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Today, providing sustainable livelihood for villagers is a priority for rural development planers. This issue 
in rural border areas is crucial because of centralization principle in the allocation of resources and facili-
ties which causes suffer and pressure so that the main goal is to survive in many border villages. In this 
regard,  benefiting from the advantages of the trading in these areas by opening border markets is a good 
strategy which has the ability to evolve and change the livelihood of the villagers. The proper function 
and performance of these bazars can be a background for fixing the economic shocks, social and natural 
threats and crises in these vulnerable areas and as a result, leads to the sustainability of their rural liveli-
hood. In this regard, the current applied study was conducted to analyze the effects of border markets on 
sustainable rural livelihood of Khawmirabad region with an analytical-descriptive method. The relevant 
data were collected by documents review, field interviews, and observations. Also, a questionnaire was 
distributed among the villagers to find whether the establishment of border markets has had any posi-
tive and effective role in improving rural livelihoods by increasing their assets. Among the villager’s assets 
the most improvement was seen in their financial situation. 
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Extended Abstract

1. Introduction

stablishing border bazaars and customs 
is one of the main opportunities in busi-
ness and trade to solve problems of rural 
people, provide and achieve sustainable 
development for them, and make op-

portunities and new income sources. Border counties in 
Kurdistan Province has high rural population yet with 
low level of livelihood. One of these counties is Marivan 
which is located in the west of the province. The study 

border bazaar is located in Khawirabad area in the west of 
the city neighboring Iraq.

Area and country development planners have ventured 
to establish border market to provide a sustainable liveli-
hood for the local people. In sustainable livelihood per-
spective, jobs are activities that someone, family or both 
do to access an eligible level of livelihood. Now, the re-
search question is that how changing economic situation 
in the form of opening customs and border bazaar, affect 
rural livelihood sustainability and decrease their vulner-
ability by increasing their assets in economic, social, and 
environmental dimensions.
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2. Methodology

The research design is both qualitative and quantitative. 
According to main principles of sustainable livelihood, it 
was necessary to find the effects of establishing border 
bazaar on properties, livelihood strategies, and vulnerabil-
ity of rural people against crisis. In this regard, at first the 
quality information is collected through interview and ob-
servation. Then, questionnaires were distributed to gather 
information from the society.

The study population comprised resident families in 
Khawirabad County. This area contains 31 villages with 
2736 households. Of them, 261 families were chosen as 
study sample.  The results of the questionnaire show that 
the greatest impact of the border markets from highest 
to lowest are on financial capital, social capital, physical 
capital, human capital and natural capital. In fact, the fi-
nancial capital of household was most affected and least 
impact was on natural capital.   

3. Results  

Comparison of situations with regard to component 
changes and rural livelihood properties before and after 
establishing bazaar show that on human dimension cal-
culate in three components as regards meaningful amount 
which is less than 0.05 alphas. The most improvement 
was seen in nourishment and hygiene with 0.051, also 
skill, knowledge, and employment components were bet-
ter in comparison with before border market opening.

Employment conditions among adults was better while 
among young people is not as good as adults and even 
rural women are completely forgotten. Border bazaar 
establishment could improve and develop rural sustain-
able livelihood. Computed average with 3.47 means  this 
border bazaar is satisfactory in providing rural sustainable 
livelihood. Also, comparison of properties amount before 
and after establishing of border bazaar show 0.05 with 
95% confidence in all components.  Thus, murals proper-
ties are increasing after establishing border bazaar. 

4. Discussion

Analysis of the findings shows the impact of border 
markets on the sustainable livelihoods of villagers. By the 
establishment of Darawaran and Piran border markets in 
the studied rural area, villagers managed to promote their 
livelihood, but also to diversify the rural economy, which 
is an important factor and base for sustainable livelihood.  
Diversification of rural economy can increase livelihoods 
of villagers and thus decrease the their vulnerability, in 

the studied area. Regarding the changes in the livelihood 
assets of the villagers, the results of the questionnaire to 
compare the assets of the villagers before and after the es-
tablishment of the bazaar market shows that all livelihood 
assets have increased after the opening of the market.

5. Conclusion

The fact that Border market has merely strengthened 
economic dealers, it is recommended to abide by laws and 
regulations the possibility of expanding the role of dealers 
in these exchanges. Also it is suggested that these bazars 
be improved by providing communication facilities and  
connection routes (pave the way by asphalt, providing 
electricity, telephone, cleaning and other administrative 
facilities, services and amenities). 
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تأمین معیشت پایدار روستاییان به عنوان رویکرد غالب برنامه ریزی های توسعۀ روستایی در عصر حاضر مطرح است. در این راستا بهره گیری 
از ظرفیت تجارت مرزی در نواحی روستایی مرزی به صورت قانونی و هدفمند با بازگشایی مرزها در قالب بازارچه های مرزی راهکار مطلوبی 
است. پژوهش کاربردی حاضر با هدف تبیین این موضوع، یعنی تحلیل اثر بازارچه های مرزی پیران و دره  وران بر تأمین معیشت پایدار 
روستاییان بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان با روشی توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطالعات از دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر 
مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسش نامه در میان روستاییان انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع 338 پرسش نامه 
)تعیین شده با استفاده از فرمول کوکران( با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی )میانگین و مد( و آزمون های آمار استنباطی )خی 
دو، t تک نمونه ای، t زوجی، ویلکاکسون، رتبه ای فریدمن و تحلیل مسیر( در میان سرپرستان خانوار روستایی بخش خاومیرآباد نشان 
می دهد که تأسیس بازارچۀ مرزی نقش مثبت و مؤثری در ارتقای سطح معیشت روستاییان با افزایش سطح دارایی های معیشتی آن ها 
داشته است. در میان انواع دارایی های روستاییان نیز بیشترین بهبود و ارتقای وضعیت به دارایی های مالی روستاییان اختصاص یافته است 
و کمترین اثرگذاری هم مربوط به سرمایۀ انسانی بوده است. همچنین تأسیس بازارچۀ مرزی با کاهش آسیب پذیری روستاییان در برابر 

بحران ها و شوک ها و تنوع معیشتی، زمینه ساز افزایش پایداری معیشت روستاییان شده است.

کلیدواژهها:
معیشت پایدار، مرز، 

بازارچۀ مرزی، بخش 
خاومیرآباد، شهرستان 

مریوان

تاریخ دریافت: 06 بهمن 1395
تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1396

مقدمه

با توجه به رابطۀ نزدیک فقر و میزان آسیب پذیری، روستاها که با 
فقر عجین شده اند از نظر دسترسی به انواع سرمایه ها آسیب پذیرند 
و شرایط بحرانی دارند (Anderson, 2001). این در حالی است که در 
رویکرد معیشت پایدار برای حل این معضل و افزایش دارایی های 
مردم محلی، بر متنوع سازی فعالیت های اقتصادی روستاها بسیار 
 (Daskon, 2005; Department for International می شود  تأکید 
(Development, 1999؛ چراکه هرچه اقتصاد روستاها متنوع تر باشد 

با ایجاد فرصت های بیشتر و بهره گیری از قابلیت ها زمینۀ دسترسی 
بیشتر فقرای روستایی به استانداردهای زندگی فراهم می شود؛ به 
طوری که اقتصاد روستایی متنوع تر، افزایش دسترسی و تقویت 
را به  توانمندسازی روستاییان  نتیجۀ  سرمایه هایی روستایی در 
دنبال دارد. این موضوع نیز موجب افزایش قابلیت انعطاف پذیری 
کاهش  متقابل  ارتباطی  در  که  روستاییان می شود  تاب آوری  و 
آسیب پذیری و هدر رفت سرمایه های روستاییان را موجب می شود 

