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 چکیده

 در شههری –وستار پیوندهای روی بر آن از حاصل تأثیر پیامدهای و یزراع محصوالت جریان و تولید ساختار بررسی پژوهش حاضر، از هدف هدف:
 . است ملّی و محلّی سطح در شهری نقاط و دزفول مرکزی بخش روستاهای میان

 وسهززی  روسهتاهای درصهد 50 و بخهش ایه  از روسهتا 10 مشتمل بهر مرکزی بخش روستاهای کل درصد 25 از پژوهش حاضر بیشدر  روش:
 نواخت در سراسر جامعه ازصل پراکندگی یکاخانوار با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به  363کالن و تعداد  نمونة عنوان قه، بهکار در منطصیفی

 با شدند. تحلیل اطالعات حاصل، گانه، به عنوان نمونة خرد تعیی سیستماتیک، در سطح روستاهای نمونة ده منظّم روش و تصادفی هایطریق شیوه
 و مدل تاپسیس انجام شده است.  spssافزار نرم کمک
 بهه وجهود را اطالعهات و سرمایه ،کاال افراد، جریان از ایمجموعه خود، درون در زراعی، محصوالت جریان و تولید که داده است نشان نتایج  :هایافته
 ، نتایج نشان خصوص حجم جریان سرمایه قرار داده است. همچنیها بهیانهایی متفاوت از نظر حجم ای  جرروستاهای منطقه را در رتزه که آوردمی
 زمهی ، خریهد جههت قههمنط نهواحی روسهتایی بهه سهوی دزفهول شهر ساکنان سوی از سرمایه انتقال موجب سو، یک از جریانات دهد که ای می

 شههر به روستاها از غیره و بهاآب اجاره، پرداخت قالب در دیگر، سوی از و غیره شده و زراعی محصوالت تولید هایزیرساخت ایجاد در گذاریسرمایه
 نقهاط سهایر و دزفهول بازار در ملّی و محلّی سطح در زراعی محصوالت فروش انحصار و تمرکز از سوی دیگر، شود.به سایر شهرها منتقل می و دزفول
 توسه  کشهاورز سهرمایة از بخشهی تهأمی  نیهز و شههرها ریگواسطه نقش نتیجة در را تولیدات ای  از حاصل افزودةارزش از بخشی کشور، شهری
 .کندمی منتقل مناطق ای  به بازار، در مستقر هایواسطه

بودن تحقیقهات بخشر و نتیجههبدبینی و عدم امید کشاورزان به عنوان جامعهة آمهاری مهورد مطالعهه در خصهوص تهأثیها/ راهبردها: محدودیت
 هزود شرای  زندگی کشاورزان روستایی، ها در بگرفته در سطح دانشگاهصورت

در  رزان شههری کههبرقراری ارتزاط میان کشاورزان خرد روستایی با تولیدکنندگان انزوه )کشاورزی( سهاک  در شههرها )کشهاوراهکارهای عملی: 
توانهد صدور محصول به بازار جهانی، می مندی کشاورزان روستایی از مزایای حاصل ازسازی و بهرههت تجاریپردازند( در جروستاها به کشاورزی می

 ای باشد. گامی در راستای توسعة نواحی روستایی در راستای توسعة منطقه
ای ارائهه ای، به منظور توسعة منطقهشده در دیدگاه شزکة منطقهشده، دقیقاً براساس راهکارهای ارائه: در ای  مقاله، راهکار عملی ارائهاصالت و ارزش

 شده است. 
 .دزفولشهرستان شهری، جریان محصوالت زراعی،  -ساختار اقتصادی، پیوندهای روستاییها: کلیدواژه
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 . بیان مسأله1. 1
روسهتایی  ذنفهو حهوزة و شههر میان متقابل و متعامل رابطة

 در زیستی عرصة دو ای  مکمّل و متقابل نیازهای نتیجة در آن،

 -روسهتایی هایپیوسهتگی و پایهداری فضایی، اسهاس نظام یک

 یک سازمان پویاییدر واقع،  (.2ص.  ،1391ریکا، )است  شهری

 و شهههری هایگاهسههکونت کههارکرد و نقههش از رمتههأثّ فضههایی،

هها اسهت آن بهی  یونهدهایپ و مناسهزات رواب ،نیز  و روستایی

(. ای  پیوندها که شهامل عملکردهها و 80، ص. 1382، سعیدی)

های مکمّهل برخاسهته از حرکهت مهردم، سهرمایه، کهاال، جریان

اشتغال، اطالعات و تکنولوژی بهی  نهواحی شههری و روسهتایی 

 جوسلطه سنّتی رواب  از گذار نویددهندة توسعه، مسیر است در

هستند )سیچیپینگ، کهاگو،  بل و مکمّلمتقا پیوندهای سوی به

، 2004، 2؛ تاکولی3، ص. 2015، 1کوان ژانگ، اگوستی  و تانس

 در را شهههر و کههه روسههتا (61ص.  ،1391-92؛ اجهها ، 2ص. 

دهنههد می قههرار هههم کنههار در مکمّههل و پویهها تعههاملی چههارچوب

، ص. 1391عزیزپور، حسینی حاصل، خلیفهه و ریکها،  سعیدی،)

 -تقویهت پیونهدهای روسهتاییتوان گفت کهه یدر واقع، م (.11

شهری به عنوان سوپاپ اطمینانی در موقع نوسهانات اقتصهادی، 

)اوچنها، ازه،  کنهدبرای خانوارهای شهری و روسهتایی عمهل می

در همهی  زمینهه و (. 277، ص. 2013، 3چپگنو، کیمانی و اوتی

های شهههری و گاههههای پیونددهنههدة سههکونتجریانمیههان از 

 –از جمله انتقال محصهوالت کشهاورزی؛ عواملی، برخی روستای

کنندگان از نواحی روستایی به مراکز شهری برای مصرف زراعی،

 ،المللهیی و بی ای، محلّهی و ارسهال بهه بازارههای منطقههمحلّ

پیونهدها داشهته ای  توانند نقشی کلیدی در افزایش مقیاس می

امّها  ؛(109. ، ص1390 رضهوانی،؛ 3، ص. 2003)تاکولی، ند باش

ولید تبه بازار، فرآیند و ساختار  محصوالت زراعیپیش از ارسال 

ص زمهی  و خصهوهدسترسی به منابع طزیعهی ب ةوسیله ب هاآن

ر ثّأهها و نوسهانات بهازار متهمهالی و اطهالع از قیمت ةآب، سرمای

(. از سوی دیگهر، از جملهه 15، ص. 2003، 4شود )محمودباهمی

برای نواحی روسهتایی اطهراف ارائهه  خدماتی که مناطق شهری

دهند، محصوالت و خدمات تخصّصهی و نیهز ارائهة تعهامالت می

های تر، از طریق ایجاد پیوند به شهزکهاجتماعی بیش -اقتصادی

زیرسههاختی اسههت کههه امکههان ارتزههاط نههواحی روسههتایی را بهها 

المللهی ای، ملّهی و بی های مختلف، در سطح منطقهگاهسکونت

نهد و ارائهة خهدمات دولتهی و عمهومی جههت رفهع کفراهم می

)برگهه،  ها اسهتها نیز مکمّل ای  زیرسهاختنیازهای محلّی آن

که ارائهة ایه   (57، ص. 2015، 5کاریازو، جارا، مورگو و سولوآگا

توانههد نههوع خههدمات، در فرآینههد تولیههد محصههوالت زراعههی، می

هههای کههاال، سههرمایه و غیههره را میههان ای از جریانمجموعههه

 های شهری و روستایی به وجود آورد.گاهسکونت
 –، بهها مههوقعیتی دشههتیدزفههولسههتان شهردر ایهه  زمینههه، 

در « دز»ای و نیز برخورداری از موهزت جریهان رودخانهة جلگه

هوایی، طیّ فصهول پهاییز و زمسهتان، وسطح منطقه و تعادل آب

ای به تولید محصوالت زراعی مختلف از جمله در سطح گسترده

پردازد. فرآیند تولید محصهوالت زراعهی جات میی و صیفیسزز

 در ای  منطقه، متأثّر از مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشهت

وجودآورنههدة روابهه  و و انتقههال محصههول بههه بههازار مصههرف، به

پیوندهایی میان روستاهای منطقه و نقطة شهری دزفهول و نیهز 

ه در ای و ملّهی اسهت کهسایر نقهاط شههری در سهطون منطقهه

سهاز توانهد زمینهیابی صهحیح، میدهی و سازمانصورت سازمان

توسعة متوازن شهری و روستایی شود. در نتیجه، پژوهش حاضر 

گویی به ای  سهااالت اسهت کهه در وهلهة نخسهت، در پی پاسخ

 ساختار تولید و بازاریابی محصوالت زراعهی در منطقهه، چگونهه

اصههل حسههاختار  هههایی از ایهه اسههت و در پههی آن، چههه جریان

هها رابطهه و پیونهدی مکمّهل شود؟ همچنی ، آیا ایه  جریانمی

های منطقه و نقاط شههری در سهطح محلّهی و گاهمیان سکونت

شهده های ارائهاند؟ در همی  زمینه،، فرضهیهملّی به وجود آورده

به ای  صورت است که ساختار تولید محصوالت زراعهی از یهک 

 ال، مردم و اطالعهات، میهان نقهاطسو، موجب جریان سرمایه، کا

شود و از سوی دیگر، ای  جریهان شهری و روستاهای منطقه می

تر شههر دزفهول و نیهز سهایر نقهاط مندی بیشها عمدتاً با بهره

 شهری در سطح ملّی ادامه دارد.

