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The research is a study on rural areas of Bamposht district from Saravan County in Sistan and
Baluchestan province and assesses the impact of the borderline situation of rural settlements upon
their developmental status. The statistical population consisted of the villages’ households. Totally
342 householders from 25 villages of more than 20 households were selected as a statistical sample
by stratified random sampling. Data gathered via field operations. The dependent variable of the
research is the level of development of studied villages, which has been measured comparatively by
using the multi-criteria evaluation methods. Moreover, independent variables were contained
population and the distance between village’s border and district center, economic status, border
economies, border exchanges, exchange security and accessibility. Data has been collected at the
level of the household heads and has been summarized in order to change the measurement level by
averaging the relevant sub-samples at the village level. According to the results, the developmental
level of 84% of the studied villages was moderate and lower, and the border economy has not have
any effect on rural development, despite the high role played by the livelihoods of the studied
communities. In addition, border economic activities has have a significant negative relationship
with security of exchange and accessibility. Because of it, these activities are performed without
structural backbones, mainly from unofficial channels and smuggling; and if they are beneficial
activities, they are completely personal and will have no interest for developing the region or
improving the situation of the community.
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Extended Abstract
1- Introduction

R

ealization of rural development
implies the enhancement of national
integrity, identity and security, and
entails simultaneously the enjoyment
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of remote and deprived regions from development
rights. Border areas are of the most important and
necessitous of such regions, which have specific
situations due to neighboring the borders.
Inappropriate conditions of farming and livestock,
unemployment, false activities such as smuggling,
migration and depopulation are some of the
problems marginalized the border areas and led
them to the all-out vulnerability.The research is a
study on rural areas of Bamposht district from
Saravan County in eastern Sistan and Baluchestan
province, neighboring Pakistan, and assesses the
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impact of the borderline situation of its rural
settlements upon their developmental status. The
study seeks the responses to questions: has the
region’s border situation been more a driving factor
for development and sustainability of rural
settlements or a preventive one? And if the borderdependent potentials of the region are actually
utilized in this manner?
2-Methods and Material
Study area is the vast eastern Saravan county of
Sistan & Baluchestan province,neighboring Pakistan,
which 94.2 percent of its population are living in
rural areas. The survey study is descriptive and data
are both primary, gathered via field operation by
interviewing the respondents and completing a selfdesigned questionnaire and secondary, gathered
referring the white papers. The statistical population
consisted of the villages’ households. Totally 342
householders from 25 villages of more than 20
household populated ones were selected as a
statistical sample by stratified random sampling. The
dependent variable of the research is the level of
development of studied villages, which has been
measured comparatively by using the multi-criteria
evaluation methods, combining various indicators
such as demographic features and all facilities of
educational, hygienic, infrastructural, institutional,
cultural and commercial. Moreover, independent
variables were contained of population, distance to
the district center,economic status,border economies,
border exchanges,exchange security and accessibility.
Data has been collected at the level of the household
heads and has been summarized in order to change
the measurement level by averaging the relevant
sub-samples at the village level.
3-Results and Discussion
According to the results, the developmental level of
84% of the studied villages was moderate and lower.
Descriptively, the security of exchange has
evaluated moderately, whereas the economic status
and accessibilities have had very low averages,
named undesired economic status and inaccessibility,
and believed as obstacles to development. Despite
the equal low averages of these variables, the
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twofold standard deviation of the first shows the
more diversity in households’ economy compared
to the homogeneity of low accessibility across the
whole region and for all residents. Therefore, it’s
indicated that people’s operating to cross boundary
activities, legally or not, is a last resort reaction to
the undesired inner situations. In contrary of two
mentioned, have the variables of border economy,
border exchange and exchange security had a
driving force for development, albeit the strong
severity of obstacles is significantly more and
higher than forces of driving ones.
While the significant correlation between the
villages’ development level and the variables of
economic situation and accessibilities,this correlation
with border economy is negatively significant and
not significant with their distances to the border. So,
the border economy has not have any effect on rural
development despite the high role played in
livelihoods of the studied communities, which
strongly relates to gasoline transaction in both legal
and illegal manners and can only fulfilling slightly
the families’ livelihood needs. In addition, border
economic activities have had a significant negative
relationship with security of exchange and
accessibility. Because of it, these activities are
performed without structural backbones, mainly
from unofficial channels and smuggling; and if they
are beneficial activities, they are completely
personal and will have no interest for developing the
region or improving the situation of the community.
The negativity of border economy correlation with
the economic situation of the households is also
another witness, which confirms the ineffectiveness
and uninfluentiality of the cross-boundary activities
of the studied border communities, due to various
infra- and structural shortages.
4-Conclusion
Dominance of political and territorial centralization
is evident across the region, leading to severe
spatial inequality and under development situation
of this borderline region, manifested as illegal
transactions,
good smuggling,
unfavorable
livelihood, unemployment and migration. The
developmental level of villages is very low,
deprived the villagers due additionally to the
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geographical isolation, remoteness from provincial
center, drought, insecurity and climatic severities.The
problematic integrated collection, which has
complicated the managerial and security conditions.
The border situation of the region has had no
significant improving impact on the familial
livelihood of border communities and regions’
development. Many possibilities along with many
structural adjustments and regulations is needed to
escape from these situations.Some of resolutions to
mitigate the problems of the region and proportionally
providing developmental contexts can be recommended
as: attempt to achieving the territorial justice and
participation of border communities in sustainable
development and security, institutional facilitations
and policy regulations,legally expansion of formal
economical and commercial exchanges in order to
restriction of informal ones, sound and optimal
distribution of existing facilities and resources toward
the alleviation of poverty and deprivation , and finally
provision of essential infrastructures such as allweather roads and border terminals and market-malls.
Keywords: Eastern borders, Rural areas, Border
exchanges, Saravan County.
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ارزیابی تأثیر موقعیت مرزی بر پایداری توسعه در نواحی روستایی
مورد مطالعه :مناطق روستایی بخش مرزی بمپشت از توابع شهرستان سراوان
3
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چکیده
پژوهش حاضر مطالعهای پیرامون مناطق روستایی بخش بمپشت  -از توابع شهرستان سراوان

تاریخ دریافت81/41/11 :
تاریخ پذیرش88/46/10 :

در استان سیستان و بلوچستان و در مجاورت مرز پاکستان -و همچنین ارزیابی تأثیر موقعیت

صفحات670-690 :

مرزی سکونتگاههای روستایی این منطقه بر وضعیت توسعهای آنها بهویژه در ابعاد اقتصادی
است .جامعۀ آماری تحقیق ،خانوارهای روستاهای منطقه بودهاند 206 .سرپرست خانوار از 62
روستای باالی  61خانوار منطقه بهعنوان نمونۀ آماری تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی انتخاب شدند و با انجام عملیات میدانی ،دادههای موردنیاز گردآوری شد .متغیر
وابستۀ تحقیق ،سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه بوده که بهطور نسبی و با استفاده از
روشهای ارزیابی چندمعیاره سنجیده شدهاست .متغیرهای مستقل ،عالوهبر جمعیت و فاصلۀ
روستاها تا مرز و مرکز بخش ،وضعیت اقتصادی ،اقتصاد مرزی ،مبادالت مرزی ،امنیت مبادله و
دسترسپذیری بودهاند .داده های مربوط به این متغیرها در سطح سرپرستان خانوارها گردآوری
شده و برای تغییر سطح سنجش ،با میانگینگیری از زیرنمونههای مربوط ،در سطح روستا
خالصهسازی شدهاند .براساس نتایج ،سطح توسعهیافتگی  40درصد از روستاهای مورد مطالعه،
متوسط و کمتر بوده و اقتصاد مرزی با وجود نقش پررنگی که در معیشت خانوارهای جامعۀ مورد
مطالعه داشته ،تأثیری بر توسعۀ روستاها نداشتهاست؛ بهعالوه انجام فعالیتهای اقتصادی مرزی

واژههای کلیدی:

رابطۀ معنیدار معکوسی با امنیت مبادله و دسترسپذیری داشتهاست .دلیل این امر آن است که

مرزهای شرقی ،مناطق روستایی،
مبادالت مـرزی ،بخش بمپشـت
شهرستان سراوان.

این فعالیتها ،بدون پشتوانه های ساختاری و عمدتا از مجاری غیررسمی و بهصورت قاچاق انجام
میشوند و چنانچه منفعتی داشته باشند ،کامال شخصی بوده و بهرهای برای توسعۀ منطقه یا
بهبود اوضاع جامعه نخواهند داشت.

