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چکیده

امروزه پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی یک شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم

مرزنشین به شمار میرود ،اقتصاد پویا در مناطق مرزی مرزی باعث ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق ،کنترل قاچاق
کاال و افزایش امنیت مرزها و ...میشود .لذا هدف پژوهش حاضر واسنجی نقش اقتصادی کریدورهای مرزی (زمینی) بر توسعه
پایدار شهری (مطالعه موردی :شهر میرجاوه) میباشد .رویکرد حاکم بر فضای تحقیق یک فی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،توصیفی و استنباطی از نرم افزار  SPSSو مدل تحلیل عاملی استفاده شده است .نتایج بررسی نقش
اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی شهر میرجاوه نشان داد که میانگین به دست آمده همه شاخصها باالتر از
حد متوسط عدد  ،3و همچنین سطح معناداری به دست آمده  ،0/ 000بیانگر میزان زیاد نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه
اجتماعی و کالبدی میباشد .نتایج مدل تحلیل عاملی جهت ارائه راهکارها یی جهت توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه نشان
داد ،نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر  2/ 57میباشد و برازش خطای تقریب ( )RMSEAدر این مدل عدد  ،0/ 06را نشان
میدهد و از آنجا یی که این عدد پا یی نتر از  0/ 08است ،نشان میدهد که مدل برازش ضعیفی ندارد .در نهایت نتایج آزمون فرضیه
پژوهش نشان داد در بین ابعاد مطرح شده ،بعد اجتماعی با کای اسکوئر  ، 38 /44بعد کالبدی با کای اسکوئر  28 / 31و سطح
معناداری به دست آمده کمتر از  0/ 05است ،گویای ارتباط معنادار و مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدور
مرزی میرجاوه میباشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد مرزی ،کریدورهای مرزی ،توسعه پایدار شهری ،شهر میرجاوه

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای احساناله ریگی میباشد.
( -2نویسنده مسئول) mr.anvari@iauzah.ac.ir
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مقدمه
یکی از عرصههای نوین در مطالعات حوزة برنامهریزی طرحهای توسعة ،مناطق مرزی است .مناطق مرزي ،از نقاط
حساس و استراتژ كي

به شمار ميروند .ناتواناييهاي بالقوه در توليد ،فقدان اشتغال ،نازل بودن درآمد و عدم دسترسي

به نيازهاي اوليه ،عمدهترين مشخصه اقتصادي -اجتماعي اين مناطق است كه زمينه را براي معضالت و نا به ساماني-
هايي چون مهاجرت ،قاچاق كاال ،شورش و ناامني در اين مناطق فراهم آورده است (Management and Planning

 .)Organization, 1999: 49خالي شدن مرزها از سكنه و مهاجرت مرزنشينان به شهرهاي بزرگ بر اثر فقدان انگيزه-
هاي الزم براي زندگي در اين مناطق در گذشته تقريبًاًا روند رو به افزايشي داشته است كه تثًاًا ير آن در امنيت مرزها به
طهای متنوع بیرونی از
وضوح قابل لمس بود ( .)Ministry of Commerce, 2000: 1این مناطق به دلیل تماس با محی 
یهای خاصی برخوردارند .وجود مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیبپذیری و تهدیدات
ویژگ 
مختلف در این مناطق اهمیت ویژهای را در فرایند برنامهریزی ،توسعه آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که
در صورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالشهای عمدهای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرز نشین
خواهیم بود ( .)Yuosefi and Rasooli, 2015: 1امروزه ی یک از عمده ترین مشکالت مناطق مرزی کشور خالی از
سکنه شدن و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزههای اقتصادی الزم برای زندگی در این
مناطق است این درحالی است که ازیک سو حفظ امنیت درطول نوارهای مرزی نیازمند حضور این مرزنشینان است
و از سوی دیگر این ساکنان نقشی انکارناپذیر در تعامالت اجتماعی و اقتصادی با مردمان آن سوی مرزها دارند که
این همه حاکی از ضرورت توجه و اهتمام به نمادها و شاخصهای شهرهای مرزی و ایجاد بسترهای مناسب برای
برنامهریزی و هدایت بودجهها به سمت سرمایه گذاری و اشتغال زایی جهت ارتقا سطح رفاه و کاهش محرومیت
یباشد (.)Pirali and Siadat, 2012: 4
دراین مناطق م 
توسعه شهرهای مرزی بیشترین وابستگی را به موقعیت جغرافیایی و فاکتورهایی همچون مبادالت اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی آنها با فضای پیرامونی دارد ( ،)Romina et al, 2017, 12در مرزهای اکثر کشورهای در حال توسعه سطح
یو محلی
قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت مرزی تأمین میشود .اینگونه مبادالت علیرغم غیررسم 
بودن آن دارای نقش پراهمیتی در مبادالت میان کشورهای همسایه بوده و باعث بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی
یشود از این رو برنامهای کردن چنین مبادالت و جریانهایی در نوع خود به توسعة همکاریهای متقابل اقتصادی،
م
گسترش بازارهای مرزی محلی ،ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین و باالخره بهبود امنیت در این مناطق و بهبود
یآورد.
زیرساختها و خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه م 
کارکرد اقتصادی در دوران جدید ی یک از مهم ترین نقشها و کارکردهای مرز محسوب م 
یشود که به مرور زمان و با
توجه به مناسبات جهانی بر اهمیت آن افزوده م 
یشود ( .)Sadate Jafarabadi, 2012: 18پویا کردن اقتصاد نواحی
مرزی یک شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزنشین به شمار
م
یرود بدین معنی که از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزهای کشورهای همسایه میتوانند در کنار هم و با هم
از فرصتها و منابع مشترک استفاده نمایند و این امر میتواند منجر به دوستی و تفاهم طرفین ،امنیت و رونق

واسنجی نقش اقتصادی کریدورهای543 ...