 پیشینۀ نظری تحقیق. 2. 1
شهده در ههای انجامپژوهش( بها اسهتناد بهه 2003تاکولی )

چنهی  اسههتنزاط  ،جنههوب هندوسهتان و افریقهها ویتنهام، نهواحی

بهرای  خصهوصبهکند که کمی درآمد در بخهش کشهاورزی می

 -تولیدکنندگان خرد، نقشی مهم در افهزایش پیونهدهای روسهتا

کههه موجههب جههذب روسههتاییان بههه  ایگونهههبههه  ؛شهههری دارد

دموکراسهی بهر تقویهت د. وی شهوهای غیرکشاورزی میفعالیت

وجهوه مبزهت تعهامالت و  یارتقا در جهت ی و تمرکززداییمحلّ

و نیز کاهش اثرات منفی ای  پیونهدها  یشهر -روستای پیوندها

( در 1384-85) سعیدی و عزیز پهوراز سوی دیگر،  تأکید دارد.

تولیهد لزنیهات را در ، گسهترش لیتکهوه مازنهدران ةبررسی ناحی



 197                                              .. .واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصوالت                                                    پنجم سال           

ا ها بند. آندانمی ثراروستایی م ةپارچیک ةترغیب رویکرد توسع

لزنهی،  به مهوادّ گسترش نیاز افزایش جمعیت شهری و توجه به

مسهتلزم افهزایش کهارایی در را گویی به ای  نیاز روزافزون پاسخ

برپهایی  هها،دانند. از نظهر آنمی های تولید کشاورزیتمام جنزه

های مناسههب بازاریههابی کههه بتوانههد تولیدکننههدگان زیرسههاخت

از یهک سهو تواند می ،د دهدروستایی را به بازارهای شهری پیون

 گشههته و از سههوی دیگههر،افههزایش میههزان تولیههد شههیر  موجههب

سطح زندگی روستاییان  یارتقا ساز افزایش سطح درآمد وزمینه

چه که لزوم توجه بهه پیونهدهای آن( 2005) 6از نظر لینچ د.شو

کند، توجه به مسائلی نظیر نیهاز بهه شهری را ایجاب می -روستا

ت اهمیت وجود یک دیدگاه درازمدّفضایی توسعه، توجه به ابعاد 

هی، گامههرتز  بهها تغییههرات در الگوهههای اقتصههادی و سههکونت

و نیهز  یشناخت چگونگی پیشرفت و پسرفت اقتصهادهای محلّه

نیههاز بههه شههناخت ناهمههاهنگی سههاختارهای شهههر و روسههتا و 

ههای ها، شامل کشاورزی در شههرها و فعالیتتقسیمات بی  آن

( 2011) 7در همی  زمینه، تالزوت است. در روستاغیرکشاورزی 

مندسهازی از طریهق توان« توسعة متعادل سهرزمینی»گوید، می

سهازی و بهزهود شهرای  محلّهی و مردم در سطح محلّی، ظرفیت

پیوند بی  نهواحی شههری و روسهتایی بهه دسهت خواههد آمهد. 

(، در بررسی پیوندهای خانوادگی میهان 2013همچنی ، اوچنا )

تقویههت معتقههد اسههت کههه  8و روسههتاهای منطقههة ایروبههیشههر 

شهری به عنوان سهوپاپ اطمینهانی در موقهع  -پیوندهای روستا

نوسانات اقتصادی، بهرای خانوارههای شههری و روسهتایی عمهل 

( نیههز بهها توجّههه بههه گسههترش 2015. سههی چیپینههگ )کنههدمی

روزافزون ارتزاطهات درونهی میهان نهواحی شههری و روسهتایی، 

ه توسههعة پایههدار را بهها حرکتههی قههاطع بههه سههوی یابی بههدسههت

گزیدن از دوگانگی اقتصادی، اجتماعی و جغرافیهایی بهی  دوری

مناطق شهری و روستایی و نیز درکی درست از زنجیرة توسهعة 

داند. وی با توجه بهه ایه  امهر، تر میروستایی و شهری، محتمل

ا نهه در جهت توسعه، تأکید بر دیدگاهی دارد که شهر و روستا ر

هایی گاهبهههه صهههورت جداگانهههه؛ بلکهههه بهههه شهههکل سهههکونت

( نیهز در بررسهی 2015) 9نگهرد. آکهو یونلهوشده، میادغامدرهم

شههری در جههت توسهعة پایهدار و  -پتانسیل پیوندهای روسهتا

شههری را موجهب  –انگاشهت  پیونهدهای روسهتاتجارت، نادیده

در مقابل،  ای ناموزون دانسته وایجاد فضایی غیررقابتی و توسعه

تأکید بر ای  پیوندها را موجب کاهش قابل توجهه فقهر، قلمهداد 

 کند.می

گرفته در نقهاط مختلهف جههان های صورتمجموع پژوهش

شههری در  -ها و پیونهدهای روزافهزون روسهتانشان از وابستگی

اجتمهاعی و در نتیجهه، عهدم کهارایی  -ابعاد مختلهف اقتصهادی

ا در جههت توسهعه دارد. در تقسیمات سنّتی میان شهر و روسهت

همی  زمینهه، پهژوهش حاضهر بها بررسهی دقیهق ابعهاد تولیهد 

محصوالت زراعی در بخهش مرکهزی دزفهول )بها غلزهة اقتصهاد 

کشاورزی( سعی در تزیی  پیوندهای حاصل از ای  تولید، میهان 

سهازی اثههرات های روسهتایی و شهههری و نیهز روش گاهسهکونت

 های مذکور دارد.اهگمبزت و یا منفی آن بر سکونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 شهری -ثیر ساختار اقتصادی محصوالت زراعی بر پیوندهای روستاأواکاوی ت

ساختار  ةدهندهای شکلجریان

 تولید محصوالت زراعی

 جریان جمعیت

می  سرمایه، آب أت ةها  شامل جریان کارگران زراعی، نحوهای سنجش جریانشاخص

 نقل کاال وهای زراعی، بازاریابی و حملکشاورزی و نهاده

 جریان اطالعات جریان کاال

 جریان سرمایه

های فضایی و پیوستگی -گیری تعامالت مکانیافزوده و شکلانتقال ارزش

 روستایی -شهری

 شهری از منظر تولید و جریان محصوالت زراعی -یوندهای روستاتزیی  پ
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 شناسی تحقیق . روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

منطقة مورد مطالعه، شامل ده روستا از روستاهای بخش مرکهزی 

شهرسههتان دزفههول، واقههع در شههمال اسههتان خوزسههتان اسههت. ایهه  

ههای شههیون، سردشهت، مرکهزی و مبخش بهه نا شهرستان از چهار

هزار نفر تشهکیل شهده و بهه لحها   400چغامیش با جمعیتی بالغ بر

متهر از سهطح دریها بها مهوقعیتی  143 های طزیعی، در ارتفاعویژگی

ای( قهرار گرفتهه اسهت. بخهش مرکهزی در دشتی )جلگه -کوهستانی

ع کشهت قسمت دشتی آن واقع شده که غلزهة اقتصهاد زراعهی از نهو

روستا از روستاهای ای  بخش، زمینهة  20سززی و صیفی در بیش از 

اتّصال و پیوند روستاهای بخش مرکزی را با بهازار مصهرف در سهطون 

و سهازمان 1390مرکهز آمهار ایهران، )محلّی و ملّی فراهم آورده است 

 .(2و  1)جداول  (1393جهاد کشاورزی دزفول، 

 وستاهای مورد مطالعهر -1جدول 
 هو خانة بهداشت روستاهای نمون 1390آمار ایران،  مرکزذ: مأخ

 میزان خانوار نام روستا میزان خانوار نام روستا

 755 سنجر 922 عدالت
 487 قلعه طو  1244 سیاه منصور
 113 بهروزی 1122 ب  جعفر
 152 پیروزی 936 منتظری
 280 جاته 811 انجیرک

 6822 کل خانوار

 

 
 ش مرکزی و روستاهای نمونهموقعیت بخ -2شکل 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلی انجام شده است.  -پژوهش حاضر، با روشی توصیفی

های حاصهل تحلیل اطالعات براساس یافتهودر ای  روش، تجزیه

های یافتههاز مدارک اسهنادی و مطالعهات میهدانی انجهام شهد. 

