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چکیده
بررسیهای مربوط به بازارچههای مرزی از موضوعاتی است که در سالهای أخیر در تحقیقات توسعهای اعم از تحقیقات سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی توجه بسیاری به آن شده است؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارچههای مرزی در ارتقاء
شاخصهای سیاسی-فضایی مناطق روستایی مرزنشین در  3دهستان خاو و میرآباد ،زریوار و سرکل در شهرستان مریوان میباشد.
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازحیث روش توصیفی-تحلیلی است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل  ۳۳3۵نفر است که از
میان آنها  363نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .اعتبار پرسشنامه نیز ازطریق آزمون آلفای کرونبـاخ  3/87درصد بهدست آمد.
همچنین با  33نفر از افراد نمونه برای تکمیل یافتهها ،مصاحبه فردی عمیق صورت گرفت .روستاهای مورد بررسی در سه دسته براساس
فاصله از مرز طبقهبندی شده و  87روستا بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمون  tتکنمونهای،
آزمون کای اسکوئر و آزمون  ANOVAدر نرمافزار  SPSSاستفاده شد .همچنین برای تجزیهوتحلیل فضایی و تولید نقشههای مبتنیبر
دادههای آماری ،از روشهای خوشهبندی و  IDWدر نرمافزار  GISاستفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بازارچههای مرزی
در بهبود وضعیت کالبدی-فضایی بهویژه در زمینۀ بهبود شبکۀ حملونقل ،شبکۀ مخابرات ،فروشگاه و مغازهها و ...در منطقۀ مرزی تأثیر
مثبتی داشتهاند؛ اما در زمینۀ ساختوساز روستایی نتوانستهاند تأثیر مطلوبی داشته باشند .ازنظر وضعیت سیاسی-امنیتی روستاییان
مرزنشین از وضع قوانین و مقررات مرزی احساس رضایت نمیکنند ،ازطرفی تأثیر این بازارچهها در روابط بین دو استان همسایه در
زمینۀ سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی مثبت بوده است.
واژههای کلیدی :مرز ،بازارچههای مرزی ،توسعۀ فضایی-کالبدی ،مناطق روستایی ،شهرستان مریوان.
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برخوردارند ،اما با جهانیشدن صنعت ،تجارت ،امور

مقدمه
یكی از دغدغههای اصلی دولتها ،سیاستمدران و
برنامهریزان توسعه در قرن حاضر ،توسعۀ روستاست؛
توسعۀ هماهنگی كه از تمركز سرمایه در یك منطقه و
رشد ناهمگون جامعه مانع شود و از دید اقتصادی كارا
و سودآور باشد .بر همین اساس برای تحقق توسعۀ
روستایی كه به نوعی متضمن تقویت یكپارچگی،
هویت و امنیت ملی است ،ضرورت دارد كه مناطق
دورافتاده و محروم بهلحاظ برنامههای توسعهای از
حقوق توسعهیافتگی برخوردار شوند (محمدییگانه،
.)۰۸ :1۹۳1
توسعۀ مناطق مرزی مستلزم درک پیچیدگیهای
فضایی ،كالبدی ،تعادل منطقهای و ابعاد متنوع دخیل
در این مناطق است؛ چراكه تأكید مفرط بر مقولۀ
تمركز در برنامهریزی توسعهای یا فضایی باعث
عدمتعادل منطقهای -فضایی و درنتیجه ،پیدایش
مناطق مركزی و پیرامونی میشود (عزتی و همكاران،
 .)1۰1 :1۹۳۸در این بین حوزههای روستایی مناطق
دورافتاده و مرزی در شرایطی كامال نابرابر ازجهت
دسترسی به فرصتها و منافع حاصل از رشد و توسعه
قرار گرفتهاند .عدمتوسعهیافتگی صنعتی در كنار
اشتغال باال در بخش كشاورزی با راندمان تولید پایین،
روستاهای كوچك ،وضعیت نامطلوب منابع پایهای،
فقدان ساختارهای مطلوب حملونقل (عدمدسترسی)
و سطح پایین رفاه و امنیت )2006: 486

Bacsi,؛

اسماعیلزاده .)۹:1۹۳1 ،مناطق حاشیهای و مرزی غالبا
بهعنوان مناطق توسعهنیافته شناخته میشود و
برقراری مرز بین دو كشور زمینۀ توسعۀ نامتوازن
مناطق و روستاهای مرزی را شكل میدهد ( Jones,
 .)1994: 259از گذشتههای دور مناطق مرزنشین
بهدلیل ناتوانیهای بالقوه ،جزء مناطق منزوی و
محروم به حساب میرفت؛ بنابراین شهرها و روستاهای
واقعدر این مناطق بسیار محدود و از توسعۀ پایینی

مالی و تغییرات در نظام بینالمللی ،تفكرات
ژئواستراتژیك بهسوی باورهای جغرافیای اقتصادی
مرزها معطوف شد .بهگونهای كه تحوالت در
كاركردهای مرز و نگرش به آن ،بهعنوان یك فرصت
اقتصادی ازسوی نظامهای سیاسی حاكم ،موجب
افزایش جمعیت در مناطق مرزی شده و شرایط
جدیدی را رقم زده است .این شرایط جدید ،مركز را
وادار به تجدیدنظر در روابط خود با پیرامون كرده
است ( .)Pena, 2005:286-290كشور ایران دارای
همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طوالنی با
كشورهای همسایه است .در دو سوی مرز ،افراد بومی
سكونت دارند كه از گذشتههای دور ازطریق تبادل
كاال با اشخاص آن سوی مرز ،نیازمندیهای خود را
برطرف میكردند .از سوی دیگر ،در اكثر مناطق مرزی
كشور ،افراد ساكن فاقد امكانات رفاهی و توسعهای
مناسب بودهاند و این مشكل باعث افزایش مهاجرت
مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آنها
شده است .یكی از راهكارهای پیشنهادی برای حل
این مشكالت ،تأسیس و فعالكردن بازارچههای مرزی
است (زرقانی.)2 :1۹۳1 ،
تبعیض و نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای
اشتغال و درآمد ،مهمترین عاملی است كه بیشتر
استانهای مرزنشین گرفتار آن هستند كه پیامدهایی
چون فقر ،مهاجرت و قاچاق را درپی دارد .در میان
استانهای مرزی كشور ،استان كردستان در دو دهۀ
اخیر بهدلیل واردات كاالهای متنوع خارجی ،اهمیت
تازهای یافته و شهرهای مرزی آن ،نظیر بانه و مریوان
شهرت ویژهای پیدا كردهاند .در گذر زمان و تداوم
ارتباطات بین مرزی ،هنجارها ،قواعد و رویههایی ایجاد
شد و گروهها و كنشگران مختلفی در عرصۀ تجارت
بهوجود آمدند .در این میان ،نقش برخی از گروهها
نظیر ساكنان روستاهای مرزی در پایهگذاری و رونق
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تجارت مرزی اهمیت ویژهای دارد .روستاییان از
گذشته جایگاه ویژهای در تجارت مرزی داشتند و
امروزه نیز از كنشگران اصلی آن قلمداد میشوند.
در شهرستان مریوان دو نوع بازارچه وجود دارد:
نوع اول بازارچههایی هستند كه براساس مجوز وزارت
بازرگانی تشكیل شدهاند؛ بازارچۀ مرزی باشماق از این
نوع است .بازارچه مرزی باشماق در سال 1۹3۹
بهعنوان اولین بازارچۀ مرزی استان كردستان در
حاشیۀ روستای مرزی باشماق تشكیل شد .موقعیت
این بازارچه در فاصلۀ  11كیلومتری از شهر مریوان
قرار گرفته و تا اولین شهر مرزی استان سلیمانیه
(شهر پینجوین) حدود  6كیلومتر و تا مركز استان
سلیمانیه (شهر سلیمانیه) حدود  1۹۸كیلومتر فاصله
دارد .نوع دوم نیز بازارچههایی هستند كه مجوز ایجاد
آنها براساس مصالح ملی و تشخیص شورای امنیت
ملی صادر میشود (میرزائی .)213 :1۹۳۹ ،بازارچههای
دهره وهران ،پیران و كانی چنار در شهرستان مریوان از
این دست بازارچهها هستند .این بازارچهها،
بازارچههای رسمی اما موقت میباشند و هنگ مرزی،
فرمانداری و نیروی انتظامی نیز وظیفۀ نظارت بر آن را
برعهده دارند .هدف از ایجاد آنها نیز تأمین رفاه و
آسایش مردم روستایی مرزنشین بودهاست تا از ورود و
خروج كاالهای قاچاق نیز جلوگیری كند .مسألۀ
دیگری كه میتوان به آن اشاره كرد این است كه
بازارچههای مرزی بر همۀ روستاهای مرزنشین در
شهرستان مریوان به یك اندازه تأثیر نمیگذارند.
بهطوریكه مناطق روستایی با فاصلۀ دور از مرز ،از
فعالیت بازارچههای مرزی سودی نمیبرند و حتی به
بیشتر این روستاها كارت مرزی تعلق نگرفته است.
ساخت یك چارچوب مفهومی از بازارچههای مرزی
برای رشد و توسعۀ مناطق مرزنشین ازجمله نواحی
روستایی ،الزم و ضروری است .چنین چارچوبی برای
گسترش دانش تئوریك مؤثر بوده و همچنین گسترش

