
 
 
 
 
 

 ∗بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران

 از ديدگاه خريداران و فروشندگان

 ∗∗∗∗و شعبانعلی نوروزی ∗∗∗، محمدعلی شريفی∗∗غالمرضا احمدی
 

 چكيده

موضوع پژوهش حاضر، بررسي نقش بازارهاي محلي روستايي از ديدگاه خريداران و 
روش تحقيق مورد . تصادي روستاييان استفروشندگان و تأثير آن در وضعيت معيشتي و اق

خريداران و ( است و  جامعة آماري شامل کلية مراجعان )۱(استفاده توصيفي پيمايشي
نتايج تحقيق نشان داد که  . روستای استان مازندران است۳۰به بازارهای محلي ) فروشندگان

ود و ميانگين تقريبي شجنس در بازارهاي محلي روستايي عرضه مي بيش از پانزده نوع كاال و
 هزار تومان ۲۳۰درآمد ماهيانة فروشندگان از محل فروش كاال وجنس در اين بازارها حدود 

، تابستان  )مهر و آبان(هاي مناسب فروش كاال و اجناس به ترتيب پاييز فصول وماه. است
صوالت مح  درصد از روستاييان،۲۱تنها . است) خرداد(بهار  و) اسفند(زمستان  ،)شهريور(

 درصد ۹۰.فروشند آنها را ميهاي بازار محلي فروخته يا خود شخصًاتوليدي خود را به كاسب
مراجعان، علل خريد كاال از بازارهای محلي را، ارزاني كاال، جور بودن اجناس، نداشتن هزينة 

ر  مناسب آن دتنوع كاال و اجناس و قيمت تقريبًا حمل و نقل، نزديكي به محل زندگي و كار،
 .اندهای روستايي ذکر کردهبازارهای محلي نسبت به بازارهای شهری و مغازه

عرضـه و    /کاالهـا و اجنـاس    )/ اسـتان (مازندران  / بازارهای محلي روستايي  :  هاکليد واژه 
 .تقاضا

                                                 
 درمرکـز تحقيقـات   ۱۳۸۳ -۱۳۸۴ة حاضر برگرفته از طرحي به همين عنـوان اسـت کـه در سـال      لمقا ∗

 .انجام شده است آقای غالمرضا احمدیکشاورزی و منابع طبيعي استان مازندران توسط
 کارشناس ارشد مديريت ∗∗
 كارشناس ارشد مديريت صنعتي ∗∗∗
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي ∗∗∗∗
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 مقدمه

رغم توسعة تجـارت در شـهرها و روسـتاها، هنـوز بـراي مبادلـة كاالهـاي                  امروزه علي 

شـود زيـرا هـم امكـان عرضـة          ي، بازارهاي هفتگي تشكيل مـي     كشاورزي و مواد مصرف   

مستقيم محصوالت توليدي در اين نوع بازارها براي توليدكنندگان فراهم است و هـم از               

های فروش و بازاريابي كشاورزان به دليل فـروش مـستقيم محصوالتـشان کاسـته               هزينه

ه صورت تازه و سالم     كنندگان نيز كاالهاي مصرفي خود را ب      ضمن اينکه مصرف  .شودمي

هـاي  روستاييان در يكـي از ايـام هفتـه در ايـن بازارچـه             . کنندبا قيمت مناسب تهيه مي    

شـود،  طور موقت يا دائم در برخي نقـاط روسـتايي اسـتان تـشكيل مـي               روستايي که به  

رسـد ايـن    بـه نظـر مـي     .رسانندگردهم آمده و محصوالت توليدي خود را به فروش مي         

، تـأثير  قابـل تـوجهي بـر اوضـاع      )کوچک و بزرگ بودن ( ر از ابعاد  نظها صرف بازارچه

از طرف ديگر گـستردگي و      . اقتصادی خانواده به ويژه خانوارهای روستايي داشته باشند       

ای به ويـژه    هاي سنتي روستايي و رواج آن به عنوان فرهنگي ملي و منطقه           تنوع بازارچه 

در حال حاضـر     . خاصي برخوردار باشد   تواند از اهميت  در بين خانوارهاي روستايي مي    

در سطح روستاهاي اسـتان فعـال اسـت كـه در جهـت              ) هفتگي( بازار محلي    ۳۰حدود  

سـازمان جهـاد کـشاورزی اسـتان        ( کننـد معرفي توليدات و كاالهاي روستايي عمل مـي       

های اين بازارهـا و     مسئلة اساسي، نخست شناسايي و شناخت ويژگي       ).۱۳۸۴ مازندران،

ها در مناطق روسـتايي و سـپس آشـنايي بـا            گونه مكان و اثربخشي بيشتر اين   ساماندهي  

نقش اين بازارها در ميزان خريد و فروش کاالهای مورد نياز روستاييان اسـتان و بهبـود                 

 .وضعيت معيشتي و اقتصادی آنان است
 

 مباني نظری

ا محلي براي خريد     بازارها ر  تعاريف متعدد و گوناگوني از بازار ارائه شده است كه غالباً          
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و در پارسـي     )۲(واژة بازار در پهلوي معادل واكار     . کنندو فروش يا داد و ستد معرفي مي       

 بـه معنـي     كـاري  به معني محل اجتمـاع و مـصدر          آبامركب از    )۳(باستان معادل آباكاري  

بازار عالوه بر داد وستد، به معني تـشويق، اضـطراب، تـاجر و سـوداگر،                . خريدن است 

رود پيمان نيـز بـه کـار مـي         قرار و  ، سود و معامله، تجارت، خريد و فروش،       قيمت، كاال 

شـود كـه    هـايي اطـالق مـي     بازار از نظر اقتصادي به حوزه      ).۱۳۷۲:۱۸۰ كشميري،افسر(

 زنگـي آبـادي،   (ارتباط مـستقيم يـا غيرمـستقيم ميـان عرضـه و تقاضـا برقـرار نماينـد                   

۱۳۷:۱۳۷۱.( 

ترتيب در زير   هاي موقت بي  مكان... «ن آمده است  در تعريف بازارهاي روستايي چني    

اي يكبار در بعضي قري برپـا كننـد و بيـشتر در             هايي از پارچه كه هفته    چادرها و سقف  

 ).۱۵ :۱۳۷۵ديوساالر،  (»نواحي شمال ايران معمول است

. هـاي جوامـع روسـتايي كـشورهاي رو بـه رشـد اسـت              بازارهاي هفتگي از ويژگي   

