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 چکیده

های مرزی استان سیستان و بلوچستان ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه باهدفپژوهش حاضر 
روش از نوع توصیفی بوده و  ازنظرتحقیق حاضر صورت گرفته است.  در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان

ها از نوع تحقیقات اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل دادهبر 
جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران  .استتوصیفی و از نوع پیمایشی  -کمی

ای قیق با استفاده از نمونههای الزم برای این تحداده. می باشدهای مرزی استان سیستان و بلوچستان بازارچه
در  شده آوری جمعهای آوری گردید. دادهگیری در دسترس جمعنفر و با استفاده از روش نمونه 25متشکل از 

با توجه  تأییدیهای مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی با اعمال آزمون Smart Pls افزاری نرممحیط 
های مرزی بر ر گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچهقرا وتحلیل تجزیهبه فرضیات تحقیق، مورد 

های مرزی اثر معنادار و مشخص گردید که عملکرد بازارچه درنهایتوضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. 
 تائیدمتغیر میانجی  عنوان بهمثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی 

 گردید.

 زی، امنیت، وضعیت اقتصادی، قاچاق.های مرعملکرد بازارچهکلیدی:  واژگان
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 (yavar_dashtbany@yahoo.com)اسالمی انش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد د 
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  الملل دانشگاه عالمه طباطباییکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بیندانش آموخته   
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  مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادندکتری  
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 مقدمه .1
و ژئواستراتژیکی از جهان که محل تالقی و راه ارتباطی به جنوب و  ژئوپلیتیکقرار گرفتن ایران در منطقه 

رهای تازه باشد و امکان دسترسی کشوجنوب شرق آسیا و پل ارتباطی میان سه قاره آسیا، اروپا، آفریقا می
سازد، همواره فرصت مناسبی را برای آن ایجاد نموده آزاد از طریق ایران را فراهم می های آببه  یافته استقالل

تواند دلبستگی هایی که میتا بتواند نقش قوی و مثبتی را در منطقه ایفا نماید. در این راستا یکی از شیوه
را برای ایران حفظ  ها آنیه ایجاد کرده و بخشی از بازار سیاسی و فرهنگی را میان ایران و کشورهای همسا

 های مرزی است.کند، تأسیس بازارچه
را به خود  جوار همهای مرزی کشورهای توان تأمین تقاضای کاالها در استانها میبا ایجاد این بازارچه

به ایران بیش از  ارجو همهای مرزی کشورهای اقتصادی وابستگی استان ازنظر که طوری بهوابسته نمود 
 تصور قابلهای مرزی های اقتصادی بازارچهاقتصاد کشورشان باشد. با این شیوه آینده خوبی برای فعالیت

 است.
های تجارت خارجی، رونق فعالیت با عنایت به نقش اندک مبادالت مرزی در مجموعه فعالیت ترتیب این به

 ازنظرهای مرزی با توجه به اهمیتی که بازارچه درواقعر بگذارد. تواند اثرات مثبت بر اقتصاد کشوها میبازارچه
ها به تمایل دولت معموالًحفظ صلح و امنیت و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزنشین دارند، 

هدف اصلی اقتصادی زیاد است.  -گسترش مناسبات فرهنگی منظور بهها تشکیل و توسعه فعالیت این بازارچه
مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای  های بازارچهارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت  تحقیق

ها در راستای نیل به اهمیت مطالعه و بررسی فعالیت بازارچه ترتیب این به .ارتقای امنیت و اقتصاد استان است
 اهداف فوق آشکار است.

 مبانی نظری پژوهش .2
 های مرزیبازارچه مفاهیم کلی مرتبط با. 2-1

های مرزی و عملکرد آن داشته باشیم باید ابتدا تری از بازارچهتر و آگاهانهبرای اینکه برداشت و فهم روشن
 مبادالت مرزی و تعاریف مرزنشینان، پیله وران تعریفی از مفاهیم مرتبط با آن ارائه داد. در این خصوص

 .استضروری 
که در دو سوی مرز مشترک بین دو کشور ساکن بوده و در یک شعاع  دشو میمرزنشینان به کسانی اطالق  

شود که در نواحی مرزنشین به کسانی اطالق می دیگر عبارت بهمرزی سکونت دارند.  شده تعریفمشخص و 
سال ساکن بوده  اجرایی آن، بیش از یک های نامه آییندر قانون مقررات صادرات و واردات و  شده تعیینمرزی 
 .باشندصادرات و واردات کاال به میزان مشخص می صورت بهن اصل مجاز به انجام مبادالت مرزی و بر ای

اجرایی قانون  نامه آئین 63طبق ماده . استباشند که شغل اصلی آنان تجارت گروهی از مرزنشینان می ور پیله 
مناطق سکونت داشته و  تمر در اینمس که سه سالهای مرزی مقررات صادرات و واردات، افراد ساکن بخش

-با دریافت کارت پیله توانند میکاال باشند،  خریدوفروشقانون مدنی برای  766دارای اهلیت مندرج در ماده 

 .(6911)قادری و دیگران،  وری نسبت به مبادالت مرزی در چهارچوب مقررات اقدام نمایند
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های مرزنشین دارای ق مرزی و تعاونیکاال توسط ساکنان مناط خریدوفروشمبادالت مرزی عبارت است از 
تن ظرفیت در  055های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر مجوز، پیله وران، بازارچه

 (.6919حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی )فخرفاطمی، 

 یزتعريف بازارچه مر. 2-2

محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام ای است در واقع بازارچه مرزی محوطه
-بین جمهوری اسالمی ایران و کشور منعقدشده های نامه تفاهمهایی که طبق تشریفات ترخیص کاال یا مکان

را با رعایت مقررات  موردنیازتوانند کاالها و محصوالت شود. اهالی دو طرف مرز میتعیین می جوار همهای 
نامه اجرایی قانون )آیین ها اقدام نماینددر این بازارچه دادوستدواردات و ضوابط مقرر برای ت و صادرا

 (.6910ساماندهی مبادالت مرزی، 
، نحوه ها آنهای مرزی باید تحت نظارت و کنترل دقیق باشد. عدم نظارت کافی به فعالیت فعالیت بازارچه 

های بازارچه مرزی الزم است سازد. لذا نظارت بر فعالیتمشکل مواجه میها را با ورود و خروج کاال در بازارچه
 ای قرار گیرد.ای مدون باشد و چگونگی نظارت مورد دقت و قضاوت حرفهکه دارای برنامه

موجود در این  های محدودیتزندگی در مناطق مرزنشین از شرایط سخت و دشوار برخوردار است و با توجه به 
ها در کنترل فعالیت منظور بهید تدابیری را در خصوص مبادالت سنتی بین مردم مرزنشین مناطق ناگزیر با

