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چکیده
روابط متقابل شهر و روستا پدیدهای فضایی -مکانی و جغرافیایی است و لذا شناخت ،نبین و کشف
اهمیت نظری و کاربردی ویژه برخوردار است .همچنین با توجه به نقش این روابط درفرایند تحوالت و توسعه
کانونهای شهری و روستایی ،عالوه بر اهمیت بررسی انواع این روابط شناخت آثار و پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی-فرهنگی و فضایی -کالبدی آن بر شهر و روستا در راستایی توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری
اهمیت فراوان دارد .این پژوهش بر آن است که به روش توصیفی -تحلیلی ارتباط متقابل بین شهر جیرفت و
روستاهای پیرامون آن را مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار دهد .روش جمعآوری اطالعات مبتنی بر مطالعات
کتابخانهای و میدانی از جمله تکمیل پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه است .برای انجام کار از مجموع 1288
روستای شهرستان 47 ،مورد را به صورت تصادفی انتخاب کردهایم و تعداد  384پرسشنامه بین اهالی روستا
پر شده و برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای کروسکال والیس و آنوا  (ANOVA)Tهمبستگی پیرسون
و ویلکاکسون و آزمون دبلیو کندال استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که :جیرفت به عنوان یک
شهر میانی و قطب بزرگ کشاورزی جنوب کشور و همچنین به لحاظ تجمیع امکانات ،سرمایه و نیروی انسانی
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قانونمندیهای حاکم بر آن در چهارچوب روابط متقابل انسان و محیط ،موضوعی جغرافیایی میباشد که از

در منطقه ضمن تسلط و برتری در سطح ناحیه دارای ارتباط دو سویه با روستاهای پیرامون خود است .از
سوی دیگر روستاهای تحت حوزه نفوذ نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی ،روابط تجاری
و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ،بازار و مسکن شهری زمینههای پویایی اقتصاد و رشد شهر جیرفت و

واژگان کلیدی :روابط متقابل ،شهر و روستا ،حوزه نفوذ ،شهر جیرفت.

 .1نویسنده مسئول :زاهدان ،دانشگاه آزاد زاهدان ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری
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نیز توسعه در روستای خود را ضمن «وابستگی به شهر» بهطور نسبی فراهم نمودهاند.
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مقدمه

در بررسی روابط متقابل شهر و روستا بهمنظور تعادل بخشی زندگی شهری و روستایی نیاز به شناخت عوامل
متعددی است که در این بین زمینههای اصولی و مبانی نظری از آن جملهاند و در کنار روشهای دیگر تحقیق
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مبانی نظری
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امروزه با تحوالت گسترده اقتصادی -اجتماعی و تکنولوژیک از جمله در زمینه حملونقل و راههای ارتباطی،
روابط اقتصادی شهر و روستا بسیار گسترده و متنوع شده است ( .)Clayton et al, 2005بهگونهای که ارتباطات
و جریانات اقتصادی بین نواحی شهری و روستایی منجر به تغییرات فراوانی هم در مناطق روستایی و مناطق
شهری شده است) .)Davoudi, 2002بنابراین ،اهمیت انباشتگی اقتصادی ممکن است در خصوصیات شهرها به
منزله موتور رشد فرض شود .انباشتگی اقتصاد شهری مزایایی را برای جذب اشتغال روستایی و کار خارج از
روستا فراهم میکند( .)Sandow, 2008در عصر جدید با پیشرفت جامعه بشری روابط شهر و روستا که بهصورت
یک روابط متقابل شکلگرفته بود به یک باره دگرگون شد و در این میان روستاها تولیدکننده و شهرها
مصرفکننده محصوالت تولیدی آنان بودند(روستا .)1390 ،بنابراین توسعه روستایی به دلیل وجود روابط
اقتصادی  -اجتماعی تنگاتنگ میان شهر و حومه ،بخش اصلی و مکمل سیاست توسعه شهری محسوب
میشود( .)Rondinelli,1983: 28ارتباط شهر و روستا نقش بسیار مهمی در تولید درآمد ،اشتغال و ثروت ایفا
میکند و باعث شکلگیری و انتقال تولید ،درآمد ،اشتغال و ثروت و جریان فضایی ،شامل جریان مردم ،کاالها،
پول ،فناوری ،دانش ،اطالعات و مواد زائد میشود ( .)Akkoyunlu, 2015: 20-40بهگونهای که ارتباطات و
جریانات اقتصادی بین نواحی شهری و روستایی منجر به تغییرات فراوانی هم در مناطق روستایی و هم در
مناطق شهری شده است ( .(Davoudi, 2002بنابراین مطالعه شهر و روستا و ارتباط آنها با یکدیگر یک
ضرورت است تا یک رابطه معقول و غیر سلطه جویانهای بین شهر و روستا برقرار نمود :که هر یک ضمن
عملکرد صحیح خود ،خدمات الزم و مورد نیاز را برای دیگری ارائه نماید و توسعهای هماهنگ و یکپارچه را
موجب شوند( .(Shaw & Srivastava, 2016: 14- 27بنابراین ،اهمیت انباشتگی اقتصادی ممکن است در
خصوصیات شهرها بهمنزله موتور رشد فرض شود .انباشت اقتصاد شهری مزایایی را برای جذب اشتغال روستایی
و کار خارج از روستا فراهم میکند(.(Sandow, 2008
در این پژوهش شهر جیرفت با حوزه نفوذش دارای  1288روستا بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور
مطرحشده است .از این رو با تکیه بر شیوه توصیفی -تحلیلی و جمعآوری دادهها به دو صورت کتابخانهای و
میدانی سعی شده است؛ به بررسی و تحلیل اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ شهر جیرفت در رابطه با فراهم
نمودن تثبیت جمعیت ،ایجاد تعادل فضایی ،اشتغالزایی ،خدماترسانی و توسعه در نواحی روستایی این
شهرستان اقدام شود .بدین منظور این سؤاالت در راستای پژوهش مطرح میشود.
آیا روابط متقابل شهر و روستا در حوزه نفوذ شهر جیرفت در رشد و توسعه اقتصادی این شهر تأثیر داشته یا
خیر؟
شهر جیرفت در ارتباط اقتصادی با روستاهای حوزه نفوذ خود خصوصاً جذب مازاد محصوالت کشاورزی چگونه
عمل کرده است؟ مکانیزم حاصله از روابط میان شهر جیرفت و روستاهای پیرامونی آن چگونه است؟

