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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ساختار تولید و جریان محصوالت زراعی و تأثیر پیامدهای حاصل از آن بر روی پیوندهای روستا ˚ شههری در
میان روستاهای بخش مرکزی دزفول و نقاط شهری در سطح محلّی و ملّی است.
روش :در پژوهش حاضر بیش از  25درصد کل روستاهای بخش مرکزی مشتمل بهر  10روسهتا از ایهن بخهش و  50درصهد روسهتاهای سهززی و
صیفیکار در منطقه ،به عنوان نمونة کالن و تعداد  363خانوار با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به اصل پراکندگی یکنواخت در سراسر جامعه از
طریق شیوههای تصادفی و روش منظّم سیستماتیک ،در سطح روستاهای نمونة دهگانه ،به عنوان نمونة خرد تعیین شدند .تحلیل اطالعات حاصل ،با
کمک نرمافزار  spssو مدل تاپسیس انجام شده است.
یافتهها :نتایج نشان داده است که تولید و جریان محصوالت زراعی ،در درون خود ،مجموعهای از جریان افراد ،کاال ،سرمایه و اطالعهات را بهه وجهود
میآورد که روستاهای منطقه را در رتزههایی متفاوت از نظر حجم این جریانها بهخصوص حجم جریان سرمایه قرار داده است .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که این جریانات از یک سو ،موجب انتقال سرمایه از سوی ساکنان شهر دزفهول بهه سهوی نهواحی روسهتایی منطقهه جههت خریهد زمهین،
سرمایهگذاری در ایجاد زیرساختهای تولید محصوالت زراعی و غیره شده و از سوی دیگر ،در قالب پرداخت اجاره ،آببها و غیره از روستاها به شههر
دزفول و به سایر شهرها منتقل میشود .از سوی دیگر ،تمرکز و انحصار فروش محصوالت زراعی در سطح محلّی و ملّی در بازار دزفهول و سهایر نقهاط
شهری کشور ،بخشی از ارزشافزودة حاصل از این تولیدات را در نتیجة نقش واسطهگری شههرها و نیهز تهأمین بخشهی از سهرمایة کشهاورز توسه
واسطههای مستقر در بازار ،به این مناطق منتقل میکند.
محدودیتها /راهبردها :بدبینی و عدم امید کشاورزان به عنوان جامعهة آمهاری مهورد مطالعهه در خصهوص تهأثیر و نتیجههبخشبودن تحقیقهات
صورتگرفته در سطح دانشگاهها در بهزود شرای زندگی کشاورزان روستایی،
راهکارهای عملی :برقراری ارتزاط میان کشاورزان خرد روستایی با تولیدکنندگان انزوه (کشاورزی) سهاکن در شههرها (کشهاورزان شههری کهه در
روستاها به کشاورزی میپردازند) در جهت تجاریسازی و بهرهمندی کشاورزان روستایی از مزایای حاصل از صدور محصول به بازار جهانی ،میتوانهد
گامی در راستای توسعة نواحی روستایی در راستای توسعة منطقهای باشد.
اصالت و ارزش :در این مقاله ،راهکار عملی ارائهشده ،دقیقاً براساس راهکارهای ارائهشده در دیدگاه شزکة منطقهای ،به منظور توسعة منطقهای ارائهه
شده است.
کلیدواژهها :ساختار اقتصادی ،پیوندهای روستایی -شهری ،جریان محصوالت زراعی ،شهرستان دزفول.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1 .1بیان مسأله
رابطة متعامل و متقابل میان شههر و حهوزة نفهوذ روسهتایی
آن ،در نتیجة نیازهای متقابل و مکمّل این دو عرصة زیستی در
یک نظام فضایی ،اسهاس پایهداری و پیوسهتگیهای روسهتایی-
شهری است (ریکا ،1391 ،ص .)2 .در واقع ،پویایی یک سازمان
فضههایی ،متههأثّر از نقههش و کههارکرد سههکونتگاههای شهههری و
روستایی و نیز رواب  ،مناسهزات و پیونهدهای بهین آنهها اسهت
(سعیدی ،1382 ،ص .)80 .این پیوندها که شهامل عملکردهها و
جریانهای مکمّهل برخاسهته از حرکهت مهردم ،سهرمایه ،کهاال،
اشتغال ،اطالعات و تکنولوژی بهین نهواحی شههری و روسهتایی
است در مسیر توسعه ،نویددهندة گذار از رواب سنّتی سلطهجو
به سوی پیوندهای متقابل و مکمّل هستند (سیچیپینگ ،کهاگو،
کوان ژانگ ،اگوستین و تانس ،2015 ،1ص3 .؛ تاکولی،2004 ،2
ص2 .؛ اجهها  ،1391-92 ،ص )61 .کههه روسههتا و شهههر را در
چههارچوب تعههاملی پویهها و مکمّههل در کنههار هههم قههرار میدهنههد
(سعیدی ،عزیزپور ،حسینی حاصل ،خلیفهه و ریکها ،1391 ،ص.
 .)11در واقع ،میتوان گفت کهه تقویهت پیونهدهای روسهتایی-
شهری به عنوان سوپاپ اطمینانی در موقع نوسهانات اقتصهادی،
برای خانوارهای شهری و روسهتایی عمهل میکنهد (اوچنها ،ازه،
چپگنو ،کیمانی و اوتی ،2013 ،3ص .)277 .در همهین زمینهه و
از میههان جریانهههای پیونددهنههدة سههکونتگاههای شهههری و
روستایی ،برخی عوامل؛ از جمله انتقال محصهوالت کشهاورزی–
زراعی ،از نواحی روستایی به مراکز شهری برای مصرفکنندگان
محلّی و ارسهال بهه بازارههای منطقههای ،محلّهی و بینالمللهی،
میتوانند نقشی کلیدی در افزایش مقیاس این پیونهدها داشهته
باشند (تاکولی ،2003 ،ص3 .؛ رضهوانی ،1390 ،ص)109 .؛ امّها
پیش از ارسال محصوالت زراعی به بازار ،فرآیند و ساختار تولید
آنها به وسیلة دسترسی به منابع طزیعهی بهخصهوص زمهین و
آب ،سرمایة مهالی و اطهالع از قیمتهها و نوسهانات بهازار متهأثّر
میشود (محمودباه ،2003 ،4ص .)15 .از سوی دیگهر ،از جملهه
خدماتی که مناطق شهری برای نواحی روسهتایی اطهراف ارائهه
میدهند ،محصوالت و خدمات تخصّصهی و نیهز ارائهة تعهامالت
اقتصادی -اجتماعی بیشتر ،از طریق ایجاد پیوند به شهزکههای
زیرسههاختی اسههت کههه امکههان ارتزههاط نههواحی روسههتایی را بهها
سکونتگاههای مختلف ،در سطح منطقهای ،ملّهی و بینالمللهی
فراهم میکنهد و ارائهة خهدمات دولتهی و عمهومی جههت رفهع
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نیازهای محلّی آنها نیز مکمّل این زیرسهاختها اسهت (برگهه،
کاریازو ،جارا ،مورگو و سولوآگا ،2015 ،5ص )57 .که ارائهة ایهن
نههوع خههدمات ،در فرآینههد تولیههد محصههوالت زراعههی ،میتوانههد
مجموعهههای از جریانهههای کههاال ،سههرمایه و غیههره را میههان
سکونتگاههای شهری و روستایی به وجود آورد.
در ایههن زمینههه ،شهرسههتان دزفههول ،بهها مههوقعیتی دشههتی–
جلگهای و نیز برخورداری از موهزت جریهان رودخانهة «دز» در
سطح منطقه و تعادل آبوهوایی ،طیّ فصهول پهاییز و زمسهتان،
در سطح گستردهای به تولید محصوالت زراعی مختلف از جمله
سززی و صیفیجات میپردازد .فرآیند تولید محصهوالت زراعهی
در این منطقه ،متأثّر از مراحل مختلف کاشت ،داشت ،برداشهت
و انتقههال محصههول بههه بههازار مصههرف ،بهوجودآورنههدة رواب ه و
پیوندهایی میان روستاهای منطقه و نقطة شهری دزفهول و نیهز
سایر نقهاط شههری در سهطون منطقههای و ملّهی اسهت کهه در
صورت سازماندهی و سازمانیابی صهحیح ،میتوانهد زمینهسهاز
توسعة متوازن شهری و روستایی شود .در نتیجه ،پژوهش حاضر
در پی پاسخگویی به این سهااالت اسهت کهه در وهلهة نخسهت،
ساختار تولید و بازاریابی محصوالت زراعهی در منطقهه ،چگونهه
اسههت و در پههی آن ،چههه جریانهههایی از ایههن سههاختار حاصههل
میشود؟ همچنین ،آیا ایهن جریانهها رابطهه و پیونهدی مکمّهل
میان سکونتگاههای منطقه و نقاط شههری در سهطح محلّهی و
ملّی به وجود آوردهاند؟ در همین زمینه ،،فرضهیههای ارائهشهده
به این صورت است که ساختار تولید محصوالت زراعهی از یهک
سو ،موجب جریان سرمایه ،کاال ،مردم و اطالعهات ،میهان نقهاط
شهری و روستاهای منطقه میشود و از سوی دیگر ،این جریهان
ها عمدتاً با بهرهمندی بیشتر شههر دزفهول و نیهز سهایر نقهاط
شهری در سطح ملّی ادامه دارد.