رشناسهان ادارة جههاد کشهاورزی میدانی از طریق مصاحزه با کا

شهرستان دزفول و نیز افراد مرتز  با فرآیند تولیهد محصهوالت 

با نگرش بر موضوع و متغیّرهای  نامهزراعی و نیز طرّاحی پرسش

افزار نرم کارگیریو با به تصادفی ها به شیوةتحقیق و تکمیل آن

spss جهه های مرتز  انجام شد. در ادامه، بها توو تحلیل آزمون

افزودة به اهمیت سرمایة انتقالی از محلّ تولید، بازاریابی و ارزش

 مهدل نمونهه براسهاس حاصل از آن به سهوی شههر، روسهتاهای

بهه  شهده از روسهتامنتقل سرمایة جریان حجم نظر تاپسیس، از

 بندی شدند.شهر، طزقه

 جریهان بررسهی در دقّت افزایش منظور به زمینه، همی  در

 درصهد 25 از بهیش دزفهول، مرکزی بخش رد زراعی محصوالت

 بخهش ای  از روستا10 بر مشتمل مرکزی بخش روستاهای کلّ
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 عنهوان به منطقه، در کارصیفی و سززی روستاهای درصد 50 و

 با و کوکران فرمول از استفاده با خانوار 363 تعداد و کالن نمونة

 طریهق از جامعهه سراسر در نواختیک پراکندگی اصل به توجه

 سههطح در سیسههتماتیک، مههنظّم روش و تصههادفی هایوهشههی

بهه  شهدند. تعیی  خرد نمونة به عنوان گانه،ده نمونة روستاهای

نامه، پس از کسب نظر کارشناسهان منظور بررسی روایی پرسش

نامه تکمیهل شهد و پهس از پرسهش 30و اساتید مربوط، تعهداد 

ایی نامة نهایی تدوی  شهد. سهنجش پایهانجام اصالحات، پرسش

انجهام شهد. « آلفای کرونزاخ»نامه نیز با استفاده از روش پرسش

« ضریب پایایی»غالزاً از شاخصی به نام  ،گیری پایاییبرای اندازه

+ اسهت. 1ضهریب پایهایی از صهفر تها  ةکنیم. دامنهاستفاده مهی

 ،ف عهدم پایهایی و ضهریب پایهایی یهکمعرّ ،ضریب پایایی صفر

ژوهش حاضهر، محاسهزة آلفهای در پهف پایایی کامل اسهت. معرّ

  نتایج ذیل را نشان داده است. spssافزار کرونزاخ از طریق نرم

 محاسبه ها جهتنامهپرسش تعداد -2جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

  تعداد پرسشنامه درصد
  ارزش 30 0/100

 aExcluded 0 0/0 موارد

 مجموع 30 0/100

 ضریب آلفای کرونباخ -3جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 برآوردهای نسزی

 ضریب آلفای کرونزاخ تعداد سااالت
30 775/0 

دههد، ضهریب آلفهای کرونزهاخ طور که نتایج نشان میهمان

ی که ضریزی قابل قزول برای تأیید پایهایبه دست آمده .« 775»

 .استشده نامة طراحیپرسش

 ها و متغیّرهای تحقیق. شاخص3. 2
تولید و جریهان محصهوالت زراعهی در منطقهه در قالهب  ساختار

ای شده توس  داگالس در نظریة شزکة منطقهبندیهای طزقهجریان

 .هری مورد بررسی قرار گرفتش -و با تأکید بر پیوندهای روستا

 های پژوهششاخص -4جدول 

 1394، های پژوهشیافتهمأخذ: 

 شاخص انواع جریان
 کشاورزی جریان کارگران جریان جمعیت

 جریان سرمایه
های نحوة تأمی  سرمایة تولید زراعی، تأمی  نهاده

 کاریکشاورزی، تأمی  آّب کشاورزی، اجاره

 بازاریابی -نقلوحمل جریان کاال
جریان 

 اطالعات

 نحوة اطالع زارعان از قیمت محصول در بازار

 . مبانی نظری تحقیق3

ای ی، مجموعههنواحی شهری و روستایی به لحا  جغرافیهای

)رخسهار زاده و پورفیکهویی و  دهندچسزیده را تشکیل میهمبه

های توسعه در تئوریامّا  (؛1335، ص. 2014، 10قرشی میناآباد

شهر و روستا به صورت جداگانهه ، گذارانو نیز در میان سیاست

؛ اوچنهها و 137، ص. 2012، 11)اندرسههون انددر نظههر گرفتههه شههده

بخههش »شههدن بههی  ایهه  تمههایز قائل(. 21، ص. 2013ان، کههارهم

، موجههب «بخههش شهههری/ صههنعتی»و« روسههتایی/ کشههاورزی

گرفت  اهمیت پیوندهای حاصل از جریان کهاال، سهرمایه، نادیده

بی  نواحی شهری و روستایی است )آکویونلهو،  مردم و اطالعات

(، ایه  در 3، ص. 2010، 12؛ آلمو زودو و مالهک20، ص. 2015

 طریههق از «سههرزمینی متعههادل عةتوسهه»حههالی اسههت کههه 

 و پیونهد محلّهی سهطح در مهردم مندسازیو توان سازیظرفیت

آمهد )تهالزوت و  خواههد به دست روستایی و شهری نواحی بی 

توانهد توجهی به ای  عوامهل، می( و بی1، ص. 2011، 13کورتنی

موجب ایجاد تفاوت درآمدزایی، میان نواحی شهری و روسهتایی 

جههایی کههه از آن (.5، ص. 2014، 14نرونههگشههود )شههااووی وجی

های توسعه، بدون توجه به وجود تعامل میهان بسیاری از تئوری

های شههری و روسهتایی، صهرفاً بهر روی شههر و یها گاهسکونت

و بها  (1، ص. 2015، 15شهوند )یانهگ و ام.ووروستا، متمرکز می

 و شههری عملکردههای و فضهاها بهی  درونی توجه به وابستگی

 بهه روسهتا، و شههر جهدایی روی بهر تمرکز از یی، حرکتروستا

ای  امهر . است ترشایسته هاآن فضایی توسعة در نگریهم سوی

بهه  نهه را روسهتا و شههر است کهه به معنای توجه به دیدگاهی

 شده،ادغامهم در هاییگاهسکونت شکل به بلکه جداگانه؛ صورت

ای  رویکرد  .(2-6، صص. 2015ان، کارهمبنگرد )سیچیپینگ و 

باید بتواند بر مشکالت حاصل از تقسیمات سنّتی شهر و روسهتا 

در . (7-8، صهص. 2013ها غلزه کنهد )آکویونلهو، ریزیدر برنامه

با توجه به تغییرات زیاد در زمینهة وابسهتگی اقتصهادی و واقع، 

ههای مختلهف، توجهه بهه ها با مقیاسگاهاجتماعی میان سکونت

ها، رو بهه افهزایش ریزیای در برنامهشزکههای سازمانی و نگرش

در همی  زمینه، در اواخر دهة  (.59، ص. 2014، 16است )دکس

ای، بها های منطقهه، کار خالقانة داگالس بر روی شهزکه19990

شههری، بهه ضهرورت وجهود یهک  –تأکید بر پیونهدهای روسهتا

گزینی دیهدگاه عمهدتاً استراتژی رشهد متعهادل فضهایی و جهای

تر تعهامالت روستایی و شهری با یهک دیهدگاه متفهاوتماشینی 

-138، صهص. 2012شهری اشاره کهرد )اندرسهون،  –روستایی

 فهههم (. در واقههع، داگههالس دیههدگاه مههذکور را در جهههت137
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 ههاآن از ناشی شهری –روستایی پیوندهای و هاجریان چگونگی

 در مناسهب هایگذاریسهرمایه کهه مسأله ای  درنظرگرفت  با و

 آن در سهرانه درآمهد از بهاالتری سهطون بهه تواندمی ورزیکشا

 کهه منزعهی روسهتایی رونهق آن، بهر عالوه و شده منتهی بخش

، 17داد )آله  ارائه است، کشاورزی نواحی در شهری رشد از قوی

تر روشههه (. 43، ص. 1999، 18و )داگهههالس (143، ص. 2003

ی ای بهها تأکیههد بههر پیونههدهاکههه، اسههتراتژی شههزکة منطقهههآن

هها، بستگی متقابل میهان آنشهری و وابستگی و هم –روستایی

سعی در غلزه بر تقسیمات سنّتی میان شهر و روستا و نیز طرن 

های ریزیههها و برنامههههای واحههدی در تئوریگذاریسیاسههت

 ،1386 به نقل از عزیزپهور، 1، ص. 1998توسعه دارد )داگالس، 

 در شههرها کهه دکنهمی ذکهر داگهالس . در همی  زمینهه،(57

 بهرای بهاالتر سهطون بهازاری مراکهز عنهوان بهه روستایی نواحی

 در پخهش و فهروش منظهور بهه کشهاورزی، و روستایی کاالهای

، 1998)داگهالس،  کنندمی عمل ایفرامنطقه و ایمنطقه سطح

 تهدارکات، غیرمتناوب و طوالنی زنجیرة نظیر عواملی ( و10ص. 

