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Extended Abstract 

Introduction 

In recent decades, excessive concentration in metropolitan areas and the polarization of industry 

and employment in cities and the abandonment of the surrounding area have led to land 

grabbing and uneven development of land use change, functional and structural changes in 

developing societies, including Iran. This spatial inequality has disrupted sustainable 

development in villages as well as cities, especially in urban peripheral environments. 

In this research, the functional relations of Zanjan city with the surrounding villages, which are 

under the direct influence of the city, have been considered. These villages have undergone 

fundamental changes in recent decades, and even their function and structure have changed 

completely. Considering these developments and their differences in special cases of suburban 

settlements in Zanjan, the integration of the spatial system of the city and its surroundings has 

been done based on the theoretical approach; Therefore, the research questions are as follows: 

What are the explanatory drivers of urban economy in Zanjan according to its current situation? 

Secondly, which factors related to the economic drivers of Zanjan have the greatest impact on 

the quality of life of peripheral villages? 

 

Methodology 

The present study is descriptive-analytical in terms of method and applied in terms of purpose. 

To collect the analytical data in a combined way, the survey and Delphi methods were used. In 

this regard, first, a conceptual indicator explaining the urban economic drivers was collected in 

a systematic study and review of resources, and then, the data analysis stage was carried out 

using a survey method as a questionnaire from the opinions of 50 related experts. Final concepts 

were analyzed using exploratory research tools, heuristic and confirmatory factor analysis 

models and regression analysis of path analysis, amount and manner of impact of economic 

components of Zanjan on the livelihood of peripheral villages in the form of structural equation 

modeling software (smart pls). To assess the validity of the questionnaires, several professors 

and experts in the field of urban planning and urban planning confirmed it. The reliability level 

of the research questionnaire was 0.81 using Cronbach's alpha method, which indicates a high 

coefficient of confidence. 

 

Results and discussion 

Spatial imbalance is evident in the urban system of Zanjan province and despite 21 urban points 
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in this province, urban growth and expansion is more specific to the four main cities of Zanjan, 

Qeydar, Khorramdareh and Abhar. Over time, despite the decline of the first city in Zanjan 

province, the urban system tends to balance. Despite the increase in the number of small cities 

to reduce the imbalance in the urban system of the province, we witness a long distance between 

these cities and the first city; Other effective factors in exacerbating this inequality and 

imbalance can be the geographical factor, the way of budget allocation in the cities of the 

province, inadequate distribution of population and concentration of facilities and infrastructure 

in Zanjan and its undisputed role in the urban system of the province and the insignificant role 

of cities.  

 

Conclusion 

The research findings show that most of the villagers are completely dependent on the city in 

terms of services, since cities are places where information is spread around. Based on field 

studies and distribution of questionnaires, sales of agricultural and horticultural products to the 

city scored the highest score among marketing and sales indicators and the amount of food 

supplies purchased from the city per month with a load of 0.73. Many experts and specialists in 

the agricultural sector believe that marketing is one of the necessities of the rural production 

system and agriculture, the importance of which is very evident in the process of rural 

production. The importance of this issue is such that, marketing is a more important category 

than production and marketing is mentioned as the invisible hand of production in developed 

countries and even in developing countries. This amount is above average, so the villages are 

completely dependent on the city of Zanjan for marketing and selling their products. Villagers 

come to this city to sell their products. Of course, proximity and short distance are also more 

reasons and causes numerous traffic and visits of the villagers. Then there is the index of 

purchasing food items from the city per month. The flow of urban investment in the economic 

activities of the villages, the flow of communication to purchase and supply of necessities with 

the values of 2.227 and 2.045 have the lowest amount. Also, all independent variables could 

have a significant effect on the dependent variable. Therefore, the findings show that the 

economic drivers of Zanjan have had a great impact on the quality of life in peripheral villages. 
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های اقتصادی شهر زنجان و اثرات آن بر کیفیت زیست پذیری روستاهای تحلیل پیشران

 ی: روستاهای دواسب و پایین کوهشهری مطالعه موردپیرا

 
 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -مقدم  طهماسبی حسین

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار -حیدری  محمدتقی

 ایران تهران، خوارزمی، نشگاهدا شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار - 1 شماعی علی

 
 11/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 11/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
ویژه در بُعـد کننـده توسـعه روسـتایی بـههم پیوندی بین شهر و روستاهای پیرا شهری، از عوامل اصـلی و تعیین

های اقتصادی شـهر زنجـان بـر کیفیـت زیسـت ش حاضر تحلیل اثرات پیشراناقتصادی است. هدف اصلی پژوه
تحلیلی  –صیفی پذیری روستاهای پیرا شهری دو اسب و پایین کوه شهر زنجان است. این پژوهش ازنظر روش تو

شـده و ابـزار ادهآوری اطالعـات از مطالعـات کتابخانـه و مقـاالت استفو ازلحاظ هدف کاربردی است، برای جمـع
هـره وتحلیل از تكنیک تحلیل عـاملی و روش تحلیـل مسـیر بباشد. برای تجزیهگردآوری اطالعات پرسشنامه می

آمده اسـت کـه دستبه 6/0مؤلفه باالتر از  25مؤلفه،  27شده است. در مرحله اول با روش تحلیل عاملی از گرفته
مربـوط  ان ارتباطیی مستقل پژوهش حاضر جریدهد متغیرهادر ادامه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می

گذاری ان سـرمایهپول، جریان نیـروی کـار، جریـ مبادله به بازاریابی و فروش محصوالت، جریان خدماتی، جریان
ن مایحتاج به ترتیـب بـا ضـرایب روستاها، جریان ارتباطی جهت خرید و تأمی های اقتصادیفعالیت در شهرنشینان

-ژوهش )تابپبر متغیر مستقل  p</05داری در سطح معنی 045/2و  227/2، 565/2، 296/4، 208/6، 044/14

های اقتصـادی شـهر زنجـان توان پذیرفت که بین پیشرانرو میآوری(، تأثیر مثبت و معناداری داشته است، ازاین
اسـب و قـوی عنوان متغیر وابسته، همبسـتگی منعنوان متغیر مستقل و کیفیت زیست روستاهای پیرا شهری بهبه

های اقتصادی شـهر زنجـان تـأثیر زیـادی بـر کیفیـت زیسـت ها نشان از آن دارد که پیشرانوجود دارد. لذا یافته
 روستاهای پیرا شهری داشته است.

