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   چاپو  ارائهه صورت ب پذیرش شده مقاالت مجموعه

ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی "همایش 

  "بارویکرد آمایشی

 ( دومجلد )
 

: برگزارکنندگان   

 انجمن ژئوپلیتیک ایران 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

رضوی شعبه خراسان   ایران تیک لیانجمن ژئوپ  
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   چاپو  ارائهبه صورت  پذیرش شده مقاالت مجموعه

ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار  "همایش 

  "مناطق مرزی بارویکرد آمایشی 

 ( دوم)جلد 

 

 

 

 

: برگزارکنندگان   

 انجمن ژئوپلیتیک ایران 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

شعبه خراسان رضوی   ایران تیک لیانجمن ژئوپ  
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 و چاپ هئارا یارب  مقاالت پذیرش شدهمجموعه فهرست  
شماره  نویسندگان عنوان مقاله کدمقاله 

 صفحه 

شاخص 6 بر  مرزي  تجارت  اثرات  جمعيتی  ارزیابی  هاي 

 هاي روستایی بازارچه مرزي تمرچين  سکونتگاه

سانيا،   سلطان تانيا  ناصر  ی،  دکتر 

 تر حسن حيدري دک

4 

س هاي نوین مدیریت مناطق مرزي ها و روشتبيين مؤلفه 10 ادکتر  دکتيروس  ر حمدي، 

 صالح آبادي ریحانه 

91  

آثارمدیریت آمایش سرزمين در شناسایی کانون هاي بحرانی   15

 در نواحی مرزي ایران 

 پناه درو  ترکيومرث یزدانکد

 

40 

پایدار  مؤلفه  19 امنيت  در  آن  نقش  و  مرزنشينان  فرهنگی  هاي 

 مناطق مرزي کرمانشاه 

نجات   فردکتر  ع   محمدي  لی  دکتر 

 ديمرا

53 

پایدار  20 امنيت  در  مرزبانی  و  انتظامی  نيروهاي  و جایگاه  نقش 

 مناطق مرزي کرمانشاه 

نجات  دکتر  مرادي،  علی  دکتر 

 محمدي فر

27  

انگليس در قبض و بسط   27 ژئوپليتيکی روسيه و  اهداف  تبيين 

 مرزهاي سرزمينی ایران در عصر قاجاریه 

 دکتر احسان لشگري تفرشی 

 

89 

اقتصادي 32 ثبات مرزي -تاثير فرایندهاي  تجاري بر شکل دهی 

 در کُردستان ایران و عراق 

210 مریم وریج کاظمی   

نقش   41 امنيت  بررسی  و  توسعه  ارتقاء  در  خارجی  سياست 

 مناطق مرزي

411 علی اکبرپور، زهراسادات حسينی  

نرم 42 دقت  مختبررسی  مختافزارهاي  تبدیل  در  عالئم  لف  صات 

مختصاتم سيستم  بين  و   Polkovo 1942هاي  رزي 

WGS84  در مرز مشترک با جمهوري آذربایجان 

دکتر مجيد فخري، حميد بحيرائی،  

 فرد، رضا ملکی سليمانیسردار 

812  

آمایش مناطق مرزي؛ توسعه و امنيت پایدار )مطالعه موردي  45

 استان کرمانشاه( 

جد حشمتی  سميرا حميدرضا  ید، 

 زینب شریفی ،مرادي

813  

اطالعات   53 بانک  لزوم  و  کارتوگرافی  هاي  نقصان  پایش 

 جغرافيایی

 محمد مسلم مومن زاده 

 

315  

 بررسی علل ناامنی در مناطق مرزي آبی کشورها   54

 )مورد: مرز آبی اوگاندا و جمهوري دموکراتيک کنگو(

 دکتر ميثم ميرزائی تبار 

 

317  

رونی موثر بر شکل گيري بي  ی و و عوامل درونتحليل عناصر   59

با  بلوچستان  و  سيستان  استان  در  مخدر  مواد  قاچاق  پدیده 

 نگرش سيستمی 

عباس   سيد  نيلوفر دکتر  احمدي، 

 اهرون

318  

https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=6
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=6
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=6
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=6
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=15
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=15
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=19
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=19
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=19
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=19
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=27
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=27
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=32
https://bsd.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_technical_chair&file=articles2&req=showArticleDetails&id=32
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891 اميرعلی برومند، دکتر آزاده کریمی ها ها و چالشمناطق تحت حفاظت مرزي؛ بررسی فرصت 61  

اجتما 63 امنيت  اثرات  ختحليل  و  امکانات  شهرعی،  بر  دمات  ي 

ایران غرب  مرزي  شهرهاي  در  گردشگران  )مطالعه  رضایت 

 موردي: مریوان( 

121 دکتر سيدهادي طيب نيا   

قورچیدکتر   کارل اشميت و مسئله مرز در جغرافياي سياسی  67 سپيده  ،  مرتضی 

 السادات موسویان 

622  

ب 70 مرزي  هاي  پاسگاه  یابی  مکان  بر  موثر  عوامل  ا  تحليل 

)نمونه موري مناطق مرزي ؛  يستم استنتاج فازاستفاده از سي

 استان خراسان رضوي و افغانستان(

هادي  دکترسيد  اخباري،  مليحه 

 زرقانی، دکتر مسعود مينائی 

323  

 باالدستی،    موقعيت با پایدار امنيت نسبت 71

   اترک مرزي  رودخانه: پژوهشی نمونه

 

راد، سيد محمد    کاویانی   دکتر مراد

 فرد   سيدي  دجوا

425  

مدل   74 اساس  بر  پاوه  شهرستان  مرزي  نواحی  آمایش  تحليل 
SWOT 

227 دکتر یاشار ذکی، سعيد عزیزي  

  تامين   هدف   با  مرزي  روستاهاي   اقتصادي   توسعه  ریزي  برنامه 80

 پایدار  امنيت

528 مرادپور  عادل زاده،  موسی نبی  

  مرزي   طقمنا  پایدار  توسعه  و  امنيت  ژئواکونوميکی  بسترهاي 86

 (چابهار شهرستان موردي نمونه)

دکتر    نبی  هادي  هادي  سيدزاده، 

 اعظمی  زرقانی، دکتر هادي

300 

  استان   اقتصادي  توسعه  عدم  بر  سياسی   مرکز  از  دوري  نقش 87

 ایالم

هادي  شهين دکتر   یاسمی، 

حمد  اعظمی،   سجاسی  اله  دکتر 

 قيداري

113  

  متغيره   چند  تحليل  روش  به  مرزي  بازارچه  یابیمکان 93
TOPSIS 

 ( شمالی خراسان استان: موردي مطالعه)

افشين   شاکري،  هادي  متقی،  دکتر 

 سپهر قربانی آرش

332  

پدیده  جغرافياي   96 بر  تاکيد  با  کُردستان  مرزهاي  سياسی 

 کولبري 

403 لقمان توتونچی ، ليال کيانی   

مورد   مناطق  امنيت  و   سرزمين  درآمایش  آب  نقش 97   مرزي 

  و  سيستان  دهمحدو)  کشور،  قیرش  مرزهاي:  مطالعه

 ( بلوچستان

 معصومه  عسگري،  سهراب  دکتر

 فر ساجدي فاطمه چنور،

135  

-شهرستان  روستایی  نواحی  یافتگیتوسعه  محروميت  تحليل 98

 (زاهدان : موردي مطالعه)مرزي هاي

537 مازندرانی  دریا  قاسمی،   دکتر مریم  

جنو 99 پارس  گازي  ميادین  ژئواکونوميکی  اثرات  بر  تحليل  بی 

 بوشهر  حی مرزي استانآمایش نوا

903 فاطمه قاسم نژاد ، یاشار ذکی  

دفاعی موثر بر آمایش مناطق مرزي   –ارزیابی عوامل امنيتی   102

 شهرستان پاوه 

دریا   اعظمی،  هادي  دکتر 

قباسفيدي سيدهمازندرانی، -الهام 

 نيا حسن هدیهبایگی،

440  
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اقتصاد مرزنشين 106 ارتباط بين متغير  پایواکاوي  امنيت  با  دار  ان 

 کيد بر مناطق مرزي ایران زي با تادر مناطق مر

فاطمه  زرقانی،  دکترسيدهادي 

 بخشی شادمهري

541  

از  108 اي  منطقه  توسعه  هاي  بندي شاخص  اولویت  و  شناسایی 

: منظر   مطالعه  )مورد  مرزي  مناطق  در  غيرعامل  پدافند 

  شهرهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان(

143 قائیحمد بيل تبار، ممصطفی اسمع  

هاي توسعه اقتصادي مناطق مرزي شناسایی بسترها و زمينه 111

 )مطالعه موردي: اردبيل( 

944 فاطمه دانه چين فرید عباسی،   

مهاجر   114 کاهش  در  کشور  در  کار  و  کسب  فضاي  بهبود  نقش 

 فرستی مناطق مرزي

مرادي،   امين  اعظمی،  هادي  دکتر 

 سميرا چناري 

945  

اخت و توسعه در نواحی فضایی زیرسيتابی سطح محرومزیار 118

 مرزي )مطالعه موردي: شهرستان سرخس(

347 دکتر مریم قاسمی، فاطمه فعال   

دریا   جاندکترمحسن مدل مفهومی بازیگران موثر در آمایش مناطق مرزي 121 پرور، 

 مازندرانی 

948  

 زيتأثير همگرایی منطقه اي بر توسعه و امنيت مناطق مر 123

 در نيجریه و کامرون( : بوکو حرام )مورد مطالعه

احمد   دکتر  رسولی،  مجيد  دکتر 

 بخشی

500 

امنيت   126 بر  تاکيد  با  پایدار  امنيت  بر  آن  تاثير  و  اقليم  تغيير 

 مرزي 

زاده عباس  دکتر  مریم  سيدهادي ، 

 آذر زرین، دکتر زرقانی

551  

بازارچه 127 توسعهارزیابی  بر  مناطق مرزهاي مرزي  نقش ي  و  ي 

 هاایی بازارچهکار ت دردول

سميرا چناري، دکتر وحيد سينائی،  

 امين مرادي 

253  

اجتماعی   128 امنيت  احساس  در  جغرافيایی  عوامل  نقش  بررسی 

شهرستان  مرزي  دهستان  مطالعه  مورد  منطقه  مرزنشينان، 

  سرخس

سمانه  شادمهري،  بخشی  فاطمه 

 عبداللهی ، عاطفه اميري

945  

اث  129 تهدیدات  طی بر شاخص هاي  یست محي امنيت ز ر گزاري  تحليل 

خراسان    : مطالعه  مورد  )منطقه  مرزي  مناطق  در  اقليمی،  تغييرات 

 رضوي( 

بجاري،    مينا کرم  عليزاده،  عمران  دکتر 

 آیه شعبانی کوچصفهانی 

256  

شهرستان 130 فضایی  عدالت  وضعيت  بر  موثر  عوامل  هاي  تبيين 

 مرزي 

 دکترمصطفی قادري حاجت

 پوزشيانسين سيدح

475  
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نتگاههای روستایی  وهای جمعیتی سکارزیابی اثرات تجارت مرزی بر شاخص

 بازارچه مرزی تمرچین
 

 3دکتر حسن حیدری،  *2دکتر ناصر سلطانی،  1تانیا سانیار
 ریزي آمایش سرزمين ( کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه 1

 نویسنده مسئوول  -اروميه  ه،روميا  هشگا دان  لوم انسانی،دانشکده ادبيات و ع ( استادیار گروه جغرافيا، 2

 اروميه  دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، ( استادیار گروه جغرافيا، 3
Email: n.soltani@urmia.ac.ir* 

 
 چکیده

ي  ار ثرگذ، بررسی ميزان اترین عوامل تحرک جمعيت در نواحی مرزي عامل اقتصادي است. هدف این پژوهشیکی از مهممسئله:    طرح 

 باشد. هاي جمعيتی سکونتگاههاي بازارچه مرزي تمرچين پيرانشهر میارت مرزي بر شاخصتج

از روش توصيفی  پژوهش  :  پژوهش روش استفاده  با  این موضوع    –حاضر  تحليلی و به شيوه ميدانی و در قالب پرسشنامه، به بررسی 

 . پرداخته است

نمونه  Tآزمون  :  هایافته جم  يا تک  مؤلفه  جمعيتی  شان ن   86/2عيت  براي  شاخصهاي  بهبود  بر  مرزي  تجارت  تأثير  عدم  دهنده 

همبستگی بين سکونتگاههاي مرزي مورد مطالعه بوده است. همچنين خروجی آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد که بيشترین ميزان  

بر اساس نتایج   اند.ري باهم داشتهبيشتط  بارتا  823/0است با  ي س  و جمعيت با  828/0جمعيت و اقتصاد با    هايمتغيرها مرتبط با مؤلفه

و تأثير تجارت مرزي بر احداث    0.834آزمون تحليل عاملی، عامل متغيرهاي افزایش درآمد روستائيان از طریق تجارت مرزي با بار عاملی  

ند برق و گاز با بار عاملی  مان  تیرساخاري از خدمات زیو تأثير تجارت مرزي بر برخورد   0.784با بار عاملی    سرا و رستوران در روستامهمان 

و تأثير   0.515و همچنين متغيرهاي ارتباط با افراد غيرایرانی با بار عاملی    اندبه ترتيب بيشترین تأثير را بر عامل اقتصادي داشته  0.776

 د. ان هشتي دا بر عامل اقتصاد  به ترتيب کمترین تأثير را  0.529تجارت مرزي بر افزایش جمعيت روستا با بار عاملی  

ها، توسعه تجارت مرزي در سکونتگاههاي روستایی مورد مطالعه، تاثير مثبتی بر  با توجه به نتایج مورد اشاره در بخش یافته:  گیرینتیجه

  ن سکونتگاهها از هاي تثبيت جمعيت در ایتثبيت و رشد جمعيتی این سکونتگاهها نداشته است و از جمله دالیل این امر، فقدان زمينه

میهزمينه  جمل رفاهی  و  خدماتی  زیرساختی،  بههاي  نتایج  اساس  بر  اما  آزموندست باشد.  از  روي    پژوهش،هاي  آمده  بر  مرزي  تجارت 

موثر واقع  روستایی در اثر تجارت مرزي    هايتأثير مثبتی داشته و بر بهبود کيفيت و تحرک زندگی سکونتگاه   سياسیو    هاي اجتماعیمؤلفه 

 شده است. 

 

 پيرانشهر   تمرچين،  مرزي،  تجارت  جمعيتی،  هاياخص ش :ییدکل ن واژگا
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 مقدمه   -1
جغرافيایی کاربردهاي متفاوت   هاي گوناگون سياسی، اقتصادي، تجاري، فرهنگی ومرز ازجمله مفاهيمی است که در عرصه

می ذهپيدا  یا  و  کشورها  رسمی  مرزهاي  مانند  عينی  مفهوم  دو  به  مرز  میکند.  کار  به  مرزهانمد  رونی  اي  ند 

مهمدراین(.  Hensen,1978)عقيدتی به  ویژه  توجه  نيازمند  مرزي  مناطق  آمایش  قابليتبين  و  مزایا  این  ترین  در  موجود  هاي 

ها استفاده  هاي کالبدي، اقتصادي و جمعيتی منطقه از آن ها بتوان در ارتقاء شاخصگيري از این قابليتنواحی است که با بهره 

اند که با بررسی اجمالی مناطق مرزي در مقایسه با مناطق  هایی همراه بودهها و ضعفدیتره با محدوواهم  کرد. مناطق مرزي

اقتصادي،     –هاي صنعتی  هایی عمده، ازجمله انزواي جغرافيایی مناطق مرزي، دوري از قطب توان به ضعفمرکزي کشور، می

اقتصادي و فرهنگی نسبت به مناطق  مختلف اجتمد  بعا نيافتگی در اعهقرار گرفتن در حاشيه و پيرامون، و توس اعی، سياسی، 

-نيافته شناخته میو توسعه  ايمناطق حاشيه عنوانازآنجاکه این مناطق به (.Hansen,1975, 823) یافتمرکز کشوري دست

حاشيه این  و  میشوند  بودن  )اي  باشد  مرزي  مناطق  جغرافيایی  شرایط  معلول  دليل  (،Jones & Wild,1994,263 تواند    به 

برداري از امکانات این نواحی گيرند؛ زیرا امکان بهرهتوجهی قرار میشدن در مناطق پيرامونی و دور از مرکز، اوالً مورد بیواقع

يز به سود  توجهی، حداقل منابع موجود این مناطق نگيرد و ثانياً به دليل بیکمتر از نواحی مرکزي استان موردتوجه قرار می

مناطقکزمر  مناطق یا  می  ي  تمایل  آن  به  شباهت  .(Pena,2005,286یابند)نزدیک  وجود  و  همچنين،  فرهنگی  زبانی،  هاي 

هاي  گذاريکننده در برابر توسعه و سرمایهتواند هم مانع و یا هم عاملی تقویتهاي مناطق مرزي است که میاعتقادي از ویژگی

 (. Topaloglou et al,2006 : 24موجود به شمار رود )

این   بشمار  استا، سکونتگاهردر  براي کاهش مشکالت مرزها  استراتژیک  و  مناطق مهم  ازجمله  مرز  روستایی حاشيه  هاي 

مناطق مرزي مؤثر بوده و مشکالت این  توانند تا حد بسيار زیادي در کنترل آیند و اگر به شيوه مطلوب ساماندهی شوند، میمی

تواند بهترین رویکرد در راستاي توسعه  جوار با مرز مینواحی هم  قاط ضعفها و نسيلانپت  برسانند. شناخت  مناطق را به حداقل

شمار   به  مرزي  روستایی  مناطق  باشد،   ید.آفضایی  اقتصادي  و  فرهنگی  جغرافيایی،  شرایط  با  متناسب  توسعه  این  چنانچه 

ر خواهد بود. این اقدامات توسعه گرزي جلوهم  احیوفایی بر شکل نوشکوفایی اقتصادي را به دنبال دارد و نمود کالبدي این شک

هاي دولتی ممانعت خواهد کرد و توسعه  هاي روستائيان از برنامهبرنامگی و انفکاک فعاليتروستایی نواحی مرزي را از حالت بی

اسناد  بهگام و  کشور  جاري  قوانين  باال،  به  پایين  از  توسعه  رویکرد  راستاي  در  و  ختوسعهگام  ظهور  و )کامرا  کردد  واهاي  ن 

 (. 110: 1390 همکاران،

هایی نظير تمرچين در  بازارچه  سکونتگاههاي روستایی واقع در پيرامونبنابراین بررسی تأثيرات و نقشی که مناطق و یا   

و    شتمعيفاوتی عالوه بر  تواند اثرات متهاي جمعيتی، اقتصادي و فعاليتی منطقه دارند، داراي اهميت فراوانی است و میویژگی

-در استان آذربایجان  دیگرعبارتیاي کشور مؤثر باشند. بههاي توسعه منطقهندگی جامعه روستایی در ارتقاي شاخصکيفيت ز

ویژه در مناطق مرزي، همواره با هاي استان و مرکز استان وجود دارد به اي که بين شهرستانهاي منطقهغربی به دليل تفاوت

اي را در ساختار جمعيتی مناطق به وجود  این روند مهاجرت مشکالت عدیدهاه بوده و  مري هسمت نواحی مرکز  مهاجرت به

بررسی میمی روستایی  مناطق  تحوالت جمعيتی  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  پژوهش حاضر ضرورت  در  بنابراین  با  آورد.  که  شود 

تأثير به  موضوعات  توجه  سایر  به  نسبت  اقتصاد  نزیاد  ضرورت  بازارچ،  شاخصي  مرزهاي  هقش  و  هابر  فرهنگی  اجتماعی،  ي 

به  تمرچين  مرز  پيرامون  روستاهاي  و جمعيتی  می اقتصادي  قرار  موردتوجه  تحقيق  موردمطالعه  این  عنوان محدوده  در  گيرد. 

اثرات تجارت مرزي  گرددپژوهش تالش می ه مرز غربی در محدودجمعيتی نواحی مرزي استان آذربایجان  هايبر شاخص   که 

 بر این اساس، دو فرضيه اصلی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:  تشریح گردد.تبيين و  رشهرانپي تمرچين

هاي  هاي تجاري در مناطق مرزي موردمطالعه، تأثير مثبت در تثبيت و رشد جمعيت سکونتگاهرسد، فعاليتبه نظر می  -

 روستایی این مناطق داشته است.
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بهبود و تحرک کيفيت زندگی سکونتگاه  مناطق مرزير  دي  هاي تجارفعاليترسد،  به نظر می  - باعث  هاي  موردمطالعه، 

 اجتماعی این مناطق شده است. –روستایی در ابعاد مختلف اقتصادي 

 

 مبانی نظری  -2
به شمار    تنها منظره طبيعی را که جزئی از آنتواند نهمحض اینکه یک منطقه مرزي و یا خط مرزي شکل گرفت، میبه

برودمی و  لک؛  عمران  بهسياسته  مرز  دهد.  قرار  تأثير  تحت  نيز  را  مجاور  آن  هاي کشورهاي  و  است  نقش  یک  داراي  تنهایی 

هاي دیگري هم  کنند نقشها سعی میشود؛ اما دولت یک نوع قدرت اعمال میاي است که در داخل آن،  تحدید حدود منطقه

تواند نماینده  هاي دولت در مرز میازحد نقشرکز بيشند؛ حتی تمکنال  را در منطقه اعممثل مهاجرت، تجارت، بهداشت و ...  

سياست در  تقسيمتغييرات  یک  در  باشد.  خارجی  بينهاي  مرزهاي  کارویژه  کالن،  به  بندي  مرز  بخش  دو  به  کشورها  المللی 

 باشد.  عنوان مانع و مرز به عنوان عامل پيوند دهنده می

م کارکرد  از  بازدارنمنظور  یا  تأثير  م  یدگانعی  دولترز،  ميان  مرزي  تعامالت  بر  شرایطی  چنين  ملت منفی  و  هاست.  ها 

کنند و فاصله نسبی  شوند که از یکپارچگی و جریانات بالقوه ميان مرزي جلوگيري می عنوان مانعی دیده میمعموالً مرزها به

ر مقایسه با داخل سرزمين  طول مرز د  درعی  اقتصادي و اجتمادهند. درنتيجه حجم تبادالت  ميان دو طرف مرز را افزایش می

کند که به دليل وجود مرز ميان کشورهاي اتحادیه اروپا،  (. براي مثال، بروکر برآورد میLaine, 2006: 25) تر استخيلی پایين

یک حدود  تا  تجارت  کاهشحجم  استپنجم  )Topaloglou, 2009: 118)  یافته  ریتولد  تعبير  به  گسستگی  2012(.  باعث   )

( و درنهایت مناطق مرزي ویژگی مناطق منزوي و  Rietveld, 2012: 151) شوندهاي دو طرف مرز میکونتگاههاي ميان سندپيو

کنند،  اند و تداوم فضایی را تأمين می گيرند.  با برقراري مرز بين دو کشور، فضاهایی که به یکدیگر متصلپيرامونی به خود می

می یکدیگر  حاشيهگساز  و  حشمی  اي  لند  این  عقباشيهوند.  اصلی  علت  بودن،  استاي  نواحی  این  و    ماندگی  )محمدپور 

شود، مردم از یکدیگر جدا  (. فانيشتاین و دجانی دائودي معتقدند زمانی که تعامل ميان مرزي محدود می154: 1385همکاران، 

شود و  ت زودهنگام پدیدار میشی از خشونناات  رسد، تهدیدن می شوند، تبادل کاال، خدمات و ایده و نظرات به حداقل ممکمی

از آشنایی با ميراث از درک احساسات یکدیگر بیهاي فرهنگی و مذهبی محروم میساکنان دو طرف مرز  -شوند و درنتيجه 

 (. Feinstein and Dajani Daoudi, 2000: 28شوند ) نصيب می

ماندگی اقتصادي مناطق  د منجر به عقباغلب موار  درها  د بسته بودن مرزدههاي متعددي وجود دارد که نشان میمثال

-گيري شرایطی میهاي گمرکی و قوانين و مقررات دست و پاگير منجر به شکلهاي اداري، تعرفهشود. بوروکراسیمرزي می

شت.  داهد  کار وجود خوايمهاي ناشی از مقياس و تقسجوییهاي محدودي براي استفاده از صرفهواسطه آن فرصتشود که به

بستهبنابرا منطقه  اقتصاد  شرکتین  کوچک تر،  مرزها  ها  نوع  این  از  اقتصاددانان  داشت.  خواهد  وجود  نيز  کمتري  رقابت  و  تر 

بينبه تجارت  مانع  میعنوان  یاد  بهالمللی  مجاور  مناطق  اقتصادي  روابط  ميزان  که  است  این  مرزي  چنين  نتایج  طور کنند. 

که شهرهاي مجاور این نوع مرزها،  طوري (. بهStiller, 2003: 5کند )شدت افت میذ است، بهفول نی که مرز غيرقابناگهانی جای

(. وجود چنين شرایطی همراه  Brzosko-Sermak, 2007: 76مسير بسيار سختی براي توسعه و رشد اقتصادي پيش رو دارند ) 

به نواحی پيرامونی در ابعاد مختلف    اي مرزي راهگاه، مناطق و سکونتاي این مناطق در جغرافياي سرزمينبا موقعيت حاشيه

اجتماعی و سياسی در سطح کشور -کند و به توزیع ناعادالنه قدرت اقتصادياجتماعی و فرهنگی و سياسی تبدیل می-اقتصادي

 زنند.  دامن می

اندازه کارکرد    دیگر تحولرتعبارندگی مرز و بهگيري ميزان کارکرد بازدامحققان متعددي در مورد معيارهاي شناخت و 

ها و دالیل کارکرد بازدارندگی مرز عبارت  ترین نشانه( مهم2001اند. براي مثال به اعتقاد ریتولد )بازدارندگی مرز سخن گفته

نندگان به  کاولویت مصرف  -3ونقل،  هزینه باالي حمل  -2المللی،  ونقل و ارتباطات بينهاي ضعيف حملزیرساخت  -1است از:  

انواع مختلف در منطقه و    -4اي داخلی،  هکاالمصرف   به  آگاهی مردم در مورد کشورهاي    -5مداخله دولت  و  نبود اطالعات 
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هاي ناشی از فاصله،  ونقل و هزینههاي حملعتقد است که عالوه بر هزینهم(. پسچل  Rietveld, 2001: 5همسایه و خارجی ) 

صورت عمداً و یا سهواً در چگونگی  دگی ممکن است بهو سياسی زنی  ماع در وضعيت اجت  تهاي فرهنگی و زبانی و تفاو تفاوت

( باشد  مؤثر  مرز  نيز  Laine, 2006: 25-26کارکرد  توپالوغو  می(.  و  بيان  شهرها  ميان  تفاوت  و  ناهمگونی  عامل  دو  که  کند 

 ,Topaloglouرود )میار  مانعی مرز به شمها، ازجمله شواهد کارکرد  روستاهاي دو طرف مرز و گسستگی جریانات ميان آن

اندازه بازار، ميزان قدرت خرید، موقعيت ترین شاخص(. وي در جایی دیگر مهم118 :2009 هاي شناخت تحول کارکرد مرز را 

حلی  ها و تفاوت در توليدات اقتصاد موري پایين شرکتجغرافيایی و توپوگرافی، ميزان فاصله از شهرهاي بزرگ، کيفيت و بهره

منظور شناسایی ميزان تحول کارکرد مرز ميان فنالند و روسيه،  ( نيز در مقاله خود به 2007لين )(.  Ibid, 122د )کنمعرفی می

بررسی شاخص عمومی منطقهبه  ميان مرزي، وضعيت  تجارت  مانند وضعيت  و مشارکت، جغرافياي هایی  ميزان همکاري  اي، 

 (. Laine, 2007: 49-62پردازد )یم  اطیهاي ارتبیرساختاقتصادي منطقه، وضعيت عبور و مرور و ز

توانند از دهنده و پيونددهنده نيز هستند. بدین معنی که ساکنان مناطق مرزي میدر مقابل، مرزها داراي کارکرد ارتباط

ش فرهنگی را گستر  مرزي اقتصادي، اجتماعی و   هاي ميانهاي موجود ميان کشورهاي همسایه بهره ببرند و انواع فعاليت تفاوت

عهند شرایط  شکلد.  براي  آنالی  فرهنگ  و  زبان  با  نژادي  اقليت  که  دارد  وجود  درجاهایی  روابطی  چنين  مرز گيري  سوي 

باشد ) داشته  یا  Wasti-Walter, 2009: 332آشنایی  باز بودن و  ارتباطی مرز، مفهوم  بر سر کارکرد  در هنگام بحث  عموماً   .)

جایی عناصر اقتصادي، مانند کاالها و نيروي کار از طریق  ، آزادي جابهبودن مرزهاز  با  آید. منظور ازیبازگشایی مرزها به ميان م 

مرزهاست. گفتنی است که مفهوم باز بودن مرز نسبی است و به معناي مجوز ورود و خروج هر جریانی نيست. درزمانی که  

 Smallbone etبور از مرز را ندارند ) گر اجازه ع دیخی ز عبور کنند، برتوانند بدون محدودیت از مربرخی افراد، اقالم و کاالها می

al, 2007: 28 .) 

تأکيد می را قطع نمی ون هوتوم  انسان  آزادانه در جریان کند، در شرایطی که مرزها محدوده فضاي عمل  کنند، حرکت 

ت بازیگران و  براي مالقای  کانتصال دو طرف و معنوان مانع ندارد، بلکه پلی ارتباطی براي ااست. چنين مرزي کارکرد زیادي به

گيرد و در این  اي از روابط ميان مرزي شکل می(. با غلبه کارکرد ارتباطی مرزها، شبکهLaine, 2006: 27نفعان خواهد بود )ذي

-کنند که میحالت، مردم دو سوي مرز عالقه متقابلی به کار مشترک به دليل پيوندهاي فرهنگی یا دالیل اقتصادي پيدا می 

(. نباید فراموش کرد گرایش به یکپارچگی  Wasti-Walter, 2009: 33ن روابط )رودررو( مناطق مرزي نام برد )عنواآن بهز ن اتوا

ویژه  سازي، بهگيري و تصميمشدن روند تصميمدیگر جهانیعبارتاي و جهانی و بههاي منطقهسياسی در قلب اتحادیه و انجمن

شدن مفهوم و ایده )مناطق ميان مرزي( تأثير بسزایی دهنده و نيز مطرح باط عنوان ارتبه رز  پذیري مدر نقش  در دو دهه اخير،

 (. 48-47: 1392داشته است )رفيعيان و همکاران، 

هدف  باشد.  گی مرزهاي سياسی میدهندههاي مرزي در راستاي تاکيد و تمرکز بر نقش و کارکرد پيوندایده ایجاد بازارچه

مهاجرت ساکنان مرزنشين، کاهش قاچاق کاال، رفع نيازهاي مرزنشينان و درنهایت توسعه لوگيري از ج رزيهاي مهد بازارچایجا

هدف  -اقتصادي البته  است.  مرزي  محروم  مناطق  امنيتی  اجتماعی  ضریب  افزایش  براي  امنيتی  اهداف  ازجمله  دیگري  هاي 

فعاليت تجميع  اصل  بر  تأکيد  با  و  مناطق مرزي  عاطها  روابط  و  کشور هم  زنشينان دومرفی  تحکيم  ایجاد  اهداف  از  نيز  جوار 

-هاي مرزي به شرح ذیل می(. بنابراین اهداف اصلی بازارچه122:  1392ها هستند )محمدي صالح و همکاران،  توسعه بازارچه

 باشد: 

یند و این  رآورده نماب  وديمرزها را تا حد  اند مسئله امنيتهاي مرزي با توجه به ساختارشان توانستهمسئله امنيت: بازارچه  -

 مسئله بر روي شرایط اقتصادي محل تأثير بسزایی گذاشته است. 

سوي مرز را دارند و وآمد با افراد ساکن در آن مسائل اجتماعی: افراد ساکن در مناطق مرزي به دالیل گوناگون تمایل به رفت  -

 . رنددامرز بر عهده هاي مرزي نقشی مهم در تبادالتی دو سويبازارچه
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استانمسئله سي  - بودهاسی:  با کشورهاي همسایه  منافع مشترک  اساس  بر  روابط سياسی  و  هاي مرزي هميشه خواستار  اند 

 هاي مرزي با انجام مذاکرات و مالقات متعدد این مسئله را موردتوجه خود قرارداده است. بازارچه

يم و غير مشتقيم مرزنشينان را فراهم آورده و  شتغال مستقا  است  سهولت توانستههاي مرزي به  ایجاد اشتغال: ایجاد بازارچه  -

 هاي مولد در این مناطق شده است.گذاريزمينه پدید آمده  سرمایه

بازارچه  - مهاجرت:  اشتغالمسئله  با  مرزي  میهاي  مرزنشينان  براي  درآمد  ایجاد  و  شهرهاي  زایی  به  مهاجرت  معضل  توانند 

 (.  1514: 1391ایند )صيامی و آستانه، ي مرتفع نمادزی هرها را تا حدودشبزرگ و کالن

ایجاد توسعه در روابط اقتصادي و تجاري مناطق مرزي و کاهش ميزان فقر، ایجاد اشتغال، امنيت، تثبيت جمعيت در حواشی 

از مهاجرت از به هدر رفتن سرمایههاي بیمرزها و جلوگيري  بههاي  رویه به شهرها، جلوگيري  اال، رونق  ک  چاقوسيله قاملی 

اقتصادي و تحرک اجتماعی در راستاي نيل به توسعه در نواحی روستایی حاشيه مرز، ایجاد ارتباطات فرهنگی، اقتصادي مردم  

هاي مرزي است.  و تجار خارج از مرز با نواحی کشور از جمله اهداف مد نظر وزارت کشور در ایران براي ایجاد و توسعه بازارچه

 .ين(وزارت کشور، پيش)

 

 وهش روش پژ  -3

توسعه و  کاربردي  هدف،  ازنظر  حاضر  پژوهش،تحقيق  روش  و  ماهيت  ازنظر  مطالعه  این  همچنين  است،    -توصيفی اي 

مؤلفه ) جمعيتی، سياسی، اجتماعی، کالبدي و اقتصادي( به بررسی اثرگذاري   5متغير در    39باشد؛ که با استخراج  تحليلی می

جامعه آماري  شده است.  تاهاي پيرامون بازارچه مرزي تمرچين پرداختهجمعيتی روسي  هازنشينان بر شاخصتجارت مرزي مر

نفر    250ده، زیوه، کهنه الجان بوده است و حجم نمونه تحقيق  تحقيق شامل سرپرستان خانوار چهار روستاي قيزقاپان، گاسوره

پرسشنامه تعداد  اما  دليل در دسترس  بود،  به  تحقيق  سرپرستان  هاي  عدم همواخاننبودن  و  محقق،  ر  با  به    160کاري  مورد 

هاي آماري و از آزمون  SPSS V 25 ايافزار رایانههاي گردآوري شده از پرسشنامه از نرمدست آمد. براي محاسبات آماري داده

T  شده است.اي، همبستگی و آزمون بارتلت استفادهنمونهتک 

 

 یق حقر ته مورداستفاده دمتغیرهای وابست  -1  شماره جدول

 جمعيت 
کنترل مهاجرت از    -4ها،  افزایش جمعيت خانواده  -3روند مهاجرت به روستا،    -2افزایش جمعيت روستا،  -1

افزایش اميد به    -8افزایش فرزند آوري،    -7افزایش تراکم جمعيت روستا،    -6افزایش ازدواج،    -5روستا،  
 ه سنی فعالش گروافزای  -10ترکيب جمعيتی روستا،    -9زندگی،  

کاهش    -14ارتباط با افراد غير ایرانی،    -13رونق ارتباطات قومی و مذهبی،    -12 رفتن امنيت،  باال  -11 سی ايس
 تمایل به شرکت در انتخابات  -16افزایش اعتماد به دولت،    -15قاچاق،  

غيير ت  -20کاهش وقوع جرم،    -19افزایش سطح سواد در روستا،    -18ارتقاي سطح بهداشت در روستا،    -17 اجتماعی 
 و ظاهر مردم پوشش  

 کالبدي 
ارتقاي امکانات خدماتی،    -24ها،  نوسازي خانه  -23ها،  ارتقاي کيفيت جاده  -22افزایش تردد به روستا،    -21
سرا و  احداث مهمان  -27ایجاد تأسيسات جدید بارگيري کاال در روستا،    -26هاي توسعه روستایی،  طرح   -25

 ها افزایش انبارها و سردخانه  -29ت بيمه،  پوشش خدما  طحش سافزای   -28وستا،  رستوران در ر

 اقتصادي 
کاهش    -33رونق کشاورزي،    -32گذاري در روستا،  افزایش سرمایه  -31افزایش درآمد روستائيان،    -30

تائيان،  هاي روسافزایش قيمت دارائی  -36تنوع شغلی در روستاها،    -35افزایش اشتغال زنان،    -34بيکاري،  
 افزایش ورود گردشگر   -39هاي غيررسمی،  کاهش فعاليت  -38ي،  دهاي توليداحق ورون  -37

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -4
واقع آ.غربی  استان  غربی  جنوب  در  پيرانشهر  شهرستانشهرستان  با  پيرانشهر  است.  شمال، شده  در  اشنویه  و  نقده  هاي 

پنج ست. فاصله  ا  ایهعراق در غرب همسمهاباد در شرق و سردشت در جنوب و کشور   از  تا مرز عراق کمتر  مرکز شهرستان 
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باشد. )نقشه  ده، زیوه، کهنه الجان میکيلومتر است)زمينی(. قلمرو مکانی مورد مطالعه شامل چهار روستاي قيزقاپان، گاسوره

1) 

 
 نقشه نقاط موردمطالعه -1شماره  شکل

 

 هایافته -5

 ای تک نمونهT ونآزم طبق  جمعیت    اخصت مرزی بر ش نتایج تجار  -

تر از نمره استاندارد آزمون بوده است که پایين  T  2.86دهد که نمره آماره  نشان می  Tآمده از جدول آزمون  دستنتایج به

ن  عنوان ميانگيبه  3شده است، عدد  اي ليکرت استفادهگزینه  5است )با توجه به اینکه در پرسشنامه از طيف    3است که عدد  

دار بودن  شده که نشان از معنیارزیابی  %95داري  آمده در سطح معنیدستاست(. نتيجه بهشده  گرفتهر  نظ  نظري تحقيق در

 آزمون دارد. 

 

 برای مولفه جمعیت  Tنتایج آزمون  -2شماره   جدول
 3مقدار استاندارد آزمون=

نقش تجارت مرزي  
 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df sig در

 28.55 25.16 8.53 26.86 .000 159 2.86 عيت بعد جم

 

 ای تک نمونه   Tهای جمعیتی طبق آزمون نتایج تجارت مرزی بر شاخص  -

متغير مورداستفاده در بعد    10دهد که  از ميان  اي براي بعد جمعيتی نشان میتک نمونه  Tنتایج جدول حاصل از آزمون  

پایين راجمعيتی  ميانيگن  مها  ترین  روند  ازب  جرتمتغير  روستا  با    ه  مرزي  با    1.97تجارت  فعال  سنی  گروه  افزایش    2.83و 

آزمون   را  امتياز  بهداشته  Tبيشترین  و  آ.غربی  استان  مناطق مرزي  این اند. در  از  روند مهاجرت  پيرانشهر  خصوص شهرستان 

ده( همواره در  ( آورده ش 3-5ه )که در جدول شمارتر )مطابق با نتایج تغييرات جمعيتی  یافتهمناطق به سمت مناطق توسعه

 ي موجود در مناطق روستایی باألخص روستاهاي مرزي است.حال جریان بوده که ناشی از مشکالت عدیده
 

 های جمعیتی برای مؤلفه Tنتایج آزمون  -3شماره   جدول
 3مقدار استاندارد آزمون= 

 ي تیعمج   دعب

 باال   حد  دح ارد انحراف استاند  ن ميانگي T df sig نقش تجارت مرزي در: 
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 پایين 
 2.86 2.39 1.16 2.63 .000 159 2.26 افزایش جمعيت روستا 
 2.73 2.24 1.25 2.49 .000 159 1.97 روند مهاجرت به روستا 
 2.77 2.34 1.08 2.56 .000 159 2.35 ها افزایش جمعيت خانواده

 2.98 2.53 1.11 2.76 .000 159 2.46 کنترل مهاجرت
 3.13 2.68 1.15 2.91 .000 159 2.51 ج افزایش ازدوا

 2.94 2.49 1.12 2.72 .000 159 2.41 افزایش تراکم جمعيت روستا 
 2.88 2.45 1.08 2.67 .000 159 2.46 افزایش فرزند آوري 

 2.69 2.24 1.12 2.47 .000 159 2.19 افزایش اميد به زندگی 
 2.67 2.26 1.02 2.47 .000 159 2.42 ترکيب جمعيتی روستا

 3.40 2.95 1.12 3.18 .000 159 2.83 گروه سنی فعال   افزایش

 

 ای تک نمونه  Tهای سیاسی طبق آزمون  نتایج تجارت مرزی بر شاخص  -

 آمده از آزمون باالتر از نمره استاندارد آزمون است.دستبه T دهد که آمارهنشان می Tنتیجه آزمون 

  

 ه سیاسی لفمؤ برای Tزمون یج آنتا -4شماره  جدول

 

 ای تک نمونه Tهای سیاسی طبق آزمون  نتایج تجارت مرزی در شاخص  -

اساس   آزبر  بنهمو نک  ت  Tمون  نتایج  داد که  مؤلفه   راياي  نشان  پيرامون  بر روستاهاي  بازارچه مرزي  اثرات  هاي سياسی 

هاي امنيتی روي متغير امنيت بوده است که با ایجاد بازارچه مرزي و تجارت مرزي در این  در ميان مولفه  Tبيشترین نمره  

قرار گرفته یکی دیگر از نتایج ت    ایگاه بعديج   در  رکت در انتخاباتمنطقه به وجود آمده است. سپس زیر مولفه تمایل به ش

پاسخ باور  به  بوده  در منطقه  قاچاق  ميزان  است، کاهش  بوده  ارتباطات  تجارت مرزي سبب تجارت مرزي گسترش  دهندگان 

ا اره قر اقتصادي خانوکاهش تجارت غيرقانونی یا قاچاق شده است، یکی از دالیل اصلی روي آوردن به قاچاق در مناطق مرزي ف

در   و  مؤلفه است.  ميان  بود. در  قاچاق خواهيم  مناطق شاهد کاهش  این  در  براي خانوارها،  منابع درآمدي  هاي  صورت وجود 

مطرح دليل  سياسی  به  ایران  مرزي  مناطق  در  قرارگرفته،  آخر  جایگاه  در  دولت  به  اعتماد  مرزي  تجارت  اثرات  پيرامون  شده 

اقتصاد کشور، اعتماد به دولت در جایگاه خوبی قرار ندارد به    لی دولت دراصقش  و زیرساختی و ن  وضعيت نامناسب اقتصادي 

اعتماد   این  اثرات تجارت مرزي قرارگرفته که در صورت تداوم و فعال بودن تجارت مرزي  از ميزان  همين دليل در رده آخر 

اجراییافزایش می  در  مشارکت مردم  نقش  به  توجه  با  یقيناً  و  بعهتوسهاي  نمودن طرح  یابد  اعتماد  می،  دولت  زمينه ه  تواند 

 .مناسبی براي افزایش مشارکت مردم فراهم آورد

 

 هاي سياسی براي مؤلفه  Tنتایج آزمون  -5شماره  جدول
 3مقدار استاندارد آزمون= 

ی 
اس

سي
د 

بع
 

حد   انحراف استاندارد  ميانگين  T Df sig نقش تجارت مرزي در: 
 حد باال  پایين 

 3.21 2.82 .98 3.02 .001 159 3.67 فتن امنيت رباال
 2.96 2.45 1.29 2.71 .001 159 2.89 رونق ارتباطات قومی و مذهبی

 2.79 2.32 1.16 2.56 .000 159 2.95 ارتباط با افراد غير ایرانی 
 3.11 2.59 1.36 2.84 .000 159 2.86 کاهش قاچاق 

 3.65 3.06 1.46 3.36 .000 159 2.9 تمایل به شرکت در انتخابات 

 3مقدار استاندارد آزمون=                    
 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df sig نقش تجارت مرزي در: 

 28.2 17 2.77 18.41 .001 159 3.43 بعد سياسی 
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 2.11 1.7 1.04 1.91 .000 159 1.27 یش اعتماد به دولت افزا

 ای تک نمونه  Tاجتماعی طبق آزمون    نتایج تجارت مرزی در شاخص  -

تر بوده و همچنين است پایين  3که از مقدار استاندارد آزمون که    2.57براي مؤلفه اجتماعی برابر است با    Tنتایج آزمون  

 است. 0.005آمده کمتر از دستبه  sigدار بودن مؤلفه است زیرا معنی گرده نشانآمستدداري بهمعنی سطح

 

 برای مؤلفه اجتماعی  Tنتایج آزمون  -6شماره  جدول
 3مقدار استاندارد آزمون=

 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df sig نقش تجارت مرزي در: 
 10.11 9.08 2.77 9.76 .000 159 2.57 بعد اجتماعی 

 

 ای تک نمونه   Tهای اجتماعی طبق آزمون نتایج تجارت مرزی در شاخص  -

هاي مطرح شده در این بخش از  کدام از زیرمولفهدهد که هيچمی  اي براي مؤلفه اجتماعی نشانتک نمونه  Tنتایج آزمون

 اند. مقدار استاندارد آزمون نمره باالتري کسب ننموده

 
 های اجتماعیای مؤلفهبر Tآزمون ج یتان -7شماره  جدول

 

 ای تک نمونه  Tکالبدی روستاهای موردمطالعه طبق آزمون    نتایج تجارت مرزی در شاخص  -

 از ميزان استاندارد آزمون است.  ترم پایينرقین است که ا T  2.25آمده آماره دستنتيجه به 

 
 برای مؤلفه کالبدی Tنتایج آزمون  -8شماره  جدول

 3مقدار استاندارد آزمون=
انحراف  ميانگين  T df Sig نقش تجارت مرزي در: 

 استاندارد
 حد باال  حد پایين

 10.11 9.08 2.77 9.76 .000 159 2.25 بعد کالبدي 
 

 ای تک نمونه  Tلبدی روستاهای موردمطالعه طبق آزمون  کا  هایخصشادر  ج تجارت مرزی  اینت  -

ها از مقدار استاندارد آزمون نمره  هاي کالبدي، تنها متغير نوسازي خانهاي براي مؤلفه تک نمونه  Tبر اساس نتایج آزمون  

موازات افزایش ه بهموردمطالع  دهحدودهنده در مپاسخباالتر گرفته است. بر اساس مشاهدات ميدانی محقق و مصاحبه با افراد  

خانه نوسازي  به  نسبت  ساکنين  مرزي  تجارت  از  کردهدرآمد  اقدام  نوسازيها  این  نيز  مطالعه  مورد  منطقه  در  و  ها شکل اند. 

ه  ت کو بدین معنا اس  تر از آزمون گرفتهاست.  متغير ایجاد تأسيسات بارگيري کاال نمره پایين  جدیدي به کالبد روستا بخشيده

تأسي واقع  ایجاد  پيرانشهر  شهر  در  تمرچين  مرز  به  مربوط  امکانات  بيشتر  و  نگرفته  نواحی صورت  این  در  کاال  بارگيري  سات 

تر از مقدار  هاي ارتباطی نيز نمره پایينگردیده است. همچنين متغير افزایش تردد به روستاها به دليل نامناسب بودن وضع راه

ب ماستاندارد  آورده.   دست  کيفر  تغيه  جادهارتقاي  زیرساختيت  ضعف  دليل  به  آزمون  این  در  مناطق  ها  در  ارتباطی  هاي 

 3مقدار استاندارد آزمون=                              

ی 
ماع

جت
د ا

بع
 

     

 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df Sig نقش تجارت مرزي در: 
 3.35 2.82 1.32 3.09 .000 159 2.29 ارتقاي سطح بهداشت 

 3.22 2.79 1.06 3.01 .000 159 2.17 ح سواد افزایش سط
 1.76 1.33 1.06 1.55 .000 159 1.52 کاهش وقوع جرم 

 2.33 1.88 1.14 2.11 .000 159 1.42 تغيير پوشش و ظاهر مردم 
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افزایش سردخانهروستایی کشور به پایينی را به دست آورده است.  انبارهاي کاال نيز به دليل  ویژه در مناطق مرزي نمره  ها و 

ها در مناطق  اکز شهري و عدم بازدهی آنبيمه در مرت  دمافعاليت بيشتر خ   ها در مرکز شهر پيرانشهر و نيزشدن بيشتر آن واقع

ترین ميزان نمره را در این آزمون روستایی منجر به ورود کمتر این فعاليت در مناطق روستایی شده است و از همين رو پایين

 اند. به دست آورده

 

 های کالبدی برای مؤلفه Tنتایج آزمون  -9شماره   جدول
 3د آزمون=ستاندارمقدار ا

بع
ي 

بد
کال

د 
 

 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df Sig قش تجارت مرزي در: ن
 3.05 2.60 1.11 2.83 .000 159 2.48 افزایش تردد به روستا 

 2.16 1.69 1.17 1.93 .000 159 1.43 ها ارتقاي کيفيت جاده
 3.39 2.92 1.16 3.16 .000 159 2.21 ها نوسازي خانه

 2.83 2.38 1.12 2.61 .000 159 2.15 ی انات خدماتمک ي اارتقا
 2.99 2.52 1.16 2.76 .000 159 2.71 هاي توسعه روستایی طرح 

 3.02 2.59 1.07 2.81 .000 159 2.02 ایجاد تأسيسات بارگيري کاال  
 2.35 1.94 1.04 2.15 .000 159 2.51 سرا و رستوراناحداث مهمان

 2.2 1.73 1.16 1.97 .000 159 1.87 ها نهدخانبارها و سریش اافزا
افزایش سطح پوشش خدمات  

 بيمه
1.47 159 000. 1.95 1.18 1.71 2.18 

 

 ای تک نمونه  Tنتایج تجارت مرزی در شاخص اقتصادی طبق آزمون    -  

  Tره  ه نمره آماب  وجهموردمطالعه با ت تجارت مرزي بر مؤلفه اقتصادي در منطقه    Tآمده از آزمون  دستبر اساس نتيجه به

 است تأثير مثبتی داشته است.  3.29که عدد 

 

 برای مؤلفه اقتصادی   Tنتایج آزمون  -10شماره   جدول
 3مقدار استاندارد آزمون=

 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df Sig نقش تجارت مرزي در: 
 10.11 9.08 2.77 9.19 .000 159 3.29 بعد اقتصادي 

 

 ای تک نمونه  Tدر شاخص اقتصادی طبق آزمون    تجارت مرزی ج  ایتن  -

که طوري هاي اقتصادي، بيشترین تأثير را بر ميزان بيکاري داشته است به اي براي مؤلفه تک نمونه  Tبر اساس نتایج آزمون  

تجارت مرزي تأثير  از  نشان  و  آزمون گرفته  استاندارد  از  باالتر  نمره  متغير  بيکاري  این  دارر  در  بر کاهش  بر کسی  وستاها  د. 

پوشيده نيست یکی از دالیل اصلی مهاجرت نبود منابع درآمدي کافی و بيکاري در روستاها است که در این تحقيق نشان داد 

ر که تجارت مرزي تأثير مثبتی بر روي کاهش بيکاري داشته است. یکی دیگر از متغيرهاي که تجارت مرزي بر روي آن اثرگذا

د افزایش  منطقه روستائيان  د  رآمبوده  در  مرزي  تجارت  است.  مرز  در  فعاليت  رونق  و  بيکاري  کاهش  درنتيجه  که  است 

موردمطالعه از بدو شروع توانسته بر روي ميزان درآمد روستائيان داشته باشد و سبب کاهش فقر در این منطقه شود. و همين 

که با توجه به مشاهدات ميدانی محقق طوري بهنطقه شده،  م   ایني روستائيان در  هاافزایش درآمد باعث باال رفتن قيمت دارائی

هاي تحقيق به دليل مشکالت سياسی مابين ایران و دولت کردستان عراق و کاهش شدید  تجارت مرزي که هنگام طرح پرسش

هنگام باز  ر  و درا دربی داشته    تبع کاهش ميزان درآمدهاي مالیهاي روستائيان و بهتجارت در مرز سبب افت قيمت دارائی

گذاري در روستا ها باالتر بوده است. از طرف دیگر در این آزمون، تجارت مرزي بر روي افزایش سرمایهبودن مرز قيمت دارائی

گذاري مناسب سبب نبود واحدهاي توليدي در این مناطق شده است و همچنين  تبع این عدم سرمایهتأثيري نداشته است و به 

بگذارعدم سرمایهاین   رونق کر  ي  از  روي  بوده.یکی  این محدوده  در  رونق کشاورزي  اثر گذاشته و سبب کاهش  نيز  شاورزي 
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پایينی ارزیابیعوامل توسعه در هر جامعه شده و تجارت مرزي اي افزایش اشتغال زنان است که در این منطقه در حد بسيار 

خصوص در باطی در مناطق روستایی بههاي ارتختسازیربا توجه به ضعف  تأثيري بر روي افزایش این اشتغال نداشته است.  

