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 يشهر -مهاجرت روستا يتدر هدا يمرز ينقش بازارچه ها
  )يوانباشماق مر يمرز يبازارچه  يمورد نمونه(

 

  2يتاراس زهرا ،1احمدي خالد

 ييروستا يزيارشدبرنانه ر يكارشناس يدانشجو -1
  ييروستا يزيارشدبرنانه ر يكارشناس يدانشجو - 2 

ahmadikhaled@yahoo.com   
  

 چكيده
 1369از سال . . باشماق قرار دارد يمرز يو در جوار روستا يوانغرب شهر مر يلومتريك 17باشماق در فاصله  يمرز بازارچه

توانسته  يبه خوب يگمرك رسم يابمرز باشماق با كردستان عراق شروع شده است و در غ يقاز طر ياقتصاد يتعمالً فعال
موقت  ياحركت افراد و گروه ها بطوردائم . كند يفاا يآن نقش اساس كزيمناطق مر ياست در صادرات به شمال عراق و حت

 يلدل يباشد ول يرهوغ ي،اجتماعي،مذهبي،سياسياقتصاد يتواندمهاجرت م يلدال يشودسكونت م يدرالگو يرتغ جاديباعث ا
 يطشرا ي يدهعمدتاً ا. است يدر زندگ يديامتحان شانس جد يزون يمياقل يطدرشرا يهمانا آزمون ناشناخته ها وزندگ ياصل

 ياييدو واحدجغراف ينب ييفضا يلذا تحرك). 170. 1386(باشد نديتوام يلدل ينموعود محكمتر ياسرزمين يدزندگيجد يزندگ
 .است ياييجغراف يدرهردوفضا يامدهاييپ يكه دارا يگيردصورت م

و جنگ 1357،انقالب اسالمي در سال1342اصالحات ارضي، در سال يعمده  يرسه تغ يهنمانم يخگذرا به تار ينگاه در
 .كه بيشترين حجم مهاجرت را در كشور باعث شده اند يانندنما يما م خود را به1367تا1359يتحميلي در فاصله سالها

 يسرشمار ينبااول يسهباشد كه درمقا ينفر م153271برابربا1385در سال يوانشهرستان مر يتجمع يسرشمار ينآخر طبق
لعه درطول مورد مطا يدرمنطقه  يتجمع يزانداشته، م يرچشمگ يبوده رشد يتنفر جمع1384يكه فقط دارا)1330(يعموم

و  يعيطب ليل به دو د يوانشهرستان مر يبه طور كل. نموده است بهراتجر ييمختلف همواره فراز و فرودها يطزمان ومتاثرازشرا
 يرا ط يتيجمع يراتروندتغ يمنمود يمقاله سع يندرا.شود يمحسوب م يرمكان مهاجرپذ يكاستان،  يشهرها يناز ب ي،تجار

آن   ي،وفيزيكيقتصادي،ااجتماع يرادر تمام جنبه ها يراتتغ ينا يامدهاي،نموده وعلل وپ يبررس يمختلف سرشمار يدوره ها
 .يمكن يبررس

 

 ياصالحات ارض يي،سكونت، تحرك فضا يالگو يوان،مر ي،شهر -روستا مهاجرت :يديواژگان كل
  

 مقدمه
 ساير با درمقايسهمهاجرت در  .است ادزي وشدت عموميت با وگاه وآرامگاهي كند   جمعيت تحول پديده يك عنوان به مهاجرت

 آن، زواياي شناخت براي وتالش داشته معطوف خود به نراآ انديشمند اذهان همواره كه است موضوعي جمعيتي، موضوعات
 ارزيابي براي مهاجرت، وابعادمختلف ها درزمينه گوناگون مطالعات طوركلي، به. ميكند رهنمون واقعيت اين بيشتر درك به مارا

 كمك ريزان وبرنامه محققان به المللي، وبين ملي هاوسياستهاي برنامه بر تأثيرگذار ازعوامل يكي بهعنوان تغييرات، حسطو
د دار وجمعيتي اجتماعي مختلف وانفعاالت درفعل اساسي نقش مهاجرت. كنند بررسي را متغير اين پيامدهاي تا است كرده

. شهري ميباشد_مهاجرت روستا  ˛اثيراتش شايان توجه ونيازمندبررسي استيكي از مهم ترين حالت هاي  مهاجرت كه بعلت ت
شهر ي بوده _تاثير بازار چه ها ي مرزي بر مهاجرت روستا ˛يكي از فاكتورهايي كه در اين مقاله سعي به بررسي آن شده است 
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ي شمال عرض قهيدق 31 و درجه 35 نيشهر،ب نيا. قراردارد آن ودرغرب كردستانستان اي هاستانازشهري كيوان،يشهرمر. است 
 4/2193 بامساحت مريوان شهرستان. است شده واقع ايدر مترازسطح 1398 باارتفاعي شرق طول قهيدق 21 و درجه 46 و

 سه بخش، سه وداراي )5؛1390,احمدي(است داده اختصاص خود به را كردستان استان درصدازوسعت  77/7 كيلومترمربع
 ذكر شايان  امسال درمصوبات شهر ديگربه دوروستاي تبديل مشاهده شهرونيز به دينار كاني روستاي باتبديل89 سال(شهر
 وخاك سقز ازشهرستان قسمتي به ازشمال.باشد مي دهستان وشش) "شهر شش داراي"موارد ايراداين صورت در كه است

تحوالت جمعيتي .شود مي منتهي اماناور منطقه به ازجنوب و وديواندره سنندج به ازشرق كشورعراق، به ازغرب كشورعراق،
قوي بوده است  قتصادي-ا -نيسم-مكا يك عنوان به باشماق وفيزيكي اين شهرستان بيش از هرچيز متاثراز بازارچه مرزي

 با. درصدصادرات وواردات استان رابه خود اختصاص دهد50وباوجوددو بازارچه ي ديگردراستان توانسته است به تنهايي حدود
 مطالعه مورد دوره طي كه گرديد معلوم ماهواره اي تصاوير تحليل و تجزيه از نتايج حاصل و آمده عمل به رسيهايبر به توجه

 1390 تا 1370 دوره بين طوريكه به است داشته توجهي قابل رشد شده ساخته اراضي كاربري شهري،همواره گسترش
 كه بازارچه كار به شروع ابتداي در .است رسيده 1370 سال تا ابتدا از شهر مساحت كل برابر سه از بيش شهر مساحت

 با اما. است كرده تجربه اول سالهاي   اين در را آرامي رشد تبع به نيز شهر است بوده گيري شكل حال در آن ساختارهاي
 شهري ساز و ساخت و عمران در مبادالت اين از حاصل سود است گرفته صورت دوره اين در كه مبادالتي حجم گسترش
در اين مقاله سعي شده است با توجه به وجود بازار چه ي مرزي باشماق  .است شده شهر ناگهاني گسترش باعث و شده مصرف

در استان كردستان در شهرستان مريوان، به تاثير اين عنصر فضايي مؤثردرسيستم شهرنشيني به عنوان يكي از عواملي كه 
  .دوش داخته پر  شده يشهر _باعث مهاجرت روستا 

  مباني نظري. 1
 اساسي نقشهاي ايفاي براي انسانها از گروهي آن در كه رهنمودهايي و مكاني و فضايي ابعاد از است عبارت شهر :شهر 1-1

