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 استان خراسان جنوبی نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادیبررسی 
 1مهدی ثقفی

             50/11/50: دريافت تاريخ

 11/11/50: پذيرش تاريخ

 چکیده

از جمله مهمترين ظرفیت های کشورها برای توسعهه ماعاد م مقهقعه این مقعا        زمینه و هدف:

نقشعی اساسعی در پیشعرفت توسعهه اقتصعادی نعوا ی        اقتصاد مقا   مرزی می توانعد مرزی هستقد. 

و موارد مشعابه داتعته باتعد. بعا توجعه بعه اهمیعت توسعهه          مرزین بهاود استانداردهای زندگی مردم

در توسهه اقتصادی را  اضر سهی دارد نقش بازارچه های مرزی  تجارم در مقا   مرزین پژوهش

 نمايد.استان خراسان جقوبی بررسی 

آمعاری  اسعت. جامهعه    پیمايشیر از نظر هدفن کاربردی و از نظر تیوه اجرا پژوهش  اض  روش:

معرزی اسعتان خراسعان     هعای  بازارچعه در  فهعا   و تامل بازرگانان دارای کارم بازرگعانی پژوهش 

بازرسان اداره گمرك استان خراسان جقعوبی   وکارتقاسان اداره بازرگانی و نفر 11به تهداد  جقوبی

. نمونه انتخاب گرديعد  عقوان بهکه به علت کمی  جم جامههن کل جامهه  تقدمی بانفر  21به تهداد 

 t آوری و با کمک آزمون های  ( جمع59/5داده ها با استفاده از پرسشقامه روا و پايا)آلفای کرونااخ

 تحلیل تده اند. استیودنت وآنالیز واريانس يکهرفه 

چعه هعای معرزی از  ريع  کعاهش پديعده       ارج تحقی  بیعان معی دارد کعه باز   نتاي و نتایج: یافته ها

در توسعهه   معی توانقعد  نشعیقان  جمهیت بومی و افعزايش اتعتلا  مرز   قاچاقن توسهه صادرامن تثایت

. بقابراين توجه به بهاود و توسهه اين بازارچه های داتته باتقدنقش اقتصادی استان خراسان جقوبی 

 هن ضرورم پیدا می کقد. در راستای رفع مشکالم اقتصادین فرهقگی و سیاسی مقهق

 یکلیده های واژ

 ن مرزنشینن تجارم خارجین بازارچه مرزین خراسان جقوبیتوسهه اقتصادی

 

                                                           
  Saghafi.mahdi@pnu.ac.ir ؛یجقوب خراسان تاناس نورن امیپ دانشگاه ی سابدار گروهمربی . 1
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 قدمهم

 بعه همعین دلیعل    و معی تعود  مهرفعی  اقتصعادی  توسهه  عقوان موتور رتد وه امروزه تجارم ب

سعت.  های اصلی کشورها تاديل تده ا به يکی از اولويتتر در تجارم جهانی  جدی  ضور

و از جملعه  اسعت  گسعترش ماعاد م مقهقعه ای     نجهانی ربازااز جمله روش های  ضور در 

اقتصعاد  مهمترين ظرفیت های کشورها برای توسهه مااد م مقهقه این مقا   مرزی هستقد. 

مقا   مرزی می تواند نقشعی اساسعی در پیشعرفت توسعهه اقتصعادی نعوا ی معرزین بهاعود         

اهش فقعرن توزيعع مقاسعر درآمعدن ايجعاد روابعی دوسعتی و        استانداردهای زندگی مردمن ک

های بیشتر بین نوا ی مرزی داتعته باتعد)ا دنژاد روتعتی و     آتقايی بیشترن تسريع همکاری

 (.1: 1252مهتمین 

 ا  توسعهه سعهق قابعل تعوجهی از نیعاز معردم مرزنشعین از         در مرزهای اکثر کشورهای در

