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Extended Abstract 

Introduction 

Kurdistan province is one of the border provinces of the country with a large border population. 

The natural and morphological conditions of the villages, along with the distance from the 

center and the lack of economic diversity, have created a difficult living situation for the border 

villages of this province. The study area is the villages of Khavomirabad and Zarivar rural 

districts in the west of Marivan county, one of the ten counties of Kurdistan province at the zero 

point of the border with Iraq. The distance from the center and the low efficiency of agricultural 

production have led to the spread of poverty, unemployment and migration along with an 

increase in the tendency to informal activities (trafficking) in the region. At the same time, the 

geographical location and the similarity of cultural and social conditions with the people across 

the border have created a favorable situation for the creation of a border market. 

 Due to this high potential of the region in cross-border trade, along with the official customs of 

Bashmaq, in 1390, border markets for the villagers of these villages were established to reduce 

informal activities, improve livelihood, and slow down the rural-urban migration rate. Now, 

after eleven years of activity of these markets, the field situation shows the lack of favorable 

impact and the quality and low performance of the markets in the process of development and 

deprivation in the region. This matter is the main problem of the current research that tries to 

find and explain the research problem. 

 

Methodology 

The present quantitative-qualitative research is applied in terms of purpose and is descriptive-

analytical in terms of research method. In this research, the documentary method in the 

theoretical section and the survey method based on interviews and the distribution of 

questionnaires in the field section have been used to collect information. According to the 

comprehensive approach of the research, an attempt was made to identify the problems and 

weaknesses of the market from all stakeholders. Therefore, the two groups of villagers as the 

main stakeholders and officials related to the establishment and management of the market were 

interviewed using the non-probable snowball sampling method. In order to collect information, 

in addition to group discussion, semi-structured interviews were used. Then, through analysis, 

the interviews using the fundamental theory technique; Extracted and in the form of a 

questionnaire on a five-point Likert scale, the degree of agreement of rural residents with them 

was assessed. The statistical population of this study consists of heads of households in the 

villages of western rural areas (Khavomirabad and Zarivar) in Marivan county. Due to the size 
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of the region and the difficulty of access, 20% of all villages were selected as sample villages by 

lottery method and questionnaires were distributed by village classification method and simple 

random sampling among heads of households to determine the sample size first, from the 

formula Cochran and then using the correction method from among 5223 households, 360 

households were selected to distribute the questionnaires. 
Marivan county is one of the ten counties of Kurdistan province in the west of the province. 

This county has six villages; two villages, Khavomirabad and Zarivar, are in the vicinity of Iraq. 

Khavomirabad village has 11407 thousand people and 2736 households, and Zarivar village has 

2486 households and 9733 thousand people. 

 

Results and discussion 

The findings show the aggregation of the research variables into five main factors, which had 

the most significant impact on the lack of favorable influence of the market. In total, these 

factors explain 82% of the variances, which shows that the factor analysis is satisfactory. 

The first factor is the most critical in explaining the unsuccessful performance of the market by 

explaining 33.2% of variances and loading 20 indicators. Eighteen indicators of this factor are 

related to the view and performance of managers and development planners of the region and 

market management officials; so, this factor can be called "management failures". 20.2 

variances explain the second factor, and the accumulation of 10 indicators in itself is the second 

important and effective factor in the unsuccessful performance of the market. Of the ten 

indicators this factor accumulated, eight are related to the lack or absence of services and 

accommodation and welfare facilities. Therefore, this factor can be called "weakness in 

services, facilities and amenities and accommodation in the market". The third factor explaining 

11.7 variances and loading ten indicators is the third important factor explaining the market 

failure. Nine out of ten indicators uploaded in this factor are related to the shortcomings of the 

villagers' participation, activities and views. Therefore, this factor can be called "weakness in 

the participation and cooperation of local people". The fourth factor is formed by explaining 

9.82% of the variances and loading six indicators. The factor is the "low quality of rural 

development in the region", and the fifth factor includes 7.7 total variance and four indicators. 

Three of four indicators indicate the weakness and inappropriateness of market location, so this 

factor can be called the "inappropriate location" of the market. 

 

Conclusion 
Summarizing the problems identified through factor analysis in five main factors showed that in 

addition to internal factors and inadequacies of the market such as weakness and lack of 

services, infrastructure and accommodation and welfare facilities, managerial inadequacies, 

inappropriate location, external factors, such as the low level of rural development in the region 

and the weakness in the participation and cooperation of local people have also contributed to 

such a situation. Among these, management failures had the highest number of loaded indices 

and the highest amount of explained variance. 

The results of the path analysis test showed that the factor of inappropriate location has the most 

direct impact, the factor of managerial failure has the most indirect impact, and in general, 

managerial failures have the greatest impact on poor market performance. 
 

Keywords: Border Markets, Socio-Economic Development, Border Villages of Marivan 
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 چکیده
گردنـد، توانـایی حـل یمتایی بخشـی اقتصـاد روسـعنوان راهبردی که موجب پویایی و تنوعی مرزی بههابازارچه

نیازمنـد  ها در مسیر توسعه را دارند. اما تحقق ایـن امـر،و حرکت آنبسیاری از معضالت کنونی روستاهای مرزی 
قـرار دارنـد.  هابازارچهها و رفع موانع و مشکالتی است که فراروی عملکرد مطلوب این یرساختزتدارك بسترها، 

ع و تـرین موانـو سعی گردید که مهم تحلیلی انجام-ا روشی توصیفیکیفی حاضر ب -در این راستا؛ پژوهش کمی 
یافتگی یت توسـعهی مرزی شهرستان مریـوان در تغییـر وضـعهابازارچهمشکالتی که کارایی و اثرگذاری مطلوب 

ی هابرنامـه یـن امـر، تـدوین، شناسایی شوند تا رهیافت ااندساختهنواحی روستایی موردمطالعه را با چالش، مواجه 
شـکالت از متـرین موانـع و باشـد. در ابتـدا؛ مهم هاهبازارچکاربردی و اتخاذ راهکارهای عملی در راستای پویایی 

ناسـایی شلی گلوله برفی، یری غیر احتماگنمونهبا دو گروه مسئولین و آگاهان روستایی به روش  هامصاحبهطریق 
های خانوار دهستان یری از فرمول کوکران( در میان سرپرستانگبهرهپرسشنامه ) 311شد و سپس از طریق توزیع 

ند. درنهایـت؛ بـا عنوان جامعه آماری پژوهش، این موانع و مشکالت، مورد تأیید واقع گردیدباد و زریوار بهخاوومیرآ
عامـل:  2متغیـر یـا مـانع اثرگـذار در قالـب  11تحلیـل عـاملی؛ آمده بـا آزمـوندسـتوتحلیل اطالعات بهتجزیه
همکاری  ی بازارچه؛ ضعف در مشارکت وهایرساختزدمات، امکانات و خهای مدیریتی؛ ضعف و کمبود در یینارسا

ننـین ، خالصـه گردیدنـد. همهابازارچهمردم محلی؛ کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه و مکان گزینی نادرست 
ل تقیم، عامـآزمون تحلیل مسیر نیز، نشـان داد کـه عامـل مکـان گزینـی نامناسـب، دارای بیشـترین تـأثیر مسـ

های مـدیریتی بیشـترین یینارسـامجموع نیز؛ عامـل تأثیر غیرمستقیم و در های مدیریتی؛ دارای بیشترینیینارسا
 دارند. هابازارچهتأثیر را بر عملکرد نامطلوب 

 

 .مریوان شهرستان مرزی روستاهای اجتماعی، -اقتصادی توسعه مرزی، هایبازارچه واژگان کلیدی:

                                                           
  Email: Saadi@pnu.ac.ir نویسنده مسئول .0



 1401 بهار ،43 پیاپی ،1 شمارۀ ،12 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله                                                                            152

 مقدمه
مهبرنامـه  کهکه  دهددهدمیمی  نشاننشان  توسعهتوسعهدرحالدرحال  کشورهایکشورهای  دردر  توسعهتوسعه  وضعیتوضعیت  بررسیبررسی سعهتوسـعه  هایهایبرنا ینایـن  دردر  تو شورهاکشـورها  ا جرااجـرا  خوبیخوبیبهبـه  ک   ا

  ازاز  مختلفمختلف  نواحینواحی  بینبین  عمومیعمومی  خدماتخدمات  ازاز  برخورداریبرخورداری  سطحسطح  وو  تولیدتولید  درآمد،درآمد،  درزمینهدرزمینه  فاحشفاحش  هاهانابرابرینابرابری  وو  هاهاتفاوتتفاوت  وو  نگردیدهنگردیده

یلدالیـل  بهبـه  کهکـه  هاهـانابرابرینابرابری  ایناین. . استاست  هاهاآنآن  اجتماعیاجتماعی  وو  اقتصادیاقتصادی  ساختمانساختمان  اصلیاصلی  هایهایمشخصهمشخصه عددی،متعـددی،  دال یلدالیـل: : چونچـون  مت   دال

عادلنامتعـادل  وو  ناهمگوننـاهمگون  رشدرشد  شوند؛شوند؛میمی  ایجادایجاد  سیاسیسیاسی  وو  دموگرافیکیدموگرافیکی  جغرافیایی،جغرافیایی،  اقتصادی،اقتصادی،  اجتماعی،اجتماعی،  تاریخی،تاریخی، یانمیـان  نامت   نواحینـواحی  م

  بودهبـوده  خاصیخاصی  هایهایویژگیویژگی  دارایدارای  کشـوریکشـوری  هـرهـر  دردر  مرزیمرزی  مناطقمناطق(. (. 33: : 03310331احمدیان،احمدیان،))  انداندداشتهداشته  دنبالدنبال  بهبه  رارا  مرزیمرزی  وو  مرکزیمرکزی

  مرکزمرکز  ازاز  دوریدوری  مـرزی،مـرزی،  منـاطقمنـاطق  هایهایچالشچالش  ترینترینمهممهم  ازاز  یکییکی  دارند،دارند،  ییییهاهاتفاوتتفاوت  کشـورکشـور  داخلـیداخلـی  منـاطقمنـاطق  بابا  اساسیاساسی  طورطوربهبه  وو

قرفقـر  بهبـه  منجرمنجر  رشد،رشد،  قطبقطب  هایهایسیاستسیاست  تأثیرتأثیر  تحتتحت  مرزیمرزی  مناطقمناطق  مرکزمرکز  ازاز  دوریدوری( ( 03310331::013013  همکاران،همکاران،  وو  هاشمیهاشمی))  استاست   وو  ف

ستاسـت  گردیدهگردیده  روستاییروستایی  مناطقمناطق  ویژهویژهبهبه  وو  مرزیمرزی  مناطقمناطق  نیافتگینیافتگیتوسعهتوسعه  وو  محرومیتمحرومیت سعهتوسـعه  عدمعـدم. . ا نارکنـار  رردد  صنعتیصـنعتی  یافتگییافتگیتو   ک

یدتولیـد  باراندمانباراندمان  کشاورزیکشاورزی  بخشبخش  دردر  باالباال  اشتغالاشتغال ستاهایروسـتاهای  پایین،پـایین،  تول چک،کوچـک،  رو ضعیتوضـعیت  کو نابعمنـابع  نامطلوبنـامطلوب  و یهپایـه  م قدانفقـدان  ای،ای،پا   ف

یتکیفیـت  کالم،کالم،یکیـک  دردر  وو( ( 33::03300330زاده،زاده،اسماعیلاسماعیل))  امنیتامنیت  وو  رفاهرفاه  پایینپایین  سطحسطح  ،،((دسترسیدسترسی  عدمعدم))  ونقلونقلحملحمل  مطلوبمطلوب  ساختارهایساختارهای   کیف

سامانینابسـامانی  وو  معضالتمعضالت  برایبرای  رارا  زمینهزمینه  کهکه  استاست  مناطقمناطق  ایناین  اعیاعیاجتماجتم  -اقتصادیاقتصادی  هایهایمشخصهمشخصه  ترینترینعمدهعمده  زندگی؛زندگی؛  نازلنازل   هاییهاییناب

ستاسـت  حالیحـالی  دردر  ایناین(. (. Ahmadypour,2013:72))  استاست  آوردهآورده  فراهمفراهم  ناامنیناامنی  وو  شورششورش  کاال،کاال،  قاچاققاچاق  مهاجرت،مهاجرت،  چونچون   دردر  کهکـه  ا

یتقابلیـت""  مفهوممفهوم  دودو  ازاز  تابعیتابعی  زندگیزندگی  کیفیتکیفیت  روستاییروستایی  هایهایعرصهعرصه ندگیزنـدگی  قابل یتکیفیـت  خدمات،خـدمات،))  ""  ز ستزیسـتمحی محی   کیف   هایهایشبکهشـبکه  وو  زی

ینایـن  دردر (.(.Filippa,2010:315-316))  استاست( ( درآمددرآمد  کسبکسب  چگونگیچگونگی))  مردممردم  معیشتمعیشت  وو( ( جتماعیجتماعیاا یان؛میـان؛  ا عدبعـد  م صادیاقتصـادی  ب   بربـر  اقت

یتاهمیـت  وو  تأثیرتـأثیر  ایناین. . دارددارد  انکاریانکاریغیرقابلغیرقابل  تأثیرتأثیر  روستاییروستایی  نواحینواحی  دردر  زندگیزندگی  کیفیتکیفیت ستاییروسـتایی  نواحینـواحی  دردر  اهم ندچنـد  مرزیمـرزی  رو بربرابـر  چ   برا

هتجهـت  ازاز  نابرابرنابرابر  کامالًکامالً  شرایطیشرایطی  دردر  مرزیمرزی  وو  دورافتادهدورافتاده  مناطقمناطق  روستاییروستایی  هایهایحوزهحوزه  زیرازیرا  گردد؛گردد؛میمی سیدسترسـی  ج صتفرصـت  بهبـه  دستر   وو  هاهافر

  ارتقاارتقا  جهتجهت  ایایمحرکهمحرکه  موتورموتور  عنوانعنوانبهبه  تواندتواندمیمی  مرزها،مرزها،  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه  بنابراین،بنابراین،. . انداندقرارگرفتهقرارگرفته  توسعهتوسعه  وو  رشدرشد  ازاز  حاصلحاصل  منافعمنافع

