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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of border markets in rural areas to promote
socio-economic indicators frontier in 3 KhawMirabad district, zarivar and Sarkol is in the
township of Marivan. The research purpose is cross-functional and in terms of data
collection. For collecting information and documents in the field of survey based on a
questionnaire and interviews were used. The study population consisted of 3094 people, of
whom 360 subjects were selected. The validity of the questionnaire, alpha coefficient, was
0.74 percent, also with 30 subjects to complete the findings, in-depth individual interviews
took place. The surveyed villages in three categories based on the distance from the border
(distance, intermediate and near) classification and 18 villages (in each 6 villages) were
selected as examples. In order to analyze the data from one sample t test, chi-square test and
ANOVA test was used on spss software, as well as for spatial analysis and map generation
based on statistical data, clustering methods with low / lot, spatial autocorrelation analysis of
hot spots and IDW (Inverse Distance Weighted) in the GIS software is used. The results show
that border markets have Could not frontier in terms of economic indicators on rural areas
have good performance. As is expressed in the research, border markets on the border
villages in the medium distance (15-5Kylvmtry) more effective than the remote villages of
the border and near the border have had. But the markets have in the promotion of social
indicators, including social participation, the spirit of teamwork and social interaction with
neighboring villages and Iraq also have a positive impact. Also, the presence of non-native
people in villages near the border have increased significantly .
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازارچههای مرزی بر ارتقاء شاخصهـای اقتصـادی  -اجتمـاعی منـاطق روسـتایی مرزنشـین خـاو و
میرآباد ،زریوار و سرکل در شهرستان مریوان است .این پژوهش از لحاظ هدف ،کـاربردی و از حیـر روش ،توصـیفی  -تحلیلـی اسـت .بـرای
گردآوری داده ها از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسشنامـه و مصـاحبه بهـره گرفتـه شـده اسـت .جامعـ
آماری این پژوهش ،خانوارهای ساکن در سه دهستان مرزی خاو و میرآباد ،زریوار و سرکل هستند که با بهـرهگیـری از فرمـول کـوکران از میـان
 3094خانوار ،تعداد  360خانوار به منزل حجم نمونه انتخاب شدهاند .اعتبار پرسش نامه نیـز براسـاآ آزمـون آلفـای کرونبــا  0.74 ،درصـد بـه
دست آمده است .همچنین با  30نفر از افراد نمونه برای تکمیل یافتهها ،مصاحب فردی عمیق صورت گرفته است .روستاهای بررسیشـده در سـه
دسته براساآ فاصله از مرز (فاصل دور ،متوسط و نزدیك) طبقهبندی شدهاند و  18روستا (در هر فاصله 6 ،روستا) برای نمونه انتخاب شـدهانـد.
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از آزمون  tتكنمونهای ،آزمون کای اسکوئر و آزمون  ANOVAدر نرمافـزار  SPSSو بـرای تجزیـه و تحلیـل
فضایی و تولید نقشههای مبتنی بر دادههای آماری نیز از روشهای خوشه بندی کم /زیاد ،خودهمبسـتگی فضـایی ،تحلیـل لکـههـای دا و روش
 IDW1در نرمافزار  GISاستفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد بازارچههای مرزی از نظر شـاخصهـای اقتصـادی ،عملکـرد مبلـوبی در
مناطق روستایی مرزنشین نداشته اند .با توجه به تحلیل فضایی پژوهش ،بازارچههای مرزی از نظـر وضـعیت اقتصـادی بـر روسـتاهای در فاصـل
متوسط از مرز ( 5- 15کیلومتری) ،تأثیر بیشتری نسبت به روستاهای دور از مرز و نزدیك مرز داشتهاند .همچنـین فعـالشـدن ایـن بازارچـههـا در
زمین ارتقاء شاخصهای اجتماعی ،ازجمله :مشارکت اجتماعی ،روحی کار گروهی و تعامالت اجتمـاعی بـا روسـتاهای همسـایه و کشـور عـرا
نیز ،تأثیر مثبتی بر جای گذاشته است؛ از این رو باید با سازوکارهایی ،زمین افزایش مشارکت روستاها را در فعالیت بازارچههـا فـراهم آورد و بـا
آموزش روشهای نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات ،جمعیت ساکن در منبقه را از منافع بازارچهها بهرهمند کرد.
واژههای کلیدی :مرز ،بازارچههای مرزی ،توسع اقتصادی  -اجتماعی ،مناطق روستایی ،شهرستان مریوان
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این مقاله از نتایج پایان óنامه کارشناسی ارشد با عنوان «تأثیر بازارچه óهای مرزی در ارتقاء شاخص óهای اقتصادی مناطق روستایی مرزنشین» به
راهنمایی سیدعلی بدری اخذ شده است.
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مقدمه
با توجه به ویژگیهای فضاهای روستایی ،جایگاه و نقش این نواحی در توسع ملی ،یکی از دغدغههـای اصـلی
برنامهریزان توسعه در عصر حاضر شده است (رضوانی .)2 :1391 ،در این بین ،حوزههای روستایی مناطق دورافتاده
و مرزی در شرایبی کامالً نابرابر از نظر دسترسی به فرصتها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفتهاند .توسع
صنعتی نداشتن در کنار اشتغال زیاد در بخش کشاورزی با میزان تولید کم ،روستاهای کوچـك ،وضـعیت نـامبلوب
منــابع پایــهای ،نبــود ســاختارهای مبلــوب حمــل و نقــل (دسترســینداشــتن) و ســبپ پــایین رفــاه و امنیــت
) ، Bacsi. 2006: 486اسماعیلزاده ،)3 :1391 ،عمدهترین مشخصههای اقتصادی  -اجتماعی روستاهای این منـاطق
است که زمینه ساز معضالت و نابسامانیهایی چون مهاجرت ،قاچا کاال ،شورش و ناامنی شده است (احمـدیپـور،
 .)72 :1391دغدغههایی موجب شده است که به مناطق مرزی و تأثیرات مرزی در پـژوهشهـای توسـعهای اعـم از
اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیك توجه شود؛ زیرا این استنباط و تصور ایجاد شده است کـه ایـن منـاطق جغرافیـایی
ویژه موجب سازگاری ،همسانی اقتصـادی ،تثبیـت امنیـت و پایـداری جمعیـت مـیشـوند (.)Niebuhr. 2002: VI
بازارچههای مرزی ،ضعف اقتصادی موجود در محدودة مرزها را جبران و از خالیشـدن روسـتاهای حاشـی مرزهـا
جلوگیری می کنند .همچنین با پخش منافع توسعه به مناطق پیرامون ،زمینهسـاز توسـع اقتصـادی و اجتمـاعی آنهـا
میشوند ( .)Pál, 2011: 51اقتصاد مناطق مرزی خود نقش اساسی در ترقی ،پیشـرفت و توسـع اقتصـادی نـواحی
مرزی ،بهبود استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد و همگرایی اقتصادی نـواحی مـرزی دارد
(افتخاری و همکاران.)83 :1387 ،
مناطق مرزی از نقاط حساآ و استراتژیك کشور به شمار میرونـد .طبیعـت منـزوی و غیرحاصـلخیزبودن ایـن
مناطق ،به ویژه در عرصـههـای کوهسـتانی و بیابـانی ایـران ،پیوسته به دلیـل نبـود رفـاه و انگیـزههــای الزم بــرای
زنـدگی ،زمینـهسـاز مشـکالت سیاسی ،اقتصادی و امنیتی برای دولتهای وقـت بـوده اســت (سـازمان مـدیریت،
 .)49 :1378از گذشتههای دور ،مناطق مرزنشین به دلیل ناتوانیهای بالقوه ،جزء مناطق منـزوی و محـروم بـه شـمار
میرفت؛ بنابراین شهرهای واقع در این مناطق بسیار محدود و از توسع کمی برخوردارند؛ اما با جهانیشدن صنعت،
تجارت ،امور مالی و تغییرات در نظام بینالمللی ،تفکرات ژئواسـتراتژیك بـه سـوی باورهـای جغرافیـای اقتصـادی
مرزها معبوف شد؛ بهگونهای که تحوالت در کارکردهای مرز و نگرش نظامهای سیاسی حاکم به آن بـه منزلـ یـك
فرصت اقتصادی ،موجب افزایش جمعیت در مناطق مرزی شده و شرایط جدیدی را رقـم زده اسـت .ایـن شـرایط
جدید ،مرکز را وادار به تجدیدنظر در روابط خود با پیرامون کرده است ( .)Pena, 2005: 286-290ناتوانیهای بالقوة
طبیعی و اقتصادی بعضی از این مناطق ،بهویژه در زمینههای کشاورزی ،صنعت ،مهاجرت ،تفاوتها و نامتعادلیهـای
منبقه ای و فضایی بین مناطق مرکزی و مـرزی بـه دولتهای وقت این امکان را داد که با هدف محرومیـتزدایـی،
ایجـاد اشـتغال ،نگـهداشـت جمعیت ،ممانعـت از تخلیـ منـاطق مــرزی و وقــوـ قاچــا  ،زمینـههـایی را بـرای
مبـادالت بازرگـانی نواحی مرزی فراهم کنند (احمدیپور و همکاران.)6 :1387 ،
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مهمترین ویژگی ساختار این مناطق ،نبود تنوـ در بسترهای اقتصادی و فرصتهای شغلی ،بهویژه بـرای نیـروی
انسانی رو به افزایش روستایی است (حسینی .)20 :1393 ،یکی از زمینههـای الزم بـرای پویـاکردن اقتصـاد نـواحی
مرزی ،توسع مبادالت مرزی در قالبهای قانونمند و تسهیلشدة بازارچههای مرزی است که محـر خـوبی بـرای
افزایش مبادالت رسمی ،شکوفایی مزایای نسبی ،گسترش همکـاریهـا و توسـع بازارهـای بـین منبقـهای ،تثبیـت
قیمتها ،جهت دهی به سودهای تجاری ،افزایش اشتغال و رفاه برای جامع مرزنشـین اسـت (کـامران و همکـاران،
 ) 9 :1388همچنین دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی منـاطق روسـتایی واقـع در حـوزة مـرزی ،سیاسـت ایجـاد
بازارچههای موقت مرزی را اجرایی کرد؛ بر این اساآ در چند سال گذشته در مناطق مختلف مرزی ،تعـداد زیـادی
از آن ها تأسیس و به سرپرست هر خانوار روستایی ،یك دفترچ مرزی داده شد تا با آن چنـدین بـار در مـاه از ایـن
بازارچهها کاال وارد کنند .در منبق بررسیشده نیز دو بازارچ موقت مرزی به اسم «پیـران» و «دهرهوران» راهانـدازی
شد .در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی در خور برای این پرسش هستیم که ایجاد بازارچههای موقت مرزی چـه
تأثیری بر ارتقاء شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین داشته است؟
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
یك منبق مرزی یا خط مرزی به محض پیدایش ،نهتنها بر منظـرة طبیعـی  -که جزئی از آن به شـمار مـیرود -
بلکه بر عمران و سیاستهای کشورهای مجاور نیـز تأثیر می گذارد (پرسـکات .)21 :1358 ،بـه طـور کلـی دیـدگاه
غالب دربارة نقش مرزها ،به ویژه در ادبیات توسع مناطق مرزی ،به دو صورت است :نخست مـرز بـه منزلـ خبـی
جداکننـده و دوم مـرز بـه منزلـ منبقـ تمـاآ ( ;Wasti-walter, 2009: 332; Moraczewska, 2010: 329-331
 Tykkylainen, 2009: 346; kladivo et al, 2012: 49; Geenhuizen et al, 1996: 674; Newman, 2003: 126.)128; Laine, 2007: 50

