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  چكيده

ي پيوندها قشي كليدي در افزايش مقياسن ،شهري بازارهاياز نواحي روستايي به  زراعي، –انتقال محصوالت كشاورزي

 انتقال براي الزم هايزيرساخت ديگر و بازاريابي به مربوط شهر دزفول، از طريق تامين تسهيالت. ارددشهري  - روستا

البته  .شده است الملليمحلي، ملي و حتي بين بازار، موجب ارتباط و اتصال روستاهاي منطقه با بازارهاي به محصول

ش نشان داد كه روستاهاي منطقه از نظر حجم ارسال محصول به بازار محلي و ملي با يكديگر متفاوت نتايج پژوه

اي كه در برخي، حجم ارسال محصول به بازار محلي بيش از بازار ملي است و در برخي ديگر عكس اين گونهبه. هستند

بازارهاي محلي و ملي اثر مثبتي بر برخورداري  ها نشان داد كه انتقال محصوالت زراعي بهبررسي اما. قضيه صادق است

اي كه شاخص برخورداري روستاهاي منطقه از خدمات گونهبه. روستاييان از ارزش افزوده حاصل از اين انتقال ندارد

اجتماعي و سياسي در سطح روستا، نشان داد كه افزايش درآمد حاصل از انتقال محصوالت زراعي به بازار  - اقتصادي

اي درجه اول و درجه دوم نيز عاملي در افزايش اي، بلكه در زمينه خدمات حوزهه تنها در سطح خدمات نقطهشهري ن

مندي آنها از به سخن روشن، ميانگين درآمد روستاها، ارتباطي با بهره. مندي روستاييان از تسهيالت ياد شده نيستبهره

. نيز، افزايش درآمد، عاملي در افزايش خدمات نبوده استخدمات در هر سه سطح نداشته و در موارد وجود اختالف 

اين امر، عدم تاثير پارامتر درآمد حاصل از ارسال محصوالت زراعي از سطح روستاهاي منطقه را در ايجاد پيوندي مثبت 

 .دهدمندي از خدمات اجتماعي و رفاهي نشان ميي بهرهو قوي با شهر در زمينه

   .لشهري، جريان محصوالت زراعي، بخش مركزي دزفو - اييپيوندهاي روست: كليدواژگان
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  مقدمه

 و اجتماعي - هاي اقتصاديرابطه متعامل و متقابل ميان شهر و حوزه نفوذ آن در نتيجه ويژگي
. است نيازهاي متقابل و مكمل اين دو عرصه زيستي در يك نظام فضاييخاص آنها و  فضايي

شهري -هاي روستايياساس پايداري و پيوستگي آن،و پيوندهاي حاصل از  تعامالت فضايياين 
در همين زمينه، . )80 :1390الديني،شمس( و )2 :1391ريكا،( كشور است در فرايند توسعه

برخالف روابط سنتي، روابطي دوسويه معرفي  شهر، -پيوندهاي حاصل از تعامالت روستا 
   دهددر كنار هم قرار مياند كه روستا و شهر را در چارچوب تعاملي پويا و مكمل شده

هاي شهري شامل عملكردها و جريان - در واقع پيوندهاي روستا  ).11: 1391ان،همكارسعيدي و (
مكمل برخاسته از حركت مردم، سرمايه، كاال، اشتغال، اطالعات و تكنولوژي بين نواحي شهري و 

 پيوندهاي سوي به جوسلطه سنتي روابط از گذار نويددهنده توسعه، مسير روستايي است كه در

 )61- 92: 1391 اجاق،(و ) Tacoli;2004,2(و )Siechiping et al;2015,3(هستند  متقابل و مكمل
در اين ميان  Talbot and counrtney;2011,1-2) ( و )Alemu Zewdu and Malek;2010,3(و 

 ،مراكز شهرياز نواحي روستايي به  زراعي، –از جمله انتقال محصوالت كشاورزي ،عواملبرخي 
و  )109: 1390رضواني،( و )(Tacoli;2003;3ارند د پيوندهااين نقشي كليدي در افزايش مقياس 

(Seraje;2007,25) . شهري و  ميان نواحي ار هاي بازار، مهمترين وابستگي و ارتباطشبكهدر واقع
 ).270: 1380ي،شكوي( دنبخشيكپارچگي فضايي را توسعه ميهاي روستايي ايجاد كرده و سكونتگاه

ها، ترقي و پيشرفت اقتصاد و درآمد روستايي، نيازمند تغيير كشاورزي براساس برخي ديدگاه
غيرپويا و نيمه معيشتي به يك كشاورزي تجاري با گرايش به معامالت بازاري است 

(Olwande; 2015,22)  كه در اين ميان شهرها نقشي كليدي در برقراري ارتباط ميان نواحي
نواحي  ميان تعاملي پويا تواندمي امر و اين  برعهده دارند الملليملي و بين ي و بازارهايروستاي
اين نقش از . )Rokhsarzade et al 2014, 1335 از نقل به Linch, 2007(كند  برقرار مذكور

 به محصول انتقال براي الزم هايزيرساخت ديگر و بازاريابي به مربوط طريق تامين تسهيالت

شود و جمعيت روستايي به اين خدمات شهري نظير دسترسي به تجار، بازارها، ايفا مي بازار
منظور سازماندهي، انتقال و گسترش جريان ها و ساير تسهيالت مستقر در شهرها بهفروشيخرده

