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  چكيده

روند، بايست  شمار ميهعنوان مانعي براي حركت آزادانه انسان و كاالها بهبا توجه به اينكه مرزها اغلب ب
سو، در  و امنيت ملي و از ديگر  و مالحظات توسعه) سرزميني(سو، در بعد قلمرو  را در عمل از يك آنها

هاي مختلف  هاي فعاليتهاي رسمي و غيررسمي در عرصه اقتصادي و بين عرصه - بعد اجتماعي
كنان ويژه توسط ساهاز سوي ديگر، مرزها در برخي موارد، ب. سكونتگاهي مورد فهم و سنجش قرار داد

 - در اغلب موارد - شوند؛ علت اين امرگونه نواحي، به سادگي ناديده انگاشته ميشهرها و روستاهاي اين
 با ساكنان آن سوي مرزمذهبي  -و همساني فرهنگي به تعارض موجود ميان تعلّق ملي به سرزمين اصلي

در آن  “ديگران”قِ خاطر به يعني، تعارض بين احترام به قوانين جاري در كشور خودي و تعل ؛گردد بازمي
هاي اصلي برقراري ارتباط و امرار معاش مرزنشينان در كشورهاي  جنبهمبادالت مرزي از . سوي مرز
اين گونه مبادالت در كشورهايي همچون ايران، بلحاظ تاريخي، پيوسته در گذر . رود شمار ميههمسايه ب

نبود در واقع، . اي يافته است هاي اخير ابعاد تازه ، هرچند در دههزمان به انحاء مختلف وجود داشته است
اي  در پاره... هاي توليدي و زيربنايي، فقدان اشتغال و بيكاري، نازل بودن درآمد و سرمايه وزيرساخت

سان، مبادالت  بدين. است  شده گونه فعاليتها توجه مرزنشينان بدين منجر به گرايش قابلنواحي مرزي، 
ا نموده هايي در سطح محلي برپ اي منجر شده، شبكه گيري جريانهاي تازه به شكلمرزي در سالهاي اخير 

طور غيررسمي موجب پيوندهاي دروني و بيروني بيناسكونتگاهي  شده، اما ها به هرچند اين شبكه. است
قرار   “شكنندگي”به سبب خودجوش بودن و تحول خودبخودي اين پيوندها، پيوسته در معرض نوعي 

 تواندميماندهي مبادالت مرزي در قالبهاي رسمي و پشتيباني از مرزنشينان فعال در اين عرصه، سا. دارند

                                                 
   .دانشگاه شهيد بهشتي، پايدار محيط جغرافياييي انساني و عضو قطب توسعة عضو هيئت علمي گروه جغرافيا. 1

 .ريزي روستايي، دانشگاه شهيد بهشتي آموختة جغرافيا و برنامه دانش. 2
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روستايي  اين مقاله در چارچوب سكونتگاههاي عمدتاً. به برپايي توسعه و امنيت مرزها منتهي گردد

هاي نگيري جريا كوشش دارد، تا نقش مبادالت مرزي را در روند شكل) كردستان(بخش مركزي بانه 

. اي و اثربخشي آنها در تحول فضايي سكونتگاهها را نشان دهد مختلف در قالب رويكرد شبكة ناحيه

هاي مختلف افراد، سرمايه، جريان دهد كه تعامالت مرزي در ناحية بانه نه تنها به نتايج پژوهش نشان مي

به دگرگوني بافت سكونتگاهها، از جمله تغيير در  ،كاالها، اطالعات و نوآوري دامن زده است، بلكه

هاي اشتغال و كسب درآمد بيشتر و و تحول در فرصت ،سو ساخت مسكن و فضاهاي مسكوني، از يك

  . اقتصادي مرنشينان منجر شده است - به تغيير رفتار اجتماعي نهايتاً

  

  .تگاه انساني؛ شهرستان بانهسكونها؛ شبكه محلي؛ جريانمبادلة مرزي؛ تحول فضايي؛ : كليدواژگان

  

 
   



   33                هاي انساني هاي محلي و تحول فضايي سكونتگاهمبادالت مرزي، شبكه

 

  مقدمه و بيان مسئله

فضـا  . كنـد  گيرد با جهان اجتمـاعي وفيزيكـي ارتبـاط پيـدا مـي      هر كنشي كه در فضا صورت مي

. هاسـت  واقعيت تجربي يا حسي نيست بلكه چارچوب قراردادي جهت آرايش و ترتيـب پديـده  

اثـرات كـنش و در ايـن پـژوهش، مبـادالت      اين چارچوب مفهومي از فضا، ما را قادر به مقايسه 

بـا   ). 3:1993 ورلـن، ( كنـد  مـي ) ذهني، فرهنگي، فيزيكي( هاي سه گانه مرزي، در ارتباط با جهان

توجه به اينكه مرزها در دوران معاصر در برخي كشورها هنوز بـه عنـوان مـانعي بـراي حركـت      

گمرگي و مسافرتي نقش خطـوط   در برخي كشورها با حذف موانع( آزادانه انسان و كاال هستند؛

پديده مبادالت مـرزي در طـرفين مـرز توسـط      .)است مرزي به عنوان يك مانع بازرگاني كم شده

ت ايـن مبـادالت در بخـش مركـزي از سـال      ساكنين خطوط مرزي همواره موجود بوده، اما شد

عـراق بـه اوج   با تغييرات بوجود آمده در جغرافياي سياسي منطقه و سپس حمله امريكا به  1991

تاثير عوامـل  از آنجا كه كنش اقتصادي موجود در بخش مركزي ناحيه بانه تحت .است خود رسيده

بيروني و به تبع داخلي دچار تغيير و دگرگوني شده، لذا تداوم حيات در روستاهاي ايـن بخـش،   

  .است همسو شده) مبادالت مرزي(هاي بيروني به جاي الزامات دروني، با ضرورت

فضـايي  ـ   ين فعاليتهاي تجاري و بالتبع مبادالت مرزي، باعـث تحـوالتي در بافـت كالبـدي    بنابرا

نبـود   .1اري روسـتائيان دو دليـل بـارز دارد؛    هـاي تجـ   فعاليـت . شودهاي روستايي مي سكونتگاه

بـدين ترتيـب مبـادالت    . وجـود بيكـاري فـراوان    .2،هاي توليدي و زيربنايي در منطقه زيرساخت

خـاص  ) مصنوعات(ها، جهان يك كنش انساني، محصول خودآگاهي و اراده عامل عنوانمرزي  به

عنـوان يـك كـنش انسـاني در چـارچوب      است و اثرات مبادالت مرزي بـه  خود را بوجود آورده

دهستان به نام شـوي،   1روستاهاي بخش مركزي ناحيه بانه با  .گيرد فضايي، مورد بررسي قرار مي

نفـر جمعيـت، در اثـر مبـادالت مـرزي، در       11020خـانوار بـا    2537سكونتگاه روسـتايي و   28