و رشد ابزارهایی بهمنظور ارتقاء جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی-امنیتی ،فضایی-كالبدی و كیفیت
زندگی را فراهم میآورد.
پژوهش حاضر به بررسی شاخصهای سیاسی-
فضایی بازارچههای موقت رسمی مرز باشماق كه در
فاصلۀ  11كیلومتری از شهر مریوان قرار دارد،
میپردازد و بهدنبال پاسخ به این سؤال است كه
بازارچههای مرزی بر شاخصهای سیاسی-فضایی
مناطق روستایی مرزنشین چه تأثیری داشتهاند؟
بهعبارتی آیا این بازارچهها توانستهاند در زمینۀ
وضعیت سیاسی -امنیتی و فضایی-كالبدی منطقه
بهبودی حاصل كنند؟
چارچوب نظری
مفهوم مرز در زمانها و مكانهای مختلف ممكن
است معنا و مفهومی متفاوت به خود بگیرد
( .)Brednikova, 2000: 17مرز ازلحاظ اجتماعی،
عرصهای است كه در آن هویت ساكنان آن میتواند
بهعنوان شكلی از هویت سازگار تعریف شود .اینگونه
هویت سازگار همراه با نوعی انعطاف ،روند خاص خود
را نسبتبه آگاهی و ادراک به پدیدهها و عوارض
بهصورتی برپا میسازد كه ممكن است با دیگر صور
مشابه متفاوت باشد .اینگونه هویت زمینهساز نوعی
حركت و روند دائمی پیشرونده است و میتواند با
نوعی پیوستگی اجتماعی شدید همراه شود؛ ازاینرو
هویت مرزنشین ،برخالف دیگر اعضای سرزمین اصلی،
از گونهای متفاوت از هویت تشكیل میشود كه
ازطریق ارزشهای جمعی (هر دو سوی مرز) تببین
میشود؛ یعنی در عین حال كه مرزنشینان را (در
درون و نیز از آن سوی مرز) از یكدیگر مجزا میسازد
و آنها را به یكدیگر پیوند میدهد .بر این مبنا،
مرزنشینان ضمن آنكه خود را متعلق به قلمرویی
مشخص میدانند ،خویشتن را شهروند و نوعی «فضای
ذهنی و متصور» نیز بهشمار میآورند .به این ترتیب
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مرز نه خطی جداكننده بین افراد و گروهها ،بلكه
اجتماعی است با توانمندیها ،انرژی ،جهت و آیندۀ
خاص خود (.)Oda-Angel, 2000: 53
بهطوركلی مرزها بهعنوان عامل جدایی میان
فرهنگها ،زبان و دولتها شناخته میشوند .در قرن
شانزدهم و هفدهم ایدۀ مرزهای طبیعی بر تمام
جنبههای مفهوم مرز تسلط داشت .مرزها دلیلی برای
افزایش همبستگی میان جغرافیای سیاسی و جغرافیای
فیزیكی بهعنوان فضای سیاسی ایدهآل هستند
( .)Troebst, 2010: 10عامل مهم در توسعۀ سیاسی-
فضایی بازارچههای مرزی توانایی این بازارچهها در
صادرات و واردات كاال است؛ بنابراین بازارچههای
مرزی میتوانند بهعنوان مكانهایی همگرا برای
جنبشهای فراملی در زمینۀ صادرات و واردات كاال
میباشند .بازارچههای مرزی نقش تركیب دو
استراتژی فضایی فراملی و ملی را بهصورت همگرا
دارند ( .)Walther, 2014: 56این بازارچهها میتوانند
باعث توسعۀ سیاسی-فضایی مناطق مرزی بهویژه
مناطق روستایی شوند كه عبارتاند از :ساختوساز
جادهای ،شبكۀ حملونقل ،راهآهن ،بهبود كیفیت
مسكن ،دسترسی به آب لولهكشی و برق ،افزایش
زیرساختهای روستایی و همچنین احساس امنیت
شغلی در بازارچۀ مرز ،افزایش همكاریهای بین دو
استان (.)Dobler,2014: 112
بازارچههای مرزی در زمینۀ سیاسی زمانی به توسعه
دست خواهند یافت كه قوانین و مقررات مرزی به
اندازهای باشد كه یكپارچگی بازارچهها را حفظ شود.
اگر دخالت دولت در بازارچهها بیش از اندازه باشد،
باعث میشود كه این بازارچهها ساختار سیاسی به
خود گیرند ( .)Draghi, 2015: 19وجود مرز بین دو
كشور و تأسیس بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی-
فضایی مناطق مرزی ازجمله مناطق روستایی
مرزنشین تأثیر بسزایی دارد (.)Chang, 2010: 10
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تاكنون هیچ تعریف جهانی از بازارچههای مرزی

بهصورت عام ارائه نشده است؛ اما میتوان گفت كه
بازارچههای مرزی اساسا برای سرمایهگذاریها و
بهترشدن وضعیت اقتصادی مناطق مرزنشین ،بهویژه
برای كشورهای توسعهنیافته و درحال توسعه كه ازنظر
اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند ،بهوجود میآیند
( .)Cussen,2008:4بازارچههای مرزی مانند بخشی از
بازار صاحبان سهام عمل میكنند كه معموال بهصورت
بنگاههای رسمی تشكیل میشوند .این بازارچهها كه
اغلب در مراحل اولیۀ توسعۀ خود هستند ،فرصتهای
شغلی متنوع و رشد مناطق مرزی را بهوجود میآورند؛
بهطوری كه اگر در طول زمان بهسمت رشد جهانی و
دسترسی آزاد بازارهای مالی پیش روند ،میتوانند به
بازارهای توسعهیافتۀ فردا تبدیل شوند
(.)Russell, 2015: 2

بازارچههای مرزی در جنبههای مختلف ،با بازارهای
ملی و منطقهای تفاوت دارند .بازارچههای مرزی
موجودیت خود را مدیون وجود مرز و رشد همگرایی
شبكههای فراملی ،در بین دو كشور مختلفاند .این
بازارچهها وابسته به فرصتهای تجاری ارائهشده در
منطقۀ مرزی میباشند (.)Daugherty, 2015: 97
عالوه بر این ،بخش مهمی از مالكیت سهام در
بازارچههای مرزی ،توسط سرمایهگذاران محلی كنترل
می شود كه به احتمال زیاد منجر به همبستگی پایین
با بازارهای محلی شده است .بازارچههای مرزی یك
فرصت برای جذب سرمایهگذاران و رشد قابلتوجهی
برای آنان است (.)Senay,2015:6
بازارچههای مرزی اگر همراه با برنامهریزی و مدیریت
نظاممند باشد ،میتواند باعث پیشرفت مناطق
مرزنشین شود و فرصتهای شغلی را برای آنان فراهم
كند ( .)Speidell, 2011: 1مرزها دارای كاركردی
ارتباطدهنده و پیونددهنده نیز هستند؛ بدین معنی
كه ساكنان مناطق مـرزی میتوانند از تفاوتهای

1
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موجود میان كشورهای همسایه بهره ببرند و انواع
فعالیتهای میان مرزی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
را گسترش دهند .شرایط عالی بـرای شكلگیری
چنین روابطی در جاهایی وجود دارد كه اقلیت نژادی
با زبان و فرهنگ آن سوی مرز آشنایی داشته باشد
(.)Wasti-Walter, 2009: 332

عموما در هنگام بحث بر سر كاركرد ارتباطی مرز،
مفهوم بازبودن و یا بازگشایی مرزها به میان میآید.
منظور از بازبـودن مرزها ،آزادی جابهجایی عناصر
اقتصادی ،مانند كاالها و نیروی كار ازطریق مرزهاست.
گفتنی است كه مفهوم بازبودن مرز نسبی است و به

معنای مجوز ورود و خروج هر جریانی نیست .در
زمانی كه برخی افراد ،اقالم و كاالها میتوانند بـدون
محدودیت از مرز عبور كنند ،برخی دیگر اجازۀ عبور از
مرز را ندارند ( .)Smallbone et al, 2007: 28با غلبۀ
كاركرد ارتباطی مرزها ،شبكهای از روابط میانمرزی
شكل میگیرد و در این حالت ،مردم دو سوی مرز،
عالقۀ متقابلی به كار مشترک بهدلیل پیوندهای
فرهنگی یا دالیل اقتصادی پیدا میكنند ،همانطور
كه شكل  1نشان میدهد ،میتوان از آن بهعنوان
روابط «رو در رو» مناطق مرزی نام برد
).(Wasti-Walter, 2009: 33

شکل  :8نمایی شماتیک از تأثیر بازگشایی مرزها بر افزایش تعامالت میان مرزی
مأخذLaine, 2006: 29 :

در زمینۀ روابط فضایی بین مرزی و بازارچههای
مرزی ،نظریههای مختلفی وجود دارد كه در زیر به
برخی از آنان اشاره میشود:
نظریۀ تجارت مرزی

نظریۀ تجارت جدید ،اولین بار در سال 1۳۰۸
مطرح شد و بهشدت تحتتأثیر نظریۀ ادغام آن زمان

بود .برخالف مدلهای سنتی اخیر ،امروزه مدلهای
تجاری اقتصاد محورند و بهصورت تركیبی از رقابت و
انحصارگری بهوجود آمدند .بهطوركلی طرفداران این
نظریه بیان میكنند كه آزادسازی روابط تجارتی در
بازارچههای مرزی ،زندگی مناطق مرزی را تحتتأثیر
قرار میدهد.

6
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با توجه به این نظریه ،مردم مناطق مرزی
میتوانند با هزینههای نسبتا كمتری به بازارهای
خارجی دسترسی پیدا كنند ( ;Viner, 1950: 58
Wooton, 1988: 169; Grinols, 1993: 67; Tovias,
.)1991: 257

نظریۀ موقعیت سنتی
1

این نظریه را اولین بار «اوهلین برتیل» در سال
 1۳63مطرح كرده و بعدها «لوچ »2این نظریه را
گسترش داد .یك مدل سازگار خرید و فروش و ناآشنا
با جلوههای فضایی یكپارچگی اقتصادی مطرح كرد .در
این مدل فرض بر این است كه مصرفكنندگان و عوامل
غیرمحرک تولید به اندازۀ هم در فضا توزیع شدهاند.



هزینههای حملونقل برای محصوالت ،متناسب با

فاصلهای است كه بین مصرفكنندگان و تولیدكنندگان
وجود دارد .مكان بازار باید در یك محل خاص فضایی
تعیین شود ( ;Losch, 1977:45; Ohlin, 1967:176
 .)Niebuhr, 2002: 23; broker, 1983:89نظریۀ
موقعیت سنتی ،نزدیكترین مدل به مسألۀ پژوهش
حاضر است .این نظریه بیان میكند كه در مناطق
مرزی ،نحوۀ تأسیس بازارچههای مرزی باید بهگونهای
باشد كه دسترسی مردم مرزنشین به این بازارچهها
بهطور یكسان باشد .همچنین سود حاصل از این
بازارچهها برای مردم مرزنشین بهویژه مردم نواحی
روستایی ،بهصورت برابر باشد (شكل .)2

شکل :۵مدل لوچ (جلوههای فضایی یکپارچۀ نواحی مرزی)
مأخذLosch,1977 :

نظریۀ کنراد و نیکول

21

سیاست در مرز بهصورت كلی با هم تركیب میشوند

«كنراد و نیكول» در سال  2۸۸1یك فرایند تعاملی
پنج مرحلهای را پیشنهاد میكنند كه بهدنبال سطوح
مختلفی از مناطق مرزی است .این مراحل بهطور
مشخص و بهصورت فعال در تعامل هستند .آنان
معتقدند كه هویت ،فرهنگ ،نقش دولت ،اقتصاد و
1-Ohlin Bertil
2-August Losch

(.)Emmanuel, 2005:637; Nicol 2008:367

پیشینۀ پژوهش
در سالهای اخیر ،كارهای زیادی توسط محققان و
صاحبنظران خارجی و داخلی در رابطه با مرز و
بازارچههای مرزی در زمینههای گوناگونی انجام شده
كه در اینجا به برخی از آنان اشاره میشود« .زرقانی»

3
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در مقالهای باعنوان «تحلیل بازتابهای سیاسی-فضایی
بازارچههای مرزی در شهرستان مریوان» نشان میدهد
كه روابط اقتصادی ،سیاسی ،علمی و فرهنگی دو استان
همجوار در مرز باشماق مریوان از آثار مثبت فعالیت این
بازارچه است« .ابراهیمی مستكانی» در پژوهشی
باعنوان «ارزیابی تأثیرات اجتماعی -اقتصادی بازارچۀ

مرزی «سرو» بر توسعۀ مناطق روستایی پیرامون» در
سال  ،1۹۳4به این نتیجه رسیده كه بازارچۀ مرزی
سرو ازنظر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی منتخب،
برای اكثریت افراد ساكن در منطقۀ مورد مطالعه ،اثر
منفـی داشـته اسـت.

