
   

 
  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1391 تابستان، 33شماره ، دهمسال دوره جديد، 

  

  شهريشهري  --مطالعة تطبيقي موانع شكل گيري پيوندهاي روستاييمطالعة تطبيقي موانع شكل گيري پيوندهاي روستايي

  ))لرستانلرستان((و كوهدشت و كوهدشت ) ) فارسفارس((نواحي مرودشت نواحي مرودشت : : موردمورد

 
  2دكتر فرهاد عزيزپور، 1دكتر عباس سعيدي،

  5و جهانبخش ريكا 4ابراهيم خليفه 3دكتر صديقه حسيني حاصل،
  

  چكيده

هاي  هاي موجود بين محيط سياستگزاران پيوسته برنقش بالقوة روابط و پيوندها در تعديل نابرابري گرچه كارشناسان و
ها به سبب  روستايي و شهري تأكيد دارند، اما در ايران هنوز طرح جدي مباحث علمي مرتبط با اين زمينه

آشكار است كه در چنين شرايطي، مبناي الزم براي فهم و درك صحيح . مرسوم مغفول مانده استهاي  انگاري ساده
هاي موردي در  ورزي و پيشبرد پژوهش آيد، مگر از طريق انديشه ها فراهم نمي ماهيت و نحوة اثربخشي اين پديده

گردند؛ اين گونه  ها مشخص مي اي از جريان ـ شهري در واقع به واسطة مجموعه پيوندهاي روستايي. نواحي مختلف
ها هرچند به  دامنه و شدت اين جريان. ها، از جمله، عبارتند از جريان افراد، كاالها، نوآوري، فناوري و سرمايه جريان

توانند نقش مؤثري در  هاي عمراني مي يافتگي نواحي بستگي دارد، اما سياست مناسبات تاريخي و درجة توسعه
توانند در برپايي  هاي سنجيده و متناسب مي ها و برنامه به سخن ديگر، سياست .عهده گيرنددار كردن آنها بر معني

 ـ  هاي روستايي ها و نابرابري پيوندها و اصالح روابط به نحوي مؤثر و كارآمد اثربخش گردند و به تعديل تفاوت
رپاي شهر و روستا در برخي نواحي، پا اين وجود، دوام مناسبات سنتي فضايي و پايايي روابط دي. شهري بيانجامند

اين مقاله كوشش دارد، ضمن بررسي روابط سنتي . ـ شهري شده است گيري پيوندهاي كارآمد روستايي مانع از شكل
ـ شهري، موانع اصلي برقراري پيوندهاي مثبت بين روستاها و شهرها را در دو ناحيه ظاهراً متفاوت، هرچند  روستايي

 . قرار دهد به اجمال، مورد پژوهش

  .شهري؛ مرودشت؛ كوهدشت -اي؛ روابط روستايي شهري؛ شبكة منطقه -حوزة نفوذ؛ پيوندهاي روستايي: كليدواژگان

                                                 
 استاد گروه جغرافياي انساني، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي. 1

 ) تربيت معلم سابق(استاديار دانشكده علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمي . 2

  و مدرس دانشگاه) دفتر مركزي(كارشناس ارشد حوزة عمران روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي . 3

 ريزي روستايي از دانشگاه شهيد بهشتي ارشد جغرافيا و برنامه دانش آموختة كارشناسي. 4

 ريزي روستايي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه. 5
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  مقدمه و طرح مساله

ع و آنچه مغفول يد و توزيتول رد،يگ در رويكردهاي مبتني بر رشد محور توجه قرار مي آنچه

در اين زمينه . ي استيفضامتناسب ا كم توجهي به مقوله فضا و توسعه يتوجهي و  ماند، بي مي

لويد و ديكن، به نحوي موجز، ضمن تبيين چارچوب بنيادين نحوه عمل نظامهاي اقتصادي، بر 

فعاليتهاي اصلي نظامهاي اقتصادي را : نويسند جنبه فضايي فعاليتهاي اقتصادي تاكيد ورزيده، مي

توان گفت،  طوركلي، مي به. توليد، مصرف، مبادله: بندي كرد دسته توان زير سه مقوله كلي مي

براي انواع ) در كليت خود(نيروي برانگيزنده در اين ميان، تقاضاي افراد، گروهها و يا جامعه 

پايان از آنها،  البته، باتوجه به منابع كمياب و موارد استفاده بي. گوناگون كاالها و خدمات است

اي وجود داشته باشد تا مشخص سازد، كدام كاالها و خدمات، از طريق  كننده بايد دستگاه تعيين

هاي  گونه نظام در اين. كنندگان عرضه شوند چه مشاغل و فعاليتهايي، براي كدام مصرف

اي  شود، بازار است و متغيرهاي عمده دهنده مطرح مي اقتصادي، آنچه كه در پي اين دستگاه نظم

  ). 2- 1لويد و ديكن، (تقاضا، عرضه و قيمت : ند، عبارتند ازشو كه موجب عملكرد آن مي

اي، اجزاي عيني يك نظام اقتصادي، به طور كلي عبارتند از  در مقياس منطقه افزون بر اين،

روابط موجود ميان . شهرها و روستاهاي بزرگ و كوچك و تأسيسات و امكانات متعلق به آنها

رگ و كوچك، مناسبات و ارتباطاتي است كه آنها را هاي بز اين اجزاي عيني، يعني سكونتگاه

. دهد اي را تشكيل مي اي يا ناحيه سازد و در مجموع، يك نظام منطقه به يكديگر متصل مي

ارتباطات اين اجزاي عيني، بر مبناي مناسبات حاكم بر آنها، از طريق دامنه و شدت جريانها، از 

سعيدي، (پذيرد  ها، اطالعات و مانند آن، تحقق ميجمله جريان مواد خام، توليدات، افراد، پيام

هاي فيزيكي و تأسيسات كالبدي متعلق به يك نظام، به  البته بايد توجه داشت كه پيكره). 1389

تواند  آيند و در واقع، روابط و پيوندهاي انساني است كه مي خودي خود، نظام به شمار نمي

 ). 7و ديكن،  لويد(مبين يك نظام باشد و به آن جان بخشد 

) 2001(فريدمن . در اين ميان، ابعاد فضايي اين گونه روابط از اهميتي ويژه بر خوردار است

ي اخير توجه او به مقوالتي همچون شهروندي، ها سالنويسد، گرچه در  در اين زمينه مي

افزايد، اين همه مانع از  هاي درون شهري و نقش جامعة مدني معطوف شده است، اما مي شبكه