اسـت و فعاليـت اكثريـت مـردم نيـز در ايـن راسـتا         هايي همـراه بـوده   هاي اخير با دگرگوني دهه

هـاي آن و همچنـين    ها بـا توجـه بـه محـدوديت     بديهي است اين فعاليت. است گيري شده جهت

هاي اصلي جهت توسـعه و   ورده، فاقد پايههايي كه در سطح آموزشي و فرهنگي بوجود آ نارسائي

  . عنوان يك فعاليت مؤثر استترقي به

شود كه يكي از داليل اصلي اين تحوالت گرايش  مي هايي ها منجر به دگرگوني بنابراين اين فعاليت
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فضايي ناشي  - از مهمترين تحوالت كالبدي. هاست قابل توجه اهالي اين روستاها به اينگونه فعاليت

بندي مسكن، قيمت زمين كه باعث خارج  الگوهاي مسكن، تغيير در فضا ها، تغيير در درآمد از اين

است، استفاده از احشام جهت باربري كاال، دگرگوني در  شدن زمين از حالت توليدي به كاال شده

ما در اين پژوهش در نظر داريم با توجه به مطالب ذكر شده، نقش . شده است... شبكه معابر و

فضايي سكونتگاههاي روستايي بخش مركزي ناحيه بانه،  - پذيري كالبديمبادالت مرزي را در تحول

  :باشيم در پي پاسخگويي به سؤاالت زير مي در اين راستا .مورد مطالعه قرار دهيم

مبادالت مرزي تا چه حد در تغيير ساختار كالبدي و عملكردي فضاهاي روستايي دخالـت   .1

  است؟ داشته

  فضايي اين روستاها خواهد بود؟ - مرزي تا چه حد موجب پايداري كالبديمبادالت  .2

  

   محدوده يا قلمرو پژوهش

آبادي داراي سكنه  28منطقه مورد مطالعه؛ بخش مركزي شهرستان بانهدر استان كردستان، داراي 

محدوده مورد مطالعه از لحاظ موقعيت نسبي، از . نفر جمعيت است 11020خانوار و  2537با 

طرف شمال به بخش نمشير، از طرف غرب به بخش آلوت، از طرف جنوب به بخش ننور و از 

ناحيه موردنظر با مساحت . شود مركزي در شهرستان سقز محدود مي طرف شرق به بخش

  . است كيلومترمربع و يك دهستان به نام شوي در شمال شهرستان بانه واقع شده 230,46

  

  چارچوب نظري پژوهش

هاي پيراموني، به دنبال تجهيز و  اي با تاكيد بر محو فقر و نابرابري در عرصه راهبرد شبكه منطقه

 اي و در نهايت، توسعه ملي است صادهاي محلي در پيوند و همگرايي با توسعه منطقهتقويت اقت

كند كه روابط بين  اي را اينگونه معرفي مي داگالس ويژگي شبكه منطقه). 503: 1388سعيدي، (

اي  در واقع به جاي آنكه رابطه. افقي، تكميلي و متقابل است مراكز سكونتگاهي، روابطي عمدتاً

اي محلي و داراي ارتباطاتي با درجات متفاوت، در  ين ده و شهرك برقرار باشد، شبكهدو به دو ب

ها، از طريق  ها يا خوشه اين شبكه. گيرد طول منطقه و نيز در تعامل با خارج از منطقه شكل مي

هاي مختلف مشخص  در ميان سكونتگاه...) مردم، كاال، سرمايه و( هاي مختلف بررسي جريان
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اي شكل  ها سازمان فضايي منطقه ها و برقراري پيوند مناسب مابين آنشناخت خوشهبا . شوند مي

گيري از پيوندهاي روبه باال و روبه پايين و  پتانسيل بيشتري براي بهره. كند تري پيدا مي مناسب

بايد توجه داشت كه شكل پيوندهاي . ها در اقتصاد منطقه فراهم خواهد شد نيز تأثير فزاينده آن

تاثير تحوالت كالن، از جمله روند جهاني شدن، تعديل ساختاري تحت شهري شديداً - ييروستا

سعيدي (و اصالحات اقتصادي كه هم بر جوامع شهري و هم روستايي اثرگذار است، قرار دارد 

البته هميشه و همه جا عوامل اقتصادي نيستند كه نوع ). 1998و سلطاني به نقل از تاكولي، 

سازند، بلكه اين پيوندها، در عين حال، تابع عوامل  شهري را مشخص مي -روستاييپيوندهاي 

حاكم در سطح منطقه هستند و بر اين مبنا به   فرهنگي و اكولوژيك - تاريخي، سياسي، اجتماعي

  ). 37: 1386سعيدي و سلطاني، ( گيرند نحوي گوناگون شكل مي

اي سلسله مراتبي از مراكز، مركب از  بر شبكه اي، به جاي تأكيد در چارچوب راهبرد شبكه منطقه

سلسله ( ها بر اساس كاركردهاي متفاوت مراكز جمعيتي واقع در سطوح مختلف، سكونتگاه

آورند  وجود مياي را به اي يا شبكه اي از مراكز هم سطح، خوشه ، مجموعه)مراتب سكونتگاهي

. واكنش متقابل خواهند بود - و كنشهاي كليدي با ساير مراكز در ارتباط  كه بر اساس فعاليت

هاي بين مراكز مختلف تأكيد دارد، زيرا ساختار اصلي نظام  اين راهبرد بر بررسي دقيق جريان

بدينسان، روابط . دهند ها تشكيل مي ها و پيوندهاي منبعث از آن اي را جريان فضايي شبكه منطقه

ماند،  ناشناخته باقي مي اي، معموالً متقابل موجود بين مراكز مختلف كه در غياب رويكرد شبكه

هاي  سازد كه براي ساماندهي مجدد آن، الزم است ويژگي سازمان فضايي خاصي را پديدار مي

هر جريان يا پيوند به منظور تقويت پيوندهاي مثبت و حذف يا كاهش تأثير پيوندهاي منفي 

ها اهميتي مراتب بيش از  جريانعالوه بر اين، در قالب اين راهبرد، . مورد شناسايي قرار گيرد

به . هاي شهري و روستايي به صورت يكسان مورد توجه هستند دارند و در واقع، گره 1ها گره

هاي شهري تاكيد دارند، در  سخن ديگر، مدلهاي مكانيكي فرايند فضايي توسعه كه بيشتر بر گره

 7به چرخه مطلوب توسعه، بر  اي براي دستيابي راهبرد شبكه منطقه. اين راهبرد جايگاهي ندارند

بازاريابي توليدات؛ ارائه اطالعات؛ : ورزد اي، به شرح زير، تأكيد مي جنبه كليدي اقتصاد منطقه

                                                 
1. nodes 
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كالبدي؛ و خدمات  - ها؛ بازاريابي سرمايه؛ بازاريابي نيروي انساني؛ زيربناهاي فيزيكي توزيع نهاده

 ). 504: 1388سعيدي،  (حمل و نقل

هاي بين مراكز مختلف تأكيد دارد، زيرا ساختار اهبرد بر بررسي دقيق جريانبدين ترتيب، اين ر