 

 .زنجان تانشهرس ،شهری پیرا روستاهای ،شهری -روستا پیوندهای ،اقتصادی هایپیشران: واژگان کلیدی
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 مقدمه
توسـعه محی  زیسـتی جوامـع درحالترین مسائل های شهر یكی از مهمه بر زمینازاندازشهرنشینی شتابان و تراکم بیش

: 1385شده است )دانش پور،  های غیررسمیگیری سكونتگاههای پیرا شهری و شكلاست که موجب دگرگونی سكونتگاه

ذیری، رشـد و توسـعه پـصورت گوناگون بر شكل(. نحوه رواب  موجود میان شهر و روستا بهKirk, 2004ـ به نقل از  6

(. روابـ  92: 1392ها اثرگذار است )میرزایی و همكاران، های روستایی و همچنین بر رواب  درونی و بیرونی آنسكونتگاه

ای است، در طول زمـان و بـه دنبـال ها در پیكربندی فضاهای منطقهشهری و روستایی که یكی از تأثیرگذارترین جریان

های اقتصـادی اجتمـاعی ها و سیاستبرنامه ،افزایش جمعیت و استفاده از فناوری و همچنین روند تغییر در معیشت مردم،

: 1388شـده اسـت )نظریـان، های اساسـی انجامها در توجه و عدم توجه به این مراکز جمعیتی تغییرات و دگرگونیدولت

هـای مناسـب بـرای ایجـاد فراینـد حلمنظور درك مشكالت شهرنشینی و ظهور راه(. مطالعه پیوند شهر و روستا به210

محیطی شـهری و های زیستحلی برای کاستن مهاجرت از روستا به شهرها و چالشتوسعه متعالی شهری و روستایی، راه

های اخیر، رشد سریع شهرنشینی، ارتباط با اقتصاد جهانی و آزادسازی تجـارت منجـر بـه افـزایش روستایی است. در دهه

جوامـع بشـری مسـتقل از مكـان و فضـا  ،بنابراین .(Pike et al, 2017:49روستایی شده است ) نابرابری بین مناطق

چراغ، کننـد )رضـوانی و شـاهها در فضاهای شهری و برخی دیگر در فضاهای روسـتایی زنـدگی مینیستند و برخی از آن

مختلفی در آن نقش دارنـد. ازآنجاکـه (. پیوند بین شهر و روستا یک فرایند طبیعی، وسیع و پیچیده است که عوامل 1390

هـا نیـز بسـیار مهـم اسـت گیری شهرها و روستاها دارنـد، بـرای ایجـاد روابـ  بـین آندر شكل این عوامل تأثیر زیادی

(Rodríguez,2010:369).  امروزه با افزایش تعامـل بـین منـاطق روسـتایی و شـهری، اهمیـت تمـایز بـین شـهرها

(. در برخـی Shan, 2014: 3انـد )وآمد بین روستاها عادت کردهوه زندگی شهری و رفتیافته و روستاییان به شیکاهش

کند و کشاورزی به دالیل اقتصادی و محیطی، در حال تبدیل به یک بخش کشورها، صنایع به سمت روستاها حرکت می

ای به هم تنیـده شـده اسـت دهطور فزاینها بهتبع، اقتصاد آنمهم در نواحی شهری است و مناطق شهری و روستایی و به

(Sheng, 2002:3 بسیاری از مهاجرین که در شهر تحت تأثیر تحول آن، شغلی یافتند پیوندهای خود را با روستا حفظ .)

کنـد عنوان شـبكه تـأمین اجتمـاعی بـرای خـود اسـتفاده میکرده و در صورت ناپایداری در اقتصـاد شـهر از روسـتا بـه

(Steinberg, 2014:5رواب .) ،گسترده و متنوعی بین شهرها و روسـتاها بـه شـكل جریـان جمعیـت، کـاال، سـرمایه  

: 1394گذارد )افراختـه و همكـاران،اطالعات، فناوری و نوآوری و عقاید وجود دارد که آثار عمیقی بر شهرها و روستاها می

گونگی مناسبات و تعـامالتی اسـت کـه آید، نتیجه میزان و چ(. بسیاری از تحوالتی که در شهرها و روستاها پدید می103

شهری جریان انتقـال محصـوالت کشـاورزی و  -(. پیوندهای روستایی35: 1392ها وجود دارد )تقی لو و عبدالهی،بین آن

ای، محلـی و کنندگان محلی و ارسال به بازارهـای منطقـهسایر تولیدات از نواحی روستایی به مراکز شهری برای مصرف

های روستایی را ای از مراکز شهری به سكونتگاهشوند و در جهت انتقال کاالهای صنعتی و کارخانهل میالمللی را شامبین

محققان معتقدند وجوه ارسالی یا بازگشـت سـرمایه بـه روسـتا  ،(. همچنینTian & Wang, 2019:17گیرد )در برمی

چراغ، دهد )رضـوانی و شـاهمانده در روستا پیوند میاقیها را به افراد ببیانگر توجه مهاجران به مبدأ خود است. این کار آن

 -شـوند. تقویـت پیونـدهای روسـتاییها موجب پیوند مكمل و دوسویه مراکز روسـتایی و شـهری می(. این جریان1390

ای اقتصادی و اکولوژیكی محلـی و منطقـه -شهری باهدف توسعه اقتصادی و کاهش فقر، به شرای  جغرافیایی، اجتماعی

ازاندازه در توسعه ازجمله ایران تمرکز بیش(. در چند دهه اخیر در جوامع درحال1394گی دارد )آزاد هدایت و همكاران، بست
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خـواران و اندازی زمینشهرها و قطبی شدن صنعت و اشتغال در شهرها و رها ساختن حوزه پیرامـون موجـب دسـتکالن

های پیرامـونی تغییرات کارکردی و عملكردی و تحول ساختاری محی توسعه ناموزون و نامتعادل تغییرات کاربری زمین، 

های ناموزونی در رواب  شهر و روستا شده است. این نابرابری فضایی موجب بـرهم خـوردن توسـعه پایـدار در و دگرگونی

این پـژوهش، (. در 86: 1393های پیرا شهری گردیده است )شماعی و پوراحمد ویژه محی شهرها به ،روستاها و همچنین

که در حوزه نفوذ مستقیم شهر قرار دارد موردتوجه قرارگرفته است. رواب  عملكردی شهر زنجان با روستاهای پیرامونی آن

هـا اند و در مـواردی حتـی کـارکرد و سـاختار آنهای اخیر دستخوش تغییر و تحوالت اساسی شدهاین روستاها طی دهه

های پیرا شـهری زنجـان، بـر ها در موارد خاص سكونتگاهاین تحوالت و تفاوت آنشده است. با توجه به کلی دگرگونبه

هـای مـوردنظر بـرای گرفته است؛ بنابراین پرسـشاساس رویكرد نظری یكپارچگی سیستم فضایی شهر و پیرامون انجام

