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Abstract
This document reviewes relationship between urban and rural
areas, with emphasis on the production of horticultural crops
in the district Soleghan as productor and Tehran as the
market, we could see a two-way relationship. In other words,
Horticultural production and sales in a city market With
government intervention, either directly or without
intermediary, Can create jobs and incom for the villagers and
return of capital to the village leading to The creation of
infrastructure and welfare services, and the general socio economic development of rural areas. So villagers
Encouraged to continue gardening and maintaining gardens
and avoid turning them into other jobs. However, with the
larger urban centers and the need them for these population
centers to good climate zones for Regeneracy, Investment in
transport, roads, accommodation and catering facilities and
services attract, tourism boom in the region soleghon and also
create more links between Tehran and rural districts soleghan
is required. In this paper, try that using methods definition analysis examined the role of rural - urban linkage in rural
development with emphasis on horticultural crops. to clarify
this issue from The research method from include methods
library (Books - Papers the map) and observational (including
interviews and Field work) Through the completion of
questionnaire By 237 households is used the sample size was
chosen as. After analyzing the research data by statistical
program spss, results show that the link between rural urban and rural development, there was a direct relationship
and Significant.
Key Words: Rural – urban linkage, rural development,
garden crops, Soleghan.

چکيده
تولید محصوالت باغی و فروش آن در بازار مصرف شهری می تواند برای
روستاییان ایجاد اشتغال و درآمد کرده و بازگشت این سرمایه به داخل روستا
باعث ایجاد خدمات زیربنایی و رفاهی و بهطور کلی توسعه اقتصادی ـ
 این پژوهش به بررسی میزان تاثیر پیوندهای ناشی از.اجتماعی روستا گردد
 در دهستان سولقان،تولید محصوالت باغی بر تحقق توسعه پایدار روستایی
 مطالعه. می پردازد،به عنوان تولیدکننده و شهر تهران به عنوان بازار مصرف
 روستای منتخب که با توجه به تعداد جمعیت و فاصله تا مرکز بخش و1 در
 براساس. انجام پذیرفته است،استمرار تولید محصوالت باغی انتخاب شده
 با توجه به ویژگیهای طبیعی و اقلیمی،مطالعات انجام شده در این منطقه
 چنانچه،شرایط نسبتاً مساعدی جهت رشد و توسعه باغداری فراهم آورده
.باغداری مهمترین بخش از فعالیتهای اقتصادی ناحیه مورد مطالعه است
نتایج این تحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از دادهها و
 نشان، پرسشنامه) انجام گرفته192 اطالعات کتابخانهای و میدانی (تکمیل
داد که رابطه منتج از تولید محصوالت باغی بین ناحیه مورد مطالعه و شهر
 البته در این زمینه.تهران در تحقق توسعه پایدار روستایی مؤثر میباشد
مشکالتی همچون کوچک بودن قطعات اراضی باغی و به تبع آن نظام
1

. بهرهبرداری خرده مالکی و استفاده سنتی از منابع آب وجود دارد
 محصوالت، توسعه کالبدی، پیوند روستا ـ شهری:واژههاي کليدي
. تهران، سولقان،باغی

 مطالعه موردی دهستان، با عنوان نقش پیوند روستا – شهری منتج از محصوالت باغی در توسعه روستایی، این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد.1
. با راهنمایی دکتر قدیر فیروزنیا و مشاوره سرکار خانم دکتر نسرین آذرباد میباشد، شهرستان تهران- سولقان
*Corresponding Author: Ghadir Firouznia
E-mail: firoznia@yahoo.com

 قدیر فیروزنیا:* نویسنده مسئول

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال دوم ،شماره ( 1سری جدید) ،پیاپی  ،5بهار 1931

22

مقدمه

برونی آنها اثر میگذارد (پاپلی یـزدی .)121 :1931 ،بـا

تجــارب برنامــه هــای توســعه در دهــه هــای اخیــر در

توجه به شرایط جامعـه روسـتایی کشـور ،کـه بـهرغـم

کشورهای مختلف نشان داده کـه دسـتیابی بـه توسـعه

محدودیتها ،از توان و قابلیتهایی در زمینـه تولیـدات

متوازن روستا و شهرها بدون توجه به جریانات و روابط

کشاورزی ،گردشگری ،صنایع دسـتی ،تنـوع زیسـتی و

حاکم بین انواع مختلف سکونتگاه های یک ناحیه میسر

مانند آن برخوردارند ،سکونتگاههای روستایی میتواننـد

نبوده و نیست .چنانچه سازمان ملل ،موضوع روز جهانی

در تعامل دوسویه و پایدار با شهرها ،به عنـوان یکـی از

اسکان را در سـال  ، 1002شـهرها ،موتورهـای توسـعه

بازیگران اصلی در توسعه اقتصادی ،تأثیرگـذار باشـند و

روستایی نامیـد (آن .هابیتیـت .)1002 ،امـروزه تمـامی

روابط سنتی خود را با شـهر متحـول سـازند .ایـن امـر

دست اندرکاران نظام برنامهریزی تالش می نمایند که با

زمانی امکانپذیر است که سرمایهگذاریهـا و فعالیـت-

درک روابــط و پیونــدهای حــاکم در بــین جوامــع و

های نسبتاً گسـترده شـهری ،بـا فعالیـتهـای محـدود

سکونتگاه های مختلف ،زمینه را برای هم افزایی قابلیت -

خانوارهای روستایی ،در تعامل با یکدیگر قـرار بگیرنـد.

ها و توانمندی ها فراهم نمایند.

عرضۀ محصوالت کشاورزی بـه خصـوم محصـوالت

مناسبات روستا -شهری نیازمند بررسیهای جامع

باغی روستاهای مناطق کوهستانی (مناطق مستعد تولید

به منظور فهم تغییر در ماهیت و شدت این تعامالت در

محصوالت باغی) به بازارهای مصـرف شـهری ،اسـاس

طول زمان است (کوور.آر .)1002 ،از اینرو ،درک

برقراری ارتباط متقابل بین شهر و این دسته از روستاها

مناسبات بین سکونتگاهها و ،بهویژه بین شهر و روستا

را بهوجود آورده و تغییراتی که در این زمینه ایجاد می-

که خود را عمدتاً به شکل جریانهای جمعیت ،کاال،

شود ،میتواند در توسـعه روسـتایی در ابعـاد اقتصـادی،

سرمایه ،عقاید ،اطالعات و نوآوری نشان میدهد،

اجتماعی و کالبدی تأثیرگذار باشد .روسـتاهای همجـوار

پدیدهای مکانی ـ فضایی و جغرافیایی بوده و شناخت،

با شـهرهای بـزر ،،دارای مـوقعیتی بهتـر نسـبت بـه

تبیین و کشف قانونمندیهای کلی حاکم بر آن در

روستاهای مشابه ،در مناطق دورافتادهتر میباشند ،چـرا

چارچوب روابط متقابل انسان و محیط ،از اهمیت نظری

که از نظر روابط اقتصادی ،اجتماعی ،خـدماتی و ماننـد

و کاربردی ویژهای برخوردار است .همچنین با توجه به

آن ،تعامل قویتری بین این گروه از روستاها بـا شـهر

نقش این روابط در فرایند تحوالت و توسعه کانونهای

وجود دارد.

