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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 descriptiveanalytical 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
County.
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روستاهای پیرامون مرز باشماق مطالعه موردی :روستاهای مرزی شهرستان مریوان
سعدی محمدی  -0استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1400/10/03 :

تاریخ پذیرش1401/02/07 :

چکیده
بازارچههای مرزی بهعنوان راهبردی که موجب پویایی و تنوعبخشـی اقتصـاد روسـتایی میگردنـد ،توانـایی حـل
بسیاری از معضالت کنونی روستاهای مرزی و حرکت آنها در مسیر توسعه را دارند .اما تحقق ایـن امـر ،نیازمنـد
تدارك بسترها ،زیرساختها و رفع موانع و مشکالتی است که فراروی عملکرد مطلوب این بازارچهها قـرار دارنـد.
در این راستا؛ پژوهش کمی  -کیفی حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی انجام و سعی گردید که مهمتـرین موانـع و
مشکالتی که کارایی و اثرگذاری مطلوب بازارچههای مرزی شهرستان مریـوان در تغییـر وضـعیت توسـعهیافتگی
نواحی روستایی موردمطالعه را با چالش ،مواجه ساختهاند ،شناسایی شوند تا رهیافت ایـن امـر ،تـدوین برنامـههای
کاربردی و اتخاذ راهکارهای عملی در راستای پویایی بازارچهها باشـد .در ابتـدا؛ مهمتـرین موانـع و مشـکالت از
طریق مصاحبهها با دو گروه مسئولین و آگاهان روستایی به روش نمونهگیری غیر احتمالی گلوله برفی ،شناسـایی
شد و سپس از طریق توزیع  311پرسشنامه (بهرهگیری از فرمول کوکران) در میان سرپرستان خانوار دهستانهای
خاوومیرآباد و زریوار بهعنوان جامعه آماری پژوهش ،این موانع و مشکالت ،مورد تأیید واقع گردیدند .درنهایـت؛ بـا
تجزیهوتحلیل اطالعات بهدسـتآمده بـا آزمـون تحلیـل عـاملی؛ 11متغیـر یـا مـانع اثرگـذار در قالـب  2عامـل:
نارساییهای مدیریتی؛ ضعف و کمبود در خدمات ،امکانات و زیرساختهای بازارچه؛ ضعف در مشارکت و همکاری
مردم محلی؛ کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه و مکان گزینی نادرست بازارچهها ،خالصـه گردیدنـد .همننـین
آزمون تحلیل مسیر نیز ،نشـان داد کـه عامـل مکـان گزینـی نامناسـب ،دارای بیشـترین تـأثیر مسـتقیم ،عامـل
نارساییهای مدیریتی؛ دارای بیشترین تأثیر غیرمستقیم و درمجموع نیز؛ عامـل نارسـاییهای مـدیریتی بیشـترین
تأثیر را بر عملکرد نامطلوب بازارچهها دارند.
واژگان کلیدی :بازارچههای مرزی ،توسعه اقتصادی -اجتماعی ،روستاهای مرزی شهرستان مریوان.
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مقدمه
بـهخوبی ا جرا
اجـرا
کشـورها به
ایـن ک شورها
توسـعه در ا ین
برنامـههای تو سعه
بررسی وضعیت توسعه در کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که برنا مه
نگردیده و تفاوتها و نابرابریها فاحش درزمینه درآمد ،تولید و سطح برخورداری از خدمات عمومی بین نواحی مختلف از
چـون :دال یل
دالیـل
متعـددی ،چون
دالیـل مت عددی،
بـه دال یل
کـه به
هـا که
مشخصههای اصلی ساختمان اقتصادی و اجتماعی آنها است .این نابرابری ها
میـان نواحی
نـواحی
نامتعـادل م یان
نـاهمگون و نامت عادل
تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،دموگرافیکی و سیاسی ایجاد میشوند؛ رشد ناهمگون
مرکزی و مرزی را به دنبال داشتهاند (احمدیان .)3 :0331،مناطق مرزی در هـر کشـوری دارای ویژگیهای خاصی بوده
بـوده
و بهطور اساسی با منـاطق داخلـی کشـور تفاوتهایی دارند ،یکی از مهمترین چالشهای منـاطق مـرزی ،دوری از مرکز
فقـر و
بـه ف قر
 )013دوری از مرکز مناطق مرزی تحت تأثیر سیاستهای قطب رشد ،منجر به
است (هاشمی و همکاران013::0331 ،
صـنعتی در ک نار
کنـار
توسـعهیافتگی صنعتی
عـدم تو سعه
اسـت .عدم
محرومیت و توسعهنیافتگی مناطق مرزی و بهویژه مناطق روستایی گردیده ا ست
پایـهای ،ف قدان
فقـدان
منـابع پا یه
نـامطلوب م نابع
وضـعیت نامطلوب
کوچـک ،و ضعیت
روسـتاهای کو چک،
پـایین ،رو ستاهای
تولیـد پایین،
اشتغال باال در بخش کشاورزی باراندمان تول ید
یـککالم ،کیف یت
کیفیـت
 )0330و در یک
ساختارهای مطلوب حملونقل (عدم دسترسی) ،سطح پایین رفاه و امنیت (اسماعیلزاده0330::3،
نابسـامانیهایی
نازل زندگی؛ عمدهترین مشخصههای اقتصادی -اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضالت و ناب سامانی
کـه در
اسـت که
حـالی ا ست
چون مهاجرت ،قاچاق کاال ،شورش و ناامنی فراهم آورده است ( .)Ahmadypour,2013:72این در حالی
شـبکههای
زیسـت و شبکه
کیفیـت محی زی ست
خـدمات ،کیف یت
زنـدگی " ( خدمات،
قابلیـت ز ندگی
عرصههای روستایی کیفیت زندگی تابعی از دو مفهوم "قابل یت
اقتصـادی بر
بـر
بعـد اقت صادی
میـان؛ ب عد
ایـن م یان؛
اجتماعی) و معیشت مردم (چگونگی کسب درآمد) است ( .)Filippa,2010:315-316در ا ین
چنـد برا بر
برابـر
مـرزی چ ند
روسـتایی مرزی
نـواحی رو ستایی
اهمیـت در نواحی
تـأثیر و اهم یت
کیفیت زندگی در نواحی روستایی تأثیر غیرقابلانکاری دارد .این تأثیر
فرصـتها و
بـه فر صت
دسترسـی به
جهـت دستر سی
میگردد؛ زیرا حوزههای روستایی مناطق دورافتاده و مرزی در شرایطی کامالً نابرابر از ج هت
منافع حاصل از رشد و توسعه قرارگرفتهاند .بنابراین ،توسعه اقتصادی مرزها ،میتواند بهعنوان موتور محرکهای جهت ارتقا
منـوچهری و
و بهبود سایر ابعاد توسعه در روستاهای مرزی و درنتیجه بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان ،عمل نماید (م نوچهری
خـدمات و
اختصـاص خدمات
تمرکزگـرا ،در اخت صاص
بخشـی تمرکز گرا،
دیـدگاه بخ شی
تسـل د یدگاه
 .)055نواحی روستایی مرزی کشور به دلیل ت سل
همکاران055::0331،
روبروسـت که
کـه
زیـادی روبرو ست
کالبـدی ز یادی
امکانات و بهرهمندی نابرابر از مواهب توسعه با معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کال بدی
محمـدی و
اسـت (مح مدی
روسـتائیان ا ست
گسـترده رو ستائیان
مهـاجرت گ سترده
پیامد آنها نامناسب بودن فضای روستاها ،در جهت زندگی و درنتیجه م هاجرت
رشـد فعالیت های
هـای
بـرای ر شد
مکانیسـمهایی برای
شـکلگیری مکانی سم
 )71بنابراین توسعه مناطق روستایی مرزی مستلزم شکل
هوشنگی71::0337،
زیسـتمحیطی و
اجتمـاعی و زی ست
اقتصـادی ،اجت ماعی
منـابع اقت صادی،
یکپارچـه از م نابع
اسـتفاده یکپار چه
بـر ا ستفاده
مبتنـی بر
توسـعه مبت نی
ایـن تو سعه
اقتصادی و اجتماعی است .ا ین
درعینحال راهاندازی پروژههای نوآورانه و متنوع بهعنوان بخشی از استراتژی توسعه نواحی روستایی مرزی است .در ا ین
ایـن
راستا نیاز به تشکیل شبکهای از مراکز رشد در سراسر منطقه است ،در این شبکه ،روستاها در یک فضای همگن ازل حاظ
ازلحـاظ
مکمـل ی کدیگر
یکـدیگر
منـابع ،مک مل
یکپارچـه از م نابع،
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی باهم رقابت میکنند ،ضمن اینکه ازنظر استفاده یکپار چه
افـزایش جذابیت
جـذابیت
بـرای ا فزایش
احتمـالی برای
هستند .رسالت جهانی مناطق روستایی مرزی در اقتصاد نوآوری و همننین مشوقهای احت مالی
رشـد و
وتـور ر شد
اجتماعی-اقتصادی مناطق روستایی است ( .)Sharaldaev & etal,2021:1در این راستا تجارت بهعنوان مو تور
اصـلی ک شورها
کشـورها
توسعه اقتصادی معرفی میشود و به همین دلیل حضور جدیتر در تجارت جهانی به یکی از اولویتهای ا صلی
ازجملـه مهم ترین
تـرین
اسـت و ازجم له
منطقـهای ا ست
مبـادالت منط قه
گسـترش م بادالت
جهـانی ،گ سترش
بـازار ج هانی،
حضـور در بازار
هـای ح ضور
تبدیلشده است .ازجمله روش های
نقـل از
بـه ن قل
ظرفیتهای کشورها برای توسعه مبادالت منطقهای ،مناطق مرزی هستند (احدنژاد روشتی و معتمی 0:0333 ،به
میـان ا ین
ایـن
مبـادالت م یان
پراهمیتـی در م بادالت
نقـش پراهمی تی
ثقفی .)5:0331،اینگونه مبادالت اغلب بهصورت غیررسمی و محلی است ،اما ن قش
نـوع خود،
خـود،
کشورها داشته و باع بهبود زندگی ساکنین نواحی مرزی میشود .توجه به چنین مبادالت و دادوستدهایی در نو
افزایش و توسعه همکاریهای متقابل اقتصادی و گسترش بازارهای محلی را به همراه دارد .درواقع ،دادوستدهای مرزی
مـرزی
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درآمـدزایی برای
بـرای
اشـتغال و درآ مدزایی
ایجـاد ا شتغال
(بهویژه با شکلگیری بازارچههای مرزی) از دیرباز بهعنوان یکی از اهرمهای مهم در ای جاد
یکـی از راهبرد های
راهبردهـای
بـهعنوان ی کی
مـرزی به
بازارچـههای مرزی
 .)11بازار چه
آبـادی11::0333،
مرزنشینان محسوب میشده است (جاللیان و نعیمآ بادی،
توسعه اقتصادی مناطق مرزی عالوه بر سرعت بخشیدن به تجارت در امر صادرات غیرنفتی ،در رشد و شکوفایی و توسعه
زیـادی از
تعـداد ز یادی
مسـتقیم ت عداد
اقتصادی منطقه نیز مفید بوده و نقش بزرگی در اشتغالزایی هر منطقه دارد و افزون بر اشتغال م ستقیم
تهیـه کاال های
کاالهـای
ونقـل و ته یه
بـا حملون قل
ارتبـا با
مردم منطقه ،موجبات اشتغال غیرمستقیم عده زیادی از ساکنان منطقه را نیز در ارت با
صادراتی فراهم میآورد .یکی از پتانسیلهای بالقوه مناسب و مؤثر نواحی مرزی که توانایی پویا کردن اقتصاد این نواحی
نـواحی
شـده در
تسـهیل شده
هدفمنـد و ت سهیل
و حرکت آنها در مسیر توسعه را دارد؛ توسعه مبادالت و تجارت مرزی به شیوهای قانونمند ،هدفم ند
توسـعه روا ب
روابـ
بـرای تو سعه
 .)017این بازارچهها که درینهای برای
قالب تأسیس بازارچههای مرزی است (اکبرپور و همکاران017::0331،
کشـور دا شته
داشـته
منطقـه و ک شور
اقتصـادی منط قه
هـای اقت صادی
تجاری با کشورهای همجوار هستند ،میتوانند تأثیر چشمگیری در رونق فعالیت های
 .)051ایجاد بازارچههای مرزی ،میتواند بهعنوان دروازهای اقتصادی عمل کرده و محرك
باشند (پاشالو و همکاران051::0333،
منطقـهای،
خوبی برای افزایش مبادالت رسمی ،شکوفایی مزیتهای نسبی و گسترش همکاریها و توسعه بازارهای بین منط قه
زرقـانی0330،
باشـد (زر قانی،
مرزنشـین با شد
تثبیت قیمتها ،جهتدهی سودهای تجاری ،افزایش اشتغال و رفاه برای جامعه روستایی مرزن شین
مـرزی را دگر گون
دگرگـون
منـاطق مرزی
چهـره م ناطق
 .)5:افزایش تجارت در مرز بافاصله گیری از انسداد مرز به سمت مرزهای باز بهشدت چ هره
حاشـیه مرز ها
مرزهـا
روسـتاهای حا شیه
شـدن رو ستاهای
خـالی شدن
جبـران و از خالی
مرزهـا را ج بران
میسازد .این بازارچهها ،خ اقتصادی موجود در محدوده مرز ها
اجتمـاعی آن ها
هـا
اقتصـادی و اجت ماعی
توسـعه اقت صادی
سـاز تو سعه
پیرامـون زمینه ساز
منـاطق پیرا مون
بـه م ناطق
جلوگیری میکنند .همننین با پخش منافع توسعه به
اقتصـادی و
میگردند ( .)Pál,2011:51همگرایی و همسویی کشورها در مرزها رواب چندجانبه ،متقابل ،دستیابی به رشد اقت صاد
پیشرفت را تسهیل میکند .همگرایی و یکپارچگی که تحت شرای فرآیندها و مدیریت اقتصاد کشورها تغییر میکند برای
اسـت و
توسعه پایدار سرزمینی که راحتی محی زندگی ،رفاه و آسایش و امنیت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد ،مناسب ا ست
باع

