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 چكيده 

روش تحقیق از . منطقه است اقتصادی رشد مرزی استان سیستان و بلوچستان و هایبازارچه فعالیت رابطه هدف از این مقاله بررسی 

کارشناسان شهرهای مرزی منطقه سیستان و  نفر خبرگان و 07 و جامعه آماری آن در برگیرنده است تحلیلی -توصیفینوع 

جهت آزمون فرضیات از روش آماری و  ابزار اصلی پژوهش یك پرسشنامه محقق ساخته است. باشد می  33 در سال  بلوچستان

ین در مورد اهمیت هریك از معیارها و زیرمعیارها همچن. متغیرها استفاده شده است ارتباط بررسی ضریب همبستگی پیرسون برای

بطورکلی نتایج این پژوهش  .در مقایسه با یکدیگر پرسش شده و بر اساس مدل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است

بر  .معناداری وجود داردمنطقه رابطه اقتصادی  رشد وهای مرزی استان سیستان و بلوچستان بازارچهبین فعالیت دهد که نشان می

های مرزی استان سیستان و بلوچستان، بر رشد اقتصادی اساس دیدگاه کارشناسان تاثیر معیارها و زیرمعیارهای فعالیت بازارچه

معیار تحرک در بخش صنعت در اولویت اول و معیارهای تحرک در بخش کشاورزی ، . باشندهای متفاوتی میمنطقه، دارای اولویت

 .های بعدی قرار دارندزایی به ترتیب در اولویتات و اشتغالبخش خدم

  

 ن استان سیستان و بلوچستابازارچه مرزی، مبادالت غیررسمی، شهرهای مرزنشین، مبادالت مرزی،  : كليدي گانواژ
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Economic effects arising from cross border market activity on economic growth  

(A case study of Sistan and Baluchestan) 
 

Abstract  

The purpose of this study was to assess the economic impacts of market activity on economic 

growth in the border province of Sistan and Baluchestan region. This research was a descriptive – 

analytical and statistical population was consists of 07 professionals and experts in the border city 

of Sistan and Baluchestan, in the year  33 . Research tool, a researcher made questionnaire was 

designed. Pearson correlation coefficient for data analysis method was used to evaluate the 

relationship between variables. Also, the importance of each criteria and sub-criteria and compare 

the questions based on the hierarchical model has been analyzed. Overall, the results of this study 

indicate that the border market activity and economic growth in Sistan and Baluchestan province, 

there is a significant relationship. Based on expert opinion, criteria and sub-criteria of Sistan and 

Baluchestan border market activity on economic growth in the region, the priorities are different. 

Mobility measures in the industrial sector first priority, and mobility standards in agriculture, 

services, and job creation are next respectively of priority. 

 
Keywords : border Markets; informal exchanges; towns frontier zones; border exchanges; Sistan 

and Baluchestan 

 

 

 مقدمه  -1

ازجمله عواملی که . باشدبازارهای مختلف می سوی اقتصاد باز در موفقیت تجاری مستلزم حرکت به گسترده و بازارهایرسیدن به سازی یکسان

خود جلب نموده، مناطق مرزی و تاثیرات آنها  تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای درحال توسعه داشته و توجه بسیاری از اقتصاددانان را به

به . تواند نقش اساسی در ترقی، پیشرفت و رشد اقتصادی نواحی مرزی داشته باشددر واقع اقتصاد مناطق مرزی خود می. در تحقیقات اقتصادی است

 این اثرات را، های مرزی و رشد اقتصادی منطقهیت بازارچهرابطه فعالبررسی  دارد تا با ، این پژوهش درنظرهای مرزی در این زمینهدلیل اهمیت بازارچه

 .مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد کارشناسان شهرهای مرزی سیستان و بلوچستان،از دیدگاه 

 1 خاکی و  سیستان و بلوچستان به عنوان دروازه اقتصادی اکو و شاهراه ارتباط جهانی در مسیر جاده تاریخی ابریشم با داشتن مرزهای طویل آبی و

شود که مرز یك فرصت طالیی برای استان سیستان و بلوچستان محسوب می. کندگمرک و بازارچه مرزی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا می

د به این مهم کمك فراوانی توانهای مرزی و مبادالت قانونی مرزی میلذا توسعه بازارچه. کردریزی صحیح استفادهباید از این قابلیت به خوبی و با برنامه

ذکر است که موقعیت استان سیستان و بلوچستان سبب شده است که از دیرباز عالوه برمبادالت رسمی و قانونی، مبادالت غیررسمی و ضمناً قابل. کند

های اشتغال در نبودن زمینهفراهم ای از نیروی انسانی به دلیلبخش قابل مالحظه. پذیردپنهانی نیز درحجم وسیعی از طریق این استان انجام می

ای است که بازرگانی قانونمندکردن و ساماندهی به اینگونه مبادالت ازجمله مسائل عمده. بخشهای تولیدی به اینگونه فعالیتهای مبادالتی مشغول هستند

 . باشدخارجی استان با آن روبرو می

 و  ستانیس صادرات کل بلوچستان، و  ستانیس گمرکاتجدول ذیل  آمار به توجه بابازارچه فعال با رویکرد صادراتی دارد که  0سیستان و بلوچستان 

 یمرز یها بازارچه و گمرکات قیطر از واردات نیهمچن .است دهیرس ریال میلیون 011611  ارزش و تن 1711 3 وزن به 311  سال یط بلوچستان

نسبت به سالهای  311 با مقایسه میزان صادرات در سال  .است شده وارد ریال میلیون  116 11 ارزش و تن  006631 وزن به 311  سال یط استان

 .قبل از آن، رشد صادرات قابل توجه است
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 1833 تا 1831 سالهاي طي بلوچستان و سيستان استان مرزي هاي بازارچه و گمركات از صادرات و واردات ارزش و مقدار (1) جدول

 

 (        میلیون ریال  –تن .                                   )مقدار و ارزش صادرات انواع کاال بجز نفت خام می باشد - 

 حوزه نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان: مأخذ 

 .است بوده رو به رو افزایش با صادرات همچنین و کاهش با قبل سالهای مدت به نسبت واردات دهد یم نشان ها یبررس 

کشاورزی، )ها بازارچه ساختارهای اقتصادی رابطه فعالیتشود که های مختلفی استفاده میاز شاخص های مرزیبازارچه رابطه فعالیتبرای سنجش 

جات، غالت و حبوبات و صادرات صیفی: شاملدر بخش فعالیت کشاورزی ها این شاخص. سنجدمیو رشد اقتصادی منطقه را ( خدمات، صنعت و اشتغال

گذاری در صنایع سرمایه: ها؛ و در بخش صنعت شاملرونق خدمات جنبی، حمل ونقل و بازرگانی بازارچه: جات؛ و در بخش خدمات شاملمرکبات و میوه

ها و زایی مستقیم و غیرمستقیم بازارچهاشتغال: زایی شاملدربخش اشتغال مختلف مانند، صنایع تبدیلی، صنعت معدن و پتروشیمی و صنایع نساجی؛ و

 . باشندزایی زنان میاشتغال

نیز مناطقی  اقتصادی شهرهای مرزنشین استان و و رشدهای مرزی استان سیستان و بلوچستان بازارچهفعالیت  رابطههدف از انجام این پژوهش بررسی 

های مرزی تغییرات مثبتی بر آیا فعالیت بازارچه: گیردبدین منظور این سوال اصلی مورد ارزیابی قرار می. ها قراردارندزارچهتعامل مستقیم با این با که در

 اقتصادی مناطق پیرامون خود برجای گذاشته است؟  رشد

 

  مباني نظري و پيشينه   -2

در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرارمعاش مردم  های اصلیمبادالت تجاری مرزی یکی از شاخص طورکلیدرجهان امروز، به

توانند درکنارهم و باهم ازفرصتها و منابع مشترک استفاده نمایند که باشد و از این طریق مردم ساکن درنواحی مرزی کشورهای همسایه میمرزنشین می

گیری یك نوع مزیت امنیت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصتهای شغلی و شکل تواند منجربه استمرار و پایداری دوستی و تفاهم طرفین،این امر می

