
 

 

 

 

 DOI: 10.22059/JRD.2022.344676.668735، 203-171 :1401بهار و تابستان ، 1 ۀ، شمارچهاردهم ۀدور

 

 

 

 ییروستا یخانوارها یدارپا یشتدر مع یمحل یهانقش بازارچه
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 چکیده

شهرستان  ییروستا یخانوارها داریپا شتیدر مع ییروستا یمحل یهابازارچه نقش یبررس هدفبا  حاضر پژوهش

 بر. است گرفته صورت یدانیم ۀویشبه  هاداده یآورجمع و است یکاربرد نوعاز  قیتحق. است گرفته نجامگرگان ا

. شد یطراح یانهیگزپنج کرتیل فیط براساس ساختهمحقق یاپرسشنامه لبدر قا یمتعدد یهاسؤال اساس، نیا

خانوار  7308 که استشهرستان گرگان  ییروستا یمحل ۀبازارچ یدارا یروستا 12 ۀهم شامل قیتحق یارآم ۀجامع

 هاداده. دادند پاسخ هاانتخاب شدند و به پرسشنامه کوکران فرمول از استفاده بانمونه  حجم عنوانبه نفر 367 و دارد

 افزارنرم با زین نقشه وشدند  لیوتحلهیتجز سونلکاکیاسکوئر و و یکا دمن،یفر یآمار یهابا استفاده از آزمون

ArcGIS دییکرونباخ تأ یآزمون آلفا از استفادهآن با  ییایو پا استادان نظر براساس هاپرسشنامه ییشد. روا یطراح 

 ریتأث ییروستا یخانوارها داریپا شتیمع بهبود در ییروستا یمحل یهابازارچه تیفعال دادنشان  قیتحق جی. نتاشد

 از یاریبس یبرا اشتغال جادیا سبب هانهیهز کاهشو  ییدرآمد، تنوع اشتغال روستا جادیداشته و عالوه بر ا یراوانف

 ۀعرضدر  ان،ییبه محل سکونت روستا هابازارچه یکینزد علتبه نیاست. همچن شده بازارها نیا در ییروستا زنان

را  ییروستا یاز اهال یاریبس یماندگار ۀنیزم کهیطور؛ بهاست بوده مثمرثمر هابازارچه نیا به ییروستا محصوالت

 ریتأث زین هایدسترس و ییروستا یهاراه ۀشبکدر بهبود  هابازارچه نیا تیفعال و کردهفراهم  ییروستا یدر فضاها

 تیعالبا ف ،ییروستا یخانوارها یشتیمع یهاهیبهبود سرما گفت توانیم اساس نیا بر. است نهاده یبرجا یفراوان

 ۀتوسع یاز راهکارها یکیرا  ییروستا یهابازارچه تیفعال توانیو م رددا معنادار ۀرابط ییروستا یهابازارچه

 .کرد یتلق ییروستا داریپا

 .گرگان شهرستان ییروستا ینواح دار،یپا شتیمع دار،یپا ۀتوسع ،ییروستا یمحل یهابازارچه :یدیکل یهاواژه

                                                           
 پایدار معیشت در روستایی محلی های بازارچه نقش» عنوان با ارشد کارشناسی نامۀ پایان از پژوهشی، مستخرج مقالۀ  *

 .جغرافیا گروه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکدۀ ،(«گرگان شهرستان روستاهای: موردی مطالعۀ) روستایی خانوارهای

 گرگان، گلستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکدۀ روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس.  1

 somayh.rezayi@gmail.com ایران،

 ایران گرگان، گلستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکدۀ روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار.  2

 b.sahneh@gu.ac.ir ،(مسئول نویسندۀ)

 ایران، گرگان، گلستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکدۀ روستایی، ریزی برنامه و اجغرافی دانشیار.  3
shahkoohi@gu.ac.ir 



 Vol. 14, No. 1, Spinger and Summer 2022 

 
 
 
 
 

 

The Role of Local Markets in the Sustainable Livelihood of Rural 

Households (Case Study: Villages of Gorgan County
*
) 

Somayeh Rezaei Nodeh
1
, Bahman Sahneh

2
, Ali Reza Khajeh Shahkoohi

3 

 

Received April 17, 2022             Accepted September 3, 2022 

Abstract 
The objective of this study is to investigate the role of local rural markets in 

sustainable livelihoods of rural households in Gorgan. The field method was used for 

data collection and the research type was applied. This resulted in formulating several 

questions in a questionnaire designed by the researcher using a five-point Likert scale. 

This research focuses on 12 villages with a rural bazaar in Gorgan city with 7308 

households. The sample size is 367 questionnaires. Simple random sampling using 

Cochran formula, Friedman, Chi-square and Wilcoxon tests were used to analyze the 

data. An ArcGIS map was created using the software. The validity of the 

questionnaires was evaluated according to the professors’ recommendations, and the 

reliability of the questionnaires was determined using Cronbach’s alpha. From the 

results, local rural markets play an important role in improving the sustainable 

livelihood of rural families, as these markets generate income, provide a variety of 

jobs, reduce costs, and have created employment opportunities for many rural women 

in these markets. Additionally, the proximity of villagers' homes contributes to the 

supply of rural products to these bazaars and enables residents to remain in rural 

areas. In addition, the activity of these markets has greatly improved access and the 

network of rural roads. It can be concluded that the improvement of rural households’ 

livelihood is closely related to the activities of rural markets and that rural markets 

can be considered as one of the strategies for sustainable rural development. 

Keywords: Sustainable Development, Local Rural Markets, Sustainable Livelihood, 

Rural areas of Gorgan County. 
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 مسئله انیمقدمه و ب

 با یمسائل در یریگمیتصم ندیفرا در دهدیم اجازه رانیگمیتصم به نیسرزم شیآما ندیفرا

 و مبهم مسائل حل به یدیکل یهاشرانیبا تمرکز بر پ باال، تیقطع عدم و ادیز یهایدگیچیپ

 و انییروستا مشارکت امروزه رونی(. از ا205: 1398 همکاران، و یقی)صد ندیآ فائق ابیرید

محسوب  ییروستا ۀتوسع یهابرنامه تیموفق یو ضامن اصل ریناپذییجدا یئجز ،یمحل جوامع

 یکی توانیمرا  یادوره یبازارها ۀشبک راستا، نیا در. (641: 1400 با،یکو ش یدری)ح شودیم

 یعملکردها موجب یو اقتصاد یاجتماع داریپا طیبازارها قلمداد کرد که در شرا نیتراز مهم

توان و یکیاکولوژ تیوضع(. 283: 1393 زاده،لیاسماع و ثابت یعی)شف شودیو مثبت م هیدوسو

 ییروستا یهاسکونتگاه ییفضا استقرار یالگو و ردایپا ۀتوسعدر  ییبسزا نقش یعیطب یها

رخ داده و  ییدر تفکر روستا یاعمده راتییتغ ،گذشته قرن میدر ن(. 125: 1399دارند )آذر، 

کاهش فقر  یبرا ،توسعهدرحال یطور بالقوه در کشورهابه ییروستا داریپا شتیمع افتیره

بهبود  سببکه  ییرهااراهک از یکی(. 438: 2001 گس،یو ب سیمطرح شده است )آل ییروستا

 سبب ییروستا یمحل یهاچهاست. وجود بازار یمحل یهابازارچه ،شودیم ییروستا شتیمع

موجب  و ،یو اجتماع یانسان یادهیسمت پدبه یصرفاً اقتصاد یادهیپد از توسعه مفهوم میتعم

نقش (. 106: 1398 ،و همکاران یشود )ناصریم ییتر امکانات و تعادل فضاعادالنه عیتوز

که در  یاگونهبه دارد؛ یاساس یتیاهم ایدر سراسر دن یمحل ۀتوسع یزیربازارها در برنامه

تماس  ۀنقط نیعنوان اولبه یادوره یمحل یبازارها ع،یوس ییروستا ۀبا جامع ییکشورها

 یهاتیلفعا یاصل مرکز و یابیمختلف بازار یهاکانال با انییکشاورزان، دامداران و روستا

 از(. 45: 2017و همکاران،  یکنند )دیعمل م ییروستا یزندگ یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 به یدسترس ان،یمشتر دیتوان به کاهش زمان خریم یو محل یادوره یبازارها یهاتیمز

 جادیا ،یحس مدن ۀمحصوالت، توسع انواع به یدسترس روزانه، دیخر انجام تازه، محصوالت

 یهاگروه با تعامل قیطر از یاجتماع تعادل جادیا به کمک و یبوم دکنندگانیتول یراب امن طیمح

لیاستفاده از حداکثر پتانس یبرا حالنی(. باا94: 2018جام، ی)آکو کرد اشارهمختلف  یدرآمد

 انیم یارتباط ثبات جادی، تداوم و اراتیها و تأثتیمز به یابیو دست ییروستا یهاچهبازار یها

نیاست. بد یهفتگ یبازارها یادوار یبازارها مستلزم برگزار نیکننده در او مصرف کنندهدیتول

 فروش قیطر از یاقتصاد رونق و تحول به ان،ییروستا تیفعال در تنوع جادیعالوه بر ا بیترت
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 ۀبه توسع تیدرنها یتحول و رونق اقتصاد نی. اافتیبازارها دست خواهد  نیخود در ا داتیتول

(. از نظر خان 126: 1398 ،یزیو عز یمنجر خواهد شد )فالحت انییروستا یقتصادا داریپا

جام یکنند. آکویم یباز انییدر امرارمعاش روستا یاساس ینقش ،یهفتگ ی( بازارها1998)

 یعاد یکه به بازارها داندیم یروستاها از یاریبس معاش نیتنها منبع تأم رابازارها  نی( ا2018)

در  نیادیبن یتحول که است یقیاز مصاد ییروستا یهفتگ یادوار یبازارهاندارند.  یدسترس

. کندیم جادیروستاها ا یو کالبد یساختار اقتصاد رییتغ تیاشتغال و درنها د،یکارکرد، تول

 شیاز جمله افزا ییمناطق روستا یو اجتماع یاقتصاد یداریپا سبب ییروستا یهاچهبازار

 و کاالها نیدر روستا، تأم یگذارهیها، سرماحذف واسطه د،یقدرت خر ان،ییدرآمد روستا

روند توسعه و  شیافزا ،یکشاورز بخش در شتریب یگذارهیسرما ،ییروستا مناطق خدمات

 کشت، ریسطح ز شیافزا ،یمحصوالت کشاورز ۀافزودارزش شیافزا عات،یاشتغال، کاهش ضا

 .اندشده ییع روستاجوام یو اجتماع یاقتصاد ۀو توسع یتنوع محصوالت کشاورز

مختلف  یهاتیاز حضور قوم یناش فراوان یو فرهنگ یاستان گلستان با وجود تنوع اجتماع

، یخیتار قدمت و ییایجغراف تنوع نیهمچن وو...  فارس ،یستانیمانند ترک، ترکمن، بلوچ، س