گذاري مناسب در این منطقه سبب عدم رونق گردشگري باوجود تجارت مرزي شده است و منطقه موردمطالعه و عدم سرمایه

 آمده است.دستدر آزمون نمره پایينی به
 

 ( نتایج آزمون  10جدول 

 3مقدار استاندارد آزمون=  

بع
د  

ص
اقت

ي 
اد

 

 حد باال  حد پایين انحراف استاندارد  ميانگين  T df sig ر: ت مرزي دجارنقش ت
 3.34 2.89 1.11 2.71 .000 159 3.12 افزایش درآمد روستائيان 

 2.44 1.95 1.23 2.2 .000 159 1.75 رونق کشاورزي 
 2.67 2.18 1.25 2.43 .000 159 1.32 گذاري در روستا افزایش سرمایه

 3.11 2.76 0.98 2.9 .000 159 3.31 اري بيک  هشکا
 1.77 1.38 1.81 1.58 .000 159 1.18 افزایش اشتغال زنان 

 3.19 2.8 1.16 2.67 .000 159 3.04 تنوع شغلی در روستاها
 3.17 2.64 1.19 2.56 .000 159 2.96 هاي روستائيان افزایش قيمت دارائی

 2.31 1.84 1.16 2.08 .000 159 1.78 رونق واحدهاي توليدي 
 2.56 2.11 1.13 2.34 .000 159 2.54 هاي غيررسمیکاهش فعاليت

 3.13 2.54 1.47 2.84 .000 159 1.95 افزایش ورود گردشگر 

 های تحقیق حلیل عاملی اثرات بازارچه مرزی بر مؤلفهت

نشان می یافته زیر  عاملهاي  تحليل  اساسی  از مفروضات  ا  ایتی که کف دهد که یکی  ار برقرار است. مقدست  حجم نمونه 

ي پژوهش حاضر براي انجام تحليل عاملی اکتشافی  توان گفت نمونهبوده بنابراین می   0.827براي نمونه موردنظر    KMOآماره  

زادي و با درجات آ  0.00داري  در سطح معنی  417.558داراي کفایت الزم بوده. همچنين تعداد مجذور کاي)کرویت بارتلت(  

 نادار است.مع 10

 

 برای تجارت مرزی KMOنتایج آزمون  -11شماره  لجدو

 داري سطح معنی درجه آزادي  مجذور کاي  KMOمقدار  
0.827 417.558 10 0.000 

 

 عوامل استخراجی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی   -

ن  چنيشود. هم( میمکسخش واریاز واریانس متغير)پس از چر  %80.062عامل موجب تبيين    9(  4-18بر اساس جدول )

درصد، عامل    34.529درصد از واریانس، عامل دوم    20.430است. بر این اساس عامل اول با    1عامل بيشتر از    9  ايمقدار ویژه

چهارم    43.849سوم   عامل  پنجم    52.782درصد،  عامل  ششم    61.266درصد،  عامل  هفتم    67.580درصد،  عامل  درصد، 

شود. همچنين بر اساس این  از واریانس متغير می  درصد   80.062با    نهم رصد، و عامل  د  76.760م  درصد، عامل هشت  72.207

 درصد( را به خود اختصاص داده است.  20.430جدول عامل اول بيشترین واریانس را با )

 
 عوامل استخراجی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی  -12شماره  جدول

 مجذور بارهاي عاملی چرخش یافته ده چرخش داده نشلی  ایب عاممجموع ضر مقادیر ویژه اوليه ها مؤلفه 

 درصد کل 
 واریانس 

درصد  
 درصد درصد واریانس  مجموع  تجمعی 

درصد   مجموع  تجمعی 
 واریانس 

درصد            
 تجمعی 

1 16.853 42.522 42.522 16.853 42.522 42.522 7.968 20.430 20.430 
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2 3.125 8.013 50.535 3.125 8.013 .53550  5.449 14.099 34.529 
3 2.574 6.600 57.135 2.574 6.600 57.135 3.635 9.139 43.849 
4 1.816 4.657 61.791 1.816 4.657 61.791 3.484 8.933 52.782 
5 1.786 4.578 66.370 1.786 4.758 66.370 3.309 8.484 61.266 

 

 تحلیل عاملی متغیرها پس از چرخش  -

ها بر موضوع تحقيق آورده شده است،  هریک از زیر مؤلفه ين ميزان تأثير  تبيعاملی براي    فتهچرخش یادر ادامه ماتریس  

 اند.  ها مربوطهایی با چه بار عاملی به این عامل دهد چه شاخصاین ماتریس نشان می

داده است   صاصخود اختدرصد از واریانس بيشترین واریانس را به    20.430هاي تحقيق عامل اقتصادي با  بر اساس یافته 

متغمي  در عامل  این  عاملی  ان  بار  با  تجارت مرزي  از طریق  روستائيان  افزایش درآمد  بر    0.834يرهاي  تجارت مرزي  تأثير  و 

و تأثير تجارت مرزي بر برخورداري از خدمات زیرساختی مانند برق    0.784سرا و رستوران در روستا با بار عاملی  احداث مهمان

بار   با  گاز  ب  0.776عاملی  و  ترتيب  بريشتبه  را  تأثير  داشته  رین  اقتصادي  غير  عامل  افراد  با  ارتباط  متغيرهاي  و همچنين  اند 

به ترتيب کمترین تأثير را بر عامل    0.529و تأثير تجارت مرزي برافزایش جمعيت روستا با بار عاملی    0.515ایرانی با بار عاملی  

 اند.اقتصادي داشته

هاي  جایگاه دوم قرارگرفته است، در ميان زیر مؤلفه   د از واریانس دردرص  14.099ت با  معيعامل ج  19-4بر اساس جدول  

و زیر مؤلفه تأثير تجارت مرزي بر کنترل مهاجرت   0.792این عامل زیر مؤلفه تأثير تجارت مرزي بر ترکيب جمعيتی روستا با  

عاملی   بار  با  روستا  عامل0.744از  روي  بر  را  تأثير  مؤلف داشجمعيت    بيشترین  زیر  تأثهه ته.  به  مربوط  مرزي اي  تجارت  ير 

بار عاملی کمترین تأثير را بر روي عامل جمعيت   0.557و    0.555ها و باال رفتن امنيت به ترتيب با  برافزایش جمعيت خانواده

 اند. داشته

به نتایج  اساس  یافتهدستبر  از ماتریس چرخش  با  آمده  اجتماعی  عاملی، عامل  ر  و دوم قرار گفت  ي س در جا  9.139ي 

عاملی    ميان متغيرهاي  بار  با  قاچاق  بر کاهش  تأثير تجارت مرزي  بر    0.715آن،  تأثير تجارت مرزي  و متغير  تأثير  بيشترین 

 کمترین تأثير را بر روي این عامل داشته است.  0.552فرزند آوري با بار عاملی 

يان متغيرهاي این عامل،  رار گرفت و در مم قجایگاه چهار  در  ش متغيرو با در برگرفتن ش  8.993عامل کالبدي با واریانس  

با   توليدي  واحدهاي  رونق  بر  تجارت مرزي  با    0.906تأثير  روستا  به  ورود گردشگر  برافزایش  تجارت مرزي  تأثير  و  بيشترین 

ع  وقومتغير کاهش    انسصد واریدر  8.484اند.  در ميان متغيرهاي عامل پنجم با  کمترین تأثير را بر این عامل داشته  0.649

سؤال قرارگرفته در این عامل    0.779و تأثير تجارت مرزي بر تغيير پوشش و ظاهر مردم با    0.794ارت مرزي با  جرم در اثر تج

 هستند.  

                    
 بار عاملی مربوط به متغیرهای هر عامل پس از چرخش اثرات -13شماره  جدول

 بار عاملی هاگویه عامل 

 
 
 
 

 ادي تصقا

ایش جمعيت روستا مرزي برافز   ارتتأثير تج  0.529 
0.515 
0.630 
0.776 
0.763 
0.673 
0.784 
0.834 
0.737 
0.661 

 تأثير تجارت مرزي برافزایش ارتباط با افراد غير ایرانی 
هاي روستاییتأثير تجارت مرزي بر نوسازي خانه  

ت برق و گازدمابی به خیاتأثير تجارت مرزي بر ارتقاي دست   

هاي توسعه روستاییتأثير تجارت مرزي بر طرح   

 تأثير تجارت مرزي بر ایجاد تأسيسات بارگيري کاال در روستا 
سرا و رستوران در روستا تأثير تجارت مرزي بر احداث مهمان   

 تأثير تجارت مرزي برافزایش درآمد روستائيان 
ا ذاري در روستگ هش سرمایتأثير تجارت مرزي برافزای  

 تأثير تجارت مرزي در رونق کشاورزي 
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 0.630 تأثير تجارت مرزي بر کاهش بيکاري 

 
 

 جمعيتی

 0.567 تأثير تجارت مرزي بر روند مهاجرت به روستا 
0.555 
0.744 
0.615 
0.625 
0.792 
0.557 
0.655 

ها تأثير تجارت مرزي برافزایش جمعيت خانواده  

ستا رو  رل مهاجرت ازکنترزي بر  تأثير تجارت م  

 تأثير تجارت مرزي برافزایش ازدواج 
 تأثير تجارت مرزي برافزایش تراکم جمعيت روستا 

 تأثير تجارت مرزي بر ترکيب جمعيت روستا 
 تأثير تجارت مرزي بر باال رفتن امنيت

 تأثير تجارت مرزي برافزایش سطح پوشش خدمات بيمه

 
 اجتماعی 

ند آوري فرززي برافزایش  مر  ر تجارتتأثي  0.552 
0.701 
0.715 
0.596 

 تأثير تجارت مرزي برافزایش اميد به زندگی
 تأثير تجارت مرزي بر کاهش قاچاق 

 تأثير تجارت مرزي برافزایش تردد به روستا 

 
 کالبدي 

هاي روستائيان تأثير تجارت مرزي برافزایش قيمت دارائی  0.801 
0.906 
0.812 
0.649 

توليدي   بر رونق واحدهاي زي  ثير تجارت مرتأ  

هاي غيررسمی تأثير تجارت مرزي بر کاهش فعاليت  

 تأثير تجارت مرزي برافزایش ورود گردشگر به روستا 

 امنيتی
 0.779 تأثير تجارت مرزي برافزایش سطح سواد در روستا 

 تأثير تجارت مرزي بر کاهش وقوع جرم  0.794

 

 گیری  هنتیج -6
بهنت آزمون    مدهآدستایج  امتياز  اي نشان داد مؤلفه تک نمونه  Tاز  با  را بدست   2.86ي جمعيت  استاندارد  از  نمره کمتر 

مولفه زیر  بين  در  و  هيچآورده  نيز  جمعيت  ننمودههاي  کسب  را  آزمون  استاندارد  از  باالتر  نمره  باتوجه کدام  عبارتی  به  اند، 

ه سنی فعال  وین مقدار بدست آمده مربوط به افزایش گرعد جمعيتی بيشتري بهازیر مولفهاز  ت آمده  هاي بدسمقایسه ميانگين

سبب گشته که افراد کم  مشاغل با نياز تخصصی کمتر،  یافتگی مناسب و وجود  در نواحی مرزي به دليل عدم توسعهاست، زیرا  

از نوع کوله بيشتر  به فعاليت که  نيز  بعزیر  ند. قدام کنا   ،باشد بري میسن و سال  امتياز بدي  مولفه  بقيه  که  به  يشتري نسبت 

وضعيت مناسب    ارتباط آن با هاي تشکيل خانواده و  ترین محرکیکی از مهمبه افزایش ازدواج، به عنوان  مربوط    ، کسب نموده

  سببتواند چه میزاراین با آورند و در نتيجه وجودمعاش خود را بدست می د که از طریق بازارچه موجود امرارباش مالی افراد می

ازدو رفتن  شودباال  بيشتر  روستایی  مناطق  در  مردم  مالی  و  اقتصادي  وضعيت  اندازه  هر  شود.  به    ،اج  تمایل  افزایش  سبب 

تواند سبب افزایش فرزندآوري و در نتيجه افزایش بنابراین به تبع وجود بازارچه مرزي فعال می  ؛شودفرزندآوري در مردم می

ت روستا گردد. یکی از دالیل اصلی مهاجرت از مناطق روستایی ا و افزایش جمعيوستراکم جمعيت رش ت، افزایجمعيت روستا

واقع شده مرز  روستایی که در  مناطق  ویژه  است که در صورت وجود   ،اندبه  مناطق  این  اقتصادي  نامناسب  از وضعيت  ناشی 

 . ش خواهد گرفتپي دتري درمهاجرت روند کن ،بازارهاي کار دائمی و فعال در این مناطق

بوده و باالتر از    3.43ایج حاصل از مقایسه ميانگين براي مولفه سياسی در بحث تجارت مرزي نشان داد که امتياز آن  تن

آزمون می استاندارد  پرسشحد  نظر  از  و  ميان  باشد  است در  ارزیابی شده  مثبت  بخش  زیر  6دهندگان  مولفه مطرح شده در 

اقتصاد و سياست    ،در دنياي امروز  است.  3.67د دارد که رقم  ز حد استاندارباالتر ااز  امتي  ،امنيت  تنفر  باال  سياسی تنها زیرمولفه

تري داشته باشيم موجب باال رفتن امنيت در این  ارتباطات تنگاتنگی باهم دارند از این رو هرچه در مناطق مرزي اقتصاد قوي

 ، شاهد تزلزل در ق مرزيت مناسب در مناطضعيعدم تداوم و  ر ورجی کشوسياست خا  باتوجه شرایط نوسانیشود.  مناطق می

 باشيم. مرزي می اعتماد عمومی به دولت در نواحی

دهد که امتياز این مولفه نشان می  Tباشد با استفاده از آزمون  می  3نتایج بعد اجتماعی حاصل از مقایسه ميانگين که عدد  

  3ها امتياز ميانيگن باالتر از   کدام از آندر این بخش هيچ  شده هاي مطرح  فهموليان زیرباشد. در مکمتر از مقدار استاندارد می
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و کمترین    T  2.29باشد با امتياز آماره  ترین زیرمولفه به ميانيگن آزمون ارتقاي سطح بهداشت میاند و نزدیکرا بدست نياورده

 .است 1.42ي ظاهر مردم با امتياز آمار امتياز هم مربوط به تغيير پوشش و

نشان دهنده امتياز نسبتا پایين این مولفه به نسبت    Tنگين مولفه کالبدي با استفاده از آزمون از مقایسه مياصل  نتایج حا  

تر است. در ميان زیر  و از مقدار متوسط پایين 2.25ميزان استاندارد آزمون است، امتياز بدست آمده مولفه کالبدي برابر است با 

از آنني  بعد کالبَدي  رايح شده بهاي طرمولفه از ميانگين آزمون که عدد  ز هيچ یک  اند است را نتوانسته  3ها امتيازي باالتر 

طرح روي  بر  تاثير  امتياز  باالترین  ميان  این  در  آورند،  با  بدست  توسعه  مهمان2.71هاي  احداث  با  ،  رستوران  و  و    2.51سرا 

و    1.47یش سطح پوشش خدمات بيمه با  ، افزا1.43ا با  ههاي کيفيت جادرتقياز و ابيشترین امت  2.48افزایش تردد به روستا با  

 اند.کمترین امتياز را در این بخش داشته 1.87ها با افزایش انبارها و سردخانه

در    بوده است.  3.29مده از مقدار ميانگين باالتر بوده و امتياز آن  دهد که امتياز بدست آنتایج مولفه اقتصادي نشان می 

زميا کاهش    بعدهاي  یرمولفهن  با  اقتصادي،  با  3.31بيکاري  روستائيان  درآمد  افزایش  با    3.12،  تنوع شغلی  افزایش    3.04و 

و رونق    1.32گذاري در روستا با  ، افزایش سرمایه1.18اند، افزایش اشتغال زنان با  بيشترن امتياز و باالتر از حد ميانيگن داشته

 . اندبدست آورده را امتياز کمترین  1.75کشاورزي با 

هاي  هاي تجاري در مناطق مرزي موردمطالعه، تأثير مثبت در تثبيت و رشد سکونتگاهرسد، فعاليتفرضيه اول: به نظر می

 روستایی این مناطق داشته است.

ت آمده از   بدسيانگين  اي نشان داد که تجارت مرزي باتوجه به نمره متک نمونه   Tآمده از آزمون  دستبا توجه به نتایج به 

و  ه ؤلفم استهاي جمعيتی  بوده  استاندارد  مقدار  از  ميبنابراین    ؛کالبدي که کمتر  مقایسه  پرسشبا  نظرات  با  انگين  دهندگان 

آزمون مشخص می استاندارد  مولفهمقدار  رشد سکونتگاهشود که  و  تثبيت  در  و  ندارند  مناسبی  هایی  هاي ذکر شده وضعيت 

هاي تجاري در مناطق مرزي موردمطالعه، در تاثير مثبت فعاليترضيه  ترتيب فین  . بداست  بودهر ناثرگذا  روستایی این مناطق

سکونتگاه رشد  و  مناطقتثبيت  این  روستایی  همکارانمی  رد  هاي  و  یگانه  محمدي  فاطمی1391)  شود.  فخر  و  محمدي   ،)  

تجارت مرزي بر    ،اي تحقيقهنآمده از آزموستدیج بهبر اساس نتا  ( به نتایج مشابهی دست یافتند. 1392)  (، موسوي1384)

(،  1391)  (، زرقانی و همکاران1389)  قادري حاجت و همکاراناست؛  سياسی تأثير مثبتی داشته    و   هاي اجتماعی روي مؤلفه 

-ئه میاراات زیر  پيشنهاد  ها، بحث و نتایج،محققان و با توجه به یافتهاز نظر  .  (، عکس این نتيجه را نشان دادند1392)  موسوي

 : گردد

 بود و ارتقاء سطح کيفی راه ارتباطی و وضعيت فيزیکی بازارچه؛هب -

 هاي روستایی بين بازارچه و روستاهاي منطقه مورد مطالعه؛ بهسازي و نوسازي شبکه متناسب راه -

 نيله وراراه اندازي خدمات ارتباطی اوليه و دیگر تاسيسات و امکانات براي تسهيل در کار تجار و پ  -

 گذاران روستایی بازارچه مرزي؛  دولت از سرمایهدي حمایت اقتصا -

 گذاري؛ جهت سرمایهالحسنه به روستاهاي نزدیکی بازارچه بهره و قرضهاي کم اختصاص وام -

 بهبود روابط سياسی بين دو طرف مرز جهت ثبات امر تجارت براي روستائيان؛ -

 ر؛ت ویژه زمان داهيالی و اعطاي تسبوم تجاري  توليدي و  –هاي تعاونی تقویت شرکت -

 افزایش سقف اعتبارات مالی تخصيص یافته به بازارچه مرزي تمرچين؛ -

 ها و خلق مزیت اقتصادي شهرستان و منطقه؛انجام مطالعات ساختاري در خصوص شناسایی مزیت -

 نی؛ روستاهاي پيرامودر زه ماندگاري ينگا فزایشا روستایيان نزدیک به بازارچه مرزي در بازارچه جهتباال بردن منافع  -

 وران روستایی؛ هاي مناسب در جهت افزایش استانداردهاي آموزشی، فرهنگی، تخصص مردم و پيلهایجاد زمينه -
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 چکیده

باشد. تاکنون  هاي مطالعاتی در حوزه جغرافياي سياسی موضوع مرز و مدیریت بهينه آن میترین عرصهامروزه یکی از مهم  مساله:  طرح 

تر هاي نوین کمهشيوق صورت گرفته است اما توجه به بحث مدیریت مرزي با  اط تحقيقات  در ارتباط با مسائل و مشکالت مربوط به این من

 ه بوده است. مد نظر صاحب نظران این عرص

هاي  ها و روشمولفهدرصدد تبيين و بررسی   MICMACو با استفاده از نرم افزار  تحليلی  -این مقاله با روش توصيفیبنابراین در    روش:

 ریت مناطق مرزي کشور هستيم. یمد  نوین

توان  مطالعات مرزي میگوناگون در عرصه و فناوري و وارد شدن متغيرها و ابعاد لم  ت عشرفدهد با پينشان می  پژوهشهاي یافته :هایافته

چهار    توان درمدیریت مرزي را میمرتبط با  هاي  مولفهمدیریتی نوینی را براي بهبود شرایط زندگی در این مناطق ایجاد نمود.    هايروش

جوامع   ت، مشارکت و تقویجامعه مرزي پليسفرهنگی )-(، اجتماعی... یباقانطمالی، مدیریت   توسعه مناطق مرزي، مدیریتاقتصادي ) بعد

انسانی منابع  مدیریت  سياسی....   مرزي،  گشت)حکومتی  -(،  بانکمدیریت  مشترک،  مرزي  مراکز  مشترک،  مرزي  اطالعاتی  هاي  هاي 

تقسيم    (...    ت فناورانهبيسيم و مدیری  سگره ح)اپتيکی، رادار، شبک  امنيتی  -( و فناوري...    مشترک، مدیریت سازمانی، مدیریت گمرکی

  هایی مولفهدهد که  نشان می  MICMACبدست آمده از تجزیه و تحليل نظرات خبرگان مرزي با استفاده از نرم افزار  نتایج  .  نموددي  بن

  ي راهروها   تیریمدی،  کیزيمرز ف   تیتقوي،  مرز  کپارچهی  تیریمدي،  مرز   تیریمد  هايییتوسعه تواناي،  توسعه مناطق مرز  تیریمدمانند  

شبکه  ،  مشترک   يمراکز مرز  تیریمد،  فناورانه  تیریاز مد  يريبهره گي،  مرز  سي پل  تیریمدي،  مرز   تیری مد  یاتاطالع  هايستميسي،  تجار

  ت یریمدي و  نهاد -یحقوق  تی ریمدها،  استيدر س  ر ييتغ  قیاز طر  هازهيانگ  فيتضع،  سيپل  يجامعه مرزی،  کياپت  تیریمد،  می سيحسگر ب

 هستند.    گذاري بر مدیریت مرزيتأثيری داراي بيشترین  کگمر

تواند در غالب یک مدل جامع براي مدیریت  که توجه به تمامی ابعاد با رویکردي سيستمی می  نمودتوان بيان  می  بنابراین  نتیجه گیری:

 مرزي کشور مورد توجه قرار گيرد. 

 MICMAC، داريروکش،  مرزي، مناطق مرزي  هاي نوینروش،  مرز کلیدی:   واژگان 
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 مقدمه   -1

گيري مباحث جدیدي مانند جهانی شدن و ورود به عصر اطالعات دچار تحول و ها و شکلشرفتبا توجه به پيمدیریت مرزها  

پی کنترل  شده است. به طوري که در قرن بيست و یکم حکومت   دگرگونی بيکاري و  بهينه  ها در  مرزهاي خود جهت مهار 

از طریق  این تحوالت به شکلمنفی    اثرات  محدوده مرزهاي سرزمينی و همچنين کاهش  رد  ژه حفظ صنایع وی هاي مختلف 

که منافع ملی، امنيت ملی، هویت ملی    1ان تجارت جهانیمدیریت بهينه مرز هستند. در این روند، آن دسته از تصميمات سازم 

نادیده می اندازد  به خطر  را  آنها   ... باو  مقابل  در  و  به صورتیردیم  گيرند  مرزها  بهينه  نشات  واکنش  مختلف  و  هاي  داده  ن 

. اطمينان خاطر بدهند.  دهند تا به شهروندان خود در زمينه رفاه اقتصادي، اجتماعی، امنيتی و .. مجددي انجام میسازماندهی  

حقوق اقتصادي و اجتماعی و    زا  هابسياري از حکومت  غيره،هاي قریب الوقوع انرژي، اقتصادي و  در این راستا، با توجه به بحران

اعاده براي  این بحران  جمعی  بر مرزهایشان و مدیریت  استفاده میکنترل  با  445-444:  1384کنند )کيت اس پيس،  ها  تا   )

ها و مسائل ناشی از تحوالت صورت گرفته در فضاي جهانی را بر فضاي ملی و کشور ز مدیریت مرزها بتوانند چالشاستفاده ا

به سادگی    اندازیمیران نگاه  ا تأمين کنند. هنگامی که به کشور او منافع و امنيت ملی خود و شهروندان خود ر  هدداش  خود کاه

روسيه و چين بيشترین تعداد همسایگان    پس ازد. ایران  خود نمایی می کن کشورهاي هم مرز    مرزهاي طوالنی کشور و تعدد

گستردگی طول مرز    ز گسترده است. در کنار این تعدد همسایگان وي نر  شومرزي را دارا است و از سوي دیگر طول مرزهاي ک

تی تبدیل کرده است که ضرورتاً  هر یک از مناطق مرزي کشور را به فضاهاي کامالً متفاو  ، يایی در طول مرزهاوجود تنوع جغراف

ير نگرش نسبت به مرزها جهت  خاي  اهدیگر است. این تنوع و گستردگی در کنار تحوالت دههیک نيازمند نگاه ویژه و متفاوت با  

قرار داده است. چرا که در جهان امروز، تجارت جهانی و کنش دوسویه و چند سویه بين    تأثيرتحت  را  آنها    کنترل و مدیریت 

افزایش می به  براي مناطق و محدودهکشورها به طور مداوم رو  امنيت  ایمنی و  به حساب باشد  هاي مرزي یک چالش عمده 

تاز حکومت  يريابسآید.  می پيدا کردن  براي  از رت و در عين  عادل بين تسهيل تجاها در حال تالش  از مرزها  حال حفاظت 

قانونی کاال و مردم هستند. رویکرد جدید به کنترل و مدیریت مرزي مدرن تسهيل کننده تجارت آزاد و اطمينان از جریان غير

-آخرین فناوري میهاي جدید و اتخاذ  زي و استفاده از فرایندهرمل  ترایمنی و امنيت از طریق هماهنگی بين آژانس هاي کن

ي دیگر با توجه به  (. از سو1398ان پرور و همکاران،  شد تا از این طریق بتوان امنيت پایدار را در مناطق مرزي ایجاد کرد )جبا

ا از اهميت بسزایی برخوردار است. هنآ  تی نقشی که مرزها در حوزه مبادالتی و تعامالتی بين کشورها دارند توجه به بحث مدیری

این  بنابراین   م  درصدد  پژوهشدر  عوامل  اجتماعیؤتبيين  اقتصادي،  رویکردهاي  به  توجه  با  کشور  مرزهاي  مدیریت  بر  -ثر 

 امنيتی و ... هستيم. -حکومتی، فناوري-فرهنگی، سياسی

 

 پژوهش مبانی نظری -2

 تعریف و مفهوم مرز -1-2

همرا به  مرز  تعریف  تالشهق طبه  براي  مرز،  انواع  عنوان  فهرست  و  )توسط  هایی  بندي  هارتشورن  مانند  (، 1936دانشمندانی 

( انجام گرفته است. اگر چه اولين بحث در مورد مرزهاي سرزمينی 1959( و کریستف )1943-45(، جونز )1940هولدریچ )

ت را مطرح کرد، اما این موضوع توسط  يکی دولنارگا  گردد که رفتارمی( بر1897نشگاهی، به زمان راتزل )توسط جغرافيدانان دا

)لرد ک هولدریچ )1908رزن  و  درباره مرزهاي سياسی و شکل1916(   )( است  پيگيري شده   Newman andگيري مرزها 

Paasi, 1998:188گيري تعاریف مختلفی درباره مرز شده است، هر چند در مفهوم و محتوا (. این روند، خود باعث شکل

این تعاریف عبايبي  ادتفاوت زی از  ندارد. برخی  آنها وجود  از: مارتين گلسنر انرتن  بلکه یک   2د  در واقع مرز یک خط نيست 

دهد. این سطح در روي  هاي همسایه را برش میسطح است، یک سطح عمودي است که از طریق فضا، خاک و زیر زمين دولت

 
1- WTO 
2- Glassner 
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ود  می شاي فضایی اطالق  بليک: مرز به پدیده  -سدلیار. د( Glassner,1992: 72)رسد  زمين به صورت یک خط به نظر می

که منعکس کننده قلمرو حاکميت سياسی یک حکومت بوده و مطابق قواعد خاصی در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال،... مانع  

سرزمين    ومرقلنيا: مرزها خطوطی هستند که حدود بيرونی  (. محمدرضا حافظ101:  1374کند )دراسيدل و بليک،  ایجاد می 

. مرز عامل تشخيص و جدایی یک واحد متشکل سياسی یا یک کشور از  کندا مشخص میتحت حاکميت یک حکومت ملی ر

(. دره ميرحيدر: خطوط مرزي، خطوطی اعتباري و قراردادي هستند که 69:  1385نيا،  دیگر واحدهاي مجاور آن است )حافظ

بر روي پيروز  161:  1385مشخص می شوند )ميرحيدر،    نميز  به منظور تحدید حدود یک واحد سياسی  دزاده: مرز مجته(. 

خطی است فرضی در فضا که جداکننده دو ملت، دو کشور و دو نظام حکومتی است، مرز در انتهاي قلمرو حقوقی و قانونی یک  

که از مرز ارائه   سنتی  وه  ليمطالعات او  گردد: جزوه کالسی(. همانگونه که مشاهده می1385گيرد )مجتهدزاده،  دولت قرار می

ایی محيطی و جدایی مرزهاي طبيعی از سياسی با توجه به قوانين و مقررات واحدهاي سياسی  رگرجب  تأثيرشده است تحت  

از مفه  تنها نمیواست. در حاليکه مرز  از یکدیگر می چند بعدي برخوردار است و  توان به جدایی و عالمتگذاري دو سرزمين 

نه و عاملی جغرافيایی که از قدرت تنظيمی در روابط  نشایک  که مرز به عنوان    کردتوان بيان  ید، میدج  انتم. در گفکرداکتفا  

می شناخته  است  برخوردار  گفتمان  (542:  1394)بدیعی،  شوداجتماعی  در  مرزها  خط .  یا  و  حاکميت  پایان  دیگر  جدید 

بلکه مر ند واحد سياسی مستقل می  دو یا چ  پيوند   طخو  ت  ز شروع حاکميجداکننده دو واحد سياسی محسوب نمی شوند 

ا این مفهوم جدید، مرزها در توسعه نقش یافته و فضاي تمرکز فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، و ... می شود به نحوي که  . ب اشدب

قدرت و    دليتوتوسعه از مرز به سمت داخل کشور سرازیر می شود و دیگر مرز نباید پيرامون نابرخوردار باشد بلکه مرز فضاي  

 .  خواهد بودرشد، آمایش و ...  نده مفاهيمی مانند توسعه،گيربر راي که د به گونهثروت خواهند شد 

 

 مدیریت مرزی   -2-2

المللی با کمک اندیشمندان مرزي شروع به نظریه پردازي سياسی، اقتصادي، اجتماعی و روانشناختی جامعه بين  1990در دهه  

نيوم را در  1998سی )اپ و  ن  مرتبط با مرزها نمد.   ,Paasiشناسایی قرار دادند )رزي مورد  مطالعات م( چهار مضمون اصلی 

(. اولين مضمون پسامدرن و مباحث مرتبط با پساساختارگرایانه در مورد نابودي سرزمينی و تجدید سرزمين مجدد بود  2009

ما و    مکانی و در عين حال تمایزات بين-یع اتماجکه در ژئوپليتيک انتقادي نمایان گشت. دومين نقش مرزها در ساخت هویت  

هميدیگ به  جامعه  ري  با  ارتباط  در  را  کالسيک  رویکرد  یک  بحث  این  گرفت.  قرار  سياسی  دانشمندان  توجه  مورد  ترتيب  ن 

هاي مرزي که تجسم بخش فرایندهاي  (. سومين مورد گفتمانElias, 1994شناسی و مطالعات پسا استعماري زنده نمود )

هاي مختلف فضایی در ساخت  رمين مورد نقش مقياسنهایت چهااست و در  ه  ملی بوده است مد نظر قرار گرفت  يرذیپ  جامعه

دهد که  توجه به مرزها به طور چشمگيري گسترش یافته است و روابط قدرت بين آنها  باشد. این رویکرد نشان میمرزها می

هاي واقع گرایانه  نوسط گفتماهاي ارائه شده از سوي آنها تویته  و  اه(. دنياي ملتShapiro, 1996نيز افزایش یافته است )

( است  جایگزین  مفاهيم  ساختن  جهت  در  تالش  و  المللی  میAgnew, 1994بين  بين  این  در  که  (.  نمود  بيان  در  توان 

اي که ثبات و هنگوه  هایی که سبب حصول اطمينان از عملکرد صلح آميز مرز بمطالعات مرزي، مدیریت مرز شامل همه فعاليت

امن احساس  و  شهرونددسترسی  کشوريت  و  میان  گيرد،  بر  در  را  مرز  فعاليتهاي هم  این  شامل  شود.  توجهی  قابل  بطور  ها 

هاي همکاري و ...  نظارت، حفاظت از مرز، تعيين حدود نقاطی براي عبور و مرور آزادانه، کنترل دسترسی و فراهم کردن زمينه

و براي تنظيم حرکات قانونی در طول زهاي ملی  امنيت مر  ز یک مکانيسم براي تضمينمدیریت مر  ،گردیباشد. به عبارت  می

-اقتصادي که از طریق مرزها فراهم می  -اجتماعی  -مرزها براي دستيابی به نيازهاي متفاوت کشور توسط ارتباطات فرهنگی

حفظ  طمينان ازترل امور اجرایی مرزها شامل اه کندو حدم تري است که گردد است. بنابراین واژه مدیریت مرز یک واژه گسترده

توان بدین صورت بيان کرد. مدیریت  تر مدیریت مرز را می(. به عبارت ساده Pratt, 2001: 7کند )آنها را مشخص می   حرمت

ز و مشترک رم  وياسها و فواید فرها، ظرفيتمرز یعنی برقراري تعادل بين بازکردن مرزها تا حدي که بتوان از حداکثر فرصت
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هاي فرامرزي و مشترک  ها و ناامنیاي که ورود چالشه نگاه داشتن مرز به گونهان زمان بستبرد و در هم مرزي نهایت بهره را  

 مرزي به داخل کشور را به حداقل ممکن رساند.  

 

 مرزهای مدیریت و توسعه  مدل  -3-2

 اطقنم و مرزها اداره و کنترل مرزها، به راهبردي رشگن به هتوج با مدل این درنظامی:  -مدل مدیریت انتظامی -1-3-2

 و مرزها کنترل براي زمانی  مدل نوع این.   گيرمی قرار انتظامی و نظامی هايدستگاه  و نيروها تسلط و اختيار در بيشتر   مرزي

 گردد  حاکم کشور در ازهر م به نسبت داخلی  ايضف در چه و  ونیپيرام هايمحيط در چه تهدید ايض ف که ميابد برتري نآ اداره

  ه ب مرزها کامل انسداد و کنترل  صورت ن ايدر .نباشد بالقوه و بالفعل تهدیدهاي این جوابگوي  ولیممع ايراهکاره و کنترل و

 سبب و  شده تهدیدها افزایش  باعت دیریتی م شيوه این مواقع بيشتر در البته . شودمی قلمداد کشور جاري استراتژي عنوان

 کشورهاي در نوین و سنتی دوصورت به انتظامی  -امیظن  مدیریت.  ودشیم زيمر اطقمن در  د تهدی و ینماان ليکس داريپای 

 . است اجرا حال در رانای  هجمل از مختلف

 دیوار ریز،خاک  ادایج اردار،خ يمس نصب مرزي، هايدهانه انسداد کانال، حفر مرز فيزیکی انسداد:  شامل سنتی راهکارهاي (الف

 نظامی، هايیگان تشکيل مرزي، نيروهاي تقویت افزاري سخت انسداد...     و مرزي  هايراه احدا مرزي، جکرب و اهپاسگ  بتنی،

 .... و بازرسی و ایست هايپست افزایش مرزي، مناطق صرف، ودننم تیامني

  ايهنجندهس G.I.S ، I.T اییجغرافي اتاطالع  ايهتمسيس از  استفاده افزارينرم  کنترل:  شامل فنی نوین راهکارهاي(ب

 ...  و یاپتيک و الکترونيکتی تجهيزات سمع، استراق  و مراقبتی يرادارها رادیویی، شنودهاي ایی،فض

 ادي،اقتص سياستی، ی،فرهنگ يمايس به توجه جانبههمه و گراییتوسعه کنترل  :شامل اجتماعی-فرهنگی نوین راهکارهاي (ج

 و وانينق زایی، اشتتغال بادي، و عمران منطقه، شرایط به جهوت با ممنظ و منسجم مدیریتی هايروش منطقه،  اعیاجتم

 هايبازرارچه و اقتصادي هايبنگاه  ایجاد امورات،  در يناننش مرز ودننم لدخي و ازياعتمادس ر،ذاگتأثير و بمناس رراتمق

 (. 154: 1390)لطفی،  و مرزي

 

 شکوفایی و پویایی و مرزي مناطق  توسعه محور بر  ديکارکر مدیریتی مدلگرا:  توسعه کارکردی مدیریتی مدل  -2-3-2

 بردن بين از و کارکردهاي موجود از مندي بهره بر را تهدیدها  و هابحران نگرش، این طبق باشد. می استوار کارکردهاي مرزي

 مدیریت و مرز  امور  در که هاییوزارتخانه و هامدیریت، دستگاه  این در بنابراین  برد. بين از یا داد کاهش توان می آن  هايزمينه

 از استفاده  این، بر عالوه  باشند. نقش داراي توانندمی مناطق این در عمران و مختلف توسعه هايزمينه در هستند دخيل آن

مرزي  و  هاسياست ترینمهم از برخی است. مدیریتی ارکان از یکی اجرایی، هايبرنامه در آنها دادن مشارکت  و اهالی 

 سرزمين  مایش طرح از: اجراي عبارتند گرا  توسعه و ديمدیریتی کارکر مدل در مرزي  مناطق و مرزها ب ومطل هادار راهکارهاي

مناطق مرزي؛   در فرهنگی و اجتماعی خدمات و زیربنایی هايشبکه و ارتباطات مرزي؛ گسترش مناطق در دفاعی آمایش و

 طقمنا در تجاري مبادالت ساختن محروم؛ نظاممند  قاطمن توسعه و احيا طرح اجراي و انزوا از مرزي مناطق ساختن خارج

افزایش مرزي؛ گسترشبازارچه توانمندسازي و مرزي،   مناطق در رسمی طوربه  ارتباطی و تجاري هايگلوگاه و معابر هاي 

 ه قمنط ر د موجود امکانات از نهاد؛ استفاده ملی هویت  تقویت و مرزي مناطق در فرهنگی و قومی هايحساسيت مرزي؛ کاهش

 گسترش و پيرامونی کشورهاي با  ميزآ مسالمت روابط مرزي؛ برقراري هاي ادارهنامه بر در مرزنشتين اهالی  دادن مشارکت و

دوطرف ميان دوستی ایجاد  مرزنشينان  گسترش کشورهاي ميان رسمی بازرگانی و تجاري نهادهاي  مرز؛   امنيت مجاور؛ 

 و گمرکی  قوانين صالحمرکزي؛ ا حکومت به مرزنشينان  یب نس ازيتمادسع ا وج ایجاد و مرزي نواحی در اجتماعی  و فرهنگی

سهولت اورمج ورکش اب بمتناس یگمرک عوارض کاهش همکاران،   و )زرقانی منطقه در کاال  تجاري مبادالت امر در جهت 

1392 :91.) 
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 و ها سياست داراي گرایی،هنبجاهمه بينش به توجه با  مدیریتی نظام اینترکیبی:   و جانبه همه  مدیریتی مدل  -3-3-2

 طور به کارکردي  و انتظامی - نظامی مدیریت مناسب راهکارهاي از  دارد سعی و بوده مرزها اداره اير ب  سنتزي راهکارهاي

 ايمنطقه و جهانی تحوالت و طرف یک از مرزي مناطق و مرزها هايپيچيدگی و حساسيت موقعيت،  . نماید استفاده هماهنگی 

 به بعدي تک نگرش از که کند می ایجاب دیگر طرف از امنيتی و  دفاعی فرهنگی،   - اجتماعی  اقتصادي، تی،اسسي  ابعاد در

 توانمی هم نگر جانبه  همه مدیریت با.   گير قرار نظر مد هازمينه و زوایا تمامی ن آ اداره و مدیریت در و شود  پرهيز مرزها

 مرزي مناطق این  ... و ارتباطی  اقتصادي، سياسی، کارکردهاي  ن دانسر فعليت باعث به هم و کرد تبدیل فرصت به را تهدیها

 شناخت و مطالعه:  از عبارتند مرزي مناطق و مرزها اداره در ترکيبی و گراجانبه همه مدیریتی  راهکارهاي  و  هاسياستد.  ش

 حمایت و  کارکردي ايدهینافر با امن و  مناسب فضاي و  شرایط ایجاد  مرزي؛ مناطق اییضف شرایط و  جغرافيایی موقعيت

 و هاریشه شناسایی و تهدیدها نمودن مشخص و تعيين  مرز؛ کارکردهاي و هاظرفيت باروري رد انتظامی و  نظامی  نيروهاي

 راهکارهاي و هاسياست ارائه تهدیدها، با مقابله  نها؛آ باروري عوامل شناسایی و هافرصت نمودن مشخص و تعيين  ن؛آ عوامل

 (. 156: 1390 )لطفی، امنيتی و نظامی روهايين پشتيبانی و حمایت با ايمنطقه توسعه و یگ نفره ،اقتصادي سياستی،

 

 راهبردهای مدیریت مرزها  -4-2

امنيت، مشخص کردن قلمرو حوزه حاکميتی حکومت، ملت و  اي در تأمين  در طول تاریخ بشر، مرزها از نقش و جایگاه برجسته 

بوده برخوردار   .... و  سازي  و  اب  د.انهویت  اهميت  این  به  حکومت  توجه  برجسته  بازه جایگاه  در  تالش  ها  مختلف  زمانی  هاي 

از این طریق بتوانند ضماند با در پيش داشته ن حفظ امنيت،  گيري راهبردهایی مرزهاي خود را حفاظت و نگهداري کنند تا 

-دهی روابط و تعامالت مسالمته براي شکلنيزم،  ها و مسائل فراسوي مرزهاهاي داخلی خود در برابر ناامنیماهيت و داشته

هاي مختلف و افزایش  خود و سيستم حاکميتی فراهم آورند. با تغييرات و تحوالت در دورهز و کم هزینه را براي شهروندان  آمي

شدن    گهنماها نيز متناسب با تغييرات و جهت هروي حکومتنات ارتباطی و غيره براي راهبردهاي پيشتحرکات انسانی، امکا

هاي اخير به ویژه بعد از اوج گيري اند. در این ميان، تحوالت صورت گرفته در طی دههاند و تکامل یافتهبا آنها دگرگون شده

ها جهت روي حکومتت گسستی بين تغييرات و راهبردهاي پيشمسائل و مباحثی نظير جهانی شدن و ورود به عصر اطالعا

  هاي خود را متناسب با تغييرات صورت ها نتوانند مرزاست و سبب شده است که حکومت  هردآوکنترل و مدیریت مرزها فراهم  

سياسی جهان گرفته کنترل و مدیریت نمایند. به نحوي که، در نتيجه تجزیه شوروي و یوگسالوي کشورهاي جدیدي در نقشه  

ب تاریخ  پروژه همگرایی  موفقترین  زمان  یا ظاهر شدند. در همان  و  اروپانعی  شرایجاد شده  اتحادیه  بازار   یی ی  ایجاد  به  منجر 

فرایند دگرگونید، منطقه شنگين و مرز مشتواح این  قابل توجهی در محيط مرزي کشورهاي مربوطه رک خارجی شد.  هاي 

مرزها کارکرد اوليه خود به عنوان موانع را از دست داده و کارکرد جدیدي به صورت پل   داشته است. براي برخی از کشورها

ها، گام گذاشتن در مسير استقالل، مرزها نقش  براي دیگر کشور  (. از سوي دیگر، O’Dowd, 2002: 24اند )ردهوآ  ستبد

ت به غير از تحوالت سياسی، محيط مرز  اند. همچنين باید توجه داشهاي حاکميت اوليه حفظ کردهخود را به عنوان شاخص

  11نسبت به حادثه    بزرگ تجربه کرده است. براي مثال در واکنش  ی تنيما  هاي ات خارجی را مانند شوکتأثيرانواع دیگري از  

ه کشورهاي صادرکننده به ایاالت متحده آمریکا تغيير کرد. سياست ایاالت متحده در واکنش به  سپتامبر معنی مرزها براي هم

طه شروعی براي مرزها در  نق  ود  هربود که    4و مشارکت تجاري و گمرکی در برابر تروریسم   3حمالت اجراي جعبه ابتکار امنيتی

صادرکنند راکشورهاي  بيرون  به  مرزها  دیگر،  عبارت  به  بود.  )ه  بودند  شده  با  Bowman, 2006: 2-3نده  نتيجه  در  و   )

باید توجه داشت،   البتههاي تجاري و امنيتی را ایجاد کردند.  معنی جدیدي از دیدگاهمرزهاي جغرافيایی منطبق نبودند، آنها  

هاي را به صورت بهينه کنترل و مدیریت  و براي اینکه بتوان مرزاهبرد امکان پذیر نيست  مرزها تنها با یک ر  تییرمدکنترل و  

 
3- Container Security Initiative (CSI) 
4- Customs-Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT) 
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نيازمند در پيش  بهرهکرد  اگيري و  از راهبردهاي متعدد و مکمل  باید گفت، در طول مرزهاي یک برداري  به نحوي که  ست. 

 گردد.  متناسب با شرایط زمانی و مکانی استفاده می رگدی یککشور اغلب از راهبردهاي متعدد و مکمل در کنار 

 

 روش تحقیق  -3
  تبيين)بر اساس موضوع اصلی پژوهش  تحليلی و با هدف کاربردي نوشته شده است.  -این تحقيق با استفاده از روش توصيفی

از مرور  (مرزي  مناطق  مدیریت  نوین  هايروش  و  هامؤلفه نوین مدیروش  ها ومولفه  پس  از ، داده يزرم  ت ریهاي  هاي حاصل 

و طرح نظري  پژوهشی،  همطالعات  گزارش اي  و  اجرایی  و  و  عمرانی  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مربوطه  سازمانهاي  مستند  هاي 

  هاي بدست آمده از روش ميدانی بهره گرفته شد.براي تحليل ساختاري شاخص  بندي شدند.آوري و طبقهاطالعات پایه جمع
پژوهش  آماري  مرزي  متخصص  8نظر    دورم  جامعه  امور  با  با   بودندمرتبط  به  مراجع  که  آنان  ه  نظر   شاخص  28نظرات  مورد 

استفاده شده است. روش ساختاري در این نرم افزار   MICMACها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحليل داده.  تحقيق بدست آمد

-ادهکند. به کارگيري دعاد متعدد را تحليل میاب  اب  دههاي گستربدین صورت است که روابط ميان متغيرها به ویژه در سيستم

هاي آینده پژوهی تبدیل نموده است. در این روش  هاي کمی این روش را به یکی از پرکاربردترین روشکيفی در کنار داده هاي  

زشگذاري شده  را  3ات1متغيرها بر یکدیگر با توجه به نظر خبرگان و متخصصين امر در طيف    تأثيرها ابتدا  جهت گردآوري داده

افزار نرم  ارميزاMICMAC است. در  ،  تأثيرگيرد بدین صورت که عدد صفر عدم  بين متغيرها مورد بررسی قرار می  تباطن 

ها در  هاي مورد نظر دادهزیاد است. بعد از گردآوري داده  تأثيرمتوسط و عدد سه به منزله    تأثيرضعيف، عدد دو    تأثيرعدد یک  

رسی قرار گرفته است. نرم افزار جدید ميک  مورد بر  و ميزان وابستگی هر متغير  و سپس قدرت نفوذ  هدش  نینرم افزار فراخوا

وتري فرانسوي با نظارت مرکز سازمان تحقيقات و راهبرد چشم انداز طراحی شده است که براي يمک در موسسه نوآوري کامپ

   هاي راهبردي و چشم انداز سازي کاربرد دارد.تصميم گيري

 

 پژوهش های هتفیا -4

 ای های کتابخانهیافته-1-4

بخش از تحقيق اقداماتی که جهت مدیریت مرزها پيشنهاد شده است براي تقویت تعادل بين تسهيل در مبادالت مرزي  ین  ا  در

می ملی  امنيت  از  حمایت  لزوم  دولتو  تالش  از  حمایت  چارچوبباشد.  و  فرایندها  تقویت  ایجاد  براي  مدیریتیها    و  هاي 

 زها همراه است.یت مرود در شناسایی دقيق در کنترل و مدیربهنين بچمه

 اجتماعی-مدیریت فرهنگی  عوامل موثر بر   -1-4-4

ها، باید کليه شهروندان در بدو تولد داراي شناسنامه معتبر  لتو هاي مدیریت هویتی دبراي تقویت قابليت:  یهویتمرزهای    -1

ممکن افراد  باشند.  بخواه  هویتی  بين  طریق  زا  نداست  شوند  مرزهاي  جابجا  باید  بنابرایالمللی  با ن  ارتباط  در  الزم  آموزش 

هاي ایست و بازرسی براي افراد و کارمندان شناسایی افراد، عالئم دستکاري در اسناد مسافرتی و ... از طریق ایجاد آزمایشگاه

 .  (IOM, 2017)  وجود داشته باشد ينضبط مظنون فراهم گردد که امکان ثبت و

  IOMیک بخش مهم در عملياتی شدن بحران مهاجرت    HBMستانه  مدیریت مرزهاي بشردومرزهای بشردوستانه:    -2

چارچوب   فعاليت  MCOFاست.  از  بعد  و  حين  قبل،  را  مرزي  میعمليات  توصيف  بشردوستانه  بحرانهاي  شامل  کند.  ها 

بزرگ میجنبش مقياس  در  مرزي  که میهاي  این  شوند  از  حاخالت صدم  یقطرتوانند  تا  گرفته  شرایط ورت  و  روابط  دودي 

ها از و احترام به حاکميت و امنيت ملی هستند. دولتاز بحران  . افراد متاثر از بحران، داراي حقی مبتنی بر رهایی  دهند بهبود  

ناگهانی    ترا ييهاي استاندارد عملکردي براي رسيدگی و توجه به تغد ظرفيت الزم را جهت بهبود روشنناتومیHBMطریق  

حرکه   تعداد  ادر  و  توسعه  مرزي،  اضطراريکات  آمادگی  را    جراي  است  برنامهایجاد شده  ایجاد  طریق  براي  از  احتمالی  هاي 
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پذیر در کشور   آسيب  مهاجران  به  رسانی  ازبه شيوهکمک  آورندسریعطریق    اي  فراهم  المللی  بين   ترین مکانيسم همکاري 

(IOM, 2017) . 

دهند. بنابراین توجه به مدیریت منابع انسانی  می  مدیریت خوب مرزي را تشکيلسته اصلی سيستم  ه  ممرد:  منابع انسانی -3

شود.  اي آغاز میریزي استراتژیک و جذب هدفمند، آموزش و پيشرفت حرفهاز اهميت بسزایی برخوردار است. این امر با برنامه

با دانش محلی  يري عملکردهاي ارائه شده  با شغل و اندازه گ  طتبمرهاي مبتنی بر مهارت و آموزش  شرح مشاغل دقيق و رویه

هایی براي اطمينان خاطر مردم جهت تشخيص رفتارهاي تهدید  ط با مهاجرت و قوانين محلی الزم است تا برنامهقوانين مرتب

اقدام آنچه  از  مرزبانی  نيروهاي  درک  چگونگی  به  وابسته  بسيار  عمليات  اثربخشی  شود.  داده  طبق رين  اتکننده  مرزي  وهاي 

گردش کار باید به طور واضح توسط افراد مسول و اقدامات آنها براي هر مرحله از کار   عملياتباشد.  مقامات قانونی است می

هاي معمول باشد. بنابراین توجه به عامل مدیریت منابع انسانی و  ها باید شامل عمليات روزانه مانند بازرسیتعيين گردد. رویه

 (. Duggan, 2008: 15)در مدیریت مرز برخوردار است اهميت بسزایی  زاا نهآموزش آ
 

مرزی:    -4 جوامع  تقویت  و  آگاهی  مشارکت  و  اطالعات  توليد  به  منجر  دورافتاده  مرزي  نواحی  ساکنين  با  جوامع  تعامل 

رکت در  تقویت گردد. مشا  دراافان مشارکت و تعامل در این  شود. بنابراین الزم است تا امکموقعيتی افراد و ساکنين مرزي می

وجود دارد، اما مشارکتی که به صورت مستمر وجود داشته باشد از اهميت باالیی برخوردار است.   ختلفیهاي مجامعه به صورت

تواند این مشارکت را در جوامع مرزي در راستاي بهبود وضعيت اجتماعی فرهنگی گسترش دهد ذي  یکی از راهکارهایی که می

یابد بلکه ضرورت استمرار  یمل ميزان مشارکت نه تنها افزایش م مرتبط با امر توسعه است. با این ع در منافع    م ردم  نفع ساختن

(. در  148:  1382شود )لطيفی،  گذار میتأثيرگردد و به صورت مستقيم بر روند توسعه شهري نواحی مرزي  آن نيز تقویت می 

ها براساس به شهرداري  تر عملکردهاي واگذار شدهمؤثرتر و  اجراي به  يابری  واقع براي نهادینه نمودن فرایند توسعه مشارکت

تما حضور  با  باید  کشورها  ساساي  رأقانون  منطقه  دو  یا  یک  در  شهروندان  کوچک می  کميته  یک  و  گيرد  صورت  گيري  ي 

ر باشند و در ز برخورداينی  لتها باید از قدرت اجرایی در سطح ایامتشکل از شهروندان در این منطاق به وجود آید. این کميته

ورتی و مکانسيم مشارکت و پاسخگویی. این ساختارها باید بيشتر از طریق قدرتمند نمودن تصویب مش  هايعين حال از قدرت

 ها پدید آیند و بخشی از اصالحات قوانين شهري را در اختيار گيرند.قانون مشارکت در انجمن

 

گردد و از سویی دیگر  ی میهاي سازمان ی سبب ارتقا استراتژيتستم مدیریيسع  نوبه طور کلی این  جامعه مرزی پلیس:  -5

هاي حل مسئله که در ارتباط با ایجاد امنيت عمومی مانند جرم، بی  ها و تکنيکگردد که استفاده منظم از مشارکتموجب می

-امنيت شهروندان مهم  دی با  BSMنظمی اجتماعی و ترس از جرم است صورت گيرد. براي مشارکت جوامع مرزي و تقویت  

در سطح ملی براساس گفت و گو همه جانبه و با وجود تمامی ذي نفعان از  ته شود و خدمات مرزي  ترین عامل در نظر گرف

طریق یک رویکرد مشارکتی جهت بهبود مدیریت امنيت مرزها صورت گيرد. پليس اجتماع مرزي، یعنی همکاري بين مقامات  

-دمات مرزي و جوامع مرزي است به گونههایی که مبتنی بر مشارکت و همکاري بين خشالي ت رزو یک جامعه م  BSMملی  

-تواند تهدیدات فراملی و به طور کلی تروریسم و جرمگردد و میتر میمؤثراي که منجر به شناسایی و حل مشکالت به صورت 

ستند را مورد شناسایی قرار دهد. پليس  ه  یماع جتهاي سازمان یافته مرزي به خصوص مواردي که مرتبط با امنيت عمومی و ا

مرزهااجت محوریت  با  مرزي  می  ،ماع  پی  در  را  مرزي  پليس  استراتژیک  می  گيردرویکردهاي  فعال  مشارکت  یک  در  تواند  و 

دسترسی    هاي منطقه بر عهده گيرد.رهبري غيررسمی جامعه را براي جلوگيري از وقوع جرم مرزي و ایجاد مالکيت بر چالش 

ب  هبتر  به توسط جوامع مرزي  اجتماعی  و  مناطق دورخدمات دولتی  ویژه در  پليس سازي   ه  براي  افتاده یک مزیت گسترده 

اعتماد به نفس    شود وگردد. وقتی مرز به عنوان بخشی از ساختار امنيتی محلی یا ملی در نظر گرفته نمیمرزي محسوب می

هاي اقتصادي همراه  با شوکنجر به افزایش جنایات سازمان یافته مرزي  م  دوانتکند میه دهندگان ایجاد نمیالزم را براي ارائ 
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تواند شامل دسترسی به امنيت کامل و همه جانبه هاي امنيتی گسترده میمشارکت جوامع مرزي در چارچوب سياست  گردد.

ها و  فرهنگ، زبان  ، یلمح  يطمحتر از  باشد. از سویی دیگر استخدام نيروهاي گشت مرزي از جمعيت محلی سبب درک عميق

 ثر باشد.  ؤتواند در ارائه اطالعات گسترده از یک منطقه مجغرافيا شده است که می
 ی مرز مناطق اجتماعی-مدیریت فرهنگیعوامل موثر بر : 1 نمودار

 

 
 

 حکومتی -مدیریت سیاسیعوامل موثر بر    -1-2-4

رت تري بين اصول حکومتی خود و فرایند مهاجدیکزني  اربخواهند همکها  ممکن است دولتمدیریت یکپارچه مرزی:    -1

که به عنوان مدیریت هماهنگ مرزها به عنوان سازمان جهانی گمرک از   IBMپارچه مرزي ایجاد نمایند بنابراین از مدیریت یک

ندن  ل رساقاحده  به دنبال ب  ايبا برقراري همکاري نزدیک در سطح بين المللی، بين سازمانی و منطقه  IBMشود.  آن یاد می

هاي زیادي برخوردار هاي مرزي است. مدلی که از موفقيتاز منابع در پست   مؤثرمد و  کارآ  و به حداکثر رساندن استفاده  تکثير

 ,IOM)  ها و اثربخشی مدت زمان مدیریت و کنترل مرزها شده استبوده و از سویی دیگر سبب بهبود چشمگيري در همکاري

2017.) 

هاي مدیریتی  لی از مرزهاي بين المللی و برنامهبراي به حداکثر رساندن پشتيبانی سياسی مح:  یدهان-حقوقی  مدیریت  -2

ات راي که مربوط به ابتکاهاي ساالنههاي مربوطه در کنفرانسمرتبط با این امر باید کليه ذي نفعان در منطقه از جمله دولت

ده  د کشور ایجاد شهایی که بين چنهاي بين وزیران و کارگروهنوييسکمرد هم آیند.  مرزي و روندهاي مرتبط با این امر است گ

ریت مرزي یهاي الزم را در ارتباط با اصالحات قانونگذاري و نظارتی داشته باشند و روند مداست قادر هستند تا تصميم گيري

 را بهبود بخشند.

هایی است که  و مدیریت مرزها سياست  لرتکنش  ترین روغيرمستقيمها:  ها از طریق تغییر در سیاستتضعیف انگیزه  -3

انبه دنب از مرزهاي غيرقانونی میگيزهال کاهش و تضعيف  عبور  به  مایل  را  این کار  ها و دالیلی هستند که مردم  براي  نماید. 

