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  جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق  مرز ی کارکردتحول فضایی  بازتاب
 

 گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرساستاد  ـ ∗دکتر محمدرضا حافظ نیا
  حسن رحیمی ـ کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

  30/10/81 :دریافت مقاله

  30/3/84 :أیید نهاییت

  
  چکیده

دنبال امضاء یادداشت تفـاهم بـین جمهـوری اسـالمی ایـران و اتحـاد جمـاهیر شـوروی                    ه  ب           
 گشوده   ایران، مرزهای شمالی کشور). م1990 فوریه15(ش .  هـ 1368 / 11 / 26سوسیالیستی مورخه 

جملـۀ نقـاط     بین اتباع دو کشور آغاز گردید که ازرفت و آمدهای مرزی شد و پس از سالیان متمادی
  .مرزی بازگشایی شده، مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی بود

ـ   بازگشایی مرز: تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سئوال اصلی که ثیرات فـضایی در  أجلفا چـه ت
 اصلی، تحقیـق بـه      جهت رسیدن به پاسخ سئوال      و همحدودۀ شهرستان جلفا بدنبال داشته؟ شکل گرفت      

 پرسشنامه، مشاهده و( میدانی ای، اسنادی و اطالعات کتابخانه با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و 

  :ه استگردید حاصل تحلیل نتیجۀ زیر تجزیه و پس از انجام و) مصاحبه
غییـر  نقل، ت حمل و جلفا، توسعۀ شبکه های ارتباطی و جلفا باعث توسعۀ کالبدی شهر بازگشایی مرز«

 ساختار سیاسی فضا، توسعۀ ساختارهای اقتصادی، رویکرد فرهنگی مردم به آن سوی مرز و تحول در

 بازگشایی مرز ،طرف دیگر از. مرزبانی شهرستان جلفا گردیده است کارکرد امنیتی نیروهای انتظامی و
   .»ه استجلفا نداشت افزایش مهاجر پذیری شهر خدمات رسانی به روستاها و ثیر چندانی درأت

   . تحلیل فضایی، آذربایجان، جلفا،  کارکرد مرز،مرز :واژگان کلیدی 
  

  مقدمه 
تــرین عامــل تــشخیص و جــدایی یــک واحــد متــشکل سیاســی از واحـــدهای دیگــر اســت     مرزهــای سیاســی مهــم 

اس  خطوط مرزی همچنین نشان دهندۀ حد نهـایی اعمـال ارادۀ سیاسـی حکومـت و سـطح تمـ                    .)141، ص 1371میرحیدر(
  ).134، ص1379حافظ نیا (فضایی دو نظام سیاسی همجوار می باشد 

 خـط مشخـصی اسـت کـه جـدایی را نـشان مـی دهـد         بیـرون بـه درون اسـت و    تیلـور مـرز مفهـومی از    به عقیـدۀ پیتـر  
یک سطح عمـودی    : بلکه یک سطح است   ؛  مارتین گالسنر نیز اعتقاد دارد که مرز یک خط نیست         ). 145، ص 1989تیلور(
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ک خـط  یـ صـورت  ه این سطح در روی زمین ب. های همسایه را برش می دهد طریق فضا، خاک و زیرزمین، دولت که از
  ).72، ص1992سنرگال(بنظر می رسد 

ایـن خـط بـه     یکـدیگر بـوده و   کنندۀ دو واحـد سیاسـی از   یک جمع بندی کلی، مرز خط مشخصی است که جدا در
  .زیرزمین کشیده می شود ضا وف صورت یک سطح دره ب عنوان یک مانع عمل کرده و

داخـل آن یـک     حدود منطقه ای است که دردآن تحدی کارکرد است و هرچند که مرز به تنهایی دارای یک نقش و
یا خط مرزی بوجود آمد، می توانـد نـه تنهـا منظـرۀ      که یک منطقۀ مرزی وآن ولی به محض ؛ نوع قدرت اعمال می شود

ثیر قراردهـد  أهـای کـشورهای مجـاور را نیـز تحـت تـ       سیاسـت  بلکـه عمـران و  ، ودآن بشمار می ر طبیعی را که جزئی از
  ). 61، ص1358پرسکات (

فضای جغرافیایی پس کرانۀ آن با توجـه   ثیر آن برأت مطالعه دربارۀ نقش مرزها به عنوان یک پدیدۀ جغرافیای سیاسی و
جغرافیـای سیاسـی    یـت ادبیـات ایـن موضـوع در    به مفهوم جدید جغرافیای سیاسی کار تازه ای است که می توانـد بـه تقو  

توسـعۀ   بازگـشایی مرزهـا و   جنگ سـرد مبنـی بـر    های فضایی تصمیم سیاسی پس از کمک کند، وانگهی مطالعۀ بازتاب
بـه عنـوان برونگـان جمهـوری     (نخجـوان   ویژه جمهوری آذربایجـان و ه همسایگان شمالی ـ ب  تعامالت فضایی بین ایران و

 جدیدی است که می تواند عالوه بر تقویت ادبیات جغرافیای سیاسی، به بازنگری سیاست مزبـور و ـ موضوع ) آذربایجان

  .بهینه سازی آن کمک کند
هم  قطبی در جهان از عمالً نظام دو جنگ سرد پایان پذیرفت و.  م1989نوامبر  نهم تاریخ با فروریختن دیوار برلین در

نـه   پیمان ورشو منحـل گردیـد و   شروع و  آزادسازی همۀ اروپای شرقی نیزهمزمان با روند وحدت دو آلمان،. پاشید فرو
سازی به درون امپراتـوری   دوش کشورهای اروپای شرقی برداشت، بلکه روند آزاد  سالۀ خود را از45تنها شوروی سلطۀ 

  ).288، ص1378نقیب زاده (شوروی نیز سرایت کرد 
 امیـر (شـروع  .  م1989سـال   ایجان برعلیه حکومت شـوروی از های اعتراض آمیز مردم مسلمان جمهوری آذرب جنبش

بسیاری از نقـاط مـرزی بـین ایـن جمهـوری و جمهـوری        منجر به حذف موانع فیزیکی تردد در و) 5، ص1376 احمدیان
  .مبادالت خود را آغاز کردند بدین ترتیب مردم دو سوی مرز روابط و اسالمی ایران شد و

 جمهوری اسالمی ایران در ر مجاز به سمت ترددهای قانونی اتحاد جماهیر شوروی وبرای سوق دادن این ترددهای غی

 یادداشت تفاهمی را امضاء کردند که بـه موجـب آن تـسهیالتی را در   .) م1990فوریه 15(ش .  هـ 1368 / 11 / 26تاریخ 

کـشور بـا    منـاطق مـرزی دو  گرفتند، بدین ترتیب کـه سـاکنان    نظر کشور در ساکنان مناطق مرزی دو مرور مورد عبور و
 کیلومتری به آن سـوی مـرز   45تا شعاع  سال چهار بار مرزی می توانستند هر دریافت گذرنامۀ جدیدی تحت عنوان گذر

   ).15 –21، صص1371سعیدان(مسافرت کنند 
 قی پـس از اسـتان آذربایجـان شـر    جلفا در دنبال امضاء این یادداشت تفاهم عمالً مرزهای شمالی ایران ازجمله مرزه ب

ابتـدا جنبـۀ اجتمـاعی داشـت،      آمدها که در و این رفت. آمدهای مرزی آغاز گردید رفت و سالیان متمادی گشوده شد و
دنبـال یـافتن آن اسـت،    ه چیزی که این تحقیـق بـ  . به روز این جنبه قویتر گردید روز رفته جنبۀ اقتصادی پیدا کرده و رفته

  .ن جلفا می باشدسطح شهرستا ثیر گذاری این ترددها درأت
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 عرض شمالی واقع شـده      o39  تا    o38و   38` طول شرقی و     o46 و 32`  تا    o45و   17 `شهرستان مرزی جلفا بین    
 عـرض شـمالی   o38 و 56 و 30َ ً  و  طول شرقیo45 و 38`شهر مرزی جلفا به عنوان مرکز این شهرستان در. است

مـسکن   براساس سرشماری عمـومی نفـوس و  ). 8، ص1368ریجعف( سطح دریا واقع شده است  متری از720و در ارتفاع 
، 1375مـسکن   نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و(بوده است   نفر54583 جمعیت این شهرستان برابر با 1375سال 
 .)16ص

  

  روش تحقیق
شنامه، مشاهده پرس(میدانی  اطالعات کتابخانه ای، اسنادی و آن از در تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام و