 نونه مااد م علی رغم رسمی و محلی بودن آنتود. اين گ  ري  مااد م مرزی تامین می

دارای نقش پر اهمیتی در ماعاد م میعان کشعورهای همسعايه بعوده و باععد بهاعود زنعدگی         

هايی در نوع خود به توسعهه   چقین مااد م و جريان روساکقان نقاط مرزی می تود. از اين 

صعلق و ثاعام در   همکاری های متقابل اقتصادین گسترش بازارهعای معرزی محلعین ايجعاد     

مقا   مرزنشین و با خره بهاود امقیت در اين مقا   و بهاود زير ساخت ها و خدمام معورد  

 . (1:1212مراترن )مقجر می تودنیاز مقهقه 

علی رغم اين ظرفیت ها در مقا   مرزین بايعد گفعت کعه دوری از مرکعز ايعن مقعا   کعه        

بعه لحعا     نتعود  ر مقا   مرزی ناتعی معی  مساله ای جلرافیايی است و بیشتر از ساختا عموماً

پیامعدهای نعامهلوبی را بعرای ايعن      نهای توسهه ای و برنامه های غیر آمايشعی  اتخاذ سیاست

محرومیعت تعديد و  اتعیه ای بعودن ايعن مقعا   از        نترين آن مقا   به همراه داتته که مهم

گیعری   تصعمیم  کشور است. دوری از مرکز جلرافیايی کشور که به مهقعای دوری از مراکعز  

سیاسی استن باعد می تود که اين مقا   به دلیل دوری از مرکز و هم به دلیعل کاسعتی در   

های جمهیتی و صقهتی کمتر در جريان آثار مثاعت برنامعه هعای توسعهه داخلعی قعرار       ت قابلی

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 9/    یجنوب خراسان استان یاقتصاد توسعه در یمرز یها بازارچه نقش یبررس 

 

گیرندن لذا اين مقا   از محرومیت تعديدی رنعج معی برنعد و ايعن مسعاله سعار محرومیعت         

یه قرار گرفتن اين مقا   و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمايشی توسعهه  در  ات تديد و

 . (151:1215)عقدلیرن می گرددکشور 

سعهق کیفعی زنعدگی     اءزی را کوتشی هوتمقدانه جهت ارتقاگر فرايقد توسهه اقتصادی مر

ا ر خع ه بايعد اذععان داتعت کعه نیعاز کشعوری همرعون ايعران بع          نمردم سعاکن معرز بعدانیم   

های آن به فرآيقد توسهه روستايی بسعیار مشعهود    مقابع آب و خاك و سکونتگاه گیپراکقد

سعوی   با توجه به تهداد افراد ساکن در مرزها و نوع تهامل آنها با مردمعان آن  همرقین است.

زد. سععاماندهی ايععن  قععم خواهععدر امقیتععی ويععژه ای را فرهقگععی و تععاثیرام اقتصععادین نمععرز

تهعاد  هعای مقهقعه ای بعین      ناعود  ام جمهیتی مقا   مرزنشین و رفی به عدم ثا تهامالم از

توسعهه   روند  رف ديگرن تاثیرام عمده ای درو از  مقجر می تود مرکز روستاهای مرزی و

به گونه ای که مکان هعای جمهیتعی  اتعیه    ن مقا   مرزی برجای گذاتته است اقتصادی در

 . (19:1211 ناست)محمدیملی قرارداده  اقتصادی و-انزوای اجتماعی در را مرز

 باععد تعده اسعت تعا     قاچعاق کعا   ا به همراه تاکه تجارم غیررسمی امروزه اين نابرابری ه

ای  مقهقه های متقابل همکاری سازی مقا   مرزنشین به تیوه های نويقی از سالم در دولت ها

 قالعر بازارچعه   هعا در  اين گونعه همکعاری   .(120:1211نو  سن زاده دست بزنقد)محمودی