نوچهریمنـوچهری))  نمایدنماید  عملعمل  روستاییان،روستاییان،  زندگیزندگی  کیفیتکیفیت  سطحسطح  بهبودبهبود  درنتیجهدرنتیجه  وو  مرزیمرزی  روستاهایروستاهای  دردر  توسعهتوسعه  ابعادابعاد  سایرسایر  بهبودبهبود  وو   وو  م

سل تسـل   دلیلدلیل  بهبه  کشورکشور  مرزیمرزی  روستاییروستایی  نواحینواحی(. (. 03310331::055055همکاران،همکاران، یدگاهدیـدگاه  ت شیبخشـی  د گرا،تمرکزگـرا،  بخ صاصاختصـاص  دردر  تمرکز   وو  خدماتخـدمات  اخت

بدیکالبـدی  وو  محیطیمحیطی  اجتماعی،اجتماعی،  اقتصادی،اقتصادی،  معضالتمعضالت  بابا  توسعهتوسعه  مواهبمواهب  ازاز  نابرابرنابرابر  مندیمندیبهرهبهره  وو  امکاناتامکانات یادیزیـادی  کال ستروبروسـت  ز   کهکـه  روبرو

هاجرتمهـاجرت  درنتیجهدرنتیجه  وو  زندگیزندگی  جهتجهت  رردد  روستاها،روستاها،  فضایفضای  بودنبودن  نامناسبنامناسب  هاهاآنآن  پیامدپیامد ستردهگسـترده  م ستائیانروسـتائیان  گ ستاسـت  رو مدیمحمـدی))  ا   وو  مح

سممکانیسـم  گیریگیریشکلشـکل  مستلزممستلزم  مرزیمرزی  روستاییروستایی  مناطقمناطق  توسعهتوسعه  بنابراینبنابراین( ( 03370337::7171هوشنگی،هوشنگی، شدرشـد  برایبـرای  هاییهاییمکانی   هایهـایفعالیتفعالیت  ر

ینایـن. . استاست  اجتماعیاجتماعی  وو  اقتصادیاقتصادی سعهتوسـعه  ا نیمبتنـی  تو ستفادهاسـتفاده  بربـر  مبت چهیکپارچـه  ا نابعمنـابع  ازاز  یکپار صادی،اقتصـادی،  م ماعیاجتمـاعی  اقت ستزیسـت  وو  اجت   وو  محیطیمحیطیزی

ینایـن  دردر. . استاست  مرزیمرزی  روستاییروستایی  نواحینواحی  توسعهتوسعه  استراتژیاستراتژی  ازاز  بخشیبخشی  عنوانعنوانبهبه  متنوعمتنوع  وو  نوآورانهنوآورانه  هایهایپروژهپروژه  اندازیاندازیراهراه  حالحالدرعیندرعین   ا

حاظازلحـاظ  همگنهمگن  فضایفضای  یکیک  دردر  روستاهاروستاها  شبکه،شبکه،  ایناین  دردر  است،است،  منطقهمنطقه  سراسرسراسر  دردر  رشدرشد  مراکزمراکز  ازاز  ایایشبکهشبکه  تشکیلتشکیل  بهبه  نیازنیاز  راستاراستا   ازل

چهیکپارچـه  استفادهاستفاده  ازنظرازنظر  اینکهاینکه  ضمنضمن  کنند،کنند،میمی  تترقابرقاب  باهمباهم  محیطیمحیطیزیستزیست  وو  اجتماعیاجتماعی  اقتصادی،اقتصادی، نابع،منـابع،  ازاز  یکپار ملمکمـل  م کدیگریکـدیگر  مک   ی

مالیاحتمـالی  هایهایمشوقمشوق  همننینهمننین  وو  نوآورینوآوری  اقتصاداقتصاد  دردر  مرزیمرزی  روستاییروستایی  مناطقمناطق  جهانیجهانی  رسالترسالت. . هستندهستند فزایشافـزایش  برایبـرای  احت   جذابیتجـذابیت  ا

توروتـورمم  عنوانعنوانبهبه  تجارتتجارت  راستاراستا  ایناین  دردر (.(.Sharaldaev & etal,2021:1))  استاست  روستاییروستایی  مناطقمناطق  اقتصادیاقتصادی-اجتماعیاجتماعی شدرشـد  و   وو  ر

صلیاصـلی  هایهایاولویتاولویت  ازاز  یکییکی  بهبه  جهانیجهانی  تجارتتجارت  دردر  ترترجدیجدی  حضورحضور  دلیلدلیل  همینهمین  بهبه  وو  شودشودمیمی  معرفیمعرفی  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه شورهاکشـورها  ا   ک

ضورحضـور  هایهـایروشروش  ازجملهازجمله. . استاست  شدهشدهتبدیلتبدیل هانی،جهـانی،  بازاربـازار  دردر  ح سترشگسـترش  ج بادالتمبـادالت  گ قهمنطقـه  م ستاسـت  ایایمنط لهازجملـه  وو  ا   ترینتـرینمهممهم  ازجم

قلنقـل  بهبـه  03330333::00  معتمی،معتمی،  وو  روشتیروشتی  احدنژاداحدنژاد))  هستندهستند  مرزیمرزی  ناطقناطقمم  ای،ای،منطقهمنطقه  مبادالتمبادالت  توسعهتوسعه  برایبرای  کشورهاکشورها  هایهایظرفیتظرفیت   ازاز  ن

قشنقـش  امااما  است،است،  محلیمحلی  وو  غیررسمیغیررسمی  صورتصورتبهبه  اغلباغلب  مبادالتمبادالت  گونهگونهایناین  ..((03310331::55ثقفی،ثقفی، تیپراهمیتـی  ن بادالتمبـادالت  دردر  پراهمی یانمیـان  م ینایـن  م   ا

  خود،خـود،  ععنونـو  دردر  دادوستدهاییدادوستدهایی  وو  مبادالتمبادالت  چنینچنین  بهبه  توجهتوجه. . شودشودمیمی  مرزیمرزی  نواحینواحی  ساکنینساکنین  زندگیزندگی  بهبودبهبود  باع باع   وو  داشتهداشته  کشورهاکشورها

  مرزیمـرزی  دادوستدهایدادوستدهای  درواقع،درواقع،. . دارددارد  همراههمراه  بهبه  رارا  محلیمحلی  بازارهایبازارهای  گسترشگسترش  وو  اقتصادیاقتصادی  متقابلمتقابل  هایهایهمکاریهمکاری  توسعهتوسعه  وو  افزایشافزایش
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جادایجـاد  دردر  مهممهم  هایهایاهرماهرم  ازاز  یکییکی  عنوانعنوانبهبه  دیربازدیرباز  ازاز( ( مرزیمرزی  هایهایبازارچهبازارچه  گیریگیریشکلشکل  بابا  ویژهویژهبهبه)) شتغالاشـتغال  ای مدزاییدرآمـدزایی  وو  ا   برایبـرای  درآ

بادی،آبـادی،نعیمنعیم  وو  انانجاللیجاللی))  استاست  شدهشدهمیمی  محسوبمحسوب  مرزنشینانمرزنشینان چهبازارچـه. . ((03330333::1111آ کییکـی  عنوانعنوانبهبـه  مرزیمـرزی  هایهایبازار هایراهبردهـای  ازاز  ی   راهبرد

  توسعهتوسعه  وو  شکوفاییشکوفایی  وو  رشدرشد  دردر  غیرنفتی،غیرنفتی،  صادراتصادرات  امرامر  دردر  تجارتتجارت  بهبه  بخشیدنبخشیدن  سرعتسرعت  بربر  عالوهعالوه  مرزیمرزی  مناطقمناطق  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه

ستقیممسـتقیم  الالاشتغاشتغ  بربر  افزونافزون  وو  دارددارد  منطقهمنطقه  هرهر  زاییزاییاشتغالاشتغال  دردر  بزرگیبزرگی  نقشنقش  وو  بودهبوده  مفیدمفید  نیزنیز  منطقهمنطقه  اقتصادیاقتصادی عدادتعـداد  م یادیزیـادی  ت   ازاز  ز

با ارتبـا   دردر  نیزنیز  رارا  منطقهمنطقه  ساکنانساکنان  ازاز  زیادیزیادی  عدهعده  غیرمستقیمغیرمستقیم  اشتغالاشتغال  موجباتموجبات  منطقه،منطقه،  مردممردم قلونقـلحملحمل  بابـا  ارت یهتهیـه  وو  ون هایکاالهـای  ته   کاال

  نواحینـواحی  ایناین  اقتصاداقتصاد  کردنکردن  پویاپویا  تواناییتوانایی  کهکه  مرزیمرزی  نواحینواحی  مؤثرمؤثر  وو  مناسبمناسب  بالقوهبالقوه  هایهایپتانسیلپتانسیل  ازاز  یکییکی. . آوردآوردمیمی  فراهمفراهم  صادراتیصادراتی

ندهدفمنـد  قانونمند،قانونمند،  ایایشیوهشیوه  بهبه  مرزیمرزی  تجارتتجارت  وو  مبادالتمبادالت  توسعهتوسعه  دارد؛دارد؛  رارا  توسعهتوسعه  مسیرمسیر  رردد  هاهاآنآن  حرکتحرکت  وو سهیلتسـهیل  وو  هدفم   دردر  شدهشـده  ت

سعهتوسـعه  برایبـرای  ایایدرینهدرینه  کهکه  هاهابازارچهبازارچه  ایناین  ..((03310331::017017همکاران،همکاران،  وو  اکبرپوراکبرپور))  استاست  مرزیمرزی  هایهایبازارچهبازارچه  تأسیستأسیس  قالبقالب ب روابـ   تو   روا

صادیاقتصـادی  هایهـایفعالیتفعالیت  رونقرونق  دردر  چشمگیریچشمگیری  تأثیرتأثیر  توانندتوانندمیمی  هستند،هستند،  جوارجوارهمهم  کشورهایکشورهای  بابا  تجاریتجاری قهمنطقـه  اقت شورکشـور  وو  منط شتهداشـته  ک   دا

  محركمحرك  وو  کردهکرده  عملعمل  اقتصادیاقتصادی  ایایدروازهدروازه  عنوانعنوانبهبه  تواندتواندمیمی  مرزی،مرزی،  هایهایبازارچهبازارچه  ایجادایجاد  ..((03330333::051051همکاران،همکاران،  وو  پاشالوپاشالو))  باشندباشند

قهمنطقـه  بینبین  بازارهایبازارهای  توسعهتوسعه  وو  هاهاهمکاریهمکاری  گسترشگسترش  وو  نسبینسبی  هایهایمزیتمزیت  شکوفاییشکوفایی  رسمی،رسمی،  مبادالتمبادالت  افزایشافزایش  برایبرای  خوبیخوبی   ای،ای،منط

شینمرزنشـین  روستاییروستایی  جامعهجامعه  برایبرای  رفاهرفاه  وو  اشتغالاشتغال  افزایشافزایش  تجاری،تجاری،  سودهایسودهای  دهیدهیجهتجهت  ها،ها،قیمتقیمت  تثبیتتثبیت شدباشـد  مرزن قانی،زرقـانی،))  با   03300330زر

هرهچهـره  شدتشدتبهبه  بازباز  مرزهایمرزهای  سمتسمت  بهبه  مرزمرز  انسدادانسداد  ازاز  گیریگیری  بافاصلهبافاصله  مرزمرز  دردر  تجارتتجارت  افزایشافزایش(. (. 55:: ناطقمنـاطق  چ گوندگرگـون  رارا  مرزیمـرزی  م   دگر

هامرزهـا  ودهودهمحدمحد  دردر  موجودموجود  اقتصادیاقتصادی  خ خ   ها،ها،بازارچهبازارچه  ایناین. . سازدسازدمیمی برانجبـران  رارا  مرز ستاهایروسـتاهای  شدنشـدن  خالیخـالی  ازاز  وو  ج شیهحاشـیه  رو هامرزهـا  حا   مرز

ناطقمنـاطق  بهبـه  توسعهتوسعه  منافعمنافع  پخشپخش  بابا  همننینهمننین. . کنندکنندمیمی  جلوگیریجلوگیری مونپیرامـون  م سعهتوسـعه  سازسـاززمینهزمینه  پیرا صادیاقتصـادی  تو ماعیاجتمـاعی  وو  اقت   هاهـاآنآن  اجت

صاداقتصـاد  رشدرشد  بهبه  دستیابیدستیابی  متقابل،متقابل،  چندجانبه،چندجانبه،  رواب رواب   مرزهامرزها  دردر  کشورهاکشورها  همسوییهمسویی  وو  همگراییهمگرایی(. (. Pál,2011:51))  گردندگردندمیمی   وو  ییاقت

  برایبرای  کندکندمیمی  تغییرتغییر  کشورهاکشورها  اقتصاداقتصاد  مدیریتمدیریت  وو  فرآیندهافرآیندها  شرای شرای   تحتتحت  کهکه  یکپارچگییکپارچگی  وو  همگراییهمگرایی. . کندکندمیمی  تسهیلتسهیل  رارا  پیشرفتپیشرفت

ستاسـت  مناسبمناسب  دهد،دهد،میمی  قرارقرار  تأثیرتأثیر  تحتتحت  رارا  کشورکشور  امنیتامنیت  وو  آسایشآسایش  وو  رفاهرفاه  زندگی،زندگی،  محی محی   راحتیراحتی  کهکه  سرزمینیسرزمینی  پایدارپایدار  توسعهتوسعه   وو  ا

نابعمنـابع  ززاا  مؤثرمـؤثر  استفادهاستفاده  وو  منطقهمنطقه  اقتصاداقتصاد  احیایاحیای  باع باع  یتمزیـت  گیریگیریشکلشـکل  وو  م بترقابـت  مز قهمنطقـه  رقا  Hazuda & et))  شودشـودمیمی  ایایمنط

al,2016:19.).) بالدنبـال  بهبـه  جوارجـوارهمهم  مناطقمناطق  برایبرای  رارا  اجتماعیاجتماعی  وو  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه  مرزی،مرزی،  هایهایهمکاریهمکاری  کهکه  هرچندهرچند  گفتگفت  بایدباید   دن

