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چکیده
مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزیی کوزورها از انزیوای جغرافیزایی ،دوری از
قطب های رشد اقتصادی ،صنعتی ،قرارگرفتن در حاشیه و همچنین توسعه نیافتگی در
ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی رنج می برند .دولت ها برای کاهش ایزن
نقاط ضعف به دنبال احداث بازارچة مرزی برآمده اند .بازارچة مرزی به دلیل تماس
این مناطق با محیط خارجی سبب گسترش مبادلات و پیوندهای فضایی در دو سوی
مر زها و کاهش آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق شده است ؛ بنزابرای ن
توجه به بازارچة مزرزی از سزوی صزاحب نظران علزو مختلزف از اهمیزت وافزری
برخوردار شده است .به گونه ای که تحقیقات گسترده ای در این زمینه بزرای بررسزی
ویژگی ها و ابعاد این بازارچه ها صورت گرفته است .این مقاله با رویکرد فرا تحلیزل
به بررسی مقالات و پایان نامه های منتورشده به زبان فارسی تا سزال  3111پرداختزه
___________________________
تاریخ تصویب3011/10/72 :
تاریخ دریافت3111/31/31 :
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است .فرا تحلیل به عنوان روشی برای تجمیع نتایج پژوهش های پراکنده د ر دستیابی به
دیدگاهی نوین برای گسترش دانش بوری مورد اسزتااده قزرار مزیگیزرد .ازایزن رو ،
یافته های تحقیق نوان می دهزد عوامزل گردشزگری ،توسزعة اقتصزادی  -ا جتمزاعی،
اقتصادی  -ک البدی ،سیاس ی  -ا منیتی ،توسعة پایدار منطقهای  ،استااده از شاخص های
ترکیبی  ،نقطة قوت پژوهش های مورد بررسی است و عد توجزه بزه توسزعه یافتگی
مناطق ،توجه وافر به بعد امنیتی مناطق مرزی و در روش تحقیق عد انعکاس روایی
و پایایی ابیار مورد سنجش  ،از نقاط ضعف پژوهش ها محسوب می گردد .از سزویی
دیگر ،تمامی تحقیقات تنها به صورت نظری به موضوع پرداخته اند و تاکنون دیزدگاه
کاربردی از سوی صاحب نظران برای تقویزت بازارچزة مزرزی در سزطم ملزی ارا زه
نگردیده است.
ک لیدواژهها :بازارچة مرزی ،فرا تحلیل  ،مقالات فارسی ،پایان نامه های فارسی.
 .1مقدمه

جمهوری اسلامی ایران دارای  31کوور همسایه میباشد و ازاینرو دارای مرزهای موترک
طولانی با همسایگان است .از میان  13استان کوور 33 ،استان جیء استانهای مرزی محسزوب
میگردند کزه در حزدود  01درصزد از جمعیزت کزل کوزور را بزه خزود اختصزا
(افراسیابی،3113 ،

دادهانزد

 .)110 .ازایزنرو ،دغدغزة بسزیاری از صزاحبنظران علزو مختلزف و

سیاستمداران توجه به نواحی مرزی و حل معضلات و موکلات ساکنان این مناطق شده اسزت.
بر همین اساس ،این امر از اهمیت وافری برخوردار است تا مناطق محرو و دورافتاده بتواننزد
از حقوق توسعهیافتگی بهرهمند گردند (طالب و عنبری،3112 ،

 .)773 .ویژگزیهزای ایزن

منزاطق ماننزد دوری از مرکززی ،انزیوای جغرافیززایی ،ناپایزداری سززکونتگاهی ،تمزایی فرهنگززی،
تهدیدات خارجی ،تعاملات مرزی سبب شزده اسزت تزا توجزه بزه ایزن منزاطق افزیایش یابزد
(محمدییگانه و مهدیزاده و چراغی،3113 ،

 .)11 .بنابراین ،یکزی از راهکارهزای دولزت

برای رسیدن به حق توسعه و پیورفت نواحی مرزی ،احداث بازارچههای مرزی بوده است تزا
بتواند اقتصاد نواحی را پویا سازد و سبب گسترش تبادلات مرزی و در نتیجزه بهبزود معیوزت
مرد گردد؛ زیرا بازارچههزای مزرزی دارای پتانسزیل بالزایی بزرای افزیایش مبادلزات رسزمی،
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شکوفایی بازارهای بینمنطقهای ،تثبیت قیمتها ،افیایش سود تجاری ،افزیایش اشزتغالزایی و
در نهایت رفاه اجتماعی و گسترش امنیت منطقهای و توسعة پایزدار در منزاطق مزرزی هسزتند
(کامران،3111 ،

 .)1 .در دهههای اخیر ،در تحقیقات توسعهای اعم از تحقیقزات اقتصزادی،

اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مزرزی توجزه بسزیاری صزورتگرفته اسزت
(نیبوهر7111 ،3

 .)23 .چگونگی کارکرد و نقش مرزهزا عزاملی کلیزدی در توسزعة منزاطق

مرزی به شمار میروند .مرزها هم میتوانند مانعی در برابر توسعة یکپارچة نواحی مرزی باشد
و هم بهعنوان پلی ارتباطی زمینة تعاملات و پیوند دو طرف مرز را فزراهم کننزد (چزن7113 ،7
 .)71 .بهطورکلی ،مرزها بهعنوان عامل جدایی میان فرهنگها ،زبان و دولتها شناخته می-
شوند .،در قرن  33و  32ایدۀ مرزهای طبیعی بر تما جنبههای ماهو مرز تسلط داشت .مرزها
دلیلی برای افیایش همبستگی میان جغرافیزای سیاسزی و جغرافیزای فیییکزی بزهعنوان فضزای
سیاسی ایدهآل هستند (تروبیست7131 1،

 .)31 .بنابراین ،محققان علو مختلف بهصزورت-

های گوناگون در غالب مقالات علمی  -پژوهوی ،همایوی و پایاننامه به نقزش بازارچزههزای
مرزی در امنیت و توسعه ،توسعة پایدار منطقهای ،توسعة کالبدی  -اقتصادی ،توسعة اقتصزادی
 اجتماعی ،گسترش هویت فرهنگی و غیره پرداختهاند .مطالعات مرتبط با بازارچههای مزرزیزمینهساز شناسایی نواحی مسئلهدار ،اولویتهای ایجاد بازارچههای مرزی ،شناسایی کزانونهزا
بحرانزا و عوامل مرتبط با احداث این بازارچهها در کوور میگردد که میتواند ابیاری مناسب
برای سیاستمداران و محققان شهری باشد و در راستای تدوین و تنظیم سیاسزتهزای مزرتبط
ماید باشد؛ بنابراین در راستای رسیدن به ایزن هزدف از روش فراتحلیزل کیازی اسزتااده شزده
است .برخلاف علو طبیعی که مبانی مطالعاتی صریحی دارند ،مطالعاتی ازایندست ،از مازاهیم
انتیاعی و در حال تحول شکل یافتهاند .در واقع در روش فراتحلیل این امکزان وجزود دارد تزا
جمعبندی موخصی از مطالعات صورت گیرد (شایعی،3113 ،

 .)77 .این پژوهش با هدف

دستهبندی و شناسایی یافتههای تحقیقهای انجا شزده در ارتبزاط بزا بازارچزههزای مزرزی بزه
بررسی  21مقالة همایوی ،علمی  -پژوهوی و پایاننامه پرداختزه اسزت .برایناسزاس ،پز

از
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شناسایی مقالات و پایاننامههایی که در طی سالهای اخیر مستقیماً به موضوع پرداختزهانزد ،از
مبانی روششناسی ،ابیارهای تحلیل ،نتایج و سایر موارد اشزارهشزده در آنهزا در ایزن تحقیزق
استااده شده است.
 .3روش تحقیق

