
 

 

امکان سنجی نقش صنعت گردشگری در محرومیت زدایی مناطق مرزی.مطالعه موردی:شهرستان 

 های تربت جام،خواف و تایباد

 1مهدی نوری روستایی

 2علی بهشتیان مسگران

  

 چکیده

در ارز اوری و بهبود وضعیت اقتصادی برای هر منطقه و فضای امروزه از گردشگری به عنوان عاملی مهم و تاثیر گذار در 

اثرات بیشتری در وضعیت می تواند جغرافیایی یاد می شود که تاثیر آن در مناطقی که جز مناطق محروم به حساب می آیند 

شهرستانهای مرزی .شداقتصادی که به تبع آن در اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد داشته با

ظرفیت های و پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی در  ،تربت جام، تایباد و خواف که مرز مشترک ایران با کشور افغانستان هستند

که تا  هرچند تربت جام،تایباد و خواف مرزی مناطق در امنیت ارتقاء برای امنیتی سیاستهای زمینه گردشگری دارند. اجرای

مردم ... و اجتماعی ادی،اقتص شرایط گرفتن نظر در عدم و روند این تک بعدی دید لیکن .بوده است ثمر مثمر حدودی

 به مناطق مرزی برای را نامطلوبی عمدتاً پیامدهایی اتخاذشده امنیتی رویکرد در معیشتی مالحظات خأل کنار در مرزنشین

توجه به صنعت گردشگری است .( کیفی و کمی) ترکیبی رویکرد با تحلیلی -توصیفی روش این پژوهش باآورده است. همراه

عالوه بر توسعه و بهبود شرایط اقتصادی،می تواتد ذهنیت  فرهنگی و اجتماعی این شهرستانها را تغییر دهد که  بیشتر 

دیدگاهی امنیتی بر انها حاکم است.در نتیجه توجه به امر صنعت گردشگری در این مناطق می تواند وضعیت 

 جتماعی و فرهنگی این مناطق را تغییر دهد و در محرومیت زدایی این مناطق نقش موثری داشته باشد.اقتصادی،ا

 : صنعت گردشگری،مناطق مرز،محرومیت زداییواژگان کلیدی
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 مقدمه

تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی  گردشگری به عنوان یکی از صنایع درآمدی و ایجاد اشتغال در سطح محلی می

اقتصاددانان آن را صادرات  اجتماعی کشورها اهمیت دارد که-ادیباشد.امروزه صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتص

از عمده مسائل فرا روی کشورهای در حال توسعه،دست یابی به توسعه پایدار،امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی .نامرئی نام نهادند

ی کشور در زان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای در مقایسه با مناطق مرکمی باشد.با یک بررسی اجمالی می تو

-از دالیل این امر می توان انزوای جغرافیایی کناطق مرزی،دوری از قطب های صنعتیفرایند توسعه ملی و منطقه ای پی برد.

 به (. اماismail zaei et al,2012شمرد)،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی بر اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی

 زمینه، این در تأثیرگذار عوامل از یکی می رسد نظر به کشور در توسعه روند به با توجه نیز و آماری شواهد استناد

 ههای ده طی در کشور در توسعه های برنامه و ها رهیافت برآمده از عمدتاً که است مرزی مناطق نیافتگی توسعه

 خود که شود می های منطق نابرابری تشدید و شکاف ایجاد موجب توسعه، جریان در مناطق بین در توازن عدم. اخیر است
اقتصاد مناطق مرزی می تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت ..(shaterian et al,2014است) توسعه درمسیر مانعی

فقر،توزیع مناسب درامد،ایجاد روابط دوستی و آشنایی توسعه اقتصادی نواحی مرزی،بهبود استانداردهای زندگی مردم،کاهش 

مناطق مرزی کشور از  (Chandoevwit et al,2004)بیشتر و تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد

قابلیت های فراوان اقتصادی،اجتماعی،تاربخی،طبیعی و فرهنگی برای توسعه گردشگری برخ.ردارند که تاکنون کمتر مورد 

 .(safarabadi et al,2016جه قرار بوده لند و سرمایه گذاریهای الزم در آنها ایجاد نشده است)تو

 مبانی نظری پژوهش

 گردشگری

درآمد و اشتغال زای  منابع بزرگترین از یکی و یافته زیادی اخیـر گسترش هـای دهـه در صـنعت یـک عنوان به گردشگری

 مسافرت به معنای گردشگری النگمن لغت فرهنگ (.درtomazoniT and Crosdales,2013:22جهان به شمار می آید)

 در که می شود اطالق فعالیتی به گردشگری .(واژه یLongman, 1988:1712)شده است  معنا سرگرمی برای تفریح و

 مکان مورد به مسافرت سفر، برنامه ریزی قبیل از چیز همه برگیرنده ی در واژه این. وقوع می پیوندد به گردشگرها سفر زمان

 به مسافر که است فعالیتهایی شامل همچنین .است بازگشت از بعد سفر، خاطرات یادآوری و بازگشت آنجا، در اقامت نظر،

 خالصه. می آید وجود به مهمان و میزبان میان که تعامالتی و شده انجام نظیر خریدهای می دهد، انجام سفر، از بخشی عنوان

 nasrallah andوقوع می پیوندد.) به بازدیدکننده، برای سفر طول در که است تأثیراتی و فعالیتها تمامی آنکه، گردشگری

others,2014فقر کاهش در بسزایی وسهم است آورترین صنعت ارز و درآمدزاترین نامریی صادرات عنوان به (. گردشگری 

 که است اجتماعی مهم یک واقعیت ،گردشگریامروزی نفرامدر درعصر. دارد فرهنگی مثبت زندگی وتعامالت سطح وارتقای

سازمان  .(kiani,2019می نگرند) آن اجتماعی به عدالت ای توسعه های وتعادل تعادل فرهنگی دیدگاه های از عموما



 

 

 (. به  (UNWTO, May 2012جهانگردی از آن به عنوان یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنعت رو به رشد دنیا نام برده

 در میزبان جوامع اجتماعی و اقتصادی توسعه در گردشگری نقش بررسی به عالقمند متخصصان و پژوهشگران علت همین

