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 چکیده

مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزیی کوزورها از انزیوای جغرافیزایی، دوری از 

در  نیافتگیتوسعهدر حاشیه و همچنین  قرارگرفتنهای رشد اقتصادی، صنعتی، قطب

ها برای کاهش ایزن دولت برند.رنج میابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

مرزی به دلیل تماس بازارچة اند. مرزی برآمدهبازارچة نقاط ضعف به دنبال احداث 

 یدو سومبادلات و پیوندهای فضایی در این مناطق با محیط خارجی سبب گسترش 

 نی؛ بنزابراپذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق شده استزها و کاهش آسیبمر

علزو  مختلزف از اهمیزت وافزری  نظرانصزاحبمزرزی از سزوی بازارچة توجه به 

ای در این زمینه بزرای بررسزی که تحقیقات گسترده ایگونهبهبرخوردار شده است. 

 لیزفرا تحلاین مقاله با رویکرد است.  گرفتهصورتها ها و ابعاد این بازارچهویژگی

پرداختزه  3111سزال  منتورشده به زبان فارسی تا هاینامهپایانبه بررسی مقالات و 
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دستیابی به  رهای پراکنده دروشی برای تجمیع نتایج پژوهش عنوانبه تحلیلفرااست. 

، روازایزنگیزرد. قزرار مزی اسزتااده مورددیدگاهی نوین برای گسترش دانش بوری 

جتمزاعی، ا - یاقتصزادتوسزعة دهزد عوامزل گردشزگری، های تحقیق نوان میفتهیا

های شاخص ازاستااده  ،ایپایدار منطقهتوسعة منیتی، ا - یالبدی، سیاسک - یاقتصاد

 یافتگیتوسزعههای مورد بررسی است و عد  توجزه بزه قوت پژوهشنقطة  ،ترکیبی

در روش تحقیق عد  انعکاس روایی مناطق، توجه وافر به بعد امنیتی مناطق مرزی و 

گردد. از سزویی محسوب می هااز نقاط ضعف پژوهش ،مورد سنجش ابیارو پایایی 

اند و تاکنون دیزدگاه نظری به موضوع پرداخته صورتبهتمامی تحقیقات تنها  ر،دیگ

مزرزی در سزطم ملزی ارا زه بازارچزة برای تقویزت  نظرانصاحبکاربردی از سوی 

 نگردیده است.

 .فارسی هاینامهپایان، مقالات فارسی، تحلیلفرامرزی، بازارچة  :هالیدواژهک

 مقدمه. 1

دارای مرزهای موترک  روازاینباشد و کوور همسایه می 31جمهوری اسلامی ایران دارای 

های مرزی محسزوب استان جیء استان 33 ،استان کوور 13طولانی با همسایگان است. از میان 

 انزداز جمعیزت کزل کوزور را بزه خزود اختصزا  داده درصزد 01حزدود گردند کزه در می

علزو  مختلزف و  نظرانصزاحببسزیاری از دغدغزة  ،روازایزن .(110 . ، 3113)افراسیابی، 

ن این مناطق شده اسزت. اتمداران توجه به نواحی مرزی و حل معضلات و موکلات ساکنسسیا

است تا مناطق محرو  و دورافتاده بتواننزد  این امر از اهمیت وافری برخوردار ،بر همین اساس

هزای ایزن (. ویژگزی773 .  ،3112 ،و عنبری مند گردند )طالببهره یافتگیتوسعهاز حقوق 

منزاطق ماننزد دوری از مرکززی، انزیوای جغرافیززایی، ناپایزداری سززکونتگاهی، تمزایی فرهنگززی، 

اطق افزیایش یابزد بزه ایزن منزتهدیدات خارجی، تعاملات مرزی سبب شزده اسزت تزا توجزه 

یکزی از راهکارهزای دولزت  ،نیبنابرا .(11 .  ،3113 ،زاده و چراغیمهدی و یگانه)محمدی

های مرزی بوده است تزا احداث بازارچه رسیدن به حق توسعه و پیورفت نواحی مرزی،برای 

 وزتیمعو در نتیجزه بهبزود  بتواند اقتصاد نواحی را پویا سازد و سبب گسترش تبادلات مرزی

دارای پتانسزیل بالزایی بزرای افزیایش مبادلزات رسزمی،  هزای مزرزیزیرا بازارچه ؛گردد مرد 
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و  زاییاشزتغالها، افیایش سود تجاری، افزیایش ای، تثبیت قیمتمنطقهبین یبازارهاشکوفایی 

پایزدار در منزاطق مزرزی هسزتند توسعة ای و ت منطقهیدر نهایت رفاه اجتماعی و گسترش امن

ای اعم از تحقیقزات اقتصزادی، در تحقیقات توسعههای اخیر، در دهه(. 1 . ، 3111)کامران، 

 اسزت گرفتهصزورتاجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مزرزی توجزه بسزیاری 

منزاطق توسزعة . چگونگی کارکرد و نقش مرزهزا عزاملی کلیزدی در (23 .  7111، 3نیبوهر)

نواحی مرزی باشد  کپارچةیتوانند مانعی در برابر توسعة روند. مرزها هم میمرزی به شمار می

 7113، 7چزن) تعاملات و پیوند دو طرف مرز را فزراهم کننزدزمینة عنوان پلی ارتباطی و هم به

-ها شناخته میها، زبان و دولتعنوان عامل جدایی میان فرهنگمرزها به ،طورکلیبه (.71 . 

های ماهو  مرز تسلط داشت. مرزها طبیعی بر تما  جنبهمرزهای ایدۀ  32و  33در قرن  .شوند،

عنوان فضزای دلیلی برای افیایش همبستگی میان جغرافیزای سیاسزی و جغرافیزای فیییکزی بزه

-صزورتبهمحققان علو  مختلف  ،نیبنابرا (.31 .  7131 1،تروبیست) ل هستندآسی ایدهسیا

هزای بازارچزهبه نقزش  نامهپایانو  هوی، همایویوژپ - یالب مقالات علمغای گوناگون در ه

 یاقتصزادتوسعة قتصادی، ا - یکالبدتوسعة  ای،پایدار منطقهتوسعة مرزی در امنیت و توسعه، 

های مزرزی مطالعات مرتبط با بازارچه اند.پرداختهغیره جتماعی، گسترش هویت فرهنگی و ا -

هزا های مرزی، شناسایی کزانونرچهایجاد بازا یهاتیاولو، دارمسئلهشناسایی نواحی  سازنهیزم

ابیاری مناسب  تواندگردد که میها در کوور میو عوامل مرتبط با احداث این بازارچه زابحران

هزای مزرتبط در راستای تدوین و تنظیم سیاسزتباشد و  ن و محققان شهریامداربرای سیاست

کیازی اسزتااده شزده  حلیزلفراتدر راستای رسیدن به ایزن هزدف از روش  نی؛ بنابرااید باشدم

از مازاهیم  ،دستنیازامطالعاتی  ،ریحی دارندمطالعاتی ص برخلاف علو  طبیعی که مبانی است.

این امکزان وجزود دارد تزا  فراتحلیلروش در اند. در واقع انتیاعی و در حال تحول شکل یافته

ش با هدف وه. این پژ(77 . ، 3113، یعیشا) بندی موخصی از مطالعات صورت گیردجمع

هزای مزرزی بزه شزده در ارتبزاط بزا بازارچزههای انجا های تحقیقبندی و شناسایی یافتهدسته

، پز  از اسزاسبرایناسزت. پرداختزه  نامهپایانژوهوی و پ - یهمایوی، علممقالة  21بررسی 
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د، از انزبه موضوع پرداختزه ماًیمستقهای اخیر در طی سال یی کههانامهپایانشناسایی مقالات و 

در ایزن تحقیزق هزا شزده در آنو سایر موارد اشزارهنتایج  ، ابیارهای تحلیل،یشناسروشمبانی 

 استااده شده است.

