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دانشیار جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
و عضو قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی

سحر گلچینی
دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت5331/03/51 :

تاریخ پذیرش5331/06/03:

چکیده

با بروز تحوالت اقتصادی _ اجتماعی در غرب کشور و دسترسی به قابلیتهای بالقوه و بالفعل نواحی مرزی از سوی دیگر ،دستیابی

به الگوی آمایشی در این نواحی را ضروری ساخته است .با این پیش فرض پژوهش حاضر نقش آفرینی بازارچه مرزی سیرانبند در
شهر کوچک بانه را در ابعاد اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار میدهد .تحقیق از نوع کاربردی و ابزارهای آن تلفیقی از
روشهای کمی(نظرسنجی و اثر بخشی پرسشنامه) و کیفی (روش گلوله برفی از مدیران اجرایی) است .یافتهها ،نشانگر آن است که
توسعه بازارچه مرزی سیرانبند بارونق نسبی در کسب و کار افزایش منابع مالی را از طریق شاخصهای اقتصادی (اشتغال شهروندان،
افزایش درآمد و رونق اقتصادی) در پی داشته است .همچنین منابع درآمدی قابل توجه شهروندان ،موجبات تحوالت کالبدی از
طریق تغییر کاربری اراضی ،بهبود زیرساختهای زیربنایی و بهبود ابنیه شهری را باعث شده است.

واژگان کلیدی :پایداری شهرکوچک ،توسعه کالبدی_ اقتصادی ،آمایش بازارچه مرزی ،سیرانبند ،بانه

( -5نویسنده مسئول) m_taleshi@pnu.ac.ir
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مقدمه
تاریخ طرح ریزي مفهوم توسعه شاید به قدمت تاریج جامعه بشري باشد) .(beheshti, 2010:1مفهوم توسعه به مقدار
زیادي در جهت ارتقاء منافع نسل حاضر بوده و همواره تاکید کمی بر رفاه نسلهاي آینده داشته و دارد .فعالیتهاي
اقتصادي موجب تخریب محیط زیست و اکوسیستمها و منابع طبیعی در سطح ملی و منطقه ایی وجهانی را در پی
داشته است .به عبارت دیگر در پی بروز مشکالت و مسائل زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه فعالیتهاي
اقتصادي و بویژه صنایع موجب طرحریزي مفهوم توسعه پایدار را بیش از پیش مطرح ساخته است
) .(padazimoqadam, 2005: 44در دهه هاي اخیر در تحقیقات اقتصادي ،اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزي و
مسائل آنها توجه بسیاري شده است .این رغبت و عالقه وافر ،از آن جهت نشات گرفته است که این مناطق ویژه،
ممکن است موجب ایج اد سازگاري و همسانی اقتصادي در همگرایی بین کشورها گردند .براساس تحقیقات انجام
شده ،امنیت و توسعه در مناطق مرزي با ضریب همبستگی باال داراي رابطه مستقیم و دو سویه با یکدیگر هستند .به
گونه اي که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه تاثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت میگذارند و بالعکس
)(Esteva, 2007: 1در کشورهاي در حال توسعه براي رسیدن به توسعه پایدار ،که متضمن تقویت هویت ،اقتدار و
امنیت ملی است ،الزم است تا مناطق دورافتاده و محروم در سطح ملی در اولویت قرارگیرند )(Zarqani, 2007: 192

یکی از موثرترین راهکارها در زمینه گسترش مبادالت بین منطقه اي ،ایجاد بازارچههاي مرزي است که در حال
حاضر در مرزهاي اکثر کشورهاي درحال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق بازارچههاي
مرزي تامین میشود ) .(Marateb, 2005: 2علی رغم وجود ظرفیتها در مناطق مرزي ،باید گفت که دوري این
مناطق از مرکز ،که عموما مساله اي جغرافیایی است ،بیشتر از ساختار مناطق مرزي ناشی میشود (Andalib, 2001:

