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  چكيده

، بازتاب مثبت و مطلوبي دشو يم انييروستابر اينكه موجب ارتقاي كيفيت سطح معيشت  عالوهپذيركردن نواحي روستايي، زيست

هاي مرزي بر وضعيت در اين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير بازارچه. در ارتباط با كشورهاي همسايه خواهد داشت

روش انجام . استدهستان دزلي و دهستان خاوميرآباد در غرب استان كردستان انجام گرفته پذيري فضاي محيطي و كالبديزيست

گردآوري اطالعات با استفاده از منابع اسنادي و ميداني مبتني بر پرسشنامه و مصاحبه انجام . في ـ تحليلي استتحقيق، توصي

خانوار  260 تعداد فرمول تصحيح شده كوكران اساسدهد كه بر خانوار را تشكيل مي 4032جامعه آماري اين پژوهش . استگرفته

اي انجام گرفته و تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده گيري طبقههم به روش نمونه گيرينمونه. عنوان حجم نمونه انتخاب شدندبه

بر روي ابعاد محيطي و  هاي مرزيبازارچه سيتأسهاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته. استانجام گرفته  SPSSافزاراز نرم

بر  همچنين، اثر بازارچه مرزي. داري داشته استو معنيكالبدي روستاهاي مورد مطالعه نسبت به دوره قبل از تاسيس، تاثير مثبت 

   .هاي كشاورزي تاثيري بيشتري داشته استروي شاخص مساكن روستا و ارزش زمين

  

 .هاي دزلي و خاووميرآبادپذيري، بازارچه مرزي، ابعاد محيطي و كالبدي، دهستانفضاي زيست: كليدواژگان
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  مقدمه 

هاي خود هميشه به دنبال ريزيزندگي دارد در برنامهدر تاً تمايل به بهبود، رفاه و آسايش عنوان موجودي كه ذاانسان به
در اين بين، نقش و جايگاه روستاها در فرايند توسعه اقتصادي، ). 54:1387غفاري و اميدي، (رسيدن به اين هدف است 

حال با اين). 1392:216 زاده،صدرموسوي و طالب( بسيار مهم و اساسي است اي و مليمقياس محلي، منطقهي اجتماعي و سياس
هاي توسعه همچنان فضاهاي روستايي به لحاظ معيشتي و فضاي زندگي در ها از اجراي برنامهپس از گذشت دهه

هاي توسعه دچار چرخشي اساسي رويكردها و برنامه 1970ند؛ تا اينكه از دهه دبرسر ميوضعيت بغرنج و نابساماني به
هاي كيفي توسعه را مدنظر قرارداده و روستاييان و ايجاد  داي از تاكيد بر كميت، درآمد و شهرها، ويژگيشده و ج

فضاي شايسته و قابل زندگي در روستاها را هدف اصلي خود قرار دادند، از اين زمان به بعد بود كه رويكردهاي 
هاي توسعه جهت ايجاد داري، محور اجراي برنامهجانبه روستايي، نيازهاي اساسي و در نهايت رويكرد پايتوسعه همه

يزدي و ي؛ پاپل105 :1388رضواني، ( ديپذير نمودن فضا براي روستاييان گردزيست ،عبارتي ديگرفضاي قابل زندگي و يا به

عه اولين پذيري، متناسب با تكامل رويكردهاي توسريشه نظريه زيست). Kaag, 2012:1؛105:1387پور،؛ جمعه1387ابراهيمي، 
پذيري مفهومي گسترده است و پيچيده درباره نيازهاي انساني شكل گرفت، زيست) 1945(در نظريه آبراهام مازلو  ربا

  ).56:1389؛ غفاري و اميدي، 1:1392خراساني و رضواني( رديگكه كيفيت زندگي در مركز آن قرار مي

ريزان هاي اصلي برنامهدر توسعه ملي يكي از دغدغه هاي فضاهاي روستايي، جايگاه و نقش آنهاويژگيبا توجه به
و در واقع ايجاد فضاي شايسته زندگي در اين  ها توسعه در عصر حاضر، رفع محروميت و توزيع امكانات و فرصت

ر توان ديد كه اين مناطق همزمان از بار فشابا نگاهي گذرا به نواحي روستايي مرزي مي). 2:1388رضواني،(باشد نواحي مي
اي كه مسئله اصلي در برخي از اين مناطق گونهبه )58:1391افراخته،(اند ي بودن در رنجا هيحاشنيافتگي و دوگانه توسعه

 متضمن ي كها توسعه پذيري مطلوبي ندارد؛ تحققتالش براي بقاء است، در چنين شرايطي كه اين نواحي قابليت زيست

 مرزي بنابراين، ضرورت دارد كه روستاهاي مناطق. اشد، غيرممكن خواهد بودب ملي امنيت و رفاه و اقتدار هويت، تقويت

توانند تحولي  هاي مرزي مي با توجه به اينكه بازارچه). 72:1383شايان،(گيرند  قرار هاي توسعهاولويت برنامه در محروم و
و توسعه  )68:1392و جالليان، پوشيهكهن(قاچاق بنيادين در توليد، اشتغال و تثبيت جمعيت، افزايش درآمد، جلوگيري از 

عنوان يكي هاي اقتصادي و اجتماعي و آسايش ساكنين محلي ايجاد نمايد به ي ايجاد زيرساختها نهيهز نيتأمامنيت، 
 پذيرنمودن مناطق محروم مرزيهاي عمده رفع تبعيض، توسعه اقتصادي و اجتماعي و در يك كالم زيست از پتانسيل

ريزان توسعه ي توسعه و آرماني كه برنامهها برنامهامروزه هدف اصلي از اجراي ). 16:1391زاده،مابراهي(هستند مطرح 
عنوان اقدامي پذير نمودن نواحي روستايي بهدنبال آن هستند؛ تحقق پايداري است كه در اين ارتباط زيستروستايي به

  ).Gough,2015:147(اشد بعملي و مهم در راستاي حركت در مسير پايداري نظام روستايي مي

هاي مرزي در نواحي مريوان و سروآباد دو شهرستاني هستند كه واقع در غرب استان كردستان و داراي بازارچه
ها واقع در دو دهستان مرزي خاووميرآباد شهرستاناين هاي تاسيس شده محل قرارگيري بازارچه. باشندروستايشان مي

فاصله از مركز و راندمان پايين توليدات كشاورزي . استدر شهرستان سروآباد  در شهرستان مريوان و دهستان دزلي
  بودن سطح موجب گسترش فقر، بيكاري و در نتيجه كاهش استاندارهاي زندگي و سطح معيشت و نامطلوب

شهر  هاي گسترده بهپذيري و قابليت زندگي در روستاهاي اين دو دهستان شده است كه پيامد مهم آن مهاجرتزيست
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در . هاي آماري گذشته بوده استو در نتيجه كاهش جمعيت روستاها در دوره ،مريوان و شهرهاي خارج از استان
ها كه ديگر كشاورزي با توجه به افزايش راستاي حل اين معضالت و ارتقاي سطح معيشت روستاييان فقير اين دهستان

