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چکیده 

ی اقتصاد ای در توسعههای پیرامونی و بالفصل خود نقش ویژهعنوان یکی از مراکز قوی برای حوزهشهر رشت به

باتوجّه به  هایی وی فرضیهین پژوهش با ارائها جوار داشته است.های همروستایی استان گیالن و حتی استان

سعی در تعیین سهم و نقش شهر رشت  شهری، -های موثّر در تعیین تعامل کارامد مابین نقاط روستاییشاخص

ی اقتصاد روستایی و تقویّت روابط شهر و روستا استان دارد. جهت تعیین تکرار مداوم عرضه و فروش در توسعه

ن آزمو روش»گران  همچنین تقویّت اقتصاد خانوار روستایی با استفاده از اییان و واسطهمحصوالت از سوی روست

T »و بررسی معناداری شیب رگرسیونی « رگرسیون»ی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از معادله

خطی چندگانه « رگرسیون»روش مندی از نگاه فروشندگان و یا عرضه کنندگان محصوالت و در نهایت از رضایت

فروشان محلی استفاده فضایی واجتماعی شهر رشت بر متغیّر مالک رضایت دست-ابعادکالبدیبرای بررسی 

ی نزدیک و امکان برقراری ارتباط دهد شهر رشت به دالیلی چون فاصلههای پژوهش نشان میشده است. یافته

د محصول مازاد در روستاهای استان، نیاز به درآمد و نداشتن های جدانشدنی خود، وجوسهل با روستاها و حوزه

تر، تمایل و رغبت مردم شهر یابی به سود بیشهایی چون دستشغل دیگر توسط بسیاری از روستاییان، انگیزه

رشت به استفاده از محصوالت کشاورزی، دامی و لبنی با کیفیت و... مورد توجه بسیاری از روستاییان بوده است. 

شده و اختالف  62/0برابر  Tای( توسط آماره آزمون فروشان دائمی و متناوب و دورهی دو گروه )دستایسهمق

فروشی محصوالت کشاورزی در شهر رشت ها از لحاظ رونق اقتصادی برحسب میزان دستمعناداری بین گروه

فروشان محصوالت تبستگی بین رضایت و رونق اقتصادی دسشود. همچنین میزان ضریب هممشاهده می

درصد این فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند و 94شده که با ضریب اطمینان  624/7 کشاورزی در رشت برابر

فروشان محصوالت کشاورزی و ابعاد کالبدی فضایی و اجتماعی شهر بستگی بین رضایت دستمیزان ضریب هم

.ارتباط معنادار دارند گیریم فاکتورها با همشده نتیجه می 406/7رشت برابر

.تعامالت متقابل، اقتصاد روستایی، محصوالت مازاد، بازار، شهر رشت ها:واژهکلید  
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 مقدمه
هایی که شامل سطوح فرامنطقه، ملی، ها و شبکهتوان از لحاظ جغرافیایی در مقیاسرا می« توسعه»تعاریف مربوط به 

در این میان شناخت تعامالت موجود بین » . (Pike et al,2013:7)ای، شهری، محلی و جامعه است، تفکیک کردمنطقه

ی بنیانی مناسب برای زیرا سطح منطقه با ارائهای؛ بسیار مورد اهمیّت است ی منطقههای توسعهنقاط در قالب الگوی

یکی  .(Glasson & Marshall, 2007: 12) «کندپیشرفت پایداری، نقش مرکزی را در یکپارچگی سرزمینی بازی می

و  (83: 4831)سعیدی و تقی زاده، باشدت و پیوندها، ارتباطات حاکم مابین نقاط شهری و روستایی میاز این تعامال

تواند به پیشرفت بلندمدت دست زا و داخلی میهای درونمناطق تنها در صورت استفاده از خصوصیّات خاص و ظرفیّت

ی مابین روستا و شهر با تاکید بر نقش بازارهای . در پژوهش حاضر عملکردهای دو سویه(Vujadinović،2017: 463)یابد 

روز در اجرای این مهم مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، در ابتدا الزم آمد تا با مروری بر نظریات روابط متقابل 

توان جایگاه و نقش بازارها در این ترند و میشهر و روستا؛ نظریات کالسیک و نوینی که با ماهیّت پژوهش حاضر نزدیک

در این زمینه مطالعات تجربی مدرن از انباشتگی اقتصادهای شهری، » ارتباط را تحلیل نمود، مورد شناسایی قرار داد. 

 ,Abel et al) «وری در فضا را توضیح می دهدتری از بهرههای بیشنشان می دهد که تراکم فعالیت اقتصادی، تفاوت

ی عملکردهای مطلوب و یا دهندهترین مصادیق نشانگونه که بیان شد؛ بازارهای روز یکی از مهمهمان .(563: 2012

اقتصادی جوامع روستایی را با  –رفع نیازهای اجتماعی باشند که نامطلوب اقتصادی مابین نقاط روستایی و شهری می

های ی تئورینهایت توسعهعبارتی؛ در ( به83: 4838انی، )نوروزی آورگ« گیردالزامات حفاظت از محیط در نظر می

ی جامعه بشری، به دنبال مسیری گنگ، پیچیده و دشوار تحقق یافتند. رویکردهای جدید زمان با توسعهای هممنطقه

ری، وطور عمده نه فقط از طریق دانش، نوآی منطقه را بررسی می کنند، که بهتأثیر مثبت عوامل داخلی را بر توسعه

 .(Antonescu،2012 : 3) «ی منابع طبیعی و ترجیحات محلی ایجاد می شودانتقال فناوری، بلکه به وسیله

ی اقتصاد روستایی همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش بازارهای برپا شده در شهر رشت در توسعهبه

ریزی در مورد میانکش شهر و روستا در محیط و برنامهمطالعه باشد.زیرا استان گیالن و تقویت روابط شهر و روستا می

های بیانی دیگر؛ برخوردگاه پیراشهری و یا برخوردگاه شهر و روستا و مشکالت و فرصتی شهری و یا بهپیرامون منطقه

ای هناشی از چنین رویارویی به صورت دستور کار مهم بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافت

ی دو های شهری دربر گیرندهی منطقهگیری و دگرگونی پیوستهسوی نواحی پیرامون و با شکلها بهروی شهرکه با پیش

اهمیّت این امر به (. 2: 4831،پوررو انند، در آمده است )دانشیابی فضایی یعنی شهر و روستا روبهشکل متفاوت سازمان

گاهی با تولیدات زیاد، متنوّع و مازاد در استان، دسترسی آسان نقاط سکونت سبب جمعیّت باالی شهر رشت، روستاهای

کنندگان و فروشندگانی از خارج از استان به بازارهای رشت و میل به تکرار به شهر رشت )فاصله و زمان(، توجه عرضه

ی بازارها در شهر رشت غالب ردهی عملکردی گستباشد. در واقع باتوجّه به حوزهرفتار در آنان در طول سالیان دراز می

ی مستقیم )بی واسطه( کاالها و محصوالت مازاد خود می پردازند و ای دارند به عرضهکرانهروستاهایی که نقش پس

اند. همچنین از اند، با واسطه و یا حتی به صورت مستقیم به این کار مشغولروستاهایی که دورتر و یا خارج از استان

توان به منظم نبودن، عدم وجود روندی مشخص، عدم ثبات های بازارهای برپا شده در شهر رشت میترین ویژگیمهم

زدنی را در سیمای های مختلف اشاره نمود؛ که این امر پیچیدگی و تنوع مثالها به خصوص در فصلکاالها و تغییر آن

 ینقش موثّر و کارایی که در توسعه با توجه به شهری -وجود آورده است. حال پیوندهای روستایی  بازارهای شهر رشت به

ی محصوالت مازاد کشاورزی، دامی، باغی و... دارند، پیامدهای ی نفوذ شهر رشت برای عرضهاقتصادی روستا و توان حوزه

ازارهای ی بمثبت و منفی را در سطح شهر رشت، روستای درگیر و طبعا کل استان داشته است. چرا که گسترش و توسعه

باشد. بدیهی است این امر در ای میای متوازن با رویکرد منطقهر در جهت برپایی توسعهروستایی گامی موثّ -شهری 

حاضر  یابد. بدین ترتیب پژوهشتر میهای اصلی اقتصادی آن بر کشاورزی استوار شده است، اهمیّتی فزوناستانی که پایه

شهری، پیشنهادهایی جهت  -مد مابین نقاط روستاییتعیین تعامل کارآ های موثّر درخصبر آن است تا با توجّه به شا
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های ای ارائه نماید و پس از شناسایی موانع و محدودیّتکردهای منطقهی آن در راستای تقویت عملگسترش و اشاعه

 حاکم در این عرصه، راهکارهایی جهت کاهش آثار منفی آن ارائه نماید.