هدف از پژوهش حاضر ،ترسیم سیمای مرتبط با بازارچههای مرزی بود .بهمنظور نیزل بزه
این هدف ،از روش فراتحلیل کیای استااده شد .هدف از فراتحلیل کیای ،ارا ة تصویری جزامع
و تاسیری از دادهها و پژوهشهایی است که تاکنون به موضوع خاصی پرداختهانزد .فراتحلیزل
کیای درصدد است تا با یکپارچه کردن و ترکیب نظریهها ،روشها و یافتههزای پزژوهشهزای
انجا گرفته ،عناصر اساسی آن پژوهشها را کوف کرده و نتایج و جهتگیری کلی آنهزا را در
قالب جدیدی ماهو سازی کند و در نهایت ،به تاسیر و تبیین آن عناصر و یافتهها بپردازد .آنچه
بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افیوده ،نقش آن در ترکیب و یکپارچهسازی پژوهشهایی
است که بهصورت انارادی و پراکنده انجا گرفته است .فراتحلیل میتوانزد بهروشزنی خلأهزا،
موکلات و نواقص پژوهشها و مطالعات انجا شده را نوان دهد.
در مجموع ،دو گونه فراتحلیل وجود دارد :الف) فراتحلیل کمی که با استااده از تکنیکهای
آماری پیچیده ،درصدد یکپارچه کردن نظریهها و نتایج تمامی پژوهشها و همچنزین شناسزایی
متغیرهای میاحم و مداخلهگر است .ب) فرا تحلیل کیای که نهتنها نظریهها ،روشهزا و نتزایج
پژوهشهای مختلف را یکپارچه میکند ،بلکه تاسیر ژرفی از موضوع مورد بررسی ارا زه مزی-
دهد .البته ،در فراتحلیلهای کیای نیی از آمار استااده میشود ،اما هزدف از آن موزخص کزردن
فراوانیها ،درصد فراوانیها و ترسیم نمودارهای میلهای و دایرهای برای نمزایش نتزایج اسزت.
مییت فراتحلیل کیای به فراتحلیل کمی آن است که در فراتحلیل کیای ،نقش تاسیر برجستهتر
بوده و پژوهوگر صرفاً به توصیف آماری و کمی دادههای پژوهش نمیپردازد ،بلکه تلاش دارد
تا با توجه به زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کزه موضزوع پزژوهش در آن شزکلگرفته
است ،پژوهشهای انجا شده را تاسیر و تحلیل کند .با ایزن اوصزاف و بزرای ارا زة تصزویری
جامع و شااف از پژوهشهای بازارچة مرزی ،از فراتحلیل کیای استااده شد.
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در تحقیق حاضر با رویکرد فراتحلیل ،به بررسی پژوهشهای انجا گرفته در حوزۀ بازارچه
مرزی پرداخته شده است .برخی از این منابع از طریق مراجعة مکرر و حضوری به کتابخانههزا
و مراکی اسناد و برخی دیگر نیی از طریق جستوجوی اینترنتی یافت شدند .پ

از مراجعه بزه

تمامی پایگاههای اطلاعاتی نوریات علمی کوزور و همچنزین جسزتوجوی آزاد در اینترنزت،
تعداد  21پژوهش تجربی در قالب پایاننامه ،مقالة علمی-پژوهوی و مقالة همایوی بزه دسزت
آمد .آنچه در مقالة حاضر مورد بررسی و واکزاوی قزرار گرفزت ،سزاختار و محتزوای ایزن 21
پژوهش بود که در ادامه به این موارد پرداخته شده است.
 .2مبانی نظری و چهارچوب تحقیق
 .1 .2بازارچۀ مرزی

مرز از جمله مااهیمی میباشد که در ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فرهنگزی و
جغرافیایی کاربردهای متااوتی دارد .مرز میتواند به دو ماهزو عینزی ماننزد مرزهزای رسزمی
کوورها و یا ذهنی مانند مرزهای عقیدتی و یا در ماهزو بزاز ،بسزته و یزا قزوی مطزر گزردد
(عبدهزاده،3110 ،

 .)01 .مزرز دارای کارکردهزای مختلازی اسزت کزه یکزی از مهزمتزرین

کارکردهای آن توجه به نقش مبادلاتی مرز بین سزاکنان دو منطقزة مزرزی اسزت .در واقزع ،در
جهان امروز تجارت و گسترش مبادلات تجاری بهعنوان محرک رشد و توسعة کوورها معرفی
شده است؛ زیرا کووری که از سیستمهای باز خارجی در عرصة بینالمللزی برخزوردار اسزت
کمتر به فقر مبتلا شده و این موضوع سبب رونزق تجزارت خزارجی و کزاهش نزابرابریهزای
موجود در جامعه میشود (اسماعیلزاده،3117 ،

 .)11 .همکاریهای بینمرزی و گسزترش

ارتباطات در دو سوی مرز موجب میشود مناطق تجاری در طزرف مزرز در یزک بزازار ادغزا
شوند .گسترش بازارها منجر به رشد مراکی اقتصادی جدید در شهرهای مناطق مرزی میگزردد
(نیبوهر و استایلر،7117 ،3

 .)1 .ایجزاد بازارچزة مزرزی را مزیتزوان در راسزتای گسزترش

همکاریهای منطقهای تلقی کرده و بزهعنوان بخوزی از یزک راهحزل اقتصزادی بزرای کزاهش
بحرانهای منطقهای ،ایجادکنندۀ ثبزات در منزاطق مزرزی و گسزترش فعالیزتهزای تولیزدی و
1. Nibuher&Stiller
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تجاری محسوب کرد و به این طریق مزیتزوان رفزاه حاصزل از تجزارت را در نزواحی کزه از
محرومیت مضاعف نسبت به سایر نقاط کوور برخوردارند فراهم نمود (رومینا و پورعیییی و
باییی،3112 ،

 .)3111 .این بازارچهها میتوانند باعث توسعة مناطق مرزی بزهویژه منزاطق

شهری شوند که عبارتند از :ساختوساز جادهای ،شزبکة حملونقزل ،راهآهزن ،بهبزود کیایزت
مسکن ،افیایش زیرساختهای شزهر و همچنزین احسزاس امنیزت شزغلی در بازارچزة مزرز و
افیایش همکاریهای بین دو منطقة مرزی (دوبلزر،7130 ،3

 .)337 .عامزل مهزم در توسزعة

بازارچههای مرزی ،توانایی این بازارچهها در صادرات و واردات کالا است؛ بنابراین بازارچزه-
های مرزی نقش ترکیب دو استراتژی فضایی فراملی و ملی را بهصورت همگرا دارند (والتزر،7
،7130

 .)13 .ازاینرو ،کوورهای درحالتوسعه برای گسترش تجارت خارجی به مبادلزات

مرزی با همسایگان روی آوردهاند؛ بنابراین توجه به این نوع سیاست سبب شزده اسزت تزا در
مناطق مرزی ،بازارچههای مرزی احداث شده و این امر با تحول و پویایی در عرصزة تجزارت
خارجی مواجه شده است (اُ .آی .سی .یزو،7111 ،1

 .)1 .از جمله اهداف بازارچههای مرزی،

امکان برقراری ارتباط سالم و مستمر تجاری با کوزورهای همسزایه ،ایجزاد رونزق اقتصزادی،
بالابردن ضریب امنیتی مرزهای کوور ،شکوفایی استعداد محلی و ایجاد مواغل مولد مزیباشزد
(زرقانی،3117 ،

 .)331 .در تعریف بازارچة مرزی میتوان بیان نمزود کزه بازارچزة مزرزی

محوطهای محصور واقع در نقطة صار مرزی و در مجاورت گمرک میباشد که مجاز به انجزا
توریاات مرتبط با تزرخیص کالزا یزا امضزای تااهمنامزههای منعقدشزده بزین کوزور ایزران و
همسایگان است (کهنهپوشی،3113 ،

 .)1 .این نوع بازارچهها به دو دستة کلی قابل تاکیک

هستند -3 :بازارچههای مرزی مصوب تجاری اقتصادی که توسط هیئت وزیران احداث شزده-
اند -7 ،بازارچههای امنیتی ویژه ،برای احداث این نوع بازارچهها شورایعالی امنیتی ملزی رأی
صادر مینماید که میتوان به بازارچة مرزی ایران و عراق و افغانستان اشاره نمزود (طیزبنیزا،
،3111