 ثیرات فـضایی در أاین تحقیق سئوال اصلی ایـن بـوده کـه بازگـشایی مـرز جلفـا چـه تـ         در. استفاده شده است) مصاحبه و

استان آذربایجان شرقی بدنبال داشته است؟ در چـارچوب ایـن سـئوال، رابطـۀ بازگـشایی مـرز        محدودۀ شهرستان جلفا در
کـارکرد امنیتـی    فرهنگـی و  اختارهای اقتـصادی، سـاختارهای اجتمـاعی و   سیاسی فـضا، سـ   جلفا با ساختارهای کالبدی و

  .مرزبانی شهرستان جلفا مورد مطالعه قرارگرفت نیروهای انتظامی و
  :بررسی های میدانی عبارتند از تعداد نمونه در این تحقیق، جامعۀ آماری و در
  .لفاامنیتی شهرستان ج  ـ مسئولین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و1
  . ـ مسئولین شوراهای اسالمی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جلفا2
ش  بیـن به عنوان قشر اجتماعی حـساس تـر کـه تـصور مـی شـد اطالعـات و        ـ فرهنگیان بخش مرکزی شهرستان جلفا  3

ادفی صـورت تخمینـی از بـین آنهـا بـه روش تـص             ه  بیشتری نسبت به تحوالت منطقه خود داشته باشند و تعداد یکصد نفر ب            
  . برگزیده شدند

برخـی از   نیز مصاحبه بـا مطلعـین و   طریق اسنادی و اطالعات از عالوه بر گردآوری اطالعات پرسشنامه ای، بخشی از
   .یربط محلی گردآوری گردیده استذمقامات 

  

  یافته های تحقیق
 و) م.1813(ادهای گلستان نتیجۀ عقد قرارد نخجوان در ایران با جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و مرز       

بدین ترتیب که مطابق فصل سوم عهدنامۀ گلستان، تمامی والیات . به شکل امروزی درآمده است.)  م1828(ترکمانچای 
گرجستان به دولت روسیه  تمامی داغستان و قره باغ، گنجه، خانات، شکی، شیروان، قبه، دربند، باکو، والیات طالش و

روسیه،  جنگ دوم ایران و دنبال شکست ایران دره سال بعد ب پانزده و) 29، ص1380ونتکمیل همای(واگذار گردید 
خاک ایران به  طبق فصل سوم این عهدنامه، قسمت دیگری از. امضاء شد فصل نوشته و شانزده عهدنامۀ ترکمانچای در
طرف رود  دو ن را که درطرف خود و وراث خود، خانات ایروا اعلیحضرت شاهنشاه ایران از«: روسیه واگذار گردید

، 1380تکمیل همایون(» . . . نیز خانات نخجوان را به مالکیت مطلقه بدولت روس واگذار می کنند و  ارس واقع است و
  ).32ص
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فصل چهاردهم این عهدنامه، مرزهای شمالغربی ایران با روسیه ترسیم گردید که به موجب آن رودخانۀ  همچنین در
  .مرزی را تشکیل می دادارس قسمت اعظم این نوار 

نقطۀ التقای مرز مشترک سه (قره سو  محل تالقی رودخانۀ ارس و جمهوری آذربایجان از مشترک ایران و امروزه مرز
 صورت ناپیوسته تا مصب رودخانۀ آستاراه ب  شروع و)1(میلۀ مرزی سه جانبۀ شمارۀ ) آذربایجان کشور ایران، ترکیه و

میلۀ مرزی  ارمنستان از همچنین مرز مشترک ایران و). 83، ص1374رحمتی راد(اد دارد دریای مازندران امتد چای در
  ).90، ص1374رحمتی راد( کشیده می شود 35تا میلۀ مرزی   شروع و3/29

آمدهای مرزی  روسیه رفت و تعیین رودخانۀ ارس به عنوان خط مرزی ایران و بعد از انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای و
بدست آوردن درآمد به آن سوی مرز  و حتی بسیاری از مردم آذربایجان ایران جهت یافتن کار داشت ومثل سابق ادامه 

این مراودات مرزی بدون دغدغۀ دو . می گشتند دوباره بر کرده و آنجا کار ها در سال ها و ماه رفته و) رودخانۀ ارس(
حافظ زاده (تغییر کرد   رسیدن این انقالب روند کارادامه داشت ولی با به ثمر.) م1917(دولت تا انقالب اکتبر روسیه 

  .)332-338 صص1374
طریق مرز جلفا کاهش  جمهوری آذربایجان از و تشکیل شوروی مناسبات بین ایران و.  م1917با انقالب اکتبر سال 

وای متفقین، با اشغال ایران توسط ق های جنگ جهانی دوم و سال در. به حداقل ممکن رسید.  م1930دهۀ  در یافت و
 انگلستان و(مبادالت بین متفقین  چرا که بخشی از؛ استراتژیک آن روز جهان مبدل گردید جلفا به یکی از نقاط حساس و

طول حکومت یک سالۀ فرقۀ دمکرات  در. طریق همین نقطۀ مرزی انجام می گرفت از) ایاالت متحده آمریکا با شوروی
ادارۀ کل (شوروی بوده است  تباطی این حکومت با جمهوری آذربایجان وترین کانال ار آذربایجان، جلفا مهم در

  ).68-69، صص1372بازرگانی استان آذربایجان شرقی
ماه  شهریور واقعۀ اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی در، شوروی گردید آنچه موجب تیرگی روابط ایران و

ر واقع این د. آنجا با پشتیبانی نیروهای شوروی بود  دمکرات دربوجود آمدن فرقۀ پس از آن واقعۀ آذربایجان و  و1320
 هرچند این وضعیت دوام چندانی نیاورد و). 90، ص1373مالزاده (شوروی بود  مناسبات ایران و امر نقطۀ اوج تنش در

ی دولتی نیروها شکست از  پس از1325سال  سران فرقۀ دمکرات در عدۀ کثیری از سید جعفر پیشه وری، غالم یحیی و
با این ) 225، ص1374حافظ زاده(رودخانۀ مرزی ارس وارد خاک شوروی شدند  با عبور از به سمت جلفا فرار کرده و

  .کشور به شدت مراقبت گردید این ماجرا مرزهای امنیتی دو پس ازو  وجود
یاسی ایران با گسترش مناسبات اقتصادی ـ س و.  م 1985سال  شوروی سابق در نهایت با شروع تحوالت در در

 خروج مهم کشور بازیافت و جمهوری آذربایجان باردیگر شهر جلفا اهمیت پیشین خود را به عنوان یک مبداء ورود و

طریق  از) به عنوان برونگان جمهوری آذربایجان(نخجوان  کشور ایران و شروع تردد اتباع دو بازگشایی مرزها و پس از
  .زوده گردیدمرزی اف بر اهمیت این شهر جلفا، مرز

تاریخ شهر  طریق این مرز یک نقطۀ عطف در نخجوان از شروع شدن تردد اتباع ایران و جلفا و هرچند بازگشایی مرز
  که از-سال از بازگشایی مرز، راه ریلی ایران به سمت مسکوسه گذشت قریب به  ولی پس از؛ جلفا محسوب می گردد

دنبال آن ه ب و) 1371سال(قره باغ  بسته شد ئلۀ مس سر منستان برار خاطر جنگ آذربایجان وه  ب–جلفا می گذشت 
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و شهرستان  سطح شهر منجر به بیکاری عظیمی در گمرک عظیم جلفا به حالت نیمه تعطیل درآمد، این امر 
مصاحبه (های دیگر مهاجرت کردند  به شهرستان مردم، منطقه را ترک و نهایت بسیاری از جلفا گردید که در

  ).1381ر سابق جلفا، تابستانبا فرماندا
  

  موقعیت شهرستان جلفا نسبت به کل استان آذربایجان شرقی و جمهوری های ارمنستان و نخجوان  -1نقشۀ 

  
  
 سیاسی شهرستان جلفا   ـ ساختار کالبدی و1
  شهر جلفا  ساز در  ـ ساخت و1 ـ 1

مـصاحبه بـا معـاون پایانـه مـرزی جلفـا،       (این مرز  از نفر 3000تردد روزانه نزدیک به  جلفا و با توجه به بازگشایی مرز
االحـداث ولیعـصر، شـمس     با رشد و توسعه همراه بـوده اسـت کـه پاسـاژهای جدیـد      بدنۀ تجاری این شهر) 1381تابستان