اند؟ دوماً کدام آن کدمکننده اقتصاد شهری در شهر زنجان با توجه به وضع موجود های تبیینپژوهش چنین است: پیشران

های اقتصادی شهر زنجان بیشترین تأثیر را بر کیفیت زیسـت پـذیری روسـتاهای پیـرا شـهری عوامل مربوط به پیشران

 دارند؟

 

 مبانی نظری
این مناطق را  ۀجای اینكه مناطق شهری و روستایی را در انزوا قرار دهد توسعتواند بههای قوی شهری روستایی میپیوند

های اقتصـادی پیونـد (. جنبـهMihret, 2019متداد یک زنجیره گسترده با پیوندهای پسین و پیشین تقویـت کنـد )در ا

های متنوع سازی معیشت است. در این مورد، فرآیندهای الزم برای افزایش تنوع معیشتی، انتقـال مـواد مربوط به سیستم

که کاالها و خدمات صـنعتی از منـاطق شـهری بـه منـاطق اولیه کشاورزی از مناطق روستایی به مناطق شهری، درحالی

(. عالوه بر این، مناطق شهری فرایند استخراجی را در منـاطق 48: 1397شوند )جوانشیری و همكاران،روستایی منتقل می

رو، فروش کاالها و خدمات تولیدشده در یک شـهرك بـه محـل دیگـر، نشـانگر کند و بالعكس ازاینروستایی تسهیل می

عنوان کننـد و بـهو مناطق روستایی اطراف است زیرا شهرها دسترسـی بـه بازارهـا را فـراهم می ب  تجاری بین شهرروا

طور ( و منـاطق شـهری و روسـتایی بـهTostensen, 2004دهنـد )ای برای معیشت جوامـع روسـتایی ارائـه میوسیله

ای که ارتباطات و جریان اقتصـادی بـین گونهبه .(Sheng, 2002: 3اند )شدههای اقتصادی آمیختهای با فعالیتفزاینده

 :Davoudi, 2002تواند تغییرات زیادی را در منـاطق روسـتایی و شـهری ایجـاد کنـد )مناطق شهری و روستایی می

ها موجـب شـتاب بخشـیدن بـه (. در برخی از موارد توسعه نیروهای اقتصادی و اجتماعی شهر و خزش آن در حومه272

جایی و وسازهای شهری، درنتیجه جابهرویه و نامنظم ساختگردد. درواقع، گسترش فضایی بیها میون حومهتوسعه ناموز

گردد. این ای ظاهر میها در نواحی حومهها و جمعیت از شهر مرکزی به اطراف شهر و پخش شدن آنتغییر مكان فعالیت

ها و شهر و در حاشیه شـهركای در پیرامون کالنحومه نوع گسترش بدون طرح قبلی، اتفاقی و نامنظم از رشد شهری و

ای زمینـهکـه بیشـتر پیشطوریدهد. بهشهر رخ میویژه در امتداد مسیرهای اصلی منتهی به کالنیا شهرهای اطراف به

نـامطمئن وسازهای های کشاورزی را برای ساختهای مجزا بوده؛ که مقادیر زیادی از زمینباره سكونتگاهبرای ادغام یک

ــدیل می ــونی کالنتب ــواحی پیرام ــدیدی در ن ــایی ش ــوالت فض ــد و تح ــیکن ــود م ــه وج ــهرها ب ــدی و ش آورد )محم

هـای ها تهدیدی جدی بـرای محی زیست اروپا، گسترش شهری در حومه(. بنا به گزارش آژانس محی 4:1398همكاران،

اثرگذاری بـر روسـتا و طبیعـت و پدیـده پیـرا پیشروی شهر و  1970 ۀ(. در دهForan, 2009روستایی و طبیعت است )
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زیست و دگرگونی بدون برنامه کاربری زمین، کمبودهای شدید خـدمات شـهری را بـه شهری اثراتی چون تخریب محی 

طور مسـتقیم بـه یكـدیگر وابسـته و حال، رشد جمعیت و خزش شهری هر دو بـه(. بااین7: 1385وجود آورد )دانش پور، 

هـای زیسـت و زمینتواند تبعـاتی ماننـد از بـین رفـتن محی اطق روستایی به شهرهای کوچک نیز میعنوان تغییر منبه

(. خزش شهری منجر به تغییر کاربری اراضی و 4: 1398 ها را در پی داشته باشد )محمدی و همكاران،کشاورزی و جنگل

محیطی، هـا اثـرات زیسـتهـا و تپـهدار کـوهبوبیش شـیهای کمها و دامنههای زراعی و باغی و یا جنگلتغییر در زمین

 (.163: 1392، فضایی داشته است )افراخته و حجی پور-اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

منظور دسـتیابی بـه وسیله سازمان ملی هنرها بهبه 1970خاستگاه مفهوم شهرهای زیست پذیر برای نخستین بار در سال 

های تحقیقـاتی ماننـد سـازمان وسـیله سـایر مراکـز و سـازمانو به دنبال آن بهنان آریزی شهری مدنظر های برنامهایده

پذیرترین شهرهای امریكا انجام داده است، به کار گرفته شـد ای در خصوص زیستحفاظت محیطی که مطالعات گسترده

ی ه هرساله گزارش جهانالمللی وجود دارند ک(. در حال حاضر دو سازمان مهم در سطح بین3: 1398)پریزادی و همكاران، 

نجش سکنند: واحد سنجش اقتصادی اکونومیست و موسسه مرسر. موسسه معتبر واحد شهرهای زیست پذیر را منتشر می

بندی زیست پذیری( تدوین کرده است که بـر مبنـای آن شناسی مشخصی تحت عنوان )رتبهاقتصادی اکونومیست روش

سـتایی (. مناطق شهری و رو68 :1392همكاران، شود )فروتن واسبه میشاخص )دشواری زندگی( برای هر سكونتگاه مح

ای کـه ارتباطـات و گونـه(. بهSheng, 2002: 3اند )تنیده شـدهای درهمطور فزایندههای اقتصادی خود بهتبع فعالیتبه

شـهری  هـم منـاطق وجریانات اقتصادی بین نواحی شهری و روستایی منجر به تغییرات فراوانی هم در مناطق روستایی 

تـونن در اسـتفاده از های کالسیک رواب  شهر و روستا، مدل فن(. در میان مدلDavoudi, 2002: 272گردیده است )

عنوان بـه .(Weber, 1909) ( و تئوری مكان صنعتی آلفرد وبـرVerburg et al, 2002: 395های کشاورزی )زمین

امـل عشده است. تقاضای شـهری بین مناطق شهری و روستایی مطرح پایه و اساس درك نظری از منابع در حال جریان

ولیـد و های اقتصادی )کشاورزی و صنعتی( است که در درجه اول، هر دو بـه هزینـه تکلیدی در تخصیص فضایی فعالیت

