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 روستايی ايران توسعهها بر زيرساخت توسعه تاثیر بررسی

  1آبادی حمید رضا میرزایی خلیل ،زینب بدخشان، حسین مهرابی بشرآبادی

 1397/10/22تاریخ پذیرش: 1396/01/24                                                                                       تاریخ دریافت: 

 دهچکی

کردن  خدمات و فراهمپایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کاال و  راهبرد، هازیرساختو اصالح  بهسازی
در  لذا کند.رشد و توسعه روستایی ایفا می مهمی در افزایش استاندارد زندگی،نقش  و بودهپذیر  امکان وسایل رفاهی

 6و  4، 5، 4، به ترتیب با قل، انرژی، فناوری اطالعات و خدماتحمل و ن اخص زیرساخت با چهار معیار، شاین بررسی
شاخص  به عنوانشاخص توسعه انسانی  شد. برآوردسلسله مراتبی و تاپسیس ترکیبی روش استفاده از با زیرمعیار 

ر بر کشو استان 82زیرساخت روستاهای تاثیر  های تابلوییدادهمدل با ین نهمچ .توسعه روستایی در نظر گرفته شد
ط مثبت ارتبا بیانگر ،های تابلوییداده ثابت شد. نتایج مدل اثرهایبررسی  9331-9314در دوره زمانی توسعه روستایی 

به دلیل ضعف، بخش  و استگذاری عمرانی سرمایهبا  توسعه روستایی ارتباط منفیزیرساخت و توسعه روستایی با 
رشد بخش کشاورزی با  شدن معنیمنجر به بیاین امر کند که  راستای توسعه روستایی حرکتکشاورزی نتوانسته هم

 های روستاییطول راه ،زیرمعیار زیرساخت 91از  داد که سلسله مراتبی نشان روشتوسعه روستایی شده است. نتایج 
شرایط ا ت شود،بودجه عمرانی ثابت توصیه می توجه بهبا  ریزیبرنامهلذا د. ویت بیشتری در توسعه روستایی داراول

بر  تاثیر بیشتری هازیرساخت یارتقا صورت . در ایننگذارد یریزی تاثیردر اجرای برنامه سیاسیاقتصادی، اجتماعی و 
  .خواهد گذاشت کشور توسعه روستایی

 JEL: R51, R42, O47, O16, O15, H125, H115, H54  بندیطبقه

 .های تابلوییدادهاخت، مدل توسعه روستایی، توسعه انسانی، زیرس های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ی بهتر، در هر دوره زمانی . برای دستیابی به زندگاستهای بشریت آسایش و آرامش از آرمان

 هایسیر تکامل، با استفاده از تجربهمطرح شد که در گذر زمان ارزیابی شدند. بشر در  هاییفرضیه

منزله گام برداشتن به جلو برای رسیدن به  برداشت. توسعه به گامای بهتر گذشته به سوی آینده

های بشریت . با توجه به این مطلب که روستا یکی از زیستگاهاستتر بینشی بهتر و زندگی راحت

ریزان و های برنامههدفراستای توسعه ملی از است، بنابراین تحقق توسعه روستایی هم

 اینشایان توجه  . نکتهستی روستاهااجتماعی و احیا هایچالشبرای جلوگیری از  گذارانسیاست

است که نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس 

این امر باعث توجه به توسعه روستایی و  ،ای استاهمیت ویژه دارای المللیای و بینمحلی، منطقه

توسعه روستایی  نیز تودارو .(Ghaffari&  Azkia, 2008) تقدم آن بر توسعه شهری شده است حتی

دانست می امکان پذیردر جهان سوم را با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا 

(, 1990Todaro.) های مدیریت حوزه فعالیت در توسعه روستایی شامل بخش 1به نظر افف و میلشن

های انسانی، توسعه کشاورزی و توسعه فعالیت منابع طبیعی، امور زیربنایی روستایی، مدیریت منابع