البته نكته ). 394ص(هاي فضايي نخواهد بود  ارزش و اهميت تأكيد بر مسالة فضا و تحليل
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شود،  ابعاد مكاني محدود نمي اساسي اين است كه توجه به مقوله فضا تنها به درنظرگرفتن

تي، در تمام ابعاد يتي و فعاليي حاصل از تعامل مراكز جمعيبلكه شناخت الگوهاي فضا

وندهاي مثبت و سازنده يـ اقتصادي و نيز شناسايي و ساماندهي پ ـ اجتماعي و سياسي فرهنگي

  ).215، 1390زاده،  سعيدي و تقي(بين آنها الزامي است 

هاي تازه دركنار روابط  ها و پديداري بستگي ونيگرگهاي اخير به خاطر د دهه، طي سوي ديگر از

هاي روستايي و شهري، نوعي پيوستگي ميان اين دو عرصه زيستي پديدار شده  سنتي بين محيط

فضايي، از يك ناحيه به ناحيه ديگر، به نحوي متفاوت  - است كه مبتني بر تفاوتهاي مكاني

بررسي دگرگوني روابط بدينسان، ). 97- 96، 75- 74ب،- 1390يدي،سع(شود  گر شده و مي جلوه

هاي شهري و روستايي، به درك بهتر  اي و عرصه ـ فضايي در چارچوب مطالعات ناحيه  مكاني

نگري در خصوص  پذيري ساختار فضايي و همچنين، آينده هاي توليد فضا و نحوه سامان شيوه

شهري، از اهميت  - ابطه، پيوندهاي روستاييروند انتظام فضاهاي جغرافيايي و در همين ر

  ). 192- 191، 1390سعيدي و ميكانيكي، (اي برخوردار شده است  ويژه

هاي اخير، نه تنها  شهري، عليرغم دگرگوني - با اين وجود، دوام روابط و مناسبات سنتي روستايي

سكونتگاهي  - د بينگيري پيوندهاي كارآم به پايايي سلطة شهرها، بلكه به طور جدي مانع از شكل

افزون بر اين، نادرستي مكانيابي و استقرار واحدهاي صنعتي در سطح نواحي و . شده است

خدمات به  - صنعت - بخشي در عرصة فعاليتهاي كشاورزي - دوگانگي و حتي بيگانگي بين

ريزان شهري  اين در حالي است كه بسياري از برنامه. تر شدن اين وضعيت انجاميده است پيچيده

» نوگرايي«ساز نوعي  نگرند و آن را زمينه طني با اشتياق به هرچه بيشتر شدن عدد كمي شهرها ميو

  . آورند به شمار مي

  

  روش پژوهش

به سخن ديگر، با فرض اصالت . شناسي پژوهشي قياسي است اين پژوهش از نظر روش

گردد و با مصاديق مرتبط مورد سنجش  نگرش منطقي خاص در بارة مقولة مورد بحث آغاز مي

 -مطالعة مصاديق اين پژوهش، شامل دو جامعة آماري، هر يك به روش تحليلي. گيرد قرار مي

جغرافيايي، اما در دورة زماني نسبتاً يكساني به انجام رسيده و بر تبييني در دو ناحية مختلف 
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گيري از فنون مختلف، از جمله مشاهده، مصاحبه و  اي و ميداني و بهره دو روش كتابخانه

ها با  هاي فراهم آمده و نيز ترسيم نقشه به همين ترتيب، تحليل داده. اند پرسشگري استوار بوده

) SPSS, EXEL, GIS(متعارف مورد استفاده در علوم اجتماعي افزارهاي  استفاده از نرم

و جامعة آماري ديگر، ناحية  193جامعة آماري نخست، ناحية مرودشت، . سرانجام يافته است

شود  كانون زيستي روستايي را شامل مي 136، )بخش مركزي شهرستان كوهدشت(كوهدشت 

روستا انتخاب و بر همين  20اي، تعداد  يهگيري ناح كه در هر مورد، با استفاده از روش نمونه

خانوار در جامعة آماري دوم  200خانوار از جامعه آماري نخست و  170اساس، به ترتيب

  .  اند مورد بررسي قرار گرفته

  

  شالودة نظري پژوهش 

طوالني برخوردار  اي نسبتاً هاي جغرافيايي از سابقه بررسي روابط شهر و روستا در بررسي

 - ، اما مطالعه حول پيوندهاي روستايي1اين ميان آثار چندي در دسترس استاست و در 

   2.شهري از سابقة چنداني برخوردار نيست

  

  شهري - ماهيت و ديرپايي روابط سنتي روستايي

شهرهاي سنتي و ما قبل   روند تكوين«، در بررسي خود دربارة )1380(اكارت اهلرس 

بري،  داري بهره بندي كوتاهي از نقطه نظرات بوبك پيرامون سرمايه ، در جمع»داري سرمايه

  : كند بندي را اين چنين معرفي مي هاي اساسي اين نوع صورت ويژگي

ي خود را مديون حوزة روستايي پيراموني شهرها نه تنها شالوده و اساس اوليه برپاي .1

هستند، بلكه اين حوزه از طريق مازاد توليد، اساس تغذيه جمعيت شهري را فراهم 

سازد و در عين حال، بازاري براي توليدات نهايي و يا نيمه تمام شهري به شمار  مي

                                                 
؛ اهلرس، 1390بوبك، : در اين ارتباط، با تأكيد بر مطالعات انجام يافته دربارة ايران، از جمله نگاه شود به. 1

  .  1390 ؛ سعيدي،1390و  1380
هاي كارشناسي ارشد و دكتري در گروه جغرافياي  هاي دوره نامه و پايان 1390سعيدي، : از جمله نگاه شود به. 2

 .انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، به راهنمايي دكتر عباس سعيدي
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 آيد؛  مي

 رو، است؛ از اين) مالكان غايب(شهرها محل اصلي اقامت زمينداران بزرگ  .2

يابد و در واقع، شهرها  توليدي در روستاها به مراكز شهري انتقال مي» ارزش افزوده«  .3

 كند؛ عالوه بر اين،  اين گونه عوايد را غصب مي

) توليدات(هاي بازاري و تجارت متكي بر  روستاها مراكز توليد و شهرها كانون .4

 روند؛ به اين ترتيب،  هاي روستايي به شمار مي عرصه

يابند؛  سنتي بر مبناي حومة روستايي پيرامون خود و براي آن دوام ميشهرهاي  .5

 نتيجتاً، 

اقتصادي با پويش ناچيز خود، منجر به رشد شهرها و واپس  -روند تكوين اجتماعي .6

  ). 231-223، 1380اهلرس، (گردد  هاي روستايي مي ماندن محيط

  