مرزها ،کارکردهای مختلف امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ارتباطی ،سیاسی و فرهنگی دارند .کارکرد مرزها در طـی
زمان و با بروز تحوالت در عرص جهان تغییر میکند .مرز بینالملل ،اساسـاً بـا هـدف تعیـین حـد و مـرز خـارجی
سرزمین یك دولت ایجاد شده است؛ از این رو مشخصکنندة محـدودة حاکمیـت دولـت بـر مـردم و منـابع تحـت
نفوذش است و قلمرویی را تعیین می کند که دولت قوانین خود را در آنجا به اجرا مـی گـذارد و قـدرتش را اعمـال
می کند .از این دیدگاه ،مهم ترین کارکرد مرز ،ایجاد مانع و عامل بازدارنـده اسـت (زرقـانی .)185 :1386 ،چگـونگی
کارکرد و نقش مرزها ،عاملی کلیدی در توسع مناطق مرزی به شمار میرود .مرزها هـم مـیتواننـد مـانعی در برابـر
توسعه و یکپارچگی نواحی مرزی باشند و هم به منزل پلی ارتباطی زمین تعامالت و پیوند دو طرف مـرز را فـراهم
کنند .فهم این تأثیر بازدارندگی یا نقش ارتباطی مرزها ،وابسته به این است که ما چگونـه مرزهـا و کـارکرد آنهـا را
معنا کنیم ( .)Chen, 2006: 25از دیدگاه نخست ،مرزها به منزل مانع یا فیلتر ،هزین معامالتی و تبادالتی زیادی را به
بار می آورند؛ به بیان دیگر ،مرزی که مانع مشروـ شکلگیری نظامهای نهادی ،سیاسی و اجتمـاعی در منبقـ مـرزی
باشد ،مانعی در برابر جریان آزاد اطالعات و تشدید پیچیدگیهای بازار است ( .)Wu, 1998: 191به گفتـ چـن در
این حالت ،مرز تمایل بیشتری به جدایی مناطق مرزی همجوار از طریق تعیین حدود ،کنترل و نظارت بر عبورومرور

 / 44فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره سوم( ،پیاپی  )26پاییز 1396

و تشدید قوانین گمرکی دارد تا پیوستگی آنها ( .)Chen,2006:26اما در دیدگاه مرز به ماننـد یـك منبقـ تمـاآ،
منبق مرزی به صورت ناحیهای است با شبکهای از بنگاههای اقتصادی و سایر شبکههای اجتماعی دیگر که فراتر از
خبوط مرزی ،روندها ،فرصتها و مزایای جدیدی خلق میکنند ( )Wu, 1998: 191و نقش مرز از یك مانع به یك
پل ارتباطی یا به بیان سادهتر از یك دیوار به منبعی ارزشمند تبدیل میشـود ()Laine, 2007: 49؛ بـدینترتیـب بــا
نگاهی کوتاه بـه ادبیات نظری مـرز و مناطق مرزی ،مشخص میشود با گذشت زمان« ،مرزهای ملی ،بخـش زیـادی
از کارکردشان را به منزل مانع از دست دادهاند و تعامالت و همکاریهای میانمرزی به طـور روزافزونـی از اهمیـت
بیشتری برخوردار شدهاند» ( .)kladivo et al, 2012: 49
تاکنون هیچ تعریف جهانیای از بازارچههـای مـرزی بـه صـورت عـام ارائـه نشـده اسـت؛ امـا مـیتـوان گفـت
بازارچههای مرزی اساساً برای سرمایهگذاری و بهترشدن وضعیت اقتصادی مناطق مرزنشین به وجود میآیند؛ بهویژه
در کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه که از نظر اقتصادی وضعیت مبلوبی ندارند ( .)Cussen, 2008: 4از یك
منظر ،بازارچ مرزی ،محوطه ای است محصور واقع در نقب صفر مـرزی و در جـوار گمرکـات و مجـاز بـه انجـام
تشریفات ترخیص کاال یا مکانهایی که طبـق تفـاهمنامـههـای منعقدشـده بـین ایـران و کشـورهای همجـوار باشـد
(کهنه پوشی و عنابستانی .)9 :1391 ،معموالً بازارچه ها به دو دست کلی بازارچههای مرزی مصوب تجاریاقتصادی و
بازارچههای امنیتی یا ویژه تقسیم میشوند (طیبنیا .)151 :1395 ،به عقیدة صـاحبنظـران ،فعالیـتهـای اقتصـادی
مناطق مرزی در توسع اقتصا دی نواحی مرزی ،بهبود استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمـد،
ایجـــاد راببـ ـ دوســـتی و تســـریع همکـــاریهـــای بیشـــتر بـــین نـــواحی مـــرزی نقشـــی اساســـی دارنـــد
) .(Chandoevwit, 2004:145دالیل اقتصادی ایجاد بازارچههای مرزی میان دو کشور را میتوان در الگوهای توسع
منبقهای و مبادالت دو یا چندجانبه جست وجو کرد (چوکلی .)2 :1391 ،بـا ایـن همـه در زمینـ تجـارت مـرزی و
بازارچههای مرزی نظریههای مختلفی وجود دارد که در زیر به بعضی از آنها اشاره شده است:
نظریة تجارت جدید :اولین بار در سال  1980مبرح شد و بهشدت متأثر از نظری ادغام آن زمان بـود .بـرخالف
الگوهای سنتی اخیر ،الگوهای تجاری ،امروزه اقتصادمقیاآاند و به صـورت ترکیبـی از رقابـت و انحصـارگری بـه
وجود آمدند .طرفداران این نظریه بیان میکنند آزادسازی روابط تجاری در بازارچـههـای مـرزی بـر زنـدگی منـاطق
مرزی تأثیر میگذارد و ساکنان با هزینههای نسبتا کمتر بـه بازارهـای خـارجی دسترسـی مـییابنـد ( ;Viner, 1950