.کشور ایران از لحاظ منابع تاریخی،فرهنگی و (Albalate at al,2009:1)محلی می باشند و منطقه ای ملی، مختلف سطوح

سهم درآمد جهانی صنعت توریست را به خود اختصاص داده  درصد 1کشور اول دنیاست اما تنها کمتر از 11طبیعی،جز 

(.هرچقدر کشوری در در عوامل جغرافیایی قوی و توانا باشد توسعه Mostofi Al-Mamalaki and Gorani, 2008است)

که موفقیت یافتگی آن بهتر و بیشتر است.در واقع با توانایی و قدرتمندی کشورها در بهره برداری از زمین و منابع طبیعی است 

در ژئوپلیتیک گردشگری به دست می آید و امروزه زمین و چشم اندازهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی بحث اصلی در جذب 

 (. Mahkouei et al., 2012توریسم است)

 زیرساخت های گردشگری

شود. در  تلف خدمات میزیر ساختهای گردشگری شامل فضاهای اقامتی و پذیرایی،تاسیسات حمل و نقل ارتباطی و انواع مخ

این میان زیرساخت های گردشگری را باید فضاهای اقامتی و تاسیسات حمل و نقل دانست.مراکز اقامتی از انواع و اشکال 

متنوعی برخوردار است.انواع مختلف:هتل ها،پانسیون ها،تسهیالت اردوئی کمپ ها،چادرها،ویالها،کلبه ها و واحدهای آپارتمانی 

 (.ismail zaei et al,2012)مل شوندرا میتوانند شا

 اقتصادی گردشگری ابعاد

 سایه در جهان مختلف کشورهای. می شود محسوب ارز و درآمد تامین یک منبع عنوان به اقتصادی گردشگری ازنظر

 که باوجودی. .هستند خویش سوی به جهانگردی جلب و جذب پی در متنوع، های جاذبه و گوناگون امکانات از برخورداری

 عمل مقام در ولی شده تاکید نفت صادرات بر متکی تکمحصولی اقتصاد از رهایی بر اخیر سالیان توسعه برنامه های درتمامی

 گردشگری صنعت توسعه و رشد. است نیامده دست به زمینه این در محسوسی و مملوس توجه، قابل کامیابی و موفقیت

 از بیش باید کشور درآمدی منابع متنوع سازی و محصولی تک اقتصاد از رهایی عملی راهکارهای از یکی عنوان به درایران

 (. rasolzadehagdam,2016قرارگیرد) کشور سیاستگذاران و برنامه ریزان توجه مورد پیش

 کشورهای اقتصاد برای اقتصادی موتور یک گردشگری. می شود جهان در شغل ایجاد و بهداشت سطح ارتقاء باعث گردشگری

 صنعت ، 2111 سال در جهانی گردشگری و مسافرت انجمن آماری گزارش اساس بر. می باشد توسعه حال در و یافته توسعه

 جهان سراسر در شغل میلیون 211 همچنین صنعت می شود؛ این شامل را جهانی ناخالص تولید درصد 11/  7 گردشگری

 8/  5 حدود اخیر سال سه در. می باشند کار به مشغول صنعت این در جهان در شاغلین درصد 8 حدود و است کرده ایجاد

 درصد 12 گردشگری صنعت که میشود تخمین زده ، 2121 سال تا. شد ایجاد گردشگری رونق خاطره به جدید شغل میلیون

 در شاغلین درصد 9 حدود و کند ایجاد جهان سراسر در شغل میلیون 251 همچنین شود؛ شامل را جهانی ناخالص تولید



 

 

 ها، فعالیت از تلفیقی گردشگری (. صنعتRasoulzadeh Aghdam, 2016گردند) کار به مشغول صنعت این در جهان

 را ها هتل و اقامتی مراکز و ها رستوران هوایی، خطوط توان می ها آن ترین مهم از که است مختلف های وزیرساخت خدمات

(. gholizadeh,2020دهند) می تشکیل را گردشگری بزرگ صنعت از بزرگی بخش درآمد، و زایی اشتغال ازنظر که برد نام

 به وابسته صنایع با شده به طوری که دنیا در کار و کسب حوزه های بزرگترین از یکی به تبدیل گردشگری و سفر واقع در

 خود به 2118 سال در دنیا اشتغال کل از درصد 11 و داخلی ناخالص تولید از درصد 11,1 حدود مجموع در گردشگری

 3,8 آن اشتغال مستقیم سهم و درصد 3 جهان داخلی ناخالص تولید از گردشگری و سفر مستقیم سهم. است داده اختصاص

 (..Chamber of Commerce of Mining Industries, 1398می باشد) اشتغال کل از درصد

 مرز

مانند هارتشورن  یتوسط دانشمندان ییهاو فهرست عنوان انواع مرز، تالش یبندمرز به همراه طبقه فیتعر یبرا یطورکلبه

 یبحث در مورد مرزها نیگرفته است. اگرچه اول( انجام1959)  ستفی( و کر1913-15(، جونز )1911) چی(، هولدر193۱)

 نیولت را مطرح کرد، اما اد یکیکه رفتار ارگان گرددی( برم1897به زمان راتزل ) ،یدانشگاه دانانیتوسط جغراف ینیسرزم

 188:شده است ) یریگ یمرزها پ یریگو شکل یاسیس ی( درباره مرزها191۱) چی( و هولدر1918موضوع توسط لرد کرزن )

1998,newman and paasi.) 

ها آن نیب یادیدرباره مرز شده است، هرچند در مفهوم و محتوا تفاوت ز یمختلف فیتعار یریگروند، خود باعث شکل نیا

 :میکنیاز مرز اشاره م فیبه چند تعر ریوجود ندارد. در ز

 نیرزمیفضا، خاک و ز قیاست که از طر یسطح عمود کیسطح است،  کیبلکه  ستیخط ن کیدرواقع مرز » گلسنر نیمارت

 ( .Glassner, 1992:72)  «رسدیخط به نظر م کیصورت به نیزم یسطح دررو نی. ادهدیرا برش م هیهمسا یهادولت

 کی یاسیس تیکننده قلمرو حاکمکه منعکس شودیاطالق م ییفضا یدهایمرز به پد» کیجرالد.اچ. بل -درایسدل ریآالسدا

 ,Drissdell and H. Blake) «کندیم جادیدر مقابل حرکت انسان، انتقال کاال، مانع ا یحکومت بوده و مطابق قواعد خاص

1374: 101.) 

