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 چكيده

 بوده نیسرزم یمرزها تیامن ژهویتبهیامن نیتأم خیبشر در طول تار یشگیمهم و هم هایاز دغدغه یکی

 نیتأم یبر قدرت نظام هیکه بتوان آن را با تک ستیمجرد ن دهیپد کیامروزه  تیامن است.برقراری

در  تیامن یرچارچوب برقرا نیاست. در ا یو فرهنگ ینظام ،یاقتصاد ،یاسیکردبلکه متأثر از عوامل س

. راهکار باشدیم یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد هایاستها و سیبرنامه نیو تدو یمرزها مستلزم طراح

راهکارها استکه مصداق  نیازجمله ا نانیمرزنش یاقتصاد تیو بهبود وضع شتیو توجه به مع یاقتصاد

 ها موجب رویبازارچه نیو رونق ا تی.فعالباشدیمناطقم نیدر ا یمرز هایبازارچه تیوفعال جادیبارز آن ا

همچون قاچاق کاال و  یرقانونیو دورشدن از مشاغل کاذب و غ یسالم اقتصاد هایتیمردم به فعال آوردن

 مرز را فراهم هیارتباطات دوسو شازپیشیب نهها زمیبازارچه نیا تیفعال ،ی.از طرفشودیمواد مخدرم

 هیو با تک یلیتحل -یفیمقاله با روش توص نی.اردگیشکل یونحهم به المللینیب هاییتا همکار کندمی
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 مقدمه

است.کسب و ترین نیازهای حیات اجتماعی بشر بودهتاکنون جزو اساسیامنیت از ابتدا 

ک ی هاست. امنیتترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی دولتحفظ امنیت ملی مهم

تواندمدعی گاه یک فردیایک کشوردرمقیاس کالن نمیوضعیت نسبی استیعنی هیچ

در راستای امنیت .(211: 2931پرور و حیدری، برخورداری ازامنیت کامل باشد)جان

از . ها و اهداف کالن یک کشور استبرنامه تریناساسیامنیت مرزها یکی از ملی تأمین 

از هستند. مرزها ویترین یا نماد یک کشور وملت در برابر کشورهای همسایه ،سویی دیگر

 هایبحرانمرزنشینانی که به هنگام بروز و مرزها  رپرداختن و توجه به امو ،رواین

ازپیش برای باشند بیشسیاسی مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشورمی

باید در اولویت قرارگیرد.  ویژه دولتمردانبههمه 

: 2933کنند)مویر، امروزه مرزها نقش بسیار مهمی در تعیین زندگی انسان ایفامی

های ری سکونت،تفاوتدوری از مرکز،انزوای جغرافیایی،ناپایدا :هایی چونویژگی(.133

های ریزیای را در برنامهفرهنگی، تهدیدات خارجی،تبادالت مرزی و...اهمیت ویژه

در  ویژهداده است.دوری از مرکز به مناطق مرزیتوسعه،امنیت و آمایشی کشور به 

جانبه ماندگی مناطق مرزی از حیث توسعه همههای حکومتی بسیط باعث عقبنظام

ر ترین حد قراهای توسعه در پایینا از نظر شاخصشده که این مناطق ر

مسئله امنیت در مرز روند توسعه و امنیت کشور را (.23: 2931است)زرقانی،ادهد

که کشورهای درگیر با مسائل ناامنی علت این فقدان امنیت را در طوریسازد بهمتأثرمی

شود)کلهر این مناطق میدانند که منجربه فقدان توسعه می فقر، تنگدستی، بیکاری و... 

 (.213: 2933و دیگران،

کی از بهترین ویژه مرزهای شرقی،یبا توجه به شرایط موجود در مناطق مرزی ما، به

گر این ا. دباشهای مرزی میایجاد بازارچهو مرزنشینان امنیت مرزها  تأمینها برای شیوه

تواند منجر بهاشتغال مستقیم مردم مرزنشین باشد می درخدمتها بتواند بازارچه

شود و با گسترش فعالیتش منجربه کاهش قاچاق کاال و موادمخدر  آنهاوغیرمستقیم 

(. 23: 2931مگرایش پیدا نکنند)علمدار،های اقتصادی ناسالو مردم به فعالیتشود 

ی ماندن در این مناطق و کاهش مهاجرت اباعث افزایش انگیزه مرزنشینان بر ،براینعالوه
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گذاری بیشتر تا به سرمایه کندمیشهرها گردد. همین امر زمینه را برای دولت فراهم به

ها راه را سیس و فعالیت این بازارچهأاز بعد سیاسی ت ،کند. همچنیندر این مناطق اقدام

 .کندمیهموارهای همسایه جواری بین کشورگسترش روابط سیاسی و حسن هم یبرا

شرقی کشور  یدر مرزها قرارگرفتنلیل دوری از مرکز و جنوبی به داستان خراسان

روبودن با است. مناطق مرزی استان ضمن روبهعنوان استانی محروم شناخته شدهبه

اجتماعی پایینی برخوردارند. برای  –شرایط نامساعد زیستی از سطح توسعه اقتصادی 

 شرق تأسیس شده های مرزی مختلفی در مناطق مرزیمقابله با این مشکالت بازارچه

 -ها عمدتاً با هدف ارتقای سطح توسعه اقتصادیاست. تأسیس و فعالیت این نوع بازارچه

ها بازارچه مرزی است. یکی از این بازارچهاجتماعی و امنیتی مناطق مرزی صورت گرفته

کیلومتری شهرستان 211هکتار در فاصله 21با مساحت  2933ماهیرود استکه در سال 

 است. جنوبی احداث شدهاستان خراسانسربیشه 

است اما آنچه های متعددی انجام شدههای مرزی پژوهشتاکنون در رابطه با بازارچه

فضایی این  -کند تمرکز بر تأثیرات سیاسیها متمایزمیاین پژوهش را از سایر پژوهش

شد. باها و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در امنیت مناطق مرزی میبازارچه

همچنین، ارایه یک مدل عملیاتی که کاربست آن در نهایت منجربه توسعه وامنیت این 

براین در نمونه پژوهش بر دوگروه مسئوالن و مردم محلی برای شود. عالوهمناطق می

 تر تمرکزشد. بینانهکسب نتایج واقع

 باشد:بررسی سه فرضیه زیر می پژوهش حاضر به دنبال

بازارچه مرزی ماهیرود بر کاهش قاچاق کاال و مشاغل کاذب در  رسد به نظر می -2

 است؛منطقه مرزی سربیشه  نقش مؤثری داشته

رسد ایجاد و فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود بر کاهش قاچاق به نظر می -1

