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نمونه (بررسي و تحليل بازتاب هاي سياسي فضايي بازارچه هاي مرزي
با تاكيد بر بازارچه  موردي بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي

  )ماهيرودمرزي 
  

  ۳اسماعيل علمدار. ۲دكتر هادي اعظمي. ۱۱دكتر سيد هادي زرقاني

  دانشگاه فردوسي مشهد. استاديار  جغرافياي سياسي-۱
  دانشگاه فردوسي مشهد. جغرافياي سياسي استاديار  -۲

 مشهددانشگاه فردوسي . دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي-۳
  

  چكيده
ناتواني هاي بالقوه طبيعي و اقتصادي   .حساس و استراتژيك كشور به شمار مي روندمناطق در كشور ما مناطق مرزي از 

اقتصادي و تصميم گيري از ويژيگي هاي اصلي  هاي قدرت سياسي،و دوري از مركز كشور و به تبع آن دوري از كانون 
مي  تاسيس بازارچه مرزي از شناخته شده ترين روش هاي توسعه اقتصادي نواحي مرزي است كه . اين مناطق است

تواند تحول بنيادي در توليد،اشتغال ،تثبيت جمعيت مرزنشين ،افزايش درآمد و درنهايت توسعه  وامنيت پايدار در 
اظ حا كشور افغانستان از ديرباز به لكيلومتر مرز مشترك ب۴۰۰استان خراسان جنوبي با حدود  .منطقه ايجاد كند

يكي از .قرارداشتن در مسير جاده ابريشم در مبادله كاال و تجارت از اهميت خاص و ويژه اي برخوردار بوده است
وار ويژيگي خاص ژئوپليتيكي و بيشترين مرز مهمترين مزيت هاي تجاري اين استان نسبت به استان هاي همج

جنوب وشرق به -بازارچه مرزي فعال و همچنين قرارگرفتن در كريدر شمالچهار مشترك با افغانستان و نيز وجود 
مشاهدات ها و  مصاحبه(تكيه بر منابع كتابخانه اي و ميداني در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي  و .غرب كشور است

يج نتا .بررسي بازتاب هاي سياسي فضايي بازارچه هاي مرزي استان بعد از تاسيس آن پرداخته شده است به) نگارنده
به مرزي ماهيرود سربيشه نسبت به سه بازارچه مرزي ديگر  بازارچه  اين مقاله حاكي از آن است كه بررسي ها در 

بوده و با كشور هاي هم جوار در سال هاي گذشته عنوان يكي از اهرم هاي مهم در ايجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري 
  .است داشته منطقه سربيشه و حتي استان  تفعاليت هاي اقتصادي و ايجاد امنيپيوسته تاثير قابل توجهي در 

  
  ،ماهيرود سربيشهنوبياب سياسي و فضايي، خراسان جبازارچه مرزي،بازت :واژگان كليدي

  

 :مقدمه -۱

نده ي دو واحد سياسي از يكديگر بود واين خط به عنوان يك مانع عمل كرده و به مرز خط مشخصي است كه جدا كن
هر چند كه مرز به تنهايي داراي يك نقش و كاركرد است وآن  .صورت يك سطح در فضا و زير زمين كشيده مي شود

يك منطقه تحديد حدود  منطقه اي است كه در داخل آن يك نوع قدرت ملي اعمال مي شود؛ولي به محض آن كه 
مي تواند نه تنها منظره طبيعي را كه جزئي از آن به شمار مي رود بلكه عمران و   مرزي يا خط مرزي بوجود مي آيد؛ 

و كاركرد مرزها نظرات متفاوتي  درباره نقش).۱۶۱: ۱۳۵۸پرسكات،(سياست هاي يك كشور را تحت تاثير قرار دهد

                                            
 h-zarghani@um.ac.ir :نويسنده مسئول ۱
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،اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و سياسي براي مرزها نظامي هايمعتقد به كاركرد رسكاتوجود دارد،برخي مانند پ
به عنوان يك مانع دفاعي،سياسي،اجتماعي،اقتصادي تاكيد  برخي ديگر از دانشمندان به نقش مرز).۶۰: همان(هستند
از زمان هاي گذشته مرز بيشتر كاركرد  دفاعي امنيتي  داشته و از آن به عنوان سپر  ).Dwivedi،۱۹۹۰ :۱۴۱(دارند

دفاعي يك كشور ياد مي كردند اما از دهه هاي اخير به علت پيشرفت اقتصاد و توسعه كشور ها و از طرفي رويارويي با 
مسئله جهاني شدن مرزها ديگر آن كاركرد دفاعي امنيتي مطلق خود را از دست داده  و روي به كاركردي نهاده كه  در 

اين امر باعث شده كه دولت ها با افزايش فعاليت  .باطي ياد مي شودجغرافياي سياسي از آن  با نام كاركرد تجاري ارت
 .)۱۹۲: ۱۳۸۶زرقاني،(هاي اقتصادي  و سرمايه گذاري در مناطق مرزي بر كاركرد ارتباطي مرز تاثير مثبت داشته باشند

ه جاي اينكه امروزه ب. از جمله روش هاي حضور در تجارت جهاني گسترش مبادالت منطقه اي بين كشور ها مي باشد
فقط تكامل يك خط مرزي خاص ترسيم شود و خصوصيات كالبدي ايستاي آن مورد توصيف قرار گيرد؛جغرافيدانان 

و طرز تلقي ) جريان كاال،افكار،حركت مردم(سياسي بيشتر درجه نفوذپذيري تاثيرات مرز بر الگوهاي ميان كنش فضايي 
اين در حال حاضر تمركز جغرافيدانان سياسي بايد بر مطالعه ربناب).۱۱: ۱۳۷۴سدل و بليك،يدرا(دمرزنشينان تمايل دار

مناطق مرزي از نقاط حساس و  .مرزها به عنوان يك عنصر در چشم انداز اجتماعي اقتصادي مناطق مرزي باشد
ن اين مناطق به عنوان مناطق حاشيه اي و توسعه نيافته شناخته مي شوند اي.استراتژيك يك كشور به شمار مي آيد

حاشيه اي بودن گرچه مي تواند معلول شرايط جغرافيايي مناطق مرزي باشد اما خود پديده مرزي بودن بسياري از 
ويژگي هايي چون دوري از مركز ،انزواي جغرافيايي،ناپايداري  .امكانات و قابليت هاي آن را مضمحل مي سازد

اهميت ويژه اي را در برنامه ريزي هاي توسعه،امنيت و ...سكونت،تفاوت هاي فرهنگي، تهديدات خارجي،تبادالت مرزي و
دوري از مركز به خصوص در نظام هاي حكومتي بسيط باعث عقب ماندگي .آمايشي كشور به اين مناطق داده است

مناطق مرزي از حيث توسعه همه جانبه شده كه اين مناطق را از نظر شاخص هاي توسعه در پايين ترين حد قرار داده 
  ).۱۸: ۱۳۸۶اني،زرق.(است