 Uphoff)شود راهم میکه با ایجاد ساز و کارهای مناسب زمینه توسعه روستایی ف بودهغیرکشاورزی 

& Miltion, 1984) ،در امور زیربنایی، توسعه و . استبیانگر ارتباط زیربنایی و توسعه روستایی  و

، نبودهای با تولید سنتی ای به جامعههای سرمایهریق نهادهتز تنهاهای روستایی، نگهداری زیرساخت

های روستایی به ایجاد ساز و کارها، نهادها و رویکرد مدیریتی است. زیرساخت آن بلکه هدف

دهنده نسبت روستاهای برخوردار از نشانشود که اطالق میمجموعه امکانات رفاهی و خدماتی 

های رسانی، بهسازی، ایجاد و مرمت راهآب آشامیدنی، برق مندی ازخدمات عمرانی از جمله بهره

 هستند ، صندوق پستی و ...ICTپست، مخابرات و  هایروستایی، مراکز بهداشتی درمانی، دفتر

(, 2008Darban Astane .) دارای  ها( نشان داد که زیرساخت9191) 2آشورانجام شده،  هابررسیدر

( رشد و برابری منطقه را به 2002) 3فن و زاینگ .هستندددهی دهندگی بر سوباالترین قدرت توزیع

                                                           
1 Uphoff  & Miltion 
2 Aschaur 
3 Fan & Zhang 
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وری متفاوتی در دانستند که دارای بهرهچگونگی تخصیص منابع عمومی محدود وابسته می

با توسعه ( ابعاد توسعه روستایی را 2002) 9زیرساخت روستایی و سرمایه انسانی هستند. اچرا

( توسعه زیرساخت را 2090) 2دانست. کاتوالناسب میتبرداری مبهره زیرساخت، تجارت کشاورزی و

( نشان داد که 2093) 3دانست. گوسالروستایی می هایمنطقهکلیدی توسعه پایدار  عامل

بهره بی هایجامعهمحدودیت اصلی برای قدرت اقتصادی  ،زیرساخت ناقص در سطح روستاها

بناها گذاری در توسعه و نگهداری زیرسرمایه ( بر2002ارجرودی ) . رضاییاستاجتماعی  -اقتصادی

تایی و های روسبخش راه ،در توسعه عمران روستاییرا نقش دولت  (2002تاکید داشت. نظری )

-اقتصادی بر رشد زیربخش زیرساخت( تاثیر مثبت 2092زاده )مخابراتی تایید کرد. مددی دفترهای

؛ 2090؛ سپهردوست، 2090؛ بیات، 2002 پور طباطبایی،تقوایی و نیلی. نشان دادرا های کشاورزی 

ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه اهمیت برنامه. کردندید در کشور تای را شکاف زیرساخت

از انقالب شده  پسمه عمرانی از انقالب و پنج برنا پیشمنجر به اجرای پنج برنامه عمرانی  ،ملی

، برای کشورها متفاوت پیوستهد اقتصادی ها برای رسیدن به رشاولویت زیرساخت است. همچنین

 .هستندها به ایجاد و گسترش نوع خاصی از زیرساخت منداز رشد نیاز در هر مرحلهو کشورها  بوده

ترین عامل موثر بر توسعه  مهم د ونشوبندی میاولویت هازیرساختزیرمعیار  بررسی بنابراین در این

  .خواهد شدبررسی  های تابلوییاده از مدل دادهاستف با 9321-9312زمانی طی دوره  روستایی

 روش تحقیق
شاخص زیرساخت با استفاده  در آغازبر توسعه روستایی ایران،  توسعه زیرساخت تاثیربرای بررسی 

زیرا روش سلسله مراتبی توانایی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس محاسبه شد.  دو مدل ترکیبیاز 

چند معیار کمی  روش تاپسیس درو  را دارد ها به معیار کمیآن ترکیب معیارهای کیفی و تبدیل

 9110از سال  پسزیرا  ،شدسپس شاخص توسعه انسانی محاسبه . دنشومیترکیب  ،گیریتصمیم

 شاخص متغیرهای در آخر تاثیر. استبندی توسعه یافتگی اولویت انسانی معیارشاخص توسعه 

                                                           
1 Acharya 
2 Katola 
3 Ghosal 
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 های تابلوییدادهمرانی بر توسعه روستایی با مدل زیرساخت، رشد بخش کشاورزی و اعتبارات ع

 بررسی شد.  