 .)301بازارچههای مرزی اگر همراه با برنامهرییی و مدیریت نظا مند باشزد ،مزی-

تواند باعث پیورفت مناطق مرزنوین شود و فرصزتهزای شزغلی را بزرای آنزان فزراهم کنزد
1. Dobler
2. Walther
3. OICU
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 .)3 .اندازۀ بازارچههزای مزرزی و فاصزلة نیدیزک شزهرهای مزرزی بزه

شهرهای بیرگ نیی از مؤلاههای تأثیرگذار بر تجارت بینمرزی و گسترش توسزعة اقتصزادی و
منطقهای است (توپالولو و پتراکوس،7113 ،7

 .)11 .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفزت

که ایجاد بازارچههای مرزی موجب تبادلات فضایی مناطق مرزی بین کوورها و ارتقاء جایگزاه
این مناطق در سطم ملی میشود .به دنبال امضای پروتکلی با مقامات کوور ترکیه در نیمة دو
دهة ،3131اولین بازارچة مرزی در ایران با اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیتزی و ...در
محل ساری سو بازرگان در سال  3132تأسی

شد ،ولی این بازارچه به دلایل مختلای بهویزژه

ایرادهای قانونی که گمرک به نحوۀ عملکرد بازارچه و همچنین اهداف تأسی

آن گرفزت ،در

اواخر سال  3131تعطیل شد .دور دو فعالیت بازارچههای مرزی از سال  3131تا سزال 3121
و به دنبال مذاکرههای استاندار آذربایجان غربی و اسزتاندار وان ترکیزه و بزا تأسزی

بازارچزة

مرزی رازی (خوی) و سرو (ارومیه) آغاز شد .به دنبال آن اقداماتی جهت احداث بازارچههای
مرزی در چند استان کوور انجا گرفت (پاشالو،3111 ،

.)11 .

 .3 .2پارادایمهای غالب در ارتباط با بازارچۀ مرزی
 .1 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ قطب رشد

نظریة قطب رشد توسط فرانسوا پرو در سال  3111ارا ه گردید .طبق این نظریه ،توسزعه را
باید از یک آغاز نمود که شعاع آن بعد از توسعة قطب ،بهصورت خودکار بزه اطزراف پراکنزده
گردد (سعیدی،3113 ،

 .)11 .در حقیقت ،نظریة قطب رشزد بزا قبزول پدیزدۀ عزد تعزادل

منطقهای بین قطب رشد و نواحی دور از قطب ،آن را لازمة توسعة کوورها یزا منزاطق بزیرگ
میداند .این نظریه بر دو پایة اصلی استوار میباشد :یکی اثرات تمرکی و دیگزری انتوزار .ایزن
نظریه بیان میدارد که رشد همزمان در همهجا اتااق نمیافتد ،بلکه در نقاط یا قطبهایی ما بزا
فرایند رشد مواجه هستیم که از قدرت جاذبة بالایی نیی برخوردار هستند .این نقاط ،توسزعه را
در کانالهایی منتور میکنند که کل اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قزرار مزیدهزد .در کوزورهای
درحالتوسعه ،راهبرد قطب رشد عمدتاً با سه هزدف مزورد اسزتااده قزرار گرفتزه اسزت :اول،
1. Speidell
2. Topalolou&Petrakos
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مدرنییه کردن نواحی عقبمانده و با اقتصاد منیوی ،دو  ،ایجاد مراکی شزهری در منزاطقی کزه
منابع طبیعی قابل بهرهبرداری داشتند و سو  ،در مواردی که موزکل رشزد فیاینزده در متروپزل
ملی به وجود آمده است .این رویکرد در موارد فوق توسط کوورهای مختلف جهان سزو در
دهة  3111مورد استااده قرار گرفت (کلانتری،3111 ،

 .)21 .در واقع ،این راهبرد به دلایزل

مختلف زیر ،بهعنوان ابیار سیاستگذاری مورد استقبال کوورهای مختلف قزرار گرفتزه اسزت:
 )3به دلیل شکلگیری تراکم اقتصادی در این قطبها ،بهعنوان راهی بسیار کارآمد و بزا بهزره-
وری بالا برای رشد و توسعه محسوب میگردند )7 ،تمرکزی سزرمایه در منزاطق رشزد ،سزبب
کاهش هیینههای عمومی میشود و خدمات را در سطم منطقة وسیعتری عرضه مینمایزد)1 ،
آثار انتوار و پخش توسزعه از ایزن منزاطق بزه منزاطق مجزاور ،سزبب حلوفصزل بسزیاری از
موکلات مناطق کمتر توسعهیافته و محرو میشود .گرچه میتزوان توجزه نمزود کزه یکزی از
رسالتهای مهم قطب رشد ،یکپارچه و هماهنگ نمودن جمعیت شهری بزا منزاطق داخلزی آن
میباشد ،اما قطبهای رشد ،بهصورت کلی سبب نابودی اقتصاد روستایی میشوند و موکلات
فراهم نمودن غذا را برای قطب رشد ایجاد مینمایند .همچنین ،قطبهای رشد با جریزانهزای
مهاجرتی از حومة شهرها روبرو میشوند و بدین صورت ،عد وجود نیزروی کزار در بخزش-
های مرتبط با امور کواورزی ،دریایی ،محلی و نیروی اضافهکار را در مراکزی رشزد بزه وجزود
میآورد (عنبری،3111 ،

 .)11بنابراین ،میزردال ،3هاریسزن ،7دویزر ،1دان فزورد 0و میسزرا

1

اعتقاد دارند این تئوری نتوانسته است نابرابری و عقبماندگی بین منزاطق مختلزف را کزاهش
داده و یززا نززابود سززازد ،بلکززه باعززث افززیایش نززابرابری و بزیعززدالتی فضززایی در کوززورهای
درحالتوسعه شده است .میسر در دهة  11میلادی بیزان مزیکنزد کزه هزر عنصزر دارای نقزش
خاصی در ساختار جامعه است و معتقد است که الگوی مراکی رشد بهعنوان راهبزردی مناسزب
برای کوورهای درحالتوسعه میتواند به کار گرفته شود .در واقع وی تغییر ساختار اقتزدارگرا
و قدرت سیاسی جامعه را بهعنوان یکی از بیرگتزرین موزکلات پزیش روی توسزعه در نظزر
1. Myrdal
2. Harrison
3. Dwyer
4. Down Fored
5. Misra
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دارد .نظریهپرداز دیگر "سالیما عمر" میباشد که بیان میدارد توسعه صرفاً از موارکت مرد و
از روندی پایین به بالا برخوردار است .وی بیان میکند توسعه بهعنوان فرایند قلمداد مزیشزود
نه یک رهیافت تکهتکه شده ،جی ی و مجیا نسبت به موضزوعات و مسزا ل توسزعة اجتمزاعی
میانبخوی ،میان منطقهای و میانرشزتهای .وی بزرای فزراهم آوردن عزدالت اجتمزاعی بیوزتر
اصلاحات ساختی و نهادی را در نظر میگیرد که اساساً توجیهکنندۀ بزازار آزاد محسزوب مزی-
شود .این نظریه بهصورت کلی دارای کارکرد اقتصادی است که میتواند از طریق دسزتیابی بزه
صرفههای تجمع کاهش هیینههای ناشی از عواملی که نسبت به بنگاه خارجی ،ولی نسبت بزه
فضای قطبی داخلیاند را افیایش داد .برایناساس ،تجمع زیرساختها و فعالیتهزای مولزد در
یک منطقه به گسترش آنها در سایر ابعاد اهمیت بیوتری دارد (زیاری،3111 ،

.)0 .

