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چکیده
جنگ عالوه بر آثاری که در زمان وقوع بر جای میگذارد می تواند آثار درازمدتی بر روند رشد و توسعه اقتصادی سکونتگاهها
برجای گذارد که بعضاً اثر درازمدت آن بیش از آثاری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمان وقوع بر جای گذاشته
است .در تحقیق حاضر سعی شده است که تأثیر بروز جنگ تحمیلی بر روند توسعه اقتصادی روستاهای منتخب شهرستان مرزی
قصرشیرین بررسی شود .این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با تکمیل  059پرسشنامه خانوار و افراد
خبره محلی و شورای اسالمی در روستاهای جنگزده مورد مطالعه انجام پذیرفته است ،مشخص میسازد که جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران سبب بروز تغییرات شدیدی در ابعاد اقتصادی بویژه اشتغال ،رکود فعالیتهای اقتصادی ،تخریب زیرساختها و
همچنین عدم امکان استفاده از اراضی کشاورزی و کاهش جمعیت داشته و در مقابل روند توسعه کالبدی روستاها در نتیجه اجرای
برنامه بازسازی در روستاهایی که بازسازی شده تسریع شده است .اما در مجموع میتوان اذعان داشت که بروز جنگ تحمیلی
سبب کندی روند رشد و توسعه شهرستان قصرشیرین شده است.
واژهگان کلیدی :آثار جنگ ،توسعه اقتصادی ،روستا ،قصرشیرین
*نویسنده مسئول:
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مقدمه
جنگها عالوه بر خسارتهایی که در زمان وقوع برجای میگذارند ،پیامدهای درازمدتتری نیز در جامعه دارند که بعضاً
از آثاری که در زمان وقوع برجای گذاشتهاند مهمتر و عظیمتر هستند .بر این اساس ضرورت دارد که تمامی آثار و
پیامدهای جنگها مورد توجه و بررسی قرار گیرد .با وجود گذشت بیش از  09سال از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه
ایران متأسفانه آثار و پیامدهای بلندمدت این پدیده آن طور که بایسته و شایسته آن بوده مورد بررسی و مطالعه قرار
نگرفته است .لذا جا دارد علوم متعدد بویژه علومی همچون رشتههای متعدد علوم جغرافیایی ،جامعهشناسی و اقتصاد و
مانند آن ،پیامدهای طوالنی مدت جنگ را در نواحی جنگزده بررسی نمایند .یکی از پیامدهای وقوع جنگ میتواند
کندتر و یا تندتر شدن روند رشد و توسعهء اقتصادی نواحی جنگزده باشد .با توجه به نکات فوق در این اثر تالش شده
آثار جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بر روند رشد و توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان قصرشیرین مورد
بررسی قرار گیرد.
جنگ عراق علیه ایران آثار فراوان و مخربی بر سکونتگاههای ایران بر جای گذاشت ،به طوری که بر اثر آن  78شهر
ایران با  007092واحد مسکونی و تجاری در  20استان آسیب فراوان دیده و یا تخریب شدند که  04شهر آن در
استانهای جنگزده یعنی ایالم ،خوزستان ،کرمانشاه ،آذربایجانغربی و کردستان و حدود  27شهر در سایر استانها قرار
داشت و همچنین  0080ده با  80042واحد مسکونی در آن پنج استان اول ویران شدند ( Dezhpasand & Raufi,
 .)2008: 185در زمستان  2000عراق با حمالت موشکی گسترده جنگی را علیه شهرهای مختلف ایران آغاز کرد که
به جنگ شهرها معروف گردید در اثر این جنگ اغلب شهرها و روستاهای حاشیه مرزهای بینالمللی ایران و عراق با
خاک یکسان شدند تقریباً تا  49درصد تأسیسات آنها و گاه صد درصد آنها از بین رفتند ( Pourahmad, 1998:
 .)82-94در این جنگ شهرهای خرمشهر ،سوسنگرد ،بستان ،هویزه ،مهران ،دهلران ،موسیان ،قصرشیرین ،سرپلذهاب،
گیالنغرب ،سومار ،نفتشهر مدتی به اشغال قوای عراق درآمدند که طی آن شهرهای مهران ،قصرشیرین ،دهلران با
حدود  222درصد و شهرستان آزادگان  80درصد و خرمشهر  77درصد و آبادان  02درصد تخریب شدند .2از منابعی که به
بررسی آثار اقتصادی جنگ پرداختهاند میتوان چند نمونه را معرفی نمود:
دژپسند و رئوفی ( ،)2078در مطالعه خود تحت عنوان اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به بررسی نقش جنگ
تحمیلی و تأثیرات آن بر اقتصاد پرداختهاند .روش تحقیق آن به صورت اسنادی و کتابخانهای بوده است و ضمن بررسی
اقتصاد جنگ و تأثیر جنگ بر اقتصاد در دوران جنگ و تجربیات کشور عراق و سایر کشورها در این زمینه ،آثار جنگ را
بر اوضاع اقتصادی ایران مورد تحلیل قرار دادهاند .میلوارد ،)2089( 0در اثر خود تحت عنوان جنگ ،اقتصاد ،جامعه ترجمه
میر جلیلی ،به بررسی جنگ و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه پرداخته است که به روش میدانی و کتابخانهای انجام گرفته
است ضمن بررسی موضوع جنگ نشان میدهد که اقتصاد ایران در زمانهای قبل و بعد از جنگ تحمیلی در چه وضعیتی
بوده است و در ادامه بحث به بررسی آثار جنگ بر جمعیت و نیروی کار و همچنین تأثیرات جنگ در بخش کشاورزی و
مواد غذایی ،و جنگ اقتصادی و اهداف اقتصادی که در زمان بروز جنگها به وجود میآید ،و همچنین بازسازی اقتصاد
بینالملل پرداخته است .شیرزادی ( ،)2070در تحقیق خود با عنوان بررسی اجمالی جنگهای خلیجفارس به بررسی
اختالفات مرزی ایران و عراق در طول تاریخ گذشته پرداخته است .این اثر به روش کتابخانهای و اسنادی تهیه شده
 .2عالوه بر نواحی جنگی ،تعداد  208شهر ایران بمباران و موشکباران شد که در اثر آن  00990نفر جان خود را از دست دادند و خسارتهای زیادی به
شهرها وارد شد (.)Rahimi, 2009: 57-66
2. Milward
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است .وی ابتدا شرحی در مورد پیدایش انقالب اسالمی تا زمان وقوع جنگ تحمیلی داده است و سپس ریشههای
اختالف مرزی ایران و عراق در طول تاریخ ،اهداف آغاز جنگ و مراحل مختلف جنگ تحمیلی ،و نقش قدرتهایی را که
در منطقه و سطح بینالملل وجود داشتهاند ،بیان نموده است و در بخش دیگر این اثر ،جنگهایی را که در کشور عراق
