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 چكيده :

بيشتر، قطعاً  ي روستاييان به اين مراكز جهت دستيابي به شغل و درآمد و رفاهبا توجه به توسعه ي روزافزون مناطق شهري و مهاجرت بي رويه
 استان هاي مرزي خالي از سكنه شده و مردم جهت برخورداري از رفاه بيشتر به مراكز شهري روي مي آورند.

اين مسأله موجب تمركز جمعيت در شهرها و باال رفتن هزينه هاي خانواده و معضالت اجتماعي خواهد شد. به علت افزايش عرضه ي نيروي 
ه روز هر تعداد بيكاران افزوده مي شود. در چنين شرايط تقويت مراكز روستايي و شهري در اين استان ها به منظور كارگر ماهر و غيرماهر، روز ب

افزايش درآمد آنان و ايجاد جاذبه ي ماندن نقش قابل توجهي دارد. فعال نمودن بازارچه هاي مرزي، مي تواند در جهت رفع قسمتي از اين 
اي مؤثر واقع شود كه با تأثير بر بيكاري، فقر مالي افراد ساكن در اين مناطق را بهبود بخشد و با كاهش فعاليت مشكالت به عنوان يكي از ابزاره

هاي غيراقتصادي سبب آمايش منطقه شود. براي دستيابي به اهدافي همچون توسعه ي اقتصادي، رشد صادرات، رونق بخشي به بخش توليد، 
و توسعه ي منطقه اي تشكيل بازارچه هاي مرزي مي تواند به عنوان يك راهكار مناسب به حساب آيد،  اشتغال زايي، كاهش هزينه هاي توليدي

يه و تجزهاي مرزي در شهرستان آستارا از و در رونق بخش اقتصادي اثرات مثبتي به همراه داشته باشد. در پژوهش فوق به بررسي بازارچه 
 هيم پرداخت.جهت توسعه و بهبود آنها خوادر تحليل داده ها 

  بازارچه مرزي، آمايش سرزمين، توسعه ي پايدار، توسعه اقتصادي :واژگان كليدي 
 

 مقدمه :

بحث ترانزيت كاال از جمله مباحث سهم و حساس است كه 
مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند زيرا فقط بايد زيرساخت 
 ها تقويت و موانع بر طرف شود. با توجه به موقعيت استراتژيكي
ايران در منطقه در صورت استفاده از تمامي امكانات و بوجود 
آوردن زمينه هاي مساعد مي توان به درآمد هنگفتي در اين 

 زمينه رسيد.

در گذشته تفاوت هاي فاحش بين مناطق مرزي با مراكز 
عمده ي جمعيتي، منجر به گسست اين دو ناحيه و ايحاد يك 

است. اما با ايجاد بازارچه رابطه ي استثماري به نفع مركز بوده 
هاي مرزي يك طرفه يا مشترك در نقطه ي صفر مرزي، روابط 

اهداف  از]۳[تجاري، فرهنگي بين مرزنشينان گسترش يافته 
اوليه ايجاد مبادالت مرزي بازارچه ها و تعاوني مرزنشين، ارتقاء 
بخشيدن به سطح زندگي اقتصادي ـ اجتماعي مردم مرزنشين، 
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ل سالم، تأمين درآمدهاي مشروع و قانوني براي ايجاد اشتغا
 مرزنشينان و كاهش قاچاق لحاظ شد.

 ضرورت تحقيق
ايران به لحاظ داشتن مرزهاي طوالني، با كشورهاي زيادي 
همسايه است. استان هاي مرزي ايران در مقايسه با استان هاي 
مرزي كشورهاي همسايه از موقعيت اقتصادي مناسب تري 

، از اين رو اين عامل مي تواند يك امتياز مثبت به برخوردار بوده
مبادالت مرزي به حساب آيد. يكي از مهمترين مشكالت مرتبط 
به برنامه ريزي و سياست گذاري هاي توسعه ي آتي در 
كشورها، نبود اطالعات اقتصادي كافي است. اين مشكل نيز به 

