
 220-206، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

 

 

 ارز و کاال قاچاق بر آن تاثیر و مرزنشینان یافتگی توسعه عدم بررسی

 

 حسینی سید کرامت

 اردشیر عسکری

 دانشجوی دکترای  حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، واحد بوشهر -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، واحد بوشهر -2

 

 
 چکیده

 همچنین مرز آبی و خاکی و کیلومتر هزاران وجود شده، کشور در کاال قاچاق گسترش سبب که عواملی از یکی

عدم توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. مسئله پیش روی این نوشتار این است که  کشورهای با همجواری

تی را میان استان نابرابری ها در اجرای برنامه های توسعه تمرکزگرا در دهه های اخیر فاصله درآمدی و معیش

 توازن عدم های مرزی و استان های مرکزی بیشتر کرده و به افزایش قاچاق کاال در این مناطق دامن زده است.

 در خود مانعی که شود می ای منطقه نابرابری تشدید و شکاف ایجاد موجب توسعه، جریان در بین مناطق در

 استانی، و ای منطقه و رفاه آموزشی اجتماعی، اقتصادی، یها نابرابری مطالعه اساس، بر این. است توسعه مسیر

 عدالت با همراه اقتصادی رشد تامین در جهت اصالحات و ریزی برنامه برای ای پایه و ضروری اقدامات از یکی

 هدف با را منابع تخصیص تواند می امر این. باشد می ای و منطقه ملی اقتصاد فضایی آرایش اصالح و اجتماعی

 ارتباط و اصل برابری اسالمی، جمهوری مختلف قوانین در( 1 .دهد قرار تاثیر ای تحت منطقه های رابریناب رفع

هشتم  و اساسی و چهل قانون اصل نوزدهم بنابر. است گرفته قرار توجه مورد ملی امنیت و متوازن توسعه میان

 ماده قانون همان پنجم بخش و توسعه، برنامه چهارم قانون 75 ماده در 14 بند انداز چشم دوره ، اساسی قانون

بیکاری یکی ار مهمترین متغیرهای ( 2 .بر تمرکززدایی و توجه به مناطق مدنظر قرار گرفته است  119

درصد می باشد.  10تاثیرگذار بر قاچاق کاال و ارز می باشد که در آمار بیکاری در برخی از مناطق مرزی باالی 

ق مرزی به دلیل عدم امنیت در حدی پایین است به طوری که گاهی اوقات میزان سرمایه گذاری در مناط( 3

سرمایه گذاری خارجی در این مناطق وجود ندارد عدم سرمایه گذاری منجر به کاهش درآمد و معیشت در 

در مناطق شهری و روستای مرزی ایران افزایش میزان درآمد با رشد هزینه ها ( 4 مناطق مرزی می شود.

رد به این صورت که رشد هزینه ها بیشتر از رشد درآمد می باشد و بیشتر ساکنین برای حل این همخوانی ندا

 مشکل درآمدهای غیر رسمی از جمله قاچاق روی می آورند.

 

 

 مقدمه

 ها شاخص این از یك هر .دارد وجود بسیاری متغیرهای مناطق مرزی، توسعه در بندی سطح و سنجش برای

. گیرند می قرار استفاده مورد مطالعه روش و نوع هدف به توجه با که باشند می یخاص اهمیت و ارزش دارای

های  هزینه درآمد سرانه، درآمد و بخش توسعه از جمله بیکاری، به مربوط متغیرهای از استفاده با حاضر پژوهش

و تاثیر  های مرزی در استان عدم توسعه یافتگی سنجش دنبال به گذاری خارجی و داخلی و... خانوارها، سرمایه

مرزی  های استان بین که نابرابری دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج. باشد آن بر قاچاق کاال و ارز می

 خانوادگی معیشت با مرتبط همچنین نتایج .وجود دارد ها و... هزینه و درآمد سرانه بیکاری، های بخش به مربوط

 باشد. می موثر ارز و کاال قاچاق به گرایش انمیز بر را اقتصادی نظام با مرتبط عوامل و
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 بیان مسئله -1

 های نامحدودخواسته برآوردن منظور به کمیاب منابع تخصیص هایروش و معیارها بررسی معنای به اقتصاد

 نظامی سیاسی، های فرهنگی،دگرگونی بلکه اقتصادی تغییرات نه تنها امروزه. است بهینه صورت به بشری جوامع

 اثرگذار مناطق سایر اقتصادی و آینده حال موقعیت و اقتصادی سرنوشت بر جهان از هر منطقه در اعیاجتم و

 معیارهای براساس عمدتاً اولیه مراحل در المللی کشورهابین هایتفاوت بعالوه،. پذیردمی تأثیر آنها از و بوده

 بندیتقسیم. گرددمی ارزشیابی دیاقتصا هایشاخص آنها براساس اقتصادی رفاه و گیردمی شکل اقتصادی

 از هایینمونه جنوب و شمال به جهان کشورهای بندیتقسیم و مانده و عقب توسعه درحال پیشرفته، به کشورها

 عدم باعث مناطق نامتقارن و سریع رشد توسعه، درحال کشورهای در .است های گذشتهدهه در اقتصادی واقعیت

 مناطق به امکانات و منابع غیراصولی اختصاص دیگر، عبارت به. است شده ورهاکش در این ایمنطقه توسعه و رشد

این  نتیجه. است شده اقتصادی توسعه لحاظ از ایمنطقه نابرابریهای موجب مناطق سایر و محرومیت برخوردار

  .است شده اقتصادی توسعه برای شده ترسیم اهداف از کشورها این گرفتن فاصله به منجر اقدامات،

گیرد که دالیل متعددی می صورت مرزنشین مناطق طریق از عمدتاً کاال دهد که قاچاقمارها نشان میآ

در این زمینه از سوی پژوهشگران ذکر شده است. اما به استناد شواهد آماری و نیز با توجه به روند توسعه در 

گی مناطق مرزی است که عمدتا برآمده از رسد یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه توسعه نیافتکشور به نظر می

 دوم جهانی جنگ از بعد که هاییرهیافت ازهای اخیر است. های توسعه در کشور در طی دههها و برنامهرهیافت

 قرار توجه مورد توسعه شتابان به دستیابی جهت توسعه از جمله ایران در حال در کشورهای از تعداد زیادی در