 ؛استموادمخدرتأثیر مثبت داشته

گسترش  رسد ایجاد و فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه دربه نظر می -9

 است.المللی ایران وافغانستان نقش داشتههای بینهمکاری
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 روش تحقيق

ای، است و در آن از اطالعات کتابخانهپژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام شده

است.در مطالعه میدانی اسنادی و میدانی)پرسشنامه،مشاهده و مصاحبه( استفاده شده

و مشاهدات محلی، مصاحبه با مسئوالن، کارشناسان  به منطقهاطالعات از طریق مراجعه

-گروه اول غرفه -داران و کسبه و توزیع پرسشنامه بین دوگروه سیاسی امنیتی، غرفه

های خصوصی، دولتی و مردم محلی و گروه دوم داران، کسبه، کارگران، شاغالن بخش

گیری فرمول نمونه گرفت. برای گروه اول با استفاده ازصورت–مقامات و مسئوالن شامل

شد و برای گروه دوماز شیوه نفر تعیین211نفری 291کوکران از بین جامعه آماری 

شده با استفاده از نرم افزار گردید. در نهایت، اطالعات گردآوریشماری استفادهتمام

spss بندی، ترسیم جداول، های آماری توصیفی و استنباطی نظیر: طبقهدر قالب روش

 و... تجزیه و تحلیل شد.1ایجملهآزمون دونمودار، 

 مبانی نظری

 مرز مفهومی از بیرون به درون است و خط مشخصی است که جدایی را نشان

ترین عامل تشخیص و جدایی یک مرزهای سیاسی مهم(.25555:01,تیلور دهد)می

واحد سیاسی از واحدهای دیگر است و خطوط مرزی خطوط اعتباری و قراردادی 

 که به منظور تحدید حدود واحد سیاسی بر روی زمین مشخصهستند 

از سویی،امنیت یک مفهوم چندوجهی است. تعاریف  (.212: 2932یدر،ح)میردشونمی

احساس آزادی از »های لغت درباره مفهوم کلی امنیت، بر روی مندرج در فرهنگ

 نددار ، که ناظر برامنیت مادی و روانی است، تأکید«احساس ایمنی»یا«ترس

 (. 1132933)ماندل،

شد مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون گونه که در تعریف امنیت گفتههمان

رضایت و وجود اطمینان نسبت به سالمت جان، مال وناموس را امنیت 

(. اگر این امنیت در مناطق مرزی حاکم 3: 2933همکاران، حاجت وقادری)گویندمی

                                                                                                                   
1- Test Binomial. 
2- taylor 
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های غیرقانونی از قبیل: قاچاق کاال و موادمخدر، تباشد و این مناطق از هرگونه فعالی

 گیرد.میترددهای غیرمجاز و شرارت به دور باشد امنیت مرزی شکل

عنوان و تنها به خواهندکرداست در آینده مرزها حالت سمبلیک پیدا آنچه مسلم

عمل خواهندکرد چیزی شبیه آنچه که ما امروز در بین کشورهای  هاملتجداکننده 

تنها علوم و اروپایی شاهد هستیم. اگر قرارباشد که این فرایند از فکر به عمل درآید نه

درنتیجه، بین قدرت  میکنیمآمیزی ارتباط را حس فنون نظامی بلکه عملکرد خصومت

 هانآوددارد که نتیجه تلفیق و ترکیب انکار وجو عوامل جغرافیایی یک پیوند غیرقابل

های سیاسی مذکور وقتی مثبت تصمیم شودویمهای سیاسی درنهایت منجربه تصمیم

. دنمایکه تنها منافع گروه خاصی را دنبالدهد نه ایناست که همه مردم را پوشش

تحلیل کنند و به تجزیه و ها مدام مطالعهباید برای اتخاذ این تصمیم هادانانیجغراف

هایمذکور امروزه نظریه. دی بپرهیزنستیآلدهیاگرایی و تصورات علمی بپردازند و از ذهن

ای که در حال حاضر ظریهناست. جغرافیای سیاسی را در یک شرایط استثنایی قرار داده

 (.19: 2931عزتی،)تاس« نظریه اعتمادسازی»است مطرح

شود بلکه در جا ظاهرنمیدر همهطور همزمان رشد به« قطب رشد»براساس نظریه 

ها یا مراکزی خاص ظاهرشده و سپس از طریق فعل و انفعاالتی خاص آثار نهایی قطب

(. نحوه عمل الگوهای قطب 13: 2931سازد)موسوی، میخودرا بر کل اقتصاد نمایان

شدن در مراحل اولیه توسعه ظاهرشده و رشد به این صورت است که ابتدا اثر قطبی

گرفته و موجب واگرایی بین های رشد صورتگردد که رشد سریعی در قطبیمموجب

های رشد به اندازه که قطبمناطق شود. سپس در مراحل بعدی توسعه و پس از این

گردد و درنهایت میکافی متمرکز و قوی شدند رشد آنها به سایر مناطق به تدریج پخش

(. بنابراین، 113: 2931کرمانی، ود)صباغشها میبردن نابرابریموجب همگرایی و ازبین

ای میان مناطق های منطقهترین عاملی که در ارتباط با تعادل و فقدان تعادلمهم

المللی دو های بینای را به حداقل ممکن رساند همکاری های منطقهتواند نابرابریمی

شهرهای ای که کاهش شکاف توسعه بین گونهبه(.295 :1,0002کراتکهکشور است)

های گسترش کارگیری سیاستمناطق مرکزی و مناطق مرزی تنها از طریق به

                                                                                                                   
1- kratke 
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 1پتراکوس و اکونومو)پذیر استالمللی و روابط بین مرزی امکانهای بینهمکاری