لگیری یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی میگردد
اقتصادی و توسعه ،و ایجاد فرصتهای شغلی و شک 
(.)Chandoewit et al, 2004: 145
مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی میتواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه پایدار به ویژه اقتصاد
نواحی مرزی بهبود استانداردهای زندگی مردم کاهش فقر توزیع مناسب درآمد ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر
تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد ( )Yazdani et al, 2013: 3در نظام بين الملل ،كشوري
موفق خواهد بود كه بتواند مشكالت جمعيتي خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهكارهاي مختلف اقتصادي
و اجتماعي ،جمعيت را به ماندن در نواحي مرزي عالقمند نمايد و توسعه فضايي آن را با برنامه و مديريت الزم
اعمال كند .اقتصاد پویا در مناطق مرزی مرزی باعث ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق ،کنترل قاچاق
کاال و افزایش امنیت مرزها و ...میشود .همچنین میتواند به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد امنیت در نقاط مرزی
به حساب آید ،که ضمن ایجاد تحرک اقتصادی و فراهم کردن اشتغال برای مرزنشینان امنیت فرهنگی و سیاسی را
هم بدنبال داشته باشند ،چرا که بیکاری و نبود اشتغال برای مرزنشینان آنان را به فعالیتهای کاذبی چون قاچاق وادار
م
یکند که این امرعالوه براینکه مسائل سوء فرهنگی را به دنبال دارد ،خود ضربه مهل یک به اقتصاد کشور وارد
یکند .در تمامی کشورهای جهان به مرزهای مشترک بین کشورها به عنوان فرصت نگاه م 
م
یشود .نقاط مرزی
معمو ًالًال فرصتهای اقتصادی مطلوبی هستند که با راهاندازی بازارچههای مرزی و رونق اقتصادی و بازرگانی
یتوانند نقش موثری در اقتصاد کشورها بازی کنند عالوه بر اینکه به ایجاد اشتغال در جوامع محلی و منطقه ای هم
م
منجر م 
یشوند .از آنجا كه حفاظت از مرزهاي هر كشور از اهم مسائل حكومت است ،دولتهاي يكصد ساله اخير
حاكم بر كشورمان سياستهاي متعددي را براي مرزنشينان اتخاذ نمودهاند .اين سياستها عمدتًاًا به منظور كاهش
بحران بيكاري ،فقر ،مفاسد گوناگون اجتماعي ،ايجاد اشتغال ،كاهش قاچاق كاال ،برقراري عدالت اجتماعي ،كاهش
انگيزههاي مهاجرت و ...بوده است .توجه به امور اقتصادي مردم به نوعي در خدمت اهداف سياسي بوده است؛ زيرا
رفاه اقتصادي ،مردم را ترغيب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطق مرزي را براي حكومت تسهيل ميكرده
است .همچنين مرزنشينان به هنگام بروز بحرانهاي سياسي ،مثل جنگ ،مدافعان اوليه و اصلي حدود و ثغور كشورند.
لذا مسائل مردمان مناطق مرزي نيز در كانون توجه آنان قرارمیگیرد.
مناطق مرزی ایران به دلیل درآمد ناشی از داد و ستد یا ذخیرهسازی کاالها دارای اهمیت فراوانی هستند اما این نقاط
بویژه در مناطق جنوب شرقی کشور ایران ،با مشکالتی مانند دوری از مرکز ،انزوای جغرافیایی ،ناپایداری سکونت،
تهدیدات خارجی ،تبادالت مرزی مواجه هستند ( .)Akhgari and Barzegar, 2016: 17در این زمینه بمنظور توسعه
مناطق مرزی بویژه اشتغالزایی؛ تأمین نیازهای مناطق مرزی؛ کاهش قاچاق؛ تثبیت جمعیت مرزنشین؛ رونق اقتصادی
منطقه ضروری مینماید.
تهاي ژئوپليتيک فوقالعادهاي همچون اقتصادي ،امنيتي ،وحدت ملي،
ب شرق ايران با دارا بودن ظرفي 
مرزهای جنو 
دسترسي ،ارتباطات منطقهاي و بينالمللي ،واجد کارکردهاي توليدکننده قدرت در کشور است .در این راستا توسعه
آينده کشور با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه ،به طراحي و برنامهريزي سياس 
تهاي کارآمد و بهره گيري بهينه از
کارکردهاي منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است (.)Khahili et al, 2011: 81
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ی یک از مناطق با اهمیت مرزی در جنوب شرق کشور میرجاوه میباشد .این شهرستان از شمال شرق ،شرق و جنوب
شرق به کشور پاکستان و از شمال و غرب با شهرستان زاهدان و در جنوب و جنوب غرب با شهرستان خاش ارتباط
دارد .مرز میرجاوه بزرگترین مرز مبادالتی منطقه بلوچستان ،که ورودی اصلی تزانریت کاال به پاکستان محسوب می-
یباشد.
شود ،که شامل سه بخش ترانزیت ،بازارچه مرزی و کولبری م 
میرجاوه با داشتن  220کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان و نیز فعال بودن بازارچه و گمرک مرزی ،عالوه بر
کشاورزی از لحاظ صادرات کاال از جایگاه ویژهای در استان برخوردار است .همچنین این شهر بسترهای الزم برای
تهای ریلی و جادهای مناسب در این منطقه ،شرایط
یبرد و وجود زیرساخ 
پیوستن به بازارهای جهانی شرق بهره م 
مناسبی را برای انجام مبادالت اقتصادی از طریق مرز میرجاوه فراهم کرده است .همچنین تنها مرز قانونی در جنوب
شرق کشور است که رفت آمد سیاحان خارجی و داخلی از این معبر صورت م 
یگیرد و از طریق راه آهن ایران را به
یباشد که قدمت ان بیش از
یترین گمرکات کشور گمرک میرجاوه م 
یگردد و ی یک از قدیم 
شبه قاره هند متصل م 
یگیرد .از دیگر مزیتهای این شهر مرزی نزدی یک به مرکز
یباشد که در آن صادرات و واردات صورت م 
صد سال م 
استان و فرودگاه بین المللی زاهدان و ..میباشد .در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی نقش اقتصادی
کریدورهای مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :شهر میرجاوه) میباشد .لذا این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به سواالت زیر میباشد.
 −آیا توسعه اجتماعی شهر میرجاوه متاثر از نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میباشد؟
 −آیا نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی شهر میرجاوه تاثیر دارد؟
رویکرد مفهومی و نظری
مرز و کارکردهای آن
مرزها ،کارکردهای مختلف امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ارتباطی ،سیاسی و فرهنگی دارند .کارکرد مرزها در طی زمان
نالملل ،اساسًاًا باهدف تعیین حد و مرز خارجی سرزمین یک
یکند .مرز بی 
و با بروز تحوالت در عرصة جهان تغییر م 
صکنندة محدودة حاکمیت دولت بر مردم و منابع تحت نفوذش است و
دولت ایجاد شده است؛ از این رو مشخ 
یگذارد و قدرتش را اعمال م 
قلمرویی را تعیین میکند که دولت قوانین خود را در آنجا به اجرا م 
یکند .از این
دیدگاه ،مهمترین کارکرد مرز ،ایجاد مانع و عامل بازدارنده است .چگونگی کارکرد و نقش مرزها ،عاملی کلیدی در
یتوانند مانعی در برابر توسعه و یکپارچگی نواحی مرزی باشند و
یرود .مرزها هم م 
توسعة مناطق مرزی به شمار م 
هم به منزلة پلی ارتباطی زمینة تعامالت و پیوند دو طرف مرز را فراهم کنند .فهم این تأثیر بازدارندگی یا نقش
ارتباطی مرزها ،وابسته به این است که ما چگونه مرزها و کارکرد آنها را معنا کنیم از دیدگاه نخست ،مرزها به منزلة
لگیری
یآورند؛ به بیان دیگر ،مرزی که مانع مشروع شک 
مانع یا فیلتر ،هزینة معامالتی و تبادالتی زیادی را به بار م 
نظامهای نهادی ،سیاسی و اجتماعی در منطقة مرزی باشد ،مانعی در برابر جریان آزاد اطالعات و تشدید
پیچیدگ 
یهای بازار است به گفتة چن در این حالت ،مرز تمایل بیشتری به جدایی مناطق مرزی همجوار از طریق
تعیین حدود ،کنترل و نظارت بر عبورومرور و تشدید قوانین گمرکی دارد تا پیوستگی آنها ما در دیدگاه مرز به
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مانند یک منطقة تماس ،منطقة مرزی به صورت ناحیهای است با شبکهای از بنگاههای اقتصادی و سایر شبکههای
تها و مزایای جدیدی خلق میکنند و نقش مرز از یک مانع
اجتماعی دیگر که فراتر از خطوط مرزی ،روندها ،فرص 
به یک پل ارتباطی یا به بیان سادهتر از یک دیوار به منبعی ارزشمند تبدیل میشود ()Laine, 2006: 49؛ بدینترتیب
بـا نگاهی کوتاه بـه ادبیات نظری مـرز و مناطق مرزی ،مشخص میشود با گذشت زمان« ،مرزهای ملی ،بخش
یهای میانمرزی به طور روزافزونی از
زیادی از کارکردشان را به منزلة مانع از دست دادهاند و تعامالت و همکار 
اهمیت بیشتری برخوردار شدهاند» (.)Kladivo et al, 2012: 49
اقتصاد مرزي
ايجاد اشتغال و درآمد براي مردمان مستقر در نواحي مرزي ،صادرات كاال و محصوالت توليد شده در مناطق مرزي به
كشورهاي همجوار و تأمين كاالهاي مورد نياز معيشتي براي مردم مرز نشين از كشورهاي موصوف ،ايجاد و امنيت
اجتماعي در مناطق مرزي ،برقراري روابط حسنه و حسن همجواري با مردم مرز نشين از كشورهاي همجوار و ايجاد
امنيت پايدار در مرزها و صدور ارزشها و فرهنگهاي اسالمي و ملي به ملل ساير كشورها از مهم ترين اهداف
راهاندازي اقتصاد مرزي ميباشد .همچنين كمك به رونق بخشيدن توليد كاالهاي صنعتي ،معدني ،كشاورزي و نيز
محصوالت صنايع دستي استانهاي مرزي ،كمك به توسعه صادرات ،ايجاد تعادل در بازرگاني خارجي كشور ،كسب
در آمد ارزي و كمك به ايجاد تعادل در تراز ارزي كشور ،جلوگيري گسترش پديده قاچاق كاالت و پيشگيري از
مهاجرت مردم مرز نشين ،كمك به توسعه روابط سياسي ،فرهنگي و اقتصادي با كشورهاي همسايه از ديگر هدفهاي
مهم داير شدن اقتصاد مرزي است .ويژگي مشترك كشورهاي در حال توسعه وابسته بودن آنها به تجارت خارجي
است ( ،)Gharabaqyan, 1992: 716و اقتصاد مرزي به عنوان يكي از اهرمهاي مهم در توسعه روابط تجاري
كشورهاي همجوار در سالهاي گذشته پيوسته تأثير قابل توجهي در فعاليتهاي اقتصادي كشورها داشته است.توسعه
بهاي مقررات و قوانين حقوقي ميتواند محرك خوبي براي افزايش مبادالت كاال به صورت
مبادالت مرزي در قال 
رسمي براي جهتدهي تجارت به سمت مزيتهاي نسبي ،گسترش همكاريهاي همه جانبه بين مناطق آزاد ،توسعه
بازارچههاي مرزي بين منطقهاي ،ايجاد سودهاي تجاري ،كاهش قيمت كاالها ،همگرايي ميان عرضه و تقاضا و ايجاد
درآمد ،اشتغال و امنيت براي مرزنشينان شود .كه اين موارد از جمله اثرات مثبت اقتصاد مرزي است.
يتوان به شاخصهاي عمدهاي از جمله انزواي
بررسي اجمالي مناطق مرزي در مقايسه با مناطق مركزي كشور م 
جغرافيايي مناطق مرزي ،دوري از مناطق صنعتي – اقتصادي و توسعه نيافته در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي و فرهنگي دست يافت .از طرفي نقش مرزنشينان به عنوان مدافعان غير انتظامي و اهميت حضور و وجود آنها
در مرزها ،موقعيت حساس كنوني كشور و تهديدهاي همه جانبه و اثرات اقتصادي مثبت مبادالت مرزي اهميت توجه
يسازد .از اين رو اشتغال و تأمين مناطق مرزي ،كنترل قاچاق كاال ،افزايش امنيت مرزها و
به اقتصاد مرزي را روشن م 
شكوفايي اقتصاد محلي و جلوگيري از خالي شدن حاشيه مرزها از مهمترين اهداف اقتصاد مرزي است .برخي از
اقتصاددانها بر اين باورند كه باز شدن مرزهاي كشورهاي همسايه به روي يكديگر و گسترش داد و ستد برون مرزي،
منابع اقتصادي ملتها را به سوي فعاليتهايي كه بهرهوري باالتري دارند هدايت نموده و روند رشد و توسعه آنها را
سرعت ميبخشد ( .)Haghighi, 2006: 5از طرفي تجارت فقط تاجايي كه به حال صنعت و كشاورزي مفيد باشد بايد
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اجازه فعاليت پيدا كند ( .)Lisit, 2008: 144لذا با توجه به اين مطلب اقتصاد مرزي با رونق بخشيدن به توليدات
محلي و صنايع دستي وكشاورزي ميتواند نقش بسيار موثري درتوسعه اقتصادي منطقه ايفا نمايد.