واحي روستايي پرجمعيت ايران، مانند ساحل جنوبي درياي خـزر          بازارهاي هفتگي در ن   

که در فالت خشك مركـزي ايـران و          در حالي  .شودهايي از آذربايجان ديده مي    و بخش 

هاي از هم دور افتاده كه جمعيت آنها اندك است چنين بازارهايي يا نادر است               در واحه 

زارهـاي سـنتي در شــهرها و   با). ۶۰ : ۱۳۷۲افـسر كــشميري،  (يـا اصـًال وجــود نـدارد    

اسـماعيل  « تـأليف    »تاريخ مازندران «در كتاب   . روستاهاي شمال ايران سابقة ديرينه دارد     

: گردد چنين آمده است    راجع به بازار فريم كه هر پانزده روز يكبار برگزار مي           »مهجوري

 دهنـد وران و بازرگانان كه جمعيت شهر را تشكيل مـي         مردم شهر مسلمان هستند پيشه    «

اسـپهدان  . هم از جاهاي ديگر بدان جا رفتند و بوميان زرتشتي هم كشاورز و سـپاهيانند         

شود بر نيم فرسخي شهر در لشگرگاه جاي دارند در آن جا هر پانزده روز يكبار بازار مي   

گيرنـد  روند و دوست مي   هاي آن سامان با لباس زيبا به آن جا مي         و مردان و زنان آبادي    

 ).۱۶-۱۹ : ۱۳۷۵ به نقل از ديوساالر،(» ...كنندخوانند و بازي ميز ميزنند و آواساز مي

اي از جهانگردان خارجي كه به ايران آمده بودند به موضوع بازارهاي محلـي در         عده

هـاي  اي و سيـستم مكـان     بازارهـاي دوره  «در كتاب   » )۴(شفيلد«. شمال ايران اشاره دارند   
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 اين بازارها در ايران به نفوذ تدريجي اسالم و          وجود«: گويد مي »مركزي در ناحية گيالن   

 از بازارهـاي متعـدد در       »سـفرنامة شـمال   «در  » )۵(مكنـزي «). همان(» گردداعراب بر مي  

). همـان ( بـرد بازار و اميـركال نـام مـي       گيالن و مازندران از جمله فريدونكنار، بابل، مير       

ي از بازارهاي مهـم منطقـه بـر         نيز در سفرنامة خود بازار فريدونكنار را يك       » )۶(ملكونف«

 از  »سـفرنامه و جغرافيـاي گـيالن و مازنـدران         «در كتـاب    » )۷(بوهلر«). همان( شماردمي

در منبعـي دربـارة      ).همان(برد  اسم مي » پيره بازار «بازارهاي محلي پر رونق گيالن مانند       

هـاي  مـردم اطـراف شـهر بابـل در حـالي كـه كفـش              «: بازارهاي محلي بابل آمده است    

رونـد،  شنبه بازار مي  الستيكي به پا دارند و محصوالت گوناگون روي سر، به طرف پنج           پ

اين بـازار بـسيار شـلوغ و تماشـايي اسـت و             . كنندمتاع خود را براي فروش عرضه مي      

 ).همان(قهرمان آن آقازن نام دارد كه فروشندة بهترين ماست و كره است 

نند بازار لشت نـشاء در گـيالن ميـدان          شناسي گاه ما  ريخت  بازارهاي هفتگي از نظر   

گـاه  . كننـد هاي روباز ،آن را به چند شعبه تقسيم مـي         وسيعي است كه راهروها يا تيمچه     

سر و كوچصفهان در كنار جادة اصلي چون بازار شهرهاي خطي مانند خمام، لولمان، پره     

ابـل و  گـاه چـون بازارهـاي بنـدرانزلي و قـائم شـهر و ب       شـوند و  و ارتباطي تشكيل مي   

كننـد و در    بازارهاي هفتگي روستايي از تمام امكانات بازارهاي ثابت شهري استفاده مي          

شوند كـه مـردم      ها تشكيل مي  ها يا امامزاده  شوند و گاه در اطراف زيارتگاه     آنها ادغام مي  

برآبـادي،  (كنند  هم براي رفع نيازهاي اقتصادي و هم به منظور زيارت در آن شركت مي             

۱۳۷۴ :۱۰۹-۱۰۸.( 
هـاي زراعـي، بـاغي و       بازارهاي هفتگي روستايي در ابتدا، محل داد و ستد فـراورده          

ار آن انجـام    ـري نيـز در كنـ     ـوليدات شه ـدامي و صنايع دستي روستايي بود كه مبادلة ت        
با اجراي اصالحات ارضي و تقسيم زمين و آزادي عمل زارعان در توليد انـواع               . شدمي

هـا و   بهتـر شـدن راه    . ي هفتگي نيز رونق بيشتری گرفـت      محصوالت كشاورزي، بازارها  
هاي جديد نيز باعث شد تا شهرنشينان بيـشتری وارد روسـتاها شـده و از                احداث جاده 

بازارهاي روستايي خريد كنند و در نتيجه بازارهاي هفتگي از محل دادوستد انحـصاری              
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ر ايـن ميـان سـهم       روستاييان خارج شده و شهرنشينان نيز در آن دخالـت يافتنـد کـه د              
بازارهاي هفتگي در روستاهاي شمال ايران معموًال در يكي         . خران بسيار مهم است   سلف

البته به غير از اين بازارها، بازارهاي سـاالنة روسـتايي           . شوداز روزهاي هفته تشكيل مي    
هـاي  بازارهـا در شـعاع فعاليـت      ). ۵: ۱۳۸۱خـسروی، ( شوندنيز در روستاها تشكيل مي    

ايـن   .کننـد بخشي از نيازهاي روستاييان را مـنعكس مـي         و اجتماعي روستاها،  اقتصادي  
هـاي مـشابه دادوسـتد      نبـود كـانون   . بازارها همواره با روستاهاي اطرافشان ارتباط دارند      

هـاي ارتبـاطي مناسـب      شهری در روستاها و دوري نقاط روستايي از شهرها و نبـود راه            
تاري مردم شهر و روستا، روستاييان را ناگزير        هاي رف ميان شهر و روستا و تفاوت ارزش      

از ايجاد و حفظ بازارهاي هفتگي روستايي و فرهنگ تجاري خاص خـود کـرده اسـت                 
  ).۱۱۱-۱۲۰: ۱۳۷۴برآبادی،(