(جنگ عراق علیه کویت ،و جنگ آمریکا علیه عراق) رخ داده ،مورد بررسی قرار داده است .ترابی ( ،)2004در مقالهای با
عنوان آثار اقتصادی جنگ خلیج فارس بر طرفین منازعه به شناسایی تحوالت اقتصادی جهان در طول جنگ خلیج فارس
پرداخته است .همچنین در این مقاله به موضوعاتی نظیر تأثیرات جنگ و مسائل روانی ناشی از جنگ و برآورد هزینه یک
جنگ چهارماهه به عنوان مثال پرداخته شده است .جمشیدی ( ،)2072در پژوهشی تحت عنوان بیکاری و تبعات آن در
میان مهاجرین جنگ تحمیلی به بررسی موضوع بیکاری مهاجران جنگی پرداخته است .نویسنده موضوع بیکاری و تبعات
ناشی از آن را در میان مهاجران جنگ تحمیلی در طول دوران جنگ مورد بررسی قرار داده است .بر این اساس بررسی
آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در رشد و توسعه سکونتگاهها از
اهمیت زیادی برخوردار بوده و سعی شده که در این مقاله به بررسی آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی (با تأکید بر ابعاد
اقتصادی) در رشد و توسعه روستاهای منتخب (کلهچوب ،نعلشکن ،ورگچ ،خسروی ،امام حسن سفلی ،کرکهرک ،سید
ایاز ،تازهآباد شیرعلی ،سید سهراب ،نیپهن عبداهلل ،اغ داغ شهسوار ،آقابرار ،نصرآباد پاشا ،برفی کوشکری ،نصرآباد سید
احمد) شهرستان قصرشیرین پرداخته شود .با توجه به نکات فوق این تحقیق در جستجوی ارایه پاسخ مناسب به این
سؤال انجام پذیرفته است :جنگ تحمیلی چه تأثیری در روند رشد و توسعهء اقتصادی حوزههای روستایی شهرستان
قصرشیرین برجای گذاشته است؟ بر اساس سؤال مطرح شده ،فرضیه تحقیق نیز به شرح زیر صورتبندی شده است :به
نظر میرسد که جنگ تحمیلی ،باعث کندی روند رشد و توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه
شده است.
در واقع ،جنگ یکی از ابزارهای تحقق منافع دولتها بهشمار میرود که برای کسب منافع مورد نظر یا پایان دادن به
مناقشه مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Pourahmadi and Rezaei, 2012: 180دانشمندان علوم سیاسی و سایر
نظریهپردازان نوواقع گرا تأکید دارند که جنگ ،انتخابی آگاهانه و حساب شده است و نه رویدادی انفجاری و خارج از
ارادهی انسانها و دولتها ( .)Pourahmadi and Rezaei, 2012: 183از این رو جنگ ،پدیدهای اجتماعی است
که قدمت آن به قدمت حیات بشر میرسد .شکلگیری این پدیده ،متأثر از ویژگیهای انسان همچون عقل ،تفکر ،تدبیر،
تصمیمگیری ،تمایلها و مانند آن میباشد .مبانی دینی ،جنگ را حرکت عظیم زندگی بشر تلقی نموده و شکلگیری آن
را متأثر از اعتقادها و گرایشهای انسان میداند که گرایشهای باال منجر به شکلگیری دو جبهه حق و باطل در طول
تاریخ گردیده است (.)Khodsiyani and Khanahmdi, 2013: 68
هر چند شاید نتوان نظریهای را یافت که مستقیماً آثار اقتصادی درازمدت جنگ و تأثیر آن را بر روند رشد و توسعه
اقتصادی تبیین نماید ،اما در البالی برخی از نظریهها شاید بتوان مواردی یافت که به این مسأله توجه کرده باشند .در
چارچوب نظریه امپریالیسم ،ساختار زیربنایی اقتصاد سرمایهداری که زمینهی پیدایش پدیده امپریالیسم است مورد تجزیه
و تحلیل قرار میگیرد ( .)Seifzadeh, 2011: 69در آثار صاحبنظرانی که با استفاده از این نظریه به تحلیل اقتصاد
جنگ پرداختهاند ،تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی سرمایهداری داخلی و سرمایهداری توسعه طلب و رقابت بین
کشورها و پیامدهای آن مدنظر قرار گرفته است .بر این اساس تنازع منافع و عدم حل آن از طریق مذاکره و زیاده طلبی
برخی کشورها سبب بروز جنگ میشود .از نظر تسریع در رونق بخشی به اقتصاد منطقه ،دو نظریه مشارکت و نقش
دولت در توسعه (بویژه در کشورهای درحال توسعه و متکی به نفت) میتواند زمینهساز احیا و توسعهی اقتصادی
شهرستان قصرشیرین باشد .بر اساس نظریه مشارکت ،نه مردم به تنهایی قادر به احیا و توسعهی سکونتگاه خود هستند و
نه دولت .بنابراین ضروری است که با اصالح مقررات زمینه برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرآیند توسعهی
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این سکونتگاهها فراهم شود .از سوی دیگر بر اساس نظریه دوم ،در کشورهای در حال توسعه و بویژه متکی به نفت نبض
اقتصاد در اختیار حکومتها قرار دارد ،بنابراین اگر حکومتها ضرورت توسعه این نواحی را دریابند ،با اصالح قوانین و
مقررات و اتخاذ سیاستهای تشویقی ،تخصیص اعتبارات الزم و سرمایهگذاری مستقیم و مانند آن میتوانند زمینه تسریع
در توسعهی این مناطق را فراهم نمایند .آثار اقتصادی جنگ را میتوان به صورتهای متفاوتی طبقهبندی نمود ولی
رایجترین طبقهبندی ،تفکیک آن به آثار مستقیم و غیرمستقیم است که در این اثر نیز همین طبقهبندی مدنظر قرار گرفته
و به مرور آثار اقتصادی جنگ پرداخته خواهد شد.
شناخت دقیق و همه جانبه جنگ بهعنوان یک پدیده مهم انسانی ضروری است جنگ خسارتهای فوقالعادهی به
امکانات مادی جوامع وارد میسازد .جنگها دارای آثار متفاوتی هستند :کوتاه و بلندمدت ،مثبت و منفی ،مستقیم و غیر
مستقیم (جداول  2و  .)0اما با توجه به مدت زمان و شدت حمالت طرفین علیه یکدیگر خسارتها و آثار با شدت متفاوتی
خود را آشکار میسازد .درجنگها متأسفانه همواره یکی از تالشهای طرفین نابودی زیرساختها و ظرفیتهای اقتصادی
طرف مقابل است .اقتصاد بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم یک کشور ناخودآگاه در زمان جنگ و بعد از آن دستخوش
تغییرات مهم و سرنوشتسازی میشود که ممکن است از یک کشور قوی و ثروتمند ،یک کشور ضعیف و ناتوان ایجاد
کند و یا اینکه با وجود صدمات و خسارات فوقالعادهی که بر پیکره اقتصادی آن کشور وارد آمده با سعی و تالش و همت
همگانی ملت و مسئوالن خود به یک کشور مطرح در دنیا تبدیل شود.
جدول  .5آثار و پیامدهای مستقیم اقتصادی جنگ
آثار و پیامدها
مثبت