 .2 .1پیشینۀ نظری تحقیق
تاکولی ( )2003بها اسهتناد بهه پژوهشههای انجامشهده در
نهواحی ویتنهام ،جنههوب هندوسهتان و افریقهها ،چنهین اسههتنزاط
میکند که کمی درآمد در بخهش کشهاورزی بهخصهوص بهرای
تولیدکنندگان خرد ،نقشی مهم در افهزایش پیونهدهای روسهتا-
شهههری دارد؛ بههه گونهههای کههه موجههب جههذب روسههتاییان بههه
فعالیتهای غیرکشاورزی میشهود .وی بهر تقویهت دموکراسهی
محلّی و تمرکززدایی در جهت ارتقای وجهوه مبزهت تعهامالت و
پیوندهای روستا -شهری و نیز کاهش اثرات منفی این پیونهدها
تأکید دارد .از سوی دیگر ،سعیدی و عزیز پهور ( )85-1384در
بررسی ناحیة لیتکهوه مازنهدران ،گسهترش تولیهد لزنیهات را در
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سال پنجم
میکنههد .سههی چیپینههگ ( )2015نیههز بهها توجّههه بههه گسههترش
ترغیب رویکرد توسعة یکپارچة روستایی ماثر میدانند .آنها با
روزافزون ارتزاطهات درونهی میهان نهواحی شههری و روسهتایی،
توجه به افزایش جمعیت شهری و گسترش نیاز به مهوادّ لزنهی،
دسههتیابی ب هه توسههعة پایههدار را بهها حرکتههی قههاطع بههه سههوی
پاسخگویی به این نیاز روزافزون را مسهتلزم افهزایش کهارایی در
دوریگزیدن از دوگانگی اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیهایی بهین
تمام جنزههای تولید کشاورزی میدانند .از نظهر آنهها ،برپهایی
مناطق شهری و روستایی و نیز درکی درست از زنجیرة توسهعة
زیرسههاختهای مناسههب بازاریههابی کههه بتوانههد تولیدکننههدگان
روستایی و شهری ،محتملتر میداند .وی با توجه بهه ایهن امهر،
روستایی را به بازارهای شهری پیوند دهد ،میتواند از یهک سهو
در جهت توسعه ،تأکید بر دیدگاهی دارد که شهر و روستا را نهه
موجههب افههزایش میههزان تولیههد شههیر گشههته و از سههوی دیگههر،
بهههه صهههورت جداگانهههه؛ بلکهههه بهههه شهههکل سهههکونتگاههایی
زمینهساز افزایش سطح درآمد و ارتقای سطح زندگی روستاییان
درهمادغامشده ،مینگهرد .آکهو یونلهو )2015( 9نیهز در بررسهی
شود .از نظر لینچ )2005( 6آنچه که لزوم توجه بهه پیونهدهای
پتانسیل پیوندهای روسهتا -شههری در جههت توسهعة پایهدار و
روستا -شهری را ایجاب میکند ،توجه به مسائلی نظیر نیهاز بهه
تجارت ،نادیدهانگاشهتن پیونهدهای روسهتا– شههری را موجهب
توجه به ابعاد فضایی توسعه ،اهمیت وجود یک دیدگاه درازمدّت
ایجاد فضایی غیررقابتی و توسعهای ناموزون دانسته و در مقابل،
مههرتز بهها تغییههرات در الگوهههای اقتصههادی و سههکونتگاهی،
تأکید بر این پیوندها را موجب کاهش قابل توجهه فقهر ،قلمهداد
شناخت چگونگی پیشرفت و پسرفت اقتصهادهای محلّهی و نیهز
میکند.
نیههاز بههه شههناخت ناهمههاهنگی سههاختارهای شهههر و روسههتا و
مجموع پژوهشهای صورتگرفته در نقهاط مختلهف جههان
تقسیمات بین آنها ،شامل کشاورزی در شههرها و فعالیتههای
نشان از وابستگیها و پیونهدهای روزافهزون روسهتا -شههری در
غیرکشاورزی در روستا است .در همین زمینه ،تالزوت)2011( 7
ابعاد مختلهف اقتصهادی -اجتمهاعی و در نتیجهه ،عهدم کهارایی
میگوید« ،توسعة متعادل سهرزمینی» از طریهق توانمندسهازی
تقسیمات سنّتی میان شهر و روسهتا در جههت توسهعه دارد .در
مردم در سطح محلّی ،ظرفیتسهازی و بهزهود شهرای محلّهی و
همین زمینهه ،پهژوهش حاضهر بها بررسهی دقیهق ابعهاد تولیهد
پیوند بین نهواحی شههری و روسهتایی بهه دسهت خواههد آمهد.
محصوالت زراعی در بخهش مرکهزی دزفهول (بها غلزهة اقتصهاد
همچنین ،اوچنا ( ،)2013در بررسی پیوندهای خانوادگی میهان
کشاورزی) سعی در تزیین پیوندهای حاصل از این تولید ،میهان
شههر و روسههتاهای منطقههة ایروبههی 8معتقههد اسههت کههه تقویههت
سهکونتگاههای روسهتایی و شهههری و نیهز روشنسهازی اثههرات
پیوندهای روستا -شهری به عنوان سهوپاپ اطمینهانی در موقهع
مبزت و یا منفی آن بر سکونتگاههای مذکور دارد.
نوسانات اقتصادی ،بهرای خانوارههای شههری و روسهتایی عمهل
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شاخصهای سنجش جریانها شامل جریان کارگران زراعی ،نحوة تأمین سرمایه ،آب
کشاورزی و نهادههای زراعی ،بازاریابی و حملونقل کاال

انتقال ارزشافزوده و شکلگیری تعامالت مکانی -فضایی و پیوستگیهای
شهری -روستایی
تزیین پیوندهای روستا -شهری از منظر تولید و جریان محصوالت زراعی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
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محلّی و ملّی فراهم آورده است (مرکهز آمهار ایهران1390 ،و سهازمان
جهاد کشاورزی دزفول( )1393 ،جداول  1و .)2

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
منطقة مورد مطالعه ،شامل ده روستا از روستاهای بخش مرکهزی
شهرسههتان دزفههول ،واقههع در شههمال اسههتان خوزسههتان اسههت .ایههن
شهرستان از چهار بخش بهه نامههای شههیون ،سردشهت ،مرکهزی و
چغامیش با جمعیتی بالغ بر 400هزار نفر تشهکیل شهده و بهه لحها
ویژگیهای طزیعی ،در ارتفاع  143متهر از سهطح دریها بها مهوقعیتی
کوهستانی -دشتی (جلگهای) قهرار گرفتهه اسهت .بخهش مرکهزی در
قسمت دشتی آن واقع شده که غلزهة اقتصهاد زراعهی از نهوع کشهت
سززی و صیفی در بیش از  20روستا از روستاهای این بخش ،زمینهة
اتّصال و پیوند روستاهای بخش مرکزی را با بهازار مصهرف در سهطون

جدول  -1روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :مرکز آمار ایران 1390 ،و خانة بهداشت روستاهای نمونه
نام روستا

میزان خانوار

922
عدالت
1244
سیاه منصور
1122
بن جعفر
936
منتظری
811
انجیرک
کل خانوار

نام روستا
سنجر
قلعه طو
بهروزی
پیروزی
جاته

میزان خانوار
755
487
113
152
280
6822

شکل  -2موقعیت بخش مرکزی و روستاهای نمونه
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

 .2 .2روش تحقیق
پژوهش حاضر ،با روشی توصیفی -تحلیلی انجام شده است.
در این روش ،تجزیهوتحلیل اطالعات براساس یافتههای حاصهل
از مدارک اسهنادی و مطالعهات میهدانی انجهام شهد .یافتهههای
میدانی از طریق مصاحزه با کارشناسهان ادارة جههاد کشهاورزی
شهرستان دزفول و نیز افراد مرتز با فرآیند تولیهد محصهوالت
زراعی و نیز طرّاحی پرسشنامه با نگرش بر موضوع و متغیّرهای
تحقیق و تکمیل آنها به شیوة تصادفی و با بهکارگیری نرمافزار