 ترتيب اين به و يابند مي استقرار و شده جمع هم گرد معين تراكم در...  و آمد و رفت تدارك، كار، سكونت، نظير خود
  ).3؛1371,رهنمايي(ميدهند قرار تأثير تحت را آن انسجام و انتظام و محيط فضايي سازماندهي

اليحه ي ).16؛1385,سعيدي(روستارا ازنظرمفهوم وتعريف پيوسته درمقايسه باشهرموردبررسي قرارميدهند: روستا 1-2
ياقريه از  ده"چنين تعريف كرده استده را9/6/1342تشكيل انجمن هاي ده واصالح اموراجتماعي وعمران دهات مصوبه ي 

خانواركه درآمداكثرافرادآن ازطريق كشاورزي  50نفريا250نظراين اليحه عبارت است ازمركزجمعيت ومحل سكونت حداقل
ميتوانيم روستا راسكونتگاهي تعريف كنيم كه جمعيت آن ,لذا استنادبه دو معيارجمعيت ونوع معيشت."حاصل ميشود

  ).17؛1390,جمعه پور(كشاورزي امرار معاش نمايند درصدجمعيت آن ازطريق50ازحدمعيني كمتروبيش از
 هاي مهاجرت شك وبدون است روستايي جامعه معضالت مهمترين از يكي روستاها تخلية و زدايي جمعيت: مهاجرت 1-3

 زمان مدت طي ناحيه يك در مير و مرگ ميزان كه درصورتي. آيد مي حساب به دايي ز جمعيت عامل مهمترين روستايي
 مي وجود بيولوژيكي به زدايي جمعيت كند، جبران را كاهشي چنين نتواند خالص مهاجرت و فزوني يابد مواليد قمر بر معين
 و شغلي هاي مهاجرت حاصل كه زدايي غيربيولوژيكي جمعيت اما ).63؛1373 فشاركي،(است نادر كامال امري كه آيد

 از روستاها تخلية اساسي عامل شهرگرايي فرآيند و شهري هاي جاذبه همچنين وجود است، شهر به روستا از غيرشغلي
 عناصرنگرش مفاهيم "موبوگونج"شهر به ازروستا مهاجرت در سيستمي رهيافت در.گردد مي محسوب اقتصادي فعال جمعيت

اوچهارعنصر . برده است كار شهربه به ازروستا موردمهاجرت ودر گرفته عاريت به سيستمي عام ازنظريه را وروابط ها
 توجه سيستم، اصلي برعناصر برتاكيد عالوه او.  است شناخته موثر مهاجرت رادرزمينه دولتي و تكنولوژيك ادي،اجتماعي،اقتص
 كه قسمتي)  سازگاري هاي مكانيسم( ديگر وروابط اقتصادي اجتماعي، وروابط)ها سيستم خرده(مختلف نهادهاي به را خود

 روستايي كنترل هاي سيستم خرده سيستمها، خرده مهمترين از دوتا.  دارد مي معطوف است، مهاجرين انتقال ازفرايند
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 خرده.  نمايند مي زياد يا كم را درسيستم جريان وميزان كرده نظارت بركارسيستم ها سيستم خرده اين. هستند وشهري
 مثالً. كند مي كار شهري محيط به جذب در آنها گي بازدارند يا تشويق براي مهاجرين هدف مقابل در شهري كنترل سيستم
 يا راتسهيل روستايي مهاجرين انتقال اطمينان، قابل شغل و قيمت ارزان مسكن قراردادن دسترس بادر ميتوانند شهري ادارات
  ).151-156؛1970,موبوگونج(نمايد مشكل

 به همواره و شينيشهرن پيدايش براي است عاملي حال عين در و شهري است اي پديده بازار: مرزي هاي بازارو بازارچه 1-4
 مرزي مبادالت ساماندهي قانون 4 ماده طبق).174؛1373,شكوئي(است نموده وظيفه انجام شهر اصلي دهنده غذا بافت صورت
 گمرك جوار در مرزي، صفر نقطه در واقع محصور، است اي محوطه مرزي بازارچه اسالمي، شوراي مجلس 6/7/1384 مصوب

 50 داراي ايران حاضر حال در. است شده تعيين همجوار كشور و ايران بين منعقد هاي نامه تفاهم طبق كه مكان هايي يا
 كه است كشوري دومين كه اين به توجه با(باشد مي دارا جهان سطح در را اول رتبه حيث اين از كه است مرزي بازارچه

 باشند مي اقتصادي و تجاري آزاد مناطق نخستين نوع واقع در مرزي هاي بازارچه).دارد روسيه از بعد را همسايگان بيشترين
 هاي محدوديت حذف چند هر. هستند اقتصادي و تجاري آزاد مناطق از متفاوت تاحدي عملكرد با و كوچكتر مقياس در كه

 منطقه را آنها اقدامي چنين با نميتوان اما مييابد اختصاص تجاري و اقتصادي مناطق اين به ويژه تسهيالت اعطاي يا گمركي
 در خود مشتركات عين در بازارچه و اقتصادي مناطق صادرات، پردازش منطقه آزاد، بندر تجاري، آزاد منطقه. كرد معرفي آزاد

 تحت خاص منطقه يك شود گرفته تصميم چنانچه لذا. ميباشد خود خاص اهداف و ويژگيها داراي يك هر اقتصادي، ادبيات
 منطقه بر كه باشد عنواني بر منطبق آن اهداف ثانيأ باشد، دارا را آن الزم ايطشر اوأل بايد نمايد، فعاليت فوق عناوين از يكي
 و سرمايه گذاران براي مشكالتي موجب است ممكن نامگذاري اين صورت اين غير در كه چرا است، شده نهاده مزبور

  ).بازرگاني وزارت(شود صادركنندگان
كيلومتري غرب شهر مريوان و  17شماق در فاصله زارچه مرزي بابا: روند شكل گيري و تكامل بازارچه مرزي باشماق 1-5

شروع كار بازارچه با . خود را شروع كرده استعمالً فعاليت اقتصادي  1369از سال . شماق قرار دارددر جوار روستاي مرزي با
شده و نماينده ري اداره ميمرز به صورت پيله و 1383تا  1378بوده است و از سال  1378تا  1370مديريت فرمانداري از سال

در حال حاضر، طرح . شماق به صورت رسمي آغاز به كار كردمرز با 1383در سال . بازرگاني در بازارچه حضور داشته است
وايل تأسيس هكتار در ا 3/5برنامه توسعه زير بناي ساخته شده از . باشدهكتار در حال اجرا مي 32توسعه بازارچه در قالب 

تجاري  -واحد مجتمع خدماتي 8انبار،  30كه با احداث . ضر گسترش پيدا كرده استهكتار در حال حا 7، به ) 1371( بازارچه 
نفر كارگر،  1000جمعاً نزديك . در سه طبقه با تعداد هزار اتاق و يك سردخانه كه از سوي بخش خصوصي احداث شده است

  .باشندارگيري كاال ميور و كارمند در مرز باشماق مشغول تخليه و بپيله
  :تحقيق پيشينه. 2
 در - نمود اشاره آثار اين به ميتوان است، گرفته انجام ايران در بازار كاركردهاي با ارتباط در مستقيماً كه منابعي جمله از 

 به آنها تمشكال و موانع ،) غربي آذربايجان(  استان مرزي هاي بازارچه وضعيت بررسي عنوان؛ تحت كه شافعي سعيد مقاله
 باعث ميتواند مرزي هاي بازارچه توسط بازرگاني مبادالت گسترش و توسعه كه بوده معتقد اصل اين بر. است رسيده چاپ
 بازارچه اين راه سر بر مشكالتي راه اين در ولي. نمايد فراهم را توسعه بسترهاي از برخي و گشته منطقه سيماي تحول و تغيير

