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اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزهاتأثيرات

بخش باجگيران در مرز ايران و تركمنستان: نمونه موردي

 گروه جغرافياي دانشگاه تربيت مدرساستاديار-∗پورزهرا احمدي

نشگاه تربيت مدرس گروه جغرافياي دااستاد-نيا رضا حافظمحمد

دانشجوي دوره دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران-پورعلي محمد

1/12/1386:  تاييد نهايي17/11/1384: پذيرش مقاله

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

پسپسپسپس. . . .  فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار آهنين بلوك شرق بود فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار آهنين بلوك شرق بود فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار آهنين بلوك شرق بود فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار آهنين بلوك شرق بود،،،،دهه اخيردهه اخيردهه اخيردهه اخيردو دو دو دو ترين تحوالت ترين تحوالت ترين تحوالت ترين تحوالت يكي از عمدهيكي از عمدهيكي از عمدهيكي از عمده

 از جمله وقايعي بود كه  از جمله وقايعي بود كه  از جمله وقايعي بود كه  از جمله وقايعي بود كه ،،،،ي خراسان و گلستاني خراسان و گلستاني خراسان و گلستاني خراسان و گلستانهاهاهاهااستاناستاناستاناستانان و تركمنستان در ان و تركمنستان در ان و تركمنستان در ان و تركمنستان در شدن مرز ايرشدن مرز ايرشدن مرز ايرشدن مرز اير باز باز باز باز،،،،از اين فروپاشياز اين فروپاشياز اين فروپاشياز اين فروپاشي

بنيان نهاد و بنيان نهاد و بنيان نهاد و بنيان نهاد و ك مرز ك مرز ك مرز ك مرز يييي نزد نزد نزد نزديييي در مراكز استان و شهرها در مراكز استان و شهرها در مراكز استان و شهرها در مراكز استان و شهرها به ويژه به ويژه به ويژه به ويژهي مزبوري مزبوري مزبوري مزبورهاهاهاهااستاناستاناستاناستاندر سطح در سطح در سطح در سطح را را را را تحوالت عظيمي تحوالت عظيمي تحوالت عظيمي تحوالت عظيمي 

برخوردار برخوردار برخوردار برخوردار از اين تحوالتاز اين تحوالتاز اين تحوالتاز اين تحوالتدرسطح محدودتريدرسطح محدودتريدرسطح محدودتريدرسطح محدودتري نيز  نيز  نيز  نيز رانرانرانرانيييي ازجمله منطقه باجگ ازجمله منطقه باجگ ازجمله منطقه باجگ ازجمله منطقه باجگيييي كه مناطق مرز كه مناطق مرز كه مناطق مرز كه مناطق مرزشدشدشدشدموجبموجبموجبموجب

 بوده  بوده  بوده  بوده در سطح باالييدر سطح باالييدر سطح باالييدر سطح بااليياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمدتاًاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمدتاًاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمدتاًاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمدتاًمختلفمختلفمختلفمختلفي ي ي ي بخش هابخش هابخش هابخش هادر در در در الت ايجادشده الت ايجادشده الت ايجادشده الت ايجادشده تحوتحوتحوتحو....شوندشوندشوندشوند

ه ه ه ه  در روستاهاي دور از مرز ب در روستاهاي دور از مرز ب در روستاهاي دور از مرز ب در روستاهاي دور از مرز ببه طوري كهبه طوري كهبه طوري كهبه طوري كهاست است است است  با فاصله گرفتن از مرز اين تحوالت كاهش پيدا كرده با فاصله گرفتن از مرز اين تحوالت كاهش پيدا كرده با فاصله گرفتن از مرز اين تحوالت كاهش پيدا كرده با فاصله گرفتن از مرز اين تحوالت كاهش پيدا كردهييييولولولول

 و فرهنگي  و فرهنگي  و فرهنگي  و فرهنگي هدف از اين مقاله بررسي تحوالت اقتصادي، اجتماعيهدف از اين مقاله بررسي تحوالت اقتصادي، اجتماعيهدف از اين مقاله بررسي تحوالت اقتصادي، اجتماعيهدف از اين مقاله بررسي تحوالت اقتصادي، اجتماعي....داليل مختلف هيچ تاثيري نداشته استداليل مختلف هيچ تاثيري نداشته استداليل مختلف هيچ تاثيري نداشته استداليل مختلف هيچ تاثيري نداشته است

 به  به  به  به  و و و وايايايايكتابخانهكتابخانهكتابخانهكتابخانه از منابع از منابع از منابع از منابع با استفاده با استفاده با استفاده با استفادهوووويييي و تحليل و تحليل و تحليل و تحليليييي توصيف توصيف توصيف توصيف،،،،يييياااابا روش مقايسهبا روش مقايسهبا روش مقايسهبا روش مقايسهاست كه است كه است كه است كه بازگشايي مرز باجگيران بازگشايي مرز باجگيران بازگشايي مرز باجگيران بازگشايي مرز باجگيران 

تكميلتكميلتكميلتكميلهايهايهايهايپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامه و همچنين استفاده از  و همچنين استفاده از  و همچنين استفاده از  و همچنين استفاده از محليمحليمحليمحليو مردم و مردم و مردم و مردم  با مسئولين با مسئولين با مسئولين با مسئولينمصاحبهمصاحبهمصاحبهمصاحبهانجام انجام انجام انجام  به شيوه به شيوه به شيوه به شيوه كار ميداني كار ميداني كار ميداني كار ميدانيويژهويژهويژهويژه

 سعي  سعي  سعي  سعي  و و و واستاستاستاستتهيه شدهتهيه شدهتهيه شدهتهيه شدهبا روش مطالعه پانلبا روش مطالعه پانلبا روش مطالعه پانلبا روش مطالعه پانلمحلي محلي محلي محلي  از مشاهدات از مشاهدات از مشاهدات از مشاهداتاستفادهاستفادهاستفادهاستفاده با  با  با  با و در نهايتو در نهايتو در نهايتو در نهايت روستاها روستاها روستاها روستاها سطح سطح سطح سطحازازازازشدهشدهشدهشده

ييييبعد از بازگشايبعد از بازگشايبعد از بازگشايبعد از بازگشايگرفته در منطقه باجگيران را گرفته در منطقه باجگيران را گرفته در منطقه باجگيران را گرفته در منطقه باجگيران را  صورت صورت صورت صورتيييي و فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ و فرهنگدارد تا تحوالت اقتصادي و اجتماعيدارد تا تحوالت اقتصادي و اجتماعيدارد تا تحوالت اقتصادي و اجتماعيدارد تا تحوالت اقتصادي و اجتماعي

تأثيرپذيري بخش باجگيران از بازگشايي مرزها، به شدت تأثيرپذيري بخش باجگيران از بازگشايي مرزها، به شدت تأثيرپذيري بخش باجگيران از بازگشايي مرزها، به شدت تأثيرپذيري بخش باجگيران از بازگشايي مرزها، به شدت دهد دهد دهد دهد نشان مينشان مينشان مينشان ميآمده آمده آمده آمده دستدستدستدستبه به به به نتايج نتايج نتايج نتايج ....دددديييينمانمانمانمابررسيبررسيبررسيبررسي

ر عامل فاصله جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي، موقعيت جغرافيايي و تصميمات سياسي در سطوح ر عامل فاصله جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي، موقعيت جغرافيايي و تصميمات سياسي در سطوح ر عامل فاصله جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي، موقعيت جغرافيايي و تصميمات سياسي در سطوح ر عامل فاصله جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي، موقعيت جغرافيايي و تصميمات سياسي در سطوح تحت تأثيتحت تأثيتحت تأثيتحت تأثي

. . . . استاستاستاستمحلي و ملي بودهمحلي و ملي بودهمحلي و ملي بودهمحلي و ملي بوده

مرز، مناطق مرزي، باجگيران، تحوالت اقتصادي، تحوالت اجتماعي و فرهنگي:كليديكليديكليديكليديهايهايهايهايههههواژواژواژواژ

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ت يدر واقع علت اهم.  بوده و هستياسي سياي جغرافين موضوعات مورد بررسي تري از اصليرات مرزييمرز و تغ

 آشكار يخوبهن دو را بير متقابل اياست و تأثيا و سيان جغرافيمرز رابطه م«ن است كه ي اياسي سيايمرز در جغراف

له مرز از يوسهن هر دولت بيهمچن. ن مرز دارنديياز به تعي مشخص كردن قلمرو خود، ني برادولت هارا يسازد زيم

 كه جغرافياي سياسي تحت تأثير تسلط .م1960تا اوايل دهه ). 1380،24در،يرحيم(» شوديا مگر جديدولت د

خود ه مرزها و اختالفات مرزي توجه زيادي را ب، دولت قرار داشت به ويژهمطالعات كالبدي واحدهاي سياسي،

∗ E-mail: Ahmadyza@modares.ac.ir 09123835923: نويسنده مسئول 



13872پاييز ، 65 شمارههاي جغرافياي انساني،پژوهش

و خصوصيات كالبدي كه فقط تكامل يك خط مرزي خاص ترسيم شود جاي اينهامروزه نيز ب. جلب كرده بودند

 جغرافيدانان سياسي بيشتر درجه نفوذ پذيري، تأثيرات مرز بر الگوهاي ميان ،ايستاي آن مورد توصيف قرار گيرد

