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 چكيده

هاي بازارچه پژوهيآيندهلذا . دارند ايمالحظهقابلير و نقش ثتأمرزي در توسعه شهرهاي مرزي  هايبازارچهبه اينكه  توجه با

 اقتصادي توسعه ترقي و پيشرفت در اساسي نقش تواندمي اي پايداردر راستاي توسعه مرزي شهرهايمرزي و لزوم توجه به 

تسريع  بيشتر، آشنايي و دوستي روابط ايجاد مناسب درآمد، توزيع فقر، كاهش مردم، زندگي بهبود استانداردهاي مرزي، نواحي

در راستاي  مرزي سردشت بازارچه پژوهيآيندههدف از پژوهش حاضر  باشد. داشته مرزي نواحي بين بيشتر هايهمكاري

مرزي سردشت  بازارچهشاخص جهت برسي وضعيت و ترسيم آينده مطلوب  24براي اين منظور از  باشدمي توسعه پايدار

 مك استفادهافزار ميكنگاري از نرمكارشناسان) و براي ارزيابي وضعيت و آينده(از روش دلفي دهي وزنشده، كه براي استفاده

راهبرد هاي در بسياري از  شاخصدهند، شده است. نتايج پژوهش نشان مياستفاده GISافزارنقشه نيز از نرمو براي ترسيم 

 در خود اوليه اهداف از شده است و بازارچههايي مشاهده، كمبوددر راستاي توسعه پايدار سردشتشهر بازارچه شهر مرزي 

 ها،زيرساخت توسعه سالم، زايياشتغال اقتصادي، توسعه مرزي، مبادالت چون است(مواردي گرفته فاصله موارد از بسياري

برخي موارد سطح مديريت بازارچه با مشكالتي روبرو  در و جمعيت و...) تثبيت اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت سازي،بومي

شده نقش بازارچه در منطقه ارائهراهكارهايي براي بهبود هرچه بيشتر   ي پژوهش،هاشده است، درنهايت با توجه به يافته

  است.

 

 سردشتشهر مرزي  ،پايدارتوسعه مرزي،  بازارچه پژوهي،آيندهكليدي:  هايواژه
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  مقدمه

شود به تعابير مختلفي ياد مي شدنجهانيكنيم، از شود زندگي ميشدن ياد ميعنوان جهانيدر عصر جديدي كه از آن به

داند. اين نابودي كند و آن را نابودي مكان از طريق زمان ميعنوان انقباض زمان و مكان ياد ميطور كه ماركس از آن با همان

فراتر از حدود جغرافياي خود را  يو مرزهاي ه استمكاني در بعدهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي خود را نمايان ساخت

در ايجاد تحوالت  ينقطه عطف گلوگاه هر كشور و نعنوابه ؛هادرنورديده است، اما چيزي كه شايان توجه است مرزهاي كشور

پذيراي اولين تحوالت و تغييرات در همه ابعاد اجتماعي،  ؛كه اين مرزهاطوريتاريخ كشور، هستند بهبنيادي در اعصار مختلف 

ابعاد قديم خود مفاهيم مرزها در همان  اما ايمشده شدنجهاني. هرچند وارد عصر باشندميفرهنگي، سياسي، اقتصادي و.... 

باشند هرچند كه از اسباب اصلي توسعه ساير  يرشد و شاهد شكوفاي كشور هر مناطق مانده و نتوانستند متناسب با سايرباقي

هستند كه وضعيت بهتري دارند. اين تعابير و تفاسير گويايي اين موضوع است كه تا حدودي مرزها به  هاهاي كشوربخش

شده بدون آنكه به اقتصاد مردمان آن توجهي شود، مردماني كه خود اسباب توسعه هاي تردد صادرات و واردات تبديلمسير

   .اندبازماندهساير مناطق هستند ولي از توسعه منطقه خود 

 توانكلي مي ديد يك با باشدمي فراگير امنيت و پايدار توسعه به دستيابي توسعهدرحال كشورهاي پيشروي مسائل ترينمهم از

 ماندگيعقباين  علل. برد پي ايمنطقه و ملي توسعه فرآيند در كشور مركزي مناطق با مقايسه در مرزي مناطق متزلزل جايگاه به

 و ثروت، قدرت تمركز آن تبعبه و متمركز سياسي ساختار جغرافيايي، محيط هايتفاوت به توجه عدم: شامل توسعه در

 روزافزون جمعيت، افزايش به توجه با حاضر عصر در. باشدمي مرزي مناطق در جغرافيايي انزواي مركزي، مناطق در امكانات

 مناطق مرزي دورترين مناطق. شودمي بينيپيش نواحي اين براي ايپيچيده بسيار آينده مرزي، مناطق در امنيت ضعف نقاط

 عدم همچنين و اكولوژيكي اجتماعي، اقتصادي، هاينامتوازن بخش توسعه. باشندمي مناطق ترينمحروم و  مركز از پيراموني

 زمره در اخير دهه چند در مناطق اين كه است شده امر سبب اين و اندشده محروميت اين به منجر به ايمنطقه هايتعادل

 مناسب چندان كشور براي سياسي و امنيتي لحاظ به كه مناطق مرزي تخليه بر عالوه كه گيرند قرار كشور فرست مهاجر مناطق

 مناطق توسعه. گردد كشور صنعتي و بزرگ شهرهاي در هاي اجتماعينابهنجاري انواع و نشينيحاشيه ايجاد موجب نيست

 و رواني هايهزينه از كه آوردمي وجود به را امكان اين بيكاري فقر و كاهش منظوربه مناطق اين در اشتغال ايجاد مرزي،

 قرار برداريبهره مورد اجتماعي هايزيرساخت و ايسرمايهتجهيزات  و طبيعي منابع و شود جلوگيري مهاجرت اقتصادي

  ).2: 1395گيرد(عالئي و ناصررودي، 

 نويني هايشيوه به مرزنشين مناطق سازيسالم در هادولت است تا شده موجب كاال قاچاق پنهان عمليات و عدم كنترلامروزه 

 ترينشناخته مرزي از مشترك هايبازارچه قالب در هاهمكاري گونهاين .شوند هدايت ايمنطقه مناطق هايهمكاري از
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 مبادالت و چنين توسعه براي كردن ريزيبرنامه روازاين. رودمي شمار به مناطق مرزنشين اقتصادي توسعه هايروش

