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 چکیده 

ند. توسعه و گرفته شده ا دهیباال گاهاً ناد یها تیهستند که با وجود ظرف ییایجغراف یاز جمله فضاها یمناطق مرز

 انیم نیدارند. در ابرخور یباالتر یتیامن بیاز ضرا افتهیدارند و مناطق توسعه  یمتقابل راتیتاث یدر مناطق مرز ت،یامن

این تحقیق  هدفرا دارد، عمل کند.  یحل مشکالت مناطق مرز ییکه توانا نینو یبه عنوان نماد یبازارچه مرز جادیا

 جانی است.تاثیرگذاری بازارچه مرزی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر تازه آباد ثالث باباسطح شناخت 

کارکرد بازارچه  ریتاث  یو پرسش نامه ا یکتابخانه ا یو با استفاده از داده ها یلیو تحل یفیحاضر با روش توص قیتحق

 قرار ییشناسا شهر تازه آباد را مورد یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیبر توسعه س یصالح شهرستان ثالث باباجان خیش یمرز

 دهی( سنجیتماعاج ،یاسیس ،یبازارچه بر سه مولفه )اقتصاد نیکارکرد ا یاثرگذار زانیدهد و به منظور درک بهتر م یم

)به دلیل  ادهس یخط ونیو رگرس T یآمار یو آزمون ها spss یپرسشنامه با استفاده از نرم افزار آمار جیشده است. نتا

 ینتوانسته کارکردها در شهر تازه آباد یزنشان داد که بازارچه مر یاسیس یها هیگو  انجام شد. ها(پارامتریک بودن داده

 ازیامت نیشتریب 2.81 نیانگیبه شرکت در انتخابات با م لیحال تما نیمناطق داشته باشد. با ا نیبر توسعه ا یموثر یاسیس

بوده  3.36 نیگانیفعال با م یگروه سن شیبر افزا یبازارچه مرز یرگذاریتاث نیشتریب یرا داشته است. در بعد اجتماع

را کاهش  نیانگیم مقدار نینداشته است. باالتر یریها تاث هیاز گو چکدامیبر ه یبازارچه مرز زین ی. در بعد اقتصادتاس

 یگذار ریتاث ینشان داد که بازارچه مرز Tآزمون  جینتا یبه طور کل  داشته است. 2.61 ازیبا امت یرسم ریاشتغال غ

 توسعه در منطقه مورد مطالعه در ابعاد مطرح شده نداشته است. ندیبر فرآ یچندان

 د صالح، تازه آبا خیش یبازارچه مرز ،یتوسعه مرز ،یمرز، بازارچه مرز واژگان کلیدی:

mailto:Bahrami@mail.um.ac.ir
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 مقدمه

های متفاوت که تحت تاثیر مستقیم منطقه مرزی عبارتست از فضای جغرافیایی بالفصل خطوط مرزی با وسعت

(. و شهرهای مرزی که جزوی از مناطق مرزی هستند عبارتند از 73 :1396پرور، گیرند )جانمرزها قرار می

(. به 10 :1390)موسوی و زنگی آبادی،  شوند منتهیالمللی فضاهای شهری که از یک طرف به مرزهای بین

فراسوی  بیان دیگر، شهر مرزی، شهری است که در منطقه مرزی قرار داشته و شعاع عملکردش و نفوذش به

های ملت –های دولت ترین ویژگیمرزها متناسب به بسته یا باز بودن مرزها کشیده می شود. یکی از مهم

 –ثباتی سیاسی تواند به بیای میهای ناحیههای فضایی رفاه اجتماعی است، این نابرابریتوسعه نیافته، نابرابری

توسعه مناطق مرزی  (.20 :1381پور، مهیا سازند )کریمیامنیتی انجامیده و بستری برای تکوین نواحی بحرانی 

ای و ابعاد متنوع دخیل در این مناطق است؛ چراکه های فضایی، کالبدی، تعادل منطقهمستلزم درک پیچیدگی

فضایی و درنتیجه  -ایای یا فضایی باعث عدم تعادل منطقهریزی توسعهتأکید مفرط بر مقوله تمرکز در برنامه

توسعه نیافتگی مناطق مرزی،  (. 87: 1395میر لطفی و همکاران، ) شودمناطق مرکزی و پیرامونی میپیدایش 

ارتباط مستقیمی با عدم تعادل بین مناطق مرزی و مرکزی یک کشور دارد. همچنین با گشترش ناامنی و توسعه 

(. 3 :1380شود )عندلیب، قل مینیافتگی در مناطق مرزی، نتایج آن به طور مستقیم و بالفاصله به کل کشور منت

های افتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور هر گونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم

های بحران های ملی وپیوندی میان بحراندر این ارتباط یک هم(. 2 :1390اخالل ایجاد کند )اسکندری، 

نسبی اقتصادی در نواحی مرزی  اس محرومیتسنی که با بروز احگیرد، بدین معای شکل میژئوپلیتیک منطقه

)عبدی  باالترین سطح خواهند بود آفرینی در، شهرهای مرزی کاندیدای نقشضو ریشه دواندن احساس تبعی

با جهانی شدن ارتباطات و اطالعات و جهانی شدن اقتصاد و بازار، ما شاهد تعریف (. 110 :1397و همکاران، 

امنیتی  -کنند تا با تغییر کارکرد دفاعییدی برای مرزها هستیم؛ از این رو، کشورها تالش میکارکردهای جد

)زرقانی و  مرزها و تبدیل آن به کارکرد ارتباطی و تجاری، از متغیر توسعه برای برقراری امنیت استفاده نمایند

تجارت و بازرگانی در قالبی های عمده و مهم مناطق مرزی، قابلیت یکی از ظرفیت .(176: 1393همکارن، 

هدفمند و قانونی، یعنی تاسیس بازارچه ها و گمرکات است. در واقع تاسیس بازارچه های مرزی به عنوان 

راهبردی که موجب پویایی و تنوع بخشی اقتصاد مناطق مرزی می شود توانایی حل بسیاری از معضالت این 

. برای شهرها (521_522 :1396دارد )ویسی و همکاران،  مناطق و حرکت آنها در مسیر کاهش  آسیب پذیری را

های ایجاد تحول در کارکرد، کالبد، اشتغال و به تبع آن ترین روشو مناطق مرزی مبادالت اقتصادی از مهم

ایجاد امنیت پایدار است. در مجموع اقتصاد مناطق مرزی نقشی اساسی در پیشرفت نواحی مرزی؛ بهبود 
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 :1397استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد را به همراه دارد )رومینا و همکاران، 

پور های توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین است )حمزهترین روشهای مرزی از شناختهه(. ایجاد بازارچ1051

ها اصوال با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق (. این بازارچه105 :1396و فخری، 

صورت واقعی تحقق یافته توان ادعا کرد که این اهداف تاکنون به گیرند، اما نمیمیو افزایش امنیت مرزها شکل

-های مرزی شده است )ولیقلیها منجر به رونق اقتصادی مناطق شهری و روستایی محدودهو اداره این بازارچه

ای فضایی بر-دیقتصااتوسعه ی هادهبراز رایکی زی چه مرزارباد یجاا(. در واقع 3 :1395نژاد، زاده و حسین

از جمعیت ت کاهش مهاجرل، شتغااست که موجب زی ارحی مانووت در النه ثردیع عازتوو فع تبعیض ر

منیت و اتوسعه ، همسایهی هارکشوک منابع مشترده از ستفا، اکاالق کاهش قاچا، هاددتردن قانونمند کر، هازمر

پیرامون فاصله مرکز دن کم کرو کاال ت الدیش مباافزابا ر کشودو سیاسی ی کاهش تنشهاو منطقه ار پاید

رو ایجاد این ازاین .(57 :1394)صادقی و ربیعی،  دفضا میشود قتصااز ابهتر ده فاستانهایت  دی و درقتصاا

ی مناطق های و استعدادهای بالقوهها را باید گام مهمی در نهادینه کردن تجارت و شکوفایی توانمندیبازارچه

این پژوهش در تالش است به ارزیابی  (.57 :1390آبادی، موسوی و زنگی) مرزی از جمله شهرها تلقی کرد

آباد مرکز شهرستان ثالث باباجانی بپردازد، بنابراین تاثیرات بازارچه مرزی شیخ صالح ثالث باباجانی بر شهر تازه

تاثیرگذاری بازارچه مرزی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر تازه سطح هدف این تحقیق شناخت 

 آباد ثالث باباجانی است.