ف احی اطـراشـی و... بـه نـوشهرها منبع مهمی برای انتقال انواع خدمات بازاری، پزشكی، آموز .فواید بالقوه بستگی دارند

هرها را نشان شحی مرکزی خود هستند. مدل مرکز پیرامون فریدمن توزیع نابرابر قدرت در اقتصاد، جامعه و سیاست در نوا

ات ترسی بیشتر به خدم(. روستاهای پیرامونی که به شهر اصلی وابسته هستند، به خاطر دسFriedman,1966دهد )می

که رواب  شهر و روستا در یک پیوند شهری با عوامـل رو هستند. درحالیعه روبهشهری با پتانسیل باالیی برای رشد و توس

های قابل ق صنعت، زیرساختدر جغرافیای اقتصادی جدید، اشاره به ارتباط عمی .شودو تولیدکنندگان روستایی بررسی می

آینـد و ممكـن اسـت تجمعی به دسـت می ها در فرایند تولیدایجاد، دسترسی به بازار و بازده تولید باال دارند که همه این

که جریان منـابع درحالی (.Fujita et al, 1999: 27; krugman,1991,489پیرامون باشد )-نتیجه آن اقتصاد مرکز

روسـتا  ابل شـهر وبه جمع شدن در نواحی شهری تمایل دارد؛ اخیراً شهرهای متوس  و کوچک نقش مهمی در رواب  متق

 (.Baker & Clilaeson,1990: 32آورند )های روستایی خود به دست میتری با مكانقویکنند و ارتباط بازی می
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  (Céline Veríssimo, 2014: 28) :منبع . پیوند شهر و روستاهای پیرامونی1 شماره شکل

 

ا بـا آن رههای اقتصادی اجتماعی بین مناطق جغرافیایی مختلف، چالشی است که بسیاری از کشـوشدت فزاینده نابرابری

های ارادایم شـكافپـ(. این پدیده ازنظر پارادایم مرکز پیرامون بسیار گسـترده اسـت ایـن Jones, 2007روبرو هستند )

زنـد و مرکـز یـک منطقـه کـامالً شهرنشـینی محسـوب هم را در شرای  جمعیتی و اقتصادی را به هم پیوند میبهمتصل

شـود و از توسـعه اقتصـادی اشیه بـا جمعیـت کـم بـا آن متمـایز میشود که در آن جمعیت و اقتصاد متمرکزشده و حمی

طوری که توسعه اقتصادی و مانده است در حقیقت، تمرکز توسعه اقتصادی و جمعیت با یكدیگر مرتب  هستند؛ همانعقب

ر د وپرورش، فقـر نسـبت بـه مرکـز بیشـترتمرکز جمعیت یک کشور در مرکز متمرکز است فقر، کیفیت نامناسب آموزش

یافته مشـاهده کـرد یافته و کمتر توسـعهتوان در کشورهای توسعهمناطق پیرامونی متمرکزشده است چنین مناطقی را می

(Portnov & Pearlmutter, 1999: 240). شود که فرآینـدهای ناحیه پیرامون شهری، به نواحی گفته می ین،بنابرا

هـا در منطقـه شـهری شده و باهم تعامل دارنـد. آنه، ترکیبتوسعه روستایی و شهری در آن )حومه شهری( به هم رسید

خزنـد می نواحی پیرامون شهری هم به سمت بیـرون توسعه، موازات رشد شهرها در کشورهای درحالشوند و بهایجاد می

اً هـای غالبـمینزشـهری بـه  (. ناحیه پیرامون شـهری، ناحیـه انتقـال از اراضـی کـامال59ً: 1398 )محمدی و همكاران،

شـود و بـین تعـدادی از بیرونی مشـخص می های ترکیبی و مرزهای درونی ووسیله کاربریکشاورزی است. این ناحیه به

توجهی، کشمكش و رقابت دائم هسـتند. ایـن ی در معرض بیشهر های پیرامونشود. سكونتگاهمناطق اداری تقسیم می

مـین و عـدم گذاری، محـدودیت اسـتفاده از زی کمترین سرمایهبدان معناست که نواحی انتقالی در مقایسه با نواحی شهر

 (.168: 1394، کنند )خراسانی و همكارانزیست را دریافت میتوجه به مدیریت محی 
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 . مدل مفهومی پژوهش2 شماره شکل

 

ی بـه شـرح جای توس  محققان داخلی و خارهر و روستا تاکنون مطالعات گستردهی شناخت و مطالعه شدر ایران درزمینه

کرمان؛ گراویه  ،(1966)پل وارد انگلیش  ،(1985(، کرمانشاه و تهران )1969زیر صورت گرفته است: هانس بوبک: شیراز )

طـبس؛ کاسـتللو  ،(1977سـاری؛ اکـارت اهلـرز ) ،(1976یزد؛ کوپ ) ،(1975اصفهان؛ مایكل بوناین ) ،(1969دو پالنول )

اهر؛ اویگـن  ،(1978ن )اصفهان؛ نظریا ،(1980تفت؛ سلطانی ) ،(1978) یمؤمن قم؛ ،(1977کاشان؛ مارسل بازن ) ،(1976)

رسیده درزمینۀ درك علل  تحقیقات به انجام .(21: 1390، زابل )ضرابی و همكاران ،(1983اصفهان؛ توانا ) ،(1983ویرت )

طور پیوسـته بـه وه رواب  عمدتاً گونو پیامدهای حاصله از رواب  شهر و روستا اغلب به این نكته منتهی شده است که این

یرامون اسـتوار بـوده پهای روستایی با ماهیت استثماری از سوی شهرها بر محی « رواب  سلطه»بر تحمیل نوعی ویژه از 

ون مرزهـای ناحیـه در در« پیرامـون -مرکـز »ین تحقیقات در چهارچوب تفكـر ا(. بیشینه 51-52: 1380، است )افراخته

کننـده گوکه همه بـاز« دولت و شهرنشینی»و « رواب  انگلی»، «داری بهره بریسرمایه»تی همچون راستای تبیین نظریا

اند ها بـوده، نگاشـته شـدهافزون شهرهای ایران نسبت به روستاهای پیرامونی آناقتصادی روز -برتری و تسل  اجتماعی

ه تغییـر انیـک و متعـادل بـدر راستای رابطـه ارگ (. این رویكرد، جریانات حاکم در رواب  شهر و روستا253: 1380)اهلرز، 

بیعـی و ظ میـراث طساختار و قابلیت دسترسی به خدمات زیربنایی، تنوع اقتصادی، حفظ منابع طبیعـی و کشـاورزی، حفـ

 تعادل بخشی توجه دارد.

