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 چکیده 

 ،تولید د،كرركادر  یدبنیا لتحو كه ستا یقیدمصااز  ستاییرو یمحل        یهازاربا

بازاره ا،  تی مز .میكنند دیجاا تاها  سرو ید كالبو  دیقتصاا رتغییر ساختا ل،شتغاا

ف رو  و  ن هیو ك اه  هز دكنن داانیتوس   تول دییمحصولات تول میعرضه مستق

. پژوه  حاضر قص د دارد استمحصول  میفرو  مستق لیدلكشاورزان به یابیبازار

 ییروستا توسعه كنندهمتحول یهارو  نیتررا كه از عمده ییروستا یمحل یبازارها

 یو از نظر نح وه یهدف، كاربرد ثیاز ح قی. تحقكند یابینمکا شوند،یمحسوب م

روس تا ب ا  631متش کل از  یماره آجامع .بود یشیمایپ-یفیاطلاعات، توص یاردآور

ه ا و س نج  داده ی. اب زار ا ردآورب ود یت دهستان در استان خراسان رضویمركز

از  313/7از آزمون كرونباخ  ب ا رق م  یریاامه با بهرهن. پرسشبودنامه پرسش رها،یمتغ

در قال ب  SPSSاف زار ز ن ر ا یری اه ا ب ا به ره. دادهبودبرخوردار  یمطلوب یپایای

و  هی تجز k-means clusterو  یری امیص مدرخ ت ت دمن،ی آزمون فر یهارو 

 یارتب ه نیانگی ش اخ،، م 13 نیدر ب  ،دهدیپژوه  نشان مهای یافتهشد.  لیتحل

مرتب  با بازار و زراع ت و  یهاتیفعال ،یاردشگر یهامرتب  با جاذبه یهاشاخ،

درخ ت  لی براساس تحل .اول تا سو  را به دست آوردند یهارتبه بیترتبه یباغدار
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در رده مناس  ب  یدائم   یمحل   یاس  تقرار بازاره  ا یروس  تا ب  را 36 ،یری  امیتص  م

روس تا  1و  21، 2 بی ترتبه ،ریثأت بیاساس ضربر یبندخوشه لی. تحلدش یبندطبقه

 27 ج،یاس اس نت اق رار داد. بر محل ی ب ازار یاج را یبرااول تا سو   تیرا در اولو

 یمحل  یبازاره ا تقراراس  یروس تا ب را 38و  یاجاده یمحلبازار  جادیا یبراروستا 

منتخب كه از  یكدا  از روستاهاهر چنین درهم داده شدند. ،یمناسب تشخ ،یادوره

 برخ وردار یت رمناس ب یک یاز س واد الکترون انییمندند و روستابهره ICTخدمات 

 .بردبهره  ،هستند تیمحدود د مرز وكه فاق یمجاز یاز بازارهاتوان می، هستند

، اس تان یریامیدرخ ت تص م ،یابی مک ان ،ییروس تا یمحل  یهازاراب :هاواژهدیکل

 ی.خراسان رضو

 . مقدمه1

 ؛ش وندمحسوب می ییروستا كننده توسعههای متحولرو  نیتراز عمده یمحل یبازارها

در  نیادی بن یلتوانند تح وبازارها می نیا .ثر دارندا ییهم بر روستا و هم بر خانوار روستا رایز

كنند.  جادیساختار اقتصادی و كالبدی روستاها ا رییتغ تیاشتغال و درنها د،یكاركرد، كالبد، تول

و ه م  دكننداانیتوس  تول دییمحصولات تول میتوان به عرضه مستقبازارها می نیا یایاز مزا

 نیچنهم .ردمحصول اشاره ك می  مستقدلیل فرون بهكشاورزا یابیفرو  و بازار نهیكاه  هز

 ه اد و رواج آنندار ییهای روستابر اوضاع اقتصادی خانواده چشمگیری ریتأث یبازارهای محل

 زی و ن یهای ش غلفرص ت  یشود. وجود بازار باعث افزاای شناخته میو منطقه یفرهنگ مل

روس تا و ك اه   ناكنس ا یازه ایف ع ندر ر تی موفق، بع آنتدرآمد و ب ه  ینق  آن در افزا

 .(17، ص. 3768، 6جان)شود می رتمهاج

 تخدماو  ا   هیبرركا مناسب یابینمکا نب ود ،روس تایی معاجو هعمد تکال  مشاز  یکی

 ایبر دا یز یهزینهها فصر لیلدبه وزهمرا .ستا روستاییان ه ب بو مطل تدما خ ه ئارابرای 

 مناسب نمکا تعیینه ا، نآ محل زیساآزاد صو هخص ب جدید خدماتی كزامر دیجاو ا اثحدا

                                                            
1. John 
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 مندهبهر مناسبص ورت به د  ننابتوآن  تدما  خاز  روستاییان ه هم كهینحوبه مذكور، كزامر

 ست.ا وریر ضو  م مه ریا بس ،شوند

ه ها اازاربا .ش  ودیار م  پدیدزار بای فضادر ست كه اهایی دكرركااز یکی ری فعالیت تجا

ها زارین باا .رن  دیایم   حی شکلانوبرخی در  وینی هستند كهنی هادنهاه ااو سنتی ی هادنها

اث به ما میرو  ان    دهحفظ شدن كه تاكنو باش    ندنسانی امع ایی جوابتدی اهازاربان چه هما

 اندهشدد یجاا تایی سروحی او نوزه در مراه  نوینی باشند كدی قتصای اهادچه نهاو  نداهسیدر

همیت استایی وی رهاهتگاسکوندر ن مع ساكاجوی هازخاویی به نیانظر پاسان      د، از و فعال

نق  مهمی ، مصرفیی كاالهات و تأمین خدماات و تولیدزاد ما مبادل هنظر از  همچنین .د ندار

ات تولیدزاد ما ض هعرای ستایی برروهفتگی  یهابازارچه .نددار ایه ناحیو ی  محلح سطودر 

ورزی شاغیركورزی و كشاات تولید زادماد جوو هك   یطور؛ ب   هستاستایی مکانی مناسب رو

ات تولیدی جهتایرو در ست اها مؤثر آنس  عه توی و شکلایردر  ه  ازاربه با ش  دنیعرضه

همیت و ا شناخت (16، ص. 2762، 6)ت   اكلیدارد ساسی ه اجایگاورزی، غیركشاورزی و كشا

تنظیم و ا باعث تعدیل هزارین باا ، زی   رااب   دییمهمیت آن افضایی  وتحلیل مکانی و ها زاربا

 .دنشویمتاها  سو رورها ه ین ش ب ب روا

ها برای ایج اد ب ازار ها، توزیع اعتبارات كمکی به دهیاریاستانداری یمسئله اصلچال  و 

خراسان  های استانقسمت یكمبود و در برخروستایی است. علت توزیع این اعتبارات،  محلی

فق دان  ،6381س ال  یمارطب ق سرش  ییس تارو تی درص د جمع 83/21با توجه ب ه رضوی 

های در اس تان یمحل  یبازاره ا بیش تر رانی در ا ،در حال حاض ربوده است.  یمحل یازارهاب

برای كه است  سؤال مطرح نیا ،گرید. از طرف دنتجمع دار نیالستان، مازندران و قزو لان،یا

در س ال  ایج اد ش وند. دبای در سطح استان  روستاهایی در چه یمحل یبازارها كاركرد بهینه،

مرك ز دهس تان ب ه  37دهستان بوده است، اما حدود  611رای سان رضوی دااستان خرا 6388

 631ك ه توزی ع اعتب ارات در ب ین  ش د رو طبق نظر استانداری قرارازاین ؛اندشدهشهر تبدیل 

ند. ح ال ی برای ایجاد ب ازار هس تترنهیبهمركز دهستان به روستاهایی اختصاص یابد كه مکان 

آی ا  در شناسایی مکان مناسب بازار چیس ت  ،ثر جغرافیاییؤمكلی این است كه عوامل  سؤال

                                                            
1. Tacoli 
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 ،یدستعیصنا ،یدامدار ،یكشاورز ،یعیمنابع طب ،یاردشگر یها)جاذبه یهاعوامل و شاخ،

 یانواع بازار محل جادیونقل( در امرتب  با بازار، حمل یهاتیمشاركت، فعال ،یخدمات بازراان

آیا  ؟تندهس نیآفر( نق یمجاز یبازار محل ار،یس یلبازار مح ،یموقت هفتگ ،ی)دائم ییوستار

 یابیمکان یبندتیبه جاده با اولو یمراكز شهرستان و دسترس نگیروستاها در ر یریقرارابین 

  رابطه وجود دارد یمنتخب استان خراسان رضو یروستاها یمحل یبازارها

 مدنظر است:زیر های ر، فرضیههای مذكوبا توجه به سؤال

های اردشگری، منابع طبیع ی، كش اورزی، هایی )جاذبهعوامل و شاخ، رسدمی به نظر-

در ( ونقلحملهای مرتب  با بازار، ی، خدمات بازراانی، مشاركت، فعالیتدستعیصنادامداری، 

