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 چکیده
. هدف این پژوهش، مطالعه داردهای اخیر در دهه مسلط بر نواحی مرزی اقتصادیِ مناسبات در ریشه کولبری پدیدۀ

های این مطالعه کیفی از طریق چگونگی تفسیر آن از دیدگاه کولبران شهرستان پاوه است. داده از دریچۀپدیده این 

ها استفاده شده است. ای برای تحلیل دادهساختاریافته گردآوری شده و از روش نظریه زمینهمصاحبه عمیق و نیمه

آمده دستنفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ادامه یافت. اطالعات به 03گیری به صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری با نمونه

اند از: ای کدگذاری و تحلیل شدند. مقوالت عمده عبارتمقوله عمده و در نهایت یک مقوله هسته 6مفهوم،  03در قالب 

ی اقتصادی در منطقه مرزی، فشارهای ناشی از ساختار بیرونی، تضعیف اکولوژی منطقه، فشار ساختاری درونی، نابسامان

وسعه تشود عدمای که سایر مقوالت را شامل میمقوله هسته .های سنتی تولید، روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگیشیوه

 یناشبسترمند مثابه امری تاریخی و دهد که پدیده کولبری بهو رشد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می

ت. اسهای ناخواسته های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و امکانات معیشتی و مرزبندیها و محدودیتمحرومیت

توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون راه گریزناپذیر در واکنش به عدم یگانهعنوان از نظر مرزنشینان به این پدیده

 متناسب با این تواندیمباشد که نظام اجتماعی ابت فرهنگی حاکم بر منطقه میوضعیت اقتصادی، خویشاوندی و قر

 اقدام نماید. مدتیطوالنو  مدتانیم، مدتکوتاهدر ابعاد  یزیربرنامهو نیازهای مرزنشینان  هاخواسته

 .تیمحروم ،یفرهنگ قرابت ،یاقتصاد رشد ،یانهیزم هینظر ،یکولبر :کلید واژگان
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 مقدمه

 هداد اقتصادی سودآوری به را خود جای زیستی نیازهای رفع در آن که ایمرحله در بشر گرفتن قرار 

 دهش باعث اقتصادی، سودآوری برمدار افراد هایکنش یافتن تعاملی و محوریت عقالنیت و غلبه است

 ومعل متفکران مطالعات و اندیشه در عمده اجتماعی هایاز بحث یکی به اقتصادی کنش بررسی تا

 ادیاقتص رفتارهای چگونگی کنندهتعیین قواعدی که و اصول مجموعه. مبدل گردد رفتاری و اجتماعی

 ورتص در آن اقتصادی و غیررسمی رسمی هایاز کنش مختلفی صور مختلفی که بسترهای و اندانسان

و  اقتصاددانان اندیشه عادی، فرد یک بر عالوه که باشد اساسی هایتواند بحثگیرند، میمی

 و بازار، بازارچه. است داشته مشغول خود به توسعه شناسانجامعه جمله از را مخالف اندیشمندان

 .است کالن و گسترده قالب در افراد اقتصادی تعامالت هایمکان تریناز عینی تجاری آزاد مناطق

 ترهایبس از یکی مثابه به ،غیرسازمانیو  سازمانی در راستای تمهیدات حوزه گران اینها و کنشبازارچه

 تمناسبا به بخشی سامان منظور به هستند که اقتصادی از کنش خاصی هایصورت یافتن تحقق

مرزهای ایران اصطالحی است اند. شده برپا مرز طرف دو هامرزنشین فرهنگی غیررسمی اقتصادی و

م و مفهو شوداستفاده می جغرافیای ایران مرزهایاز آن برای مشخص کردن  جغرافیای سیاسیکه در 

کند. ایران بیش از را با کشورهای همسایه معین می ایرانخطوطی است فرضی که محدوده کشور آن 

 انجمهوری آذربایج، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، افغانستانبا کشورهای  کیلومتر 6333

، دریای خزرکیلومتر مرز آبی در  2۰33دارد. ایران همچنین دارای  (خشکی) مرز مشترک عراقو 

ترین و کوتاه کیلومتر( 1341) عراقرا با  مرزترین باشد. ایران طوالنیمی دریای عمانو  خلیج فارس

 فراوان، و فرهنگی مذهبی قومی، های زبانی،تنوع وجود . همچنیندارد کیلومتر( 04) ارمنستانمرز را با 

 هایبررسی و توجه نیازمند برخوردارند و باالیی از اهمیت مرزی نوارهای مرزی در این هایبازارچه

 رغم غیررسمی و محلی بودن، دارای نقش پراهمیتیمرزی علی مبادالت اقتصادی هستند، ویِژه

 ند.اباشند و بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی را باعث شدهمی

 تقابل قاچاق و کولبری

 ف قانونالبرخ یاسم مصدر آن عبارت است از انجام دادن کار یواژه قاچاق در معنا یاز نظر لغو

 ورود آن به داخل کشور ممنوع ایکه معامله  یاسم آلت عبارت است از متاع یو در معنا ینحو پنهان به

ان کولبر ،یدر روش قانون گفت توانمی یانجام کولبر هایشیوهبا توجه به (. 10: 1034آقازاده، ) است

 یروش، بار نی. در اشودمیانجام  یانتظام یروین نظر سپاه و ریدارند که ز یکارت تردد و هنگ مرز

 گریاست. د خطرترکم همآناست چون راه  ترسنگین آن، یرقانونیبه نسبت روش غ شودمیکه حمل 

است وجود  رمجازیمجاز و کدام غ کاالکدام  حمل نکهیا اعالمدولت در  هایسیاست ثباتیبی نکهیا

 نیضابط و کنندمی یاقدام به کولبر یررسمیغ یمرزها قیکولبران از طر یرقانونیغاما در روش دارد؛ 

ل اقدام و عم قیتطب بای رقانونیغ قیبه طر یکولبر یعنیدوم،  وهیبر آن ندارند. در ش یهم نظارت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_(%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_(%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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وند؛ مجرمانه ش عمل مرتکب توانندنمیکه کولبران  گرددمیکولبران با قواعد و مقررات حاکم مشخص 

قرار دارند و به  آن در اشخانوادهکه خود و  یاضطرار طیشد کولبر در اثر شرا انیب کهچنان چون آن

لحه نه اس کولبران مضافاً آنکه. شودمی یعمل نیو امرار معاش مرتکب چن حتاجیما تأمینجهت ضرورت 

 یایجغراف یقربان هستند که یصرفًا افراد هاآنقاچاق و باند مخوف هستند.  یایماف یدارند و نه دارا

 مختلف کاالهای قاچاق کالنچرخه سودآور و  انیو در م اندشده یشغل هایفرصت یو نابرابر یستیز

ه صورت ب در را کاال ییتنها مزد جابجا انیم نیاکه در  کنندمی یبه داخل کشور، نقش کارگر را باز

 .(24-23: 1031عبداللهی و همکاران، ) کنندمی افتیبه مقصد، در دنیرس سالمت

یافتگی صنعتی در کنار اشتغال باال در بخش کشاورزی با راندمان تولید پایین، عدم توسعه

ونقل )عدم ساختارهای مطلوب حملای، فقدان روستاهای کوچک، وضعیت نامطلوب منابع پایه

 رواج و گسترش که رسدمی (. به نظر316: 2336، 1دسترسی( و سطح پایین رفاه و امنیت )باسی

 نوعی و برده بین از را پیوستگی این عراق، تحوالت از بعد به ویژه کردنشین، مناطق در مرزی بازارهای

 حداکثر هب دستیابی باهدف و گرتنظیمخود  بازار آن در نتیجۀ که تغییری است، افتاده اتفاق تغییر

 ماعاجت در درونی شده نهادی که است شده بازاری سنتی نوع جایگزین و اجتماعی حیات مبنای ثروت،

خالی شدن مرزها از سکنه، مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در  (.02 :1013 بهرامی تاش،)بود 

در این مناطق در گذشته تقریباً روندی رو به افزایشی داشته  های الزم برای زندگیاثر فقدان انگیزه

 (.1 :10۰3وزارت بازرگانی، ) است که تأثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس است

 درآمد منبع و کار نبود دلیل به. شودمی تلقی شغل یک محلی ساکنین نظر از کولبری پدیده

 شوند،می دیده وفور به نیز زنان و کودکان نوجوانان، هاآن میان در که منطقه این اهالی از ایعده

 طالحاص در که ایوسیله هرگونه از استفاده بدون و کول از استفاده با مرز از کاال ونقلحمل به مبادرت

 را خود هایهزینه و مخارج از بخشی آن، با معاش امرار طریق از و شوندمی نامیده «2رکول به» محلی

 بودکم از ناشی داخلی تقاضایتوان به روند کولبری می گسترش و رشد دالیلاز . کنندمی تأمین

 ثباتیبی دولتی، اقتصاد ناکارآمدی قاچاق،کاالی  باالی منفعت و داخل تولیدات بودن امطلوبن