 حسين محمد و نژاد اميني كاوه -.گردد منطقه در اي توسعه تغييرات باعث ميتواند آنها فعر صورت در كه دارد وجود ها
 در را مرزي هاي بازارچه تأثير ،1383 پيرامون و شهر پايداري براي فرصتي بانه مرزي بازارچه عنوان؛ تحت اي مقاله در بوجاني
 جلوگيري و امنيت ضريب اشتغال، افزايش در را ها ازارچهب فعاليت و ميكنند بررسي آنها رشد و توسعه و شهري فضاهاي خلق

 تحت خود نامه پايان در بهشتي شهيد دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي فاطمي فخر اكبر علي - ميدانند موثر مهاجرت از
 به ،1383 نقوچا باجگيران مرزي بازارچه موردي نمونه روستايي توسعه و جمعيت تثبيت در مرزي هاي بازارچه نقش عنوان؛
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 صورت ديگر كارهاي از -.ميداند اي منطقه  توسعه الزمه را توسعه اي ريزي برنامه و ميپردازد مرزي مناطق اجمالي بررسي
 بلوچستان و سيستان مرزي مشترك هاي بازارچه مشكالت و مسائل بررسي عنوان؛ به پهلواني مصيب پژوهش به ميتوان گرفته
 و رسمي صورت به كه بخش اين هاي فعاليت ساماندهي و تجارت و بازرگاني بخش بر اتكا با كه است معتقد ايشان. نمود اشاره
 تجهيز و تقويت براي را عرصه و داد تخفيف را منطقه مشكالت و معضالت از اي پاره توان مي پذيرد، مي صورت رسمي غير
 دولت مستقيم مشاركت نقش به البته. آورد فراهم آن مرزي مناطق و استان در توليدي منابع ديگر اقتصادي هاي زمينه ساير
 . دارد تأكيد كار اين انجام در

 ها روش و مواد. 3
 از استفاده با آن انجام مراحل و تحقيق روش. ميشود تنظيم تحقيق هر اهداف و موضوع ماهيت بر مبتني معموال تحقيق روش
  .شهري دارد-برمهاجرتهاي روستا مرزي هاي بازارچه ثيرتأ كشف در سعي مختلف منابع به اتكاء با تطبيقي -تحليلي روش

 تبيين جهت كشور آمار مركز و شهرسازي و مسكن سازمان مدارك از استفاده و مقاالت كتب، ها، نقشه اسناد، از استفاده -1
   موضوع؛ تئوريك

 شهري امور كارشناسان مسئولين، با مصاحبه و پرسشنامه تهيه مستقيم، مشاهده و محل به مراجعه شامل ميداني؛ مطالعات ‐2
  .شهر ساكنين و
 يكديگر با آنها بررسي و مقايسه و شهر مختلف هاي دوره تصاوير و ها نقشه از استفاده آن در كه تحليلي -تطبيقي روش- 3

 منطقهاز بازديد شامل ,مشاهده.مسئولين و بازاريان مردم، عموم سطح سه در ,نامه پرسش)ميداني(تجربي روش. ميگيرد صورت
 گسترش ونيز روش مختلف اشكال شناسايي و زميني واقعيت با موجود هاي نقشه تطبيق آن، هاي ويژگي شناخت جهت

 افزارهاي نرم از گرافيكي و آماري يها تحليلهاي داده و اطالعات پردازش تحليل ، و تجزيه براي روش اين در,كارگاهي

office/Excel جغرافيايي اطالعات سامانه و)GIS(, جانبي افزار نرم وEdrisiمحيط در ArcGISنتايج و شده استفاده 
  .گرفت قرار سنجش مورد واقعيات با آنها از حاصل

  ".مرزي عاملي در رشدفيزيكي شهر وگسترش افقي آن است رونق اقتصادي بازارچه" :فرضيه هاي تحقيق. 4
 ".مريوان شده است جذب جمعيت روستاهاي اطراف به شهر موجب باشماق مرزي بازارچه رونق"

  بحث وپردازش داده هها. 5
در رابطه با اثرات بازارچه به عنوان : همبستگي بين مكانيسم اقتصادي بازار و تأثير آن بر ساختار فيزيكي شهر 1- 5

يك مكانيسم قوي اقتصادي بر گسترش شهر و همبستگي آن با افزايش وسعت زيربناها و افزايش سطح افقي شهر از طريق 
مرزي باشماق و نتايج همبستگي نشان داد كه بين قدرت اقتصادي بازارچه .سپيرمن و كندال بي مورد ارزيابي قرار گرفتمدل ا

. توان رابطه بين دو متغيير را ثابت نموددرصد   مي 95كه در آن با اطمينان باالي . گسترش شهر رابطه معني داري وجود دارد
-در رابطه با تأثير بازارچه مرزي بر گسترش افقي شهر مريوان نيز اين موضوع را تأييد مي هانتايج بدست آمده از ديگر تحليل

كند كه از زمان تأسيس بازارچه شهر به نحو چشمگيري شروع به گسترش نموده و اين موضوع از ديد ساكنين شهر نيز پنهان 
   .ست و در نظر سنجي اعمال شده بازتاب خود را نشان داده استنمانده ا
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  1390 تا 1370 سال از اراضي كاربري تغييرات 1-5نقشه

  

  
  

  )زنجره هاي ماركف( 1400پيش بيني تغييرات كاربري اراضي تا سال  1-5جدول
  7  6  5  4  3  2  1  كد

1  100  0  0  0  0  0  0  

2  00,00  0,05  00,03  00,40  00,17  99,40  00,00  

3  01,24  00,00  3,2  22,59  59,94  01,34  00,97  

4  17,77  05,44  03,73  13,05  02,42  00,20  00,35  

5  66,48  20,98  45,33  08,51  57,88  00,00  02,09  

6  23,07  53,66  14,32  14,00  00,00  25,40  00,25  

7  8,7  05,65  24,66  00,00  00,01  00,00  3,05  

  
  جمعيت رشد نرخ با شده ساخته اراضي تبديل نرخ مقايسه 2-5جدول

  )درصد ( ميانگين رشد   1385  1375  عنوان

  3,51  809  566  اراضي ساخته شده

  4,29  93686  60459  جمعيت شهر
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  جمعيت رشد نرخ با شده ساخته اراضي تبديل نرخ مقايسه 1-5نمودار

  
  

  شهر محاسبه ي همبستگي جمعيت وسطح گسترش 3-5جدول
ضريب   متغيرها

  همبستگي
  ساكنين

  sigسطح معني داري   valueارزش 

افزايش وسعت زيربناها و 
  افزايش سطح افقي شهر

  /.000  /.537  كندال بي

  /.000  /.615  اسپيرمن

ميزان در رابطه با : همبستگي بين قدرت جذب بازارچه و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن بر روي ساكنين 2- 5
اقتصادي آن بر روي ساكنين و همبستگي بين قدرت جذب بازار با  –مرزي باشماق و تأثيرات اجتماعيتوانايي جذب بازارچه
ميد و رفاه ساكنين، رفاه اجتماعي و كيفيت زيست معيشتي و احساس تعلق به ندگاري افراد باسواد، ااشتغال ساكنين، ما