گمرك سومين سازمان تأمين كننده درآمدهاي عمومي كشور بعد از نفت و سازمان امور مالياتي كشور ميباشد بديهي
است ،ايفاي چنين رسالت سنگين و مهمي به خودي خود از جايگاه ممتاز اين بخش در چرخه اقتصادي كشور و
مسئوليت ملي خاص آن در پيشبرد و هدايت جريانها و اهداف كالن اقتصادي حكايت دارد لذا اقتصاد مرزي با جذب
بيكاران و ايجاد درآمدهاي مناسب باعث رونق و توسعه اقتصادي شده و از جايگاه ويژهاي در اقتصاد منطقه برخوردار
ميباشد و چون يكي از اهداف مهم اقتصاد مرزي ايجاد اشتغال براي مردم مرزنشين است .خوشبختانه بازارچههای
مرزي مصداق و تبلور عيني حضور مردم در امور اقتصادي است به نحوي كه اين بازارچهها عالوه بر اينكه تحقق يكي
از اهداف برنامه چهارم توسعه يعني توسعه صادرات غير نفتي گامهاي مؤثري دربرداشته ،در ايجاد فرصتهاي شغلي
نيز در شرايطي كه مهمترين دغدهههاي دولت مشكل بيكاري است ،نقش مؤثري ايفا ميکند ( Motiei Langrodi,

