکنندة تغییرات آن نیستند.

شکل  -10مدل تجربی تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته
مأخد :یافتههای پژوهش1395 ،

 .5بحث و نتیجهگیری
حملونقل هر کشوری از مهمترین و باارزشترین سلرمایه-
های آن کشور در رفع نیاز جمعیت روبهرشد به حساب آمده و
میتواند پشتوانۀ محکمی برای رشد اقتصادی آن کشور باشلد.
اگر راهها و وسایل حملونقلل کلافی در اختیلار نباشلد ،رونلد
تولیللد و مصللرف در موقعیللت مناسللب انجللام نمللیپللذیرد
(جالینوسللی ،1393 ،ص .)3 .بنللابراین ،سیسللتم حملونقللل
مناسب ،نتایج مثبت و پراهمیتی را برای بهرهوری بهینه ایجلاد
میکند .آیندهنگری و همچنین ،مطالعلات پایلهای و ناحیلهای
جهت توسعۀ این صنعت باعث رفلع مشلکالت بسلیاری در راه
توسلعه و تلأمین نیازهلای حیلاتی افلراد جامعله خواهلد شلد.
برطرفنشلدن نیلاز قابلیلت دسترسلی بله حملونقلل یکللی از
مهمترین موانع در رسیدن به اهلداف توسلعۀ پایلدار روسلتایی
میباشد .بنابراین ،وجود یا علدم وجلود قابلیلت دسترسلی بله
سیستم حملونقل به عنوان یکی از شاخصهای توسعۀ پایلدار
میتواند اثرات مختلفی بر تغییلرات ارگلانیکی و غیرارگلانیکی
مناطق روستایی داشته باشد .در این مقاله به ارزیابی و تحلیلل
نقش حملونقل در توسعۀ روستاهای بخش مرکزی شهرسلتان
تبریز که نتایج آن از طریق مطالعات میدانی بله دسلت آملده،
پرداخته شد .در ابتدا جهت روشنشدن تفاوت بین روسلتاهای
مورد مطالعه از لحاظ وضعیت حملونقل و تغییرات اندامواره از

آزمون دانکن استفاده شد .براساس نتایج حاصل از این آزملون،
روستاهای مایلان سلفلی ،کنلدرود ،مایلان علیلا و اسلنران بله
ترتیب ،در جایگاه نخست و روستاهای کرجان ،اسکندر ،انرجان
و ملکیان از لحاظ وضعیت حملونقل و توسعۀ ابعلاد روسلتایی
در جایگاه آخر قرار گرفتهاند .سنز ،جهت ارتباط بین وضعیت
حملونقللل و توسللعۀ روسللتایی در ابعللاد مختلللف ،آزمللون
همبستگی پیرسلون بله کلار گرفتله شلد .ضلریب همبسلتگی
پیرسون نشان داده کله بلین وضلعیت حملونقلل و تغییلرات
اندامواره روسلتاها رابطلۀ مثبلت و معنلاداری وجلود دارد؛ بله
طوری کله مؤلفلۀ آملوزش (برخلورداری روسلتاها از معلملان
باتجربه ،سهولت دسترسلی دانشآملوزان بله مراکلز آموزشلی،
افزایش سطح سواد و بهبود کیفیت مدارس) و رفلاه اجتملاعی
(دسترسی به حمایتهای دولتلی ،دسترسلی بله امکانلات آب،
برق ،گاز ،ادارات و مؤسسات ،بانکها ،تثبت جمعیت روسلتایی،
کیفیت مسکن) بیشترین همبستگی را با زیرساختها ،خدمات
و کیفیت حملونقل دارند .در ادامه جهت اثرگذاری متغیرهای
مستقل (وضعیت حملونقل) بر متغیرهای وابسته (توسعۀ ابعاد
روستایی) از مدل رگرسیونی استفاده شده است .نتایج گویلای
این است که قابلیت دسترسی به حملونقل روسلتایی موجلب
تغییرات اندامواره (اشتغال و رونق اقتصادی ،آموزش ،سالمت و
رفاه اجتماعی) در نواحی روستایی مورد مطالعه شده است .این
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مللدل نشللان مللیدهللد کلله حملونقللل در تغییللرات انللدامواره
روستاهای  48درصد تلأثیر مثبلت داشلته اسلت .مقلدار بتلا و
سطح معناداری بهدستآمده از مدل رگرسیونی نیز گویلای آن
است که مؤلفۀ زیرساختها و خلدمات حملونقلل بله عنلوان
متغیر مستقل بر توسعۀ روستاهای مورد مطالعه تأثیر مسلتقیم
دارند .مؤلفۀ کیفیت حملونقلل نیلز هرچنلد ممکلن اسلت در
تغییرات اندامواره روستایی اثرگلذار باشلد ،ایلن اثرگلذاری بله
صورت مستقیم نیست .تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بلر
متغیرهای وابسته در غالب مدل تجربی و به صورت تفضیلی در
شکل ( )10بیان شده است .بنابراین ،اگلر سیسلتم حملونقلل
روستایی را یکی از شاخصهای زیرساختی تأثیرگذار بر توسعۀ
پایدار روستایی کله از سله عنصلر زیرسلاختهای حملونقلل،
خدمات حملونقل و کیفیت حملونقلل تشلکیل شلده اسلت،
براساس نتایج میدانی تحقیق میتوان پذیرفت نظام حملونقل
روستایی قادر است بر تغییرات انداموار مناطق روسلتایی تلأثیر
بسزایی داشته باشد .در ایلن مطالعله تغیلرات انلداموار بیشلتر
متوجه روستاهای پرجمعیت بلوده و روسلتاهای کله از تلراکم
جمعیتی کمتری برخوردار بودهاند ،از نگلاه ملدیران و برنامله-
ریزان استانی و منطقهای کمتر ملورد توجله قلرار گرفتله انلد.
بنابراین ،با توجه به این که روستاهای بخش مرکزی شهرستان
تبریز از پتانسلها و ظرفیتهای اقتصادی ،اجتماعی و شلرای
مناسللب آب و هللوایی برخللوردار هسللتند ،انتظللار مللیرود کلله
سیاستگذاران و برنامهریزان شهرستان تبریز نگاه همهجانبه به

روستاها داشته باشند و درصدد تقویت توسعۀ زیرسلاختهلا از
جمله زیرساختهای حملونقل باشند؛ زیرا در الگلوی مناسلب
توسعۀ پایدار ،وجود سیستم حملونقل مطلوب در هلر منطقله
بر ابعلاد مختللف اقتصلادی ،اجتملاعی ،کالبلدی و فضلایی آن
منطقه تأثیر مثبتی دارد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علملی
نویسندگان است.
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