 .3 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ کریستالر

این نظریه برای نخستینبار توسط جغرافیدان آلمانی ،والتر کریستالر ،3در کتزابی بزا عنزوان
مکانهای مرکیی در بخش جنوبی آلمان در سال  3111ارا ه گردید .سپ
لوش 7توسعه پیدا کرد و پ

این نظریزه توسزط

از او بزری و گارسزون 1بزا تأکیزد بزر تزأمین خردهفروشزیهزا و

خدمات برای مصرفکنندگان در مرکی مکان مرکیی ،گسترش بیوتری به آن دادنزد (آسزایش،
،3110

 .)0 .این نظریه یکی از نظریههای مکانیابی مربوط به انزدازه و توزیزع مکزانهزای

مرکیی از نظر استقرار در چارچوب یک سیستم میباشد .این نظریه ،در واقزع پوشوزی اسزت
برای توزیع مکانیابی یک واحد و اینکه چگونه واحدها در ارتباط با دیگری استقرار پیدا مزی-
کنند .در نظریة کریستالر ،مکانهای مرکیی ،بر اساس درنظرگرفتن یزک دشزت یکنواخزت بزا
جمعیت ثابت و قدرت خرید یکسان است .حرکت در دشت ،یکنواخت و در جهات مختلزف
بوده و هیینة حملونقل بهصورت طزولی تغییزر مزییابزد و عمزل مصزرفکنندگان بهصزورت
عقلایی ،در راستای حداقل کردن هیینههای حملونقل بهوسیلة خریزد از نیدیزکتزرین محزل
ارا ة کالا و خدمات مورد توجه میباشد .بنابراین ،اساس نظریة مکان مرکزیی کریسزتالر بزدین

1. Walter Crystal
2. Lush
3. Barry & Gharson
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ترتیب است که مجموعهای از کاربران که مکانهای معلومی داشته باشند ،مکان تسهیل (مرکزی
خدمات ،کارخانه ،انبار و )...را بهگونهای تعیین مینمایند که با توجه به مکان جدید ،هیینة کل
سار دارای کمترین مییان باشزد (مظازری،3111 ،

 .)32 .در نهایزت مزیتزوان بیزان نمزود،

سکونتگاهها به توجه به اندازه ،از کارکردهزا و نقزشهزای ویزژهای برخزوردار هسزتند .چنزین
کارکردهایی در سلسلهمراتب سکونتگاهی ،ترکیبهای موخصی پیدا میکنند .بزدین صزورت،
تما مراکی با هر مرتبهای که دارند ،با مراکی هممرتبه و نیی با مراکی بیرگتر در حوزۀ موزترکی
از کارکردهای یکسان ،برای کسب بازار نواحی پیرامونی خود به رقابت مزیپردازنزد (سزرایی،
،3113

.)11 .

 .2 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ مرکز -پیرامون

نظریة مرکی  -پیرامون برای تبیین نحوۀ پراکنش فضایی فعالیتهای انسانی بر مبنای توزیزع
ناهمگون قدرت به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ارا ه شده است .اسزاس ایزن مزدل بزر
نظریة وابستگی و ویژۀ نظریات دربارۀ توسعهنیافتگی کوورهای امریکای لاتین با تأکید بر ابعاد
فضایی رابطة مرکی با پیرامون استوار میباشد .دمیتاون 3بیان نمود در مقیاس کلان جهزانی ،در
این مدل کوورهای صنعتی بهعنوان مرکی و کوورهای غیرصنعتی بهعنوان حاشزیه یزا پیرامزون
قلمداد شدهاند .سازوکارهای حاکم بر نوع روابط و مناسبات جاری بین این دو دسته کوزورها،
ریوههای اصلی توسعهنیافتگی در نظر گرفته شدهاند .مطابق این مدل در مقیاس خرد ،دو جیء
اصلی نظا سکونتگاهی عبارتند از :مرکی ،بهمثابة کانون قدرت و سلطه و پیرامون ،بهمثابة جزیء
وابسته به کانون مرکیی .اینگونه وابستگی در نتیجة نزابرابری بزین مرکزی و پیرامزون در مبادلزة
کالاهای تولیدی ،تمرکی قدرت اقتصادی ،نوآوری ،رشد اقتصزادی و فعالیزت تولیزدی پدیزدار
میگردد .مدل مرکی  -پیرامون در بسیاری از منابع با نا جان فریدمن 7همزراه اسزت .فریزدمن
( ،)3133این مدل از روابط را با تأکید بر جنبههای فضایی و بهعنوان دومین مرحله از مراحزل
چهارگانة توسعة اقتصادی  -فضایی معرفی کرد .در نظر فریدمن ،مرکی بهمثابة کزانون قزدرت،
هدایت و سلطه ،محل تجمع و تمرکی آراء و اندیوهها ،پیورفت علمزی و فنزاوری ،سزرمایه و
1. Demi Town
2. John Friedman
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نیی کانون توسعه به شمار میآید و در مقابل ،پیرامون ،بهمثابة فراهمآورندۀ منابع تأمین نیازهای
مرکی ،جایگزاهی کاملزاً وابسزته دارد (سزعیدی،3117 ،

 .)31 .از سزویی دیگزر ،وی چنزین

استدلال میکند که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خود از یک حالزت پزیش
صنعتی به حالت بلوغ تغییر و تحول مییابد و در این مورد است که روند توسزعه آغزاز مزی-
گردد .دنی

راندینلی 3بیان میکند که اگر کوورهای درحالتوسعه به دنبال رشد و توسزعه در

قلمرو گستردهای هستند باید از الگوی پراکنزدگی در سزرمایهگذاری بهزره گیرنزد (زبردسزت،
،3111

.)301 .

 .4 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ برگشت تمرکز

نظریة برگوت تمرکی اولینبار در سزال  3122توسزط ریچاردسزون 7مطزر شزد .تعریزف
برگوت تمرکی به این شر است ،وقتیکه روند قطبگرایی فضایی در اقتصزاد ملزی بزه یزک
فرایند پخوایش فضا ی از منطقة مرکیی به سایر مناطق سیستم تبزدیل شزود .برگوزت تمرکزی
وقتی اتااق میافتد که تمرکیزدایی از مرکی به سایر مناطق و نزه بزه حاشزیة منطقزه مرکزیی و
شهرکهای اقماری آن منجر شزود (داداش پزور،3112 ،

 .)312 .بنزابراین ،تمرکیزدایزی از

نخست شهر به شهرهای اقماری آن شامل «برگوت تمرکی» نمزیشزود« .برگوزت تمرکزی» در
کوورهای توسعهیافته قبل از دهة  3121اتااق افتاده است .یک شاخص برای برگوزت تمرکزی
افیایش نرخ رشد شهرهای ثانویه نسبت به نخست شهر است .حسن برگوزت تمرکزی در ایزن
است که مداخلة فضا ی در جهت  PRباید بهموقع صورت پذیرد؛ یعنی قبل از اینکه پدیدۀ PR

خودبهخود اتااق بیاتد باید اقداماتی جهت تمرکیزدایی صورت پذیرد؛ یعنی اگر بعزد از ایزن
اقدامات صورت پذیرد ممکن است دیگر لاز نباشد .اگر زودتر اقدا شود ،هیینة آن به مراتب
بیوتر خواهد بود .درنظرگرفتن اثرات بازگوت و اثرات نور و برگوت تمرکی منجر بزه توزیزع
موزون خواهد شد ،وقتیکه چند شهر بیرگ بهجای نخست شهر وجود داشته باشزند؛ تقویزت
شهرهای بیرگ در خارج از منطقة مرکیی نیی میتواند در «برگوت تمرکزی» مایزد واقزع شزود
(لطیای،3111 ،

 .)311 .در این باره میتوان بیان نمود که ریچاردسون اعتقزاد دارد در ایزن
1. Dennis Randinley
2. Richardson
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فرایند شهرهای ثانویه در یک منطقه در مقایسه با شهر اصلی به رشد سریعتری دست مییابند.
بهعبارتیدیگر ،در روند جدید گسترش کلانشزهری ،اکثریزت رشزد بزه تعزدادی از شزهرها و
شهرکها در داخل یک منطقة کلانشهری وسیعتر ،اما در فاصزلههزای متازاوت از مرکزی شزهر
اصلی انتقال یافته است .این روند به مرور زمان عد تمرکی را به دنبال دارد (زبردسزت،3111 ،
.)311 .
 .5 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظری جونز و وایلد