جدول  :8پیشینۀ داخلی و خارجی مطالعات انجامشده در حوزة تحقیق
ردیف
1

2

4

6

محقق
عابد ابراهیمی
مستكانی

عنوان تحقیق

نتایج

ارزیابی تأثیرات اجتماعی-اقتصادی محدودۀ تأثیر این بازارچه تا شعاع شش كیلومتری بوده و اثر اقتصادی آن در منطقۀ روستایی پیرامون
بازارچۀ مرزی «سرو» بر توسعۀ مناطق بیش از اجتماعی و كاهشی بوده است.
روستایی پیرامون ()1۹۳4

وجود مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیبپذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق،
نقش بازارچههای مرزی در توسعۀ اهمیت ویژهای در فرایند برنامهریزی ،توسعه ،آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است كه درصورت
حمیدرضا محمدی
فضایی مرزی در باجگیران ( )1۹۰4غفلت از آنها بهطور جدی شاهد چالشهای عمدهای ازجمله بیثباتی جمعیتی مناطق مرزنشین
خواهیم بود.
تحلیل مكانیابی استقرار بهینۀ بازارچۀ در بین روستاهای كلیجه ،ترشكلی ،كرند ،داشلی برونو خیرخوجه ،روستای مرزی وداشلی برون با
موسی صادقی مرزی در سكونتگاههای روستایی گنبد شاخص شباهت  ۸/1۳6از اولویت برتری برای ایجاد بازارچۀ مرزی برخوردار است و پس از آن،
كاووس ()1۹۳4
بهترتیب روستاهای ترشكلی ،كلیجه ،كرند و خیرخوجه قرار دارد.
ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچههای نتایج بهدست آمده در این تحقیق حاكی از آن است كه بازارچه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی
عبدالرضا ر .افتخاری مرزی بازتابهای توسعه در كرمانشاه برروی مناطق پیرامون خود بر جای گذارد.
()1۹۰3

3

رازینی و باستانی

بررسی نقش و عملكرد بازارچههای
مرزی در اقتصاد ایران ()1۹۰1

۰

خلیل چولكی

ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع
بهدستآمدۀ بازارچههای مرزی بر
روستاهای پیرامون در سردشت
()1۹۳1

۳

1۸

11

ارزیابی نقش بازارچههای مشترک مرزی
در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین
میرنجف موسوی
پیرانشهر ()1۹۳۸

سیدهادی زرقانی

تحلیل بازتابهای سیاسی-فضایی
بازارچههای مرزی مریوان ()1۹۳1

انگیزه و عملكرد كارفرمایان مرزی از
 Rekha Raoاقتصادهای درحال ظهور در چین و هند
Nicholson
()2۸1۹

كسب مشاركت شركتهای چندملیتی
( )MNEدر بازارچههای مرزی درحال
Nolan Gaffney 12
ظهور :نقش فاصلۀ اقتصادی و دانش
()2۸16
1۹

Christopher
Wilson

بازارچههای مرزی بهطور مستقیم حدود  ۹1۸۸شغل در مناطق مرزی ایجاد كردهاند .همچنین سهم
بازارچههای مرزی از صادرات غیرنفتی در این سالها روند افزایشی داشته است؛ درحالیكه در سال
 1۹31حدود  1درصد از صادرات غیرنفتی بهوسیلۀ بازارچهها صورت میگرفته ،در سال  1۹۰۸این
سهم به حدود  1درصد رسیده است.
اثرات اقتصادی بازارچه بر بهبود وضعیت معیشت ،درآمد و رفاه خانوارهای روستایی خیلیكم بوده
است .دلیل اصلی آن رسمی نبودن بازارچه و وارد نشدن كاال از مبادی آن ،دو طرفه نبودن بازارچهها
بین دو كشور ایران و عراق و نابرابری درسودآوری مبادالت به نفع اقلیت روستاییان پیلهوران بهویژه
پیلهوران شهری و سهم به مراتب كمتر برای اكثریت روستاییان كارگر را میتوان ذكر كرد.
فعالیت و استقرار بازارچهها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیرهای رفاهی ازقبیل ایجاد
اشتغال ،تحرک شغلی مرزنشینان ،افزایش درآمد ،تأمین مایحتاج نیازهای ساكنان مرزنشین ،تغذیه،
بهداشت ،مسكن و محیط زیست ،بهبود نسبی ایجاد كنند .همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد
غیررسمی در این منطقه تا حد زیادی كاسته است؛ اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی
بهویژه جوانان به شهر بكاهد.
بازارچۀ مرزی باشماق توانسته است اثرات اقتصادی-سیاسی بازارچۀ مرزی باشماق مریوان را در دو
دورۀ قبل از تأسیس و بعد از آن بر مناطق مرزی اطراف بازارچه ارزیابی میكند .این بازارچه توانسته
است آثار اقتصادی-سیاسی مثبتی مانند ایجاد و توسعۀ زیرساختها ،افزایش اشتغال،كاهش قاچاق و...
داشته است.
با توجه به نتایج تحقیق ،ادغام محل سكونت بر عملكرد مرزی ،باعث تولید بازدۀ بیشتر سهامداران و
جمعآوری آن به كشورهای توسعهیافته شده است .فعالیت شركتهای خارجی در نواحی مرزی،
بهطور عمده در كشورهای توسعهیافته بیشتر است.
سطح بیشتری از انتقال دارایی با توجه به هدف قراردادن سرمایهگذاری در كشورهایی كه ازنظر
اقتصادی یا دانش از راه دور ،ممكن است بخواهند در افزایش سطح مشاركت بیشتری شركت داشته
باشند.

انتقال اقتصاد مرزی در ایاالت متحده و فقط با نهادهای قوی در مناطق مرزی میتوان مرز جوامع را بهصورت یكپارچه و قوی نگه داشت و هم
مكزیك :گزارش انجمن منطقه با رقابت اینكه میتوان از آن برای انجام مبادالت و فعالیتهای اقتصادی استفاده كرد .ویلسون معتقد بود كه
اقتصادی ()2۸11
قانونگذاری و برنامهریزی برای مرز ،نیاز به پشتیبانی و تالشهای قوی و مداوم مالی دارد.
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ردیف

محقق

عنوان تحقیق

14

Edwards
T.Huw

فاصله از مرز و تأثیر آن بر اقتصاد
()2۸۸4

11

Annekatrin
Niebuhr

اثر ادغام و یكپارچهسازی در مناطق مرزی و
بررسی تئوریهای اقتصادی و مطالعات
تجربی ()2۸۸2

16

مرزهای اقتصادی المپدوسا و صنعت نوپای
Heidrun Friese
مهاجرت ()2۸12

نتایج




به عقیدۀ ادواردز ،مسائلی كه در اثرات اقتصادی فاصله از مرز مؤثرند به این شرحاند .1 :ارزش و حجم
تجارت دوجانبه؛  .2تجارت حاشیهای؛  .۹رقابت در بازار و رقابت در شركتها؛  .4یكپارچهسازی منطقه
و سود و هزینههای آن؛  .1تجارت ،نوآوری و فناوری سرریز؛  .6ادغام و همگرایی اقتصاد كالن.
اگر روابط بین مناطق مرزی بین دو كشور با هم بهصورت یكپارچه باشد و بتوانند روابط اقتصادی خود
را سازمان دهند ،مناطق مرزی ازنظر اقتصادی پیشرفت بیشتری را حاصل میشوند ،و همچنین به
عقیده ویازآنجایی كه تعادل فضایی ادغام و یكپارچگی را تحت تاثیر قرار میدهد ممكن است كه
هزینههای حملونقل بین المللی را آسان كند و حركات سازنده مرزی را تغییردهد.
با توجه به درگیریهای چندملیتی و محلی دربارۀ اختصاصدادن منابع و تعامل بین اقتصاد رسمی و
غیررسمی ،به قاچاقچیان مرزی در المپدوسا پرداخته كه مربوط به جزیره و حوزههای ملی است.

مأخذ :نگارندگان1۹۳1 ،

جمعبندی حاصل از مطالعات انجامشده در زمینۀ
بازارچههای مرزی گویای آن است كه تاكنون
بررسیهای فراوانی در زمینۀ اثرات اقتصادی-اجتماعی
ناشی از تشكیل و راهاندازی بازارچههای مرزی صورت
گرفته ،اما در زمینۀ توسعۀ سیاسی-فضایی این
بازارچهها و تأثیر آن بر زندگی مناطق روستایی
مرزنشین ،بررسی جامع و مطلوبی انجام نشده است.
موقعیت استراتژیكی شهرستان مریوان و بازارچههای

مرزی با كشور عراق از یك سو و موقعیت مرزی
حساس روستاهای مرزنشین ازلحاظ توسعه ،اهمیت
تأثیر بازارچههای مرزی بر توسعۀ سیاسی-فضایی را
دوچندان میكند .درواقع انجام این پژوهش بخشی از
نقاط ضعف و قوت بازارچههای مرزی و تأثیرات
وجودی آن بر زندگی مردم مرزنشین را نمایان
میكند.