شهری و روستایی ،عالوه بر بررسی انواع و علل روابط،

منطقه سولقان به جهت استعداد و قابلیت در زمینـه

شناخت آثار و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی

تولید و صدور محصوالت باغی به شکل بالقوه و بالفعل

و فضایی ـ کالبدی آن بر شهر و روستا و تالش برای

از مزیت نسبی خوبی برخوردار است .این منطقه با توجه

کاهش اثرات منفی این روابط در راستای ساماندهی

به شرایط اقلیمی و جفرافیایی مطلوب و فاصله نزدیـک

آنها ،زمینهساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری

با شهر تهران ،پتانسیل ویـژه ای دارد .پـ

اگـر زمینـۀ

خواهد بود (رضوانی.)11 :1931 ،

الزم جهت افزایش بهره وری تولید در بخش باغداری یا

نحوه و دامنه روابط موجود میان شـهر و روسـتا بـه

افزایش تولید با برنامه م دون در زمینه کاهش ضایعات و

صورت های گوناگون بر شـکل پـذیری ،رشـد و توسـعه

بسته بندی مناسـب و اسـتقر ار صـنایع تبـدیلی فـراهم

سکونتگاه های روستایی و همچنین بر روابـط درونـی و

گردد ،می توان شاهد افزایش نقش روسـتاها در فراینـد

قدیر فیروزنیا و همکاران :نقش تولید محصوالت باغی در پیوند روستاـ شهری وتوسعه کالبدی
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توسعه و ایجاد فرصت های شغلی بود .به نظر میرسـد

شهرها و افزایش جمعیت شهری ،نیاز به تأ مین مایحتاج

که یکی از عوامـل اصـلی پیونـد روسـتاهای دهسـتان

اولیه ،از جمله مواد غذایی بـه صـورت روز افـزون بـاال

سولقان با کالن شهر تهران ناشی از تولیـد محصـوالت

رفته و روستاها نیز به عنوان تولیدکننـدگان محصـوالت

باغی است .بنابراین ،هدف از این تحقیق ،شناخت میزان

کشاورزی و دامی در راستای فروش ایـن تولیـدات ،بـه

پیوند متقابل شهر و روستا منتج از محصـوالت بـاغی و

بازار شهر وابسته گردیدها ند .وابستگی بین شهر و روستا،

بررسی پیامدهای این پیوند بر توسعه روسـتایی منطقـه

بررسی و مطالعه رابطۀ شهر و روستا را بـهخصـوم در

مورد مطالعه و همچنین شناخت موانع و مشکالت ناشی

زمینه تولیدات روستایی و خدمات شهری ،میسـر کـرده

از این پیوند بر رونـق اقتصـاد کشـاورزی ،بـهخصـوم

است (نظریان.)913 :1921 ،

باغداری میباشد .چنانچه بعد از مطالعه امکانات موجود

میان شهر و روستا ،چـه در گذشـته و چـه در حـال

طبیعی و انسانی این دهستان بتوان نتیجه گیـری نمـود

حاضر ،به دلیل نیازهای متقابل به همـدیگر ،رابطـه دو

که آیا روند فعلی بهره برداری از محصوالت باغی جهت

سویه حاکم بوده است .به طور کلی این رابطه و پیونـد

رسیدن به توسعه اقتصادی ناحیه مورد مطالعـه منطقـی

در هر منطقه ،میان شهر و روستا به سه نوع برقرار می -

است یا خیر ،بر این اساس تالش شده بـه ایـن سـؤال

باشد:

پاسخ داده شود کـه :پیونـد روسـتا– شـهری منـتج از

 -روابطی که از سوی منـاطق روسـتایی بـرای فـروش

محصوالت باغی ،چه تأ ثیری در توسعۀ پایدار روسـتایی

محصوالت مازاد برقرار است.

دهستان سولقان دارد؟ در تناظر با سؤ ال تحقیق ،فرضیه

 -روابطی کـه معمـوالً از سـوی شـهرها بـرای تـأمین

زیر طرح و مورد آزمون قرار گرفته است که به نظر می-

نیازهای اساسی و ارائه خدمات برقرار میشود.

رسد بین میزان پیوند روستا -شهری منتج از محصوالت

 -روابطی که اصوالً از جانب دو طرف روستایی و شـهری

باغی و توسعه روستاهای مورد مطالعه ،رابطه معنـاداری

به دلیل وابستگیهای متقابل طرفین ایجاد میشود.

وجود دارد .جریان محصوالت تولیدی از روستا به شهر،

شــهرها عموم ـاً محــل تمرکــز محصــوالت مــازاد

یکی از جریان های حاکم بر روابط شهر و روسـتا اسـت

روستاییان اط راف خود بوده و از طرفی هم ارائـهدهنـده

بوبـک –

خدمات مورد نیاز روستاییان می باشـد .بنـابراین ،ایجـاد

سرمایهداری بهرهوری( -سـعیدی ،)21 :1931 ،نظریـه

رابطه دوجانبه بر حسـب چگـونگی تمرکـز محصـوالت

کارکردهــای شــهری در توســعه روســتای ()UFRD

کشاورزی و نوع خدمات و چگونگی ارائه آن به منـاطق

رانــدینلی (طاهرخــانی -افتخــاری،)30- 31 :1939 ،

پیرامونی ابعاد متفاوتی دارد و از طرف دیگر میزان رونق

داگالس – تأکید بر تغییر ساختاری و توسعه روستایی با

پذیرش و مصرف شهر ،تعیینکنندۀ تمرکـز محصـوالت

نقشها و عملکردهای شهری از طریـق مجموعـهای از

کشاورزی در آن شهر است .هر چه شهر بزر،تر باشد،

جریانهای روستایی ـ شـهری (داگـالس،)11 :1333 ،

سلسله خدمات کاال و عملکردهایی که احتمـاالً تـأمین

پورتـر و آن ویـن – پیـوندهــای روستــا ــ شهــری

میکند ،وسیع تر و ارتباط آن نیز با پیرامونش پیچیدهتـر

تابـع عـوامـل اقتـصـادی ،اجـتمـاعـی و اکـولوژیـکی

است (رضوانی.)20 :1931 ،

که در نظریات متعددی همچون نظریه هان

(معیــدفر ،اکبــری )23-30 :1931 ،و مـاننـــد ایـنـــها

در حالت کلی ،تاثیرات متقابل شهر و روستا بر هـم

مـ ــورد تأ ییـــد قـــرار گرفتـــه اســـت .بـــا گســـترش

را می توان در چند فاکتور کلـی بیـان نمـود (شـکوئی،
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:)131 :1929

رسانه های گروهـی و منـابع خبـری ،روابـط گ سـترده و

 -شهرها ،بازار مناسـبی را بـرای تولیـدات محصـوالت

پیچیده تری بین شهرها و روستاها برقـرار کـرده اسـت.

کشاورزی ایجاد نمـوده و بـه عنـوان مرکـز تجـاری و

بنابراین ،میتوان گفت که توسعه پایدار مجموعـهای از

مبادله این محصوالت بهشمار میآیند.

تعامالت در تمام سطوح خـانوادگی ،بـومی ،منطقـهای،

 -با رشد روزافزون جمعیت شهری ،تقاضا برای تولیدات

ملی ،جهانی و دستورالعملی برای اقدامات ضروری است

کشاورزی افزایش مییابد.

(فابریک فلیپو .)92-95 :1002 ،چنانچه از نظـر دنـی

 -شهرها مهم ترین مرکـز بـرای تهیـه فـراوردههـای

راندینلی ( )1335نیز عوامـل و ارکـان اصـلی تشـکیل-

کشاورزی میباشند.

دهنده پیو ند کالبدی بین شهر و روستا ،شبکههـای راه،

 -بازارهــای کشــاورزی شــهرها بــرای نیــروی انســانی

حمل و نقل رودخانه ای ،راه آهن و مانند آن عنوان شده

شهری ایجاد اشتغال میکند.