 ذخیره، جهت محدود هایختزیرسا ناکافی، هایگذاریسیاست

 و ضهعیف جریهان نیهز و کشهاورزی تولیهدات بازاریابی و انتقال

 بهه روستایی کشاورزان غیرمستقیم دسترسی و اطالعات ناکافی

 از حاصهل افهزودةارزش از ههاآن منهدیبهره عهدم موجب بازار،

اسهت  شهده شههری بازارهای به زراعی محصوالت تولید جریان

در پهی (. 38، ص. 2014، 19ی و جسهوک)مگاسا و کی سهانگیر

توانهد نقهش صهنعتی می -پیونهدهای کشهاورزی همی  مسهأله،

 -مهمّی در بهزود معیشت روستاییان و بهزود پیونهدهای روسهتا

 (.51، ص. 2012، 20شهری ایفا کند )واتا

 های تحقیق. یافته4
 سطح زیرکشت سبزی و صیفی در منطقه .1. 4

ای آبرفتی و جریان رودخانة های، وجود خاکموقعیت جلگه

، دزفول بزرگ را در زمرة مستعدتری  نواحی کشاورزی در «دز»

شده در ایه  ایران و خوزستان قرار داده است. محصوالت کشت

منطقه، شامل گندم و ذرت، سززی و صیفی، شزدر، چغندر قند، 

ای خانهههای گلیونجه، بامیه، انواع حزوبات و نیز برخهی کشهت

های زینتی و نیز توت فرنگهی اسهت. از ایه  میهان، چون گلهم

محصوالت گندم و ذرت و پس از آن، سززی و صیفی، بهاالتری  

اند. نکتهة قابهل توجهه سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده

چنهان برقهرار که در طول چهار سال گذشته، ای  موازنهه همآن

ل بوده با ای  تفاوت که سطح زیر کشت سززی و صیفی به شهک

 (.5نسزتاً قابل توجهی افزایش یافته است )جدول 

 سطح زیر کشت محصوالت زمستانه در سطح دزفول -5جدول 

 1393مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی، 

گندم و  سال

 ذرت

سبزی و 

 صیفی

سایر 

 محصوالت

تمام 

 محصوالت

1389 7/41435 15/11288 87/4014 72/56738 

1390 87/39425 98/10789 85/7116 70/57332 

1391 48/41951 93/12677 3611 41/58240 

1392 98/40698 99/15818 01/2325 98/58842 

 

 

 

 

 بررسی ساختار تولید و جریان محصوالت زراعی در منطقه .2. 4
به منظور تشریح ساختار تولید و جریان محصوالت زراعی و 

شهههری،  –پیامههدهای اقتصههادی آن در پیونههدهای روسههتایی

ود در بطهه  ایهه  سههاختار طزههق نظههر داگههالس جریانههات موجهه

بندی شد. ای  جریانهات شهامل جریهان جمعیهت، کاالهها طزقه

 )تولیدات کشاورزی/ بازاریابی(، سرمایه و اطالعات است.

 جریان جمعیت .1. 2. 4

جریان جمعیت در قالب جریهان محصهوالت زراعهی شهامل 

 حرکت نیروی کارگر کشاورزی از مناطق شهری و روسهتایی بهه

ر روستا است. در منطقة مورد مطالعه و د« قلمرو زراعی» سوی 

کارگران موقّهت  فضایی تأمی  -مورد هر روستا نیز، دامنة مکانی

روسهتا خهتم « قلمهرو زراعهی» و گاه ثابت زراعی، بهه محهدودة 

 نشده و نه تنهها روسهتاهای نزدیهک و گهاه دور را در بهر گرفتهه

« حوزة حاشیة شههری»و  است؛ بلکه دامنة آن به نواحی داخلی

ای که در برخهی روسهتاهای بسهیار شود؛ به گونهنیز کشیده می

نزدیک به شهر؛ نظیهر روسهتاهای سهنجر، قلعهة طهو  و جاتهه، 

حدودة فراتر رفته و در م« دامنة محلّی»تأمی  کارگران موقّت از 

ای به برخی روستاهای نزدیک و حتّی محهدودة داخلهی و ناحیه

ها نشان ای ای  شهر کشیده شده است. بررسینیز حوزة حاشیه

  داده که ای  مسأله، در مورد سایر روستاهای منطقه نیهز صهاد

دهد، میان فاصهلة است. در همی  زمینه، آمارة خی دو نشان می

ری روستا از شهر و محلّ تأمی  کارگر، اختالف و رابطهة معنهادا

 از شههر، وجود دارد؛ به ای  صورت که با افزایش فاصهلة روسهتا

 (.6غلزة محلّ تأمی  کارگران با نواحی روستایی است )جدول 

 مارۀ خی دو از محل تأمین کارگرآ -6جدول 

 1393-94های پژوهش،مأخذ: یافته
  ارزش درجه آزادی سطح معناداری

 آمارة خی دو 637/21 5 001/0
فراوانی سنجیده  363  

 شده
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ی مسهتقیم و خطّهی اطههوجودآورنهدة رابامّا ای  اختالف، به

ة کیلهومتر از شههر، غلزه 2نیست؛ زیرا به طور مبال، در فواصل 

محلّ تأمی  کارگر نسزت به دیگهر فواصهل، بها شههر بهوده و در 

رسد؛ امّها در فاصهلة کیلومتری، ای  میزان به صفر می 13فاصلة 

 13کیلومتر باز هم به میزان قابل توجّهی نسزت بهه فاصهلة  17

گیهرد. در واقهع، در ارگر از شههر صهورت میکیلومتر، تأمی  که

 13و  12، 7کیلومتری روستا از شهر، بیش از فواصل  17فاصلة 

شوند؛ امّا بهه طهور کیلومتر، کارگران از منطقة شهری تأمی  می

کلّی، در تمامی فواصل، غلزهة محهلّ تهأمی  کهارگر، بها منهاطق 

 (.3روستایی است )شکل 

 
 حسب نقاط شهری و روستاییل تأمین کارگران برمح -3شکل 

 1393-94های پژوهش، مأخذ:یافته

دهنههد کههه ایهه  مسههأله تهها حههدودی ها نشههان مییافتههه

گرفته از قانون عرضه و تقاضا در بازار کهارگری اسهت؛ بهه نشأت

تر، برحسب فراوانی و یا کمزهود کهارگر در منهاطق سخ  روش 

ه بهامر تا مختلف، محلّ تأمی  کارگران متفاوت خواهد بود. ای  

رود کهه میهزان فاصهلة مزرعهه از محهلّ وجهود جا پیش مهیآن

کارگران، اهمیت خود را از دسهت داده و از سهوی دیگهر، عهدم 

مزد کارگران در فواصهل مختلهف، عهاملی تفاوت در میزان دست

ای دیگر در کاهش اهمیت فاصله در تأمی  کارگر است؛ به گونهه

ة محهلّ سهکونت کهارگر از فاصل مزد کارگر، ارتزاطی باکه دست

مزد یکسهانی مزرعه نداشته و کارگران در فواصل مختلف، دست

 کنند.دریافت می

 جریان سرمایه .2. 2. 4

ای  جریان در درون جریان محصوالت زراعی به چند شهکل 

 پذیرد.صورت می

 کان در شهر کاری و حضور مالالف( اجاره

هت کشهت و های که  و معمول جکاری یکی از شیوهاجاره

ط ایه  شهیوة چهه ارتزهاپرورش گیاهان در کشور ما بهوده و آن

سهازد، خریهد شههری آشهکار می -تولید را با پیونهدهای روسهتا

های کشاورزی روستاها توس  سهاکنان شههری و جریهان زمی 

ای است که احتمهاالً از محهلّ پرداخهت وجهه جمعیت و سرمایه

در شههر، صهورت  اجاره توس  کشاورز روستایی به مالک ساک 

ای از اراضهی گیرد. در منطقهة مهورد مطالعهه، بخهش عمهدهمی

کشاورزی، تحت تملّک ساکنان نهواحی شههری دزفهول بهزرگ، 

شوش و اندیمشک هستند که در ای  میان، سهم مالکان سهاک  

(. دریافهت حهقّ 7در دزفول بیش از دیگر نقهاط اسهت )جهدول 

تری  اشکال جریهان اجاره از سوی مالکان شهری، یکی از روش 

های شهری و روستایی است. بهه دلیهل گاهسرمایه میان سکونت

 18ای بهیش از ای  سکونت، به طور میهانگی ، جریهان سهرمایه

بها به شهر دزفول، انهدکی بهیش از میلیون تومان از محلّ اجاره

میلیون  9میلیون به اندیمشک و  10میلیون به شهر شوش،  14

شهود. در های شهرستان دزفول ارسهال میبه مالکان سایر روستا

میلیارد تومان از محلّ اجهارة زمهی  توسه   5مجموع، بیش از 

شود. شایان ذکر است که حجم نمونه به نقاط شهری سرازیر می

ایجاد ای  جریان در قزال جریان اولیة سرمایه است که از سوی 

ساکنان نهواحی شههری در قالهب مالهک، جههت خریهد اراضهی 

به نهواحی روسهتایی منتقهل و ایجهاد شهد. در واقهع، کشاورزی 

گذاری مالکان شهری در نواحی روسهتایی جههت خریهد سرمایه

در « خوابانههدن سههرمایه»هههای کشههاورزی و در اصههطالن زمی 

ای از سههوی وجودآورنههدة جریههان سههرمایهنههواحی روسههتایی، به

مناطق شهری به نواحی روسهتایی و بازگشهت سهرمایه بهه ایه  

 سوی روستاها شده است.  مناطق از

 ایهای اجارهحلّ سکونت مالکان زمینم -7جدول 
 1393-94های پژوهش، مأخذ: یافته

 سکونت مّحل

 مالک
 اندیمشک شوش دزفول

سایر روستاهای 

 دزفول

 7 3 16 286 فراوانی

 9/1 8/0 4/4 6/78 درصد

 ب( نحوة تأمی  سرمایة جهت زراعت

امترههای مههم در سهاختار شیوة تأمی  سرمایه از جمله پار

ای از عوامهل توانهد گوشههجریان محصوالت زراعی است که می

ماثّر بر ایجاد پیوندهای روستایی شهری از ای  منظهر را نشهان 

دهد؛ زیرا منابع مختلفی که زارعان منطقه جهت تأمی  بخشهی 

تواند موجهب دهند، میاز سرمایه، مورد توجه و استفاده قرار می

ای ه میان مناطق شهری و روستایی شود؛ به گونههجریان سرمای

تهری  که ای  افراد عالوه بر سرمایة شخصی که نخسهتی  و مهم
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چهون هایی همهها اسهت، گزینههمنزع تهأمی  سهرمایه بهرای آن