كشور به خود  ۱۵كه پس از روسيه بيشترين همسايه را در جهان با (با مساحت وسيع و گسترده مانند ايرانكشورهايي 
ن مناطق مركزي و مرزي مي ،داراي تفاوت ها و عدم تعادل هاي منطقه اي و فضايي مشهودي بي)اختصاص داده است

؛يكي حركت توسعه را به كندي مواجه .دو جهت به جاي گذاشته است ها،تاثيرات عمده اي دراين عدم تعادل.باشند
مديريت اين  ساخته و در مرحله بعد نيز به گسترش ناامني در مناطق مرزي منجر شده و كل نظام توسعه ،امنيت و

مختلف با وجود مشكالت عديده اي كه در مناطق مرزي از مناظر  ).۲: ۱۳۸۰همان،(مناطق راتحت تاثير قرار داده است
يكي از تمهيدات الزم براي  .دولت ها را به اين فكر واداشت تا به فكر راه حلي براي اين معضالت بكنند.به آن اشاره شد

بازارچه (پويا كردن اقتصاد نواحي مرزي و ايجاد امنيت،توسعه مبادالت مرزي در قالب هاي قانون مند و تحميل شده
ك خوبي براي افزايش مبادالت رسمي،گسترش همكاري ها،توسعه بازارهاي اين بازارچه ها مي تواند محر .است)مرزي

 كامران(مرزنشين باشدبين منطقه اي،تثبيت قيمت ها،جهت دهي سود هاي تجاري،افزايش اشتغال و رفاه براي جامعه 
  ).۹: ۱۳۸۲و همكاران،

مرزنشين را از طريق مبادالت مرزي در حال حاضر اكثر كشور هاي در حال توسعه سطح قابل توجهي از نياز هاي مردم 
اين گونه مبادالت علي رغم محلي بودن و غير رسمي بودن نقش مهمي در  زندگي ساكنان .تامين مي كنند)بازارچه(

بازارچه هاي مرزي به عنوان شكلي از بازارهاي بين المللي به دنبال توسعه روابط ).۲: ۱۳۸۴مراتب،(نقاط مرزي دارند
از  بعنوان يكي از استان هاي جديد تاسيس كشور  خراسان جنوبياستان  .كل مي گيرندسياسي و ديپلماسي ش

رسمي و پايانه هاي  اتبخش هاي مختلف اقتصادي برخوردار است كه گمرك توانمندي هاي فراواني براي توسعه در
نقش مهمي در تبادل كاال  مرزي اتافغانستان  از مهمترين توانمندي ها بوده كه وجود اين گمرك مرزي در مرز ايران و
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نقاط مختلف به افغانستان و از آنجا به شرق  بهو صادرات محصوالت كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقر در ارتباط 
  .خاورميانه ايفا خواهد كرد

از  ، يزدان و دوكوهانه كه در فواصل مناسبي)۷۸ميل(، ماهيرود)۷۳ميل (چهار بازارچه مرزي فعال به نام هاي گلورده
بازارچه .توانمندي هاي اقتصادي استان است در راستاي همين ؛يران و افغانستان قرار گرفته انديكديگر در كنار مرز ا

از موقعيت ويژه اي كه همانا مجاورت اين بازارچه با  ديگر خراسان جنوبيمرزي ماهيرود در  بين سه بازارچه مرزي 
كه ساليانه .صادرات قابل توجه آن استها از نكات مهم اين بازارچه   .پايانه مرزي ماهيرود مي باشد برخوردار است

اين امر باعث ايجاد اشتغال و گسترش امنيت در منطقه  و. ميليون ها دالر درآمد ارزي را براي كشور به ارمغان مي آورد
بسيار  كم است مشكالت  البته نداشتن واردات و اينكه تعداد پيله وران ايراني نسبت به پيله وران افغاني.شده است

  .جديدي است كه بايد در جهت حل اين مشكالت اقدامات الزم صورت گيرد
مرزي بازارچه هاي مرزي استان بخصوص اين تحقيق به دنبال بررسي و تحليل بازتاب هاي سياسي فضايي بازارچه 

  .ماهيرود سربيشه در منطقه است

  :مباني نظري - ۲

  :مرز-۲-۱
ن عامل تشخيص و جدايي يك واحد سياسي از واحدهاي ديگر است و خطوط مرزي خطوط تري مرزهاي سياسي مهم

: ۱۳۸۱حيدر،مير(شود روي زمين مشخص مياعتباري و قراردادي هستند كه به منظور تحديد حدود واحد سياسي بر 
داخل نيابد، ناچار انسان براي مشخص ساختن پيرامون جوالنگاه خود، آن گونه كه با گستره جوالنگاه همسايه ت ).۱۶۱

گونه گسترش يافته اين مفهوم، خط . به تعيين خطوطي قراردادي در بخش پيرامون محيط زيست يا قلمرو خود است
سي پيدا كرده و مرز خوانده اي سيا سازد و جنبه پيراموني است كه بخش پاياني جوالنگاه يك ملت را مشخص مي

ز بيرون به درون است و خط مشخصي است كه جدايي را نشان مرز مفهومي ا ).۳۱: ۱۳۷۹مجتهد زاده، (شود مي
   ).taylor، ۲۰۰۰  :۱۴(دهد مي

  

  : كاركرد هاي مرز - ۲-۲
به طور كلي اگر به مرزها به عنوان يك . اند نظران، نظريات مختلفي را ارائه كرده  در مورد عملكرد و نقش مرزها، صاحب

  ).۱۰۲: ۱۳۸۶زرقاني، (وان براي آنها مشخص كردت مانع نگريسته شود، حداقل چهار كاركرد را مي
  :نقش مرز به عنوان يك مانع دفاعي -۲-۲-۱

كاركرد دفاعي مرز تداعي كننده مفهوم مرزهاي . شود ترين كاركردهاي مرز و سرحدات محسوب مي دفاع از قديمي
  .طبيعي است 

  نقش مرز به عنوان يك مانع سياسي- ۲-۲-۲
كند خودش را از نفوذ و سلطه سياسي ديگران دور بدارد؛  يت سياسي خود، سعي ميهر كشور، به منظور حفظ موجود

المللي كه به صورت يك مانع سياسي عمل  مرزهاي بين. گيرد چرا كه امنيت و منافع سياسي كشور مورد تهديد قرار مي
  .كند كنند، كشور را براي رسيدن به اين اهداف ياري مي مي
  مانع اجتماعي نقش مرز به عنوان يك - ۲-۲-۳

ت اجتماعي گيرند از آنجا كه همه كشورها آرزو دارند تا صفا همه مرزها، نواحي با جمعيت متحد را در ميان مي
مرز به عنوان يك مانع در . كاركرد مرز به عنوان يك حلقه رابط مورد اقبال كشورها نيستمشخصشان را حفظ كنند،
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در زمينه هويت ملي و اجتماعي، مرز . كند قش خود را به خوبي ايفا ميمقابل تعامالت اجتماعي بين كشورهاي مجاور ن
  .شود تعامالت بين كشورهاي مختلف قطع يا كاهش يابد شود و باعث مي مانع محسوب مي