 دهه که در بود راهبردهایی از صنعتی هایقطب ایجاد میان این در. بود صنعتی توسعه یهابرنامه اجرای گرفت

 با که بود 19٦0 دهه تئوریهای معدود از تئوری قرار گرفت. این توسعه متفکرین از بسیاری توجه مورد 19٦0

 چهارم ساله پنج رنامهب در نظریه این. مواجه شد توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای طرف از استقبال وسیعی

 جدی بطور ( نیز5٦-1352پنجم)  ساله پنج برنامه در و گردید ایران عمرانی هایبرنامه ( وارد57 -1341توسعه) 

 و ایجاد و قزوین تبریز اهواز، اراك، اصفهان، در صنعتی مهم قطب پنج بر تهران عالوه دوره این در و شد دنبال

های های صنعتی که به صنعتی شدن استانایجاد قطب .متمرکز گردید هابقط این در کشور عمده و بزرگ صنایع

 های مرزی حك کرده است.همجوار کریدور توسعه صنعتی در کشور منجر شد، مهر توسعه نیافتگی  را بر استان

 توسعه میان ارتباط و اصل برابری اسالمی، جمهوری مختلف قوانین این در حالیست بعد از انقالب، در

 هشتم قانون و چهل اصل و اساسی قانون اصل نوزدهم بنابر. است گرفته قرار توجه مورد ملی امنیت و زنمتوا

 توسعه برنامه چهارم قانون 75 ماده در کشور، توسعه چهارم تا اول های، برنامه 14 بند انداز  چشم دوره ، اساسی

 گذشت به توجه اطق مدنظر قرار گرفته است. بابر تمرکززدایی و توجه به من  119 ماده قانون همان پنجم بخش و

 بر بخشی نگاه دوران، این در طوالنی نسبتا ایتجربه علیرغم و ایران در ریزیبرنامه عمر از سال پنجاه از بیش

 جغرافیای در باالیی ایمنطقه هایتعادل عدم دچار ایران کشور که جایی تا است بوده غالب ایران ریزیبرنامه نظام

 و گذارانسیاست الزم توجه عدم به توانمی را مسئله این دالیل از یکی. است بوده مناطق میان در ویژهب خود

 از بعد هایسال ساله پنج هایبرنامه در چه اگر. دانست ایمنطقه و فضایی ابعاد به بخشی و ملی سطح ریزانبرنامه

 الزم تاثیر از هابرنامه این اما است شده ایمنطقه سعهتو هایبرنامه به نگاهی مسئولین ادعای به ایران 57 انقالب

  اند.نبوده برخوردار

 توزیع عادالنه ای،منطقه ریزیبرنامه مانند موضوعاتی مرتباً اقتصادی گیرانتصمیم و ریزانبرنامه سوی اگرچه از

 های رسانه و ها گزارش ها، درهمایش ایمنطقه محرومیت رفع و تمرکز عدم مناطق، بین کشور اقتصادی امکانات
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و  ملی ریزیبرنامه در مهمی بسیار نقش اقتصادی توسعه و رشد جهت در ریزیبرنامه لذا .شوند می مطرح گروهی

 .کندمی ایفا ایمنطقه

 

 های پژوهش:سئوال

 عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی چه تاثیری بر قاچاق کاال و ارز دارد؟ 

 های مرزی عاملی در قاچاق کاال و ارز های مرزی و استانیان استانهای توسعه تمرکزگرا مآیا برنامه

 است؟

های توسعه های تحقیق مطرح شده است این است که: اجرای برنامهپاسخ اولیه ) فرضیه(ای که در جواب سئوال

شده و های مرکزی باعث عدم توسعه در مناطق مرزی های مرزی و استانهای اخیر میان استانتمرکزگرا در دهه

 به افزایش قاچاق کاال در این مناطق دامن زده است. 

های مرزی بیشترین پرونده قاچاق کاال را به دهد استانها نشان میهای تشکیل شده قاچاق در استانآمار پرونده

های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و خود اختصاص داده و در این میان استان

این آمار را  1های قاچاق در کل کشور را  دارا می باشند که در جدول درصد آمار پرونده ٦0کردستان نزدیك به 

 مشاهده می کنیم.

 
 هاهای تشکیل شده قاچاق بر حسب گمرکات استانآمار پرونده -1جدول شماره 

 سهم از کل کشور هاتعداد پرونده گمرکات استان ردیف

 18.55 4599 آذربایجان غربی 1

 1٦.05 3979 سیستان و بلوچستان 2

 8.85 2194 خراسان رضوی 3

 7.4٦ 1850 هرمزگان 4

 ٦.54 1٦21 کردستان 5
 1391منبع: گمرك جمهوری اسالمی ایران: 

 

 هاییاستان. دارد وجود بنیادین مشکلی کلی طوربه اقتصادی، و فرهنگی امکانات جغرافیایی پراکندگی زمینۀ در

 روندمی شمار به قاچاق کاالهای عبور برای مهمی هایگذرگاه که ایالم و کردستان بلوچستان، و تانسیس نظیر

 و است غیرفعال جمعیت هااستان این جمعیت نیز و دارند قرار ملی امکانات از برخورداری فهرست ذیل در همواره

 غیرفعال جمعیت بنابراین. کندنمی تولید شده ریزیبرنامه هایگذاریسرمایه غیاب در را افزوده اقتصادی ارزش

 و فرهنگی اقتصادی، برخورداریهای از رتبه آخرین در که مرزی روستاهای و شهرها در ویژه به ـ هااستان گونهاین

 سود که است اهمیت حایز نکته این حال، عین در .شوندمی متمایل کاال قاچاق سمت به ـ دارند قرار اجتماعی

 چنانکه ـ اقتصادی سود بلکه شودنمی مرزی هایاستان و کشور حاشیۀ محروم مردم عاید کاال قاچاق عمدۀ

 .شودمی فروشندگان و هاواسطه عاید عمدتاً ـ است چنین نیز رسمی اقتصاد
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 هاارائه مدل برای تحلیل داده -2

. گیردمی صورت ی متفاوتیهاشاخص با اقتصاددانان و المللیبین سازمان های طرف از توسعه سطح گیریاندازه

 باالیی سرانه درآمد از نسبی طور به مناطقی که اساس این بر. است سرانه درآمد رایج، هایشاخص از یکی

