
 
  
  
  
  
  
  

  ۵۲-۲۹، صفحات ۱۳۸۸، بهار ۱، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 

  ي روستايي در تحوالت اقتصادي روستاهايهاي هفتگ نقش بازارچه
  ∗استان تهران

  ∗∗ثابت و ابوالقاسم براتي طرقي يناصر شفيع
  ۱۳/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش   ۱۱/۹/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چکيده
 ۱۳۸۳هاي هفتگي روستايي در فاصلة زماني  ، با هدف تبيين اثرات اقتصادي بازارچه اين تحقيق

نواحي روستايي به بازار فروش و نيـز عـدم     مستقيم و بدون واسطة، به عدم دسترسي ۱۳۸۵تا 
که روستاييان را  يپردازد؛ مشکالتيواحدهاي تجاري در آنها م  يافتة گيري كامل و سازمان شكل
ونقـل، انتقـال    هاي حمـل  دارد و افزون بر تحميل هزينهيتا شهر وام يطوالن يهامسافت يبه ط

هاي تحقيق نشان داده است که علـت   يافته. شود ميهرها را موجب سوي شمنافع توليدي آنها به
  بـه نبـود سـرماية   ) درصد ۳/۸۰(  هاي تهران و مراكز شهري استان فروشي تأمين اجناس از عمده

ونقـل بـه    هـاي حمـل   کـه گذشـته از تحميـل هزينـه     گردد مياوليه و عدم اعطاي وام بانكي باز
دليل همچنين، به. جناس از منابع توليدي روستايي استفروشندگان، مانع اصلي تأمين مستقيم ا

فروشان تهران، مازاد توليدات كشاورزي و غيركشاورزي قابل  داران به عمده وابستگي مالي غرفه
ها بـه   گيري بازارچه البته شكل ندارد؛گيري و گسترش آنها نقشي  ها در شكل عرضه در بازارچه

                                                 
در  »هاي روستايي در اسـتان تهـران   اندازي بازارچه سنجي راه امكان«عنوان  اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي با*

  . است گروه تحقيقات و بررسي مسائل روستايي جهاد كشاورزي استان تهران
، و )nshsabet@yahoo.com(ريزي روسـتايي از دانشـگاه شـهيد بهشـتي     افيا و برنامهترتيب، دكتراي جغربه **

 ، وابسته بـه  اي؛ پژوهشگران گروه تحقيقات و بررسي مسائل روستايي ريزي شهري و منطقه كارشناس ارشد برنامه
   . تهراناستان جهاد كشاورزي  سازمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
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فروشـندگان در ميـزان     سـابقة . ستايي انجاميده اسـت وآمد خريداران رو هاي رفت كاهش هزينه
مستقيم محصوالت كشاورزي و غيركشاورزي روستايي   فروش و درآمد آنها و نيز ميزان عرضة

  . مؤثر بوده است
  ).استان(تهران / تسهيالت اعتباري روستايي/ روستاها/ هاي روستايي بازارچه: هاکليدواژه

* * *  
  مقدمه

د فضـايي و سـكونتگاهي بـا کارکردهـايي گونـاگون اسـت،       تـرين واحـ   روستا كوچك
 ياجتمـاع  يهمراه کارکردهابه يآن، نقش اقتصاد يفضاي - ياي كه در تبلور مکان گونه به

 -اجتماعي پايداري باشد، تر گسترده روستا يکارکردها هـرچـه بنابراين، .بسيار مؤثر است
مند، جريان مبادله و  نظام  فرايندر يک رو، د از اين. شود ميآن نيز بيشتر تضمين  اقتصادي
در قالب بخـش خـدمات و مكمـل بخـش كشـاورزي و      (توليدات روستاها  يبازاررسان
خواهـد داشـت؛ زيـرا بـا حضـور       ياقتصاد روسـتاي  يپشمگير در بالندگ ينقش) صنعت

خــران در مســير عرضــة محصــوالت كشــاورزي و غيركشــاورزي، بــه   دالالن و ســلف
اساسي     مسئلة. شود ميهاي فراوان اقتصادي وارد  كنندگان آسيب فتوليدكنندگان و مصر

نواحي روسـتايي بـه بـازار فـروش و نيـز عـدم         فقدان دسترسي مستقيم و بدون واسطة
ايـن دو مشـكل باعـث    . واحدهاي تجاري در آنهاسـت   يافتة گيري كامل و سازمان شكل

و عـالوه بـر تحميـل     شده است که روستاييان مسـافت زيـادي را تـا شـهر طـي كننـد      
تـر آن   مسـئلة مهـم  . سوي شهرها انتقال يابـد ونقل، منافع توليدي آنها به هاي حمل هزينه
هاي روستايي را محـل   كانون توان ميكه براي عرضة دايمي محصوالت توليدي، ن است 

بسـا  بدين منظـور، چـه  . مشتري استمناسب دانست؛ زيرا بازار آنها بسيار محدود و كم
تنها از خروج تر باشد تا نهصورت ادواري مناسبهاي هفتگي روستايي به ارچهوجود باز

شود بلکه با فروش  يمازاد اقتصادي روستاييان در نتيجة سفرهاي مكرر به شهر جلوگير
  . ها، تحول و رونق اقتصادي آنها نيز تحقق يابد توليدات روستاييان در اين بازارچه
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  پيشينة نظري
در ارتبـاط بـا بـازار فـروش و مصـرف را       يمكـان  يرح الگوهـا ش ينخستين تالش برا

دانـان و اقتصـاددانان نظريـة او را     ياز جغرافـ  يانجام داد و سـپس، بسـيار   )۱(»تانن فون  «
 يريـز  که در برنامه يا ترين نظريه اما مهم. در نظر گرفتند يسياست مكان يبرا يچارچوب

است کـه بـا    )۲(»ينظرية مكان مرکز«ه طور مستقيم وارد شد ، بهيروستاي يها سکونتگاه
 يبا اين همه، برخ. همراه شده است ۱۹۳۳شگامانة او در يو کار پ )۳(»والتر کريستالر«نام 

و ) ۷(ي، بـر )۱۹۷۷( )۶(، بيـون )۱۹۶۹() ۵(، داوسن)۱۹۳۹( )۴(از مفاهيم اين نظريه را لوش
س ايـن نظريـه، نقـش    بر اسا. اند، و ديگران تداوم و تکامل بخشيده)۱۹۸۵( )۸(گريسون

بنـابراين،  . صورت بازار يا مراکز خدمات اسـت فعاليت به يروستاي يها عمدة سکونتگاه
دو  بـا  تـوان  مـي اند از ميـزان جمعيـت و درجـة مرکزيـت، کـه      ترين متغيرها عبارت مهم

بـا    عرضـة کـاال يـا خـدمات     يحـداقل جمعيـت الزم بـرا   ( )۹(»جمعيت آسـتانه «مفهوم
خريد يک کاال يا  يکه مردم برا يحداکثر مسافت( )۱۰(»برد کاال«و ) قابل توجه يسودآور

همچنـين، بـر اسـاس    ). Chapman, 1979: 249(آنهـا را سـنجيد   ) پيماينـد يخدمات م
 يدر آفريقا، آمريكاي التين، و آسـيا، در نـواح   )۱۲(و دتمان )۱۱(هاي بررسي کالوس يافته

و  يدر مقياس محل) يا ، و يا دورهيفتگ، هيساالنه، فصل(هاي موقت  ، بازارچهيروستاي
  ).۵۵۱: ۱۳۶۷بازن، (كنند  يرا ايفا م يا نقش عمده ياز نظر مبادلة اقتصاد يا منطقه يحت

و » بـرد کـاال  «ارتباط بـين   يبه شناساي )۱۳( نخستين بار، استاين يدر يك بررسي، برا
ن بـازار را  شـد  يا کــه تحــرک فروشـنده و دوره    يپرداخت، ارتبـاط  »جمعيت آستانه«