طرف  همچنین واحدهای تجاری ـ خدماتی دو و دست احداث دیگر  چندین پاساژ در تبریزی، امیر، نیلوفر آبی، صدف و
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ه جای داده اند از آن جمل خود  واحد تجاری ـ خدماتی را در 500بازارچۀ روس که جمعاً نزدیک به  ی شهر وبلوار مرکز
  .می باشند

از  سـیس جلفـا پیونـد مـی زنـد و     أهمچنین احداث بلوار مرکزی شهر که میـدان عاشـورا را بـه پایانـۀ مـرزی جدیـد الت      
مـی باشـد    بازگـشایی مـرز   عۀ کالبـدی ایـن شـهر پـس از    توسـ  داخل شهر ، همگـی حـاکی از رشـد و    دیگر درهای یابانخ
 ).1381مطالعات میدانی، تابستان(

  
  بعد از بازگشایی مرز شهر جلفا در دو مقطع قبل و سازها در جهت گیری ساخت و -1جدول 

 بعداز بازگشایی مرز قبل از بازگشایی مرز

رابطه با گمرک، راه آهن و مجتمع های  سازها در ساخت و
 .بوط به کارکنان آنها بوده استمسکونی مر

رابطه با  جهت تجاری ـ خدماتی در سازها در ساخت و
جمهوری خود مختار  جلفا از مسافران وارد شده به شهر

های  استان سایر مناطق استان آذربایجان شرقی و نخجوان و
  .دیگر بوده است

  
  نقل  حمل و شبکه های ارتباطی و -1-2

برای  عالقه ای که به آذربایجان داشت و بنابر.  م 1905 ـ 1917های  فاصلۀ سال در یت وروسیه قبل از انقالب مشروط
جنگ جهانی دوم مورد  این راه در. پایه گذاری کرد سهولت دسترسی به تبریز راه شوسۀ جلفا ـ مرند ـ  تبریز را تسطیح و

ساختمان . جنگ علیه آلمانی نازی شد  دراستفادۀ خودروهای ارتش سرخ قرارگرفت و عامل ارتباط دهندۀ قوای متفقین
مورد توجه قرارگرفت که علت این امر افزایش میزان واردات . ش.هـ1350از  های بعد سال راه اصلی جلفا ـ مرند در

  ). 76-77، صص 1378جاللی عزیزیان(کشوربود 
ان قره باغ، اتصال نخجوان به نتیجۀ بحر جاده ای نخجوان به جمهوری آذربایجان در دنبال بسته شدن راه ریلی وه ب

امروزه . اولویت قرارگرفت آفرین در اتصال شبکۀ جاده ای جلفا به خدا طریق ایران مطرح و از) کشور مادر(آذربایجان 
طریق همین جادۀ مرزی امکان پذیر شده و حتی جمهوری  ارتباط جمهوری آذربایجان با جمهوری خودمختار نخجوان از

  . صادرات خود را از طریق  همین محور به انجام می رساندآذربایجان بسیاری از 
 این طرح  ارتباط بین دو. آذربایجان غربی می باشد سطح شهرستان، محور جلفا ـ ایواوغلی در محور ارتباطی دیگر در

 ی ترکیه وامکان دستیابی به کشورها شمالی ترین نقطۀ ایران امکان پذیر ساخته و غربی را در استان آذربایجان شرقی و

  ).5 ، ص11/6/81پیام نشریۀ آذر(تر می نماید  آذربایجان را آسان
پس از استقالل ارمنستان، این کشور به ارتباط زمینی با جمهوری اسالمی ایران نیاز حیاتی داشت، به همین منظور 

این پل با  .رداری رسید به بهره ب19/10/1374تاریخ  در کشور عظیم نوردوز با سرمایه گذاری دو ساختمان پل مرزی و
استانداری ( متر با پایه های بتنی برروی ارس ساخته شده است 5/14به عرض   و200طول ه  بکالً  متری و5/63سه دهنۀ 

  .)96، ص1378آذربایجان شرقی
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 ،جملـه  از. سـت امحـدودۀ شهرسـتان مـدنظر     هـای دیگـری نیـز در    از محورهای ارتباطی یادشـده، طـرح   غیر 
داخـل خـاک ایـران کـه دو      احـداث راه آهـن مینجـوان ـ اردوبـاد از      آذربایجـان مبنـی بـر   درخواست جمهوری 
اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی (طریق خاک ایران به هم متصل می کند  نخجوان را از جمهوری آذربایجان و

محدودۀ سیه   احداث پل دربحثی پیرامون نزدیکی پل چوبی جلفا و همچنین مطالعۀ احداث پل جدید در). 56، ص1372
هـا مـی باشـد     ازجملـۀ ایـن طـرح   ) یکی از شهرهای جمهوری نخجـوان (و اردوباد ) شهرهای شهرستان جلفا یکی از(رود 

  ).1381مصاحبه با رئیس اداره راه و ترابری شهرستان جلفا، تابستان(
 26500رودخانۀ ارس به مساحت تقریبی کرانۀ جنوبی  بطن شهر جلفا در  در1375اواخر سال  از پایانۀ مرزی جلفا نیز

 ).1381تابستان، مصاحبه با معاون پایانه مرزی جلفا(مربع دردست احداث می باشد  متر
  

  خدمات رسانی به روستاها  سیسات عمومی وأ ـ ت3 ـ 1
نه های زمی ثیرات بازگشایی مرز جلفا درأت فرهنگی، و امکانات رفاهی، اجتماعی، آموزشی و رابطه با خدمات و در

بین اعضاء شوراهای اسالمی  از بازگشایی مرز طراحی و بعد مقطع قبل و دو گزینه ای در سئوال دو26تعداد ، یاد شده
طور که  همان. منعکس می باشد) 2 ( در جدول شمارهروستاهای بخش مرکزی شهرستان جلفا توزیع گردید که نتایج آن

 .ثیر چندانی نداشته استأهای روستایی ت ماتی مکانبازگشائی مرز بر توسعه خد، نتایج نشان می دهد
  

   ـ ساختار سیاسی فضا در منطقۀ جلفا 4 ـ 1
با تبدیل مرند به شهرستان، . ش جلفا در زیر مجموعۀ بخش مرند قرارگرفته بود. هـ1316در تقسیمات کشوری سال 

و در پی بازگشایی مرز ) 17، ص1358 سید زنوزی(صورت بخش در زیر مجموعۀ شهرستان مرند درآمد ه جلفا نیز ب
 وزارت کشور طی نامه ای خطاب به معاون 1373/ 9/ 13در مورخۀ  های ارتباطی و سیاسی ناشی از آن  جلفا و ضرورت

-13/9/73 دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، نامۀ(اول رئیس جمهور خواستار تأسیس شهرستان جلفا شد 
معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به وزارت کشور تصویب ارتقاء دنبال این درخواست ه ب). 9333/42/4/1

  ).ک/14505/ت/6354-23/5/1374استانداری آذربایجان شرقی، نامۀ(بخش به شهرستان اعالم داشت  سطح جلفا را از
  

   ـ ساختار اقتصادی شهرستان جلفا 2
 شورایعالی 30/4/1376گ مورخ 18282ت /5984براساس مصوبه در پی ضرورت های ناشی از بازگشایی مرز، جلفا 

) 1بروشور منطقه ویژه اقتصادی جلفا، ص(به عنوان منطقۀ ویژۀ اقتصادی تصویب شد مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور 
 ـ 86، صص 1378استانداری آذربایجان شرقی(به عنوان مهم ترین پروژۀ اقتصادی جلفا محسوب می گردد  که این امر

  . کالبدی بازگشایی بر فضای منطقه جلفا محسوب می شود-کی از اثرات اقتصادی و این خود ی)85
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  در دو مقطع قبل و بعد از بازگشایی مرز) کالً نوزده روستا (روستاهای بخش مرکزی شهرستان جلفا تأسیسات عمومی و خدمات رسانی به -2جدول 
  بعد از بازگشایی مرز  قبل از بازگشایی مرز