 و هاارزش از فارغ و عینی که جهت این از مذکور، شاخص اگر چه. شوندمی تلقی یافته توسعه عنوان به برخودارند،

 ثانیاً  دهد، نمی نشان را درآمد توزیع اوال دیگر دیدگاه از. است دفاع قابل است، سلیقه ای و شخصی نظرهای اظهار

(. 25: 137٦گیرد) پومفرت،  نمی بر در نیستند، پولی مقادیر به تبدیل قابل که را مواردی و پولی های غیر ارزش

 مطرح ترکیبی یها بعد، شاخص به 19٦0 دهه از خصوص به سرانه، درآمد شاخص بر وارده انتقادات به توجه با

 تحقیقات برنامه توسط اجتماعی ترکیبی از توسعه انسانی و یا توسعه انسانی، فقر های شاخص جمله از. گردید

 (. 14، ص 1379گردید) روزبهان،  ارائه زندگی موریس فیزیکی کیفیت شاخص و ملل سازمان توسعه

اصلی کاهش شکاف درآمدی است، ارائه  از سوی دیگر مدل های متفاوتی جهت توسعه منطقه ای، که از عوامل

 نظریه آن، در که هستند نامتعادل رشد پیروان دکترین از 3و سینگر 2، هیرشمن1شده است. از یك سوی، پرو

 پخش؛ اثرات دیگری و تمرکز اثرات یکی: است استوار اثر دو بر رشد پویا قطب نظریۀ. شودمی متجلی رشد قطب

از  که افتدمی اتفاق توسعه هایقطب یا نقاط در بلکه افتدنمی اتفاق جا ههم در رشد همزمان که صورت بدین

 را اقتصاد کل که کنندمی پخش هاییکانال در را توسعه نقاط، این(. تمرکز اثرات)برخوردارند باالیی جاذبۀ قدرت

 گسترش که قدندمعت رشد قطب (. طرفداران نظریۀ70 – ٦0: 1387 کالنتری،()پخش اثر)دهدمی قرار تاثیر تحت

 در صنایع رشد و گسترش دنبال به باید نتیجه در و گرددمی روستاها اقتصادی و اجتماعی توسعۀ به منجر شهرها

 .بود بزرگ شهرهای

 ماندگیعقب و نابرابری است نتوانستهرشد  قطب تئوری که معتقدند ٦و میسرا 5، هاریسن4از سوی دیگر، میردال

 و است شده ایمنطقه نابرابری تشدید باعث بلکه بین ببرد، از نیافته توسعه هایکشور در را مختلف مناطق بین

 مناطق در متوازن رشد نظریه اقتصاددانان امروزه. باشدنمی نیافته های توسعه کشور برای مناسبی الگوی لذا

که  معتقدند و کنندمی مطرح متوازن توسعه به رسیدن برای را صحیح ایمنطقه ریزیضرورت برنامه مختلف،

 آورد، فراهم همۀ نواحی جامع توسعۀ برای را امکانات و شرایط بهترین که است آن برای ایناحیه متعادل توسعۀ

مدل توسعه  .ببرد بین از نهایتاً  و حداقل رساند به را ایناحیه درون و ایناحیه بین زندگی کیفیت هایتفاوت

 ز انقالب در کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است.متعادل در دهه های برنامه ریزی توسعه بعد ا

 قرار توجه مورد ملی امنیت و متوازن توسعه میان ارتباط و اصل برابری اسالمی، جمهوری مختلف قوانین در

 از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون اصل نوزدهم بنابر. است گرفته

 اساسی هشتم قانون و چهل اصل در. بود نخواهد امتیاز سبب اینها مانند و زبان نژاد، و برخوردارند حقوق مساوی

 توزیع و هااستان سطح ملی در درآمدهای از استفاده و طبیعی منابع از برداریبهره در که است شده آورده

 منطقه هر در که طوری به نباشد، ارک در باید تبعیض کشور، مختلف مناطق و هااستان میان اقتصادی هایفعالیت

 .باشد دسترس در الزم و امکانات سرمایه استعداد خود، و نیازها فراخور

                                                            
1 . Francioc perroux 
2 . Hirschman 
3 . Singer 
4 . Myrdal 
5 . Harrision 
6 . Misra 
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 رشد بر تکیه ملی با اقتدار و امنیت تقویت ، 14 بند انداز چشم دوره در نظام کلی هایسیاست در همچنین

 توسعه چهارم تا اول هایدر برنامه. ستا گرفته قرار توجه مورد ایمنطقه تعادل و سیاسی مشارکت اقتصادی،

 تأکید کشور توسعه فضایی ساختار اصالح و ایتوازن منطقه و تعادل اجتماعی، عدالت برقراری بر همواره نیز کشور

 و ملی هایهمگرایی تقویت هدف با مرزی مناطق توسعه توسعه، برنامه چهارم قانون 75 ماده در. است گردیده

  119 ماده قانون همان پنجم بخش در و است گرفته قرار توجه مورد فراملی و ملی اقتصاد با مرزی مناطق پیوند

 جانبه مشارکت همه توسعه به را دولت عمومی، امنیت ارتقاء منظور به و ملی امنیت مطمئن تأمین عنوان نیز با

 و کشور اجرایی یریتو مد گیریتصمیم و سازیتصمیم نظام در شهروندی، برابر حق اساس بر ایرانیان همه

 .است نموده موظف منزلتی بحران از و پیشگیری مردم مختلف هایگروه اجتماعی منزلت ارتقاء و حفظ همچنین

با توجه به پیش زمینه های قانونی و شکل گیری روند اهمیت دادن به توسعه متعادل منطقه ای در برنامه های 

ان مناطق  جغرافیایی بر حسب دوری و نزدیکی به مرزها باال توسعه بعد از جنگ، هنوز نابرابری منطقه ای می

در  گذاریسرمایه است و قطب های صنعتی از وضعیت بسیار بهتری به لحاظ سرمایه گذاری برخوردارند. ضعف

کاهش فرصت  نتیجه در و مرزی مناطق اقتصادی هایظرفیت ناشکوفایی نیافتگی سبباستان های مرزی و توسعه

 ایانگیزه آمده خود بوجود معیشتی تنگناهای. گرددمی مرزی هاینابسامانی و فقر افزایش بیکاری، های اشتغال،