،1374درايسدل و بليك، (و طرز تلقي مرزنشينان تمايل دارند) جريان كاال، افكار و حركت مردم(كنشي فضايي

عنوان يك عنصر در چشم انداز هان سياسي بايد بر مطالعه مرزها ببنابراين در حال حاضر تمركز جغرافيدان). 11

.  اقتصادي مناطق مرزي باشد–اجتماعي

. ي خاصي برخوردارندهاويژگيهاي گوناگون داخلي و خارجي از مناطق مرزي به دليل تماس با محيط

 و تهديدات مختلف در اين پذيريهاي مجاور و آسيبهاي فضايي دو سوي مرز بين كشوروجود مبادالت و پيوند

بر .استهاي توسعه، امنيت و آمايش كشور به مناطق مرزي دادهريزياي را در فرايند برنامهمناطق اهميت ويژه

به دليل وجود اهميت و كه شود مياساس مستندات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ساليان اخير مالحظه

است كه شدهاصي در جهان به مطالعات آمايش اين مناطق معمولهاي ويژه مناطق مرزي، توجه خحساسيت

.دادتوان آن را در دو جنبه علمي و عملي مد نظر قرارمي

دهد كه كشورهايي با مساحت گسترده و وسيع مانند ايران، شده نشان مياز جنبه علمي، نتايج مطالعات انجام

باشند كه اين عدم مشهودي بين مناطق مركزي و مرزي مياي و فضايي هاي منطقهها و عدم تعادلداراي تفاوت

يكي حركت توسعه را با كندي مواجه ساخته و در : استاي در دو جهت بر جاي گذاشتهها، تأثيرات عمدهتعادل

مرحله بعد نيز به گسترش ناامني در مناطق مرزي منجر شده و كل نظام توسعه، امنيت و مديريت اين مناطق را 

.استدادهقرارتحت تأثير 

ترين اند كه عمدهاند، دريافتههايي كه درگير مسايل ناامني در مناطق مرزي خود بودهاز جنبه عملي نيز كشور

به عبارت ديگر . استهاي تبعي آن بودهنيافتگي و پيامدها، ناشي از شرايط توسعهامنيمسايل مربوط به اين نا

ها و تحريك دشمنان در امنيتواند محيط مناسبي جهت بروز ناشرايط فقر و تنگدستي در اين مناطق مي

. )1-1380،2،بيعندل(دآمده در اين مناطق شووجودههاي ببرداري از سرپلبهره

. باشد مي همسايهكشورهاي با  طوالني مشترك متعدد و مرزهاي همسايگان داراي ايران اسالميمهوريج

 آن كاال با اشخاص تبادل دور از طريقهاياز گذشته دارند كه سكونت افراد بومي موجود نوار مرزيدر طول

 در اكثر دهد كه مي نشان و مستندات ديگر مشاهداتاز سوي. نمودند ميبرطرف خود راهاي مرز نيازمنديسوي

 مردم مهاجرتافزايش باعثاند و اين بوده مناسباي و توسعه رفاهي فاقد امكانات كشور افراد ساكنمرزيمناطق

.  است شدهيو ناامن قاچاق رواج و همچنين مناطقاين

كرد و از طريق هاي آن را از درون نابودطور بنيادي مقابله و ريشههبايست با عوامل اصلي ناامني ببنابراين مي

يي مربوطه را مورد توجه ي بخشيده و تأثيرات فضا پايداري امنيت مناطق مرزي را فزون,يقدرت دفاعافزايش 

 اين اجتماعياقتصادي و توسعه در ايجاد اشتغالها سعي پديده مهار اين نيز برايايران. ا. جمسئولين.قرار داد

.  دارندمناطق



)بخش باجگيران در مرز ايران و تركمنستان: نمونه موردي(اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها تأثيرات3

طرح مسألهطرح مسألهطرح مسألهطرح مسأله

هاي جديدي در ر عكس نقش شده باشد و يا بآن ها خط مرز موجب بر هم زدن حوزه طبيعي اين كهبسته به 

فتهشهرها و روستاهاي مناطق مجاور مرزها ممكن است رو به زوال رو, داده باشدآن هاخصوص عبور از مرز به 

 متفاوت انساني در دو اندازهاي كامالًاند، چشمست پابرجا ماندهها اسالدر مناطق مرزي كه .و يا شكوفا شوند

.طرف مرز به وجود آمده است

هاي اقتصادي و وضع رفت و  مناطق مرزي از مرز و چگونگي قوانين حكومتي، فعاليتساكنيندرك فهم و 

 به سختي آن ها اختالف بين مرزهايي كه عبور از . را با مناطق ماوراء مرز تحت تاثير قرار خواهد دادآن هاآمد 

در كنار آن . شودجا مشخص ميشود در اين  به آساني انجام ميآن هاشود و مرزهايي كه عبور از نظارت مي

 و همچنين روابط آن ي عبور و مرور مرزي دو كشور همسايه در زمينه هاي دولت هايتصميمات و اقدامات سياس

 در مناطق  به ويژه عمدهي تواند باعث تحوالتي در حال توسعه بسيار متغير است نيز مي در كشورهادو كه معموالً

. ت دهه اخير فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار آهنين بلوك شرق بودترين تحواليكي از عمده. شوديمرز

ي خراسان و گلستان از جمله وقايعي بود كه هااستان باز شدن مرز ايران و تركمنستان در ,بعد از اين فروپاشي

.متأثر ساختنيز را  مناطق مرزي ود شموجب  و منطقه ي يادشدهاستان هادر سطح را تحوالت عظيمي 

با تجزيه شوروي سابق و اعالم استقالل .  كيلومتر مرز مشترك دارند1205ن و تركمنستان در حدود ايرا

، جمهوري اسالمي ايران جزو اولين كشورهايي بود كه تركمنستان )1991 اكتبر 27(1370تركمنستان در آبان ماه 

. رت در پايتخت اين كشور نمودرا به رسميت شناخت و چند ماه بعد در دي ماه همان سال اقدام به تاسيس سفا

در دي ماه » )هودان(گودان-باجگيران«اولين نقطه مرزي كه در مرز ايران و تركمنستان گشايش يافت، نقطه مرزي 

با توجه به اين كه تا قبل از اين و در زمان شوروي سابق در مرز ايران و .)1375،83،يكريم( بود1370

بعد از بازگشايي مرز، عبور در حالي كه گرفت يلي به سختي صورت ميو يا خترددي وجود نداشت تركمنستان 

بعد از باز شدن آن قبل و توان تاثيرات اين بازگشايي و كاركرد مرز را  مي،شودبه آساني انجام مياز آن و مرور 

: است دو سوالخ بهبه دنبال پاسبا توجه به تاثيرات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي، اين تحقيق .  نمودمقايسه

است؟بر وضعيت اقتصادي منطقه گذاشتهبازگشايي مرز ايران و تركمنستان در منطقه باجگيران چه تاثيري . 1

 محدوده بخش ي مسايل اجتماعي و فرهنگبربازگشايي مرز ايران و تركمنستان در منطقه باجگيران چه تاثيري . 2

است؟اشتهباجگيران د

:ي زير مطرح شدندهافرضيه,ه اين سؤاالتبراي يافتن پاسخ علمي ب

بازگشايي مرز ايران و تركمنستان در باجگيران باعث بهبود وضعيت اقتصادي، رفاه نسبي و كاهش قاچاق كاال . 1

.در محدوده بخش باجگيران شده است

ه بخش بازگشايي مرز ايران و تركمنستان در باجگيران باعث تثبيت جمعيت و كاهش مهاجرت در محدود. 2

.باجگيران شده است
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ايايايايهههه نظري نظري نظري نظريمبانيمبانيمبانيمباني

 مقاله تحقيقي خود را در تحليل تغييرات فضايي ـ ساختاري در مرز پيشين دو 2 و تريوور وايلد1فيليپ جونز

,Jonse & Trevor(پاره آلمان پس از برقراري مرز و برداشتن موانع مرزي نوشتند در .)1994:259-273

هاي مكان مركزي و قطب رشد و نيز انجام مطالعات موردي ت نظري و تكيه بر نظريهاز انجام مطالعااين مقاله، پس

.در منطقه مرزي مورد بحث، به نقد اين نظريات پرداختند و خصوصياتي براي مناطق مرزي استخراج كردند

اي اين حاشيه. شوندنيافته شناخته مياي و توسعهعنوان مناطق حاشيههبه عقيده جونز و وايلد، مناطق مرزي ب

تواند معلول شرايط جغرافيايي مناطق مرزي باشد، اما خود پديده مرزي بودن، بسياري از امكانات بودن گرچه مي

نان معتقدند كه با برقراري مرز بين دو كشور، فضاهايي كه به  آ.سازدهاي آن منطقه را مضمحل ميو قابليت

اين . شونداي ميگسلند و حاشيهديگر ميكنند، از يكند و تداوم فضايي را تأمين مي هستيكديگر متصل

ريزي بر اساس عقايد جونز و وايلد، براي برنامه.)Ibid, 265(اي بودن، علت عقب ماندگي اين نواحي استحاشيه