 کنندیرا مشخص م هیحکومت ملت پا کی تیقلمرو تحت حاکم یهستند که حد خارج ی: مرزها خطوطتیکشید

(Dikshit,1995:55). زین نیرزمیشده که امتداد آن تا فضا و تا زسطح در نظر گرفته کیصورت مرز به فیتعر نیدر ا 

 .شودیآن م ییباال یسطح و فضا ریدر سطح ،ز نیزم یبندمیو باعث تقس دهیکش

 ،یاست و خطوط مرز گرید یاز واحدها یاسیواحد س کی ییو جدا صیعامل تشخ نیترمهم یاسیس ی: مرزهادریرحیم دره

 شوندیمشخص م نیزم یرو یاسیواحد س کیحدود  دیمنظور تحدهستند که به یو قرارداد یاعتبار یخطوط



 

 

(mirheydar,2017:161در ا .)در  گریکدیکشورها از  کیتفک یبرا یو قرارداد یاعتبار یعنوان خطوطمرزها به فیتعر نی

 شده است.نظر گرفته

را مشخص  یحکومت مل کی تیتحت حاکم نیقلمرو سرزم یرونیهستند که حدود ب یحافظ نیا: مرزها خطوط محمدرضا

مجاور آن است  یواحدها گریکشور از د کی ای یاسیواحد متشکل س کی ییو جدا صی. مرز عامل تشخکندیم

(hafeznia,2013:69.) 

 نیاست. در ضمن وجود هم گرید یاز واحدها یاسیواحد متشکل س کی ییو جدا صیعامل تشخ نیترمهم یاسیس یمرزها

 باشد(. یانسان ای یعیکه ممکن است فاقد هرگونه وحدت طب نیسرزم کیرا در  یاسیخطوط است که وحدت س

جدا  گرانی( و ... را از دیکشور، حکومت منافع )مل خانه، ت،یهو ،یزندگ ییوارهایصورت دگفت: مرزها به توانیدرمجموع م

 نیا توانیکه در اطراف وجود دارد م ییبه اطراف خود و مرزها ی. با نگاهدهندیم تیها اعتبار و هوو به شما و آن کنندیم

 (. Hafiz Nia and Janparvar, 1391: 35موضوع را بهتر درک کرد )

 کارکرد مرز

کرده  رییتغ ایو  شدهتیتقو ایو  فیکارکردها تضع نیمرورزمان ااند و بهبه خود گرفته یمختلف یمرزها تاکنون کارکردها

امکان  جادیکارکرد مرز را ا نیتراند، برجستهداده یبه خطوط مرز اخود ر یدر دولت مدرن که سرحدات گذشته جا»است.

 «دهدیم لیها تشکآن یو حفاظت از منافع مل تیامن نیمنظور تأمدو کشور و ملت به نیکنترل بر تعامالت ب

(Mujtahedzadeh, 2003: 381.).)یکه مبتن ییهاصورت نقشمرز را به یکارکردها توانیمختلف م یهادگاهیباوجود د 

 یاآن مرز در فض هیو بر پا شودیمرزها در نظر گرفته م یها براحکومت یکه از سو ییهانقش گرید یمرزها و از سو تیبر ماه

. کارکرد و نقش مرزها عاملی کلیدی در توسعه مناطق و شهرهای کرد فیتعر دهد،یرا شکل م یانداز خاصچشم ییایجغراف

مرزی است.مرزها هم می توانند عاملی در برابر توسعه و یکپارچگی نواحی مجاور باشند و هم به عنوان پلی ارتباطی،زمینه 

 انیب ریصورت زمرز را به یکارکردها ایحافظ ن دکتر (.Rafian et al., 2013نمایند)تعامل و پیوندهای دو طرف مرز را فراهم 

  :کندیم

 . اندازدیم ییدو فرهنگ و دو ملت، جدا ت،یدو حاکم ،یاسیدو نظام س نی: مرز بی( نقش جداکنندگالف

 تیو هو شوندیم کسانیو  ختهیهستند که افراد ملت درون آن آم یی: مرزها سازنده چارچوب فضایسازکپارچهی( نقش ب

 .کنندیم دایمشترک پ

  دهندیدو کشور را نشان م یاسیس ،یاجتماع ،یسطح توسعه، اقتصاد ،یکیزیف ،ییفضا ی: مرزها تفاوت تجلیج( تفاوت ساز 



 

 

 ،یفرهنگ ،ی. وجود تفاوت با تضاد قومگرندیکدیو متخاصم مجاور  بیرق یهاها و ملت( کشمکش: مرزها کانون برخورد دولتد

 یو جنگ را در منطقه مرز یریآتش درگ تواندیادعاها و مانند آن م ،یونقل و منافع اقتصادتصرف خاک، امکانات حمل ،ینید

 برافروزد. هیدو همسا انیم

 نی. ادگرنیکدیبا  رهیو غ یارتباط ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاها در عرصهها و دولتج( ارتباط: مرزها کانون ارتباط ملت 

به نام گمرک و  یطریق نقاط مرز |از  ی. ارتباط رسمشودیمختلف برقرار م یهانهیو در زم یررسمیو غ یصورت رسمارتباط به

دارد  یجا یررسمیقاچاق کاال و مسافر در ارتباط غ دهیپد شوند،یبرقرار م یو منافذ مرز هااز همه رخنه یررسمیارتباط غ

(Hafiz Nia, 1999: 190-191.) 