است .در مراکز شهری ،نقش بـازار را بـه عنـوان یـک

 -توسعه شهر ،منجر بـه ایجـاد اشـتغال در بیـرون از

عامل مؤ ثر در ایجاد ارتباط با روستاها نباید از نظـر دور

مــزارع و روســتاها مــی شــود و بازارهــایی را بــرای

داشت گ رچه بازار ،در شهرهای بزر ،همانند گذشته ،به

محصوالت کشاورزی فراهم میآورد.

طور مستقیم با روستاها در ارتبا ط نیست ،لیکن تـأمین-

 -اشتغال مهاجران روستایی در شـهر ،موجـب انتقـال

کننده کاالهای مراکز شهری کوچک تر از خود است .از

درآمد آنها به مناطق روستایی میشود.

دیـدگاه رانـدینلی ،جریــان انـرژبی ،شـبکه مــالی و وام،

در مجموع مبادله محصول و خدمات یا بـه عبـارت

سیســتم تـــ وزیع خدمـــ ات درمــانی ،عرضــه خــدمات

کلیتر ،تجارت میان دو مکان ،تنها در صورتی امکـان-

تخصصی و تجاری و فنی نیــز مــیتوانـد بـه عنـوان

پذیر است که در یکی از ایـن مکـان هـا مـازاد تولیـد و

عوامل پیوند شـهر و روسـتا قـرار گیرنـد .بـا مالحظـه

دیگری تقاضای زیاد وجود داشته باشد (شکویی:1929 ،

مطالعات انجامشده در زم ینه رابطه دوسویه شهر و روستا

.)905- 901

می توان معیارهای تأ ثیرگذار بر پیوند روستا – شهری را

1

راندینلی به عنوان یکی از صاحبنظران مثبتنگر

به دست آورد با توجه به ماهیـت ایـن تحقیـق ،نظریـه

بر نقش شهرها و به ویـژه شـ هرهای میـانی در فـراهم

داگالس و آن وین و به ویژه « نقش کارکردهای شهری

کردن دامنه ای از خدمات برای نواحی پیرامـون ،تأکیـد

در توسعه روستایی» راندینلی ،میتواند تبیینکننده نقش

دارد (صباغ کرمانی .)2 :1930 ،خوشبختانه شهرها غالباً

پیوند روستا شهری منتج از تولید محصـوالت بـاغی در

بــا تــدارک خــدمات و احتمــاالً ایجــاد کــار الزم بــرای

توسعه روستایی ،روستاهای مورد مط العه باشـد .دنـی

روستاهای نزدیک خود ،دس ت به کنشی پویا در عرصـه

راندینلی با ارائ ه این رویکرد بر نقش کارکردهای شهری

ناحیه میزننـد و در سـازماندهی و شـالودهریـزی فضـا

مثل ایجاد بـازار جهـت فـروش محصـوالت روسـتایی،

مشارکت میکنند (شاریه .)131 :1929 ،وابسـتگیهـای

تأ مین خدمات رفا هی ،ارائـه تسـهیالت ،ارائـه خـدمات

اکولوژیکی امروزه با توسعه تکنولـوژی حمـل و نقـل و

بهداشتی ،زیربنایی و غیـره در توسـعه روسـتایی تأکیـد

گسترش راه های ارتباطی و کوتاه شدن فاصله مکانی و

میکند (طاهرخانی – افتخاری30- 31 :1939 ،؛جـدول

زمانی بین شهرها و روست اها و دریافت اطالعات توسـط

شماره )1

1. Rondinelli
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بعد

محقق

کالبدی

راندینلی 1335

جتماعی

جدول  .1عوامل تأ ثیرگذار بر پیوند روستا – شهری

راندینلی1321

معیارهااای تأ ثیرگاار ر باار
پیوند روستا  -شهری
شبکه راه ها ،شبکه حمل و نقل،
وابستگی های اکولوژیک
مناطق ییالقـی روسـتایی (بـاغ
درمانی ،تفریح )...روابط متقابـل
اجتماعی (مکاتبـات ،ارتباطـات،
تماس تلفنی ،رابطه پزشکی)
دیـــدار خویشـــان و ارتباطـــات
فامیلی
خدمات عمومی و خصوصی
ارتقاء سطح دانش و آگاهی
بازدیدها و مراسمها
جابه جایی پاندولی ( آمدو شدهای
شغلی  ،مهاجرت دائم و موقت)
آمدوشدها جهت کارهـای اداری
– خدماتی یا مهاجرتی

طاهرخانی -
افتخاری1939

محصوالت کشاورزی (تولیـدات
باغی)
جریان پول
جریان سرمایه (تسهیالت)

راندینلی

جریان مواد غذایی

قتصادی

جری ان مـواد اولیـه (نهـادههـا و
).....
بازار
تاکولی 1333

جریان کاال
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مطالعۀ ادبیات تحقیق نشان می دهد کـه در عرصـه
پیوند روستا و شهر  ،خوشبختانه تحقیقات قابل مالحظه -
ای انجام پذیرفته اسـت .1امـا در زمینـه پیونـد شـهر و
روستا با تأ کید بر محصوالتی خـام ،تحقیقـات انـدکی
انجام پذیرفته است ،از جمله:
 .1فرهاد عزیزپور ( ،)1939در رساله تحصیلی دوره
دکتری خود به بررسی نقش پیوند روستایی ـ شهری
در توسعه روستایی با تأکید بر شبکههای تولید شیر در
ناحیه لیتکوه شهرستان آمل پرداخته است .بررسیهای
این تحقیق نشان داده است که براساس جریان
محصول (شیر) جریانات دیگر ،نظیر سرمایه ـ اطالعات
و فناوری ـ مردم و کاال شکل گرفته و این جریانات که
از ماهیتی دوسویه برخوردار هستند ،سبب ایجاد
پیوندهای اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و ارتباطی در
سطح شبکه شدهاند.
 . 1سیدامیر محمد علوی زاده و همکاران ( )1933در
مقاله ای با عنوان بررسی مزیت نسبی سیب درختی و
جایگاه آن در اقتصاد روستایی شهرستان سمیرم به این
نتی جه رسیدند که طبق بررسی های انجام گرفته در
منطقه مورد مطالعه ،سیب درختی از مزیت نسبی باالیی
نسبت به سایر محصوالت برخوردار است ،بهطوری که
در حال حاضر در حدود  32/2درصد از سطح زیر کشت
محصوالت باغی 23/02 ،درصد از کل سطح زیر کشت
شهرستان 19/2 ،درصد از اشتغال و  23/02درصد از
تولید ناخالص روستاهای منطقه را تولید این محصول
به خود اختصام داده است که چنین ویژگی تک
محصولی می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی
(وابستگی به تولید یک محصول خام جهت کسب
درآمد و عدم گسترش فرصتهای شغلی و منابع

آمد و شد جهت کار

شکویی 1929

اشـــتغال (دائمـــی – فصـــلی –

 .1محمدرضا رضوانی ( ،)1831محمد زرنقی ( ،)1831فاطمه تقی-

غیرکشاورزی)

زاده ( ،)1831سعید معیدفر و صادق اکبری ( ،)1836نسرین

(رضوانی115 -120 :1930 ،؛ آذرباد52 – 53 :1933 ،؛
طاهرخانی – افتخاری30 :1939 ،؛ زرنقی2 :1931 ،؛
تقیزاده1932 ،؛ پاپلی.)101 :1931 ،