 از: اند عبارتنمونه اشاره کرد که  عنوان بهتعدادی را  تواند مینظر گرفت. البته دالیل این امر متنوع است که 
 ساکنان مناطق مرزنشین غیرقانونیجلوگیری از تجارت  -الف
 کاالها ونقل حملقاچاق از افراد بومی برای  های شبکه تفادهسوءاسجلوگیری از  -ب
 افزایش سودآوری ساکنان مناطق محروم و ... -ج

ادالت بشود و از طرف دیگر نیز از ماطق محروم مینمتوجه افراد م سودی همها ازارچهببدین ترتیب با فعالیت 
 نامه آئین 62این راستا دولت بر اساس ماده  آید. دردر مناطق مرزنشین کشور جلوگیری به عمل می غیرقانونی

سقفی که ساالنه اعالم  صادرات و واردات، ورود و خروج کاالهای اساسی را بر اساس مقرراتاجرایی قانون 
نسبت به مبادله کاالهای  شده اعالمتا میزان سقف  توانند میکند معین نموده و ساکنان این مناطق نیز می

 .(6916ویدی، نم نمایند )خود اقدا ضروری و اساسی

 های مرزی با مناطق آزاد تجاریتفاوت بازارچه. 2-3

توان گفت عبارت است از ناحیه جغرافیایی محدود و محصور در محدوده گمرک ملی در تعریف مناطق آزاد می
ورود و قانون خاصی فعالیت صنفی، تجاری و  موجب بهاعم از بندر، دریا، جزیره و یا بخشی از خاک کشور که 

. با توجه به این تعریف باشد نمیهای گمرکی خروج کاال از آن آزاد بوده و مشمول مقررات و محدودیت
 مرزی انجام داد: های بازارچههای مناطق آزاد تجاری با مقایسه اجمالی بین فعالیت توان می

مناطقی برای توسعه  تا شده تبدیل غیرضروریآزاد بیشتر مکانی برای واردات کاالهای لوکس و  مناطق 
تواند تا حدی بر الگوی مصرف جامعه تأثیر سوء بگذارد این نوع مبادالت می طبعاًغیرنفتی که  صادرات
 گیرد میهای مرزی عمدتاً کاالهای ضروری و مصرفی خانواده مورد معامله و مبادله قرار بازارچه در که درحالی
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های مرزی در مقایسه و تأسیس بازارچه یابی مکان چنین. همو جنبه لوکس و غیرضروری بودن آن کمتر است
 (.6919، فاطمیفخر )تر است راحت و تر هزینه کمبا مناطق آزاد تجاری با توجه به شواهد موجود 

 کارکردی مناطق مرزنشین یها یژگيو. 2-4

 به طور کلی ویژگی های کارکردی مناطق مرزنشین از جمله موارد زیر می باشد:
 مرزوبومیکپارچگی حفاظت از  -
 قانون چارچوبمبادالت مرزی در  -
 توسعه تجارت -
 و رفاه درآمدایجاد اشتغال،  -
 کنترل قاچاق -
اهداف  ازجملهو اینکه  های قاچاقفعالیت بروزنظر به ارتباط تنگاتنگ بین مناطق مرزنشین و ظهور و  اما

-می مسئلهاین قسمت به بررسی و تحلیل این در  ،اق بودهچجلوگیری از پدیده قا، گیری مبادالت مرزیشکل

کمیت و کیفیت کاالهای وارده به  نترلک منظور بهکاال  ونقل حملو یا  دادوستدپردازیم. کلیه کشورها برای 
نمایند که درجه کنترل کاالهای وارده و یا صادرات از آن کشورها ضوابط و مقرراتی وضع می کشورها و

. در مقابل در هر می باشدشرایط خاص آن کشور  ابعر متفاوت بوده و تکشوری دیگ صادره از کشوری به
کسب نفع و درآمد بیشتر خارج از کنترل دولت در مرزها اقدام به  منظور بهکشوری افرادی وجود دارند که 

ها به نام قاچاق مصطلح شده است. که در حقیقت این فعالیت نمایندکاالها می خریدوفروشهای فعالیت
 کنند، در معرض آسیب قاچاق کاال قرار دارد.زندگی می تمام افرادی که در مناطق مرزنشین کشورزندگی 

از: بلوریات خارجی، موز، انواع  اند عبارتشوند وارد کشور می غیررسمی صورت بهعمده کاالها و اجناسی که 
شکر، برنج، قطعات یدکی  چای خارجی، سیگار خارجی، کنجد و تخم آفتابگردان، روسری، روغن نباتی، قند و

 باشد.، ویدیو سی دی میویدیو های غیر مجاز، تلویزیون،های سنگین، ماهواره، مشروبات الکلی و فیلمماشین

تردد کاال بر ساختار بازرگانی کشور تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی منطقه  گونه اینهای گذشته از بازتاب
این دسته از افراد درگیر  برخوردار است که نیازمند توجه دولت در اشتغال تیبااهمیاشتغال از ابعاد بسیار  ویژه به

به علت درآمد باالی قاچاق کاال تعداد افراد درگیر در  طرف ازیکقاچاق کاال هستند. بنا به اظهارات پیله وران 
دیگر امکان ورود آسان مرزی است. از سوی  های تعاونیها و قاچاق کاال بسیار زیادتر از افراد فعال در بازارچه

 تر خواهد بود.تر و شلوغو بدون دردسر به بازار قاچاق کاال، در اکثر مناطق مرزنشین پررونق
. کشور می باشدهای مختلف ورود کاالی قاچاق حجم باالی قاچاق در کشور نشانگر وجود راه طورکلی به

مثال دارا بودن مرز  طور بهگردد. د میهای آن تشدیموقعیت استراتژیک در شرایطی است که زمینه ازنظر
و عبور کاالی ترانزیتی از  طرف ازیکاصلی مواد مخدر دنیا  تولیدکننده عنوان بهطوالنی با کشور افغانستان 

های عمومی قاچاق مواد مخدر سیای میانه از طرف دیگر زمینهآکشور به مقصد کشور افغانستان و کشورهای 
 (.6919بانیان، برد )قررا در کشور باال می
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ل ورود قابادله کاالهای مجاز و ببا توجه به اینکه اکثر کاالهای مورد م چاقی قاهئلشیوه منطقی برخورد با مس
ای که های متناسب با موضوع است به گونهاز طریق بازارهای رسمی هستند، شناخت مکانیزم کشور به داخل

مناطق مرزنشین، تأمین  زایی اشتغالبافت  سازی مسالاجتماعی را در جهت  -حداکثر بازدهی اقتصادی 
درآمدی مشروع و قانونی برای کسانی که جز از راه قاچاق کاال راه دیگری برای گذراندن زندگی خود پیش رو 

د. نرا با آهنگ رشد و توسعه منافع ملی کشور هماهنگ نمای ها آنهای الیتفعندارند فراهم آورد و مسیر 
اقتصاد مرزنشینی تقسیم  ازجملهمختلفی  های بندی دستهبسیاری از کشورها اقتصاد را به که قوانین  طور همان