از سوي ديگر، يكي  .(Tracey-White; 2005, 3-4)محصوالت كشاورزي به بازار نياز دارند 
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يت و پايدارسازي سكونتگاههاي روستايي تأمين سرمايه براي نواحي روستايي از محورهاي تثب
زيرا يكي از مشكالت اين سكونتگاهها كمبود سرمايه شناخته شده كه در تأمين . ذكر شده است

هاي زراعي بنابراين جريان). 158: 1392سلطاني مقدس،(نيازهاي روستايي نقش مؤثري دارند 
ستان شهردر همين زمينه، . يه نواحي روستايي نقش مهمي را ايفاء كنندتوانند در تأمين سرمامي

، آب »دز«ي اي و برخورداري از مواهبي چون جريان رودخانهجلگه –، با موقعيتي دشتيدزفول
و هواي معتدل در فصول پاييز و زمستان، در سطحي گسترده به توليد محصوالت زراعي 

فرايند توليد محصوالت زراعي در منطقه، . پردازديم غيرهمختلف از جمله سبزي و صيفي و 
بوجود آورنده روابط و پيوندهايي ميان روستاهاي ناحيه و شهر دزفول و نيز ساير نقاط شهري 

  تواند اي و ملي است كه در صورت سازماندهي و سازمانيابي صحيح، ميدر سطوح منطقه

تيجه پزوهش حاضر با هدف تعيين جايگاه در ن. ساز توسعه متوازن شهري و روستايي گرددزمينه
شهري، به بررسي دامنه بازاري اين محصوالت –جريان محصوالت زراعي در پيوندهاي روستا 

و ميزان برخورداري روستاييان از ارزش افزوده حاصل از اين توليد در سطح بخش مركزي 
هاي با غلبه كشت انتخاب بخش مذكور در نتيجه تجمع روستا. شهرستان دزفول پرداخته است

زراعي در بخش مركزي اين شهرستان است كه زمينه ارتباط و پيوند روستاهاي اين بخش را با 
  .نقاط شهري در سطح محلي و ملي فراهم آورده است

  

  سطح زير كشت محصوالت زراعي در سطح شهرستان دزفول

رودخانه خروشان هاي آبرفتي و نيز جريان اي دزفول بزرگ، وجود خاكجلگه -موقعيت دشتي
. ، اين منطقه را در زمره مستعدترين نواحي كشاورزي در ايران و خوزستان قرار داده است»دز«

محصوالت كشت شده در اين شهرستان شامل گندم و ذرت، سبزي و صيفي، شبدر، چغندر قند، 
ز توت اي همچون گلهاي زينتي و نيهاي گلخانهيونجه، باميه، انواع حبوبات و نيز برخي كشت

فرنگي است كه از اين ميان، باالترين سطح زير كشت متعلق به محصوالت گندم و ذرت و پس 
  ).1جدول شماره (از آن به خانواده سبزي و صيفي اختصاص دارد 
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  سطح زير كشت محصوالت زمستانه در سطح دزفول بزرگ. 1جدول

  سبزي و صيفي  گندم و ذرت  تمام محصوالت  سال

1390  56738,72  41435,7  11288,15  

1391  57332,70  39425,87  10789,98  

1392  58240,41  41951,48  12677,93  

1393  58842,98  40698,98  15818,99  

  1393- 94هاي آبياري ناحيه شمال خوزستان برداري از شبكهجهاد كشاورزي شهرستان دزفول و شركت بهره: ماخذ 

  

  هوضعيت توليد و سطح زير كشت در روستاهاي نمون

در ميان روستاهاي نمونه، بيشترين حجم محصول متعلق به روستاي سياه منصور و كمترين 
به فراخور همين مساله از مجموع اراضي زير . گرددميزان آن در روستاي بهروزي توليد مي

ترين ميزان آن در كشت در منطقه، باالترين سطح زير كشت در روستاي سياه منصور و پايين
  ).2جدول شماره (قرار گرفته است روستاي بهروزي 

  

  منطقه در محصول كشت زير سطح و توليد وضعيت .2جدول

  نام روستا

سطح زير 

  )هكتار(كشت 

حجم توليد 

  )تن(

روستا نام  
سطح زير كشت 

  )هكتار(

حجم توليد 

  )تن(

 8185 237 جاته 38763 1026 منصور سياه

 4273 132 پيروزي 29411 783 منتظري

جعفر بن  4188 110 بهروزي 32653 958 

طوق قلعه 23325 627 سنجر  351 13056 

 24480 689 عدالت 24216 673 انجيرك

  )حجم توليد(202550  )سطح زير كشت(5586 مجموع

  .1393هاي حاصل از پژوهش يافته: ماخذ  
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  هاي زراعي در منطقهبررسي دامنه بازاري جريان

  نحوه ارسال و فروش محصول در بازار

. گيردهاي مختلفي صورت ميا نشان داد كه بازاريابي محصوالت زراعي منطقه به شيوههيافته

  :ها شاملاين شيوه

  :بار كه خود شامل دو گونهفروش و ارسال به ميدان ميوه و تره .1

  هاي بازار محليبار دزفول بزرگ يا در واقع فروش به واسطهفروش و ارسال به ميدان تره. الف