شکل  :3مدل مفهومی پژوهش

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1۹۳1 ،

در این پژوهش برای شناسایی تأثیرات سیاسی-
امنیتی بازارچههای مرزی در مناطق روستایی
مرزنشین ،از الگوی مفهومی استفاده شده كه در آن
بازارچۀ مرزی بهعنوان عامل توسعهای ،بـه تغییرات

سیاسی-فضایی در سطح روستاهای پیرامون دامن
میزند .این تغییـرات اگر در زمینۀ زیرساخت ،خدمات
روستایی ،بهبود ساختوساز در روستا و روابط بین
كشوری (اعماز اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی) بهصورت

تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی -فضایی ...

مثبت عمل كند ،سبب ارتقاء توسعۀ سیاسی-فضایی
در سطح نواحی روستایی مرزنشین میشود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف كاربردی و ازحیث روش
گردآوری اطالعات ،توصیفی-تحلیلی است .برای
گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و
در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنیبر مصاحبه و
پرسشنامه بهره گرفته شده است .این تحقیق بهدنبال
بررسی تأثیر بازارچههای مرزی در ارتقاء شاخصهای
سیاسی-فضایی مناطق روستایی مرزنشین براساس
منابع اولیه و ثانویۀ اطالعات است .دادههای اولیه
ازطریق نمونهگیری خانوار ،روشهای مبتنیبر
مصاحبههای میدانی جمعآوری شده است .برای تولید
دادههای موردنیاز از منابع اولیه ،از رویكردهای
روششناختی میدانی استفاده شد .این روش شامل
تكمیل پرسشنامۀ ساختاریافته از واحدهای تحلیل
(ساكنان اجتماعات محلی روستاهای شهرستان
مریوان) ،مصاحبه با مردم محلی ،مشاهدۀ موضوعات
در محدودههای سكونتگاهی منطقه ،مصاحبه با
مسئوالن و دهیاران روستاهای واقع در محدودۀ مورد
مطالعه است .تكمیل پرسشنامهها به دو شیوه انجام
شد:
الف) تكمیل پرسشنامۀ توأم با مصاحبه :معموال این
نوع استفاده از پرسشنامه دربارۀ خانوارهایی بهكار
گرفته شد كه سطح سواد آنها نسبتا پایین بوده و
پاسخگویان شخصا قادر به خواندن سؤاالت و یا درک
مفهوم آنها نبودند.
ب) تكمیل پرسشنامه بدون مصاحبه :در این شیوه
پرسشنامه را پاسخگو خود شخصا تكمیل و پرسشگر
تنها بر فرایند تكمیل پرسشنامه نظارت كرد .این شیوه
معموال در مواردی بهكار گرفته شد كه پاسخگویان از
اقشار تحصیلكرده و برخوردار از حد متوسطی از
آگاهیهای اجتماعی بودند.

۳

جمعآوری دادههای ثانویه ازطریق روش كتابخانهای،
شامل مطالعۀ اسناد مختلف ،تهیۀ دادهها و آمارهای
سازمانی (نظیر دادههای جمعیتی ،اقتصادی)،
بررسیهای اینترنتی و مطالعۀ پایگاههای مختلف
دادهها ،مطالعۀ پایاننامهها و كتب علمی ،بررسی
گزارشها و طرحهای سازمانهای مختلف صورت
گرفت.
جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل روستاهای سه
دهستان خاوومیرآباد ،زریوار و سركل هستند كه از
كل  ۳۹روستای واقعدر محدودۀ این سه دهستان،
تعدادی از روستاها براساس معیار فاصله از مرز به
روش تصادفی طبقهبندی1شده بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .بر این اساس ،روستاهای مورد مطالعه به سه
دسته تقسیم و از میان هر سه دسته ،با توجه به
امكانات تحقیق و محدودیتهای موجـود 1۰ ،روستا
انتخاب شدند .بـرای ایـن منظور ،پرسشنامۀ خانوار
حاوی سؤاالت بسته با استفاده از طیف لیكرت بهكار
گرفته شـد .روایـی محتـوایی پرسشنامه توسط جمعی
از استادان دانشگاهی تأیید شد و اعتبار پرسشنامهها
نیز ازطریق آزمون آلفای كرونبـاخ ،محاسبه و به میزان
 ۸/3۰درصد بهدست آمد .حجم نمونه با استفاده از
موقعیت مكانی روستاها نسبتبه بازارچۀ مرزی 2به
این صورت برآورد شد كه از هر روستای نزدیك مرز
 ،۹۸از هر روستا در فاصلۀ متوسط تا مرز  2۸و نهایتا
از هر روستای واقعدر فاصلۀ دور از مرز  1۸پرسشنامه
توزیع شد .با درنظر گرفتن جامعۀ آماری مشتملبر
 11۹2نفر ساكن در روستاهای یادشده ،درمجموع
 ۹6۸نفر بهعنوان نمونه و مورد پرسش قرار گرفتند.
 -1استفاده از این روش به دو دلیل صورت گرفته .۱ :کل روستاهای
شهرستان از بازارچههای مرزی بهصورت یکسان از مرز و بازارچههای مرزی
تأثیر نمیپذیرند؛  .۲همچنین بهدلیل اینکه قصد مقایسۀ روستاها در سه
زیرگروه (روستاهای در فاصلۀ  ۵کیلومتری مرز ،روستاهای در فاصلۀ ۱۵
کیلومتری مرز و روستاهای در فاصلۀ  ۲۵کیلومتری مرز) را داشتهایم.
 -۲دلیل انتخاب این روش این است که روستاهای نزدیکتر به مرز بیشتر از
روستاهای دیگر با بازارچههای مرزی در ارتباطاند و از آن تأثیر میپذیرند.

1۸
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همچنین برای تكمیل و استغنای محتوایی یافتههای
پرسشنامهای ،مصاحبۀ فردی عمیق با  ۹۸نفر از افراد
نمونه صورت گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری
ددادهها از آزمون  tتكنمونهای ،آزمون كای اسكوئر و
آزمون  ANOVAدر بستۀ نرمافزاری  SPSSاستفاده



شد .در عین حال ،برای تجزیهوتحلیل فضایی و تولید

نقشههای مبتنیبر دادههای آماری ،از روشهای
خوشهبندی كم/زیاد ،خود همبستگی فضایی ،تحلیل
لكههای داغ و روش IDW 1در محیط  GISاستفاده
شده است.

جدول  :۵روستاهای نمونه و توزیع کل پرسشنامهها در بین آنها

نام روستا
انجیران
باشماق
دره وه ران
ساوجی
سردوش
كانی كبود
برده رشه
پیر صفا
كانی سانان
كانی سفید
نی
ینگیجه
بالك
درزیان
شارانی
مرگ
نژمار
ننه

فاصله از مرز

 1كیلومتری از
مرز

 11كیلومتری از
مرز

 21كیلومتری از
مرز

تعداد خانوار
111
41
۰۹
2۰۸
۹۰۸
41
244
34
131
6۸
616
۳۸
1۹۳
112
11۹
۰۳
2۰۸
126

كل جمعیت
411
1۳۹
۹۹4
1112
11۸2
1۰1
1۸۳4
۹۸3
66۸
21۰
216۸
۹62
12۳
411
432
۹61
11۸4
433

تعداد پرسشنامه
۹۸
۹۸
۹۸
۹۸
۹۸
۹۸
2۸
2۸
2۸
2۸
2۸
2۸
1۸
1۸
1۸
1۸
1۸
1۸

مأخذ :نگارندگان1۹۳1 ،
1

جدول  :3توصیف گویههای تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی-فضایی مناطق روستایی مرزی

ردیف

گویه

شاخص

1

فضایی-كالبدی

بهبود كیفیت مسكن ،دسترسی به آب لولهكشی و برق ،بازسازی خانه یا مغازه ،رهاكردن زمین
كشاورزی ،بهبود وضعیت خدمات روستایی ،بهبود وضعیت حملونقل روستایی ،رونق خدمات
اقامتی ،افزایش زیرساختهای روستایی ،امكانات بهداشتی-درمانی و داروخانه ،تلفن و مخابرات،
پوشش شبكههای تلویزیونی ،فروشگاه و مغازه ،بانكها و شركتهای بیمه ،شركت تعاونی و
تعاونیهای مردمی ،كارگاههای صنعتی ،انبار و سردخانه

2

سیاسی -امنیتی

رضایت از كنترل دولت بر مرز ،احساس امنیت شغلی در بازارچۀ مرز ،مقررات مرزی مانعی برای
اشتغال در بازارچه ،احساس رضایت از وضع قوانین و مقررات مرزی ،احساس امنیت جانی و
مالی در بازارچۀ مرز ،افزایش همكاری بین دو استان كردنشین ،نقش بازارچهها در روابط
سیاسی بین دو استان

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

1-Inverse Distance Weighted

11

تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی -فضایی ...

کلیات
طرح مسأله
تعیین سؤال پژوهش
پژوهش
گردآوری اطالعات و دادهها
طراحی و تشریح روش کار
تشخیص دادههای مورد نیاز
دادههای ثانویه

دادههای اولیه

دادههای سرشماری

اطالعات فضایي-آماری

تحلیل فضایی()ARC GIS

نمونهگیری خانوار
تحلیل آماری()SPSS

)-Inverse Distance Weighted (IDW
-cluster and outlier Analysis
-hot spot Analysis
- High / Low Clustering

تحلیل

-one-sample-t-test
-chi-square
-ANOVA

-Multi_distance spatial cluster analysis

شکل  :۴چارچوب روششناختی تحلیل دادهها
تهیه و ترسیم :نگارندگان1۹۳6 ،

قلمرو پژوهش

و  111آبادی دارای سكنه است (سالنامۀ آماری استان

شهرستان مریوان در استان كردستان و در 1۹1
كیلومتری باختر سنندج قرار دارد .این شهرستان از
شمال به سقز و عراق ،از جنوب به پاوه ،از شرق به
سنندج و از مغرب به عراق منتهی شده است (نجفی،
 .)1۰1 :1۹6۳طبق آخرین تقسیمات كشوری،
شهرستان مریوان دارای  ۹بخش ۹ ،شهر 6 ،دهستان

كردستان) .طبق اطالعات سرشماری سال ،1۹۳1
جمعیت شهرستان  263661نفر مشتملبر 21116۹
نفر ساكن در نقاط شهری و 113۸۸نفر ساكن در
نقاط روستایی بودهاند .از جمعیت ساكن در نقاط
روستایی شهرستان 1۹612 ،نفر را مردان و 1۹121
نفر را زنان تشكیل میدهند (فرهنگآبادیهای استان
كردستان).
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شکل  :۳موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
تهیه و ترسیم :نگارندگان1۹۳1 ،