آذرباد( ،)1833محمدحسن ضیاتوانا و علی شمسالدینی (،)1831
حبیب اهلل خوبفکر برآبادی و صالحالدین قریشی ( ،)1811حبیب اهلل
خوبفکر برآبادی و صالحالدین قریشی ( )1811و محمدحسن ضیا
توانا و علی شمسالدینی (.)1831
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درآمدی در فرآیندهای تولید و تبدیل محصول مذکور)،
اجتماعی (بیکاری آشکار و پنهان در جمعیت به دلیل
گسترش روند مکانیزاسیون فعالیت های کشاورزی در
زمینه سیب درختی و بیتوجهی به سایر فعالیتهای
اقتصادی مرتبط با تولید سیب و سایر بخشهای
اقتصادی) و طبیعی (افزایش سطح زیر کشت این
محصول و به تبع آن افزایش فشار و بهرهبرداری بی-
رویه از منابع آب و خاک منطقه) در آسیب پذیری اقتصاد
منطقه نقش داشته باشد.
 .9شهریار خالدی و همکاران ( )1930در طرح
پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،با عنوان امکان-

سنجی جاذبههای توریستی – اگرواکوتوریستی در توسعه
روستایی با تأکید بر باغات گیالس مورد مطالعاتی:
دهستان لواسانات کوچک ،به نتایجی دست یافتند که
نشان داده است :تولید گیالس سبب شده که منطقه مورد
مطالعه از قابلیت توریستی – اگرواکوتوریستی باالیی
برخوردار بوده و مجاورت با کالنشهر تهران فرصت
بهینهای را برای پایداری سکونتگاههای روستایی منطقه
فراهم نموده است.
 .2مســعود مهــدوی و پــروین عبــدی ( )1939در
تحقیقی با عنوان نقش تولید کشمش در توسعه اقتصادی

نواحی روستایی – مورد :دهستان جوزان شهرستان مالیر
در استان همدان به این نتیجه رسیدند که محصول انگور

به عنوان مهـمتـرین محصـول کشـاورزی در مالیـر و
دهستان جوزان شناخته میشود .از این محصول ،سـایر
فرآوردهها نیز تولید میشـود کـه در صـورت مشـارکت
جامعه روستایی میتوان انتظار بهبود وضـعیت اقتصـادی
آنها را داشت .با توجه به مطالعۀ صورت گرفته ،از نظـر
درآمد وضعیت خانوارها نسبت به زمانی کـه در فعالیـت-
های تولید خشکبار فعالیتی نداشتهاند ،بهتر شده است .از
نظر اشتغال نیز ،فرصتهای مناسبی برای ساکنان محلی
از طریق احداث کارگاهها و کارخانههای تولید کشمش و
فرآوری این محصول ایجاد شده است .همچنـین سـایر
شاخصهای مهم اقتصادی از قبیـل بهبـود در وضـعیت
پ اندازها ،کاهش بیکارها ،افزایش قـدرت خریـد و نیـز
وضعیت روستاییان و خانوارهای مورد بررسی ،ارتقا یافته
است .از نظر سرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصوصی

به عنوان کلیدی برای شروع فعالیتهـای تولیـدی نیـز
وضعیت در دهستان جوزان نسبت به گذشته بهبود یافته
اسـت کـه همگـی ناشـی از تـأثیرات مثبـت اقتصـادی
فعالیتهای کشاورزی با تأکید بر تولید خشکبار میباشد.
مالحظه تحقیقات انجام شـده در زمینـه تـأثیر یـک
محصول بر توسعه روستایی با تأک ید بـر رابطـه شـهر و
روستا نشان می دهد که این عرصـه  ،همچنـان نیازمنـد
تحقیقات گستردهتر می باشد .بر این اساس ،این تحقیق
بنا دارد نقش تولید محصوالت باغی در برقراری پیونـد
شهر و روستا و تأ ثیر این پیوند را بر توسـعه روسـتاهای
پیرامون بررسی نماید.
د ده ها و روش کار
ایــن تحقیــق از نــوع کــاربردی و روش آن توصــیفی-
تحلیلی بوده و برای جمع آوری دادههای تحقیـق نیـز از
روش اسنادی ـ میدانی اسـتفاده شـده اسـت .مطالعـات
ا سنادی و کتابخانه ای مبنای تدوین چـارچوب نظـری و
پیشینه تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت .سـپ بـا تکمیـل
پرسشنامه از طریق گفت وگو با سرپرستان خانوار ،داده-
های مـورد نظـر جمـعآوری و ،همچنـین ،بـرای تأییـد
پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و مسئوال ن روسـتایی
استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش 1193 ،خانوار ( 2111نفر
جمعیــت) ســاکن در  10روســتا مــیباشــد کــه شــامل:
روستاهای سنگان (بـاال ـ وسـط ـ پـایین ـ باغـدره) ـ
کشار علیا ـ کشار سفلی ـ وردیج ـ رندان ــ طـالون ــ
امامزاده داوود ـ کیگا ـ واریش و سـولقان اسـت کـه از
بین آنها  1روستا با توجه به تعداد جمعیت و فاصـله تـا
مرکز بخش ،برای مطالعه انتخاب شـدند  .بـا توجـه بـه
واحد تحلیل که سرپرست خانوار می باشد و با استفاده از
فرمول کوکران 192 ،1نفر از سرپرستان خانوار به عنوان
 d = 0/05 ، q =0/5 ، p =0/5 ، t=1/31 .1و تعداد جامعه آماری=  Nباشد.
t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d
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حجم نمونه انتخاب شدهاند و سپ با توجه به سهم هر
روستا از کل خانوار ،تعداد پرسشنامه هر روستا مشخص
گردید( .جدول  )1این پرسشنامهها در قالب  11سـؤال
در مقیاس اسمی  -عددی و  1گویـه در طیـف لیکـرت
پنج گزینهای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم)
طراحی گردید.
برای نمونه گیری نیز ،از روش نمونه گیـری طبقـه-
بندی شده استفاده گردیده است .پـ از تعیـین تعـداد
نمونه هر روستا (براساس نسبت خانوار روسـتا بـه کـل
جامعه آماری) در درون هر روسـتا بـا اسـتفاده از روش
نمونه گیری اتفاقی ساده ،تعداد اعضای نمونـه منتخـب،
تعیین شدند.
1
با استفاده از مبانی نظـری تحقیـق بـرای مطالعـه
ویژگی متغیر « پیوند روستا  -شهر منتج از محصـوالت
باغی» از شاخص هایی چـون محـل فـروش محصـول،
محل خرید نهاده ها و عوامل کشاورزی ،میزان مهاجرت،
میزان رفت و آمـد رو سـتاییان بـه تهـران جهـت تهیـه
نهادهها ـ تأ مین مایحتاج زنـدگی و فـروش محصـول و
همچنین ،میزان رفت و آمد روسـتاییان (باغـدار و غیـر
باغدار) به تهران استفاده شده است .برای سنجش متغیر
« توسعه روستایی» نیز از شاخصهـای توسـعه 1ماننـد:
میزان اشتغال ،متوسط درآمد روستاییان ،تعداد امکانـات
خدماتی ،سطح تحصیالت و میزان تسـهیالت ارتبـاطی
اســتفاده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه انتخــاب
شاخص های توسعه روستایی فوقالذکر بر مبنای عنوان
تحقیق (پیوند روستاهای سولقان و شهر تهران براساس
محصوالت باغی) انتخاب شـ ده اسـت .بـرای سـنجش
تأ ثیرگذاری متغیر پیوند روستا شهری بر متغیـر توسـعه
روستایی نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شـده
است.
طبق نتایج ب ه دست آمده از پرسشـنامۀ تحقیـق ،از
 .1نظریۀ راندینلی (کارکردهای شهری در توسعه روستایی) ،نظریۀ پورتر و
آن وین (پیوندهای روستا ـ شهری تابع عوامل اقتصادی ،اجتماعی و
اکولوژیکی.
 .1امکانات آموزشی ،امکانات بهداشتی و درمانی ،امکانات تأسیساتی و
زیربنایی ،امکانات سیاسی و اداری ،امکانات ارتباطی و اطالعرسانی ،خدمات
اجتماعی و رفاهی.
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مجمــوع  192نفــر سرپرســت خــانوار ،بیشــترین تعــداد
پاسخگویان در گروه سنی بین  90تا  93سال میباشند
که  92درصد حجم نمونه را شـامل مـی شـود .در رتبـه
بعدی گروه سنی  23ـ 20سال با  90درصد قرار دارد .از
نظر وضعیت جنسی (از آنجا که واحد تحلیل سرپرسـت
خانوار بوده) نیز  101نفر از پاسخگویان یعنـی حـدود
 32درصد مرد و  91نفر (حدود  19درصد) زن بودهانـد.
از نظر سطح سواد  12درصد پاسخگویان دارای مـدرک
تحصـیلی دیـپلم و بـاالتر و  13درصـد هـم بـی ســواد
هستند .بیشترین میزان فراوانی مربوط بـه تحصـیالت
مقطع راهنمایی با  15درصد میباشد.
بر اساس آمارهای موجود در سرشماری کشاورزی
ســال ( 1931آخــرین سرشــماری کشــاورزی تــاکنون)،
میزان سطح زیـر کشـت زراعـی آبـی و دیـم دهسـتان
سولقان ،در مجموع برابر اسـت بـا  0/13هکتـار و 552
هکتار نیز به باغ و قلمستان اختصام داشته اسـت کـه
ن سبت به دورههـای قبـل سرشـماری کشـاورزی ،رونـد
افزایشی را نشان میدهد.
جدول  .2تعداد اعضای جامعه نمونه به تفکیک روستاهای
مورد مطالعه
روستاهای