بررسی روابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصادی

59

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

میتواند مؤثر واقع شود(رضوانی )1382،اقتصاد فضا ،به توزیع فضایی و محل فعالیت اجزای یک اقتصاد و جریان
فضایی کاال و جمعیت اطالق میشود .به عبارت دیگر ساختار فضایی یک اقتصاد ،اقتصاد فضا نامیده میشود .این
واژه توسط جغرافیدانان به مثابه الگوی فضایی فعالیتهای اقتصادی در تشریح چشمانداز اقتصادی در مقیاسهای
مختلف ناحیهای ،ملی و بین المللی بکار میرود .از نظر ایزارد ،تئوری اقتصاد فضا به آرایش فضایی فعالیتهای
اقتصادی با توجه به توزیع جغرافیایی دادهها و نهادهها و همچنین تغییرات هزینه و قیمت میپردازد(افراخته،
 .)1391اقتصاد فضا ،پردازش به فعالیتهای اقتصادی با تأکید بر کارآییهای مکانی است .بنابراین میتوان اذعان
داشت ،اقتصاد فضا ویژگیهای مکانی فعالیتهای اقتصادی و پیوند رابطهای بین آنها را تبیین میکند .بنا به
اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ،فرهنگ معاصر به طور روز افزون متأثر از اقتصاد فضا و منطق فضایی است و
هیجان عصر ما اساساً مربوط به شکل فعالیتها در فضا میباشد .جریان فعالیتها در فضا ،در تبیین و چرایی
تحول پدیدهها و ایجاد سازمان فضایی ویژه ،نقش اساسی دارد .بنابراین ارائه فهمی رضایت بخش از روابط و
فرایندهای اجتماعی  ،وابسته به اشکال فعالیتهای فضایی میباشد .تبیین عملکرد فضا متأثر از سه مسئله فضا،
زمان و مکانیزمهای اقتصادی و اجتماعی است(مطیعی لنگرودی .)1393 ،عناصر گوناگون فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در ساختار عرصههای روستایی و شهری دخالت دارند و روابط موجود میان آنها را نمیتوان
بهسادگی در چهارچوبهای ذهنی و از پیش تعیینشده بررسی کرد اما از آنجا که مدلهای نظری میتوانند به
شناخت جنبههای گوناگون روابط شهر و روستا و فعالسازی ذهن و درک بهتر آنها کمک کنند میتوان این
مدلها را با توجه به قابلیتهای خاص آنها به کار گرفت (سعیدی )1386 ،شهرها و روستاها بهعنوان الگوی
سکونتی با کارکردهای مختلف و خاص همواره دارای روابط متقابلی بودهاند که این روابط میتواند به یک نظام
عادالنه سبب شود که حاصل آن رونق اعتبار دو جانبه شهرها و روستاهاست و یا برعکس این روابط یک جانبه
باشد یعنی سلطه شهرها بر روستاها که ضعف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی روستاها و رشد ناموزون و
غیرمنطقی شهرها از نتایج آن میباشد .بنابراین برنامهریزی توسعه منطقهای ضمن اینکه بعد فضا را به ابعاد
اجتماعی و اقتصادی توسعه اضافه مینماید از دو بعد به شکلگیری یک فرایند مناسب توسعه کمک میکند.
اول اینکه نگرش منطقهای به توسعه ،به تعادل فضایی و کاهش نابرابریهای فضایی و مکانی کمک میکند و
دوم اینکه نگاه آمایشی به سرزمین و در نظر گرفتن قابلیتهای فضایی به شکلگیری یک روند متناسب توسعه
سرزمین منجر میشود  .نتیجه چنین نگرشی دستیابی به الگوی متناسب توسعه سرزمینی است که این تناسب
و تعادل به پویایی جریان توسعه و تداوم آن کمک خواهد کرد .این ویژگیهای بارز برنامهریزی منطقهای باعث
شده که امروزه این نگرش در برنامهریزیهای توسعه بهعنوان یک ضرورت موردتوجه قرار گیرد (جمعه پور،
 .)1388شکل اصلی جابجایی سرمایه بین روستا و شهر ،ورود سرمایه های روستاییان به شهرها به دلیل وابستگی
های تجاری و خدماتی روستاییان به شهرها است .بسیاری از تولیدکنندگان روستایی برای خریدهای جزئی و
دسترسی به خدمات عمومی و خصوصی و نیز برای دسترسی به بازارها و خدمات کشاورزی و اعتبارات و ادوات
کشاورزی به مراکز شهری محلی وابسته هستند(سعیدی .)1382 ،بین شهر و منطقه پیرامون آن پیوندهایی
ناگسستنی برقرار و شکل این روابط مختلف و گوناگون است .مجموعه این روابط ،حوزه نفوذی را تشکیل داده که
به صورتهای گوناگون روابط بین شهر و نقاط پیرامون را تعیین میکند .این روابط یکسان نبوده ،از شدت و
تراکم واحدی برخوردار نیستند؛ بلکه به شرایط جمعیتی ،جغرافیایی و نقش شهر در ساختار فضایی منطقه
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بستگی دارند )سرایی و پورمحمد .)1391 ،ارتباط شهر و روستا نقش بسیار مهمی در تولید درآمد ،اشتغال و
ثروت ایفا میکند .و باعث شکلگیری و انتقال تولید ،درآمد ،اشتغال و ثروت و جریانهای فضایی شامل جریان
مردم ،کاالها ،پول ،فناوری ،دانش ،اطالعات و مواد زائد میشود ( .)Kihonge, 2014این روابط و مناسبات
روستایی – شهری که از مهمترین جریانات تأثیرگذار در شکل بخشی به فضاهای ناحیهای است در گذر زمان و
به تبعیت از فرایند عقالنی شدن و تحول در شیوه معیشت افراد ،رشد جمعیت و استفاده از تکنولوژی ،برنامهها
و سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دولتها در بذل توجه و یا عدم توجه به هریک از این کانونهای جمعیتی
دستخوش تغییرات و دگرگونیهای اساسی شده است (نظریان.)210 :1388 ،
هدف اصلی تحقیق برنامهریزی جهت ایجاد یک رابطه همهجانبه و متکی بر اصول و معیارهای علمی میباشد.
از ا ین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل روابط متقابل بین شهر جیرفت و روستاهای پیرامونی آن از
نظر شاخصهای اقتصادی انجامگرفته است.
هدف بررسی ادبیات تحقیق ،کمک به محقق در آشنایی به کارهای است که تاکنون در زمینه موضوع گزینشی
انجامشده است (مارکزیک و دیگران .)59 :1386 ،برخی از پژوهشهای انجامشده در زمینه موضوع را بهصورت
جدول( )1میتوان نشان داد.
نویسنده/