 مبانی نظری تحقیق 

 منطقه مرزی

 بسته -فضایی توسعه نواحی این در که است حکومت مرزهای به جغرافیایی نواحی تریننزدیک مرزی منطقه

گیرد می قرار مرز وجود تأثیر تحت -باشند پذیر نفوذ و باز یا سخت، و سفت یا بسته مرزها که این به

(Newman, 2003: 18.)  از، فضای جغرافیایی بالفصل خطوط مرزی با وسعتمنطقه مرزی عبارت است-

گیرند. باید توجه داشت، عرض منطقه مرزی متناسب با های متفاوت که تحت تأثیر مستقیم مرزها قرار می

شود. البته به صورت کلی باید وضعیت و عملکرد مرزها و تحت تأثیر قرار دادن محیط پیرامون کم یا زیاد می

ها و های مختلف فناوریاثربخشی مرزها از طریق تحوالت صورت گرفته در عرصهگفت، با افزایش میزان 

مرزی در حال افزایش است زیرا این تغییرات تأثیرپذیری ها، عرض منطقهگسترش زمینه تحرکات کاالها و انسان

کلی  به صورت (.75: 1396پرور، )جاندهد مستقیم و بالفصل فضاهای جغرافیایی از مرزها را گسترش می
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الف( مناطق مرزی متصل: در این نوع از  بندی کرد: توان مناطق مرزی را در قالب دو بخش ذیل تقسیممی

جغرافیایی منطقه مرزی در دو سوی مرز از یکپارچگی و همسانی با یکدیگر برخوردار  اندازمناطق مرزی چشم

اند. خش مجزا از یکدیگر تقسیم شدهبوده و یک منطقه واحد را تشکیل داده که توسط خطوط مرزی به دو ب

زا است. مناطق مرزی باید توجه داشت که کنترل و مدیریت مرزها در این نوع از مناطق مرزی سخت و چالش

 ((.  1متصل دارای اشکالی چون طبیعی، انسانی و ترکیبی می باشند )شکل )

 

 

 

 

 

 

جغرافیایی منطقه مرزی در دو سوی مرز از  اندازب( مناطق مرزی منفصل: در این نوع از مناطق مرزی چشم

باشد و هر طرف مرز چشم انداز جغرافیای طبیعی، انسانی خاص خود را دارا هستند. به یکدیگر متفاوت می

ای تحدید حدود شده که دو چشم توان گفت که خط مرزی در این نوع مناطق مرزی به گونهبیان دیگر می

با حداقل تشابه و وابستگی را از یکدیگر جدا کرده است. با توجه به این عدم پیوند انداز جغرافیایی متفاوت یا 

تر و با چالش کمتری نیز مواجه است )شکل و تشابه کنترل و مدیریت مرزها در این نوع مناطق مرزی سهل

 (.75: 1396پرور، )جان(( 2)
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بعد فضایی  ورسد اما در واقعیت در مجموع باید گفت، مفهوم منطقه مرزی اگر چه مفهومی پیچیده به نظر می

زها قرار مفهوم و ماهیتی ساده دارد. چرا که منطقه مرزی، فضاهای دو سوی مرز که تحت تأثیر مستقیم مر

 توان آن را مشاهده و درک کرد. سادگی میدهد و به گیرند را شکل میمی

 کارکردهای مرز

ری یکی از وظایف جغرافیای سیاسی کمک به توضیح کارکردهای مرزهای سیاسی به عنوان یک وسیله ضرو

گیری از هرهبتشکیالت فضایی انسان و زندگی با آن در یک راه هوشیارانه است تا بتوان با در نظر گرفتن و 

های سائل و چالشرین استفاده را از آن برای رفاه و امنیت ملی کرد و از سوی دیگر بتوان مکارکردهای مرز بهت

این راستا مرز  (. در111: 1396پرور، نیا و جانبرخواسته از مرز را تا حد امکان برای کشور کاهش داد )حافظ

را به صورت  ه هر دو کارکردشود کممکن است جدا کننده یا پیوند دهنده باشد، اما بیشتر اوقات مشاهده می

ند و به مرور اهمزمان دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت، مرزها تاکنون کارکردهای مختلفی به خود گرفته

ینه، (. در این زمRumley & Minghi,1991: 41زمان این کارکردها تضعیف و یا تقویت و یا تغییر کرده است )

ذیر و به پای به جهان بدون مرز و مرزهای نفوز مختلف هستند؛ عده هایمحققین مسائل مرزی دارای دیدگاه

ت آنها با ابداع ای دیگر به تقویت بیشتر مرزها در زمینه کنترل و مدیریاصطالح مرززدایی اعتقاد دارند، عده

رز (. م157: 1389فر، های مرزی، مرزهای هوشمند و... اعتقاد دارند )حیدریگررویکردهای بیومتریک، حس

درت ای است که در درون آن یک نوع قبه تنهایی دارای یک نقش است که عبارت از تحدید حدود منطقه

 را در کنند نقش های دیگری مانند مهاجرت، تجارت، بهداشت و غیرهدولت ها سعی می شود؛ امااعمال می

یکی از کارکردهای اکتسابی مرزها (. در این میان کارکرد اقتصادی 61-87: 1385منطقه اعمال نمایند )پرسکات، 

... به مرزها ورود. کارکردهای اکتسابی متناسب با زمان، نیازها و اهداف کشور، تحوالت فناوری به شمار می

ده و کمرنگ یا شهای موجود دچار تغییر شوند و با گذشت زمان یا تغییر در اهداف و نیازها یا فناوریداده می

ین خود به صورت کامل از بین می روند. هر حکومت در فضای جغرافیایی سرزمپررنگ می شوند و یا اینکه 

های اناییدارای یک سیستم اقتصادی خاص است که متناسب با ظرفیت ها و نیازهای آن فضای جغرافیایی و تو

ای حفظ نظیر اشتغال و غیره شکل گرفته است. بر سیستم حکومتی جهت پاسخ دهی به نیازهای شهروندان آن

ها ، حکومتتاثیر قرار نگرفتن ناشی از جریان کاالها و افراد از سایر کشورهان سیستم اقتصادی و تحت ای

 (.60-59: 1396پرور، کارکرد اقتصادی را برای مرزهای خود تعریف می کنند )جان
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 (58: 1396پرور، ( کارکردهای مرز؛ منبع)جان3شکل)                                       

 توسعه

 ابعاد فقط )نه جامعه یک مردم زندگی ابعاد تمامی بهبود به معطوف که است جانبه همه فرآیندی توسعه

 فرهنگ، توسط که است پرثمری زندگی ایجاد توسعه، از هدف. (25: 1396باشد )ملکی و شریفی، می اقتصادی(