اقتصادی و اجتماعی است،  ازجملههای مختلف ای از جنبههای ویژهکند که مستعد پذیرش حمایتمی
تا این عده  قرارداداین زمینه  در مرزنشینانحمایت از خاص جهت  های بندی طبقه همدر قانون ایران  توان می

 قرار گیرند. قانونی موردحمایتکه در معرض تهاجمات مرزی هستند، 
 زیر خالصه کرد: شرح بهتوان های عمده فعالیت قاچاق را میانگیزه

 .استهای کشاورزی و دامداری که از مشاغل عمده مرزنشینان عدم تکافوی درآمدهای ناشی از فعالیت -6
 الزم نیست. خریدوفروش کارگیری بهسرمایه چندانی جهت  -7
افراد بیشتری به جرگه  هرروزالشعاع خود قرار داده و درآمد باال و سود کالن قاچاق، سایر مشاغل را تحت -9

 پیوندند.قاچاقچیان می
ها در دو سوی مرزها باعث گرایش مرزنشینان به ترددهای غیرمجاز و صدور و خروج افزایش قیمت -1

 گردد.ری دارند، میکاالهایی که خواهان زیادت
ها در دو سوی مرزها باعث اختالف فاحش ارزش دالر در بازار آزاد و نرخ رسمی آن و اختالف قیمت -0

 انگیزه قاچاقچیگری را در میان مرزنشینان بیشتر نموده است. درنتیجهبعضی از کاالها شده و  غیرمجازخروج 
مرزبانان و  وسیله به ها آنیی مرزها که امکان کنترل عدم کنترل مرزها به علت شرایط و موقعیت جغرافیا -1

 (.6936پذیر باشد )عاشری و دیگران، امکان آسانی بهنیروی انتظامی 

 های مرزی در ايراناهداف تشکیل بازارچه. 2-5

و  قانون مقررات 66های مرزی و توسعه مبادالت از طریق این واحدها عمدتاً به استناد ماده تأسیس بازارچه
داد با تشخیص مصلحت و رعایت صادرات و واردات به دولت وقت اختیار می قانون مقررات 66)ماده  دراتصا

نسبت به  جوار هماولویت مانند استعدادهای محلی، ضرورت ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای 
-( و با اولویت دادن به هدف6931)قانون مقررات صادرات و واردات،  (های مرزی اقدام نمایدتأسیس بازارچه

 های زیر صورت گرفته است:
 های اشتغال؛. ایجاد زمینه6
 . تأمین نیازهای کاالیی مردم مرزنشین؛7
 قاچاق مرزی؛ . کاهش9
 ضریب امنیت و نقاط استراتژیک؛ سازی افزون. تثبیت جمعیت مرزنشین در نواحی مرزی و در این راستا 1
 ناطق مرزنشین؛. رونق بخشیدن به اقتصاد م0



 های مرزی استان سیستان و بلوچستان بر...ارزیابی اثر فعالیت بازارچه                                                                       660

 

)عاشری و دیگران،  ها آنمراودات با  وقوف بر امکانات بالقوه تجاری کشورهای همسایه و گشودن باب. 1
6936.) 

 های مرزیساختار فیزيکی و کارکردی بازارچه. 2-6

 :زا اند عبارتارگان تشکیالتی که یک بازارچه مرزی دارد 
چه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و گمرک: استقرار در درب ورود و خروج بازار - 6 

 .استنظارت و رعایت آن در بازارچه به عهده گمرک 
پاسگاه انتظامی: برای نظارت و کنترل عبور و مرور )تردد افراد( و صدور پروانه گذر، نظارت بر کاالهای  -7 

دروازه مرزی، نظم و امنیت پاسگاه  ثبت آن، ممانعت از قاچاق کاال و اشیاء ممنوعه، کنترل مورد مبادله و
 .نمایدبازارچه مستقر و به وظایف خود عمل می مرزی در جوار

و تجار  وران پیلهانبار و باسکول: برای نگهداری موقت کاال جهت صادرات و واردات نیاز به انبار بوده که  -9
باسکول در  ،شده توسط خودرومند گردند. همچنین جهت توزین کاالهای حمل بهره ها آنموقت از  طور به

 .گرددمحوطه بازارچه تعبیه می

جهت نظارت بر کیفیت کاالهای صادراتی نمایندگی مؤسسه استاندارد نیز در محل : موسسه استاندارد -1
 شود.بازارچه مستقر می اداری

ی تجاری و هاها نیز از ارکان اساسی بازارچه محسوب گشته زیرا که فعالیتمجموعه غرقه: هاغرفه -0
و واگذاری آن به  موردنیازهای گیرد. لذا دولت با ساخت غرفهها صورت میمربوطه از محل عرفه دادوستد

 مایند.ناشخاص حقیقی و متقاضیان از طریق فروش و اجاره اقدام می
ها رچهاداری خدماتی جهت تسهیل در امر فعالیت اقتصادی در جوار بازا های ترجماناداری:  های ترجمان -1 

 باشد.بانک و مخابرات می موردنیازادارات  ازجملهنمایند. و فعالیت می اندازی راهها بر مبنای نیازمندی
پارکینگ: جهت توقیف خودروهای حامل کاال برای کنترل، بازرسی و انتقال کاال به خودروهای کشور  -2 

 باشد.ناپذیر میبهمچنین کنترل خودروهای ترانزیتی احداث پارکینگ اجتنا مقابل و
های مرزی غذایی سازمان دامپزشکی با حضور در بازارچه قرنطینه بهداشتی: نمایندگان نظارت بر مواد -1

های زنده استفاده و معاینات دام غیرقابلیا  غیربهداشتیبرای جلوگیری از ورود و یا خروج مواد غذایی فاسد و 
 .(6919 فخر فاطمی،) باشدمی برابر مقررات در مبادی ورودی و خروجی مستقر

 
 هاانواع بازارچه. 2-7

نامه مصوب اند، طبق آیینهای مرزی در جمهوری اسالمی ایران را به دو نوع تفکیک کردهطبق قانون بازارچه
 باشند:های مرزی بر دو نوع میبازارچه 61/2/6912
 وزیران هیئت 2/66/6927اساس مصوبه ها بر اقتصادی: این بازارچه-های مرزی مصوب تجاریبازارچه -الف

 .اند شده تشکیل
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که  اند صادرشدهها توسط شورای عالی امنیت ها مجوز تأسیس آنهای امنیتی یا ویژه: این بازارچهبازارچه -ب
عموماً در مرز عراق، افغانستان قرار دارند و بر اساس شرایط امنیتی در زمان و مکان معینی ایجاد و منحل 

 (.6913طفی و آزرمی، شوند )لمی

 واژه شناسی امنیت. 2-8

اساساً امنیت دارای دو عنصر کلیدی است: یکی شناسایی مخاطرات آینده و دیگری تمرکز بر مخاطرات قرار 
زیر آستانه محرومیت و فقر؛ امنیت مترادف با سطح متوسط رفاه آینده نیست، بلکه تمرکز بر  گرفتن در

