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ها و چالش ؛يمناطق مرز ييروستا يهاسكونتگاه ييش تحوالت فضايپا

  بانه يشهرستان مرز ييروستا ةها در کارکرد جامعتيظرف

  ∗∗∗∗رضا خيرالدين و مهدي رازپور
  ٢٤/٤/٩٣ :تاريخ پذيرش    ٢٥/١٠/٩٢ :تاريخ دريافت

  دهيچک
 ياتوسـعة منطقـه   يهـا فرصـت  در قالـب  يالملل، مناطق مرزنيبا توجه به رونق تجارت ب ،هامروز
ـ ا. اسـت  يو صادرات يواردات يدر بارانداز کاالها يملعملکرد  يدارا  ازن نقـش در ادوار مختلـف   ي

ـ  تـأثير  يالمللنيو ب يمل يهاعوامل و کنش ـ . اسـت ه پذيرفت  ة حاضـر بـه بررسـي و شناسـايي    مقال
 برآمـده از  بر تحـوالت آنها  تأثيرو  يامنطقه ةتوسع در زمينةمات کنشگران يمختلف تصم يامدهايپ

 يلـ يو تحل يفيروش توص باحاضر پژوهش . دپردازميبانه  يمرز ةدر منطق يرسمريوجود اقتصاد غ
ش يمـا يپ و ياق مطالعات کتابخانـه ياز از طريمورد ن يهامستندات و داده صورت گرفت؛ همچنين،

ـ ه ايـ عـراق عل  يليجنگ تحم ةدور يناامند که دهينشان م قيج تحقينتا .شد يگردآور يدانيم ران، ي
و  ،۱۳۸۸در سـال   ي، انسـداد نـوار مـرز   ۲۰۰۳، اشغال عراق در سـال  پس از جنگ تيامنبازگشت 
شهرسـتان   ييروسـتا  ةکارکرد جامعـ  گذار در ناپايداري و تغييرتأثير يهاعوامل و کنش قاچاق کاال

 يدر راسـتا  يامنطقـه  ةعتوس يراهبرد يزيراز جمله برنامه ييشنهادهايپ ،انيدر پا. دندبوبانه  يمرز
  .دششهرستان بانه ارائه در دار يجاد توسعة پايا
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 ةتوسـع  يهـا عوامـل و کـنش   ،يمناطق مرز ،ييروستا يهاسكونتگاه ،ييتحوالت فضا :هاواژهديکل
  ).شهرستان(، بانه يامنطقه

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

 داراي، يارجو خ يداخل اعم از گوناگون يهاطيبا محدر مجاورت  ،يمناطق مرزاز آنجا كه 
و  هـا مرز يدو سـو  ييفضـا  يونـدها يت و پمبـادال  است، با توجه بـه  خاص ييهايژگيو
 يزيـ رند برنامهيادر فر ، جايگاه اين مناطقمرزي مناطقدات مختلف در يها و تهديريپذبيآس

و  يمناطق مـرز ). ١: ١٣٨٠ب، يعندل(ه است اهميت ويژه يافتش کشور يت و آمايتوسعه، امن
 ي، در انـزوا يارتبـاط  يهـا تيل محـدود يدلبه ين مناطق که زمانيمستقر در ا ياهسكونتگاه
توسـعه قـرار    يبنـد ن ردهيتـر نيي، در پـا از مرکـز  يل دوريدلبردند و بهيمسر به ييايجغراف

 يهـا ها و گـره يها، ورودراهد و آغاز عصر اطالعات و ارتباطات، به شاهيجد ةداشتند، در هزار
   ).١٥٣: ١٣٨٩رهنما، (اند را شکل داده» منطقه - شهر«د مانند يجد يميو مفاهل شده يتوسعه تبد

 و فقيرتـر  :انـد يـز وجـود دارد كـه از آن جملـه    ن ييهـا ها، چالشن فرصتياما در کنار ا
و  بسـت  بـن  يهاموقعيت در غيرقانوني، قرارگيري اقتصاد ، رواجمرزي مناطق شدن غيرمولد
 منـاطق  فرهنگـي  همبسـتگي  و مركز، نزديكي با ديريتيم و فضايي پيوستگي ، كاهشيمنزو
 بـر  خـارجي  هـاي  منظـا  نفـوذ  قدرت ، افزايشسايههم كشورهاي در مجاور مناطق به  مرزي
  ).٧: ١٣٩٢رازپور، (ن مناطق يمرکز در ا كنترل قدرت و كاهش ،منطقه

بنـا  راق، ه عيمانيالت سليبا ا يگيران و در همسايبانه در استان کردستان ا يشهرستان مرز
ـ بـا مق  يعملکـرد  يدارا ،وابسته به مـرز  يت اقتصاديموقع به در بخـش بارانـداز    يملـ اس ي

ـ ا ياد منطقهينقش جد. است يواردات يکاالها ـ  ن شهرسـتان، بـا توجـه بـه    ي  يکـاال  يفراوان
سراسـر   گردشـگران  ةمراجعـ ک سـو و  ياز  يو لوکس واردات يکي، الکتروني، بهداشتيمصرف
 يهانهيزم ييم مبادالت کااليکه حجم عظاست سبب شده  ،گريد يواز سبراي خريد کشور 
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، تعـداد  ١٣٨٨که تنها در چهار مـاه نخسـت سـال     ياگونهبه ،را فراهم آورد يامنطقه ةتوسع
 ةمنطقـ  ياقتصاد كنونيط يشرا ةمطالع .انددن کردهياز شهر بانه د يتجار گردشگر ١٤٣٨٥٠٠

وابسـته شـده    ييشدت به رونـدها ن شهرستان بهيا شت مردميدهد که معيبانه نشان م يمرز
 ،تـر روشن يريو به تعب يمرز يررسمياقتصاد غ. دار بنا شده استيناپا يکه اساس آنها بر اصول
شهرسـتان را بـه خـود     ييروسـتا  ةاز مـردم جامعـ   يرن منطقه بسيايا يقاچاق کاال در مرزها
همچـون   ييهـا ن شهرستان در بخـش ين ااز شاغال ياديتعداد ز که، چنانوابسته ساخته است

بـه   ،سر مرز و سـپس  يه عراق به مراکز دپويمانيقاچاق از سل يکاال يرسمريحمل و نقل غ
 كننـد فعاليـت مـي   يمـرز  يروسـتاها  يقاچـاق در برخـ   يکـاال  يدپو مرکز شهرستان و نيز

تـا  ن روز يقاچـاق چنـد   يدر منطقه حضور داشته باشند، کاالهـا  يانتظام يروهايکه نيزمان(
؛ همچنين، از ديگـر مشـاغل   )شوديک مرز انبار مينزد يط مناسب در روستاهايشرا يبرقرار

قاچـاق در داخـل    يد و فـروش کـاال  يـ خر انـد از وابسته به اقتصاد غيررسمي موجود عبـارت 
رها، يپـذ همچون مهمان ييهادر بخش گردشگرانبه  يرساننيز خدمات و متعدد شهر يپاساژها
  . )٥٦ :١٣٩٢رازپور، ( يشخص يهادر خانه گردشگرانان اسک و ها،يغذاخور