 در ثبات و صلح محلي، ايجاد مرزي هايبازارچه گسترش اقتصادي، هاي متقابلهمكاري توسعه به خود نوع در هاييجريان

   باالخره و مرزنشين مناطق

: 1394(شماعي و همكاران، آوردمي همراه به را منطقه موردنياز و خدمات هازيرساخت بهبود و مناطق اين در امنيت بهبود

206.(  

موقعيت  باوجوداست. اين شهر  شدهواقعغربي همسايه كشور عراق  آذربايجانسردشت داراي قدمت ديرين در جنوب استان 

هاي استان كه از بين شهرستانطوريمانده است بهتر، از توسعه نسبت به ساير شهرهاي ديگر بازو راهبردي ترمهماستراتژي 

  باشند.ترين سطح نشاط را دارا ميو پايينرقم باالترين بيكاري  آذربايجان

گذرد و چيزي كه سردشت در اين ميان شاهد آن است ها از سردشت ميبعضي از استانهاي استان و كاالهاي بيشتر شهرستان

)، از طرفي تردد 1392شمسي، هزير، (كردن كاالها و توليداتي هست كه منفعت چنداني براي مردمانش نداشته است ردوبدل

را در برخي نواحي با مشكل روبرو كه تردد است  شده  اصلي شهر ايجادهويراني بزرگ  وسايل نقليه سنگين باري باعث

 از شهر اين طرفازيك باشدنمي مطلوب چندان سردشت در شهر داخلي بازرگاني توان گفت وضعيتساخته است. مي

 به عمده اشتغاالت دليل به ديگر طرف از و نبوده برخوردار كاالها مناسب نگهداري و توزيع براي الزم هايزيرساخت

  .است نبرده بهره الزم سالمت از بازرگاني بخش زير ويژهبه خدمات بخش پيكره قاچاق گريواسطه

 تهران و اروميه از شهرستان اين كاالي خريدهاي عمده قاچاق كاالهاي و مرزي بازارچه طريق از وارده كاالهاي بر عالوه

 كارمندان مصرف و فرهنگيان مصرف اتكاي هايفروشگاه به شهرستان اين در نيز مصرف بزرگ هايفروشگاه. گيردمي صورت

 بوده آزاد و فروشيخرده سردشت شهرستان در داخلي بازرگاني غالب وجه. شودمي محدود معدودي خصوصي مورد چند و

 مرز از قاچاق صورتبه واردشده كاالهاي و آالتشيشه و خارجي لوكس كاالهاي خريدوفروش آن يعمده مشخصه كه

  .باشدمي

 كيلومتري 21در رسيده تصويب به ملي امنيت عالي شوراي طرف از آن فعاليت موضوع كه سردشت مرزي مشترك ةبازارچ

 سمت در كالً امنيتي داليل به بازارچه اين. باشدمي كيلومتر 18) عراق(قالدزه شهر تا آن ةفاصل و شدهواقع سردشت شهرستان

 در تجارت. دارند حضور آن در نظامي و امنيتي نيروهاي و فرمانداري گمرك بازرگاني از نمايندگي و گرديده احداث ايران

كه عدم توجه به عمران و آباداني  .است كاركرده به شروع 1375 سال از و گيردمي صورت وريپيله هايكارت با بازارچه اين

كرده  دوچندانهاي منطقه، اهميت پرداختن به اين پژوهش را پتانسيل هاي درخور و شايسته جهت شناساييو نبود برنامه

  است.
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كنيك دلفي و  با استفاده از ت پايدار توسعه راستاي در سردشت مرزي بازارچه پژوهيآيندهاصلي  باهدفلذا پژوهش حاضر 

چه تأثيري بر توسعه شهر  سردشتشهر  رچه مرزيبازا شده است كهانجام سؤالمنظور پاسخ به اين و به  مك،ميك افزارنرم

  داشته است؟

  .يشنهاد دادپبازارچه مرزي شهر بهبود وضعيت براي اي راهكارهاي بهينه سردشت شهر تا بتوان در راستاي توسعه پايدار

  پژوهش  پيشينة و نظري مباني

گردد. يشد، برم يمعرف 1يمفلچت يپتوسط اوس 1943كه سال  شناسيآينده يانسان يتبه محور پژوهييندهآ هاييشهر

 كند. تعريف مي آينده به نسبت را خودش مطلوب تصاوير فعال طوربه و است استوار مختلف هايبر جايگزين پژوهيآينده

 را آدمي عملي هايتكاپو و نظري معرفت هايعرصههمه  آن، قلمروي كه است جديد نسبتاً حوزة پژوهشي يك پژوهيآينده

داشته باشد(گوهري فر و همكاران،  هاعرصه اين از يك هر در ايگسترده تأثيرات تواندمي آن از نتايج حاصل و نوردددرمي

1394 :38.(  

وهاي مختلف، توسعه از تحليل وضعيت موجود، شناسايي سازوكارهاي تغيير و تعريف سناري گيريبهرهدر پي آن است تا با  و

 به خدمت براي زارياين دانش اب ).32: 1396كند(واعظي و همكاران،  بينيپيشمحتمل و ممكن  هايآيندهو بهبود را در 

نمايد،  متحد هترب ايآينده ساختن براي را هاي خردگراانسان هايتوانايي و استعدادها كوشدمي و انساني است جامعه و بشريت

 رشد براي عاملي عنوانبه آن از و كند ترسيم خود جامعه يا و سازمان را براي مطلوب ايآينده چگونه كه آموزدمي انسان به و

 ).78: 1394نمايد(مقيمي،  برداريبهره خود تكامل و

شناختن  و. (World Investment Report, 2007, 171)گذاري مستقيم خارجي استبازارچه مرزي منبع اصلي سرمايه

 ). Lee, 2017, 52دارد(سازي شدن اقتصاد و جهانيمرزها نقش مهمي در جهاني تركيب  بازارچه

كند كه به دنبال بهبود كيفيت جهت رقابت كشورهاي ايجاد مينفوذ به بازار ديگر  از بعدها بازارچه اين تمايل را در شركت

دهي دهي نمادين به آن و درنهايت شكلها، ايجاد فكر، شكلعامل در اين تحليل ترينمهم مرزهابودن  گرامردمباشند.  رويكرد 