شـوند و   بازارهايي که در شهر تـشكيل مـي       : اندبازارهاي هفتگي روستايي بر دو نوع     
.  هفتگي شمال ايران از نوع دوم هستند       غالب بازارهاي . بازارهايي که در روستا مستقرند    

-اي يك يا دو روز در روستاها يا حاشية روستاها در محل برخـورد راه              اين بازارها هفته  
هـر چنـد     عمـدة محـصوالت آنهـا كـشاورزي اسـت،         . شـوند هاي اصلي تـشكيل مـي     

 در روز بازار، چادرهاي   . شوداي نيز در اين گونه بازارها مشاهده مي       محصوالت كارخانه 
بـازار همـة چادرهـا       بعـد از خاتمـة    . شودمحصوالت گسترده مي   فروشندگان افراشته و  

اين گونه بازارها از نظم و انـضباط چنـداني   . مانندها ميشوند و تنها داربستبرچيده مي 
هـر چنـد    .  بعدارظهر است  ۴ صبح تا    ۷برخوردار نيستند و ساعت کارآنها نيز كوتاه و از        

توجه (شود  ، بازار جمع مي   ۴ كسب تعطيل است و تا ساعت         بعد ازظهر  ۲، ساعت   عمًال
 ).۶۱ :۱۳۷۸فر،   و خوش۳۸۱: ۱۳۸۰زاده، و نوری

كنند محصوالت خود را اغلب زارعان سعي مي. كندقه فرق ميطمدت بازار در هر من   
امروزه در روستاهاي ايران، اگرچـه بعـضي از بازارهـا رنـگ             . تا ظهر به فروش برسانند    

ـ  ـر و قـ   ـكه در اعيـاد فطـ     » بندپي بابل «مانند بازار ساليانة     اند،  مذهبي گرفته  رقرار ـربان ب
شود، ولي به طور كلي رونق بازارهاي روستايي، بيشتر دراوايل فصل پـاييز و اواخـر                مي

زمستان است که علت اين امر نيز كاهش حجم كار زراعـي و برداشـت محـصوالت در                  
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 ).۵: ۱۳۸۱خسروی،( ز كار زراعي استاوايل پاييز و نيز نزديكي بهار و آغا

نوع كاالي قابل عرضه توسط فروشندگان شهري و روستايي هميشه با فـصول سـال     
رسـد، بـه جـز در مـورد         در هر فصل كاالهاي به خصوصي به فروش مـي         . كندتغيير مي 

فروشندگان شهري، كاالهايي را براي . کنندتوليدات دامي که فقط از نظر كميت تغيير مي
آورند كه در درجة اول جزء مصارف اوليه و اساسـي افـراد             ش به بازار روستايي مي    فرو

هـاي  هاي آشـپزخانه، چـراغ     چراغ اند مانند البسه، كفش، جوراب، انواع ظروف،      خانواده
 فروشـندگان روسـتايي نيـز در فـصول مختلـف سـال توليـداتي ماننـد انـواع             .روشنايي

ي، گوجة درختـي، بادمجـان، كـاهو، خيـار،          سبزيجات، مركبات، سيب ، به، گوجه فرنگ      
خربزه، هندوانه، انگور، انجير، ازگيل، سير، پياز، سيب زميني و انواع طيور مثل بوقلمون، 

هاي دامي ماننـد كـشك، شـير،        غاز، مرغ، خروس، اردك، جوجه و تخم آنها و فرآورده         
يي ماننـد قاشـق     ماست، پنير، كره، پوست و در بعضي از بازارها نيز صنايع دستي روستا            

 پورموسي عربـاني، ( رسانند را به فروش مي ...چوبي، جوراب، دستكش، جارو، حصير و     
۱۳۵۲.( 

-فروشندگان بازارهاي هفتگي و روستايي به دو دستة زارع و غيـرزارع تقـسيم مـي               
 :شوند

ـ الف كه شغل اصلي آنها كشاورزي است و محصوالت توليدي خود مانند :  زارعان 
… گوجة درختي، كاهو، هندوانه، سير ، پياز و        مركبات، گوجه فرنگي،  انواع سبزيجات،   

-را در فصول مختلف سال در بازارهاي روستايِي محل سكونت خـود بـه  فـروش مـي         
 .رسانند

محصوالت توليدی خود را در بازارهـای روسـتايي          دستة ديگري ازاين فروشندگان،   
 .کنندبه صورت خرده فروشي عرضه مي

يز فروشندة فصلي هـستند کـه توليـدات روسـتايي خـود شـامل               بخشي از زارعان ن   
محصوالت كشاورزي و دامي، طيور و صنايع دستي را كه در فصول مختلـف بـه عمـل                  

تعداد زيـادي از ايـن  فروشـندگان، زنـان           . کنندآيند، براي فروش به بازار عرضه مي      مي
 ...و  ميـوه، كنجـد،    اند كه بيشتر فروشندة لبينات، انواع سـبزي، مـرغ، خـروس،           روستايي
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 .هستند
ـ ب فروشندگاني هستند كه از شهرهاي اطـراف اجنـاِس غيركـشاورزي    :  غيرزارعان 

را در طول سال در هـر هفتـه بـه           ... لباس و  مثل پارچه، كيف، كفش، ظروف آشپزخانه،     

 :شونداين فروشندگان خود به دو دسته تقسيم مي. کنندبازار عرضه مي

اينان اغلـب   .كنندته در بازارهاي هفتگي شركت مي     فروشندگان ثابت كه همه هف     -۱

ــه    داران و دورهدكــه گردهــاي روســتايي هــستند کــه در تمــام فــصول ســال ب

 .فروشندگي اشتغال دارند و در واقع كار عمدة آنها فروشندگي است

ساير روزهاي هفته،    فروشندگان سيار که عالوه بر شركت در يك بازار هفتگي،          -۲