 روش تحقیق. 3

 بزه نیزل منظوربههای مرزی بود. مرتبط با بازارچه سیمای ترسیم حاضر، پژوهش از هدف

 جزامع تصویریارا ة  کیای، فراتحلیل از هدف شد. استااده کیای فراتحلیل روش از هدف، این

 فراتحلیزلانزد. خاصی پرداخته موضوع به تاکنون که است ییهاپژوهش و هاداده از تاسیری و

 هزایپزژوهش هزاییافته و هاروش ها،ترکیب نظریه و کردن یکپارچه با تا است درصدد کیای

 در را هزاآن کلی یریگجهت و نتایج و کوف کرده را هاپژوهش آن اساسی عناصر ،گرفتهانجا 

 آنچه بپردازد. هایافته و عناصر آن تبیین و به تاسیر نهایت، در و کند یسازماهو  جدیدی قالب

 هاییپژوهش سازییکپارچه و ترکیب در آن افیوده، نقش تحقیق روش این کاربرد و اهمیت بر

 خلأهزا، یروشزنبه توانزدمی فراتحلیل است. گرفته انجا  پراکنده و انارادی صورتبه که است

 دهد.  نوان را شده انجامطالعات  و هاپژوهش نواقص و موکلات

 هایکنیکت از استااده با که کمی فراتحلیلالف(  دارد: وجود فراتحلیل گونه دو مجموع، در

 شناسزایی همچنزین و هاپژوهش تمامی و نتایج هانظریه کردن یکپارچه درصدد پیچیده، آماری

 نتزایج و هزاروش ها،نظریه تنهانه که کیای فرا تحلیل ب( است. گرمداخله و میاحم متغیرهای

-مزی ارا زه بررسی مورد موضوع از تاسیر ژرفی بلکه کند،می یکپارچه را مختلف هایپژوهش

 کزردن موزخصآن  از هزدف اما ،شودیماستااده  آمار از نیی کیای یهالیحلتفرا در البته، دهد.

 اسزت. نتزایج نمزایش برای ایو دایره یالهیم نمودارهای ترسیم و هایراوانف درصد ،هایفراوان

 تربرجسته تاسیر نقش کیای، فراتحلیلدر  که است آن کمی حلیلتفرا به کیای فراتحلیل مییت

 دارد تلاش بلکه ،پردازدنمی پژوهش هایکمی داده و آماری توصیف به صرفاً پژوهوگر و بوده

 گرفتهشزکل آن در پزژوهش موضزوع کزه و سیاسی فرهنگی اجتماعی، هایزمینه به توجه با تا

 تصزویری ارا زة بزرای و اوصزاف ایزن با .تحلیل کند و تاسیر را شدهانجا  هایپژوهش است،

   .شد استااده کیای فراتحلیل از مرزی،بازارچة های پژوهش از شااف و جامع
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حوزۀ بازارچه  در گرفتهانجا  هایشبه بررسی پژوه ،تحلیلحاضر با رویکرد فرا تحقیق در

 هزابه کتابخانه حضوری و مکرر مراجعة طریق از منابع این از . برخیه شده استپرداخت مرزی

 بزه از مراجعه پ  شدند. یافت اینترنتی وجویجست طریق از نیی دیگر برخی و اسناد مراکی و

 در اینترنزت، آزاد وجویجسزت همچنزین و کوزور علمی نوریات اطلاعاتی هایپایگاه یتمام

 بزه دسزت همایوی مقالة و پژوهوی-علمی مقالة ،نامهپایان قالب در تجربی پژوهش 21 تعداد

 21 ایزن محتزوای و سزاختار گرفزت، قزرار یواکزاو و بررسی مورد حاضر مقالة در آمد. آنچه

 .ه استبود که در ادامه به این موارد پرداخته شد پژوهش

 وب تحقیق. مبانی نظری و چهارچ2

 مرزیبازارچۀ . 1. 2

 و فرهنگزی اقتصادی، تجاری، سیاسی، گوناگون ابعاد در که باشدمی مااهیمی جمله از مرز

 رسزمی مرزهزای ماننزد ماهزو  عینزی دو به تواندمی دارد. مرز متااوتی کاربردهای جغرافیایی

مطزر  گزردد  قزوی یزا و بسزته بزاز، ماهزو  درعقیدتی و یا  مرزهای مانند ذهنی یا و کوورها

تزرین (. مزرز دارای کارکردهزای مختلازی اسزت کزه یکزی از مهزم01،  . 3110زاده، )عبده

مزرزی اسزت. در واقزع، در منطقزة کارکردهای آن توجه به نقش مبادلاتی مرز بین سزاکنان دو 

کوورها معرفی توسعة رشد و محرک  عنوانبهجهان امروز تجارت و گسترش مبادلات تجاری 

برخزوردار اسزت  یالمللزنیب ةهای باز خارجی در عرصزیرا کووری که از سیستم ؛شده است

هزای کمتر به فقر مبتلا شده و این موضوع سبب رونزق تجزارت خزارجی و کزاهش نزابرابری

مرزی و گسزترش های بین(. همکاری11،  . 3117، زادهاسماعیلشود )موجود در جامعه می

ود مناطق تجاری در طزرف مزرز در یزک بزازار ادغزا  شارتباطات در دو سوی مرز موجب می

گزردد شوند. گسترش بازارها منجر به رشد مراکی اقتصادی جدید در شهرهای مناطق مرزی می

تزوان در راسزتای گسزترش مزرزی را مزیبازارچزة (. ایجزاد 1،  . 7117، 3)نیبوهر و استایلر

حزل اقتصزادی بزرای کزاهش اهعنوان بخوزی از یزک رای تلقی کرده و بزههای منطقههمکاری

هزای تولیزدی و ثبزات در منزاطق مزرزی و گسزترش فعالیزتایجادکنندۀ ای، های منطقهبحران
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تزوان رفزاه حاصزل از تجزارت را در نزواحی کزه از و به این طریق مزی تجاری محسوب کرد

 و یییپورعیرومینا و ) محرومیت مضاعف نسبت به سایر نقاط کوور برخوردارند فراهم نمود

ویژه منزاطق مناطق مرزی بزهتوسعة توانند باعث می ها(. این بازارچه3111،  . 3112، یییبا

آهزن، بهبزود کیایزت ونقزل، راهحملشزبکة ای، وساز جادهند از: ساختشهری شوند که عبارت

و  مزرزبازارچزة های شزهر و همچنزین احسزاس امنیزت شزغلی در مسکن، افیایش زیرساخت

توسزعة (. عامزل مهزم در 337،  . 7130، 3دوبلزر) مرزیمنطقة ین دو های بافیایش همکاری

-ها در صادرات و واردات کالا است؛ بنابراین بازارچزهتوانایی این بازارچه ،های مرزیبازارچه

، 7والتزر) صورت همگرا دارندهای مرزی نقش ترکیب دو استراتژی فضایی فراملی و ملی را به

برای گسترش تجارت خارجی به مبادلزات  توسعهدرحالهای کوور ،روازاین(. 13،  . 7130

توجه به این نوع سیاست سبب شزده اسزت تزا در  نی؛ بنابرااندمرزی با همسایگان روی آورده

تجزارت عرصزة های مرزی احداث شده و این امر با تحول و پویایی در بازارچه ،مناطق مرزی

 ،یمرز یهابازارچه اهداف جمله (. از1. ،  7111، 1اُ. آی. سی. یزوخارجی مواجه شده است )

 ،یرونزق اقتصزاد جزادیا ه،یهمسزا یوزورهاک با یتجار مستمر و سالم ارتباط یبرقرار انکام

باشزد یمز مولد مواغل جادیا و یمحل استعداد ییوفاکش وور،ک یمرزها یتیامن بیضر بالابردن

مزرزی بازارچزة ن نمزود کزه توان بیامرزی میبازارچة (. در تعریف 331،  . 3117)زرقانی، 

باشد که مجاز به انجزا  مجاورت گمرک میدر صار مرزی و نقطة ای محصور واقع در محوطه

شزده بزین کوزور ایزران و منعقد یهانامزهتااهمتوریاات مرتبط با تزرخیص کالزا یزا امضزای 

تاکیک  کلی قابلة دست دوبه  ها(. این نوع بازارچه1،  . 3113پوشی، همسایگان است )کهنه

-های مرزی مصوب تجاری اقتصادی که توسط هیئت وزیران احداث شزدهبازارچه -3هستند: 

 یرأامنیتی ملزی  یعالیشوراها برای احداث این نوع بازارچه، های امنیتی ویژهبازارچه -7اند، 