) . 185بنابراین بررسی و شناخت وضعیت و تنگناهاي توسعه نواحی به لحاظ پایداري ،خصوصا در شهرهاي مرزي
و آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی شهري در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهر ،نوعی ضرورت بررسی و
مطالعه بیشتر وضعیت این نوع از بازارچهها محسوب می شود ،به طوري که استفاده از شاخصهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدي میتواند معیاري مناسب هم براي تعیین جایگاه نواحی و هم در جهت مشکالت و
نارساییهاي آنها براي نیل به رفاه اقتصادي و سالمت اجتماعی -فرهنگی ساکنین در این مناطق جهت دستیابی به
توسعه پایدار شهري باشد ) .(Mosavi et al,2013:197استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی
اقتصاد منطقهاي ،نیازمند الگوي آمایشی پایدار است .یکی از گزینههاي آمایشی ،توسعه استقرار و مکانیابی
بازارچههاي مرزي است .از این رو بازارچه مرزي سیرانبند بانه و نقشآفرینی این بازارچهها بر توسعه شهرهاي
کوچک و بویژه شهر بانه و شهرهاي مجاور از عوامل عمده توسعه پایدار شهري بشمار میرود .زیرا با ایجاد
ظرفیتهاي اقتصادي از یک سو در جهت صدور سود حاصل ،به منظور بهبود وضعیت مرزنشینان منطقه موثر بوده و
از سوي دیگر با افزایش اشتغال ،تنوع مشاغل ،کاهش مهاجرتهاي روستا شهري و توسعه شبکه زیرساختی و خدمات
رسانی ،شبکه حمل و نقل و ارتباطات ،الگوي مسکن رفاه مردم را در پی خواهد داشت .بدین ترتیب دستیابی به
اهداف توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی و کالبدي در شهرهاي کوچک قابل دستیابی است .شهرستان بانه به عنوان
چهارمین شهرستان استان کردستان در غرب کشور با افزایش رشد جمعیت ،بخصوص از دهه ( 5360ناشی از رشد
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طبیعی جمعیت و مهاجرت روستا به شهر) و بروز مشکالتی از جمله دسترسی ضعیف به واحدهاي مسکونی مناسب
و شیوع پدیده اسکان غیر رسمی ،کاهش سطح اشتغال پایه اي و تولیدي ،افزایش گرایش به مشاغل غیر رسمی،
ترکیب نامتناسب و نامتعادل کاربري ها در فضاهاي شهري وتخریب محیط زیست شهري و منطقه ایی ،ارائه الگوي
آمایشی را از طریق رونق و نقش آفرینی بازارجه هاي مرزي را در ناحیه شهري و پیرامون آن ضروري ساخته است.
درخصوص اهمیت تحقیق باید گفت که مناطق مرزي به دلیل تماس با محیطهاي گوناگون داخلی و خارجی از
ویژگیهاي خاصی برخورداراند .وجود مبادالت و پیوندهاي فضایی دو سوي مرز بین کشورهاي مجاور و آسیب
پذیري ها و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه اي در فرایند برنامهریزي و آمایشی به مناطق مرزي داده
است .با توجه به جایگاه و نقش مهمی که مناطق مرزي در امنیت کشور ،دستیابی به منافع ملی ،روابط بین دو کشور
هم مرز و به همان میزان مدیریت اداره مرزها دارا می باشند؛ هر گونه کم کاري در زمینه توسعه و آمایش این مناطق
میتواند سبب واگرایی بین این مناطق با مناطق داخلی کشور ،شکلگیري ناامنی در این مناطق ،بی اعتمادي نسبت به
اقتدار و حاکمیت ملی را باعث میشود ،که این خود ضمن ایجاد چالش بین دو کشور همسایه ،مدیریت مرزها را نیز
دچار مشکل می کند .یکی از اهداف این پژوهش ،در کنار نقش شناسی تحول کارکرد مرز در غرب کشور ،شناخت
ویژگیهاي کالبدي ،اجتماعی_ اقتصادي شهرهاي کوچک بعنوان بسترهاي آمایشی براي توسعه پایدار منطقه اي
است.ازجمله مزیت هاي این نگاه توسعه اي همواره بهبودو عدالت اجتماعی ،اصالح نحوه تصمیمگیري مدیران در
تعادل براي توسعه مناطق مرزي با استفاده از الگوهاي آمایشی و بهرهگیري از مدلهاي کاربردي به منظور تجدید
حیات اقتصادي در فضاهاي شهري و نواحی مرزي است .زیرا امروزه تمامی اندیشمندان آمایش نواحی مرزي بر این
نکته توجه دارند که مدیریت اداره امور مناطق مرزي با ابزار و روشهاي سنتی دیگر کافی نبوده و استفاده از
تجارب ،روش ها و الگوهاي آمایشی در سایر نواحی مرزي مشابه در برنامهریزيها روز به روز در حال گسترش و
پیشرفت است.
بر اساس طرح مساله و آسیب شناسی موضوع پژوهش ،نوع تحقیق کاربردي وروش شناسی حاکم بر فضاي تحقیق
توصیفی -تحلیلی است .در این تحقیق روش گردآوري دادهها براي پاسخگویی به پرسشهاي پژوهش در محدوده
مورد مطالعه ،به دو صورت اسنادي (دادههاي ثانویه) و پیمایشی (دادههاي اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش
پیمایشی پرسش نامه بوده است .نحوه پاسخگویی به سواالت ،مراجعه مستقیم به شیوه رو در رو در پی تحلیل اثرات
اقتصادي و کالبدي بازارچه مرزي در دوره ( ) 5336-5316یعنی قبل از احداث بازارچه و پس از آن بوده است .با
استفاده از روش نمونهگیري خوشه اي منظم و براساس فرمول کوکران ،براي تعداد خانوار  3481نفر  564پرسشنامه
و براي  3380نفر از جامعه بازاریان 515 ،نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده است .به منظور انجام روایی5پرسش
نامه توسط پانل متخصصان  2مورد تایید قرار گرفت .پژوهش راهنما 3نیز در بخشی از جامعه آماري با تعداد 82
پرسشنامه صورت گرفت و دادههاي جمع آوري شده و با استفاده از فرمول ویژه آلفا کرونباخ در نرم افزار ،Spss

1

. Face Validity
. Panel of Expert
3
. Pilot study
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پایایی 5پرسشهاي پژوهش بیش از  0/466به دست آمد که نشان از پایداري درونی قابل قبول و معناداري متغیرها
می باشد .همچنین به منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمونه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و نتایج آزمون
فرضیهها از روش ضریب همبستگی اسپیرمن 2و کندال بی که یکی از روشهاي ناپارامتریک است ،تحلیلهاي الزم
انجام شده است .از سوي دیگربه منظور دستیابی به اطالعات تکمیلی مورد نیاز نیز از روش کیفی بهره برداري شده
به گونه اي که با بهرهگیري از روش گل وله برفی و انتخاب جامعه مدیران محلی و برخی از صاحبان مشاغل ،نقش
عملکرد فعالیت هاي اقتصادي و اثربخشی آن در توسعه پایدارشهري مورد توجه قرار گرفته است .براین اساس
پژوهش حاضر با توجه به دو مولفه اقتصادي و کالبدي ،دو پرسش اساسی را مطرح کرده است که بازارچه مرزي
سیرانبند بانه در عملکرد اقتصادي -کالبدي شهر بانه تاچه اندازه نقش آفرینی داشته؟ و توسعه شهري بانه در پی
عملکرد شاخصهاي اقتصادي ،کالبدي چگونه در تحقق اهداف توسعه پایدار شهري موثربوده است؟
پیشینه تحقیق
در دهههاي اخیر مباحث مربوط به نواحی مرزي و پایداري توسعه آن در بسیاري از دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و
سازمانهاي جهانی مرتبط با توسعه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و بررسیهاي اخیر نشان از افزایش
توجه به موضوع فوق در ادبیات پژوهشی کشور دارد و بخشی از این تحقیقات و پژوهشهاي مرتبط در جداول
5و 2آورده شده است.
جدول  :1مطالعات و پژوهش های کاربردی در آمایش و توسعه مناطق مرزی با رویکرد توسعه پایدار شهری (داخلی)
نتایج

موضوع پژوهش

با استفاده از آزمون فریدمن معلوم شد که از میان شاخصهاي سازنده تحول

رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقاي وضعیت

کارکرد مرز توسعه زیرساختهاي ارتباطی و کاهش فاصله فرهنگی اجتماعی

پیرامونی شهرهاي مرزي (مطالعه موردي

با ساکنان آنسوي مرز مهمترین تاثیر را در تحول منطقه دارد.