تعد د خانو ر

منتخب

تعد د جامعه
نمونه به تفکیک

وردیج

22

روستا
13

کیگا

31

13

رند ن

15

12

سنگان

135

29

سولقان

590

115

کشار علیا

112

13

جمع

1030

192

(مأخذ :مرکز آمار ایران )1951-1931
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جدول  .2وضعیت اشتغال ،فعالیت ،میزان سواد و جمعیت دهستان سولقان
میز ن سو د
جمعیت شش

وضعیت شتغال

سال به باال
ظهار

بخش

خدماتی

صنعتی

%13

%2

نشده
کشاورزی
(باغداری)
%12

جمعیت غیرفعال

جمعیت فعال ز

ز نظر قتصادی

نظر قتصادی

محصل

خانهد ر

بیکار

شاغل

باسو د

بیسو د

کل جمعیت

سولقان

2221

زن

مرد

32

212

1022

255

1155

9120

1053

1931 1190

%5

%93

%52

%11

%23

%25

%15

%51

%23

دهستان

درصد

(مأخذ :مرکز آمار ایران )1951-1931
جدول  .2میزان سطح زیرکشت زراعی (آبی و دیم) و باغ و قلمستان دهستان سولقان
سطح زیر کشت

باغ و قلمستان

زر عت (آبی و دیم)

سال

1951

1912

1921

1931

1951

1912

1921

1931

دهستان سولقان

901

92/0

1/2

13/0

-

95/135

99/135

552

(مأخذ :مرکز آمار ایران )1951-1931
مهمترین محصوالت بـاغی دهسـتان سـولقان شـامل
هلو ،خرمالو ،سیب ،گیالس ،آلبالو ،شاتوت ،گـردو ،گالبـی،
زردآلو و انگور است .روستای وردیج بیشترین میزان تولیـد
ســیب ( 51000کیلــوگرم) و آلبــالو  -گــیالس (911000
کیلوگرم) را دارد .همچنین روستای کشـارعلیا رتبـه اول از
نظر تولید هلو و خرمالو را با  919000کیلوگرم دارد.
برخی از مهمترین محصوالت باغی ،در سال  1931به
تفکیــک روســتاها در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.
سبزیجات ،نباتات علوفهای ،سـیب زمینـی ،پیـاز ،حبوبـات
(آبــی ،دیــم) لوبیاســبز و ماننــد آن از دیگــر محصــوالت

زراعی دهستان سولقان است کـه بیشـتر ،مصـرف داخلـی
دارد.
نوع بهرهبرداری از زمین ،به گونهای است که نیازی
به ماشینآالت کشاورزی را ایجاب نمیکند .منابع آب
کشاورزی و آشامیدنی غالباً به صورت چشمه در باالدست
روستاها قرار دارد که آب آن به منبع بتنی زمینی ریخته و
توسط پمپ به محلهای مصرف هدایت میشود ،به
عبارتی موتور پمپ از جمله ماشین آالت رایج در دهستان
است .همچنین تعدادی سمپاش موتوری و دستی نیز در
اختیار باغداران قرار دارد.

قدیر فیروزنیا و همکاران :نقش تولید محصوالت باغی در پیوند روستاـ شهری وتوسعه کالبدی

شکل  .1موقعیت دهستان سولقان

(مأخذ :معاونت برنامهریزی استان تهران)

*کاهش فقر شهری و روستایی
*رشد ارگانیک شهرها و روستاها
*پیوندهای اقتصادی

شهر

*توانمندسازی
*کاهش ضایعات محیطی
* ایجاد شبکههای یکپارچه منطقهای و
تحرک بازارکار ،سرمایه ،مردم و اطالعات

شکل  .2ضرورتهای مطالعه روابط متقابل شهر و روستا

(مأخذ :افتخاری ،طاهرخانی)33 :1939 ،

روستا
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جدول  .2میزان تولید محصوالت باغی نقاط روستایی دهستان سولقان در سال  / 1931کیلوگرم
توت و

شرح(تولید)
گردو

نگور

روستا

خرمالو
سیب

گالبی

شاتوت

آلبالو
زردآلو
گیالس

هلو

سولقان

25

0

0

9912

0

15000

30

150

رند ن

113000

0

0

19000

0

53000

100

31000

طالون

3000

9000

1000

10000

9000

19000

1000

123000

کشارسفی

11000

1000

12000

1000

1000

19000

1000

13000

کشارعلیا

19000

9000

25000

1000

1000

919000

1000

113000

مامز ده د وود

0

0

0

0

0

0

0

1000

کیگاه

12000

0

1000

10000

1000

5000

1000

91000

و ریش

2000

3000

9000

12000

15000

5000

3000

195000

وردیج

2000

11000

11000

51000

51000

125000

2000

911000

باغ دره سنگان

0

1000

5000

12000

0

2000

1000

39000

سنگان باال

1000

0

0

5510

12000

1000

0

32000

سنگان پایین

0

90

0

9130

9000

15000

0

93000

سنگان وسط

1000

0

0

5309

2000

12000

0

31000

جمع دهستان

191025

31000

31000

153330

33000

513500

(مأخذ :مرکز آمار ایران )1951-1931
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با توجه بـه جـدول شـماره  ، 1تقریبـاً  33درصـد از
باغداران کمتر از یک هکتار زمین زیر کشت محصوالت
باغی دارند که نشان دهنده این است که غالب باغـداران
به صور ت مستقل اقدام به تولید محصول مـیکننـد( .از

21

کل  192عضو جامعه نمونه 121 ،نفر باغدار بودهاند .بر
این اساس در برخی جداول که پاسخگویان صرفاً باغدار
بوده اند ،تعداد کل را  121نفرتشکیل دادهاند).