اسهههتقراز از اقهههوام و آشهههنایان، وام بهههانکی و اسهههتقراز از 

داران شهری را جهت تکمیل سرمایه طی مراحل مختلف میدان

داران مسههتقر در لیههد، در اختیههار دارنههد. اسههتقراز از میههدانتو

بار که در واقع واسطة فروش محصول زارع بهه میدان میوه و تره

سایر خریداران خرد و کالن هستند، صرفاً مختصّ زارعانی است 

که فروش محصول را به شیوة ارسال به میدان میهوه و تهره بهار 

سرمایة شخصی که اولویت  ای که پس ازدهند؛ به گونهانجام می

نخست تأمی  سرمایه برای تمامی زارعهان منطقهه اسهت، تنهها 

درصهد در درجهة  62.6درصد از ای  جامعه در وهلة دوّم،  26.1

داران را در ذیههل درصههد در درجههة چهههارم، میههدان 1.4سههوّم و 

 9.9دهنهد. در ایه  میهان، های تهأمی  سهرمایه قهرار میگزینه

کنند؛ امّا با ایه  وجهود، اران استقراز نمیددرصد نیز از میدان

داران جهت تأمی  سرمایه در میهان میانگی  استقراز از میدان

میلیهون تومهان از محهلّ اسهتقراز  10حجم نمونه به بهیش از

داران شهری، در قالب جریان سهرمایه زارعان روستایی از میدان

 شهود. از سهویاز نواحی روستایی به مناطق شهری منتقهل می

 0.65و حهداقل  13.13دهد که حداکبر ها نشان میدیگر، یافته

های تولیهد، از درصد از سرمایة الزم جههت تهأمی  کهلّ هزینهه

 (.8شود )جدول داران تکمیل میمحلّ استقراز از میدان

د تأمین هزینه از محلّ قرض از میزان و درص -8جدول 

 دار در میان حجم نمونهمیدان

 1393-94وهش، های پژمأخذ: یافته
 فراوانی میانگی  قرز نام روستا

 21/9936170 شهرک عدالت

 

47 
 64 11078125 سیاه منصور
 60 67/13066666 ب  جعفر
 56 9500000 منتظری
 39 2/9256410 سنجر
 17 7/9529411 قلعه طو 
 7 7/8714280 بهروزی
 9 6000000 پیروزی
 15 3/11533333 جاته
 49 8/8979591 انجیرک
 363 7/10311294 مجموع

ها نشان داد که میان حجهم تولیهد و در همی  زمینه، یافته

دار، رابطة معناداری وجهود دارد. در واقهع، میزان قرز از میدان

بسهتگی پیرسهون، آمده از آزمهون همدسهتسطح معنهاداری به

گر وجود رابطة معنادار میان حجم تولید و میزان قهرز از نشان

( نیز نشهان 0.501بستگی )است و مقدار ضریب هم دارانمیدان

ای مبزت و الزته متوس  میان ایه  دو متغیّهر دارد؛ بهه از رابطه

داران نیهز ای که با افزایش تولیهد، میهزان قهرز از میهدانگونه

جهت تهأمی  و تکمیهل سهرمایه بهه میزانهی متوسه ، افهزایش 

 (.9یابد )جدول می

رض از ید و میزان قبستگی میان حجم تولمه -9جدول 

 دارانمیدان

 1393-94های پژوهش، مأخذ: یافته
  حجم تولید میزان قرز

 بستگی پیرسونهم 1 501/0**
حجم 

 تولید
 سطح معناداری  001/0

 فراوانی 363 363

 بستگی پیرسونهم 501/0** 1
میزان 

 قرز
 معناداری سطح 000/0 

 فراوانی 363 363

نشهان داد کهه میهان روسهتاهای  21 همچنی ، آزمون آنهووا

داران، تفهاوتی دیهده مختلف به لحا  حجم استقراز از میهدان

تهر که سطح معناداری بیششود. در ای  آزمون، به دلیل آننمی

به دست آمد و از سوی دیگهر، در روسهتاهای مختلهف،  0.05از 

داران، میههزان یکسههانی را نشههان میههانگی  اسههتقراز از میههدان

ظر قرز از ر نتیجه تفاوت معناداری بی  روستاها از ندهد، دمی

 (.11و  10داول دار وجود ندارد )جمیدان

طرفه و سطح معناداری قرض از نس یکتحلیل واریا -10جدول 

 دار در روستاهای منطقهمیدان
 1393-94های پژوهش، مأخذ: یافته

  سطح معناداری
 میزان قرز*نام روستا هابی  گروه ترکیب 140.

 داران در روستاهای مختلفیانگین قرض از میدانم -11جدول 
 1393-94های پژوهش، مأخذ: یافته

 حداقل حداکبر گویه
 303705268 289243112 کلّ هزینة تولید
 2000000 38000000 دارمیزان قرز از میدان

 065. 13.13 درصد تأمی  هزینه از محل قرز

ز طریهق وام بهانکی بهرای باید یادآور شد که تأمی  سرمایه ا

های پایانی قرار دارد. ای  امهر بهه دلیهل اکبر زارعان، در اولویت

چون ضرورت وجود ضام  معتزر، نیاز تحمیل شرای  متعدد؛ هم

به سپردة کافی و غیره است که به دلیل عدم توانایی بسیاری از 

هههای رغم بهههرة پههایی  وامزارعههان در تههأمی  ایهه  بنههدها، علههی

ای که ونهشوند؛ به گ، ای  افراد موفق به کسب آن نمیکشاورزی

درصد از حجم نمونه ای  منزع در اولویهت دوّم و  2.2تنها برای 

درصد  81.6درصد در اولویت سوّم قرار داشته باشد و  1.9برای 
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های تولیههد گونههه استقراضههی جهههت تههأمی  سههرمایهنیههز هیچ