ند حدود ناحية توان مي ، فروشندگان سياريهاي اين بررس بر اساس يافته. شود ميموجب 
کـه بـرد کـاال کمتـر از آسـتانة       يهنگـام . کنندة آسـتانة خـود را گسـترش دهنـد    احاطه
مطالعـة  ). Clock, 1983: 57-58( شـوند  مـي  کننـدگان سـيار   کننده باشد، عرضـه  مصرف
 يبازارهـا  يداد که تراکم و حجم تقاضاي جمعيت دورة زمـان  در چين نشان )۱۴(اسکينر
صـورت  او، بازار در مراکـز کوچـک بـه     مورد مطالعة  در منطقة. کنديرا تعيين م يادوار
  ). همان منبع(بود  يصورت دائمو در مراکز بزرگ به يادوار
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 هاي هفتگي در تحوالت اقتصـادي روسـتاهاي حـوزة    و نقش بازارچه تأثيردر مورد 
هـاي تحقيقـي در    بر اساس يافتـه . نفوذ در ايران نيز مطالعات گوناگون انجام شده است

هـاي هفتگـي     بـازار «، )۱۲۸-۱۲۵: ۱۳۷۰، يافسـر کشـمير  (» بازار هفتگي سـنگر «زمينة 
بـازار هفتگـي   «، و )۲۳۹-۲۳۱: ۱۳۷۵پـور،  حسـن (» محدودة شهرستان آسـتانة اشـرفيه  

، خريــداران و فروشــندگان )۱۶۶-۱۶۱: ۱۳۷۴ ديوســاالر،(» روســتايي اســتان مازنــدران
تـر مبادلـه    هايي با سـابقة طـوالني   روستايي بخشي از مازاد محصول خود را در بازارچه

انـد  تر شده ها پررونق رو، نسبت به زمان اولية تشكيل بازار، اين بازارچه و از اين كنند مي
فـر در   هاي تحقيقي خوش تهياف. مثبت دارند يتأثيرهاي روستايي  و بر اقتصاد سكونتگاه

دهندة گـرايش بـه   نيز نشان) ۱۷۱-۱۶۳: ۱۳۷۸(هاي هفتگي استان گلستان  مورد بازارچه
هاي هفتگي در روستاهاي مركزي و پرجمعيت است، و كاالها و اجناس  تشكيل بازارچه

هاي ثابت در شهر و  هاي شهري و مغازه تر از بازارچه ها ارزان شده در اين بازارچهعرضه
هاي روستايي بـراي محصـوالت و    ديگر، وجود بازارچه يابر اساس مطالعه. روستاست

چـون وجـود    يزايـي و نيـز عـوامل    ترين عوامل مؤثر بر اشـتغال  خدمات توليدي از مهم
اي در مناطق روسـتايي مـؤثر بـوده     گرد در رشد مشاغل محلي و ناحيه فروشندگان دوره

 ). ۲۴۱-۲۳۰: ۱۳۷۹شهابي، (است 
دهـي فضـايي   و توسـعة روسـتاها، سـامان    يحفظ تـوان اقتصـاد   يرتيب، برابدين ت
جريان مبادله و نيز گسـترش آن در سـطوح    يدهمنظور سازمانبه يروستاي يها زيستگاه

هـاي هفتگـي    سـعة هدفمنـد بازارچـه   رود؛ زيـرا تو يشمار مـ به يضرور يمياني و پايين
از انتقال بـيش از   يبا پيشگير عرضة محصوالت توليدي روستايي، يها صورت كانون به

ــود وضــعيت اقتصــادي آنهــا    ــازاد اقتصــاد روســتايي، در بهب ــأثيرپــيش م ــه يت   ســزا ب
 . خواهد داشت

  ها مواد و روش
 )۱۶(كمـي و ميـداني   يصورت بررسو به )۱۵(تحليلي -روش مقطعيدر اين تحقيق، که به

در مرحلـة اول، بـا   . اي استفاده شـده اسـت   چندمرحله گيري انجام شده، از روش نمونه
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هـا و   بازارچه يشناسو بر اساس ريخت  )۱۷(»احتمال نسبت به اندازه«گيري از روش  بهره
از  ـ جمعه تقريبًا مشابه است تا يک شهرستان، از شنبه  كه در محدودة ـ  آنها يتنوع کاالي

مجموع چهارده بازارچة هفتگي در نقاط روستايي نـه شهرسـتان اسـتان تهـران، هفـت      
در مرحلة دوم، بر اسـاس  . طور تصادفي انتخاب شد به) حدود پنجاه درصد( )۱۸(زارچهبا

غرفـه   ۸۷۹هاي چهارده بازارچة استان، جامعة آماري برابر بـا   سرشماري از تمامي غرفه
  با سـطح اطمينـان  ) ۱۳۶۱۳۷: ۱۳۷۵سرايي، ( )۱۹(دست آمد كه بر مبناي روش كوكران به
  بـرآورد واريـانس فروشـندگان    وب پنج درصـد و پـيش  درصد و دقت احتمالي مطل ۹۵ 
صورت تصادفي در هفت بازارچـة هفتگـي روسـتايي    پرسشنامه به ۴۲از طريق تكميل (

اين اساس، حجم نمونه مطـابق   بود و بر ۱۵۴/۰، معادل ))۲۰(آزمون نمونه در مرحلة پيش
   : رابطة زير تعيين شد

( )
( ) ( ) 186

.0/1541/960/05879.
.0/1541/96 879

22

2

222

22
=

+
=

+
= .

std.N
s.t.Nn  

هـا تصـحيح شـده     براي اين برآورد با توجه به محدوديت تعداد غرفـه  Nبر ′nو نسبت
  : است

153

879
1861

186
1

=
+

=
+

′
=

N
n

nn 

غرفـه تعيـين شـده كـه در      n=۱۵۳بدين ترتيب، بر اساس رابطة باال، حجـم نمونـه   
. هاي هفتگي نمونه، تعداد يك پرسشـنامه حـذف شـده اسـت     گيري براي بازارچه نسبت

ها و صنوف،  ، به نسبت تعداد غرفه»احتمال نسبت به اندازه«توجه به روش  همچنين، با
كـه در مـورد    طوري  طور تصادفي انتخاب شدند، به ها به در هفت بازارچة هفتگي، نمونه

فروشندگان کاال، نحوة انتخاب نمونـه بـا رعايـت تعـداد و نسـبت هـر صـنف از کـل         
  . فروشندگان بازارچه بوده است

هـا نيـز جامعـة آمـاري شـامل كـل افـراد         ان و بازديدکنندگان بازارچهخريدار يبرا 
 )۲۱(اي گيـري طبقـه   هاي هفتگي بود؛ و بـر اسـاس روش نمونـه    كننده به بازارچه مراجعه



  ناصر شفيعي ثابت، ابوالقاسم براتي طرقي  ۳۴
 

 

درصـد و   ۹۵زماني و بر مبناي رابطة زير، با دقت احتمالي پنج درصد و سطح اطمينـان  
در هفت بازارچة هفتگي، و با توجه به  ينمونة آزمايش ۳۵برآورد واريانس از طريق پيش

-هاي شهر و روستا به ارزان بودن اجناس نسبت به مغازه(دليل عمدة مراجعة خريداران 
) درصد ۶۶/۱۹ميزان درصد و با ميانگين احتمال ارزان بودن به ۱۸و  ۲۰ترتيب، ميزان به

  :دست آمد درصد به ۹محاسبه شد و ميزان آن حدود 
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و سـاعات  ) صبح ۱۰تا  ۳۰/۹(هاي هفتگي  سپس، در ساعات اولية آغاز كار بازارچه
، دو نـاظر ورود و خـروج   )صـبح  ۳۰/۱۱تـا   ۱۱(هـا  نزديك به پايـان فعاليـت بازارچـه   

كنندگان را دقيقًا زير نظر گرفتند؛ و بدين ترتيب، تقريبـًا در هـر دو دورة زمـاني    مراجعه
بازارچـة هفتگـي    ياستثنابه(ها حدود صد نفر بود گان بازارچهيادشده، شمار بازديدکنند