 spssو تحلیل آزمونهای مرتز انجام شد .در ادامه ،بها توجهه
به اهمیت سرمایة انتقالی از محلّ تولید ،بازاریابی و ارزشافزودة
حاصل از آن به سهوی شههر ،روسهتاهای نمونهه براسهاس مهدل
تاپسیس ،از نظر حجم جریان سرمایة منتقلشهده از روسهتا بهه
شهر ،طزقهبندی شدند.
در همین زمینه ،به منظور افزایش دقّت در بررسهی جریهان
محصوالت زراعی در بخش مرکزی دزفهول ،بهیش از  25درصهد
کلّ روستاهای بخش مرکزی مشتمل بر 10روستا از این بخهش
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و  50درصد روستاهای سززی و صیفیکار در منطقه ،به عنهوان
 .3مبانی نظری تحقیق
نمونة کالن و تعداد  363خانوار با استفاده از فرمول کوکران و با
نواحی شهری و روستایی به لحا جغرافیهایی ،مجموعههای
توجه به اصل پراکندگی یکنواخت در سراسر جامعهه از طریهق
بههمچسزیده را تشکیل میدهند (رخسهار زاده و پورفیکهویی و
شههیوههای تصههادفی و روش مههنظّم سیسههتماتیک ،در سههطح
قرشی میناآباد ،2014 ،10ص)1335 .؛ امّا در تئوریهای توسعه
روستاهای نمونة دهگانه ،به عنوان نمونة خرد تعیین شهدند .بهه
و نیز در میان سیاستگذاران ،شهر و روستا به صورت جداگانهه
منظور بررسی روایی پرسشنامه ،پس از کسب نظر کارشناسهان
در نظههر گرفتههه شههدهاند (اندرسههون ،2012 ،11ص137 .؛ اوچنهها و
و اساتید مربوط ،تعهداد  30پرسهشنامه تکمیهل شهد و پهس از
همکههاران ،2013 ،ص .)21 .ایههن تمههایز قائلشههدن بههین «بخههش
انجام اصالحات ،پرسشنامة نهایی تدوین شهد .سهنجش پایهایی
روسههتایی /کشههاورزی» و«بخههش شهههری /صههنعتی» ،موجههب
پرسشنامه نیز با استفاده از روش «آلفای کرونزاخ» انجهام شهد.
نادیدهگرفتن اهمیت پیوندهای حاصل از جریان کهاال ،سهرمایه،
برای اندازهگیری پایایی ،غالزاً از شاخصی به نام «ضریب پایایی»
مردم و اطالعات بین نواحی شهری و روستایی است (آکویونلهو،
استفاده مهیکنیم .دامنهة ضهریب پایهایی از صهفر تها  +1اسهت.
 ،2015ص20 .؛ آلمو زودو و مالهک ،2010 ،12ص ،)3 .ایهن در
ضریب پایایی صفر ،معرّف عهدم پایهایی و ضهریب پایهایی یهک،
حههالی اسههت کههه «توسههعة متعههادل سههرزمینی» از طریههق
معرّف پایایی کامل اسهت .در پهژوهش حاضهر ،محاسهزة آلفهای
ظرفیتسازی و توانمندسازی مهردم در سهطح محلّهی و پیونهد
کرونزاخ از طریق نرمافزار  spssنتایج ذیل را نشان داده است.
بین نواحی شهری و روستایی به دست خواههد آمهد (تهالزوت و
جدول  -2تعداد پرسشنامهها جهت محاسبه
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

درصد
100/0
0/0
100/0

تعداد پرسشنامه
30
0
30

ارزش
Excludeda
مجموع

موارد

جدول  -3ضریب آلفای کرونباخ
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
تعداد سااالت
30

برآوردهای نسزی
ضریب آلفای کرونزاخ
0/775

همانطور که نتایج نشان میدههد ،ضهریب آلفهای کرونزهاخ
« ».775به دست آمده که ضریزی قابل قزول برای تأیید پایهایی
پرسشنامة طراحیشده است.

 .3 .2شاخصها و متغیّرهای تحقیق
ساختار تولید و جریهان محصهوالت زراعهی در منطقهه در قالهب
جریانهای طزقهبندیشده توس داگالس در نظریة شزکة منطقهای
و با تأکید بر پیوندهای روستا -شهری مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -4شاخصهای پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
انواع جریان
جریان جمعیت

شاخص
جریان کارگران کشاورزی

جریان سرمایه

نحوة تأمین سرمایة تولید زراعی ،تأمین نهادههای
کشاورزی ،تأمین آّب کشاورزی ،اجارهکاری

جریان کاال
جریان
اطالعات

حملونقل -بازاریابی
نحوة اطالع زارعان از قیمت محصول در بازار

کورتنی ،2011 ،13ص )1 .و بیتوجهی به این عوامهل ،میتوانهد
موجب ایجاد تفاوت درآمدزایی ،میان نواحی شهری و روسهتایی
شههود (شههااووی وجینرونههگ ،2014 ،14ص .)5 .از آنجههایی کههه
بسیاری از تئوریهای توسعه ،بدون توجه به وجود تعامل میهان
سکونتگاههای شههری و روسهتایی ،صهرفاً بهر روی شههر و یها
روستا ،متمرکز میشهوند (یانهگ و ام.وو ،2015 ،15ص )1 .و بها
توجه به وابستگی درونی بهین فضهاها و عملکردههای شههری و
روستایی ،حرکت از تمرکز بهر روی جهدایی شههر و روسهتا ،بهه
سوی همنگری در توسعة فضایی آنها شایستهتر است .این امهر
به معنای توجه به دیدگاهی است کهه شههر و روسهتا را نهه بهه
صورت جداگانه؛ بلکه به شکل سکونتگاههایی در همادغامشده،
بنگرد (سیچیپینگ و همکاران ،2015 ،صص .)2-6 .این رویکرد
باید بتواند بر مشکالت حاصل از تقسیمات سنّتی شهر و روسهتا
در برنامهریزیها غلزه کنهد (آکویونلهو ،2013 ،صهص .)7-8 .در
واقع ،با توجه به تغییرات زیاد در زمینهة وابسهتگی اقتصهادی و
اجتماعی میان سکونتگاهها با مقیاسههای مختلهف ،توجهه بهه
نگرشهای سازمانی و شزکهای در برنامهریزیها ،رو بهه افهزایش
است (دکس ،2014 ،16ص .)59 .در همین زمینه ،در اواخر دهة
 ،19990کار خالقانة داگالس بر روی شهزکههای منطقههای ،بها
تأکید بر پیونهدهای روسهتا– شههری ،بهه ضهرورت وجهود یهک
استراتژی رشهد متعهادل فضهایی و جهایگزینی دیهدگاه عمهدتاً
ماشینی روستایی و شهری با یهک دیهدگاه متفهاوتتر تعهامالت
روستایی– شهری اشاره کهرد (اندرسهون ،2012 ،صهص-138 .
 .)137در واقههع ،داگههالس دیههدگاه مههذکور را در جهههت فهههم
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چگونگی جریانها و پیوندهای روستایی– شهری ناشی از آنهها
و با درنظرگرفتن این مسأله کهه سهرمایهگذاریهای مناسهب در
کشاورزی میتواند بهه سهطون بهاالتری از درآمهد سهرانه در آن
بخش منتهی شده و عالوه بهر آن ،رونهق روسهتایی کهه منزعهی
قوی از رشد شهری در نواحی کشاورزی است ،ارائه داد (آلهن،17
 ،2003ص )143 .و (داگهههالس ،1999 ،18ص .)43 .روشهههنتر
آنکههه ،اسههتراتژی شههزکة منطقهههای بهها تأکیههد بههر پیونههدهای
روستایی– شهری و وابستگی و همبستگی متقابل میهان آنهها،
سعی در غلزه بر تقسیمات سنّتی میان شهر و روستا و نیز طرن
سیاسههتگذاریهای واحههدی در تئوریههها و برنامهههریزیهای
توسعه دارد (داگالس ،1998 ،ص 1 .به نقل از عزیزپهور،1386 ،
 .)57در همین زمینهه ،داگهالس ذکهر میکنهد کهه شههرها در
نواحی روستایی بهه عنهوان مراکهز بهازاری سهطون بهاالتر بهرای
کاالهای روستایی و کشهاورزی ،بهه منظهور فهروش و پخهش در
سطح منطقهای و فرامنطقهای عمل میکنند (داگهالس،1998 ،
ص )10 .و عواملی نظیر زنجیرة طوالنی و غیرمتناوب تهدارکات،
سیاستگذاریهای ناکافی ،زیرساختهای محدود جهت ذخیره،
انتقال و بازاریابی تولیهدات کشهاورزی و نیهز جریهان ضهعیف و
ناکافی اطالعات و دسترسی غیرمستقیم کشاورزان روستایی بهه
بازار ،موجب عهدم بهرهمنهدی آنهها از ارزشافهزودة حاصهل از
جریان تولید محصوالت زراعی به بازارهای شههری شهده اسهت
(مگاسا و کی سهانگیری و جسهوک ،2014 ،19ص .)38 .در پهی
همین مسهأله ،پیونهدهای کشهاورزی -صهنعتی میتوانهد نقهش
مهمّی در بهزود معیشت روستاییان و بهزود پیونهدهای روسهتا-
شهری ایفا کند (واتا ،2012 ،20ص.)51 .