تانداردهاي زندگيشان نيست و با توجه به اينكه موقعيت جمعيت و محدود بودن اراضي پاسخگوي تامين نيازها و اس
جغرافيايي و همساني شرايط فرهنگي و اجتماعي با مردمان آن سوي مرز، وضعيتي مطلوبي را جهت ايجاد بازارچه 

 منظور ارتقاي سطح معيشتي وهايي بهريزان توسعه منطقه و كشور اقدام به تاسيس بازارچهمرزي رقم زده است؛ برنامه
شود اين مطلب اي كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته ميحال مسئله. اندتوسعه اقتصادي و اجتماعي روستاييان نموده

  :است كه

نسبت به دوره قبل از تاسيس  پذيري روستاهاي منطقه مورد مطالعه در ابعاد كالبدي و محيطيآيا وضعيت زيست •
  داري است؟هاي مرزي داراي تفاوت معنيبازارچه

پذيري، داراي بيشترين تغيير وضعيت و اثرپذيري از تاسيس هاي موردسنجش زيستكداميك از ابعاد و شاخص •
  هاي مرزي هستند؟بازارچه

  

  كار روشها و داده

در اين . تحليلي انجام شده است - باشد و از لحاظ روش به روش توصيفيتحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي مي
گاه ازطريق جستجو در  گاه استداللي محكمي وجود داشت، اين تكيه جيه داليل، نياز به تكيهبراي تبيين و تو پژوهش

گيري در پي پاسخ با توجه به اينكه در ابتدا سواالتي مطرح گرديده و سپس محقق با نمونه. مباحث نظري فراهم گرديد
روش گردآوري  .تفاده شده استاس پاسخگويي به سواالتدادن به آنها بوده است از روش قياسي نيز در جهت 

برداري از منابع مكتوب با فيش اسناديدر روش  :اسنادي و ميداني بوده استاطالعات در تحقيق حاضر به دو صورت 
شناسي و زمين(هاي پايه جستجو در شبكه اينترنت و استفاده از نقشه، )هاها و آمارنامهها، نشريات، گزارشها، مقالهكتاب(

در  .ها، اطالعات مورد نياز گردآوري گرديدو همچنين با استفاده از منابع موجود در سازمان) نطقهتوپوگرافي م
جامعه آماري اين پژوهش،  .و مشاهده اطالعات موردنياز تحقيق گردآوري شد مطالعات ميداني از طريق پرسشنامه

باشند كه دزلي در شهرستان سروآباد مي خانوارهاي ساكن در دو دهستان خاووميرآباد در شهرستان مريوان و دهستان
  وضعيت فعاليت در بازارچه در بين روستاهاي دو دهستان مورد مطالعه بدين صورت . داراي بازارچه مرزي هستند

بدين . روستا در بازارچه مشغول به فعاليت هستند 4روستا و در دهستان دزلي  31باشد كه در دهستان خاووميرآباد مي
نمودن تعداد سرپرستان خانوار به اينكه سرپرستان خانوار واحدهاي تحليل اين پژوهش هستند، با جمعترتيب با توجه 

خانوار ساكن هستند، مجموع تعداد كل  1296و در دهستان دزلي  2736 رآباديخاوومدو دهستان كه در دهستان 
عنوان جامعه نمونه تعيين انوار بهسرپرست خ 298دست آمد كه با اعمال فرمول كوكران خانوار به 4032خانوارها 

  .شدند

روستايي كه اجازه  4روستا و در دهستان دزلي نيز  5درصد كل روستاها يعني  15در ادامه از دهستان خاووميرآباد 
گيري منطبق، عنوان روستاهاي نمونه انتخاب شدند و سپس با استفاده از نمونهحضور و فعاليت در بازارچه را داشتند به

ها به صورت تصادفي ساده در ميان ها مشخص شده و در ادامه نيز پرسشنامهر روستا از تعداد كل پرسشنامهسهم ه
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روستاهاي دهستان خاووميرآباد نيز به  5الزم به ذكر است انتخاب . سرپرستان خانوار روستاهاي نمونه توزيع گرديدند
  .صورت تصادفي و براساس روش قرعه كشي انجام گرفته است

ها به صورت كمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و از انواع دست آمده از پرسشنامههاي بهاين پژوهش، دادهدر 
  :اندهاي آمار توصيفي بهره گرفت شد كه در زير توضيح داده شدههاي آمار استنباطي و شاخصآزمون

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه

دهستان است  85شهر و  26بخش و  29شهرستان و  10ان داراي استان كردست ،براساس آخرين آمار مركز آمار
باشد كه در هاي اين استان، شهرستان مريوان به مركزيت شهر مريوان مي يكي از شهرستان. )استانداري استان كردستان(

 174و شش دهستان و  بخش مركزي، سرشيو و خاووميرآباد 3داراي  اين شهرستان. غرب اين استان واقع شده است
خاووميرآباد كه داراي يك دهستان نيز به  خشب. است) آبادي خالي از جمعيت 23داراي سكنه و  يآباد 151( يآباد

در  و داراي سكنه روستا 31داراي  دهستان، شهرستان مريوان 6عنوان يكي از سه بخش و يكي از همين نام است؛ به
  .است واقع گرديده منطقه صفر مرزي در همسايگي كشور عراق

شهرستان سروآباد يكي ديگر از شهرستان . يكي ديگر از مناطق مورد مطالعه اين پژوهش، شهرستان سروآباد است
شهرستان سروآباد . باشدغربي اين استان واقع شده است و مركز آن شهرسروآباد مياستان كردستان است كه در جنوب

هاي اين شهرستان با ترين دهستانان دزلي از پرجمعيتدهست .آبادي داراي سكنه است 76دهستان،  8داراي دو بخش، 
  .استروستا در بخش مركزي شهرستان قرار گرفته 8دارا بودن 

.  

  نمايش موقعيت دهستان خاووميرآباد و دهستان دزلي: 1شكل

  ها و متغيرهاي پژوهششاخص

پذيري روستاهاي مورد مطالعه ت زيستدر اين پژوهش با توجه به مطالعات پيشين و شرايط منطقه مورد مطالعه، قابلي
شاخص، كيفيت بصري، آلودگي و كشاورزي در بعد محيطي و  6بعد محيطي و كالبدي و در برگيرنده  2در قالب 

باشند متغير مي 24متغيرهاي پژوهش نيز، بالغ بر . مسكن، خدمات و امكانات، راه و زمين در بعد كالبدي جاي گرفتند
  ).1جدول ( بندي شدندپژوهش دسته هايكه در قالب شاخص
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  هاي مرزيپذيري روستاها به دنبال اثرگذاري بازارچهها و متغيرهاي مورد سنجش زيستابعاد، شاخص: 1جدول

 ابعاد هاشاخص متغيرها

 كيفيت بصري طبيعي اراضي تخريب عدم زيبايي چشم انداز روستا،

 محيطي
  روستا هاي از سطح آوري زبالهحيواني و جمعهاي دفع فاضالب، دپوي فضوالت بهبود سيستم

 )ها از منافع بازارچهتامين هزينه(
 آلودگي محيطي

 كشاورزي )ها تعداد و تنوع دام( يدامدارهاي زراعي كشاورزي و رونق محصوالت باغي، رونق برداشت از زمين