 ورود در آن توفیق و تاریخی مرحله یک از جامعه حرکت عنوان به (. توسعه45: 1364می شود )میسرا،  تعریف

 زندگی از تازه نظام تدریجی رشد و تولید و کهن تدریجی نظام مرگ باعث که است تاریخ از دیگر مرحله به

(. 86: 1395خواهد بود)غفاری و همکاران،  جامعه برای تازهای تاریخی شرایط و مرحله جدید، نظام این که

 طبیعی شرایط و سالمت، اقتصادی اجتماعی، متفاوت عوامل از تعدادی متقابل کنش حاصل زندگی، کیفیت

می گذارد  تأثیر اجتماعی و فردی سطح در انسانی و اجتماعی توسعه بر ناملموس، روش هایی با و است

 مردم آحاد مشارکت اجتماعی، عدالت همچون مفاهیمی باید توسعه بررسی (. در61: 95)جغتایی و همکاران، 

 و اجتماعی منابع سایر و زیست محیط منابع به توجه سرنوشت، انتخاب حق مدنی، آزادی هایجامعه،  در

به طور کلی . (17: 1395 همکاران، و زاده گیرد) اسماعیل قرار مدنظر رشد اقتصادی مفاهیم کنار در انسانی

 که آن امروزی مفهوم به توسعه است، اما بشری جامعه تاریخ همزاد زندگی، بهبود برای تالش معنای به توسعه

مورد  اخیر قرن نیم در دیگری موضوع هر از بیش است که مفاهیمی ازجمله است، ای مقایسه مفهوم یک بیشتر

 توسعه: گوید می توسعه تعریف در 1بروکفیلد (. 51 :1389 پور، جمعه)قرارگرفته است  مختلف محافل بحث

 طورکلی به کنیم و تعریف نابرابری و بیکاری، فقر، کاهش نظیر رفاهی اهداف سوی به پیشرفت باید برحسب را

 اساسی های دگرگونی شامل در بر دارد را درآمد و تولید میزان بهبود اینکه بر عالوه که است جریانی توسعه

                                                           
1 Brookfield 
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 (.187: 1388 پوری، باوان خاکپور و)است  مردم های عمومی دیدگاه و اداری، اجتماعی، نهادی، ساخت در

 2هیگینز. شودمی بلند مدت در سرانه درآمد افزایش موجب که داندمی فرآیندی را اقتصادی توسعه ،1لوئیس

 برسد، مدرن اقتصاد یک به( مدرن و بخش سنتی) دوگانگی یک از اقتصاد که فرایندی را اقتصادی توسعه

 در تنوع و تولیدی هایافزایش ظرفیت را اقتصادی توسعه 3کوزنتز. (51: 1391 همکاران، و )زکیداند می

 نظر در بلندمدت درونزای تکاملی فرایند یک را توسعه داند. بهشتیمی مدت بلند در جامعه یک تولیدات

است )بهشتی،  نابرابری کاهش و محرومیت و فقر برنده بین از مستمر، اقتصادی دربرگیرنده رشد که گیردمی

1389 :7 .) 

 توسعه مرزی و ارتباط آن با مرز

هی ها، ویژگیمرزی به دلیل مجاورت با کشورهای خارجی و شرایط جغرافیای و سیاسی حاکم بر آنمناطق 

ها تاثیرات (. این ویژگی45: 1397رود )صابر و همکاران، ها به شمار میخاصی دارند که جزو الینکف آن

ت منفی بر روند توسعه و مستقیمی بر روند توسعه این مناطق دارد که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد، تاثیرا

: 1393گذارد و به عنوان تهدیدی در برابر توسعه عمل خواهد کرد)رضازاده و همکاران، امنیت این مناطق می

گذارد و تهدید به ریزی توسعه به کار گرفته شود، اثرات مثبتی از خود به جای می(. اما اگر در فرآیند برنامه55

ها عبارتند از: )دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، ناپایداری سکونت، شود که این ویژگیفرصت تبدیل می

 های فرهنگی، تهدیدات خارجی و ضدیت سیستمی(ای بودن، تبادالت مرزی، تفاوتتوسعه نیافتگی و حاشیه

 ریزیبرنامه نیازمند کشور توسعه در به دستیابی که است بدیهی و روشن (.73: 1388 مطوف، و عندلیب)

و  اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، های نامتوازن بخش توسعه به منجر برنامه بدون که توسعه چرااست. 

 شود. اگر می ملی وحدت تضعیف و پذیری نتیجه آسیب در و ای منطقه تعادل عدم تشدید همچنین

 بود خواهد به شکست محکوم بگیرد شکل ریزی برنامه و اصول آمایشی ضوابط به توجه بدون فعالیتی

 اقتصادی و درآمد رفاه وافزایش مرزی مناطق اقتصادی توسعه پایه، (. براین114: 1389)کامران و همکاران، 

 مرز تاثیر امنیتی کار بر هادولت گذاری حمایت وسرمایه با اقتصادی، سالم های فعالیت طریق از مرزنشینان

 و سرمایه گذاری سالم اقتصادی های فعالیتافزایش  دیگر سویی از. (6: 1395دارد)صدیق و همکاران،  مثبت

                                                           
1 Arthur Lewis 
2 B. Higgins 
3 Simon Kuznets 
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 کارکرد بر تواندمی نیز مرز سوی دو در اقتصادی فاحش عدم اختالف به مشروط مرزی، مناطق در هادولت

  (.192: 1386 زرقانی،)باشد  مثبت داشته تاثیر مرز ارتباطی

 بازارچه مرزی

 به رسیدن برای درحال توسعه کشورهای. است شده معرفی توسعه و رشد موتور عنوان به تجارت امروزه

 تجارت در حضور هایروش جمله از. جهانی باشند تجارت در جدی تر حضور دنبال به که است الزم توسعه

 مرزی هایبازارچه ایجاد. (2: 1391است )سرایی و شمسی،  بین کشورها ای منطقه مبادالت گسترش جهانی

 درحال کشورهای اکثر مرزهای در حاضر، حال در. است ایمنطقه بین مبادالت گسترش موثر در کارهای راه از

شود)فالحتی  می تامین( بازارچه ها) مرزی مبادالت طریق از مرزنشین مردم نیاز از قابل توجهی سطح توسعه

میان  مبادالت در پر اهمیتی نقش بودن، و محلی غیر رسمی علیرغم مبادالت این گونه. (4: 1391و همکاران، 

 عنوان به های مرزیبازارچه. شوند می مرزی مناطق ساکنان زندگی بهبود دارند و باعث همسایه کشورهای

و  محمدی)گیرند می ودیپلماسی شکل سیاسی روابط توسعه دنبال به بین المللی، هایبازارچه از شکلی

ای محصور واقع مرزی محوطهتوان بیان نمود که، بازارچه در تعریف بازارچه مرزی می(. 58: 1384فخرفاطمی،

باشد که مجاز به انجام تشریفات مرتبط با ترخیص کاال یا امضای در نقطه صفر مرزی و مجاورت گمرک می

(. این نوع 9: 1391های منعقد شده بین کشور ایران و همسایگان است )کهنه پوشی و عنابستانی، تفاهم نامه

های مرزی مصوب تجاری اقتصادی: که توسط هیئت بازارچه -1بازارچه به دو دسته کلی قابل تفکیک هستند: 

ها شورای عالی امنیتی ملی های امنیتی ویژه برای احداث این نوع بازارچهبازارچه -2اند، وزیران احداث شده