دهد كه بين متغييرها رابطه ها نشان مينتايج همبستگي. مورد ارزيابي قرار گرفت منطقه از طريق مدل اسپيرمن و كندال
متغيير را ثابت نمود، چون سطح معني داري  2توان رابطه بين طمينان ميدرصد ا 95در آن با بيش از . داري وجود داردمعني

مرزي باشماق توانسته است با ايجاد بازارچه دهد كهبررسي بيشتر نظرسنجي نشان مي. باشددرصد مي 5متغييرها كمتر از 
اشتغال، ايجاد همبستگي و تعلق بيشتر، به وجود آوردن شرايط زندگي بهتر براي ساكنين شهر مريوان همواره باعث جذب 

   .جمعيت بيشتري به شهر شده است
  وجذب جمعيت بازارچهسنجش همبستگي وسطح معني داري توسعه ي  4-5جدول

  ساكنين  ب همبستگيضري  متغيرها

  sigسطح معني داري   valueارزش 
  /.000  /.537  كندال بي  اشتغال

  /.000  /.615  اسپيرمن

  /.000  /.412  كندال بي  ماندگاري افراد با سواد

  /.001  /.499  اسپيرمن

  /.000  /.441  كندال بي  و رفاه ساكنين به زندگياميد

  /.000  /.509  اسپيرمن

  /.014  /.296  كندال بي  افزايش بهداشت عمومي و باال رفتن كيفيت زندگي

  /.013  /.347  اسپيرمن

  /.003  /.360  كندال بي  احساس تعلق به منطقه

  /.003  /.408  اسپيرمن
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 يه و ژرژ شابوبا مدل بوژوگارن 1385تا  1365سه دوره و گروه هاي شغلي در  مقايسه نقش شهري  2-5نمودار

  
  مدل تحليلي ه وتحليل ويتجز. 6
-ترين عوامل گسترش فيزيكي شهر مريوان بوده اقتصادي قوي، از عمدها نيسممرزي باشماق به عنوان يك مكا بازارچه 

به كار همزمان با شروع . شروع به كار كرده است 1370بازارچه مرزي باشماق در مرز ميان كشور ايران و عراق از سال .ست
هر سال حجم مبادالت در اين بازارچه نسبت به سال گذشته چندين برابر شده و با اينكه در استان  شماق،مرزي بابازارچه

به درصد از صادرات و واردات را  50مرزي باشماق به تنهايي بيش از بازارچه مرزي وجود دارد، بازارچه 3كردستان 
اين . هزار درصد رسيده است 9زيتي كاال طي دوره فعاليت بازارچه به بيش از همچنين حجم تران. داده استخوداختصاص 

حجم عظيم صادرات و واردات از طريق بازارچه به همان نسبت بر شهر مريوان هم از لحاظ ساخت و ساز و هم از لحاظ جذب 
تصاوير  حاصل از تجزيه و تحليلهاي به عمل آمده و نتايج  با توجه به بررسي. جمعيت اثرات قوي و چشمگيري داشته است

ضي ساخته شده رشد قابل توجهي اي معلوم گرديد كه طي دوره مورد مطالعه گسترش شهري، همواره كاربري اراماهواره
 1370بتدا تا سال مساحت شهر بيش از سه برابر كل مساحت شهر از ا 1390تا  1370كه بين دوره طوريداشته است به 

گيري بوده است شهر نيز به تبع رشد آرامي را در داي شروع به كار بازارچه كه ساختارهاي آن در حال شكلدر ابت. رسيده است
اما با گسترش حجم مبادالتي كه در اين دوره صورت گرفته است سود حاصل از اين . هاي اول تجربه كرده استاين   سال

 289به طوري كه شهر از . رش ناگهاني شهر شده استمبادالت در عمران و ساخت و ساز شهري مصرف شده و باعث گست
هاي به عمل با توجه به بررسي. رسيده است 1385هكتار در سال  809و  1375هكتار در سال   566به  1365هكتار در سال 

واره اي معلوم گرديد كه طي دوره مورد مطالعه گسترش شهري همتصاوير ماهواره آمده و نتايج  ناشي از تجزيه و تحليل
كه بين طوريبه . اندهش را از لحاظ مساحت داشتهضي كشاورزي بيشترين كاكاربري اراضي ساخته شده بيشترين افزايش و ارا

درصد افزايش، باالترين  36اين مقدار با . هكتار به اراضي ساخته شده افزوده شده است 243مساحت  1390تا  1370دوره 
درصد كاهش، بيشترين مقدار  12/33در مقابل اراضي كشاورزي با . است دوره داشته درصد افزايش مساحت شهر را در اين

بين 1كراس تاب نتايج بدست آمده از مقايسه تغييرات كاربري اراضي در جدول. كاهش اراضي را از لحاظ مساحت داشته است
به مساحت كاربري در طول دوره  بيشترين افزايش نسبت 1390و  1370هاي لعه حاكي است كه بين  سالدوره مورد مطا

هاي كشاورزي، در مجموع به ترتيب زمين. هاي كشاورزي بوده استبراي اراضي ساخته شده و بيشترين كاهش براي زمين
  .انداي را داشتهها به نفع اراضي ساخته شده تغييرات قابل مالحضهمراتع و كوه

   1390 تا 1370مقايسه تغييرات كاربري ها طي دوره  5-5جدول

                                            
١ Cross tab  
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   كاربري
  دوره مطالعه

اراضي 
ساخته 
  شده

هاي زمين  جنگل  نيزار پهنه آبي
  كشاورزي

هاي فاقد پوشش كوه  مراتع
  گياهي

1370  566  837  685  8779  18377  10968  10763  

1390  910  872  604  8120  13154  12318  15097  

  7334  1350  -5223  -659  -81  35  243  مساحت به هكتار

  4,2  11,7  -33,12  -7,74  -12,6  4,14  ./.36  درصد تغييرات

براي بررسي تأثيرات بازارچه بر گسترش افقي شهر نتايج حاصل از نظرسنجي به عمل آمده از ساكنين شهر مريوان نشان   
از ديدگاه ساكنين به روش كندال بي و ) ر افزايش وسعت زيربناها و افزايش سطح افقي شه( بسته دهد كه يك متغيير وامي

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل همبستگي بين متغيير مستقل اثرات بازارچه به عنوان يك . اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت
مكانيسم قوي اقتصادي در افزايش سطح گستردگي شهر و متغيير وابسته افزايش وسعت زيربناها و گسترش افقي شهر نشان 

همبستگي تام وجود  r= ./615و اسپيرمن  r= ./537قتصادي و گسترش شهر به روش كندال بي دهد كه ميان قدرت امي
اين بدان معني است كه . طمينان رابطه بين متغييرها ثابت شددرصد ا 100داري با  در اين همبستگي سطح معني. دارد

با توجه به نتايج بدست آمده از . سترش فيزيكي شهر بوده استمرزي باشماق به عنوان يكي از عوامل اصلي در گبازارچه
هاي مختلف، نشان داد كه بازارچه مرزي باشماق مريوان هاي جامع و تفصيلي دورهطرح اي و تحليلنظرسنجي، تصاوير ماهواره

لذافرضيه ي اول .گسترش سريع فيزيكي شهر شودمهاجرت ونتيجتا  انسته است باعثبه عنوان يك محرك قوي اقتصادي تو
  .قابل اثبات است