ا، نیزمرزی ایران و عراق و افغانستان اشاره نمزود )طیزب ةتوان به بازارچنماید که میصادر می

-یمند باشزد، مزنظا  تیریو مد یییراگر همراه با برنامه یمرز یهابازارچه(. 301،   3111

 نزدک آنزان فزراهم یرا بزرا یشزغل یهزان شود و فرصزتیمرزنو ورفت مناطقیتواند باعث پ
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 نیدیزک شزهرهای مزرزی بزهفاصزلة هزای مزرزی و بازارچهاندازۀ (. 3،  . 7133، 3اسپیدل)

اقتصزادی و توسزعة مرزی و گسترش های تأثیرگذار بر تجارت بینمؤلاهشهرهای بیرگ نیی از 

توان اینگونه نتیجه گرفزت می ،نیبنابرا(. 11 . ، 7113، 7توپالولو و پتراکوس) ای استمنطقه

های مرزی موجب تبادلات فضایی مناطق مرزی بین کوورها و ارتقاء جایگزاه که ایجاد بازارچه

 دو  نیمة در هکیتر وورک مقامات با یلکپروت یامضا دنبال به. ودشاین مناطق در سطم ملی می

 و... در یتزیامن ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد اهداف با رانیا در یمرز بازارچةن یاول ،3131دهة

 ژهیزوبه یمختلا لیدلا به بازارچه نیا یول ،شد  یتأس 3132 سال در بازرگان سو یسارمحل 

 در، گرفزت   آنیتأس اهداف نیهمچن و بازارچه ردکعملحوۀ ن به کگمر هک یقانون یرادهایا

 3121 سزال تا 3131 سال از یمرز یهابازارچه تیدو  فعال دور شد. لیتعط 3131 سال اواخر

 ةبازارچز  یتأسز بزا و هکیزتر وان اسزتاندار و یجان غربیاستاندار آذربا یهامذاکره به دنبال و

 یهابازارچه احداث جهت یاقدامات آن به دنبال د.ش آغاز ه(ی)اروم و سرو (ی)خو یراز یمرز

 (.11،  . 3111گرفت )پاشالو،  انجا  وورک استان در چند یمرز

 مرزی ۀغالب در ارتباط با بازارچ یهامیپارادا .3. 2

 رشد قطب ۀنظری دیدگاه از مرز استنباطی مفهوم تحلیل. 1. 3. 2

ا ه گردید. طبق این نظریه، توسزعه را ار 3111قطب رشد توسط فرانسوا پرو در سال نظریة 

خودکار بزه اطزراف پراکنزده  صورتبهقطب،  ةبعد از توسع آننمود که شعاع  آغازباید از یک 

عزد  تعزادل  ۀقطب رشزد بزا قبزول پدیزدنظریة  ،(. در حقیقت11،  . 3113 ،سعیدیگردد )

ا یزا منزاطق بزیرگ کوورهلازمة توسعة آن را  ،ای بین قطب رشد و نواحی دور از قطبمنطقه

باشد: یکی اثرات تمرکی و دیگزری انتوزار. ایزن اصلی استوار می ةداند. این نظریه بر دو پایمی

هایی ما بزا بلکه در نقاط یا قطب، افتداتااق نمی جاهمهدر  زمانهمرشد که دارد نظریه بیان می

توسزعه را  ،تند. این نقاطبالایی نیی برخوردار هس ةفرایند رشد مواجه هستیم که از قدرت جاذب

 یدر کوزورها .دهزدقزرار مزی تأثیره کل اقتصاد منطقه را تحت ککنند هایی منتور میدر کانال

اول،  :قزرار گرفتزه اسزت اسزتااده مزورد، راهبرد قطب رشد عمدتاً با سه هزدف توسعهدرحال
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در منزاطقی کزه  ی، دو ، ایجاد مراکی شزهریو با اقتصاد منیو ماندهعقبمدرنییه کردن نواحی 

که موزکل رشزد فیاینزده در متروپزل  یداشتند و سو ، در موارد یبردارمنابع طبیعی قابل بهره

مختلف جهان سزو  در  یملی به وجود آمده است. این رویکرد در موارد فوق توسط کوورها

یزل این راهبرد به دلا ،در واقع(. 21 ،  .3111قرار گرفت )کلانتری،  استااده مورد 3111 ةده

مختلف قزرار گرفتزه اسزت:  یمورد استقبال کوورها یگذاراستیسابیار  عنوانبهمختلف زیر، 

-و بزا بهزره کارآمدعنوان راهی بسیار ها، بهدر این قطب یتراکم اقتصاد گیریشکلبه دلیل  (3

 سزببتمرکزی سزرمایه در منزاطق رشزد،  (7 گردند،میتوسعه محسوب  رشد و یبرا بالا یور

 (1، نمایزدعرضه می یتروسیع ةو خدمات را در سطم منطق شودمیعمومی  یهاکاهش هیینه

از  یبسزیار وفصزلحل سزبب، مجزاور منزاطقتوسزعه از ایزن منزاطق بزه  انتوار و پخشآثار 

یکزی از تزوان توجزه نمزود کزه میگرچه شود. میو محرو   یافتهتوسعهکمتر موکلات مناطق 

بزا منزاطق داخلزی آن  یجمعیت شهر هماهنگ نمودنو  قطب رشد، یکپارچهمهم  هایرسالت

و موکلات  شوندمیاقتصاد روستایی  کلی سبب نابودی صورتبهرشد،  یها، اما قطبباشدمی

 هزایجریزانرشد با  یهاهمچنین، قطبنمایند. میقطب رشد ایجاد  یغذا را برا نمودن فراهم

-کزار در بخزش ینیزرو د  وجودع، صورت شوند و بدینمی روبروشهرها  ةحوممهاجرتی از 

بزه وجزود در مراکزی رشزد  را کاراضافه ی، دریایی، محلی و نیرویامور کواورزمرتبط با  یها

 1و میسزرا 0، دان فزورد1، دویزر7، هاریسزن3میزردال ،نیبنابرا (.11 ،  3111عنبری، ) آوردمی

 ق مختلزف را کزاهشبین منزاط ماندگیعقباعتقاد دارند این تئوری نتوانسته است نابرابری و 

فضززایی در کوززورهای  یعززدالتیبززبلکززه باعززث افززیایش نززابرابری و  ،نززابود سززازد یززا و داده

هزر عنصزر دارای نقزش کزه کنزد میلادی بیزان مزی 11دهة . میسر در شده است توسعهدرحال

راهبزردی مناسزب  عنوانبهخاصی در ساختار جامعه است و معتقد است که الگوی مراکی رشد 

تواند به کار گرفته شود. در واقع وی تغییر ساختار اقتزدارگرا می توسعهدرحالرهای برای کوو

موزکلات پزیش روی توسزعه در نظزر  نیتزربیرگیکی از  عنوانبهو قدرت سیاسی جامعه را 
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رد  و مموارکت  از صرفاًدارد توسعه باشد که بیان میمی "سالیما عمر"دیگر  پردازهینظردارد. 

شزود فرایند قلمداد مزی عنوانبهکند توسعه برخوردار است. وی بیان می بالا به نییپااز روندی 

اجتمزاعی  ةشده، جی ی و مجیا نسبت به موضزوعات و مسزا ل توسزع تکهتکه افتیرهنه یک 

عزدالت اجتمزاعی بیوزتر  آوردن فزراهم. وی بزرای یارشزتهانیمای و بخوی، میان منطقهمیان

-زاد محسزوب مزیآبزازار ۀ کنندهیتوج اساساًگیرد که را در نظر می اصلاحات ساختی و نهادی

تواند از طریق دسزتیابی بزه کلی دارای کارکرد اقتصادی است که می صورتبهشود. این نظریه 

ولی نسبت بزه  ،های ناشی از عواملی که نسبت به بنگاه خارجیهای تجمع کاهش هیینهصرفه

هزای مولزد در ها و فعالیتتجمع زیرساخت ،اساسبرایند. افیایش دا را اندفضای قطبی داخلی

 (.0  . ،3111ها در سایر ابعاد اهمیت بیوتری دارد )زیاری، یک منطقه به گسترش آن

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

بزا عنزوان  ر کتزابید، 3ستالریرک، والتر یآلمان دانیجغرافتوسط  بارنینخستاین نظریه برای 

ه توسزط یزن نظریاسپ  . ارا ه گردید 3111در سال  آلمان یدر بخش جنوب ییکمر یهاانکم

و  هزایفروشزخرده نیتزأمبزر  دیزبزا تأک 1و گارسزون یو پ  از او بزر کردپیدا توسعه  7لوش

)آسزایش،  به آن دادنزد یوتری، گسترش بییکان مرکی مکدر مر کنندگانمصرف یخدمات برا

 یهزاانکزع میزو توز انزدازه بهمربوط  یابیمکان یهاهیاز نظر یکیه ین نظریا (.0  . ،3110

اسزت  یپوشوزدر واقزع ه، ین نظری. اباشدمیستم یس یکاز نظر استقرار در چارچوب  ییکمر

-پیدا مزیاستقرار  یگریدر ارتباط با د گونه واحدهاه چکنیواحد و ا یک یابیمکانع یتوز یبرا

نواخزت بزا یکدشزت  یزک درنظرگرفتن ، بر اساسییکمر یهاانکستالر، میرک ةنظریدر  کنند.