اين گروه از فروشندگان كاالهاي فروشي      . ز فعاليت دارند  در بازارهاي اطراف ني   

را از شهر يا از روستاييان خريـداري نمـوده و در روسـتاهاي دور و نزديـک و                   

 ).۱۱۴-۱۱۳: ۱۳۷۴برآبادي، . (فروشندبازارهاي روستايي مي
 

 اهداف تحقيق 

اِن بـه   هدف كلي از انجام اين تحقيق بررسي وضعيت بازارهاي محلي از ديدگاه مراجعـ             

 .در سطح روستاهاي استان مازندران است) فروشندگان و خريداران كاال(بازار 
 

 قيق سؤاالت تح

 شوند؟چه نوع كاال و اجناسي در  بازارهاي محلي روستايي عرضه مي

 بازارهاي محلي تا چه اندازه در افزايش توليد محصوالت روستاييان نقش دارند؟

 ها مؤثرند؟ف واسطهآيا بازارهاي محلي در كاهش يا حذ

 آيا بازارهاي محلي تأثيری بر درآمد روستاييان دارند؟

 اجناس چيست؟ انگيزة مراجعان اين بازارها ازخريد كاال و

 ها نقش دارند؟آيا بازارهاي محلي در كاهش قيمت
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 مراجعان چقدر با بازارهاي محلي ارتباط دارند؟

 ت؟ميزان رضايت مراجعان از بازارهاي محلي چقدر اس

هـاي  آيا تفاوتي در قيمت كاالهاي عرضه شده در بازار محلي با بازار شهري يـا مغـازه                

 روستا وجود دارد؟

 آيا تهية مايحتاج زندگي از بازارهاي محلي هزينة كمتري دارد؟
 

 ها مواد و روش

در اين بررسي، از روش تحقيق توصيفي پيمايشي بهره گرفته شـد كـه              :  روش تحقيق  ـ

 .موجود بازارهاي محلي روستايي مطالعه شدندطي آن، شرايط 

) خريداران و فروشـندگان (كنندگان جامعة آماري تحقيق شامل مراجعه   :  جامعة آماري  ـ

به بازار محلي روستايي در استان مازندران است که در ايـن ميـان دو گـروه از افـراد      

 روستا يا شهر گروه اول افرادي هستند كه اجناس و كاالهاي خود را از . مطالعه شدند 

انـد  رسانند و گروه دوم افرادي    به محل بازار آورده و به صورت هفتگي به فروش مي          

 .کنندكه به منظور خريد به محل بازار مراجعه مي

 بـازار در سـطح روسـتاهاي        ۳۰حجم جامعة آماري مورد بررسي شامل       :  حجم نمونه  ـ

 ، ابتـدا بازارهـا از طريـق        به منظور تعيين حجم نمونة تحقيـق      . استان مازندران است    

بـزرگ،  (وسعت، اندازه و تعداد مراجعـان بـه سـه طبقـه              نظر اي، از گيري طبقه نمونه

بـين بازارهـا بـه     تقسيم و برمبناي آن فروشندگان و خريـداران از     ) متوسط و كوچك  

تعــداد حجــم نمونــة جامعــة آمــاري . گيــري تــصادفي انتخــاب شــدندشــيوة نمونــه

 . نفر است۲۶۰جم نمونة خريداران  نفر و ح۱۴۱فروشندگان 

  با توجه به پيمايشي بودن مطالعـه ، در ايـن تحقيـق بـرای               : ابزار گردآوري اطالعات   ـ

امـا بـراي    . آوري اطالعات از مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است          جمع

آوري اطالعات تجربي، عمده ترين ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبة حـضوري            جمع
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 .استبوده 

بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات، عمـدتًا از            : هاي تجزيه و تحليل اطالعات     روش ـ

مـّد يـا نمـا و        هاي خاص آن نظير ميـانگين،     ها و تكنيك  هاي توصيفي در روش   آماره

 .ميانه استفاده شده است
 

 در سطح روستاهاي استان مازندران)هفتگي(توزيع مكاني بازارهاي محليـ ۱ جدول

 رديف
ي محلي بازارها

 روستايي) هفتگي(
 درصد تعداد مكان برپايي

۱ 
 ـ) بابل(ـ گتاب )جويبار(كردكال  شنبه بازار

 ۳/۱۳ ۴ )ساري(ـ آبندانكش)بابلسر(اجاكسر

۲ 
 )رامسر(ليماك) جويبار(كوهيخل) بابل(باالاحمدچاله پي يكشنبه بازار

 ۷/۱۶ ۵ )بهشهر(حسين آباد)بابل( زوارده

۳ 
 ـ)بابل(ـ هليدشت)جويبار(مشك آباد دوشنبه بازار

 ۷/۱۶ ۵ )بهشهر(زاغمرز)ساري(شهرياركنده)بابلسر( باقرتنگه

۴ 

 )بابل(خشرودپي ) جويبار(پهناب  سه شنبه بازار
 )بابل(بيشه سرپايين ) بابلسر(ميربازار
 )بهشهر( اميرآباد ) ساري(سورك 

۶ ۲۰ 

۵ 
 )بابل(كاظم بيگي ) بابل(پايين مرزبال چهارشنبه بازار

 ۳/۱۳ ۴ )بابل(سلطان محمدطاهر ) جويبار (الريم

۶ 
پـايين  ) بهـشهر (زينونـد )بندپي بابل (گلوگاه)بابلسر(بهنمير   پنج شنبه بازار

 ۷/۱۶ ۵ )ساري(دارابكال) بابل(احمد چاله پي 

 ۳/۳ ۱ )بابل(شهيد آباد  جمعه بازار ۷

 ۱۰۰ ۳۰ جمع

 ۱۳۸۴, سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران: منبع 
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  و بحثنتايج

 نوع کاال و اجناس و نحوة عرضة آنها در بازارهای روستايی

شناسي كاالها و اجناس عرضه شده در بازارهاي محلي روستايي استان           بندي و گونه  نوع

دهد كه بيش از پانزده نوع كاال و جنس در بازارهاي روستايي اسـتان              مازندران نشان مي  

يكي . انداز نظر ميزان فروش بررسي شده هاترين آنشود كه در اين تحقيق مهمعرضه مي 

از اجناسي كه بيشترين واحدهاي فروش را در بازارهاي محلي به خـود اختـصاص داده       

از ديگر كاالهاي اساسي و مورد پـسند روسـتاييان بـه             .جات است بار و صيفي  ميوه وتره 

د، پارچـه و  ويژه زنان روستايي كه در تعداد زيادي از بازارهاي محلي رونـق خـوبي دار     

در مراسـم عروسـي،     . شـوند انواع پوشاك است كه تقريبًا در تمامي بازارهـا يافـت مـي            

زمان شروع مدارس و به ويژه پـس از برداشـت محـصول و فـروش آن،                  نزديكي اعياد، 

از ديگـر اجناسـي كـه در         .گيـرد فروشي رونق بيشتري به خود مي     بازار پوشاك و پارچه   