.)1994: 164
نظریهها و رویکردها به مرز و کارکردهای
نظريه نايلز هنسن () 978 1
"هانس" پس از انجام مطالعات گستردة ميداني در مرزكشورهاي آلمان ،فرانسه و سوئيس ،ويژگيهاي اين مناطق
مرزي را براساس نظر ةي مكان مركزي والتركريستالر و نظريه قطب رشد پرو و ديگر نظريههاي مرتبط به برنامهريزي
منطقهاي ،مورد تجزيه و تحليل قرار داد.هانسن در مطالعات خود با اشاره به ويژگيهاي مثبت و منفي مناطق مرزي آنها
را دستهبندي كرد .ويژگيهاي مثبت مناطق مرزي از ديدگاههانسن عبارت است از:

اول) توسعه فعاليتهاي تجاري و فرهنگي در مناطق مرزي ،به دليل شعاع نفوذي كه در كشورهاي مجاور پيدا ميكند،
بيشتر از مناطق مركزي است و اين پديده ميتواند در فرايند توسعه مناطق مرزي و كل كشور به كار گرفته شود.

دوم) سرمايهگذاري در مناطق مرزي نسبت به مناطق داخلي به دليل فرار از ماليات يا معافيت مالياتي سود بيشتري به
دست ميدهد (با استناد به نظريه لوش)
اما ويژگيهاي منفي مناطق مرزي عبارت است از:
اول) عدم تعادل ميان مناطق مرزي و مناطق مركزي كه بر فرايند توسعه در اين مناطق تأثير ميگذارد.
دوم) ناهمخواني ميان اهداف سياسي و اقتصادي و ظهور مشكالت مربوط به آن در مناطق مرزي.
بر اساس اين تحليل،هانسن ،اصول كلي و ويژگيهاي مناطق مرزي را به شرح زير بيان ميكند:

 -1وجود موانع مرتبط با تجارت بين المللي (كه در مناطق مرزي اعمال ميگردد)
 -2قطع ارتباط با كشورهاي مجاور بنا به دليل تفاوتهاي گوناگون در زمينههاي اقتصادي و فرهنگي
 -3خطر تهديد و تهاجم نظامي
 -4گسست در ساختار فضايي اين مناطق بر اثر ايجاد مرزهاي فيزيكي
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او چنين استدالل ميكند؛ مادامي كه اين شرايط برقرار و اين خصوصيات براي مناطق مرزي باقي است ،مناطق مرزي به
صورت مناطق محروم ،توسعه نيافته و پيراموني باقي خواهد ماند (.)Andalib, 2000: 45
ديدگاههاي نظري جونز و وايلد ( ) 1994
"فيليپ جونز" و "ترور وايلد" تحقيقات ميداني گستردهاي در مناطق مرزي آلمان شرقي و آلمان غربي در سالهاي
 1992و  1993بالفاصله پس از اتحاد مجدد ميان دو پاره آلمان انجام دادند .نتايج اين تحقيقات ،در سال  1994طي
مقالهاي در مجلة  Regional Studiesمنتشر شد .در اين مقاله تحقيقي ،تغ يي رات فضايي -ساختاري شرايط توسعه در
دو سوي مرز پيشين ميان دو آلمان پيش و پس از برداشتن آن مرز سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (& Johns

.)Wild, 1994: 262
جونز و وايلد بر اساس نظريههاي برنامهريزي منطقهاي و نظريههاي نايلزهانسن در رابطه با مناطق مرزي ،مطالعاتي
موردي در چند منطقه واقع در دو سوي مرز سياسي پيشين ميان دو آلمان انجام دادند و خصوصياتي براي اين مناطق
استخراج و تدوين كردند .اين خصوصيات به شرح زير است:
 -1مناطق مرزي به عنوان منطقه حاشيهاي و توسعه نيافته باقي میماند ،حتي در كشور پيشرفتهتري ،مانند آلمان غربي.

 -2گرچه حاشيه بودن ميتواند معلول شرايط جغرافيايي اين مناطق باشد ،اما پديدة مرزي بودن ،بسياري از امكانات و
فعاليتهاي آن منطقه را مضمحل ميسازد.

 -3برقراري مرز ميان دو كشور ،تداوم و پيوستگي فضايي كه به طور اصولي فضاهاي توسعة دو كشور را به يكديگر
پيوند ميدهد را از هم ميگسلد و هر دو منطقه واقع در دو سوي مرز ،به دليل قطع پيوستگي فضايي ،حاشيهاي مي-
شوند.