 دو درها قومیت مذهبی و فرهنگیهای تشابه و مرزها در مختلف اقوام سکونت همسایه،های دولت

 نمسئوال اطالعاتی ضعف و مرکز از مرزی مناطق دوری طوالنی، مرزهای فامیلی، نسبت حتی مرز سوی

مطالعات  اساس بر (.10: 1011، قاسمیو  )معصومی کردمناطق و توسعه ناموزون اشاره  این مشکالت از

ه ب مشکالت جمعیتی خود رابتواند  هکشوری موفق خواهد بود ک، آینده درتوان گفت می شدهانجام

به ماندن در نواحی مرزی منیتی و با استفاده از راهکارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ا دحداقل برسان

اگر مردم  که کندمی بیان 0این راستا الین در(. 1013:1۰، )رضایی نماید مندعالقهو محل تولدشان 

تی اامنی، نشاط و سالمن؛ فضا را به دلیل عدم راحتی ترس استفاده نکنند، عرصه عمومی از بین رفته
                                                           
1 . Bacsi 
2 . Kul-bar 
3. Elaine 
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 هایهزینهو با ایجاد مانع بر سر راه رشد و فرهنگی مشارکت عمومی،  کندمیرا در زندگی روزمره مختل 

دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی  واسطه بهاز طرفی نواحی مرزی نماید. میزیادی را بر جامعه تحمیل 

رفاه و توسعه در مقایسه با مراکز عمده جمعیتی  و تفاوت فاحش از نظر برخورداری از نیافتگیتوسعهو 

 شودیممنجر به گسست دو ناحیه و ایجاد یک رابطه استثماری به نفع مرکز  هاتفاوترا دارند که این 

نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه  تواندمیاقتصاد مناطق مرزی  رواین از(. 1013:1۰ )رضایی،

مردم، کاهش فقر، توزیع نامناسب درآمد، روابط  داردهای زندگی، بهبود استاننواحی مرزی اقتصاد

 هابرنامهن باشد. یکی از ایه بیشتر بین نواحی مرزی داشت هایهمکاریآشنایی بیشتر، تسریع  دوستی و

ک ی عنوانبه معاش مردم مرزنشین و نیز بهبود امرار جوارهمپویا کردن اقتصاد نواحی مرزی است که 

 (.134: 2333، 1و همکاران چاندوویت) رودمیبه شمار  شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورها

 اب اورامانات در کولبری پدیده شناختیاین اساس هدف اصلی در این مطالعه به بررسی جامعه بر

 شود. اهداف فرعی به شرح زیر است:ای پرداخته میزمینه نظریه روش

 زیسته کولبران از وضعیت موجودشناخت تجربه 

 کولبری در اورامانات از دیدگاه مردم ایجاد و افزایش هایزمینهشناخت 
 

 پیشینه پژوهش
 های تجربی: خالصه پیشینه0 جدول

 نتایج نام پژوهش محقق/محققین

و  آبادیشاهزارع 

محمدی 

(1333) 

 دهیمردم از پد ریدرک و تفس

در شهرستان بانه با  یکولبر

 ایزمینه هیروش نظر

بقاء، مسخ  خطرپذیریمرز،  یاسیده مقوله عمده )اقتصاد س

 ،یشغل یفرسودگ ،یشغل یگیدون پا ،یاجتماع

غل ش ،یخانوادگ یتینارضا ،یساز تیمشروع ،ازخودبیگانگی

( و مقوله هسته اقتصاد یمرز داریپرمخاطره و شغل پا

 کردند. لیمرز تحل یاسیس

و  یطالش

 ینیگلچ

(103۰) 

غرب  یمرز یهابازارچه شیآما

 یکالبد-یاقتصاد یالگو رانیا

کوچک  یشهرها یداریدر پا

 یبازارچه مرز: »ینمونه مورد

 «بانه رانبندیس

روستا  یهااشتغال، تنوع مشاغل، کاهش مهاجرت شیبا افزا

ه شبک ،یرسانو خدمات یرساختیو توسعه شبکه ز شهری–

 یمسکن، رفاه مردم را در پ یونقل و ارتباطات، الگوحمل

 خواهد داشت.

و  یرپناهیام

همکاران 

(1033) 

: ییو مناطق روستا یرززار مبا

 گاهینقش و جا یبررس

 یدر بازار مرز انییروستا

 شهرستان بانه

در  هشیاست و ر مندخیتار یندیو رونق بازار، فرا یریگشکل

 یشاوندیو خو یفرهنگ ،یاجتماع یوندهایها و پکنش

 مرز دارد. یساکنان دو سو

                                                           
1 . Chandoevwit and et al. 
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و  یجعفر

 یدیحم

(1033) 

در  یمرز یهانقش بازارچه

و قاچاق کاال در  تیامن جادیا

 یخراسان شمال

ن بود نییفقدان اشتغال، پا د،یبالقوه در تول یهایناتوان

 نیترعمده ه،یاول یازهایبه ن یدرآمد و عدم دسترس

 مناطق است. نیا یاجتماع -یمشخصه اقتصاد

و  یشیدرو

 (1031) یچولک

 ینقش تحوالت اقتصاد یبررس

نظم و  یدر برقرار یمناطق مرز

بازارچه  یمرز داریپا تیامن

 مهران

 تیجمع تیو تثب ییزادر رابطه با اشتغال یمرز یهابازارچه

نقش  ییایجغراف یاز انزوا یو خارج نمودن مناطق مرز

 اند.نموده فایا ییبسزا

و  یزرقان

همکاران 

(1031) 

 بازارچۀ یاسیس -یآثار اقتصاد

را بر مناطق  باشماق یمرز

 اطراف بازارچه یمرز

ند مان یمثبت یاسیس-یباشماق، آثار اقتصاد یبازارچۀ مرز

اشتغال، کاهش قاچاق  شیافزا ها،رساختیو توسعۀ ز جادیا

 نیکردنش یهااستان نیب یامنطقه یهایو گسترش همکار

 مرز به همراه داشته است. یدو سو

و  گانهی یمحمد

همکاران 

(1031) 

 یآثار اقتصاد یابیارز یبررس

مهران بر توسعۀ  یبازارچۀ مرز

 ییروستا ینواح

اشتغال، کاهش  شیاز جمله افزا یبازارچه و آثار اقتصاد نیب

مهاجرت ساکنان مناطق  لیدرآمد و کاهش تما شیفقر، افزا

 رابطۀ معنادار وجود دارد. گر،یبه مناطق د یمرز

امانپور و 

همکاران 

(1031) 

 یهاآثار بازارچه لیو تحل یبررس

و  یبر ساختار اقتصاد یمرز

 شهر جوانرود یاجتماع

 بازارچۀ یاندازاز راه شیدر شهر جوانرود پ یکاریدرصد ب

 ،یبازارچۀ مرز جادیباال بوده است، اما پس از ا یمرز

، اند و به تبع آنبه کار مشغول شده کاریاز جوانان ب یاریبس

 قرار گرفته است. یبهتر تیاقتصاد شهر در وضع

حاجت و  یقادر

همکاران 

(1013) 

در  یمرز یهانقش بازارچه

 ینواح داریو توسعه پا تیامن

 یمرز هایبازارچه» رامونیپ

 «یاستان خراسان جنوب

 ینواح داریو توسعه پا تیدر امن یمرز یهانقش بازارچه

 است. مؤثر اریبس یاستان خراسان جنوب ویژهبه رامونیپ

پور و  یاحمد

 (1031) یاسیال

 یمرز یهانقش بازارچه یبررس

 وانیمنطقه مر تیدر امن

 ی: بازارچه مرزیمطالعه مورد»

 «باشماق

از مشکالت چون انتقال  یادیو عراق مقدار ز رانیدر مرز ا

چون قاچاق مواد مخدر  مسائلیافراد، ارتکاب  یرقانونیغ

و  یرقانونیغ یکاال ،یمشروبات الکل خریدوفروش ادآور،یاعت

 وجود دارد. باشد،یم دیسالح که باعث تهد یحت

 تیوتو  دیمورش

(2334) 
 کامبوج یاقتصاد مرز

و  یبازار یهارقابت شیافزا رغمیعل یگذارهیسرما سکیر

کاال مخصوصاً  صیترخ یررسمیو غ یرسم یهانهیهز زین

 است. افتهی شیکوچک افزا یهاتجارت یبرا

 (2333) نیرانک
بازار در  یفرهنگ یهااستیس

 کشور نپال

در نپال  یاجتماع یو دگرگون یاقتصاد یآزادساز

 را به شدت نقد کرد سمیبرالینئول

 تیووچاند

(2333) 

نقش اقتصاد مناطق  یبررس

 مرزی

در ترقی و پیشرفت توسعه  ینقشی اساسی مناطق مرز

بهبود استانداردهای زندگی، کاهش  ،یاقتصادی نواحی مرز

مرزی و  یفقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوست

بیشتر بین نواحی  یهایآشنایی بیشتر، تسریع همکار

 مرزی
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 بائوپه و یل

 همکاران

(2333) 