هاي اصلي تأثير از نشانه.ستشماق موجب جذب و ساماندهي سرريز جمعيت ناحيه در شهر مريوان شده امرزي با رونق بازارچه
ان سب آن شهر نيز از لحاظ ساخت و ساز عمرشماق بر شهر مريوان اين است كه با صادرات بيشتر، به تنابازارچه مرزي با

 1377هزار تن در سال  100عدد پر با تناژ  5100افزايش ترانزيت كاال از . رشد پيدا كرده است... مات عمومي و اشتغال و خد
درصد در سال و  1/159نشان از ادامه صادرات و واردات شديد با نرخ رشد  1390تن در سال  259100عدد پر با  11600به 

رونق بازارچه در هر زمان كه اتفاق افتاده به عنوان يك موج قوي شهر را . ارچه داردافزايش هر ساله نسبت به دوره قبل در باز
از آنجا كه اگر در يك منطقه هزينه زندگي پايين و درآمد زياد به همراه اشتغال پايدار فراهم باشد، . نيز به حركت درآورده است

- كند هرچقدر قدرت اين نقش جديد بيشتر باشد داميعمل كرده و مردم را به سوي خود جذب  يندهمنطقه به عنوان يك ربا
از مزاياي بازارچه مرزي باشماق اين است كه صادرات . كشدمنه كشش آن نيز بيشتر شده و مردم بيشتري را به سوي خود مي

ب اشتغال و توليد صادرات اقتصاد پايه را به دنبال داشته و اقتصاد پايه موج. ها بيشتر از واردات آن بوده استآن در اكثر سال
بازارچه مرزي باشماق از هنگام شروع به كار خود موجبات جاذبه . آوردشده و موجبات ثبات اقتصادي و توسعه را فراهم مي

هاي ديگر را به شهر مريوان فراهم آورده است بر اين مبنا جمعيت شهر از ها و حتي استانساكنين اطراف شهر، شهرستان
درصد  12با ميانگين رشد بيش از  1385نفر در سال  93686و  1375نفر در سال  60459به  1370نفر در سال  45205

با كسر . نظير بوده استهاي استان و حتي بيشتر نقاط شهري ايران بيرسيده است كه اين افزايش در بين تمام شهرستان
اي هستيم كه هيچ عاملي بجز تأثير قوي هدرصد رشد دور 8ها بازهم شاهد نزديك به كردن رشد طبيعي جمعيت در اين سال

و  1371، 1363هاي جامع و تفصيلي سال همچنين با بررسي طرح. تواند توجيه كننده اين رشد فزاينده باشدبازارچه نمي
و همچنين نظرسنجي انجام گرفته مشخص شد كه  همواره بيش از يك سوم جمعيت شهر مهاجر بوده و از داليل اصلي 1383

  .فع حاصل از بازارچه بوده استماندن آنها در شهر مريوان مناسكونت و 
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اشتغال، ماندگاري ( متغيير وابسته  5تعداد  ,جذب جمعيتداري آزمون فرضيه با توجه به نظر سنجي، به منظور سنجش معني
ن كيفيت زندگي و افزايش افراد با تحصيالت عالي، افزايش اميد به زندگي و رفاه ساكنين، افزايش بهداشت عمومي و باال رفت

نتايج حاصل از تجزيه و . از ديدگاه ساكنين به روش كندال بي و اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت) حس تعلق به منطقه
ها نشان داد كه ميان متغيير ها بين متغيير مستقل قدرت جذب بازارچه و متغييرهاي وابسته در كليه آزمونتحليل همبستگي

،  r=0/615و اسپيرمن  r=0/537اشتغال به روش كندال بي ( و متغييرهاي وابسته ) بازارچه قدرت جذب ( مستقل 
ميد و رفاه ساكنين به روش كندال بي ، ا r= ./449و اسپيرمن  r=./412 ماندگاري افراد با تحصيالت باال به روش كندال بي

r=./441 سپيرمن و اr= ./509  296كيفيت زندگي به روش كندال بي  ، افزايش بهداشت عمومي و باال رفتن  r= ./ و
همبستگي  r= ./408و اسپيرمن  /.  =r 360، افزايش احساس تعلق به منطقه به روش كندال بي  r=./347اسپيرمن 
طمينان درصد ا 95بنابراين با بيش از . درصد بدست آمد 5كمتر از ) sig(داري ها سطح معنيدر تمام همبستگي. وجود دارد

اين بدين معني است كه بازارچه توانسته است در موارد ذكر شده بر شهر تأثير . ان رابطه بيت متغييرها را ثابت نمودتومي
رونق بازارچه مرزي ه ي دوم يا بر اين اساس فرضي. به شهر مريوان را فراهم كند جمعيتگذاشته و موجبات جذب بيشتر

 . گرددوان شده است ثابت ميباشماق باعث جذب سر ريز جمعيت ناحيه به شهر مري

  نتايج. 7
با رشد شتاب آلود كشورهاي صنعتي و به تبع آنها كشورهاي در حال رشد، ظهور دهكده جهاني هر روز  :اثرات فيزيكي 7-1

ني كشورهاي در حال رشد براي رقابت با ديگر كشورها با تكيه به علت ناتوا. باشدتر شدن مينسبت به گذشته در حال پر رنگ
تر ابستهبر فروش ثروت ملي به جاي توليد و صادرات، نه تنها كشورهاي فروشنده مواد خام از لحاظ اقتصادي روز به روز و

هاي در حال انجام آنان ناقص خواهند ماند، بلكه با اين سياست جوامع خود را به سوي ركود هاي و پروژهخواهند شد و طرح
شود اما مناطق مرزي به علت عدم توان گرچه كل نظام اقتصادي اين كشورها متضرر ميدر اين ميان ا. كامل پيش خواهند برد

هاي مرزي به عنوان يك امتياز براي در اين راستا بازارچه. براي جبران اين خصارت صدمات بيشتري را متحمل خواهند شد
ريزي هوشمند به علت اشند كه با برنامهبنقالب در رشد اقتصادي آنها ميهاي همجوار، سرآغاز يك اشهرهاي مرزي و بخش
در راستاي فراگير شدن دهكده جهاني نسبت به گذشته باعث توسعه اين مناطق خواهد شد طبق  داشتن اقتصادي پايدار

تر نگين پايينهاي مرزي اين مياكه متأسفانه در همه استان. سال بوده است 2/69اميد به زندگي در ايران  1375برآورد سال 
ميد به زندگي به ترتيب در استان سيستان و بلوچستان، كردستان و ايالم گزارش شده است و از كمترين ا. حد كشوري است از

باشد، اگر با توجه به اين كه اداره يك كشور به صورت يك سيستم مي. اندها نيز وضع مشابهي داشتهنظر سطح سواد و هزينه
زيرساخت و عدالت اجتماعي و اقتصادي در نقاط مرزي صورت نگيرد، بدون شك بر تعادل و تنظيم مجدد خدمات، سرمايه، 

طبق گزارش . كل موجوديت سيستم اثر گذاشته و آسيب جدي بر فضاي كالبد ملي و شهرهاي مهم كشور وارد خواهد آمد
بخشي از آن از طريق  ميليارد دالر برآورد شده است كه 100نشست مادريد؛ هزينه بازسازي عراق بعد از جنگ، بيش از 

لمللي بازسازي عراق قرار خواهد داد، هايي كه كشورهاي شركت كننده در كنفرانس مادريد در اختيار صندوق بين اكمك
هاي لمللي معموالً امكاناتي براي حضور كشورهاي اعطاء كننده كمك در پروژههاي بين ااگرچه كمك. تأمين خواهد شد