 ين چنتواند  شود اما میباشند که توسط موسسات کمک کننده دنبال میمدت می نيازمند توسعه یک استراتژي بلند  کشورها

ش ا شناخته  مرزي  دفاعی  سياست  یک  عنوان  به  سياسی  مري  تغييرات  از  حمایت  ترتيب  همين  به  کردن،  ود.  دموکراتيزه  و 

پناهندگان میسرکوب و ممانعت از خشونت بين جمعی راهکاري از پناهجویان و  باشد. نتيجه این  هاي دیگر براي جلوگيري 

می  چنين هماهسياستی  بيشترتواند  ادغام  و  مدربا  ر  نگی  تقویت  دنباي  به  سياسی  حوزه  در  مرزي  باشدیریت  داشته    ال 

(Marenin, 2010: 48). 
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از کشور تنظيم میسياست  گمرکی:  مدیریت  -4 کند. این کاالها شامل وسایل  هاي گمرکی جریان کاال را به داخل وخارج 

ید تعيين نماید که چه نوع کاالهایی  ابی  رکهاي گمشود. این سياست، محصوالت کشاورزي و ... میتشخصی، محموله، حيوانا

لقوه خطرناک به یک کشور وارد اممکن است تحت آن مواد خطرناک یا ب   ور از مرز محدود و یا ممنوع شود. شرایطی کهبراي عب

 شود.   هاي وارداتی، صادراتی، عوارض و مالياتی بر کاالها پرداختشود باید تعيين شود که چه تعرفه

زیادي بر آن دارد. سه کارکرد اصلی در مرزها وجود   تأثيرختار سازمانی یک سيستم مدیریت مرزي  اس ی: انمدیریت سازم  -5

-هاي مستقل قابل اجرا هستند. کليد اصلی سيستمانسژيس و نظارت. این عملکردها توسط آدارد: آداب و رسوم، مهاجرت، پل

ماهنگی  ها خود )هکنند و سازمانر می خود چگونه کا نودرر  هاي مسول هستند که دسازمانریت موفقيت آميز مرزي یهاي مد

براي تحقق این امر الزم است باالترین    هاي افقی داشته باشند.هم کار و هماهنگی با سازمان  توانند با ودي( تا چه حد میعم

هاي  و اولویت  هجبود،  های در مورد دکترین، سياستسطح خواه در یک فرد منفرد یا یک کميته حاکم براي تصميم گيري نهای 

 هاي مدیریت مرزي را برعهده گيرد. و صالحيت مسائل سيستممنابع و همچنين حل تعارضات 

جهت موفقيت در ارائه خدمات مرزي و ایجاد هماهنگی و همکاري باید به تبادل اطالعات  های اطالعاتی مشترک:  بانک  -6

ی را تسهيل همکاري بين مقامات پليس و خدمات گمرک  تواندیم  اتجامعه پرداخت. زیرا تبادل اطالع دقيق بين پليس و سطح  

هاي اطالعاتی وزارت کشور و وزارت دارایی هاي اطالعاتی مورد استفاده موسساتی هستند که در سيستمنماید. بسياري از بانک

اطالعاتی می گذاشته  داراي  اشتراک  به  اطالعات  مورباشند.  موارد  حوادث،  به  مربوط  عمدتا  اطالعات خاص  يقتحد  شده  و  ق 

اطالعات   دورهتی، جرمرمهاجاست.  به صورت  باید  مرزي  یافته  سازمان  یا هاي  ریسک  تحليل  طریق  از  ماهانه  یا  روزانه  و  اي 

ي اطالعاتی مشترک بستگی  هاها تبادل گردد. مبادله مداوم از طریق بانکهاي مشترک و بانکهاي اطالعاتی بين آزانسگزارش

ایالانبه یا چندجانبه بين آژانسجود  يهابه تافقنامه اي و آن با استانداردهاي فنی در سطح منطقهتی و سازگاري  هاي مرزي 

محلی دارد. در سطح عملياتی جلسات مشترک باید به صورت ایده آل برگزار شود و باتوجه به حجم کار مباحث مربوطه مورد 

ین  . عالوه بر ارگزار نمایندهمچنين رسمی را ماهی یک بار ب  و  گیفتد. مسولين مرزي باید جلسات غيررسمی هبحث قرار گير

هاي است. کمپين  BSMبراي اتصال مرزهاي اجتماعات یک عنصر مهم و حائز اهميت    مؤثرایجاد یک سيستم تبادل اطالعات  

از طریق  تواند هوشياري و آگاهی جوامع مرزي  آگاهی رسانی عمومی می ي تروریستی  اهوهگررا نسبت به تهدیدات احتمالی 

 فراهم آورد. 

هاي مرزي هستند. مراکز  به دنبال اشکال جدید براي تقویت همکاري  BSMمد  آهاي کارسيستمرک:  مراکز مرزی مشت  -7

هاي اجراي قانون در سازمانهمکاري مشترک سبب ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاري بين خدمات مرزي همسایه و مرتبط با  

باشند.    مؤثرتهدیدات فراملی و مبارزه با جرایم مرزي  تواند به عنوان عاملی اصلی در پيشگيري از  ی مه  ک  گرددداخل کشور می

ابزار ارزشمندي در روند همکاري مستقيم مرزي با توجه به تحوالت اخير و آینده به ویژه در    BCCمرکز همکاري مشترک  

مبادل موقعيتمورد  اطالعات  استراتژه  وقایع  جمله  از  المل  ي ابري  هایی  بين  جرم  ميتوانمی  BCCلی هستند.  مشاهده  زبان  د 

به عنوان مثال مرزبانان، پليس مرزي، خدمات گمرکی، گارد  باشد.  ندگان مختلفی از چندین آژانس مرتبط در داخل کشور  ینما

اد اعتماد متقابل  جیا  بهتواند  سيستم با همتایان خود در سراسر نواحی مرزي میساحلی، پليس، سوریس مهاجرت و .... در این  

اشتراک به  اطالع در  مگذاري  سطح  در  برنامهات  طریق  از  توافقنطقه  نماید.  کمک  مشترک  آموزشی  یا  هاي  دوجانبه  هاي 

ند نظارت و تعقيب مجاز، عمليات  تواند مشارکت عملياتی مانبه عنوان مراکز همکاري مشترک می  BCCچندجانبه براي ایجاد  

گ مانند  پليس  گشتشمي  اهتشمشترک  و  پشترک  اطالعات،  اشتراک  هماهنگ،  برگيرد هاي  در  را  مرز  پرسنلی    تيبانی 

(UNSCR, 2014: 21) . 

مرزی مشترک:  گشت  -8 فعاليتهای  رهماهنگی  در  بين کشورهاي همسایه  مرزي  نظارت  قوانين ا هاي  ستاي همبستگی 

هاي گشت مرزي هاي مشترک بيمگشت  است.  مهبين مرزي بسيار م  مؤثرهاي متقابل براي همکاري  براساس توافقنامهملی و  

اند و در برگيرنده پليس، مرزبانان، خدمات گمرکی و گارد ساحلی هستند که  ند مقام مرزي تشکيل شدهند که از دو یا چهست
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گشت زنی مرزي از ند. گشت زنی هماهنگ بدان معنا است که واحدهاي  نمایدر راستاي قانون اساسی و قوانين ملی عمل می

ها باید به طور متناوب در توافق بين مرز دولتی در هر بگيرند. گشت  در نظر  کشور را  منافع و تعهدات قانونی هر دوکشور    کی

اتفاق بيوفتد زیرا این عامل می مرزي بين مقامات اجرا کننده قانون نقش  هاي  تواند در ایجاد اعتماد و توسعه همکاريایالت 

هاي مرزي مربوطه از کشورهاي داخل آژانس  اتی مشترک باید با چند نماینده و مشارکتليمعهاي  باشد. تمرین  بسزایی داشته

  ی هاي مدیریتهاي مختلفی از استراتژيتواند شامل بخشاین تمرینات می  یک منطقه مطابق با موضوع همکاري صورت گيرد.

منطقه  در و  ملی  میسطح  تمرینات  این  بر  عالوه  باشد.  در  اي  مشاوره  آمدم تواند  حادثه،  براي یریت  حادثه  فرماندهی  وزش 

 م عمليات تاکتيکی باشد. اهاي اجراي امنيت مرزي در انجاي، برنامهاليت دو طرفه و منطقهفع

-ها و نگرشمدیریت مرزي بدون توجه به دانش قابليتباتوجه به ماهيت چند بعدي های مدیریت مرزی:  توسعه توانایی  -9

هاي مدیریتی براي  م است تا به نقش توسعه تواناییموفقيت دست یافت. از این رو الز  مدیریتی به  توان در امرب نمیهاي مناس

توجه بسزایی   فردي که در ارتباط مستقيم با ذي نفعان و نهادهاي ذي ربط هستند-پيشرفت سازمانی و بهبود عملکرد سياسی

نيز در نظر گيرند   گيري یا مشارکت باید ابعاد حاکميتی راميمصته آنها در عمليات زان مداخلنمود. بازیگران درگير باتوجه به مي 

ایط اقدامات الزم را انجام دهند. در این خصوص مقامات ملی باید مدیریت مرزي را از طریق دولت مرکزي و متناسب با این شر

جاد همکاري بين حاکميت و  یا  ،ع مدیریت سيستمیها در نظر گيرند. هدف از این نوهاي ملی و کمسيون، آژانسهاوزارتخانه

هاي محلی نه تنها در  شود تا مشارکت و ایجاد قابليتگردد که سبب میمدیریت جامعه محور محسوب می  جامعه است و نوعی

یت  نابراین باید تالش شود تا مراکز مطالعات مرزي در جهت مدیرسطح کشور بلکه در سطح جوامع محلی نيز افزایش یابد. ب

س در  مرز  عملک  حطبهينه  از  هماهنگیمطلوبی  و  گرفته  قرار  نمایند.  ردها  ایجاد  جامعه  در سطح  باالیی  اثربخشی  و  کارایی   ،

دانشکدهبنابرا به  از سوي دولت  مناسبی  بودجه  باید  اندیشکدهین  و سازمانها،  تحقيقاتی دها  تعلق گيردهاي  این خصوص    ر 

(Commissioner for Peace and Security, 2017) . 
 ی مرزق مناط حکومتی -مدیریت سیاسیعوامل موثر بر : 2  نمودار

 
 مدیریت اقتصادی عوامل موثر بر    -3-1-4

راهروهاي تجاري جهت توسعه همکاري پيشرفته براي مقابله با تهدیدات امنيتی فراملی از طریق ایجاد  راهروهای تجاری:  -1

-ندازي رژیمین بخش باید قادر به راه ابراي مدیریت در ا  راین کشورهاي مرزي باشد. بنابجانبه امري حياتی میهمه  اقتصادي

براي رسيدن به این  هاي جدید تجاري و گمرکی در مرزها باشند که قادر باشد گردش قانونی کاال و مردم را تسهيل نماید. 

باید ک احداث و نوسازي گذرگاههدف  به  یا  یابد و  تامين  ينطول مسيرها و همچ  هاي مرزي درریدورهاي تجاري گسترش  ن 

ک  تجهيزات به  آموزش  ارائه  و  آژانسمناسب  شود.ليه  پرداخته  حاضر  مرزي  قانونی    هاي  تزانزیت  و  تجارت  توسعه  به  امر  این 

ابوجا )  کمک خواهد کرد.  پيمان  ا1991به عنوان مثال  قاره( چشم  ادغام  براي  را  بلند مدتی  اي در چارچوب هنجاري و  نداز 
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اقتصا نمنهادي  ایجاد  آفریقا  تقویدود  جهت  است.  قاره  ه  این  در  تجارت  قارهمو  در  AUت  آزاد  تجارت  منطقه  ایجاد  اي  رد 

CFTA  گيري تصميم  گذاريحرکت آزاد افراد تجاري و سرمایه  اي واحد براي کاالها و خدمات با که منجر به ایجاد بازار قاره

-سازمانن از این طریق به  اتون میبرسند. بنابرای  یجرکی در مرزهاي خارنمود و توانستند در این زمينه به استانداردهاي مشت

 دي است کاست. هاي نواحی مرزي که اغلب ناشی از ناتوانی و ضعف اقتصاهاي یکپارچه اقتصادي رسيد و تا حدودي از تنش

-تریب به اتفاق تجارتوسط اکثر ق  CACYهاي مرزي مبتنی بر مدیریت انطباق  مدیریت در همکاريمدیریت انطباقی:  -2

به رو  این  از  و  است  شناخته شده  قانونی  می  هاي  شناخته  کنترل رسميت  بهبود  اعتماد سبب  قابل  مشارکت  ترتيبات  شود. 

ها را براي مداخله در کانون توجه قرار کند که مسافرین و محمولهتطابق اهدافی را دنبال می گردد. مدیریت جامعه  نظارتی می

هاي بين واحی مرزي سبب بهبود شبکهداند. مدیریت همکاري انطباقی در نمتعلق می  موس را به مشتریاندهد و منافع ملمی

می سازمانی  بين  و  می دولتی  سبب  و  استاندارشود  با  مطابق  تا  داشته  گردد  اقتصادي  همکاري  شده  توافق  و  مشترک  دهاي 

در سازمان باشند.   اطالعات  رثبات  امکانات  این  فراهم میهاي مدیریت مرزي  ت ا  اطالعات کشور  اآورد  از  بتوانند  هاي همسایه 

نمایند.    تر و سازگارتري عملمند شده و در زمينه تبادالت مرزي به صورت اثربخشراستاي اهداف اقتصادي بهرهدر  سب  منا

تامين آن  بدین صورت که این مدیریت همکاري مرزي سبب دسترسی به اطالعات در اولين نقطه در زنجيره حمل و نقل و  

 . (Doyle, 2017: 31)  نماید هاي مدیریت مرزي را درگيرتواند سازمانمی وگردد  می

طریق   مالی:  مدیریت  -3 از  دقيق  مالی  مدیریت  بر  نظارت  و  تصویب  براي  چارچوبی  باید  مرزي  مناطق  توسعه  جهت  در 

  انجام مميزي منظم  مخارج و درآمدها و ساله( براي تعيين  10تصویب قوانين مناسب به صورت یک برنامه مالی ميان مدت )

تواند یک تغيير مهم براي تبدیل  باشد که می قوي مییکرد مبتنی بر نتيجه از یک مکانسيم نظارتی  ایجاد گردد. اتخاذ این رو

از عملکرد هزینهنقاط عطف قابل نظار ناشی  نتایج  بر  برنامهت  بهتر  اجراي  این چارچوب  باشد. سند  با    هایی که مطابقگرایی 

نظر قرار داده است مثال وزارت مسکن کاهش فقر شهري را مد  باید تدوین شود. به عنوان  احی مرزي هستند  وننيازهاي مردم  

  ها و توسعه شهري است. بنابراین درصدد بهبود سيستم حمل و نقل عمومی برهاي خانگی در زاغهرو هدف آن کاهش خانوا

اجراي  می بر  نظارتی  قوي  سيستم  این  مستآید.  همچنين  مشاورهزلبرنامه  ازم  اعم  نفعان  ذي  همه  با  مکرر  نمایندگان    هاي 

ها متعلق  جوامع مدنی و کارشناسان است. باید در این چارچوب مشخص گردد که بازخورد برنامههاي شهروندي،  منتخب، گروه

 شود. به چه کسی و براي چه کسی و توسط چه کسی ساخته می

اقتصادن فرصتفقداتوسعه مناطق مرزی:    -4 ي غيرقانوین باشد  اهشود که جمعيت مرزي مستعد فعاليتباعث می   يهاي 

شود تا دسترسی به مناطق مرزي به هاي مناسب باعث میر این عدم وجود زیرساختبازجمله مواد مخدر و قاچاق کاال. عالوه  

را جهت BADP قه مرزيطنید برنامه توسعه مدشواري صورت گيرد. به عنوان یک راه حل براي مقابله با این مسائل دولت با 

جهت از بين بردن حس بيگانگی و دوري از هاي اقتصادي و برقراري امنيت  نياز ازجمله زیرساخت  ردومه موارد  يتسهيل در ته

بازارها، دستگاه   BADPهاي  مرکز براي جمعيت ساکن در نواحی مرزي ایجاد نماید. طرح هاي  شامل ایجاد مراکز اجتماعی، 

کشاورزي  س حفظ  ...    ويار،  و  و  جنگلداري  مستقيم  صورت  به  که  مرزي  يغ است  امنيت  بر  استتأثيررمستقيم   گذار 

(CHENOY, 2018: 17). 
 ی مرزمناطق مدیریت اقتصادی عوامل موثر بر : 3 نمودار
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 امنیتی -فناوریمدیریت  عوامل موثر بر    -4-1-4

دي  وروهاي  ورها و بين گذرگاه امنيت ملی در کش  تغيرقانونی و تقوی  دوپليس مرزي با هدف جلوگيري از ورپلیس مرزی:    -1

هاي امنيتی مرزي گردد. به طور کلی این افراد به عنوان سيستمجهت کنترل افراد و کاالها در مرزهاي یک کشور ایجاد می

یدات و  دهزي در ارتباط با تباشند. این سياست باید اهداف امنيتی را براي پليس مرهاي مشکوک میبراي ممنوعيت از حرکت

ن فراملی، اهاي رسمی ورودي به یک کشور توسط جنایتکارر دور زدن درگاهماید. دنظارت نبشر مشخص، اجرا و    نقش حقوق 

 تواند از نقش مهمی برخودار باشد. ها پليس مرزي میشورشيان و تروریست

دهد  ها اجازه می( به دولتBMISت مدیریت مرزي )استفاده از سيستم اطالعاهای اطالعاتی مدیریت مرزی:  سیستم  -2

به   آوريتا  پردازشجمع  ورود ،  با  ارتباط  در  نظر  اطالعات مورد  تحليل  و  تجزیه  و  پناهجویان    ، ذخيره  و  عزیمت مهاجران  و 

اجازه میبپر مقامات مرزي  به  واقعی،  زمان  آل در  ایده  تدازند. در حالت  و  از حرکات مرزي  تصویري دقيق  ایجاد  اناودهد  یی 

رااهپروفایل  شواهد  بر  مبتنی  مسافرتی  ریسک  م   ي  داده یفراهم  مدت  طوالنی  در  توسط  آورد.  شده  آوري  جمع   هاي 

BMISهاي دولت براي برنامههاي مدیریت مهاجرت، بهبود ظرفيتتستواند مورد استفاده قرار گيرد براي آگاهی از سيامی-

تهيه   و  بيهمچن  BMISریزي  براي  است  ممکن  اسن  مرز  امنيت  اتصفت هبود  با  شود.  ليستاده  به  هشال  دار هاي 

INTERPOL   گردد. امنيت در جایی که چنين سيستم کامپيوتري وجود داشته شناسایی هر دو فرد مضنون امکان پذیر می

می اعالنباشد  ایجاد  بر  عالوه  مسافر  تواند  پيشرفته  اطالعات  فرودگاه  APIهاي  عنواندر  به  المللی  بين  مکانيسم    هاي  یک 

 . (IOM, 2017) ه گردد کننده نيز شناخت گهماهن

با استفاده از آخرین اطالعات موجود در ارتباط با فناوري تشخصی، تجزیه و تحليل و گیری از مدیریت فناورانه:    رهبه  -3

جهت   ياشند توانایی بهتردانند که اگر از دانش برخوردار بها به خوبی میتوان کنترل مرز را افزایش داد. دولتارتباطات می

اي از اي جدید از فناوري مرزي است. امروزه بخش عمدههاي وب شيوهاده از شبکهخواهند داشت. استفو مرزها  کنترل مردم  

هاي بيومتریک و سایر مدارک سریع  ها براي مدیریت مرزها به وسایل تکنولوژیکی تغيير یافته است. استفاده از گذرنامهتالش

نماید. اطالعات جمع آوري شده چشم ایجاد میطریق اسکن عنبيه    رنامه ازگذرا هنگام صدور    ت در زمان واقعیعاورود، اطال

ل ریسک  يشوند. توسعه سخت افزاري تحلهاي مورد نظر منتقل میهاي داده به سيستمبراي شناسایی و همچنين ادغام پایگاه

 .(Boriboonrat, 2013: 9) دهد اطالعات اشتراکی یکپارچه را افزایش می 

مراقبتی:    -4 رادارهای  از  گیری  جملهبهره  ف  از  میناوريدیگر  که  مرزهاي  هایی  مدیریت  و  کنترل  در  مورد تواند  کشور 

شوند که به صورت هاي نظارتی محسوب میتواند به رادارها اشاره کرد. رادارهاي مراقبتی از نوع سيستماستفاده قرار بگيرد می 

همچنين  سریع و طبقه بندي دقيق و  اند که از  قابليت واکنش  ایی تشکيل شدهرهوسهاي تاکتيکی و سنآن الین از سيستم

(. به Marenin, 2010: 5هاي فوري برخوردار هستند )ها جهت انجام ماموریت، هماهنگی مهارتBBSارتباط برتر شامل  
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ش نظارت بر مرزها از طریق افزایش  ایزفمریکا جهت ا تحده آایاالت مميليارد دالري    2.2گذاري  توان به سرمایهعنوان نمونه می

مانند دوربين سيستم نظارتی  کرها،  هاي  اشاره   ... و  نرم  رادارها، سنسورها  عاملی  عنوان  به  یکدیگر  با  ارتباط  در  عوامل  این  د. 

می عمل  بعدي  چند  و  بعدي  تک  صورت  به  عملياتی  تصویرسازي  ایجاد  جهت  در  اطالع افزاري  و  قابل  نمایند  و  مناسب  ات 

آورند. همچنين این سيستم یک پلت فرم براي ادغام  فراهم می  CBPسيستم  هاي مرزي با استفاده از  دي را براي گشتماتع ا

تواند به عنوان عاملی حفاظتی در مسيرهاي متنوع مرزي به  آورد که میرادارها با توجه به وجود سنسورهاي موجود فراهم می

شود که تصاویر الکترونيکی آن به صورت    نام تجاري رادار تاکتيکی هوایی شناخته  با  رراداک نماید. این  بهبود کنترل مرزها کم

 (. Bier, 2018: 4شود )بهينه و یا به صورت مادون قرمز ثبت و ضبط می

بی  -5 از شبکه حسگر   و احیتوانایی طر بيسيم، مخابرات و الکترونيک زمينه در اخير هايپيشرفتسیم:  بهره گیری 

قيمت اندازه پایين، مصرفی توان با ییحسگرها ساخت این  است. آورده بوجود را گوناگون کاربردهاي و مناسب کوچک، 

 آن ارسال و پردازش حسگر، نوع اساس بر محيطی اطالعات مختلف دریافت چون اعمالی انجام توانایی که کوچک حسگرهاي

 این د.انشده بيسيم حسگر هايشبکه موسوم به هاییهشبک گسترش  و ایجاد براي اي اید پيدایش موجب را دارند، اطالعات

 نيازمند  نهایی و کاربر هستند داده آوريجمع هايشبکه اساساً کنند،می فراهم را دور از راه کنترل با اطمينان باال  که هاشبکه

يم یکی از بيس  رگهاي حس(. شبکه Hatime, 2009: 955دارند )  قرار در آن حسگرها که محيطی است از باال سطح توصيف

ویژه در شرایط خاص  ه  توان بطور مداوم و بامروز است که با استفاده از این شبکه می  ه شده تاهاي ساختجدیدترین تکنولوژي

از  همچنين  بعنوان مثال مرزهاي کشور در طول منطقه کوهستانی صعب العبور یا منطقه عملياتی را مورد مانيتورینگ قرار داد.  

ترل تمام مرزها نيست و خطاهاي ناشی از او هميشه محتمل درصد قادر به کن  100ه طور  انسانی هموراه ب   يآنجایی که نيرو

 را حرکت مسير تواندمی حتی سيستم این است بذکر الزم  شود. ها بسيار احساس میابراین استفاده از این گونه شبکهاست، بن

 عمله  ب را زمال گيريتصميم و کنيم حاصل اطالع بعدي حرکت مسير وجود از ما و دهد نشان  براي دقيق و واضح طور  به

 پيش و شی حرکت مسير تشخيص ه،کنند حرکت جسم نوع  تعيين و تشخيص هاي این طرح عبارت است از:ویژگی.  آوریم

 نبود،  (باش چشم لو ج نشوي دیده خواهیمی اگر:  جنگ هنر  کتاب) محيط در عالی بسيار استتار ، بعدي حرکت مسير بينی

 هاي سيستم یا مقایسه در  کم هزینه   و  داشتن نظر زیر  از  ناشی تلفات و  شدن اسير مانند مشکالتی و  محيط در انسانی نيروي

 (.  116: 1393پرور و همکاران، )جان  دیگر نظارتی

رادار  :   PTR  رادار  -6 کنترلی  رادارهاي  انواع  از  روزو  PTRیکی  داراي  رادار  نوع  این  براياست.  پيشرفته  و    لوشن  کنترل 

فن افزحفاظت  که سبب  است  زمينی  تشخيص  اوري  براي  سازي سيستم  بهينه  افزایش  از طریق  نظارت محيطی  عوامل ایش 

برده می به کار  رادار داراي وزن سبکی است و  انسانی  این نوع  قابليت جمله در محيطشود.  از  از  هاي مجاور برخوردار است. 

از آن بر  دار با توجه چابکیسویی دیگر این نوع را از  استفاده  افراد مستقر در گشتاي برقراري امنيت مرزي  ها مرزي طریق 

هاي  با پایه تلفن و باتريتواند توسط تلفن همراه و یا در یک کوله پشتی ویژه  گيرد. که میمورد استفاده و بهره برداري قرار می

از اطالعات حاصل  کار گرفته شود.  به  آن  با  رادار در  مرتبط  نوع  ن  این  انسان میبرگيرنده وسایل  به  اب قليه، حيوانات،  که  شد 

مناطق با هر نوع آب و هوایی به کار   تواند در تمامیپردازد و میصورت ميکرو داپلر به تجزیه و تحليل با روش اسپکترومتر می

 (.  Border Security Report, 2018: 9رفته شود )گ

از مرزآریزونا با مکزیک    مایلی53ميليارد دالر در فاصله    1اي حدود  هنبا هزی  2010ر سال  د  :   SBInetشبکه ابتکاری  -7

هاي اجرایی  مههایی را در ارتباط با عملکرد، هزینه و برناهاي داخلی و خارجی نگرانیارزیابی2011در ژانویه  مستقر شده است.  

مبتنی نظارتی  فناوري  بنابراین طرح  آورد.  به وجود  فناور  این سيستم  استقرار  آ  يبر  با طرح دیگري  در طول مرزهاي  ریزونا 

ع  از سيستم  ATPنوان طرح  تحت  متشکل  این طرح  است صورت گرفت.   .... و  تلفن همراه  فناوري  راداري، سنسورها،  هاي 

(U.S. Customs and Border Protection, 2014: 8برنامه این طرح شامل  واقع  در  فناوري (.  براي گسترش  هایی 

بر سرزميننظ )فر  هايارت  است  آریزونا  از  تBier, 2018: 5اتر  م( که  را مامی  کاليفرنيا  و  تگزاس  در  غربی  جنوب  رزهاي 
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محيطی با استفاده از تکنولوژي   دهد. این طرح داراي دو هدف است. هدف اول امنيت ميهن و سپس آناليز شرایطپوشش می

این حال سيستم م با  براي گشتیراداري در مرزهاي جنوب غرب.  ا  ا هتواند  و  باشد  پایينی برخوردار  قابليت  از  مکان  شهري 

ب توجه  با  مخدر  مواد  قاچاقچيان  گردد جابجایی  سيستم  این  عملکرد  در  ضعف  سبب  محيطی  شرایط  سایر  با  آميختگی  ه 

(Fisher, 2012: 5) . 

نظارتیسیستم  -8 فناوري  :BSS  های  از  قوانين  ترکيبی  راستاي  در  طراحی شده  امریهاي  متحده  براي کشف،    اکایاالت 

قاچشناس و  افراد  دستگيري  و  تدوین  ایی  متحده  ایاالت  به  غيرقانونی  مهاجران  و  مخدر  مواد  این  اقچيان  ورودي  است.  شده 

فيلمتوسيستم در یک مکان خاص مرزي قرار دارد که می امتداد مرز  رادارهاي دریایی،  اند در  زمينی،  رادارهاي  هاي هوایی، 

هاي  اي، سنسورهاي تصویر برداري، دستگاهلرزهفرکانس رادیویی، سنسورهاي  سنسورهاي زمينی،    يلم برداري در شب، قابليت ف

 تشخيص صوتی  به کار گرفته شود.

توان از ماموران گشت مرزي انتظار داشت که به صورت مداوم به  فناوري نمیبا توجه به پيشرفت علم و  مدیریت اپتیکی:  -9

شود براي نظارت بر مرز استفاده  سوب مینوري که روشی کم هزینه مح  از سنسورهاي فيبر  ازند. بلکه امروزهکنترل مرز بپرد 

مسافتمی در  را  نظارت  شناسایی  امکان  سنوسرها  این  مگردد.  ماموران  براي  طوالنی  میهاي  فراهم  و  رزي  تجزیه  که  آورند 

هاي (. در حال حاضر فناوريTaylor, 1993: 85گيرد )می هاي برگشت یافته توسط یک پالس نوري صورت  تحليل سيگنال

نظارت    بی شماري لرزهبراي  مانند سنسورهاي  امکان  بر مرزهاي طوالنی  زمين  علت نصب در  به  این حال  با  دارد.  اي وجود 

بر محيط    ترین مزیت این وسایل نظارتاجمين وجود دارد که سبب پيچيدگی این مورد شده است. اما مهمروئيت آن توسط مه

ري در این نوع سيستم وجود ندارد که  ا کيلومتر امتداد امکان دستکاکه با استفاده از فيبر تا صده ه جانبه استمهبه صورت  

سيگنال پرداش  براي  طوالنی  مرزهاي  براي  را  توجهآن  با  مکان  ها  هرگونه  به  طریق  از  که  هشدارهایی  با  و  ترمينال  هاي 

ر از  فرمان  مرکز  یک  به  دارد  دسترسی  وجود  دور  )تعد میسماه  اSnider, 2010: 3سازد  واقع  در  کابل (.  جایگزین  ین  ها 

عبور نمود   توانند به صورت فوري و سریع کسی یا چيزي را که از آنشوند که میهاي مرزي محسوب میمناسبی براي نرده

 (.Burkhalter, 2010است )هاي آن نصب ارزان و نگهداري راحت مورد شناسایی قرار دهند. از دیگر قابليت

 

 

 ی مرزمناطق تی امنی-اوریمدیریت فنعوامل موثر بر : 4 نمودار
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 های میدانی یافته  -2-4

بدین  داده است  آمده  بدست  پرسشنامه  از طریق  که  نيازي  ابعاد    باشد: شرح میهاي مورد  در  تنظيم شده    28*28ماتریسی 

دیگر  عوامل مختلف انتخاب شده بر روي یک  تأثير ه  دندهباشد که نشانیم   %87.11735است. درجه پرشدگی ماتریس برابر با  

مجموع  می از  تعداد    683باشد.  ماتریس  این  در  ارزیابی  مورد  ع  101رابطه  دهنده  نشان  که  بوده  صفر  عددشان  دم  رابطه 

متغيرهاست،  تأثير بين  دهنده    95گذاري  نشان  که  یک  عدد  کم،  تأثيررابطه  بسيار  ع   97گذاري  دهنده  رابطه  نشان  دو  دد 

 گذاري و رابطه بسيار زیاد بين متغيرها است.  تأثيرده که نشان دهنده دد سه بورابطه ع  491پذیر متوسط و تأثيرگذاري و ثيرأ ت
 ات متقابلتأثیرهای ماتریس و : تحلیل اولیه داده1 جدول

 مقدار  شاخص 

 28 سایز ماتریس 

 2 تعداد تکرار 

 101 تعداد صفر 

 95 تعداد یک 

 97 تعداد دو

 491 سه  دتعدا

 P 0تعداد

 683 کل

 %87.11735 پرشدگی 

 

شده است؛   یمتقاطع، طراحفزارهایی است که براي محاسبات ماتریس تحليل ایرات  ایکی از بهترین نرم  کم  کافزار ميرمن

  ها را در ماتریس نآا شناسایی کرده و  مورد نظر ر  ههاي مهم در حوزافزار بدینگونه است که ابتدا متغيّرها و مؤلّفهروش این نرم

شود. متغيّرهاي موجود در  هم به وسيلة خبرگان تشخيص داده می  ن متغيرها بایميان ا  طيزان ارتباات وارد نموده و سپس مثرا

بدینمی  تأثيرها  طرها روي متغيرهاي موجود در ستونس ،  هاگذار و متغيرهاي ستونتأثيرترتيب متغيرهاي سطرها،    گذارند؛ 

نحوة پراکنش عوامل روي این نمودار گویاي آن است  .ن نمایش دادتوان با نمودار متناظر آاین ماتریس را می .پذیر هستندتأثير

دارد قرار  تحليل  که سيستم در چه وضعيتی  نحوة  بر  از وضعيت سيستم  اوليه  فهم  این  ناپایدار؟  یا  است  پایدار  آیا سيستم   .

گذاري و برخی  تأثيرراي  است؛ یعنی برخی عوامل دا  L صورتعوامل به  شنهاي پایدار پراکمگذار است. در سيستتأثيرعوامل  

پذیر و عوامل    تأثيرگذار، عوامل  تأثيره دسته عوامل  مجموع س  هاي پایدار درپذیري باال هستند؛ بنابراین در سيستمتأثيرداراي  

ناپایدار وضعيتمقابل، در سيستم  شود. درمستقل مشاهده می از سيسپيچيده  هاي  استمتتر  پایدار  این سيستمهاي  در  ها  . 

متغيرها در نرم    .د نيشتر مواقع حالتی بينابينی داراند و عوامل در بول محور قطري بردار و در تمامی صفحه پراکندهعوامل ح

 شود: در پنج گروه قابل بررسی هستند که بدین شرح بيان می MICMACافزار 

اینتأثيرمتغيرهاي   - بيشتر    گذار:  بوده و کمتر  ريثتأ متغيرها  بنپذیر می تأثيرگذار  این  ابراین سيباشند.  به  بيشتر  ستم 

 شوند. نمایش داده میمتغيرها بستگی دارد. این متغيرها در قسمت شمال غربی نمودار 

ین متغيرها  کنند. اگذار عمل میتأثيرپذیر و بسيار  تأثيرمتغيرهاي دو وجهی: این متغيرها، همزمان به صورت بسيار   -

 گيرند. ر قرار میشمال شرقی نمودا تدر قسم

پذیري باالیی  يرتأث گذاري پایين و  تأثيرباشند و از  پذیر یا وابسته: در قسمت جنوب شرقی نمودار میتأثير  متغيرهاي -

 برخوردار هستند.
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متغيرها   - سایر  بر  متغيرها  این  مستقل:  نمیتأثيرمتغيرهاي  آنها  گذار  از  همچنين  و  انمی  ثيرتأ باشند    ن یپذیرند. 

 .ا در قسمت جنوبی نمودار قرار دارندمتغيره

تنظيمی داشته و گهگاه    متغيرهاي تنظيمی: این متغيرها در نزدیکی مرکز شکل قرار دارند و اینگونه متغيرها حالت -

 کنند. به عنوان اهرم ثانویه عمل می

 

 
 یر و دو وجهی: نقشه پراکندگی متغیرهای مستقل، تأثیرگذار، تأثیرپذ1شکل 

مشاهده میوگهمان در شکل  که  مانه  متغيرهایی  مرز  نندگردد  مناطق  توانا،  يتوسعه    تیریمد،  يمرز  ت یریمد  هاي یی توسعه 

ف  تیتقو،  يمرز  کپارچهی گ،  يمرز  سي پل،  يمرز  تیریمد  یاطالعات  هايستميس،  يتجار  يراهروها،  یکی زيمرز  از    يريبهره 

  قیاز طر  هازهينگا  فيتضع،  سيپل  يجامعه مرز،  یکياپت  تیریمد ،  مسي یشبکه حسگر ب،  مشترک  يمراکز مرز،  فناورانه  تیریمد

  مرزي هستند. مناطق  ریت  یگذاري بر مدتأثيری داراي بيشترین  گمرک  تیریمدي و  نهاد-یحقوق  تیریمدها،  استيدر س  رييتغ

 ي مرز  هاي گشت  تیریمد،  یمراقبت  يهارادار،  PTRرادار،   SBInetيشبکه ابتکار،    BSSینظارت  هاي ستميسمتغيرهایی مانند  

کتأثيربيشتر  ،  مشترک و  جمله   تأثيرمتر  گذار  از  متغيرهایی  هستند.    تیریمد ،  يمرز  تیریمد  یاطالعات   هايستميس  پذیر 

و  یانطباق مالی  مدیریت  و  تأثيراز    یسازمان  تی ریمد،  پایين  هستند.تأثيرگذاري  برخوردار  باالیی  جمله   پذیري  از  متغيرهایی 

انسان  تیریمد مرز  تیتقوو    رکتمشاو    بشردوستانه  يمرزها  تیریمد،  یتیهو  تیریمد،  یمنابع  مستقل   يجوامع  صورت  به 

 مطرح شده است. 
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 مستقیم متغیرها بر یکدیگر تأثیرات مستقیم و غیر :2  جدول
 تأثیر شاخص 

مستقی

 م

  وابستگی شاخص 

 مستقیم

 غیر تأثیر شاخص 

 مستقیم

  وابستگی شاخص 

 غیر

 مستقیم

 450 ي ه مناطق مرزسعتو 450  کپارچهی تیریمد 459 ي توسعه مناطق مرز 459 ي مرز کپارچهی تیریمد

 444 نهاد-یحقوق 450  هاییتوسعه توانا 448 نهاد-یحقوق 459 ها ییتوسعه توانا

 436 ی انطباقمدیریت  450 ي توسعه مناطق مرز 442 ي مرز کپارچهی تیریمد 459 ي توسعه مناطق مرز

 435 تجارت  444 یکیزيمرز ف 437 ارت تج 448 یکیزيمرز ف

 432 مرز کپارچهی تیریمد 413   یاطالعات هايستميس 437 ی انطباقیریت دم 408  یاطالعات  هاي ستميس

 429 ها  ییتوسعه توانا 404 مرزي سيپل 431 ها  ییتوسعه توانا 397 مرزي سيپل

BSS 391 425 ی سازمان تیریمد BSS 402 428   یاطالعات هاي بانک 

 428 ی سازمان تیریمد 402 یکياپت 425  یاطالعات هايبانک 391 یکياپت

 422 گمرک 392 ي مراکز مرز 419 گمرک 385 ي مراکز مرز

 420 یمال 391 ي فناور 419 یمال 380 ي فناور

 401 س يپل يجامعه مرز 391 مراقبتی رادار 414 س يپل يجامعه مرز 380 مراقبتی رادار

 400 ي گذار استيس 391 م يس یبحسگر   هکشب 397 ي گذار ستايس 380 م يس یبشبکه حسگر  

 367  یاطالعات  هاي ستميس PTR 391رادار 374 سيپل PTR 380رادار

SBInet 380 374  یاطالعات  هاي ستميس SBInet 391 364 مرزي سيپل 

 348 ي فناور 354 ي گشت مرز 357 یکیزيمرز ف 357 س يپل يجامعه مرز

 348 یکیزيفمرز  353 تجارت  346 ي مراکز مرز 357 تجارت 

 335 ي مراکز مرز 343 نهاد-یحقوق 346 ي فناور 346 نهاد-یحقوق

 316 مراقبتی رادار 339 س يپل يجامعه مرز 312 مراقبتی رادار 340 ي گذار استيس

 316 ميس یب 334 ي گذار استيس 312 بی سيم شبکه حسگر   340 ي گشت مرز

 PTR 316رادار 332   یتاطالعا هاي بانک PTR 312رادار 329 گمرک

 SBInet 316 324 کگمر SBInet 312 323   یاطالعات هاي بانک

 BSS 316 301 یمنابع انسان BSS 312 317 یمنابع انسان

 316 یکياپت 294 ی سازمان تیریمد 312 یکياپت 306 ي مشارکت جوامع مرز

 300 یانسانمنابع  290 ي مشارکت جوامع مرز 289 یمنابع انسان 295 ی سازمان تیریمد

 281 ي مشارکت جوامع مرز 283 ی انطباق مدیریت 272 ي مشارکت جوامع مرز 289 ی انطباق تیرمدی

 232 بشردوستانه يمرزها 261 بشردوستانه يمرزها 227 بشردوستانه يمرزها 266 بشردوستانه يمرزها

 221 ي گشت مرز 216 یمال 215 ي گشت مرز 221 یمال

 169 ی تیهو تیریمد 201 ی تیوه تیریمد 164 ی تیهو تیریمد 204 ی تیهو تیریمد
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 ی غیرمستقیم متغیرهااثرگذار: 2شکل 

 نتیجه گیری  -5
برنامه ضرورت  امروزه  کشورها  از  بسياري  در  مناطق  توسعه  براي  مهمیریزي  جایگاه    بسيار  و  نقش  بين  این  در  است.  یافته 

  داشتنن با  اتوبنابراین می  .دار استبيشتري برخور  تيهاي باال از اهموان مناطق داراي ظرفيت و پتانسيلمناطق مرزي به عن

اجتماعی را به  ها و راهبرهاي مناسب با مناطق مرزي کشور مسائل مربوط به توسعه نيافتگی و دستيابی به عدالت  استراتژي

اجتماعی گام    تلحقق توسعه و عداتواند در راستاي تاي منسجم که میخوبی فراهم آورد و از این عامل به عنوان یک برنامه

-تواند سبب بهبود روابط بين انسان، محيط و فعاليتیت منسجم و صحيح در مناطق مرزي میبردارد بهره برد. در واقع مدیر

توان استفاده نمود. باتوجه به اینکه این امکانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماعی می هاي انسانی گردد که از  

ایریریتی خاص خود میستم مديساي داري  منطقه  هر به علت دارا  باشد مناطق مرزي  نيز  به  بودن ویژگی ان  هاي خاص که 

د در زمره نقاط مهم براي تدوین سيستم مدیریت نوین تواننصورت گسترده با محيط داخلی و خارجی در ارتباط هستند می

ري از  استفاده نمود. همانگونه که شاهد هستيم بسيا  ناتوهاي نوینی میجهت مدیریت مناطق مرزي از روشقرار داشته باشند.  

بهره گيري   هاي اقتصادي، مدیریت یکپارچه مرزي وهاي مشترک مرزي، اتحادیهکشورهاي پيشرفته از طریق ایجاد کميسيون
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روشاز سيستم فناوري جدید  و  نوین  اطالعاتی  نموهاي  روز  به  را  مناطق مرزي خود  مدیریت  بنابرایدههاي  تا  می  ناند.  توان 

مولفه شناسایی  با  روشحدودي  و  مناطق  ها  مدیریت  است سيستم  مرزي  مناطق  و  شرایط کشور  با  متناسب  که  نوینی  هاي 

نمود.   آپدیت  را  از  بدست  نتایج  مرزي  میآمده  را  در  تحقيق  بعدتوان  مدیریت  چهار  مرزي،  مناطق  )توسعه  مالی،    اقتصادي 

انطباقی،   تمدمدیریت  راهروهاي  اجتماعی اجیریت  مشار-ري(،  پليس،  مرزي  )جامعه  مرزي، فرهنگی  جوامع  تقویت  و  کت 

هاي مرزي مشترک،  حکومتی )مدیریت گشت-سياسیشردوستانه و مدیریت هویتی(،  مدیریت منابع انسانی، مدیریت مرزهاي ب

بانک مرزي مشترک،  گمرکمراکز  مدیریت  سازمانی،  مدیریت  مشترک،  اطالعاتی  انگيزههاي  تضعيف  در  ی،  تغيير  طریق  از  ها 

فناورينهادي و مدیریت یک-ها، مدیریت حقوقی سياست )اپتيکی، سيستم  -پارچه مرزي( و  ، شبکه  BSSهاي نظارتیامنيتی 

  هاي اطالعات مرزي( تقسيم بندي نمود.، رادار، شبکه حسگر بيسيم و مدیریت فناورانه، پليس مرزي، سيستمSBInet ريابتکا

نشان    عضالت و مشکالت جوامع مرزي باشد. نتایجتوانند به خوبی راهگشاي حل بسياري از می می تیهاي نوین مدیرشاین رو

باشند. به عنوان ظرفيت از پایين به باال هستند از اهميت بيشتري برخوردار میها متغيرهایی که داراي دهد که در این روشمی

گيرد. یعنی باید  نگاهی از پایين به باال صورت    احی مرزي و با ونر گرفتن ساکنين  مثال مدیریت یکپارچه مرزي باید با در نظ

هاي توسعه مناطق مرزي را در هم و سياستهاي موجود در جوامع مرزي بهره برداري نمود  بتوان به خوبی از تمامی ظرفيت

سيم عاله بر  ه حسگرهاي بیکبنوین از جمله ش  از سویی دیگر استفاده از فناوري اطالعاتی   ها تدوین نمود. راستا با این مولفه

اي نوین از شيوهتواند تا حدود بسيار زیادي به  و نيروهاي مرزبانی میطرات جانی و مالی ساکنين مرزي  هزینه کم و کاهش خ

ش نمود تا  مدیریت مرز تبدیل گردد و به صورت گسترده در مرزهاي دریاي و خشکی مورد استفاده قرار گيرد. بنابراین باید تال

 هاي نوین مدیریت مرزي حداکثر استفاده و بهره برداري را نمود.لفهها و مونی و زمانی از این روشبا شرایط مکا بسمتنا

 های نوین مدیریت مرزی ها و روش: مولفه5نمودار  
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 چکیده 

طوالنی و قرارگيرى بيش از نيمی از استان هاى کشور در مرزهاى بين المللی با    هاىمرز  آمایش مناطق مرزى در ایران، به دليل وجود

یکى از عرصههاي نوین در مطالعات برنامهریزي براي  .  کشورهاى همجوار، از جایگاه ویژه اى در نظام برنامه ریزى کشور برخوردار است

ابعا ون مسائل و مشکالت مربوط به این مناطق به طور پراکنده  ناگگو  دتوسعه کشور، مناطق مرزي هستند. هر چند از گذشته تاکنون 

مطالعه شدهاست؛ اما آمایش مناطق مرزي با این عنوان، تاکنون نه تنها جایگاهش در نظام برنامهریزي توسعه کشور تبيين نشده، بلکه 

ي، نظير: خالى شدن سکنه و مهاجرت  ياربس  تابعاد و ویژگىهاي آن نيز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مناطق مرزي کشور با مشکال

انگيزههاي اقتصادي الزم براي زندگى در این مناطق و وجود ناامنى در طول نوار مرزي و...   اثر فقدان  مرزنشينان به شهرهاي بزرگ بر 

را انکارناپذیر  مد  ارآکمواجهند که این امر ضرورت انجام مطالعات علمى و نظمبخشى به تصميمگيري از طریق تدوین برنامههاي توسعه  

مىسازد. هماکنون بر اساس اولویتبندي انجام شده راهبردهاي تدوین برنامه جامع، توسعه همهجانبه استانها)بخصوص مناطق مرزي(،  

و... به انواع زیرساختهاي کالبدي، شامل: حمل و نقل، راه آهن، جاده  پيوندهاي کانونهاي پرچمعيت    توسعه و تقویت  افزایش  منظور 

 با یکدیگر و کانونهاي داخل کشور از اولویت باالتري برخوردارند.   مرزي  اطقنم

فوق ژئوپليتيک  بودن ظرفيتهاي  دارا  با  ارتباطى،  هاي  گلوگاه  عنوان  به  ایران  ارتباطـات  ا  مرزهاي  دسترسـى،  امنيتى،  اقتصادي،  لعاده 

توليدکننده کارکردهاي  واجد  بينالمللى  و  اي  مىب  منطقه  کشور  در  قدرت  ميان  .    شنداي  رفاهى  شکاف  وجود  و  توسعهیافتگى  عدم 

شهرهاي مرزي با شهرهاي مرکزي که نوعى حاشيه و متن را ایجاد کرده است، بر ضرورت آمایش سرزمينى این مناطق مى افزاید. در ایـن  

ت هاي فضایی و مکانی و  قابه رببررسی عوامل تاثيرگذار بر آمایش سرزمين در نواحی مرزي کشور با توجه  راسـتا، هدف از این پژوهش،  

 آمایش سرزمين و تاثير آن بر برنامه ریزي حال و آینده است. 

 

 واژگان کلیدی: 

 ژئو پليتيک توسعه ، آمایش سرزمين، مناطق مرزي، توسعه پایدار ، امنيت راهبردي 

mailto:kyazdanpanah@ut.ac.ir
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 مقدمه -1

قلمرو حاکميت سياسی یک دو اطالق می شود که منعکس کننده  فضایی  پدیده  به  در    دهبو  تلمرز  قواعد خاصی  و مطابق 

کند)درایسدل، می  ایجاد  مانع   ... و  افکار  نشر  کاال،  انسان،  حرکت  نظرات  1373:101مقابل  مرزها  کارکرد  و  نقش  (.درباره 

فرهنگی و سياسی براي مرزها می باشند. مرزها    -متفاوتی وجود دارد برخی معتقد به کارکردهاي نظامی، اقتصادي، اجتماعی

-عی و به شکل هاي قراردادي ترسيم می شوند، اما در واقع و به نوبه خود، به صورت پدیده هاي اجتماعینومصطور  معموال به

امنيتی آن    -اقتصادي بروز عينی می می یابند.به عقيده بيشتر صاحب نظران پاایدارترین و مهم ترین نقش مرز، کارکرد دفاعی

انسان، کاال   برابر حرکت  در  مانع  ایجاد  برخی    اتفکرتویعنی  آن ها جز در  که مرزهاي  است  این  بر  و تالش کشورها  است، 

 (1393:2گذرگاه هاي توافق شده و مجاز غير قابل نفوذ باشد.)بخشی،

این تضادهامعموالً باتغييرات در حکومت ها حل   رها به دالیل مختلفی با بعضی همسایگان خود دچار تضاد منافع ميباشند.کشو

معموالًکشورهایی که از تعداد بيشترى همسایه بهره مند  .  یط مناسب براى سربرآوردن ميماننداشراد  جیو فصل نشده و منتظر ا

هستند، مناقشات مرزى بيشترى نيزدارند و درعوض کشورهایی که محصور در دریا هستند، یا تعداد همسایه محدودترى دارند،  

امروزه   .البته  هستند  زمينه  دراین  کمترى  معضالت  تعداد  به  امناد  ضتداراى  آنها  فيزیکی  مرزهاى  به  محدود  کشورها  فع 

ندارند،   یکدیگر  با  مشترکی  مرز  حتی  که  کشور  چند  تخاصم  براى  نيز  دیگرى  متفاوت  دالیل  و  نميشود  منطقه  کشورهاى 

.  ارزش هاى بنيادین بعضی ملل ممکن است در تضاد مقطعی یا هميشگی با کشورهاى صاحب قدرت باشد  ؛ همچنينوجوددارد

یعنی در چيدمان  ت  اسالزم    الذ قرار گيرد.  نظر  مورد دقت  نيز  امنيتی  و  نظامی  منظر مسائل  از  آمایشی  ارائه طرح هاى  در 

 ( 1393:2) قاسمی نژاد،آمایش سرزمين الزم است مخاطرات حاصل از دسيسه هاى دشمنان به وضوح و روشنی لحاظ شود.

نظر ساختار فضایی، مناطق مرزى عالوه بر ویژگی دورى از    زا  .ندرادر این بين آمایش مناطق مرزى از اهميت ویژه اى برخورد

نتيجه  باعث تشدید گسستگی فضایی و در  باشند که در مجموع  مرکز، داراى ویژگی هاى کالبدى خاص مناطق مرزى می 

ن يب  باطترتوسعه نيافتگی آن ها می شوند و در نتيجه هر گونه ساختار فضایی در سطوح و مقياس هاى مختلف بویژه در ا

این امروزه کشورهاى مختلف بنا به  بنابر  .تمرکزیت اس  فضاهاى مرزى و دیگر نواحی، مستلزم برخوردارى از پدیده اى به نام

حساسيت و دغدغه هایی که در زمينه بعد دفاعی و نظامی و امنيتی سرزمين خود دارند به بحث هاى آمایش مناطق مرزى 

 (1393:3،د) قاسمی نژاتوجه ویژه اى ميکنند.

 

مناطق مرزي به علت مجاورت با کشورهاي خارجى و شرایط جغرافيایى و سياسى حاکم بر آنها، ویژگىهاي خاصى دارند و  

چنانچه این ویژگىها مورد توجه قرار نگيرد، تأثيراتى منفى بر روند توسعه و امنيت این مناطق خواهد گذاشت و به عنوان 

مورد توجه قرار گيرد و در فرایند برنامهریزي توسعه و آمایش آن مناطق به    اگر  ماا  کرد؛  تهدیدي در برابر توسعه عمل خواهد

(. بىتوجهى به  1388کار گرفته شود، اثرهاي مثبتى از خود به جاي مىگذارد و تهدید را به فرصت تبدیل مىنماید)عندليب،  

یند توسعه این مناطق تأثير مىگذارد و  افربر    همناطق مرکزي مىشود کمرزي و  مناطق مرزي، باعث عدم تعادل ميان مناطق  

 (1379.)عندليب،از نتایج آن، ناهمخوانى ميان اهداف سياسى و اقتصادي و ظهور مشکالت مربوط به آن در مناطق مرزي است

مناطق،   این  در  مختلف  تهدیدات  و  آسيبپذیري  و  مجاور  کشورهاي  بين  مرز  سوي  دو  فضایى  پيوندهاي  و  مبادالت  وجود 

را در فرایند توسعه و برنامهریزي آمایش سرزمين به مناطق مرزي داده است؛ بخصوص در کشور ما که داراي   يا  ویژه  اهميت

 استان کشور مرزي است، اهميت اینگونه مطالعات را بيشتر نشان مىدهد.  31استان از  15مرزهاي طوالنى بوده و 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

رهاي بزرگ ازیک سو و نابرابريهاي موجود در سطح معيشت زندگى در  هش شگستر  رشد بيش از حد جمعيت در کشور و

شهر و روستا ازسوي دیگر سبب شده است که عالوه بر جدایى شهرها و روستاها مشکالتى از قبيل تمرکز سرمایه به صورت 

ست تا تعادلى در نظام  م االز  ،وبوجودآید. ازاینر نامتوازن در کشور و شهرهاي بزرگ، تخریب بيش از اندازه محيط زیست و...