نواخت و در جهات مختلزف یکت در دشت، کسان است. حریکد یت ثابت و قدرت خریجمع

 صزورتبه کنندگانمصزرفو عمزل  یابزدیر مزییزتغ یطزول صورتبهونقل حمل ةهیینبوده و 

ن محزل یتزریزکد از نیدیزخر ةوسیلبهقل ونلحم یهانهیردن هیکحداقل  ی، در راستاییعقلا

ن یسزتالر بزدیرک ییکزان مرکم ةنظری، اساس نیبنابرا .باشدمی توجه موردالا و خدمات ک ةارا 
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ی کزل )مریان تسهکداشته باشند، م یمعلوم یهاانکه مکاربران کاز  یاه مجموعهکب است یترت

ل ک ةهییند، یان جدکم به توجه باه ک یندنمامین ییتع ایگونهبهارخانه، انبار و...( را کخدمات، 

، بیزان نمزود تزوانیمزدر نهایزت  (.32 ،  .3111دارای کمترین مییان باشزد )مظازری، سار 

ن یهسزتند. چنزبرخزوردار  یاژهیزو یهزاردهزا و نقزشکارک از، اندازه بهتوجه ها به ونتگاهکس

، دین صزورت. بزکننددا میپی یموخص یهابکی، تریونتگاهکس مراتبسلسلهدر  ییردهاکارک

 کیموزتر ۀحوزدر  تربیرگی کی با مرایمرتبه و نی همکه دارند، با مراک یای با هر مرتبهکتما  مرا

)سزرایی،  پردازنزدیخود به رقابت مز یرامونیپ یسب بازار نواحک یسان، برایک یردهاکارکاز 

3113.  ، 11.) 

 پیرامون -زمرک ۀنظری دیدگاه از مرز استنباطی مفهوم تحلیل . 2. 3. 2

توزیزع  یانسانی بر مبنا یهاپراکنش فضایی فعالیتوۀ نحتبیین  یبرایرامون پ -ی مرکنظریة 

. اسزاس ایزن مزدل بزر ارا ه شده است ، اجتماعی و سیاسییلحاظ اقتصاد ناهمگون قدرت به

کید بر ابعاد تألاتین با  یامریکا یکوورها نیافتگیتوسعهبارۀ درنظریات  ۀژیونظریة وابستگی و 

در مقیاس کلان جهزانی، در  بیان نمود 3تاوندمی. باشدمیمرکی با پیرامون استوار  ةفضایی رابط

حاشزیه یزا پیرامزون  عنوانبهغیرصنعتی  یمرکی و کوورها عنوانبهصنعتی  یاین مدل کوورها

ه کوزورها، بین این دو دست یحاکم بر نوع روابط و مناسبات جار ی. سازوکارهااندشدهقلمداد 

رد، دو جیء . مطابق این مدل در مقیاس خانددر نظر گرفته شدهنیافتگی اصلی توسعه یهاریوه

جزیء  ةمثاببهکانون قدرت و سلطه و پیرامون،  ةمثاببهمرکی،  :از دنارتعباصلی نظا  سکونتگاهی 

مزون در مبادلزة بزین مرکزی و پیرا یوابستگی در نتیجة نزابرابر ونهگنیا. یوابسته به کانون مرکی

پدیزدار  یو فعالیزت تولیزد ی، رشد اقتصزادی، نوآوری، تمرکی قدرت اقتصادیتولید یکالاها

اسزت. فریزدمن همزراه  7از منابع با نا  جان فریدمن یپیرامون در بسیار -ی مدل مرک .گرددمی

ز مراحزل عنوان دومین مرحله افضایی و به یهاکید بر جنبهأاین مدل از روابط را با ت(، 3133)

کزانون قزدرت،  ةمثاببهفضایی معرفی کرد. در نظر فریدمن، مرکی  - یاقتصاد ةتوسعچهارگانة 

، سزرمایه و یها، پیورفت علمزی و فنزاورهدایت و سلطه، محل تجمع و تمرکی آراء و اندیوه
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 ینیازها نیتأممنابع  ۀآورندفراهم ةمثاببهآید و در مقابل، پیرامون، شمار میه نیی کانون توسعه ب

وی چنزین  ،از سزویی دیگزر (.31 ،  .3117)سزعیدی، وابسزته دارد  کاملزاًمرکی، جایگزاهی 

کند که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خود از یک حالزت پزیش استدلال می

-و در این مورد است که روند توسزعه آغزاز مزی ابدییم تحول و رییتغصنعتی به حالت بلوغ 

به دنبال رشد و توسزعه در  توسعهدرحالکند که اگر کوورهای بیان می 3اندینلیگردد. دنی  ر

بهزره گیرنزد )زبردسزت،  گذاریسزرمایهای هستند باید از الگوی پراکنزدگی در قلمرو گسترده

3111.  ، 301.) 

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

ف یزمطزر  شزد. تعر 7چاردسزونیتوسزط ر 3122در سزال  ربانیاولی کبرگوت تمر ةنظری

 یزکبزه  یدر اقتصزاد ملز ییاضف ییگراقطبروند  کهوقتی ،ن شر  استیی به اکبرگوت تمر

ی کزل شزود. برگوزت تمریستم تبزدیر مناطق سیبه سا ییکمر ةاز منطق یش فضا یپخوا ندیفرا

و  ییکزمنطقزه مر ةحاشزینزه بزه  و ر مناطقیی به ساکاز مر تمرکیزداییه کافتد یاتااق م یوقت

از  تمرکیزدایزی ،نیبنزابرا (.312 ،  .3112)داداش پزور،  آن منجر شزود یاقمار یهاشهرک

در « یکزبرگوزت تمر» .شزودینمز« یکبرگوت تمر»آن شامل  یاقمار ینخست شهر به شهرها

ی کزبرگوزت تمر یشاخص برا یکاتااق افتاده است.  3121ة دهقبل از  یافتهتوسعه یوورهاک

ن یزی در اکزحسن برگوزت تمر .ه نسبت به نخست شهر استیثانو یش نرخ رشد شهرهایافیا

 PRدۀپدی هکنیاقبل از  یعنیرد؛ یصورت پذ موقعبهد یبا PR در جهت یفضا  ةمداخله کاست 

ن یزا از بعزداگر  یعنی ؛ردیصورت پذ تمرکیزداییجهت  ید اقداماتیبا اتدیباتااق  خودخودبه 

 مراتب بهآن  ةنیاگر زودتر اقدا  شود، هی .گر لاز  نباشدین است دکرد ممیذاقدامات صورت پ

ع یزمنجر بزه توز یکو برگوت تمر و اثرات نور اثرات بازگوت درنظرگرفتن د.وتر خواهد بویب

ت یزتقو؛ نخست شهر وجود داشته باشزند یجابهچند شهر بیرگ  کهوقتیموزون خواهد شد، 

 د واقزع شزودیزما «یکزبرگوت تمر»تواند در یی مین ییکمر ةاز منطق جبیرگ در خار یشهرها

توان بیان نمود که ریچاردسون اعتقزاد دارد در ایزن در این باره می (.311 ،  .3111)لطیای، 

                                                           
1. Dennis Randinley 

2. Richardson 
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. ابندییمتری دست شهرهای ثانویه در یک منطقه در مقایسه با شهر اصلی به رشد سریع ندیفرا

، اکثریزت رشزد بزه تعزدادی از شزهرها و یشزهرکلان جدید گسترش روند، در گریدیعبارتبه

هزای متازاوت از مرکزی شزهر اما در فاصزله ،ترشهری وسیعکلان ةها در داخل یک منطقشهرک

، 3111عد  تمرکی را به دنبال دارد )زبردسزت،  زمان مرور بهاست. این روند  افتهی انتقالاصلی 

.  311.) 