 ییو روستا یمحل یهفتگ یکردن بازارهاریدا یبرا ،یمتنوع محل یهاو سوغات یدستعیصنا

به هم،  کیمتعدد و نزد یو روستاها شهرستان چهاردهاستان با داشتن  نیمناسب است. ا اریبس

و  یادوار ،یهفتگ یبازارها ،یو اجتماع یفرهنگ ،یتنوع اقتصاد یدارا یهااستان از یکی

 شماربه ییو روستا یمحصوالت کشاورز عیو توز عیتجم یبرا یمرکز و است یاریبس ییروستا

 به دیتول از میصورت مستقمحصوالت به ۀعرض و یخوداشتغال جادیا قیاز طر نیچنهم. رودیم

. است آوردهفراهم  انییروستا یو اجتماع یاقتصاد تیبهبود وضع یبرا یفرصت مناسب مصرف،

بر رونق  یمبن نیشیمطالعات پ یهاافتهیو  انییروستا شتیبازارها بر مع نیا یبسزا ریرغم تأثیعل

بازارها  نیبه ا یو نگاه جد یتوجهیب ،ییبازارها در مناطق روستا نیا ییاز برپا یوکار ناشکسب

و  یاجتماع یهاهیو هدررفت سرما مداوم، و داریپا مشاغل جادیرفتن فرصت اازدست موجب

 یهابازارچه تیفعال نیب ایاست که آ نیا قیسؤال تحق نیترشده است. مهم انییروستا یاقتصاد

وجود دارد. بر  یاشهرستان گرگان رابطه ییروستا یخانوارها یشتیمع یهاهیسرمابهبود  و یمحل

هیسرما بهبود و یمحل یهابازارچه تیفعال نیب که است نیا حاضر پژوهش یۀفرض اساس، نیا

 رابطه وجود دارد. ،شهرستان گرگان ییروستا یخانوارها یشتیمع یها
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 پژوهش ۀنیشیپ: 01 فصل

در  یکاالها و خدمات مصرف یالگو ییرتغ یبه بررس ی( در پژوهش2020خان ) یتف و مقصآ

در غرب اوتار پرادش  یگارهال ۀدر منطق ییروستا ۀها در توسعو نقش آن ییروستا یهابازارچه

و  یمصرف یدر سهم کاالها یادیز ییرتغ دادنشان  یقتحق ینا یجکشور هندوستان پرداختند. نتا

 یمحل یهاچهدر بازار یخانگ یانواع کاالها یراتقاضا ب یشافزا ۀدهندنشان که داده رخخدمات 

و  یاجتماع یبر زندگ ییروستا یهاراه یرتأث (2019مورد مطالعه است. شارما و شارما ) ۀمنطق

مطالعه  ینا یجساکنان روستاها را مطالعه کردند. نتا یمحل یهابازارچه ۀاز جمله توسع یاقتصاد

 یمحل یهابا رونق بازارچه ییانطح درآمد روستاس یی،روستا یهاپس از ساخت جاده دادنشان 

 یو دسترس یافته یشافزا یو تعداد دفعات مراجعه به مراکز بهداشت یبهداشت یهامراقبت وبهبود 

موجود  یهامدل ی( به بررس2018تر شده است. ژنگ و همکاران )آسان یامکانات آموزش

مدل  یک ۀبا ارائ ها،یافته براساس. پرداختند یندر چ ییروستا یهادر بازارچه یتجارت محل

رو هبا آن روب ییروستا ینانکه کارآفر ید، اما چالشدا یشافزا راسود  توانمیتجارت،  ینۀبه

منطقه و  ینوکار در اتجارت و کسب یهامدل یاجرا یالزم برا یها و راهکارهاروش ،هستند

 ،(2017ز نظر آناند و ساهو )است. ا یمحل یبازارها ۀبه منابع توسع یضعف در دسترس یزن

 یتدرصد از جمع 70حدود  یراز ؛در هند است یضرورت مطلق و فور یک ییروستا ۀتوسع

یذکر است که توسعه به وسعت بازار محدود م شایانکنند. یم یزندگ ییهند در مناطق روستا

 یراز ؛اندکرده یداپ ینقش مهم ییروستا یهفتگ یبازارها یراخ یهادر سال ها،یافتهشود. مطابق 

 ینشده است. بر ا ییجوامع روستا یددر قدرت خر چشمگیری یشافزا سبباقتصاد  یرشد کل

 ،تقاضا و عرضه ینکند و فروشنده طبق قوانیم یداریکاال را خر یدار،خر ،بستر یناساس و در ا

که  سؤال را مطرح کردند نیا ی( در پژوهش1396) یو مؤمن یآبادفروشد. سلطانیکاال را م

ب مسائل یترتنیان دارد. بدییبر درآمد و اشتغال روستا یریچه تأث یهفتگ یهاجاد بازارچهیا

. رفع 1: از اندعبارتشده در آزمون کسب یهاتیدر رفع اولو یمحل یهابازارچه ۀجاد و توسعیا

د یخر ت ازیامن احساس. 3 ؛جوانان دهستان ژهیوبه یانسان یرویت نیری. مد2 ؛یاهیمسائل سرما

 یهارساختیز ۀونقل و توسع. مسائل مرتبط با حمل4 ؛و بازار مصرف یدیمحصوالت تول

ها در دهستان ه و نهادهیع عادالنه و مناسب مواد اولین و توزیو...(. تأم یو مواصالت یارتباط

خود به  ی( در بررس1395و همکاران ) یت را داشتند. نظرین اهمیشتریب بیترتآباد بهسلطان
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در  ییمراتب روستانظام سلسله یبرمبنا ییروستا یهفتگ یبازارها ییفضا-یمکان لیتحل

 فاصله، نیمختلف )کمتر یهانشان داد براساس مدل قیتحق نیا جیقال پرداختند. نتاشهرستان آق

با  ،اندپا شدهبر دهستان مراکز در که ییروستا یهفتگ یبازارها(، خدمات یدهوزن و تیجمع

 حجم و دولت توجه لیدلدارند و به یشتریانطباق ب ییروستا یهاها و مجموعهمراکز منظومه

 یعاد یروستاها در که ییبازارها مقابل در. برخوردارند یشتریب یعملکرد شعاع از تیجمع

عملکرد  کمتر تیجمع داشتنبه سبب  اند،منطبق ییروستا یهاحوزه مراکز با و اندگرفته شکل

 دارند. یترفیضع

 ینظر یمبان: 00 فصل

 داریپا شتیمع

 مهاجرت یکاری،از جمله ب یمختلف دالیلبهروستاها  نابودی و رکود کشورها،از مسائل مهم  یکی

 زندگی شیوۀخاص با  هاییکانم عنوانبه روستاها(. 173: 1400 یان،)حجار است عوامل سایر و

 یطو منطبق با شرامجزا  یریتیمد الگوی یازمندبا شهرها ن مقایسه درمتفاوت  هایییتو فعال

 رویکردهای(. 4: 1400)صحنه،  هستند روستا بر کمحا یشناختو بوم اجتماعی اقتصادی،

می را رویکردها این یناز بهتر یکیاما  ،وجود دارد روستایی توسعۀ به رسیدن یبرا یمتعدد

 ایبر حیاتی مفهوم پنج(. 159: 1400 ی،دانست )صحنه و خراسان روستایی پایدار معیشت توان

 و هاگذاریسیاست معیشتی، هایدارایی پذیری،آسیب مفهوم شامل معیشت چارچوب فهم

(. 23: 2009 بانینگ، و دانگک)م هستند معیشتی پیامدهایو  معیشتی راهبردهای ها،مؤسسه

عنوان موجود در روستا به یاصل هایسرمایه و هاییبر دارا روستایی، پایدار معیشت یکردرو

 (.271: 1399 دهکردی، کرمیو  یمیدارد )رح یدتأک ییمعاش روستا ینتأم اساسی و یهمنابع اول

 قبیل از مواردی که است معیشتی پایداری به مربوط اساسی مفاهیم از یکی :پذیریآسیب

قشر  یشتیمع هایانتخاب و هادارایی بر تواندیو م گیردیبرمدر را بودنفصلی و روندها ها،شوک

 روستایی، نواحی در زااشتغال هایفعالیت کمبود و جمعیت افزایشداشته باشد.  یمنف یرتأث یرفق

(. 73: 1390و همکاران،  یلنگرود یعیشده است )مط ییروستا یخانوارها پذیریآسیب موجب

 محیطی ییراتدر رفاه افراد، خانواده و جامعه در مواجهه با تغ یاز ناامن یفیتوص پذیری،آسیب

قیمت)نوسانات  بودنفصلی. 1عبارت است از:  یشتدر مع پذیریآسیب مفهوم چارچوباست. 
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 ها،یری)درگ یناگهان ۀواردشد هایتکان یا هاشوک. 2و...(؛  یشغل هایفرصت تولیدات، و ها

 بینیپیش قابل زایبحران روندهای. 3 ؛...(و سرقت آفات، خشکسالی، طوفان، سیل، ها،بیماری

)چامبرز و هوا و...(  آلودگی ک،خا حاصلخیزی کاهش معیت،ج افزایش ی،فصل کمبودهای)

 (.10: 1991 کانوی،

 یهاهستند که بخش ییافزارهاسخت ۀمثاببه چارچوب، این در :فرایندهاو  ساختارها

 تشکیل نهادها و فرهنگ قوانین، ها،سیاست از فرایندها. گیرندیرا دربرم یو خصوص یعموم

 ینقش مهم ساز،دگرگون فرایندهای. ساختارها و اندیستمس یافزارهابه نرم یهشب یشترو ب اندشده

 هاراهبرد. کنندمی ایفا پایدار معیشت سیستم درون در معیشتی نتایج و هادارایی به دادنشکلدر 

 ط،یتوسط مح بلکه شوند،ینم محدود یریپذبیآس ای هاییدارا به یدسترس به یشتیمع جینتا و

 که یو خصوص یدولت خشب یهاسازمان ساختارها. شوندیدگرگون م ندهایساختارها و فرا

 یۀکلمعامله و انجام  د،یو خر خدمات ۀارائاز  کنند،یم اجرا و میتنظ را نیقوان و هاسیاست

 ها،استیس مقررات، ،ینشامل قوان یزن فرایندها. گذاردیم ریتأث شتیکه بر مع گرید یکارها