(Christensen & Pozarny, 2008; Ellis, 1999, Morse, 2013). در زمینۀ 

متنوع سازی اقتصاد روستایی تأکید اصلی بر فعالیت های خارج از 
 (Department for International Development, 2001) مزرعه است
و اهمیت آن به حدی است که از آن به عنوان عامل زنده نگه دارندۀ 

 .(Ellis, 1999) روستاها یاد می شود

با نگاهی گذرا به نواحی روستایی مرزی می توان دید که این 
مناطق هم زمان از بار فشار دو گانۀ توسعه نیافتگی و حاشیه ای 
بودن در رنج  اند (Afrakhte, 2012)؛ به گونه  ای که مسئلۀ اصلی 
در برخی از این مناطق تالش برای بقاست. به منظور رفع این 
معضالت، تأمین معیشت پایدار و در نتیجه، حرکت در مسیر 
توسعۀ پایدار روستایی، ایجاد فرصت ها و منابع درآمدی جدید 
با متنوع سازی اقتصاد روستاهای این مناطق با تکیه بر توان ها و 
ظرفیت هایشان اجتناب ناپذیر است (Sheheli, 2012). در این باره 
یکی از ظ رفیت های عمده و مهم مناطق مرزی، قابلیت تجارت 
و بازرگانی در قالبی هدفمند و قانونی، یعنی تأسیس بازارچه ها 

1- استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 
2- کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 
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واقع  در   .(Farahani & Manoochehri, 2015) است  گمرکات  و 
تأسیس بازارچه های مرزی به عنوان راهبردی که موجب پویایی 
بسیاری  حل  توانایی  می شود،  روستایی  اقتصاد  تنوع بخشی  و 
از معضالت کنونی روستاهای مرزی و حرکت آن ها در مسیر 
 (Tayebnia & کاهش آسیب پذیری و تأمین معیشت پایدار را دارد
(Manouchehri , 2016. یکی از این شهرستان های استان، مریوان 

واقع در غرب استان کردستان است که بازارچه های مرزی دره 
وران و پیران در بخش خاومیرآباد آن واقع شده است. این بخش در 
غرب شهرستان و در نقطه صفر مرزی هم جوار با کشور عراق قرار 
گرفته است؛ بنابراین برنامه ریزان توسعه، به تأسیس بازارچه هایی 
برای ارتقای سطح معیشتی روستاییان این بخش اقدام کرده اند. 
مسئله ای که در پژوهش حاضر به آن پرداخته می شود، این است 
که تغییر ایجاد شده در قالب بازارچه های پیران و دره وران بعد 
از چند سال فعالیت چه تأثیراتی بر پایداری معیشتی روستاییان 
با این فرض پیش می رود که  داشته است؟ همچنین پژوهش 
بین ایجاد بازارچه های مرزی با بهبود و ارتقای سطح دارایی های 

معیشتی روستاییان منطقه رابطۀ معناداری وجود دارد.

مروریبرادبیاتموضوع

در زمینۀ اثر بازارچه های مرزی تحقیقات زیادی داخل کشور 
انجام شده است. اگرچه پژوهشی که به اثرگذاری بازارچه ها بر 
معیشت پایدار روستاییان در کشور بپردازد، انجام نشده است. به 
دلیل اینکه بازارچه های مرزی عمدتًا به شکل موجود، فقط در 
داخل کشور فعالیت می کنند و منابع خارجی محدودی در این 
زمینه وجود دارد. در ادامه جدیدترین تحقیقات انجام شده در این 

زمینه در داخل کشور مرور می شود.

اسماعیلی )2013( در پایان نامۀ خود تحت عنوان »ارزیابی 
اقتصادی  پایدار  توسعۀ  بر  مرزی  بازارچه های  ایجاد  اثرات 
ننور،  دهستان  مطالعه:  مورد  نمونۀ  آن ها  پیرامون  روستاهای 
شهرستان بانه« به این نتیجه رسید که بازارچه در ایجاد رفاه 
تغییرات  و  کرده  عمل  مفید  حدودی  تا  منطقه  برای  نسبی 
مثبتی را در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورده است. 
امیرپناهی، طالب، میرزایی )2015( در تحقیقی با عنوان »بازار 
مرزی و مناطق روستایی: بررسی نقش و جایگاه روستاییان در 
بازار مرزی شهرستان بانه« به این نتیجه رسیدند که روستاییان 
به  عنوان خط  مقدم ارتباطات بین مرزی در شکل گیری این بازار 
اهمیت بسیاری دارند و توانسته اند در بخش های مختلف بازار، 
نظیر واردات کاال، مغازه داری، ضمانتچی گری، کول بری و باربری 

جایگاهی پیدا کنند.

نقش  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )2014( میراب زاده 
اقتصادی اجتماعی بازارچه های مرزی در توسعۀ مناطق روستایی 
)مطالعۀ موردی بازارچه مرزی مهران(« به این نتیجه رسیدند که 
تأثیرات بازارچۀ مرزی بر مؤلفه های اقتصادی از دیدگاه غرفه داران 

و روستاییان مثبت و در خصوص تأثیرات اجتماعی و زیر ساختی 
از دیدگاه هر دو گروه بررسی شده منفی بوده است و در زمینۀ 
مهاجرت از دید غرفه داران مثبت و از دید روستاییان منفی است. 

به  پژوهشی  در   )2015( احمدوند  و  مستکانی  ابراهیمی 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی اقتصادی بازارچۀ مرزی سرو بر توسعۀ 
مناطق روستایی پیرامون پرداختند. یافته های تحلیل واریانس 
نشان دادند که بین روستاها )سه الیۀ مطالعه شده( از نظر وضعیت 
شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تفاوت معناداری وجود دارد. 
تأثیر بازارچۀ سرو بر شاخص های رفاه اجتماعی، اقتصاد روستایی، 
صنایع دستی و مشارکت اجتماعی در روسـتاهای الیۀ اول )سه 
کیلومتری( مشهود و به صورت کاهشی بود. از طرفی در الیه های 

دوم و سـوم از نظر شاخص های گفته شده تفاوتی مشاهده نشد.

از  حاصل  دستاوردهای  به  خود  پژوهش  در   )2012( پَل1 
در  مرزی  مناطق  )نقش  مرزی،  مناطق  همکاری های مشترک 
توسعۀ تجارت( پرداخته است. نتایج این مقاله که مطالعه ای بر 
شهری مرزی در کشور لهستان است، نشان داد که رونق تجارت 
مرزی سبب بهبود زیرساخت ها، افزایش اشتغال بیکاران به واسطۀ 
افزایش مشاغل خرد و تعداد گردشگران شده است. نگاهی به 
نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور نشان از تأثیرات مثبت 
اقتصادی ایجاد این بازارچه ها در نواحی روستا دارد. با وجود این 
اثر ایجاد این بازارچه ها بر معیشت خانوارهای روستایی در ابعاد 

پنج گانۀ معیشت پایدار تاکنون بررسی نشده است.