 (.310 الدین افتخاری، پاپلی یزدی و عبدی، رکن) نسبی در مناطق مرزی گردد

، قابلیتها و (س هندمرزی با پاکستان و افغانستان و دسترسی به آبهای آزاد اقیانوهم)ای ویژه استان سیستان و بلوچستان با وجود شرایط منطقه

های مرزی مختلف از بازارچه. تواند باعث رشد چشمگیر منطقه شودریزی صحیح میتوانمندیهای بالقوه زیادی دارد که درصورت توجه و برنامه

 . (310 نو، دهمرده، محمودی و دهمرده قلعه) توانمندیهای استان دربخش بازرگانی و تجارت است

 

 هاي مرزي در ایرانيري بازارچهگمروري برنحوه شكل -2-1

-های کوهستانی و بیابانی ایران که همواره دلیل موجه برای توسعه فقر و بیخصوص درعرصهطبیعت منزوی و غیرحاصلخیز مناطق مرزنشین به

و  311 ،  33 درسالهای . دداشته است که تسهیالتی برای این مناطق منظور نماینهای وقت را برآن میثباتی جمعیت در این مناطق بوده، دولت

دلیل ، اگرچه مبادالت مرزی در قالب یك الیحه قانونی در قانون مبادالت مرزی ایران مستترشده، لکن استفاده مرزنشینان از مفاد این قانون به311 

های اقتصادی ناشی از جنگ محدودیتدرپی . های مالی و عدم آگاهی به اصول بازرگانی خارجی تا سالهای بعداز انقالب به تعویق افتادمحدودیت

-های مرزی و تعاونیمبادالت درقالب بازارچه 303 ازسال . گذاشتتحمیلی و محاصره اقتصادی که مشخصاً بر عرصه بازرگانی و اقتصادی کشور اثر می

 

 سال

 (1)صادرات  واردات

 ارزش مقدار ارزش مقدار
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در اهداف اولیه . دستورکار این واحدها قرارگرفت دار و ورود کاالهای مورد نیاز مرزنشینان درهای مرزنشینی رونق یافت و صدور کاالهای غیرنفتی مزیت

اجتماعی مردم  -سطح زندگی اقتصادیبخشیدن به ارتقا )  که درمنابع رسمی آمده ، همانگونه(های مرزنشینیها و تعاونیبازارچه)ایجاد مبادالت مرزی 

اولین بازارچه . (313 زاده، محمودی و حسن) بوده است( کاهش قاچاقمرزنشین، ایجاد اشتغال سالم، درآمدهای مشروع و قانونی برای مرزنشینان و 

 .اندتأسیس شده  30 ها از سال اما بطور رسمی بازارچه. سو ایجادگردیددر مرز ایران و ترکیه در نقطه مرزی ساری 311 مرزی کشور در سال 

نموده که در هریك از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص قانون مقررات صادرات و واردات این امکان را برای دولت فراهم    ماده 

براساس . ددهد با رعایت اولویتهایی نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری باکشورهای همسایه نسبت به ایجاد بازارچه اقدام نمایمی

ها عرضه توانند کاالها و محصوالت مورد نیاز خود را در این بازارچهات، اهالی دوطرف مرز مینامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردآیین   ماده 

دفتر مطالعات ) شدت گسترش یافتهای مرزی درکلیه نواحی مرزی کشور بهبه دنبال تصویب قانون مذکور، در سالهای بعداز آن بازارچه. نمایند

 . (313 اقتصادی، 

 .شته وموجود، مبادالت مرزی همواره به دو شیوه رسمی و غیررسمی جریان داشته استطورکلی براساس وضعیت گذبه

اینگونه مبادالت توسط تجار ایرانی از سالهای بعداز جنگ جهانی دوم مطابق با قوانین جاری صادرات و واردات کشور انجام : مبادالت رسمی - 

 .مبادله شده طرفین، از شدت و ضعف برخوردار بوده است شده است و بسته به شرایط و وضعیت عرضه و تقاضای کاالهایمی

این نوع مبادالت به تناسب دوری و نزدیکی مرزهای خاکی به بازارهای مصرف و توزیع، در تمامی نوار مرزی (: قاچاق)مبادالت غیررسمی - 

پهلوانی و ) کریستال استوار بوده است ایران و پاکستان جریان داشته و عمدتاً بر محور واردات کاالهای لوکس و مصرفی نظیر پارچه و

 . ( 31 دهمرده، 

 

    زيمر يچههازاربا دیجاا ديقتصاا مباني -2-2

. دکر ادقلمد ایمنطقه ییهارهمکا و رتتجا شگستر یهالمد بچورچا در انمیتو را همسایه یهارکشو و انیرا نمیا زیمر یچههازاربا فعالیت

ی یاامز از رکشودو هر دممر رداریبرخو سبب نندامیتو ،مینمایند ضعو ریتجا یفعالیتها تسهیل یستارا در همسایهر کشو دو که تسهیالتی شگستر با

 یجلوگیر اعنز و کشمکش وزبر از ه،شد رکشودو هالیا در نطمیناا دیجاا باعث رکشو دو نمیا ریتجا تالدمبا شگستر نکهآ ضمن. شوند رتتجا

 . ( 31 رازینی و باستانی، ) دکر رهشاا 360  لسا در پاارو یهدتحاا به تشکیل انمیتو مرا ینا در تجربی هداشو جمله از. مینماید

 وممحر و زیمر مناطق توسعهرشد و  ییزربرنامه یهادیکررو   

 تأکید ورزیکشا توسعه بر برخی که ندادهکرذ تخاا دهفتادورا و حاشیه مناطقدر  ارشد پایدر و توسعه ایبر ریبسیا یهادیکررو م،سون جها یهارکشو

 شتال جاینا در. ستا مدنظر مناطق ینا جتماعیا و دیقتصاا ،فیزیکی ییرساختهاز قبیل از ساختهاریز توسعه ،یگرد برخی در که آن لحا ،نددار

 ،محلی عجتماا توسعهرشد و  یهادیکررو شامل که دشو آورده مناطق ینا ایرـب توسعهرشد و  و ییزربرنامه یهادیکررو بر راگذ وریمر هدشداخو

 :   میشوند نبیا یرز در ترتیب به که ستا ستاییرو کزامر ییزربرنامه دیکررو و( دی. آر. اف. یو)  ستاییرو توسعه در یشهر یهادعملکر دیکررو

 را دینها و ریساختا تصالحاا ،بیشتر جتماعیا لتاعد آوردن همافر ایبر که دمیشو ادقلمد کلیی یندافر به توسعه 3محلی عجتماا توسعه دیکررو در -

 محقق نستاییارو معیشتی و دیما هفار تأمین د،موجو دیقتصاا و سیاسی نظم در نقالبیا لتحو ونبد که نددبو مدعی دیکررو ینا نحااطر. میکند طلب

 دیجاا ایبر توسعه یهاحطر دیجاا و جتماعیا انبرعمر دارد؛ تعلق آن ههنددتشکیل یهاوهگر و جامعه به صالتا ،محلی عجتماا دیکررو در. دنمیشو

 توسعه نویند یکررو .ستا وریضر ،جامعهر موا ماندهیزساو  جتماعیا یهامنظادر  تکاملو  تغییر و دمیشو تأکید مرتبط یمینههاز مبر عمو لتحو

 یخطمشیهادر خاصی توجهو  نماید تبدیل توسعه یندافردر  لفعا انیگرزبا به منفعل انیگرزبا حالتاز را دممر کهدارد  شتال( 337 ) محلی عجتماا

 بهو  ترغیب یند توسعهافردر  محلی یهادنها با ریبههمکا را یمرکز یلتهادو که ستا آن لنبادبه نیز و دارد جتماعیا و دیقتصاا یفعالیتها ،لتدو

 .  نمایدوارد  مناطق آنبه  راتوسعه  یعاملهاو  جلبی، مرکز لتدو بهرا نناآ دعتماا سطحر، با مرکز کشو حی حاشیهانو ینایی اهمنو طریقر از هگذر ینا

 ت،تسهیال ت،خدما فضایی یعزتو و دیقتصاا شدر ،جتماعیا لتاعد نمیا بطروا تا میکندش تال ستاییروتوسعه در  یشهر یهادعملکر دیکررو -