:گيرندتوسعه مناطق مرزي اين اصول بايد مورد توجه قرار

، در مرزهاآن  درك پيچيدگي، گستردگي و تنوع متغيرها و تأثيرات .1

،هاي توسعه مرزها لزوم تأمين شرايط و زيرساخت.2

، ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج.3

، لزوم پيوستگي مرز با مركز.4

.هاي ويژه از اين مناطق جهت خروج فوري از محدوديت و دستيابي به توسعه لزوم حمايت و پشتيباني.5

 سياسي كمك به توضيح كاركردهاي مرزهاي سياسي به عنوان يك وسيله يكي از وظايف جغرافياي

. )Remley & Minghi,1991: 41(ضروري از تشكيالت فضايي انسان و زندگي با آن در يك راه هوشيارانه است

مرز ممكن است جداكننده يا ممكن است پيونددهنده باشد اما بيشتر اوقات مشاهده مي شود كه هر دو كاركرد را 

,Remley & Minghi(صورت همزمان دارا هستندهب 1991: xviii(. مرزها تا كنون كاركردهاي مختلفي به خود

به محض اين كه يك .اند و به مرور زمان اين كاركردها تضعيف و يا تقويت شده و يا تغيير كرده استگرفته

رود بلكه را كه جزيي از آن به شمار ميتواند نه تنها منظره طبيعي  مي،منطقه مرزي و يا خط مرزي به وجود آمد

.)1358،61،پرسكات(هاي كشورهاي مجاور را نيز تحت تاثير قرار دهدعمران و سياست

اي است كه در داخل آن يك نوع قدرت مرز به تنهايي داراي يك نقش است و آن تحديد حدود منطقه

 را در جز آنل، مهاجرت، تجارت، بهداشت و هم مثهاي ديگري كنند نقش سعي ميدولت هاشود اما اعمال مي

هاي تواند نماينده تغييرات در سياستهاي دولت در مرز ميحتي تمركز بيش از حد نقش. منطقه اعمال نمايند

 در مجاورت مرز بستگي به اين دارد آن هاشكوفايي و زوال شهرها و حوزه نفوذ .)78،همان منبع(خارجي باشد

همان ( را بر هم زندآن ها پديد آورد و يا برعكس، حوزه طبيعي آن هايدي براي هاي جدكه خط مرزي نقش

.)161،منبع

1. Philip N. Jones.
2. Trevor Wild.
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:است تقسيم قابلبه طور كلي عملكرد مرزها به چهار گروه 

المللي نقش و  مرزهاي بيناين كه. ترين كاركردهاي مرزها و سرحدات استدفاع از قديمي: كاركرد دفاعي.1

ه عنوان سرحدات توانند بتمام مرزهاي سياسي نمي. دهدا مفهوم سرحدات طبيعي را ميكاركرد دفاعي دارند به م

هيماليا (توانند چنين نقشي را داشته باشنديي كه داراي مشخصات طبيعي هستند ميآن هافقط . دفاعي عمل كنند

. است داشتههادولتهاي چنين سرحداتي هميشه بستگي به قدرت موفقيت). مثال بسيار خوبي براي اين قضيه است

هاي قبلي را در دنياي امروز به دليل توسعه ادوات جديد جنگي، ديگر مرزها حتي اگر به صورت فيزيكي قابليت

 مانعي براي حمله  و مرزهاي طبيعيهاكوهشود كه اند و گفته ميداشته باشند، كاركرد دفاعي خود را از دست داده

ي سالح ها در عين حال .استمين و دريا، جايگزين پيوستگي هوايي شده امروزه ناپيوستگي ز.از خارج نيستند

.توانند هر نقطه از زمين را مورد حمله قرار دهندمخرب مي

 كشورهاي داراي اقتدار هاآن تشكيل شده كه در بين نظامالمللي از تعدادي زير سياسي بيننظام: كاركرد سياسي.2

ها به وسيله خطوط مرزي از ديگري جدا نظاميي كه هر يك از اين زيراز آنجا. از اهميت بيشتري برخوردارند

كند  سعي مينظامهر كشوري به عنوان يك زير. المللي اهميت فراواني دارند بيننظامشود، خطوط مرزي در مي

 در اين نيزالمللي  جلوگيري كند و مرزهاي بين.نمايدتا از نفوذ سياسي كه به امنيت و اعتبار آن خدشه وارد مي

. البته كارايي و نقش از مرزي به مرز ديگر متفاوت است.آيندميكشورها كمك ارتباط به 

 زيرا ايدئولوژي سياسي اين پديده ممكن است كنندالمللي پديده مهاجرت را محدود ميمرزهاي بين

ها، مل روزنامهمرزها به عنوان سد سياسي، حركت فرهنگي مردم را كه شا. يگانگي يك كشور را تهديد كند

اين سرحدات ممكن است به صورت يك فيلتر رنگين . سازند است، محدود ميمانند آن و كتاب هامجالت، 

ها و عقايدي كه داراي مشخصات مختلف و غير قابل قبول براي يك نظام سياسي عمل نمايند كه از گذشتن ايده

ن مرز به بنابراي. از اجازه ورود از بازرسي عبور نمايندها بايد قبل  و روزنامههاكتاب. كنند جلوگيري مي،هستند

اين نقش مرزها نيز با توجه به در حال حاضر البته . ندكقابل مشاهده عمل ميعنوان يك خط مصنوعي غير

.تضعيف شده استتكنولوژي ارتباطات 

 تمام اين  زيرا عمالًودشد تمام مرزهاي سياسي القا ميمفهوم مرز اجتماعي در مور: كاركرد اجتماعي مرزها.3

از آنجايي . باشندهايي از لحاظ اجتماعي يكپارچه مياند كه داراي جمعيتهايي را محصور كردهمرزها محدوده

به عنوان يك مانع شان را حفظ كنند، مرزها ماعي و مشخصات اجتويژگي هاكه تمام كشورها دوست دارند كه 

.كنند ميدر تعامل اجتماعي بين كشورهاي مجاور عمل

هر . است تقسيم شده)كشورهايعني (نظام مجاور اقتصاد جهاني به تعدادي زيرنظام:كاركرد اقتصادي مرزها.4

بنابراين مرزهاي . هاي اقتصادي خاص خود استنظام مجزا داراي سياست و برنامهكشور به عنوان يك زير

كنند زيرا در مرزها كنترل نع اقتصادي عمل ميالمللي هم از لحاظ اقتصادي مهم هستند و هم به عنوان موابين

هاي گمركي براي واردات كاالهاي قانوني بايد در مرزها پرداخت تعرفه. گيردبادله كاال صورت ميحركت و م

همچنين براي جلوگيري از رقابت، ورود كاالهاي . گيردشوند و جلوگيري از قاچاق كاال از اين مرزها صورت مي
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ي است كه نقش  مشخص در دو سوي مرز نيز اثراختالف قيمت. شودكي كنترل ميهاي گمرهخارجي با وضع تعرف

.)Dwived, 1990: 141-142(اقتصادي مرزها بر روي قيمت كاالها دارد

نع گمركي و مسافري كه در نتيجه عقد قراردادهاي سياسي و اامروزه در برخي از كشورها با حذف مو

ط مرزي به عنوان يك مانع بازرگاني كم اهميت شده در حالي كه رفت و شود، نقش خطواقتصادي حاصل مي

برخي.)1380،162،ميرحيدر(گيردتر از گذشته صورت مينيز آسان)اتحاديه اروپاهمانند (آمد ميان اين كشورها

شمكش ك،سازي متفاوت،سازي يكپارچه،كنندگيمانند نقش جداي يكاركردهاتوانند  كه مرزها ميند معتقدنيز

).191-1379،190حافظ نيا، (برعهده بگيرند را ارتباطو 

 مرزي مرزي مرزي مرزي مبادالت مبادالت مبادالت مبادالتسابقهسابقهسابقهسابقه

، منشاء انجام تاريخي و سوابققوميهاي، مناسبت جغرافيايي لحاظ موقعيت به از قديمكشور پيوسته مرزيمناطق

اقتصادي و طبيعي بالقوههايناتواني. اند بودهمرزي نوار دو سوي ساكنين ميان مرزي و مبادالت ارتباطاتايپاره

لحاظ  به كهداده مي اجازه وقتيهادولت، به و كشاورزي صنعتيهابخش در خصوصاً، مناطقاين

را در  تمهيداتي قاچاق و وقوعمرزي مناطق از تخليه و ممانعت جمعيت، ايجاد اشتغال، نگهداشتزداييمحروميت

.  لحاظ نمايند مرزي نواحي بازرگانيمبادالت

 مرزي مبادالت در قانوناًصراحت مرزنشينان تجاري فعاليت، نحوه1344 در سال آندنباله و ب1331در سال

 پديد  مرزياوني تعهاي شركت تشكيل، امكان1348 سال بهقانون اين4 ماده الحاقي تبصره و بر اساسمستتر شد

 صدور مقابلدرمشروط خود را مجاز غيرتوانستند كاالهاي مي مرزي مناطق، ساكنينقانوناينبر حسب. آمد

 با  و باالخره گمركيهايهزينه و، عوارض و سود بازرگاني گمركي حقوق و با پرداختكاال وارد نموده

 بعد يهاسالدر .)1379،18،يمحمود( نمايندترخيص خود را از گمرك، كاالهاي سفارش ثبتحقواگذاري

ييافزا خود، افزايش وارداتيهاي، محدوديتاقتصادي، محاصره تحميلي، با بروز جنگ اسالمي انقالباز پيروزي