 ی پژوهش:فرضیه ها

رسد با توجه به تکرار مداوم عرضه و فروش محصوالت از سوی روستاییان و واسطه گران این عمل باعث میبه نظر -

 تقویت اقتصاد خانوار روستایی و بالتّبع اقتصاد روستایی شده باشد.

کنندگان محصوالت، تابعی از رونق اقتصادی آنان می مندی از نگاه فروشندگان و یا عرضهرسد رضایتبه نظر می-

  باشد.

یا  مندی فروشندگان وتواند نقش معناداری در رضایترسد ابعاد کالبد فضایی و اجتماعی شهر رشت میبه نظر می-

 کنندگان محصوالت و تقوّیت روابط شهر و روستا داشته باشد.عرضه

 پژوهش یو پیشینه نظری مبانی
 ای در چرخه ی روابط متقابل شهر و روستالزوم نگاه منطقه

 هایعنوان یک تالش عمومی برای کاهش نابرابریتواند بهای یک اصطالح گسترده است امّا میی منطقهتوسعه "

 Pessoa ) "های اقتصادی در مناطقتر موارد با حمایت از ثروت تولید فعالیتای دیده شود؛ که در بیشمنطقه

Economia,2008: 57 .) هایای مستلزم اولویّت بخشی پایدار منطقهسعهتحقّق تو»مورد توجه قرار گرفته است لذا؛ 

کاستن از » ( و 803، 4833)هافتون،« باشدشود میها تشدید میرونق نابرابریرونق منطقه با گسترش مناطق کمکم

اجتماعی، توزیع مجدد یا تغییر الگوی رشد جمعیّت  سیاسی، عدالتشکاف میان مناطق از لحاظ کارایی اقتصادی، ثبات

 24:4832)هگینز،« های استگذاری منطقکاری و ایجاد اشتغال از اهداف اساسی سیاستفعالیّت در فضا، کاهش بیو 

ریزی در سطوح ملی و محلی تواند شکاف میان برنامهریزی در سطح منطقه میبرنامه(. »418: 4830به نقل از یاسوری،

مانده تأثیرات قاطعی ر در جریان تولید مناطق پیشرفته و عقب(. این ام288: 4831)زالی و منصوری بیرجندی، «را پرکند

جایی سرمایه و نیروی کارشده ، ای و جابههای ناحیهای، تشدید مهاجرتهای شدید ناحیهگذاشته و موجب رقابت

سویه و (. در یک ارتباط دو 448: 4833مانند)امیراحمدیان،ی دیگر از توسعه باز میای توسعه یافته و منطقهمنطقه

ی های توسعهای که در آن قرار دارند؛ در راستای استراتژیعنوان جزئی از سیستم منطقه گرا شهرها باید بهتکامل

بین مناطق درجریان توسعه و ایجاد شکاف و  عدم توازن در در صورتی که» (.2، 4838)پژوهان، ای عمل نمایندمنطقه

بنابراین هر چه میزان تولید کاال (. 23: 4834)محمدی و همکاران،«عه استای، مانعی درمسیر توستشدید نابرابری منطقه

تر باشد؛ جایگاه آن های اطراف بیشگاهگاه برای رفع نیازهای جمعیّت خود و سکونتو خدمات از سوی یک سکونت

تر ایینهای سطوح پمکانگاهی نیز باالتر خواهد بود، در واقع تمامی کارکردهای گاه در نظام سلسله مراتبی سکونتسکونت

های تا طرح سازمان فضایی بهینه برای مجموعه بخش (King,1984:34)گردد های سطوح باالتر ارائه میدر مکان

روستاها همین دلیل است که به» (. Sarafi, 1377: 8)محیطی بر بستر فضا به دست آید اجتماعی و زیست -اقتصادی 

تری بر ساختار اجتماعی، اقتصادی، نهادی و مدیریّتی این تر باشند، شهر تاثیرات بیشنزدیکقدر به مراکز شهری هر چه

شوند و در واقع با پذیرفتن بسیاری از ی خود میگزینی روستاها از گذشتهروستاها خواهد داشت و باعث نوعی جدایی

(. بنابراین به نظر 3: 4830زاده و همکاران،ی)منش« ها نیز تغییر خواهد یافتهای آنکارکردهای جدید بسیاری از ارزش

تا جایی که  "(. 12: 4838زاده،تواند و باید در سطح محلی انجام شود )ابراهیمریزی میتر تصمیمات برنامهرسد بیشمی

ی روستایی ارتباط تنگاتنگی با فرایندهای ساختاری نظیر فرایند ی جهان توسعهامروزه در اکثر کشورهای پیشرفته

عدم » .(Herrmann. Osinski, 1999: 55) "اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و زیست محیطی دارد

شود که خود مانعی درمسیر ای میتوازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه

 .(23: 4834محمدی و همکاران، «)توسعه است
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 ی شهر و روستاروستا و نقش آن در تقویّت رابطهپویایی اقتصاد 

 4830ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند )میرشفیع،تواند از ناهماهنگیتوجه به سلسله مراتب می» 

 «ی روستایی نیز فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستاستی توسعه(. در این زمینه توسعه48:

ی روستایی های کشاورزی و خدمات شهری را برای حوزه( و امکاناتی در زمینه ایجاد بازار، تامین نهاده20:4834هیمی،)ابرا

ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ای نظیر توسعههای توسعهی فرایندگیرندهدر بر(. تا 400:4838خود فراهم آورند )امکچی،

بررسی و نمایش درست توسعه و تحوّالت شهر به عبارتی  .(Shucksmith, 2000: 2)ی مشارکتی باشد فرهنگی و توسعه

گیرد که هر دو محیط شهری و روستایی مورد توجّه قرار درستی صورت میهای اطراف آن زمانی بهو روستاها و حوزه

های ها در حوزهپایداری آنی روستایی و نیز چرا که نیروها و شرایط اثرگذار بر توسعه(. 23: 4831،پورگیرند )جمعه

در این شرایط (. 4834:2 حصار،باشد )یاریگاهی میهای اساسی و مشهود با سایر سطوح سکونتشهری دارای تفاوت

ی مازاد محصول از اهمیّت ویژهای درحوزه عملکردها و عناصر برقراری ارتباط شهر و روستا نظام تولیدی و فرایند مبادله

ات شهر بها و روابط تولید در روستاها، روابط و مناسسان، با امتزاج مناسبات مبتنی بر بازار با فعالیتبرخوردار است. بدین

این در حالی است که با شتاب گرفتن "(. 82: 4833گیرد )سعیدی و میکانیکی،قرار میو روستا در معرض دگرگونی 