هـا و  ن کـنش يتـر از مهـم  يمقطعـ  يهايريگميو تصم يالمللني، تحوالت بيجنگ، ناامن
عملکـرد کنشـگران   بـر اثـر    البته .ندروشمار ميبهگذار بر تحوالت شهرستان بانه تأثيرعوامل 
ک يتنها  كردعمل در نتيجة چرا كه اند،شده دارين مشاغل ناپايا يتمام ،يالمللنيو ب يامنطقه
بـر   يمبن يا محلي ين مرکزم مسئواليا تصميو  )١(شدن نرخ ارز يواقع نمونه، يبرا -گرکنش

ـ هم بر معادالت موجود بر ةممکن است هم -و مقابله با قاچاق کاال يمرز يانسداد نواح زد ي
بـر آب   اسـت،  يمـرز  يقـانون ريو غ يررسـم يکه وابسته به اقتصاد غ ييندهايفرا ةهم يو بنا
ر رونـق  يتوسعه در شهرستان بانه نظ يهاشاخص ، در مقاطع گوناگون، برن کنشگرهايا. شود

گـذار  تأثير اننيباال رفتن رفاه مرزنشـ  و ،يمرز يت روستاهايش جمعي، افزايمرز يروستاها
هرسـتان بانـه در   ش ييت روسـتا يـ جمعژه يـ وبهر کنشگرها، ييکه مثالً با تغ ياگونهاند، بهدهبو
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منطقـه   يهـا سـكونتگاه ر يو سا ين نقاط مرزيب يصورت رفت و برگشتمختلف به يهادوره
  . )۸۷-۸۴: ۱۳۹۲رازپور، ( است دست به مهاجرت موقت زده

صورت گرفتـه کـه    يمطالعات يمناطق مرز ةمرز و توسع ياقتصاد يامدهايدر ارتباط با پ
 ييفضـا  يامدهايو پ ة اين مناطقبر توسع مؤثر يصلا يهاو کنشعوامل از آنها  كدامچيدر ه

  . نشده است يابيل و ارزيآن تحل
 ،يمـرز  يهـا بازارچه ييفضا -ياسيس يهال بازتابيبا تحل ،)١٣٩١(ران همكاو  يزرقان

 ييجاد تحوالت فضـا يوان باعث ايدر مرز مر ياقتصاد رسم يهاتينشان دادند که رونق فعال
حمـل و نقـل،    ةبهبود شـبک  :شده كه از آن جمله استوان يرم ةمثبت در سطح شهر و منطق

؛ جاد اشتغال و کاهش قاچـاق يا ،تربافت فرسوده و از همه مهم ياي، احيساخت مراکز تجار
دهـد  يوان نشان مـ يمر يمرز ةن پژوهش در قبل و بعد از احداث بازارچيا يهايبررس همچنين،

دو اسـتان همجـوار کردسـتان     يو فرهنگـ  ي، علمـ ياسي، سيق روابط اقتصاديکه گسترش و تعم
و  يعاشـر  ).٢٠: ١٣٩١ران، و همكـا  يزرقـان (ت بازارچـه اسـت   يران و عراق از آثار مثبت فعاليا

ـ يو امن ياجتمـاع  -ياثرات اقتصـاد  يابيدر ارز ،)١٣٩١(ران همكا  يهـا احـداث بازارچـه   يت
جـاد  يا بـه  يمرز يتصادت اقيکنند که فعالياشاره م ،يمناطق مرز ةو آثار آن در توسع يمرز

در شـهر   ينان، کـاهش مهـاجرت منفـ   يش درآمـد مرزنشـ  يم، افزايمستقريم و غياشتغال مستق
و از همـه   ياشده به سطوح فرامنطقـه مبادله يو جذب کاالها تأثير ةجوانرود، گسترش حوز

 همچنـين، انجاميده اسـت؛   يگذارهيش سرمايو افزا يو اجتماع يت اقتصاديجاد امنيا ،ترمهم
ـ نـان و امن يب اطميش ضـر يافزا يمرز يهاجاد بازارچهيل اياز دال يکي« از  يت در منـاطق مـرز  ي
ـ انـد امن ها توانستهبازارچه. ن مناطق استيا ةتجارت و بالتبع، توسع ةق توسعيطر را از  يت نسـب ي

منطقه را نسـبت  در  ياقتصاد يگذارهيسرما ياديجاد کنند و تا حد زيدر منطقه ا يلحاظ اقتصاد
ـ امن يهاش شاخصيباعث افزا يتا حد ،لين دليبه هم به قبل بهبود دهند؛ در  يت اجتمـاع ي
، ياقتصـاد  يهـا ل چـالش يـ در تحل ،)١٣٩١( پـور حجـي مان و يفـال سـل   .»منطقه شده است
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ـ بـا تأک  ،١٤٠٤چشم انداز  يدر راستا يمرز يهاشهرستان يو فرهنگ ياجتماع ت يـ د بـر امن ي
بيش  ييمناطق روستا يتيتراکم جمع، يندان در خراسان جنوبنشان دادند که در شهرستان نهب

، يمختلـف زمـان   يهـا در دوره يمکان -ييع فضاين توزيا ياما بررس است، يمراکز شهر از
ت يوضـع  زمينهن يدر ا مؤثرشهرهاست که از جمله عوامل  يسوان بهييروستا ييد واگرايؤم

ن يي، سطح درآمد پـا يت بحران ناامنيدن به موقعيو رس يو درمان ينامطلوب خدمات بهداشت
ة ، غلبـ يياقتصـاد روسـتا   يهـا تين فعالييپا يورهمچون بهره يليدالبه ييروستا يخانورها

هاست؛ همچنين، چـالش  کم آن ةيون و سرمايزاسيد و مکانين توليي، درصد پايمالکنظام خرده
 يت اقتصـاد يـ و امن در كـل ت يامن ة تأثير متقابلان در چرخييروستا ييو واگرا يزيگرروستا
  .است

و  اسـت  کمتـر  يسه با مناطق مرکـز يدر مقا يمناطق مرز يافتگييت و توسعهسطح موفق
شـهرها و   ، غالبـاً جـذابيت  جـه يگـذارد و در نت يمـ  يمنفـ  تـأثير بر اقتصاد آنهـا   همين مسئله

ت يدر موقع يريقرارگ همچنين، ).Buursink, 2001: 7( اندك است يمناطق مرز يروستاها
خـاص   ييهات و فرصتيظرف يمرز يهاسكونتگاه ي، برايادشدهرغم مشکالت يعل ،يمرز
  . آنها باشد ياتواند منشأ تحوالت توسعهيکند که ميجاد ميا هم را

 ياقتصـاد  يايـ جغراف يباورها يسوبه جغرافياي راهبردي تفکرات ،شدن يبا روند جهان
ک ي مثابهن بهدامرز و نگرش ب يردهاکه تحول در کارک ياگونهبه مرزها معطوف شده است،