( یازمج یبازار محل ار،یس یبازار محل ،یموقت هفتگ ،ی)دائم ییروستا یانواع بازار محل جادیا

 .هستند نیآفرنق 

ی بن دتیاولوبین قرارایری روستاها در رینگ مراكز شهرستان و دسترس ی ب ه ج اده ب ا -

 استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد. ی بازارهای محلی روستاهای منتخبابیمکان

یی و ان د از: شناس اعبارت پ ژوه  یك اربرد جیو نت ا ن دهیحال و آ یاهداف و كاربردها

ی روس تاهای بن درتبهه ای محل ی روس تایی، بازاریج اد در ا مؤثرهای ی شاخ،ندبتیاولو

یابی مناسب انواع بازاره ای محل ی روس تایی در روس تاهای منتخب برای ایجاد بازار و مکان

منتخب )مراكز دهستان( استان خراسان رضوی. در راستای ایجاد مکان مناسب بازارهای محلی 

 واسطهیفرو  بدسترسی روستاییان به بازار،  ولی بنیادین در نحوهحترود تظار میروستایی، ان

های كاركرد، دكننداانیتولكالاهای  عرضه، سهولت انییروستا یهایازمندین نیتأم ت،محصولا

 روی دهد.  تغییر ساختار اقتصادی و كالبدی روستاهانهایت، اشتغال و در وولید ت  ی، افزابازار

اس ان رض وی انج ا  ش ده انداری خرستایی استخواست دفتر رواین پژوه  به ازآنجاكه 

 یب ازار محل  ج ادیا یه ا ب رایاریب ه ده یاعتبارات كمک  عیتوزاست، ضرورت و تبیین آن، 

كه در استان  یمحدود یمحل ینامناسب بازارها یابیعلت مکانهب نیهمچنیی می باشد. روستا

 ای ن ر هس تند،ش هر مش هد مس تق یعن یتان مركز اس ژهیودر شهرها و به بیشتروجود دارد كه 

 یمناس ب یابی مک ان ،یمحل  یبازاره ا ن هیاس تقرار به نهیدر زمكه شود ضرورت احساس می
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محص ولات و  میكننده به ب ازار، عرض ه مس تقمصرف و دكنندهیتول یمنظور سهولت دسترسبه

 .ردیانجا  پذ ،در سطح استانو...  متیق میتنظ ،های زائدحذف واسطه ،ییروستا داتیتول

 ۀ تحقیق. پیشین2

 محلی یهازاربا هربادر كه تحقیقاتی هعمد بخ ده د، میموضوع نش ان  اتیبه ادب ینگاه

هفته  نق  بهو  ستا طمربو یشهر یهانكانودر  مستقر سنتی یهازاربا به ،اس   ت هشد  نجاا

 .ستا هشد توج   هر     كمت ایی    فض-مکانی تتحوال هیداااز د ژهیوب   ه ستاییرو یهازاربا

ه ای لعات منسجم در ایران راجع به بازارهای محلی به ده هدهد، اولین مطایها نشان مبررسی

(، 6301(، دیوس  الار )6307ه  ای محقق  انی چ  ون كش  میری )و ب  ه پژوه  6307و  6317

ها بازارهای هفتگ ی ( و... متعلق است. بیشتر این پژوه 6303(، خو  فر )6301پور )حسن

اند. نتایح این تحقیقات نشان اقتصادی تبیین كرده مسائلبرمبنای  ان و ایلان راهای الستستانا

نیازهای اقتص ادی  نیتأمدهد، فروشنداان بازار به دنبال درآمد، شغل و خریداران خواستار می

نیز همین روند در تحقیقات دنبال شده است؛ مانن د مقال ه  6387و  6337های هستند. در دهه

های محلی روستایی از دیدااه خری داران ق  بازاربررسی ن ه( كه ب6331ن )حمدی و همکاراا

در پ ژوه  است.  پرداخته وضعیت معیشتی و اقتصادی روستاییان برآن  ریو فروشنداان و تأث

 ،تحقی ق نش ان داد بررسی شده است. نتایجروستای استان مازندران  37بازارهای محلی ها آن

و میانگین تقریب ی  شودیم تایی عرضهمحلی روس س در بازارهاینوع كالا و جنبی  از پانزده 

هزار توم ان  237درآمد ماهیانه فروشنداان از محل فرو  كالا و جنس در این بازارها حدود 

ترتی ب پ اییز )مه ر و آب ان(، تابس تان های مناسب فرو  كالا و اجناس بهاست. فصول و ماه

ای محل ی، ارزان ی از بازارهرید كالا د( است. علل خو بهار )خردا )شهریور(، زمستان )اسفند(

ونقل، نزدیکی به محل زندای و كار، تنوع كال ا و كالا، جور بودن اجناس، نداشتن هزینه حمل

بازاره ای ش هری و  در مقایس ه ب امناس ب آن در بازاره ای محل ی  ب اًیاجناس و قیم ت تقر

   (.671، ص. 6331و همکاران،  شده است )احمدیهای روستایی ذكر مغازه

نق  بازارهای روستایی شهرستان تال  در فرایند »با عنوان  یادر مقاله( 6331) اانتوء ایض

سازمان فضایی هر ناحیه، از  ذكر كرده است، «ایری سازمان فضایی و شبکه سکونتگاهیشکل
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ری ش بکه ك ه البت ه رون د ش کل ای  اب دییطریق پوی ایی ش بکه س کونتگاهی آن تکام ل م

س اختار اجتم اعی و اقتص ادی و روی دادهای سیاس ی و ع ی، طبی ی مح گاهی متأثر ازسکونت

 نیت رهای انس انی ناحی ه، یک ی از مهمهای ارتباطی مناسب بین واح دتاریخی است. نبود راه

به همین دلیل، ش بکه س کونتگاهی نوپ ای  رفته است؛موانع یکپارچگی فضایی ناحیه به شمار 

ث ش د و ل ال جن گ جه انی دو  اح داشکل ارفته است كه در خ یارامون جادهتال  در پی

. بازاره ای ك ردهای انسانی ناحیه را در امتداد طولی ناحی ه ب ه یک دیگر متص ل سراسر حوزه

ه ایی ك ه از موقعی ت و آن ن دروستایی با توجه به جمعی ت ح وزه نفوذش ان، اس تر  یافت

تیج ه رند ؛ک تب دیل ش دندهای كوچ به شهر ،بودندجغرافیایی و كاركرد كارآمدی برخوردار 

های مركزی به وجود آمد كه شبکه سکونتگاهی و سازمان فضایی مراتبی از مکاننظامی سلسله

صورت ن امتوازنی های اقتصادی، بهتمركز جمعیت و فعالیت ،ناحیه را شکل بخشید. از سویی

 ءای)ض داشته اس ت بال را به دن احیهنتعادل فضایی  نبودكه  شددر حاشیه جاده مزبور متمركز 

  (.661 ص. ،6331، اناتو

ای محل ی نق  بازاره ای دوره»ی با عنوان امقاله( در 6387مطیعی لنگرودی و همکاران )

محل ی،  یاازاره ای دورهمعتقدند ك ه ب« اجتماعی روستاهای استان ایلان-در توسعه اقتصادی

مهم ی . این بازارها نق  تندسهیان یو روستامکانی برای فرو  محصولات تولیدی كشاورزان 

 ژهیوزی  را ه  ر تغیی  ر و تح  ول در ای  ن بازاره  ا ب  ر زن  دای ب  ه ؛ایی دارن  ددر توس  عه روس  ت

ه ا، آنبر این اساس هدف تحقیق ؛ اذاردییان و كشاورزان اثر میهای اقتصادی روستاوریبهره

بازاره ای ان داد، ش ن. نتایج بود محلی و نق  آن در توسعه روستایی یامطالعه بازارهای دوره

محلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر توسعه روس تایی منطق ه موردمطالع ه  یادوره

و  ح اجیلوییی مه دو (.633، ص. 6387)مطیع ی لنگ رودی و همک اران، اند اثر مثبت داشته

سعه ن ایلان در تونق  بازارهای هفتگی استاهدف بررسی با  ایدر مقاله (6387زاده )احمدی

 ك ه سرا، معتقد استشهرستان صومعه با تمركز بردر استان های جدید زای  شهر روستایی و

عنوان مراكزی برای انجا  مبادل ات ض روری و های دور تا كنون بهبازارهای هفتگی از اذشته

انده از ش کل ماند. شاید این ادعا كه بازارهای هفتگی برجایخود ادامه داده تموردنیاز به حیا

و  ان دكردهشر هستند كه تاكنون نیز كاركردهای خود را حف ظ ابتدایی بدر جوامع ولیه بازارها ا
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حوزه نف وذ و  .و قابل اعتماد باشدتوجه ، ادعایی درخور اندكردهدر اقتصاد جوامع نق  بازی 

رض ه و از اطراف شهرها به اضافه دیگر نقاط روستایی در منطق ه، كال ا و تولی دات خ ود را ع

فاصله كم نقاط روستایی با یک دیگر  ،. از سوییكنندمیداری شهری خری عات و كالاهایمصنو

