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 چکیده

از هری )شـ  -یتعامل بیشتر بین مراکز روستایی و شـهری و از طریـق گسـترش جریانهـای روسـتای     تواند  به روستایی میکارآفرینی 

دد.  ایـن  رگـ شهری منتهـی   -پیوندهای روستایی(، به روابط دوسویه و نهایتا، به جمله جریان افراد، کاال، سرمایه، اطالعات و فناوری

شـرایط   کار و بهبـود  فعالیتهای کسب و پویایی فضاهای روستایی و ایجاد فرصتهای بیشتر برایبه به نوبة خود، روند، در گذر زمان، 

 انجامد. مقالة حاضر با بررسی امکان گسـترش کـارآفرینی روسـتایی در روسـتاهای    وستایی میراقتصادی سکونتگاههای  -اجتماعی

ش تعامـل  نهـا بـه گسـتر   تتواند نه یتها و روابط مرتبط با آن میکوشد نشان دهد، گسترش این فعالناحیة داالهو )استان کرمانشاه(، می

ـ ر همـاهنگی  بیشتر و پیوستگی روستاها با کانونهای شهری بیانجامد، بلکـه زمینـة رونـق و توسـعة سـکونتگاههای روسـتایی را د       ا ب

شـیوه   یـه اسـت کـه بـه    سـکونتگاه روسـتایی پراکنـده در سـطح ناح     139کانونهای شهری فراهم آورد. جامعة آماری این پـژوهش  

ای و هـا و اطالعـات الزم، از روشـهای کتابخانـه    برای گردآوری داده حلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،ت -توصیفی

رآفرینی بـرای سـنجش کـا   شاخصـهای مـورد اسـتفاده    های پرسشگری و مصاحبه استفاده شده اسـت.  گیری از شیوهمیدانی، با بهره

سترسـی  دآمد، امکـان  اند از دامنة افزایش اشتغال، افزایش سطح درن در توسعه پایدار محلی، از جمله عبارت بودهروستایی و نقش آ

-مسـتفاده از نـر  اگیری از روشهای آمار توصـیفی و  های گردآوری شده با بهرهتحلیل دادهبه خدمات، تالش برای حفاظت از محیط. 

-یـق نشـان مـی   نتایج این تحق. و آزمون همبستگی پیرسون به انجام رسیده است T و همچنین از آزمون  Excelو  Spssافزارهای 

طـی  سـبب پـراکنش افرا  قتصـادی، بـه  ا -دهد که ناحیه داالهو، با وجود برخورداری از برخی توانهای محیطی و قابلیتهـای اجتمـاعی  

کارهای االیی و سـازو آسان به بازارهای مبادله کـ ای، همچنین عدم دسترسی سکونتگاههای روستایی و فاصله زیاد آنها از مرکز ناحیه

بـه   ومـراه باشـد   هخاص حاکم بر این بازارها، فعالیت کارآفرینان روستایی نتوانسته آنچنان که باید و شـاید، بـا رونـق و گسـترش     

 هری و توسعه پایدار نسبی در سطح ناحیه بیانجامد.ش -درستی به پیوستگی روستایی

ناحیهه داالههو    شهری، جريان های فضايی،  -یوندهای روستايیپشهری،  -وستايی، تعامل روستايیکارآفرينی ر کلیدواژگان:

 )کرمانشاه(  
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 مقدمه و بیان مساله

ایة در رایند، سـرم اند. در این فروند توسعة روستایی را در کشورهای در حال توسعه مستلزم کارآفرینی روستایی دانسته

ـ    اری قرار میبرددسترس کشف و مورد بهره ا شـده،  گیرد و بدین ترتیب، واحدهای کوچـک تولیـدی و کـارآفرین  برپ

مقیمی، دهند )می ای از نیازهای خود و دیگران را پاسخروستاییان ضمن تولید برخی کاالها و ارائة بعضی خدمات، پاره

آفرینـان را بطـور   (، کارکرد کار2007راو، کاند )مک خوانده "آور نوآوریپیام"یوزف شومپیتر که او را (. 636ج، 1378

ن تازه ز امکان فنواگیری نوعی اختراع و یا بطور کلی، استفاده سازی الگوی تولید از طریق بهرهکلی، اصالح یا دگرگون

روجی جدیـد  مواد یا خ ای تازه، از طریق دستیابی به منبع تامینبرای تولید کاالیی جدید یا تولید کاالیی موجود به شیوه

او مبنـای  (؛ 132، 1994شـمارد )شـومپیتر،   یدات، در مسیر سازماندهی دوباره یک فعالیت )صنعت( و مانند آن برمیتول

عـد؛ ضـمنا   ببه  81نامیده است )همان،  "تخریب سازنده"و این حرکت را نوعی  "نوآوری"اصلی این گونه فعالیت را 

 (. 2007نک: مک کراو، 

ت ول یـا خـدما  اندازی کسب و کار جدید و تولید محصایند بسیج منابع برای راهاز سوی دیگر، بعضی کارآفرینی را فر

ارآفرینی کـ و برای گسـترش  ( 629الف، 1378اند )مقیمی، جدید که با خطر از دست رفتن سرمایه همراه است، دانسته

ب ایجاد کسـ  یی برایشود: نخست، تشویق و حمایت از کارآفرینان روستاروستایی معموال بر دو نوع فعالیت تاکید می

-دیشهو کارهای جدید و دیگر، تشویق کسب و کارهای موجود به گسترش فعالیتهای خود و حرکت به سوی تحقق ان

 (. 636ج، 1378های نو و کارآمد )مقیمی، 

 شوند:  دسته تقسیم می 3انواع کارآفرینان روستایی را به 

 کشاورزان کارآفرین؛   -الف

 ؛ و حورم -کارآفرینان منابع -ب

 کارآفرینان چندکاره.  -ج

ی اامـا فعالیتهـ   دستة نخست، روستاییانی هستند که نسبت به محل انجام کار و محل درآمد، در سطوح اولیه قرار دارند،

حصر به فرد ه منابع منبکنند. دستة دوم، با انگیزة دستیابی جدیدی را برای بقا و توسعه و یا ارتباط با کشاورزی آغاز می

ع اشد. این نـو بکنند؛ این منابع ممکن است حتی منابع غیرمادی، مانند آموزش یا تجربیات شغلی را شروع میکار خود 