شـود ( Hazuda & et
منطقـهای می شود
رقابـت منط قه
مزیـت رقا بت
شـکلگیری مز یت
منـابع و شکل
مـؤثر از م نابع
احیای اقتصاد منطقه و استفاده مؤثر

بـه دن بال
دنبـال
جـوار به
 .)al,2016:19باید گفت هرچند که همکاریهای مرزی ،توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای مناطق هم جوار
بـین بردن
بـردن
منطقـه و از بین
بـین دو منط قه
دارد اما در این میان ،میزان بهرهمندی ،تابعی از عمق و میزان رابطه سیاسی و اجتماعی بین
مشخصـههایی
موانع ساختاری پیشروی شکلگیری این ارتبا است ( .)Slusarciuc,2015:801چراکه مناطق مرزی ،با مشخ صه
همنون آشفتگی اوضاع اقتصادی ،وضعیت کالبدی نامناسب و ناهماهنگی در مدیریت مرزها مواجه است .اقتصاد م ناطق
منـاطق
فقـر و
کـاهش ف قر
مـردم ،کاهش
مرزی میتواند نقش اساسی در پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی ،بهبود استانداردهای زندگی مردم،
داشـته با شد
باشـد
مـرزی دا شته
نـواحی مرزی
بـین نواحی
توزیع مناسب درآمد ،ایجاد و رواب دوستی و آشنایی بیشتر تسویه همکاریهای بیشتر بین
(احدنژاد روشتی و معتمی 0:0333 ،به نقل از ثقفی)5:0331،
استان کردستان یکی از استانهای مرزی کشور با جمعیت روستایی مرزنشین فراوان است .شرای طبیعی و مورفولوژیکی
ایـن ا ستان
اسـتان
مـرزی ا ین
روسـتاهای مرزی
بـرای رو ستاهای
معیشـتی را برای
روستاها در کنار فاصله از مرکز و فقدان تنوع اقتصادی وضعیت دشوار معی شتی
یکـی از 01
ریـوان ی کی
شهرسـتان مر یوان
غـرب شهر ستان
زریـوار در غرب
رقمزده است .منطقه موردمطالعه روستاهای دهستانهای خاوومیرآباد و زر یوار
پـایین تول یدات
تولیـدات
رانـدمان پایین
مرکـز و را ندمان
فاصـله از مر کز
باشـند .فا صله
عـراق میبا شند
کشـور عراق
بـا ک شور
شهرستان استان کردستان در نقطه صفر مرزی با
قاچـاق) در منط قه
منطقـه
غیررسـمی (قا چاق
کشاورزی موجب گسترش فقر ،بیکاری و مهاجرت در کنار افزایش گرایش به فعالیتهای غیرر سمی
سـوی مرز
مـرز
مردمـان آن سوی
بـا مرد مان
گردیده است .این در حالی است که موقعیت جغرافیایی و همسانی شرای فرهنگی و اجتماعی با
مـرزی در
تجـارت مرزی
منطقـه در ت جارت
بـاالی منط قه
وضعیتی مطلوب را جهت ایجاد بازارچه مرزی رقمزده است .با توجه به این پتانسیل باالی
کـاهش
باهـدف کاه
دهسـتانها با هدف
ایـن ده ستان
روسـتاییان ا ین
مخصـوص رو ستاییان
مـرزی مخ صوص
کنار گمرك رسمی باشماق در سال  0331بازارچههایی مرزی
یـازده سال
سـال
بعـد از یازده
حـال ب عد
فعالیتهای غیررسمی ،بهبود معیشت و افت آهنگ مهاجرتهای روستا شهری تأسیس گردید ،حال
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احمـدی و
همکـاران0331،؛ اح مدی
منـوچهری و هم کاران،
پژوهشـی (م نوچهری
چنـد پژوه شی
( 0331تاکنون) فعالیت این بازارچهها وضعیت میدانی و نتای چ ند
نشـان از عدم
عـدم
گرفتـه؛ ن شان
منطقـه انجامگرف ته؛
ویسی )0331،که در ارتبا با تأثیر بازارچههای تأسیسشده بر توسعه روستاهای این منط قه
بـهعنوان
امـر به
ایـن ا مر
تأثیرگذاری مطلوب و کیفیت و عملکرد نازل بازارچهها در روند توسعه و محرومیتزدایی منطقه دارند .ا ین
مسـئله پژوهش
پـژوهش
چرایـی م سئله
تبیـین چرا یی
یـافتن و تب یین
مسئله اصلی پژوهش حاضر ،مطرح بوده و با طرح سؤالهای ذیل ،سعی در پی یافتن
(عملکرد نامطلوب بازارچه) دارد.
 مهمترین موانع و مشکالتی که سبب عدم تأثیرگذاری مطلوب بازارچههای تأسیسشدهاند؛ کدام هستند؟
 کدامیک از عوامل دارای بیشترین تأثیر در شکلگیری وضع موجود عملکرد نامطلوب بازارچهها است؟
زیـادی دراینارت با
ارتبـا
هـای ز یادی
المللـی ،پژوهش های
داخلـی و بینالمل لی،
عرصـه داخ لی
مـرزی در عر صه
با توجه به گستردگی موضوع مرز و بازارچه مرزی
بیشـتر موارد
مـوارد
هرچنـد در بی شتر
هـا ،هرچ ند
نتـای پژوهش ها،
انجامگرفته است ،چند نمونه از این پژوهشها در جدول  0آورده شده است .ن تای
اثرگذاری بازارچهها را در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مثبت؛ ارزیابی کردهاند اما عدم اثرگذاری یا اثرگذاری نامتوازن ن یز،
نیـز،
از نتای مهم نحوه عملکرد بازارچهها در توسعه اقتصادی نواحی روستایی پیرامونشان بوده است.
جدول شماره  .1خالصهای از پیشینه مطالعات انجامشده در حوزه تحقیق
نویسنده /
نویسندگان
ظاهری و
همکاران
()0331

عنوان

نتای

برنامهریزی مشارکتی توسعه روستاها با تأکید
بر بازارچههای مرزی (مطالعه موردی:
شهرستان سردشت)