منفی

اتالف منابع مادی ،عدم ثبات اقتصادی ( ،)Adibi-Sedeh, 2005: 31-32خارج شدن خط تولید بسیاری از صنایع از حالت عادی
( ،)Adibi-Sedeh, 2005: 125کاهش سطح زندگی به سبب کمبودهای فراوان ( ،)Adibi-Sedeh, 2005: 165افزایش
هزینههای نظامی ( ،)Adibi-Sedeh, 2005: 166خسارت و آسیب به اموال مردم و دولت ( )Jamshidi, 2001: 52-56از بین
رفتن امکانات دو کشور ،اعمال فشار از سوی کشورهای دیگر به یکی از طرفین درگیری ( ،)Dorudian, 2008: 55-62اختالل در
بازار نفت ،تأمین هزینههای مدیریت جنگ ،چالش در تهیه مایحتاج صنعت ( ،)Dezhpasand, 2001: 33آسیب به بخش تولید
( ،)Dezhpasand and Raufi, 2008: 35انتقال نیروهای انسانی از سایر بخشها به بخش جنگ ( Dezhpasand and Raufi,
 ،)2008: 21کاهش سرمایهگذاری ( ،)Dezhpasand and Raufi, 2008: 23خسارت به زیرساختهای اقتصادی ،گسترش
ابتکارات و خالقیتها تجارت غیرقانونی (مواد مخدر ،طال ،سالح ،هنر و گنجینه) ( )Goldson, 1996: 809-819و ( ،)Marshall, 2001: 1-38کشتار
(  Larijani, 2009:احشام ( .)Rahimi, 2006: 21-23ویرانی ( ،)Rafiei, 2003: 137-141صدمه و آسیب به مخازن و تأسیسات نفتی ،انهدام
)302
پاسگاههای مرزی ،خسارت به باند فرودگاهها و خرد شدن شیشه منازل ( ،)Ettelaat Newspaper, 1980: 2خاموشی و اثرات آن
بر مردم و کشور ( ،)Ettelaat Newspaper, 1980: 3از بین رفتن محصول باغات در شهرهای درگیر ( Ettelaat Newspaper,
 ،)1980: 8صرف حداکثر منابع انسانی و اقتصادی برای تهیه تسلیحات ( .)Zanjani, 1989: 195-207تورم ( Zarvandi, 2005:
 ،)156-161پایین آمدن توان رقابت درعرصه تجارت و اقتصاد جهانی ( ،)Sheykhipour, 2000: 1-238فرار مغزها و سرمایهداران
( ،)Safa-Taj, 2011: 75کاهش شدید حجم فعالیتهای عمرانی دولت ،پایین آمدن سهم درآمدهای مالیاتی ( Akhavan Kazmi,
 ،)2001: 123تخریب واحدهای صنعتی ،کاهش فعالیتهای کشاورزی و خدماتی در مناطق جنگزده ( Akhavan Kazmi, 2001:
 ،)141کمبود کاال ،افزایش قیمتها  ،تأثیر بر توسعه اقتصادی و شرایط زندگی ،شوک اقتصادی منفی ،عواقب شدید منفی بر روی رفاه
بلندمدت خانواده (.)Justino, 2010
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جدول  .0آثار و پیامدهای غیرمستقیم اقتصادی
آثار و پیامدها
مثبت
رشد فناوری
( Akhavan
Kazmi, 2001:
 ،)81-112تجارب

اقتصادی و تحول
در صنایع دفاعی
( Larijani,.
(2009: 281)328

منفی
کاهش فرصتهای شغلی ،سهمیهبندی کاالهای اساسی ،منفی بودن تراز پرداختها در مبادالت بینالمللی و کسری بودجه ،افزایش
میزان بدهیهای خارجی ،کاهش صادرات ،افزایش واردات ،مسدود شدن راههای هوایی -دریایی و زمینی و عدم توانایی در واردات و
صادرات ،کاهش تولیدات مصرفی و سرمایهای ،و افزایش قیمتها ،ورشکستگی و نیمهتعطیل بودن بسیاری از صنایع تولیدی ،افزایش
فروش تسلیحات نظامی ( .)Adibi-Sedeh, 2005: 4, 111, 125, 126افزایش در تقاضای کل ،تضعیف اقتصاد سایر کشورها
( .)Torabi, 1990: 61-62از دست رفتن فرصتهای شغلی ( ،)Jamshidi, 2001: 52-56اختالل در فرآیند رشد کشور و
اختصاص منابع نوسازی و بازسازی کشور به تأمین و تجهیز جنگ ( ،)Dezhpasand, 2001: 34کاهش رشد بهرهوری و رکود
( ،)Zarvandi, 2005: 156-161تحریم ( ،)Sheykhipour, 2000: 1-238تحمیل مالیاتهای سنگین بر مردم
( ،)Sheykhipour, 2000: 94اخراج کارمندان ادارات و استادان دانشگاه ( ،)Safa-Taj, 2011, 102احساس عدم امنیت جهت
سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مناطق جنگزده (.)Housing and Urban Development, 2003

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران خسارتها و ویرانیهای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را بهبار آورد که آثار آن هنوز
باقی است و بسیاری از این آثار در آینده نیز ادامه خواهد یافت ( .)Dezhpasand and Raufi, 2008:185-195دبیرکل
سازمان ملل در مورخه  02ژوئیه  2442پس از بازدید از مناطق خسارتدیده ایران خسارت مستقیم وارده بر جمهوری
اسالمی ایران را بیش از  48/0میلیارد دالر تخمین زد و خسارات غیرمستقیم  099میلیارد دالر برآورد شد .البته ایران
میزان خسارات وارده را  2222میلیارد دالر اعالم نمود ( .)Larijani, 2009: 276تخریب در  2022کیلومتر مرز مشترک
با عراق که تا عمق  72کیلومتری در خاک ایران انجام گرفت و  78شهر ( 04شهر جنگزده و  27شهر بمباران و
موشکباران شده) و  0080روستا در  20استان کشور آسیب کلی دیدند (همانطور که جدول  0نشان میدهد برخی از
شهرها  222درصد تخریب شدند) و ضایعات سنگین به آنها وارد شد .دامنهی ویرانیها چنان وسیع بود که هیئت اعزامی
سازمان ملل به ایران در سال  2004با مشاهده بخشی از خرابیها ،آن را یک تراژدی غیرقابل تصور نامید بر اساس
برآوردهای بهعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه میزان کل خسارتهای مستقیم ناشی از جنگ تحمیلی طی دوره
 2094تا  2008معادل 027229میلیارد ریال بوده است .همچنین کل خسارت وارد شده به ساختمان و تأسیسات کشور
 4407047میلیون ریال ،ماشینآالت و تجهیزات  4992497میلیون ریال ،مواد و کاال  22002288میلیون ریال بوده است
( .)Dezhpasand and Raufi, 2008:185عالوه بر این هزینه اقتصادی جنگ ایران و عراق در سال  0220یک
تریلیون دالر برآورد گردید ( .)Riedel, 2013: 101در این زمینه پوراحمد اظهار میدارد که حجم خسارات به اندازهای
بزرگ بوده است که جهانیان را به حیرت واداشته و مراکز شهری و روستایی بویژه مراکزی که در نزدیکی منطقهی مرزی
قرار داشتند بر اثر جنگ ویران شدند .خسارات مستقیم وارده به بخشهای اقتصادی  02722900میلیون ریال و خسارات
غیرمستقیم وارده نیز حدود  09909002میلیون ریال برآورد شده است (.)Pourahmad, 1998: 82-94
جدول  .7میزان تخریب شهرها در جنگ تحمیلی
شهر

