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  چكيده

است. امنيت  اقتصادي عامل امنيت هاي مهم پايداري اسكان در نواحي مرزي به ويژه روستاهاي همجوار مرزاز مالك

امنيت اقتصادي بوده كه به  هاآنترين اهميت از ديدگاه خبرگان يكي از با دد ورگهاي مختلفي تعريف ميدر مؤلفه

كه از ملزومات آن  آوردسيل تبادالت تجاري را به وجود ميانجامد. وجود مرز پتاننگهداشت جوامع مرزنشين مي

ود دارد كه بازارچه وج 43هم اكنون در مناطق مرزي كشور هاي مرزي براي عرضه توليدات است. ايجاد بازارچه

و هم مرز با كشور  گردد كه در شهرستان قوچانمحسوب مي فعال هاياز جمله بازارچهمرزي باجگيران  بازارچه

مرزي در منطقه مورد مطالعه دارد، در  هايسعي در شناخت تاثير بازارچهحاضر تحقيق  .است احداث شده تركمنستان

بعد از احداث بازارچه  ،پيرامون روستاهاي اجگيران بابازارچه مرزي ب اقتصادي تأثير شعاعهمين راستا به بررسي 

هاي منافع و معايب ايجاد بازارچه مرزي را مورد ارزيابي قرار داده است. يافته ،ايروش مقايسه با استفاده از و پردازدمي

از بدو تأسيس باتوجه به ه مرزي باجگيران در سالهاي مختلف كه بازارچ كسب شده از تحقيق بيان كننده آن است

ه چسر گذارده است، لذا در فواصل گذشته رشد مراحل تجربي بازارتجربه و پشتعلل گوناگون نوسانهاي مختلفي را 

وستاهاي دهد كه ايجاد بازارچه مرزي براي راز سوي ديگر نتايج تحقيق نشان ميداراي ثبات يكساني نبوده است. 

براي جوامع روستايي  ايجاد شده با تأسيس بازارچه هفت تأثير مثبت آن از جمله كهبر دارد ع متعددي درپيرامون مناف

  . خواهد بودپيرامون قابل شمارش و بررسي 
  

  هاي مرزي، نواحي روستايي، بازارچه باجگيران. واژگان: امنيت اقتصادي، بازارچه كليد
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  بيان مساله

ابزارهاي رشد، توسعه و رفاه مناطق بوده است. اين گونه مبادالت به اي همواره يكي از قديمي ترين مبادالت منطقه

اي مفيد است. هاي منطقهو هم براي توسعه تجارت و همكاري ويژه در نواحي مرزي، هم در جهت توسعه محلي

 هاي مقررات وكه توسعه مبادالت مرزي در قالبدهد ال توسعه در سه دهه اخير نشان ميتجربيات كشورهاي در ح

هاي دهي تجارت به سمت مزيتمبادالت كاال به صورت رسمي و جهتتواند محرك خوبي براي افزايش قوانين مي

هاي بين مرزي، ايجاد سودهاي تجارتي، اشتغال ه بين مناطق آزاد، توسعه بازارچههاي همه جانبنسبي، گسترش همكاري

). امروزه افزايش جمعيت با توجه به ضعف امنيت و نگهداشت 107: 1384و امنيت براي مرزنشينان گردد( محمودي، 

اي براي آينده نواحي پيراموني پديد آورده است. در آينده كشوري موفق در مناطق مرزي، افق بسيار پيچيدهجمعيت 

ه بتواند مشكالت جمعيتي خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهكارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي خواهد بود ك

)، در اين راستا 17: 1380(رضايي، و امنيتي بتواند جمعيت را به ماندن در نواحي مرزي و محل تولدشان عالقمند نمايد

يا ترس استفاده نكنند، عرصه عمومي از بين رفته است.  اگر مردم فضا را به دليل عدم راحتي و بيان ميكند كهالين 

شد فرهنگي و مشاركت عمومي، كند و با ايجاد مانع بر سر راه رمتي را در زندگي روزمره مختل ميناامني، نشاط و سال

كز، ). از طرفي نواحي مرزي بواسطه دوري از مر89: 1381هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد(افتخاري، هزينه

هاي فاحش از نظر برخورداري از رفاه و توسعه در مقايسه با مراكز عمده يايي و توسعه نيافتگي و... تفاوتانزواي جغراف

جمعيتي را دارند، كه اين تفاوتها منجر به گسست اين دو ناحيه و ايجاد يك رابطه استثماري به نفع مركز مي 

  ). 17: 1380شود(رضايي،

همترين طق مرزي، دوري از مركز پيامدهاي نامطلوبي را براي اين مناطق به همراه داشته كه مهاي مناعلي رغم ظرفيت

اي بودن اين مناطق از كشور است. از جمله مناطقي كه بايد سطح توسعه يافتگي در آنها آن، محروميت شديد و حاشيه

هاي اگون داخلي و خارجي از ويژگيگون هايمناطق مرزي به دليل تماس با محيطافزايش يابد، مناطق مرزي است. 