 يت در منـاطق مـرز  يش جمعيموجب افزا حاکم ياسيس يهانظام ياز سو يفرصت اقتصاد
د نظـر در  يـ د مرکز را وادار به تجديط جدين شرايا ؛د را رقم زده استيجد يطيشده و شرا

 -ياجتمـاع  ةتوسع رو،؛ و از اين)Pena, 2005: 286-290(رامون کرده است يروابط خود با پ
 ياسـ يس يهـا تيـ مات و فعاليبر حسـب تصـم   ،مختلف يهاصورتن مناطق بهيا ياقتصاد
در سـاختار شـهرها و    ييرات فضـا ييموجب تغ ،هيهمسا يران و تحوالت کشورهايگميتصم

   .ده استش واقع در آن يروستاها
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دهـد  ينشان مـ  يمرز يهاسكونتگاه ةتوسع ةنيدر زم يو کاربرد يات نظريبر ادب يمرور
اند بررسي و تحليل شده است، كه عبارت يکرد اساسين مناطق در قالب سه رويا ةکه توسع

  .)٢( »يکرد مردميرو«و  ،»يمرزنيب يهايکرد همکاريرو«، »مکان يکرد سنتيرو«: از
رش، فرانسـوا پـرو و جـان    يـ سـتالر، لـوش، گ  يکر يهاهينظرتوان به يم ،کرد اوليدر رو

ف و يضـع  يلحـاظ اقتصـاد  بـه  يمرز يهاسكونتگاهستالر، يکر ةينظردر . دكردمن اشاره يفر
مثبـت در   ياتتـأثير در مرزهـا   يتجار يهاتيالبته رشد و رونق فعال شکننده خواهند بود، و

اقتصـاد   يبـا بررسـ   ،لـوش ). Hansen, 1975: 826(د داشـت  ها خواهسكونتگاهن يا ةتوسع
 ةجـاد خـالء فاصـله در شـبک    يبب اسـ  يمل يمرزها كه معتقد است ،يمناطق مرز ييفضا

 انجامـد مـي  يمنـاطق مـرز   يو رکـود شـهرها   يماندگعقب بهشود و يو بازار م ياقتصاد
)Van Houtum, 1999: 113 .(يالمللنيب يهادر برابر تجارت يسد يمل يرش، مرزهايدر مدل گ 

سـبب   ياقتصـاد  يسـاز کسـان ي يتنها حذف عامل مـرز در راسـتا   رو،؛ از اينشونديمحسوب م
بـا   يبرخـ  ).Giersch, 1949: 91(شـود  يم يدر مناطق مرز ياقتصاد يهاتيش به فعاليگرا
ات تـأثير کنترل  به ياسيمرز س بر اين باورند كه يقطب رشد در مورد مناطق مرز ةيل نظريتحل

 يهاسكونتگاه ةتنها راه توسع انجامد؛ همچنين،مي يرامونيرشد در مناطق پ يهاگسترش قطب
 يهـا قطـب  يريـ گشـکل  نيز هاسكونتگاهن يا ةو راه حل توسع يام اقتصاد فرامنطقهظان يمرز
رامـون  يپ - مرکز ةينظر). Hansen, 1975: 821-823(است  يمرزنيب يهايکپارچه و همکاري
 ؛)Copus, 2001: 548(دانـد  يم يمناطق مرز پيشرفت کشورها را از موانع يالمللنيب يمرزها زين

 يمـرز نيب يهايو همکار ياقتصاد يکپارچگيند يافر آن،نظران از صاحب يرايبس و به باور
همچنـين،  و د خواهد انجامي يرامونيو پ يمناطق مرز ييفضا ةو توسع ينظم اقتصاد به تغيير

 خواهـد افـزود   يمـرز  ييروستا يهاسكونتگاه راهبرديت يو اهم يريپذتيرونق و جمعبر 
)Vander and Boot, 1995: 64-65 .(رغم يعل ،يمرز يدر نواح يريروست که قرارگنياز ا

کند يصورت بالقوه فراهم مهها بسكونتگاهن يا يرا برا ييهامختلف، فرصت يهاتيمحدود
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 يمـرز  يهاسكونتگاه يهاتوان، يامنطقه ةدر توسع ياکالن توسعه يهااستيم سيکه با تنظ
   .شونديبالفعل م
ـ با اشاره به نظر يالديم ة نوددر ده يکرد اساسين رويدوم ـ    يجهـان  ةي ن يشـدن و اتحـاد ب
ـ مختلـف نظ  يهانهيطور بالقوه در زمن دو کشور بهيب يکه مناطق مرز شوديادآور ميمناطق  ر ي

بـا يكـديگر شـباهت     ياقتصـاد  يهـا و فرصت يقوم يهاخ، گروهي، تارييايجغراف يهايژگيو
دو طرف مـرز را از هـم جـدا سـاخته      دو کشور ياسيو قلمرو س يو تنها مسائل حکومت دارند

و  يســازکســاني ،کــردين رويــدگاه طرفــداران ايــاز د). Perkmann, 2003: 167(اســت 
ـ ا ةتوسع يان دو کشور برايافته ميصورت تعامل سازمانبه ين مرزيب يهايهمکار ن منـاطق  ي
اثـر   تواننـد در يسـت و مرزهـا مـ   يگر قابل قبـول ن يد يمناطق مرز ياست و پراکندگ يضرور
ـ  توافـق  ـ ا ).Niebuhe and Stiller, 2003: 2-3(ن برونـد  يهـا از ب بـا   يکـرد در منـاطق  ين روي
. ده اسـت شنگن يش ةل منطقيآنها و تشک يکپارچگيباعث  يغرب يثبات مثل اروپابا يکشورها
ار پرمسـئله  يانه بسيخاورم يبا مشخصات کشورها يمرزها در مناطق يسازکپارچهيکرد ياما رو
   .ز استيانگو بحث
. اسـت  يمرز يهاسكونتگاه يو قوم يفرهنگ يهايژگيبر و يکرد سوم به مرزها مبتنيرو
 يهـا تيمشخصات و ملاين بلکه  ،ستندين ييجدا يعامل اصل ياسيس يکرد، مرزهاين رويدر ا

). Rumley and Minghi, 1991: 35-47(د شـو يمناطق مـ  ييکه موجب جدا استگوناگون 
ـ بـه  يمناطق مرز ييروستا يهاسكونتگاهن اروست که ساکننياز ا در دو طـرف مـرز    يراحت
و  يفرهنگـ  يهـا هـا و مشـابهت  يژگيل ويدلز بهين يد انتظاميشد يهاط کنترليدر شرا يحت
   .دده باشکننتواند کامالً مؤثر و محدودينم ياسيس يند و مرزهاكنيتردد م يقوم

ل يـ دلمطالعه، بـه  مورد ةمنطق ياعهتوان گفت که تحوالت توسيم ،ينظر يبر اساس مبان
رشد  ييافزا، از هميکنندة خطوط مرزنيز عملکرد محدود از مرکز و يبودن و دور ياهيحاش