كنندگان و شهروندان است. در اين رويكرد عوامل ها، مصرفسياستمداران، شركت مرزها توسط عوامل انساني با كمكبه 

ها اين نوع بازارچه ).Van Houtman, 2000(گرددانساني جايگزين همكاري بين مرزي توسط افراد و مجموعه افراد مي

وري افزايش كرده و منبعي هاي صنعت كشور شده، بهرهباعث به حركت درآمدن چرخ طرفازيكذخاير مرزي هستند كه 

باشد  روبرومرزي با كمبود منابع  ةها در محدودوقتي شركت ).van den Bergh and other, 2018( بوده اطمينانقابل

                                           
1- Ossip Flechtheim 
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  كندفراهم مي ورايجاد بازارهاي نوظهبراي را د، و همچنين شرايط كننده عمل كنتكميل عنوانبهتواند مي هاچهاين بازار

(Kumar, Mudambi, & Gray, 2013)   
) آينده مشترك ماشمسي) در گزارش( 1366(1987برانت لند) در سال (رسمي طوربهواژه توسعة پايدار را براي اولين بار 

بابا نمايد(  تأمينهاي نسل امروز  را  بدون  به مخاطره  انداختن  نيازهاي نسل آينده اي كه  بتواند نيازمطرح كرد. يعني توسعه

اجتماعي  -هاي انسانيير در جهت افزايش تواناييگپايدار عبارت است از روندي فرا توسعة ديگرعبارتيبه). 19: 1389نسب ،

فرهنگي جامعه و پيشنهاد پايداري  هايارزش ته در پرتواجتماعي، ضمن آنكه نيازها پيوس -براي پاسخگويي به نيازهاي انساني

هاي آتي در برآوردن نيازهايشان، برآورده توسعه نيازهاي كنوني را، بدون كاهش توانايي نسل گونهاينجهان پااليش يابند. 

  ).56: 1393اي پايدار است(صرّافي و همكاران، و توسعه كندمي

 آلن وسيلهبه پايداري يابيجهت اساس بر ايتازه شكل پايداري تعريف در رفاه شاخص مفهوم توسعه با اخير هايسال در

و  جامعه ،اقتصاد ،طبيعت :است اصلي جهت چهار داراي پايدار ،توسعة مفهوم اين در. است شدهترسيمآتكيسون 

 (Atkisson & Hatcher, 2011: 5)رفاه

  :باشدمياز سوي ساير محققان صورت گرفته، به شرح ذيل  پژوهش حاضردر راستاي برخي از مطالعاتي كه 

 پيرامون مطالعه نواحي اجتماعي -اقتصادي توسعه در مرزي بازارچه نقش«اي با عنوان ) در مقاله1396تابعي و همكاران(

 ايجاد در عطفي نقطه اروميه سرو منطقه در مرزي بازارچة كه ايجاد اندرسيدهبه اين نتيجه » اروميه) سرو بازارچه: موردي

 همكاري و پايدار توسعه و زندگي سطح و درآمد افزايش منطقه، محصوالت صادرات افزايش جمعيت مرزنشين، تثبيت اشتغال،

  .باشدمي تركيه و ايران كشور دو بين متقابل همكاري بارز نمونه كه دهدمي افزايش را ايمنطقهمتقابل 

ارزيابي نحوة تأثير بازارچة مرزي بر روند توسعة كالبدي شهر، موردشناسي: بازارچة « ) در مقالة1395سلماني مقدم و همكاران(

كه تأسيس اين بازارچة مرزي بر توسعة كالبدي شهر تأثير مثبت داشته است.  انددادهنشان » آبادحاجيمرزي يزدان در شهر 

نيز مؤيد توسعة بيشتر شهر در مجاورت جاده و به سمت شرق، بازارچة مرزي يزدان  هاي روند توسعة كالبدي شهرنقشه

ها توان بر چالش، ميآبادحاجيگذاري بيشتر در مناطق مرزي نظير شهر نسبت به ساير جهات شهر هستند: بنابراين، با سرمايه

تواند بر توسعة كالبدي اين شهر و يزدان مي و مشكالت اصلي اين مناطق غلبه كرد. از طرفي، رونق اقتصادي بازارچة مرزي

  جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي مركزي كمك كند.

، به »پيرانشهر و بانه شهرهاي يافتگيتوسعه در مرزي هايبازارچه اثرات فضايي تحليل« ) در مقالة1394شماعي و همكاران(

 از آن ناشي و است بوده بيشتر پيرانشهر به نسبت بانه شهر يافتگيتوسعه در مرزي بازارچه كه تأثير اندرسيدهاين نتيجه 

 ويژهبه خدماتي هايفعاليت توسعه و اجتماعي و اقتصاد هايزيرساخت،)همگن قوميت( فرهنگي عوامل ارتباطي، دسترسي

شهر  جغرافيايي محدوديت همچنين. باشدمي بانه شهر متنوع هايفعاليت در جغرافيايي فضاي توسعه طوركليبه و گردشگري
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 عوامل از اطراف نظامي كاربري تعدد و مرغوب كشاورزي هايزمين و مرتفع هايكوه بين بودن محصور قبيل از پيرانشهر

  .باشندمي بانه به نسبت پيرانشهر شهر يافتگيتوسعه در كمتر مؤثر

كالبدي منطقة مرزي با -فضايي همرزي ماهيرود در توسع هتحليل نقش بازارچ«اي با عنوان) در مقاله1393زرقاني و همكاران(

مرزي ماهيرود سربيشه، در  هفعال شدن بازارچاند كه با به اين نتيجه رسيده »تأكيد بر عامليت مهاجرت و كاهش محروميت

بخش تغييرات كالبدي اقدامات عمراني از قبيل احداث جاده، فراهم نمودن تأسيسات زيربنايي آب، برق، تلفن و مراكز بيمه 

انگيزه براي سكونت و افزايش اشتغال، كاهش محروميت را به  برافزايشو بانك صورت گرفته است. در اين بازارچه عالوه 

يرات مثبتي در ثهاي روستايي و در سطح منطقة مرزي، تأت. اين بازارچه در سطح خرد در محدودة سكونتگاهدنبال داشته اس

 ابعاد كالبدي، اقتصادي، سياسي و امنيتي داشته است.