فرآیند تحلیل سلسله  ترکیب دو مدل شاخص زیرساخت از روش محاسبه شاخص زیرساخت:

( محاسبه شد. در روش سلسله 9199( و روش تاپسیس هوانگ و یون )9110مراتبی ساعتی )

بر مبنای معیارهای زیرساخت در روستاها با ای با هدف توسعه روستایی پرسشنامه در آغازمراتبی 

مالک انتخاب معیارها و زیرمعیارها تعریف زیرساخت  .شداجماع نظر متخصصان دانشگاهی تکمیل 

معیارهای زیرساخت شامل حمل و نقل، انرژی، فناوری اطالعات و  .استای های منطقهو داده

های زیرمعیارهای حمل و نقل: طول راه -9ند از: ا ها عبارتهای آن. لذا زیرمعیاراستخدمات 

 -2آهن، حمل و نقل ریلی کاالها؛ ای کاالها، طول خطوط راهآسفالته روستایی، حمل و نقل جاده

 کشیروستاهای دارای لوله شماردار شده، طول شبکه آب، روستاهای برق شمارزیرمعیارهای انرژی: 

زیرمعیارهای فناوری اطالعات: نقاط  -3سدها؛  هایمخزنسدهای مخزنی، حجم  شمارگاز، 

صندوق  شمارروستایی،  ICT هایردفت شمار، رایانهروستایی دارای ارتباط تلفنی، دسترسی به 

مراکز بهداشتی درمانی(،  شمارشدگان، بیمه شمارزیرمعیارهای خدمات: بهداشتی ) -2پستی؛ 

 تمع بهزیستی(.مج شمارمهدکودک،  شمارتعاونی )روستایی، کشاورزی(، اجتماعی )

افزار اکسپرت با نرم سپس .شدزوجی استخراج  هاینظران ماتریس مقایسهه پاسخ صاحببا توجه ب

معیارهای  بر مبنایهدف توسعه روستایی و وزن زیرمعیارها  بر مبنایمعیار زیرساخت وزن  چوئیس،

اولویت  تایید است. قابل  0.9نتایج وزن با نرخ ناسازگاری کمتر از  همچنین ،تعیین شدزیرساخت 

. در مرحله آخر درصد ضریب شدبندی معیار مربوطه نیز مشخص در تقسیممعیارها و زیرمعیارها 

ضرب معیارها در زیرمعیارهای مربوطه  اهمیت هر یک از معیارهای زیرساخت از درصد حاصل

اهمیت  که درصد ضریب محاسبه شد. در روش تاپسیس آمار و اطالعات زیرمعیارهای زیرساخت،

 هایها و پایگاه نشریهای آماری استانهها در روش سلسله مراتبی محاسبه شده بود، از سالنامهآن

استان کشور از جمله آذربایجان  29روستاهای  برای 9321-9312زمانی  دورهمرکز آمار ایران، در 

یاری، خراسان، شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال بخت

خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، 

 ریوگردآکهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد 
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یس، زیرمعیارهای گیری وارد اکسل شد که معیارها در این ماترسپس به صورت ماتریس تصمیمو 

( ماتریس 9د. سپس از طریق رابطه )باشنمی 9321-9312زمانی  دورهها و گزینه بودهزیرساخت 

 ijRگیری برابر با که هر عنصر در ماتریس تصمیم شدمقیاس تبدیل گیری به ماتریس بیتصمیم

 (،2. سپس با استفاده از رابطه )استمقیاس شده ماتریس بی هایصرنکننده عبیان ijNاست و نرم 