رافيايي، ناپايداري ). ويژگيهائي چون دوري از مركز، انزواي جغ2: 1387خاصي برخوردارند( احمدي پور و همكاران، 

هاي توسعه، ريزياي را در برنامهي، تبادالت مرزي و ...اهميت ويژههاي فرهنگي، تهديدات خارجسكونت، تفاوت

كه ناشي از توسعه مركز پيرامون يا مكان [امنيت و آمايش كشور به اين مناطق داده است. عقب ماندگي مناطق مرزي 

). روستاهاي 181: 1386زرقاني، ( هاي توسعه در حد پاييني قرار داده استاين مناطق را از نظر شاخص ]مركز است

روستاهاي پيرامون مرزي اكثر كشورهاي در حال توسعه سطح قابل توجهي  مناطق مرزي نيز از اين امر مستثني نبوده و

شود. اين گونه مبادالت به صورت رسمي يا غيررسمي و دالت در بازارهاي مرزي تامين مياز نيازهايشان از طريق مبا

- مرزي مي بهبود زندگي ساكنان نقاطمحلي بودن، داراي نقش پراهميتي در مبادالت ميان كشورهاي است و باعث 

تواند نقشي اساسي در ترقي و پيشرفت توسعه اقتصادي نواحي ). ازاينرو اقتصاد مناطق مرزي مي2: 1384شود(مراتب، 
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تي و آشنايي بيشتر، مرزي، بهبود استانداردهاي زندگي مردم، كاهش فقر، توزيع مناسب درآمد، ايجاد روابط دوس

ها پويا كردن اقتصاد نواحي مرزي است كه باشد. يكي از اين برنامه ي داشتههاي بيشتر بين نواحي مرزتسريع همكاري

به عنوان يك شاخص اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همجوار و نيز بهبود امرارمعاش مردم مرزنشين به شمار 

  ). Chandoevwit, 2004: 145مي رود(

ر بودن مرزها در اكثر نقاط، عمليات مرزباني از طرف ديگر گستردگي طول مرزهاي كشور و كوهستاني و صعب العبو

اق و و كنترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشينان مشكل كرده است كه اين امر خود، يكي از عوامل گسترش قاچ

باشد؛ بنابراين امروزه عمليات پنهان قاچاق كاال و عدم كنترل آن موجب شده است تا دشواري هاي مبارزه با آن مي

م سازي مناطق مرزنشين، به شيوه هاي نويني از همكاري هاي منطقه اي روي بياورند. اين گونه دولت ها در سال

همكاري ها در قالب بازارچه هاي مشترك مرزي، از شناخته ترين روش هاي توسعه اقتصادي مناطق مرزنشين به شمار 

ثبيت جمعيت مرزنشين، كاهش قاچاق، تواند تحولي اساسي در توليد، اشتغال، ت) كه مي2: 1383ي رود(فخر فاطمي، م

افزايش سطح درآمد و به تبع آن افزايش رفاه، شكوفايي و توسعه صنايع دستي و محلي، كاهش حجم قاچاق كاال، 

اهداف امنيتي، از جمله تامين امنيت اقتصادي، ايجاد امنيت سياسي مرزهاي زميني، ايجاد امنيت اجتماعي و نهايتا يك 

اي كه از جمله اهداف اين بازارچه ها بوده، ايجاد مي نمايد( وزارت امور اقتصادي و دارايي، توسعه پايدار ناحيه 

بازارچه احداث شده است كه از اين تعداد بازارچه تعدادي  43هم اكنون در مناطق مرزي كشور  ).8: 1371

  جديداالحداث و تعدادي غيرفعال هستند.

مرزي باجگيران شهرستان قوچان بر احساس امنيت مردم روستاهاي پژوهش حاضر، به بررسي تاثير بازارچه هاي 

اطراف بازارچه و شاغلين در آن  پرداخته است. از آنجايي كه احساس امنيت در افزايش توسعه يافتگي سكونتگاه هاي 

تگي اقتصادي روستايي بسيار مؤثر است، اين عامل در دو بعد اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار داده شد. توسعه ياف

مناطق مرزي مي تواند سبب كاهش برخي از مشكالت مرزي از قبيل قاچاق كاال، موادمخدر و سرقت شود و از تخليه 

اجتماعي روستاهاي مرزي با  -ازاين رو فرضيه پژوهش بيان كننده افزايش امنيت اقتصادي .جمعيتي مناطق مرزي باشد

لي پژوهش اينگونه مطرح است كه بازارچه هاي مرزي و گسترش بنابراين سوال اص. ايجاد بازارچه در آن است

  مبادالت آن تا چه حد بر احساس امنيت اقتصادي روستاهاي پيرامون تاثيرگذار بوده؟ 

  

  پيشينه تحقيق

) در مطالعه خود به تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي 1389قادري حاجت و همكاران(

پيرامون( بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي)، پرداخته است و نتايج نشان داد نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت 

جنوبي بسيار مؤثر است و بازارچه هاي مورد نظر تا حدود زيادي  و توسعه پايدار نواحي پيرامون به ويژه استان خراسان
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توانسته اند در توسعه نواحي پيرامون خود، تاثير مثبت بگذارند كه اين امر بستر الزم براي افزايش امنيت در ابعاد 

ي بازتابهاي ) با ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرز1388مختلف را فراهم آورده است. افتخاري و همكاران(

توسعه مناطق مرزي( بازارچه مرزي شيخ صالح شهرستان ثالث باباجاني، استان كرمانشاه) به بررسي اثرات اقتصادي 

بازارچه بر توسعه نواحي روستايي پيرامون پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بازارچه مرزي ثالث باباجاني 

  درآمد و سطح رفاه روستاييان شده است.  موجب كاهش فقر و نگهداشت جمعيت و افزايش

) با مطالعه جايگاه بازارچه هاي مشترك مرزي در وضعيت رفاهي مرزنشينان (بازارچه مرزي 1387اسماعيل زاده(

سردشت و پيرانشهر) به اين نتيجه رسيد كه بازارچه هاي مرزي اگرچه در پاره اي موارد نقش مثبت و موثري داشته و 

رات مثبتي در اقتصاد معيشتي مردم مرزنشين پديد آورند ولي عملكرد چند ساله آن ها نشان مي دهد توانسته اند تغيي

)، در بررسي توسعه و امنيت مرزي( بازارچه 1389كه با اهداف اوليه تاسيس همخواني ندارند. اصغر روشن و همكاران (

ود و وضعيت درآمدي مردم، كاهش قاچاق مرزي استان خراسان) بازارچه هاي مرزي را باعث افزايش اشتغال، بهب