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4سطح زیرکشت سبزی و صیفی در منطقه
موقعیت جلگهای ،وجود خاکهای آبرفتی و جریان رودخانة
«دز» ،دزفول بزرگ را در زمرة مستعدترین نواحی کشاورزی در
ایران و خوزستان قرار داده است .محصوالت کشتشده در ایهن
منطقه ،شامل گندم و ذرت ،سززی و صیفی ،شزدر ،چغندر قند،
یونجه ،بامیه ،انواع حزوبات و نیز برخهی کشهتهای گلخانههای
همچون گلهای زینتی و نیز توت فرنگهی اسهت .از ایهن میهان،
محصوالت گندم و ذرت و پس از آن ،سززی و صیفی ،بهاالترین
سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند .نکتهة قابهل توجهه
آنکه در طول چهار سال گذشته ،این موازنهه همچنهان برقهرار
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بوده با این تفاوت که سطح زیر کشت سززی و صیفی به شهکل
نسزتاً قابل توجهی افزایش یافته است (جدول .)5
جدول  -5سطح زیر کشت محصوالت زمستانه در سطح دزفول
مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی1393 ،
سال
1389
1390
1391
1392

گندم و

سبزی و

سایر

تمام

ذرت

صیفی

محصوالت

محصوالت

41435/7
39425/87
41951/48
40698/98

11288/15
10789/98
12677/93
15818/99

4014/87
7116/85
3611
2325/01

56738/72
57332/70
58240/41
58842/98

 .2 .4بررسی ساختار تولید و جریان محصوالت زراعی در منطقه
به منظور تشریح ساختار تولید و جریان محصوالت زراعی و
پیامههدهای اقتصههادی آن در پیونههدهای روسههتایی– شهههری،
جریانههات موجهود در بطههن ایههن سههاختار طزههق نظههر داگههالس
طزقهبندی شد .این جریانهات شهامل جریهان جمعیهت ،کاالهها
(تولیدات کشاورزی /بازاریابی) ،سرمایه و اطالعات است.
 .1 .2 .4جریان جمعیت

جریان جمعیت در قالب جریهان محصهوالت زراعهی شهامل
حرکت نیروی کارگر کشاورزی از مناطق شهری و روسهتایی بهه
سوی « قلمرو زراعی» روستا است .در منطقة مورد مطالعه و در
مورد هر روستا نیز ،دامنة مکانی -فضایی تأمین کارگران موقّهت
و گاه ثابت زراعی ،بهه محهدودة « قلمهرو زراعهی» روسهتا خهتم
نشده و نه تنهها روسهتاهای نزدیهک و گهاه دور را در بهر گرفتهه
است؛ بلکه دامنة آن به نواحی داخلی و «حوزة حاشیة شههری»
نیز کشیده میشود؛ به گونهای که در برخهی روسهتاهای بسهیار
نزدیک به شهر؛ نظیهر روسهتاهای سهنجر ،قلعهة طهو و جاتهه،
تأمین کارگران موقّت از «دامنة محلّی» فراتر رفته و در محدودة
ناحیهای به برخی روستاهای نزدیک و حتّی محهدودة داخلهی و
نیز حوزة حاشیهای این شهر کشیده شده است .بررسیها نشان
داده که این مسأله ،در مورد سایر روستاهای منطقه نیهز صهاد
است .در همین زمینه ،آمارة خی دو نشان میدهد ،میان فاصهلة
روستا از شهر و محلّ تأمین کارگر ،اختالف و رابطهة معنهاداری
وجود دارد؛ به این صورت که با افزایش فاصهلة روسهتا از شههر،
غلزة محلّ تأمین کارگران با نواحی روستایی است (جدول .)6
جدول  -6آمارۀ خی دو از محل تأمین کارگر
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94،
سطح معناداری
0/001

درجه آزادی
5

ارزش
21/637
363

آمارة خی دو
فراوانی سنجیده
شده
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تولید را با پیونهدهای روسهتا -شههری آشهکار میسهازد ،خریهد
امّا این اختالف ،بهوجودآورنهدة رابطههای مسهتقیم و خطّهی
زمینهای کشاورزی روستاها توس سهاکنان شههری و جریهان
نیست؛ زیرا به طور مبال ،در فواصل  2کیلهومتر از شههر ،غلزهة
جمعیت و سرمایهای است که احتمهاالً از محهلّ پرداخهت وجهه
محلّ تأمین کارگر نسزت به دیگهر فواصهل ،بها شههر بهوده و در
اجاره توس کشاورز روستایی به مالک ساکن در شههر ،صهورت
فاصلة  13کیلومتری ،این میزان به صفر میرسد؛ امّها در فاصهلة
میگیرد .در منطقهة مهورد مطالعهه ،بخهش عمهدهای از اراضهی
 17کیلومتر باز هم به میزان قابل توجّهی نسزت بهه فاصهلة 13
کشاورزی ،تحت تملّک ساکنان نهواحی شههری دزفهول بهزرگ،
کیلومتر ،تأمین کهارگر از شههر صهورت میگیهرد .در واقهع ،در
شوش و اندیمشک هستند که در این میان ،سهم مالکان سهاکن
فاصلة  17کیلومتری روستا از شهر ،بیش از فواصل  12 ،7و 13
در دزفول بیش از دیگر نقهاط اسهت (جهدول  .)7دریافهت حهقّ
کیلومتر ،کارگران از منطقة شهری تأمین میشوند؛ امّا بهه طهور
اجاره از سوی مالکان شهری ،یکی از روشنترین اشکال جریهان
کلّی ،در تمامی فواصل ،غلزهة محهلّ تهأمین کهارگر ،بها منهاطق
سرمایه میان سکونتگاههای شهری و روستایی است .بهه دلیهل
روستایی است (شکل .)3
این سکونت ،به طور میهانگین ،جریهان سهرمایهای بهیش از 18
میلیون تومان از محلّ اجارهبها به شهر دزفول ،انهدکی بهیش از
 14میلیون به شهر شوش 10 ،میلیون به اندیمشک و  9میلیون
به مالکان سایر روستاهای شهرستان دزفول ارسهال میشهود .در
مجموع ،بیش از  5میلیارد تومان از محلّ اجهارة زمهین توسه
حجم نمونه به نقاط شهری سرازیر میشود .شایان ذکر است که
ایجاد این جریان در قزال جریان اولیة سرمایه است که از سوی
ساکنان نهواحی شههری در قالهب مالهک ،جههت خریهد اراضهی
کشاورزی به نهواحی روسهتایی منتقهل و ایجهاد شهد .در واقهع،
سرمایهگذاری مالکان شهری در نواحی روسهتایی جههت خریهد
شکل  -3محل تأمین کارگران برحسب نقاط شهری و روستایی
زمینهههای کشههاورزی و در اصههطالن «خوابانههدن سههرمایه» در
مأخذ:یافتههای پژوهش1393-94 ،
نههواحی روسههتایی ،بهوجودآورنههدة جریههان سههرمایهای از سههوی
یافتهههها نشههان میدهنههد کههه ایههن مسههأله تهها حههدودی
مناطق شهری به نواحی روسهتایی و بازگشهت سهرمایه بهه ایهن
نشأتگرفته از قانون عرضه و تقاضا در بازار کهارگری اسهت؛ بهه
مناطق از سوی روستاها شده است.
سخن روشنتر ،برحسب فراوانی و یا کمزهود کهارگر در منهاطق
مختلف ،محلّ تأمین کارگران متفاوت خواهد بود .این امر تا بهه
آنجا پیش مهیرود کهه میهزان فاصهلة مزرعهه از محهلّ وجهود
کارگران ،اهمیت خود را از دسهت داده و از سهوی دیگهر ،عهدم
تفاوت در میزان دستمزد کارگران در فواصهل مختلهف ،عهاملی
دیگر در کاهش اهمیت فاصله در تأمین کارگر است؛ به گونههای
که دستمزد کارگر ،ارتزاطی با فاصلة محهلّ سهکونت کهارگر از
مزرعه نداشته و کارگران در فواصل مختلف ،دستمزد یکسهانی
دریافت میکنند.
 .2 .2 .4جریان سرمایه

این جریان در درون جریان محصوالت زراعی به چند شهکل
صورت میپذیرد.
الف) اجارهکاری و حضور مالکان در شهر
اجارهکاری یکی از شیوههای کهن و معمول جهت کشهت و
پرورش گیاهان در کشور ما بهوده و آنچهه ارتزهاط ایهن شهیوة

جدول  -7محلّ سکونت مالکان زمینهای اجارهای
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،
مّحل سکونت
مالک

دزفول

شوش

اندیمشک

سایر روستاهای
دزفول

فراوانی
درصد

286
78/6

16
4/4

3
0/8

7
1/9

ب) نحوة تأمین سرمایة جهت زراعت
شیوة تأمین سرمایه از جمله پارامترههای مههم در سهاختار
جریان محصوالت زراعی است که میتوانهد گوشههای از عوامهل
ماثّر بر ایجاد پیوندهای روستایی شهری از این منظهر را نشهان
دهد؛ زیرا منابع مختلفی که زارعان منطقه جهت تأمین بخشهی
از سرمایه ،مورد توجه و استفاده قرار میدهند ،میتواند موجهب
جریان سرمایه میان مناطق شهری و روستایی شود؛ به گونههای
که این افراد عالوه بر سرمایة شخصی که نخسهتین و مهمتهرین
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منزع تهأمین سهرمایه بهرای آنهها اسهت ،گزینهههایی همچهون
اسهههتقراز از اقهههوام و آشهههنایان ،وام بهههانکی و اسهههتقراز از
میدانداران شهری را جهت تکمیل سرمایه طی مراحل مختلف
تولیههد ،در اختیههار دارنههد .اسههتقراز از میههدانداران مسههتقر در
میدان میوه و ترهبار که در واقع واسطة فروش محصول زارع بهه
سایر خریداران خرد و کالن هستند ،صرفاً مختصّ زارعانی است
که فروش محصول را به شیوة ارسال به میدان میهوه و تهره بهار
انجام میدهند؛ به گونهای که پس از سرمایة شخصی که اولویت
نخست تأمین سرمایه برای تمامی زارعهان منطقهه اسهت ،تنهها
 26.1درصد از این جامعه در وهلة دوّم 62.6 ،درصهد در درجهة
سهوّم و  1.4درصههد در درجههة چهههارم ،میههدانداران را در ذیههل
گزینههای تهأمین سهرمایه قهرار میدهنهد .در ایهن میهان9.9 ،
درصد نیز از میدانداران استقراز نمیکنند؛ امّا با ایهن وجهود،
میانگین استقراز از میدانداران جهت تأمین سرمایه در میهان
حجم نمونه به بهیش از 10میلیهون تومهان از محهلّ اسهتقراز
زارعان روستایی از میدانداران شهری ،در قالب جریان سهرمایه
از نواحی روستایی به مناطق شهری منتقهل میشهود .از سهوی
دیگر ،یافتهها نشان میدهد که حداکبر  13.13و حهداقل 0.65
درصد از سرمایة الزم جههت تهأمین کهلّ هزینهههای تولیهد ،از
محلّ استقراز از میدانداران تکمیل میشود (جدول .)8
جدول  -8میزان و درصد تأمین هزینه از محلّ قرض از