، )با خودياري مردم محلي(مدارس يزات تجه ،...)فضاي سبز، ورزشي، كتابخانه و( يفراغتكيفيت خدمات و امكانات 

هاي جديد، ماشين شخصي، ها و نوآوريگيري از رسانهتوان بهره فروشي سطح روستاها،هاي خردهتعداد مغازه

 ..).تراكتور، كمباين، موتور برق و( يكشاورزابزارآالت 

خدمات، امكانات و 

 هازيرساخت
 كالبدي

 مسكن ي بودن مساكنچندكاركرد كانات گرمايشي و سرمايشي مناسب مساكن،استحكام مساكن، ساخت مساكن نوساز، ام

 زمين هاي مسكونيهاي كشاورزي روستا، ارزش زمينزمين) اقتصادي(ارزش 

 ؛1387ي و اميدي،ارغف ،1393قيداري، وصادقلو  ؛1392؛ خراساني و رضواني،1395دوست و همكاران،ميحك ؛1392زاده،لياسماع ،1392پور و تهراني،جمعه:(منابع

  ).Gough,2015؛ Woolcoc,2012 ؛Fouracre,2001 ؛1395ي و طيب نيا،منوچهر

  

  )هاي پاسخگويانمشخصه(هاي توصيفي يافته

سال  30- 40درصد از آنها در طبقه سني  37.8نفر سرپرست خانوار، بيشترين درصد پاسخگويان يعني  260از مجموع 
درصد افراد  100از لحاظ اصالت هم . دهندرصد پاسخگويان را مردان تشكيل ميد 95به لحاظ جنس . اندقرار گرفته

درصد پاسخگويان داراي  31.2لحاظ تحصيالت نيز به. پاسخگو اصالتاً اهل روستاي خود و منطقه موردمطالعه هستند
 16.5هنمايي و عنوان بيشترين درصد داراي تحصيالتي در حد رادرصد به 44.2تحصيالتي در حد دوره ابتدايي، 

در درصد داراي تحصيالت  8.1نيز داراي تحصيالت تا سطح ديپلم هستند و كمترين درصد پاسخگويان هم با  درصد
درصد شغل اصلي خود  39.2به لحاظ شغل اصلي بيشترين، درصد پاسخگويان يعني . باشند يمليسانس و باالتر  سطح

بازارچه تغيير و تحوالتي در وضعيت  سيتأساما بعد از  .اند كردهم بازارچه كشاورزي و دامداري اعال سيتأسرا قبل از 
ي غيررسمي قاچاق با كاهشي ها تيفعالبازارچه  سيتأسترتيب كه با بدين. گردد يممشاغل اصلي روستاييان حاصل 

داد و تع نيهمچن. ي مرزي جاي اين فعاليت غيررسمي را گرفته استها بازارچهچشمگير روبرو بوده و فعاليت در 
سويي ديگر، تعداد سرپرستان خانوار بيكار  از .داري هم بيشتر شده است درصد مشاغل خدماتي مانند رانندگي و مغازه

  .به كمترين حد ممكن رسيده است ها بازارچه سيتأسبا 

  

  پذيري روستاها هاي توصيفي وضعيت زيست يافته

  پذير روستاييبعد محيطي فضاي زيست. الف

پذير روستايي به عنوان عنصري مهم در فضاي زيستظاهري منطقه به انداز چشموضعيت : ريشاخص كيفيت بص
 جدول ي روستاييان ارائه شده در ها پاسخي مرزي در روستاهاي موردمطالعه بررسي شد كه ها بازارچه سيتأسدنبال 
دنبال معتقدند كه به 3.28 درصد پاسخگويان با ميانگين 47نفر معادل  122كه اكثريت پاسخگويان  دهد يمنشان 

انداز روستايي منطقه زيباتر شده است در ارتباط با چرايي اين امر، روستاييان به چند مورد بازارچه چشم سيتأس
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هاي روستايي را از محيطي منزوي و پذيري و افزايش جمعيت روستاها، محيطاول اينكه جمعيت: اثرگذار اشاره داشتند
تر با جمعيت بيشتري مبدل نموده است، از سويي ديگر، جذب جمعيت و بازگشت مهاجران، محيطي فعالجمعيت بهكم

بسياري از خانوارهايي كه مهاجرت نيز نكرده بودند، هم اكنون  موجب رونق ساخت و سازها در روستاها شده و حتي
ويژه در دهستان ي هادي بههااند، البته نبايد به نقش اجراي طرحهاي خود نمودهشروع به مرمت و بازسازي خانه

عدم تخريب اراضي و محيط طبيعي روستاها نيز، متغير ديگري است كه دنبال ايجاد بازارچه . خاووميرآباد اشاره نكرد
نسبي با بهبود همراه بوده است در اين ارتباط  صورتبه  3.39هاي مرزي وضعيت آن از سوي روستاييان با ميانگين 

چنين گشت و همشاغلي مانند تهيه زغال كه موجب آسيب زيادي به محيط طبيعي ميروستاييان به عدم ادامه م
اقدامات . دلبستگي بيشتر مردم محلي به محيط روستا اشاره كرد كه موجب اهميت حفظ محيط طبيعي نيز شده است

اي موثر از گونهها خانگي و حيواني بهها از سطح روستاها، دفع و دپوي فاضالبآوري زبالهجمع: ديگري همچون
هاي هادي و بخشي ديگر بواسطه منافع حاصل از بازارچه ديگر اقداماتي است كه بخشي از آنها بواسطه اجراي طرح

  . اندانداز و حفظ محيط طبيعي روستاها داشته اند كه نقش بارزي در زيبايي چشمها، انجام شدهدر اختيار دهياري

     

  ن در ارتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخص كيفيت بصري در بعد محيطيهاي روستايياتوزيع پاسخ: 2جدول

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص  ابعاد

  3  3.28  57  65  69  38  31 زيبايي چشم انداز روستا  محيطي

  3  3.39  63  63  79  24  31 طبيعي اراضي تخريب عدم

  

هاي  هاي روستايي و وضعيت اثرگذاري بازارچه هاي مرزي تاسيس شده، پاسخودگي محيطدر ارتباط با آل :آلودگي
و مد پاسخ هاي برابر گزينه متوسط، بازارچه مرزي به  3.12ارائه شده از سوي روستاييان نشان مي دهد كه با ميانگين 

  اط افزايش درآمدهاي در اين ارتب. زيست روستاها موثر بوده استصورت نسبي بر روي كاهش آلودگي محيط

  ها و ها از طريق منافع بازارچه و صرف آنها در امور عمراني روستا از جمله ساماندهي وضعيت زبالهدهياري

هاي بازارچه عواملي اثرگذار در ها روستايي در كنار افزايش خودياري روستاييان بواسطه حضور در فعاليتفاضالب
هاي هادي به ويژه در  خوردن اين وضعيت نبايد اجراي طرحكه البته در رقم هاي روستايي هستندكاهش آلودگي محيط