اين گونه روابط، اين چنين  ويژگي اصلي 3علل ديرپايي اين روابط را با ) 1380(اهلرس 

  : كند معرفي مي

  و شهر؛ ) دولت(پيوند تنگاتنگ حاكميت ) الف

  بازرگاني شهري براساس عوايد حاصل از بهرة توليدات روستايي؛ و ) ب 

  ). 250-249صص(هاي توليدي  گذاري آمادگي ناچيز زمينداران بزرگ براي سرمايه) ج 

  

 - ، پيوندهاي روستايي)1390ب؛ سعيدي، عزيزپور،  - 1390سعيدي، (هاي اخير  در بررسي

اند كه روستا و شهر را در چارچوب  شهري برخالف روابط سنتي، روابطي دو سويه معرفي شده

 آنچه در اينجا مورد تأكيد است، دو مفهوم ظاهراً.  دهد تعاملي پويا و مكمل در كنار هم قرار مي

هاي  هاي اصلي سكونتگاه در ارتباط با شكل» پيوندها«و » روابط«ا ماهيتاً متفاوت يكسان، ام

  :بدين ترتيب، تأكيد اصلي بر دو نكته همبسته زير است. انساني، يعني شهرها و روستاها است

شهري، هر چند تشابه ظاهري دارند، اما دو  -روابط شهر و روستا با پيوندهاي روستايي) الف

  عاتي مختلف هستند؛ و بر اين مبنا؛و نمايندة دو زمينه مطالمفهوم متفاوت 

هاي خاص خود، يعني مباني ادراكي معين و  كاربرد اين دو مفهوم ضرورتاً در چارچوبه) ب



  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            12  

  

 

ب، -1390سعيدي، (اند، قابل فهم و قبول خواهد بود  روشني كه بر اساس آن پديدار آمده

77-78.(  

اي به كار آيد، بلكه ممكن  تواند در درك و فهم مباني نظري پايه ميتوجه به اين دو نكته نه تنها 

ها براي حل و تعديل معضالت مبتالبه جوامع انساني در سطح كالن و  چاره است در جستجوي راه

در اين ارتباط، مساله اساسي . اجتماعات روستايي و شهري در سطح خرد مورد استفاده قرار گيرد

ن با اصالح روابط ميان شهر و روستا كه تاكنون بيشتر يكطرفه و در توا اين است كه چگونه مي

شهري دست يافت و از اين طريق،  - بوده است، به پيوندهاي روستايي» ناعادالنه«اغلب موارد 

توسعه يكي همراه با توسعه (رشد و توسعه شهرها و روستاها را در گرو يكديگر قرار داد 

تر به سوي  توان به نحوي مطمئن است كه با گذر از آن مي آيد اين مسيري به نظر مي). ديگري

  ).78همو، همانجا، (اي حركت نمود  توسعه يكپارچه ناحيه

اي  اي يا ناحيه هاي منطقه هاي مختلف و به صورت شبكه شهري كه در مقياس - پيوندهاي روستايي

هاي  در اينجا، شبكه. يابند، از مقوالت نوين در مباحث جغرافياي امروزي است بروز فضايي مي

هاي شهري تعريف  هاي جاري ميان سكونتگاهاي روستايي و كانون اي براساس جريان ناحيه

ها شامل جريان افراد، كاالها، اطالعات، نوآوري و مانند آن است كه در شرايط  اين جريان. شوند مي

گونه  يطي، ايندر چنين شرا. شهري گردند - توانند موجد پيوندهاي مناسب روستايي مناسب مي

شهري  - يابند و مكمل روابط متقابل روستايي مي 1اي تعاملي، شكلي دوسويه پيوندها در چارچوبه

شهري  - آشكار است كه پديداري روابط شهر و روستا و پيوندهاي روستايي. به شمار خواهند آمد

يا ناحيه به منطقه  و نيز مسايل و پيامدهاي مرتبط با آن از يك كشور به كشور ديگر و از يك منطقه

اقتصادي، به نحوي متفاوت  - اجتماعي و سياسي - و ناحيه ديگر، همراه با تنوع بسترهاي فرهنگي

و در واقع پيام اين پويش نوين آن است كه در راه توسعه،   شوند، اما ويژگي عمومي گر مي جلوه

نده حركتي الزامي به آميز به سوي پيوندهاي مكمل و ساز گذر از توقف و تاكيد بر روابط سلطه

 ).1389همانجا؛ ضمنا سعيدي، (رود  شمار مي

شهري در عرصه اقتصاد  - معتقد است، پيوندهاي روستايي) 2004(در همين رابطه، تاكولي 

اي، از يك سو، دربرگيرندة جريان محصوالت كشاورزي و ساير توليدات از سوي  ناحيه

                                                 
1. reciprocal 
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ساز جريان كاالهاي صنعتي از مراكز شهري  زمينه روستانشينان به بازارهاي شهري و از سوي ديگر،

در اين ارتباط، جريان اطالعات بين نواحي روستايي و . هاي روستايي است به سوي سكونتگاه

كنندگان، و نيز  شهري، آگاهي از سازوكارهاي بازار، از نوسانات قيمت گرفته تا ذائقة مصرف

گونه  اين). 2، 2004تاكولي، (گردد  شامل مي را 1فرصتها و امكانات شغلي براي مهاجران بالقوه

ناميد، با  2هاي فضايي توان جريان فضايي دارند و آنها را مي - ها كه در واقع سرشتي مكاني جريان

هاي فعاليتي، هم در سطح خانوار و هم در سطح اقتصاد محلي، تلفيق  پيوندهاي تعاملي ميان بخش

كشاورزي، صنعت و (هاي مختلف  بين بخش شوند و موجد پيوندهاي دروني و بيروني مي

  ). 104، 1390سعيدي و عزيزپور، . (گردند اي مي هاي ناحيه در سطح شبكه) خدمات

نكتة بنيادين اين است كه روابط سنتي شهرها و روستاهاي پيراموني واقع در حوزة نفوذ آنها 

- 1390؛ بوبك، 1390 اهلرس،(پيوسته بر نوعي روابط يكسويه و سلطه آميز استوار بوده است 

ي اخير، ها سالجانبه در  هاي همه بر اين اساس و با توجه به دگرگوني). ب- 1390الف؛ همو، 