قهمنطقـه  دودو  بینبـین  اجتماعیاجتماعی  وو  سیاسیسیاسی  رابطهرابطه  میزانمیزان  وو  عمقعمق  ازاز  تابعیتابعی  مندی،مندی،بهرهبهره  میزانمیزان  میان،میان،  ایناین  دردر  امااما  دارددارد   بردنبـردن  بینبـین  ازاز  وو  منط

صهمشخصـه  بابا  مرزی،مرزی،  مناطقمناطق  چراکهچراکه (.(.Slusarciuc,2015:801))  استاست  ارتبا ارتبا   ایناین  گیریگیریشکلشکل  پیشرویپیشروی  ساختاریساختاری  موانعموانع   هاییهاییمشخ

ناطقمنـاطق  اقتصاداقتصاد. . استاست  مواجهمواجه  مرزهامرزها  مدیریتمدیریت  دردر  ناهماهنگیناهماهنگی  وو  نامناسبنامناسب  کالبدیکالبدی  وضعیتوضعیت  اقتصادی،اقتصادی،  اوضاعاوضاع  آشفتگیآشفتگی  همنونهمنون   م

قرفقـر  کاهشکـاهش  مردم،مـردم،  زندگیزندگی  استانداردهایاستانداردهای  بهبودبهبود  مرزی،مرزی،  نواحینواحی  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه  پیشرفتپیشرفت  دردر  اساسیاساسی  نقشنقش  تواندتواندمیمی  مرزیمرزی   وو  ف

شتهداشـته  مرزیمـرزی  نواحینـواحی  بینبـین  بیشتربیشتر  هایهایهمکاریهمکاری  تسویهتسویه  بیشتربیشتر  آشناییآشنایی  وو  دوستیدوستی  رواب رواب   وو  ایجادایجاد  درآمد،درآمد،  مناسبمناسب  توزیعتوزیع شدباشـد  دا   با

 ((03310331::55ثقفی،ثقفی،  ازاز  نقلنقل  بهبه  03330333::00  معتمی،معتمی،  وو  روشتیروشتی  احدنژاداحدنژاد))

  مورفولوژیکیمورفولوژیکی  وو  طبیعیطبیعی  شرای شرای . . استاست  فراوانفراوان  مرزنشینمرزنشین  روستاییروستایی  جمعیتجمعیت  بابا  شورشورکک  مرزیمرزی  هایهایاستاناستان  ازاز  یکییکی  کردستانکردستان  استاناستان

شتیمعیشـتی  دشواردشوار  وضعیتوضعیت  اقتصادیاقتصادی  تنوعتنوع  فقدانفقدان  وو  مرکزمرکز  ازاز  فاصلهفاصله  کنارکنار  دردر  روستاهاروستاها ستاهایروسـتاهای  برایبـرای  رارا  معی ینایـن  مرزیمـرزی  رو ستاناسـتان  ا   ا

یوارزریـوار  وو  خاوومیرآبادخاوومیرآباد  هایهایدهستاندهستان  روستاهایروستاهای  موردمطالعهموردمطالعه  منطقهمنطقه. . استاست  زدهزدهرقمرقم ستانشهرسـتان  غربغـرب  دردر  زر یوانریـوانمم  شهر کییکـی  ر   0101  ازاز  ی

شورکشـور  بابـا  مرزیمرزی  صفرصفر  نقطهنقطه  دردر  کردستانکردستان  استاناستان  شهرستانشهرستان شندباشـندمیمی  عراقعـراق  ک صلهفاصـله. . با کزمرکـز  ازاز  فا ندمانرانـدمان  وو  مر یداتتولیـدات  پایینپـایین  را   تول

سمیغیررسـمی  هایهایفعالیتفعالیت  بهبه  گرایشگرایش  افزایشافزایش  کنارکنار  دردر  مهاجرتمهاجرت  وو  بیکاریبیکاری  فقر،فقر،  گسترشگسترش  موجبموجب  کشاورزیکشاورزی چاققاچـاق))  غیرر قهمنطقـه  دردر( ( قا   منط

مانمردمـان  بابـا  اجتماعیاجتماعی  وو  فرهنگیفرهنگی  شرای شرای   همسانیهمسانی  وو  رافیاییرافیاییجغجغ  موقعیتموقعیت  کهکه  استاست  حالیحالی  دردر  ایناین. . استاست  گردیدهگردیده   مرزمـرز  سویسـویآنآن  مرد

قهمنطقـه  باالیبـاالی  پتانسیلپتانسیل  ایناین  بهبه  توجهتوجه  بابا. . استاست  زدهزدهرقمرقم  مرزیمرزی  بازارچهبازارچه  ایجادایجاد  جهتجهت  رارا  مطلوبمطلوب  وضعیتیوضعیتی جارتتجـارت  دردر  منط   دردر  مرزیمـرزی  ت

صوصمخصـوص  مرزیمـرزی  هاییهاییبازارچهبازارچه  03310331  سالسال  دردر  باشماقباشماق  رسمیرسمی  گمركگمرك  کنارکنار ستاییانروسـتاییان  مخ ینایـن  رو ستاندهسـتان  ا هدفباهـدف  هاهاده   ششکاهکـاه  با

عدبعـد  حالحـال  گردید،گردید،  تأسیستأسیس  شهریشهری  روستاروستا  هایهایمهاجرتمهاجرت  آهنگآهنگ  افتافت  وو  معیشتمعیشت  بهبودبهبود  غیررسمی،غیررسمی،  هایهایفعالیتفعالیت   سالسـال  یازدهیـازده  ازاز  ب



 1401 بهار ،43 پیاپی ،1 شمارۀ ،12 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله                                                                            154

ندچنـد  نتای نتای   وو  میدانیمیدانی  وضعیتوضعیت  هاهابازارچهبازارچه  ایناین  فعالیتفعالیت( ( تاکنونتاکنون  03310331)) شیپژوهشـی  چ نوچهریمنـوچهری))  پژوه کاران،همکـاران،  وو  م مدیاحمـدی  ؛؛03310331هم   وو  اح

قهمنطقـه  ایناین  روستاهایروستاهای  توسعهتوسعه  بربر  شدهشدهتأسیستأسیس  هایهایبازارچهبازارچه  تأثیرتأثیر  بابا  ارتبا ارتبا   دردر  کهکه( ( 03310331ویسی،ویسی، ته؛گرفتـه؛انجامانجام  منط شاننشـان  گرف   عدمعـدم  ازاز  ن

ینایـن. . دارنددارند  منطقهمنطقه  زداییزداییمحرومیتمحرومیت  وو  توسعهتوسعه  روندروند  دردر  هاهابازارچهبازارچه  نازلنازل  عملکردعملکرد  وو  کیفیتکیفیت  وو  مطلوبمطلوب  تأثیرگذاریتأثیرگذاری مرامـر  ا   عنوانعنوانبهبـه  ا

یینتبیـین  وو  یافتنیـافتن  پیپی  دردر  سعیسعی  ذیل،ذیل،  هایهایسؤالسؤال  طرحطرح  بابا  وو  بودهبوده  مطرحمطرح  حاضر،حاضر،  پژوهشپژوهش  اصلیاصلی  مسئلهمسئله ییچرایـی  تب سئلهمسـئله  چرا   پژوهشپـژوهش  م

 ..دارددارد( ( بازارچهبازارچه  نامطلوبنامطلوب  عملکردعملکرد))

 هستند؟هستند؟  کدامکدام  اند؛اند؛شدهشدهتأسیستأسیس  هایهایبازارچهبازارچه  مطلوبمطلوب  تأثیرگذاریتأثیرگذاری  عدمعدم  سببسبب  کهکه  مشکالتیمشکالتی  وو  موانعموانع  ترینترینمهممهم 

 است؟است؟  هاهاارچهارچهبازباز  نامطلوبنامطلوب  عملکردعملکرد  موجودموجود  وضعوضع  گیریگیریشکلشکل  دردر  تأثیرتأثیر  بیشترینبیشترین  دارایدارای  عواملعوامل  ازاز  یکیککدامکدام 

صهعرصـه  دردر  مرزیمـرزی  چهچهبازاربازار  وو  مرزمرز  موضوعموضوع  گستردگیگستردگی  بهبه  توجهتوجه  بابا   لیداخلـی  عر لی،المللـی،بینبین  وو  داخ یادیزیـادی  هایهـایپژوهشپژوهش  المل با ارتبـا درایندراین  ز   ارت

تای نتـای . . استاست  شدهشده  آوردهآورده  00  جدولجدول  دردر  هاهاپژوهشپژوهش  ایناین  ازاز  نمونهنمونه  چندچند  است،است،  گرفتهگرفتهانجامانجام ندهرچنـد  ها،هـا،پژوهشپژوهش  ن شتربیشـتر  دردر  هرچ   مواردمـوارد  بی

یز،نیـز،  توازنتوازننامنام  اثرگذاریاثرگذاری  یایا  ذاریذاریاثرگاثرگ  عدمعدم  امااما  انداندکردهکرده  ارزیابیارزیابی  مثبت؛مثبت؛  اجتماعی،اجتماعی،  وو  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه  دردر  رارا  هاهابازارچهبازارچه  اثرگذاریاثرگذاری   ن

 ..ستستاا  بودهبوده  پیرامونشانپیرامونشان  روستاییروستایی  نواحینواحی  اقتصادیاقتصادی  توسعهتوسعه  دردر  هاهابازارچهبازارچه  عملکردعملکرد  نحوهنحوه  مهممهم  نتای نتای   ازاز

 

 تحقیق حوزه در شدهانجام مطالعات پیشینه از ایخالصه .1شماره   جدول

نویسنده / 
 نویسندگان

 نتای  عنوان 

ظاهری و 
 همکاران

(0331) 

 تأکید ابروستاها  توسعه شارکتیم ریزیبرنامه

 :موردی مطالعه) مرزی هایبازارچه بر
 سردشت( شهرستان

 ارساختت. صورت متعادل توزیع نشده اسی توسعه در میان روستاهای موردمطالعه بههاشاخص
 مؤثر هایو محدودیت عوامل ترینمهم از دولتی هایگذاریسرمایه ضعف و روستایی مدیریت

ر هریک از ابعاد توسعه روستاهای پیرامون د .باشدمی روستایی مشارکتی ریزیبرنامه در
 همننین؛ معناداری بودند. هایتفاوت دارای مرزی، هایبازارچه از تأثیرپذیری ازنظر روستایی
 آن منافع از چندانی سهم انو روستائی دارد طرفهیک حالت ها،بازارچه با روستاها بین رابطه
 .ندارند

شماعی و 
 مکارانه
(0331) 

های مرزی در تحلیل فضایی اثرات بازارچه
 یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهرتوسعه

هر گرچه شاکه  نتای  حاصله با استفاده از روش موریس و مشاهده میدانی حاکی از آن است
ازارچه مرزی أثیر بلی تپیرانشهر و بانه در شـرای  طبیعـی و توپوگرافی تقریباً یکسان هستند و

ترسی ی از دسیافتگی شهر بانه نسبت بـه پیرانشـهر بیشـتر بـوده اسـت و آن ناشدر توسعه
وسعه تهای اقتصاد و اجتماعی و زیرساختارتباطی، عوامل فرهنگی )قومیت همگن(، 

های طورکلی توسعه فضای جغرافیایی در فعالیتویژه گردشگری و بههای خدماتی بهفعالیت
ودن حصور بمز قبیل شد. همننین محدودیت جغرافیایی شـهر پیرانشهر ابامتنوع شهر بانه می

مؤثر  ای کشاورزی مرغوب و تعدد کاربری نظامی اطراف از عواملهای مرتفع و زمینهبین کوه
 .باشندیافتگی شهر پیرانشهر نسبت به بانه میدر کمتر توسعه

احمدی و 
 همکاران

(0331) 

 یتت در امنارزیابی اثرات بازارچه مرزی موق
 یمرزاقتصادی و اجتماعی روستاهای 

 ی مرزی شهرستان مریوان(روستاها موردی:)

وفق اعی نامشده در ارتقای و بهبود وضعیت امنیت اقتصادی و اجتمی مرزی تأسیسهابازارچه
 رواج چاق کاالاند. با تأسیس بازارچه مرزی، درآمد روستاییان نسبت به قبل که قاعمل کرده
 یافته است.شداشت، کاه

علی پور و 
 همکاران

(0331) 

راهبردهای مشارکت روستاییان در 
موردی: شهرستان ) یمرزهای بازارچه

 سردشت(

 هایبازارچه أثیراتت میزان و است بوده ضعف نقا  از کمتر بسیار قوت اثرگذاری بازارچه، نقا 

 چندان و ودمحد و ینسب نیز، مردمی مشارکت جلب روستایی، عوامل توسعه ابعاد بر مرزی

 و خارجی، داخلی یکاستراتژ عوامل ارزیابی هایماتریس از حاصل نتای  .است نبوده برجسته
مندی از منافع هموردمطالعه در بهر روستاهای استراتژیک که راهبرد است مطلب این بیانگر

 .است)دییر وضعیت موجوبازنگری مبتنی بر تغ (کارانهمحافظه و تدافعی راهبردی بازارچه،

 لطفی

(0337) 
های مرزی در موازنه سازی و نقش بازارچه

 رانیاتقارن فضای اقتصادی مناطق مرزی 
 موردی: بازارچه مرزی مریوان()

 مناطق، سایر با ایران مرزی اقتصادی مناطق فضای تقارن و موازنه مطلوب استراتژی

 با تا شود استفاده هاییوشر که است این هدف این استراتژی، در است. رقابتی هایاستراتژی
 و جلوگیری شود کاال قاچاق مثل خارجی تهدیدات منفی تأثیر از داخلی نقا  قوت از استفاده
مرزی  بازارچه جیخار به وضعیت مربو  راهبرد این ببرند. بین از را تهدیدات شود سعی حتی؛
 کند.می رزیابیا نبیرو با ارتبا  در را آن روی( )تهدیدات پیش منفی نقا  و است مریوان

 .است تهدیدها کاهش امکان تا حد راهبرد این هدف

طالشی و 
 گلنینی

(0337) 

های مرزی غرب ایران الگوی آمایش بازارچه
داری شهرهای البدی رد پیک-اقتصادی
 موردی: بازارچه سیران بند بانه() کوچک

 طریق از را مالی منابع شافزای وکارها،کسب در نسبی بارونق سیران بند مرزی بازارچه توسعه
 است. داشته در پی،)اقتصادی رونق و درآمد شهروندان، افزایش اشتغال ( اقتصادی هایشاخص

 کاربری تغییر ز طریقا کالبدی تحوالت موجبات شهروندان، توجهقابل درآمدی منابع همننین؛
 .تاس شده موجب را شهری ابنیه بهبود و زیربنایی هایزیرساخت بهبود اراضی،
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 زارع و همکاران

(0332) 
 مرزی در احساس امنیت روانی بازارچهنقش 

 موردی: بازارچه مرزی) کردستان مرزنشینان
 بانه(

ازارچه بری از بفعت ارتباطی دوسویه میان میزان امنیت روانی ایجادشده برای روستاییان و من
تاها یر روسسبت به سااند؛ نوجود دارد. روستاهای نزدیک که بیشترین منفعت بری را داشته

 احساس امنیت روانی بیشتری دارند.