)، با ارزيابي وضعيت بازارچه هاي مشترك 1378كاال و در نهايت افزايش امنيت در منطقه دانسته اند. سعيد شافعي(

مرزي استان آذربايجان شرقي و موانع و مشكالت آنها به اين نتيجه رسيد كه توسعه و گسترش مبادالت بازرگاني 

باعث تغيير و تحول سيماي منطقه و فراهم آوردن بسترهاي توسعه شده است. امان پور و بازارچه هاي مرزي، 

هاي مرزي بر ساختار اقتصادي و اجتماعي شهرها (شهر ينه بررسي و تحليل اثرات بازارچه)، زم1391همكاران(

جوانان جوياي كار، به كار  جوانرود)، مورد تحليل قرار داده اند و نتايج آن نشان داد كه بازارچه مرزي باعث شد تا

مشغول شوند و به تبع آن اقتصاد شهر بهبود يابد. در صورت برنامه ريزي صحيح در همه سطوح شهري و منطقه اي 

  اين مكان مي تواند به يكي از كانون هاي فعال اقتصادي غرب كشور تبديل شود.
  

 مباني نظري

همانند بسياري مفاهيم ديگر جامعه پيچيدگي و گنگ بودن، امنيت از جمله مفاهيم مطرح در علوم انساني است كه 

خصيصه ذاتي و ماهوي آن است. بوزان در كتاب (مردم، دولت ها و هراس) امنيت را از لحاظ لغوي، عبارت از 

حفاظت در مقابل خطر(امنيت عيني)، احساس ايمني( امنيت ذهني) و رهايي از ترديد( اعتماد به دريافت هاي شخصي) 

با نگاهي به كشورهاي مختلف جهان، متوجه اين واقعيت مي شويم كه عموم اين كشورها ). 52: 1378د(بوزان، مي دان

به مقوله امنيت اهميت زيادي مي دهند، چرا كه اين امر پيش نياز هرگونه توسعه در زمينه هاي گوناگون سياسي، 

اين آرمان فعاليت مي كنند. در رابطه با نقش اقتصادي، فرهنگي و علمي بوده و تمامي كشورها در جهت رسيدن به 

توان گفت كه اهميتي كليدي دارد. براي مثال بدون وجود امنيت در زمينه يت در توسعه اقتصادي هر جامعه ميامن

گرفت يا انجام اين سرمايه  اقتصاد، هيچ سرمايه گذاري جديدي اعم از داخلي و خارجي در كشور صورت نخواهد
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ها، گسترش اقتصاد داللي، فرار سرمايهي اقتصادي مانند هابود و جامعه دستخوش نابسامانياهد ها اندك خوگذاري

كاهش اشتغال، افزايش بيكاري و انواع معضالت اقتصادي خواهد شد. برعكس با وجود امنيت اقتصادي در يك 

بازارچه يكاري و افزايش توليد خواهيم بود. ها، رونق اقتصادي، افزايش اشتغال، كاهش بب سرمايهجامعه، شاهد جذ

اي محصور؛ واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات، مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال؛ كه مرزي محوطه

اهالي دو طرف مي توانند كاال و محصوالت مورد نياز خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات، در اين بازارچه 

  ).1: 1371وزارت امور اقتصادي و دارايي، ( ها عرضه نمايند

بازارچه هاي مرزي فعال در كشور بر دو نوع است: نوع اول بازارچه هايي هستند كه براساس مجوز وزارت بازرگاني 

تشكيل شده اند، مانند بازارچه هاي كردستان، كرمانشاه و... كه عموما در مناطق مرزي به منظور محروميت زدايي، 

بازارچه از اين نوع در كشور وجود دارد.  24مجموع  ايجاد اشتغال و درآمد براي اهالي تاسيس مي گردند و در

و تشخيص شوراي امنيت نوع دوم بازارچه هايي هستند كه مجوز ايجاد آنها براساس مصالح ملي هاي مرزي بازارچه

ي شوند(پهلوانميها غالبا با نظر شوراي مذكور در مكان و زمان معين ايجاد و منحل شود. اينگونه بازارچهملي صادر مي

   ).12: 1378و قلعه نو، 
  

  : مدل مفهومي پژوهش. 1شكل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 1396منبع: تحليل نگارندگان 

  

  

 امنيت اجتماعي
 امنيت اقتصادي

 مليامنيت 

 نقش بازارچه هاي مرزي

 حفظ جمعيت كاهش مهاجرت ورود سرمايه كاهش قاچاق اشتغال

 پايداري روستايي درآمدزايي پويايي اقتصادي
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اولين بازارچه مرزي در ايران با اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي و... در محل بازار ساري سو بازرگان در 

ي عملكرد تاسيس شد. ولي اين بازارچه به داليل مختلفي به ويژه ايرادات قانوني كه گمرك به نحوه 1367سال 

دوره دوم  ).35: 1387تعطيل شد(بي سخن،  1368بازارچه و همچنين اهداف تاسيس آنها گرفت، در اواخر سال 

و به دنبال مذاكرات استاندار آذربايجان غربي و استاندار وان  1373تا سال  1369فعاليت بازارچه هاي مرزي از سال 

شد و به دنبال آن اقداماتي جهت احداث بازارچه هاي مرزي در تركيه و با تاسيس بازارچه مرزي رازي و سرو آغاز 

چند استان كشور انجام گرفت. راه اندازي و ايجاد بازارچه هاي مرزي به عنوان اهرمي از فعاليت هاي اقتصادي در 

مناطق مختلف خصوصا در مناطق مرزي كشور، داراي آثار مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است. در بعد 

اقتصادي، ايجاد بازارچه در نواحي روستايي به ويژه در مناطق مرزي مي تواند فرصت هايي از جمله: ايجاد اشتغال 

مستقيم و غيرمستقيم براي جوانان منطقه( بخش هاي حمل و نقل بار و مسافر، رستوران و خدمات مربوط به آن)، 