تجارت  یجتماع-یاثرات اقتصاد

 شیآن درافزا تأثیرو  یمرز

 یسطح زندگ یاستانداردها

کشور  التیمردم که در سه ا

 الئوس

کاال، اشتغال و  تیفیتنوع و ک شیدرافزا یتجارت مرز

 هایایالت نیا یزندگ یاستانداردها شیافزا طورکلیبه

 بوده است. مؤثر گانهسه

؛ هانآمطالعات انجام شده به عنوان الگویی در راستای مفاهیم به کار گرفته شده و نحوه مطالعه 

همچنین راهنمایی برای انجام پژوهش بودند؛ اما در عین حال بیشتر نتایج این مطالعات بر نقش 

اعی؛ مرزی در کاهش فقر اقتصادی؛ ارتباطات بین دو طرف مرز و پویایی روابط اجتم هایبازارچه

و امنیت پایدار مرزی توجه دارند. این  ایمنطقههمچنین تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت، توسعه 

 ریفست ایدرک و فهم دارند. با این حال مطالعه حاضر سعی دارد به  هابازارچهمطالعات تمرکز بیشتر بر 

 توجه نماید. ایزمینهکولبران به پدیده کولبری با روش تئوری 

 چارچوب مفهومی

باهوش ) گرایی تمرکز بر روی چگونگی مسئله شدن یک پدیده اجتماعی استدر رویکرد برساخت

عنوان یک وضعیت به لحاظ فرهنگی پردردسر، بنابراین این رویکرد، کولبری به ؛(136: 1036فاردقی،

 های مردم به هنگام تالش برای جبرانتغییر و نیازمند به تغییر تعریف دارد و فعالیتگسترده، قابل

که متناسب بااینکنند. قلمداد می کولبرانه هایفعالیتاند را علت ها مشغولهای خود به آننارضایتی

، کندمیبر چه مبنایی کولبری را تعریف اجتماعی و ...( و با تکیه-های هویتیچه کسی )دولت، گروه

 های حفظ و یا سلب آن متفاوت خواهد بود.کننده کولبری، علل، پیامدها و راهابعاد تعیین

 یهایو ناهنجار هابینابرابر، علل آس ۀتوسع دگاهیبر طبق د دیدگاه توسعه نابرابر یا نامتوازن:

ساختارها بر مناسبات و روابط حاکم  نیا انیدارد که بن شهیجامعه ر یموجود در جامعه در ساختارها

و  رتریروز فقکار، روزبه ۀناعادالن میاز رشد نابرابر و تقس یناش رامونیپ تیاکثر نیبر جامعه است. ا

ازجمله  شود؛یم یو معضالت اجتماع هایاز کجرو یاریبس سازنهیامر زم نیاو  شوندیتر ممحروم

 - یاقتصاد یازهایقاچاق تا بتوانند از راه درآمد آن ن یسوو محروم به رامونیافراد قطب پ آوردنیرو

 (.32: 101۰و راهنما،  ایرا فراهم کنند )ازک شیخو یاجتماع

 یعنیسطوح مختلف توسعه  نیمربوط به عدم توازن ب 1نگتونیتوسعه نامتوازن هانت هیهر چند نظر

 یمعن نیبه ا باشدمی نیافتهتوسعهدر حال توسعه و  یدر کشورها یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیتوسعه س

ت به نبس یاسیتوسعه س یجوامع واپس ماندگ نیدر ا یاسیس هایدگرگونیاز عوامل مهم در  یکیکه 

منظور از توسعه نامتوازن،  نجایاما در ا ؛(33: 1036هانتینگتون، ) باشدمی یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

ه معنا ک نی. بدباشدمی یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یایمناسب تمام مناطق کشور از مزا عیعدم توز

                                                           
1 . Huntington 
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شور ک هایاستاناز  یصورت نگرفته است و برخ رانیا یهادر استان کسانیتوسعه متوازن، به صورت 

ه است ک یدر حال نیبرخوردارند ا یمرکز هایستانانسبت به  یبهتر یو اجتماع یاقتصاد عهاز توس

و بلوچستان از لحاظ  ستانیخوزستان و س الم،یکردستان، کرمانشاه، ا یهامانند استان یمناطق مرز

را  هااستان نیکه ا ایگونهبهندارند  یچندان مطلوب تیوضع یو اجتماع یتوسعه اقتصاد هایشاخص

 .شناسندمیمحروم  هایاستانبه عنوان 

وازن نامت یساختار راتییتغ یۀناموزون را در نظر ۀبار اصطالح توسع نینخست یبرا 1اسملسر لین

 ند،یفرا نیدر ا رایز است؛مشتمل  یساختار زیعموماً بر تما یبه کار برده است. ازنظر اسملسر، نوساز

 میستق یمتعدد یتخصص یرا بر عهده دارد، به ساختارها یاچندگانه یکه کارکردها یادهیچیساختار پ

 یمتشکل از ساختارها ۀمجموع نیخاص را بر عهده دارند. ا ۀفیوظ کیتنها انجام  کیکه هر  شودیم

 و قیادغام، تطب ینظر اسملسر، برا . ازدهدیرا انجام م هیساختار اول فیدر کل، همان وظا ،یتخصص

ا ب د؛یآ دیپد یدیجد یهانهادها و نقش دیاند، باشده زیمتما یتازگکه به ییساختارها یسازهماهنگ

ن، آ لیدل نیباشد. اول نشدهحل بخشتیصورت رضابه یادغام و همساز ۀممکن است مسئل ن،یوجود ا

ممکن  رایز شود؛یم یناش« ناموزون ۀتوسع»از  له،مسئ نیو دوم« هاستارزش انیم زیست» ۀمسئل

 جه،یدرنت اند؛امدهیهنوز به وجود ن هاآنمبرم به  ازیکه با وجود ن میرا در نظر آور ییاست نهادها

 شودیم یاجتماع یهایآشفتگ شیدایسبب پ افتهیزیتما یساختارها انیم ینداشتن ادغام و همساز

 (.04-03: 2313، 2)سو

بازار  ،که به نوعی تمایل به تضعیف دولت دارند سمیبرالینئولو  یستیبرالینظام ل هایاندیشهدر 

بودند و بازار  دیجد یبه دنبال بازارهاو سود و تجارت آزاد  یبر مبنا و کندمیپیدا  ایویژه گاهیجا

درمقابل . شودمیشناخته  تیخود به رسم اتیخصوص یو دارا زیمتما طۀیح کیبه عنوان  یجهان

دن، ش یوجود دارند که بازار و بازار شماریبیها بر بازار، منتقدان ستیبرالیمشتاقانۀ نئول دیتأک

اگر  شودمیاستنباط  این اساس . بر(1016 س،یو تونک تریاسل) کنندمینقد  را یزندگ هایعرصه

هستند،  یکه در منطقه مرز یکسان یاشتغال برا جادینسبت به ا ریزیبرنامهمردم با  یبرا قبالً هادولت

ود امکانات و نب یکاریکه با ب یداشته؛ در حال یکمتر زهیاقدام کرده باشد مردم نسبت به بازار قاچاق انگ

شدن پول نیز به بهترین وجه  . هژمونیککندمی دایرونق پ شتریب اقیبازار قاچاق با اشت ،یرفاه

شدن در  ترش جریان پولیشدن با گس که معتقد است بازاری سازدمیرا نمایان  0زیمل هایدیدگاه

قدر زیاد است که خود به یک هدف  آن دارسرمایهتجاری  هایجامعهارتباط است و اهمیت پول در 

ری و افزایش احساس نابراب صورتبه گویانپاسخاقتصادی هم که از نظر  فاصله. افزایش شودمیتبدیل 

انطباق دارد  3این مفهوم با نظرهای پوالنی .در چند سال اخیر رواج و گسترش یافته است عدالتیبی

                                                           
1 . Neil Smelser 
2 . Su 
3 . Simmel 
4 . Polanyi 
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اشاره  یطور صحیح به افزایش مهاجرپذیر به پردازاننظریهاز  یکهیچاگرچه  ت.که معتقد اس

ل شدن و گسترش قدرت پو گسترش فرایند بازاری ایدهطریق  طور ضمنی از ، این مقوله بهاندنداشته

رده وجود آو عه را تضعیف کرده و فردگرایی را بهتوضیح است که تعلقات افراد به محیط و جام قابل

 توانمینظری  هایاندیشهبر مبنای  (.141 :1031 ،ی)پوالن مهاجرت شده است ساززمینهاست و خود 

ناشی از توسعه نامتوازن و نابرابر در سطح مناطق به ویژه  تواندمیاستنباط کرد که پدیده کولبری 

تأکید دارند، نوعی  هادولتکه بر گسترش بازار و تضعیف  هاییدیدگاهمناطق مرزی گردد. از طرفی 

. از کنندمیتوسعه تجارت در مناطق مرزی بدون توجه به ساختارهای هنجاری جوامع را حمایت 

ات، و موضوع هاپدیدهنسبت به  گرانیرا در نحوه تفکر باز یسرچشمه کولبر انگرایبرساختطرفی 