مبانینظری

در تعریف معیشت گفته شده است که معیشت همۀ کارهایی 
است که افراد انجام می دهند تا گذران زندگی کنند، به دارایی ها 
دست یابند و آن ها را مدیریت کنند. مفهوم معیشت در هیئت 
توسعه  و  زیست  نظارتی کمیسیون جهانی محیط  و  مشورتی 
مطرح و به عنوان دسترسی کافی و جریان مناسب غذا، منابع 
شده  تعریف  بشر  اساسی  نیازهای  کردن  برطرف  برای  مالی 
است (Anderson, 2001). در تعریف انستیتوی توسعۀ بین الملل 
بریتانیا، تأمین معیشت، شامل قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های 
از دیدگاه   .(Kaag et al., 2012) زندگی مطلوب است برای  الزم 
چمبرز، زمانی معیشت پایدار خواهد بود که در مقابل تنش ها، 
استرس ها و شوک ها مقاوم باشد و قابلیت ها و دارایی ها نه تنها در 
حال حاضر، بلکه برای آیندگان نیز حفظ شود و دیگر اینکه منافع 
خالصی برای گذران معیشت دیگران در سطوح مّلی و محلی در 
 (Department for International کوتاه مدت یا بلند مدت ایجاد کند

 .Development, 2008)

در تصویر شماره 1 مدل و چارچوب اصلی رویکرد معیشت 
پایدار که پذیرفته شده، آورده شده است. اجزای اصلی این رویکرد 

1. Pál

»فرزادویسیوهمکاران.تحلیلاثربازارچههایمرزیبرمعیشتپایدارپسکرانههایروستایی)موردمطالعه:بخشخاومیرآبادشهرستانمریوان((«
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شامل دارایی ها، زمینه ها، شرایط و روندهای استرس زا و شوک آور 
)آسیب پذیری(، فرایندهای نهادی و ساختارهای سازمانی است 

که در ادامه شرح آن ها خواهد آمد.

داراییها

توانایی افراد برای گریختن و رهایی از فقر بستگی به دسترسی 
و میزان دارایی های آن ها دارد. این دارایی ها هستند که چگونگی، 
تنوع و میزان آن ها تعیین کنندۀ گزینه های معیشتی مختلف و در 
 .(Christensen & Pozarny, 2008) نهایت معیشت پایدار افراد است

رویکرد معیشتی، دارایی ها را به صورت زیر دسته بندی می کند: 

سرمایۀطبیعی

این سرمایه ها شامل منابعی است که می تواند در استراتژی های 
معیشتی در حال توسعه استفاده شود؛ مثل زمین، آب، کیفیت 
هوا و منابع بیولوژیکی. گاهی این سرمایه ها به منابع محیطی 
ارجاع داده می شود و این گونه بیان می شود که این سرمایه ها 
 .(Ellis,1999:32) می دهند  تشکیل  را  محیط  مشترک  طور  به  
سرمایه های طبیعی ایستا نیستند و کاربرد آن ها هم به هدف 
نشده  غذا  مثل جمع آوری  فعالیت هایی  به  زنده ماندن، محدود 

.(Timalsina, 2007:29) است

سرمایۀفیزیکی

که  می کند  اشاره  انسان ساخت  فیزیکی  ساخته های  به 
مسکن،  حمل و نقل،  وضعیت  از جمله  اساسی  زیرساخت های 
)ماشین آالت  تولید  برای  تجهیزاتی  و  ارتباطات  و  انرژی  آب، 
 (Fouracre, 2001; Morse,2013; می شود  شامل  را  کشاورزی( 
در   .Ellis, 1999; Belecher, Bastide, Castella, Boissiere, 2012)

اصطالح اقتصادی، سرمایه های فیزیکی به عنوان کاالی تولیدی 
تعریف می شوند که در مقابل کاالهای مصرفی است؛ مثاًل راه، آثار 
چند گانه ای در کاهش هزینه های فضایی نقل و انتقال منابع و مواد 
تولیدی دارد. همچنین راه حرکت مردم بین مکان هایی را که 

فرصت های درآمدی متفاوتی به وجود می آورد، تسهیل می کند 
.(Ellis, 1999:33)

سرمایۀانسانی

این سرمایه عبارت از مهارت ها، دانش، توانایی نیروی کار و 
سالمتی است که اجازه می دهد به اهداف معیشتی دست یافته 
شود و سرمایۀ انسانی، آموزش نیروی انسانی، مهارت ها و سالمتی 
نیروی کار را نیز شامل می شود (Ellis, 2000:34). سرمایۀ انسانی با 
سرمایه گذاری در آموزش و کارآموزی و همین طور با مهارت های 

کسب شده از طریق ادامه دادن یک یا دو شغل افزایش می یابد.

سرمایۀمالی

شامل سهاِم در دسترس و جریان منظم پول است یا به عبارتی 
منابع مالی که در اختیار افراد قرار دارند؛ چه پس انداز باشند و 
چه به صورت منابع اعتباری یا حواله های منظم یا حقوق ثابت 
یا دارایی هایی که جایگزین آن ها باشند، مانند داشتن احشام در 

نواحی روستایی.

سرمایۀاجتماعی

این سرمایه شامل اعتماد، عمل متقابل و مبادالت، شبکه ها و 
ارتباطات و عضویت درگروه های رسمی است.

معیشتپایداروبازارچههایمرزی

با راه اندازی بازارچه های مرزی با توجه به تفاوت قیمت کاالهای 
مورد نیاز در دو کشور مجاور از قابلیت مبادلۀ مرزی برای توسعۀ 
استفاده  مرزی  مناطق  روستاهای  به خصوص  مرزی  نواحی 
بر مبادالت کاالیی که سبب  بازارچه ها عالوه  این  می شود. در 
ارتقای سرمایۀ مالی خانوارهای روستایی می شود، امکان مبادالت 
فرهنگی و تقویت سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز وجود دارد. 
ایجاد  به صورت مستقیم سبب  مرزی  بازارچه های  در  فعالیت 
فرصت شغلی و متنوع سازی فعالیت اقتصادی خانوارهای روستایی 

)Fouracre, 2001:تصویر 1. چارچوب نهایی رویکرد معیشت پایدار )منبع

زمینه و شرایط
آسیب پذیری 

دسترسی به سرمایه ها

شوک های اقتصادی، 
تغییرات) مخاطرات( 
محیطی) آب، هوا، 
سیل و..( تغییرات 
اجتماعی)جمعیتی(، 

تغییرات محیط 
زیستی)تخریب ونابودی 
تنوع گیاهی و جانوری(  

سرمایه های 
طبیعی

سرمایه های 
انسانی

سرمایه های 
فیزیکی

سرمایه های 
مالی

سرمایه های 
اجتماعی 

ارتباط و تاثیر 

 ساختار ها، فرآیند ها،
نهاد ها

سازمان های دولتی، 
غیر دولتی و نهاد،

خصوصی و ...
قوانین

سیایت ها
شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی  

استراتژی های
معیشتی 

 توسعه کشاورزی
مهاجرت

تنوع بخشی اقتصادی

نتایج  معیشتی

امنیت غذایی
 افزایش درآمد 
دسترسی شغل

حفاظت و پایداری
محیطی

افزایش رفاه
انعطاف پذیری و کاهش

آسیب پذیری 
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می شود. همچنین روستاییان طی فعالیت در بازارچه های مرزی 
نیازمند یادگیری مهارت های جدیدی هستند که سرمایۀ انسانی 
روستاییان را تقویت می کند. فعالیت مشترک در بازارچه نیازمند 
همکاری بیشتر روستاییان است که این نیز سبب تقویت سرمایۀ 
اجتماعی روستاییان و سرمایۀ ارتقا یافته در بعد مالی و انسانی 

سبب سرمایه گذاری در سرمایۀ طبیعی و فیزیکی می شود.