دست آمد. در ضمنه مقیاس وزین بماتریس بی
n nW 

  .هاستوزنماتریس قطری  
(9) 

2

ij

ij

ij

R
N

R



 

(2) 
n nV N W   

-ای زیرساخت، برای هر گزینه در ماتریس بیمعیاره همهجمع شاخص ترکیبی زیرساخت از حاصل

  (.Ghodsypour, 2004) شدمقیاس وزین محاسبه 

معیاری از شاخص  (HID)شاخص ترکیبی توسعه انسانی  روش محاسبه شاخص توسعه انسانی:

. برای محاسبه شاخص توسعه انسانی از میانگین هندسی سه شاخص جزئی؛ استتوسعه روستایی 

 آمد و شاخص امید به زندگی استفاده شد. شاخص آموزش، شاخص در

درآمد میانگین برای محاسبه شاخص درآمد از آمار هزینه و درآمد خانوارهای روستایی استفاده شد. 

درآمد میانگین ریال؛ به  1220دالر معادل  9؛ 2002خانوارهای روستایی به ریال با نرخ ارز سال 

 . سپساستشاخص در استان مورد نظر میانگین دل که معا شدخانوارهای روستایی به دالر تبدیل 

دالر  20000درآمد  بیشینهدالر و  900درآمد  کمینه ، با(3شاخص درآمد با استفاده از رابطه )

  .شد، نرمال استخرید  توانبراساس برابری 
 

(3) 
درآمد شاخص 

log ( میانگین شاخص در استان موردنظر ) − log ( 100 )

log ( 40000 ) − log ( 100 )
 

 

برای محاسبه شاخص آموزش از آمار سرشماری مرکز آمار ایران استفاده شد. شاخص آموزش از 

نام در مدرسه به ترتیب با میانگین وزنی دو شاخص جزئی، درصد نرخ باسوادی و درصد نرخ ثبت
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های وزن
2

3
و  

9

3
 29( برای روستاهای 2نفر باسواد با رابطه ) 900 بیشینهو نفر صفر  هکمینبرای  ، 

 .شداستان محاسبه 

شاخص آموزش (2) 
2

3
( ( شاخص پایه نرخ باسوادی 

1

3
( شاخص پایه نرخ ثبت نام مدرسه )  

استان کشور از  29های امید به زندگی روستاهای داده آغازبرای محاسبه شاخص امید به زندگی، 

امید به زندگی  کمینهو  شد( نرمال 2با استفاده از رابطه ) .سرشماری مرکز آمار ایران محاسبه شد

  (.Bakhshodeh, 2007) در نظر گرفته شدسال  92زندگی امید به  بیشینهسال و  22

(2) 
شاخص امید به زندگی =

میانگین شاخص در استان موردنظر − 25

85 − 25
 

ای های منطقهبرای محاسبه رشد بخش کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که در حساب

 اعتبارات عمرانی برحسب میلیونآمار و اطالعات  آن گاه، استفاده شد. بودهمرکز آمار ایران موجود 

های ارزش افزوده بخش . دادهشدآوری ای کشور از سالنامه آماری کشوری گردهبرای استان ریال

تبدیل  9310قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی به سال پایه  کشاورزی و اعتبارات عمرانی بر مبنای

 شدند.

کشاورزی و اعتبارات عمرانی با استفاده از تاثیر توسعه روستایی بر متغیرهای زیرساخت، رشد بخش 

-ریشه واحد از آزمون د. برای آزمونبررسی ش 9321-9312زمانی در دوره  های تابلوییدادهمدل 

 . شدپرون استفاده  -یافته و فیلیپسفولر تعمیم -های لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، دیکی

.است( 2ابطه )صورت رهای تابلویی به دادهدر حالت کلی مدل 
iZهر فرد یا گروه  خاص هایویژگی