از رابطهای مبزت و الزته متوس میان ایهن دو متغیّهر دارد؛ بهه
گونهای که با افزایش تولیهد ،میهزان قهرز از میهدانداران نیهز
جهت تهأمین و تکمیهل سهرمایه بهه میزانهی متوسه  ،افهزایش
مییابد (جدول .)9
جدول  -9همبستگی میان حجم تولید و میزان قرض از
میدانداران
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،
میزان قرز

حجم تولید

**0/501

1

نام روستا
شهرک عدالت
سیاه منصور
بن جعفر
منتظری
سنجر
قلعه طو
بهروزی
پیروزی
جاته
انجیرک
مجموع

میانگین قرز
9936170/21
11078125
13066666/67
9500000
9256410/2
9529411/7
8714280/7
6000000
11533333/3
8979591/8
10311294/7

فراوانی
47
64
60
56
39
17
7
9
15
49
363

در همین زمینه ،یافتهها نشان داد که میان حجهم تولیهد و
میزان قرز از میداندار ،رابطة معناداری وجهود دارد .در واقهع،
سطح معنهاداری بهدسهتآمده از آزمهون همبسهتگی پیرسهون،
نشانگر وجود رابطة معنادار میان حجم تولید و میزان قهرز از
میدانداران است و مقدار ضریب همبستگی ( )0.501نیز نشهان

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

0/001
363

363

فراوانی

1

**0/501

همبستگی پیرسون

0/000

سطح معناداری

363

فراوانی

363

حجم
تولید
میزان
قرز
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همچنین ،آزمون آنهووا نشهان داد کهه میهان روسهتاهای
مختلف به لحا حجم استقراز از میهدانداران ،تفهاوتی دیهده
نمیشود .در این آزمون ،به دلیل آنکه سطح معناداری بیشتهر
از  0.05به دست آمد و از سوی دیگهر ،در روسهتاهای مختلهف،
میههانگین اسههتقراز از میههدانداران ،میههزان یکسههانی را نشههان
میدهد ،د ر نتیجه تفاوت معناداری بین روستاها از نظر قرز از
میداندار وجود ندارد (جداول  10و .)11
جدول  -10تحلیل واریانس یکطرفه و سطح معناداری قرض از
میداندار در روستاهای منطقه
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،

میداندار در میان حجم نمونه
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،

شمارۀ  / 2پیاپی 14

سطح معناداری
140.

ترکیب

بین گروهها

میزان قرز*نام روستا

جدول  -11میانگین قرض از میدانداران در روستاهای مختلف
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،
گویه
کلّ هزینة تولید
میزان قرز از میداندار
درصد تأمین هزینه از محل قرز

حداکبر
289243112
38000000
13.13

حداقل
303705268
2000000
065.

باید یادآور شد که تأمین سرمایه از طریهق وام بهانکی بهرای
اکبر زارعان ،در اولویتهای پایانی قرار دارد .این امهر بهه دلیهل
تحمیل شرای متعدد؛ همچون ضرورت وجود ضامن معتزر ،نیاز
به سپردة کافی و غیره است که به دلیل عدم توانایی بسیاری از
زارعههان در تههأمین ایههن بنههدها ،علههیرغم بهههرة پههایین وامهههای
کشاورزی ،این افراد موفق به کسب آن نمیشوند؛ به گونهای که
تنها برای  2.2درصد از حجم نمونه این منزع در اولویهت دوّم و
برای  1.9درصد در اولویت سوّم قرار داشته باشد و  81.6درصد
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سال پنجم
احتساب این آببها ،قیمت ذاتی آب حساب نشهده؛ بلکهه صهرفاً
نیههز هیچگونههه استقراضههی جهههت تههأمین سههرمایههای تولیههد
هزینة تولید آب محاسزه شده که این امر مناسهزت چنهدانی بها
کشاورزی از بانکها نداشتهاند.
ارزش واقعی آب در سرزمین خشک ایران ندارد.
ج) نحوة تأمین آب کشاورزی
د) تأمین نهادهها (بذر ،نشا ،کود ،سم)
پرداخت آببها نیز از دیگر عوامهل انتقهال سهرمایة کشهاورز
سههکونتگاههای شهههری تهها حههدود زیههادی محههلّ تههأمین
روستایی به نواحی شههری اسهت؛ چهرا کهه فرآینهد تهأمین آب
نهادههای مختلف کشهاورزی جههت زمینههای زراعهی حاشهیة
کشاورزی ،فرآیندی کامالً وابسته بهه ادارات شههری اسهت کهه
شهری و نیز محدودة زراعی روستاها هستند .تهیة این نهادههها،
هزینههای احداث و انتقال آن به مزرعه نیز توس بخش دولتی
راهی دیگر در انتقال بخشی ازسرمایة کشاورز روستایی به مراکز
و گاهی بخش خصوصی پرداخت میشود؛ به گونهای که شهزکة
شهری اسهت .بهه طهور متوسه  ،بهیش از  4میلیهون تومهان از
آبیاری پیش از این تحت نظارت سازمان آب و بر خوزسهتان و
هزینههای تولید یک هکتار سززی وصیفی ،معادل  24.9درصهد
در حههال حاضههر بهها مههدیریتی نیمهههدولتی ،زیههر نظههر شههرکت
از کلّ هزینههای تولید و  58.3درصد از هزینههای پرداختی ،به
بهرهبرداری از شزکههای آبیهاری شهمال خوزسهتان و در قالهب
شکل جریان سرمایة نقدی راهی شهر دزفول ،اصهفهان و سهایر
قراردادهای منعقدشده با سازمان آبوبر خوزستان در زمینههة
مراکز شهری میشود .مسلماً با افزایش حجم تولیهد و بهاالرفتن
استحصال ،انتقال ،توزیع و تحویهل حجمهی آب خهام بهه کلیهة
واحد سطح ،میزان و درصد هزینهههای پرداختهی جههت تولیهد
مشترکان کهه شهامل بهیش از  18ههزار باغهدار و زارع و چههار
سززی و صیفی نیز افزایش مییابد .این مسأله در آزمون آمهاری
شرکت بهزرگ کشهت و صهنعت منطقهه اسهت ،خدماترسهانی
پیرسون نیز بهخوبی نشان داده شده است؛ به گونهای که سهطح
میکند .در نتیجهه ،در قزهال سهرمایهگذاری اولیهة شهرکتهای
معناداری « ».000درصد ،وجود رابطة میان متغیّر حجم تولید و
شهربنیان در نواحی روستایی ،جهت آبرسانی به اراضی زراعی،
هزینة پرداختی نهاده را نشان داده و مقهدار ضهریب همبسهتگی
بخشی از سرمایة کشاورزان روستایی جههت تهأمین آب کهه بهه
 0.763نیز باالرفتن میزان هزینه را در راسهتای افهزایش حجهم
طور میانگین معادل  430هزار تومهان آببهها بهرای ههر هکتهار
تولید در سطحی نسزتاً قوی نشان میدهد (جدول .)13
زمین کشهاورزی اسهت ،بهه ایهن ادارات و سهازمانهای شههری
جدول  -13همبستگی میان حجم تولید و میزان هزینۀ
منتقل میشود .روشن است که با افزایش حجهم تولیهد ،میهزان
پرداختی نهادهها
آببهای پرداختی نیز افزایش مییابد .بررسهی همبسهتگی بهین
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،
این دو متغیّر نیز با توجه به سطح معنهاداری بهدسهتآمده کهه
حجم تولید
هزینه نهاده
کمتر از  0.05است ،گواه این مطلب است .از سوی دیگر ،مقهدار
همبستگی پیرسون
1
**0/763
حجم
ضریب همبستگی بهدستآمده نیز وجود رابطهای مبزت و نسزتاً
سطح معناداری
0/001
تولید
قوی را در این زمینه نشان میدهد ( جدول .)12
فراوانی
363
363
جدول  -12همبستگی میان حجم تولید و آببها
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،
هزینة آب
**0/763
0/001
363
1
363

حجم تولید
1
363
**0/763
0/000
363

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
فراوانی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
فراوانی

1
363

**0/763
0/000
363

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
فراوانی

هزینة
نهاده

حجم
تولید

از خالل هزینههای پرداختی توس کشاورزان منطقه نیز در
مجموع ،سرمایهای نقدی بیش از  27میلیارد تومهان بهه سهوی
شهر دزفول و اصفهان جریان مییابد.