 (.149: 1395توان به بازارچه مرزی ایران و عراق و افغانستان اشاره نمود )طیب نیا، نماید که میرای صادر می

 با ایران در مرزی بازارچه اولین ،1360دهه دوم نیمه در ترکیه کشور مقامات با پروتکلی امضای دنبال به

 این ولی شد؛ تأسیس 1367 سال در بازرگان ساریسو محل در... و امنیتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اهداف

 اهداف همچنین و بازارچه عملکرد نحوه به گمرک که قانونی ایرادهای ویژهبه مختلفی دالیل به بازارچه

 فعالیت دوم دور .(1383شد )معاونت امنیتی و وزرات کشور، تعطیل 1368سال اواخر در گرفت آن تأسیس

 وان استاندار و آذربایجان غربی استاندار هایمذاکره به دنبال و 1373 سال تا 1369 سال از مرزی هایبازارچه

 احداث جهت اقداماتی آن به دنبال .شد آغاز (ارومیه) سرو و (خوی) رازی مرزی بازارچه تأسیس با و ترکیه

 وخرد، کوچک مقیاسی در هابازارچه(. 98: 1393)پاشالو،  گرفت انجام کشور استان چند در مرزی هایبازارچه

 وخصوصیات شرایط این مسلماً. کندمی متمایز بازار مفهوم از را آن است که خاصی و قوانین شرایط دارای

 (.58: 1384و فخرفاطمی، محمدی) است متفاوت شود،می واقع آن در بازارچه هر که شرایط پیرامونی به بسته
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 بهبود مرزی، نواحی اقتصادی توسع در مرزی مناطقاقتصادی  های فعالیت نظران، صاحب عقیدة به

 های همکاری تسریع و دوستی رابطه ایجاد درآمد، مناسب توزیع فقر، کاهش مردم، زندگی استانداردهای

 های بازارچه ایجاد اقتصادی (. دالیلChandoevwit, 2004:145دارند ) اساسی نقشی مرزی نواحی بین بیشتر

کرد  وجوجست چندجانبه یا دو مبادالت و ای توسعه منطقه الگوهای در توان می را کشور دو میان مرزی

های مرزی، به دولت اجازه داده شده در هریک از (. در ایران بر اساس طرح ایجاد بازارچه2: 1391 )چوکلی،

-دهد با رعایت اولویت هایی نظیر استعداد محلی، ضرورتمناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می

های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند )درویشی و 

 (.2: 1391چولکی،

 پیشینه پژوهش

های انجام شده در ارتباط با موضوع مورد ر انجام هر کار پژوهشی و تحقیق علمی، مطالعه و بررسی پژوهشد

ها ضروری است و محقق را جهت دستیابی به نتیجه مندی از نتایج توسعه و تکامل آنبررسی و با هدف بهره

 بر مرزی بازارچه کارکرد موضوع تاثیرکند. بررسی منابع مرتبط و نزدیک به بهتر تا حد قابل توجهی کمک می

دهنده آن است که با وجود اینکه این مساله در کارهای متعددی به ویژه در مقاالت نشان مرزی مناطق توسعه

مورد استفاده قرار گرفته است، اما تاکید اکثر مقاالت بر توسعه اقتصادی مناطق مرزی بوده است. برخی از این 

 ها اشاره شده است.ی بیشتر بحث را مطرح کرده اند در زیر به آنتا حدمنابع داخلی و خارجی که 

 هایبازتاب بر مرزی های بازارچه اقتصادی اثرات ارزیابی"( در تحقیق با عنوان 1387افتخاری و همکاران )

بازارچه به این نتیجه رسیدند که  "باباجانی ثالث صالح شیخ مرزی بازارچه: موردی مطالعه مرزی؛ مناطق توسعه

 مرزی توانسته است از لحاظ اقتصادی تاثیرات مناسبی بر مناطق مرز نشین شهرستان ثالث باباجانی بگذارد.

 یرامونیپ تیوضع یرابطه تحول کارکرد مرز با ارتقا"( در مقاله خود با عنوان 1392) و همکاران انیعیرف

سازنده تحول کارکرد مرز توسعه  هایشاخص انیکه از مدریافتند "بانه و سقز( ی)شهرها یمرز یشهرها

را در تحول  ریتأث نیترمرز مهم یسوبا ساکنان آن یاجتماع یو کاهش فاصله فرهنگ یارتباط هایرساختیز

 .داردمرزی  قهمنط

به این  "یاستان خراسان جنوب یدر توسعه اقتصاد یمرز یهانقش بازارچه"در تحقیقی با عنوان (1396) یثقف

و  یبوم تیجمع تیقاچاق، توسعه صادرات، تثب دهیکاهش پد قیاز طر یمرز یهابازارچه کهنتیجه رسیدند 

توجه  نی. بنابراباشندنقش داشته  یاستان خراسان جنوب یتوانند در توسعه اقتصادیاشتغال مرزنشنان م شیافزا
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 داینطقه، ضرورت پم یاسیو س یفرهنگ ،یرفع مشکالت اقتصاد یدر راستا یهابازارچه نیبه بهبود و توسعه ا

 کند.یم

 یکالبد_یصاداقت یالگو رانیغرب ا یمرز هایبازارچه شیآما "( در مقاله خود با عنوان 1397ی)نیو گلچ یطالش

توسعه د که به این نتیجه رسیدن "(بانه رانبندیس ی: )بازارچه  مرزیکوچک نمونه مورد یشهرها یداریدر پا

 یقتصادا یشاخص ها قیرا از طر یمنابع مال شیدر کسب و کار افزا یبا رونق نسب رانبندیس یبازارچه مرز

 داشته است. ی( در پیدر آمد و رونق اقتصاد شی)اشتغال شهروندان، افزا

 ")نمونه موردی: لهستان(مفهوم توسعه چند منظوره در مناطق مرزی"( در تحقیقی با عنوان 2015) 1اوستینوویچ

 برنامه یک ارائه به یعنی کند؛می شناسایی را شودمی لهستان مرزی مناطق توسعه در تحرک سبب که عواملی

 پردازد.می مرزی نواحی در چندبخشی توسعه و آینده استراتژیک

به این  "در تحقیق با عنوان تحوالت اقتصادی در بین مناطق مرزی ایاالت متحده و مکزیک"( 2015) 2ویسلون

صورت یکپارچه و قوی نگه توان مرز جوامع را بهق مرزی مینتیجه رسید که فقط با نهادهای قوی در مناط

ویلسون معتقد بود  های اقتصادی استفاده کرد.توان از آن برای انجام مبادالت و فعالیتداشت و هم اینکه می

 های قوی و مداوم مالی دارد.ریزی برای مرز، نیاز به پشتیبانی و تالشگذاری و برنامهکه قانون

 روش تحقیق

 برای .تحلیلی است-گردآوری اطالعات، توصیفی حیث روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از

 بر مصاحبه و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و

شناختی میدانی روش دهایهای موردنیاز از منابع اولیه، از رویکرداده شده است. برای تولیدپرسشنامه بهره گرفته

مصاحبه شهر تازه آباد(، ساکنان )تکمیل پرسشنامه ساختاریافته از واحدهای تحلیل  استفاده شد. این روش شامل

مسئوالن واقع در محدوده  گاهی منطقه، مصاحبه بادر محدوده سکونت با مردم محلی، مشاهده موضوعات

 )تکمیل پرسشنامه توأم با مصاحبه معموالً این الف :شد ه انجامها به دو شیوموردمطالعه است. تکمیل پرسشنامه

 پاسخگویان ها نسبتاً پایین بوده وگرفته شد که سطح سواد آن کار نوع استفاده از پرسشنامه درباره خانوارهایی به

تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه: در این  (ب .ها نبودندمفهوم آن شخصاً قادر به خواندن سؤاالت و یا درک

تنها بر فرایند تکمیل پرسشنامه نظارت کرد. این  پرسشنامه را پاسخگو خود شخصاً تکمیل و پرسشگر شیوه

 کرده و برخوردار از حد متوسطی ازاقشار تحصیل شیوه معموالً در مواردی به کار گرفته شد که پاسخگویان از
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شامل مطالعه اسناد مختلف،  ای،های ثانویه از طریق روش کتابخانهآوری دادهعجم. های اجتماعی بودندآگاهی

ها و نامهها، مطالعه پایانداده های مختلفهای اینترنتی و مطالعه پایگاهسازمانی بررسی ها و آمارهایتهیه داده

 اطالعات یساز کمی . برایگرفت های مختلف صورتهای سازمانها و طرحگزارش کتب علمی، بررسی

به دلیل پارامتریک بودن  رگرسیون ،t )آزمون Spss طریق از هاهای دادهیابی به برخی از تحلیلکیفی و دست

با توجه به در دسترس بودن جامعه آماری و نیز استفاده از  فرمول تعیین . گردیده مبادرت و پرسشنامه( اقدام

عدد  160و با توجه به در دسترس بودن افراد جامعه اند نفر بوده  350شوندگانپرسشحجم کوکران تعداد 

؛ شد و تحویل نگارندگان داده شد لیتکمپرسشنامه  140آبادی پخش گردید و پرسشنامه بین شهروندان تازه

. روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ انددادهدرصد را زنان تشکیل  6 و درصد را مردان 94 نیب نیازا که

 از پایایی باالیی برخوردار است. 0.906با میزان 

 منطقه مورد مطالعه

از بازارچه های رسمی کشور می باشد      فعالیت خود را آغاز نمود و 1375بازارچه مرزی شیخ صالح در سال    

کیلومتری شهرستان تازه آباد از توابع شهرستان ثالث باباجانی و جوار روستایی به همین نام        45که در فاصله  

هکتار قرار دارد. این بازارچه در صورت تعریض    4مساحت بیش از  ه ب ییپلکانی شکل و در فضا  در محوطه 

بازارچه شاایخ صااالح با . تواند از فعالیت قابل توجهی در امر صااادرات کاال برخوردار شااودو بهبود جاده می

ش مهمی در توجه به همسااایگی با کشااور به عنوان مرکزی جهت مراوده اقتصااادی در چند سااال گذشااته نق

سال              سئولین وقت در  شیخ پیگیری م ست. این مرز  شته ا ستان ثالث دا شهر صاد  شد که تأثیر   1375اقت فعال 

های کاالهای  زارچه شاایخ صااالح اکثراً پذیرای کامیونبا زیادی در رونق اقتصااادی مردم شااهرسااتان گذاشاات

نی در بازارچه تردد می نمایند. و کامیون ایرا 60الی 50ترانزیتی همچون ساایمان اساات. روزانه بطور متوسااط 

به عراق صااادر  .کاالهایی همچون ساایمان، چیپس، ظروف آلومنیومی، انواع لوازم پالسااتیکی، خاک آهن و.. 

سکان          ف .گرددمی ساختمان جهت ا ست و دو  شده ا شی  ساخته    ضای بازارچه کاماًل فنس ک نیروهای اداری 

سال     ست. در  شور  از فلزات سایر  و آهن ضایعات  واردات ،بازارچه هاای ابتدایی فعالیتشده ا  عمده عراق ک

شکیل  را آن های فعالیت ضر  حال در که داد می ت شور  به آن ورود دالیلی به حا ستان   . گردید ممنوع ک   شهر

  است  ثالث شهرستان   مرکز آباد تازه. یافت موجودیت شهرستان   عنوان به 1381 سال  خرداد در باباجانی ثالث

  کیلومتر 75 و است  مرز هم عراق کشور  با غرب طرف از شهرستان   این. دارد نفر هزار 10 حدود جمعیتی که

شترک  مرز شور  آن با م سعت  و دارد ک شد  می مربع کیلومتر 1920 حدود آن و ستان    کل جمعیت. با   42 شهر

 (.1395 آماری نامهسال کرمانشاه، استان بازرگانی اتاق)باشد  نفر می هزار
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 مطالعه، موقعیت بازارجه مرزی شیخ صالحنقشه: منطقه مورد 

 (1400)منبع: ترسیم نگارندگان،  

 های تحقیقیافته

شهر تازه آباد از آزمون        صالح بر  شیخ  سی تاثیرات بازارچه مرزی  ای  تک نمونه Tدر این بخش به منظور برر

نشان  برای اثر گذاری بازارچه مرزی بر توسعه سیاسی در شهر تازه آباد Tآزمون نتیجه بهره گرفته شده است. 

ست، به عبارت دیگر بازارچه      کدام از گویهازارچه مرزی بر هیچدهد که بمی شته ا شده تاثیری ندا های مطرح 

سعه                سی تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر تو سیا ست از لحاظ  سته ا صالح ثالث باباجانی نتوان شیخ  مرزی 

 آباد داشته باشد.سی شهر تازهسیا

 نقش بازارچه در توسعه سیاسی Tنتایج آزمون  2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین T df sig نقش بازارچه مرزی در:

 2.63 0.002 139 -3.1 رفتن امنیت باال

 2.49 0.000 139 -4.05 رونق ارتباطات قومی و مذهبی

 2.56 0.000 139 -4.05 ارتباط با افراد غیر ایرانی

 2.76 0.035 139 -2.14 قاچاقکاهش 

 2.81 0.004 139 -2.12 تمایل به شرکت در انتخابات

 2.72 0.005 139 -2.48 مقیولیت حاکمیت مرکزی

 2.67 0.003 139 -3.04 های بومیآفرینی در مدیریتنقش

 2.36 0.000 139 -4.72 کاهش تبعیضات سیاسی

 2.47 0.000 139 -5.19 کشور 2افزایش همکاری بین مرزی 



 جاف و همکارانبهرامی                      

  

 

523 

 

 1400های تحقق، یافته

دهد که بازارچه مرزی برای اثرگذاری بازارچه مرزی بر توسعه اجتماعی شهر تازه آباد نشان می Tنتایج آزمون 

بیشترین  3.36های مطرح شده تاثیر مثبتی داشته است: افزایش گروه سنی فعال با میانگین بر روی برخی از گویه

در جایگاه دوم، افزایش جمعیت  3.18بازارچه مرزی داشته است، ارتقای سطح بهداشت با میانگین تاثیر را از 

به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از  3.01، ارتقای سطح امید به زندگی با میانگین 3.09شهر با امتیاز میانگین 

کمترین اثرپذیری از بازارچه را کاهش اند و از سوی دیگر بازارچه مرزی شیخ صالح در شهر تازه آباد گرفته

اند. افزایش سطح سواد و نیز افزایش داشته 2.71و ارتقای امکانات خدماتی با  2.53روند مهاجرت از شهر 

 شود.داری باالتر از مقدار استاندارد نتایج آن محسوب نمیها به دلیل سطح معنیجمعیت خانواده

 توسعه اجتماعی نقش بازارچه در Tنتایج آزمون   3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 1400های تحقق، یافته

ازارچه که بدهد نشان می برای اثر گذاری بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی در شهر تازه آباد Tآزمون نتیجه 

های مطرح شده تاثیری نداشته است، به عبارت دیگر بازارچه مرزی شیخ صالح کدام از گویهمرزی بر هیچ