جدول  .2متوسط سطح زیر کشت باغداران
متوسط سطح زیر کشت

فر و نی
113

درصد
33

بین یک تا دو هکتار

9

1

مجموع

121

100

کمتر ز یک هکتار

طبــق بررســیهــای میــدانی انجــام گرفتــه بیشــترین
محصول ناحیه به ترتیب عبارت از خرمالو ،گیالس ،گـردو،
شاتوت ،آلبالو ،هلو و در میزا ن کمتری سیب ،زردآلو و انگور
میباشد .طبق جدول شماره  52 ،2درصد از باغداران کمتر

از سه تن در سال محصول برداشت مـیکننـد 13 ،درصـد
بین سه تا پنج تن و 13درصد نیز بیشتر از  5تن محصول
باغی در سال تولید میکنند.

جدول  .2متوسط میزان برداشت ساالنه محصوالت باغی توسط باغداران/تن
میز ن برد شت

فر و نی
31

درصد
52

 2-2تن

23

13

بیشتر ز 2تن

91

13

مجموع

121

100

کمتر ز 2تن

شرح و تفسیر نتایج
با توجه به نتایج بهدست آمده از داده های تحقیق می-
توان چنین ارزیابی نمود که حدود  13درصد از باغداران،
نهادههای کشاورزی را (به طور مستقیم) از تهران و
حدود  51درصد به طور غیرمستقیم از تهران (خود روستا
و روستاهای اطراف) تهیه میکنند .همچنین  31درصد از
باغداران ،محصوالت خود را جهت فروش به بازار
مرکزی میوه و ترهبار تهران ارسال میکنند 1 ،درصد در
همان روستا میفروشند 2 ،درصد از باغداران نیز
محصول خود را قبل از برداشت ،پیشفروش مـیکنند و

 1درصد هـم بـه واسطههـا میفروشند و تمام این
محصوالت به تهران منتقل میشود.
در رابطه با گویه «میزان تردد آنها به شهر تهران
جهت تأمین مایحتاج زندگی» ،از طیف پنجگزینهای
لیکرت استفاده شد (از خیلی زیاد =  5تا خیلی کم=)1
 93درصد بیشترین میزان و  10درصد ،کمترین میزان
وابستگی را به تهران داشتند .حدود  29درصد نیز هم از
تهران و هم از روستای خود مایحتاج خود را تهیه می-
کردند .همچنین حدود  23درصد از آمد و رفت ساکنان
روستاهای نمونه (جهت برطرف کردن نیازهای خود) به
شهر تهران ،به صورت هفتگی 11 ،درصد روزانه13 ،
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درصد ماهانه و تنها 10درصد به صورت فصلی است.
بنابراین ،بیشترین رفت و آمد روستاییان به تهران به
صورت هفتگی است.
با توجه به یافتههای تحقیق ،از مجموع پاسخگویان،
حدود  21درصد در بخش باغداری 3 ،درصـد در بخـش
صنعت و  11درصد در بخش خدمات مشغول به کارند .از
کل  21درصد افـراد شـاغل در امـر باغـداری ( 121نفـر
باغدار) ،حدود  12درصد از آنـان عـالوه بـر باغـداری در
سایر بخشهای اقتصادی نیز مشـغول بـه کـار هسـتند.
بدین معنی که هم به عنوان باغدار فعالیت دارند و هم در
سایر بخشهای اقتصادی مانند اداری ،نظـامی ،تجـاری،
خدماتی و غیره فعالیت میکنند.

شکل  .2توزیع فراوانی مشاغل روستاهای نمونه

در زمینه میزان درآمـد نیـز 59 ،درصـد پاسـخگویان
(باغداران) بیشتر از دو میلیون تومان درآمد ساالنه ناشـی
از برداشت محصوالت باغی دارند و حدود  22درصد نیـز
کمتر از دو میلیون در سال ،درآمد دارند.
در زمینه اشتغال جامعه نمونه در فعالیت غیرباغداری،
میزان درآمد تنها دو درصد از پاسخگویان ،درحدود بیش
از دو میلیون تومان و 12درصد بین یک تا دو میلیون و
 31درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان درآمد ماهانه
دارند .در حدود  33درصد از باغداران ،قطعات باغی کمتر
از یک هکتاری دارند که نشاندهنده این است که غالب
باغداران به صورت مستقل تولید محصول میکنند .اکثر
روستاهای ناحیه مورد مطالعه دارای خدمات زیربنایی
(آب ،برق ،تلفن ،راه) ،آموزشی (دبستان ،راهنمایی،

نهضت سوادآموزی ،)...،بهداشتی ـ درمانی (خانه
بهداشت ،غسالخانه ،) ...اداری (دفتر شورای اسالمی
روستایی ،دهیاری )...،فرهنگی (مسجد ،حسینیه )...،و
اقتصادی (بقالی ،نانوایی ،قصابی )...... ،میباشند که
حداقل نیازهای روستاییان به خدمات فوق را در داخل
روستا ،برطرف میکند .طبق نظرات پاسخگویان ،ارائه
خدمات زیربنایی در روستا به صورت قابل توجهی دیده
نشده است فقط جهت رفع نیازهای اولیه ساکنان این
گونه روستاها میباشد .چنانچه تنها  1درصد پاسخگویان
از خدمات عمومی در روستای محل زندگیشان رضایت
کامل داشتند و  21درصد موافق خدماترسانی در روستا
نبودند .در خصوم دسترسی به خدمات مورد نیاز در
تهران با توجه به وجود وسیله نقلیه و راه ارتباطی ،تنها
11درصد از پاسخگویان ناراضی بودند .همچنین میزان
تأثیر حمل و نقل محصوالت باغی روستاییان در بهبود
راه ارتباطی بین شهر و روستا را15 ،درصد از پاسخگویان
کم 21 ،درصد متوسط و تنها حدود  9درصد زیاد ارزیابی
کردهاند .در مورد چگونگی انتقال محصوالت باغی به
بازار فروش در شهر تهران ،حدود  33درصد از باغداران،
استفاده از وسیله کرایهای و حدود  2درصد نیز وسیله
شخصی را عنوان کردهاند 95 .درصد پاسخگویان (جامعه
نمونه) مهاجرت روستاییان به تهران (فصلی یا دائمی) را
جهت اشتغال مورد تأیید قرار دادند و 52درصد نیز نظر
متوسط داشتند .برای آزمون فرضیه تحقیق ،از ضریب
همبستگی 1ـ همبستگی پیرسون ـ استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون طبق جدول ( ،)3بیانگر این است
که شاخص اشتغال و حمل و نقل ،با شاخصهای محل
فروش محصول ،محل تهیه نهادهها ،میزان رفت و آمد
به شهر جهت تأمین نهادهها و میزان رفت و آمد به شهر
جهت فروش محصول دارای رابطه معنادار و با شدت
باالست .شاخص متوسط درآمد با شاخص میزان رفت و
آمد به شهر به منظور فروش محصول دارای رابطه
معنادار و با شدت قوی و با شاخص محل تهیه نهادهها
دارای رابطه معنادار ولی با شدت ضعیف میباشد.
1. correlate
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جدول  .2بررسی میزان ارتباط بین شاخصهای پیوند روستا ـ شهری منتج از باغداری و شاخصهای توسعه روستایی
متغیر توسعه روستایی
میز ن
میز ن شتغال

متوسط درآمد

خدمات

شاخصها
Sig.
محل فروش
محصول
محل تهیه نهاده

متغیر پیوند روستا – شهری منتج ز باغد ری

های کشاورزی
میز ن مهاجرت

دسترسی به

0/000

p.c

سطح

حمل و نقل

تحصیالت

Sig.

p.c

Sig.

p.c

Sig.

p.c

Sig.