روه گـ دهـد.  یل مـی کنند، اما درآمد کشاورزی تنها بخشی از درآمد را تشـک برداری میکارآرینان گرچه از زمین نیز بهره

، دستة دیگر های جدید شغلی هستند و برخالف دوشف ایدهسوم از کارآفرینان روستایی، با هدف و انگیزة اصلی در ک

(. افـزون  639-638ج، 1378پذیرند )مقیمی، کنند و در این راه، ریسک بیشتری را میگذاری بیشتری میمعموال سرمایه

انهـای  ینـد بـه جر  توابر این، در ارتباط با ترغیب کارآفرینی روستایی، فرض بر این است که فعالیتهای مرتبط با آن مـی 

ی رسـاز شـهری را بست  -مختلف، از جمله جریان سرمایه، کاال، اطالعات و مانند آن یاری رسانده، پیوندهای روسـتایی 

هری انونهای شـ کمحصول تعامل دوسویه سکونتگاههای روستایی و  نماید؛ چرا که این گونه پیوندها، در واقع، به عنوان

 (. 216ب، 1378روند )سعیدی، ها بشمار میای، به واسطة همین گونه جریاندر عرصه منطقه

شـبکه منطقـه ای(،    ←)م( در بررسـی تطبیقـی دو پـارادایم قطـب رشـد و شـبکه منطقـه ای        1998مایک داگـالس ) 

 هری را چنین بیان می کند: ش -خصوصیات پیوندهای روستایی

ـ    هری متنوع هستند و گستره آنها حوزه نفوذ شهرهای بـزر ش -الف( پیوندهای روستایی ا، گ را در بـر دارد. بـر ایـن مبن

ی مکمـل  هـا  ها( و همچنـین تـوان   تجمع شهرها و روستاها در یک واحد منطقه ای توسعه می تواند از تنوع )فعالیت

اکـز  بط بین مرموجود بین مراکز مختلف و بین هر مرکز و حوزه نفوذ بالفصل آن بهره مند گردد. در این چارچوب، روا

 افقی، مکمل و دوسویه خواهد بود.ر )شهری و روستایی( بیشت
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کل گیری شبکه های )کوچک( ناحیه ای با تراکم متفـاوت در  شهری موجد ش -ب( به این ترتیب، پیوندهای روستایی

رد تگاهها مـو سطح منطقه و فراتر از آن می شوند که براساس نحوه برقراری جریان کاالهـا، مـردم و ... در بـین سـکون    

 نهایتا،و  شناسایی قرار می گیرند

 هتر از یـک بج( این شبکه های مرتبط و به شدت تعاملی با فراهم ساختن سطحی از تجمع و تنوع اقتصادی، به مراتب 

ارتبـاطی و   به واسطه شبکه های نوین کاهش فاصله زمانی بین سکونتگاههاعمل کنند.  مناطق کالنشهرییا  رشد  قطب

اده، طیف ر پیوند دهرها و روستاهای پراکنده و دورافتاده را به یکدیگحمل و نقل، این امکان را فراهم آورده است که ش

 وسیع و موثری از تعامل را فراهم سازد.

ین واقعیت است که توسعه  شهری و روسـتایی بـه نحـوی متقابـل و یکپارچـه بـه       شهری موید ا -پیوندهای روستایی

شـهرها و   قابل برایا در همه شرایط الزاما با منافع متیکدیگر وابسته است. البته این تصور نادرست است که این پیونده

م کگروههای  روستاها همراه خواهد بود، زیرا در شرایط متفاوت ممکن است به نابرابری فضایی و آسیب پذیری بیشتر

 ، (.1382، به نقل از سعیدی، 1998بهره مند )روستایی( منجر گردد )داگالس، 

 نقش مثبت در تنظیم و بیان سیاستهای توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از یشهر -از این رو، پیوندهای روستایی

(. 216ب، 1387، مراکز شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تاکید کارشناسان توسعه قرار دارد )سعیدی

تواند یممطالعه  یة موردپرسشی اساسی در این مقاله این است که: آیا ترغیب کارآفرینی روستایی در ناح، در این ارتباط

 هری بیانجامد؟ ش-پذیری موثر جریانهای فضایی و به تبع آن، گسترش پیوندهای روستاییدر شکل

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق 

ستی شهری ، سکونتگاههای زیارکردی استوار است. بر این اساسک -مبنای نظری این مقاله بر راهبرد پویش ساختاری

ها و ی ساختاریک دارا دهندة اصلی بنیانهای جغرافیایی یک ناحیه، هرمراکز تجمع انسانها و شکلو روستایی به عنوان 

و گروههای  افراد ضاییف -مکانی سو و نحوة دركازیک وکارکردها بین این ساختهاکارکردهای خاص خود هستند. 

لید فضاهایی با ، تعیین کننده تودرمجموع داردکه وجود ناپذیریاجتناب انسانی از دیگرسو، پیوستگی و همبستگی

 باشد، درك دتأکی مورد باید فضایی برنامه ریزی اساس، آنچه در براین گردد.می و متنوع و الگوی مختلف شکل

 ازپیوندها و چیدهاین مجموعة پی اندیشمندانة آنها و هدایت بر حاکم روندهای در آگاهانه دخالت فضایی، الگوهای

ارکردی، ک -اریعنصر اصلی در رویکرد پویش ساخت بدین ترتیب،به بعد(.  5، 1391یدی، پیوستگیها خواهد بود )سع

 و عام( و عوامل ممفهو فرهنگی )به محیط قابلیتهای فضا و به کمک در اصل تحول است که با تاکید بر "فضایی نظام"

نی و بیرونی، در نیروهای درو عوامل و از تعامل ایزنجیره مقیاسهای مختلف و بر بستر معنوی در و مادی نیروهای

 "روستا" مقولة یکپارچگی دو بر که در این چارچوب، تاکید است گردد )همانجا(. آشکارمقیاسهای مختلف تولید می

 که است عیتاین واق پافشاری بر بلکه نیست، شهر و متفاوت روستا  وضعیت دو یکسان شمردن معنای به "شهر "و

)سعیدی،  امی استآنهادر راستای توسعه امری الز میان متصور پیوندهای و روستا وتعامل شهر  های فضاییعرصه در

1382 .) 