 یهادقتصادر ا شدر تحریك ایبر یشهر کزامر دکه عملکر معتقدند هاآن. اردبگذ نموآز به وممحر و فقیر مناطقدر را مولد یفعالیتها و یرساختهاز

 ،شتابهد ،کاال زار،با نندامیتو یشهر کزامر که ایرز. ستا ساسیا مرا یك تخدما ینگونها به ستاییرو ایفقر سترسید یشافزا و وممحرو  ستاییرو

 :  از تندرعبا دیکررو ینا هعمد یهاضپیشفر سساا ینا بر. زدسا همافر ،میبرند نجر هاآن انفقد از ستاییرو حیانو که را خدماتی سایر و زشموآ

   ؛نداهشد یعزتو مرکز و زمر در سکونتگاهی وتمتفا یهاازهندا در دممر - 

 ؛نددار نیز دیقتصاا – جتماعیا یهازنیا ،یستیز – طبیعی یهازنیا بر وهعال هاآن - 

                                                 
   30 /6/  های مرزی، مصوب آیین نامه اجرایی بازارچه -  

  - Urban function for rural development 
  - Community development 
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 به و ودنامحد ،هاآن یهازنیا که حالی در ،ستا ودمحد ،میگیرند رکابه دخو ساسیا یهازنیا تأمین ایبر حاشیه و زمر در ساکن ادفرا که منابعی -3

 :نتیجه در ؛ستا ودمحد منابع از ترافر تیرعبا

 جمعیت ،بدین ترتیبو  میکنندچ کو یگرد یهانبه مکا ،سترسی نیستدقابل نهایشاهسکونتگادر  خدماتی کهو  کاالها  یجستجودر ها آن -1

سعیدی، ) دمیبر بیناز را مینزسرو  مینزبه تعلقس حساو ا هدشداخو کمتر و کم یجربهتد ارد،ندد جوو ندگیز ایبر ساسیا یکاالها درآن مناطقیکه

 . (311 پور، زاده و عبداهللاسماعیل

 زیمر یچههازاربا  دیقتصاا شناختیننساا یهادیکررو   

و  جتماعیا عرصه مثابهبه زاربا. (311 کریمی، ) ستا رتصو غیرقابل زار،با دجوو ونبد شهر که ستا یحدبه زاربا همیتا دی،قتصاا شناسیننساا نظر از

 یل فعالیتهاـحاص آن در هـک دهوـب انیـمک زاـیربد از زاراـب حقیقتدر. ستا دهبو جتماعیا ننسای اهافعالیت از بخشی ایبر مکانی ارههمو ،فرهنگی

 به بخشی عینیت رمنظو به هم و نسانیا یهازنیا آوردنبر ایبر هم ،فرهنگی تالومحص منزله هـب ،نسانیا یفعالیتها نتایج. ستا همیشد لهدمبا نسانیا

 لحاعیندر. ستا شتهدا فرهنگی و جتماعیا دبعاا یگرد سوییاز و دیقتصاا جنبه سویی از زار،با روینا از. ستا همیشد عرضه زاربا به نسانیی اقابلیتها

 و تطبقاو  رقشاا که ستا مکانی زاربای تعبیربه. دشومیم نجاا اًمأتو نسانیا تتباطاو ار تمحصوال لهدمبا و فرهنگی دلتبادرآن  هـک ستا مکانی زاربا

و شاعه عناصر اباعث و  هنددمیار قر تحتتأثیررا  یکدیگر هگادآناخو بهشکلی و گرفتهارقر ا یکدیگرـب طتبادر ار ادینژو  قومی مختلف یههاوگر

 .( 31 اصغری خانقاه، )د یگر فرهنگی میشودی هازهفرهنگی به حوزه یك حواز فرهنگی ی هاهپدید

 غیر ملاعو شتندا نظر در با دیقتصاا عمل و نیست لهویزا ییكفضا در دقتصاا هـک ندوربا ینا رـب نشناساننساا هیژو به و جتماعیا معلو نمحققا

 قابل یهاریجمله تئواز راگدنظریه نها د،قتصاا علم زهحودر هشد ئهارا تنظریا سیربردر . ستا تعریف قابل فرهنگی و جتماعیا مسائل مانند دیقتصاا

 شناسیننساا هـب را ییاگردنها نظریه نچهآ. ستا پرسشگر توجهرد مو هادنها هرچیز ازیشـب ،لگوا یندرا. ستا دیقتصاا شناسیننساا تمطالعا در دهستفاا

. ستا( نئوکالسیك هیدگاد دیقتصاا ننساا فبرخال) جتماعیا ننساا و هادنها بر آن تأکید و دقتصاا عموضو به نظریه ینا هنگا ،ندزمی پیوند دیقتصاا

 هکنندبتازبا تنظریا یگرد از بیش را آن وی، فرهنگی و جتماعیا یطاشر و ننساا نقش به یفکر مکتب ینا توجه لیلد به نیز دیقتصاا نشناساننساا

 .(311 کریمی، ) ننددامی دیقتصاا ،شناختیننساا تمطالعا افهدا

 زیمر یچههازاربا  دیقتصاا ییاگردنها دیکررو    

. ستا منطقه توسعه تماالزا و یطاشر با متناسب دی،نها اتتغییر منجاا و محلی منابع به نبخشید کتحر ایبر هاییرکاراه یافتن پیدر دیکررو ینا

 و نیاعمر یهاحطر دیجاا و محلی یظرفیتها الیت درآوردنبه فع و هاهگر دنگشو سساا بر ایمنطقه توسعه به نبخشید کتحر ای،منطقه ییاگردنها

 ایمنطقه انعمر و توسعه یهانمازساو  هادنها نهاآ مهمترین جملهاز که ستا افهدا ینا تحقق ایبر مناسب یهااربزا از دهستفاا آن، رکنا در و ایتوسعه

 کتحر به را منطقه دقتصاا ندامیتو که ستا سیاستهایی متما مدآسر ،ییلزاشتغاا .ستا ستاییرو و محلی ای،منطقه توسعه صلیا یهاکمال اننوع به

 ریساختا ریبیکا تمشکال با که مناطقیدر هیژوبه ایمنطقه فرینیرآکا یهاهنگیزا دیجاا و نفرینارآکا شناسایی جهتدر شتال ستارا ینا در. وادارد

 دی،قتصاا ضعیف رساختا نیز و ریبیکا سمقیا و عمق ،مناطقی چنیندر. ستا ایمنطقه توسعه ایگردنها دیکررو صلیا یسیاستهااز  هستند جهامو

 .   زدمیسا غیرممکن را منطقه آن فاهیر ضعیتو در دبهبو هیژوبه و کامل لشتغاا تحقق نمکاا

 در و منطقه نسبی مزیت به توجه همچنین ،محلی یهادنها و هانمازسا به توجه ورتضر ا،گردنها ایمنطقه توسعهرشد و  ساسیا یسیاستها از یکی

 رطو به مسأله ینا وزهمرا. ستا منطقه جتماعیا و دیقتصاا توسعه مسیر در دموجو نعامو فعر فهد با سیعو دینها اتتغییر منجاا وم،لز رتصو

 دپذیر تحقق ایمنطقه و محلی یمزیتها و ظرفیتها شتنوادا کتحر به طریق از باید مناطقی چنین توسعه که ستا گرفته ارقر توجه ردمو هاییندافز

 . (333 ، 3امین)

 بر مبتنی ای،منطقه یهادلتعا معد تفسیر و ایمنطقه توسعه ینظر مبانی که ینا به توجه با گفت انمیتو هشد حمطر تنظریا از ملهاا با ،ترتیب بدین

 جنبهاز. ستا یافته تکامل و هشد حمطر ننادافیاجغر یا ننادداقتصاا توسط ایمنطقه ییزربرنامه تنظریا اًعمدت ،ستا دهبو فیاییاجغر یا دیقتصاا منشأ

 و ایمنطقه ییاهمگر و شدر یهالمد بچورچا در را آن انمیتو ماا د،نمو تعیین دیقتصاا مستقل یمبنا اننمیتو چههازاربا ایبر هرچند هم دیقتصاا