 هاي بازار مليوبار ساير شهرهاي كشور يا همان فروش به واسطهه ميدان ترهفروش و ارسال ب. ب

1خري يا در اصطالح محلي فروش به شيوه سرپا يا راسپاسلف  .2

  

 فروش مستقيم توسط كشاورز به خريداران خرد در سطح محلي هستند .3

  دان ميوه و هاي ياد شده، زارعان حجم نمونه، به دو شيوه فروش و ارسال به مياز ميان شيوه

بار و فروش مستقيم توسط كشاورز به خريداران خرد، اقدام به عرضه محصوالت به بازار تره
هاي صورت گرفته، شيوه دوم در گروه ارسال به بازار محلي نمايند كه در تحليلمصرف مي

  . درنظر گرفته شده است

  

  هاي بازار محليوش به واسطهبار دزفول بزرگ يا در واقع فرفروش و ارسال به ميدان تره. الف

  شناخته » دارميدان«بار دزفول بزرگ كه به عنوان هاي مستقر در ميدان ترهدر اين شيوه واسطه

اين خريداران شامل كسبه شهري . گردندشوند، واسطه فروش محصول به خريداران مختلف ميمي

تهيه و تامين محصول به اين  هايي كه از ساير نقاط كشور جهتمستقر در شهر دزفول و يا واسطه

» كاريالعملحق«ي فروش در اين فرايند، كه به گفته كشاورزان منطقه شيوه. كنندميدان مراجعه مي

دار و براساس چند عامل از جمله قانون عرضه و تقاضا، توافق ميان كشاورز و ميدان .شودناميده مي

»في«نيز برحسب 
در اين ميان بين پنج تا ده . گرددمي ، قيمت خريد محصول از كشاورز مشخص2

  . گيردتعلق مي) واسطه(داربه ميدان» العملحق«عنوان درصد از درآمد حاصله به

                                                
1. Fore-purchase  

باردان ميوه و ترهنرخ مصوب براي هر محصول در محل مي. 2  
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 هاي بازار مليبار ساير شهرهاي كشور يا همان فروش به واسطهفروش و ارسال به ميدان تره. ب

ي، به شكل قابل توجهي دامنه جريان محصوالت سبزي و صيفي منطقه عالوه بر بازارهاي محل
اي كه اين محصوالت نه تنها به ميدان گونهالمللي نيز گسترده شده بهبه سوي  بازار ملي و بين

بار دزفول بزرگ، بلكه به سوي كالن شهرهايي همچون تهران، مشهد، تبريز، اصفهان ميوه و تره
ذكور را به ساير شهرهاي ارسال شده و برخي از اين شهرها نقش واسطه انتقال محصوالت م... و

اطراف خود را داشته و نيز در صورت مساعدت بازار صادرات، به دليل عدم وجود تشكيالت 
المللي، نقش مستقل در ناحيه شمال خوزستان جهت صدور سبزي و صيفي به  بازارهاي بين

در  .ي ترانزيت اين محصوالت به برخي كشورهاي آسياي مركزي و نيز عراق را دارندواسطه
ها نشان داد كه روستاهاي منطقه از نظر ميزان ارسال محصول سبزي و صيفي به همين زمينه يافته

هاي چشمگيري از اين منظر باالخص بازار محلي و ملي با يكديگر متفاوت بوده و گاهي تفاوت
  .خوردچشم ميميان سطوح ملي و محلي به

  

  ي از سطح روستاهاي نمونهحجم ارسال محصول به بازارهاي محلي و مل. 3جدول

  نام روستا

حجم ارسال به بازار ملي 

  )تن(

حجم ارسال به بازار 

  )تن(محلي 

  نام روستا

حجم ارسال به بازار 

  )تن(ملي 

حجم ارسال به بازار 

  )تن(محلي 

  4905  3280 جاته  8503  30260 منصور سياه

  2713  1560 پيروزي  14341  15070 منتظري

  2440  1748 روزيبه  10373  22280 جعفر بن

  5466  7590 طوق قلعه  11885  11440 سنجر

  10750  13730 عدالت  15140  9076 انجيرك

  )محلي(86516  )ملي(116034  مجموع

  .1393- 94هاي حاصل از پژوهش يافته: ماخذ 

  

  سنجش تطبيقي روستاهاي منطقه

ي و ملي و در لحاظ حجم ارسال محصول به بازارهاي محلبررسي تطبيقي روستاهاي نمونه به
پس از . انجام شد» آنووا«نتيجه ميزان پيوند آنها با بازار شهري در اين دو سطح از طريق آزمون 

هاي انجام بررسي. بندي دانكن و دانت صورت پذيرفتبندي اين روستاها از طريق دستهآن طبقه
  . دهدشده نتايج ذيل را در دو سطح ملي و محلي نشان مي
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  سطح ملي. الف

هاي روستايي نمونه با بازار ملي، بر اساس حجم ارسال ن شدت و ضعف پيوند سكونتگاهتعيي
محصوالت زراعي به اين بازار نشان داد كه روستاهاي نمونه در اين زمينه با يكديگر تفاوت 

يعني در . سطح معناداري حاصله از اين آزمون نيز نشان از معنادار بودن اين مساله دارد. دارند
امي روستاهاي نمونه از نظر شدت و ضعف پيوند با نقاط شهري در سطح بازارملي در واقع  تم