طالبی و 
 همکاران

(0331) 

 های مرزی در توسعهنقش بازارچه

موردی: بازارچه مرزی تمرچین ) یگردشگر
 در شهرستان پیرانشهر(

امر،  و این مایدبازارچه مرزی تمرچین، توانسته است در توسعه گردشگری نقش مثبتی ایفا ن
 یتبادل فرهنگ اقتصادی شهر گردیده است. این بازارچه موجب افزایش اشتغال،موجب توسعه 

 و توسعه گردشگری خرید شده است.

 صادقی
(0331) 

زی یابی استقرار بهینه بازارچه مرتحلیل مکان
 های روستایی گنبدکاووسدر سکونتگاه

رتی ن ضرویابی صحیح جهت توزیع متوازن منافع بازارچه و تأثیرگذاری مطلوب آمکان
قرار  ه زیادیهای مرزی کشور تاکنون موردتوجانکارناپذیر است؛ امری که در تأسیس بازارچه

های مرزی هزارچنگرفته و خود؛ مسبب بروز مشکالتی گشته که نتیجه آن عدم تأثیرگذاری با
 در توسعه پایدار بوده است.

 اسماعیلی
(0335) 

ی مرزی بر هابازارچهارزیابی اثرات ایجاد 
 ی روستاهای پیراموناقتصاد داریپاتوسعه 
 ننور، نمونه موردمطالعه: دهستان هاآن

 شهرستان بانه

مثبتی را  غییراتو ت بازارچه هرچند در ایجاد رفاه نسبی برای منطقه تا حدودی مفید عمل کرده
رچه دهد که بازاها، نشان میدر اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورده است اما بررسی

فاصله  ز مواردکند و از اهداف اولیه خود در بسیاری امطابق هنجارهای قانونی خود عمل نمی
ر از مناطق ای که تأثیربخشی بازارچه بر مناطق فرامرزی و فرا استانی، بیشتگونهگرفته است به

 مرزنشین بوده است

 0شهریار

(5150) 
مسائل مرزی هند و بنگالدش: یک نگاه 

 انتقادی
رصت یک ف مرزی دو کشور به خ  آتش و انسداد شدید آن، موجب از بین رفتنتبدیل خ  

ین بزی از ی مرمهم توسعه اقتصاد برای مرزنشینان دو کشور گردیده و فرصت تبادالت تجار
تماعی یافته و مهاجرت مرزنشینان و تضادهای اجرفته است که درنتیجه آن فقر گسترش

 .ابدییمافزایش 

 5اسالسارسیوس
(5102) 

توان اقتصادی مناطق مرزی، تهدیدها و 
 هافرصت

بات کننده ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و ثهای اقتصادی و تجاری مرزی، تضمینهمکاری
ور باشد. در این حالت، مرز از حالت تهدید به فرصتی سودآجوار میاقتصادی کشورهای هم

( Suceava-Cernivtsi) و رومانیدمطالعه در مرز اوکراین شود. در منطقه مورتبدیل می
ایه جای یک خ  مرزی بر پایجاد یک منطقه مرزی با پیوستگی و ایجاد قطب شهری به

 گردد.داری، دنبال میا -مطالعات اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی

 3بسبوگا
(5151) 

در  یفرامرز یباز و همکار ینقش مرزها
 ای در سراسر اروپارشد منطقه

ر در سراس یارا بر رشد منطقه یفرامرز یرات باز شدن مرزها و شدت همکارمقاله اث نیا
 یبرا یمل یدهد که باز شدن مرزهانشان می . برآوردهاکندیاروپا برآورد م یمناطق مرز

طق منا یبرا رانهای سافزوده ناخالص منطقهارزش یدرصد 5.7 شیبا افزا موآمد آزاد مردرفت
 اروپا همراه است یمرز

و  1وداهاز
 همکاران

(5101) 

 یمناطق مرز یکپارچگیو  ییهمگرا شبردیپ
 ییروستا

 ییسوو هم یاقتصاد ییگراهم جادیمنظور ابه شتریب یکپارچگیو  ییمقاله به لزوم همگرا نیا
ملکرد عبر  یکند که اساساً مبتنه میاشار ییروستا یویژه در مناطق مرزمنطقه به یاقتصادها

بندی رتبه یابیارز کی سندگانیوناست.  یهای اقتصادفعالیت یو اجرا دارمؤثر مناطق اولویت
 )مناطق نیاوکرا یغرب یسرانه مناطق مرز (GRP) یناخالص داخل دیبرحسب تول

 هیساهم یشورهاک ی( و مناطق مرزیوتسیو چرن ویلو فسک،یفرانک-وانویترانسکارپات، ا
که مناطق  کندیمیید مطالعه تأ نیاند.. او مجارستان( انجام داده یاسلواک ،ی)لهستان، رومان

ه دمطالعا مناطق مورب یاقتصاد-یازنظر توسعه اجتماع لهستانمجارستان و  ،یاسلواک یمرز
 متفاوت است. نیاوکرا ژهیوو به هیهمسا ریسا

محمدی و  
 (5101) یرستم

بر  مرزی هایبازارچه تأسیس اثرات سنجش
 روستاییان کیفیت زندگی سطح تغییرات

 شهرستان دزلی دهستان :موردی طالعهم

 سروآباد

 زندگی تکیفی نسبی سطح بهبود موجب آن در محلی مردم فعالیت و مرزی بازارچه تأسیس

 کیفیت دسنجشمور ابعاد تمامی در .است آن گردیده تأسیس دوره از قبل به نسبت روستاییان

 از بهبود نشان ازارچهب یستأس از بعد دوره در شدهمحاسبه هایروستاییان؛ میانگین زندگی

 کیفیت اقتصادی بعد این همننین .است داشته بازارچه تأسیس از قبل به نسبت هاآن وضعیت

 است بوده وضعیت بهبود و تغییر دارای بیشترین که است روستاییان زندگی

صحنه و 
 یموسو
(5101) 

 و کالبدی اقتصادی تأثیرات بر تحلیلی

ایی روست احینو توسعه در مرزی هایبازارچه
 برون ایننه مرزی بازارچه موردی: مطالعه

 مهمی ثیراتتأ روستایی ساکنان فرهنگ در و هم اقتصادی ازنظر هم مرزی بازارچه ایجاد 

بعد  در .است ذاشتهگ جای بر روستاها کالبدی مدیریتی شیوه و کالبد مهمی در تغییرات و داشته
 وضعیت بر و رزیبازارچه م در اشتغال تأثیر همؤلف به مربو  رضایت، سطح باالترین اقتصادی

 ودخ برای بازارچه این در ایمغازه اندکه توانسته کسانی است بوده روستایی خانوار هر اندازپس

 رضایت حسط کمترین و نموده حاصل چشمگیری بهبود هااقتصادی آن وضعیت کنند تهیه

 درآمد روستاییان رب بازارچه در روزانه مایحتاج و غذایی مواد فروش اثرگذاری به میزان مربو 

 .باشدمی بازارچه این به شهرنشینان آمدوشد کمبود علت به

 

                                                           
1 . Shahriar 

2 . Slusarciuc 

3 . Basboga 

4 . Hazuda 
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ین پژوهشگرفته اما عمده ایـن پژوهشهای مرزی انجامهای مرزی انجامدرنهایت اگرچه تحقیقات فراوان داخلی و خارجی در رابطه با بازارچهدرنهایت اگرچه تحقیقات فراوان داخلی و خارجی در رابطه با بازارچه با هـا بـا گرفته اما عمده ا ها 

بر های مرزی بـر بازارچهبازارچه  امدهایامدهایبعدی، موضوعاتی همنون اثرات و پیبعدی، موضوعاتی همنون اثرات و پینگاهی تقریباً تکنگاهی تقریباً تک صاد،قتصـاد،ااهای مرزی  شت کیفیـت زنـدگی، معیشـت   قت ندگی، معی یت ز کیف

تر و با تر و با اند اما پژوهش حاضر با نگاهی متفاوتاند اما پژوهش حاضر با نگاهی متفاوتیافتگی و ... را موردبررسی و کنکاش قرار دادهیافتگی و ... را موردبررسی و کنکاش قرار دادهیابی، سطح توسعهیابی، سطح توسعهمردم، مکانمردم، مکان

عوامل مؤثر عوامل مؤثر   گرفته با رویکرد آمایش محور به دنبال کشف علل وگرفته با رویکرد آمایش محور به دنبال کشف علل وهای انجامهای انجامدیدی جامع و سیستمی فراتر از سایر پژوهشدیدی جامع و سیستمی فراتر از سایر پژوهش

زایش اثربخشی زایش اثربخشی ریزی جهت به حداقل رساندن این اثرات در راستای افریزی جهت به حداقل رساندن این اثرات در راستای افبر عملکرد نامطلوب بازارچه مرزی باشماق و برنامهبر عملکرد نامطلوب بازارچه مرزی باشماق و برنامه

فهای مرزی بر معیشت پایدار مردم نواحی روستایی پیرامون است بنابراین از ایـن منظـر متفـمطلوب بازارچهمطلوب بازارچه ظر مت ین من سایر اوت از سـایر های مرزی بر معیشت پایدار مردم نواحی روستایی پیرامون است بنابراین از ا اوت از 

 هاست.هاست.پژوهشپژوهش

 

 مبانی نظری
دف هضایی است. نظری حاکم بر پژوهش رویکرد آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چهارچوب توسعه فچارچوب 

ابـر از حیـ  ای، توزیع متناسب امکانـات، فرصـت بردستیابی به تعادل و توازن منطقه ،ی آمایشیهاریزیاصلی در برنامه

ایـدار در محیطی و درنهایت رسیدن به توسـعه پزیست های محیطی با رعایت اصولدسترسی به منابع، استفاده از ظرفیت

 همه ابعاد است.

 از اسـت عبارت صادی؛اقت بین، توسعهنو درای فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانستتوان گفت توسعه یمدر حالت کلی  

 کمی رشد اقتصادی، توسعه رد. اجتماعی و انسانی فیزیکی، هایظرفیت از اعم تولیدی هایظرفیت افزایش با همراه رشد

 تـوان کـرد، خواهـد تغییـر هـانگرش شـد، خواهند متحول نیز، اجتماعی نهادهای آن، کنار در اما شد خواهد حاصل تولید

 عالوهبـه. گرفـت خواهد انجام ،جدیدی نوآوری هرروز، یافته وافزایش پویا و مستمر صورتبه موجود منابع از برداریبهره

 . توسعه(071:0331احمدی و ویسی، ) کندمی تغییر تولید، فرآیند در نیز هانهاده نسبی سهم و دتولی ترکیب گفت؛ توانمی

بـود شـود؛ رشـد اقتصـادی بـا بهاقتصادی در کنار رشد کمی، به مسائل کیفـی نیـز، توجـه دارد و ایـن امـر موجـب می

فی را برای تأمین رفاه و آسایش عمومی در . درواقع؛ اهدا(Petronela,2012:66-68) استانداردهای زندگی، پایدارتر باشد

 تحـول یـانگربیکی از ابعاد اصلی پروسه توسـعه و  های توسعهعنوان یکی دیگر از شاخهنیز به توسعه اجتماعینظر دارد. 