 -4مناطقي كه قبل از برقراري مرز ،از نظر فضايي و فعاليت به همديگر متصل بودهاند ،از همديگر جدا و حاشيهاي
ميشوند.علت عقب ماندگي اين نواحي مرزي نيز حاشيهاي شدن آنها است (.)Ibid, 263
تحليل مفهوم استنباطي مرز از ديدگاه نظريه قطب رشد
مرز در مفهوم نظريه قطب رشد ،دورترين نقطهاي است كه شعاع تأثيرات توسعهاي قطب رشد به آن جا ميرسد .بر
اين اساس ،مرز به منطقهاي اطالق ميشود كه كمترين بهرهمندي از تشعشعات توسعهاي قطب رشد را دريافت ميكند؛
به اين جهت ،مناطق مرزي ،اغلب محروم ،توسعه نيافتهتر و عقب ماندهتر به شمار ميروند .از آن جا كه اساس اين
نظريه بر توسعه اقتصادي به ويژه صنعتي متكي است و سرمايهگذاري كالن اقتصادي ،مستلزم وجود شرايط ويژهاي
است كه به طور عمده در مناطق مياني و مركزي فراهم است ،توسعه مرزها از طريق توسعه قطب رشد ،با تأخير زماني
صورت ميگيرد .عواملي چون موانع گمركي ،قطع و يا نامناسب بودن راههاي ارتباطي و ...از موانع تاخير توسعه
هستند ( .)Andalib, 2001: 45اما به مرور زمان ،اثرات توسعه ايجاد شده در قطب رشد به صورت امواج در فضاهاي
اطراف خود منتشر ميشود .اين نشت به پا يي ن يا اثرات پخش ،به ويژه براي برنامهريزان منطقهاي جاذبه زيادي داشته و
اخيرًاًا نيز همين جنبه از تئوري ،استفاده آن را در سياستگذاريهاي منطقهاي عموميت بيشتري داده است.
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هر چند در مورد اين بحث عمومي كه آيا اصو ًالًال امواج توسعه از اين قطبها به بيرون منتشر خواهد شد يا نه ،شواهد
تجربي كمي وجود دارد .ميردال و هيرشمن به سهم خود از اثرات پخش و نشت به پا يي ن قطبهاي رشد در مقابل
اثرات واپسرو سخن گفتهاند و وجود اينگونه اثرات را در قطبهاي رشد مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند .اندك
مطالعات تجربي موجود در اين زمينه ،نشان ميدهند كه پخش توسعه از قطب رشد منطقه تحت نفوذ به طور يكسان
اتفاق نميافتد ،بلكه شهرهاي مهم اطراف ،سهم بيشتري از امواج توسعه را به خود اختصاص ميدهند و وقتي نوبت به
مناطق روستايي ميرسد ،ابتدا روستاهاي نزد كي  ،تحت تأثير امواج توسعه قرار گرفته و هر چقدر از قطب رشد فاصله
گرفته ميشود ،امواج توسعه نيز كاهش يافته و روستاهاي دوردست و ايزوله شده ،كمتر از مواهب توسعه قطب رشد
بهره مند ميشوند و يا اص ًالًال تحت تأثير اين امواج قرار نميگيرند (.)Kalantari, 2001: 85
تحليل مفهوم استنباطي مرز از ديدگاه نظريه مركز  -پيرامون
با بررسي اجمالي مناطق مرزي در مقايسه با مناطق مركزي كشور ميتوان به شاخصهاي عمدهاي از جمله انزواي
جغرافيايي مناطق مرزي ،دوري از قطبهاي صنعتي -اقتصادي ،قرار گرفتن در حاشيه و پيرامون و همچنين توسعه
نيافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي نسبت به مناطق مركز كشور پيبرد .در ارتباط اين
نظريه نكاتي چند قابل اهميت است:

 -1مرزها به دليل واقع شدن در مناطق پيراموني و دور از مركز ،او ًالًال مورد بيتوجهي كامل قرار ميگيرند؛ چرا كه امكان
بهرهبرداري از منابع آنها كمتر از مناطق نزد كي
نيز به سوي مناطق مركزي يا مناطق نزد كي

به مركز است .ثانيًاًا به دليل بيتوجهي ،حداقل منابع موجود اين مناطق
به آن تمايل مييابند.

 -2به دليل تأخير ،تأثيرپذيري و بهرهبرداري مناطق مرزي از مركز منطقه ،سرعت توسعه يافتگي در مناطق مرزي به
كندي صورت ميگيرد.

 -3نواحي مرزي به واسطه انزواي جغرافيايي و توسعه نيافتگي و ...تفاوتهاي فاحشي در سطح برخورداري از رفاه و
توسعه با مراكز عمده جمعيتي دارند كه اين تفاوتهاي عمده ،منجر به گسست اين دو ناحيه و ايجاد كي

رابطه

استثماري به نفع مركز ميشود.
مجموعه موارد فوقالذكر مبين توجه ويژه دولت و مراكز جمعيتي به سوي ناحيه مرزي است كه بر اساس آن رابطه
نويني بين مركز و پيرامون برقرار ميشود و منجر به ايجاد همگرايي ،تثبيت جمعيت ،توسعه و رفاه همگاني شده كه در
اين صورت ،نگاه جمعيت مرزنشين به جاي نگاه به خارج ،به سمت نگاه به درون و همگرايي معطوف میگردد
(.)Fakhr Fatemi, 2004: 34-36
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان میرجاوه در شرق استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و بیش از  053کیلومتر با کشور پاکستان هم
مرز است .این شهرستان از شمال شرق ،شرق و جنوب شرق به کشور پاکستان و از شمال و غرب با شهرستان
زاهدان و در جنوب و جنوب غرب با شهرستان خاش ارتباط دارد .این شهرستان در  29درجه و  1دقیقه و  4/9ثانیه
عرض و  61درجه و  27دقیقه و  2/2ثانیه طول جغرافیایی و با ارتفاع  858متر از سطح دریا واقع شده است .مسافت
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مرکز شهرستان میرجاوه تا مرکز کشور حدود  0 90 1کیلومتر میباشد .مساحت این شهرستان بیش از  6000کیلومتر
یباشد و دارای سه بخش الدیز ،ریگ ملک و مرکزی است ،این شهرستان از هفت دهستان تشکیل شده است
مربع م 
که سه دهستان آن در بخش الدیز (الدیز ،جون آباد ،تمین) ،دو دهستان در بخش مرکزی (حومه و انده) و دو
دهستان نیز در بخش ریگ ملک (ریگ ملک و تهالب) واقع میباشند .بخش الدیز با وسعتی بیش از  3500کیلومتر
مربع و وسیعترین بخش این شهرستان است (.)Governorate of Sistan and Baluchestan, 2018