شهرهاي بانه و سقز)

به این نتیجه رسیدند که با مدیریت صحیح میتوان به سمت شهر پایدار

بررسی توسعه پایدار شهري و برخی عوامل

حرکت نمود

موثر بر آن در شهر کرمانشاه

در زمینه شاخصهاي اجتماعی و اقتصادي و زیست محیطی کل وضعیت

تحلیل تطبیقی شاخصهاي توسعه پایدار شهر

شهر بوشهر بهتر از متوسط کل کشور است

بوشهر با مناطق شهري کشور

با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره براي بخشهاي کشاورزي ،صنعت،

تبیین نقش شهرها در توسعه پایدار مناطق

خدمات و توسعه در مناطق مرزي استان آذربایجان غربی به این نتیجه رسید

مرزي استان آذربایجان غربی

سال

پژوهشگران
رفیعیان ،مولودي ،مشکینی

5332
تقوایی و سفرآبادي
5332
قدیري ،ممسنی
5333
موسوي ،رحیمی
5333

که در همه شهرستانهاي مرزي استان ،بخش خدمات مهمترین نقش را دارا
است
با استفاده از شاخص موریس نتایج نشان داد که اگرچه شهر بانه و پیرانشهر

تحلیل فضایی اثرات بازارچههاي مرزي در

در شرایط طبیعی تقریبا یکسانی هستند اما تاثیر بازارچه مرزي در توسعه

توسعه یافتگی شهرهاي بانه و پیرانشهر

یافتگی شهر بانه ،نسبت به پیرانشهر ،به علت دسترسی ارتباطی،

شماعی ،صالحی و حسین پور
5338

زیرساختهاي اقتصادي ،و گردشگري بیشتر بوده است.
به این نتیجه میرسند که از بین  56شهرستان منطقه آذربایجان  3شهرستان

تحلیل فضایی شاخصهاي توسعه در راستاي

کامالً برخوردار 2 ،شهرستان برخوردار 3 ،شهرستان نیمه برخوردار4 ،

تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزي

شهرستان نابرخوردار از شاخصهاي توسعه هستند

شهرستانهاي مرزي کالن منطقه آذربایجان،

نتایج نشان داد که در بیشتر گویههایی که با مضمون تاثیرات مثبت موقعیت

سنجش میزان اثر پذیري پایداري شهري از

مرزي بر توسعه شهرها مطرح شده اند موقعیت مرزي تاثیرات قابل توجهی

موقعیت مرزي (شهر مرزي مریوان)

سرور ،عشقی و علوي
5338
مختاري ،علی اکبري و خسروي
5331

در بیشتر شاخصها بر جا گذاشته است.
)Source: (Authors
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جدول  :2مطالعات و پژوهش های کاربردی در آمایش و توسعه مناطق مرزی با رویکرد توسعه پایدار شهری (خارجی)
نتایج

سال

موضوع پژوهش
Local access and development

اثرات متقابل میان دسترسی فرامرزي و توسعه محلی در پرتغال و اسپانیا با استفاده از دادههاي

2014

اجتماعی اقتصادي و متغیرهاي سن ،جنس ،جمعیت ،و  ..به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي

پژوهشگران
joova Fontse
and et al

اجتماعی ،اقتصادي به عنوان وابسته آزمون شدند و همبستگی معنی داري را نشان نمیدهد.
این مقاله عواملی که سبب تحرک در توسعه مناطق مرزي لهستان میشود ،را شناسایی میکند.

The Concept of MultiFunctional Development of CrossBorder Regions: Poland Case

یعنی به ارائه یک برنامه استراتژیک آینده و توسعه چند بخشی در نواحی مرزي میپردازد.

در این مقاله انجمن کشورهاي جنوب شرقی آسیا تا سال  2051تالش به ادغام بازار اوراق

Cross-border public offering of securities
in fostering an integrated ASEAN
securities market: the experiences of
Singapore, Malaysia and Thailand

ملی را محدود کرده است .حتی بر رشد جمعیت در این شهرها محدودیت ایجاد کرده است.

Population growth, accessibility
spillovers and persistent borders:
Historical growth in West-European
municipalities

بهادار به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادي نمود .این انجمن به منظور پیشبرد توسعه بازار
سرمایه یکپارچه ،به حرکت آزاد کاال در قالب توسعه بازارهاي مرزي پرداخت.

2015

نشان داد رشد شهرداريها به طور ویژه به دسترسی به بازار داخلی بستگی دارد و یکپارچگی

Ustinovichius

Uai yee wan

2017
JacobsCrisionia-

بررسیها نشان داد در بیشتر شهرداريهاي کشورهاي غرب ،فقدان حمل و نقل مرزي ،فضاي
براي این کار دادههاي دسترسی به بازارهاي مرزي بین سالهاي  2055-5365بررسی شد ،که

Lewczuka

Koomen

2017

بین المللی اقتصادي در این مناطق همزمان با رشد مناطق مرزي است
این مقاله به بررسی ارتباطات اجتماعی و اقتصاد کارآمد مناطق مرزي با هسته سیاسی آن

Rongxing
Guo

Chapter 3: Studying Borders,
Evaluating Border Effects

میپردازد .یعنی این مناطق میتوانند موانع مرزي خودرا کاهش یا از بین ببرند .همچنین با

2018

ایجاد یک جامعه اقتصادي واحد به اقتصاد خارج از مقیاس خود دست یابند.
نتایج نشان داد ایجاد این بازارچهها به منظور تعادل سیستم در یک منطقه کنترل دیگر ،میتواند

Cross-border reserve markets: network
constraints in cross-border reserve
procurement

در این بررسی عوامل تصمیمگیري پیشنهاد دهنده مربوط به آزادي اقتصادي در مالکیت

Cross-country determinants of ownership
choices in cross-border acquisitions:
Evidence from emerging markets

منجر به افزایش هزینه بهره وري و قابلیت اطمینان در بازارهاي مرزي میشود.