فیلیپ جونی و ترور وایلد تحقیقات میدانی وسیعی در مناطق مرزی آلمان شزرقی و آلمزان
غربی در سالهای  3117و  3111بلافاصله پ

از اتحاد مجدد میان دو قسمت آلمان شزرقی و

غربی انجا دادهاند .نتایج این تحقیقات ،در سال  3110طی مقالهای در مجلة مطالعات منطقزه-
ای 3منتور شد .در این مقالة تحقیقی ،تغییرات فضایی– ساختاری شرایط توسزعه در دو سزوی
مرز پیوین میان دو آلمان پیشوپ

از برداشتن آن مرز سیاسی مزورد بررسزی و تحلیزل قزرار

گرفت .جونی و وایلد 7بر اساس نظریههای برنامهرییی منطقهای و نظریههای نزایلی و هانسزن

1

در رابطه با مناطق مرزی ،مطالعاتی موردی در چند منطقه واقع در دو سوی مرز سیاسی پیوین
میان دو آلمان انجا دادند و خصوصیاتی بزرای ایزن منزاطق اسزتخراج و تزدوین کردنزد .ایزن
خصوصیات بدین شر بیان مزیگزردد :منزاطق مزرزی همیوزه بزهعنوان منطقزة حاشزیهای و
توسعهنیافته باقی میماند ،حتی در کوور پیورفتهتری ،مانند آلمان غربی گرچزه حاشزیه بزودن
میتواند معلول شرایط جغرافیایی این مناطق باشد ،اما پدیدۀ مرزی بودن ،بسزیاری از امکانزات
و فعالیتهای آن منطقه را مضمحل میسازد (امیرزاده،3113 ،

 .)31 .برقراری مرز میزان دو

کوور ،تداو و پیوستگی فضایی که به طور اصولی فضاهای توسعة دو کوزور را بزه یکزدیگر
پیوند میدهد را از هم میگسلد و هر دو منطقه واقع در دو سوی مرز ،به دلیل قطع پیوسزتگی
فضایی ،حاشیهای میشوند مناطقی که قبزل از برقزراری مزرز ،از نظزر فضزایی و فعالیزت بزه
همدیگر متصل بودهاند ،از همدیگر جدا و حاشیهای میشوند .علت عقبماندگی ایزن نزواحی

1. Studies Regional
2. Jones & Wild
3. Niels and Hansen
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مرزی نیی حاشیهای شدن آنها است (عندلیب،3111 ،

311

 .)37 .اصولی بزرای توسزعة منزاطق

مرزی ارا ه شد :ضرورت درک پیچیدگی ،گستردگی و تنوع متغیرها و تأثیرات آنها در منزاطق
مرزی ،لیو تأمین شرایط و زیرساختهای توسعة مناطق مرزی ،ضزرورت خزروج از انزیوا و
گسترش ارتباطات با داخل و خارج ،لیو پیوستگی مناطق مزرزی بزا مرکزی؛ لزیو حمایزت و
پوتیبانیهای ویژه از این مناطق جهت خروج از محدودیت و دسزتیابی بزه توسزعه (مختزاری
هوی،3111 ،

.)701 .

 .6 .3 .2تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریۀ روانشناسی اجتماعی

لایمگربو 3بحث عوامل روانشناسی اجتماعی را در مطالعات جغرافیایی مرزها مطر نمود.
وی اعتقاد دارد که مرزها همانند موجودات انسانی و سزاختارهای اجتمزاعی کزه تحزت تزأثیر
ادراک و نگرش انسانی نسبت به فضا هستند .وی با کمک نوشتههای ملزی و رومزی 7در زمینزة
روانشناسی نظا فضایی صدفی شکلی را ارا ه نموده است .در این نظا فضزایی ،انسزانهزا از
طریق فعالیتهای فضایی و واقعی تعریف میشوند و مناطق مرزی بهعنوان منزاطقی کزه دارای
گرایشهای مرکیگریی است مورد بررسی قرار میگیرند (موسوی،3111 ،

 .)12 .تحقیقزات

روملی و مینگی 1در مورد ویژگیهای جغرافیزای منزاطق مزرزی در سزال  3113نوزاندهنزدۀ
تااوتهای سیاسی ،فرهنگی ،قومی  -اجتماعی و تأثیرات آنها بر مناطق مرزی متمرکزی بزوده
است .نگرش اجتماعی به مزرز و منزاطق مزرزی موجزب افزیوده شزدن وجزة ادراکزی ،وجزة
تأثیرگذاری و وجة ذهنی  -روانی به مرزها میشود ،برای مثال فاصلة بین منطقه  Aو  Bالیامزاً
برابر با فاصلة ادراکی به این معنا است که افراد عموماً برداشتی ادراکزی از واقعیزت و حقیقزت
موجود را دارا هستند و چنین برداشتی از واقعیت حاصل تجربه و دانش است که در انسزانهزا
موترک نمزیباشزد .فاصزلة ذهنزی در ایزن رویکزرد بزه بررسزی ارزیزابی تازاوت تلقزیهزا و
خصوصیات گوناگون دو کوور میپردازد و فاصزلة ذهنزی بسزیار شزبیه بزه ماهزو فاصزله در
رویکرد همکاری بین مرزی است؛ زیرا هر دو با خصوصزیات متازاوت اقتصزادی ،فرهنگزی و

1. Lymegerbo
2. Mells & Rumes
3. Rumley & Minghi
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اجتماعی روبرو هستند .فاصلة ذهنی آشکارا بر ادراک ،ارزیابی و سنجش تااوتهزای میزان دو
.)71 .

کوور تأکید دارد (قنبری،3113 ،
 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4یافتههای فراتحلیل
 .1 .1 .4قالب مقالات

تحقیقات انجا شده در بازۀ زمانی  3110-3111نواندهندۀ این موضوع اسزت کزه 10.32
درصد از تحقیقات ،مقالات علمی  -پژوهوزی هسزتند .در ایزن بزین 2.11 ،درصزد را مقالزات
همایوی و  11.77درصد را پایاننامهها به خزود اختصزا
اختصا

دادهانزد؛ بنزابراین پایاننامزههزا بزا

بالاترین درصد بیوترین قالب مقالات را داشتهاند.
جدول  -1قالب مقالات بررسیشده
مأخذ :یافتههای تحقیق3111 ،
نوع اثر

فراوانی

درصد

مقالة علمی-پژوهوی

72

10.32

مقالة همایوی

3

2.11

پایاننامه

03

11.77

34%
58%

8%

شکل  -1نمودار دایرهای قالب مقالات
مأخذ :نگارندگان3111 ،

فراتحلیل کیای روش و نتایج پژوهشهای مرتبط با ..
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 .3 .1 .4بازة زمانی

معیار بازۀ زمانی ،تاریخ انتوار و نزه تزاریخ انجزا پزژوهش بزوده اسزت .توزیزع مقالزات
منتورشده با مضمون بازارچة مرزی از سال  3117به بعد دارای رشد بالایی بوده است.
جدول  -3بازة زمانی چاپ مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
سال

فراوانی

درصد

3110

3

3.73

3112

3

3.73

3111

7

7.11

3111

3

3.73

3111

1

3.17

3113

1

3.17

3117

33

31.17

3111

1

3.17

3110

33

31.17

3111

1

31.37

3113

31

33.01

3112

31

31.11

3111

3

3.73

شکل  -3نمودار بازة زمانی مقالات بررسیشده
مأخذ :یافتههای نگارندگان3111 ،
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 .2 .1 .4سنشناسی پژوهشگران

 12.3درصد پژوهوگران هیأت علمی دانوگاههزا و  07.11درصزد دانوزجویان بزودهانزد؛
بنابراین اعضای هیأت علمی بیوترین سهم را در تولیزد تحقیقزات مزرتبط بزا بازارچزة مزرزی
داشتهاند.
جدول  -2نوع پژوهشگران مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نوع پژوهشگر

تعداد

فراوانی

هیأت علمی

371

12.3

دانوجویان

17

07.0

 .4 .1 .4جنسیت پژوهشگران

 11.03درصد از پژوهوگران مرد هستند و در حدود  33.11درصد را زنان توزکیل مزی-
دهند.
جدول  -4جنسیت پژوهشگران مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
جنسیت پژوهشگر

فراوانی

درصد

مرد

313

11.03

زن

13

33.11

 .5 .1 .4روش پژوهش

به لحاظ روش استاادهشده در مقالات 22.73درصد روش بهصورت کمزی و  1.21درصزد
بهصورت کیای بوده است .روشهای استاادهشده در ایزن تحقیقزات عبارتنزد از :پرسزشنامه،
مصاحبة عمیق ،نیمهساختاریافته ،اسنادی ،تحلیل ثانویه ،تکنیکهای آماری ،داده ستانده.