 

 پژوهش روش
صـورت های تحلیلی بهدهتحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است. برای گردآوری دا –پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی 

صـورت مطالعـه و صورت پرسشنامه و روش دلفی هدفمند استفاده شد. در این راسـتا ابتـدا بهترکیبی از روش پیمایشی به

هـای اقتصـادی شـهری گردیـد و در ادامـه، کننده پیشرانمند منابع، اقدام به گردآوری شاخصه مفهومی تبیینمرور نظام

کارشناس مرتب  با موضوع، اقدام  50صورت ابزار پرسشنامه از نظرات ستفاده از روش پیمایشی بهها با امرحله تحلیل داده

هـای تحلیـل های مفهومی نهایی گردیده و با استفاده از ابزار تحلیلی پـژوهش مـدلگذاری نهایی برای شاخصهبه ارزش

های اقتصادی شهر زنجان بر میـزان أثیر مؤلفهعاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون رگرسیون تحلیل مسیر، میزان و نحوه ت

ها ( اقدام به تحلیل دادهsmart pls) سازی معادالت ساختاریافزار مدلزیست پذیری روستاهای پیرا شهری در قالب نرم
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گرفتـه اسـت. بـرای انجام Excel،SPSS ، Smart PLSافـزار گفتنی است که محاسبات آماری با کمک نـرم .گردید

ریـزی شـهری و شهرسـازی، ها، پس از تنظیم پرسشنامه، چند استاد و کارشناس درزمینۀ برنامهپرسشنامه سنجش روایی

 81/0سطح پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش آلفا کرونبـاخ  روایی آن را تأیید و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.

هـای آمده، میزان سطح اطمینان تحلیـلدستمقدار پایایی به گر ضریب اعتماد باال است. با توجه بهبه دست آمد که بیان

های اقتصادی و متغیـر وابسـته نیـز متغیر مستقل تحقیق حاضر، پیشران .تنظیم گردید %95آماری برای سطح معناداری، 

 شده است.زیست پذیری روستاهای پیرا شهری در نظر گرفته

 ،(1جـدول )وردمطالعـه، از شـاخص یسـت پـذیری محـدوده مهای اقتصـادی بـر وضـعیت زجهت بررسی تأثیر پیشـران

گویه و بـا اسـتفاده از  49بعد و  3گویه، برای زیست پذیری  27بعد و  6های اقتصادی در شده است. برای پیشراناستفاده

 .شده استطیف لیكرت طراحی

 

 های تحقیقمتغیرها و شاخص .1 شماره جدول

 جریان نیروی کار

ان
شر
پی

ی
صاد
اقت
ی 
ها

 

 جریان افراد جهت کار از شهر به روستا، جریان افراد جهت کار از روستا به شهر

 جریان ارتباطی جهت خرید و تأمین مایحتاج

زان خرید لبـاس ر ماه، میدمیزان مراجعه روستاییان به بازارهای محلی و هفتگی شهر، میزان خرید مایحتاج غذایی از شهر  
از شـهر در  خانگی از شهر در سال، میزان خرید تأسیسات و مصـالح سـاختمانیخرید لوازمو پوشاك در سال از شهر، میزان 

 لهای کشاورزی از شهر در سال، میزان خرید وسایل نقلیه و قطعات آن از شهر در ساسال، میزان خرید نهاده

 جریان خدماتی

اسـتفاده از  ت اجتمـاعی،پزشـكی، اسـتفاده از خـدمااستفاده از خدمات بانكی، استفاده از خدمات بیمه، اسـتفاده از خـدمات 
د از شهر برای داد بازدیخدمات ورزشی، استفاده از خدمات فنی و تخصصی در شهر، استفاده از خدمات اداری و اقتصادی، تع

 های روستا.م شهر از دیدنیوگذار، میزان استفاده مردسرگرمی و گشت

 ش محصوالتجریان ارتباطی مربوط به بازاریابی و فرو

 های دامی به شهردستی به شهر، فروش دام و فراوردهفروش محصوالت زراعی و باغی به شهر، فروش صنایع

 روستاها های اقتصادیفعالیت در گذاری شهرنشینانجریان سرمایه

ذاری در خـدمات گگذاری در بخش کشاورزی در روسـتا، سـرمایهگذاری در بخش زمین و مسكن روستایی، سرمایهسرمایه 
 گذاری در صنایع روستایی و دستیروستایی، سرمایه

 پول مبادله جریان

 آیدشود، میزان پولی که در سال از شهر به دست میمیزان پولی که در سال در شهر خرج می

 زیست پذیری اقتصادی

ی
ذیر
ت پ
یس
ز

 

ی، یـزات آموزشـمدارس شهر مجاور، کیفیت تجهفضای آموزشی مناسب و کافی مدارس، کیفیت دسترسی دانش آموزان به 
هـای کـافی در مسـكن، برخـورداری از حمـام مناسـب و بهداشـتی در مسـكن، های مـدارس، تعـداد اتاخکیفیت ساختمان

ز نحـوه ارخورداری برخورداری از وضعیت گرمایش و سرمایش مناسب در مسكن، برخورداری از روشنایی کافی در مسكن، ب
 ب در مسكن، مساحت مناسب و کافی مسكندفع بهداشتی فاضال

 زیست پذیری اجتماعی

ر حـین اجـرای داری مـردم دلسوزی اهالی برای آبادانی روستا، ارتباط مردم با اعضای شورای اسالمی و دهیار روستا، خودی
 بـودم مـردم روسـتا، اعتمـادفكری زنان روستا در امور روستا هماننـد مـردان، قابلهای عمرانی در روستا، حضور و همطرح

وسـتا از مشـارکت اعتماد بودن دهیار روستا، استقبال دهیار و شورای اسـالمی رروحیه کار گروهی در بین مردم روستا، قابل
سـتا در صـورت اعتماد بودن اعضای شورای اسالمی روسـتا، زنـدگی در رومردم، میزان احترام مردم روستا به یكدیگر، قابل

ابطه خوب با رتنگی در صورت دوری از روستا، دارای در شهر، تمایل به زندگی در روستا، حس دل وجود شرای  کار وزندگی
مایـل بـه روسـتا، ت بستگان و همسایگان در روستا، امیدواری بـه بهبـود شـرای  زنـدگی در روسـتا، تمایـل بـه اشـتغال در

 طقهمن ترین مكان برای زندگی در سطحاد به مناسبگذاری در روستا، اعتقسرمایه

 زیست پذیری محیطی

بازی کودکان یا فضای سبز روستا، وسعت فضای بازی کودکان یا فضـای سـبز روسـتا، کیفیـت فضـای محل استقرار زمین
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آوری بازی کودکان به لحاظ امنیت و نظافت، آلودگی ناشی از نزدیكی به محل رهاسازی ضایعات ساختمانی، کیفیـت جمـع
آوری فاضالب، آرامش و عدم آلودگی صوتی، آلـودگی های سطحی، کیفیت جمعآوری آبت جمعزباله از سطح روستا، کیفی