  نقش مرز به عنوان يك مانع اقتصادي - ۲-۲-۴
گيري از مداخله   كرده ضمن جلوالمللي از نظر اقتصادي مهم هستند؛ زيرا به عنوان موانع اقتصادي عمل  مرزهاي بين

ها را بر صادرات و واردات كاالها از مرزهايش فراهم  هاي اقتصادي كشورهاي همسايه امكان نظارت و كنترل دولت برنامه
كنند در بعضي از كشورها دولتها براي پيروزي در رقابت با كاالهاي توليدي ساير كشورها، براي ورود كاالهاي  مي

در مقابل در بعضي كشورها با حذف موانع گمركي و مسافري كه در نتيجه عقد . كنند  ي وضع ميخارجي عوارض گمرك
اهميت شده، و  است، نقش خطوط مرزي به عنوان يك مانع بازرگاني كم دادهاي سياسي و اقتصادي حاصل شده قرار

توان از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  گيرد؛ براي مثال مي تر از گذشته صورت مي رفت و آمد ميان اين كشورها نيز آسان
  ).۸۳: ۱۳۸۷زرقاني، (نام برد

  
  
  :ارتباطات مرزي - ۲-۳

هاي  در زندگي ملل، مرزها را نبايد مانع واردات و مناسبات انساني دانست، چون مرزها در عين حال كه قلمرو حاكميت
م جوار پديد بين دولتهاي ه اي را رهنگي حسنهسي، اقتصادي و فسازند غالباً روابط سيا مختلف را از يكديگر متمايز مي

آمد و معاشرت نيست بلكه عامل مشترك همسايگان مانع رفت وديوارها، در زندگي عادي خانوادهكه آورند، همان طور مي
است كه در تحكيم روابط طرفين، لتهاي همسايه نيزيك عامل جغرافيايي ارزشمند دوستي و همكاري است، مرز دو

  ).۸۷: ۱۳۴۸معتمدنژاد، ( كند ي مينقش بزرگي باز
  :بازارچه مرزي  -۴ -۲
اي است محصور واقع در نقاط صفر مرزي و در جوار گمركات، مجاز به انجام تشريفات ترخيص  بازارچه مرزي  محوطه  

. شود جوار تعيين مي هاي منعقد شده بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي هم نامه كاال، يا مكانهايي كه طبق تفاهم
توانند توليدات و محصوالت محلي خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات جهت داد و  كه اهالي دو طرف مرز مي

هاي مرزي بخشي از بازرگاني  بازارچه). ۱: ۱۳۷۱وزارت امور اقتصادي و دارايي، ( ها عرضه نمايند ستد در اين بازارچه
با در نظر گرفتن قوانين . مردم منطقه مرزنشين در نظر گرفته شده استباشد كه براي مبادالت مرزي  خارجي كشور مي

. اي در نظر گرفته شده است و مقررات مربوط به صادرات و واردات كشور، براي فعاليت تجاري اين گروه تسهيالت ويژه
يه، ايجاد رونق هاي مرزي، امكان برقراري ارتباط سالم و مستمر تجاري با كشورهاي همسا از جمله اهداف بازارچه

به فعليت . باشد مشاغل مولد ميايجاد  و اقتصادي، باال بردن ضريب امنيتي مرزهاي كشور، شكوفايي استعداد محلي
ها ضمن جلوگيري از مهاجرت ساكنان مناطق مرزي و افزايش رفاه مرزها و توسعه مناسبات  آمدن اين شاخصدر
 ).۵۸: ۱۳۷۱ زرقاني و همكاران،(گيرد اق را هم ميكشورهاي همسايه،جلوي رشد قاچ ياسي و تجاري باس
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  كاركردهاي مورد نظر از تشكيل بازارچه ها:  ۱نمودار 

  
 ۳۳: ۱۳۷۹پير بوداقي،  :عبمن

  : محيط شناسي تحقيق - ۳
درصد مساحت كشور را به خود اختصاص  ۵.۸۶كيلومتر مربع معادل  ۹۶۱۴۱داستان خراسان جنوبي با وسعت حدو

خراسان رضوي ، از  اين استان از شرق، با كشور افغانستان، از شمال به استان ).۲: ۱۳۹۰برزگران و ديگران،(.تداده اس
براساس آخرين تقسيمات   .بلوچستان همسايه است غرب به استانهاي يزد و كرمان و از جنوب با استان سيستان و

با مركزيت بيرجند،  ان، سرايان، سربيشه و نهبندانميبيرجند، قائنات، در شهرستان ۶كشوري، خراسان جنوبي داراي 
  .باشد آبادي خالي از سكنه مي ۵۰۴۱آبادي داراي سكنه و  ۲۰۶۱دهستان،  ۴۲بخش،  ۱۶شهر،  ۱۷
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  تقسيمات سياسي استان خراسان جنوبي :  ۱نقشه 

  
 

تقسيم  خشك و بياباني است، اما با توجه به موقعيت قرارگيري مناطق پست يا مرتفع، به دو دسته اقليم استان از نوع
كه  اقليم خشك و ماليمو  استان شامل دشتها و مناطق هموار مركز، غرب و جنوب ؛اقليم خشك و گرم: شودمي

متوسط بارندگي ساليانه استان به  .بيرجند مشاهده مي شود فع شمالي، شمال غربي استان واطرافدربخشهاي مرت
گراد گزارش شده  سانتي درجه  ـ۵/۲۱و پايين ترين دماي ثبت شده  ۴۴  حداكثر دماي ساالنه. ميليمتر مي رسد ۱۵۰
قسمتهاي .تقسيم مي شود» پست و هموار«و » كوهستاني و مرتفع«قسمت   ناهمواريها تقريباً به دو استان از نظر. است

مركز و جنوب استان واقع شده  كوهستاني بيشتر در شمال و شمال غرب استان و قسمتهاي پست و هموار در دشتهاي
همواري هستند كه در قسمتهاي مركزي، غربي و جنوب غربي  مناطق پست و هموار استان شامل زمينها و دشتهاي.اند

دشتهاي . و احداث راههاي ارتباطي از اهميت خاصي برخوردارند  كشاورزي، دامپروري از نظر. استان قرار گرفته اند
پوشش گياهي عاري  و جنوب غربي استان حاوي نمكزارها و نقاط پست و كم ارتفاعي هستند كه گاهاً از هر نوع جنوب

د و در معرض حمله شنهاي روان خشن دارن هستند و بدليل مجاورت با حاشيه شمال كوير لوت، آب و هوايي خشك و
قرارگيري  .پرباران منتهي به ماههاي پاياني زمستان و اوايل بهار هستند به علت كمي نزوالت جوي، فصلهاي. قرار دارند
اي، موقت و فصلي  شرق ايران سبب شده تا اكثر جريانات رودخانه) گرم و خشك(ناحيه آب و هوايي بياباني  استان در

سيالبها در بسياري از موارد بدليل فقر پوشش گياهي،  تندابها و. دائمي در استان وجود نداشته باشدبوده و رودخانه 
  .مي شوند سبب خرابي

ير ب زآ هاز مركز، غرب، شرق وجنوب استان با محدوديت منابع آب مواجه مي باشند و منابع محدود بخشهاي وسيعي 
كشت استان را اراضي آبي تشكيل  درصد از اراضي زير ۶۰يش از ب .زميني تنها امكانات تامين آب محسوب مي شوند