شکل ( :)1موقعیت محدوده مورد مطالعه
Source: Research findings

روش تحقیق
یعالوه بر
پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی پژوهش و پرسشهای مطرح شده ،برای یافتن پاسخهای علم 
بررسی نقش اقتصادی کرویدورهای مرزی بر توسعه پایدار شهری میرجاوه درصدد ارائه توسعه شهری در ابعاد
اجتماعی و کالبدی میباشد .نتایج حاصله از آن میتواند برای تصمیمگیران و برنامهریزان در زمینهی شهری رهگشا
باشد .بنابراین پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد .روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی و دادههای آن از طریق منابع
کتابخانهای شامل (فیش برداری ،اینترنت) و مبدانی (پرسشنامه ،مصاحبه) فراهم شده است .در پژوهش حاضر جمع
آوری مبانی نظری به روش قیاسی و تعمیم نتایح به صورت استقرایی بوده است .ساکنین شهر میرجاوه و متخصصان
در حوزه مورد مطالعاتی به عنوان جامعه پژوهش حاضر انتخاب شدند .جامعه نمونه با استفاده از جدول مورگان با
توجه به جمعیت شهر میرجاوه در سال  ) 9359 ( 5931میباشد تعداد  368نفر تعیین شد .شایان ذکر است در این
پژوهش به منظور سنجش نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی شهر میرجاوه ،ابتدا گویه-
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ها استخراج شد و در قالب پرسشنامه منعکس شد .روش تجزیه و تحلیل یافتهها از طریق نرم افزار  SPSSو مدل
تحلیل عاملی انجام شده است.
اعتبار روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی است .اعتبار محتوایی یک آزمون ،معمو ًالًال توسط افرادی متخصص
در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .برای افزایش اعتبار این پژوهش ،پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از
اساتید مطلع قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر خود را بیان نمایند .پایایی در این پژوهش با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ از بسته نرمافزاری  SPSSمحاسبه گردید .دامنه آلفای کرونباخ میتواند بین صفر تا یک باشد .هرچه
آلفای کرونباخ به سمت  1میل کند پایایی بیشتر است .اگر آلفای کرونباخ کمتر از  0/5باشد ابزار کار فاقد پایایی
است .آلفای کرونباخ  0/5تا  0/7پایایی متوسط و قابل قبول را دارد .در این پژوهش پرسشنامه با ضریب آلفای
کرونباخ  ،0/ 789از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
ابعاد و شاخصهای مورد بررسی
جدول ( :)1ابعاد و شاخصهای مورد بررسی
ابعاد

شاخصها
عدالت فصایی
اصالح در تکمیل سیستم زهکشی
مکانیابی نامناسب برای فعالیتهای تولیدی

کالبدی

دسترسی به مراکز آموزشی
دسترسی به مراکز بهداشتی
دسترسی به حمل و نقل مناسب
ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی
دسترسی به فضای سبز
کیفیت راه
روشنایی معابر سطح شهر
عدالت فصایی

اجتماعی

رضایت از امکانات
عدالت اجتماعی
عدم تنش
رضایت از زندگی
مشارکت
رضایت از امنیت
میزان تعلق
فرصت پیشرفت
رضایت از امکانات آموزشی
افزایش تعداد افراد باسواد
افزایش انگیزه شغلی
Source: Research findings

یافتههای تحقیق
بررسی میزان تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی شهر میرجاوه
در این قسمت از پژوهش به بررسی میزان تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی شهر میرجاوه
پرداخته شده است .لذا در این قسمت از آزمون تی تک نمونهای جهت بررسی میزان متغیر مستقل بر متغیر وابسته
استفاده شده است .جدول (.)2
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جدول ( :)2بررسی میزان تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
حد متوسط ( :)3میانگین فرضی
میانگین

شاخصها

معناداری ( 2دامنه)

T

فاصل اطمینان
تفاوت 0/ 95
باال

پایین

عدالت فصایی

3/ 88

32 / 421

0/ 000

4/ 03

3/ 56

اصالح در تکمیل سیستم زهکشی

3/ 68

35 /649

0/ 000

3/ 88

3/ 56

مکانیابی نامناسب برای فعالیتهای تولیدی

3/ 77

34 /100

0/ 000

3/ 99

3/ 45

دسترسی به مراکز آموزشی

3/ 73

34 / 502

0/ 000

3/ 94

3/ 65

3/ 71

27 / 469

0/ 000

3/ 89

3/ 34

4/01

53 /351

0/ 000

3/ 97

3/ 90

ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی

4/ 03

38 / 473

0/ 000

4/ 15

3/ 95

دسترسی به فضای سبز

3/ 83

60 / 000

0/ 000

4/81

3/ 67

کیفیت راه

4/ 00

50 /145

0/ 000

4/ 02

3/ 89

روشنایی معابر سطح شهر

4/ 15

29 /741

0/ 000

4/ 31

4/ 00

دسترسی به مراکز بهداشتی
دسترسی به حمل و نقل مناسب

Source: Research findings

نتایج جدول بررسی میزان تاثیر اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
نشان داد ،با میانگین به دست آمده باالتر از حد متوسط عدد  ،3و همچنین سطح معناداری به دست آمده  0/ 000در
سطح  ،0/ 95نشان دهنده میزان زیاد تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه کالبدی میباشد.
بررسی میزان تاثیر اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی شهر میرجاوه
در این قسمت از پژوهش به بررسی میزان تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی شهر میرجاوه
پرداخته شده است .لذا در این قسمت از آزمون تی تک نمونهای جهت بررسی میزان متغیر مستقل بر متغیر وابسته
استفاده شده است .جدول (.)3
جدول ( :)3بررسی میزان تاثیر اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
حد متوسط ( :)3میانگین فرضی
شاخصها

میانگین

T

معناداری ( 2دامنه)