توان در راستای گسترش های مرزی را میدر این ارتباط ایجاد بازارچه(. 0 :5552

حل اقتصادی برای کاهش عنوان بخشی از یک راهکرده  بهای تلقیهای منطقههمکاری

های تولیدی ای، ایجادکننده ثبات در مناطق مرزی و گسترش فعالیتهای منطقهبحران

 (.22: 2932و تجاری درنظرگرفت)دفتر مطالعات اقتصادی،

مرزی نظم های بیننظران فرایند یکپارچگی و همکاریبه اعتقاد بسیاری از صاحب

دهد. شهرهای نواحی مرزی، که اغلب فضایی مناطق مرزی را تغییرمی اقتصادی و توسعه

در مناطق پیرامونی قراردارند و به لحاظ اقتصادی شرایط نامساعدی دارند، در اثر 

ونقل های حملهای بین مرزیو نقطه ارتباط کشورها با یکدیگر از نظر زیرساختهمکاری

مرزی موجب رونق و همکاری بینکنند. میهای ارتباطی عملگذاریو سرمایه

شدن آنها را به ها در این شهرها شده و تبدیلگذاریپذیری و جذب سرمایهجمعیت

های اصلی ورودی عنوان دروازهسازد. درواقع، این شهرها بهمیمرکز اقتصادی آشکار

 توانند به مناطق ارتباطی مهمی تبدیلالمللی هستند و میکشورها به نواحی بین

ها موجب خروج شهرهای مرزی در این راستا، بازارچه(. 22 :0002 ،2واندر و بوت)شوند

های منطقه، توسعه روستایی و تثبیت جمعیت از انزوای جغرافیایی، گسترش زیرساخت

(. همچنین، آثار 32: 2931در شهرهای مرزی خواهندشد)محمدی و فخرفاطمی،

اساسی در توسعه شهرهای مناطق یکپارچگی و تغییرات در دسترسی به بازار نقش 

 ،3نیبهور)استشده بیشتر بودهبینیهای پیشکه آثار آن از نظریهصورتیمرزی داشته به

های مناطق مرزی و فاصله نزدیک شهرهای مرزی بر اندازه بازارچه(. 52 :5552

مرزی و گسترش توسعه های بینهای تأثیرگذار بر تجارتشهرهای بزرگ نیز از مؤلفه

بازارچه مرزی بنابراین،(.95 :5552، تاپالو وپتراکوس)ای استتصادی و منطقهاق

ای است محصور واقع در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات، مجاز به انجام محوطه

های منعقدشده بین جمهوری نامههایی که طبق تفاهمتشریفات ترخیص کاال یا مکان

توانند شودکه اهالی دو طرف مرز میمیجوار تعییناسالمی ایران و کشورهای هم

 به منظورتولیدات و محصوالت محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات 

                                                                                                                   
1- petrakous & economo  

2- Vander & boot 
3- neibhur  
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. براین اساس، (11: 2933افتخاری و همکاران، نمایند)ها عرضهدادوستد در این بازارچه

ر ترکیه در اولین بازارچه مرزی پس از انقالب اسالمی به دنبال پروتکلی با مقامات کشو

: 2932شد )محمدپور،تأسیس 2913سو در مرز بازرگان در سال محل بازار ساری

مرزی ماهیرود های مرزی کشور به همراه بازارچه( موقعیت بازارچه2(. نقشه شماره)913

 دهد.میرا نمایش

 
 موقعيت بازارچه های مرزی کشور و بازارچه مرزی ماهيرود(: 2نقشه)

 )منبع:نگارندگان(

های تعمیم سیاست به منظورهای مشترک مرزی طرح ایجاد بازارچه ،به هر حال

های مشیخط اسونمودن این مناطق بنشین و همراهبردی توسعه و تثبیت منطقه مرز

که است. همچنانبودههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شده در برنامهتعریف

زی و هدف از تأسیس آن ایجاد توسعه و های مرترین کارکرد بازارچهذکرشد مهم

است که این موضوع در قالب دو الگوی مفهومی برقراری امنیت در مناطق مرزی بوده

 (  نشان داده شده است.1( و )2پژوهش به شرح نمودارهای شماره )
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 تيو امن( : نقش بازارچه مرزی در ایجاد اشتغال و بهبود سطح توسعه 2نمودار)

 ()منبع:نگارندگان

 
 اقتصادی بازارچه مرزی -(: کارکرد سياسی1نمودار)

 )منبع:نگارندگان(
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 محدوده مورد پژوهش

کیلومتر مربع در  3112شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه با مساحتی معادل 

شرقی دشت لوت و در جنوب شرقی شهرستان بیرجند و در شرق ایران حاشیه شمال

هزار نفر 11جمعیت شهرستان بالغ بر است. زاهدان واقع شده -المللی بیرجندمحور بین

هزار نفر جمعیت شهری و مابقی جمعیت روستایی و 21بوده که از این جمعیت 

سه آبادی و 111این شهرستان دارای (.23: 2932)برزگران و همکاران،عشایری هستند

رکزیت مود وبخش مودبه م، بخش دُُرح به مرکزیت درح بخشمرکزی به مرکزیتسربیشه

 (.http://www.sk-sarbishe.ir)باشد.می

جنوبی کیلومتری مرکز استان خراسان121این بازارچه در فاصله 

ترین مرکز والیت کشور افغانستان به این بازارچه والیت فراه با فاصله قراردارد.نزدیک

شروع  11/13/2933طور رسمی از مورخ زارچه بهفعالیت با باشد.کیلومتر می211

 (.1: 2931های مرزی،است)سازمان بازارچهگردیده

 
 (: موقيعت شهرستان سربيشه و بازارچه مرزی ماهيرود1نقشه)

 )منبع:نگارندگان(

http://www.sk-sarbishe.ir/
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 ( : موقعيت بازارچه مرزی ماهيرود سربيشه به تفكيک کاربری9نقشه)

 )منبع:نگارندگان(

 های پژوهشیافته

تواند در زند.مسائل امنیتی میمیامروزه مسائل امنیتی اساس توسعه هر کشوری را رقم

شود.یکی از این ابعادمرزهای سیاسی هر ابعاد مختلف داخلی،خارجی و شهری بررسی

کند. در میکشور است که در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور نقش کلیدی را بازی

افزاری های مدرن نرمگری روشر مباحث نظامیبرقراری امنیت مناطق مرزی در کنا

افزاری توجه های نرم(. یکی از روش21: 2933کاربرد فراوانی دارند)قالیباف و همکاران،

که جاییبه مرزنشینان و ایجاد رغبت در آنها برای ماندگاری در مناطق مرزی است. از آن

باشد مات در همین راستا میاحداث و گسترش فعالیت بازارچه مرزی یکی از بهترین اقدا

رویه مرزنشینان، قاچاق کاال، موادمخدر و شرارت توان با تحقق این امر از مهاجرت بیمی

های میدانی به ای و شواهد و دادهبه مطالعات کتابخانهنمود.در ادامه با توجه جلوگیری

 ازیم.پردواکاوی تأثیر بازارچه مرزی ماهیرودسربیشه بر امنیت این مناطق می
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 تأثير بازارچه بر کاهش قاچاق کاال