 اند.ها نداشتهکشاورزی از بانک

 آب کشاورزی نحوة تأمی  (ج

بها نیز از دیگر عوامهل انتقهال سهرمایة کشهاورز پرداخت آب

روستایی به نواحی شههری اسهت؛ چهرا کهه فرآینهد تهأمی  آب 

کشاورزی، فرآیندی کامالً وابسته بهه ادارات شههری اسهت کهه 

های احداث و انتقال آن به مزرعه نیز توس  بخش دولتی هزینه

ای که شهزکة به گونهشود؛ و گاهی بخش خصوصی پرداخت می

آبیاری پیش از ای  تحت نظارت سازمان آب و بر  خوزسهتان و 

دولتی، زیههر نظههر شههرکت در حههال حاضههر بهها مههدیریتی نیمههه

های آبیهاری شهمال خوزسهتان و در قالهب برداری از شزکهبهره

وبر  خوزستان در زمینههة قراردادهای منعقدشده با سازمان آب

تحویهل حجمهی آب خهام بهه کلیهة استحصال، انتقال، توزیع و 

ههزار باغهدار و زارع و چههار  18مشترکان کهه شهامل بهیش از 

رسهانی شرکت بهزرگ کشهت و صهنعت منطقهه اسهت، خدمات

های گذاری اولیهة شهرکتکند. در نتیجهه، در قزهال سهرمایهمی

رسانی به اراضی زراعی، شهربنیان در نواحی روستایی، جهت آب

روستایی جههت تهأمی  آب کهه بهه بخشی از سرمایة کشاورزان 

بهها بهرای ههر هکتهار هزار تومهان آب 430طور میانگی  معادل 

های شههری زمی  کشهاورزی اسهت، بهه ایه  ادارات و سهازمان

شود. روش  است که با افزایش حجهم تولیهد، میهزان منتقل می

بسهتگی بهی  یابد. بررسهی همبهای پرداختی نیز افزایش میآب

آمده کهه دسهتبا توجه به سطح معنهاداری به ای  دو متغیّر نیز

است، گواه ای  مطلب است. از سوی دیگر، مقهدار  0.05تر از کم

ای مبزت و نسزتاً آمده نیز وجود رابطهدستبستگی بهضریب هم

 (.12دهد ) جدول قوی را در ای  زمینه نشان می

 بهاد و آببستگی میان حجم تولیمه -12جدول 
 1393-94پژوهش،  هایمأخذ: یافته

  حجم تولید هزینة آب
 بستگی پیرسونهم 1 763/0**

حجم 

 تولید
 سطح معناداری  001/0
 فراوانی 363 363
 بستگی پیرسونهم 763/0** 1

هزینه 

 آب
 معناداری سطح 000/0 
 فراوانی 363 363

 2در همی  زمینه از سوی زارعان منطقه، حجمهی بهیش از 

بههای پرداختهی بهه ادارات شههری محهلّ آبمیلیارد تومهان از 

منتقل شد. شایان ذکر است که با توجه به شرای  اقلیمی ایران 

و مشکالت ناشی از آن در جهت تأمی  آب از منابع مختلف، در 

بها، قیمت ذاتی آب حساب نشهده؛ بلکهه صهرفاً احتساب ای  آب

هزینة تولید آب محاسزه شده که ای  امر مناسهزت چنهدانی بها 

 ارزش واقعی آب در سرزمی  خشک ایران ندارد. 
 ود، سم(کها )بذر، نشا، د( تأمی  نهاده 

های شهههری تهها حههدود زیههادی محههلّ تههأمی  گاهسههکونت

ههای زراعهی حاشهیة های مختلف کشهاورزی جههت زمی نهاده

هها، شهری و نیز محدودة زراعی روستاها هستند. تهیة ای  نهاده

اکز ازسرمایة کشاورز روستایی به مر راهی دیگر در انتقال بخشی

میلیهون تومهان از  4شهری اسهت. بهه طهور متوسه ، بهیش از 

درصهد  24.9های تولید یک هکتار سززی وصیفی، معادل هزینه

های پرداختی، به درصد از هزینه 58.3های تولید و از کلّ هزینه

شکل جریان سرمایة نقدی راهی شهر دزفول، اصهفهان و سهایر 

. مسلماً با افزایش حجم تولیهد و بهاالرفت  شودری میمراکز شه

های پرداختهی جههت تولیهد واحد سطح، میزان و درصد هزینهه

یابد. ای  مسأله در آزمون آمهاری سززی و صیفی نیز افزایش می

ای که سهطح خوبی نشان داده شده است؛ به گونهپیرسون نیز به

و  ر حجم تولیددرصد، وجود رابطة میان متغیّ.« 000»معناداری 

بسهتگی هزینة پرداختی نهاده را نشان داده و مقهدار ضهریب هم

 نیز باالرفت  میزان هزینه را در راسهتای افهزایش حجهم 0.763

 (. 13دهد )جدول تولید در سطحی نسزتاً قوی نشان می

بستگی میان حجم تولید و میزان هزینۀ هم -13جدول 

 هاپرداختی نهاده
 1393-94های پژوهش، مأخذ: یافته

  حجم تولید هزینه نهاده
 بستگی پیرسونهم 1 763/0**

حجم 

 تولید
 سطح معناداری  001/0
 فراوانی 363 363
 بستگی پیرسونهم 763/0** 1

هزینة 

 نهاده
 معناداری سطح 000/0 
 فراوانی 363 363

نیز در  های پرداختی توس  کشاورزان منطقهاز خالل هزینه

میلیارد تومهان بهه سهوی  27ای نقدی بیش از مجموع، سرمایه

 یابد.شهر دزفول و اصفهان جریان می

 جریان کاال .3. 2. 4

 های آنونقل و هزینهحمل. 1 .3. 2. 4 

برحسههب حجههم تولیههد، میههزان برداشههت و تقاضههای بههازار، 

کشاورزان منطقه جهت ارسال محصوالت خهویش بهه بازارههای 

های حجمی متفهاوت را ایل نقلیة مختلف، با ظرفیتمصرف، وس

شده جهت ارسال کارگرفتهگیرند. هزینة خودروهای بهبه کار می
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ها ای متفهاوت اسهت. یافتههمحصول به بازارهای محلّی و منطقه

نشان داد که در سطح محلیّ، تملّک زارع نسزت به ای  وسهایل 

قهال محصهول بهه های انتکننده در هزینهاز جمله عوامل تعیی 

بازار خواهد بود؛ امّا فراتر از ای  امهر و در صهورت عهدم تملّهک، 

عواملی چون فاصلة مزرعه )روستا( تا بازار مصهرف، نهوع وسهیلة 

نقلیه و گنجایش آن و قانون عرضهه و تقاضها؛ یعنهی وفهور و یها 

شهده( و وفهور و کمزود وسیلة نقلیهه )بهه عنهوان کهاالی عرضه

کنندة ال بهه بهازار ) تقاضها( مشهخصکمزود محصول جهت ارس

ای اسهت. بها های ارسال محصول به بازار محلّی و منطقهههزینه

افزایش بعد مسافت، هزینة ارسال نیز افزایش یافته که عالوه بهر 

ای ، نوع وسیلة نقلیه و گنجایش آن، در میهزان هزینهة ارسهالی 

بهر  که سهوّمی  عامهل تأثیرگهذارماثّر است. نکتة قابل توجه آن

ها )یعنی قانون عرضه و تقاضا(، گاه ناقض دو عامهل قزلهی هزینه

ای که کمزود محصول ارسهالی و وفهور وسهیلة شود؛ به گونهمی

ها شهده و بهرعکس، حجهم تواند موجب شکست قیمتنقلیه می

باالی محصول جههت ارسهال و کمزهود وسهیلة نقلیهه، افهزایش 

. در ارسال محصهول ها را به دنزال داشته باشدغیرمعمول هزینه

ونقل ماثّرانهد، به بازار ملّی نیز همی  عوامل بر روی هزینة حمل

نقهل شههری، وهای حملجها شهرکتبا ایه  تفهاوت کهه در ای 

انحصار ارسال محصول به بازار ملّی را در دست دارند که باز هم 

کمزود و یا وفور وسیلة نقلیه، نوسهان قابهل توجهه قیمهت را در 

وتاه به دنزال دارد؛ به عنوان مبال، هزینة ارسال بها زمانی کمدّت

یک نوع وسیلة نقلیه و به یک مقصد، طی یک هفتهه بهه دلیهل 

حجم پایی  عرضه )کمزود وسیلة نقلیه( و وفور تقاضها ) میهزان 

زیاد محصول جهت ارسال بهه بهازار ملّهی( دچهار نوسهان قابهل 

  (.4شود )شکل توجّهی می

 
 سبزی و صیفی طی یک هفته به بازار تهرانهزینۀ ارسال  -4شکل 

 1393-94های پژوهش، یافته مأخذ:
 ةهزین بر تنها نه مسافت، بعد و نقلیه وسیلة نوع شک، بدون

 نیهز ازاربه تقاضای میزان از نشان بلکه بوده؛ ماثّر بازار به انتقال

 نجهایشگ با نقلیة سنگی  وسایل از استفاده که ایگونه به دارد؛

 جریهان حجهم گرنشهان ته  در منطقهه، 4.5 حهداقل بارگیری

 از تولیهد و حاصهل افهزودةارزش نیهز به بازار ملّهی و شدهمنتقل

 دلیهل بهه آن، بهر عهالوه بهود؛ خواههد زراعی محصوالت فروش

 هایشرکت دست در منطقه کشاورزی محصوالت ارسال انحصار

 احینههو از توجههه قابههل ایحجههم سههرمایه شهههری، نقههلوحمل

 ملّهی، بهازار بهه محصهول ارسهال جهت دزفول شهر به یروستای

 شود.می منتقل

 

 

 بازاریابی .2 .3. 2. 4 

محصوالت زراعی منطقة مورد مطالعه به چند شیوة متفاوت 

 ها شامل: شوند. ای  شیوهروانة بازار مصرف می

بهار کهه شهامل دو فروش و ارسال به میدان میهوه و تره  -1

بهازار  -بار سهایر شههرهامیدان تره گونه: الف( فروش و ارسال به

بهازار  -بهار دزفهول بهزرگملّی ب( فروش و ارسال به میدان تره

 محلّی 

 22فروش به شیوة سَرِپاخری یا در اصطالن محلّیسلف  -2

 اهای سایر شهرهفروش مستقیم به واسطه  -3

فههروش مسههتقیم توسهه  کشههاورز بههه خریههداران خههرد   -4

 باشند.می
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ه، زارعان حجم نمونه، به دو شهیوة های یادشداز میان شیوه

بار و فروش مستقیم توسه  فروش و ارسال به میدان میوه و تره

کشاورز به خریداران خرد، اقدام به عرضهة محصهوالت بهه بهازار 

درصهد  92.8کنند. در روش نخست که شیوة فروش مصرف می

های مستقر در میدان دهد، واسطهاز جامعة آماری را تشکیل می

« دارمیهدان»دزفول بزرگ و یا سایر شهرها که به عنهوان  بارتره

شوند، واسطة فروش محصول کشاورز بهه خریهداران شناخته می

شوند. در ای  فرآیند، سهمی معادل پنج تا ده درصد مختلف می

از درآمههد ناخههالص حاصههل از فههروش محصههول بههه عنههوان 

سهأله گیهرد. ایه  مدار )واسطه( تعلّق میبه میدان« العملحق»

موجب کاهش درآمد خالص زارعان شده کهه گهاهی در صهورت 

تواند موجب کهاهش دار در فرآیند تولید، میاستقراز از میدان

افهزودة حاصهل از تولیهد قابل توجه و یا حتی عدم ایجهاد ارزش

محصههوالت زراعههی شههود. در همههی  زمینههه، سههطح معنههاداری 

ای رابطهه شده از آزمون آماری پیرسون وجهودمحاسزه.« 001»

بستگی متوس  را میهان متغیّرههای حجهم معنادار با ضریب هم

کند؛ به عزارت دیگر، ایه  دو العمل تأیید میتولید و میزان حقّ

دیگر داشته که در نتیجة افزایش ای مستقیم با یکمتغیّر، رابطه

واسهطه نیهز افهزایش شهدة بهالعمهل پرداختتولید، میهزان حقّ

ای  مسأله راههی دیگهر در افهزایش حجهم (. 14یابد )جدول می

 جریهههان سهههرمایه از نهههواحی روسهههتایی بهههه نقهههاط شههههری

 است. 