آسیبپذیری)زمینهها،شرایطوروندهایاسترسزاوشوکآور(

آسیب پذیری به معنی فشار ناگهانی بیشتر از ظرفیت امرار 
معاش است؛ برای مثال یک سیل شدید و خشک سالی به طور 
جدی می تواند سرمایۀ طبیعی و فیزیکی را در دورۀ کوتاهی از 
زمان تحت تأثیر قرار دهد (Morse, 2013). سیستم های معیشتی 
متنوع تر کمتر آسیب پذیر هستند و در طول زمان به پایداری 
می رسند؛ چرا که این سیستم ها امکان سازگاری مثبت و سازنده 

.(Ellis, 1999) با شرایط جدید را برای افراد مهیا می کند

ساختارها،سیاستها،فرایندهاونهادهایتحولزا

از سوی  که  است  راهبردهایی  و  اقدامات  از سیاست ها،  منظور 
نهادهای دولتی و غیر دولتِی سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه های 
داخلی و بین المللی اتخاذ می شود. نهادها و سازمان ها نیز در برگیرندۀ 
نهادهای سیاسی، قانون گذار و نمایندۀ دستگاه های اجرایی و مراجع 
احزاب  مردم نهاد،  سازمان های  روستایی،  سنتی  نهادهای  قضایی، 
سیاسی و اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات تجاری است و در مقابل 
فرایندها در بر گیرندۀ هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم و سنت ها، 
 (Anderson, 2001; است  غیره  و  زبان  اجتماعی،  طبقۀ  جنسیت، 
(Christensen & Pozarny, 2008. در واقع این ها نقش میانجی گری را 

در چگونگی اتخاذ و عملکرد به استراتژی ها و راهبردهای معیشتی 
.(Solesbury, 2003) .برای تحقق نتایج مدنظر، ایفا می کنند

جدول 1. روستاها و تعداد نمونه های هر روستا

تعدادپرسشنامههایتعلقگرفتهتعدادخانواراسمروستاطبقه

اول )300-0( نفر جمعیت
5423نچی

6026کانی سفید

دوم )600-301( نفر جمعیت
12855سیف سفلی

9038ینگیجه

280118ساوجیسوم )1200-601( نفر جمعیت

5612260جمع 

)Christensen, 2008 تصویر 2. تأثیر سیاست ها، فرایندها و نهادها در دستیابی به نتایج معیشتی، استراتژی های معیشتی و زمینه های آسیب پذیری )منبع

نتایج  معیشتی

استراتژی های معیشتی

سرمایه های 
طبیعی

سرمایه های 
انسانی

سرمایه های 
فیزیکی

سرمایه های 
مالی

سرمایه های 
اجتماعی 

زمینه های آسیب پذیری

ساختار ها، فرآیند ها، نهاد ها
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روششناسیتحقیق

پژوهش  در  کّمی  رویکرد  اساس  بر  کاربردی حاضر  تحقیق 
است. بر طبق چارچوب اصلی رویکرد معیشت پایدار نیاز بود که 
تأثیرات تأسیس بازارچه های مرزی بر تغییرات مثبت و منفی 
دارایی ها، استراتژی های معیشتی و آسیب پذیری در برابر بحران ها 
مشخص شود. بدین ترتیب در هر بخش ابتدا از طریق مصاحبه و 
مشاهدۀ میدانی اطالعات گردآوری می شوند و سپس اطالعات 
گردآوری شده در قالب پرسش نامه ای در اختیار جامعۀ نمونه قرار 

می گیرند. در این تحقیق برای گردآوری مبانی نظری، از منابع 
کتابخانه ای و مقاالت موجود در سایت های اینترنتی استفاده شده 
است. در بخش عملی تحقیق به روش پیمایش با مراجعه به منطقۀ 
در حال مطالعه و بازدید میدانی و مصاحبه با روستاییان، اطالعاتی 
استخراج شد. سپس پرسش نامه ای شامل سؤاالت چند گزینه ای 
طیفی، طراحی و در اختیار آن ها قرار داده شد. روایی پرسش نامه ها 
با تأیید کارشناسان توسعۀ روستایی منطقه، کارشناسان و آگاهان 
دانشگاهی اثبات شد. برای سنجش پایایی، در این تحقیق از روش 
ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی استفاده شده است. 

جدول 2. شاخص، نشانگر و گویۀ مدنظر برای سنجش تغییرات سطح دارایی های معیشت روستاییان

پایاییشاخصگویهنشانگرشاخص

سرمایههایمعیشتی

انسانی

تغذیه و بهداشت
امکان تهیه امکانات و وسایل بهداشتی )فردی، خانوادگی(، مصرف هفتگی مواد پروتئینی، رضایت از 
وضعیت تغذیه، توان تأمین و پرداخت هزینه های بهداشت و درمان، مصرف میوه وسبزیجات، کیفیت 

بهداشتی مساکن، دفع زباله و فاضالب
0/83

مهارت شغلی، تنوع مهارت های شغلی، توان بازاریابی محصوالت، سطح تحصیالت، باسوادی زنان، مهارت و دانش
بهره گیری از رسانه ها و نوآوری های جدید

افراد شاغل، مشاغل متنوع، اشتغال زنان، ارتقای شغلیاشتغال

اجتماعی

همکاری در فعالیت های عمرانی روستا، مشارکت در تصمیم گیری های روستا، انجام فعالیت های اقتصادی مشارکت
مشترک، انتقال تجربیات کاری به یکدیگر، مشارکت در امور خیریه

0/78

تعلق خاطر به روستا 
و روستایی بودن

ترجیح دادن سکونت در روستا نسبت به شهر، ترجیح دادن سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در روستا 
نسبت به شهر 

امنیت )فردی، 
اجتماعی، اقتصادی(

کاهش میزان جرم، امید و عالقه به زندگی، امنیت سرمایه گذاری روستا، امنیت شغلی)فصلی نبودن( و 
درآمد، کاهش فضاهای ترسناک عمومی محیط روستا با افزایش ساخت و سازها، کاهش فرهنگ بزهکاری

هم بستگی و 
انسجام اجتماعی

یکپارچگی روستا، روحیۀ تعاون و همکاری، افزایش تمایل کمک مالی به یکدیگر، افزایش اعتماد به 
یکدیگر

نهادی

داشتن طرح و برنامۀ توسعه روستا با تأکید بر تجارت، کارآمدی و رضایت از عملکرد شوراها و دهیاران، 
حمایت خانواده از راه اندازی کسب و کار جدید، هماهنگی نهادهای توسعۀ روستا، نظارت مستمر و مداوم بر 
روند توسعۀ منطقه، مردم محور بودن عملکرد نهادها، توزیع متوازن منافع حاصل از پتاسیل های تجاری 

منطقه، تشکیل تعاونی های تجاری

سرمایۀ 
مالی

میانگین درآمدهای خانوار، توان تأمین هزینه های خانوار، توان راه اندازی مشاغل، درآمد دهیاری ها،درآمد و هزینه

0/82 میزان پس انداز خانوارپس انداز

توانایی دریافت و بازپرداخت واموام

سرمایۀ 
فیزیکی

دسترسی به مسکن شخصی، کیفیت استحکام مساکن، مساحت مساکن، وجود مساکن اجاره ای با کیفیت، مسکن
چند کارکردی بودن مساکن

0/82 خدمات و امکانات
دسترسی به زیرساخت های حمل و نقل، اسکان و اقامت و مراکز تفریحی، دسترسی به امکانات آموزشی، 