 وایلد و جونز نظری دیدگاه از مرز استنباطی مفهوم تحلیل .5. 3. 2

و آلمزان  یآلمان شزرق یدر مناطق مرز وسیعی یدانیقات میتحق لدیو ترور وا پ جونییلیف

شزرقی و آلمان  قسمتان دو یبلافاصله پ  از اتحاد مجدد م 3111و  3117 یهادر سال یغرب

-مطالعات منطقزه ةمجلدر  یامقاله یط 3110قات، در سال ین تحقیج ایند. نتااهانجا  دادغربی 

 یسزو دو در توسزعه طیشرا یساختار –ییرات فضایی، تغیقیتحق ةن مقالینتور شد. در ام 3یا

قزرار  بررسزی و تحلیزلمزورد  یاسیاز برداشتن آن مرز س وپ شیپآلمان  دو انیم نیویپ مرز

 1انسزنه و لیینزا یهاهیو نظر یامنطقه یییربرنامه یهاهیبر اساس نظر 7لدیجونی و وا .گرفت

ن یویپ یاسیمرز س یدر چند منطقه واقع در دو سو یمورد ی، مطالعاتیمناطق مرز با رابطه در

ن یزردنزد. اکن ین منزاطق اسزتخراج و تزدویزا یبزرا یاتیان دو آلمان انجا  دادند و خصوصیم

و  یاهیحاشز ةمنطقز عنوانبزههمیوزه  یمنزاطق مزرزگزردد: بدین شر  بیان مزیات یخصوص

ه بزودن یگرچزه حاشز ی، مانند آلمان غربیترورفتهیپوور کدر  یماند، حتیم یباق افتهینتوسعه

انزات کاز ام یاریبودن، بسز یدۀ مرزین مناطق باشد، اما پدیا ییایط جغرافیتواند معلول شرایم

ان دو یزمرز م یبرقرار(. 31 ،  .3113)امیرزاده،  سازدیآن منطقه را مضمحل م یهاتیو فعال

گر یدیکزوزور را بزه کتوسعة دو  یفضاها یه به طور اصولک ییفضا یوستگیپوور، تداو  و ک

 یوسزتگیل قطع پیمرز، به دل یگسلد و هر دو منطقه واقع در دو سویدهد را از هم میوند میپ

ت بزه یزو فعال ییمزرز، از نظزر فضزا یه قبزل از برقزرارک یمناطق  شوندیم یاهی، حاشییفضا

 ین نزواحیزا ماندگیعقبعلت  .شوندیم یاهیگر جدا و حاشیاند، از همدگر متصل بودهیهمد

                                                           
1. Studies Regional 

2. Jones & Wild 

3. Niels and Hansen 
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منزاطق  ةتوسزع یبزرا یاصول (.37 ،  .3111)عندلیب،  ها استشدن آن یاهیی حاشین یمرز

ها در منزاطق رات آنیرها و تأثیو تنوع متغ ی، گستردگیدگیچیپ کضرورت در: شد ارا ه یمرز

ضزرورت خزروج از انزیوا و  ،یمناطق مرز ةتوسع یهارساختیزط و ین شرایلیو  تأم ،یمرز

ت و یزی؛ لزیو  حماکزبزا مر یمناطق مزرز یوستگیلیو  پ ،گسترش ارتباطات با داخل و خارج

)مختزاری  بزه توسزعه یابیت و دسزتین مناطق جهت خروج از محدودیژه از ایو یهایبانیپوت

 (.701 ،  .3111هوی، 

 اجتماعی شناسیرواننظریۀ  دیدگاه از مرز استنباطی مفهوم تحلیل. 6. 3. 2

اجتماعی را در مطالعات جغرافیایی مرزها مطر  نمود.  شناسیروانبحث عوامل  3لایمگربو

 تزأثیروی اعتقاد دارد که مرزها همانند موجودات انسانی و سزاختارهای اجتمزاعی کزه تحزت 

زمینزة ر د 7های ملزی و رومزیادراک و نگرش انسانی نسبت به فضا هستند. وی با کمک نوشته

هزا از انسزان ،نظا  فضایی صدفی شکلی را ارا ه نموده است. در این نظا  فضزایی شناسیروان

منزاطقی کزه دارای  عنوانبهشوند و مناطق مرزی های فضایی و واقعی تعریف میطریق فعالیت

(. تحقیقزات 12 ،  .3111گیرند )موسوی، است مورد بررسی قرار می ییمرکیگرهای گرایش

دهنزدۀ نوزان 3113یزای منزاطق مزرزی در سزال های جغرافدر مورد ویژگی 1یو مینگ روملی

ها بر مناطق مرزی متمرکزی بزوده آن تأثیراتجتماعی و ا - یهای سیاسی، فرهنگی، قومتااوت

وجزة  ،ادراکزیوجزة شزدن  . نگرش اجتماعی به مزرز و منزاطق مزرزی موجزب افزیودهاست

 الیامزاً B و A بین منطقهفاصلة برای مثال ، شودمرزها می وانی بهر - یذهنوجة و  یرگذاریتأث

برداشتی ادراکزی از واقعیزت و حقیقزت  عموماًادراکی به این معنا است که افراد فاصلة برابر با 

هزا موجود را دارا هستند و چنین برداشتی از واقعیت حاصل تجربه و دانش است که در انسزان

هزا و ن رویکزرد بزه بررسزی ارزیزابی تازاوت تلقزیذهنزی در ایزفاصزلة باشزد. موترک نمزی

ذهنزی بسزیار شزبیه بزه ماهزو  فاصزله در فاصزلة پردازد و خصوصیات گوناگون دو کوور می

با خصوصزیات متازاوت اقتصزادی، فرهنگزی و  هر دوزیرا ؛ بین مرزی است یهمکاررویکرد 

                                                           
1. Lymegerbo 

2. Mells & Rumes 

3. Rumley & Minghi 
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هزای میزان دو تااوت ذهنی آشکارا بر ادراک، ارزیابی و سنجشفاصلة اجتماعی روبرو هستند. 

 (.71 ،  .3113کید دارد )قنبری، أکوور ت

 های تحقیقیافته. 4

 فراتحلیل هاییافته. 1. 4

 مقالات قالب .1. 1. 4

 10.32ه کزاین موضوع اسزت دهندۀ نوان 3110-3111زمانی بازۀ شده در تحقیقات انجا  

مقالزات درصزد را  2.11 ،بزین ایزن درژوهوزی هسزتند. پ - یت علمامقال ،از تحقیقاتدرصد 

هزا بزا نامزهپایان نی؛ بنزابراانزدداده اختصزا ها به خزود نامهپایان را درصد 11.77همایوی و 

 اند.اختصا  بالاترین درصد بیوترین قالب مقالات را داشته
 

 شدهقالب مقالات بررسی -1جدول 

 3111های تحقیق، مأخذ: یافته
 درصد فراوانی نوع اثر

 10.32 72 پژوهوی-علمی ةمقال

 2.11 3 همایوی ةمقال

 11.77 03 نامهپایان

34%

8%

58%

                 

            

          

 ای قالب مقالاتنمودار دایره -1 شکل

 3111نگارندگان، أخذ: م
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 زمانی بازة .3. 1. 4

 مقالزات اسزت. توزیزع بزوده پزژوهش انجزا  تزاریخ نزه و انتوار تاریخ زمانی، ۀباز معیار 

 به بعد دارای رشد بالایی بوده است. 3117مرزی از سال بازارچة  مونمض با منتورشده
 

 شدهزمانی چاپ مقالات بررسیبازة  -3جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی سال

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 

 

 
 شدهنمودار بازة زمانی مقالات بررسی -3شکل 

 3111های نگارندگان، هت: یافأخذم
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 پژوهشگران شناسیسن. 2. 1. 4

؛ انزدبزودهانوزجویان ددرصزد  07.11هزا و دانوگاه یعلم تأیهرصد پژوهوگران د 12.3 

مزرزی بازارچزة بیوترین سهم را در تولیزد تحقیقزات مزرتبط بزا  یعلم تأیهاعضای  نیبنابرا

 اند.داشته
 

 شدهنوع پژوهشگران مقالات بررسی -2جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 فراوانی تعداد نوع پژوهشگر

 12.3 371 یعلم تأیه

 07.0 17 دانوجویان

 

 ژوهشگرانپ جنسیت. 4. 1. 4

-درصد را زنان توزکیل مزی 33.11از پژوهوگران مرد هستند و در حدود درصد  11.03 

 دهند.
 