 کند.های بین گروهی را منعکس میدهد و در واقع ناهمگنیرا نشان می

(2) i it i itY X Z     

اما با  ،و ...( باشد هاخانواده از جمله مهارت یا ترجیح)مانند ویژگی خاص هر ناپذیر مشاهده  𝑍𝑖اگر 

𝑋𝑖𝑡  همبستگی داشته باشد، برای هر گروه یک عرض از مبدا𝛼𝑖  وجود خواهد داشت که در این

 شود.( برآورد می9( به صورت رابطه )2صورت رابطه )

(9) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 
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را در بردارد و بیانگر یک میانگین ر پذیمشاهده  هایهمه اثرگذاریاست که  = 𝛼𝑍𝑖 𝛼𝑖در اینجا 

اختصاص  𝛼𝑖ثابت، به هر گروه یک مقدار ثابت مانند  در رویکرد اثرهای .برآورد شدنی استشرطی 

 اثرهای. در متغیر است ولی از یک گروه به گروه دیگر ،کندشود که در طول زمان تغییر نمیداده می

ز مقطعی به مقطع دیگر متفاوت ثابت ا هایملهج. استثابت شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت 

 کند.مقاطع با زمان تغییر نمی هایضریب که ها وجود داردداری میان مقطععنیاختالف م است و

 (. Soori, 2014) چاو و هاسمن بهترین مدل تعیین شدهای با استفاده از آزموندر ضمن 

 نتایج و بحث
افزار اکسپرت چوئیس با نرخ ناسازگاری ت با استفاده از نرماز معیارهای زیرساخ به دست آمدهنتایج 

، معیار 0.231، معیار انرژی با وزن 0.292، به ترتیب اولویت شامل معیار حمل و نقل با وزن 0.02

 .هستند 0.909و معیار خدمات با وزن  0.990فناوری اطالعات با وزن 

های روستایی با رتیب اولویت شامل، طول راهبه ت 0.09زیرمعیارهای حمل و نقل، با نرخ ناسازگاری 

و طول  0.900 ، حمل و نقل ریلی کاال با وزن0.222 ای کاال با وزن، حمل و نقل جاده0.202وزن 

 هستند.  0.012 آهن با وزنخطوط راه

کشی با وزن به ترتیب اولویت شامل طول آب لوله 0.00 زیرمعیارهای انرژی، با نرخ ناسازگاری

، 0.900کشی گاز کاال با وزن ، روستاهای لوله0.212دار شده کاال با وزن ستاهای برق، رو0.322

 .هستند 0.092سدها با وزن  هایزنو حجم مخ 0.932 سدهای ملی با وزن شمار

به ترتیب اولویت شامل،  0.03زیرمعیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، با نرخ ناسازگاری 

، 0.230روستایی کاال با وزن  ICT هایترشمار دف، 0.203راتی با وزن روستاهای دارای ارتباط مخاب

 هستند. 0.010 و صندوق پستی با وزن 0.202 کاال با وزن رایانهدسترسی به 

به ترتیب اولویت شامل، خدمات بهداشتی با وزن  0.09 زیرمعیارهای خدمات با نرخ ناسازگاری

 .هستند 0.991تماعی با وزن ، خدمات اج0.291، خدمات تعاونی با وزن 0.222

به ترتیب اولویت شامل، بیمه با وزن  0.00زیرمعیارهای خدمات بهداشتی، با نرخ ناسازگاری 

هستند و زیرمعیارهای خدمات تعاونی با نرخ  0.333 ، مراکز بهداشتی درمانی با وزن0.002

، شرکت تعاونی 0.002به ترتیب اولویت شامل، شرکت تعاونی روستایی با وزن  0.00ناسازگاری 
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به ترتیب  0.00و زیرمعیارهای خدمات اجتماعی با نرخ ناسازگاری هستند 0.333کشاورزی با وزن 