مقدمه
امروزه مناطق مرزی بهدلیل پتانسیل و عملکردی که
در عرصههای بینالمللی دارند ،اهمیت زیادی دارند که
اتحادیۀ اروپا نمونهای از این عملکرد مطلوب است.
براساس تجارب سازمان همکاریهای مرزی ،2نهتنها در
اروپا،بلکه چندین پروژۀ همکاری بین کشورهای آمریکا
و مکزیک ،چین و هند در آسیا ،آرژانتین و برزیل در
آمریکای جنوبی و نمونههای بسیار دیگری در سرتاسر
جهان اتفاق افتاده که همگی منجر به ایجاد شبکههای

جهانی همکاری مردم و دولتها شده و توان دستیابی
به موفقیتهای سیاسی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی-
فرهنگی را در موقعیت برد -برد قرار دادهاست ( Bacova
 .)et al, 2015: 510گرچه تحوالت فزایندۀ مناظر شهری
و روستایی در کنار مناطق مرزی منجر به افزایش
نگرانیهای جهانی شده (،)McCann & Ward, 2012: 46
این فرایند نیازمند بازنگری در زمینۀ گسترش راههای
بینشهری و همچنین بین کشورها برای تسهیل و
افزایشهمکاری بایکدیگر و تقویت منافع و پتانسیلهای
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پروژههای همکاری مرزی در سطوح مختلف است

(.)De Sousa, 2003: 185
مناطق مرزی هر کشوری دارای ویژگیهای خاصی
بوده و بهگونهای اساسی با مناطق داخلی آن متفاوت
است .باوجود مطالعاتگسترده در زمینۀ مسائل توسعۀ
روستایی در ایران ،ابعاد منطقهای آن کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاست .کمبودهای مطالعاتی موجود در زمینۀ
توسعۀ روستایی بهطور عام و توسعۀ پایدار روستایی
بهطور خاص که امکان تحلیل فضایی توسعۀ روستایی
را فراهم میسازد ،ازجمله دالیل عدم توجه به تحلیل
ابعاد منطقهای توسعۀ روستایی بهویژه مناطقمرزی در
ایران است .وضعیت نامطلوب کشاورزی و دامداری،
بهعنوان دو شاخص مهم اقتصادی در نواحی روستایی
مرزی ،بیکاری و رویآوردن به مشاغل کاذب ازجمله
قاچاق ازسویی و خالی از سکنه شدن مرزهای کشور از
سوی دیگر ،مشکالتی را برای اینمناطق و کشور ایجاد
کردهاست .مهاجرت ساکنان مرزی زمینۀ ایجاد و
برقراری امنیت و صلح را از میان میبرد؛ بنابراین حفظ
ترکیب جمعیتی و توسعۀ مناطق مرزی ازنظر سیاسی،
اقتصادی،اجتماعی دارای اهمیت است (شماعیو همکاران،
 .)231 :2232همچنین نواحی مرزی بهواسطۀ دوری
ازمرکز،انزوای جغرافیایی ،توسعهنیافتگی و موارد دیگر،
تفاوتهای فاحشی از نظر برخورداری ،رفاه و توسعه با
مراکز عمدۀ جمعیتی دارند که زمینهساز گسست بین
آنها و ایجاد و برقراری یک رابطۀ استثماری به نفع
مرکز میشود (رضایی.)27 :2221،امنیت مرزهاپشتوانهای
محکم برای امنیت انسانی با ابعاد متنوعش در داخل
کشور است و هرگونه ناامنی در مرزها قادر است در
سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
کشور اخالل ایجاد کند (مرادی.)311 :2232 ،
مجموعۀ این عوامل موجب شدهاست که مناطق و
کنشهایمرزی درتحقیقات توسعهای اعم از اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ،مورد توجه قرار گیرند.
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تصور و استنباط ایجاد شده این است که مناطق
جغرافیایی ویژه ،قابلیت ایجاد سازگاری ،همسانی
اقتصادی ،تثبیت امنیت و پایداری جمعیت را دارند
( .)Niebuhr, 2002: 7برهمیناساس برای تحقق توسعۀ
روستایی که متضمن تقویت یکپارچگی ،هویت و
امنیت ملی است ،ضروری است که مناطق دورافتاده و
محروم از برنامههای توسعه ،از حقوق توسعهیافتگی
برخوردار شوند .نواحی مرزی ازجمله مهمترین و
نیازمندترین این مناطق به ارتفای سطح توسعهیافتگی
هستند .این مناطق بهدلیل مجاورت و تماس با
محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای
خاصی برخوردارند (احمدیپور و همکاران.)1 :2227 ،
چنانچه ارتباطات تجاری و سرمایهگذاریهای بلندمدت
وجود داشته باشد ،توسعۀ مناطق مرزی و هستههای
مدنی سکونتگاهی واقع در آنها ،در شرایط جهانی
شدن آسانتر اتفاق میافتد؛ بنابراین سکونتگاههای
مرزی در اثر همکاریهای بینمرزی ،نهتنها در فرایند
جهانیشدن در حاشیه قرار نمیگیرند ،بلکه موقعیت
آنها ویژۀ ارتباطی میشود (موسوی.)22 :2231 ،
همکاریهای چندجانبه درقالب بازارچههای مشترک
مرزی،از شناختهشدهترین روشهای توسعۀ مناطقمرزی
بهشمار میرود (محمدی و فخر کاظمی )22 :2222 ،و
توسعۀ اجتماعی -اقتصادی این مناطق به گونههای
مختلف و برحسب تصمیمات و کنشهای سیاسی
تصمیمگیران و تحوالت کشورهای همسایه ،موجب
تغییرات فضایی در ساختار شهرها و روستاهای واقع در
آنها شدهاست .روستاهای منطقۀ مورد مطالعه با
محدودیتهای مختلفی در بخشهای مختلف مواجه
هستند بهگونهای که در بسیاری از موارد روستاها از
دسترسی بهحداقل امکانات اولیه ( آب شرب بهداشتی،
راه آسفالته ،خدمات و امکانات آموزشی ،بهداشتی و)...
رنج میبرند .امکاناتی که دسترسی به آن از اصول و
شرایط اولیۀ توسعه و پایداری سکونتگاههای روستایی
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سطح منطقه بهشمار میرود .محدودیتهایی که در
صورت عدم توجه و برنامهریزی برای بهبود شرایط
میتواند پیامدهای منفی بهمراتب ناگوارتری (مهاجرت
و ترک سکونتگاههای روستایی و نهایتا تخلیۀ روستاهای
مرزی و عدم پایداری مرز و کاهش ضریب امنیتی
مرز) را در پی داشته باشد.
پژوهش حاضر که مطالعهای پیرامون مناطق روستایی
مرزی بخش بمپشت از توابع شهرستان سراوان در
استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و همسایگی
کشور پاکستان است ،در پی پاسخ به دو سؤال اصلی،
مبتنی بر دادههای دست اول حاصل از پیمایشی میدانی
در سال  ،2232بودهاست .نخست آنکه موقعیت مرزی
برای توسعه و پایداری روستاهای مورد مطالعه بیشتر
بهعنوان تنگنا و عاملی بازدارنده بوده یا توانی بالقوه و
عاملی پیشبرنده؟ دوم آنکه آیا از پتانسیلها و توانهای
بالقوهای که موقعیت مرزی مناطق روستایی مورد مطالعه
برای توسعه و پایداری آنها ایجاد کرده ،بهرهبرداری مؤثر
و کارآمدی صورت گرفته است؟
چارچوب نظری و ادبیات تحقیق
خطوطمرزی،شروع و پایان کشورها و عارضههای ارتباطی
بین کشورها هستند؛ گرچه دولتها تصمیمگیران اصلی
در مسائل مربوط به مرزها و مدیریت آن هستند .آنچه
در رابطه با کلیت مرزها دارای اهمیت است ،چگونگی
شکلگیری آنها به گونۀ کنونی و واردشدن آنها به
فضا ،چگونگی معنایافتن آنها ،چگونگی کنترل و تغییر
آنها در طول زمان است (.)Paasi, 1996: 12
در آثار کالسیک تأثیر فضایی مرزها یا مناطق مرزی
در جغرافیای اقتصادی ،مانند کریستالر (،)2322
گیریش ( )2323و لوش (2321؛  ،)2322بیشتر بر
موقعیت مؤسسات بازرگانی در مناطق مرزی توجه
شدهاست ( ،)Houtum,1998: 279درحالیکه تأثیرگذاری
مرز بیشتر به موجودیت و نقش آن در سیاست،اقتصاد و
فرهنگ و شکلگیری جریان اطالعات بین کشورهای
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دو سوی مرز مرتبط میشود .همراه با روند جهانیشدن،
مطالعات جغرافیایی پیرامون مرزها و مسائل مناطق
مرزی فزونییافته و اکنون مسلم است که ثبات سیاسی
و اجتماعی درمناطق محروم،بهعنوان مؤلفهای تأثیرگذار
و تعیینکننده در پویایی ثبات فرایند توسعۀ سیاسی و
امنیت ملی کشورها ،بیشک مستلزم توسعۀ اقتصادی
این مناطق بهویژه در نواحی مرزی محروم است.
توسعه ،مفهومی پیچیده ،چندبعدی و تا اندازهای مبهم
است که افزون بر وابستگی به پیشرفت و کارآمدی
اقتصادی و زندگی اجتماعی انسانها ،با محیط طبیعی
و ابعاد گستردۀ آن نیز پیوند عمیق دارد.توسعۀروستایی
از طریق کاهش مهاجرتهای روستایی و بهبود
بحرانهای شهری ،بر سازوکار برنامهها و سیاستهای
دولتها اثر میگذارد (.)IFIC/JICA, 2004: 173
سکونتگاههای روستایی حاشیۀ مرزها،به شرط ساماندهی
منطقی و علمی ،مناطق استراتژیک و مهمی برای
کاهش مشکالت منطقهای ،ملی و بینالمللی بهشمار
میآیند .شناسایی و ساماندهی توانمندیها و تنگناهای
نواحی همجوار با مرزها ،رویکرد مؤثری برای توسعۀ
فضایی این مناطق است ،توسعهای که ناشی از وجود
مرز و قابلیتهای بالقوۀ آن است .درحالیکه جهانی
شدن ممکن است باعث توسعۀ مناطق مرزی از طریق
تجارت و سرمایهگذاریهای بلندمدت شود ،رویکردهای
آمایشی برای توسعۀ شهرها و روستاهای نزدیک به مرز،
ضروریتر است .این مناطق برای بسیاری از کشورها
فرصت تلقی میشوند و توسعۀ آنها میتواند نقش مؤثری