مطیعی لنگرودی
()1393

اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا
بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی
سکونتگاههای روستایی (مطالعه
موردی دهستان چهل چای در
شهرستان مینودشت)

نتایج این پژوهش نشان میدهد که نقش روابط اقتصادی شهر بر نواحی
روستایی کمرنگتر شود و به نوعی تعامل و پیوندهای ،هر چند ناقص و بیشتر به
نفع شهر پدید آید .همچنین یافتهها مؤید این است که بین روابط اقتصادی شهر
و روستا و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناحیه مورد مطالعه رابطه معناداری
وجود دارد و بدین ترتیب میتوان گفت که روابط اقتصادی شهر و روستا نقش
مؤثری در وضعیت اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی دارد.

سیمیالنه ()2012

بررسی روابط شهری و روستایی در
افریقای جنوبی قبل و بعد از رژیم
آپارتاید

به این نتیجه میرسد که هستههای شهری درگیر نوعی مهاجرت بیبرنامه
شدهاند و بایستی برای اصالح این امور شهرها از سیستم بسته به باز تبدیلشده
و بتواند صورت لزوم و یا در جهت مهاجرت قوانینی را اجرایی کنند

معیدفر و اکبری
()1386

مناسبات روستا با شهر و اثرات
توسعه آن ،مطالعه موردی شهرستان
ساوجبالغ

Paulware in
)Anglish(1966
2006 R

شهر و ده در ایران :سکونت و اقتصاد
در حوزه کرمان

سه تیپ از روابط اقتصادی سنتی را بین کرمان و حوزه نفوذیش عنوان میکند،
به عقیده وی مالکیتهای اراضی سنتی ،نفوذ اقتصادی و ارشادی کرمان بر روی
روستاهای اطراف در زمینه بافت و تولید فرش و قرار دادههای سنتی محلی در
زمینه پرورش دام بین شهروندان و روستائیان از عواملی هستند که در رابطه این
شهر با روستاهای اطراف تعیینکننده بودهاند

قیورکا و همکاران
()2012

بررسی و روابط بین شهر و روستا از
نظر توسعه پایدار

به این نتیجه رسیدند که مشارکت شکلگرفته بین شهر و روستا از نظر توسعه
پایدار منجر به افزایش رفاه شهرها و در عین حال حفاظت از منابع روستایی

نویسندگان

نتایج به دست آمده با توجه به نرمافزارهای علوم اجتماعی نشان داد که
مناسبات بین شهر و روستا عامل توسعه آنها محسوب میشود ،و روستاهای که
مسافت آنها از شهر یا مرکز دهستان کمتراست ،مناسبات و پیوندهای بیشتری
با شهر داشته و از سطح توسعهیافتگی بیشتری و یا از همبستگی مثبت
برخوردارند.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

عنوان (فعالیت علمی)

توضیحات (اثر علمی)
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میگردد.

سو و همکاران ()1015

بررسی روابط متقابل شهر و روستا
در چین

به این نتیجه رسیدند که جمعیت در نقاط شهری باعث ایجاد و عدم توازن بین
شهر و روستا از نظر میزان ذخیره تقاضای نیروی کار میشود که باعث
ناهمخوان شدن ساختار شغلی هستههای شهری و حوزه نفوذ روستایی میگردد.
این عامل موجب برتری همهجانبه شهر نسبت به روستا شده و درنتیجه میزان
مهاجرت از روستا به شهر خواهد شد.

ضرابی و همکاران
()1390

بررسی روابط اقتصادی شهر و روستا
با توجه به الگوی مسافرتهای
روزانه در شهرستان کازرون

به این نتیجه رسیدند که شهر کازرون بهعنوان شهری متوسط در سطح ملی،
توانسته است به حوزه نفوذ خود در سطح ناحیه رابطه عادالنه برقرار کند

میرزائی قلعه ،کالنتری،
موالئی و آئیژ ()1391

تحلیل روابط متقابل شهر و روستا
در میزان توسعهیافتگی روستاهای
دهستان حومه ،شهرستان هرسین

به این نتیجه رسید که بروز تغییرات عمیق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
مکانی -فضایی با جهتگیری همبستگی مثبت در مناطق روستایی مانند قیمت
مسکن ،تنوع شغلی ،گرایش به ساخت مسکن شهری ،جذب مهاجران تأثیر
دارند.

علی شمسالدینی و
همکاران ()1389

تحلیل جغرافیایی بر جریانات
متقابل روستایی -شهری (مطالعه
موردی :مرودشت و روستاهای
پیرامونی)

نتایج نشان داد که مرودشت با ارائه خدمات به روستاهای حوزه نفوذ ضمن
فراهم نمودن شرایط و پویایی روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی -فضایی در
آنها شده است .از سوی دیگر ساکنین روستاها هم زمینههای پویایی و رشد
مرودشت را فراهم نمودهاند.