فرامرزي در بازارهاي مرزي بررسی شد .و این نتیجه حاصل شد که این مکانیزمها خصوصا در
یک مشارکت اقلیت برنامهریزي شده کامل نسبت به اکثریت ،مکانیسم سیستمهاي بالقوه اي
براي کشورها به منظور افزایش سرمایه گذاري خارجی از طریق ایجاد این بازارچهها فراهم

Van den
Bruninxabc2018

and Delarue
DangHenryb-

2018

 NguyenaHoang

میکند.
)Source: (Authors

مبانی نظری
شاید به طور دقیق در محافل عمومی ،توسعه را همزمان با انقالب صنعتی در انگلستان و بعد از آن میدانند که
تحوالت عظیمی را در دنیاي بشریت به همراه داشت و بسرعت مناسبات انسان با محیط اطراف خود را براي دستیابی
به حد اعالي رفاه و برتري تغییر داده است  .(Agodelo & Vera, 2011: 54).به طور مشخص براي رسیدن به این
اهداف در جوامع انسانی ،رهیافتهاي عمده توسعه در قرن بیستم شامل رهیافتهاي مدرنیزه سازي ،وابستگی ،اقتصاد
نئولیبرالی و توسعه تناوبی بوده است .البته این رهیافتها در نهایت منجر به رهیافت توسعه پایدار شده است
) .(Watefort ,2009: 218تجربیات نشان داده اند که سنجش این رهیافتها همزمان با نوآوريهاي فناوري ،نابرابريها
و تغییرات ناگواري را در بستر مناطق از لحاظ دستیابی به منابع به بار آورده است ) .(Kendi, 2007: 119اما پاسخ
این معما ،توسعه در معناي پایدار بود که به صورت رسمی توسط برانتد لند تحت عنوان گزارشی به نام "آینده

مشترک ما"5مطرح شد ) . (Barow, 1996: 370آنچه که در توسعه پایدار به عنوان رویکرد جدید و متحول شده بشر

نسبت به مفهوم سنتی توسعه مهم است ،عدالت در خورداري از منابع ،توسعه بوم محور ،2کاهش فقر ،حفاظت از

. Our Common Future
.Canopy development
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محیط زیست ،جامعیت در بررسی و کاوش مولفههاي توسعه و بهرهگیري از رویکرد انسان محور براي توسعه است

).(Unesko, 1997: 13بدین ترتیب با بهرهگیري از این چارچوب نظري همواره"توسعه پایدار شهري "5نیز فرایندي

پویا و مداوم ،در پاسخ به تغییر فشارهاي محیط زیستی ،اقتصادي _ اجتماعی و کالبدي است .(Havtoon& Hanter,
)2005: 276

از سوي دیگرپیترهال بنیادهاي توسعه شهري پایدار را در کنفرانس بین المللی برلین ( )2000در هفت عنوان ذکر
مینماید .5 .اقتصاد شهري پایدار  .2جامعه شهري پایدار  .3سرپناه شهري پایدار  .8محیط زیست شهري پایدار .1
دسترسی شهري پایدار  .6زندگی شهري پایدار .1 :مردم ساالري شهري پایدار)« (Sarafi, 2001: 13شهر پایدار»2
شهري است که حافظ و ارتقا دهنده رفاه اهالی چه در بلند مدت و چه در دوره متوسط باشد و در آن به باالترین
سطح زندگی و محیط زیست توجه میشود ). (Eliot, 2006: 196با توجه به این مباحث ،میتوان این گونه استنباط

کرد که"ارتباط بین مناطق مرزي و توسعه پایدار به گونه اي قابل صورتبندي است که ایجاد بازارچههاي مرزي
می تواند به عنوان ابزاري براي دستیابی به توسعه پایدار شهري و افزایش اعتبار این نوع توسعه در برنامهریزيهاي
مربوط به این مناطق باشد" ).(Mosavi& Manochehri, 2013: 197

با این مقدمه در باب دیدگاههاي نظري مرتبط و ردیابی در قوانین کشور ،قانون مناطق مرزي کشور در سال ،5388
چگونگی مناطق مرزي برحسب دسترسی آنها را به مراکز جمعیتی به سه درجه تقسیمبندي مینماید وامتیازات را از
جمله معاف یت پرداخت حقوق و کارمزد گمرکی ،صدور هرنوع کاالي صادراتی بدون تعهد ارزي ،عدم تعیین سقف
مشخص براي واردات و صادرات و برخورداري از هرگونه تخفیف را براي مرزنشینان اعالم میشود Ministry of

).) Economic Affairs and Finance, 2002: 1درادامه وبه دنبال امضاي پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در نیمه
دوم دهه  ، 5360اولین بازارچه مرزي در ایران با اهداف اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی در محل ساري سو
بازرگان در سال  5361تاسیس می شود .ولی بازارچه به دالیل مختلفی به ویژه ایرادات قانونی که گمرک به نحوه
عملکرد بازارچه و همچنین اهداف تاسیس آنها گرفت ،در اواخر سال  5364تعطیل شد ).(Besokan, 2008: 36
دوره دوم فعالیتهاي بازارچههاي مرزي از سال  5363تا سال  5313در چند استان کشور انجام گرفت (dehmordei

) & Shahraki, 1999: 61نهایتا طبق ماده  55قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  5312/1/8به دولت اجازه
داده شد که با در نظر گرفتن مزیت هاي نسبی مناطق مرزي و با هدف ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري با
کشورهاي همسایه ،اقدام به تأسیس بازارچههایی در نقاط مرزي کشور نماید .درواقع بازارچههاي مرزي فعال در
کشور بر دو نوع است :نوع اول بازارچههاي است که براساس مجوز وزارت بازرگانی تشکیل شدهاند .مانند بازارچه-
هاي آذربایجان -خوزستان و. ....در مجموع  28بازارچه از این نوع در کشور فعال میباشند Economic Reports

) .( Collection, 1999: 11نوع دوم بازارچههاي هستند که مجوز ایجاد آن براساس مصالح ملی و تشخیص شوراي

امنیت ملی صادر میشود .مانند "بازارچه مرزي افغانستان" ) .(dehmordei & Shahraki,1999: 61از جمله اهداف