 یبر عوامل مادی قدرت متک کهآناز  شیب یمعتقدند کولبر هاآن. دانندمی داتیخصوصاً منافع و تهد

ی توسعه کولبر کهایندر نهایت  قرار دارد. گریکدیاز  گرانیفهم و درک مشترک باز زانیباشد، بر م

 دارد. هاآنحاصل عوامل و دالیل متعددی است که این مطالعه تمرکز بر نگاه کولبران و دالیل 

 مطالعهشناسی روش

جامعه آماری کولبران منطقه پاوه در انجام شد.  1ایزمینه هیو روش نظر یفیک کردیبا رو پژوهش نیا

نفر کولبر در منطقه مرزی  2433به گفته اکثر کولبران این محور بیش از که  اورامانات کرمانشاه بودند

 کیلومتری 34 و کرمانشاه از کیلومتری 112 فاصله و بهکیلومتری تهران  466 در پاوه وجود دارد. پاوه

 که استشده  طراحی ایگونه به شهر این در مسکونی منازل و هاسازه. دارد قرار مرزی صفر نقطه تا

 منزلی حیاط است شده ساخته کوه دامنه از تریکم ارتفاع در که ایخانه بامپشت موارد تربیش در

 اوهپ مردم. نامندمی ماسوله هزار شهر را پاوه دلیل همین به. استشده  ساخته باالتر متر چند که است

 ارث قانون بخصوص و اندافتاده خود رونق از امروزه حرفه دو این. اندبوده دامدار و باغدار گذشته در

 ماتیخد توریستی شهر یک بیشتر پاوه امروزه. دارد شهر هایباغ شدن قطعهقطعه در بسیاری تأثیر

است.  نفر 24۰۰1 شهر این جمعیت 1034 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری پایه بر .باشدمی

د. استفاده گردی یافتهساختار و نیمه عمیق مصاحبه تکنیک ازمورد استفاده  اطالعات آوریجمع برای

 برای این کار، محقق در دو فصل زمستان و فصل بهار برای مصاحبه به منطقه مرزی پاوه مراجعه نمود.

شان مطالعه نموده و به بازاندیشی و ارائه توصیفی ضخیم از ها را در بستر طبیعیکار میدانی پدیده

نفر از مطلعین  03موضوع مورد مطالعه و جوانب گوناگون آنان اقدام گردید. حجم نمونه در این مطالعه 

تر ادهبه عبارت س یاد و بانان خبره کولبر که خودشان درگیر این فعالیت بودنکلیدی کولبر یا دروازه

این  رنظری بود. ب –گیری کیفی باشند و شیوه نمونهافراد درگیر در این پدیده در منطقه اورامانات می

ز ا مطالعهدر این ترین افراد شروع و تا مرحله اشباع نظری تداوم یافت. با کلیدی هامصاحبهاساس 

که به  دگردیانتخاب  به سن گذاشته و نسبتاً سالمند و پا سالمیانکولبران در سه سطح سنی جوان، 

                                                           
1 . Grounded Theory 
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 کولبری، زمانمدتبه به صورت هدفمند با توجه  هانمونه .کنندمی و کولبریکنند میمراجعه  مرز

 رتجزئیبه سمت سؤاالت  و و ساده شروع یها با سؤاالت کلمصاحبه شدند.انتخاب  و محل سکونت سن

. در سه مرحله برای افراد وقت گذاشته شود قهیدق 23تا  14مصاحبه حدود  سعی شدو  رفت پیش

جهت کدگذاری به  مصاحبه به دست آمده از هر ند. اطالعاتشد نویسدستضبط و  هامصاحبه تمام

 هامصاحبه .ندقرار گرفت لیو تحل هیمداوم مورد تجز یاسهیمقا لیصورت نوشتاری درآمد و به روش تحل

 ،کردندیمکولبری  سال یکحضور داشتند و بیش از مدت اوه در منطقه نودشه ه در مرز پبا کولبرانی ک

و « 0گردنه ته ته»و « 2دزآور»و « 1هانه گرمله»روستاهای مرزی کولبری در  و شرایط حضور هاانگیزه

 باشد،میباشد و در واقع مرز بین دو شهرستان که مابین شهرستان پاوه و مریوان می« 3کوه داالنی»

 گرفت.پرسیده شد و در این تحقیق مورد تحلیل قرار 

 از ذیریباورپ .شدند انتخاب پذیریاطمینان باورپذیری و معیارهای نیز پایایی و اعتباریابی برای

اجرای مصاحبه با  در حداکثر سازی دقت ،هاآن مشاهده کولبران، با ارتباط گسترش و طریق حفظ

 معیار. کیفی انجام گرفت تحقیق فلسفی هایبنیان به توجه اصول وبا در نظر گرفتن  ،هاآن

 گردآوری آمده، آن از یک مطالعه هایداده که جایی شناسایی توانایی از است عبارت پذیریاطمینان

ا معیار مذکور ر تواندمیکه در این مطالعه بومی بودن محقق و اشراف اطالعاتی  اندکار رفته به و شده

 .تأمین نماید

 ها و نتایجیافته

درصد افراد  23درصد شهری و  13کننده در مصاحبه( نفر شرکت 03از افراد مورد مطالعه )

ها برحسب وضعیت کاری، وضعیت تأهل و وضعیت درآمد بیان شده است. روستایی بودند. این ویژگی

 مختلف، وضعیت های مختلف، افراد با وضعیت درآمدی و تحصیلیآید که از جنسیتاز نتایج بر می

 تأهل متنوع در جامعه آماری استفاده شده است.

 های جمعیت شناختی: مشخصات پاسخگویان برحسب ویژگی0جدول شماره 

 درصد فراوانی مؤلفه متغیر درصد فراوانی مؤلفه متغیر

محل 

 سکونت

 وضعیت 3/23 6 روستا

 تأهل 

 00/20 ۰ مجرد

 66/۰6 20 متأهل 3/13 23 شهر

وضعیت 

طبقاتی 

 پاسخگویان

وضعیت  00/16 4 باال

 درآمد

 00/30 10 میلیون 0زیر 

 00/16 4 میلیون 0-3 66/00 13 متوسط

 3/33 12 میلیون به باال 3 33/43 14 پایین

 

                                                           
1 . Hane-Garmala 
2 . Dez-Aur 
3 . Ta-Ta Pass 
4 . Dalani mountain 
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مفهوم اصلی بیرون آمد که  03های انجام شده با افراد درگیر در موضوع کولبری از میان مصاحبه

اند از های عمده عبارتدست آمد. مقوله در مجموع شش مقوله عمده بهبندی این مفاهیم با جمع

؛ «مرزی منطقه درنابسامانی اقتصادی »؛ «مربوطه هایارگاندید ضعیف »؛ «اکولوژیک منطقه»

روابط خویشاوندی و قرابت »؛ «سنتی هایشیوه تضعیف»؛ «فشارهای ناشی از ساختار بیرونی»

در این مطالعه از مشاهده هم استفاده است. « وسعه و رشد اقتصادیعدم ت» ای و مقوله هسته« فرهنگی

 ،همشاهد اینکه مشاهده نیز مانند پرسش فعالیتی هدفمند در جهت کسب اطالعات است. باگردید. 

 هو مشاهده شونده ب گرمشاهدهبه یک کنش متقابل نیست که از دو طرف نیازمند  مصاحبهبرخالف 

برای توصیف بهتر و  برداریعکساز  شدهانجامدر مشاهدات شود. عنوان وضعیت مشاهده استنباط 

 نحوه تعامالت کولبران با بازار مرزی، از فضای برداریعکس .درک بیشتر خواننده بهره گرفته شد

ولبران کدیگر، حضور  های اجتماعی و ارتباطی کولبران با همرانندگان ماشین، واسطان کولبری و کنش

ه این راستا محقق ب در .مورد ثبت و ضبط قرار گرفته است مرزی، هایمحیطآن بر فضای این  تأثیرو 

زمانی مختلف مراجعه نموده و به ثبت تصاویر  هایبازدهمراجعه در  کولبری هایمحیططور پیوسته به 

از فضای مرکز کولبری و  عبارتی دیگر برای عینی کردن مشاهدات،ه ب .پرداخته است هامحیطاز این 

 ،اندداشته محوطه آن حضور و نحوه تعامالتی که باهم و با واسطان کولبری جمعیتی که در داخل و

چه بسا مطالبی که در طول مصاحبه بیان  .نیز عکس گرفته شده استمانند محل تحویل بار در انبار 

 توسط مشاهدات هامصاحبهاست که  ولی با مشاهده کار روش تحقیق کیفی دقیق و علمی گرددنمی

 کنند.می تأکیدشود و هر دو یک نظر را  تأیید

 افزایش کولبری هایزمینه

 معنایی واحدهای این. شدند مشخص معنایی واحد 03 تعداد باز، کدبندی مرحله در پژوهش این در

 کدگذاری وارد مرحله این در نظرات ترینجامع که شد سعی و شدند استخراج پاسخگویان نظرات از