هزینه
آب

 .3 .2 .4جریان کاال

در همین زمینه از سوی زارعان منطقه ،حجمهی بهیش از 2
میلیارد تومهان از محهلّ آببههای پرداختهی بهه ادارات شههری
منتقل شد .شایان ذکر است که با توجه به شرای اقلیمی ایران
و مشکالت ناشی از آن در جهت تأمین آب از منابع مختلف ،در

 .1 .3 .2 .4حملونقل و هزینههای آن

برحسههب حجههم تولیههد ،میههزان برداشههت و تقاضههای بههازار،
کشاورزان منطقه جهت ارسال محصوالت خهویش بهه بازارههای
مصرف ،وسایل نقلیة مختلف ،با ظرفیتهای حجمی متفهاوت را
به کار میگیرند .هزینة خودروهای بهکارگرفتهشده جهت ارسال
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محصول به بازارهای محلّی و منطقهای متفهاوت اسهت .یافتههها
نشان داد که در سطح محلیّ ،تملّک زارع نسزت به این وسهایل
از جمله عوامل تعیینکننده در هزینههای انتقهال محصهول بهه
بازار خواهد بود؛ امّا فراتر از این 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
کمزود وسیلة نقلیهه (بهه عنهوان کهاالی عرضهشهده) و وفهور و
کمزود محصول جهت ارسال بهه بهازار ( تقاضها) مشهخصکنندة
هزینههای ارسال محصول به بازار محلّی و منطقههای اسهت .بها
افزایش بعد مسافت ،هزینة ارسال نیز افزایش یافته که عالوه بهر
این ،نوع وسیلة نقلیه و گنجایش آن ،در میهزان هزینهة ارسهالی
ماثّر است .نکتة قابل توجه آنکه سهوّمین عامهل تأثیرگهذار بهر
هزینهها (یعنی قانون عرضه و تقاضا) ،گاه ناقض دو عامهل قزلهی
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میشود؛ به گونهای که کمزود محصول ارسهالی و وفهور وسهیلة
نقلیه میتواند موجب شکست قیمتها شهده و بهرعکس ،حجهم
باالی محصول جههت ارسهال و کمزهود وسهیلة نقلیهه ،افهزایش
غیرمعمول هزینهها را به دنزال داشته باشد .در ارسال محصهول
به بازار ملّی نیز همین عوامل بر روی هزینة حملونقل ماثّرانهد،
با ایهن تفهاوت کهه در اینجها شهرکتهای حملونقهل شههری،
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
مدّتزمانی کوتاه به دنزال دارد؛ به عنوان مبال ،هزینة ارسال بها
یک نوع وسیلة نقلیه و به یک مقصد ،طی یک هفتهه بهه دلیهل
حجم پایین عرضه (کمزود وسیلة نقلیه) و وفور تقاضها ( میهزان
زیاد محصول جهت ارسال بهه بهازار ملّهی) دچهار نوسهان قابهل
توجّهی میشود (شکل .)4

شکل  -4هزینۀ ارسال سبزی و صیفی طی یک هفته به بازار تهران
مأخذ :یافتههای پژوهش1393-94 ،

بدون شک ،نوع وسیلة نقلیه و بعد مسافت ،نه تنها بر هزینة
انتقال به بازار ماثّر بوده؛ بلکه نشان از میزان تقاضای بهازار نیهز
دارد؛ به گونهای که استفاده از وسایل نقلیة سنگین با گنجهایش
بارگیری حهداقل  4.5تهن در منطقهه ،نشهانگر حجهم جریهان
منتقلشده به بازار ملّهی و نیهز ارزشافهزودة حاصهل از تولیهد و
فروش محصوالت زراعی خواههد بهود؛ عهالوه بهر آن ،بهه دلیهل
انحصار ارسال محصوالت کشاورزی منطقه در دست شرکتهای
حملونقههل شهههری ،حجههم سههرمایهای قابههل توجههه از نههواحی
روستایی به شهر دزفول جهت ارسهال محصهول بهه بهازار ملّهی،
منتقل میشود.

 .2 .3 .2 .4بازاریابی
محصوالت زراعی منطقة مورد مطالعه به چند شیوة متفاوت
روانة بازار مصرف میشوند .این شیوهها شامل:
 -1فروش و ارسال به میدان میهوه و ترهبهار کهه شهامل دو
گونه :الف) فروش و ارسال به میدان ترهبار سهایر شههرها -بهازار
ملّی ب) فروش و ارسال به میدان ترهبهار دزفهول بهزرگ -بهازار
محلّی
 -2سلفخری یا در اصطالن محلّیفروش به شیوة سَرِپا22
 -3فروش مستقیم به واسطههای سایر شهرها
 -4فههروش مسههتقیم توسهه کشههاورز بههه خریههداران خههرد
میباشند.
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استقراز از میداندار در فرآیند تولید ،میتواند موجب کهاهش
از میان شیوههای یادشده ،زارعان حجم نمونه ،به دو شهیوة
قابل توجه و یا حتی عدم ایجهاد ارزشافهزودة حاصهل از تولیهد
فروش و ارسال به میدان میوه و ترهبار و فروش مستقیم توسه
محصههوالت زراعههی شههود .در همههین زمینههه ،سههطح معنههاداری
کشاورز به خریداران خرد ،اقدام به عرضهة محصهوالت بهه بهازار
« ».001محاسزهشده از آزمون آماری پیرسون وجهود رابطههای
مصرف میکنند .در روش نخست که شیوة فروش  92.8درصهد
معنادار با ضریب همبستگی متوس را میهان متغیّرههای حجهم
از جامعة آماری را تشکیل میدهد ،واسطههای مستقر در میدان
تولید و میزان حقّالعمل تأیید میکند؛ به عزارت دیگر ،ایهن دو
ترهبار دزفول بزرگ و یا سایر شهرها که به عنهوان «میهداندار»
متغیّر ،رابطهای مستقیم با یکدیگر داشته که در نتیجة افزایش
شناخته میشوند ،واسطة فروش محصول کشاورز بهه خریهداران
تولید ،میهزان حقّالعمهل پرداختشهدة بهواسهطه نیهز افهزایش
مختلف میشوند .در این فرآیند ،سهمی معادل پنج تا ده درصد
مییابد (جدول  .)14این مسأله راههی دیگهر در افهزایش حجهم
از درآمههد ناخههالص حاصههل از فههروش محصههول بههه عنههوان
جریهههان سهههرمایه از نهههواحی روسهههتایی بهههه نقهههاط شههههری
«حقالعمل» به میداندار (واسطه) تعلّق میگیهرد .ایهن مسهأله
است.
موجب کاهش درآمد خالص زارعان شده کهه گهاهی در صهورت
جدول  -14همبستگی میان حجم تولید و حقّالعمل

مأخذ :یافتههای پژوهش1394،
میزان حق

حجم تولید

العمل
**0/675

1

0/001

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

حجم
تولید

338

363

فراوانی

1

**0/675

همبستگی پیرسون

میزان

0/001

سطح معناداری

حق

338

فراوانی

العمل

338

 .4 .2 .4جریان اطالعات
یافتهها نشان داد که جریان اطالعهات در آگهاهی از شهرای
بازار ،از جمله قیمت فهروش ،بهازار مصهرف و غیهره ،متشهکّل از
شزکهها و پیوندهای غیررسمی حاصهل از تعامهل میهان زارعهان
روستایی از یک سو و میدانداران شهری و زارعهان روسهتایی از
سوی دیگر است .در این میان هیچ نشانی از وجهود شهزکههای
مجازی و دنیای ارتزاطهات اینترنتهی جههت بازاریهابی ،فهروش،
تعیین و آگاهی از قیمت محصوالت زراعی وجود ندارد .حتّی به
دلیل نزود تضمین خریهد محصهول از سهوی دولهت ،هیچگونهه
قیمتی از سوی رسانههای جمعی جهت فروش محصول در بازار
اعالم نمیشود .همچنین ،آگهاهی از بازارههای جدیهد در سهطح
ناحیه و فراناحیه از طریق تعامل کشاورزان با یهکدیگر صهورت
میپذیرد.