توان با شناخت سازوكارهاي اين روابط، نوعي روابط دوسويه،  پرسش اين است كه چگونه مي

بتوان هم  اي، به صورت پيوندهاي مكمل، برقرار نمود تا متناسب با شرايط رشد و توسعة ناحيه

كاركردي فضاهاي سكونتگاهي، اعم از روستايي و شهري، دست يافت و  - به اصالح ساختاري

  . اي را در راستاي توسعه ملي بهبود بخشيد اي و بين منطقه هم روابط درون ناحيه

شهري، چارچوب نظري پويش  - در اينجا، قالب مطالعه در بررسي روابط و پيوندهاي روستايي

كاركردي بر  - بدين ترتيب، پويش ساختاري. است) ج-1390سعيدي، (كاركردي  - ساختاري

  :قانونمنديهايي از جمله موارد زير استوار است

) كاركرد(پذيري و تحقق روابط  و فعاليت) ساختار آن(بين بسترهاي عيني يك پديده  −

 چون و چرا برقرار است؛  آن پيوندي بي

توان انتظار هر  فضايي، نمي -نظام مكانيهاي ساختاري يك  بدون عنايت به ويژگي −

 گونه كاركردي دلخواه را داشت؛ 

                                                 
1. potential migrants 
2. spatial flows  
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فضايي، اعم از شهر و  - در كليت نظام مكاني) توسعه(براي ايجاد دگرگوني مثبت  −

 )همانجا. (كاركردي الزامي است -روستا، تحول ساختاري

به عنوان مثال، . نندك ها مستقل از هم عمل نمي اين ديدگاه بر اين باور است كه اجزاي پديده

به . توان در بافت كالبدي يك سكونتگاه دخالت كرد و به دامنه كاركردي آن بي توجه بود نمي

توان در يك سرزمين انتظار برخورداري از شهرهاي سالم داشت، بدون  همين ترتيب، نمي

بدون توان شاهد شكوفايي كشاورزي بود،  يا نمي. وجود روستاهايي توسعه يافته و بالعكس

  ...)كاركردي -سعيدي، پويش ساختار... (حضور فعال صنعت و خدمات

 مؤثرشهري و حركت آن به سمت پيوندهاي  -به همين ترتيب، روابط سنتي و نابرابر روستايي

و دوسويه بين سكونتگاهي، بدون تغيير در ساختها و كاركردهاي فضايي، يعني انتظام فضايي 

اين مطالعه بر اين پيش ترتيب،  بدين. تحقق نخواهد يافت ، امكان)1389سعيدي، (اي  ناحيه

شهري منوط به  -اي در قالب تحول روستايي فرض اساسي استوار است كه توسعة ناحيه

كاركردي در عرصة انتظام فضايي و برقراري پيوندهاي دوسويه و مكمل  -تحول ساختاري

  . شهري است -روستايي

  

  سيفضايي نواحي مورد برر - بستر مكاني

فضايي نواحي مورد بررسي در اين مقاله از نظر ساختار ناهمواري در كوههاي  -بستر مكاني

اين دو . هاي ميانكوهي است هاي مرتفع و دشت زاگرس واقع شده و عمدتاً متشكل از عرصه

، يعني شمال شرقي شهر )استان فارس(در جنوب ايران ناحيه، به ترتيب، ناحية مرودشت 

. آباد قرار دارند و غرب خرم) استان لرستان(هدشت در جنوب غربي كشور شيراز و ناحية كو

هاي دشتي  تر هستند، اما در كوهدشت نيز عرصه هاي دشتي ناحية نخست وسيع اگرچه عرصه

  .آيند هاي زيست و فعاليت به شمار مي در واقع عرصه

مركزي، سيدان، درودزن و (بخش  4كيلومترمربع، از  6530ناحية مرودشت، با وسعتي حدود 

روستا و ناحية  193و ) مرودشت، كامفيروز و سيدان(مركز شهري  3دهستان،  14، )كامفيروز

كوهدشت (دهستان  3و ) بخش مركزي(كيلومترمربع، از يك بخش  1685كوهدشت به وسعت 

. روستا تشكيل شده است 136و ) كوهدشت(، يك شهر )گل گلشمالي، كوهدشت جنوبي و 
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و ) خانوار 69341(تن  297399، به ترتيب، برابر )1385مطابق سرشماري (جمعيت اين دو ناحيه 

هر دو ناحيه از لحاظ ساختار و فعاليت اقتصادي، عمدتاً بر . است) خانوار 25364(تن  121775

  . ستندمتكي ه) كشاورزي(هاي بخش نخست  فعاليت

ها، از جمله دامنة فعاليت و كسب  دو ناحية مورد مطالعه در اين مقاله، گرچه در بعضي عرصه

هاي  هايي دارند، اما به سبب ويژگي يافتگي، با يكديگر تفاوت درآمد و در نتيجه، درجة توسعه

بة اي و غل اي و منطقه آميز شهرهاي ناحيه كاركردي، بويژه ساختار سلطه -همانند ساختاري

شهري، امكان بروز پيوندهاي مكمل و دوسويه در هيچكدام فراهم  -مناسبات ديرين روستايي

هاي  تواند در طرح بهتر مسأله در بررسي آشكار است كه وارسي اين علل مي. نيامده است

  .بعدي و درك مناسبتر وضعيت به ياري آيد

  

  شهري  -گيري پيوندهاي روستايي موانع شكل

شهري به  -شهري و تاخير در پديداري پيوندهاي روستايي -سنتي روستاييپايايي روابط 

  .گيرند ح زير مورد مداقه قرار ميعوامل چندي بستگي دارد كه در اينجا برخي از آنها به شر

  

  هاي محيطي  محدوديت

آشكار است كه ويژگيهاي محيط طبيعي نقش مؤثري در زندگي و فعاليت و برقراري ارتباطات 

در . هاي انساني براي تحول و پيشرفت نيست ها مانع از شور و جنبش گروه ا اين ويژگيدارد، ام

محيط طبيعي، بويژه در مرتفعات، محدوديتهايي بر سر راه ارتباطات  دو ناحيه مورد بررسي، قاعدتاً

كند، اما واقعيت اين است كه در اغلب موارد، نبود امكانات مناسب  بين سكونتگاهي اعمال مي

در نواحي مورد مطالعه، . گردد ها مي ساز اثربخشي اين گونه محدوديت زيرساختي است كه زمينه

محدوديتهاي محيطي، بويژه ناهمواريها، الاقل در بعضي ماههاي سرد بويژه در كوهدشت، موانع و 