خود  ۀنوبهستند که به ییو عملکردها یاجتماع یهنجارها ها،نامهموافقت ،یاتیعمل باتیترت

 .کنندیم نییتع را ساختارها عملکرد ۀنحو

 معیشتی هایسرمایه

 یۀسرما ،یاعم از آموزش، تخصص، مهارت، دانش و نوآور انسان یفیک یژگیو :انسانی سرمایۀ

 یانسان یۀسرماگفت  توانیم نیبنابرا(؛ 88: 1395 همکاران، و یمانی)بر رودیم شماربه یانسان

 ظرفیت کار،انجام  توانایی آموزش، یه،بهداشت، تغذ افراد، دانش سالمت، کار، یروین شامل

 قادر را انسان و دهدمی افزایش را هامهارت انسانی، سرمایۀاست.  یتو خالق رهبری سازگاری،

 و یدهکرد یکرم) ندکچند شغل اقدام  یا یک آوردندستبه یا کار وجویجست به سازدمی

 . (33: 2000 سررا، ؛111: 1391 ،یانصار

 نی. اشودیاطالق م افراد شتیمع بهترکردن ای شتیمع حفظ یبرا یمنابع مال به :مالی سرمایۀ

 یۀسرما نیبنابرا ند؛باش ریاقشار فق یبرا ییدارا نیترو در دسترس نیترممکن است مهم هاییدارا

 نی. اکنندیها استفاده مخود از آن یگذران زندگ یبرا افراددارد که  اشاره یبه منابع اقتصاد یمال

 و مقرری تجارت، اشتغال، از حاصل درآمد و اعتباراندازها، پس ها،دارایی نقد، پولمنابع شامل 
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 برای را معاش تداومو  شودیم اعتبار و هایگذارهیسرما ،دستمزدها ها،حواله بازنشستگی، حقوق

 (. 2: 2008 ،)سررات سازدمی ممکن مردم

منابع  انیو جر رودیم کاربه یعیطب منابع یموجود یبرا که است یاصطالح :طبیعی سرمایۀ

 یعیطب یۀسرما(. 5: 2002 گامپر، و ریکولما) انداز آن مشتق شده شتیمع یبرا دیو خدمات مف

 شامل را مراتع و جنگل ،یکشاورز یهانیزم تیمالک معادن، آب، خاک، رینظ یعناصر و منابع

همه  کهاست  مهم یکسان یبرا ژهیوبه یعیطب یۀسرما(. 88: 1395 همکاران، و یمانی)بر شودیم

 برایرا  منابع نیا مردم. رندیگیم یعیطب منابع بر یمبتن یهاتیرا از فعال شتشانیاز مع یبخش ای

 جامعۀ در معیشت ایجاد ایبر اصلی منبعی طبیعی سرمایۀ. کنندمی استفاده بقا منظوربه تولید،

 (. 252: 1399 نورتقانی، و)صحنه  کند حفظ راها آن معاش تواندمی که است روستایی

 پشتیبانی، متقابل، تفاهم و روابط به اعتماد ارتباطات، و هاشبکه شامل :اجتماعی سرمایۀ

 فرهنگ به که است زبانی و ایقبیله ارتباطات خانوادگی، روابط رهبری، مشترک، هایارزش

می متقابل همکاری و تسهیل موجب اجتماعی، سرمایۀ در اعتماد وجودآمدنبه. کندمی کمک

 (. 5: 2012 ،)فرگوسن شود

 و سرپناه نقلیه، وسایل و هاجاده ،ونقلحمل مانند یاساس یهارساختیز :فیزیکی سرمایۀ

 و ابزار فناوری، و ابزار انرژی، مدارس، ارتباطات، فاضالب، و آب ینتأم امن، ساختمان

 تراکتور، فعالیت، برای استفاده مورد ابزار آالت،ماشین سنتی، یفناور تولید، برای تجهیزات

 و هاپناهگاه ها،لنگرگاه سدها، ها،پل ع،یصنا ،یعموم یهامکان ،یرسانآب یهاکانال گاوآهن،

 یۀسرما یطورکلبه. شودیرا شامل م گاز و تلفن آب، برق، رینظ یاتیح امکانات نیهمچن

 به واست  داریپا شتیمع ۀتوسع یجامعه برا تیظرف جادیمنابع ا نیتراز مهم یکی یکیزیف

 ریسا و هاتیظرف از استفاده ندیفرا لیدر تسه ژهیودر جامعه به حیصح یساختارها جادیا

مؤثر  اههزینه کاهش در سرمایه این. کندیم اشاره ییروستا یهاطیمح در موجود یهاییدارا

می ممکن را هافرصت ارائۀ و درآمد کسب برای مختلف هایمکان بین جاییجابه و است

 یمدل مفهوم 1شکل  (.76: 2007 نا،یمالسیت ؛202: 1395و همکاران،  یداریق یسجاس) سازد

 .دهدمی نشانرا  یقتحق
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 یقتحق مفهومی مدل. 1 شکل

 شوندمی گرفته کاربه یشتیمع یبقا ید که براهستن هایییتفعال یشتیمع یراهبردها :راهبردها

به افراد کههستند  هایییتاز فعال کیبیتر معیشتی، راهبردهای(. 38: 1390 ی،و احمد پور)جمعه

 یا یشتیمع هایفعالیت. کنندیانتخاب م ،همان امرارمعاش است کهبه اهداف خود  یابیمنظور دست

خود در  آرزوهای به یدنرس برای افراد که هستند هاییانتخاب و هایتاز فعال ترکیبی راهبردها،

 ی)س کنندمی استفادهها  آن از کنند،یم زندگی آن در که یستمیو س پذیریآسیب یی،چارچوب دارا

بر  کیهبا ت فقطمردم  زندگی بهبود یابقا  یی،از مناطق روستا یاری(. در بس2: 2005 ،اچ اف

 یمه،الزم است )ت یزن معیشتی راهبردهایاز  وسیعی طیف ذاتخا بلکه یست،ن پذیرکانام کشاورزی

خارج از مزرعه، مهاجرت و ارسال وجوه،  هایفعالیت است کنمم معیشتی راهبردهای(. 3: 2006

 ،است )سررات پویا یندفرا یک راهبرد، انتخاب ینبنابرا ؛و... باشد یو حقوق بازنشستگ یمقرر

 منابع بر مبتنی هایفعالیت به است ممکن معیشتی یراهبردها درمورد گیریتصمیم(. 4: 2008

در مقابل تنوع  یدبالعوض، تشد هایکمک ها،بر منابع و حواله یمبتن یرطبیعیغ هایفعالیت طبیعی،

مانند  یدیتول هایفعالیت تواندمی اقدامات این مدت در مقابل بلندمدت استناد کند.کوتاه یجو نتا

 گرفتنوام و مهاجرت نظیر برخورد طرز یا کوچک هایگذاریسرمایه و محصول برداشت کار،

از  بسیاری درو فشارها است.  هاشوک به کنشمردم و وا یزندگ یچگونگ معنایبهباشد. اقدامات 

 اتخاذ کهبل یست،ن پذیرکانام کشاورزیبر  کیهمردم تنها با ت زندگی بهبود یابقا  یی،مناطق روستا

 (.63: 1390الزم است )صحنه،  شتیمعی راهبردهایاز  وسیعی طیف
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 یقافراد با تلف که هستند هاییهدف و هاموفقیت معیشتی، نتایج: یشتیمع پیامدهای

 برای راهی همواره پیامدها. یابدیها دست مبه آن یشتیمع هایییدارا و معیشتی راهبردهای

 یا محلی خانوار،)فرد،  تحلیل سطح و مقیاس نظرگرفتنهستند. در معیشتی پایداری ارزیابی

 هستند یشتیاقدامات مع هایخروجی یادستاوردها  یشتی،مع پیامدهای. است مهم بسیار( یمل

 درآمد شامل معیشت نتایج. کنند کمک هافعالیت تعیین برای انگیزه ایجاد در توانندمیو 

 و غذایی امنیت بهبود نابرابری، کاهش پذیری،آسیب کاهش زیستی، رفاه افزایش بیشتر،

و منزلت  هاسبب بهبود آن که است طبیعی منابع از پایدار استفادۀبا  زیستیطمح یداریپا

 (.63: 1390و همکاران،  یلنگرود یعی)مط شودیم یانسان

 ییروستا یهابازارچه یراهبردها
 یاصل یهاراه برخورددر محل  روستاها، یۀحاش ایروز در روستاها  کی یاهفته هابازارچه

نیدر ا زین یاکارخانه محصوالتاست.  یها کشاورزآن محصوالت ۀعمد. وندشیم لیتشک

اشتغال و  ید،در کارکرد، تول یادینبن یتحول ییروستا یهاچهبازار. شودیبازار مشاهده م گونه

 یکه بازارها یکنند. نقش مؤثریم یجادروستاها ا یو کالبد یساختار اقتصاد ییرتغ یتدرنها

 یشدارند عبارت است از: افزا ییمناطق روستا یو اجتماع یاقتصاد یداریدر پا ییروستا

کاالها و  یندر روستا، تأم یگذاریهها، سرماحذف واسطه ید،قدرت خر ییان،درآمد روستا

روند توسعه و  یشافزا ی،در بخش کشاورز یشترب یگذاریهسرما یی،خدمات مناطق روستا

 یرکشت،سطح ز یشافزا ی،حصوالت کشاورزم ۀافزودارزش یشافزا یعات،اشتغال، کاهش ضا

 که آنجا از. ییجوامع روستا یو اجتماع یاقتصاد ۀو توسع ی،تنوع محصوالت کشاورز

 ییانروستا یعو موجب مهاجرت وس آیدیحساب مبه یو فقر در روستاها مشکل اصل یکاریب

 ییانروستا یگزند یفیتو بهبود ک ییدر فقرزدا یمهم یاربازارها نقش بس ین، رونق اشودیم

 ،یهفتگ یبازارها وجودمشکالت موجود را کاهش دهد.  یتواند تا حدودیو م دارد

بازار  ،ییسو از. کندیم ازینیب شهر به مراجعه از حتاج،یما دیخر و داتیتول یبرارا  انییروستا

 یانانس یروین انتقال رینظ ییو کارکردها کندیم عمل خود رامونیپ یروستاها نیب رابط مانند

مرکز روابط  هم بازار آن، بر عالوه. دهدیانجام م یطور ضمنبه زینرا  گریده به ده د کیاز 

 یهاچهبه بازار انییروستا ۀمراجع. یاست و هم مرکز مبادالت اجتماع یو مال یاقتصاد
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 لیدل نیهم به. دارد میمستق ۀرابطها آن ییبرپا روزو  هابازارچه به روستاها ۀفاصلبا  ،یهفتگ