توان از انواع كيف و كفش ـ لوازم خانگي ـ   خورد مي ميبازارهاي محلي، زياد به چشم

لوازم پالستيكي ـ صنايع دستي ـ پرده ـ لوازم خانگي ـ مواد پروتئيني ـ مواد بهداشتي ـ       

 .ادويه و خشكبار نام برد

معموًال زمان آغاز بازارهاي محلي برخالف بازارهاي ثابت از صبح زود تا ظهر يا در               

ها معموًال در تمـام فـصول ثابـت       اين زمان .  بعداز ظهر است     مواردي تا يكي دو ساعت    

فروشندگان اين گونه بازارها به ويژه آن دسته از فروشندگاني كـه جايگـاه ثـابتي                . است

كنند زودتر به محـل بـازار آمـده و مكـان            هاي محلي سعي مي   فروشندارند مانند سبزي  

دگان ممكن است طـي يـك روز       برخي از فروشن  . مناسبي را براي فروش انتخاب نمايند     

در دو بازار حضور يابند، بدين معني که صبح تا ظهر را در يك بازار و بعـدازظهر را در                    

طبـق بررسـي بـه عمـل آمـده از كـل جامعـة آمـاري         . بازار ديگري بساط پهـن نماينـد      

نيـز بـه    )  درصـد  ۱۳( نفـر    ۱۸بـه صـورت دائمـي و        )  درصد ۸۷( نفر   ۱۲۳فروشندگان،  
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يعني تنها در فصول بهار وتابـستان، برخـي         . کنندازار حضور پيدا مي   صورت فصلي در ب   

سـيب زمينـي، هندوانـه، خيـار، پيـاز،           از محصوالت توليدي خود مانند گوجه فرنگـي،       

آورند و در فصول ديگر     را برای فروش به محل بازار مي      … بادمجان، انواع سبزيجات و   

… شندگي در جاي ثابت، كـارگري و      هايي مثل زراعت، دامداري، فرو    معموًال به فعاليت  

حـدود  . برخي از آنان نيز محصل بوده و فقط در فصل تابستان فعاليت دارند            . اندمشغول

در طول هفته در بازارهاي ديگر اعـم از           درصد از فروشندگان به غير از بازار محلي،        ۹۱

رصـد، پـنج     د ۳۲كنند كه در اين ميان جمعه بـازار بـا           روستايي و شهري بساط پهن مي     

 درصـد   ۱۲شـنبه بـازار بـا        درصـد وسـه    ۱۳ درصد، چهارشنبه بازار بـا       ۲۳شنبه بازار با    

بزرگـي بازارهـاي روسـتايي بـه تعـداد          . انـد بيشترين مركز جذب بازارهاي محلي بـوده      

اصوًال بازار محلـي روسـتايي جـايي        . خدمات آنان بستگي دارد    واحدهاي فروش كاال و   

از فروشـندگان اعـم از فروشـندگاِن محـصوالت توليـدي            است كه در آن تعداد زيادی       

كنند کـه   روستا و فروشندگان شهري دور هم جمع شده و محصوالت خود راعرضه مي            

 .متناسب با جمعيت و رونق اقتصادي مناطق مختلف و تعداد فروشندگان، متغير است

 

 نقش بازارهاي محلي در عرضة محصوالت توليدي روستاييان 

هاي روستايي، عرضة محصوالت توليـدي روسـتا        صلي تشكيل بازارچه  يكي از اهداف ا   

توسط روستاييان در اين گونه بازارهاست كه در حال حاضر كمتر به اين مـسئله توجـه                 

شود که محصوالت عرضه شـده      تقريبًا در تمامي بازارها به وضوح مشاهده مي       . گرددمي

بيشتر فروشـندگان بـازار محلـي       . رسداز مركز شهر وارد روستا گرديده و به فروش مي         

کردند كه اگر كشاورزان بتوانند محصوالت توليدي خود را مـستقيمًا در بـازار              اظهار مي 

البته در اين مـورد بايـد اقـداماتي          .کرد محلي عرضه نمايند در آن بازار شركت خواهند       

داري صورت پذيرد تا فروشندگان بتوانند مستقيمًا محصوالت توليدي روستاييان را خري          

 :اقداماتي مانند. نموده و در معرض فروش قرار دهند
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 ـ حمايت از فروشندگان روستايي۱

 ـ تبليغ و ترويج برای عرضة محصوالت توليدي روستا۲

 ـ افزايش فضاي توليد براي روستاييان۳

 ـ باال بردن فرهنگ خريد و فروش۴

نندگان و فروشندگان   ـ برقراري نظم و امنيت و ايجاد جا و فضاي مناسب براي توليدك            ۵

 محصوالت روستايي

 ها از طريق رقابتي کردن بازارهاـ كوتاه کردن دست واسطه۶

 ـ گسترش بازارهاي محلي۷

  برقراری امكان معاوضة كاال ـ۸

 ـ ادارة خودجوش بازار توسط روستاييان۹

- بـا فعاليـت    در روستاها گونة خاصي از همياري نيز وجود دارد كه هرچند مستقيماً           
ايـن گونـة    . شـود هـا مربـوط مـي     ي زراعي مرتبط نيست اما به نحوي به اين فعاليت         ها

همان بازارهاي روستايي است كه روستاييان مازاد محصوالت توليـدي خـود را              خاص،

اين نوع از فروشـندگان روسـتايي كـه شـغل     . کنندبراي فروش به آنجا برده و مبادله مي 

 خود ماننـد انـواع سـبزيجات، مركبـات،          اصلي آنها كشاورزي است محصوالت توليدي     

فرنگي، گوجة درختي، كاهو، هندوانـه، سـير، پيـاز، خربـزه و كـدو را در فـصول                   گوجه

 .دهنـد مختلف سال در بازار روستاي محل سكونت خود در معـرض فـروش قـرار مـي         

)  درصـد  ۲۱( نفـر    ۵۴ براساس نتايج اين بررسي، از بين جامعـة آمـاري مـورد مطالعـه،             

-هـاي بـازار محلـي مـي       وليدي خود را در فصول مختلف سال به كاسـب         محصوالت ت 
اين عده داليـل عمـدة    .کنندفروشند يا در برخي موارد خود رأسًا به فروش آن اقدام مي      

فروش محصوالت توليدي خويش در ايـن گونـه بازارهـا را، نزديكـي بـازار بـه محـل                    

، فـروش نقـدي آن در بـازار         زندگي، نبود وسيلة نقليه برای حمل محصول به بازار شهر         