داني نوبه ي خود مي تواند از نبود مطالعات و پژوهش هاي مي
كه نقش به سزايي در شناخت استعدادها و مشكالت هر منطقه 
از كشور را دارند، ناشي گردد. لذا مطالعه و پژوهش در مورد 

 بازارچه هاي مرزي ضرري بنظر مي رسد.
ش) و متعاقب آن تفكر ايجاد  1368( 1990با تحوالت سال 

بازارچه هاي مشترك مرزي در مرزهاي شمالي كشور با 
تازه استقالل يافته، بازارچه مرزي آستارا به عنوان همسايگان 

 ]٥[ يكي از مهمترين اين بازارچه ها قلمداد مي شد.
 روش تحقيق 

در تحقيق مورد نظر، از روش تحقيق كاربردي با ماهيت 
توصيفي ـ تحليلي استفاده گرديده است. اين مطالعه مبتني بر 

0Fاسنادي«دو شيوه 

1Fپيمايشي« و» 1

ه نخست به است. در شيو» 2
هاي اقتصادي و اجتماعي بازارچه هاي مرزي     بررسي كاركرد

شود و  پرداخته ميدرآستارا  بر مبناي آمارها و اطالعات مكتوب 
كرد بازارچه هاي مرزي و ذهنيت اعضاي آنان شماي كلي عمل

نسبت به بازارچه ها را از طريق طراحي پرسشنامه و حضور در 
ارشناسان و مديران به شيوه محل بازارچه ها و با كمك ك

تهيه و در پايان با تجزيه و تحليل داده ها در محيط پيمايشي 
spss .به نتايج كاربردي دست يافته است 

2Fتوسعه روستايي

3 : 
توسعه عبارت است از استفاده كامل از ظرفيت هاي محيطي و 

بنابر تعاريف ]۷[بهره برداري از امكانات و حفظ تعادل محيط. 
از توسعه، توسعه روستايي نيز داراي مفهوم گسترده و  ارائه شده

همه جانبه بوده كه از آن برداشت هاي مختلفي صورت گرفته 
است. مثالً بانك جهاني از آن به عنوان يك استراتژي ياد مي 
كند كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه مشخصي 

                                                 
۱. Documental 
۲. Survey 
۳ - Ruval Development 

د. تا منافع از مردم كه همان روستائيان فقيرند طراحي مي شو
توسعه را در بين آنان كه به دنبال امرار معاش هستند گسترش 
دهد. از نظر بانك جهاني فقراي روستايي شامل كشاورزان خرده 

 ]۸[پا، اجاره نشين ها و خوش نشين ها مي باشد. 
 بازارچه (مشترك) مرزي

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور، واقع در نقطه صفر 
مركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال مرزي و در جوار گ

يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين 
كشورهاي همجوار تعيين مي شود. اهالي دو طرف مرز مي 
توانند توليدات و محصوالت خود را با رعايت مقررات صادرات و 

 ]٦[واردات جهت داد و ستد در اين بازارچه عرضه نمايند. 
 ين و جايگاه بازارچه هاي مرزيآمايش سرزم

يكي از مهمترين موضوعات بر طرح آمايش سرزمين، چگونگي 
داشتن مناسبات با ساير كشورها و نقش جايگاه آن در مقياس 
بين المللي است. بدون داشتن يك ديدگاه مشخص نسبت به 
روابط ايران با ساير كشورها طرح آمايش سرزمين نمي تواند 

 ]۱۱[ مورد انتظار باشدداراي تحول آفريني 
آمايش مناطق مرزي عبارت است از سازماندهي فضايي 
مناطق مرزي، به منظور بهره برداري مطلوب و مناسب از مزيت 

ي هاي اين مناطق در راستاي منابع ملي و در چار چوب توسعه
-اقتصادي كشور. شايان ذكر است اين امر از طريق توزيع بهينه

ي جغرافيايي مناطق مرزي امكان نهي جمعيت و فعاليت در په
پذر خواهد بود. به گونه اي كه هر يك از اين مناطق با اقليت 
ها، نيازها، محدوديت ها و تهديدات مربوط به امنيت و دفاع در 
آن از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي 

ي و امنيتي برخوردار بوده و امكان رشد مادي و معنوي را برا
 ]۱[ساكنين اين مناطق فراهم سازد. 