با مروری بر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با روابط شهر و روستا مشخص میشود که تحقیق حاضر در ارتباط
با شهر جیرفت میباشد که تا به حال بررسی نشده است .در این تحقیق به بررسی آن میپردازیم.
روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

محدوده مورد مطالعه شهرستان جیرفت با وسعت حدود  18هزار کیلومترمربع در استان کرمان و در جنوب
شرق ایران واقعشده است .میانگین ارتفاع شهرستان از سطح دریا حدود  650متر و فاصله آن از مراکز استان
حدود  240کیلومتر است شکل( .)1ویژگیهای خاص اقلیمی و زیستمحیطی ازجمله کوههای بلند و
دشتهای وسیع و حاصلخیز ،به ویژه از اوایل هزاره سوم پیش از میالد به بعد ،باعث شده است تا این منطقه
بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای فرهنگی و کانونهای مهم اقتصادی صنعتی جنوب استان به شمار آید.
منطقه جیرفت به دلیل وسعت زیاد در جلگه مرکزی و جنوب و سواحل خلیجفارس و عوامل دیگر دارای
آبوهوای گرم و مرطوب است که در تابستان بیش از  50درجه سانتیگراد میرسد و در نواحی کوهستانی
جبال بارز و ساردوئیه هوا معتدل و سرد میباشد فواصلی که مناطق گرمسیری و سردسیری را از هم جدا
میکند بسیار کوتاه است و همین امر موجب تنوع در کشت محصوالت گرمسیری و سردسیری گردیده است.
متوسط باران سالیانه در نواحی گرمسیر  150میلیمتر و در منطقه سردسیر  600میلیمتر میباشد و در ناحیه
جلگهای رطوبت .تبخیر شدید است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20

منبع :نگارنده 1397

62

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال بیست و دوم ،شماره  ،67زمستان 1401

داده وروش کار

روش تحقیق در پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلی مبتنی بر روابط متقابل میان شهر جیرفت و روستاهای
پیرامون آن میباشد  .در این راستا جریانات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی ،اداری ،سیاسی بهعنوان
جریانهای رایج میان مراکز شهری و روستایی بهصورت ترتیبی سنجیده شده و میزان ارتباط روستاها با مرکز
شهر مورد تحلیل قرارگرفته است.
روش و شیوه جمعآوری دادههای تحقیق ،مطالعات اسنادی(کتابخانهای) در جهت تبین نظریه روابط متقابل
شهر و روستا و جایگاهی که اینگونه جریانات در تعادل بخشی سطوح ناحیه ایجاد میکنند ،همچنین در تهیه
دادهها بهصورت میدانی از شیوههای همچون مشاهده ،مصاحبه و انجام پرسشنامه و حضور در نقاط سکونتگاهی
مورد مطالعه استفاده شده است روستاهای مورد مطالعه بهعنوان محدوده مورد بررسی این تحقیق برگزیده
شدهاند .با توجه به حجم باالی جامعه آماری اقدام به نمونهبرداری از روستاها شده است .بهمنظور تحلیل
دقیقتر تعداد  384پرسشنامه بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای
کروسکال والیس و آنوا  (ANOVA)Tهمبستگی پیرسون و ویلکاکسون استفاده شده است

در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا توسط آمار توصیفی متغیرهای جمعیت
شناختی شامل جنس ،سن و ...مورد بررسی قرار گرفت .سپس بهمنظور بررسی سؤاالت و آزمون فرضیات
پژوهش با استفاده از روشهای آمار استنباطی مبتنی بر آزمون همبستگی ،رگرسیون ،کروسکال والیس و تی
تک نمونهای و ...اقدام شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

نتایج
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تحلیل روابط شهر و روستا در روستاهای موردمطالعه

جهت تحلیل روابط شهر و روستا در روستاهای موردمطالعه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است .نتایج
به دست آمده نشان میدهد که در روابط شهر و روستا در روستاهای موردمطالعه در بعد اقتصادی ،بعد
اجتماعی بعد سیاسی-اداری ،بعد کالبدی و میزان جمعیت در سطح  99درصد معنادار میباشند .و بیشترین
ارتباط از لحاظ بعد اقتصادی میباشد جدول(.)2
جدول( .)2یافتههای استنباطی تحلیل روابط شهر و روستا آزمون کروسکال والیس
بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد سیاسی-اداری