 تونقل و رفسرا و نیز مراكز تشکیل بازارهای هفتگی و آسان بودن حملو در كل شهر صومعه

و اس ت ازینی اولیه بازارها بس یار م ؤثر در مکان ،و آمد روستاییان و مازاد تولیدات اقتصادی

 (. 30، ص. 6387 ،زادهو احمدی حاجیلوییدوی )مه دیآیصلی به شمار مجزو عوامل ا

 هفتگ ی بازاره ای فضایی-مکانی تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 6381نظری و همکاران ) 

ازاره ای ب كنن د،بی ان می« قل اآق شهرس تان در روستایی مراتبسلسله نظا  برمبنای روستایی

ای اصلی ش هرها هز مشخصهه و یکی اتلف رواج داشتدر شهرهای مخ ادواری هفتگی از قدیم

های نوظه ور در ای ن بازاره ا ك ه یک ی از پدی ده ،است. در چند ده ه اخی ر شدهیشناخته م

. با توجه به شوندیم سرعت در نقاط روستایی نیز برپاجغرافیای اقتصادی و اجتماعی است، به

حی ه ا و ن واب  ب ین آنتحولات و روا تاییان، شناختجایگاه مهم این بازارها در زندای روس

ها آنهای فرادست بسیار ضروری است. همچنین میزان انطباق آن با طرح و روستایی پیرامونی

قل ا و تحلی ل می زان هدف شناخت بازارهای ادواری روستایی شهرستان آقپژوه  خود را با 

اظ ب ه لح . انجامدادن دتایی های روس نتگاهمراتب ی س کوها با نظا  سلسلهآن یابیانطباق مکان

دهی خدمات، بازارهای هفتگی روستایی كه در مراكز دهس تان كمترین فاصله، جمعیت و وزن

دلی ل توج ه های روستایی انطباق بیشتری دارند و بهها و مجموعهبا مراكز منظو  ،اندشده برپا

ی ك ه در بازارهای درمقابل، اما ،دولت و حجم جمعیت از شعاع عملکردی بیشتری برخوردارند

جمعی ت  دلیلن د، ب هاهای روس تایی منطب قاند و با مراكز حوزهارفتههای عادی شکل روستا

 (.673، ص. 6381نظری و همکاران، ) دارند یترفیكمتر، عملکرد ضع

در  یهفتگ  یبر كاركرد بازاره ا یلیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش6383و همکاران ) یناصر

 نی یو تب یه دف پ ژوه  را بررس  «سشهرس تان انب دكاوو ییستارو ینواح ینداز تیفیك

 ییروس تا یخانواره ا یشتیو مع یستیز یفیك یهادر بهبود شاخ، یهفتگ یكاركرد بازارها

از روس تاها ب ا  یدر برخ  یهفتگ یو استقرار بازارها جادیا، نشان داد قیتحق جیكردند. نتا انیب

درآمد،   یافزا د،یدج یشغل یهافرصت جادیا لیازقب یجتماعو ا یاقتصاد یهابهبود شاخ،
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دارد.  داراو... رابط ه معن  انییروس تا یمان داار زهی انگ  یو افزا هانهیكاه  هز ،یتنوع شغل

 ییروس تا یبازار در نواح جادیمتأثر از ا یقبولروستا تا حد قابل یاوضاع كالبد دبهبو نیهمچن

 (.671 ص. ،6383 ،انو همکاری موردمطالعه است )ناصر

نق  بازارهای محلی در رون ق اقتص ادی »ی با عنوان امقاله( در 6383)فلاحتی و عزیزی  

ازار محلی نق  مهمی در توسعه روستایی دارد و هر تغیی ر ب معتقدند،« روستاییان استان ایلان

شاورزان اث ر بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و ك ژهیوو تحولی در این بازار بر زندای و به

ه ای رون ق اقتص ادی تأثیر توسعه بازارهای محلی بر مؤلف ه ،شان دادج تحقیق ناذارد. نتاییم

و قیم ت محص ولات  بخش یترتیب شامل افزای  تولید محصولات، درآمد، اشتغال و تن وعبه

 فلاحتی، عزیزی،( است 03/7مثبت بوده و تعیین ضریب مسیر در ایجاد رونق اقتصادی برابر با 

 (.621، ص. 6383

ل تعامل متقابل ش هری و روس تایی ب رای توس عه ای پتانسیدر مقاله( 2760شفیعی ثابت ) 

ی در ای ران را بررس ی ك رده و بی ان ك رده اس ت، تعام ل امنطق هبازارهای هفتگی و توس عه 

اجتماعی به عملک رد متقاب ل و مثب ت در ح وزه -شهری در شرای  پایدار اقتصادی-روستایی

متقابل شامل بهبود اشتغال، درآم د و ین تعامل ات مثبت اشود. اثرر میی اقتصادی منجپیوندها

حال، اهمیت برخی از شهرها به دلایل مختلف مدنظر قرار نگرفت ه و ها است؛ بااینثروت نسل

ك م ارفت ه ش ده اس ت. ی دس تامنطقههای كلان اقتصادی و تجاری در سطح ملی و سیاست

ر ارتب اط ب ا روس تایی دن ش هری و مگرا فروش ندااجمعیت و نق  هنتایج نشان داد، حجم 

ی روس تایی و ادورهدر یک منطقه بر ایجاد و پای داری بازاره ای  ونقلحملهای توسعه شبکه

 (. 36، ص. 2760ها تأثیر دارد )شفیعی ثابت، ای آنشهری و توسعه منطقه

در هندوس تان،  ژهیوب هه آس یا و ازجمله در قار اندیشمندان و محققان در سایر نقاط جهان

ك ه  ان ددادهز در زمینه بازارهای محلی روس تایی تحقیق اتی انج ا  ای آفریقایی و... نیكشوره

ونبرزا و درون دیکردو رو (6883) رانهمکا و نخا لدینا  نظاش ود. ها اشاره میبرخی از آن

 ایبر خلیدا یضاتقاه    نتیج ا،زونر   ب دیکر. در رودانس  تندمؤثر  هازاربا یشکلایردر را  زا

. در ت  سا ی  محل یادوره یا هزاربا دا یجا ،ی محل معاجو نمیادر  تخدماو  كاالها مبادله

 یکاز  رجخادر  كه نیاتاجردارد.  ایهیژو رعتباو ا همیتا نیوبیر یهازهیانگ زا،ونبر در یکرو



 633                                                ... ییروستا یمحل یبازارها یابیمکان                           سال بیستم                    

 

و در كرد  دیجاا ای رادوره لیمح یهازاربا ،محلی زاربا نآورد ستد به ایبر ،نددار ارقر محل

 ،ت  سا داده انج ا نیجریه  در (2762) 6كه آهینم و پژوهشیدر  .كنندیم خسور محلی معاجو

 بین ،ستانهآ زی  ادجمعیت و  كاال دامن  ه لیلدبهادواری  یا   هزاربا دا   یجامعتق  د اس  ت ك  ه 

 محلی د مر دقتصاا ب ر ادواری یهازاربا ینابنابر ؛كندبرقرار می طتباار نشندااوفرو  ارانخرید

 یشکلهاو  عمتنو یكاالها با هازاربا یناونهاز ا یبیشتر ادتعد تشکیل د.ن   دار مثب   ت اتثرا

 3ركوما ییناو و 2امیشر (. سامیت673، ص. 2761)نظ  ری،  رودیم   رنتظاا نیز هینددر آ جدید

 ه اآن. دادن د انجا  د هندر  تایی سرو یهازاربا تغییر لحادر  نجریا پژوهشی درباره( 2762)

 یتقاو ار ستاییرو یتولید تمحصوال و فر ایبر یابیزاربا دو   بهب هرا   بدر ه  اییدنها   پیش

در راس تای هم ین  .كردن دئه رااتایی   سرو اراند  خری پویای یهارفتار با منطبق زاربا سطح

 یهازاربا هنددر  خیرا یهالسادر ( نی  ز نش  ان دادن  د ك  ه 2763) 1تحقی  ق، كوم  ار و دانگ  ی

 شدر ب   موج هازاربا ین. اندادهكر جلبرا  نیابازاربا توجهو  ندایافته دیایز همیتا تاییسرو

دامن    ه   استرو  ادسو سطح ی افزو ا ستاییرو معاجو خرید رتقد ی افزو ا دقتصاا كلی

در  پیشرفته یهاریفن  او سرعتنی  ز نش  ان داد،  (2763) 1اكالوتر اند.ش  ده ع   ماجودر  ذنفو

 كاه و  تولید ی افزا باعث و... سیاسی ،جتماعیا ،یفرهنگ دی،قتصاا ناونااو یعرصهها

 ی،شهر یهازاربا عشباا لیلدبه هند. در ستا هشد بیشتر دسوو  یعزتو دبهبوو  هزینهها

 ستاهاودر ر هند جمعیتاز  صددر 07 ودحد. ستا ستاییرو یهازاربا بر تمركز بیشترین

، 2761، )نظ ری متحده اس ت تاال یا یا هزاربا ل ك ر بابردو  ان،ز می ینا كه كنندیم ندایز

 ش هرهای كش اورزی بازاره ای»ای با عن وان ( در مقاله2768و همکاران ) 1(. كارگ673ص. 