آنچه به اين . كند سال، به عنوان مانع اصلي بازدارندة برقراري ارتباطات بين سكونتگاهي عمل مي

هاي روستايي،  زند، از جمله وجود راههاي ارتباطي خاكي و مالرو در عرصه اثرگذاري دامن مي

و كوهستاني است؛ گاهي در ماههاي سرد زمستان، ارتباط بين  بخصوص سكونتگاههاي كوچك

  .گردد شهري به كلي قطع مي - روستايي و روستايي
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هاي كوهستاني، مانع از  افزون بر اين، دورافتادگي و فاصلة نسبتاً زياد روستاها، بويژه در عرصه

ور افتاده، از دوري سكونتگاههاي كوچك و ددر كوهدشت، . آيد گسترش ارتباطات به شمار مي

جمله روستاهاي نيله، سلنجه و علي حسين، در كنار محدوديت گرهگاههاي ارتباطي، نبود مراكز 

هاي روستايي، زمينة انزواي  كاركردي عرصه - خدمات روستايي و بين شهري، ضعف ساختاري

  .شهري پديد آورده است - روستاها را در تعاالت روستايي

 

  گذاري در آنها و محدوديت امكانات سرمايه كوچكي واحدهاي توليد روستايي 

كوچكي واحدهاي توليد روستايي كه اغلب مبتني بر كار و فعاليت خانوار روستايي استوار است، 

در . هاي جديد توليد است گذاري و نيز كاربرد فنون و روش ساز محدوديت در سرمايه زمينه

بين روستانشينان به نحو بالقوه وجود روستاهاي نواحي مورد بررسي، گرچه رغبت به پيشرفت در 

ها، در سطحي  ها و حجم كوچك سرمايه دارد، اما خطرپذيري آنان به واسطة محدوديت داشته

در زمينه تغيير خطرگريزي در نواحي مورد مطالعه، بخصوص در كوهدشت، . بسيار نازل قرار دارد

سطح اندك توليد و درآمد همراه  الگوهاي سنتي كشت و زرع و يا اصالح نژاد دام، در نتيجه، با

افزون بر اين، منتفي شدن برخي فعاليتها، بويژه در زمينة صنايع دستي و محلي، به كاهش . است

عشايري به  - در مرودشت كه پيوسته يك ناحية سنتي روستايي. درآمد خانوارها دامن زده است

يلي خانوارها بوده است، آمده و توليدات صنايع دستي، مهملي براي درآمدهاي تكم شمار مي

و  توليدات چيني، ) پالستيك(امروزه با انباشته شدن بازارهاي شهري و محلي از اجناس متفرقه 

اشتغال در اين زمينة كهن تنها در معدودي از روستاها، از جمله در كوه سبز و فقط در بين برخي 

  .شود خانوارهاي عشايري ديده مي

  

  ي و ناكارآمدي روشهاي تقسيم عوايد كشاورزيدوام مناسبات سنتي مالكيت ارض

اقتصادي و در قالب روابط  - از آنجا كه مناسبات توليدي در گذر زمان بر پاية روابط اجتماعي

گيرند، تغيير و تحول آنها هيچگاه به يكباره و آني نيست، بلكه  فرهنگي شكل مي - محيطي

دن مناسبات تازه، به طور موازي هاي كهن و پيشين، حتي در صورت تحول و برآم بندي صورت
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 1.يابند و در شرايطي ممكن است، از نو سربرآورده و به طور وسيع رواج يابند ادامه حيات مي

نمونة بارز چنين بازگشتي، مالكيت غايب است كه گرچه از ويژگيهاي مناسبات سنتي و كهن در 

ر بسياري از نواحي، هرچند با كه امروزه د) 1380؛ اهلرس، 1362لمتون، (روستاهاي ايران بوده 

درصد از  80گرچه حدود براي نمونه، در مرودشت . تغييراتي اندك، از نو رواج يافته است

 5درصد به شيوه اجاره داري و تنها  15، )خرده مالكي(خانوارهاي روستايي به شيوة شخصي 

اقتصادي  - ر اجتماعيحضوبه فعاليت زراعي اشتغال دارند، اما ) مزارعه(درصد به شيوة سهم بري 

بدينسان، با وجود گسترش خرده مالكي در ناحية مرودشت، بخش . مالكان غايب نيز مشهود است

آباد، به مالكان غايب شهري  اعظم اراضي بعضي روستاها، از جمله زرقانك، شركت خارا و اسالم

كه به  تعلق دارد كه اغلب در قالب مناسبات سنتي و آنچه) ساكن در مرودشت و شيراز(

برداري  از اراضي خود بهره) 1390سعيدي و سلطاني، (شهرت يافته  “بري داري بهره نوسرمايه”

آب و زمين، بيشترين سهم از ) رانت(اين گونه مالكان به سبب برخورداري از بهرة . كنند مي

كنند، حال آنكه هيچ نقشي در فرآيند توليد برعهده  محصول توليدي روستا را تصاحب مي

هاي  واسطة مازاد توليد و درآمد از روستاها به كانون در واقع، با انتقال مستقيم و بي. گيرند نمي

شهري، ارزش افزودة توليدي در روستا را روانه شهر مرودشت و يا شيراز نموده، به مصرف 

  . رسانند هاي بعضاً غيرمولد در شهر مي گذاري سرمايه

ز با ساختار خرده مالكي است؛ يعني، وسعت به همين ترتيب، در كوهدشت، گرچه غلبه با

درصد  10هكتار است و تنها حدود  2درصد از خانوارها كمتر از  50هاي در اختيار بيش از  زمين

ميانپريان،  هكتار و بيشتر زمين دارند، اما در برخي از روستاها، از جمله گنجينه ضروني و 3از آنان 

هاي عميق و نيمه عميق، به مالكان  منابع آبي، چاههاي مرغوب و باغها و همچنين  اغلب زمين

غايب شهري تعلق دارد كه اغلب آنان اراضي خود را در قالب شيوة اجاره داري يا سهم بري 

اين گونه زمينداران شهري در فرايند توليد . دهند در اختيار روستانشينان قرار مي) مزارعه(

تنها با اجير نمودن كارگران و كشاورزان روستايي  گونه نقشي ندارند و كشاورزي و باغي عمالً هيچ

، بخش اعظم ارزش افزودة ناشي از )بهره مالكانه آب و زمين(مندي از رانت  در اين مزارع و بهره