  ).4جدول شماره(درجات متفاوتي قرار دارند 

  آزمون پارامتريك آنووا در سطح ملي. 4جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3499248.489 9 388805.388 3.738 .001 
Within Groups 36714819.831 353 104007.988   

Total 40214068.320 362    

  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ    

  

هاي بندي روستاها از نظر شدت و ضعف پيوند با بازار شهري در سطح ملي بر اساس آزموندسته
مشخص شد كه از ميان روستاهاي تحت بندي صورت گرفته، بر اساس دسته. پارامتريك انجام شد

مطالعه، سه روستاي جاته، پيروزي و انجيرك به لحاظ حجم ارسال به بازار ملي، در يك دسته 
روستاهاي بهروزي، منتظري، . با كمترين حجم ارسال محصول به اين بازار قرار دارند) 1دسته(

ي د كه اين امر نشان دهندهي اول و دوم جاي دارنجعفر همزمان در دستهسنجر، عدالت و بن
. ي نخست استلحاظ حجم ارسال به بازار ملي، با روستاهاي دستهاختالف اندك اين روستاها به

ي دسته اول، دوم و سوم نيز در هر سه دستهبن جعفر و شهرك عدالت ،سنجر ،منتظري روستاهاي
نظر حجم ارسال ملي، با تمام قرار دارند و اين به مفهوم عدم تفاوت معنادار روستاهاي مذكور از 

طور همزمان در دسته دوم و سوم قرار طوق بهاز سوي ديگر، روستاي قلعه. روستاهاي منطقه است
ي سوم با باالترين حجم گرفته و  در اين ميان تنها روستاي سياه منصور است كه صرفاً در دسته

در اقع از ميان . ، جاي گرفته استارسال و تفاوت معنادار از اين نظر با تمامي روستاهاي منطقه
طوق، بيشترين و روستاهاي جاته تمامي روستاهاي منطقه، روستاي سياه منصور و پس از آن قلعه

ترتيب سطوح باالتر كنند كه به تبع و بهي بازار ملي ميو پيروزي، كمترين حجم محصول را روانه
گسترش . ي ارسال محصول را دارندحيطهتري از پيوند با نقاط شهري در سطح ملي و در و پايين
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ي توان باالي منطقه در ايجاد ي بازار محصوالت زراعي منطقه به سطوح ملي نشان دهندهدامنه
تواند گامي مهم در نهادينه نمودن و پيشبرد پيوندهاي اي اقتصادي در اين سطح است كه ميشبكه

  ).1و نمودار شماره  5دول شماره ج(اي باشد شهري و توسعه متوازن منطقه –مثبت روستا 

  

  بندي روستاها از نظر حجم ارسال به بازار ملي به روش دانكندسته. 5جدول

Duncana,b 
 Subset for alpha = 0.05 فراواني نام روستا

1 2 3 
   144.00 15 جاته

   156.67 9 پيروزي

   199.59 49 انجيرك

  222.86 222.86 7 بهروزي

 260.18 260.18 260.18 56 منتظري

 303.59 303.59 303.59 39 سنجر

 309.15 309.15 309.15 47 شهرك عدالت

 364.00 364.00 364.00 60 بن جعفر

 434.71 434.71  17 قلعه طوق

 471.25   64 سياه منصور

Sig.  .065 .068 .069 
  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجم ارسال محصول به بازار ملي از روستاهاي منطقه. 1نمودار
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  سطح محلي. ب

1آناليز واريانس يك طرفه«گرفته با روش هاي صورتي تحليلنتيجه

بر اساس حجم ارسال » 
درصد، نشان از معنادار بودن اين امر، يعني تفاوت در شدت و  5محلي، در سطح معنادري 

  ).6جدول شماره (وستاهاي مختلف در منطقه با بازار شهر دزفول دارد ضعف پيوند ميان ر

  آناليز واريانس يك طرفه در حجم ارسال به بازار محلي. 6جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1776647.363 9 197405.263 2.448 .010 
Within Groups 28464542.444 353 80636.098   

Total 30241189.807 362    
  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ

  

»دانت«بندي روستاها  بر اساس روش دسته
دهد كه از نظر حجم ارسال محصول به نشان مي 2

ي ، تفاوت معناداري وجود دارد و بقيه»سنجر«و » سياه منصور«بازار محلي تنها ميان روستاهاي 
  ).7جدول شماره (گيرند هاي بالنسبه يكساني قرار ميا به اين لحاظ در ردهروستاه

  

  بندي روستاها بر حسب روش دانتدسته. 7جدول

95% Confidence Interval 
Sig. Mean Difference 

(I-J) 

تفاوت معنادار با 

 روستاها
  نام روستا

Dunnett T3  

Upper Bound Lower Bound  

  دالتع شهرك  -  -   -   -  - 

  سياه منصور  سنجر  *158.742-  042.  314.74-  2.75-

  جعفرشهرك بن  -  -  -  -   - 

  شهرك منتظري - -  - - -

  سنجر  سياه منصور  -   -   -   - 

  قلعه طوق  -   -   -   -   - 

  بهروزي  -   -   -   -   - 

  پيروزي  -   -  -  -  - 

  جاته  -   -  -  -  - 

  انجيرك  -   -   -   -   - 

  .1393- 94 هاي ميدانيفتهمحاسبات نگارنده بر اساس يا: ماخذ

                                                
1. Anova 
2. Dunnet 
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بيشترين و » طوققلعه«و » بهروزي«و پس از آن روستاهاي » جاته«اما در اين ميان روستاي 
ي كمترين حجم محصول را در سطح محلي، روانه» جعفرشهرك بن« و » سياه منصور«روستاي 
ي نخست اهاي دستهي پيوند باالي روستاين مساله نشان دهنده). 2نمودار شماره (كنند بازار مي
ي شهري دزفول نسبت به ساير روستاهاي منطقه از نظر حجم ارسال محصول به بازار با نقطه