ایجاد بازارچه هاي مرزي؛ ایجاد امنیت پایدار در مرزها ،گسترش صادرات غیرنفتی ،افزایش تولید واحدهاي صنعتی و
. Sustainable urban development
. Sustainable City
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تولیدي شهرهاي حاشیه مرز ،افزایش اشتغال و درآمد سالم ،ممانعت از شیوه پدیده قاچاق کاال ،جلوگیري از
مهاجرت مرزنشینان و تثبیت مرزهاي کشور ،ارتقا بخشیدن به روابط سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي کشورهاي
همسایه ،ورود ارز و افزایش درآمد ملی کشو ،رشد سرمایه گذاري داخلی و خارجی ،افزایش ارزش پول ملی و نهایتأ
کاهش تورم داخلی با این وجود مهمترین اثر وجود بازارچههاي مرزي ،باال بردن درصد ماندگاري مرزنشینان در
مناطق مرزي و افزایش ضریب امنیتی براي کشورها میباشد.
موقعیت محدوده مورد پژوهش
شهر بانه در منتهی الیه مرز ایران در همسایگی با عراق در ارتفاعات رشته کوه زاگرس قرار دارد.این شهر در ارتفاع
 5110متر از سطح دریا واقع شده که از طرف شمال به آذربایجان غربی ،از شرق به دهستان سرشیو میرهده سقز ،از
جنوب به خط الرأس ارتفاعات بین بانه و دره شلیر در کردستان عراق و از غرب به دهستان سیوهیل واالن در
کردستان عراق محدود میشود .شهر کوچک بانه در دهه اخیر در پی تحوالت ملی و منطقه اي به صورت دوره اي،
تاثیرات متفاوتی از مرز و بازارچه هاي مرزي پذیرفته است .بازارچه سیرانیند بانه نیز از مهمترین بازارچه مرزي
کشور و دومین بازارچه مشترک مرزي استان کردستان بعد از بازارچه باشماق بوده است که برابر مصوبه هیات
محترم وزیران در سال  5343به عنوان مرزرسمی شناخته شد .این بازارچه در جوار روستاي سیرانبند از توابع بخش
ننور و در جنوب شرقی شهرستان بانه واقع گردیده و با شهرسلیمانیه عراق حدود  560کیلومتر فاصله دارد .از لحاظ
میزان حجم مبادالت و تعداد فعاالن و شاغلین ،رتبه دوم بازارچههاي مرزي استان کردستان را دارد .(Golchini,
)2014: 83

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در شهرستان بانه
Source: Center for Statistics of Management and Planning of Kurdistan Province
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متغیرها و شاخصهای پژوهش
در ارتباط با معرفی متغیرها و شاخصهاي پژوهش ضروري است که بیان شود در پژوهش حاضر با در نظرگرفتن
چارچوب هاي مورد نظر و مطالعه ادبیات تحقیق ،مجموعه اي از  2مولفه و  3شاخص که متاثر از بازارچه مرزي بانه
بوده ،مورد بررسی پژوهشی قرارگرفته است (جدول:)3
جدول  :3دستهبندی مولفهها و شاخصهای پژوهش
ابزار و روشها

مولفهها و شاخصها (دوره )1331-1331
برگشت سود حاصل
ایجاد اشتغال
افزایش درآمد

روش کمی

شاخصهاي

افزایش رونق اقتصادي

(آزمون کولموگروف اسمیرنوف -روش ضریب همبستگی

اقتصادي

تجارت غیررسمی

رتبه اي کندال تائو و اسپیرمن)

تغییر کاربري اراضی

روش کیفی
(گلوله برفی)

کیفیت ابنیه
شاخصهاي

بهبود وضعیت مسکن

کالبدي

کیفیت زندگی ،نوسازي و بهسازي
محالت فقیر نشین
Source: authors

یافتهها
بر اساس آخرین اطالعات موجود شهرستان بانه براساس سرشماري سال  5331با جمعیت  532161نفر چهارمین
شهرستان استان بوده که نرخ رشد جمعیت ساالنهاي در حدود  5/03درصد را دارد .همچنین در رابطه با ضریب
رشد شهرنشینی ،با بیش از  63درصد ،رتبه سوم استان کردستان را در سال  5331به خود اختصاص داده است .و به
لحاظ تراکم جمعیت با  16/3نفر در کیلومتر مربع در رتبه دوم استان قرار دارد که یکی از دالیل آن میتواند وجود
بازارهاي مرزي در بانه و مبادله با عراق میباشد ((. )Statistical Yearbook, Baneh County, 1395شکل :)2
100000
۱۳۶۵

۱۳۵۵

۱۳۸۵

۱۳۷۵

۱۳۹۵

۱۳۹۰

50000
0
رشد جمعیت

شکل  :2رشد جمعیت دوره 1331-1311
Source: Research findings

خصوصیات کالن جامعه آماري نمونه در این پژوهش حاکی از آن است که بیش از  46درصد مردان و  58درصد
زنان مورد پرسشگري قرار گرفته اند .از سوي دیگر  32/3درصد آنان در گروه سنی 20تا  60سال و کمترین میزان
جامعه آماري مورد تحلیل اختصاص به گروه سنی  60سال به باال با  1/5درصد دارد .وضعیت تحصیالت
پاسخگویان در سه گروه کمتر از دیپلم ،دیپلم و باالتر و تحصیالت دانشگاهی نشانگر آن است که  22درصد نیز
داراي تحصیالت کارشناسی به باال بودهاند (جدول :)2
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جدول  :4ویژگیهای جامعۀ نمونه آماری در ناحیه پژوهش سیرانبند
درصد

فراوانی

ویژگیهای جمعیتی جامعه نمونه

46

533

مرد

58

22

زن

500

511

کل

15/6

40

20-33

85/3

68

33-60

1/5

55

 60سال به باال

500

511

کل

85

68

زیر دیپلم

31

11

دیپلم و باالتر

22

38

لیسانس و باالتر

500

511

کل

Source: Research findings

نتایج نظرسنجی و پیمایشهاي میدانی در اثر بخشی شاخصهاي اقتصادي ،کالبدي بازارچه مرزي با تاثیراتی که

بر اقتصاد شهري داشته ،حکایت از این داردکه زمینه تغییرات و تحوالت ساختاري_ کارکردي شهري را فراهم
ساخته است .چرا که رونق اقتصادي این بازارچه بر درآمد و اشتغال منطقه اثرگذاشته و این عوامل بر جذب جمعیت
و افزایش ساخت و ساز ،قیمت زمین ،ساخت مجتمع هاي تجاري ،تغییرات کاربري اراضی و گسترش سطح کالبدي
شهر را باعث شده است .در پژوهش حاضر ،اثرات دو مولفه اقتصادي و کالبدي بازارچه مرزي بانه بر اساس 3
شاخص در دوره مورد مطالعه و در دو جامعه آماري شهروندان و بازاریان با استفاده از طیف لیکرت و پاسخ
سؤاالت به صورت اعداد ارزشی و به ترتیب بسیار مخالف ،مخالف ،ممتنع ،موافق و بسیار موافق و به ترتیب (-2-5
 ) 8-1-3بررسی گردید .نتایج نشان داد ،احداث بازارچه هاي مرزي سبب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
خصوصا در بخش خدماتی از جمله ،فعالیتهایی مانند مغازه داري با بیش از  10درصد ،در بین سایر فعالیتها شده