از آنها در جهت بهرهبرداري صحيح استفاده  از تخریبهاي زیستمحيطى جلوگيري کند و  شهري کشور بوجود آید تا بتواند 

نماید. عالوه براین، درصورت تمرکز سرمایه در شهرهاي بزرگ بىعدالتى اقتصادي بوجود مىآید که باعث جلوگيري از رسيدن 

اهدا از  یکى  آمایش    صاداقت  فبه  نام  به  منطقهاي  برنامهریزي  نوعى  لزوم  موارد  این  تمام  مىشود.  اقتصادي(  کالن)عدالت 

)زمين، جمعيت و ...( در   سرزمين را ضروري مىسازد. اصوالً آمایش سرزمين به استفاده بهينه و عقالنى از امکانات موجود فضا 

 رچه( اطالق مىشود. کپاه یعسجهت دستيابى به اهداف کالن )عدالت ورشدو مهمتر ازهمه تو

در این بين آمایش مناطق مرزي به منظور توسعه همه جانبه از اهميت ویژه اي برخورداراست. از نظر ساختار فضاي مناطق  

مرزي عالوه بر ویژگى هاي دوري از مرکز، داراي ویژگىهاي کالبدي خاص مناطق مرزي مى باشد که در مجموع باعث تشدید  

سعه نيافتگى آن ها مى شوند، بنابراین کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغه هایى که  تو  يجهتنگسستگى فضایى و در  

دارند   ویژهاي  توجه  توسعه  جهت  مرزي  مناطق  آمایش  بحث  به  دارند  خود  امنيتى  و  نظامى  دفاعى  بعد  زمينه  )عزتی  در 

همانطور(1390:3ودیگران، د  .  زمينه  این  در  نيز  ایران  کشور  دانيم  مى  از مشکاي  راکه  یکى  واقع  در  است.  خاصى  الت 

خصوصيات ساخت اقتصادي اجتماعى ایران این است که یک منطقه یا چند منطقه کشور توسعهیافته و بقيه مناطق کشور از 

مسئله توسعه نيافتگى رنج مىبرند. ازجمله مهمترین این مناطق که داراي محروميت و توسعه نيافته اند، مناطق مرزي کشور 

با کنشمى  بد  توسعه  ه  درجه  است  آن  بيانگر  نتایج  بهطوريکه  محروميت هستند.  داراي  هنوز  هاي گسترده  توانمندي  هرغم 

% مى باشد و نابرابريهاي منطقه اي ميان مناطق مرزي و مرکزي بسيار    169% و مناطق مرکزي  57یافتگى در مناطق مرزي  

معادل   نسب  این  و  بوده  مىتوان گفت  6/1باال  درواقع  ممناط  است.  ایران حدود  رق  در  مرزي   3کزي  مناطق  از  بيشتر  برابر 

مى باشد که این   43/1و مناطق مرکزي    1./8توسعهیافته تر است. همچنين ميزان نابرابري هاي درون منطقهاي مناطق مرزي  

 .(1390:18)ابراهيم زاده و دیگران،بيناستانهاي کشور است  رقم بيانگر نابرابري و عدم تجانس و واگرایى
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 شناسایی کانون هاي بحرانی در نواحی مرزي کشور و ارائه ي الگوها و راهکارهاي برنامه ریزي آمایش سرزمين  -1

 بررسی تاثير رقابت هاي مکانی و فضایی و آمایش سرزمين بر برنامه ریزي حال و آینده  -2
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از نظر هدف با توجه به اهداف تحقيق کاربردي و رویکرد حاکم بر فضاي  -مؤلفههاي مورد بررسى توسعه اي،  پژوهش حاضر 

روش   ازلحاظ  کتابخانهاي   »تحليلى-توصيفى«تحقيق  روشهاي  از  تحقيق  دادههاي  جمعآوري  براي  تحقيق  این  در   است. 

بر مطالب جم  در آخر  استفاده شده است.  ناحيه  ه شدي  آور  ع با تکيه  آمایشى مناسب جهت توسعه  استراتژيهاي  تدوین    به 

  .است مرزي پرداخته شده

 

 مبانی نظری -5

 برنامهریزی آمایش سرزمین-1-5

برنامهریزي  مهم  جنبههاي  از  سرزمين  آمایش  دارد.  قرار  آن  نخستين  مراحل  در  که  است  توسعه  فنون  از  سرزمين  آمایش 

برنامههایى داللت دارد که بهوسيله بخش عمومى در نظر گرفته مىشود تا    بر  مينسرزیش  امشمرده مىشود. دراین حيطه آ

 آینده توزیع فعاليتها و سکونتگاهها را در فضا تحت تأثير قرار دهد. در

پایدار  توسعه  جغرافيا  علم  هدف  اینکه  جهت  آمایش    به  ارتباط  به  مىتوان  است  سرزمينآالیى  بدون  سرزمينآرایى  یعنى 

قيمتى. جغرافيا اهداف توسعه روستایى را شرح    ه هررد، زیرا اساس هر دو توسعه است اما نه توسعه بب  پىفيا  جغرا  سرزمين و

را عملى سازد. در واقع جغرافيا تبيين مىکند و آمایش   مىدهد و آمایش به عنوان مجموعهاي ازشيوهها و فنون مىکوشد تا آن

 .طراحى

بعد جغرا  به آمایش سرزمين  اینکه  ريفجهت  برنامهریزي   عاداب  ابها  پيوند مىدهد، درچارچوب  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادي، 

فضایى قرار مىگيرد. هرچند برنامهریزي فضایى در تمام دنيا عموميت دارد، اما این عموميت به معناي شکل و محتواي یکسان 

بگذ بودن که  یعنى فضایى  آن  بودن  یکسان  ویژگى  از  نيست.  دنيا  تمام جاي  ایرآن در  تاریخىامهبرن ین  م  لحاظ  به  نوع    ، ها 

سياسى   اولویتهاي  و  توسعهیافتگى  ميزان  تشخيص با  حکومت،  سرزمين  آمایش  برنامهریزي  در  دارند.  تفاوتهایى  یکدیگر 

 مناطق از موارد بسيار مهم سنجيده مىشود، زیرا پایه و مبناي برنامه شناخته مىشود

ين برنامه کالن و برنامههاي منطقهاي را تشکيل مىدهد. به عبارت  ب  رزمه مبرنا  برنامه آمایش داراي افق بلندمدت است. این

دیگر، برنامه آمایش برنامههاي منطقهاي را به برنامههاي ملى پيوند مىدهد. از مهمترین اهداف این طرحها، بهسازي در ابعاد  

شکالت نظام شهري کشور و م  بهوجه  با ت  مختلف اقتصادي و اجتماعى است. دراین بررسى که با روش تحليلى انجام مىشود،

روند حاکم برآن به آمایش سرزمين در جهت تعادلبخشى به نظام فضایى شهري کشور براساس راهبردهاي برنامه سوم توسعه 

 اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى کشور و برنامههاي اجرایى آن پرداختهایم.

 

 آمایش سرزمین در برخى کشورهامدیریت  -2-5

اند. درواقع، سازمان عمران دره تنسى را    دا آمایش سرزمين را کشورهاي توسعهیافته تجربه کردهابت  ه درد کانيدباست    جالب

مىبایست نخستين کوشش برنامهریزي منطقهاي و آمایش سرزمين ناميد که به دنبال نامه کينز رئيسجمهور آمریکا دردهه 

بحران  1930 مهارکردن  تأس1929براي  آمریکا  دولت  کشد  س يتوسط  تشوره.  برنامهریزي اي  نوع  این  نيز  دیگر  وسعهیافته 

نفع   به  ایتاليا  و  بحران  دچار  معدنى  حوزههاي  یعنى  سياه(  )مناطق  نفع  به  انگلستان  مثال،  عنوان  به  داشتهاند.  را  منطقهاي 

 قسمت جنوب شبهجزیره ایتاليا به سياست منطقهاي دست زدند. 
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هاي گرایش یافت، چرا که این کشور نيز پيش از این دوره به دليل  منطقهاي  ادل تع  هببه بعد    1970ر عربستان نيز از سال  کشو

 درآمدهاي باالي نفتى و رشد شهرهاي بزرگ دچار عدم تعادلهاي منطقهاي شده بود.  

 

 مفهوم آمایش سرزمین درایران-3-5

توسعه ملى باشد.  يهاي  تراتژ اس  ف واددرایران آمایش سرزمين مىتواند به عنوان سازماندهى مطلوب فضا در جهت نيل به اه

وري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملى است. در ره  بنابراین هدف کلى آمایش سرزمين، سازماندهى فضا به منظور به

این تعریف اجزاء تشکيلدهنده فضا، جمعيت، فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعى و محيط مىباشد. آمایش سرزمين در ایران براي 

ا انسبي  باطترتنظيم  فضایى    فضا   ان،ن  دیدگاه  بر  خاصى  تأکيد  لذا  و  مىشود  انجام  فضا  در  انسان  فعاليتهاي  و 

تحوالت    )مکانى،جغرافيایى(  از  تبعيت  به  ما  کشور  در  سرزمين  آمایش  همچنين،  دارد.  ملى  تکامل  و  توسعه  برنامهریزي  در 

قرار داریم شناخت این    ششمبرنامه  ليعه  در ط  که  نونکااقتصادي و اجتماعى همواره دچار فراز و نشيبهایى بوده است و هم

 تحوالت براي رسيدن به راهکارهاي عملى و رفع تنگناها و موانع فراروي آمایش سرزمين بسيار حياتى است

توزیع و تقسيم جمعيت و فعاليتهاي عمرانى درپهنه سرزمين، اجراي استراتژي بهزیستى براي فرد و   امایش سرزمينف  هد

ابع طبيعى و نيروي انسانى در جهت کفایت اقتصادي و اجتماعى است. از مهمترین مواردي که در  از منطلوب ه مفادتسجامعه، ا

نتيجهگيريهاي  و  دورنگري  آیندهنگري،  مسائل،  به  نگرش همهجانبه  همچون  کرد  مطرح  مىتوان  آمایش سرزمين  خصوص 

ي منطقهاي اشاره نمود، لذا برنامهریزيهاي  امههاو برن الن  ي ک اهمکانى از محتویات استراتژي توسعه ملى و عامل پيوند برنامه

 منطقهاي مىبایست در چارچوب برنامه ملى انجام شود. 

 

 آن همناطق مرزی و لزوم توجه ب-4-5

اصوالً در جهان نقاط جغرافيایی خاصی وجـود دارد کـه تسـلط بـر آنهـا بطــور ویــژه اى موجـب افـزایش ثروت و قدرت یک  

سـيارى از صـاحبنظران از تفوق ژئواکونومی بر ژئوپليتيـک در قرن بيست و یکم سخن بـه ميـان  ىکه ببطور  وندشـ  یمکشور  

و معمــوالً منــاطق مــرزى، از حساسترین نقاط و داراى شرایط ویژه اسـتراتژیک بـه حساب میآیند کـه از تفوق    انـد   آورده

 ژئواکونـومی برخـوردار مـیباشـند.  

لکترونيکی دگرگونی عظيمی در مفهوم مرزها بـه وجـود آمـد، بطـورى کـه مفهوم آن از یک خط قالب اال اندنببه    هامروز

نفوذناپـذیرى بـه نفوذپذیرى ونهایتاً عامل تأثيرگذار    از  بـه یـک منطقـه، از فيزیکـی بـه فرهنگی و از فضایی بـه کـارکردى و

 . ست ه ادشبر وزن ژئوپلتيکی و ژئواکونوميکی بدل 

از مناطق مرکزي هستند، بيشتر این مناطق در زمره عقبافتادهترین و    به  نظر این که مناطق مرزي، دورترین مناطق کشور 

(. ادبيات سياسى جهان هر چند گرایش به یکپارچگى سياسى در  53:  2003محرومترین بخشهاي کشور هستند)گریگوري،  

جهانى شدن روندهاي تصميمگيري و تصميمسازي، در حال   یگر،تى د عبارو به  قالب اتحادیه و انجمنهاي منطقهاي و جهانى

از واحدهاي دیگر   اصلىترین عامل تشخيص و جدایى یک واحد متشکل سياسى  ليکن هنوز مرزهاي سياسى  افزایش است، 

 بهشمار مىآیند.  

و فضــاهاى تأثيرگذارى   رهــاابزا  ــه ل بیداز اینرو امروزه مرزها دیگر کارکرد صرف سياسـی و اقتصــادى را ندارنــد و تبــ

، (Adey, 2004: 18)اند، کـه از مهـمتـرین و بـارزترین آن، ویژگیها جابجایی و انعطاف پـذیرى ایـن مرزهـا اسـت    شده
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 .گرچه برخی ناامنیهاى سياسـی و اجتماعی بیجهت به ویژگیهاى انعطافپـذیرى مرزهـا ربط داده میشود

به محروميت زیاد آن مناطق، از اهميت ویژهاي برخوردار است. شکلگيري رابطه مرکز  توجه  ي با  مرزطق  انتوجه بيشتر به م

پيرامون در داخل کشور، شرایط جدیدي را رقم مىزند که این شرایط جدید مراکز را به تجدید نظر در روابط خود با پيرامون 

پيرامونکامالً  و  مرکز  بين  نوین  رابطه  این  مىسازد.  ش  وادار  منجر  متف  قبل  رایطبا  آنها  بين  همگرایى  ایجاد  به  و  است  اوت 

مىشود که در صورت توفيق، نگاه جمعيت مرزنشين به سمت درون و همگرایى معطوف مىشود، که خود باعث توسعه فضایى  

شد)عندليب،   خواهد  مرزي  توس35:  1380مناطق  پيشرفت  و  ترقى  در  اساسى  نقشى  مىتواند  مرزي  مناطق  اقتصاد   ه ع(. 

نوتصااق مدي  آشنایى  احى  و  دوستى  روابط  ایجاد  درآمد،  مناسب  توزیع  فقر،  کاهش  مردم،  زندگى  استانداردهاي  بهبود  رزي، 

(. آمایش مناطق مرزي عبارت 145: 2004بيشتر و تسریع همکاريهاي بيشتر بين نواحى مرزي ایفا کند)چاندویت و همکاران، 

لوب متناسب از مزیتهاي این مناطق در راستاي منافع ملى و  مط  وري  هبهرور  ظناست از: سازماندهى فضایى مناطق مرزي بهم

 در چارچوب توسعه و امنيت کشور.

 

 خصوصیات آمایش مناطق مرزى -5-5

 در ادامه، به ویژگىهاي مناطق مرزي پرداخته مىشود:

 جغرافيایى مناطق مرزي از سرزمين اصلى است. -بيانگر فاصله مکانى   دوري از مرکز: •

ووزان • تفاوتهاي   بودن:شيهاي  حا  ا  بيانگر  نيافته،  توسعه  و  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  بویژه  مرزي،    مناطق 

  ساختاري هستند. -عميق عملکردي

به دليل شرایط جغرافيایى مناطق مرزي، که عموماً مناطق با طبيعت خشن و   ناپایداري الگوي اسکان و سکونت: •

 صعبالعبور هستند.

مناطق مرزي، با توجه به موقعيت مراودهاي خود در مرز حایل سياسى بين دو    ادالت: تب  ت وادنظام و الگوي مراو •

 الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند.  کشور، از فرصت و ظرفيت

از کشورهایى که خطوط مرزي گستردهاي دارند و تنوع   قومى و نژادي:  -تفاوتهاي فرهنگى • و در بسياري  معموالً 

به خود    مسأله تفاوتهاي فرهنگى و قومى بين نواحى مرکزي و مرزي حالت شدیدتري  ت،اس  ید ن شددر آ  قوميتها

 مىگيرد. 

 مناطق مرزي بهدليل اتصال به کشورهاي همجوار، که ممکن است با تعارضات سياسى نيز همراه  تهدیدات خارجى: •

 باشد. 

  شود که عموماً مناطقهده مىلى مشان مزميرسدر نگرش سيستمى به عناصر    ساختار دوگانه و دوگانگى سيستمى: •

دوگانه ساختاري  از  کشور  مرزي  در  توسعهاي  تعارضات  بروز  و  تضعيف  موجب  امر  این  که  عندليب، )مىشود.  برخوردارند 

1379:88) 

 بطور کلی مرز سياسی از جهاتی داراى سه کـارکرد است: 

اسـتانداردهاى قضـایی و قانونی کشور را وليت  مسـؤ  رو وقلمـ  عملکرد قانونی؛ که در آن خط مرزىدقيقاً حدود سرزمين  -الف

 مشخص میکند. 
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 عملکـرد کنترلـی؛ کـه در آن هـر عبـورى از خـط مرزى، در کنترل کشور قرار می گيرد.  -ب

 (Guo,2005:15).عملکرد مالی؛ که در آن عملکرد کنترلی با دریافت حقوق گمرکی همراه می شود  -ج

 

 مرزى   مناطقسعه  و تو  آمایش سرزمین -6-5

آمایش مناطق مرزي نوعى برنامهریزي است که توسعه را با امنيت و دفاع، از نيازهاي مناطق مرزي، در چارچوب شرایطى که  

مناطق مرزي دارند، به یکدیگر پيوند مىدهد و راهکارهاي براي توسعه مناطق مرزي معرفى مىکند که در آن امنيت و توسعه 

 .(1380:14،)عندليب ودمىش رالزم و ملزوم یکدیگ

بنابراین گرچه آمایش مناطق مرزي یک نوع فن برنامهریزي است، اما خود بر پایههاي نظري و متدولوژي علمى خاصى متکى  

است که ضمن تحليل و تفسير شرایط و ویژگىهاي مناطق مرزي، موانع توسعه و امنيت را توأمان در نظر گرفته و براي آنها  

یکپار اهدامىدهد    ائهار  هچراهحلهاي  توان تا  مى  بنابراین  سازد.  منطبق  یکدیگر  بر  را  مرزي  مناطق  در  امنيت  و  توسعه  ف 

راهبردي برنامه ریزي  را نوعى  مناطق مرزي  «فضایى و    -آمایش  راهبردي در فضاهاي مرزي   »آمایش  برنامه ریزي  را نوعى 

 .(1390:7)عزتی و دیگران، کشورها دانست

دیگر، توسعه را در    آمایش مناطق مرزى الزم و ملزوم یکدیگر است. به عبارتعه در  و توس  منيتکه ا  ت نشان می دهدمطالعا

اینکه امنيت را در آنجا برقرار کرد .و بالعکس امنيت را نميتوان در مناطق مرزى   مناطق مرزى نميتوان تحقق بخشيد، مگر 

 محقق ساخت، مگراینکه این مناطق توسعه پيداکند. 

هاى مختلف که تنوع و پيچيدگی در مناطق مرزى دارند، عدم تعادل منطقه اى  ی در کشوررى و تجربظنت  اعاساس مطال  بر

ميان مناطق مرزى و مناطق مرکزى بسيار آشکار است .این عدم تعادل منطقه اى ميان مناطق مرزى و مناطق مرکزى دو تأثير  

.از یک سو بر جاى ميگذارد  از خود  روند توسعة آن مناطق  بر  ت  ،منفی  با  عادل، حرکاین عدم  را،  ت توسعه در مناطق مرزى 

ميسازد و موانع بسيارى سر راه آن قرار ميدهد و از سوى دیگر، ناامنی را هم به دليل موقعيت مناطق مرزى و هم   مواجهمشکل 

و    یگر مرتبطدکى، به یه ابه دليل عدم توسعه، گسترش عمومی ميدهد .این تأثيرات متقابل توسعه و امنيت به صورت زنجير

اى از کنش ها و واکنش هایی ایجاد ميکنند که جوهرة توسعة پایدار مناطق مرزى را تحت تأثير خود قرار ميدهد .از   مجموعه

این رو، در هر نوع برنامه ریزى اعم از توسعه مناطق مرزى و به ویژه آمایش مناطق مرزى؛ توسعه و امنيت به عنوان ستون هاى 

 یند.حساب ميآ هبآمایش مناطق مرزى 

 

 مفهوم استنباطی مرز و منطقه مرزى از دیدگاه آمایش سرزمین-7-5

اصول چارچوب نظري آمایش مناطق مرزي با تأکيد بر توسعه، امنيت، و دفاع برپایه مباحث نظري و تجربى در مطالعات جهانى  

 به شرح زیر ارائه مىگردد: 

مقوله    -1 دو  آنکه  ارتباط  هژبهوی  »توسعه«و    »امنيت«نخست  مناطق    در  در  با  توسعه  و  بوده  یکدیگر  ملزوم  و  مرزي، الزم 

مناطق مرزي نقش تعيينکننده اي در فرایند تحقق امنيت فراگير در کل جامعه دارد. از سوي دیگر تحقق رابطه منطقى ميان 

ى بر ههاي امنيتنيت و مؤلفماامنيت و توسعه در مناطق مرزي، مستلزم توجه خاص و جامعنگر به مؤلفههاي توسعه اي مؤثر بر  

از دیدگاهى منسجم و نظاممند ميان این دو مقوله بوده و درنتيجه عدم  ارتباطى مستلزم برخورداري  توسعه مىباشد. چنين 

 مرزي منجر به کاهش امنيت مطلوب در مناطق مرزي مىگردد.  تعادل منطقهاي فضایى ميان مناطق مرکزي
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م  -2 مناطق  در  توسعهاي  ت زربرنامهریزي  مستلزم  سطو ي  به  بودهوجه  امنيت  جهانى  و  فراملى،  ملى،  منطقهاي،  و  محلى    ح 

هرگونه برنامهریزي توسعهاي در مناطق مرزي، مستلزم تأمين زیرساختهاي امنيتى الزم )تأسيسات دومنظوره نظامىعمرانى(  

 متناسب با مقتضيات زمانى و مکانى مىباشد. 

توسعهاي «ميان    -3 امنيتىرمسلسله«و    »سلسلهمراتب  دارد.   »اتب  وجود  متقابل  رابطهاي  مرزي،  مناطق  و  مرکزي  مناطق 

را فراهم مىآورد. از اینجهت توسعه در مناطق   »تعادل امنيتى«و    »تعادل توسعهاي«برقراري چنين رابطه اي موجبات تحقق  

 . مرزي توجه به ابعاد فيزیکى و غير فيزیکى )ذهنى(مرز را مىطلبد

مرزي جزء مناطق داراي منابع و مناطق داراي مسائل ویژه مى باشند که    یزي، مناطقطق برنامهرانبراساس تقسيمبندي م  -4

 به نگرش توسعه اي خاصى نياز دارند. 

بر اساس این دیدگاه، مناطق مرزي به دليل دورافتادگى از مناطق هستهاي، شرایط جغرافيایى ویژه، اقتصاد ویژه، حملونقل   -5

یادي مواجه مى باشند هرچند که با منطقهاي کردن و برنامهریزيهاي مربوط با مشکالت زعه یافتگى  سونامناسب و ... ازلحاظ ت

ميانه  برنامهریزي در سطحى  به یک  و در حقيقت  پر کرد  را  محلى  و  برنامهریزي در سطح ملى  ميان  آن مىتوان شکاف  به 

-القوه توأم با مسائل اجتماعى  دهاي باستعدا  ها و   رسيد، اما باید گفت که حسن این نظریه آن است که مناطق داراي ویژگى 

بهعنوان یک منطقه  مناطق مرزي هم  لحاظ  این  از  و  قرار مىدهد  مناطق موردتوجه  سایر  از  را جداي  اقتصادي خاص خود 

 نيازمند برنامهریزي، موردتوجه قرار مىگيرد. 

ایى این مناطق در جهت نسانى و فضامکانات ا  هيبطور کلى مىتوان گفت آمایش مناطق مرزي، بهره برداري مطلوب از کل  -6

انسان، سرزمين و فعاليت   پایدار  تبيين مبانى نظري سازماندهى مطلوب فضایى  به دنبال  و معنوي جامعه  بهبود وضع مادي 

  هاي انسانى در مناطق مرزي با توجه به ویژگىهاي این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمين و تحقق توسعه و امنيت ملى 

 (13980:187،)عندليباست.

 

 نظریه هاى توسعه منطقه اى و مرز -8-5

با توجه به بررسى مطالعات انجام شده در این حوزه مى توان گفت که در ارتباط با توسعه مناطق مرزي نظریههاي مختلفى از  

ن پيرامون،  نظریه مرکز  رشد،  مرکز  نظریه  رشد،  نظریه قطب  کریستالر،  نظریه مکان مرکزي  برگشت مررظ قبيل  کار  یه  به  کز 

بنابراین در  گ کاربرد دارند.  اصول خاصى طراحىشدهاند و در سطوح خاصى  با توجه به شرایط و  رفته مى شوند که هرکدام 

 اینجا تالش شده است تا با تحليل این نظریات در ارتباط با مرز پرداخته شود که نتایج به قرار زیر هستند:

پژوهشهاي   انابطور کلى مىتوان گفت  با من جامشده در  تفکرات نظریههاي مکان  رتباط  بار ریشه در  اولين  براي  اطق مرزي 

( دارد، بهواقع او سعى داشت علت عدم تعادلهاي منطقه اي را در ميان مناطق مرکزي و  1933)1مرکزي، بهویژه والتر کریستالر

 . (1381:476)معطوف،  مناطق مرزي تجزیه تحليل کند

ر، سعى کردند تعادلهاي منطقهاي در مناطق مرزي را موردتوجه قرار دهند،  عات کریستالر دادن مطالاربعدها کسانى با پایه ق

 که عبارت اند از: 

سویيس،    ، پس از انجام مطالعات ميدانى گستردهاي در مرزهاي کشورهاي آلمان، فرانسه و1978در سال    2»نيلز هانسن«

  »پرو«و قطب رشد    »کریستالر«مکان مرکزي    ساس نظریههايآنها را بر ا  ،ویژگى هاي مناطق مرزي را مورد توجه قرار داده

دیدگاه   از  آنها  تحليل  و  مرزي  مناطق  منفى  و  مثبت  نکات  به  خود  مطالعات  در  وي  کرد.  تحليل  و  ،  »کریستالر«تجزیه 
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م  »پرو«و  »اوربان«،  »بودویل«،  »ژاندارم«،  »لوش« کنار  در  که  را  مرزها  مثبت  نکات  او  پردازد.  بزرمى  سياسى  اثبات  هاي 

توسعهيقابلت از  عبارت  و    صورند،  کنند،  مى  پيدا  مجاور  کشور  در  نفوذي  شعاع  که  مرزي  فرهنگى  و  تجاري  فعاليتهاي 

 . (39-37: 1380)عندليب، درآمدهاي حاصل از دریافتعوارض، برمى شمارد 

ى ساختاري  تغييرات فضایرا در تحليل    مقالهي تحقيقى خود  1»والد  »تریوور«و    »فيليپ جونز«سپس کسان دیگري از قبيل  

در مرز پيشين دوپاره اي آلمان پس از برقراري مرز و برداشتن موانع مرزي نوشتند. در این مقاله، پس از انجام مطالعات نظري 

و تکيه بر نظریههاي مکان مرکزي و قطب رشد و نيز انجام مطالعات موردي در منطقه مرزي موردبحث به نقد این نظریات  

مناطق مرزي استخراج کردند، به عقيده ي این دو، مناطق مرزي به عنوان مناطق حاشيه اي و  صياتى براي  داخته و خصورپ 

توسعهنيافته شناخته مى شوند، این حاشيهاي بودن گرچه مى تواند معلول شرایط جغرافيایى مناطق مرزي باشد اما خود پدیده  

سازد. آنان معتقدند که با برقراري مرزي بين دو   را مضمحل مى  هاي آن منطقه  بسياري از امکانات و قابليت  ي مرزي بودن،

حاشيهاي  و  یکدیگر مىگسلند  از  کنند  مى  تأمين  را  فضایى  تداوم  و  متصلاند  یکدیگر  به  اصولى  بهطور  که  فضاهایى  کشور، 

پتراکاس و همين زمينه    ر. سپس د   (40:  1380)عندليب،    مىشوند، این حاشيهاي بودن علت عقبماندگى این نواحى است

(، به مطالعه در زمينه توسعه مناطق مرزي در اتحادیه اروپا پرداختند و به این نتایج  2003)  2(، آرکوت و اورزن2002)  1کانوا

بين  روابط  و  بينالمللى  همکاريهاي  گسترش  سياستهاي  بهکارگيري  طریق  از  تنها  مرزي  مناطق  توسعه  که  یافتند  دست 

( در مقاله اي تحت عنوان 2005)  3. همچنين نيپور(8-14:  1388)موسوى،  ست  امکانپذیر ات در مرزها  ينمرزي و برقراري ام

اثرات رشد در اتحادیه اروپا بر توسعه اقتصادي شهرهاي مناطق مرزي این کشورها به این نتيجه رسيد که اثرات یکپارچگى و 

شهر این  توسعه  در  اساسى  نقش  بازار،  به  دسترسى  در  است.  اهتغييرات  ک  داشته  صورتى  هاي  به  تئوري  از  آن  اثرات  ه 

 (Niebuhr,2005;28). پيشبينىشده بيشتر بوده است

 

 تحلیل محتوا-6

 امنیت مرزی و توسعه در ایران -1-6

دليل  به  ایران  مرزي  مناطق  ميان  این  در  است  بوده  نظامی  و  سياسی  گوناگون  حوادث  دستخوش  همواره  مرزي  مناطق 

نحو بارزتري موثر از حوادث فوق بوده است وجود مسائل و مشکالت فراوان تيکی کشور به  يت هاي ژئوپليسابرخورداري از حس

کيلومتري برخوردار از تنوع جغرافيایی    7876در این مناطق از دوران هاي گذشته و طوالنی تاریخ ایران با توجه به داشتن مرز  

ار گرفتن بيش از نيمی از استان هاي  دولت( و قر  24کشورو    15عدد)تمگوناگون)خشکی، دریا و ...( و همسایگی با کشورهاي  

از    16کشور) افزوده است. در مجموع    31استان  ایران  اهميت مناطق مرزي  ، بر حساسيت و  این مناطق  هزارو   8استان( در 

ف این و شرایط مختل  امکشور همسایه داریم و تعدد کشورهاي همجوار    15کيلومتر مرز خشکی، دریایی و رودخانه اي با    755

به لحاظ سياسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر اهميت مرزهاي ما افزوده است. در بخش اعظمی از مرزهاي ما نيز  کشورها  

ترک   و  کردها  ها،  عرب  ها،  بلوج   ، ها  ترکمن  مثل  هستند؛  قوم  یک  از  مرز،  سویه  دو  ساکنان  قومی،  لحاظ  به 

 ( 1393:6ها.)بخشی،

سياسی وجود داشته و این مرزها را تحميلی و تنش زا مشخص کرده و قوميت    ما نوعی نگاه   ترسيم مرزهاي  نامتاسفانه در زم 

با سختی هاي بسيار   از این موضوع سواستفاده کنند. مطمئننا کنترل این مرزها  اند تا در مواقع نياز  ها را چند پارچه کرده 
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قاط آسيب پذیر و بحران خيز به شمار می دالیل زیر از نمرزي ایران به    همراه است. در نتيجه از دیرباز قسمت هایی از مناطق

ترددهاي غيرقانونی اتباع کشورهاي مجاور به صورت مهاجرین غيرقانونی، گروه  -2وجود تهدیدات نظامی مداوم  -1رفته است:  

 (.1388:71توسعه نيافتگی و محروميت)عندليب،-3هاي معاند و قاچاقچيان مواد مخدر

 

 ایران    ط ویژه مرزهاى یاشر-2-6

تنوع جغرافيایی  -2کيلومتر؛  7816مرز طوالنی به طول  -1به طور کلی مناطق مرزي ایران از ویژگی هاي زیر برخوردار است:  

کشور و کسب دومين رتبه در جهان،    15همسایگی ایران با  -3در مناطق مرزي)خشکی، ابی، کوهستانی، صعب العبور و ...(؛  

از چين؛   نراقر-4بعد  از  بيش  هگرفتن  استان  از  مرزي)يمی  مناطق  در  از    16اي کشور  کمبود -5استان کشور(؛    31استان 

تنوع -7تراکم اندک جمعيت و پراکندگی آن در نواحی نزدیک به مرز؛  -6زیرساخت هاي توسعه و ضعف بنيان هاي اقتصادي؛  

ابر به  از سوي همسایگان و وابستگی آن ها  امنيتی  نابرابرعدم ت-8رت ها؛  دقخطرات و تهدیدهاي  اقتصادي،  عادل و  ي هاي 

بيشتر این مناطق در مقایسه با   پایين بودن شاخص هاي توسعه در-9فرهنگی، اجتماعی و بين این مناطق و منطق مرکزي؛  

 .(1388:71فقدان یک چارچوب عملی براي شناخت و تحليل این مناطق)عندليب، -10ميانگين آن در سطح ملی؛ 

 

 رقی کشوریت در مرزهای شنم بررسی ا-6-3

رفع ضعف  جهت در سوآت چهارگانه عوامل شناخت کشور، شرق  مرزي مناطق آمایش براي مناسب راهبردهاي ارائه به منظور

 محيط داخلی سنجش مرحله این هدف رو، این از  .ميگردد تلقی اجتناب ناپذیر امري  فرصتها و قوتها بهبود و تهدیدها و ها

 و تهدیدهایی فرصتها شناسایی به منظور کندوکاو  همچنين، و است ضعف و قوت نقاط شناسایی يارب کشور شرق  مرزهاي

 است.  مواجه آنها با آمایش نظر از کشور  شرق  مرزي مناطق که است

 

 1جدول شماره

 تهدید  فرصت ضعف ها قوت ها

 آزاد  آبهاي آسان به دسترسی-1

در وجود-2  مناطق گمرک 

و ترانزیتی   قابليت مرزي 

 شرقی انهايتسا

 جوامع مرزي و غيرت  صبتع-3

 به  نسبت

 و آبادانی  خاک و آب

 پرسنل  حضور کمرنگ -1

 بومی متخصص

 پایدار  وجود اشتغال عدم -2

 شرق کشور  مناطق مرزي در

 بهداشت و بودن سطح  پایين-3

 درمانی تخصص  کمبود امکانات

اجراي   از دولت حمایت-1

 در اشتغال و اقتصادي طرحهاي

 کشور  قرش مرزي   مناطق

 مسيرهاي  به دسترسی-2

 المللی بين  - منطقهاي  ارتباطی

 )آهن راه نظير (

 نواحی مردم خاطر تعلق-3

 و  موسيقی  گویش، به  مرزي

 و رسومشان  آداب

 در  مخدر مواد ترانزیت-1

 کشور  شرق مرزي مناطق

 مرکزي مناطق از زیاد فاصله -2

 بازار به دسترسی نظر از کشور

 ...و

 و بیهذم  شکافهاي وجود  -3

 از  کشورها؛  از ضیعب زدن دامن 

 عربستان  جمله
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 مرزهای آبی کشور-6-4

مکانيسم   داراي که شوند می محسوب زمين کره هاي محيط ترین وحساس ترین پيچيده از دریایی و  ساحلی هاي محيط

و   يوقت( شود می محسوب قدرت و مزیت یک ها  آن وجود که هستند خاص ژئواستراتژیکی و ژئومورفولوژیکی

در   کيلومتر 1300 شمال در آبی مرز  کيلومتر 700 مجموع ، خشکی مرز  کيلومتر 8755 ایران  (. کشور1392:2پورهاشمی،

که   باشند می کيلومتر 1888 هستند مرز عنوان به که هایی رودخانه طول مجموع  .دارد همسایه هاي کشور با کشور جنوب 

خليج)1386:22انیزرق( باشد می جانیاآذرب کشور با ما اي رودخانه آبی مرز بيشترین مربع  کيلومتر هزار 226 با فارس . 

دوره   از که  است المللی بين مهم و بزرگ آبراهه یک جهان، نفت ذخایر درصد کل  56نفت   ذخيره بشکه ميليارد 68و وسعت

و  يت اهم بر  سرد جنگ هر ود در و دوم جهانی جنگ دوره در بویژه و داشته استراتژیک  اهميت همواره امروز تا هخامنشيان

جنگهاي  به موسوم جنگ سه بروز با جهانی  معادالت خوردن هم  بر و ایران اسالمی انقالب با  و  شد  افزوده آن جهانی شهرت

توجه  و آن اهميت اند، کرده پيدا آن حاشيه کشورهاي که جهانگردي و اقتصادي اهميت به توجه با و فارس خليج گانه سه

 ( 1393:2)سيما پورهاشمی و همکاران،.است کرده تبدیل  جغرافيایی نقطه ترینمشهور به را منطقه این آن، به جهانيان

 

 راهبردهای تدافعى پیشنهادی برای آمایش مناطق مرزی کشور -5-6

 راهبردهاي مناسب براي آمایش مناطق مرزي کشور از نوع تدافعى است که شامل شانزده راهبرد به شرح زیر است: 

مل و نقل، راه آهن، جاده و... به منظور افزایش پيوندهاي کانونهاي  هاي کالبدي شامل حسعه انواع زیرساختوتراهبرد اول:  

 پرچمعيت با یکدیگر و کانونهاي داخل کشور؛ 

 )بخصوص مناطق مرزي(   ها راهبرد دوم: تدوین برنامه جامع توسعه همهجانبه استان

با   مرتبط  ویژه  مسئول  نهاد  ایجاد  سوم:  برنامهماراهبرد  و  آمایش  و ور  مرزي  مناطق  تصميمگيري    ریزي  نظام  تدوین 

 منسجم،هماهنگ و کارآمد؛ 

 راهبرد چهارم: جلوگيري از شکاف عملکردي بين مناطق مرزي و مرکزي کشور) ساختار دوگانه سيستمى( از طریق توجه به 

 ابعاد محلى، منطقهاي و بينالمللى بهصورت یکپارچه؛

قوان اصالح  پنجم:  پ   نيراهبرد  و  دست  مقررات  بوروکو  کاهش  و  ایجاد  اگير  براي  سرمایه  جذب  منظور  به  اداري  راسى 

 قابليتهاي اقتصادي جدید و اشتغال پایدار در مناطق مرزي؛

برنامهریزي، مشارکت   از  اعم  امور؛  تمامى  آنها در  افزایش سطح مشارکت  بهمنظور  توانمندسازي مردم محلى  راهبرد ششم: 

 سياسى و...؛ 

بر   راهبرد زمينهسازي  متخصهفتم:  از  استفاده  کاهش  اي  و  مشارکت  احساس  تقویت  جهت  در  مدیتریتها  در  بومى  صان 

 شکافها؛ 

نيروهاي جوان؛ راهبرد    راهبرد هشتم: تدوین برنامههاي جامع براي ارتقاي سطح آموزشهاي عمومى و تخصصى و حرفهاي

 ع آب؛ بانهم: تالش براي تأمين و حفظ منابع آبى و مدیریت بهينه من

 هت کمک به کاهش تنشها و مناقشات سياسى در کشورهاي همسایه با مرزها؛ : تالش در جراهبرد دهم

راهبرد یازدهم: تقویت احساسات ملىگرایى به همراه ایجاد عدالت فضایى و اجتماعى در منطقه، از طریق کاهش تأثيرپذیري  
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 جى؛را ساکنان محلى از تحریکات و دسيسههاي گروهکها و کشورهاي خ

ب اشتغال مولد براي جلوگيري از جذب مرزنشينان به باندهاي قاچاق کاال و مواد مخدر؛ راهبرد  م: افزایش ضریراهبرد دوازده

با لحاظ کردن ویژگىهاي طبيعى خاص و تجهيز امنيت منطقه  براي  امنيتى  براي   سيزدهم: تدوین سازههاي  نوین  امکانات 

 مجاز؛  ريکنترل مرزها و کاهش عبور و مرورهاي غ 

 ش پوشش رسانهاي و همچنين، تنوع برنامههاي رسانههاي محلى متناسب با سالیق مرزنشينان؛ردهم: گسترراهبرد چها

راهبرد پانزدهم: تغيير نگرش مسؤوالن در راستاي توجه به رویکردهاي فرهنگى، سياسى و اقتصادي و کاستن از دیدگاههاي  

 امنيتى نسبت به مناطق مرزي؛

 سهيالت براي دسترسى مردم منطقه به وسایل کنترل مواليد.تنظيم خانواده و تتبليغ برنامههاي   : مراهبرد شانزده

 

 نتیجه گیری -7

نمود.  مدیریت   اجرا  و  پایهریزي  و کشور  براي هر منطقه  که مىتوان  است  برنامهاي  و جامعترین  کاملترین  آمایش سرزمين، 

و پایدار از جميع امکانات انسانى  بهرهبرداري بهينه    انسانى را بهمنظور  ياآمایش سرزمين رابطه بين انسان، سرزمين و فعاليته 

اینکه هر   با توجه به  پایهگذاري مىکند.  و فضایى سرزمين، در جهت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماعى در طول زمان 

خ ویژگىهاي  از  برخورداري  علت  به  ایران  مرزي  مناطق  را مىطلبد،  خود  برنامه خاص  محيط   صا منطقهاي  با  هم  که   خود 

آمایش سرزمين  «ط داخلى در ارتباط است، واجد داشتن آمایش خاص آن مناطق است. با توجه به اینکه  خارجى و هم با محي

را طبقهبندي فعاليتهاي انسان در نگاهى کلى، شامل: فعاليتهاي اقصادي، اجتماعى، سياسى و... مىدانند، طبيعتاً فعاليتهاي  

 ».بيشينه بهره وري است ازي شایسته بهمنظور دستيابى به حديایى، نيازمند بسترسانسان در فضاي جغراف گوناگون و پيچيده 

و    بر مرزى  مناطق  ميان  اى  منطقه  تعادل  عدم  دارند،  مرزى  مناطق  در  پيچيدگی  و  تنوع  که  سایر کشورها  تجربيات  اساس 

بر روند توسعة کزى دو تأثير منفی  طق مرزى و مناطق مرانمناطق مرکزى بسيار آشکار است .این عدم تعادل منطقه اى ميان م

آن مناطق از خود بر جاى ميگذارد . از یک سو، این عدم تعادل، حرکت توسعه در مناطق مرزى را، با مشکل مواجه ميسازد و 

طق  و به ویژه آمایش منا  موانع بسيارى سر راه آن قرار ميدهد . . از این رو، در هر نوع برنامه ریزى اعم از توسعه مناطق مرزى

تأثيرات این دو بر یکدیگر در کل    همچنيننيت به عنوان ستون هاى آمایش مناطق مرزى به حساب ميآیند.مرزى؛ توسعه و ام

 فرایند توسعه و برنامه آمایش سرزمين الزم و ملزوم یکدیگر می باشند. 

 یم: مناطق مرزى می پرداز ا باذکر موارد مذکور به گزینه هاى ذیل بعنوان عواملی در توسعهلذ

پایدار انسان، سرزمين و فعاليت هاى انسانی در مناطق مرزى با توجه به  -  1 تبيين مبانی نظرى سازماندهی مطلوب فضایی 

 ویژگی هاى این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمين و تحقق توسعه و امنيت ملی 

 داشتن رویکردى جدید به توسعه و امنيت در مناطق مرزى-2

 . ه مناطق مرزى و مناطق غيرمرزى کشور از یکدیگرجهت پيشرفت و توسع عدم برنامه ریزى در-3

 . وجود رابطه مستقيم و دو سویه ميان توسعه و امنيت در مناطق مرزى و توسعه و امنيت ملی-4

باشد) تحقق امنيت   هینگاه به توسعة پایدار درمناطق مرزى که در چارچوب آمایش مناطق مرزى صورت ميگيرد، باید دو سو-5

 .زى از طریق برنامه هاى توسعه اى صورت ميگيرد(و دفاع در مناطق مر
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 های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه مؤلفه
 

  2علی مرادی  ، دکتر*1 دکتر نجات محمدی فر 

 اردکان، ایران  کان، ارد استادیار گروه علوم سياسی، دانشگاه   -1

 ، ایران دغرب، اسالم آبادانشگاه آزاد اسالمیگروه جامعه شناسی، واحد اسالم آبادغرب، دانشيار  -2

 n.mohammadifar@ardakan.ac.irنویسنده مسئول: * 

 

 :  چکيده

حاضر با روش    قيتحق  است.  هشاان رمک  يمناطق مرز   داریپا  تيو نقش آن در توسعه و امن  نانيمرزنش  یفرهنگ  يهامؤلفه هدف این مطالعه  

آمار  یف يو ک  ی شامل دو بخش کم  ی بيترک پرداخت. جامعه  به   آگاه  نيو متخصص  نظرانصاحبشامل    ی فيدر بخش ک  يبه مطالعه آن 

ه  ب  نظرصاحب نخبه و    30بود، که با تعداد    یبه صورت هدفمند از نوع گلوله برف  ی فيدر بخش ک  يري گنمونه موضوع پژوهش بودند. روش  

نظرمااج بخش کمديرس  يع  در  آمار  ی .  مرز  يجامعه  مناطق  ا  يشامل شهروندان  تعداد  بودند. که  کرمانشاه  اساس  افرا  نیاستان  بر  د 

گردآور   540  هياول  يبرآوردها  ابزار  بودند.  جهت  محقق   يهاپرسشنامه و    افتهیساختار  مه ين  ي هامصاحبه اطالعات؛    ينفر  بود.  ساخته 

مؤلفه هاي فرهنگی و امنيت پایدار    يبندت یاولوو    ییشناسا  يبرا   يکدگذار  لياز روش تحل  هامصاحبه انجام    زد ابع  هاداده  ليوتحلهیتجز

از   يمرز  داریپا  تيکه امن  دهدیمحاصل نشان   جینتا  استفاده شد.  SPSS  افزارنرم مطالعه از    یدر قسمت کم  نيشد. همچن  دهاستفا  رزيم

  «، یاسيس  تي»امن  «،یاجتماع  تي»امن  «،ياقتصاد  تي»امن  که در شش مقوله مشترک  باشدیم  ییواحد معنا  19  يدارا   انیپاسخگو  دگاهید

»امن  «ینظام  تيامن»  «،یطيمحست یز  تي»امن طرف  «یفرهنگ  تيو  از  گرفتند.  فرهنگ  یقرار  بُ  ناني مرزنش  یابعاد  شش  بر  عد  مشتمل 

فرهنگ »انسجام  تعاون«،  و  »بص  «،ی»مشارکت  دوطرفه«،  آگا  رتي»تعامل  »غ  «يدئولوژ ی»ا  «،یهو  جوانمرد   رتيو  گرفتند.    «يو  قرار 

  ي هامؤلفه از    کیهر    نيب  یميکه ارتباط معنادار و مستق  دهندیمنشان    يرزم  داریپا  تيو امن  یفرهنگ  يهامقوله  نيب  یهمبستگ  سیماتر

دارد.  سیماتر  نیا مقوله    توانی م  وجود  رابطه    کیدر    نانيمرزنش  انهگشش ی  فرهنگ  يهامؤلفه و    يمرز   داریپا  تيامن  ياهستهگفت دو 

شاهد    نانيو مرزنش  رديگ  یدر مرزها شکل م  یاجتماعمان  ها سامولفه   نیکه در تعامل دوطرفه ا  يبا هم قرار دارند؛ به نحو  یکيالکتید

 . باشند   یم  داریپا  تيامن  ینوع

 

 توسعه، امنيت، مرزنشينان، کرمانشاه   فرهنگ، :کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

  د. ناایجاد حریم براي خود بوده  درصددها در طول تاریخ همواره  انسان   .ابدی یمسامان    «مرز»ی بشر با ایجاد  ع جتمايات اح

مذهبی و هویتی    تمدنی،   تر شدن زندگی مرزهاي فيزیکی به شکل مرزهاي ذهنی از جمله مرزهاي فرهنگی، چه با پيچيدهاگر

اگر اساس .  تحکيم و حتی توسعه مرزهاي فيزیکی اهتمام نمود  وم،تدا  ت برمل  -سيس دولت  أ درآمده است، ليکن بشر مدرن با ت

بر   منازعه  و  تفاوت  را  قلمداد  سر منابسياست عصر مدرن  از مهم  د یتردیب   کرد ع  تحدید مرزهاي  یکی  ترین تجليات سياست 

تحقق    ها است.ولتسی دسيا   یکی از اولين کارکردهاي  یحفظ مرزهاي جغرافيای  لذا،  است.«  خود»و توسعه مرزهاي    «دیگران»

در جهان    اگرچه  يطی است.زیست محو حتی    ، فرهنگیاجتماعی  اقتصادي،  سياسی،   این کارکرد تابعی از عوامل متعدد نظامی، 

هاي بسيار هنوز هم  تنيدگی تلقی از مرز تا حدود زیادي متحول شده است اما حتی در این جوامع و عليرغم درهم  افتهیتوسعه 

یعنی ضرورت حفظ و حراست از مرزهاي فيزیکی در جهان در حال    مسئلهاین    . اند کردهخود را حفظ    تبار ی اع مرزهاي فيزیک

  اهميت بسيار باالتري دارد.ه پرآشوب جهان همانند خاورميانمناطق  توسعه و

جتماعی و  ادي،  اقتصا  سياسی،   امی،ظ تنيدگی عوامل نهاي مثبتی از درهمامنيت پایدار مرزي که خود محصول وجود جنبه

  در برابر،   گردد.   ها زینهجانبه ههاي ملی و در نتيجه کاهش همهها و نگرانیتواند موجب کاهش دغدغهزیست محيطی است، می

هزینه باالبردن  مرزي ضمن  پایدار  امنيت  برنامه  ، هافقدان  از  کشور  گرفتن  فاصله  براي  را  میزمينه  فراهم  توسعه    سازد.هاي 

در غياب امنيت پایدار مرزي تدوین برنامه  کند.هاي دیگر را سلب میریزي در تمام حوزهامکان برنامه  امننا  مرزهاي فيزیکیِ

ریزي براي نيست. از این روي و بنابر ضرورت برنامه  ریپذامکان  بهداشتی، زیست محيطی و...  آموزشی،  صنعتی،  گی،فرهنهاي  

اهم کشوري  هر  در  مرزها  امنيت  موجود  وضع  فهم  پ توسعه   از  مختلف  ابعاد   در  مرزها  تيامن  حفظبنابراین    کند. میيدا  يت 

 صورت   حوزه  نیا  در  یمطلوب  و  درست  يگذاراست يس  معموالً  و  دارند  یطوالن  يمرزها  که  است  ییکشورها  یاصل  يهادغدغه

  داریپا  تيامن  بر  یميمستق  ريتأث  و  گرفته  قرار  یخارج  و  یداخل  ي دهایتهد  انواع  معرض  در  که  جهت  آن  از  مناطق  نیا.  رديگینم

  از  متأثر  يمرز  منطقه  هر  گفت  د یاب   که  آن  ضمن.  رنديگ  قرار  توجه  مورد  هايگذاراستيس  در  دی با  دارند  زين  کشور  مناطق  ریسا

 ط یشرا  نیا  که  هستند  ليدخ  هاآن   يمرز  داریپا  تيامن  ارتقاء  و  جادیا  در  یمختلف  عوامل  دارد،  که  یطيمح  و  ییايجغراف  طیشرا

  منطقه   کی  از  نانيمرزنش  داری پا  تيامن  ارتقاء  يراهکارها  رون یا  از.  رديگ  صورت  يگذاراستيس  آن  با  متناسب  و  جاستخرا  د یبا

 .است متفاوت گرید يمرز منطقه تا يمرز

الیه وجود  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوري  براي  مرزي  پایدار  امنيت  وضعيت  بحرانتبيين  از  متراکمی  هاي هاي 

استان کرمانشاه به دالیل مختلف در کانون بسياري از    که  یآنجائ بيشتري دارد و از    اهميتو حتی داخلی    للیالمبين  اي،منطقه 

مين امنيت پایدار  أ درگير در آن و نيز ارائه مدل ت   يهامؤلفه ا قرار دارد درک وضعيت امنيت پایدار مرزي، شناخت  هبحراناین  

مطالعات    نگاري،قوم  شناسی،جمعيت  شناختی،هات بومعراق از ج  کشوربا    مرز استان کرمانشاه  مرزي یک ضرورت اساسی است.