درصد انهدام

آبادان
خرمشهر
مهران
دشت آزادگان
دهلران

02
77
222
80
222
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قصرشیرین

222
Source: Pourahmad, 1998: 89

عالوه بر خسارتهای مستقیم ،جنگ خسارتهای غیرمستقیم 2زیادی بدنبال داشت .میزان کل خسارتهای غیرمستقیم
وارد شده بر کشور طی دوران جنگ در مجموع  09990000میلیون ریال و بخش نفت  20920429میلیون ریال بیشترین
سهم را در خسارت نسبت به سایر بخشها متحمل شده است.
جدول .9خسارتهای غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی به تفکیک بخشهای اقتصادی
بخش

خسارتهای غیرمستقیم

کشاورزی
معدن
صنعت
نفت
برق ،آب و گاز
ساختمان
خدمات
جمع

29280499
00922
792794
20920429
2009400
0490
0909024
09990000
Source: Dezhpasand and Raufi, 2008:188

کل خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی بر بخشهای اقتصادی  09/090/892میلیون ریال بوده
است که بخش خدمات با  00/708/707میلیون ریال و بخش نفت با  02/844/992میلیون ریال و بخش کشاورزی با
 29/489/000میلیون ریال ،باالترین صدمات و ضایعات را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی متحمل شدهاند .همان
طور که بیان شد پیامدهای بروز جنگ در فرآیند رشد و توسعه جامعه ممکن است که از میزان خسارتهای مستقیم و غیر
مستقیمی که در زمان وقوع برجای میگذارد بیشتر باشد .مسألهای که چندان مورد توجه قرار نگرفته به عنوان
سرمایههای که میتوانست بهجای مصرف در جنگ صرف سرمایهگذاری شده و ساالنه مقادیر متنابهی از بازده آن مجدداً
صرف سرمایهگذاری شود .عالوه بر این سایر خسارتهای غیرمادی جنگ از جمله شهادت و جانباز شدن جوانان این مرز
و بوم به هیچ عنوان قابل ارزشگذاری مادی نیست .ولی بخشی از خسارتها و پیامدهای جنگ تحمیلی که باید بدان
پرداخته شده و در برنامهریزیهای توسعهء مد نظر قرار گیرد (تاکنون از آنها غفلت شده) پیامدهای طوالنی مدت جنگ
تحمیلی است که در روند تحول سکونتگاه ها بر جای گذاشته است .در ادامه تالش شده تأثیر جنگ تحمیلی بر رشد و
توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قصرشیرین بررسی شود.

 .2منابعی است که به جنگ ،اختصاص یافته و در صورت عدم بروز جنگ میتوانست بهعنوان ظرفیتهای اضافی مورد استفاده بخشهای اقتصادی قرار
گیرد .خسارتهای غیرمستقیم به دو بخش تقسیم میشوند :الف) خسارات ناشی از عدم تولید بر اثر از بین رفتن ذخایر سرمایهای (ساختمان و تأسیسات،
ماشینآالت و تجهیزات و مواد و کاال) .ب) افزایش منابع دفاعی ،به عنوان هزینه اختصاص داده شده به جنگ (.)Nazem, 2001: 165
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روش پژوهش
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و مقایسه وضعیت روستاهای مورد مطالعه ،به تبیین آثار و پیامدهای حاصل از
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران پرداخته .و از دو شیوه اسنادی و میدانی برای جمعآوری دادهها استفاده شده
است .درتحقیق میدانی از پرسشنامه محقق ساخت (ویژه خانوار ساکن و خبرگان روستا) استفاده شده است .جامعه آماری
تحقیق  2279خانوار ( )2079میباشد که در 00روستای جنگزده این شهرستان ساکن بودهاند ( 00روستای دارای سکنه
از  220آبادی شهرستان) از بین روستاهای دارای سکنه با توجه به وضعیت طبیعی سکونتگاهها (کوهستانی ،پایکوهی و
دشتی) ،دوری و نزدیکی به شهر ،و تعداد جمعیت در زمان تحقیق  29روستا انتخاب و تحقیق در آنها انجام گرفت .از
بین جامعه آماری نیز تعداد  029خانوار با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس رویههای مورد تأیید آماری به عنوان نمونه
تحقیق ،تعیین شدند .اعضای نمونه در بین سکونتگاههای جنگزده بر مبنای روش نمونهگیری وزنی (تخصیص متناسب)
مشخص شدند و در درون هر روستا اعضای نمونه بر مبنای روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .قلمرو این
تحقیق از نظر موضوعی و مکانی ،شامل بررسی تأثیر جنگ تحمیلی بر روند توسعهء اقتصادی سکونتگاههای روستایی
منتخب شهرستان قصرشیرین میباشد .از نظر زمانی نیز تحوالت توسعه سکونتگاههای مورد مطالعه قبل از وقوع جنگ تا
سال  2042مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)2
در این تحقیق تالش شد نظر جامعه نمونه در زمینهی متغیرهایی همچون سرمایهگذاری دولتی ،تولیدات کشاورزی،
بازارچههای مرزی ،سطح زیرکشت ،تعداد دامداران ،تعداد کشاورزان ،تعداد باغداران ،تعداد کارگران ،تعداد بیکاران ،تعداد
شاغلین بخش خدمات ،تعداد قالیبافان ،مورد سنجش قرار گیرد .عالوه بر آن دادههای ثانونی موجود نیز (نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن و کشاورزی) مورد استفاده قرار گرفته است .واحد تحلیل این اثر سرپرست خانوارهای
ساکن و خبرگان محلی در سکونتگاههای جنگزده بوده است و تحلیلها نیز در دو سطح سکونتگاههای جنگزده و کل
شهرستان قصرشیرین انجام پذیرفته است .برای آزمون فرضیه تحقیق ،و سنجش تأثیر جنگ تحمیلی در سکونتگاههای
روستایی گویهها با استفاده از دستور  Compute Variableدر یکدیگر ترکیب شدند و در نهایت با استفاده از آزمون
 T-testتک نمونهای فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