جريان پرسشـگري از  ). نفر بازديدكننده ۱۵۳نفر و سعيدآباد با حدود  ۴۶كلين با حدود 
هاي مورد بررسي بـه پـنج    نخست، بازارچه: ها بدين صورت بود بازديدكنندگان بازارچه

ر محدودة كاري خود يك نفر را بخش تقسيم شدند؛ سپس، گروه پنج نفرة پرسشگران د
فرضي را پرسيدند؛ و آنگـاه نفـر اول و    ياطور تصادفي انتخاب كردند و از او شماره به

ها بيشتر بود، نفر سـوم بـر همـين اسـاس     ها كه شمار نمونه دوم، و در برخي از بازارچه
سشـگري  عنوان افراد ذخيـره تعيـين شـدند و از آنهـا پر    شناسايي و دو يا سه نفر نيز به

نسـبت ميـزان   ، بـه ينمونـة انتخـاب   ۱۴۰است که از مجموع  يشايان يادآور. عمل آمد به
كه در دورة  ايگونه گيري تصادفي صورت گرفت، به بازديدکنندگان هفت بازارچه، نمونه

پرسشنامه و در بازاچة هفتگي كلين،  يآباد، س شده، در بازارچة هفتگي سعيدزماني تعيين
  .ل شدده پرسشنامه تكمي

همچنـين،  . انجـام گرفـت   SPSSآماري  افزار نرمها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده
  هـاي متغيـر مسـتقل و وابسـته، از آزمـون همبسـتگي        براي تعيين ارتباط بـين شـاخص  
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نسـبي   -اي براي متغيرهـاي سـطح سـنجش فاصـله     )۲۲(دويپيرسون و كندال و آزمون ک
  .استفاده شده است

  ها يافته
 يمتعـدد  يو روسـتاي  ينقـاط شـهر   ياستان تهـران دارا  يقلمرو ميان يزيستگاه يفضا

، يزراعـ ( يکشـاورز انـد و از لحـاظ  است که در فواصل نسبتًا کم از يکديگر قرار گرفته
ميان  يهمچنين، توسعة شبکة ارتباط. نسبتًا مطلوب دارند ي، اغلب وضعيت)يو دام يباغ

اسـتان ماننـد محورهـاي     يو محـور  ياصل يها روستاها و شهرها و نيز مجاورت با راه
، ورامين، پاکدشت، و دماوند، تسهيل روابط ميان روستاها و روابـط  يکرج، ساوه، قم، ر

همـراه افـزايش نيـاز روسـتاييان بـه      ها بهياين ويژگ. شهر را موجب شده است -روستا
سـطح   جديد و توزيع نامناسب خدمات تجاري يـا عـدم توزيـع آن در    يتجار يکاالها

كـه عمومـًا بـه فعاليـت خـدماتي كـاذب       (روستاهاي استان، فراواني تعداد افراد بيكـار  
از  يبسـيار  ي، نقـش خوابگـاه  يشـدن مشـاغل در قلمـرو ميـان     ي، خـدمات )پردازند مي

گـردي و سـپس، بـه     از اين دست، نخست، بـه فروشـندگي دوره   يها، و موارد زيستگاه
  .كان روستايي و شهري استان انجاميده استم ۳۱در  يهاي منظم هفتگ ايجاد بازارچه

و گسـترش   يگيـر  گرد در شکل، فروشندگان دورهيهاي بررسي ميدان بر اساس يافته
و  يداشته و بدون دخالت مسئوالن محل ياستان تهران نقش اساس يهاي روستاي بازارچه

هـاي هفتگـي    هپراكندگي بازارچ. اند ها را ايجاد كرده بر حسب نياز و تقاضا، اين بازارچه
ترتيب، بـا  هاي شهريار، رباط كريم، ري، اسالمشهر، ورامين، و پاكدشت بهدر شهرستان

هفت شهرستان  در ،۱۳۸۵ تا و بوده روستايي و شهري هفتگي بازارچة ۱، و ۴، ۴، ۶، ۶، ۱۰
شهرهاي   ها ابتدا در حاشية اين بازارچه. ديگر استان بازارچة هفتگي وجود نداشته است

  . اند كل گرفته و در پانزده سال اخير، در نقاط روستايي نيز گسترش يافتهبزرگ ش
ــه ــا و صــنوف موجــود در بازارچــه  غرف ــار گــروه عمــدة   ه ــه چه   هــاي هفتگــي ب
و  ي، لـوازم خـانگ  )درصـد  ۴/۲۷(هـا  ، ميـوه و سـاير خـوراکي   )درصـد  ۹/۴۸(پوشـاک  

بر پاية اين آمـار،  . ندشو ميتقسيم ) درصد ۴(  ي، و لوازم آرايش)درصد ۲/۱۱(آشپزخانه 
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کـه   شـود  مـي مربـوط   يپوشاک و مواد غـذاي  يهافروشندگان به گروه يبيشترين فراوان
  ).۱جدول (پذير است ها امکان استان به بازارچه يعرضة مستقيم آنها از نقاط روستاي

  
  ۱۳۸۵هاي هفتگي روستايي استان تهران تا  صنوف عمده در بازارچه -۱جدول 

  درصد ندگانتعداد فروش  صنوف
  ۹/۴۸  ۷۹۲ پوشاک و البسه و پارچه
  ۴/۲۷  ۴۴۴ ميوه و ساير خوراکيها

  ۲/۱۱  ۱۸۲ و آشپزخانهيلوازم خانگ
  ۰/۴  ۶۴ يبهداشتيآرايش

  ۵/۸  ۱۳۹ سـايـر
  ۰/۱۰۰  ۱۶۲۱ مجموع

  پژوهش يهايافته: مأخذ  

مـده  اسـتان تهـران بـه دو گـروه ع     يروسـتاي  يهاي هفتگ افراد فروشنده در بازارچه
انـد از فروشـندگان روسـتايي، شـامل روسـتاييان      گـروه اول عبـارت  : شـوند  مـي تقسيم 

ــ  انزده درصــد از فروشــندگان توليدکننــدة كشــاورزي و غيركشــاورزي، كــه كمتــر از پ
گيرند و محصوالتي ماننـد انـواع سـبزي و ميـوه،     يهاي هفتگي استان را دربر م بازارچه

؛ البتـه در  كننـد  مـي الهايي از اين دست را عرضـه  انواع لوازم دستي تزئيني، سفال، و كا
هـايي كـه قـدمت بيشـتري دارنـد، توليدكننـدگان كشـاورزي و غيركشـاورزي          بازارچه

انـد از  گـروه دوم عبـارت  . گيرنـد  درصد فروشندگان را دربر مي يروستايي تا حدود س
و در ؛ شـوند  ميرا شامل  يو روستاي يفروشندگان كاالهاي شهري، كه فروشندگان شهر

روند کـه  يشمار مهاي هفتگي، بيش از هشتاد درصد فروشندگان از اين گروه به بازارچه
پردازند و در يم يهفتگ يهامانند پوشاک و کفش در بازارچه يبه عرضة توليدات شهر

  . كنند ميها تأمين  مقابل، كاالهاي مورد نياز خود را نيز از همين بازارچه
  و يدرصــد آنهــا نقــاط شــهر ۲/۶۱ ينت فعلــگفتــة فروشــندگان، محــل ســکوبــه

و  يدرصـد نقـاط شـهر    ۳/۲۶و همچنين، محـل تولـد    يدرصد آنها نقاط روستاي ۸/۳۸
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درصد فروشندگان  ۵/۱۲در اين ميان، محل تولد . بوده است يدرصد نقاط روستاي ۷/۷۳
  ).۲جدول(درصد خارج از استان بوده است  ۵/۸۷در استان تهران و 