ها و مسائل مهمی است که فقدان درک دقيق  وسعه اقتصادي حاوي پيچيدگی و نيز تالمللی  اي و بين سياست منطقه  فرهنگی، 

پایدار مرزي میأ ها و نداشتن مدل دقيق تآن   ناپذیر ملی فراهم سازد.نرا جبي  هاتواند زمينه را براي وقوع آسيبمين امنيت 

استان محصول عوامل   ناامنی در مرزهاي  منازعه و  از  از جمله  شنابومبسيار مبرهن است که بخشی    فرهنگی   يهامؤلفه سانه 

با استقرار نظام جمهوري اسالمی بر محور فقه شيعی بروز و ظهور بيشتري پيدا    ژه یوبهاین عوامل    مذهبی است.  ژه یوبهقومی و  

امنی  هاي نازمينه  عنوانبهاي باید بر سطح تحليل اجتماعی و هویتی منطقه  المللی و منطقهلذا در کنار عوامل بينست.  ده اکر

داشت.امرزهاي   ویژه  توجه  کرمانشاه  اقتصادي،   ستان  جهات  از  کرمانشاه  استان  مرزهاي  در  ساکن  مردمان  اجتماعی،    اینکه 

المللی  اي و بينشرایط منطقه  در چه وضعيتی قرار دارند، در کنار فهمملی  ولت  فرهنگی و درک عناصر د  -سياسی، هویتی  

شناخت حاضر    قيتحق  یهدف کل بر این اساس  تقرار امنيت پایدار مرزي رهنمون سازد.  سمدل ا  را به  رندگانيگميتصمتواند  می

   ست.کرمانشاه ا يمناطق مرز داریپا  تيو نقش آن در امن نانيمرزنش ی فرهنگ  يهامؤلفه 
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 ادبیات نظری پژوهش  -2

 مفهوم امنیت   -2-1

 خطر،   مقابل  در  محافظت  ،نانياطم  ، آسودگی ورخاط  شامآر   ،بودن  امان  در  شدن،  منیا  يمعنا  به  تيامن  ،يلغو  فیتعر  در

  ، 5بوزان ؛  233  :1379د،ي عم؛  18:  1373  المنجد،؛  352:  1363ن،يمع)  است  شده  فیتعر  تردید  از  رهایی  و  ایمنی  احساس

  اقتصادي  هايفعاليت  مصونيت  بر  برخی   :اندنموده  تعریف  را  امنيت  مفهوم  گوناگون  زوایاي  از  اندیشمندان  .(52:  1378

(Hoffman, 1981: 408)،  و  ترس  فقدان  بر  برخی  مکان،  و  زمان  در  خود  اصيل  هویت  بر  تأکيد  و  قانونی   نظم  حفظ  بر  يا عده  

  تا  که  کنندیم  تعریف  نتيجه  یک  عنوان  به  بلکه  هدف  عنوان  به  نه  را  امنيت  هم  برخی  و  جامعه   يهاارزش   به  نسبت  تهدید

 افته ينتوسعه   مفهومی  را  امنيت  ،بوزان  (.Ullman, 1981: 192)  شودینم  شناخته  آن  مفهوم  نشده،   واقع  تهدید  مورد  که  زمانی

بسيار   7نیسویيکم.  کندمی  تلقی   مبهم  نماد   مثابه  به  را  امنيت  6ولفرز.  است  ابهام  طاعون  دچار  که  داند می را  امنيت  مفهوم 

شود و لذا پرسش از مفهوم امنيت  امل میره را شها و غيهاي متعددي اعم از افراد، جامعه، دولتلغزنده تلقی نموده که محمول

امري ضروري می را  آن  به  مربوط  پژوهشی  ابتداي هر  )افتخاري،  در    در  امنيت  که  است  باور   این  بر  بوزان(.  25:  1384داند 

  ورط  به  يرفق  و  غنی  از  اعم  جامعه  افراد  از  یک  هر  که  چرا.  است  خارج  کامل   دستيابی  دایره  از  معقول  طور  به  آن،  معاج  هومفم

  و  صدمه  درد،)  فيزیکی  تهدیدات  ،(سيل  قحطی،  زلزله،  مانند)  طبيعی  دیداتته  هجمل  از  یمختلف   تهدیدات  معرض  در  نسبی

  ، (بيان  آزادي  فقدان  شدن،  زندانی)  حقوقی   تهدیدات  ،(اشتغال  م عد  ال،امو  تخریب  یا   سرقت)  اقتصادي   تهدیدات  ، (مرگ

  و  آبرو  دادن  دست  از  ترس  تعهد،  فقدان  اد،اعتم  نبود)  اجتماعی   تهدیدات  ،(رتبه  تنزل  شغل،  دادن   دست  از)  موقعيتی   تهدیدات

  گيرندمی  قرار(  ريرفتا  و  فکري  الگوهاي  تضعيف  معرفت،  و   دانش   به  دسترسی  عدم )   فرهنگی  تهدیدات  و(  اخالقی  هايارزش 

(Buzan, 1998: 9.)  افراد،   مورد  در  و  رضایت  نبدو   ارياجب  تصرف  و  تعرض  از  مصونيت  به  را  امنيت  مفهوم  توانیم مجموع  در  

  و   تهدید   از  بودن  مصون  و  ها يآزاد  و  حقوق   این  نيفتادن  مخاطره  به  و   مشروع  يهايآزاد  و  حقوق   به  نسبت  بيم   و  هراس  نبود  به

 .نمود تعریف ببرد؛ بين از را انسان آرامش که  عاملی  هر کل  در و غيرمترقبه حوادث و فقر  ،بيماري مرگ، خطر
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تازهداریپا  تيامن مفهوم  که  ،  است  امناي  درباره  تفکر  دن  یمل   تينحوه  و  يايدر  متحول  تعر  یجهان  مدرن،  را    فیشده 

در ارتباط    گرانید  تيبا امن  بازگشت  رقابليما اکنون به طور غ   تيامنه  ک  ميکنیم  یزندگ  وستهيپ   به هم  ییا يما در دن  .کند یم

ا امن  یخارج  استيبه س  یمترق  يکردیرو  .است  دیجد  يوالگ  کیخواستار    تيواقع  نیاست.  بر توسعه در کنار   یمل  تيو  که 

و    یجمع  تيمفهوم امن  یف عرم  که بهاست    یمل  تيدر مورد امن  جسورانه  يبازنگر  ،داری پا  تي دارد. امن  ديتأک  ی پلماسیدفاع و د

 . کندیم تیتقورا ـ و توسعه  ی پلماسیدفاع ، د - یخارج استيو سه ابزار س پردازدیم  یانسان

قدرت    ،امنيت پایدار، امنيتی است که در طول زمان بتواند ثابت و استوار بماند و در مقابل تهدیدها بتواند خود را حفظ کند

از این منظر،   ا را داشته باشد و داراي راهبردي هميشگی در مقابل راهبردي مقطعی باشد. هل تهدیددر مقاب هافرصتاستفاده از 

بلکه در پروسه زمانی بلندمدت، توانایی پاسخگویی به    مدتکوتاهر برخوردار خواهد بود که نه فقط در  ت پایداکشوري از امني 

عرصه خارجی نيز از جایگاهی مناسب برخوردار ه و در  را داشتنيازهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی  

 . ( 31-57: 1390زاده و کرمی، باسياید )ع به لرزه در ن  یشهاانيبنتنش  نیترکوچکبوده و با  

از این    است.  «هامقابله با علت»نيست بلکه به منزله    «مبارزه با عالیم»که امنيت پایدار به منزله  ند  معتقدو مارسدن    آبوت

 يانه گيرپيش  هايواکنش  ب(  تنيده و یکپارچهفهم روندهاي امنيتی درهم  الف(:  لفه اساسی استؤپایدار شامل دو م  توي امنير

 
5- Buzan 
6- Wolfers 
7- Mcsweeny 
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:  مرتبط ناامنی تمرکز دارد  به همکه امنيت پایدار بر چهار نيروي پيشران و  ند  معتقد   هاآندر نهایت    .در حال تحول و توسعه

اقليمی(1 سر(  2  تغييرات  بر  اکثریت(  3  منابع  رقابت  شدن  رانده  حاشيه  جهان(  4جهان    به  شدن   & Abbott)  نظامی 

Marsden, 2008: 16.)   اجتماعی شامل    -چوب امنيت پایدار را با رویکرد اقتصاديچهار  2013سال    تصاد درع جهانی اقمجم

وجود حداقل  (  5  آمد رمایه کابازار سر  ( 4  ابزارهاي بخش خصوصی(  3  سواد مالی مردم (  2  نقش کار(  1:  داندلفه میؤم  هشت

(  8  مين اجتماعی أ تحرک سيستم ت(  7  تيکابزارهاي براي مدیریت دموکرا(  6  اتکاقابلاجتماعی کافی و    نيتأمسود براي همه و  

 (.World Economic Forum,2014) اجتماعی منعطف و منسجم نيتأمنظام 

درک بر  ناظر  پایدار  امنيت  مانند  آن  ترکيبی  مفاهيم  و  که  جامعی    پایداري  عوامل  است  همه  به  آن  پایه  سياسی،    مؤثربر 

  (. 169: 1398)هاشمی و همکاران، شودامل با هم توجه میو در تع اقتصادي و محيط زیستی در کنار یکدیگر  نظامی،   اجتماعی،

 شود: ها اشاره میهاي آن است که در ادامه به آن بنابراین فهم امنيت پایدار مستلزم بررسی همه جنبه 
فته مواجهه است گ  هاآني متفاوتی که فرد در داخل جامعه با  هاحوزهامنيت اجتماعی در درون    نیت اجتماعی:ما  -1  -2-2

مانند  شودیم امنيت  هاحوزه،  مقابل  در  فردي  امنيت  جایگاه  است  ممکن  گاه  و...  فرهنگی  اقتصادي،  اجتماعی،  سياسی،  ي 

قرار گيرد.   اجاجتماعی مورد سؤال  امنيت  دامروزه  بُ  ر جامعه تماعی  به  تنها  مادي محدود  نه  و  فيزیکی  به شودینمعد  بلکه   ،

اضطراب و ترس است. در حقيقت امنيت اجتماعی معطوف به حفظ و نوع  فقدان    معناي احساس آرامش و اطمينان خاطر و 

 (.  120: 1378، 8گيدنز است ) روش زندگی 

  در امان باشد.   ینظام   يدهایست که کشور از خطر تهدن ام آمفهوبه    ياجامعهدر هر    ینظام  تيامنامنیت نظامی:    -2  -2-2
 سياسی،  الزم  نسبی  يها تيقابل برداشتن عالوه که باشد تهداش ی امنظ امنيت تواندیم  صورتی در جامعة یک است بدیهی

 نسبی رزمی انتو و قدرت از نيز جامعه آن  مسلح  نيروهاي قوي، رهبري و راهبردي عمق انسانی،  فنآوري، علمی، اقتصادي،

 به رسيدن براي یگرد عبارت به باشند؛ برخوردار  کشور  عليه موجود  نظامی بالفعل و بالقوه تهدیدهاي به ییگوپاسخ براي برتر

 به نسبت برترساز و نامحسوس و محسوس ابعاد در برتر نظامی قدرت يهامؤلفه  و عوامل  توسعة و کسب نظامی، امنيت

 پيشرفته،  فناوري قوي، اقتصاد توانا، رهبري وجود سایه در تنها عوامل این به نيل و دارد تیحيا ضرورتی رقيبان،  و دشمنان

 است  ميسر راهبري جانبههمه  و  نانهيبواقع يهاي زیربرنامه و ها ي زیرطرح کافی، انسانی ينيرو ن،سرزمي مناسب وسعت

 (. 1390)تهامی، 

و در    کرهست یزبه سالمت عملکرد    یانسان  داتی دن تهدانرسداقل  به ح  یطيمح  ستیز  تيامن:  محیطیامنیت زیست   -3  -2-2

، محافظت  ستیز طيمح تيامن نيمنظور از تأمبه عبارت دیگر،   (.Barnett, 1997) وابسته به آن است ی انسان يهامؤلفه  جهينت

تا    یجهانف از  مختل  ياهاسيمقدر    یعيو طب  ي، مادیمحافظت از منابع انسان  ایبه منظور حفظ    ستیز  طيمح  بیدر برابر تخر

 (.Belluck, 2007)  است یمحل

اقتصادی -4  -2-2 از آزادي:  امنیت  اقتصادي عبارت است  ابهام در بالاز هر    امنيت  اجرا ماندن تعهدات و    نوع ترس، شک و 

از ثمره فعاليت از برخورداري  اطمينان  ثرومطالبات و در عين حال حصول  توليد   مصرف آن ت و توزیع و  هایی که در زمينه 

در آن فرد،    است که  ندهی از آ  ی و افق معلوم و روشن  ی و ساختار فعل  طیاز شرا  ی باثبات  تيوضع  ، ياقتصاد  تيامن  د.گيرمی  صورت

عبارت  و مصرف ثروت بپردازند. به   عیتوز  د،يبه تول  توانندیم نهيطور بهاز خطر کرده و به  ییجامعه، سازمان و دولت احساس رها

ز  کی  گرید را  ا  توانیم  یمانجامعه  لحاظ  بنگاه  منیا  يقتصاداز  و  و خانوارها  داشته  آن جامعه وجود  ثبات در  ها  دانست که 

رفتار خود   يسازنه يبه به  کسانیاطالعات    زانيسالم و با م  ی رقابت  طياقتصاد و بازار بتوانند در مح  ينهادها  نیترمهمعنوان  به

   (.25: 1387)برومند و همکاران،  بپردازد

تحل  ی کی  ی اسيس  تيامن  :یسیاس  امنیت  -5  -2-2 بخش  پنج  امن  در  لياز  است.  یتيچارچوب مطالعات  در محافل    کپنهاگ 

ایاسيس امن  کیاز    یبخش  یاسيس  تيمن،  است  یتيبرنامه  انسان  .(  (Emmers, 2007: 111بشر  توسعه   (HDR)  یگزارش 

 
8 .Giddens 
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را   بشراز سرکوب دولت  يريبه عنوان جلوگامنيت سياسی  تهد  ، نقض منظم حقوق    است   کرده   فیرتع  يساز  ی نظام   دات یو 

(Hassan, 2015: 88).  دي، تأکبرخوردار هستند  از آن   کي دموکرات  جوامع  هک  ییهاي آزاداز    ياريبسبر    یاسيس  تيامن  واقع  در  

کرد که به فرد امکان    فی تعر  معقولعمل    يبه عنوان آزاد  توانیمرا    یاسيس  تيامن  (.McEldowney, 2005: 766)  کند یم

اهداف   یابيدستو    يريگيپ  م  یبه  از    یمل  بازیگرانکه    دهدیرا  بالقوه  صورت  در    یحترا    هاآن دفاع  واقعی  حضور    اتدید هتیا 

 .(Inoguchi, 2003: 106) پندارند یم يضرور  یجهان استيدر س یخارج

 

 الگوهای نظری امنیت پایدار -2-3

این نظریات را در قالب سه   توانیمخاصی از امنيت    يهاهلفمؤبر    هاآن  ديتأکدر باب امنيت و    هاهینظربا توجه به گوناگونی  

 : شودمیاشاره   هاآنکه در زیر به (  35: 1390)لطفی،  کرد يبندطبقه ور الگوي قدرت محور، تناسب محور و انسجام مح

ملی یک    ی و قدرتا توانایعلم سياست، امنيت ملی را ب   پردازانه ینظرگروهی از  پایدار قدرت محور:    امنیتِ  الگوی  -1  -2-3

الجرم باید    باشدیمامنيت پایدار  هژیوبه بازیگر سياسی که در پی برخورداري از وضعيت امن و نیبنابرا.  انددانسته ور مساوي کش

باید در مقام تجمع قدرت برآمده و به این وسيله    ها دولتاز همه بر قدرت نظامی همت گمارد.    تر مهمبر اصل افزایش قدرت و  

ان  بر ميز  (. از این دیدگاه هر چه156-159:  1383فزایش دهند )افتخاري،  اربرد زور و قدرت تا حد امکان ارا در ک  توان خود

و کاهش قدرت ملی تزلزل و ناپایداري امنيت    شودیمو پایدارتر    ابدی یمقدرت یک کشور افزوده شود امنيت آن کشور افزایش  

 . شودیمتلقی   قدرت با این حالت امنيت مترادف ر د  .گرددیم  ی ناامنرا به همراه دارد و موجب 

الگوي تناسب محور  شودیم ر حوزه امنيت پایدار به آن اشاره یی که ددومين الگو  الگوی امنیت پایدار تناسب محور: -2  -2-3

که در این    یی هامؤلفه  نیترمهم. بنابراین  کند یم  دي تأکدارد و بر تعدد ابعاد امنيتی    یفرا سنتاست. این الگو ریشه در مطالعات  

هنگی، علمی و فناوري امنيت است  يطی، فرتناسب بين ابعاد اقتصادي، زیست مح د پایداري امنيت مورد توجه استرالگو در مو

 (. 56: 1390)لطفی،   شودیم و امنيت پایدار با مفهوم تناسب در این ابعاد تعریف 

امنيتی که بيشتر در دنياي معاصر با نسل موج مدرن امنيتی    پایدارالگوي  ن  ای  :پایدار انسجام محور  الگوی امنیتِ  -3  -2-3

  يهاحوزه. در واقع در این دیدگاه امنيت کل واحدي نيست بلکه در  باشدیم م  ا انسجابر بحث همگنی ی   دش يتأک  شودیم آغاز  

به تبع تغيير  رد. بنابراین  ایجاد ک   اط هویتی سازي بتوان بين این ابعاد ارتبمختلف آن ابعادي وجود دارد که باید در مقام امنيت

غيرنظامی قدرت ملی  يهاکنشدر منطق   عناصر  یافتن  اهميت  و  کنا  امنيتی  مفهوم در  رفتن  فراتر  از  و  آن  نظامی  عناصر  ر 

د  ينه ونبر زم  ديتأکهویت و    ژهیوبهعد ذهنی  عد عينی و اهميت یافتن عناصري چون فرهنگ، اراده و روحيه ملی در بُامنيت از بُ

تخاري و  )اف شودیم دن است که طرح مقوله ساخت اجتماعی در تحليل امنيت به یکی از مسلمات این حوزه مطالعاتی تبدیل بو

اجتماعی  81:  1383نصري،   هویت  انسجام  و  در همگنی  را  امنيت  پایداري  حالت  این  در  این  دانندیم(.  مبناي  بر  بنابراین   .

رشد کند این تناسب است اما اگر این دو بتوانند در هویتی مشابه هم رشد کنند و    يگریامنظرویکرد اگر فرهنگ در قياس با  

یک   يريگشکل  سازنه يزمآید این امر    وجودو قدرت محوري به    يگرینظامعنی از درون فرهنگ،  شوند ی  در این هویت بازتوليد

مستقل از   توانینمر نتيجه امنيت را  بود. دخواهد  ن  آ  دارکنندهیپا شبکه ارتباطی خواهد شد که هویت عامل انسجام دهنده و  

اجتماعی مفه بازتوليد  پایداري آن  امنيجامعه فهم کرد و الزمه  در عصر حاضر در مکتب    توانیم را    آن  ت است. مصادیقوم 

 . رفته استاین پژوهش بر مبناي این الگوي نظري قرار گ (. 75: 1390 ،ی)لطف کپنهاک در قالب امنيت اجتماعی مشاهده نمود

 

 پیشینه تحقیق  -2-4

 سازد: تر میرا غنی هش حاضرها محتواي پژودر زمينه پژوهش حاضر مطالعاتی صورت گرفته که نگاهی کلی به آن

: مرز  يمطالعه مورد)   مرزها  دار یو توسعه پا  تيدر امن  یطينقش عوامل مح»  با عنوان  یدر پژوهش(  1396)و همکاران    رزادهيام

ترکمنس  روانيش اسبا  در  شمالتتان  خراسان  رسيدند  ی(«ان  نتایج  این  م  به  در  مح  انيکه  عوامل   توجه  تنها  ،یط يعوامل  به 
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  ، ی اجتماع   ،ياقتصاد  ،یعي طب )به همه عوامل    مرزها  تيجهت امن  دیبلکه با  ست،ين  يمرزها، ضرور  تي نجهت ام  ،یعيطب  طيمح

با مفروض  اندازه توجه شود  ک یبه    ی( اسيو س  ی فرهنگ پژوهش حاضر  نظر گر.  ندر  این  راهکارهاي  تيجهفتن  ارائه  به دنبال   ،

   شاه است.ن کرماندخيل در امنيت پایدار مرزي در استا فرهنگی ارتقاء عوامل 

  (« سازي با توسعه پایدار در مناطق مرزي )مطالعه موردي، شهر مریوان( در پژوهشی با عنوان »امنيت1392کریمی و وفایی )

تالش کردند   که  با  معرفی   توسعه  پایدار  مناطق   مرزي  به  عنوان  راهبر د  اساسی  حفظ  و  گسترش  امنيت  مناطق  مرزي  به  بررسی  

یکی  از  مناطق  مرزي  کشور  بر  اسا س  این  دیدگاه   بپردازند  و در نهایت به این نتيجه  رسيدند  که  توسعه پایدار،  ارمغان امنيت و  

در  جهت  تحقق  توسعه  پایدار   امکانات  در  منطقه  مطابق  الگو ي  مناسب  توزیع  نشد ه  و  و  است  توسعه  پایدار،   ارمغان  امنيت 

نمیباشد . با عنایت  به اینکه نظام برنامهریزي ایران به صو رت بخشی  میباشد و این نوع برنامهریزي به ویژگیهاي  مناطق مرزي  

 بیتوجه است.

نشان    ها آندستاورد نظري  ند.  پرداختار  ارتباط سرمایه اجتماعی و امنيت ملی پاید  پژوهشی به در  (  1390زاده و کرمی )عباس

به  می اجتماعی،  سرمایه  یکپارچگی   يهاوهيشدهد  افزایش  جمله  از  ت  مختلف،  مدیریت  ملی،    -سياسی   ي هاي دشوارسهيل 

اجتماعی، ارتقاء ظرفيت نظام سياسی، تثبيت و ارتقاي هویت ملی و تعميق اعتماد، در    -از انفعال سياسی  يريگشيپ اقتصادي،  

 . مستقيم داردملی، نقش ري امنيت پایدا

زبان و    یا در نظر گرفتن دو عنصر اصلب  داری ابه اهداف توسعه پ   ی ابيدست( در پژوهشی به این نتيجه یافت که  2017)  9ترائوره 

،  یاز انسجام اجتماع   یبانيارتباط و فرهنگ به عنوان پشت   يبرقرار   يبرا  یاساس  ي. زبان به عنوان ابزارشودیم  ليفرهنگ تسه

 دارد.  داریبا هدف توسعه پا کیاستراتژ داماتاق يدر اجرا کنندهنييتعنقش  يآورتابو  شدهنييتع يهاارزش  ترام بهاح

پا( در کتاب خود با عنوان »2001)  10هاوکس  « بر این  یعموم  يهايزیربرنامهفرهنگ در    ی: نقش اساسيداریستون چهارم 

است   همان  اعتقاد  به  مسئویاع اجتم  يبرابر  ميزانفرهنگ  اقتصاد  یطيمحست یز  تيل،  دوام  پا  يبرا  ي و  و  سالم   دار ی جامعه 

برا   يضرور متدولوژباشد  ؤثرترم  یعموم  يهاي زی ربرنامه  نکهیا  ياست.  با  ي،  در    یفرهنگ  یابیارز  کپارچهیچارچوب    دیآن  را 

 . ردي، در برگدارند تهف اينتوسعه يو اقتصاد یطيمحست یز، یاجتماع  راتيتأث یابیزار يکه برا يامتداد خطوط مشابه با موارد

پای  طوربه      امنيت  وضعيت  شناسایی  منظور  به  پژوهشی  تاکنون  گفت  باید  در  کلی  نگاهی  دار  با  کرمانشاه  مرزي  مناطق 

از    فرهنگی  اجتماعی، نظامی و زیست   رونیا صورت نگرفته است.  اقتصادي،  با در نظر گرفتن عوامل سياسی،  پژوهش حاضر 

 ارائه دهد.  از بُعد فرهنگی ء امنيت پایدار مرزهاي استان کرمانشاه راهاي ارتقاد، راهکارمحيطی سعی دار

 

 :شوهپژهای  فرضیه  -2-5

 .وجود دارد مرزي رابطه معنادارمناطق فرهنگی مرزنشينان و امنيت پایدار  يهامؤلفهبين رضيه اصلی: ف

 هاي فرعی: فرضيه 

 رار دارد. امنيت پایدار مناطق مرزي در حد باالیی ق

 بين مشارکت و تعاون و امنيت پایدار مناطق مرزي رابطه معنادار وجود دارد.

 دار مناطق مرزي رابطه معنادار وجود دارد. نيت پای بين انسجام فرهنگی و ام

 بين تعامل دوطرفه و امنيت پایدار مناطق مرزي رابطه معنادار وجود دارد.

 جود دارد. معنادار و مرزي رابطهبين بصيرت و آگاهی و امنيت پایدار مناطق 

 بين ایدئولوژي و امنيت پایدار مناطق مرزي رابطه معنادار وجود دارد.

 نمردي و امنيت پایدار مناطق مرزي رابطه معنادار وجود دارد.ت و جوابين غير

 
9- Traore 
10- Hawkes 
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 روش پژوهش   -3

 آن   از  نمونه  که  یتيجمع  مورد  در  ج ینتا  و   اههافتی  از  هاميتعم  و  هااستنباط  نمونه،  نشیگز  به  مربوط   ياديبن  اصول  که  جا  آن  از

  مطالعه  نیا  در  پژوهش  روش  لذا  ،شودیم  متمرکز  جینتا  بر  آن  در  پژوهشگر  و  شودیم  تیرعا  پژوهش  نیا  در  است  شده  انتخاب

  روش   و  یکم  عد بُ  يبرا  یشی مايپ   نوع  از  ینييتب  یفيتوص)  یقيتلف  روش  از  پژوهش   نیا  در  روش،  نظر  از.  است  يکاربرد  نوع  از

 فيتوص  هب  شگروهپژ  ،یفيتوص  روش  در   که  است  نیا  ها روش  ن یا  انتخاب  ل يدل.  گردید  استفاده(  یفيک  عد بُ  يبرا  يانه يمزنظریه  

 ي برا  مطلوب  يالگو  ارائه  در   یسع  نظریه زمينه اي  روش  در  ی طرف  از  و   پردازدیم  هست،  آنچه  و  یفعل   تيوضع  دارنظام  و   منظم

با  مرز  داری پا  تيامن  يارتقا نقش توجه  ي  فرهنگی  به  هاي  نظریه    .برسد   مؤلفه  مستقيم،    يانهيزمدر  درک  مرحله  سه 

. در این فرایند،  شودیمور  غوطه  موردنظرمرحله درک مستقيم، محقق کامالً در پدیده    شد. در  و توصيف استفاده  ليوتحله یتجز

  کنندگانمشارکتکه    شناسدیم  هگونآنرا    رنظ  موردشخصی، پدیده    اظهارنظرمحقق ضمن اجتناب از هر گونه نقد، بررسی و  

اصلی و مشترک است.   يها تمو    نظر  موردده  پدی   يهجوهر، محقق به دنبال تشخيص  ليوتحله یتجز. در مرحله  کنندیمتوصيف  

و    هاتمبه هم مرتبط شده و    هادهی پداصلی و شاخص    ياجزادر مرحله توصيف که مرحله آخر و مکمل مراحل قبلی است،  

 . شوندیم  يبندگروه ها دهیپد در  موجود يهاهجوهر

به موضوع تحقيق هستند. با توجه به عدم اشراف   آگاه نيو متخصص نظرانصاحبقسمت کيفی مطالعه شامل   جامعه آماريِ     

باع . بدین منظور پس از اشاستفاده شد گلوله برفی در بخش کيفی    يريگنمونه در خصوص تعداد دقيق جامعه آماري، از روش  

ی مسلط  راد بوماف  15عضو هيئت علمی،    10به عنوانه نمونه انتخاب شدند. این افراد شامل    نظرصاحب به و  نخ  30اد  دعنظري، ت

داشته و به حوزه مرزها   5به موضوع و   را  تجربه مدیریت مرزها  مرزبانی که  ارشد نظامی و  از فرماندهان  را    نفر  تسلط کامل 

آمارداشتند.   جامعه  کمی  بخش  مطدر  این  در  شهرهالاي  کرمانشاه  عه  استان  مرزنشين  شامل    باشد یمي  پاوه،    6که  شهر 

جامعه آماري در این مطالعه زیاد    که  نیا. با توجه به  باشدیمقصرشيرین و گيالنغرب  ،  بذها  سرپلجوانرود، ثالث باباجانی،  

نفر است و امکان    337097با    ربراب  رفتهمهيروتعداد جمعيت این شهرها    1395آمار رسمی سرشماري سال    بر اساساست و  

 SPSS  افزارنرم  بر اساسحجم نمونه    ه به عمل آمد.استفاد  يريگنمونه بنابراین از  از همه افراد وجود ندارد،    هادادهگردآوري  

Sample Power    ول  نيز به دست آمد. جد  هاآننفر است که به نسبت جمعيت هر یک از شهرها حجم نمونه    540برابر با

 . دهد یمنمونه هر یک از شهرهاي مرزي استان را نشان عيت و مج 1شماره 

 

 شهرهای مرزی استان  ه تفکیک جمعیت آماری و حجم نمونه ب :1جدول 

 نمونه  جمعيت  نام شهر   ردیف نمونه  جمعيت  نام شهر   ردیف

 137 342/85 سرپل ذهاب  4 97 431/60 پاوه  1

 38 929/23 قصر شيرین  5 121 169/75 جوانرود  2

 91 007/57 گيالنغرب  6 56 219/35 ثالث باباجانی  3

     540 337097 جمع کل
 

      

با استفاده    يريگنمونه بنياد قرار دارد، لذا برآورد  مطالعه حاضر مبتنی بر آزمون فرضيه و نظریه دادهمت کمی  از آن جا که قس 

)  SPSS Sample Power  افزارنرماز   توان  تحليل  مسير  انجاPowerدر  به  گرفت  م(  توجه  با  نمونه  حجم    ي هافرضشيپ . 

به   آزم  يريگنمونه مربوط  توان  اطمينان،  )سطح  از   ون، حجماحتمالی  استفاده  با  و  تحليل(  در  درگير  متغيرهاي  تعداد  و  اثر 

 نفر مشخص گردید.   540به تعداد  SPSS Sample Power افزارنرم

 

 SPSS Sample Power افزارم ر نستفاده از نحوه انتخاب حجم نمونه با ا :2جدول 
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 استفاده  پرسشنامه  از  مطالعه  یکم   عدبُ  يبرا.  گرفت  مانجا  به مصاح  و  پرسشنامه  طریق  از  هاداده  يآورجمع  پژوهش  نیا  در   

و آمد   استفاده  منظم  مصاحبه  روش  از  اطالعات  یفيک  عدبُ  يبرا  و  دوم  مرحله  در  شده   از   نفر  30  با  مرحله  نیا  در .  به عمل 

 مصاحبه   استان  نظرحبصا  افراد  و  ادارات  در  مربوطه  نيمسئول  ،ی دانشگاه  نخبگانشامل    مرزي  داریپا  تيامن  نهيزم  در  رگانبخ

 .دش يگردآور  الزم اطالعات و آمد  عمل به

 

 مرزنشینان و امنیت پایدار مرزی فرهنگی    یهامؤلفه  (3-1

 ی فرهنگی مرزنشینانهامؤلفه (3-1-1

  هاي مؤلفهامنيت پایدار مرزي و    هايمؤلفه، نسبت به تعيين  ها آن نظرات    آوريجمعفراد مطلع و  و ا  ناا نخبگصاحبه ب پس از م

هر یک    هايشاخصبه دست آمده از نخبگان،    هايمؤلفههنگی مرزنشينان به شرح زیر اقدام شد. در این راستا براي سنجش  فر

 فرهنگی مرزنشينان، موارد زیر به دست آمد:   يهاهمؤلففت. براي از مفاهيم اصلی مورد سنجش پيمایشی قرار گر
آگاهبا  جهاد    (3-1-1-1 و  با  ایثار جبه معناي  :  انهبصیرت  اقامه شعائر دینی  راه  پایداري در  اعتالي اسالم و  راه  ان و مال در 

رفتار منافقانه    و  ن به کنه فتنهتوان تشخيص حق از باطل و پی بردهمراه با    ت و مقاومت در برابر طوفان حوادثتحمل مشکال

 اند. دشمنانی که به منظور رخنه در صفوف مسلمين لباس مسلمانی پوشيده

اعتقادی  فهمؤل    (3-1-1-2 و  معناي    :)ایدئولوژی(  فکری  به سالح    هاي بنيانشناخت  به  خویشتن  تجهيز  و  اعتقادي دشمن 

 . اههصحندر تمامی  اندیشه و فکر و پاي نهادن در ميدان مبارزه اعتقادي و فکري

با  تعهد و وفاداری    (3-1-1-3 تعهدات اخالقی و  دینی و  پایبندي به اصول    :و فرهنگ عاشورایی  غیرت و جوانمردیهمراه 

ت   ،اسالمی پيمان  و  عهد  به  نواميس ملی، ست.  االزم    ت هر شرایطیحوفاي  مقابل هتک حرمت  استقامت در  ناپذیري و    ذلت 

 . هاآرماندر راه  نثاريجاندینی و ملی و  راصول المتغي رن و پافشاري بفرهنگی و سياسی توسط بيگانگا

جمعی مردم در حل مشکالت اقتصادي و اجتماعی خودشان و مشارکت دستههمکاري  به معنی    :مشارکت و تعاون    (3-1-1-4

 .است

در زمان و   جامعه مشخص  ک یدر  ي مادريو غ  ي ماد یاز مشترکات فرهنگ يامجموعهبه معناي : انسجام فرهنگی   (3-1-1-5

 . اورديآن جامعه را به وجود ب ی و شناخت يکردکار افتنی مشخص که امکان تداوم  ی مکان
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مراکز دانشگاهی و توسعه شبکه    ( 3-1-1-6 با  از  :ایرسانهتعامل  استفاده  معناي  ماهر    یانسان  يروين  به  و  و  متخصص 

اي نيز ضمن  که در این زمينه توسعه شبکه رسانه   است  ره امنيت پایداها بویژتمامی عرصهدر    هااستفاده از دانش و مهارت آن

زمين جامعه،  و  نخبگان  نزدیک  ارتباط  آگاهیتسهيل  مولفه ه  از  را  مرزنشينان  بوجود  بخشی  را  پایدار  امنيت  بر  تاثيرگذار  هاي 

   آورد.می

 

 

 ی امنیت پایدار مرزی هامؤلفه(  3-1-2
اي مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و ... در حفظ هستی و هویت خود  هوه رگانایی  تماعی توامنيت اجامنیت اجتماعی:  (  3-1-2-1

هاي آمایش سرزمينی، رفاه اجتماعی و توسعه اجتماعی  ین پژوهش امنيت اجتماعی با استفاده از شاخص (. در ا40:  1997،  11است )بوزان 

 مورد سنجش قرار گرفت. 
یط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن  از شرا  یتعيت باثباضي، وامنيت اقتصاد امنیت اقتصادی:  (  3-1-2-2

توانند به توليد، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به عبارت  حساس رهایی از خطر کرده و به طور بهينه میدولت ا  فرد، جامعه، سازمان و

زمانی می  را  ایمندیگر، یک جامعه  اقتصادي  لحاظ  از  ثبات  توان  بنگاه در آن جامع  دانست که  و  و خانوارها  عنوان  ه وجود داشته  به  ها 

)عطوفی و    سازي رفتار خود بپردازدیکسان به بهينه   طالعاتو با ميزان ا  مدر محيط رقابتی سالتوانند  ترین نهادهاي اقتصاد و بازار بم مه

و    شتيمعي و  و دامدار   يرونق کشاورز،  صادرات توجه بههمچون    هایی(. در پژوهش حاضر امنيت اقتصادي با شاخصه 19:  1395جاویدان،  

 مورد سنجش قرار گرفته است.  اشتغال

سالم    ستیز   طيمح  عت ياست که در چارچوب آن برخورداري از طب  یتيامن  ،یطيمح  ست یز  تيامن  محیطی:ست  ت زیامنی (  3-1-2-3

در این پژوهش امنيت زیست محيطی با    (.211-212:  1392لو،  )قنبر   دیبه عمل آ  تیشود و از آن حما  یانسان تلق  یعيحق طب  ،یو غن

 ورد سنجش قرار گرفت. محيطی ماستفاده از دو شاخص آگاهی زیست محيطی و رفتار زیست  

هاي مشروعيت دهنده به  هاي حکومتی و ایدئولوژي ها، نظام بوزان امنيت سياسی را به ثبات سازمانی دولت امنیت سیاسی:    (  3-1-2-4

 نبودو    هاهیتعامل با همسای،  اس ياقتدار سامنيت سياسی در پژوهش حاضر با سه شاخصه    (.135:  1389دم،  قمیف کرد )احمدي  ها تعرآن

 ی مورد سنجش قرار گرفت.اسيتعارض س
  مردم در  حکومت و  مسلح یک کشور براي حفاظت از  يِميزان قابليت نيروها امنيت نظامی عبارت است از  امنیت نظامی:  (  3-1-2-5

ورد سنجش  م  نینو  ینظام  ي فناورو    دهایدفع تهدامنيت نظامی با استفاده از دو شاخص    (.67:  1389ماندل،  )  قهرآميز  يِدها یابل تهدقم

 قرار گرفت. 
فرهنگی:  (  3-1-2-6 ویژگی امنیت  از  حفاظت  براي  جامعه  یک  ظرفيت  فرهنگی  و  امنيت  شرایط  تغيير  مقابل  در  خود  خاص  هاي 

هویت و آداب و    تر امنيت فرهنگی شامل بقاي الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، پيوستگی،يققداست. به عبارت  تهدیدات مادي و معنوي  

 یتنوع فرهنگهایی همچون  امنيت فرهنگی با شاخصه   (.2:  2004)فرست،    به تغييرات قابل قبول اســت  رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن

 مورد سنجش قرار گرفته است.   له يقب  یقوم  ینید  اکاتر تاشیی و  گراصرف توأم با م  یستیز  سادهی،  بوم  ریو توجه به عشا

با    2جدول شماره        را  این مطالعه  کند میبيان    هاآن  هايگویهو    هاشاخص،  هامؤلفهنحوه سنجش مفاهيم و متغيرها  . در 

.  شودمیلياتی  عم  خص با چند گویهچند شاخص و هر شا  اساس  بر   ها مقولهو هر یک از    مؤلفهامنيت پایدار مرزي در قالب پنج  

از    هايگویه قرار   سنجش  موردليکرت    ايدرجه پنج  طيفنهایت مفاهيم، در قالب  و در    هاشاخص مورد استفاده براي هر یک 

  2، مخالف )کم( کد  3)متوسط( کد    نظربی،  4، موافق )زیاد( کد  5موافق )خيلی زیاد( کد    کامالًبه نحوي که به گزینه    گيردمی

 . گيردمیتعلق  1کد  لی کم( يخمخالف )  کامالًو 

 

 

 
11 Buzan 
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 یرهای مستقل و وابسته ها و ابعاد متغمتغیرها، شاخص  :2جدول 

تعداد   هاشاخص  هامؤلفه ابعاد و   نام متغير 
 گویه

سطح  
 سنجش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

امنیت پایدار  
 مرزی 

 
 
 
 

 
 اجتماعی 

 اي فاصله 3 آمایش سرزمينی 

 اي فاصله 4 رفاه اجتماعی 

تماعی ه اجتوسع  اي هلصفا 4 

 
 اقتصادي 

 اي فاصله 4 توجه به صادرات 

اري رونق کشاورزي و دامد  اي فاصله 5 

 اي فاصله 4 معيشت و اشتغال 
ی طيمحستیزآگاهی   محيطی زیست  اي فاصله 5 

یطيمحستیزرفتار    اي فاصله 5 

 سياسی 

 اي فاصله 5 اقتدار سياسی 

ها هیهمساتعامل با    اي هفاصل 5 

ياسیرض ساعنبود ت  اي فاصله 4 

 نظامی 
 اي فاصله 4 دفع تهدیدها 

می نوین فناوري نظا  اي فاصله 4 

 فرهنگی

 اي فاصله 5 تنوع فرهنگی و توجه به عشایر بومی  

ییگرامصرف با    توأمساده زیستی    اي فاصله 4 

 اي فاصله 5 اشتراکات دینی قومی قبيله 

   هايمؤلفه 
 فرهنگی

 مستقل 5 ارکت و تعاون شم

 مستقل 5 پيوستگی قومی زبانی و  انسجام فرهنگی )هویت محلی(  

)وجود    ايرسانه   توسعه شبکه  و    تعامل با مراکز فرهنگی دانشگاهی
 مطبوعات و نشریات بومی( 

 مستقل 5

 مستقل 5 ( فرهنگ شهادت و جهاد مرزبانان)  جهاد با بصيرت و آگاهانه

 لقمست 5 وژي( دئول)ای   فکري و اعتقادي

 مستقل 5 تعهد و وفاداري همراه با غيرت و جوانمردي  
 

 

 

 پژوهش  یهاهافتی  -4

  از  و  است  عادي  مردم  تفاسير  بنديطبقه  و   تفسير  ،محقق  کار   که  آنجا   از  کيفی  شناسانروش  نظر  از  :کیفی  های تحلیل  -4-1

  یا  و  پيچيده  و  ايحرفه   روش  کارگيريبه  از  باید   اذل  است،  عاميانه  شدان  بر  مبتنی  و  ايغيرحرفه   زبانی  عادي  مردم  زبان  که  آنجا

  زند،   دامن  جریانات  و  موضوعات  پيچيدگی   به  مطالعه  مورد  موضوعات  نيز  و  مفاهيم  سازيساده  جايبه  که  روشی  و  سبک  هر

 (. Merriam,1998 ;Neuman,2000; Berg,2001) کرد پرهيز

درصد افراد زن بودند.   20درصد مرد و   80در مصاحبه(  کنندهشرکت نفر 30) مطالعه مورداز افراد :  هایافتهتوصیف    -4-1-1

نتایج    برحسب  هاویژگیاین   از  بيان شده است.  و وضعيت درآمد  از    آیدمی  بروضعيت کاري، وضعيت تأهل    هاي جنسيتکه 

 . تسي استفاده شده اتأهل متنوع در جامعه آمار وضعيتمختلف، افراد با وضعيت درآمدي و تحصيلی مختلف، 

 

 جمعیت شناختی هایویژگی مشخصات پاسخگویان برحسب  :3جدول 
 درصد   فراوانی  مؤلفه  متغير درصد   فراوانی  مؤلفه  متغير
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 وضعيت 0/20 6 زن جنسيت 
 تأهل   

 33/23 7 مجرد 
 66/76 23 متأهل 0/80 24 مرد 

وضعيت  
شغلی  

 پاسخگویان 

وضعيت   66/33 10 علمی   هيئت
 درآمد 

 33/43 13 ونميلي  4زیر  
 33/16 5 ميليون  5-4 00/50 15 افراد بومی مطلع 

 0/40 12 ميليون به باال  5 33/16 5 یران  فرماندهان و مد

 
 مرحله دوم: کدگذاری   -4-1-2

باز:    -4-1-2-1 شماره  کدگذاری  نشان    4جدول  را  پاسخگویان  نظر  از  مرزي  مناطق  پایدار  امنيت  دردهدمیابعاد    این   . 

از ن  معنایی  واحد  19تعداد    باز،  يدنکدب  مرحله  در  شوهپژ ظرات پاسخگویان استخراج مشخص شدند. این واحدهاي معنایی 

که   شد  سعی  و  شوند.    ترین جامعشدند  کدگذاري  وارد  مرحله  این  در  مفاهيمنظرات  زیر    آمدهدستبه  این  جدول    ارائه در 

 .  است توسعه پایدار مرزيبا طه بادر ر  مطلعانان و متخصص نفر 30. این مفاهيم بيانگر دیدگاه  اندشده

 : گویدمیکمرخانی آقاي 

مرزها  مختلف  هايحوزهدر    تيمنا  يداریپا" نوار  نظامی،    کشور  يدر  اقتصادي،  انسانی،  نيروي  ملی،  امنيت  شامل 

به صادرات از    به رونق بخش کشاورزي و توجه جدي  توانمیاجتماعی و روانی است. از جمله ابعاد امنيت اقتصادي  

تأ   هايبازارچه رونق    قیطر اعطاي تسهيالت،  مين آب، مکانيزه کردن کشاورزي،  مرزي دانست. در بخش کشاورزي 

از کشاورزان. در بخش صادرت هم شرکت دادن ساکنين مرزي در   وريبهرهافزایش    هايآموزش  و خرید تضمينی 

 . "کانات و رفاه اجتماعیعادالنه ام ندز طریق اختصاص داعد اجتماعی هم آمایش سرزمينی امرزي. در بُ هايبازارچه 

 : گویدمیحيدري آقاي 

حاکميت یک دولت است و امنيت پایدار همان نبود تهدید و تالش براي توسعه    دهندهانعکاسی فضایی که  مرز یعن"

  ري توسعه و نبود هاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در دوسوي مرز است. امنيت پایدار یعنی ایجاد بسترهاي ثبات برا

با خطر مواجه  گونه تهدید که   را  ثبات  این مستلزم توسسازدمیاین  بر  .  ارتباطات دوسویه و تکيه  آبادانی مرز،  عه، 

دینی،   اشتراکات  مرزي  پایدار  امنيت  در  است.  فرهنگی  پایدار،  امنيت  محوري  نقطه  است.  مرز  دوسوي  اشتراکات 

قومی وجود دارد. در کن  زبانی و  اشتراکات فرهنمذهبی،  آبادانی مرز  ی گار  امنيت  ،  اشتغال،  اشتراکات معيشتی و  و 

 . "د کردپایدار را ایجا

 : گویدمی  دیدهرزمآقاي 

الزم براي توسعه مناسبات مرزي دارد.   هايزیرساخت اشتراکات فرهنگی در نواحی مرزي اهميت مضاعف در ایجاد  "

 ."ایلی و مذهبی است  آميزتبعيضنگاه  عشایر بدون اد بهاعتم ، توسعه پایدار مؤلفه ترینمهمدر این راستا 

 : گوید میآقاي بيژندي  

پایدار مرزي وابسته به سطح رضایتمندي و یا عدم رضایتمندي ساکنان آن. اشتغال پایدار، خدمات درمانی،  امنيت  "

 ."زشی، خدمات اجتماعی و حمایتی استخدمات آمو

 : گویدمیخانم پرویز 

پایدار مرزي" برد  توسعه  بين  از  و    نیعنی  از طرف کشورهاي دیگر  اقتصادي  اجتماعی و  هر نوع تهدید سياسی و 

 ."ملی مانند سخاوت، شجاعت، تالش و تعصب هايارزشفظ جمعيت بومی، توجه به ح

   : گویدمیآقاي شریفی 

سياسی" اجتماعی،  نظام  مشروعيت  طریق  از  که  کشور  یک  استوار  و  مقتدرانه  آمادگی  پایدار  در    توسعه  نظامی  و 

و    عرصه مناسب  آیدمیپدید    ايمنطقهداخلی  تراکم  طریق  از  پایدار  امنيت  نيروي  .  بومی،  انسانی  نيروي  جمعيت 

به مکان و آب و خاک، رشد صنعتی و بهبود سطح زندگی مناطق    ، افراد با تعلق خاطرکردهتحصيلانسانی نخبه و  
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تقویت   مهاجرت، همچنين  از  جلوگيري  و  راهد  هايزیرساخت مرزي  و  توسعه  راشهري  و  به ي  توجه  و  گردشگري 

نوین    هايروش. از طرفی توسعه فناوري نظامی و افراد آشنا به  آید میت  ميت ارضی به دسا حس ناسيوناليست و تم

  غيررسمیروشی براي زنده ماندن و پسندیده بود، امروزه به عنوان وجهی  نظامی. در مرزها پدیده قاچاق که زمانی  

ش ع قانونی  با  و  کوده  برده  بري    هلنوان  نام  آن  از  چمدانی  تجارت  یا  است.  مد  داريبردهنوعی    شودمیو  شده  رن 

و  نوازيمهمان مشارکتی  روحيه  با  گراییجمع ،  توأم  زیستی  ساده  با   گراییمصرف،  مرزنشينان  برخورد  دليل  به 

 . "باشندمی طلبوعنتو  کنندهمصرفمی  )لوازم آرایشی، پارچه، انواع وسایل برقی و خوراکی( مرد کاالهاي متعدد

 : گویدمیسرهنگ قادري 

اقتصادي کشاورزي و دامداري و صنایع کوچک و متوسط از مردم محلی    هايفعاليتت از  توسعه پایدار مرزي حمای"

نباشند کاال  و  مالی  نوع  از  قاچاق  مانند  مشاغلی  به  نياز  که  نحوي  قوم  به  و  مذهب  چندین  کرمانشاه  منطقه  در   .

ی یا اهل سنت یا اهل  متفاوتی نيز دارند. براي مثال فرهنگ قوم قلخان  هاينگرشدارد که    دوفرهنگی متفاوت وج

حق با سایر مذاهب. مسئول محلی باید تمام جوانب فرهنگی و حتی هنري را در نظر داشته باشد و در چارچوب 

 ."قوانين کل کشور و با تدبير اقدام نمایند

   :گویدمیخانم محمدي  

ند و در پيوند با مرزهاي  ا. چرا که از مرکز دوراست  سنه با کشورهاي همسایه مرزيزي: روابط حرمامنيت پایدار  "

از   بنابراین  عدم   پذیريآسيب مجاورند.  چون  مواردي  فقدان  مرزنشينان  براي  هستند.  روبرو  مختلف  تهدیدهاي  و 

وجود سينما و مراکز فرهنگی   در  ف، ضعآموزشیکمکو درسی   هايکتابو نشریات،   هاروزنامهدسترسی به اینترنت، 

 ."و هنري

   : گویدمیآقاي مرادي 

پایدار مرزي  ام" اما آنچه اهميت دارد توجه به   هايمؤلفهنيت  اقتصادي گرفته تا فرهنگی و نظامی؛  از  زیادي دارد 

 ."است و آگاهی از دانش محيط زیستی، توجه به حيوانات و پاک بودن هوا زیستمحيط

 : گویدمیتجر آقاي 

خاورميانه، امنيت پایدار در مرزها   زايبحرانه و با توجه به موقعيت جغرافيایی ایران و قرار گرفتن در منطقه شکنند"

براي کشور ما یک امر اساسی ارزشمند است که شامل پيشگيري از تهدیدات خارجی، تهدیدات نيروي داخلی مورد  

ایدئولوژیکی و قومی ... فقر و محروميت مرزنشينان،   هاي ضراتع جاد  در قالب ایسران عرب    ویژهبهحمایت همسایگان  

بو ...  فراهم  و  اسلحه  با    هايمؤلفه.  باشدمیدن زمينه قاچاق مواد مخدر و  پيوند آن  تقویت هویت ملی و  فرهنگی، 

شکل و  ماهوي  تعارض  هرگونه  از  جلوگيري  و  مذهبی  ایدئولوژي  در  انسجام  و  وحدت  قومی،  ساختار هویت  در  ی 

ارهاي قومی و مذهبی و توجه به محوري و رفع تبعيض در مناطق مرزي، احترام به ساخت  ت مذهبی، عدالتاغتبلي

نيروهاي کارآمد بومی    کارگيريبهدر ساختار و بافت عشایري و قومی منطقه،    تأثيرگذارکاریزماتيک و    هايشخصيت 

است برنامه  تدوین  مناطق،  این  مدیریتی  ساختار  عملياتیدر  و  رفع    راتژیک  جهت  ایجاد   هامحروميتدر  زمينه  و 

تعاونی و جلوگيري از نفوذ صاحبان قدرت و ثروت از مرکز در   هايشرکتدر قالب    تجارت قانونی براي مرزنشينان

روانی احساس مالکيت و تعلق نسبت به مناطق مرزي داشته    نظر  ازکه مردم مناطق مرزي    طوريبه  هاتجارتاین  

 " .باشند

 : ویدگمیاميري خانم 

پایه امنيت دفاعی و ترسيم نقشه جغرا" پایدار مرزها بر  الگوهاي خاص  امنيت  و    باشدمی  المللیبينفيایی همراه با 

از ادوات روز نظامی و کالسيک مرزي است.   متعدد به    توانمیفرهنگی مرزنشينان    هايمؤلفه از  همچنين استفاده 
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امنيت   توسعه  مرزنشينان،  ابودن  در خصوص  مناطق  تقپایدار  قوي  زندگیمرصاد  به  بخشيدن  رونق    اقتصادي  زي، 

 . "رداشاره ک مناطق

 : گویدمیآقاي حسينی 

مرتبط با آن دید. در این راستا افراد وظيفه   هاينگرشو    محيطیزیستدر رفتارهاي  توان  میامنيت پایدار مرزي را  "

  زندگییعنی    زیستمحيط   کنند. توجه به  ساله پاک   8ر جنگ  خود را از بقایاي ادوات جنگی د  زیستمحيطدارند  

 . "پاک و امنيت پایدار

 

 

 از نظر پاسخگویان  ی مناطق مرز  داریپاابعاد امنیت : 4دول ج
 ردیف عبارت 13   مفهو م 12

 1 ي مرز   هايبازارچه رونق    قیبه صادرات از طر  يتوجه جد  توجه به صادرات 
  د یو خر  وريبهره   شی افزا  هايآموزش   ،يکشاورز  دنکر  زه يآب، مکان  نيأمت  الت،يتسه  ياعطا  رونق بخش کشاورزي 

 ان از کشاورز  ینيتضم

2 

 3 ی اختصاص دادن عادالنه امکانات و رفاه اجتماع آمایش سرزمينی 
 4 . سازدمیثبات را با خطر مواجه    نیکه ا  دیتوسعه و نبود تهد  يثبات برا   يبسترها   جادیا توسعه اجتماعی 

 5 وجود دارد.   یو قوم  یزبان  ،یمذهب  ،ینیاشتراکات د  يمرز   راد یپا  تيدر امن قومی  اشتراکات دینی
 6 . کرد  جادیرا ا  داریپا  تيو اشتغال، امن  یشتيمرز و اشتراکات مع  یآبادان ت و اشتغال معيش

 7 . است  یو مذهب  یلیا  آميزتبعيضبدون نگاه    ریاعتماد به عشا  داریتوسعه پا توجه به عشایر منطقه 
 8 ساکنان آن.  يتمندیعدم رضا  ایو    يتمندیوابسته به سطح رضا  رادی پا  تيامن ماعی اجت  رفاه

 9 گر ید  ياز طرف کشورها   يو اقتصاد  یو اجتماع   یاسيس  دیبردن تهد  نياز ب بود تهدید ن

 10 کرده تحصيلنخبه و    یانسان  يروين  ،یبوم  یانسان  يرو ين  تيتراکم مناسب جمع کردهتحصيلنيروي  
 11 ی نظام  نینو  هايروش و افراد آشنا به    ینظام  يتوسعه فناور می جدید فناوري نظا

توأم با   یستیز
 گرایی مصرف 

ز  ،گراییجمع و    یمشارکت  هيروح  ،نوازيمهمان  با    یستیساده  دل  گراییمصرف توأم   ل يبه 
 متعدد   يبا کاالها   نانيبرخورد مرزنش

12 

 13 ی کوچک و متوسط از مردم محل  عیاو صن  يو دامدار   يورزکشا   ياقتصاد  هايفعاليت از    تیحما کشاورزي و دامداري 
  هاياقليتتوجه به  

 فرهنگی
را در نظر داشته باشد و در چارچوب    يهنر  یو حت  یتمام جوانب فرهنگ  دیبا  یئول محلمس
 ندیاقدام نما  ريکل کشور و با تدب  نيقوان

14 

 15 مجاورند.   يبا مرزها   وند يپر  د  ز مرکز دورند وکه ا  . چرايمرز  هیهمسا  يروابط حسنه با کشورها  ها همسایهتعامل با  
تهدید خارجی و  

 داخلی 
 16 گانیهمسا   تیمورد حما  یداخل  يرو ين  داتیتهد  ،یخارج  داتیاز تهد  ير يشگيپ

قوم   یکیدئولوژیا  هايتعارض   نبود فکري   هايتعارض نبود   محروم  یو  و  فقر  زمنفراهم    نان،يمرزنش  تي ...    نه يبودن 
 ..در و اسلحه و .قاچاق مواد مخ

17 

 18 و پاک بودن هوا   واناتيتوجه به ح  ،یتسیز  طياز دانش مح  یو آگاه  زیستمحيطتوجه به   آگاهی محيط زیستی 
 19 دیمرتبط با آن د  هاينگرش و    محيطیزیست   يخود را در رفتارها  تواندمی   يمرز  داری پا  تيامن زیستمحيطرفتار  

 

که در دو عبارت   دهد یمف پاسخگویان نشان  ه از طرشدح  معنایی مطر   واحدهاي  عبارات و کدگذاری محوری:    -4-1-2-2

«؛ باالترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده دفع تهدیدها« و همچنين عبارت »ی و توجه به عشایر بومیتنوع فرهنگ»

م  است. محوري،  کدبندي  یعنی  کدبندي،  دوم  مرحله  در  باز،  کدبندي  عمليات  انجام  از  مشابهبعد  و  مشترک  نظر  ز  ا  فاهيم 

ت از سطح باالتري از انتزاع برخوردار بوده و دومين مرحله جهت شدند. این مقوال  يبندطبقه مقوله عمده    6الب  معنائی در ق

نظریه   آورده    يانهيزمتوليد  اوليه  مفاهيم  و  کدها  تفکيک  به  مقوالت  زیر  جدول  در    معنایی  واحدهاي  این  . اندشدهاست. 

 
12. Concept   
13. Statement    
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ش کدگ استخراج  در  محوريده  »از  رتندباع   ذاري  اقتصادي:  اجتماعی»  ،«امنيت  سياسی»  ،«امنيت  امنيت »  ،«امنيت 

 .  «امنيت فرهنگی» و  « امنيت نظامی» ،«محيطیزیست 

 
 فاهیم مشترک امنیت پایدار مناطق مرزی از نظر پاسخگویان: م5ل جدو

 مقوله   مفاهيم مشترک  فراوانی  درصد مقوله   مفاهيم مشترک  فراوانی  درصد
سی يا س  اقتدار 6 20   

 امنيت  
 سياسی 

  توجه به صادرات  3 10
 امنيت 

اقتصادي     
33/23 ها هیهمساتعامل با   7   6/26  کشاورزي و دامداري  8 
33/23 33/23 نبود تعارض سياسی 7   معيشت و اشتغال  7 

 امنيت  دفع تهدیدها  9 30
 نظامی   

ی طيمحستیز آگاهی محيط زیستی  3 10  
33/23 اوري نظامی نوین نف 7   01  رفتار محيط زیستی  3 
33/33  امنيت  تنوع فرهنگی و توجه به عشایر   10 

 فرهنگی
 امنيت   آمایش سرزمينی  3 10

33/13 اجتماعی  ییگرامصرف با    توأمساده زیستی   4   6/26  رفاه اجتماعی  8 
6/26 33/23 اشتراکات دینی قومی قبيله  8   توسعه اجتماعی  7 

 

 یاهستهکدگذاری    -4-1-2-3

«،  مشارکت و تعاونعد »بُ  شش   اساس   برگی مرزنشينان  فرهن  هايمؤلفهبه دست آمده،    هايیافتهدر مرحله آخر کدگذاري        

« و امنيت پایدار مرزي در شش  غيرت و جوانمرديو »»تعامل دوطرفه«، »بصيرت و آگاهی«، »ایدئولوژي«    ،«انسجام فرهنگی»

 .شودمینشان داده  «فرهنگی» و «نظامی» ،«حيطیمتزیس»، «سياسی»  ،«یماع اجت » ،«اقتصادي»مؤلفه 

 
 مده مربوط به درک و تفسیر مردم از مفهوم امنیت پایدار مناطق مرزی عت مقوال: 6جدول 

 فرهنگی مرزنشينان   هايمؤلفه  اي هسته مقوله  

مشارکت و  

 تعاون

بصيرت و   تعامل دوطرفه  انسجام فرهنگی

 آگاهی

غيرت و   ایدئولوژي 

 جوانمردي 

 

 

 ت ينما

پایدار  

 مرزي 

توجه به   اقتصادي 

 صادرات 

تکيه بر کاالهاي  

 ی داخل

 مبادله عادالنه 

 

معيشت و  

 اشتغال آگاهانه 

  پذیريریسک تفکر اقتصادي 

 نگري آینده و  

رفاه   اجتماعی 

 اجتماعی 

روابط حسنه با   توسعه اجتماعی 

 مرز   طرفآن

آگاهی  

 اجتماعی 

  پردازينظریه 

 بومی 

 زنیچانه   قدرت

 اجتماعی 

مشارکت   ی اسسي

 سياسی 

اشراف   تعامل سياسی  وحدت و اتحاد 

 اطالعاتی 

 اقتدار سياسی  حلی گراییم

عمل محيط   محيطی زیست

 زیستی 

  پذیريمسئوليت 

 محيطی زیست

احترام به  

 طبيعت

سواد  

 محيطی زیست

دانش  

 محيطی زیست

تکيه بر بوم  

 زیست  

مشارکت با   نظامی 

نيروهاي  

 نظامی 

بر فناوري    يهتک

 داخلی 

ازي  سکاپ

 زیستمحيط

تسلط بر 

فناوري نوین  

 نظامی 

دارا بودن  

 امی دانش نظ 

قدرت عملياتی 

و آمادگی  

 نظامی 

مشارکت   فرهنگی

 فرهنگی

ایجاد پایگاه و  

 مسجد 

تقویت فرهنگ  

 محيطی زیست

مجهز بودن به   مداري    والیت اي رسانه سواد  

 سالح فرهنگی
 

 تفسیر اطالعات   -4-1-3

و رفتارهاي اقتصادي، سياسی،    هاشنگر،  هادانشاز    ايمجموعهامنيت پایدار مرزي عبارت است از    فتگ  توانمیبنابراین       

نظامی، فرهنگی، اجتماعی و محيط زیستی که مبتنی بر توان داخلی در عين حال تعامل مقتدرانه با سایر کشورها در مرزهاي  
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 نان يمرزنش  ی فرهنگ  هايمؤلفهامنيت پایدار مرزي و  ه  ک  دهدمیيفی پژوهش نشان  نتایج به دست آمده از قسمت ک  مشترک.