اندازد دیگر عامل نظامی نیست بلکه آنچه در قرن حاضر امنیت مرزها را به خطر می

ترین آنها عوامل کرده که مهماین عوامل به سمت مسائل غیرنظامی گرایش پیدا

 اقتصادی است. مسائلی همچون محرومیت شدید اقتصادی و میزان باالی بیکاری که

ترین تهدیدات اقتصادی شود از مهممنجر به افزایش عبور غیرمجاز افراد وقاچاق کاال می

 (. 231: 2931باشد)عندلیب،این مناطق می

گسترد با مرز دارابودن با کشور استان ترین شرقیعنوان بهجنوبی خراساناستان 

بدون  یابانیارگرفتن در کمربند بو قر ییایخاص جغراف طدلیل شرایبهو افغانستان کشور 

 جادنگرددیا هایبسترساز نیچراکه اگر ا باشدیدولت م یاز سو ژهیتوجه و ازمندیشک ن

استان ادامه  نیا یمرزها قیمثل قاچاق کاال و سوخت از طر یرقانونیغ داقتصا همچنان

 نیاز ا یریجلوگ یبرا نانیمرزنش تیتقو یراهکارها برا نتریاز مهم یکیخواهدداشت.

 استان است. یمرز هایبازارچه تیو گسترش فعال سیتأس یرقانونیغ هایتیفعال

 شهرستان سربيشهآمار کشفيات قاچاق کاال در (: 1جدول)

 09سال  01سال  09سال  واحد عنوان کاال
 0 74 821 ليتر مشروبات

 31130 08400 818.130 ليتر سوخت

 0 01 303 رأس دام و احشام

 0 710 300 کيلو برنج

 81 10 00 دستگاه خودرو توقيفی

 09جنوبی اردیبهشتمنبع: ستاد مبارزه با قاچاق استانداری خراسان

با گسترش  1909است از سال داده شده( نشان1طورکه در جدول شماره)همان

فعالیت بازارچه کاهش قاچاق در اقسام کاالهای مختلف در شهرستان سربیشه صورت 

ترین کاالی قاچاق از سال عنوان مهممیان این اقالم و کاالها سوخت بهاست. در گرفته

حاکی از همکاری سازمان  است. این آمارهاتوجهی همراه بودهبا کاهش قابل 1909

-های اجرایی و امنیتی درخصوص جلوگیری از قاچاقمیو گمرک با سایر دستگاهبازارچه 

 باشد.
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)مسئوالن(کاال قاچاق تأثير بازارچه بر کاهشتوصيف شاخص 

به نظر کارشناسان با ایجاد کرد که توان اذعان( می9به نمودار شماره)باتوجه

درصد 13درصد متوسط، 13درصد کم، 23بازارچهقاچاق کاال و مشاغل کاذب به میزان 

تر، به نظر به تعبیری روشن یافته است.زیاد کاهشدرصد دیگر نیز خیلی1زیاد و 

درصد مردم با ایجاد بازارچه به قاچاق کاال و مشاغل کاذب کمتر 11از مسئوالن بیش

دهنده آن است که این بازارچه به امنیت اقتصادی گرایش پیداکردند. این امر نشان

 است.سزایی کردهمنطقه کمک به

 
 (: ميزان کاهش قاچاق کاال پس از احداث بازارچه9نمودار)

)مردم(کاال قاچاق از جلوگيریتأثير بازارچه بر توصيف شاخص 

مرزی بر کاهش های میدانی حاکی از آن است که در مورد تأثیر ایجاد بازارچهداده

درصد 29زیاد و گزینه  درصد13متوسط، گزینه درصد 23کم، گزینه درصد 21قاچاق 

درصد از 31ازتوان گفت بیشبه عبارتی دیگر، می .اندکردهرا انتخابزیاد خیلی گزینه نیز

نقش زیاد این بازارچه در کاهش قاچاق کاال معتقدند. در مقابل، تنها کمتر از  مردم به

بودن نقش این بازارچه در کاهش و جلوگیری از قاچاق کاال رنگدرصد از آنها به کم21

 اند.نمودهاشاره
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 (: نقش بازارچه مرزی در جلوگيری از قاچاق کاال1نمودار)

 موادمخدرتأثير بازارچه بر کاهش قاچاق 

ترین کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان، که بزرگ111جنوبی با استان خراسان

باشد، همسایه است. از دیگر سو، تولیدکننده موادمخدر و مافیای این مواد در جهان می

ترین مسیر ترانزیت این مواد از ایران است. دولت جمهوری اسالمی ایران برای مقابله اصلی

های نوین و ید امنیتی بزرگ اقدامات متعددی از قبیل انسداد مرزی، سیستمبا این تهد

های سنگین برای متخلفان این بخش و... صورت الکترونیک کنترل مرز،اعمال مجازات

ها برای کاهش گرایش مردم مرزنشین به سمت این مشاغل است. یکی از بهترین راهداده

 شین به منظور اشتغال آنها در این بخش است.های مرزنایجاد بازارچه مرزی  و تعاونی

موادمخدر)مسئوالن( قاچاق به مردم گرایش توصيف شاخص کاهش

به نظر کارشناسان با ایجاد بازارچه  استداده شده( نشان1که در نمودار شماره)همچنان

درصد 91درصد متوسط، 11درصد کم، 1کم، درصد خیلی1گرایش مردمبه قاچاق به میزان 

درصد 11از عبارتی دیگر، بیشبه است.زیاد کاهش یافتهدرصد دیگر نیز خیلی13زیاد و 

کارشناسان به کاهش گرایش مرزنشینان به قاچاق موادمخدر بعد از احداث بازارچه معتقدند 

درصد به تأثیر کم بازارچه بر کاهش گرایش مردم به این نوع 22و در نقطه مقابل فقط 

گفت این بازارچه از منظر مسئوالن تواناند. با توجه به آمارهای مذکورمیاشتهقاچاق اعتقاد د

 است.استان داشته امنیتی استان نقش مهمی در امنیت انتظامی و اجتماعی -سیاسی
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 (: تأثير بازارچه در کاهش گرایش مردم به قاچاق موادمخدر1نمودار)

موادمخدر)مردم( قاچاق به مردم گرایش  توصيف شاخص کاهش

درصد از مردم 11های پرسشنامه در رابطه با شاخص فوق حاکی از آن است که داده

توجه بازارچه در کاهش گرایش مرزنشینان به قاچاق موادمخدر معتقدند. به نقش قابل

درصد از مردم به تأثیر کم این بازارچه برکاهش نیاز مردم به کاالی 21در مقابل، تنها 

اندازی بودند.این آمارها حاکی از آن است که بیشتر مرزنشینان به علت راهقاچاق معتقد 

 اند.پذیری قاچاق کمتر به آن سمت سوق پیداکردهبازارچه و ریسک

 
 (: نقش بازارچه مرزی برکاهش گرایش مرزنشينان به قاچاق1نمودار)
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 المللیهای بينتأثير بازارچه بر گسترش همكاری