  .مي دهد 
الزم . عمده ترين محصوالت زراعي استان عبارتند ازگندم، جو، پنبه، چغندر قند، محصوالت جاليزي و نباتات علوفه اي

هاي  وجود واحد شدبا استان خراسان جنوبي در توليد محصول چغندر قند، مقام هشتم كشوري را دارا مي به ذكر است
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را در توليد گوشت سفيد و  دامي صنعتي و بومي متعدد و استخرهاي سرد آبي و گرم آبي پرورش ماهي، اين استان
 .رشد چشمگيري مشاهده مي شود قرمز به خودكفايي رسانده تا جايي كه در صادرات گوشت سفيد

قرار گرفتن استان در  .تلف اقتصادي برخوردار استاز توانمندي هاي فراواني براي توسعه در بخش هاي مخاين استان 
خط ارتباطي بندري مهم چابهار در جنوب شرقي ايران و ( سرخس –بيرجند  - زاهدان -مركز ثقل محور ترانزيتي چابهار

 - قرارگرفتن در مسير ترانزيتي بندرعباس و هم چنين ) آسياي مركزيسرخس در همسايگي تعدادي از كشورهاي 
قرار گرفتن شهرهاي مهم استان در اين مسير و امكان خروج كاالهاي وارده از  .جمله اين قابليت ها است افغانستان از

 در صورت  طريق بندر چابهار از خروجي هاي مرزي استان، آن را به صورت يك بندر تجاري خشك در خواهد آورد و 
هرهاي مستقر در اين محور ترانزيتي، به سرعت اعتبارات ويژه از سوي دولت براي توسعه هرچه بيشتر شدادن اختصاص 

   .زيرساختهاي الزم نيز در آن فراهم خواهد شد
همسايگي با افغانستان از فرصت هاي طاليي اين استان است و افغانستان كشوري در حال بازسازي و رو به رشد است و 

سرمايه گذاران مي  .خود اختصاص مي دهد بازار مصرف بسياري از محصوالت و فرآورده ها را در حال حاضر و آينده به
توانند از فراهم بودن بازار مصرف توليدات يا فروش خدمات و دانش فني خود در اين بازار بزرگ و كشورهاي همجوار 

گمرك رسمي و پايانه هاي مرزي در مرز ايران و افغانستان از مهمترين همچنين  .اطمينان صد درصدي كسب كنند
كه وجود اين گمرك مرزي نقش مهمي در تبادل كاال و صادرات محصوالت كارخانجات و واحدهاي توانمندي ها بوده 

  .توليدي مستقر در ارتباط در نقاط مختلف به افغانستان و از آنجا به شرق خاورميانه ايفا خواهد كرد
  

  :پيشينه پژوهش-۴
ديدگاه هاي مختلف تحقيقات و  پژوهش هاي اگر چه تاكنون در مورد مناطق مرزي و بازارچه هاي مرزي  از مناظر و 

زيادي صورت گرفته است اما بازتاب هاي سياسي و فضايي اين مكان ها خيلي كم از سوي پژوهشگران مورد  توجه قرار 
  :جمله كار هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است عبارت اند ازاز .گرفته است

توسط حسن رحيمي و به » مرز جلفا   :ل كاركرد مرز نمونه مورديبازتاب فضايي تحو«اي با عنوان  نامه پايان -۱
رحيمي به اين نتايج رسيده است كه .در دانشگاه تربيت مدرس تهران انجام گرفته است ۱۳۸۱نيا درسال راهنمايي حافظ

سي فضا، بازگشايي مرز جلفا باعث توسعه كالبدي شهر جلفا، توسعه شبكه ارتباطي و حمل و نقل، تغيير ساختار سيا
توسعه ساختارهاي اقتصادي، رويكرد فرهنگي مردم به آنسوي مرز و تحول در كاركرد امنيتي نيروهاي انتظامي و 

رساني به روستاها و  گشايي مرز تأثير چنداني در خدمات ستان جلفا گرديده است و از طرف ديگر باز مرزباني شهر
  . پذيري شهر جلفا نداشته است افزايش مهاجر

  
  
 

نمونه موردي بازارچه مرزي » تحليل بازتاب هاي سياسي و فضايي بازارچه هاي مرزي«پايان نامه اي با عنوان  -۲
در دانشگاه فردوسي ۱۳۸۹باشماق مريوان توسط صباح مهديزاد  تحت راهنمايي  دكتر سيد هادي زرقاني در سال

  .مشهد صورت گرفته است
فضايي بازارچه هاي مرزي، بازارچه مرزي باشماق مريوان در استان  - اسيدر اين پايان نامه ضمن تحليل بازتابهاي سي 

نتايج به دست آمده حاكي از اين واقعيت بود كه بازارچه مرزي باشماق . كردستان به عنوان نمونه انتخاب گرديد
اي  نطقهسياسي مثبتي مانند ايجاد و گسترش زير ساختها، افزايش همكاريهاي م - توانسته است اثرات اقتصادي 

  .نشين بر جاي بگذارد نشين و افزايش اشتغال و كاهش قاچاق را در مناطق مرز استانهاي كرد
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بازارچه :مطالعه موردي:تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون«اي با عنوان مقاله-۳
در شماره سوم فصلنامه ۱۳۸۹سال  ش درتوسط مصطفي قادري حاجت و همكاران»هاي مرزي استان خراسان جنوبي

آنان در اين  پژوهش به روش ميداني و كتابخانه اي  سعي در بررسي و تبين نقش بازارچه . ژئوپليتيك چاپ شده است
يافته هاي اين  .هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون خود بويژه در استان خراسان جنوبي را دارند

ن مطلب است كه بازارچه هاي مرزي مورد نظر تا حدود زيادي توانسته اند در توسعه نواحي پيرامون تحقيق  بيانگر اي
 .خود تاثير مثبت بگذارند كه اين امر بستر الزم را براي افزايش امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده است

 

  :روش تحقيق - ۵
اي   بناي  اطالعات بدست آمده از شيوه ي كتابخانهتحليلي است كه بر م –روش تحقيق  در اين پژوهش روش توصيفي 

و مراجعه مستقيم نگارنده  به بازارچه ها ي مرزي از جمله  ) ها نامه ، نشريات،اينترنت و پايان كتب ،مقاالت:شامل(
همچنين بازتاب هاي سياسي فضايي بازارچه هاي مرزي از طريق مصاحبه با . بازارچه مرزي  ماهيرود انجام گرفته است

 .مسئوالن و ساكنان بازارچه ها و نيز مشاهدات ميداني، مورد بررسي قرار گرفته است

  
  
  

  : تحقيقيافته هاي  -۶
مبادالت مرزي و روش ها و راهكار هاي مختلف آن مانند تاسيس بازارچه هاي مرزي، از جمله مباحث مرتبط با 

كشورهاي هم جوار . بين المللي محسوب مي شود كه در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است  مرزهاي
ده و وسايل حمل و نقل و دوري از بازارها و مراكز تجاري هاي نه چندان دور به علت عدم دسترسي به جادر گذشته