. بنابراین ميزان امنيت دهدمی  همسایگان رخبا    تعامالت اجتماعی و سياسیطه دیالکتيکی با هم دارند که نمود آن در  نوعی راب

رهنگی و اجتماعی  ام فنظو  زنشينان  يه بر توان مرفرهنگی با تک  هايمؤلفهحفظ، تقویت و بازتعریف  پایدار مناطق مرزي در گرو  

 .  است ها آنحاکم بر زندگی 
 

 کمی  هاییل تحل  -4-2

به دست آمده از پاسخگویان مناطق مرزي، با استفاده از   يها دادهدر قسمت کمی این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه،      

 : دشونیمه شرح زیر بيان مورد تحليل قرار گرفتند که ب SPSSآماري  افزارنرم

  :هاآزمون فرضیه

 قرار دارد.امنيت پایدار در مناطق مرزي در حد متوسط 

 

 آزمون تفاوت میانگین ابعاد مختلف امنیت پایدار مرزی : 7جدول 

ابعاد امنيت پایدار  

 مناطق مرزي 

 تعداد

 گویه  

 استاندارد   نيانگيم هاه یگوميانگين تابع  

 استاندارد  ظار انت   مورد مورد انتظار  واقعی

 22/2 3 39 24/28 13 ادي تصاق

 29/2 3 33 81/29 11 اجتماعی 

 20/2 3 42 72/39 14 سياسی 

 86/2 3 30 14/29 10 محيط زیستی 

 33/3 3 24 33/26 8 نظامی 

 12/2 3 42 39/35 14 فرهنگی

 

رت یدئولوژي و غيا،  اهیدوطرفه، بصيرت و آگمشارکت و تعاون، انسجام فرهنگی، تعامل  )   فرهنگی  ي هامؤلفه بين  :  اصلیفرضيه  

جوانمردي مرزيو  مناطق  پایدار  امنيت  و  فرهنگی( )ا  (  و  نظامی  زیستی،  محيط  سياسی،  اجتماعی،  معنادار    قتصادي،  رابطه 

 وجود دارد.

 با ابعاد مختلف امنیت پایدار مرزی  نانیمرزنش  یفرهنگ  یهامؤلفهآزمون ماتریس همبستگی : 8جدول  

آزمون   

 اري آم

 نان يشزن مر  یگفرهن  يهامؤلفه 

مشارکت  

 و تعاون 

انسجام  

 فرهنگی

ت و  بصير تعامل دوطرفه 

 آگاهی

غيرت و   ایدئولوژي 

 جوانمردي 

 کل

 29/0 066/0 371/0 115/0 113/0 066/0 162/0 همبستگی اقتصادي 

 000/0 215/0 000/0 038/0 035/0 217/0 002/0 معناداري 

 16/0 185/0 051/0 22/0 129/0 335/0 125/0 همبستگی اجتماعی 

 001/0 000/0 343/0 000/0 02/0 000/0 020/0 معناداري 

 304/0 256/0 232/0 225/0 189/0 113/0 228/0 همبستگی سياسی 

 000/0 000/0 000/0 000/0 006/0 036/0 000/0 معناداري 

محيط  

 زیستی 

 424/0 132/0 498/0 226/0 181/0 039/0 305/0 همبستگی

 000/0 011/0 000/0 000/0 001/0 462/0 000/0 معناداري 

 30/0 228/0 370/0 30/0 149/0 157/0 259/0 همبستگی نظامی 

 000/0 000/0 000/0 000/0 012/0 005/0 000/0 معناداري 
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 178/0 201/0 220/0 199/0 064/0 105/0 320/0 همبستگی فرهنگی

 001/0 000/0 000/0 000/0 225/0 052/0 000/0 معناداري 

یدار  اپ  نيتام

 مرزي 

 278/0 184/0 234/0 150/0 315/0 264/0 231/0 همبستگی

 000/0 001/0 000/0 005/0 000/0 000/0 000/0 معناداري 
  

 

ثير جمعی دو یا چند متغير مستقل بر روي تغييرات متغير  أرگرسيون روش آماري است که براي تحليل ت آزمون رگرسیون:  

ل دوطرفه، انسجام فرهنگی،  )تعام  مؤلفه فرهنگی مرزنشینان   چهاردر این معادله  که    دهدیمن  نشانتایج  .  رودیکار موابسته به  
نشان  T . آزمونمعادله رگرسيونی شدندوارد  ایدئولوژی و مشارکت و تعاون( به ترتیب اهمیتی که در امنیت پایدار مرزی داشتند،

براي    دهدیم اولين مؤلفه فرهنگی که در این معادله رگرسيونی  دارد.    رارقي  دارادر سطح معن  هلفمؤ  چهاراین  که ضریب بتا 

دوطرفهشد،    وارد نشان  باشد یم  تعامل  حاصله  نتایج  رابطه   دهد یم.  مرزي  مناطق  پایدار  امنيت  ميزان  و  مؤلفه  این  بين  که 

به طوري که دارد،  باالیی وجود  این    Tمقدار   معنادار  )مؤلفه  براي  (  Sig.T=  000/0)ي  داریمعن ( و ضریب  =T  85/3برابر 

برابر با  باشدیم است که وارد معادله    ی انسجام فرهنگ به دست آمد. در مرحله دوم ميزان    2R=   18/0. ميزان ضریب تعيين 

)  Tمقدار  گردید،   برابر  مؤلفه  این  و ضریب  =T  57/3براي  در  باشدیم(  Sig.T=  000/0)  يداریمعن (  وارد شدن    اینجا .  با 

با    يندوم برابر  تعيين  ميزان ضریب  آمد.    2R=23/0متغير  ایدئولوژيبه دست  ميزان  مرحله سوم  معادله    در  وارد  که  است 

)  Tمقدار  گردید،   برابر  مؤلفه  این  و ضریب  =T  25/3براي  وارد شدن  باشدیم(  Sig.T=  001/0)  يداریمعن (  با  اینجا  در   .

با  بر  نييتع  ن متغير ميزان ضریبسومي آمد.   2R= 28/0ابر  نها  به دست  معادله    مشارکت و تعاونیت مؤلفه  در  با مردم وارد 

. در اینجا با  باشدیم (  Sig.T=  028/0)  يداریمعن( و ضریب  =T  22/2براي این مؤلفه برابر )  Tمقدار    رگرسيونی شده است.

م مؤلفه  بروارد شدن دومين  تعيين  این    2R= 30/0  اب  ابريزان ضریب  آمد.  مقدار   رفتههمي رو مؤلفه    چهاربه دست  توانستند 

 را تبيين کنند. توسعه پایدار مناطق مرزي از تغييرات درونی متغير  30/0

 

 توسعه پایدار مناطق مرزی متغیر   ینیبش ی متغیرهای مستقل جهت پ گانه تحلیل چند: 9 جدول

 معناداري  آزمون فيشر  R R² مقدار  معناداري  tدار  قم B Beta نام متغير  حله رم

  18/0 18/0 000/0 85/3 20/0 28/0 وطرفه تعامل د 1

51/12 

 

 23/0 24/0 000/0 57/3 25/0 11/0 انسجام فرهنگی 2 000/0

 28/0 29/0 001/0 25/3 20/0 65/2 ایدئولوژي  3

 30/0 32/0 028/0 22/2 18/0 24/0 مشارکت و تعاون  4

Constant= 86/5                                                  Durbin-Watson = 002 /2                        
 

nbxbxbxaY  :باشدیمبر این اساس معادله رگرسيون چند متغيره در پژوهش حاضر به این صورت  ....21 +++= 

( ایـدئولوژيبعـد ) 20/0( + انسـجام فرهنگـیبعـد ) 25/0( + هفـطردو تعامـل)بعد  20/0+  86/5=  توسعه پایدار مناطق مرزي

        ie ( +  مشارکت و تعاونبعد  ) 18/0+

 

 ی ریگجهینت -5
بود.    کرمانشاه  يمناطق مرز  داریپا   تيو نقش آن در امن  نانيمرزنش  ی فرهنگ  يهامؤلفه هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت        

 رتيوطرفه، بصتعامل د  ،ی)مشارکت و تعاون، انسجام فرهنگ   یفرهنگ   يهامؤلفه  ن يب  که  دهد یمژوهش نشان  نتایج حاصل از پ 

و    ینظام  ،یستیز  طيمح  ، ی اسيس  ،یاجتماع   ،ي)اقتصاد  يمناطق مرز  داریپا  تي( و امنيو جوانمرد  رتيو غ   يدئولوژی ا  ،یو آگاه 
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دارد.یفرهنگ وجود  معنادار  رابطه  پيشينه    (  با  نتيجه  )این  پژوهش  ) همو    دهرزايامتجربی  وفا  یمیکر،  (1396کاران    ییو 

همچنين نتایج پژوهش    .باشدیمهمسو    يتا حدود  (2017)   ترائورهو    (2001هاوکس )،  (1390)  یو کرم   زادهعباس،  (1392)

  ستين  يکل واحد  تيامن،  انسجام محور  داریپا  تِيامن  يالگوبر مبناي    .باشدیمبر مبناي چارچوب نظري نيز قابل تفسير    حاضر

ابعاد  يهاوزهحر  ه دبلک امن  در  دی وجود دارد که با  يمختلف آن  ارتباط هو  نیا  نيبتوان ب  يسازتيمقام  کرد.    جادیا  یتیابعاد 

آن و از    ی در کنار عناصر نظام  ی قدرت مل  ی رنظاميعناصر غ   افتنی  تيو اهم  ی تيامن  يهادر منطق کنش  رييبه تبع تغ  نیبنابرا

و    تیهو  ژهیوبه  ی هندر بُعد ذ   ی مل  هيچون فرهنگ، اراده و روح  يعناصر  افتنی   تيهما  و   یني از بُعد ع   تيم امنفراتر رفتن مفهو

  ل یتبد  یحوزه مطالعات  نی از مسلمات ا  ی کیبه    تيامن  ليدر تحل  ی وند بودن است که طرح مقوله ساخت اجتماع   نهيبر زم  د يتأک

مستقل از   توانیرا نم  تيامن  جهي. در نتدانند یم  یاجتماع   ت ینسجام هوا  و  ی را در همگن  تيامن  يداریحالت پا   نیدر ا.  شودیم

 .است تيمفهوم امن یاجتماع  ديآن بازتول يداریو الزمه پا جامعه فهم کرد

بودن   ريفراگامنيت،  و اساس رفاه،  هیفرهنگ پا ؛ دهدیمرخ   یفرهنگ  ي هانهيزمدر  داری توسعه پاگفت  توانیمبر این اساس      

  داریهنگ عامل محرک توسعه پافر  چرا که،  ادغام شود  داریتوسعه پا  يهاي استراتژدر    دیبا  گهنفر  ،نیاست. بنابرا  يآورتابو  

فرهنگ تولیفرهنگ  يگردشگر  قیاز طر  ی است. بخش  دارو و شي، کشاورزخالق  عی، صنایدست  عیصنا  دي،  و  غذا  رشد    التي، 

ارتقا    يتصاداق ته  يکشاورز  یسنت  يهاوهيش.  بخشدیمرا  اف  هيو  باعث  بشودیم   ییغذا  تيامن  شیزاغذا  ارتباط   راث يم  ني. 

پژوهش حاضر راهکارهاي زیر را براي ارتقاي   است.  یستیو حفظ تنوع ز  ستیزطيمح  يداری پا  يبرا  ياهیپا   یعيو طب  ی فرهنگ

  هب  کمشکو  یا   غيرمعمول  ثهحاد   هرگونه  مورد  در  موقع  به  اطالعاتگزارش    کند:امنيت ملی پایدار در مناطق مرزي پيشنهاد می

  مناطق  در  ساکن  اجتماعات  با  تعامل  دورافتاده؛  مرزي  اطقمن  در  زنی  گشت  منابع  افزایش ؛توسط مرزنشينان  امنيتی  مقامات

و  کمک  اطالعاتیمنابع    توليد  به  تواندمیکه    نشده  سکنه  مرزي  مناطق  در  سرگردان  عشایر  و  دورافتاده  مرزي   آگاهی  کرده 

  ي هاشبکهفعاليت  ،آن يهایژگیوو  منطقه مورد در ياگسترده  دانش حاوي عشایر و زيمر جوامع .کند  ایجاد  را موقعيتی کامل 

  توانندیم   و  است  امنيتی  موارد  سایر  و   ها آن  جلسات  و  شدن  مخفی   محل،  منطقه  تروریستی  يهاگروه  و  احتمالی  جنایتکار

 توسط   سوءاستفاده  پتانسيل  تواندیم  نرشاکشو   به  مرزي  جوامع  يوفادار  عدم   .دهند  ارائه  را  مرزي  خدمات  به  مربوط  اطالعات

  تحوالتی،  چنين  از  جلوگيري  براي.  کند  تسهيل  خشونت  جهت  رايسم  رادیکال  و  کرده  ایجاد  را   وریستیتر  و  افتهیسازمان  جرائم

 ک کم  دولت  و   ملی  هویت  با   جوامع  این   ادغام   به   تا   کنند   دنبال  را  اجتماعی   و   اقتصادي  يهااستيس  فعال   طوربه  باید   ها دولت

 امنيت   از  همچنين  باشند،  داشته  دسترسی  کافی   اجتماعی  يهامراقبت  و  آموزشی  بهداشتی،  سيستمهاي  به  باید   جوامع.  کند

  قبایل   چون  :است  ضروري  ياعتمادساز.  شوند  مند بهره  خود  معيشت  حفظ  براي  اساسی   يهارساختیز  و  مربوطه  دولتی  خدمات

می  یرمسکونيغ  و  ادهتافدور  مرزي  مناطق   در   تقرمس  مرزي  جوامع  و   عشایري حکومت  به  اعتمادي  بی  صورت    توانند در 

 .  کنند ایجاد مرزيامنيت مناطق   براي را ییها الشچ
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 چکیده

یکی از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و علوم سياسی، توسعه و امنيت پایدار در مناطق مرزي  طرح مسئله:  

  ی و مرزبان  یانتظام  يروها ين  گاهینقش و جا  تا ارد، این مطالعه سعی دکرمانشاه  يمناطق مرز  داریپا  تي منتوسعه و ا  ت يه به اهمبا توجاست؛  

   مورد بررسی قرار دهد.  در آنرا  

و    نظرانصاحب شامل  یفيدر بخش ک ي. جامعه آمار انجام شد یف يو ک  یشامل دو بخش کم یبيحاضر با روش ترک مطالعه پژوهش:روش

نخبه   30بود، که با تعداد    یهدفمند از نوع گلوله برفرت  به صو  یفيدر بخش ک  يريگنمونه وهش بودند. روش  ژپ   ضوعبه مو  آگاه  نيمتخصص

افراد بر   نیاستان کرمانشاه بودند. که تعداد ا  يشامل شهروندان مناطق مرز يجامعه آمار  ی. در بخش کمد يبه اجماع نظر رس نظرصاحب و 

برآورده بود  160  هياول  يا اساس  به    92تعداد    کهند  نفر  بودند   هاپرسشنامه نفر  داده  اجواب    مه ين  يهامصاحبهاطالعات؛    يبزار گردآور. 

جهت  محقق  يهاپرسشنامه و    افتهیساختار بود.  انجام    هاداده   ليوتحلهیتجزساخته  از  تحل  هامصاحبه بعد  روش    ي برا   يکدگذار   لياز 

  SPSS  افزارنرم از  عه  مطال  یدر قسمت کم  نيشد. همچن  دهاستفا  يمرز   داریاه پ در توسع  یانتظام  يوها رينقش ن  يبندت یاولوو    ییشناسا

 استفاده شد.  

 گانهشش نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی )عملياتی، تعاملی و بصيرتی( با ابعاد    گانهسهبين ابعاد    که  دهدی منتایج پژوهش نشان    ها:یافته

 . اردی( رابطه معنادار وجود د و فرهنگی  نظام  ،یطيمح  تسیز  ،یاسيس  ،یاجتماع   ،يد اقتصاي ) مرز  داری پا  تيامن

امنيت پایدار مرزي و نقش نيروهاي مرزبانی در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوي که با افزایش نقش نيروهاي    :یریگجهینت

مرزبانی    زهاي استان بازنمود وجود نيروهاير م در دیگر امنيت تعریف شدهتوان شاهد ارتقاي امنيت پایدار مرزي بود. به عبارت مرزبانی می 

با هم در هم تنيدگی اجتماعی دارند و این در هم تنيدگی منجر به احساس امنيت  است که    ها هاي عملکردي، تعاملی و بصيرتی آنقشو ن

 شود. شهروندان می 
 

 .مناطق مرزي، کرمانشاهنيروي انتظامی، مرزبانی، توسعه پایدار،  : کلیدی گان واژ
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   مقدمه و طرح مسئله -1

موضوعات         از  است.  م  یکی  مرزي  مناطق  در  پایدار  امنيت  و  توسعه  سياسی،  و  اجتماعی  علوم  اندیشمندان  مطالعه  ورد 

امنيت   تواندیم  فراوان دارند. در حقيقت آنچه که  ديتأکبر استراتژي توسعه پایدار مناطق مرزي    در این زمينهنوین    يهادگاهید

ي  هاسالمفهوم امنيت پایدار که در    . (60:  1391و دادجو،    دي)احم  ضمين نماید توسعه پایدار مناطق مرزي استا تا رمرزه

امنيت است که همه عوامل   از  بر درک جامعه  ناظر  را در کنار    مؤثراخير مطرح شده است   ... و  اجتماعی، فرهنگی  سياسی، 

با هم   تعامل  پذ   یک یاسان،  رشنکا  به گفته.  کند یمتوجه  یکدیگر و در  پا   فیتعار  نیتررفتهیاز  است که   يا، توسعهرادیتوسعه 

 ,Spangenberg)  ندازديخود را به خطر ب  يازهاين  نيتأم  يبرا  ندهیآ  ییتوانا  نکهیاحال حاضر را برطرف کند بدون    يازهاين

1995; Loures and et al., 2013.)  امنيتی به عنوان جایگزین   وینت نفتی است که در مطالعامنيت پایدار در واقع رهياا

است غلط    فرضشيپ این  بر    یمبتن  يکردیرو(. پارادایم کنترل،  4:  1397)نظافتی و همکاران،    شودیمح  پارادایم کنترل مطر

موجود را حفظ    تيوضع  بيترت  نیو مهار قدرت کنترل کرد و بد   استيتعادل س  ا ی  ی نظام  يروين  قیرا از طر  یناامن  توانیم  که

امن  ییکردهایرو  نينچ  کرد. مورد  س  اريبس  یمللالن يبو    يامنطقه  ،یمل  تيدر  و  است  ا  استمدارانيناقص  از  را   جاد یجهان 

پا  نانهيبواقع  ي هاحل راه تهد  داری و  قبال  دور    یسنتريغ   داتی در  ی.  کندیمجهان  امنيت  براي حل معماي    کرد یرو  کبنابراین 

ن  دیجد چ  د یجد  کردیرو  نیا.  است  ازي مورد  کاس  يزيهمان  همکارانش  14آبوت ه  ت  تحق  (2008)  و  گروه  آکسفورد    یتقايدر 

(ORGامن )نامندیم داری پا تي  . 

تحقق این کارکرد تابعی از عوامل متعدد    ها است.یکی از اولين کارکردهاي سياسی دولت  یمرزهاي جغرافيای امنيت پایدار       

  ا، اقتصادي، سياسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور م  نيتام   است.  یطيمحستیحتی ز  اجتماعی و   اقتصادي،  سياسی،  نظامی،

با   فناوري در منطقه،    روروبه  ییها چالشهمواره  اقتصادي، علمی و  احراز جایگاه نخست   انداز چشم سند    اساس  بربوده است. 

 مرزي  امنيت  (.11:  1392اسد،  ی)بن   است  اه چالشدر زمينه رفع این    ییهااقدامبيست ساله جمهوري اسالمی ایران، منوط به  

 يثيتحغرافيایی کشور اسالمی از تعرض مصون باشد تا بيگانگان نتوانند به جان و مال و  ج  واقع به این معناست که مرزهاي  در

مرزبانی  مسلمانان تعرض نمایند. مسئوليت این نوع امنيت بر عهده پليس مرزبانی در نيروي انتظامی است و در واقع این پليس  

ا.  و امنيت مرز را بر عهده دارد  اظتحف  است که وظيفه   هايب کشورهاي همسایه به دالیل گوناگون حکومتغلمتأسفانه در 

  این   و  دهد می   قرار  تأثير  تحت  را  ما  کشور  امنيت  همسایه  کشورهاي  در  موجود  ناامنی   و  ندارند  احاطه  خود  مرزهاي  بر  مرکزي

  فارسيج خله و  انوقعيت راهبردي ایران در خاورميم  عالوه  به.  تسا  همودن  ترظریف  و  دشوارتر  را   مرزبانی  پليس  خطير  وظيفه  امر

  سایر  پاي  امر  این  و  است  بوده  استکباري  هايبا دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز و معادن طبيعی همواره مورد طمع قدرت

ئوليت مس  کلی  طور  هب.  است  کرده  دوچندان  را  انیمرزب  پليس  وظایف  يتاهم  و  است  بازکرده  ایران  مرزي  حوزه  به  را  دول

  و   مرزها  در  مرزنشينان  امنيت  و  دولت  حقوق   استيفاي  مرزي،  هاياجراي معاهدات و پروتکل  ر،مراقبت و کنترل مرزهاي کشو 

  .(20:  0138  ناصرزاده،)باشد  می  ایران  اسالمی  جمهوري  مرزبانی  پليس  فرماندهی   عهده  به  دریاها  اقتصادي  و  انحصاري  محدوده 

و  ی  خارج  ستیو مبارزان ترور  ها یستترور  ی دارندگازب   ضمن ایجاد  نيمنطقه مع  کیليس مرزبانی در  پم  داوو محضور گسترده  

 ي جوامع مرز در    تکاریجنا  يهاو بنگاه  یستیترور  يهادر برابر نفوذ گروه  ایجاد مقاومت  ي، باعثمرز  ییجنا  هاييتفعال  ریسا

 ن ينطقه در بم  در  یستیترور  يدهایاز تهد  ی آگاه  شیفزاباعث ا  دوانتیم  نيليس مرزبانی همچنپ   یتي. حضور مداوم امنشودیم

  یفرامل  یافتهسازمان  اتیو جنا   یستیترور  يهاگروه  هاييتفعال  یو شخص  یمحل  راتيدرک در مورد تأث  جادیو ا  يجوامع مرز

 .شود

آن   يمرزها  تيامن  بحثو    اشدبیم  یو خشک  یشترک آبمرز م  يکشور دارا  15است که با    يکشور   رانیجمهوري اسالمی ا    

امن  نیا  يرینفوذپذ   ليبه دل  يمرز  نقاط  از  ی. در برخشودیمکشور محسوب    ی مل  تيامن  یاساس  يهادغدغهاز   در   تيمرزها 

 
14- Abbott 
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واقع    دیمورد تهد  یو فرهنگ  یاجتماع   ینظام   یاسيس  يگوناگون اقتصاد  يهاجنبه و به تبع آن در داخل کشور در   يمناطق مرز

پل است.  عنوان    یانرزبم  سيشده  و    یکیبه  نهادها  و    يمرز  تي امن  يقراربر  یمتول  يهاسازماناز  در   ياژهیو  تیمأمورنقش 

 (.12: 1393و همکاران،  ی)جسارت باشدیمدارا  نيو ساکنان مناطق مرزنش يمناطق مرز تيامن يبرقرار

هاي قومی  اي و کشمکشمنازعات منطقه  نونکا  ستان کرمانشاه هموارهدر ا  ژهیودر چند قرن گذشته مرزهاي غربی ایران به     

از این منازعات را مینمونه  .بوده است ایرانيان با دولت عثمانی و بعدها قدرت هاي     ،هاي بزرگی مثل آلمانتوان در رویارویی 

  اما   دارد  ق عرا  ورکش  با  یطوالن   مرز  که  است  یی ها استان   جمله  از  کرمانشاه   استان  دولت عراق یافت.  راًيو اخ  ، روسيهانگلستان

 توسعه   و  مناسب  يگذاراستيس  انجام  يبرا  مناطق  نیا  يهافرصت  و   دهای تهد  اسب،من  و  معقول  يهاشاخص  اساس  بر  تاکنون

  مطالعات فرهنگی،  نگاري،قوم  شناسی،جمعيت  شناختی،مرز استان کرمانشاه با کشور عراق از جهات بوم.  است  نگرفته  صورت

ها و  است که فقدان درک دقيق آن  می ها و مسائل مهيز توسعه اقتصادي حاوي پيچيدگیو نلی  الملاي و بينمنطقه  سياست

ت  پایدار مرزي می أ نداشتن مدل دقيق  امنيت  براي وقوع آسيبمين  را  فراهم سازد.هاي جبرانتواند زمينه    ن ای  بر  ناپذیر ملی 

  نی با، به نقش و تأثيرگذاري نيروهاي انتظامی و مرزشاه ماندار مرزي در استان کرتوانيم در راستاي ارتقاي امنيت پای اساس می

  کرمانشاه  يمرز مناطق داریپا تيامن و  توسعه در  یمرزبان  و  ی انتظام  يروهاين گاه یجاحاضر  قيتحق ی هدف کلتوجه ویژه داشت.  

 اهداف فرعی عبارتند از:  است.

 يهاي امنيت پایدار مرزها و شاخصتعيين مؤلفه −

 امی و مرزبانی در امنيت پایدار مناطق مرزينتظي ایافتن تأثير نيروها −

 براي ارتقاء امنيت پایدار مناطق مرزي ها شنهاديپ ها،  حله راهائار −

 ارائه مدل امنيت پایدار مرزنشينان با توجه به نقش نيروهاي نظامی و انتظامی  −

 باشند: اصلی پژوهش حاضر نيز به این صورت می سؤاالت

امنيـت  منيـت اقتصـادي،ا تنيـدگی امنيـت اجتمـاعی،پایـدار از جملـه درهـم تيـمنا يهامؤلفـهبـا توجـه بـه   الف( −

 امی وضعيت موجود امنيت مناطق مرزي استان کرمانشاه چگونه است؟ظن  -و امنيت سياسی یطيمحستیز

 است؟ نهچگوپایدار مناطق مرزي استان کرمانشاه   تيدر امننقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی   ب( −

ارتقاء امنيت پایدار منـاطق مـرزي اسـتان   ا  ي توصيفی و تبيينی پژوهش چه مدلی براي حفظ یاههافتی  بر اساس(  ج −

 توان ارائه داد؟ می  با در نظر گرفتن نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی کرمانشاه مناسب

 

 نظری   مبانی  -2

امن تغ  تيمفهوم  از جنگ سرد  تدرتمد  اینو در طول    است  افتهی  يريچشمگ  اتر ييدر دوران پس  به  و    یچندوجه  جی، 

  را   کردند یاستفاده م   المللنيببيستم که محققان روابط  قرن  به  نسبت    يشتريب  يرهايل حاضر متغحااست و در    شده   دهيچيپ 

که    ستندين  ییاروهي، تنها ندهدیمعاصر را شکل م  یجهان  یتيامن  طيکه مح  یرونيب  ي، عوامل و روندهاجهيتدر ن  .شودیمشامل  

کرده است و    رييتغ  يريطور چشمگ  پنجاه سال گذشته به  یطن  جها  ی. به طور کلدهند یقرار م  ريا تحت تأثت ردول  کی  تيامن

  رييو تغ  يانرژ  تي، کمبود منابع، امنتيهمچون رشد جمع  ی ملاست. عوا  رينظیب  خیگذشته در تار  ي هادر دهه  رييسرعت تغ

دولت    تيادله امنمعرا در    بيشتري  يرهايمتغ  هانی. همه اشوندیم  بيکتر  يو فناور  ی، اجتماع یگفرهن  عیسر  راتيياوضاع با تغ

   (. Smiljanic, 2016: 1)شوند مطرح می ي بنام »امنيت پایدار«ترع يوس اريچهارچوب بسدر  نی، بنابراآورندیبه وجود م

پاچشم مجموعه   يداریانداز  عنوان  اصول  يابه  )  کیه  ک  شودیمتعریف    یاز  خطرات   کند یم  الشتملت(    کیکشور  تا 

(  2008و مارسدن ) آبوت(. Smiljanic, 2016: 2) به حداکثر برساند آن را و ثبات  بليت دوامقابلندمدت را به حداقل برساند و 

وي امنيت پایدار  از این ر  است.   «هامقابله با علت»نيست بلکه به منزله    «مبارزه با عالیم»که امنيت پایدار به منزله  ند  معتقد
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در حال تحول و    يپيشگيرانه   هاي واکنش ب(    نيده و یکپارچهتفهم روندهاي امنيتی درهم : الف(  لفه اساسی استؤم  دو   شامل

 :که امنيت پایدار بر چهار نيروي پيشران و به هم مرتبط ناامنی تمرکز داردند معتقد ها آندر نهایت . توسعه

،  دممرگسترده    یی، کمبود منابع و جابجاهارساخت ین زرفت  نيمنجر به از ب  یطيمح  دیشد  راتييتغ:  15تغييرات اقليمی(1 

 . شودیم  یالمللنيب ی ثباتیو ب  ی، خشونت جمعیمدن   يهایناآرام

 .ي، آب و انرژییمواد غذا ژهیو، بهابيمنابع کم يبرا ندهی رقابت فزا :16رقابت بر سر منابع ( 2 

 کشورها( و به  ني)چه در داخل و چه ب  يو اقتصاد  يدتصااق  ماتيتقس  شیافزا  :17جهان  ( به حاشيه رانده شدن اکثریت3 

 جهان.  تيبه اتفاق جمع بیقر  تیاکثر یو اجتماع  ي، اقتصاد یاسيرانده شدن س هياشح

جهان(  4  ن  شیافزا  :18نظامی شدن  از  عنوان    ینظام  يروياستفاده  س  کیبه  معتبر  ب  یخارج  استيابزار   شتر يو گسترش 

 (. Abbott & Marsden, 2008: 16) (یرجمعتاکش يها)از جمله سالح ینظام  يهايفناور

و از دست دادن    ياو منطقه   ی جهاندر مقياس  توجه  قابل  یثبات یمنجر به ب  ادیهستند که به احتمال ز  ییامل روندهاعو  نیا

و    عوامل  نیا ان يم يزیتما  دار، یپا تينام ليوتحلهیتجز .ستين  سهیقابل مقا  یاحتمالبالقوه  داتیتهد  ر یکه با سا شوند یم  ی زندگ

شدن    یبه موضع  ل یمحسوب شود و تما  ی اصل  لیدال  ،هاآن نشانه  يه ممکن است به جاک  کندیم  جاد یا  یتيامن  يدهایتهد  ریسا

 داشته باشد.  (افتهیسازمان تیجنا  ا ی سمیمثال ترور ي)برا تريو فور

که به عنوان   رد،يرا در نظر بگ  یطيمحستیز  و  یاجتماع   ،ياقتصاد،  نظامی، سياسی   يهاجنبه  دیبا  یمل  تيامن  يهر استراتژ 

بالقوه    نقاط ضعف  نيو همچن  )منبع قدرت(  به عنوان عامالن  همه این ابعاد  ،ی . به طور کلکندمتقابل عمل    ی عاملت  ستميس  یک

امنيت به  وم  مفهصادي آن است. در این  یکی از ابعاد مهم امنيت، بُعد اقت  ساننیبد  .گيرندقرار    یمورد بررسباید    (دی )منابع تهد

انواع فشارهاي    و  معناي ایجاد و احساس اطمينان، امنيت اقتصادي در برابر  ی،  المللنيبآرامش در دسترسی به عوامل توسعه 

اقتصاد(.  87:  1384دولتی، اداري، دفاعی، سياسی، حقوقی و قانونی است )نصيري،     ی اجتماع   تيفعال  کیبه عنوان    ،يجنبه 

  تواندینم  یطيو مح  یاجتماع   با سایر ابعاد  بلمتقا  یوابستگ  لي، به دلشدمیشناخته    یمل  تيمن ا  ریپذناک يتفکجزء  ، اگرچه  مهم

بنابراین از دیگر ابعاد برقراري امنيت پایدار در جامعه، بُعد اجتماعی و فرهنگی آن است. در این  گرفته شود.  یی در نظر  تنهابه

است که   این  بر  باور  نامناسب جامفهوم  فمعهساختارهاي  قرار  ،  را در شرایطی  اعما  دهندیمرد  به  قوانين  ل  که دست  خالف 

اجتماعی بزند و امنيت و نظم اجتماعی را بر هم زند. حال هر چه ميزان اخالق اجتماعی حاکم بر جامعه و فرد بيشتر باشد و  

ا نتيجه برقراري بهتر امنيت   در  ی و حترام به حقوق اجتماع افراد بيشتر با تعهدها و وظایف اجتماعی خود آشنا باشند، امکان 

(. از دیگر ابعاد برقراري امنيت پایدار بُعد امنيتی و نظامی است که بر  31:  1371واهد یافت )هافندرون،  خ  اجتماعی نيز فزونی 

  وري از هر گونه تهدید این اساس امنيت به عنوان یکی از نيازهاي اصلی انسان و به مفهوم رهایی از ترس، خطر و احساس د

ترسی از عوامل    گونهچيهه در آن افراد بتوانند آزادانه رشد کنند و  ک  از این منظر امنيت به معناي ایجاد شرایطی استت.  اس

مسئوليت حفظ   دارعهدهبيرونی نداشته باشند. برقراري امنيت در این بُعد از وظایف دولت، نيروهاي نظامی و انتظامی است که  

مسئله است    ن یتریفرامل  ست یزطيحم  ی است.طيمحست یزین بُعد امنيت پایدار، امنيت  آخرد.  ال مردم و جامعه هستنجان و م

  ي ندیفرا  یطيمحست یز  ت يامن(.  Zurlini &Muller, 2008)  و حقوق بشر است  یمل  تياز صلح، امن  یعد مهمآن بُ  تيو امن

 ی،طيمحستیز  تيان را دارد. امنجه  در  کاهش صلح و ثبات  لينساست که پتا  یطيمح  طیشرا  رييمؤثر به تغ  ییپاسخگو  يبرا

محم  مسائل   یی شناسا با  مرتبط  اقدامات  انجام  و  تغ  ای و    يريجلوگ  ي برا  ستیزطيهم  در    یناش  یمنف  راتييکاهش  انسان  از 

 (.King, 2000: 43)رخ دهد  تواندیاست که م یطيمحستیز عیدامنه فجا ريتأث ندنو به حداقل رسا طيمح

 
15- Climate change 
16- Competition over resources 
17- Marginalisation of the ‘majority world 
18- Global militarisation 
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پایدا   امنيت  اقتصمرزي  ق  اطنمر  بنابراین  سياسی،  ابعاد  همه  به  توجه  و  ادمستلزم  نظامی  اجتماعی،  فرهنگی،  ي، 

 (1393؛ ميرزایی و همکاران، 1391؛ رجبی، 1393)جسارتی و همکاران،  زیادي محققينباشد. در این ميان ی میطيمحست یز

نقش  ها  و بسياري از آن  اند داده قرار رسیرب دمور امنيتی ي هايداریاپان بروز در را پایدار  توسعه يهامؤلفه  تحقق عدم نتيجه

پلدااق مرزنش  تيامن  يبرقرار  در  ی مرزبان  سيمات  تهد  نيمناطق  با  مقابله  بررس  يمرز  داتیو  اقدامات    يرگذاريتأثدامنه    یو 

 . اندارزیابی کرده را مهم نيمناطق مرزنش  يو مرز  ياقتصاد ی،اجتماع  ی،اسيس تيامن ارتقا  در یمرزبان سيپل

 

 پژوهش  ینهپیش -3

(: عوامل و  CBC)  يمناطق مرز  يهايتوسعه همکار  داریپا  يزیربرنامهی با عنوان »هش( در پژو1399نژاد )کوشکی و طوالبی

و    نستاياتحاد در استان س  يداریپا  يبرا  يزیربرنامه  نهيکه در زم  ندنشان دادي«  اتحاد مناطق مرز  يداری موثر بر پا  يهامحرک

منعقد    ی ه با کشور افغانستان در چند دوره زمانک  ستانيدر منطقه س  رمنديحقابه رودخانه ه  نييتع  دادراربلوچستان به جز ق

طرح   ب  بیتصو  يابرنامه  ایشد؛  از  و  نشد  اجرا  اقتصاد  نيو  عامل  و    يساختار  -ينهاد  ،یمذهب   -ی فرهنگ  ،یاع اجتم  ،يپنج 

اقتصاد  ، یتيامن  یاسيس عامل  س0/478)  يسه  فرهنگ(  0/473)  یتيامن  -یاس ي(،  ب0/363)  یمذهب   -ی و  بر    نیشتري(  را  اثر 

   اند.در منطقه مورد مطالعه داشته  ياتحاد مناطق مرز يداری اپ 

( با عنوان »( در مقاله1398مظفري و همکاران  امن  کيتيژئوپل  گاهیجا  یبررساي   ي مناطق مرز  داریپا  تي آب در توسعه و 

  ي داختن آن« اجرا ان ري»جابجا کردن مشکل و به تأخ يرفتار يس الگواسابر « نشان دادند که ایپو  يهاستميس کردیبراساس رو

و جلب    نيرفاه مردم مرز نش  هايارتقاء شاخص  ،یی غذا  تي اشتغال، امن  نيانسداد مرزها بدون توجه به تأم  یکیزيف  هايطرح

. عالوه بر آن  اندازدیم  ريأخ ه تو برا جابجا    تيمشکل امن  لکهباشد. ب   تيامن  يپاسخگو  تواندیمدت نمها، در بلند مشارکت آن

الگو محرک  يبرا  تي»موفق  يطبق  بدون  موفق«،  خصوص  گذاريهسرمای  مانند  زابرون  هايگروه  بخش  و  توسعه    یدولت  در 

با توجه   نيمچنکرد. ه  جادی و مشترک ا  يمرز  يهااز آب  برداريبهره  يرا  برا  یو قانون   یعرف  هايحقابه  توانینم  يمرز  ینواح

الگ د  تیدود»مح  يوبه  کردن  فعال  برا  یپلماسیرشد«،  تأمم  تفاه  يآب  پا  نيو  کشور  برا   کیدست    نیي حقابه    ي الزام 

   باشد.یو مشترک م  يمرز يهااز آب داریپا برداريبهره

در    یاطالعات سازمان  يو مباد  یتيعنوان رده اول امن  که به  يمرز  يهاگانینشان داد که    يامطالعهدر  (  1397)  یپورمناف

اهداف و مأمور  يتاراس بارنناجا قرار دا  یعاتاطال  تیتحقق  اهداف و مأمور  لين  يبرا  ی ستید،  مؤلفه   ی اطالعات  تیبه    يهاناجا، 

مدنظر قرار دهند. لذا    باشند، یم   یی رتبه باال  يرا که دارا  انتظامی   ــ   یتيو امن  يجدار مرز  ،ی داخل  طيدر مح  ی اشراف اطالعات

و    تیاساس، تقو  نيداشته و بر هم  نرایا  یاسالم  يجمهور   ي در مرزها  داریپا  تيبر امن  ياررگذنقش مهم و اث  یطالعاتاشراف ا

 است. یاتيو ح يضرور اريبس يدر مناطق مرز ی گسترش اشراف اطالعات

عنوان »( در مقاله1397موسوي و همکاران ) با   استان مرزي قمناط آمایش در پایدار امنيت راهبردهاي يبندت یاولواي 

هاي پژوهش نشان  کند. یافتهز الگوي تهاجمی تبعيت میا  ادند که وضعيت توسعه امنيت پایدار کردستانن دنشا«،  کردستان

با ناامنی احتمالی باالترین جذابيت و راهبرد مبارزه با اشرار و  دهد که آمادهمی انتظامی جهت مقابله  سازي حداکثري نيروي 

 دارد.   دهاهبرجذابيت را در بين را ترینقاچاقچيان پایين

)پوالد همکاران  و  مقاله1395ي  در  »ب  اي(  عنوان  )مرز  داریپا  تيامن  کنندهنيتأمعوامل    يالگوسازا  موردي   ي مطالعه 

هاي  المللی، حساسيتهاي فرهنگی، قاچاقچيان بينگر )نظير محروميت(«، سه دسته عوامل عمده مداخلهرانیا  ی شرق  يمرزها

-افزایش توان نظامی داخلی، برنامه،  زاعوامل علی )نظير تمرکز بر ساخت هویت درون  ع(،وضووه تعامل نخبگان با مقومی، نح

و   زمينهيگذاراست يسریزي  عوامل  و  زیرساخت(  گسترش  )نظير  اقتصادياي  فرهنگیزیست  -هاي  اجتماعی،    -محيطی، 

گذارند. نتایج به دست آمده بيانگر آن  ثيرتأ  د ناامنی مرزهاي شرقی قانونی و مذهبی( در ایجا  -پدافند غيرعامل، سياسی  -امنيتی
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بين تأ است که   از  و همچنين  قاچاق کاال  بومی، کنترل  ازجمله حفظ جمعيت  پيامدهایی  مرزهاي شرقی،  پایدار  امنيت  مين 

 امنيتی و اقتصادي را در پی خواهد داشت.  -رفتن تهدیدهاي سياسی 

)و طوالبی  بذرافشان مقاله  ( 1395نژاد  عنودر  امن»تحان  اي تحت  در  اجتماعی  و کارکردهاي سرمایه  اثرات   پایدار   يتليل 

روستاهاي مناطق مرزي بخش مرکزي شهرستان سراوان«، نشان دادند که مشارکت، اعتماد و انسجام بين اهالی و همکاري و  

اي، کاهش  یفهطا   هاي قومی و کاهش شکافمشارکت با نيروي انتظامی و مرزبانی باعث افزایش ميزان مشارکت سياسی مردم،  

اور، افزایش همکاري با نيروي نظامی در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و برقراري نظم و  مجوآمدهاي غيرقانونی به کشورهاي  رفت

 امنيت گردیده است. 

استان    نيمناطق مرزنش  تيدر ارتقا امن  یمرزبان   سينقش عملکرد پل»عنوان    با  يامطالعه( در  1393و همکاران )  یجسارت

 وجود دارد. يرابطه معنادار نيمناطق مرزنش تيبا ارتقا امن یزبان مر س ياقدامات و عملکرد پل انينشان دادند که م «ليبارد

( در پژوهش خود با عنوان »تدابير راهبردي ناجا در گسترش امنيت پایدار مرزهاي جنوب شرقی 1392پيرعلی و سيادت )

و   سيستان  استان  دادهکشور  نشان  کانبلوچستان«،  تود  با  بلوچستان  و  سيستان  استان  شرقی  مرزهاي  گستره   جهه  به 

قومی تداخل  ژئوپليتيکی،  موقعيت  و  همسایگان  تعداد  مرزها،  بودن  طوالنی  و...،    -جغرافيایی،  همجوار  کشورهاي  با  فرهنگی 

ایی بالقوه و بالفعل مطلوبی  وانز ت، نيروهاي ناجا نيز اتوانند منشأ تهدیدات مرزي متعدد براي کشور باشند؛ اما از طرف دیگرمی

  -هاي انتظامیافزایی ظرفيتنشان داد که راهبرد هم  SWOTتهدیدات برخوردارند؛ نتایج حاصل از ماتریس  ن یا باجهت مقابله 

 امنيتی در سطح استان، با توجه به شرایط موجود از اولویت بيشتري برخوردار است. 

، نشان  «کشور  يناطق مرزم  ت يامن  نيتأم  نهيدر زم  ی مرزبان  س يپل  یحقوق  ي هاام الز »عنوان    با  يامطالعه( در  1391)  یرجب

حقوق   يفايمرزي و است   ي هاپروتکلو    هامعاهدهداد که مرزبانان نقش اساسی و حساسی در کنترل و مراقبت از مرزها، اجراي  

ارند. بنابراین صيانت از مرزها و حفظ  ه دعهدقتصادي دریاها را به  انحصاري و ا  ي محدودهدولت و اتباع مرزنشين در مرزها و  

 تماميت ارضی نياز به مرزبانانی آگاه و مسلط به قواعد مرزي دارد. و استقالل

از پژوهش حاضر   ابعادي  از نکات بدیع این پژوهش آن است که با  اندپرداخته مطالعات تجربی صورت گرفته هر کدام به   .

ش دارد تا از دیدگاهی متفاوت  البا استفاده از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه ت  ( و يفیحقيق تلفيقی )کمی و کاستفاده از روش ت

امن  ی و مرزبان  یانتظام  يروهاين  گاه ی جانقش و   راستا،    کرمانشاه  يمناطق مرز  داری پا  تيدر  این  را مورد واکاوي قرار دهد. در 

پي و  نظري  مبانی  از  برگرفته  که  زیر  تجربی  استمدل  پژوهش  تجربی  نشان  تباار  شينه  را  پژوهش  اصلی  متغيرهاي  بين  ط 

 دهد. می
 : مدل تجربی پژوهش1 لکش

 

 دانش مرزي 

 کيمانه برخورد ح

 ي تانت گفتارم

 یتايعمل یآمادگ

 ي ری پذبي آسکاهش 
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 بُعد اجتماعی 
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کند. در این مطالعه  ها بيان میهاي آنها و گویهها، شاخصنحوه سنجش مفاهيم و متغيرها را با مؤلفه  1جدول شماره        

شود.  ه عملياتی میویاساس چند شاخص و هر شاخص با چند گ  ها بر قولهز مک االب پنج مؤلفه و هر یامنيت پایدار مرزي در ق

از  گویه ليکرت مورد سنجش قرار   ايدرجه پنج  طيفو در نهایت مفاهيم، در قالب    هاشاخص هاي مورد استفاده براي هر یک 

  2، مخالف )کم( کد  3)متوسط( کد    ظرنیب ،  4موافق )زیاد( کد  ،  5موافق )خيلی زیاد( کد    کامالًبه نحوي که به گزینه    گيردمی

 . گيردمیتعلق  1)خيلی کم( کد ف مخال  کامالًو 

 ها و ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته متغیرها، شاخص  :1جدول 

تعداد   هاشاخص  هامؤلفه ابعاد و   نام متغير 
 گویه

سطح  
 سنجش 

 
 
 
 
 

 امنیت پایدار مرزی 
 
 
 
 

 
 اجتماعی 

رزمينی آمایش س   اي فاصله 3 

اجتماعی   اهرف  اي فاصله 4 

 ي افاصله 4 توسعه اجتماعی 

 
 اقتصادي 

 اي فاصله 4 توجه به صادرات 

 اي فاصله 5 رونق کشاورزي و دامداري 

 اي فاصله 4 معيشت و اشتغال 
 اي فاصله 5 آگاهی محيط زیستی  محيطی زیست

 اي فاصله 5 رفتار محيط زیستی 

 سياسی 

 اي فاصله 5 اقتدار سياسی 

ها هیهمساتعامل با    اي فاصله 5 

سياسیض  نبود تعار  اي فاصله 4 

 نظامی 
 اي فاصله 4 دفع تهدیدها 

 اي فاصله 4 فناوري نظامی نوین 

 فرهنگی

 اي فاصله 5 تنوع فرهنگی و توجه به عشایر بومی  

ییگرامصرف با    توأمساده زیستی    اي فاصله 4 

اکات دینی قومی قبيله اشتر   اي لهفاص 5 

 نيروي انتظامی و مرزبانی 

 مستقل 5 سواد )سطح دانش مرزي( و  ميزان آگاهی  

 مستقل 5 داشتن پشتوانه مردمی )تعامل با مردم و اقتدار مردمی( 

 مستقل 5 ميزان آمادگی عملياتی )دفاعی و نظامی(

 مستقل 5 دارا بودن متانت گفتاري 

 قلمست 5 دن برخورد حکيمانه ميزان دارا بو

 مستقل 5 پذیري آسيب ميزان نقش در کاهش  

 

 وش پژوهش ر  -4

 از   نمونه  که  یتيجمع  مورد  در   جینتا   و   هاافتهی  از  هاميتعم  و  هااستنباط  نمونه،  نشیگز  به  مربوط  ياديبن  اصول  که  جا   آن  از     

  نیا  در   پژوهش   روش  لذا  ،دشویم   متمرکز  ج ینتا  بر  آن  رد  پژوهشگر  و   شودیم   ت یرعا  پژوهش   نیا  در  است،  شده   انتخاب  آن

  و   ی کم  عد بُ  يبرا  یشیماي پ   نوع  از  ینييتب  یفيتوص)یقيتلف  روش  از  پژوهش  نیا  در  روش،  نظر  از.  است  يدکاربر  نوع  از  مطالعه

  به  پژوهشگر  ،یفيتوص  روش  در  که  است  نیا  ها روش  نیا  انتخاب  ليدل.  گردید  استفاده(  یفيک   عد بُ  يبرا  يانه يزمتئوري    روش

 ي الگو   ارائه  در   یسع  يانه يزمتئوري    روش   در  ی طرف  از  و  دپردازیم  هست،  چه  آن  و   ی فعل  ت يوضع  دارنظام  و   ظممن  فيتوص

سه مرحله درک    پدیدارشناسیدر  .  برسد  با توجه به نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی   يمرز  داری پا  تيامن  يارتقا  يبرا  مطلوب

. در  شودیمور  طه غودرک مستقيم، محقق کامالً در پدیده مورد نظر    حلهمر  توصيف استفاده شد. درو    ليوتحله یتجزمستقيم،  
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و   بررسی  نقد،  گونه  هر  از  اجتناب  ضمن  محقق  فرایند،  پدیده    اظهارنظراین  گونه    موردنظرشخصی،  آن  که    شناسدیمرا 

مرحله  کنندیمتوصيف    کنندگان مشارکت در  دنبليوتحله یتجز.  به  محقق  تشخيص  ،  نظرمورده  پدی  يجوهرهال    يهاتمو    د 

به هم    هادهیپداصلی و شاخص    ياجزايف که مرحله آخر و مکمل مراحل قبلی است،  وصاصلی و مشترک است. در مرحله ت

 .شوندیم ي بندگروه ها دهیپدموجود در  ي هاجوهرهو   هاتممرتبط شده و 

. با توجه به عدم اشراف هستندع تحقيق وضوه مب  آگاه نيو متخصص راننظصاحبشامل  جامعه آماري قسمت کيفی مطالعه     

روش  ت  در خصوص از  کيفی،  بخش  در  آماري  جامعه  دقيق  بدین    يريگنمونه عداد  گرفت.  انجام  کيفی  بخش  در  برفی  گلوله 

عضو هيئت علمی،    10نمونه انتخاب شدند. این افراد شامل    عنوانبه    نظرصاحب نخبه و    30منظور پس از اشباع نظري، تعداد  

از    5و    بومی مسلط به موضوع  درااف  15   ه نظامی و مرزبانی که تجربه مدیریت مرزها را داشته و به حوز  شدار  فرماندهاننفر 

داشتند.  مرزها را  کامل  کرمانشاه    تسلط  استان  مرزنشين  مطالعه شهرهاي  این  در  آماري  جامعه  کمی  بخش  که    باشد یمدر 

این که جامعه آماري ه  . با توجه بباشدیم  غربالنيگ، قصرشيرین و  هابل ذ سرپ رود، ثالث باباجانی،  شامل شش شهر پاوه، جوان

و   است  زیاد  مطالعه  این  اساسدر  سال    بر  سرشماري  رسمی  با    1395آمار  برابر  رفته  هم  روي  شهرها  این  جمعيت  تعداد 

ده به عمل آمد. حجم نمونه  تفااس  يريگنمونه بنابراین از    از همه افراد وجود ندارد،  هادادهنفر است و امکان گردآوري    337097

نيز    هاآننفر است که به نسبت جمعيت هر یک از شهرها حجم نمونه    540برابر با    SPSS Sample Power  افزارنرم  بر اساس

 . دهدیمجمعيت و نمونه هر یک از شهرهاي مرزي استان را نشان  1به دست آمد. جدول شماره 

 

 فکیک شهرهای مرزی استان ه ته بیت آماری و حجم نمونجمع :2جدول 

 نمونه  جمعيت  نام شهر   ردیف نه نمو جمعيت  نام شهر   ردیف

 137 342/85 سرپل ذهاب  4 97 431/60 پاوه  1

 38 929/23 قصر شيرین  5 121 169/75 جوانرود  2

 91 007/57 گيالنغرب  6 56 219/35 ثالث باباجانی  3

     540 337097 جمع کل

 

با استفاده از    يريگنمونهد قرار دارد، لذا برآورد  داده بنياعه حاضر مبتنی بر آزمون فرضيه و نظریه  لطای مکه قسمت کم  آنجااز  

مربوط   يهافرضشيپ با توجه به  حجم نمونه  ( انجام گرفت.  Powerدر مسير تحليل توان )  SPSS Sample Power  افزارنرم

اطم  يريگنمونه به   آزمون، حاحتمالی )سطح  توان  ب   راثجم  ينان،  استفاده و تعداد متغيرهاي درگير در تحليل( و   افزار نرماز    ا 

SPSS Sample Power  نفر مشخص گردید.   540به تعداد 

 

 SPSS Sample Power افزارنرم نحوه انتخاب حجم نمونه با استفاده از  :3جدول 
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 تفاده اس  پرسشنامه  از  مطالعه  یکم  عد بُ  يبرا.  فتگر  امانج  مصاحبه  و  شنامهپرس  طریق  از  ها داده  يآورجمع  پژوهش   نیا  در     

آمد   استفاده  منظم  مصاحبه  روش  از  اطالعات  یفيک  عدبُ  يبرا  و  دوم  مرحله  در  و  شده  از   نفر  50  با  مرحله  نیا  در .  به عمل 

 مصاحبه   نتااس  نظرصاحب  افراد  و  تادارا   در  مربوطه  نيمسئول  ،ی دانشگاه  نخبگانشامل    مرزي  داریپا  تيامن  نهيزم  در  خبرگان

 .دش يورگردآ  الزم اطالعات و آمد  عمل به

 

 پژوهش  یهاافتهی   -5
از گردآوري         پژوهش؛    يهادادهپس  از بخش کيفی  اخذ اطالعات به دست آمده  با    ليوتحلهیتجزبخش کمی و همچنين 

از   پاسخ    SPSS  افزارنرماستفاده  براي  راستا  این  در  گرفت.  شدهانجام  مطرح  سؤاالت  در    يهايکدگذاراز    ش وهپژ  به  رایج 

  شود یمسعی    ها ليتحلآماري مربوطه استفاده شد. در قسمت اول    يهاآزمونهم از    ها ه يفرضسی  براي برر  کيفی و   يهاروش

 .شودیمنتایج بخش کيفی انجام پذیرد و سپس به نتایج بخش کمی پرداخته 

 

 کیفی  هایتحلیل   -5-1

  از   و   است  عادي   مردم  تفاسير  بنديبقهط  و   تفسير  محقق  کار  که   آنجا   از  کيفی   اناسشنوشر  نظر  از: هایافتهتوصیف  -5-1-1

  یا  و  پيچيده  و  ايحرفه   روش  کارگيريبه  از  باید   لذا  است،  عاميانه  دانش  بر  مبتنی  و  ايغيرحرفه   زبانی  عادي  مردم  زبان  که  آنجا

  د، زن  دامن   جریانات   و   موضوعات  پيچيدگی  به  عهالمط  مورد  موضوعات   نيز  و   مفاهيم   سازيساده  جاي  به   که  روشی  و   سبک  هر

 80  (در مصاحبه  کنندهشرکتنفر    30از افراد مورد مطالعه )  (.Merriam,1998 ;Neuman,2000; Berg,2001)  کرد  پرهيز