 شدهجنسیت پژوهشگران مقالات بررسی -4جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی جنسیت پژوهشگر

 11.03 313 مرد

 33.11 13 زن

 

 پژوهش روش .5. 1. 4

درصزد  1.21کمزی و  صورتبهروش درصد  22.73مقالاتشده در به لحاظ روش استااده 

، نامهپرسزشاز:  تنزدعبارشده در ایزن تحقیقزات استااده یهاروش کیای بوده است. صورتبه

 .های آماری، داده ستانده، اسنادی، تحلیل ثانویه، تکنیکافتهیساختارمهینعمیق، مصاحبة 
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 شدهروش پژوهش مقالات بررسی -5جدول 

 3111دگان، مأخذ: نگارن
 درصد تعداد روش تحقیق

 22.73 33 پیمایوی

 37.31 31 همبستگی

 3.73 3 طبیقیت - یتوصیا

 1.21 1 حلیلیت - یتوصیا

 7.11 7 دهنتاس -ه داد

 1.21 1 روش کیای

 

76%

12%

1%
4%

3% 4%

                                                          

 شدهمقالات بررسی روش تحقیق نوع ایهدایر نمودار -2شکل 

 3111 مأخذ: نگارندگان،

 

 جزئیات روش تحقیق تحقیقات .6. 1. 4

 21.20بزا  نامهپرسزشدهزد کزه روش ها نوان مینامهپایانبررسی روش تحقیق مقالات و  

 اند.بهره گرفته روش نیاز اباشد و اغلب تحقیقات درصد دارای بیوترین فراوانی می
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 شدهجزئیات روش تحقیق مقالات بررسی -6جدول 

 3111 مأخذ: نگارندگان،
 درصد فراوانی جزئیات روش تحقیق

 3.17 1 کاربردی

 3.73 3 محض

 7.11 7 توصیای

 1.13 0 تبیینی

 21.20 31 نامهپرسش

 7.11 7 اسناد و مدارک

AHP 3 3.73 

ANP 3 3.73 

 

 گیرینمونهخصوصیات . 7. 1. 4

-میدرصد  10.01ن مییا به 311-711تعداد ها به نامهپایانبیوترین حجم نمونه مقالات و  

 باشد.

 
 شدهگیری مقالات بررسیخصوصیات نمونه -7جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی گیرینمونه

 33.11 1 گیرینمونهناموخص بودن 

 3.17 1 1-1تعداد نمونه 

311-11  1 3.17 

711-313 01 10.01 

111-713  31 33.01 

011-113  1 1.21 

111-013  1 1 

311-311  3 3.73 
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 نظری رویکرد. 8. 1. 4

امزا آنچزه  ،شده در تحقیقات طیف وسیعی از اطلاعات را در برداشته استنظریات استااده 

 .شودزیر نمایش داده می صورتبهدر این تحقیقات برجسته بود 
 

 شدهرویکردهای نظری موجود در مقالات بررسی -.8جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی پژوهش ینظررویکردهای 

 1.13 2 قطب رشد یةنظر

 01.3 11 پیرامون–مرکی ة نظری

 31.11 31 کریستالر ةنظری

 31.11 31 برگوت تمرکی ةنظری

 3.73 3 اجتماعی شناسیروان

 1.21 1 نظری جونی و وایلد دیدگاه

 

 تمرکز موضوعی آثار. 9. 1. 4

 تهزا بزر اثزراپزژوهش تمرکزینمزود کزه  توان موزاهدهشده میبا بررسی تحقیقات انجا  

 -یباشد. عوامزل هزویتمیدرصد  01.3مرزی بر نواحی مرزی با بازارچة اجتماعی  - اقتصادی

 داده است. د کمترین تمرکی را به خود اختصا درص3.73رهنگی نیی با ف
 

 شدهتمرکز موضوعی مقالات بررسی -9جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی کانون پژوهش

 1.13 2 مرزی هایبازارچهتوجه به عامل گردشگری و 

 01.3 11 جتماعی بازارچه مرزیا - یتوجه به اثرات اقتصاد

 31.11 31 و بازارچه مرزی ایمنطقهتوجه به توسعه پایدار 

 31.11 31 فضایی بازارچه مرزی - یتوجه به اثرات سیاس

 1.21 1 زیاقتصادی بازارچه مر - یتوجه به اثرات کالبد
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 متغیرهای مستقل آثار . 10. 1. 4

دخیزل  X در نظر بگیریم متغیرهای مسزتقل Yمتغیر وابسته  عنوانبهمرزی را ة اگر بازارچ 

 .به عوامل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی هستند یبندمیتقسدر آن قابل 
 

 شدهمتغیرهای مستقل مقالات بررسی -10جدول 

 3111دگان، مأخذ: نگارن

 (1X) اقتصادی

بانکی، افیایش قیمت زمین و  یهاسپرده اشتغال پایدار، افیایش یررسمیغصادرات غیرناتی، کاهش مییان مبادلات  ةتوسع

، اقتصادی منطقه، افیایش واحدهای تولیدی، افیایش قدرت خرید مرد  یهاشاخصهای مالی، بهبود حل بحرانمسکن، 

دات یصدور تول ،یبازار یهارقابتش یاشتغال کاذب، افیا ازیموردنمواد داخلی  یسازاهمفر ،گذاریسرمایهافیایش 

، ییدرآمدزاافیایش درآمد ملی، ، ، افیایش تنوع مواغلجوارهم یوورهاکمناسب به  یهامتیق با یو دام یواورزک

رش مسافر یپذ یبرا هاگلوگاهتر ویرش بی، رونق تجارت، پذیثرت مبادلات مرزک، یل در امور خدماتیسهت، زاییاشتغال

ن، کیایت بالای کالاهای خارجی نسبت به یطرف یصادرات، گردشگران، مراودات پولی، استااده از دانش فنة توسعدوطرفه، 

ها، معافیت پرداخت در زیرساخت گذاریسرمایهقتصادی، اهش مراحل ترخیص کالا، ثبات قیمت اکداخلی، تثبیت قیمت، 

 و صادرات در امر فعال یهاشرکت افیایش ،هایدهیار درآمد تجارت، افیایش سنتی یهاوهیش یرتغیحقوق و گمرک، 

های همکاری بین برگیاری نوستمنصاانه،  صورتبهمواغل، توزیع منافع  یاندازراهزنان، توان  افیایش اشتغالواردات، 

 لغو روادید ای در سطو  داخلی و خارجی،بازارچه

 (2X) سیاسی

 یهاتیمیهینه از باستاادۀ  ،ییانیواگران ا، پایایمنطقه یهایهمکار، همگرایی بیوتر مرد  با مرکی، گسترش زداییتمرکی

  یل حااظت از مرزها توسط دولتمناطق مرزی، تسه

 (3X) اجتماعی

، ییگرالتجمی، افیایش رفاه اجتماعی، پیوگیری از مهاجرت، بهبود کیایت امکانات رفاه، تقویت روابط اجتماعی

 هیینه ۀشیو، یشأن اجتماعافیایش اعتمادسازی جوامع مرزی، افیایش فقر، افیایش رضایت شغلی،  اهشک، ییگرامصرف