 هايبازارچه خصوصيات بررسي به ايمقايسه ديدگاه يك با» مرزي هايبازارچهمعرفي «با عنوان  ايمقاله در) 2014(والتر

 عواملي و است متفاوت ديگر هايبازارچه از افريقا مرزي هايبازارچه كه است رسيده نتيجه اين به و است پرداخته  مرزي

 هايفعاليت از تركيبي تجاري، جامعه يك وجود: شامل را است شده افريقا مرزي هايبازارچه نابرابر اقتصادي توسعه موجب كه

 اياالت مرز در مرزي بازارهاي چگونه در مورد اينكه هاييبررسي و داندمي مرزها، نسبي نفوذپذيري و توليدي و تجاري

 نمايد،  تضمين  را ،كندمي حمايت ايمنطقه تجارت از كهدرحالي را كشور امنيت زمانهم طوربه تواندمي مكزيك-متحده

  .است داده قرار موردتوجهنيز  را مرزي هايبازارچه مورد در مرزي هايسياست و انجام داده است

به اين مسئله  »هابازارچههاي مختلف جهت پويايي ادغام مرزها و پشتيباني از شركت«اي با عنوان ) در مقاله2017لي(دنگيون

ه رقابت خارج صهاي كوچك را از عرميدان رقابت بوده و شركت تازيكههاي بزرگ در شرايط عادي، شركتكه كند مي تأكيد

ها و ( ادغام شركت M&Aكه  با استفاده از فناوري  باشدمياين موضوع  يگويا شدهآوريجمعاطالعات  . ودنسازمي

استفاده  توانمينيز ها از تخصص ساير شركتها را فراهم كرد و همچنين امكان تعامل اين شركت توانميهم ) هابازارچه

ي دنگيون هادهند. نتايج بررسيخود را گسترش داده و كيفيت محصوالت خود را ارتقاء مي بازار عرصهها اين شركت كرد،

 بوده بينيپيشدر مناطق مرزي مطابق با الگوهاي  2007تا  1985در سراسر جهان از سال  M&Aهاي كه فعاليت دادنشان  لي

  است.

  موردمطالعهمنطقة 

 قلعه شهر آن به اقليم شهر تريننزديك و عراق كردستان اقليم كيلومتري 35 در و مرزي هايكوهرشته دل در سردشت شهر

. و بر اساس است همسايه كردستان استان در بانه با شرق جنوب از و بوكان و مهاباد با شرق از پيرانشهر، با شمال از .است دزه

دقيقه شرقي در جنوب غربي شهرستان سردشت و  30درجه و  45درجه عرض شمالي و  36تقسيمات سياسي و اداري در 
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 داراي 1395سرشماري طبق سردشت شهر ).100: 1391موسوي و باقري كشكولي، است( شدهواقعاستان آذربايجان غربي 

 متعلق كه بوده سيرجان - سنندج زون جزو شناسيزمين ازلحاظ موردمطالعه منطقهو  .باشدمي نفر 165/68 به نزديك جمعيتي

  ).1(شكلباشدمي زاگرس هايكوهرشته به

  

 

  سردشتموقعيت جغرافيايي شهر : 1شكل

 

  روش تحقيق

 و گرفته شد.به كار  تحليلي -توصيفي رود و جهت تدوين آن روشدر زمرة تحقيقات كاربردي به شمار مي حاضر پژوهش

 در. است گرديده اخذ هاسرشماري جداول و هاآمارنامه از استفاده ميداني، برداشت ،ايكتابخانه طريق از موردنياز اطالعات

 آمارهاي اساس بر شده است كهاستفاده بازارچه مطلوب آينده ترسيم و وضعيت برسي جهت شاخص 24 از پژوهش اين

شده است. استفاده) كارشناسان(دلفي به معيارها از روش دهي وزنبراي  ،است آمدهدستبه ميداني همچنين برداشت و موجود

  است.  شدهاستفاده GISافزارنرم ازنيز  نقشه ترسيم براي و  استفاده مكميك افزارنرم از نگاريآينده و وضعيت ارزيابي براي و
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  تحقيق هاييافته

دليل حساس بودن موقعيت اين  بهو گذاري و برگشت سرمايه با سود، به دليل ريسك باالي سرمايه سردشت مرزي در شهر

براي  ي نيزو تسهيالت سازيزمينهديگر هيچ  ياز طرفصورت نگرفته است.  توجهيقابلگذاري سرمايهشهر ازلحاظ استراتژي، 

  است. نشدهانجاماين مناطق  گذاري دربهتر ساختن شرايط موجود و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه

و در راستاي رسيدن به  ي توانايي نهفته شهرهاي موجود و بالقوه شهر كه گوياجستجوي عوامل كليدي توسعه و پتانسيللذا 

نيز بلكه زمينه توسعه ديگر مناطق را  تنها براي شهرنه ،برداريكه در صورت بهرهباشد شايان توجه است. مي توسعه پايدار

  نيز مطرح است.با آن متناسب  سناريوسازيو عوامل مهم شناسايي لزوم  د. وسازميفراهم 

 صورتبهكه نتايج است.  قرارگرفته موردبررسي پژوهانهآيندهي و تدوين راهبردي شاخص جهت ارزياب24 پژوهش، در اين

  ).5و  4شكل(است شدهدادهنشان  مستقيمغيرثير أت هايماتريسو  ثير مستقيمأت هايماتريس

اما توسعه و پيشرفتي در سطح شهر  )،3و  2(شكل يجاد بازارچه مرزي در سطح شهركه باوجود ا دهدمينشان  هابررسينتايج 

كه  در ساماندهي آن  يهايكاستيتوجه به آن و توسعه را پر كند، اما عدم  خألتواند مي بازارچهايجاد اين  است. نشدهانجام

شهر در سطح  توجهيقابلموجب پيشرفت و توسعه  درنتيجهبهبود كمي و كيفي بازارچه و مانع عمالً   است ايجادشده

تواند اقدام راهبردي باشد ولي در عمل سردشت ميشهر  نيافتگيتوسعهبراي ساماندهي  بازارچهاين . است سردشت نشده

  .سردشت بوده استشهر  جزبههستيم  تأمين منفعت ديگر نواحي آن شاهد  آنچه

اما اين بهبودي تأثير چنداني در بهبود وضعيت مردم است،  بهبوديافتهبر درآمد مرزنشينان، تا حدودي  بازارچهنقش گرچه 