 .3 .4اولویتبندی روستاهای نمونه ،از نظر حجم جریـان
سرمایۀ روستا به شهری

در خالل تولیهد و بازاریهابی محصهوالت زراعهی در منطقهه،
جریان سرمایهای در قالب تهیة سرمایه و عوامل تولید از شهر به
روستا و برعکس و نیز پرداخت بخشی از درآمهد و ارزشافهزودة
حاصل از آن ،از سوی کشاورزان به خریداران عمهدة مسهتقر در
بازارهای شهری ،در قزال واسطهگری جهت فروش محصهول بهه
خریداران خرد ،صورت میگیرد که از این نظر میان روسهتاهای
منطقه ،تفاوتهایی را به وجود میآورد .در واقع ،حجم سهرمایة
منتقلشده در قالب جریانهای مختلف حاصلشهده از سهاختار
تولید زراعی در میان روستاهای منطقه با شههر دزفهول یکسهان
نیست .در نتیجه ،اولویتبندی روستاهای نمونه بهه ایهن دلیهل،
براساس مدل تاپسیس 23صورت گرفت .وزندهی به شهاخصها،
ابتدا براساس میانگین حجم جریان سرمایة منتقلشهده در ههر
شاخص و از سوی هر روسهتا بهه شههر و بهرعکس و پهس از آن
طزق شیوة آنتروپی شانون انجام شد (جدول .)15
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جدول  -15میانگین حجم جریان سرمایه از روستاهای منطقه به شهر

مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
نام روستا

میزان قرز
از میدان دار

شاخص/جریان(هزینه ها به تومان)
اجاره
هزینه
هزینه
میزان حق
بها
آب
نهاده
العمل

151659
9936170
عدالت
149973
11078125
سیاه
5
167223
13066666
بنجعفر
2
منصور
152662
9500000
منتظری
7
149406
9256410
سنجر
6
189680
9529411
قلعه طو
5
134693
8714285
بهروزی
6
129904
6750000
پیروزی
8
143942
11533339
جاته
7
157384
9166666
انجیرک
8
152653
12403317
جمع
6
18ههب تههأمین24
پههس از تعیههین میههانگین جریههان سههرمایه در قال

سرمایه و پرداخت هزینههای تولید و بازاریهابی ،براسهاس شهیوة
آنتروپی شانون ،اوزان شاخصها محاسزه میشود .بر این اساس:

()1

1898 65948 803451
1739
794517
9361 65215
9
12266
789626
0625 64814
6
1284
56667
690380
666
1
1202
791515
3750 64969
8
8852
100487
5641 82482
2
1600
58571
713571
941
3
2255
56488
688200
000
4
2380
762570
5555 63593
8
1557
55601
677383
000
3
1603 63335
771609
1428
0
فرمول 9596
 130در این 283
صورت کسر ،نشاندهندة میانگین جریهان
که
9
سرمایه در هر شهاخص و در ههر یهک از سهکونتگاههای مهورد

مطالعه و مخرج کسر ،حاصل جمهع سهتونی ههر شهاخص را در
تمامی روستاها نشهان میدههد .محاسهزات انجامشهده براسهاس
شیوة آنتروپی شانون وزن هریک از شهاخصهای پهژوهش را در
مدل تاپسیس مشخص کرد (جدول .)16

جدول  -16اوزان محاسبهشده براساس شیوۀ آنتروپی شانون
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
نام روستا
عدالت
سیاه
جعفر
بنمنصور
منتظری
سنجر
قلعه طو
بهروزی
پیروزی
جاته
انجیرک

میزان
قرز0
/062
0/07
0/08
0/06
0/058
0/060
0/055
0/04
0/073
0/058

میزان حق
العمل0
/062
0/061
0/068
0/062
0/061
0/078
0/055
0/053
0/059
0/068

پس از محاسزة شاخصها ،تعیین میزان فاصة ههر گزینهه از
ایدهآلهای مبزهت و منفهی براسهاس فرمولههای ذیهل صهورت
میگیرد:
فاصله از ایدهآل مبزت

()2

هزینه
نهاده0
/041
0/067
0/065
0/038
0/035
0/078
0/023
0/019
0/079
0/071

هزینه
آب0/
065
0/064
0/06
0/056
0/06
0/08
0/058
0/056
0/062
0/051

اجاره
بها0/
072
0/065
0/046
0/048
0/045
0/033
0/060
0/085
0/090
0/05

و محاسزة فاصهله از ایهدهآل منفهی براسهاس فرمهول ذیهل
صورت میپذیرد:

()3
پهههس از ایهههن امهههر ،رتزهبنهههدی آلترناتیوهههها (در اینجههها
سکونتگاههای روستایی) براساس محاسزة میهزان  Ciصهورت
میگیرد .میزان  ciبین  0و  1در نوسان است که در این راسهتا،
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صههنعتی در برنامهههریزی اسههت ،نمیتوانههد پاسههخگوی نیازهههای
 ،ci=1نشههاندهندة بههاالترین رتزههه و ci=0نیههز نشههاندهندة
توسعة منطقهای باشد.
پایینترین و کمترین رتزه است.
در همین زمینه ،ساختار تولید محصوالت زراعهی در بخهش
مرکزی شهرستان دزفول به گونههای اسهت کهه مجموعههای از
جریانههههای جمعیهههت ،سهههرمایه،کاال و اطالعهههات را میهههان
()4
سکونتگاههای روستایی این منطقه و شهر دزفهول و نیهز سهایر
بر این اساس ،روستای «جاته» در باالترین سهطح پیونهد بها
نقاط شهری در سطح ملّی به وجود آورده است.
نقاط شهری ،براساس شاخص جریان سرمایة حاصل از سهاختار
در خصوص جریان جمعیهت ،حرکهت نیهروی کهارگری بهه
تولید و بازاریابی محصوالت زراعی در منطقه قرار گرفته اسهت و
محدودة زراعی روسهتا ،بیشهتر از نقهاط روسهتایی ایهن منطقهه
روستای «قلعهه طهو » بها کمتهرین میهزان  ،ciدر پهایینترین
صورت میگیهرد و حجهم کمتهری از کهارگران زراعهی از شههر
سطح پیوند با نقاط شهری از ایهن منظهر قهرار میگیهرد .بهاقی
دزفول ،راهی زمینهای کشاورزی میشوند .به این لحا  ،پیوند
روستاها با میزانهای متفاوت در اولویتهای دوّم تها نههم جهای
میان شهر و روستا از این منظهر بهه صهورت کمرنهگتری قابهل
گرفتهاند (جدول .)17
توجه است؛ امّا بخش مهمّی از ساختار تولید محصهوالت زراعهی
جدول  -17رتبهبندی روستاها براساس  Ciمحاسبهشده در
را جریان سرمایه در قالب نحوة تهأمین سهرمایه جههت زراعهت،
مدل تاپسیس
اجارة زمینهای کشاورزی روستا از مالکان شهری آنها ،تهأمین
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
آب و نهادههههای کشههاورزی تشههکیل میدهههد .مجموعههة ایههن
میزان ci
نام روستا
میزان Ci
نام روستا
0/36
سنجر
0/67
عدالت
جریانات در منطقة مهورد مطالعهه ،از یهک سهو و در وهلهة اوّل،
0/09
قلعه طو
0/62
سیاه منصور
موجب انتقال سهرمایه از سهوی سهاکنان شههر دزفهول و سهایر
1
جاته
0/41
بن جعفر
سرمایهگذاران شهری به سوی نهواحی روسهتایی جههت تعزیهة
0/51
انجیرک
0/43
منتظری
زیرساختهای مختلف تولید زراعی؛ همچون کانالههای آبیهاریِ
0/66
پیروزی
0/54
بهروزی
شهههزکة آبرسهههانیِ رودخانهههة «دز» در دزفهههول ،جادهههههای
سطون تعیینشده توس مدل تاپسیس ،نشاندهندة میهزان
پیونددهندة روستا به بازار شهر و غیهره شهده اسهت و از سهوی
تعامل هر یک از روستاها براسهاس مجموعههای از شهاخصهای
دیگههر ،در قالههب پرداخههت حههقّ اجههاره ،آببههها و غیههره از
بهوجودآورندة جریان سرمایه ،با نقاط شهری در سطح محلّهی و
سکونتگاههای روستایی منطقه به سوی شههر دزفهول و سهایر
ملّی است که الزته وجود شاخص «حقّالعمل» در نتیجهة نقهش
نقهههاط شههههری کشهههور و در نتیجهههه ،ایجهههاد پیونهههد میهههان
واسههطهگری شهههرها ،نشههانی از انتقههال بخشههی از ارزشافههزودة
سهکونتگاههای روسهتایی منطقهه و شههر میشهود .همچنههین،
حاصل از تولید به نقاط شهری بهوده کهه موجهب خهروج بهدون
یافتهها نشان داد که جریان کاالهای زراعی نهه تنهها در زمینهة
بازگشت سرمایه از روستاهای منطقه به نقاط شهری است.
حملونقل؛ بلکه در خصوص بازاریابی نیهز تها حهدود زیهادی در
 .5بحث و نتیجهگیری
انحصار شهر دزفول قرار دارد .چنین تمرکز و انحصاری ،چهه در
ارتزاطات اجتماعی– فرهنگی و اقتصهادی ،بهوجودآوردنهدة
سطح محلّی و چه در سطح ملّی ،بخشی از ارزشافزودة حاصهل
شهزکهای پیچیهده از روابه مکهانی– فضهایی و پیونهدها میهان
از این تولیدات را در نتیجة نقش واسهطهگری شههرها ،بهه ایهن
سکونتگاههای شهری و روستایی در یک منطقهه اسهت کهه در
مناطق منتقل میکند.
قالب جریانهای مختلف مردم ،سرمایه ،کاال ،اطالعات و فناوری
در همین خصوص و در راستای حفظ ارزشافزودة حاصل از
در بین عرصههای روستایی و کانونهای شههری نمهود مییابهد.
تولیدات زراعی در منطقهه و بهه دنزهال آن ،تقویهت پیونهدهای
وجود ایهن جریانهها نشهان میدههد کهه تقسهیمبندی سهنّتی
روستا -شهری ،مجموعة راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:
سکونتگاهها به شهری و روستایی که بازتابی از نگرش قطزهی و
 .1گسترش بازارهای محلّهی بهه منظهور تقویهت پیونهدهای
باال به پایین و تأکید بر تمرکز سرمایهگذاری در شهرها و بخهش
روستا -شهری.
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 تقویت کارآفرینی در روستا در جههت فهرآوری تولیهدات.2
زراعی در سکونتگاههای روستایی منطقه
 ایجههاد زیرسههاختهای الزم جهههت گسههترش صههادرات.3
تولیدات زراعی منطقه
 متشکّل از کشهاورزان خهرد و، ایجاد تعاونیهای بازاریابی.4
 مسههتقیماً بهها بههازار،تولیدکننههدگان عمههدهای کههه در منطقههه
.بینالمللی در ارتزاط هستند
، صنعتی اروند-بهرهگیری از تسهیالت منطقة آزاد تجاری.5
 جهت صدور تولیدات، کیلومتری شهرستان دزفول300 واقع در
 صهنف سهززی و، در همین راسهتا.زراعی به بازارهای بینالمللی
صیفیکاران منطقه (واقع در شهر دزفهول) بهه عنهوان نماینهدة
 صهنعتی- ضمن رایزنی با مساوالن منطقة آزاد تجاری،زارعان
اروند جهت تخصیص پایانة صهدور تولیهدات زراعهی بهه زارعهان
 میتوانههد زمینههة پیونههد مسههتقیم روسههتا بهها بازارهههای،منطقههه
.بینالمللی را فراهم آورد