.)Wooton, 1988; Grinols,1993; Tovias, 1991
نظریة موقعیت سنتی :این نظریـه را اولـین بـار اوهلـین برتیـل 1در سـال  1967بـه منزلـ یـك الگـوی سـازگار
خریدوفروش و ناآشنا با جلوههای فضایی یکپارچگی اقتصادی مبرح کرد و بعدها لوش 2آن را گسترش داد .در این
الگو فرض بر این است که مصرفکنندگان و عوامـل غیرمحـر تولیـد بـه انـدازة هـم در فضـا توزیـع شـدهانـد و
هزینههای حمل و نقل برای محصوالت ،متناسب با فاصلهای است که بین مصرفکننـدگان و تولیدکننـدگان وجـود

Ohlin Bertil
August Losch

1
2
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دارد؛ از این رو مکان بازار باید در یك محل خاص فضایی تعیـین شـود ( Losch, 1977; Ohlin, 1967; Niebuhr,

.)2002; broker, 1983
نظریة کنراد و نیکول :کنراد و نیکول در سال  ،2005یك فرآیند تعاملی پنج مرحلهای را پیشـنهاد کردنـد کـه بـه
دنبال سبوح مختلف از مناطق مرزی است .این مراحل به طور مشخص و بـه صـورت فعـال در منـاطق مـرزی بـه
صورت هویت ،فرهنگ ،نقش دولت ،اقتصاد و سیاست با هم ترکیب میشوند .مانوئل چاوز این الگو را اصالح کرد
که در شکل ( )1نشان داده شده است ( .)Emmanuel, 2005; Nicol, 2008

شکل :1-الگوی چاوز به اقتباس از کنراد و نیکول
منبعEmmanuel, 2005 :

پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر پژوهشگران و صاحبنظران خارجی و داخلی ،کارهای زیادی را دربـارة مـرز و بازارچـههـای
مرزی در زمینههای گوناگون انجام دادهاند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره میشود.
«عابد ابراهیمی مستکانی» ( )1393در پژوهشی با عنوان «ارزیابی تأثیرات اجتمـاعی  -اقتصـادی بازارچـ مـرزی
سرو بر توسع مناطق روستایی پیرامون» به این نتیجه رسیده است کـه بازارچـ مـرزی سـرو از نظـر شـاخصهـای
اجتماعی و اقتصادی درنظر گرفتهشده برای بیشتر افراد بررسیشده اثر منفـی داشـته اسـت.
«افتخاری» در پژوهشی با عنوان «ارزیابی آثار اقتصادی بازارچههای مرزی در بازتابهای توسعه؛ مبالع موردی:
بازارچ مرزی شیخصالپ شهرستان ثالث باباجانی» ،به این نتیجه رسیده که این بازارچه ،آثار مثبتی بر مناطق پیرامون
خود داشته است.
نتایج بعضی دیگر از پژوهشهای انجامشده در این زمینه در جدول ( )1به طور خالصه آورده شده است.
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جدول :1-پیشینة داخلی و خارجی پژوهشهای انجامشده دربارة مرز و بازارچههای مرزی
پژوهشگر
بهروز محمدی
یگانه

عابد اصالنی
اسلمرز

عنوان پژوهش
ارزیابی آثار اقتصادی بازارچ
مرزی مهران بر توسع نواحی
روستایی ()1390

مکان
مهران
(ایالم)

ابعاد ،شاخصها
و مؤلفهها

بین ایجاد بازارچه و آثار اقتصادی آن ،ازجمله :افـزایش اشـتغال،
رفاه ،میزان درآمد

کاهش فقر ،افزایش درآمـد و کـاهش تمایـل مهـاجرت سـاکنان
مناطق مرزی به جاهای دیگر رابب معناداری وجود دارد.
بین تعهد اجتماعی و گرایش به قاچا کاال ،ارتبـاط معکـوآ و

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش مرزنشینان بانهای به

نتایج

بانه

بُعد اجتماعی

قاچا کاال (زمینهها و راهکارها(

معنا داری وجود دارد؛ همچنـین بـین ردههـای سـنی و سـبوح
تحصیلی مختلف در گرایش به قاچـا کـاال تفـاوت معنـاداری
وجود دارد.
افزایش رضایت در زندگی ،تمایل به ماندن در روسـتا و کـاهش

سیمین ارمغان

آثار اقتصادی بازارهای مرزی بر
توسع روستایی ()1390

شهر آستارا

بُعد اقتصادی

مهاجرت ،باسـوادی ،سـبپ برخـورداری از امکانـات زنـدگی و
کیفیت منزل در بُعد اقتصادی ،مهمترین تغییرات در خانوارهـای
روستایی مرتبط با بازارچ مرزی آستارا بوده است.

سید هادی

بررسی تأثیرات اقتصادی قاچا

شهرستان

کهنهپوشی

کاال برشهرهای مرزی ()1391

مریوان

تأثیر مثبت و زیاد قاچا کاال بر میزان اشتغال و درآمد سـاکنان
بعد اقتصادی

شهر «مریـوان» و نیـز تـأثیر قاچـا کـاال بـر سـایر بخـشهـای
اقتصادی منبقه.
شرکت این کشـورها در فعالیـتهـای مـرزی بـه ثروتمندشـدن

Rekha Rao
Nicholson

انگیزه و عملکرد کارفرمایان
مرزی از اقتصادهای در حال

چین و هند

ظهور ()2013

دادوستد در نواحی
مرزی

سهامداران زیادی منجرشد .سهامداران هندی به احتمال زیاد بـه
دلیل فاصل فرهنگـی بـا کشـور همسـایه (چـین) از معـامالت
کوچکی بهرهمند میشوند؛ در حالی کـه سـرمایهگـذاران چینـی
شرکتهای تولیدی را از توسع مرزی به دست آوردند.