  رآمد بيان شده است.، وضعيت تأهل و وضعيت دکاريبر حسب وضعيت    ها ویژگیدرصد افراد زن بودند. این    20درصد مرد و  

از    آیدمی  برایج  تن  از ا  هايجنسيتکه  ومختلف،  با  مختلف،  فراد  تحصيلی  و  درآمدي  سایر    وضعيتضعيت  و  متنوع  تأهل 

 با رعایت تناسب در جامعه آماري استفاده شده است. هاویژگی

 
 جمعیت شناختی  هایویژگی مشخصات پاسخگویان برحسب   : 4جدول 

 درصد   نی اوافر مؤلفه  متغير د  درص فراوانی  مؤلفه  متغير

 وضعيت 0/20 6 زن جنسيت 

 تأهل   

 33/23 7 مجرد 

 66/76 23 متأهل 0/80 24 مرد 

وضعيت  

شغلی  

 پاسخگویان 

  66/33 10 هيأت علمی 

وضعيت  

 درآمد 

 33/43 13 ميليون  4زیر  

 33/16 5 ميليون  5-4 00/50 15 افراد بومی مطلع 

 0/40 12 الميليون به با  5 33/16 5فرماندهان و  
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 مدیران ارشد 

 
 کدگذاری مرحله دوم:    -5-1-2

بازکدگذار  -5-1-2-1 شماره  :  ی  مرزهاابعاد    5جدول  در  انتظامی  و  نظامی  نيروهاي  نشان   حضور  را  پاسخگویان  نظر  از 

دردهدمی از    معنایی  واحد   17تعداد    باز،  کدبندي  مرحله  در  پژوهش  این  .  معنایی  واحدهاي  این  شدند.  نظرات مشخص 

در    هبه دست آمد   این مفاهيمارد کدگذاري شوند.  ن مرحله ونظرات در ای   ترینجامعشدند و سعی شد که    جراستخپاسخگویان ا

ارائه   زیر  دیدگاه  اندشدهجدول  بيانگر  مفاهيم  این  مطلعان  نفر  30.  و  با    متخصصان  رابطه  و  ابعاد  در  نظامی  نيروهاي  حضور 

 است.  انتظامی در مرزها

 از نظر پاسخگویاندر مرزها  یو انتظام یامنظ   یاروهی حضور نابعاد  :5جدول 
 ردیف عبارت 20   مفهو م 19

 1 . باشد  بندیسخت به مقررات پا پایبند مقررات 

  يکلمه و اقتصاد  یواقع  يبه معنا  ی تيکشور و ثبات اعم از امن  تياز سطح سواد و علم در خصوص مرز و امن علم و آگاهی

 . برخوردار باشد

2 

 3   باشد.ردم  در تعامل و از تحمل باال نسبت به رفتار م  یلمح  با مردم ل با مردم تعام

 4 . کند  زيو رفاه مردم پره  یزندگ  تيحسادت نسبت به وضع تعامل با مردم 

 5 . نديخود را دشمن نب  يهموطن مرز  تعامل با مردم 

ن  یو مرزبان  ینظام  يروها ين قاطعيت کشور را    لاخر داختالل و تفرقه د  مهاجم به داخل که قصد  يروها ياز نفوذ 

 .کنندمی   ير يدارند، جلوگ

6 

 7 . کنند  يريجلوگ  يشده در مناطق مرز   جادیا  هايتنشاز    توانندیم در بودن مقت

 8 . نقش داشته باشد  تيامن  جادیدر ا  يتا حدود  یو بعد روان  یط ي از بعد مح  تواندمی   یانتظام  يرو ين مسلط بودن 

 9   تيامن  تهدیدکنندهعناصر    یی اناسش  و  و خروج مرزها  کنترل ورود قاطعيت داشتن 

 10 .المللیبين خاص    يهمراه با الگوها   ییاينقشه جغراف  ميو ترس  یدفاع  تيامن  هیمرزها بر پا  داری پا  تينام ت شدید دفاع و نظار

 11 . يمرز   کيو کالس  یاستفاده از ادوات روز نظام تسلط بر ادوات نظامی 

 12 ست. در منطقه ا  تيمقوله و راهکار گسترش امن  نیترهم م  يمناطق مرز   یظامن  يروها ني اقتدار نظامی 

 13 . مهمش است  ياز راهکارها   یکی  زيبا جو حاکم بر مرزها ن  سازيبومی  عاملی بودنت

 14 . در مرزهاي کشور  یو قانون  ياز مبادالت تجار  تیحما تعاملی بودن

 15 ار باشد. دوربرخ ز اشراف اطالعاتی  ا   ياتفاقات درون جامعه مرز نسبت به   بصيرت داشتن 

 16 فتاري متين و همراه با خشوع داشته باشند. می باید رنيروهاي نظا برخورد حکيمانه 

 17 نيروهاي مرزبانی باید از پشتوانه مردم محلی مرزها برخوردار باشند.  تعاملی بودن

 18 د.کنناطرافيان برخورد    نيروهاي نظامی باید در عين اقتدار با مهربانی با برخورد حکيمانه 

 

تعامل  که عبارت »  دهد یم نایی مطرح شده از طرف پاسخگویان نشان  احدهاي مععبارات و و: کدگذاری محوری -5-1-2-2

بعد از انجام عملیات کدبندی باز، در مرحله دوم کدبندی، یعنی    « باالترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.با مردم
دند. این مقوالت از سطح باالتری  ش  یبندقهطبمقوله عمده    3ه از نظر معنائی در قالب  بشاو مری، مفاهیم مشترك  کدبندی محو

است. در جدول زیر مقوالت به تفكیك کدها و مفاهیم اولیه   یانه یزماز انتزاع برخوردار بوده و دومین مرحله جهت تولید نظریه  

 
19. Concept   
20. Statement    
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صیرت ب »  و  «ودنتعاملی ب»  ،«عملیاتی بودن: »از  ی عبارتندرحوی مدر کدگذار   شدهراجاستخ  معنایی  واحدهای  این  .اندشدهآورده  
 . «داشتن

 از نظر پاسخگویاندر مرزها  ی و انتظام ینظام یروهایحضور ن مفاهیم مشترک : 6جدول 

 مقوله   مفاهيم مشترک  فراوانی  درصد

33/13 و پایبندي به مقررات   قاطعيت 4   عملياتی بودن 

33/13 ودن و مسلط ب  ار داشتناقتد 4   

00/10  دفاع و نظارت شدید  3 

66/46  ات نظامی لط بر ادوتس 14 

66/56  تعاملی بودن تعامل با مرد  17 

 برخورد حکيمانه  6 20

33/23  بصيرت داشتن  اشراف اطالعاتی  7 

6/26  آگاهی 8 

33/23  مسلط به دانش بودن  7 

 

آخ:  یا هسته کدگذاری    -5-1-2-3 مرحله  کدگذاری  در  آمده،  د  به  ایهیافتهر  مست  نیروهای  انتظامیرنقش  و    بر   زبانی 

مرزیعد  بُ  سه  اساس  پایدار  امنیت  و  داشتن«  »بصیرت  و  بودن«  »تعاملی  بودن«،  مؤلفهدر    »عملیاتی    ، «اقتصادی»  شش 
 .شودمیه نشان داد «فرهنگی» و «نظامی» ،«محیطیزیست»  ،«سیاسی» ،«اجتماعی»

 ی مناطق مرز دار یپا تی امنمردم از مفهوم   ر سیتف ده مربوط به درک ومع مقوالت  :7جدول 

 نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی  اي ه هستمقوله  

 بصيرت داشتن  تعاملی بودن عملياتی بودن

 

 

 امنيت 

نظارت و اشراف بر روابط   اقتصادي 

 اقتصادي بين مرزها 

 

 آگاه بر مبادالت اقتصادي  حمایت از تجارت مشروع 

 یعما اجت  هايآسيب کاهش   عی اجتما 

 

 دانش    مجهز بودن به سالح داشتن تعامل دوطرفه

 قاطعيت و پایبندي به مقررات  سياسی 

 

داشتن اقتدار و مشروعيت  

 مردمی 

 اشراف اطالعاتی 

آگاهی و دانش محيط   زیستمحيط احترام به   مدیریت و نظارت بر مرزها  محيطی زیست

 زیستی 

ی و  تسلط بر ادوات نظام نظامی 

 یظامفناوري نوین ن

 

دفاع و نظارت شدید بر  

 مرزها 

ي  از فناور  دانش استفاده

 نظامی نوین 

 رفتار مدبرانه و شجاعانه  فرهنگی

 

 تحليل صحيح  تعامل فرهنگی

 

 تفسیر اطالعات  -5-1-3

م  ه  با   متقابل رابطه    ر یکد   که امنيت پایدار مرزي و نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی   دهد مینتایج به دست آمده نشان         

شاهد ارتقاي امنيت پایدار مرزي بود. به عبارت    توانمیتظامی و مرزبانی  يروهاي ان؛ به نحوي که با افزایش نقش ندارندقرار  
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عملکردي، تعاملی و بصيرتی    هاي نقشدیگر امنيت تعریف شده در مرزهاي استان بازنمود وجود نيروهاي انتظامی و مرزبانی و  

استنباط  است.   ها آن  نام  کد  کر  چنين  به  مفهومی  نه  ا  ی زبان رم  ي روهاينقش  بعد »عمل  با   ی نتظامو  »تعامل   ی اتيسه    یبودن«، 

»بص و  امن   رتيبودن«  و  »اقتصاد  يمرز  داریپا  تيداشتن«  مؤلفه  شش    «،محيطیزیست »  «،یاسي»س  «،ی»اجتماع   «،يدر 

 .شودمیه احساس امنيت شهروندان بر منجاین در هم تنيدگی  با هم در هم تنيدگی اجتماعی دارند و   «یو »فرهنگ «ی»نظام

 

 می ک  هایلیلتح  -5-2

به دست آمده از پاسخگویان مناطق مرزي، با استفاده    يهادادهدر قسمت کمی این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه،         

 : شوندیممورد تحليل قرار گرفتند که به شرح زیر بيان   SPSSآماري  افزارنرماز 

 ر دارد.ت پایدار در مناطق مرزي در حد متوسط قرانيام ل:اوفرضيه 

.  دهدیم را نشان    یو مرزبان  یانتظام   يروهايو نقش ن  يمرز  داریپا   تيابعاد مختلف امن  نيانگيم  سهیمقا  8جدول شماره        

نشان   حاصل  غير  دهدیم نتایج  ابعاد  همه  در  مرزي  پایدار  امنيت  واقعی  ميانگين  بُ  که  ازاز  نظامی  انتظار  گانمي  عد  مورد  ين 

گردد. اما در مورد نقش نيروهاي نظامی و مرزبانی    يزیربرنامهست که در ابعاد مذکور بيشتر  اس الزم ااین اس  است و بر  ترنیيپا

ي اما این نتيجه برا؛  باشدیم باالتر از ميانگين مورد انتظار    بصيرتیکه ميانگين واقعی در ابعاد عملياتی و    دهد یمنتایج نشان  

عد بيشتر به روابط حسنه و مهربانانه و  گفت الزم است که در این بُ  توانیماست و    تر از ميانگين مورد انتظارتعاملی پایين  دعبُ

 شود.  دي تأکبرخوردهاي حکيمانه نيروهاي انتظامی و مرزبانی  

 نی زبا وهای انتظامی و مر و نقش نیر میانگین ابعاد مختلف امنیت پایدار مرزی مقایسه :8 جدول

 تعداد هامؤلفه ابعاد و   متغيرهاي اصلی 

 ویهگ  

 استاندارد   نيانگيم هاه یگوين تابع  ميانگ

 استاندارد  مورد انتظار  مورد انتظار  واقعی

 

ابعاد امنيت پایدار  

 مناطق مرزي 

 22/2 3 39 24/28 13 اقتصادي 

 29/2 3 33 81/29 11 اجتماعی 

 20/2 3 42 72/39 14 سياسی 

 86/2 3 30 14/29 10 ستی محيط زی

 33/3 3 24 33/26 8 نظامی 

 12/2 3 42 39/35 14 نگیفره

نقش نيروهاي  

 انتظامی و مرزبانی 

 23/3 3 30 42/34 10 عملياتی

 01/3 3 15 18/16 5 بصيرتی

 73/2 3 45 40/42 15 تعاملی

انتظامی و مرزبانی )عمدوم:  فرضيه   نيروهاي  ببين نقش  تعاملی و  رابطه معنادا  (تیصيرلياتی،  پایدار مناطق مرزي  امنيت  ر و 

 رد.وجود دا

نماتریس همبستگی بين    9جدول شماره         مرزبان  یانتظام   ي روهاينقش  امن  ی و  ابعاد مختلف  را نشان    يمرز  داریپا  تيبا 

اساس.  دهدیم ابعاد    يهاافتهی  بر  م  گانهسهحاصل بين  انتظامی و  نيروهاي  ابعاد  نقش    ي مرز  داریپا  تيامن  نهگاششرزبانی و 

 رد.رابطه معنادار وجود دا

 

 آزمون ماتریس همبستگی نقش نیروهای انتظامی و مرزبانی با ابعاد مختلف امنیت پایدار مرزی  :9 جدول 

 نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی  آزمون آماري  

 کل بصيرتی تعاملی عملياتی

 115/0 113/0 166/0 162/0 همبستگی اقتصادي 
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 038/0 035/0 002/0 002/0 داري نامع

 22/0 029/0 335/0 125/0 ستگیهمب اجتماعی 

 000/0 59/0 000/0 020/0 معناداري 

 225/0 089/0 113/0 228/0 همبستگی سياسی 

 000/0 096/0 036/0 000/0 معناداري 

 226/0 181/0 039/0 305/0 همبستگی محيط زیستی 

 000/0 001/0 462/0 000/0 معناداري 

 30/0 149/0 157/0 259/0 همبستگی نظامی 

 000/0 012/0 005/0 000/0 عناداري م

 042/0 178/0 201/0 220/0 همبستگی فرهنگی

 431/0 001/0 000/0 000/0 معناداري 

 194/0 278/0 184/0 234/0 همبستگی امنيت پایدار مرزي 

 000/0 000/0 001/0 000/0 معناداري 

 

از رگرسيون  10ه  جدول شمار       بُدله  ر این معا دکه    دهد یمنشان    را  نتایج حاصل  انتظامی و  متغير    عدسه  نقش نيروهاي 

اولين متغيري که قرار دارد.  داري  امتغير در سطح معن  این سهکه ضریب بتا براي    دهدینشان م T وارد شدند. آزمون  مرزبانی

که بين این   دهدیمن  . نتایج حاصله نشاباشد یم  تظامی و مرزبانینا  هايعد عملياتی نيرودر این معادله رگرسيونی وارد شد، بُ

 157/6براي این متغير برابر )  Tمقدار   متغير و ميزان امنيت پایدار مناطق مرزي رابطه معنادار باالیی وجود دارد، به طوري که

T=  داریمعن( و ضریب( 0/ 000ي  =Sig.T  )2=   429/0عيين برابر با  . ميزان ضریب تباشد یمR  له دوم  به دست آمد. در مرح

 006/0) يداریمعن( و ضریب =T 793/2براي این متغير برابر ) Tمقدار زان بصيرت این نيروها است که وارد معادله گردید،  مي

=Sig.T  ) 2= 314/0ا  . در اینجا با وارد شدن دومين متغير ميزان ضریب تعيين برابر ب باشد یمR   به دست آمد. در نهایت مؤلفه

نيروهايتعام ( و  =T  611/2براي این متغير برابر )  Tمقدار    انتظامی و مرزبانی با مردم وارد معادله رگرسيونی شده است.  ل 

به   2R=328/0ين برابر با  . در اینجا با وارد شدن دومين متغير ميزان ضریب تعيباشدیم(  Sig.T=  009/0)  يداریمعنضریب  

این سه مت پایدار مناطق مرزي  از تغييرات درونی متغير    328/0توانستند مقدار    رفتهمهيروغير  دست آمد.  تبيين توسعه  را 

 کنند. 

 ق مرزی توسعه پایدار مناطمتغیر  ینیبش یجهت پ نقش نیروهای انتظامی و مرزبانی  ابعاد گانه تحلیل چند: 10جدول 

 ناداري مع ن فيشر آزمو R R² مقدار  معناداري  tمقدار   B Beta ر غيمت  نام مرحله 

 000/0 707/52 294/0 542/0 000/0 157/6 382/0 203/0 یاتيبعد عمل 1

 314/0 560/0 006/0 793/2 140/0 177/0 بعد بصيرتی 2

 328/0 573/0 009/0 611/2 158/0 193/0 بعد تعاملی 3

     033/17 = Constant                            814/1  = Durbin-Watson 

 

 :باشدیمس معادله رگرسيون چند متغيره در پژوهش حاضر به این صورت ر این اساب

nbxbxbxaY ....21 +++=  

  ie+    (بعد تعاملی) 158/0+    (بعد بصيرتی) 140/0( + بعد عملياتی) 382/0+  033/17=   توسعه پایدار مناطق مرزي
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 یریگجهینتو ث بح  -6
از مرزها از مرزها ؛  رودیها به شمار مدولت  فیوظا  نیتراز مهم   یکیکشور    هر  ینيسرزم  يحفاظت  چرا که عدم حفاظت 

قو موضعشان  در  را  به    تري دشمنان  حمله  در  آن و  نها   تريد جها  سرزمين  و  کرد  مواجه    انيک  تاًیخواهد  با خطر  را  حکومت 

.  دار هستندرا عهده  ريامر خط  نیا  تيمسئول  ی مرزبان   انتظامیِ و    ی نظام  ي روهاين  رانیا  ی مسالا  يدر نظام جمهور  د. خواهد کر

  ن یبد  باشدیم   دارعهدهرا    يمرز  مناطق   تيامن  ن يتأم  ی مرزبان  س يخود و در چارچوب پل  فی وظا  يدر راستاهاي انتظامی  روين

  اه کرمانش  يمناطق مرز  داری پا  تيدر امن  ی زبان مرو    ی مانتظا  يروهاين  اه گ یجاهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و  منظور  

نقش نيروهاي انتظامی و مرزبانی )عملياتی، تعاملی و بصيرتی(    گانهسهبين ابعاد    که  دهدیمتایج حاصل از پژوهش نشان  بود. ن

ابعاد   فرهنگی  امنظ   ،یطيمح  ستیز  ،ی اسي س  ،یاجتماع   ،ياقتصاد)ي  مرز  داریپا  تيامن  گانهششبا  وجود  عم  بطهرای(  و  نادار 

ي  مناطق مرز  داریپا  تيدر امن  ی و مرزبان  یانتظام   يروهاين  گاهینقش و جامبنی بر  بی پژوهش  این نتيجه با پيشينه تجر  دارد.

ي و همکاران،  پوالد؛  1397؛ موسوي و همکاران،  1397  ی، پورمناف ،  1399  ،نژادیو طوالب  یکوشک،  1398  ،و همکاران  يمظفر)

طو  بذرافشان؛  1395 همکاران  یجسارت  ؛1395ژاد،  نیالبو  پيرعل1393،  و  سيادت ؛  و  همخوان (  1391  ی،رجبو    1392،  ی 

(  2008آبوت و مارسدن )در این راستا  .  باشد یماین پژوهش بر اساس مبانی نظري نيز قابل تفسير    جهينتهمچنين  باشد.  می

 ت يامن  يهر استراتژ،  بنابرایندانند.  می  کپارچهیو    ه دينتدرهم  ی تيامن  يافهم رونده   ي اساسی امنيت پایدار راهامؤلفهیکی از  

سياسی،    ي هاجنبه   د ی با  ی مل ز  ی اجتماع   ، ياقتصادنظامی،  بگ  یطيمحستیو  نظر  در  عنوان    و  رديرا    ی تعامل  ستميس  یکبه 

عمل   ابعاد  و    کندمتقابل  این  نظر  تنها  بهنباید  بر  گرفته شود یی در  آن صورت  از مفهومچرا که در  ما  پایدار،    تنيام  داشت 

  نیبر ا  یمبتن  به عنوان مثال پارادیم کنترل  . و حاصل آن امنيت پایدار نخواهد بود  خواهد بودو شکننده  گرایانه  برداشتی تقليل

م  بود غلط    فرضشيپ  طر  یناامن  توانیکه  از  بد  ینظام هاي  روين  قیرا  و  کرد  چن  امنيت  بيترت  ن یکنترل  کرد.  حفظ   ن يرا 

مورد    یی کردهایرو ب  يامنطقه  ،ی مل  تيامندر  اس  اريبس  یالمللنيو  سناقص  و  ا  ان جه  مداراناستيت  از    ي هاحل راه  جادیرا 

پا  نانهيبواقع تهد  داری و  قبال  م  مدرن  داتیدر  تاب   .کندیدور  توان گفت  اساس می  این  مناطق بر  امنيت در  پایداري  و  آوري 

ر  ت را در بد جامع نگر است که همه جوانب و ابعاد امنيریکرو  نيازمند یکر شده  در جهانی که ماهيت مرزها دچار تغييمرزي  

 گيرد.

 

 پیشنهادها و راهکارها:

 توان راهکارهاي زیر را پيشنهاد داد: هاي پژوهش و در راستاي ارتقاي امنيت پایدار مناطق مرزي میبر اساس یافته

ابعاد  ارتقاء   - در  مرزنشينان  و  مرزبانان  امنيتی  اجتماعی،دانش  زیست یاسسي   گوناگون  و  نظامی  فرهنگی،  اقتصادي،   ،

 ؛ ندارکه در آن طرف مرز وجود د هیهمسا هايکشور و کشور خود از محيطی

 افزایش سطح تعامل، مشارکت و همکاري مرزنشينان با نيروهاي انتظامی مرزبانی؛  -

 ؛يمناطق مرز یرساختیو ز يتوسعه اقتصادتوجه بيشتر به  -

ور که سبب  مرکزي کش  فرهنگی در ميان مرزنشينان نسبت به مناطق  ی گن اگيباز خود  احساس  یش  پيداجلوگيري از   -

 شود؛ می هاآنطلبانه در بين برانگيختن گرایشات استقالل 

 ؛ يمرزهاي گشت تیو تقو ها با ساختن نردهمواد مخدر کاال و ، قاچاق  یرقانونياز مهاجرت غ  يريجلوگ -

 ن؛ اينزنشمرو انتظارات   هاینگران، هایتینارضارسيدگی به  -

عمداشتن   - امنيتیقِيدرک  نهادهاي  و  دولت  پ     توسعه  ی قوم  يهایژگیو،  یخیتار  هنيشياز  آرمانهارساختیز،    ي ها، 

 . ياحساس شده مردم در مناطق مرز يازهايو ن  یفرهنگ
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: يمورد  ةمطالعي)مرز  يشهرها  ةوسعت  در  يدمبادالت اقتصا  ريتأث(، »1397رومينا، ابراهيم؛ پورعزیزي، علی؛ بازي، سيدطاهر،)

 . 1049-1065، صص 4هاي جغرافياي انسانی، دوره پنجاهم، شماره صلنامه پژوهش («، فنشهررايشهر پ 
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تبیین اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و انگلیس در قبض و بسط مرزهای سرزمینی ایران در  

 عصر قاجاریه 

 

 دکتر احسان لشگری تفرشی

 یران ا ، یزدی، دانشگاه یزد، گروه جغرافيا، دانشکده علوم انسانی و اجتماع

Email: Ehsanlashgari80@yahoo.com 

  

 چکیده 

منطقه خاورميانه است که همچون سایر کشورهاي این منطقه در قرن نوزدهم و بویژه مقارن با اي  ایران از جمله کشوره  طرح مسأله:

ی از این تغيير مرزها ناشی  م مهخش  . در این راستا بدورة سلسله قاجاریه دچار تغييرات عمده اي در مرزهاي سرزمينی خود گردیده است

بوده است. در این پژوهش کوشش گردیده با مراجعه به مستندات تاریخی و   سيادر غرب آ   از سياست هاي ژئوپليتيکی بریتانيا و روسيه

روسيه و انگليس    نهاهاقابت هاي قلمروخو تبيين آنها از منظر ژئوپليتيک؛ علل تحوالت مرزهاي سرزمينی ایران در دورة قاجاریه و در قالب ر

 تبيين گردد. 

انه قدرت هاي استعماري روسيه و بریتانيا در دورة قاجاریه می  واهاین پژوهش درصدد تبيين فرایندهاي قلمروخ  روش پژوهش:

م نخست  مرحله  در  راستا  این  در  است.  یافته  بروز  ایران  سياسی  مرزهاي  حدود  تحدید  شکل  در  آن  پيامد  فهوم  باشدکه 

بيان شده است.    آن  مفهومی آن در تحليل فرایندهاي قلمروخواهانه ميان کشورها و امپراطوري ها در قالب  تربس  ژئوپليتيک و

ایران با مقتضيات علم ژئوپليتيک چگونگی شکل گيري سياست خارجی   سپس با مطالعه تطبيقی ساخت مرزهاي سرزمينی 

 ت.سا شدهينی ایران تبيين این دو امپراطوري در رابطه با مرزهاي سرزم

ف گذشته نه در قالب تعارضات ژئوپليتيک با  خال تحوالت مربوط به انتزاع مرزهاي سرزمينی ایران در دورة قاجاریه بر    یافته ها:

انگليس مشتمل بر جدایی مناطق آسياي مرکزي،   ایران با کشورهاي همسایه بلکه چارچوب رقابت هاي ژئوپليتيک روسيه و 

ز هاي ایران در سيستان و بلوچستان و ساتقالل تدریجی شيوخ حاشيه جنوبی خليج فارس ازمر ود  انستان، تعيين حدقفقاز، افغ 

 یران تبلور یافته است.  ا

رقابت ژئوپليتيکی ميان روسيه و انگليس در عصر قاجاریه در جهت حفظ امنيت مستعمرات، دسترسی به آب هاي خليج  نتیجه گیری:  

  شده . پيامد آن به انتزاع بخش وسيعی از قلمرو سرزمينی ایران در دورة قاجاریه منتهی  تاسده به ذخایر نفت بو  فارس و کنترل دسترسی

 است که ناشی از موقعيت حائل ایران در این بازي ژئوپليتيکی بوده است.  

 قاجاریه، مرز، ژئوپليتيک، روسيه، بریتانيا  واژگان کلیدی:
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 مقدمه   -1

ا عصر استعمار و ظهور قدرت هاي استعماري سامان یافت. از این جهت غيریت  ن بقاردر دوران قاجار منظام ژئوپليتيک جهانی  

ژئو آن پليتيسازي  از  پيش  تا  حاليکه  در  نبود.  همسایه  کشورهاي  مقابل  در  قلمرگستري  و  قلمروسازي  به  محدود  الزاماً  ک 

حقيقت شروع رقابت هاي استعماري   در  ود.ایه بروز یافته بمجموع تعارضات ژئوپليتيک ایران صرفاً در رابطه با کشورهاي همس

ابت هاي ژئوپليتيک را از بُعد منطقه اي و مابين کشورهاي مجاور به  اس رقدر نيمة دوم سدة هيجدهم و اوایل قرن نوزدهم مقي

تحول در بایست دورة  را می  نوزدهم ميالدي  و  قرون هيجدهم  بطورکلی  داد.  بزرگتر سوق  مقياس هاي  موازنة قدرت    سوي 

مانی و هند که با یکدیگر  ن، عثاروپایی به سود قدرت هاي اروپایی دانست. در این دوره قدرت هاي آسيایی نظير ایراو    اییآسي

همسایه بودند بتدریج ضعيف شدند و قدرت هاي اروپایی بویژه بریتانيا، روسيه، فرانسه، هلند و آلمان بتدریج نقش اصلی را در  

 (.   57: 1381فتند)حافظ نيا، گر هدهوپليتيک جهانی بع مدیریت نظام ژئ

نوشت مرزهاي سرزمينی ایران بر خالف دوره هاي تاریخی قبل که در  ر؛ سربر این مبنا از دورة قاجاریه و با شروع عصر استعما

قد ژئوپليتيک  هاي  سياست  با  رابطه  در  گردید  می  تعيين  مجاور  هاي  امپراطوري  و  کشورهاي  با  تعارض  هاي  قالب  رت 

مشترکی  ون  همچاستعماري   مرز  هيچگونه  آنها  از  برخی  که  گردید  تعيين  فرانسه  آلمان،  انگليس،  ایروسيه،  ران با 

عمدتاً  7:  1365نداشتند)کامرون،   اروپایی  هاي  قدرت  ميان  ژئوپليتيک  هاي  کنش  نوزدهم  قرن  از  پيش  تا  دیگر  بيان  به   .)

لگوي ژئوپليتيک قدرت هاي فرامنطقه اي بویژه در ن اوراطوري که تا این دمعطوف به مرزهاي سياسی داخل این قاره بود. ب

بود.   از با شکمنطقه غرب آسيا شکل نگرفته  این قاره  از  اروپایی در خارج  استعمار و قلمروخواهی قدرت هاي  ل گيري عصر 

عی  وسياي  در ضمن آن بخش ه جمله در غرب آسيا دوره اي از تحوالت سرزمينی در جغرافياي سياسی ایران بوقوع پيوست که

جدا گردید و از این رو از این قرن در  کشور  از سرزمين ایران در نتيجه رقابت قدرت هاي استعماري بویژه انگليس و روسيه از  

 تاریخ ایران به عنوان قرن تجزیة بزرگ یاد می گردد. 

ی پرداخته شده است که  مينسرزعلل این انتزاع  این در حالی است که در متون و مستندات تاریخی از مناظر مختلف به تبيين 

بوده سياسی  تحوالت  این  وقوع  علت  ذهنی  شرح  به  معطوف  تحليل   است.  غالباً  چارچوب  در  و  ژئوپليتيک  منظر  از  ليکن 

قلمروخواهی امپراطوري هاي روسيه و انگلستان بهتر می توان علل قبض و بسط مرزهاي سرزمينی ایران را در این دوره تبيين 

محيط بر  ذاري  ز علل ظهور کنشها و واکنشهاي رفتارها و آرمانها در جوامع بشري در نتيجه اثرگی ابخش  گرنمود. به بيان دی

جامعه و حکومت در طول تاریخ می باشد. به عبارت دیگر محيط جغرافيایی متناسب با ویژگيهاي طبيعی و انسانساخت خود 

ها و آموزه    از دالیل بنيادین ظهور فرهنگ ها، ایدئولوژي  یکی  خواهد شد و اصوالً  بسترساز ظهور تفکرات و آرمان هاي گوناگون

(. بطوریکه می توان قاعده مندي مشخصی را در 56:  1395لشگري،  افيایی ظهور آنها می باشد)ط جغرهاي انسانی منتج از محي

ل ظهور کنش ها و  عل  رسیکی از راه هاي بررابطه با حوادث تاریخی و ویژگيهاي محيط جغرافيایی پيدا نمود. از این جهت ی

در این مقاله کوشش    ظهور آنها می باشد.  فضايربناي  با زیواکنشها و رویدادهاي تاریخی در یک محيط جغرافيایی انطباق آنها  

در قالب  گردیده مؤلفه هاي قلمروخواهی امپراطوري هاي بریتانيا و روسيه در سرزمين ایران در دورة قاجاریه و پيامدهاي آن  

 رزمينی ایران تبيين گردد.  ي سزهاتحدید مر

 

 روش تحقیق   -2
سياست خارجی روسيه و انگليس در قبض و بسط مرزهاي سرزمينی  ه تحليل  اظر باین پژوهش با روش توصيفی و تحليلی، ن 

ل يک و چگونگی تحلي. در این راستا در مرحله نخست مفهوم ژئوپليتایران در عصر قاجاریه در چارچوب ژئوپليتيک می باشد

لعه تطبيقی ساخت مرزهاي  ا مطاندهاي قلمروخواهانه ميان کشورها و امپراطوري ها در قالب آن بيان شده است. سپس برایف
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در شکل  آن  پيامد  و  امپراطوري  دو  این  خارجی  گيري سياست  ژئوپليتيک چگونگی شکل  علم  مقتضيات  با  ایران  سرزمينی 

     ست.ن تبيين گردیده اتحدید حدود مرزهاي سياسی ایرا 

 

 مبانی نظری   -3

 مفهوم ژئوپلیتیک  -1  -3   

پيشتر ذکر گردید جغرافياي   اثر   سياسیهمچنانکه  به مطالعه دو  انسانی  از جغرافياي  یکپارچه  به صورت یک شاخة 

ير  زمانهاي سياسی نظمتقابل دو عامل فضا و سياست می پردازد. به عبارت دیگر سياست به عنوان تدبير و ارادة نهادها و سا

بل فضاي جغرافيایی نيز در دو  ة مقااب، حکومتها، دولتها و بازیگران سياسی بر محيط جغرافيایی اثر می گذارد و در نقطاحز

می   اثر  سياسی  بازیگران  و  غيردولتی  نهادهاي  حکومتها،  تدابير  و  سياستها  بر  خود  انسانی  و  طبيعی  وجه 

پيشتر ذکر گهمچن  (.Johnstone,2009: 393)گذارد توليدکنندة فرصتها و  د م ردیانکه  تاریخ همواره  حيط جغرافيا در طول 

و جوامع بوده است. در این محيط انسانها و گروههاي انسانی همواره درصدد استفاده از فرصتها  انها  محدودیتها براي زندگی انس

؛ تضمين کنندة  سانان  بُعد سياسی وجود  و غلبه بر محدودیتهاي محيط در جهت پيشرفت خود می باشند. بدیهی است این 

اثرگذاري قدرت سياسی بر فضاي جغرافيایی منبعث  .  (155:  1385حافظ نيا،  )منافع و بقاي حيات او در برابر دیگران می باشد

از وجود اقتدار و حاکميت است که در درون فضاي جغرافيایی کشور وجود دارد؛ در حاليکه ژئوپليتيک در مقياس فراملی در  

اقتدار مطلق بوده و در عين حال رفتارها در این مقياس متأثر اطر  ابلفضاي جغرافيایی ق  تارهاي  ز ساخح می باشد که فاقد 

طبيعی و انسانی فضا می باشد. بن مایة ژئوپليتيک بر نقش آفرینی جغرافيا در محيط بين المللی استوار است که به نوعی در  

دین مفهوم که حکومتها به فراخور موقعيت و محتوایی که دارند در  . باردهاي سياسی قرار دپيوند با فضاخواهی بازیگران و نظام 

الگو به  رمعنابخشی  رویدادهاي  هاي  و  هویت  به  و  کنند  می  آفرینی  نقش  سياسی  واحدهاي  ستيز  و  رقابت  همکاري،  فتاري 

می خود  نفوذ  قلمرو  توسعه  بدنبال  ذاتی  صورت  به  ها  حکومت  دهند.  می  جهت  زیر  سياسی  این  و  کنش  مو  بناباشند  جد 

ورها توان ایجاد کنش و حرکت را خواهد  ين کشژئوپليتيک می باشد. از این منظر داده هاي انسانساخت و طبيعی در ارتباط ب

داشت و قلمروخواهی و قلمروگستري متوقف نخواهد گردید مگر آنکه حکومت و بازیگر دیگر آنها را از کنش بازدارد. ژئوپليتيک  

نماید  مکشکش  وب جغرافيایی درکچارچ و برتري خواهی و سلطه جویی کشورها را    (Filint, 2011: 97)ها را فراهم می 

و    مبتنی سياسی  جغرافياي  تفاوتهاي  مهمترین  رسد  می  بنظر  نماید.  می  تبيين  انسانی  و  طبيعی  جغرافيایی  هاي  داده  بر 

 ژئوپليتيک در قالب موارد زیر قابل مطالعه می باشد:  

جغر  -1 نخست  درجة  بر  اي  افيدر  گير  تصميم  و  حاکميتی  نهادهاي  و  ساختارها  سياسی  تصميمات  حاصل  سياسی 

جغرا همچون   فياییفضاي  هاي  پدیده  قالب  در  و  باشد  می  مشخص  قلمرو  یک  سياسی  آمایش  دهندة  شکل  که  باشد  می 

کشور ظهور می   یک  ينیاسی در فضاي سرزمحاکميت، تقسيمات کشوري، انتخابات و .. تجلی می یابد. بنابراین جغرافياي سي

ر فضا وجود دارد. در حاليکه ژئوپليتيک از ماهيت  حول دیابد که در آن امکان اعمال اراده و تصميم)حاکميت( براي تغيير و ت

رد و  فراملی برخوردار می باشد و اثر سياست را در فضاي مورد ارزیابی قرار می دهد که حاکميت مطلقی بر این فضا وجود ندا

ت می پذیرد.  ا صوراعمال قدرت و پيروزي در رقابتها توسط نهادها و ساختارهاي متشکل و بویژه حکومته  ریقز طنظم نهایی ا

بنابراین اثرات و کارکرد جغرافياي سياسی در فضاي سرزمينی و در تا حد نهایی قلمرو حاکميتی یک حکومت تجلی می یابد.  

رافيایی در قالب پيروزي در رقابت ها و دستيابی به قدرت بيشتر جغ  زاتدستيابی به امتيادر حاليکه ژئوپليتيک شامل چگونگی  

فياي سياسی داراي مقياس عملکردي ملی و فروملی و ژئوپليتيک داراي مقياس فراملی می باشد و در  جغرا  می باشد. بنابراین

بازیگر سياسی   ژئوپليتيک مفهوم حکو  –عين حال مهمترین  در  باشد فضایی کنشگر  نحاف)  مت ملی می  راد،  ظ  کاویانی  و  يا 

1381 :67  .) 
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بدو  -2 از   ... و  جنگ  و  تعارض  رقابت،  آنجائيکه  حيث    حضور  از  از  ژئوپليتيک  بنابراین  داشته؛  وجود  زمين  در  بشر 

آن بر    تاریخی نسبت به جغرافياي سياسی قدیمی تر و پيشينی تر می باشد. چراکه اصوالً وجود حاکميت و تأثير همه جانبه

کل گرفته است.  بعد شي جغرافيایی و بطور واضح تر شکل گيري برنامه ریزي فضایی بتدریج از سدة اخير به  فضالف  ابعاد مخت

در حاليکه رقابت بر سر موهبت هاي جغرافيایی از بدو تاریخ بشر وجود داشته و یکی از زیربناهاي فلسفه تاریخ رقابت بر سر  

 ت.  امتيازات جغرافيایی بوده اس

ست که اثرگذاري  آن ا  سی تمام دیدگاهها و نظریات مختلف در رابطه با موضوع و مفهوم ژئوپليتيک نمایانگربررمی  از بُعد مفهو

وجه  مثابه  به  بازیگران سياسی  و  تصميمات سياسی حکومتها  به  دهی  انسانی در شکل  و  ابعاد طبيعی  در  محيط جغرافيایی 

نظری و  ها  دیدگاه  این  تمامی  استمشترک  بوده  مطرح  بات  ع .  به ه  فراملی  مقياس  در  سياست  در  جغرافيا  تأثير  بهتر  بارت 

مطالعات غالب در  است)مجتهدزاده،  ژئوپ   پارادایم  بدل شده  مناطق    (129:  1380ليتيک  و  مکانها  از جنگ سرد  بویژه پس  و 

گروه هاي  و    رها آفرین در نزد کشومختلف جهان از حيث دارا بودن پيش نيازهاي طبيعی و انسانساخت قدرت آفرین و تهدید

ناطق مهم تر از دیگر مکان ها و مناطق  ا و ممتشکل سياسی داراي ارزش و اهميت متمایز می باشند و برخی از این مکان ه

در این پاردایم، ژئوپليتيک به مطالعه و پيشنهاد راه کارهایی می پردازد که با توسل به عوامل  .  (25:  1391می باشند) لشگري،  

آفرین و دفع  ق بازیگران  مل  عوادرت  براي حکومتها و  از مکانها و مناطق جغرافيایی مهم  در    سياسیتهدیدزا؛ تحصيل قدرت 

 (.188: 1380و جهانی امکانپذیر گردد)اتوتایل و دیگران،  سطح فراملی

ا  ورهکش  ر در تفکرات سایردر چارچوب انگارة ژئوپليتيک سطح رفتار هر کشوري در صحنة بين الملل و ميزان اولویت آن کشو 

گران سياسی براي تصرف فرصتها و  بازی  بطوري که حکومتها وبه شدت متأثر از ظرفيت هاي ناشی از موقعيت جغرافيایی است.  

مقدورات موجود در مکانها و فضاهاي جغرافيایی به رقابت پرداخته و سعی می کنند نفوذ خود را در فضاي قدرت آفرین توسعه 

يتيک ژئوپلفوذ خود بيافزایند و بر عکس رقبا را از اینگونه فضاها بيرون برانند. ضمن اینکه  و ن لمرنه فضاها را به قداده و اینگو

سياست خارجی کشورها را با توجه به داشته هاي طبيعی و انسانساخت و موقعيت جغرافيایی به صورت خرد و انتزاعی تعيين 

ن الملل به مطالعه فرصتها و ابزارهاي جغرافيایی رقابت  بي  ابط ليتيک در حيطة روبنابراین ژئوپ (.  16:  1385می نماید)اطاعت،  

و کارکردهاي پرداخته  بين   مکان  آميز  واکنش در صحنه سياست  و  فرایندهاي کنش  به  را در شکلدهی  و فضاي جغرافيایی 

ایی را  افيجغرمکانها و فضاهاي  از این دیدگاه ژئوپليتيک اهميت و ارزش  .  (Germond, 2015: 137)الملل تبيين می نماید

به تبع ظهور این عوامل پدیده هاي    ی استمشخص نموده و شرایط آنها در قالب چرخه هاي رقابت ارزیابی می نماید. بدیه 

همانند دیپلماسی، جنگ، استراتژي و ... در فضاي روابط بين الملل ظهور می نماید که بخش مهمی از مطالعات این رشته را  

   این عوامل امکان حصول منافع را براي بازیگران سياسی امکانپذیر می گردد. به وسلص می دهد که با تبخود اختصا

 

 های تحقیق  یافته -  4
تا پيش از ظهور رقابت هاي ژئوپليتيک ميان دول استعماري در غرب آسيا عمده رقابت هاي ژئوپليتيک درون منطقه اي ميان 

و ایالت ترکمن و قفقازیه در جریان بود و کشورهاي فرامنطقه اي  ان  زبکیران، عثمانی و اقدرت هاي برتر این منطقه از جمله ا

هاي ژئوپليتيکی غرب آسيا ایفا نمی نمودند. به بيان الگوي مداخله قدرت هاي بزرگ فرامنطقه اي ي مرزنقش مهمی در معمار

 ل گرفت.  شک  ریهروایی سلسلة قاجامبحث جدیدي در ژئوپليتيک غرب آسيا بود که بطور تقریبی از دورة فرمان
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 : ایران در اوایل دورۀ قاجاریه 1شکل 

به انتزاع مرزهاي سرزمينی ایران در دورة قاجاریه در چارچوب رقابت هاي ژئوپليتيک  ربوط  در این راستا مهمترین تحوالت م

  روسيه و انگليس در قالب موارد زیر قابل ذکر می باشد:

بوط به مرزهاي شمال غربی ایران در منطقه قفقاز بوده است. همچنانکه مر  روسعات مرز ایران و  یکی از مهمترین مناز  -الف

ئوپليتيک روس ها همواره در تکاپوي توسعه نفوذ در ایران جهت دستيابی به راه هاي مواصالتی هند و آب  داف ژذکر گردید اه

از جانب   عثمانی  ژئوپليتيک  و همچنين محاصرة  فارس  گرم خليج  این  هاي  و جنوب  است. در سال  راطامپمشرق  بوده  وري 

تزع و تحت حمایت تزار الکساندر اول پادشاه روس قرار ان منميالدي گئورگی دوازدهم حکمران گرجستان خود را از ایر  1799

و   نموده  پيشدستی  دارد  نگه  ایران مصون  احتمالی  تعرض  از  را  آنکه گرجستان  به جهت  نيز  روس  به  داد. سيسيانوف سردار 

شعار برابري، برادري ه با و قره باغ حمله نمود و آنها را به تصرف خود در آورد. در این زمان انقالب فرانس وانایرشهرهاي گنجه، 

جغرافيایی فرانسه در اروپا بود و از این   –و آزادي به قدرت رسيده بود و ناپلئون رهبر فرانسه بدنبال توسعه قلمرو ایدئولوژیکی  

 خالفت می ورزید.  ه موسيهاي بریتانيا و رجهت با سياست 

بود   موفق  ها  جبهه  غالب  در  ناپلئون  اروپا  در  زمينی  هاي  محلی  و سالدر جنگ  و سالطين  اتریش  امپراطوري  پروس،  طين 

وق یابد.  ایتاليا، اسپانيا؛ همگی در برابر ناپلئون تسليم گردیدند؛ ليکن در جنگ هاي دریایی بریتانيا قادر گردیدند بر ناپلئون تف

ایران به هندوستان مستعمره بریتن سزمادر این   از راه  با کمک عثمانی و  از تراکم  انيا  پاه فرانسه درصدد برآمد  حمله برد تا 

قواي دریایی بریتانيا در آب هاي اروپا کاسته و زمينه را براي شکست بریتانيا فراهم سازد. در این زمان دولت ایران نيز کوشش  

ای از طریق  ژئوپلينمود  اتحاد  اشغال شده شمال غربی    با  تيکجاد  نواحی  از  را  آنها، روس ها  فرانسه و بکارگيري قواي نظامی 

بين نمایندة ایران و فرانسه در جهت مقابله با روس ها    "فيکن اشتاین"خود بيرون براند و از این جهت پيمانی به نام    رحداتس

  "سلطان سليم "شد. ليکن انقالب عثمانی و خلع    غاز ي آميالد  1804ر سال  به امضاء رسيد و پس از آن جنگ ایران و روسيه د

و بود  فرانسه  متحد  دیگر  که  قدرت  پيوستدقيق  از  بوقوع  اشتاین  فيکن  قرارداد  انعقاد  از  بعد  بالفاصله  سياست    ؛اً  اساس 
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بتنی  ه مت کدي را در پيش گرفژئوپليتيکی ناپلئون را دچار دگرگونی نمود. بطوریکه از آن پس امپراطور فرانسه سياست جدی

   (.376: 1387ردید)آوري، علت گبر تضعيف عثمانی بود؛ ضمن اینکه قيام مردم اسپانيا عليه ناپلئون نيز مزید 

در این راستا براي مقابله با بریتانيا که دشمن بالفعل فرانسه به شمار می رفت؛ حکومت فرانسه تصميم گرفت با روسيه متحد  

سال   در  و  نظر بي  "يتتيليس"قرارداد    1807شود  جلب  براي  ناپلئون  حتی  گردید.  منعقد  روسيه  و  فرانسه  امپراطوري  دو  ن 

از رومانی)واالشی( را به روسيه واگذار نمود تا دسترسی جغرافيایی روس ها به دریاي  س ها  بيشتر رو مولداوي و بخش هاي 

آزا به دریاي  پياسياه تسهيل و محدودیت دسترسی جغرافيایی روس ها  یابد.  این تحول در سياست ژئومد  د کاهش  پليتيکی 

ب را در  ایران  قلمروخواهی فرانسه؛ سرحدات شمالی   در  رابر  هاي  پذیر نمود و حکومت قاجاریه  قلمروخواهی روس ها آسيب 

از رو ایران  با شکست  نهایت  از دست داد. در  را در جنگ مقابل روسيه  ژئوپليتيکی فرانسه  با دورة فتحعليشاه حمایت  سيه و 

ایران در قفقاز منتزع    1813دهاي گلستان در سال  رداقراانعقاد   به این ترتيب گردیدميالدي بخش زیادي از سرزمين هاي   .

گرجستان و والیات ساحلی دریاي سياه، باکو، دربند، شروان، قره باغ، گنجه، شکی، موغان و قسمت علياي طالش به موجب 

 ید. عهدنامه گلستان از ایران جدا گرد

تقاد واقع شد.  رد انستان که سرنوشت مسلمين  قفقاز را به یک دولت مسيحی داد از جانب علماء به شدت موگل  دادانعقاد قرار 

این مسئله موجب گردید تعارضات ژئوکالچریک که تا آن زمان چندان در مناسبات سياسی ایران و روسيه تأثيرگذار نبود به  

له با حمایت برخی از مراجع و علماي تراز اول شيعه و درخواست  مسئین  شور تبدیل شود. ایک مسئله مهم در روابط بين دو ک

الد اسالمی از تصرف قواي روسيه تشدید گردید. از سوي دیگر و از آنجائيکه در مورد اراضی مرزي و  ازي بآنها مبنی بر آزادس

نگ و نقص قرارداد گلستان از د ججدیر نتيجه اندیشه تمراتع عشایر محدودة مرز نيز در قرارداد گلستان ابهام وجود داشت؛ د

ایران و روسيه آغاز گردید و علی رغم موفقيت هاي اوليه    گ دومطرف ایران قوت گرفت. با شروع حمالت از طرف ایران جن

افتاد و با پيشروي ارتش روسيه تبر ایران؛ ليکن بار دیگر سراسر سرزمين هاي ماوراء ارس به دست روس ها  یز نيز به  ارتش 

قاد قرارداد صلح را تقاضا  و انع آمد. آمادگی روس ها براي حمله به تهران؛ دولت ایران را ناگزیر نمود متارکة جنگ  در  نهاتصرف آ

ميالدي عهدنامه ترکمنچاي بين ایران و روس به امضاء رسيد. به موجب این عهدنامه خانات    1828نماید. بدین ترتيب در سال  

و مرز دو کشور در امتداد روس ارس تثبيت گردید. از   (724:  1384د)اقبال آشتيانی،  یدنگرديز از ایران جدا  ایروان و نخجوان ن

گردیدمنظر   با محدود  نوزدهم ميالدي  قرن  اوایل  در  روسيه    ن ژئوپليتيک  اروپاقلمروخواهی  بيشتر سياست هاي    در  هر چه 

گرد خود  مرزهاي  جنوبی  ژرفاي  به  معطوف  روسيه  وسيلهژئوپليتيکی  بدین  تا  در ام  هم  ید  بویژه  را  خود  نزدیک  خارج  نيت 

رسی به آب هاي گرم در سواحل خليج فارس داشته باشد. عالوه بر  ي دستژرفاي جنوبی تأمين نماید و هم امکان بيشتري برا 

  ، نفت و ابریشم و آن آن ارزش استراتژیک منطقه قفقاز، دستيابی به منابع و مواد خام موجود در این منطقه همچون پنبه، مس 

 تصرف این منطقه بود.   يه درتجارت سهل تر با ایران و بخش آسيایی عثمانی نيز از دیگر دالیل سياست خارجی روس ذبهجا

 

ایران و با توجه به وجود   -ب از  ایران و روسيه و جدایی بخش وسيعی از سرزمين هاي منطقه قفقازیه  با خاتمه جنگ هاي 

ر درامپراطوري هاي قدرتمند  تقویت    فايژر  وسيه و عثمانی  نتيجه دولتمردان قاجار گزینه اي جزء  ایران در  شمالی و غربی 

بریتانيا به هندوستان و تأسيس  رش قلسرحدات و گست از ورود  قبل  تا  ایران نداشتند؛ چرا که  مروخواهی در مرزهاي شرقی 

تدریج با نفوذ بریتانيا در  ه ب ت ک. این در حالی اسکمپانی هندشرقی در ژرفاي شرقی ایران دولت مقتدري ظاهر نگردیده بود

انگلستان اهميت ژئوپليتيک  رت هنهند و تاسيس کمپانی هند شرقی و ارجحيت یافتن نقش تجا دوستان در توسعه صنعتی 

کشور   ژرفاي شرقی ایران نيز دگرگون گردید. به بيان دیگر جنگ هاي ناپلئون در اروپا در نيمه اول قرن نوزدهم موجب گردید 

شورهاي اروپایی  ایر کدارا بودن موقعيت جزیره اي و دور بودن از محاصرة سرزمينی ارتش فرانسه نسبت به سهت  ه جبریتانيا ب

از آنجائيکه انقالب صنعتی در بریتانيا با توسعه صنایع    (.Madiison, 2006: 98 )دداز توسعه صنعتی افزون تري برخوردار گر
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ج با اشباع بازار داخلی و کمبود مواد اوليه این صنعت از جمله پنبة خام؛  دریبت  بود ليکن   فته بودشکل گرریسندگی و بافندگی ا

ارة هند جهت ادامة انباشت سرمایه در این صنعت  د تصرف مناطق مستعد از جمله شبه قیتانيا به ناگزیر درصدان بردولتمرد

ضمن  براي بریتانيا برخوردار گردید.    ايده  ن از اهميت فزاین(. از این رو مرزهاي سياسی هندوستا74:  1385برآمدند)رشيدي،  

فزونی ميان قدرت هاي اروپایی در جریان بود و از این رو دارا بودن قلمرو  روزا  اینکه در این مقطع زمانی تنش هاي ژئوپليتيکی

بر اي  برنده  بریتانيا برگ  از جمله  اروپایی  براي قدرت هاي  این قاره  از  تبدیل    ت وقدراي تغيير موازنة  مستعمراتی در خارج 

تانيا از اهميت استراتژیک و حياتی  ي بریشدن به یک قدرت هژمون محسوب می گردید. از جمله حفظ استعمار هندوستان برا

 برخوردار بود.

کزي و  در قرن نوزدهم سياست هاي ژئوپليتيک حکومت بریتانيا به دنبال ایجاد یک حائل بزرگ به نام افغانستان در آسياي مر 

احمدي،    هندره  ميان مستعم بود)  ایران مهمترین و ح25:  1394با روسيه  افغانستان و  اینکه  به دليل  ت(.  از  ساس  رین معبر 

(. در  54:  1383مسير خشکی جهت دسترسی به هندوستان بودند و از آن به عنوان کليد هندوستان نامبرده می شد)انگليش،  

ذ روس ها به سوي هند کوشش می نمودند قبایل و نيروهاي  نفواز  به جهت جلوگيري    نتيجه بریتانيا در نيمه نخست این قرن

افغانستان را در کنترل خود داشته باشند و در این دوره بيشترین تنش و واگرایی در  و شرق ایران بویژه در    محلی در خراسان

و در زمان محمدشاه  دي  يالم  1856ان در سال  این مناطق قرار داشت. با سرباز زدن حاکمان هرات از تبعيت از پادشاهان ایر

اصرة خود درآوردند. همچنين نارضایتی دولت ایران از کامران ميرزا حاکم  سپاهيان ایران به هرات حمله و آن را به مح  ؛ قاجار

خراسان و    هرات بدليل بدرفتاري با روستاها و مناطق شيعه نشين و بعضاً همراهی با ترکمانان در حمله به شهرها و راه هاي

اینکه اشتياق ایران براي گرفتن هرات  راج به دولت ایران از جمله دالیل حمله ایران به شهر هرات گردید. ضمنت خداخعدم پر

 (.  48: 1385و دیگر بخش هاي افغانستان براي جبران خسارت هایی بود که در برابر روسيه متحمل شده بود)کدي، 

دلي به  هرات  به  ایران  نيروهاي  ژئوپليتيورود  تهدید  هل  مسئله  ندوک  این  گردد.  بریتانيا  و  ایران  روابط  تيرگی  موجب  ستان؛ 

از محاصره هرات  موجب گردی ناگزیر شد  ایران  نمایند و حکومت  اشغال  را  و جزایر جنوب  بنادر  بریتانيا  نيروهاي  بالفاصله  د 

قه لشکر کشی نمود منطین  ميت بر هرات به ادست بردارد. در دوران ناصرالدین شاه حکومت ایران بار دیگر جهت حفظ حاک

د به جزیرة خارک، قشم و بوشهر یورش برد و در ادامه عمليات نظامی خود  که این بار نيز حکومت بریتانيا با نيروي دریایی خو

بنادر و جز از  انگليسی  نيروهاي  ناگزیر شد که در قبال خروج  ایران  نهایت  اشغال نمود. در  نيز  را  ایر خليج خرمشهر)محمره( 

:  1388ایران منتزع گردید) مجتهدزاده،  افغانستان از سرزمين    "قرارداد پاریس"تخليه نماید و متعاقباً مطابق  را  ات  فارس هر

25  .) 