توجهي ايشان به  بي. كنند توليد و عايدات روستايي را تصاحب و روانه شهر كوهدشت مي

                                                 
 . شمارند تكامل جوامع را امري مردود مي “خطي بودن”با اين فرض، نويسندگان . 1
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ساز نوعي  صله در روند تجديد توليد، زمينهگذاري بخش مؤثري از ارزش افزوده حا بازسرمايه

  . ايستايي در مناسبات و سطح توليد و درآمد است

افزون بر اين، روش ديگري كه در . شود همين مناسبات در فعاليت دامداري نيز مشاهده مي

به . هاي روستايي است بعضي شهرنشينان در عرصه» فعاليت صوري«ي اخير رواج يافته، ها سال

آوردن  نمونه، در بعضي روستاها، همچون تنگ داراب ريكا، مالكان غايب شهري با فراهمعنوان 

تعدادي دام و اجير نمودن روستاييان به عنوان كارگر دامي به منظور اجام فعاليتهاي دامداري، 

كنند، هرچند پس از مدتي، معموالً حدود يك  وامهاي قابل توجهي از مراكز اعتباري وصول مي

اين امر بدان سبب است كه . سازند گذاري در اين فعاليت، آن را رها مي توجه به بازسرمايه سال، بي

هاي اندك توليدات دامي در  هاي سودآور شهري را بر سود گذاري مالك غايب شهري سرمايه

هاي سودآورتر  بدينسان، بخش عمدة وام دريافتي را در بخش. دهد هاي روستايي ترجيح مي محيط

هاي كاذب كه  گونه فعاليت اين. گيرند د خريد و فروش زمين و مانند آن، به كار ميشهري، مانن

پردازد، به نوبة خود، بازاحياگر روابط  برداري از امكانات محدود فضاهاي روستايي مي صرفاً به بهره

  .آيد آميز و سنتي شهر و روستا به حساب مي سلطه

 

سلفخري در روند بازاريابي و مبادلة توليدات رواج داللي و سلطة سازوكارهاي نامناسب 

  روستايي

هاي زيستي، در گذشته  شيوه “تريلوژي”مناسبات اقتصادي بين شهر، روستا و عشاير، يعني 

اين گونه . داد هاي زيستي را به يكديگر پيوند مي آمد كه اين شيوه نوعي روابط مكمل به شمار مي

اي  ز فراوان شهر، به عنوان بازار فعال مبادالتي، تا گذشتهروابط در ناحية مرودشت، با توجه به نيا

به . نه چندان دور، زمينة پيوندهايي سنتي بين شهرنشينان، روستاييان و عشاير را برپا داشته بود

البته سازوكار مبادلة بازاري . آمد همين ترتيب، كوهدشت مركز همين گونه مبادالت به شمار مي

در واقع، . زاريان شهري و زيان روستاييان و عشاير بوده استمحصوالت پيوسته به سود با

زني در  ضعف اطالعات و ناآشنايي روستاييان با سازوكارهاي بازار و عدم توانايي آنان در چانه

گري را در بازارهاي  اي از ديرباز زمينه پديداري نوعي داللي و واسطه بازارهاي محلي و ناحيه

ها و دالالن بازاري، پيوسته و به  بدينسان، واسطه. ورده استسنتي شهري در ايران فراهم آ
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اين روابط هم . اند دلخواه، نوعي روابط سلطه را بر روستاييان و گروههاي كوچرو اعمال كرده

آيد كه در چارچوب آن، سود  امروز نيز از كاركردهاي اصلي بازارهاي شهري به حساب مي

گردد و براي روستاييان  هاي شهري مي الن و واسطهعمدة حاصل از توليدات روستايي نصيب دال

اين پديده البته از عوامل . گذارد گذاري در روند تجديد توليد باقي نمي اي براي بازسرمايه سرمايه

  . هاي روستايي در طول تاريخ بوده است اصلي واپسماندگي عرصه

خود، همچون  درصد از روستاييان و عشاير ناحيه مرودشت توليدات زراعي و دامي 80بيش از 

ها و مراكز خريد و فروش محصوالت و  را از طريق واسطه) گندم، جو، برنج، ماست و گوشت

آباد و كوشكك به بازارهاي شهري عرضه  هاي مستقر در روستاهاي كوه سبز، قاسم كارخانه

هاي نازل محصوالت روستاييان و عشاير را خريداري  ها با قيمت رآيند واسطهكنند؛ در اين ف مي

اي در مرودشت و شيراز عرضه  اي و فراناحيه كرده و البته با چندين برابر بيشتر به بازارهاي ناحيه

گردد، اين در حالي است كه اينان  بدينسان، سود اصلي از فاليت توليدي نصيب آنان مي. دارند مي

البته، بعضي . هاي مرتبط با آن هيچگونه سهم و نقشي برعهده ندارند توليد و هزينه در روند

آباد برزو و تخت، توليدات خود را  روستاييان و عشاير ساكن در نزديك شهر، از جمله شمس

  . كنند داران يا فروشندگان شهري عرضه مي مستقيماً به مغازه

ستايي، اعم از توليدات زراعي، باغي و يا آوري محصوالت رو هاي جمع در كوهدشت كه شبكه

دامي، و همچنين انبارها و سيلوهاي مناسب براي خريد و نگهداري محصوالت وجود ندارد، 

زند،  آنچه به اين امر دامن مي. ها هستند روستاييان ناچار به روي آوردن به سلفخران و واسطه

هاي سنگين حمل توليدات به مراكز  در كنار ناآشنايي با سازوكارهاي بازار مبادالت، هزينه

 . خريد شهري و نبود واحدهاي صنعتي تبديلي متناسب در ناحيه است

دارد، نظام پيش  در موارد ديگر بيان مي) 1380(گونه كه اهلرس  در ناحية مرودشت، همان

شده،  فروش محصوالت كه در اصل به هنگام تنگدستي روستاييان به صورتي رايج اعمال مي

دريافت اعتبارات شهري با بهره زياد در برابر به وديعه گذاشتن محصول نارس استوار  براساس

ها و  بوده كه قاعدتاً به مقروض ماندن موقتي يا دايمي توليدكنندگان روستايي به واسطه

اين شيوه هم امروز نيز كم و بيش در بين روستانشينان و . شده است بازاريان شهري منجر مي

  . خوبي قابل مشاهده است عشاير ناحيه به
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اي از  هاي ميداني در ناحية كوهدشت حاكي از آن است كه بخش عمده به همين ترتيب، بررسي