مراکز و خانۀ بهداشت ها، تعمیرگاه، دسترسی به انواع انرژی)آب، برق، گاز(، آنتن دهی موبایل و دسترسی به 
اینترنت، مغازه های فروش محصوالت

ماشین شخصی، ابزارآالت کشاورزی )تراکتور، کمباین، موتور برق و...(ماشین آالت

سرمایه  های 
طبیعی

کشاورزی و 
0/80برداشت از زمین های زراعی کشاورزی، رونق محصوالت باغی، رونق دامداری )تعداد و تنوع دام ها(، دامداری
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پایایی برای پنج بخش از سرمایه های معیشتی نیز محاسبه شده 
است. بنابراین با توجه به ضرایب محاسبه شده در SPSS می توان 
بیان کرد که مقدار مطلوب آن ها نشان از اتفاق نظر پاسخ گویان و 
هم بستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مدنظر دارد. 
جامعۀ آماری شامل خانوارهای ساکن در بخش خاومیرآباد است 
که بر اساس آمار 1390، 31 روستای با سکنه دارد و در مجموع 
2736 خانوار دارند که از این میزان خانوار، تعداد 338 خانوار بر 
اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه به 
منظور توزیع پرسش نامه در میان روستاها نیز 15درصد از کل 
31 روستای بخش، یعنی پنج روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. 
نمونه ها بر اساس عامل جمعیت انتخاب شدند. بر اساس این عامل 
با توجه به شرایط منطقه، روستاها در سه گروه پرجمعیت )600 
نفر به باال(، جمعیت متوسط )300 تا600 نفر( و کم جمعیت 
)کمتر از300 نفر( دسته بندی و از هر دسته با توجه به تعداد 
روستای موجود در دسته، سهم آن از تعداد نمونۀ کل مشخص 
شد. به دلیل قرارداشتن تعداد 14 و 13 روستای بخش به ترتیب 
در طبقۀ اول و دوم جمعیتی که مشتمل بر 48 و 39 درصد 
کل روستاهاست، از هریک دو نمونه و از طبقۀ سوم با داشتن 
تعداد چهار روستای بخش که مشتمل بر 13 درصد روستاها 
است، یک روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با توجه به 
نمونه گیری مطبق، سهم هر روستا در دسته های سه گانه از تعداد 
پرسش نامه ها مشخص و پرسش نامه ها به صورت تصادفی ساده در 
میان سرپرستان خانوار توزیع شد. انتخاب روستاها برای تکمیل 

پرسش نامه ها تصادفی بوده است )جدول شماره 1(. 

در این تحقیق معیشت پایدار روستاییان به عنوان متغیر وابسته 
و عملکرد بازارچه های مرزی منطقه به عنوان متغیرهای مستقل 
به شمار می روند. برای تحلیل و سنجش متغیر وابستۀ پژوهش، 

یعنی معیشت پایدار روستاییان در چارچوب اصلی معیشت پایدار 
در مجموع از 74 گویه در قالب 16 نشانگر در پنج شاخص یادشده 
استفاده شد )جدول شماره 2(. سؤاالت پرسش نامه به صورت نظر 
پاسخ گویان دربارۀ سرمایه ها، بعد از افتتاح بازارچه و شرایط آن ها 

قبل از شروع فعالیت بازارچه بوده است.

محدودۀمطالعهشده

 12 از  یکی  مریوان  شهر  مرکزیت  به  مریوان  شهرستان 
شهرستان استان کردستان در غرب استان و در مجاورت کشور 
عراق واقع شده است. این شهرستان با مساحتی بالغ بر 2193.3 
کیلومتر مربع و 168774 نفر جمعیت، سه بخش مرکزی، سرشیو 

و خاومیرآباد را دارد.

با  این شهرستان شش دهستان و 175 آبادی )150 آبادی 
با  خاومیرآباد  بخش  دارد.  از سکنه(  خالی  آبادی  و 25  سکنه 
مساحت 338 کیلومترمربع، 40 آبادی دارد که 31 آبادی )از 33 
آبادی این بخش، 31 مورد روستا هستند و دو مورد مکان هستند( 
دارای سکنه و 7 آبادی خالی از سکنه است و در نقطۀ صفر مرزی 
واقع شده است )تصویر شماره 3(. بخش خاومیرآباد دهستانی به 
اسم خاومیرآباد دارد. جمعیت این بخش 11,411 نفر در قالب 
2737 خانوار است (Statistical Center of Iran, 2011). بازارچه های 
مرزی پیران و دره وران در سال های اوایل دهۀ 1390 با هدف 
تبادالت مرزی با کشور همسایه افتتاح شده و در محدودۀ بخش 
خاومیرآباد قرار گرفته اند. سرپرستان خانوار در این روستاهای 
مرزی با گرفتن مجوز برای هر خانوار توسط سرپرست، ماهانه یا 
به صورت هفتگی امکان تردد به بازارچه را دارند و می توانند این 
مجوز را نیز واگذار کنند. عمومًا بازرگانان شهری، مجوز آن ها را در 

تصویر 3. نقشۀ محدوده مطالعه شده و موقعیت بازارچه های مرزی )منبع: نگارندگان(
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جدول 3. نتایج آزمون t زوجی تفاوت وضعیت مؤلفه ها و ابعاد دارایی های معیشتی در دو دورۀ  قبل و بعد از تأسیس بازارچه در دو بعد سرمایۀ انسانی و اجتماعی

میانگینمؤلفهابعاد
فاصلۀاطمینان95درصد

Tدرجۀآمارۀ
آزادی

سطح
معنیداری کرانباالکرانپایین

انسانی

تغذیه و بهداشت

قبل: 2/83

-0/426-0/604-11/362590/000 بعد: 3/34

تفاوت میانگین ها: 0/51-

مهارت و دانش

قبل: 2/44

-0/373-0/203-6/712590/000 بعد: 2/73

تفاوت میانگین ها: 0/29-

اشتغال

قبل: 2/35

-0/347-0/527-9/582590/000 بعد: 2/74

تفاوت میانگین ها: 0/39-

3مجموع

قبل: 2/55

-0/265-0/370-11/902590/000 بعد: 2/93

تفاوت میانگین ها: 0/38-

اجتماعی

مشارکت

قبل: 3/17

-0/291-0/488-7/812590/000 بعد: 3/56

تفاوت میانگین ها: 0/39-

تعلق خاطر به روستا و روستایی 
بودن

قبل: 2/54

-0/802-1/235-9/272590/000 بعد: 3/55

تفاوت میانگین ها: 1/01-

امنیت )فردی، اجتماعی، اقتصادی(

قبل: 2/85

-0/411-0/664-8/362590/000 بعد: 3/39

تفاوت میانگین ها: 0/54-

هم بستگی و انسجام اجتماعی

قبل: 3/16

-0/646-0/380-7/622590/000 بعد: 3/67

تفاوت میانگین ها: 0/51-

نهادی

قبل: 2/49

-0/951-0/614-9/152590/000 بعد: 3/27

تفاوت میانگین ها: 0/78-

5مجموع

قبل: 2/84

-0/786-510-9/24259 بعد: 3/49

تفاوت میانگین ها: 0/65-
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جدول 4. نتایج آزمون t زوجی تفاوت وضعیت دارایی های معیشتی قبل و بعد از تأسیس بازارچه در شاخص سرمایۀ مالی و فیزیکی و طبیعی