بیان كردند، بازاره ا ب رای « شهری و روستایی تحولات با آن ارتباط و شمالی غنای در كوچک

مهم هستند و  ایی خود بسیارهای كشاورزی در مناطق روستاتصال شهرهای كوچک به فعالیت

كنن د )ك ارگ و ش هری كش ور غن ا ایف ا می -می در تحول ات روس تاییها نق  مهاین بازار

                                                            
1. Ahinmo 

2 . Samit Mishra 

3. Vinay Kumar 

4. Kumar & Dungey 

5. Calotra 

6. Karg 
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عوام ل م ؤثر ب ر »ی با عنوان امقاله( در 2727و همکاران ) 6(.  یوكر81، ص. 2768همکاران، 

ك ارآفرینی ه ای ظرفیت« كارآفرینی زنان روستایی در بازارهای محلی: استان سامسون، تركی ه

فرینی در بازارهای محلی و آشکاركردن مشکلات پی  روی ا به كارآهدند. آنن را تعیین كرزنا

ه ای ك ارآفرینی خ ود پرداختن د. ولس والی و ب افرا در اس تان زنان روستایی در طول فعالیت

عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب شد ك ه در آن زن ان ك ارآفرین هدفمند به صورتبهسامسون 

زنان كارآفرین تعری ف ش ده اس ت: بودج ه ساسی برای سه مانع ا هاافتهطبق یتمركز بودند. م

های خصوص ی ب ه زن ان ی و كمبود تجربه. از این طریق وا احرفهمحدود یا ناكافی، نارسایی 

 هاسازمانها را افزای  دهد. مؤسسات و تواند بودجه آنشدنی است. این امر میكارآفرین ارائه

تجرب ه را ش ده ب ه زن ان ك مدادهاختصاص های، ممکن است آموز ندكنیمیت فعال كه حما

 (.376، ص. 2727بررسی كنند )یوكر و همکاران، 

ب ه  ش ده اس ت؛توجه  یمحل یبازارها یبه جنبه اقتصاد مذكور داخلی قاتیتحق در بیشتر

بازاره ا  نی در ا یكش اورزریو غ ییروستا یمحصولات كشاورز میعرضه مستق ،گریعبارت د

 ،گریبرخوردار است. از طرف د یاژهیو تیاز اهم ییو روستا یشهرل در توسعه منظور تعادبه

مانن د  یرونق اقتص اد یهابر مؤلفه ی رامحل یبازارها توسعه ریتأث مذكور، یهاپژوه  جهینت

 یابی مثب ت ارز ت،محص ولا م تیو ق یبخش محصولات، درآمد، اشتغال و تنوع دیتول  یافزا

 رده است.ك

، در نواحی روس تایی كش ورهایی همچ ون دهدیم نشانشده ی خارجی بررسیها پژوه

 ی افزو ا دقتصاا كلی شدر ب  موج ی محل ی و ادواریهازارباهن د، نیجری ه، غن ا و تركی ه، 

. اندشده ع ماجودر  ذنفو دامنه  استرو  ادسو سطح ی افزو ا ستاییرو معاجو خرید رتقد

در من اطق  یكش اورز یه اتی كوچ ک ب ه فعال یش هرهااتص ال  یا برابازارههمچنین این 

 یب ه بازاره ا ییفض ا -یاز جنبه كالبد حاضراما پژوه  دارند،  اهمیت اریخود بس ییروستا

ای ن  ن هیبه یابیمکان برایمؤثر  یهااست و درصدد انتخاب شاخ، ستهینگر ی روستاییمحل

 دی جدداخل ی و خ ارجی  نیش یپ ق اتیتحقه با در مقایس حیث نیاز ا ؛ بنابرایناست بازارها

 است.

                                                            
1. Yuceer 
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 شناسی تحقیق. روش3

ب ر  یمبتن  یل یتحل-یفیو رو ، توص  تی و از نظ ر ماه یپژوه  حاضر از نوع كاربرد

م دنظر ب ا  یاست و اطلاعات مرب وط ب ه منطق ه یاكتابخانه یامه است. اطلاعات نظرنپرسش

 ب ا ی( و مصاحبه مج از68-بیماری كوید عویعلت ش)به کیامه الکتروننپرسش لیو تکم عیتوز

پ ژوه ، اطلاع ات  نی در ا لی تحل واح د شده اس ت. یمنتخب اردآور یروستاها ارانیده

هس تند و منتخب كه مراكز دهستان  یروستا 631است و بوده از وضع موجود روستا  ارانیده

ه  را پ ژو یآم ار جامع هی، در اس تاندار یطرح مص وب بازارچ ه محل  یدارا یروستا 62

 اند.دهاد لیتشک

 

 
 ی در ایراناستان خراسان رضو جغرافیایی تیموقع .1شکل 

 6388 ،یاستاندار یكشور ماتی: تقسمأخذ
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 محلی بازارچه. روستاهای دارای طرح مصوب 1جدول 

 6388أخذ: استانداری استان خراسان رضوی، م

 ردیف
 مشخصات دهیاری

 طرح مصوب
 روستا بخش شهرستان

 طرح اردشگری ارزنه مركزی باخرز 6

 بازارچه محلی سریده مركزی بجستان 2

 یبازارچه محل ازغد طرقبه بینالود 3

 بازارچه محلی فرمان آباد مركزی تایباد 1

 یبازارچه محل آباد مؤمن نصرآباد تربت جا  1

 بازارچه محلی چمن آباد سلامی خواف 1

 یبازارچه محل كاهک مركزی داورزن 0

 بازارچه محلی غالبلا ششتمد رسبزوا 3

 یبازارچه محل انبد لی مركزی سرخس 8

 بازارچه محلی چنار زاوین كلات 67

 یبازارچه محل نجم آباد كاخک اناباد 66

 بازارچه محلی اردوغ  زبرخان نیشابور 62

 

كارشناس ان ب ه رو  دهی اران و ن وع پرسش نامه دو پژوه  از  یهاداده یآورمعج یبرا

-دی كو شیوع بیماری ژهیو  یدلیل شرابه ازیجمصورت بهها پرسشنامه هره ارفته شد.بی دلف

 یاز آلف ا ییای پا یو ب را یان هیزاپنج ک رتیل فیاز ط رهایسنج  متغ یبراتکمیل شد.  68

 75313راب ر ب ا از آزم ون كرونب اخ ب یریاپرسشنامه با بهره ییایپا زانیكرونباخ استفاده شد. م

 یدرون  یهمبس تگ از ت وانیمر است و برخوردا یمطلوب یپایای ه پرسشنامه ازك دهدینشان م

 سؤالات مطمئن بود.

( و بر ای ن اس اس م دل 2ی تحقیق مشخ، شد )جدول هامؤلفهبراساس پیشینه پژوه  

 (.6مفهومی پژوه  شکل ارفت )شکل 
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 های تحقیق. مؤلفه2جدول 

 6388های پژوه ، مأخذ: یافته

 منبع د متغیرتعدا هامؤلفه

 (2761ریدل ) 6 جمعیت

قرارایری در رینگ شهرهای بزرگ )مراكز 

 شهرستان(
 (2762) مونیاه( و 2761ریدل ) 6

 (2762) مونیاه 62 های اردشگریجاذبه

 (6333) یزیتبر 3 منابع طبیعی

 8 زراعت و باغداری
لنگرودی و  ( و مطیعی6336) یخسرو

 (6387همکاران )

 (6383ی )فلاحت 3 دامداری

 (2727بوكر ) 1 یدستعیصنا

 (6333حسامیان ) 3 خدمات بازراانی

 (6306) یبادآزنگی 1 مشاركت

 (6301) وسالارید(، 6881جانستون ) 66 مالی مؤسسات

 (2762اهینمو ) 1 ونقلحمل

 

های آمار اس تنباطی های آمار توصیفی و آزمونو شاخ، Excelو  SPSSافزارهای از نر 

ه ا از ع داده6ضعیت توزیاست، برای بررسی و استفاده شد. افتنی اههدادرای تحلیل مناسب ب

استفاده  GIS افزارنر ها نیز از اسمیرنوف بهره ارفته شد. برای تهیه نقشه-آزمون كولمواروف

 شد.

 نی یتع2 یارتب ه نیانگی مو استفاده  دمنیاز آزمون فر شاخ، 13های تیاولو نییتع برای

 كن د،كس ب براساس پرسش نامه دهی اران  را یارتبه نیانگیم زانیم بیشترینكه  ی. شاخصشد

 قی تحقازآنجاكه در این  داشته باشد. تواندیم ییروستا یبازار محل جادیا بر یشتریب ریتأث یعنی

اق دا  ش ده ( یو مج از یاج اده ،یهفتگ ایموقت  ،ی)دائم یمحل یانواع بازارها یابیبه مکان

روستاها به ره  یبندطبقه منظوربه یریامیه از درخت تصمستفادبا ا یای آمارهلیاز تحل است،

                                                            
1. Friedman Test 

2 . Mean Rank 
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چنداان ه  یها جداس ازداده کیهای تفکو راه وستهیها پداده اسیمق ،آزمون نیدر ا .دارفته ش

ت وان در می ،ب ه مک ان اس تقرار روس تا متعل ق اس ت  6ا این زانیم نیشتریكه ب ازآنجا است.