به معنای در رفاه بودن او نیست، بلکه به معنای  صرفاًنیت امروز هر کس، مخاطرات محرومیت شدید است. ام
 (.71: 6919جلوگیری از محرومیت وی در آینده است )کینگ و موری؛ 

آرامش،  باوجودرهایی از خطر، تهدید، آسیب، تشویش، اضطراب، هراس، نگرانی امنیت در لغت به معنی  
ایمن شدن، در امان  به معنای  «امنیت در فرهنگ معین  (.669 :6913اعتماد، تأمین و حائل است )روشن، 

از ریشه  (Security)امنیت  ،(. در زبان التین نیز669: 6911معین، است ) شده تعریفبودن و بی بیمی 
Secures رهایی از خطر،  بنابراین معنای لغوی امنیت  ؛است که در لغت به معنای نداشتن دغدغه است

، هراس، ترس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تأمین، ضامن است اباضطرتهدید، آسیب، 
 (.11:6923 ،)ماندل

، امنیت یعنی رفع خطر و رفع خطر یعنی استفاده بهینه از فرصت، بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که درواقع 
سط به رهایی نسبی از تهدید و امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت متو

 (. 6916بحرانی،  هاست )بهینه از فرصت گیری بهره

 ها و مدل مفهومی پژوهشفرضیه .3
های مرزی استان سیستان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه»هدف تحقیق  اینکه با توجه به

به دنبال بررسی  ، در این راستا تحقیقشدبا می «بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان

 .باشد میزیر  های فرضیه

 های اصلیفرضیه .3-1
های مرزی استان سیستان و بلوچستان و اقتصاد استان، رابطه مثبت و معناداری وجود بین عملکرد بازارچه -6

 دارد.
ابطه مثبت و معناداری وجود های مرزی استان سیستان و بلوچستان و امنیت استان، ربین عملکرد بازارچه -7

 دارد.
 وجود دارد. معناداریبین وضعیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان و امنیت استان، رابطه مثبت  -9
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 های فرعیفرضیه. 3-2
های مرزی و میزان تولیدات بومی در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و معناداری وجود بین عملکرد بازارچه -6

 دارد.

 های مرزی و جذب سرمایه در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.لکرد بازارچهبین عم -7
نرخ بیکاری در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و معناداری وجود  کاهش های مرزی وبین عملکرد بازارچه -9

 دارد.
مثبت و معناداری وجود های مرزی و وضعیت معیشتی در مناطق مرزنشین، رابطه بین عملکرد بازارچه -1

 دارد.
های مرزی و کاهش میزان قاچاق کاال در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و معناداری بین عملکرد بازارچه -0

 وجود دارد.

 های مرزی و تراکم جمعیتی در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین عملکرد بازارچه -1
 مرزی و امنیت فیزیکی مرزی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.های بین عملکرد بازارچه -2
طلبانه در مناطق مرزنشین، رابطه مثبت و های مرزی و کاهش اقدامات جداییبین عملکرد بازارچه -1

 معناداری وجود دارد.
 کند.گری میهای مرزی و امنیت را میانجیوضعیت اقتصادی رابطه بین عملکرد بازارچه -3

 مفهومی پژوهش مدل. 4
و نیز تحقیقات مقدماتی و  دوم دستمدل مفهومی عبارت است از مدلی که محقق پس از مطالعه منابع 

 گذاری پایهسؤاالت تحقیق خود را بر مبنای همان مدل مفهومی  معموالًیابد. محقق اکتشافی به آن دست می
پردازد. مدلی که در زیر مشاهده ت خود میکند و بدین ترتیب با نشان دادن مسیر تحقیق به آزمون فرضیامی
های مرزی بر اقتصاد و امنیت باشد که به تبیین رابطه بین عملکرد بازارچهشود، مدل محقق ساخته میمی

 پردازد.مناطق مرزی می
 
 

 
 
 

 

 

 
 ( مدل مفهومی تحقیق6شکل شماره )

 منبع: محقق

 ها مرزیعملکرد بازارچه

میزان صادرات 

 و واردات

 وضعیت

 اقتصادی
 تولیدات بومی

 جذب سرمایه

 نرخ بیکاری

 وضع معیشتی

 امنیت

 قاچاق

 تراکم جمعیتی

 امنیت فیزیکی مرز

 طلبانهاقدامات جدایی
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 شناسی پژوهشروش .4
صیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از نوع تو ازنظرحاضر  پژوهش

جامعه آماری تحقیق  .استتوصیفی و از نوع پیمایشی  -ها از نوع تحقیقات کمینحوه گردآوری و تحلیل داده
-دادهباشد. های مرزی استان سیستان و بلوچستان میحاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه

گیری در نفر و با استفاده از روش نمونه 25ای متشکل از با استفاده از نمونه پژوهشزم برای این های ال
 آوری گردید.دسترس جمع

سنجش روایی  منظور بهاست.  شده آوری جمعاز طریق توزیع پرسشنامه  موردنیازدر این پژوهش، اطالعات 
با اتکا به نظر شد. روایی محتوای پرسشنامه رفته و روایی سازه در نظر گ محتواپرسشنامه، دو نوع روایی 

کمک تحلیل عاملی  روایی سازه نیز با و در هر مورد اصالحات الزم به عمل آمد. گردید تائیدمتخصصان 
انجام شد. با توجه به نتایج، همه بارهای عاملی متغیرهای پژوهش  PLSافزار و با استفاده از نرم تأییدی

جهت محاسبه پایایی پرسشنامه  باشد. همچنیندهنده روایی مطلوب پرسشنامه مینشان بوده که 0/5باالتر از 
ها نمره استفاده شد. همه شاخص باخ کرون، از آزمون آلفای گیری اندازهو اطمینان از هماهنگی درونی ابزار 

 باشد.پایا بودن پرسشنامه پژوهش می منزله بهکه این  (2/5قبولی گرفتند )باالتر از 
 برای هریک از متغیرهای پژوهش کرون باخضریب آلفای  (6شماره ) دولج

 باخ کرونضریب آلفای  متغیرهای پنهان

 21/5 میزان صادرات و واردات های مرزیعملکرد بازارچه

 وضعیت اقتصادی

 20/5 تولیدات بومی

 15/5 جذب سرمایه در منطقه

 21/5 نرخ بیکاری

11/5 وضع معیشتی مرزنشینان   

 امنیت

26/5 قاچاق  

23/5 تراکم جمعیتی  

21/5 امنیت فیزیکی مرز  

13/5 طلبانه جداییاقدامات   

11/5 کل باخ کرونضریب آلفای   

 منبع: یافته های تحقیق

 ارائه يافته های پژوهشها و تحلیل داده .5
ل معادالت ساختاری باشد، از تحلیهایی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرها میدر پژوهش
متغیره و به یابی ساختاری یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندشود. مدلاستفاده می
ای از معادالت رگرسیون تر، بسط مدل خطی عمومی است که به پژوهشگر امکان آزمون مجموعهبیان دقیق
ها درباره روابط متغیرهای ع برای آزمون فرضیهدهد. این مدل یک رویکرد جامای همزمان میرا به گونه
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جهت آزمون  PLSافزار (. در این پژوهش از نرم6937مشاهده شده و مکنون است )داوری و رضازاده، 
و آمار  آمار توصیفینتایج به دست آمده از این پژوهش در دو بخش در ادامه  فرضیات استفاده شده است.