ترین عامل در تأمین امنیت مرز وضعیت روابط سیاسی دو شاید نخستین و مهم

کشور همسایه است. درواقع، امنیت یا فقدان امنیت مرزی تا حدود بسیار زیادی به 

دارد و بین نوع رابطه سیاسی و میزان امنیت مرزی رابطهمستقیم همین عامل بستگی

 را مرز دوسوی ساکنان بین تفاهم ازفقدان بسیاری مرزیهایبازارچهوجوددارد.فعالیت

 است.است وزمینه توسعه و امنیت را فراهم نموده داده کاهشایمالحظهقابل حد به

 افغانستان)مسئوالن( فراه والیت  و جنوبیخراسان استان هایهمكاری شاخص توصيف

درصد کارشناسان به 31شود بیش از می( مشاهده3که در نمودار شماره)گونههمان

های دو سوی مرز های استانزیاد  بازارچه بر افزایش همکاریخیلی تأثیر زیاد و

 درصد به تأثیر کم این متغیر معتقدبودند.9اند و کمتر از اعتقادداشته

 
 جنوبی و فراههای دو استان خراسان(: تأثير بازارچه بر همكاری3نمودار)

های دو استان مرزی)مردم(همكاریتوصيف شاخص 

منجربه به نظر مردم ایجاد بازارچه شود می( مشاهده3نمودار شماره)که در همچنان

درصد 11درصد کم، 21کم، درصد خیلی9به میزان  المللیهای بینگسترش همکاری

تر،  به تعبیر روشن است.شده منجر زیاددرصد نیز خیلی22درصد زیاد و 92متوسط، 

نقش زیاد این بازارچه در افزایش درصد از مردم به 11این آمارها  بیانگر آن است که 

درصد از آنها به نقش ناچیز این 23المللی معتقدبودند اما از سویی دیگر، روابط بین

-توان اذعانبازارچه در ایجاد و گسترش این مناسبات معتقدند. با مشاهده این نتایج می
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ای دولت هکاریحل دوطرفه دارد نباید از کمکه این مسئله یک راهکرد از آنجایی

 شد.وفصل این مسائل غافلهمسایه افغانی در زمینه حل



 المللیهای بين( : تأثير بازارچه مرزی بر گسترش همكاری3نمودار)

 هاارزیابی فرضيه

ن مورد های اصلی از نظر مردم و مسئوالکه در این پژوهش شاخصبا توجه به این

 ایز آزمون دوجملها باشدترتیبی میمتغیره قرارگرفته و سطوح سنجش نیز تک بررسی

 است.های مربوط به این آزمون آورده شدهیافته ،است. در ادامهاستفاده شده

 فرضيه اول

رسد بازارچه به نظر می»است: بندی شدهفرضیه اول این پژوهش بدین شکل صورت

نقش مرزی ماهیرود بر کاهش قاچاق کاال و مشاغل کاذب در  منطقه مرزی سربیشه  

شد بیش از نیمی از مسئوالن و ها اشارهطورکه در بخش یافتههمان «.استمؤثری داشته

داشتند.  احداث بازارچه اعتقاد مردم به کاهش مشاغل کاذب و قاچاق کاال بعد از

جنوبی با استناد به آمارها به این امنیتی استانداری خراسان-همچنین، معاونت سیاسی

 است.مهم اشاره نموده

در مصاحبه با جنوبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسانبه گفته 

به گزارش  .دانست «قاچاق سوخت را در نتیجه انحراف از مصرف» خبرگزاری مهر

در کمیسیون مبارزه با  13/13/2931در تاریخ خبرنگار مهر، محمدعلی قلندری 

بودن قاچاق سودآوری فراوان و راحت» :نمود جنوبی اظهارقاچاق کاال و ارز خراسان

تفاوت قیمت سوخت در کشور همچنین،«. استنفت و گاز دلیل عمده قاچاق 
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است.وی با هزار تومان نسبت به ایران باعث این امر شده9از افغانستان با لیتری بیش

عمده این : »کیدکردأمیلیون لیتری روزانه افغانستان به نفت و گاز ت11اشاره به نیاز 

که زمانیقلندری اظهارنمود که شود.میمینأاز از طریق مرزهای شرقی کشور تنی

شود دارای رونق صورت قانونی خارجهای مرزی بهسوخت ازطریق بازارچه

که با احداث بازارچه مرزی ماهیرود و فعالیت گسترده آن از میزان گونههمانشوند.می

در ذیل به بررسی آزمون «.استشده توجهی کاستهقاچاق سوخت و کاال به مقدار قابل

است.این فرضیه در دو گروه مسئوالن و مردم  پراخته شده

 فرضيه اولآزمون 

ن ایجاد بازارچه درصد مسئوال31دهد از نظر مینشان( 1طورکه جدول شماره)همان

درصد 11به دنبال داشته و از نظر را کاهش نیاز مردم به قاچاق کاال و مشاغل کاذبیمرز

.اختالف نسبت بین این دو مقدار نیز با توجه به دیگر این مهم صورت نگرفته است

 است. پژوهشفرضیه مبین تأیید  1011بودن سطح معناداری از پایین

 (: آزمون فرضيه کاهش قاچاق کاال و مشاغل کاذب2جدول)

 معناداری آزمون.د درصدمشاهده تعداد طبقه 

کاهش قاچاق 
 کاال

<= 2.5 7 02. .50 .001 

> 2.5 02 22 .   

 53 1.00   

 مردمدر رابطه با فرضيهاول آزمون 

درصد مردم ایجاد بازارچه 22دهد از نظر مینشان (5که جدول شماره)همچنان

. استاین مهم رخ ندادهدرصد 10را به دنبال داشته و از نظر کاهش قاچاق کاال مرزی 

 1011بودن سطح معناداری از به پایین اختالف نسبت بین این دو مقدار نیز با توجه

 .است پژوهشفرضیه مبین تأیید 

 (: آزمون فرضيه کاهش قاچاق کاال و مشاغل کاذب1جدول)

 معناداری درصدآزمون درصدمشاهده تعداد طبقه 

کاهش قاچاق 
 کاال

<= 2.5 10 10. .50 .001 

> 2.5 22 22 .   

 122 1.00   

 فرضيه دوم
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پژوهش بر تأثیر مثبت ایجاد و فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود بر فرضیه دوم این 

از زمان احداث بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه به کاهش قاچاق موادمخدر اشاره دارد.