کسـب و   انـدازی در مسـیر راه  "خطرکـردن "و  "نـوآوری "در همین راستا، اگرچه اساس کارآفرینی بطور کلی بر پایة 

 (، فعالیتهـای نوآورانـه در  1391ارکردی )سـعیدی،  کـ  -کارهای نو تکیه دارد، اما در چارچوب راهبرد پویش ساختاری

-100، 1399عیدی، زمینة کارآفرینی روستایی، اگر بر بسترهای الزم و متناسب و نیز الزامات توسعة پایدار روستایی )س

ـ مـراه بـوده،   توان انتظار داشت، این گونه فعالیتهـا در محیطهـای رووسـتایی بـا پایـداری ه     ( استوار نباشد، نمی103 ه ب

 هری منجر گردند.  ش -پذیری پیوندهای روستاییی شکلجریانهای مناسب برا
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 ی شومپیترهاوشتهنلحاظ پیشینة تحقیق تحقیقات قابل توجهی به انجام رسیده است. با این وجود، آشکار است که ه ب

له بطور این مقو ( در زمینة فعالیت بنگاههای اقتصادی و کارآفرینی، راهگشای اصلی مباحث مرتبط با1994؛ 1983)

همراه  شدنکمیلنی و تی و نیز کارآفرینی روستایی بوده است، اما باید دانست که نقطه نظرات او طی زمان با دگرگوکل

ا ر( از منابعی است که به خوبی دیدگاههای شومپیتر 2007ک کراو )(. کتاب م884-883، 1996دورن، بوده است )هاگه

-الة هاگهز آن، مققرار داده است. در همین ارتباط و پیش ا تخریب خالق مورد بحث و بررسی"و  "نوآوری"در زمینة 

 ( نیز به اختصار به سیر تحول فکری و ابعاد مختلف دیدگاههای او پرداخته است. 1996دورن )

وان گ، با عنو الن در زمینة مطالعات کارآفرینی روستایی در سطح جهانی، کتاب سه تن از محققان، یعنی فین، لویدل

ی کوچک (، به ایجاد بسترهای الزم برای کسب و کارها2013) "ة روستاییمحور و توسع -نی اجتماعکارآفری"اصلی 

ست. پس ر داده اعه قرادر سطح اروپای مرکزی پرداخته، نقش این گونه فعالیتها در زمینة توسعه روستایی را مورد مطال

 "یفرینمحور و کارآ -روستایی اجتماعگردشگری "از او و در همین مقیاس،  یاسوو اوهه در کتاب خود به نام 

 ب اقتصادر چارچود(، ارتباط متقابل و نقش سازندة دو مقوله گردشگری روستایی و کارآفرینی را با رویکردی 2020)

ایی دید روستجنسبتا  دهد که چگونه گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهایخرد مورد مطالعة علمی قرار داده، نشان می

ب ل در کتایاس ابرهای الزم برای کارآفرینی در این گونه سکونتگاهها را فراهم سازد. همچنین، توبتواند بسترمی

ورزد و اکید میتای (، بر اهمیت آموزش جوانان در سطح منطقه2012) "آموزش کارآفرینی در ایالت بهار هندوستان"

سترش م، در گانان، بویژه جوانان محروهای خود در ارتباط با اهمیت این موضوع، بر نقش جوضمن ارائة یافته

ه بکشوری  ای ودهد. کتاب قابل توجه دیگری که در سطح منطقهکارآفرینی روستایی اطالعات مفیدی ارائه می

 "ینچتایی در دگرگونی جامعه روس"پردازد، کتاب یینگ ژو و همکاران، با عنوان موضوع کارآفرینی روستایی می

یشبرد په منظور بگذاری را های سرمایهط متقابل بین مباحث توسعة زیرساختها و شیوه( است که عمدتا ارتبا2015)

 . سازدیفعالیتهای موفق کارآفرینی روستایی مورد بررسی قرار داده، راهای برونرفت قابل توجهی مطرح م

از  ست؛ برخیاتایی روس آنچه در بین منابع خارجی جالب توجه است، حجم نسبتا زیاد مقاالت در ارتباط با کارآفرینی

اس ن در مقیبعاد آاین مقاالت به شرح اهمیت کارآفرینی روستایی در سطح جهانی بطور کلی، و برخی دیگر بر بعضی ا

ارد، مولر و تانویگ (، کورسگ2014اند؛ از آن جمله است مقاالت کارمیچائال و اینلی )ملی و منطقه و محلی پرداخته

 های(که به ترتیب به شیوه 2014باالخره مقالة مشترك فراجیو و سیلوا ) ( و2014) گیب و نیلسن -(، فریره2015)

ی و واحی شهری در نتحقیق و ابعاد فضایی کارآفرینی روستایی و مقایسة این گونه فعالیتها و اهمیت کسب و کار فرد

آنان در کارآفرینی  نان و مسایل( که نقش ز2000( و  چیتزیکه )2012) اند؛ مقاالت ریجکرز و کوستاروستایی پرداخته

روند مهاجرتهای  و( که سیاستهای کارآفرینی روستایی 2000اند؛ مقالة مورفی )روستایی را مورد بررسی قرار داده

( که به بررسی 2014) معکوس در روند تعاونی کردن فعالیتها در چین را مطالعه کرده است؛ مقالة النگ، فینک و کیبلر

دی نهادی، مسایل ( که با رویکر2012اند؛ مقالة اوبراین )هحور در روستاهای اروپای مرکزی پرداختم -کارآفرینی مکان

 واهای روسیه بررسی کرده؛ و باالخره، مقالة چاندرا پائوال در روست 2006-1991کارآفرینی روستایی را طی سالهای 

 خته است.  نی روستایی در مالزی پرداهای اجتماعی در پیشبرد کارآفری( که به جایگاه شبکه2014همکاران )

توان از اند که از ان جمله میدر ایران، منابع کارآفرینی اغلب به عنوان کتابهای درسی در رشتة مدیریت تدوین شده

( نوشتة سید محمد مقیمی و همچنین از دو کتاب هم نام یاد کرد: 1383) "کارآفرینی در نهادهای جامعة مدنی"کتاب 

( نوشتة مهدی جعفرزاده و دیگر، کتابی با همین عنوان، نوشتة سید محمد 1392) "مبانی کارآفرینی"نخست کتاب 