  
هاي  محل تولد و محل سكونت فعلي فروشندگان کاال در بازارچه يانـ توزيع فراو۲جدول

  ۱۳۸۵استان تهران تا  يهفتگ

  پژوهش يهايافته: مأخذ

کمتر از ده سـال   يدرصد فروشندگان روستاي ۸/۶۲ يعالوه بر اين، سابقة فروشندگ
تـر از ده سـال سـابقه    درصد کم ۲/۴۴، يكـه در گروه فروشندگان شهر يبود، در حـالـ

اخيـر وارد كـار    يهـا  از فروشندگان روستايي در سال يبر اين مبنا، درصد زياد. داشتند
ـ هـا حضـور دارنـد،    اند و تقريبًا در همة روزهاي هفته در اين بازارچهها شده بازارچه  هب

 كـه در ناحيـة آنهـا   ( اي  هـاي دوره  درصد از فروشندگان در همة بازارچه ۶۳كه  ياگونه 
حضـور پرشـمار فروشـندگان در همـة     . پردازنـد  بـه عرضـة كـاال مـي    ) شود ميتشكيل 
لحـاظ ميـزان تقاضـاي محلـي بـوده و پايـداري       از رونق نسبي آنها به يها نمود بازارچه
 .هاي روستايي استان را موجب شده است بازارچه

ان، هاي هفتگـي اسـتان تهـر    مورد بررسي در بازارچه  غرفة ۱۵۲همچنين، از مجموع 
درصد آنهـا كاالهـاي خـود را از روسـتاي محـل تشـكيل        ۷/۱۹غرفه برابر با  ۳۰تعداد 

درصد آنها اجناس مورد نيـاز   ۳/۸۰غرفه برابر با  ۱۲۲نفوذ آن و تعداد   بازارچه يا حوزة
همچنـين، بيشـترين   . كردنـد  فروشي تهران و مركز شهرستان تـأمين مـي  خود را از عمده

درصـد و   ۶/۲۸ترتيب، با آباد به هاي هفتگي كلين و سعيد رچهميزان تأمين جنس در بازا

  متغير
 محل تولد
  فروشندگان

محل سکونت محل تولد
  خارج از استان داخل استان در استان يفعل

 درصد تعداد درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
۹۵/۷۸۲۵۸/۱۸ ۴۰۳/۲۶۱۵ ينقاط شهر  ۹۳ ۲/۶۱  

۱۱۲۷/۷۳۴۰۵/۲۱۱۰۸۲/۸۱ ينقاط روستاي  ۵۹ ۸/۳۸  
۱۵۲۰۰/۱۰۰۱۹۰۰/۱۰۰۱۳۳۰۰/۱۰۰  جمع کل  ۱۵۲ ۰۰/۱۰۰  
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درصـد   ۱۲درصد، مربوط به روستاي محل تشكيل بازارچه و كمتـرين ميـزان بـا     ۳/۲۳
  ).۳جدول (است  مربوط به روستاي شترخوار بوده 

  
هاي هفتگي ها بر حسب تعداد فروشندگان در بازارچه محل تأمين اجناس غرفه -۳جدول 

  ۱۳۸۵ران، تا استان ته
هاي شهر فروشيعمده مجموع فروشندگان فروشندگان روستاي

 تأمين اجناس محل محل تشكيل بازارچه
 تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد
 همدانك ۵ ۸/۲۰ ۱۹  ۲/۷۹ ۲۴  ۱۰۰
 آباد سعيد ۷ ۳/۲۳ ۲۳  ۷/۷۶ ۳۰  ۱۰۰
 كلين ۲ ۶/۲۸ ۵  ۴/۷۱ ۷  ۱۰۰
 فردوس ۴ ۲/۱۸ ۱۸  ۸/۸۱ ۲۲  ۱۰۰
 خيرآباد ۳ ۰/۲۰ ۱۲  ۰/۸۰ ۱۵  ۱۰۰
 گلدسته ۶ ۷/۲۰ ۲۳  ۳/۷۹ ۲۹  ۱۰۰
 شترخوار ۳ ۰/۱۲ ۲۲  ۰/۸۸ ۲۵  ۱۰۰
 جمع كل ۳۰ ۷/۱۹ ۱۲۲  ۳/۸۰ ۱۵۲  ۱۰۰

  پژوهش يهايافته: مأخذ

قـدمت بيشـتر، درصـد     يهـاي دارا  از ميان هفت بازارچة مورد بررسي، در بازارچـه 
اي محل تشكيل بازارچه يا حـوزة نفـوذ   تري از فروشندگان اجناس خود را از روست باال

درصد از فروشندگان اجناس توليـدي روسـتايي    ۳/۵۳كه  اي گونه كردند، به آن تأمين مي
 ). ۴جدول (هاي هفتگي حضور داشتند  سال در بازارچه شش از  بيش كه بودند داراني غرفه

نـاس  هـاي هفتگـي و تـأمين اج    که بين قـدمت بازارچـه   دهد ميدو نشان آزمون كي
داري  نفـوذ آن تفـاوت آمـاري معنـي      ها از روستاي محل تشكيل بازارچه و حـوزة  غرفه

بيشتر بـوده،    داران ها و غرفه ترتيب، هر چه سابقة بازارچه بدين ). >۰۱۰/۰p(وجود دارد 
مستقيم محصوالت كشاورزي و غيركشاورزي روستايي به آنها بيشتر شـده    ميزان عرضة

گيري توليد كشـاورزي   هاي هفتگي استان تهران در جهت زارچهدر واقع، قدمت با. است
  .مؤثر داشته است يو غيركشاورزي روستاها نقش
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در ) از شهر يا روستا( ها هاي هفتگي و محل تأمين اجناس غرفه قدمت بازارچه -۴جدول 
 ۱۳۸۵استان تهران تا 

 محل تأمين اجناس       
ها                   قدمت غرفه 

 درصد تعداددرصدتعداد جمع هاي شهر فروشيعمدهتشكيل بازارچهروستاي محل
 ۴۸ ۷/۱۶ ۳۷۳/۳۰۵)كمتر از سه سال(جديد 

 ۵۷ ۰/۳۰ ۴۶۷/۳۷۹)شش سال تا سه(سابقة كم 
 ۴۷ ۳/۵۳ ۳۹۰/۳۲۱۶)بيش از شش سال(قديمي 

 ۱۵۲ ۱۰۰ ۱۲۲۱۰۰۳۰جمع كل

  پژوهش يهايافته: مأخذ

درصـد مربـوط    ۸/۳۸غرفه معادل  ۵۹هاي روستايي،  غرفة بازارچه ۱۵۲نين، از همچ
توزيـع  . غرفه مربوط به فروشندگان شهري بوده است ۷۳به فروشندگان ساكن روستا و 

داران  کـه از مجمـوع غرفـه    دهـد  ميها نشان فراواني تعداد شاغالن روستايي در بازارچه
 ۲/۳۲قديمي با سـابقة بـيش از سـه سـال و      هاي درصد در بازارچه ۸/۶۷ساكن روستا، 

دو بر اساس نتايج آزمون كي. انداحداث در حال فعاليت بودههاي تازه درصد در بازارچه
دار وجود  ها تفاوت آماري معني نيز بين تعداد فروشندگان ساكن روستا و قدمت بازارچه

فروشـندگان روسـتايي    تر بوده، تعداد ها قديمي ؛ يعني، هر چه بازارچه)>۰۱۳/۰p(دارد 
  . در آنها نيز بيشتر شده است

درصد از فروشندگان ساكن روستا كـاال و اجنـاس مـورد نيـاز      ۲۲در اين ميان، تنها 
درصد آنها به تـأمين   ۰/۷۸كردند، و  طور مستقيم از روستا تأمين مي هاي خود را به غرفه

فروشـندگان شـهري   درصـد   ۳/۱۸ديگـر،   ياز سـو . پرداختنديكاالهاي خود از شهر م
هـاي شـهر    فروشـي درصد نيـز از عمـده   ۷/۸۱طورمستقيم از روستا و  اجناس خود را به
  ).۵جدول (كردند  تهران تأمين مي