 .اندشده ارائه زیر شش مقوله در آمدهدستبه مفاهیم این. شوند

های کشاورزی، مرز مشترک با عراق، زندگی مبتنی کوهستانی بودن، نبود زمین اکولوژیک منطقه: -0

بر دامداری و باغداری محدود، دسترسی آسان به مرز. با توجه به موقعیت جغرافیایی مرز روستاهای 

ان پاوه با روستاهای کردستان عراق تبادالت وجود داشته و حتی برای خرید و فروش محصوالت شهرست

 ها.هاست نه انساناند چون در نظر مرزنشینان خط مرزی متعلق به دولتهم مشکلی نداشته

ترک کشاورزی، ها به علت عدم صرفه رها کردن باغ های سنتی تولید:تضعیف شیوه -0

ع . با شرونبود حمایت دولتیدستی و صنایع دام، تضعیف قاچاق و دامداریکردن  رها ،دستیصنایع

های کاذب و ورود کاالهای جدید به زندگی مردم باعث شد که مردمان گرایی و ایجاد شغلبازار مصرف

روستا را ترک  ؛مهاجرتبا کرده و  رهاها و باغات خود را به خاطر بازده تولید کم مرزنشین نیز زمین

ت با ورود دستی درآمدی داشفصلی شوند و کسانی هم که قباًل با تولید صنایع یبیکار درگیرند یا کن
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از اهالی  .ح ها گردید.کاالهای صنعتی و کم رونق شدن آن، باعث رها کردن شغل و بیکار شدن آن

 گوید:دزآور می
است. اجناس حتی اگر از مرکز استان هم بیاید  ترگراندر اینجا اجناس ایرانی 

 خرمنمیاست، چطور اجناس مرز را  ترگرانبا اینجا اختالف قیمت دارد و 
های مرزی در غرب ایران از لوازم بهداشتی گرفته تا وسایل هاالن اکثر خانواد

تر است چون ما در آخرین نقطه همه مال اون ور مرز است و به صرفهبرقی 
در زمستان که چندین روز جاده  خصوصاً هاراهم و وضعیت جاده و مرز هستی

با درخت ارغوان سبد  قبالًاست. اکثر مردم  ترگرانباز نیست اجناس داخلی 
 را گرفته است.  هاآن، حاال پالستیک و وسایل فلزی جای کردندمیدرست 

 دامدار بوده: قبالًساله که  26 لف.ا
آن را عنوان  دارینگهتن قیمت دام و هزینه علت ترک دامداری را باال رف 

 هاآنو برای چند ماه  خریدممیبا پول مردم دان  قبالًمن  گویدمیو  کندمی
و هم برای من و هم برای طرف دیگر سودی عایدمان  کردممی دارینگهرا 
یست و ن صرفهبهولی با تغییر وضعیت اقتصادی و باال رفتن تورم دیگر  شدمی

مجبورم به مرز بیایم و با فعالیت کولبری پول در بیاورم و این کار حداقل از 
 .دهندمی نقداًپول را  فوراًعالفی دامداری بهتره چون بعد از حمل بار 

 فشار ساختاری درونی -3

ان، ورحمایت از پیلهعدمهای اقتصادی، ثباتی در سیاستاین مفهوم عدم کارآیی کارت مرزنشینی، بی

ها، نگاه ابزاری دولت به گذاری در بازارچه مرزی به علت نبود زیرساختعدم تمایل مردم برای سرمایه

و جویای کار هستند  گردندبرمیها منطقه مرزی. با توجه به این که هر ساله جوانان زیادی از دانشگاه

 .التحصیالن نداردارغهای شغلی برای این فای برای ساماندهی و ایجاد فرصتاما دولت برنامه

که در قالب روابط فامیلی بین مرزی، زبان مشترک، دین  روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگی: -0

تواند باعث نزدیک شدن به هم و اعتماد و این می کندمیمشترک، آداب و رسوم مشترک بروز پیدا 

ضمانت بین تجار و حتی کولبران کردن در معامالت باشد. در تمام معامالت بین مرزی غیررسمی تنها 

اعتماد انسانی و نژادی و دینی است از چک و سفته و سایر چیزهایی که در امورات بانکی و گمرکی 

« کنممن ضمانت می»تواند فقط با این جمله که وجود دارد در این جا خبری نیست. یک نفر می

 :گویدمی سال سن دارد ۰4که اکنون  .ع بارهای میلیونی را تحویل دهد.
در جوانی از همین مرز شوشمی و روستاهای دزآور و هانه گرمله و نوسود، 
چای و لوازم بهداشتی آن زمان که بیشتر صابون و شامپو بود فعالیت داشتم، 

را با بار اسب و قاطر و یا با حمل بر روی پشت هر کس به اندازه  هاچایما 
 آوردیممینزدیکی جوانرود  توانش در طول چند روز به روستای ساروخان در

 روستاهایو از اینجا هم ما حنا و کاه و علوفه به  و چای ساروخان مشهور بود
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را به دامداران مرزی عراق  هاآن همو مردم محلی  بردیممیمرزی ایران 
حتی بعضی از اهلی منطقه روانسر و جوانرود در کردستان عراق  فروختندمی

شناسنامه عراقی دارند و این ماندگاری  هاآنماندگار شدند و اکنون فرزندان 
 برقرار شده بود. آنجابود که با مردم  ایدوستانهناشی از روابط اقتصادی و 

 فشار ساختاری بیرونی -5

ازارچه مرزی شوشمی، انتظار باز شدن مرز از طرف کولبران و این مفهوم خود را در تعطیلی مداوم ب

دنبال کار نرفتن، حجم باالی بیکاری، به صرفه بودن اجناس خارجی از لحاظ قیمت نسبت به داخل، 

گذاری در بخش اشتغال، بیکاری مردم منطقه، نبود کارخانه و نبود تسهیالت دولتی برای سرمایه

های دولتی از ایجاد کارخانه ن جویای کار، نبود کارخانه و نبود حمایتالتحصیالکارگاه، افزایش فارغ

بود کنند به علت نهایی که اجناس تولید میو حتی کارخانه باعث باال رفتن حجم بیکاری شده است

تسهیالت حمایتی قیمت اجناسشان از اجناس خارجی بیشتر است و مردم منطقه بیشتر خواهان 

 تر است.ارزاننسبت به مشابه داخلی آن اجناس خارجی هستند چون 

 :گویدمیساله که دیپلم برق صنعتی است وقتی گفتم که چرا وارد کولبری شدید؟  23 .س
عه مراج هاصندوقو  هابانکو نبود کار. وقتی گفتم ))چرا به  پولیبیبه خاطر 

تعاونی کاری را شروع کنید(( گفت:  صورتبه زاییاشتغال هایوامبا  کنیدنمی
وام مراجعه نکردم. به  بازپرداختبه علت کمبود منابع مالی اولیه و عدم توان 

، دکنمی علت عدم توانایی مالی دوست خودم کارشناسی ارشد دارد و کولبری
چون با ما دارای  اندرفتهبعضی از جوانان برای کار به کردستان عراق 

ند از قبیل زبان و لباس مشترک، دین و آداب و رسوم مشترکات فراوانی هست
هم در مبادالت مرزی بین مردم هر دو طرف راحت  تواندمیمشترک که خود 

ن . چوکنندنمیاحساس غربت  اندرفتهباشد و هم برای کسانی که برای کار 
 .گیردمیصورت  هاییازدواجند و هم امردم مرزنشین با هم دیگر فامیل اکثر

نبود نهادهای نظارتی در بازارچه مرزی، نبود نهادهای  منطقه مرزی: سامانی اقتصادی درناب -6

دار، دور بودن از مرکز، اثرات منفی حمایتی از فعالیت مرزی، مهاجرت به شهرها نداشتن برنامه ادامه

 ناشی از دوران جنگ، نبود بسترهای ماندگاری جوانان.