گانة سید محمد مقیمی در . افزون بر این، مقاالت سه1398مقیمی و محمود احمدپور داریانی، منتشرشده در سال 

کارآفرینی "و  "آفرینی اجتماعیکار"، "کارآفرینی"(، با عناوین 1387) "دانشنامة مدیریت شهری و روستایی"
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نامه و رساله تحصیلی نیز به چند کار تحقیقی در زمینة کارآفرینی روستایی بصورت پایانقابل توجه است.  "روستایی

-انجام رسیده که به مطالعات موردی پرداخته و کمتر در دسترس عموم قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مقاله را می

 شهری بشمار آورد.  -در زمینة جایگاه کارآفرینی روستایی در امکان برقراری پیوندهای روستایی توان نخستین مقاله

 روش پژوهش

ای ریان هشهری  و شکل گیری ج–این پژوهش به بررسی نقش کارآفرینی روستایی در  بهبود پیوندهای روستایی

ر آن داست.  لی و از نظر هدف کاربردیتحلی–فضایی در محدوده مورد مطالعه می پردازدو به لحاظ روش، توصیفی

ن یا  جامعه آماری روش گردآوری اطالعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است.

ونه مورد بررسی قرار روستا به عنوان نم15سکونتگاه روستایی دارای سکنه در ناحیه داالهو بوده که  139تحقیق شامل 

صورت پرسشنامه ها شاخصهای مرتبط و موثر در شکل گیری جریان های فضایی مشخص گردید و بگرفت.که در 

ز ستفاده ار با اتصادفی در بین جامعه آماری تکمیل و در نهایت اطالعات استخراج شده از پرسشنامه های مورد نظ

د بررسی مور SPSSفزار روش های تجزیه و تحلیل آماری)آزمون های همبستگی پیرسون، کی دو( در محیط نرم ا

ر آفرینی دقش کارقرار گرفته و سپس داده ها و اطالعات مرتبط با آنها برای هر روستای نمونه و همچنین میزان ن

 در سطح ناحیه به دست می آید. برقراری ارتباط روستا ها و نقاط شهری

 های ناحیه  مورد مطالعه ويژگی

در میانـه   ناحیه داالهـو از شهرستان اسالم آباد غرب جـدا شـد.   1384ل ناحیه داالهو به مرکزیت شهرکرند غرب در سا

 46وا و دقیقه عرض شـمالی از خـط اسـت    34درجه و  7دقیقه تا  40درجه و 34ضلع غربی کشور بین مدار جغرافیایی 

ه مسـاحت  ی بادقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته و در محدوه  38درجه و  45دقیقه تا  31درجه و 

ن ثـال   از سمت شمال به شهرستا. درصد ازکل مساحت استان را شامل می شود( 6/7کیلومتر مربع است)که  4/1191

شـته  گاز سمت غرب به سرپل ذهاب و از سمت جنوب به گیالن غرب و از شرق به اسالم آبـاد و کرمانشـاه محـدود    

ی سیاسـ –حاضـر بـر اسـاس آخـرین تقسـیمات اداری      نفر در آن سکونت دارد. در حال 35000جمعیتی بالغ بر است. 

 کرند غرب وزارت کشور از دو بخش مرکزی)که دارای سه  دهستان بیونیج ، بان زرده و حومه کرند و دو نقطه شهری

مـوع  و ریجاب( و بخش گهواره)که دارای دو دهستان گورانی و قلخانی و یک نقطه شـهری گهـواره اسـت( و در مج   

درصـد( و    78/43نفـر در نقـاط شـهری)   15755دارای سکنه تشـکیل شـده اسـت.که حـدود      سکونتگاه روستایی 139

رافیای ساکن هسـتند)جغ  درصد( 46/0نفر غیر ساکن)  166درصد( و  76/55نفر در سکونتگاه های روستایی)  20006

 (. 15: 1395استان ، 
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 (1395:  موقعیت جغرافیايی ناحیه داالهو )1شکل 

 ژوهشيافته های پ

 ع آن شکل گیری جریان های فضایی وشهری و به تب-نقش کارآفرینی در گسترش پیوندهای روستایی بررسی برای

ای و  نمونه تک t مونآز از است، آمده بدست ای پرسشنامه های داده از که مورد مطالعه منطقه در آن با مرتبط فعالیت

 توانسته مطالعه، دمور روستاهای در کارآفرینی روستایی وسعهت که، گفت توان می بنابراین است شده استفاده کی دو 

 1بنا در جدول کند  براین م ایجاد محلی ساکنین بهبود ارتباط بین نقاط روستایی و شهری بین در مهمی نقش است

 رابطه تیپولوژی ناحیه وکارآفرینی  بیان گردیده است. 

 روستايیرابطه تیپولوژی و تاثیر آن در کارآفرينی   :1جدول 

ری
ادا
معن
ح 
سط

 

ای
به 
 رت
ین
انگ
می

 

  درصد افراد پاسخگو

 گويه ها

 

ی 
خیل ياد
ز

 
ياد
ز

 

ط
وس
مت

 

کم
 

کم
ی 
خیل

 

001/0  

 

7/3 

00/4 5/19 3/61 7/

15 

تاثیر کوهستانی بودن در شکل گیری  1/1 4/2

 کارآفرینی روستایی

يی
فیا
غرا
 ج
ت
قعی
مو

 

001/0 55/3 1/5 6/52 5/

30 

 نقش آن در کارآفرینی بعد مسافت و 2/4 6/7

001/0 59/3 4/9 8/47 1/

34 

دور بودن از مراکز شهری و گسترش  1/3 6/5

 هریش -پیوندهای روستایی 

001/0 78/3 7/16 8/55 9/

22 

منابع طبیعی و نقش آن در رشد  1/2 2/5

 کارآفرینی روستایی

 1399منبع : يافته های پژوهش ، 
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و ( .=r/48) ت اکولوژیک و کارآفرینی روستایی همبستگی مثب –ین شرایط محیطی داده های فوق نشان می دهد که ب

 ( وجود دارد. 003/0معنی داری )

 هریش -کارآفرينان  روستايی و گسترش پیوندهای روستايی 

ص ات مشخدر این پژوهش،کارآفرینان روستایی در سطح ناحیه داالهو شناسایی گردید و پس ازگردآوری اطالع

 ت تقریبام بصورالب آنها در زمینه  کشت و بسته بندی زعفران و زیتون فعالیت می کنندو یا پرورش داگردیدکه غ

ر ه این امکگردد  صنعتی مشغولند لذا محصول زیتون اکثرا بسته بندی شده و به مراکز شهری کشور یا عراق صادر می

 موجب گسترش پیوندها در این ناحیه گردیده است. 