 العملبستگی میان حجم تولید و حقّ هم -14جدول 

 1394،های پژوهشمأخذ: یافته
میزان حق 

 العمل

  حجم تولید

 بستگی پیرسونهم 1 675/0**
حجم 

 تولید
 سطح معناداری  001/0

 یفراوان 363 338

میزان  بستگی پیرسونهم 675/0** 1

حق 

 العمل

 معناداری سطح 001/0 

 فراوانی 338 338

 اطالعات  . جریان4. 2. 4
ها نشان داد که جریان اطالعهات در آگهاهی از شهرای  یافته

 بازار، از جمله قیمت فهروش، بهازار مصهرف و غیهره، متشهکّل از

امهل میهان زارعهان رسمی حاصهل از تعها و پیوندهای غیرشزکه

داران شهری و زارعهان روسهتایی از روستایی از یک سو و میدان

های سوی دیگر است. در ای  میان هیچ نشانی از وجهود شهزکه

مجازی و دنیای ارتزاطهات اینترنتهی جههت بازاریهابی، فهروش، 

ه تعیی  و آگاهی از قیمت محصوالت زراعی وجود ندارد. حتّی ب

گونهه حصهول از سهوی دولهت، هیچدلیل نزود تضمی  خریهد م

های جمعی جهت فروش محصول در بازار قیمتی از سوی رسانه

شود. همچنی ، آگهاهی از بازارههای جدیهد در سهطح اعالم نمی

دیگر صهورت ناحیه و فراناحیه از طریق تعامل کشاورزان با یهک

 پذیرد.می

حجم جریـان ، از نظر روستاهای نمونهبندی اولویت .3. 4
 روستا به شهری سرمایۀ 

در خالل تولیهد و بازاریهابی محصهوالت زراعهی در منطقهه، 

ای در قالب تهیة سرمایه و عوامل تولید از شهر به جریان سرمایه

افهزودة روستا و برعکس و نیز پرداخت بخشی از درآمهد و ارزش

حاصل از آن، از سوی کشاورزان به خریداران عمهدة مسهتقر در 

گری جهت فروش محصهول بهه واسطه بازارهای شهری، در قزال

گیرد که از ای  نظر میان روسهتاهای خریداران خرد، صورت می

آورد. در واقع، حجم سهرمایة هایی را به وجود میمنطقه، تفاوت

شهده از سهاختار های مختلف حاصلشده در قالب جریانمنتقل

تولید زراعی در میان روستاهای منطقه با شههر دزفهول یکسهان 

نمونه بهه ایه  دلیهل،  روستاهای بندیر نتیجه، اولویتنیست. د

ها، دهی به شهاخصوزنصورت گرفت.  23تاپسیس مدل براساس

شهده در ههر ابتدا براساس میانگی  حجم جریان سرمایة منتقل

شاخص و از سوی هر روسهتا بهه شههر و بهرعکس و پهس از آن 

 .(15طزق شیوة آنتروپی شانون انجام شد )جدول 
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 میانگین حجم جریان سرمایه از روستاهای منطقه به شهر -15جدول 

 1394، های پژوهشمأخذ: یافته

 نام روستا

 شاخص/جریان)هزینه ها به تومان( 

میزان قرز 

 از میدان دار

میزان حق 

 العمل

هزینه 

 نهاده

هزینه 

 آب

اجاره 

 بها

151659 9936170 عدالت

5 

803451 65948

9 

1898

سیاه  9361

 منصور

11078125 149973

2 

794517 65215

6 

1739

167223 13066666 بنجعفر 0625

7 

789626 64814

1 

12266

152662 9500000 منتظری 666

6 

690380 56667

8 

1284

149406 9256410 سنجر 3750

5 

791515 64969

2 

1202

189680 9529411 قلعه طو  5641

6 

100487 82482

3 

8852

134693 8714285 بهروزی 941

8 

713571 58571

4 

1600

129904 6750000 پیروزی 000

7 

688200 56488

8 

2255

143942 11533339 جاته 5555

8 

762570 63593

3 

2380

157384 9166666 انجیرک 000

6 

677383 55601

0 

1557

12403317 جمع 1428

18 

152653

24 

771609

130 

63335

283 

1603

9596

9 
پههس از تعیههی  میههانگی  جریههان سههرمایه در قالههب تههأمی  

های تولید و بازاریهابی، براسهاس شهیوة ایه و پرداخت هزینهسرم

 شود. بر ای  اساس: ها محاسزه میآنتروپی شانون، اوزان شاخص

 
(1) 

دهندة میانگی  جریهان که در ای  فرمول صورت کسر، نشان

های مهورد گاهسرمایه در هر شهاخص و در ههر یهک از سهکونت

شهاخص را در  مطالعه و مخرج کسر، حاصل جمهع سهتونی ههر

شهده براسهاس دههد. محاسهزات انجامتمامی روستاها نشهان می

های پهژوهش را در شیوة آنتروپی شانون وزن هریک از شهاخص

 .(16مدل تاپسیس مشخص کرد )جدول 

 شده براساس شیوۀ آنتروپی شانونان محاسبهاوز -16جدول 

 1394، های پژوهشیافتهمأخذ: 
میزان  نام روستا

 قرز

 میزان حق

 العمل

هزینه 

 نهاده

هزینه 

 آب

اجاره 

 072/0 065/0 041/0 062/0 062/0 عدالت بها
سیاه 

 منصور

07/0 061/0 067/0 064/0 065/0 
 046/0 06/0 065/0 068/0 08/0 ب  جعفر
 048/0 056/0 038/0 062/0 06/0 منتظری
 045/0 06/0 035/0 061/0 058/0 سنجر
 033/0 08/0 078/0 078/0 060/0 قلعه طو 
 060/0 058/0 023/0 055/0 055/0 بهروزی
 085/0 056/0 019/0 053/0 04/0 پیروزی
 090/0 062/0 079/0 059/0 073/0 جاته
 05/0 051/0 071/0 068/0 058/0 انجیرک

ها، تعیی  میزان فاصة ههر گزینهه از پس از محاسزة شاخص

رت ههای ذیهل صهوفهی براسهاس فرمولهای مبزهت و منآلایده

 گیرد:می

 آل مبزتفاصله از ایده

  

(2) 

آل منفهی براسهاس فرمهول ذیهل و محاسزة فاصهله از ایهده

 پذیرد:صورت می

  

(3) 

جههها بنهههدی آلترناتیوهههها )در ای پهههس از ایههه  امهههر، رتزه

صهورت   Ciهای روستایی( براساس محاسزة میهزان گاهسکونت

در نوسان است که در ای  راسهتا،  1و  0بی   ciگیرد. میزان می
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ci=1دهندة بههاالتری  رتزههه و، نشههانci=0 دهندة نیههز نشههان

 تری  رتزه است.تری  و کمپایی 

 
(4) 

در باالتری  سهطح پیونهد بها « جاته»بر ای  اساس، روستای 

نقاط شهری، براساس شاخص جریان سرمایة حاصل از سهاختار 

ت و ولید و بازاریابی محصوالت زراعی در منطقه قرار گرفته اسهت

تری  ایی ، در په ciتهری  میهزان بها کم« قلعهه طهو »روستای 

گیهرد. بهاقی سطح پیوند با نقاط شهری از ایه  منظهر قهرار می

های دوّم تها نههم جهای های متفاوت در اولویتروستاها با میزان

 (.17اند )جدول گرفته

شده در محاسبه Ciبندی روستاها براساس هرتب -17جدول 

  مدل تاپسیس

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 ciمیزان  نام روستا Ciمیزان  نام روستا

 36/0 سنجر 67/0 عدالت

 09/0 قلعه طو  62/0 سیاه منصور

 1 جاته 41/0 ب  جعفر

 51/0 انجیرک 43/0 منتظری

 66/0 پیروزی 54/0 بهروزی

دهندة میهزان توس  مدل تاپسیس، نشان شدهسطون تعیی 

های ای از شهاخصتعامل هر یک از روستاها براسهاس مجموعهه

وجودآورندة جریان سرمایه، با نقاط شهری در سطح محلّهی و به

در نتیجهة نقهش « العملحقّ»ملّی است که الزته وجود شاخص 

افههزودة گری شهههرها، نشههانی از انتقههال بخشههی از ارزشواسههطه

تولید به نقاط شهری بهوده کهه موجهب خهروج بهدون  حاصل از

 بازگشت سرمایه از روستاهای منطقه به نقاط شهری است.