 مبادالت قانون از مزاياي استفاده بها مجدد مرزي نواحي، ساكنين اقتصادييفعاليت هاها و محدود شدنقيمت

ي مرزتوسط ساكنين  مرزنشينهاي تعاوني1361از سال.  دادند را رونق مرزي و مبادالت آورده رويمرزي

همان ( نمودند اقدام شده مجاز تعيين كاالهايصادرات و واردات اعضاء به از طرف نيابت به تعاوني و اينتاسيس

.)31،منبع

باشد از  را دارا ميمرزي مناطق از مشكالت بسياري حل توانايي كه نهاد نويني عنوان نيز به مرزيبازارچه

 اوليناين كهتا .  نمود خود مشغول را به محليالنؤومس و از سياستگزاران بسياري ذهن شمسي1360اواسط دهه

 در سال در مرز بازرگان» سوساري« بازار  در محل كشور تركيه با مقاماتكليپروت انعقاد  دنبال به مرزيبازارچه

.)4-1380،5،يوزارت اقتصاد و امور داراي( شدتاسيس1367
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روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

 توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از اطالعات به دست آمده از ،ايروش تحقيق در اين پژوهش روش مقايسه

قبل و بعد از بازگشايي (و مقايسه دو دوره زماني) ارائه پرسشنامه و مشاهدات محلي(اي، ميدانيهناخهاي كتابشيوه

. خواهد شدانجامها و تجزيه و تحليل آن ها درباره فرضيه) مرز

مورد مطالعه مورد مطالعه مورد مطالعه مورد مطالعه حدود حدود حدود حدود مممم

. استي سه گانه شهرستان قوچان است كه در شمال اين شهرستان واقع شدههابخشبخش باجگيران يكي از 

 و در حد فاصل عرض )1379،18، قوچانيفرماندار(مربع است كيلومتر437/1233ين بخش حدود مساحت ا

821370جغرافيايي 904370 تا ′′′ 221580شمالي و ′′′ 6425580 و ′′′  كه طوريبهطول شرقي قرار گرفته ′′′

از شمال به جمهوري محدوده اين .)1376،52،يبرزگر( از عرض متوسط آن بيشتر استطول متوسط آن

ي مركزي و فاروج شهرستان هابخشتركمنستان، از غرب به شهرستان شيروان، از جنوب و جنوب غربي به 

.شودقوچان و از شرق به شهرستان درگز محدود مي

تواند به عنوان يك ي قوچان بوده و اقليم آن ميبخش هاناحيه باجگيران داراي تمايز طبيعي نسبي با ساير 

 آب و هواي اين بخش در زمستان بسيار سرد و در تابستان معتدل .اي قرار گيرداقليم محلي مورد مطالعه ويژه

به طور (ي كپه داغكوه هاران ادامه ي بخش باجگيز كوههاي نيبه لحاظ توپوگراف.)1372،112،يشاكر(است

ت خاص ي بودن و وضعيل كوهستانياما به دل. باشدو ادامه ارتفاعات جنوبي خزر مي) شروع آنتقريبي نقطه 

 بخش به مركز بخش به ي روستاهاي و دسترس بخش جدا افتادهيه روستاهاي منطقه، مركز بخش از بقيتوپوگراف

.رديگي صورت ميسخت

753 نفر بوده است كه از اين ميزان 10038 خانوار و 2658 اين بخش داراي 1385بر اساس سرشماري آبان 

شهري و % 5/7از كل جمعيت بخش . اندكرده نفر نيز در نقاط روستايي زندگي مي9285نفر آن در نقاط شهري و 

بخش باجگيران داراي 1385و 1375هايطبق سرشماري سال.)1387،رانيمركز آمار ا(روستايي هستند% 5/92

.باشد مي1 كه وضعيت جمعيتي روستاها به شرح جدول  روستاي داراي سكنه بوده است34

)بر حسب نفر(ي داراي سكنه بخش باجگيران به تفكيك طبقات جمعيتيآبادي ها تعداد 1111جدول جدول جدول جدول 

2499249924992499 تا  تا  تا  تا 9999999999991000100010001000 تا  تا  تا  تا 499499499499500500500500 تا  تا  تا  تا 249249249249250250250250 تا  تا  تا  تا 99999999100100100100 تا  تا  تا  تا 4949494950505050 تا  تا  تا  تا 2424242425252525 تا  تا  تا  تا 1111سالسالسالسال
تعداد كل تعداد كل تعداد كل تعداد كل 

روستاهاروستاهاروستاهاروستاها

1375137513751375811786334

11113853853853857111067234

1386،مركز آمار ايرانوبگاه  و 1375،12،مركز آمار ايران::::مأخذمأخذمأخذمأخذ

 بقيه روستاهاي بخش همگي كردنشين هستند و ،چه اسفجياز نظر قومي به غير از روستاهاي شاهرگ و قره

ي مختلف اداريهابخشدراًاكثروكنند باشند كه بيشتر در مركز بخش زندگي ميعده كمي هم فارس مي

.)1379، قوچانيفرماندار(شيعه مذهب هستندمذهبي نيز همه مردم بخش مسلمان از نظر .نداشتغال به كار دار
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هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته

 و قاچاق كاال و قاچاق كاال و قاچاق كاال و قاچاق كاالتأثيرات اقتصادي بازگشايي مرزتأثيرات اقتصادي بازگشايي مرزتأثيرات اقتصادي بازگشايي مرزتأثيرات اقتصادي بازگشايي مرز) ) ) ) الفالفالفالف

 منظور به اين.  و كمبود امكانات رفاهي استبرخي تخلفات و جرايم در مناطق مرزي نتيجه وضعيت بد اقتصادي

بايد در مناطق مرزي اقدام به ايجاد امكانات رفاهي و اشتغال نمود تا از درصد تخلفات و جرايم در اين مناطق 

ايجاد تسهيالت در صدور ، هاي مشترك مرزيايجاد بازارچهبا ايجاد تسهيالت و امكاناتي همچون . شودكاسته 

هاي تعاونيايجاد بازار كار و شركت و درماني، خدماتي و فرهنگي-ايجاد امكانات بهداشتي، پروانه گذر مرزي

.توان در اين جهت حركت نمودمي

امروزه افزايش و يا كاهش مسايل و مشكالت مرزي نسبت مستقيمي با وضعيت اقتصادي مرزنشينان و ايام 

 اقتصادي منطقه مورد مطالعه در دو دوره قبل و به منظور بررسي وضعيت.)1377،199،هيريبش(خشكسالي دارد

كشت محصوالت  اقتصادي آن، تغييرات در سطح زيربازارچه مرزي و تاثيراتي مانند عواملبعد از بازگشايي از 

كشاورزي، ميزان توليد محصوالت كشاورزي، سطح بهره برداري از مراتع، تعداد دام و واحدهاي دامي، 

انداز، نحوه مصرف محصوالت ، وضعيت درآمدي مردم روستاها، وضعيت پسواحدهاي پرورش طيور و ماهي

درماني، فرهنگي و رفاهي ارائه شده در سطح -توليدي، تعداد نيروي انساني بيكار و خدمات و امكانات بهداشتي

.استفاده شده استروستاهاي بخش

يشت مرزنشينان و جلوگيري از به منظور رشد و توسعه و پيشرفت مناطق مرزي و همچنين ارتفاي سطح مع

قاچاق كاال و مواد مخدر و مهاجرت مرزنشينان به شهرها و همچنين باال بردن ضريب امنيت مرزها بر اساس مصوبه 

در مرز مشترك استان خراسان با تركمنستان اولين ت وزيران أ هي24/5/1372 ك مورخ 72 ت 8001شماره 

 پس از تكميل ساختمان آن توسط وزراي خارجه دو 1375ي در سال اين بازارچه مرز. بازارچه مرزي ايجاد شد

.كشور افتتاح گرديد

اي است محصور محوطه«  آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 22بازارچه مرزي مطابق ماده 

كه طبق يي هامكانيا ،مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاالواقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات

اهالي دو طرف مرز . شودهاي منعقد شده بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مينامهتفاهم

توانند كاالها و محصوالت مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده براي مي

).1380،37،يوزارت بازرگان(»ها عرضه نمايندداد و ستد در بازارچه

وري براي مردم هاي پيلهبه منظور استفاده مرزنشينان از اين بازارچه مسئولين اقدام به تحويل دفترچه

چقه از تسهيالت اين بازارچه ، بردر و قرهاند ولي تاكنون فقط سه روستاي شمخالروستاهاي بخش باجگيران كرده

ه دليل پراكندگي و دوري از مركز بخش، ارتباطي با شهر مردم روستاهاي بخش باجگيران ب.انداستفاده كرده

با توجه به اين . دهند براي رفع مشكالت و يا خريدهاي خود به قوچان مراجعه كنندباجگيران نداشته و ترجيح مي

 از تسهيالت بازارچه مرزي ،چقه كه نزديك به مركز بخش هستندي شمخال، بردر و قرهداليل فقط روستاها

 سرمايه كافي بيشتر نقش در اختيار نداشتن اين روستاها و شهر باجگيران با توجه به اهالي. كننداستفاده مي

 حتي براي هاآن. كننداي داشته و كاالهايي را از طريق بازارچه براي دالالن محلي و يا تجار شهري وارد ميواسطه