از لحاظ بعد مسافت و ( اما ترديدي نيست كه همه كشورهاي اعطاء كننده كمك در موقعيتي  بازسازي فراهم خواهند كرد
لذا اين فرصت براي كشورهاي همسايه از . اي ايفا نمايندنند در بازسازي كشور عراق نقش قابل مالحضهنيستند كه بتوا) هزينه 

. ريزي شودبازارچه همچنين بايد براي منافع عمومي برنامه. بردآيد كه از شرايط موجود بهترين بهره را بجمله ايران فراهم مي
-هاي خاصي از تأثير اقتصادي مثبت بازارچه سود ميبرابر، فقط گروهكثر مردم بر اين باورند كه به صورت نادر شرايط كنوني ا

لذا ).1384،238,طالب(داد تقليل ممكن حداقل به جامعه در را نابرابري و فقر بتوان كه ميدهد رخ زماني پايدار توسعه .برند
هايي با افتتاح بازارچه به شغل. هاي بازارچه فراهم نمودبايد زمينه افزايش مشاركت بقيه مردم شهر و ناحيه را در فعاليت
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همچون دست فروشي، مبادله ارزي، مهمانداري، رانندگي، غرفه داري، مسافربري و خدمات مربوط به حمل و نقل كاال روي 
اند كه اين امر از مهاجرت آنها به شهرهاي بزرگتر جلوگيري نموده و باعث افزايش درآمد، افزايش انگيزه ماندگاري در ردهآو

 . منطقه و حتي خروج منطقه از انزواي جغرافيايي شده است
محسوس با نزديكي  -1از جمله عواملي كه دولت بايد به بحث صادرات از غرب به خصوص باشماق مريوان توجه كند؛ 

نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيشتر ايران نسبت به كشورهاي همجوار  -3ثبات نسبي كشور عراق  - 2 "كيلومتر 17"عراق
اي كه به نام ناحيه محدوده. باشدو غير رسمي مي يها و مناطق ساماندهي بخش رسمشعار براي رفع محروميت از استان -4

ن است كه توان و غناي محيطي و آسيب پذيري را اكوسيستمي كم نظير در غرب ايراطبيعي مريوان مشخص گرديده، كالن 
در اين شهر غناي . بررسي سازمان فضايي شهر مريوان مبين اين تناقض آشكار بين شرايط بالقوه و بالفعل است. توأمان دارد

ها و ناموزوني و عدم تعادل فيايي و اكوسيستمهاي جغراتعادل باقوه در ساخت. دنقرار دار كنار همدر  محيطي و فقر اقتصادي
كيلومتر با  1280كشور ايران . در فضا را به دنبال داشته و نظام همگن و پيوسته در طبيعت متأثر از اقدامات نسنجيده است 

-ويج نبود ادر چند دهه گذشته به دليل تر. باشدعراق مرزهاي خاكي را دارد كه بيشترين مرز خاكي با كشورهاي همسايه مي
توسعه نيافتگي . اندمرزي آن انجام ندادهگذاري خاصي در شهر مريوان و مناطقمنيت، نه دولت و نه بخش خصوصي سرمايه

هاي شهرستان، كمبود امكانات و تأسيسات اقامتي و گردشگري، پايين بودن سطح بخش صنعت و معدن متناسب با قابليت
هاي زميني هاي ارتباطي، نبود نيروي انساني متخصص، پر هزينه بودن احداث راهشبكهمهارت و سواد بيكاران، كمبود و ضعف 

بهره ماندن از العبور بودن آنها، بيكاري شديد، باال بودن بار تكفل و پايين بودن درآمد سرانه و بيبا توجه به كوهستاني و صعب 
شود، در مورد نوع نگاه به مناطق مرزي از جمله مريوان ميهاي كالن دولتي و خصوصي با توجه به مشكالتي كه گذاريسرمايه

هايي كه در مورد برونرفت منطقه از ديدگاه. قتصاد شهر را به سمت توسعه حركت دهدمكانيزم بازار به تنهايي قادر نيست ا
توان به جرأت مي. كندسي در شروع و ادامه توسعه ايفا ميفتگي وجود دارد در اين راستا، دولت نقش اساوضعيت توسعه نيا

ها و حمل و نقل و به طور كلي مسائل زير ساختي مناطق گذاري دولت در بخش اشتغال، راهگفت عدم همكاري و سرمايه
شود كه اين منطقه و مناطق مشابه نه تنها هماهنگ بقيه نقاط كشور به توسعه ادامه ندهد بلكه باعث يك مرزي باعث مي

ي را در آينده  نزديك در پيش بگيرند منافع حاصله از مبادالت غيررسمي براي ساكنان منافع دلزدگي شده و سير قهقراي
در اينجا بايد يك تفاوت عمده بين قاچاق كاال در مناطق مرزي كشور قائل شد يا حداقل اين . بيشتري را به همراه داشته است

گيرد با قاچاق كااليي كه از مرزهاي غربي رقي انجام   ميمطمئنأ قاچاق كااليي كه از مرزهاي ش. تفاوت را درجه بندي نمود
اي خانمان سوز است كه هر ساله صدمات مالي، جاني، قاچاق كاال در مرزهاي شرقي پديده. ستگيرد كامآل متفاوت اانجام مي

تواند توجيه چاق كاال نمياي براي قابا اينكه هيچ بهانه. آوردمي !فرهنگي و اجتماعي جبران ناپذيري براي كشور به ارمغان
هاي شوند كاالهايي است كه از جمله نيازهاي غربي از جمله مرز باشماق مريوان وارد ميكننده باشد اما كاالهايي كه از مرز

- تر ميالها از طريق مبادله مرزي براي آنان آسانضروري براي ساكنان مناطق مرزي و شهرهاي مجاور است كه تأمين اين كا
 خطر بي رسمي بخش براي را آن وجود زيرا دارد رسمي غير بخش به مثبتي ديد كار، جهاني سازمان مشي، خط نظر از .باشد

توان رقابتي همچنين از اين طريق مي).1376،59توماس،(بيفزايد اشتغال ميزان بر ميتواند بخش اين است معتقد نيز و دانسته
 ناگفته نماند كه با منطقه. هاي ساخت داخل شدو موجب ارتقاء كيفيت كاالبين كاالهاي مشابه داخلي و خارجي ايجاد نمود 
 90توان براي عموم مردم ايجاد اشتغال نمود و از مناسبات فعلي كه بيش از ويژه اقتصادي شدن مريوان و تجارت چمداني مي

اي زياد براي كساني كه مجبورند اين هبا تحمل سختي. شود اجتناب نموددرصد سود قاچاق فقط نسيب بازرگانان نامرئي مي
ني و مبادله فتادن تجارت چمداحمل نمايند تصويب منطقه ويژه اقتصادي و راه اياحمالي  "كول"ها را اكثرأ به صورت جنس

همانطور كه بيان شد تجربه تغيير نقش شهر بازارچه از . آيدخرد براي طبقه متوسط و ضعيف يك نعمت بزرگ به حساب مي
مي به رسمي براي شهروندان با توجه به نظر سنجي چندان خوشايند نبوده است، زيرا تناسب تقسيم منافع حاصل از غيررس