بعد کالبدی

جمعیت

Chi-Square
درجه آزادی

37/6

29/6

28/4

21/4

61/00

7

7

7

7

7

معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

اجتماعی – فرهنگی ،سیاسی – اداری ،کالبدی

همچنین با توجه به جدول( )3نتایج حاصل از آزمون  ANOVAنشان میدهد که بین متغیرها از نظر میزان
جمعیت تفاوت بین گروهی وجود دارد ولی تفاوت درونگروهی وجود ندارد .با توجه به اینکه سطح معناداری
کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است.
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نتایج استنباطی حاصل از آزمون  ANOVAمربوط به تفاوت بین گروهی(میزان جمعیت) متغیرهای اقتصادی،
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بر اساس نتایج حاصله از تعداد کل  384نفر پاسخگو 261 ،نفر ( 67/8درصد) از افراد مورد بررسی مذکر و 123
نفر ( 32/2درصد) زن میباشند .بنابراین بیشتر افراد مورد بررسی را افراد با جنسیت مذکر تشکیل میدهند .و
در گروه سنی کمتر از  20سال ( 9درصد)  34نفر 21 ،تا  45سال ( 54/2درصد)  210نفر ،در گروه سنی  46تا
 66سال ( 33درصد)  127نفر و در گروه سنی باالتر از  65سال ( 3/8درصد)  13نفر حضور داشتهاند .بنابراین
بیشتر افراد مربوط به گروه سنی  21تا  45هستند و از لحاظ تحصیالت -در گروه تحصیلی بیسواد (14/3
درصد)  55نفر ،زیر دیپلم( 21/5درصد)  82نفر ،دیپلم و فوقدیپلم( 49/1درصد)  190نفر ،لیسانس(13/6
درصد)  51نفر ،فوقلیسانس و باالتر( 1/5درصد)  4نفر حضور داشتهاند .بنابراین بیشتر افراد نمونه تحصیالت
دیپلم و فوقدیپلم هستند و از لحاظ موقعیت شغلی در گروه شغلی بیکار و محصل ( 34/3درصد)  132نفر،
کشاورز ( 49/9درصد)  194نفر ،دامدار ( 2/8درصد)  10نفر ،کاسب و بازاری ( 8/7درصد)  33نفر ،کارمند
( 4/3درصد )  15نفر حضور داشتهاند .بنابراین بیشتر افراد نمونه دارای شغل کشاورزی بودهاند و از نظر سطح
درآمد افراد با درآمد زیر  500هزار تومان ( 17/6درصد)  68نفر 500 ،تا  750هزار تومان ( 20/7درصد) 79
نفر 750 ،تا  1میلیون تومان ( 39/4درصد)  152نفر ،باالتر از  1میلیون تومان ( 22/3درصد)  85نفر حضور
داشتهاند .بنابراین بیشتر افراد نمونه دارای درآمد  750تا  1میلیون تومان بودهاند همچنین در قسمت خانوار
روستاها-،روستاهای با جمعیت کمتر از  50نفر ( 12درصد)  46روستا 51 ،تا  100نفر ( 19/7درصد) 75
روستا 101 ،تا  200روستا ( 25/3درصد)  97روستا ،بیشتر از  200نفر ( 16/8درصد)  16روستا بودهاند.
بنابراین اکثر روستاها دارای جمعیت باالتر از  200نفر بودهاند.
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جدول( .)3آزمون آنوا مقایسه شاخصها به لحاظ میزان جمعیت
مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

F

Sig.

بین گروهی

5/170

3

1/723

8/309

0/000

درون گروهی

80/273

387

0/207

کل

85/444

390

بین گروهی

21/557

3

7/168

درونگروهی

86/038

387

0/222

متغیرها
اقتصادی

اجتماعی  -فرهنگی

سیاسی  -اداری

کالبدی
کل

کل

107/595

390

بین گروهی

22/273

3

7/577

درونگروهی

132/064

387

0/341

کل

194/797

390

بین گروهی

11/476

3

3/825

درون گروهی

110/211

387

0/285

121/687

390

32/231

22/205

13/433

0/000

0/000

0/000

نتایج استنباطی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و ویلکاکسون مربوط به رابطه بین میزان درآمد و شاخصهای

با توجه به جدول( )4نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین میزان درآمد و
شاخصهای پژوهش رابطه ( )0/166وجود دارد .یعنی با افزایش میزان درآمد تأثیر شاخصهای پژوهش بر
روستاها افزایش مییابد .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری
برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است.
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جدول( .)5نتایج آزمون مربوط به میزان درآمد و متغیرهای تحقیق
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پژوهش

جدول( .)4همبستگی پیرسون بین میزان درآمد و متغیرهای پژوهش
مؤلفه

متغیر

میزان رابطه

سطح معناداری

میزان درآمد

(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی -اداری و کالبدی)

0/166

0/001

همچنین جدول( )5با توجه به نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین میزان درآمد با
شاخصهای تحقیق رابطه وجود دارد .میزان موافقت افرادی که سطح درآمدی زیر  500هزار تومان دارند با
شاخصهای پژوهش با میانگین( )145/83کمترین و افرادی که دارای سطح درآمدی بین  750هزار تومان تا
یکمیلیون تومان هستند با میانگین ( )219/42بیشترین موافقت را با شاخصهای پژوهش داشتهاند با توجه به
اینکه سطح معناداری کمتر از  0.05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است.
متغیر

کالبدی

میزان جمعیت

تعداد

میانگین رتبه

زیر  500هزار تومان

69

145/83

 500تا  750هزار تومان

81

183/75

 750هزار تومان تا یکمیلیون تومان

154

219/42

بیشتر از یکمیلیون تومان

87

205/74

جمع کل

391
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نتایج استنباطی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و ویلکاکسون مربوط به رابطه بین وضعیت شغلی و
شاخصهای پژوهش
جدول( .)6میزان همبستگی پیرسون بین وضعیت شغلی و متغیرهای پژوهش (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-
اداری و کالبدی)
مؤلفه

متغیر

میزان رابطه

سطح معناداری

وضعیت شغلی

(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-اداری و کالبدی)

0/144

0/001

با توجه به جدول( )6نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین وضعیت شغلی و
شاخصهای پژوهش رابطه( ) 0/144وجود دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از
سطح معناداری برخوردار میباشد و قابلاطمینان است.
جدول( .)7نتایج آزمون مربوط به وضعیت شغلی و متغیرهای پژوهش (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-اداری و
کالبدی)
متغیر

بیکار و محصل

134

193/91

کشاورز

195

212/87

دامدار

11

137/91

کاسب و بازاری

34

159/29

کارمند

17

129/94

جمع کل

391

با توجه به جدول( )7نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین وضعیت شغلی با شاخصهای
تحقیق رابطه وجود دارد .میزان موافقت کارمندان با شاخصهای پژوهش با میانگین ( )129/4کمترین مقدار و
افرادی که دارای شغل کشاورزی هستند با میانگین ( )212/87بیشترین موافقت را با شاخصهای پژوهش
داشتهاند با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و
قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون درآورده شده است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20

(اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،سیاسی-اداری و
کالبدی)

میزان جمعیت

تعداد

میانگین رتبه

نتایج استنباطی حاصل از آزمون  ANOVAمربوط به تفاوت بین گروهی (بلحاظ وضعیت شغلی) متغیرهای

همچنین با توجه جدول( ،)8نتایج حاصل از آزمون  ANOVAنشان میدهد که بین متغیرها بلحاظ وضعیت
شغلی تفاوت بین گروهی وجود دارد ولی تفاوت درونگروهی وجود ندارد .با توجه به اینکه سطح معناداری
کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است .نتایج مربوط به این
آزمون درآورده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،سیاسی – اداری ،کالبدی
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جدول( .)8نتایج آزمون  ANOVAاز نظر وضعیت شغلی
مجموع مربعات
بین گروهی