 آن از. بپردازند قاچاق کار به ناگزیر زندگی، گذران برای منابعی جویوجست در هاخانواده و افراد تا آوردمی فراهم

 و مقابله بر حکومتی دستگاه عزم پدیده، این بنامطلو پیامدهای لحاظ به و است غیرقانونی قاچاق، عمل که جا

 قانون رویاروی را خود گردیده قاچاق کار به زدن دست از ناچار که مرزنشینی جامعه. است آن رخداد از جلوگیری

 کشته شدن حتی و محکومیت بازداشت، درگیری، جز چیزی می ببنند و به همین نتیجه قانون ضابط و و مجری

 (.1382زاده، و لهسایی 1391یحی، نیست) برگرفته از فص

 

 

 
 

 بیکاری-1-2

 شمار به اقتصادی فقر عوارض از اغلب نیز اجتماعی هایآسیب سایر و بوده مردم مشکالت مادر عنوان به بیکاری

 :از دعباتن مردم زندگی بر بیکاری و فقر منفی تاثیرات و عوارض مهمترین کلی طور به. آیندمی
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 بهداشت و آموزش از و کنند سیر را خود هایشکم تنها دهندمی ترجیح مردم بیکاری و فقر اثر در 

 . گردندمی محروم

 است فقر دیگر عوارض از بهداشت رعایت عدم از ناشی عفونی هایبیماری گسترش و تغذیه سوء. 

 سوءاستفاده مردم بیکاری و فقر از دافرا برخی مرزی هایاستان در. دارد نیز امنیتی و سیاسی تبعات فقر 

 .شوندمی نارضایتی بروز باعث و کنندمی تشویق طلبی تجزیه به را آنان و کرده

  افتند.می قاچاق و قاچاقچیان به دامنو بیکاری از طرف دیگر مردم فقیر نیز برای گریز از فقر 

 
 های مرزی. نسبت جمعیت و بیکاری در استان2جدول 

 عیت شهریجم کل استان ها
مناطق 

 روستایی

نرخ بیکاری 

 90 سالیانه 

نرخ بیکاری 

 91 سالیانه 

آذربایجان 

 شرقی
208057٦ 1933544 1148033 13 

11.1 

 13.4 12.7 44954٦ 798942 1248488 آذربایجان غربی

 17.3 13.2 199337 35٦89٦ 557599 اردبیل

 11.7 11 325993 704393 1033949 ایالم

 ٦.4 8.4 291435 371071 ٦٦2534 بوشهر

 8.7 9.1 1٦82405 4311210 5994402 خراسان جنوبی

 10.٦ 9.9 4190٦8 44٦872 8٦7727 خراسان رضوی

 12.8 10.5 13012٦8 3218451 4531720 خراسان شمالی

 10.5 9.9 12881٦0 1243079 2534327 خوزستان

سیستان و 

 بلوچستان
1493٦45 85874 507771 14 

14 

 1٦.2 15.7 58٦٦31 1355094 1945227 کردستان

 8.9 8.7 8700٦8 90٦182 1777014 کرمانشاه

 15.٦ 1٦.٦ 983701 1497170 2480874 گلستان

 9.8 10.2 139178٦ 1٦82152 3073959 گیالن

 11.5 11 78٦379 788741 1578183 هرمزگان

 منبع: مرکزی آمار ایران

 

درصد بیکاری دارند در این جدول  10اکثر استان های مرزی بیش از نماییم مشاهده می 2همانگونه که در جدول 

 90در مقایسه با  91مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ بیکاری سال  91با  1390نرخ بیکاری در سالهای ساالنه 

ن و رو به رشد می باشد و در بین استان های مرزی ایالم، کرمانشاه و گیالن باالترین و خراسان جنوبی، گلستا

مازندران پایین ترین نرخ بیکاری را دارا می باشند. اما با این وجود اینکه بیشترین آمار قاچاق از استان های 

سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی صورت می گیرد و همچنین این استان ها نیز با نرخ بیکاری 
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باعث  مرزی و نبود اشتغالاشتغال رسیده در استان  افزایش نیروهای جوان به سندرصد مواجه هستند   10باالی 

 .سوق داده شوند همجوارشد شماری از این جوانان بیکار به سوی قاچاق کاال از طریق مرزهای مشترك با کشور 

تری قرار گرفته و از های داخلی در مرتبه پایینهای مرزی از سویی از نظر سطح توسعه نسبت به استاناستان

-ها بیانگر، شیوع زیادتر قاچاق در این استانشده قاچاق کاال در آنهای تشکیلتر بودن پروندهسوی دیگر باال

 برقرار کرد.ها ای بین بیکاری و  قاچاق کاال در این استانتوان یك رابطههاست. بنابراین می

 به کرد بین خوش ولهمق این به نسبت را آنان دید بیکار، جوانان بین در سوء تبلیغات و فرهنگی فقرهمچنین 

 مهم این کنار در البته و شود می تلقی شرافتمندانه و ارزشی امری جامعه نگاه از شوم پدیده این امروزه که طوری

 وضعیت شدن نهادینه راستای در نیز مرزی مناطق در شغلی جدید فرصتهای ایجاد برای دولت ریزیبرنامه عدم

 .است بوده موثر بسیار کنونی

 ه گذاری داخلی و خارجیسرمای -2-2

 انتقال چون ،رهاوردی نیاز مورد ارزی منابع تامین از گذشته کشورمان در خارجی گذاریهای سرمایه جذب

 صادراتی، بازارهای به تر آسان دسترسی رقابتی، شرایط تقویت جهانی، اقصاد در ملی اقتصاد ادغام تکنولوژی،

 اینرو از. داشت خواهد درپی کشورمان برای انسانی نیروی تربیت و آموزش و و بازاریابی مدیریت روشهای بهبود

 سرمایه امنیت ایجاد همچنین و خارجی و داخلی گذاری سرمایه سرراه بر موجود موانع ضمن تعدیل است ضروری

  دقیق شناساندن و معرفی به  نسبت الزم، قانونی بسترهای نمودن فراهم و کشور در سرمایه و مالکیت گذاری

 .شود کشور پرداخته در موجود نسبی های مزیت و  های ظرفیت  ندی ها،توانم
 

 استان ایران 10ضریب توسعه یافتگی  -3جدول 

 ضریب توسعه یافتگی استان رتبه ضریب توسعه یافتگی استان رتبه

 درصد 30 آذربایجان شرقی 6 درصد 8٦ تهران 1

 درصد 29 قزوین 7 درصد 59 اصفهان 2

 درصد 27 یزد 8 ددرص 47 خوزستان 3

 درصد 24 کرمان 9 درصد 37 مرکزی 4

 درصد 22 بوشهر 10 درصد 32 خراسان رضوی 5
 1391منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 

کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها برای شروع کسب و کار خود به عوامل و شاخص های متعدی توجه دارند. 