 یمؤلفهها از یکی انعنو به توسعه لحا در معاجو در هیژوبه دقتصاا دنمو صلیترینا انعنو به هم زاربا ممفهو. داد ارقر سیربر ردمو آزاد، رتتجا شگستر

 .(311 پور، زاده و عبداهللسعیدی، اسماعیل) ستا دیقتصاا ینظریهها تسلط تحت نهمچنا دی،قتصاا جامعهشناسی مطالعه در صلیا

 

 المللهاي مرزي در تجارت بينجایگاه بازارچه -2-8

ای و گرایی منطقهتوان آن را در چارچوب مدلهای رشد و همتوان مبانی مستقل اقتصادی تعیین نمود، اما میهای مرزی نمیبرای ایجاد بازارچه

 در رشد زمینه در شده مشاهده های واقعیت توضیح و یرتفس برای که هستند نظریاتی اقتصادی رشد الگوهای. گسترش تجارت آزاد مورد بررسی قرار داد

 رشد های نرخ زیاد تفاوت کشورها، اقتصاد سرانه درآمدهای در زیاد اختالف وجود: از عبارتند واقعیات، این ترین مهم از برخی. اند شده ارائه جهانی سطح

                                                 
  - Economic Human cognitive approach 
  - Economic institutionalism approach 
  - Amin 
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 .فقیر کشورهای رشد نرخ بودن کم و جهانی تجارت حجم رشد با تولید رشد نزدیك ارتباط زمان، طول در رشد های نرخ نبودن ثابت کشورها، میان در

 آن، تبع به و کرده کمك کشورها اقتصادی رشد به که عواملی شناخت نیز و آنها آورنده وجود به عوامل و علل تشخیص و واقعیات این بندی قالب برای

  .(303 محمدی و سلمانی، ) برخودارند سزایی به اهمیت از رشد های تئوری و الگوها سیاستی، های گیری تصمیم فرایند در آنها نمودن لحاظ

 :است متفاوت شناختی روش و تاریخی نظر از  که است جریانی سه شامل اقتصادی رشد زمینه در مطالعات

 استوارت جان با و گرفت شکل هیجدهم قرن در جریان این. هستند اسمیت آدام و  هیوم دیوید آن پیشگامان که است کالسیك جریان جریان، اولین(  

 .یافت پایان نوزدهم قرن اواسط در  3مارکس کارل و  میل

 نئوکالسیکی، نظرات. شد فراهم دوم جهانی جنگ از بعد که جدید آماری های داده با رشد زمینه در تحقیق به که است نئوکالسیك دوم جریان(  

 به متعلق جریان، این در مؤثر آثار. گیرد می نظر در تولید رشد زای درون عامل عنوان به را سرمایه انباشت و زا برون عامل عنوان به را تکنولوژی پیشرفت

 .است 1دنیسون ادوارد و 0چنری هولیس ،1آبراموتیز موزز ،6کوزنتس سیسمون ،1سولو روبرت

 سرمایه ویژه به عوامل نزولی بازده و الایده بازارهای مورد در ها کالسیك و نئوکالسیك فرضیات که است زا درون جریان جریان، جدیدترین و سومین( 3

 با زا درون رشد. است شده اقتصاد عرصه وارد 317 دهه در آمده پدید تجربی و نظری کارهای از متنوعی مجموعه در زا درون رشد عبارت. کند می رد را

 آنها. سازدمی متمایز نئوکالسیکی رشد از را خود خارج، از وارده نیروهای نتیجه نه است؛ اقتصادی سیستم پیامد اقتصادی، رشد که نکته این بر تأکید

 نظر در اقتصادی رشد و تکنولوژی پیشرفت اصلی موتور عنوان به را اقتصادی هایمحرکه به واکنش در تجارت گیریجهت با نوآوری بر مبتنی هایفعالیت

  .(311 نصیری، پژوهان و فقیه) هستند   هلپمن الهانا و   گروسمن چین ،7 لوکاس روبرت ،3ارو کنت جریان این اصلی هایچهره. گیرندمی

از . گرددباز می 3 همانطور که در ادبیات اقتصادی بیان شده است، مبانی اولیه مربوط به نقش تجارت خارجی در رشد اقتصادی به مکتب سوداگری

ترین نظریه طرفدار تأثیر مثبت ها پس از این مکتب، مهمنظریه کالسیك. شوداقتصادی می دیدگاه این مکتب تراز تجاری مثبت، سبب شکوفایی و رشد

المللی کار و مزیت مطلق عقیده داشت که نفع حاصل از مبادالت براساس اصل تقسیم بین 1 برای مثال آدام اسمیت. تجارت بر رشد اقتصادی است

 .شوندمند میو طرف مبادله از منافع آن بهرهخارجی یك کشور به ضرر کشور دیگر نیست و در عمل هرد

سولو به وضوح تاثیرات رشد اقتصادی را از تاثیرات سطح . ها، گرایش به سمت رشد اقتصادی با مطالعات سولو تجدید حیات یافتدر دوره نئوکالسیك

نهد، بر نرخ بلند مدت تی بر دوره زمانی گذرا به جای میآید و تاثیرات مثبدر نتیجه تجارت خارجی که در نهایت یك اثر سطح به شمار می. جدا ساخت

توان گفت که در طول دوقرن گذشته، اقتصاددانان تأکید فراوانی بر اهمیت تجارت خارجی در رشد بنابراین بطور خالصه می. رشد اقتصادی تاثیری ندارد

. دانستای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار و افزایش تولیدات میهها، آدام اسمیت تجارت خارجی را وسیلاز میان کالسیك. انداقتصادی داشته

. های خود به اهمیت بازرگانی در رشد اشاره کرده استآلفرد مارشال در نوشته. اندها نیز از تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها غافل نبودهنئوکالسیك

العاده به نقش تجارت در رشد و با اعتقاد فوق 0 و بادینگر و تندل 1 ، کوآن و همکاران 6 د باالساالملل ماننپردازان اقتصاد بینای از نظریههمچنین عده

 . برندتوسعه اقتصادی، از آن به عنوان موتور رشد نام می

ای های واسطهکند که تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری و کاالهای رشد مبتنی بر تجارت خارجی، تأکید مینظریه

وری عوامل تولید بر رشد های ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابت داخلی، ایجاد محیطی مناسب برای ابداعات و ارتقای بهرهجوییبهتر، استفاده از صرفه

 .( 31 حیدری، ) گذارداقتصادی تأثیر می

 

                                                 
  - David Hume:  1  - 111 
  - Stuart Mill:  081- 01  
  - Karl Marx:  0  - 00   
  - Robert Solow:  2    
  - Sismon Kuznets:  28 - 20   
1 - Moses Abramovitz:  2  - 888  
1 - Hollis Burnley Chenery:  2 0- 22   
0 - Edward Fulton Denison:  2  - 22   
2 - Kenneth Joseph Arrow: born in  2    
 8 - Robert Emerson Lucas: born in  2 1  
   - Gene Michael Grossman: born in  2    
   - Elhanan Helpman: born in  2 1  
   - Mercantilists 
   - Smith, Adam:  1  - 128 
   - Balassa:  210 
 1 - Lwan, et al. : 221 
 1 - Badinger and Tondl:  88  
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 هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان و عملكرد آنهابازارچه -2-4

 در پیشین زاهدان، در میرجاوه شامل پاکستان با مشترک مرز در آن بازارچه پنج که بوده فعال بازارچه 0 دارای و بلوچستان سیستان اناست

 سزاییبه نقش( زابل در گمشاد و میلك) افغانستان با مشترک درمرز مرزی بازارچه دو همچنین و چابهار در ریمدان سراوان، در جالق و کوهك سرباز،

 .دارند همسایه کشورهای با بازرگانی درمبادالت

 بوده بلوچستان و سیستان استان به متعلق بازارچه 0 آن فعال بازارچه 1  مجموع از و بازارچه 3 کشور سطح در مصوب بازارچه  6 مجموع از بطورکلی

گذاری و کارآفرینی استان پنجره واحد سرمایه) باشدمی کشور مرزی هایاستان میان در فعال و مصوب های بازارچه تعداد باالترین دارای حیث این از که

  .(سیستان و بلوچستان

 http://www.iw-sb.ir :، منبع1833هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان در سال آمار صادرات و واردات بازارچه (2)جدول 