است .بیش از 10درصد از پاسخگویان ،به نقش بازارچه مرزي خصوصا در متغیرهاي برگشت سود حاصل ،رونق
اقتصادي شهر ،افزایش درآمد منطقه و فعالیت بخش تجارت غیررسمی ،مثبت دانستند (جدول :) 1
جدول  .1نمایی از نظرات پاسخ دهندگان در خصوص متغیرهای اقتصادی و کالبدی درشهر بانه
شاخصهای اقتصادی  -کالبدی

گروه عمده (شهروندان-بازاریان) به درصد
کامالً موافق

درصد

موافق

ممتنع

مخالف

کامالً مخالف

3/ 1

20/1

54/1

85/1

50

ایجاد اشتغال

23/22

35

50/32

21/1

1/ 1

افزایش درآمد

54/15

30

55/6

32/6

1/ 8

افزایش رونق اقتصادي

برگشت سود حاصل

21/5

31

55/8

54/3

4/ 8

تجارت غیررسمی

20/6

26/52

25/1

28/1

1/26

تغییر کاربري اراضی

23/22

31/8

58/2

51/8

4/ 8

کیفیت ابنیه

24/3

10/32

1/ 1

4/ 8

1/ 3

بهبود وضعیت مسکن

28

80/06

50/32

51/1

3/ 3

کیفیت زندگی ،نوسازي و بهسازي محالت فقیر نشین

21/56

82/6

1/ 1

56/4

1/ 1

جمع کل

500

511

Source: Research findings

نتایج نشان داد ،بیشترین درصد رشد اشتغال ،در بخش خدمات (عمده و خرده فروشی و مراکز اقامتگاهی) با 54123
نفر و  41درصد رشد نسبت به سایر بخشهاي عمده فعالیت دیده شده است (جدول:)6
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جدول  :1توزیع شاغلین بخشهای اقتصادی شهرستان بانه در دهه ()1331-1331
شهرستان بانه

گروههای عمده فعالیت

5331

5311

درصد رشد

کشاورزي و معدن

4025

4332

3

صنعت و ساختمان

55141

54844

16

خدمات (عمده و خرده فروشی-هتل و رستوران-حمل ونقل و ...

50016

54123

41

)Source: Statistical Yearbook of Period (1395-1375

همچنین در نظر  60درصد پاسخگویان ،توسعه اقتصادي شهر بانه ،با بازارچه مرزي ارتباط مستقیم دارد (شکل :)3

ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﻣﺷﺎﻏﻝ
ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻧﻅﺭی ﻣﻭﺍﻓﻕ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻧﺩﺍﺭﻡ
ﻣﺧﺎﻟﻑ

60
40
20
0

شکل  : 3ارزیابی میزان رابطه بازارچه مرزی با متغیرهای اقتصادی در بازارچه سیرانبند Source: Research findings

در ارتباط با شاخص ها در مولفه کالبدي نیز ،مساحت اراضی ساخته شده شهر از  548/1هکتار در سال ،5361
به 5040هکتار در سال  5336افزایش یافته است .در مجموع طی دوره ( )5336-5316حدود  510درصد تغییرات
کاربري در شهر ایجاد شده است که بیشترین میزان آن در تغییر فضاي سبز و بایر شهر به نفع کاربريهاي مسکونی،
تجاري ،آموزشی بود .در نظرسنجی بعمل آمده بیش از  10درصد پاسخگویان ،توسعه کالبدي شهر بانه ،را در پی
نقش و عملکرد بازارچه مرزي دانستهاند (شکل .)8
60
40

ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﻣﺷﺎﻏﻝ
ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ

20

ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻡ

ﮐﻡ

ﻣﻣﺗﻧﻊ

ﺧﻳﻠﯽ ﺯﻳﺎﺩ

ﺯﻳﺎﺩ

0

شکل  :4نظرسنجی نقش آفرینی بازارچه مرزی بانه در توسعه کالبدی Source: Research findings

براي تحلیل روابط میان مولفهها و شاخصهاي کالبدي_ اقتصادي بازارچه مرزي سیرانبند ،ابتدا از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف براي تحلیل سطح نرمال توزیع نمونهها استفاده شد که با توجه به نتایج (جدول .)1به
کارگیري از آزمونهاي ناپارامتریک در دستور کار قرار گرفت.
جدول  .3تحلیل آماری نرمال متغیرهای تاثیر گذار اقتصادی_ کالبدی
شاخص

اقتصادي

کالبدي

متغیرها

سطح معنی داری

توسعه اقتصادي -کالبدي

0/025

ایجاد اشتغال

0/053

افزایش درآمد

0/056

برگشت سود حاصل

0/053

افزایش رونق اقتصادي

0/058

افزایش تجارت غیررسمی

0/000

افزایش تغییر کاربري اراضی

0/003

بهبود کیفیت ابنیه

0/055

بهبود وضعیت مسکن

0/053

کیفیت زندگی ،نوسازي و بهسازي محالت فقیر نشین

0/053

بازارچه مرزي سیرانبند

0/033

Source: Research findings

آمایش بازارچههای مرزی غرب ایران937 ...