تگی استان های کشور است. این ضرییب را که میتوان به ضریب جذابیت یکی از این عوامل ضریب توسعه یاف

 میزان4جدول  .است کارآفرینان برای کشور های استان جذابیت استان ها نیز در نظر گرفت، نشان دهنده میزان

 جمهوری معدن و صنعت مطالعه وزارت ماحصل که را کشور یافته توسعه و منتخب های استان یافتگی توسعه

 .دهد می نشان است، ایران میاسال
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 . سرمایه گذاری خارجی به هزار دالر 4جدول 

 1390 استان ها 1390 استان ها

 94280٦ خوزستان 121237 آذربایجان شرقی

سیستان و  1535 آذربایجان غربی

 بلوچستان

---- 

 240 کردستان 150 اردبیل

 540 کرمانشاه ---- ایالم

 ---- گلستان 1955005 بوشهر

 212553 گیالن ---- خراسان جنوبی

 124842 مازندران 12741 خراسان رضوی

 11082 هرمزگان ---- خراسان شمالی
 1390،  معدن و صنعت منبع: وزارت

 

میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم را در استان های مرزی مشاهده می کنیم در این بین  4در جدول شماره 

ان و بلوچستان، ایالم، خراسان شمالی و جنوبی و گلستان سرمایه گذاری خارجی در برخی از استان مانند ) سیست

صورت نگرفته است( و برخی استان ها مانند بوشهر، آذربایجان شرقی و گلستان در این بین نسبت به  90سال 

 استانهای مرزی دیگر سرمایه گذاری خارجی مستقیم انجام شده است. 

جمله  از همواره که است آن داخلی ناخالص تولید افزایش به وابسته کشوری هر در اقتصادی توسعه و رشد

افزایش . باشدمی یافته توسعه کشورهای خصوص به مختلف کشورهای اقتصادی نظامهای هایدغدغه مهمترین

 ن بینای در. دارد( جاری و ثابت)گذاریسرمایه افزایش به زیادی وابستگی کشوری هر در نیز داخلی ناخالص تولید

به  مخارج دولت و خصوصی بخش اندازپس به کشور هر در هم ثابت گذاریسرمایه خصوص به گذاریسرمایه

-سرمایه معموالً.است وابسته دیگر، طرف از کشورها سایر از سرمایه جذب و طرف یك از عمرانی مخارج خصوص

 این قاچاق بخش در اما رسدینم مطلوب بازدهی به مدتدر کوتاه رسمی اقتصاد چارچوب در مولد گذاری

 نگاهی در و کندمی سلب مولد گذارسرمایه از را خاطر امنیت و زا استتورم که شودمی پذیرزودترامکان سوددهی

 امنیت تأمین با داخلی هایگذاریسرمایه حجم افزایش. سازدمی وارد منفی شوك اقتصادی پیشرفت به کلی

 فرار اصطالحاً یا) خارجی جذب نشوند هایمحیط به کشور هایسرمایه کهآن یبرا و دارد مستقیم رابطه اقتصادی

 قاچاق سوددهی و بنابراین رواج. (53: 1373 کرباسیان،) گردد فراهم داخلی بهتر و ترمطلوب محیط باید( نکنند

 در گذاریرمایهس به نیز را بومی گذارانسرمایه سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش، بلکه نواحی در

 و فروش بازار از دوری لحاظ به را مناطق این در گذاریسرمایه انگیزه کهاین ضمن است. داده سوق دیگر نقاط

 .است شده حاضر نیافته توسعه وضعیت استمرار به منتهی و داده کاهش مطلوب اقتصادی ساختار نبود
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 درجه توسعه یافتگی مناطق کشور -3-2
 

 (1389جه توسعه استان ها بر رتبه استان بر اساس روش تاپسیس) منبع: جمالی و دیگران،  . در5جدول 

 رتبه در کشور درجه توسعه استان ها ردیف سطوح توسعه

 1 ٦0004/0 تهران 1 توسعه یافته

 درحال توسعه

 5 4٦40/0 خوزستان 2

 7 4417/0 آذربایجان شرقی 3

 8 43٦7/0 گیالن 4

 9 43٦5/0 مازندران 5

 14 4298/0 خراسان رضوی ٦

 1٦ 403٦/0 خراسان جنوبی 7

 18 4003/0 کرمانشاه 8

 19 398٦/0 گلستان 9

 20 3951/0 اردبیل 10

 21 3848/0 ایالم 11

 22 3821/0 هرمزگان 12

 توسعه نیافته

 24 3753/0 خراسان شمالی 13

 25 3753/0 بوشهر 14

 2٦ 3794/0 کردستان 15

 27 3731/0 آذربایجان غربی 1٦

 31 3028/0 سیستان و بلوچستان 17

 

باالترن میزان درجه توسعه یافتگی مناطق کشور  5مطابق نتایج بدست آمده بر اساس روش تاپسیس در جدول 

و پایین ترین درجه توسعه یافتگی)  ٦0004/0) پیشرفته ترین استان( متعلق به استان تهران با 89قبل از سال 

بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از  3028/0حروم ترین استان( متعلق به استان سیستان و بلوچستان م

درجه توسعه یافتگی مناطق کشور پس از استان تهران، قم، اصفهان و سمنان باالترین درجه های توسعه یافتگی 

کهکیلویه و بویراحمد جزء کم توسعه یافته  را دار بوده اند. همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، لرستان و

ترین استان های کشور بوده اند. استان های بوشهر، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در بین 

استان های مرزی کمترین درجه توسعه یافتگی را دارا می باشند و همچنین بیتشرین آمار قاچاق کاال نیز از این 

گیرد. پس بنابراین می توان یك نوع رابطه ای بین عدم توسعه یافتگی و قاچاق کاال برقرار استان ها صورت می 