زنـدگی و  ایش کیفیـتایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افـز ،سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی

ی از توسـعه در کشـورهای با توجه به اینکه هـدف اصـل .(0313:031ظفری و همکاران، ) باشدمی ،هاکیفیت انسان ارتقاء

، حذف خوردیمشم ی در آن به چاهیناحی هاتعادلخوبی اجرا نگردیده و عدم ی توسعه در آن بههابرنامهتوسعه که درحال

نوعی که ه بهعنوان دو روی یک سکنی؛ تحول اقتصادی و اجتماعی بهاست؛ رشد همراه با عدالت اجتماعی، یع هاینابرابر

 2009:1بـود )واهـد خمرزی( هم، به منافع توسعه دستیابی داشـته باشـند؛ بهتـرین، تعریـف از توسـعه ) یاهیحاشنواحی 

Westholm,)اجتمـاعی، هـدفی  عنوان فرآیندی از تغییراتویژه در نقا  مرزی، توسعه اجتماعی به. در نواحی روستایی به

(. Nahar,2014:6گذرد )یمانکار وضعیت اقتصادی، از بستر توسعه اقتصادی است که تحقق آن به دلیل اهمیت غیرقابل

توانند تحولی بنیادین در تولید، اشتغال و تثبیت جمعیت، افزایش درآمد، جلـوگیری های مرزی میبا توجه به اینکه بازارچه

های اقتصادی و اجتماعی و های ایجاد زیرساخت( و توسعه امنیت، تأمین هزینه11:0335لیان،کهنه پوشی و جال) از قاچاق

های عمده رفع تبعیض و توسعه اقتصادی و اجتماعی منـاطق عنوان یکی از پتانسیلآسایش ساکنین محلی ایجاد نماید به

و  صفر مرزی در نقطه واقع محصور ی است؛امحوطه بازارچه مرزی، (.01:0330زاده،ابراهیم) مطرح، هستند محروم مرزی

 وریجمهـ بـین منعقدشده هاینامهتفاهم طبق که هایییا مکان کاال ترخیص تشریفات انجام در جوار گمرکات و مجاز به

دودسـته  ها را بـهتـوان بازارچـه( می0330:3کهنه پوشی و عنابستانی،) شودمی تعیین جوارهم کشورهای و ایران اسالمی

 :کرد یکتفک کلی
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 .اندشدهتشکیل وزیرانمصوبه هیئت بر اساس هابازارچه این اقتصادی: تجاری مصوب مرزی هایبازارچه 0

 گردد.. بازارچـهصادر می ملی امنیت شورای عالی توس  هاآن تأسیس مجوز هابازارچه این: ویژه یا امنیتی هایبازارچه-5

 0311ه اواسـ  دهـ باشـد، ازمی رادا را مناطق مـرزی مشکالت از بسیاری حل توانایی که نوینی عنوان نهادبه نیز مرزی

 بـا پروتکلـی امضـای دنبال ا اینکه بهنمود ت مشغول خود را به محلی گذاران و مسئوالناز سیاست بسیاری ذهن شمسی،

 در امنیتـی و سیاسـی ،اعیاقتصادی، اجتم اهداف با ایران در بازارچه مرزی اولین 0311 دوم نیمه در مقامات کشور ترکیه

 (.0330:731آبادی،جهانی دولت) شد تأسیس 0317 سال در سو بازرگان ساری بازار محل

 نانینشـامرارمعاش مرز زینو  هیهمسا یکشورها نیارتبا  ب یدر برقرار یهای اصلاز شاخص یکی یمبادالت تجارت مرز

ها و منابع مشترك اسـتفاده توانند از فرصتمی هیساکشورهای هم یمرز یمردم ساکن در نواح قیطر نیباشد که از امی

های منعقدشده نامهاست که طبق تفاهم طرف قرارداد یکشورها نینقا  درآمدزا ب تریناصلی از یهای مرزبازارچه .ندینما

 یارزهـم هین حاشـشـد یکاالها و محصوالت خود را عرضه کرده و هم خ  موجود در محدوده مرزها را جبران و از خـال

 شـودواقـع  مؤثر اریاچاق کاال بسقاز  یریمرزها و جلوگ تیامن شیدر افزا تواندیموضوع خود م نیکنند که امی یریجلوگ

کننـده و افیایی وجود دارد که حمایتی اقتصادی و جغرهاعرصههایی در یدگاهد(. رویکردها و 11:0332بیات و همکاران، )

 (0)شکل  هستند.های مرزی موافق تأسیس و رونق بازارچه
 

 
 های مرزیبازارچه کننده تأسیس و رونقرویکردهای اقتصادی و جغرافیایی حمایت. 1شماره  شکل

 

از دیدگاه رویکرد نهادگرایی در علم اقتصاد، توسعه یک فرآیند نهادسازی است و درنتیجه نیازمند ایجاد نهادهایی است که 

نهاد یا سازمان با مسئولیت مدیریت و هدایت نماید. بر این اساس، وجود یک ها بتواند توسعه را در طول زماناز طریق آن

ناپذیر. این رویکرد، در پی راهبردی است، برای تحرك محلی امری است؛ اجتناب –ای مشخص برای انجام توسعه منطقه

 :0311و همکـاران، سـعیدی) بخشیدن به منابع محلی و انجام تغییرات نهادی متناسب با شرای  و الزامات توسعه منطقـه

ی هاسـتمیس(. از سویی دیگر، این مفهوم موردپذیرش طرفداران رویکرد تجارت آزاد است که کشورهایی کـه دارای 002

گفـت  تـوانیمبـا ایـن تفسـیر،  .(31:0335زاده،اسماعیل) شوندیمی باز( خارجی هستند کمتر و کمتر دچار فقر درها) باز

که افزایش کارایی بـه دنبـال آزادسـازی اقتصـادی بـه بهبـود توسـعه و رفـاه اقتصـادی  کندمینظریه تجارت آزاد تأکید 

 انـدآمدهمنظور دستیابی به چنین اهدافی بـه وجـود ی بهامنطقهی تجاری هامانیپانجامد و در این چارچوب است که یم

منـدی حـداکثری از هـا، بهرههمننین تأکید اصـلی در راهبـرد فرصـت محـور بـودن مرز (.57:0312رحیمی بروجردی،)

های بالقوه مناطق مرزی است که بر اساس آن توسعه اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی جامعـه مـرزی ها و پتانسیلفرصت

(. درواقـع در راهبـرد مـدیریت فرصـت 0330:27روند )سعادتی،تبع آن بسیاری از تهدیدها از بین میگردد و بهحاصل می

جریان کاال و انسان( بـا ) بازارچه و گمرك( و ارتباطات آزاد) به مرزهای باز با رواب  تجاری محور، مرزها از مرزهای بسته
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(، این رویکرد در چارچوب پارادایم موردپذیرش کنونی یعنی پارادایم جهانی اسـت؛ 5 شکل) شوندکشور همسایه مبدل می

شـوند و المللـی وارد تعامـل میازیگران غیردولتی و بینها با بنکرده و دولتعنوان مانع عملدر این پارادایم، دیگر مرز به

 هـای ملـیالمللـی اسـت تـا دولترسـد کـه بیشـتر تحـت تـأثیر تغییـر و تحـوالت بینقلمرو مرز به منطقه مـرزی می

(Moraczewska,2010:336-338). 
 

. 

 نمایش مرزهای باز )راهبرد فرصت محور بودن مرزها( و بسته .2شماره شکل 

 (Laine,2006:28منبع: ) 

 

رنـد بـه ق مـرزی دارویکرد آمایش مناطق مرزی، امنیت و توسعه را در چهارچوبی کـه منـاط ،برخالف رویکرد بخشی نیز

 دانـدهای منـاطق مـرزی را الزم و ملـزوم یکـدیگر میدهد و امنیت و توسعه متعادل بر پایـه پتانسـیلهمدیگر پیوند می

های های مرزی با توجه به آثار و نتای  مثبتی کـه در عرصـهو رونق بازارچه س(. تأسی1115 :0330یغفوری و بهشتی فر،)

انجامند و ایـن شک به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی می(؛ بی3 شکل) گذاردمحلی، منطقه و ملی بر جای می

بـه همـراه دارد؛  خاطره مرزی راواسطه رفع تبعیض فضایی مطابق با دیدگاه آمایشی، امنیت پایدار نواحی پرمتوسعه نیز به

مطـابق بـا (. Oicu,2005:3) یل و پایداری تجـارتسوی آزادسازی و تسهها گامی است بههمننین تأسیس این بازارچه

عنوان نهاد و عاملی برای خروج مرزها از انزوای جغرافیایی، پویایی و تحـرك جهـت ها بهدیدگاه تجارت آزاد، این بازارچه

تـوان از پتانسـیل ها میدارنـد و درنهایـت بـا تأسـیس بازارچـهه در راستای رویکرد نهادگرایی گام برمیدستیابی به توسع

که خود این امر تحقق دهنده امنیت پایدار مرزها ای آنها استفاده و با حصول و پخش ثمرات توسعهبازرگانی و تجاری آن

 یابد.ی فرصت محور تغییر میاست، رویکرد تهدید محور و انتظامی بودن مرزها به رویکرد
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 های مرزی. آثار و نتایج تأسیس بازارچه3شکل شماره  

 

ای  مثبتی که در در روستاهای مرزی با توجه به آثار و نت هاچهبازارتوان اظهار کرد که تأسیس یمبندی کلی، در یک جمع

ی هاعرصـهو تحرك ایـن منـاطق گـردد و در  عنوان فعالیتی مکمل، موجب پویاییتواند بهیم، آورده شده است؛ 2شکل 

است، با توجـه  ادی، اجتماعی و فرهنگی تغییرات ساختاری فراوانی را سبب گردد؛ اما الزم به ذکرمحیطی، اقتص -کالبدی

روسـتایی،  ی مختلـف سـاختارهایهاعرصهو پیوند سیستمی بین  ویژه در نقا  مرزیبه شکننده بودن محی  روستایی به

ات و دون اتخـاذ تمهیـدبـی مرزی بدون برنامه و بـا ذهنـی نگـری و هابازارچهی ازجمله اتوسعهیس هر نوع چناننه تأس

کنـدی حاصـل و جلـوه های مرزی روسـتایی بهی محفید و مثبت آورده شده در های الزم صورت گیرد، آثار مبسترسازی

نفعـان اصـلی، یذعنوان ی شهرنشینان بهمندبهره بوده و آثار منفی همنون: رنگکمی هابازارچهتوسعه ناشی از تأسیس 

سـتایی، جمعیـت رو سرخوردگی و ایجاد ناامیدی و کاهش روحیه تالشگری اقتصادی در بین روستاییان، تغییـر سـاختمان

هـای ینزمیمـت قی بازارچه، افـزایش هاسازهع شهرنشینان و توسعه جوار بازارچه به نفتغییر شکل و بافت روستاهای هم

شـغلی  راندمان تولید محصوالت و سـطح زیـر کشـت، رشـد اشـتغال کـاذب، کاهششـان اجتمـاعی و کاهش رزی،کشاو

جرای سایر تبع آن کاهش مشارکت در ایزان و بهربرنامهیری دید منفی روستاییان نسبت به مسئوالن و گشکلروستاییان، 

اها، پـایین طبی نمـودن روسـتازن منافع و ثمرات و قی، افزایش آلودگی و تخریب محیطی، توزیع نامتواتوسعهی هابرنامه

شـود؛ هـا میوخاك که موجب کـاهش جمعیـت روسـتاها و تخلیـه آنآمدن سطح تحصیالت و درنهایت اتالف منابع آب

بایست با دیدی کارشناسی و ایجاد بسترهای الزم و با دیدی حمایتی از روستاییان به تأسیس گردد. بنابراین مییمحاصل 

 ها باشد.ار آنهای مرزی اقدام نمود تا رهیافت این امر، توسعه روستاهای مرزی و در ادامه تأمین امنیت پایدچهبازار

 
 



 1401 بهار ،43 پیاپی ،1 شمارۀ ،12 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله                                                                            160

 محدوده موردمطالعه
گردیده است. ایـن  در غرب استان واقع کردستان شهرستان استان 01 یکی ازبه مرکزیت شهر مریوان  شهرستان مریوان

اند. دهسـتان شدهر عراق واقعکه دو دهستان خاوومیرآباد و زریوار در مجاورت با کشو باشدیمدهستان  1شهرستان دارای 

انوار و دهستان زریـوار خ 5731هزار نفر جمعیت و  00117خاوومیرآباد بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران دارای 

 و بازرگانی بـه دلیـل موقعیـت جغرافیـایی های تجاریباشند. فعالیتهزار نفر جمعیت می 3733خانوار و  5111نیز دارای 

اشـته اسـت. ن منطقـه دمناسب و تشابهات متعدد با کشور همسایه از دیرباز نقش مهمی در اشتغال و تأمین درآمد مردمـا

کـه در راسـتای  اقـداماتی البته در قبل به دالیل مختلفی قاچاق کاال در منطقه رواج بسیاری داشت تا اینکه با توجـه بـه

 های مرزی واگذار گردید.صورت هدفمند و قانونمند به بازارچهمرزها انجام گرفت در اقدامی مثبت تجارت کاال بهانسداد 

 

 
 موردمطالعه منطقه موقعیت. 4شکل شماره 

 

 پژوهش روش
 ایـن در. باشـدمی تحلیلـی – توصیفی تحقیق، روش حی  از و بوده کاربردی هدف لحاظ به حاضر کیفی -کمی پژوهش

 میـدانی بخـش در پرسشـنامه توزیـع و مصـاحبه بر مبتنی پیمایشی روش از و نظری بخش در اسنادی روش از پژوهش

 و مشـکالت شناسـایی در شـد سـعی پـژوهش جـامع رویکـرد بـه توجـه با. است شدهاستفاده اطالعات گردآوری جهت

 و اصـلی نفعـانذی عنوانبه روستاییان گروه دو از بنابراین. گیرد انجام نظرخواهی نفعان،ذی تمامی از بازارچه هایضعف

 از مشـکالت و موانـع شناسـایی که شد سعی ابتدا؛ در. گرفت انجام نظرخواهی بازارچه اداره و تأسیس با مرتب  مسئولین

 احتمالی غیر گیرینمونه روش از سبب بدین. گیرد انجام منطقه روستایی توسعه مسئولین و روستایی محلی آگاهان طریق

 یـک از اطالعـات کسـب و دسـتیابی باهدف که است تکرارشونده روشی گیری،نمونه روش این. شد استفاده برفی گلوله

 بـا مصـاحبه ادامـه در و مجموعـه رأس و نفـر اولـین بـا مصـاحبه با اطالعات آوریجمع فرآیند. گیردمی انجام مجموعه

 مراحـل ایـن. رودمـی پـیش کنند،می معرفی شما به مصاحبه بار هر در شوندگانصاحبهم که افرادی یعنی هازیرمجموعه

 بـه دیگر بیانی به یا هستند، تکراری و ایدشنیده بارها و بارها که تکراری هایپاسخ به شما تا شوندمی تکرار بارها و بارها

 اســت کیفــی هــایپژوهش در گیرینمونــه پایــان مرحلــه ایــن و( Elder,2009:8) رســیدمی نظــری، اشــباع
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(Illenberger,2008:4)، شـد اسـتفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه از گروهی بح  بر عالوه اطالعات گردآوری منظوربه .