که بين تعداد فروشندگان ساكن روستا و تأمين اجناس از  دهد ميدو نشان يآزمون ك
داران سـاكن   در واقـع، غرفـه  ). <۸۰۵/۰p(دار وجـود نـدارد    روستا تفاوت آماري معنـي 

در ايـن راسـتا، حـدود    . كننـد  ميروستا اجناس مورد نياز خود را بيشتر از شهرها تأمين 
درصد از فروشندگان روستايي علـت عـدم تـأمين مسـتقيم اجنـاس از روسـتا را        ۷/۷۳
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درصد آنها، محصوالت كشاورزي روسـتاها   ۳/۲۶گفتة نداشتن سرمايه اوليه دانسته و به
در مقابـل،  . هاي روسـتايي نيـز پايـدار و قابـل اتكـا نيسـت       ارگاهفصلي بوده و توليد ك

بـا   يصورت غيرنقـد تنها تداوم دارند بلکه اجناس را بهفروشي شهري نههاي عمده بازار
  . گذارند چك و ثبت دفتري هم در اختيار مي

  
  تعداد فروشندگان ساكن روستا برحسب محل تأمين جنس در  -۵جدول 

  ۱۳۸۵ا هاي هفتگي، ت بازارچه

  پژوهش يهايافته: خذمأ  

هـاي هفتگـي روسـتايي،     گيـري بازارچـه   در زمينة ارتباط بين وام اقتصادي و شـكل 
هاي روستايي، حتـي   بازارچه  فروشندة ۱۵۲که از مجموع  دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته

درصد  ۵/۶۲كه  طوري  دريافت نكرده است، به وام )ها بانك(  يك نفر هم از منابع رسمي
 و چكـي  صـورت را بـه  خـود  نيـاز  مورد اجناس روستايي هاي بازارچه در كاال نفروشندگا

فروشان، بنكـداران و بارفروشـان    درصد از عمده ۳۰تا  ۱۵دفتري با ميانگين سود ماهانة 
ها نيز  هاي تهران و مراكز شهرستان فروشي كاال از عمده خريد در واقع،. كردند مي دريافت

روستايي را واداشته است  هاي بازارچه در كاال فروشندگان که بوده اوليه  سرماية نبود دليلبه
هاي تهران تأمين  فروشي تر و با بهرهة نسبتًا باالتر از عمده مبالغ گران با را خود كاالهاي تا

شهر روستاي محل تشكيل بازارچه  تعداد درصد  تعداد  درصد تأمين اجناس محل 
 همدانك ۰ ۰  ۰  ۰
 آباد سعيد ۲ ۲۵./  ۲  ۰/۲۵
 كلين ۴ ۷/۶۶  ۲  ۳/۳۳
 فردوس ۴ ۳/۳۳  ۴  ۳/۳۳
 خيرآباد ۱ ۲۵./  ۱  ۲۵./
 گلدسته ۶ ۶۰./  ۰  ۰./
 شترخوار ۲ ۸/۱۱  ۱۲  ۶/۷۰
 جمع كل ۱۹ ۲/۳۲  ۲۱  ۶/۳۵
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 شود ميحمل و نقل بر فروشندگان، مانع از آن   بر تحميل هزينة عالوه موضوع، اين. كنند
  .طور مستقيم از منابع توليد روستايي تأمين كنندد را بهداران كاالهاي خوکه غرفه

اوليـه در ميـزان عرضـة مسـتقيم محصـوالت كشـاورزي و         بنابراين، تأمين سـرماية 
اولية فروشنده بيشتر   افزون بر اين، هر چه سرماية. غيركشاورزي بسيار مؤثر خواهد بود

  .شود مييت او نيز بيشتر تضمين باشد، ميزان فروش و درآمد او افزايش يافته، تداوم فعال
که ميزان فـروش و   دهد مياوليه با ميزان فروش نشان   ميانگين ميزان سرماية  مقايسة

داشـتند، از   يدر نتيجه، درآمـد گـروه فروشـندگان روسـتايي کـه سـرماية اوليـة كمتـر        
  ).۶جدول (ها کمتر بوده است  فروشندگان شهري بازارچه

  
فروشندگان شهري و  يهاها در گروه  و ميزان فروش غرفه  ليهميانگين سرماية او -۶جدول 

  ۱۳۸۵هاي هفتگي روستايي استان تهران، تا  روستايي در بازارچه
  حداكثر
  فروش

)هزارتومان(

  حداكثر
  سرمايه

)هزارتومان(

  حداقل
  فروش

)هزارتومان(

  حداقل
  سرمايه

)تومانهزار(

  ميانگين
   فروش

 )تومان(

  ميانگين
سرمايه اوليه

  )تومان(
  تعداد

فروشندگان
  گروه

فروشندگان 

۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱/۹۲۶۳۴۴ ۳/۸۰۹۰۳۲  شهري ۹۳

۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰ ۵۰ ۱/۶۴۸۶۴۴ ۸/۵۵۵۰۸۴  روستايي ۵۹

- - - - ۴/۷۵۷۳۶۸ ۵/۷۱۰۴۶۰  مجموع ۱۵۲
  پژوهش يهايافته: مأخذ

هــاي پرسشــنامة فروشــندگان، بــين ســرماية اوليــه و گــروه  بــر اســاس تحليــل داده
  ؛ يعني، سرماية.)F=۰۰۰/۰(دار وجود دارد  معني يافروشندگان شهري و روستايي رابطه

همچنين، رابطة بـين  . اولية فروشندگان روستايي خيلي كمتر از فروشندگان شهري است
دار اسـت،   معنـي    هـاي شـهري و روسـتايي نيـز     سرماية اوليه و ميزان فـروش در گـروه  

، بـين سـرماية اوليـة فروشـندگان     )F=۰۱۰/۰(داري  ر معنيكه با توجه به مقدا يا گونه به
در واقـع، ميـزان   . دار وجـود دارد  معنـي  يشهري و روستايي و ميزان فروش آنها تفـاوت 

  .داران روستايي كمتر از فروشندگان شهري است فروش و درآمد در گروه غرفه
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سـرماية اوليـة   شـده، بـين    داري ضريب محاسبه بر اين، با توجه به مقدار معني افزون 
هـاي   فروشندگان براي جور كـردن جـنس و دفعـات حضـور فروشـندگان در بازارچـه      

داري ضــريب  ، زيــرا مقــدار معنــي)p=۰۰۰/۰(دار وجــود دارد  معنــي ياهفتگــي رابطــه
؛ يعني، هر چـه سـرماية اوليـة فروشـندگان     )۷جدول (است  ۰۵/۰شده كمتر از محاسبه

ها و رونق كار و پايداري فعاليت آنهـا بيشـتر    زارچهبيشتر بوده، دفعات حضور آنها در با
  .بوده است

  
ها در استان  ارتباط بين سرماية اوليه و دفعات حضور فروشندگان در بازارچه -۷جدول 

 ۱۳۸۵تهران، تا 

 هاي هفتگيدفعات حضور فروشندگان در بازارچه 

  سرماية اولية فروشندگان براي
 جور كردن اجناس

Pearson ۷۳۳/۰ 
Sig. ۰۰۰/۰ 

N ۱۵۲ 

  پژوهش يهايافته: مأخذ

شده براي فروشندگان ساكن روستا نيـز بـين ميـزان     بر اساس مقدار ضريب محاسبه
و تعـداد حضـور فروشـندگان روسـتايي      سرماية اوليه براي جور كردن اجناس بازارچه 

ـ     )p =۰۰۰/۰(دار وجود دارد يمعن يارابطه وده، ؛ يعني، هر چـه ميـزان سـرمايه بيشـتر ب
  ).۸جدول (فعاليت آنها در بازارچه نيز بيشتر شده است 