 هستند. 0.2مهدکودک با وزن  و 0.9شامل، مجتمع بهزیستی با وزن  اولویت

 ضریب اهمیت هر یک از معیارهای زیرساختیاز  ناشینتایج  (1)جدول 
Table 1: results from the coefficient of importance of each of the infrastructure measures 

ضریب اهمیت 

 معیارهای زیرساختی
Coefficient of 
importance of 

infrastructure 

measures 

 معیارهای زیرساختی
Infrastructure metrics 

ضریب اهمیت 

 معیارهای زیرساختی
Coefficient of 
importance of 

infrastructure 

measures 

 معیارهای زیرساختی
Infrastructure metrics 

91.31 
 های روستاییطول راه

Length of rural roads 
3.9 

 رایانهدسترسی به 
Computer access 

99.2 
 ای کاالحمل و نقل جاده

Road transport of goods 
3.2 

 سدهای ملی شمار
Number of national dams 

9.0 
 رای ارتباط تلفنینقاط روستایی دا

Rural areas with telephone connection 
3.9 

 شرکت تعاونی روستایی
Rural Cooperative 

2.9 
 طول شبکه آب

Length of water network 
2.9 

 مراکز بهداشتی و درمانی
Health Centers 

2.9 
 دار شدهروستاهای برق شمار

Number of electrized rurals 
2.2 

 زیستیمجتمع بهشمار 
Number of welfare  

department  

0.0 
 حمل و نقل ریلی کاال
Rail transportation 

2 

 سدها یهامخزنحجم 
Volume of dam’s 

reservoir 

2.0 
 بیمه

Insurance 
9.9 

 صندوق پستی
post box 

2.2 
 روستایی ICT هایترشمار دف

Number of rural ICT offices 
9.0 

 شرکت تعاونی کشاورزی
Agricultural Cooperative 

3.1 
 طول خطوط راه آهن

Length of railway lines 
0.09 

 مهدکودک
Kindergarten 

3.9 

-لوله     مسکونی دارای  هایواحدشمار 

 کشی گاز
Number of residential units with gas 

pipelines 

  

 تحقیق های: یافتهمنبع
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 91.31های روستایی با ضریب اهمیت ( طول راه9ل )(، جدوAHPبا توجه به نتایج سلسله مراتبی )

 در اولویت اول معیارهای زیرساخت قرار دارد. 

 های کشور( آزمون ریشه واحد در سطح متغیرهای مدل توسعه روستایی استان2)جدول
Table 2: Unit root test at the level of variables of rural development model in the provinces 

 متغیر
Variable 

 لوین، لین و چو 
Levin, Lin, Chu 

 ایم، پسران و شین

Im, Pesaran, Shin 

 یافتهفولر تعمیم -دیکی

Fisher-ADF 

 پرون -فیلیپس

PP-Fisher 

 
 t آماره
t-

Statistics 

سطح 

 داریمعنی

Prob 

 tآماره 

t-

Statistics 

سطح 

 داریمعنی

Prob 

 tآماره 

t-

Statistics 

سطح 

 داریمعنی

Prob 

  tآماره 

t-Statistics 

سطح 

 داریمعنی

Prob 

 آزمون ریشه واحد در سطح )با عرض از مبدا و روند(

Unit root test at the level (with intercept and trend) 

 توسعه انسانیشاخص 

Human Development 

Index 

3.01- 0.00 2.22- 0.00 99.21 0.00 02.12 0.22 

 شاخص زیرساخت

Infrastructure Index 
2.02- 0.00 2.20- 0.00 19.91 0.00 09.22 0.21 

 ت عمرانیااعتبار
Credits 

2.29- 0.99 2.2 0.11 22.00 0.11 32.02 0.11 

 رشد بخش کشاورزی
Growth of agricultural 

sector 

92.22- 0.00 9.32- 0.00 922.11 0.00 329.29 0.00 

  عرض از مبدا و روند( آزمون ریشه واحد تفاضل مرتبه اول )با

Unit root test 1st difference (with intercept and trend) 