محصوالت زراعي، شامل گندم، جو، نخود و عدس و نيز محصوالت باغي، از جمله انگور، انجير، 

ها و  توسط واسطه) هخيار، گوجه و هندوان(پسته، بادام، انار و زيتون و همچنين محصوالت صيفي 

در مواردي كه روستاييان حاضر به واگذاري ارزان قيمت . شود سلفخران به بازار شهري منتقل مي

ها نيستند، فروش مستقيم محصول توسط فرد روستايي در شهر با  توليدات خود به واسطه

بهاي آن، هاي بسيار سنگين حمل و نقل و صرف زمان زياد براي تحويل محصول و دريافت  هزينه

  . هايي به مراتب بيشتر را به همراه دارد هزينه

متمركز در شهركوهدشت، ) سيلوهاي دولتي(شايان توجه است كه مراكز خريد محصوالت زراعي 

كنند؛  ها و گاهي به مراتب بدتر از دالالن شهري، ايفا مي بنابر گفتة روستاييان، نقشي همچون واسطه

دهند، در صورت امكان، محصول خود را در روستا و  يي ترجيح مياز اين رو، توليدكنندگان روستا

محصوالت باغي، بويژه زيتون، از جمله در روستاي . هاي حاضر در محل به فروش رسانند به واسطه

پردازند، بايستي به مركز استان  داوود رشيد و بعضي روستاهاي كه به كشت اين محصول مي

هاي حمل و زمان الزم براي انتقال  بدينسان، بار هزينه. ددحمل و تحويل كارخانه گر) آباد خرم(

. آيد گونه محصوالت به حساب مي ترين موانع در ترغيب روستاييان به گسترش اين محصول از عمده

توان از موانع اصلي اصالح  بدينسان، ضعف زيرساختهاي روستايي و تمركز كاركردي شهر را مي

  . پيوندهاي مكمل بين سكونتگاهي به شمار آوردگيري  روابط مناسب و متوازن و شكل

  

  ضعف ساختار فضايي و تمركز كاركردي مراكز شهري 

هاي روستايي به وجه قابل  هاي اخير دامنة امكانات و خدمات در محيط آشكار است كه در دهه

 توجهي گسترش يافته است؛ با اين وجود، با توجه به گسترش دامنة نيازها و تغيير الگوي مصرف

هاي روستايي، همچنين بهبود نسبي وضع راهها و وسايل حمل و نقل، زمينة  در بسياري از محيط

نوعي وابستگي به مراكز شهري و در پي آن، نوعي جريان مداوم افراد به شهرها فراهم آمده كه به 

با اين وجود، ضعف . شهري را گسترش داده است - نوبة خود، دامنة مراودات روستايي

هاي  ا و محدوديت خدمات در برخي روستاها، مانع از امكان گسترش فعاليته زيرساخت

نظمي ساختار  از سوي ديگر، بي. گردد روستايي و وابستگي روستانشينان به امكانات شهري مي
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اي، حجم  فضايي و ضعف شديد الگوي سلسله مراتبي سكونتگاهها در سطح محلي و ناحيه

  . كند اي را بر روستانشينان تحميل مي هاي ناخواسته مراجعات به شهر را افزايش داده، هزينه

. گونه كه آمد، هيچگونه بازار هفتگي، ماهيانه يا ساليانه وجود ندارد در ناحية كوهدشت، همان

نيازهاي خود ناچار به سفر به شهر  تأمين، روستاييان براي هرگونه مبادلة كااليي و بنابراين

بدين ترتيب، تمركز شديد مراكز خريد و فروش . مركزي ناحيه، يعني كوهدشت، هستند

تداركاتي ديگر سكونتگاههاي  -محصوالت در اين شهر از يك سو و كاركرد ضعيف خدماتي

ي شدن و پديداري بزرگسري شهر كوهدشت را موجب شده ناحيه، از سوي ديگر، روند قطب

اين وضعيت در ناحية مرودشت تاحدي متفاوت است، بدين معنا كه به سبب وجود . است

قنادي، نانوايي، قصابي، تعمير (خدمات بازرگاني، از جمله واحدهاي مختلف خرده فروشي 

ناحيه، همچون كوشكك،  ، در روستاهاي مركزي)فروشي و مانند آن لوازم كشاورزي، ميوه

اند، حجم مراجعات به شهر به  آباد كه در كنار محور اصلي ارتباطي قرار گرفته زرگران و قاسم

هاي  با اين وجود، گسترش دامنة مصرف و تغيير الگوي آن در محيط. طور نسبي كمتر است

موردنياز كاالهاي  تأمينروستايي، موجب شده است تا روستانشينان و عشاير مرودشت براي 

در اين . كنند هاي لبني و حتي نان، مرتباً به شهر مراجعه مي خود، از جمله لوازم منزل، فرآورده

تر،  اي و برخورداري از امكانات بيشتر و متنوع ارتباط، شهر شيراز به عنوان شهر برتر منطقه

  . كند نقش بارزتري در مراجعات روستاييان و عشاير ايفا مي

هاي كوچك و بزرگ  ها و اندخته كاركردي شهر، جذب و جلب سرمايه پيامد ديگر تمركز

دهد كه حجم قابل توجهي از درآمدها و  هاي ميداني نشان مي نتايج بررسي. روستايي است

اندازهاي روستاييان هر دو ناحيه به ترتيب به سوي شهرهاي كوهدشت و مرودشت سرازير  پس

هاي هرچند كوچك عشاير ناحيه نيز به اميد  ، اندوختهدر مرودشت، گذشته از روستاييان. شوند مي

اين گونه روندها، بويژه . شود بيشتر، به شهرهاي مرودشت و شيراز منتقل مي» ارزش افزودة«كسب 

ي اخير، در ها سالهاي  با عنايت به درآمدهاي ناچيز حاصل از توليد كشاورزي و نيز خشكسالي

گذاري در عرصة توليد كشاورزي و دامي  در سرمايهفروكش كردن انگيزة روستاييان و عشاير 

هاي كوچك روستانشينان و عشاير  براي درك بهتر اين وضعيت، انتقال سرمايه. نبوده است تأثير بي



  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            22  

  

 

بايستي در كنار انتقال ارزش افزودة حاصل از انواع توليد محصول توسط  به مراكز شهري را قاعدتاً

  . مالكان غايب شهري ارزيابي نمود

ي ها سالفزون بر اين، شهرها به ويژه به سبب رونق ساخت و سازها و گسترش بيروية كالبدي در ا