قدرمسلم پويايي اقتصادي روستايي در . ها را ناديده گرفتسطح روستاهاي دهستان خاووميرآباد بعد از تاسيس بازارچه
فضاي قابل زيست منظور تحقق هاي يكديگر بههاي هادي، مكملكنار اصالح وضعيت كالبدي بواسطه اجراي طرح

  .       باشندنواحي روستايي مي

  هاي روستاييان در ارتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخص آلودگي محيطي در بعد محيطيتوزيع پاسخ: 3جدول

  آلودگي

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

هاي دفع فاضالب، دپوي فضوالت بهبود سيستم

 هاي از سطح روستاآوري زبالهواني و جمعحي
33  36  96  58  37  3.12  3  

 

همانطور . شده است آورده زيرجدول كيفيت اثرگذاري بازارچه بر روي وضعيت كشاورزي منطقه نيز در  :كشاورزي
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ت باغي به هاي كشاورزي و رونق محصوالدهند، برداشت از زمينهاي روستاييان نشان ميكه نتايج ارائه شده از پاسخ
عمده دليل اين امر از سوي روستاييان . استبخشي افزايش يافتهبه صورت نسبي و رضايت دنبال تاسيس بازارچه

و به ...) توت فرنگي و(دارند گذاري آالت كشاورزي، كاشت محصوالتي كه نياز به سرمايهافزايش توان خريد ماشين
باشد، چراكه در قبل از تاسيس بازارچه ها ميهاي بازارچهل فعاليتعنوان فعاليتي مكمبودن انجام باغداري بهصرفه

دنبال حذف قاچاق و عنوان شغل اصلي و حتي مكمل نيز به دليل ركود اقتصادي شديد منطقه بهپرداختن به باغداري به
دليل كر است بهصرفه نبوده و در واقع انگيزه كافي جهت انجام آن وجود نداشته است، الزم به ذانسداد مرزها به

توپوگرافي منطقه زراعت و باغداري در دهستان خاووميرآباد بيشتر از دهستان دزلي وجود دارد و اين شرايط در اين 
در شاخص بهبود وضعيت دامداري نيز، روستاييان با ميانگين رضايت . فرما بوده استمنطقه با شدت بيشتري حكم

ها را عاملي موثر در بهبود هاي زياد و خيلي زياد، بازارچهبه گزينه) ينفر 154( يدرصد 60، پاسخ 3.61بخش برابر 
ها، دامداري در منطقه همانند داشتند كه در قبل از تاسيس بازارچهدانند چراكه آنها اظهار ميوضعيت دامداري منطقه مي

اكنون بواسطه تاسيس د ولي همباغداري به دليل فقدان انگيزه و درآمد كم، روبه فراموشي و كاهشي چشمگير نهاده بو
دهند هر چند كه بايستي يكي  عنوان فعاليتي مكمل انجام ميبازارچه و ايجاد درآمد كافي، روستاييان؛ دامداري را نيز به

خريد شير (منطقه آوري شير از سطح روستاهاي از داليل اصلي رونق و گسترش دامداري را در وضعيت فعلي جمع
ا بايد اشاره كرد كه از منافع و درآمدهاي حاصل از بازارچه، روستاييان توانايي بيشتري براي دانست، ام) روستاييان
 .اندهاي سبك و سنگين و تمايل و رغبت به انجام دامداري پيدا كردهخريد دام

  

  محيطي هاي روستاييان در ارتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخص كشاورزي در بعدپاسخ عيتوز :4جدول

ي
ورز

شا
ك

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص  

  3  3.28  49  65  88  26  32 هاي زراعي كشاورزي و رونق محصوالت باغيبرداشت از زمين

  5  3.61  88  60  64  20  28 )ها تعداد و تنوع دام( يدامداررونق 

  

  بعد كالبدي. ب

ارتباط با وضعيت خدمات و امكانات فراغتي در روستاها ميانگين در  :هاشاخص خدمات، امكانات و زيرساخت
يعني اثرگذاري كم بازارچه بر بهبود و ارتقاي اين متغير  2ها نيز برابر گزينه بوده و مد پاسخ 2.66محاسبه شده برابر 

جهت رفع اين  همانطور كه در قبل نيز آورده شد، فقدان امكانات و وسايل فراغتي موجب شده كه روستاييان. است
ها در توانايي جوانان روستايي جهت استفاده از امكانات دسته از نيازهاي خود به شهر بيايند، هرچند كه منافع بازارچه

، بر بهبود وضعيت 3و پاسخ حداكثري به گزينه  3.01روستاييان با ميانگين برابر . فراغتي شهري، اثرمستقيم دارد
ي در سطح متوسطي معتقدند در اين ارتباط تاكيد اصلي بر افزايش پرداخت امكانات و تجهيزات مدارس روستاي

اندازهاي حاصل از بازارچه باشد كه قدر مسلم افزايش درآمد و پسخودياري و كمك روستاييان به مدارس مي
 يدرصد 53و پاسخ  3.55روستاييان با ميانگين محاسبه شده برابر . اثرمستقيمي در بهبود اين  شاخص داشته است

گيري از نمودهاي جديد فناوري زياد، به افزايش توانايي روستاييان، جهت بهرههاي زياد و خيليبه گزينه) نفري 140(
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هاي تعداد مغازه. انددر سطح روستاها پاسخ گفته...) هاي دستي، اينترنت وهاي هوشمند، رايانهگوشي(ارتباطات اطالعات و 
به دنبال تاسيس  3.07ها به صورت نسبي با ميانگين محاسبه شده برابر هستانفروشي در سطح روستاهاي دخرده

هاي مرزي بيشتر شده است، دليل اين امر از سوي روستاييان افزايش جمعيت روستاها از يك سو، و از سويي بازارچه
درصد  34پاسخ . باشدا ميهدنبال افزايش درآمد حاصل از فعاليت در بازارچهديگر، ميل به مصرف بيشتر روستاييان به

دهد كه به صورت نسبي نشان مي 3.04عنوان بيشترين درصد پاسخگويان و ميانگين محاسبه شده برابر به) نفري 90(
  ).5جدول (است ها نقش موثري در افزايش دسترسي به ماشين شخصي در بين روستاييان داشته  فعاليت در بازارچه

  

  ها در بعد كالبديرتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخص خدمات، امكانات و زيرساختهاي روستاييان در اپاسخ: 5جدول

ت
كانا

ت وام
دما

خ
  

  

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

  2  2.66  21  38  73  90  38 كيفيت خدمات و امكانات فراغتي

  3  3.01  39  47  93  40  41 تجهيزات مدارس

  3  3.07  16  73  112  32  27 فروشي سطح روستاهاهاي خردهغازهتعداد م

  3  3.55  68  72  74  27  19 ها و نوآوريهاي جديدگيري از رسانهتوان بهره

  3  3.04  32  63  90  34  41 ماشين شخصي

  3  3.33  28  43  61  43  28 ابزارآالت كشاورزي

  

. روستاييان اقدام به تشكيل جدول زير گرديدجهت بررسي وضعيت تغييرات متغيرهاي مرتبط با مساكن  :مسكن

 5و  4هاي درصد به گزينه 61و پاسخ  3.55گردد، روستاييان با ميانگين محاسبه شده برابر همانطور كه مشاهده مي
در  همچنين. اندزياد ارزيابي نمودهها را در استحكام مساكن روستايي در سطح زياد و خيلينقش فعاليت در بازارچه