فاصل اطمینان
تفاوت 0/ 95
باال

رضایت از امکانات

3/ 59

عدالت اجتماعی

3/ 76

عدم تنش

4/ 02

پایین

45 / 967

0/ 000

3/ 83

55/ 489

0/ 000

3/ 92

3/ 45

32 /049

0/ 000

4/ 16

3/ 89

رضایت از زندگی

3/ 28

47 / 099

0/ 000

3/ 47

3/ 12

مشارکت

3/ 67

54 / 289

0/ 000

3/ 82

3/ 54

رضایت از امنیت

3/ 65

33 /061

0/ 000

3/ 78

3/55

میزان تعلق

3/ 34

51 / 276

0/ 000

3/ 51

3/ 23

فرصت پیشرفت

3/ 95

52 / 43

0/ 000

4/01

3/ 89

رضایت از امکانات آموزشی

3/ 56

45 /345

0/ 000

3/18

3/ 36

افزایش تعداد افراد باسواد

3/ 72

0/ 000

3/ 89

3/ 47

افزایش انگیزه شغلی

3/ 78

0/ 000

3/ 90

3/ 65

55/ 432
45 /345

3/ 34

Source: Research findings

نتایج جدول بررسی میزان تاثیر اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
نشان داد ،با میانگین به دست آمده باالتر از حد متوسط عدد  3و همچنین سطح معناداری به دست آمده  0/ 000در
سطح  ،0/ 95نشان دهنده میزان زیاد تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه اجتماعی میباشد.
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پیشینهاد الگو جهت توسعه اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه با استفاده از تحلیل عاملی
در این قسمت ابتدا محقق به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بر اساس روش اسنادی پرداخته که در این مرحله
با جمع آوری مطالب ،شاخصهای مورد نظر گردآوری و سازماندهی گریدند .در مرحله بعد نیز با استفاده از تکنیک
دلفی راهکارهای موثر توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه تعیین و مبنای پرسشنامه پژوهش قرار گرفتند که در
این مرحله ضمن تایید روایی صوری و محتوایی ،پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید
واقع شد .مرحله نهایی نیز شامل تعیین روایی سازه و به وسیله تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدلسازی معادالت
ساختاری میباشد .در ابتدا جهت بررسی مناسب بودن تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی ،از آزمون
بارتلت استفاده شده است .نتایج حاصل از جدول ( ،)4معیار کیسر ،میر و والکین ( )KMOجهت کفایت تعداد
نمونه ،عددی برابر با  0/ 865را نشان میدهد و با توجه به سطح معناداری آزمون بارتلت که کوچکتر از  0/ 05است،
مشخص میگردد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی ،مناسب است.
جدول ( :)4آزمون بارتلت و شاخص KMO
راهکارهای وضعی
شاخص  KMOجهت کفایت نمونهگیری

0/ 865

شاخص خی دو

1231
051

درجه آزادی

0/ 000

سطح معناداری
Source: Research findings

در جدول ( ،)5به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان میدهد .در این جدول ردیف هر شاخص برابر
با ردیف آن شاخص در پرسشنامه پژوهش است.
هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهای استخراج شده ،متغیرها را بهتر نشان میدهند و اگر هر یک
از مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند ،ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود .بر این اساس بایستی
عاملهایی که اشتراک استخراجی آنها کمتر از  0/5هستند حذف گردند.
جدول ( :)5ستاده مربوط به اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
ش اخ ص

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی مرحله اول

اشتراک استخراجی مرحله دوم

1

1/ 000

0/0 78

0/0 78

2

1/ 000

0 / 645

0/ 578

3

1/ 000

0/ 776

0/ 776

4

1/ 000

0/ 675

0/0 70

5

1/ 000

0/9 68

0/ 690

6

1/ 000

0/ 875

0/ 879

7

1/ 000

0 / 354

8

1/ 000

0 / 655

0/ 570

9

1/ 000

0/ 665

0/ 670

01

1/ 000

0/ 890

0/ 890

-

Source: Research findings

جدول ( :)6ستاده مربوط به توصیف واریانس
مقادیر ویژه برای تعیین شاخص
ردیف

مجموع

سهم واریانس

درصد تجمعی

مقادیر ویژه با بدون چرخش
مجموع

سهم واریانس

مقادیر ویژه با چرخش
درصد تجمعی

مجموع

سهم واریانس

درصد تجمعی

1

7/ 665

25 / 123

25 / 123

7/ 665

25 / 123

25 / 123

7/ 873

24 / 013

26 / 765

2

6/ 231

20 /243

45 /341

6/ 231

20 /243

45 /341

6/ 674

19 / 432

45 / 776

Source: Research findings
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جدول ( :)7شاخصهای مرتبط با برازش مدل
عنوان شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

X2/df

2/ 57

بزرگتر از 3

RMSEA

0/ 06

کوچکتر ا  0/ 05برازش مناسب ،کوچکتر از  0/ 08خطای مقبول

GFI

0/39

بیشتر از 0/9

NFI

0/ 92

بیشتر از 0/9

CFI

0/ 98

بیشتر از 0/9
Source: Research findings

جدول ( ،)7شاخصهای مربوط به برازش مدل حاصل از تحلیل داده بر اساس تحلیل عاملی مرتبه دوم در محیط
لیزرل را نمایش میدهد .در این جدول نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر  2/ 57گزارش شده است که با توجه
به اینکه عددی کمتر از  3میباشد ،بیانگر برازش خطای تقریب ( )RMSEAدر این مدل نیز عدد  ،0/ 06را نشان می-
دهد که از آنجایی که این عدد پایینتر از  0/ 08است ،نشان میدهد که مدل برازش ضعیفی ندارد .ریشه دوم میانگین
پس ماندهها (  )0/ 03نیز از آنجایی که به مقدار صفر نزدیک است ،برازش مدل را تایید مینماید.

شکل ( :)2مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی مرتبه دوم ارائه شده در حالت استاندارد
Source: Research findings

در واقع نتایج نشان میدهند که دادههای جمع آوری شده به خوبی الگو را مورد حمایت قرار میدهند و شاخص-
های کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهها دارد .همچنین پس از بررسی تحلیل عاملی مرتبه دوم مشخص
شد که تمام بارهای عاملی معنی دار بوده و شاخصها را به خوبی حمایت میکنند .لذا به واسطه مراحل پیموده شده
و تایید مدل پژوهش ،جدول ( ،)8راهکارهای توسعه اقتصادی ارائه شده است.
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جدول ( :)8راهکارهای موثر در توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه
عوامل