 .گردد می ارائهاستنباطی 

 ار توصیفی. آم6-1

درصد در  3 سنی پاسخگویان ازنظر. اند بودهدرصد زن  79اسخگوها زن و درصد از پ 12 ،(7بر اساس جدول )

 1سال و  05تا  16درصد در بازه سنی  60سال،  15تا  96درصد در بازه سنی  17سال،  95تا  75بازه سنی 

درصد  91از نمونه آماری لیسانس،  درصد 63یزان تحصیالت د. همچنین منسال قرار دار 06درصد باالی 

 برخوردار هستند.تحصیالت کافی برای پاسخ از در نتیجه پاسخگوها  ،باشدمیدکتری  درصد 62، لیسانس فوق

 آمار توصیفی (7شماره )جدول 

 درصد فراوانی متغیرها

 جنسیت
 12 مرد

 79 زن

 سن

 3 سال 95تا  75

 17 سال 15تا  96

 60 سال  05 تا 16

 1 سال 06االی ب

 تحصیالت

 - دیپلم

 63 لیسانس

 91 فوق لیسانس

 62 دکتری

 منبع: یافته های تحقیق

 آمار استنباطی. 6-2

شده  آوری های جمع وتحلیل داده بعد از بررسی نمونه آماری در قالب آمار توصیفی، در این قسمت به تجزیه
جهت نشان دادن شدت رابطه در این راستا ابتدا  شود. میپرداخته  ی معادالت ساختاریابیمدل وسیله  به آماری

استفاده و درآخر به تفسیر  tیرها از ماتریس همبستگی، جهت تخمین مدل از ضرایب مسیر و آماره بین متغ
 فرضیات پژوهش پرداخته می شود.

 . ماتريس همبستگی6-2-1

واقع هر یک از اعداد جداول  درمعرف ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان تحقیق است.  (9) جدول
دهد. این ضریب بین دو متغیر،  ضریب همبستگی )رابطه همبستگی( میان متغیرهای تحقیق را نشان می

که در  آمده دست بهبا توجه به نتایج مربوط به ضرایب همبستگی دهد.  را نشان می ها آنشدت رابطه بین 
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یجه رسید که تمامی متغیرهای فرضیات تحقیق در سطح توان به این نت شده است، می نشان داده( 9) جدول
 دارند.  باهمداری  درصد رابطه معنی 30 اطمینان

 همبستگی بین متغیرهای تحقیقماتریس  (9شماره )جدول 

متغیرهای 
 تحقیق

(6) (7) (9) (1) (0) (1) (2) (1) (3) 

اقدامات ( 6
 جدایی طلبانه

**55/6         

امنیت ( 7
 فیزیکی

17/5 **55/6        

تراکم ( 9
 جمعیتی

26/5 21/5 **55/6       

تولیدات ( 1
 بومی

11/5 21/5 13/5 **55/6      

جذب ( 0
 سرمایه

13/5 22/5 22/5 27/5 **55/6     

عملکرد ( 1
 بازارچه

23/5 25/5 13/5 25/5 22/5 **55/6    

   55/6** 12/5 22/5 25/5 13/5 26/5 11/5 قاچاق( 2

  55/6** 16/5 11/5 21/5 01/5 21/5 19/5 11/5 ارینرخ بیک( 1

وضعیت ( 3
 معیشتی

27/5 11/5 13/5 03/5 29/5 29/5 22/5 26/5 **55/6 

 باشد.درصد می 30معناداری در سطح اطمینان  **
 منبع: یافته های تحقیق

 تخمین مدل تحقیق .6-2-2

(، 6در شکل های ) (t-valueایب مسیر )داری ضر مدل تحقیق در هر دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معنی
شده است. مدل در حالت تخمین ضرایب، ضرایب مسیر هر یک از فرضیات تحقیق  نشان داده( 1( و )9(، )7)

. مدل در حالت (9 و 6)شکل  دهد ها یا سؤاالت پرسشنامه را نشان می و بارهای عاملی هر یک از آیتم
)شکل  دهد داری هر یک از ضرایب مسیر فرضیات را نشان می عنینیز، م tداری ضرایب یا همان آماره  معنی

توان ضرایب مسیر میان متغیرهای پنهان و  به کمک مدل در حالت تخمین ضرایب مسیر، می. درواقع، (1و 7
داری نیز  ضرایب مسیر میان متغیرهای آشکار و پنهان )بارهای عاملی( را به دست آورد. مدل در حالت معنی

تفسیر  دهد. داری هر یک از فرضیات نشان می مربوط به هریک از فرضیات را جهت آزمون معنی t مقدار آماره
نیز در قسمت آزمون  tتفسیر ضرایب مسیر و آماره گیری و  بارهای عاملی در قسمت تحلیل مدل اندازه

 گردند.  طور کامل تشریح می فرضیات تحقیق به
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 لیهای اصضرایب مسیر فرضیه( 7شماره )شکل 

 منبع: یافته های تحقیق

 
 های اصلیفرضیه tآماره  (9شماره )شکل 

 منبع: یافته های تحقیق
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 های فرعیفرضیه ریمس بیضرا (1شماره )شکل 

 منبع: یافته های تحقیق

 
 های فرعیآماره تی فرضیه (0) شمارهشکل 

 منبع: یافته های تحقیق
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 تفسیر فرضیات تحقیق. 6-2-3

نمایش  (1)بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  با توجه به خروجی نرم افزار  تحقیق نتایج آزمون فرضیات
های پژوهش خواهیم پرداخت. این فرضیات بر اساس به بررسی فرضیه با استفاده از این نتایج شده است. داده

 گیرند.ضریب مسیر و آماره آزمون و با توجه به سطح معناداری، مورد تحلیل قرار می

 نتایج آزمون فرضیات تحقیق( 1شماره ) جدول

 فرضیـات تحقیق
 ضریب مسیر

(β) 
t Rآماره 

 نتیـجه 2

های مرزی و فرضیه اصلی اول: رابطه عملکرد بازارچه
 وضعیت اقتصادی

161/5 617/96 119/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و فرضیه اصلی دوم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 امنیت

691/5 571/7 123/5 
ید تأی

 فرضیه

 123/5 161/69 177/5 فرضیه اصلی سوم: رابطه بین وضعیت اقتصادی و امنیت
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و فرضیه فرعی اول: رابطه بین عملکرد بازارچه
 تولیدات بومی