 ارآفرين در روستاهای نمونه در ناحیه داالهومیزان ک : 2 جدول

ش
بخ

ان 
ست
ده

 

  نام روستا

 جمعیت

تعداد 

 کارآفرين

فاصله از 

کرند به 

KM 

میزان  نوع کارآفرينی

 اشتعالزايی

 
ره
هوا
ش گ
بخ

 

نی
ورا
گ

 

پرورش دام گوساله   67 1 58 نخود بان

 راسی 50

2 

 رشید کنه

 گلمراد

کشت و بسته بندی  69 1 45

 زعفران

3 

 3 کشت گردو 40 1 190 نیلک

کشت و بسته بندی  65 2 312 توتشامی

 گردو ،زیتون 

8 

 چغابور

 رحمان

کشت و بسته بندی  65 1 76

 زیتون

2 

 
نی
خا
قل

 

ساخت ادوات  85 2 159 علیا زاوله

 کشاورزی

5 

 بیگ کامران

 رضا

کشت و بسته بندی  91 1 169

 زعفران

3 

 بانسوالب

 شیرزاد

ت و بسته بندی کش 80 1 15

 زعفران

2 

 بانیاران

 میرزاحسین

 60کشت حفاظتی 82 1 36

 هکتار

5 

بسته بندی زعفران و  85 1 380 بیراق وند

 پرورش مرغ

3 

 
ی  
کز
مر
ش 
بخ

 

یج
یون
ب

 

 4 بسته بندی حبوبات 20 1 135 کهنه ده

 300پرورش دام  25 1 209 جامی ده

 راسی

3 

 
رده
ن ز
با

 

بسته بندی  کشت و 40 2 1087 زرده

 زعفران و زیتون

4 

کشت و بسته بندی  55 2 179 یاران

 زیتون و انجیر

5 
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 4 خدماتی رفاهی 18 1 88 شیره چقا حومه  

 1399میدانی   ماخذ: مطالعات

 ضريب همبستگی رابطه  بین کارآفرينان روستايی و توسعه پايدار در ناحیه  :3جدول 

 سطح معناداری همبستگی با افزايش درآمد  متغییرها

 002/0 58/0 اشتغال 

 1399ماخذ : منطالعات میدانی 

و سطح  58/0ب جدول فوق نشان می دهد که رابطه بین کارافرینان روستایی و توسعه پایدار ی در ناحیه  با ضری

 .قوی و تاثیر گذار بوده است 002/0معناداری 

 شهری   -اثربخشی کارآفرينی روستايی در گسترش پیوندهای روستايی

–تماعیدر توسعه شاخص های اج  شهری–به منظور شناخت بهتر نقش کارآفرینی در گسترش پیوندهای روستایی

ی آنها پیوندها وابط واقتصادی ،گزینه های متفاوتی بر اساس میزان تاثیرات آنها در توسعه پایدار محلی و برقراری ر

شهر  ساکنان فروش)شهر کرندغرب( وجود دارد و بیشتر در سطح ناحیه داالهو تنها یک عمدهبررسی گردیده است. 

انی به نی و قلخی گوراکرند و روستاهای دهستان بیونیج و دهستان مرکزی کرند با آن ارتباط مناسبی دارند و دهستانها

ی اب سفر مرپل ذهسدلیل بعد مسافت به کرمانشاه یا اسالم  آباد غرب مراجعه می کنند و دهستان بان زرده به شهر 

 زدیکتریننمی به کنندکه مردم با توجه به  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل و نبود و کمبود وسایل حمل و نقل عمو

 شهر محل سکونت خود مراجعه می نمایند.

 سنجش رابطه شاخص ها در رونق کارآفرينی روستايی و گسترش پیوندها درسطح ناحیه : 4 جدول

ل 
وام
ع

وثر
م

 

 شاخص

غیر
مت

 

 بطهرا     آزمون

ی
صاد
اقت

 

 تعداد کارآفرینان شهری و روستایی    

یی
ستا
رو
ی 
رین
رآف
 کا
عه
وس
و ت
د 
رش

 

 

 دارد        417/0        004/0 

تعداد مراکز خرید / فروش 

 محصوالت    

 دارد        512/0        001/0

افزایش محصوالت کشاورزی قابل 

 عرضه

 دارد         312/0        005/0

د اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  ایجا

 روستایی در شهر  

 دارد         521/0        000/0

افزایش خدمات رسانی در نواحی 

 شهری و روستایی  

 دارد          563/0        001/0

تعداد فروشندگان دوره گرد شهری و 

 روستایی

 دارد         453/0        002/0

یان و شهرنشینان میزان مراجعه روستائ

 به کارآفرینان

 دارد          514/0        001/0

نی
فری
ارآ
ک

 

میزان فروش محصوالت کارآفرینان 

 در شهر

 دارد          438/0        002/0

 دارد          425/0        004/0 تامین مالی از منابع غیر رسمی شهری

 دارد          592/0        001/0تامین منابع مالی از منابع رسمی 
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 1399ماخذ: يافته های تحقیق ، 

  ریهش -گیری جريانهای فضايی و گسترش پیوندهای روستايیشکل

عه د مطالکارکردی نظام فضایی موجود در سطح ناحیه مور–بررسی های کلی در ارتباط با کارکردهای ساختاری

شهری –ییت روستانشان دهنده تاثیر نقش کارآفرینی در ارتباط با گسترش مناسبا  اکولوژیک–علیرغم شرایط محیطی 

ینه شد که زمت(می باکاال، سرمایه، ارتباطات واطالعات و خدما و به تبع آن شکل گیری جریاناتی) نظیر تولید،مردم،

 ساز توسعه محلی سکونتگاهها در سطح ناحیه شده اند. 