 لیتشک نیبنابرا شوند؛یبرپا م ینیهمه و در روز و زمان مع یبرا یمناسب مکان در بازارها

 انتخاب. دارد تناسب روستاها اجاتیاحت با یزمان نظر از چه و یمکان نظر از چه هابازارچه

 یدسترس است، تجربه یبرمبنا فقط و ستین یقبل قیدق یزیربرنامه تابع گرچه بازارها محل

 یتعداد یبرا هفته از یمشخص روزدر  یو اگر بازار ردیگیصورت م یآسانبه آن به انییروستا

 یگرید مکان وکه در روز  یبازار بعد ندارد، وجود یبدان دسترس ایدور است  روستاها از

محصوالت خود را  کنندیم یسع انییروستا اغلب. کندیوضع را جبران م نیا شود،یم لیتشک

بخرند. درواقع  یزمان ۀمحدود نیدر هم زیخود را ن حتاجیروش برسانند و مادر زمان بازار به ف

 یاجتماع و یاقتصاد متقابل ارتباط خود اطراف یروستاها با ییروستا یهفتگ یهاچهبازار

 (.108-106: 1398و همکاران،  ی)ناصر دارند

 مطالعه مورد ۀمحدود: 01 فصل

شهرستان  ینا یوهوا. آباست شده واقع گلستان استان جنوبی بخش در گرگان شهرستان

. است کوهستانی و ایکوهپایه ای،جلگه ناحیۀسه  یدارا طبیعی، هاییژگیمعتدل و از نظر و

و از جنوب به استان سمنان و از شرق به  ترکمن و قالآق شهرستان به شمال از شهرستان این

 گرگان شهرستان جمعیت. شودمی منتهی یو از غرب به شهرستان کردکو آباد،یشهرستان عل

. شهرستان گرگان بودنفر  480،541 بر بالغ، 1395 سال در مسکن و نفوس سرشماری براساس

و قرق و  ینچهار شهر گرگان، سرخنکالته، جل یو دارا یشامل دو بخش بهاران و مرکز

و  یرابانج ،آبادقرق، روشن ی،استرآباد جنوب ی،جمله استرآباد شمال ازپنج دهستان  همچنین

 .استروستا  98
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 مورد مطالعه  ۀمحدود تیموقع. 2 شکل: 01 فصل

 (1401پژوهش ) یها: دادهمنبع: 01 فصل

 قیتحق یشناسروش: 01 فصل

از  پس. استگرفته  صورت میدانی شیوۀ به هاداده آوریجمع واست  یکاربرد نوعاز  یقتحق این

 از تشکلم ایگزینهپنج یکرتل یفدر ط ساختهمحقق ایپرسشنامه کننده،یینتب یرهایمتغ ییشناسا

 پاسخگویان توسط و تهیه طبیعی و انسانی کالبدی، یا فیزیکی اجتماعی، اقتصادی، هایسرمایه

با اصالحات  ان،و متخصص استادان از نفر هفده نظارت با ها،پرسشنامه رواییشد.  تکمیل روستایی

، 785/0 اقتصادی صشاخ درکرونباخ  یبا استفاده از آلفا ها،پرسشنامه یایی. پارسید ییدتأ به نظرمد 

و در شاخص  731/0 انسانی شاخص در، 917/0 کالبدی شاخص در، 793/0 اجتماعی شاخص در

وارد  SPSS افزارینرم محیط به هاداده ها،پرسشنامه یل. پس از تکمشدمقبول واقع  628/0 یعیطب

. شدند حلیلوتیهتجز یلکاکسوناسکوئر، و یکا یدمن،فر یآمار هایآزمونو سپس با استفاده از 

 یروستاها همۀ یقتحق ینا یآمار ۀ. جامعشد گرفته بهره ArcGIS افزارنرم از نقشه تهیۀ یبرا

 یهفتگ یمحل ۀبازارچ که بود ییخانوار روستا 7308 وروستا  12 شامل مرکزیو  بهاران بخش

رت صونفر به 367و  آمد دستبه کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم. داشتند ییروستا

 2و جدول  یمورد بررس یرهایمتغ 1. جدول شدند انتخاب پرسشگری برایساده  یتصادف

 .دهدیم نشانشهرستان گرگان را  روستایی بازارچۀ یدارا روستاهای
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 یمورد بررس یرهای. متغ1 جدول

 ریمتغ مؤلفه

 یاقتصاد

سودآور  گذاریسرمایه عوارض، پرداخت توانایی انداز،پس افزایش ها،هزینه افزایش درآمد، افزایش

 زنان، اشتغال افزایش روستا، در بیکاری کاهش متعدد، شغلی هایو پررونق در روستا، وجود فرصت

 یشو افزا وام دریافت توان خرید، قدرت باالرفتن جوانان، برای شغلی جدید هایفرصت خلق

 (یو زراع ی)مسکون ییروستا یاراض یمتق

 یاجتماع

خاطر به تعلق یت،احساس امن ی،انسجام خانوادگ یزانم یریه،کت در امور خمشار یگران،به د اعتماد

به  یاز دسترس یتروستا، رضا یآموزش یتاز وضع یترضا یرین،کمک به سا یبرا یلروستا، تما

 مردم، آگاهی سطح ارتقایوکار در روستا، کسب اندازیراه یحترج یمه،از ب یترضا ی،خدمات درمان

 درآمد، از رضایت میزان اجتماعی، موقعیت از رضایت آینده، به امید ن،روستاییا مهاجرت کاهش

 هایشرکت ایجاد به تمایل وام، دریافت از رضایت انداز،پس از رضایت ها،هزینه تأمین از رضایت

 در وقت ییجوو صرفه تعاونی

 یکالبد

 وضعیت بودبه روستا، هایزیرساخت بهبود روستا، در خدمات افزایش مسکن، وضعیت بهبود

 ی،مسکون یفضا بودنچندکارکردی روستا، آب کیفیت بهبود)برق(،  انرژی به دسترسی مدارس،

 معابر شبکۀبهبود  روستا،در  یحیتفر یفضاها یشتعداد مسکن، افزا یشافزا ی،بهبود امکانات ورزش

 راتخط برابر در روستا حفظ سطحی، هایآب و فاضالب دفع شبکۀ یفیتک ی،ارتباط هایراه و

 ی،به مراکز دامپزشک یتوسط مالکان، دسترس یمیقد هایبناها و خانه یو...(، بازساز یل)س طبیعی

و  روستا هایزیرساخت شخصی، نقلیۀ یلۀوس به یدسترس نشده،کنترل یوسازهااز ساخت یریجلوگ

 خدمات در روستا

 یانسان
ماهر در روستا، داشتن  یانسان یرویوجود ن ی،شغل ینۀانجام کار، داشتن مهارت درزم توانایی

 آموزش یتو بهبود وضع یهتغذ یتبهبود وضع ی،بهداشت یتبهبود وضع یت،خالق

 یعیطب

 نداشتنبه مراتع،  یدسترس یاهی،به پوشش گ یبه آب سالم، دسترس یدسترس ی،زراع یاراض وجود

 و دشگریگر هایجاذبه از حفاظت ها،زباله دفع به توجه محیط، مساعدت مکانی، محدودیت

 طبیعی منابع یا مراتع به اندازیدست و تخریب از جلوگیری

 (1400: نگارندگان )منبع
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 شهرستان گرگان روستایی بازارچۀ یدارا روستاهای. 2جدول 

 روستا بازار دهستان بخش شهرستان
 تعداد

 خانوار

 تعداد

 پرسشنامه

 نوع

 بازارچه
 محصوالت نوع

 گرگان

 بهاران

 استرآباد

 شمالی

 24 469 (یکشنبه) اچالاتر

 ادواری

 یهفتگ

 محصوالت

(، ی)فصل باغی

 جات،صیفی

 ینتی،ز هایگل

و  دستییعصنا

 و دام ی،چوب

 محصوالت

محوالت  لبنی،

 کارگاهی،

 خشکبار،

 یمحل پوشاک

 دوز،دست

 هایخوراکی

 ی،محل

 و ترشیجات

و  مرباجات،

 بافتدست

 پشمی

 40 804 )دوشنبه( آلوکالته

 9 179 )چهارشنبه( پهت تورنگ

 قرق

 30 590 )جمعه( آبادیتق

 49 976 )چهارشنبه( ملک نوده

 20 405 )دوشنبه( یآباد سفلجهان

 مرکزی

روشن

 آباد

 20 408 شنبه()پنج اسبومحله

 37 727 )دوشنبه( کفشگیری

 26 514 شنبه()پنج حیدرآباد

 57 1136 شنبه()سه نودیجه

)پنج کفشگیری سرکالتۀ

 شنبه(
297 15 

 40 803 )دوشنبه( محمدآباد انجیراب

 367 7308 جمع

 (1401) نگارندگان مطالعات: منبع

 قیتحق یهاافتهی

 نفر 226زن و  یاننفر از پاسخگو 141دهد ینشان م ،برحسب جنس یانپاسخگو یفراوان یعتوز

 تا 41 نینفر ب 75 سال، 40 تا 31 نینفر ب 119 ،سال 30ر کمتر از نف 80 ،. درمجموعبودندمرد 

. بودندنفر مجرد  115نفر متأهل و  249 ن،یب نیا در. داشتند سن سال 51 یباال نفر 96 و 50سال

نفر  121 و پلمید ریزو  پلمینفر د 240 سواد،ینفر ب 6درمجموع  زین التیتحص سطح لحاظبه

آزاد،  شغل انیپاسخگو ریسا و بودند ینفر بازار 269 اشتغال، تیوضعنظر  از و پلمید ازباالتر 
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 210 یبرا مسکن تیمالک. داشتند یو کشاورز ییدانشجو ،یکارمند ،یفن ،یدامدار ،یدارخانه

 ۀلیوس یدارانفر  313. کردندیم یزندگ نیوالد منزلدر  یو مابق یانفر اجاره 91 ،ینفر شخص

نفر  14و  وانت نفر 130 ،یسوار نفر 120 کلت،یموتورس هاآن ازنفر  49بودند که  یشخص یۀنقل

 دوفروشیخرنفر  3و  فروشنفر  281 د،ینفر خر 83 یبرا بازار، در شرکت لیداشتند. دل ونیکام

 .کنندیم مراجعه بازار به هفته هر زیننفر  322. شد لحاظ

 3 جدول در ه،یسطح ناح در ییروستا ساکنان یشتیمع یهاهیسرما یدانیم یابیارز یهاافتهی

 استفاده با گرگان شهرستان یروستاها در یاقتصاد یۀسرما یرهایمتغ یارتبه نیانگیاست. م آمده