محلي است كه در صورت مساعدت ساير شرايط از جمله بازگشت ارزش افزوده حاصل از 
تواند پيوندي مثبت ميان نواحي روستايي منطقه با نقاط شهري فروش محصول به زارعان، مي

الزم بذكر است كه پتانسيل ايجاد اين پيوند نه تنها در سطح محلي بلكه در سطح . د آوردبوجو
تواند به ملي نيز قابل توجه است چرا كه بازار ملي باالخص در صورت پيوند با كالن شهرها مي

 .صورت كانالي مطمئن جهت گسترش صادرات عمل نمايد

  

  

  

  

  

  

  

 
  محلي در ميان روستاهاي منطقه حجم ارسال محصول به بازار. 2نمودار

  

  وضعيت ميانگين درآمد حاصل از توليدات زراعي در روستاهاي نمونه

هاي ميداني حاصل از حجم نمونه نشان داد كه از ميان روستاهاي منطقه، بيشترين ميزان يافته
است و » طوققلعه«درآمد حاصل از توليد و بازاريابي محصوالت زراعي از آن روستاي 

ترين ميزان اما پايين. گيرد، پس از اين روستا قرار مي» سياه منصور«و » بن جعفر«هاي روستا
  ).8جدول شماره (حاصل شده است » پيروزي«درآمد در روستاي 
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 ميانگين درآمد كشاورزان حجم نمونه در روستاهاي منطقه. 8جدول

)تومان(ميانگين درآمد )تومان(ميانگين درآمد نام روستا فراواني   نام روستا فراواني 

طوق قلعه 17 15081979.42 عدالتشهرك  47 12058827.89   

 منصور سياه 64 11924741.22 بهروزي 7 10709843.37

 بن جعفر 60 12510128.23 پيروزي 9 10329048.94

 منتظري 56 11253274.22 جاته 15 11445252.61

 سنجر 39 11879687.80 انجيرك 49 11365256.37

 مجموع 363 11919965.75

 
  شهري بر پايه جريان محصوالت زراعي - تحليل پيوندهاي روستا

مندي روستاييان از ارزش افزوده حاصل از جريان محصوالت زراعي به منظور بررسي بهرهبه
سياسي  - اجتماعي - بازارهاي محلي و ملي، به سنجش برخورداري آنان از خدمات اقتصادي

توان گفت كه با توجه به در همين زمينه مي. نه پرداخته شدمختلف در سطح روستاهاي نمو
هاي جمعيتي و پوشش ظاهري جمعيت، انواع خدمات نقاط روستايي از حيث سطح به سه آستانه

اي كه ماهيتاً مورد تقاضاي روزمره ساكنين خدمات نقطه. الف: شوندبندي ميدسته مجزا تقسيم
  . مام، برق، صندوق پست و خانه بهداشت، قابل ذكرندروستاها بوده و از آن ميان دبستان، ح

هاي جمعيتي اي درجه دوم كه در مقايسه با خدمات درجه اول، معموالً از آستانهخدمات حوزه. ب
هاي اين نوع خدمات عمدتاً شامل مدرسه راهنمايي، خانه بهداشت، تعاوني. كمتري برخوردارند

هاي باالي جمعيتي ي درجه اول كه از آستانهاخدمات حوزه...) مصرف و فروش، نجاري و
بنزين، دبيرستان، دامپزشك، مركز توان به پمپبرخوردار هستند و از جمله اين گونه خدمات مي

به منظور تشريح و سنجش مساله، ). 159- 160: 1388سعيدي، (اشاره كرد ... خدمات كشاورزي و 
 خدمات«، »ايخدمات نقطه«ه سطح خدمات موجود در هر يك از روستاهاي نمونه در هر س

در طيفي از كمترين ميزان برخورداري » دوم درجه ايحوزه خدمات« و» اول درجه ايحوزه
تا كاملترين سطح برخورداري يعني وجود تمامي » بسيار ضعيف«روستا از خدمات با درجه 

  .بندي گرديدطيف» بسيار خوب«خدمات در سطوح جداگانه، با درجه 
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  ارامتريك پيوندهاتحليل پ

  ايبررسي خدمات نقطه. الف

ميزان درآمد «دهد كه ميان اي، سطح معناداري حاصل از آزمون آنووا  نشان ميدر مورد خدمات نقطه
  ).9جدول شماره (، رابطه معناداري وجود دارد »ايبرخورداري از خدمات نقطه«با  متغير » خالص

  

 ايلص و برخورداري از خدمات نقطهآزمون آنووا از ميزان درآمد خا. 9جدول
Anova Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