 توسعه انسانیشاخص 

Human Development 

Index 

2.2- 0.00 2.12- 0.00 922.03 0.00 292.92 0.00 

 شاخص زیرساخت

Infrastructure Index 
2.23- 0.00 2.99- 0.09 920.39 0.00 922.29 0.00 

 ت عمرانیااعتبار
Credits 

93.00- 0.00 9.92- 0.00 909.22 0.00 309.32 0.00 

 های تحقیقیافته: منبع 

 . استبوده در سطح ایستا رشد اقتصادی  متغیر ،(2مون ریشه واحد جدول )با توجه به نتایج آز

 دارمعنیدر تفاضل مرتبه اول  اعتبارات عمرانی زیرساخت و شاخص توسعه انسانی،متغیرهای 

 .ستنده
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 های کشورهای تشخیصی مدل توسعه روستایی استان( آزمون3)جدول 
Table 4: Estimating rural development model in Provinces of country 

 نوع آزمون
Test 

 آماره آزمون

Statistic 

 مقدار

Quantity 

 داریسطح معنی

Prob 

 چاو

Likelihood Ratio 
F 93.32 0.00 

 هاسمن

anHausm 

2X 20.01 0.00 

 های تحقیقیافته: منبع   

شود. میباشد، در نتیجه فرضیه صفر رد دار میلیمر معنی F( آماره 2با توجه به نتایج جدول )

 2Xبا توجه به آماره کای دو  .شودثابت در مقابل مدل تجمیعی پذیرفته می بنابراین، مدل اثرهای

تصادفی با متغیرهای وابسته  هایصفر بر مبنای اثر، فرضیه است 2.23آزمون هاسمن که برابر 

 ( بیان شد.2در جدول ) های تابلوییداده ثابت هایاثرشود، لذا نتایج مدل می رد ،همبستگی ندارند

 های کشورمدل توسعه روستایی استان( برآورد 4ل )جدو

Table 4: Estimating rural development model in Provinces of country 

 غیرمت

Variable 

 ضریب

Coefficient 

 انحراف معیار

Std. Error 

 tآماره 

t-Statistics 

 داریسطح معنی

Prob 

 عرض از مبدأ

Intercept 
20.10 9.99 92.22 0.00 

 شاخص زیرساخت

Infrastructure Index 
09.92 9.20 31.9 0.00 

 رشد بخش کشاورزی

Growth of agricultural sector 
0.0020- 0.002 9.3- 0.913 

 اعتبارات عمرانی

Credits 
2-90×9.20- 9-90×0.01 2.20- 0.09 

R2=0.92                            F-statistic=00.922 (0.00)                    

 های تحقیقیافته: منبع      

 شده نتعیی هایبضریر ادمق به دست آمد. Panel Least Squares:Method روش با برآوردنتایج 

توسعه روستایی توسط متغیرهای زیرساخت، رشد بخش  هایاز تغییرپذیری %92 دهد کهنشان می

 بوده، کهدار معنی 00.922با مقدار  Fشوند. آماره کشاورزی و اعتبارات عمرانی استان توجیه می

 مدل است.  برازش خوب بیانگر
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بر توسعه  09.92 داری برابرمثبت و معنی تاثیرنتایج گویای آن است که شاخص زیرساخت 

واحد توسعه روستایی کشور  09.92 واحد زیرساخت، 9روستایی داشته است. یعنی با افزایش 

 یابد. افزایش می

بر توسعه روستایی داشته است.  -9.20×90-2برابر داری و معنی منفی تاثیراعتبارات عمرانی استانی 

واحد توسعه روستایی کشور  9.20×90-2رانی استانی، اعتبارات عمریال  میلیون یکیعنی با افزایش 

ه ها بر توسعطرح تاثیرنتایج  است کههایی ها متعلق به طرحیابد. اعتبارات عمرانی استانمی کاهش

ها با نیاز روز جامعه به دالیل ناهماهنگی اعتبارات و طرح .دشوروستایی در چند دهه مشخص می