ي همجوار، افزايش درآمد و سطح رفاه روستاييان از هاي مناسب به كشورهاتوليدات كشاورزي و دامي با قيمت صدور

طريق تبادل كاالها، كاهش بيكاري، رسمي كردن مبادالت بين ايران و كشورهاي همسايه و همچنين افزايش تعداد و 

هاي مرزي عالوه بر اثرات بازارچه). 57 -60: 1378تنوع مشاغل موجود در روستا موثر باشد( دهمرده و شهركي، 

توان به ورود كاالهاي قاچاق به كشور و خروج ي باشند از جمله آثار منفي آن ميصادي داراي آثار منفي نيز ممثبت اقت

هاي كاذب و پردرآمد و كاهش خلي، تجمل گرايي، ايجاد شغلارز از آن، ورود كاالهاي مشابه و لطمه به توليدات دا

برخي از . ذب و اثرات سوء فرهنگي اشاره كردكشاورزي، ترك تحصيل دانش آموزان جهت اشتغال در مشاغل كا

  هاي مرزي عبارتند از:اهداف اصلي بازارچه

الف) مسئله امنيت: بازارچه هاي مرزي با توجه به ساختارشان توانسته اند، امنيت مرزها را تا حدودي برقرار كنند و اين 

  مسئله بر اقتصاد مناطق مذكور تاثير بسزايي داشته است.

اجتماعي: افراد ساكن در مناطق مرزي، به داليل گوناگون به ارتباط و تعامل با افراد ساكن در آن سوي مرز ب) مسئله 

  تمايل دارند و بازارچه ها توانسته اند، اين امر مهم را به راحتي تحقق بخشند.

همسايه بوده اند و  ج) مسئله سياسي: استان هاي مرزي، هميشه خواستار روابط سياسي براساس منافع مشترك با كشور

  بازارچه مرزي با فراهم كردن زمينه انجام مذاكرات و مالقات هاي متعدد، اين مسئله را تامين نموده است.

د) ايجاد اشتغال: ايجاد بازارچه هاي مرزي به راحتي توانسته باعث اشتغال مستقيم و غيرمستقيم مرزنشينان شود و اين 

  ده است.امر خود باعث سرمايه گذاري مولد ش

ه) مسئله مهاجرت: بازارچه هاي مرزي با ايجاد شغل و كسب درآمد براي مرزنشينان، در كاهش مهاجرت مرزنشينان 

   ).133: 1389به شهرهاي بزرگ، تا حدودي موثر بوده اند( قادري حاجت، 
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  اهداف وزارت كشور از ايجاد بازارچه هاي مرزي:

  مناطق مرزي و كاهش ميزان فقر؛ ايجاد توسعه در روابط اقتصادي و تجاري-1

  ايجاد اشتغال، امنيت، تثبيت جمعيت در حواشي مرزها و جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه به شهرها؛-2

  جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي بوسيله قاچاق كاال؛-3

  مرز؛ رونق اقتصادي و تحرك اجتماعي در راستاي نيل به توسعه در نواحي روستايي حاشيه-4

  ايجاد ارتباطات فرهنگي، اقتصادي مردم و تجار خارج از مرز با نواحي كشور( وزارت كشور).-5
  

  روش تحقيق

 -نوع نگرش به آن ساختاري ف پژوهش، توصيفي وتوجه به ماهيت و هدباو بوده  كاربردي حاضر تحقيق روش

مرزي در منطقه مورد مطالعه دارد، در همين راستا به  هايميباشد. اين تحقيق سعي در شناخت تاثير بازارچه فرآيندي

 1376از سال  بعد از احداث بازارچه و ،پيرامون روستاهاي بازارچه مرزي باجگيران به اقتصادي تأثير شعاعبررسي 

باتوجه به ميزانه ساليانه صادرات و نوسانهاي احتمالي در فواصل  اي بهره گرفته شده،روش مقايسه  با استفاده از نموده و

كيلومتري جوامع روستايي بدست  45اقتصادي بازارچه در شعاع  دي كلي از تأثيرربرآو هابه استناد به آمارنامه مختلف

د، بيكاري شامل: رضايت درآمدي و شغلي، قيمت محصوالت، وضعيت تولي مؤلفه امنيت اقتصاديآمده است. همچنين 

روش گردآوري اطالعات ). Bebbington et al, 2007:590 ; Abhijit,2008:333; Singh,2009:87(و رفاه است

از توابع  باجگيران بخشجامعه آماري مورد نظر،  وو تحليل اطالعات به صورت آمار توصيفي  به صورت تجزيه

  است. قوچانشهرستان 

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه: 

 ايرانكيلومتر و تا باجگيران مرز  130حدود  مشهداست و فاصله آن تا  استان خراسان رضويقوچان يكي از شهرهاي 

باشد و داراي دو بخش مهم: كيلومتر مي 118(عشق آباد)  تركمنستانكيلومتر است و تا مركز كشور  84 و تركمنستان

، در شهر 1390جمعيت قوچان بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال  است. باجگيرانبخش مركزي و بخش 

نفر است. وسعت قوچان حدود  186202 شهرستان قوچاننفر بود؛ و جمعيت كل  83635نفر و در روستا  103٬760

در بين ارتفاعات هزار مسجد و آال  متر و با قرار گرفتن 1350باشد. ارتفاع آن از سطح دريا كيلومتر مربع مي 5234

هاي دور تا به امروز به دليل اقليم مناسب و خاك حاصلخيز از گذشته .باشدداغ داراي آب و هواي معتدل و سرد مي

مورد سكونت قرار گرفته است و به دليل موقعيت جغرافيايي آن در مسير جاده آسيايي و ترانزيتي كشورهاي آسياي 

   .هميشه مورد توجه بوده است باجگيران ميانه از معبر گمرك
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  : نقشه محدوده مورد مطالعه. 2شكل شماره