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

بررسی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان نشان
میدهد كه همۀ پاسخدهندگان مرد و ازحیث سن ۳/۹
درصد در گروه سنی  21-11سال 2۹/1 ،درصد در
گروه سنی  ۹1-21سال ۹6/6 ،درصد در گروه سنی
 41-۹1سال 21/4 ،درصد در گروه سنی  11-41سال
و  1/1درصد در سنین باالی  11سال قرار دارند .ازنظر
تحصیالت نیز  4/6درصد بیسواد 1۸/1 ،درصد در
سطح ابتدایی 24/۰ ،درصد در سطح راهنمایی۹1/1 ،
درصد در سطح دبیرستان و  2۰/۳درصد در سطح
دیپلم و باالتر بودهاند.
وضعیت شغلی پاسخدهندگان در دو طبقۀ كلی
شغل اصلی و شغل فرعی مورد ارزیابی قرار گرفته
است .در ردهبندی اشتغال اصلی از كل حجم نمونه

برحسب وضعیت شغلی در بین افراد پاسخگو۹۹ ،
درصد دارای شغل كشاورزی 21/1 ،درصد دارای شغل
خدمات عمومی (مغازه ،راننده تاكسی بین روستاـ
شهری) 6/2 ،درصد كارمند دولت 22/2 ،درصد كارگر،
 4/1درصد دهیار و  12/6درصد در سایر مشاغل
فعالیت دارند .در فعالیت فرعی یا جنبی هم ۹6/2
درصد به كولبری 2۳ ،درصد به كار در بازارچه و
 ۹4/1درصد بهسایر امور (كشاورزی ،كارگری و
خدمات) میپردازند .در زمینۀ رضایت شغلی26/2 ،
درصد افراد پاسخگو در سطح زیاد و خیلیزیاد و
حدود  12درصد افراد نیز در سطح كم و خیلیكم از
فعالیت شغلی خود ،احساس رضایت میكنند .این امر
بیانگر نارضایتی نسبی جامعۀ آماری از فعالیت در
مشاغلی است كه درحال حاضر بدان اشتغال دارند
(جدول .)4

1۹

تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی -فضایی ...
جدول  :۴ویژگیهای فردی پاسخدهندگان در نواحی روستایی مناطق مرزی
شاخص

سن

سطح تحصیالت

شغل دوم

ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
دستهبندی

درصد فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

شاخص

ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
دستهبندی
كشاورز

درصد فراوانی

معیار

21-11

۳3۹

41

3312

43۸13

۹1-21

2۹31

31

633۹

43316

41-۹1

۹636

12۸

331۳

43۰1۳

11-41

2134

۰۳

3331

43412

 11و باالتر

131

۹1

63۰۰

436۹6

دهیار

بی سواد

436

2۳

13۹6

43241

سایر

1236

ابتدایی

1۸31

46

334۰

43۹۰۰

خیلی زیاد

۳3۰

46

راهنمایی

243۰

۰۸

33۹2

4314۳

زیاد

1634

6۸

3333

دبیرستان

۹131

11۸

33۹۰

 43621رضایتمندیشغلی

تا اندازهای

2231

31

63۳3

43۰26

دیپلمهو باالتر

2۰3۳

۳1

33۹۳

43۰32

كم

2۳33

1۸1

3311

43۸3۰

كول بری

۹632

1۹۸

33۹1

433۰۸

خیلی كم

22

۰2

63۹6

43612

كار در بازارچه

2۳

1۸2

63۹۰

432۹2

سایر

۹431

12۰

۰3۸1

43311

شغل اصلی

۹۹

میانگین

انحراف

1۸4

33۳۰

436۹2

خدمات عمومی (مغازه .راننده) 2131

3۸

3314

43443

كارمند دولت

632

۹1

63۹4

432۹۸

كارگر

2232

۰2

63۳۹

43۳11

431

2۰

63۹۹

434۰1

41

6336

4316۰

3314

436۳۹
4334۰

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1،

در زمینۀ بهبود كیفیت مسكن ،بیشتر افراد پاسخگو
( 2۰/1درصد) معتقدند كه بازارچههای مرزی تا
اندازهای در كیفیت بهبود مسكن تأثیر داشتهاند.
آزمون كای اسكوئر این شاخص معنادار نیست؛ زیرا
افراد نسبتبه این شاخص نظر مثبت یا منفی ندارند و
نظرات آنان حد بینابین است .در زمینۀ دسترسی به
آب لولهكشی و برق ،افراد پاسخگو معتقدند كه
بازارچههای مرزی در دسترسی به آب لولهكشی و برق
مؤثر بودهاند .آزمون كای اسكوئر این شاخص نیز
معنادار بوده و با توجه به اینكه مقدار میانگین این
شاخص ( )۹/11از میانگین نظری (حد مطلوبیت )۹
بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت كه افراد پاسخگو در
این مورد نظر موافق دارند .در زمینۀ بهبود وضعیت

حملونقل روستایی ،افراد پاسخگو معتقدند كه
بازارچههای مرزی در بهبود وضعیت حملونقل
روستایی ،رونق خدمات اقامتی ،بهبود خدمات اقامتی
روستایی ،افزایش زیرساختهای روستایی ،امكانات
ارتباطی (تلفن و مخابرات) و افزایش تعداد فروشگاه و
مغازه تأثیر مثبتی داشتهاند .به گفتۀ مسئوالن ،ایجاد و
فعالیت بازارچۀ مرزی باشماق و بازارچههای موقت
مرزی ،نهتنها به نوسازی منطقۀ مرزی كمك كرده،
بلكه باعث شده تا مغازهها ،مسافرخانهها و
غذاخوریهایی كه بهنحوی به علت درآمد پایین
تعطیل شده بودند و یا در آستانۀ تعطیلی قرار داشتند،
بازسازی و احیا شوند (جدول .)1
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جدول  :۳تأثیر بازارچههای موقت مرزی در وضعیت فضایی-کالبدی منطقۀ مورد مطالعه ازنظر پاسخدهندگان
كامال موافق

موافق

بینابین

مخالف

شاخص
بهبود كیفیت مسكن

633

1۰31

2۰31

233۰

1۳34




كامال مخالف میانگین كای اسكوئر سطح معناداری
2361

113۹۸6

دسترسی به آب لولهكشی و برق

2133

۹۸3۹

2631

113۹

633

۹311

62321۸

۸۸۸.

بازسازی خانه یا مغازه

331

1۰3۳

213۹

2634

213۳

2364

413۹۰۳

۸۸۸.

رهاكردن زمین كشاورزی

1231

1۰3۹

213۳

2331

1۳33

2336

213444

۸۸۸.

بهبود وضعیت خدمات روستایی

۹3۳

1232

233۰

۹۹36

2231

2341

1۸23۳32

۸۸۸.

بهبود وضعیت حملونقل روستایی

223۰

2633

2131

133۰

1133

۹3۹1

2۹3۸۸۸

۸۸۸.

رونق خدمات اقامتی

۹33۰

۹۹36

13۹

1231

1۸3۰

۹331

11431۸۸

۸۸۸.

افزایش زیرساختهای روستایی

۹۸3۹

2233

2633

113۰

13۹

۹34۰

6۳3۰۹۹

۸۸۸.

امكانات بهداشتی ،درمانی و داروخانه

۰33

1۰31

2۸31

233۰

2134

234۹

4۹36۸۸

۸۸۸.

تلفن و مخابرات

2133

۹۸3۹

1631

113۹

1633

۹331

6231۹1

۸۸۸.

پوشش شبكههای تلویزیونی

331

1۰3۳

213۹

2634

213۳

2364

413۹۰۳

۸۸۸.

فروشگاه و مغازه

2331

213۳

1۰3۹

1231

1۳33

۹3۰2

۹133۹1

۸۸۸.

بانكها و شركتهای بیمه

۹3۳

1232

233۰

6.۹۹

2231

2341

243۸۸۸

۸۸۸.

شركت تعاونی و تعاونیهای مردمی

133۰

2633

2131

223۰

1133

۹3۹1

4132۹۸

۸۸۸.

كارگاههای صنعتی

1231

1۸3۰

13۹

۹33۰

۹۹36

2331

263۸۸۸

۸۸۸.

۹۸3۹

113۰

2633

2233

13۹

۹363

۳131۸۸

۸۸۸.

انبار و سردخانه

۸۸۸.

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

اشتغالزایی در بازارچهها جلوگیری كرده است؛
بنابراین افراد پاسخگو در این مورد كامال توافق نظر
داشته و مقررات مرزی را مانعی بر سر راه اشتغال خود
در بازارچههای مرزی میدانند .در عین حال
بازارچههای مرزی توانستهاند باعث افزایش
همكاریهای بین دو استان كردنشین شده و با
میانگین  ۹/۳1نقش مؤثری در روابط بین دو كشور
همسایه ایفا میكنند (جدول .)6

افراد پاسخگو در زمینۀ كنترل دولت بر مرز و وضع
قوانین و مقررات مرزی احساس رضایت نداشتهاند و
معتقدند تا قبل از تأسیس بازارچههای مرزی وضعیت
زندگی مردم نسبت به وضعیت بعد تأسیس آنها،
بهتر بودهاست .میانگین این شاخصها به ترتیب 2321
و  2331میباشد .همچنین آنان در مورد مانع بودن
مقررات مرزی در برابر اشتغالزایی در بازارچهها،
معتقدند كه مقررات و قوانین مرزی از ایجاد

جدول  :6تأثیر بازارچههای موقت مرزی در وضعیت سیاسی-امنیتی منطقۀ مورد مطالعه ازنظر پاسخدهندگان
شاخص

كامال موافق موافق بینابین مخالف كامال مخالف میانگین كای اسكوئر سطح معناداری

رضایت از كنترل دولت بر مرز

434

1231

1۳34

۹131

۹231

2321

1۸43۸۰۹

۸۸۸.

احساس امنیت شغلی در بازارچۀ مرز

۹3۳

33۰

2131

۹633

۹۸36

231۰

14۹3۰۰۳

۸۸۸.

مقررات مرزی مانعی برای اشتغال در بازارچه

۹432

۹۳34

113۰

۰36

13۳

۹3۳1

1۰۳3۹۹۹

۸۸۸.

احساس رضایت از وضع قوانین و مقررات مرزی

۹31

۳33

2۹3۳

۹13۰

2331

2331

12۰3663

۸۸۸.

احساس امنیت جانی و مالی در بازارچۀ مرز

231

1431

1۳34

۹۹34

۹۸31

231۳

1۸131۹۰

۸۸۸.