  
   روستا در  ارتباط بين سرماية اوليه و دفعات حضور فروشندگان ساكن -۸جدول 

 ۱۳۸۵هفتگي استان تهران، تا  هايبازارچه

 هاي هفتگيدفعات حضور فروشندگان ساكن روستا در بازارچه 

سرماية اولية فروشندگان 
 دن اجناسبراي جور كر

Pearson ۶۴۷/۰ 
Sig. ۰۰۰/۰
N ۵۹

  پژوهش  يهايافته: مأخذ
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ها افزايش درآمد فروشـندگان را در پـي دارد،    داران در بازارچه افزايش فروش غرفه
، بين سرماية اوليه و ميـزان  )r= ۶۴۷/۰(شده كه بر اساس مقدار ضريب محاسبه طوري  به

؛ يعني، )p =۰۰۰/۰(دار وجود دارد  معني يابطهدرآمد فروشندگان ساكن شهر و روستا را
هـا در   هر چه سرماية اولية فروشندگان بيشتر باشد، ميزان درآمد و تداوم فعاليـت غرفـه  

  ).۹جدول ( شود ميتر  فروشندگان روستايي مطلوب) ويژهبه(ها  بازارچه
  

هاي هفتگي  ارتباط بين سرماية اوليه و ميزان درآمد فروشندگان در بازارچه -۹جدول 
 ۱۳۸۵استان تهران، تا 

 هاي هفتگي ميزان درآمد فروشندگان شهري و روستايي در بازارچه 

سرماية اولية فروشندگان 
 براي جور كردن اجناس

Pearson ۸۱۹/۰  
Sig. ۰۰۰/۰ 

N ۱۵۲ 

  پژوهش يهايافته: مأخذ

و درآمـد   بيشتر باشـد، ميـزان فـروش، ميـزان حضـور       بنابراين، هر چه سرماية اوليه
رو، از آنچا كه فروشـندگان روسـتايي سـرماية    از اين. فروشندگان نيز بيشتر خواهد شد

هاي خوداشتغالي و حمايت و هدايت آنها  اند، پرداخت وام اولية كمتري در اختيار داشته
گذاري و  ها دارد و با سياست نقش زيادي در اشتغال روستاييان در بازارچه در اين زمينه 

عرضـة مسـتقيم محصـوالت كشـاورزي و غيركشـاورزي در       توان مييزي دقيق، ر برنامه
  . هاي روستايي را افزايش داد بازارچه

درصـد خريـداران    ۹۷هاي پرسشنامة خريداران، حدود  افزون بر اين، بر اساس داده
کننـد، و  يهاي هفتگـي از آنجـا خريـد مـ    تر بودن اجناس در بازارچه دليل جور ارزانبه

در كـاهش هزينـة رفـت و آمـد و       هاي هفتگي در روستاي محل زندگي رچهوجود بازا
   ).۱۰جدول (زمان خريد آنها بسيار مؤثر بوده است 
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هاي هفتگي  ها بر حسب شمار مراجعان به بازارچه داليل خريد از بازارچه -۱۰جدول
  ۱۳۸۵روستايي استان تهران، تا 

محل 
 بازار 

 اجناس بودن ترارزان

ها و نداشتن  بازارچه در  
وآمدرفتهزينة  

    اجناس جور بودن 
 ها در بازارچه

  ها خريد از بازارچه
 بر حسب عادت

 جمع
 
 درصدمراجعانتعداددرصدمراجعانتعداددرصدتعداد مراجعان 

 ۲۰ ۰ ۰ ۰/۳۰ ۶ ۰/۷۰ ۱۴  همدانك
 ۲۰ ۰ ۰ ۰/۶۵ ۱۳ ۰/۳۵ ۷  آباد سعيد
 ۲۰ ۰ ۰ ۰/۸۰ ۱۲ ۰/۴۰ ۸  كلين

 ۲۰ ۰/۲۰ ۴ ۰ ۰ ۰/۸۰ ۱۶  فردوس
 ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۰  خيرآباد
 ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۰  گلدسته
 ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۰  شترخوار
 ۱۴۰ ۹/۲ ۴ ۱/۲۲ ۳۱ ۰/۷۵ ۱۰۵ جمع

  پژوهش يهايافته: مأخذ

هـا و تعـداد مراجعـان بـه      دو، بين داليل خريد از بازارچهبر اساس نتايج آزمون كي
؛ يعنـي، وجـود   )p =۰۰۰/۰(دار وجـود دارد   مـاري معنـي  هاي مختلف تفاوت آ بازارچه
هاي رفت و آمد خريداران روسـتايي   هاي هفتگي در كاهش زمان خريد و هزينهبازارچه

  هاي شهر بسيار مؤثر بوده است براي مراجعه به مغازه
  هـا،  همچنين، بر اساس نتايج بررسي توزيـع فراوانـي داليـل عـدم خريـد از مغـازه      

  هـاي روسـتا و گرانـي اجنـاس     ران جـور نبـودن اجنـاس در مغـازه    درصد خريدا ۴/۹۶
انـد  هـا مطـرح كـرده    را از داليل عـدم خريـد از مغـازه    يو روستاي يهاي شهر در مغازه

  ). ۱۱جدول (
ها و تعداد مراجعـان بـه    دو، بين داليل عدم خريد از مغازه بر اساس نتايج آزمون كي

در واقـع، جـور   ). >۰۰۰۱/۰p(وجـود دارد  دار  هاي مختلف تفاوت آماري معني بازارچه
هـاي شـهري و روسـتايي     هاي روستا و گراني اجناس در مغـازه  نبودن اجناس در مغازه
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  . هـاي هفتگـي را موجـب شـده اسـت     حضور بيشـتر خريـداران روسـتايي در بازارچـه    
پردازنـد و   رو، روستاييان براي خريد كاالي اساسي خود هزينة رفت و آمـد نمـي   از اين
  .آنها نيز کمتر است يزمان خريد كاالمدت

  
هاي  ها بر حسب مراجعان به بازارچه توزيع فراوني داليل عدم خريد از مغازه -۱۱جدول 

  ۱۳۸۵هفتگي روستايي استان تهران، تا 

محل 
 بازار 

جناس درگراني ا
 يشهر  هاي مغازه

 يو روستاي

جور نبودن
در   اجناس 

 هامغازه

و  جور نبودن 
در   سگراني اجنا

 روستايهامغازه

بدون دليل 
  خاص 

جمع 
تعداد
تعداد درصد مراجعان

تعداددرصد مراجعان
تعداد  درصد مراجعان

درصد مراجعان
 ۲۰ ۰/۲۵ ۵ ۰/۲۰ ۴ ۰/۰ ۰ ۰/۵۵ ۱۱ همدانك

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۴۵ ۹ ۰/۰ ۰ ۰/۵۵ ۱۱ آباد سعيد

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۸۰ ۱۶ ۰/۱۵ ۳ ۰/۵ ۱  كلين

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۳۰ ۶ ۰/۰ ۰ ۰/۷۰ ۱۴  فردوس

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۲۰ ۴ ۰/۰ ۰ ۰/۸۰ ۱۶  خيرآباد

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۴۵ ۹ ۰/۰ ۰ ۰/۵۵ ۱۱  گلدسته

 ۲۰ ۰/۰ ۰ ۰/۵۰ ۱۰ ۰/۰ ۰ ۰/۵۰ ۱۰ شترخوار

 ۱۴۰ ۶/۳ ۵ ۴/۴۱ ۵۸ ۱/۲ ۳ ۹/۵۲ ۷۴ جمع

  پژوهش يهايافته: مأخذ

  گيري و بحث  نتيجه
هاي هفتگي روستايي براي عرضـة   زارچهنظران توسعه بر اين باورند که باصاحب يبرخ

كـه وجـود مـازاد توليـدات      طـوري   مناسـب اسـت، بـه    يمازاد توليدات روستايي مکـان 
گيـري و توسـعة    هاي هفتگي در شكل و غيركشاورزي قابل عرضه به بازارچه  كشاورزي

اساسـي   يگيري توليدات كشـاورزي و غيركشـاورزي، نقشـ    آنها مؤثر است و در جهت
  ).Clock, 1983: 60; Douglass, 1998: 43; and Tacoli, 2004: 10-17(د کن ايفا مي
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 ۷/۱۹هاي هفتگي اسـتان تهـران، تنهـا     که در بازارچه دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته
درصد فروشندگان به تأمين كاالهاي خود از روستاي محل تشـكيل بازارچـه يـا حـوزة     