در  مانعی میتوانند هم مرزها. میروند شمار به مرزی وشهرهای مناطق توسعه در کلیدی عاملی مرزها نقش و کارکرد چگونگی

 فراهم را مرز طرف دو پیوند و تعامالت زمینه پلی ارتباطی عنوان به هم و باشند مرزی نواحی یکپارچگی و توسعه برابر

 (.Rafian et al., 2013کنند)

 

 زدایی مرزیمحرومت 

 چند محرومیت بنیادی و اصلی مشخصات از یکی بنابراین است؛ محیطی/کالبدی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد شامل محرومیت

 دو بعد شامل کالن سطح در محرومیت ابعاد. دارد وجود متخصصان توافق و محققان بین امر، این بر که است بودن آن بعدی

 و گروه خانواده،/فرد سطوح مختلف در محیطی/ کالبدی و اقتصادی شاخصهای اجتماعی، عبارتی، به. است ذهنی و عینی

 (.portaheri et al,2014شود) ارزیابی عینی و ذهنی بعد یعنی اصلی دو بعد حسب بر میتواند منطقه

 قانونی امتیازات و گرفته قرار تأکید مورد توسعه کشور های برنامه و قوانین در که است هدفی مرزی مناطق از محرومیت زدایی

 گرفته، علمی قرار ارزیابی مورد کمتر تدابیر این اثربخشی چه اگر. است شده گرفته نظر منظور در این برای مختلفی ضمنی و

 (.nasiriagdam,2018) دارند بسیار فاصله توسعه مناطق با این که است مختلف کارشناسان اجماع مورد رأی این اجماالً اما

 پژوهشپیشینه 

 

( در پژوهشی تحت عنوان:بررسی اثرات گردشگری در مناطق مرزی مورد مطاعه شهرستان 2112اسمعیل زائی و همکاران)

سراوان،به بررسی و تبیین نقش و اثرات گردشگری در مناطق مرزی به ویژه شهرستان سراوان در توسعه پایدار در منطقه می 

از صنایع درآمدی و ایجاد اشتغال در سطح محلی رهیافتی برای توسعه  پردازد و همچنین از گردشگری به عنوان یکی

 .اقتصادی نام می برند



 

 

( در پژوهشی تحت عنوان:بازارچه های شهرهای مرزی،دریچه ای به توسعه گردشگری 2112ابراهیم زاده و همکاران)

 شکوفایی و رشد موجب خارجی و خلیدا گردشگر شهری،مطالعه موردی:استان سیستان و بلوچستان،بیان میکنند که (. جذب

 یکی گردشگران خدماتی امور در تسهیل منظور به مناسب بسترسازی زمینه این در و شود می کشور مختلف مناطق اقتصادی

 (.2112است )ابراهیم زاده و همکاران، مرزی شهرهای به خارجی و داخلی توریست جذب راههای مهمترین از

 الئوس، کامبوج، مرزی، مبادالت بررسی به ،"کامبوج مرزی اقتصاد" عنوان تحت ایمقاله در ،(2115) همکارانش و مورشید

 این از و. است قرارگرفته موردتوجه کامبوج در مرزی اقتصاد با ارتباط در جنبه چهار تحقیق این در. پردازدمی تایلند و ویتنام

 مانند زیادی اثرات معرض در و بیشتر فعالیت دارای دارند، قرار تایلند با مرز مجاورت در که نواحی اند،گرفته نتیجه موارد

 .دارند قرار فقر کاهش نیز و منابع درآمد، اشتغال، افزایش

 روش تحقیق

 تحلیل نیز و موجود مسائل توصیف و شناسایی. است( کیفی و کمی) ترکیبی رویکرد با تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش روش

 و گرفته صورت استقرائی و کیفی ۔کمی باروش مطالعه مورد منطقه در موجود های پدیده و مسائل و نظری مفاهیم بین روابط

 .است شده پرداخته حاکم امنیتی الگوی با ارتباط در منطقه وضعیت کلی مطالعه به ابتدا حیث این از

  محیط شناسی پژوهش

 مرزهای خراسان رضوی با افغانستان

استان خراسان رضوی  شودیمن را شامل رایکشور ا یدرصد از کل مرزها 11دارا بودن حدود ی خراسان رضو

کیلومتر مرز مشترک با 312کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با ترکمنستان و535,5کیلومتر مرز است که 837,5داری

درصد مرز  32.مرز خراسان رضوی با افغانستان  (http://razavi.farsnews.comکشور افغانستان و والیت هرات است )

. خراسان رضوی از منظر مجموع طول مرزهای آبی و خشکی داری رتبه شودیمجمهوری اسالمی ایران را با افغانستان شامل 

طول مرزهای خشکی در جایگاه سوم است)اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان  ازنظرچهارم در سطح کشور است و 

 رضوی(.

 

 

 

 



 

 

 

 سان رضوی با افغانستانخط مرزی خرا (1جدول شماره)

 

 جمع انواع مرز  kmیمرز آبطول   kmطول مرز خشکی نوع مرز

 91 )رودخانه هریرود(91 - جامتربتشهرستان 

 89 ۱9,1 19,۱ شهرستان تایباد

 123 13 111 شهرستان خواف

 312 جمع کل

 (Mohammad Hosseini, 1391: 517; Zarghani, 2001: 82-79: )منبع

 تربت جامشهرستان 

تا  قهیدق 5۱درجه و  31 ییایدرصد وسعت استان و در مدار جغراف ۱,8معاد لومترمربعیک8119,۱ جام با وسعتشهرستان تربت

النهار از نصف یطول شرق قهیدق 1۱درجه و  ۱1تا  قهیدق 1درجه و  ۱1از خط استوا و  یعرض شمال قهیدق 59درجه و  35

ن شهرستان از شمال با شهرستان سرخس، از شرق با کشور افغانستان، از شمال شرق با یو در شرق استان قرار دارد. ا چینویگر

آخرین تقسیمات  بر اساس جوار است.هم بادیو از جنوب با شهرستان تا مانیکشور ترکمنستان، از غرب با شهرستان فر

روستا دارای سکنه و 251روستا،  322دهستان،  13بخش،  5شهر، 5،داری 1395در پایان سال  جامتربتکشوری شهرستان 

 کیلومتر است.977کیلومتر و تا شهر تهران  1۱1. فاصله این شهرستان تا مرکز استان هستروستای باالی خانوار 217داری 

ر این سرزمین د لیپژندهشهرت این شهرستان به مناسبت آن است که یکی از مشایخ به نام شیخ احمد جام ملقب به شیخ 

مدفون است.حمداهلل مستوفی در نزهه القلوب آن را اقلیم چهارم خوانده است.تاریخ مختصر خراسان این منطقه را اساطیری 

 Economic, social and)کندیمفردوسی در داستان سهراب از بخش سمنگان این منطقه یاد  کهیطوربهدانسته 

cultural report of the cities of Khorasan Razavi province in 2016, first volume, 1396: 201-

199). 