  مطرح كرد: توانميبه دو صورت  كه استشهر نداشته 

وري هستند و قادرند كاالها را در حجم وسيع بخرند، و اقدام به تعداد كمي از مردم داراي سرمايه و كارت پيله اوالً

اقشار متوسط به پايين  اكثر مردم شهر چراكه گيردبرميرا در  بكنند، اين گروه تعداد اندكي از مردم سطح شهر خريدوفروش

عنوان يكي از ابزارهاي توسعه و ارتقاي سطح معيشت طقه بهمرزي در منهاي ايجاد بازارچهدوماً  دهند، مي جامعه را تشكيل

و وضعيت رفاهي مرزنشينان، تا حدي توانسته رفاه نسبي را در اين منطقه ايجاد كند. وضعيت مساكن در سطح شهر تا حدودي 

ايسه با دوره قبل كه كنند در مقمي استفاده وسازساختو مردم از مصالح بهتري جهت  پيداكردهبعد از ايجاد بازارچه بهبود 

 ساكنين نيازهاي مايحتاج تأمين در زيادي اما اين تغييرات تأثير مصرف را داشت.خشت بيشترين -چوببيشتر مصالحي چون 

  دارند. ايمنطقه فرا و استاني و كاالهاي مبادله شده عمدتاً رويكرد فرامرزنشين نداشته است 
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  : بازارچه مرزي سردشت 2شكل 

  

  
  : بازارچه مرزي سردشت 3شكل 

  مستقيم تأثيرماتريس 

 هاكارخانههاي توليد و  تبديلي، همچنين كه در منطقه به دليل نبود واحد توان گفتبه نتايج ماتريس مستقيم مي توجه با 

بيكار باعث امر كه اين كنند بيشتر كاالهاي صادراتي از ساير مناطق ديگر در مسير بازارچه سردشت تردد مي ،توجه درخور

يابي به شغل محروم از دست ي از مردم شهرمردم، قشر بااليبيشتر شود. با بيكار شدن مي قشر بزرگي از اهالي شهر شدن

و  مبدأكه نصيب ديگر نواحي، كه  يتواند راهبردي قوي جهت توسعه منطقه باشد، اما منفعتبازارچه مي كهدرحالي ندشومي

سردشت است، فعاليتي كه در اين زمينه تا حدودي نصيب مردمان سردشت شده  بيشتر از شهر درات هستند خيليمقصد صا

باري بوده است. مردماني كه به دليل مرزي بودنشان از خيلي مزاياي هاي پياده كردن كاالها و سوار كردن آن بر ديگر ترانزيت

 داران شهرگذاري باعث شده، خود سرمايهبودن سرمايهزا نترس از درآمداند. هاي شغلي محروم شدهگذاري و فرصتسرمايه

كالبدي درآمده توسعه يك  صورتبهگذاري وارد شهرهاي مركزي ايراني شوند، سردشت بدون امنيت اقتصادي براي سرمايه
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خون در بدن  همچونامنيت اقتصادي براي تكاپوي شهر  وبازايستاده  است و از تكاپو دادهازدستتوان توسعه خود را كه 

اقتصادي از سردشت، اين  بخشدر جريان باشد. با زدودن  است امنيت اقتصادي در سطح شهرانسان است. براي توسعه الزم 

كوهستاني -ايغربي بيشترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده است. موقعيت دره آذربايجانهاي استان شهر در ميان شهر

و  شدهواقعهاي كوه و در دامنهك، سنگالخ، قطعات كوچ صورتبهاطراف اين شهر هاي زميناست باعث شده نيز سردشت 

العبور با صعب چراكهو استفاده از فناوري جديد در كشاورزي وجود ندارد،  كند.بخش كشاورزي را از اقتصادي بودن خارج 

اطراف شهر نيست. از طرف  هايزمينهاي ديگر آن، قادر به استفاده از اين تجهيزات مدرن كشاورزي در بودن و دشواري

 هاخانواده پيشروياي كه با آينده درنتيجه، كندتأمين نميكامل  طوربهيك خانواده را  نيازهايديگر اين قطعات كوچك 

  مي باشد. مهاجرت به ديگر نواحي گزينه بهتري هاآنبه نظر  ،باشدمي

است متفاوت  بيانقابلاست. اما چيزي كه در اينجا  شدهاشارهدر ماتريس مستقيم به آن ، مهمشاخصي  عنوانبهها نيز خانواده

هاي گير بازارچه شده است. وجود رابطههاي خانوادگي است كه دامنبا ديگر موضوعات قبلي است، جنبه منفي رابطه

باشد، قشري به دليل رفت آمد، هدايا، و ديگر مواردي  تأثيرگذارنيز  بازارچه فعاليت ◌ٔدرزمينهها، باعث شده خانوادگي، دوستي

  تبديل كرده است.  ساالري طايفهاي و آن را به حيطه هسردشت ربود بازارچه ازكه اسباب يك بازرگاني سالم را 

، واحدهاي رفاهي ونقليحملداشته است، دسترسي  بازارچهزيادي در اقتصاد  ثير نسبتاًأكه ت باشدميي آسايش نيز از موارد

سنگين  نقليههاي تردد وسايل مواردي هستند كه به آن اشاراتي شده است، جاده... شده در محدوده، بارگيري و تخليه وتعبيه

ها فقط امكان تردد يك وسيله نقليه را اين جاده طرفازيكو به آن نشده  يگونه توجهاست كه هيچ ياز مسيرهاي ،بازارچه

كند، از طرف ديگر جاده بيرون با مشكل مواجه مينيز هاي سبك را دو وسيله نقليه، حتي ماشين وآمدرفت كهطوريبهدارد، 

ت كه اس هاييجادهيكي از و شده ازلحاظ تردد تبديلناهموار اي و تعمير نشدن به جاده توجهيكمشهر سردشت به دليل 

  .دهدميبيشترين تصادفات در آن رخ 

  
  : ماتريس مستقيم 4شكل 
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  افزار ميك مكها در نرمهريك از شاخص تأثيرات: جايگاه و 1جدول

  تأمين كاال -درآمد -تغالاش -منيت اجتماعيا -ديامنيت اقتصا -تبديلي -هاي توليديفعاليت -گذاريسرمايه  عوامل دوگانه