شاخصهای توسعه در میان روستاهای موردمطالعه بهصورت متعادل توزیع نشده است .ساختار
مدیریت روستایی و ضعف سرمایهگذاریهای دولتی از مهمترین عوامل و محدودیتهای مؤثر
در برنامهریزی مشارکتی روستایی میباشد .روستاهای پیرامون در هریک از ابعاد توسعه
روستایی ازنظر تأثیرپذیری از بازارچههای مرزی ،دارای تفاوتهای معناداری بودند .همننین؛
رابطه بین روستاها با بازارچهها ،حالت یکطرفه دارد و روستائیان سهم چندانی از منافع آن
ندارند.
نتای حاصله با استفاده از روش موریس و مشاهده میدانی حاکی از آن است که اگرچه شهر
پیرانشهر و بانه در شـرای طبیعـی و توپوگرافی تقریباً یکسان هستند ولی تأثیر بازارچه مرزی
در توسعهیافتگی شهر بانه نسبت بـه پیرانشـهر بیشـتر بـوده اسـت و آن ناشی از دسترسی
ارتباطی ،عوامل فرهنگی (قومیت همگن) ،زیرساختهای اقتصاد و اجتماعی و توسعه
فعالیتهای خدماتی بهویژه گردشگری و بهطورکلی توسعه فضای جغرافیایی در فعالیتهای
متنوع شهر بانه میباشد .همننین محدودیت جغرافیایی شـهر پیرانشهر از قبیل محصور بودن
بین کوههای مرتفع و زمینه ای کشاورزی مرغوب و تعدد کاربری نظامی اطراف از عوامل مؤثر
در کمتر توسعهیافتگی شهر پیرانشهر نسبت به بانه میباشند.
بازارچههای مرزی تأسیسشده در ارتقای و بهبود وضعیت امنیت اقتصادی و اجتماعی ناموفق
عمل کردهاند .با تأسیس بازارچه مرزی ،درآمد روستاییان نسبت به قبل که قاچاق کاال رواج
داشت ،کاهشیافته است.
نقا قوت اثرگذاری بازارچه ،بسیار کمتر از نقا ضعف بوده است و میزان تأثیرات بازارچههای
مرزی بر ابعاد توسعه روستایی ،عوامل جلب مشارکت مردمی نیز ،نسبی و محدود و چندان
برجسته نبوده است .نتای حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی،
بیانگر این مطلب است که راهبرد استراتژیک روستاهای موردمطالعه در بهرهمندی از منافع
بازارچه ،راهبردی تدافعی و محافظهکارانه )بازنگری مبتنی بر تغییر وضعیت موجود(است.
استراتژی مطلوب موازنه و تقارن فضای اقتصادی مناطق مرزی ایران با سایر مناطق،
استراتژیهای رقابتی است .در این استراتژی ،هدف این است که روشهایی استفاده شود تا با
استفاده از نقا قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدات خارجی مثل قاچاق کاال جلوگیری شود و
حتی؛ سعی شود تهدیدات را از بین ببرند .این راهبرد مربو به وضعیت خارجی بازارچه مرزی
مریوان است و نقا منفی (تهدیدات پیش روی) آن را در ارتبا با بیرون ارزیابی میکند.
هدف این راهبرد تا حد امکان کاهش تهدیدها است.
توسعه بازارچه مرزی سیران بند بارونق نسبی در کسبوکارها ،افزایش منابع مالی را از طریق
شاخصهای اقتصادی ) اشتغال شهروندان ،افزایش درآمد و رونق اقتصادی(در پی ،داشته است.

شماعی و
همکاران
()0331

تحلیل فضایی اثرات بازارچههای مرزی در
توسعهیافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر

احمدی و
همکاران
()0331
علی پور و
همکاران
()0331

ارزیابی اثرات بازارچه مرزی موقت در امنیت
اقتصادی و اجتماعی روستاهای مرزی
(موردی :روستاهای مرزی شهرستان مریوان)
راهبردهای مشارکت روستاییان در
بازارچههای مرزی (موردی :شهرستان
سردشت)

لطفی
()0337

نقش بازارچههای مرزی در موازنه سازی و
تقارن فضای اقتصادی مناطق مرزی ایران
(موردی :بازارچه مرزی مریوان)

طالشی و
گلنینی
()0337

آمایش بازارچههای مرزی غرب ایران الگوی
اقتصادی-کالبدی رد پیداری شهرهای
کوچک (موردی :بازارچه سیران بند بانه)

همننین؛ منابع درآمدی قابلتوجه شهروندان ،موجبات تحوالت کالبدی از طریق تغییر کاربری
اراضی ،بهبود زیرساختهای زیربنایی و بهبود ابنیه شهری را موجب شده است.

محمدی  /تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد نامطلوب بازارچههای مرزی ...
زارع و همکاران
()0332

نقش بازارچه مرزی در احساس امنیت روانی
مرزنشینان کردستان (موردی :بازارچه مرزی
بانه)
نقش بازارچههای مرزی در توسعه
گردشگری (موردی :بازارچه مرزی تمرچین
در شهرستان پیرانشهر)
تحلیل مکانیابی استقرار بهینه بازارچه مرزی
در سکونتگاههای روستایی گنبدکاووس

اسماعیلی
()0335

ارزیابی اثرات ایجاد بازارچههای مرزی بر
توسعه پایدار اقتصادی روستاهای پیرامون
آنها نمونه موردمطالعه :دهستان ننور،
شهرستان بانه

شهریار0

مسائل مرزی هند و بنگالدش :یک نگاه
انتقادی

اسالسارسیوس5

توان اقتصادی مناطق مرزی ،تهدیدها و
فرصتها

بسبوگا3

نقش مرزهای باز و همکاری فرامرزی در
رشد منطقهای در سراسر اروپا

هازودا1و
همکاران
()5101

پیشبرد همگرایی و یکپارچگی مناطق مرزی
روستایی

محمدی و
رستمی ()5101

سنجش اثرات تأسیس بازارچههای مرزی بر
تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان
مطالعه موردی :دهستان دزلی شهرستان
سروآباد

صحنه و
موسوی
()5101

تحلیلی بر تأثیرات اقتصادی و کالبدی
بازارچههای مرزی در توسعه نواحی روستایی
مطالعه موردی :بازارچه مرزی ایننه برون

طالبی و
همکاران
()0331
صادقی
()0331

()5150

()5102

()5151
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ارتباطی دوسویه میان میزان امنیت روانی ایجادشده برای روستاییان و منفعت بری از بازارچه
وجود دارد .روستاهای نزدیک که بیشترین منفعت بری را داشتهاند؛ نسبت به سایر روستاها
احساس امنیت روانی بیشتری دارند.
بازارچه مرزی تمرچین ،توانسته است در توسعه گردشگری نقش مثبتی ایفا نماید و این امر،
موجب توسعه اقتصادی شهر گردیده است .این بازارچه موجب افزایش اشتغال ،تبادل فرهنگی
و توسعه گردشگری خرید شده است.
مکان یابی صحیح جهت توزیع متوازن منافع بازارچه و تأثیرگذاری مطلوب آن ضرورتی
انکارناپذیر است؛ امری که در تأسیس بازارچههای مرزی کشور تاکنون موردتوجه زیادی قرار
نگرفته و خود؛ مسبب بروز مشکالتی گشته که نتیجه آن عدم تأثیرگذاری بازارچههای مرزی
در توسعه پایدار بوده است.
بازارچه هرچند در ایجاد رفاه نسبی برای منطقه تا حدودی مفید عمل کرده و تغییرات مثبتی را
در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورده است اما بررسیها ،نشان میدهد که بازارچه
مطابق هنجارهای قانونی خود عمل نمیکند و از اهداف اولیه خود در بسیاری از موارد فاصله
گرفته است بهگونه ای که تأثیربخشی بازارچه بر مناطق فرامرزی و فرا استانی ،بیشتر از مناطق
مرزنشین بوده است
تبدیل خ مرزی دو کشور به خ آتش و انسداد شدید آن ،موجب از بین رفتن یک فرصت
مهم توسعه اقتصاد برای مرزنشینان دو کشور گردیده و فرصت تبادالت تجاری مرزی از بین
رفته است که درنتیجه آن فقر گسترشیافته و مهاجرت مرزنشینان و تضادهای اجتماعی
افزایش مییابد.
همکاریهای اقتصادی و تجاری مرزی ،تضمینکننده ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و ثبات
اقتصادی کشورهای همجوار میباشد .در این حالت ،مرز از حالت تهدید به فرصتی سودآور
تبدیل میشود .در منطقه موردمطالعه در مرز اوکراین و رومانی ()Suceava-Cernivtsi
ایجاد یک منطقه مرزی با پیوستگی و ایجاد قطب شهری بهجای یک خ مرزی بر پایه
مطالعات اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،سیاسی -اداری ،دنبال میگردد.
این مقاله اثرات باز شدن مرزها و شدت همکاری فرامرزی را بر رشد منطقهای در سراسر
مناطق مرزی اروپا برآورد میکند .برآوردها نشان میدهد که باز شدن مرزهای ملی برای
رفتوآمد آزاد مردم با افزایش  5.7درصدی ارزشافزوده ناخالص منطقهای سرانه برای مناطق
مرزی اروپا همراه است
این مقاله به لزوم همگرایی و یکپارچگی بیشتر بهمنظور ایجاد همگرایی اقتصادی و همسویی
اقتصادهای منطقه بهویژه در مناطق مرزی روستایی اشاره میکند که اساساً مبتنی بر عملکرد
مؤثر مناطق اولویتدار و اجرای فعالیتهای اقتصادی است .نویسندگان یک ارزیابی رتبهبندی
برحسب تولید ناخالص داخلی ( )GRPسرانه مناطق مرزی غربی اوکراین (مناطق
ترانسکارپات ،ایوانو-فرانکیفسک ،لویو و چرنیوتسی) و مناطق مرزی کشورهای همسایه
(لهستان ،رومانی ،اسلواکی و مجارستان) انجام دادهاند ..این مطالعه تأیید میکند که مناطق
مرزی اسلواکی ،مجارستان و لهستان ازنظر توسعه اجتماعی-اقتصادی با مناطق موردمطالعه
سایر همسایه و بهویژه اوکراین متفاوت است.
تأسیس بازارچه مرزی و فعالیت مردم محلی در آن موجب بهبود نسبی سطح کیفیت زندگی
روستاییان نسبت به قبل از دوره تأسیس آن گردیده است .در تمامی ابعاد موردسنجش کیفیت
زندگی روستاییان؛ میانگینهای محاسبهشده در دوره بعد از تأسیس بازارچه نشان از بهبود
وضعیت آنها نسبت به قبل از تأسیس بازارچه داشته است .همننین این بعد اقتصادی کیفیت
زندگی روستاییان است که دارای بیشترین تغییر و بهبود وضعیت بوده است
ایجاد بازارچه مرزی هم ازنظر اقتصادی و هم در فرهنگ ساکنان روستایی تأثیرات مهمی
داشته و تغییرات مهمی در کالبد و شیوه مدیریتی کالبدی روستاها بر جای گذاشته است .در بعد
اقتصادی باالترین سطح رضایت ،مربو به مؤلفه تأثیر اشتغال در بازارچه مرزی و بر وضعیت
پسانداز هر خانوار روستایی بوده است کسانی که توانستهاند مغازهای در این بازارچه برای خود
تهیه کنند وضعیت اقتصادی آنها بهبود چشمگیری حاصل نموده و کمترین سطح رضایت
مربو به میزان اثرگذاری فروش مواد غذایی و مایحتاج روزانه در بازارچه بر درآمد روستاییان
به علت کمبود آمدوشد شهرنشینان به این بازارچه میباشد.