 دهند ها و پيوندهاي منبعث از آنها تشكيل مياي را جرياناصلي نظام فضايي شبكه منطقه

اند كه مكمل  شهري مبين انواعي از كنش متقابل - هاي روستايي سخن كوتاه، پيوند به). همانجا(

هاي موجود بين  در اين راستا، چنانچه بتوان پيوند. آيند شمار ميديگر بههم و الزم وملزوم يك

هاي مختلف  هاي مختلف فضايي را به درستي مورد شناسايي قرار داد و روند آتي جريان كانون

توان  اي، ملي و جهاني، به نحوي مناسب ترسيم كرد، مي اندازهاي منطقهها را با توجه به چشم آن

بدينسان، ). همانجا(اي در دستور كار قرار گيرند هاي مناسب توسعه منطقه سياستاميدوار بود كه 

ورزد كه  اي نامتمركز و خردمندانه از دخالت سياسي اصرار مياي بر مجموعهراهبرد شبكه منطقه

اي، تقسيم كار بين بخشهاي شهري و تنوعات موجود از لحاظ برخورداري از منابع ناحيه

 ). 505همان، ( هاي توسعه محلي را مورد حمايت قرار دهدتوانمندي روستايي و نيازها و

در منطقه مورد مطالعه؛ بخش مركزي شهرستان بانه، پديده مبادالت مرزي بعد از جنگ 

اين فعاليت منجر به . تحميلي به صورت فعاليت غالب اكثريت ساكنين در آمده است

شهر و روستاهاي مجاور در قالب يك نظام گيري روابطي بين روستاهاي مورد مطالعه با  شكل

: هايي شامل شهري بواسطه جريان -گيري پيوند و روابط روستايي شكل. اي شده استمنطقه

  مبادالت مرزي . استوار است ...ها ومبادالت مرزي، كاال، سرمايه، اطالعات، مردم و ايده

اي شكل وجب گرديد تا شبكهعنوان يكي از مهمترين جريانات فضايي ناحيه مورد مطالعه مبه

بگيرد كه اجزاي اصلي آن يعني نقاط روستايي و شهر بانه در تعامل دوسويه و مكمل هم قرار 

اي دوسويه  گيري منافع مشترك بين نقاط روستايي و شهر بانه، سبب ايجاد رابطه شكل. گيرند

ر توسعه نقاط از اين رو مبادالت مرزي در اقتصاد روستائيان و به تبع آن د. شده است

با افزايش فعاليت مبادالت مرزي زمينه . سزايي داشته استهروستايي ناحيه مورد مطالعه تأثير ب

با اين تحوالت نه . شدفضايي در ناحيه آغاز  - اجتماعي و كالبدي -هاي اقتصادي دگرگوني

رد هاي شغلي براي روستاهاي مو هاي افزايش درآمد و ايجاد اشتغال و فرصت تنها زمينه

گيري اين تحوالت در روستاهاي مرزي مجاور نيز  هاي شكل زمينه ،مطالعه فراهم شد، بلكه

گيري اين تحوالت حلقه پيوند بين روستاهاي ناحيه و شهر بانه و با شكل. ايجاد گرديد
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همچنين روستاهاي مرزي مجاور، با بوجود آمدن جريانات تبعي ديگر نظير سرمايه، اطالعات، 

هاي ايجاد شده توسط هر يك از  فرصت( وجود منافع مشترك. نيز تقويت گرديدكاال و مردم 

شهر، روستاهاي مورد مطالعه و روستاهاي مجاور ( بين اجزاء شبكه) اجزاء براي يكديگر

  . سبب شد تا جريانات تبعي نيز ماهيتي دوسويه و مكمل پيدا كنند) مرزي

گذاري و  ريانات تبعي و چگونگي تاثيرمجموعه جريانات اعم از جريان مبادالت مرزي و ج

پذيري مثبت و منفي آنها در مبدا و مقصد، دور حيات بخش توسعه و يا دور باطل توسعه  تاثير

يك از اين جريانات به خودي خود براي توسعه ناحيه مثبت و يا هيچ. آورد نيافتگي را بوجود مي

تواند نمايانگر جهت حركت به  ميها  منفي نيست بلكه در درجه اول برآيند مجموعه جريان

اي، از طريق شناسايي و تحليل  افتادگي باشد بنابراين راهبرد شبكه منطقهسوي توسعه و عقب

تواند راهبردي مناسب جهت  هاي زيستي روستا و شهر مي هاي فضايي عرصه جريان

و ديگر  شهري در بخش مركزي شهرستان بانه - هاي روستايي ريزي  ها و برنامه سياستگذاري

 .نواحي همسان در كشور باشد

  

  هاي شهر و روستا با تأكيد بر مبادالت مرزي  روابط و جريان

هاي فضايي موجود بين دو عرصه زيستي روستا و شهر  اي، جريانبر اساس راهبرد شبكه منطقه

با تأكيد بر نقش مبادالت مرزي در بخش مركزي شهرستان بانه شناسايي شده و مهمترين 

ها مورد  فضايي ناشي از اين جريان - اقتصادي و كالبدي - هاي اجتماعي و دگرگوني تحوالت

  .گيرد بررسي و تحليل قرار مي

هاي روستايي ناحيه مطالعاتي و شهر بانه، تحت تأثير مبادالت  هاي فضايي عرصه مهمترين جريان

  .هاي زير قابل بررسي است مرزي در قالب جريان

  

  جريان افراد. 1

هاي فضايي اعم از جريان سرمايه، ايده،  ها است، تمامي جريان جريان انساني مولد ساير جريان

. گيرد افكار، اطالعات، فناوري و هر جريان ديگري از جريان انسان در عرصه فضا نشأت مي

بيشترين جريان جمعيتي روستاهاي بخش مركزي به شهر بانه با توجه به مبادالت مرزي به 
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شهري و در برخي موارد مهاجرت روستايي از  -هاي مهاجرتي روستايي روند صورت تشديد

بررسي روستاهاي نمونه منطقه مورد مطالعه حاكي از جنبه مهاجر . روستاهاي مرزي است

فرستي روستاهاي بزرگ و در مواردي  تر مهاجر فرستي روستاهاي كوچك و ميانه و روند متعادل

  .استپذيري روستاهاي بزرگ  نيز مهاجر

هاي خدماتي وابسته به آن در شهر  با توجه به مبادالت مرزي در ناحيه مورد مطالعه و فعاليت

 - هاي روستايي توان گفت كه بين فاصله كم سكونتگاهي از شهر بانه و ميزان مهاجرت بانه، مي

هاي نزديك به شهر بانه نسبت به  اي كه سكونتگاه گونهشهري رابطه مستقيمي وجود دارد به

پذيري بيشتري  فرستي و مهاجر هاي دورافتاده و در فواصل دور از شهر، از حجم مهاجر سكونتگاه