محدوده مورد مطالعه
شهرستان قصرشیرین یکی از شهرستانهای مرزی استان کرمانشاه است که در  200کیلومتری غرب شهر کرمانشاه
واقع شده است .قصرشیرین دارای  270کیلومتر مرز مشترک با عراق و همچنین دارای دو مرز فعال پرویزخان و خسروی
است که بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران در سال  2079شهرستان قصرشیرین دارای  220روستا با جمعیتی معادل
 9709نفر و درسرشماری سال  2042نیز  70روستا با جمعیتی معادل  8002را دارا بوده است .در جنگ تحمیلی شهرستان
قصرشیرین در بین سایر شهرستانهای استان مقام اول را از لحاظ خرابی و خسارتهای جنگ تحمیلی ایران و عراق به
خود اختصاص داده است ،به طوری که این شهرستان شامل شهرهای قصرشیرین ،نفت شهر ،سومار ،خسروی ،همراه با
کلیه تأسیسات شهری و روستاهای تابعه به طور صد درصد تخریب گردید (شکل .)2
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شکل  .5موقعیت شهرستان قصرشیرین

یافتهها و بحث
همان طور که بیان شد دادههای این تحقیق با مراجعه به  029خانوار از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده است .در
ادامه پس از معرفی مختصر ویژگی های اعضای جامعه نمونه در قبل ،حین و پس از اتمام جنگ تحمیلی تأثیر جنگ بر
روند رشد و توسعه اقتصادی در منطقهی مورد مطالعه بیان میشود.

 وضعیت سنیبر اساس جدول ( )9اکثریت افراد پاسخگو ( 94/9درصد) ،در زمان وقوع جنگ سنی بین  02-04سال را دارا بودهاند.
همچنین کمترین سن افراد پاسخگو در زمان انجام تحقیق ( )2042بین  02-04و بیشتر افراد ( 99/0درصد) ،سنی در
حدود  02-04سال را داشتهاند .با توجه به ماهیت تحقیق در انتخاب اعضای جامعه نمونه تالش شد افرادی انتخاب شوند
که در زمان وقوع جنگ تحمیلی توانسته باشند وضعیت منطقه را درک نمایند.
جدول  -1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گروههای مختلف سنی
زمان وقوع جنگ تحمیلی ()5713
فراوانی
2
220
78
27
0
029

درصد
2/9
94/9
92/8
7/9
2/4
222

سن
2 -4
02 -04
02 -04
92 -94
92 -94
02 -04
82 -84
جمع

حال حاضر ()5735
فراوانی
2
89
224
24
029

درصد
2/9
09
99/0
7/4
222
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 ترکیب جنسیاز آنجا که سرپرستان خانوار واحد تحلیل تحقیق را تشکیل داده بر اساس دادههای بهدست آمده  242نفر از پاسخگویان
را مردان ( 42درصد) و  00نفر را زنان تشکیل داده است.

 وضعیت اشتغالبر اساس اطالعات جدول ( ،)0وضعیت فعالیت بهعنوان یک ویژگی فردی در  8گروه شغلی ،کشاورزی تلفیقی ،دامداری،
باغداری ،کارگری ،خواروبارفروشی ،رانندگی و خدمات طبقهبندی شدند اکثریت پاسخگویان ( 97/4درصد) قبل از وقوع
جنگ به کشاورزی تلفیقی 00/0 ،درصد کارگری 0/9 ،درصد کارهای خدماتی 2/4 ،درصد تنها به باغداری 2/9 ،درصد به
دامداری مشغول بودهاند ،این در حالی است که در زمان وقوع جنگ تحمیلی (در مقصد مهاجرت) 09/9 ،درصد افراد به
کارگری اشتغال داشتهاند .بدین ترتیب مشخص میشود که پاسخگویان در طول دوره جنگ امکان فعالیت کشاورزی را نه
در مبداء و نه در مقصد نداشته و اکثراً به کارهای کارگری میپرداختهاند 8/4 .درصد پاسخگویان به رانندگی 0/0 ،درصد
کشاورزی 0/0 ،درصد به خواروبار فروشی مشغول بودهاند .در سال  2042اطالعات بهدست آمده نشان میدهد که 02/0
درصد پاسخگویان به کشاورزی تلفیقی 22/0 ،درصد کارگری 4/7 ،درصد به رانندگی 9/2 ،درصد خواروبار فروشی9/8 ،
درصد به کارهای خدماتی 0/8 ،درصد به باغداری 0/0 ،درصد به دامداری اشتغال داشتهاند (جدول .)0
جدول  .1توزیع و درصد فراوانی شغل جامعه نمونه قبل و حین وقوع جنگ تحمیلی و سال5735
قبل از وقوع جنگ ()5713
فراوانی
200
0
9
90
0
29
7
029

درصد
97/4
2/9
2/4
00/0
2/9
0/9
0/8
222

شغل
کشاورزی تلفیقی
دامداری
باغداری
کارگری
خواروبارفروشی
خدماتی
رانندگی
سایر
جمع

در زمان جنگ (در مقصد مهاجرت)
فراوانی
2
2
290
7
20
90
029

درصد
2/9
2/9
07/0
0/8
8/9
24/0
222

سال 5735
فراوانی
208
9
7
00
7
7
27
8
029

درصد
09
0/0
0/8
22/0
9/0
0/8
7/9
0/0
222

 وسعت اراضی کشاورزیقبل از وقوع جنگ  99/0درصد خانوارهای پاسخگو  7هکتار 00/0 ،درصد  0هکتار 20/0 ،درصد  22هکتار 9/0 ،درصد
 9هکتار و  2/9درصد  20هکتار زمین زراعی را داشتهاند در زمان انجام تحقیق ( 90/9 ،)2042درصد خانوارها  7هکتار،
27/0درصد  0هکتار 24/0 ،درصد  22هکتار 9/2 ،درصد نیز  9هکتار زمین کشاورزی را دارند به گفته اهالی بیشتر اراضی
زراعی از مین پاکسازی گردیده و جنگ تأثیر چندانی بر کل وسعت اراضی خانوار نداشته است .با وجود این تغییراتی را در
میزان مالکیت اراضی بوجود آمده که میتواند ناشی از عوامل دیگر ( قانون ارث و یا خرید و فروش) باشد .از طرف دیگر
اراضی زراعی بعضی از روستاهای بازسازی نشده همچنان از مین پاکسازی نشده و در این زمینه اهالی تنها با توکل بر
خدا اقدام به کشت و زرع اراضی خود مینمایند .متوسط وسعت اراضی خانوارهای پاسخگو قبل از وقوع جنگ  8/0هکتار
و بعد از اتمام جنگ تحمیلی  8/8هکتار بوده است (جدول .)8
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جدول  .3توزیع فراوانی وسعت اراضی (هکتار) پاسخگویان قبل و بعد از جنگ تحمیلی ()5735
قبل از وقوع جنگ ()5713

وسعت اراضی

در زمان جنگ (در مقصد مهاجرت)

حال حاضر ()5735

کشاورزی (هکتار)