 های محلیهای برخاسته از هدفه پیوند میان فعالیتگاهای توسعه گسترده خواهد شد و آنی پروژهفعالیت مردم، عرصه

ها از منظر در اجرای برنامه بنابراین، (.Hnjv, 1980: 24) "تر خواهد شدتر و روشنی ملی، عیانبا مقتضیات توسعه

ها را تضمین ها شده و پایداری آنها درمکان مناسب، موجب توجیه اقتصادی فعالیتآمایش سرزمین، استقرار فعالیت

توانند داشته باشند، تمایل دارند و در واقع بسیاری از افراد به چیزهایی که نمی» .(Queiruga et al،185:2008)کند می

ها وجود دارد، انتخاب و تری نسبت به آنبنابراین به دالیل مختلف باید این نیازهای خود را از مناطقی که تمایل کم

مکن شود. هرچند که ما که تمایل داریم بتوانیم انتخاب و کسب نماییم، رضایتمان حاصل میتأمین نمایند. وقتی آنچه ر

ابزارهای جبران این وضع نامساعد، (. »13: 4833)رفیعیان وهمکاران،« است این رضایتمندی طیف مختلفی راپوشش دهد

اشد. معموال برخی از این ابزارها برای بای میای و خدمات حمایتی تخصصی و پایهای و شبکههای مبادلهشامل برنامه

های اقتصادی و )سازمان همکاری« اندکسب و کارهای کوچک قابل اجرا است که برای نواحی روستایی نیز اتخاذ شده

ی خدمات مهم و اساسی روستایی جهت جلب رضایت (. لذا تاکید و تمرکز بر روی شناسایی و ارائه22: 4838توسعه،

ترین توان مهمنماید و میهای موجود بسیار ضروری میایی و کاهش تبعیضات و نابرابریساکنین مناطق روست

کاهش روند مهاجرت، بازار مناسبی برای تولیدات کشاورزی روستاییان »دستاوردهای آن را بدین شرح زیر بیان نمود: 

برداری از برخی های بهرهروبنایی، زمینهسازند، تامین خدمات و امکانات زیربنایی و ی نفوذ خود فراهم میحوزه

وار جوامع شهری و روستایی یاری سازند، به برقراری و تداوم پیوندهای اندامای و محلی را فراهم میهای ناحیهتوانمندی

خود  وستاییی نفوذ رها( را به آسانی از شهرهای میانی به حوزهها و عوامل توسعه )مانند انواع نوآورینموده و زمینه

اسبی برای حضور و هم چنین ی منبدین ترتیب بازارهای روز در شهرها زمینه(. 4832:31، انتخابی« )کنندمنتقل می

 مد و در نتیجه بهبود در وضعیّت معیشتی و اقتصادی روستاهاست.کسب درآ

 نظریات مرتبط با روابط متقابل اقتصادی شهر و روستا

ظریات سری نر دو بخش نظریات کالسیک و جدید بررسی شدند. بر اساس یکنظریات مرتبط با موضوع مورد بررسی د

کنند، در این میان شهر با پشتیبانی و حمایت از کالسیک، عرضه کنندگان مازاد محصوالتشان را به شهر روانه می

-شهر و روستا )منطقه های میانعبارتی همکاریی محصوالت روند توسعه، توازن و بهمحصوالت ارائه شده و روستا با ارائه

های بازماندگی، دوگانگی و پیوستگی مورد تاکید و توجه پژوهش های کالسیک مدلنماید. بر اساس مدلای( را تسریع می

ها اشاره شد امّا مدل کارکردی نزدیکی به آنطور مختصر های کالسیک بهاند و تنها جهت مروری بر مدلحاضر نبوده

شود؛ بر این اساس کلی تری تقسیم میهای فرعیحاضر دارد. مدل کارکردی که خود به مدلزیادی با اهداف پژوهش 
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هایی که در این چارچوب قرار اند. مدلاستوار است که شهر و روستا نه تنها با یکدیگر ارتباط دارند بلکه به هم وابسته

ق آن شهر در مقابل روستا، مکان مرکزی ی مکان مرکزی که مطابهای مبتنی بر نظریهگیرند عبارت است از مدلمی

عنوان مرکز در ارتباط با مدل مکان مرکزی که در آن شهر به»ی نفوذ یا حومه بنابراین؛ شود و روستا حوزهخوانده می

ی تامین نیازهای ی نفوذ )روستا به عنوان عرصههای دیگری از جمله مدل حوزهتامین نیازهای روستایی مطرح است، مدل

های عنوان مدلها را بهتوان آنشود که میی کارکردی شهر( مطرح میعنوان عرصه، مدل حومه )شهری( )روستا بهشهری(

 (. 480-422: 4833)سعیدی،« فرعی مدل مکان مرکزی نیز نامید

ی باید ها در این نواحی روستایی بر این نکته تاکید دارد که سیاستی توسعهرویکرد بین بخشی در زمینه»چنان که 

دو  دنبال داشته باشند یعنیی کاالهای عمومی را بهای عمل نمایند تا نقایص بازار را بر طرف نموده و توزیع بهینهگونهبه

های سیاستی چهارگانه را مورد بحث قرار شود. این بخش حوزهی روستایی تاکید میموضوعی که در سیاست توسعه

 (.11: 4838های اقتصادی و توسعه،)سازمان همکاری« ی روستایی تاکید داردوسعهها برای تدهد و بر ارتباط بین آنمی

پذیری فضایی فعالیت انسانی مبتنی بر توزیع ی سامانعنوان مدلی برای بررسی نحوه)بهپیرامون  -همچنین مدل مرکز

گر تواند توجیهای( میطقهای و منهای دیگر )ملی، ناحیهنامتعادل و نابرابر قدرت اقتصادی و اجتمای در مقیاس

در خصوص شهر و روستا ی مورد مطالعه باشد و مدل وابستگی )های حاکم در روابط شهر و روستا در منطقهمدیناکارآ

کارکردی را در مقابل یکدیگر  -ی ساختاریهای شهری و روستایی تاکید دارد و دو نوع عرصهی واگرای عرصهبر توسعه

رد ی شهر موگر بسیاری از واقعیّات حاکم در رابطههری( و ساده و یکنواخت )روستایی( که بیاندهد: پیچیده )شقرار می

بررسی و روستاهای استان است و در نهایت راهکارهای مدل تجمع )که با ارتباطات تولیدی، خدماتی و بازاری در صدد 

ان جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکم در روابط توهای واحدهای اقتصادی تسهیل نماید( را میانواع ارتباطات و همکاری

ای به این ی منطقهیابی به توسعهعالوه بر الگوهای کالسیک؛ نگاه الگوهای نوین جهت دستشهر و روستا به کار گرفت. 