Between 
Groups 

(Combined) 160071882436124.530 1 160071882436124.530 10.333 .001 

Within Groups 5592490430193860.000 361 15491663241534.238   
Total 5752562312629985.000 362    

  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ 

  

» متوسط«در سطحي » ايخدمات نقطه«هايي كه از ها نشان داد، سكونتگاهدر همين زمينه، يافته

برخوردار هستند، به لحاظ ميانگين درآمدي، در شرايطي بهتر نسبت به روستاهاي با سطح 
تر با وجود آنكه برخي به سخن روشن. اندمات، قرار گرفتهاز اين خد» خوب«برخورداري 

تر قرار دارند، اما برخورداري آنها از خدمات روستاها از نظر ميانگين درآمدي در سطحي پايين
چنانكه . اي در سطحي بهتر از روستاهايي است كه ميانگين درآمدي باالتري دارندنقطه

بيش از » ايخدمات نقطه«از » متوسط«برخورداري  هاي برآورد شده در روستاهاي باميانگين
ميليون تومان برآورد گرديد  11، بيش از »خوب«ميليون و روستاهاي با برخورداري  14

  ).10جدول شماره (

  

 ايميانگين درآمد خالص روستاها به تفكيك برخورداري از سطوح مختلف خدمات نقطه. 10جدول

 درآمد ناخالص

 Mean N Std. Deviation اينقطه خدمات

 6825419.019 18 14827183.15 متوسط

 3735640.168 345 11768284.85 خوب

Total 11919965.75 363 3986358.754 

  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ 
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  اي درجه اول و درجه دوم خدمات حوزه. ب

، سطح معناداراي حاصل از آزمون آنووا  »دوماي درجه اول و درجه حوزه«در زمينه خدمات 
و برخورداري از خدمات در هر دو سطح » درآمد خالص«ي عدم وجود ارتباط ميان نشان دهنده

  ).11جدول شماره (است 

  

 اي درجه اول و درجه دومآزمون آنوا از ميزان درآمد خالص و برخورداري از خدمات حوزه. 11جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

درآمد خالص 

 خدمات 

اي درجه حوزه

 اول و دوم

Between 
Groups 

(Combined) 376153471455,060 3 118855697698,56 .744 526.  

Between Groups 
(Combined) 

376156471455,060 3 1253856115751,68 788.  501.  

Total 6256212629985,0 6    

  .1393- 94 هاي ميدانياساس يافتهمحاسبات نگارنده بر : ماخذ

  

هاي محاسبه شده از درآمد خالص در ميان روستاهاي منطقه،  با توجه به سطح برخورداري حتي ميانگين
  ).12جدول شماره (دهد تفاوت بارزي را نشان نمي نيزاي درجه اول و دوم از خدمات حوزه

  

  2و  1اي سطح ا توجه به درجات برخورداري از خدمات حوزهمنطقه ب ميانگين درآمد خالص در ميان روستاهاي. 12جدول

2 درجه ايخدمات حوزه 1 درجهاي خدمات حوزه ميانگين   ميانگين 

 11938259.34 خيلي ضعيف 12858302.86 خيلي ضعيف

 11592930.25 ضعيف 11879687.80 ضعيف

 12058827.89 متوسط 11624044.43 متوسط

 12506152.20 خوب 11916409.49 خوب

Total 11919965.75 Total 11917687.45 
 .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ   

  

اي سطوح اول و دوم اي، بلكه در مورد خدمات حوزهي خدمات نقطهدر واقع نه تنها در زمينه
غير برخورداري از يكسان بوده و اين مساله با مت نيز،  متوسط درآمد در همه روستاها تقريباً

به سخن روشن، ميانگين درآمد . خدمات در سطوح و درجات مختلف، اختالف معناداري ندارد
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مندي آنها از خدمات در هر سه سطح نداشته و در موارد وجود اختالف روستاها، ارتباطي با بهره
رامتر مهم درآمد اين امر، عدم تاثير پا. نيز، افزايش درآمد، عاملي در افزايش خدمات نبوده است

مندي از خدمات ي بهرهي روستايي را در ايجاد پيوندي مثبت و قوي  با شهر در زمينهجامعه
  .دهداجتماعي و رفاهي نشان مي

  

  بررسي تطبيقي روستاهاي نمونه

 ايخدمات نقطه. الف

ها به دهد كه ميان روستانشان مي» آناليز واريانس يك طرفه«در آزمون » .001«سطح معناداري 
  ).13جدول (اي تفاوت معناداري وجود دارد لحاظ برخورداري از خدمات نقطه

  

 ايبرخورداري روستاهاي منطقه از خدمات نقطه  - آزمون آنووا . 13جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 13.225 9 1.469 133.609 0.001 

Within Groups 3.882 353 .011   
Total 17.107 362    

 .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ

  

از نظر برخورداري » بهروزي«دهد كه روستاي بندي دانكن نشان ميبر اساس اين تفاوت، دسته
، روستاي )گروه اول(اي در سطحي متوسط و به صورت جداگانه در يك گروه از خدمات نقطه

ندكي بيش از سطح متوسط در گروه دوم، و  ديگر روستاها با سطح برخورداري با ا» قلعه طوق«
  ). 14جدول شماره (اند خوب در گروه سوم جاي گرفته
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 اي طبق روش دانكنبندي روستاهاي منطقه به لحاظ سطوح مختلف برخورداري از خدمات نقطهدسته. 14جدول