فراوانی
279
00

درصد
70/9
20/2

فراوانی
2
-

درصد
2/9
-

2/9

22

9/2

222

04
202
92
029

27/0
90/9
24/0
222

فراوانی
9
-

درصد
0/0
-

هیچ
0

4

9/0

9

0

82
48
04
0
029

00/0
99/0
20/0
2/9
222

0
7
22
20
جمع

029

 تعداد دام بزرگقبل از وقوع جنگ تحمیلی  99/4درصد پاسخگویان  2تا  9رأس 00/7 ،درصد  9تا  4رأس 0/2 ،درصد  22تا  29رأس،
 2/4درصد نیز بیش از  92رأس دام بزرگ داشتهاند .در زمان وقوع جنگ و در مقصد مهاجرت  47/0درصد خانوارها دامی
نداشتهاند با توجه به اطالعات بهدست آمده از سرپرستان خانوار به دلیل شدت حمالت و غافلگیر شدن و ترس و وحشت
موجود امکان اینکه خانوارها بتوانند دامها یا مایحتاج ضروری خود را جمعآوری و به همراه خود ببرند وجود نداشته و تنها
افراد محدودی توانستهاند تعدادی از دامهای خود را نجات دهند از طرف دیگر به گفته اهالی امکان نگهداری نیز به دلیل
آوارگی وجود نداشته است .در زمان انجام تحقیق ( )2042پس از گذشت  00سال از پایان جنگ تحمیلی 09/9 ،درصد
پاسخگویان  2تا  9رأس و  8/4درصد  9تا  4رأس و تنها  2/9درصد خانوارها بیش از  92رأس دام بزرگ دارند که این
میزان نسبت به قبل از وقوع جنگ کاهش یافته است .متوسط تعداد دام بزرگ پاسخگویان قبل از وقوع  0/0رأس و بعد
از جنگ تحمیلی  0/7رأس بوده است که نشاندهنده کاهش  0/9واحدی متوسط تعداد دام بزرگ خانوار بعد از اتمام
جنگ است (جدول .)7
جدول  .2تعداد دام بزرگ پاسخگویان قبل و حین جنگ تحمیلی و حال حاضر ()5730
قبل از وقوع جنگ ()5713
فراوانی
90
40
92
20
0
0
0
0
9
029

درصد
24/0
99/4
00/7
0/2
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
222

تعداد دام بزرگ
هیچ
2 -9
9 -4
22 -29
29 -24
02 -09
02 -09
92 -99
بیشتر از 92
جمع

در زمان جنگ (مقصد مهاجرت)
فراوانی
022
0
029

درصد
47/0
2/9
222

حال حاضر ()5735
فراوانی
99
292
28
2
2
029

درصد
09/8
09/9
8/4
2/9
2/9
222
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 تعداد دام کوچکبا توجه به نتایج بهدست آمده از جدول ( ،)4قبل از وقوع جنگ  09/0درصد خانوارهای پاسخگو  02تا  02رأس02/2 ،
درصد  22تا  02رأس 20/7 ،درصد  02تا  92رأس 29/9 ،درصد  92تا  92رأس 9/8 ،درصد  2تا  22رأس و  0/0درصد
 82تا  72رأس ،و کمتر از یک ( )2/4درصد نیز بیش از  222رأس دام کوچک داشتهاند .همچنین تنها  2/9درصد
خانوارهای پاسخگو در مقصد مهاجرت دارای  2تا  22رأس دام کوچک بودهاند .در سال  00/8 2042درصد افراد پاسخگو
 92تا  92رأس و  29درصد  02تا  92رأس و  29درصد  02تا  02رأس  20/0درصد  92تا  02رأس و  8/4درصد  22تا
 02رأس دام کوچک را دارا بودهاند .تنها  2/9درصد خانوارها بیش از  222رأس دام کوچک داشتهاند که نسبت به قبل از
وقوع جنگ این میزان کاهش یافته است .همچنین متوسط تعداد دام کوچک خانوار در  29روستای منتخب قبل از وقوع
جنگ تحمیلی  02/0رأس و بعد از اتمام جنگ  09/7رأس بوده است که اطالعات نشان میدهد متوسط تعداد دام
کوچک پاسخگویان نسبت به قبل از وقوع افزایش یافته است.
جدول  .3توزیع فراوانی تعداد دام کوچک پاسخگویان قبل و حین جنگ تحمیلی و حال حاضر ()5730
قبل از وقوع جنگ ()5713

تعداد دام کوچک

در زمان جنگ (در مقصد مهاجرت)

فراوانی
29
22
90
99
00
02
20
0
8
0
0

درصد
8
9/8
02/2
09/0
20/7
29/9
9/0
2/4
0/0
2/4
2/4

هیچ
2 -22
22 -02
02 -02
02 -92
92 -92
92 -02
02 -82
82 -72
72 -42
بیشتر از 222

-

029

222

جمع

029

حال حاضر()5735

فراوانی
020
2
-

درصد
44/9
2/9
-

فراوانی
29
29
28
02
00
82
08
0
0
2

درصد
8
0/9
8/4
29
29
00/8
20/0
2/4
0/7
2/9

222

029

222

 نوع مصالح عمده واحد مسکونیمصالح مورد استفاده در واحدهای مسکونی  49/9درصد پاسخگویان قبل از وقوع جنگ تحمیلی از خشت و چوب بوده
است که در اطراف محل سکونت افراد به میزان زیادی وجود داشته است .و بیش از  82درصد خانوارها در زمان مهاجرت
در واحدهای مسکونی سکونت داشته که از خشت و چوب ساخته شدهاند و در زمان انجام تحقیق ( 44/2 ،)2042درصد
واحدهای مسکونی روستاهای مورد بررسی در این پژوهش از آجر و آهن بنا شدهاند (واحدهای مسکونی که در زمان
بازسازی احداث شده است) .بر اساس نظر پاسخگویان آثار جنگ تحمیلی سبب کاهش سرمایهگذاری دولتی ،بخش
خصوصی و همچنین بسته شدن بازارچههای مرزی پرویزخان (بازگشایی حدود سال  )74و خسروی (همچنان بسته است)
گردیده است .بر اساس بررسیهای صورت گرفته در  29روستای منتخب در این پژوهش تولید محصوالت کشاورزی بعد
از اتمام جنگ تحمیلی افزایش یافته است .اما بیشترین وضعیت منفی در این شهرستان که بعد از وقوع جنگ اتفاق افتاده
مربوط به انسداد و بازگشاییهای مجدد بازارچههای مرزی میباشد که بخشی از فرصتهای شغلی شهرستان قصرشیرین
را به مخاطره افکنده است .با توجه به اطالعات جمعآوری شده از نظر 80/0درصد پاسخگویان تولیدات کشاورزی افزایش
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یافته است .و در نتیجه (از نظر  99/9درصد پاسخگویان) صادرات محصول به سایر استانها نیز افزایش داشته است .از
سوی دیگر  92/9درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که سرمایهگذاری دولتی و از نظر  90/0درصد ،سرمایهگذاری
بخش خصوصی کاهش داشته است .و همین طور  90/0درصد از پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که جنگ تحمیلی
چه تأثیری بر روند رشد و توسعهء منطقه گذاشته 70/0 ،درصد اظهار نموده اند که باعث کاهش بازارچههای مرزی شده
است .جدول  22و  22دیدگاههای جامعهء نمونه (سرپرست خانوارها) را در زمینهء تأثیرگذاری جنگ تحمیلی بر روند رشد
و توسعهء اقتصادی در روستاهای منتخب پژوهش نشان میدهد.
جدول  .52تأثیر جنگ بر روند رشد و توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه از دید پاسخگویان
ابعاد