ای، باید آن را به صورت یک کل واحد نگریست ی منطقهریزی توسعهصورت بوده است که برای شناخت منطقه و برنامه

بررسی و شناخت »(. در این راستا 21 -4831:22 پور،)سرور و الله« ا نگرش سیستمی شناخت الزم را کسب کردو ب

تواند چارچوب الزم برای تدوین برنامه توسعه اجتماعی، می - های مختلف اقتصادیروابط و تعامل بین نقاط در حوزه

 .(4831:83زاده،تقی)سعیدی و « ای فراهم آوردای را در قالب نظام شبکهمنطقه

اتی های اطالعی کسب و کار روستایی نیازمند معرفی فقدان منافع ناشی از تراکم و همچنین شکافتوسعه» همچنین

و ربهکنند که با کسب و کارهای موجود در سایر مناطق روهای موثّر تاکید میطور کلی، راه حلو منابع مالی است. به

 برند. در حالی کهیها و مخارج مربوط به آن رنج مها و هزینهتر به بازاراز فاصله بیش وستاییهستند. کسب و کارهای ر

حدود هایی که باعث متوانند سایر شکافی ناشی از فاصله کمک کنند، امّا نمیتوانند به کاهش هزینهها میبهبود ساختار

و  ایای و شبکههای مبادلهامساعد، شامل برنامهشود را جبران نماید. ابزارهای جبران این وضع نشدن رشد اقتصادی می

باشد. معموال برخی از این ابزارها برای کسب و کارهای کوچک قابل اجرا است که ای میخدمات حمایتی تخصّصی و پایه

 (.22: 4838های اقتصادی و توسعه،)سازمان همکاری« اندبرای نواحی روستایی نیز اتخاذ شده

های توسعه فضایی؛ داگالس در اعتراض به روند گذشته در شهر محور بودن نظریهافرادی چون مایکهای اخیر دهه در»

ی شهر و روستا ی یکپارچهریزی توسعهشهری درجهت برنامه - ای را در چارچوب پیوندهای روستاییراهبرد شبکه منطقه

( قابل توجیه RNSای )ی منطقهی راهبرد شبکهای در قالب الگوچنین نظام شبکه(. »13: 4830)خلیفه،« کنندمطرح می

 «( بسیار بیشتر از سایر رویکردها با تنوع در پیوندهای روستا شهری در سطح منطقه سازگار استRNSاست. چرا که )

ابی یعنوان رویکردهایی نوین، کارامد و آزموده شده جهت دستای بهی منطقه(. بنابراین راهبرد شبکه23: 4833)داگالس،

تر از سایر رویکردها با تنوع در پیوندهای روستا شهری در سطح منطقه سازگار ای بسیار بیشی پایدار منطقهه توسعهب

 آمیزد وهای مابین آنها را درهم میشهری و وابستگی - این پارادایم، پیوندهای روستایی(. »23، 4833است )داگالس،

تقویّت (. »33: 4833 صرافی و تقی زاده،«)کندریزی ارائه میهبرنام گذاری واحدی برای توسعه وچارچوب سیاست
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 -ای به شرایط جغرافیایی، اجتماعیعبارت دیگر تحقق هدف آن، به شکل گستردهشهری و به -پیوندهای روستایی

فرآیند مکانیکی های مدل»(. و 32: 4833)عزیزپور و دیگران؛ « ای بستگی دارداقتصادی و اکولوژیکی محلی/ منطقه

 4831زاده،)سعیدی و تقی« کند، دراین راهبرد جایگاهی نداردهای شهری تاکید میفضایی درتوسعه که تنها بر گروه

توان ی روستایی را میپژوهش نیز پیگیری شده است؛ اهداف کلی توسعه هایتوجه به آن چه  که در فرضیه با»(. 82-83:

ی محصوالت روستایی شک بازارهای روز عرضهو جو کرد، که بیی جستدر اهداف اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، سیاس

 (.22-28: 4834)ابراهیمی،« های مهم ارتقای اقتصاد نواحی روستایی استدر شهرها یکی از زمینه

 پیشینه پژوهش
و شهری  اییروستایی؛ بر روابط متقابل روست -با توجه به تاکید بسیاری از مطالعات اخیر در زمینه منطقه ای و شهری

ی روستاها در ادامه سعی شده است به برخی از مطالعات صورت گرفته در و اثرات و تبعات ناشی از آن در بهبود و توسعه

 رابطه با پژوهش حاضر اشاره شود. 

توسعه ی یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی »ای تحت عنوان ( در مقاله4832پورمحمدی، طورانی و حسینلو )

ریزی مجزا بیان داشته اند؛ نواحی روستایی و شهری نوعی برنامه« گاهیریزی سکونتیی و استراتژیک درنظام برنامهفضا

ی نواحی روستایی و شهری را ی یکپارچهگیرد و توسعههای فضایی را نادیده میو تفکیک شده که یکپارچکی عرصه

گاهی پیشنهاد نموده است )پورمحمدی، طورانی و ریزی سکونتعنوان رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامهبه

 (.3: 4832حسینلو 

های اقتصادی دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید برفعالیّت»عنوان ای تحت( در مقاله4833سعیدی و میکانیکی )

های برخی جنبه گر دواماعتقاد دارند؛ درعرصه موردنظر نشان« مورد روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیرجند

 جوی مناسبات دیر پایداری این روابط و پایائی روح سلطهیافته( اشکال ماقبل سرمایهسنتی)هرچند تا حدی دگرگون

 (.23: 4833داری به رهبری است )سعیدی و میکانیکی،سرمایه

ای شهری، شبکه ی بازارهای دوره –پیوندهای روستایی »عنوان ای تحت( در مقاله4838شفیعی ثابت و اسماعیل زاده )

ذیری پبرای سنجش عوامل موثّر بر شکل« (شهر تهرانهای پیرامونی کالنگاهمورد مطالعه: سکونت)ای ی ناحیهو توسعه

فروشان شهری، سهم فروشندگان دورهگرد شهری و ای، پنج شاخص اندازه جمعیّت، سهم عمدهشبکه بازارهای دوره

ای انتخاب شد. نتایج نشان ی حمل و نقل درون ناحیهت کشاورزی و غیر کشاورزی و سهم شبکهروستایی، سهم محصوال

حمل  یگرای فروشندگان دوره گرد شهری و روستایی در ارتباط با گسترش شبکهی جمعیّت و ایفای نقش همداد اندازه

ای اثر گذار است ی ناحیهشهری و توسعه -ای روستاییی بازارهای دورهای در برپایی و دوام شبکهو نقل درون ناحیه

 (.238: 4838بت و اسماعیل زاده ،)شفیعی ثا

بیان داشته است: که ارتباطات و « ی شهری و روستاییارتباط بین توسعه»عنوان ای تحت( در مقاله2008) 4تاکلی

ی از های تولید در بسیارو سیستمتر از معیشت تبدیل شده است تعامالت ما بین شهر روستا به یک جزء فزاینده و مهم

های هر دو، به خصوص در مناطق اطراف مراکز شهری ، اما دارای ویژگی"روستایی"و نه  "شهری "مناطق که ماهیّت نه

تر جمعیّت روستایی برای دسترسی به شود. عالوه بر این، همچنان بیشها از چنین مراکز مشاهده مییا در کنار جاده

ها و خدمات نت و تلفن، اعتبارات، خدمات پس زمینه کشاورزی، تجهیزات کشاورزی، بیمارستامدارس متوسطه، پس

 (Tacoli, 2003: 3) کننددولتی به مراکز شهری مراجعه می

 "ارتباطات بازاریابی روستایی و شهری؛ راهنمای شناسایی زیرساخت و بررسی "در نوشتاری تحت عنوان  2تراسی وایت

معتقد است؛ این چارچوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا تأثیر تغییر سیستم های عرضه و توزیع مواد غذایی را در 

                                                            
1- Tacoli 
2-Tracey-White 
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فاده شهری و کارآمد مورد است-و تقویت ارتباطات روستایی  سیستم بازاری کلی، بر اساس الزامات زیربنایی و برای ایجاد

های سیستم عرضه و توزیع بهبود یافته، شامل مصرف کنندگان شهری خواهد بود و به همان اندازه مهم مزیت.قرار گیرد 

ارتباط  هتری به بازار برای محصوالتشان داشته باشند چرا که با توجه باست که تولیدکنندگان روستایی دسترسی بیش

-Tracey) کنندهای بازاریابی کار میکشاورزان با بازار فروش محصوالت خود، به ویژه تولید جریان و شناسایی کانال

White,2005). 