درهمکاریهایبینمرزیداشته باشد (.)Rosenau, 1997: 4
گرچه پیوند مفاهیم «توسعه» و «امنیت» ،در همۀ مناطق
برقرار و قابلبررسی است ،اما اهمیت این پیوند و رابطۀ
متقابل ،در مناطق مرزی بهدلیل آسیبپذیری بیشتر
ناشی از موقعیت حاشیهای ،بیشتر و مستحکمتر است.

بهعقیدۀ جونز و وایلد (،)Jones & Wild,1994:259-273
مناطق مرزی بهعنوان مناطق حاشیهای و توسعهنیافته
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شناخته میشوند .این حاشیهایبودن گرچه میتواند

این ایده در جامعهشناسی اقتصادی جدید این گونه

معلول شرایط جغرافیایی این مناطق باشد ،اما خود

مطرح شدهاست که کنشهای اقتصادی در بطن روابط

پدیدۀ مرزیبودن ،بسیاری از امکانات و قابلیتهای

اجتماعی قرار دارند(امیرپناهی و همکاران.)222 :2232 ،

مناطق را از بین میبرد .آنان معتقدند با برقراری مرز

اقتصاد مناطق مرزی میتواندنقشی اساسی در ترقی و

بین دو کشور ،فضاهایی که به یکدیگر متصلاند و تداوم

پیشرفت توسعۀ اقتصادی ایننواحی،بهبود استانداردهای

فضایی را برقرار میکنند ،از یکدیگر میگسلند و حاشیهای

زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد ،ایجاد

میشوند و این حاشیهای شدن علت عقبماندگی این

روابط دوستی و آشنایی بیشتر ،تسریع همکاریهای

نواحی است .ویژگی مشترک همۀ کشورهای درحال

بیشتر بین نواحیمرزی داشته باشند.مرزنشینان میتوانند

توسعه ،وابستگی آنها به تجارت خارجی است و اقتصاد

ازطریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای

مرزی بهعنوان یکی از اهرمهای مهم در توسعۀ روابط

همسایه درکنارهم و با هم از فرصتها و منابع مشترک

تجاریکشورهای همجوار ،تأثیر قابلتوجهی در فعالیتهای

استفاده کنند و این امر میتواند منجر به دوستی و

اقتصادی کشورها بهویژه در گذشتههای نزدیک داشته

تفاهم طرفین ،امنیت و رونق اقتصادی و توسعه یک
( Chandoevwit,

است .تجارت مرزی شامل جابهجایی کاالها ،خدمات و

نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی شود

نیروی انسانی در مناطق مرزی است

2004: 145؛ به نقل از صادقی و همکاران.)2232 ،

(.)http//ccas.doshisha.ac.jp

در سراسر مرزهای کشور سکونتگاههایی (شهری و

توسعۀ مبادالت مرزی در قالب قوانین و مقررات

روستایی) وجود دارد که معیشت غالب آنها بر پایۀ

حقوقی ،محرک کارآمدی برای افزایش مبادالت

مبادالت بازرگانی است .این نوع از فعالیت به نوبۀ خود

رسمی کاال و جهتدهی تجارت به سمت مزیتهای

باعث تغییرات مختلف اقتصادی ،فضایی و اجتماعی در

نسبی ،گسترش همکاریهای همهجانبه بین مناطق

این مناطق میشود (نصیریهندخاله.)222 :2232 ،

آزاد ،توسعۀ بازارچههای مرزی بینمنطقهای،ایجاد

اقتصاد مناطقمرزی میتواند بهدوستی و تفاهم طرفین،

سودهای تجاری ،کاهش قیمت کاالها ،همگرایی میان

امنیت و رونق اقتصادی ،ایجاد فرصتهای شغلی و

عرضه و تقاضا و ایجاد درآمد ،اشتغال و امنیت

شکلگیری نوعی مزیت نسبی در مناطق مرزی منجر

مرزنشینان به حساب میآید .اینها مواردی از اثرات

شود .تجارت و مبادالت مرزی میتواند فقر را شناسایی،

مثبت اقتصاد مرزی هستند (قرهباغیان.)722 :2272 ،

نابرابریها را کاهش و آزادی را به میزان بسیار زیادی

پیوندهای اجتماعی و فرهنگی موجود بین ساکنان دو

افزایش دهد (رکنالدین افتخاری و دیگران.)22 :2227 ،

طرف مرز ،عامل مهمی در گسترش و تقویت تجارت

ازاینرو برنامهایکردن چنین مبادالت و جریانهایی در

مرزی است و دولتها درچنین بافت و ساختاری است

نوع خود به توسعه و گسترش بازارهای محلی ،ایجاد

که میتوانند بسترساز و تسهیلگر مبادالت اقتصادی

صلح و ثبات در مناطق مرزنشین و باالخره بهبود امنیت

باشند؛ ازاینرو نمیتوان دادوستدهای مرزی را

و زیرساختها و خدمات مورد نیاز کمک میکند.

بهعنوان یکی از مظاهر کنش اقتصادی ،جدای از این
فرایندهای اجتماعی تحلیل کرد.

به فعلیت درآوردن ظرفیتهای بالقوۀ موجود در
مناطق روستایی ،مستلزم مشارکت روستائیان در امور
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مختلف برای ظرفیتسازیهای محلی و توانمندسازی
آنان بهعنوان مکانیسمهایی اساسی درجهت کاهش

فقر و توسعۀ روستایی است (.)Kakumba, 2010: 172
ازجمله دشواریهای توسعه و آبادانی نواحی مرزی،
بیاعتمادی به مرزنشینان و درنتیجه مشارکت کمرنگ
آنان در تعیین برنامهها و تخصیص اعتبارات عمرانی و
توسعهای و همچنین برنامههای امنیتی -نظامی است.
تخصیص اعتبار به نواحی مرزی در مقایسه با سایر
نواحی معموال کمتر است و از همین میزان نیز سهم
قابل توجهی به هزینههای اهداف و برنامههای نظامی-
امنیتی ،مانند انسداد مرزها ،مربوط میشود تا به
بسترسازی و رشد و توسعۀ فرهنگی و اجتماعی .آشکار
است که در شرایط نقصان برنامههای توسعۀ محلی،
ضعف حمایتهای ملی و درپیشگرفتن رویکردهای
نظامی -امنیتی در رابطه با ساکنان مناطق مرزی،
بهویژه مناطقی با سابقۀ دخالتهای بیگانگان ،میتواند
دلسردی و مرزنشینان را در پی داشته باشد و حتی در
مواردی به گرایشها و کنشهای ستیزهجویانهای در
راستای تهدیدامنیت و یکپارچگیملی بینجامد (گلوردی،