 :گویدمیساله تا کالس هفتم در خوانده خودش  00. لفا
و به علت این که مقدارش کم بوده کار کردن روی  کردهمیکشاورزی  قبالً

کرد و مدتی به عنوان شاگرد جوشکار مشغول شدم اما چون زمین صرف نمی
تخصص در کار جوشکاری نداشتم و مزدش کم بود آن را رها کردم و به مرز 

را به دست بیاورم.  امبچهتا هزینه زندگی خودم و زن و  ریرفتم برای کولب
احتمال خطر تصادف را برای ما را زیاد  هاراهدوری مسافت و سخت بودن 

دز آور و کیمنه(  هانه گرمله،)کرده و محل زندگیم تا مرز منطقه نودشه که 
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 133و جاده آن چون پیچ زیاد دارد از  کیلومتر است؛ 133 حدود باشدمی
 ایسرمایهدر منطقه بود و یا  ایکارخانه. اگر رسدمیبه نظر  زیادترکیلومتر 

داشتم که با آن زمین کشاورزی اجاره کنم و یا توان مالی داشتم که دامداری 
 .آمدمنمیبکنم هیچ موقع برای کولبری 

 پژوهش هایمقولهمفاهیم و  3جدول شماره 

 مفاهیم اساسی
تعداد 

 مفاهیم
 عمده هایمقوله

مقوله 

 هسته
 نتیجه

کشاورزی، مرز  هایزمینکوهستانی بودن، نبود 

مشترک، زندگی مبتنی بر دامداری و باغداری 

 محدود، دسترسی آسان به مرز، فرهنگ مشترک

  اکولوژیک منطقه 4

 

 

 

عدم 

توسعه و 

رشد 

 اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداوم کولبری

 

 

 

 

 

 

 

ثباتی در عدم کارآیی کارت مرزنشینی، بی

وران، از پیله حمایتعدمهای اقتصادی، سیاست

گذاری در بازارچه عدم تمایل مردم برای سرمایه

ها، نگاه ابزاری مرزی به علت نبود زیرساخت

 هادولت به منطقه مرزی، نبودن حمایت

 فشار ساختاری 4

 

نبود  نبود نهادهای نظارتی در بازارچه مرزی،

مهاجرت به  نهادهای حمایتی از فعالیت مرزی،

دار، دور بودن از مرکز شهرها نداشتن برنامه ادامه

اثرات منفی ناشی از دوران جنگ نبود بسترهای 

 ماندگاری جوانان

 نابسامانی اقتصادی 6

 منطقه مرزی در

از ب تعطیلی مداوم بازارچه مرزی شوشمی، انتظار

و دنبال کار نرفتن،  شدن مرز از طرف کولبران

بودن اجناس  صرفهبه حجم باالی بیکاری،

خارجی از لحاظ قیمت نسبت به داخل، نبود 

گذاری در بخش تسهیالت دولتی برای سرمایه

اشتغال، بیکاری مردم منطقه، نبود کارخانه و 

التحصیالن جویای کار، افزایش فارغ کارگاه،

 چندگانهخطرات احتمالی 

 فشارهای ناشی 13

 ز ساختار بیرونیا

 کشاورزی، ها به علت عدم صرفهرها کردن باغ

 قاچاق و دامداریکردن  رها ،دستیصنایعترک 

 ،نبود حمایت دولتیو  دستیصنایع دام، تضعیف

 

4 

های تضعیف شیوه

 سنتی تولید

روابط فامیلی بین مرزی، زبان مشترک، دین 

 مشترک، ورسومآدابمشترک، 
 روابط خویشاوندی 3

 و قرابت فرهنگی

 فشار، منطقه کیاکولوژبعد  6در  پژوهشاصلی  هایمقولهو  میمفاهجدول توصیفی  3جدول شماره 

 یهاوهیش فیتضعی، رونیساختار ب ازی ناش یفشارهای، منطقه مرز دری اقتصاد ینابسامانی، ساختار

 .دهدمیی را نشان قرابت فرهنگ وی شاوندیخو روابط، دیتول یسنت
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 پژوهشاصلی  هایمقولهو  میمفاه ، توصیف0جدول 
 درصد فراوانی تکرار یا فراوانی نام مؤلفه

 21/13 4 منطقه کیکولوژا

 21/13 4 ی درونیفشار ساختار

 21/13 4 دیتول یسنت یهاوهیش فیتضع

 32/11 3 یو قرابت فرهنگ یشاوندیروابط خو

 4۰/21 13 یرونیاز ساختار ب یناش یفشارها

 13/1۰ 6 یدر منطقه مرز یاقتصاد ینابسامان
 

 نیا یاز مرزها یبه نام تداوم شغل کولبر یگرید ایهستهبه مقوله  هامقولهکه  دهدمینشان  جینتا

و  یو فرهنگ یو اجتماع یکه نگاه دولتمردان نسبت به تحول اقتصاد یو تا زمان انجامدمیمنطقه 

 یحت یولبرنشود، ک فیتعر ،حاکم طیراستا متناسب با شرا نیدر ا ینکند و بستر قانون رییتغ یاسیس

 .باشدمی ریبه شرح ز تیمطالعه در نها نیاگر اندک هم باشد، ادامه دارد. مدل مستخرج از ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدیده کولبری در شهرستان پاوه ،0 استنباطی مدل

اکولوژیک 

 منطقه

فشار ناشی از 

 ساختار بیرونی

عدم 

توسعه و 

 رشد

 اقتصادی

های دید ارگان

 مربوطه

نابسامانی 

 اقتصادی مرز

تضعیف 

های سنتی شیوه

 تولید

روابط خویشاوندی 

 و قرابت فرهنگی

 

 

 تداوم فعالیت کولبری
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 گیرینتیجهبحث و 

 جنگتجربه و درک و تفسیر پاسخگویان، پس از  اساس بر دهدمیحاضر نشان  مطالعهنتایج 

ایران و عراق و مراجعه مردم برای محل سکونت خود برای بازسازی روستاها به علت عدم توسعه 

هایی از باغات نه تنها زندگی رونق نگرفت بار جنگ و از بین رفتن قسمتاقتصادی منطقه و آثار زیان

اس مرز کردند و اجنبرای گذران زندگی رو به  ناچاربهبلکه مشکالت بسیاری از مردم زیادتر شد و مردم 

 را از شهرها و روستاهای مرزی عراق خریداری و در شهرهای استان کرمانشاه و حتی به دیگر نقاط

م کهای سابق کم. به علت صرفه نبودن شغلکردندمیفرستادند و از این راه کسب درآمد ایران می

 مقوله ششین تحقیق نیز در بخش تحلیلی ا های قبلی گردید.کولبری و تجارت مرزی جایگزین شغل

منطقه مرزی، فشارهای ناشی از ساختار بیرونی،  مربوطه، نابسامانی اقتصادی در هایارگاندید ضعیف 

دهای پیام ترینمهمعنوان  به های سنتی، تولید روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگیتضعیف شیوه

اضر نظری تحقیق ح هایبنیانه با استخراج شد ک گویانپاسخ نظر ازو تجارت مرزی کولبری اقتصادی 

شرایط کار و اشتغال را برای کولبران  تواندمیمنطقه است که  اکولوژیک هاآناز جمله  .هماهنگی دارد

کاالهای جابجا شده خارج از مسیرهای قانونی  کهاینبه شدت مورد تهدید قرار دهد. از طرفی نظر به 

؛ کولبران از شودمی، نوعی ترس از دستگیری توسط نیروهای نظامی باعث شودمیدر مرزها وارد 

 دست به چنین اقدامی بزنند. این نتیجه با مطالعه احمدی پور و همکاران ایتهدیدکنندهمسیرهای 

مرزی در تهدید مناطق مرزی توجه دارد، همسو ولی با مطالعه قادری  هایبازارچه( که به نقش 2312)

های مرزی در امنیت و توسعه پایدار توجه دارد ناهمسو ( که به نقش بازارچه1013) نحاجت و همکارا

یک تهدید برای مناطق  عنوانبههم  تواندمینتیجه گرفت که این فعالیت و تداوم آن  توانمیاست. 

مرزی و از طرفی هم فرصتی برای توسعه امنیت به شمار آورد. در این راستا مدیریت و نظارت بر 

 توسعه مناطق مرزی را پایدار نماید. تواندمیهای جابجا شده توسط کولبران و از مسیر قانونی کاال

 کارت کارایی از دیگر مفاهیم به دست آمده توسط کولبران، فشارهای ساختاری درونی مانند عدم

 یبرا مردم تمایل عدم وران،پیله از حمایتعدم اقتصادی، هایسیاست در ثباتیبی مرزنشینی،

 نبودن مرزی و منطقه به دولت ابزاری نگاه ها،زیرساخت نبود علت به مرزی بازارچه در گذاریسرمایه

های دولت اشاره کرد که باعث افزایش روند کولبری در این مناطق شده است. این نتیجه با حمایت

همچنین ( که به فقدان اشتغال و پایین بودن درآمد مردم و 1033) مطالعات جعفری و حمیدی

د تولی هایقطبمردم به لحاظ اقتصادی به علت دور بودن از  پذیریآسیب( که به 1031) احمدی پور

 .باشدمیتوجه دارند، همسو 

رزی م منطقه در اقتصادی کولبران، نابسامانی هایدیدگاهیکی دیگر از مفاهیم به دست آمده از 

 به مهاجرت مرزی، فعالیت از حمایتی ادهاینه نبود مرزی، بازارچه در نظارتی نهادهای است. نبود

 بسترهای نبود جنگ دوران از ناشی منفی اثرات مرکز از بودن دور دار،ادامه برنامه نداشتن شهرها

( که به فقدان 1033) . این نتیجه با مطالعات جعفری و حمیدیشودمیجوانان را شامل  ماندگاری
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مردم به لحاظ  پذیریآسیب( که به 1031) احمدی پوراشتغال و پایین بودن درآمد مردم و همچنین 

همچنین نتایج با مطالعات  .باشدمیتولید توجه دارند، همسو  هایقطباقتصادی به علت دور بودن از 

 کوچک؛ هایتجارت برای مخصوصاً کاال گذاریسرمایه ریسک ( به افزایش2334مورشید و همکاران )