میانگینمولفهابعاد
فاصلۀاطمینان95درصد

Tدرجۀآمارۀ
آزادی

سطح
معنیداری کرانباالکرانپایین

مالی

درآمد و هزینه

قبل: 2/57

-1/022-0/791-15/432590/000 بعد: 3/66

تفاوت میانگین ها: 1/09-

میزان پس انداز

قبل: 2/48

-1/27-0/808-8/792590/000 بعد: 3/52

تفاوت میانگین ها: 1/04-

وام

قبل: 2/88

-0/575-0/239-4/772590/000 بعد: 3/29

تفاوت میانگین ها: 0/41-

3مجموع

قبل: 2/71

-0/928-0/642-10/842590/000 بعد: 3/49

تفاوت میانگین ها: 0/78-

فیزیکی

مسکن

قبل: 2/92

-0/530-0/283-6/5012590/000 بعد: 3/33

تفاوت میانگین ها: 0/41-

خدمات و امکانات

قبل: 2/47

-0/374-0/137-4/242590/000 بعد: 3/02

تفاوت میانگین ها: 0/55-

ماشین آالت

قبل:2/92

-0/664-0/373-7/022590/000 بعد: 3/45

تفاوت میانگین ها: 0/53-

3مجموع

قبل: 2/78

-0/514-0/273-6/432590/000 بعد: 3/25

تفاوت میانگین ها: 0/47-

طبیعی

کشاورزی

قبل: 2/95

-0/1620/062-0/8722590/000 بعد: 3

تفاوت میانگین ها: 0/05-

چشم انداز طبیعی

قبل: 2/91

-0/471-0/267-7/132590/000 بعد: 3/28

تفاوت میانگین ها: 0/37-

2مجموع

قبل: 2/93

-0/312-0/106-4/0072590/000 بعد: 3/14

تفاوت میانگین ها: 0/21-
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قبال مبلغی خریداری می کنند.

یافتهها

در این بخش به ارائۀ یافته های حاصل از پرسش نامه در زمینۀ 
اثر بازارچه های مرزی بر معیشت پایدار روستاییان می پردازیم. 
مقایسۀ  منظور  به   )3 شماره  )جدول  زوجی   t آزمون  نتایج 
وضعیت تغییرات هر یک از مؤلفه ها و ابعاد دارایی های معیشتی 
روستاییان در دو دورۀ قبل و بعد از تأسیس بازارچه نشان می دهد 
که در بعد انسانی در هر سه مؤلفه تغییرات با توجه به مقدار 
معنا داری محاسبه  شده که کمتر از سطح آلفای 0/05 هستند، 
نسبت به دورۀ قبل معنا دار است.در این میان بیشترین بهبود و 
ارتقا به مؤلفۀ تغذیه و بهداشت با ارتقای 0/051 میانگین نسبت به 
دورۀ قبل اختصاص دارد و در مؤلفه های مهارت و دانش و اشتغال 
نیز وضعیت نسبت به دورۀ قبل بهبود یافته است؛ اما با توجه 
به میانگین های محاسبه شده که کمتر از حد رضایت بخش )3( 
هستند در مجموع نیز نتایج به دست آمده با توجه به مقدار معنا داری 
محاسبه شده )0/000(که کمتر از آلفای 0.05 بوده، نشان از بهبود 

وضعیت دارایی های انسانی روستاییان به دنبال تأسیس بازارچه 
دارد؛ البته این بهبود وضعیت در حد رضایت بخشی با توجه به 
میانگین برابر 2/93 در دورۀ بعد تأسیس بازارچه نیست. در مقابل 
وضعیت دسترسی به سرمایه های اجتماعی در روستاهای بخش 
به دنبال تأسیس بازارچه شاهد تغییرات مطلوبی بوده است. در 
تمامی مؤلفه های سنجش شده میانگین در سطح معنا داری 0/05 
نسبت به دورۀ قبل افزایش یافته است. بیشترین بهبود وضعیت و 
ارتقای سطح سرمایه های اجتماعی را می توان در مؤلفۀ تعلق خاطر 
به روستا مشاهده کرد. در مجموع نیز در سطح معنا داری 0/05 و 
با اطمینان 95 درصد و با توجه به مقدار مطلوب آمارۀ t و تفاوت 
میانگین ها می توان گفت که با تأسیس بازارچه میزان دارایی های 
اجتماعی روستاییان نسبت به قبل از تأسیس آن افزایش یافته 
است. سطح دارایی های مالی روستاییان به دنبال تأسیس بازارچه 
در تمامی مؤلفه ها بهبود یافته است. بیشترین بهبود و ارتقا نیز به 
مؤلفۀ میزان درآمد و هزینۀ خانوارها مربوط می شود که با افزایش 

میانگین 1/09 به میانگین 3/66 رسیده است.

نتایج آزمون t زوجی در جدول شماره 4 نیز در مجموع با توجه 

جدول 5. نتایج آزمون t زوجی جهت سنجش تفاوت دارایی ها در دو دوره قبل و بعد ازتأسیس بازارچه

میانگینداراییهایمعیشتی
فاصلهاطمینان95درصد

Tسطحمعنیداریدرجۀآزادیآمارۀ
کرانباالکرانپایین

مجموع

قبل: 2/78

-0/5780/363-8/6302590/000 بعد: 3/25

تفاوت میانگین ها: 0/47-

تصویر 4. مدل تحلیل مسیر ابعاد موثر بر دارایی های معیشتی روستاییان بواسطه اثرگذاری بازارچه مرزی

مالی

اجتماعی

فیزیکی

طبیعی

انسانی

دارایی های معیشتی

. /. 65

. /321

. /467 . /218

. /342

. /378

. /312

. /088

. /107

. /319

. /274

. /264

. /212
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به مقدار مطلوب آمارۀ t در سطح معنا داری 0/05 با اطمینان 95 
درصد نشان از افزایش دارایی های مالی روستاییان نسبت به قبل 
از تأسیس بازارچه دارد. همچنین دارایی های فیزیکی روستاییان 
نیز با تأسیس بازارچه افزایش یافته است، در تمامی مؤلفه های این 
بعد، میانگین نسبت به قبل از تأسیس بازارچه افزایش یافته است 
و این افزایش در سطح معنی داری 0/05، معنا دار محاسبه شده 
تا با اطمینان 95 درصد بتوان اظهار کرد که سطح سرمایه های 
در  است.  یافته  افزایش  بازارچه  تأسیس  با  روستاییان  فیزیکی 
میان سرمایه های طبیعی روستاییان، در مؤلفۀ کشاورزی، ارتقای 
وضعیت نسبت به قبل از تأسیس بازارچه کمتر است. در مجموع 
نیز میانگین محاسبه شده 3/14 در سطح معنا داری 0/05 و مقدار 
مطلوب آمارۀ t نشان می دهد که با 95 درصد اطمینان سرمایه های 

طبیعی روستاییان با تأسیس بازارچه افزایش یافته است.

دارایی های  کلی  سطح  محاسبۀ  با   5 شماره  جدول  در 
روستاییان، قبل از تأسیس بازارچه برابر 2/78 و مقدار آن ها بعد از 
تأسیس بازارچه برابر 3/25 در سطح معنا داری 0/05 با اطمینان 

95 درصد می توان گفت که سطح دارایی های معیشتی روستاییان 
با تأسیس بازارچه افزایش یافته است.