  ردیف  خیر  بلی  خیر  بلی

نوع خدمات و امکانات 
رفاهی، اجتماعی، (

ی و آموزشی، فرهنگ
  روستاتعداد  روستاتعداد  روستاتعداد  روستاتعداد  )اقتصادی

 0 19 5 14 برق 1

 4 15 16 3 کشی و بهداشتیلوله آب  2

 10 9 5 14 حمام عمومی و بهداشتی 3

 2 17 12 7 مخابرات 4

 10 9 14 5 پست و صندوق  پستی 5

 6 13 12 7 ه بهداشتنخا 6

 18 1 18 1 درمانگاه 7

 14 5 16 3 بانک 8

 3 16 0 19 ۀ ابتداییسمدر 9

 8 11 9 10 مدرسۀ راهنمایی 10

 15 4 15 4 دبیرستان 11

 9 10 2 17 نهضت سوادآموزی 12

 16 3 16 3 کتابخانه 13

 0 19 0 19 مسجد 14

 14 5 17 2 نانوایی 15

 13 6 13 6 ی روستاییشرکت تعاون 16

 4 15 4 15 )مغازه(فروشگاه  17

 17 2 19 0 تعمیرگاه وسایل نقلیه 18

 13 6 15 4 کارگاههای صنایع دستی 19

 6 13 6 13 خانه و رستوران قهوه 20

 0 19 4 15 های تلویزیونی ایران شبکه 21

 0 19 0 19 ای رادیویی ایران هشبکه 22

 7 12 11 8 وسایل نقلیه عمومی 23

 15 4 16 3 پاسگاه نیروی انتظامی 24

 0 19 4 15 راه شوسه 25

 9 10 10 9 راه آسفالته 26

  
  



  
  9بق                                                                       بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فروپاشی شوروری سا 

  

تأسیسات مجتمع گمرکی جلفا و  اراضی و  هکتار از135 هکتار شامل 1035این منطقه ویژه با وسعتی حدود  
مسیر شاهراه های  در وجلفا  حریم شهر مجتمع گمرک واقع در اراضی شرقی خارج از  هکتار از900حدود 

  ).بروشور منطقۀ ویژۀ اقتصادی جلفا(ریلی واقع شده است  جاده ای و
 به طور کلی منطقۀ از جلفا و خدماتی شهر شروع شدن ترددهای مرزی، بدنۀ تجاری و جلفا و به دنبال بازگشایی مرز

مـرزی و   تـصادی تبـدیل شـده، بازارچـۀ     توسعۀ نسبتاً خوبی برخوردار شده، به طوری کـه جلفـا بـه منطقـۀ ویـژۀ اق      رشد و
 ازنیـز  آمـدهای مـسافران    شهر احـداث گردیـده و رفـت و     درش. هـ1373از سال  خدماتی متعددی -واحدهای تجاری 

 آمارهـا نـشان مـی دهـد کـه میـزان صـادرات از        .آن شده است اقصی نقاط ایران به جلفا باعث توسعۀ بخش مسافربری در
 تـن و بـه      48228 به   1380 دالر بوده که در سال       1103322  تن و به ارزش    3236 برابر با    1373بازارچه مرزی جلفا در سال      

 دالر 972718 تن و بـه ارزش       985 برابر با    1373همچنین میزان واردات در سال      .  دالر افزایش یافته است    5300786ارزش  
  ).156، ص1381رحیمی(ست  دالر افزایش یافته ا2922598 تن و به ارزش 3053 به 1380بوده که در سال 

  

 فرهنگی شهرستان جلفا   ـ ساختار اجتماعی و3
  جلفا   ـ جمعیت شهر1 ـ 3

، 2742، 1309، 597با   به ترتیب برابر1375، و 1365، 1355، 1345، 1335جمعیت شهر جلفا طی سرشماری سال های 
بین دو  رشد ساالنۀ جمعیت این شهرمتوسط ). 1375 تا 1335سرشماری های سال های (بوده است   نفر5164 و 4204

  برابر1355 ـ 65، بین دو سرشماری  % 07/7 برابر با 1345 ـ 55، بین دو سرشماری  % 7/ 47 برابر با 1335 ـ 45سرشماری 

 .بوده است % 05/2با   برابر1365 ـ 75سرشماری  بین دو و % 2/4با 
  

   ـ فرهنگ 2 ـ 3
مردم این شهرستان به زبان آذری . کل مردم استان نیست لفا چیزی جدا ازفرهنگی، وضعیت مردم شهرستان ج نظر از

 نسبت باسوادی 1375مذهب تشیع می باشند و بر اساس سرشماری سال  آنها معتقد به دین اسالم و% 84/99تکلم کرده و 
، 1375مسکن  وس ونتایج تفصیلی سرشماری عمومی نف(بوده که رقم باالیی را نشان می دهد % 32/78سطح شهرستان  در

  ).24و18صص
سطح منطقه جلفا  زمینۀ مسائل فرهنگی در سوی مرز به طرف مقابل، تأثیراتی را در تردد مردم دو بازگشایی مرزها و

سطح شهرستان رخنه کرده که نتایج پرسشنامه مبیّن این  در) نخجوان(آن سوی مرز  فرهنگ غالب در برجای گذاشته و
  .موضوع است

  

  منیتی شهرستان جلفا  ـ ساختار ا4
شرق آن ادامه می یابد  تا پاسگاه هراس در غرب شروع و پاسگاه فرهادی در طول خط مرزی شهرستان جلفا که از

  . کیلومتر آن با جمهوری ارمنستان می باشد45نخجوان و  کیلومتر از آن با جمهوری خودمختار83کیلومتر بوده که 128
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شرق خاتمه  در) 34(به میلۀ اصلی مرزی شمارۀ  شروع و) 20 (اصلی مرزی شمارۀمیلۀ  غرب از مرز شهرستان جلفا از
کیلومتر 10 تا 4هم  فاصلۀ میله های اصلی از. دارد وجود میلۀ مرزی اصلی، چند میلۀ مرزی فرعی نیز مابین هر. می یابد

  ). 12، ص1378استانداری آذربایجان شرقی (می باشد 
 در. سطح حوزۀ استحفاظی در منطقه حضوری فعال دارد لفا، نیروی انتظامی درتوجه به مرزی بودن شهرستان ج با

  :از غرب به شرق عبارتند  پاسگاه مرزی مستقر بوده که از21این شهرستان تعداد   محدودۀ طول خط مرزی در
ه، علی شهید، سیه آباد ، منجن آباد، علیزاد ، احمد ، مارازاد های فرهادی، عباسی، پل چوبی، پل آهنی، ریاحی پاسگاه

  .هراس رود، گمرک، آذری، جرجن، نوردوز، کردشت، دوزال، صداقت، قوالن، مسین و
های قدیمی نیز به تدریج  پاسگاه االحداث بوده و  کیلومتر و اکثراً جدید4/6هم  طور متوسط فاصلۀ دو پاسگاه ازه  ب

  ).56، ص1378ی استانداری آذربایجان شرق( تبدیل می شوند زسا های نو به ساختمان
سوی  آن ارتش سرخ در صورت خطوط مرزی بسته بوده وه شوروی قبل از فروپاشی مرزها ب خطوط مرزی ایران و

  .مرز وجود نداشته است گونه مشکل امنیتی در هیچ  به شدت مرزها را تحت کنترل داشته ووحضوری فعال داشت  مرز
 با استفاده از جاده خاکی صاف و به سیستم هشدار دهنده و ای خاردار مجهز هشوروی با نصب سیم مرزبانان کشور

 ترددهای غیرمجاز مرزی و خود، عمالً مانع از شبانه روزی با مراقبت های خاردار و های اطراف این سیم هموار در

  .درآورده بودند) پردۀ آهنین( غیرقابل نفوذ صورت کامالً بسته وه مرز را ب شده و طرف مرز قاچاق کاال به دو
 وجود نداشته وعمالً سمت ایران موانع فیزیکی محدود کنندۀ تردد  رد آن سوی مرز، شرایط ذکرشده در با وجود

حفاظت  مراقبت مرزبانان شوروی، مرزبانان ایرانی در ها به دیده بانی مشغول بوده و برجک ها و پاسگاه فقط مرزبانان در
  .مرزها با مشکل چندانی روبرو نبوده اند از

نیروهای مرزبان روسی  ان با بازگشایی مرزها، موانع تردد مرزی توسط آذری های آن سوی مرز برداشته شد وهم زم
آن  نبود افراد متخصص مرزبانی در ارتش نخجوان به دلیل نو پا بودن و منطقه شدند و خروج از مجبور به ترک مرز و

 له قره باغ مزید برئسر مس آذربایجان بر  ارمنستان وجنگ، طرف دیگر از. مرزها داشته باشد نتوانست نظارت کافی بر

با برداشته شدن موانع . بازگشایی، به مرزهای ناامن تبدیل شوند له قبل ازئمرزهای بدون مس، به طوری که علت گردید
قاچاق  نتیجه ترددهای غیرمجاز و در دو طرف یکسان و هر در فیزیکی مرز آن سوی مرز، شکل ظاهری و مرزی در