نوع  می رودن که در های مرزی تقاخته ترين روش های توسهه اقتصادی اين مقا   به تمار

 و بعوده افزايش سهق درآمد  ن تثایت جمهیت مرزنشین وتولیدن اتتلا  خود تحو  بقیادی در

   .را نويد می دهدايدار نا یه ای پرسیدن به يک توسهه اقتصادی  نهايتاً

دارد نقعش بازارچعه    اضر سهی  در مقا   مرزین پژوهشبا توجه به اهمیت توسهه تجارم 

نمايعد. در ايعن راسعتان تعاثیر     در توسهه اقتصادی استان خراسان جقوبی بررسی را های مرزی 

ايجعاد  ن سعاماندهی ماعاد م معرزی   نن صعادرام اسعتا   وجود بازارچه های مرزی در توسعهه 

تثایت و مزيت های نسای استان تقاسايی ن کاهش پديده قاچاق کا برای مرزنشیقانن اتتلا  

 بررسی می تود.  جمهیت مقا   مرزی 
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 پژوهشیشینه پ
 در اين قسمت مهالهام انجام تده با موضوع مشابه اين پژوهش بررسی می تود.  

 تحلیل اثرام مااد م بازارچعه هعای   به تجزيه و در پژوهشین (1212) سن زادهودی محمو

رصعد  به اين نتیجه رسیده انعد کعه يعک د    اند ورداخته مرزی بر درآمدهای گمرکی دولت پ

 ن% درآمد گمرکی دولعت را افعزايش معی دهقعد    15ن به میزان افزايش در واردام بازارچه ها

 ري  کانا  های رسمی کشعور )بعدون بازارچعه     در الی که يک درصد افزايش واردام از

 ؛ % درآمد گمرکی را افزايش می دهد91ها ( به میزان 

راق جهعت  نیازهعای تعما  عع    تقاسعايی ظرفیعت هعا و   »عقوان  با پژوهشی در (ن1211)قادری

بعه ايعن نتیجعه رسعیده کعه بازارچعه هعای معرزی محلعی بعرای            «صدور کا  وخدمام ايرانی

ن کعاهش  مرزین ايجاد اتتلا مااد م قانونی ساکقانن تقويت وا دهای تولیدی استان های 

 ؛تلقی می تودديده قاچاق و همرقین رفع نیازهای روزمره تان پ

و به نقش بازارچه های معرزی در رتعد    پژوهشیدر  (ن1251)ن ا مدی و مقامی فردفیروزی

به اين نتیجه رسیدند که ايعن اسعتان بعه عقعوان      رداخته اند وتوسهه اقتصادی استان کردستان پ

تانسیل ها و مزيت های نسای خود می ن باتوجه به پر عراقمرز با کشو يکی از استان های هم

ن نقعش قابعل مال ظعه و    قا   آزاد تجعاری واند به عقوان يکی از گزيقه های مقاسر ايجاد مت

داتعته  و کمک بعه توسعهه کشعور     ضور موفقیت آمیز در عرصه تجارم جهانی  درموثری 

 باتد؛

چعه هعای   تایعین نقعش بازار  بعه   پژوهشعی در ن (1215)ن عادین جلیلین پروانه و بعاقری قادری

بیعانگر   آن هعا يافته هعای   .پرداخته اند استان خراسان جقوبی ايدارپمرزی در امقیت و توسهه 

یرامعون خعود   توانسته اند در توسعهه نعوا ی پ  زيادی  است که بازارچه های مرزی تا  داين 

تاثیر مثات بگذارند که اين امر بسعتر  زم را بعرای افعزايش امقیعت در ابهعاد مختلعم فعراهم        

چه ها در بهضی از تاخص ها مانقد بهاعود وضعهیت   ار زم به ذکر است که باز .آورده است

سهق علمی ساکقان مقا   دارای کارکرد مقفی بعوده اسعت کعه نکتعه ای      ءتحصیلی و ارتقا
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یشعرفت  د کعه توسعهه مقولعه ای فراتعر از پ    متوجه ايعن نکتعه معی سعاز    را  قابل تامل بوده و ما