تحول

افزایش (درصد)

ثابت (درصد)

کاهش (درصد)

اقتصادی

صادرات محصوالت به سایر استانها
سرمایهگذاری دولتی
سرمایهگذاری بخش خصوصی
تولیدات کشاورزی
بازارچههای مرزی

99/9
27/0
24/0
80/0
4/0

04/9
02/0
08/0
20/7
7/9

00/0
92/9
90/0
8
70/0

از نظر گروه مخاطب پس از جنگ تحمیلی شاخصهای اشتغال دچار وضعیت منفی و یا رکود گردیده است بهطوری
که اظهار داشتهاند تعداد دامداران و قالیبافان کاهش یافته و تعداد کشاورزان ،باغداران ،شاغلین بخش خدمات وضعیت
ثابتی را داشته اند و همچنین تعداد کارگران و بیکاران افزایش چشمگیری نسبت به قبل از وقوع جنگ تحمیلی داشتهاند.
بر این اساس  90/2درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که تعداد دامداران و از نظر  99/0درصد تعداد قالیبافان کاهش
یافتهاند .و از نظر  98/0تعداد کشاورزان و تعداد باغداران ثابت مانده است .و همچنین از نظر  90/7درصد تعداد کارگران و
از نظر  47/0درصد تعداد بیکاران افزایش یافته است.
جدول  .55تأثیر جنگ بر وضعیت اشتغال بعد از جنگ تحمیلی از دید پاسخگویان
ابعاد

تحول

افزایش (درصد)

ثابت (درصد)

کاهش (درصد)

اشتغال

تعداد دامداران
تعداد کشاورزان
تعداد باغداران
تعداد کارگران
تعداد بیکاران
تعداد شاغلین بخش خدمات
تعداد قالیبافان

02/0
00
00/0
90/7
47/0
09/8
24/0

00/9
98/0
98/0
00/0
2/4
09
09/0

90/2
20/7
24/0
02
2/9
22/0
99/0
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جدول  .50نتایج نهایی آزمون  T-testتک متغیری برای درك میزان تأثیر مؤلفههای اشتغال
مؤلفهها

Test Value=2
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری ()Sig

تفاوت میانگین

تعداد دامداران
تعداد کشاورزان

0/987
-0/474

020
020

2/222
2/222

**
**

2/099
-2/240

تعداد باغداران
تعداد کارگران

-0/404
-9/724

020
020

2/220
2/222

**
**

-2/299
-2/027

تعداد بیکاران
تعداد شاغلین بخش خدمات

-70/282
-0/770

020
020

2/222
2/222

**
**

-2/472
-2/299

تعداد قالیبافان

0/879

020

2/222

**

2/009

قبل از وقوع جنگ تحمیلی روستاهایی که  2تا  22نفر شاغل داشته  70/8درصد بوده که این میزان بعد از اتمام جنگ
به  92درصد رسیده است که نشاندهنده کاهش تعداد شاغلین در این رده است همچنین  0/8درصد روستاها قبل از وقوع
جنگ  22تا  02نفر شاغل داشته که در زمان تحقیق این میزان به  92درصد رسیده که تعداد افزایش داشته است.و
بیشترین مشکل عنوان شده در این باره توسط اهالی بسته بودن مرزها و نبود امکان اشتغال در شهرستان عنوان گردیده
است .همچنین متوسط تعداد شاغلین روستاهای مورد بررسی قبل از وقوع جنگ تحمیلی  2/70درصد و در سال 2042
(بعد از اتمام جنگ) 2/0 ،درصد بوده است.
آزمون فرضیه تحقیق نیز نشان دهنده تأیید رابطه تاثیر جنگ تحمیلی بر روی شاخصهای اقتصادی میباشد .با عنایت
به فرضیه تحقیق که داللت از تأثیر جنگ تحمیلی بر کندی روند رشد و توسعهء اقتصادی شهرستان قصرشیرین H1
دارد ،فرض  H0در این تحقیق بیانگر تأثیر نداشتن جنگ تحمیلی در تحول اقتصادی سکونتگاههای روستایی بر وضعیت
شاخصهای مرتبط میباشد .در همین راستا همانطور که در جدول ( )20نشان میدهد سطح معناداری محاسبه شده در
خصوص رد  H0در ناحیه آلفای  2/29معنادار بوده که مبین تأثیرپذیری شاخصهای اقتصادی از تأثیرات جنگ تحمیلی
است بدین ترتیب میتوان فرض  H0را به نفع  H1رد نمود و پذیرفت که جنگ تحمیلی بر روند تحول رشد و توسعهء
اقتصادی روستاهای مورد مطالعهء شهرستان قصرشیرین تأثیر داشته است.

 مهمترین تأثیر جنگ تحمیلی در روند توسعه سکونتگاههای روستاییاز خانوارهای ساکن و همچنین خبرگان محلی روستا سؤال گردید که از دید شما مهمترین تأثیر جنگ تحمیلی در روند
رشد و توسعه سکونتگاهتان چه مواردی میباشد؟ اطالعات جمعآوری شده نشان داد که از دید پاسخگویان مهمترین
تأثیر  08/4درصد از بین رفتن بافت روستایی 00/0 ،درصد اشتغال دوستان و آشنایانشان به کارهای کاذب در دیگر
شهرها 27/8 ،درصد مهاجرت دایم از روستا 8/4 ،درصد صرف شدن امکاناتی که میتوانست در امور دیگر روستاییان
نظیر اشتغال جوانان و رسیدگی به کمبودهای روستا صرف گردد جهت بازسازی روستا بکار برده شده و  0/0درصد از
دست رفتن فرصتها را عنوان نمودهاند (جدول .)20
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جدول  .57توزیع فراوانی تأثیر جنگ بر روند توسعهء سکونتگاه از دید اهالی و خبرگان محلی
اهالی روستا
فراوانی
92
28
8
04
72
029

درصد
27/8
8/4
0/0
00/0
08/4
222

تأثیرات
مهاجرت دائم
صرف شدن امکانات جهت بازسازی
از دست رفتن فرصتها
اشتغال به کارهای کاذب در دیگر شهرها
از بین رفتن بافت روستایی
از بین رفتن باغات و زمینهای مزروعی
جمع