آباد ثالث باباجانی نتوانسته است از لحاظ اقتصادی تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر توسعه اقتصادی شهر تازه

طرح شده در حوزه تاثیرگذاری بازارچه مرزی بر های مداشته است. زیرا میانگین بدست آمده از کلیه گویه

اند. بنابراین تاثیری از بازاچه مرزی شیخ است، بوده 3توسعه اقتصادی کمتر از مقدار استاندارد آزمون که عدد 

 اند.صالح نگرفته

 

 

 میانگین T df sig نقش بازارچه مرزی در:

 3.18 0.002 139 2.63 ارتقای سطح بهداشت

 2.02 0.009 139 -1.23 افزایش سطح سواد

 2.71 0.000 139 -2.23 ارتقای امکانات خدماتی

 3.09 0.004 139 2.37 افزایش جمعیت شهر

 2.53 0.000 139 -3.77 کاهش روند مهاجرت از شهر

 2.74 0.011 139 -1.17 هاافزایش جمعیت خانواده

 3.01 0.005 139 2.19 ارتقای سطح امید به زندگی

 3.36 0.001 139 2.45 افزایش گروه سنی فعال
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 نقش بازارچه در توسعه اقتصادی Tنتایج آزمون  4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 های مرزی در محدوده مورد مطالعههای تحقیق با بازارچهبررسی میزان ارتباط مولفه

گردید که ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیرهای با توجه به خروجی تحلیل آماری رگرسیون خطی مشخص 

درصد از واریانس  96است، که بیانگر این مطلب است که  (R square=0.962) وارد شده به مدل تحقیق برابر با

درصد(  4و تغییرات متغیر تاثیرگذاری بازارچه مرزی توسط متغیرهای موجود درمعادله و مابقی این تغییرات )

خطا   کمیت به مجذور که است آمده پدید بیرونی متغیرهای و وابسته مربوط به علت تاثیر عواملاز متغیرهای 

2e به و شده استاندارد صورت به توان را می فوق متغیرهای چندگانه رگرسیونی تحلیل نتایج .است معروف 

 که وابسته متغیر Y معادله  این درY=b0+X1b1+X2b2+X3b3+…+Xnbnنوشت:  ریاضی این چنین شکل

هستند. در این مطالعه مولفه  مستقل متغیرهای ...,X1. X2 ثابت و ضریب b0 (i=0,1,2,…,n)توسعه است،  همان

 بر تأثیرگذار عوامل ( به عنوان0.563( و مولفه اقتصادی با )0.133(، مولفه اجتماعی با )0.368سیاسی با )

 محاسبة در توان می ها راشاخص این که شدند تهکارکرد بازارچه مرزی بر توسعه در شهر تازه آباد شناخ

داری و برد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده از رگرسیون خطی براساس سطح معنی کار به رگرسیون

ضریب بتای استاندارد، متغیرهای اقتصادی توسعه بیشترین ارتباط را با کارکرد بازارچه بر توسعه داشته است، 

های اقتصادی مطرح شده در بین شهروندان منطقه مود مطالعه، میزان زیاد شدن میزان مولفهبه عبارتی با کم و 

 تاثیر بازارچه مرزی نیز تغییر خواهد یافت. 

 

 

 میانگین T df sig نقش بازارچه مرزی در:

 1.55 .000 139 -1.58 افزایش درآمد

 2.11 .000 139 -7.77 کاهش بیکاری

 2.83 .129 139 -1.53 ایجاد تنوع شغلی در سطح شهر

 1.93 .000 139 -9.12 هاافزایش قیمت دارائی

 2.16 .171 139 1.38 رونق واحدهای تولیدی

 2.61 .001 139 -3.46 کاهش سطح اشتغال غیر رسمی

 2.76 .042 139 -2.06 پیوندهای اقتصادی با فراسوی مرزافزایش 

 2.53 .001 139 -3.38 پیوند اقتصادی با مرکز
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 : خالصه نتایج مدل رگرسیون5جدول 

 تخمین انحراف استاندارد Rمقدار تنظیم شده  R Squareمقدار  Rمقدار  متغیر

 1.25755 0.983 0.983 0.991 توسعه

 1400های تحقق، یافته

 : نتایج تفصیلی مدل رگرسیون6جدول 

 T Sig ضریب بتای استاندارد ضریب خطای استاندارد ضریب غیراستاندارد بتا متغیرها

 0.000 11.618 0.368 0.194 2.258 سیاسی

 0.000 4.314 0.133 0.267 1.152 اجتماعی

 0.000 16.069 0.563 0.112 1.793 اقتصادی

 1400های تحقق، یافته

 گیرینتیجه

های ورود و پیوند فضای ملی با فضاهای بین های برجسته به عنوان دروازهها و پتناسیلمناطق مرزی با ظرفیت

ای برخوردار هستند. این مناطق با توجه به شرایط ویژه خود گاهاً توسعه المللی از اهمیت و جایگاه برجسته

های قبل سبب شده ناامن هستند. شرایط حاکم بر این فضاهای جغرافیایی در طی دههنیافته، محروم و تا حدی 

برداری خاصی از آنها صورت نگیرد. های باالیی که این مناطق دارند، بهرهها و پتانسیلاست که با وجود ظرفیت

فضاهای  با تغییرات صورت گرفته در عرصه بین المللی و ورود به عصر جهانی شدن و گسترش وابستگی

های مناطق مرزی کشور نشان جغرافیایی به یکدیگر، نظام سیاسی بر آن شده است که توجه بیشتری به ظرفیت

های مناطق مرزی است، های مرزی یکی از راهکارهای توجه بیشتر به ظرفیتدهد. در این راستا ایجاد بازارچه

طق محروم کشور و استان کرمانشاه محسوب باتوجه به این مسئله که شهرستان ثالث باباجانی یکی از منا

و باتوجه به گذشت بیش  توان پاسخی به این محرومیت دانست،شود، ایجاد بازارچه مرزی شیخ صالح را میمی

دهه از تاسیس این بازارچه این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر گذاری بازارچه مرزی شیخ صالح بر  2از 

. بر این اساس و مطابق با مشخصات منطقه مورد مطالعه، روند توسعه در شهر مرزی تازه آباد انجام شده است

گویه( توسعه  8ه مرزی شیخ صالح بر فرآیند توسعه سیاسی )این تحقیق به بررسی کارکرد و تاثیر  بازارچ

برای  Tآماری  نتایج آزمون گویه( بر شهر مرزی تازه آباد پرداخته است. 8گویه( توسعه اقتصادی ) 8اجتماعی )

های سیاسی نشان داد که بازارچه مرزی در شهر تازه آباد نتوانسته کارکردهای سیاسی خود را داشته باشد گویه

اند، در بین های مطرح شده در حوزه سیاسی و امنیتی امیتازی کمتر از میانگین استاندارد داشتهکلیه گویهو 

 2.36و کمترین میانگین را با  2.81های سیاسی بیشترین امتیاز را تمایل به شرکت در انتخابات با میانگین گویه
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ری بازارچه مرزی بر افزایش گروه سنی فعال در های بعد اجتماعی بیشترین تاثیرگذاداشته است. در بین گویه

و کمترین تاثیرپذیری از بازارچه مرزی را گویه افزایش سطح سواد با میانگین  3.36شهر تازه آباد با میانگین 

ها تاثیری نداشته های اقتصادی توسعه نیز بازارچه مرزی بر هیچکدام از گویهبوده است. در میان مولفه 2.02