 بانه-آمد سقز و نزديكي به شهر و همچنين قرار گرفتن در مسير جاده پررفت .برخوردارند

فرستي در روستاهاي سبدلو،  ، باعث حجم باالي مهاجرپذيري و مهاجر)روستاي سبدلو(

عليا نيز به علت نزديكي به شهر و ارزاني  روستاي كوپيچ. است مير شده خواجهآباد و  ترخان

زمين، مقصد بسياري از مهاجران وارد شده از شهر بانه و روستاهاي اطراف و همچنين 

  .روستاهاي مرزي است

  

  هاي جمعيتي ناشي از مبادالت مرزي در روستاهاي نمونه بخش مركزيبررسي جريان: 1جدول

روستاهاي 

  مونهن

  فاصله

  به كيلومتر

  تا شهر

  مهاجرت به دليل مبادالت مرزي

  

  نوع مهاجرت
  رتبه 

  مهاجرفرستي

  رتبه 

  مهاجرپذيري

  مهاجر فرستي و

  مسير مهاجر 
  مهاجرپذيري و مسير مهاجر

  از روستا  از شهر  به روستا  به شهر

  -   -   4  -   3  كوپيچ عليا
بانه، سقز، 

  سردشت

  سويرو، روستاهاي مرزي

  )بخش ننور(
  دائم

  دائم  مير آباد عليا  -   -   بانه  -   -   15  شرگه

  بانه  -   بانه  5  4  5  سيچان
  قائي برد، روستاهاي مرزي

  )بخش ننور(
  دائم

  بانه، سقز  -   بانه  2  2  5  ترخان آباد
  روستاهاي مرزي

  )بخش ننور(
  دائم و موقت

  -   بانه  3  3  6  خواجه مير
بانه، سقز، 

  سردشت
  دائم  عمرشال، شوي

  بانه، سقز  -   بانه  1  1  10  سبدلو
قوري چاي، بنه خوي، كاني ناو، 

  )بخش ننور(روستاهاي مرزي

  دائم و موقت

  1393هاي پژوهش  يافته. منبع  
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  هاي جمعيتي ناشي از مبادالت مرزي روستاهاي نمونه بخش مركزيمهاجرفرستي و مهاجرپذيري و جريان: 1نقشه

  )1393(سازمان نقشه برداري؛ مطالعات ميداني ؛ 1390مركز آمار ايران : ماخذ

  

  جريان اقتصادي. 2

هاي اقتصادي مربوط به  روز براي انجام فعاليت ساكنين روستاهاي مورد مطالعه در طول شبانه

كار هاي خدماتي وابسته به مبادالت در شهر بانه مشغول به مبادالت مرزي  در مرز و يا فعاليت

دار  بر، وانت دار، كوله هاي مبادالت مرزي شامل االغ مطالعه در انواع فعاليتروستاهاي مورد . هستند

بار و تخليه و انباردار فعاليت دارند و برخي ديگر از ساكنين در شهر بانه در بخش  و صاحب

فعاليت ... گردي و  داري در پاساژهاي وابسته به مبادالت، دستفروشي ، دوره خدماتي شامل مغازه

درصد ساكنين روستاي سبدلو در بخش خدمات وابسته به  60احيه مورد مطالعه حدود در ن. دارند

در شهر و همچنين در روستاي خود ... داري در پاساژ و دستفروشي و  مبادالت شامل مغازه

. داري و انبار كاال مشغول هستند هاي وانت درصد در فعاليت 29و تنها حدود  هستندكار مشغول به

ي سبدلو بيشترين سهم در فعاليت مبادالت مرزي در بين روستاهاي مورد مطالعه و بنابراين روستا

درصد فعاليت ساكنينش  44روستاي ترخان آباد با . روزي به شهر را دارند آمد شبانه و بيشترين رفت
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درصد در بخش مبادالت در مرز و شهر، از دومين جايگاه از  28در بخش خدماتي در شهر و 

روزي به شهر و مرز در ميان روستاهاي مورد مطالعه  آمد شبانه و صادي و رفتلحاظ جريان اقت

هاي  مير و كوپيچ عليا بيشترين سهم در فعاليتبه ترتيب روستاهاي خواجه. برخوردار است

خدماتي وابسته به مبادالت در شهر بانه را دارند و دو روستاي سيچان و شرگه نيز هيچگونه 

درصد از ساكنين  12دماتي مبادالت مرزي در شهر بانه ندارند و تنها هاي خ دخالتي در فعاليت

داري  بري و وانت هاي كوله درصد ساكنين روستاي شرگه به فعاليت 8روستاي سيچان و 

الزم به ذكر است كه درصدگيري با درنظر . اند و بيشتر جريانات اقتصادي آنان با مرز است مشغول

  .سياسي ساكنين روستاها صورت گرفته است - غل اداريگرفتن اشتغال به كشاورزي و مشا

  

  بررسي جريانهاي اقتصادي ناشي از مبادالت مرزي در روستاهاي نمونه بخش مركزي: 2جدول

  روستاهاي نمونه

دار، االغ دار،كوله بر، وانت(مبادالت مرزي

  )انباردار+تخليه بار +صاحب بار

  )درصد(در مرز و شهر 

داري، دستفروشي، دوره مغازه(مبادالت مرزي

  )درصد(در شهر  ...)گردي و 

  30  17  كوپيچ عليا

  -   8  شرگه

  -   12  سيچان

  44  28  ترخان آباد

  38  20  خواجه مير

  60  29  سبدلو

  1393هاي پژوهش يافته. منبع      

  

  جريان سرمايه. 3

هاي روستايي بخش مركزي تمامي روستاهاي نمونه بررسي شده  با توجه به اينكه در سكونتگاه

منبع درآمدي وابسته به مبادالت مرزي دارند و در منابع درآمدي ديگر مانند كشاورزي و دامداري 

اشتغال خاصي ندارند، لذا با توجه به ماهيت مبادالت مرزي از منبع درآمدي قابل ... سنتي و 

بايست در زمينه درآمد روستائيان همواره با احتياط بيشتري  البته مي. وجهي برخوردار هستندت

با اين حال روند اين جريان درآمدي و سرمايه باال، در مكانيسم دوسويه بودن اين . تحليل نمود

مبادالت اي ناشي از  جريان سرمايه. ها با منافع مشترك روستاها و شهر بانه همراه خواهد بود جريان
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هاي قديمي  اي اعم از خريد و فروش زمين و ساختمان، تعمير خانه هاي گسترده مرزي شامل مؤلفه

هاي جديد با پيروي از الگوي شهري، خريد وانت جهت حمل و نقل كاال از مرز،  و ساخت خانه

آالت  خريد مغازه در پاساژهاي شهر، پس اندازهاي بانكي، در بعضي موارد خريد لوازم و ماشين

  . است... هاي كشاورزي، خريد انواع كاالها و امورات زندگي و  كشاورزي و نهاده

گذاري در مبادالت در ميان روستاهاي نمونه روستاهاي شرگه و سيچان كمترين درصد سرمايه

الزم به ذكر . كنند گذاري ميمرزي را دارند و بيشتر درآمد خود را در بخش كشاورزي سرمايه