کسب مشارکت شرکتهای
Nolan
Gaffney

چندملیتی ()MNE
دربازارچههای مرزی در حال
ظهور :نقش فاصل اقتصادی و

تالش برای تسهیل انتقال دارایی در طول فعالیـتهـای مـرزی؛
در سبپ

بعد اقتصادی -

جهان

دانش

دانش ()2016

بازارهای در حال ظهور شـرکتهـای چنـدملیتی )،(EMNEs
باید به دنبال سبوح باالتری از مشارکت باشـند کـه رسـیدن بـه
اهداف مدنظر را در مکانهایی آسانتر کند کـه از نظـر دانـش و
توسع اقتصادی فاصل زیادی دارند.
تقویت ،گسترش و ترویج مؤسسـات منبقـ مـرزی در ایـاالت

Christopher
Wilso

انتقال اقتصاد مرزی در ایاالت

ایاالت

متحده و مکزیك :گزارش انجمن

متحده و

منبقه با رقابت اقتصادی ()2014

مکزیك

فاصله از مرز و تأثیر آن بر اقتصاد

در سبپ

()2015

جهانی

مبادالت مرزی -
قانونگذاری

متحــده و مکزیــك نشــاندهنــدة خــدمت بــه اقتصــاد ایــن
کشورهاست .فقط با نهادهای قوی در مناطق مرزی ،مرز جوامع
به صورت یکپارچه و قوی نگـه داشـته و از آنهـا بـرای انجـام
مبادالت و فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود.
مسائل تأثیرگذار در آثار اقتصادی فاصله از مرز عبارتاند از)1 :

Edwards
T.Huw

اقتصاد فضایی،

ارزش و حجــم تجــارت دوجانبــه؛  )2تجــارت حاشــیهای؛ )3

بازار مرزی ،اقتصاد

رقابت در بازار و رقابت در شرکتها؛  )4یکپارچهسازی منبقـه

کالن

و سود و هزینههای آن؛  )5تجارت ،نوآوری و فنآوری سـرریز؛
 )6ادغام و همگرایی اقتصاد کالن.
اگر روابط بین مناطق مرزی بین دو کشـور بـا هـم بـه صـورت

اثر ادغام و یکپارچه سازی در
Annekatrin
Niebuhr

یکپارچه باشـد و روابـط اقتصـادی خـود را سـازمان دهنـد ،در

مناطق مرزی و بررسی نظریههای

در سبپ

اقتصادی و مبالعات تجربی

جهانی

()2002

توسع اقتصادی

مناطق مرزی از نظر اقتصادی پیشرفت بیشتری حاصل میشـود.
همچنین به عقیدة وی ازآنجایی که تعـادل فضـایی بـر ادغـام و
یکپارچگی تأثیر می گذارد ،ممکن است هزینههـای حمـلونقـل
بینالمللی را آسان کند و حرکات سازندة مرزی را تغییر دهد.

تأثیر بازارچههای مرزی بر ارتقاء شاخصهای اقتصادی  -اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین 47 /

پژوهشگر

عنوان پژوهش

Heidrun
Friese

مرزهای اقتصادی المپدوسا و

Christina
Gasman

صنعت نوپای مهاجرت ()2012
آثار بازارچههای غیرقانونی در
قاچا امتداد مرز جنوب غربی
ایاالت متحده ()2008

مکان
المپدوسا،
سیسیل و
تونس
ایاالت
متحده

ابعاد ،شاخصها

نتایج

و مؤلفهها
اقتصاد رسمی و
غیررسمی

تشــدید کنتــرل مــرزی ،معاهــدة شــنگن ) (Schengenو
خارجکردن مستعمرات سـابق اروپـا در مـرز شـمال آفریقـا ،بـه
فعالیتهای اقتصادی غیررسمی منجر شد.
کنترل مرزی بـر قاچـا بـین مکزیـك و ایـاالت متحـده تـأثیر

اقتصاد غیررسمی

گذاشته است .این قاچا بیشتر در زمین قاچا مهاجران اسـت.
با عبور از مرز ،امکان مرگ آنان نیز وجود دارد.

منبع :نگارندگان1395 ،

الگوی نظری این پژوهش ،بازارچ مرزی را مداخله کننـده در توسـعه در نظـر گرفتـه اسـت کــه بــه تغییـرات
اقتصادی و اجتماعی در روستاهای پیرامون دامن میزند؛ بر این اساآ در صورتی که این تغییـرات در زمین اشتغال،
درآمد ،مشارکت اجتماعی و همچنین تعامالت اجتماعی به صورت مثبت عمـل کـرده باشـد ،سـبب ارتقـاء توسـع
اقتصادی ـ اجتماعی در نواحی روستایی مرزنشین میشود (شکل .)2

شکل :2-چارچوب انتخاب شاخص

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از حیر روش گـردآوری دادههـا ،توصـیفی  -تحلیلـی اسـت .بـرای
گردآوری داده هـا در بخـش نظـری از روش اسـنادی و در بخـش میـدانی از روش پیمـایش مبتنـی بـر مصـاحبه و
پرسشنامه بهره گرفته شده است .این پژوهش به دنبال تأثیر بازارچههای مرزی در ارتقاء شـاخصهـای اقتصـادی ـ
اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین است .جامع آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در سه دهستان مرزی خـاو
و میرآباد ،زریوار و سرکل تشکیل میدهند .با بهرهگیری از فرمول کوکران ،حجم نمونه از کل  93روسـتای واقـع در
این دهستان ها ،تعداد  18روستا و از میان  3094خانوار ،تعداد  360خانوار تعیین شد .برای گـزینش روسـتاها و نیـز
خانوارهای نمونه در آنها ،ابتدا روستاها براساآ معیار فاصله از مرز به سه دسته تقسیم و از میان هر سـه دسـته ،بـا
توجه به امکانات و محدودیتهای موجـود و نیـز زیـادبودن درصـد احتمـال وجـود قاچـا  18 ،روسـتا بـه روش
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تصادفی طبقهبندیشده ،برگزیده شدند .حجم نمونه با بهرهگیری از فاصل روستاها از مرز 1بـه دسـت آمـد .گـزینش
خانوارهای نمونه نیز به این صورت انجام شد که در روستاهای نزدیك مرز هر روستا  30پرسشنامه ،روسـتاهای در
فاصل متوسط مرز هر روستا  20پرسشنامه و درنهایت روستاهای در فاصل دور از مرز در هر روستا  10پرسشنامه
توزیع شد و درمجموـ  360نفر به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل کردند (جـدول  .)2همچنـین بـا  30نفـر از افـراد
نمونه برای تکمیل یافتهها ،مصاحبه فردیِ عمیق انجام شد .پرسشنام خانوار شـامل پرسشهای بسته با بهـرهگیـری
از طیف لیکرت طراحـی شـد .روایـی محتـوایی پرسشنامه را جمعی از استادان دانشـگاهی تأییـد کردنـد و اعتبـار
پرسشنامهها نیز با آزمون آلفای کرونبـا  0.78 ،درصد برآورد شـد .بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل آمـاری دادههـا از
آزمون  tتكنمونهای ،آزمون کای اسکوئر و آزمون  ANOVAدر نرمافزار  SPSSو همچنین بـرای تجزیـه و تحلیـل
فضایی و تولید نقشههای مبتنی بر دادههای آماری ،از روشهای خوشهبندی کم/زیاد ،خودهمبستگی فضایی ،تحلیـل
لکههای دا و روش  IDW2در نرمافزار  GISاستفاده شد.
جدول :2-روستاهای نمونه و توزیع کل پرسشنامه ها در بین آنها
فاصله از مرز

 ۵کیلومتری از مرز

 1۵کیلومتری از مرز

 2۵کیلومتری از مرز

جمع

نام روستا

تعداد خانوار

کل جمعیت

تعداد پرسشنامه

انجیران

111

455

3۰

باشما

45

193

3۰

درهوهران

83

334

3۰

ساوجی

280

1152

3۰

سردوش

380

1502

3۰

کانیکبود

41

181

3۰

بردهرشه

244

1094

2۰

پیرصفا

74

307

2۰

کانیسانان

171

660

2۰

کانیسفید

60

258

2۰

نی

656

2560

2۰

ینگیجه

90

362

2۰

بالك

139

529

1۰

درزیان

112

451

1۰

شارانی

113

472

1۰

مرگ

89

365

1۰

نژمار

280

1104

1۰

ننه

126

477

1۰

18

3094

12456

3۶۰
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١

دلیل گزینش این روش این است که روستاهای نزدیك تر ش به مرز بیش از روستاهای دیگر با بازارچههای مرزی در ارتباط هستند و از آن تأثیر می پذیرند.
Inverse Distance Weighted