کتابنامه
1. Agricultural Jihad Organization of Dezful (1393/2014). The agriculture section: Estimation of crops in
agricultural lands. Dezful: Agricultural Jihad Organization of Dezful. [In Persian]
2. Akkoyunlu, �.(2013). The potential of rural–urban linkages for sustainable development and trade
(Working Paper No 2013/37). Bern,Switzerland: The National Centres of Competence in Research.
Retrieved 27 July 2015 from http://www.nccr-trade.org/fileadmin/user_upload/nccrtrade.ch/wp3/
publications/ed_Rural_Urban_Linkages_13_Final.pdf.
3. Akkoyunlu, S. (2015). The potential of rural-urban linkages for sustainable development and trade.
International Journal of Sustainable Development & World Policy, 4(2), 20-28.
4. Allen, A. (2003). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on
an emerging field. Environment & Urbanization, 15(1), 135-148.
5. Andersson Djurfeldt, A. (2012). Virtuous and vicious cycles in rural˚ urban linkages: cases from
Zimbabwe. Africa Review, 4(2), 136-156.
6. Azizpour, F. (1386/2007). The role of rural-urban links in rural development with emphasis on milk
production networks (Case study: area Litkooh Amol). Unpublished doctoral dissertation, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian]
7. Bah, M., Cissé, S., Diyamett, B., Diallo, G., Lerise, F., Okali, D., & Tacoli, C. (2003). Changing rural˚
urban linkages in Mali, Nigeria and Tanzania. Environment & Urbanization, 15(1), 13-24.
8. Berdegué, J. A., Carriazo, F., Jara, B., Modrego, F., & Soloaga, I. (2015). Cities, territories, and
inclusive growth: Unraveling urban˚ rural linkages in Chile, Colombia, and Mexico. World Development,
73(1), 56-71.
9. DAX, T. (2014). Shaping rural development research in Europe: Acknowledging the interrelationships
between agriculture, regional and ecological development. Studies in Agricultural Economics, 116(2),
59-66.
10. Douglass, M. (1998). A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: an agenda for
policy research with reference to Indonesia. Third World Planning Review, 20(1), 1-15.

209

...واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصوالت

سال پنجم

11. Douglass, M. (1999). Rural-Urban Integration and Regional Economic Resilience: Strategies for the
Rural-Urban Transition in Northeast Thailand. Northeast Demonstration Project on Decentralization of
Developmental Planning, University of Hawaii.
12. Magesa, M. M., Michael, K., & Ko, J. (2014). Agricultural Market Information Services in Developing
Countries: A Review. Advances in Computer Science: An International Journal, 3(3), 38-47.
13. Mberu, B. U., Ezeh, A. C., Chepngeno-Langat, G., Kimani, J., Oti, S., & Begu, D. (2013). Family ties
and urban˚ rural linkages among older migrants in Nairobi informal settlements. Population, Space and
Place, 19(3), 275˚ 293.
14. Ojagh, A. (1391/2012). The role of urban-rural linkages in spatial evolutions in Iranian villages with an
emphasis on the economy of rural areas (Case study: Songhor area). Unpublished master's thesis,
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian]
15. Rezvani, M. R. (1390/2011). Rural development planning in Iran. (4st ed.). Tehran: Ghoms press. [In
Persian]
16. Rika, J. (1391/2012). Factors preventing the establishment of rural-urban linkages in Iran (case study:
the central district of Kuhdasht). Unpublished master's thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
[In Persian]
17. Rokhsarzadeh, E., Pourfeikoee, S. A., & Ghorshi Minaabad, M. B. (2014). The analysis of effective
factors on rural-urban linkages in Astara city. International Journal of Management and Humanity
Sciences, 3(2), 1334-1341.
18. Saeedi, A. (1382/2003). The relationship between city and village and rural-urban linkages: A perceptual
study. Journal of Geography, 1(1), 79-90. [In Persian]
19. Saeedi, A., Azizpour, F., Hosseini Hasel, S., Khalifeh, A., & Rika, J. (1391/2012). A comparative study
of obstacles to the establishment of rural-urban linkages in Iran (Case study: Marvdasht Fars and
Kuhdasht Lurestan) areas. Journal of Geography, 10(33), 7-26. [In Persian]
20. Shaowei, C., & Jinrong, J. (2014). The Relationship of Financial Development, Urbanization and UrbanRural Income Gap: An Empirical Research Based on Provincial Panel Data in China. In SHS Web of
Conferences (Vol. 6, p. 01009). EDP Sciences, Wuhan, China.
21. Siechiping, R., Kago, J., Zhang, X. Q., Augustinus, C., & Tuts, R. (2015, March). Urban-rural linkages
and the role of land tenure. Paper presented at The 2015 World Bank Conference On Land And Poverty,
Washington, DC, March 23-27.
22. Statistical Centre of Iran. (1390/2011). The population and housing census of Dezful in 2011. Tehran:
Statistical Centre of Iran. [In Persian]
23. Tacoli, C. (2003). The links between urban and rural development. Environment & Urbanization, 15(1),
3-12.
24. Tacoli, C. (2004, June). Rural-urban linkages and pro-poor agricultural growth: An overview. In
Prepared for OECD DAC POVNET Agriculture and Pro-Poor Growth Task Team Helsinki Workshop
(pp. 17-18).
25. Talbot, H., Courtney, P., & Duction, I. (2011, April). Improved urban-rural linkages as a rural
development policy measure. In Regional Studies Proceeding of the 1st Association (RSA) Annual
International Conference in Newcastle (17th-20th April), Retreived 20 July 2015 from http://www.
regionalstudies-assoc. ac. uk/events/2011/april-newcastle/papers/Talbot. pdf.
26. Vatta, K. (2012). Rural urban linkages and rural livelihoods in Punjab: Impact of commuting and
outsourcing. In S. Uchikawa (Ed.), The linkage between agriculture and industry in India. IDE;Institue
of Developing Economies Japan External Trade Organization.(pp. 51-71). Retreived 15 July 2015 from
http://www.ide.go.jp/English/Publish.IDE-JETRO
27. Yang, Z., & Wu, A. M. (2015). The dynamics of the city-managing-county model in China: Implications
for rural˚ urban interaction. Urban Studies, 27(1), 327-342.
28. Zewdu, G. A., & Malek, M. (2010). Implications of land policies for rural-urban linkages and rural
transformation in Ethiopia. Ethiopia Development Research Institute, Ethiopia, 15, 1-14.

14  پیاپی/ 2 شمارۀ

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

210

29. Zewdu, G. A., & Malek, M. (2010). Implications of land policies for rural-urban linkages and rural
transformation in Ethiopia (ESSP II Working Paper No. 15). Washington, DC: International Food Policy
Research Institute. Retreived 5 July 2015 from http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/A27216FD6820607E492578000004EF42-Full_Report.pdf

211

...واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصوالت

سال پنجم

Investigating the Impact of Economic Structure of Agricultural Products on the
Urban-Rural Relationship
(Case Study: Central District of Dezful County)
Mostafa Taleshi1- Reyhaneh Soltani Moghaddas2- Seyyed Ramin Ghaffari3- Esmat Karamifar 4*
1- Associate Prof. in Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2- Assistant Prof. in Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Quchan, Iran.
3- Assistant Prof. in Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Shahinshahr, Iran.
4- Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.
Received: 17 November 2015

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 urbanrural 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
*. Corresponding Author: es.karamifar@yahoo.com
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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
Tel: +98916 346 8933
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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.
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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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