 .)21 :2231با این حال برنامهریزی برای توسعۀ
روستاهای مرزی از فرصتهای بالقوه و متفاوتی هم
برخوردار است که بهرهگیری مناسب از آنها میتواند
به رفع این چالشها کمک کند .راهاندازی و ساماندهی
بازارچههای مرزی ،ایجاد و تقویت محور توسعۀ شرق،
بهرهگیری از پتانسیلهای فرهنگی ،قومیتی -هویتی و
منطقهای برای برقراری امنیت و دسترسپذیری بنادر
جنوبی و جاذبههای گردشگری ،ازجمله موارد مؤثر و
ضروری درراستای ایجاد و تسهیل بسترهای دادوستد
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پیشینۀ پژوهش
کاتابازی ،)1112( 2در پژوهشی پیرامون منطقۀ مرزی
شاخ آفریقا 1نشان میدهد که موانعی چون تعرفههای
باال ،کنترلهای نابجای تجاری ،محدودبودن سهمیههای
تجاری و تغییرات نرخ ارز ،با کاهش تجارت رسمی،
زمینۀ حجم وسیعی از مبادالت مرزی غیررسمی میان
اینکشورها را فراهم کرده که از طریق کانالهای رسمی
و مذاکرات تجاری بین دولتها هدایت نمیشود .در
سال  2332-2332درآمد حاصل از مبادالت مرزی
غیررسمی در این منطقه ،بیش از  22درصد کل تجارت
2
رسمی این کشورها بودهاست .چندوویت و دیگران
(،)1112درمطالعۀ مسیر مرز اقتصادیتایلند ،نتیجهگیری
میکنند که مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای
همسایه میتوانند در کنار هم و با هم از فرصتها و
منافع مشترک استفاده کنند و این امر میتواند منجر
به دوستی و تفاهم طرفین ،امنیت رونق اقتصادی و
توسعه ،ایجاد فرصتهای شغلی و شکلگیری یک نوع
مزیت نسبی در مناطق مرزی شود.
مرشد ،)1112( 2در بررسی اثرات اقتصادی -اجتماعی
تجارت مرزی سه ایالت الئوس ،آن را باعث افزایش
نسبی استانداردهای سطح زندگی مردم ارزیابی
کردهاست .فادنکاتی و کانل ،)1122( 2نقش شبکههای
اجتماعی را در توسعۀ مبادالت کوچکمقیاس در مرز
تایلند و الئوس مورد مطالعه قرار داده و نشان دادهاند
که زنان با مشارکت خانواده و دوستانشان توانستهاند
کسبوکارهای کوچکی را برای تأمین معیشت در طول
2
مرز با کمک تجار دیگر شکل دهند .کاستانوا و دیگران
( ،)1122عوامل ضروری برای موفقیت در توسعۀ
پروژههای همکاری مرزی اتحادیۀ اروپا را بررسی و
مهمترین آنها را تعریف مشخص اهداف و برنامهها،

روستائیان با بیرون مرز و تقویت بنیۀ اقتصادی و
توسعۀ مناطق روستایی مرزی بهشمار میآیند.

1-Katabaazi, S.
2-The Horn of Africa
پیشآمدگی چندصدکیلومتری خشک و کمآب شرق آفریقا در اقیانوس هند در
جنوبخلیجعدن،شامل کشورهایفقیرسومالی،جیبوتی،اریتره و اتیوپی(نگارنده)
3-Chandoevwit, W.; Yongyuth, C.; Srawooth, P
4-Murshid, K.A.S.
5-Phadungkiati, L.; Connell, J
6-Castanhoa, R.; Loures, L.; Fernandez, J.; Pozo, L
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شفافسازی سیاستهای همکاری مرزی و توسعۀ ترابری
سریع بین شهرها دانستهاند.
موسوی ( ،)2231نقش توسعهای بازارچههای مرزی
تمرچین در پیرانشهر را ایجاد امنیت نسبی اقتصادی
در منطقه ارزیابی کردهاست .صادقی و همکاران
( ،)2232محدودیتها و ظرفیتهای توسعۀ پایدار در
روستاهای مرزی شرق ایران در شهرستان نهبندان را
مطالعه کرده و بیشترین سهم در نامطلوببودن وضعیت
اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه را متوجه
«امنیت» و «مدیریت» دانستهاند .خیرالدین و همکاران
( ،)2232کارکردهای اقتصاد مرزی شهرستان بانه برای
سکونتگاههای مرزی شهری و روستایی منطقه را مثبت
و تأثیرگذار شمردهاند .نقش و جایگاه روستاییان در بازار
مرزی بانه نیز موردمطالعۀ امیرپناهی و همکاران
( )2232بودهاست.
این مطالعه با درنظر داشتن تاریخمندی فرایند
شکلگیری و رونق بازار و ریشهداشتن آن در کنشها و
پیوندهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان دو سوی مرز،
نقش برجستهای برای روستائیان منطقه در شکلگیری
و فعالیت این بازار قائل شده که نتیجۀ آن نوعی ترکیب
شهری-روستایی بازار بانه و تغییرات اساسی در میزان
روستانشینی و شیوۀ معیشت روستائیان بودهاست.
شماعی و همکاران( )2232به مقایسۀ سطح توسعهیافتگی
شهرهای بانه و پیرانشهر در نتیجۀ رونق بازارچههای
مرزی پرداختهاند .وضعیت مطلوبتر بانه در این زمینه،
ناشی از دسترسیهای ارتباطی بیشتر ،عوامل فرهنگی
(قومیت همگن) ،توسعۀ خدمات گردشگری و فضای
جغرافیایی متنوع شهر بانه از یک سو و محدودیت
جغرافیایی پیرانشهر بهدلیل محصوربودن بین کوههای
مرتفع و تعدد کاربریهای نظامی اطراف آن ،از سوی
دیگر ارزیابی شدهاست .شاطریان و همکاران ()2232
چالش قاچاق کاال در مناطق مرزی استان کردستان را
مورد مطالعه قرار داده و راهکارهایی برای آمایش منطقه

و کاهش قاچاق از طریق بهبود وضعیت اقتصادی-
اجتماعی مرزنشینان ارائه دادهاند .چنانکه دیده میشود،
بیشتر مطالعات اندک انجامشده در رابطه با مناطق
مرزی ،مربوط به مرزهای غربی در استان کردستان بوده
و مناطق و مرزهایشرقی کشور ،بهویژه در استان
محروم سیستان و بلوچستان ،افزون بر فقدان توسعه ،از
فقدان تحقیق نیز رنج مضاعف میبرند .دراینراستا،
مجتهدزاده ( )2 :2277bنیز اشاره میکند که با وجود
مطالعات نسبتا جامعی که دربارۀ سرزمینهای مرزی و
مرزهای ایران با همسایگان باختری و جنوبی بهعمل
آمده ،متأسفانه سرزمینهای مرزی و مرزهای خاوری و
شمالی ایران تاکنون آنطور که باید ،مورد بررسی قرار
نگرفتهاند .ایشان با اشاره به اینکه مرزهای ایران با
پاکستان و افغانستان از نخستین نمونههای «مرز» 2به
معنی کنونی آن در جهان است که در نیمۀ دوم قرن
نوزدهم پدید آمده و پیشتر از این دوران انسانها با
مفهوم «سرحد» 1سروکار داشتند (همان) ،بر این
ضرورت تأکید میکند که این دگرگونیها در جهان
ژئوپولیتیک و آثار آن بر ساختارهای سیاسی سرزمینها
و مرزها ،بهویژه مرزهای شرقی ایران ،هشداری است به
جدیدانستن مطالعۀ گسترده و ژرف مرزها و سرزمینها
0
(مجتهدزاده.)12 :2277a ،
روششناسی تحقیق
معرفی منطقه

سراوان از شهرستانهای شرقی استان سیستان و
بلوچستان در مرز کشور پاکستان با وسعتی حدود
 22312کیلومترمربع و  232222نفر جمعیت ،در
 227کیلومتری مرکز استان واقع شدهاست .مورد
مطالعۀ حاضر ،مناطق روستایی بخش جنوبی بمپشت
است .این شهرستان در گسترهای بین ' 23˚ 23تا '2
˚ 21طولشرقی و ' 22˚ 27تا ' 22˚ 21عرضشمالی
1-Boundary
2-Frontier
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قرار گرفته و با  27312نفر جمعیت در سال ،2232
نسبتبه جمعیت سال  17112( 2222نفر)12/22 ،
درصد رشد مثبت داشتهاست .از این میزان32/11 ،
درصد در مناطق روستایی و بقیه ( 2/21درصد) در

شهر سیرکان (مرکز و تنها شهر این بخش) زندگی
میکنند .شکلشمارۀ،2موقعیت ژئومورفیک و تقسیمات
سرزمینی این منطقه را همراه با سکونتگاههای شهری
و روستایی آن نشان میدهد.