**

0/021

113/0

0/221

022/0

0/010

151/0

0/000

**

0/003

121/0

0/215

059/0

0/011

119/0

0/000

**

210/0

019/0

0/151

025/0

0/033

111/0

0/000

*

0/290

320/0

0/000

311/0

0/000

121/0ـ

**

p.c
**

321/0

**

313/0

**

119/0

میز ن رفت و آمد
به شهر جهت

0/011

150/0

051/0

0/335

001/0

000/0

**

121/0

0/913

053/0

تهیه مایحتاج
میز ن رفت و آمد
به شهر جهت

0/000

**

0/229

031/0

0/103

221/0

011/0

0/123

032/0

000/0

**

211/0

تامین نهاده ها
میز ن رفت و آمد
به شهر جهت

0/000

**

330/0

0/000

**

331/0

0/250

011/0

0/015

153/0

0/000

**

315/0

فروش محصول
میز ن رفت و آمد
باغد ر ن و
غیرباغد ر ن به

0/000

**

121/0

0/231

012/0

0/009

**

131/0

022/0

113/0

0/001

**

121/0

شهر
Pearson correlation =PC

**سطح معناداری * sig. (2= sig. 0/01سطح معناداری 0/05

با توجه به جدول شماره ( )3بین دو متغیر مستقل پیونـد
روسـتا ـ شـهری منـتج از باغـداری و متغیـر وابسـته توسـعه

روستایی ،در سطح  33درصد اطمینان ،همبسـتگی وجـود دارد
و این همبستگی مثبت ولی شدت آن  ./959و ضعیف است.
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جدول  .2بررسی رابطه بین پیوند روستا -شهری منتج از باغداری
پیوند روستا ا شهری منتج ز باغد ری
توسعه روستایی

همبستگی پیرسون

**0/959

رابطه معناداری دوطرفه

0/000

تعداد

121

شکل  .2میزان توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه

قدیر فیروزنیا و همکاران :نقش تولید محصوالت باغی در پیوند روستاـ شهری وتوسعه کالبدی
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تمشک و  ).....آب و هوای معتدل و فرح بخش در فصل

بحث و نتیجهگیری
توسعه پایدار روستایی ،رشد همه جانبه زندگی روسـتایی

تابستان ،تولید انواع محصوالت درختی و امکان کسـب

را با توجه به تنگناه ا و قابلیت های محیط ،مورد تأکیـد

درآمد از باغداری ،امکان دسترسی آسان به بازار مصرف

برای رسیدن به توسعه کالبدی پایدار،

(تهــران) از طریــق راه هــای ارتبــاطی ،قیمــت بــاالی

بایـــد پیونـــدهای روســـتایی – شـــهری را در قالـــب

محصوالت باغی بهویژه در سال های اخیر و حجـم کـار

رویکرده ای مبتنی بر توسعه یکپارچه منطقهای تقویـت

کمتر در امـر باغـداری نسـبت بـه سـایر فعالیـت هـای

کر د .بنابراین ،بدون سیاستگذاریهای متناسب مبتنـی

کشاورزی ،جاذبه های گردشـگری-زیـارتی ماننـد بقعـه

بر ویژگی های مکانی ناحیه مـورد نظـر ،توسـعه محلـی

متبرکــه آقــا امــامزاده داود(ع) و امــامزاده عقیــل(ع) در

پدیدار نمیشود.

دهستان سولقان ،واقـع شـدن در شـعاع  10کیلـومتری

قرار میدهد .پ

با توجه بـه موقعیـت طبیعـی روسـتاهای دهسـتان

تهران و استفاده آسـان از امکانـات و خـدمات شـهری،

سولقان که به صـورت کوهسـتانی ـ درهای مـیباشـد،

وجود بیش از  50درصد از جمعیت بـاالی  10سـال بـه

گرایش کشاورزی منطقه ،به سـمت باغـداری و تولیـد

عنوان جمعیت فعال اقتصادی در ناحیه ،به عنوان نیروی

محصوالت باغی است .بدین ترتیب که اکثر مردم ناحیه

بالقوه و بالفعل جامعه روستایی .همچنین از نقاط ضعف

به کار باغداری مشغول هستند و از این راه نیاز خـود را

می توان به کوهستانی و سنگالخ بودن ناحیه ،شیب زیاد

بــرآورده مــیکننــد .طبــق تحقیــق انجــام شــده ،تولیــد

و فرسایش خـاک ،ناکـافی بـودن امکانـات و نامناسـب

محصوالت باغی در منطقـه مـورد مط العـه بـه صـورت

بودن زیرساخت ها ،بیکاری باغداران در فصل زمستان و

مستقیم (تهیه نهاده ها و عرضه محص والت تولیـدی در

ضعف مراکز خدمات رسانی به گردشگران اشاره نمود که

بازار میوه و تره بار تهران) و غیر مستقیم ( ایجـاد زمینـه

دو عامل تولید محصوالت باغی و گردشـگری ناشـی از

برای گردشگری و گذران اوقـ ات فراغـت بـرای اهـالی

باغداری (قابلیت گردشـگری روسـتاهای مـورد مطالعـه

شهر تهران) در برقراری پیوند شهر و روستا مؤ ثر بوده و

عمدتاً ناشی از اقتصاد مبتنـی بـر باغـداری روسـتاهای

زمینه استمرار فعالیت مؤسسات خـدماتی (رسـتورانهـا

مورد مطالعه است ) در برقراری پیوند روسـتا شـهری در

 ،)......،رفت و آمـد بـه روسـتاهای مـورد مطالعـه و در

منط قه مورد مطالعه نقش بسیار برجسته ای دارند .بـرای

نتیجه ،اسـتمرار زنـدگی روسـتاییان در زادگـاه خـود را

استمرار فعالیت باغـداری در روسـتاهای مـورد مطالعـه

فراهم نموده است.

محدودیت هایی نیز وجود دارد .راه نیفتادن تعاونیهـای

بــا توجــه بــه نقــاط قــ وت و ضـعف ساختــار

کشاورزی در این ناحیه ،گرانـی دسـتمزد کـارگر جهـت

اکولوژی طبیعی و انسانی ناحیـه مـورد مطالعـه ،ماننـد

داشت و به ویژه برداشت محصول که نیـاز بـه نیـروی

منابع آب فراوان ( میزان بـارش متوسـط سـاالنه حـدود

انسانی بیشتری دارد و نبود خدمات مهندسی در زمینـه

 113میلیمتر ،وجود رودخانههـا و چشـمههـ ای دائمـی)

باغداری و استمرار شیوه سـنتی باغـداری ،بـی ثبـات و

وجود منابع طبیعی (چشم اندازهای کوهسـ تانی و وجـود

ناکافی بودن درآمد باغداران ،به علت نبود نرخ تضمینی

باغات میـوه در دامنـههـا و دره هـا ،گیاهـان دارویـی و

خرید تولیدات باغی ،خدماترسانی نامن اسب در روستاها،

صنعتی مانند گون ،کما ،گزنه  ،کوروا ،هله بـو ،کـریش،

عدم امکان توسعه باغات ،به سبب کمبود زمـین جهـت

کاسنی ،ختنی ،قرمه ،خاکشیر ،گـل گـاو زبـان ،والـک،

گسترش سطح زیر کشت باغات میوه ،ممانعت سـازمان
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محیـط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری

شد) ،توجه به ارزش افزوده و توجه به صنایع تبدیلی و

برای تبدیل اراضی ملی به باغ و د ر مقابل صدور مجوز

ایجاد اشتغال در این زمینه جهت جلوگیری از هدر رفت ن

واگذاری دامنه های کوهستانی مسـتعد باغـداری جهـت

و فساد محصول و ازدیاد زمـان نگهـداری در انبارهـا و

احداث وی ال به شهرنشینان ،و همچنین وجود قانون ارث

همچنین افزا یش دانش و آگاهی باغداران و بهره برداران

و خردشدن باغات به قطعات کوچک ،و بیکاری فصـلی

از اهمیت بیمه محصوالت باغی در توسـعه اقتصـادی و

باغداران ،از جمله مشکالتی بوده که باغـداران منطقـه

به طورکلی در توسعه ملـی ،مـی تـوان ضـمن بهبـود و

مورد مطالعه اظهار داشتهاند .اگر از آفـت هـا و سـرمای

افزایش تولیدات باغی ناحیه مورد نظر ،نسبت به ارتقـاء

جانسوز زمستان که آسیب های ناگهـانی و فراوانـی بـه

ظرفیت تولیـدی اقـدام و بسـتر الزم را بـرای افـزایش

محصوالت می زند و نیز از ضروریاتی چون بیمـۀ بـاغ و

درآمد باغداران و در نتیجه زمینه استمرار پیوند روستاها

محصوالت بگذریم ،مسئله تأمین کود با نـرخ دولتـی و

با شهر تهران فراهم کرد.