افزایش همكاریهای بین دو استان كردنشین

۹۸3۰

۹۳34

1۳32

۰36

13۳

۹3۳1

1363241

۸۸۸.

نقش بازارچهها در روابط سیاسی بین دو استان

2133

2۰3۹

1۰31

113۹

1633

۹311

161346۹

۸۸۸.

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی -فضایی ...

از سوی دیگر روستاییان مناطق مرزی از وضع قوانین
و مقررات مرزی و كنترل دولت بر مرزها احساس
رضایت ندارند .همانطور كه یكی از افراد ساكن در
روستای انجیران در این زمینه چنین میگوید:
«واقعا نمیدانیم خودمان را با چه كسی هماهنگ كنیم.
بعضی مواقع در بازارچهها بهویژه بازارچههای موقت ،اقالم
خاصی از كاال برای ورود به كشور مجاز اعالم میشود؛ اما
در عرض چند هفته ورود برخی از این اقالم را ازطریق این
بازارچهها ممنوع میكنند .درحالیكه همین كاالها را
میتوان به سهولت ازطریق بازارچههای بانه و یا بازارچۀ
شوشمی در شهرستان پاوه وارد كرد (مرد 41 ،ساله)».

با توجه به نتایج آزمون  tنقش بازارچهها در روابط
و همكاریهای سیاسی بین دو استان تأثیر مثبتی
داشته است .بازارچههای مرزی تأثیر بسزایی در تقویت
روابط سیاسی بین دو كشور بهویژه در سطح محلی
یعنی استانهای هممرز ایفا میكنند .با توجه به
مشاهدات و مصاحبههای صورتگرفته در منطقۀ این
روابط نهتنها شامل روابط سیاسی است ،بلكه
بازارچههای مرزی بر روابط اقتصادی و فرهنگی بین
دو استان همسایه تأثیر داشته است (جدول .)3
همانطور كه یكی از ساكنان سردوش میگوید:
«روستاهای منطقه از زمانهای قدیم روابط فرهنگی،
اقتصادی و خانوادگی زیادی با كشور عراق داشتهاند كه با
تأسیس بازارچههای مرزی این روابط بیشتر شد .بنده
خودم فامیلهای بسیاری را در شهر سلیمانیه و پنجوین
دارم .همچنین ازنظر روابط اقتصادی ،مردم كردنشین عراق
از كاالهای ایرانی استقبال زیادی میكنند (سوران۹2 ،
ساله)».

در زمینۀ بهبود وضعیت خدمات روستایی نیز
بازارچههای مرزی عملكرد مطلوبی بر مناطق روستایی
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مرزنشین داشتهاند؛ زیرا با تأسیس بازارچههای مرزی،
وضعیت خدماتی روستایی بهتر شده است .همانطور
كه یكی از اهالی روستای ینگیجه بیان میكند:
«خدمات روستایی قبل از تأسیس بازارچۀ مرزی
باشماق خیلی وضعیت بدی داشت اما با تأسیس بازارچه
باشماق روستاهای مرزی (البته نه همۀ آنها) ،وضعیت
بهتری پیدا كردند .بهویژه در زمینۀ خانۀ بهداشت و
مدارس روستاها وضعیت بهتری داشتهاند (فواد42 ،
ساله)».

همچنین یكی از ساكنان روستای ساوجی میگوید:
«با اینكه تأسیس بازارچۀ مرزی در زمینۀ شغل و
درآمد منفعت زیادی برای روستاییان نداشته ،اما در زمینۀ
امكانات خدماتی بسیار موثر بوده است؛ بهطوری كه تا قبل
از تأسیس بازارچۀ مرزی روستای ما آب لولهكشی ،برق و
تلفن و مخابرات نداشت؛ اما بعد از تأسیس آنها وضعیت
بهتر شد (هیمن 2۰ ،ساله)».

در زمینۀ بهبود وضعیت حملونقل روستایی،
تأسیس بازارچههای مرزی توانسته تأثیر مثبتی در این
متغیر داشته باشند و باعث بهبود وضعیت حملونقل
شود (جدول  .)6همانطور كه یكی از اهالی روستای
برده رشه میگوید:
«وضعیت حملونقل منطقۀ مرزی قبل و بعد از
تأسیس بازارچۀ مرزی زمین تا آسمان فرق دارد .بهویژه
بازارچۀ رسمی باشماق .روزانه تعداد زیادی كامیون از جادۀ
مرزی ورود و خروج میكنند .همچنین به راهها و جادههای
بسیاری از روستاها رسیدگی شده ،اما هنوز هم روستاهای
مرزی زیادی وجود دارند كه از راه و حملونقل مناسبی
برخوردار نیستند (فرید ۹6 ،ساله)».
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جدول  :8تأثیر بازارچههای مرزی بر ابعاد فضایی-کالبدی مناطق روستایی مرزنشین
متغیر وابسته

میانگین

انحراف
معیار

شاخص t

رضایت از وضع قوانین و مقررات مرزی

236413

۰6446.

سطح
معناداری

حد پایین

حد باال

-33۰61

۸۸۸.

443۳-.

26۰3-.

نقش بازارچهها در روابط سیاسی بین دو استان ۹3616۳

۰1161.

2364۹

۸۸۸.

4۹1۹.

214۰.

بهبود وضعیت خدمات روستایی

۹3۸۰1۳

۰۰۸11.

13366

۸3۰.

۸۸۳۹-.

13۹2.

بهبود وضعیت حملونقل روستایی

۹3۳163

۳2۹۳۳.

23311

۸۰۰.

13۳1.

۸124.

متغیر مستقل

بازارچههای
مرزی

سطح اطمینان ۳1

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

نتایج آزمون تحلیل واریانس یكطرفه در تأثیر
بازارچههای مرزی در روستاهای مرزنشین براساس
فاصله از مرز ،به این صورت است كه با توجه به مقدار
 Sigدر متغیرهای رضایت از وضع قوانین و مقررات
مرزی ،نقش بازارچهها در روابط سیاسی بین دو
استان ،بهبود وضعیت خدمات روستایی و بهبود
وضعیت حملونقل روستایی ،فرضیۀ صفر رد میشود.

بهعبارت دیگر ،بین میانگین این شاخصها در
روستاهای با فاصلههای مختلف ،تفاوت معناداری
وجود دارد .برای مشخصكردن اینكه این اختالف بین
كدام دو گروه وجود دارد ،در جدول مقایسههای
چندگانۀ آزمون توكی برای هر سه تركیب متفاوت از
گروهها در جدول  ۰ارائه شده است.

جدول  :7تحلیل واریانس تأثیر بازارچههای مرزی در شاخصهای فضایی-کالبدی در آزمون ANOVA

شاخص

رضایت از وضع قوانین و مقررات مرزی

مجموع مربعات درجۀ آزادی
بین گروهها

33۰14

2

۹3۳۸3

در داخل گروهها

26۸3461

۹13

3۹۸.

جمع

26۰3231

۹1۳

بین گروهها

113113

2

2443۰61

۹13

جمع

26۸3۹۰۹

۹1۳

بین گروهها

۰26.

2

41۹.

در داخل گروهها

23331۸3

۹13

333.

جمع

23۰3۹۹۹

۹1۳

بین گروهها

۰3۳۹3

2

در داخل گروهها

2۳3316۹

۹13

جمع

۹۸631۸۸

۹1۳

نقش بازارچه ها در روابط سیاسی بین دو استان در داخل گروهها

بهبود وضعیت خدمات روستایی

بهبود وضعیت حملونقل روستایی

مجموع
میانگین

F
13۹11

سطح معناداری

۸۸1.

3331۳
6۰6.

113۹12

.1۹1

۸۸۸.

.۸۸۰

4346۰
۰۹4.

13۹61

.۸۸1

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1،

تأثیر بازارچههای مرزی در هریك از گروههای
روستایی به تفكیك شاخصهای رضایتمندی از وضع
قوانین و مقررات مرزی ،نقش بازارچهها در روابط
سیاسی بین دو استان ،بهبود وضعیت خدمات
روستایی و بهبود وضعیت حملونقل روستایی در

فاصلههای مختلف محاسبه شده است .با توجه به
میانگین بهدستآمده در بین سه گروه روستایی،
مشخص میشود كه در سه شاخص رضایت از وضع
قوانین و مقررات مرزی ،نقش بازارچهها در روابط
سیاسی بین دو استان و بهبود وضعیت خدمات
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تأثیر بازارچههای مرزی در توسعۀ سیاسی -فضایی ...

روستایی ،روستاهای نزدیك مرز بیشترین اختالف را
با گروههای دیگر دارند .تنها در شاخص بهبود وضعیت
حملونقل روستایی ،روستاهای واقعدر فاصلۀ متوسط

شاخص
نزدیك
رضایت از وضع قوانین و مقررات مرزی

متوسط
دور
نزدیك

نقش بازارچهها در روابط سیاسی
بین دو استان

متوسط
دور
نزدیك

بهبود وضعیت خدمات روستایی

متوسط
دور
نزدیك

بهبود وضعیت حملونقل روستایی

متوسط
دور

با مرز با دو گروه دیگر ،بیشترین اختالف را نشان
میدهند (جدول .)۳

جدول  :9مقایسههای چندگانه در آزمون توکی
سطح
خطای
اختالف میانگین
روستا
معناداری
استاندارد
۸۸6.
1۸۸66.
۹1۹۰۳.
متوسط
۳۳۳.
123۹۹.
۸۸116.
دور
۸۸6.
1۸۸66.
۹1۹۰۳-.
نزدیك
۸1۳.
1۹1۸1.
۹۸۰۹۹.
دور
۳۳۳.
123۹۹.
۸۸116.
نزدیك
۸1۳.
1۹1۸1.
۹۸۰۹۹-.
متوسط
44۸.
۸۳36۸.
11۳44-.
متوسط
۸۸۸.
12۹46.
1۰611.
دور
44۸.
۸۳36۸.
11۳44.
نزدیك
۸۸1.
1۹۸۳1.
46663.
دور
۸۸۸.
12۹46.
1۰611
نزدیك
۸۸1.
1۹۸۳1.
46663-.
متوسط
163.
1۸۹۳1.
1۸116-.
متوسط
۰3۰.
1۹14۹.
۸6۹۰۳-.
دور
163.
1۸۹۳1.
1۸116.
نزدیك
۳12.
1۹۳4۸.
۸4163.
دور
۰3۰.
1۹14۹.
۸6۹۰۳.
نزدیك
۳12.
1۹۳4۸.
۸4163-.
متوسط
2۸۸.
1۸31۳.
2۰611.
متوسط
۸۳1.
1۹61۸.
2۰611.
دور
2۸۸.
1۸31۳.
1۰432-.
نزدیك
۸۸۹.
144۹1.
43۸۰۹.
دور
۸۳1.
1۹61۸.
1۰432.
نزدیك
۸۸۹.
144۹1.
43۸۰۹-.
متوسط

فاصلۀ اطمینان  ٪۳1برای میانگین
حد پایین

حد باال

11۸۰-.
۹۸12-.
۸33۸.
۸۸۳1-.
2۳41-.
6262-.
11۸۹-.
2۳11.
۹4۳2-.
11۰1.
۰363-.
334۳-.
۹1۸1-.
۹3۹2-.
1۹۳۸-.
2۰64-.
2414-.
۹6۳۰-.
4۹3۳-.
۸۹42-.
۸6۰1-.
1۹11.
6۸64-.
۰1۸6-.