شکل  :0نقشۀ موقعیت جغرافیایی ،وضعیت توپوگرافی و پراکنش سکونتگاههای منطقۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان2237 ،

روش پژوهش (جامعه و نمونۀ آماری ،دادهها ،ابزار
گردآوری و متغیرهای تحقیق)

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی ،پیمایشی و
مقطعی است و دادهها ترکیبی از دستاول و دستدوم
هستند .دادههای دستدوم در سطح روستا و با شیوۀ
اسنادی گردآوری شده و نمونه ،شامل  12روستا از
مجموع  22روستای باالی  11خانوار منطقه گزینش
شدهاست .دادههای دستاول درسطح سرپرستان خانوار،
با شیوۀ میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق
انجام مصاحبههای انفرادی گردآوری شدهاند .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران و مبتنی بر شرایط

حداکثری( ،)p=q=1/2برابر با  222نفر محاسبه و
انتخاب این افراد حتیاالمکان تصادفی و در شرایط
دشوار ،بر حسب دسترسی انجام شدهاست .با حذف
پرسشنامههای ناقص و نمونههای نامعتبر یا پرت،
نمونۀ نهایی با حجم  221نفر مورد تحلیل قرار گرفت.
روش نمونهگیری برای توزیع حجم نمونه بین روستاها،
طبقهای بوده و مبتنی بر ارزیابی میدانی نسبی از
کموکیف جمعیت و موقعیت روستاها نسبت به مرز
صورت گرفتهاست .جدول شمارۀ  ،2ترکیب نمونه در
روستاهای منطقه ،همراه با جمعیت آنها را نشان
میدهد.
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جدول  :0ترکیب نمونه در روستاهای منطقه

روستا

جمعیت

خانوار

سهم نمونه

روستا

جمعیت

خانوار

سهم نمونه

پرکن

212

22

7

ناگپهن

122

21

2

ریشپیش باال

222

37

21

جمام

32

12

2

سوختهمک

222

223

22

کناربست

2212

132

17

چاهان

222

222

7

اسفندک

1321

712

22

حقمی

22

17

2

ناهیچک

127

22

2

رودکان

222

223

21

کوهک

2112

732

21

بلبل

223

22

2

حقآباد

2271

212

12

سرجنگان

222

22

3

ریشپیش پایین

222

22

2

دشت

223

27

2

اسکان

772

221

3

دومکی

212

217

22

آزادکور

221

72

2

نیرهی

211

223

3

خیرآباد

22

12

2

زهی

221

22

7

نوکجو

2122

122

12

11

مجموع

22223

2231

221

121
223
کشتگان
مأخذ :نگارندگان2237 ،؛ مرکز آمار ایران2231 ،

متغیر وابستۀ تحقیق ،سنجش «سطح توسعه در
روستاهای مورد مطالعه» است؛ برای این منظور همۀ
اطالعات تفصیلی و جامع روستاهای باالی  11خانوار
منطقه ،براساس شناسنامۀ آبادیهای سال  2231که
توسط مرکز آمار ارائه شده ،بررسی شد و سطح توسعۀ
روستاهای مورد مطالعه با استفاده از رویکرد ارزیابی
چندمعیارۀ  ،SAWبه شرح جدول شمارۀ  1بهدست
آمد.
دادههای دستاول پرسشنامه در سطح سرپرستان
خانوارها به سنجش متغیرهای مستقل اختصاص داشته
و شامل ویژگیهای جمعیتشناختی خانوار و گویههای
متنوع و جامعی برای عملیاتیکردن متغیرهای کالن
«وضعیت اقتصادی»«،اقتصاد مرزی»« ،مبادالت مرزی»،
«امنیت مبادله» و «دسترسپذیری» بودهاست .معرفی،
توصیف آماری و نحوۀ عملیاتیسازی متغیرهای وابسته
و مستقل ،در ادامه و ضمن تحلیلها خواهد آمد .روایی
محتوای پرسشنامه ،صوری و از طریق مرور منابع انجام
شد و پایایی آن در رابطه با بخشهای مربوط به

سنجش متغیرهای مستقل فوق از طریق اجرای آزمون
آلفای کرونباخ برروی دادههای نمونۀ مقدماتی ،برای
هرکدام از متغیرها بهطور جداگانه سنجیده و با توجه به
مقادیر محاسبهشده برای آمارههای آلفا (جدول ،)2
تأیید شد.
یافتهها و بحث
توصیف آماری نمونه

از مجموع  221نفر نمونۀ انتخابی ،تنها دو نفر زن و
بقیه مرد بودهاند .سن پاسخگویان از  11تا  21سال
متغیر بوده و دارای میانهای بزرگتر از  22سال
بودهاست.از این میان  22/2درصد آنان بیسواد12/2 ،
درصد دارای تحصیالت ابتدایی 22/1 ،درصد دارای
تحصیالت راهنمایی 22/1 ،درصد دیپلم و  21درصد
دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند .شغل اکثر افراد
نمونه کشاورزی بوده و تعداد افرادی که عالوه بر
کشاورزی به فعالیتهای دیگری هم میپرداختهاند،
12/2درصد از کل نمونه را به خود اختصاص میدهند.
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پردازش و مقیاسسازی متغیر وابسته (سطح
توسعهیافتگی روستاها)
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،واحد تحلیل در مطالعۀ
حاضر روستا بوده و سنجش سطح توسعهیافتگی
بهعنوان متغیر وابستۀ تحقیق ،در سطح روستاها
صورت گرفتهاست؛ برای این منظور سطح توسعۀ
روستاها براساس مجموعۀ متغیرهای متنوع و نیز
شناسنامۀ آبادیهای سال  2231مرکز آمار (مشتمل
بر متغیرهای جمعیتی ،شاخصهای مربوط به خدمات
آموزشی ،بهداشتی ،زیربنایی ،اداری و نهادی ،فرهنگی
و خدمات تجاری و بازرگانی) و با استفاده از روش
ارزیابی چندمعیارۀ «مجموع سادۀ وزین» ،1محاسبه
شد .در این روش ابتدا مقادیر همسو و نرمالشدۀ
شاخصها در وزنهای نسبی آنها ضرب و سپس
مجموع مقادیر نرمال موزون شاخصها ،برای هرکدام
از روستاها محاسبه شد .وزنهای نسبی نیز ،به این
دلیل که شاخصهای مورد استفاده همگی از محتوای
اطالعاتی و در نتیجه کارکرد و اهمیت یکسان در ارزیابی
2

توسعهیافتگی برخوردار نیستند ،با استفاده از روش
چندمعیارۀ دیگری با نام «آنتروپی شانون» ،2محاسبه
شد.بدون ذکر جزئیات ،در این روش شاخصی وزن و
اهمیت بیشتر خواهد داشت که از واریانس بیشتری در
مجموعۀ مقادیر خود برخوردار بوده و توانایی بیشتری
برای ارزیابی و بیان اختالف موجود بین سطوح
توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه داشته باشد.
پس از محاسبۀ مقادیر کمی متغیر توسعهیافتگی
برای تحلیلهای بعدی ،سطحبندی توسعهیافتگی
روستاها نیز براساس دامنۀ تغییرات بهدستآمده انجام
گرفت و نهایتا براساس همۀ این موارد هیستوگرام
فراوانی و میانگین شاخص ترکیبی محاسبه و به شرح
جداول شمارۀ  1و  2بهدست آمد .این سطوح پنجگانه
را که با رتبههای  2تا  2بیان شدهاند ،با تساهل
میتوان سطوح توسعهای «نسبتا باال»« ،متوسط
روبهباال»« ،متوسط»« ،متوسط روبهپایین» و «پایین»
در نظر گرفت.