برقراری عدالت بازارچه،  ادارۀ در روستاییان تجارت، نقش یهاوهیش از اطلاع بازارچه، افیایش از حاصل درآمد کرد

مواد و وسایل بهداشتی، مصرف هاتگی تهیة فیایش سطم تحصیلات، امکان ااجتماعی، افیایش تحرک شغلی ساکنان مرزی، 

 و یگذارهیسرماهای بهداشت و درمان، ترجیم دادن و پرداخت هیینه تأمین، رضایت از وضعیت تغذیه، توان ینیپروتئمواد 

ی فردی، امنیت شغلی، هادر روستا نسبت به شهر، رضایت از موقعیت اجتماعی، کاهش مییان جر  وکارکسب یاندازراه

 ادیاعت از اجتنابهمبستگی اجتماعی، افیایش کیایت بصری، افیایش تمایل کمک مالی به یکدیگر، کاهش آلودگی محیط، 

 مخدر مواد به

 (4X) کالبدی

ت شهر، ارتباطی، گسترش فیییکی شهرها، تغییرات کاربری اراضی، افیایش جذابی یهاراهپایدار، بهبود کیایت  ةتوسع
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 فیایش فضای گذران فراغتا

 (5X) فرهنگی

  ، حاظ هویت، انسجا  فرهنگیورسو آدابتقویت فرهنگ، گسترش تعاملات فرهنگی، انتقال 

 (6X) امنیتی

 کاهش فضای ترسناک، کاهش شورش و ناامنی، غیرقانونی، امنیت مرزی وآمدرفتقاچاق،  ۀپدیدمبارزه با 

 

 آمدهدستبهیج انت. 11. 1. 4

بزه  شزده انجا  تحقیقات است. تأمل قابل اند،آمدهدستبه نیی تحقیقات این از که هاییهیافت

 .است شده داده شینما ادامه در که اندیافته دست مختلای نتایج
 

 شدهنتایج مقالات بررسی -11جدول 

 3111مأخذ: نگارندگان، 
 درصد فراوانی نتایج تحقیقات

 2.11 3 صنعت توریسمدر  گذاریسرمایهو  یت قویریمد

 11.31 01 زاییاشتغالمبادلات و بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان مرزی از طریق  ةیکپارچ ةمبادلساماندهی و 

 73.11 73 مرزی در راستای جلوگیری از مهاجرت آنان البدی مناطقک - یپایدار فضای ةتوسع

 31.37 1 ضایی مناطق مرزیف - یبعد سیاس

 3.73 3 تباط فرهنگی و تعلق مکانیموارکت اجتماعی، ار

 1.21 1 بازارچه مرزی ایمنطقهامنیت  تأمین

 

مزرزی و بهبزود یکپارچزة شود توجه بزه سزاماندهی و مبادلزات که مواهده می گونههمان

 مزوردوضعیت ساکنان مرزی از بیوترین اهمیت برخوردار بوده است که بسیاری از تحقیقزات 

 اند.عامل توجهی وافر داشته در نتایج خود به این مطالعه

 و پیشنهادها یریگجهینت .5

تزرین نیزاز توجه به امر توسزعه مهزمحیطة مرزی در بازارچة های مرتبط با کمبود پژوهش

 - یهزا بزه موضزوع اقتصزادزیرا بسیاری از پزژوهش ؛گرددتحقیق در این حوزه محسوب می

به روند توسزعه و نقزش آن  کهیدرحال ،دانآن بر مناطق مرزی توجه نموده تأثیراتجتماعی و ا
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مزرزی باعزث اسزتخراج بازارچزة توجهی نوده است. توجه بیش از حد محققان به تحقیقزات 

زیرا تمامی محققزان تنهزا بزه  ؛های تحلیلی غیربومی و دستیابی به نتایج معیوب شده استمدل

 تزأثیراتمزرزی دارای چة بازار کهیدرحال ،اندهای مرزی توجه نمودهیک بعد از نقش بازارچه

شماری در مناطق مرزی است که نیاز است تا در غالب یزک مزدل ماهزومی جزامع بزه ایزن بی

مزرزی و اسزتااده از بازارچزة از مبانی مزورد بررسزی در  یآگاهتوسعة موضوع پرداخته شود. 

 هزایمحققان قرار گرفته است. بزرای سزاخت مزدل توجه موردهای تحقیق نیازی از کمتر مدل

شده و استااده از چارچوب تحقیقی تکزراری، بایزد بزه های انجا تحقیق پیش از مرور پژوهش

ها و الگوهای مرتبط با بازارچه مرزی توجه گردد تزا شزرایط سزاخت الگوهزای شناسایی گونه

 جدید و مناسب فراهم گردد. 

اه فزردی نظرات و دیدگ بر اساسحققان منوان داد که  پژوهشتحقیقات مرورشده در این 

اند و این تااوت در تحقیقزات مسیرهای مختلای را برای ایجاد یک طر  تحقیقاتی به کار برده

و  اتکزاقابلای رویزه لیزتحلقابلاز مرکییزت  هزانامزهپایانسبب شده است تا ایزن مقالزات و 

هزای نظزری نوزان داد اغلزب بررسزی مزدل ،برخوردار نباشند. از سزویی دیگزر شناسانهروش

 یهانامزهانیپا اند که ایزن موضزوع در مقالزاتات یک مسیر یکنواخت را نیی طی نمودهتحقیق

کزه  اسزت موزاهده قابزل یخوببزهای مزرزی هجتماعی بازارچها - یاقتصاد تأثیراتبا  مرتبط

مورد بررسی بوده است  نمونهو تنها تااوت در نوع است تکراری بودن موضوعات دهندۀ نوان

هزایی در خلاقیت ،بین این درگردد. البته ها محسوب مینامهپایانمقالات و اکثر  ضعف نقطهکه 

محزدود  صزورتبههای جزامع نیزی و استااده از شاخص یچندسطحهای مدل کاربردنبهزمینة 

 تکرار موضوعات بوده است. دهندۀ نوانها و نتایج روش یبندجمعاما  ،شوددیده می

ایزن  .اسزت آمدهدستبهتجربی نتیجة طالعات نظری و محقق از منتیجة چارچوب تحلیلی 

-بررسزی مطالعزاتدرصد  21شود. بیش از مدل تحلیلی مقدور میوسیلة بهموضوعی است که 

شده وضعیت شاافی از نظر چارچوب تحلیزل داشزتند و سزطم کیایزت ظزاهری ایزن مقالزت 

آن بزر  تأثیراتمرزی و  ةبازارچدهد. به اعتقاد برخی از محققان ساخت مدل نوان می یخوببه

گردد. این تحقیق های غنی محسوب میداده یآورجمعترین الیامات برای مناطق مرزی از مهم
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درصزد مقالزات  21پایزدار در بزیش از توسزعة نوان داد که سزه بعزد اقتصزادی، اجتمزاعی و 

 در این مطالعات جریان دارد.  یبعدتکمحققان قرار گرفته است و نگاه  موردتوجه

های تحقیق ارا ه گردد. نتزایج ها و پرسشمرسو  است که در مقالات علمی، همواره فرضیه

 مسزئلهقرار نگرفته است. ایزن  توجه موردپژوهش نوان داد که این موضوع در مقالات چندان 

 های آماری همراه بوده است.با عد  آگاهی خواننده نسبت به مسیر تحلیل

آماری نمونة برای انتخاب  رگذاریتأثعوامل  زققان، یکی امحدودیت منابع مالی و زمانی مح

ها بوده است. این عمل سبب شده است تزا محققزان بتواننزد بزر تعزدادی و تقلیل تعداد نمونه

شدن نتایج اطمینان پیدا نمایند. نتایج ایزن و از کیای ندینماجامعه تمرکی نمایندۀ  عنوانبهنمونه 

برای چرایزی  آشکاردرصد تحقیقات فاقد استدلالی واضم و  21تحقیق نوان داد که نیدیک به 

قطع در کارهای پژوهوزی  صورتبهاند. هرچند بوده مطالعه موردنمونة انتخاب تعداد و حجم 

البته باید به این نکتزه نیزی توجزه نمزود کزه  و بررسی است. مواهده قابلکمتر این عد  توجه 

گردنزد و باعزث یق و نتایج آن تهدید محسزوب مزیبرای تحق هر دو ،زیاد و کمنمونة انتخاب 