با توجه به مباحث فوق، جايگاه بازارچه هاي مرزي را در 
 برنامه ريزي آمايش كشور مي توان به صورت ذيل بيان كرد:

ي عملكرد فرا ملي، بازارچه هاي مشترك مرزي، به واسطه -1
تأثير به سزايي در برنامه ريزي كالبدي مناطقي از دو سوي مرز 

 ط به دو كشور همجوار دارد.مربو
ي حمل و نقل ترانزيت كاال به سمت داخل و خارج، شبكه -2

 ارتباطي و مواصالتي دو كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.
با توجه به نقش مهم بازارچه ها در ايجاد اشتغال و تثبيت   -3

جمعيت، گام مثبت و مهمي در برنامه ريزي كشور محسوب مي 
 ]٤[گردد. 
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 ل توسعه ي بازارچه هاي مرزي:مد
ايند كاهش مشكالت و تواند يه مبناي مناسب در فرمدل زير مي

 بهبود و توسعه بازارچه هاي مرزي به حساب آيد.

 

  

 ): مدل توسعه ي بازارچه هاي مرزي1شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت جغرافيايي آستارا:
كيلومترمربع در  334را با وسعتي حدود شهرستان مرزي آستا

منتهي اليه شمالي استان گيالن (به عنوان تنها نقطه ي مرزي 
استان گيالن) و محل تالقي نوار مرزي جمهوري آذربايجان و 

 خط ساحلي دريا خزر قرار دارد.

شهرستان آستارا در شمال غربي استان گيالن واقع شده است 
نباله ي رشته كوه البرز است. و قمستي از كوه هاي تالش كه د

در اين شهرستان قرار دارد و ناحيه ي بزرگي را در غرب اين 
  شهرستان را در برگرفته است.

 

 مدل توسعه بازارچه هاي مرزي

 عوامل داخلي

 نيروي انساني مديريت

 
 فرايندهاي كار

 
 امكانات و تجهيزات

 
 حمايت ها و تشويق هاي دولت

 زير ساخت ها و تاسيسات زير بنايي 

 

 عوامل خارجي

 
 عوامل اقتصادي

 
 عوامل سياسي

 
 توسعه روابط تجاري

 
 پيشرفت هاي تكنولوژي

 بازاريابي بين المللي 
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 بازارچه مشترك مرزي آستارا
هكتار احداث شده (در  6اين بازارچه كه در زميني به مساحت 

ميليارد ريال هزينه اجرايي داشته  5/2حال احداث) بيش از 
متر  2000غرفه و چهار انبار بزرگ و در  42ه در آن است ك

زيربنا پيش بيني شده است. بازارچه مشترك مرزي آستارا در 
بطور يك طرفه در خاك ايران افتتاح شده  16/4/78تاريخ 

مي  1379است ولي عمالً آغاز بكار رسمي اين واحد از بهمن 
 باشد.

ميليون دالر  10سقف مبادالت ساليانه بازارچه مرزي آستارا 
 5ميليون دالر در امر صادرات و  5مي باشد. بدين معني كه 

ميليون دالر براي امر واردات تخصيص داده شده است. ورود 
كاال به بازارچه نيازي به سيستم بانكي نداشته و توسط كلية 

 افراد حقيقي و حقوقي ساكن در منطقه مرزي مجاز مي باشد. 