جدول  :6امتیاز و سطح توسعۀ روستاهای مورد مطالعه (توصیف آماری متغیر وابسته)
دهستان

بمپشت

دهستان

نام روستا

امتیاز توسعه

سطح توسعه

پرکان

12/22

2

جمام

ریشپیش باال

22/22

2

نوکجو

17

ریشپیش پایین

22/22

2

کناربست

21

1

سوختهمک

11/22

2

اسفندک

22

2

چاهان

12/22

2

ناهیچک

2/22

2

کوهک
اسفندک

نام روستا

امتیاز توسعه

سطح توسعه

1/22

2
2

حقمی

21/22

2

کوهک

22

2

رودکان

12/22

2

آزادکور

22/22

2

بلبل

3/22

2

حقآباد

12/22

2

خیرآباد

27/22

2

کشتگان

22/22

2

دشت

21/22

2

اسکان

21/22

2

دومکی

11

2

سرجنگان

13/22

2

نیرهی

12/22

2

زهی

22/22

2

ناگپهن

22/22

2

مأخذ :نگارندگان2237 ،

کشتگان

2

1-Analysis unit
2-Simple Additive Weighting: SAW
3-Shannon Entropy
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جدول  :2توزیع فراوانی روستاهای نمونه در سطوح پنجگانۀ توسعه

سطح (رتبه) توسعهیافتگی

وضعیت (توزیع)
توسعهیافتگی روستاها

«»2

«»1

«»2

«»2

«»2

تعداد روستاها

2

2

3

3

2

درصد فراوانی

21

2

22

22

21

مأخذ :نگارندگان2237 ،

جدول ( )2نشان میدهد که سطح توسعهیافتگی 22
درصد از روستاهای مورد مطالعه ،متوسط و کمتر بوده
که نشاندهندۀ سطح پایین برخورداری در منطقه است.
پردازش و توصیف متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل چنانکه اشاره شد ،عالوه بر جمعیت
و فاصلۀ روستاها تا مرز و مرکز بخش ،شاخصهای
وضعیت اقتصادی ،اقتصاد مرزی ،مبادالت مرزی ،امنیت
مبادله و دسترسپذیری بودهاند و دادههای آنها با
پیمایش میدانی در سطح سرپرستان خانوارها گردآوری

شدهاست .هرکدام از این متغیرها ترکیبی از چندین
گویه است که پس از محاسبه ،برای تغییر سطح
سنجش 2با میانگینگیری از زیرنمونههای مربوط در
سطح روستا خالصهسازی شدهاند .1جدول شمارۀ 2
ترکیب گویهها و توصیف آماری متغیرهای نهایی را در
دو سطح نمونه و روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد.
محاسبۀ ضرایب آلفا و آمارههای توصیفی پس از
 recodeکردن گویههای معکوس ( )reversو یکدست
و همسوشدن همۀ گویههای هر متغیر انجام شدهاست.

جدول  :0ترکیب مقیاس ،اعتبارسنجی و توصیف آماری متغیرهای مستقل در دو سطح نمونه و روستا

متغیرهای مستقل و ترکیب مقیاس آنها
X2

وضعیت اقتصادی

0

توصیف آماری () ± sd
و اعتبار مقیاس در دو سطح:
نمونه ()n=221

روستا ()n=12

2/37 ± 1/72

2/23 ± 1/22

 x22کفایت درآمد برای برآوردن نیازها و هزینهها
 x21میزان پسانداز ساالنه
 x22میزان رضایتبخشبودن درآمدی شغل
 x22میزان تأثیر مثبت شرایط مالی بر کیفیت زندگی

α = 1/22

 x22میزان تنوع در فعالیتهای اقتصادی
 x22امیدواری به بهبود آیندۀ شرایط اقتصادی
 x27ارزیابی نسبی از وضعیت اقتصادی خانواده در قیاس با دیگران
X1

اقتصاد مرزی

2/22 ± 1/21

2/21 ± 1/11

 x12میزان تأمین هزینه و درآمد خانوار از فعالیتهای مرزی
 x11میزان وابستگی معیشت خانوار به مرز
 x12میزان بروز مشکالت معیشتی و درآمدی در صورت انسداد مرز

α = 1/22

 x12میزان موافقت با اجرای طرح انسداد مرز
 x12برخورداری از پروانۀ کسب ورود و خروج از مرز و فعالیت تشکلی
1- Measurement level
2- Case summarization
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1/73 ± 1/72

1/71 ± 1/22

 x22دسترسی به بازارچۀ مرزی و منافع اقتصادی حاصل از آن
 x21میزان مراجعات ساالنه به آنسوی مرز برای تأمین مایحتاج زندگی
 x22میزان دشواری و نحوه و نوع وسیلۀ رفتوآمد به مرز

α = 1/22

 x22نوع و میزان مبادلۀ دوطرفه (فروش و خرید) با آنسوی مرز
 x22میزان مراودات مرزی از طریق گذرگاه و بازارچههای قانونی
X2

امنیت مبادله

2/21 ± 1/23

2/12 ± 1/23

 x22لزوم استقرار و رضایت از عملکرد نیروهای امنیتی مستقر در مرز
 x21دسترسی آسان و بهموقع به نیروهای امنیتی و انتظامی
 x22تجربه و میزان ازدستدادن مال و دارایی در مراودات مرزی
 x22امکان و میزان رفتوآمدهای مرزی با افراد معتمد
 x22تجربه و میزان کمک نیروهای انتظامی در مواقع ضروری
 x22میزان احساس امنیت و آرامش در مسیر رفتوآمد به مرز

α = 1/27

 x27تجربه و میزان تهدید جانی در جریان رفتوآمد به مرز
 x22در جریان رفت و آمد مرز چقدر مشکل برایتان بهوجود آمدهاست.
 x23برخورد مناسب نهادهای انتظامی و امنیتی در جریان رفتوآمد به مرز
 x221تجربه و میزان برخورد با اشرار در جریان رفتوآمد به مرز
 X2دسترسپذیری

2/32 ± 1/27

2/72 ± 1/21

 x22جادۀ آسفالت و راه روستایی مناسب
 x21آب شرب لولهکشیشده و بهداشتی
 x22امکانات آموزشی (دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان) و تجهیزات الزم
 x22مدرسه و مراکز آموزشی شبانهروزی
 x22مراکز بهداشتی و درمانی ،خانۀ بهداشت و نیروی انسانی متخصص
 x22دسترسی به دفتر پیشخوان (پست بانک)
 x27دسترسیهای رسانهای (اینترنت ،مخابرات ،صداوسیما)
 x22شعب بانک و عابر بانک بهمنظور انجام امور مالی روزمره
 x23جایگاه توزیع سوخت (بنزین ،گاز مایع ،نفت)
 x221بیمۀ روستایی یا خدمات درمانی
 x222سالن و امکانات ورزشی و تفریحی
 x221کتابخانه و امکانات فرهنگی
 x222دسترسی به وسایل نقلیه و جابهجایی مناسب
 x222زمین مناسب و هموار برای ساختوساز و کشاورزی
 x222وام و تسهیالت اعتباری
 x222سهولت دسترسی به بازار برای تأمین نیازهای روزمره
مأخذ :نگارندگان2237 ،

α = 1/23

فصلنامه جغرافیا و توسعه 122 

بهار  ،1044سال نوزدهم ،شماره 26

چنانکه مالحظه میشود ،اقتصاد مرزی نقش پررنگی
در زندگی و معیشت جوامع روستایی مرزنشین منطقۀ
سراوان دارد و بیشترین تأثیر این اقتصاد که براساس
مصاحبههای حین عملیات میدانی بهدست آمدهاست،
مربوط به مبادلۀ رسمی و غیررسمی بنزین با آنسوی
مرز میشود .امنیت مبادله نیز از سوی پاسخگویان،
گرچه نهچندان زیاد اما تا اندازۀ معنیداری (مبتنی بر
آزمون  )tباالتر از حد متوسط ،ارزیابی شدهاست.
در مقابل ،وضعیت اقتصادی و سطح دسترسیهای
محلی به خدمات و زیرساختهای موردنیاز ،دارای
میانگینهای بسیار پایین و در حد بسیار ضعیف ارزیابی
شدهاند .این ارزیابیهای مقایسهای نشاندهندۀ این
است که رویآوردن به بیرون و آنسوی مرزها ،رسمی و
غیررسمی و با نبود شرایط و زیرساختهای بازرگانی و
تجاریمناسب و مهیا ،تاحدزیادی در پی نابرخورداریها
و شرایط نامطلوب فضایی در درون بوده و بیشتر اقدامی
از سر ناگزیری و بهعنوان آخرین راه چاره 2برای مناطق
و جوامع روستایی مورد مطالعه مطرح است .انحراف
معیار کمتر از  1/2تمامی متغیرها در سطح روستا،
بهویژه در رابطه با همان دو متغیر مرتبط با مبادالت
مرزی با بیشترین میانگینها ،نشاندهندۀ همگونی
نسبی روستاهای مورد مطالعه در رابطه با این متغیرها
است .نکتۀ قابلتوجه در رابطه با دو متغیر وضعیت
اقتصادی و دسترسپذیری با میانگینهای برابر و بسیار
پایین ( 2/37و  ،)2/32انحراف معیار دو برابری وضعیت
اقتصادی ( )1/72در مقایسه با دسترسپذیری است
( .)1/27این نتیجه بیانگر آن است که دسترسپذیریها
تقریبا در سرتاسر منطقه و برای همۀ روستاها و بالطبع
برای همۀ روستائیان با همگنی و یکدستی بسیار
بیشتری درحد بسیارپایین است ،اما در رابطه با وضعیت
اقتصادی تنوع بیشتری بین خانوارها وجود دارد؛
خانوارهای کمتعدادی با وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف
و همینطور تعداد اندکی با وضعیتی نزدیک به متوسط.
1-Last resort