از ). ۱۳: ۱۳۸۸، عبدي( كردندنشين مناطق مبادله ميداخلي، بيشتر مايحتاج خويش را به صورت پاياپاي با اهالي مرز
رات هاي مقر دهد كه توسعه مبادالت مرزي در قالب طرفي تجربيات كشورهاي توسعه يافته در سه دهه اخير نشان مي

جانبه،  تواند محرك خوبي براي افزايش مبادالت كاال بصورت رسمي، گسترش همكاريهاي همه و قوانين حقوقي مي
  ). ۱۰۸و  ۱۰۷: ۱۳۸۴محمودي، (و امنيت براي مرزنشينان گردد كاهش قيمت كاالها، ايجاد درآمد، اشتغال

قشي اساسي در ترقي و توسعه اقتصادي نواحي هاي اقتصادي مناطق مرزي مي تواند ن به عقيده صاحب نظران، فعاليت
توزيع مناسب درآمد، ايجاد رابطه دوستي و  تسريع همكاري هاي مرزي، بهبود استاندارهاي زندگي مردم، كاهش فقر،

بر اين اساس، بسياري از كشورهاي جهان ايجاد ).Chandoevwit,2004: 145(بيشتر بين نواحي مرزي داشته باشد
ها و راهبردهاي اصلي ايجاد توسعه، رفاه و امنيت در مناطق  ك مرزي را به عنوان يكي از مكانيسمهاي مشتربازارچه

  .مرزي تلقي مي كنند
  
 :در ايران بازارچه هاي مشترك مرزي - ۱- ۶

باشد از اواسط دهه  بازارچه مرزي به عنوان نهاد نويني كه توانايي حل بسياري از مشكالت مناطق مرزي را دارا مي
اولين بازارچه مرزي با اهداف  .گذاران و مسئوالن محلي را به خود مشغول نمود شمسي ذهن بسياري سياست ۱۳۶۰

و به دنبال امضا پروتكلي با مقامات  ۱۳۶۰در نيمه دوم دهه .... چند گانه همچون اهداف امنيتي، سياسي، اجتماعي و 
  .س شدتأسي ۱۳۶۷بازرگان در سال - محل بازار ساري سوكشور تركيه در 
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توسط هيأت  ۱۱/۵/۱۳۷۱هاي مرزي در تاريخ  نامه تشكيل بازارچه تصويب آيين هاي مرزي با انوني نمودن بازارچهروند ق
و نهايتاً ۱۳۷۷واردات مصوب سال  ه اجرايي قانوني مقررات صادرات وآيين نام ۲۲تصويب مادهوزيران آغاز شد و با
ه بازارچ، تعداد ۱۳۸۳بر پايه مصوب هيأت وزيران،در سال  .مه يافتهيأت وزيران ادا ۱۲/۱۰/۱۳۷۴مصوبه مهم مورخ 

   بازارچه ارتقاء يافته است ۵۲به ۱۳۸۹در سال بازارچه بوده است و ۵۰هاي مرزي
  :در نقشه زير مشخص استها  پراكندگي جغرافيايي بازارچه. )۵: ۱۳۸۳دارايي، وزارت امور اقتصادي و(

  رچه هاي مرزي در ايران پراكندگي جغرافيايي بازا:  ۲نقشه 

 ۵:  ۱۳۹۱زرقاني و همكاران،: منبع 
 

  :بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبيبررسي فعاليت ها  -۲- ۶
رچه هاي مرزي استان موقعيت و تاريخچه بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي و امكانات موجود هر يك از بازا

  :خراسان جنوبي  به شرح ذيل مي باشند
  .ازارچه مرزي يزدان شهرستان قايناتب-۱
  .شهرستان درميان ۷۳بازارچه مرزي ميل -۲
  .شهرستان سربيشه ۷۸بازارچه مرزي ميل -۳
 ه مرزي دوكوهانه شهرستان نهبندانبازارچ-۴
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 بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي :  ۳نقشه 

  
  
  :بازارچه مرزي يزدان شهرستان قاينات - ۱- ۲- ۶

تجاري و مبادالت كاال از دوران قاجاريه در يزدان داراي سابقه است كه در اوايل دوران پهلوي تعطيل و  فعاليت هاي
كيلومتري شهرستان قاينات و در راستاي  ۱۶۴در فاصله  بازارچه مرزي يزدان .اكنون آثار گمرك يزدان موجود است

 ۱۲۰ادرسكن، تا كيلومتر ۸۰شيندندتا يزدان اصله ف .شهرهاي ادرسكن و شيندند از استان هرات افغانستان قرار دارد
سايت بازارچه مرزي (آسفالت مي باشدضمناً جاده ارتباطي يزدان، قائن . مي باشد    كيلومتر ۱۸۰هراتو تا  كيلومتر

  ).استان خراسان جنوبي
كيلومتري  ۲۷۰در كيلومتري شهرستان و  ۱۶۴كيلومتري بخش زير كوه قائن و در  ۸۰بازارچه مرزي يزدان در فاصله 

نفر روزانه بطور  ۴۰۰تا  ۳۵۰هم اكنون تعداد  .شروع نموده است  ۷۲مركز استان قرار دارد و فعاليت خود را از سال 
مستقيم در بازارچه فعاليت مي نمايند كه فعاليت و اشتغال آنان در بازارچه هاي مرزي باعث ايجاد امنيت و همچنين 

بسزائي نقش ...،گروگان گيري و شرارتدر كاهش قاچاق مواد مخدر، اين موضوع  امرار معاش آنان گرديده است كه
  :ايجاد كرده استبه شرح ذيل تغييرات فضايي و كالبدي بازارچه  نتاسيس اي ،ازتاب هاي فضاييباز منظر . داشته است

عدد  ۴-۵ ديجيتال تني ۶۰باسكول   - ۴  مهمانسراي مناسب   -۳  غرفه تجاري ۴۰ - ۲  ساختمان اداري مناسب-۱
آب و برق و تلفن ثابت و  -۱۰جاده دسترسي آسفالته  -۹نانوائي  -۸ سردخانه-  جايگاه سوخت - ۶ تني ۵۰۰انبار 
   همراه

  .، نيروي انتظامي، بازرگاني، باجه بانك ملي، بانك صادرات حضور دارند ساير ادارات از قبيل گمرك -۱۲ مسجد -۱۱
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عملكرد صادراتي اين .نفز به صورت مستقيم مشغول به كار مي باشند ۲۴۸چه  تعداد طبق آخرين آمار در اين بازار
بر .همه ساله سير صعودي داشته و هميشه به عنوان يكي از بازارچه هاي مهم سطح كشور مطرح بوده استبازارچه 

شهر با اختصاص  طبق آمار منتشر شده از سوي روابط عمومي گمرك جمهوري اسالمي ايران بازارچه تمرچين پيران
 ۱۴ماه نخست سال جاري رتبه اول بازارچه مرزي را به خود اختصاص داده و بازارچه يزدان با  ميليون دالر در پنج۳۳