هاي توليدي، از سوي ديگر، محل مراجعه  اخير، از يك سو و درآمدهاي ناچيز روستاييان از فعاليت

انتر به سبب جابجايي نسبتاً آس. و كسب درآمد اضافي بسياري از روستاييان هر دو ناحيه شده است

روستانشينان روستاهاي پيراموني شهر، بويژه در مرودشت، در كنار سكونت بعضي كاركنان دايمي 

شهرها در اين گونه روستاها، بسياري از روستاييان براي كارگري و كسب درآمد اضافي به شهر 

گار و آموز 10به عنوان نمونه، در روستاهاي مورد مطالعة مرودشت تعداد . مراجعات روزانه دارند

در كودشت، به واسطه ضعف بيشتر زيرساختها، . كارمند فعال در شهر مرودشت، ساكن هستند 13

نكتة قابل . بايد مراجعات روزانة دانش آموزي را نيز به ساير مراجعات روستاييان به شهر افزود

لي و شهري بايستي بسترساز بسياري از مهاجرتهاي فع - توجه اين كه اين گونه مراجعات روستايي

  . آتي و انتقال نيروي كار فعال از روستاها به شهر به شمار آيد

شهري، عوامل و نيروهاي ديگري نيز  -گيري پيوندهاي روستايي در بررسي علل عدم شكل

بعضي از اين عوامل و نيروها . گنجد دخالت دارند كه بحث دربارة آنها در اين مجال نمي

  :عبارتند از

در سطوح مختلف محلي، (اجتماعي  -هاي فرهنگي گذاري فاصلهاي و  هاي طايفه بستگي •

  ؛)اي اي و منطقه ناحيه

  هاي فعال و مؤثر روستايي؛ نبود تشكلهاي محلي اقتصادي، از جمله تعاوني •

  محدوديت در جريان اطالعات و نوآوري؛  •

  هاي بخشهاي مختلف اقتصادي و ضعف ارتباط صنعت و كشاورزي بومي؛ پيوندنيافتگي فعاليت •

  هاي صنعتي در همبستگي با شرايط محلي فعاليت و توليد اقتصادي؛ عدم تناسب بارگذاري •

  و غيركارشناسي؛“ كارشناسي”هاي مختلف  شهرگرايي و ترغيب زندگي در شهر به شيوه •

  جريان افراد و وابستگي به درآمدهاي حاصل از كار در شهر؛ •

  ن محدوديت مبادالت بازاري؛ واجتماعي و به تبع آ -نيافتگي ارتباطات فرهنگي توسعه •

  .ضعف روستاييان در امكان نقش پذيري در بازار مبادالت •
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  گيري بندي و نتيجه جمع

ريزي براي بررسي و ارزيابي دامنه و نحوه عمل  اي بر نظام غيرمتمركز برنامه رويكرد شبكه منطقه

هاي  مرتبط با مدل هاي اين رويكرد بسياري از برداشت. شهري تأكيد دارد - پيوندهاي روستايي

ها را به  و نظامهاي شهري متعارف و غالب در سياستگزاري 1مبتني بر نظامهاي باال به پايين

اي را مطرح  طلبد و نگرشي نسبتاً متنوع، منعطف و جامع نگر به توسعه منطقه رويارويي مي

اي و  سازي و ادغام توسعه روستايي با توسعه شهري در مقياس ناحيه سازد كه بر هماهنگ مي

اي نامتمركز و خردمندانه از دخالت  د بر مجموعهعالوه براين، اين رويكر. محلي استوار است

اي،  هاي منابع ناحيه ورزد كه تنوعات موجود از لحاظ برخورداري گر اصرار مي نهادهاي توسعه

هاي توسعه محلي را مورد  هاي شهري و روستايي و نيازها و توانمندي تقسيم كار موجود در بخش

  .حمايت قرار دهد

، كارشناس ارشد دفتر برنامه توسعه سازمان ملل، معتقد است، )2001(گونه كه رابينويچ  همان

اي ذهني و مطلق نيست، بلكه به نحوي عيني، به مثابه جريان  شهري مقوله - پيوندهاي روستايي

هاي شهري وجود و  هاي روستايي و كانون افراد، سرمايه، كاالها، اطالعات و فناوري در بين عرصه

شهري نه تنها منوط به تقويت اين  - شي بالقوه پيوندهاي روستاييتحقق فايده بخ. حضور دارند

ها منفي آنها بستگي تام دارد  گونه پيوندهاست، بلكه به توان ما در تبيين و پيشگيري از اثرگذاري

هاي زنجيره غذايي را  براي درك مناسب تر اين مقوله، رويكردي يكپارچه كه تمامي جنبه). 4ص (

  ).سعيدي و عزيزپور(ر دهد، الزامي است قوياً مورد تأكيد قرا

حاكميت شرايط دهد،  شهري در هر دو ناحية مورد بررسي نشان مي -مطالعة روابط روستايي

انحصار خريد در جريان مبادله مازاد محصوالت زراعي، باغي و دامي از مهم ترين نمودهاي 

ت بازار و عرضه عدم دسترسي به اطالعا. روابط اقتصادي نابرابر شهر و روستا است

هاي شهري در  محصوالت كشاورزي و دامي به سبب شرايط انحصاري خريد و وجود واسطه

راستاي تقويت اركان بازار انحصاري موجبات انتقال بخش عظيمي از ارزش افزوده توليدات 

  .زراعي و دامي به اقتصاد غيرمولد شهري شده است

                                                 
1. Centre-Down  
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غايب شهري به  اخذ سهم نابرابر زمينداران عمدتاًبري، هرچند بر  داري بهره نظرية پايه سرمايه

هاي مورد بررسي عالوه بر روابط و نظام  صورت بهره مالكانه داللت دارد، اين نظريه در محدوده

گردد، بر رانت بازار نيز قابل تعميم  مالكيت كه موجبات اخذ رانت به صورت بهره مالكانه مي

 يا) كاپيتاليسم- نئورنت(بري نوين  داري بهره سرمايه توان اين سازوكار را از اين رو، مي. است

بري، مبتني بر رانت بازاريان ناميد كه عالوه بر تضمين جريان دايمي سرمايه از  داري بهره نوسرمايه

داري  هاي مولد روستايي، امكان هرگونه تحرك اقتصادي را به سبب حاكميت نظام سرمايه بخش

توسط دالالن و چوبداران شهري، از عوامل اصلي توليد، يعني بري و انحصار بازار مبادله  بهره

  . نمايد توليدكنندگان خُرد روستايي سلب مي
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