های صنعتی، میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستا، میـزان وآمد وسایل نقلیه، آلودگی ناشی از کارگاهناشی از رفت
های اقتصادی روستا بـا های روستا، میزان رشد فعالیتموفقیت از تغییر کاربری اراضی، میزان تناسب تغییر کاربری با فعالیت

تغییر کاربری اراضی، گرایش روستائیان به تغییر کاربری اراضی، تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر، 
داران ری سـرمایهگذاتأثیر تغییر کاربری اراضی بر مهاجرت از شهر به روستا، تأثیر تغییر کاربری اراضـی برافـزایش سـرمایه

شهری در روستا، تأثیر تغییر کاربری اراضی بر کاهش هزینه فعالیت و کار در روستا، تأثیر تغییر کاربری اراضی بـر بازاریـابی 
 و فروش محصوالت، تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تحكیم پیوند با شهر

(، 1385(، )دانـش پـور،1385(، )معیـدفر و اکبـری،1389الدین،(، )توانا و شـمس1390(، )ضرابی و همكاران،1382)سعیدی، 
 ,(İzmen & Gürel, 2020) ,(Tacoli, 1998) ,(Browder, 2002) (1394)مطیعــی لنگــرودی،

(Ahmed et al, 2020). 

 منابع

 

 محدوده مورد مطالعه

ول شـرقی وده در طدمطالعه این پژوهش، شهر زنجان و روستاهای پیرامون آن است. موقعیت جغرافیایی این مح ةمحدود

گیرد. دقیقه قرار می 43درجه و  36دقیقه تا  38درجه و  36دقیقه و عرض شمالی  36درجه و  48دقیقه تا  22درجه و  48

ش مرکـزی های بناب )روستاهای دو اسب و اراضی پایین کوه( واقع در بخـمحل جغرافیایی روستاهای نمونه در دهستان

نجان روستای پـایین (. یكی از روستاهای پیرامون شهر ز1369فیایی نیروهای مسلح،است )سازمان جغرا شهرستان زنجان

ی کیلومتر از شهر فاصله دارد و روستای دو اسب د روسـتای 7باشد که در حدود نفر می 1466کوه است که دارای جمعیتی 

 2726دارای  1395اری سـال بنابراین گزارش مرکز آمار ایران بر اساس سرشـم کیلومتری شمال شهر زنجان است؛ 4در 

 دهد.ردمطالعه تحقیق را نشان میباشد. شكل یک منطقه مونفر جمعیت می

 

 
 . موقعیت روستاهای موردمطالعه3 شماره شکل
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 هابحث و یافته
 سنجش بارهای عاملی

دارد.  ارتبـاط فرض اساسی این بوده است که هر عامل با زیرمجموعـه خاصـی از متغیرهـادر تحلیل عاملی تأییدی پیش 

 (2جـدول )شـده اسـت. در وسـیله بـار عـاملی نشـان دادهمشـاهده بهقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل

 SmartPlsافـزار ز نرمها کـه اها در ابزار پژوهش و بارهای عاملی آنهای مربوطه آنمتغیرهای پژوهش به همراه گویه

 است.استخراج گردیده است، آورده شده 

 

 نتایج بارهای عاملی .2 شماره جدول

ها در کدگذاری شاخص
pls 

ها در کدگذاری شاخص بار عاملی شاخص )گویه(
pls 

 بار عاملی شاخص )گویه(

ن 
ریا
ج

کار
ی 
رو
نی

 

jnk1  جریـان افـراد جهـت کـار از شـهر بــه
 روستا،

957/0 

ی 
اط
رتب
ن ا
ریا
ج

 و 
ی
یاب
زار
 با
 به
وط
مرب

ت
وال
ص
مح
ش 
رو
ف

 
JEbf1 والت زراعــی و فــروش محصــ

 باغی به شهر
644/0 

jnk2 885/0 جریان افراد جهت کار از روستا به شهر JEbf2 920/0 دستی به شهرفروش صنایع 

اج
حت
مای
ن 
أمی
و ت
د 
خری
ت 
جه
ی 
اط
رتب
ن ا
ریا
ج

 

jEkh1  میزان مراجعه روستاییان بـه بازارهـای
 محلی و هفتگی شهر

673/0 
JEbf3 ـــروش دام و فراورده ـــای ف ه

 ه شهردامی ب
924/0 

jEkh2  میزان خرید مایحتاج غذایی از شهر در
 ماه

730/0 

یه
رما
 س
ان
جری

ان
شین
هرن
 ش
ی
ذار
گ

 
 در

ت
الی
فع

ی
صاد
اقت
ی 
ها

 
ست
رو

ها
ا

 

Jsarmaye1 گذاری در بخش زمـین سرمایه
 و مسكن روستایی

822/0 

jEkh3  میزان خرید لباس و پوشاك در سال از
 شهر

445/0 
Jsarmaye2 در بخــــش گذاری ســــرمایه

 کشاورزی در روستا
940/0 

jEkh4 خـانگی از شــهر در میـزان خریـد لوازم
 سال

496/0 
Jsarmaye3 ـــرمایه ـــدمات س گذاری در خ

 روستایی
732/0 

jEkh5  ــالح ــات و مص ــد تأسیس ــزان خری می
 ساختمانی از شهر در سال

671/0 
Jsarmaye4 گذاری در صــــنایع ســــرمایه

 روستایی و دستی
683/0 

jEkh6 هـای کشـاورزی از زان خریـد نهادهمی
 شهر در سال

812/0 

ان
جری

 
دله
مبا

 

ول
پ

 

Jmp1  میــزان پــولی کــه در ســال در
 شودشهر خرج می

788/0 

jEkh7  میزان خرید وسایل نقلیه و قطعـات آن
 از شهر در سال

764/0 
Jmp2  پولی که در سـال از شـهر بـه

 آیددست می
629/0 

تی
دما
 خ
ان
جری

 
Jkh1 مات بانكیاستفاده از خد 

706/0 

تی
دما
 خ
ان
جری

 

Jkh6  اســتفاده از خــدمات فنــی و
 تخصصی موجود در شهر

740/0 

Jkh2 استفاده از خدمات بیمه 
800/0 

Jkh7 ـــدمات اداری  -اســـتفاده از خ
 اقتصادی

822/0 

Jkh3 استفاده از خدمات درمانی 
756/0 

Jkh8  مراجعه به شهر جهت تفریح و
 گردش

562/0 

Jkh4  725/0 از خدمات رفاهیاستفاده Jkh9 های استفاده شهریان از جاذبـه
 روستا

796/0 
Jkh5 706/0 استفاده از خدمات ورزشی 

 