 ايخدمات نقطه

Duncana,b 

 N نام روستا
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

   3.00 7 بهروزي

  3.35  17 قلعه طوق

 4.00   47 شهرك عدالت

 4.00   64 سياه منصور

 4.00   60 بن جعفر

 4.00   56 منتظري

 4.00   39 سنجر

 4.00   9 پيروزي

 4.00   15 جاته

 4.00   49 انجيرك

Sig.  1.000 1.000 1.000 
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اي اي از روستاها را از خدمات نقطهنمودار ذيل نيز به وضوح، برخورداري خوب  بخش عمده
  ).3نمودارشماره (دهد نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ايدرجات مختلف برخورداري روستاها از خدمات نقطه. 3نمودار
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  جه دوماي درخدمات حوزه. ب

جدول (اي درجه دوم  نيز تفاوت معناداري دارد برخورداري روستاهاي منطقه از خدمات حوزه
  ).15شماره 

  

 در روستاهاي منطقه 2 سطح ايسطح معناداري برخورداري از خدمات حوزه -آزمون آنووا . 15جدول

 اي درجه دومخدمات حوزه

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 331.791 9 36.866 1142.771 .000 
Within Groups 11.388 353 .032   

Total 343.179 362    
  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ

  

اي طوق، بهروزي و پيروزي به لحاظ برخورداري از خدمات حوزهاي كه روستاهاي قلعهگونهبه
، روستاي سنجر با درجه در يك گروه» خيلي ضعيف«دوم با سطح اي درجه خدمات حوزه
با برخورداري » جاته«و » سياه منصور«گروه دوم، روستاهاي -در رتبه» ضعيف«برخورداري 

با اندكي تفاوت از رتبه قبل درگروه سوم و » انجيرك«گروه سوم، روستاي - در رتبه» متوسط«
» جعفربن«، »شهرك عدالت«ر از خوب و روستاهاي تسطح برخورداري باالتر از متوسط و پايين

اند در گروه آخر قرار گرفته» اي درجه دومحوزه« از خدمات» خوب«با برخورداري » منتظري«و 
  ).4ونمودار شماره   16جدول شماره (
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 دانكن شرو طبق 2 سطح ايحوزه خدمات از برخورداري مختلف سطوح لحاظ به منطقه روستاهاي بنديرتبه. 16جدول

 اي درجه دومخدمات حوزه

 N روستا نام
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 
     1.00 17 قلعه طوق

     1.00 7 بهروزي

     1.00 9 پيروزي

    2.00  39 سنجر

   3.00   64 سياه منصور

   3.00   15 جاته

  3.63    49 انجيرك

 4.00     47 شهرك عدالت

جعفربن  60     4.00 

 4.00     56 منتظري

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اي درجه دومحوزه خدمات از منطقه برخورداري روستاهاي. 4نمودار
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مختلف، با سطوح برخورداري از خدمات توان روستاهاي منطقه را در پنج گروه به اين لحاظ مي
اي كه روستاهاي گروه يك گونهبه. بندي نمودو پيوندهاي متفاوت با نقطه شهري دزفول، دسته

ترين درجات پيوند با شهر از نظر ي پيوند و روستاهاي گروه پنج، از قويترين درجهاز ضعيف
  .مند هستنداي درجه دوم، بهرهبرخورداري از خدمات حوزه

 
 اي درجه اول خدمات حوزه. ج 

اين خدمات نيز در روستاهاي مختلف با درجات متفاوتي وجود دارند و سطح معناداري بدست 
  ).17جدول شماره (آمده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه نيز گواهي بر اين مطلب است 

  

  در روستاهاي منطقه 1 حسط ايسطح معناداري برخورداري از خدمات حوزه  -آزمون آنووا . 17جدول

ANOVA 

 اي درجه اولخدمات حوزه

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 337.791 9 36.295 1142.771 .000 
Within Groups 11.388 353 .034   

Total 348.179 362    
  .1393- 94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ

  

ترين درجه انجيرك با پايين طوق، بهروزي، پيروزي، سنجر وبندي دانكن، روستاهاي قلعهتبهطبق ر
هاي اي درجه اول در گروه يك و سكونتگاهو سطح برخورداري خيلي ضعيف از خدمات حوزه

منصور و منتظري، با درجات ضعيف در گروه دوم و روستاهاي شهرك  روستايي جاته، سياه
درجه اول،  ايه ترتيب با سطح برخورداري متوسط و خوب از خدمات حوزهجعفر بعدالت و بن

  ).5و نمودار شماره 18جدول شماره (اند هاي سوم و چهارم قرار گرفتهدر گروه
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 دانكن روش طبق 1سطح ايحوزه خدمات از برخورداري مختلف سطوح لحاظ به منطقه روستاهاي بنديدسته. 18جدول

Duncana,b 

 N نام روستا
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

    1.00 17 قلعه طوق

    1.00 7 بهروزي

    1.00 9 پيروزي

    1.00 39 سنجر

    1.00 64 انجيرك

   2.00  15 جاته

   2.00  49 سياه منصور

   2.00  47 منتظري

  3.00   60 شهرك عدالت

 4.00    56 بن جعفر

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درجات مختلف در 1اي سطح حوزه خدمات از منطقه برخورداري روستاهاي. 5نمودار