2
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محدودة پژوهش
شهرستان مریوان در استان کردستان و در  135کیلومتری باختر سنندج قرار دارد .این شهرستان از شمال به سقز و
عرا  ،از جنوب به پاوه ،از شر به سنندج و از غرب به عرا منتهی شده است (نجفی .)585 :1369 ،براساآ آخرین
تقسیمات کشوری ،شهرستان مریوان  3بخش 3 ،شهر 6 ،دهستان و  151آبادی با سکنه دارد (سـالنام آمـاری اسـتان
کردستان) .براساآ آخرین سرشماری صورتگرفته در سال  ،1395جمعیت شهرستان مریـوان  195263نفـر شـامل
 151188نفر ساکن در نقاط شهری و  44074نفر ساکن در نقاط روستایی است و از جمعیت ساکن در نقاط روستایی
شهرستان 21242 ،نفر را زنان و  22832نفر را مردان تشکیل میدهند (فرهنگ آبادیهای استان کردستان.)1395 ،

شکل  :3-موقعیت منطقة بررسیشده (منبع :نگارندگان پژوهش)1395 ،

یافتههای پژوهش
بررسی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان نشـان مـیدهـد تمـامی پاسـخدهنـدگان مـرد بـودهانـد .از حیـر سـن،
 9/3درصد پاسخگویان تقریبا در هم ردههای سنی از جوان تا بزرگسال هستند .از نظر تحصـیالت نیـز  4/6درصـد
افراد بیسواد ،حدود  66درصد افراد در سبپ تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان و  28/9درصد افراد در سبپ دیـپلم و
باالتر بودهاند (جدول .)3
وضعیت شغلی پاسخدهندگان در  2ردة کلی شغل اصلی و شغل فرعی مبین ایـن اسـت کـه برحسـب وضـعیت
شغلی ،افراد پاسخگو  33درصد شغل کشاورزی و  21/5درصد شغل خدمات عمـومی (مغـازه ،راننـدة تاکسـی بـین
روستا ـ شهری) دارند 6/2 ،درصد کارمند دولت 22/2 ،درصد کارگر و  4/5درصد دهیار هستند و  12/6درصد افراد
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به سایر فعالیتها مشغولند .در مشاغل فرعی یا جانبی  36/2درصد افراد به کولبری 29 ،درصد به کـار در بازارچـه و
 34/5درصد به سایر فعالیت ها (کشاورزی ،کارگری و خدمات) اشتغال دارند .از نظر رضـایت شـغلی نیـز ،بـیش از
 26درصد پاسخگویان در سبپ زیاد و بسیار زیاد ،احساآ رضایتمندی دارند و حـدود  52درصـد در سـبپ کـم و
بسیار کم از شغل خود ناراضیاند.
جدول :3-ویژگیهای فردی پاسخدهندگان در نواحی روستایی مناطق مرزی
شاخص

سن

شغل اصلی

شغل دوم

شاخص

دستهبندی

درصد

فراوانی

15-25

9.3

45

بیسواد

25-35

23.1

75

ابتدایی

10.5

35-45

36.6

120

راهنمایی

24.8

80

45-55

25.4

89

دبیرستان

31.1

110

 55و باالتر

5.5

31

دیپلمه و باالتر

28.9

95

کشاورز

33

104

بسیار زیاد

9.8

46

خدمات عمومی

21.5

70

زیاد

16.4

60

کارمند دولت

8.8

35

تا اندازهای

22.1

71

کارگر

32.2

82

کم

29.7

101

دهیار

4.5

28

بسیار کم

22

82

کولبری

36.2

130

کار در بازارچه

29

102

سایر

34.5

128

سطح تحصیالت

رضایت شغلی

دستهبندی

درصد

فراوانی

4.6

29
46
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جدول ( )4میزان رضایت پاسخدهندگان را در قالب  21شاخص اقتصادی (اشتغال ،فرصت کارآفرینی ،مهـاجرت
به دلیل کسب شغل ،کاهش فعالیتهای کشاورزی ،سود برابر از بازارچه برای هر روستایی ،درآمد حاصل از دفترچ
مرزی ،افزایش مشاغل خدماتی ،افزایش فرصت شغلی ،کاهش فرصت بیکاری ،افزایش قیمت زمین در روستا ،بهبود
وضعیت درآمد ،بهتربودن فرصت شـغلی پـیش از تأسـیس ،تـأثیر بازارچـههـا در اشـتغال زنـان روسـتایی ،افـزایش
انگیزههای سرمایهگذاری ،حفظ فعالیتهای تولیدی ،رفع مایحتاج ثانویه ،افزایش پسانداز ،افزایش هزینههای حمـل
و نقل ،میزان خدمات مالی و اعتباری) نشان میدهد .با توجه به میانگین و آزمون کای اسکوئر ،بازارچـههـای مـرزی
در ارتقاء شاخصهای اقتصادی مناطق روستایی مرزنشین نقش دارند .همچنین براساآ داده هـای بـه دسـت آمـده از
میزان رضایت پاسخ دهندگان در قالب  10شاخص اجتماعی (مهاجرت روزانه به شهر ،مهاجرت روزانه بـه بازارچـه،
تسهیل رفتوآمد با کشور همسایه ،نقش مردم در ادارة بازارچـههـا ،تعـامالت اجتمـاعی بـین روسـتاهای همسـایه،
افزایش جمعیت غیربومی در مناطق مرزی ،ارتباط بین جامع روستایی با یکدیگر ،ایجاد اطمینان و مشارکت ،کاهش
انگیزة مهاجرت روستاییان به شهر ،روحی کار گروهی) ،براساآ میانگین و آزمون کای اسکوئر ،هر شاخص ،حاکی
است بازارچههای مرزی در ارتقاء شاخصهای اجتماعی تأثیر مثبتی داشتهاند (جدول .)5
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جدول :4-تأثیر بازارچههای موقت مرزی بر وضعیت اقتصادی منطقة بررسیشده از نظر پاسخدهندگان
شاخص

ک.موافقم

موافق

بینابین

مخالف

ک.مخالفم

میانگین

کای اسکوئر

سطح معناداری

اشتغال

19.7

27.5

20.3

20.3

12.2

2.78

21.056

.000

فرصت کارآفرینی

22.5

28.6

24.7

14.4

9.7

2.60

43.056

000

مهاجرت به دلیل کسب شغل

12.5

19.7

23.9

9.26

16.9

3.16

23.222

.000

کاهش فعالیتهای کشاورزی

18.9

30.6

25.6

17.2

7.8

2.64

54.111

.000

سود برابر از بازارچه برای هر روستایی

26.4

34.7

20.0

15.0

3.9

2.35

97.583

000

درآمد حاصل از دفترچ مرزی

37.8

39.4

16.9

5.3

0.6

1.91

233.694

.000

افزایش مشاغل خدماتی

26.1

33.3

22.5

13.3

4.7

2.37

89.861

.000

افزایش فرصت شغلی

19.7

25.8

22.2

20.0

12.2

2.21

17.917

.001

کاهش فرصت بیکاری

24.4

29.2

23.6

13.9

8.9

2.46

49.972

.000

افزایش قیمت زمین در روستا

7.2

17.5

28.3

25.8

21.1

3.36

49.361

.000

بهبود وضعیت درآمد

23.3

9.31

25.0

15.3

4.4

2.54

79.750

.000

بهتربودن فرصت شغلی پیش از تأسیس

22.8

31.4

28.9

13.3

28.9

2.56

95.306

.000

تأثیر بازارچهها در اشتغال زنان روستایی

41.1

39.4

17.5

1.1

0.8

1.19

279.750

.000

افزایش انگیزههای سرمایهگذاری

31.4

34.7

25.3

7.2

1.4

1.88

159.111

.000

حفظ فعالیتهای تولیدی

19.2

31.1

32.2

13.1

4.4

2.48

101.472

.000

رفع مایحتاج ثانویه

23.9

32.5

29.7

10.3

3.6

2.63

113.222

.000

افزایش پسانداز

34.4

33.3

21.9

7.8

2.5

2.89

152.250

.000

افزایش هزینههای حمل و نقل

16.9

27.5

31.7

6.4

17.5

3.31

70.778

.000

میزان خدمات مالی و اعتباری

31.4

36.1

26.1

4.7

1.7

1.91

179.306

.001
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جدول :۵-تأثیر بازارچه های مرزی بر وضعیت اجتماعی منطقة بررسیشده از نظر پاسخدهندگان
شاخص