257/5 015/61 137/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و فرضیه فرعی دوم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 جذب سرمایه

229/5 311/77 032/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و فرضیه فرعی سوم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 کاهش نرخ بیکاری

116/5 711/67 192/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی فرضیه فرعی چهارم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 و وضع معیشتی

293/5 696/61 011/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و بازارچه فرضیه فرعی پنجم: رابطه بین عملکرد
 کاهش میزان قاچاق

122/5 131/67 101/5 
تأیید 
 فرضیه
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 ( نتایج آزمون فرضیات تحقیق1ادامه جدول شماره )

های مرزی و فرضیه فرعی ششم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 تراکم جمعیتی

130/5 616/69 119/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی و فرضیه فرعی هفتم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 امنیت فیزیکی مرز

251/5 136/67 130/5 
تأیید 
 فرضیه

های مرزی فرضیه فرعی هشتم: رابطه بین عملکرد بازارچه
 طلبانه ییجداو کاهش اقدامات 

235/5 613/75 179/5 
تأیید 
 فرضیه

 باشد. درصد می 30معناداری در سطح اطمینان 
 منبع: یافته های تحقیق

 فرضیه اصلی اول:

 های مرزی و وضعیت اقتصادیه عملکرد بازارچهرابط 

در سطح  های مرزیبازارچهمتغیر عملکرد  (9( و نمودار )1)در جدول  tآمده از آماره   بدست بر طبق نتایج 
+ 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با وضعیت اقتصادی رابطه معنی 30اطمینان 

توان به این نتیجه رسید که با بهبود و  ن رابطه مثبت و مستقیم است. بنابراین، مینوع ایقرارگرفته است(. 
بنابراین فرضیه  ؛های مرزی، وضعیت اقتصادی استان بهبود خواهد یافت و برعکسافزایش عملکرد بازارچه

 گیرد. اول تحقیق مورد تأیید قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه اصلی اول

است. این مقدار نشان  119/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه (7) نمودارو ( 1)بر اساس جدول 
درصد از پراکندگی و تغییرات وضعیت اقتصادی را  9/11توانسته های مرزی عملکرد بازارچهدهد که متغیر  می

بررسی قرار  مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بینی یا تبیین کند. باقی پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 فرضیه اصلی دوم: 

 های مرزی و امنیترابطه بین عملکرد بازارچه 

 30در سطح اطمینان  های مرزیمتغیر بازارچه (9) و نمودار( 1در جدول ) tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به

نوع این + قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6ه در خارج از باز tداری دارد )آماره  درصد با امنیت رابطه معنی
های توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد بازارچه بنابراین، می ؛رابطه مثبت و مستقیم است

 گیرد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق مورد تأیید قرار می ؛مرزی، امنیت استان افزایش خواهد یافت و برعکس
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 رضیه اصلی دومتفسیر ضريب تعیین ف

است. این مقدار نشان  123/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه (7) و نمودار (1) بر اساس جدول
بینی  درصد از پراکندگی و تغییرات امنیت را پیش 3/12توانسته  های مرزی،عملکرد بازارچهدهد که متغیر  می

گذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نگرفتند، مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثر یا تبیین کند. باقی
 گردد. تبیین می

 فرضیه اصلی سوم:

 رابطه بین وضعیت اقتصادی و امنیت

 30متغیر وضعیت اقتصادی در سطح اطمینان  (9) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
نوع این + قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6خارج از بازه در  tداری دارد )آماره  درصد با امنیت رابطه معنی
توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد وضعیت  بنابراین، می ؛رابطه مثبت و مستقیم است

 گیرد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق مورد تأیید قرار می ؛اقتصادی، امنیت استان افزایش خواهد یافت و برعکس

 تعیین فرضیه اصلی سومتفسیر ضريب 

است. این مقدار نشان  123/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه (7) و نمودار (1) بر اساس جدول
بینی یا تبیین  درصد از پراکندگی و تغییرات امنیت را پیش 3/12توانسته  وضعیت اقتصادی دهد که متغیر می

که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نگرفتند، تبیین  مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار کند. باقی
 گردد. می

 فرضیه فرعی اول: 

 های مرزی و تولیدات بومیرابطه بین عملکرد بازارچه 

 30های مرزی در سطح اطمینان متغیر بازارچه (0) و نمودار( 1در جدول ) tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
نوع + قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  نیدرصد با تولیدات بومی رابطه مع
-توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد بازارچه بنابراین، می ؛این رابطه مثبت و مستقیم است

رد تأیید قرار بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق مو ؛های مرزی، تولیدات بومی افزایش خواهد یافت و برعکس
 گیرد. می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی اول

است. این مقدار نشان  137/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه( 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات تولیدات بومی را  7/13توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بیین کند. باقیبینی یا ت پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می
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 فرضیه فرعی دوم:

 های مرزی و جذب سرمايهرابطه بین عملکرد بازارچه 
 30در سطح اطمینان  های مرزیمتغیر بازارچه (0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به

نوع + قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با جذب سرمایه رابطه معنی
-توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد بازارچه بنابراین، می ؛این رابطه مثبت و مستقیم است

بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تأیید قرار  ؛فت و برعکسهای مرزی، جذب سرمایه افزایش خواهد یا
 گیرد. می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی دوم

است. این مقدار نشان  032/5 برابر ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
کندگی و تغییرات جذب سرمایه را از پرا درصد 2/03توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بینی یا تبیین کند. باقی پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 
 فرضیه فرعی سوم:

 بیکاری نرخهای مرزی و کاهش رابطه بین عملکرد بازارچه

های مرزی در سطح اطمینان ، متغیر بازارچه(0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
+ قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با نرخ بیکاری رابطه معنی 30

لکرد توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عم بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم است
بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق مورد تأیید  ؛های مرزی، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و برعکسبازارچه

 گیرد. قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی سوم

. این مقدار نشان است 192/5 برابر ضریب تعیین مربوط به این فرضیه (،1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات نرخ بیکاری را  2/19توانسته  های مرزیملکرد بازارچهع دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بینی یا تبیین کند. باقی پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 
 فرضیه فرعی چهارم:

 ع معیشتیهای مرزی و وضرابطه بین عملکرد بازارچه

های مرزی در سطح اطمینان ، متغیر بازارچه(0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
+ قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با وضع معیشتی رابطه معنی 30
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ان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد تو بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم است
بنابراین فرضیه فرعی چهارم تحقیق مورد  ؛های مرزی، وضع معیشتی بهبود خواهد یافت و برعکسبازارچه

 گیرد. تأیید قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی چهارم

است. این مقدار نشان  011/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات وضع معیشتی را  1/01توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بینی یا تبیین کند. باقی پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 
 رعی پنجم:فرضیه ف