و کمترین را افزایش درآمد از قبل  2.61ترین مقدار میانگین را کاهش اشتغال غیر رسمی با امتیاز است. اما باال

نشان داد که بازارچه مرزی تاثیر  Tداشته است. بنابراین به طور کلی نتایج آزمون  1.55کار در بازارچه مرزی با 

رح شده نداشته است. نتایج آزمون رگرسیون گذاری چندانی بر فرآیند توسعه در منطقه مورد مطالعه در ابعاد مط

داشته است. بنابراین به  0.563نشان داد که مولفه اقتصادی بیشترین ارتباط معنادار را با امتیاز بتای استاندارد 

توان گفت بازارچه مرزی تاثیر مثبتی بر روند توسعه در شهر تازه آباد نداشته است. و متاسفانه طور کلی می

نیز داشته است، از جمله این مسئله که این بازارچه از بدو تاسیس باعث افزایش گروه سنی فعال  تاثیرات منفی

در شهر تازه آباد شده به عبارت دیگر افزایش کودکان کار نتیجه تاسیس بازارچه شیخ صالح برای شهروندان 

ها در بین کسانی که در نزاعثالثب باباجانی بوده است، و از طرف دیگر نیز تاسیس بازارچه منجر به افزایش 

ای نیست که پاسخگوی نیازهای بازارچه مشغول به فعالیت هستند شده است، زیرا ظرفیت بازارچه به اندازه

معیشتی کلیه شهروندان باشد و در نتیجه عدم پاسخگویی برای دست یافتن به منابع اقتصادی بازارچه هر نزاع 

ای منتهی خواهد شد و امنیت اجتماعی جامعه منطقه به درگیری طایفهگرایی زیاد این شخصی باتوجه به طایفه

 اندازد.را به خطر می

 منابع

 فرهنگی میراث گازارش، ایاالم، اساتان جناگ گردشگری توسعه در مهران نقش ؛(1390) محمود اسکندری، -

 .ایالم استان گردشگری و دستی صنایع

 پیرامون روستاهای اقتصادی توسعه بر مرزی هایبازارچه ایجاد اثرات ارزیابی ؛(1392) خالد زاده، اسماعیل -

 روستایی، برنامهریزی و جغرافیا ارشد کارشناسی نامهپایان بانه؛ شهرستان ننور، دهستان:  مطالعه مورد نمونه آنها

 .زنجان دانشگاه

 (؛ توسعه اقتصادی ایران؛ انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ دوم.1389بهشتی، محمدباقر ) -

 های بازارچه آثار تطبیقی بررسی ؛(1393) احمد پاشالو، جلیل و دلشادزاده، محمد و احد و زهدی، پاشالو، -

 و علوم دانشکدة ترویجی -علمی فصلنامة ؛(سرو و رازی مرزی هایبازارچه مرزی نواحی توسعه در مرزی

 .2 شمارة پنجم، سال مرز، فنون
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 انتشارات: تهران. میرحیدر دره ترجمه سیاسی؛ جغرافیای در تازه هایگرایش ؛(1358) ار.جی پرسکات، -

 .تهران دانشگاه

نامه جنوبی؛ پژوهش خراسان استان اقتصادی توسعه در مرزی هایبازارچه نقش (؛ بررسی1396ثقفی، مهدی ) -

 مطالعات مرزی، سال پنجم، شماره اول، بهار.

 انتشارات اول، چاپ ؛(هانظریه اصول، مفاهیم،)مرزی  مطالعات به نو نگرشی ؛(1396) محسن پرور،جان -

 .تهران ایران، ژئوپلیتیک انجمن

ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه (؛ 1395جغتایی، فائزه و موسوی، میرطاهر و زاهدی، محمدجواد ) -

پژوهشی رفاه  -؛ فصلنامه علمیتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانهای پنجگانه توسعه اق

 .55-88صص  ،63اجتماعی، سال شنازدهم، شماره

 انتشارات تهران، ها؛روش و هادیدگاه روستایی، توسعه ریزی برنامه بر ای مقدمه ؛(1389) محمود  پور، جمعه -

 سمت.

 پیرامون؛ روستاهای بر مرزی های بازارچه حاصله منافع بررسی و اقتصادی ارزیابی (؛1391خلیل ) چولکی، -

 علمی همایش چهارمین غربی، آذربایجان استان سردشت، شهرستان کیلة مرزی بازارچة: مطالعة موردی

 .جغرافیا سراسری دانشجویی

 ایران؛ مرزهای به کوتاه نگاهی با شدن جهانی و مرزها ؛(1396) محسن پرور،جان و محمدرضا نیا،حافظ -

 .تهران سوم، چاپ راهبردی، مطالعات پژوهشکده

 امنیت ارتقای در مرزی مشترک هایبازارچه نقش بر تحلیلی ؛(1396) سیروس فخری، و رزگار پور، حمزه -

 سال نظامی، مدیریت فصلنامه ؛(پیرانشهر و سردشت مرزی هایبازارچه موردی مطالعه) مرزنشین مناطق

 .103-140 ص ،3 شماره هفدهم،

(؛ جهانی شدن و تحول کارکرد مرزها، فصلنامه سیاست خارجی؛ سال بیست 1389رئوف )فر، محمدحیدری -

 .157-182صص ، 1و چهارم، شماره

 مناطق یافتگی توسعه سطوح در نابرابری تحلیل و بررسی ؛(1388) علیرضا  پوری، باوان براتعلی و خاکپور، -

 .27 شماره توسعه، و دانش مجله مشهد؛ شهر

 نظم برقراری در مرزی مناطق اقتصادی تحوالت نقش بررسی (؛1391) غالمرضا  درویشی، فرزاد و چولکی، -

 و ها چالش امنیت، و مرزی شهرهای ملی همایش مرزی، بازارچة: موردی مرزها؛ مطالعة پایدار امنیت و

 .ها رهیافت

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2726-fa.html
http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2726-fa.html
http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2726-fa.html
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 داریپا تیامن نیو نقش آن در تأم یا اقدامات توسعه(؛ 1393رضازاده، زهرا و شاطری، مفید و راستی، عمران) -

مطالعات ؛ فصلنامه با افغانستان ی: کمربند سبز دشت خوشاب / مرز خراسان جنوبیمطالعه مورد ؛یمناطق مرز

 .72-49ص ص. 1شماره . 9خراسان. دوره  یاجتماع یفرهنگ

 دوست،ایران و عبدالرضا افتخاری، الدینرکن و ابوالفضل مشکینی، و جمشید مولودی، و مجتبی رفیعیان، -

 ؛(سقز و بانه شهرهای) مرزی شهرهای پیرامونی وضعیت ارتقای با مرز کارکرد تحول رابطه ؛(1393) کیومرث

 .45-58 ص نهم، شماره شهری، مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه

 اقتصادی اثرات (؛ ارزیابی1387یزدی، محمد حسین و عبدی، عرفان )الرضا و پاپلیالدین افتخاری، عبدرکن -

 شهرستان ثالث صالح شیخ مرزی بازارچه: موردی مطالعه مرزی؛ توسعه مناطق هایبازتاب مرزی هایبازارچه

 کرمانشاه، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دوم، تابستان. استان باباجانی،

 مرزی، شهرهای توسعه در اقتصادی مبادالت تأثیر ؛(1397) طاهر بایزی، و علی عزیزی، پور و ابراهیم رومینا، -

 .1049-1065 ص ،4 شماره ،50 دوره انسانی، جغرافیای هایپژوهش مجله پیرانشهر؛ شهر موردی مطالعه

 ناجا، انتظامی علوم دانشگاه انتشارات المللی؛بین مرزهای شناخت بر ایمقدمه ؛(1386)هادی  سید زرقانی، -

 تهران.