های سیاسی امنیتی و فعالیت مرزنشینان در این مکان میزان جرایم علت حضور دستگاه

منیت مدیون فعالیت بازارچه، اقدامات است. این اتوجهی داشتهیافته کاهش قابلسازمان

این بازارچهزمینه اشتغال مناسب . باشدهای نوین کنترل مرزی میمرزبانان و سیستم

مصاحبه با فرمانده مرزبانی استان )استبرای مرزنشینان دو کشور را فراهم کرده

 2933(.در نمودار زیر میزان کشفیات موادمخدر از سال 2931 جنوبی،تیرخراسان

 است.نمایش داده شده 2931مگام با تأسیس بازارچه تا سال ه

 

 
 (: ميزان کشفيات موادمخدر از معبر ماهيرود3نمودار)

 جنوبیمنبع:ستاد مرزبانی استان خراسان

 ندر رابطه با مسئوال فرضيه دومآزمون 

ن ایجاد بازارچه درصد مسئوال44از نظر گفت توان( می4با توجهبه جدول شماره)

درصد 6را به دنبال داشته و از نظر  کاهش گرایش مردم به قاچاق موادمخدر مرزی

بودن سطح معناداری اختالف نسبت بین این دو مقدار نیز با توجه به پایین.استاشتهند

 است. پژوهشفرضیه مبین تأیید 1011از
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 (: آزمون فرضيه کاهش گرایش مرزنشينان به  قاچاق موادمخدر7جدول)

 معناداری درصدآزمون درصدمشاهده تعداد طبقه 

کاهش مواد 

 مخدر

<= 2.5 0 26. .50 .002 

> 2.5 55 44 .   

 53 1.00   

 مردمدر رابطه با  فرضيه دوم آزمون

درصد مردم ایجاد بازارچه 23دهد از نظر مینشان (3که جدول شماره)گونههمان

کاهش درصد 13از نظرو موجب کاهش گرایش مردم به قاچاق موادمخدر شده  مرزی

بودن سطح اختالف نسبت بین این دو مقدار نیز با توجه به پاییناست.مزبور رخ نداده

 .است پژوهشفرضیه مبین تأیید  1011معناداری از 

 (: آزمون فرضيه کاهش گرایش مرزنشينان به  قاچاق موادمخدر3جدول)

 معناداری درصدآزمون درصدمشاهده تعداد طبقه 

کاهش مواد 

 مخدر

<= 2.5 13 13. .50 .002 

> 2.5 23 23 .   

 122 1.00   

 فرضيه سوم

رسد ایجاد و فعالیت به نظر می»است: بندی شدهفرضیه سوم نیز بدین شکل صورت

 المللی ایران وافغانستانهای بینبازارچه مرزی ماهیرود سربیشه در گسترش همکاری

 «.استنقش داشته

توان به نتیجه مطالعات ای نیز میفرضیه عالوه بر آزمون دوجملهبرای ارزیابی این 

عنوان نماد های دو کشور بهنامه(استنادکرد. درضمن،توافق1میدانی جدول شماره)

است، دلیلی متقن بر تأیید این ( به آن اشاره شده3گسترش روابط، که در جدول شماره)

 باشد.فرضیه می
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 المللی)مستخرج از پرسشنامه(های بينزی ماهيرود سربيشه بر گسترش همكاری(: تأثيرات بازارچه مر0جدول)

امنيتی  -اقتصادی -متغيرهای سياسی

 المللیبين

 نظر پاسخ دهندگان) مردم و مسئولين(

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 %9 %1 %91 %11 %21 سرمایه گذاری راحت و مطمئن برای دو طرف

 %1 %3 %19 %12 %21 اقتصادی در دو سوی مرزگرایش به فعاليت 

 %1 %22 %11 %12 %23 تقویت همكاری های امنيتی بين مسئولين

همكاری های استان خراسان جنوبی و والیت 

 فراه
3% 19% 13% 3% 1% 

های ل چالش های امنيتی از طربق پيمانحلو فص

 امنيتی
22% 11% 13% 3% 3% 

 ایران و افغانستان بعد از احداث بازارچه مرزی ماهيرود سربيشههای دوسویه (: تفاهم4جدول)

نوع همكاری های 

 المللیبين
 هانوع تفاهم

 سياسی

 ایجاد کنسولگری ایران در فراه و کنسولگری افغانستان در بیرجند

 جنوبیسفر والی فراه به استان خراسان

 جنوبی به فراهسفر استاندار خراسان

 اقتصادی

 جنوبیهای تولیدشده از فراه به خراسانواردات میوهگسترش 

حل مشکل کارخانه قند قهستان با واردات چغندر با همکاری ایران به منظور گسترش 

 این الگوی کشت در افغانستان

 گذاری دو طرفگسترش شبکه برق مرز ماهیرود با سرمایه

 احداث راه آسفالته ماهیرود تا فراه

 فرهنگی

 ها به مشهد ازطریق مرز ماهیرودسفر زیارتی افغانتسهیل 

جنوبی برای کشت جایگزین به های الزم از سوی جهاد کشاورزی خراسانارایه آموزش

 منظور کاهش تولید مواد مخدر

 مدت به طرف مقابل در دانشگاه بیرجندهای کوتاهارایه آموزش

 والیت فراه ای ایران درافتتاح ساختمان آموزش و فنی و حرفه

 امنيتی

 صدور کارت تردد برای اتباع خارجی

 حل مشکل تردد تانکرهای سوخت از مرز ماهیرود

 های عمرانی توسط افغانستانتأمین امنیت افراد شاغل در طرح

 1545جنوبی، منبع: استانداری خراسان
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 ندر رابطه با مسئوال فرضيه سومآزمون 

ایجاد  کارشناساندرصد 3301دهداز نظر مینشان (3که جدول شماره)همچنان

به درصد 1101ربه دنبال داشته و از نظالمللی را های بینگسترشهمکاری بازارچه مرزی

بودن سطح . اختالف نسبت بین این دو مقدار نیز با توجه به پاییناستدنبال نداشته

 است. پژوهشفرضیه مبین تأیید  1011معناداری از 

 المللیهای بينفرضيه گسترش همكاری(: آزمون 1جدول)

 معناداری درصدآزمون درصدمشاهده تعداد طبقه 

گسترش 

  همكاری

 المللیبين

<= 2.5 2 .0023 .50 .001 

> 2.5 07 .7723   

 53 1.00   

 مردم در رابطه با  فرضيه سومآزمون 

بازارچه ایجاد مردم درصد 11دهد از نظر مینشان( 3طورکه جدول شماره)همان

مردم این اتفاق درصد .91ر به دنبال داشته و از نظامنیتی را -های سیاسیهمکاریمرزی

بودن سطح معناداری . اختالف نسبت بین این دومقدارنیز باتوجه به پاییناسترخ نداده

 .است پژوهشفرضیه مبین تأیید 1011از

 المللیهای بين(: آزمون فرضيهگسترش همكاری3جدول)

 معناداری درصدآزمون درصدمشاهده ادتعد طبقه 

گسترش 

بين همكاری

 المللی

<= 2.5 56 56 . .50 .001 

> 2.5 64 64 .   