)بخش باجگيران در مرز ايران و تركمنستان: نمونه موردي(اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها تأثيرات9

گمرك و نيروي با درگيري با ماموران شوند كاالها را بدون دادن حق عوارض و دريافت مزد خود مجبور مي

 ولي در كل ايجاد بازارچه باعث ايجاد اشتغال براي مردم اين روستاها شده و در بهبودي انتظامي وارد كنند

يژه بازارچه مرزيالت ويط و تسهيد گفت كه با حذف شرايهر چند با. تاثير زيادي داشته استهاآنوضعيت 

د ي خاطر شابه اينز با ركود مواجه شده است و يدا نموده و بازارچه ني پياديش زرات مثبت كاهين تاثيران ايباجگ

ش گرفته شده توسط كشور تركمنستان مقرون به صرفه ي در پيهااستيت بازارچه باتوجه به سي ادامه فعاليحت

ستايي، نتايج زير به هاي پر شده توسط شوراهاي رودر ساير فاكتورها نيز با توجه به پرسشنامه.ل شودينبوده و تعط

:دست آمده است

 هكتار به سمت 300از گزينه بيش از ( از نظر سطح زير كشت محصوالت2جدولاطالعات مندرج در طبق 

، سطح )هاي متوسط و خيلي كماز گزينه زياد به سمت گزينه(، ميزان توليد محصوالت) هكتار200-300گزينه 

از گزينه زياد به سمت (، تعداد دام)زياد به سمت گزينه خيلي كمهاي خيلي از گزينه(برداري از مراتعبهره

ي بعد از سال هاو واحدهاي دامي در روستاهاي بخش با توجه به عامل خشكسالي در ) هاي متوسط و كمگزينه

البته در بعد از بازگشايي يك واحد پرورش ماهي قزل .بازگشايي نسبت به قبل از آن با كاهش روبرو شده است

.در روستاي شاهرگ و يك واحد پروش طيور در روستاي شاهرگ ايجاد شده استآال 

انداز و پس) هاي متوسط و خوباز گزينه بد به سمت گزينه(از نظر وضعيت درآمدي مردم روستاها

، با توجه به جداول به دست آمده وضعيت به مقدار كمي بهبود يافته )از گزينه بد به سمت گزينه خوب(روستاييان

كنند و چقه كه از بازارچه مرزي استفاده ميت كه اين بهبودي نيز مربوط به روستاهاي شمخال، بردر، قرهاس

ي قالي بافي توسط كارگاه هاباجگيران و احداث -روستاي دربادام و اماقلي به خاطر قرار گرفتن بر سر راه قوچان

.) دفتر طرح و برنامه، قوچانيجهاد كشاورز(باشدجهاد كشاورزي قوچان در روستاي دربادام، مي

اند نسبت به قبل از مقدار نيروي بيكار روستايي نيز در بعضي از روستاها كه با خشكسالي مواجه شده

از (بازگشايي افزايش و در روستاهاي نزديك به مركز بخش و خود شهر باجگيران با كاهش مواجه شده است

صوالت كشاورزي روستاهاي اين بخش مثل زمان قبل از در نحوه مصرف مح).گزينه زياد به سمت گزينه كم

بازگشايي، در دوره بعد از بازگشايي هم به صورت فروش و هم به مصرف در خود روستا بوده است و در يكي از 

.رسداند، فروش محصوالت متوقف شده و فقط به مصرف خود مردم روستا ميروستاها كه بيشتر دامدار بوده

ذكر شده بازگشايي مرز در منطقه باجگيران از نظر اقتصادي فقط توانسته است روستاهاي با توجه به موارد 

 از .باجگيران را تحت تاثير قرار دهد-نزديك به مركز بخش و تا حدود خيلي كمي نيز روستاهاي مسير قوچان

دي شده به طوري بازگشايي مرز در خود شهر باجگيران باعث رونق داد و ستد و ايجاد اشتغال زيا,طرف ديگر

هاي استفاده از تسهيالت بازارچه اشتغال در زمينه.كشاندكه مردم روستاهاي مجاور را نيز روزانه به اين مركز مي

، اشتغال در كارهاي ) خانوار20(به منظور بارگيري و تخليه بار، اشتغال در محل گمرك) خانوار40(مرزي

گرفتن ارائه و همچنين رونق) شركت راه سازي توبرال(ه سازي، اشتغال در زمينه راساخت و سازساختماني و 

از جمله تاثيرات بازگشايي ) مغازه37 مغازه به 20از (ار فروشيبو خوارو) خانهرستوران و قهوه(راهيبينخدمات 

). و آمار شهرداري باجگيران1380اسفند . مدير گمرك باجگيراناحبه با بخشدار و شهردار و مص(مرز بوده است
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. تغييرات متغيرهاي اقتصادي در دو دوره قبل و بعد از بازگشايي مرز باجگيران در روستاهاي بخش2222جدولجدولجدولجدول

وضعيتوضعيتوضعيتوضعيت
متغيرهاي اقتصاديمتغيرهاي اقتصاديمتغيرهاي اقتصاديمتغيرهاي اقتصادي

))))به درصدبه درصدبه درصدبه درصد((((بعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرز))))به درصدبه درصدبه درصدبه درصد((((قبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرز

نوع تغييراتنوع تغييراتنوع تغييراتنوع تغييرات
توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

سطح زير كشت سطح زير كشت سطح زير كشت سطح زير كشت 

محصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزي

4444////2222 هكتار  100كمتر از 

12121212////5555 هكتار   200-100

33333333////3333 هكتار   300-200

50505050 هكتار      300باالي 

4444////2222 هكتار   100كمتر از 

12121212////5555 هكتار    200-100

37373737////5555 هكتار    300-200

45454545////8888 هكتار    300باالي 

منفي

به دليل خشكسالي در بعد از بازگشايي مرزها، 

سطح زير كشت محصوالت كشاورزي كاهش 

.يافته است

د د د د ميزان توليميزان توليميزان توليميزان تولي

محصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزي

4444////2222خيلي زياد 

50505050زياد 

25252525متوسط 

20202020////8888كم 

0000خيلي كم 

0خيلي زياد 

33333333////3333زياد 

41414141////7777متوسط 

20202020////8888كم 

4444////2222خيلي كم 

منفي

به دليل خشكسالي و كاهش سطح زير كشت 

محصوالت در سال هاي بعد از بازگشايي مرز از 

ميزان توليد محصوالت كشاورزي نيز كاسته 

.شده است

برداري از برداري از برداري از برداري از هرههرههرههرهسطح بسطح بسطح بسطح ب

مراتعمراتعمراتعمراتع

8888////3333خيلي زياد

37373737////5555زياد 

37373737////5555متوسط

16161616////7777كم 

0000خيلي كم 

4444////2222خيلي زياد 

37373737////5555زياد 

37373737////5555متوسط 

16161616////7777كم 

4444////2222خيلي كم 

منفي

به دليل خشكسالي و كمبود بارش باران سطح 

مراتع نيز در بعد از بازگشايي مرز كاهش پيدا 

.كرده است

تعداد دامتعداد دامتعداد دامتعداد دام

0000خيلي زياد 

50505050زياد 

29292929////2222متوسط 

20202020////8888كم 

0000خيلي كم

0000خيلي زياد 

37373737////5555زياد 

33333333////3333متوسط 

29292929////2222كم 

0000خيلي كم 

منفي

به دليل كاهش مراتع در بعد از بازگشايي از 

تعداد دام نيز در بعد از بازگشايي كاسته شده 

.است

واحدهاي پرورش واحدهاي پرورش واحدهاي پرورش واحدهاي پرورش 

طيور و ماهيطيور و ماهيطيور و ماهيطيور و ماهي
مثبت2222تعداد  0000تعداد 

طيور در بعد از بازگشايي يك واحد پرورش 

و يك واحد پرورش ماهي قزل آال احداث شده 

.است

وضعيت درآمدي وضعيت درآمدي وضعيت درآمدي وضعيت درآمدي 

مردم روستاهامردم روستاهامردم روستاهامردم روستاها

0000خيلي خوب 

0000خوب 

20202020////8888متوسط 

75757575بد 

4444////2222خيلي بد

0000خيلي خوب 

4444////2222خوب 

29292929////2222متوسط 

62626262////5555بد 

4444////2222خيلي بد 

مثبت

تغييرات بهبود وضعيت درآمدي در بعد از 

بازگشايي در روستاهاي نزديك به مرز و مركز 

خش اتفاق افتاده است و در روستاهاي دور از ب

مركز وضعيت بخاطر خشكسالي بدتر شده 

.است

اندازي اندازي اندازي اندازي وضعيت پسوضعيت پسوضعيت پسوضعيت پس

مردم روستاهامردم روستاهامردم روستاهامردم روستاها

0000خيلي خوب 

0000خوب 

12121212////5555متوسط 

83838383////3333بد 

4444////2222خيلي بد 

0000خيلي خوب 

4444////2222خوب 

8888////3333متوسط 

79797979////2222بد 

8888////3333خيلي بد 

مثبت

اندازي نيز در بعد از بازگشايي در وضعيت پس

ستاهاي دور از مركز به خاطر خشكسالي رو

بدتر شده و در روستاهاي نزديك به مركز 

.بخش و مرز بهبود يافته است

تعداد نيروي انساني تعداد نيروي انساني تعداد نيروي انساني تعداد نيروي انساني 

بيكار روستاييبيكار روستاييبيكار روستاييبيكار روستايي

4444////2222خيلي زياد 

75757575زياد 

16161616////7777متوسط 

4444////2222كم

0000خيلي كم 

4444////2222خيلي زياد 

66666666////7777زياد 

16161616////7777متوسط 

12121212////5555كم 

0000خيلي كم 

مثبت

اني بيكار روستايي در تعداد نيروي انس

 خشكسالي به دليلروستاهاي دور از مركز 

افزايش يافته ولي در روستاهاي نزديك به مركز 

.بخش كاهش يافته است

انداز و پس) هاي متوسط و خوباز گزينه بد به سمت گزينه(از نظر وضعيت درآمدي مردم روستاها