سال نوزدهم
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جدول  -5روش پژوهش مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
روش تحقیق

تعداد

درصد

پیمایوی

33

22.73

همبستگی

31

37.31

توصیای  -تطبیقی

3

3.73

توصیای  -تحلیلی

1

1.21

داده  -ستانده

7

7.11

روش کیای

1

1.21

3% 4%

4%
1%

12%

76%

شکل  -2نمودار دایرهای نوع روش تحقیق مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،

 .6 .1 .4جزئیات روش تحقیق تحقیقات

بررسی روش تحقیق مقالات و پایاننامهها نوان میدهزد کزه روش پرسزشنامه بزا 21.20
درصد دارای بیوترین فراوانی میباشد و اغلب تحقیقات از این روش بهره گرفتهاند.
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جدول  -6جزئیات روش تحقیق مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
جزئیات روش تحقیق

فراوانی

درصد

کاربردی

1

3.17

محض

3

3.73

توصیای

7

7.11

تبیینی

0

1.13

پرسشنامه

31

21.20

اسناد و مدارک

7

7.11

AHP

3

3.73

ANP

3

3.73

 .7 .1 .4خصوصیات نمونهگیری

بیوترین حجم نمونه مقالات و پایاننامهها به تعداد  311-711به مییان  10.01درصد می-
باشد.
جدول  -7خصوصیات نمونهگیری مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نمونهگیری

فراوانی

درصد

ناموخص بودن نمونهگیری

1

33.11

تعداد نمونه 1-1

1

3.17

11-311

1

3.17

313-711

01

10.01

713-111

31

33.01

113-011

1

1.21

013-111

1

1

113-311

3

3.73

سال نوزدهم
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 .8 .1 .4رویکرد نظری

نظریات استاادهشده در تحقیقات طیف وسیعی از اطلاعات را در برداشته است ،امزا آنچزه
در این تحقیقات برجسته بود بهصورت زیر نمایش داده میشود.
جدول  -.8رویکردهای نظری موجود در مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
رویکردهای نظری پژوهش

فراوانی

درصد

نظریة قطب رشد

2

1.13

نظریة مرکی –پیرامون

11

01.3

نظریة کریستالر

31

31.11

نظریة برگوت تمرکی

31

31.11

روانشناسی اجتماعی

3

3.73

دیدگاه نظری جونی و وایلد

1

1.21

 .9 .1 .4تمرکز موضوعی آثار

با بررسی تحقیقات انجا شده میتوان موزاهده نمزود کزه تمرکزی پزژوهشهزا بزر اثزرات
اقتصادی  -اجتماعی بازارچة مرزی بر نواحی مرزی با  01.3درصد میباشد .عوامزل هزویتی-
فرهنگی نیی با 3.73درصد کمترین تمرکی را به خود اختصا

داده است.

جدول  -9تمرکز موضوعی مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
کانون پژوهش

فراوانی

درصد

توجه به عامل گردشگری و بازارچههای مرزی

2

1.13

توجه به اثرات اقتصادی  -اجتماعی بازارچه مرزی

11

01.3

توجه به توسعه پایدار منطقهای و بازارچه مرزی

31

31.11

توجه به اثرات سیاسی  -فضایی بازارچه مرزی

31

31.11

توجه به اثرات کالبدی  -اقتصادی بازارچه مرزی

1

1.21
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 .10 .1 .4متغیرهای مستقل آثار

اگر بازارچة مرزی را بهعنوان متغیر وابسته  Yدر نظر بگیریم متغیرهای مسزتقل  Xدخیزل
در آن قابل تقسیمبندی به عوامل امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی هستند.
جدول  -10متغیرهای مستقل مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
اقتصادی ()X1
توسعة صادرات غیرناتی ،کاهش مییان مبادلات غیررسمی اشتغال پایدار ،افیایش سپردههای بانکی ،افیایش قیمت زمین و
مسکن ،حل بحرانهای مالی ،بهبود شاخصهای اقتصادی منطقه ،افیایش واحدهای تولیدی ،افیایش قدرت خرید مرد ،
افیایش سرمایهگذاری ،فراهمسازی مواد داخلی موردنیاز اشتغال کاذب ،افیایش رقابتهای بازاری ،صدور تولیدات
کواورزی و دامی با قیمتهای مناسب به کوورهای همجوار ،افیایش تنوع مواغل ،افیایش درآمد ملی ،درآمدزایی،
اشتغالزایی ،تسهیل در امور خدماتی ،کثرت مبادلات مرزی ،رونق تجارت ،پذیرش بیوتر گلوگاهها برای پذیرش مسافر
دوطرفه ،توسعة صادرات ،گردشگران ،مراودات پولی ،استااده از دانش فنی طرفین ،کیایت بالای کالاهای خارجی نسبت به
داخلی ،تثبیت قیمت ،کاهش مراحل ترخیص کالا ،ثبات قیمت اقتصادی ،سرمایهگذاری در زیرساختها ،معافیت پرداخت
حقوق و گمرک ،تغییر شیوههای سنتی تجارت ،افیایش درآمد دهیاریها ،افیایش شرکتهای فعال در امر صادرات و
واردات ،افیایش اشتغال زنان ،توان راهاندازی مواغل ،توزیع منافع بهصورت منصاانه ،برگیاری نوستهای همکاری بین
بازارچهای در سطو داخلی و خارجی ،لغو روادید
سیاسی ()X2
تمرکیزدایی ،همگرایی بیوتر مرد با مرکی ،گسترش همکاریهای منطقهای ،پایان انیواگرایی ،استاادۀ بهینه از مییتهای
مناطق مرزی ،تسهیل حااظت از مرزها توسط دولت
اجتماعی ()X3
تقویت روابط اجتماعی ،افیایش رفاه اجتماعی ،پیوگیری از مهاجرت ،بهبود کیایت امکانات رفاهی ،تجملگرایی،
مصرفگرایی ،کاهش فقر ،افیایش رضایت شغلی ،افیایش اعتمادسازی جوامع مرزی ،افیایش شأن اجتماعی ،شیوۀ هیینه
کرد درآمد حاصل از بازارچه ،افیایش اطلاع از شیوههای تجارت ،نقش روستاییان در ادارۀ بازارچه ،برقراری عدالت
اجتماعی ،افیایش تحرک شغلی ساکنان مرزی ،افیایش سطم تحصیلات ،امکان تهیة مواد و وسایل بهداشتی ،مصرف هاتگی
مواد پروتئینی ،رضایت از وضعیت تغذیه ،توان تأمین و پرداخت هیینههای بهداشت و درمان ،ترجیم دادن سرمایهگذاری و
راهاندازی کسبوکار در روستا نسبت به شهر ،رضایت از موقعیت اجتماعی ،کاهش مییان جر های فردی ،امنیت شغلی،
همبستگی اجتماعی ،افیایش کیایت بصری ،افیایش تمایل کمک مالی به یکدیگر ،کاهش آلودگی محیط ،اجتناب از اعتیاد
به مواد مخدر
کالبدی ()X4
توسعة پایدار ،بهبود کیایت راههای ارتباطی ،گسترش فیییکی شهرها ،تغییرات کاربری اراضی ،افیایش جذابیت شهر،
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افیایش فضای گذران فراغت
فرهنگی ()X5
تقویت فرهنگ ،گسترش تعاملات فرهنگی ،انتقال آدابورسو  ،حاظ هویت ،انسجا فرهنگی
امنیتی ()X6