 جريان تولید 

های صورت گرفته در زمینه ارتباط بین بخش های کشاورزی، صـنعت و خـدمات و شـکل گیـری      با توجه به بررسی

جریان های فضایی  در سطح ناحیه مورد مطالعه به دلیل غالب بودن بخش کشاورزی در ساختار اقتصادی ناحیه ، اکثـر  

ت میدانی، منابع درآمدی روسـتاها  کارآفرینان روستایی در این بخش فعالیت دارند و طبق نتایج به دست آمده از مطالعا

را می توان در فعالیتهای کشاورزی وکارگری بصورت روزمزد طبقه بندی کرد که در بخش حومه کرند در دهستان بان 

زرده بیشتر دامداری و باغداری و زنبورداری رواج دارد در دهستان بیونیج زراعـت و تـا حـدی دامـداری در اهمیـت      

ش گهواره زراعت و دامداری بیشـترین درصـد اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و        باالیی قرار دارد و در بخ

همچنین درصد زیادی از زارعین در شهرهای کرند وگهواره سکونت دارند و برای انجام دادن امورات زراعی خود بـه  

باشـد و بـه عنـوان     روستاها رفت و آمد دارند.در سطح استان و حتی کل کشور محصول نخود داالهو دارای برند مـی 

نخود درجه یک خرید و فروش می گردد و چون در سطح ناحیه مرکز خرید محصول نخـود وجـود نـدارد و زارعـان     

شـده و سـبب گسـترش     (1برای فروش محصول خود مجبور به صرف هزینه حمل و نقل زیاد به شهر کرمانشاه)عالفان

 شهری گردیده است. –ارتباطات روستایی

                                                           
 .خریداران عمده محصول نخود در کرمانشاه 1

 و ادارات( )بانکها

عی
ما
جت
ا

 

ماندگاری جمعیت در روستاها )بویژه  

 تحصیلکرده ها(

 دارد           521/0       001/0

بهبود  ارتباطات بین سکونتگاهها در 

 سطح جامعه  

 دارد            350/0       003/0 

افزایش امنیت اجتماعی و باالرفتن 

 ایه اجتماعیسرم

 دارد            510/0       001/0



                                                                                                           پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران(      –جغرافيا )فصلنامه علمی                                             28

  

 
 ريد و فروش محصول زراعی در ناحیه داالهوجريان خ : 2 شکل

 نتايج همبستگی جريانات تولیدی در سطح ناحیه مورد مطالعه : 5 جدول

 R  Sig                                متغییرها             تعداد              

 

 

 تولیدات 

 003/0 540/0 15 زراعت

 002/0 434/0 15 دامداری

 004/0 512/0 15 باغداری

 002/0 358/0 15 صنعت

 002/0 518/0 15 خدمات

 1399ماخذ: يافته های تحقیق،

 ی(، صـنایع نتایج به دست آمده از همبستگی بین جریان های تولیدی در بخش کشاورزی ) زراعت ، باغداری ، دامدار

از آن اسـت کـه  رابطـه بـین ایـن      هری در محدوده مورد مطالعه حاکی ش -و خدمات و پیامد آن  پیوندهای روستایی 

ن ها بـا رونـق   %  معنادار  و همبستگی مستقیمی وجود دارد  که نشان دهنده پیوستگی این جریا 95متغییر ها در سطح 

 بـان زالن در  کارآفرینی روستایی  در ناحیه است. البته جریان صنایع بیشتر در روستای زاوله در صـنعت چـاقو سـازی،   

 ند صنایع چاقو سازی آهنگری و در گهواره ساخت ادوات کشاورزی می باشد. صنعت تنبور سازی ، کر

 جريان سرمايه 
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 یه گذاری، سرماجریان سرمایه از طریق اطالعات حاصل از بانک ها )پرداخت وام و سرمایه گذاری های انجام شده(

کن انک مسراین مبنا، ببخش خصوصی ، صندوق های بیمه ای ، غرفه داران و...شهری مورد بررسی قرارگرفت. ب

سال  وع زلزلهلیل وقدبیشترین نقش و رتبه را در ارائه خدمات مالی به روستاهای تابعه داشته است )البته آن هم به 

لیل دلی)به مکه منجر به تخریب و یا خسارات بسیاری از روستاهای ناحیه داالهوگردید،می باشد(و بانک  1396

ی رتبه ها ... درووم  قراردارد و بانک کشاورزی، ملت و ادارات جهاد کشاورزی پرداختهای کمیته امداد(در رتبه د

های ونتگاهشهری در سطح سک–بعدی قرار دارندو هرکدام از این عوامل در شکل گیری وگسترش مناسبات روستایی

 ناحیه تاثیر گذار می باشد.   

 درصد متغیرهای سرمايه در ناحیه داالهو :6 جدول

نوسازی   

 مسکن

بزار و نهاده ا

 کشاورزی

پس 

انداز 

 بانکی

خريد و 

فروش 

 ملک

کسب و کار 

شهری و 

 روستايی

هزينه 

های 

 جاری

درصد 

 کارآفرينی

بخش 

 گهواره

 23 21 2 9 10 23 35 گوران

 19 31 1 8 8 23 29 قلخانی

 

بخش 

 مرکزی

 8 29 1 6 3 35 26 بیونیج

حومه 

 کرند

30 23 5 8 2 32 14 

 24 36 1 7 7 22 27 بان زرده

البته با توجه به اقتضای زمانه بیشترین سرمایه مربوط به هزینه های جاری است  و این خود نشان از هزینه های روز 

افزون زندگی داشته که سرمایه گذاری در سایر بخش ها را با کاهش  مواجه ساخته است بعد از آن هزینه های مربوط 

مردم منطقه را تشکیل می دهد جایگاه دوم را از جریان سرمایه به خود  به نهاده های کشاورزی  که اقتصاد غالب

گریبانگیر اکثریت  1396اختصاص داده است و سپس هزینه های باز  پرداخت وام مسکن که بعد از زلزله سال 

 . 1روستانشینان ناحیه داالهو  گردیده است

 شهری  ناحیه داالهو – ضريب همبستگی بین جريان سرمايه و ارتباطات روستايی : 7 جدول

 سطح معناداری ضريب همبستگی متغییرها

اعتبارات رسمی و غیر 

 رسمی

 004/0 48/0 بانکها ، صندوق قرض الحسنه و پس انداز

 003/0 68/0 نوسازی وبهسازی مسکن ) بانک مسکن ،ملی(

 001/0 57/0 ابزار و نهاده های کشاورزی ساير هزينه ها

 001/0 54/0 هزینه های جاری

 1399های تحقیق ماخذ : يافته

یافته های جدول فوق نشان می دهد که ضربیب همبستگی بین اعتبارات رسمی نظیر سایر بانکها، قرض الحسنه، پس  