  فعاليت زراعي 0عدالت -آموزش  رگذاريتأثعوامل 

  يبهبود زراع -بهداشت  كنندهميتنظعوامل 

  سازيفرهنگ  كنندهعوامل تعيين

  مشاركت  عوامل هدف

  فقر -سرقت –كت مشار -ريوممرگ -ناهنجاري -مهاجرت  ريرپذيتأثعوامل 

  وسازساخت -ونقلحمل -يدارمغازه -ستيزطيمح  عوامل اهرمي ثانويه

   غيرمستقيم تأثيرماتريس 

توليدي، تبديلي) (اقتصادي گذاري در بخشايجاد زمينه و سرمايه توان گفت كهمي غيرمستقيمهاي ماتريس به يافته توجه با

گذاري، درآمد، دسترسي به كاالها و هاي مستقيم ديگري چون تثبيت جمعيت، كاهش قاچاق، سرمايهباعث تقويت شاخص

 طوربهتواند كه مي. همچنين مواردي شودبهبود دامي مي و داري، مصالح ساختمانيرستوران، انبارداري، خدمات، اشتغال، مغازه

، شئونات وسازساخت، شامل برگشت اعتماد به منطقه، عدالت، بهداشت، مشاركت، شودبهبود بازارچه موجب  غيرمستقيم

  و بهبود زراعي است.  ونقلحملزيست، اسالمي، محيط

 كوچككه به دليل نبود شغل و قطعات شود اعي و اشتغال جوانان نواحي ميباعث بهبود زر بازارچه ساماندهيهمچنين 

باعث حفظ بنياد خانواده، درآمد خانواده، اهميت بخشي  تواندبازارچه هم مي شدند.ميهاي زراعي مجبور به ترك روستا زمين

 و .توان جهت تقويت كشاورزي استفاده كردبازارچه ميو همچنين از وجود شود و همكاري و همياري در بخش كشاورزي 

كشاورزي منطقه، كارشناسان بخش  وكاركسبمناسب جهت  يهايپاشي، دستگاهمواد سمجهت عرضه( يتعبيه بازارهاي

 يتقويت هرچه بيشتر بازده بخش كشاورز ،و چه براي ساير مناطق ردشت چه براي مردمان بومي شهركشاورزي) در سطح س

  ر پي خواهد داشت.را د

چه ربازا يبخشو ... مواردي هستند كه با رونق ونقلحملها، ها، مغازهها، هتل، مراكز گردشگري، پاساژها، بانكرستوران

هاي فرعي ديگري شغل خود نيز موجب ايجاد ذكرشدههاي شغل وشود، مي اسحسبيشتر در شهر ا هرچه نيزها جايگاه آن

چه براي  هاي مسافربري، مبلمانانسژاستفاده از محصوالت كشاورزي جهت  مصرف در  رستوران، آمثال  طوربهشوند. مي

شمار توان به آن اشاره كرد. هدف از ذكر چند مورد انگشتمصرف داخلي و چه خارجي، بهبود جاده و ... مواردي هستند كه مي

جهت جريان،  شهر وابسته به يك نهادهاي سيستم و زيرسيستماين موضوع است كه ه كيد ببهبود وضعيت بازارچه تأمزاياي از 

كه بتواند ن داشتن يك شاخص كليدي بدوشهر  چراكهجهت توان رقابت با ديگر نواحي است. و پويايي، سرزندگي منطقه 

گذاري جدي مايهسر اي كه نيازمندهاي بالقوهپتانسيلو و نهادهاي كليدي  بازماندهاز توسعه  ،باشدهاي شهر محرك اكثر بخش

هاي عالي) الزم است تا جريان يچون بازارچه با مديريتهم(ك اقتصادياين منظور يك شبه دهد. از دست مينيز  را باشندمي

  شود.حاصل  يبهبودنيز  (اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و ...) هاساير بخشدر  و برگردند.اقتصادي حداقل به حالت عادي 
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  غيرمستقيم: ماتريس 5شكل

  مأخذ: نگارندگان

  

  در بهبود وضعيت بازارچه مرزي سردشت غيرمستقيمعوامل مستقيم، و  ترينمهم: 2جدول

ير       عنوان  رديف   ث تــأ

 مستقيم

واسطه   عنوان 

 مستقيم

تأثير   عنوان 

 ميرمستقيغ
  681 توليدي  594 مهاجرت  680 توليدي  1
  674 گذارهيسرما  569 ناهنجاري  680 گذارسرمايه  2
  640 ام.اقتصادي  532 گذارسرمايه  668 .اقتصادينيتام  3
  602 ام.اجتماعي  519 مشاركت  606 ام.اجتماعي  4
  552 اشتغال  495 درامد  556 اشتغال  5
  529 آموزش  482 كاال  519 آموزش  6
  481 اعتماد  457 اشتغال  482 عدالت  7
  474 عدالت  445 ام.اجتماعي  457 كاال  8
  456 كاال  433 فقر  445 درامد  9
  441 درامد  433 ام.اقتصادي  433 زراعي  10
  437 بهداشت  420 توليدي  420 اعتماد  11
  436 پي.فرهنگي  420 ريوممرگ  420 بهداشت  12
  435 مشاركت  420 سرقت  408 پي.فرهنگي  13
  429 زراعي  420 بهداشت  383 مشاركت  14
  376 وسازساخت  396 وسازساخت  371 مهاجرت  15
  371 شئونات  396 عدالت  346 وسازساخت  16
  346 ستيزطيمح  396 اعتماد  321 شئونات  17
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  331 ونقلحمل  383 زراعي  321 ستيزطيمح  18
  329 مغازه  346 شئونات  309 ونقلحمل  19
  327 مهاجرت  334 آموزش  284 مغازه  20
  223 ريوممرگ  309 ستيزطيمح  272 ريوممرگ  21
  194 ناهنجاري  297 ونقلحمل  247 ناهنجاري  22
  143 سرقت  259 مغازه  210 سرقت  23
  82 فقر  235 پي.فرهنگي  148 فقر  24

  

در يك سيستم  هامؤلفهابزاري براي تخمين و ارزيابي نقش توان را مي آينده شهر سردشت شبكه سيستمدر اين پژوهش 