هاي كشاورزي سابق  كوپيچ عليا فاقد زمين كشاورزي بوده و زمين روستاي سبدلو واست كه دو 

  .اند وساز به فروش رسانده خود را جهت ساخت

  

  بررسي جريان سرمايه ناشي از مبادالت مرزي در روستاهاي نمونه بخش مركزي :3جدول
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  16  -   10  23  8  11  32  عليا كوپيچ

  10  44  7  3  4  20  12  شرگه

  7  32  8  9  9  19  16  سيچان

  10  7  7  28  12  20  16  آباد ترخان

  8  11  6  26  10  21  18  مير خواجه

  14  -   4  30  12  18  22  سبدلو

  1393هاي ميداني،  يافته: ماخذ   

  

  اقتصادي - تحوالت اجتماعي

  وضعيت فعاليت 

ناحيه مورد مطالعه اگرچه داراي زمين زراعي است، اما بيشتر اراضي زراعي براي ساخت و ساز 

هاي كشاورزي از حالت توليدي خارج شده و حالت كااليي پيدا  به فروش رسيده و زمين
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رسد، كه بيشتر اراضي زراعي  هكتار مي 100طور متوسط به اند و ميزان محدود باقيمانده به كرده

با توجه به مطالعات انجام شده مشخص گرديد . باشد روستاهاي شرگه و سيچان مي مربوط به

اي داشته است به علت  مير كه وسعت قابل مالحظه هاي زراعي سابق روستاي خواجه كه زمين

اختالفات قومي توسط ساكنين روستاي شوي خريداري شده و تنها درصد محدودي از اراضي 

توجه به محدود بودن و يا فقدان زمين زراعي در روستاهاي سبدلو و بنابراين با . باقيمانده است

عليا و همچنين رايج بودن شيوه توليد سنتي در روستاهاي برخوردار، ساكنين مجبور به  كوپيچ

رها كردن اين فعاليت شده و به سمت مبادالت مرزي و خدمات وابسته به آن گرايش پيدا 

  .مردم مشخص شده استاند كه اين امر طي مصاحبه با  كرده

  

  وضعيت فعاليت در روستاهاي نمونه در بخش مركزي: 4جدول

نوع 

  فعاليت

  مبادالت مرزي

بخش خدماتي، بخش (

  )مرزي

  كشاورزي

  مبادالت مرزي +كشاورزي

  )بخش خدماتي، بخش مرزي(

  ساير موارد

  27  30  49  121  تعداد

  11,8  13,2  21,5  53,3  درصد

  1393 هاي ميداني، يافته: ماخذ    

  

  نوع فعاليت در مبادالت مرزي

اي از انواع اشتغال را فراهم نموده است و به طور مستقيم و  مبادالت مرزي شبكه گسترده

هاي روستايي  با توجه به نزديكي سكونتگاه. غيرمستقيم سبب پويايي و پايداري منطقه شده است

مبادالت مرزي است و تنها درصد هاي آنها در بخش خدماتي  نمونه به شهر بانه بيشتر فعاليت

محدودي از خانوارها كه به مرز واقع در بخش ننور نزديك هستند به مبادالت مرزي مشغول 

اندركار بديهي است كه محاسبات انجام شده براي تعداد خانوارهايي است كه دست. باشند مي

اند از اين كشاورزي بودهمشغول فعاليت  اند لذا تعداد خانوارهايي كه صرفاًمبادالت مرزي بوده

  .اندآمار كم شده
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  نوع فعاليت درروستاهاي نمونه بخش مركزي: 5جدول

  درصد  تعداد  نوع فعاليت

  شهر فعاليت وابسته به مبادالت مرزي در

  44  100  داريمغازه

  18,5  42  دستفروشي

  14  32  گرديدوره

  فعاليت وابسته به مبادالت مرزي در مرز

  -   -   داراالغ

  10  23  بركوله

  9,2  21  دار وانت

  3,9  9  انباردار+ تخليه+صاحب بار

  1393هاي پژوهش يافته. منبع    

  

  اندركار مبادالتتعداد افراد دست

خانوار مشغول به  151اي كه از گونهبه. دهد مبادالت مرزي شغل اكثريت ساكنين را تشكيل مي

خانوار عالوه بر مبادالت در بخش  30به فعاليت مبادالت و  خانوار صرفاً 121مبادالت 

بديهي است كه با كاهش ابعاد خانوار تعداد اعضاي خانوار نيز . كشاورزي هم مشغول هستند

نفر در آن مشغول  2نفر و كمتر از  2درصد خانوارها  70,8يابد، لذا در اين محدوده  كاهش مي

نفر مشغول به  2نوارها اظهار داشتند  كه بيشتر از درصد خا 29,8به فعاليت هستند و حدود 

بديهي است كه هرچه افراد بيشتري در خانوار مشغول اين فعاليت . فعاليت در اين شغل هستند

  .كنند باشند با توجه به افزايش قدرت خريد تغييرات بيشتري در فضا ايجاد مي

  

  هاي موجود براي اين فعاليتمحدوديت

توان گفت اكثريت  هاي وابسته به مبادالت در روستاهاي مورد مطالعه مي فعاليتبا توجه به نوع 

روستاها  به علت نزديكي به شهر بانه در بخش خدماتي مبادالت مشغول به كار هستند و اكثر 

گردي با برخورد از طرف مأمورين سد  هاي دستفروشي و دوره خانوارها اظهار داشتند كه فعاليت

  گردها همراه است و اين امر را ها و دوره آوري وسايل دستفروش جمع معبر شهرداري جهت

مطالعات انجام شده در روستاهاي نمونه . پنداشتند عنوان محدوديت براي فعاليت خود ميبه

وري و كارت مرزنشيني حاكي از اين است كه اكثريت خانوارهاي روستايي داراي دفترچه پيله
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وديت اصلي و سپس صدمات فيزيكي ناشي از حمل بار سنگين، عنوان محدمين بهههستند و از 

دولتي رگونه نهاد دولتي و غيتشنگي و گرسنگي در طول راه، معضالت آب و هوايي و نبود هيچ

و تعداد محدودي از خانوارها كه در . دادند ها قرار ميمدافع آنها را در اولويت بعدي محدوديت

كردند،  كه بيشتر به صورت قاچاق كاالها را حمل ميدار  كاال يعني وانت لبخش حمل و نق

  .دانستند عنوان محدوديت اصلي شكاف بين مردم و مأمورين نيروي انتظامي به

  

  ميزان رضايت از فعاليت

 150خانوار مشغول در بخش خدماتي 174ز 1هاي موجود در اين فعاليت با توجه به محدوديت

دانستند  علت رضايت خود را درآمد باالي مبادالت ميخانوار از فعاليت خود رضايت داشتند و 

خانوار باقيمانده كه دستفروش و دوره گرد بودند از فعاليت خود رضايت نداشتند و علت  24و 