تزرین عوامزل انتخاب حجم نمونه، یکزی از مهزم نی؛ بنابراشودنتایج با اهمیت می رفتنازدست

تحقیق و نیازهزای پزژوهش جامعة شود که وابسته به ها محسوب مینامهپایانکیایت مقالات و 

 هزای میزدانیرا در پژوهش نمونه 111حداکثر  و 11بودن حداقل  اراد مختلف، . محققاناست

اند. بررسی تحقیقات میدانی ایزن مقالزه نوزان داد کزه انتخزاب حجزم نمونزه در نموده توصیه

 وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

 گرفتزه صورت فراتحلیلروش  بر اساستوان بیان نمود که تحقیق حاضر نتیجه می عنوانبه

ت اایج تحقیقات فارسزی بزه زبزان فارسزی در مقالزشناسی و نتاست، و به دنبال بررسی روش

دهزد کزه بوده است. این تحقیق نوان مزی نامهپایانژوهوی و پ - یژوهوی، غیرعلمپ - یعلم

های آماری مورد بررسزی کمی و از طریق تحلیل صورتبهمرزی بیوتر توسط محققان بازارچة 

پیرامزون، قطزب رشزد،  –چون مرکزی ای منطقه و بیوتر بر مبنای نظریات توسعةاند قرار گرفته

-مرزی باید بر اساس نظریزات و دیزدگاهبازارچة کریستالر و ... بوده است، در حالی که بحث 

-به نظر مزیهای مرتبط با مدیریت و کنترل مرز چون بلیک، سافر، هاوس و ... بررسی شوند. 

ا بزرای محققزان های جدید و متااوتی رهای کیای مسیر ساخت پژوهشرسد استااده از روش
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وافر بر بعزد تکیة موضوعات،  یبعدتکدر آینده فراهم خواهد آورد. ضعف عمومی تحقیقات 

توانزد سایر ابعاد و تقویت آنان نیی می کهیدرحال ،باشدمرزی میبازارچة جتماعی ا - یاقتصاد

 یختشزناجامعهبیوزتر در مبزانی اندیوزة  ،قرار گیرد. از سزویی دیگزر موردتوجهدر تحقیقات 

میزان گزردد. تحقیقزات نوزان داد کزه های بهتر توصزیه مزیمرزی برای استخراج مدلبازارچة 

های عینی و ذهنی وجود ندارد کزه ایزن پژوهوگران توجه خیلی خوبی به تمایی میان شاخص

-تحقیقی که تمامی شزاخص فقدانرسد باشد. به نظر میمی مواهده قابل یخوببهامر در نتایج 

گزردد. احسزاس مزی یخوببزه مرزی را در خود جای دهدبازارچة در ارتباط با  موردنظرهای 

بنزدی استااده از نتایج آماری تحقیقات و جمزع فراتحلیلهای مطالعات ترین بخشیکی از مهم

با نگارندگان مقالات برای دریافزت  ارتباط نتایج به شکلی جامع و پایدار است. سختی برقراری

ادغزا  و  ود قابلیزتهزای بزه کزار گرفتزه شزده و نبزخوانی روشد  همهای منتورشده، عداده

شزود مجلزات توصزیه مزی نی؛ بنابرااست فراتحلیلنتایج، موکلات اصلی انجا   یسازکپارچهی

بزرای توزویقی یزا اجبزاری  صزورتبه اسزتانداردهایی را ،مزؤثرژوهوی یا متولیزان پ - یعلم

 العات آتی مقدور گردد.مطر  نمایند تا تجمیع نتایج مطپژوهوگران 

 نامهکتاب

 روستاهای اقتصادی توسعة بر مرزی هایبازارچه ایجاد اثرات ارزیابی(. 3117خ. ) زاده،اسماعیل .3

 ارشدمنتورنودۀ کارشناسی نامة)پایانبانه  شهرستان ننور، دهستان: موردمطالعه ها، نمونةپیرامون آن

 نجان، زنجان، ایران.ز دانوگاه رییی روستایی(.برنامه و جغرافیا

های مرزی در ایران )مطالعة موردی های بازارچه(. تحلیل و بررسی چالش3113افراسیابی، ع. ) .7

، های نو در جغرافیای انسانیژوهوی نگرشپ - نامةعلمیفصلهای مرزی استان بوشهر(. بازارچه

3(31 ،)111-111. 

پایدار مرزها  ةوامل محیطی در امنیت و توسعنقش ع(. 3113امیرزاده، ر.، امانی،  .، و خجسته،  . ) .1

دانش انتظامی  ةنامفصل(. موردی: مرز شیروان با ترکمنستان در استان خراسان شمالی ةمطالع)
 .33-23 ،(0)33، خراسان شمالی خراسان شمالی دفتر تحقیقات کاربردی فا. ا.

ز دیدگاه جغرافیای کاربردی سازماندهی فضایی روستاها ا(. 3110، ف. )نژادیکوچکآسایش،  .، و  .0

 .37-3(، 7)3 جغرافیایی سرزمین، ةنامفصل(. سراموردی: شهرستان صومعه ةمطالع)
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 مرزی هایبازارچه آثار تطبیقی بررسی(. 3111ج.، و پاشالو، ا. ) شاد زادهدلپاشالو، ا.، زهدی،  .،  .1

 و علو  دانوکدۀ ترویجی -علمی نامةفصل. سرو و رازی مرزی هایمرزی بازارچه نواحی توسعة در

 . 371-11(، 1)1، مرز فنون

ی جنوبی ایران و شهرهای بندرها(. تحلیل روابط فضایی میان 3112پور، ه.، و آراسته.،  . )داداش .3

 .311-771(، 31)7  آمایش سرزمین،ای:  منطقه کرانهپ 

ی مرز یشهرها ةدر توسع یمبادلات اقتصاد ریتأث .(3112) .ط ،یییو با .،ع ،یییپورعی .،ا نا،یروم .2

 .3101-3131(، 11)0 ،یانسان یایجغراف هایپژوهش ةمجل (.رانوهریشهر پ یمورد ةمطالع)

گیری، تکوین و دگرگونی مناطق (. تبین فرایند شکل3111، خ. )پوریحاجزبردست، ا.، و  .1

 .311-373(، 03)31، های جغرافیای انسانیپژوهشی. شهرکلان

بندی نظا  شهری استان زنجان و ارا ة (. تحلیل الگوی سطم3111ج. ) زبردست، ا.، و رحمانی، .1

-333(، 2)3 ای،رییی منطقهژوهوی جغرافیا و برنامهپ - نامة علمیفصلالگوی بهینة نظا  شهری. 

301. 

 فضایی سیاسی هایبازتاب تحلیل و بررسی(. 3117زرقانی، ه.، اعظمی، ه.، و علمدار، ا. ) .31

بازارچة  بر تأکید با جنوبی خراسان استان مرزی هایبازارچه مونة موردین)مرزی  یهابازارچه

 . اردیبهوت، دانوگاه بیرجند.تیامنهمایش ملی خراسان جنوبی، نظم و (. ماهیرود مرزی

(. نگرشی تحلیلی بر نظریة قطب رشد 3111ی،  .، و کرمی،  . )ریزنجکمال، ک.، زیاری، ک.، سرخ .33

 .3-70(، 1)32، نامة آمایش محیطفصل موردی: استان خراسان رضوی. ای، مطالعةدر توسعة منطقه

شهری  ةهای ناوذ شهری در شبکارزیابی کنش متقابل حوزه(. 3113، ا. )پورمحمدسرایی،    .، و  .37

تحقیقات  ةنامفصل(. هابا استااده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریان)شرقی  استان آذربایجان

 .12-23، 7، جغرافیایی

رییی برنامهبخش دو (. فضایی ) -رییی کالبدی مااهیم بنیادین در برنامه(. 3113یدی، ع. )سع .31
 .33-70(، 3)1 ،فضایی - یکالبد

-ی اقتصادی بازارچهشناختجامعه(. بررسی 3111پور، ج. )زاده، خ.، و عبداللهسعیدی، ع.، اسماعیل .30

نامة علو  اجتماعی،  فصلنوهر(. های مرزی سردشت و پیراهای مرزی )مطالعة موردی: بازارچه
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