انتخ اب  یریامی، درخت تصماخش نیترهمعنوان مرا بهمحل استقرار  یبازار محل یابیمکان

 كرد.

 

 
 قیتحق ی. مدل مفهوم2شکل 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 

ه ای از رو  یک ی یول  ،وجود دارد یهای مختلفتمیها و الگور، رو 2یبندخوشه یبرا

-K یبندخوش ه لی تحل ،پ ژوه  نی است. در ا K-MEANS یبندو پركاربرد، خوشه هیپا

Means Cluster اف  زار منتخ  ب ب  ا اس  تفاده از نر  یاروس  تاهSPSS  ری  متغ 13براس  اس 

                                                            
1 . Gain 

2 . Clustering 
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ه ای جم ع پ س از ورود داده ؛ بر این اساس،( صورت ارفته استهدر پرسشنام شده)پرس 

عوام ل  ریتأث بیهر روستا ضر یافزار، ابتدا برادر نر  ارانیپرسشنامه از ده قیشده از طریآور

 سبه شد.محا

 ش  ود؛ فکی  کهمانن  د ت یه  ادر اروه هاهمش  اهد اس  ت ك  ه نی  ا یبندهز خوش  ه  دف ا

 نیمختلف، كمت ر یهاخوشه هایهشباهت و مشاهد نیشتریهر خوشه، ب یهاكه دادهیااونهبه

ب ا ن ا   یدی جد تی در خوش ه، كم تیعض و نهیاز، تیدرنها شباهت را با هم داشته باشند.

qcl_1 داده ب ه ه ر روس تا نش ان  ن ش ماره خوش ه متعل قدر آكه  كندیفه مداده اضا لیبه فا

چ ه  ش ودیها معل و  م داده كردنو با مرتب یسادااست كه به نآ تیكم نیا تی. مزشودیم

و می زان برخ ورداری روس تاها برمبن ای  ان دتعداد و كدا  روستاها در هر خوشه ق رار ارفته

 شود.ها مشخ، میشاخ،

 قیق. مبانی نظری تح4

 تشکیلای ص         ورت دورهبه هفته حتی یا هما یا لسااز  معینی قعامودر  كه هاییزاربا

 یكاال عنو به هازاربا ینا مانیز و دوره سعت. وش وندیم هنامید «ادواری یا هزار»با شوند،یم

، 6)اان دهی و ن امیودیری دارد بستگی ا  هآن ذو  نف زهو حو  تالدا مب م حج ه،د هش معامل

و ش      ده  تشکیل ،هفتهاز  معینروز  یک در طنقااز  بعضیدر  هارزابا ینا(، 31، ص. 2771

 عنو ین. او...  زارباپنجشنبه زار،شنبهبادو مانند ؛ش وندیم  هد ناخوروز  نا هم  ا ن ه ب معموالً

 زاربا یاروز  زارباعنوان ب  ه بیشتره  ا آناز ان  د. هحی شداطر فضا ونبدو  نیستند یدائم   هازاربا

 ش ودیم افته هازاربا عو ن ن یا ه ب بیاد بمکتو عابمندر  «هاازار»با ژهواو  شودیم دیا هفتگی

و در آن  ت  سا ی  شوفردهر  خادواری،  یا  هزاربا دكرركا پای ة (.673، ص. 2761)نظری، 

 یهاس    تمی. سكنن    دیم     عرضهرا  دخو عمتنوو  كوچک یكاالها دمرزن و  نشندااوفر

در  ت ا ش ودیم  ببس امرهمین و  ستا كوچک نتولیدكننداا ت فعالی ل مح ،ی شوفردهر خ

معتق  د  مشابهی دیکررو با نجانستو. باشند شتهدا ییابسز نق  ستاییرو حیانو دقتصاا رساختا

 حیانو ینرا در ا ركا تقسیمو  ییاتخص،ار شدر نمکاای ادوره یهازاربا شبکه دیجاا است،

                                                            
1. Gandhi & Namboodiri 
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 ،نتو   جانس) ده  دیم   ی ازفرا ا جامعه کی صشخاو ا مناطق بین طتباو ار كن  دیم   همافر

 (.3 ص. ،6881

و  ستا بستهوا تخدماو  كاال ایبر تقاضا دجوو به زاربا نمکا دیجاا ،ستا د  معتق لد یر

 كماتر به مسئله ین. استا چرخ  لحادر  یا ثابت زار،با نمکا د،موجو یتقاضا انمیز سساابر

در  نشندااوفر ،یگرد رتعبا ه   ب ؛ددار تگی   بس دیا   قتصا توسعهیافتگی انمیزو  جمعیت

 س،سااای ن  بر ؛مانن دینم  ثابت ،ان دپراكنده ارانخریدو  كم اس ت خریدان تو كه هایینامک

 د   ینافرو   استردر  خاصی نق  مدو درآ جمعیت ی افزا كه كن  دیم   لستدالا نجکسو

 بیناز در  یرساختهاز حصالونق ل و احمل  استر ،برعکسد و ن دار زارا  ب دنو بایدوره

 (.13، ص. 2771، 6وانگ و تسوچیا) مؤثرند هازاربا یناونها فتنر

 نیزو  ستاییرو ع   ماجو زا   نیردمو تخدما سایر یعزتو به یثاب  ت محل   یهازاربا س  عهتو

 حاكمیت ازهندا به هازاربا شدو ر توسعه انمیز ،یگرد رتعبا به ؛دارد بستگیآن  ذنفو زهحو

 ،باشد سیعترو اییضف یا مکانی هاستر ینادارد. هرق  در  بستگی ،مکانی یهاستر ر   ب ا   هآن

آن  ذنفو زهحوو  زاربا بین بستگیوا نتیجهو در ش ودیم  تر بیش ز نی ا هدعملکر عو تنو  دتعد

 نظری ه تحلیلو  تبیین بر ،اندكرده تحقیق مینهز یندر ا كه كسانی هیدااد یمبنا. ابدییم ی افزا

آن را  ییافض رساختاو  یمركز نکام ینظر نیناقو هیوار. ستا ارستوا یمركز نمکا

 وهل  هدر  ادفرا ینا ایبر. كنن  د اجرا قعیوا ی اشررا در  ه  انان  د آكرده سعیو  ان  دپذیرفته

و  یز  مرك نا مک یا ته فعالی ی فعل یلگوهاا سیربر ای،منطقه ییزربرنامه ظیفهو ،نخست

 ایی    شناسن، از آ س    پو  ت    سا نداا    كنن فر    مصو  نتولیدكننداا بین فضایی پیوند

 بهآن  دنیکكردنز طریقرا از  دموجو س کونتگاهی تم  سیس د  بای ه  ك اس تی یا  هوژهر پ

 نمکا ینظر منطق  پذیر دو  جو ا  ب ر  یگد وهر  ا. د كن ت تقوی بو مطل فضایی رساختا

و  ستا بستهوا صخا فیاییاجغرو  جتماعیا ،سیاسی ی اشر بهآن  نیناقو ،معتقدند یمركز

 منطقه یکاز  كن د،یم تأمین النهدعاو  آمدركاورت صرا به تخدماو  كاالها كه فضایی لشکاا

را  بهینه شکل كه ستا ینا فضایی ییزربرنامه وظیف ه ینابنابر ؛ستا وتا متف ر یگد منطقه به

 ی و همک   اران،)نظ   ر كند ترسیم منطقه هر جتماعیو ا فیزیکی دی،قتصاا ی اشر به توجه با

                                                            
1 . Wang & Tsuchiya  



 686                                                ... ییروستا یمحل یبازارها یابیمکان                           سال بیستم                    

 

 ثربخشیو ا ییراكا رهبادر یظرن حیثاز  كه نظرهایی فالختا دجوو با. (31، ص. 6383

آن  توجه رخودر نکتهدارد،  دجوو مکانی ییزربرنامهو  تخدما یعزتودر  یمركز نمکا نظریه

و  ان   دپذیرفته تأثیر نظریهها ن    یه   ا از ادولت یهاییزربرنامهو  هااریسیاستاذ كه ستا

از  قبل ستا ز ال روشك ستاییرو مناطقدر  تاتحقیق هم ه  جاندر ا ینابنابر اند؛هشد عملیاتی

 د؛و   ش مشخ، ستادفر دسنادر ا فضایی-مکانی نظراز  سیربر عموضو هجایگا ،میاقدا ر   ه

 یه احطر با ستاییرو یمحل یهازاربا یابینمکا قنطباا انمیز تبیینو  ی سربر ،ب ترتی به این