خبرگان محلی
فراوانی
0
2
0
4
2
29

درصد
20/0
0/8
20/0
02
0/8
222

نتیجهگیری
اگر جمعیتپذیری یک ناحیه و یا حداقل حفظ جمعیت یک ناحیه را داللت بر رونق روند رشد و توسعه اقتصادی یا
حداقل روند عادی آن بدانیم با مالحظه کاهش تعداد جمعیت در  20روستا از  29روستای منتخب میتوانیم با اطمینان
بیشتری بیان نماییم که بروز جنگ تحمیلی و استمرار  7ساله آن سبب کندی روند رشد و توسعه اقتصادی روستاهای
مورد مطالعه شده است .هر چند که بازسازی روستاهای جنگزده حاکی از افزایش سرعت توسعه کالبدی و افزایش
شاخصهای توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه میباشد.
 بهطور کلی نتایج تحقیق در این زمینه نشان میدهد که آثار جنگ تحمیلی سبب بسته بودن بازارچههای مرزی گردیدهاست که بر اساس نظرات جامعه نمونه تأثیر جنگ تحمیلی در بسته بودن بازارچههای مرزی مؤثر بوده است و سبب بسته
بودن آن در طول سالیان متمادی شده است بررسی میزان تحول نشان میدهد که بازارچههای مرزی نسبت به قبل از
وقوع جنگ از دید جامعه نمونه  70/0درصد کاهش یافته است که مسئولین میتوانستند با توجه به امکانات ویژه
گردشگری و پتانسیل های بالقوه در این شهرستان امکان اشتغال افراد را ایجاد نمایند و مانع از بروز عوارض منفی گردند.
 از دیگر آثار جنگ تحمیلی در شهرستان قصرشیرین بعد از اتمام آن و سپری شدن سالها از حادثه ،کاهشسرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی بوده است یافتههای تحقیق نشان از کاهش سرمایهگذاریهای دولتی با 92/9
درصد و بخش خصوصی با  90/0درصد از دید جامعه نمونه گردیده است لیکن به دلیل وجود فاصله بین میزان توقعات و
سطح برآورده شدن آنها ،میزان رضایت اغلب خانوارها از سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی در شهرستان قصر
شیرین در حال حاضر متوسط به پایین است و این خود حکایت از آن دارد که همچنان نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در این
شهرستان احساس میشود و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی ضروری است.
 بررسی میزان تعداد دامداران و قالیبافان در رابطه با درک اثرات اشتغال در شهرستان قصرشیرین نشان میدهد کهتعداد دامداران و قالیبافان بعد از اتمام جنگ تحمیلی کاهش یافته است
 یافتهها نشان می دهد که تعداد کشاورزان و باغداران و شاغلین بخش خدمات بعد از اتمام جنگ ثابت بوده و تغییریایجاد نشده است .یافتهها در زمینه تأثیرات جنگ تحمیلی در عدم تغییر تعداد کشاورزان و دامداران و شاغلین بخش
خدمات در سکونتگاه های مورد مطالعه شهرستان نشان داد که این حادثه در ثابت بودن تعداد کشاورزان ،باغداران،
شاغلین بخش خدمات مؤثر بوده است .از دیگر پیامدهای جنگ تحمیلی بعد از پایان آن تغییر تعداد بیکاران و کارگران
است یافته های تحقیق نشان داد که این حادثه در افزایش تعداد کارگران و بیکاران در شهرستان مورد مطالعه مؤثر بوده
است .و همچنین با توجه به نتایج تحقیق متوسط تعداد دام بزرگ خانوار بعد از اتمام جنگ کاهش ،و متوسط تعداد دام
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کوچک افزایش یافته است .مصالح مورد استفاده در واحدهای مسکونی  44/9درصد خانوارهای پاسخگو قبل از وقوع
جنگ از خشت و چوب بوده ولی در زمان تحقیق ( 44/2 ،)2042درصد واحدهای مسکونی در روستاهای مورد بررسی از
آجر و آهن بنا شدهاند .مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مؤید شباهتهای زیادی است .اخوان کاظمی
( )2072بدین نتیجه رسیده بود که جنگ تحمیلی باالترین صدمات و ضایعات اقتصادی را بهترتیب در بخشهای
خدمات ،نفت و کشاورزی وارد ساخته است .همچنین ناظم ( )2072نتیجه گرفته که جنگ آسیبهای زیادی به
بخشهای مختلف اقتصاد کشور وارد نموده که جبران آن در کوتاهمدت امکانپذیر نبوده و همچنین نتیجه میگیرد که
ظرفیتهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته که در صورت عدم وقوع جنگ ،از این ظرفیتها میشد برای رشد و توسعه
کشور استفاده نمود .نتایج تحقیق زروندی ( )2079نیز که بیان نموده برخی اثرات جنگ تا نسلهای متعددی باقی
میماند مؤید نتیجه این تحقیق است .دژپسند ( )2078نیز بر آثار درازمدت جنگ بر پیکره اقتصادی کشور تأکید داشته
است که همسو با نتیجه این تحقیق میباشد .رحیمی ( )2079نیز در نتیجهگیری از پژوهش خود اظهار میدارد که برخی
از آثار اقتصادی جنگ هنوز نیز قابل مالحظه بوده و در بخشهای مختلف هزینههای زیادی انجام گرفته که جبرانناپدیر
است.
از آنجا که تأثیرات و خسارتهای جنگ تحمیلی در شهرستان مرزی قصرشیرین بسیار چشمگیر بوده است بازگشت به
حالت عادی توجه ویژه و اختصاص سرمایهگذاری کالن متناسب با قابلیتهای این نواحی بویژه منطقه مورد مطالعه با
مشارکت ساکنین و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی سایر مناطق در این نواحی میباشد .با توجه
به نتایج تحقیق جهت بهبود وضعیت سکونتگاههای جنگزده پیشنهادهای زیر توصیه میشود:
 با توجه نقش اشتغال در تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی ،برگزاری دورههای آموزش فنی و حرفهای به منظورراهاندازی کسب و کارهای خانگی رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در سطح روستاهای مناطق جنگزده میتواند زمینه را
برای رونق اقتصادی روستاهای شهرستان فراهم نماید.
همچنین با توجه به مرزی بودن شهرستان ،دولت اقدامات مناسبی را در راستای احیای مجدد بازارچههای مرزی به
عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکالت مناطق مرزی را دارا میباشند انجام دهد .در کنار آموزش فنی و
حرفهای ،راهاندازی کسب و کار نیازمند سرمایه است ،فلذا تأمین اعتبار با کارمزد اندک برای سرمایهگذاری توسط بانکها
میتواند بستر مناسب ایجاد فرصتهای شغلی را فراهم نماید .همچنین عبور جاده کرمانشاه به بغداد و نقش این جاده در
جابجایی زایران عتبات و عالیات و ضرورت سرمایهگذاری برای امکانات پذیرایی و اقامت در جوار جاده یکی دیگر از
زمینههایی است که میتواند سبب رونق این شهرستان شود.
 تدوین اصول و مقرراتی جهت تسهیالت ویژه با نرخ بهره پایین برای اشتغال جوانان به ویژه با اولویت بخشی بهجوانان بومی این سرزمین یکی از دیگر راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در این شهرستان میباشد.
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