 .کرد
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 هزینه و درآمد -4-2

 نقاط روستایی  -1-4-2

هزار ریال بوده است که نسبت به  83973ساالنه یك خانوار روستایی  1متوسط کل هزینه خالص 1390در سال 

شته است. همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیر خوراکی خانوار درصد افزایش دا 22.٦3سال گذشته 

و  2٦.03هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  51033هزار ریال و  32940در این سال به ترتیب 

و  39.2درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب  20.53

 مشاهده می کنیم ٦درصد بوده است که در جدول  ٦0.8
 

 )ریال( 1390و  1389. متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیر خوراکی یك خانوار روستایی: ٦جدول

 ) درصد(89نسبت به  90رشد  1390 1389 هزینه ها

 22.٦3 83973092 ٦8477229 هزینه کل

 2٦.03 32940038 2٦137373 هزینه خوراکی

 20.53 51033054 4233985٦ ینه های غیر خوراکیهز

 

 نقاط شهری -2-4-2

هزار ریال بوده است که نسبت به سال  13271٦متوسط هزینه خالص ساالنه یك خانوار شهری  1390در سال 

درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی خانوار در این  1٦.75گذشته 

 14.22و  25.21هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  999٦5هزار ریال و  32752ترتیب سال به 

 75.32و  24.٦8درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکیو دخانی و غیر خوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب 

 درصد بوده است.
 

 )ریال( 1390و  1389خانوار شهری: . متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیر خوراکی یك 7جدول

 ) درصد(89نسبت به  90رشد  1390 1389 هزینه

 1٦.75 13271٦09٦ 113٦77504 هزینه کل

 25.21 32751543 2٦15742٦ هزینه خوراکی

 14.22 999٦4553 87520078 هزینه های غیر خوراکی

 

 تورم به توجه با. است بوده 89 سال از بیشتر درصد 1٦.7 حدود در 90 سال در شهری خانوارهای متوسط هزینۀ

 شهری خانوارهای خرید قدرت درصدی پنج حدود کاهش معنای به افزایشی چنین سال، این در درصدی 21.5

 های هزینه نفع به را خوراکی غیر های هزینه شهری های خانواده که است شده سبب همچنین امر این. است

 .دهند کاهش خوراکی

 روستاها در ولی. شود می دیده هم روستاها در خوراکی غیر های هزینه سمت به خوراکی های هزینه جهت تغییر

 .است خرید قدرت درصدی یك افزایش معنای به که است یافته افزایش تورم از بیش درصد یك ها هزینه متوسط

                                                            
هرگاه ارزش کاالی دست دوم فروش رفته، از ارزش کاالی مشابه خریداری شده، در دوره آماری کسر شود، باقی مانده، هزینه خالص . 1 

 خانوار در کاالی مربوط خواهد بود.
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 1389-90. متوسط هزینه ها و درآمد یك خانوار شهری بر حسب استان، سال های 8جدول 

 درآمد ها هزینه ها ااستان ه

 89رشد  90سال  89سال 

 90به 

 89رشد  90سال  89سال 

 90به 

 22.75 130301445 10٦155974 1٦.75 13271٦09٦ 113٦77504 کل کشور

 8.٦3 9705٦828 89345٦32 8.50 1118٦21٦7 103097418 آذربایجان شرقی

 22.8٦ 110507744 89945378 1٦.01 132708215 114389982 آذربایجان غربی

 27.٦9 129892752 101725958 17.03 132725893 1134094٦7 اردبیل

 22.22 11483358٦ 939٦0041 ٦4.92 1٦42478٦5 995915٦4 ایالم

 43.84 1341٦7122 9327٦788 24.78 118829719 95227804 بوشهر

 30.97 97535502 74470٦٦0 19.07 102904181 8٦42٦717 خراسان جنوبی

 24.14 120944012 974290٦3 8.30 103٦79205 95731010 رضوی خراسان

 25.47 115221٦38 9182942٦ 18.23 10٦31٦831 8992٦815 خراسان شمالی

 2٦.٦4 133917290 105748849 10.0٦ 131193591 119198193 خوزستان

سیستان و 

 بلوچستان

73923882 8٦020222 1٦.3٦ 79489229 100391٦٦٦ 2٦.30 

 21.9٦ 107983104 88538300 1٦.97 109372111 93508179 کردستان

 30.2٦ 124327257 95441915 21.50 134317503 11054891٦ کرمانشاه

 20.9٦ 12171٦٦48 100٦23244 1٦.08 110711148 95370973 گلستان

 22.19 1199٦3122 98178278 12.9٦ 11719٦810 10374٦539 گیالن

 13.47 1340٦7048 118152977 -1.21 120831133 122307884 مازندران

 5٦.09 137٦23243 881٦9897 40.31 143807282 102494٦3٦ هرمزگان

 

را مشاهده می کنیم. در  90و  89هزینه ها و  درآمدهای شهری در استان های مرزی در سال های  8در جدول 

مترین رشد هزینه ها را در بین استان های ک -1.21درصد بیشترین و مازنداران با  ٦4.92این بین استان ایالم با 

درصد  5٦.09مرزی برخود اختصاص داده اند. همچنین در ارتباط با درآمدهای شهری نیز استان هرمزگان با 

 90 سال در شهری هایخانواده درآمد درصد کمترین رشد را دارا بوده اند.  رشد 8.٦3بیشترین و آذربایجان با 

 درآمد ولی(. قبل سال دو برای درصد ٦ و 13) است بوده تورم از بیش درصد 1.5 و راخی سالهای نرخ باالترین

 درآمدهای محل از درآمد افزایش اصلی بخش و نداشته زیادی رشد آزاد مشاغل و دستمزد محل از ها خانواده

ان مرزی رشد است. اما آنچه در در جدول می توان استخراج کرد این می باشد که در برخی از است بوده متفرقه

درآمدهای کمتر از هزینه ها بوده است. خانواده ها برای کم کردن فاصله بین درآمدها و هزینه ها گرایش به 

 درآمدهای متفرقه از جمله قاچاق کاال می کنند.
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 1389-90. متوسط هزینه ها و درآمد یك خانوار روستایی بر حسب استان، سال های  9جدول 