 .گرفت انجام نفر 00 و 52 با مصاحبه در ترتیب به مسئولین و روستایی آگاهان گروه در نظری اشباع

 بـاز، کدگـذاری یعنـی؛ آن، ولا مرحلـه و بنیـادی تئـوری تکنیک از استفاده با هامصاحبه وتحلیلتجزیه طریق از سپس 

-0) لیکـرت ایزینـهگ پـن  طیف در ایپرسشنامه قالب در و استخراج باشند؛ بازارچه مشکالت همان که کلیدی مفاهیم

 هـاآن بـا منطقـه ییروستا اکنینس موافقت میزان( موافقم کامالً-2موافقم،-1موافقم، حدی تا-3مخالفم،-5مخالفم، بسیار

 و خاوومیرآبـاد) غربـی هایدهسـتان روسـتاهای خانوار سرپرستان را پژوهش این آماری جامعه. گرفت قرار موردسنجش

 دشـواری و منطقـه تردگیگسـ بـه توجه با. دهدمی تشکیل دارند؛ قرار عراق کشور جوار در که مریوان شهرستان( زریوار

 روش بـه گیـرد؛برمی در را روسـتا شـش درمجمـوع کـه دهسـتان هر از روستا 3 یعنی روستاها کل درصد 51 دسترسی

 میان در ساده تصادفی و روستاها در بندیطبقه روش به هاپرسشنامه و شدند انتخاب نمونه روستاهای عنوانبه کشیقرعه

 روش اعمـال بـا پسسـ و کـوکران فرمول از ابتدا، در نمونه حجم تعیین جهت(. 0 جدول) گردید توزیع خانوار سرپرستان

 مفـاهیم روایـی. شدند انتخاب ها،پرسشنامه توزیع جهت خانوار 311( 0332 سرشماری) خانوار 2553 میان از آن تصحیح

 یعنـی؛ کـانونی، وهگـر سـه حضـور بـا ایجلسه در و سازی مثل  روش طریق از( کیفی بخش) اول مرحله شدهاستخراج

 آزمونپیش یک با ابتدا، در نیز( کمی بخش) هاپرسشنامه روایی و گرفت انجام ،پژوهشگران و مسئولین روستایی، آگاهان

 را مشابه مطالعات سابقه که آگاهانی و دانشگاهی متخصصان تأیید با سپس و( خانوار سرپرستان از نفر 21 میان در توزیع)

 نشـان امر این و باشدمی 1.12 برابر که شد سنجیده کرونباخ آلفای ضریب با نیز هاپرسشنامه پایایی. گردید تأیید داشتند؛

 از نیـز هاپرسشـنامه از حاصـل هـایداده وتحلیلتجزیـه جهـت. دارد پرسشنامه مطلوب پایایی و هاپاسخ درونی ارتبا  از

 گرفتـه بهـره مسـیر تحلیل و عاملی تحلیل دو، خی: همنون استنباطی آمار هایآزمون و میانگین چون توصیفی شاخص

 .شد
 

 هاای پرسشنامه. توزیع طبقه2شماره   جدول
 ها سهم از تعداد کل پرسشنامه تعداد خانوار روستاهای منتخب دهستان

 
 خاوومیرآباد

 05 21 ننی

 10 511 ساوجی

 23 511 برده ره شه

 
 زریوار

 013 121 نی

 23 511 دره تفی

 31 070 کانی سانان

 311 0113 1مجموع= 

 

 ها بحث و یافته
 شـدند شناسایی هستند؛ هبازارچ مطلوب فعالیت مشکالت و موانع همان که اصلی مفاهیم ها،مصاحبه باز کدگذاری از پس
 مشـکالت و موانـع تـرینمهم عنوانبه شدهاستخراج مفاهیم با روستاییان دهند؛می نشان نتای  که طورهمان(. 3 جدول)

 در درصـد 32 اطمینـان سـطح در هادیـدگاه بـودن دارمعنی و( انتظار ردمو حد)3 از بیشتر هایمیانگین با بازارچه فعالیت
 .اندداشته اعالم را خود موافقت دو، خی آزمون
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 منطقه مرزی هایبازارچه مطلوب عملکرد روی پیش مشکالت و موانع .3شماره   جدول
داری معنی میانگین موانع و مشکالت

در آزمون 

 خی دو

داری در معنی نمیانگی موانع و مشکالت

 آزمون خی دو

گذاری عدم تمایل روستاییان به سرمایه

 اندازهای خردپس
40/3 000/0 

دوری بازارچه از مناطق مسکونی و 

 روستاهای مرکزی
52/3 000/0 

 000/0 18/3 گذاری در شهرتمایل روستاییان به سرمایه
عدم صدور کاالهای تولیدی روستاییان 

 از بازارچه
03/4 000/0 

 000/0 77/3 فقدان صنایع کوچک در منطقه 002/0 42/3 پذیری کم مسئولینریسک

ای فقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعه

 منطقه
96/3 001/0 

 استفاده از روستاییان تنها برای کارگری

 ساده
17/4 000/0 

ای برای ورود عدم تخصیص سهمیه

 کاالهای مصرفی موردنیاز روستاییان
84/3 000/0 

های مکرر و مداوم بازارچه، یلیتعط

واسطه موازی کاری و ناهماهنگی به

 گیرندگانتعدد تصمیم

05/4 001/0 

 000/0 24/4 زایی مناسبعدم اشتغال 001/0 26/3 سواد کم مردم محلی

 012/0 26/4 ای و استانی بازارچهتأثیر فرا منطقه
درآمد اندک حاصله از فعالیت در 

 بازارچه
20/4 000/0 

 000/0 11/4 ازاندازه شهرنشینان به بازارچهود بیشور
گیری از روستاییان در اداره عدم بهره

 بازارچه
12/4 000/0 

کمتر بودن درآمد فعالیت در بازارچه 

 نسبت به دامداری و کشاورزی
93/3 000/0 

بهره و های کمعدم تخصیص وام

بلندمدت برای فعالیت روستاییان در 

 بازارچه

67/3 000/0 

 025/0 65/3 عدم نظارت کافی مسئولین بر روند بازارچه
های خدماتی و رفاهی ضعف زیرساخت

 منطقه
91/3 000/0 

 004/0 76/3 به شهر تمایل روستاییان به مهاجرت 017/0 48/3 توزیع نابرابر منافع

 000/0 08/4 رویکرد وارداتی بازارچه 027/0 07/3 عدم روحیه مشارکت مردم محلی

 000/0  محدودیت سقف واردات 008/0 82/3 مدی روستاییانشکاف درآ

 000/0 50/3 دوری بازارچه از جاده اصلی 000/0 88/3 فقر روستاییان

عدم رعایت قوانین و ضوابط بازارچه توسط 

 روستاییان
14/3 031/0 

تغییر در قیمت کاالهای مصرفی عدم

 روستاییان
79/3 000/0 

رچه عدم تخصیص بخشی از منافع بازا

 هابرای دهیاری
83/3 000/0 

وجود مراکز رقیب نزدیک )گمرک و 

 های فعال دیگر(بازارچه
64/3 000/0 

 000/0 09/4 گردوخاک فراوان محوطه در تابستان 000/0 53/3 غیراقتصادی بودن مدیریت بازارچه

 000/0 41/4 فقدان آب، برق، گاز 000/0 47/3 زایی بازارچه برای زنانعدم اشتغال

 000/0 04/4 فقدان سرویس بهداشتی 000/0 34/3 دید نظامی و امنیتی حاکم بر منطقه

 000/0 80/3 نبود رستوران و غذاخوری 000/0 70/3 های تجاریعدم وجود تعاونی

آگاهی کم روستاییان در ارتباط با 

 های تجارتشیوه
52/3 005/0 

والی شدن محوطه در تبدیل به گل

 زمستان
08/4 000/0 

عدم آموزش روستاییان در ارتباط با 

 تجارت
75/3 000/0 

عدم امکان توسعه فیزیکی بازارچه در 

 آینده
59/3 000/0 

 003/0 13/4 وبرگشتهای رفتنبود سرویس 000/0 21/3 برخورد نامناسب با روستاییان

 001/0 19/4 راه مواصالتی نامناسب 031/0 68/3 ضعف در آنتن دهی موبایل

 000/0 38/4 کمبود انبارهای استاندارد 000/0 23/4 های مناسب اقامتیفقدان مکان

 

های اصلی، از شده در راستای ارائه راهکارهای کاربردی در قالب عوامل و سازهسازی موانع متعدد شناختهمنظور خالصهبه

اریمکس( نیز، موانـع و مشـکالت نوع و) آزمون تحلیل عاملی، بهره گرفته شد. نتای  انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی

هـا بـرای منظور اطمینان از مناسـب بـودن دادهبندی و خالصه نمود. بهعامل اصلی دسته 2فعالیت مطلوب بازارچه را در 

درصـد و مقـدار  33داری استفاده شد. معناداری آزمون بارتلت در سطح معنی Bartlettو  KMOتحلیلی عاملی از آزمون 
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نده همبستگی و مناسبت متغیرهای پژوهش برای انجام آزمون تحلیل عاملی است. نتیجه حاصله دهنشان KMOمناسب 

دهنده تجمیـع شـده اسـت، نشـانهـا ترسیمکه با توجه به مقدار ویـژه هـر یـک از عامل screeطور که در نمودار همان

در عدم تأثیرگذاری مطلوب بازارچـه  که به ترتیب، بیشترین تأثیر را( 1عامل اصلی است )جدول  2متغیرهای پژوهش در 

بخش بـودن دهنده رضـایتکنند که این امـر نشـانها را تبیین میدرصد از واریانس 15ها درمجموع، اند. این عاملداشته

شده است. الزم به ذکر است های تجمع یافته در هر عامل انجامها با توجه به شاخصگذاری عاملتحلیل عاملی است. نام

 بوده است. 2/1ها بیشتر از اند که مقدار ویژه آنهایی مدنظر بودهکیل عوامل شاخصبرای تش
 

 Bartlett و KMO آزمون نتایج .4شماره  جدول

 112/1 مقدار Kmo مجموعه متغیرهای مورد تحلیل

موانع و مشکالت فعالیت مطلوب 

 شاخص بارتلت بازارچه مرزی

 331/5 آماره کای دو

 0132 درجه آزادی

 111/1 داریمعنی

 

 
 scree. نمایش نمودار 5شکل شماره 

 

ترین عامل در تبیین وضـعیت شاخص در خود مهم 51ها و بارگذاری درصد واریانس 5/33این عامل با تبیین  عامل اول:

یزان توسـعه رنوعی به نگاه و عملکرد مـدیران و برنامـهشاخص این عامل به 01رود. عملکرد ناموفق بازارچه به شمار می

های مدیریتی(( نام نهـاد. بـاال بـودن توان این عامل را ))نارساییگردد؛ بنابراین؛ میمنطقه و مسئولین اداره بازارچه بازمی

دهـد کـه روسـتاییان بـا ( نیز نشـان می2 جدول) ها( و مقدار بار عاملی آن5 های بارگذاری شده )جدولمیانگین شاخص

چه، بسیار سـهیم های مدیریتی در عملکرد ناموفق بازارو نزدیک به یکدیگر معتقدند که نارساییدار دیدگاه و نظراتی معنی

 بوده است.

شاخص در خود عامل دوم مهم و مؤثر در عملکـرد نـاموفق  01ها و تجمع واریانس 5/51این عامل با تبیین  عامل دوم:

شاخص مربو  به کمبود و یا نبود خـدمات و تسـهیالت  1ین عامل، شاخص تجمع یافته ا 01رود. از بازارچه به شمار می

 امتی در بازارچه((انات و تأسیسات رفاهی و اق)ضعف در خدمات، امک) توان این عامل رااقامتی و رفاهی است. بنابراین، می

 نام نهاد.

کننده تبیین مل مهمعنوان سومین عاشاخص در خود به 01ها و بارگذاری واریانس 7/00این عامل با تبیین  عامل سوم:

های اسـت شاخص بارگذاری شده در این عامل، مربو  به نارسایی 01شاخص از  3شود. عدم موفقیت بازارچه شمرده می

ر مشـارکت و تـوان ))ضـعف دکه در چگونگی مشارکت، فعالیت و دیدگاه روستاییان وجود دارد. بنابراین این عامـل را می

 همکاری مردم محلی(( نامید.

شـاخص، شـکل یافتـه اسـت؛ عامـل  1هـا و بارگـذاری درصد واریانس 15/3عامل دیگری که با تبیین  ل چهارم:عام 
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ها، تسـهیالت، خـدمات و های تجمع یافته ضعف زیرسـاخت))کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه(( است. یکی از شاخص

بایسـت در ترین رکن توسعه روستایی است؛ مییها و خدمات زیربنایامکاناتی است که با توجه به این اصل که زیرساخت

 های مرزی عملکرد مطلوبی داشته باشند.ای ازجمله بازارچهها و محدثت توسعهمنطقه وجود داشته باشند تا برنامه

شاخص بر ضـعف و نامناسـب  3شاخص  1گیرد. از شاخص را در برمی 1واریانس مجموع و  7/7عامل این  عامل پنجم:

 ذکر تجمعقابل نکته چه نامید.ینی بازارچه داللت دارند تا بتوان این عامل را ))مکان گزینی نامناسب(( بازاربودن مکان گز

ر امناسب بازارچه اسـت کـه قـدی مکان گزینی نهاشاخصدار آن با یمعنشاخص شکاف درآمدی روستاییان و همبستگی 

ای ثت توسـعهمکان گزینی تأسیسات و محد روم روستایی بهویژه در نواحی محمسلم؛ یادآورنده این اصل است که باید به

 ی آن توجه داشت.اتوسعهجهت پخش متوازن ثمرات 
 

 پژوهش متغیرهای بندی عامل .5شماره  جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل ردیف

 351/33 351/33 353/02 های مدیریتینارسایی 0

 231/23 571/51 351/3 های بازارچهامکانات و زیرساخت ضعف و کمبود در خدمات، 5

 311/12 711/00 153/2 ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی 3

 501/72 151/3 250/1 کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه 1

 302/15 712/7 211/3 مکان گزینی نادرست 2

 

 عامل هر در شده بارگذاری متغیرهای و اصلی عوامل. 6شماره  جدول
 بار عاملی متغیر عامل ردیف

ول
ل ا
عام

 