ک.موافقم

موافق

بینابین

مخالف

ک .مخالفم

میانگین

کای اسکوئر

سطح معناداری

مهاجرت روزانه به شهر

19.2

29.7

25.3

18.3

7.5

3.38

50.778

000.

مهاجرت روزانه به بازارچه

21.7

32.8

23.6

15.6

6.4

3.48

69.139

000.

تسهیل رفتوآمد با کشور همسایه

15.6

27.8

24.4

19.2

13.1

3.14

26.806

000.

نقش مردم در ادارة بازارچهها

17.8

16.1

21.7

32.2

12.2

2.27

41.889

000.

تعامالت اجتماعی بین روستاهای همسایه

18.3

30.3

25.8

17.2

8.3

3.33

51.528

000.

افزایش افراد غیربومی در مناطق مرزی

29.2

35.8

19.4

10.8

4.7

3.74

117.444

000.

ارتباط بین جامع روستایی با یکدیگر

15.6

32.2

25.3

18.9

8.1

3.28

261.61

000.

ایجاد اطمینان و مشارکت

17.2

27.8

22.5

21.1

11.4

3.20

26.972

000.

کاهش انگیزة مهاجرت روستاییان به شهر

16.4

15.6

23.1

20.0

25.0

3.05

12.083

007.

روحی کار گروهی

10.8

28.3

21.7

25.6

13.6

3.19

41.028

000.
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با احتساب دامن طیفی تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی (بین  1تا  5براسـاآ طیـف
لیکرت) و با درنظرگرفتن میانگین نظری ( ،)3.1تفاوت در سبپ آلفای  ) sig=0.000( 0.05معنادار است و تفاوت آن
با میانگین نظری در حد متوسط ارزیابی و برآورد شده است (جدول  .)6ارزیابی این میزان برای تمامی شاخصهای
بُعد اقتصادی کمتر از شرایط مبلوب و حد متوسط است .از آنجا که شغل و درآمد حاصل از فعالیتهـای رایـج در
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بازارچههای مرزی به حدی نیست که مردم قادر به نگهداشت بخشی از درآمد بهدستآمده باشند ،بنـابراین آنهـا در
زمین پسانداز نیز عملکرد مبلوبی نداشتهاند .همچنین در بعد اجتماعی ،محاسب ارزیابی شاخص مشارکت اجتماعی و
تعامالت اجتماعی با کشور همسایه بیشتر از شرایط مبلوب و حد متوسط را نشان میدهد؛ اما در شاخص روحی کار
گروهی ،کمتر از شرایط مبلوب است؛ بنابراین در زمین توسع اجتماعی ،بازارچههای مرزی تـأثیر مثبتـی بـر ابعـاد
اجتماعی نواحی روستایی مرزنشین داشتهاند .به بیان دیگر بازارچههای مرزی بـر تعـامالت اجتمـاعی روسـتاییان بـا
یکدیگر و با جوامع شهری تأثیرگذار بودهاند؛ بهگونهای که میزان مهاجرت روزان روستا ـ شهری بسیار بیشتر از گذشته
شده است.
جدول  :۶-نتایج آزمون  tتأثیر بازارچههای مرزی بر ابعاد اقتصادی مناطق روستایی مرزنشین
سطح اطمینان 9۵

سطح

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

شاخص t

اشتغال

3.0366

53465

2.264

0.024

درآمد

3.0169

46306

1.209

0.0227

- 0.0106

پسانداز

2.9860

31268

- 1.479

0.0139

0.0326

0.0046

مشارکت اجتماعی

3.7931

89774

4.374

000

-.3000

-.1139

روحی کار گروهی

3.0236

88480

506

006

-.0681

1153

تعامالت اجتماعی با کشور همسای ه

3.7667

85819

5.159

000

-.3223

-.1444

متغیر

اقتصادی

اجتماعی

معناداری

حد کم

حد زیاد

0.0049

0.0684
0.0444
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جدول  :7-تحلیل واریانس تأثیر بازارچه های مرزی بر شاخصهای اقتصادی در آزمون ANOVA
شاخص
اشتغال

درآمد

پسانداز

مشارکت اجتماعی

روحیة کار گروهی

تعامالت اجتماعی با کشور
همسایه
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مجموع مربعات

درجة آزادی

مجموع میانگین

بین گروهها

082.

2

.041

در داخل گروهها

108.176

1065

.102

جمع

258.108

1067

بین گروهها

1.199

2

.599

در داخل گروهها

218.927

1065

.206

جمع

220.126

1067

بین گروهها

032.

2

در داخل گروهها

307.833

1065

جمع

307.865

1067

بین گروهها

10.059

2

5.030

در داخل گروهها

279.274

357

.782

جمع

289.333

359

بین گروهها

7.674

2

3.837

در داخل گروهها

273.376

357

.766

جمع

281.049

359

بین گروهها

8.856

2

در داخل گروهها

255.544

357

جمع

264.400

359

F

سطح معناداری

0/403

0.006

2.916

0.000

.016
.289

0.55

6.429

5.010

0.009

.002

.007

4.428
.716

6.186

.002
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه دربارة تأثیر بازارچههای مرزی در نواحی روستایی مرزی براسـاآ فاصـله
از مرز ،به این صورت است که با توجه به مقدار  Sigدر متغیرهای اشتغال ،درآمد ،پـسانـداز ،مشـارکت اجتمـاعی،
روحی کار گروهی و تعامالت اجتماعی با کشور همسایه ،در روستاهای واقع در فاصلههای مختلف ،تفاوت میانگین
معنادار است .برای شناسایی این اختالف در میان گروههـا ،بـا توجـه بـه جـدول مقایسـههـای چندگانـه در آزمـون
 ،ANOVAتأثیر بازارچههای مرزی بر هریك از گـروههـای روسـتایی بـه تفکیـك شـاخصهـای اشـتغال ،درآمـد،
پس انداز ،مشارکت اجتماعی ،روحی کار گروهی و تعامالت اجتماعی بـا کشـور همسـایه در فاصـلههـای مختلـف،
محاسبه شده است .براساآ میانگین در بـین سـه گـروه روسـتایی در فاصـلههـای مختلـف ،در شـاخص اشـتغال،
رو ستاهای نزدیك مرزی بیشترین اختالف را با گروههای دیگر دارند؛ دلیل این امر ،نبود زمینه بـرای ایجـاد مشـاغل
دیگر در این روستاها و درنتیجه وابستهبودن شغل بیشتر اهالی به بازارچههای مرزی است.
در شاخص درآمد ،روستاهای متوسط مرزی ،بیشترین اختالف را با گروههای دیگر دارند کـه دلیـل ایـن امـر بـا
توجه به مشاهدات میدانی این است که روستاهای با فاصله متوسط از مرز ،از بازارچههای مرزی به عنوان شغل دوم
استفاده می کنند؛ به همین دلیل نسبت به روستاهای نزدیك مرزی که زمین کشـاورزی مناسـب و زمینـه بـرای شـغل
دیگری ندارند ،احساآ رضایت بیشتر ی دارند؛ به بیان دیگر ،روستاهای نزدیك مرزی به دلیل اینکه تنها شغل آنـان
کولبری و استفاده از کارت مرزی در بازارچههای مرزی است ،احساآ رضایت کمتری دارند.
همچنین در شاخص پس انداز ،با توجه به میانگین در بین سه گروه ،روستاهای با فاصل متوسط از مرز ،بیشترین
اختالف را با گروههای دیگر دارند .در بعد مشارکت اجتماعی نیز ،روستاهای متوسط مرزی ،بیشترین اختالف را بـا
گروههای دیگر دارند .از میان سه بعد اجتماعی ،به جز مشارکت ،در دو بعد دیگر «روحی کار گروهی» و «تعـامالت
اجتماعی با کشور همسایه» ،روستاهای نزدیك مرزی بیشترین اختالف را با گروههای دیگر دارنـد؛ دلیـل ایـن امـر،
تأثیرپذیری بیشتر روستاهای نزدیك مرزی از شرایط حاکم بر مرز در مقایسه با روستاهای با فاصل متوسط و دور از
مرز است.
تحلیل فضایی دادهها