نتایج آزمون آلفای کرونباخ در رابطه با همۀ اینمتغیرها
پس از اجرای پیشآزمون و حذف گویههای ناهمگون
نیز بیانگر روایی 1قابلقبول و در حد باالی همۀ اجزای
پرسشنامه است.با توجه به اینکه گویههای اولیه همگی
با طیف  2قسمتی لیکرت بامقدار میانۀ  2سنجیده شدهاند،
متغیرهای ترکیبی حاصل از آنها نیز در همین دامنه
بهدست آمدهاند .کمتربودن میانگین متغیرهای وضعیت
اقتصادی و دسترسی ازمقدار متوسط طیف ،نشاندهندۀ
بازدارندگی نقش و کارکرد آنها در فرایند توسعه است؛
بنابراین این دو متغیر را با نامهای «شرایط نامطلوب
اقتصادی» و «عدمدسترسی» ،بهعنوان عوامل بازدارنده
در مسیر توسعهیافتگی منطقۀ روستایی مورد مطالعه در
نظر گرفته شدهاست .بههمینترتیب ،متغیرهای اقتصاد
مرزی ،مبادالت مرزی و امنیت مبادله داری نقش و
کارکرد پیشبرنده در این زمینه بودهاند .نکتۀ قابلتأمل،
اختالف آماری معنیدار میانگین همۀ این متغیرها با
مقدار  ،2براساسنتایج آزمون تکنمونهای مقایسۀ
میانگینهاست 2که با توجه به کوچکبودن حجم نمونه
( 12روستا) ،از اعتبار آماری الزم نیز برخوردار است .در
ادامه و قبل از تحلیل متغیرهای باال در رابطه با متغیر
وابستۀ سطح توسعهیافتگی روستایی ،ابتدا به مقایسۀ
آماری دو گروه متغیرهای بازدارنده و پیشبرندۀ باال و
در نتیجۀ آن ،آزمون یکی از دو فرض اصلی تحقیق
خواهیم پرداخت؛بدینمنظور ،برای همگنکردن مقیاس
و شاخص نهایی دو گروه برای امکان مقایسه ،گویههای
تشکیلدهنده متغیرهای بازدارنده ،معکوس2و ترکیب
آنها و خالصهسازی مقادیر در سطح روستاها دوباره
انجام شد.جدول شمارۀ،2میانگینهای نهاییشاخصهای
2
بازدارنده و پیشبرنده و نتایج آزمون مقایسۀ زوجی
میانگین آنها را نشان میدهد.
2-Reliability
 -2با توجه به مقدماتیبودن این آزمون و نیز برای پیشگیری از افزایش حجم
مقاله ،از آوردن جزئیات محاسباتی آزمونها خودداری شدهاست.
4-Reverse
5-Paired samples t-test
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جدول  :2مقایسۀ میانگین عوامل پیشبرنده و بازدارندۀ توسعه در سطح روستاهای مورد مطالعه

متغیرها

میانگین

عوامل پیشبرنده

2/23

عوامل بازدارنده

2/23

تفاوت
میانگینها
-1/21

آمارۀ t

درجه آزادی

-2/73

12

سطح
معنیداری
1/111
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تحلیل بیشتر همبستگیها با متغیر«فاصله تا مرکز
بخش» را نیز ،برای ارزیابی تأثیر دورافتادگی از مرکز،
به شرح جدول شمارۀ  2بررسی میکنیم .طبعا این
تحلیلها در سطح روستاها انجام میشوند .پراکنش
روستاها در نقشۀ شکل شمارۀ 2نشان میدهد که در
اکثر موارد دوری از مرکز بخش (شهر سیرکان) به
معنی نزدیکی به مرز است.

همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،شدت عوامل
بازدارنده با میانگینی در محدودۀ بسیار زیاد ،از شدت
عوامل پیشبرنده با میانگینی در محدودۀ زیاد ،تفاوت
معنیدار آماری دارد .در ادامه به ارزیابی تأثیر موقعیت
مرزی بر وضعیت روستاهای موردمطالعه خواهیم پرداخت.
عالوه بر تحلیلهمبستگی،مجموعه متغیرهای وابسته
(سطح توسعه) و مستقل با متغیر «فاصله از مرز» ،برای

جدول  :2همبستگی های دومتغیره بین متغیرهای مستقل ،وابسته و موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه ()n=62

متغیرها
فاصله تا مرز
فاصله تا مرکز بخش

فاصله

فاصله تا

تا مرز

مرکز بخش

وضعیت

اقتصاد

مبادالت

توسعهیافتگی

(امتیاز توسعه) اقتصادی

مرزی

مرزی

امنیت دسترس
مبادله

2
-1/71
()1/11

2

توسعهیافتگی

-1/12

1/23

(امتیاز توسعه)

()1/27

()1/12

1/12

-1/22

1/22

()1/11

()1/21

()1/12

-1/11

-1/12

-1/21

-1/21

()1/31

()1/22

()1/12

()1/11

-1/22

1/21

1/17

-1/17

1/22

()1/12

()1/12

()1/23

()1/23

()1/12

-1/22

1/21

1/17

1/27

-1/22

-1/22

()1/22

()1/22

()1/23

()1/11

()1/11

()1/22

-1/17

1/22

1/77

1/22

-1/72

-1/17

1/22

()1/11

()1/12

()1/11

()1/11

()1/11

()1/72

()1/11

وضعیت اقتصادی
اقتصاد مرزی
مبادالت مرزی
امنیت مبادله
دسترسپذیری
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پذیری

2
2
2
2
2
2
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هر دو متغیر نزدیکی به مرز و دوری از مرکز ،همبستگی

اقتصادی مرزی نوعی مبادلۀ کاال هستند و بههمیندلیل

تقریبا مساوی و معنیداری با متغیر مبادالت مرزی

همبستگی آن با متغیر مبادلۀ مرزی ،مثبت و معنیدار

داشتهاند که میتواند بیانگر تأثیری علی باشد .این

بودهاست.

همبستگیها با متغیر سطح توسعهیافتگی نیز شباهت و
همسانی بسیاری دارند؛ ولی درحالیکه فاصلۀ بیشتر از
مرکز بهطور معنیدار با توسعه بیشتر همراه بوده (که در
جای خود باید تحلیل و علتیابی شود) ،اما رابطۀ
توسعهیافتگی بیشتر با نزدیکی به مرز معنیدار نبوده
است .سطح توسعۀ روستاها با وضعیت اقتصادی و
دسترسپذیری ،رابطۀ مستقیم و معنیداری دارد ،ولی
رابطۀ معنیدار آن با اقتصاد مرزی معکوس است.
بهعبارتدیگر ،فعالیتهای اقتصادی مرزی نقشی در
توسعۀ روستاها نداشتهاست .این امر میتواند به ماهیت
اینگونه فعالیتها مربوط باشد که عمدتا مبتنی بر
مبادلۀ رسمی یا غیررسمی (قاچاق) بنزین بوده و توان و
نقشی بیشتر از برآوردن محدود و ناقص نیازهای
معیشتی کوتاهمدت ندارند .معنیداری رابطۀ مستقیم
وضعیت اقتصادی با امنیت مبادله و دسترسپذیری امری
واضح و الزمۀ هرگونه فعالیت اقتصادی است ،اما
معنیداربودن رابطۀ معکوس آن با اقتصاد مرزی نیز تأیید
دیگری بر مطلب پیشین و حاکی از بیبنیه و کماثربودن
فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان با آنسوی مرز است.
بیرمق و بیاثربودن اقتصاد مرزی از رابطه و همبستگی
معنیدار ،اما معکوس آن با متغیرهای امنیت مبادله و
دسترسپذیری نیز قابلدرک است.درصورتی فعالیتهای
اقتصادی مرزی بیشتر با امنیت مبادله کمتر و
دسترسیهای پایینتر همراه خواهد بود که از مجاری
غیررسمی و بهصورت قاچاق انجام شود .پیداست که
منفعت چنین فعالیتهایی ،در صورت وجود ،کامال
شخصی بوده و بهرهای برای توسعه و بهبود اوضاع جامعه
و روستا نخواهدداشت؛ ولی بههرحال فعالیتهای