 
 سعه بازارچه هاي مرزيموقعيت سياسي آستارا و تو

شهرستان مرزي آستارا از ديرباز داراي موقعيت ژئوپلتيك 
خاص و منحصر به فردي در منطقه بوده است كه به عنوان تنها 
دروازه بين المللي و حلقه مواصالتي كشور و استان گيالن با 
جمهوري هاي قفقاز، اكراين و غرب روسيه و محل اتصال استان 

ركز و درعين حال تنها راه دسترسي اين هاي شمال شرق به م
استان ها به دريا (و به عبارتي آبهاي آزاد) ، نقش بسزايي را چه 

 در گذشته و چه در حال حاضر بر عهده دارد.
جغرافياي سياسي آستارا از زمان انعقاد معاهده تركمانچاي در 

ه.ق) عينيت بيشتري يافته است.  1246ميالدي ( 1382سال 
بل از آن به دلي واقعي شده در درون مرزهاي چرا كه تا ق

داخلي چندان نقشي در عرصه بين المللي بر عهده نداشت و 
تنها به لحاظ نقش مواصالتي و ترانزيتي داراي ارزش و اعتبار 

 ]۱۱[ بود.
 شهر قتصاديا –تأثيرات بازارچه بر ساختار فرهنگي 

ادالت از ثمرات اين تحوالت آغاز وسپس افزايش مراودات و مب
فرهنگ سنتي هر يك از دو طرف مرز مي باشد. جامعه دو 
سوي مرز به جهت وحدت قومي ، زباني و نژادي مشتركات 
زيادي را دارند كه به تبعيت فرهنگ دولت مركزي آميختگي 
هايي را دارند، و اين آميختگي ها موجب بروز برخي تفاوت ها 

براي هر يك از دو شده كه با تبادل و تعديل آنها آثار مطلوبي را 
 طرف به همراه خواهد داشت.

اما يكي از مهمترين اثرات بسيار مثبت تحوالت سياسي دهه 
اتحاد شوروي كه منجر به تحوالت چشمگيري در تمام  70

عرصه هاي شهر آستارا خصوصا در اقتصاد شد ، جذب بسياري 
از نيروهاي فعال شهر در عرصه تجارت و تعديلي چشمگير در 

ه شده درصد شاغلين اضاف 85نرخ آمار بيكاري شهر، مي باشد. 
طي اين دوره  در بخش تجاري جذب شدند و بدين ترتيب در 

شاغلين شهر در اين بخش اشتغال يافتند.  2/34،  1372سال 
واحد تجاري در طول يك سال در  1000تصور تاسيس بيش از 

و نيروي كار جذب شده در اين بخش نمايانگر  70ابتداي دهه 

يا بهبود وضعيت  تعداد افرادي است كه از بيكاري رها يافته و
 اشتغال داشته اند.

 تأثيرات بازارچه بر ساختار سياسي شهر و منطقه 
اما با بروز تحوالت سياسي در منطقه و افتتاح يك معبر 

اقتصادي جديد از ايران به سوي ساير كشورهاي  –سياسي 
جهان (خصوصا اروپا)، نام آستارا به عنوان يك گلوگاه 

ياسي بر سر زبان ها افتاد. اين استراتژيك در عرصه اقتصاد س
تفكر در بين صاحبنظران موجب شد تا سهمي را نيز در احياي 
جاده ابريشم به آستارا بدهند. از جمله طرح هايي كه در اين 
راستا در سياست بين المللي مطرح شده است مي توان به طرح 

3Fهاي تراسكا

 -يا شبكه شرق به غرب، و طرح كريدور شمال 1
       ]۱۰[ .نمود جنوب، اشاره

اهداف اوليه در تشكيل بازارچه مشترك مرزي آستارا را به 
 شرح ذيل چنين مي توان بر شمرد: 

توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشور جمهوري  -1
 آذربايجان و رونق اقتصادي منطقه مرزي آستارا

امكان استفاده بهتر از مبادالت مرزي براي مرزنشينان  -2
 و توزيع صحيح كاال

هدايت فعاليت مرزنشينان از امور قاچاق به سمت  -3
 فعاليت هاي مثبت و مؤثر براي وضعيت اقتصادي كشور

بهبود وضعيت مرزنشينان از طريق ايجاد اشتغال براي  -4
 آنها
بازاريابي و فروش توليدات داخلي بويژه توليدات استان  -5

 گيالن و حمايت از صنايع آنها و توسعه صنايع محلي
زمندي هاي صنايع و سازمان هاي تامين برخي نيا -6