 

 



 

 

 

 مجاتربتنقشه سیاسی شهرستان ( 1نقشه شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: 

( 

http://torbatjam.khorasan.ir,1397 

 شهرستان تایباد

 35تا  قهیدق 21درجه و 31 ییایدرصد وسعت استان و در مدار جغراف1,2مربع معادل  لومتریک5181با وسعت  بادیشهرستان تا

 چینویاز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 5درجه و  ۱1تا  قهیدق 15درجه و  ۱1از خط استوا و  یعرض شمال قهیدق 1درجه و 

ز شرق با کشور افغانستان، از غرب با شهرستان باخرز از شمال با تربت جام، ا هرستانش نیاستان قرار دارد. ا یو در جنوب شرق

 ی، دارا1395سال  انیدر پا بادیشهرستان تا یکشور ماتیتقس نیو از جنوب با شهرستان خواف همجوار است. بر اساس آخر

 نیله اباشد. فاص یخانوار م 21 یباال یروستا 31 یسکنه و دارا یدارا یروستا 38روستا،  71دهستان،  1بخش،  2شهر،  3

در نزهه القوب آورده است که  یاست. حمداهلل مستوف لومتریک 1139و تا شهر تهران  لومتریک 22۱شهرستان تا مرکز استان 

و شصت وهشت ذکر کرده  کصدیآن را  یو پرنزهت است. معمم البلدان عده قرا میعظ یچهارم، جا میاست از اقل یتیباخرز وال

بوده، اما عصر توسعه آن  یمسکون بادیمنطقه تا الدیاز م شیکه از هزاره سوم پ دهدینشان م یباستان شناس یها ی. بررستاس

http://torbatjam.khorasan.ir,1397/


 

 

 Economic, social and cultural report of the cities ofباشد) یمربوط به قرن چهارم تا هفتم ه.ق م

Khorasan Razavi province in 2016, Volume 1, 2017: 159-157.) 

 تایبادنقشه سیاسی شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:  )

) http://taiebad.khorasan.ir,1397) 

 خواف

تا  قهیدق 52درجه و 33 ییایدرصد وسعت استان و در مدار جغراف8,2معادل  لومترمربعیک 9827شهرستان خواف با وسعت 

النهار از نصف یطول شرق قهیدق 55درجه و  ۱1تا  قهیدق 21درجه و  59از خط استوا و  یعرض شمال قهیدق 59درجه و  31

تایباد، باخرز و زاوه و از شرق با کشور افغانستان و از ن شهرستان از شمال با شهرستان یو در جنوب استان قرار دارد. ا چینویگر

 نیو بر اساس آخر است. جوارهمو قائن  رکوهی زیاهشهرستانسمت غرب با شهرستان زاوه و گناباد و از جنوب هم با 

 یدارا یروستا 9۱روستا،  158دهستان،  8بخش،  1شهر،  5 ی، دارا1395سال  انیشهرستان خواف در پا یکشور ماتیتقس

 1118و تا شهر تهران  لومتریک 2۱7شهرستان تا مرکز استان  نیخانوار هست. فاصله ا 21 یباال یروستا 81 یسکنه و دارا

عصر اسالم همچون  دانانیجغراف ی. تمامشودیخوانده م "خاف"و  شودیهمچون خواف نوشته م "خواف"است.  لومتریک

http://taiebad.khorasan.ir,1397/


 

 

و سرانجام حافظ ابرو در  "نزهه القلوب"در  یو حمداهلل مستوف "میاحسن التقاس"در  ی، مقدس"معجم البلدان"در  اقوتی

 انیاز قلمرو پارت یاز اسالم جزئ شیپ یخیتار نهیشیخواف ازنظر پ .اندشکل ضبط کرده نیبه همخواف را  "یخیتار یایجغراف"

در عهد باستان خواف در  رانی. به گزارش دکتر مشکور صاحب رساله ارسدیهزار سال م نیبه چند اشیخیبوده و سابقه تار

 تیوال نی. حاکم اشدیشهر محسوب م نیاز توابع مهم ا شابوریبوده و ن رانیآباد ا یجزء شهرها زین انیو ساسان انیعهد اشکان

کرده است: خواف  فیتوص نیقرن هشتم و نهم، خواف را چن ی. حافظ ابرو دانشمند و مورخ ناماندگفتهیم "کنارنگ"را 

ه شجاع از خواف محمد مظفر شا یاند. از علما و ملوک و وزراء جد اعالاست مشهور که مردم بزرگ ازآنجا برخاسته یاهیناح

 Economic, social and) انداز زوزن خواف بوده انیحکومت کرد در اواخر دولت خوارزمشاه یتبوده و ملک زوزن که مد

cultural report of the cities of Khorasan Razavi province in 2016, second volume, 1396: 25-

23.) 

 نقشه سیاسی شهرستان خواف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( (http://khaf.khorasan.ir,2018 منبع:

 

 



 

 

 تاریخچه ایجاد مرزهای ایران و افغانستان

آن در جهان است که  یکنونی مرز به معنا یهانمونه نیبا پاکستان و افغانستان از نخست رانیا یمرزها ران،یا یشرق یمرزها

حدود به سه قسمت  دیو تحد تیو زمان حکم یسرحد یمرز ازلحاظ عقد قراردادها نیآمد. ا دیدوم قرن نوزدهم پد مهیدر ن

 .(Mujtahidzadeh, 2003: 120)شودیم میتقس

 ن.حکمیت ژنرال مک لی1

 نظریه گلداسمیت بر اساسانگلیسی  ماهانمک  کلنل.حکمیت 2

 .حکمیت ژنرال فخرالدین آلتای3

.مرز اندگشتهمرزهای خراسان رضوی در چارچوب دو حکمیت مک لین و آلتای با کشور افغانستان تعیین 

 حداکثرمرزی نسبت به میل دیگر  لیهر می شده است و فاصله گذارعالمتمیل مرزی  172کیلومتری( با 919مایلی)551

 (. Afghanistan-Iran Boundary,1961:3کیلومتر( است)5مایل)3

 ی مرزی در مرز مشترک ایران و افغانستانهالیم(پراکنش 2شماره)جدول 

 