 در ماهیرود مرزی بازارچه نقش تحلیل ؛(1393) اسماعیل علمدار، وهادی  اعظمی، هادی و سید زرقانی، -

 توسعه و جغرافیا مجله محرومیت؛ کاهش و مهاجرت عامل بر تاکید با مرزی منطقه کالبدی -فضایی توسعه

 175_195 ، صص23 شماره ،12 سال ای، ناحیه

تحلیل کاکرد بازارچه رازی در توسعه (؛ بررسی و 1391گهرپور، محمد و پاشالو، احد )زکی، شایان و زهدی -

 ، زمستان.4ترویجی دانکشده علوم و فنون مرز، سال سوم، شماره  -مناطق مرزی؛ فصلنامه علمی

های مرزی بر برخی متغییرهای (؛ بررسی و تحلیل اثرات بازارچه1391حسین و شمسی، هژیر )سرایی، محمد -

سردشت(؛ همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش ها و کالن اقتصادی )مطالعه موردی: بازارچه مرزی 

 ها؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان.رهیافت

(؛ تحلیل مولفه های تاثیر گذار آمایش مناطق 1397صابر، زهرا و اخباری، محمد و فرجی راد، عبدالرضا ) -

 .45-70صص نامه مطالعات مرزی، سال ششم، شماره اول، مرزی بر مناسبات ایران و عراق؛ پژوهش

 هایسکونتگاه در مرزی بازارچه بهینه استقرار مکانیابی تحلیل ؛(1394) حسین ربیعی، موسی و صادقی، -

 .57_73 ،(11 پیاپی) 1شماره ،4 سال روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه کاووس؛ گنبد شهرستان روستایی

مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان بررسی عوامل (؛ 1395صدیق، مهدی و صدیق محمد و اکبری، مهناز) -

 .1-22، صص 2؛ فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال هفتم، شماره آذربایجان غربی
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 کالبدی – اقتصادی الگوی ایران غرب مرزی هایبازارچه آمایش ؛(1397) سحر گلچینی، و مصطفی طالشی، -

 پژوهشی – علمی فصلنامه بانه؛ سیرانبند مرزی بازارچه موردی نمونه کوچک شهرهای پایداری در

 .381-395 ص سوم، شماره دهم، سال انسانی، جغرافیای در نو های¬نگرش

 اقتصادی و اجتماعی توسعه در مرزی هایبازارچه نقش ؛(1395) سوران منوچهری، هادی و سید نیا، طیب -

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه مریوان، شهرستان میرآباد و خاو بخش روستاهای مورد؛ روستایی نواحی

 .147-172صص ،15پیاپی ، 1395بهار ،1شماره پنجم، سال روستایی،

 مرزی شهرهای سیاسی جغرافیایِ هایکارویژه تحلیل ؛(1397) م داللت، و ح، پناهی، و ج حیدری، و ع عبدی، -

 پژوهشی – علمی فصلنامه ؛(داعش بحرانِ و کوبانی مرزیِ شهر: مطالعه مورد) ژئوپلیتیک هایبحران در

 .  106-125 ص دوم، شماره ششم، سال مرزی، مطالعات نامهپژوهش

 سپاه، ستاد فرماندهی دانشکده انتشارات مرزی؛ مناطق آمایش اصول و پایه نظریه ؛(1380) علیرضا عندلیب، -

 .تهران اول، چاپ

 شماره نظر، باغ ایران؛ مرزی مناطق آمایش در امنیت و توسعه ؛(1388) شریف معطوف، علیرضا، عندلیب، -

 .57- 76صص ایران، مرزی مناطق آمایش در امنیت و توسعه 1388 زمستان و پاییز ششم، سال دوازده،

تحلیل نقش سرمایه گذاری در آموزش جهت تحقق (؛ 1395غفاری، هادی و یونسی، علی و رفیعی، مجتبی) -

محیط زیست و توسعه پایدار، سال ؛ فصلنامه اموزش با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست توسعه پایدار؛

 .79-100پنجم، شماره اول، صص 

های بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه(؛ 1391فالحتی، علی و نظیفی نائینی، مینو و عباسپور، سحر) -

 مرزی ایران،

 .1-23، صص 3ای، سال نوزدهم، شماره ؛ فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهرهیافت شبکه عصبی مصنوعی

 پژوهشی-علمی نشریه جغرافیا باجگیران؛ مرزی بازارچه کارکرد تحلیل ؛(1389) همکاران و حسن کامران، -

 .7-25 صص ،19 و 18 شماره ششم، سال جدید، دوره ایران، جغرافیایی انجمن

 انجمن موجاود، انتشارات وضع: نخست جلد ایران، کشوری تقسیمات بر ایمقدمه ؛(1381) ی پور، کریمی -

 .ایران جغرافیایی

 اشتغال و درآماد میزان و مرز از فاصله بین رابطة بررسی (؛1391) اکبر علی عنابستانی، و سیدهادی پوشی، کهنه -

 ای،منطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات مریاوان(؛ -میرآباد و خاو بخش: موردی )نمونة کاال قاچاق در

 .اصفهان ، دانشگاه15 شمارة ، 20 ،4 سال

 نمونه مرزی مناطق در توسعه مرزی های بازارچه نقش ؛(1384) اکبر و فخرفاطمی، علی حمیدرضا محمدی، -

 .شماره اول اول، سال ژئوپلیتیک، فصلنامه باجگیران؛: موردی
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 .1395مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  -

 مبارزه با قاچاق کاال.(: اداره 1383معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور) -

(؛ تبیین نقش مردم در ایجاد توسعه متوازن نظم امنیت با تاکید بر  1396اله و شریفی، محمد )ملکی، عزیز -

 .1-57تخصصی دانش انتظامی هرمزگان، سال هشتم، شماره چهارم، صص  -توسعه اجتماعی؛ فصلنامه علمی

 استان: مااوردی مارزی، مطالعه شهرهای توسعه ریزیبرنامه ؛(1390) علی آبادیزنگی و نجف میر ماوساوی، -

 .مشهد توس، شریعه انتشارات غربی؛ آذربایجان

 تحلیل ؛(1395) حسنعلی تیغ، جهان و امیرمحمد سید زاده، علوی و میثم بندانی، و رضا محمود لطفی، میر -

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه سیستان؛ ناحیه روستاهای بر ملیک مرزی بازارچه اقتصادی اثرگذاری شعاع

 .85-101 ص ،3 شماره پنجم، سال روستایی؛

، بودجه و راد، سازمان برنامه فراهانی حمید ترجمه توسعه؛ مسائل از نو برداشتی ؛( 1364)  پراساد میسرا، -

 تهران.

 رفاه و توسعه در مرزی مشترک هایبازارچه نقش ارزیابی ؛(1395) اسماعیل نژاد، حسین علی و زاده،ولیقلی -

 چهارم، سال مرزی، مطالعات نامهپژوهش ؛(بانه بند سیران مرزی یبازارچه: موردی مطالعه) مرزنشین مناطق

 .1-21 ص چهارم، شماره

 معیشت بر مرزی های بازارچه اثر تحلیل ؛(1396) عدنان داستوار، محمد و قربانی، صدیق فرزاد و ویسی، -

 های پژوهش فصلنامه ،(مریوان شهرستان خاومیرآباد بخش: موردی مطالعه) روستایی های کرانه پس پایدار

 .521_535 ،3 شماره ،8 دوره روستایی،
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