 اقتصادی صرف است؛

وسعهه  ت ه هعای معرزی در  چع ی نقعش بازار بعه بررسع  پژوهشعی  ن در (1212)محمدی و فا می

مذکور  به اين نتیجه رسیدند که بازارچه داخته اند وپر انقوچفضايی مقا   مرزی باجگیران 

یش تهیین تده بويژه در زمیقعه تعامین امقیعت معرز و معرز نشعین هعا        در رسیدن به اهداف از پ

به اين ترتیر باتوجه  .موف  ناوده و عالوه برآن با مشکالم عديده ای دست به گرياان است

به محرومیت مقا   مرزی و اهمیت اين بازارچه نیاز به بازنگری جعدی در تمعامی زمیقعه هعا     

 .  های گذتته بازارچه ا ساس می تود باتوجه به عملکرد سا 

انجام گرفته در خصوص موضوع پژوهش به اهمیت بازارچه های معرزی در   تحقی  هایدر 

اين در  الی است که برخعی مشعکالم موجعود در    است  نقاط مختلم کشور پرداخته تده

مقهقه ترق کشور نقش بازارچه های مرزی را پررنگ تر و متفاوم تر از ساير نقاط کشعور  

 چقعد  در امعا  بعوده  یکشاورز بر یماتق گذتته انیسال در یجقوب خراسان اقتصاد نموده است.

 تمام محرومیت های خاصن برای استان با اقتصاد ینآب کم و ها یخشکسال لیدل به ریاخ سا 

ن قدم های زيادی برداتته است. با اين وجود بازارچه هعای معرزی اسعتان بعا بعی      تد یصقهت

 زدانيعع اننیععدرم تهرسععتان گلععودره ازارچععهمهععری هععای زيععادی روبععه رو گرديععده اسععت. ب

 و یجقعوب  خراسعان  استان یمرز بازارچه سه نهاقدان تهرستان دوکوهانه و رکوهيز تهرستان

 صعورم  بعه  52 سعا   اواخعر  از که هستقد افلانستان پررون  یتهرها با کا  تااد  قوم نقهه

 رودیمعاه  بازارچعه  تقهعا   اضعر   عا   در و تعدند  لیتهه افلانستان کشور یسو از جاناه کي

 یهعا  تیظرف از یکي بودن با کشور افلانستان رزهم م.است تیفهال  ا  در شهیسرب تهرستان

هعم    وجود از مردم با مديريت بازارچه های مرزین ديبا که قوبی استاستان خراسان ج مهم

اين امر آنرقان که بايد در اسعتان خراسعان    متأسفانه امابارند  سود بودن با کشور همسايه مرز

امید است با بررسی ابهاد مختلم مزايای اقتصعادی بازارچعه هعای     .جقوبی محق  نشده است

 از پیشن اهمیت بازارچه های مرزی را در يابقد. مرزی در اين پژوهشن مسئولین بیش
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 روش 

معاری  آاسعت. جامهعه    شعی یمايپپژوهش  اضر از نظر هدفن کاربردی و از نظر تیوه اجعرا  

در بازارچعه هعای اسعتان خراسعان      فهعا   نبازرگانعان دارای کعارم بازرگعانی   تامل پژوهش 

ن اداره گمرك استان خراسعان  بازرسا و وکارتقاسان اداره بازرگانی نفر 11جقوبی به تهداد 

نمونعه   عقعوان  بعه که به علت کمی  جم جامههن کل جامهه نفر می باتقد  21به تهداد جقوبی 

( 59/5. داده هععا بعا اسععتفاده از پرسشعقامه روا و پايا)آلفععای کروناععاخ  انتخعاب گرديععده اسعت  

 ده اند. تحلیل تهرفه يکنالیز واريانس آاستیودنت و t آوری و با کمک آزمون های  جمع

 ها یافته

هیعت تعقاختی جامهعه پعژوهش ارا عه      در اين قسمت ويژگی های جم های توصیفی: یافته