. Shahriar
. Slusarciuc
. Basboga
. Hazuda

1
2
3
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هـا بـابا
ین پژوهش ها
درنهایت اگرچه تحقیقات فراوان داخلی و خارجی در رابطه با بازارچههای مرزی انجامگرفته اما عمده اایـن
معیشـت
شت
زنـدگی ،معی
کیفیـت ز ندگی،
قتصـاد ،کیف یت
بر اقت صاد،
نگاهی تقریباً تکبعدی ،موضوعاتی همنون اثرات و پیامدهای بازارچههای مرزی بـر
مردم ،مکانیابی ،سطح توسعهیافتگی و  ...را موردبررسی و کنکاش قرار دادهاند اما پژوهش حاضر با نگاهی متفاوتتر و با
دیدی جامع و سیستمی فراتر از سایر پژوهشهای انجامگرفته با رویکرد آمایش محور به دنبال کشف علل و عوامل مؤثر
بر عملکرد نامطلوب بازارچه مرزی باشماق و برنامهریزی جهت به حداقل رساندن این اثرات در راستای افزایش اثربخشی
متفـفاوت از سـایر
سایر
ظر مت
منظـر
ین من
مطلوب بازارچه های مرزی بر معیشت پایدار مردم نواحی روستایی پیرامون است بنابراین از اایـن
پژوهشهاست.
مبانی نظری
چارچوب نظری حاکم بر پژوهش رویکرد آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چهارچوب توسعه فضایی است .هدف
اصلی در برنامهریزیهای آمایشی ،دستیابی به تعادل و توازن منطقهای ،توزیع متناسب امکانـات ،فرصـت برابـر از حیـ
دسترسی به منابع ،استفاده از ظرفیتهای محیطی با رعایت اصول زیستمحیطی و درنهایت رسیدن به توسـعه پایـدار در
همه ابعاد است.
در حالت کلی میتوان گفت توسعه فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانست و دراینبین ،توسعه اقتصادی؛ عبارت اسـت از
رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه اقتصادی ،رشد کمی
تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی نیز ،متحول خواهند شـد ،نگرشهـا تغییـر خواهـد کـرد ،تـوان
بهرهبرداری از منابع موجود بهصورت مستمر و پویا افزایشیافته و هرروز ،نوآوری جدیدی ،انجام خواهد گرفـت .بـهعالوه
میتوان گفت؛ ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید ،تغییر میکند (احمدی و ویسی .)071:0331 ،توسعه
اقتصادی در کنار رشد کمی ،به مسائل کیفـی نیـز ،توجـه دارد و ایـن امـر موجـب میشـود؛ رشـد اقتصـادی بـا بهبـود
استانداردهای زندگی ،پایدارتر باشد ( .)Petronela,2012:66-68درواقع؛ اهدافی را برای تأمین رفاه و آسایش عمومی در
نظر دارد .توسعه اجتماعی نیز بهعنوان یکی دیگر از شاخههای توسعه یکی از ابعاد اصلی پروسه توسـعه و بیـانگر تحـول
سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افـزایش کیفیـت زنـدگی و
ارتقاء کیفیت انسانها ،میباشد (ظفری و همکاران .)031:0313 ،با توجه به اینکه هـدف اصـلی از توسـعه در کشـورهای
درحالتوسعه که برنامههای توسعه در آن بهخوبی اجرا نگردیده و عدم تعادلهای ناحیهای در آن به چشم میخورد ،حذف
نابرابریها است؛ رشد همراه با عدالت اجتماعی ،یعنی؛ تحول اقتصادی و اجتماعی بهعنوان دو روی یک سکه بهنوعی که
نواحی حاشیهای ( مرزی) هم ،به منافع توسعه دستیابی داشـته باشـند؛ بهتـرین ،تعریـف از توسـعه خواهـد بـود (2009:1

 .)Westholm,در نواحی روستایی بهویژه در نقا مرزی ،توسعه اجتماعی بهعنوان فرآیندی از تغییرات اجتمـاعی ،هـدفی
است که تحقق آن به دلیل اهمیت غیرقابلانکار وضعیت اقتصادی ،از بستر توسعه اقتصادی میگذرد (.)Nahar,2014:6
با توجه به اینکه بازارچههای مرزی میتوانند تحولی بنیادین در تولید ،اشتغال و تثبیت جمعیت ،افزایش درآمد ،جلـوگیری
از قاچاق (کهنه پوشی و جاللیان )11:0335،و توسعه امنیت ،تأمین هزینههای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و
آسایش ساکنین محلی ایجاد نماید بهعنوان یکی از پتانسیلهای عمده رفع تبعیض و توسعه اقتصادی و اجتماعی منـاطق
محروم مرزی مطرح ،هستند (ابراهیمزاده .)01:0330،بازارچه مرزی ،محوطهای است؛ محصور واقع در نقطه صفر مرزی و
در جوار گمرکات و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کاال یا مکانهایی که طبق تفاهمنامههای منعقدشده بـین جمهـوری
اسالمی ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود (کهنه پوشی و عنابستانی )3:0330،میتـوان بازارچـهها را بـه دودسـته
کلی تفکیک کرد:
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 0بازارچههای مرزی مصوب تجاری اقتصادی :این بازارچهها بر اساس مصوبه هیئتوزیران تشکیلشدهاند.

-5بازارچههای امنیتی یا ویژه :این بازارچهها مجوز تأسیس آنها توس شورای عالی امنیت ملی صادر میگردد ..بازارچـه
مرزی نیز بهعنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکالت مناطق مـرزی را دارا میباشـد ،از اواسـ دهـه 0311
شمسی ،ذهن بسیاری از سیاستگذاران و مسئوالن محلی را به خود مشغول نمود تا اینکه به دنبال امضـای پروتکلـی بـا
مقامات کشور ترکیه در نیمه دوم  0311اولین بازارچه مرزی در ایران با اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسـی و امنیتـی در
محل بازار ساری سو بازرگان در سال  0317تأسیس شد (جهانی دولتآبادی.)731:0330،
مبادالت تجارت مرزی یکی از شاخصهای اصلی در برقراری ارتبا بین کشورهای همسایه و نیز امرارمعاش مرزنشـینان
میباشد که از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه میتوانند از فرصتها و منابع مشترك اسـتفاده
نمایند .بازارچههای مرزی از اصلیترین نقا درآمدزا بین کشورهای طرف قرارداد است که طبق تفاهمنامههای منعقدشده
کاالها و محصوالت خود را عرضه کرده و هم خ موجود در محدوده مرزها را جبران و از خـالی شـدن حاشـیه مرزهـای
جلوگیری میکنند که این موضوع خود میتواند در افزایش امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق کاال بسیار مؤثر واقـع شـود
(بیات و همکاران .)11:0332 ،رویکردها و دیدگاههایی در عرصههای اقتصادی و جغرافیایی وجود دارد که حمایتکننـده و
موافق تأسیس و رونق بازارچههای مرزی هستند( .شکل )0

شکل شماره  .1رویکردهای اقتصادی و جغرافیایی حمایتکننده تأسیس و رونق بازارچههای مرزی

از دیدگاه رویکرد نهادگرایی در علم اقتصاد ،توسعه یک فرآیند نهادسازی است و درنتیجه نیازمند ایجاد نهادهایی است که
از طریق آنها بتواند توسعه را در طول زمان مدیریت و هدایت نماید .بر این اساس ،وجود یکنهاد یا سازمان با مسئولیت
مشخص برای انجام توسعه منطقهای – محلی امری است؛ اجتنابناپذیر .این رویکرد ،در پی راهبردی است ،برای تحرك
بخشیدن به منابع محلی و انجام تغییرات نهادی متناسب با شرای و الزامات توسعه منطقـه (سـعیدی و همکـاران:0311،

 .)002از سویی دیگر ،این مفهوم موردپذیرش طرفداران رویکرد تجارت آزاد است که کشورهایی کـه دارای سیسـتمهای
باز (درهای باز) خارجی هستند کمتر و کمتر دچار فقر میشوند (اسماعیلزاده .)31:0335،بـا ایـن تفسـیر ،میتـوان گفـت
نظریه تجارت آزاد تأکید میکند که افزایش کارایی بـه دنبـال آزادسـازی اقتصـادی بـه بهبـود توسـعه و رفـاه اقتصـادی
میانجامد و در این چارچوب است که پیمانهای تجاری منطقهای بهمنظور دستیابی به چنین اهدافی بـه وجـود آمدهانـد
(رحیمی بروجردی .)57:0312،همننین تأکید اصـلی در راهبـرد فرصـت محـور بـودن مرزهـا ،بهرهمنـدی حـداکثری از
فرصتها و پتانسیل های بالقوه مناطق مرزی است که بر اساس آن توسعه اقتصادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی جامعـه مـرزی
حاصل میگردد و بهتبع آن بسیاری از تهدیدها از بین میروند (سعادتی .)27:0330،درواقـع در راهبـرد مـدیریت فرصـت
محور ،مرزها از مرزهای بسته به مرزهای باز با رواب تجاری (بازارچه و گمرك) و ارتباطات آزاد (جریان کاال و انسان) بـا
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کشور همسایه مبدل میشوند (شکل  ،)5این رویکرد در چارچوب پارادایم موردپذیرش کنونی یعنی پارادایم جهانی اسـت؛
در این پارادایم ،دیگر مرز بهعنوان مانع عملنکرده و دولتها با بازیگران غیردولتی و بینالمللـی وارد تعامـل میشـوند و
قلمرو مرز به منطقه مـرزی میرسـد کـه بیشـتر تحـت تـأثیر تغییـر و تحـوالت بینالمللـی اسـت تـا دولتهـای ملـی
(.)Moraczewska,2010:336-338

.
شکل شماره  .2نمایش مرزهای باز (راهبرد فرصت محور بودن مرزها) و بسته
منبع)Laine,2006:28( :

برخالف رویکرد بخشی نیز ،رویکرد آمایش مناطق مرزی ،امنیت و توسعه را در چهارچوبی کـه منـاطق مـرزی دارنـد بـه
همدیگر پیوند میدهد و امنیت و توسعه متعادل بر پایـه پتانسـیلهای منـاطق مـرزی را الزم و ملـزوم یکـدیگر میدانـد
(یغفوری و بهشتی فر .)1115 :0330،تأسیس و رونق بازارچههای مرزی با توجه به آثار و نتای مثبتی کـه در عرصـههای
محلی ،منطقه و ملی بر جای میگذارد (شکل )3؛ بیشک به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی میانجامند و ایـن
توسعه نیز بهواسطه رفع تبعیض فضایی مطابق با دیدگاه آمایشی ،امنیت پایدار نواحی پرمخاطره مرزی را بـه همـراه دارد؛
همننین تأسیس این بازارچهها گامی است بهسوی آزادسازی و تسهیل و پایداری تجـارت ( .)Oicu,2005:3مطـابق بـا
دیدگاه تجارت آزاد ،این بازارچهها به عنوان نهاد و عاملی برای خروج مرزها از انزوای جغرافیایی ،پویایی و تحـرك جهـت
دستیابی به توسعه در راستای رویکرد نهادگرایی گام برمیدارنـد و درنهایـت بـا تأسـیس بازارچـهها میتـوان از پتانسـیل
بازرگانی و تجاری آنها استفاده و با حصول و پخش ثمرات توسعهای آنکه خود این امر تحقق دهنده امنیت پایدار مرزها
است ،رویکرد تهدید محور و انتظامی بودن مرزها به رویکردی فرصت محور تغییر مییابد.
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شکل شماره  .3آثار و نتایج تأسیس بازارچههای مرزی