  .گردید به روز بیشتر  روزکاال
های  این امر منجر به نابسامانی بازگشایی مرز، قاچاق کاال به عنوان اصلی ترین مشکل مرز جلفا مطرح بوده و پس از

 نوار مرزی، جنگ ارمنستان و افزایش ترددهای غیرمجاز از، طرف دیگر از. سطح منطقه گردیده است متعددی در

آن سوی مرز همگی  اردادهای نظامی جمهوری آذربایجان و حضور نیروهای بیگانه درقره باغ، قر سر آذربایجان بر
مرزی شهرستان جلفا شده و باعث گردیده تا جمهوری اسالمی ایران جهت مقابله با  طول نوار موجب کاهش امنیت در

جمله احداث  مرزی شهرستان جلفا دست به اقدامات متعددی از طول نوار باال بردن ضریب امنیتی در این ناامنی ها و
 های دیده بانی جدید، افزایش استعداد نیروهای پاسگاه های قدیمی، احداث برجک نوسازی پاسگاه های جدید و پاسگاه
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 استقرار بخشی از تبدیل ترمینال نظامی به پادگان نظامی و بازرسی و های مرزی، افزایش مراکز ایست و 

 .)1381مصاحبه با مسئولین محلی، تابستان کتابخانه استان و (آن نماید  حمزه در21ای لشگر نیروه
  

 تحلیل یافته ها  تجزیه و
  شهری جلفا زمینۀ کالبد  ـ تاثیرات بازگشایی مرز جلفا در1

گرفته  نظر آمد مرزنشینان در برای رفت و) ش. هـ26/11/1368مورخۀ (یادداشت تفاهم  با توجه به تسهیالتی که در
سه نزدیک به (حجم گسترده ای  در) جمهوری خودمختار نخجوان  شهرستان جلفا و(سوی مرز  شده، تردد مسافران دو

  .خدماتی شهر جلفا گردیده است توسعۀ بدنۀ تجاری و باعث گسترش و) در روزهزار 
کالبد شهری جلفا پس از  ه در، تغییرات شکل گرفت)2( شمارۀ مقایسۀ آن با نقشۀ و) 3(شمارۀ با توجه به نقشۀ 

 وده وبراستای بازگشایی مرز  دربه طور کامالً که این توسعۀ کالبدی  طوری؛ به کامالً مشخص می گردد بازگشایی مرز

  :است عمده ترین مواردی که باعث توسعۀ کالبدی شهر جلفا گردیده به قرار زیر. آن داشته است رابطۀ مستقیم با
  . هکتار135زمینی به مساحت  ۀ ویژه اقتصادی جلفا درسیس منطقأت  ـ تصویب و1
  .مربع  متر26500 ـ ایجاد پایانۀ مرزی جلفا به مساحت تقریبی 2
  .مربع  متر10000ـ ایجاد بازارچۀ مشترک مرزی جلفا به مساحت 3
  . بازرگانی،خدماتی، ـ ساخت صدها باب واحد تجاری4
بخش به شهرستان در  های مختلف به جهت ارتقاء سطح جلفا از مانساز ای مربوط به ادارات و ه ـ احداث ساختمان5

 .تقسیمات کشوری پس از بازگشایی مرز

راستای مقابله با تهاجمات فرهنگی ناشی از  جلفا در حوزۀ علمیه خواهران در احداث فرهنگسرا و  ـ شروع شدن کار6
  .ترددهای مرزی بازگشایی مرز و

  . تخت128گنجایش  تاق و ا65مسافرخانه با هفت  ـ احداث 7
 .سطح شهر چندین خیابان دیگر در  ـ احداث بلوار رسالت و8

  .بخش مسکونی پس از بازگشایی مرز  پروانۀ ساختمانی در220ـ صدور نزدیک به 9
نتیجه گیری می شود که ) 2(شماره مقایسۀ آن با نقشۀ  و) 3(شمارۀ با توجه به نقشۀ  با توجه به موارد مطرح شده و

  .استبوده جلفا باعث توسعۀ کالبدی شهر جلفا  شایی مرزبازگ
  

  نقل  حمل و زمینۀ شبکه های ارتباطی و  ـ تأثیرات بازگشایی مرز جلفا در2
سطح شهرستان جلفا صورت  نقل در حمل و زمینۀ شبکه های ارتباطی و به دنبال بازگشایی مرزها، تحوالت زیادی در

  :است پذیرفته که عمده ترین آن به شرح زیر
  .پروژه های استانی به پروژه های ملی اوغلی از جاده جلفا ـ ایو آفرین و  ـ تبدیل پروژه های جاده مرزی جلفا ـ خدا1
مرزی جهت اتصال جمهوری  طول نوار آفرین در جلفا ـ خدا ایمن سازی محور  ـ شروع به احداث، تکمیل و2

  .نخجوان توسط ارمنستان جاده ای آذربایجان و دن راه ریلی وآذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان در پی بسته ش
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با مشخصات راه های اصلی جهت ایجاد ) آذربایجان غربی در(شروع به احداث محور جلفا ـ ایواوغلی   ـ طراحی و3
  .ترکیه کشورهای آذربایجان و همچنین دستیابی راحت تر غربی و ارتباط آسان بین استان های آذربایجان شرقی و

  

   شهر جلفا قبل از بازگشایی مرز-2نقشۀ 

  

   توسعۀ کالبدی شهر جلفا پس از بازگشایی مرز-3نقشۀ 
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  .کیلومتر22به طول ) آذربایجان غربی(مرزی جلفا ـ پلدشت  بهسازی محور  ـ آسفالت ریزی و4 
علت افزایش به (شانه های خاکی محور جلفا ـ مرند  آسفالت ریزی سطح جاده و  ـ بهسازی، ایمن سازی و5

  ).بازگشایی مرز از ترددها بعد
  .1374سال  جمهوری ارمنستان در دوز بین شهرستان جلفا و  ـ احداث پل مرزی نور6
  .بازگشایی مرز از مرحلۀ بعد دو مرمت پل چوبی در  ـ بازسازی و7
  .ل خاک ایرانداخ آذربایجان جهت احداث راه آهن مینجوان ـ اردوباد از  ـ یادداشت تفاهم بین ایران و8
  .نزدیکی پل چوبی  ـ مطالعۀ احداث پل مرزی جدید در9

جمهوری خودمختار (اردوباد  و) شهرستان جلفا(محدودۀ شهرهای سیه رود   بحثی پیرامون احداث پل در-10
  ).نخجوان

جلفا باعث نتیجه گیری می شود که بازگشایی مرز ) 4(با توجه به نقشۀ شماره  با توجه به موارد مطرح شده فوق و
  .محدودۀ شهرستان جلفا گردیده است نقل در حمل و توسعۀ شبکه های ارتباطی و

  
   تقسیمات سیاسی و راه های ارتباطی شهرستان جلفا-4نقشۀ 

  
  
 

  زمینۀ خدمات رسانی به روستاها  جلفا در  ـ تاثیرات بازگشایی مرز3
 روستاهای بخش مرکزی شهرستان جلفا در انات درامک مربوط به وضعیت خدمات و) 2جدول شماره(نتایج پرسشنامه 

  :بعد از بازگشایی مرز نشان می دهد که دو مقطع قبل و
بازگشایی  نهضت سواد آموزی پس از بهداشتی، مدرسۀ ابتدایی و حمام عمومی و  ـ تعداد روستاهای برخوردار از1

  .مرز کاهش یافته است
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یرستان، کتابخانه، مسجد، شرکت تعاونی روستایی، فروشگاه، قهوه خانه درمانگاه، دب  ـ تعداد روستاهای برخوردار از2
  .مطالعه تفاوتی نکرده است مقطع مورد دو شبکه رادیویی ایران در و

برق، بانک، مدرسۀ راهنمایی، نانوایی، تعمیرگاه، کارگاه صنایع دستی، شبکه های  از  ـ تعداد روستاهای برخوردار3
 راه آسفالته، افزایش چشمگیری را پس از لیه عمومی، پاسگاه نیروی انتظامی، راه شوسه وتلویزیونی ایران، وسایل نق

  .نشان نمی دهد بازگشایی مرز
خانۀ بهداشت افزایش  صندوق پستی و بهداشتی، مخابرات، پست و آب لوله کشی و  ـ تعداد روستاهای برخوردار از4

  .نشان می دهد چشمگیری را پس از بازگشایی مرز
های مختلف شهرستان  سازمان همچنین مصاحبه هایی که با مسئولین ادارات و جموع با توجه به نتایج پرسشنامه وم در