تحلیل فضایی شاخصهای استفادهشده در محدودة پژوهشی ،نشان میدهد روستاهای در فاصل متوسـط از مـرز
( 5-15کیلومتری) از نظر شاخصهای اقتصادی تأثیر بیشتری از بازارچههای مرزی میپذیرند.
روستاهای نزدیك مرز ( 0-5کیلومتری) با وجود فاصل کمتر از مرز و بازارچههای مرزی ،آنچنان تأثیر مثبتـی از
بازارچههای مرزی نمیگیرند؛ به این دلیل که تنها زمین شغلی در این روستاها از مرز و بازارچههای مرزی است کـه
با تأسیس بازارچههای مرزی و کنترل شدید دولت بر مرزها ،آن نیز کم شده است .از سوی دیگر در ایـن روسـتاها،
زمین مرغوب برای کشاورزی و همچنین اشتغال در زمینههای دیگر وجود ندارد.
در روستاهای دور از مرز ( 15-25کیلومتری) به دلیل دوری ،کمتر کسـی بـه فعالیـتهـای مـرزی مـیپـردازد و
همچنین به بیشتر این روستاها ،کارت مرزی تعلق نگرفته است؛ اما با توجه به مصاحبههای انجـامشـده بـا افـراد در
زمان پیش از تأسیس بازارچهها ،مردم این روستاها برای فعالیت قاچا به نواحی نزدیكتر مرز میرفتند و کـاال وارد
و صادر میکردند که اکنون با وجود بازارچههای مرزی این فعالیت نیز کمرنگ شده است.
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شکل :4-تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخص های اقتصادی مناطق روستایی مرزنشین با بهرهگیری از روش درونیابی
IDW

شکل :۵-تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین با بهرهگیری از روش
درونیابی IDW

با توجه به شکل بـاال روسـتاهای در فاصـل نزدیـك بـه مـرز (0-5کیلـومتری) از بازارچـههـای مـرزی در بعـد
شاخصهای اجتماعی تأثیر بیشتری میپذیرند؛ در حالی که روستاهای در فاصل متوسط از مرز (15ـ 5کیلـومتری) و
روستاهای دور از مرز ( 15- 25کیلومتری) از بازارچـههـای مـرزی ،از نظـر شـاخصهـای اجتمـاعی تـأثیر کمتـری
میپذیرند.
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شکل  :۶-تحلیل نتایج خوشهبندی زیاد/کم )(high/low clustering

فرضی صفر برای  Gعمومی آن است که هیچ نوـ خوشهبندی فضایی را در مقـادیر ویژگـی بررسـیشـده بـرای
عوارض موجود در الی مدنظر ندارد .حال زمانی که مقدار امتیاز استاندارد  Zبسیار بزرگ و مقـدار  P-Valueبسـیار
کوچك و نزدیك به صفر باشد ،آنگاه نتیجه میگیریم که فرضی صفر رد میشود .اگر فرضی صفر رد شـود ،آنگـاه
عالمت امتیاز استاندارد  Zاهمیت می یابد .اگر مقدار  Zمثبت باشد ،آنگاه نتیجه میگیـریم کـه مقـادیر زیـاد یـا کـم
ویژگی بررسی شده در منبق پژوهشی خوشهبندی شدهاند و برعکس .با توجه بـه مبالـب گفتـهشـده و شـکل (،)6
مناطق روستایی پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و خوشهبندی در این مناطق کم است.

شکل :7-تحلیل نتایج گرافیکی خودهمبستگی فضایی ()Moran,s Index
خروجی گرافیکی تحلیل خودهمبستگی فضایی نشان مـیدهـد نقـاط بررسـیشـده پراکنـدهانـد یـا بـه صـورت
خوشه بندی شده هستند .با توجه به نمودار موران ،نقاط بررسیشده ،خودهمبستگی فضایی ندارند .به طور کلـی اگـر
مقدار شاخص موران نزدیك به عدد مثبت یك ( )0.1باشد ،دادهها ،خودهمبستگی فضایی و الگوی خوشهای دارنـد
و اگر مقدار شاخص موران نزدیك به عدد منفی یك باشد ،آنگاه دادهها ازهمگسسته و پراکنده هستند .بـا توجـه بـه
نتایج تحلیل شاخص مـوران  ،-0.150866مقـدار  zمعـادل  0.476544و بـا سـبپ معنـاداری  0.63درصـد ،الگـوی
پراکنش جمعیت روستایی به صورت خوشهای نیست؛ به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت که دادهها خودهمبسـتگی
فضایی ندارند؛ به بیانی توزیع مکانی تصادفی برای دادههای بررسیشده پذیرفته میشود.
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شکل :8-نقشة تحلیل لکههای داغ ()hot spot؛ تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخص های اقتصادی مناطق روستایی
مرزنشین

با توجه به نقش لکههای دا که بر روی نقاط روستایی منبق بررسیشده مشخص شده است ،روستای ینگیجـه
بیشترین تأثیر اقتصادی را از بازارچههای مرزی می پذیرد .همانطور که در یافتههای پژوهش نیز اشاره شد ،دلیل این
ام ر وجود کشاورزی مناسب در روستا و استفاده از کارت مرزی به عنوان شغل دوم است .همچنین روستاهای ننـه و
نژمار ،کمترین تأثیر اقتصادی را از این بازارچهها میگیرند .بر همین اساآ ،روستاهای انجیران و دهرهوران بیشـترین
و روستای بالك کمترین تأثیر اجتماعی را از این بازارچهها میگیرند.