 (.2، ص. 2767 ی،سعید) دارد همیتا رمذكو

 یقی تحقهاافتهی. 7

در ایجاد بازار محلی  مؤثرشاخ،  13 خورداری روستاهای منتخب، ازربرای تبیین میزان ب

ه ای منظور تعیین اولویتپرسشگری انجا  شد. به براساس پرسشنامه از كارشناسان و دهیاران

ده ی تنظ یم ش افاص لهاستفاده شد. ازآنجاكه پرسشنامه ب ا مقی اس  خدماتی از آزمون فریدمن

كند و می انگین های هر یک با یکدیگر مقایسه میرتبه سها را براسازمون شاخ،است، این آ

 ریت أثی را كسب كرده است، یعنی ارتبهكند. شاخصی كه بیشترین میانگین ی را تعیین میارتبه

 تواند داشته باشد.بیشتری در ایجاد بازار محلی روستایی می
 

 جاد بازار محلیدر ای مؤثرای هی کلی شاخصبندرتبه. 3جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهیمأخذ: 

 رتبه یارتبهمیانگین  متغیر رتبه یک تعداد متعیر شاخص

 6 0518 ئوتوریسمژ 62 های اردشگریجاذبه

 1 1510 رود 3 منابع طبیعی

 3 1513 تنوع محصولات زراعی 8 زراعت و باغداری

 1 1511 وجود صنایع وابسته به دا  3 دامداری

 3 2501 بر پایه اشتغال زنان یدستعیتولید صنا 1 یستدعیصنا

 1 1533 شركت تعاونی روستایی 3 خدمات بازراانی و بازاریابی

 0 3562 )مشاركت مالی( یاریخود 1 مشاركت

 2 0571 احداث بازار برایفضای مناسب  66 های مرتب  با بازارالیتعف
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ای ه های جاذب هاران، ش اخ،ظرس نجی از دهی طوركه مشخ، اس ت، براس اس نهمان

توانند بیشترین نق  را در رون ق بازاره ای محل ی های مرتب  با بازار میاردشگری و فعالیت

كارش ناس  21از شده برای كارشناسان، طراحیپرسشنامه  ایفا كنند. با استفاده از رو  دلفی و

 و م ؤثرها درباره ش اخ، ،قرار داشتندسال  21تا  23سال با سابقه  11تا  33 یكه در بازه سن

نش ان داد،  نت ایج 1ی روستاهای منتخب نظرسنجی ش د. طب ق ج دول ابیمکاندر  نیآفرنق 

و فاصله تا مركز شهرس تان  23537با  تیجمع ترتیب به تعدادبه یارتبه نیانگیم زانیم بیشترین

  تعلق داشته است. 26587با

ی )براب ر ب ا رتر بودن س طح معن اداچکبا توجه به كو ،دهدنشان می دمنیآماره آزمون فر

و  ك ردتوان فرض ص فر را ب ه نف ع ف رض مقاب ل رد می 71/7لفا آ یبحران هیدر ناح( 75777

؛ ب ر كارشناس ان وج ود دارد دااهیاز د یهای خدماتتیاولو نیب یكه تفاوت معنادار رفتیپذ

آم اری  وس تاهای جامع هاین اساس، دو شاخ، تع داد جمعی ت و دسترس ی ك ه در هم ه ر

ایری مناس ب تش خی، داده ش د. ی است، طبق نظر كارشناسان ب رای تص میمرایاندازهقابل

های مناس ب ب رای ان واع ب ازار روستا ،ایری و چهار قاعدهبا استفاده از درخت تصمیم سپس

لیل دك اوی ب هب ا داده پ س از آن،. ندش د یبندای و مجازی طبقهمحلی دائمی، هفتگی، جاده

؛ بر ای ن بندی روستاها اقدا  شدبندی و خوشهائمی به رتبهدیابی بازارهای محلی ناهمیت مکا

روس تاها  یبن دطبقه ب رای یریامیهای آماری با استفاده از درخت تص مابتدا از تحلیلاساس 

ا هها در درجه نخست به مقیاس دادهداده یبندشرای  آزمون برای طبقه بهره ارفته شده است.

ه ا ها وابسته است. در ای ن آزم ون مقی اس دادهفکیک دادهتهای بعد به تعداد راهو در مرحله 

 ها جداسازی چنداانه است.های تفکیک دادهپیوسته و راه

 یابی توان در مک انمی ،به مکان استقرار روستا متعلق است )ااین( ازآنجاكه بیشترین نق 

 ك رد؛خ اب تان یریامیخ، درخ ت تص مترین شان مهمعنوااستقرار را به کانم ،بازار محلی

 توان به چهار قاعده به شرح زیر دست یافت:در این درخت می بنابراین
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 . نتایج پرسشنامه کارشناسان )روش دلفی(4جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 رتبه یارتبهمیانگین  هاشاخ، ردیف

 6 23533 تعداد جمعیت زیاد روستا 6

 61 61533 ()حاشیه جاده جاده اصلیصله روستا تا فا 2

 2 2658 فاصله نزدیک تا مرکز شهرستان 3

 27 66583 فاصله روستا تا مرکز بخش 1

 28 051 روستا مرکز دهستان باشد 1

 63 61513 مازاد محصولات کشاورزی 1

 68 62560 مازاد محصولات دامی 0

 66 61563 یدستعیصنا 3

 0 63517 ردشگریجادبه طبیعی گ 8

 3 26510 یهای تاریخجاذبه 67

 1 2651 های مذهبیجاذبه 66

 1 26520 (هانییآجاذبه فرهنگ سنتی )مراسم و  62

 23 8520 جنگل و پوشش گیاهی 63

 20 8530 معدن فعال 61

 26 66500 مجتمع دامداری 61

 61 61510 ناحیه کارگاهی یا صنعتی 61

 21 8513 اریابیشرکت بازرگانی و باز 60

 22 67583 یج کشاورزیومرکز خدمات و تر 63

 21 8533 شرکت تعاونی توسعه و عمران 68

 21 8503 شرکت تعاونی روستایی 27

 61 61527 شرکت خدمات فنی و مهندسی 26

 63 62500 نهادهای فقرزدایی و جهادی 22

 60 61510 وجود بازار محلی فعال 23

 3 63530 بانک 21

 23 67560 انی )مهارت(قش سرمایه انسن 21

 62 61573 میزان سرمایه مالی برای توسعه بازار 21

 67 63570 دارا بودن فضای مناسب برای احداث بازار 20

 8 63533 سابقه وجود بازار قدیمی 23
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 رتبه یارتبهمیانگین  هاشاخ، ردیف

 1 68513 ، سبزی و...هاوهیمزغفران، پسته، )نام تجاری و نقش محصولات کلیدی  28

 

 
 منتخب یدر روستاها یار محلزبا یابیمکانباره در یریگمیرخت تصمد .3شکل 

 6388، ی پژوه هاافتهیمأخذ: 

 

نفر و مکان استقرار داخ ل رین گ ش هرهای مراك ز  -6177قاعده اول: اار تعداد جمعیت 

 ی)مناس ب ب را وجود دارد برای ایجاد بازار محلی دائمی نداشتن پس اولویت ،شهرستان باشد

 ؛(بازار موقت

نفر و مکان استقرار خ ارج رین گ ش هرهای مراك ز  -6177اار تعداد جمعیت  قاعده دو :

مناس ب ب رای وجود دارد )برای ایجاد بازار محلی دائمی  نداشتن پس اولویت ،شهرستان باشد

 ؛بازار موقت(

+ نفر و مکان استقرار داخل رین گ ش هرهای مراك ز 6177قاعده سو : اار تعداد جمعیت 

 وجود دارد؛ یمایجاد بازار محلی دائ پس امکان ،اشدشهرستان ب

نفر و مکان استقرار خارج رینگ شهرهای مراك ز  +6177قاعده چهار : اار تعداد جمعیت 

 ی)مناس ب ب راوجود دارد برای ایجاد بازار محلی دائمی نداشتن پس اولویت  ،شهرستان باشد

 .بازار موقت(
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ل درختی ددر استقرار بازار م ثرمؤاس دو شاخ، ی، ابتدا براسریامیتصمدرخت  آمارهدر 

 شود.طراحی می
 

 یریگمیتصمی نمونه براساس درخت روستاها یبندطبقه .7 جدول

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 سطوح تفکیکی
 کل 2گره  1گره  گره صفر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7 2 651 11 1651 00 1057 631 67757 

6 7 757 36 1251 23 1051 18 1350 

2 2 251 21 3258 18 1151 01 1153 

 

های اص لی شده و سطوح تفکیکی را برحسب ارهبینیپی  یبندتوان طبقهمی 1جدول  در

خروج ی حاص ل ، است شدنیهای دیگری كه در مدل درختی تفسیراز خروجی .كردمشاهده 

ست. در ای ن اكل موارد در طبقه هدف تعداد و درصد است كه در این مدل به معنای  اایناز 

هایی مانند كمترین فاص له ت ا ابتدا با شاخ، ،عنی مکان استقرار روستاهایطبقه هدف  ،تحقیق

 مراكز شهرستان و دارای جمعیت بیشتر در نظر ارفته شده است.
 