بازار روستا نسبت به بازار شهری و تغییر رفتار مصرف کنندگان روستایی در "عنوان ای تحت(، در مقاله2043) 4ساقی

شود درستی گفته میدر این زمینه به .ای هند در خارج از مناطق شهری گسترش یافته استمعتقد است؛ بازاره "هند

دهد؛ بازارهای های کلیدی ناشی از تغییر وضعیت بازارهای هند نشان میگیریکه هند در روستاها ساکن است. نتیجه

ازارهای روستایی بوانند برداشته شوند. تسختی میعلت گسترش جغرافیایی و موانع زبانی و دیگر فیزیکی، بهروستایی به

ها و آرمان در مناطق قدرت هزینه .هستند که راه را برای رفتن تا بازارهای شهری در حال گرفتن اشباع شده است

 .(Saghi,2017:1-4) روستایی هند در حال رشد هستند

از معیشت و سرمایه اجتماعی در تعامالت  درباره تجارت و اعتماد؛ سوال» عنوان در نوشتاری تحت8ون اوفوردو  2د هان

عنوان ارتباطاتی در فضای بازتاب یافته در جریان مردم، کاال، خدمات، شهری را به-تعامالت روستایی«  روستایی و شهری

امور مالی و اطالعات بین مناطق شهری و روستایی در نظر گرفته اند. که به طور عمده بر اساس یافته های تحقیقاتی در 

در این پژوهش از به کار بردن واژهای  .تر ارائه شده استرب آفریقا تمرکز داشته است، اگر چه استدالالتی گستردهغ

داری مانند پرورش کشاورزی و دام "روستایی"های اجتناب شده است، مانند این که فعالیّت "روستایی"و  "شهری"دقیقا 

طبقه بندی می شود )مانند تولید( ممکن است در حومه « شهری»نوان عدر شهرها رخ می دهد و فعالیّتی که معموال به

 .( ,De Haan and  van Ufford 14:2002-1)شهر رخ دهد 

 پژوهش روش
منظور آزمون تحلیلی است. به – ی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیّت توصیفیروش تحقیق در مقاله

در این پژوهش مناطقی از شهر رشت که جهت فروش محصوالت  .شده استهای پژوهش از روش پیمایش استفاده فرضیه

ای نامهعنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیدند. پس از شناسایی مناطق فوق پرسشمازاد کشاورزی شناخته شده هستند، به

والت گان محصجهت بررسی ابعاد اجتماعی، رضایتمندی، کالبدی، فضایی و اقتصادی شهر رشت و تاثیر آن بر فروشند

 های فروش محصوالت،ی مطالعات اکتشافی تعداد تقریبی افراد حاضر در محلروستایی تدوین گردید. سپس در مرحله

تر داشته و همواره برای فروش محصوالت ای طوالنیخصوص آن دسته از فروشندگانی که سابقهتوسط خود فروشندگان به

تخمین زده شد. بر این اساس تعداد جامعه آماری محل های مورد مطالعه بدین کرده اند، خود به این بازارها مراجعه می

نفر،   80نفر، فلکه گاز  10نفر، خیابان سام  30نفر، پیرسرا  30نفر، خمسه بازار  10شرح براورد شد. میدان شهرداری 

دی که به فروش و عرضه ترتیب افرانفر. بدین 20نفر و در پایان، پل زرجوب  20نفر، پل عراق  20میدان فرهنگ 

 432ها توسط نامهنفر برآورد شد که بر اساس فرمول کوکران پرسش 100محصوالت کشاورزی مشغول بوده اند، تقریبا 

یب در ترتهای پژوهش پرداخته شد؛ بدیننامه نیز به تحلیل آماری فرضیهنفر تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسش

 گران این عملبه تکرار مداوم عرضه و فروش محصوالت از سوی روستاییان و واسطه ی اول که بر آن بود با توجهفرضیه

این نتیجه به دست  Tباعث تقویّت اقتصاد خانوار روستایی و بالتبع اقتصاد روستایی شده باشد، با استفاده از روش آزمون 

عث تقویت اقتصاد خانوا ر روستایی و گران باآمد که تکرار مداوم عرضه و فروش محصوالت از سوی روستاییان و واسطه

ا نظر می رسد رضایتمندی از نگاه فروشندگان و یی دوم نیز بیان شد که بهبالتبع اقتصاد روستایی شده است. در فرضیه

                                                            
1- Saghi 
2-  De Haan 
3-  van Ufford 
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منظور با استفاده از معادله رگرسیون و بررسی باشد، بدینکنندگان محصوالت، تابعی از رونق اقتصادی آنان میعرضه

کنندگان محصوالت، تابعی از رونق اقتصادی آنان شیب رگرسیونی رضایتمندی از نگاه فروشندگان و یا عرضه معناداری

 تواند نقشی سوم که معتقد بوده است ابعاد کالبد فضایی و اجتماعی شهر رشت میباشد و در نهایت در فرضیهمی

تقویت روابط شهر و روستا دارد، نشان داده شد  کنندگان محصوالت ومعناداری در رضایتمندی فروشندگان و یا عرضه

ت رضای و اجتماعی شهر رشت بر متغیر مالکخطی چندگانه ابعاد کالبدی فضایی که با استفاده از روش رگرسیون 

 فروشان محلی تاثیر معناداری دارد.دست

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ی اقتصاد روستایی استان گیالن بوده است؛ بتابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان نقش شهر رشت در توسعه

 همینالزم آمد تا در ابتدا بازارها و اماکنی که برای فروش محصوالت کشاورزی مورد استفاده است شناسایی شود. به 

ار، پیرسرا، خیابان سام، فلکه گاز، میدان فرهنگ، پل منطقه از شهر رشت شامل میدان شهرداری، خمسه باز 3جهت 

 ای برای فروش محصوالت مازاد روستایی در نظر گرفته شدند. های ثابت و شناخته شدهعنوان مکانعراق و پل زرجوب به

 

 
 (4833. پراکندگی فضایی بازارهای روز عرضه ی محصوالت روستایی )منبع: نویسندگان، 4شکل

 و بحث  هایافته
طور کلی ی اقتصاد روستایی استان گیالن بهدر توسعهدر این بخش ابتدا سعی بر این بوده است تا نقش شهر رشت 

 هایشود؛ شاخص گرایش به مرکز نظیر میانگین و شاخصطور که در جدول زیر مالحظه میهمانمورد توجه قرار گیرد. 

متغیّرهای مکنون محاسبه شده است. باتوجه به مقدار میانگین برای « مینیمم، ماکزیمم» پراکندگی نظیر انحراف معیار 

د ح های مورد بررسی، دری شاخصی مورد مطالعه،که میانگین کلیهگونه برداشت می شود که در محدودهفاکتورها این

باشند. یمها در حد متوسط ارزیابی متوسط، طیف پنج امتیازی یعنی عدد سه است. در واقع وضعیّت مطلوبیّت این شاخص

ی مقدار گزارش شده، حاکی از ها نسبت به شاخص میانگین است و کمینه و بیشینهانحراف معیار میزان گستردگی داده

های کشیدگی و شود، در این پژوهش شاخصطور که مالحظه میباشد. همانعدم وجود داده پرت در مشاهدات می

عبارتی ود. بهشابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن این فاکتورها تایید میی استاندارد نرمال قرار دارد. بنچولگی در دامنه

 های پارامتریک وجودباشند و امکان استفاده از روشمتغیّرهای پنهان تحقیق دارای توزیعی منطبق بر توزیع نرمال می

 دارد.