ه به جداول به دست آمده وضعيت به مقدار كمي بهبود يافته ، با توج)از گزينه بد به سمت گزينه خوب(روستاييان

كنند و چقه كه از بازارچه مرزي استفاده مياست كه اين بهبودي نيز مربوط به روستاهاي شمخال، بردر، قره
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بافي توسط ي قاليهاكارگاهباجگيران و احداث - بر سر راه قوچاني دربادام و اماقلي به خاطر قرارداشتنروستا

.باشد ميكشاورزي قوچان در روستاي درباداماد جه

اند نسبت به مقدار نيروي بيكار روستايي نيز در بعضي از روستاها كه با خشكسالي مواجه شدهدر عين حال 

قبل از بازگشايي افزايش و در روستاهاي نزديك به مركز بخش و خود شهر باجگيران با كاهش مواجه 

نحوه مصرف محصوالت كشاورزي روستاهاي اين بخش مورد در ). گزينه كماز گزينه زياد به سمت(استشده

 بوده و در يكي از و هم براي عرضه به بازارمصرف براي هم ، آن زمان قبل از هماننددر دوره بعد از بازگشايي 

رسد، فروش محصوالت متوقف شده و فقط به مصرف خود مردم روستا مييدامداربا فعاليت غالب روستاها 

 و از افزايش يافتهدر بعد از بازگشايي  % 7/16در قبل از بازگشايي به  % 3/8مصرف در روستا از اي كه گونههب

.استش و يا هر دو مورد كاسته شدهفروميزان 

تا . اي صورت گرفته است بعد از بازگشايي مرز تحوالت عمده2در مورد ارائه خدمات نيز با توجه به جدول

از مخابرات و % 2/92كشي شده،از آب آشاميدني لوله % 8/45روستاها از برق،  % 5/12مرز فقط قبل از بازگشايي 

 % 2/79 خانوار از برق، 20روستاهاي باالي % 100اند كه بعد از بازگشايي از خانه بهداشت برخوردار بوده % 5/37

اند و از دمات بهداشتي برخوردار شدهروستاها از خ% 50از مخابرات و  % 7/91از آب آشاميدني لوله كشي شده،

.استاين نظر بهبودي زيادي نسبت به قبل از بازگشايي حاصل شده

نه تنها در  صندوق پستيام بهداشتي، پست وهاي عمراني از قبيل حمساير خدمات و طرحزمينه در 

هاي طوري كه حمام بهتاس وضعيت بدتر نيز شدههاآنروستاهاي بخش تغييري صورت نگرفته بلكه در بخشي از 

.ه و از اين نظر وضعيت بدي در روستاهاي بخش حاكم شده استمي ساخته شده در حال تخريب بودقدي

 فقط از نظر تعداد مدارس راهنمايي در بعد از بازگشايي تغييراتي صورت گرفته و يموزشآبعد خدماتدر 

ش آموزشي هنوز دبيرستاني در محدوده بخش ايجاد در بخ.  مدرسه راهنمايي افزايش يافته است9 مدرسه به 6از 

برخي از . شوند كه به شهر قوچان مراجعه كنندنشده است و محصلين روستايي به منظور ادامه تحصيل مجبور مي

مدارس از جمله مدرسه راهنمايي شهرباجگيران در حال تخريب است ولي برخي مدارس با استفاده از درآمدهاي 

يل مدرسه ابتدايي شهر باجگيران و احداث مدرسه راهنمايي در روستاي اينچه بازسازي و بازارچه مرزي از قب

ها تغييري صورت نگرفته و فقط در مركز بخش رهنگي نيز از نظر تعداد كتابخانهدر بخش خدمات ف.اندايجاد شده

 و مساجد مسير احداث تعدادي مسجد در روستاهاي بخش . احداث شده استي جديدنها كتابخ1375در سال 

 در مركز بخش نيز عالوه بر مسجد قديمي، يك .استباجگيران در روستاي امامقلي نيز بازسازي شده-قوچان

.)1381 و بهار 1380 زمستان ، محققيمشاهدات محل( شده استبنامسجد جديد نيز 

كز بخش تحول هاي تلويزيوني و راديويي در تمام روستاهاي بخش و از جمله در مراز نظر پوشش شبكه

هاي امواج در اكثر روستاهاي كوهستاني نصب آنتن هاي ماهواره اي و تقويت كننده. زيادي صورت گرفته است

هاي مختلف و مركز بخش باعث شده كه در بعد از بازگشايي مرز مردم اين روستاها و مركز بخش از شبكه

.ها محروم بودندزگشايي مرز از پوشش اين شبكه حال آنكه تا قبل از با.مند شوندراديويي و تلويزيوني بهره
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سبت به  وضعيت ن،ي قالي بافيكارگاه ها و فروشگاه ها نانوايي، تعداد زمينهاز نظر ساير خدمات نيز فقط در 

در بعد از  % 3/58در قبل از بازگشايي به  % 25تعداد روستاهاي داراي نانوايي از . استقبل از بازگشايي بهتر شده

 با تشويق جهاد كشاورزي . فروشگاه افزايش يافته است31 به 20ها نيز از حدود ي رسيده و فروشگاهبازگشاي

بافي نيز ايجاد ي قاليهاكارگاه،گذاري اين اداره در روستاي دربادام و چند روستاي ديگرقوچان و سرمايه

.استهشد

مات، تحوالت بيشتري صورت گرفته به عالوه بر روستاهاي بخش در مركز بخش باجگيران از نظر ارائه خد

 حلفه چاه عميق به منظور تامين 2 خط تلفن به اين شهر واگذار شده، 350طوري كه در بعد از بازگشايي تعداد 

مصاحبه (آب شرب شهر باجگيران احداث شده و مركز راديو برون مرزي و كتابخانه و مسجد ساخته شده است

.)1381سفند ا. با شهردار شهردار شهر باجگيران

با توجه به بهبود ارائه خدمات در بعد از بازگشايي مرز، بعضي از اين خدمات از قبيل واگذاري خطوط 

هاي تلويزيوني به تلفني به مردم شهر باجگيران و ساير خدمات ارائه شده به اين شهر و همچنين پوشش شبكه

ن بازگشايي مرز تاثيرات ئه ساير خدمات با تأييد مسئوليست ولي در اراثر از بازگشايي مرز بوده اأروستاها دقيقا مت

 در قبل فقط ارائه اين خدمات با توجه به انزواي اين بخش. خيلي كمي داشته و سير طبيعي خود را طي كرده است

با توجه به نتايج .ثر از پيگيري مسئولين بخش و شهرستان بعد از بازگشايي بوده باشداز بازگشايي تا حدودي متأ

رسشنامه و همچنين مصاحبه با مسئولين تاثيرات اقتصادي بازگشايي مرز با توجه به فاصله از مرز كاهش يافته به پ

.طوري كه روستاهاي دور از مركز حتي بدون تاثير بوده است

در بخش قاچاق كاال و مواد مخدر نيز با توجه به آمار موجود در دفتر امنيتي استانداري خراسان، خارج از 

ر مرزي باجگيران، قاچاقي صورت نگرفته و فقط كاالهاي قاچاقي ضبط شده مربوط به مسافرين عبوري از مرز معب

.)1380، خراسانياستاندار(استها و عمدتاً در زمينه مواد مخدر بودهو همچنين جاسازي توسط رانندگان كاميون

شود و با توجه به درصد باالي هم خارج ميمواد مخدر هم وارد و به گفته مسئولين البته شايان ذكر است كه 

مصرف مواد مخدر . مرفين بوده استاعتياد در روستاهاي محدوده بخش باجگيران مواد مخدر وارد شده معموالً

در روستاهاي بخش باجگيران به دليل كوهستاني بودن و دامدار بودن اغلب روستاييان و همچنين ضد ارزش 

.)1381فروردين . حبه با آقاي عابد زاده بخشدار قبلي بخش باجگيرانمصا(ست انبودن آن بسيار باال

نقش فاصله از مرز در كاهش اثرات مثبت  فرضيه اول كه مربوط به با توجه به موارد مذكور قسمتي از

د و قسمت دوم اين فرضيه كه مربوط به كاهش قاچاق كاال شوتاييد ميشود، تصادي مردم منطقه باجگيران مياق

و ) چمداني(ز طريق مبادي ورودي توسط مسافرينباشد، با توجه به موارد ذكر شده و وجود قاچاق كاال امي

 قانوني كاال از طريق بازارچه مرزي بعد از ركود كار بازارچه و ورودرانندگان كاالهاي ترانزيتي و همچنين وجود 