 نیا که دهدینشان م را( 59/8) زنان اشتغال شیافزا ،یارتبه نیانگیم نیباالتر دمنیفر آزمون از

 ۀنیزم ییزنان روستا میر عظقش یبرا ییروستا یهابازارچه تیفعالآن است که  انگریبمسئله 

نشان( 51/5) عوارض پرداخت ییتوانا نیانگیم نیترنییپا. است کردهشغل را فراهم  کسب

 گاهیجا هاآن نیفرهنگ پرداخت عوارض در ب ،رغم درآمد مناسب مردمبه کهاست  آن ۀدهند

دارند  لیتما راداف. کندیم فایا عوارض پرداخت در یمهم نقش اعتماد رایز است؛ افتهین را خود

 یدرخور خدمات نکهیا لیدلبه و کنند افتیدر یخدمات مناسب ،در قبال پرداخت عوارض

 .ندارندعوارض  پرداخت به یچندان ۀعالق کنند،ینم افتیدر

( 08/13از درآمد ) تیرضا شیافزا یارتبه نیانگیم نیباالتر ،یاجتماع یۀسرما یرهایمتغ در

 تیرضا دار،یمطلوب و پا یدرآمد جادیاست، با ا ییروستا یهابازارچه تیفعال انگریبکه 

 یبه خدمات درمان یاز دسترس تیرضا نیانگیم نیترنییپا. است کردهرا کسب  یحداکثر

فاصله و استهنوز نامطلوب  ییروستا یبه نواح خدمات ۀارائکه  است آن ۀدهندنشان ،(67/7)

 نیانگیم ر،یمتغ نیدر ا تیسطح رضا نیبنابرا دارد؛ وجود ساکنان تیرضا و خدمات ۀارائ نیب یا

 .دهدیرا نشان م یفیضع

 روستا یهارساختیبهبود ز ریمتغ یارتبه نیانگیم نیباالتر ،یکالبد یۀسرما یرهایمتغ در

 جمله از ییروستا یهارساختیز بهبود در ییروستا یهابازارچه تیفعال دهدی( نشان م71/16)

 یارتبه نیانگیم نیترنییپا. است بوده رگذاریتأث ییروستا یهاراه بهبود و یکیزیف یفضا

 ژهیوبه ییروستا یبه نواح خدمات ۀارائ دهدیم نشان( 07/11) دامپزشکی مراکز به دسترسی

 ۀارائ نیب یطور مطلوب رخ نداده است و شکاف بزرگهنوز به ،یبه خدمات دامپزشک یدسترس

 .اردد وجود ساکنان تیرضا و یدامپزشک خدمات
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( 60/4) هیتغذ تیبهبود وضع ریبه متغ ،یارتبه نیانگیم نیباالتر ،یانسان یۀسرما یرهایمتغ در

 تیو امن هیتوانسته در بهبود تغذ ییروستا یهابازارچه تیفعال دهدیم نشان که افتهیاختصاص 

( تعلق 81/3) خالقیت داشتنبه  ،یارتبه نیانگیم نیترنییپاباشد.  رگذاریتأث انییروستا ییغذا

و  تیخالق یدارا و شوندیماداره  یصورت سنتبازارها هنوز به نیآن است که ا انگریگرفته و ب

 در توانیم را تیخالق نداشتن لیاز دال یکی. ستندین تیو گسترش فعال یابیبازار یبرا ینوآور

 انیمشتر زا یشهر یبازارها با سهیدر مقا ییروستا یهابازارچه رایز دانست؛ بازار تیمحدود

 .دهندیم خدمات یکمتر تیجمع به رو نیا از. هستند برخوردار یکمتر

 مراتع بیتخر از یریجلوگ ریمتغ به یارتبه نیانگیم نیباالتر ،یعیطب یۀسرما یرهایمتغ در

اشتغال  سطح ییروستا یهابازارچه تیفعال و جادیا دهدیاست و نشان م افتهی اختصاص( 48/5)

 درآمد علتبهاز شاغالن از بخش پرورش دام  یاریبس نیبنابرا است؛ داده شیزادر بازارچه را اف

 یبرداربهره و مراتع در هادام یۀرویب یچرا رو نیا از. اندکرده ترک را تیفعال نیا و جدا کمتر،

 یزراع یبه داشتن اراض ،یارتبه نیانگیم نیترنییپااست.  افتهیکاهش  اریبس ،از مراتع ازحدشیب

قادر به  انییکه روستا ستین ادیچنان زدرآمد آن سطحکه  بودآن  انگری( تعلق گرفت و ب20/4)

 است. شینسبتاً در حال افزا زین یزراع یاراض متیق یاز طرف و کند یزراع یاراض دیخر

 دمنیبا استفاده از آزمون فر یشتیمع یۀسرما یرهایمتغ نیانگیم ۀسی. مقا3 جدول

 نیانگیم ریمتغ هیسرما
 یکا بیرض

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 یاقتصاد

 84/5 درآمد افزایش

869/361 11 000/0 

 06/6 هاهزینه افزایش

 76/5 اندازپس افزایش

 51/5 عوارض پرداخت توانایی

 درپررونق  و سودآور گذاریسرمایه

 روستا
38/6 

 34/6 متعدد شغلی هایفرصت وجود

 86/6 روستا در بیکاری کاهش

 59/8 زنان اشتغال افزایش

 81/7 برای شغلی جدید هایفرصت خلق
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 نیانگیم ریمتغ هیسرما
 یکا بیرض

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 جوانان

 70/6 خرید قدرت باالرفتن

 87/5 وام دریافت توان

 روستایی اراضی قیمت افزایش

 (زراعی و مسکونی)
27/6 

 یاجتماع

 87/8 گرانیاعتماد به د

881/480 19 000/0 

 69/9 هیریمشارکت در امور خ

 66/11 یخانوادگ انسجام زانیم

 42/10 تیاحساس امن

 82/9 خاطر به روستاتعلق

 47/9 نیریکمک به سا یبرا لیتما

 67/8 روستا آموزش تیوضع از تیرضا

 67/7 یدرمان خدمات به یدسترس از تیرضا

 09/10 مهیب از تیرضا

 70/11 وستاروکار در کسب یاندازراه حیرجت

 32/11 مردم یسطح آگاه یارتقا

 50/10 انییکاهش مهاجرت روستا

 82/10 ندهیآ به دیام

 49/12 یاجتماع تیموقع از تیرضا

 08/13 درآمد زانیم از تیرضا

 58/11 هانهیهز نیاز تأم تیرضا

 77/11 اندازپس از تیرضا

 22/10 وام افتیدر از تیرضا

 70/9 یتعاون یهاشرکت جادیا به لیتما

 46/10 در وقت ییجوصرفه

 یکالبد

 24/13 مسکن وضعیت بهبود

 04/16 روستا در خدمات افزایش 000/0 25 161/408

 71/16 روستا هایزیرساخت بهبود
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 نیانگیم ریمتغ هیسرما
 یکا بیرض

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 62/13 مدارس وضعیت بهبود

 90/12 (برق) انرژی به دسترسی

 65/13 روستا آب کیفیت بهبود

 22/15 مسکونی فضای بودنچندکارکردی

 18/14 ورزشی امکانات بهبود

 63/12 مسکن تعداد افزایش

 62/13 روستا در تفریحی فضاهای افزایش

 47/16 ارتباطی هایراه و معابر شبکۀ بهبود

 هایآب و فاضالب دفع شبکۀ کیفیت

 سطحی
29/13 

 طبیعیبرابر خطرات  در روستا حفظ

 ...(و سیل)
72/12 

 توسط قدیمی هایخانه و ابنیه بازسازی

 مالکان
10/12 

 07/11 دامپزشکی مراکز به دسترسی

کنترل یوسازهاساخت از جلوگیری

 نشده
30/11 

 68/13 صیشخ نقلیۀ یلۀوس به دسترسی

 12/12 آب زیرساخت

 74/12 گاز

 42/13 مدرسه روستا خدمات

 11/13 ورزشی فضای

 04/14 فرهنگی فضای

 87/13 تفریح فضای

 94/12 بهداشتی مرکز

 59/13 یدمرکز خر

 یانسان
 95/3 کار انجام توانایی

183/86 5 000/0 
 94/3 شغلی ۀیندرزم مهارت داشتن
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 نیانگیم ریمتغ هیسرما
 یکا بیرض

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 00/4 روستا در ماهر انسانی نیروی وجود

 81/3 خالقیت داشتن

 14/4 بهداشتی وضعیت بهبود

 60/4 تغذیه وضعیت بهبود

 18/4 آموزش وضعیت بهبود

 یعیطب

 20/4 زراعی اراضی وجود

075/71 8 000/0 

 88/4 سالم آب به دسترسی

 04/5 یاهیگ پوشش به دسترسی

 82/4 مراتع به دسترسی

 02/5 مکانی محدودیت نداشتن

 17/5 محیط مساعدت

 19/5 هازباله دفع به توجه

 20/5 گردشگری هایجاذبه از حفاظت

 48/5 مراتع تخریب از جلوگیری

 درصد 99 اطمینان سطح تا( ** 1401) تحقیق هاییافته: منبع

 ،یباغ ،یزراع یهاغالباً محل دادوستد فرآورده که ییروستا یهاچهبازار تیبه ماه توجه با

 بازارها نیها در امحصوالت خود را بدون دخالت واسطه انییروستا ،است یدستعیصنا یدام

اشتغال و  جادیا ،ییروستا یهاخانواده یرونق اقتصاد موجبزارها با نیا تیفعالکنند. یم عرضه

 ،یثبات اقتصاد ۀجیو درنت شدهروستاها  یو رشد اقتصاد یفصل یکاریکاهش ب ،ییدرآمدزا

تیفعال یبرا مکمل نقش ،یشغل تنوع جادی. ااست افتهی کاهش هابه شهر انییمهاجرت روستا

 یاقتصاد ارتباط جادیا شهرها، به یوابستگ کاهش ان،ییروستا یبرا یجانب درآمد ،ییروستا یها

 بزرگمنبع  انییروستا نی. همچنرودیم شماربه یمحل یهاارچهباز یژگیاز و روستاها نیب

 حضور. ندبرخوردار یفراوان یهاتیقابل از و اندییروستا ۀجامع ۀدر جهت توسع یباارزش

 یهابازارچه. کند یم فایا هاتیفعالدر رونق  یها نقش مؤثردر بازارچه ییزنان روستا ریچشمگ

کاالها  تبادل ییبرا یصرفاً مکان و است انییروستافرهنگ  اقتصاد و گاهجلوه امروزه ییروستا