خدمات رسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان  که بازگشایی مرز تاثیر چندانی دره اند جلفا بعمل آمده عقیده داشت
گونه نتیجه  بوده است، این کشور سراسر خدمات در ات وراستای گسترش این امکان تغییرات صورت گرفته در جلفا و

خدمات رسانی به روستاهای بخش مرکزی  توسعۀ تاسیسات عمومی و جلفا در گیری می شود که بازگشایی مرز
 .استه همراه نداشته شهرستان جلفا تاثیر چندانی ب

  

  منطقۀ جلفا  سیاسی فضا در زمینۀ ساختار  ـ تاثیرات بازگشایی مرز در4
  مسئولین سیاسی محلی نظیر،)23/5/1374(تقسیمات کشوری  بخش به شهرستان در  ارتقاء سطح جلفا ازدر زمینه 

تسریع   دراشتند که بازگشایی مرز جلفا دظهارلی بخش مرکزی در این زمینه افرماندار سابق جلفا و بخشداران قبلی و فع
مسئولین  به عبارت دیگر درست است که مردم و. ده استر بوؤثسطح بخش به سطح شهرستان م روند ارتقاء جلفا از
جامۀ  ولی بازگشایی مرز عامل موثّری دره اند، بازگشایی مرز خواستار شهرستان شدن این بخش بود بخش جلفا قبل از

  . محسوب می شودمسئولین محلّی بوده  عمل پوشیدن به این خواستۀ مردم و
و تحلیل بررسی  جلفا موردسیاسی مورد دالیل ارتقاء سطح  ارت کشور در تصویب نامۀ وزمتن مکاتبات و ، ز سوئیا
  :آمده است  وزارت کشورپیشنهادی و نامهطرح  قسمتی از  که دره شدداد قرار
، در )نخجوان رمنستان وا(شده  با توجه به موقعیت سیاسی، اقتصادی و ارتباطات موجود با جمهوری های ذکر. . . «

این منطقه از کشور، وجود مدیریتی  که در ای به عمل آمده، چنین مشخص و نتیجه گرفته شدبررسیها و کارشناسی ه
نامه مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری به دبیر محترم  (». . . اداری و دولتی باالتر از بخشداری نیاز و ضروری می باشد

  ). دفاعی هیات دولت-کمیسیون سیاسی
با  تقسیمات کشوری و تسریع ارتقاء سطح جلفا در در بازگشایی مرز ثیرأت بربا توجه به نظرات مسئولین محلی مبنی 

توجیه پیشنهاد ارتقاء سطح جلفا صراحتاً به ارتباطات مرزی جلفا با جمهوری های  که در استناد به طرح  وزارت کشور
شور به معاون اول رئیس  وزیر ک13/9/73 مورخ 9333/42/4/1و نیز نامه شماره نخجوان اشاره کرده است  ارمنستان و
 این امر منطقۀ جلفا گردیده و جلفا باعث تغییر ساختار سیاسی فضا در  نتیجه گیری می شود که بازگشایی مرزجمهور،

 .تقسیمات کشوری از سطح بخش به سطح شهرستان ارتقاء یابد باعث شده است که جلفا در
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  زمینۀ بخش صنعت  جلفا در  ـ تاثیرات بازگشایی مرز5 
 ترکیه و های ارتباطی ایران، قفقاز، اروپا، روسیه و راه مسیر بسیار مناسب جلفا در لیل موقعیت خاصّ و دهب

توجه به مزایای  با های ارتباطی بسیار مناسب، و راه امکانات بسیار خوب گمرکی، راه آهن و دلیل وجوده همچنین ب
 جلفا به عنوان منطقۀ 1376ماه  تیر صنعتی، در اد تجاری وحسن توجه شورایعالی مناطق آز فراوان برای سرمایه گذاری و
  .ویژۀ اقتصادی به تصویب رسید

ازجمله (های صنعتی که امروزه در منطقۀ ویژۀ اقتصادی صورت می گیرد، تولید تجهیزات ورزشی  جملۀ فعالیت از
همچنین تولید موتور سیکلت  .استغیره  کن های خورشیدی، تولید دوچرخه و ، صنایع تولید آبگرم)میزهای بیلیارد

مطالعات میدانی، (منطقه جلفا تلقی می شود  آمیکو در نزدیکی شهر جلفا ازجمله تحوّالت بسیار مهم صنعتی در
  .)1381تابستان

این شهرستان  گونه مجتمع صنعتی در که قبل از بازگشایی مرز تقریباً هیچ با توجه به موارد مطرح شده و با توجه به این
  .بوده است ثرؤم شهرستان جلفا  توسعۀ بخش صنعت در اشته، نتیجه گیری می شود که بازگشایی مرز جلفا درند وجود

  

  زمینۀ بخش خدمات جلفا در ـ تاثیرات بازگشایی مرز6
اقصی نقاط ایران به  همچنین تردد مردم از و )خصوص اتباع نخجوانه ب(تردد مسافران  و دنبال بازگشایی مرزبه 

  :گسترش یافته است منطقۀ جلفا به شرح زیر خش مربوط به خدمات در، ب)جلفا هرش ویژه به(شهرستان 
  .   ـ ایجاد بازارچۀ مشترک مرزی درجلفا1
 منظور خدماتی نیز های بازرگانی و های صنعتی، فعالیت فعالیت آن عالوه بر  ـ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی که در2

  .شده است
  ).بازارچه های متعدد احداث پاساژها و(اتی شهرجلفا  ـ توسعۀ بدنۀ تجاری ـ خدم3
  ).مسافرخانههفت تعداد (پذیرهای متعدّد  مهمان  ـ احداث مسافرخانه ها و4
 مینی بوس و ها دستگاه ماشین سواری، فعالیت ده(جلفا  شهرخصوصاً  سطح منطقه و گسترش بخش مسافربری در -5

  ).استان سایر مناطق شهرستان و وجلفا  اتوبوس جهت جابجایی مسافران بین شهر
می شود که بازگشایی مرز  این بخش، نتیجه گیری در با توجّه به اشتغال هزاران نفر توجّه به موارد مطرح شده و با

 .بوده است منطقۀ جلفا موثّر توسعۀ بخش خدمات در جلفا در
   

  جلفا  زمینۀ مهاجر پذیری شهر جلفا در ـ تاثیرات بازگشایی مرز7
روبرو % 69/6جلفا بارشد متوسّط  جمعیت شهر) 1365 تا 1335(مسکن  سرشماری عمومی نفوس و سال ازسی طیّ 

است که  الزم به ذکر(کاهش پیدا کرده است % 05/2 به 1375 و 1365سرشماری  فاصلۀ دو بوده، ولی این رشد در
 ).شایی مرز صورت پذیرفته استبازگ از  بعد1375سرشماری سال  بازگشایی مرز و  قبل از1365سرشماری سال 

  



  
                           1384، پاییز 53پژوهش های جغرافیایی، شماره                                                                                                       16
  

 

  1375 تا 1335های  طول سرشماری سال جلفا در نرخ رشد جمعیت شهر -3جدول 
 1365 ـ 75 1355 ـ 65 1345 ـ 55 1335 ـ 45 های سرشماری سال

 05/2 20/4 07/7 47/7 )درصد(رشد  متوسط

  
است که با شروع بحران قره باغ آن فا جل پذیری شهر به عبارتی دلیل کاهش رشد مهاجر دلیل کاهش رشد جمعیت و

این راه ریلی درزمان شوروی سابق (نتیجۀ آن بسته شدن راه ریلی جلفا به شوروی سابق  در آذربایجان و بین ارمنستان و
، گمرک )بسته شد1371سال  ارمنستان در روابط آذربایجان و شروع بحران در فروپاشی شوروی و از ولی بعد، بود دایر

بیکار  و کنار بر کار گمرک از کارگران راه آهن و کارکنان و عدّه زیادی از الت نیمه تعطیل درآمد وجلفا به ح
زمان وبا ایجاد بازارچۀ مرزی ، منطقۀ  به مرور و جلفا آغاز فرستی شهر این بیکاری عظیم، مهاجرپس از گردیدند که 

رابطه با ترددهای مسافران آن سوی مرز، رفته رفته  رتجاری ـ خدماتی دهای   و واحد هااحداث مغازه ویژه اقتصادی و
  . د شکمترفرستی  مهاجر این بیکاری و

  