.دگيرنميقرار مورد تأييد)  درصدي در عوارض30حذف تخفيف (حذف تسهيالت آن
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بازگشايي مرز و مسائل اجتماعي و فرهنگيبازگشايي مرز و مسائل اجتماعي و فرهنگيبازگشايي مرز و مسائل اجتماعي و فرهنگيبازگشايي مرز و مسائل اجتماعي و فرهنگي) ) ) ) بببب

هاي باز و روشن لذا انسان آگاه و انديشمند براي يافتن افق. باشد مين هااحركت نشانگر پويايي و تالش انس

هاي تالش و پويايي را براي خود محدود ببيند به انساني كه در يك مكان جغرافيايي، زمينه. نمايدمهاجرت مي

اگون و در گونهاي مهاجرت علت و انگيزه.)1373،90،مطيعي لنگرودي(ك وطن خود مبادرت خواهد ورزيدتر

در مبدا و مقصد مهاجران نقش مهمي را ايفا » جاذبه«و » دافعه«اگرچه دو عامل .عين حال مكمل يكديگرند

.)1374،187،يمهدو(كنندمي

 مجرد و باسوادان روستايي  شامل مردانكه عمدتاًيان مرزيي مهاجرت روستايهاويژگيامروزه با توجه به 

 تخليه جمعيتي در مناطق ويژگيجداي از . كند خطر بزرگي است كه مرزهاي كشور را تهديد مي,شودمي

 عامل ايجاد مشكالت ,شود كه خودباعث به هم خوردن تركيب سني وجنسي ميتحرك مكاني نوعمرزي، اين 

ليه مناطق مرزي از افراد كارشناس و باسواد اين مناطق نيز خطرات اقتصادي و فرهنگي تخ.استو خطرات زيادي 

.زيادي را در بر خواهد داشت

به شهرهاي قوچان و مشهد بسيار زياد بوده منطقه باجگيران  مهاجرت روستاييان , از بازگشايي مرزپيش

اثر از مرز و نقش گمركي آن بوده است، اين مهم در خود مركز بخش باجگيران كه به وجود آمدن آن مت. است

ترين داليل مهاجرت روستاييان در قبل از بازگشايي مرز به ترتيب اولويت مهم.بيشتر قابل توجه بوده است

در بيكاري، عدم سرمايه و درآمد كافي، فقر و كمبود امكانات و خدمات آموزشي و رفاهي ذكر شده كه 

بعد از بازگشايي مرز مهمترين عوامل . اضافه شده است عوامل دافعه قبلي بهمل خشكسالي نيز عا, هاي اخيرسال

مهاجرت روستاهاي بخش باجگيران به ترتيب اولويت خشكسالي، بيكاري، عدم وجود درآمد و سرمايه كافي و 

).3جدول (كمبود امكانات و فقر ذكر شده است

د از بازگشايي مرزمهمترين داليل مهاجرت مردم روستا به شهر قبل و بع3333جدول جدول جدول جدول 

بعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرزبعد از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرزقبل از بازگشايي مرز
شاخصشاخصشاخصشاخص

درصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداد

192/79215/87بيكاريبيكاريبيكاريبيكاري

1875192/79عدم درآمد و سرمايه كافيعدم درآمد و سرمايه كافيعدم درآمد و سرمايه كافيعدم درآمد و سرمايه كافي

83/3395/37فقرفقرفقرفقر

625107/41كمبود امكانات آموزشي وخدمات رفاهيكمبود امكانات آموزشي وخدمات رفاهيكمبود امكانات آموزشي وخدمات رفاهيكمبود امكانات آموزشي وخدمات رفاهي

0024100خشكساليخشكساليخشكساليخشكسالي

ني مطالعات ميدا::::مأخذمأخذمأخذمأخذ

پس از بازگشايي مرز ايران و تركمنستان در منطقه باجگيران تا حدودي از ميزان مهاجرت روستاييان كاسته 

عواملي  از جمله .استگزارش نشدهشده و حتي در برخي از روستاهاي نزديك مرز بعد از بازگشايي مهاجرتي 

ه جاده ي قرارگرفته در حاشيوستاها ريك مرز و تاحدودي نزديروستاهاكه باعث كاهش مهاجرت در برخي از

:اشاره نمود زير  به مواردتوانمياند شده)رانيباجگ-قوچان
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ايجاد بازارچه مرزي در منطقه مرزي باجگيران و دادن تسهيالت به استفاده كنندگان اين بازارچه كه باعث .1

 از پيشتا چقه كه در، شمخال و قره روستاهاي بر اهاليتشويق روستاهاي نزديك باجگيران شده و عده زيادي از

البته بايد گفت كه نقش اين . انداند، در اين بازارچه مشغول به كار شده از درآمد كمي برخوردار بودهمعموالًاين 

اند، بيشتر و تخليه و بارگيري مشغول به كار شدهخدماتي  افرادي كه در كارهاي جداي ازافراد در بازارچه مرزي 

دهند كه در قبال دريافت كارمزدي كاالهايي را براي  را بيشتر زنان تشكيل ميهاواسطهاين . استاي بودهواسطه

.كننددالالن محلي و يا تاجران شهري وارد مي

 روستاهاي اطراف به همراه مردم خود شهر هاليايجاد اشتغال در مركز بخش باجگيران و مشغول به كار شدن ا.2

اج وهاي خريد و فروش ارز رهاي كاذبي كه در زمينهجاد شده است و همچنين شغل كه در گمرك ايمشاغليدر 

 خانوار از 40به گفته مدير گمرك باجگيران، حدود .  نيز از داليل ديگر كاهش مهاجرت بوده استپيدا كرده

 ساز در اشتغال در كارهاي تخليه و بارگيري بار كاالهاي صادراتي و يا وارداتي و همچنين كارهاي ساخت و

.كنندداخل گمرك امرار معاش مي

كنند با استفاده از تسهيالت مشهد كار مي-هاي حمل و نقل مسافري در مركز بخش كه بين باجگيرانشركت. 3

اين . مشهد راه اندازي كنند- سواري پيكان و پژو در مسير باجگيران54اند حدود شركت ايران خودرو توانسته

هاي خصوصي واگذار كرده خودرو به شرط استفاده از نيروي كار محلي به اين شركتتسهيالت را شركت ايران 

اند ولي باعث ها هر چند تمام نيروي انساني خود را از منطقه باجگيران جذب نكردهامروزه اين شركت.است

 عالوه بر اين .اندايجاد اشتغال و جذب قسمتي از نيروي بيكار مركز بخش و روستاهاي اطراف در اين زمينه شده

رانندگان اين . اندباجگيران مشغول به كار شده-هاي شخصي زيادي نيز در مسير قوچان، سرويسهاشركت

 كه باعث نوع فعاليتاين .اند از افراد محلي اين منطقه هستند كه به قوچان مهاجرت كردهها نيز معموالًسرويس

مسافرين خارجي و داخلي منطقه زياد تعداد ثر از وجود أكاهش بيكاري و در نتيجه مهاجرت از منطقه شده، مت

.مرزي باجگيران است

طوري هب. بازگشايي مرز بوده استتحت تأثير نيز تا حدودي ايجاد خدمات و امكانات آموزشي و رفاهي  عامل .4

وزشي، برق، مخابرات، ارتباطات، امكانات فرهنگي و آم(كه بعد از بازگشايي مرز در ارائه خدمات مختلف

.خدمات بهداشتي و درماني، تحوالت عمده اي صورت گرفته است

رساني در ن امنيتي استانداري خراسان خدماتوليئييد مسأاست كه به گفته مسئولين محلي و تشايان ذكر

توان گفت كه سير طبيعي  بازگشايي مرز باشد ولي ميناشي ازبخش باجگيران هر چند تا حدودي ممكن است 

هاي بيشتر مسئولين محلي و مسئولين شهرستان تواند پيگيريبازگشايي مرز فقط مي.  طي كرده استخود را نيز

.براي ارائه زودتر و بهتر خدمات را باعث شده باشد

اي در هاي ماهوارههاي تلويزيوني و راديويي و ايجاد آنتنهاي مختلف شبكهوجود پوششرسد به نظر مي

 مردم اين اين كهبعد از بازگشايي مرز، براي . استمتاثر از بازگشايي مرز بودهقه اكثر روستاهاي كوهستاني منط

اي امواج راديويي و تلويزيوني و كننده استفاده نكنند، مسئولين با احداث تقويتمجاورهاي كشور منطقه از شبكه
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هاي ن از شبكهاي از يك طرف باعث پوشش مردم اين منطقه در برخورداري آناهاي ماهوارهنصب آنتن

گرفتن مردم منطقه توسط رتلويزيوني و راديويي جمهوري اسالمي شده و از طرف ديگر از تحت پوشش قرا

.اندهاي تلويزيوني كشور مقابل جلوگيري كردهشبكه

اين داليل باعث شده است كه عالوه بر روستاهاي نزديك مرز جمعيت خود شهر باجگيران نيز تثبيت شده و 

1335-1380ي سال هابررسي روند تغييرات جمعيتي شهر باجگيران در طي . شهر مهاجرپذير نيز شوديا حتي اين 

 جمعيت شهر باجگيران همواره رو به كاهش بوده و از رشد منفي 1370 تا 1335ي سال هادهد كه طي نشان مي