 یهایژگیوجود دارد. از و یمؤثر یاز عوامل فرهنگ یاریکارکرد، بس نیا پسبلکه در  ست،ین
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وفصل حل ان،یو آشنا شاوندانیخو داریدامکان  ،ییروستا یهابازارچه یفرهنگ و یاجتماع

فروشندگان،  یهمسر، تماشا افتنی ح،یراغت و تفراختالفات، تبادل اطالعات، گذراندن اوقات ف

 بازار است. وجوشپرجنب یفضا از بردنلذت

 یاز آزمون کا معیشتی، هایسرمایه متغیرهای میانگین مقایسۀ برای( 4ادامه )جدول  در

 هایفراوانی بین داریمعنا تفاوت آمدهدستبهاسکوئر  یشد. با توجه به مقدار کا استفادهاسکوئر 

 بین تفاوت، 01/0 از ترکوچک داریمعنا سطح براساس انتظار مورد هایفراوانی و شدههدهمشا

 هایبازارچه یتفعال یاثرگذار یزانم نتایج، براساساست.  دارمعنا آماری لحاظ از نسبت دو این

 .است بوده معنادار درصد 99 سطح تا معیشتی هایسرمایه متغیرهای با روستایی

 آزمونبا استفاده از  یمحل یاهچهبازار تیفعالبا  یشتیمع یهاهیسرما یرهایمتغ ی. بررس4 جدول

 اسکوئر یکا

 هیگو هاهیسرما
یکا

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد
 رد دییتأ یمعنادار

 یاقتصاد

  * 000/0 7 645/464 درآمد شیافزا

  * 000/0 6 344/369 هانهیهز شیافزا

  * 000/0 4 546/169 اندازپس شیافزا

  * 000/0 6 596/302 پرداخت عوارض ییتوانا

  * 000/0 5 721/180 سودآور و پررونق در روستا یگذارهیسرما

  * 000/0 4 175/60 متعدد یشغل یهاوجود فرصت

  * 000/0 4 475/85 روستا در یکاریکاهش ب

  * 000/0 4 923/166 زنان اشتغال شیافزا

  * 000/0 5 328/194 جوانان یبرا دیجد یشغل یهاخلق فرصت

  * 000/0 6 956/292 دیباالرفتن قدرت خر

  * 000/0 5 016/241 وام افتیتوان در

و  ی)مسکون ییروستا یاراض متیق شیافزا

 (یزراع
295/206 5 000/0 *  

 یاجتماع

  * 000/0 4 834/170 گرانیاعتماد به د

  * 000/0 4 523/182 هیریمشارکت در امور خ

  * 000/0 4 820/255 یخانوادگ انسجام زانیم
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 هیگو هاهیسرما
یکا

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد
 رد دییتأ یمعنادار

  * 000/0 4 101/167 تیاحساس امن

  * 000/0 4 542/181 خاطر به روستاتعلق

  * 000/0 5 733/420 نیریکمک به سا یبرا لیتما

  * 000/0 4 580/299 روستا آموزش تیوضع از تیرضا

  * 000/0 4 798/209 یدرمان خدمات به یدسترس از تیرضا

  * 000/0 4 414/92 مهیب از تیرضا

  * 000/0 5 071/249 وستاروکار در کسب یاندازراه حیترج

  * 000/0 5 338/235 مردم یسطح آگاه یارتقا

  * 000/0 4 398/160 انییکاهش مهاجرت روستا

  * 000/0 4 757/144 ندهیآ به دیام

  * 000/0 4 831/123 یاجتماع تیموقع از تیرضا

  * 000/0 5 728/302 درآمد زانیم از تیرضا

  * 000/0 4 450/103 هانهیهز نیاز تأم تیرضا

  * 000/0 4 651/151 اندازپس از تیرضا

  * 000/0 5 842/200 وام افتیدر از تیرضا

  * 000/0 4 005/157 یتعاون یهاشرکت جادیا به لیتما

  * 000/0 4 586/53 در وقت ییجوصرفه

 یکالبد

  * 000/0 4 311/156 مسکن وضعیت بهبود

  * 000/0 4 605/152 روستا در خدمات افزایش

  * 000/0 4 383/154 روستا هایزیرساخت بهبود

  * 000/0 4 417/239 مدارس وضعیت بهبود

  * 000/0 4 139/305 (برق) انرژی به دسترسی

  * 000/0 4 632/182 روستا آب کیفیت بهبود

  * 000/0 5 087/267 مسکونی فضای بودنچندکارکردی

  * 000 5 381/339 ورزشی امکانات بهبود

  * 000/0 4 273/214 مسکن تعداد افزایش

  * 000/0 4 687/112 روستا در تفریحی فضاهای افزایش

  * 000/0 4 628/124 ارتباطی هایراه و معابر شبکۀ بهبود
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 هیگو هاهیسرما
یکا

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد
 رد دییتأ یمعنادار

  * 000/0 4 289/250 سطحی هایآب و فاضالب دفع شبکۀ کیفیت

 سیل) طبیعی خطرات برابر در روستا حفظ

 ...(و
256/276 4 000/0 *  

 توسط قدیمی هایخانه و ابنیه بازسازی

 مالکان
921/244 4 000/0 *  

  * 000/0 4 888/180 دامپزشکی مراکز به دسترسی

  * 000/0 4 937/246 نشدهکنترل یوسازهاساخت از جلوگیری

  * 000/0 4 752/230 شخصی نقلیۀ یلۀبه وس دسترسی

  * 000/0 4 153/450 آب زیرساخت

  * 000/0 4 068/483 گاز

  * 000/0 4 567/384 مدرسه روستا خدمات

  * 000/0 4 166/315 ورزشی فضای

  * 000/0 4 125/160 فرهنگی فضای

  * 000/0 4 016/170 تفریح فضای

  * 000/0 4 155/217 بهداشتی مرکز

  * 000/0 5 409/377 خرید مرکز

 یانسان

  * 000/0 4 054/148 کار انجام توانایی

  * 000/0 4 649/134 شغلی ینۀدرزم مهارت داشتن

  * 000/0 5 725/201 روستا در ماهر انسانی نیروی وجود

  * 000/0 4 594/104 خالقیت داشتن

  * 000/0 5 856/177 بهداشتی وضعیت بهبود

  * 000/0 6 215/309 تغذیه وضعیت بهبود

  * 000/0 6 997/302 آموزش وضعیت بهبود

 یعیطب

  * 000/0 5 575/202 زراعی اراضی وجود

  * 000/0 5 929/264 سالم آب به دسترسی

  * 000/0 5 305/307 گیاهی پوشش به دسترسی

  * 000/0 5 161/270 مراتع به دسترسی

  * 000/0 4 561/120 مکانی محدودیت نداشتن
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 هیگو هاهیسرما
یکا

 اسکوئر

 ۀدرج

 یآزاد
 رد دییتأ یمعنادار

  * 000/0 4 447/126 محیط مساعدت

  * 000/0 5 003/208 هازباله دفع به توجه

  * 000/0 4 918/97 گردشگری هایجاذبه از حفاظت

  * 000/0 4 008/89 تخریب از جلوگیری

 درصد 99 اطمینان سطح تا( ** 1401) تحقیق هاییافته: منبع

 متغیرهای بر روستایی هایبازارچه یتفعال یرگذاریتأث یمنظور بررسبه 5جدول  در

بهره  یلکاکسوناز آزمون و بازارچه، فعالیت از بعد و بازارچه فعالیت از قبل معیشتی های سرمایه

 خطای سطح در که معیشتی هاییهسرما یرهایآمده از متغدستبه Zاستناد به مقدار  باگرفته شد. 

 یزانتفاوت م ،99/0 اطمینان با آماری لحاظبهگفت  باید است، دارمعنا 01/0 از ترکوچک

 است؛ معنادار روستایی بازارچۀ یتو پس از فعال روستایی بازارچۀ یتقبل از فعال یرگذاریتأث

 یخانوارها یشتیمع هاییهابا بهبود سرم ییروستا ۀبازارچ یتفعال ییدتأ بر یجهنت ینا بنابراین

 .دارد داللت ییروستا
 



 

 

 یلکاکسونبا استفاده از آزمون و معیشتی هایسرمایه بربازارچه(  یتاز فعال بعد و یتفعال از)قبل  روستایی محلی هایبازارچه یتفعال یسۀ. مقا5 جدول
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 روستایی هایهبازارچ فعالیت از بعد روستایی هایبازارچه فعالیت از قبل
 ایرتبه میانگین

 (Mean Rank) 
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 بعد قبل

صاد
اقت

 ی

 000/0 916/1 20/15 00/51 26 163 94 59 25 - 3 35 191 138 درآمد شیافزا

 000/0 776/1 00/14 00/0 35 139 125 52 16 - - 56 220 91 هانهیهز شیافزا
 000/0 783/1 50/14 00/0 26 153 103 67 18 - - 81 192 94 اندازپس شیافزا

 000/0 673/1 85/14 50/62 51 102 137 65 22 - 3 52 215 97 پرداخت عوارض ییتوانا
سودآور و پررونق  یگذارهیسرما

 در روستا
110 172 85 - - 21 48 118 112 68 00/57 26/15 870/1 000/0 

 000/0 537/1 99/13 00/49 82 99 107 51 28 - 3 80 194 90 متعدد یشغل یهاوجود فرصت
 000/0 885/1 51/16 00/53 85 112 105 46 19 - 3 92 194 78 روستا در یکاریکاهش ب

 000/0 601/1 13/16 50/41 156 99 55 43 14 - 3 97 184 83 زنان اشتغال شیافزا
 دیجد یشغل یهاصتخلق فر

 جوانان یبرا
95 173 93 6 - 25 35 78 99 130 64/62 10/15 942/1 000/0 

 000/0 675/1 69/15 23/94 64 137 96 51 19 3 9 79 184 92 دیقدرت خر شیافزا
 000/0 675/1 01/14 50/72 44 104 147 51 21 3 6 95 172 91 وام افتیتوان در

 ییروستا یاراض متیق شیافزا
 (یو زراع ی)مسکون

82 165 102 13 5 23 42 138 97 67 50/72 02/14 133/1 000/0 

اع
تم

اج
 ی

 000/0 856/1 73/15 93/16 - 18 97 165 87 - 4 31 160 172 گرانیاعتماد به د
 000/0 347/1 01/15 50/74 15 120 143 70 19 - - 34 232 101 هیریمشارکت در امور خ
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 روستایی هایهبازارچ فعالیت از بعد روستایی هایبازارچه فعالیت از قبل
 ایرتبه میانگین

 (Mean Rank) 
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 بعد قبل

 000/0 229/1 61/15 00/69 20 179 105 43 20 - 7 77 183 100 یخانوادگ انسجام زانیم
 000/0 541/1 17/14 00/77 28 119 145 52 23 - 4 93 170 100 تیاحساس امن