 ارزش عملكرد

 ميليون دالر

درصد تغيير نسبت به 

 سال قبل

 وزن

 هزارتن

درصد تغيير نسبت به 

 سال قبل

 +63 73  +11 01 صادرات

 -0 1  + 1 0  واردات

 

  http://www.iw-sb.ir: هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان، منبعبازارچه ارزي سهميه( 8)جدول 

 ميزان سهميه سال

 ميليون دالر

 ميزان جذب سهميه

 درصد

 310 67  1% 

 311 07  1% 

 7 +17 مقایسه

 

 صادرات کل.است داشته افزایش قبل سال مشابه مدت به نسبت درصد  1 سال جاری اول ماهه شش در استان مرزی هایبازارچه و گمرکات از صادرات

 .است رسیده دالر  00 و هزار 011 و میلیون 3   ارزش و تن 66  و هزار  10وزن به اظهارنامه فقره 1   طی

 برای الزم بسترهای و هازیرساخت سازی آماده صادراتی، هایمشوق اعطای مرتبط، هایسازمان و ادارات با هماهنگی صادرات، در روانسازی و تسهیل

 سیمان،گچ، مانند ساختمانی مصالح قراضه، آهن خرما، .است صادرات میزان افزایش دالیل جمله از مناسب بندیبسته و کاالها کیفیت افزایش صادرات،

 همین طی .باشدمی کشورها سایر به بلوچستان و سیستان از صادراتی کاالهای جمله از غذایی مواد و شیمیایی محصوالت گشنیز، تخم قیر، ماسه، و شن

 واردات میزان که ایگونه به است شده صادر استان مرزی هایبازارچه از نیز دالر 110 هزارو 1   و میلیون  3 ارزش به کاال تن هزار 77  از بیش مدت

 به گذشته ماهه شش طی مرزی هایبازارچه از استان صادرات .است بوده دالر 331 و هزار 01  و میلیون 3  ارزش با تن 6  مرزی هایبازارچه از ما

 ارزش در درصدی 16 و وزن در درصدی 11 افزایش شاهد امسال و است بوده دالر 63  هزارو 17  و میلیون 63 ارزش و تن 366هزارو 06 وزن

 .(سازمان صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان) هستیم صادراتی کاالهای

 

 هاي مختلف اقتصاديهاي مرزي بر بخشبرخي تاثيرات بازارچه -2-5

 های مرزی بربخش کشاورزیتأثیر بازارچه 

تبدیلی وشغلهای خدماتی مربوطه تواند بسیاری از احتیاجات غذایی منطقه و سبب اشتغال درصنایع کشاورزی در استان ضمن ایجاد اشتغال می

از زمان تأسیس بازارچه مرزی به بعد شاهد کاهش آمار . ( 31 دهمرده و شهرکی، ) باشداین بخش میگذاری وتوجه بهشود واین امر مستلزم سرمایه

-دی که ازطریق بازارچه مرزی بدست آوردهایم که کارشناسان مراکز کشاورزی این کاهش آمار کشاورزان را ناشی از درآمکشاورزان درمناطق مرزی بوده

آورند را چون کشاورزی در استان به صورت سنتی و کاربر است و درمدت شش ماه مقدار ناچیزی درآمد از محصوالت کشاورزی بدست می. داننداند، می
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ای کشاورزی نداشته، زمینهای کشاورزی را رها کنند، به همین علت دیگر هیچ میلی برازطریق حمل کاال و یا فروش آنها در بازارچه مرزی کسب می

کنند، درحالی که برای ای پرداخت نمیشوند و دیگر اینکه کشاورزان برای حمل کاال هیچ هزینهکرده و به قاچاق کاال ازطریق بازارچه مرزی مشغول می

-زند و این امر خود باعث خروج کشاورزان از عرصه کشاورزی میبپردا... های هنگفتی ازقبیل هزینه شخم، خریدکود، سم، برداشت وکشاورزی باید هزینه

 .(310 دهمرده، ) شود

و الزم به ذکر است که، با ساماندهی و کنترل مرز و جلوگیری از خروج سوخت و کاالی قاچاق، کشاورزی رونق یافت و دامداری دوباره احیا شد 

یافته وجمع کثیری ازقاچاقچیان دیگر شهرها که برای قاچاق سوخت شدت کاهشها بههآور قاچاقچیان کاال وسوخت درجادمورد وسرسامترددهای بی

 . اندشهرهای خود برگشتهبودند، بهسیستان مهاجرت کردهوکاال به

 های مرزی بر بخش خدمات بازرگانیتأثیر بازارچه 

شکل رسمی و غیررسمی و هایی که درحال حاضر بهی فعالیتبخش بازرگانی و دادوستد منطقه ازجمله بخشهایی است که با اتکا برآن و سامانده

های ای از معضالت و مشکالت منطقه را تخفیف داد و عرصه را برای تقویت و تجهیز سایر زمینهتوان پارهپذیرد میآشکار و پنهان دراین بخش صورت می

مدت و توسعه بخش بازرگانی استان به عنوان محور فعالیت در کوتاه .اقتصادی واجتماعی و دیگر منابع تولیدی استان در درازمدت مساعد گردانید

شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی منطقه الجرم تمرکز برگسترش مبادالت برون مرزی و بازرگانی خارجی استان را که درازمدت، باتوجه به

 . سازددرنقاط مرزی جریان دارد الزامی می

های توسعه اقتصادی، های برنامهمشیی مرزی همسو با راهبرد توسعه استان بامحوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با خطهاطرح ایجاد بازارچه

پهلوانی و ) مرزی و کمك به رفع مشکالت موجود و توسعه منطقه صورت پذیرفته استاجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ساماندهی به مبادالت برون

 . ( 31 نظردهمرده، 

 های مرزی بر کار و اشتغالیر بازارچهتأث 

های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در خوشبختانه بازارچه. های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین استیکی از اهداف مهم بازارچه

های مؤثری عنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای مرزی هم توانسته درتحقق یکی از اهداف برنامه سوم کشور یامور اقتصادی است به نحوی که بازارچه

توان گفت درحال می. های دولت مشکل بیکاری است به اهداف خود برسدهای شغلی، درشرایطی که یکی از مهمترین دغدغهبردارد و هم درایجاد فرصت

به صورت مستقیم و غیرمستقیم، درامور مختلف خدماتی و  دار، مباشر، کارمند، کارگر، راننده و غیرهحاضر، تعدادی از مردم مرزنشین استان درقالب غرفه

 .(313 علیخانی، ) باشندهای استان مشغول به فعالیت میغیر در بازارچه

 :گیردباشد که به دو طریق عمده صورت میهای مرزی ایجاد شغل برای جوان ازطریق فروش اجناس مییکی از اثرات مثبت بازارچه

 ی ایرانفروش اجناس در دیگر شهرها - 

 . (310 دهمرده، )کشور و فروش در بازارچه خرید از مرز  - 

 ستانیا اتتولید بر زیمر یچههازاربا دیجاا رثاآ   

 ماا نمیباشد ورمقد مرا ینا تحلیلجامع نمکاا الذ هنیامد بدست سیربر ردمو دوره لطو در ستانیا اتتولید از جامعی تطالعاا ینکها به توجه با

 اتتولید از بخشعظیمی ستانهاا برخی در د،میشو مالحظه ستانهاا گانیزربا یمانهازسا و گانیزربا کل اداره یسواز سالیار تشاارگز برخی سساابر

 دنبو لیلد به چه گرا ،ستا شتهدا ستانیا اتتولید بر مثبت ریثاآ چههازاربا دراتصا سدرمی نظر به الذ. دمیشو درصا چههازاربا طریق از ستانیا

 اتبرتولید چههازاربا ینا مثبت رثاآ منکر اننمیتو عمجمو در ماا نیست ورمقد ستانیا اتتولید بر چههازاربا رثاآ کمی یگیرازهندا نمکاا جامع تطالعاا

 یکاالها بدنامی و تشهر ءسو باعث ر،کشو خلدردا هتولیدشد کیفیت ونبد یکاالها ورباصد رتجا از برخی دکر شموافر نباید نکهآ ضمن. شد ستانیا