 

4 ، پاییز62-9، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیوهشژپ
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شاخص های توصیفی متغیرهای پنهان تحقیق . 4جدول  

 ماکزیمم مینیمم معیار انحراف میانه میانگین ابعاد

 1 2 13/0 1/8 14/8 بعد اجتماعی

 1 38/4 21/0 3/8 31/8 فضایی-بعد کالبدی

 1 4 33/0 2/8 13/8 رضایتمندی

 1 4 32/0 83/8 22/8 رونق اقتصادی

های به کار گرفته شده جهت آزمون آماری فرضیات و نتایج به دست آمده مورد در ادامه فرضیات پژوهش و روش

 بررسی قرار گرفته است. 

ن گران ایرسد باتوجه به تکرار مداوم عرضه و فروش محصوالت از سوی روستاییان و واسطهبه نظر می ی اول:فرضیه

 شده باشد. عمل باعث تقویت اقتصاد خانوار روستایی و بالتبع اقتصاد روستایی 

کنندگان محصوالت کشاورزی در دو گروه حضور دائمی در بازار جهت بررسی این فرضیه با توجه به این نکته که عرضه

ها مستقل آن Tاند جهت مقایسه رونق وضع اقتصادی از روش آزمون بندی شدهای یا متناوب در بازار، گروهو حضور دوره

 شود.زارهای شهر رشت استفاده میی حضور فروش محصوالت در باواسطهبه

 بررسی تقویت اقتصاد خانوار بر حسب چگونگی حضور در بازار جهت عرضه محصوالت .2جدول

 میانگین تعداد حضور
 انحراف

 معیار
T 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

 %59کران اطمینان

 حد باال حدپایین

 31/0 28/8 422 دائم
12/3 431 00/0 01/4 3/0 23/4 

 31/0 13/2 30 ایدوره

گویان به صورت دایمی جهت فروش و عرضه محصوالت در نفر از پاسخ 422شود که ، مالحظه می2با توجه به جدول 

)حد متوسط  28/8یابند که میانگین رونق اقتصادی آنها برحسب طیف مورد بررسی در حد در شهر رشت حضور می

ای و متناوب جهت فروش و عرضه محصوالت در شهر گویان به صورت دورهنفر از پاسخ 30باشد و نزدیک به زیاد( می

ی آزمون باشد. آماره)حد متوسط نزدیک به کم( می 13/2ها در حد یابند که میانگین رونق اقتصادی آنرشت حضور می

t  1شده که از خطای  00/0شده و سطح معناداری آزمون برابر  12/3جهت مقایسه دو گروه ارزیابی شد که برابر% 

فروشی محصوالت ها از لحاظ رونق اقتصادی بر حسب میزان دستعبارتی اختالف معنادار بین گروهتر است، بهکوچک

ی اطمینان محاسبه شده برای اختالف میانگین ههای مثبت در فاصلشود. کرانکشاورزی در شهر رشت مشاهده می

تاییان سوی روس فروش محصوالت از توان نتیجه گرفت تکرار مداوم عرضه وباشد، لذا میها گواه دیگری بر این ادعا میگروه

قتصادی ا گران باعث تقویت اقتصاد خانوار روستایی و بالتبع اقتصادروستایی شده باشد. الزم به ذکر است در بعدو واسطه

ا های فروش رکنندگان محصوالت علت اصلی حضورشان در بازار یا محلی تهیه شده فروشندگان و یا عرضهنامهپرسش

ترین محصوالتشان جهت عرضه نیاز به درآمد و نداشتن شغل دیگر و پس از آن وجود مازاد محصوالت بیان کردند و عمده

، مرکبات، مرغ و اردک و بوقلمون، سبزیجات خشک شده، انواع رب و مربا به بازار را شامل مواردی چون محصوالت فصلی

 جات ذکر کردند. و ترشی

کنندگان محصوالت، تابعی از رونق وضعیت رسد رضایتمندی از نگاه فروشندگان و یا عرضهبه نظر می فرضیه دوم:

 اقتصادی آنان می باشد. 

تر فروشندگان محصوالت کشاورزی بسته به رونق ر چه بیشکه رضایت هجهت بررسی این فرضیه باتوجّه به این

 خشوش تغییرات می شود به محاسبه رگرسیون و بررسی معناداری شیب رگرسیونی پرداخته شد.اقتصادی آنها دست
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 ضریب همبستگی و شدت رابطه رضایت و رونق اقتصادی فروشندگان .8جدول

 دوربین واتسون p-vlue ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی

121/0 432/0 00/0 3/4 

شده  121/0 فروشان محصوالت کشاورزی در رشت  برابربستگی بین رضایت و رونق اقتصادی دستمیزان ضریب هم

درصد این فاکتورها 31گیریم که با ضریب اطمینان نتیجه می %1ی آن با خطای و مقایسه p-valueو با توجه به شاخص 

ها  برحسب  میزان رونق اقتصادی به گر این مطلب است  که رضایت آنباهم ارتباط معنادار دارند. ضریب تعیین  بیان

ی دوربین واتسون در این آزمون ر آمارهشود. مقداتبیین می %2/43ی فروشی محصوالت کشاورزی به اندازهی دستوسیله

قرار دارد و امکان استفاده از روش رگرسیون خطی وجود دارد. اینک  1/2تا  1/4ی مطلوبیّت شده و در دامنه 3/4برابر 

 ها پرداخته شد.بعد از اطمینان از وجود رابطه، به بررسی میزان اثرگذاری

 رد در بررسی اثرپذیری رضایت از رونق اقتصادی فروشندگانضرایب بتای استاندارد و غیر استاندا .1جدول 
  ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

sig T β خطای معیار B 

 مقدار ثابت 3/2 41/0 - 23/43 00/0

 رونق اقتصادی 233/0 011/0 121/0 18/2 00/0

اثر بودن رونق شود که آزمون فرض بیمی، باتوجه به نتایج حاصل از اجرای روش رگرسیون مالحظه 1در جدول

 و 00/0فروشان محصوالت کشاورزی انجام گرفته است. سطح معناداری حاصل از آزمون  برابر اقتصادی بر رضایت دست

دهد رونق عبارتی عالوه بر تایید معناداری مدل رگرسیونی این جدول نشان میمی باشد به %1تر از خطای کوچک

فروشان محلی تاثیر معنادار رضایت دستشاورزی در شهر رشت بر متغیر مالک فروش محصوالت کاقتصادی به وسیله 

 باشد:بینی به صورت زیر میدارد، لذا با توجه به پارامترهای براوردی، مدل پیش

 فروشان= رضایت دست  3/2+233/0)رونق اقتصادی به وسیله فروش محصوالت کشاورزی( 

ی ی فروش محصوالت کشاورزی نشان از رابطهد بتا در خصوص رونق اقتصادی به وسیلهعالمت مثبت ضریب استاندار

واحد رونق اقتصادی، رضایت  4عبارتی در صورت افزایشفروشان( دارد، بهمستقیم با متغیر مالک )رضایت دست

ن این شاخص برابر تر می شود، با توجه به این که سطوح معناداری در آزموواحد بیش233/0فروشان به میزان دست

باشد و فرضیه گونه اظهار داشت که این تاثیرگذاری، معنادار میتوان اینهست، می  %1تر از خطای شده و کوچک 00/0

باشد. کنندگان محصوالت، تابعی از رونق اقتصادی آنان میعبارتی رضایتمندی از نگاه فروشندگان ویاعرضهشود بهتایید می

الت بازی که در این زمینه از فروشندگان و یا عرضه کنندگان محصوالت مطرح گردید؛ غالبا بیان همچنین باتوجه به سوا

آیند و همچنین به بازارهای هفتگی شهرهای دیگر طور دائم به همین مکان میداشتند که برای فروش محصوالتشان به