  
  . 1395وزارت كشور : منبع

 

، دهستان(قوچان عتيق، شيرين دره، سودالنه، دولتخانه، دوغائي 9قوچان داراي دو بخش( مركزي و باجگيران)، 

بخش باجگيران يكي از بخش هاي شهرستان قوچان است  مي باشد.روستا  473و ) فاروج،شاه جهان،سنگر،خبوشان

ين شهر نقطه صفر ا. مي باشدكيلومتر مربع  43/1233كه در شمال اين شهرستان واقع شده است. مساحت آن حدود 

متر) واقع است.  2260ترين قله مرتفع(كوه سمخُلباجگيران در شمال غربي است. شهر  تركمنستانو  ايرانمرزي بين 

كيلومتري شمال شهر قوچان و دو كيلومتري جنوب مرز  78و جنگل است و در  مرغزارهاي كوه سمخل داراي دره

بخش  آب و هواي آن در زمستان بسيار سرد و در تابستان معتدل است. اين.دارد ايران و جمهوري تركمنستان قرار

جمعيت اين شهر بر پايه سرشماري عمومي نفوس و  داراي يك شهر بنام باجگيران و يك دهستان بنام دولتخانه است

از مساحت كل بخش باجگيران مساعد براي  %10حدودباشد. مي خانوار) 188(نفر 594  ،1395مسكن در سال 

ودن به صورت مرتعي و يا كشاورزي ديم و اني و صعب العبور بتكشاورزي است و بقيه مساحت آن به دليل كوهس

بازارچه مشترك مرزي باجگيران كه بعد از  مهم ترين محصوالت آن گندم، جو، عدس، سيب زميني و...است.

 30كيلومتري از شهر باجگيران قوچان و در فاصله  2فروپاشي شوروي سابق و استقالل كشورهاي آسياي مركزي در 

 1375در نوروز سال ز جمهوري تركمنستان و در نقطه صفر مرزي واقع است كه كيلومتري از شهر عشق آباد مرك
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آغاز كرد  1376بوسيله وزراي امور خارجه ايران و تركمنستان افتتاح و فعاليت اقتصادي خود را عمال از سال 

  ).7بخشداري باجگيران، گزارش ص (

  : تقسيمات شهرستان قوچان. 1جدول شماره

  جمعيت روستا  تعدادخانوار  روستا  دهستان  بخش  شهرستان  استان

ي
ضو

 ر
ن

سا
را

خ
  

ن
چا

قو
ن  

را
گي

ج
با

  

نه
خا

ولت
د

  

  266  78  اينچه سابالغ

  86  23  اينچه شهباز

  250  85  اينچه كيكانلو

  534  161  بردر

  120  45  پاكتل

  561  186  جوزان

  70  20  چوينلي

  62  21  حمزه كانلو

  262  76  دربادام

  167  44  خانهدولت

  422  129  رهورد

  715  221  شاهرگ

  165  54  شمخال

  88  24  شيخكانلو

  116  34  شيرزن

  902  262  قاچكانلو

  172  58  قرجقه

  159  55  قره چه

  218  72  قريه شرف

  193  57  كالته حاجي نصير

  244  69  كالته مالمحمد

  344  112  يادگار

  مركز آمار ايران.  1395منبع: نتايج سرشماري

امارات متحده  -تركمنستان -افغانستان: كشورهاي عمده بازارهاي هدف استان خراسان رضوي شامل در مجموع

ق و در مرحله بعد مبادالت تجاري با كشورهاي، روسيه، آسياي ميانه، پاكستان، هند، عرا -ااسپاني -تاجيكستان -عربي
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 :نيز شامل اقالم عمده صادراتيبنگالدش،چين، آسياي جنوب و جنوب شرقي، كشورهاي خليج فارس و ... است. 
سيب زميني  -ي سفيد)سايرسيمان پورتلند(باستثنا -گرم آماده براي خرده فروشي 10-30انواع زعفران در بسته بندي 

ساير رنگها  -كف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي آماده مصرف -تازه يا سردكرده

هاي آهني وفوالدي، ميله -وورني شيريني(همچنين شكالت سفيد) بدون كاكائو، كه درجاي ديگري مذكور نباشد

 از نورد تاب داده شده، يا با تغيير شكل يافتگيهاي حاصل از نوردگرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يا بعد 

  كه به صورت مبسوط در جدول ذيل بيان شده است: 

 .) 1392ه ماه 12( خراسان رضوي هاي مرزي استانبازارچهكاالهاي صادراتي  :2جدول شماره

  وزن ( كيلو)  ارزش (دالر)  نوع كاال  رديف

  2015817  23511621  ماشيني فرش  1

  168742  1174064  كفش   2

  560275  2754159  موكت  3

  32295  133947  لوازم صنعتي   4

  6542  38838  بلورجات  5

  62418  92557  مصنوعات فلزي   6

  6751  26497  پالستيك جات  7

  8227  117423  منسوجات  8

  936  22050  گل   9

  32399  121552  مصنوعات آلومينيوم  10

  1000  800  كاغذ  11

  944  6800  كابل برق  12

  495  30009  نخ  13

  448  4659  روفرشي  14

  4450  11850  لوازم وادوات كشاورزي  15

  404140  70570  مصالح ساختماني  16

  15930  52002  لوازم خانگي  17

  91470  274410  لوله و مصنوعات پالستيكي  18

  193450  105348  مصنوعات چوبي  19

  63622  238504  مواد غذايي  20

  92392  65559  شويندهمواد   21

  489  2664  لوازم ورزشي  22

  3763232  28855883  جمع
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  .1396يخراسان رضو ياستاندار المللنيو ب يامور اقتصاد يكل دفتر هماهنگ ريمنبع: مد

  

اما به طور اخص بازارچه مرزي باجگيران بيشترين مراودات تجاري خود را با كشور تركمنستان انجام ميدهد و از 