 53و در مقابل از . دانستند نارضايتي را مأمورين سد معبر و استرس و فشار رواني ناشي از آن مي

هاي نام برده از فعاليت خود با وجود محدوديت خانوار مشغول به مبادالت مرزي در مرز

خانوار ناراضي بودند و در پاسخ اظهار داشتند كه در صورت داشتن  18رضايت داشتند و تنها 

رفتند، بديهي است كه هرچه ميزان رضايت از يك  منبع درآمد ديگر هرگز دنبال اين فعاليت نمي

  .ودن فضا بيشتر استفعاليت بيشتر باشد پتانسيل الزم جهت بسامان نم

  

  فضايي - تحوالت كالبدي

گيرد و سنت عاميانه همان سنت  شكل كلي معماري سنتي از سنت عاميانه سرچشمه مي

هاي مادي و بالواسطه و ناخوآگاهي است كه در بطن يك فرهنگ مردمي جريان دارد و به گونه

هاي آنها و به ي خواستها و آرمانهاي مربوط به آنها و نيز به مبنامعنوي متأثر از نيازها و ارزش

  دو نياز از ). 9 :1378زرگر، ( گيرد ها و آرامش انساني شكل ميها و شاديپيروي از رنج

ترين نياز بشر غذا و سرپناه است و آثار باقيمانده از مناطقي كه در تصرف مردم بوده اساسي

  ).39: 1386چپ من، ( حاصل فعاليتهاي مرتبط با تأمين آن دو نياز است

هاي آن بايد با نوع فعاليت افراد  ها و محدوده ها، كوچه بديهي است كه كالبد روستا، خانه

نوع :  در اين راستا عوامل مؤثر اقتصادي در فضاي كالبدي عبارت است از. سازگاري داشته باشد
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 - عيتحوالت ايجاد شده در سطح اجتما. هاي توليدي، ابزار توليد و ميزان درآمد فعاليت

اقتصادي روستاها به صورت بارز، در محيط روستايي بازتاب داشته و تغييرات اساسي در كالبد 

  درصد  74,1 سال قدمت دارند و 10ها بيش از  درصد خانه 25,9. روستا بوجود آمده است

اند كه اين امر ارتباط مستقيم با درآمد سال اخير ايجاد شده 10گيري در هاي مورد نمونهخانه

بديهي است عوامل ديگري چون غيرقابل سكوت بودن خانه قبلي، باال رفتن درآمد،  .دم داردمر

با توجه به . تغيير شغل و يا جدايي فرزندان از پدر و مادر نيز در اين امر تأثير داشته است

درصد،  36,3هاي جديد با  هاي انجام شده مشخص شد مهمترين علت ساخت خانهبررسي

سكونت بودن خانه قبلي و همچنين افزايش درآمد متأثر از مبادالت مرزي  مربوط به غيرقابل

  .است

  

  علت ساخت خانه جديد: 6جدول

غير قابل سكونت 

  بودن قبلي

  تغيير شغل  باال رفتن درآمد

غير قابل سكونت 

باالرفتن +بودن قبلي

  درآمد

  ساير موارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

27  16  42  25  7  4  61  36,3  31  18,4  

  1393هاي پژوهش  يافته. منبع

  

  تحوالت ايجاد شده در فضاهاي ساخته شده جديد

با افزايش مبادالت مرزي فضاهاي ساخته شده نيز متناسب با اين فعاليت و نيز الگوبرداري از 

خانوارها خانه جديد درصد  11,3در مجموع، . معماري جديد شهري تغييراتي پيدا كرده است

درصد خانوارها خانه  6,5دانستند،  خود را صرفا به خاطر نوع مصالح با خانه قبلي متفاوت مي

درصد خانوارها محل احداث  5,3دانستند،  خود را فقط از نظر وسعت با خانه قبلي متفاوت مي

عالوه وسعت هبدرصد خانوارها علت متفاوت بودن را نوع مصالح  17,8را تغيير داده بودند، 

درصد خانوارها تفاوت خانه جديد با خانه قبلي را در نوع مصالح، وسعت و  22,6دانستند،  مي

درصد خانوارها تفاوت را در نوع مصالح، وسعت و تعداد طبقات  4كردند،  محل احداث بيان مي
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مصالح، درصد خانوارها تفاوت خانه جديد با خانه قبلي را تفاوت در نوع 

 اندهاي جديد اكثرا در بيرون از بافت قديمي روستا ساخته شده

، و اين نياز به تغيير شبكه معابر و ايجاد فضاي بلوك مانند جهت تخليه وانت 

و در ) 1تصوير شماره

هاي اطراف فضاي مسكوني جهت احداث معماري جديدتر با معابر 

پديده . صورت بارز ديده شده است

لگوبرداري از معماري 

است كه متأثر از افزايش درآمد روستائيان و نيز افزايش ارتباطات با 

  
  مير اي از الگوبرداري از معماري شهري در روستاي خواجه

هاي ساخته شده است كه با افزايش درآمد و تسلط بر گرم و سرد 

ساخت  ها با تكنولوژي موجود، تراكم واحدهاي ساخته شده كاهش يافته و تقريباً

با دگرگوني ايجاد شده در معماري و بافت كالبدي روستاها به تبع فضاهاي مسكوني و بناهاي 

يكي ديگر از اين تحوالت، دگرگوني در مصالح مورد 

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا             

درصد خانوارها تفاوت خانه جديد با خانه قبلي را تفاوت در نوع 

  .دانستند وسعت، تعداد طبقات و محل احداث مي

هاي جديد اكثرا در بيرون از بافت قديمي روستا ساخته شده بنابراين مالحظه شد كه خانه

، و اين نياز به تغيير شبكه معابر و ايجاد فضاي بلوك مانند جهت تخليه وانت 

تصوير شماره( ز به تغيير شبكه معابرگردد كه نيا داران، و خودروهاي شخصي برمي

هاي اطراف فضاي مسكوني جهت احداث معماري جديدتر با معابر  نتيجه خيزش به سمت زمين

صورت بارز ديده شده استتر وجود داشته و اين امر در مشاهدات ميداني به

لگوبرداري از معماري ديگر ورود مصالح غيربومي با دگرگوني در سنت ساخت و ساز و ا

است كه متأثر از افزايش درآمد روستائيان و نيز افزايش ارتباطات با ) 

اي از الگوبرداري از معماري شهري در روستاي خواجه نمونه: 2اي از تحول در شبكه معابر در روستاي سبدلو               تصوير

  1393مطالعات ميداني، : ماخذ

هاي ساخته شده است كه با افزايش درآمد و تسلط بر گرم و سرد  پديده ديگر وسعت خانه

ها با تكنولوژي موجود، تراكم واحدهاي ساخته شده كاهش يافته و تقريباً

  .جديد حالت بلوك مانند است

  مسكونيهاي مصالح مورد استفاده در خانه

با دگرگوني ايجاد شده در معماري و بافت كالبدي روستاها به تبع فضاهاي مسكوني و بناهاي 