 .1393-94 هاي ميدانيمحاسبات نگارنده بر اساس يافته: ماخذ
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هاي اي درجه اول، سكونتگاهدر اين سطح، يعني برخورداري روستاهاي منطقه از خدمات حوزه
ترين اند كه در اينجا نيز، روستاهاي گروه يك با نازلروه، جاي گرفتهروستايي منطقه در چهار گ

هاي گروه چهار با سطوحي خوب و سطح برخورداري، داراي پيوندي بسيار ضعيف و سكونتگاه
  .متوسط، در باالترين درجه برخورداري و پيوند با نقطه شهري دزفول قرار دارند

هاي روستايي از سطوح مختلف خدمات، وابسته به همندي سكونتگادر واقع از آنجايي كه بهره
هاي مربوطه و هاي كالن كشور و اختصاص بودجه از سطوح باال و از سوي سازمانريزيبرنامه

اند با اي، توانستهي خدمات نقطهمستقر در نقاط شهري داشته، لذا، روستاهاي منطقه در زمينه
اي از اين برقرار نمايند؛ چرا كه بخش عمده نقطه شهري دزفول، پيوندي نسبتاً مثبت و قوي

روستاها در باالترين مرتبه و در سطح عالي، از مزيت پيوندي قوي و مثبت با شهر برخوردار 
هاي روستايي در سطح متوسط و در باقي روستاها در نبوده و اين پيوند در دو مورد از سكونتگاه

  .سطح خوب، قرار گرفته است

  

  گيرينتيجه

 آبرفتي خاك اي،جلگه – دشتي موقعيت كنار در دزفول شهرستان هوايي و آب شرايط مساعدت

 طبيعي شرايط آن، در »دز رودخانه« جريان نيز و كشاورزي جهت مستعد بسيار و ريز بافت با

 ايجاد زمينه شده، ياد عوامل مجموع. است آورده فراهم منطقه در را توليدات زراعي جهت الزم

 محصوالت ارسال قالب در و محلي سطح در تنها نه را منطقه روستايي هايگاهسكونت ميان پيوند

 و ملي سطوح به پيوند اين گسترش ساززمينه دزفول فراهم كرده است، بلكه شهر بازار به زراعي
 هاييتفاوت ميان اين در البته. است شده المللي نيزبين سطوح به غيرمستقيم شكلي به آن از پس

 ميان در ملي، و محلي شهرها در سطوح با پيوند به تبع آن، ميزان و رسالا حجم لحاظبه

 باقي و رتبه باالترين طوق،قلعه و منصور سياه روستاهاي چنانكه. شودمي ديده منطقه روستاهاي

 در شهري نقاط با پيوند از تريپايين سطوح در يكسان نسبتاً هاييميانگين با منطقه، روستاهاي

 و بيشترين انجيرك و جاته پيروزي، بهروزي، روستاهاي مقابل در يا و دارند قرار ملي سطح
 را محلي بازار با پيوند و ارسال حجم كمترين جعفربن و منصور سياه عدات، شهرك روستاهاي

 ملي و در مقابل، سطح در باالي بازار تقاضاي چون عواملي وجود بروز اين امر در .هستند دارا
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  .موثر است محلي، بازار پايين ظرفيت

ارزش افزوده حاصل از ارسال محصوالت به بازارهاي   از منطقه روستاهاي منديبهره بررسي
 –محلي و ملي بر اساس شاخص برخورداري آنها از سطوح مختلف خدمات اقتصادي 

 خدمات از منطقه روستاهاي برخورداري سطح سنجش. اجتماعي در سه سطح انجام شد

 درجه ايحوزه خدمات و اول درجه ايحوزه خدمات اي،نقطه اتخدم سطح سه در مختلف

حاصل از ارسال محصوالت زراعي به بازارهاي (خالص  درآمد سطح كه داد نشان چنين دوم،
 از شهر دزفول با قوي و مثبت پيوندي ايجاد در تاثيري منطقه روستاهاي تمامي در )محلي و ملي

 بسياري وجود اين با اما. ندارد رفاهي و تماعياج خدمات از روستاييان منديبهره منظر

 خدمات از منديبهره يزمينه در ولي خوب سطحي در اينقطه خدمات از منطقه روستاهاي

. اندگرفته قرار خوب تا ضعيف بسيار سطوح از ايگسترده طيف در دوم و اول درجه ايحوزه

در (عالي از خدمات و امكانات  طوحس روستاهاي منطقه در از كدامنكته قابل توجه آنكه، هيچ
 سطوح از روستايي هايسكونتگاه منديبهره كه آنجايي از واقع در. اندقرار نگرفته) هر سه سطح

 از و باال سطوح از بودجه اختصاص و كشور كالن هايريزيبرنامه به وابسته خدمات، مختلف

 يزمينه در منطقه ستاهايرو لذا، شهري است، نقاط در مستقر و مربوطه سازمانهاي سوي
 اما. نمايند برقرار قوي و مثبت نسبتاً پيوندي دزفول، شهري نقطه با اندتوانسته اي،نقطه خدمات

 ايحوزه خدمات از برخورداري نظر از دزفول شهر با مثبت پيوند درجه باالترين در كدامهيچ

  .اندنگرفته قرار اول درجه ايحوزه خدمات و دوم درجه
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