قابل اغمـاض و در  ريارتباطات غ همچنين،. است کرد اول عقب ماندهيو توسعه بر اساس رو
 ةنـ يرزهـا در زم م يبا فراسـو  يمناطق مرز يت ساکنان روستاهاير در فعالين حال چشمگيع
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ـ  يهايو حمل کاال وجود دارد که ناظر بر همکار يرسمريمبادالت غ  يو فرامـرز  يمـرز نيب
در دو  يتـ يجمع -ييان فضاين جريت ايو هدا يدهسامان ينظام مشخص برايك اما  است؛

دو  يبـرا  يداتيـ هـا و تهد فرصت يخود دارا يخودت بهين وضعيا. طرف مرز وجود ندارد
ن ادر منطقـه، سـاکن   يانتظـام  يهـا و کنترل ياسيس يرغم وجود مرزهايلع. استطرف مرز 

از  يراحتبهمرز،  يسوآن اننيمرزنش با يو قوم يفرهنگ يهال مشابهتيدلبه ييروستا ينواح
در  يو مردم يقوم يهايکپارچگي. پردازنديکاال م ةبه مبادل كرده،تردد  يرسمريغ يرهايمس

است که مستلزم  يفرامرز يهايل مبادالت و همکاريتسه يبرا يفرصت يمرز يهاسكونتگاه
. کشور خواهد بود يت ارضيبا حفظ تمام يفرامرز يهايق در نحوة همکاريدق يهااستيس
خـاص   ييهـا يژگـ يبـا و  يمرز يامنطقه شود که شهرستان بانهميروشن  ،حاتين توضيبا ا

ـ ه از ظرف، با استفاديمرز يهاتيتواند ضمن وجود محدودياست که م موجـود در   يهـا تي
   .نديگز يو انزوا دور يماندگ، از عقبندامربوط ب يهااستيو س يفرامرز يهايهمکار

 -يمات کنشـگران ملـ  يمختلـف تصـم   يامـدها يدن پكـر دنبال روشـن  پژوهش حاضر به
ـ    يآنهـا بـر تحـوالت    تأثيرو  يامنطقه ةتوسع ايبر يامنطقه وجـود اقتصـاد    ر اثـر اسـت کـه ب

همچـون   نخست، بايـد تحـوالتي   ،ن منظوريبد. اندد آمدهيبانه پد يمرز ةر منطقد يرسمريغ
 يهـا ر نسـبت ييبه منابع درآمد و تغ يابيدست رايب ييو روستا يت شهريجمع يهاييجاهجاب
ن تحـوالت  يـ د ايتشـد  يعوامـل و کنشـگران اصـل    سـپس، و  ياقتصاد يهادر بخش يشغل

 يهـا سـكونتگاه  ةتوسع ةنديممکن است بر آ يشوند تا مشخص شود که چه عوامل ييشناسا
  . گذار باشندتأثيرشهرستان بانه  ييروستا

  قيروش تحق

د نظر در روابط مرکـز  ير تجدينظ يمناطق مرز ةن توسعينو يهادگاهيبا مرور د ة حاضر،مقال
منـاطق   يهـا سـكونتگاه  يهـا يژگـ يل ويموجود در تحل يکردهايز رويرامون و نينسبت به پ



   ۳۳ �۴ة ، شمار۱۷روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ... هاي روستاييگاهي سكونتپايش تحوالت فضاي
 

 ييروسـتا  ةها در کـارکرد جامعـ  تيها و ظرفل چالشي، به تحلينظر يش مباندر بخ ،يمرز
 يريـ گو جهـت  يفکـر  يمبنـا  و پـردازد يم يامنطقه -يمل يهاشهرستان بانه متأثر از کنش

هـا  شيگرا ييفضا يامدهايل پيو تحل يابيشناخت، ارز. است يل منطقيراهبرد تحل ي آناصل
و  يفيشهرسـتان بانـه بـه روش توصـ     ييروستا يهاسكونتگاهر در ير اخيو تحوالت چشمگ

 يهـا سال يط براي پژوهشاز يمورد ن يهامستندات و دادهگردآوري . شوديانجام م يليتحل
همچـون   ربـط ذي يادار يهـا ، مراجعه بـه سـازمان  ياق مطالعات کتابخانهياز طر ١٣٩١-٩٢

، يدانيـ ش ميمـا يردسـتان، پ اسـتان ک  يمرزبـان  يفرمانده و نيز يانتظام ي، فرماندهياستاندار
 قيتحق ياتيعمل يابزارها و راهکارها در قالب يبردارتصويررو در رو، پرسشنامه و  ةمصاحب

 ييعوامل تحـول فضـا   مثابهبه يامنطقه -يگران ملنقش کنش يبررس براي. انجام شده است
و  شيمختلـف پـا   يهـا ت شهرستان بانه در دورهيجمع ييجاهضرورت داشت تا جاب ،منطقه
فواصل مختلـف   بر حسب ييهادر دسته شهرستان اين يروستاها ،ن منظوريبد. دشو يبررس

ده بـه  يبچسـ  يشـامل روسـتاها   ،اول ةدست يروستاها. شدند يبندميتقس ياز نوار صفر مرز
شـامل  دوم  ةدست يروستاها اند؛قرار گرفته يلومتر از نوار مرزيکدر فاصلة حداكثر پنج  ،مرز

ن يبـه همـ   از مرز قرار دارنـد؛ و  يلومتريک ة پنج تا دهکه در فاصل است ييمجموعه روستاها
شهرسـتان بانـه    يروسـتاها  يت تماميجمع. نداهگرفت جايدسته  پنجکل روستاها در  ،بيترت

ربط داده ) GIS( يياياطالعات جغراف امانةآنها در س يت مکانيمختلف به موقع يهادر دوره
نـرخ رشـد    ةمنطقـه بـا محاسـب    ييروسـتا  يهـا كونتگاهسـ ت در يجمع ييرات فضاييتغ. شد
 يهـا گانه در دورهپنج يهات در دستهيمجموع جمع ةسيز مقايتک تک روستاها و ن يتيجمع

و چـه   يصورت مکـان چه به ييروستا يهاسكونتگاه يتيجمع يهاانيجر. ش شديمختلف پا
 يليتحل يهابا نقشه ،ودهب ط سامانة اطالعات جغرافيايي قابل احصايدر مح يصورت رقومبه

  . شوديک ارائه ميکارتوگراف
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  و بحث جينتا

  بانه يمرز ةمنطق يهاسكونتگاهدر  ييو فضا يتيل عوامل تحوالت جمعيو تحل يبررس
گـر  يخـاص اسـت کـه آن را از د    ييهـا يژگيو يران دارايشهرستان بانه در استان کردستان ا

غرب  يهايل بروز ناامنيدلبه ،شهرستانن يا يتيتحوالت جمع. سازدميز يکشور متما ينواح
تحوالت زمان مشابه ديگر ، با با نظام يحزب يهايريز درگيران و عراق و نيکشور در جنگ ا

از  يلومتريک ١٧٠حدود  ةمرکز شهرستان بانه در فاصل. رسديدر کل کشور متفاوت به نظر م
 يبـرا  را خـاص  يژگـ يو يكت يعموق قرار گرفته است؛ اين مرکز کردستان عراق، ،هيمانيسل