يكي ديگر از اين تحوالت، دگرگوني در مصالح مورد . اندشده نيز تغييراتي پيدا كرده

46                  

درصد خانوارها تفاوت خانه جديد با خانه قبلي را تفاوت در نوع  32ديدند و  مي

وسعت، تعداد طبقات و محل احداث مي

بنابراين مالحظه شد كه خانه

، و اين نياز به تغيير شبكه معابر و ايجاد فضاي بلوك مانند جهت تخليه وانت )محل احداث(

داران، و خودروهاي شخصي برمي

نتيجه خيزش به سمت زمين

تر وجود داشته و اين امر در مشاهدات ميداني بهعريض

ديگر ورود مصالح غيربومي با دگرگوني در سنت ساخت و ساز و ا

) 2تصوير شماره( شهري

  . شهر است

  

اي از تحول در شبكه معابر در روستاي سبدلو               تصوير نمونه: 1تصوير        

  

پديده ديگر وسعت خانه

ها با تكنولوژي موجود، تراكم واحدهاي ساخته شده كاهش يافته و تقريباً كردن خانه

جديد حالت بلوك مانند است

  

مصالح مورد استفاده در خانه

با دگرگوني ايجاد شده در معماري و بافت كالبدي روستاها به تبع فضاهاي مسكوني و بناهاي 

شده نيز تغييراتي پيدا كرده ساخته
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شده، ها از بتن و بلوك سيماني ساخته درصد خانه 26,8 در مجموع. استفاده در ساخت بناهاست

ها از درصد خانه 13,6ها از آجر و آهن، درصد خانه 19,8درصد از بلوك و سيمان و آهن،  32

اطالعات بدست . انددرصد از سنگ و گل و چوب ساخته شده 7,4سنگ و چوب و آهن و تنها 

هاي مسكوني با استفاده از مصالح جديد و بالتبع با پيروي آمده حاكي از اين است كه اكثر خانه

الزم به ذكر است كه تنها دو روستاي شرگه و سيچان بافت . اندز معماري شهري ساخته شدها

  .اندسنتي خود را حفظ كرده

  

  هاي مسكوني روستاهاي نمونه در بخش مركزيمصالح مورد استفاده در خانه: 7جدول

بتن و بلوك 

  سيماني

بلوك و سيمان و 

  آهن
  آجر و آهن

سنگ و چوب و 

  آهن

سنگ و گل و 

  چوب

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

61  26,8  73  32  45  19,8  31  13,6  17  7,4  

  1393هاي ميداني،  يافته: ماخذ

  

  هاي مسكوني كاربري طبقه زيرين خانه

و بيشتر مشغول ) كشاورزي( هاي بخش اول منطقه مورد مطالعه در گذشته بيشتر  مشغول فعاليت

بودند، لذا به دليل كوهستاني بودن منطقه، سردي زمستان و همچنين براي تأمين امنيت دامداري 

اما با گذز . شد ها به آغل و طويله اختصاص داده مي ها، اغلب طبقه زيرين خانه نگهداري از دام

زمان افزايش فعاليت مبادالت، كنار گذاشتن دامداري سنتي و نيز با الگوبرداري از معماري 

. ها بوجود آمده است احداث طويله بيرون از فضاي مسكوني تغييراتي در كالبد روستاشهري و 

هاي روستايي، تازه ساخت و فاقد آغل و طويله در  با توجه به مطالعات انجام شده بيشتر خانه

هاي  يافته. طبقه زيرين و داراي پاركينگ و يا انباري براي نگهداري كاال مورد استفاده هستند

گيري فاقد آغل و طويله در طبقه هاي مورد نمونه درصد از خانه 58,1دهد كه  شان ميميداني ن

و . و اين متناسب با دگرگوني در فعاليت ساكنين محدوده بوده است هستندزيرين خانه خود 

ها كه داراي بافت قديمي و يا شغل آنها كشاورزي است در طبقه زيرين خانه  درصد خانه 41,8

  . ه دارندخود آغل يا طويل
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  هاي كشاورزي اطراف فضاي مسكونيتغيير كاربري و افزايش قيمت زمين

گيري سكونتگاههاي روستايي به بيرون از بافت قديمي روستا  به دليل نياز به تعريض با سمت

معابر و دوري از بافت كهنه، فضاهاي جديد ساخته شده متمايل به بيرون از بافت قديمي روستا 

بسياري از روستاها ديده شده كه مردم خانه خود را رها كرده و به محل جديد جهت بوده و در 

هاي و بيشتر زمين. اندهاي نو، نقل مكان دادهافزايش دسترسي و نيز جلوه زيبا و جديد بافت

هاي شهر به توسط ساكنين شهر به علت ارزاني نسبت به زمين وسازكشاورزي براي ساخت

هاي كشاورزي از حالت و اين امر باعث تغيير حالت زمين) يچ علياكوپ( فروش رسيده است

توليدي به حالت كاال شده است و از طرفي هم چون روستايي درآمد ناچيزي از كشاورزي 

مطالعات نشان . تر استصرفهبنابراين فروش جهت ساخت و ساز  برايش به .آورد بدست مي

هاي اطراف تغيير قيمت پيدا كرده اند كه زميندرصد خانوارها اظهار داشته 97,3دهد كه  مي

اند كه اين نسبت هم به روستاهاي شرگه و درصد خانوارها اين امر را منكر شده 2,6است و 

همچنين افراد پاسخگو، تغييرات . گردد كه فعاليت غالب ساكنين آن كشاورزي است سيچان برمي

اند كه اين بازه تغييرات مربوط برابر دانسته 10-5هاي اطراف فضاي مسكوني را بين قيمت زمين

درصد پاسخگويان نيز اظهار  71,4اند و به روستاهايي است كه سهم كمتري در مبادالت داشته

 20برابر و حتي  10اند كه قيمت زمينهاي اطراف فضاي مسكوني روستا افزايشي باالي داشته

از وضعيت بحراني اقتصاد كشور و  سال گذشته داشته است و اين امر را ناشي 10برابر در

همچنين افزايش فعاليت مبادالت، افزايش ازدواج، افزايش تعداد مهاجرين وارد شده و تالش 

البته در پاسخ به علت تغيير قيمت زمينهاي . اندبراي خريداري زمين جهت ساخت و ساز دانسته

مير علت را نزديكي و خواجهعليا ، كوپيچدآبافضاي مسكوني، روستاهاي سبدلو، ترخان اطراف

تعدادي از خانوارهاي ساكن در روستاي سبدلو، . دانستند به شهر و همچنين مبادالت مرزي مي

هاي پوشيده از جنگل  سد بانه و كوه( انداز زيباي اين روستا علت افزايش قيمت را، وجود چشم

ت فروش زمين توسط جه  همچنين نبود انگيزه. دانستند مي) كه روستا را احاطه كرده است

داران شهري است،از داليل عدم تغيير قيمت  صاحبان آن، در مواقعي كه زمين در دست سرمايه