مطمئنأ انتظارات براي تغيير نقش بازارچه از بازارچه رسمي به . اندبازارچه را بعد از رسمي شدن بيشتر به نفع دولت دانسته
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مدهاي اين نقش نيز بعدها مورد سنجش قرار خواهد گرفت و تا آن زمان بايد آپي. منطقه ويژه اقتصادي بيشتر خواهد بود
  .منتظر ماند

- در برنامه. رشد و گسترش شهر در ارتباط تنگاتنگ با ميزان رشد جميت شهري است :اثرات اجتماعي و جمعيتي 7-2 
هر شهر در مرحله رشد و . شودفضايي شهرها محسوب مي -ترين عامل گسترش كالبدي ريزي شهري جمعيت به عنوان اصلي

اما به تدريج در اثر افزايش طبيعي جمعيت، رشد كرده و همراه با ديگر . باشدندازه آن محدود ميگسترش شهري جوان و ا
- توان گفت جمعيت و مفروضات جمعيت، پايه و اساس هرگونه برنامهبر همين اساس مي. يابدعوامل تأثيرگذار گسترش مي

هاي بينيبيني كل جمعيت بلكه پيشدر اين ميان نه تنها  پيش. باشدريزي منظم شهري ميد يك برنامهريزي براي ايجا
عوامل . مورد نياز است) مرگ و مير، زاد و ولد و مهاجرت ( تر بر حسب سن، جنس، شغل و مانند آنها و حركات جمعيت جزئي

دغام روستاهاي اطراف آن طبيعي، مهاجرت، توسعه شهر و ا مؤثر در تحوالت جمعيت و افزايش آن ناشي از سه عامل رشد
تا به حال، نشان از  1335مقايسه رشد جمعيت شهر مريوان از سال . است كه بيشترين نقش را در افزايش جمعيت دارد

است اما آنچه  تربيشاگرچه اين رشد جمعيت از استاندارد كشوري بسيار . درصد براي هر دوره را دارد 11ميانگين رشد بيش از 
شود اين است كه تفاوت زيادي در نگاه اول از مقايسه رشد جمعيت و گسترش فيزيكي شهر مريوان در هر دوره مشخص مي

خورد، چون شهر هر سال با رشد تقريباً ميان دوره رشد و گسترش شهري بعد از احداث بازارچه و قبل از آن به چشم نمي
شود كه اگر تفاوت بارزي بين گسترش شهر قبل و بعد از ايجاد نجا اين سؤال مطرح ميدر اي.  نزديكي گسترش يافته است

بازارچه مرزي وجود نداشته پس چگونه است كه تأثير بازارچه بر گسترش شهر از لحاظ جمعيت و فيزيك آن مورد مطالعه قرار 
در اين سال . شودوره سرشماري آغاز ميبه بعد همزمان با اولين د 1335گرفته است؟ روند رشد جمعيت مريوان از سال 

رسد كه نفر مي 4333جمعيت شهر سه برابر شده و به  1345در سر شماري سال . نفر بوده است 1384جمعيت مريوان 
درصد  2/4اين در حالي است كه ميانگين رشد طبيعي جمعيت طي اين دوره . درصد را تجربه كرده است 9/12رشدي معادل 

تا  1335جذب جمعيت در دهه . شدتواند ناشي از رشد طبيعي جمعيت بارشد فزاينده جمعيت شهري نمي پس اين. باشدمي
هاي ترين نقطه استان كردستان بوده كه طرحناشي از توجه ويژه دولت به مريوان به عنوان يك شهر استرتژيك در غربي 1345
اين دو عامل باعث لذا . مريوان در اين دهه تنها شهر منطقه بود همچنين. ني و زيرساختي زيادي در آن انجام گرفته استعمرا
شود كه جمعيت مناطق اطراف در جستجوي كار و رفاه بيشتر به اين شهر رو آورده و موجبات افزايش شديد جمعيتي كه مي

نزديك به ده برابر به رقم  1355جمعيت اين شهر در سال  . بسيار باالتر از رشد طبيعي جمعيت شهر است را فراهم آورند
هاي ايران در اين دوره كم نظير اين رشد در بين كليه شهرستان. رسدنفر مي 13610نسبت به اولين سرشماري و معادل 

ادامه رشد جمعيت شهر در دهه . باشددرصد ساليانه مي 9/4حدود  1355تا  1345رشد طبيعي ساليانه كشور بين دهه . است
ها به اوج خود رسيده باشد كه در اين سالقتصاد ناشي از فرش نفت و تزريق آن به شهرها ميي و اقتصادبه دليل ثبات ا 1355

بر اين اساس ساخت و ساز در شهرها باز هم بيشتر شده و در كل . است و شهرها را نسبت به روستاها بيشتر متأثر ساخته است
كند و باعث انه ميتر ترازو رواجرت را به سوي كفه سنگين، مهسطح رفاه و امكانات بيشتر در شهرها نسبت به روستاها

 1365نفر در سال  5030به  1363نفر در سال  33200ركود جمعيتي و تخليه شهر از . شودمهاجرت گسترده به اين شهر مي
وان به علت خسارات هاي انجام شده، شهر مريتمام جنگ و شروع بازسازيبعد از ا. باشدها ميناشي از بروز جنگ در اين سال

ناشي از جنگ هر سال حجم زيادي از بودجه استان را به خود اختصاص داده كه باز هم  شرايط را براي جذب جمعيت در دهه 
گذاري منطقه نيز از عوامل در شهر مريوان به علت مين 1368و  1367روستا در سال  17تخليه . را فراهم آورده است 70

درصد جمعيت شهر را متولدين  8/66حدود  1363بر اساس آمار سال . رودها به شمار مين سالاصلي افزايش جمعيت در اي
نسبت به  1375جمعيت در سال . اندداده درصد را متولدين شهرستان تشكيل 2/33خارج از نقاط شهرستان مريوان و فقط 

اين حجم جمعيت، ناشي از اسكان . رسدفر مين 60459برابر شده و به  12بيشتر از ) كه شهر تخليه شده بود (  1365سال 
اوج اين . شوندنفر مهاجر به مريوان وارد مي 46288موقت مردم منطقه در شهر و بازگشت آوارگان بوده است كه  در اين دهه 
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در ادامه جمعيت و گسترش . گيرددر شهر انجام مي 1367نفر فقط در سال  22764شود كه تخليه بحران زماني مشخص مي
به طوري كه در سرشماري سال . كندها ادامه پيدا ميشهر مريوان همچنان با رشد غير متعادل نسبت به آماده كردن زيرساخت

شهرستان مقام سوم را از لحاظ تعداد جمعيت به  9نفر رسيده و بعد از سنندج و سقز در بين  93686جمعيت آن به  1385
هاي استان كردستان ترين جمعيت بين شهرستانبعد از بانه كم 1335ر سال اين در حالي است كه د. دهدخود اختصاص مي

درصد آن در  15درصد در روستاها و فقط  85بيشتر از  1335جمعيت اين شهرستان در سال . را به خود اختصاص داده است
درصد در  87/38ي و درصد در نقاط شهر 12/61نزديك به  1385اين در حالي است كه در سال . نقاط شهري اسكان داشت

دهد و حكايت از سابقه نشان ميهاي ايران كم درصدي كه در تمام شهرستان 12/36اين شهر نشيني . اندروستا اسكان يافته
مربوط به  1385ستان در سال بيشترين نرخ جمعيت شهرنشيني در استان كرد. يك قدرت جاذبه قوي در شهر مريوان دارد