 )روش چید(1بینریسک پیش .0 جدول

 6388پژوه ،  یهاافتهمأخذ: ی
 انداردریسک خطای است پیش بینی

75170 75712 

 

وس یله م دل )رتب ه ش ده ب هبین یطبقه پی ؛ یعنی است 170/7برآورد ریسک مدل معادل 

مناسب یا نامناسب بودن مکان استقرار روستا برای ایجاد بازار محلی دائمی روستایی( تا حدود 

بیان  یدبننتایج طبقه ،دهدنشان می 1طوركه جدول درصد نادرست است. همچنین همان 1750

درصد از روستاها را ب رای اس تقرار ب ازار محل ی  17 یطور تقریبپیشنهادی به كه مدل كندمی

                                                            
1  .  CHAID Method 
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روستا باید ب رای ن وع دیگ ری از ب ازار  631 ؛ یعنی بقیهاست كرده یبنددرستی طبقهدائمی به

 .شوند یبندطبقه
 

 روستاهای منتخب یبندطبقه. 5جدول 

 6388ه ، ی پژوهاافتهمأخذ: ی
 درصد 2 1 6 هادهمشاه

 درصد 757 2 7 7 7

 درصد 1151 21 36 7 6

 درصد 1351 18 23 7 2

 درصد 1853 درصد 1153 درصد 1350 درصد 757 درصد كلی

 

روس تا  36 ،هابراس اس ش اخ، اتستون مشاهددر  ،دهدنشان می 0 طوركه جدولهمان

تاها س است. اسامی این رو شده یبندسب طبقهدائمی در رده منا یاستقرار بازارهای محل برای

 است.ذكر شده  3جدول  در

 
 روستا( 31روستاهای پیشنهادشده برای ایجاد بازارهای محلی دائمی ) .8جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 روستا دهستان بخش شهرستان
 جمعیت

 57سرشماری 

فاصله تا مرکز 

 شهرستان )کیلومتر(

 بردسکن
 8 2613 بادآشفیع هركنار ش مركزی

 2738 2738 بادآركن جلگه شهراباد

 250 1216 ارزنه دشت ارزنه مركزی باخرز

 بینالود
 150 3600 ابرده علیا ابرده شاندیز

 151 2162 جاغرق جاغرق طرقبه

 1 2818 بادآفرمان كرات مركزی تایباد

 مركزی تربت جا 
 6850 6116 الچشمه رودجا 

 6053 6118 جیباد ارآماعیلاس جا میان

 151 3666 منظر بالاولایت مركزی ریهدیتربت ح

 6658 6371 ابوچناری جغتای مركزی جغتای

 250 2632 بادآنصر حومه مركزی بادآخلیل
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 روستا دهستان بخش شهرستان
 جمعیت

 57سرشماری 

فاصله تا مرکز 

 شهرستان )کیلومتر(

 252 2717 بادآابراهیم رستاق

 852 3730 جزرباط رباط جز مركزی خوشاب

 6853 2107 صدخرو كاه مركزی داورزن

 158 2131 ایزی شرقیقصبه  مركزی رسبزوا

 سرخس مركزی خسرس
 351 2633 قو  خزایی

 6656 6163 كندكلی

 6358 6216 بادآجنت بادآجنت جنت اباد بادآصالح

 قوچان
 مركزی

 

 6651 3331 مزرج درهشیرین

 352 3327 شهر كهنه قوچان عتیق

 كاشمر

 فرح دشت
 356 2071 بادآرزق بادآرزق

 6651 2331 ادبآفرح ه بالاقلع

 مركزی

 

 158 1117 قوژد بالاولایت

 351 2671 كسرینه ولایتینیپا

 651 2302 ن نوییباد لاآحسن هزارمسجد مركزی كلات

 6651 1771 بیلند/بیلوند حومه مركزی اناباد

 151 6131 عسکریه میان ولایت مركزی مشهد

 851 3117 مهنه ولات جنوبیمه مركزی ولاتمه

 6651 2037 بادآدوغ  ولات شمالیمه رشادمه 

 153 1163 بادآعبدل حومه مركزی 

 66 6162 آبادقطن مازول مركزی نیشابور

 

 یابازار ج اده جادیا یروستا برا 27 ،ماندهیباق ةنمون یاز تعداد روستاها ،ذكر است انیشا

و مهنه  ییقو  خزا ،یل، صدخرو، انبدآبادفرمان یروستاپنج  ،تعداد نیكه از ا هستندمناسب 

 ذك ر 8ج دول در رو هستند؛ ازای ن یدائم یمحل یبازارها یمنتخب برا یزو اروه روستاهاج

 اند.نشده
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 یدر استان خراسان رضو یدائم یمحل یمنتخب بازارها یروستاها تی. موقع4شکل  

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 

هفتگ ی ازاره ای بای ازجمل ه اره ای دورهی اس تقرار بازب رانمونه، مانده روستاهای باقی

 هس تند،دلیل اینکه فاقد مرز و محدودیت اما بازارهای الکترونیک یا مجازی به هستند،مناسب 

دف اتر ارتباط ات، اطلاع ات و توانند در ه ر ك دا  از روس تاهای منتخ ب ك ه از خ دمات می

 یدبن تیاولوب رای  .شوند هستند، ایجاد برخوردار یترو سواد الکترونیکی مناسب تکنولوژی

 ی،ك اوه ای دادهکیتکن نیتراز مهم یکی، یدائم یبازار محل منظور ایجادبه منتخب یروستاها

در پرسش نامه( ص ورت  شدهمتغیر )پرس  13 روی K-Means Cluster یبندل خوشهیتحل

 شد. عوامل محاسبه ریابتدا برای هر روستا ضریب تأث ؛ براین اساس،ارفت

 ؛میم كن یهمانن د تقس  یه ارا در ا روهها هاهدش ن اس ت ك ه می ا یبندوش ههدف از خ

ن یمختلف، كمت ر یهاخوشههای هن شباهت و مشاهدیشتریهر خوشه، ب یهاكه دادهیااونهبه

 شباهت را با هم داشته باشند.
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 یاجادهایجاد بازارهای محلی  برایروستاهای مناسب . 5جدول 

 6388ی پژوه ، اهافتهمأخذ: ی
 جمعیت روستا تانسده بخش شهرستان ردیف

 2717 زرقان جغتای مركزی جغتای 6

 180 ابویسان جوینمیان هلالی جغتای 2

 301 بادآبه المکان البهار چناران 3

 022 دهنه اخلمد چناران مركزی چناران 1

 833 سرک چناران مركزی چناران 1

 3138 رجابو ششطراز ششظراز بادآخلیل 1

 6137 بادآرفجع كویر ششظراز بادآلخلی 0

 6362 مهر مهر باشتین داورزن 3

 231 كاهک مزینان مركزی داورزن 8

 631 میرقلعه دیباج بادآلطف دراز 67

 6300 انبدلی خانگیران مركزی سرخس 66

 01 بادآنصر ولات شمالیمه شادمهر ولاتمه 62

 807 دهیمیان ولات جنوبیمه مركزی ولاتمه 63

 130 باد لگزیآاسلا  فضل مركزی نیشابور 61

 326 ارغ  عشق اباد جلگهمیان نیشابور 61

 

، مركز اولیه هر 66برای اولویت ایجاد بازار محلی سه خوشه تشکیل شده است. در جدول 

تم مرحله از الگوریسه در را ها ، اندازه در مركز خوشه62جدول  مشاهده است.سه خوشه قابل

 دهد.یعنی صفر نشان می شدهانتخاب سیدن به معیار همگراییتکرار تا ر

ب ار تک رار الگ وریتم توانس ته  سهافزار با ، نر شودمیمشاهده  62جدول در اونه كه مانه

ان د. اع داد ج دول نش ان هایی دست یابد كه معیار همگرایی صفر را پذیرفت هاست به خوشه

ك رده اس ت. ج دول  رهر س ه خوش ه چق در تغیی  ر اندازه مركزبه ازای هر بار تکرا ،دهدمی

تغییر یا تغییر جزئی در مراكز خوشه به دست آمده است. ح داكثر تغیی ر  نبوددلیل همگرایی به

 337/7حداقل فاصله بین مراكز اولی ه و  3، تکرار فعلی 777/7مختصات مطلق برای هر مركز 

 اده شده است.تکرار نمای  دها در آخرین ، مركز خوشه63در جدول  .است
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 در ایجاد بازارهای محلی به تفکیک روستاهای منتخب مؤثرعوامل  ریتأثضریب  .16جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهأخذ: یم
 عوامل ریضریب تأث روستا دهستان بخش شهرستان