  هاي فعال مرزي بحساب مي آيد كه عمده محصوالت صادراتي آن در جدول ذيل بيان شده است:بازارچه 
  .)1393ماهه9(مرزي باجگيرانكاالهاي صادراتي بازارچه  :3جدول شماره

  وزن(كيلو)  ارزش( دالر)  نوع كاال  بازارچه

  باجگيران

  1806914  15442026  فرش

  387479  1507208  موكت

  173685  1039351  كفش

  91587  160894  قارچ

  1274  2775  مصنوعات فلزي

  61851  194637  آلومينيوم

  18870  101962  منسوجات

  93036  1002963  البسه

  .1396يخراسان رضو ياستاندار المللنيو ب يامور اقتصاد يكل دفتر هماهنگ ريمنبع: مد
  

بيشترين مراودات با كشور افغانستان اشاره نمود كه از ويژگيهاي بازارهاي استان خراسان رضوي ميتوان به همچنين 

  ).4از بين آنها فقط بازارچه باجگيران است كه با كشور تركمنستان تبادالت تجاري دارد(جدول شماره

  .هاي مرزي مشترك استان خراساني كلي بازارچههاويژگي :4جدول شماره

  فعليوضعيت   كشورهمسايه  نوع بازارچه  نام بازارچه  استان  رديف

1 

  خراسان

  درحال فعاليت  تركمنستان  مرزي(مصوب)  باجگيران

  درحال فعاليت  افغانستان  ويژه  دوغارون  2

  درحال فعاليت  افغانستان  ويژه  73ميل  3

  غيرفعال  افغانستان  ويژه  75ميل   4

  درحال فعاليت  افغانستان  ويژه  دوكوهانه 5

  درحال فعاليت  افغانستان  مرزي  يزدان 6

  . 1396هاي پژوهشيافتهمنبع: 
  

بيان شده است كه اين روند  91تا  76از سالهاي  بازارچه مرزي باجگيران روند صادرات ، نمودار3شكل شمارهطبق 

را نمايش داده است در صادرات صورت گرفته  هاييكي از كمترين ميزان ،) نمودار1376در اولين سال ذكر شده (

زولي شده است كه يكي ن به شدت اين روند 1379ر مناسب بوده اما از سال بسيا بازارچه ادراتدوسال بعدي رشد ص
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مرزها باشد اما  از كشور به خارج توليد شده در داخل تواند عدم تمايل به صادرات محصوالتهاي آن نيز مياز علت

دالر ساليانه  25406به اوج خود رسيده و به ميزان  1389فرآيندي صعودي يافته كه در سال  ،به تدريج ميزان صادرات

هاي همه جانبه تحريم توان بهمي از علل اصلي آن ومبدل گشته در طي دو سال بعد ميزان صادرات دچار افت شده 

  ي روبرو بوده است.  از اين رو ميزان صادرات بازارچه مرزي باجگيران با نوسانهاي متعدد اشاره كرد

  . 1391: نمودار روند صادرات بازارچه مرزي باجگيران از تأسيس تا سال 3شكل شماره

 

  .1396الملل استانداري خراسان رضويمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بينمنبع: 

  

و ... به تفسير به بررسي ميزان صادرات و مبادالت كاالها، نوع اقالم مورد مبادله، تبادالت  1395تا  1392از سال 

  است. شدهجداول بيان  ومشروح  صادرات صورت گرفته و مبادالت تجاري به صورت
  

  به دالر ): ( 1392 سال در بازارچه مرزي باجگيران صادرات گزارش عملكرد: 5جدول شماره

درصد رشد نسبت به   صادرات ( دالر)  بازارچه

  مدت مشابه سال قبل

درصد رشد نسبت به   وزن (تن)

  مدت مشابه سال قبل

ارزش هرتن كاالي 

  صادراتي

  9839  -4  5139  +28  28080688  باجگيران

  . 1396الملل استانداري خراسان رضويمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بينمنبع: 
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شغل بدست آمده است كه  818باتوجه به عملكرد بيان شده در جدول فوق به طور مستقيم در مجموع  1392در سال 

خانوار از مجموع  752كيلومتري خانواده هاي روستايي را دربر دارد و بيشترين شغل آيد روستاييان بوده با  45تا شعاع 

درصد رشد نسبت تن بوده كه  3538به تعداد  92ماهه سال  12در تعداد مترددين ايراني به بازارچه تركمنخانوار،  818

درصد رشد نسبت به تن بوده كه  56621را نشان ميدهد تعداد تردد كنندگان ايراني نيز  -89به مدت مشابه سال قبل

  را نشان ميدهد و بيان كننده تراز مثبت در اين سال است. 79آن عدد  مدت مشابه سال قبل
  

 .93سالدر لكرد بازارچه مرزي باجگيران عم: 6جدول شماره

رشد دالري نسبت  صادرات نام بازارچه

 به مدت مشابه

رشد وزني 

نسبت به مدت 

 مشابه

 واردات

 وزن به تن ارزش دالري وزن به تن ارزش دالري

-9 2635 19451816 باجگيران  29 3550 - 

  . 1396استانداري خراسان رضويالملل مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بينمنبع: 
  

مثبت  29دالر بوده است كه رشد وزني آن عدد  19451816ماه سال ارزش كاالهاي صادراتي  9طي  1393در سال 

  است و نسبت به مدت مشابه در سال قبل دچار افت بوده.  9را نشان ميدهد اما برآورد دالري آن منفي
  

 .94در سال عملكرد بازارچه مرزي باجگيران : 7جدول شماره

 نام بازارچه

 صادرات
رشد دالري نسبت 

 به مدت مشابه

رشد وزني 

نسبت به مدت 

 مشابه

 واردات

 وزن به تن ارزش دالري وزن به تن ارزش دالري

60134 20736148 باجگيران  1,05 7,7 - - 

  . 1396الملل استانداري خراسان رضويبينمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و منبع: 
  

داراي افزايش نسبي بوده است و تنوع كاالهاي صادراتي به مقصد  1394عملكرد بازارچه مرزي باجگيران در سال 

نوع  112 حدود به 1392قلم كاال در سال  22از حدود كشور تركمنستان از مبدأ بازارجه مرزي باجگيران در مجموع 

رسيده است، بنابراين يكي از علل افزايش صادرات به برون مرز را ميتوان ناشي از متنوع سازي  1394در سال كاال 

  صادرات در اين سال نام برد. 
  