۸33۸-.
2۳41.
11۸۰.
6262.
۹۸12.
۸۸۳1.
۹4۳2.
۰363.
11۸۹.
334۳.
2۳11-.
11۰1-.
1۹۳۸.
2414.
۹1۸1.
۹6۳۰.
۹3۹2.
2۰64.
۸6۰1.
6۸64.
4۹3۳.
۰1۸6.
۸۹42.
1۹11-.

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1،

فعالیت بازارچههای مرزی شهرستان مریوان در
توسعۀ فضایی (شامل زیرساخت ،توسعۀ خدمات،
امكاناتبهداشتی،درمانی و داروخانه ،بهبود ساختوساز)
مناطق روستایی مرزنشین و شهر مریوان نقش مؤثری
داشته است .با توجه به یافتههای پژوهش ،احداث و
فعالیت بازارچۀ مرزی باشماق و بازارچههای موقت
رسمی (پیردان و دهرهوران) به ایجاد تغییرات فضایی و
كالبدی (بهبود شبكۀ حملونقل ،شبكۀ مخابرات،
فروشگاه و مغازهها) در منطقۀ مرزی منجر شده است.

ازطرفی هم توسعۀ بدنۀ تجاری شهر مریوان ،احیاء بافت
فرسوده و ساخت مراكز تجاری متعدد را میتوان در
شمار مهمترین بازتابهای فضایی فعالیت اینبازارچهها
قلمداد كرد .در زمینۀ شاخصهای سیاسی-امنیتی
پاسخدهندگان معتقد بودند كه از كنترل دولت بر مرز و
كنترل نیروی انتظامی بر بازارچههای موقت رسمی
احساس رضایت نمیكنند؛ زیرا باعث شده است كه
مردم نواحی مرزنشین از منافع بازارچههای مرزی سود
كم و ناچیزی را داشته باشند .بهعبارتی مردم این

1۰
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نواحی در بازارچههای مرزی احساس امنیت شغلی
نمیكنند و معتقدند مقررات مرزی مانعی برای اشتغال
در بازارچههای مرزی شده است .همچنین مردم این
نواحی احساس امنیت جانی و مالی در بازارچههای
مرزی نمیكنند؛ بهطوری كه ساالنه مردم زیادی در این
زمینه جان خود را از دست میدهند .پاسخدهندگان در
زمینۀ برخی دیگر از شاخصهای سیاسی-امنیتی
معتقد بودند كه این بازارچه باعث افزایش همكاریهای
بین دو استان كردنشین شده و نقش مؤثری در روابط
سیاسی بین دو استان مجاور داشتهاند .در همین زمینه،
استان كردستان ایران و استان سلیمانیۀ عراق در چند
سال اخیر قراردادها و تفاهمنامههای همكاری متعددی
را به امضا رساندهاند كه نشاندهندۀ گسترش و تقویت
روزافزون روابط دوستانه بین دو استان مرزی در
زمینههای مختلف است.

تحلیل فضایی دادهها




با توجه به شكل  ،6روستاهایی در فاصلۀ متوسط
از مرز ( 1-11كیلومتری) ازنظر شاخصهای فضایی-
كالبدی تأثیر بیشتری از بازارچههای مرزی میپذیرند.
روستاهای نزدیك مرز (كمتر از  1كیلومتری) با وجود
فاصلۀ كم از مرز و بازارچههای مرزی ،پذیرای آنچنان
تأثیر مثبتی از این بازارچهها بر شاخصهای فضایی-
كالبدی نیستند .همچنین با توجه به مشاهدات
میدانی و مصاحبه با افراد روستایی ،در روستاهای
نزدیك مرز راههای ارتباطی مناسبی وجود ندارد .در
عین حال روستاهای دور از مرز ( 11-21كیلومتری)
بهدلیل دوری از مرز ،به میزان اندكی از بازارچههای
مرزی در زمینۀ شاخصهای فضایی-كالبدی تأثیر
میپذیرند.

شکل  :6تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای فضایی-کالبدی مناطق روستایی مرزنشین با استفاده از روش درونیابی IDW

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

از سوی دیگر ،روستاهای در فاصلۀ نزدیك به مرز
نارضایتی بیشتری از وضعیت سیاسی -امنیتی
بازارچههای مرزی دارند .بهعبارتی دیگر ،با توجه به
یافتههای پژوهش و مشاهدات محقق ،وضعیت

سیاسی -امنیتی موجود در روستاهای نزدیك مرزی
در چند سال اخیر باعث شده كه بیشتر مردم ،شغل
خود را از دست بدهند و همچنین بسیاری از جوانان
روستایی در این زمینۀ جان خود را از دست دادهاند.

1۳
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به همین خاطر مردم نواحی روستایی نزدیك مرز از
وضعیت سیاسی -امنیتی حاكمبر مرزها احساس
رضایت نمیكنند .روستاهای در فاصلۀ متوسط از مرز
( 1-11كیلومتری) نیز از وضعیت سیاسی-امنیتی
چندان احساس رضایت ندارند .در روستاهای دور از

مرز ( 11-21كیلومتری) نیز تأثیر كمتری از
بازارچههای مرزی در زمینۀ شاخصهای سیاسی-
امنیتی میپذیرند .بهعبارتدیگر ،این دسته از روستاها
با وضعیت سیاسی -امنیتی مرزها و بازارچههای مرزی
مشكل خاصی ندارند (شكل .)6

شکل  :8تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای سیاسی-امنیتی مناطق روستایی مرزنشین با استفاده از روش درونیابیIDW

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

فرضیۀ صفر برای  Gعمومی آن است كه هیچ نوع
خوشهبندی فضایی در مقادیر خصیصۀ مورد مطالعه
برای عوارض موجود در الیۀ موردنظر ندارد .حال
زمانی كه مقدار امتیاز استاندارد  Zبسیار بزرگ و
مقدار  P-Valueبسیار كوچك و نزدیك به صفر باشد،
آنگاه میتوان نتیجه گرفت كه فرضیۀ صفر رد میشود.
اگر فرضیۀ صفر رد شود ،آنگاه عالمت امتیاز استاندارد

 Zاهمیت پیدا میكند .اگر مقدار  Zمثبت باشد،
میتوان گفت كه مقادیر زیاد و یا باالی خصیصۀ مورد
مطالعه در منطقۀ موردنظر خوشهبندی شدهاند و
بالعكس .با توجه به موارد گفتهشده ،مناطق روستایی
مورد مطالعه بهطور تصادفی انتخاب شده و
خوشهبندی در این مناطق پایین است (شكل .)3

2۸
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شکل  :7تحلیل نتایج خوشهبندی زیاد/کم ()high/low clustering

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

خروجی گرافیكی تحلیل خودهمبستگی فضایی نشان
میدهد كه نقاط مورد مطالعه پراكنده و یا بهصورت
خوشهبندیشده هستند .با توجه به نتایج تحلیل ،نقاط
مورد مطالعه دارای خودهمبستگی فضایی نیستند.
بهطور كلی اگر مقدار شاخص موران نزدیك به عدد
مثبت یك ( )۸31باشد ،دادهها دارای خودهمبستگی
فضایی و دارای الگوی خوشهای هستند و اگر مقدار

شاخص موران نزدیك به عدد منفی یك باشد ،آنگاه
دادهها از هم گسسته و پراكنده میباشند .با توجه به
نتایج تحلیل شاخص موران به میزان  -۸311۸۰66و
ازآنجاكه مقدار آن منفی و نزدیك به یك است،
میتوان نتیجه گرفت كه دادهها از خودهمبستگی
فضایی برخوردار نیستند (شكل .)۰

شکل  :9تحلیل نتایج گرافیکی خودهمبستگی فضایی()Moran,s Index

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

براساس نقشۀ لكههای داغ كه بر روی نقـاط روسـتایی
منطقۀ مـورد مطالعـه انجـام شـده اسـت ،روسـتاهای
ینگیجه و برده رشه بیشترین تأثیر فضایی-كالبـدی را
از بازارچه های مـرزی مـیگیرنـد .همـانطـور كـه در
یافتههای پژوهش نیز به آن اشاره شد ،دلیل ایـن امـر

وجود زمینهای مناسب برای باغـداری و كشـاورزی در
روستا و استفاده از كارت مرزی و بازارچـههـای مـرزی
بهعنـوان شـغل دوم اسـت .همچنـین روسـتای نژمـار
كمترین تـأثیر فضـایی-كالبـدی را از ایـن بازارچـههـا
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میپذیرد كه دلیل این امر را میتوان دوری این روستا

به بازارچههای مرزی ذكر كرد (شكل .)۳

شکل  :83نقشۀ تحلیل لکههای داغ ( )hot spotتأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای فضایی-کالبدی مناطق روستایی مرزنشین

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

با توجه به نقشۀ لكههای داغ كه بر روی نقاط
روستایی منطقۀ مورد مطالعه انجام شده ،روستاهای
دهرهوران و ساوجی بیشترین و روستاهای بالك،
درزیان ،شارانی و نژمار كمترین عدمرضایت را از
وضعیت سیاسی-امنیتی بازارچههای مرزی ابراز
داشتهاند .دلیل این امر را میتوان دوری این روستاها

از بازارچههای مرزی دانست ،بهعبارت دیگر روستاهایی
كه در فاصلۀ دور از مرز ( 21كیلومتری) قرار دارند ،به
این دلیل كه تأثیرات كمتری از مرز میپذیرند و
همچنین عدمتأثیرگذاری در اشتغال و درآمد ،كمترین
عدمرضایت از وضعیت سیاسی -امنیتی را نتیجه
دادهاند.