 

 هاجای گذاری میل خیتار تعداد بخش

 )حکمیت مک لین(1891-1881 39 شمالی

 )حکمیت آلتای(1935 5 شمالی

 )حکمیت آلتای(1935 38 مرکزی

 (ماهان)حکمیت مک 1915-1913 91 جنوبی

 میل 172جمع کل 

 (Afghanistan-Iran Boundary,1961:3 ) منبع:

 جام، تایباد و خوافهای تربتتداوم محرومیت شهرستان



 

 

جام، تایباد و خواف همانگونه که درفصل قبل بیان شد در میان هفت شهرستان داری محرومیت شدید بر های تربتشهرستان 

جام رضوی هستند عالوه بر این موضوع شهرستان تربت خراسانگانه سنجش عدالت فضایی در استان اساس عوامل هشت

ریزی استان خراسان رضوی شهرستان در میان هفت شهرستان فوق است. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه نیترتیپرجمع

راه به طوریکه جمعیت ساکن این سه شهرستان به هم کندیمجام، تایباد و خواف را تصدیق نیز محرومیت سه شهرستان تربت

درصد از جمعیت استان خراسان رضوی را شامل  9ی از شهرستان تایباد منفک شده است فقط تازگبهشهرستان باخرز که 

درصد جمعیت ساکن مناطق محروم استان خراسان رضوی 39امّا همین چهار شهرستان محل زندگی  شودیم

 Economic, social and cultural report of the cities of Khorasan Razavi province (Volume)است

2): 2016, 29). 

 جام، تایباد، خواف و باخرز از کل استان خراسان رضویهای تربتنمودار سهم جمعیت شهرستان (1نمودار شماره)

 

 
 (Statistical Yearbook of Khorasan Razavi 2016, 132) منبع: 
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سایر شهرستان های خراسان رضوی



 

 

 

 تحقیق ییافته ها

شرقی استان خراسان رضوی از نوع سلبی بوده است و نا آرامی ها در کشور افغانستان  نگاه امنیتی برای حراست از مرزهای

سبب تقویت این دیدگاه برای مدیریت مناطق هم مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان شده است. لذا اقدامات صورت 

های مرزی استان خراسان رضوی با کشور نهایی برای توسعه صنایع در شهرستاگرفته برای ارتقاء امنیت مرز سبب محدودیت

این مسئله در سند آمایش خراسان رضوی نیز ذکر شده است. بر خالف ترکمنستان، کشور افغانستان در نظر گرفته شده است.

افغانستان نه تنها در مورد تهدیدات نظامی؛ بلکه به ویژه در مورد تهدیدات تروریستی و امنیتی به عنوان یک منبع تهدید 

 111(. از مرز تا فاصله Mashhad University Jihad Research Deputy, 2011: 150دی محسوب می شود)ج

کیلومتر، محدوده با ضریب امنیتی کم محسوب می شود که برای استقرار مراکز و تأسیسات زیرساخت حمل و نقل مناسب 

باید مالحظات دفاعی امنیتی مورد نظر قرار گیرد. نیست، به خصوص در ساخت بزرگراهها و جاده های مهم در این محدوده، 

عدم رعایت این مالحظات در ساخت بزرگراه ها در حاشیه مرز می تواند تسهیل کنندهی حمله ی زمینی نیروهای دشمن به 

 منطقه باشد، به همین دلیل هم چنان که در بحث مبادی تهدید ذکر شد، مرزهای شرقی به دلیل شرایط خاص کشور

کیلومتری از مرز شرقی بیشتر توصیه می شود تا مرز شمال با کشور  111ان ناامن تر بوده و از این رو رعایت حریم افغانست

ترکمنستان. عالوه بر این، شهرستان های مرزی خواف، تایباد، تربت جام، سرخس، کالت و درگز به طور کامل در این محدوده 

شهرستانهای فریمان و شهرستان مشهد نیز جزء این منطقه محسوب می  قرار داشته اند، در درجه ی بعد بخش های شرقی

های مرزی با کشور افغانستان نیز روستاهای مرزی بیش از هر مکان دیگر تحت تأثیر (.در سطح شهرستان171شوند)همان،

رمز مصوب شورای تأمین ها در نوار ق های امنیتی در مرز قرار گرفتند به طوری که خیلی از روستاهایی که اراضی آنسیاست

ها نیز های سردار آباد، دولی بهلولی، دولی جالل و... تخلیه و تخریب شدند و ساکنین آناستان قرار گرفته بود از جمله روستا

های جنت آباد و کاریز کهندل شدند.  های مشهد، تربت جام، سرخس، صالح آباد و روستامجبور به مهاجرت به شهرستان

ب منازل مسکونی، تأسیسات دامداری و کشاورزی، قناتها و حتی مساجد و  مدارس روستاها به کلی ویران شده افزون بر تخری

و از ادامه دامداری و کشاورزی به عنوان تنها شغل اهالی جلوگیری به عمل آمده وآنها از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودکه 

 237روم شده اند. فقط روستای سردار آباد به تنهایی فقط داری حق اشتغال، مسکن و حتی تردد در امالک خود است، مح

 هکتار اراضی داری سند بود.

ها ازکشاورزی ودامداری محروم شده برخی بیکار و برخی هم به شغلهای کاذب روی آورده پس از آنکه روستائیان این روستا

رهاسازی اراضی کشاورزی و تخریب منازل مسکونی به ودامهای خود را از دست داده اند عالوه بر این موضوع دولت در قبال 

روستائیان قول داد ملک بالعوض داده و یا تسهیالت وخسارت وارده را پرداخت کند که تاکنون با وجود مکاتبات اداری و 

مراجعات حضوری به مقامها و مسؤوالن بخش، شهرستان، استان و کشوری هیچ ترتیب اثری برای روستائیان داده نشده 

 (.http://qudsonline.ir,1397است)

http://qudsonline.ir,1397/


 

 

ها در امان نبود. در تخریب ها در نواحی مرزی فقط منحصر به نواحی مسکونی نبود بلکه حتی آثار باستانی نیز از گزند تخریب