   .)۱ة نقش( کنديجاد مين دو کشور ايتبادل کاال ب

  
  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  موقعيت شهرستان بانه در همسايگي کشور عراق - ١ة نقش

 زيربنايي و رفاهي اقتصادي، امكانات از برخورداري زمينة در فضايي هاي نابرابري وجود
 جـايي هجاب باعث ها نابرابري اين. است بوده رانيجمعيتي در ا حركات عوامل ترين مهم از همواره
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 ياسـ يس -يمات ادارياز تقس يبخش نيز در قالبشهرستان بانه  .شود مي سرمايه و كار نيروي
از جنگ در  يناش يامنوز نا، بريادشدهبر موارد  افزون. ستين امستثن يکل ةن قاعديکشور از ا

. ت کـرده اسـت  يرا در منطقه تقو يتيو عدم تعادل جمع يداريناپا يشهرستان بانه اثرات منف
 ياجبـار  يهاييجاهت در سطح شهرستان بانه و جابيجمع يير و تحوالت فضاييتغ ،در ادامه
خـاص در اثـر عوامـل     يزمـان  يهـا در دوره ييو روسـتا  يشهر يهاسكونتگاهن يت بيجمع
  .دشويم يابيل و ارزيتحل ياساز منطقهميتصم

  ١٣٦٧ تا ١٣٥٧ ت در دورةيل پراکنش جمع؛ عاميامننا
 هفتـاد کـه حـدود    ياگونـه تنها شهر در شهرستان بانه بوده است، بـه  ١٣٥٥شهر بانه تا سال 
 با وجود غلبة جمعيت روسـتايي بـر  . اندبوده ييروستا ت ساکن در شهرستانيدرصد از جمع

از ثبـات   ،وسـ  از يـك  که گونه حركت جمعيتي گسترده وجود نداشتجمعيت شهري، هيچ
 -از عـدم دگرگـوني در سـاختارهاي اجتمـاعي     ،اقتصادي منطقه و از سـوي ديگـر   -سياسي

تـا   ١٣٥٥پراکنش جمعيت در سطح شهرستان بانـه طـي دهـة    . شدناشی میاقتصادي جامعه 
ران در يـ کشور بعد از انقالب اسـالمي ا  ياسير نظام سييتغ ويی،ساز  .دچار تحول شد ١٣٦٥
طلـب حـزب دمكـرات     يكه در قالب جنبش جداي -سياسي ناشي از آنامني و نا ١٣٥٧سال 

جمعيتـي   ييجاهجنگ ايران و عراق باعث شد تا جاباز ديگر سو، و  -دادكردستان ايران رخ 
ی نقاط شهري، جمعيـت  امنناپي جنگ و  كه در، چناندهد در سطح شهرستان روی گسترده

 يهـا استان يها و حتر شهرستانيتر سا نسوي روستاهاي پيراموني و شهرهاي اماز شهرها به
 ١٣٥٥ة اي گسترده بوده كه شهر بانه طي دهـ  اين حركت جمعيتي به اندازه. مجاور روانه شد

جمعيت نقاط روستايي بـا   ،در مقابل. دکررا تجربه  يتيدرصد رشد جمع ٨٥/٠تنها  ،١٣٦٥تا 
ـ  ١٣٥٥هزار نفر در سال  ٣٥درصد از  ٤١/٤ با نرخي برابر هـزار نفـر در سـال     ٥٤از  شيبه ب

درصـد كـل جمعيـت شهرسـتان بانـه سـاكن نقـاط         ٧٦حـدود  ، دهههمين در  رسيد؛ ١٣٦٥
ة نـرخ رشـدها در دهـ    رتي نقاط روستايي شهرستان بر پايـة وضعيت مهاج. اند روستايي بوده
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درصـد از   شصـت حاكي از آن است كـه بـر اثـر حركـت جمعيـت، حـدود        ١٣٦٥تا  ١٣٥٥
موجـود   يروستاها همةت يمجموع جمع(اند  درصد داشته ٥/٣االتر از ها نرخ رشدي ب آبادي

   ).۱جدول ( )است رشد مثبت داشته در پژوهش حاضرمد نظر  ييروستا يهادر دسته
   يفواصل مختلف از نوار مرز حسب شهرستان بانه بر ييروستا يهات دستهيجمع -١جدول 

  
  .گذشته است ةروستايي نسب به دور ةافزايش جمعيت دست ةدهندره نشانهاي تيخانه

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ١٣٨٢تا  ١٣٦٧ة ت در دوريان جمعيت؛ عامل روند معکوس جريبازگشت امن
در شهرستان بانـه،   يداخل يهايريز فروکش کردن درگيران و عراق و نيجنگ ا پس از پايان

در اثـر   تـر پـيش كه  ،ع جمعيت در سطح شهرستانيروند توز شهرستان بازگشت و ت بهيامن
حركت جمعيتي گسترده از شهر به روستاهاي پيرامون شکل گرفته بود، با همـان سـرعت و   

معکوس به خود گرفت و از روستاها بـه سـمت شـهر     حالت ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵ ةشدت در ده
هزار نفر  پنجاههزار نفري شهرستان، تنها  ۱۰۵ي كه اين بار از كل جمعيت اگونهبه آغاز شد،

جمعيت روستايي  ،در اين دوره. ساكن روستاها بودند) ت شهرستانيجمع درصد ۴۸ل معاد(
  .كند را براي نخستين بار تجربه مي ۸/۰نرخ رشد منفي 

ت يـ وجـود و ثبـات امن   ةنشان ه کهروند مهاجرت روستا به شهر ادامه داشت ،۱۳۸۲تا سال 
رونـد رشـد و    ينـاطق مـرز  در م يو اجتماع ياسيس يهايثباتيب. بانه است يمرز ةدر منطق

 هاي روستايي از مرزفاصله دسته
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 يانـداز و رونـد  م چشـم يرا مختل و امکان تنظـ  ييو روستا يشهر يهاسكونتگاهتوسعه در 
ط باثبـات و  يل به شراين. کنديممکن مريغ يها در جامعه را دشوار و حتتيفعال ةتوسع يبرا
د توانـ يبانـه مـ   يشهرستان مرز ييو روستا يشهر يهاسكونتگاهت در يم جمعوش مدايافزا
ـ برتر در شـهر و فعال  ياقتصاد يهاتيتمرکز فعال يبرا يفرصت مکمـل مختلـف در    يهـا تي

 . باشد يو فرامل يمنطقه در ارتباطات مل يروستاها

  يمرز يت روستاهايرشد جمع نان ويمرزنش يرونق در زندگ ةجرق ؛٢٠٠٣اشغال عراق در 

ـ  ١٣٨٢کا و متحدانش به کشـور عـراق در سـال    يدوم آمر ةبا حمل ت و يـ خـتن امن ير هـم ر و ب
بـه سـوخت در خـاک عـراق      يت دسترسـ يو جنگ، وضع ياشغال نظام در اثرت عراق يحاکم
 اين کشور ينظام شرايط اشغالن سوخت عراق در آن يمأت يهان راهياز بهتر يکي. شد يبحران