بـاس و لد لباس و پوشاك در سال از شـهر، میـزان خریـد های میزان خریغیراز گویهدهد که بهاطالعات جدول نشان می

 6/0ها بـاالتر از ویـهگتفریح و گردش؛ مقادیر تمامی بارهای عاملی  پوشاك در سال از شهر، میزان مراجعه به شهر جهت

 3/0تا  2/0آیند. مقدار بار عاملی بین حساب میاست که برای محاسبه متغیرهای پنهان مدل مقیاس بسیار قابل قبولی به

دهد که متغیـر نشان می 6/0تا  3/0دهنده مقیاس ضعیف بوده و احتماالً باید از مدل حذف شود. بارهای عاملی بین نشان

نیـز  6/0تر از کند. مقادیر بزرگحال برای ادامه آنالیز کفایت میشده دارای مقیاس نسبتاً ضعیفی بوده ولی درعینمشاهده

 است. اطمینان برای محاسبه متغیر پنهانبلپذیر مقیاس قادهند که متغیر مشاهدهنشان می

شده است که جریان ارتباطی مربـوط بـه مؤلفه اصلی تشكیل 6اقتصادی از  مدل پیشران( 2جدول ) ( و4شكل )بر اساس 

ترین بعـد در اهمیـت، کم25/0ترین بعد و جریان مبادله پول بـا بـار مهم 85/0بازاریابی و فروش محصوالت با بار عاملی 
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جریان نیروی کـار، جریـان  های مرتبه اول، در بعدباشد. همچنین در سازههای اقتصادی شهر زنجان میبرقراری پیشران

، در بعد جریان ارتباطی جهت خریـد و تـأمین مایحتـاج، میـزان خریـد 95/0افراد جهت کار از شهر به روستا با بار عاملی 

، 82/0اقتصادی با بـار  -، در بعد جریان خدماتی، میزان استفاده از خدمات اداری73/0مایحتاج غذایی از شهر در ماه با بار 

، در بعد 92/0های دامی به شهر با بار ارتباطی مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت، فروش دام و فراورده در بعد جریان

گذاری در بخش کشـاورزی در روسـتا بـا بـار روستاها، سرمایه های اقتصادیفعالیت در گذاری شهرنشینانجریان سرمایه

 ترین متغیرها هستند.مهم 78/0شود با بار ر شهر خرج میپول، میزان پولی که در سال د مبادله ، در بعد جریان94/0

 

 
 تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم. 4 شماره شکل

 

امـر بیـانگر  ست که اینمؤلفه جریان ارتباطی مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت بیشترین بار عاملی را کسب کرده ا

هـای دامـی بـه دسـتی بـه شـهر و فـروش دام و فراوردهاهمیت فروش محصوالت زراعی و باغی به شهر، فروش صنایع

ید. در شهری بیفزاااند بر زیست پذیری روستاهای پیرتوهای مناسب میشهراست. پس مدیریت شهری با تأمین زیرساخت

گـذاری یههای جریان خدماتی، جریان ارتباطی جهت خرید و تأمین مایحتاج، جریان سـرماهای بعدی به ترتیب مؤلفهرتبه

ارنـد. در حالـت دپول قرار  های اقتصادی روستاها، جریان نیروی کار و درنهایت مؤلفه جریان مبادلههرنشینان در فعالیتش

 شهر مؤثر باشد.کور بر زیست پذیری روستاهای پیراهای اقتصادی مذتوان گفت که پیشرانکلی می
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 ضرایب مسیر و معناداری آن

این ضـریب  ،خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر پنهان است. درواقعدهنده وجود رابطه علی ضریب سیر نشان

تا  -1شود. عددی بین های ساده مشاهده میهای رگرسیون ساده و چندگانه در مدلرگرسیون استاندارد است که در مدل

معكـوس بـین  دهنده روابـ دهنده رواب  مستقیم و ضـرایب مسـیر منفـی نشـان+ است که ضرایب مسیر مثبت نشان1

دهنده نبود رابطه علی خطی بین دو متغیر پنهان باشد و اگر برابر با صفر شوند، نشانمتغیرهای پنهان مستقل و وابسته می

باشد که با برقرار شدن رواب  غیرمستقیم از میزان بزرگی یـک دهنده قدرت رابطه میاست. این مقدار ازنظر بزرگی نشان

همین منظور برخی از محققان بر ضرورت اثرات کلی که ترکیبـی از اثـر مسـتقیم )ضـریب  شود، بهضریب بتا کاسته می

-Smartافـزار متنـاظر بـا آن از نرم tمسیر یا بتا( و غیرمستقیم است تأکیددارند. ضرایب مسیر اثرات مسـتقیم و مقـدار 

PLS شده است.( نشان داده5شكل )( و 3جدول )شده است در استخراج 

 

 
 نمودار tوتحلیل اماره نتایج تجزیه .5 شماره شکل

 

از مقـدار  05/0داری دهد که اگر در سـطح معنـیرا در پژوهش حاضر نشان می T( که میزان آماره 2شكل )با توجه به  

آمده دستباشد که با توجه به نتایج بهآمده میدستدار بودن ضریب مسیر بهدهنده معنیتر باشد نشانبزرگ 96/1بحرانی 

دهنده معنادار بـودن ضـرایب مسـیر در تمـامی باشد و نشانر تمامی متغیرهای مستقل پژوهش باالتر از حد بحرانی مید

داری ضرایب مسیر به ترتیب در متغیرهـای جریـان ارتبـاطی و معنی tای که بیشترین میزان آماره گونهمتغیرها هست به

گـذاری ی، جریان مبادله پول، جریان نیـروی کـار، جریـان سـرمایهمربوط به بازاریابی و فروش محصوالت، جریان خدمات
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، 208/6، 044/14های اقتصادی روستاها، جریان ارتباطی جهت خرید و تأمین مایحتاج بـا ضـرایب شهرنشینان در فعالیت

 باشد.می 045/2و  227/2، 565/2، 296/4

 

 گیرینتیجه
 -یوندهای روستاییویژه در بُعد اقتصادی است. پننده توسعه روستایی بهکپیوند بین شهر و روستا، از عوامل اصلی و تعیین

کنندگان مصـرف شهری، جریان انتقال محصوالت کشاورزی و سایر تولیدات از نواحی روستایی به مراکـز شـهری بـرای

ی صـنعتی و شوند و در جهـت متفـاوت، جریـان انتقـال کـاالای و محلی را شامل میمحلی و ارسال به بازارهای منطقه