ای که از کرمانشاه به خراسان در آن ساکن شدند. قلعه ای به جا مانده بود که ایل زنگنه بعد از کوچاندنشاننیازآباد خواف قلعه

ای که یکی از چند قلعه ها برای ساکنانش در مقابل هجوم اقوام بیگانه و دشمنان بوده است. قلعهضامن مستحکمی در طی قرن

بوده است. متاسفانه های قلعه، زیبایی منحصر به فردی دارا خشتی و گلی بزرگ ایران بوده و به علت چندین طبقه بودن خانه

قلعه تاریخی شاپور مربوط به دوره ساسانیان بدون توجه به قدمت آن به علت مجاورت با مرز  1379تا  1375های طی سال

ماند که در ورودی مسجد جدید نیازآباد به یادگار شود و از آن همه تاریخ تنها درسنگی گرد و چرخنده باقی میتخریب می

 (.www.isna.ir,1397مانده است)

ها دارا نبوده است بلکه  به مرزی بودن سه شهرستان خواف، تایباد و خواف مواهب اقتصادی چشم گیری برای این شهرستان

های همراه آن توسعه نیافتگی و محرومیت این های ذکر شده و محدودیتدلیل شرایط امنیتی موجود در شهرستان

ریزی استان خراسان رضوی نیز محرومیت سه شهرستان دیریت و برنامهآمارهای سازمان مها تشدید شده است.شهرستان

جام، تایباد و خواف را تصدیق می کند به طوریکه جمعیت ساکن این سه شهرستان به همراه شهرستان باخرز که به تربت

امّا همین چهار درصد از جمعیت استان خراسان رضوی را شامل می شود  9تازگی از شهرستان تایباد منفک شده است فقط 

 Economic, social andدرصد جمعیت ساکن مناطق محروم استان خراسان رضوی است)39شهرستان محل زندگی 

cultural report of the cities of Khorasan Razavi province (Volume 2): 2016, 29.) 

 ز استان خراسان رضویجام، تایباد، خواف، باخرز اهای تربتسهم جمعیت شهرستان (2نمودار شماره)

 
 

 (Statistical Yearbook of Khorasan Razavi 2016, 132 منبع:)

 استان خراسان رضوی جام، تایباد، خواف، باخرز از جمعیت ساکن مناطق محرومهای تربتسهم شهرستان (3نمودار شماره)
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 ,Economic, social and cultural report of the cities of Khorasan Razavi province (Volume 2): 2016 منبع:)

29) 

 

 های مختلف اقتصادیاشتغال بخش  سهم (1نمودارشماره)

 

 
 (Beheshtian Mesgaran et al., 2019 :111منبع:)

ادامه مند نیستند و داری وضعیت مالی نامناسبی هستند که این مسئله سبب اکثر شاغالن در این بخش نیز از دانش الزم بهره

های زیر زمینی، تضعیف و فرسایش خاک روند کشاورزی سنتی است. کشاورزی سنتی به دلیل هدر دادن حجم باالیی از آب

های جبران ناپذیری است. از آن جا که هر فضای جغرافیایی داری توان زیست محیطی مشخصی است، بهره وری داری زیان

 (.Beheshtian Mesgaran et al., 2019:235آن فضا گردد)بیش از حد می تواند سبب نابودی محیطی زیستی 
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گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای 

ه فرصت آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح در آمد و ارائ

های جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه محلی است و می تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای 

 اند فراهم آورد. آثار گردشگری در زمینه ی توسعه به شرح زیر است: -که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده 

  ایجاد می کند.همانند هر فعالیت صادراتی، منبع درآمد و اشتغال 

  زنجیره ای از کل فعالیت های اقتصادی و خدماتی به وجود می آورد و به عنوان یک اهرم برای تعداد زیادی از

 فعالیت های اقتصادی عمل می کند.

  از چشم انداز های طبیعی بدون آن که ماهیت آنها را تغییر دهد و یا مواد اولیه ی آن ها را دستخوش تغییرات کند

 ا را به مناطق دیگر حمل و نقل کند، بهره برداری می نماید.و یا آنه

 تقاضا را برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیت هایی که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند، ارتقا 

 .می دهد 

  به همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد ملی جذب می کند، جریان های برون- 

  به منطقه تزریق کرده، ضریب تکاثری را افزایش می دهد )زای هزینه ها راPapli Yazdi, 2006, quoted by 

Griff, 1993.)  

  ها ها در شهرستاناز این جاذبه 55جاذبه گردشگری ثبت شده است که از این تعداد  181استان خراسان داری

جام، تایباد و خواف نیز گردشگری تربتها ای این شهرستانمذکور هست)سند آمایش استان(. در اسناد توسعه

های مرزی به خود اختصاص قابل توجهی از اقدامات الویت دار با توجه به اهمیت آن برای توسعه شهرستانبخش

 داده است.

 شهرستان تایباد 

 اجرای طرح جامع پایانه مرزی دوغارون و ایجاد امکان و توسعه بازارهای عرضه کاال در آن 

 ر تاریخیحیاء و مرمت آثا 

  تأسیس مرکز فرهنگ شناسی جام و تایباد به منظور تقویت روابط خرده فرهنگهای محلی و تعمیق و گسترش

 فرهنگ بومی

 ایجاد مرکز بین المللی موسیقی شناسی جام و تایباد و تأسیس خانه موسیقی 

 هنگ بومیبرگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، نمایشگاهها ، چاپ مجموعه ها و نشریات معرفی فر 

 ...تقویت پایگاههای فرهنگی ، خانه های فرهنگ روستایی ، فرهنگسراها و 

 شناسایی و معرفی پتانسیل های بالقوه شهرستان در بخش صنعت و معدن و گردشگری با نگاه برون مرزی 



 

 

 شهرستان تربت جام 

 احیاء و مرمت آثار تاریخی از جمله آرامگاه شیخ جام 

 م بمنظور تقویت روابط خرده فرهنگهای محلی و تعمیق گسترش فرهنگ بومیتأسیس مرکز فرهنگ شناسی جا 

 ایجاد مرکز بین المللی موسیقی شناسی جام و تأسیس خانه موسیقی 

 برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، نمایشگاهها ، چاپ مجموعه ها و نشریات مروج فذهنگ بومی 