بر ساير  گذارثيرأاين سيستم و ت كنندهكنترل تواندآن مي اقتصادي مؤلفة هاي پژوهشبر اساس يافته كه در نظر گرفت.تحليلي 

و  بگيرد تأثير تواند هممي همآناجتماعي  مؤلفة بگيرد. وثير أها تاز ساير بخش تواندمي آن فرهنگي مؤلفة ها باشد.بخش

  ).6شكل(همچنين تأثيرگذار باشد

  
  : شبكه سيستم آينده شهر سردشت6شكل 

هاي . كه فعاليتايمداده قرار موردبررسيرا ازلحاظ سازگاري  هامؤلفهو زير  هامؤلفههاي پژوهش بعد مرحله از يافتهكه در اين 

ناسازگار تشخيص  موردبررسي هاييافتهسازي با توجه به گذاري دولتي و امنيت اجتماعي سازگار هستند، اما فرهنگسرمايه

  ).3(جدولاست شدهداده

  )هامؤلفهو زير  هامؤلفه ريتأث(سازگاري سناريو :3جدول
 يگذارارزش هامؤلفهزير  هامؤلفه

  1  دولتي يگذارهيسرما  اقتصادي
  0  اجتماعي امنيت  اجتماعي
  -3  يسازفرهنگ  فرهنگي

هاي دولتي، زمينه براي رسيدن به گذاريدهند كه با ايجاد سرمايهنشان مي شدهاستخراجهاي در مرحله نهايي نيز سناريو

قرار داده  تأثيرتبديلي در سطح شهر فراهم خواهد شد و بعد آموزش را تحت -هاي توليديايجاد فعاليت پايدار با ايتوسعه
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تواند باعث بهبود سطح بهداشت منطقه شود. همچنين با بهبود امنيت اجتماعي در سطح شهر، شاهد مشاركت بيشتر مردم و مي

 ).4(جدولشودح شهر خواهيم بود و زمينه ايجاد تحقق عدالت اجتماعي نيز در سطح شهر فراهم ميدر سط

  سردشتدر راستاي توسعة پايدار شهر   ،هاي محتمل آينده: سناريو4جدول

 

Scenario No. 1 Scenario No. 2 

 اقتصادي:

 تبديلي -فعاليت توليدي

 اجتماعي:

 آموزش

 اجتماعي:

 مشاركت

 فرهنگي:

 بهداشت

 فرهنگي:

 عدالت

  

  نتيجه 

بنا به سطح شهر مرودشت بازارچه و  شود.راهبردها جهت توسعه مناطق مرزي برشمرده مي ترينمهمز بازارچه مرزي يكي ا

عوامل از برخي كه كه بايد شايسته عمل كند،  طورآنهاي توسعه در همه شاخصاست هاي صورت گرفته نتوانسته بررسي

  د.باشمي سطح شهرناشي از عوامل خارج از  از عوامل ناشي از شرايط داخل و برخيآن  نيافتگيتوسعه

 در سطح شهرهاي اصلي جهت بهبود وضعيت مرزها از طريق توسعه تجارت و توسعه امنيت اجتماعي يكي از شاخص

-ايجاد كند و تا حد زيادي سرمايه منطقهحداقل امنيت نسبي را ازلحاظ اقتصادي در است بازارچه هرچند توانسته . باشدمي

به است چه نتوانسته رايجاد بازا متأسفانهگذاري اقتصادي در منطقه نسبت به قبل از آن روند صعودي داشته است، ولي 

خود معلولي است كه علت آن را بايد  ،اقدامات غيررسمي)(هاي امنيت اجتماعي در منطقه كمك شاياني بكند. قاچاقشاخص

  كرد.  وجوجستهاي قوي اقتصادي در منطقه هدر نبود بني

كه براي تأمين برخي از كاالها بايد طوريدچار مشكل هستند به موردنيازتأمين كاالهاي  خاطر به شهرديگر مردمان  ياز طرف

كند. براي از اين نواحي مرزي عبور مي كاالهاعبور و مرور بيشتر  باوجوداينكهبه شهرهاي اطراف و مركز استان مراجعه كنند 

براي عرضه  يگذاري در ايجاد  بازارهايتوانند اقدام به جذب و سرمايهها ميبهبود اين مشكل فرماندار با همكاري ساير نهاد

  يل شود.تبد نواحي اطراف شهركاالهاي شهر را تأمين كند بلكه به مرجعي جهت عرضه به ديگر  تنهانهكه  نماينداين كاالها 
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، توان بيان كردميحلي كه جهت حل اين مشكل راهو هيچ نقشي در مبادله مرزي ندارند،  كاالهاي بومي شهرتوان گفت مي

ديگر كاالهاي مرغوب ساير كشورها  جهت رقابت با ،براي بهبود كيفيت تبديلي متناسب با منطقه -استفاده از امكانات توليدي

  .باشدمي

موجب تالش  تواندمي، همچنين شد خواهد هاشركتبين  بيشتر باعث همكاريعالوه بر اينكه نيز  بازارچهها در ايجاد شركت

 سطحهمدام با اين اقكه  شود. يمهارتبهبود توان تكنولوژي و  جهتارجي بازاريابي و نفوذ در بازارهاي خ منظوربه بيشتر

اي نزديك شدن به سطح هم گامي در بهبود نقش بازارچه برخواهد كرد و صعود  يبه سطح باالي اشتغال در سطح شهر

  استانداردها خواهد بود.

است  و تغييرات مثبتي  تا حدي مفيدي عمل كرده در سطح شهرنسبي  هرچند در ايجاد رفاه چهردهد كه بازامي ها نشانيافته

است، اين است كه بازارچه از اهداف اوليه  تأملبلقااي كه است. اما نكته را در اقتصاد معيشتي مردم مرزنشين پديد آورده

زايي سالم، توسعه خود در بسياري از موارد فاصله گرفته است، مواردي چون مبادالت مرزي، توسعه اقتصادي، اشتغال

امرزي بازارچه بر مناطق فر تأثير غيره. همچنينسازي، امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، تثبيت جمعيت و ها، بوميزيرساخت

  باشد.منافع افراد غيربومي مي كنندهتأمينبوده است و تا حدودي  شهر مرزي سردشتو فراستاني بيش از 

  :باشدميسردشت بيان كرد به شرح ذيل مرزي  شهر كردن آينده بهترچهدر جهت هر  توانميي كه پيشنهادهاي

 ثيرگذاري بازارچه أدر شعاع ت تجديدنظر-

  جهت تردد وسايل نقليه ونقلحملبهبود مسيرهاي  -

تبديلي متناسب با -و ايجاد واحدهاي توليدي گذاريهاي منطقه جهت جذب سرمايهكيد اساسي بر شناخت پتانسيلأت-

 هاي بالقوه و بالفعل منطقهتوان

 مديريت مبتني بر طايفه محوري. تضعيف، و شهرردم مندي مساوي مساماندهي و اجراي عدالت محوري در بهره-

به اقداماتي در  گذارانسرمايهصادراتي جهت مصرف منطقه( تشويق هرچه بيشتر -از كاالهاي وارداتي يايجاد بازارهاي-

 اين حيطه).