 استان گيالن با صرف وقت وهزينه كمتر
تقويت اعتماد افراد منطقه به دولت جمهوري اسالمي و  -7

 خنثي شدن برخي از تبليغات سوء بيگانگان
                                                 

۱  - Transport Corridor Europe Caucasus Asia 
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توسعه صادرات غير نفتي و تحصيل درآمدهاي ارزي از  -8
 محل صادرات كاالهاي غير نفتي 

بازارچه صادر مي شود  عمده ترين محصوالتي كه از طريق
شامل : مصالح ساختماني ، ميوه جات، مواد غذايي گياهان 
زينتي ، شيشه و... مي باشند و در امر واردات نيز محصوالتي 
همچون : ماشين آالت ، آهن آالت، الوار، و ... از طريق بازارچه 

 ]٦[مرزي وارد كشور مي شود. 
ات در توصيف چگونگي متغيرهاي پژوهش ازجمله امكان

 شهرستان آستارا :
براي بررسي متغيرها درشرايط فعلي ، چون گويه ها بر اساس 

تنظيم »5تاخيلي زياد =1خيلي كم=«گزينه اي ليكرت5مقياس 

درنظر گرفته شد. ميانگين كوچكتر يا 3شده است. حدوسط 
، بيانگر اين است كه وضعيت متغيرها درشرايط فعلي 3مساوي 

ي ، نشانه3ست و ميانگين بزرگتر از از حد انتظار پايين تر ا
براي تفاوت معناداري  tوضعيت خوب آن متغير است. ازآزمون 

 متغيرها استفاده شد.
 به صورت زير است :  tجدول آزمون 

 
 
 
 
 
 

 tنتايج آزمون ) 1 (جدول

 سطح معناداري درجه آزادي t استانداردانحراف  ميانگين  متغير

 001/0 99 -17/3 73/0 62/2  دفترپستي

 001/0 99 -56/9 82/0 22/2  توسعه منطقه

 98/0 99 -02/0 86/0 3  افزايش صنايع دستي

 38/0 99 -88/0 81/0 93/2  مراكز بيمه 

 001/0 99 -70/8 84/0 27/2  واردات كاال

 001/0 99 -20/20 56/0 88/1  صادرات كاال

 001/0 99 -18-21 85/0 46/1  توليدات داخلي

 001/0 99 -72/14 86/0 73/1  ها وهتل هارستوران 

 001/0 99 -58/13 64/0 13/2  جرم وبزه

 25/0 99 -15/1 57/1 18/3  امنيت ملي

 07/0 99 -81/1 81/0 85/3  توسعه كشاورزي

 001/0 99 -17/3 91/0 71/2  فرهنگي-اجتماعي 

 001/0 99 -86/11 68/0 19/2  فضا سازي شهر

 001/0 99 6/4 61/0 28/2  انتظارات مشتريان

 001/0 99 11/3 58/0 18/3  افزايش درآمد
توسعه ،  افزايش صنايع دستيباتوجه به داده هاي جدول فوق 

وضعيت  درحد متوسط  مراكز بيمه  و امنيت ملي  و اقتصادي
 داشته  ، 

انتظارات مشتريان و افزايش درآمد خوب ولي بقيه متغيرها  
ن تر داشتند. نمودارميله ايي در زير پايي وضعيت از حد انتظار
 .نشان داده شده است

. 
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 بااشتغال زايي بازارچه مرزيرابطه  ضريب همبستگي پيرسون براي) 2 (جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با  ارچه مرزيبازرابطه   ضريب همبستگي پيرسون براي
، >05/0pاحتمال كمتر از  با شاخصه هاي اشتغال زايي

 . معناداربود
 

. 