ا اجنــاس مــورد نيــاز خــود را از درصــد آنهــ ۳/۸۰پردازنــد، و  نفــوذ روســتايي آن مــي
افزون بـر ايـن، نتـايج آزمـون     . كنند ميهاي تهران و مركز شهرستان تأمين  فروشي عمده
دار ميان محل تأمين اجناس و تعـداد فروشـندگان را    دو نيز وجود رابطة آماري معني كي

ه، ميزان تر بود هاي هفتگي قديمي با اين همه، هر چه بازارچه). <۲۵۹/۰P(کند يتأييد نم
عرضة مستقيم محصوالت كشاورزي و غيركشاورزي درآنها نيز بيشتر شده است؛ يعني، 

هـا از روسـتاي محـل تشـكيل      هاي هفتگي و تـأمين اجنـاس غرفـه    بين قدمت بازارچه
بدين ترتيـب،  ). >۰۱۰/۰P(دار وجود دارد  بازارچه و حوزة نفوذ آن تفاوت آماري معني

تر باشند، ميزان  ها قديمي در استان تهران، هر چه بازارچهگرفت که   چنين نتيجه توان مي
و در درازمـدت، درصـد    يابد ميعرضة مستقيم محصوالت توليد روستا در آنها افزايش 

هـاي هفتگـي    طور مستقيم به بازارچـه بيشتري از توليدات كشاورزي و غيركشاورزي به
مناسـب بـودن مکـان    «بـر   يبنابراين، در پژوهش حاضر، نظرية مبتن. خواهد شد  عرضه
  .تأييد شده است» هاي هفتگي براي عرضة مازاد توليدات روستايي بازارچه

امــا وجــود مــازاد توليــدات كشــاورزي و غيركشــاورزي قابــل اتكــا و عرضــه بــه  
گيري و گسترش آنها در استان تهـران مـؤثر نبـوده اسـت،      هاي هفتگي در شكل بازارچه
فروشي تهـران  ها از عمده شده در بازارچه اي عرضهدرصد كااله ۳/۸۰اکنون كه همچنان

حتي بين تعداد فروشندگان ساكن روسـتا و تـأمين   . شود ميو مراكز شهري استان تأمين 
دار  اجناس از روستاي محل تشكيل بازارچه يا حوزة نفوذ آن نيز تفـاوت آمـاري معنـي   

د نيـاز خـود را   ؛ يعني، فروشندگان روستايي نيـز اجنـاس مـور   )<۱۸۵/۰P(وجود ندارد 
بنابراين، وجود مازاد توليدات زراعي، باغي و كارگـاهي در  . كنند ميبيشتر از شهر تأمين 

هاي هفتگي روستايي استان تهران نقشي نداشته است؛ هر چنـد كـه    گيري بازارچه شكل
دهـي مراكـز   هاي هفتگي با رويكرد تقويت اقتصاد روستايي و سـامان  اندازي بازارچه راه

  .توزيع كاال و اشتغال بيكاران روستايي بسيار اهميت داردمبادله، 
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نظران توسعه نيز بر اين باورند که با توجه به پايين بودن سطح درآمد برخي صاحب
رسمي اعتبارات  منابع به نسبت پول خصوصي بازار به آنها بهتر بسيار و دسترسي روستاييان
غـذبازي همـراه اسـت، برنامـة اعطـاي      و كا  دهندگان که با موانعي چون وثيقـه مالي وام

هاي توليدي و تجاري كوچك  تسهيالت حمايتي و هدايتي براي ايجاد و توسعة فعاليت
هاي هفتگي از ابزارهاي اصلي تشويق براي افزايش توليد، دادوسـتد و   ويژه بازارچهو به

  .)Singh, 1993: 390-8؛ ۲۳-۲۱: ۱۳۷۲دورو، (رود يشمار ماشتغال روستاييان به
هـاي هفتگـي    که از ميان فروشندگان بازارچـه  دهد ميهاي تحقيق حاضر نشان  يافته

هاي حمايتي و هدايتي دولـت را  داران سياستدرصد غرفه ۴/۹۵روستايي استان تهران، 
هـاي هفتگـي در روسـتاها    بهترين زمينه براي برقراري نظـم و تـداوم فعاليـت بازارچـه    

ها و سـابقة كـار فروشـندگي بيشـتر بـوده،       بازارچه كه هر چه قدمت  طوري ، بهدانند يم
. هاي هفتگي نيز بيشتر شـده اسـت   ميزان نياز به متولي و ايجاد نظم و امنيت در بازارچه

هـا و   دار ميـان قـدمت بازارچـه   يمعنـ  يادهندة رابطهدو نيز نشان نتايج آزمون آماري كي
 ).>۰۰۰۱/۰P(ه است سابقة كار فروشندگي و اعالم نياز براي حمايت دولت بود

انـدازي   راه يهـاي حمـايتي و هـدايتي در راسـتا     هـا و برنامـه   سياسـت  نبـود دليل به
ها و حتـي كـل    از غرفه يهاي هفتگي، ناپايداري و تزلزل در ادامة فعاليت شمار بازارچه
كـه نبـود متـولي خـاص و نظـارت       اي گونـه  هاي هفتگي مشاهده شده است، به بازارچه

از يک سو، و اخـتالف   هاي هفتگي در استان تهران ازارچهو گسترش بمناسب بر ايجاد 
هـاي   ديگر، تعدادي از بازارچه ياز سو ها مانند مكان بازارچه و چينش غرفه يدر موارد

کشانده  يهاي ورامين، دماوند و شهريار را به تعطيل هفتگي در مراكز روستايي شهرستان
  .شده استو ضرر و زيان فراوان فروشندگان را موجب 

هاي تحقيق، عدم اعطاي تسهيالت اعتباري و مـالي از منـابع رسـمي     بر اساس يافته
صـورت فروشـنده وارد   باعث شده است که بيكاران روستايي كمتـر بـه  ) ها مانند بانك(

دليل كمبـود  ها نيز نتوانند به هاي هفتگي شوند و از آن گذشته، فروشندگان غرفه بازارچه
مسـتقيم خريـداري و    طور  اورزي و غيركشاورزي روستايي را به، محصوالت كش سرمايه

که بـين ميـزان سـرماية     دهد ميشده نشان  داري ضريب محاسبهمقدار معني. عرضه کنند
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؛ يعني، اگرچـه  )>۰۱۳/۰P(دار وجود دارد  معني يااوليه و تأمين اجناس از روستا رابطه
از سرماية  يصنايع دستي با برخوردار داران سبزي، انواع ميوه و مانند غرفه يفروشندگان

واسـطه   طـور مسـتقيم و بـي    تاها بـه اولية نسبتًا مطلوب به تأمين اجنـاس خـود از روسـ   
ناچار با خريد چكي و دفتـري و نيـز   ، به)درصد ۵/۶۲(پردازند، اما ساير فروشندگان  مي

ران و فروشـي تهـ  ، اجناس مورد نياز خود را از مراكـز عمـده  يدرصد ۳۰تا  ۱۵با سود 
عالوه بر ايـن، فـروش و درآمـد اكثـر فروشـندگان      . كنند ميهاي استان تأمين  شهرستان

در گــروه  هــا محــدوديتالبتــه ايــن . ســرماية اوليــة انــدک نيــز محــدودتر اســت يدارا
 ياگونههاي هفتگي نمود داشته، به چشمگير در بازارچه يصورتفروشندگان روستايي به

 ياميزان فروش و درآمد در گروه فروشندگان شهري رابطه که بين ميزان سرماية اوليه و
؛ يعني، ميزان سـرماية اوليـة فروشـندگان روسـتايي     F)۰۰۰/۰(دار ديده شده است معني