3/539

df
4

0/885

درونگروهی

62/389

386

0/162

کل

65/928

390

F
5/473

میانگین مربعات

Sig.
0/000

نتایج استنباطی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و ویلکاکسون مربوط به رابطه بین میزان فاصله و شاخصهای
پژوهش

با توجه به جدول( ،)9نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین میزان فاصله و
شاخصهای پژوهش رابطه ( )-0/328وجود دارد .یعنی با افزایش میزان فاصله تأثیر شاخصهای پژوهش بر
روستاها کاهش مییابد  .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری
برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است.
جدول( .)9میزان همبستگی پیرسون بین میزان فاصله و متغیرهای پژوهش
میزان فاصله

(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-اداری و کالبدی)

-0/328

0/005

همچنین نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین فاصله روستاها نسبت به شهر با
شاخصهای پژوهش رابطه وجود دارد .و روستاهای با فاصله کمتر از  20کیلومتر با میانگین ()233/77
بیشترین تأثیر از شهر پذیرفتهاند و روستاهایی که فاصله بیشتر از  40کیلومتر دارند با میانگین ()152/41
بیشترین تأثیر را از شاخصهای پژوهش پذیرفتهاند با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/050بوده،
آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است.
جدول( .)10نتایج آزمون مربوط به میزان جمعیت و متغیرهای پژوهش
متغیر

(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-اداری و کالبدی)

میانگین

میزان فاصله

تعداد

زیر  20کیلومتر

133

233/77

 20تا  40کیلومتر

104

212/24

بیشتر از  40کیلومتر

154

152/41

جمع کل

391

رتبه

بر اساس یافتههای توصیفی مربوط به بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی در روابط متقابل بین شهر و روستا
در روستاهای مورد مطالعه جدول( )11نشان میدهد که گویهی میزان جریان کاال از شهر جیرفت به روستا با
میانگین  3/8باالترین نمره میانگین را دارا است و نیز گویههای میزان بازار مایحتاج عمومی در شهر جیرفت،
میزان ایجاد مشاغل جدید در روستا ،میزان تولیدات کشاورزی روستا ،میزان بهبود وضعیت امکانات بستهبندی
محصوالت تولیدی روستا با میانگین نمره  1/9کمترین نمره را دارا است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

بررسی شاخصهای مربوط به روابط بین شهر و روستا از نظر بعد اقتصادی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20

مؤلفه

متغیر

میزان رابطه

سطح معناداری
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بررسی روابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصادی
جدول( .)11شاخصهای مربوط به روابط بین شهر و روستا بعد اقتصادی روستاهای مورد مطالعه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میانگین انحراف معیار
میزان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته
(آبیاری قطرهای .تهیه سموم .کود شیمیایی .استفاده از تراکتور)

2/3

0/9

میزان سرمایهگذاری روستائیان در شهر جیرفت

5/6 22/5 50/9 19/9

1

2/2

1/1

میزان سرمایهگذاری ساکنین شهر جیرفت در روستا

6/9 30/9 29/7 27/4

5/1

2/3

1/1

میزان مازاد محصوالت کشاورزی به شهر جیرفت

15/6 31/2 24/3 27/9

1

2/4

0/9

میزان بازار مایحتاج عمومی در شهر جیرفت

4/1 20/7 33/8 41/4

0

1/9

1/1

میزان جریان درآمد و سرمایه از شهر جیرفت به روستا

8/2

42/5 24/8 5/6

18/7

3/7

1/2

میزان جریان درآمد و سرمایه از روستا به شهر جیرفت

24/8 27/9 24/3 18/4

4/6

2/7

1/1

39/1 16/6 4/3

30/4

3/8

1/2

میزان ایجاد مشاغل جدید در روستا

8/7 14/8 40/4 35/3

0/8

1/9

0/9

میزان متوسط قیمت اراضی زراعی روستا

15/6 31/5 24/3 27/6

1

2/4

1/1

میزان تولیدات کشاورزی روستا

4/1 19/9 34/3 41/7

0

1/9

0/9

میزان مراجعه کشاورزان به شهر جیرفت برای فروش محصوالت کشاورزی و دامی 5/9 29/4 30/9 32/5

1/3

2/1

0/9

3/1 18/4 33/5 40/2

4/9

1/9

1/1

میزان جریان کاال از شهر جیرفت به روستا

33 36/1 22/5

9/5

میزان بهبود وضعیت امکانات بستهبندی محصوالت تولیدی روستا

7/9

0/5

جدول( .)12یافتههای استنباطی تحلیل روابط شهر و روستا آزمون کروسکال والیس (بعد اقتصادی)
بعد اقتصادی

باغعلیشیر

17/8

حسینآباد

36/5

سقدر

27/9

سینآباد

18/3

باغباغو

دولتآباد

27/8

ملیجان سفلی

17/9

خاتونآباد

52/8

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

روستا

Mean Rank
50/4

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20

در این قسمت برای بررسی روابط شهر جیرفت و حوزه نفوذ آن تعداد  8روستا را شامل روستاهای :باغباغو،
باغعلیشیر ،حسینآباد ،سقدر ،سینآباد ،دولتآباد ،ملیجان سفلی و خاتونآباد را بهطور تصادفی از مناطق
مختلف حوزه نفوذ شهر انتخاب کرده و با استفاده از آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر بعد اقتصادی در
روابط شهر و روستا بین روستاهای مورد مطالعه پرداختهایم.جدول(.)12
نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس در روستاهای مورد مطالعه در بعد شاخصهای متقابل شهر و
روستا (بعد اقتصادی ،بعد سیاسی-اداری ،بعد اجتماعی و میزان جمعیت) ،روستاهای باغباغو و خاتونآباد ،و در
بعد کالبدی روستاهای ملیجان سفلی و حسینآباد در حد باال قرار داشتهاند .همچنین در بعد اقتصادی
روستاهای باغعلیشیر و ملیجان آباد در حد پایین نمرهگذاری شدهاند جداول( 12و .)13
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جدول( .)13یافتههای استنباطی تحلیل روابط شهر و روستا آزمون کروسکال والیس
بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد سیاسی -اداری