به منظور تعیین مؤثرترین بعد در ارتقای و بهبود دارایی های 
معیشتی روستاییان از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد )تصویر 
شماره 4(. به این ترتیب در ابتدا مجموع تلفیقی ابعاد سرمایه های 
سرمایه های  ابعاد  تمامی  و  وابسته  متغیر  عنوان  به  معیشتی 
معیشتی پایدار به عنوان متغیر مستقل و در ادامه هر یک از ابعاد 
نیز به ترتیب با دیدگاه کارشناسانی که سابقۀ مطالعات مشابه را 
در منطقه داشتند و در زمینۀ توسعۀ روستایی متخصص بودند، 
به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند و تأثیرات آن ها سنجیده 
شد. در ادامه پس از وارد کردن و جایگزینی تک تک ابعاد به عنوان 
متغیر وابسته و دیگر ابعاد به عنوان متغیر مستقل با ضرب کردن 
همۀ مسیرها به بعد مدنظر و در نهایت جمع کردن همۀ مسیرهای 
ضرب شده به بعد مدنظر، میزان آثار غیر مستقیم نیز مشخص شد. 
در آخر نیز با جمع کردن آثار مستقیم و غیر مستقیم، بار کّلی و 
میزان اثر گذاری نهایی هر بعد )سرمایه های معیشتی( بر وضع 

 جدول 6 . اثر مستقیم، غیر مستقیم و کلّی هریک از ابعاد تاثیرگذار بر دارایی های معیشتی روستاییان

بارکلّیاثرغیرمستقیماثرمستقیمداراییها

0/3190/3290/648مالی

0/1070/0070/114انسانی

0/2640/0820/346اجتماعی

0/212---0/212طبیعی

0/2740/1010/375فیزیکی

جدول 7. رتبه بندی استراتژی های معیشتی روستاییان بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن

رتبهمیانگینرتبهایمیانگینعددیاستراتژیها

4/017/171زراعت

2/192/906باغداری

3/215/583دامداری

3/806/582فعالیت در بازارچه

3/045/014سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی شهری

2/163/037کارگری

2/012/528مغازه داری، رانندگی

2/233/115کمک ها و حمایت های دولتی از کارافتادکی

آمارۀ خی دو: 1/379تعداد کل: 260معنی داری: 0/000درجۀ آزادی: 7
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موجود دارایی های معیشتی روستاها مشخص شد؛ همان طور که 
در جدول شماره 6 مشاهده می شود. 

بهبود سطح دارایی های  ارتقا و  بعد در  بعد مالی، مؤثرترین 
معیشتی روستاییان منطقه به دلیل تأسیس و رونق بازارچۀ مرزی 
است. این بعد عالوه بر داشتن بیشترین اثر مستقیم، بیشترین 
تأثیر غیرمستقیم با اثرگذاری بر ابعاد انسانی، اجتماعی، فیزیکی 

و طبیعی را نیز دارد.

استراتژیهایمعیشتی

استراتژی ها فعالیت ها و مشاغلی هستند که مردم محلی برای 

دستیابی به اهداف معیشت پایدار که در وهلۀ اول آن افزایش 
حاصل  یافته های  می دهند.  انجام  است،  معیشتی  دارایی های 
معیشتی  استراتژی های  رتبه بندی  دربارۀ   7 شماره  جدول  از 
خانوارهای روستایی نشان می دهند که راهبرد اصلی روستاییان 
بخش خاومیرآباد متنوع کردن فعالیت های اقتصادی خود است تا 
بدین وسیله شاهد افزایش سطح دارایی های خود باشند. دامپروری 
و فروش محصوالت لبنی و باغی و زراعی، فعالیت در بازارچه، 
سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی خارج از روستا )شهرها( 
مهم ترین راهبردهای معیشتی است که روستاییان برای ارتقای 

سطح دارایی های خود از آن ها بهره می برند.

جدول 8. تحلیل کمی روندهای مثبت و منفی تأثیرگذار بر آسیب پذیری روستاها به دنبال تأسیس بازارچه

تأثیررونقبازارچهدرافزایشآسیبپذیری تأثیررونقبازارچهدرکاهشآسیبپذیری

معنیداری میانگین آمارۀ
خیدو

زمینههای
آسیبپذیری معنیداری رتبۀ

منفی
رتبۀ
مثبت

رتبۀ
برابر zآمارۀ زمینههایآسیبپذیری

0/000 3/28 23/30 افزایش قیمت زمین 
و مسکن 0/000 18 109 133 -8/07 مقاوم سازی مساکن

0/027 3/17 8/53 افزایش اجاره بهای 
مساکن 0/000 31 78 151 -5/02 مقابله با خشک سالی

0/041 3/01 37/3
درگیری و مشاجرۀ 
روستاییان بر سر 
مالکیت زمین ها

0/000 40 100 120 -4/07 رونق کشاورزی

0/000 3/48 73/6
افزایش بیش از 
اندازه تقاضای 
مصرفی خانوارها

0/000 18 168 74 -10/73 کاهش فقر روستایی

0/000 12 142 96 -10/03 کاهش مهاجرت ها

0/000 25 103 132 -7/53 کاهش نابرابری های درون 
روستاهای بخش

0/000 36 126 106 -8/32 تأمین هزینه های خانوار با 
وجود تورم و گرانی

0/000 29 167 64 -10/8 حذف تبعات منفی قاچاق

مجموع)tتکنمونهای،مطلوبیتعددیموردآزمون3( مجموع)tزوجی(

معنی
داری میانگین درجۀ

آزادی
آمارۀ

t
حد
باال

حد
پایین

معنی
داری
دوگانه

خطای
استاندارد

درجه
آزادی

آمارۀ
t

حد
پایین حدباال اختالفزوجها

0/010 3/25 259 2/93 0/422 0/083 -0/000 -0/030 259 -18/1 -0/497 -0/618
3/40 میانگین 

دورۀ قبل

2/89 میانگین 
دورۀ بعد
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کاهشزمینههایآسیبپذیری

نتایج آزمون ویلکاسون جدول شماره 8 در دو دورۀ قبل و 
بعد از تأسیس بازارچه نشان می دهند که در سطح معنا داری 
 0/05و با اطمینان 95 درصد مردم محلی به بهبود وضعیت 
و  به عنوان عوامل آسیب زا  آورده شده  از شاخص های  هریک 
کاهش میزان آسیب پذیری آن ها نسبت به دورۀ قبل از تأسیس 
بازارچه معتقدند. در نهایت نیز نتایج آزمون t زوجی در سطح 
معنا داری 0/05 و با اطمینان 95 درصد نشان از کاهش سطح 
بازارچه  تأسیس  دنبال  به  منطقه  روستاهای  آسیب پذیری 
بعد  دورۀ  در  میانگین  افزایش  و   t آمار  مطلوب  مقدار  دارد. 
نسبت به دورۀ قبل تأییدی بر این مطلب است. از سویی دیگر 
آمارۀ خی دو، میانگین های  به مقدار  با توجه  نیز روستاییان 
به دست آمده و سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از سطح 
آلفای 0/05 با شاخص های آورده شده نیز در جدول شماره 8 ، 
به عنوان روندهای منفی ناشی از تأسیس بازارچه معتقدند. در 
نهایت نتایج آزمون t تک نمونه  ای نشان می دهد که در سطح 
رونق  و  تأسیس  درصد   95 اطمینان  با  و   0/05 معنی داری 
بر میزان آسیب پذیری روستاییان  نیز  تأثیرات منفی  بازارچه 
منطقه  روستاهای  بازارچه  تأسیس  با  بنابراین  است؛  داشته 
آسیب پذیری  سطح  در  مثبت  و  منفی  روند  دو  بروز  شاهد 
بیشتر  میانگین  و  اهمیت  تعداد،  به  توجه  با  بوده اند.  خود 
شاخص های کاهش آسیب پذیری از دید روستاییان نیاز است 
که با برنامه ریزی صحیح روندهای منفی بازارچه نیز به حداقل 

برسد تا سطح آسیب پذیری روستاها به حداقل برسد.