در امكان تهيه  3.93در شاخص ساخت مساكن نوساز و  3.78هاي مطلوب محاسبه شده برابر ي مشابه ميانگينشرايط
هاي مرزي بر تغييرات اين دسته از بخش بازارچهوسايل گرمايشي و سرمايشي براي منازل، نشان از اثرگذاري رضايت

هاي قبل نيز به آن اشاره گرديد، مانطور كه در قسمتها هدر داليل تبيين اين يافته. هاي مساكن روستايي داردويژگي
و افزايش توانايي مالي ) طرح هادي( يمهندسبازگشت مهاجرين به روستاها و ساخت مساكن نوساز مطابق با اصول 

خوردن هاي اصلي رقممنظور نوسازي، مرمت و ساخت مساكن قديمي، عاملها بهروستاييان حاصل از منافع بازارچه
در  3.13پاسخگويان، شاخص ديگري كه وضعيت بهبود آن را با ميانگين برابر . بخشي هستندعيت رضايتچنين وض

اند، شاخص چندكاركردي هاي مرزي و فعاليت روستاييان در آنها ارزيابي كردهدنبال تاسيس بازارچهسطح متوسطي به
داند عالوه اغل متنوعي كه روستاييان انجام ميدليل مشدر واقع مساكن روستايي قديمي به. بودن مساكن روستايي است

رنگ شدن ويژه در منطقه مورد مطالعه با كمرفت كه در گذر زمان و بهشمار ميبر محل سكونت، مكاني اقتصادي نيز به
هاي مرزي و دنبال تاسيس بازارچهفعاليت هاي كشاورزي و توليدي اين فضاها نيز به فراموشي سپرده شدند اما به

هايي مانند دامداري، دامداري و زراعت اين فضاها دوباره مورد استفاده قرارگرفته و حتي در ام و رونق فعاليتانج
  .خورندچشم ميمساكن نوساز نيز به
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  هاي مساكن در بعد كالبديهاي روستاييان در ارتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخصتوزيع پاسخ: 6جدول

ي
ستاي

ن رو
ساك

م
  

  

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

  4  3.55  60  97  52  29  22 استحكام مساكن

  4  3.78  84  86  50  30  10 ساخت مساكن نوساز

  5  3.93  100  79  51  21  9 امكانات گرمايشي و سرمايشي مناسب مساكن

  3  3.13  50  60  70  34  46 چندكاركردي بودن مساكن

  

 4ها برابر گزينه و مد پاسخ 3.68روستاييان با ميانگين محاسبه شده برابر  :هاي روستاييزمين شاخص وضعيت

  هاي كشاورزي روستاهاي منطقه در سطح زيادي ارزيابي افزايش ارزش اقتصادي زمين دراثرگذاري بازارچه را 

مساكن ) قيمت( ياقتصادبه افزايش ارزش  4ه و مد برابر گزين 3.86در شرايطي تقريباً مشابه نيز با ميانگين . اندنموده
هاي قبل نيز آورده  همانطور كه در قسمت. اندهاي مرزي در منطقه پاسخ گفتهدنبال تاسيس و رونق بازارچهروستايي به

هاي مرزي منافع اقتصادي مناسبي را در اختيار روستاييان قرار داده است؛ با توجه به اينكه شرط شد، رونق بازارچه
مندي از اين منافع، سكونت دائم در روستاها است؛ اين امر، موجب بازگشت مهاجرين زيادي به روستاها لي بهرهاص

هاي شده كه در برخي روستاها هم كه نمود آن در دهستان خاووميرآباد بيشتر است؛ به گفته روستاييان، قيمت زمين
  .كشاورزي و اراضي مسكوني چند برابر گرديد

  

  ها روستايي در بعد كالبديهاي وضعيت زمينهاي روستاييان در ارتباط با اثرگذاري بازارچه بر بهبود وضعيت شاخصپاسخ :7جدول 

ن
زمي

  

  مد  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

  4  3.68  65  102  51  30  12 هاي كشاورزي روستازمين) اقتصادي(ارزش 

  4  3.86  88  92  48  23  9 هاي مسكونيارزش زمين

  

  هاي تحليلييافته

در ابتدا . هاي آمار استنباطي بهره گرفته شد كه در زير شرح آنها آمده استدر اين قسمت جهت تعميم نتايج از آزمون
 ييروستاپذيري نواحي هاي زيستچون مقايسه وضعيت دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچه بر روي تغييرات شاخص

  .مدنظر بوده است، از آزمون ويلكاسون استفاده شده است) هااي دادهمقياس رتبه(

طبيعي، پذيري فضاهاي روستايي در بعد محيطي و در متغيرهاي شاخص كيفيت بصري محيطبررسي وضعيت زيست
طبيعي انداز روستاها زيباتر شده و تخريب اراضي و محيطدنبال تاسيس بازارچه و رونق آن، چشمدهد كه بهنشان مي

، بيشتر بودن 0.05از سطح آلفاي  0.000هاي محاسبه شده برابر  داري تاها نيز كمتر شده است، كمتر بودن مقدار معنيروس
  .باشندقبل، تاييدي بر اين مطلب ميبعد نسبت به دوره هاي منفي و نيز افزايش ميانگين دورههاي مثبت از رتبهرتبه
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  هاوضعبت شاخص كيفيت بصري بعد محيطي روستاها در دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچهنتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه : 8جدول

ي
اي
ست

رو
ي 

ح
وا

ي ن
ير

ذ
ت پ

س
زي

 

 

 شاخص بعد
ميانگين 

 دوره قبل

ميانگين دوره 

 بعد

سطح معني 

 داري
 شاخص

z 

 رتبه

 برابر
 رتبه منفي

 رتبه

 مثبت
 اثرگذاري

ي
ط
حي

م
  

انداز زيبايي چشم

 روستا
  تاييد  108  37  115  - 7.20  .000 3.28  2.83

 اراضي تخريب عدم

 طبيعي
2.95 3.39 000.  4.39 -  تاييد 91 30 139 

 3.12دوره قبل به  2.94رتبه مثبت و مقدار افزايش ميانگين از  58، 0.00داري محاسبه شده برابر با توجه به مقدار معني
  هاي بازارچه وضعيت مهار و كنترل آلودگي درصد عنوان كرد كه با تاسيس 95توان با اطمينان در دوره بعد، مي

  .)9جدول(هاي روستايي بهبود يافته است محيط

  
  

  هاقبل و بعد از تاسيس بازارچهنتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه وضعبت شاخص آلودگي محيط بعدمحيطي روستاها در دوره: 9جدول

ي
تاي

س
رو

ي 
ح

وا
ي ن

ير
ذ
ت پ

س
زي

 

 شاخص بعد
ميانگين 

 دوره قبل

گين دوره ميان

 بعد

  سطح 

 داريمعني
 شاخص

z 

 رتبه

 برابر
 رتبه منفي

 رتبه

 مثبت

 اثرگذاري

 مثبت

ي
ط
حي

م
  

هاي دفع فاضالب، بهبود سيستم  

  دپوي فضوالت حيواني و 

هاي از سطح آوري زبالهجمع

 روستا

 تاييد  58  27  175  - 4.05  .000  3.12  2.94

  