بعد کالبدی

میزان جمعیت

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

باغباغو

50/4

37

40/7

40/2

57/5

باغعلیشیر

17/8

11/7

5/7

22/7

32/5

حسینآباد

36/5

29/1

29/6

41/7

2/5

سقدر

27/9

21/9

21/5

29/1

48

سینآباد

18/3

27/4

21/1

16

26

دولتآباد

27/8

27/4

37/5

18/5

18

نام روستا

ملیجان سفلی

17/9

31

41

44/6

9

خاتونآباد

52/8

58/5

43/1

38/1

39/5

تحلیل اثرات روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای مورد مطالعه

جدول( .)14شاخصهای مربوط به روابط بین شهر و روستا بعد اقتصادی روستاهای موردمطالعه

میزان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته (آبیاری قطرهای .تهیه سموم .کود شیمیایی.
استفاده از تراکتور)

میانگین

ضریب

رتبه

کندال

خی دو

df

sig

6/68

میزان سرمایهگذاری روستائیان در شهر جیرفت

6/37

میزان سرمایهگذاری ساکنین شهر جیرفت در روستا

6/77

میزان مازاد محصوالت کشاورزی به شهر جیرفت

6/94

میزان بازار مایحتاج عمومی در شهر جیرفت

5/30

میزان جریان درآمد و سرمایه از شهر جیرفت به روستا

10/52

میزان جریان درآمد و سرمایه از روستا به شهر جیرفت

8/09

میزان جریان کاال از شهر جیرفت به روستا

10/85

میزان ایجاد مشاغل جدید در روستا

5/57

میزان تولیدات کشاورزی روستا
میزان مراجعه کشاورزان به شهر جیرفت برای فروش محصوالت کشاورزی و دامی

6/19

میزان بهبود وضعیت امکانات بستهبندی محصوالت تولیدی روستا

5/51

در تفسیر نتایج آزمون دبلیو کندال و جدول( ،)14برای اینکه پی ببریم آیا تفاوت در میانگین رتبه ارزیابی
روابط متقابل شهر و روستا در از نظر ابعاد اقتصادی معنیدار است یا خیر ،در جدول( )14با استفاده از مقدار
خی دو ( )1200/55که در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است ،میتوان گفت که با اطمینان 0/99

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

میزان متوسط قیمت اراضی زراعی روستا

6/94
5/27

0/26

1200/55

12

0/000

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20

آزمون دبلیو کندال عالوه بر معنیداری تفاوت یا عدم تفاوت میانگین رتبه ارزیابی روابط متقابل شهر و روستا و
نقش آن در توسعه شهری از نظر بعد اقتصادی ،به اولویتبندی این ارزیابیها نیز میپردازد .بهعبارتیدیگر ،این
آزمون نشان می دهد که ارزیابی روابط متقابل شهر و روستا از کدام بعد اقتصادی میانگین باالتری دارد .برای
رسیدن به این منظور ،میتوانیم از نتایج جدول( )14تحت عنوان میانگین رتبه ،استفاده کنیم.

بررسی روابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصادی

69

درصد بین ابعاد اقتصادی تفاوت وجود دارد .با استفاده از میانگین رتبههای ابعاد اقتصادی به مقایسه اهمیت
ابعاد میپردازیم .طبق نتایج جدول( ،)14میانگین رتبه " میزان جریان کاال از شهر جیرفت به روستا " بیش-
ترین ( )10/85و سؤال " میزان تولیدات کشاورزی روستا " کمترین ( )5/27است.
نتیجهگیری

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2022-01-20
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.10.7