در یک جمعبندی کلی ،میتوان اظهار کرد که تأسیس بازارچهها در روستاهای مرزی با توجه به آثار و نتای مثبتی که در
شکل  ،2آورده شده است؛ میتواند بهعنوان فعالیتی مکمل ،موجب پویایی و تحرك ایـن منـاطق گـردد و در عرصـههای
کالبدی -محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تغییرات ساختاری فراوانی را سبب گردد؛ اما الزم به ذکر است ،با توجـه
به شکننده بودن محی روستایی بهویژه در نقا مرزی و پیوند سیستمی بین عرصههای مختلـف سـاختارهای روسـتایی،
چناننه تأسیس هر نوع توسعهای ازجمله بازارچههای مرزی بدون برنامه و بـا ذهنـی نگـری و بـدون اتخـاذ تمهیـدات و
بسترسازیهای الزم صورت گیرد ،آثار مفید و مثبت آورده شده در محی های مرزی روسـتایی بهکنـدی حاصـل و جلـوه
توسعه ناشی از تأسیس بازارچههای کمرنگ بوده و آثار منفی همنون :بهرهمندی شهرنشینان بهعنوان ذینفعـان اصـلی،
سرخوردگی و ایجاد ناامیدی و کاهش روحیه تالشگری اقتصادی در بین روستاییان ،تغییـر سـاختمان جمعیـت روسـتایی،
تغییر شکل و بافت روستاهای همجوار بازارچه به نفع شهرنشینان و توسعه سازههای بازارچه ،افـزایش قیمـت زمینهـای
کشاورزی ،کاهش راندمان تولید محصوالت و سـطح زیـر کشـت ،رشـد اشـتغال کـاذب ،کاهششـان اجتمـاعی و شـغلی
روستاییان ،شکلگیری دید منفی روستاییان نسبت به مسئوالن و برنامهریزان و بهتبع آن کاهش مشارکت در اجرای سایر
برنامههای توسعهای ،افزایش آلودگی و تخریب محیطی ،توزیع نامتوازن منافع و ثمرات و قطبی نمـودن روسـتاها ،پـایین
آمدن سطح تحصیالت و درنهایت اتالف منابع آبوخاك که موجب کـاهش جمعیـت روسـتاها و تخلیـه آنهـا میشـود؛
حاصل میگردد .بنابراین می بایست با دیدی کارشناسی و ایجاد بسترهای الزم و با دیدی حمایتی از روستاییان به تأسیس
بازارچه های مرزی اقدام نمود تا رهیافت این امر ،توسعه روستاهای مرزی و در ادامه تأمین امنیت پایدار آنها باشد.
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محدوده موردمطالعه
شهرستان مریوان به مرکزیت شهر مریوان یکی از  01شهرستان استان کردستان در غرب استان واقع گردیده است .ایـن
شهرستان دارای  1دهستان میباشد که دو دهستان خاوومیرآباد و زریوار در مجاورت با کشور عراق واقعشدهاند .دهسـتان
خاوومیرآباد بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران دارای  00117هزار نفر جمعیت و  5731خانوار و دهستان زریـوار
نیز دارای  5111خانوار و  3733هزار نفر جمعیت میباشند .فعالیتهای تجاری و بازرگانی بـه دلیـل موقعیـت جغرافیـایی
مناسب و تشابهات متعدد با کشور همسایه از دیرباز نقش مهمی در اشتغال و تأمین درآمد مردمـان منطقـه داشـته اسـت.
البته در قبل به دالیل مختلفی قاچاق کاال در منطقه رواج بسیاری داشت تا اینکه با توجـه بـه اقـداماتی کـه در راسـتای
انسداد مرزها انجام گرفت در اقدامی مثبت تجارت کاال بهصورت هدفمند و قانونمند به بازارچههای مرزی واگذار گردید.

شکل شماره  .4موقعیت منطقه موردمطالعه

روش پژوهش
پژوهش کمی -کیفی حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و از حی روش تحقیق ،توصیفی – تحلیلـی میباشـد .در ایـن
پژوهش از روش اسنادی در بخش نظری و از روش پیمایشی مبتنی بر مصـاحبه و توزیـع پرسشـنامه در بخـش میـدانی
جهت گردآوری اطالعات استفادهشده است .با توجـه بـه رویکـرد جـامع پـژوهش سـعی شـد در شناسـایی مشـکالت و
ضعفهای بازارچه از تمامی ذینفعان ،نظرخواهی انجام گیرد .بنابراین از دو گروه روستاییان بهعنوان ذینفعـان اصـلی و
مسئولین مرتب با تأسیس و اداره بازارچه نظرخواهی انجام گرفت .در ابتدا؛ سعی شد که شناسـایی موانـع و مشـکالت از
طریق آگاهان محلی روستایی و مسئولین توسعه روستایی منطقه انجام گیرد .بدین سبب از روش نمونهگیری غیر احتمالی
گلوله برفی استفاده شد .این روش نمونهگیری ،روشی تکرارشونده است که باهدف دسـتیابی و کسـب اطالعـات از یـک
مجموعه انجام میگیرد .فرآیند جمعآوری اطالعات با مصـاحبه بـا اولـین نفـر و رأس مجموعـه و در ادامـه مصـاحبه بـا
زیرمجموعهها یعنی افرادی که مصاحبهشوندگان در هر بار مصاحبه به شما معرفی میکنند ،پـیش مـیرود .ایـن مراحـل
بارها و بارها تکرار میشوند تا شما به پاسخهای تکراری که بارها و بارها شنیدهاید و تکراری هستند ،یا به بیانی دیگر بـه
اشــباع نظــری ،میرســید ( )Elder,2009:8و ایــن مرحلــه پایــان نمونــهگیری در پژوهشهــای کیفــی اســت
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( ،)Illenberger,2008:4بهمنظور گردآوری اطالعات عالوه بر بح گروهی از مصاحبه نیمه ساختاریافته اسـتفاده شـد.
اشباع نظری در گروه آگاهان روستایی و مسئولین به ترتیب در مصاحبه با  52و  00نفر انجام گرفت.
سپس از طریق تجزیهوتحلیل مصاحبهها با استفاده از تکنیک تئـوری بنیـادی و مرحلـه اول آن ،یعنـی؛ کدگـذاری بـاز،
مفاهیم کلیدی که همان مشکالت بازارچه باشند؛ استخراج و در قالب پرسشنامهای در طیف پـن گزینـهای لیکـرت (-0
بسیار مخالفم-5،مخالفم-3،تا حدی موافقم-1،موافقم-2،کامالً موافقم) میزان موافقت ساکنین روستایی منطقـه بـا آنهـا
موردسنجش قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار روسـتاهای دهسـتانهای غربـی (خاوومیرآبـاد و
زریوار) شهرستان مریوان که در جوار کشور عراق قرار دارند؛ تشکیل میدهد .با توجه بـه گسـتردگی منطقـه و دشـواری
دسترسی  51درصد کل روستاها یعنی  3روستا از هر دهسـتان کـه درمجمـوع شـش روسـتا را در برمیگیـرد؛ بـه روش
قرعهکشی بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامهها به روش طبقهبندی در روستاها و تصادفی ساده در میان
سرپرستان خانوار توزیع گردید (جدول  .)0جهت تعیین حجم نمونه در ابتدا ،از فرمول کـوکران و سـپس بـا اعمـال روش
تصحیح آن از میان  2553خانوار (سرشماری  311 )0332خانوار جهت توزیع پرسشنامهها ،انتخاب شدند .روایـی مفـاهیم
استخراجشده مرحله اول (بخش کیفی) از طریق روش مثل سازی و در جلسهای بـا حضـور سـه گـروه کـانونی ،یعنـی؛
آگاهان روستایی ،مسئولین و پژوهشگران ،انجام گرفت و روایی پرسشنامهها (بخش کمی) نیز در ابتدا ،با یک پیشآزمون
(توزیع در میان  21نفر از سرپرستان خانوار) و سپس با تأیید متخصصان دانشگاهی و آگاهانی که سابقه مطالعات مشابه را
داشتند؛ تأیید گردید .پایایی پرسشنامهها نیز با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که برابر  1.12میباشد و این امر نشـان
از ارتبا درونی پاسخها و پایایی مطلوب پرسشنامه دارد .جهـت تجزیـهوتحلیل دادههـای حاصـل از پرسشـنامهها نیـز از
شاخص توصیفی چون میانگین و آزمونهای آمار استنباطی همنون :خی دو ،تحلیل عاملی و تحلیل مسـیر بهـره گرفتـه
شد.

دهستان
خاوومیرآباد

زریوار

جدول شماره  .2توزیع طبقهای پرسشنامهها
سهم از تعداد کل پرسشنامهها
تعداد خانوار
روستاهای منتخب
05
21
ننی
10
511
ساوجی
23
511
برده ره شه
013
121
نی
23
511
دره تفی
31
070
کانی سانان
311
0113
مجموع=1

بحث و یافتهها
پس از کدگذاری باز مصاحبهها ،مفاهیم اصلی که همان موانع و مشکالت فعالیت مطلوب بازارچه هستند؛ شناسایی شـدند
(جدول  .)3همانطور که نتای نشان میدهند؛ روستاییان با مفاهیم استخراجشده بهعنوان مهمتـرین موانـع و مشـکالت
فعالیت بازارچه با میانگینهای بیشتر از (3حد مورد انتظار) و معنیدار بـودن دیـدگاهها در سـطح اطمینـان  32درصـد در
آزمون خی دو ،موافقت خود را اعالم داشتهاند.

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

162

جدول شماره  .3موانع و مشکالت پیش روی عملکرد مطلوب بازارچههای مرزی منطقه
موانع و مشکالت

میانگین

معنیداری در
آزمون خی دو

موانع و مشکالت

میانگین

معنیداری
در آزمون
خی دو

3/52

0/000

عدم تمایل روستاییان به سرمایهگذاری
پساندازهای خرد

3/40

0/000

دوری بازارچه از مناطق مسکونی و
روستاهای مرکزی

4/03

0/000

تمایل روستاییان به سرمایهگذاری در شهر

3/18

0/000

عدم صدور کاالهای تولیدی روستاییان
از بازارچه

0/000

ریسکپذیری کم مسئولین

3/42

0/002

فقدان صنایع کوچک در منطقه

3/77

فقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعهای
منطقه

3/96

0/001

استفاده از روستاییان تنها برای کارگری
ساده

4/17

0/000

عدم تخصیص سهمیهای برای ورود
کاالهای مصرفی موردنیاز روستاییان

3/84

0/000

تعطیلیهای مکرر و مداوم بازارچه،
موازی کاری و ناهماهنگی بهواسطه
تعدد تصمیمگیرندگان