 .95در سال عملكرد بازارچه مرزي باجگيران  :8جدول شماره

 واردات صادرات نام بازارچه
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دالري ارزش  وزن به تن 
رشد دالري نسبت 

 به مدت مشابه

رشد وزني 

نسبت به مدت 

 مشابه

 وزن به تن ارزش دالري

-33 1735 10595081 باجگيران  24-  207246 27 

  . 1396الملل استانداري خراسان رضويمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بينمنبع: 

  

رشد وزني رشد دالري و دالر بوده است كه  10595081معادل  1395ماه سال  9عملكرد بازارچه مرزي باجگيران طي 

زآنجايي كه بازارچه مرزي باجگيران صادرات ت كه روند نزولي را بيان ميكند. ااس 24و منفي  33آن به ترتيب منفي 

ميزان كاالهاي از سوي ديگر نفتي ندارد لذا اين ارقام فقط براي صادرات كاالهاي غير نفتي منظور گرديده است. 

ميليون و  235قلم كاالست كه در مجموع  114ان و دوغارون مجموعا ماهه امسال از دو بازارچه باجيگر 9صادراتي 

از سوي . شودميدالر تخمين زده  774هزار و  812ميليون و  81كيلوگرم وزن داشته و ارزش آن  651هزار و  577

درصد رشد را نشان ميدهد 100ديگر ميزان واردات رسمي كاال از مرز توسط بازارچه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

اساس ميزان اشتغال اين  برتن بوده است كه جاي تأمل دارد، همچنين 27و ارزش وزني آن 207246و ارزش دالري آن 

كيلومتري روستاهاي  45بوده است كه با محاسبه شعاع  خانوار 196مستقيم بازارچه مرزي باجيگران در مجموع 

خانوار به صورت غير مستقيم از مزاياي بازارچه باجگيران منتفع  100خانوار به صورت مستقيم و  96بازارچه  پيراموني

  شده اند. 
  

  نتايج تحقيق

 توجه به نتيجه بدست آمده)با( كنندمي امرار معاشخانوار  430بازارچه باجگيران از باتوجه به اينكه در حال حاضر      

اهالي دو طرف مرز و  باجگيران، دوغارون و سنگان، تنها بازارچه باجگيران فعال استموجود از سه بازارچه مرزي  و

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

متري داراي شرايط  45امنيت اقتصادي روستاهاي پيرامون تا شعاع حدودي از سوي ديگر  عرضه نمايند.ها اين بازارچه

كه به صورت مستقيم و غير مستقيم با بازارچه مراوده و معامله  انيهاي روستاييمناسبي برآورد ميشود به ويژه خانواده

رزي با ضريب همبستگي امنيت و توسعه در مناطق م ساننمايند. بدينر آنجا عرضه ميدارند و كاالهاي خود را د

-در مناطق و بازارچه توسعه و امنيت، تاثيرات متقابلي گرياي مستقيم و دوسويه با يكديگر است به عبارت دداراي رابطه

هاي مجاور پايداري امنيت اقتصادي هاي مرزي جديد استان با كشوردارند. با احداث بازارچههمهاي مرزي بر

 -ياقتصاد يبا كاركردها هاي مرزيچهبازاركه اينگونه  داشت انيب ديدر مجموع با مرزنشينان دوچندان خواهد شد.

 تيجمع تيو تثب ييمنطقه، توسعه روستا يهارساختيگسترش ز ،ييايجغراف يمنجر به خروج منطقه از انزوا ،ياجتماع
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اكن در آن نواحي س يانبوم نيازهايو  است شدهتعامل با بازارچه  يكه دارا يمرز يو روستاها رانيباجگ هيناح يمرز

  .كنديرا برطرف م برقرار بودهمرز   يتبادل كاال با آن سو قيدور از طر يهاكه از گذشته را

اثرات مختلفي بر ، ازاينرو گردديهاي مرزي در مناطقي كه مردم نياز بيشتري داشته باشند احداث موال بازارچهاص    

 اي بازارچه شامل موارد ذيل اشاره نمود: موقعيت بهتر،اثرات توسعه -1از جمله آنها  نواحي اعمال خواهد شد كه آن

سطح نين و عدم مهاجرت به شهرهاي بزرگ، افزايش كاهش قاچاق واشتغال و تداوم سكونت ساك ،هاي دسترسيراه

اندازي تاسيسات هاي مرزي، راهضعيت فيزيكي بازارچهسطح كيفي، وبهبود  واي سطح رفاه منطقه ارتقاءرفاه محلي 

و اب هاي ايگاه، سرويسور، احداث مسجد و نمازخانه مناسب، استراحتو امكانات براي تسهيل در كار تجار و پيله

برقراري امنيت و  -3ايجاد مشاغل كاذب. و جلوگيري از رونق صادرات و واردات  -2ذهاب و ساير امكانات رفاهي. 

ايجاد ثبات خاطر و رضايتمندي در ساكنين پيراموني  -4. قاچاق كاال و سوخت جلوگيري ازرل مرزها شامل: كنت

امنيت كار (شغل) با وجود بيكاري فراوان در كشور و برقراري  -6جذب سرمايه. ايجاد اشتغالزايي و  -5بازارچه ها. 