 122 1.00   

 گيرینتيجه

عنوان ویترین کشورها و اولین نقطه تماس بین دو حاکمیت از اهمیت مناطق مرزی به

مناطق به سرعت تأثیرات که وجود یا فقدان امنیت در این نحویخاصی برخوردارند به

داده و هرگونه ناامنی در مناطق مرزی به سرعت خود را در داخل کشور نشان

سازد. ورود قاچاق  روروبهواند امنیت ملی کشور را با تهدید تیافته و میگسترش

گونه اینآن در سراسر کشور ازجمله مصادیق  موادمخدر از مرزهای شرقی و پخش
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یشگیری و مقابله با ناامنی در مناطق مرزی و استقرار امنیت ها است. برای پناامنی

جانبه در این مناطق راهکارهای مختلفی وجوددارد. با توجه به تأثیر تأییدشده فقر و همه

نیافتگی این مناطق بر بروز برخی رفتارهای خالف قانون مرزنشینان همچون: توسعه

ها عمدتًا به گیری و... دولتگروگان قاچاق کاال و  موادمخدر، تردد غیرمجاز، شرارت،

هایی برای رفع مشکل اقتصادی و بهبود وضعیت ها و اجرای سیاستتدوین  طرح

های مرزی در ها استقرار بازارچهنمایند. یکی از این برنامهمعیشتی مردم این مناطق می

ی هامناطق مرزی کشورها به منظور ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود شاخص

 باشد.توسعه و مقابله با فقر و پیامدهای منفی آن می

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه در امنیت مناطق 

ها حاکی از کاهش قاچاق کاال بعد از احداث مرزی انجام شدهاست. در فرضیه اول یافته

ش در پائوپه و همکارانلیاست.نتایج این بخش پژوهش با نتایج پژوهش بازرچه بوده

است. آنها ( در کشور کامبوج همخوان1111)شمورشد وهمکارانو  (1111)کشور الئوس

بازاری و  هایرقابتافزایش  دادند که بازارچه مرزی برخالفهای خود نشاندر پژوهش

منجربه کوچک  هایتجارتبرای ویژهبههای رسمی وغیررسمی ترخیص کاال هزینه زنی

است. توسعه اقتصادی نواحی مرزی و گسترش اال در این مناطق شدهکاهش قاچاق ک

(، 2933ها از دیگر دستاوردهای این دو پژوهش بوده که افتخاری و همکاران)زیرساخت

پور و ( و جمعه2933(،سعیدی و همکاران)2932یگانه و همکاران)محمدی

ها حکایت یه دوم یافتهاند. در فرضنمودههای خود به آن اشاره( در پژوهش2931طالبی)

از این داشت که با ایجاد و فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود میزان قاچاق موادمخدر در این 

پور و های احمدیاست. این نکته در پژوهشمناطق مرزی کاهش یافته

است.در فرضیه سوم نتایج ( بیان شده2933حاجت وهمکاران)(، قادری2932همکاران)

المللی بعد از احداث بازارچه مرزی ماهیرود های بینط و همکاریحاکی از گسترش رواب

( در 2333و کراتکه) (2932)نیا و همکاران(، حافظ2932است که زرقانی و همکاران)

 اند.کردههای خود به این شاخص اشارهپژوهش
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 پيشنهادها

شهری و... به ها و امکانات بازارچه ازقبیل: اینترنت، گاز زمینه ایجاد سایر زیرساخت -

گردد؛منظور رونق و جذب گردشگر فراهم

شود بیشتر تولیدات صنایع استان صادرشود تا به در اقالم صادراتی بازارچه سعی -

توسعه استان کمک شایانی شود؛

توان از ظرفیت ترانزیت کاال ازطریق با توجه به محصوربودن افغانستان در خشکی می -

برای تجار افغانی با اخذ تعرفه از  ا  به بندر چابهارمسیر بیرجند به زاهدان و از آنج

کرد؛این فرصت بالقوه استفاده

جنوبی به شبکه ریلی کشور به منظور تسریع در روند کردن استان خراسانمتصل -

 صادرات  کاالهای استان؛

های آمایش ملی و استانی و مسئوالن دولتی به بازارچه مرزی در چارچوب برنامه -

توجه جدی کنند؛مناطق مرزی 

رشد است و بازار مصرف افغانستان کشوری در حال بازسازی و روبهکه جاییازآن -

 دهدمیرا در حال حاضر و آینده به خود اختصاص هافرآوردهبسیاری از محصوالت و 

بودن بازار مصرف تولیدات یا فروش خدمات و دانش از فراهم توانندمیگذاران سرمایه

 کنند؛حاصلاطمینان  جوارهمفنی خود در این بازار بزرگ و کشورهای 

سفرهای دوسویه مسئوالن استانی یا کشوری به کشورهای یکدیگر به  گسترش -

های سیاسی، اقتصادی و امنیتی.منظور گسترش همکاری
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  منابع

 مطالعه موردی: )ایهای مرزی بر امنیت منطقهنقش بازارچه(،0900آرام)پور، زهرا؛ الیاسی، احمدی
 .1، شماره 2 دوره، 0900زمستان  ،صلنامه ژئوپلیتیک(، فبازارچه مرزی باشماق مریوان

 های بازارچه یارزیابی اثرات اقتصاد.(0922عرفان)، عبدی ؛محمدحسین، پاپلی؛افتخاری،عبدالرضا
سال ،فصلنامه ژئوپلیتیک (،بازارچه مرزی شیخ صالح، استان کرمانشاه: مطالعه موردی) مرزی
 .شماره دوم،چهارم

 تهران:وزارت آموزش و ، جنوبیجغرافیای استان خراسان(، 0900)ریاسی، مهدی؛حسینعلی ،برزگران
 .ریزی آموزشیهپرورش سازمان پژوهش و برنام

 ساز در میان اقوام های امنیت(، تبیین شاخص0905موصلو، طهمورث)پرور، محسن؛ حیدریجان
 های جغرافیای انتظامی،سال اول، شماره دوم.ایران، فصلنامه پژوهش

 های مرزنشینان در توسعه مناطق (، بررسی تعاونی0905پور، محمود؛ طالبی، محمدعلی)جمعه
 .9ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ججنوبی، فصلنامه برنامهمرزی خراسان 

 بررسی تطبیقی اهداف و (،0922)سیدعباس، احمدی؛زهرا ،پوراحمدی؛محمدرضا، نیاحافظ
حقیقات فصلنامه ت  (،نمطالعه موردی: ایران و ترکمنستا)عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی 

 .0922،پاییز 9، شماره 50، دوره جغرافیایی

  ،۲۹۳۱/۳/۱۲ تاریخ مخابره ،5002209: کد خبرخبرگزاری مهر. 