اليت مردم محلي در آنها بر كشاورزي روستاهاي مورد مطالعه هاي مرزي تاسيس شده و فعوضعيت اثرگذاري بازارچه
دهد كه وضعيت زراعت و دامداري روستاييان در دوره بعد از تاسيس بازارچه نسبت به دوره قبل در سطح نشان مي

 بيشترين رتبه مثبت و تغيير ميانگين به رونق دامداري. درصد بهبود يافته است 95و با اطمينان  0.5داري معني
  ).10جدول(اختصاص يافته است 

  
  

  هاقبل و بعد از تاسيس بازارچهكشاورزي در بعدمحيطي روستاها در دورهنتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه وضعبت شاخص: 10جدول

ي
اي
ست

رو
ي 

ح
وا

ي ن
ير

ذ
ت پ

س
زي

 

 شاخص بعد
ميانگين 

 دوره قبل

  ميانگين

 دوره بعد 

  سطح 

 داريمعني

 شاخص

z 

 رتبه

 برابر

  رتبه 

 منفي

 رتبه

 مثبت

اثرگذاري 

 مثبت

ي
ط
حي
م

 

هاي زراعي برداشت از زمين  

 كشاورزي و رونق محصوالت باغي
  تاييد  108  19  133  - 5.02 .000  3.28  2.75

   يدامداررونق 

 )ها تعداد و تنوع دام(
 تاييد 189 11 60 - 12.09 .000 3.61 2.66

  

غييرات وضعيت كالبدي فضاي زيستي روستاييان در شاخص هاي مرزي بر تبررسي وضعيت اثرگذاري تاسيس بازارچه
بوده  0.000داري محاسبه شده برابر هد كه در تمامي متغيرهاي مورد بررسي، مقدار معنيخدمات و امكانات نشان مي

و با درصد  95است تا با اطمينان و همچنين در تمامي اين متغيرها ميانگين دوره بعد نسبت به دوره قبل افزايش يافته
هاي منفي، بتوان گفت كه وضعيت اين متغيرها نسبت به دوره قبل از تاسيس هاي مثبت بيشتر از رتبهتوجه به رتبه
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، 0.50هاي جديد با افزايش ميانگيني برابر ها و نوآوريگيري از رسانهمتغير توان بهره. ها بهبود يافته استبازارچه
  .رتبه مثبت، داراي بيشترين بهبود وضعيت بوده است 105با  ها ونسبت به دوره قبل از تاسيس بازارچه

  
  

  نتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه وضعبت شاخص خدمات و امكانات در بعد كالبدي روستاها : 11جدول

 هادر دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچه

ي
اي
ست

رو
ي 

ح
وا

ي ن
ير

ذ
ت پ

س
زي

 
 شاخص بعد

ميانگين 

 دوره قبل

ميانگين 

 دوره بعد

  سطح

 داريمعني
 شاخص

z 

 رتبه

 برابر

رتبه 

 منفي

 رتبه

 مثبت

اثرگذاري 

 مثبت

ي
د
الب

ك
  

  تاييد  53  16  191  - 5.09  .000  2.66  2.39 كيفيت خدمات و امكانات فراغتي

  تاييد  44  16  200  - 1.97  .048  3.01  2.74 تجهيزات مدارس

  تاييد  53  18  189  - 2.96  .003  3.07  2.93 فروشي سطح روستاهاهاي خردهتعداد مغازه

  ها و گيري از رسانهتوان بهره

 هاي جديدنوآوري
  تاييد  105  14  141  - 6.49  .000  3.55  3.04

 تاييد 78 21 161 - 6.27 .000 3.04 2.65 ماشين شخصي

 تاييد 91 20 149 - 7.83 .000 3.33 2.83 ابزارآالت كشاورزي

  

هاي مرزي دهد كه بازارچههاي مرزي نشان مياز تاسيس بازارچه بررسي وضعيت مساكن روستايي در دوره قبل و بعد
اند موجب ارتقا و بهبود تمامي متغيرهاي اين شاخص گردند، چراكه در تمامي متغيرها ميانگين محاسبه شده توانسته

با  0.05ي داري هاي منفي هستند تا درسطح معنهاي مثبت نيز بيشتر از رتبهدوره بعد بيشتر از دوره قبل بوده و رتبه
 3.78دوره قبل به  2.88ساخت مساكن نوساز با ارتقاي ميانگين از . درصد بر بهبود وضعيت آنها پي برد 95اطمينان 

  .دوره بعد، داراي بيشترين بهبود وضعيت بوده است

  پذيري روستاهانتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه وضعبت شاخص مساكن در بعد كالبدي زيست: 12جدول

  هار دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچهد

ي
اي
ست

رو
ي 

ح
وا

ي ن
ير

ذ
ت پ

س
زي

 

 ميانگين دوره بعد ميانگين دوره قبل شاخص بعد
  سطح 

 داريمعني
 شاخص

z 

 رتبه

 برابر
 رتبه منفي

 رتبه

 مثبت

اثرگذاري 

 مثبت

ي
د
الب

ك
  

  تاييد  60  14  186  - 7.05  .000  3.55 3.05 استحكام مساكن

  تاييد  117  14  129  - 9.31  .000  3.78  2.88 ساخت مساكن نوساز

امكانات گرمايشي و 

 سرمايشي مناسب مساكن
  تاييد  79  11  170  - 7.53  .000  3.93  3.32

چندكاركردي بودن 

 مساكن
  تاييد  88  23  149  - 6.34  .000  3.13  2.65

  

هاي ضعيت زمينمنظور سنجش تغييرات فضاي زيستي روستاييان، وهاي كالبدي مورد بررسي بهاز ديگر شاخص
كه كمتر  0.00داري محاسبه شده برابر در اين شاخص؛ دو متغير، بررسي شدند كه با توجه به سطح معني. روستايي بود

  بخش است و با توجه به افزايش ميانگين دوره بعد نسبت به دوره قبل و نيز تعداد رضايت 0.05از سطح آلفاي 
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هاي كشاورزي و مسكوني روستاييان به دنبال تاسيس اقتصادي زمينتوان اظهار كرد ارزش هاي مثبت، ميرتبه
  .ها افزايش يافته استبازارچه

  

  

  پذيري روستاهانتايج آزمون ويلكاسون جهت مقايسه وضعيت شاخص زمين در بعد كالبدي، زيست: 13جدول

 هادر دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچه

 شاخص بعد
ميانگين دوره 

 قبل

 ميانگين دوره

 بعد

سطح معني 

 داري
 شاخص

z 

 رتبه

 برابر

رتبه 

 منفي

 رتبه

 مثبت

اثرگذاري 

 مثبت
ي

د
الب

ك
  

  ) يداقتصا(ارزش 

 هاي كشاورزي روستازمين
  تاييد  81  20  159  - 6.27  .000  3.68  3.06

  تاييد  136  20  104  - 9.59  .000  3.86  2.74 هاي مسكوني ارزش زمين

  

 tپذيري روستاها با استفاده از آزمون و ابعاد مورد بررسي قابليت زيستها بندي وضعيت دوره قبل و بعد شاخصجمع
پذيري روستاهاي در بعد محيطي، كيفيت زيست. گرددهمانطور كه مشاهده مي. آورده شده است 14جدول زوجي در 