 گیری . بحث و نتیجه5
 وجودآوردنهدةبه اقتصهادی، و فرهنگی –اجتماعی ارتزاطات

 میهان پیونهدها و فضهایی –مکهانی روابه  از پیچیهده ایشهزکه

 در کهه اسهت همنطقه یک در روستایی و شهری هایگاهسکونت

 فناوری و اطالعات کاال، سرمایه، مردم، مختلف هایجریان قالب

. یابهدمی نمهود شههری هایکانون و روستایی هایعرصه بی  در

 سهنّتی بندیتقسهیم کهه دههدمی نشهان ههاجریان ایه  وجود

 و قطزهی نگرش از بازتابی که روستایی و شهری به هاگاهسکونت

 بخهش و شهرها در گذاریسرمایه تمرکز بر تأکید و پایی  به باال

 نیازهههای گویپاسههخ توانههدنمی اسههت، ریزیبرنامههه در صههنعتی

 .باشد ایمنطقه توسعة

 بخهش در زراعهی محصوالت تولید ساختار زمینه، همی  در

 از ایمجموعهه کهه اسهت ایبه گونهه دزفول شهرستان مرکزی

 میهههان را اطالعهههات و سهههرمایه،کاال جمعیهههت، ههههایجریان

 سهایر نیهز و دزفهول شهر و منطقه ای  روستایی هایگاهسکونت

 است. آورده به وجود ملّی سطح در شهری نقاط

 بهه کهارگری نیهروی حرکهت جمعیهت، جریان خصوص در

 منطقهه ایه  روسهتایی نقهاط از بیشهتر روسهتا، زراعی محدودة

 رشهه از زراعهی کهارگران از تهریکم حجهم و گیهردمی صورت

 یوندپ لحا ، به ای . شوندمی کشاورزی هایزمی  راهی دزفول،

 قابهل تریرنهگکم صهورت بهه منظهر ای  از روستا و شهر میان

 زراعهی محصهوالت تولید ساختار از مهمّی بخش امّا است؛ توجه

 زراعهت، جههت سهرمایه تهأمی  نحوة قالب در سرمایه جریان را

 ی تهأم ها،شهری آن مالکان از کشاورزی روستا هایزمی  اجارة

 ایهه  مجموعههة .دهههدمی تشههکیل کشههاورزی هههاینهاده و آب

 اوّل، وهلهة در و یهک سهو از مطالعهه، مهورد منطقة در جریانات

 سهایر و دزفهول شههر سهاکنان سهوی از سهرمایه انتقال موجب

 تعزیهة جههت روسهتایی نهواحی به سوی شهری گذارانسرمایه

 بیهاریِآ ههایلکانا چونهم زراعی؛ تولید مختلف هایزیرساخت

 ههههایجاده دزفهههول، در «دز» رودخانهههة رسهههانیِآب شهههزکة

 سهوی از اسهت و شهده غیهره و بازار شهر به روستا پیونددهندة

 از غیههره و بهههاآب اجههاره، حههقّ پرداخههت قالههب در دیگههر،

 سهایر و دزفهول شههر به سوی منطقه روستایی هایگاهسکونت

کشهههور و در نتیجهههه، ایجهههاد پیونهههد میهههان  شههههری نقهههاط

 همچنههی ،. شهودهای روسهتایی منطقهه و شههر میگاهنتسهکو

 مینهةز در تنهها نهه زراعی کاالهای جریان که داد نشان هایافته

 در زیهادی حهدود تها نیهز بازاریابی خصوص در بلکه ونقل؛حمل

 در چهه انحصاری، و تمرکز چنی . دارد قرار دزفول شهر انحصار

 حاصهل افزودةارزش از بخشی ملّی، سطح در چه و محلّی سطح

 یه ا بهه شههرها، گریواسهطه نتیجة نقش در را تولیدات ای  از

 .کندمی منتقل مناطق

افزودة حاصل از در همی  خصوص و در راستای حفظ ارزش

تولیدات زراعی در منطقهه و بهه دنزهال آن، تقویهت پیونهدهای 

 شود:هری، مجموعة راهکارهای ذیل پیشنهاد میش -روستا

 پیونهدهای تقویهت بهه منظهور محلّهی یبازارها گسترش .1

 .شهری -روستا
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 تولیهدات فهرآوری در جههت روستا در کارآفرینی تقویت .2

 منطقه روستایی هایگاهسکونت در زراعی

 صههادرات گسههترش جهههت الزم هایایجههاد زیرسههاخت .3

  منطقه زراعی تولیدات

 و خهرد کشهاورزان از متشکّل بازاریابی، هایتعاونی ایجاد .4

 بههازار بهها مسههتقیماً منطقههه، در کههه ایعمههده ولیدکننههدگانت

 .هستند ارتزاط در المللیبی 

 اروند، صنعتی -تجاری آزاد منطقة تسهیالت از گیریبهره.5

 تولیدات صدور جهت دزفول، شهرستان کیلومتری 300 در واقع

 و ززیسه صهنف راسهتا، همی  در. المللیبی  بازارهای به زراعی

 نهدةنمای بهه عنهوان( دزفهول شهر در واقع) طقهمن کارانصیفی

 نعتیصه -تجاری آزاد منطقة مساوالن با زنیرای ضم  زارعان،

 زارعهان بهه زراعهی تولیهدات صهدور پایانة تخصیص جهت اروند

 ایبازارههه بهها روسههتا مسههتقیم پیونههد زمینههة توانههدمی منطقههه،

 .آورد فراهم را المللیبی 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

The bond between urban and rural areas, the result 

of their mutual needs in a spatial system, is the 

basis of urban-rural continuity. One of such bonds 

is the transfer of agricultural goods from villages to 

urban market. The structure of production and the 

flow of agricultural products to urban market could 

be affected by factors such as access to natural 

resources, production capital and appropriate 

infrastructures, which altogether determine villagers 

benefit from the added value of this flow. Thus, the 

present research was performed with the goal of 

analyzing the structure of production and marketing 

of agricultural products in Dezful region. It aimed 

to understand whether or not this flow has 

established a bond and complementary relation 

between rural settlements and urban areas on a 

local and national level. 

2. THEORETICAL BACKGROUND 

In many of development theories, urban and rural 

areas are considered as two isolated entities. 

However, the balanced land development is 

fulfilled by urban-rural relationship. Accordingly, 

Douglas proposes regional network theory with 

emphasis on urban-rural relationships and refers to 

the necessity of a balanced spatial strategy and its 

substitution with a viewpoint isolating cities from 

villages. The investigation of the flow of 

agricultural products to urban market is also based 

on this viewpoint and with emphasis on urban-

rural relationship.  

3. METHODOLOGY 

The present research uses a descriptive method to 

analyze data derived from documentation and field 

study. The findings of the field study were 

obtained via interviews with relevant experts and 

individuals in crop production. These findings 

were also gained by a questionnaire about the 

attitudes of the subjects toward the research subject 

and variables, which was randomly distributed 

among the participants. The analysis of data was 

performed using SPSS software. Topsis model was 

used to prioritize the sample villages according to 

village – town capital flow. In order to increase the 

precision of investigating the flow in the 

mentioned region (Dezful central area), more than 

25% of the total villages in this section consisting 

of 10 villages were determined as macro sample, 

and 363 households in the sample villages were 

chosen as micro sample by using Cochran formula 

and random sampling method. 

The structure of production and flow of 

agricultural products in the region was investigated 

in the form of classified flows proposed by 

Douglas in his theory of regional networks 

including measures such as population flow, 

capital flow, product flow (transportation, 

marketing and their cost) and information flow.  

4. DISCUSSION 

The study of the structure of production and flow 

of crops in Dezfulshowed thata combination of 

different flows including the flow of people, 

capital, goods and information is producedat the 

heart of this structure and its flow. In order to 

supply the work force for agriculture, some have 

migrated from the city to the rural areas. However, 

the chi square (sig level) showed that there is a 

significant difference between the distance from 

city and local labor supply. The increase of 

distance leads to the overcoming of labor supply in 

rural areas. Capital flow is in two major forms: 1. 

receiving rent of farmlands by urban owners of the 

lands, 2. borrowing from urban investors to finance 

agricultural rural businesses. This causes the 

transfer of agricultural capital to cities. The 

correlation between the volume of agricultural 

production and the amount money borrowed from 

urban investors shows that the increase of 

production leads to their increase to provide 
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capital. Water supply for agricultural lands and 

units causes the transfer of a part of the rural 

capital to city. The correlation coefficient (0.763) 

between these two majors and the volume of 

production shows the increase of capital transfer 

and the rise of production rate. Transportation 

companies focusing on market crops in the city of 

Dezful, which is monopolized by urban 

businessmen (market brokers), has caused the flow 

of another part of rural capital to the city. A 

significant level of 0.001 calculated from the 

Pearson test shows the existence of a significant 

relationship with an aaverage correlation coefficient 

between the volume of production and the 

commission received by the urban brokers. 

Unfortunately, information flow to get aware of 

market condition is only the result of interaction 

between rural farmers, on the one hand, and urban 

brokers (or farmers), on the other. Topsis model 

showed that regarding urban-rural relationship, 

Jateh was ranked the highest, and Ghale Tough 

was placed on the lowest level from among the 

sample villages and according to the measures of 

rural-urban capital transfer. This shows that the 

transfer of a major part of rural capital to the city 

happened from the first village in the above ranking. 

5. CONCLUSION 

The findings showed that the factors influencing 

the structure of agricultural product flow shape the 

bond between the settlements of the rural areas like 

Dezful and other cities on regional and national 

levels by using more urban areas in this process. 

Accordingly, commercializing crop production and 

linking them with foreign markets is an appropriate 

way to expand agricultural economy with the 

simultaneous goal of rural and urban development. 

On the one hand, creating a network of economic 

and information relationships among individual 

farmers, and on the other hand, the establishment 

of such relationships between individual famers 

and the major producers who are directly in touch 

with exportation market (to be in touch with global 

markets) could be a proper means in this regard. 

These relationships could unfold in the shape of 

establishing sale and marketing cooperatives; they 

could strengthen the positive bonds between rural 

and urban areas and finally they could develop 

regional development with the goal of modifying 

state policies, facilitating exportation networks and 

establishing required infrastructures.   

Key words: Economic structure, urban-rural 

continuity, agricultural product flow, Dezful county. 
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