   ـ تأثیرات فرهنگی بازگشایی مرز جلفا 8
زمینۀ مسائل فرهنگی در سطح منطقه  تغییراتی در، با توجه به نتایج پرسشنامۀ مربوط به تأثیرات فرهنگی بازگشایی مرز

آشکار ساخته  سطح منطقه رخنه کرده و اثراتش را به شرح زیر آن سوی مرز در رفرهنگ غالب د صورت گرفته و
  :است
  

  :پرورش  زمینۀ آموزش و  ـ در1 ـ 8
بازگشایی مرز نسبت به قبل از آن کاهش  ماه پس از امتحانات خرداد درصد قبولی دانش آموزان دورۀ متوسطه در

درصد قبولی دانش ) بازگشایی مرز قبل از (1367 ـ 68یلی سال تحص به گونه ای که در؛ محسوسی را نشان می دهد
کاهش پیدا کرده است % 47/61به ) بازگشایی مرز  بعد از (1369 ـ 70سال تحصیلی  بوده که این رقم در% 88/77آموزان 

کنکور  همچنین با توجه به نتایج پرسشنامه معلوم می شود که قبولی شرکت کنندگان در). 45، ص1373نوشیروان زاده (
 میزان ،طرف دیگر از. آموزان افزایش پیدا کرده است میزان ترک تحصیل دانش حالی که در، سراسری کاهش یافته

 بررسی ها نشان می دهد که این حوادث تا اندازه ای تحت تاثیر .کمتر شده است رغبت معلّمان برای تدریس نیز عالقه و
سوی مرز بوده  ری ذهنی ناشی از تعامالت و رویدادهای فرهنگی آنهای تجاری و تاثیرپذی توسعه سهل الوصول فعالیت

 .که پس از بازگشایی مرز بروز نموده است
  
  :زمینۀ پوشش ظاهری   ـ در2 ـ 8

سطح منطقه، نوع پوشش ظاهری آنها  در) های نخجوانی انمخصوصاً خ(تردد نخجوانی ها  و بازگشایی مرزدر پی 
خود  نسبت به حفظ حجاب رغبت کمتری از) انش آموزان دختره ویژه دب(زنان   ومردم منطقه داشته تأثیری منفی در
متمایل به آن سوی مرز . . .) نوع لباس، موی سر، نوع آرایش ها و (همچنین وضع ظاهری دانش آموزان . نشان می دهند

 .می باشد) نخجوان(
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  :ای مقابلزمینۀ رغبت مردم به تماشای برنامه های تلویزیونی کشوره  ـ در3 ـ 8 
سطح  روسیه در کشور آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و بازگشایی مرز، شبکه های تلویزیونی چهار از بعد

 ولی با توجه به تقارن زمانی ،است که هر چند تقویت شبکه های مزبور را منعکس می کندمنطقه بوضوح قابل دریافت 
سطح شهرستان قابل  این درحالی است که شبکۀ استانی سیما در .زگشایی مرز پنداشتارا بدون ارتباط با ب نمی توان آن
جذابیت برنامه های شبکه های تلویزیونی کشورهای  یک طرف و قطع و وصل شبکه های داخلی از. دریافت نیست
برای تماشای برنامه های تلویزیونی آن ) خصوص نسل جوانه ب(طرف دیگر، باعث افزایش رغبت مردم  ذکرشده از
  . ردیده استگ سوی مرز

  

  : اخالقیزمینۀ  ـ در4 ـ 8
 و علیرغم مالحظات اجتماعی، عده ای )نسبت به قبل( با توجه به سهولت تردد ساکنان مناطق مرزی به آن سوی مرز

جمله انواع   قاچاق کاالهای غیرمجاز از،طرف دیگر از. برخی از این ترددها  جنبۀ خوشگذرانی دارداظهار می دارند که 
 .سطح منطقه شده است  دسترسی به این نوع وسایل در باعث سهولتسی دی غیر اخالقی و عکس، فیلم

  

  : ها سرگرمی رسوم و زمینۀ آداب و  ـ در5 ـ 8
سرگرمی های آن  رسوم و آداب و کشور، بسیاری از ترددهای گسترده بین اتباع دو پس از بازگشایی مرز جلفا و

، نوع معاشرت مردم آداب و امروزه بسیاری از. به روز دامن می گستراند روز سطح منطقه رخنه کرده و در سوی مرز
  .بوی نخجوانی به خود گرفته است ها رنگ و حتی نوع سرگرمی ها و عروسی
آن سوی  تعدادی از افراد به به رویکرد فرهنگی  گونه استنباط می شود که بازگشایی مرز جلفا منجر اینمجموع  در

لحاظ ارزشهای ه ب، های فرهنگی طرفین مرز با یکدیگر تفاوت دارد که برخی ارزش ز آنجائیو اگردیده ) نخجوان(مرز 
  .ثیر منفی بر این سوی یعنی منطقه جلفا داشته استأ بازگشایی مرز ت،اخالقی و اجتماعی

 

  مرزبانی شهرستان جلفا  کارکرد امنیّتی نیروهای انتظامی و جلفا در  ـ تأثیرات بازگشایی مرز9
مراقبت شبانه  آن سوی مرز و بازگشایی مرزها با توجه به حضور همه جانبۀ مرزبانان شوروی در  قبل از، امنیتیدر بعد

گونه مشکل امنیتی  هیچ مرزها با مراقبت از مرزبانی شهرستان جلفا در نوار مرزی، نیروهای انتظامی و روزی آنها از
پیشامد امنیتی  جلوگیری از هرگونه تردد غیرمجاز و مرزها و مراقبت از شوروی در اتحاد جماهیر. مواجه نبوده اند

  :زده بود مرزی دست به اقدامات زیر طول نوار احتمالی در
  .طول نوار مرزی به عنوان مرزبانان این کشور ارتش سرخ در  ـ استقرار1
  .به سیستم هشدار دهنده های خاردار مجهز  ـ نصب سیم2
های  امتداد سیم موار برای مشخص شدن ردپای هرگونه تردد غیرمجاز دره جاده خاکی صاف و  ـ استفاده از3

  .خاردار
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نخجوان به عهدۀ مرزبانان  مرزهای جمهوری آذربایجان و با فروپاشی شوروی، نگهداری از بازگشایی مرزها و از بعد
مرزهای طوالنی  ی درامنیتی این جمهور که عمده انرژی کنترلی واست این درحالی  جمهوری آذربایجان سپرده شد و

  .نتیجه به مرزهای مشترک با ایران توجّه کمتری دارند در بوده و  کیلومتری با جمهوری ارمنستان متمرکز766
آن سوی مرز توسط مردم برداشته  در) رهای خاردا سیم(حول وحوش بازگشایی مرزها، موانع مرزی ، سوی دیگر از

ازجمله  بدیل شد و ترددهای غیرمجاز ومسئله دار ت ی، به مرزهای ناامن وبدون دغدغۀ قبل از بازگشای مرزهای امن و و
مرزی  به روز بیشتر گردید، به گونه ای که امروزه قاچاق کاال به عنوان اصلی ترین مشکل امنیتی نوار قاچاق کاال روز

  .جلفا مطرح می باشد
 نسبت به تأمین امنیت نوار مرزی حسّاس شوند مرزبانی شهرستان جلفا عواملی که باعث گردید تا نیروهای انتظامی و

  :عبارتند از
جمهوری  از. ) ...عکسهای مبتذل و ها و قبیل مشروبات الکلی، فیلم از(خصوص کاالهای غیرمجاز ه  ـ قاچاق کاال، ب1

  .خودمختار نخجوان به داخل شهرستان جلفا
شهرستان جلفا به داخل  از. . . ) های کوپنی و کاال قبیل سوخت و از(االهای غیرمجاز ه ویژه ک ـ قاچاق کاال، ب2

  .جمهوری خودمختار نخجوان
  .این ترددها معضالت ناشی از کشور و دو سوی اتباع هر  ـ افزایش ترددهای مرزی از3
رابطه با مسائل و  طرفین در نبودن هیچ یک از جوابگو قره باغ وئله مس سر آذربایجان بر  ـ جنگ ارمنستان و4

  .مرزی طول نوار این جنگ در ی ازمشکالت ناش
  .سوی مرز آن  ـ حضور اثبات شده ولی نامحسوس نیروهای بیگانه در5
تالش این جمهوری برای  و) به تبع آن جمهوری خودمختار نخجوان و( ـ قراردادهای نظامی جمهوری آذربایجان 6

  .پیوستن به ناتو
نوار  به تبع آن کاهش امنیت در ری خودمختار نخجوان ومرزها توسّط مرزبانان جمهو  ـ کاهش میزان مراقبت از7