نتایجمعیشتی

بر پایۀ مدل معیشت پایدار، شاخص های آورده شده در جدول 
شماره 9 به عنوان نتایج نهایی و خروجی مدل معیشت پایدار در 
نظر گرفته شده اند. سنجش چگونگی تأثیرگذاری گسترش تجارت 

از طریق بازارچۀ مرزی بر شاخص های درنظر گرفته شده با استفاده 
از آزمون T تک نمونه ای از دیدگاه مردم محلی نشان می دهد که با 
توجه به میزان میانگین های محاسبه شده و مطلوبیت عددی مورد 
بازارچه توانسته است  آزمون در سطح معنا داری 0/005 رونق 
در بهبود شاخص های آورده شده مؤثر واقع شود. در این میان با 
توجه به نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره 9 می توان دید که 
شاخص افزایش درآمد و بعد از آن شاخص های دسترسی به شغل 
و کاهش آسیب پذیری روستاها بیشترین میانگین های عددی و 
رتبه ای حاصله را دارند. در مجموع نتایج آزمون t تک نمونه ای از 
مجموع شاخص های نتایج معیشتی نشان می دهد که تأسیس 
بازارچه توانسته است به افزایش رفاه روستاییان به عنوان مهم ترین 

نتیجه و خروجی مدل معیشت پایدار بینجامد.

بحثونتیجهگیری

تحلیل یافته ها دربارۀ اثر گذاری بازارچه های مرزی مطالعه شده 
بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی نشان از اثرگذاری بازارچۀ 
مرزی بر معیشت پایدار روستاییان دارد. در ارتباط با تغییرات 
رخ داده در دارایی های معیشتی روستاییان، یافته های به دست آمده 
از پرسش نامه به منظور مقایسۀ میزان دارایی های دورۀ قبل و بعد 
از تأسیس بازارچۀ مرزی نشان می دهد که در تمامی سرمایه های 
از  قبل  دورۀ  به  نسبت  دارایی های  میزان  روستاییان  معیشتی 
مؤلفه های  میان  این  در  است.  یافته  افزایش  بازارچه  تأسیس 
میزان درآمد و هزینه و میزان پس اندازهای خانوار در سرمایۀ 
مالی روستاییان با افزایش یک نمره ای میانگین بیشترین بهبود 
و ارتقا را داشته اند. در میان ابعاد دارایی های معیشتی روستاییان 
هم سرمایه های مالی با بیشترین میزان افزایش میانگین نسبت 
به دورۀ قبل همراه بوده است. در مجموع نیز نتایج یافته ها نشان 
می دهد که سطح دارایی های معیشتی روستاییان بعد از تأسیس 
بازارچه نسبت به دورۀ قبل از آن بهبود یافته است. این نتایج 
پژوهش های صورت گرفته به صورت محدودتر در زمینۀ اقتصادی 

جدول 9. نتایج آزمون t تک نمونه ای در ارتباط با نتایج معیشتی بازارچه

درجۀآزادیسطجمعنیداریآمارۀTنتایجمعیشتی
مطلوبیتموردآزمون:3

حدپایینحدباال
میانگین

4/050/0002593/290/4320/149امنیت غذایی

7/750/0002593/600/7620/453دسترسی به شغل

9/590/0002593/780/9360/625افزایش درآمد

4/060/0412593/280/4220/164حفاظت و پایداری محیط طبیعی

5/870/0042593/400/5450/271کاهش آسیب پذیری

6/540/0002593/470/6170/331افزایش رفاه )مجموع(
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 ،)2013( اسماعیلی  مانند  داخلی  محققان  دیگر  کارهای  در 
تأیید می کنند.  را   )2014( میراب زاده  و   )2010( هدایت زاده 
ابراهیمی  در این میان به خصوص نتایج برعکس کار پژوهشی 
مستکانی و احمدوند است که اثر بازارچه ها را بر کیفیت زندگی را 
منفی دانسته اند. در زمینۀ میزان تأثیر گذاری هرکدام از دارایی ها 
بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی از آزمون تحلیل مسیر بهره 
گرفته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایۀ مالی بیشترین تأثیر 

را در بهبود و ارتقای معیشت روستاییان داشته است. 

سرمایه های مالی عالوه بر اینکه دارای بیشترین تأثیر مستقیم 
بود، با اثرگذاری بر ابعاد فیزیکی، انسانی، طبیعی و اجتماعی نیز 
به افزایش سطح دارایی های معیشتی روستاییان منجر شده است. 
افزایش سرمایه های مالی روستاییان با ارتباط مستقیم و معنا داری 
توانسته است موجب افزایش سطح دارایی های فیزیکی روستاییان 
شود. در این خصوص می توان به افزایش قدرت خرید خودروی 
شخصی یا ماشین آالت کشاورزی از سوی روستاییان اشاره کرد. 
همچنین این سرمایه با سرمایۀ طبیعی نیز ارتباط مستقیم و 
معنا داری دارد و توانسته است سرمایه گذاری در بخش سرمایه های 
ارتقای سرمایه های  نتایج آن  از  نیز تقویت کند که  طبیعی را 
طبیعی بوده است. در کل می توان این گونه نتیجه گیری کرد که 
با توجه به تجزیه وتحلیل های آماری صورت گرفته، بازارچه های 
مرزی پیران و دره وران سرمایه های معیشتی خانوارهای روستایی 
ارتقای سطح  راستای  در  داده اند.  ارتقا  را  محدودۀ مطالعه شده 
از  استفاده  با  آن  پایدارترکردن  هرچه  و  روستاییان  معیشت 

توانمندی بازارچه ها راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

- از آنجا که این گونه بازارچه ها صرفًا به منظور تقویت معیشت 
مردم مرزنشین است، پیشنهاد می شود با رعایت قوانین و مقررات، 
امکان بسط و توسعۀ نقش روستاییان مرزنشینان در این مبادالت 
بیش از پیش فراهم شود که این موضوع سبب پایداری دارایی های 

معیشتی روستاییان خواهد شد. 

- ایجاد امکانات رفاهی و بهبود راه های ارتباطی و مواصالتی 
به بازارچه  )راه آسفالت، برق، ارتباطات و دیگر امکانات اداری، 
منظور  به  بازارچه ها  به  رونق بخشی  برای  رفاهی(  و  خدماتی 

اثرگذاری بیشتر بر سرمایه های معیشتی روستاییان.

فروش  بازارچه های  ایجاد  مهم،  راهکارهای  از  دیگر  یکی   -
روستاهای  در سطح  مناسب  مکان های  در  وارداتی  محصوالت 
منطقه است که باتوجه به قابلیت های دیگر گردشگری روستاهای 
قطب  کنار  در  مطالعه شده  منطقۀ  قرارگرفتن  نیز  و  منطقه 
سبب  می تواند  مریوان  شهر  یعنی  کشور،  تجاری  گردشگری 

پایداری معیشتی روستاییان می شود.

انجام  برای  روستاییان  به  تجارت  نوین  روش های  آموزش   -
تجارت توسط خود آن ها به جای واگذار کردن مجوزها به تجار 
شهری که با این شیوه، سرمایۀ انسانی ارتقا می یابد و معیشت 

روستاییان را پایدارتر خواهد کرد.

تشکروقدردانی

بنابر اظهار نویسنده مسئول مقاله، پژوهش حاضر حامی مالی 
نداشته است.
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