در مقابـل، اكثريـت     . محلي، انبوه خريـداران، و آشـنايي بـا فروشـندگان اعـالم داشـتند              

بنابه داليلي مانند فروش محـصوالت بـه دالالن         )  درصد ۷۹( نفر   ۲۰۶پاسخگويان يعني   



 ۱۱۷ . . .استان مازندران بررسی بازارهای محلی روستاهای 
 

محلي، عدم امكـان عمـده فروشـي محـصوالت در بازارهـاي محلـي، فـروش مـستقيم          

دم كشت و توليد محصوالت قابل عرضـه در بازارهـاي محلـي،             محصوالت در شهر، ع   

فروش مستقيم به كارخانجات شاليكوبي محـل، پـايين بـودن نـرخ خريـد محـصوالت                 

توليدي روستا از طرف فروشندگان محلي، محـصوالت توليـدي خـود را در بازارهـاي                

صـرفًا  اي نيز اظهـار نمودنـد محـصوالت توليـدي           مالحظهعدة قابل . فروشندمحلي نمي 

 .جنبة مصرف خانوار را داشته است

 نفری كه محصوالت توليدي خود را كم و بيش در فصول مختلـف سـال                ۵۴از بين   

 نفر ايـن محـصوالت را بـه دليـل صـرفة             ۲۶ ,رساندنددر بازارهاي محلي به فروش مي     

 .کنند به بازار محلي عرضه مياقتصادي مستقيمًا

 

 حلي ميزان ارتباط مراجعان با بازارهاي م

اجنـاس بـه محـل     از مراجعان براي خريد كاال و   ) درصد ۴/۲۰(  نفر   ۵۳دفعات مراجعه   

)  درصد ۸/۳( نفر   ۱۰هر ماه يكبار و     )  درصد ۹/۶( نفر   ۱۸بازار روستايي دو هفته يكبار،      

زمـان  )  درصـد  ۴/۵( نفـر    ۱۴همچنين از بين اين افراد تعداد        .سه هفته يكبار بوده است    

بازارهاي هفتگـي   . را منوط به داشتن وقت و فرصت اعالم داشتند        مراجعة خود به بازار     

گـردد فرصـت    روستايي كه دريكي از روزهاي هفته در روستاهاي مشخصي تشكيل مي          

ممكن . آوردمناسبي برای خريد روستاييان منطقه به ويژه روستاهاي مجاور به وجود مي           

نياز خـود را از آن محـل تهيـه و        است بنا به داليلي روستاييان نتوانند تمام وسايل مورد          

خريداري نمايند يا برخي از آنها به دليل مشغلة كاري موفق بـه خريـد كـاال و اجنـاس                    

گاهي نيز اين گروه از افراد به منظور تهية اجناس مورد نيـاز خـود بـه               .مورد نياز نشوند  

زنظـر مكـاني   هر چند تشكيل بازارچه ا.نمايندبازار يا بازارهاي منطقه يا شهر مراجعه مي   

ريـزي  و زماني با احتياجات روستاييان تناسب دارد اما انتخاب محل بـازار، تـابع برنامـه              

در مناطق روستايي استان به دليل      . دقيق قبلي نيست و بيشتر برمبناي تجربه استوار است        
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ي روسـتاييان بـه اجنـاس و        ـرسـ ـدست ر،ـنزديكي روستاها به يكديگر يا نزديكي به شه       

هفتگي در يـك روز      حتي اگر تشكيل بازار   . گيردردنياز به آساني صورت مي    هاي مو كاال

براي تعدادي از روستاييان کافي نباشد يا دسترسي بدان مشكل باشد، بازار بعدي كه در               

اغلـب   .كنـد شود اين کمبود را جبران مـي      روِز ديگِر هفته يا درمكان ديگری تشكيل مي       

. را در همين محـدودة زمـاني خريـداري نماينـد          كنند مايحتاج خود      روستاييان سعي مي  

ها نشان داد اكثريت پاسخگويان برای خريد كاال و اجناس مورد نياز خود عالوه              بررسي

حال اين بـازار ممكـن اسـت         .نمايندبر بازار روستايي به بازارهاي ديگر نيز مراجعه مي        

 . محل زندگيشان باشدبازاِر شهِر نزديِک محل سكونت آنان يا بازارهاي روستايي اطراف      

هـاي  از بين اين افراد تعدادي نيز بودند که تمام كاال و اجناس خود را از همين بازارچه                 

 .کردندروستايي تهيه مي

 

 ر اقتصاد و درآمد خانوار روستايي دبازارهاي محلي و نقش آن 

ثير دهـد ايـن بازارهـا تـأ       بررسي بازارهاي محلي در روستاهاي استان مازندران نشان مي        

 ۷۰نزديـك بـه     . قابل توجهي بر زندگي روستاييان به ويژه خريداران كاال داشـته اسـت            

-درصد از خريداران معتقد بودند اجناس و كاالهايي كه در اين گونه بازارها عرضه مـي               
زيـرا اگـر بخواهنـد كاالهـاي         سـت، تر از جاهاي ديگر به ويژه مغازة روستا       گردد ارزان 

 شهر تهيه نمايند بايد مبلغي بين  دو تا دو هزار و پانـصد تومـان    موردنيازشان را از بازار   

اين بازارها به لحاظ دارا بودن شرايط خاص از    . بابت هزينة رفت و آمد به شهر بپردازند       

قبيل عرضة كاال با قيمت مناسب، جور بودن اجناس، نزديك بودن بـه محـل زنـدگي و                  

-از طرفي اين بازارها نقـش قابـل       .  نمايد تری در روستاها ايفا   تواند نقش مناسب  كار مي 
به طوري كه ميـانگين درآمـد       . اي در ايجاد درآمد براي فروشندگان داشته است       مالحظه

 هزار تومان   ۲۳۰ماهيانة فروشندگان از  فروش كاال و اجناس در بازارهای محلي حدود             

 .هر چند سهم فروشندگان محلي كمتر از اين مبلغ است است،
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 يزانه هزينة ماهيانة فروشندگان در بازارهاي محلي روستايي م-۱ار دنمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقيافته: منبع 

 

  ميزان تقريبي درآمد ماهيانة فروشندگان از بازارهاي محلي روستايي-۲نمودار 
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 های تحقيقيافته: منبع
 ها نقش بازارهاي محلي در كاهش يا حذف واسطه