  .شهرستان جلفا مرزی بین این جمهوری و
محدودۀ  مرزبانی جمهوری اسالمی ایران در گردید، نیروهای انتظامی و گانه ای که ذکر با توجه به عوامل هفت

یر را انجام زای ناشی از آن اقدامات پیامده نوار مرزی و شهرستان جلفا جهت مقابله با عوامل کاهش دهندۀ امنیت در
  :داده اند

  .مرزی طول نوار های قدیمی در نوسازی پاسگاه های جدید مرزی و  ـ احداث پاسگاه1
  . مرز های مرزی جهت کنترل بهتر حد فاصل پاسگاه های دیده بانی در  ـ احداث برجک2
  .آن  حمزه در21 از نیروهای لشگر استقرار بخشی  ـ تبدیل ترمینال نظامی جلفا به پادگان نظامی و3
  .کیفی نظر کمی و های مرزی از  ـ افزایش  استعداد نیروی پاسگاه4
  .مارازاد های پل آهنی و پاسگاه خصوص دره بازرسی ب  ـ افزایش مراکز ایست و5
  .مرزبانی شهرستان جلفا مرزها توسط نیروهای انتظامی و  ـ افزایش میزان مراقبت از6
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کارکرد امنیتی  جلفا باعث تحول در استنباط می شود که بازگشایی مرز، تن موارد فوقگرف نظر با در 
 .مرزبانی شهرستان جلفا گردیده است نیروهای انتظامی و

 

  نتیجه گیری 
تعامالت گسترده بین جمهوری خودمختار  شروع مراودات و  و26/11/1368مورخۀ  بازگشایی مرزها درپس از 
فرهنگی و امنیتی ، های مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی بخش  تحوالت گسترده ای درشهرستان جلفا، نخجوان و

  :جلفا بازگشایی مرز ه گونه ای که پس از، باین شهرستان صورت گرفته
  .دچار توسعه شده است) کالبد تجاری(لحاظ کالبدی  مرزی جلفا از  ـ شهر1
  .توسعۀ چشمگیری برخوردار بوده است رشد و سطح منطقه از نقل در حمل و  ـ شبکه های ارتباطی و2
 مکان تأثیرات بازگشایی مرز بیشتر بر زمینۀ خدمات رسانی به روستاهای منطقه صورت نگرفته و  ـ تحول چندانی در3

  .نیز پس کرانۀ  محور جلفا به تبریز انعکاس داشته است جلفا و  شهراًخصوصو های شهری 
سطح بخش به سطح شهرستان در تقسیمات  منجر به ارتقاء جلفا از ا تغییر کرده ومنطقۀ جلف  ـ ساختار سیاسی فضا در4

  .کشوری گردیده است
  .توسعۀ قابل توجهی برخوردار بوده است رشد و سطح منطقه از  ـ بخش صنعت در5
  .توسعۀ زیادی برخوردار بوده است رشد و  ـ بخش خدمات در سطح منطقه از6
الف انتظار کاهش یافته که علت این امر بسته شدن راه ریلی جلفا به شوروی سابق و جلفا برخ پذیری شهر  ـ مهاجر7

 جابجایی کارکنان و آذربایجان بوده که به بیکاری و نتیجۀ جنگ ارمنستان و گمرک جلفا در تعطیلی راه آهن و

  .کارگران آن منجر شده است
  زمینه های مختلف  بیشتر شده، به گونه ای که درروز به روز) نخجوان( ـ رویکرد فرهنگی مردم به آن سوی مرز 8

  .هستند آن سوی مرز تأثیر پذیر فرهنگی، مردم منطقه از
 مراقبت، مرزبانی شهرستان جلفا تغییر کرده و با ایجاد و توسعه تأسیسات کنترلی  ـ کارکرد امنیتی نیروهای انتظامی و9

  .تبیشتر از نوار مرزی در دستور کار آنها قرارگرفته اس
  

  :مĤخذ  منابع و
  )..ک/14505/ت/6354-23/5/1374 ـ استانداری آذربایجان شرقی، دفتر تقسیمات کشوری، تصویب نامۀ 1
  .، کتابنامۀ استان، شهرستان جلفا)1378( ـ استانداری آذربایجان شرقی 2
  .ری آذربایجانتجاری با جمهو ، رابطه اقتصادی و)1377( ـ اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی 3
  . تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،، جغرافیای قفقاز، چاپ اول)1376(احمدیان، بهرام   ـ امیر4
حیـدر، انتـشارات دانـشگاه     جغرافیای سیاسی، ترجمۀ دره میـر  ، گرایشهای تازه در)1358 (وی. آر.  ـ پرسکات، جی 5
  .تهران
  .پژوهشهای فرهنگی دورۀ معاصر، چاپ اول، تهران، دفتر در، مرزهای ایران )1380(ـ تکمیل همایون، ناصر 6
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  .شناسی ، شناسنامۀ جغرافیای طبیعی ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات گیتا)1378( ـ جعفری، عباس 7
  .، تاریخ مرند، چاپ اول، انتشارات گوهر سیاح)1378( ـ جاللی عزیزیان، حسن 8
  .اه تاریخ، چاپ اول، انتشارات نیاگذرگ ، ارس در)1374( ـ حافظ زاده، محمد 9

دوم، چاپ اول، تهران، سـازمان   ، مبانی مطالعات سیاسی ـ اجتماعی، جلدهای اول و )1379( ـ حافظ نیا، محمدرضا  10
  .کشور مدارس علمیه خارج از حوزه ها و

  .زشی ناجااتباع بیگانه، تهران، معاونت آمو ، مرزبانی، گذرنامه و)1374( ـ رحمتی راد، محمد حسین 11
مـرز جلفـا، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـر            : ، بازتاب فضایی تحول کارکرد مرز، مـورد       )1381پاییز ( رحیمی، حسن  -12

  .جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر محمد رضا حافظ نیا، تهران
 جان شرقی بـا جمهـوری آذربایجـان و   ، بررسی وضعیت مبادالت بازرگانی استان آذربای)1371( ـ سعیدان، محمود  13

  .ارمنستان، سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی
  .، مرند، چاپ اول، چاپخانه آرش)1358(هوشنگ   ـ سید زنوزی، امیر14
  .، جمهوری آذربایجان، نگاه به آینده، چاپ اول، تبریز، انتشارات ارک)1373( ـ مالزاده، حمید 15
  .تصادی جلفا، بروشور ـ منطقه ویژۀ اق16
  .، مبانی جغرافیای سیاسی، چاپ اول، تهران انتشارات سمت)1371(حیدر، دره   ـ میر17
  .1376ایران،  ، شهرستان جلفا، مرکز آمار1375مسکن   ـ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و18
  .11/6/1381ت، پیام، ویژه نامۀ هفته دول  نشریه آذر22 ـ نشریه پیام جلفا، ضمیمۀ شمارۀ 19
  .، چاپ ششم، تهران، نشر قومس)کنگرۀ وین تا امروز از(، تحوالت روابط بین الملل )1378( ـ نقیب زاده، احمد 20
فرهنگی، دانـشگاه   عوامل اجتماعی و اثرات آن بر ، رکود اقتصادی جلفا و)1373( ـ نوشیروان زاده، محمد ابراهیم  21
  ).منتشر نشده(تبریز

  .)9333/42/4/1-13/9/73(، دفتر تقسیمات کشوری، نامۀ شمارۀ ـ وزارت کشور22
23- Taylor, J. peter (1989), political Geography. 2nd. London.  
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  . استفاده از نتایج پرسشنامه های مطالعات میدانی-25
سابق بخـش مرکـزی شهرسـتان     پوررادی، بخشدار(لین و مقامات محلی از طریق مصاحبه  استفاده از نظرات مسئو-26
 خلقـی،  _ترابـری شهرسـتان جلفـا      جعفـری، رئـیس اداره راه و  _کارشناس سیاسی استانداری آذربایجـان شـرقی    جلفا و

فرمانـدار سـابق    شدار و مـصیب زاده، بخـ  _ محمدی، فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان شرقی _مرزبانی شهرستان جلفا 
 نوشیروان زاده، محمـد     _ موسی خانی، بخشدار بخش مرکزی شهرستان جلفا         _جلفا و فرماندار فعلی شهرستان بستان آباد        

  ). یونسی، کارشناس سیاسی، انتظامی فرمانداری شهرستان جلفا_ابراهیم، معاون پایانۀ مرزی جلفا 