 بردسکن
 7513 بادآشفیع كنار شهر مركزی
 7511 بادآركن جلگه شهراباد

 7511 ارزنه ت ارزنهدش مركزی باخرز

 بینالود
 7513 علیا ابرده ابرده شاندیز
 7516 جاغرق جاغرق طرقبه

 7513 بادآفرمان كرات مركزی تایباد

 مركزی تربت جا 
 7536 الچشمه رودجا 
 7532 باد ارجیآاسماعیل جا میان

 7531 منظر بالاولایت مركزی دریهیتربت ح
 7516 ابوچناری جغتای مركزی جغتای

 مركزی بادآخلیل
 7566 دباآنصر حومه
 7536 بادآابراهیم رستاق

 7516 رباط جز رباط جز مركزی خوشاب
 7516 صدخرو كاه مركزی داورزن
 753 ایزی قصبه شرقی مركزی سبزوار

 سرخس مركزی سرخس
 7532 قو  خزایی

 7531 كندكلی
 753 بادآجنت بادآجنت جنت اباد بادآصالح

 مركزی وچانق
 751 مزرج رین درهشی
 7511 شهر كهنه چان عتیقوق

 كاشمر
 فرح دشت

 7531 بادآرزق بادآرزق
 7511 بادآفرح قلعه بالا

 مركزی
 7568 قوژد بالاولایت

 7511 كسرینه ولایتینیپا
 7531 ن نوییباد لاآحسن هزارمسجد مركزی كلات
 7532 بیلند/بیلوند حومه مركزی اناباد
 7571 عسکریه ولایتمیان یمركز مشهد

 ولاتمه
 7511 مهنه ولات جنوبیمه مركزی
 7513 بادآدوغ ولات شمالیمه شادمهر
 7511 بادآعبدل حومه مركزی

 7521 آبادقطن مازول مركزی شابورین
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 های اولیهمراکز خوشه .11جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی
 3 2 1 هاخوشه

 7571 7513 7531 ریتأث ضریب

 
 ییول همگرادج .12جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 تکرار
 در مراکز خوشه رییتغ

1 2 3 

6 75777 7513 75661 

2 75677 75778 75777 

3 75777 75777 75777 

 
 مراکز خوشه نهایی .13جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی
 3 2 1 هاخوشه

 7561 7512 7501 ریتأثضریب 

 

ای از یک جمعیت در نظر ارفت، با استفاده از هر خوشه را نمونه یتوان اعضاازآنجاكه می

 تحلیل آن وانتایج  .ها را بررسی كردتوان اختلاف معنادار بین خوشهواریانس می تحلیلآزمون 

 است. ذكر شده 61جدول در 
 

 آنوا . تحلیل14جدول 

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 تحلیل
 خطا خوشه

F Sig. 
 درجه آزادی مربع متوسط درجه آزادی طسمربع متو

 75777 315611 28 75773 2 75201 ریتأثضریب 
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  دهد. ازآنجاكه این مقدار بسیار كوچک استسطح معناداری آزمون را نشان می Sig مقدار

(P-value<0.000) روستایی با سه خوشه ی ؛ یعنكنیمها را رد میرض همانند بودن خوشه، ف

هر خوشه پس از آخرین مرحله  مواردتعداد ، 61جدول در  .رو هستیمگر روبهیمتفاوت از یکد

 .داده شده استالگوریتم تکرار نشان 
 

 تعداد موارد در هر خوشه .17 جدول

 6388ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ی

 خوشه

1 20666 

2 270666 

3 70666 

 325777 معتبر

 65777 گمشده
 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 0

در ج دول  یبندتیروستاها، نتیجه نهایی اولو K-Means Cluster یبندل خوشهیحلتدر 

 است. ارائه شده  61

 
 یبندخوشهروستاهای منتخب استقرار بازارهای محلی دائمی براساس نتایج  یبندتیاولو .10 جدول

 6388های پژوه ، مأخذ: یافته

 انگینمی تعداد اولویت
سطح 

 ورداریبرخ
 نام روستا

 باد لایین نوآحسن -ارزنه برخوردار 7501 2 اول

 دو 

21 

 

 

7512 

 

 

 

 برخوردارنیمه

 

 -الچشمه -بادآفرمان -جاغرق -ایابرده عل -آبادركن -بادآعیشف

 -صدخرو -رباط جز -بادآنصر -یابوچنار -منظر -یباد ارجآلیاسماع

 -بادآشهر كهنه رزق -مزرج -بادآنتج -یكندكل -ییقو  خزا -یزیا

 بادآعبدل -بادآدوغ -مهنه -لوندیب –نه یكسر -بادآرحف

 آبادقطن -عسگریه -قوژد -ابراهیم آباد -نصرآباد برخوردارغیر 7561 1 سو 
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به این معناست كه آن اروه  ،هرچه میانیگن خوشه بیشتر باشد ،آمدهدستبراساس نتایح به

ری برای ایجاد بازار محلی دائم ی ترتر است و پتانسیل بیشبرخوردا شدهیشاخ، بررس 13از 

برخ ودار نیمه 7512برخوردار، خوشه دو  با میانگین  7501بنابراین خوشه اول با میانگین  دارد؛

در خوش ه س و   ،ش ودپیش نهاد می ؛ بنابراینغیربرخودار است 7561و خوشه سو  با میانگین 

و ب ه  هس تنده ای غیرتولی دی وس تاییان دارای فعالی تزیرا ر ؛نشود بازار محلی دائمی ایجاد

ب اد( و مش اغل آزاد )روس تای آمشاغل مانند كارار بخ  ص نعت )روس تاهای ق وژد و قطن

 مشغول هستند.عسکریه( 

 ی و ای ندائم  یب ازار محل  ج ادیا یبرا دهیبراز یدر روستاهاپژوه  های افتهیبراساس 

 شود:طرح میمادهایی شنهیپ ندهیآ یلیمطالعات تکم هم چنینو  یرونق بازارها

ك اربرد  ب رایاند، ش ده یبنداول رده كه در خوشه نییباد لاآارزنه و حسن هایروستا در-

و توس عه و  قی تحق یو واحدها نا  تجاریازجمله  هاضعف كه شودمی شنهادیبازار پ ترنهیبه

 شود؛ تیتقو جیترو

ب ازار م ؤثر  قك ه در رون  پ ایینرتب ه  هایشاخ، تیقوت زیخوشه دو  ن یروستاها در-

 غی ره و کی س الم و اراان داتی توجه به عرض ه تول ،یفرآور یازجمله انبار، واحدها هستند

 ؛رندیمدنظر قرار ا

و به مشاغل مانند ك ارار بخ    دارند یدیتولریغ یهاتیفعال انییدر خوشه سو  روستا-

ام ا ب ا ند، تمشغول هس( هیعسکر یستاشاغل آزاد )روباد( و مآقوژد و قطن یصنعت )روستاها

 ؛دارند یدائم یبازار محل جادیا یبرا زیادی پتانسیلانبساط و  ی،ریقرارا تیتوجه به موقع

 هس تند، تیک ه فاق د م رز و مح دودنیدلیل اب ه یمج از ای کیالکترون یبازارها درباره -

تباط ات، اطلاع ات و دف اتر اردمات منتخب كه از خ یدر هركدا  از روستاهاشود پیشنهاد می

ب ازار برخوردارن د،  یترمناس ب یک یس واد الکترونروستاییان از و مند هستند لوژی بهرهوتکن

 یشمس  یق رن هج ر یانی و سال پا یلادیم 2727سال شایان ذكر است،  .شود مجازی ایجاد

ك ه توج ه ب ه  دش  ادآوری به م ا  اردید،همراه  68-دویكو ریاهمه بیماریكه با  6388 یعنی

 مدنظر قرار ایرد. بایدارتباطات چهره به چهره  از  یب یارتباطات مجاز
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پژوه   با توجه به اینکه عنواناست.  یمجازدنیای  ،رو  یپ یایدن شود كهخاطرنشان می

به زیرس اخت  اماكه فاقد مکان و مرز است  کیبه بازار الکترون ،شروع شد یابیبا مکان حاضر

در  یل یتکم ق اتیتحق ،ش ودمی ش نهادیپ نبن ابرای ؛پرداخته نشد چندانز دارد، الکترونیک نیا

 انجا  شود. یمجاز یبازار محل یراستا

در  ش ود. یبررس  یکیهای الکترونرساختیمنتخب استان از نظر ز یروستاها لیپتانس ابتدا

آن ان ب ه   یا را ب رای جیو ترو ییروستا دكننداانیتول یکیسواد الکترون  یافزا ،بعد مرحله

م دنظر ی باید جلب اعتماد تقاضاكننداان مجاز ،تیدرنهایرد. اصورت  ،كالاها یه مجازعرض

استر   یمئاستقرار بازار دابرای  دهیبراز یدر روستاها ،شودمی شنهادیپهمچنین  .ردیقرار ا

 شود. تیتقو زین یبازار مجاز

زآنجاكه در جامعه ن باید افت، ابا تحقیقات پیشی رو  یپ قیتحقدر رابطه با مقایسه نتایج 

ی اژهی و س هیمقابررسی و  توانینمپژوه  حاضر، پژوهشی مشابه انجا  نشده است،  یآمار

كرد، اما از حیث محتوای پژوه  شاید بتوان اشاره ك رد ك ه ب ه لح اظ اهمی ت اقتص ادی و 

 كالبدی بازارهای محلی روستایی، مکمل تحقیقات اذشته است.
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