شکل  :88نقشۀ تحلیل لکههای داغ ( )hot spotتأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای سیاسی-امنیتی مناطق روستایی مرزنشین

مأخذ :یافتههای پژوهش1۹۳1 ،

یافتههای پژوهش حاضر ،تأثیرگذاری متفاوت
بازارچههای مرزی باشماق را در منطقۀ مورد مطالعه
نشان میدهند و بیان میكنند كه تأثیرات ،همسان و

همسنگ نیستند .بهطوریكه بازارچههای مرزی
تأثیرات كمتری بر روستاهای در فاصله بیشتر از مرز
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میگذارند .در حالی كه روستاهای در فاصلۀ نزدیك و
متوسط از مرز تأثیرات بیشتری میپذیرند.

نتایج پژوهش
بازارچۀ مرزی باشماق آثار و پیامدهای سیاسی-
فضایی متفاوتی برای منطقۀ مرزی داشتهاند .بازگشایی
و فعالیت بازارچۀ مرزی باشماق به افزایش قابل توجه
تردد بازرگانان ،تاجران ،كاسبان ،شهروندان عادی،
زائران و گردشگران عادی از استانها و شهرهای
مختلف كشور به این منطقه مرزی شده است؛
درنتیجه تغییرات فضایی-كالبدی چشمگیری در شهر
مریوان و روستاهای مرزنشین رخ داده است .این
بازارچهها در بخش تجاری ،حملونقل ،زیرساختها،
مكانهای اقامتی و تأسیس مراكز بانكی و بیمه،
بازتابهای فضایی متعددی داشته است .در این راستا
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازارچههای مرزی در
ارتقاء شاخصهای سیاسی-فضایی مناطق روستایی
مرزنشین در دهستانهای خاوومیرآباد ،زریوار و سركل
در شهرستان مریوان پرداخته است .در این ارتباط
سؤاالتی مطرح بود كه یافتههای پژوهش به آنها
پاسخ دادند .با توجه به یافتههای تحقیق و
مصاحبههای صورتگرفته ،بازارچههای مرزی در بهبود
وضعیت كالبدی-فضایی بهویژه در زمینۀ بهبود شبكۀ
حملونقل ،شبكۀ مخابرات ،فروشگاه و مغازهها در
منطقۀ مرزی تأثیر مثبتی داشتهاند كه این موضوع با
یافتههای قادری و همكاران ( ،)1۹۳1سیروان
عبدهزاده ( )1۹۳2و فخر فاطمی ( )1۹۰۹مطابقت
دارد؛ اما در زمینۀ ساختوساز روستایی تأثیر زیادی
نداشتهاند .بهعبارت دیگر نتوانستهاند عملكرد مطلوبی
بر وضعیت ساختوساز مناطق روستایی مرزنشین
داشته باشند .با توجه به یافتههای بهدست آمده و
مصاحبههای صورتگرفته با افراد روستایی ،روستاهای
در فاصلۀ متوسط از مرز ( 1-11كیلومتری) از
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بازارچههای مرزی ازنظر شاخصهای فضایی -كالبدی

تأثیر بیشتری میپذیرند .روستاهای نزدیك مرز (۸-1
كیلومتری) با وجود فاصلۀ كمتر از مرز و بازارچههای
مرزی ،آنچنان تأثیر مثبتی از بازارچههای مرزی در
شاخصهای فضایی-كالبدی نمیپذیرند .همچنین با
توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با افراد روستایی،
در روستاهای نزدیك مرز راههای ارتباطی مناسبی
وجود ندارد .در روستاهای دور از مرز (11-21
كیلومتری) بهدلیل دوری از مرز تأثیر كمتری از
بازارچههای مرزی در زمینۀ شاخصهای فضایی-
كالبدی میپذیرند .با توجه به توضیحات مخاطبان در
پرسشنامه در زمینۀ شاخصهای سیاسی-امنیتی،
وضع قوانین و مقررات مرزی در اشتغالزایی مردم
روستایی تأثیر منفی داشته است .به عبارتی افراد
روستایی از وضعیت سیاسی-امنیتی مناطق مرزی
احساس رضایت نمیكنند .همچنین وضع قوانین و
مقررات مرزی و كنترل شدید دولت بر مرز را مانعی
برای كسب درآمد بیشتر از بازارچهها و اشتغالزایی
میدانند .از طرف دیگر بازارچههای مرزی نقش
بسزایی در روابط سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی دو
استان كردنشین داشتهاند .این موضوع با یافتههای
هادی زرقانی و همكاران ( ،)1۹۳1مصطفی قادری
حجت ( )1۹۰۳مطابقت دارد .روستاهای در فاصله
نزدیك به مرز ( 1-۸كیلومتری) نارضایتی بیشتری از
وضعیت سیاسی -امنیتی بازارچههای مرزی دارند .به
عبارت دیگر ،با توجه به یافتههای پژوهش و مشاهدات
محقق ،وضعیت سیاسی-امنیتی موجود در روستاهای
نزدیك مرزی در چند سال اخیر باعث شده كه بیشتر
مردم شغل خود را از دست بدهند و همچنین سبب
شده بسیاری از جوانان روستایی در این زمینه جان
خود را از دست بدهند .با توجه به یافتههای پژوهش
میتوان گفت ،اگر مدیریت و برنامهریزی صحیح در
بازارچههای مرزی حاكم شود ،این بازارچهها قادرند در

2۹
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اقتصاد نواحی روستایی مرزنشین تأثیر داشته باشند و
مانع از مهاجرت و تخلیۀ روستاها شود .بهطوركلی ،این
بازارچهها در وضعیت فضایی-كالبدی مناطق روستایی
مرزنشین تأثیر مثبت داشتهاند .همچنین در زمینۀ
شاخصهای سیاسی -امنیتی نیز ازنظر افزایش
همكاریهای بین دو استان كردنشین و نقش این
بازارچهها در روابط سیاسی بین دو استان تأثیر مثبت
داشتهاند.
در پایان برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری
بهویژه افزایش مبادالت تجاری و همچنین تقویت
روابط اقتصادی ،سیاسی ،علمی و فرهنگی بین مردم
ساكن در دو سوی مرز راهكارهایی پیشنهاد میشود:
ایجاد منطقۀ آزاد تجاری -صنعتی در مناطق مرزی،
حمایت ویژۀ دولت از سرمایهگذاری در صنایع كوچك
و تبدیلی در مناطق مرزی ،اصالح ساختار قانونی و
مقررات گمركی بازارچههای مرزی با هدف رونق و
توسعۀ تجارت رسمی و قانونی برای مرزنشینان،
رسمیتبخشیدن به تجارت كاال ازطریق ایجاد
بازارچههای مرزی فعال كه در آن روستاییان منطقه
در اولویت ارائۀ كاالها و خدمات قرار گیرند.
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Introduction
Border areas are often recognized as undeveloped regions, and the borderline between the two
countries forms the basis for the unbalanced development of regions and border villages
(Jones,1994:259). In these areas, the lack of diversity in the economic and job opportunities,
especially for the manpower, is rising (Hosseini, 2014: 20). In order to overcome these problems, the
advancement and movement toward the rural development of these areas, focusing on trade
exchanges and creating border markets can act as an economic gateway and a good incentive to
increase official exchanges, flourish relative benefits, and expand cooperation. Developing interregional markets, fixing prices, orienting trade profits, increasing employment and prosperity for
rural communities. (Kamran, 2010: 13, Zarghani, 2012: 2). From distant past, the boarder areas due
to potential disabilities, were considered as isolated and deprived areas. Therefore, the cities in these
areas are very limited and have a low development. But with the globalization of industry,
commerce, financial affairs and changes in the international system, geostrategic thoughts focused on
the economic geographic boundaries of the borders. So that changes in the boundary functions and
attitudes towards it, as an economic opportunity from the ruling political systems, have led to an
increase in population in the border regions and new conditions have emerged. This new condition
forced the center to revise its relationship with the periphery.
(Pena, 2005). Boundaries also have connectivity and linking functions. This means that residents of
the border regions can take advantage of the differences between neighboring countries and expand
the range of economic, social and cultural cross-border activities. There are excellent conditions for
the formation of such relationships where ethnic minorities are familiar with language and culture
across the border (Wasti-Walter, 2009).
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In the present study, 360 samples were obtained, A personal interview was also conducted with 30
sample individuals to complete the findings. To analyze the data, one-sample t-test, chi-square test
and ANOVA test were used in SPSS software., as well as for spatial analysis and map generation
based on statistical data, low/lot clustering methods, spatial autocorrelation, analysis of hot spots and
IDW (Inverse Distance Weighted) in the GIS software is used.
Results and Discussion
The present study aimed to investigate the effect of border markets on the promotion of spatial
political indicators in the rural areas of the border areas in the districts of Khav and Mirabad, Zarivar
and Sarkul in the city of Marivan. In this regard, there were some questions that the research findings
responded to.
According to the findings of the research and interviews, border markets have had a positive impact
on the improvement of the Spatial physical condition, particularly in terms of improving the
transportation network, telecommunications network, shops and stores in the border area. Which is
consistent with the findings of Reza Ghaderi et al (2012), Sirwan Abdolzadeh (2013) and Fakhr
Fatemi (2004). But they did not have much impact on rural construction
In other words, they have not been able to perform well on the status of the construction of rural
areas of the frontier. According to the findings and interviews with rural people, the villages in the
middle distance from the border (15-5 km) have more influence on the boundaries of the markets in
terms of spatial-physical characteristics. Near-frontier villages (0-5 km), despite being far away from
the border and border markets, do not have such a positive effect on border markets in physical
spatial indices.
Conclusion
According to field observations and interviews with rural people, in villages near the border, there is
no proper communication roads. In distant villages (15-25km), due to distance from the border, less
influence is obtained from border markets in terms of physical spatial indices In the context of
political security indicators, border laws and regulations have had a negative effect on the
employment of rural people. Border markets have also played a significant role in the political,
cultural and economic ties between the two Kurdish provinces. Villages near the border (0-5
kilometers) are more dissatisfied with the political situation in the border markets. In other words,
according to the findings of the research and the findings of the researcher, the political security
situation in the near-border villages in the last few years has caused most people to lose their jobs, as
well as many rural youths in this regard have lost their lives.
In general, border markets can also have an impact on the economies of the rural areas and will
prevent the migration and evacuation of villages. In the end, for the expansion of economic and
commercial activities, in particular the enhancement of trade exchanges, as well as the
Keywords: Border, Border markets, Spatial-Physical development, Rural areas, Marivan county.
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