در این پژوهش روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذش را از لحاظ بعد اقتصادی؛ در بین ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی-اداری و کالبدی ،مورد بررسی قرار دادهایم که به شرح زیر میباشد.
در خصوص بررسی سؤال اول که آیا روابط متقابل شهر و روستا در حوزه نفوذ شهر جیرفت در رشد و توسعه
اقتصادی این شهر تأثیر داشته است؟ جهت آزمون وجود رابطه بین دو متغیر بعد اقتصادی و نقش آن در توسعه
متقابل شهر و روستا با توجه به سنجش متغیرها با استفاده از آزمون کروسکال والیس به این نتایج دست
مییابیم ( )sig=0/000 v=7 chi-square=37/6چنانچه یافتهها نشان میدهد که سطح معناداری بدست آمده
در مقایسه با آزمون مورد نظر بیانگر وجود رابطه بین رشد اقتصادی و رابطه متقابل شهر و روستاست
 sig=0/000<0/05همچنین نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین فاصله روستاها نسبت
به شهر با شاخصهای پژوهش رابطه وجود دارد .و روستاهای با فاصله کمتر از  20کیلومتر با میانگین
( )233/77بیشترین تأثیر از شهر پذیرفتهاند و روستاهایی که فاصله بیشتر از  40کیلومتر دارند با
میانگین( )152/41بیشترین تأثیر را از شاخصهای پژوهش پذیرفتهاند با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر
از  0.05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابلاطمینان است .در خصوص بررسی سؤال دوم
که شهر جیرفت در ارتباط اقتصادی با روستاهای حوزه نفوذ خود خصوصاً جذب مازاد محصوالت کشاورزی
چگونه عمل کرده است؟ با توجه به یافتههای توصیفی مربوط به بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی در
روابط متقابل بین شهر و روستا در روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد که گویهی میزان جریان کاال از شهر
جیرفت به روستا با میانگین  3/8باالترین نمره میانگین را دارا است و نیز گویههای میزان بازار مایحتاج عمومی
در شهر جیرفت ،میزان ایجاد مشاغل جدید در روستا ،میزان تولیدات کشاورزی روستا ،میزان بهبود وضعیت
امکانات بستهبندی محصوالت تولیدی روستا با میانگین نمره  1/9کمترین نمره را دارا است .طبق نتایج آزمون
دبلیو کندال مقدار خی دو ( )1200/55که در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است ،میتوان گفت که
با اطمینان  0/99درصد بین ابعاد اقتصادی تفاوت وجود دارد .با استفاده از میانگین رتبههای ابعاد اقتصادی به
مقایسه اهمیت ابعاد میپردازیم .طبق نتایج میانگین رتبه " میزان جریان کاال از شهر جیرفت به روستا "
بیشترین اهمیت ( )10/85و سؤال " میزان تولیدات کشاورزی روستا "دارای کمترین اهمیت ( )5/27است .و
همچنین براساس آزمون  Tتک نمونه با احتساب دامنه طیفی موجود که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در
نوسان است .این میزان برای روابط متقابل شهر و روستا به بیشتر (کمتر) از شرایط متوسط ( )3ارزیابی می-
گردد .این تفاوت در سطح خطای  0/01معنادار است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بهصورت مثبت (منفی)
ارزیابیشده است بنابراین نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونهای روابط متقابل شهر و روستا در بین روستاهای
مورد مطالعه شاخصهای اقتصادی با میانگین  2/62در ارتباط بین شهر و روستا قرار گرفتهاند .که میتوان
گفت روستانشینان رابطه مطلوبی با شهر ندارند و نسبت به ابعاد دیگر در جایگاه سوم قرار دارند .در خصوص
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بررسی سؤال سوم که مکانیزم حاصله از روابط میان شهر جیرفت و روستاهای پیرامونی آن چگونه است؟ با
توجه به نتایج این پژوهش نشان میدهد که جیرفت بهعنوان یک شهر میانی در استان و قطبی بزرگ به لحاظ
تجمع امکانات ،سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط نسبی بر حوزه نفوذ دارای ارتباطی تنگاتنگ و
دو سویه با روستاهای حوزه نفوذ خود میباشد و همچنین به لحاظ اقتصادی با خرید محصوالت تولیدی
(زراعی-دامی) روستائیان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و فروش آنها در بازار شهر و نیز تهیه مایحتاج
رفاهی-معیشتی روستائیان تسلط و برتری خود را بر حوزه نفوذ به اثبات رسانیده است .همچنین این وابستگی،
شهر با مکانیزمهای کار کردی خود توانسته ضمن فراهم نمودن شرایط نسبی رشد و پویایی روستاها موجب
تغیر و دگرگونی سکونتگاههای روستایی را سبب گردد .در مقایسه نتیجه این تحقیق سو و همکاران به این
نتیجه رسیدند که جمعیت در نقاط شهری باعث ایجاد و عدم توازن بین شهر و روستا از نظر میزان ذخیره
تقاضای نیروی کار میشود که باعث ناهمخوان شدن ساختار شغلی هستههای شهری و حوزه نفوذ روستایی
میگردد .این عامل موجب برتری همهجانبه شهر نسبت به روستا شده و در نتیجه میزان مهاجرت از روستا به
شهر خواهد شد و همچنین قیورکا و همکارانش به این نتیجه رسیدند که مشارکت شکلگرفته بین شهر و
روستا از نظر توسعه پایدار منجر به افزایش رفاه شهرها و در عین حال حفاظت از منابع روستایی میگردد.
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روستاهای شهر جیرفت از نظر برخورداری از امکانات زیر بنایی شامل راه روستایی ،آب لولهکشی و سایر
خدمات زیرساختی نسبت به روستاهای شمال استان و یا حتی کشور از شرایط مساعد و مطلوبی برخوردار
نیستند .با توجه اینکه روستاهای شهر جیرفت از لحاظ کشاورزی حاصلخیز میباشند اما چندان توجهی به
این روستاها نمیشود و از ساختار همگن و یکنواختی برخوردار نیستند .قابلیتهای اقتصادی روستایی با
یکدیگر متفاوت است .محدودیتهای توسعه اقتصادی نیز با یکدیگر تفاوت دارد هر چه روستا بزرگتر باشد و به
شهر نزدیکتر باشد از امکانات بیشتری برخوردار میباشد .لیکن در مجموع راهحلهای کلی برای رفع
محدودیتها پیشنهادات زیر ارائه میگردد.
 جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای توسعه و گسترش روستاها در راستایی اشتغالزایی و
بهرهبرداری از منابع موجود برای رفع فقر و توسعه روستایی.
 در راستایی توسعه کشاورزی ضروری است که اثرات زیستمحیطی طرحهای توسعه منابع آبوخاک مورد
توجه قرار گرفته و از آلوده شدن این منابع توسط سایر مصرفکنندگان نیز جلوگیری به عمل آید.
 الویت یکسان قائل شدن به همه نیازهای شهری و روستایی جهت تعدیل در روابط شهر جیرفت و روستاهای
مورد مطالعه.
 شناسایی نقاط مستعد توسعه در نقاط روستایی شهر جیرفت.
 توسعه بخش کشاورزی از طریق باال بردن راندمان تولید ،بهرهوری بیشتر منابع آب و آموزش کشاورزان.
 استفاده از نیروی کار ارزان و بیکار بومی این منطقه در فعالیتهای کشاورزی و صنعتی وابسته و استفاده از
نظر کارشناسان و متخصصان امر کشاورزی در تولید و بهرهبرداری محصول.
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 با توجه به محدودیت منابع آب و اهمیت آن در بخش کشاورزی ،ضروری است در برنامهریزیهای آتی به
حداکثر نمودن بازده آن (تخصیص بهینه آب کشاورزی) توجه بیشتری اعمال شود.
 ایجاد چهارچوبی برای رساندن سطح زندگی ساکنین روستاهای مورد مطالعه به سطحی که خودشان در امور
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود دخالت کنند و جهت توسعه روستاها را نیز برای کاستن از وابستگی مطلق
روستائیان به شهرها را خود تعیین کنند.
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