4/05

0/001

سواد کم مردم محلی

3/26

0/001

عدم اشتغالزایی مناسب

4/24

0/000

تأثیر فرا منطقهای و استانی بازارچه

4/26

0/012

درآمد اندک حاصله از فعالیت در
بازارچه

4/20

0/000

ورود بیشازاندازه شهرنشینان به بازارچه

4/11

0/000

عدم بهرهگیری از روستاییان در اداره
بازارچه

4/12

0/000

کمتر بودن درآمد فعالیت در بازارچه
نسبت به دامداری و کشاورزی

3/93

0/000

عدم تخصیص وامهای کمبهره و
بلندمدت برای فعالیت روستاییان در
بازارچه

3/67

0/000

عدم نظارت کافی مسئولین بر روند بازارچه

3/65

0/025

ضعف زیرساختهای خدماتی و رفاهی
منطقه

3/91

0/000

توزیع نابرابر منافع

3/48

0/017

تمایل روستاییان به مهاجرت به شهر

3/76

0/004

عدم روحیه مشارکت مردم محلی

3/07

0/027

رویکرد وارداتی بازارچه

4/08

0/000

شکاف درآمدی روستاییان

3/82

0/008

محدودیت سقف واردات

فقر روستاییان

3/88

0/000

دوری بازارچه از جاده اصلی

3/50

0/000

عدم رعایت قوانین و ضوابط بازارچه توسط
روستاییان

3/14

0/031

عدمتغییر در قیمت کاالهای مصرفی
روستاییان

3/79

0/000

عدم تخصیص بخشی از منافع بازارچه
برای دهیاریها

3/83

0/000

وجود مراکز رقیب نزدیک (گمرک و
بازارچههای فعال دیگر)

3/64

0/000

غیراقتصادی بودن مدیریت بازارچه

3/53

0/000

گردوخاک فراوان محوطه در تابستان

4/09

0/000

عدم اشتغالزایی بازارچه برای زنان

3/47

0/000

فقدان آب ،برق ،گاز

4/41

0/000

دید نظامی و امنیتی حاکم بر منطقه

3/34

0/000

فقدان سرویس بهداشتی

4/04

0/000

عدم وجود تعاونیهای تجاری

3/70

0/000

نبود رستوران و غذاخوری

3/80

0/000

آگاهی کم روستاییان در ارتباط با
شیوههای تجارت

3/52

0/005

تبدیل به گلوالی شدن محوطه در
زمستان

4/08

0/000

عدم آموزش روستاییان در ارتباط با
تجارت

3/75

0/000

عدم امکان توسعه فیزیکی بازارچه در
آینده

3/59

0/000

برخورد نامناسب با روستاییان

3/21

0/000

نبود سرویسهای رفتوبرگشت

4/13

0/003

ضعف در آنتن دهی موبایل

3/68

0/031

راه مواصالتی نامناسب

4/19

0/001

فقدان مکانهای مناسب اقامتی

4/23

0/000

کمبود انبارهای استاندارد

4/38

0/000

0/000

بهمنظور خالصهسازی موانع متعدد شناختهشده در راستای ارائه راهکارهای کاربردی در قالب عوامل و سازههای اصلی ،از
آزمون تحلیل عاملی ،بهره گرفته شد .نتای انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (نوع واریمکس) نیز ،موانـع و مشـکالت
فعالیت مطلوب بازارچه را در  2عامل اصلی دستهبندی و خالصه نمود .بهمنظور اطمینان از مناسـب بـودن دادههـا بـرای
تحلیلی عاملی از آزمون  KMOو  Bartlettاستفاده شد .معناداری آزمون بارتلت در سطح معنیداری  33درصـد و مقـدار
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مناسب  KMOنشاندهنده همبستگی و مناسبت متغیرهای پژوهش برای انجام آزمون تحلیل عاملی است .نتیجه حاصله
همانطور که در نمودار  screeکه با توجه به مقدار ویـژه هـر یـک از عاملهـا ترسیمشـده اسـت ،نشـاندهنده تجمیـع
متغیرهای پژوهش در  2عامل اصلی است (جدول  )1که به ترتیب ،بیشترین تأثیر را در عدم تأثیرگذاری مطلوب بازارچـه
داشتهاند .این عاملها درمجموع 15 ،درصد از واریانسها را تبیین میکنند که این امـر نشـاندهنده رضـایتبخش بـودن
تحلیل عاملی است .نامگذاری عاملها با توجه به شاخصهای تجمع یافته در هر عامل انجامشده است .الزم به ذکر است
برای تشکیل عوامل شاخصهایی مدنظر بودهاند که مقدار ویژه آنها بیشتر از  1/2بوده است.
جدول شماره  .4نتایج آزمون  KMOو Bartlett

مجموعه متغیرهای مورد تحلیل

 Kmoمقدار

موانع و مشکالت فعالیت مطلوب
بازارچه مرزی

شاخص بارتلت

1/112

آماره کای دو

5/331

درجه آزادی

0132

معنیداری
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شکل شماره  .5نمایش نمودار scree

عامل اول :این عامل با تبیین  33/5درصد واریانسها و بارگذاری  51شاخص در خود مهمترین عامل در تبیین وضـعیت
عملکرد ناموفق بازارچه به شمار میرود 01 .شاخص این عامل بهنوعی به نگاه و عملکرد مـدیران و برنامـهریزان توسـعه
منطقه و مسئولین اداره بازارچه بازمیگردد؛ بنابراین؛ میتوان این عامل را ((نارساییهای مدیریتی)) نام نهـاد .بـاال بـودن
میانگین شاخصهای بارگذاری شده (جدول  )5و مقدار بار عاملی آنها (جدول  )2نیز نشـان میدهـد کـه روسـتاییان بـا
دیدگاه و نظراتی معنیدار و نزدیک به یکدیگر معتقدند که نارساییهای مدیریتی در عملکرد ناموفق بازارچه ،بسیار سـهیم
بوده است.
عامل دوم :این عامل با تبیین  51/5واریانسها و تجمع  01شاخص در خود عامل دوم مهم و مؤثر در عملکـرد نـاموفق
بازارچه به شمار میرود .از  01شاخص تجمع یافته این عامل 1 ،شاخص مربو به کمبود و یا نبود خـدمات و تسـهیالت
اقامتی و رفاهی است .بنابراین ،میتوان این عامل را ((ضعف در خدمات ،امکانات و تأسیسات رفاهی و اقامتی در بازارچه))
نام نهاد.
عامل سوم :این عامل با تبیین  00/7واریانسها و بارگذاری  01شاخص در خود بهعنوان سومین عامل مهم تبیینکننده
عدم موفقیت بازارچه شمرده میشود 3 .شاخص از  01شاخص بارگذاری شده در این عامل ،مربو به نارساییهای اسـت
که در چگونگی مشارکت ،فعالیت و دیدگاه روستاییان وجود دارد .بنابراین این عامـل را میتـوان ((ضـعف در مشـارکت و
همکاری مردم محلی)) نامید.
عامل چهارم :عامل دیگری که با تبیین  3/15درصد واریانسهـا و بارگـذاری  1شـاخص ،شـکل یافتـه اسـت؛ عامـل
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((کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه)) است .یکی از شاخصهای تجمع یافته ضعف زیرسـاختها ،تسـهیالت ،خـدمات و
امکاناتی است که با توجه به این اصل که زیرساختها و خدمات زیربناییترین رکن توسعه روستایی است؛ میبایسـت در
منطقه وجود داشته باشند تا برنامهها و محدثت توسعهای ازجمله بازارچههای مرزی عملکرد مطلوبی داشته باشند.
عامل پنجم :این عامل  7/7واریانس مجموع و  1شاخص را در برمیگیرد .از  1شاخص  3شاخص بر ضـعف و نامناسـب
بودن مکان گزینی بازارچه داللت دارند تا بتوان این عامل را ((مکان گزینی نامناسب)) بازارچه نامید .نکته قابلذکر تجمع
شاخص شکاف درآمدی روستاییان و همبستگی معنیدار آن با شاخصهای مکان گزینی نامناسب بازارچه اسـت کـه قـدر
مسلم؛ یادآورنده این اصل است که باید بهویژه در نواحی محروم روستایی به مکان گزینی تأسیسات و محدثت توسـعهای
جهت پخش متوازن ثمرات توسعهای آن توجه داشت.

ردیف
0
5
3
1
2

جدول شماره  .5عامل بندی متغیرهای پژوهش
درصد واریانس
مقدار ویژه
عامل
33/351
02/353
نارساییهای مدیریتی
51/571
3/351
ضعف و کمبود در خدمات ،امکانات و زیرساختهای بازارچه
00/711
2/153
ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی
3/151
1/250
کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه
7/712
3/211
مکان گزینی نادرست

ردیف

جدول شماره  .6عوامل اصلی و متغیرهای بارگذاری شده در هر عامل
متغیر
عامل
درآمد اندك حاصله از فعالیت در بازارچه
عدم وجود تعاونیهای تجاری
استفاده از روستاییان تنها برای کارگری ساده در بازارچه
عدم اشتغالزایی مناسب
عدم صدور کاالهای تولیدی روستاییان از بازارچه
فقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعهای در منطقه
غیراقتصادی بودن مدیریت بازارچه
نبود رستوران و غذاخوری
عدم نظارت کافی مسئولین بر روند فعالیت بازارچه

عامل اول

نارساییهای
مدیریتی

عامل دوم

ضعف و کمبود
در خدمات،
امکانات و
زیرساختهای
بازارچه

کمتر بودن درآمد فعالیت در بازارچه نسبت به دامداری و کشاورزی
کمبود انبارهای استاندارد
ورود بیشازاندازه شهرنشینان به بازارچه
عدم تخصیص بخشی از منافع بازارچه برای دهیاریها
عدمتغییر در قیمت کاالهای مصرفی روستاییان
ریسکپذیری کم مسئولین
تأثیر فرا منطقهای و استانی بازارچه
رویکرد وارداتی بازارچه
آگاهی کم روستاییان در ارتبا با شیوههای تجارت
عدم آموزش روستاییان در ارتبا با تجارت
برخورد نامناسب با روستاییان
نبود سرویسهای رفتوبرگشت
تبدیل به گلوالی شدن محوطه در زمستان
گردوخاك فراوان محوطه در تابستان
فقدان مکانهای مناسب اقامتی
راه مواصالتی نامناسب
ضعف در آنتن دهی موبایل

درصد واریانس تجمعی
33/351
23/231
12/311
72/501
15/302

بار عاملی
1/123
1/133
1/302
1/111
1/333
1/303
1/112
1/125
1/113
1/312
1/733
1/171
1/171
1/357
1/711
1/131
1/337
1/115
1/317
1/735
1/177
1/172
1/111
1/177
1/172
1/752
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فقدان آب ،برق ،گاز
عدم تخصیص وامهای کمبهره و بلندمدت برای فعالیت روستاییان در بازارچه
عدم تخصیص سهمیهای برای ورود کاالهای مصرفی موردنیاز روستاییان
فقدان سرویس بهداشتی
سواد کم مردم محلی

عامل سوم

ضعف در
مشارکت و
همکاری مردم
محلی

عدم اشتغالزایی بازارچه برای زنان
عدم رعایت قوانین و ضواب بازارچه توس روستاییان
عدم روحیه مشارکت مردم محلی
عدم تمایل روستاییان به سرمایهگذاری پساندازهای خرد
تمایل روستاییان به سرمایهگذاری در شهر
فقدان دید بلندمدت مدیریتی و توسعهای در منطقه
ضعف زیرساختهای خدماتی و رفاهی منطقه