 هاي اندك مردم جهت مشاركت اقشار ضعيف شهر در بازارچه.هاي براي جذب سرمايهايجاد تعاوني-

اقتصادي براي جذب هر چه بيشتر -از سوي نهادهاي دولتي جهت برگشت امنيت اجتماعي اعتمادقابلايجاد فضاهاي -

 و تمركز سرمايه در شهرستان. دارانسرمايه

 كاري آموزش و كيفيت نيروبهبود سيستم  -

  اي پايدارو نظرات مردم در راستاي رسيدن به توسعه گيري از آرابهره-

  

  

  منابع

 جغرافيا ارشد كارشناسي نامةپايان شرقي، آذربايجان استان هايشهرستان پايدار توسعه ريزيبرنامه ،)1389(رسول بابانسب، -

  .اصفهان دانشگاه ،ريزيبرنامه و جغرافيايي علوم دانشكدة شهري، ريزيبرنامه و
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 نواحي اجتماعي -اقتصادي توسعه در مرزي بازارچه نقش )،1396تابعي، حسن، مراد داللت، عهديه آتشي و حميد پناهي(-

  .1-29، صص 3، شمارة 8اروميه)، فصلنامه علوم و فنون مرزي، دوره  سرو (بازارچه: موردي پيرامون مطالعه

  1404انداز شهرهاي آينده ايران در افق)،چشم1391پور عزت، اصغر؛ فيروزپور، ارمين(-

  پژوهي راهبردي، انتشارات كشف آينده.ينده)، زاهنماي گام به گام آ1387خزائي، سعيد و عبدالرحيم پدرام،(-

اي با رويكرد سناريونويسي، فصلنامه مطالعات راهبردي، گذتري منطقهنگاري راهبردي و سياست)، آينده1390زالي، نادر(-

  سال چهاردهم، شماره چهارم.

كالبدي -)، تحليل نقش بازارچه مرزي ماهيرود در توسعه فضايي1393(زرقاني، سيدهادي، هادي اعظمي و اسماعيل علمدار-

، صص 23، شمارة 12امل مهاجرت و كاهش محروميت، مجله جغرافيا و توسعة  ناحيه اي، دوره عمنطقه مرزي با تأكيد بر 

195-175  

بر روند توسعة كالبدي شهر مورد )، ارزيابي نحوة تأثير بازارچه مرزي 1395سلماني مقدم، محمد، الهه اكبري، الهام ميري(-

  .19-32، صص21منطقه اي، شمارة -شناسي: بازارچة مرزي يزدان در شهر حاجي آباد، فصلنامة جغرافيا و آمايش شهري

  )، ديدگاه نو در جغرافيا شهري، انتشازات سمت.1393شكوئي، حسين(-

 شهرهاي يافتگي توسعه در مرزي هايبازارچه اثرات فضايي )، تحليل1394(پور حسين صالحي و مناف شماعي، علي، عبداله-

  .205-216، صص18، شماره5دوره  فضا، جغرافيايي آمايش مجله پيرانشهر، و بانه

هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار )، ارزيابي جايگاه بازاچه1392زاده، ناصر؛ اسماعيل زاده، خالد(شمسي، هژير؛ حسن-

  .16شهرستان سردشت، فصلنامه دانش انتظامي كردستان، سال چهارم، شماره شهرهاي مرزي، مطالعه موردي 

 انتشارات اول، چاپ شهري، ريزيبرنامه در نو هايانديشه ،)1393(مصمم محمديان حسن و نيا توكلي جميله مظفّر، صرّافي، -

  .تهران قدياني،

 شهرستان: موردي پايدار مطالعه توسعه در آن نقش و مرزي هاي)، بازارچه1395عالئي، امير حسين و ناصررودي، معين( -

  هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري، تهران.خواف، دومين كنفرانس ساالنه پژوهش

 فناوري شهري، انتشارات مديريت مديريت و ريزيبرنامه در آينده پژوهي )،1392كشاورز ترك، عين اهللا و بياتي، ناصر(-

  تهران.اسناد،  مركز و اطالعات

رويكرد  از استفاده با سازمان آينده تصوير ارائه: پژوهي )، آينده1394گوهري فر، مصطفي، عادل آذر و اصغر مشبكي(-

  .36-65، 38، شماره10ايران، دوره  مديريت علوم ايران)، فصلنامه آمار مركز: مطالعه مورد(سناريو ريزيبرنامه

 صنعت و شهري، معماري ريزيبرنامه به نظري رويكردهاي در پژوهيآينده معرفت شناسي )،1394مقيمي، ابوالفضل(-

  .75-104، 38، شماره 14دوره ساختمان، فصلنامه مديريت شهري،

موردي )، تبيين نقش اسكان جمعيت در تحقق توسعه پايدار مناطق مرزي(مطالعه 1394رحيمي، مارال( و موسوي، ميرنجف-

  .26پژوهشي اطالعات جغرافياي، دوره-علمي استان اذربايجان غربي)، فصلنامه
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 سردشت، مجله شهر محالت در زندگي كيفيت فضايي توزيع )، ارزيابي1391موسوي، ميرنجف و باقري كشكولي، علي(-

  .95-116،  صص9، شمارة 3شهري، دوره  برنامه ريزي و پژوهش

پژوهي در علوم انساني با رويكرد مديريت دانش؛ )، آينده 1396و سيد حسام وقفي( واعظي، سيد كمال، محمد مهدي قميان-
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