مبارزه با پدیدۀ قاچاق ،رفتوآمد غیرقانونی ،امنیت مرزی ،کاهش شورش و ناامنی ،کاهش فضای ترسناک

 .11 .1 .4نتایج بهدستآمده

یافتههایی که از این تحقیقات نیی بهدستآمدهاند ،قابل تأمل است .تحقیقات انجا شزده بزه
نتایج مختلای دست یافتهاند که در ادامه نمایش داده شده است.
جدول  -11نتایج مقالات بررسیشده
مأخذ :نگارندگان3111 ،
نتایج تحقیقات

فراوانی

درصد

مدیریت قوی و سرمایهگذاری در صنعت توریسم

3

2.11

ساماندهی و مبادلة یکپارچة مبادلات و بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان مرزی از طریق اشتغالزایی

01

11.31

توسعة پایدار فضایی  -کالبدی مناطق مرزی در راستای جلوگیری از مهاجرت آنان

73

73.11

بعد سیاسی  -فضایی مناطق مرزی

1

31.37

موارکت اجتماعی ،ارتباط فرهنگی و تعلق مکانی

3

3.73

تأمین امنیت منطقهای بازارچه مرزی

1

1.21

همانگونه که مواهده میشود توجه بزه سزاماندهی و مبادلزات یکپارچزة مزرزی و بهبزود
وضعیت ساکنان مرزی از بیوترین اهمیت برخوردار بوده است که بسیاری از تحقیقزات مزورد
مطالعه در نتایج خود به این عامل توجهی وافر داشتهاند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

کمبود پژوهشهای مرتبط با بازارچة مرزی در حیطة توجه به امر توسزعه مهزمتزرین نیزاز
تحقیق در این حوزه محسوب میگردد؛ زیرا بسیاری از پزژوهشهزا بزه موضزوع اقتصزادی -
اجتماعی و تأثیرات آن بر مناطق مرزی توجه نمودهاند ،درحالیکه به روند توسزعه و نقزش آن
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توجهی نوده است .توجه بیش از حد محققان به تحقیقزات بازارچزة مزرزی باعزث اسزتخراج
مدلهای تحلیلی غیربومی و دستیابی به نتایج معیوب شده است؛ زیرا تمامی محققزان تنهزا بزه
یک بعد از نقش بازارچههای مرزی توجه نمودهاند ،درحالیکه بازارچة مزرزی دارای تزأثیرات
بیشماری در مناطق مرزی است که نیاز است تا در غالب یزک مزدل ماهزومی جزامع بزه ایزن
موضوع پرداخته شود .توسعة آگاهی از مبانی مزورد بررسزی در بازارچزة مزرزی و اسزتااده از
مدلهای تحقیق نیازی از کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است .بزرای سزاخت مزدلهزای
تحقیق پیش از مرور پژوهشهای انجا شده و استااده از چارچوب تحقیقی تکزراری ،بایزد بزه
شناسایی گونهها و الگوهای مرتبط با بازارچه مرزی توجه گردد تزا شزرایط سزاخت الگوهزای
جدید و مناسب فراهم گردد.
تحقیقات مرورشده در این پژوهش نوان داد که محققان بر اساس نظرات و دیدگاه فزردی
مسیرهای مختلای را برای ایجاد یک طر تحقیقاتی به کار بردهاند و این تااوت در تحقیقزات
سبب شده است تا ایزن مقالزات و پایاننامزههزا از مرکییزت قابلتحلیزل رویزهای قابلاتکزا و
روششناسانه برخوردار نباشند .از سزویی دیگزر ،بررسزی مزدلهزای نظزری نوزان داد اغلزب
تحقیقات یک مسیر یکنواخت را نیی طی نمودهاند که ایزن موضزوع در مقالزات پایاننامزههای
مرتبط با تأثیرات اقتصادی  -اجتماعی بازارچههای مزرزی بزهخوبی قابزل موزاهده اسزت کزه
نواندهندۀ تکراری بودن موضوعات است و تنها تااوت در نوع نمونه مورد بررسی بوده است
که نقطه ضعف اکثر مقالات و پایاننامهها محسوب میگردد .البته در این بین ،خلاقیتهزایی در
زمینة بهکاربردن مدلهای چندسطحی و استااده از شاخصهای جزامع نیزی بهصزورت محزدود
دیده میشود ،اما جمعبندی روشها و نتایج نواندهندۀ تکرار موضوعات بوده است.
چارچوب تحلیلی نتیجة محقق از مطالعات نظری و نتیجة تجربی بهدستآمده اسزت .ایزن
موضوعی است که بهوسیلة مدل تحلیلی مقدور میشود .بیش از  21درصد مطالعزات بررسزی-
شده وضعیت شاافی از نظر چارچوب تحلیزل داشزتند و سزطم کیایزت ظزاهری ایزن مقالزت
بهخوبی نوان میدهد .به اعتقاد برخی از محققان ساخت مدل بازارچة مرزی و تأثیرات آن بزر
مناطق مرزی از مهمترین الیامات برای جمعآوری دادههای غنی محسوب میگردد .این تحقیق
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نوان داد که سزه بعزد اقتصزادی ،اجتمزاعی و توسزعة پایزدار در بزیش از  21درصزد مقالزات
موردتوجه محققان قرار گرفته است و نگاه تکبعدی در این مطالعات جریان دارد.
مرسو است که در مقالات علمی ،همواره فرضیهها و پرسشهای تحقیق ارا ه گردد .نتزایج
پژوهش نوان داد که این موضوع در مقالات چندان مورد توجه قرار نگرفته است .ایزن مسزئله
با عد آگاهی خواننده نسبت به مسیر تحلیلهای آماری همراه بوده است.
محدودیت منابع مالی و زمانی محققان ،یکی از عوامل تأثیرگذار برای انتخاب نمونة آماری
و تقلیل تعداد نمونهها بوده است .این عمل سبب شده است تزا محققزان بتواننزد بزر تعزدادی
نمونه بهعنوان نمایندۀ جامعه تمرکی نمایند و از کیایشدن نتایج اطمینان پیدا نمایند .نتایج ایزن
تحقیق نوان داد که نیدیک به  21درصد تحقیقات فاقد استدلالی واضم و آشکار برای چرایزی
انتخاب تعداد و حجم نمونة مورد مطالعه بودهاند .هرچند بهصورت قطع در کارهای پژوهوزی
کمتر این عد توجه قابل مواهده و بررسی است .البته باید به این نکتزه نیزی توجزه نمزود کزه
انتخاب نمونة زیاد و کم ،هر دو برای تحقیق و نتایج آن تهدید محسزوب مزیگردنزد و باعزث
ازدسترفتن نتایج با اهمیت میشود؛ بنابراین انتخاب حجم نمونه ،یکزی از مهزمتزرین عوامزل
کیایت مقالات و پایاننامهها محسوب میشود که وابسته به جامعة تحقیق و نیازهزای پزژوهش
است .محققان مختلف ،دارا بودن حداقل  11و حداکثر  111نمونه را در پژوهشهزای میزدانی
توصیه نمودهاند .بررسی تحقیقات میدانی ایزن مقالزه نوزان داد کزه انتخزاب حجزم نمونزه در
وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
بهعنوان نتیجه میتوان بیان نمود که تحقیق حاضر بر اساس روش فراتحلیل صورت گرفتزه
است ،و به دنبال بررسی روششناسی و نتایج تحقیقات فارسزی بزه زبزان فارسزی در مقالزات
علمی  -پژوهوی ،غیرعلمی  -پژوهوی و پایاننامه بوده است .این تحقیق نوان مزیدهزد کزه
بازارچة مرزی بیوتر توسط محققان بهصورت کمی و از طریق تحلیلهای آماری مورد بررسزی
قرار گرفتهاند و بیوتر بر مبنای نظریات توسعة منطقهای چون مرکزی – پیرامزون ،قطزب رشزد،
کریستالر و  ...بوده است ،در حالی که بحث بازارچة مرزی باید بر اساس نظریزات و دیزدگاه-
های مرتبط با مدیریت و کنترل مرز چون بلیک ،سافر ،هاوس و  ...بررسی شوند .به نظر مزی-
رسد استااده از روشهای کیای مسیر ساخت پژوهشهای جدید و متااوتی را بزرای محققزان
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در آینده فراهم خواهد آورد .ضعف عمومی تحقیقات تکبعدی موضوعات ،تکیة وافر بر بعزد
اقتصادی  -اجتماعی بازارچة مرزی میباشد ،درحالیکه سایر ابعاد و تقویت آنان نیی میتوانزد
در تحقیقات موردتوجه قرار گیرد .از سزویی دیگزر ،اندیوزة بیوزتر در مبزانی جامعهشزناختی
بازارچة مرزی برای استخراج مدلهای بهتر توصزیه مزیگزردد .تحقیقزات نوزان داد کزه میزان
پژوهوگران توجه خیلی خوبی به تمایی میان شاخصهای عینی و ذهنی وجود ندارد کزه ایزن
امر در نتایج بهخوبی قابل مواهده میباشد .به نظر میرسد فقدان تحقیقی که تمامی شزاخص-
های موردنظر در ارتباط با بازارچة مرزی را در خود جای دهد بزهخوبی احسزاس مزیگزردد.
یکی از مهمترین بخشهای مطالعات فراتحلیل استااده از نتایج آماری تحقیقات و جمزعبنزدی
نتایج به شکلی جامع و پایدار است .سختی برقراری ارتباط با نگارندگان مقالات برای دریافزت
دادههای منتورشده ،عد همخوانی روشهزای بزه کزار گرفتزه شزده و نبزود قابلیزت ادغزا و
یکپارچهسازی نتایج ،موکلات اصلی انجا فراتحلیل است؛ بنابراین توصزیه مزیشزود مجلزات
علمی  -پژوهوی یا متولیزان مزؤثر ،اسزتانداردهایی را بهصزورت توزویقی یزا اجبزاری بزرای
پژوهوگران مطر نمایند تا تجمیع نتایج مطالعات آتی مقدور گردد.
کتابنامه