بدین ترتیب با بهره گیري از روش ناپارامتریک و مقدار سطح معنی داري تمامی متغیرهاي اقتصادي و کالبدي از
سطح 0/01کمتر است ،در نتیجه با احتمال  0/31میتوان چنین گفت که بین همه متغیرهاي اقتصادي و کالبدي شهر
بانه و بازارچه مرزي سیرانبند ،رابطه اي مستقیم (همبستگی مثبت) و معنادار وجود دارد (جدول .)4
جدول  :8تحلیل میزان همبستگی شاخصهای اقتصادی -کالبدی بازاچه مرزی در توسعه شهری بانه
مولفه

شاخص

ضریب همبستگی

برگشت سود حاصل برای شهر و منطقه

کندال بی

0/418

اسپیرمن

0/328

کندال بی

0/416

0/000

اسپیرمن

0/328

0/053

ایجاد اشتغال

اقتصادی

جامعه شهروندان و بازاریان
ارزش

سطح معنی داری
0/000
0/053

کندال بی

0/485

00000

اسپیرمن

0/301

0/058

کندال بی

0/482

0/000

اسپیرمن

0/306

0/056

کندال بی

0/361

0/055

اسپیرمن

0/343

0/000

کندال بی

0/408

0/005

اسپیرمن

0/463

0/053

کندال بی

0/305

0/000

اسپیرمن

0/331

0/055

کندال بی

0/411

0/005

اسپیرمن

0/355

0/003

کیفیت زندگی ،نوسازی و بهسازی محالت

کندال بی

0/413

0/058

فقیر نشین

اسپیرمن

0/353

0/053

ایجاد رونق یا رکود بر شهر
افزایش درآمد
تجارت غیر رسمی
وضعیت مسکن
کیفیت بناها
کالبدی
تغییر کاربریها

Source: Research findings

از سوي دیگر براي سنجش میزان تحقق پذیري توسعه پایدار شهري در شهر بانه براساس شاخصهاي توسعه پایدار
شهري ،نتایج نشان میدهد که بیشترین نقشآفرینی بازارچه مرزي سیرانبند با بیش از  13درصد پاسخگویی مثبت،
در زم ینه متغیرهاي (افزایش درآمد ،رونق اقتصادي ،ایجاد اشتغال ،تغییر کاربري اراضی شهري و بهبود کیفیت ابنیه)
بوده که نشان از حرکت به سمت پایداري توسعه است .در ارتباط با سایر متغیرهاي (برگشت سود حاصل ،کاهش
تجارت غیررسمی و افزایش کیفیت زندگی) در باب دستیابی به پایداري توسعه شهري فرآیند از حرکت کند حکایت
دارد .بنابراین می توان بیان داشت که عملگرهاي توسعه شهرکوچک بانه خصوصا در رابطه با شاخصهاي اقتصادي و
کالبدي توسعه پایدار شهري ،قابلیت آن را دارد که در جهت توسعه مطلوب گام اساسی را بردارد (جدول.)3
جدول  .3ارزیابی مطلوبیت شاخصهای کالبدی و اقتصادی در توسعه شهری پایدار بانه
شاخص اقتصادی

فراوانی

درصد

روند تغییرات

شاخص کالبدی

فراوانی

درصد

روند تغییرات

اشتغال

35

0/13

مثبت

افزایش تغییر کاربری

522

0/13

مثبت

افزایش درآمد

503

0/66

مثبت

بهبود کیفیت ابنیه

502

0/61

مثبت

برگشت سود

33

0/21

کم

بهبود وضعیت مسکن

14

0/10

مثبت

افزایش رونق اقتصادی

503

0/66

مثبت

کیفیت زندگی ،نوسازی و بهسازی محالت

61

0/82

کمی مثبت

کاهش تجارت غیررسمی

80

0/26

کم

درصد مطلوبیت نهایی

13/55
N= 155
Source: Research findings
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نتیجهگیری و دست آوردهای علمی -پژوهشی
با پذیرش این اصل اساسی که اگر فرآیند توسعه را کوششی هوشمندانه جهت ارتقاي سطح کیفیت زندگی
شهروندان یا ساکنین نواحی شهري پیرامون در نظر داشته باشیم ،بایستی به این مفهوم بنیادي در الگوي آمایشی
سرزمینی توجه داشت که همواره توسعه نواحی روستایی و بویژه مرزي نیز در کنار سکونتگاههاي شهري از الزامات
اساسی بشمار میرود .فضاي سرزمینی ایران با دارا بودن  63درصد جمعیت ساکن در نقاط شهري یکی از کشورهاي
به شدت شهري شده در بین کشورهاي در حال توسعه به شمار میآید ).(Rahnamaei & Pormosa, 2006: 89

توسعه مناطق مرز ي و ایجاد اشتغال در این مناطق به منظور کاهش فقر و بیکاري این امکان را به وجود میآورد که
از هزینه هاي روانی و اقتصادي مهاجرت اجتناب شود و منابع طبیعی و تجهیزات سرمایه اي و زیرساختهاي
اجتماعی مورد بهره برداري قرار گیرد ) .(Mohamadiyegani et al, 2011: 79همان گونه که در منابع رسمی آمده
است ،هدف اصلی ایجاد بازارچههاي مرزي( ،ارتقاء بخشیدن به سطح زندگی اقتصادي -اجتماعی مردم مرزنشین،
ایجاد اشتغال سالم ،تامین درآمدهاي مشروع و قانونی براي مرزنشینان و کاهش قاچاق) بوده است (Besokan,

) . 2008: 4اما به طور کلی سبب ارتقاء رفاه شهروندان می شود که این مفهوم ،کیفیت زندگی براي شرایط محیط
زندگی مردم از جمله (آلودگی آب و هوا یا بد مسکنی) یا برخی از ویژگیهاي خود مردم از قبیل (بهداشت و
دسترسی به آموزش و )...در نظر گرفته می شود .براین اساس ،تاسیس ،تجهیز و فعال سازي بازارچه مرزي سیرانبند
داراي پیامدها و اهداف گوناگون آقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و کالبدي بوده است .از جمله این اهداف سازماندهی
و پایداري جریان رسمی مبادالت تجاري بین ایران و کشور عراق و تغییر نقش شهر به بازرگانی و تجاري و ایجاد
اشتغال براي افراد بومی و افزایش درآمد آنان از طریق تبادل کاالها ،حفظ ثبات و امنیت منطقه مرزي و بهبود مسائل
اجتماعی و فرهنگی منطقه است .نتایج کیفی تحقیق بیانگر این واقعیت است ،که ایجاد بازارچههاي مرزي در نقاط
مرزي یکی از سیاستهاي عمده دولت بود که تحوالت عمدهاي را در فضاهاي شهري نقاط مرزي بوجود آورده است.
در این راستا ،بانه نیز به عنوان یکی از شهرهاي مرزي توانسته است نقشهاي متفاوتی را بپذیرد که با ارتقاء و
پیشرفت در توسعه اقتصادي نواحی اطراف خود ،بهبود استانداردهاي زندگی مردم و کاهش فقر و ایجاد اشتغال،
تثبیت جمعیت مرزنشین ،افزایش درآمد و پایداري ن سبی توسعه شهري را براي مردم این شهر به ارمغان آورده است
و درنهایت تغییر و تحول سیماي کالن منطقه و کیفیت زندگی شهروندان بانه را درپی داشته است .بر اساس نتایج
این پژوهش همواره استقرار وتوسعه بازارچه مرزي در بانه منجربه دستاوردهاي از جمله :
 تاثیر بازارچه بر اقتصاد شهر و ناحیه شهری بانه :یافتههاي حاصل از آزمونهاي آماري بر اساس ضریبهمبستگی اسپیرمن و کندال بی ،نشانگر وجود رابطه مستقیم نقش بازارچه مرزي بر متغیرهاي اقتصادي همچون تنوع
اشتغال ،افزایش درآمد منطقه ،رونق شهر و سود حاصل از تجارت است .بیشترین نقش آفرینی بازارچه مرزي
سیرانبند در مولفههاي ،افزایش اشتغال منطقه با ضریب ( ،)0/430تاثیر بر رونق و رکود شهر با ضریب ( )0/413و
تاثیر بر درآمد منطقه با ضریب ( )0/400بوده است .