هر دو ترتيب است كه در هاي مرزي بدينمورد مطالعه، مقايسه وضعيت دو دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچه
انداز بصري نواحي روستايي و وضعيت كشاورزي روستاها، محيطي و چشمشاخص مورد بررسي، يعني كيفيت آلودگي

هاي مرزي در سطح در دوره بعد از تاسيس بازارچه 3.44و  3.27هاي به ميانگين 2.70و  2.91هاي نامطلوب ميانگين
رسيدن  ؛ و54درصد و با افزايش ميانگيني برابر  95وان با اطمينان اند تا در مجموع نيز بتارتقا يافته 0.05داري معني

هاي مرزي هاي مرزي در بعد محيطي، بازارچه دوره بعد از تاسيس بازارچه 3.35دوره قبل به  2.81ميانگين نامطلوب 
مقايسه همچنين . پذيري روستاهاي مورد مطالعه دانستبخش بعد محيطي زيسترا عاملي در بهبود وضعيت رضايت

  دهد كه تمامي هاي روستايي مورد مطالعه در بعد كالبدي نيز، نشان ميپذيري محيطوضعيت كيفيت زيست

در اين ميان، . اندها با بهبود وضعيت همراه بودههاي مورد بررسي بعد از فعاليت مردم محلي در بازارچهشاخص
 2.90رسيدن ميانگين از وضعيت نامطلوب  ؛ و86رابر هاي روستايي با بيشترين ارتقا ميانگين بشاخص وضعيت زمين

ها، اين يافته. دوره بعد از تاسيس بازارچه، داراي بيشترين بهبود وضعيت بوده است 3.78دوره قبل به ميانگين مطلوب 
. هاي كشاورزي و مسكوني نواحي روستايي داردهاي مرزي بر افزايش ارزش اقتصادي زميننشان از اثرگذاري بازارچه

دهد كه پذيري نواحي روستايي مورد مطالعه نشان ميدر مجموع نيز، مقايسه وضعيت بعد كالبدي قابليت زيست
دوره بعد رسيده است تا همراه با محاسبه مقدار  3.49بخش دوره قبل به ميانگين رضايت 2.94ميانگين مجموع از 

درصد  95محاسبه شده با  tبوده و مقدار آماره  0.05كه كمتر از سطح آلفاي  0.000داري محاسبه شده برابر معني
پذيري هاي مرزي و فعاليت مردم محلي در آنها موجب افزايش قابليت زيستاطمينان عنوان كرد كه تاسيس بازارچه

  .روستاييان در بعد كالبدي روستاها نيز گرديده است
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  ها پذيري روستاهاي مورد مطالعه به تفكيك ابعاد و شاخصتهاي مرزي در ارتقاي قابليت زيسمقايسه اثربخشي بازارچه: 14جدول

  در دو دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچه

 ميانگين مولفه ابعاد
 درصد 95فاصله اطمينان 

 درجه آزادي Tآماره 
  سطح 

 كران باال كران پايين داريمعني

 محيطي

كيفيت بصري 

 آلودگي محيطي

 2.91:قبل

 3.27: بعد .000 259 - 6.08 - .241 - .473

 - .35:هاتفاوت ميانگين

 كشاورزي

 2.70:قبل

 3.44:بعد .000 259 - 11.45 - .611 - .865

 - 73:هاتفاوت ميانگين

 2 مجموع

 2.81:قبل

 3.35:بعد .000 259 - 9.62 - .435 - .660

 - 54:هاتفاوت ميانگين

 كالبدي

 خدمات

 2.94:لقب

 3.11:بعد .000 259 - 6.09 - .233 - .456

 - .34:هاتفاوت ميانگين

 مسكن

 2.98:قبل

 3.59:بعد .000 259 - 12.21 - .522 - .738

 - .61:هاتفاوت ميانگين

 زمين هاي روستايي

 2.90:قبل

 3.78:بعد .000 259 - 8.50 - .673 - .988

 - .876:.ها نگينتفاوت ميا

  3  مجموع

 2.94:قبل

 3.49: بعد .000 259 - 11.65 - .348 - .488

 - .55:تفاوت ميانگين ها

پذيري روستاهاي مورد دهد ميانگين قابليت زيستنشان ميجدول طور كه نتايج ارائه شده در در مجموع نيز همان
در دوره بعد از تاسيس بازارچه رسيده است با توجه  3.38بخش ن رضايتبه ميانگي 2.82مطالعه از ميانگين نامطلوب 

باشد با نيز كمتر مي 0.05بوده و از سطح آلفاي 0.000داري محاسبه شده نيز كه برابر و معني tبه مقدار مطلوب آماره 
هاي ل تاسيس بازارچهدنباپذيري روستاهاي مورد مطالعه بهتوان عنوان كرد كه قابليت زيستدرصد اطمينان مي 95

  .مرزي بهبود يافته است

  پذيري روستاهاي مورد مطالعههاي مرزي بر ارتقاي وضعيت زيستمقايسه اثربخشي تاسيس بازارچه: 15جدول 

 در دو دوره قبل و بعد از تاسيس

 ميانگين
 درصد 95فاصله اطمينان 

 داريسطح معني درجه آزادي Tآماره 
 كران باال كران پايين

 2.82:قبل

 3.38: بعد .000 259 -12.92 - .397 - .567

 - .56:تفاوت ميانگين ها
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دنبـال  پـذيري روسـتاها بـه   هاي مورد بررسي قابليت زيسـت اي فريدمن نيز در ميان شاخصنتايج آزمون رتبه ،همچنين
  تفـاوت   0.05داري ح معنـي دهـد كـه در سـط   هاي مرزي و فعاليت مردم محلـي در آنهـا نشـان مـي    تاسيسس بازارچه

طوركه مالحظـه  همان. ها وجود داردهاي مرزي در بين شاخصها دوره بعد از تاسيس بازارچهداري ميان ميانگينمعني
و كشـاورزي از شـاخص محيطـي     هـاي كالبـدي  هاي وضعيت مسكن و زمين، از شـاخص ترتيب شاخصگردد، بهمي

ها، بيشترين تاثير و بهبود وضعيت را ند و به اين بدين معني است كه اين شاخصاها بودههستند كه داراي باالترين رتبه
  .   اندپذيري روستاها داشتههاي مورد بررسي زيستهاي مرزي در ميان شاخص از تاسيس بازارچه

  

  هاي روستايي پذيري محيطهاي زيستبندي ميزان بهبود شاخصرتبه:16لجدو

  ي براساس آزمون فريدمنهاي مرزبعد از تاسيس بازارچه

  ايهاي رتبهميانگين  هاشاخص

  12.04  زمين

  11.22  مسكن

  7.48  كشاورزي

  5.80  كيفيت بصري و آلودگي محيطي

  3.44  خدمات و امكانات

  13  درجه آزادي

  .000  معني داري

  260  تعداد

  