، زیمر در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصادی نواحیمناطق مرزی نقشی اساسی ( به 2333) ویتوچاند

نیروی کار  بازارهای وشدن  الگوهای جدید کاالیی( به 2333؛ رانکین )بهبود استانداردهای زندگی

 .باشدمیهمسو  جدید

بیرونی اشاره کرد. از جمله این  ساختار ناشی از به فشارهای توانمیاز دیگر مفاهیم به دست آمده 

 لحاظ از خارجی اجناس بودن صرفهبه بیکاری، باالی حجم ،هابازارچه مداوم به تعطیلی توانمید موار

 افزایش و اشتغال بخش در گذاریسرمایه برای دولتی تسهیالت نبود داخل، به نسبت قیمت

 لچینیگ و نام برد. این نتیجه با مطالعه طالشی چندگانه احتمالی خطرات کار جویای التحصیالنفارغ

 به کاهش (1031) همکاران کوچک؛ زرقانی و شهرهای توسعه بر هابازارچه این آفرینینقش به (103۰)

 و یگانه مرز؛ محمدی سوی دو کردنشین هایاستان بین ایمنطقه هایهمکاری گسترش و قاچاق

 کاهش و درآمد افزایش فقر، کاهش اشتغال، به افزایش( 1031) همکاران و و امانپور (1031) همکاران

 .باشدمیمرزی و توجه همسو  مناطق ساکنان مهاجرت تمایل

فرهنگی است. این نتیجه  قرابت خویشاوندی و از دیگر مفاهیم مورد بحث در این مطالعه روابط

، اجتماعی که به پیوندهای( 1030همکاران ) و ( و امیرپناهی1033با مطالعات امیرپناهی و همکاران )

 مناطق نمودن ( به خارج1031درویشی و چولکی ) و مرز سوی دو ساکنان خویشاوندی و فرهنگی

 .باشدمیجغرافیایی همسو  انزوای از مرزی

بار نیست نتیجه این پژوهش این است که کولبر نه تنها قاچاقچی نیست و برای اقتصاد کشور زیان

و  ند؛کنمردم از این راه ارتزاق می بلکه کاری است که حالت خوداشتغالی پیداکرده و تعداد کثیری از

 دانند نهکننده امنیت مرزها میمردم مرزنشین نیز نیروهای هنگ مرزی و سپاه پاسداران که تأمین

هستند. به اذعان خودشان مأموران را حافظان امنیت و نظم  هاآنضدیت نداشته بلکه موافق  تنها

متکی ه کنشینان مرز انسانی و حقوقی وطبیعی  ازهاینیپاسخ به و پیام این پژوهش در واقع  دانند؛می

ناروا است،  هایتبعیضبه اصل عدالت اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی سرزمینی و پرهیـز از اعمـال 

 در بعد نماید.میاین منـاطق سـهم بـسزایی ایفـا  هایپذیریآسیبدر کاهش  تواندمیتردید بی

مرزی مواردی از جمله وضعیت تحصیالت جوانان و  هایبازارچهفرهنگی نیز در روستاهای نزدیک به 

در بعد روانی . به طوری که سوی مرز با تغییراتی مواجه شده است نوجوانان و تعامالت مردم با آن

روستاییان  کمتر از هابازارچهدر میان روستاییان نزدیک به  کیفیت زندگی باید گفت احساس بهزیستی

و رضایت از زندگی، تفاوتی میان  عدالتیبی احساس محرومیت و اما در زمینۀ بود هابازارچهدور از 

 .دمشاهده نشد که دلیل اصلی آن نیز عدم دسترسی به برخی امکانات رفاهی در کل منطقه بو هاآن
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 دهد این پدیده کولبری و تبادل کاالی مرزی که به عنواننتیجه نهایی این پژوهش نشان می

در واقع واکنشی است از طرف مردم منطقه به شرایط  شودمینام برده تجارت مرزی از آن 

تی، که خود شامل موقعیت زیس نیافتگی منطقه که در همه ابعاد از قبیل بعد جغرافیایی منطقهتوسعه

 که از لحاظ جمعیتی، قومیتی، دینی و فرهنگی و در بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی؛

فرهنگی  هایطات فامیلی و خانوادگی که ریشه در تاریخ گذشته نیز دارد و قرابتاجتماعی وضعیت ارتبا

که در بین مردم هر دو طرف مرز وجود دارد، بدین معناست که بازسازی معنایی انجام شده از درک و 

تفسیر مردم منطقه از علل و مجاری ظهور پدیده تجارت مرزی در دو قالب رسمی و غیررسمی به 

که مردم وضعیت نامساعد معیشتی و زیستی حاکم بر منطقه و حتی وضعیت حاکم بر  ای استگونه

باورند  همچنین بر این هاآندانند. اقتصاد دو کشور ایران و عراق را ازجمله علل ظهور تجارت مرزی می

ای است که بیانگر وضعیت  -اجتماعی به گونه –های کشور در امور اقتصادی و سیاسی که سیاست

ی هاهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، پس نیازمند اتخاذ سیاستای در زمینهنیافتهتوسعه

دن گیرند، رها نموها به خوبی انجام نمیای مفیدی برای منطقه بوده است و یا اگر این سیاستتوسعه

ها را به منطقه به حالت طبیعی خودش بهترین عمل است و مردم منطقه خودشان بهترین واکنش

کنند که رایط محیطی خودشان نشان خواهند داد. همچنین، مردم میدان مورد مطالعه استدالل میش

ایران و عراق در قبال  جوار،های اتخاذشده دو دولت مرکزی همموقعیت جغرافیایی منطقه و سیاست

ای این منطقه مرزی در شهرستان پاوه و منطقه مرزی هانه گرمله و دزآور که در نزدیکی دو روست

حاکم است و برای رفتن به این دو روستا برای  هاآنمرزی بیاره و طویله قرار دارند نگاه امنیتی بر 

ن خود و ای ها باید یا نامه فرمانداری داشته باشی و یا یکی از اهالی محلی شما را ضمانت کندغیربومی

 نماید که خود باعث بیکاری گذاری و ایجاد کارگاهکسی در این مناطق تمایل به سرمایه شودمیباعث 

و در نتیجه مهاجرت به شهرهای دیگر و یا پناه بردن به کولبری و یا مهاجرت به سایر نقاط دیگر کشور 

 از نیکه مردم مناطق مرزنش . فهم و تفسیریهاآنو خالی شدن روستاها و تغییر بافت جمعیتی 

 ند کهداشته باش یو انتخاب سبک زندگ یمتفاوت به زندگ یکه نگاه شودمیدارند باعث  ینیمرزنش

در این انتخاب دالیلی چون تفسیر خود کولبران، شرایط محیطی، ارتباط با مناطق مرزی و وجود 

 هاینههزیو  اقداماتی تمام رغمیکه عل شودمیموارد باعث  نیاست و ا رگذاریتأث امکانات برای کولبری

از  که شودمیباعث  موارد نیسته نشود. اکا یدر مناطق مرز هاناامنیاز  ،یو مال یجان

 یآور مشاغل کاذب و مشقت جهیبودجه کاسته شود و در نت صیتخص وی اقتصاد هایگذاریسرمایه

 شوند. جادیا

 جهت یساکن در مناطق مرز کاریمردم ب یتمام یبرا نانیمرزنش یکیالکترون هایکارتصدور 

 و خطرناک. رمجازیغ هایروشاز  یافراد به کولبر نیآوردن ا یاز رو یریجلوگ

 و نه بستن مرزها. یبازار رقابت جادیو ا کاال تیفیبردن ک باالبا  یرانیا کاالیاز  تیحما -
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ریزی اصولی و استفاده از توان و گنجایش منطقه و رسمی کردن فعالیت ها و برنامهبا ایجاد زیرساخت -

 هایازارچهبکردن تجارت از طریق و رسمی  حفظ شودکولبران در شکل و قالبی دیگر که کرامت انسانی 

اما شرایط موجود به معقول است، عملـی اندیشمندانه و راهکـاری  مـرزی در نـواحی روسـتایی،

رای ب هستند. روروبهبسـیاری های نارساییقه با طدر من فعال هایبازارچهاست که  رقم خورده ایگونه

، راهبردهای هاآناجتمـاعی -اقتصادی هواحی روسـتایی و توسـعمرزی در ن هایبازارچهگسترش نقش 

 .پیشنهادی زیر مؤثر است

های شهری در منطقه پاوه و بازارچهخاصی  هایگروهفقط  طی چند سال فعالیت تجار مرزی -

افزایش مشارکت  هزمین ،سازوکارهاییبایـد بـا  رواز این برند،میسـود  هابازارچهاقتصادی  از منافع

 نـوین تجارت و آشنایی با مقررات هایروشفـراهم کـرد و بـا آمـوزش  هابازارچهروستاها را در فعالیت 

 هایبازارچهبخشیدن به تجارت کاال با ایجاد  رسمیتو  برای روستائیان مرزی؛صادرات و واردات، 