رشد بخش  هایهمچنین رشد منفی و نوسان .به دست آمدمنفی توسعه روستایی  برها طرح تاثیر

 رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. شدن معنیبیکشاورزی منجر به 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 نخستاولویت  ،0.292حمل و نقل با وزن نسبی معیار با درنظرگرفتن نتایج تحلیل سلسله مراتبی، 

های روستایی با وزن نسبی طول راهزیرمعیار  . همچنینوستایی داردرا در معیارهای توسعه ر

های روستایی با ضریب اهمیت راه لذا. را در زیرمعیارهای حمل و نقل دارد نخستاولویت  ،0.202

متغیر زیرساخت نسبت  تاثیر .استبیانگر باالترین اولویت در زیرمعیارهای زیرساخت  ،91.31مقدار 

 . لذا زیرساختاستکشاورزی و اعتبارات عمرانی بر توسعه روستایی بیشتر  به متغیرهای رشد بخش

انگر ، بیرشد بخش کشاورزی شدن معنیبی ایی است.موثر بر توسعه روست هایعاملترین  از مهم

امنیت غذایی، صنایع تبدیلی،  برمنفی  تاثیردر رشد بخش کشاورزی  هانوسان که بودهاین مطلب 

 بخش کشاورزیلذا حمایت از  .خواهد گذاشتها بخش همهشین و در نهایت های پسین و پیبخش

  .خواهد بودها به منزله رشد همه بخش

 :شوندمینتایج پیشنهاد  مبنایبنابراین، موارد زیر بر 

های ای در توسعه روستایی، کیفیت و امنیت زیرساختبا توجه به اهمیت حمل و نقل جاده -

 گیرد. قرار  حمل و نقل در اولویت

، حمل و نقل های روستاییطول راهدار مانند های اولویتاعتبارات عمرانی دولت به طرح -

 ای کاال و نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی اختصاص داده شود.جاده
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بخش  منفی گذاری در بخش کشاورزی از رشدو سرمایهزایی اشتغال  هایبا اعمال سیاست -

 جلوگیری شود. باید کشاورزی

در راستای توسعه روستایی و ها ارتقای زیرساختبا کشاورزی های زیربخشتوسعه  به -

  داده شود. اولویتباید بیش از پیش توسعه ملی 

آشنایی  منطقه، فرهنگ و راهکارهای منطقی، هاچالشکه با  کردهلتحصیاز نیروهای بومی  -

 یابد. تحققتا توسعه روستایی  شود، دارند استفاده

دار تخصیص یابد تا بر توسعه روستایی اثر های ناتمام و اولویتنی به طرحاعتبارات عمرا -

 مثبت بگذارد.
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Abstract 
Improving and reforming of infrastructures is a stability strategy that can be achieved 

by improving the quality of life, supplying goods and services, and providing welfare 

facilities and plays an important role in increasing the standard of living, rural 

development and growth. Therefore, in the present study, the infrastructure index was 

estimate using four criteria transportation, energy, information technology and services 

4, 5, 4, and 6 subcategories, respectively, with hierarchical and topsis combination 

model. The Human Development Index was considered as an indicator of rural 

development. Also, with the panel data model, the infrastructure impact of villages in 

28 provinces of the country on rural development was investigated in the period of 

2000-2016. The fixed effects model results of panel data indicate, Expresses the 

positive relationship between rural development and infrastructure and the negative 

relationship between rural development and construction investment. Because of 

weakness, the agricultural sector has not moving along with rural development, 

Because of weakness, the agricultural sector has failed to move along with rural 

development, therefore, the growth of agricultural sector with rural development is not 

significant. Hierarchical method results showed that among 19 sub-criteria of 

infrastructure, rural roads have a higher priority in rural development. Therefore, 

planning is recommended with regard to fixed construction budget. So that economic, 

social and political conditions do not affect planning implementation. In this case, the 

upgrading of infrastructure will have a greater impact on rural development in the 

country. 
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