 ،١٣٨٢بـود کـه در سـال     ييهـا ن درگاهيتريبانه از اصل يمرز ةمنطق وران يقاچاق سوخت از ا
بـا رونـق قاچـاق     ،ن سـال بـه بعـد   ياز ا. ران به عراق شديل به بارانداز سوخت قاچاق از ايدتب

سـوخت  . د آمـد يد در مناسبات شهرستان بانه پديجد یسوخت از داخل کشور به عراق، روند
 بيسـت  يهاو در گالن 3Fلندکروزر  يوتايتو يهانيل توسط ماشين و گازوئيقاچاق شامل بنز

ـ بـا ا . شـد يعـراق مـ   ةو از آنجا روان يافتمیهرستان بانه انتقال ش يبه مرزها يتريل  ،ن رونـد ي
ـ از مردم بـه دل  يريتعداد کث ،آن يد آمد که طيپدبانه  ةکار منطقيمردم ب يمناسب برا يفرصت ل ي
ـ   يجا يکاال، از جا ةمبادل يمرز يرسمريغ يهامجرابه  يمرز يروستاها يکينزد  ةمنطقـه روان

ـ يکـه نـرخ رشـد جمع   چنـان  شـدند، مـرز   یلـومتر يک هدع تا شـعا  يمرز يروستاها شـتر  يب يت
مثبـت اسـت    ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۲ة ، حد فاصل مرز تا مرکز شهرستان بانه، در دوريمرز يروستاها

شهرسـتان بانـه تـا     يمرز ي، روستاها۱۳۸۵سال  يعموم يدر سرشمار رو،از اين ؛ و)۲ة نقش(
  ).۱جدول ( نددار را تجربه کردی معنیتيران و عراق رشد جمعياز مرز ا يلومتريک دهشعاع 



  رضا خيرالدين و مهدي رازپور                               ۴ة ، شمار۱۷روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۸
 

    
  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۲ة تغييرات نرخ رشد جمعيت روستايي شهرستان بانه در دور - ۲ ةنقش

 )۳(»!پاشو برو مرز! هيبت خاليج«، مثَلِ يدانيم يهامردم شهرستان بانه در مصاحبه به گفتة
  . )۴(ه بوديافتشهرستان رواج اين ان مردم يدوره م نيدر ا

  ١٣٩٠تا ١٣٨٨ در دورة يمرز يت روستاهايهش جمععامل کا ؛يانسداد نوار مرز
، مردم ١٣٨٨تا سال  يمت وارداتيقارزان يعملکرد شهرستان بانه در بارانداز کاالها يبا ارتقا

 در پـی  ١٣٨٨اما در سال . آمدندیمبانه  بهاز خود يد لوازم مورد نيخر ياز سراسر کشور برا
د در يـ جد ینـد يفرا، )۵(اسـتان کردسـتان   يانتظـام  يفرمانـده  از سـوی بانـه   يانسداد مرزها
که از  ياديت زيجمع .د آمدپديشهرستان بانه  يمرز يهاسكونتگاه تيجمع ييپراکنش فضا
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 يمـرز  يجذب روستاها ١٣٨٨تا سال  يمرز يررسمياقتصاد غ خاطرهرفته برفته ١٣٨٢سال 
 يکـاال  از مبادلـة  يريجلـوگ  يل بـرا يطو يهاو حفر کانال يشده بودند، با انسداد نوار مرز

ـ ينـرخ رشـد جمع   يبررس. گرفتند يمرز ييروستا يهاسكونتگاهم به ترک يقاچاق، تصم  يت
 دهـد يمـ نشان  ١٣٩٠تا  ٣٨٨ة در دورانسداد مرز  ييفضا يامدهايو پشهرستان بانه  يروستاها

ـ ينرخ رشد جمع ين دوره دارايدر امرز  يلومتريک ة دهدر فاصل واقع يستاهاشتر رويکه ب  يت
  .)٣ ةنقش( اندبوده يمنف
   

   
  هاي پژوهشيافته: مأخذ 

در  انسداد مرز و کاهش جمعيت روستايي ؛تغييرات نرخ رشد جمعيت شهرستان بانه - ۳ نقشة

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸دورة 
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 ،ک به مرز کاهش و در مقابـل يدر دو دستة نزد واقع يت روستاهايجمع ن،به ديگر سخ
افتـه اسـت   يش يچهـارم قـرار دارنـد، افـزا     ستةاطراف شهر بانه که در د يت روستاهايجمع
زمينـة   اسـتان در  يانتظـام  يم فرمانـده يتصم دنبالبهدهد که ين روند نشان ميا). ١جدول (

 يکـرد اول در مبـان  يطبـق رو ( ينوار مرز ييروستا يهاسكونتگاه انزوایل يدلانسداد مرز، به
ـ ياطراف مرکز شهرستان  يبه سمت روستاها يت از نوار مرزي، جمع)ينظر شـهر بانـه    ،يعن
ت يـ رات جمعييز همچون تغيشهر بانه ن يتياست که تحوالت جمع شايان يادآوری .جا شدهجاب

   .بوده است يامنطقه - يمل يهابانه، متأثر از عوامل و کنش يشهرستان مرز يروستاها
امد عوامـل و  يعالوه بر علل معمول، ممکن است پ ،ت روستاهايش جمعيافزا ،نيبنابرا
در دورة  ينـاامن  حاضر، در پژوهش. گذار استتأثير بر منطقه ييهاباشد که در دوره ييهاکنش
، انسـداد  ١٣٨٢، اشغال عراق در سـال  ١٣٨٢تا  ١٣٦٧ة ت در دوري، بازگشت امن١٣٦٧تا  ١٣٥٧

 يررسـم يو اقتصـاد غ  ،١٣٨٨اسـتان کردسـتان در سـال     يانتظام يفرمانده از سوی ينوار مرز
 ييروسـتا  يهـا سـكونتگاه که شناخته شده بانه  يدر شهرستان مرز يها و عواملکنش از يمرز

حجـم   رو،از ايـن  نـد و اسـاخته  ريچشمگ يتيو جمع ييتحول فضا را دستخوششهرستان بانه 
 ه اسـت ر شـد ييـ دچـار تغ  يطـور رفـت و برگشـت   منطقه بارها به يو شهر ييت روستايجمع
عمـده داليـل و    ،)٧: ١٣٩٢( و همکـاران  کالنتـري در مطالعة  حالي است که اين در ).٣نمودار (

شـهري،   - هـاي روسـتا  عوامل تغييرات جمعيت روستايي را چهار عامل رشد طبيعـي، مهـاجرت  
شهرها و ادغام نواحي روسـتايي اطـراف شـهر     ةحدودو گسترش م ،تبديل نقاط روستايي به شهر

مهـاجرت   ی مغفول در پديدةها و عواملاز کنش پژوهش حاضر نتايج ،بنابراين. شده استمعرفي 
  .ويژه روستاهاي مرزي باشدروستاها به ةساز توسعتواند زمينهن ميدادارد که توجه بپرده برمي