  .( 31 رازینی و باستانی، ) دمیشو بمحسو رکشو دراتصا ایبر چههازاربا تمشکال از یکی مسئله ینا. دمیشو نیایرا

 

 ها و مدل مفهوميتوسعه فرضيه -8

های تحقیق بر این اساس فرضیه. شودمتغیر وابسته بیان می رابطه بین متغیر مستقل و به شکل باشد وفرضیه پاسخ مقدماتی به مسئله تحقیق می

 : حاضر به شرح زیر عنوان گردیده است

 . منطقه رابطه معناداری وجود دارداقتصادی  رشد وهای مرزی استان سیستان و بلوچستان بازارچهبین فعالیت  : فرضیه اصلی

 :های فرعیفرضیه

 .و رشد اقتصادی منطقه رابطه معناداری وجود دارد مرزی هایبازارچه فعالیت از ناشی کشاورزی بخش بین فعالیت –  

 .و رشد اقتصادی منطقه رابطه معناداری وجود دارد مرزی هایبازارچه فعالیت از ناشی خدمات بخش بین فعالیت -  

 .و رشد اقتصادی منطقه رابطه معناداری وجود دارد مرزی هایبازارچه فعالیت از ناشی صنعت بخش بین فعالیت - 3

 .و رشد اقتصادی منطقه رابطه معناداری وجود دارد مرزی هایبازارچه فعالیت از ناشی زاییبین اشتغال - 1
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ساختار سلسله مراتبی از سطوح   شکل. های مورد نظر درراستای طراحی مدل و سطوح مختلف درخت تصمیم گردآوری شده است همچنین داده

 .دهد ها را نشان می اهداف، معیارها و گزینه

 .باشد می های مرزی و رشد اقتصادی منطقه، تعیین بررسی فعالیت بازارچههدف این تحقیق: سطح اول

 :های مرزی استمعیارهای سطح دوم که شامل بررسی فعالیت بازارچه: سطح دوم

 های مرزیفعالیت بخش کشاورزی ناشی از فعالیت بازارچه (1

 یمرز هایبازارچه فعالیت از ناشی خدمات بخش فعالیت (2

 مرزی هایبازارچه فعالیت از ناشی صنعت بخش فعالیت (3

 های مرزیزایی ناشی از فعالیت بازارچهاشتغال (4

 . زیرمعیارهای سطح سوم که شامل عوامل تشکیل دهنده هر یك از چهار معیار اثرات اقتصادی است: سطح سوم

 

    سطح 

 

     

 

 

 

   سطح 

 

 

 

 

 3سطح 

  

 

 (1)شكل 

ساختار 

سلسله 

مراتبي 

درخت 

 تصميم

 

 هاي پژوهشها و یافتهتحليل داده -4

های مرزی استان سیستان و بلوچستان بر روی ساختارهای اقتصادی مبادالت بازارچهفعالیت هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل اثرات 

 . ها قراردارندین بازارچهنیز مناطقی که درتعامل مستقیم با ا غیررسمی شهرهای مرزنشین استان و

مشخص شوند و سپس های مرزی عناصر اثرات اقتصادی ناشی از فعالیت بازارچهدر این تحقیق، تالش شده تا با استفاده از منابع مکتوب نخست اجزای 

جامعه  نفر از 17تعداد . را از دیدگاه جامعه آماری، مورد بررسی قرارگیرد بر رشد اقتصادی منطقه طی یك تحقیق میدانی تأثیر هریك از این عوامل

کارشناسان شهرهای مرزی منطقه سیستان و بلوچستان، بطور تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه که براساس روایی محتوایی  خبرگان شامل

ابتدا اطالعات مربوط به  نمونه آماری مورد تجزیه و . رد نیاز تحقیق گردآوری شده استطراحی و تنظیم شده و اعتبار آن تأیید شده است، اطالعات مو

همچنین در مورد اهمیت هریك از عوامل و زیرمعیارها در . اند تا ارتباط بین متغیرها از طریق ضریب همبستگی پیرسون بررسی شود تحلیل قرار گرفته

 :مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج زیر به دست آمده است( AHP)له مراتبی مقایسه با یکدیگر، پرسش شده و براساس روش سلس

  آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

 

تعيين بررسي 
فعاليت 

بازارچههاي 
مرزي و رشد 

اقتصادي 
 منطقه

اشتغالزایي 
 بازراچهها

اشتغالزایی 
مسنقیم بازارچه 

 ها 

اشتغالزیی غیر 
 مستقیم

 اشتغال زنان

فعاليت بخش 
 صنعت

سرمایه گذاری 
درصنایع 
 نساجی

سرمایه گذاری 
درصنایع 
 تبدیلی

سرمایه گذاری 
در صنعت 
معدن و 
 پتروشیمی

فعاليت بخش 
 خدمات

رونق خدمات 
حمل ونقل 
 منطقه

رونق خدمات 
 جنبی بازارچه

رونق  خدمات 
 بازرگانی

فعاليت بخش 
 كشاورزي

صادرات  
مرکبات و میوه 

 جات 

صادرات غالت   
 و حبوبات

صادرات صیفی   
 جات
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 مقدارکوچکتر است و  7076داری آزمون از سطح معنی، (0)و ( 1)و ( 6)و ( 1)های با توجه به جدول: های فرعی تحقیقدرخصوص آزمون فرضیه

زایی به عبارت دیگر افزایش تحرک دربخش کشاورزی، خدمات، صنعت و اشتغال. است مثبت و معنادار ورد بررسیمتغیرهای مهمبستگی پیرسون برای 

 .   شودهای مرزی باعث افزایش رشد اقتصادی منطقه میناشی ازفعالیت بازارچه

 آزمون ضریب همبستگي پيرسون  فرضيه فرعي اول (4)جدول

 هيفرض دیيتا
 يهمبستگ بیضر

 پيرسون
 ريمتغ خطا سطح يمعنادار سطح

H  7063 70777 7076 
فعالیت بخش کشاورزی و 

 رشد اقتصادی

 

 آزمون ضریب همبستگي پيرسون  فرضيه فرعي دوم (5)جدول

 هيفرض دیيتا
 يهمبستگ بیضر

 پيرسون
 ريمتغ خطا سطح يمعنادار سطح

H  701 70777 7076 
فعالیت بخش خدمات و 

 رشد اقتصادی

 

 آزمون ضریب همبستگي پيرسون  فرضيه فرعي سوم (6)جدول

 هيفرض دیيتا
 يهمبستگ بیضر

 پيرسون
 ريمتغ خطا سطح يمعنادار سطح

H  701  70777 7076 
فعالیت بخش صنعت و رشد 

 اقتصادی

 

 آزمون ضریب همبستگي پيرسون  فرضيه فرعي چهارم (7)جدول

 هيفرض دیيتا
 يهمبستگ بیضر

 پيرسون
 ريمتغ خطا سطح يمعنادار سطح

H  7066 70777 7076 
و رشد  اشتغال زایی

 اقتصادی

 

همبستگی پیرسون برای  مقدارکوچکتر است و  7076داری آزمون از سطح معنی، (1) با توجه به جدول: اصلی تحقیق همچنین درخصوص آزمون فرضیه

 .   شودهای مرزی باعث افزایش رشد اقتصادی منطقه میبازارچهبه عبارت دیگر افزایش فعالیت . است مثبت و معنادار متغیرهای مورد بررسی

 آزمون ضریب همبستگي پيرسون  فرضيه اصلي (3)جدول

 هيفرض دیيتا
 يهمبستگ بیضر

 پيرسون
 ريمتغ خطا سطح يمعنادار سطح

H  7003 70777 7076 
های فعالیت بازارچه

 و رشد اقتصادی مرزی

 

 

 براساس تحلیل  بندی معیارها و زیرمعیارهااولویتAHP 

در این روش، بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، ابتدا میانگین . با استفاده از میانگین هندسی محاسبه شده است مشاهداتماتریس مقایسات زوجی 

های ش بر مجموع مؤلفههایشود؛ سپس در مرحله دوم ماتریس ستونی حاصل با تقسیم هر یك از مؤلفههندسی هر یك از سطرهای ماتریس محاسبه می