 استان ها
 آمد هادر هزینه ها

 90سال  89سال 

به  89رشد 

 90سال  89سال  90

به  89رشد 

90 

 34.3٦ 7972٦948 5933٦875 22.٦ 83973092 ٦8477229 کل کشور

آذربایجان 

 38.88 ٦702٦925 482٦39٦4 13.٦ 8331٦935 73340387 شرقی

آذربایجان 

 25.72 7974٦943 ٦3430948 19.٦ 110030329 92007539 غربی

 29.٦4 101801701 78525249 19.7 109187349 9123741٦ اردبیل

 2٦.22 7290490٦ 57758373 ٦7.8 121814٦99 7257399٦ ایالم

 40.22 95410047 ٦8041551 29.7 8٦1543٦8 ٦٦428787 بوشهر

 47.33 53234075 3٦1331٦0 35.7 52033451 38351944 خراسان جنوبی

 35.40 ٦9299085 51179835 12.٦ ٦0278٦43 53530034 خراسان رضوی

 42.39 ٦4380447 45214145 19.4 5٦345149 47190101 خراسان شمالی

 21.18 901877٦٦ 74423713 18.0 87332212 740388٦7 خوزستان

سیستان و 

 31.32 51559٦98 392٦3927 39.7 4٦04٦109 329٦0090 بلوچستان

 32.48 8119٦239 ٦129159٦ 20.4 81177323 ٦7395089 کردستان

 42.41 78045101 54804575 19.2 8845320٦ 742078٦0 کرمانشاه

 29.95 78579094 ٦04٦7408 23.4 ٦9227407 5٦11٦39٦ گلستان

 2٦.84 7731408٦ ٦0952045 25.3 874454٦8 ٦9797939 گیالن

 28.99 113480038 87974451 12.1 100٦8٦49٦ 89809771 مازندران

 77.40 70593714 39792709 73.0 78284225 45239359 هرمزگان

 

را مشاهده می کنیم. در  90و  89هزینه ها و  درآمدهای روستای در استان های مرزی در سال های  9در جدول 

درصد کمترین رشد هزینه ها را در بین استان  12.1درصد بیشترین و مازنداران  73این بین استان هرمزگان با 

 77.40د. همچنین در ارتباط با درآمدهای روستایی نیز استان هرمزگان با های مرزی برخود اختصاص داده ان

ها و درآمدها روستایی از درصد کمترین رشد را دارا بوده اند.  رشد هزینه 21.18درصد بیشترین و خوزستان با 

ده می شود. درصد مشاه 77باال بوده به طوری که در برخی از استان های مرزی رشد بالغ بر  90به سال  89سال 

 روستایی هایخانواده. است صادق هم روستایی هایخانواده درآمد مورد در بیشتری شدت با تصویر را با همین

همچنین در برخی از استان  .است بوده درصد 84 متفرقه درآمد رشد سهم که داشتند درصدی 34 درآمد افزایش
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ت و خانواده روستای برای جبران به درآمدهای های مرزی رشد هزینه ها  بیشتر از رشد درامدهای بوده اس

 متفرقه از جمله قاچاق کاال روی آورده است. 

 گیرینتیجه

 برای رو، این است، از جهان های بخش بیشتر در کننده نگران و عمده مسایل از منطقه ای های نابرابری

کاهش نابرابری منطقه ای می عمومی برای  اجتماعی هدف از بخشی منطقه ای، نابرابری کاهش سیاستگذاران،

 های بیشتر کشورها را نشان می دهد. گزارش در توسعه های چالش تداوم منطقه ای، نابرابری های واقع، باشد در

 به رو روند جهان کشورهای میان در ها از شاخص برخی در نابرابری که این بر عالوه دهد می نشان انسانی توسعۀ

 ماندگی عقب و کالنشهرها فزایندۀ رشد سبب و بوده هم تر ملموس هان سومج کشورهای داخل در داشته، رشدی

 های اقلیم و جغرافیایی ویژۀ شرایط با ایران کشور .است شده برخی نواحی خصوصا مناطق مرزی تدریجی

 را فراوانی ی ها نشیب و فراز زمان، گذر در و گشته متفاوتی جغرافیایی چشم اندازهای پیدایش موجب متفاوت،

 در هایی و نابرابری نگرفته صورت یکسان توسعه امر ایران، مختلف نواحی در سبب، همین به. است طی کرده

است. که بیشتر سیاستهای توسعه ای تمرکز گرا باعث عدم  آمده وجود به توسعه، مواهب از برخورداری میزان

بر مناطق مرزی نیز در وضع قوانین  توجه به استان های مرزی شده است. البته بعد از انقالب سیاستهای توجه

مشاهده می کینم. اما با این وجود هنوز سیاست های تمرکز گرا پارادایم قالب می باشد. هدف اصلی در این 

پژوهش بررسی عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی  و تاثیر بر قاچاق کاال و ارز می باشد. متغییرهای های مورد 

ی، درجه توسعه یافتگی، سرمایه گذاری، سرانه تولید، هزینه ها و درآمدهای بررسی در این تحقیق شامل، بیکار

 خانواده های شهری و روستایی مناطق مرزی که بر مبنای مدلی مورد بررسی قرار گرفته است.  ذکر این نکته

 رخیب و شود می مشخص یك ناحیه نابرابری از زوایایی تنها مطالعه مورد های شاخص طریق از که است ضروری

 همچنان کمی های روش ضعف و آمار به دسترسی محدودیت در انسانی، علوم خاص ویژگی علت به آن ابعاد از

ماند. اما با این وجود پایین بودن متغیرهای توسعه در مناطق مرزی یکی از عواملی می باشد که بر  می پنهان

 مناطق یین، عدم سرمایه گذاری و عدم تولید درآمار باالی بیکاری، درآمدهای پا قاچاق کاال تاثیرگذار می باشد.