 ساز و خدماتوق ساخت، رونرکود صنعت و کشاورزي: تحوالت اقتصاد رسمي

در  يتـ يجمع يت و ثبـات نسـب  يـ ش جمعياز افـزا  يناشـ  يهـا با توجه به فرصـت  در اينجا،
  . پردازيميم ياقتصاد يهاتحوالت اشتغال در بخش يبه بررس ،بانه يتيجمع يهاسكونتگاه
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 ،آمده پديد يرسمريوجود اقتصاد غ ر اثرن منطقه بيراً در ايکه اخ يا با توجه به تحوالتيآ
؟ در اسـت  يو صنعت در کنار بخش خدمات به قوت خـود بـاق   يکشاورز يهاهنوز بخش

  ؟اندها فعال شدهکدام بخش ،و صنعت يکشاورز يهاصورت تحول بخش
در  آن،اساسي توسعة اقتصادي در كلية ابعاد و اشكال  مثابه ارکان، بهصنعت و كشاورزي
. رنـد گيمـی د و بعـد از اقتصـاد خـدماتي قـرار     دارن پايين و محدود یشهرستان بانه جايگاه

ـ فعال عمدة يهاتحوالت گروه ۲جدول   ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ يهـا ت شهرسـتان بانـه را در سـال   ي
  . دهدينشان م
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 يالمللنيو ب يامنطقه يهاشهرستان بانه متأثر از کنش يتيو جمع ييتحوالت سازمان فضا ريس - ٣نمودار 
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  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵ة دور يشهرستان بانه ط يشغل ةعمد يهان در گروهتحوالت تعداد شاغال - ۲جدول 
 سال يفروشو خرده فروشیعمده ساختمان خدمات يکشاورز صنعت

١٣٨٥ ٦٦٠٥ ٧٣٠٠ ١٠٤٧٢ ٨٢٠٢ ١٩٩٠ 

١٣٩٠ ٨٤٢٥ ٩٦٣٠ ١١٩٠٩ ٦٤١٢ ١٧٦٨  

  ۱۳۹۲ران، يآمار ا مرکز: مأخذ

 ياقتصـاد  ةعمد يهان بخششاغالشمار در  مگيری چشسال، تحوالت تنها پنجبا گذشت 
صـنعت و   يهـا ن بخـش تعـداد شـاغال   ،ن دورهيـ در ا. وسته اسـت يشهرستان بانه به وقوع پ

 يفروشـ فروشی و خـرده ، و عمدهخدمات، ساختمان يهان بخشکاهش و شاغال يکشاورز
ـ  در شهرسـتان بانـه  ر ياخ يهارونق. افته استيش يافزا و  يرسـم ريوجـود اقتصـاد غ   ر اثـر ب

 ييهـا شـتر بـه سـمت شـغل    يب ،کـار  يجـو وکه افراد در جستاست باعث شده  گردشگری
گـروه  . اسـت  يرسمريم متأثر از اقتصاد غيمستقريا غيم يصورت مستقدا کنند که بهيش پيگرا
از کـه   پردازدمی ييداد و ستد کاالها بهدر شهرستان بانه  يفروشو عمده يفروشخرده يشغل
ن بخـش  يـ کـه در ا  يدرآمـد افـراد  . شوندياز مرز عراق وارد شهرستان م قاچاق کاال طريق

دسـت  گـر بـه  يد ياست که قبالً در شـغل  يتيمراتب باالتر از موقع، بهشونديمشغول به کار م
ر در سطح منطقه انباشت يتحوالت اخ طبقکه  ياهياز سرما يبخشظاهراً  همچنين، .اندآورده
 ،سـال  پـنج دهـد کـه در طـول    يآمار نشان م. استده ت شيساز هداو، به سمت ساختشده
ـ ا). ۲جـدول  (ساز افزوده شـده اسـت   ون بخش ساختنفر بر شاغال ۲۳۰۰ش از يب ن رقـم  ي
تنهـا  ) ۱۳۹۰(ر يـ اخ ين بخش صـنعت آن در سرشـمار  ک منطقه که تعداد کل شاغالي يبرا

عمـولي بـر   واحـدهاي مسـكوني م  آمـار   ۳جدول . ار قابل مالحظه استيبس بوده،نفر  ۱۷۶۸
ة در دور ييتنهـا به يمسکون يتعداد ساخت و اتمام بنا. دهديرا نشان م حسب سال اتمام بنا

  .ن بوده استيشيسالة پده يهادوره ياز تمام شيب ۱۳۹۰ تا ۱۳۵۰ سالةپنج
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  واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب سال اتمام بنا -۳جدول 

  ۱۳۸۵-۹۰  ١٣٧٥-٨٤  ١٣٦٥-٧٤  ١٣٥٥-٦٤  ١٣٤٥-٥٤  سال اتمام بنا

  ١١٣٨٧  ٩٠٦٦  ٥٥٣٠  ٣٤٨٢  ١٤٥٦  يمسکون يتعداد واحدها

  .۱۳۹۲ران، يمرکز آمار ا: مأخذ

ـ نظ يشـغل  يهاز که شامل افراد شاغل در گروهين بخش خدمات نيهم شاغل ياز طرف ر ي
هـا، حمـل و نقـل و ارتباطـات، ادارات و     هـا و رسـتوران  ي، غـذاخور يدار، مهمانيهتلدار
ـ  يشتريب ،است يمات بخش گردشگرو خد يعموم ينهادها  يهـا ن دسـته ين نسـبت را در ب

 يرويـ ن شـواهد نشـان از آن دارد کـه ن   يا يتمام. ت به خود اختصاص داده استيعمده فعال
ـ ا غيـ م ير به طـور مسـتق  ياخ يهاکار شهرستان بانه در سال م بـه دنبـال جـذب در    ير مسـتق ي

ت ير هـدا يـ آن در منطقـه نظ  يهاامـد يو پ ير رسـم يـ هستند که وابسته به اقتصاد غ يمشاغل
چند طبقـه، حمـل    يتجار ي، ساخت و ساز پاساژهايسم تجارت مرزيه به بخش توريسرما

افـت کـه   يتـوان در يم يبه روشن. هستند... کاال از مرز به نقاط مختلف و  ير رسميو نقل غ
 يخـود را بـه اقتصـاد    ين صنعت به سرعت جايو همچن يوابسته به کشاورز ياقتصاد سنت

در  يسـم تجـارت مـرز   يو تور ير رسميبه نام اقتصاد غ يديده جديدهد که برآمده از پديم
   .بانه است يشهرستان مرز

شـد کـه    يدر شهرستان بانه منجر به تحوالت ياقتصاد مرزدهند که يمباحث فوق نشان م
ـ ، تغييت روسـتا يجمع يهاييآن جابجا ييفضا يامدهاياز جمله پ و  ير سـاختار اقتصـاد  يي

 سـال،  ۷ يطـ  شهر بانه يرات بافت مرکزييتغ. شهرستان است يکالبد-ييل ساختار فضاتحو
دهنـدة تحـوالت   نشـان  ۲و  ۱تصـاوير  . دهـد ين تحول را نشـان مـ  يا يياز نمود فضا يانمونه