در سطح و رابطه متوسط برخوردار است و بین اعتبارات بانک 004/0و سطح معنادری 48/0انداز وجریان سرمایه با 

و سطح معناداری 68/0و جریان سرمایه با ضریب 1396تعمیرات مسکن بعد از زلزله سال مسکن نظیر وام ساخت و 

                                                           
ییرکرده وروبه افزایش است تفاوت این نتایج حاصل ازمطالعات میدانی است و با شرایط اقتصادی که قیمت ها و هزینه های زندگی لحظه تغ.  1

 دارد.
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. و هزینه های جاری زندگی با سطح معناداری /57دارای رابطه قوی است و همچنین ابزار و نهاده کشاورزی با 003/0

به  %23کیک بخش،گهواره  رابطه قوی و معناداری برقراراست وازکل هزینه های روستائیان سطح ناحیه به تف001/0

وحومه  24بان زرده  8% و بیونبج با  19فعالیتهای کسب وکار فناوری اختصاص داده شده است و بخش قلخانی 

%  را به خود اختصاص داده است و با نگاهی کلی می توان دریافت بین جریان سرمایه و کارآفرینی  14مرکزی  

ت. و از آنجاییکه برای تهیه کاالها و نهاده های الزم و همچنین امور بانکی روستایی رابطه مثبت و معناداری برقرار اس

شهری در سطح ناحیه –و ادارات رفت و آمد به شهر های ناحیه را می طلبد لذا این امر به گسترش پیوندهای روستایی

 مورد مطالعه گردیده است. 

 جريان  اطالعات و فناوری 

سطح  اری درمختلفی همچون دسترسی به اطالعات نوشتاری، دیداری و شنید جریان اطالعات در چارچوب ابزارهای

یزیون، ولاستفاده از ت،محدوده مورد مطالعه از طریق مبادی رادیو و تلویزیون، اینترنت، روزنامه و... در جریان است 

 ماهواره، موبایل درحد باالیی  نسبت به سایر ابزارهای ارتباطی قراردارد . 

 د جريان اطالعات و فناوری در ناحیه داالهودرص : 8 جدول

درصد کارآفرينی  روزنامه فاکس مخابرات اينترنت راديو تلويزيون  

 )ازکل(

بخش 

 گهواره

 41 0 2 9 14 1 74 گوران

 18 0 1 8 12 1 78 قلخانی

 

بخش 

 مرکزی

 8 0 1 6 25 0 68 بیونیج

 14 2 2 8 32 2 54 حومه کرند

 24 0 1 7 15 2 75 بان زرده

رصد را دشترین اطالعات حاصل ازجدول فوق نشان می دهد که در سطح محدوده مورد مطالعه تلویزیون و ماهواره بی

ندازی چشم ا به خود اختصاص داده است  اما روند روبه رشد ابزارهایی مانند اینترنت و گوشی های هوشمند در

 .  نزدیک جریان اطالعات در سطح ناحیه را گسترش خواهد داد

 جريان خدمات  

 برق، آب تی چوندر ناحیه مورد مطالعه، خدمات بصورت یکنواخت پراکنده نشده است بطوریکه از نظر داشتن امکانا

و امکانات  ( برخی خدمات7بهداشتی لوله کشی شده، دبستان و خانه بهداشت برخوردار می باشنددر جدول)شماره

 موجود در ناحیه را نشان می دهد.
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 تعداد خدمات موجود براساس شاخص های پژوهش در روستاهای ناحیه داالهو به تفکیک دهستان: 9 جدول

ت
ترن
 اين
 به
سی
ستر
د

 

ت
ترن
 اين
به

 

IC
T

ر 
دفت
 

 
تال
اخ
ل 
 ح
ای
ور
ش

 

می
ظا
 انت
گاه
اس
پ

 

ت
ثاب
ن 
تلف

دام 
د 
خري
ز 
رک
م

 

اع
زر
ل 
صو
مح
يد
خر
ز 
رک
م

ت  
آال
ن 
شی
 ما
ان
رگ
می
تع

زی
ور
شا
ک

ت 
وخ
 س
گاه
جاي

 

ک
بان

 

نی
او
 تع
ان
شگ
رو
ف

 

يی
ستا
رو
ی 
اون
 تع
ت
رک
ش

  
ت
اش
هد
ه ب
خان
انی
رم
- د
تی
اش
هد
ز ب
رک
م

 

انه
ختر
ود
ه 
ران
پس
ن 
ستا
هنر

انه 
ختر
و د
ه 
ران
پس
ن 
ستا
بیر
د

 

انه
ختر
ی د
ماي
اهن
ر

 

انه
سر
ی پ
ماي
اهن
ر

 

ان
ست
دب

ان 
ست
ده

 

ش
بخ

 

 بیونیج 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7 2 0 0 4

زی
رک
م

 

 بان زرده 5 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 3 0 0 6 2 1 1 4

 حومه 16 2 2 2 1 10 2 2 1 5 1 8 1 0 17 2 1 1 10

 گورانی 41 3 3 2 1 9 2 2 1 3 1 5 2 0 36 4 1 1 24

ره
هوا
گ

 

 قلخانی 32 5 2 1 0 14 1 2  0 0 3 1 0 30 3 0 1 22

 کل ناحیه  11 8 6 2 41 6 8 2 9 2 19 5 0 96 13 3 4 64

  
 1398ماخذ: يافته های میدانی پژوهش،

ه، ان زردب رکرند غرب در رتبه اول  شهرگهواره در رتبه دوم ریجاب در رتبه سوم، روستاهای براین اساس شه

ی های مرکزز مکاناخسروآباد، ده جامی، توتشامی، دوشمیان، زاوله علیا،کامران، بیموش،گاو سور، تختگاه جهانبخش 

–روستا روابط و با عث شکل گیری درسطح ناحیه داالهو هستند که به روستاهای همجوارخود خدمات ارائه می دهند

رت ان بصوروستایی در این ناحیه گردیده است. تحلیل جریان خدمات در سطح ناحیه نشان می دهد که این جری

خدمات  ه دلیلارتباطات رفت و برگشت برای دسترسی به خدمات موجوددر شهر بوده است. در این راستا، گهواره ب