های نارسایی
 مدیریتی

 123/1 درآمد اندك حاصله از فعالیت در بازارچه

 133/1 های تجاریعدم وجود تعاونی

 302/1 استفاده از روستاییان تنها برای کارگری ساده در بازارچه

 111/1 زایی مناسبعدم اشتغال

 333/1 ی تولیدی روستاییان از بازارچهعدم صدور کاالها

 303/1 ای در منطقهفقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعه

 112/1 غیراقتصادی بودن مدیریت بازارچه

 125/1 نبود رستوران و غذاخوری

 113/1 عدم نظارت کافی مسئولین بر روند فعالیت بازارچه

 312/1 سبت به دامداری و کشاورزیکمتر بودن درآمد فعالیت در بازارچه ن

 733/1 کمبود انبارهای استاندارد

 171/1 زارچهازاندازه شهرنشینان به باورود بیش

 171/1 هاعدم تخصیص بخشی از منافع بازارچه برای دهیاری

 357/1 مصرفی روستاییان تغییر در قیمت کاالهایعدم

 711/1 پذیری کم مسئولینریسک

 131/1 ای و استانی بازارچهثیر فرا منطقهتأ

 337/1 رویکرد وارداتی بازارچه

 115/1 های تجارتآگاهی کم روستاییان در ارتبا  با شیوه

 317/1 عدم آموزش روستاییان در ارتبا  با تجارت

 735/1 برخورد نامناسب با روستاییان

وم
ل د
عام

 

ضعف و کمبود 
خدمات،  در

امکانات و 
های یرساختز

 بازارچه

 177/1 وبرگشتهای رفتنبود سرویس

 172/1 والی شدن محوطه در زمستانتبدیل به گل

 111/1 گردوخاك فراوان محوطه در تابستان

 177/1 های مناسب اقامتیفقدان مکان

 172/1 راه مواصالتی نامناسب

 752/1 ضعف در آنتن دهی موبایل
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 715/1 ازفقدان آب، برق، گ

 133/1 بهره و بلندمدت برای فعالیت روستاییان در بازارچههای کمعدم تخصیص وام

 123/1 ای برای ورود کاالهای مصرفی موردنیاز روستاییانعدم تخصیص سهمیه

 113/1 فقدان سرویس بهداشتی

وم
 س
مل
عا

 

ضعف در 
مشارکت و 
همکاری مردم 

 محلی

 171/1 سواد کم مردم محلی

 153/1 زایی بازارچه برای زنانعدم اشتغال

 135/1 عدم رعایت قوانین و ضواب  بازارچه توس  روستاییان

 107/1 عدم روحیه مشارکت مردم محلی

 103/1 اندازهای خردگذاری پسعدم تمایل روستاییان به سرمایه

 111/1 گذاری در شهرتمایل روستاییان به سرمایه

رم
ها
 چ
ل
عام

 

یفیت نازل ک
توسعه روستایی 
 در منطقه

 722/1 ای در منطقهفقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعه

 131/1 های خدماتی و رفاهی منطقهضعف زیرساخت

واسطه تعدد های مکرر و مداوم بازارچه، موازی کاری مدیریتی و ناهماهنگی بهتعطیلی
 گیرندگانتصمیم

735/1 

 271/1 به شهر هاجرتتمایل روستاییان به م

 711/1 فقر روستاییان

 133/1 دوری بازارچه از مناطق مسکونی و روستاهای مرکزی

جم
 پن
مل
عا

 

 مکان گزینی

 712/1 عدم امکان توسعه فیزیکی بازارچه در آینده

 113/1 شکاف درآمدی روستاییان

 113/1 های فعال دیگر(وجود مراکز رقیب نزدیک )گمرك و بازارچه

 735/1 دوری بازارچه از جاده اصلی

 

هـا بـر ی عاملها و چگونگی عملکرد و تأثیرگذاردر مرحله بعد، جهت تعیین مؤثرترین عامل در عملکرد نامطلوب بازارچه

سـیر نـوع ز تحلیـل ماهمدیگر از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. در این پژوهش با توجه به فقدان مدل نظری اولیـه 

نظـری قبلـی  شده است. در این نوع تحلیل مسیر، ترتیب ورود متغیرها در دست محقق و بر پایه مـدلگام، استفادهبهگام

 گیرد. بنابراین در مرحله اول مجموعه تلفیقی عوامـلداری و بتای حاصله آزمون انجام مینبوده بلکه برحسب مقدار معنی

مدل گردیدنـد؛ در  عنوان متغیر مستقل، جهت تعیین تأثیرات مستقیم واردعنوان متغیر وابسته و تمامی عوامل بهموانع( به)

عنوان متغیـر وابسـته و سـایر عوامـل دار بود؛ بهمرحله بعد، عاملی که در مرحله قبل دارای بیشترین بتا و رگرسیون معنی

دار، محاسـبه هـا معنـیآنعنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند. در هر مرحلـه نیـز، عـواملی کـه همبسـتگی باقیمانده به

گردیدند. درنهایت؛ پـس از وارد بودند، از مدل و ادامه پردازش حذف می 12/1داری گردید؛ یعنی، بیشتر از سطح معنینمی

کردن همـه مسـیرهای ضـرب شـده بـه عامـل با ضرب کردن کلیه مسیرها و درنهایت جمع هاعاملنمودن و جایگزینی 

بـار کلـی و  یرمستقیم،غقیم نیز، مشخص شد و در آخر نیز با جمع نمودن اثرات مستقیم و موردنظر، میزان اثرات غیرمست

 قـدار ر اسـت کـه می نهایی هر عامل )موانع( بر عملکرد نامطلوب بازارچه مشخص گردید. الزم به ذکاثرگذارمیزان 

یین، وس  مدل نهایی، قابل تبکرد نامطلوب بازارچه( تعملوابسته )از تغییرات متغیر  درصد 71بوده و این یعنی  71/1برابر 

 داریمعنـ شده بر عملکرد ناموفق بازارچه تأثیر مستقیم و؛ تمامی عوامل مشخصدهندیمطور که نتای  نشان است. همان

رای بیشـترین ی مدیریتی داهایینارسایابی نامناسب دارای بیشترین تأثیر مستقیم و در این میان نیز عامل مکان اندداشته

 تأثیر غیرمستقیم هستند.
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 . نمودار نهایی تحلیل مسیر و تأثیرگذاری موانع بر همدیگر7شکل شماره 

 

 عملکرد نامطلوب بازارچه مرزی بر موانع از یک هر کلی و غیرمستقیم مستقیم، اثر .8شماره  جدول

 بار کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مؤلفه

 1201/1 001/1 331/1 های مدیریتینارسایی

 121/1 111/1 371/1 های بازارچهخدمات، امکانات و زیرساخت ضعف و کمبود در

 110/1 115/1 101/1 ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی

 101/1 171/1 315/1 کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه

 111/1 ---- 111/1 مکان گزینی نادرست

 

 گیری نتیجه
ها و جانبـه و بخشـی در مسـیر توسـعه کشـور شـکاف بزرگـی را ازلحـاظ دسترسـی بـه فرصـتیکتسل  رویکردهای 

اند که بازتاب آن تهدیدهای متعددی است کـه امنیـت پایـدار های توسعه بین مناطق مرکزی و مرزی سبب شدهشاخص

های منـاطق مـرزی، جهـت سیلها و پتانفرصت گیری از تمامیاندازد. حل این معضل نیازمند بهرهملی را به مخاطره می

 ها در مسیر توسعه است.پویایی و حرکت آن

عنوان های مـرزی بـهعنوان موتور محرکه رشد اقتصـادی؛ بازارچـهدر این میان با توجه به اهمیت تجارت و بازرگانی به 

زیعی بـین منـاطق ساز تعادل بخشی فضایی و افزایش عـدالت تـوها زمینهنهادهایی مطرح هستند که عملکرد مطلوب آن

انـد؛ دو مـورد از ایـن هایی را تأسـیس کردهریزان توسعه کشور نیز در مناطق مرزی بازارچـهگردد. در این راستا برنامهمی

هـا امیـدهای باشـند کـه بـا تأسـیس آنهای غربی شهرستان مریوان در جوار کشور عراق میها، واقع در دهستانبازارچه

ای دیگـر رقـم گونهها، وضعیت؛ بهمنطقه ایجاد شد. حال بعد از هشت سال فعالیت بازارچه زیادی جهت بالندگی و پویایی

اند. در این راستا؛ پژوهش حاضر با این سؤال اصـلی نیافتهای مطلوب و موردنظر، تحققگونهخورده و انتظارات و اهداف به

و عواملی بود که موجب عملکرد نـامطلوب بازارچـه  اند؟ در پی یافتن عللترین عوامل عدم موفقیت بازارچه کدامکه مهم

مـورد مشـکل و معضـل مسـبب رقـم  21ها نشان داد که وتحلیل آنشده و سپس تجزیهاند. اقدامات پیمایشی انجامشده

عامل اصلی، نشان دادند کـه  2شده از طریق تحلیل عاملی در اند. تلخیص مشکالت شناساییخوردن چنین وضعیتی شده

ها و تأسیسـات اقـامتی و رفـاهی، های درونی بازارچه، مانند: ضعف و کمبود خدمات، زیرساختعوامل و نارسایی عالوه بر

های مدیریتی، مکان گزینی نادرست، عوامل بیرونی، همنون: سطح نـازل توسـعه روسـتایی منطقـه و ضـعف در نارسایی
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های مـدیریتی، اند. در این میان نارسایییرگذار بودهمشارکت و همکاری مردم محلی نیز در رقم خوردن چنین وضعیتی تأث

های بارگذاری شده و بیشترین مقـدار واریـانس تبیـین شـده را بـه خـود اختصـاص داد. در میـان بیشترین تعداد شاخص

های عدم صدور کاالهـای تولیـدی روسـتاییان و رویکـرد وارداتـی های این عامل، بیشترین بار عاملی به شاخصشاخص

ها نیز، بسیار بـر هایی که در این عامل تجمع یافته و با بار عاملی باال در مصاحبهه، اختصاص یافت. یکی از شاخصبازارچ

هایی اسـت کـه داران شهری از ثمـرات بازارچـهبری باالی سرمایهازاندازه شهرنشینان و سهمشد، ورود بیشآن تأکید می

داری زایی برای روستاییان بـود. ارتبـا  معنـیکارگیری و اشتغالو به ها پویایی اقتصادی روستاهای مرزیهدف اصلی آن

ریزی ها و ضعف مدیریتی و برنامـهای که نارساییگونهخورد، بههای تجمع یافته این عامل به چشم مینیز، میان شاخص

دازه شهرنشینان، فقدان ازانگیری و تشدید معضالت دیگری همنون: درآمد کم فعالیت در بازارچه، ورود بیشموجب شکل

واسطه تعدد نهادهـای درگیـر های مکرر بازارچه، بههای تجاری و... شده است. تعطیلیامکاناتی مانند: غذاخوری و تعاونی

هایی کاهش ارتقای شغلی و شأن اجتمـاعی( نیـز شـاخص) در مدیریت بازارچه و استفاده از روستاییان تنها برای حمل بار

 ها، بسیار بر آن تأکید شد.مل بارگذاری و در مصاحبههستند که در این عا

های بازارچه اسـت. کند کمبود خدمات و امکانات و ضعف در زیرساختدرصد تغییرات را تبیین می 51عامل بعدی نیز که 

ر هایی هستند کـه بیشـترین بـاوبرگشت نیز شاخصهای رفتهای مواصالتی و نبود سرویسهای اقامتی، راهفقدان مکان

مالحظـه اسـت؛ وضوح بـا بازدیـد میـدانی سـاده قابلهای مربو  به این عامل بهعاملی را در این عامل، داشتند. نارسایی

بهره بـوده و حتـی در محوطـه های الزم مانند آب، برق، گاز و تلفن و.. بیترین زیرساختای که بازارچه از ابتداییگونهبه

توان تردد کرد. با توجـه بـه ورود سرپرسـتان خـانوار مسـن، سختی میراه است؛ بهبازارچه نیز در فصولی که با بارش هم

و فقـدان  د واردشـدهسرمای و بارش زیاد منطقه، سخت بودن توپوگرافی محوطه اطراف بازارچه، زیـاد بـودن تعـداد افـرا

توانـد در عملکـرد چقدر میتوان تصور کرد که فقدان امکانات رفاهی، اقامتی و ترددی خودروهای شخصی روستاییان، می

 مطلوب روستاییان و راندمان کلی بازارچه تأثیر منفی، برجای گذارد.