.)1شكل (برخوردار بوده است

 روسيه به خاطر 1920، اين شهر تا قبل از انقالب بر اساس اسناد موجود در شهرداري و بخشداري باجگيران

، جمعيتي ده هزار نفري داشته است ولي با بسته شدن مرز جمعيت خود را  خودموقعيت تجاري و استراتژيك مهم

 نفر رسيده 513 به 1370 نفر و در نهايت در سال 1151 به 1335به مرور زمان از دست داده به طوري كه در سال 

753به جمعيت اين شهر كل  1385هاي نفوس و مسكن در سال ازگشايي مرز و بر اساس سرشماريبعد از ب. است

در حال باجگيران شهر ،افزايش جمعيت غيربومي اما با توجه به مهاجرپذيري آن و  پيدا كردهنفر كاهش

. نفر جمعيت دارد1500حاضربالغ بر

ازگشايي مرز، روستاهاي نزديك به مركز بخش عالوه بر تحول جمعيتي در مركز بخش باجگيران بعد از ب

بر اساس اطالعات به دست آمده از طريق . اندنيز با كاهش مهاجرت و در نتيجه تثبيت جمعيت روبرو شده

 يا كاهش زيادي پيدا ييد مسئولين محلي مهاجرت از اين روستاها به شهرها متوقف شده وأتو پرسشنامه

 نيز نشانگر اين مطلب است كه جمعيت روستاهاي بخش كه از بازارچه  آماري بخشدارياطالعات. استكرده

اند تثبيت شده به طوري كه آمار جمعيتي اين روستاها نسبت به مرزي و امكانات ديگر مركز بخش استفاده كرده

مهاجرت اين روستاييان كه تا قبل از بازگشايي مرز به داليل . نشان دهنده افزايش جمعيت است1375سال 

، ي ناشي از آن شغلهايافزايش فرصت و ي مرزايجاد بازارچه با ,گرفتصورت ميتصادي و از جمله بيكاري اق

. متوقف شده استدر بعضي از اين روستاها كامالًحتي روند رو به كاهشي داشته و 
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در روستاهاي نزديك به مركز بخش با تثبيت 

جمعيت و كاهش مهاجرت در بعد از بازگشايي 

 در ايم وليبودهنسبت به قبل از بازگشايي مواجه

بازگشايي به دليل دور از مركز پس از روستاهاي

.استخشكسالي مهاجرت افزايش داشته

مطالعات ميداني: مأخذ

، روستاي دربادام و تا حدودي روستاي )شمخال، بردر و قره چقه(عالوه بر روستاهاي نزديك به مركز بخش

عشق آباد و همچنين -باجگيران- بر سر راه تجاري قوچاننيز به جهت استقرار مكاني) ستاندهمركز (امامقلي

 هر چند بافي و ايجاد اشتغالي قاليهااحداث كارگاهگذاري و تشويق جهاد كشاورزي قوچان در زمينه سرمايه

ي اخير به هاسالاهاي بخش در در ساير روست.استكاهش يافتهايتا اندازهاين روستاها، روند مهاجرت در اندك

 بلكه رو به افزايش كاهش نيافتههاي مداوم و چند ساله و همچنين بيكاري روند مهاجرت نه تنها خاطر خشكسالي

. استنيز بوده

با ) ي و زبانيبه لحاظ قوم(هاي فرهنگي نيز با توجه به تفاوت هاي فرهنگي مردم بخش باجگيراندر زمينه

 شاهد عدم تأثيرپذيري ، باجگيرانولين بخشئ مس تبعه تركمنستان توسطمچنين كنترل شديد و همردم تركمنستان

شايان ذكر است كه مردم بخش باجگيران كرد و شيعه مذهب بوده و از . مردم و مشكالتي در اين زمينه ها هستيم

ل موقعيت استراتژيك يدلهرچند به . ، متفاوت مي باشندبودهاين نظر بامردم آن سوي مرز كه تركمن و اهل تسنن 

. هستند داشته و تاجرپيشه يآشنايبه زبان روسي ي تا حدوداً اكثري مردم اين نقطه شهر،يبودن اين نقطه مرزو باز

بودن مرز در قبل از  از دوره بازي بوده و خاطرات زيادي متأثر از فرهنگ روسي مسن آن تا حدهاليبنابراين ا

 به اطالعات ارائه شده بعد از بازگشايي كاهش روند مهاجرت در منطقه مرزي به هر حال با توجه.انقالب دارند

. استاين تاثيرات كمتر شده روند از مرزيابيبا فاصله ولي بودهمشهود باجگيران 

گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

يكي از اين تصميمات، . شوند باعث ميتصميمات سياسي همواره تحوالت جدي در فضاهاي جغرافيايي را

مرز ايران و تركمنستان بعد از فروپاشي شوروي سابق بوده كه به نوعي عاملي در جهت توجه جدي بازگشايي 

 ايران به مناطق مرزي خود و متاثر شدن روستاهاي دور افتاده مرزي از اين تصميمات و هويژه مسئولين دو كشور ب

ه يافتگي اقتصادي مناطق مرزي و رفاه توسعبه عنوان نمونه . تغييرات اقتصادي و اجتماعي در اين مناطق بوده است

را ل قاچاق كاال، مواد مخدرو سرقت تواند موجبات كاهش برخي از مشكالت مرزي از قبينسبي در اين مناطق مي

.و از تخليه جمعيتي مناطق مرزي جلوگيري كندساخته فراهم 

 با ي و از جمله بيكاري بودهقتصادبه داليل اعمدتاً مهاجرت اين روستاييان كه تا قبل از بازگشايي مرز 

در بعضي از اين حتي و يافتهشدن مرز و ايجاد اشتغال در مركز بخش براي مردم روستايي، روند رو به كاهشي باز



)بخش باجگيران در مرز ايران و تركمنستان: نمونه موردي(اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها تأثيرات17

ي متأثر از بازگشاي، دور از مركز بخشي از روستاهاي هرچند اين تغيير در برخ.است متوقف شدهروستاها كامالً

 از نظر مهاجرت، عالوه بر روستاهاي نزديك به مركز  كهيبه طور. گرددي برميمرز نبوده و به داليل ديگر

نيز به خاطر قرار ) انستمركز ده(، روستاي دربادام و تا حدودي روستاي امامقلي)شمخال، بردر و قره چقه(بخش

رزي عشق آباد و همچنين سرمايه گذاري و تشويق جهاد كشاو-باجگيران-گرفتن بر سر راه تجاري قوچان

 براي اين روستاها، روند مهاجرت در اين بافي و ايجاد اشتغال محدودي قاليهااندازي كارگاهراهقوچان در زمينه 

 و چند هاي مداومي اخير به خاطر خشكساليهاسالدر ساير روستاهاي بخش در .روستاها نيز كندتر شده است

. بلكه رو به افزايش نيز بوده استهكاهش نيافتروند مهاجرت نه تنها ساله و همچنين بيكاري 

 تاثيرات اقتصادي  محليها و همچنين مصاحبه با مسئولينبا توجه به نتايج از مطالب ارائه شده و پرسشنامه

بازگشايي مرز با توجه به فاصله از مرز كاهش يافته است به طوري كه روستاهاي دور از مركز حتي بدون تاثير 

 نه تنها مردم اين نقطه و اطراف آن بلكه از ،هاي اشتغالي اداري و تجاري دليل زمينه اما مركز بخش به.بوده است

.استجذب كرده به آنجا ، دستيابي به شغلبا هدفساير نقاط نيز افرادي را 

رات ين تأثيا. شودي نزديك به آن ديده مي در مركز بخش و روستاها به ويژهيراتي نيز تأثيبه لحاظ فرهنگ

ن و تاجران و يحضور مسئول( داخل كشورين فرهنگ شهري مرز و همچنيسو آني فرهنگيادهانه نميدر زم

ي از فرهنگ روس، مرزهانل ارتباطات قبل از انقالب و بسته شدي به دلين نقطه شهريا. بوده است) گردشگران

 به زبان هاآن از يض كه بعيطورهشود؛ بيده مين افراد مسن دي در ب به ويژه آني داشته و نمادهايريرپذيتأث

نه ارتباط ي زمدريديران كنترل شدين بخش باجگي مسئول،يياما در بعد از بازگشا.  دارنديي آشنايروس

نيهم. اند كردهيري جلوگي تا حدودي با افراد محلآن هاران اعمال كرده و از ارتباط ي واردشده به اگردشگران

ن يز در اين كشور تركمنستان نيكه مسئولنيضمن ا.  شوديري جلوگي باعث شده كه از اثرات سوء فرهنگامر

يريران جلوگي سال و مجرد به داخل ا30كمتر ازاز ورود زنان به عنوان نمونه . اند را اعمال كردهييهانه كنترليزم

.ندكن ميگيريسختزا يا وي و ينه دادن گذر مرزي در زميرانيا به جوانان ايكرده و 

كه گرفت نتيجه توان مياز بازگشايي مرز در منطقه باجگيران پس آمده  به نتايج بدستبه طور كلي با توجه

، وضعيت توپوگرافي، عامل فاصله جغرافياييتحت تأثير به شدت ،تأثيرپذيري بخش باجگيران از بازگشايي مرزها

. است بوده و تصميمات سياسي در سطوح محلي و مليموقعيت جغرافيايي
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