  . است سازهاي تجاري به شکل پاساژوساختار کالبدي شهر بانه در نتيجة ساخت
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  ١٣٨٤دان جهاد، يم ييعکس هوا -٢ر يتصو          ١٣٩٠جهاد،  دانيم ييعکس هوا - ١ر يتصو

 هاشنهاديو پ يريگجهينت

، )١٣٩١(ران همکـا و  ي، عاشـر )١٣٩١(ران همکـا و  يچـون زرقـان  هـايی  پژوهش يهاافتهي
 حاضـر  ج پـژوهش يبا نتـا  )١٣٩١( پورحجیمان و يو فال سل) ١٣٩٢(ان يو جالل يپوشکهنه

و  يشهر يهاسكونتگاهمثبت در  یتحوالت يکه اقتصاد مرز هندديمنشان  ند وی دارهمخوان
، يابـه سـطوح فرامنطقـه   و جذب کاال  تأثير ةگسترش حوز د آورده و بهپدي يمرز ييروستا

ش درآمـد  ي، افـزا ييروسـتا  يم، بهبـود اقتصـاد خانوارهـا   يمسـتق ريم و غيجاد اشتغال مستقيا
ـ ، با اده استانجامي يو اجتماع يصادت اقتيجاد امنيو ا ينان، کاهش مهاجرت منفيمرزنش ن ي

رات و ييـ مؤثر بـر تغ  يهاص عوامل و کنشيدر تشخ ي، نگرشيصورت راهبردتفاوت که به
  .اندمنطقه نداشته ييتحوالت فضا

 از عملکـرد  يريپذتأثيرل يدل، بهشهرستان بانه ييفضا -يکالبد و ياقتصاد روند تحوالت
ها و عوامـل  کنش در قالب يالمللنيو ب يمل ياسيس ياندهيسازان و فراميران، تصميگميتصم

بـا رکـود و توقـف     يابا رونـق و در دوره  يادر دوره ،ياموجود و مؤثر در معادالت منطقه
بانـه قابـل    يمـرز  ةمنطقـ  ةنديط آيشرا ،ن تحوالتيا يداريناپابا توجه به . همراه بوده است

 ياگونـه بـه عملکـرد کنشـگران    يامدهايپممکن است  ،سوکياز  ،نيبنابرا. يستن ينيبشيپ
بـه رونـد    ييو روسـتا  يشـهر  يهـا سكونتگاه ياقتصاد يهاتيرشد فعال ،ندهيباشد که در آ
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در سـطح   يوارداتـ  يانـداز کاالهـا  مثابه باربانه به يمرز ةخود ادامه دهد و نقش منطق يکنون
 سـاز، و، ساختيواردات يه، تجارت کاالهاير انباشت سرمايآن نظ يامدهايت شود و پيتقو يمل

باشد کـه   ياگونهبهابد و از سوی ديگر، ممکن است ين بهبود يمردم مرزنش ياشتغال و زندگ
 ييهـا شيگرا به ايجاد يالمللنيخارج از کنترل ب يندهايها و فرايريگميها، تصميزيربرنامه

 يمرز يروستاها تيکه جمعچنان ،ل شوديبه رکود متما يط کنونيند که شرابينجامدر منطقه 
   .افتيکاهش  يانسداد مرز ر اثرب ١٣٨٨-٩٠ ةشهرستان بانه در دور

ـ بانه پد ير در شهرستان مرزياخ هایسالدر که  ييرونق و تکاپوو  يرسمرياقتصاد غ د ي
حاکم بر  يهاشيمترقبه است که گراريغ ييهانديا فرايها و يريگميها، تصمکنش جةيآمده، نت
و  يشـهر  يهـا سـكونتگاه  عوامـل توسـعة   صـورت ن کنشگران بهيا. اندهد آوردپديمنطقه را 
 ،نيبنـابرا . باشند ينيبشيقابل پ همامروز  ازتوانند ينده ميبانه در آ يشهرستان مرز ييروستا

 يمـؤثر در راسـتا   يتواند گـام يم يتوسعة مناطق مرزدر مغفول شناخت عوامل و کنشگران 
را  يدر حد امکان عـوامل  حاضرپژوهش . باشد مناطقن ياندة يتوسعة آ ين سمت و سوييتع

بـه تحليـل    و کرده ييشناسا ،اندبوده مؤثربانه  يشهرستان مرز يامنطقه که تاکنون بر توسعة
کـه   يتاالؤاما سـ . پرداخته استمنطقه  يير سازمان فضاييتغ يآنها بر چگونگ تأثير و ارزيابی
 ةبـر توسـع   مـؤثر  يديگر کنشگران و عوامل کليد«اند از اينکه بارتع ،ندنمايم يهمچنان باق
ـ ا«، »؟کدامند يمناطق مرز  ينان مـرز يشـت روستانشـ  يمع يداريـ ن عوامـل چگونـه بـر ناپا   ي

 ةتوسـع  يهـا بـه چـالش   يدگيش و رسيدار پاد عهدهيبا يچه عناصر«سرانجام، و  »؟ندمؤثر
   .»کشور باشند؟ يدر مناطق مرز ييروستا يهاسكونتگاه
د کـه  شـو يشنهاد ميپ ،بانه يموجود در شهرستان مرز ةبهبود مسئل يراستاان و در يدر پا
جـاد توسـعة   يبـا هـدف ا   ک سند فرادسـت ي در قالب ياتوسعة منطقه يراهبرد يزيربرنامه

و توجـه بـه    يالمللنيو ب يمل يها، کنشيتيريو با در نظر گرفتن عوامل مد يادار منطقهيپا
   . دشوه يتهم م منسجنظاک يدر  ي، همگيمردم محل
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 امور به مردم و رويکـرد  يدولت با واگذار يگريد بر کاهش نقش تصديتأکبا  همچنين،
 نيـز ايجـاد   بانـه و  يمرز ةمنطق ياز منابع بوم مندبهره يهاتيجاد فعاليق اياز طر ييزادرون
 ياسـ يو س يت روابط اقتصاديق تقويکشور از طر يمناطق مرکز وشهرستان بانه بين  ارتباط

توسـعه   يهانهيرا کاهش دهد و زم يدار مرزيبه اقتصاد ناپا يوابستگ توانيا داخل کشور مب
 ياهـ هيسـرما  به هدايت ديباافزون بر اين، . ختبانه فراهم سا يشهرستان مرز ياز درون را برا

گردشـگران و رونـق   ، حضـور  يير مبادالت کاالينظ ياقتصاد مرز يامدهاياز پ دست آمدهبه
 ياساسـ  يهـا رسـاخت يزسمت توسعة به  ية بوميش انباشت سرمايافزا رایبخش خدمات ب
 يليع تبـد يت صـنا يتقوو  يآزاد تجار ةجاد منطقي، ايارتباط يرهايمس ةر توسعيشهرستان نظ

 يمـرز  ةه از منطقيخروج سرما از مت گماشت و از اين رهگذر،ه ش صادراتيافزا منظوربه
  . ری کرد، جلوگيکه اکنون در حال اتفاق است بانه
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