عامل چهارم

کیفیت نازل
توسعه روستایی
در منطقه

عامل پنجم

مکان گزینی

تعطیلیهای مکرر و مداوم بازارچه ،موازی کاری مدیریتی و ناهماهنگی بهواسطه تعدد
تصمیمگیرندگان
تمایل روستاییان به مهاجرت به شهر
فقر روستاییان
دوری بازارچه از مناطق مسکونی و روستاهای مرکزی
عدم امکان توسعه فیزیکی بازارچه در آینده
شکاف درآمدی روستاییان
وجود مراکز رقیب نزدیک (گمرك و بازارچههای فعال دیگر)
دوری بازارچه از جاده اصلی
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1/715
1/133
1/123
1/113
1/171
1/153
1/135
1/107
1/103
1/111
1/722
1/131
1/735
1/271
1/711
1/133
1/712
1/113
1/113
1/735

در مرحله بعد ،جهت تعیین مؤثرترین عامل در عملکرد نامطلوب بازارچهها و چگونگی عملکرد و تأثیرگذاری عاملهـا بـر
همدیگر از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد .در این پژوهش با توجه به فقدان مدل نظری اولیـه از تحلیـل مسـیر نـوع
گامبهگام ،استفادهشده است .در این نوع تحلیل مسیر ،ترتیب ورود متغیرها در دست محقق و بر پایه مـدل نظـری قبلـی
نبوده بلکه برحسب مقدار معنیداری و بتای حاصله آزمون انجام میگیرد .بنابراین در مرحله اول مجموعه تلفیقی عوامـل
(موانع) بهعنوان متغیر وابسته و تمامی عوامل بهعنوان متغیر مستقل ،جهت تعیین تأثیرات مستقیم وارد مدل گردیدنـد؛ در
مرحله بعد ،عاملی که در مرحله قبل دارای بیشترین بتا و رگرسیون معنیدار بود؛ بهعنوان متغیـر وابسـته و سـایر عوامـل
باقیمانده به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند .در هر مرحلـه نیـز ،عـواملی کـه همبسـتگی آنهـا معنـیدار ،محاسـبه
نمیگردید؛ یعنی ،بیشتر از سطح معنیداری  1/12بودند ،از مدل و ادامه پردازش حذف میگردیدند .درنهایت؛ پـس از وارد
نمودن و جایگزینی عاملها با ضرب کردن کلیه مسیرها و درنهایت جمعکردن همـه مسـیرهای ضـرب شـده بـه عامـل
موردنظر ،میزان اثرات غیرمستقیم نیز ،مشخص شد و در آخر نیز با جمع نمودن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،بـار کلـی و
میزان اثرگذار ی نهایی هر عامل (موانع) بر عملکرد نامطلوب بازارچه مشخص گردید .الزم به ذکر اسـت کـه مقـدار
برابر  1/71بوده و این یعنی  71درصد از تغییرات متغیر وابسته (عملکرد نامطلوب بازارچه) توس مدل نهایی ،قابل تبیین،
است .همانطور که نتای نشان میدهند؛ تمامی عوامل مشخصشده بر عملکرد ناموفق بازارچه تأثیر مستقیم و معنـیدار
داشتهاند در این میان نیز عامل مکانیابی نامناسب دارای بیشترین تأثیر مستقیم و نارساییهای مدیریتی دارای بیشـترین
تأثیر غیرمستقیم هستند.
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شکل شماره  .7نمودار نهایی تحلیل مسیر و تأثیرگذاری موانع بر همدیگر
جدول شماره  .8اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی هر یک از موانع بر عملکرد نامطلوب بازارچه مرزی
بار کلی
اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم
مؤلفه
1/1201
1/001
1/331
نارساییهای مدیریتی
1/121
1/111
1/371
ضعف و کمبود در خدمات ،امکانات و زیرساختهای بازارچه
1/110
1/115
1/101
ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی
کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه
مکان گزینی نادرست

1/315
1/111

1/171
----

1/101
1/111

نتیجهگیری
تسل رویکردهای یک جانبـه و بخشـی در مسـیر توسـعه کشـور شـکاف بزرگـی را ازلحـاظ دسترسـی بـه فرصـتها و
شاخصهای توسعه بین مناطق مرکزی و مرزی سبب شدهاند که بازتاب آن تهدیدهای متعددی است کـه امنیـت پایـدار
ملی را به مخاطره میاندازد .حل این معضل نیازمند بهرهگیری از تمامی فرصتها و پتانسیلهای منـاطق مـرزی ،جهـت
پویایی و حرکت آنها در مسیر توسعه است.
در این میان با توجه به اهمیت تجارت و بازرگانی بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصـادی؛ بازارچـههای مـرزی بـهعنوان
نهادهایی مطرح هستند که عملکرد مطلوب آنها زمینهساز تعادل بخشی فضایی و افزایش عـدالت تـوزیعی بـین منـاطق
میگردد .در این راستا برنامهریزان توسعه کشور نیز در مناطق مرزی بازارچـههایی را تأسـیس کردهانـد؛ دو مـورد از ایـن
بازارچهها ،واقع در دهستانهای غربی شهرستان مریوان در جوار کشور عراق میباشـند کـه بـا تأسـیس آنهـا امیـدهای
زیادی جهت بالندگی و پویایی منطقه ایجاد شد .حال بعد از هشت سال فعالیت بازارچهها ،وضعیت؛ بهگونهای دیگـر رقـم
خورده و انتظارات و اهداف بهگونهای مطلوب و موردنظر ،تحققنیافتهاند .در این راستا؛ پژوهش حاضر با این سؤال اصـلی
که مهمترین عوامل عدم موفقیت بازارچه کداماند؟ در پی یافتن علل و عواملی بود که موجب عملکرد نـامطلوب بازارچـه
شدهاند .اقدامات پیمایشی انجامشده و سپس تجزیهوتحلیل آنها نشان داد که  21مـورد مشـکل و معضـل مسـبب رقـم
خوردن چنین وضعیتی شدهاند .تلخیص مشکالت شناساییشده از طریق تحلیل عاملی در  2عامل اصلی ،نشان دادند کـه
عالوه بر عوامل و نارساییهای درونی بازارچه ،مانند :ضعف و کمبود خدمات ،زیرساختها و تأسیسـات اقـامتی و رفـاهی،
نارسایی های مدیریتی ،مکان گزینی نادرست ،عوامل بیرونی ،همنون :سطح نـازل توسـعه روسـتایی منطقـه و ضـعف در
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مشارکت و همکاری مردم محلی نیز در رقم خوردن چنین وضعیتی تأثیرگذار بودهاند .در این میان نارساییهای مـدیریتی،
بیشترین تعداد شاخص های بارگذاری شده و بیشترین مقـدار واریـانس تبیـین شـده را بـه خـود اختصـاص داد .در میـان
شاخصهای این عامل ،بیشترین بار عاملی به شاخصهای عدم صدور کاالهـای تولیـدی روسـتاییان و رویکـرد وارداتـی
بازارچه ،اختصاص یافت .یکی از شاخصهایی که در این عامل تجمع یافته و با بار عاملی باال در مصاحبهها نیز ،بسیار بـر
آن تأکید میشد ،ورود بیشازاندازه شهرنشینان و سهمبری باالی سرمایهداران شهری از ثمـرات بازارچـههایی اسـت کـه
هدف اصلی آنها پویایی اقتصادی روستاهای مرزی و بهکارگیری و اشتغالزایی برای روستاییان بـود .ارتبـا معنـیداری
نیز ،میان شاخصهای تجمع یافته این عامل به چشم میخورد ،بهگونهای که نارساییها و ضعف مدیریتی و برنامـهریزی
موجب شکلگیری و تشدید معضالت دیگری همنون :درآمد کم فعالیت در بازارچه ،ورود بیشازاندازه شهرنشینان ،فقدان
امکاناتی مانند :غذاخوری و تعاونیهای تجاری و ...شده است .تعطیلیهای مکرر بازارچه ،بهواسطه تعدد نهادهـای درگیـر
در مدیریت بازارچه و استفاده از روستاییان تنها برای حمل بار (کاهش ارتقای شغلی و شأن اجتمـاعی) نیـز شـاخصهایی
هستند که در این عامل بارگذاری و در مصاحبهها ،بسیار بر آن تأکید شد.
عامل بعدی نیز که  51درصد تغییرات را تبیین میکند کمبود خدمات و امکانات و ضعف در زیرساختهای بازارچه اسـت.
فقدان مکانهای اقامتی ،راههای مواصالتی و نبود سرویسهای رفتوبرگشت نیز شاخصهایی هستند کـه بیشـترین بـار
عاملی را در این عامل ،داشتند .نارساییهای مربو به این عامل بهوضوح بـا بازدیـد میـدانی سـاده قابلمالحظـه اسـت؛
بهگونهای که بازارچه از ابتداییترین زیرساختهای الزم مانند آب ،برق ،گاز و تلفن و ..بیبهره بـوده و حتـی در محوطـه
بازارچه نیز در فصولی که با بارش همراه است؛ بهسختی میتوان تردد کرد .با توجـه بـه ورود سرپرسـتان خـانوار مسـن،
سرمای و بارش زیاد منطقه ،سخت بودن توپوگرافی محوطه اطراف بازارچه ،زیـاد بـودن تعـداد افـراد واردشـده و فقـدان
خودروهای شخصی روستاییان ،میتوان تصور کرد که فقدان امکانات رفاهی ،اقامتی و ترددی چقدر میتوانـد در عملکـرد
مطلوب روستاییان و راندمان کلی بازارچه تأثیر منفی ،برجای گذارد.
عامل بعدی به عنوان یکی از عوامل بیرونی ،ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی است .بـا توجـه بـه شـاخصهای
بارگذاری شده در این عامل ،میتوان گفت که بین پایین بودن روحیه مشارکت مردم محلی و میل به مهاجرت آنهـا بـا
عدم رعایت مطلوب قوانین و ضواب بازارچه و عدم انجام فعالیتهای گروهی ،ماننـد :بـهکارگیری پسانـدازهای خـرد در
قالب تعاونیهای تجاری ارتبا معنیداری وجود دارد .بدین معنی که ضعفهای بازارچه موجب شـده کـه فعالیـت در آن
مخصوصاً برای قشر جوان روستایی نامطمئن به نظر رسد همننان که در مصاحبهها نیز بر آن تأکید میشد که بازارچه با
درآمدی اندك برای روستاییان و شرایطی سخت نسبت به قبل (زمانی که قاچاق کـاال در منطقـه رونـق داشـت) ،تمایـل
چندانی را برای حضور مؤثر و یا تشکیل تعاونیهای تجاری برای سرمایهگذاری ایجاد نمیکند .الزم به ذکر اسـت کـه در
روستاها بهویژه در روستاهای مرزی ،اهمیت بعد اقتصاد و در این میان شاخصهایی چون :درآمد و اشتغال برای پذیرش یا
عدم پذیرش برنامه و طرحهای توسعهای ،بسیار تعیینکننده هستند و زمانی که شغل و درآمد مناسب ایجاد نگردد ،همانند
شرای کنونی منطقه؛ سطح مشارکت ،همکاری و استقبال روستاییان نیز کاهشیافته و میل به ماندگاری نیز رو به افـول،
مینهد.
عامل بعدی که با تبیین  3/1درصد از تغییرات ،عاملی بیرونی به شمار میرود ،کیفیت نـازل توسـعه روسـتایی در منطقـه
است .شاخصی که در این عامل دارای بیشترین بار عاملی است؛ شاخص فقدان دیـد بلندمـدت مـدیریتی و توسـعهای در
منطقه میباشد .بیشک؛ تجمع و همبستگی معنیداری میان شاخصهای تجمـع یافتـه ایـن عامـل ،یعنـی فقـدان دیـد
بلندمدت مدیریتی به توسعه منطقه ،کمبود خدمات و امکانات زیربنایی با فقر روسـتایی و درنهایـت ،میـل روسـتاییان بـه
مهاجرت به شهر وجود دارد که درمجموع؛ نشان از کیفیت نازل توسعه روستایی دارند؛ در چنین شرایطی ،باید توجه داشت
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که تأسیس بازارچههای مرزی نقش مکمل و تنوعبخشی به اقتصاد منطقه را دارند نه اینکه با تأسیس آنهـا در پـی حـل
تمامی کمبودهای توسعه منطقه بود و سایر برنامههای توسعه را اجرا نکرد که برآیند چنین دیدگاهی نیز ،عملکرد ضـعیف
و عدم پویایی این بازارچهها خواهد بود .درواقع کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه موجب گردیده که تنها تکیهبر اجـرای
یک برنامه توسعهای ازجمله تأسیس بازارچه مرزی ،نتواند مشکالت ریشهای توسعه منطقه را حل کرده و خود این برنامـه
نیز به دلیل وجود ضعفها ی متعدد جانبی که مکمل الزم ،جهت عملکرد مطلوب آن هستند با شکست مواجـه شـود .هـر
اقدام توسعهای نیازمند وجود بسترها و پیششر هایی است ،قـدر مسـلم؛ فقـدان ایـن پیششـر ها و بسـترها ،بهتـرین
برنامهها را در حد یک نوشته باقی گذاشته و یا در اصطالح در روی کاغذ نتیجهبخش خواهنـد کـرد و در عرصـه میـدانی
عمالً با شکست مواجه میشوند.
عامل پنجم که  7/7درصد از تغییرات را تبیین میکند؛ عامل مکان گزینی نامناسب بازارچه است .باید دانست که به ثمـر
نشستن و پخش ثمرات توسعه حاصل از فعالیت بازارچهها بهمانند بسیاری از محدثت توسعهای دیگر ،نیازمند مکانیابی و
مکان گزینی مناسب آنها است .این امر در نواحی روستایی با توجه به ضعف امکانات و خدمات اهمیتـی دوچنـدان ،دارد.
در میان شاخصهای این عامل وجود مراکز رقیب در نزدیکی بازارچه و دوری از جاده اصلی دارای بیشـترین بـار عـاملی
هستند .بهواقع فعالیت گمرك رسمی باشماق موجب شده که اهمیت چندانی به این بازارچههای روستایی داده نشده و این
بازارچه نتوانند نه بهعنوان رقیب حتی به عنوان مکمـل گمـرك باشـماق ،عمـل نماینـد .دوری بازارچـه از جـاده اصـلی و
دشواری دسترسی و فاصله زیاد با مناطق مسکونی نیز نشاندهنده مکان گزینی نامناسب بازارچـه هسـتند .نتـای آزمـون
تحلیل مسیر نیز ،جهت پاسخگویی به سؤال فرعی پژوهش ،مبنی بر اینکـه کـدام عامـل بیشـترین تـأثیر را در عملکـرد
ناموفق بازارچه دارد؛ نشان داد که عامل مکان گزینی نامناسب دارای بیشترین تأثیر مستقیم ،عامل نارساییهای مدیریتی
دارای بیشترین تأثیر غیرمستقیم و درمجموع نیز نارساییهای مدیریتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نامطلوب بازارچـه دارا
هستند .نارساییهای مدیریتی بر مکان گزینی نامناسب بازارچه ،ضعف خدمات و امکانات و کیفیت نازل توسـعه روسـتایی
منطقه دارای تأثیر مستقیم است این امر نشاندهنده اهمیت مدیریت مطلوب در بح توسعه روستایی است؛ امری که در
رویکردهای جدید توسعه روستایی بسیار بر آن تأکید شده و وجود آن الزمه به ثمر نشستن طرحهای توسـعهای روسـتایی
است .یکی دیگر از مسیرهای فرعی نیز ،نشان از ارتبا مثبت و معنیدار بحـ مشـارکت روسـتاییان بـا مکـان گزینـی
بازارچه است که نشان میدهد مکان گزینی نامطلوب که موجب عدم پخش متوازن ثمرات میگردد؛ کـاهش مشـارکت و
همکاری روستاییان را به همراه دارد .همننین در مسیرهای رسم شده ،ارتبا معنیدار میان ضعف خـدمات و امکانـات و
مکان گزینی نامناسب نیز ،به چشم میخورد ،بنابراین یکی از اصول مهم مکانیابی بازارچه ،یعنی؛ دسترسی به خـدمات و
امکانات رعایت نشده است .ارتبا معنیدار دیگر ،تأثیرگذاری کیفیت نـازل توسـعه روسـتایی منطقـه بـر مکـان گزینـی
نامناسب بازارچه است .بهواقع ،میبایست؛ سازههای توسعهای بهویژه در مناطق روسـتایی را در نـواحی احـداث کـرد کـه
حداقل شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی توسعه در آنجا وجود داشته باشند که در غیر این صورت مکان گزینـی
نامناسب بوده و سازه توسعه با شکست و عدم موفقیت مواجه میگردند (همانند بازارچههای مرزی موردبح ) .درنهایـت؛
در راستای برونرفت از وضع نامطلوب موجود و عملکرد موفقیتآمیز بازارچههای موردمطالعه ،راهکارهـای زیـر پیشـنهاد
میگردد:
نارساییهای مدیریتی