 .3اسماعیلزاده ،خ .)3117( .ارزیابی اثرات ایجاد بازارچههای مرزی بر توسعة اقتصادی روستاهای
پیرامون آنها ،نمونة موردمطالعه :دهستان ننور ،شهرستان بانه (پایاننامة منتورنودۀ کارشناسیارشد
جغرافیا و برنامهرییی روستایی) .دانوگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .7افراسیابی ،ع .)3113( .تحلیل و بررسی چالشهای بازارچههای مرزی در ایران (مطالعة موردی
بازارچههای مرزی استان بوشهر) .فصلنامةعلمی  -پژوهوی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی،
.111-111 ،)31(3
 .1امیرزاده ،ر ،.امانی ،. ،و خجسته .)3113( . ،نقش عوامل محیطی در امنیت و توسعة پایدار مرزها

(مطالعة موردی :مرز شیروان با ترکمنستان در استان خراسان شمالی) .فصلنامة دانش انتظامی
خراسان شمالی دفتر تحقیقات کاربردی فا .ا .خراسان شمالی.33-23 ،)0(33 ،
 .0آسایش ،. ،و کوچکینژاد ،ف .)3110( .سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی

(مطالعة موردی :شهرستان صومعهسرا) .فصلنامة جغرافیایی سرزمین.37-3 ،)7(3 ،
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 .1پاشالو ،ا ،.زهدی ،. ،دلشاد زاده ج ،.و پاشالو ،ا .)3111( .بررسی تطبیقی آثار بازارچههای مرزی

در توسعة نواحی مرزی بازارچههای مرزی رازی و سرو .فصلنامة علمی -ترویجی دانوکدۀ علو و
فنون مرز.371-11 ،)1(1 ،
 .3داداشپور ،ه ،.و آراسته .)3112( . ،.تحلیل روابط فضایی میان بندرهای جنوبی ایران و شهرهای
پ کرانه منطقهای :آمایش سرزمین.311-771 ،)31(7 ،
 .2رومینا ،ا ،.پورعیییی ،ع ،.و باییی ،ط .)3112( .تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعة شهرهای مرزی
(مطالعة موردی شهر پیرانوهر) .مجلة پژوهشهای جغرافیای انسانی.3101-3131 ،)11(0 ،
 .1زبردست ،ا ،.و حاجیپور ،خ .)3111( .تبین فرایند شکلگیری ،تکوین و دگرگونی مناطق
کلانشهری .پژوهشهای جغرافیای انسانی.311-373 ،)03(31 ،
 .1زبردست ،ا ،.و رحمانی ،ج .)3111( .تحلیل الگوی سطمبندی نظا شهری استان زنجان و ارا ة
الگوی بهینة نظا شهری .فصلنامة علمی  -پژوهوی جغرافیا و برنامهرییی منطقهای-333 ،)2(3 ،
.301
 .31زرقانی ،ه ،.اعظمی ،ه ،.و علمدار ،ا .)3117( .بررسی و تحلیل بازتابهای سیاسی فضایی
بازارچههای مرزی (نمونة موردی بازارچههای مرزی استان خراسان جنوبی با تأکید بر بازارچة
مرزی ماهیرود) .همایش ملی خراسان جنوبی ،نظم و امنیت .اردیبهوت ،دانوگاه بیرجند.
 .33زیاری ،ک ،.سرخکمال ،ک ،.زنجیری ،. ،و کرمی .)3111( . ،نگرشی تحلیلی بر نظریة قطب رشد
در توسعة منطقهای ،مطالعة موردی :استان خراسان رضوی .فصلنامة آمایش محیط.3-70 ،)1(32 ،
 .37سرایی،

 ،.و پورمحمد ،ا .)3113( .ارزیابی کنش متقابل حوزههای ناوذ شهری در شبکة شهری

استان آذربایجان شرقی (با استااده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریانها) .فصلنامة تحقیقات
جغرافیایی.12-23 ،7 ،

 .31سعیدی ،ع .)3113( .مااهیم بنیادین در برنامهرییی کالبدی  -فضایی (بخش دو ) .برنامهرییی
کالبدی  -فضایی.33-70 ،)3(1 ،
 .30سعیدی ،ع ،.اسماعیلزاده ،خ ،.و عبداللهپور ،ج .)3111( .بررسی جامعهشناختی اقتصادی بازارچه-

های مرزی (مطالعة موردی :بازارچههای مرزی سردشت و پیرانوهر) .فصلنامة علو اجتماعی،
.11-311 ،)01(37
 .31شایعی ،س ،.شایعی . ،ع ،.و کاظمیان ،غ .)3113( .فراتحلیل روش و نتایج پژوهشهای کیایت
زندگی شهری در ایران .جامعهشناسی کاربردی.73-01 ،)70(7 ،
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 .33طالب ،. ،و عنبری .)3112( . ،جامعهشناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعة روستایی
ایران (چاپ دو ) .تهران :انتوارات دانوگاه تهران.
 .32طیبنیا ،ه ،.و منوچهری ،س .)3111( .نقش بازارچههای مرزی در توسعة اجتماعی و اقتصادی

نواحی روستایی مورد :روستاهای بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان .فصلنامة اقتصاد فضا و
توسعة روستایی.302-327 ،)1(3 ،
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