 تود.  می

 10وهش نشعان داد کعه   ويژگی های جمهیت تقاختی جامهعه پعژ   بررسی داده های مربوط به

از پاسعخ دهقعدگان زن   نفعر(   9درصعد)  11( از پاسخ دهقعدگان معرد و   نفر 25درصد آن ها)

یشعتر  ب درصعد 11 سعا  و   25تا  21بین  درصد 90ن کمتر ازسی سا درصد آن ها  11د. هستق

 22ن درصد فعوق ديعپلم   11ن درصد از پاسخ دهقدگان ديپلم و پايین تر 11 سا  دارند. 21 از

و بعا تر   نیز دارای معدرك کارتقاسعی ارتعد    درصد 15و  دارای مدرك کارتقاسی درصد

ن سعا   0از  رکمتع  درصد 12يافته های مربوط به سابقه فهالیت آن ها نیز نشان داد که هستقد. 

سعا    15تعا   19نیز بین  درصد 12سا  و  10تا  11بین  درصد 11ن سا  15تا 9بین  درصد 22

 سابقه کار دارند.

برای بررسی نقش بازارچعه هعای معرزی در توسعهه     در اين پژوهش های استنباطی:  یافته

تی اسعتفاده تعد کعه در ادامعه      استان خراسان جقوبی و آزمون فرضیه هان از آزموناقتصادی 

  نتايج اين آزمون ها ارا ه می تود.  
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 : فهالیت بازارچه های مرزی در توسهه صادرام استان نقش دارد.فرضیه اول

در ن توصیم سعوا م پرسشعقامه ارا عه تعده اسعت.      1قال از آزمون اين فرضیهن در جدو  

 نیز آزمون تی مربوط به اين فرضیه ارا ه تده است.  1جدو  
 : بررسی توصیفی نقش بازارچه های مرزی در توسعه صادرات استان6جدول

 خهای انحراف میانگین انحراف مهیار میانگین تهداد

21 9505/2 95110/5 51115/5 

 نبررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه صادرات استا: آزمون تی برای 2جدول 

اختالف  %50سهق ا میقان 

 میانگین

سهق 

 مهقاداری

درجه 

 آزادی
t 

 سهق پايین سهق با 

1119/2 0110/2 9505/2 555/5 29 125/25 

هعای ارا عه تعده توسعی پاسعخ       معی تعوان بیعان نمعود کعه میعانگین پاسعخ        1جدو   براساس

از  95/2 تاندهقدگان در خصوص نقش فهالیت بازارچه های مرزی در توسعهه صعادرام اسع   

هعای   صد میانگین پاسخدر 50امهه تهمیم دهیم با ا تما  که اگر اين میانگین را به ج است 0

 وبزرگتر  2قرار می گیرد و از آنجا که اين عدد از عدد   11/2تا  01/2 افراد جامهه در دامقه

معی تعوان نتیجعه گرفعتن نقعش      آزمعون تعی مهقعادار اسعت و      50/5سهق مهقاداری کمتر از 

   است.ازارچه های مرزی در توسهه صادرام استان مثات ب

ی داردن نتايج اين آزمعون هعا   مشابه فرآيقداز آنجا که آزمون فرضیه های ديگر پژوهش نیز 

   ارا ه تده است.  2در جدو  
 بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان خراسان: آزمون تی برای 2جدول 

 نتیجه
اختالف  %50سهق ا میقان 

 میانگین

سهق 

 مهقاداری

درجه 

 آزادی
 فرضیه مقدار تی

 سهق پايین سهق با 

 259/11 29 555/5 55115/2 1922/1 2115/2 تايید
 گمرکام زیتجه و توسههتاثیر 

 بر ساماندهی مااد م

 91111/2 2211/2 1112/2 تايید
555/5  29 119/25 

 جعاد يا در یمعرز  بازارچه نقش

 یبوم دافرا اتتلا 
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 91152/2 2120/2 5512/2 تايید
555/5  29 122/10 