فرم ریاضی این روش را در رابطه زیر . های مسئله مورد نظر استماتریس ستونی جدید حاصل شده همان ماتریس وزن شاخص. گرددموجود نرمالیزه می

 . توان مشاهده نمودمی
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های مرزی فعالیت بازارچهاصلی عناصر بنابراین در بین . بیشترین اهمیت را دارد 7/  31معیار تحرک بخش صنعت با وزن نسبی  ،(3)با توجه به جدول 

، و تحرک بخش  7/ 11 با وزن نسبی تحرک بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی منطقه بیشترین تاثیر را دارد و معیارهای استان سیستان و بلوچستان، 

 .های بعدی قرار دارند، به ترتیب در اولویت7/  1 زایی با وزن نسبی ، و اشتغال7/    خدمات با وزن نسبی 

 بندي معيارهاي اصلياولویت (9) جدول

 وزن اولویت

هاي عناصر رابطه فعاليت بازارچه

 ردیف مرزي و رشد اقتصادي

   فعالیت بخش صنعت  7031  

   فعالیت بخش کشاورزی 11 70  

 3 فعالیت بخش خدمات    70 3

 1 زاییاشتغال  1 70 1

 

جات از دید پاسخ جات و صادرات صیفیوزنهای نسبی هر کدام از زیرمعیارهای صادرات غالت و حبوبات، صادرات مرکبات و میوه ،(7 )با توجه به جدول 

 .باشدمی 7/ 33دهندگان در یك اولویت بوده و وزن آنها برابر 

 زیرمعيارهاي فعاليت بخش كشاورزيبندي اولویت  (11)جدول

 زیرمعيارهاي فعاليت بخش كشاورزي اولویت وزن

 صادرات غالت و حبوبات اولویت یکسان 7033

 جاتصادرات مرکبات و میوه اولویت یکسان 7033

 صادرات صیفی جات اولویت یکسان 7033

 

و زیرمعیارهای . بیشترین اهمیت را دارد 7/ 131زیرمعیار رونق خدمات حمل و نقل منطقه در تحرک خدمات  با وزن نسبی  ،(  )با توجه به جدول 

 .های بعدی قرار دارند، به ترتیب در اولویت7/ 61 ، و رونق خدمات جنبی بازارچه با وزن نسبی  7/ 371با وزن نسبی رونق خدمات بازرگانی 

 

 زیرمعيارهاي فعاليت بخش خدماتبندي اولویت (11) جدول

 زیرمعيارهاي فعاليت بخش خدمات اولویت وزن

 رونق خدمات جنبی بازارچه اولویت سوم 61 70

 رونق خدمات حمل و نقل اولویت اول 70131

 رونق خدمات بازرگانی اولویت دوم 70371

 

گذاری درصنعت و زیرمعیارهای سرمایه. بیشترین اهمیت را دارد 7/  11با وزن نسبی  گذاری در صنایع تبدیلیزیر معیار سرمایه ،(  )با توجه به جدول 

 .های بعدی قرار دارند، به ترتیب در اولویت7/ 61 ، و سرمایه گذاری در صنایع نساجی با وزن نسبی  7/ 316با وزن نسبی  معدن و پتروشیمی
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 بخش صنعتزیرمعيارهاي فعاليت بندي اولویت  (12)جدول 

 زیرمعيارهاي فعاليت بخش صنعت اولویت وزن

 سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی اولویت اول  7011

 سرمایه گذاری در صنعت معدن و پتروشیمی اولویت دوم 70316

 سرمایه گذاری در صنایع نساجی اولویت سوم 61 70

 

زایی زایی مستقیم و اشتغالزیرمعیارهای اشتغال. بیشترین اهمیت را دارد 7/ 67زایی غیرمستقیم با وزن نسبی زیرمعیار اشتغال ،(3 )با توجه به جدول 

 .در اولویت بعدی قرار دارند 7/ 67 زنان با وزن نسبی برابر 

  

 زایياشتغالزیرمعيارهاي عامل بندي اولویت (18)جدول 

 زایيزیرمعيارهاي اشتغال اولویت وزن

 بازارچهزایی مستقیم اشتغال اولویت دوم 67 70

 زایی غیرمستقیم بازارچهاشتغال اولویت اول 70677

 زایی زنان در بازارچهاشتغال اولویت دوم 67 70

 

 رييگنتيجه -5

بطورکلی پاسخ دهندگان، فعالیت : که شودمی استنباط بررسیهای انجام شده چنین نتایج به توجه با مناسب روش انتخاب از پس تحقیق این در

ها یکسان های فعالیت بازارچهدانند، اما میزان تاثیر هریك از بخشمرزی در استان سیستان و بلوچستان را بر رشد اقتصادی منطقه موثر میهای بازارچه

 . نیست و تفاوت دارند

های اقتصادی منطقه، دارای اولویتهای مرزی استان سیستان و بلوچستان، بر رشد براساس دیدگاه خبرگان تاثیر معیارها و زیرمعیارهای فعالیت بازارچه

است، درنتیجه  7/  و مقادیر ناسازگاری هر چهار عامل بطورجداگانه، کمتراز  7/ 76باشند و با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری کل برابر با متفاوتی می

  بندی معیارها و زیرمعیارها متفاوت هستند و اولویتبندی و دهد که رتبهنتایج نشان می. نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا است

در سطح سوم از سلسله مراتب . معیار تحرک در بخش صنعت و تحرک در بخش کشاورزی از اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی منطقه، برخوردار هستند

زیرمعیار قرارداده شده  1 زایی اختصاص دارد، لدرخت تصمیم که به زیرمعیارهای چهار معیار تحرک در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات، و اشتغا

 . است

 :شود کهپیشین مشاهده می تحقیقات با تحقیق نتایج در مقایسه

 است  توانسته بازارچه که است واقعیت این از حاکی آمده بدست نتایج(:  310 ) عبدی و یزدی پاپلی و افتخاری الدین رکن تحقیق نتایج با همخوانی

 .گذارد برجای خود پیرامون مناطق روی بر مثبتی اقتصادی اثرات

 از بیشتر( 306 -316 ) مطالعه مورد دهه طی شهر تجاری کاربری دهدمی نشان پژوهش  نتایج(: 313 ) جباری و سخنبی تحقیق نتایج با همخوانی

 به( تجاری نقش) نقش این شدن غالب بیانگر و باشدمی شهر در بازارچه این رونق و مرزی هایبازارچه تأثیر کننده بیان خود که است گردیده برابر 3

 .باشدمی نظامی نقش جای

 سیستان منطقه سیاسی و اجتماعی آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، زیربخشهای بر مرزی هایبازارچه(: 301 )شهرکی و دهمرده تحقیق نتایج با همخوانی

 .دارد تاثیر

 و اشتغال افزایش صادرات، تشویق زمینه در مرزی مشترک هایبازارچه تشکیل که است این از حاکی نتایج(: 310 ) پهلوانی تحقیق نتایج با همخوانی 

 .است نبوده کافی و صددرصد آن تاثیر اما داشته، مثبتی تاثیر غیررسمی مبادالت و قاچاق کاهش

توان جهت تبدیل های بدست آمده از نتایج تحقیق میشده است، براساس یافتهبا توجه  به اینکه پژوهش حاضر با استفاده از جامعه آماری خبرگان انجام 

 : شودها و شکوفایی اقتصاد منطقه استفاده نمود، که در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه مینظرات خبرگان به اهرم کاربردی در زمینه فعالیت بازارچه

سازی بخش صنعت در گردد استراتژیهای مناسب جهت ایجاد و فعالباشد، پیشنهاد میمیتوجه به اینکه تحرک بخش صنعت درحد اولویت اول  -  

-برخی از این راهکارها که می. و با توجه اهمیت صنایع تبدیلی در این زمینه باید توجه به این بخش صنعت در اولویت اول قرارگیرد. منطقه اتخاذ گردد

 :ه اجرا گردد عبارتندازسازی صنعت در منطقتواند توسط دولت جهت فعال

 المدت و کم بهرهمندان جهت ایجاد صنایع با اقساط طویلاعطای زمین به عالقه 

 اندازی و خرید ماشین آالت به صنایعالمدت جهت راهاعطای وامهای کم بهره و طویل 
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 های مالیاتی جهت تشویق صنایع در منطقهمعافیت 