قابل توجیه و تأمین سم الزم برای سمپاشـی ،از دیگـر
چالش هایی است که باغداران این ناحیه تقریباً هرسـاله
با آن دست و پنجه نرم می کنند .تا جایی که بعضاً سود
حاصل از باغداری آنهـا را بـه کمتـر از نصـف ،کـاهش

منابع

آذرباد ،نسـرین ( .)1933تبیـین شـبکهای پیونـد شـهر و
روستا با تأکید بر جریانهای جمعیتی در شهرستان فیروزکوه.

می دهد .باغداران دهستان سولقان از بی توجهی و نبـود

رساله دکترای تخصصی .استاد راهنما :دکتر محمـد سـلمانی.

حمایت سازمانی در چنین مواردی گالیه دارند و معتقدند

تهران :دانشکده جغرافیا .دانشگاه تهران.

در صورت ادامه پیدا نکردن حمایت های دولتـی ممکـن

پاپلی یزدی ،محمدحسـین ( .)1931نظریـههـای شـهر و
پیرامون .تهران :انتشارات سمت.
تقیزاده ،فاطمه ( .)1932نقش بازارهای محلی در پیونـد
روستایی– شهری با تأکید بر تعـادلهـای منطقـهای .رسـاله

وعده های واهی باغ ها را از چنگ باغداران خارج کنند.

دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی .اسـتاد راهنمـا :دکتـر

است آنها به تغییر کاربری امالک خود مجبور شوند .این
در حالی اسـت کـه سـودجویان و زمـین خـواران بـرای
تصاح ب امالک باغداران بـه کمـین نشسـته انـد تـا بـا
به نظر میرسد که با ترویج و ایجاد انگیزه تولیـد و
حفظ باغات در بین باغداران با سیاستهای تشـویقی و
حمایتی ،گسـترش فعالیـت تعـاونیهـای کشـاورزی در
ناحیه ،در جهت تهیه نهـادههـای کشـاورزی و عرضـه

عباس سعیدی .تهران :دانشکده علوم زمـین دانشـگاه شـهید
بهشتی.
جاجرمی ،کاظم؛ نوباغی ،امالبنین (زمستان « .)1931روند
توسعه اقتصاد روستایی ،مطالعه موردی :دهستان میان جـوین
سبزوار» .فصلنامه جغرافیایی سرزمین .سال نهـم .شـماره .91

مستقیم محصول به مصرف کنندگان به قیمت مناسـب،

صص .13-29

همچنین تأ مین خدمات مهندسی در زمینـه باغـداری و

زرنقی ،محمد ( .)1931روابط متقابـل شـهر و روسـتا و
نقش آن در تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی نـواحی
روستایی ،نمونه موردی :شهرستان هرسین .دانشگاه تربیـت

صادرات محصول (امکانا ت مناسب برای تبلیغ محصول

مدرس.

ترویج و آموزش و تشویق باغداران بـه اح یـا و اصـالح
باغات ،با روش های نـوین باغـداری ،توجـه بیشـتر بـه
و بسته بندی مطابق استانداردهای بین المللی که باعـث
درآمد بسیار مطلوبی برای منطقه از این طریـق خواهـد

ســعیدی ،عبــاس (« .)1931روابــط شــهر و روســتا و
پیوندهای روستایی – شهری یک بررسی ادراکـی ،جغرافیـا».

قدیر فیروزنیا و همکاران :نقش تولید محصوالت باغی در پیوند روستاـ شهری وتوسعه کالبدی

نشریه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیای ایـران .سـال اول.
شماره .1
ش ـاریه ،ژان برنــار ( .)1929شــهرها و روســتاها .ترجمــه
سیروس سهامی .تهران :انتشارات نیکا.

شکوئی ،حسـین ( .)1929دیـدگاههـای نـو در جغرافیـای
شهری .جلد اول .تهران :انتشارات سمت.
رضوانی ،علی اصغر ( .)1930روابط متقابل شهر و روسـتا
با تأکید بر ایران .دانشگاه پیامنور.
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ضرابی ،اصغر ( « .)1939بررسی روابط اقتصـادی شـهر و
روستا در شهرهای متوسط – نمونه موردی :شـهر کـازرون».
دانشگاه اصفهان .مجله رشـدآموزش جغرافیـا .دوره بیسـت و
پنجم .شماره .2سال.1930
طاهرخانی ،مهـدی؛ و رکـنالـدین افتخـاری ،عبدالرضـا
( « .)1939تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحـول
نواحی روستایی استان قزوین» .مدرس علوم انسانی .دوره .3
شماره  .95صص  111ـ .23

رضوانی ،محمدرضا (« .)1931تحلیل الگوهـای روابـط و

طاهرخانی ،مهـدی و زرنقـی ،محمـد (« .)1931مطالعـه

مناسبات شهر و روستا در نـواحی روسـتایی اطـراف تهـران».

روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در تغییرات اقتصـادی،

پژوهشهای جغرافیایی .شماره .29

اجتماعی ،و فرهنگی نواحی روسـتایی ،شهرسـتان هـری ».

خالــدی ،شــهریار؛ منشــیزاده ،رحمــت او و دیگــران

مجله آموزش جغرافیا .سال .13

(« .)1930امکــانســنجی جاذبــههــای توریســتی -

عزیزپور ،فرهاد (« .)1931شبکههای ناحیـهای و توسـعه

اگرواکوتوریسـتی در توسـعه روسـتایی مـورد :دهسـتان

محلی با تأکید بر پیوندهای روستایی – شهری ،نمونه موردی:

لواسانات کوچک با تأکید بر باغـات گـیالس و اسـتفاده از

شبکه تولید شیر در ناحیه لیتکـوه (آمـل /مازنـدران) .جغرافیـا
نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایـران .دوره جدیـد.

مــدل  .»swotدانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران .نشــریه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیـایی .جلـد  .10شـماره .19
صص .2-19

سال دوم .شماره  .1بهار و تابستان .1939
علــویزاده ،امیرمحمــد؛ جــوان ،جعفــر؛ کرمــانی ،مهــدی

خــوبفکر ،حبیــباو؛ قریشــی ،صــالحالــدین (.)1931

(تابستان  .)1933فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن جغرافیـای
ایران .دوره جدید .سال هشتم .شماره  .15صص.2-12

روستایی مطالعه موردی :شهرستان زاهدان» .مرکز تحقیقـات

فیروزنیـا ،قــدیر؛ افتخــاری ،عبدالرضــا (« .)1930تحلیـل

کشاورزی و منـابع طبیعـی بلوچسـتان .مجلـه پـژوهشهـای
روستایی .سال سوم .شماره  .1صص .113 -121

تداوم کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیـه جمعیتـی
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