هـا حـذف و در مرحلـة        در درجة اول واسـطه     اجناس در بازار،   اال و با عرضة مستقيم ك   

با قيمت ) …ها وهاي ثابت، مغازه  فروشگاه(بعدي قيمت اجناس به نسبت جاهاي ديگر        

هـاي  با توجه به اينكـه بيـشتر كاالهـا و اجنـاس در بازارچـه              . گرددتري عرضه مي  ارزان

بايـد   گيـرد،  خريداران قرار مـي    كنندگان و روستايي به صورت مستقيم دراختيار مصرف     

يابد و حدود آن از  نظـر        ها در اين گونه بازارها تا چه حد كاهش مي         ديد حضور واسطه  

)  درصـد  ۷/۵۲( نفـر  ۱۳۷حـدود   . چه ميـزان اسـت    ) خريداران(كنندگان به بازار    مراجعه

معتقد بودند عرضة مستقيم كاال در بازارهاي محلـي نقـش مـؤثری در كـاهش حـضور                  

نيز اعتقاد داشتند عرضة مستقيم كاال       ) درصد ۴/۳۰( نفر   ۷۹حدود  . ا داشته است  هواسطه

 نفـر  ۴۴ها در بازارچه نداشته يا تأثير آن كم بوده است و تأثير چنداني در حضور واسطه  

 .اطالعي نمودندنيز اظهار بي)   درصد۹/۱۶(

 

 تفاوت قيمت اجناس در بازار محلي و بازار غير محلي 

  پايداري بازارهاي محلي كاركرد اقتصادي آن بـوده اسـت زيـرا يكـي از               يكي از عوامل  
هـر  . هاي جذب مشتري، عرضة كاال و اجناس به قيمـت مناسـب اسـت             ترين روش مهم

تـأثير  نيـز بـي   … چند عوامل ديگري مانند جوربودن جنس، نزديكي به محل زنـدگي و           
هر نـدارد زيـرا بيـشتر       البته قيمت برخي از کاالها تفـاوت چنـداني بـا بـازار شـ               .نيست

دهند امـا مـردم معمـوًال از        واحدهاي فروش کاال را فروشندگان بازار شهري تشكيل مي        
بررسـي   .کننـد تهيه مي ) هفتگي(شان را از بازارهاي محلي      روي عادت اجناس موردنياز   

گونه بازارهـا نـسبت بـه جاهـاي ديگـر           نظر خريداران دربارة تفاوت قيمت اجناس اين      
 ۷/۶۸( نفـر    ۱۷۹دهد که بيشتر آنـان يعنـي        نشان مي ) …هاي روستا و   مغازه بازار شهر، (

تـر از   معتقدند قيمت كاال و اجناس عرضه شده در بازار محلي به مراتـب پـايين              ) درصد
گونه تفـاوتي   نيز هيچ )  درصد ۹/۲۶( نفر   ۷۰. هاي روستاست جاهاي ديگر به ويژه مغازه    



 ۱۲۱ . . .استان مازندران بررسی بازارهای محلی روستاهای 
 

معتقد بودند اجناس )  درصد ۱/۳( نفر   ۸. بينندبين قيمت بازار محلي با جاهاي ديگر نمي       
 ۲/۱( نفـر    ۳تـر اسـت و      بازارچه به نسبت جاهاي ديگـر گـران        و كاالي عرضه شده در    

قيمـت    درصـد از مراجعـان تنـوع و   ۹۰بـيش از    . گونه پاسـخي ندادنـد    نيز هيچ ) درصد
هـاي   مغازه مناسب كاال در بازار محلي را تفاوت عمدة اين بازارها با بازارهای شهري و             

 .روستا برشمردند
 

 انگيزة خريداران از خريد كاال و اجناس از بازارهای محلي 

 نفـر   ۵۰ارزان بودن قيمـت كـاال و اجنـاس،            درصد از پاسخگويان،   ۴/۴۰ نفر يعني    ۱۰۵
نزديك بودن بازار به محل كار      )  درصد ۱/۱۳( نفر   ۳۴ بودن اجناس،  جور)  درصد ۲/۱۹(
نيز نداشـتن هزينـة حمـل و نقـل بـه شـهر را علـت                 ) صد در ۴/۱۵( نفر   ۴۰زندگي و  و

نيـز معتقـد    )  درصـد  ۸/۵( نفـر    ۱۵. شان به اين بازارها برای خريد عنوان کردنـد        مراجعه
دهـيم از ايـن محـل       كنند، ما هم ترجيح مـي     بودند چون همة مردم از بازارچه خريد مي       

 خود از بازار محلـي      نيز همة موارد فوق را دليل خريد      )  درصد ۸/۳( نفر   ۱۰. خريد کنيم 
 .هم پاسخي ندادند)  درصد۳/۲( نفر ۶. ابراز کردند

 
 خريداری شده از نظر خريداراناولويت نوع اجناس 

در مورد نوع اجناس خريداري شده طي يكماه گذشـته، اكثريـت افـراد اولويـت را بـه                   
ة و در مرحل) خشكبار(ترتيب به خريد سبزيجات و ميوه و سپس پوشاك و مواد غذايي            

بعدی ظروف خانگي، پارچه، كفش و كيف، ماكيان، ماهي، مرغ محلـي اختـصاص داده               
شود كاالهايي كه ظـاهرًا نيـاز اوليـة         با توجه به اقالم خريداري شده مشخص مي       . بودند

دهد در اين گونه بازارها موجود است و روستاييان در تهية آنها            روستاييان را تشکيل مي   
برخـي مـوارد     عين حال عـدة زيـادي نيـز اظهـار کردنـد در            ولي در   . اندمشكلي نداشته 

اند اجناس مورد نياز خود را  از اين بازارها تهيه کنند و مجبور شدند بـه بـازاِر                   نتوانسته
 .هاي روستا مراجعه کنندشهِر نزديِک محل سكونت يا مغازه
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 ميزان رضايت خريداران از قيمت كاال در بازار محلي 

 درصد پاسخگويان از قيمت كاالهاي عرضه شده در بازار          ۸۸د که   نتايج بررسي نشان دا   
از ايـن   .  درصد آنان نيز از قيمت كاال و اجناس راضي نبودند          ۱۲محلي رضايت دارند و     

 ۵/۱۶ميزان رضايت خود را در حـد متوسـط،          )  درصد ۵/۵۸(ميان بيش از نيمي از افراد       
 درصد نيز هيچ گونه     ۹/۱۱. انده درصد در حد زياد اعالم داشت      ۷/۱۲كم و    درصد در حد  