  فرهنگسراها و ...تقویت پایگاههای فرهنگی ، خانه های فرهنگ روستایی ، 

 شناسایی و معرفی پتانسیل های بالقوه شهرستان در بخش صنعت و معدن و گردشگری بانگاه برون مرزی 

 شهرستان خواف 

 های گردشگری طبیعی و تاریخی نظیر مدرسه غیاثیه خرگرد، آسبادهای نشتیفان ومسجد ملک تقویت زیرساخت

 در شهرستانزوزن، احداث واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 

 حفاظت و مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و تجهیز زیر ساختهای الزم جهت جذب گردشگر 

 شناسایی و معرفی آثار تاریخی و آداب و رسوم محلی در سطح ملی و بین المللی 

  تقویت و توسعه صنایع دستی و سنتی با نگرش فرهنگی و هنری در ارتباط با توسعه صنعت وریسم نظیر صنایع

 میبو

  رتقاء و بهسازی راه های منتهی به جاذبه های گردشگری نظیر سد سالمی؛ سد سده؛ رباط زیارت تنگل

 مهرآباد؛ تنگل خرگرد؛ تنگل گولوش تنگل بازه و مجموعه تاریخی کال جنگی

  تهیه طرح جامع گردشگری خواف و اجرای عملیات زیباسازی و انجام مطالعات بهسازی معابر روستاهای

 جاذبه تاریخی و گردشگریدارای 

  ثبت آثار ملی خواف ، مستند سازی و تعیین حریم آثار خواف و طرح مطالعات بافت تاریخی خواف و آماده

نمودن مقدمات اجرایی ثبت جهانی سه اثر مدرسه غیاثیه خرگرد، آسبادهای نشتیفان و مسجد ملک زوزن 

 در فهرست سازمان جهانی یونسکو

 ز مراکز و فضاهای شهری مورد نیاز و اتمام پروژه های نیمه تمام برای گسترش پیش بینی احداث بعضی ا

 صنعت توریسم نظیر ساخت مراکز اقامتی مناسب در شهرستان

  تسریع در اجرای طرحهای مرمتی و بازسازی بناهای تاریخی شهرستان با توجه به کثرت باالی بناهای

 مذکور در شهرستان

 ان به جهت افزایش تبادالت اقتصادی با کشور افغانستان)منبع اسناد توسعه(راه اندازی بازارچه مرزی سنگ 



 

 

 تیجه گیرین

منطقه و فضای عاملی مهم و تاثیر گذار در در ارز اوری و بهبود وضعیت اقتصادی برای هر  به عنوان گردشگریاز امروزه 

حساب می آیند می تواند به مراتب چشمگیرتر و  غرافیایی یاد می شود که تاثیر آن در مناطقی که جز مناطق محروم بهج

اثرات بیشتری در وضعیت اقتصادی که به تبع آن در اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد 

مورد  وان یک سپر دفاعیبیشتر با دیدگاه امنیتی و به عن مناطق مرزی کهقرار می گیبرند ظرفیت ها و پتانسیل  داشته باشد.

د استفاده های زیادی را در خود دارند که می توان با تغییر این رویکرد امنیتی به این مناطق وضعیت آنها را بهبو

رز مشترک ایران با کشور افغانستان هستند ظرفیت های و بخشید.شهرستانهای مرزی تربت جام، تایباد و خواف که م

تربت  مرزی مناطق در امنیت ارتقاء برای امنیتی سیاستهای اجرای .دارند پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی در زمینه گردشگری

 رایطش رفتنگ نظر در عدم و روند این تک بعدی دید لیکن ه استبود ثمر مثمر تا حدودی که هرچند جام،تایباد و خواف

 دتاًعم پیامدهایی اتخاذشده امنیتی رویکرد در مالحظات معیشتی خأل کنار در ردم مرزنشینم... و اعیاجتم اقتصدادی،

ه است.بخش عمده ای از محرومیت این سه شهرستان مذکور نشئت گرفته از شرایط آورد همراه به مرزنشینان رایب را امطلوبین

می باشد و بخش قابل توجه دیگری مربوط به بی توجهی و عدم درک صحیح از توانمندیها و  مالحظات امنیتیو  یجغرافیای

موقعیت جغرافیایی شهرستانهای مذکور که در جوار یک کشور خارجی  با توجه بهن سه شهرستان می یاشد.پتانسیل های ای

توجه به صنعت گردشگری می باشند،این امر می تواند عالوه بر گردشگری داخلی،در جذب گردشگری خارجی نیز موثر باشد. 

و اجتماعی این شهرستانها را تغییر دهد که  بیشتر  عالوه بر توسعه و بهبود شرایط اقتصادی،می تواتد ذهنیت  فرهنگی

دیدگاهی امنیتی بر انها حاکم است.در نتیجه توجه به امر صنعت گردشگری در این مناطق می تواند وضعیت 

 .و در محرومیت زدایی این مناطق نقش موثری داشته باشد. بهبود بخشداقتصادی،اجتماعی و فرهنگی این مناطق را 
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Abstract 

today,tourism is mentioned as an important and influential factor in currency exchange and 

improving the economic situation for each region and geographical area, the impact of 

which in areas that are considered as deprived areas can have more effects on the economic 

situation, which consequently It also affects the social and cultural situation of the region. 

The border cities of Torbat-e Jam, Taybad and Khaf, which share Iran's border with 

Afghanistan, have potential and actual potentials and potentials in the field of tourism. 

Implementing security policies to improve security in the border areas of Torbat-e Jam, 

Taybad and Khaf, although it has been fruitful to some extent, But another one-dimensional 

view of this process and the lack of attention to the economic, social and ... conditions of 

border residents along with livelihood considerations in the security approach adopted, has 

had adverse consequences for border areas. This research is a descriptive-analytical method 

with a combined approach (quantitative and qualitative). Paying attention to the tourism 

industry, in addition to developing and improving economic conditions, can change the 

cultural and social mentality of these cities, which is mostly dominated by a security 

perspective. As a result, paying attention to the tourism industry in this field can change the 

economic, social and cultural situation of these areas and play an effective role in 

eliminating the deprivation of these areas. 

Keywords: tourism industry, border areas, deprivation 