تر آنان محصوالت گر این بود که بیشکنندگان بیانهای فروشندگان و عرضهکنند. همچنین پاسخنیز مراجعه می

شان ترکیبی از محصوالت خودشان و محصوالت خریداری شده است و پس از آن کسانی که محصوالت را خریداری فروشی

رساندند و در نهایت کسانی که تنها محصوالت خودشان را جهت عرضه و فروش به شهر رشت و سپس به فروش می

 اند. را داشته ترین فراوانیآوردند، بیشمی

تواند نقش معناداری در رضایتمندی فضایی و اجتماعی شهر رشت می -رسد ابعاد کالبدینظر میی سوم: بهفرضیه

کنندگان و بالتبع تقویّت روابط شهر و روستا محصوالت داشته باشد. جهت بررسی این فرضیه از فروشندگان و یا عرضه

 خطی چندگانه استفاده شد:روش رگرسیون
 فضایی و اجتماعی شهر رشت  فروشندگان -ضریب همبستگی و شدت رابطه رضایت و ابعاد کالبدی .1جدول

 دوربین واتسون p-vlue ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی

  131/0 881/0 00/0 02/2 
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فروشان محصوالت کشاورزی و ابعاد کالبدی فضایی و اجتماعی شهر رشت بستگی بین رضایت دستمیزان ضریب هم

گیریم که با ضریب اطمینان نتیجه می %1ی آن با خطای و مقایسه p-valueشده و با توجه به شاخص  131/0برابر

ها برحسب گر این مطلب است  که رضایت آنیاندرصد این فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند. ضریب تعیین ب31

ی دوربین واتسون در این آزمون شود. مقدار آمارهتبیین می %1/88ی  ابعادکالبدی فضایی و اجتماعی شهر رشت به اندازه

اینک قرار دارد و امکان استفاده از روش رگرسیون خطی وجود دارد.  1/2تا  1/4ی مطلوبیّت شده و در دامنه 02/2برابر 

 ها پرداخته شد.بعد از اطمینان از وجود رابطه به بررسی میزان اثرگذاری

 ضرایب بتای استاندارد و غیر استاندارد در بررسی  اثرپذیری رضایت از رونق اقتصادی فروشندگان  .2جدول 
  ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

sig t 𝚩 خطای معیار B 

 مقدار ثابت 2/4 23/0 23/0 18/1 00/0

 بعد اجتماعی 12/0 034/0 034/0 11/2 00/0

 فضایی-بعد کالبدی 24/0 014/0 014/0 28/1 00/0

اثر بودن ابعاد شود که آزمون  فرض بیبا توجه به نتایج حاصل از اجرای روش رگرسیون مالحظه می 2در جدول 

فروشان محصوالت کشاورزی انجام گرفته است. سطح معناداری فضایی و اجتماعی شهر رشت بر رضایت دست-کالبدی

ارتی عالوه بر تایید معناداری مدل رگرسیونی؛ این عبباشد؛ بهمی %1وکوچک تر از خطای  00/0حاصل از آزمون  برابر 

دار فروشان محلی تاثیر معنافضایی و اجتماعی شهر رشت بر متغیر مالکِ رضایت دست–دهد ابعادکالبدی جدول نشان می

 باشد:بینی به صورت زیر میدارد، لذا با توجه به پارامترهای برآوردی، مدل پیش

 فروشان=  رضایت دست  2/4+12/0اجتماعی(   +)بعد241/0فضایی( -)بعد کالبدی

غیر ی مستقیم با متفضایی و اجتماعی نشان از رابطه –عالمت مثبت ضریب استاندارد بتا در خصوص ابعاد کالبدی 

تر شده و کوچک 00/0فروشان( دارد، با توجّه به این که سطوح معناداری در آزمون این شاخص، برابر مالک )رضایت دست

بارتی عشود بهباشد و فرضیه تایید میگونه اظهار داشت که این تاثیرگذاری، معنادار میتوان اینهست، می %1 از خطای

ت فضایی شهر رش –کنندگان محصوالت، تابعی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مندی از نگاه فروشندگان و یاعرضهرضایت

کنندگان فضایی نیز سواالت بازی از فروشندگان و عرضه –کالبدی های مربوط به ابعاد اجتماعی و باشد. در بخش سوالمی

ها به غیر از عرضه و فروش محصوالت کشاورزی شامل عنوان مثال شغل غالب آنمحصوالت مورد پرسش قرار گرفت؛ به

س د که پکشاورزی، کشت دوم محصوالت بوده است و اغلب بیان داشتن آالتمواردی چون غالبا کشاورزی، کار با ماشین

تواند پردازند که همین امر میاز فروش محصوالت به خرید مایحتاج خانواده و موارد خوراکی و... . از شهر رشت می

فروشی به نظر شما دست»  ها در پاسخ به این سوال کهارتباطی دوسویه را در نقاط شهری، روستایی استان رقم بزند. آن

ان همگی نظرش« تواند زیبا هم باشد؟ای طبیعی است که حتی میهیک عارضه و یک پدیده زشت است یا مسال

دهند و اگر این پدیده زشت است دولت باید امکانات و تسهیالتی را برای این بود؛ که برای رفع نیاز این کار را انجام می

محصوالتشان ارائه  امکان فروش بهتر و عدم اختالل در سطح شهر ارائه دهد و اگر چه بابت جا و مکانی که جهت فروش

 شوند و امنیّت الزمپردازند امّا در شرایط فعلی مدام توسط شهرداری تهدید به توقیف اموال میای نمینمایند هزینهمی

 برای فروش محصوالت را ندارند.

 گیرینتیجه
ی نزدیک و امکان برقراری ارتباط سهل با دهد که شهر رشت به دالیلی چون فاصلههای پژوهش حاضر نشان مییافته

های بالفصل خود، وجود محصول مازاد در روستاهای استان، نیاز به درآمد و نداشتن شغل دیگر توسط روستاها و حوزه
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تر، تمایل و رغبت مردم شهر رشت به استفاده از محصوالت د بیشیابی به سوهایی چون دستبسیاری از روستاییان انگیزه

های مورد توجه بسیاری از روستاییان استان و حتی برخی از روستاییان استان ...کشاورزی، دامی و لبنی با کیفیّت و 

ر مداوم عرضه و ی پژوهش حاضر که نشان داد تکرای حاصل از اوّلین فرضیهجوار بوده است. حال باتوجه به نتیجههم

شود، گران باعث تقویت اقتصاد خانوار روستایی وبالتبع اقتصاد روستایی میفروش محصوالت از سوی روستاییان و واسطه

های خانوار روستایی و ارتقای پویایی و توان تقویّت این نوع از عرضه و فروش محصوالت را گامی موثّر در جهت بنیانمی

توان همواره تابعی که رضایتمندی را میجاییی دوم پژوهش، از آنچنین بر اساس فرضیهتکاپوی شهر رشت دانست. هم

مندی از نگاه فروشندگان و یا از مسائل اقتصادی محسوب نمود، نتایج پژوهش حاضر نیز تایید کرد که رضایت

تند که اکثر فروشندگان بیان داشاینباشد. همچنین با توجه بهکنندگان محصوالت، تابعی از رونق اقتصادی آنان میعرضه

آیند و همچنین به بازار های هفتگی شهرهای دیگر نیز که برای فروش محصوالتشان به طور دائم به همین مکان می

ی محصوالت روستایی در اقتصاد نواحی روستایی توان از جمله اثر گذاری های بازارهای روز عرضهکنند؛ میمراجعه می

شان در هر پس از فروش محصوالت، رشد محصوالت کشاورزی، جلوگیری از هدر رفت زهای اساسیرا شامل: تامین نیا

ها با توجه به عدم دسترسی به انبارهای مخصوص نگه داری، ایجاد اشتغال در این زمینه،  محصوالت مازاد و فساد آن

 افزایش دانش و آگاهی مربوط به امور باغداری و دامداری و... دانست. 