آمایش بازارچههای مرزی غرب ایران939 ...

 تاثیر بازارچه در توسعه کالبدی -فضایی :یافتههاي حاصل از آزمونهاي  ،spssبراساس ضریب همبستگیاسپیرمن و کندال بی ،نشان دهنده این بوده است که بین بازارچه مرزي و متغیرهاي کیفیت ابنیه ،بهبود وضعیت
مسکن ،کیفیت زندگی و نوسازي و بهسازي محالت فقیرنشین رابطه معنادار وجود دارد .و بیشترین نقش آفرینی
بازارچه مرزي سیرانبند در مولفههاي ،تغییر کاربري با ضریب ()0/446کیفیت ابنیه با ضریب ( )0/488و بهبود
وضعیت مسکن با ضریب ( )0/460بوده و بیش از  63درصد از پاسخگویان ،در این رابطه نظر مثبت ارائه دادند.
تاثیر بازارچه در سازمان فضایی منطقه با رویکرد آمایشی :یکی از مهمترین تاثیرات این بازارچههاي مرزي بویژه
سیرانبند ،تحول در سازمان فضایی منطقه اي است که این اقدام منجر به استقرار امنیت کسب و کار از یک سو و
تثبیت جمعیت شهري و پیوند فعالیتهاي اقتصادي بین کانون هاي شهري را نیز باعث شده است .در واقع دستاورده
آمایشی بازارچههاي مرزي بعنوان یک فعالیت بنیادي در تجدید حیات سازمان فضایی منطقه موجبات تحول و
بازآفرینی فضاهاي شهري و روستایی و کانونهاي زیست و فعالیت را در نواحی مرزي را درپی داشته است.
پیشنهادات
در راستاي نقش آفرینی الگوي آمایش بازارچههاي مرزي در شهرهاي کوچک غرب کشور ،پیشنهادهاي ذیل بعنوان
بسته سیاست گذاري و اقدامات اجرایی در دستیابی به توسعه پایدار شهري توصیه میشود.
جدول  :11سیاستهای آمایشی درپایداری شهرهای مرزی کوچک غرب کشور
راهکارهای پیشنهادی

مولفه
جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور محلیتوسعه آموزش عالیرفاهی اجتماعی

توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمیافزایش سطح دانش و آگاهی شهروندانتوجه به وضعیت آموزشی و فرهنگی و نیز وضع مسکن و خانوار حوزهها روستا شهريتوجه بیشتر به تامین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگان توزیع و پراکنش مکانی -فضایی متعادل و متوازن امکانات ،تسهیالت عمومی و خدمات شهري در سطح شهرتوسعه صنایع و کارگاههاي مرتبط با فرآوري تولیدات کشاورزي منطقه-توسعه و تقویت زیرساختهاي الزم با توجه به ویژگی فرامنطقه اي در ارتباط با گردشگري مذهبی به کانونهاي گردشگري در کشور عراق

اقتصادی

 استفاده از تدابیر مدیریتی درجهت سیاست جلب مشارکتهاي اقتصادي بخش خصوصیتقویت زیر ساختهاي اقتصادي در جهت توسعه فعالیتهاي مرتبط با بازارانجام طرحهاي کاربردي در زمینه شناسایی پتانسیلهاي سرمایه گذاري و راهکارهاي جذب سرمایه گذار بخش خصوصیسیاست گذاري ویژه برنامهریزي کالبدي در شهرهاي کوچک و میانی در غرب کشور
-نگاه یکپارچه به توسعه مسکن با در کلیه ابعاد کالبدي -اقتصادي -اجتماعی رفاهی و زیست محیطی

کالبدی

 توجه بیشتر به سایر شاخصهاي کیفی توسعه کالبدي در شهرهاي کوچکطرح ریزي سیاست برنامه مسکن گروههاي کم درآمد در سطوح محلی (مسکن اجتماعی)تلفیق برنامهریزي زمین با برنامهریزي حمل و نقلتوزیع عادالنه و احداث تأسیسات و تجهیزات زیربنایی فنیگسترش استفاده از انرژيهاي تجدید پذیر و به حداقل رساندن مصرف انرژيهاي فسیلی -ایجاد فضاهاي اکوتوریستی و تفریحی جذاب و با طراوت در سطح شهر

زیست محیطی

 طرح ریزي سیاست کنترل رشد افقی شهري و هدایت گسترش ارتفاعی همراه با تکمیل و راه اندازي سیستم فاضالب و بازیافت در شهرهاایجاد فضاي امن و طرح ریزي شبکه اي فضاي سبز براي زیستگاه حیواناتایجاد کمربندهاي سبز دور واحدهاي شهريانجام برنامههایی به منظور تسریع در بازیافت زباله-حذف کاربريهاي ناسازگار درون شهري
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سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزي شهري با عنوان نقش و عملکرد بازارچههاي
 به نگارش سحر گلچینی و راهنمایی و هدایت5333 مرزي در نظام توسعه شهري استان کردستان است که در سال
.مصطفی طالشی تهیه شده است
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