 های مرزی و کاهش میزان قاچاقرابطه بین عملکرد بازارچه

های مرزی در سطح اطمینان متغیر بازارچه(، 0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
است(.  + قرارگرفته31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با میزان قاچاق رابطه معنی 30

توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد  بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم است
بنابراین فرضیه فرعی پنجم تحقیق  ؛های مرزی، میزان قاچاق کاال کاهش خواهد یافت و برعکسبازارچه

 گیرد. مورد تأیید قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی پنجم

است. این مقدار نشان  101/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1اساس جدول )بر 
درصد از پراکندگی و تغییرات میزان قاچاق را  1/10توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

تحقیق حاضر مورد بررسی قرار مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در  بینی یا تبیین کند. باقی پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 فرضیه فرعی ششم: 

 های مرزی و تراکم جمعیترابطه بین عملکرد بازارچه 

های مرزی در سطح اطمینان ، متغیر بازارچه(0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به
+ قرارگرفته است(. 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tدارد )آماره  داری درصد با تراکم جمعیتی رابطه معنی 30

توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش عملکرد  بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم است
بنابراین فرضیه فرعی ششم تحقیق مورد  ؛های مرزی، تراکم جمعیتی افزایش خواهد یافت و برعکسبازارچه

 گیرد. د قرار میتأیی
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 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی ششم

است. این مقدار نشان  119/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات تراکم جمعیتی را  9/11توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  کند. باقیبینی یا تبیین  پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 فرضیه فرعی هفتم:

 های مرزی و امنیت فیزيکی مرزرابطه بین عملکرد بازارچه
زی در سطح اطمینان های مرمتغیر بازارچه(، 0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست بر طبق نتایج به

+ قرارگرفته 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با امنیت فیزیکی مرز رابطه معنی 30
توان به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش  بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم استاست(. 

بنابراین فرضیه فرعی هفتم  ؛فزایش خواهد یافت و برعکسهای مرزی، امنیت فیزیکی مرز اعملکرد بازارچه
 گیرد. تحقیق مورد تأیید قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی هفتم

است. این مقدار نشان  119/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات امنیت فیزیکی مرز  9/11توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بینی یا تبیین کند. باقی را پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می

 فرضیه فرعی هشتم:

 طلبانههای مرزی و کاهش اقدامات جدايیرابطه بین عملکرد بازارچه 

های مرزی در سطح اطمینان ، متغیر بازارچه(0) و نمودار (1)در جدول  tآمده از آماره  دست طبق نتایج به بر
+ قرارگرفته 31/6تا  -31/6در خارج از بازه  tداری دارد )آماره  درصد با اقدامات جدایی طلبانه رابطه معنی 30

ن به این نتیجه رسید که با بهبود و افزایش توا بنابراین، می ؛نوع این رابطه مثبت و مستقیم است(. است
بنابراین فرضیه هشتم  ؛های مرزی، اقدامات جدایی طلبانه کاهش خواهد یافت و برعکسعملکرد بازارچه

 گیرد. تحقیق مورد تأیید قرار می

 تفسیر ضريب تعیین فرضیه فرعی هشتم

است. این مقدار نشان  179/5برابر  ضریب تعیین مربوط به این فرضیه(، 1( و نمودار )1بر اساس جدول )
درصد از پراکندگی و تغییرات امنیت فیزیکی مرز  9/17توانسته  های مرزیعملکرد بازارچه دهد که متغیر می

مانده نیز توسط سایر متغیرهای اثرگذار که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار  بینی یا تبیین کند. باقی را پیش
 گردد. نگرفتند، تبیین می
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 رضیه فرعی نهم:ف

 های مرزی و امنیتگری وضعیت اقتصادی در رابطه بین عملکرد بازارچهنقش میانجی 
های مرزی و امنیت، گام گری وضعیت اقتصادی در رابطه میان عملکرد بازارچه برای تشخیص نقش میانجی

در گام  (.0قق گردید )شکل شده گام اول مح  یج بیان. با توجه به نتاباشد یماول تأیید فرضیات یک، دو و سه 
 نیشود. امیاستفاده ، شده  محاسبه انسیاز آماره وار قیتحق یانجیم یرهایشدت تأثیر متغ نییتع یبرابعدی 
 یانجیم ریتر بودن تأثیر متغ قوی( VAF)تر باشد، نشان از  نزدیک کیاست و هرچه به  6و  5 نیمقدار ب
 .دیآ یمآن متغیر از معادله ذیل به دست  .سنجد یم کل را براثرقیم مقدار نسبت اثر غیرمست نیواقع، ا دارد. در

 

VAF=  

 

VAF= = 17/5  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت اقتصادی گری یانجیمنقش  (1) شمارهشکل 

 تحقیق های یافتهمنبع: 

های م توسط عملکرد بازارچهدرصد متغیر امنیت، غیرمستقی 17به این معنا که  17/5عدد حاصل برابر است با 
 .کند یمگری ایفا  مرزی تأثیر پذیرفته، این بدان معناست که وضعیت اقتصادی در این رابطه نقش میانجی

 های تحقیقپیشنهادات مبتنی بر يافته ارائه راهکارها و. 7

شود و در جذب گردشگر داخلی و خارجی موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق مختلف کشور می •
های ترین راهتسهیل در امور خدماتی گردشگران یکی از مهم منظور بهاین زمینه بسترسازی مناسب 

 جذب توریست داخلی و خارجی به شهرهای مرزی است.

عملکرد 

ها بازارچه

 مرزی

 امنیت

وضعیت 

 اقتصادی

935/0  
159/0  

835/0  
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های مرزی، رشد های مرزی جهت فعالیت در بازارچهبا توجه به اینکه یکی از مشکالت اساسی بازارچه •
باشد، ارائه تخصص کافی مردم بومی و پیله وران محلی میبه دلیل فقدان سرمایه و  گری واسطه
 گردد.های الزم به ساکنین مناطق مرزی پیشنهاد میآموزش

 ازآنجاکهباشد. های مرزی، قاچاق کاال از مرز میساز مشکل برای بازارچهیکی از عوامل زمینه •
ندارد الزم در بازارهای خارجی باشند، لذا بدون کیفیت و استامبادالت کاالهای قاچاق فاقد کنترل می

شوند تا به کاالهای مشابه نیز با همان دید، نگریسته شود. عالوه و بدین ترتیب سبب می شده عرضه
گردد، لذا صادر می ریزی برنامههای مختلف و نامشخص و بدون قاچاق کاال در زمان ازآنجاکهبر آن، 
ورودی کاالی قاچاق که  که ازآنجاییدهد. غییر میها را به زیان صادرکنندگان رسمی آن کاال، تقیمت

 ازنظرپذیرد، الزم صورت می ها آزمایشهای مربوطه و سیر مراحل استاندارد و بدون پرداخت تعرفه
نبوده و هم به لحاظ کیفیت مشکل داشته و متأسفانه  رقابت قابلقیمت عرضه در بازارهای مرزی 