 یهععا بازارچععه تیععفهال ریتععاث

 کا  قاچاق کاهش در یمرز

 91510/2 2221/2 5110/2 تايید
555/5  29 111/11 

 یها بازارچه یها تیفهال نقش

 ینسا تيمز يیتقاسا در یمرز

 استان

 21002/2 1552/2 9959/2 تايید
555/5  29 191/15 

فهالیععت بازارچععه هععای   تععاثیر 

مرزی در تثایت جمهیت مقا   

 مرزی

 :  می توان بیان نمود که 2جدو   براساس

 های ارا ه تده توسعی پاسعخ دهقعدگان در خصعوص تعاثیر توسعهه وم       میانگین پاسخ -

معی باتعد کعه اگعر      0از  55/2 جهیز گمرك در بازارچه بر ساماندهی مااد م معرزی 

هعای افعراد    در صعد میعانگین پاسعخ    50دهیم با ا تما   اين میانگین را به جامهه تهمیم

بزرگتعر   2و از آنجا که اين ععدد از ععدد    قرار می گیرد 21/2تا  19/1 جامهه در دامقه

می توان نتیجعه گرفعتن تعاثیر توسعهه     کوچکتر استن  50/5است و سهق مهقاداری از 

 د. وتجهیز گمرك در بازارچه بر ساماندهی مااد م مرزی مثات می بات

های ارا ه تده توسی پاسخ دهقدگان در خصوص نقش بازارچه معرزی   میانگین پاسخ -

که اگر ايعن میعانگین را بعه جامهعه تهمعیم       است 0از  91/2 در ايجاد اتتلا  افراد بومی

قرار  11/2تا  22/2 های افراد جامهه در دامقه در صد میانگین پاسخ 50دهیم با ا تما  

کمتعر   50/5و سعهق مهقعاداری از    بزرگتعر  2ععدد از ععدد    می گیرد و از آنجا که اين

می توان نتیجه گرفتن نقش بازارچه مرزی در ايجاد اتتلا  افعراد بعومی مثاعت    استن 

 می باتد. 

های ارا ه تده توسی پاسخ دهقدگان در خصوص تاثیر فهالیت بازارچعه   میانگین پاسخ -

ايعن میعانگین را بعه جامهعه     که اگر  است 0از  91/2 های مرزی در کاهش قاچاق کا 

تعا   21/2 هعای افعراد جامهعه در دامقعه     در صد میانگین پاسعخ  50تهمیم دهیم با ا تما  
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و سعهق مهقعاداری از   بزرگتعر    2قرار می گیرد و از آنجا که ايعن ععدد از ععدد     55/2

می توان نتیجه گرفتن تاثیر فهالیت بازارچه های معرزی در کعاهش    کمتر استن 50/5

 . مثات می باتدقاچاق کا 

هعای   های ارا ه تده توسی پاسخ دهقدگان در خصعوص نقعش فهالیعت    میانگین پاسخ -

کعه اگعر ايعن     اسعت  0از   91/2 بازارچه های مرزی در تقاسعايی مزيعت نسعای اسعتان    

های افعراد جامهعه    در صد میانگین پاسخ 50میانگین را به جامهه تهمیم دهیم با ا تما  

و سهق بزرگتر  2قرار می گیرد و از آنجا که اين عدد از عدد   51/2تا  22/2 در دامقه

هعای بازارچعه هعای     نقش فهالیت می توان نتیجه گرفت کمتر استن 50/5مهقاداری از 

 . مرزی در تقاسايی مزيت نسای استان مثات می باتد

های ارا ه تده توسی پاسخ دهقدگان در خصوص تاثیر فهالیت بازارچعه   میانگین پاسخ -

که اگر اين میعانگین را بعه    است 0از  21/2 زی در تثایت جمهیت مقا   مرزیهای مر

 15/2 های افراد جامهه در دامقه در صد میانگین پاسخ 50جامهه تهمیم دهیم با ا تما  

و سعهق مهقعاداری از   بزرگتعر   2قرار می گیرد و از آنجا که اين عدد از ععدد   99/2تا 