برابر  1355تا  1345و از  9/12ساليانه  1345تا  1335رشد جمعيت بين فاصله زماني . ده استدرصد بو 16/24مريوان با 
درصد بوده است را  3/5تا  5/3چنانچه ميانگين رشد طبيعي جمعيت كه بين . بوده است 4/12برابر  1363تا  1355و از  3/11

مطالعه طرح جامع سال . مهاجرت را تجربه كرده استدرصد افزايش  8تا  5/6از اين درصدها كم كنيم مريوان ساليانه بين 
هاي انجام شده توسط مهندسين مشاور با نواقص بسيار بينيدهد تمام پيشنشان مي 1385حتيو 1363و طرح تفصيلي 1342

تصادي اق -بيني مهاجرت به داخل شهر و شرايط سياسيپيش اين نوسانات بيشتر به خاطر عدم توان. رو بوده استزيادي روبه
  خاص منطقه بوده است

   پيشنهادات. 8
اجتماعي مريوان پيشنهاداتي براي كمك به اثرات  -قتصاديمرزي باشماق بر رشد فيزيكي و ابا توجه به تشريح تأثيرات بازارچه

فزودن نقش ا -2؛برگرداندن درصدي از سود بازارچه براي منافع عموم -1.گرددمثبت بيشتر و رفع موانع و مشكالت ارئه مي
 و دست حد از بيش دخالت: كه است معتقد فريدمن ميلتون, بيشتر شهرداري در مديريت بازارچه به عنوان يك نهاد مردمي

 عوامل همچنين و گردد بازار فعاليت جهت الزم اطالعات انتقال توقف يا اختالل باعث ميتواند بازار بحث در دولت پاگير
 بازار از جزئي فقط كارآمد دولت. ميباشد اقتصادي بحران و ركود نقدينگي، كاهش ورم،ت به منجر خود دولت منفي تأثيرات
 و كنترل به نياز از مستقل نهادي مثابه به بازار تلقي رو، اين از. است بازار روابط شكل گيري اساسي نياز پيش بلكه نيست
 -3).141-140؛Polanyi,1957( ميدهد دست از را خود اعتبار تدريج به ديگر مداخالت انواع و مقررات وضع و تنظيم

هاي نرم مجهز كردن بازارچه به سيستم -4؛احداث صنايع توليدي و تبديلي براي رفع نياز محلي و صادرات محصوالت آن
هاي اجرايي آن در مديريت بازارچه در حال حاضر بر عهده وزارت كشور بوده و تنها بعضي از قسمت -5افزاري و سخت افزاري؛

از . با توجه به چنين ساختاري نگاه حاكم بر بازارچه بيشتر يك نگاه سياسي و امنيتي است. ت گمرك و بازرگاني استدس
شوند از آنها بيش از همه چيز انتظار هاي مرزي به عنوان نهادهاي اقتصادي تلقي ميطرف ديگر با توجه به اينكه بازارچه

از آنجا كه يكي از اهداف . باشدها امكان اين امر مقدور نمياختار حاكم بر بازارچهرود، اما به دليل سقتصادي ميكاركردهاي ا
گذاري مديريت هاي مرزي آسايش، رفاه، اشتغال و رضايت مردم مرز نشين است، بنابراين وااصلي دولت از احداث بازارچه

ولتي، هم فضا را براي رقابت بيشتر فراهم بازارچه به نهادهاي مردمي به جاي در دست گرفتن و قبضه آن توسط نهادهاي د
استفاده از راديو مريوان براي تبليغ و  -6.كندتري بين عموم مردم و دولت تقسيم ميكند و هم منافع حاصله به طور مناسبمي

ج آن در مو 2ام در استان كردستان  –موج راديويي اف  7؛ در مجموع از فرهنگ سازي مردم در پذيرايي مناسب از مهمانان
همچنين با . تر با مسافران راهنمايي كردتوان شهروندان را در برخورد مناسببا استفاده بهينه از راديو مي. مريوان موجود است

مثأل (  تعيين شدههاي از پيشو دعوت از سطوح مختلف مردم و مسئوالن محلي در زمان برگذاري جلسات  پرسش و پاسخ
سازي و زمينه اعتماد موم شهروندان را از روند كارهاي انجام گرفته در آن ماه مطلع نموده وشفافتوان ع، مي)انهماهبصورت 

برداشتن  -7 .بين مردم و مسئوالن بازارچه را بيشتر كرده و با اين وسيله موجبات مشاركت مردم در بازارچه را فراهم آورد
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از آنجا كه به لحاظ  - 8گذاري و فراري دادن اين سرمايه خواهد شد؛ ها و قوانين دست و پا گير كه منجر به عدم سرمايهتعرفه
هاي ها در شمال و جنوب و درياچه در غرب قرار دارد و به علت اينكه زمينفضا مريوان در يك موقعيت بسته بين كوه

( شهر فشرده . شودمي كشاورزي در محدوده بالفصل شهر قرار دارند براي جلوگيري از اين اتفاق الگوي شهر فشرده پيشنهاد
الگويي از توسعه شهري است كه در آن تراكم شكلي معقول و منطقي دارد، فضاي شهري از عملكرد مختلفي تركيب ) متراكم 

هاي پياده و حمل و نقل يافته و زندگي شهري، بيش از آنكه بر استفاده مفرط از اتومبيل استوار باشد، مبتني بر سيستم
فشرده، از نظر تاريخي، واكنشي است به روند تاريخي پراكنش شهري در كشورهاي توسعه يافته كه  ايده شهر. عمومي است

حاصل نگرش مدرنيستي به سازماندهي شهري و تأكيد بر دو اصل جدايي عملكرد و اتكاء به اتومبيل در حمل و نقل شهري 
ز جمعيت شهري در نزديكي شهر مريوان در نظر به علت محدوديت اراضي براي ساخت و ساز، محيطي براي سرري - 9.باشدمي

-نهآورد تفاوت شعاع عملكرد خدمات و آستاتب خدمات رساني را بوجود ميگرفته شود؛ مهمترين عاملي كه نظام سلسله مرا
در طرح تفصيلي . شودبي استقرار بهينه خدمات مشخص ميياهاي جمعيتي الزم است كه بر اساس توجيه اقتصادي، مكان

. هزار نفر براي سرريز جمعيت شهر مريوان شده است 30تا  20ستقرار جمعيتي معادل ندسين مشاور سراوند پيش بيني امه
اين شهر جديد كه از به . دينار در هفت كيلومتري شرق مريوان اين مهم را به عهده گرفته استدر حال حاضر شهر جديد كاني

د آمده است، بيشتر به صورت يك مكان خوابگاهي و بدون هيچ امكاناتي در دينار بوجوهم پيوستن دو شهرك هجرت و كاني
نه بيشتر وقت خود را از آنجا كه ساكنان اين شهر روزا. باشدتفريحي مي -زمينه اشتغال، فضاي سبز و پارك و امكانات رفاهي

هاي شهري و سب و زيرساختسعه مناكنند با فراهم كردن بسترهاي توبراي اشتغال و ديگر كارهاي خود در مريوان صرف مي
هاي هوايي مريوان قرار انتقال و ساخت بخش صنايع مريوان در آينده به اين شهر جديد كه در قسمت شرقي و مخالف توده

بگاهي را برطرف شتغال در اين شهر جديد خوافي و نيروي كار زياد اين شهر جديد، هم مشكل اتوان به علت فضاي كادارد، مي
  .سته و هم از تمركز شديد جمعيت در شهر مريوان كاكرد
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