هزار دالر رتبه سوم در بين بازارچه هاي مرزي  ۹۰۰ميليون و  ۱۲هزار دالر رتبه دوم  و بازارچه ماهيرود با ۱۰۰ميليون 
  .تكشور به خود اختصاص داده اس

  :شهرستان درميانگلورده   ۷۳بازارچه مرزي ميل - ۲- ۲- ۶
كيلومتري مركز استان قراردارد و  ۱۸۵كيلومتري شهرستان درميان و در فاصله  ۷۵در فاصله  ۷۳بازارچه مرزي ميل 

 روبروي روستاي ۷۳اين بازارچه در مجاورت پاسگاه مرزي ميل  .شروع نموده است ۷۲فعاليت خود را از ابتداي سال 
. هم مرز مي باشد كاريزك افغانستان واقع گرديده است و همچنين با شهرستانهاي انار دره، شنيدند و فراه افغانستان

تغييرات تاسيس اين بازارچه اين . نفر روزانه بطور مستقيم در بازارچه فعاليت مي نمايند ۳۵۰ -۴۰۰هم اكنون تعداد 
  .را به دنبال داشته استكالبدي  - فضايي
باب  ۴۰-۵ جايگاه عرضه سوخت-۴ سردخانه مواد غذايي- ۳ تني ۵۰۰هشت باب انبار -۲  مان اداري مناسبساخت-۱

 - ۱۱ برخورداري از امكانات استفاده از تلفن همراه -۱۰آب و برق    -۸تني    ۶۰باسكول - ۷ مسجد-۶  غرفه تجاري
ساختمان بازبين  -۱۳ملي و صادرات   باجه بانك -۱۲دفتر مخابراتي و خط مستقل تلفن جهت غرفه هاي تجاري   

زيرسازي و آسفالت جاده آنتني و قسمتي از بازارچه تا نقطه  - ۱۶مهمانسرا   -۱۵تأسيسات پرتابل گازي   -۱۴ خروجي
ساير ادارات از قبيل گمرك، نيروي انتظامي، بازرگاني، -۱۷  )متر مي باشد ۲۵۰فاصله بازارچه تا نقطه صفر (صفر مرزي
  .ر بازارچه حضور دارنداستاندارد د

  :بازارچه مرزي دوكوهانه شهرستان نهبندان-۲-۳- ۶
كيلومتري شهرستان نهبندان و در  ۱۱۰كيلومتري مركز دهستان بندانو در فاصله  ۵۵بازارچه مرزي دوكوهانه در فاصله 

كيلومتري كابل واقع  ۳۰۰كيلومتري مركز استان فراه و در فاصله  ۱۳۰كيلومتري مركز استان و در فاصله  ۳۲۰فاصله 
نفر كارگر را جذب و مشغول جابجائي كاال و بارگيري مي باشند  ۱۵۰الي  ۱۰۰بازارچه روزانه تعدداد  .گرديده است

  :كالبدي را به دنبال داشته است -تاسيس اين بازارچه اين تغييرات فضايي
                مسجد- ۵ زارچه به شبكه برق سراسرياتصال برق با-۴آب لوله كشي -۳تني  ۵۰۰باب انبار  ۳- ۲ساختمان اداري -۱
                 سرويس بهداشتي-۹تني ديجيتال   ۶۰باسكول - ۸جايگاه غرفه فرآورده هاي نفتي -۷  باب غرفه تجاري ۲۰- ۶
                                            . نيروي انتظامي مستقر مي باشد - بازرگاني  -استاندارد - ساير ادارات از قبيل گمرك -۱۰
  فضاي سبز -۱۳   شبكه مخابراتي بازارچه   -۱۲ شبكه برق داخلي بازارچه -۱۱
  :شهرستان سربيشه)۷۸ميل (بازارچه مرزي ماهيرود -۲-۴- ۶

كيلومتري مركز استان واقع گرديده  ۲۰۰كيلومتري شهرستان سربيشه و در فاصله  ۱۴۰در فاصله  ماهيرودبازارچه 
كيلومتري مركز  ۱۵۰شروع گرديده و از نظر موقيت جغرافيائي در فاصله  ۱/۴/۸۲يت بازارچه رسماً از مورخ فعال. است

  كين ، جوين، انار دره وخاك سفيد استان فراه افغانستان قرار دارد و شهرهاي مجاور عبارتند از شهرستان قلعه كاه ،

 .مل و نقل كاال از طريق جاده مرزي انجام مي پذيردشايان ذكر است با توجه به هماهنگي با هنگ مرزي فعالً ح
اي اقتصادي رود ازمهمترين پروژه هه اينكه پروژه بازارچه مرزي ماهيبدر مصاحبه با نگارنده با اشاره فرماندار سربيشه 
غاني ن افواز طرفي تعداد پيله ورا. روزه، مانع پيشرفت بازارچه مرزي ماهي رود است۱۲۰بادهاي «:منطقه است، گفت

  ر در اين بازارچه فعاليت مي باشد كه مردم منطقه كمت تر است كه خود يكي از مشكالت نسبت به ايراني بسيار زياد
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مشكل محوطه نامطلوب،  :مسائل و معضالتي كه مسئوالن بازارچه به آن اذعان داشتند بيشتر در مورد ».مي كنند
ايش بيش از حد كاميونهاي سوخت و اوضاع جوي نامناسب را از كمبود امكانات رفاهي، نبود كارگر متخصص بومي، افز

  .مشكالت درحال حاضر پايانه مرزي است
در جوار پايانه مرزي ماهيرود و مورد قبول بودن اين مرز از سوي دولت و كشور اين بازارچه  به لحاظ قرار گرفتن 

جاده  كيلومتر  ۶۰وجود ده و اين در حالي است، كه با از قدرت مانور بااليي در امر صادرات كاال برخوردار بو ،افغانستان
به فراه افغانستان و همچنين تكميل زير  ماهيرود اتمام جاده آسفالت شده تا فراه نيم ديگر آن باقي مانده است كه با 

ن جنوبي، مصاحيه با فرمانده مرزباني استان خراسا(اين بازارچه چند برابر خواهد شد ساختهاي بازارچه مرزي، فعاليت
ميليون دالر از بازارچه مرزي  ۱۳۰ماهه اول امسال بيش از  ۶در  ماهيرودمسئول بازارچه مرزي به گفته   ).۱۳۹۱
درصد افزايش داشته و به لحاظ  ۲۰اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنين  .صورت گرفته استصادرات 

  .درصد افزايش داشته است ۶نسبت به سال گذشته تن از اين بازارچه صادر شده كه  ۱۴۰وزني مجموعا 
نفر غرفه دار كار  ۳۳نفر غرفه دار و امسال  ۱۳تعداد  ۹۰نفر غرفه دار و در سال  ۱۰تعداد  ۸۹در اين بازارچه در سال 
اين افزايش به دليل سياستهاي تشويقي است كه از طرف سازمان بازارچه ها اعمال شده . صادرات را انجام مي دهند

  .تاس
نفر روزانه به طور مستقيم مشغول به كار هستند وعمده  ۱۰۰۰در اين بازارچه مستقيماً تعداد آقاي الهيبه گفته 