فروشـان شـهري،   دليل آشنايي كمتر با عمـده خيلي كمتر از فروشندگان شهري بوده و به
ها نيز بـر اثـر درآمـد پـايين بـا      تر و تداوم فعاليت آن ها كوچك هاي آنها در بازارچه غرفه

کـه   دهـد  مـي شـده نشـان   داري ضـريب محاسـبه  مقدار معنـي . مشكل مواجه بوده است
دار بين سرماية اولية فروشـندگان بـراي جـور كـردن اجنـاس و دفعـات        معني يا رابطه

ويـژه در مـورد   ؛ ايـن مقولـه بـه   )P   =۰۰۰/۰(هاي هفتگي وجود دارد  حضور در بازارچه
كـه بـر اسـاس ميـزان ضـريب       اي  گونـه روستايي چشمگيرتر بوده است، بهفروشندگان 

هـا و درآمـد فروشـندگان     شده، بين سرماية اوليـه و ميـزان حضـور در بازارچـه    محاسبه
ها در واقع، ميزان مراجعه به بازارچه). P   =۰۰۰/۰(دار وجود دارد معني ياروستايي رابطه

فروشندگان ساكن روستاها، که از سـرماية اوليـة   و در نتيجه، ميزان فروش و درآمد نزد 
  .برخوردارند، خيلي كمتر از فروشندگان ساكن شهرها بوده است يكمتر

  پيشنهادها و راهكارها
) سوم آنحدود يك(در اكثر روستاهاي استان تهران، از آنجا كه هنوز بخشي از جمعيت 

مـؤثر در   يهـا كمكـ   چـه بسـا وجـود بازار  ، چـه كنند مياز طريق كشاورزي امرار معاش 
 دهنـد  مـي با وجود اين، كشاورزان و توليدكنندگان روستايي ترجيح . يش توليد باشداافز
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فروشي شـهري عرضـه کننـد؛ زيـرا سـابقة      هاي عمده که محصوالت خود را به بازارچه
هاي هفتگي موجود كمتر از سه سـال اسـت، متـولي خاصـي بـراي       برپايي اكثر بازارچه
ها وجـود نـدارد، و توليدكننـدگان روسـتايي      و پايداري اين بازارچه تأمين امنيت شغلي

در شـرايط  ). خـري صورت سـلف  به( كنند ميفروش بخشي از محصوالت خود را پيش
هـاي   دليل نبود ضوابط و مقررات مدون و نيـز متـولي خـاص بـراي بازارچـه     ، بهيکنون

فروشي شـهري بـيش از   ههاي عمد هفتگي روستايي، پايداري و امنيت اقتصادي بازارچه
هـاي هفتگـي روسـتايي بـراي بسـياري از       بازارچـه . هاي هفتگي موجود اسـت  بازارچه

ي هـا  تعـاوني شده نيست و يـا هنـوز بـراي توليدكننـدگان روسـتايي،      روستاييان شناخته
هـا  اقتصادي اين بازارچه  هاي توليدي روستايي، مزايا وصرفة توليدي روستايي، و كارگاه

بنـابراين، بـا انجـام تمهيـدات و     . خوبي روشن نشده استبه) سابقة كم آنها با توجه به(
هاي حمايتي تشويقي و هـدايتي مـالي و    هاي مؤثر و كارآ، مانند سياست گذاري سياست

سـمت  مسـتقيم بـه    بخش بيشتري از توليدات روستايي را براي عرضة توان ميغيرمالي، 
  . هفتگي روستايي هدايت كرد  هاي بازارچه

مثبـت بـر اقتصـاد     يتـأثير هـا   مند اين نوع بازارچه گيري ضابطه افزون بر اين، شكل
هـا، روسـتايي    روستايي دارد؛ زيرا در هر صورت، در شرايط عدم وجـود ايـن بازارچـه   

با اين همه، وجود . هاي شهري تأمين کند مجبور است بخشي از نيازهاي خود را از بازار
شـده بـراي تـأمين نيازهـاي كـااليي و      ل و زمـان تلـف  ها هزينة حمل و نق اين بازارچه

كه از لحاظ اقتصـادي، بـراي روسـتاييان بسـيار      دهد ميزندگي را كاهش  يهاينيازمند
اهميت دارد و در طول زمان نيز به افزايش عرضة مستقيم كاالهاي توليدي روسـتايي در  

سـتان، گسـترش و ايجـاد    رو، با توجه به نيـاز اهـالي روسـتاهاي ا    از اين. انجامدآنها مي
ها در راستاي عرضة توليدات  بنابراين، براي هدايت بازارچه. ها بسيار مهم است بازارچه

  : هاي زير ضروري است گذاري در زمينه روستايي، توجه به سياست
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 يهـا  از طريق وام) بيكار فصلي(حمايت مالي از افراد بيكار يا توليدكنندة روستايي  - ۱
هـاي حمـايتي،   آمـوزش و تشـويق آنهـا از طريـق سياسـت     بانكي خوداشتغالي، و 

  ؛ )مانند عدم اخذ عوارض، حداقل در دو تا سه سال اول(تشويقي و هدايتي 
فروش ، بايد اولويـت بـا روسـتاييان     يهاي روستايي برا در زمينة ورود به بازارچه - ۲

گان در حال حاضـر، پيمانكـاران ورود فروشـند   . ويژه روستاييان توليدكننده باشد به
از طريــق  تــوان مــيبنــابراين، . کننــديســختي نظــارت و هــدايت مــجديــد را بــه

ها، شوراي اسالمي روستا و پيمانكـار طـرف قـرارداد، ايـن      ها، شهرداري بخشداري
 راحتي حل کرد؛ و  مسئله را به

از آنجا كه پايداري شغل فروشندگي مستلزم وجود بازارچه در محدودة شهرسـتان   - ۳
ل هفته است، الزم است که حداقل هفت روستا در داخل يـك  يا بخش در تمام طو

هاي هفتگي داشته باشند تـا فروشـندگان روسـتايي     شهرستان يا يك بخش بازارچه
هـاي روسـتايي    بتوانند با هزينة حمل و نقل كمتر، محصوالت خـود را در بازارچـه  

  .عرضه کنند
فروشـان  و عمـده کوتاه سخن آنکه در وضع موجـود، اكثـر فروشـندگان بـه دالالن     

بدهكارند و سرماية اولية كافي براي تأمين و جور كردن اجناس در اختيـار ندارنـد و از   
فروشان و بنكـداران شـهر تهـران و مراكـز     چون رباخواران، عمده يرو، در دام کساناين

صورت دفتري و چكـي،  و ناچارند به شوند ميها گرفتار شهرستان محل تشكيل بازارچه
اجناس مورد نياز خود را تأمين کنند؛ و از آنجا كه ميزان بهرة پرداختـي   از محلي خاص

بنابراين، براي حمايـت  . يابد مينسبتًا باالست، ميزان سود و درآمد ماهانة آنها نيز كاهش 
  : شود ميهاي هفتگي، موارد زير پيشنهاد  از فروشندگان روستايي و پايداري بازارچه

  ها؛  بانك و رسمي مالي منابع از مطلوب ياگونهبه سرمايه تأمين زمينة در گذاري سياست - ۱
 آموزش افراد بيكار در زمينة شغل فروشندگي؛  - ۲
 ها؛  هاي اول احداث غرفه اخذ عوارض از فروشندگان روستايي، حداقل در سال عدم - ۳
 ايجاد تسهيالت حقوقي و بازرگاني مانند مجوز فروش؛ و - ۴
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هـا، ماننـد شـوراي اسـالمي      بازارچـه  تعيين متولي خاص براي نظارت بـر فعاليـت   - ۵
 .ها ها و بخشداري روستاها، دهداري

ي  هـا  هاي يادشده، عالوه بر ايجاد نظم و امنيت در بازارچه توجه به نكات و سياست
مناسب براي جذب جمعيت بيكار و جويـاي كـار در روسـتاها     يهفتگي، زمينه و بستر

 . استان تهران پديدار خواهد شد مثبت در اقتصاد روستاهاي يآيد و تحولفراهم مي
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