 

 بازارچه هاي مرزي با توسعه منطقه رابطه  ) 3 (جدول

  متغير
 بازارچه هاي

 مرزي 
  

 سطح
 معناداري

 

توسعه 
 منطقه

 558/0   001/0  

حفظ 
 جمعيت

 427/0   001/0  

 

  معناداري سطح   بازارچه مرزي متغير

  001/0   621/0 افزايش درآمد

  001/0   421/0 افزايش صنايع دستي

  012/0   312/0 افزايش توليدات داخلي

  025/0   245/0 رستوران ها وهتل ها

  042/0   183/0 افزايش مراكز بيمه ودفاترپستي

  047/0   155/0 فضا سازي شهر

  022/0   211/0 صادرات كاال

  001/0   574/0 واردات كاال

  028/0   219/0 فعاليت هاي كشاورزي



۷ 
 

بازارچه هاي مرزي با  بطهرا  ضريب همبستگي پيرسون براي
 . رابطهبود معنادار >001/0pاحتمال كمتر از  باتوسعه منطقه 

احتمال كمتر از  با بازارچه هاي مرزي با حفظ جمعيت
001/0p< ،427/0 =r معناداربود. 

 نتيجه گيري 
يكي از سياست هاي موفق دولت در دو دهه اخير ايجاد 

ها نه تنها توانسته  بازارچه هاي مرزي بوده است اين بازارچه
است در ابعاد ملي و منطقه اي اثرات مثبت را داشته باشد. بلكه 
در سطح محلي نيز اثر گذاري شايان توجهي را داشته است. 
بررسي حاضر نشان داد بازارچه مرزي آستارا را به عنوان نمونه 
اي از اين بازارچه ها توانسته است در ابعاد اقتصادي و اجتماعي 

 جدي را ايجاد نمايد. دگرگوني
اين دگرگوني را در زندگي خانواده هايي كه به نوعي (مستقيم 
و غير مستقيم) با اين بازارچه ارتباط دارند به وضوح مي توان 

 مشاهده نمود.
افزايش رضايت در زندگي، تمايل ماندن در روستا و كاهش 
مهاجرت، با سوادي، مهارت ها و تمايل سرمايه گذاري در بعد 

تماعي و افزايش رضايت از در آمد، مسافرت، سطح اج
برخورداري از امكانات زندگي و كيفيت منزل در بعد اقتصادي 
مهمترين تغييرات حاصله در خانوارهاي روستايي مرتبط با 

 بازارچه مرزي آستارا بوده است.
 پيشنهادها و راهكارها

براي ارتقاء بيشتر سطح رفاه خانوارهاي روستايي و گسترش 
رچه بيشتر اثرات اين بازارچه در منطقه پيشنهادهاي زير ارائه ه

 مي گردد.
گسترش سطح فعاليت بازارچه با جهت گيري افزايش  -

 كاالهاي صادراتي استاندارد
اصالح ساختار فعاليت و مشاركت بازارچه با هدف حمايت از  -

 سرمايه گذاران و فعاالن محلي
روستايي منطقه از توجه بيشتر به توليدات كشاورزي و  -

 طريق بازاريابي بيروني با هدف افزايش ارزش افزوده  روستايي
گسترش سطوح مختلف اشتغال بازارچه (مستقيم و غير  -

مستقيم). بدين منظور بايد مطالعات نياز سنجي و مسيرهاي 
 توسعه سطوح اشتغال در بازارچه صورت پذيرد.

اي پرسنل بوجود آوردن تأسيسات اداري قابل توجه بر -
 گمرك و يا فرمانداري و ساير ادارات

تجهيز بازارچه ها به رستوران و ساير امكانات رفاهي براي  -
 جمعيت حاضر در بازارچه ها

تشكيل كالس هاي توجيهي و آموزشي براي بازرگانان و  -
 پيله وران امر تجارت بطور دائم و تخصصي در استان

اي بار و مسافر مثل بوجود آوردن امكانات مناسب پايانه  -
 پاركينگ

 ايجاد شبكه فعال بانكي براي مبادله ارز با همسايگان شمالي -
تجديد نظر در نظام تجارت چمداني براي حمايت از كاال  -

 هاي صادراتي ايران
حفاظت از سرمايه ها با قيمانده كشاورزي در راستاي خارج  -

 شدن از اقتصاد تك بعدي
مناسب ساختارها و زير توسعه و گسترش و توزيع  -

ساختارهاي شهري و خدمات عمومي همزمان با توسعه عوامل 
 اقتصادي
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