  لزومتعهد دولت جهت خرید محصوالت صنایع در صورت 

 گذاران بخش خصوصی در صنایعایجاد امنیت کامل در منطقه جهت تشویق سرمایه 

 تشویق دولت جهت گسترش فعالیتهای تولیدی کوچك و همخوان با ویژگیهای انسانی و محیطی منطقه 

ورزی توجه خود را معطوف به با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق، دولت جهت رشد اقتصادی منطقه  بایستی در زمینه تحرک بخش کشا -  

سپس ضمانت خرید . جات نماید و تنوع را در محصوالت کشاورزی لحاظ نمایدجات و صیفیصادرات در هرسه زمینه غالت و حبوبات، مرکبات و میوه

 . دهای کشاورزی و بیمه محصوالت کشاورزی را جهت تشویق کشاورزان در منطقه دنبال کنمحصوالت کشاورزان و اعطای وام

تواند حمایت دولت در اولویت اول دربخش رونق خدمات حمل ونقل، در اولویت دوم در رونق خدمات بازرگانی، و در زمینه تحرک بخش خدمات، می - 3

 :ها عبارتند ازبرخی از این حمایت. ریزی شودها برنامهدر اولویت سوم در رونق خدمات جنبی بازارچه

  استفاده از سیاست تجارت آزاد 

 مقررات مالی  و مالیاتی مناسب 

 هاهای دولت جهت حمایت بازارچهتضمین به تداوم سیاست 

 آالت و وسایل حمل و نقل و خدمات تعمیر و نوسازی تشویق و همکاری دولت جهت تشکیل شرکتهایی که وسایل یدکی کارخانجات، ماشین

 کندرا تأمین می

 های ارتباطی در منطقهن جادهای و عریض نمودبهبود امکانات حمل و نقل جاده 

  هاهای موجود در بازارچهمشخص شدن شرح وظایف نهادها و ارگان 

زایی ها در منطقه بشود و بطورکلی با توجه به اهمیت اشتغالزایی غیرمستقیم فعالیت بازارچهزایی، توجه بیشتری به  اشتغالدر زمینه اشتغال - 1

سازی هرچه بیشتر ها، دولت جهت فعالزایی زنان در بازارچهزایی مستقیم و غیرمستقیم و چه از نظر اشتغالاشتغالها در منطقه چه از دیدگاه بازارچه

 : تواند موارد زیر در مدنظر قراردهدها میبازارچه

 هاایجاد فضای مناسب جهت ایجاد بازارچه 

 ایجاد امنیت در منطقه 

 جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به منطقه 

 ها برای مشارکت و همکاری هرچه بیشتر با مسئولین مربوطهش و آگاهی دادن به افراد منطقه در مورد اثرات مثبت بازارچهآموز 

 های مردمیها و تشکلوران منطقه از طریق تعاونیوری هرچه بیشتر پیلههای مناسب به منظور تشویق و بهرهایجاد زمینه 

 ای توسط خود اهالی منطقهاداره آن به صورت هیأت مدیرهها به مردم و واگذاری مدیریت بازارچه 

 های منطقهها توسط دولت جهت ایجاد امکانات رفاهی در بازارچهخرج شدن درآمدهای حاصل از بازارچه 

 

 و مراجع نابعم

 .نتابستا و ربها ،جتماعیا معلو نامه ،"زاربا فرهنگی شناسی دممر"(  31 ) .صغرا ه،خانقا اصغری[  ]

 .اقتصادی های پژوهش تهران، زا، درون رشد الگوی رویکرد با اقتصادی رشد بر مندی رقابت اثر( 311 . )مرجان نصیری، فقیه و جمشید پژوهان،[  ]

 http://www.iw-sb.irبلوچستان،  و سیستان استان کارآفرینی و گذاری سرمایه واحد پنجره[ 3]

 کشور،کارنامه توسعه هایبرنامه قالب در وبلوچستان سیستان مرزی مشترک هایبازارچه وضعیت ارزیابی ( 31 . )دهمرده، نظر پهلوانی، مصیب؛[ 1]

 .بلوچستان و سیستان دانشگاه پژوهشی معاونت: ناشر پژوهشی، هایطرح – اوّل جلد بلوچستان، و سیستان دانشگاه پژوهشی

بررسی رابطه علی بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی یك الگوی خود همبسته برداری برای اقتصاد ایران، پایان نامه  ( 31 . )حیدری، محمد [6]

 . یراز، دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد، دانشگاه ش

 . دی وزارت بازرگانی، مهرماهمعاونت برنامه بررسیهای اقتصا، "ها و مبادالت مرزیاصالح نظام اجرایی بازارچه" (313 . )دفترمطالعات اقتصادی [1]

 و سیستان دانشگاه پژوهشی کارنامه سیستان، تجاری آزاد منطقه توجیهی طرح ارزیابی طرح عنوان ( 31 . )نظر؛ شهرکی، جواد دهمرده،[ 0]

 . بلوچستان و سیستان دانشگاه پژوهشی معاونت: ناشر  پژوهشی، های طرح -اوّل جلد بلوچستان،

 .بلوچستان و سیستان همایش مقاالت مجموعه چابهار، آزاد منطقه به زابل مرزی بازارچه تبدیل ضرورت (310 . )نظر دهمرده،[ 1]

 بر تأکید با توسعه به رسیدن برای بلوچستان و سیستان استان توانمندیهای"زهرا،  نو، قلعه دهمرده( 310 . )مجید محمودی، نظر؛ دهمرده،[ 3]

 دانشگاه ،171  درافق ایران اسالمی جمهوری اندازچشم ایمنطقه هایهمایش سلسله از همایش ششمین مقاالت مجموعه ،"کشاورزی و کاال ترانزیت

 . بندرعباس واحد اسالمی آزاد

 فتر، د دیقتصاا یسیهاربر و ییزر برنامه نتومعا، "زیمر یچههازاربا  دعملکر و نقش بر تحلیلی" ( 31 . )علیرضا، باستانی ؛علی هیمابرا ،ینیراز[ 7 ]

 .جیرخا رتتجا وهگر ـ دیقتصاا تمطالعا

http://www.iw-sb.ir/
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های مرزی بازتابهای توسعه ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه" (310 . )الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ عبدی، عرفانرکن[   ]

هارم، شماره دوم، ص ، استان کرمانشاه، فصلنامه ژئوپلیتیك، سال چ"شهرستان ثالث باباخانیبازارچه مرزی شیخ صالح : مناطق مرزی؛ مطالعه موردی

1 - 73. 

 http://www.mehrnews.com،  بلوچستان و سیستان تجارت و معدن صنعت سازمان[   ]

: مطالعه موردی)های مشترک مرزی اقتصادی بازارچهشناختی بررسی جامعه" (311 . )پور؛ جمالزاده، خالد؛ عبداهلللاصغر؛ اسماعیسعیدی، علی[ 3 ]

 .33  -33، ص 16ماعی، شماره ، فصلنامه علوم اجت"(های مرزی سردشت و پیرانشهربازارچه

، 6ه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شمار"های مرزی درتوسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی کشورنقش بازارچه" (313 . )علیخانی، مظفر [1 ]

 .1 -7 ص 

 معلو هنشکددا شدار شناسیرکا نامه نپایا دی،قتصاا شناسیننساا دیکررو بر تأکید با انتهر زاربا شناسیننساا مطالعه (311 . )سمیه ،یمیکر[ 6 ]

 . انرته هنشگادا جتماعیا

 پژوهشهای تهران، ،VAR" رهیافت براساس ایران اقتصاد برای زا درون رشد الگوی آزمون"( 303 . )محمدرضا سلمانی، و تیمور محمدی،[ 1 ]

 .6 اقتصادی، شماره

 پژوهشنامه فصلنامه ،"دولت گمرکی درآمدهای بر مرزی هایبازارچه ازطریق اثرمبادالت برآورد" (313 . )محمد زاده، حسن علی؛ محمودی،[ 0 ] 

 .  1 - 1  ص ، 3 شماره بازرگانی،

 

[ 1] Amin. A. ( 333) An Institunalist Perspective on Regional Economic Development, Blackwell Publishers. 
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