فرش ، و   رب، كيك، بيسكويت، تن ماهي ، لواشك، تخمه: شامل كاالهاي صادراتي از اين بازاچه شامل مواد غذايي
تني ، آتشنشاني ،  ۵۰۰انبار  ۳اين بازارچه با  .مي باشد ايزوگام وسيمان ، گچ ، كاشي ،موكت، مصالح ساختماني 

با و تالش مي شود  عدد كانكس اداري ، غرفه داري وسرويس بهداشتي پاسخگوي نياز تجار نيست، ۲۶جرثقيل ، 
درآينده براي اين  مهمانسرا وحداث انبار ، رستوران ، نانوائي حمايت بخش خصوصي در زمينه هاي مختلف شامل ا

گمرك افغانستان در همجواري اين بازارچه آينده استقرار.شود اشتغال زائي جالب توجهي ايجاد رونق و بازارچه
  ).۹۱،آبان مسئول بازارچه مرزي ماهيرود:آقاي الهي مصاحبه با(نويد مي دهدروشني را ربسيا

  )۷۸ميل (بازتاب هاي سياسي فضايي احداث بازرچه مرزي ماهيرود
  .جهت كاالهاي صادراتي و وارداتي تني  ۵۰۰باب انبار  ۳ – ۱
  . آتش نشاني جهت اطفاي حريق  – ۲
  .عدد كانكس تك واحدي  ۸ – ۳
  .عدد كانكس سه واحدي  ۳ – ۴
  .تني  ۶۰باسكول ديجيتالي  – ۵
  .ساختمان درب ورود و خروج  – ۶
  .برقراري امكانات استفاده از خدمات تلفن ثابت و همراه  – ۷
  .آب آشاميدني  – ۸
  .امكانات استفاده از برق  – ۹
  .كافه رستوران  – ۱۰
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  ۹۰- ۸۹در سال  ماهيرودآمار صادرات و واردات از بازارچه مرزي  :۱جدول

  ۱۳۹۱سازمان بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي : منبع
  

  :و نتيجه گيريتجزيه و تحليل  -۷
بين اين بازراچه ها،يزدان قاين و ماهيرود  با بررسي امكانات و وضعيت  اين چهار بازارچه مرزي  مي توانيم بگوييم در

  .شتري برخوردارند كه آمار ها بيانگر تصديق اين ادعا مي باشنديسربيشه از وضعيت بهتر و صادرات بي
  

  ۹۰-۸۹در سال  ماهيرودآمار صادرات و واردات از بازارچه مرزي  :۲جدول

  ۱۳۹۱سازمان بازارچه مرزي استان خراسان جنوبي،:منبع

   
ند سال گذشته جزء بهترين و زي ماهيرود  با توجه به رشد قابل توجه در چدر نهايت مي توان اذعان كرد كه بازارچه مر

مقام موفقترين بازارچه ها در استان بوده است كه به گفته الهي مسئول بازرچه مرزي ماهيرود در مصاحبه با نگارنده 
گفت با اين نتايج مي توان  .ت در سطح كشور به خود اختصاص داده استدر داشتن بيشترين صادرا ۹۰اول را در سال 

مناطق ايجاد و فعاليت اين راهبرد هاي آمايشي در بهترين  يكي از در استان هاي محروم مرزي مثل خراسان جنوبي 
ونق بازارچه هاي مرزي است؛كه امكان برقراري ارتباط سالم و مستمر تجاري با كشور هاي همسايه ،ايجاد ر
را اقتصادي،باالبردن ضريب امنيتي مرزهاي يك كشور،شكوفايي استعدادهاي محلي و ايجاد و گسترش مشاغل مولد 

جلوگيري از قاچاق كاال و :بازارچه ها متصور شد     كه مي توان براي اينديگر  از كاركردهايهمچنين . فراهم مي كند
  .باالبردن ضريب امنيت در مرزها مي باشد مواد مخدر و مهاجرت مرزنشينان به شهرها و هم چنين

مي در منطقه نيز تاسيس و فعاليت بازارچه هاي مرزي خود  داراي  اثرات و بازتاب سياسي فضايي فراواني ضمن اينكه 
احداث راه آسفالته به بازارچه و بهبود خطوط حمل و نقل،ساخت مراكز و انبار هاي تجاري و توسعه خدمات  .باشد

اليت و در بين اين بازارچه ها كه فع .از اثرات ايجاد و فعاليت اين بازراچه ها مي باشد.. ل و برق و تلفن وشهري از قبي

 ۹۰-۸۹در سال  ماهيرودجدول آمار صادرات و واردات از بازارچه مرزي 

 عملكرد

 سا ل

 صادرات

 )دالر ( 
 ۲۱۰ماده 

 )دالر ( 
 ۲۱۰مجموع صادرات و ماده 

 )دالر ( 
 واردات

 )دالر ( 

۱۳۸۹ ۷۷۴۹۵۰۰۰ ۵۹۵۳۶۹۴۱ ۱۳۷۰۳۱۹۴۱ ۱۷۷۳۲۴ 

۱۳۹۰ ۷۰۹۹۲۴۳۴ ۱۹۱۷۱۴۸۱۳ ۲۶۲۷۰۷۲۴۷ ۱۰۱۷۵۰ 

 )دالر(واردات  دالر صادرات بازارچه نام رديف
 1391سال 1390سال 1391سال 1390سال  

 ۵۱۷۰۷ ۱۶۷۶۷۹ ۳۱۶۰۱۶۱ ۷۹۹۷۹۵ يزدان ۱

 ۳۶۵۶۴ ۱۰۷۱۰۰ ۵۴۷۵۰۰۳ ۵۶۸۵۰۶۷  ميل ۲

 ۱۶۰۲۷ ۱۰۱۷۵۰ ۲۲۷۴۴۵۱۰ ۱۹۸۷۳۹۷۹ ماهيرود ۳

 ۳۳۵۱۲ ۰ ۶۴۲۵۴ ۸۵۵۰ دوكوهانه ۴

 ۱۳۷۸۱۰ ۳۷۶۵۲۹ ۳۱۴۴۳۹۲۸ ۲۶۳۶۷۳۹۱ جمع كل
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هاي سياسي و فضايي قابل قبولي را به  ماهيرود سربيشه است كه كه بازتاب ازارچه مرزيصادرات آن قابل توجه است ب
يكي از محروم ترين و پر مهاجر ترين نقطه استان بود كه با تا قبل از احداث بازارچه  بخش درح . ارمغان آورده است

 .احداث اين بازارچه واشتغال زايي از محروميت اين بخش كاسته و از سيل مهاجرت آن به شهر هاي ديگر كاسته است
فته از طرفي با فعاليت اين بازارچه منطقه مرزي سربيشه  از امنيت خوب وقابل قبولي برخوردار  شده است كه به گ

اين گسترش  .فرماندهان هنگ مرزي سربيشه تعداد پرونده هاي قاچاق اين نقطه مرزي كاهش عجيبي داشته است
كه در اين منطقه  مرزي نگاه .است) روابط متقابل توسعه و امنيت(امنيت منطقه مديون ديد دو سويه به مناطق مرزي