ویژه شـهری بـه-گیرد. در این زمینه، بررسی پیوندهای روستاهای روستایی را دربر میکارخانه از مراکز شهر به سكونتگاه

شهر  مینه دارد.در این ز در بعد اقتصادی، اهمیت فراوانی در تنظیم رواب  شهر و روستا و توجیه مسائل و مشكالت موجود

رود که تمرکز سرمایه، صنایع، امكانات و خدمات ار میفضایی به شم -های تحوالت مكانیترین عرصهزنجان نیز از مهم

امـدهایی گونه رشد شـتابان و رونـدهای حـاکم بـر آن پیموجب رشد کالبدی و کارکردی شتابان در آن گردیده است. این

است. روستاهای دو اسب و پـایین  ت روستاهای پیرامونی را در پی داشتهجانبه در ساخت و بافهای همههمچون دگرگونی

رتبـاطی و اقعیت خاص کوه واقع در شهرستان زنجان، ازجمله نواحی روستایی است که در چندین سال اخیر تحت تأثیر مو

ری های مختلفـی همچـون: الگـوی مسـكن و بافـت روسـتایی، کـاربنزدیكی با شهر زنجان تحوالت عمیقی را در زمینه

تغییـر  واصلی بروز این تحـوالت  وضعیت اقتصادی و اشتغال روستا تجربه کرده است. علتهای جمعیتی، اراضی، ویژگی

وجو کرد. در چنین شرایطی، با توجه به توان در رواب  و پیوندهای میان شهر و روستا جستنقش و عملكرد روستاها را می

کمبـود  یش جمعیـت،كالتی همچون افـزاتأثیر شهرستان زنجان در تغییر نقش و عملكرد روستاهای پیرامونی و بروز مش

منظور فضـایی ایـن ناحیـه بـه –حوالت کالبدی تگونه روستاها، های خدماتی، تغییر کاربری اراضی و ... در اینزیرساخت

هـا و هـای شـهری و روسـتایی و کوشـش بـرای کـاهش نابرابریشناخت صحیح رواب  و پیوندهای جاری میـان محی 

 فت.مشكالت موردبررسی قرار گر

دهد که متغیرهای جریان ارتباطی مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت و جریان خدماتی به تحقیق نشان می هاییافته

بیشترین سهم را در تحلیل متغیر وابسـته )کیفیـت زیسـت روسـتاهای پیـرا  208/6و  044/14ترتیب با مقادیر با ضرایب 

روستائیان از حی  خدماتی کامالً وابسته به شـهر هسـتند. چراکـه شـهرها دهد که غالباً شهری( داشتند این امر نشان می

محل پخش اطالعات به پیرامون است. بر اساس مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه، فروش محصوالت زراعـی و بـاغی 

از شهر در مـاه های بازاریابی و فروش محصوالت و میزان خرید مایحتاج غذایی به شهر بیشترین امتیاز را در بین شاخص

، در بعد جریان خدماتی جهت ارتباط با شهر را کسب کرده است. بسیاری از متخصصان و کارشناسـان بخـش 73/0با بار 

های نظام تولید روستایی و کشاورزی است که اهمیت آن در فرآیند کشاورزی معتقدند که امروزه بازاریابی یكی از ضرورت

اهمیت این موضوع تا حدی است که در کشورهای پیشرفته و حتـی در کشـورهای  تولیدات روستایی بسیار مشهود است.

این مقـدار  .شودبرده میعنوان دست نامرئی تولید نامتر از تولید است و از بازاریابی بهای مهمتوسعه بازاریابی مقولهدرحال

امالً وابسـته بـه شـهر زنجـان هسـتند. باالتر از حد متوس  درنتیجه روستاها برای بازاریابی و فروش محصوالت خود کـ

کنند. البته نزدیكی و فاصله اندك نیز مزیـد بـر ساکنین روستا برای انجام فروش محصوالت خود به این شهر مراجعه می

گردد. بعدازآن شاخص میزان خرید مایحتاج غذایی از شهر در ماه علت است؛ و باع  تردد و مراجعات متعدد روستائیان می
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روسـتاها، جریـان ارتبـاطی جهـت خریـد و تـأمین  های اقتصـادیفعالیت در گذاری شهرنشینان. جریان سرمایهقرار دارد

انـد. همچنـین همـه متغیرهـای مسـتقل کمترین این میزان را به خود اختصاص داده 045/2و  227/2مایحتاج با مقادیر 

های اقتصادی شهر زنجـان ها نشان از آن دارد که پیشرانافتهاند تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته باشند. لذا یتوانسته

ها و نتـایج حاصـل از انجـام ایـن تأثیر زیادی بر کیفیت زیست روستاهای پیرا شهری داشته است. با توجه با تحلیل یافته

ن جهـت توسـعه منظور بهبود رواب  شهر و روستا و تقویت پیوند اقتصادی بین شهر زنجان و روستاهای پیراموپژوهش به

های روسـتایی هایی در جهـت توسـعه و تحـوالت فضـایی سـكونتگاههای روستایی شهرستان زنجان، پیشنهادسكونتگاه

شـده اسـت کـه شـامل: الـف( کــاهش موانــع پــیش روی بازاریــابی هـای پـژوهش تهیهموردمطالعه بر اساس یافته

ها در این زمینه، در جهـت هـای آنبوطه و افزایش حمایتهای مرمحصــوالت کشـاورزی از ســوی مسئولین و سازمان

هـا و افزایش انگیزه کشاورزان برای تولیـد بیشـتر و افــزایش توانمندسـازی و رفــاه خانوارهــای کاهش دست واسـطه

 ب( تـأمین .خصوص روســتاهای دو اسب و پایین کوه کــه در نزدیكـی شـهر زنجـان قـرار دارنـدروسـتایی کشـور، به

ای یكـی از های دورهنیازهای روزمره و ضروری روستائیان از موضوعات مهم پایداری جوامع روستایی است. ایجاد بازارچه

ها را برای اقدامات مردمی است که باراهنمایی مسئوالن امر موجب رونق و شكوفایی مشاغل روستاییان شده و انگیزه آن

هـا در بخـش کشـاورزی اسـت، یی محل تولید و محصـوالت اصـلی آندهد. ازآنجاکه مناطق روستامهاجرت کاهش می

موقع محصوالت ضروری است. ج( تأمین نیازهـای اساسـی و خـدمات زیـر فروش مستقیم کاالها برای حفظ و تأمین به

 .روستاییۀ های کوچک در بخش تولید و توسعدهی سرمایهتأمین سرمایه و جهت ربنایی در نواحی روستایی د

 

 تشکرتقدیر و 
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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