 .رضايتي از قيمت كاال و اجناس در بازارهاي مذكور نداشتند
 

 بررسي مشكالت بازارهاي محلي روستايي

ترين مشكالتي كه از نظـر فروشـندگان و خريـداران در شـرايط و ميـزان خريـد و                    مهم
بـه  . ن اسـت  امنيت و وسـعت آ     فروش كاال مؤثر است به ترتيب اهميت، تميزي بازار و         

حدی که در وهلة نخست فقدان مكان و جايگاه مناسب برای برپايي بازارهاي روستايي              
و رعايـت    )…دستـشويي و توالـت و     (استان و در مرحلة بعدی نبود امكانات بهداشتي         
ترين مشکالت مّد نظر پاسخگويان بوده      نکردن بهداشت در عرضة برخي اجناس از مهم       

ر پاسخگويان به عنوان نقـص ايـن بازارهـا مطـرح شـد،              مسائل ديگری که از نظ     .است
عدم حضور مأموران دولت يا حتي نمايندگان شوراي اسالمي روستا برای           : اند از عبارت

برقراري نظم و امنيت بازارها، عدم رعايت شئونات اخالقي و اسالمي از طرف برخي از          
اجنـاس،   مـت كـاال و  عـدم نظـارت برقي   افراد به ويژه جوانـان بيكـار در محـيط بـازار،           

رفـت و    بدحسابي برخي مشتريان، نبود جـادة مناسـب،  مـشكل رفـت و آمـد، هزينـة                 
 .برگشت به محل بازار، نبوِد برخي كاالهاي مورد نياز

 

 پيشنهادها 

 هدف و فلسفة اصلي و اولية تـشكيل بازارهـاي محلـي روسـتايي، فـروش مـستقيم                   ـ۱
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گان روسـتايي بـوده اسـت كـه بـه           توليدات و محصوالت روستايي توسط توليدكنند     

تدريج با گذشت زمان و تنوع توليدات شهري و صـنعتي، درصـد عرضـة كاالهـاي                 

در برخـي از بازارهـا بـه نـدرت        . روستايي در اين بازارها به مراتب كمتر شده است        

شوند كه بخواهند محصوالت توليـدي خـود يـا روسـتا را در ايـن                افرادي يافت مي  

بنابراين توجه بـه لـزوم احيـای فرهنـگ و فلـسفة اوليـة               . نند فروش برسا  ها به مکان

تواند گامي مؤثر در ايجاد اشتغال برای افراد، به ويژه جوانـان            تأسيس اين بازارها مي   

روستايي وحتي  برخي روستايياني باشد كه كشاورزي كفاف مخارج زندگي آنهـا را              

 .دهدنمي

وستايي در اين بازارها، در زمينة توليـد   شود براي افزايش سهم توليدات ر     پيشنهاد مي ـ  ۲

جـات،  برخي محصوالت قابل عرضـه در بازارهـاي محلـي روسـتايي ماننـد صـيفي       

سازی شود  تا در     در جوامع روستايي فرهنگ   ... سبزيجات، ماكيان، مرغ، تخم مرغ و     

قبال فروش آن نوعي افزايش درآمد در خانوارهاي روستايي به ويژه بـرای بيكـاران               

 .ودايجاد ش

عـدم دخالـت دولـت     . الزم است ادارة بازارهاي محلي روسـتايي خودجـوش باشـد        ـ۳

گونـه بازارهـا، بـه مـسائل و         شـود عـالوه برسـازماندهي و هـدايت ايـن          موجب مي 

مشكالت جانبي آن مانند درنظر گرفتن مكان مناسب براي استقرار بازارهـا، رعايـت              

 . و امنيت نيز پرداخته شودها و برقراري نظممسائل بهداشتي، نظارت برقيمت

 هم اينک محل سكونت حدود نيمي از فروشندگان بازارهاي محلي، منـاطق شـهري               ـ۴

بـه ديگـر    . است که اين موضوع مغاير با ماهيت وجودی بازارهای روسـتايي اسـت            

با محصوالت توليدي روستا در اين     ) ساكن روستا (معني تعداد فروشندگان روستايي     

شود شرايطي فراهم و ايجـاد گـردد تـا روسـتاييان             پيشنهاد مي  لذا است، بازارها كم 

بيشتري در عرضة كاال به ويژه محصوالت توليدي روستا و همچنين ادارة بازار نقش              

 .داشته باشند

دهد اين گونـه بازارهـا      ـ بررسي بازارهاي محلي روستايي ازديدگاه مراجعان نشان مي        ۵



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۲۴
 

روستايي دارند، به طوري كه ميانگين درآمد       تأثير قابل توجهي بر اقتصاد خانوارهاي       

ماهيانة فروشـندگان از فـروش كـاال و اجنـاس در بـازار محلـي، مبلغـي در حـدود             

 درصـد از خريـداران      ۷۰همچنين نزديك بـه     . استدويست و سي هزار تومان بوده     

تـر از   شـود ارزان  گونه بازارها عرضـه مـي     معتقد بودند اجناس و كاالهايي كه در اين       

شـود از ايـن   از اين رو پيشنهاد مـي . هاي  روستايي استي ديگر به ويژه مغازه   جاها

 .جانبه شودشان، حمايت همهنوع  بازارها به دليل نقش مؤثر اقتصادی

هايي که مركزيت ندارنـد يـا       ـ به دليل استقرار بازارهاي محلي در روستاهاي شهرستان        ۶

هرها مانند نوشهر، چـالوس، نـور،       عدم تشکيل اين بازارها در روستاهاي برخي از ش        

و نيز اظهارنظر فروشندگان و خريـداران بازارهـا در          … سوادكوه، قائم شهر، نكاء و    

گردد اين بازارها در روسـتاهاي  مورد مکان نامناسب استقرار اين بازارها، پيشنهاد مي     

قـه  ها ايجاد شوند تا بتوانند روستاهاي همان منطمحوري يا حداقل در مراكز دهستان   

گونه بازارها در شهرهاي فاقد بازارهاي محلي       و همچنين ايجاد اين   . را پوشش دهند  

 .روستايي، امكان سنجي شود

شـان،  ـ ارتقای نقش زنان روستايي در اين بازارها از طريق عرضة توليدات كـشاورزي             ۷

 .تواند تا حدودي در اقتصاد خانوار روستايي مؤثر افتدمي
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