با . تجاري و قابليت هاي اقتصادي آن توجه شده است صرف امنيتي صورت نگرفته است بلكه به كاركردهاي ارتباطي و
توجه به اهميت داشتن اين پديده ها در  مناطق مرزي الزم است تا مسئوالن و سياستمداران در جهت رونق هرچه 

  .بيشتر آن با كمك بخش خصوصي در اين امر مهم گام بردارند
  :و راهكارها پيشنهادات

 در بايد وطرفه شدن بازارچه هاي مرزي است؛ دز مهمترين چالش هاي پيش رو بازارچه هاي ا اين  يكطرفه بودن -۱
  .قرار بگيرداستان بازارچه هاي مرزي  اولويت هاي سازمان 

  .قانون اساسي صورت گيرد ۴۴در راستاي اصل در بازارچه ها  سرمايه گذاري هاي بخش خصوصيتسهيل  -۲
تبديل تهديد به (نصب توربين برق: روزه تدابيري از قبيل ۱۲۰هاي  با باددر بازارچه مرزي ماهيرود جهت مقابله  -۳

  .اندشيد تا ساالنه هزينه هاي زيادي بابت تعمير سقف سوله ها هدر نرود... و استحكام سازي سوله ها، بادشكن،) فرصت
به توسعه و تا ان كاالهاي صادراتي ترجيحا محصول صنايع و توليدات خود استان باشد نه بيشتر توليدات خارج است -۴
  .شودمنجر  استان  ني خود اآباد
تعداد پيله وران ايراني نسبت به افغانستان خيلي كم است بايد سياست هاي تشويقي و حمايتي از سوي دولت در -۵

  .نظر گرفته شود تا اشتغال زايي بيشتري در اين بازارچه ها گاصورت بگيرد
در جهت ... ن محوطه بازارچه،ساخت مجتمع هاي خدماتي رفاهي و زير ساخت هاي الزم از قبيل آسفالت نمود - ۶

  .گسترش تجارت بازارچه فراهم شود

  :منابع و مآخذ
  نشر بازرگاني: ؛ مقررات صادرات و واردات؛ تهران)۱۳۸۵(اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني كشور -۱
  نشر بازرگاني: ؛ مقررات صادرات و واردات؛ تهران)۱۳۸۰(ي كشوراداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان -۲
 .؛وزارت بازارگاني معاونت برنامه ريزي  و بررسي هاي اقتصادي)۱۳۷۱(آيين نامه بازارچه هاي مرزي -۳

        وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و :؛جغرافياي استان خراسان جنوبي؛تهران)۱139(برزگران حسينعلي،رياسي، مهدي-۴
 برنامه ريزي آموزشي

  ترجمه دره مير حيدر،دانشگاه تهران- ،گرايش هاي تازه در جغرافياي سياسي) ۱۳۵۸(پرسكات،جي -۵
واحد علوم و . ، بررسي عملكرد بازارچه مرزي سرو، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزد اسالمي )۱۳۷۹(پيربوداقي، يوسف،  -۶

  تحقيقات 
سازمان حوزه ها و مدارس علميه خارج از كشور، جلد : اجتماعي؛ قم -؛ مباني مطالعات سياسي)۱۳۷۹(درضاحافظ نيا، محم -۷
  اول
انتشارات : ؛ جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا؛ ترجمه دره مير حيدر؛ تهران)۱۳۷۴( درايسدل،  و جرالد اچ بليك -۸

  جهدفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خار
؛ بازتاب فضايي تحول كاركرد مرز جلفا؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، جغرافياي سياسي؛ دانشگاه تربيت )۱۳۸۱(رحيمي، حسن -۹
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؛ كارگروه تحوالت اقتصادي، گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام گمرك؛ گزارش شماره )۱۳۸۷(رياست جمهوري -۱۰
  تحوالت اقتصاديويرايش اول، دبيرخانه كارگروه  ۴
: انتظامي مرزها؛ تهران - ؛ مقدمه اي بر شناخت مرزهاي بين المللي با تأكيد بر كاركرد امنيتي)۱۳۸۶(زرقاني، سيد هادي -۱۱

  دانشگاه علوم انتظامي ناجا معاونت پژوهش
هاي ايران، فصلنامه ، عوامل ژئوپوليتيكي مؤثر بر نقش و كاركرد مرزها با تأكيد بر مرز)۱۳۸۶(زرقاني، سيد هادي  -۱۲

  .سال سوم، شماره دوم -ژئوپوليتيك
نمونه . فضايي بازارچه هاي مرزي –، تحليل بازتاب هاي سياسي )۱۳۹۱(زرقاني، سيد هادي، صباح مهدي زاد، هادي اعظمي، -۱۳

  ۱مدرس علوم انساني، دوره شانزدهم، شماره . بازارچه مرزي باشماق مريوان.موردي 
 ؛ تحليل اثرات توسعه اي بازارچه هاي مرزي بر نواحي روستايي پيرامون ؛ تهران دانشگاه تربيت مدرس)۱۳۸۸(عبدي، عرفان -۱۴

دانشكده فرماندهي و : ، نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران؛ تهران)۱۳۸۰( ب، عليرضاعندلي -۱۵
  ستاد پاسداران انقالب اسالمي

؛ نقش بازارچه هاي مرزي در تثبيت جمعيت و توسعه روستايي؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، )۱۳۸۳(فخرفاطمي، علي اكبر -۱۶
  دانشگاه شهيد بهشتي: جغرافياي سياسي، تهران

فصلنامه علمي ؛، نقش بازارچه هاي مرزي  در توسعه فضايي مناطق مرزي)۱۳۸۴(علي اكبر،فخر فاطمي  ،حميد رضا،محمدي -۱۷
  انتشارات انجمن ژئوپوليتيك ايران -اول،شماره اول پاييز پژوهشي ژئوپوليتيك سال–
؛ساختار مبادالت بازارچه هاي مرزي و نقش آن در بازرگاني و اقتصاد مناطق مرز نشين؛ انتشارات )۱۳۸۴(محمودي، علي، -۱۸

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

  انتشارات عطائي: ران؛ خليج فارس، كشورها و مرزها؛ ته)۱۳۷۹( مجتهدزاده، پيروز -۱۹
  ؛نگاهي به منطقه آزاد ارس،استانداري آذربايجان غربي)۱۳۸۴(مراتب،مريم -۲۰
 ؛ جغرافياي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي)۱۳۴۸( معتمد نژاد، كاظم -۲۱

 ۹۱،آبان اهيرودمصاحبه با آقاي الهي مدير بازارچه مرزي م-۲۲

 ۹۱فرماندار سربيشه آبان پور حبه با آقاي حسين مصا -۲۳

  ۹۱، آبان مصاحبه با جناب سرهنگ رفيعي فرمانده كل مرزباني استان خراسان جنوبي-۲۴

  
۲۵- Dwivedi,R.L ;(1990),fundamentals of political Geography;Chaitanya Publishing hous 

 
۲۶-Taylor,p&Flit,c;(2000),political Geography; England:Prentice Hall۸۵ 
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