ان کنندگمندی از نگاه فروشندگان و یا عرضهی سوم پژوهش رضایتایت نیز بر اساس نتایج حاصل از فرضیهدر نه

 باشد. محصوالت، تابعی از ابعاد اجتماعی، کالبدی، فضای یشهر رشت می

 مهمعنوان یکی از ابزارهای در ادامه سعی شده است پیشنهادهایی کاربردی جهت تسهیل و ارتقای فعالیت فوق به

 اقتصادی جهت پیوند روابط شهر و روستا در استان گیالن و با محوریّت شهر رشت ارائه گردد. 

ده کنندگان محصوالت بیان شنامه ها توسط فروشندگان و عرضهبرخی از پیشنهادات ارائه شده در حین تکمیل پرسش

 است. 

 شکالتی برای کسبه و تردد مردم نشود.فروشان تا سبب بروز مهایی برای عرضه محصوالت دستتعیین مکان -

 ی تسهیالتی جهت بهبود عملکرد آنان.حمایت و پشتیبانی دولت و شهرداری از این قشر و همچنین ارائه -

 های ارتباطی سریع و مطمئن.های زیربنایی با اولویّت شبکهگسترش و تجهیز شبکه -

بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مناسب در شهر رشت که به طورمستقیم و غیر  ایجاد امکانات فرهنگی، -

 گذارد. مستقیم بر کیفیّت عرضه و فرورش محصوالت تاثیر می

بخشی به وضعیت فعلی دهی و نظمکنندگان و فروشندگان محصوالت در ساماندر درگیر نمودن و مشارکت عرضه -

مند و باشد بهرهیشنهادهای کاربردی آنان که ناشی از درک کامل وضعیت خودشان میاین فعالیت تا مسئولین نیز از پ

 مند شوند. کنندگان ضمن درگیر شدن با مساله، از نتایج مشارکت بهرهفروشندگان و عرضه

 منابع

مرکز الگوی (، آمایش سرزمین و نقش آن در تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تهران، 4838زاده، عیسی )ابراهیم

 اسالمی ایرانی پیشرفت، انتشارات الگوی پیشرفت.

 ی روستایی، اصفهان، نشر آموخته.(، مدیریت توسعه4834ابراهیمی، محمد صادق )

ی ملی، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات و (، شهرهای میانی و نقش آن ها در چارچوب توسعه4838امکچی، حمیده )

 ان.تحقیقات شهرسازی و معماری ایر

سازی ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، سال ها و هم(، در جهت توسعه یافتگی استان4833امیراحمدیان، بهرام )

 .423-33، صص4اول، شماره

 شناسی روستاهای استان گیالن)سایر مشخصات(.بندی و گونه(، طرح سطح4830امیر انتخابی، شهرام )
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ای بر ادغام یک (؛ مقدمهRNSای )( و راهبرد شبکه منطقهRDSای )نطقه(، راهبرد توسعه م4838پژوهان، موسی )

 های نوین در معماری و شهرسازی، قزوین.ای در یک پارادایم نظری، همایش ملی نظریهدستورالعمل توسعه

توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در (، 4832و همکاران) پورمحمدی، محمدرضا

 .3-82، صص 41هی جغرافیایی، شمار، اندیشهگاهیریزی سکونتنظام برنامه

 ها، تهران، انتشارات سمت.ها و روشی روستایی: دیدگاهریزی توسعهای بر برنامه(، مقدمه4831پور، محمود )جمعه

ی ناحیه :ای، مورد مطالعه(، روابط و مناسبات شهر، روستا و عشایر با تاکید بر راهبرد شبکه منطقه4830خلیفه، ابراهیم )

 . ارشد، استادراهنما: دکترعباس سعیدی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانرشناسیکاینامهمرودشت، پایان

ی ای به منظور تقویت پیوندهای میان شهر و روستا، ترجمهی منطقه(، استراتژی ایجاد شبکه4833داگالس، مایک )

 .32-31، صص20سوسن چاره جو، علوم اجتماعی، شماره 

ریزی و های شهری، کوششی در استفاده از رهیافت برنامهفضایی در محیط (، تحلیل نابرابری4831پور، زهره )دانش

 .41-1، صص23ی هنرهای زیبا، شماره مدیریت راهبردی در تهران، نشریه

(، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از 4838) راد، ماندانا، رضایی، مریم و مسعودی راد، مونا، مسعودیرفیعیان، مجتبی

 -481، صص 42ای، شمارهکیفیت سکونتی مسکن مهر، مورد: مهر شهر زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری منطقه

410. 

ریزی فرض بنیاد در مطالعات (، طراحی الگوی روش شناختی کاربرد برنامه4831سارا ) ،منصوری بیرجندیزالی، نادر و 

 .284-211، صص 2ی هفتم، شماره ای، آمایش سرزمین، دورهی منطقهتوسعه

 ی محمدرضا رضوانی و همکاران، اصفهان، نشر دارخوین.(، ترجمه4838های اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

ای، ی منطقه(، نگرشی بر نقش کانونی شهرهای کوچک و میانی در توسعه4831منیژه  ) ،پوراللهسرور، هوشنگ و 

 .41-40، صص 31ها، سال ششم، شماره ه شهرداریماهنام

زی ریی برنامههای روستایی، فصلنامهشهری در قالب منظومه –ی روستایی (، پیوستگی توسعه4832سعیدی، عباس )

 .44-20، صص 1فضایی، سال دوم، شماره  –کالبدی 

باغملک)شرق  هیمورد: ناحمطالعه  ناحیههای فضایی عملکردی نظام –(، ناکارامدی ساختاری 4831، )سعیدی،عباسعلی

 .1ای، دانشگاه فردوسی، شماره ی ناحیه، جغرافیا و توسعهخوزستان(

های اقتصادی مورد: روستاهای (، دگرگونی روابط شهرو روستا باتاکید برفعالیت4833جواد ) ،میکانیکیو  سعیدی، عباس

 .23-11جغرافیا، صص یبخش مرکزی شهرستان بیرجند، فصلنامه

ای، جغرافیا، سال سوم، شماره شهری و توسعه منطقه -(، پیوندهای روستایی4831فاطمه  ) ،زادهتقیو  عباس ،یدیسع

 .88-13،  صص 3و  2

ای ای و توسعه ناحیه(، پیوندهای روستایی شهری، شبکه بازارهای دوره4838حسن  ) ،اسماعیل زادهشفیعی ثابت، ناصر و 

 . 238-803شهر تهران(، آمایش سرزمین، دوره ششم، صص ی پیرامونی کالنهاگاه)مورد: سکونت

 –ای، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی منطقهیریزی توسعه(، مبانی برنامه4833صرافی، مظفر )

 اجتماعی و انتشارات.

ای درکشور؛ مجله ی منطقهچارچوبی برای توسعهای، (، راهبرد شبکه منطقه4833فاطمه ) ،زاده تقیو  صرافی، مظفر

 .4های علوم زمین،ساالول،شمارهپژوهش

های استان لرستان (، بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان4834)، عبدلی، اصغر و فتحی بیراوند، محمد محمدی، جمال

ال دی علوم جغرافیایی، سهای مسکن و خدمات رفاهی زیربنایی، کشاورزی و صنعت، تحقیقات کاربربه تفکیک بخش

 .423-410، صص 21دوازدهم، شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/328311/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195556/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195556/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
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