 ایجاد نهادی واحد مرکب از مسئولین توسعه روستایی منطقه جهت هماهنگی ،نظارت و اداره فعالیتهای بازارچه
 واگذاری بخشی از اداره امور بازارچه به روستاییان
 تخصیص وامهای کمبهره و بلندمدت به روستاییان جهت ورود به تجارت در بازارچه

محمدی  /تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد نامطلوب بازارچههای مرزی ...
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 ایجاد قوانین حمایتی از فعالیت روستاییان در بازارچه در مقابل ورود بیشازاندازه شهرنشینان
 حرکت به سمت صدور کاال از بازارچه با تأکید بر محصوالت تولیدی کشاورزی و دامی روستاییان منطقه
 جلوگیری از تعطیلیهای مکرر بازارچه و افزایش سقف واردات بازارچه با توجه به کیفیت نازل توسعه در منطقه
 تشویق اهالی جهت تشکیل تعاونیهای تجاری از طریق آشناسازی آنها با تأثیرات مثبت تعاونیهای تجاری
 تعیین سهمیهای مخصوص برای روستاییان جهت ورود کاالهای مصرفی خود
 ارتقای شغلی و شأن اجتماعی روستاییان با حرکت بازارچه به سمت ایجاد مشاغل خدماتی
 ایجاد هماهنگی برای مکمل شدن فعالیت بازارچهها با گمرك رسمی باشماق
 فاصله گرفتن از روشهای سنتی نظارت بر بازارچه با تدارك دستگاههای الکترونیکی پایش و نظارت
 مذاکره با مسئوالن اقلیم کردستان عراق جهت گسترش همکاریها از این مبدأ ورودی
 ضعف و کمبود در خدمات ،امکانات و زیرساختهای بازارچه
 اختصاص بخشی از درآمدهای بازارچه به عمران و تأمین تدارکات و خدمات
 ایجاد بسترهای الزم جهت تأمین آب و برق و گاز بازارچه
 مناسبسازی راههای مواصالتی به بازارچه
 در نظرگیری مکانهایی در بازارچه برای اقامت و استراحت و تغذیه روستاییان با تأکید بر ورود بخش خصوصی
 ایجاد سرویسهای رفتوبرگشت به بازارچه از روستاهای مرکزی دهستانها
 ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی
 آشناسازی روستاییان از طریق آگاهان محلی و رهبران دینی روستاها با تأثیرات مثبت بازارچه
 اختصاص تضمینها و انجام حمایتهای الزم قانونی از ایجـاد تعاونیهـای تجـاری و سـرمایهگذاران روسـتایی در
بازارچه
 ایجاد قوانین و آییننامههای تشویقی و تنبیهی برای روستاییان فعال در بازارچه
 اختصاص بخشی از درآمدهای بازارچه جهت راهاندازی کسبوکارهای جوانان کارآفرین روستاها
 کیفیت نازل توسعه روستایی در منطقه
 تدوین برنامههای بلندمدت توسعه منطقه با تأکید بر نقش تجارت و بازارچههای مرزی منطقه
 تکمیل و اجرای مطلوب طرحهای هادی روستایی منطقه
 ایجاد واحدهای تولیدی و تبدیلی کوچک در منطقه و صدور کاالهای تولیدشده از طریق بازارچه به عراق
 بسترسازیهای الزم جهت گسترش گردشگری تجاری منطقه در کنار طبیعتگردی
 اعطای یارانهها و حمایتها جهت ورود تولیدکنندگان و سرمایهداران برای سرمایهگذاری و تولید کاال در منطقه
 تدارك و تأمین زیرساختها و خدمات موردنیاز منطقه با بهرهگیری از درآمد بازارچهها و گمرك باشماق
مکان گزینی

جابهجایی محوطه بازارچهها به روستای ((ساوجی)) به دلیل وجود مساعدتهای توپوگرافی (شیب مطلوب و روانی عبور و
مرور) در تلفیق با زیرساختهای حملونقل ،شرای مطلوبتری نسبت به روستاهای نزدیکتر بـه مـرز و محـل کنـونی،
دارد .از سوی دیگر ،این روستا؛ حالتی مرکزیت داشته و فاصله کمتری ،به بیشـتر روسـتاهای بخـش دارد کـه مطلوبیـت
زیرساختهای حملونقل نیز ،دسترسی آسانتر روستاییان به این روستا و بازارچه را امکانپذیر میسازد .این وضعیت ،قدر
مسلم؛ پخش متوازن منافع حاصل از بازارچه و دسترسـی روسـتاییان را مطلـوبتر ،خواهـد سـاخت .همننـین؛ روسـتای
ساوجی به دلیل آستانه جمعیتی مناسب که عرضه انواع خدمات و تسهیالت روسـتایی را امکانپـذیر سـاخته و همننـین
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فاصله مناسب تا مرکز شهرستان با سرمایهگذاریهای نسبتاً مناسبی ،همراه بوده است.

تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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