ن تاثیر فهالیت بازارچعه هعای معرزی در تثایعت     می توان نتیجه گرفت کمتر استن 50/5

 . جمهیت مقا   مرزی مثات می باتد

 گیری   نتیجهبحث و 

معرزی  مرزهای کشور همواره محل داد و ستد غیر قانونی کا  بعوده اسعت. سعاکقان مقعا       

های مساعد برای اتتلا  سالم نمی يابقد و بعه همعین جهعت بعه      اغلر افرادی هستقد که زمیقه

فهالیت های غیر قانونی برای کسر درآمد روی معی آورنعد. آن گعروه از سعاکقان      قاچاق و

مقا   مرزی که خواستار کسر درآمدهای مقاسر از فهالیت های سالم اقتصادی بعوده انعد   

اغلر به لحا  نیافتن زمیقه های اتتلا  مولدن اين مقا   را رها کعرده و بعه  اتعیه تعهر هعا      

را برای از بعین بعردن امقیعت و     زمیقه کقان مقا   مرزی غالااًمهاجرم کرده اند. مهاجرم سا

صلق فراهم می سعازد و لعذا  فعر ترکیعر جمهیتعی مقعا   معرزی از نظعر  فعر امقیعت و           
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تمامیت ارزی کشور اهمیت دارد. با اين  ا  اگر زمیقه اتتلا  مقاسر در اين نعوا ی بعرای   

باتوجه به مهالر فعوق   لذاان آن تدن جمهیت فراهم نشودن نمی توان مانع از مهاجرم  ساکق

 پیشقهادام ذيل ارا ه می گردد:

در توسعهه  فهالیعت بازارچعه هعای معرزی      که بیان می دارد فرضیه او به نتیجه با توجه  -

 مايعت هعا و   از سعوی مراجعع ذيصعال     صادرام استان نقش داردن پیشقهاد می تود 

 ؛پذيردصورم ای مرزی های بازارچه ه به مقظور تسهیل فهالیتاقدامام  زم 

بازارچه های مرزی  توسهه و تجهیز گمرکام وکه بیان می دارد فرضیه دوم  باتوجه به -

مراجعع   پیشقهاد می گعردد  نبه ساماندهی مااد م مرزی کمک بسیار زيادی می نمايد

تجهیعز کامعل    در خصوصمقا  ن  هرچه دقی  تر از گمرکام ساير با بازديد ذيصال 

 ؛آورندامام  زم به عمل گمرکام استان اقد

فهالیت بازارچه هعای معرزی در ايجعاد اتعتلا       که بیان می دارد با توجه به فرضیه سوم -

در ن پیشعقهاد معی گعردد مراجعع ذيصعال       افراد ساکن در اين مقعا   معوثر معی باتعد    

راسععتای کععاهش مهضععل بیکععاری توجععه هرچععه بیشععتری بععه ايععن ظرفیععت مقهقععه ای و 

آموزش های  زم و تخصصی از  ريع  سعازمان فقعی و  رفعه     کشوری داتته باتقد و 

ای جهت اتتلا  زايی هرچه بیشتر در مقا   مرزی با توجه به ظرفیت های مقهقه ارا ه 

 ؛گردد

فهالیت بازارچعه هعای معرزی باععد کعاهش       که بیان می دارد فرضیه چهارم باتوجه به -

د بعا توجعه بعیش از پعیش     پیشقهاد معی گعرد   پديده قاچاق کا  در اين مقا   می تودن

نیروی انتظامی به اين موضوعن اين ويژگی به عقعوان يعک اهعرم قعدرتی و کقترلعی در      

 ؛جهت افزايش توان وا دهای تولیدی داخلی مورد استفاده قرار گیرد

فهالیت بازارچه هعای معرزی باععد تقاسعايی      که بیان می دارد با توجه به فرضیه پقجم -