شکل :9-نقشة تحلیل لکههای داغ ()hot spot؛ تأثیر بازارچههای مرزی بر شاخصهای اجتماعی مناطق
روستایی مرزنشین
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نتیجهگیری
امروزه تجارت به منزل موتور رشد و توسعه معرفی شده است؛ زیرا کشـورهایی کـه سیسـتمهـای بـاز خـارجی
دارند ،کمتر دچار فقر شده و به واسب رونق تجارت خارجی ،نابرابریها را کاهش دادهاند؛ از ایـنرو کشـورهای در
حال توسعه به منظور دستیابی به توسعه ،الزم است به دنبال حضوری جـدیتـر در عرصـ تجـارت جهـانی باشـند؛
ازجمله روشهای حضـور فعـال در تجـارت جهـانی ،گسـترش مبـادالت منـاطق مـرزی بـین کشـورها و احـداث
بازارچههای مرزی است .در این راستا نقاط روستایی مناطق مرزی کشور به دلیل دوری از مرکز و فقـدان بسـترهای
اقتصادی و صنعتی ،از لحاظ سرمایهگذاری و برنامهریزی در اولویت قرار دارند .ناتواناییهای بالقوه در تولیـد ،نبـود
اشتغال ،کمبودن درآمد و دسترسی نداشتن به نیازهای اولیه ،عمدهترین مشخص اقتصـادی  -اجتمـاعی ایـن منـاطق
است.
بازارچه های مرزی موقت با هدف ایجاد اشتغال برای روستاییان مرزنشین و کـمرنـگشـدن پدیـدة قاچـا کـاال
تأسیس شدند .بر این اساآ پژوهش حاضر تأثیر بازارچههای مرزی را بر ارتقاء شاخصهـای اقتصـادی ـ اجتمـاعی
مناطق روستایی مرزنشین در دهستان های خاو و میرآباد ،زریوار و سرکل در شهرستان مریوان بررسی کرده است .در
این راستا پرسش هایی مبرح بودند که یافتههای پژوهش به آنها پاسخ دادنـد .بـا توجـه بـه یافتـههـای پـژوهش و
مصاحبههای انجام شده ،بازارچه های مـرزی عملکـرد مبلـوبی بـر وضـعیت اقتصـادی منـاطق روسـتایی مرزنشـین
نداشته اند؛ به طوری که این بازارچهها تا پیش از حذف قاچا کاال ،تأثیر مثبتـی بـر شـاخصهـای اقتصـادی منـاطق
روستایی مرزنشین داشتهاند؛ اما پس از تأسیس بازارچههای موقت و ازبین رفتن قاچا  ،بسـیاری از مـردم روسـتایی
شغل خود را از دست داده اند و راهکارهای جایگزین قاچا نیز نتوانسته است عملکرد مبلوبی در روستاهای مرزی
داشته باشد .بنابراین تأسیس بازارچه های مرزی موقت ،تأثیر مثبتی بر توسع اقتصادی مناطق روستایی مرزی نداشـته
است .این موضوـ با یافتههای امانپور و همکاران ( )1394و همچنین کهنـهپوشـی ( )1392مبابقـت دارد .بـه گفتـ
پاسخ دهندگان در روستاهای در فاصل نزدیك به مرز ،بسیاری از مردم پس از حذف پدیدة قاچا برای یافتن شـغل،
مجبور به تر روستا و مهاجرت به شهرها یا روستاهای دیگر شدهاند .در زمین کاهش فعالیتهـای کشـاورزی نیـز
معتقد بودند بازارچههای مرزی مانعی برای فعالیت کشاورزی نیستند؛ اما پیش از تأسیس بازارچههای مرزی به دلیـل
وجود پدیدة قاچا کاال ،کشاورزی کمرونقتر بوده است؛ دلیل این امر را میتوان رفتوآمد کمتـر بـه مـرز پـس از
تأسیس بازارچههای مرزی دانست؛ زیرا فعالیت در بازارچه بسیار کمتر شده اسـت و بیشـتر افـراد پاسـخگو معتقـد
بودند پس از تأسیس بازارچه های مرزی و صدور کارت مرزی ،فعالیت در بازارچههای مرزی بهشدت کـاهش یافتـه
است .یکی از عواملی که باعر شده است روستاییان سود زیادی از بازارچهها نداشته باشند ،سود بیشتری است کـه
نصیب تاجران ،سرمایهگذاران و نیروی انتظامی می شود .دربارة اشتغال زنـان روسـتایی نیـز بـه دلیـل اینکـه کـار در
بازارچه برای زنان مناسب نیست ،در اشتغال زنان نیز تأثیری نداشته است.
روستاهای نزدیك مرز ( 0-5کیلومتری) با وجود فاصل کمتر از مرز و بازارچههای مرزی ،آنچنان تأثیر مثبتـی از
بازارچههای مرزی (بیشتر در زمین شاخصهای اقتصادی) نمی پذیرنـد؛ بـه دلیـل اینکـه تنهـا زمینـ شـغلی در ایـن
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روستاها از مرز و بازارچههای مرزی است که با تأسیس بازارچههای مرزی و کنترل شدید دولت بر مرزها آن نیز کم
شده است .از سوی دیگر در این روستاها ،زمین مرغوب برای کشاورزی و همچنین اشتغال در زمینههای دیگـر نیـز
وجود ندارد؛ اما از نظر شاخص های اجتماعی ،روستاهای در فاصل نزدیك مرز ،تأثیر بیشتری از بازارچههای مـرزی
میپذیرند .در روستاهای دور از مرز ( 15-25کیلومتری) به دلیل دوری از مرز ،کمتر کسـی بـه فعالیـتهـای مـرزی
میپردا زد و همچنین به بیشتر این روستاها ،کارت مرزی تعلق نگرفته است .با توجه به مصـاحبههـای انجـامشـده از
افراد ،در زمان پیش از تأسیس بازارچهها ،مردم این روستاها برای قاچا به نواحی نزدیكتر مرز آمدوشد داشتند؛ اما
اکنون با وجود بازارچههای مرزی این فعالیت نیز کمرنگ شده است.
در زمین شاخصهای اجتماعی ،بازارچههای مرزی توانستهاند تأثیر مبلوبی بر جای بگذارند .این بازارچـههـا در
مشارکت اجتماعی ،روحی کار گروهی و همچنین افزایش تعـامالت اجتمـاعی بـا روسـتاهای کشـورهای همسـایه،
به ویژه کشور عرا (به دلیل اشتراکات مذهبی ،قومی و زبانی) نقش داشتهاند .بـه طـور کلـی روسـتاهای بـا فاصـل
بیشتر از مرز و بازارچههای مرزی از تأثیرات این بازارچهها بهرهمند نمیشوند که این یافته هم با یافتههای کـامران و
همکاران ( ،)1388محمدی و فخر فاطمی ( )1383و نیز مستکانی و همکاران ( )1394مبابقت دارد.
پیشنهادها
اصوالً رسمی کردن تجارت از طریق بازارچههای مـرزی در نـواحی روسـتایی ،عملـی اندیشـمندانه و راهکـاری
مبلوب است؛ اما شرایط موجود به گونهای رقم خورده است که بازارچههای فعال در منبقه با نارساییهای بسـیاری
روبهرو هستند .برای گسترش نقش بازارچههای مرزی در نواحی روسـتایی و توسـع اقتصـادی  -اجتمـاعی آنهـا،
راهبردهای پیشنهادی زیر مؤثر است:


در شرایط کنونی فقط گروههای خاصی از منافع اقتصادی بازارچـههـا سـود مـیبرنـد؛ از ایـن رو بایـد بـا

سازوکارهایی ،زمین افزایش مشارکت روستاها را در فعالیت بازارچهها فـراهم کـرد و بـا آمـوزش روشهـای نـوین
تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات ،بهرهمندی جمعیت ساکن در منبقه را از منافع بازارچهها افزایش و
میزان احساآ محرومیت آنان را کاهش داد.


رسمیتبخشیدن به تجارت کاال با ایجاد بازارچههای مرزی فعال کـه در آن روسـتاییان منبقـه در اولویـت

ارائ کاالها و خدمات قرار گیرند.


اولویت در بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی بـومی از امکانـات مبـادالت بازارچـ مـرزی ،بـه منظـور

بهترشدن وضعیت اقتصادی مناطق مرزی.


فعال کردن توانمندیهای گردشگری مناطق مرزی و همچنین ایجاد نمایشگاههای کاال و سامان اطالعـات و

بازاریابی که در افزایش تعامالت قانونی مرزها و بهبود کارکرد ارتباطی مرزها مؤثر است.


افزایش اشتغال و مشارکت مردم محلی در بازارچههای مرزی با ایجاد کارگاههای کوچك و زودبازده.



برنامه ریزی برای ایجاد صنایع کوچك و متوسط در منبقه با توجه به فراوانی نیروی جوان در روستاها.
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برنامهریزی مناسب و اجرایی برای گسترش گردشگری در این مناطق با توجه به توانهای گردشگری آنها

در زمین طبیعتگردی و گردشگری تجاری که موجب ایجاد اشتغال بـرای سـاکنان روسـتایی و درنهایـت افـزایش
درآمد آنان میشود.
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