کرند  ه است و شهرن عملکرد را درخدمات رسانی به روستاهای پیرامونی خود بودروستا  بیشتری 70رسانی به بیش از 

ه دلیل د با بسیاسی شهر کرن–در رتبه بعدی قرار دارد و شهر ریجاب در رتبه بعدی قرار دارد.  در بخش اداری

احیه نر این مرکزیت ناحیه رتبه  نخست را داراست و شهرهای گهواره و ریجاب دررتبه های بعدی قراردارند. د

سبب  ناحیه اکثریت  روستاها دارای دبستان می باشند و اما وجود سه نقطه شهری)کرند،گهواره،ریجاب( درسطح

ر این د باشد. ان باالگردیده است که جابجایی روزانه افراد با هدف برخورداری از امکانات آموزشی مقاطع غیراز دبست

د را عملکر سطه اول)راهنمایی( شهرهای گهواره و کرند بیشترینراستا، در بخش دسترسی به خدمات آموزشی متو

ر رتبه داوسور داشته اند و روستای زاوله، بیموش،کامران بیگ رضا،روستای قلعه زنجیر، شهر ریجاب و روستای گ

ن مبنا، دارد که برای درمانی در سطح وجود–مرکز بهداشتی 6خانه بهداشت و 41های بعدی قرار دارند .در ناحیه داالهو 

به  درمانی–تیه  بیشترین عملکرد در ارائه خدمات بهداشدرمانی زاول -درمانی گهواره ومرکز بهداشتی–مرکز بهداشتی

کرند 2و1ماره درمانی ش–درمانی کامران بیگ رضا ومرکز بهداشتی–روستاهای پیرامونی خود دارند و مرکز بهداشتی

 دی قرار دارند .رمانی ریجاب در جایگاه بعد -غرب و مرکزبهداشتی

 شهری   ناحیه داالهو –ضريب همبستگی بین جريان  خدمات روستايی  : 10 جدول

 سطح معناداری ضريب همبستگی متغییرها

 

 خدمات

 004/0 41/0 آموزشی

 003/0 72/0 درمانی -بهداشتی 

 001/0 65/0 سیاسی -اداری

 001/0 44/0 فرهنگی ) ارتباطات قومی ، زیارتی و...(

 1399نبع: يافته های تحقیق ،م
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ی ساختهایافته های جدول فوق حاکی از آن است که همبستگی در سطح متوسطی بین دو متغییر دسترسی به زیر

چنین جریان معنادار است. هم %95شهری وجود دارد.رابطه بین دو متغییر درسطح–آموزشی با پیوندهای روستایی

و 65/0سیاسی با –از رابطه قوی برخوردار است وجریان اداری 72/0درمانی با –دسترسی به خدمات بهداشتی

 ریان هایلگوی جافرهنگی)ارتباطات قومی،زیارتی و...( از رابط در سطح متوسطی برخوردارند. براین مبنا، تحلیل 

 کند.  یت میپیرامونی تبع–فضایی در سطح ناحیه بیانگر آن است که جریان ها در غالب روابط از ساختاری مرکز

  بندی جمع

طات ری ارتباشکل گیدر رابطه با تاثیرگذاری جریانهای فضایی در ناحیه داالهو به عنوان متغیر مستقل در ارتباط و

–ییروستا شهری به عنوان یک متغیر مستقل  می توان نتیجه گرفت که بین جریان فضایی و پیوندهای–روستایی

دهای ی پیونشات گرفته از تاثیرگذاری دوسویه  پیوندهاشهری در ناحیه رابطه معناداری وجود دارد که خود ن

د در ی موجوشهری در شکل گیری جریان های فضایی است. با این تفاسیر به نسبت موانع و محدودیت ها–روستایی

ه همان بر است رابطه با جریان های فضایی، شدت جریان تاثیرگذار بوده است و هر چه موانع و محدودیت ها بیشت

 شهری کاسته می شود. –دت پیوندهای روستایینسبت از ش

 شهری و جريان های فضايی در ناحیه داالهو–شدت ارتباطات روستايی : 3 شکل

 
ریان سرمایه جو  55 این گونه که نمودار باال نشان می دهد بیشترین شدت جریان مربوط به جریان  خدمات با میانگین

ریان اطالعات و بوده است و کمترین شدن جریان مربوط به ج 8/47ن و جریان  تولید با میانگی  7/48با میانگین 

 ی بوده است. اکولوژی، ضعف زیرساختهای ارتباط–می باشد که ناشی از محدودیت طبیعی 20ارتباطات با میانگین 

یـه  گو 30شاخص اصـلی و   4شهری از –در این پژوهش برای بررسی نقش کارآفرینی در گسترش پیوندهای روستایی

آفرینـان و  صورت پرسش نامه ای استفاده شده است. این پرسشنامه ها با طیف لیکرت، نمـره گـذاری و در بـین کار   به 

کرند  وی گهواره روستائیان ناحیه توزیع شده بود، نتایج پژوهش نشان می دهد که در ناحیه مورد مطالعه که  نقاط شهر

راکـز  مبـه عنـوان    و به عبارتی نقاط باالدست معرفی شده انـد و به دلیل داشتن منابع و اعتبارات، به عنوان مراکز قطب 

کلیدی در سطح ناحیه داالهو محسوب می شـوندکه سـبب شـکل گیـری پیونـدها و جریـان فضـایی گردیـده اسـت.          

ی راکز آموزشمدرمانی و یا  –درساختار فضایی محدوده مورد مطالعه سکونتگاههای روستایی که دارای  مراکز بهداشتی

ایـن   ارنـد،  در داالتر)راهنمایی و دبیرستان( هستند در مرکزیت خوشه های ارائه خدمات به پیرامون خود قـرار  مقاطع ب

اشـت  ن اذعان دراستا جریان خدمات  در رتبه نخست و جریان سرمایه و تولید در رتبه های بعدی قرار دارد.که می توا

ایـت  انها و حملیل تصمیم گیری های سیاسـی نهادهـا و سـازم   که ناحیه داالهو با وجود داشتن پتانسیل های باال و به د

 رسد. ع موجود بکمتر از خالقان روستایی نتوانسته اند به توسعه ای که در حد جایگاه قابل توجه به امکانات و مناب
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