و در نهايت امنيت  -7هاي مرزي بسيار كارآمد خواد بود. اشتغال پايدار به ويژه براي جوانان روستايي ايجاد بازارچه 

ك خط و هدف در يرا هاي خصوصي و دولتي و بخش استنيروهاي توليدي كشور كه به نوعي محافظ اقتصادي 

وضعيت اقتصادي، گذاري، كه از جهت سرمايه در كشور است اقتدار وجود الزمه آن كهنمايد مياقتصادي متمركز 

 گيردند. در رده بااليي قرار مي المعيشت و اشتغ

  

  منابع و مĤخذ

اداري كشور. مطالعه موردي :  –)، بررسي روند شتاب توسعه يافتگي فضاهاي سياسي 1387احمدي پور، زهرا و ديگران( -

  ) فصلنامه ژعوپلتيك، سال سوم، شماره اول.1368-1387استانهاي ايران در برنامه هاي اول تا سوم توسعه(

)، بررسي جايگاه بازارچه هاي مشترك  مرزي در وضعيت رفاهي مرزنشينان، پايان نامه كارشناسي 1387زاده، خالد(اسماعيل  -

  ارشد، دانشگاه تهران.

  .7گزارش سياسي اجتماعي بخش باجگيران.ص  -1383بخشداري باجگيران،  -

  دي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.)، مردم، دولت ها، ترس. ترجمه  پژوهشكده مطالعات راهبر1378بوزان، باري( -

)، تاثير بازارچه هاي مرزي در تغيير ساختار اقتصادي و كالبدي شهر نمونه موردي : پيرانشهر. پايان نامه 1387بي سخن، اميد( -

  كارشناسي ارشد دانشگاه زنجان.
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ي سيستان و بلوچستان در قالب برنامه هاي ) ارزيابي وضعيت بازارچه هاي مرز1378پهلواني، مصيب و دهمرده قلعه نو، نظر( -

  توسعه كشور، سيستان و بلوچستان، انتشارات دانشكده اقتصاد و علوم دارايي.

)، ارزيابي طرح توجيهي منطقه آزاد تجاري سيستان، انتشارات معاونت پژوهشي 1378دهمرده قلعه نو، نظر و شهركي، جواد( -

  دانشگاه سيستان و بلوچستان.

دفتر هماهنگي  -)، چون و چراي بازارچه هاي مرزي، ماهنامه اقتصادي و مالي بين المللي(اقتصاد ايران)1380لي(رضايي، ع -

  .36امور اقتصادي استانداري هاي وزارت كشور سال چهارم، شماره 

ه هاي مرزي، )، ارزيابي اقتصادي بازارچ1388ركن الدين افتخاري، عبدالرضا و محمد حسين پاپلي يزدي و عرفان عبدي ( -

وپلتيك، سال چهارم، شماره زي شيخ صالح كرمانشاه، فصلنامه ژئبازتاب هاي توسعه مناطق مرزي، مطالعه موردي: بازارچه مر

  .82 -109دوم، صص 

مرزي استان خراسان، فصلنامه علمي )، توسعه و امنيت مرزي، مطالعه موردي: بازارچه 1389روشن، اصغر و همكاران( -

  .1علوم و فنون مرز، سال اول، پيش شماره  تخصصي دانشكده

)، مقدمه ي بر شناخت مرزهاي بين المللي، چاپ اول، تهران، انتشارات معاونت پژوهش دانشگاه 1386زرقاني، سيدهادي( -

  علوم انتظامي ناجا.

بازارچه هاي مرزي بر  )، بررسي و تحليل اثرات1391سعيد امانپور، كاوه نادري، ايوب ايصافي و فريبرز منصوري ميانرود( -

ساختار اقتصادي و اجتماعي شهرها، نمونه موردي: شهر جوانرود.همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالش ها و رهيافت      

  ها، زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان. 

سعيد(    - شكالت آنها، مجموعه          1378شافعي،  شرقي و موانع و م ستان آذربايجان  ضعيت بازارچه هاي مرزي ا سي و ): برر

  مقاالت سمينارهاي علمي. 

)، نقش بازارچه هاي مرزي در تثبيت و توسعه روستايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه 1383فخرفاطمي، علي اكبر( -

  شهيد بهشتي.

)، ساختار مبادالت بازارچه هاي مرزي و نقش آن در بازرگاني و اقتصاد مناطق مرزنشين، موسسه 1384علي(محمودي،  -

  مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

  )، نگاهي به منطقه آزاد ارس، استانداري آذربايجان غربي.1384مراتب، مريم( -

  )، شهرستان قوچان.1395مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن ( -

)، بررسي روند تشكيل بازارچه هاي مشترك مرزي و تبيين راه هايي در جهت بهبود 1371وزارت امور اقتصادي و دارايي( -

  روند مذكور و بررسي جايگزين هاي مناسب، تهران: معاونت امور اقتصادي ودارايي.
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زي و تبيين راه هايي در جهت بهبود )، بررسي روند تشكيل بازارچه هاي مشترك مر1371وزارت امور اقتصادي و دارايي( -

  روند مذكور و بررسي جايگزين هاي مناسب، تهران: معاونت امور اقتصادي ودارايي.

هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون(مطالعه )، تبيين نقش بازارچه1389مكاران(قادري حاجت، مصطفي و ه -

 .1389پاييز  3وپلتيك، شماره استان خراسان جنوبي)، فصلنامه ژئ موردي: بازارچه هاي مرزي
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- Chandoevwit, worawan, yonguth chalamwong, Srawooth Paitoonpong (2004), 

Thailands Cross Border Economy, A Casa study of sa kacoand ChiangRai: Thailand 

Developinent Resource Institute(TDRI) 

- Singh, Naresh,(2009) Forum on the ‘Legal Empowerment of the Poor’ Fighting rural 

poverty, inequality and low productivity through legal empowerment of the poor, The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 36, No. 4, 871–892.  

  براي مطالعه بيشتر:
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