پیشقهاد می تعود پژوهشعگران و محققعان موسسعام      نهای نسای استان گرديده مزيت
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 تحقیقاتی و نیز سرمايه گذاران مقهقه با ا الع از نیاز بازارهعا در صعدد مهالهعه مزيعت    

 ؛های مقهقه برآيقد

فهالیت بازارچه های مرزی در تثایت جمهیعت   که بیان می دارد با توجه به فرضیه تشم -

 معی تعود سعازمان هعای مربو عه مانقعد       مقا   مرزی نقش بسیار زيادی داردن پیشعقهاد 

های فقی و  رفه ای و ديگر مراجع ذيصعال    ن دانشگاه هان سازمانآموزش و پرورش

فهالیعت و اقعدامام    در خصوص تشوي  افراد اين مقا   جهت انجام امعور بازرگعانین  

 آورند. زم را به عمل 

 منابع
 های  تحلیل نقش بازارچه(. بررسی و 1252مهتمدین سهادم)و  ا د نژاد روتتین محسن

-1251مرزی در قیمت زمین و مسکن تهری )نمونه موردی تعهر بانعه در مقهعع زمعانی      

 .15-1ص ص 15تماره  .0ژوهش و برنامه ريزی تهری. دوره (. نشريه پ1210

  نقعش و عملکعرد    تحلیلعی بعر   (.گعزارش 1211باسعتانین علیرضعا)   و رازيقین ابراهیم علعی

هعای اقتصعادی وزارم بازرگعانین     ت برنامه ريعزی و بررسعی  مهاون . بازارچه های مرزی

   مهرماه

 (نظريه پايه و اصعو  آمعايش مقعا   معرزی جمهعوری اسعالمی       1215عقدلیرن علیرضا .)

 ايران. تهران: انتشارام سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 (. نقعش بازارچعه هعای    1251مقامی فعردن زيقعر)   و فیروزی نمحمدعلی؛ ا مدین عا فه

در رتد و توسهه اقتصادی استان کردستان. ارا ه تعده در همعايش ملعی تعهرهای     مرزی 

 ن زاهدان فت هان دانشگاه سیستان وبلوچستانمرزی و امقیت: چالش ها و رهیا

 بععاقری سععرنجیانهن  و زهععرا نهدین مصععهفی؛ جلیلععین عرفععان؛ پروانععقععادرین  اجععت؛ عاعع

. توسعهه پايعدار   امقیت و وبی در(. نقش بازارچه های مرزی استان خراسان جق1215ناصر)

 .101-111صصتماره سوم. .سا  تشم. فصلقامه ژ وپلیتیک

 (گزارش  ر  تحقی  تقاسعايی ظرفیعت هعا و نیازهعای اقتصعادی      1211قادرین سلیمان .)

 کردستان استان بودجه و برنامه سازمان. اق جهت صدور کا  و خدمام ايرانیتما  عر
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 ت. ارا ه تعده در همعايش ملعی    م مرزی وتامین امقی(. تسهیل مااد 1211علی) محمدین

 ن تهراندانشگاه تهران .مرزها

 (. نقش بازارچه های مرزی درتوسعهه  1211فخرفا مین علی اکار) و محمدین  میدرضا

تماره  .سا  او . فصلقامه ژ وپلیتیک (.باجگیرانمرز نمونه موردی: )فضايی مقا   مرزی

 .19-00ص . ص1

 (. برآورد اثر مااد م از  ري  بازارچعه هعای   1212دهن محمد) سن زاو  محمودین علی

 صصع  .21تعماره  .مرزی بر درآمدهای گمرکی دولت. فصلقامه پژوهش نامعه بازرگعانی  

121-111. 

 (نگاهی به مقهقه آزاد ارس1212مراترن مريم .). ن ارومیهاستانداری آذربايجان غربی 
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