 (تحلیلی بر نقش و عملکرد بازارچه0920دفتر مطالعات اقتصادی ،)ریزی های مرزی، معاونت برنامه
 های اقتصادی، وزارت بازرگانی.و بررسی

 المللی با تأکید بر کارکرد امنیتیای بر شناخت مرزهای بین، مقدمه(0922)زرقانی، سیدهادی- 
 انتظامی مرزها، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی ناجا.

 فضایی  –های سیاسیتحلیل بازتاب»(،0900زاد، صباح؛ اعظمی، هادی)زرقانی، سیدهادی؛ مهدی
،مدرس علوم انسانی، دوره «مرزی باشماق مریوان(های مرزی)نمونه موردی: بازارچه بازارچه

 .0شانزدهم، ش 

 های مرزی.بازارچه ملکرد(،ع0905)یجنوبخراسان استان مرزی هایبازارچه زمانسا 

 0909جنوبی، اردیبهشت ستاد مبارزه با قاچاق کاال استانداری خراسان. 

 0909جنوبی، اردیبهشت ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر فرماندهی مرزبانی استان خراسان. 

 شناختی اقتصادی (، بررسی جامعه0922پور، جمال)زاده، خالد؛ عبداهللاصغر؛ اسماعیلسعیدی، علی
های مرزی سردشت و پیرانشهر(، فصلنامه علوم های مشترک مرزی)نمونه موردی: بازارچهبازارچه

 .12اجتماعی، شماره 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=181925
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=181925
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=50745
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=50745
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=50745


 

 

 

 
 

 10 ...یمناطق مرز تیدر گسترش امن یمرز ینقش بازارچه ها لیتحل

 ها(، تهران: انتشارات سمت.ها و مدل)تئوریای(، اقتصاد منطقه0925کرمانی، مجید)صباغ 

 های جدید جغرافیای سیاسی، تهران:نشر قومس.(، نظریه0922)اهللعزتی، عزت 

 (بازتاب0905علمدار، اسماعیل ،)های مرزی نمونه موردی)بازارچه فضایی بازارچه-های سیاسی
ارشد رشته جغرافیای کارشناسینامه مرزی ماهیرود سربیشه در استان خراسان جنوبی(، پایان

 سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.

 (تأثیر تحوالت آینده عراق بر تعامالت مرزی مناطق غرب ایران، فصلنامه 0925عندلیب،علیرضا،)
 .25، تهران،زمستان 1شماره جغرافیای نطامی و امنیتی، سال اول پیش

 پایان ،یت جمعیت و توسعه روستاییهای مرزی در تثبنقش بازارچه ،(0929اکبر)فخرفاطمی، علی-

 .ارشد، جغرافیای سیاسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتینامه کارشناسی

 های مرزی در امنیت و توسعه پایدار (، تبیین نقش بازارچه0920همکاران) حاجت،مصطفی وقادری
وپلیتیک، جنوبی(، فصلنامه ژئهای مرزی استان خراساننواحی پیرامون)مطالعه موردی: بازارچه

 .0920پاییز  9شماره

 (، تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر 0922زاده، مهدی)یاری؛ رمضانقالیباف، محمدباقر؛ شگفتی، اسالم
امنیت مرزها)مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان  کرمانشاه(، فصلنامه 

 .0922ژئوپلیتیک، سال چهارم،شماره دوم،تابستان 

  ها در سیستان و (، تأثیر اقدامات بدوکی0922صارمی، نوذر؛ نیاورانی، حامد)امینکلهر، رضا؛
بلوچستان بر امنیت مناطق مرزی ایران و پاکستان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، 

 .5شماره

 (چهره متغیر امنیت ملی، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.0922ماندل، رابرت ،) 

  ،نامه کارشناسی(، بازگشایی مرزها و تأثیر آن بر مناطق مرزی، پایان0920)علیمحمدپورفیلشور-

 ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 (، ارزیابی اثرات 0900یگانه، بهروز؛ مهدیزاده، عفت؛ مهدیزاده، عصمت؛ چراغی، مهدی)محمدی
آباد(، )مطالعه موردی: دهستان محسناقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی 

 .0900،تابستان 52فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سالدوازدهم، شماره 

 های مرزی در توسعه فضایی (، نقش بازارچه0921اکبر)محمدی، حمیدرضا؛ فخرفاطمی، علی
 .0ره مناطق مرزی )پژوهش موردی: بازارچه مرزی باجگیران(، فصلنامه ژئوپلتیک. شما

 الملل، تهران: ستاد مبارزه با المللی موادمخدر و حقوق بین(، قاچاق بین0925)مرتضوى،علی
 موادمخدر.

 0905، تیر جنوبیمصاحبه با سرهنگ رفیعی فرمانده کل مرزبانی استان خراسان. 



  

 

 

 
  

 (3131غرافیای انتظامی ) سال دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه ج
25 

 0909جنوبی، خرداد ریزی استانداری خراسانمصاحبه با معاونت برنامه. 

 نمونه موردی: ) های مرزیهای سیاسی فضایی بازارچه، تحلیل بازتاب(0920)مهدیزاد، صبّاح
ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی نامه کارشناسیبازارچه مرزی باشماق مریوان(، پایان

 مشهد.

 (ارزیابی نقش بازارچه0905موسوی، میرنجف ،) های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق
، 99رچه مرزی تمرچین پیرانشهر(، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره مرزنشین)نمونه موردی: بازا

 . 0905زمستان 

 (درآمدی نو  بر جغرافیای سیاسی، ترجمهدره میرحیدر و سیدیحیی 0920مویر، ریچارد ،)
 صفوی،تهران: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح.

 (، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران:انتشارات سمت.0920)میرحیدر، درّه 
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