  گيريبحث و نتيجه

 پذيريي بر ابعاد محيطي و كالبدي فضاي زيستهاي مرزاين تحقيق كه با هدف بررسي وضعيت تاثير بازارچه

با دو سوال ذيل مطرح  روستاهاي دهستان دزلي در شهرستان مريوان و خاوميرآباد در شهرستان مريوان انجام گرفت
  :گرديدكه

هاي پذيري روستاهاي منطقه موردمطالعه نسبت به دوره قبل از تاسيس بازارچهمحيطي و كالبدي فضاي زيستآيا وضعيت. 1

  داري است؟مرزي داراي تفاوت معني

هاي منظور مقايسه ميانگين شاخصزوجي كه به tهاي حاصل از آزمون در راستاي پاسخگويي به اين سوال، يافته
هاي مرزي از ديدگاه روستاييان پذيري روستاهاي مورد مطالعه در دو دوره قبل و بعد از تاسيس بازارچهقابليت زيست

پذيري روستاهاي مورد مطالعه از مقدار ، ميانگين نامطلوب زيست0.05داري ن داد كه در سطح معنيانجام گرفت، نشا
درصد به تاييد اين فرض پرداخت و  95رسيده تا بدين ترتيب، بتوان با اطمينان  3.38بخش به ميانگين رضايت 2.82

هاي  ي و كالبدي به دنبال تاسيس بازارچهپذيري روستاهاي مورد مطالعه در ابعاد محيطعنوان كرد كه وضعيت زيست
پذيري روستاهاي مورد مطالعه در در اين ميان، ميانگين زيست. استمرزي در مناطق روستايي مورد مطالعه بهبود يافته



    145  ييروستاي ها سكونتگاهپذيري  ي مرزي در بهبود كيفيت محيطي و كالبدي زيستها بازارچهاثرات 

 

دوره بعد ارتقا يافته  3.49دوره قبل به  2.94دوره بعد و در بعد كالبدي نيز از  3.35دوره قبل به  2.81بعد محيطي از 
ريزان و مديران اين منطقه مرزي از ديدگاه تهديدآميز بودن مرزها به ديدگاه دهد كه برنامههمچنين نشان مي. ستا

هاي مرزي در اين منطقه مرزي و ديگر نيز، تاسيس بازارچهاند و از سويي بودن مرزها متمايل شدهفرصت محورانه
پذيري روستاهاي منطقه، مطابق با ديدگاه آمايشي زيستوضعيت مطلوب اثرگذاري آن بر روي بهبود و ارتقاي سطح 

اي گشته و با ايجاد سطح مطلوبي هاي منطقهها و نابرابريدر مديريت توسعه ملي است، چراكه موجب كاهش شكاف
 ساز تامين توسعه پايدار سرزمين و با توجه به ارتباط متقابل توسعه و امنيت،از توسعه براي روستاهاي مرزي، زمينه

هاي مرزي در منطقه روستايي مذكور و اثرگذاري از سويي ديگر، نيز تاسيس بازارچه. گرددتامين امنيت پايدار ملي مي
هاي درهاي باز خارجي و مطلوب آن در ارتقاي قابليت زندگي روستاييان، نشان از تاييد اصل اثرگذاري مثبت سياست

  .روي آوردن به تجارت آزاد دارد

  پذيري روستاها، بيشترين اثرپذيري و ارتقاء و بهبود وضعيت را از تاسيس هاي زيستاخصيك از شكدام. 2

  هاي مرزي دارا هستند؟بازارچه

بندي وضعيت اثرپذيري و منظور رتبهدر اين ارتباط، نتايج آزمون فريدمن كه در دو مرحله و به صورت جداگانه به
اي، ري روستاها انجام گرفت؛ نشان داد كه با بيشترين ميانگين رتبهپذيهاي زيستهاي ابعاد و شاخص تفاوت ميانگين

هاي كالبدي ست كه در تمامي شاخصهاي مرزي بوده، اين درحاليداراي بيشترين بهبود وضعيت از تاسيس بازارچه
يز نتايج اي مشابه نهمچنانكه در نتيجه. صورت مشابه در سطح مطلوبي انجام گرفته استها بهوضعيت بهبود شاخص

هاي مسكن و زمين از پذيري روستاها، نشان داد كه اين شاخصهاي زيستاي فريدمن در ميان شاخصآزمون رتبه
هاي مرزي اي داراي بيشترين ارتقاي وضعيت از تاسيس بازارچهبعد كالبدي است كه با دارابودن بيشترين ميانگين رتبه

ادي اقتصادي كه منافع اقتصادي فراواني، از جمله افزايش اشتغال و درآمد را عنوان نهدر واقع بازارچه مرزي به. اندبوده
پذير عبارتي زيستعنوان محيطي دلپذير يا بهبراي روستاييان به همراه آورده، توانسته است؛ منطقه مورد مطالعه را به

سكوني و زراعي منطقه را هاي ماي روشن، ارزش زمينبراي افراد مطرح نموده و با جذب تقاضا و ترسيم آينده
اي در سطح روستاها انجام گيرد و هاي گستردهسازيافزايش داده و از سويي ديگر، با جذب خانوارهاي مهاجر، مسكن

حتي بسياري از روستاييان نيز با افزايش دلبستگي به روستاهاي خود و منافع حاصل از بازارچه به نوسازي مساكن 
در نهايت، با توجه به نتايج تحقيق . يب وضعيت بعد كالبدي با بيشترين بهبود همراه باشداند تا بدين ترتخود پرداخته

  :گرددپيشنهادهاي ذيل مطرح مي

هاي ويژه آسفالت معابر فرعي و هدايت مطلوب پسماندهاي و فاضالبهاي نيمه تمام عمراني روستاها بهتكميل طرح •

  .گيري از مشاركت مردم محليو با بهره هاها از بازارچهروستايي از اعتبارات دهياري

  .هاها به ايجاد فضاي سبز و درختكاري داخل روستاها با استفاده از منافع بازارچهاهتمام دهياري •

  .هاي آشغال در داخل روستاهاتعبيه سطل •

مردم نهاد، هاي گيري از آگاهان محلي، تاسيس انجمنزيست روستاها با بهرهآموزش جوانان روستايي به حفظ محيط •

  .گيري از فضاي مجازيهاي رسمي و بهرهآموزش

  .هاافزايش امكانات تفريحي و فراغتي روستاييان در سطح روستاها با اختصاص درآمدهاي حاصل از بازارچه دهياري •
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ها و باتوجه به افزايش قيمت زمين(منطقه هاي كشاورزي و مسكوني روستاهاي بازي زمينجلوگيري از رواج بورس •

هاي كاربري اراضي و اجراي نمودن اسناد مالكيت و تهيه نقشهبا مشخص) كميل محدوده مسكوني برخي روستاهات

  .هاي هاديمطلوب طرح

هاي ساخت مسكن روستايي به شرط انداز روستايي به شهري با استفاده از اعطاي وامجلوگيري از تبديل شدن چشم •

 .نطقهرعايت اصول بومي و منطبق بر محيط طبيعي م
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