 000/0 218/1 03/13 00/78 27 101 160 57 22 - 5 81 211 70 خاطر به روستاتعلق
 000/0 697/1 70/14 50/75 30 72 201 37 27 - 4 62 195 106 نیریکمک به سا یبرا لیتما

 000/0 226/1 68/12 50/94 12 77 198 55 25 - 10 96 173 88 روستا آموزش تیوضع از تیرضا
 خدمات به یدسترس از تیرضا

 یدرمان
113 155 96 3 - 28 74 201 54 10 50/71 53/11 854/1 000/0 

 000/0 572/1 44/13 38/86 38 104 119 82 24 2 3 81 188 93 مهیب از تیرضا
وکار در کسب یاندازراه حیترج

 وستار
67 211 86 3 - 13 49 142 112 51 00/77 14/15 722/1 000/0 

 000/0 895/1 95/15 69/75 39 147 101 56 24 - 11 87 183 86 مردم یسطح آگاه یارتقا
 000/0 170/1 04/13 00/69 27 126 135 59 20 - 9 92 183 83 انییکاهش مهاجرت روستا

 000/0 988/1 57/15 50/75 36 121 136 51 23 -  77 191 99 ندهیآ به دیام
 000/0 470/1 89/15 50/190 61 133 108 53 12 - - 83 185 99 یاجتماع تیموقع از تیرضا

 000/0 356/1 00/16 50/51 55 167 92 40 13 - - 88 183 96 درآمد زانیم از تیرضا
 000/0 241/1 56/14 50/57 60 117 120 49 21 - - 101 183 83 هانهیهز نیاز تأم تیرضا

 000/0 424/1 08/15 72/130 56 120 138 33 20 - - 99 191 77 اندازپس از تیرضا
 000/0 333/1 46/13 32/76 40 109 132 57 29 - 1 98 186 82 وام افتیدر از تیرضا

 000/0 178/1 76/13 58/10 32 95 158 48 34 - 4 94 187 82 یتعاون یهاشرکت جادیا به لیتما
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 روستایی هایهبازارچ فعالیت از بعد روستایی هایبازارچه فعالیت از قبل
 ایرتبه میانگین

 (Mean Rank) 
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 بعد قبل

 000/0 823/1 05/14 33/130 53 108 106 59 41 - 18 97 165 87 در وقت ییجوصرفه

بد
کال

 ی

 000/0 306/1 60/15 50/74 - 10 100 187 70 - - 29 154 182 مسکن وضعیت بهبود
 000/0 015/1 00/14 00/0 11 120 137 60 39 - - 69 233 65 روستا در خدمات افزایش

 000/0 732/1 25/14 00/45 32 141 109 72 13 - - 79 194 94 روستا هایزیرساخت بهبود
 000/0 735/1 74/12 67/147 44 150 106 44 22 - 2 107 167 91 مدارس وضعیت بهبود

 000/0 320/1 11/11 00/82 15 100 177 46 29 - 2 125 160 80 (برق) انرژی به دسترسی
 000/0 758/1 20/13 38/109 13 79 200 45 30 - 2 113 170 82 روستا آب کیفیت بهبود

 000/0 817/1 63/14 50/80 26 92 165 57 27 - - 85 194 88 مسکونی فضای بودنچندکارکردی
 000/0 365/1 78/1 40/124 35 114 150 39 29 - - 85 193 89 ورزشی امکانات بهبود
 000/0 723/1 80/13 00/75 17 109 168 50 23 - 3 91 168 105 مسکن تعداد ایشافز
 در تفریحی فضاهای افزایش

 روستا
93 198 76 - - 39 49 180 75 23 00/74 36/13 078/1 000/0 

 هایراه و معابر شبکۀ بهبود
 ارتباطی

76 228 63 - - 28 74 143 84 38 00/63 86/14 882/1 000/0 

آب و فاضالب دفع شبکه کیفیت
 سطحی های

80 195 86 6 - 26 38 112 135 55 50/89 50/13 763/1 000/0 

 خطرات برابر در روستا حفظ
 طبیعی

94 172 95 6 - 21 61 185 81 19 50/79 24/12 633/1 000/0 

 000/0 265/1 70/12 50/70 5 89 188 55 30 - 7 89 159 112 قدیمی هایخانه و ابنیه بازسازی
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 روستایی هایهبازارچ فعالیت از بعد روستایی هایبازارچه فعالیت از قبل
 ایرتبه میانگین

 (Mean Rank) 
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 بعد قبل

 مالکان توسط

 000/0 157/1 75/11 50/81 9 77 185 54 42 - 7 61 208 91 دامپزشکی مراکز به دسترسی
 یوسازهاساخت از جلوگیری

 نشدهکنترل
100 176 89 2 - 37 92 162 63 13 50/81 48/12 491/1 000/0 

 000/0 460/1 71/12 06/139 9 68 187 58 45 - 3 93 185 83 شخصی نقلیۀ یلۀوسبه  دسترسی
 000/0 952/1 78/10 14/112 7 114 162 65 19 - 5 127 187 48 آب زیرساخت
 000/0 556/1 91/11 50/90 8 57 232 49 21 - 3 134 184 46 گاز

 000/0 416/1 79/12 00/87 6 58 235 61 7 4 4 136 177 46 مدرسه روستا خدمات
 000/0 328/1 38/11 33/124 3 85 209 65 5 4 4 115 185 59 ورزشی فضای
 000/0 318/1 90/13 59/107 4 91 193 66 13 - 4 93 216 54 فرهنگی فضای

 000/0 918/1 07/12 27/111 16 123 136 63 29 4 2 110 186 65 تفریح فضای
 000/0 278/1 58/12 80/219 15 120 142 62 28 - 4 99 191 73 بهداشتی مرکز

 000/0 201/1 00/12 00/0 8 100 164 74 21 - 10 100 187 70 یدمرکز خر

 درصد 99 اطمینان سطح تا( ** 1401) تحقیق هاییافته: منبع
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 یریگجهینتو  بحث: 01 فصل

شود. یمحسوب م نینو یکردیرو ،ییروستا ۀتوسع و یزیردر برنامه داریپا ۀامروزه توسع

 ۀمند است که دربردارندو نظام نگرکل یکردیرو یۀپابر ،برخالف گذشته زین ییروستا ۀتوسع

ها است آن انیموزون م یوندیپو هم ییروستا ۀنظام توسع ۀدهندشکل یادیبن یهاابعاد و مؤلفه

: 1388 ،یرقط یثابت و برات یعی)شف ستین یشدنحذف و ردخاص خود را دا تیکه هر بعد اهم

 شتیمع یراهبردهااز ابعاد  یکی ،ییروستا یهابازارچه تیفعال راهبردشهرستان گرگان  در(. 33

 و گریکدی به روستاها یوابستگ شیافزا حالنیروستا به شهر و درع یکاهش وابستگ و داریپا

 ،یاقتصاد ۀدیپد کیعنوان به مطالعه، مورد ۀمحدود یمحل یهابازارچهاست.  ییروستا داتیتول

با  اندتوانسته ،ییروستا ینواح انساکن یازهایضمن رفع ن و ندبرخوردار یمتنوع یاز کارکردها

 نیدر ب شتریب دیتول یبرا زهیانگ جادیسبب ا واسطهیب و میمستق ۀعرضو  یمحل داتیاتکا به تول

 آن در و است تولید برای مناسبی فضاهای معموالً گرگان روستایی نواحی. شوند انییروستا

 مازاد و شخصی فمصار برای روستایی محصوالت از بخشی. آیدمی عملبه مختلفی محصوالت

 به را خود محصوالت روستاییان. رسدمی فروش به روستاییان نیازهای دیگر تأمین برای

 را خریدشان دلیل مراجعان، بیشتر. فروشندمی را هاآن خودشان یا کنندمی عرضه محلی بازارهای

 در اجناس و کاال تنوع و کار، و زندگی محل به نزدیکی و ونقلحمل هزینۀ نداشتن کاال، ارزانی

 پوشاک ورسوم،آداب) جذابی هایمکان محلی هایبازارچه. کردند ذکر روستایی محلی بازارهای

 سفر محدوده به که گردشگران از بسیاری زیرا هست؛ نیز گردشگران برای( محلی تولیدات و

 فضای محلی، محصوالت کیفیت طرفی از. کنندمی بازدید آن از خود اقامت مدت در کنند،می

 خریداران عمدۀ. است گذاشته تأثیر گردشگران جذب بر بازار، تشکیل زمان و جذابیت بازار،

 بنابراین هستند؛ پایین قیمت دنبالبه که دارند تعلق جامعه پایین و متوسط اقشار به هابازارچه این

در  هابازارچه نیا تیفعال. شوندمی پایین و متوسط مردم معیشت بهبود موجب بازارها این

 یهاآزمون جینتا و شده ییروستا یخانوارها یشتیمع یهاهیسرما بهبود سبب ییروستا یفضا

 نیباز  گفت توانیم هاافتهی طبقاست.  تیوضع نیا انگریب لکاکسونیاسکوئر و و یکا دمن،یفر

 یاجتماع یۀسرما، 720/79 نیانگیبا م یکیزیف یۀسرما بر را ریتأث نیشتریب ،یشتیمع یهاهیسرما

داشته  915/22 یانسان یۀسرماو  226/29 یعیطب یۀسرما، 318/41 یاقتصاد یۀسرما، 523/64
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 یهاو بهبود راه دیجد یساخت فضاها قیطر ازها بازارچه نیا تیفعال بیترتنیبداست. 