نتیجه
تحوالت و تصمیمات سیاسی باعث تغییر در کارکرد
مرزها میشوند .با توجه به نتایج تحلیلها و همچنین
یافتههای میدانی در هنگام مصاحبه با پاسخگویان برای
تکمیل پرسشنامهها ،حاکمیت نگرش تمرکزگرایانه در
ابعاد سیاسی و سرزمینی و عدم تعادل فضایی در منطقۀ
مورد مطالعه بهوضوح قابلمشاهده است و حتی در داخل
استان نیز توسعۀ مناطق از وضعیتی قطبی برخوردار
است .مسائل و مشکالتی مانند ترددهای غیرمجاز ،قاچاق
کاال ،مهاجرت ،وضعیت معیشتی بد و نامساعد ،بیکاری،
خشکسالی و ...به صورتی زنجیروار ،باعث عدمتوسعۀ
مناطق مرزی استان ،از جمله منطقۀ مورد مطالعه در
شهرستان سراوان شدهاند .با وجود برخی قابلیتهای
مرزی درخور توجه و برنامهریزی در این مناطق ،اقدام
قابلتوجهی درراستای توسعۀ منطقه و افزایش سطح
رفاه مردم آن صورت نگرفتهاست.
ضعف شدید منابع پایۀ کشاورزی ،نبود هیچگونه
فرصتی برای فعالیتهای گردشگری و ضعف و بیرونقی
صنعت و تجارت ،ساختارهای اشتغال را بهشدت تضعیف
کرده و سبب رواج بیکاری و رویآوردن به قاچاق کاال
شده است .کشاورزی اولویت و جایگاه چندانی ،نه در
نظام برنامهریزی منطقه و نه در اقتصاد روستاهای آن
ندارد و عمده فعالیتهای اقتصادی منطقه مرتبط با مرز
و مبادالتمرزی است که در آمارهای رسمی هم انعکاسی
ندارد .بررسی وضعیت توسعه در نواحی روستایی بخش
بمپشت در ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی نشان
میدهد که متأسفانه سطح برخورداری روستاهای منطقه
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از امکانات و خدمات در شرایط بحرانی قرار دارند،

منابع

بهگونهای که بیشتر روستاها در وضعیت خیلی محروم و

 -احمدیپور ،زهرا؛ محمدرضا حافظنیا؛ علیرضا محمدپور

محروم قرار دارند .محرومیتی که در توجیه آن ،باید به

( .)2227تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها؛

علل اشارهشده در باال ،مواردی چون انزوای جغرافیایی،

نمونۀ موردی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان.

فاصله از مرکز استان ،خشکسالی ،ناامنی و بیمهریهای

پژوهشهای جغرافیای انسانی.2-22 .22 .

اقلیمی را نیز افزود .آبوهوای خشک و محیط بیابانی،

https://jhgr.ut.ac.ir/article_27465.html

شرایط را برای توسعۀ روستاها سخت کرده و موجب

 -امیرپناهی ،محمد؛ مهدی طالب؛ حسین میرزایی(.)2232

تراکم کم جمعیت و در موارد متعددی جمعیت بسیار

بازار مرزی و مناطق روستایی :بررسی نقش و جایگاه

کم یا خالی از سکنه شدن روستاها شدهاست .مجموعۀ

روستائیان در بازار مرزی شهرستان بانه ،پژوهشهای

این مشکالت ،وضعیت مدیریتی و امنیتی را نیز دشوار

روستایی.222-222 :)2(2 .

کردهاست .در مقابل همۀ این نامالیمات ،نتایج حاصل از

https://jrur.ut.ac.ir/article_56059.html

تحلیل دادههای میدانی نشان داد که موقعیت مرزی

 -حاتمینژاد ،حسین؛ طاهر ابوبکری؛ افسانه احمدی؛ فرشته

منطقه عمال هیچ تأثیری بر بهبود اقتصاد مرزنشینان و

نایبزاده ( .)2231سنجش درجۀ توسعهیافتگی صنعتی

توسعۀ منطقه نداشته و برونرفت از چنین وضعیتی،
نیازمند امکانات و اصالحات ساختاری بسیاری است.
ازجمله راهکارهایی که میتوانند با ریشهیابی درستی از
مشکالت مناطق مرزی به کمکردن و حل این مشکالت
در منطقۀ مورد مطالعه کمک کرده و زمینه را برای
تحقق نسبی توسعه از طریق ایجاد اشتغال و رفع بیکاری
فراهم سازند ،میتوان اینگونه برشمرد:
 تالش درجهت تحقق عدالت سرزمینی و فراهمکردنبسترهای مناسب برای مشارکتدادن مرزنشینان در
توسعه و امنیت پایدار بر پایۀ اعتماد متقابل.
 بسترسازیهای نهادی در ابعاد قانونگذاری وسیاستگذاری.
 گسترشمبادالت اقتصادی و تجاری رسمی بهمنظورکاهش فعالیتهای تجاری غیررسمی.
 توزیع بهینۀ امکانات و منابع بهمنظور ازبینبردن فقر ومحرومیت.
 فعالسازی و فراهمکردن زیربناها مانند ایجاد راههایارتباطی مناسب ،پایانۀ مرزی.

در مناطق مرزی ایران (مطالعۀ موردی :شمال غرب
کشور ،شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی)،
پژوهش و برنامهریزی شهری.2-22 .)2( 1 .
http://jupm.miau.ac.ir/article_1537.html

 خیرالدین،رضا؛عبدالهادی دانشپور؛مهدی رازپور (.)2232بررسیو تحلیل چالشهای پایداری توسعه فضایی در شهر
مرزی بانه ،پژوهش و برنامهریزی شهری .22-22 .)12(7
http://jupm.miau.ac.ir/article_1957.html

 رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ محمدحسین پاپلییزدی؛عرفان عبدی ( .)2227ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچههای
مرزی بازتابهای توسعه مناطق مرزی؛ مطالعه موردی:
بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثالث باباجانی ،استان
کرمانشاه .ژئوپلتیک .21-213 .)21( 2
http://journal.iag.ir/article_57058_f1c3896285aead
3ff77825990d257697.pdf
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 -رضایی ،علی ( .)2221چون و چرای بازارچههای مرزی.

 -مجتهدزاده،پیروز(.)2277bنگاهی به چگونگی شکلگیری

اقتصاد ایران (ماهنامۀ اقتصادی و مالی بینالمللی) ،دفتر

مرزهای خاوری ایران ،اطالعات سیاسی -اقتصادی22 .

هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای وزارت کشور.

( 222و .2-12 .)221

.27-22 .)22(2

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/93904

https://www.magiran.com/volume/2330

 شاطریان ،محسن؛ امیر اشنوی؛ محمود گنجیپور(.)2232تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعۀ موردی :شهرهای
مرزی استان کردستان) ،مطالعات شهری.22-32.)22(2 .
http://urbstudies.uok.ac.ir/article_9569.html

 مرادی ،ناهید ( .)2232شهرهای مرزی و مسائل امنیتی وانتظامی آنها .مجموعه مقاالت همایش ملی شهرهای
مرزی و امنیت ،چالشها و رهیافتها ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان.2311-2322 .
https://www.civilica.com/Paper-NCBCS01NCBCS01_310.html

 شماعی ،علی؛ عبداله صالحی؛ مناف حسینپور (.)2232تحلیل فضایی اثرات بازارچههای مرزی در توسعهیافتگی

 -موسوی ،میرنجف ( .)2231ارزیابی نقش بازارچههای

شهرهای بانه و پیرانشهر ،آمایش جغرافیایی فضا2 .

مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (مطالعۀ

(.223-111 .)22

موردی :بازارچۀ مرزی تمرچین پیرانشهر) ،جغرافیا و

http://gps.gu.ac.ir/article_13823.html

 قرهباغیان ،مرتضی ( .)2272اقتصاد رشد و توسعه ،جلددوم .چاپ اول .نشر نی .تهران.
https://nashreney.com/content

 گلوردی،عیسی(.)2231محدودیتها و فرصتهای توسعۀاجتماعی -فرهنگی نواحی مرزی ،رهنامۀ سیاستگذاری.

توسعه.22 -71 .22 .
https://gdij.usb.ac.ir/article_1322.html

 نصیریهندخاله ،اسماعیل؛ اسحاق جاللیان؛ علی احمدی( .)2232تحلیل نقش مبادالت مرزی در توسعۀ شهری،
مطالعۀ موردی شهر مرزی بانه ،فصلنامۀ علوم و فنون
مرزی .دورۀ هفتم .شمارۀ .222 -222 .2
http://bst.jrl.police.ir/article_18486.html

.22-21 .)2(1
https://www.magiran.com/paper/1080370

 محمدی ،حمیدرضا؛ علیاکبر فخرفاطمی ( .)2222نقشبازارچههای مرزی در توسعۀ فضایی مناطق مرزی
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