های عنوان یکی از عوامل بیرونی، ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی است. بـا توجـه بـه شـاخصعامل بعدی به

هـا بـا آن دم محلی و میل به مهاجرتن پایین بودن روحیه مشارکت مرتوان گفت که بیبارگذاری شده در این عامل، می

انـدازهای خـرد در کارگیری پسهای گروهی، ماننـد: بـهعدم رعایت مطلوب قوانین و ضواب  بازارچه و عدم انجام فعالیت

های بازارچه موجب شـده کـه فعالیـت در آن داری وجود دارد. بدین معنی که ضعفهای تجاری ارتبا  معنیقالب تعاونی

شد که بازارچه با ها نیز بر آن تأکید میقشر جوان روستایی نامطمئن به نظر رسد همننان که در مصاحبهمخصوصاً برای 

مایـل تق داشـت(، زمانی که قاچاق کـاال در منطقـه رونـ) درآمدی اندك برای روستاییان و شرایطی سخت نسبت به قبل

کند. الزم به ذکر اسـت کـه در گذاری ایجاد نمیایههای تجاری برای سرمچندانی را برای حضور مؤثر و یا تشکیل تعاونی

هایی چون: درآمد و اشتغال برای پذیرش یا ویژه در روستاهای مرزی، اهمیت بعد اقتصاد و در این میان شاخصروستاها به

د، همانند زمانی که شغل و درآمد مناسب ایجاد نگرد وکننده هستند ای، بسیار تعیینهای توسعهعدم پذیرش برنامه و طرح

رو به افـول،  یافته و میل به ماندگاری نیزشرای  کنونی منطقه؛ سطح مشارکت، همکاری و استقبال روستاییان نیز کاهش

 نهد.می

رود، کیفیت نـازل توسـعه روسـتایی در منطقـه درصد از تغییرات، عاملی بیرونی به شمار می 1/3عامل بعدی که با تبیین 

ای در دارای بیشترین بار عاملی است؛ شاخص فقدان دیـد بلندمـدت مـدیریتی و توسـعه است. شاخصی که در این عامل

های تجمـع یافتـه ایـن عامـل، یعنـی فقـدان دیـد داری میان شاخصشک؛ تجمع و همبستگی معنیباشد. بیمنطقه می

ایـت، میـل روسـتاییان بـه بلندمدت مدیریتی به توسعه منطقه، کمبود خدمات و امکانات زیربنایی با فقر روسـتایی و درنه

مهاجرت به شهر وجود دارد که درمجموع؛ نشان از کیفیت نازل توسعه روستایی دارند؛ در چنین شرایطی، باید توجه داشت 
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هـا در پـی حـل بخشی به اقتصاد منطقه را دارند نه اینکه با تأسیس آنهای مرزی نقش مکمل و تنوعکه تأسیس بازارچه

های توسعه را اجرا نکرد که برآیند چنین دیدگاهی نیز، عملکرد ضـعیف نطقه بود و سایر برنامهتمامی کمبودهای توسعه م

بر اجـرای ها خواهد بود. درواقع کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه موجب گردیده که تنها تکیهعدم پویایی این بازارچه و

ای توسعه منطقه را حل کرده و خود این برنامـه یشهر ی ازجمله تأسیس بازارچه مرزی، نتواند مشکالتاتوسعهیک برنامه 

ی متعدد جانبی که مکمل الزم، جهت عملکرد مطلوب آن هستند با شکست مواجـه شـود. هـر هاضعفنیز به دلیل وجود 

ها و بسـترها، بهتـرین شـر هایی است، قـدر مسـلم؛ فقـدان ایـن پیششر ی نیازمند وجود بسترها و پیشاتوسعهاقدام 

بخش خواهنـد کـرد و در عرصـه میـدانی را در حد یک نوشته باقی گذاشته و یا در اصطالح در روی کاغذ نتیجه هاهبرنام

 شوند.یمعمالً با شکست مواجه 

ه ثمـر بکند؛ عامل مکان گزینی نامناسب بازارچه است. باید دانست که یمدرصد از تغییرات را تبیین  7/7عامل پنجم که 

یابی و ای دیگر، نیازمند مکانمانند بسیاری از محدثت توسعهها بهوسعه حاصل از فعالیت بازارچهنشستن و پخش ثمرات ت

نـدان، دارد. ها است. این امر در نواحی روستایی با توجه به ضعف امکانات و خدمات اهمیتـی دوچمکان گزینی مناسب آن

ار عـاملی ای بیشـترین بـو دوری از جاده اصلی دار ی این عامل وجود مراکز رقیب در نزدیکی بازارچههاشاخصدر میان 

های روستایی داده نشده و این واقع فعالیت گمرك رسمی باشماق موجب شده که اهمیت چندانی به این بازارچههستند. به

عنوان مکمـل گمـرك باشـماق، عمـل نماینـد. دوری بازارچـه از جـاده اصـلی و عنوان رقیب حتی بهبازارچه نتوانند نه به

ای  آزمـون دهنده مکان گزینی نامناسب بازارچـه هسـتند. نتـدشواری دسترسی و فاصله زیاد با مناطق مسکونی نیز نشان

ملکـرد ر را در عتحلیل مسیر نیز، جهت پاسخگویی به سؤال فرعی پژوهش، مبنی بر اینکـه کـدام عامـل بیشـترین تـأثی

های مدیریتی یینارساامل عناسب دارای بیشترین تأثیر مستقیم، ناموفق بازارچه دارد؛ نشان داد که عامل مکان گزینی نام

لوب بازارچـه دارا های مدیریتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نامطیینارسادارای بیشترین تأثیر غیرمستقیم و درمجموع نیز 

روسـتایی  نازل توسـعههای مدیریتی بر مکان گزینی نامناسب بازارچه، ضعف خدمات و امکانات و کیفیت یینارساهستند. 

مری که در دهنده اهمیت مدیریت مطلوب در بح  توسعه روستایی است؛ امنطقه دارای تأثیر مستقیم است این امر نشان

ی روسـتایی اتوسـعهی هاطرحرویکردهای جدید توسعه روستایی بسیار بر آن تأکید شده و وجود آن الزمه به ثمر نشستن 

زینـی گدار بحـ  مشـارکت روسـتاییان بـا مکـان یمعنی نیز، نشان از ارتبا  مثبت و است. یکی دیگر از مسیرهای فرع

ارکت و مشـ کـاهش گردد؛یمدهد مکان گزینی نامطلوب که موجب عدم پخش متوازن ثمرات یمبازارچه است که نشان 

مکانـات و ف خـدمات و ادار میان ضعیمعنهمکاری روستاییان را به همراه دارد. همننین در مسیرهای رسم شده، ارتبا  

یابی بازارچه، یعنی؛ دسترسی به خـدمات و خورد، بنابراین یکی از اصول مهم مکانیممکان گزینی نامناسب نیز، به چشم 

گزینـی  دار دیگر، تأثیرگذاری کیفیت نـازل توسـعه روسـتایی منطقـه بـر مکـانیمعنامکانات رعایت نشده است. ارتبا  

رد کـه کـویژه در مناطق روسـتایی را در نـواحی احـداث ی بهاتوسعه یهاسازه؛ بایستیمقع، وانامناسب بازارچه است. به

زینـی گن صورت مکان ی اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه در آنجا وجود داشته باشند که در غیر ایهاشاخصحداقل 

رنهایـت؛ دی مرزی موردبح (. هاارچهبازهمانند گردند )یمنامناسب بوده و سازه توسعه با شکست و عدم موفقیت مواجه 

هکارهـای زیـر پیشـنهاد ی موردمطالعه، راهابازارچهآمیز و عملکرد موفقیت رفت از وضع نامطلوب موجوددر راستای برون

 گردد:یم

 های مدیریتینارسایی

 های بازارچهالیتایجاد نهادی واحد مرکب از مسئولین توسعه روستایی منطقه جهت هماهنگی، نظارت و اداره فع 

 واگذاری بخشی از اداره امور بازارچه به روستاییان 

 وستاییان جهت ورود به تجارت در بازارچهربهره و بلندمدت به های کمتخصیص وام 
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 ازاندازه شهرنشینانایجاد قوانین حمایتی از فعالیت روستاییان در بازارچه در مقابل ورود بیش 

 ان منطقها تأکید بر محصوالت تولیدی کشاورزی و دامی روستاییحرکت به سمت صدور کاال از بازارچه ب 

 ر منطقهدهای مکرر بازارچه و افزایش سقف واردات بازارچه با توجه به کیفیت نازل توسعه جلوگیری از تعطیلی 

 های تجاریها با تأثیرات مثبت تعاونیهای تجاری از طریق آشناسازی آنتشویق اهالی جهت تشکیل تعاونی 

 یان جهت ورود کاالهای مصرفی خودای مخصوص برای روستاین سهمیهتعیی 

 ارتقای شغلی و شأن اجتماعی روستاییان با حرکت بازارچه به سمت ایجاد مشاغل خدماتی 

 اشماقها با گمرك رسمی بایجاد هماهنگی برای مکمل شدن فعالیت بازارچه 

 های الکترونیکی پایش و نظارتدستگاه داركتهای سنتی نظارت بر بازارچه با فاصله گرفتن از روش 

 ها از این مبدأ ورودیمذاکره با مسئوالن اقلیم کردستان عراق جهت گسترش همکاری 

 های بازارچهخدمات، امکانات و زیرساخت ضعف و کمبود در 

 اختصاص بخشی از درآمدهای بازارچه به عمران و تأمین تدارکات و خدمات 

 آب و برق و گاز بازارچه ایجاد بسترهای الزم جهت تأمین 

 به بازارچه های مواصالتیسازی راهمناسب 

 خصوصی هایی در بازارچه برای اقامت و استراحت و تغذیه روستاییان با تأکید بر ورود بخشدر نظرگیری مکان 

 هاوبرگشت به بازارچه از روستاهای مرکزی دهستانهای رفتایجاد سرویس 

 حلیم ضعف در مشارکت و همکاری مردم 

 چهآشناسازی روستاییان از طریق آگاهان محلی و رهبران دینی روستاها با تأثیرات مثبت بازار 

 گذاران روسـتایی در هـای تجـاری و سـرمایههای الزم قانونی از ایجـاد تعاونیها و انجام حمایتاختصاص تضمین

 بازارچه

 فعال در بازارچههای تشویقی و تنبیهی برای روستاییان نامهایجاد قوانین و آیین 

 وکارهای جوانان کارآفرین روستاهااندازی کسباختصاص بخشی از درآمدهای بازارچه جهت راه 

 کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه 

 های مرزی منطقههای بلندمدت توسعه منطقه با تأکید بر نقش تجارت و بازارچهتدوین برنامه 

 ی منطقههای هادی روستایتکمیل و اجرای مطلوب طرح 

 ه به عراقایجاد واحدهای تولیدی و تبدیلی کوچک در منطقه و صدور کاالهای تولیدشده از طریق بازارچ 

 گردیرش گردشگری تجاری منطقه در کنار طبیعتهای الزم جهت گستبسترسازی 

 کاال در منطقه گذاری و تولیدداران برای سرمایهها جهت ورود تولیدکنندگان و سرمایهها و حمایتاعطای یارانه 

 اقها و گمرك باشمگیری از درآمد بازارچهها و خدمات موردنیاز منطقه با بهرهتدارك و تأمین زیرساخت 

 مکان گزینی

شیب مطلوب و روانی عبور و ) های توپوگرافیها به روستای ))ساوجی(( به دلیل وجود مساعدتجایی محوطه بازارچهجابه

تر بـه مـرز و محـل کنـونی، تری نسبت به روستاهای نزدیکونقل، شرای  مطلوبی حملهامرور( در تلفیق با زیرساخت

دارد. از سوی دیگر، این روستا؛ حالتی مرکزیت داشته و فاصله کمتری، به بیشـتر روسـتاهای بخـش دارد کـه مطلوبیـت 

سازد. این وضعیت، قدر پذیر میانتر روستاییان به این روستا و بازارچه را امکونقل نیز، دسترسی آسانهای حملزیرساخت

تر، خواهـد سـاخت. همننـین؛ روسـتای مسلم؛ پخش متوازن منافع حاصل از بازارچه و دسترسـی روسـتاییان را مطلـوب

پـذیر سـاخته و همننـین ساوجی به دلیل آستانه جمعیتی مناسب که عرضه انواع خدمات و تسهیالت روسـتایی را امکان
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 مناسبی، همراه بوده است. های نسبتاًگذاریان با سرمایهفاصله مناسب تا مرکز شهرست

 

 تشکرتشکر وو تقدیرتقدیر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.03300330فروردین فروردین   3300  -3131ها، ها، ها و رهیافتها و رهیافتچالشچالش  شهرهای مرزی و امنیت؛شهرهای مرزی و امنیت؛

شازارهـای مشـای و بای و ب(. همگرایی اقتصادی ترتیبات تجاری منطقه(. همگرایی اقتصادی ترتیبات تجاری منطقه03120312رحیمی بروجردی، علیرضا. )رحیمی بروجردی، علیرضا. ) (05 های م هران: چـاپ اول، تهـران:  ترك،ترك،ازار چاپ اول، ت
 انتشارات سمت.انتشارات سمت.

ستان های مرزی در احساس امنیت روانی مرزنشینان اسـتان (. نقش بازارچه(. نقش بازارچه03320332زارع، ذکریا؛ عبده زاده، سیروان و احمدی، هیوا. )زارع، ذکریا؛ عبده زاده، سیروان و احمدی، هیوا. ) (03 های مرزی در احساس امنیت روانی مرزنشینان ا
 ..010010-073073  ..، صص، صص11، شماره ، شماره 11های مرزی شهرستان بانه(. پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال های مرزی شهرستان بانه(. پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال موردی: بازارچهموردی: بازارچه))  کردستانکردستان

یوان(. های مـرزی )نمونـه مـوردی بازارچـه مـرزی باشـماق مریـوان(. (. تحلیل سیاسی فضایی بازارچه(. تحلیل سیاسی فضایی بازارچه03300330زرقانی، سید هادی. )زرقانی، سید هادی. ) (01 شماق مر مرزی با چه  موردی بازار نه  مرزی )نمو های 
 ..55-5353  ..، صص، صص00، شماره ، شماره 0011فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 

سبـر امنیـت اسـ  آنآن  (. بررسی نقش و کارکرد کنترل مرز استان خراسان رضوی با افغانستان و تأثیر(. بررسی نقش و کارکرد کنترل مرز استان خراسان رضوی با افغانستان و تأثیر03300330))  سعادتی، حسن.سعادتی، حسن. (02 یت ا تان. تان. بر امن
 ..021021-010010، صص ، صص 33، شماره ، شماره 11سال سال   ،،فصلنامه ژئوپلیتیکفصلنامه ژئوپلیتیک
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چهشناختی اقتصـادی بازارچـه(. بررسی جامعه(. بررسی جامعه03110311))  زاده، خالد و عبداهلل پور، جمال.زاده، خالد و عبداهلل پور، جمال.اصغر؛ اسماعیلاصغر؛ اسماعیلسعیدی، علیسعیدی، علی (01 صادی بازار شترك های مشـترك شناختی اقت های م
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موردی: مطالعـه مـوردی: ))  های مرزی در توسعه گردشگری؛های مرزی در توسعه گردشگری؛(. نقش بازارچه(. نقش بازارچه03310331))  اکبر و رنگر، توران.اکبر و رنگر، توران.طالبی، طهماسب؛ نظری، علیطالبی، طهماسب؛ نظری، علی (03 عه  مطال
 ..013013-510510..، صص، صص33، شماره ، شماره 33ارچه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر(. پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال ارچه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر(. پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال بازباز
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سین.ظفری، داریوش؛ حسینی، محمدحسین؛ خلیجی، محمـدعلی و فتحـی، محمدحسـین. (50 حی، محمدح مدعلی و فت ماعی بنـدی توسـعه اجتمـاعی (. رتبه(. رتبه03130313))  ظفری، داریوش؛ حسینی، محمدحسین؛ خلیجی، مح سعه اجت ندی تو ب
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 1313-3131صص صص 
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