 لزوم لیدلبه یاجتماع یۀسرما سپس و گذاشته یکیزیف یۀسرما بررا  ریتأث نیشتریب ،ییروستا

 یۀسرما بر وشکل گرفته  ن،یو جلب اعتماد طرف ،کنندهکننده و مصرفعرضه نیب میمستق ارتباط

 خدمات ۀارائبازارها و  نیا یپوشش ۀمحدود رایز ؛است داشتهرا  ریتأث نیکمتر یعیو طب یانسان

 یرهایمتغ در بیترتنیبد. شوندیاداره م یصورت سنتهنوز به نیبنابرا است؛محدود  هاآن

 یبررس. میهست یشاهد بهبود نسبتاً مختصر رها،یمتغ ریسا با سهیمقا در یانسان یۀسرمامربوط به 

 یاشتغال زنان در نواح شیبر افزا را یرگذاریتأث نیشتریب زین یشتیمع یهاهیسرما یرهایمتغ

 دهند،یم لیرا زنان تشک ییروستا یاز ساکنان نواح یمین نکهی. با توجه به اداد نشان ییروستا

با  زنان درواقعبوده است.  رگذاریتأث اریبس هابازارچه نیا یدر رونق اقتصاد قشر نیحضور ا

 داشته یریچشمگخانوار سهم  اندازپس و درآمد شیافزا در اندتوانسته ییروستا داتیتول ۀعرض

از جوانان  یاریبس شده موجب زیجوانان ن یبرا دیجد یشغل یهافرصت جادیا نیباشند. همچن

 شیافزا شاهد رونیا ازباشند.  همیامر س نیونقل و... در احمل ،یکارگر ،یگفروشند با ییروستا

 جادیا درتوانسته  تیفعال نیاکه  چرا م؛یهست ییروستا ینواح ساکنان نیب در درآمد از تیرضا

 بهبودمانند  یعوامل. باشد داشته یمهم نقش شانیاجتماع تیموقع از انییروستا تیرضا

 تیوضعو  هیتغذ تیبهبود وضع ،ییروستا یخدمات در نواح شیافزاو  روستاها یهارساختیز

در  فرزندان، یبرا باال سطوح تا التیتحص تداوم امکان و درآمد شیافزا علتبهآموزش فرزندان 

 برها بازارچه نیا تیفعالمثبت  ریتأث نیهمچن وبوده  رگذاریتأث اریبس انییروستا تیرضا شیافزا

از  یاریشغل بس رییخاطر تغبه یگردشگر یهاجاذبه از حفاظت و مراتع بیتخر از یریجلوگ

 درواقع. است شده یعیطب یهاهیسرما بهبود سبب بازار، یهاتیبه فعال یاز دامدار انییروستا

 و توسعه ونیمدرا  ساکنان یتوانمند و ییروستا یخانوارها یشتیمع یهاهیسرما بهبود دیبا

 خود رامونیپ یروستاها با ییروستا یهفتگ یهابازارچه. دانست ییروستا یهابازارچه تیفعال

 دراست که  ییروستاها یو اجتماع یاقتصاد اتیح ۀندینماو هر بازار  دارند نهیرید یارتباط

 و دانست هاآنبه  ییروستا ۀجامع ازینرا  هازارچهبا نیا لیعلت تشک توانیم. است آن یکینزد

. به دارند خود اطراف کینزد و دور یروستاها وندیپ در ییروستا یهفتگ یهابازارچه که یسهم

 یاپاره ۀکنندروستاها و منعکس یو اجتماع یاقتصاد یهاتیفعال شعاع در بازارها گریدعبارت 

اطرافشان ارتباط دارد. نبود  یها همواره با روستاهاآن لیهستند و تشک انییروستا یهاخواسته از
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 از روستاها یدور نیهمچنکه در شهر وجود دارد و  یاگونهبهدادوستد در روستاها،  یهاکانون

 و یشهر یرفتار یهاارزش تفاوت در روستا و شهر انیم مناسب یارتباط یهاراه نبود و شهر

 یو فرهنگ تجار ییروستا یهفتگ یهابازارچه حفظ و جادیا از ریناگز را انییروستا ،ییروستا

 :شودیمارائه  ییشنهادهایپ راستا نیا در رونیا از. است کردهخاص خود 

 فضای از استفاده آموزش طریق از روستایی تولیدات برای الکترونیکی بازاریابی از حمایت .1

 مجازی؛

 و روستایی زنان برای اشتغال کردنفراهم منظوربه تولیدی و دستیصنایع هایهکارگا ایجاد  .2

 ؛هابازارچه به ارائه جهت در

 ؛عوارض دریافت طریق زا ترمطلوب خدمات ارائۀ .3

 ؛روستایی بازارچۀ استاندارد فضای ساخت به ترجدی توجه لزوم .4

 .ارتباطی هایراه بازسازی و بهبود طریق از روستاییان وآمدرفت تسهیل .5

 منابع: 01 فصل

 هایسکونتگاه فضایی-مکانی توزیع در محیطی هایتوان نقش ارزیابی و بررسی(. 1399) علی آذر،

 .151-125: 1 شمارۀ دوازدهم، دورۀ ،سرزمین آمایش فازی، AHP تکنیک با همراغ شهرستان روستایی

 جغرافیایی عوامل تحلیل(. 1395) مسعود محمدزاده، و اسالم رئیسی، هادی، راستی، فرامرز، بریمانی،

 و جغرافیا ،(قصرقند شهرستان شناسی مورد) روستایی هایسکونتگاه در خانوار معیشت بر مؤثر
 .96-85: 18 شمارۀ ششم، دورۀ ،ایقهمنط-شهری آمایش

 مطالعۀ) روستایی پایدار معیشت بر گردشگری تأثیر(. 1390) شکوفه احمدی، و محمود پور،جمعه

 .63-33: 1 شمارۀ ،دوم دورۀ ،روستایی هایپژوهش ،(ساوجبالغ شهرستان ،برغان روستای موردی

 تکنیک از استفاده با خالق روستای بر رمؤث هایمؤلفه علی الگوی ارزیابی(. 1400) احمد حجاریان،

 .196-173: 1 شمارۀ ،سوم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ فازی، دیمتل

 روش با آن پیامدهای و هاریشه روستایی، مسائل ارزیابی(. 1400) احمد شکیبا، و حسین حیدری،

 محلی توسعۀ ،(ایالم ملکشاهی شهرستان ،گچی دهستان: مطالعه مورد) روستایی مشارکتی ارزیابی
 .666-639: 2 شمارۀ ،زدهمیس دورۀ ،(شهری-روستایی)
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 با روستایی عمجوا معیشت وضعیت دینامیک ارزیابی(. 1399) مهدی دهکردی، کرمی و زینب رحیمی،

 ،(شهردره شهرستان روستاهای: مطالعه مورد) CIPP الگوی از مندیبهره و SLF رهیافت از استفاده

 .303-271: 1 شمارۀ ،دوازدهم دورۀ ،(شهری-تاییروس) محلی توسعۀ

 هایدارایی سطح سنجش(. 1395) اسماعیل فرد،شکوری و طاهره صادقلو، ،حمداهلل قیداری، سجاسی

 ،(تایباد شهرستان روستاهای موردی مطالعۀ) پایدار معیشت رویکرد با روستایی مناطق در معیشتی

 .216-197: 1 شمارۀ ،پنجم دورۀ ،روستایی ریزیبرنامه و پژوهش

 روستایی اقتصاد ارتقای در محلی هایبازارچه نقش(. 1396) حسن مؤمنی، و ملیحه آبادی،سلطان

 .گیالن دانشگاه ریزی،برنامه و جغرافیا ملی همایش نخستین ،(آبادسلطان دهستان موردی مطالعۀ)

 و ایدوره بازارهای شبکۀ شهری،-روستایی پیوندهای(. 1393) حسن زاده،اسماعیل و ناصر ثابت، شفیعی

 دورۀ ،سرزمین آمایش ،(تهران شهرکالن پیرامونی هایسکونتگاه: مطالعه مورد) ایناحیه توسعۀ

 .307-283: 2 شمارۀ ،ششم

 تحوالت در روستایی هفتگی هایبازارچه نقش(. 1388) ابوالقاسم طرقی، براتی و ناصر ثابت، شفیعی

 .52-29(: 45 پیاپی) 1 شمارۀ ،دوازدهم دورۀ ،توسعه و روستا ن،تهرا استان روستاهای اقتصادی

 مطالعۀ) روستایی پایدار معیشت در آن نقش و روستاها به مهاجران بازگشت(. 1390) بهمن صحنه،

 جغرافیا، دانشکدۀ روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری مقطع نامۀپایان ،(قالآق شهرستان: موردی

 .تهران دانشگاه

 عملکرد از قالآق شهرستان روستایی نواحی ساکنان رضایتمندی بر تحلیلی(. 1400) بهمن نه،صح

 .22-1: 39 شمارۀ ،ازدهمی دورۀ ،فضا جغرافیایی آمایش ها،دهیاری

 اجتماعی و اقتصادی وضعیت بر قالیبافی تأثیر تحلیل(. 1400) محمدامین خراسانی، و بهمن صحنه،

 .173-156: 1 شمارۀ ،دوازدهم دورۀ ،روستایی پژوهش قال،آق شهرستان روستایی خانوارهای

 خانوارهای معیشتی هایسرمایه پذیریآسیب بر تحلیلی(. 1399) عبدالمجید نورتقانی، و بهمن صحنه،

 .34-1: 2 شمارۀ ،هجدهم دورۀ ،ایناحیه توسعه و جغرافیا قال،آق شهرستان سیل در روستایی

(. 1398) برایان فث، و حسن دلیری، ،حامد سید میرکریمی، ،عبدالرسول ،ماهینی سلمان ،الهام صدیقی،

 گرگان، شهرستان در پژوهیآینده براساس ایمنطقه آمایش کلیدی هایپیشران تحلیل و شناسایی

 .233-205: 2 شمارۀ ،ازدهمی دورۀ ،سرزمین آمایش

 گیالن، استان روستاییان اقتصادی رونق در محلی بازارهای نقش(. 1398) جعفر عزیزی، و شمیم فالحتی،

 .139-125: 2 شمارۀ ،ودومستیب دورۀ ،توسعه و روستا
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 معیشت و آبخیزداری و داریمرتع هایطرح تأثیر(. 1391) افشین انصاری، و اسماعیل دهکردی، کرمی

 :2 شمارۀ ،پنجم دورۀ ،کشاورزی نوین هایفناوری زنجان، شهرستان در روستایی خانوارهای پایدار

107- 136. 

 صحنه، و عبدالحمید نظری، ،محمدرضا رضوانی، ،مجتبی معصوم، قدیری ،حسن سید لنگرودی، مطیعی

: موردی مطالعۀ) ساکنان معیشت بهبود در روستاها به مهاجران بازگشت تأثیر(. 1390) بهمن

 .83-67: 78 شمارۀ ،وسومچهل دورۀ ،انسانی جغرافیای هایپژوهش ،(قالآق شهرستان

 در هفتگی بازارهای کارکرد بر تحلیلی(. 1398) اکبرعلی کانی،نجفی و بهمن صحنه، ،زهرا صری،نا

 ،2 شمارۀ ،ودومستیب دورۀ ،توسعه و روستا گنبدکاووس، شهرستان روستایی نواحی زندگی کیفیت

105-123. 

 روستایی فتگیه بازارهای فضایی مکانی تحلیل(. 1395) علی سقر، و بهمن صحنه، ،عبدالحمید نظری،

 1 شمارۀ ،ششم دورۀ ،فضایی ریزیبرنامه قال،آق شهرستان در روستایی مراتبسلسله نظام برمبنای

 .124-103(: 20 پیاپی)
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