گیرد، چون برداشت م در ردیف کاالهای قاچاق قرار میکاالی وارداتی مرزنشینان نیز توسط مرد
مرزنشینان کمترین  که درصورتیپذیرد این است که قاچاق کاال توسط مرزنشینان صورت می ها بعضی

توجهی به امر بی مطمئناًتخلف در زمینه قاچاق کاال و ارز و امور مربوط به گمرک را داشته و دارند. 
مبادالت مرزنشینان( را تحت تأثیر قرار داده و طبق  ازجملهمی کاال )مبادالت رس سو یکقاچاق، از 

شود شغلی برای مرزنشینان تبدیل گردد. پیشنهاد می یکجانشینشواهد تجربی گذشته ممکن است به 
مقابله با قاچاقچیان استفاده شود و از طریق همکاری با نیروهای  منظور بهبا ابالغ حریم امنیتی مرز 

 ها آنتر با قاچاقچیان فراهم شود. همچنین تقویت گارد گمرک و آموزش نه مبارزه دقیقاطالعاتی زمی
های مختلف کار قاچاقچیان کاال و تجهیز گمرکات با شیوه ها آنآوری نوین و آشناسازی و فن بادانش

به وسایل و ابزار مدرن جهت مبارزه با قاچاقچیان، ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر بین نیروی 
های مرتبط در ظامی و گمرک دو کشور، در امر مبارزه با قاچاق کاال، ایجاد هماهنگی میان سازمانانت

ها، اتخاذ امر واردات کاال و اعمال سیاست واحد در قبال واردکنندگان کاال از سوی این سازمان
 الخصوص در مناطق مرزیهای اصولی و مناسب در جهت حل بحران بیکاری در کشور علیسیاست

آوری اطالعات و آمار باشند، جمعامکانات فنی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و ... می هرگونهکه فاقد 
دقیق و کاربردی از کاالهای قاچاق در سطح کشور به عنوان یک بازوی اطالعاتی قوی در دست 

ی دولت در هاکارایی بیشتر سیاست منظور بهریزان مبازره با قاچاق کاال، امری ضروری است. برنامه
مبارزه با قاچاق  منظور بهجانبه با کشورهای همسایه از طریق توافقات محکم و دو اوالًمناطق مرزی، 

کردن  صرف بهاز طریق کاهش جذابیت قاچاق کاال برای قاچاقچیان از طریق تسهیل و  ثانیاًکاال و 
 مبادالت رسمی و قانونی با این پدیده برخورد جدی شود.

زایی در منطقه و بهبود کیفیت محیطی خود منطقه بازارچه در راستای اشتغال تخصیص درآمدهای •
 مصرف گردد.
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های کوچک در جهت ایجاد مشاغل جدید برای جوانان های تجاری در راستای تلفیق سرمایهتعاونی •
که منجر به عدم مهاجرت این افراد به شهرهای  ای گونه بهباشند های اندک میکه دارای سرمایه

 زی، تشکیل گردد.مرک

ها از که تمام افراد و گروه ای گونه بهمشارکت دادن افراد بومی و ساکن منطقه در مبادالت تجاری  •
 های بازارچه سود ببرند.فعالیت

گذاری بخش خصوصی در منطقه در قالب تأسیس واحدهای تولیدی که با کاالهای صادراتی سرمایه •
ق بن واحدها در مقیاس کوچک و مناسب با شرایط محیطی منطاالمکان ایمنطقه در ارتباط باشد. حتی

 باشد که باعث رونق صادرات و هم باعث ایجاد اشتغال گردد.

های های مرزی، پراکندگی سازمانمشکل در طی روند کار بازارچه ساز زمینهیکی از عوامل  ازآنجاکه •
اص، تمرکز فعالیت مربوط به باشد، ضرورت بازنگری خبا یکدیگر می ها آنمسئول و تداخل وظایف 

، موجب ربط ذیهای اجرایی های مرزی، در یک وزارتخانه و ایجاد وحدت رویه در دستگاهبازارچه
 شود.های مرزی میهای بازارچهانسجام بخشیدن به فعالیت
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 منابع و مأخذ

 ( اقتصاد سیاسی و امنیت انسانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.6916بحرانی، مرتضی ،) 

 ( ،6937داوری، علی و رضازاده، آرش .)معادالت ساختاری. معادالت ساختاری با نرم افزار  یساز مدل
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ( توسعه و امنیت مرزی؛ مطالعه موردی بازارچه مرزی استان خراسان، 6913روشن، اصغر و همکاران .)
 .6سال اول، پیش شماره  تخصصی، دانشکده علوم و فنون مرز، -فصلنامه علمی

 ارزیابی اثرات اقتصادی6936و علیرضا رستمی،  قادریامامعلی؛ سمیه نور محمدی؛ رضا  ،عاشری ،-
نمونه موردی:  امنیتی احداث بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه مناطق مرزی اجتماعی و

ه اقتصادی با محوریت ، دومین همایش ملی راهکارهای توسع(شیخ صالح) جوانرودمرزی  ی بازارچه
 .، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجای منطقه ریزی برنامه

  ،های مرزی در تثبیت جمعیت و توسعه روستایی، پایان نامه (، نقش بازارچه6919) اکبر یعلفخر فاطمی
 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

 ( تبیین نقش باز6911قادری حاجت، مصطفی و همکاران .)های مرزی در امنیت و توسعه پایدار ارچه
های مرزی استان خراسان جنوبی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه

 ششم، شماره سوم.

  ،وزارت بازرگانی.6911قانون ساماندهی مبادالت مرزی ، 

 ( قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی جمهوری اسالم6919قربانیان، حسین ،) ی ایران، پایان نامه کارشناسی
 ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 ( بازاندیشی در امنیت انسانی، ترجمه مرتضی بحرانی، نشریه 6919کینگ، گری و کریسنوفر موری ،)
 مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره چهارم.

 ( چالش6913لطفی، توحید و آرزمی، بهزاد .)گذاری از بعد اقتصادی در کشور و ارائه مایههای امنیت سر
گذاری، فرماندهی آذربایجان پیشنهادهایی در جهت بهبود آن، مجموعه مقاالت همایش ملی و سرمایه

 غربی، دفتر تحقیقات کاربردی، چاپ اول.

 ( چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.6923ماندل، رابرت ،) 

 های مرزی بر درآمدهای گمرکی (، برآورد اثر مبادالت بازارچه6911زاده )سنمحمودی، علی و محمد ح
 .97دولت، فصلنامه پژوهش بازرگانی، شماره 

 ( فرهنگ معین، تهران: انتشارات اشجع.6911معین، محمد .) 

  ،تهران: شرکت چاپ ونشر بازرگانی.6931مقررات صادرات و واردات ، 

 ( راهنمای واردا6916نویدی، علی ،)سه های مشترک مرزی، تهران: مؤست و صادرات از طریق بازارچه
های بازرگانیمطالعات و پژوهش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