 .الها و خدمات قرار گیرندکاه قـه در اولویـت ارائطمرزی فعال کـه در آن روسـتاییان من

 یاز امکانات مبادالت بازارچه یمندبهرهدر  ای که تمام مردم منطقه به یک اندازهایجاد سامانه -

 شوند، جهت بهتر شدن وضعیت اقتصادی مناطق مرزی. مندبهرهمرزی، 

 ی مناطقگردشگر هایتوجه ویژه اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در توانمندی -

 اطالعـات و بازاریابی هسامانایجاد و  منطقه دستیصنایعها و کاال هاینمایشگاهمرزی و همچنین ایجاد 

 .که در افزایش تعامالت قانونی مرزها و بهبود کارکرد ارتباطی مرزها مؤثر است

مرزی با  هایبازارچهافزایش اشتغال و مشارکت مردم محلی در تجارت با  اداره صنعت و معدن و -

 زودبازده.و تولیدی  کوچک هایکارگاه استفاده از ایجاد

قانونی دولتـی از منـاطق محـروم و  هایحمایتتسهیالت سیاستی دولت و توجه ویژه دولت به  -

ی زندگ وضعیتکه تأثیر بسزایی در  گرددمیمرزی امری مهم تلقی  هایبازارچهمرزنـشین در قالب 

تشویقی و حمایتی، برخورداری مـردم از سـطح رفـاه بیشتر  هایسیاست ونهگاینت. خواهد داش هاآن

 .پی خواهد داشت مفاسد متعدد اجتماعی را در کاهش وثروت  ترعادالنهتوزیع  و

 منابع
مطالعه » وانیمنطقه مر تیدر امن یمرز یهانقش بازارچه یبررس .(1031) .آرام الیاسی،و ، زهراپور یاحمد

 .32-۰2(: 3)1، فصلنامه ژئوپلتیک، باشماق یبازارچه مرز :یمورد

: یمورد ۀمؤثر بر قاچاق سوخت؛ مطالع یعوامل اجتماع یبررس(. 101۰. )یوسفو راهنما،  مصطفی ا،یازک

 .04-31 (:2)2 ،یعلوم اجتماع ۀنامپژوهشمهاباد،  گانیباغ شا

 ان،یقاض نیمدرن، ترجمه حس یاجتماع ۀینظرجامعۀ بازار: بازار و (. 1016) .فرن س،یدن و تونک تر،یاسل

 .یتهران: نشر ن
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بررسی و تحلیل اثرات (. 1031) .فریبرزمنصوری میانرود،  امانپور، سعید؛ نادری، کاوه؛ ایصافی، ایوب و

همایش  (،موردی شهر جوانرود مطالعهمرزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها  هایبازارچه

-236 صص؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان ،هارهیافتو  هاچالشملی شهرهای مرزی و امنیت؛ 

216. 

بازار مرزی و مناطق روستایی: بررسی نقش (. 1033) .امیر پناهی، محمد؛ طالب، مهدی؛ میرزایی، حسین

-414(: 0)6 روستایی، هایپژوهشفصلنامه ، و جایگاه روستاییان در بازار مرزی شهرستان بانه

433. 

و عراق، چاپ  هیترک ران،یقاچاق کاال در حقوق ا یفریک یدادرس یقیمطالعه تطب(. 1034) .رضایآقازاده، عل

 اول، انتشارات مجد.

 نشریه. انگاری سازه نظریه در ملی امنیت استعاره یا مفهوم بررسی(. 1036باهوش فاردقی، محمود )

 .112-131(: 13)3، سیاست

در آسیای جنوب  سازیجهانیچالش با اقتصاد نئولیبرالیسم: جنسیت و  (.1013) .رکساناهرامی تاش، ب

 .نوری، تهران: انتشارات سمت اهللفتحغالمحسین  ترجمه، شرقی

ترجمۀ محمد مالجو،  روزگار ما، یو اقتصاد یاسیس هایخاستگاهبزرگ:  یدگرگون(. 1031) .کارل ،یپوالن

 دانش. سیتهران: نشر پرد

امنیت و قاچاق کاال در استان  نقش بازارچه مرزی در ایجاد (.1033) .علی و حمیدی، علیجعفری، حسین

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دفتر تحقیقات کاربردی فاوا خراسان خراسان شمالی، 

 .112-34 (:4)2شمالی، 

دی مناطق مرزی در برقراری نظم بررسی نقش تحوالت اقتصا(. 1031) .درویشی، فرزاد؛ پولکی، غالمرضا

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت،  و امنیت پایدار مرزها )مطالعه موردی: بازارچه مرزی(،

 ها و رهیافت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.چالش

المللی )اقتصاد های مرزی، ماهنامه اقتصادی و مالی بینچون و چرایی بازارچه(. 1013) .رضایی، علی

 .1۰-1۰(: 06)3های وزارت کشور، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایران(،

 بانه، شهرستان در کولبری پدیده از مردم تفسیر و درک  .(1333) .زارع شاه آبادی، اکبر و محمدی، آرزو

 .143-104(: 1)02، کاربردی اصفهان شناسیجامعه

فضایی  -سیاسی هایبازتابتحلیل (. 1031) .، صباح و اعظمی، هادیزاد مهدیزرقانی، سیدهادی؛ 

 و آمایش فضا، ریزیبرنامه، نمونۀ موردی بازارچۀ مرزی باشماق مریوان: مرزی هایبازارچه

16(1 :)1-21. 
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 کالبدی_اقتصادی الگوی ایران غرب مرزی هایبازارچه آمایش(. 103۰) .و گلچینی، سحر مصطفی طالشی،

 در نو هاینگرش ،(بانه سیرانبند مرزی بازارچه: )موردی نمونه کوچک شهرهای پایداری در

 .033 – 012(: 0)13 انسانی، جغرافیای

در فقه و حقوق  یکولبر گاهیجا(. 1031) .منیه دیس ،یدیپور، شبنم؛ مج نیمحمدام ن؛یافش ،یعبدالله

 .03-10 (:1)2 مطالعات فقه و اصول، یدو فصلنامه تخصص ،ییجزا

تبیین نقش (. 1013) .ناصر ،انهیسرنج یباقر ؛زهرا پروانه یلیجل ؛عرفان ی،عبد ی؛مصطفقادری حاجت، 

های مرزی مطالعه موردی: بازارچه) های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامونبازارچه

 .141-121 (:0)6 فصلنامه ژئوپالتیک،، استان خراسان جنوبی

ارزیابی اثرات (. 1031) .مهدی ،چراغی و عفت ،مهدی زاده؛ عصمت ،مهدی زاده؛ بهروز ،محمدی یگانه

 ،آبادمحسناقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان 

 .36-۰3(: 24)12 ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی )علوم جغرافیایی(

(: 13)3 پنهان،فصلنامه اقتصاد  ،نقش انسداد مرزی در قاچاق کاال (.1011) .قاسمی، احد و معصومی، رویا

01-03. 

های مشترک مرزی، از آغاز فعالیت تاکنون، معاونت تحلیلی از وضعیت بازارچه(. 10۰3) .وزارت بازرگانی

 های اقتصادی.، دفتر پژوهش و بررسیهای اقتصادیریزی و بررسیبرنامه

تهران:  ،یترجمه محسن ثالث ،یدر جوامع دستخوش دگرگون یاسیسامان س(. 1036) .ساموئل نگتون،یهانت
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Kolbari, the outcome of policies oriented to underdevelopment 
(A qualitative study of Kolbars in Pave city) 

 
Mohammad Amin Mahmoodi 1, Ali Moradi 2* 

 
Abstract 

The concept of “Kolbari (Back Carrying)” has its roots in the economic relations in recent 

decades, and is the product of human society. This study intended to inspect the 

phenomenon of Kolbari and how it was interpreted from the perspective of active Kolbaran 

(Back Carriers) in the border region of Paveh City. The data of this qualitative study were 

collected through interviews, participatory observation and documentation, and the 

grounded theory method was used for data analysis. With the aim of obtaining theoretical 

saturation and using qualitative, theoretical, and purposeful sampling, 30 informed 

individuals were interviewed. The collected data were coded and categorized into 31 

concepts, six main categories, and one core category. The six main categories were 

“ecology of the region”, “negligence of the relevant organizations”, “economic 

disorganization in the border region”, “pressures from the external structure”, “weakening 

of traditional modes of production”, and “kinship and cultural closeness”, and the core 

category, which included other categories, was “underdevelopment and lack of economic 

growth”. The results showed that Kolbari phenomenon as a historical and contextual issue 

can be the result of responding to economic, geographical, political, and cultural and 

livelihood facility deprivations and restrictions and unintended demarcations. The 

frontiers’ inference of the Kolbari phenomenon can be understood and interpreted as the 

only inevitable way to respond to underdevelopment and lack of economic growth in 

various dimensions of economic status, kinship and cultural affinity of the region. 
 

Key words: Trafficking, Kolbari, Grounded Theory, Labor Force, Unemployment, Paveh 

City. 
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