شاخص

بارعاملی

داخلی

نیروی انسانی مدیریت

0/44

0/ 67

فرایندهای کار

0/ 33

0/ 77

امکانات و تجهیزات

0/ 66

0/ 83

حمایتها و تشویقهای دولت

0/ 75

0/ 67

زیرساختها و تاسیستات زیربنایی

0/ 77

0/ 87

عوامل اقتصادی

0/ 54

0/ 66

عوامل سیاسی

0/ 37

0/ 89

0/ 59

0/ 83

0/44

0/ 68

خارجی

توسعه روابط تجاری
پیشرفتهای تکنولوژی
بازاریابی بینالمللی

همبستگی در حالت استاندارد

0/ 82

0/ 67

Source: Research findings

در واقع الگوی راهکارهای ارائه شده در پژوهش حاضر بر مبنای دو عامل داخلی و خارجی بنا شده است.
آزمون فرضیات
در ادامه نیز جهت بررسی آزمون فرضیات پژوهش از آزمون کای اسکوئر استفاده شد ،نتایج در جدول ذیل به طور
کامل توضیح داده شده است.
همانگونه که در جدول شمارهی ( )9دیده میشود ،در بین ابعاد مطرح شده ،بعد اجتماعی با کای اسکوئر ، 38 /44
بعد کالبدی با کای اسکوئر  28 / 31و سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/ 05است ،گویای ارتباط معنادار و
مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه میباشد.
جدول ( :)9نتایج آزمون کای اسکویر جهت ارتباط توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه
ابعاد

کای

وی کرامرز

سطح معناداری

اسکویر
اجتماعی

38 /44

0/ 693

0/ 000

اقتصادی

28 / 31

0/595

0/ 005

Source: Research findings

در ادامه نیز به تحلیل واریانس نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه و توسعه اجتماعی و کالبدی پرداخته شده
است.
جدول ( :)01تحلیل واریانس تاثیرات نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه در توسعه اجتماعی و کالبدی
اشتباه معیار
0/ 2456

ضریب تعیین تصحیح شده
0/ 187

ضریب تعیین
0/ 98 1

ضریب همبستگی چندگانه
0/ 678

Source: Research findings

نتایج مدل برازش رگرسیونی در جدول ( )01نشان داد ،تحلیل واریانس نقش اقتصادی کریدورهای مرزی میرجاوه
در توسعه اجتماعی و کالبدی ،با ضریب تعیین تصحیح شده  ،0/ 187نشان دهنده ضریب باالی زیاد متغیر مستقل بر
متغیر وابستهها میباشد.
نتیجهگیری
مرزهای جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیتهای ژئوپلتیک فوق العادهای همچون اقتصادی ،امنیتی ،وحدت ملی،
دسترسی ،ارتباطات منطقهای و بینالمللی ،واحد کارکردهای تولید کننده قدرت در کشور است .ی یک از مناطق با
اهمیت مرزی در جنوب شرق کشور میرجاوه میباشد .لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش اقتصادی کریدور مرزی
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میرجاوه در توسعه اجتماعی و کالبدی پرداخته شده است .نتایج مدل پیشنهادی جهت ارائه راهکارهایی جهت
توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه با استفاده از مدل تحلیل عاملی نشان داد ،نسبت مجذور کای به درجه آزادی
برابر  2/ 57گزارش شده است که با توجه به اینکه عددی کمتر از  3میباشد ،بیانگر برازش خطای تقریب
( )RMSEAدر این مدل نیز عدد  ،0/ 06را نشان میدهد که از آنجایی که این عدد پایینتر از  0/ 08است ،نشان می-
دهد که مدل برازش ضعیفی ندارد .ریشه دوم میانگین پس ماندهها (  )0/ 03نیز از آنجایی که به مقدار صفر نزدیک
است ،برازش مدل را تایید مینماید .در واقع دادههای جمع آوری شده به خوبی الگو را مورد حمایت قرار میدهند
و راهکارهای ارائه شده در عوامل داخلی و خارجی کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهها دارد .همچنین
پس از بررسی تحلیل عاملی مرتبه دوم مشخص شد که تمام بارهای عاملی معنی دار بوده و شاخصها را به خوبی
حمایت میکنند .همچنین نتایج آزمون  Tتک نمونهای جهت بررسی میزان تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در
توسعه اجتماعی و کالبدی نشان داد ،با میانگین به دست آمده باالتر از حد متوسط عدد  ،3و همچنین سطح معناداری
به دست آمده  0/ 000در سطح  ،0/ 95نشان دهنده میزان زیاد تاثیر نقش اقتصادی کریدورهای مرزی در توسعه
اجتماعی و کالبدی میباشد .در ادامه نیز جهت بررسی آزمون فرضیه پژوهش از آزمون کای اسکوئر استفاده شد ،در
بین ابعاد مطرح شده ،بعد اجتماعی با کای اسکوئر  ، 38 /44بعد کالبدی با کای اسکوئر  ، 28 / 31و سطح معناداری به
دست آمده کمتر از  0/ 05است ،گویای ارتباط معنادار و مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی
کریدورهای مرزی میرجاوه میباشد .در ادامه نیز جهت مطلوبیت نقش اقتصادی کریدور مرزی در توسعه اجتماعی و
کالبدی شهر میرجاوه پیشنهادتی به شرح زیر ارائه میگردد:در واقع با توجه به پیچیدگی و معضالت چند بعدی در
مناطق مرزی میرجاوه نباید برای حل آنها دنبال یک راه حل ساده گشت ،بلکه باید رویکردها و راهحلهای مختلفی
را در برابر این معضالت ارائه نمود.
• ظرفیت زیرساختهای ارتباطی ،جادهها و حمل و نقل جهت تسهیل ارتباط با سایر مناطق و تقویت مبادی
ورودی و خروجی کریدور مرزی میرجاوه.
• انجام مطالعات الزم جهت شناسایی مزیتها و خلق مزیتهای اقتصادی منطقه جهت توسعه اجتماعی و کالبدی
منطقه.
• آگاهی دادن به ساکنین شهر میرجاوه به دلیل نزدی یک به آنان به بازارچه مرزی میرجاه در مورد اثرات مثبت
بازارچه برای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر با مسئولین مربوطه.
• با توجه به باال رفتن سطح درآمدها و از طرفی سوددهی این فعالیت و گسترش تنوع شغلی در منطقه پیشنهاد
میشود که میزان سرمایه گذاری دولت جهت گسترس اقتصاد منطقه با توجه به بررسی قابلیتها و مزیتهای نسبی
میرجاوه افزایش یابد.
• بهبود عملکرد مرز میرجاوه از نظر اقتصادی ،متاسفانه عملکرد ضعیف کریدور مرزی میرجاوه نتوانسته به شکل
اقتصادی عمل نمایند و این خود دلیلی شده بر گسترش تجارت غیرقانونی در این شهرستان از این سوی نیاز به
ارزیابی عملکرد و شناسایی نقش اقتصادی کریدور مرزی از طرف دولت ضروری به نظر میرسد.
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