  . در بعضي از روستاها بود
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  علت افزايش قيمت زمين هاي اطراف در روستاهاي نمونه بخش مركزي: 8جدول

  ساير موارد  انداز زيباچشم  مبادالت و نزديكي به شهر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

189  85,5  19  8,5  13  5,8  

  1393هاي پژوهش  يافته. منبع    

  

  گيريبندي و نتيجهجمع

) شهر و روستا(اي با توجه به جرياناتي كه بين اجزاي شبكه سكونتگاهي در رويكرد شبكه منطقه

شوند، منافعي  وجود دارد، زماني كه اين جريانات توسعه يابند و تبديل به جرياناتي دوسويه

با گسترش اين منافع، . گردد ها مي شود و منجر به پيوند آن مشترك بين اجزاي شبكه ايجاد مي

منجر به توسعه  ،گردند و در نهايت ها در ابعاد مختلف در شبكه سكونتگاهي تقويت مي پيوند

د، هاي انجام شده مشخص گردي در محدوده مورد مطالعه، پس از بررسي. شود روستايي مي

گيري روابطي بين محدوده مورد مطالعه با شهر و با مرز و پديده مبادالت مرزي ، منجر به شكل

همچنين روستاهاي مجاور و روستاهاي مرزي شده است، و اين روابط بواسطه يك سري 

كه مهمترين جريانات در عرصه ) جريان جمعيتي، جريان اقتصادي، جريان سرمايه( جريانات

آمدند، منافعي مشترك و دوسويه بين اجزاي شبكه ايجاد كرده  حساب مي فضاهاي زيستي به

هاي  افزايش درآمد و ايجاد فرصت( هاي اقتصادي اين جريانات باعث ايجاد دگرگوني. است

تغيير در الگوهاي مسكن، تغيير در ( فضايي مثبت و منفي - و تحوالتي كالبدي...) شغلي و 

كه باعث خارج شدن زمين از حالت توليدي به كاال بندي مسكن، افزايش قيمت زمين  فضا

عنوان مزيت در واقع آنچه به. در محدوده شده است) ...ست، دگرگوني در شبكه معابر و ا شده

با . آيد، پويايي مناسبي است كه به محدوده بخشيده است اصلي مبادالت مرزي به حساب مي

ا آيد، ام ها بوجود مي اي براي رفع محدوديتاي از انزوا، پتانسيل قابل مالحظهخروج هر محدوده

از جمله اين . هايي نيز دارد هايي داشته، محدوديت پديده مبادالت مرزي همچنان كه مزيت

از آنجايي كه اين فعاليت، سبب رشد اقتصادي و . ها وجه غيرقانوني بودن آن است محدوديت

با توجه به . امر الزم و ضروري استها در ناحيه شده است، نگرش نوين به اين  رفع نابرابري

گيرد،  هاي بازرگاني و عده محدودي انجام مي اينكه راه قانوني اين فعاليت توسط شركت
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هاي ايجاد  ناپايداري تهديدي جدي براي فرصت. ناپايداري محدوديت ديگر اين پديده است

براي پايداري  شده و تحوالت ايجاد شده در ناحيه است، كه در حال حاضر قابليت مناسبي

هاي ايجاد شده در روند توليد  كارگيري سرمايههمحدوديت ديگر عدم ب .آيد ناحيه به حساب مي

  .است و منطقه از اين لحاظ در انزواي توليد قرار دارد

توان چنين نتيجه گرفت كه پديده مبادالت مرزي با  هاي تحقيق ميبا توجه به يافته ،در نهايت

شده توانسته است تا حدودي، با ايجاد فرصتهاي شغلي و تحوالت  هاي ذكروجود محدوديت

لذا با توجه به ماهيت ناپايدار . در ناحيه ايجاد كند ايمالحظهفضايي مثبت، پويايي قابل  - كالبدي

  .اين پديده، متعاقب آن تحوالت و پويايي نيز پايدار نخواهند بود

توسعه است، بنابراين در جهت توسعه ريزي رسيدن به با توجه به اينكه هدف هر برنامه

 .منطقه اقدام نمود هاي موجود در روستايي منطقه بايد با نگرشي نوين و توجه به ساير پتانسيل

  : هستندزير قابل ذكر  بنابراين در اين راستا پيشنهادهاي

ايجاد نهادهاي پشتيبان براي فعاالن بخش مبادالت مرزي جهت دفاع از حقوق آنها و تامين  .1

 .هاي اجتماعي و امنيت شغلي براي آنها بيمه

گرايي از طريق كارآفريني براي سازي محلي و ترويج كارگرايي به جاي رفاهتالش براي ظرفيت .2

جمعيت فعال ( هاي موجود در منطقه مردم و ايجاد مناطق ويژه كسب و كار با توجه به پتانسيل

 ).زديكي به دروازه ورود كاالزياد، آب و هواي مناسب، منابع زيرزميني فراوان، ن

مبادالت مرزي بايد با بخش كشاورزي پيوستگي داشته باشد و هر دو در راستاي بهره گرفتن  .3

از يك سو مبادالت مرزي سرمايه . از همديگر در تالش براي بهبود محيط روستايي باشند

درآمد مردم،  الزم را براي كشاورزي فراهم نمايد و از سوي ديگر مبادالت مرزي با افزايش

بازار مصرفي مناسبي براي محصوالت كشاورزي ايجاد كند و نيروي مازاد كار بين اين دو 

 .بخش رد و بدل شوند

با توجه به اينكه زمين زراعي در محدوده بخش خيلي كم است و پتانسيل زراعت با توليد  .4

خطوط مرزي براي  انبوه وجود ندارد، نياز به مبادالت مرزي از طريق ايجاد منطقه مرزي نه

هاي توليدي و صنعتي در منطقه در  ساكنين اين منطقه ضروري است و با ايجاد زيرساخت

 .شود ادامه آن پيشنهاد مي

افزايش نزديكي هر چه بيشتر ديدگاه مأمورين نظامي و انتظامي با مردم، از طريق تبليغات در  .5
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طرف براي رفع نگاه امنيتي حاكم  هاي متقابل هر دو هاي انتظامي و روستاها و سخنراني محيط

 .بر منطقه

هاي توليدي از  هاي بدست آمده توسط ساكنين اين بخش در زيرساختگيري سرمايه كاربه .6

 .هاي بومي آن منطقه گذاري در پروژهطريق ايجاد بانك در سطح بخش و تشويق به سرمايه

براي ورود قانوني كاالها هاي گمركي به عنوان راهكاري جهت ترغيب افراد  كاهش نرخ تعرفه .7

 .از مرز

هاي پوشيده از  شمار و كوه هاي بي انداز زيباي منطقه، چشمهبا توجه به چشم ،در نهايت .8

توان گردشگري را وارد چرخه اقتصادي اين منطقه كرد و پويايي ديگري  هاي بلوط، مي جنگل

 . به بخش بخشيد
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