 و گسترش طرفی از شود؛می( خرد سطح در)  کاال به قاچاق افراد گرایش از جمله عواملی می باشد که مرزنشین

 ریشه. شد عدم توسعهخواهد و بیکاری، عدم امنیت افزایش باعث خود دراز مدت در ارز و کاال قاچاق یافتن ادامه

اکثریت  برای و کندمی کالن درآمدهای ایجاد محدودی تعداد برای ارز و کاال قاچاق که ن استآ در تسلسل این

 قاچاق عرصه ورود به و. است پذیر امکان تولید مسیر از تنها پایدار اشتغال. دارد را معاش امرار کارکرد فقط افراد

 از آمده بدست هایسرمایه آنجا که زشود انمی منجر مناطق توسعه به هرگز که است ناپایدار و کاذب اشتغال

 قرار صنعت و کشاورزی هایبخش در گذاریسرمایه و تولید خدمت در باشد، نیز کالن هرچند قاچاق، طریق

ندارند  اشتغال ایجاد در نقشی هاسرمایه این که چرا شد منجر نخواهد فقر و بیکاری کاهش به نتیجه در گیرد،نمی

 .شود می بیکاری رشد نرخ بردن باال و زودگذر و موقتی ذب وکا اشتغال ایجاد به منجر و

 

 پیشنهادها

 و بخشی مناطق تعادل به توجه که توسعه، پنجم برنامه قانون 180 ماده راستای در که شود می پیشنهاد 

 با عنوان متمرکز فهای ردی و نها استا بودجه در توان می است داده قرار مدنظر را های، منطق توازن

 کشور پیش ساالنه بودجه در را مبالغی روستایی، های شاخص ارتقاء و ای منطقه توازن بخشی، تعادل

یافتگی،  توسعه صهای شاخ نظر از که مناطقی و ها استان آبادی و عمران امور در تا نموده بینی
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سطح  با را مناطق این فاصله بتوان طریق این از و نموده هزینه کشورهستند، یافتگی توسعه زیرمتوسط

 استان توان می مقاله این از آمده بدست نتایج براساس لذا نمود، کمتر کشور هیافتگی توسع متوسط

 نزدیك برای را موردنظر اعتبارات باشند می تر پایین کشور یافتگی توسعه درجه متوسط از را که هایی

 .نمود توزیع آنان میان فوق، به اهداف شدن

 بنگاه یك توسعه بستر که آنجا از مرزی: مناطق در گذاری سرمایه ایبر مشوق هایی و ها جذابیت اعالم 

 به بسته مشوق ها این اعالم معموالً باشد، می عوامل از ای مجموعه از متاثر گذاری سرمایه جذب و

 و یا تجاری اقتصادی، آزاد منطقه اعالم و از است متنوع بسیار منطقه یك های محدودیت و مزیت ها

 پیشنهاد مداوم ، افزا هم مرتبط، مشوق های از ای مجموعه روش این در ود. معموالًش می شروع صنعتی

و  شده ایجاد توسعه پایداری هدف با و منعطف متناسب های برنامه  شرایط، دائمی پایش با و شود می

 .شود می پیگیری پذیری رقابت

اینکه ستاد مبارزه به قاچاق کاال ارائه برخی تسهیالت برای مرزنشینان برای وارد کردن کاال) از جمله  

 اجازه ورود  دو میلیون را برای هر خانواده مرزنشین داده است(.

کنند) از گذاری میگذاران بخش خصوصی که در مناطق مرزی سرمایهتشویق و پاداش دادن به سرمایه 

 جمله آماده کردن زیرساخت ها برای سرمایه گذاران در مناطق مرزی(

نه و کمك به تولیدکنندگان در نواحی مرزی برای گسترش تولید در این نواحی و اعطای برخی یارا 

گذاری و مشارکت اهالی آن سوی مرزی در این نواحی و تسهیالت در رفت و آمد همچنین اماکن سرمایه

 افراد بومی.

 به نفتی هایفراورده قاچاق سازوکار، این اجرای با)قانونی کردن اجرای صادرات سوخت ویژه مرزنشینان 

یابد و راه های قانونی صادرات سوخت از مرز برای مرزنشینان مهیا می می کاهش همسایه کشورهای

 .شود(

  

 منابع

 مقایسه و لرستان شهرستان استان یافتگی توسعه درجه تعیین( 1384) مسعود دالوند، و عبدالمجید آهنگری، -

 اجتماعی علوم و اقتصاد دانشکده ارشد، امه کارشناسین پایان ، 1382 و 1373 زمانی مقطع دو در انها تطبیقی

 اهواز چمران شهید دانشگاه

اداری کشور، فصلنامه  –(، بررسی روند شتاب توسعه یافتگی فضای سیاسی 138٦احمدی پور، زرا و دیگران) -

 ژئوپلیتیکف سال سوم، شماره اول.

 رزی و امنیت ملی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیك.(، آمایش مناطق م138٦احمدی پورف زهرا و ابراهیم رومینا)  -

 تبریز. دانشگاه انتشارات ایران، اقتصادی توسعۀ (،1382باقر) محمد بهشتی، -

 عالمه تهران: دانشگاه مجتهد، احمد ترجمه اقتصادی، توسعه گوناگون راههای (،137٦ریچارد ) پومفرت، -

 طباطبایی.

 در پژوهش عالی نشر مؤسسه فرجادی، غالمعلی ترجمه سوم، جهان در یاقتصاد توسعه(  1990) مایکل تودارو، -

 تهران. توسعه، و ریزی برنامه

(، تحلیل عاملی و شاخص های منطقه ای، فصلنامه آبادی، شماره دهم، تهران، وزارت 1372توفیق، فیروزه) -

 .38-47مسکن و شهر سازی، صص 
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 .تابان نشر ،تهران اقتصادی، توسعه (،1379محمود) بهان، روز -

 اول. طباطبائی،چاپ عالمه دانشگاه اجتماعی،تهران: رفاه (، مبانی1381اصل، محمد)زاهدی -

(، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه دره میر حیدر، 1373دایسل، آالسدایر و جرالد اچ بلیك) -

 تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

(، تحلیلی بر روند نابرابری در نقاط شهری 1389ور محمدی و ابوالفضل قنبری)جمالی، فیروز، محمدرضا پ -

 .95استان های ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

 (، قاچاق کاال و امنیت شهرهای مرزی، ارائه شده در دهمین کنگره جغرافیدانان اسالم، زاهدان.1391فصیحی) -

 های استان بخش کشاورزی یافتگی توسعه درجه مقایسه(  1388)  دمحمو فر، بهشتی و حسن محمد فطرس، -

 بهار. ، ٦5 شماره هفدهم، سال توسعه، و ؛ کشاورزی اقتصاد ؛ 1382 و 1372 زمانی مقطع دو در کشور

 افشارکهن، جواد گرا، ترجمۀ توسعه دولتهای توسعۀ در سیاست اهمیت پیرامون (،1385آدریان) ویچ، لفت -

 مشهد. نگار، نی زمرندی انتشارات
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