بنابراین ایران تا پيش از کشف نفت تنها بواسطة دارا بودن موقعيت حائل ميان روسيه، هندوستان و افغانستان اهميت داشته و 

خطوط راه   که توسعه  (. بطور مثال در زمان ناصرالدین شاه و در حالی114:  1385ت،  طاع د)اعامل منازعه نبو  خود به تنهایی

آهن موجب گسترش تجارت و ارتباطات می گردید؛ در ایران هيچ راه آهنی به جهت عدم تطابق با منافع ژئوپليتيکی بریتانيا و  

گ می  موجب  آهن  راه  توسعه  که  چرا  نشد.  ساخته  روسيه  روسيه  ارتش  بردید  به  ریتو  بتوانند  به سرعت  هند(  طریق  از  انيا) 

و   نزدیک شوند  یکدیگر  به همراه داشت) مرزهاي  آنها  براي  را  ژئوپليتيک  ایجاد مخاطرات  پتانسيل  ایران  در  آهن  راه  احداث 

    (.233: 1394آکسورتی، 

  1739بيت گردید. در سال  تث  ریهنيز در دورة قاجاسير تکوین و شکل دهی مرزهاي ایران در منطقه سيستان و بلوچستان    -ج

خان از فرماندهان خود را به سمت حکمران آن ایالت منصوب نمود. پس از قتل  ميالدي نادرشاه افشار سيستان را تصرف و ناصر

قاجار نيز این  نادرشاه ناصرخان استقالل منطقه را اعالم و مدت ها حاکم بالمنازع منطقه گردید. پس از وي تا زمان محمدشاه  

بردا  طقهمن ایران  از سوي حکومت مرکزي  و حاکميتی چندانی  بود  استقالل نسبی  بار دیگر    راي  نبود.  این منطقه حکمفرما 

محمدشاه قاجار موفق گردید با لشکرکشی به این منطقه، ایالت سيستان و بلوچستان را ضميمه خاک خود نماید. ليکن بخش  
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ت نفوذ بریتانيا قرار داشت و مرزهاي آن با ایران چندان روشن تح  ه و هندوستان مستعمر  هاي بزرگی از بلوچستان در خاک

 نبود. 

در این راستا دولت بریتانيا در جهت کنترل و حفظ امنيت مرزهاي هندوستان؛ رشته فعاليت هایی را در جهت تحریک طوایف  

حکومت مرکزي تسلط  امکان  دم  ه ع (. با توجه ب127  :1396اهل سنت بلوچ بر عليه حکومت مرکزي ایران آغاز نمود)سپاهی،  

ين ایران و بریتانيا بر سر تعيين خطوط مرزي بلوچستان آغاز گردید و در سال  ایران بر منطقه بلوچستان به ناگزیر مذاکره ب

کم  1870 این  در  گردید.  بلوچستان  تعيين سرحدات  مأمور  انگليس  و  ایران  نمایندگان  از  مرکب  يسيون  ميالدي کميسيونی 

گلد   بيت  اسمژنرال  استخدام شده  ایران  جنوب  در  تلگراف  تأسيس  براي  که  بریتانيا  توافق نمایندة  به  ایران  نمایندگان  و  ود 

رسيدند که مرزهاي بلوچستان از خليج گواتر تا کوهک تعيين گردد. متعاقباً مذاکرات در مورد مرزهاي سيستان مابين کوهک 

ي ميالد  1872ژنرال هولدیچ نماینده بریتانيا نيز آغاز گردید و در سال    ن ویرابين نمایندگان ا  و نقطه مرزي ایران و افغانستان

سيستان به دو منطقه تقسيم گردید و ناحيه مربوط به غرب رودخانه هيرمند به ایران و شرق رودخانه هيرمند به افغانستان  

که اخبار آن پس از مدت ها به   ديميال  1862نيا در سال  واگذار گردید. از سوي شورش بزرگ هندوها بر ضد استعمار بریتا 

را بر آن داشت احداث خطوط تلگراف را از طریق ایران مورد توجه قرار دهند و با توجه   انگلستان رسيده بود دلتمردان بریتانيا 

ژئ اهميت  بر  نتيجه  در  بود  بلوچستان  و  از منطقه سيستان  تلگراف  عبور خطوط  بهترین مسير  اینکه  منطقبه  این  ه وپليتيک 

اه و وزیر مختار بریتانيا رسيد و بعدها تهران و  به امضاي ناصرالدین ش  1862ده شد. قرارداد مربوط به خط مزبور در سال  فزوا

داد)محمود،  افزایش  بریتانيا  دولت  ارتباطی  نظام  در  را  ایران  ژئوپليتيک  اهميت  و  افزوده شد  تلگراف  به خطوط  نيز  اصفهان 

1358 :784  .) 

ارت کمپانی هند شرقی با  يک بریتانيا در مورد منطقه خليج فارس در سدة هفدهم ميالدي از راه تجليتئوپ سياست هاي ژ  –د  

این حوزه آغاز گردید. در این زمان کمرنگ شدن فعاليت پرتغالی ها، فرانسوي ها و هلندي ها در این منطقه مقدمات حضور 

)در عصر هخامنشی( و    "اوال  "و    "ماسون"به دو ساتراپی    تانباسليج فارس در عصر  بریتانيا را فراهم نمود. حاشية جنوبی خ

ساسانی( تقسيم گردید. ماسون در برگيرنندة عمان و امارات امروزین و هگر در بر گيرنندة منطقه اي بود که  )در عصر  "هگر"

يره هاي ایرانی و  ز تي افارس که آميخته انام گرفت. در قرن نوزدهم قبایل حاشية جنوبی خليج    "بحرین"در دوران اسالمی  

 صار اتباع ایران بودند؛ ليکن در عمل مختار می زیستند.  عرب بودند؛ بر اساس سنت بر جاي مانده از قرون و اع 

ميالدي و در ميانه جنگ هاي ایران و روسيه نيروي دریایی بریتانيا به بهانه مبارزه با دزدان دریایی، سرکوب   1820در دهه  

لحمایگی امضاء نمود )  وذ ژئوپليتيک روسيه با قبایل موجود در جنوب خليج فارس قرارداد تحت انف  از  ه داري و جلوگيريبرد

(. در این زمان ایران بدليل نداشتن نيروي دریایی مستحکم قادر نبود که در منطقه خليج فارس 73:  1374درایسدل و بليک،  

راردادهایی را با بریتانيا منعقد نمودند و این مسئله  س قفارناطق جنوبی خليج  حاکميت خود را حفظ نماید. بتدریج شيوخ م

ميالدي قراردادي بين ایران و بریتانيا به امضاء رسيد که    1851ایگی آنها را نزد بریتانيا فراهم نمود. در سال  مقدمه تحت الحم

ليج فارس بازرسی نماید و  ر خا دشتی هاي تجارتی ربه موجب آن نيروي دریایی بریتانيا به منظور جلوگيري از فروش برده، ک

از شيوخ بحرین در همين سال به   "شيخ محمد بن خليفه"متعاقباً پيمانی را با    ناوگان دریایی خود را در بحرین مستقر نمود.

ياست تحت  (. این در حالی بود که س294:    1370امضاء رساند و بطور عملی بحرین از ایران منتزع گردید)هوشنگ مهدوي،  

اشت و بویژه دولتهاي ایران همواره شيوخ حاشية جنوبی خليج فارس همواره مورد اعتراض حکومت ایران قرار د  ودننم  الحمایه

ميالدي ادعاي مالکيت بر بحرین را مطرح می نمودند. ليکن از منظر ژئوپليتيک امنيت راه هاي دریایی منتهی    1970تا سال  

ریاي  یی برخوردار بود. بویژه با توجه به مجاورت جغرافيایی خليج فارس و دبااليت  بریتانيا از اهم  به هندوستان براي امپراطوري

پيدا   عمان  دریاي  و  فارس  اي در خليج  فزاینده  نوزدهم حضور  قرن  اواسط  از  بتدریج  بریتانيا  دریایی  ناوگان  نتيجه  در  عمان 

از اتحاد سرزمينی ضلع شمال و جنوب   اینکه در  مم   یگرخليج فارس با یکدنموده و کوشش نمودند  انعت بعمل آورند. ضمن 

ب احداث خط آهن بغداد اواخر قرن نوزدهم ميالدي طرح روسيه  براي  آلمان  اعزام کشتی جنگی به خليج فارس و طرح  راي 
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قائل    موجب گردید که بریتانيا به جهت مجاورت جغرافيایی خليج فارس و شبه قاره هند ارجحيت بيشتري براي خليج فارس

ایران بازداشت و آنها را به سوي   ژئوپليتيکی بتدریج طوایف و عشایر حاشيه جنوبی خليج فارس از اتحاد باست  سياگردد. این  

 قرارگيري در قيموميت بریتانيا سوق داد. 

د. چرا که با  در اوایل قرن بيستم با کشف نفت در حاشيه خليج فارس هر چه بيشتر بر اهميت ژئوپليتيکی این منطقه افزوده ش

چه بيشتر به نفت خليج فارس وابسته این امپراطوري هر    "دارسی"ه برداري از نفت نفت توسط کمپانی انگليسی  بهرو    کشف

گردید. می توان اذعان نمود تا پيش از آن صرفاً قرارگيري سرزمين ایران در وضعيت حائل ميان دو امپراطوري رقيب روس و 

 Hafeznia &  et)سرنوشت مرزهاي سياسی ایران را تعيين می نمود  نها ن آژئوپليتيک ميا  "گبازي بزر"انگليس رقم خوردن  

al, 2013: 8 .)  .ليکن پس از کشف نفت احراز موقعيت ژئوانرژِي نيز به اهميت سياسی سزمين ایران افزوده شد 

ردیده بود و بویژه  ی گفتگین مناطق دچار آش در دورة قاجاریه اوضاع منطقه ماوراء النهر و خوارزم به جهت دوري پایتخت از ا -ه

ایالت   تهاجم  دائمی مورد  به صورت  و خراسان  اشرفی،  خوارزم  و  نهان  قرار می گرفت)راز  ترکمن  و  (.  492:  1395ترکستان 

عه  بویژه بعد از دورة صفویه و رسمی شدن تشيع در ایران ایالت اهل تسنن در ترکمن صحرا و ماوراء النهر تهاجم به مناطق شي

بنشين خراسان ر به شهرها    رايا  آنها  از حيث مذهبی مشروع می دانستند. حمالت پی در پی  بهانة خود  و مزارع کشاورزي 

از  را فراهم نمود. پس  بود  ایران  این مناطق که در درون قلمرو  نيمه دوم قرن نوزدهم در  را در  تزاري  ارتش روسيه  دخالت 

اي خوانين و طوایف منطقه ماوراء النهر و ترکمن صحرا نيز منچترکدادهاي گلستان و  شکست هاي ایران از روسيه و انعقاد قرار

انعقاد معاهدة صلح پاریس و  دیگر چندان   ایران را به رسميت نمی شناختند و خود را مستقل می دانستند.  حاکميت دولت 

 (.  63: 1391رانی، عسکو   النهر کاست)پيري جدایی افغانستان از ایران نيز بصورت مضاعف از نفوذ ایران در ترکستان و ماوراء

طوایف ترکمن نيز به شهرهاي خراسان و ماوراء النهر از جمله عوامل   از سوي دیگر همچنانکه ذکر گردید تعرضات و غارتگري

 دیگري بود که حکومت قاجار را نسبت به حفظ این منطقه دچار تردید می نمود. این مسئله موجب گردید با توجه به چالش 

قاجار چندان به الحاق  از سوي مناطق ترکمن نشين متوجه شهرهاي پررونق تر خراسان بود رهبران  که  می  هاي امنيتی مداو

این مناطق به سرزمين ایران جدي نباشند. به بيان دیگر با توجه به اقليم سرد و سخت این منطقه و با توجه به اینکه دورة  

ن براي عشایر و طوایف منطقه محدود بود در نتيجه يریب شخاک قابل کشت و آزمانی دسترسی به بنيادهاي زیستی نظير  

ا و شهرهاي جنوبی از ویژگی هاي دائمی این منطقه بود. در نتيجه حکومت روسيه از این ضعف قدرت تعدي گر به سرزمين ه

ن و ترکمن  ستاترکخود را در منطقه  نهایت استفاده را برد و با توجه به گرفتاري بریتانيا در شورش هندوستان دامنة تصرفات  

ميالدي قواي نظامی روسيه قسمت اعظم ناحيه سمرقند،    1866تا    1861صحرا گسترش داد. بطوري که در فاصله سال هاي  

تاشکند و بخارا را متصرف گردیدند. بنابراین دست اندازي روسيه به مرزهاي شمال شرقی ایران تحت عنوان سرکوب ترکمانان  

امن تأمين  تجاريو  راه هاي  و در سال  او  از  يت  آغاز گردید  نوزدهم  قرن  تپه"  1881اسط  تر  "گوگ  پایگاه  به  آخرین  کمانان 

 تصرف روس ها درآمد.  

دولت ایران در مقابل این تعرضات هيچگونه اظهار نارضایتی ننمود. چرا که این منطقه براي قاجاریه به مثابه کانون جغرافيایی  

اجار از اینکه روس ها خواهند توانست پس از سلطه بر این نواحی نظم و  ت قوق ت. حتی زمامدارانخطر سياسی به شمار می رف

آرامش را در این مناطق برقرار و از حمالت ترکمن ها و ازبک ها به سرحدات خراسان جلوگيري نمایند اظهار رضایت داشتند.  

ایران و روس تحت  1881سرانجام در سال   ز دو کشور را در چارچوب مرز مر  خالعنوان قرارداد آ  ميالدي موافقتنامه مرزي 

 از کليه دعاوي خود در ترکستان و ماوراء النهر صرف نظر نماید.  اترک تعيين نمود و ایران متعهد گردید که

 در مقابل روس ها متعهد گردیدند که از تجاوز قبایل ترکمن و ازبک به خاک ایران جلوگيري و امنيت مرزهاي شمال شرقی را

ب نمایند.  ترکستا   کلی طورتأمين  مهاجم در  قبایل  قرارداد کنترل  این  در  روسيه  ژئوپليتيک  هاي  سياست  راه  به  و دستيابی  ن 

تجاري این منطقه جهت تسهيل تجارت با مرکز بازرگانی مشرق زمين از جمله چين و هند بود. دولت روسيه پس از شکست 
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هند داد که روسيه قلمرو خود را به جهت دسترسی به خواه ن سه و عثمانی اجازدر جنگ کریمه متوجه گردید که بریتانيا، فران

ا و شبه جزیرة بالکان و مجاورت دریاي سياه گسترش دهد و بدین جهت بار دیگر توسعه نفوذ ژئوپليتيک  آب هاي گرم در اروپ 

پ  ایران نمود. بدیهی است  راه هاي مواصالتی  را متوجه ترکستان و آسياي مرکزي و  ايمان آخال علی رغخود  امنيت یجام  د 

عدیده اي را نيز به همراه داشت. از جمله اینکه این قرارداد   پایدارتر در مرزهاي شمال شرقی ایران ليکن مخاطرات ژئوپليتيک

ميان قبایل کوچ روي ترکمن جدایی انداخته و آنها  ناگزیر بودند براي چراي دام هاي خود در دو سوي مرز حرکت نمایند و  

گردید و سرچشمه    را شدت می بخشيد. از سوي دیگر زمين هاي حاصلخيز نيز از ایران منتزع  رزيي مین مسأله چالش هاا

 بخشی از رودهاي مرزي در داخل خاک روسيه قرار گرفت.

    
 : شکل گیری مرزهای فعلی ایران در اواخر سلسلۀ قاجاریه  2شکل

 

و انگلیس در دو ویژگی اصلی سرزمین نهفته می   سیهرو  درت های استعماریبر این اساس تبدیل شدن ایران به هدف رقابت ق
به عنوان یک هدف ژئوپليتيک؛ اندیشه قدرتهاي خارجی را بخود ( موقعيت جغرافي1باشد:   ایی و فضاي سرزمينی که معموالً 

وپا را به  ار  ا و ت که آسيا، آفریقمعطوف داشته است. همچنانکه گفته شد از دیرباز فالت ایران از عمده ترین مسيرهاي بوده اس

ه است. ضمن اینکه قرارگيري آن در کنار آب هاي گرم خليج  یکدیگر متصل نموده و از این جهت داراي موقعيت گذرگاهی بود

( ذخایر و ثروت زیرزمينی 2فارس و اقيانوس هند نيز در عصر قاجاریه بر اهميت موقعيت جغرافيایی سرزمين ایران افزوده بود.  

در قالب فضاهاي داراي يهاي فضاي سرزمينی ایران بوده است. این عامل در ادوار تاریخی گذشته  یژگن وز از جمله مهمتریني

براي  استراتژیک  هدف  یک  صورت  به  بطوریکه  بوده؛  انسانها  نياز  مورد  غذایی  مواد  و  دامها  علوفه  تأمين  براي  مرتع  و  آب 

ان از  پس  بود.  درآمده  مرکزي  آسياي  نيامهاجمان  و  صنعتی  تقالب  توجه کنوز  مورد  بشدت  انرژي  به  جدید  اقتصاد  و  لوژي 

 ایی نظير بریتانيا قرار گرفت. قدرتهاي استعمارگر اروپ 
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 نتیجه گیری  -5

قلمروخواهی سرزمينی روسيه و انگليس  در غرب آسيا و از جمله در ایران مقارن با سلسله قاجاریه ناشی از موقعيت جغرافيایی  

ر فسيلی و معدنی  رارگيري آن ما بين حوزه نفوذ این دو ابرقدرت و دارا بودن منابع سرشاو قعی  ثابه یک عامل طبيایران به م

بوده است. اصوأل کشورهاي حائل؛ کشورهایی هستند که در سطح قلمرو و فضایی حوزه نفوذ قدرتهاي جهانی قرار دارند و این 

امتيازات جغرافيا و  منابع  نتيجه وجود  در  نشبا  می  یی مهم سرزمين هاعامل  برتر  قدرتهاي  این  است  بدیهی  به  بسد.  این  ت 

بوده  حساس  کامالً  فضاهاي    فضاها  فضاها،  اینگونه  بنابراین  نمایند.  می  پایش  کامآل  فضا  این  به  نسبت  را  یکدیگر  عملکرد  و 

از تن  گرفخود و بدون کمک    رقابت، کنترل و هوشياري است. از سوي دیگر کشورهاي موجود در این فضاهاي حائل به خودي

از فضاي برتر دیگر  نفوذ قدرت  امکان کنار گذراندن  نيز    قدرت جهانی رقيب  ایران در دو قرن گذشته  ندارند.  سرزمينی خود 

حائل  در  همواره   موقعيت  قدرتها    ميانیک  این  و  داشته  قرار  )روسيه(  قدرت  یک  و  )انگليس(  جنوب  در  دریایی  قدرت  یک 

يز در  رقابت تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند و بخشی از حوادث تاریخی ایران ن  یک  رانافيایی سرزمين ایهمواره در فضاي جغر

 نتيجه این رقابت شکل گرفته است.  

مشتمل بر    ؛گناهاي ژئوپليتيک این کشور تدوین شده ندر طول دورة سلطنت قاجاریه کدهاي ژئوپليتيک روسيه که بر مبناي ت

را داشته   داريسرد سال به جهت اقليم روسيه قابليت دسترسی و بهره بر  صولر في بود که بویژه ددسترسی به بنادر و آب ها

باشند. در امپراطوري روسيه براي غلبه بر این چالش جغرافيایی استفاده از ایران به منزلة پل ارتباطی روسيه با خليج فارس و  

نفوذ اینکه توسعه  بود. ضمن  ار  اقيانوس هند همواره مورد نظر  ب وپاروسيه در شرق  راه حل ،  نيز  الکان و سواحل دریاي سياه 

وجود رقباي قدرت مندي همچون فرانسه، انگليس، پروس و عثمانی داراي چالش فزاینده اي  دیگر این معضل بود که به دليل  

  دهم نوزه ناگزیر در قرن  بود. بر این مبنا امپراطوري روسيه به جهت عدم موفقيت در تثبيت مرزهاي خود را در اروپاي شرقی ب 

بدین وسيله در درجه نخست از منابع زیستی، فسيلی    تالش فزاینده اي را براي کنترل مناطق آسياي مر کزي و قفقاز نمود که

و هم قادر باشد اتصال پایدار به دریاهاي آزاد و مرزهاي عثمانی داشته باشد. از این رو دسترسی   ببرد و انسانی این مناطق بهره  

ست ژئوپليتيکی روسيه ميت ایران براي روسيه از اهميت خاصی برخوردار بود. اگرچه هيچگاه سياحاکدر ليج فارس و نفوذ  به خ

مبنی بر دستيابی به آب هاي گرم خليج فارس از طریق تصرف کل سرزمين ایران تحقق نيافت. ليکن در طول قرن نوزدهم  

ت و در دورة قاجاریه قادر گردیده بود در راستاي اس  ودهی ایران در طول بروسيه یکی از کشورهاي مؤثر بر سرنوشت ژئوپليتيک

امتيازات   خود  تشکيل منافع  و  معادن  از  برداري  بهره  خزر،  دریاي  در  کشتيرانی  استقراضی،  بانک  تأسيس  همچون  مختلفی 

 نيروي قزاق را در ایران بدست آورند. 

ن با هندوستان و از آنجائيکه بخش مهمی از مواد  یران ابه مجاورت سرزمي  در قرن نوزدهم از منظر دولتمردان بریتانيا با توجه

  چشم پوشی ریتانيا وابسته به این کشور بود؛ از این رو جایگاه راهبردي ایران براي دولتمردان بریتانيا قابل  اوليه و بازار مصرف ب

ه هندوستان بودند. ضمن  ي بدازاره درصدد دست اننبود. تزارهاي روسيه نيز جهت تحت فشار قرار دادن بریتانيا در اروپا همو

ب غربی و شبه قارة هند در انحصار بریتانيا بود و این مسئله روسيه را بر آن  اینکه حضور در بازار تجارت پرمنفعت آسياي جنو

تبدیل آن به مستعمره   ایران و عدم  استقالل  نماید. حتی  بيشتر نظاره  به ژرفاي جنوبی مرزهاي خود  تا  نيز به جهت داشت 

بود  وپلژئ  رقابت مستقيم  برخورد  بدون  زورآزمایی  به  نياز  و  امپراطوري  دو  این  ایران  يتيک  ظاهري  استقالل  گردید  که سبب 

 حفظ گردد.  
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تجاری بر شکل دهی ثبات مرزی در کُردستان ایران و -تاثیر فرایندهای اقتصادی

 عراق
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 تحقيقات تهران و دانشجو دکترا جغرافياي سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
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 : هچکید

ااطمن مرزي  نواحی  در  کُردنشين  فرهنگییراق  باورها  در  همسانی  و  همگونی  و  مشترک  فکري  بافت  دليل  به  سوریه  و  -ن،عراق،ترکيه 

اجتماعی و همچنين به واسطه تاریخ پر تنش خود همواره گرایش به سمت واگرایی از مرکز و ایجاد یک قلمرو مستقل داشته اند. در این  

ب   رانای   ، مناطق کُردنشينبين پتانسيل را  تحریک و حساسيت نسبت به دیدگاه هاي استقالل خواهی و همينطور    رايو عراق بيشترین 

ایجاد پایگاههاي براي رشد و پرورش گروههاي افراطی که تهدید مستقيم عليه تماميت ارضی ایران به شمار می آید، را داراست. پرسشی  

می توان در نظر گرفت تا   براي پویایی منطقهشی اکنن اینطور مطرح کرد که چه و توامي  را سخگویی به آن استکه این پژوهش به دنبال پا 

و   از حوزه تصميم گيري جریانات  را  و خشونت  تروریسم  تفرقه مذهبی،  و  نفاق  ایجاد  به شکل مسالمت آميز تالش هاي مخرب جهت 

ا هدف این پژوهش  لذ  بوجود آورد.  ایران و عراق  شورو کد دیی مرزنشينان کُرگروههاي افراطی خارج کند و بستري مطمئن براي همگرا

تجاري منطقه به عنوان ریشه هاي اصلی همگرایی و جلوگيري از تنش و بحران می باشد. این پژوهش با روش  -پرداختن به ابعاد اقتصادي

  کته به این ن  ایران  مرزي کُردستانطق مناعينی نگارنده از  پژوهشی معتبر و همچنين مشاهدات -توصيفی و استفاده از منابع علمی-تحليلی 

می پردازد که توانمندي سازي در بخشهاي اقتصادي تنها کليد برون رفت از تنگناها و محدودیت هاي پيش رو این منطقه در نظر گرفته  

ب تکيه  با  عراق  و  ایران  کُردستان  اشاره شد  آن  به  پژوهش  یافته هاي  معدنميشود. همانطور که در  منابع غنی  آبی  انری،  ر  و ذخایر  ژي 

ا بودن ظرفيت ها و توانمندي سازي نيروهاي بومی براي بهره برداري بهينه می تواند برنامه هاي در جهت گسترش  دار مطمئن همچنين  

 .  عدالت اجتماعی، رفع فقر و محروميت، بازسازي ساختارهاي ضعيف اقتصادي و ایجاد اشتغال به مرزنشينان ارائه دهد

 تجاري،مرز،کُردستان ایران و عراق. -ديتصانومی، هيدروپليتيک، روابط اقوکواژئ  :کلیدی گان واژ
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 مقدمه   -1

مذهبی در اغلب کشورها مهمترین و تاثيرگذارترین فرم رقابتی با نظام حاکم است که بيش از آنکه همگرایی را با    -تنوع قومی

شدت واگرا را  به    نبود آموزش وکنترل، قلمروهاي  در  که  را بوجود می آوردنواحی مرکزي ایجاد نماید اختالف و شکاف طبقاتی  

با پشتوانه نيروهاي تصميم گيرنده آن -که بيشتر نقش نظامی نواحی مرزي و  امنيتی دارند شکل می دهند. این وضعيت در 

 يدن رس  ایجاد اختالل در  سوي مرزها، مراحل تکوین هویت قومی را از شکل جمعی به فردیت نزدیک ميسازد که در این سطح

 رسد.   ر میبه یک هدف مشترک طبيعی به نظ

باشد،  ترکيه و سوریه می  بخصوص مناطق مرزي کُردنشين که داراي عقبه استراتژیک با کردها عراق،   ایراندر مرزهاي غربی  

ک  از  زمانهاي خارج  بر ميگيرد که در  در  را  اقتصادي  و  اجتماعی  و  عمدتا تحوالت سياسی  رهبران منطقتهدیدات  ا نترل  ي ه 

توجه به ساختار سياسی منسجم نسبت به حکومت مرکزي و اختياراتی مانند صادرات  اق با  ند. در این ميان کُردهاي عرتسه

نفت)که به عنوان وابستگی ژئوپليتيکی در نظر می گيریم( و مذاکرات بدون کسب اجازه از بغداد با سران دیگر کشورها، خریدن  

؛ می  (313:1395  )محمدي و همکاران،ادزه بغدخاک کُردستان سوریه بدون اجا  در  جنگدن پيشمرگه براي  تسليحات و فرستا

توانند بيشترین تهدید را به جهت همراه کردن مرزنشينان کُرد ایران با سياست شان بوجود آورد. بدین ترتيب در برهه هاي 

ت ایران  از مرزنشينان کُرد  به دليل ضعف سيستم زیربعضی  با جریانات تجزیه طلب  در  اريتج-اقتصادي  ساختینها   همکاري 

قرار گرفتند و تعدادي تشکل سياسی تندرو را براي برهم زدن امنيت منطقه اي و فرسایش تماميت ارضی ایران  ر عراق  دکُرد  

از سالح قوميت   شکی نيست که قدرتهاي صنعتی و فرامنطقه اي در مناطق غنی از ذخایر انرژي نفت و گاز هموارهشکل دادند. 

  ،نيز از این قاعده مستثنی نبوده  مناطق مرزي کردستان ایران و عراق بردند و    خود سودبرهم زدن ثبات به نفع منافع    رايا به

قدرت و سلطه ابزارهاي ژئواکونومی براي حل منازعات و  تجاري و به طور مشخص از  -اقتصاديبزار  ا  با استفاده ازمی توان  اما  

. با این تفاسير این پژوهش  کرداي استفاده    ت منطقهو برپایی نظم و ثباشان  کزي  رممت  حکوو  ه ميان کُردها  اختالفات دیرین

از منظر فرایندهاي   بپردازد و  به بررسی ریشه هاي بحران و تنش در مناطق کُردنشين  بينانه  با نگرش واقع  تا  درصدد است 

بنياد تغيير  براي  راهکاري  ارائه  به  تجاري  و  در  اقتصادي  مرزنین  سياس  ردکُان  شينزندگی  هاي  چارچوب  از  ی  امنيت-یفارغ 

 بپردازد.

 

 بیان مساله  -2
ردنشين به کانونی براي انباشت منازعات و درگيري پس از پيروزي انقالب اسالمی ایران،مرزهاي غربی به طور مشخص نواحی کُ

پرداختن به سير تحول   هتالبت.  به دست گرفایران  یستی را در مناطق داخلی  تبدیل شد و هدایت بسياري از فعاليتهاي ترور

اجتماعی درونی مرزنشينان   -نظر این پژوهش نمی باشد، اما آنچه مورد توجه قرار دارد پيچيدگی هاي سياسیی آن مدتاریخ

ایران و یا عراق را بدون د از جانب  ر نظر  کُرد است که گاها فرهنگ نهادینه شده استقالل خواهی از حکومت مرکزي را چه 

اجتماعی منطقه  -واغتشاش گر، گامی موثر به سوي توسعه اقتصاديافراطی  جغرافيایی توام با جریانات    يها  دیتگرفتن محدو

کشوري  گيري  شکل  باعث  اصلی،  سرزمين  از  جدایی  و  کُرد  اقوام  بين  مشترک  حوزه  یک  ایجاد  آنکه  حال  دانند؛  می  خود 

ل این پژوهش  لذا سوابه همسایگان خود خواهد بود.    ستهواباوليه شهروندانش  محصور در خشکی ميشود که براي رفع نيازهاي  

در این راستا می باشد که چه واکنشی براي پویایی منطقه می توان در نظر گرفت تا به شکل مسالمت آميز تالش هاي مخرب 

گ و  جریانات  گيري  تصميم  حوزه  از  را  و خشونت  تروریسم  مذهبی،  تفرقه  و  نفاق  ایجاد  خاجهت  افراطی  و    کند رج  روههاي 

ان کُرد بوجود آورد. فرضيه که در پی این پرسش ایجاد ميشود گویاي این موضوع است  مرزنشينبستري مطمئن براي همگرایی  

رفاهی   شرایط  بهبود  براي  جغرافيایی  فضاي  گسيختگی  به  منجر  افراطی(که  )ناسيوناليست  متعارض  سياسی  ایدئولوژي  که 

قه اي از سوي دولت مرکزي نقش  هاي منطتوسعه زیرساختاجراي  و عدم    یتمنيت ادر گسترش تهدیدا  مرزنشينان کُرد ميشود
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-حرکت یکپارچه براي شکل گيري الگوي اقتصادي با قواعد و اصول حاکم بر جغرافيا و منابع طبيعی    تنها به سزایی دارد و  

 عراق اجرایی نماید.  ن ویرامرزنشينان کُرد اثروت را به شکل یکسان ميان درآمد و انسانی منطقه می تواند توزیع 

 

 ظریمبانی ن -3
يم کُردستان به عنوان بخشی از پنج قسمت کُردستان که در منطقه غرب و جنوب غربی ایران و شرق و جنوب شرقی ترکيه  اقل

ستان به غير از  مرزهاي اقليم کُرد  (.1)شکلاطالق ميشود  ،و شمال و شمال شرقی عراق و سوریه و غرب قفقاز قرار می گيرد

ناقشات ميان اکراد و حکومتهاي مرکزي است به طور مثال مرز کُردستان با  يري و مکشورهاي مختلف گاها محل درگ  رن دیراا

عراق در از تشکيل دولت  عراق پس  تاریخ  بنابراین در طول  نشده  اعتراف  آن  به  قانونی  و  منظر سياسی  روي  از   1921عراق 

ي نفت و ور ذخایر انرژل وفدليبه  اکراد بوده است که صرفا    وقی  عراش ميان حکومتهاي  هميشه دستخوش درگيري و کشمک

به عنوان بخش مهمی که نفت و مواد   اقليم کُردستان  اقتصادي کشورهاي فرامنطقه اي در  رقابت  گاز در کُردستان ميباشد. 

نفت کرکوک از    لتقاان  ي جهانی شده است.معدنی زیادي را داراست جایگاهی براي رقابت و تالش کشورهاي منطقه و قدرتها

سکندرون می تواند از وابستگی زیاد اتحادیه اروپا به روسيه بکاهد و این اهميت دادن بيش از حد منطقه  خليج ا طریق ترکيه به

زندگی ساکنينش گذاش و  تصميات سياسی  روي  بر  بسزایی  اثرات  عراق  کُردستان  اقليم  انرژي  مقابل  المللی در  بين  و  ته اي 

 (.310:1395،رانمکااست)محمدي و ه

ساله انقالب، ایران بيشترین درگيري و تنش مرزي را در نواحی مرزي کُردنشين داشته و همواره   ریخ چهلدر طول تا  بی شک 

از جانب این مرز هم به جهت گروههاي جدایی طلب کُرد و هم حضور گروههاي مخالف جمهوري اسالمی مثل مجاهدین خلق  

لعه تاریخ پرتنش این منطقه آنچه به نظر می رسد با مطا  تماميت ارضی خود داشته است.  لحال اضمدید امنيتی براي  ایران، ته

تاثير خود قرار داده است و   را تحت  استقالل خواهی و تجزیه طلبانه ظرفيتهاي فرصت سازي در توزیع منابع قدرت  اهداف 

ت. در حال  شيده اسرا در نواحی مرزي ارتقا بخ  يرتجاو    در ابعاد اقتصاديافزایش نفوذ جریانات رادیکالی، صرفا عقب افتادگی  

مذهبی شکل گرفتند نشان می دهد اتحاد و ائتالف بهترین گزینه براي -حاضر تجربيات مناطقی که از الیه هاي متنوع قومی

  هبهم  ف سدر بخش هاي مختل  همگرایی و افزایش ثبات مرزي درنظر گرفته ميشود. با توجه به اینکه ظرفيت هاي هر منطقه

ایفاي نقش هر یک   اقتصادي در بخش از سياسسزایی در  اقتصادي دارد پرداختن به فاکتورهاي نظير استراتژي توسعه  تهاي 

توليدي   کشاورزي  -خدماتی  -هاي  توسعه  و  رشد  استراتژي  سنگين  –دامپروري  -معدنی،  صنایع  استراتژي  و  غذایی   -مواد 

پتروشيمی و  الشي-تکنولوژي  بهترین  کُ  يبرا گو  ميایی،  مرزي  مناطق  همانند  که سيطره   ردنشينمناطقی  است  عراق  و  ایران 

که به نظر می رسد که نه اهتمامی براي پویایی و توسعه مرزنشينان و نه سعی در اتخاذ سياستهاي جهت  )گروههاي رادیکال را 

  به حداقل (،نفت و گاز هستند    ينرژش اتهاي متنفذ در بخجلوگيري در رفع فقر و محروميت دارند و صرفا همگام با منافع قدر 

داربرسانن قرار  ژئواکونومی  مباحث  با  تنگاتنگی  رابطه  که  تجاري  و  اقتصادي  فرایندهاي  امروز  جهان  در  با  ند.  همگرایی  در  د 

نه مستعدي براي گرایش هاي سياسی یا ایدئولوژیک که بسترساز ظهور افراط گرایی ميان قوميت ها می باشد، می تواند زمي

ه مرزي ایران و عراق با ایجاد پيمانهاي دو یا چند جانبه منطقه اي و بازارهاي  در منطقا و مشکالت مرزنشينان کُرد  ه زنيافع  ر

ثبات  مشترک نظير آنچه در اغلب کشورهاي اروپایی و آسياي جنوب شرق انجام گرفته است، بوجود آورد و در شکل دهی به  

 کند.   دیجات امونی هم تحول مثبنظام هاي سياسی پيرا
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 ها :پراکندگی کُرد1شکل

 

 شینه تحقیق پی  -4
و   مطالعات  کند  می  تهدید  را  ایران  غربی  مرزهاي  کُرد،  گرا  افراط  جریانات  از سمت  بيشتر  که  متعدد  بحرانهاي  به  توجه  با 

ه است که  دشئه  اراصلح و ثبات مرزي  تحقيقات پژوهشی فراوانی از سمت مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهها براي کنترل و برپایی  

امنيت متعدد  بين دو  فرهنگ-یمباحث  اقتصادي  پيوندهاي مشترک  تحقيق صرفا  این  ليکن  برميگيرد  در  را  کُرد  مرزنشينان  ی 

و بهبود زندگی مرزنشينان می داند و به آن می  منطقه کُردنشين ایران و عراق را گامی موثر در مهار چالش هاي امنيتی مرز  

 د.پرداز

 

 روش تحقیق  -5
ترو تحليلی  قحقيش  مقاله  اس-این  اطتوصيفی  که  هاي  ت  سایت  از  معتبر  مقاالت  از  استفاده  و  اي  کتابخانه  شيوه  به  العات 

دانشگاهی و پژوهشی گردآوري شده است؛ ضمن اینکه مشاهدات عينی نگارنده از منطقه مرزي کُردستان ایران و مصاحبه با  

 این پژوهش موثر بوده است. نتر مه دهکارهاي ارائه شدمرزنشينان نيز در شکل گيري را
 

 های تحقیق  یافته   -6

 . کُردستان ایران و عراق 6-1

 هاي کوه رشته  در  مسيح ميالد از  قبل  سال سه هزار به آنها زندگی تاریخ که هستند آریایی نژاد هاي  شاخه از یکی کُردها

 ينب جامعه سوي از ژئوپليتيکی شرایط  هک دندعتقم و پنداشته افياجغر قربانی را خود ردهاکُ  .گردد می بر آرارات و زاگرس

 هم  و بوده  سياسی محافل مسائل  برانگيزترین بحث از یکی همواره  ردستان از این رو مساله کُ  است شده دیکته آنها بر الملل

 یهحماال   تتح و مستقل نکُردستا ایجاد فکر داابت در  .باشد می منطقه سياست معادالت در  تاثيرگذاري موضوع نيز اکنون

 انگلستان سوي از آنها، اتحاد از جلوگيري و  فيصل  و رضاخان آتاتورک، بر بيشتر ارتنظ ز،قا قف به نزدیکی  هدف  با گلستاننا

 چنين گيري  شکل براي مهمی بسيار مانع توانست می ترکيه  و عراق  ایران، کشور سه در دهاکُر  پراکندگی  رازی شد؛ مطرح

 ثباتی بی کانون به بعدها بود ممکن مستقل ستانردکُ که  چون شد؛ منصرف خود طرح این از انگلستان بعدها اما د.باش اتحادي

 را ردکُ مستقل دولت تشکيل آرزوي (. کُردها168:1393؛ دهنوي،آبادي تاج)بود شوروي نفع این به و شود مبدل منطقه در

 نچهارمي  ردهاکُزده اند. مسالمت آميز يدهارون در شرکت یا و زهمبار به دست  آن براي بارها و داشته  ذهن در موم ها و مهر

شده  منطقه قومی بحران مهمترین  درگير  حاضر  حال در  هستند که جمعيت نفر ميليون سی حدود با خاورميانه قومی گروه



 

 

106 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

ج ادله با جهان خارموقعيت بسته ي جغرافياي کردستان بزرگترین چالش پایدار ژئوپليتيک آن است پيش نياز هر گونه مب  اند.

 (. 61:1390ان و ترکيه است)زیباکالم،عبداهلل پور،یژه ایرکاري کشورهاي پيرامونی به ومهلب ج

 نظر از و  است خاورميانه فضاي  در سوریه و ترکيه عراق، ایران، سياسی دولتهاي سازه چند تالقی  محل ردنشينکُ مناطق

خاورميانههارتلن خاورميانه، کردنشين مناطق نيز هيدروپليتيک ع دشوني م بمحسو د   آن در میهم نفتی منابع آن بر الوه، 

 ردستان،کُ غربی،  آذربایجان استانهاي در عمدتاً و کشور غرب و غربی شمال از بخشهایی در ردها کُ ایران  دارد. در وجود منطقه

 نچو یزرگب شهرهاي در هم و ساکن شمالی خراسان  در ردهاکُ از دیگري گروههاي همچنين ميکنند زندگی ایالم کرمانشاه،

 مهمی سياسی  تحرکهاي اسالمی انقالب از  پس و پيش نيز ایران ردنشينکُ غربی اطقمن در .ميکنند زندگی  مشهد و تهران 

 مختلف دوره هاي در مناطق این است.   کرده  تالش آن اساسی فصل و حل براي  همواره مرکزي دولت که است، داشته وجود

 ،اجتماعی ،سياسی حقوق  ،ایران یاسالم جمهوري اساسی قانون  ت.اس  هبود برخوردار اهميت از اسالمی انقالب از پس

 (. 16:1395است)کوالیی و همکاران، کرده تأمين قوميتها دیگر مانند را ردهاکُ فرهنگی ،اقتصادي

 با عهتوس و رفاه  از ريبرخوردا نظر از فاحشی تفاوتهاي مرزي، شهرهاي و مناطق هم اکنون گرفته  صورت   تالشهاي ا توجه بهب

 در آنها  در اقتصادي و  اجتماعی شاخصهاي مرزي، مناطق فراوان قابليتهاي وجود رغم هب نتيجه در دارند.  جمعيتی عمده اکزرم

مرزي   ؛بمانند باز توسعه چرخه از مرزي مناطق شهرهاي  شده موجب امر این و ندارد قرار مطلوبی سطح منطقه  جمله  از 

 محور سقز و و بانه مریوان،  طریق از راق ع  مرزه  از جملاست   کاال قاچاق عمده يبادي مل محروميت اقتصادردستان که به دليکُ

 ماشين آالت خصوصاً سنگين و سبک خودروي خودرو،  یدکی قطعات سيگار، قاچاق از جمله پارچه، کااليکه    سقز به سردشت

 و حسال و فرهنگی کاالهاي الکلی، توبامشر برنج، شکر،  شتی،بهدا و  آرایشی خانگی، لوازم تصویري،  و صوتی لوازم  راهسازي،

انواع قاچاق  کاالي مات ومه از روغن و سفيد نفت بنزین، گازوئيل،  شامل نفتی فرآوردههاي خروجی شامل   طریق موتورکه 

 جعل باري، یرز صورت به  مرزي  بازارچه هاي  طریق از عراق، کشور به شده ترانزیت کاالي برگشت  داخلی، و  خارجی ترانزیت

باري  گمرکی،  مپپل و رکمدا ان ورود و کوله  ميگيرد.موقت    که ميدهد نشان  ایران اسالمی جمهوري گمرک آمارهاي  جام 

هاي پرونده  ميباشد   ردستانکُ استان به مربوط کشور  مختلف استانهاي در کاال  قاچاق  براي شده تشکيل بيشترین 

 (. 98:1393)شاطریان،

 هاي استان درو    داده تشکيل را عراق  جمعيت نجمپ -کی حدود که  آورد ابسح هب غيرعرب اقليت نبزرگتری دها رکُدر عراق  

 مورد عراق  شمال در کُردستان جمعيت گذشته، دهه سه طول در.  دارند سکونت کرکوک و موصل ،  دهوک ، اربيل ، سليمانيه

 دویست به دیکزن گرم هب منجر که  انفال  جنگ  عنوان تحت کشی نسل به اقدام جمله از بشري  حقوق  گسترده و فاحش نقض

ردستان بين دو حزب سنتی ت.  اقليم کُاس گرفته قرار کُرد غيرنظاميان عليه شيميایی سالح هاي از ادهاستف زين و کُرد هزار

ود. این  ردستان و هم مرز با ترکيه هستند و اتحادیه ميهنی که با ایران هم مرز است اداره ميشدموکرات که بر شمال اقليم کُ

اختالفات و حتی جنگ دادنبل  بقهاحزاب سا از  بر  ي  اقليم کُردستان در  خلی  افزایش قدرت  با  اند و  سر تقسيم قدرت داشته 

این دو حزب به طور جداگانه   .همچنينزمينه هاي اقتصادي و نظامی بعد از فروپاشی داعش این اختالفات وارد فاز جدي تر شد

ا  دارند.  نظارت  نفت  هاي  چاه  که  بر  حاليست  در  به    ت قدردو  ین  ترکيه  و  ایران  اي  رمنطقه  اقليم  عنوان  استراتژیک  قباي 

 (.53:1396ردستان را جزو قلمرو ژئوپليتيک خود حساب می کنند)یزدان پناه درو و همکاران،کُ

 

 . مرز و تنش های موجود 6-2

 عينی مفهوم دو به مرز  (.65:1395ست) فوشه،مرز یک موضوع کامال ژئوپليتيک است زیرا نشانگر دخالت سياست در سرزمين ا

 قوي یا و ضعيف یا ؛ بسته باز، ميتواند همچنين عقيدتی. مرزهاي مانند ميرود؛ کار به ذهنی یا  و کشورها رسمی ايمرزه مانند

در    (.61:1388مطوف، و  باشد)عندليب وستفاليا  صلح  معاهده  زمان  به  امروزي  شکل  به  المللی  بين  مرزهاي  مفهوم 
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  22يعی را در بر می گرفت جاي خودش را به مرز وسستره  که گ  21این زمان منطقه سرحد   رد دد  گر  ميالدي باز می6481سال

داد این مرز به صورت خطی بر روي زمين ترسيم  گردید تا قلمروهاي سياسی و حاکميت ملت ها را از یکدیگر جدا کند، بدین  

سی و  چهارچوب مرز معنی دار شد) وی  در  بودپيدایش کشور شده  ترتيب ترکيب سه پدیده سرزمين ملت و حکومت که باعث  

نيا،حا است41:1390فظ  مجاور  واحدهاي  دیگر  از  یک کشور  یا  سياسی  متشکل  واحد  یک  جدایی  و  تشخيص  عامل  مرز   .) ،  

ی  همچنين مرز به طور قراردادي بوده و به عنوان محيط مشخص داخلی که مردم مقيم در آن کشور احساس احراز هویت م

ميتوان ریشه عمده مشکالتی که در داخل هر   ( و هم58:1390صري،ستفاد ميشود) قملی دارند م  تیهو  یک  کنند و سهمی در

(. از سوي دیگر یکی از مهمترین مباحث  1277:1391کشور بروز می کند را در مرزهاي آن جستجو کرد)سعادتی جعفرآبادي،

سبب تاثير    ت که بهرل مرزها و مراقبت از آنهاستنن کاامقه هاي پرتنش و نمطرح درباره مرزهاي بين المللی به ویژه در منط

(. منطق ژئوپليتيک 186:1395بسيار زیاد آن بر امنيت کشورهمواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت ها بوده است)رسولی،

د اساسی  ارزش  یک  عنوان  به  کشور  مرزهاي  از  پاسداري  و  حراست  و  حفاظت  که  کند  می  حکم  اع مرز  راستاي  حر  ق مال 

در کانون سياستگذاري و سياست راهبردي قرار گيرد.این امر راهبردي بدون ت ارضی  و تمامي  ملی استقالل سياسی  تياکمح

آرامش کرده ممکن  احساس  به ویژه مرزنشينان در آن  امن که آحاد جامعه و کشور  داشتن مدیریت مرزها و وجود مرزهاي 

همکاران، و  بود)حيدري  توسعه  118:1391نخواهد  و  يصاداقت(.  رفاه  افزایش  و  مرزي  از درآمد    مناطق  مرزنشينان  اقتصادي 

و   است)کامران  تاثيرگذار  مرز  امنيت  کارکرد  بر  ها  دولت  گذاري  سرمایه  و  حمایت  و  اقتصادي  سالم  هاي  فعاليت  طریق 

 ها بندي يمتقس در و است کرده عبور مختلف هاي فرهنگ و اقوام ميان از ایران مرزهاي(. بر این اساس  121:1390همکاران،

با می  سوب مح لیميتح  مرزهاي نوع از  در  ویژه به که اندکی  تهدیدهاي باهم به جهت تحميلی مرزهاي  اینکه وجود شود 

و نيز یکی از ویژگی هاي اصلی آنان دوري از مرکز کشور است   (93:1392دارند،)ستاره و محمدي اطهر، گریزي  مرکز خصوص

از   ؛ ( 132:1386ورد)زرقانی،ناطق بوجود آيه اي بودن این مشمحروميت شدید و حا  تجه  به  يامدهاي نامطلوبیکه می تواند پ 

این نظر است که مرزنشينان تمایل دارند در جامعه اي زندگی کنند که دولت در آن حضوري موثرتر و کارآمدتر و پاسخگو تر 

ک با یکدیگر دارند و  ها قرابت ایدئولوژیزري مسو  ینکه اقوام در دو(. با توجه به ا106:1392داشته باشد) قاسمی و صفی پور،

فرهنگی و.. می تواند امنيت ملی دولت مرکزي را به خطر  -تجاري-هرگونه نفوذ نيروي خارجی براي فعاليت در ابعاد اقتصادي

از ري  نيل به ثبات و دواندازد، ليکن قوميت را می توان یکی از شاخص هاي عمده در شناخت ظرفيت طبيعی کشورها براي  

 (.  114:1391عباسی سمنانی و معينی، ) آوردخشونت به حساب 

منطقه اي بوجود -یکی از کانون هاي بحران که می تواند پتانسيل هاي موثري براي بروز خشونت و تروریسم در سطح محلی

 این گيري  شکل ايتداب از عراق  و ایران رابطهبخصوص بخش هاي از کُردستان ایران و عراق است.    ایرانآورد مرزهاي غربی  

 گفت ميتوان که آنجا تا است بوده  تنش   با  همراه و تهدیدزا همواره تيکيژئوپل عوامل سایه تحت م1920 سال در کشور

منطقه از سابقه    این.(124:1395و همکاران،  اميرزاده  )است داشته کشور   دو روابط  بر  را تأثيرگذاري بيشترین مرزي  اختالفات

بوده است. عالقه به همگراي کُردها در کشورهاي ایران، عراق، ترکيه و سوریه و ناامنی برخوردار    نحراظ بدیرینه اي به لحااي  

ظهور جریانات واگرایی را تسهيل می کند چراکه از سالهاي گذشته اقليم کُردستان خواهان تشکيل کشوري مستقل هستند و 

ناحيه و عدم سرمایه گذاري در  توپوگرافی خاص این    ه ه بتوجطقه شده است. با  باعث هزینه اي بسياري براي کشورهاي من

زمينه هاي اقتصادي توانسته ظرفيت نفوذپذیري مرزها را براي قاچاق و تروریسم افزایش دهد. عالوه بر این موضوع همانطور  

 
1- Frontier Region 
2-Boundary 
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لوژیک و  وئایدضع  صرفا از مو  سازد  که می تواند مرزهاي ایران را با چالش مواجه  دیگري  مشخص است بحران  2و3شکلکه در  

انجام  نياز است بسترسازي الزم براي از ميان برداشتن تفکرات افراط گرایی و جریانات تکفيري سلفی  و می گيرد  مذهبی نشات 

 .گيرد

 
 زرگ :پراکندگی شيعه و سنی در خاورميانه ب3شکل                              :پراکندگی سنی ها در مرزهاي ایران2شکل

 
 

 واکونومی در دو سوی مرز کُردستان ایران و عراق ئژ  تجاری با ابزار-دیصاقتا ی. همکار6-3

ضمن تاکيد  و منطق ژئواکونوميکی تعيين ميشود. اقتصادي رفتار کشورها در چارچوب منطق ژئوپليتيکی -در جغرافياي سياسی

بر   دومی  در  و  است  امنيت  مهم  معضل  اولی  در  دو  هر  در  جغرافيا  ميشوبر  تاکيد  ت  د.منابع  رویکوان  می  که هدف  د  رگفت 

ژئواکونوميکی مناطق براي دولتها رسيدن به قدرت اقتصادي است؛ در اینجا اقتصاد انگيزه اي براي رقابت قدرتی است و آنجا  

کرمی،  علی  و  ميگيرد.)مرتضوي  ژئواکونوميک  جنبه  نماید  می  مشخص  را  اقتصادي  شرایط  ژئوپليتيک  (.  669:1393که 

ااجزئی  ئواکونومی  ژ حاضر  در  يتيکیژئوپل  هايه یشندز  ویسی،  عصر  و  آید)عزتی  می  شمار  همانند    ئواکونومیژ   (.31:1385به 

ژئواکونومی این    (.90:1382)عزتی،يتيک تفسيري براي رابطه بين انسان و عوامل محيط طبيعی در مقياس جهانی استژئوپل

که ميدهد  را  باید ي استراتژ  نوید  هم  نظامی  اق  هاي  اهداف  ررحدي  تصادر جهت  این  در  و  کنند  جغرافيایی  اکت  مناطق  بطه 

 (. 60:1384)عزتی،ي برتري نسبت به دیگر نقاط خواهند داشت هانقشخاصی در جهان 

امروزه در تدوین یک استراتژي، مسائل اقتصادي دخيل هستند که این موضوع ساختار کلی تفکرات ژئواکونوميک را تشکيل 

اروپا   يالدمي  17ین تفکر به قرندهد و ریشه ایم از  195:1397گردد)وریج کاظمی،یبازمخص به فرانسه  ا  طوربهو    در  (.پس 

فوکویاما فرانسيس  تاریخ  پایان  سال    نظریه  ادوارد  1990در  با    لوتواکميالدي  مخالفت  وي  گيري يجهنتو    هااستداللدر  هاي 

ي خود  امقاله، او در  23دونوميک را مطرح نموکاژئووم  منتشر کرد و مفه  «از ژئوپليتيک تا ژئواکونوميک»ي را تحت عنوان  امقاله

پایان جنگ سرد   از    دهنده نشاناستدالل کرد که  ياي سياست  در دنيتيک به سمت ژئواکونوميک  ژئوپلتغيير مسير و حرکت 

ه  جود تبای قرار گيرد و    عاعالشتحتي نظامی  هاروش  واسطه  بهتواند  یمي تجارتی هميشه  هاروشاست. لوتواک معتقد است که  

پيدا  وشود که در عصر ژئ  اقتصادي  که منازعات و اختالفات تجاري منجر به  یدرصورتکند و  یم اکونومی علل مناقشه ماهيتی 

چنين  هاکشمکش شود.  سياسی  اقتصادي  يري درگي  ابزارهاي  از  استفاده  با  باید  را   ابزارها این    ازجملهنمود،    وفصلحلهایی 

ي فی رقابتی،حمایت از  هاطرحين اعتبارات فناوري،  تأمصادرات،  صگرفتن یارانه در خصو  نظردر  محدودیت واردات،  توان به  یم

 (. 105:1385هاي رقابتی اشاره کرد)حافظ نيا،یرساخت زي آموزشی و شرایط هاروش

با    يورزکشاول شدن بخش صنعت  براي فعا  ران و عراق از پتانسيل هاي متنوع و باالییبا توجه به این موضوع، کُردستان ای 

انرژ ایران  يتوجه ذخایر  توانند    دارد و  نفت و گاز در کُردستان عراق و وفور زمين و کشتزارهاي حاصلخيز در کُردستان  می 

نياز به تجزیه سرزمينی بوجود آورند. به طور مثال    استراتژي موثري براي همگرایی و پيوستگی کُردهاي دو سوي مرز بدون 

 بسيار  نياز مثالًعمرانی) فعاليتهاي  و زیرساختها  تجهيز به عراق، همچنين و ردستانکُ منطقه  یدشد زنيا به توجه با واندت يم ایران

 و داخلی محصوالت صادرات منظور  به فرصت این از ایران( و ترکيه از برق  واردات  و  برق  به ردستانکُ منطقه و  عراق  جدي

 زایی  اشتغال بر عالوه منطقه، این رد فعاالنه  حضور با ندتوانمي ایرانی شرکتهاي  .نماید مناسب استفاده مهندسی -فنی   خدمات

 تجربه عراق  در دیگر مللین البي  شرکتهاي کنار در را جهانی هايه  عرص در  رقابت کشور، ملی  منافع حفظ و درآمد کسب  و

 (. 14:1390)خواجوي،نمایند

 
1- Sanjaya Baru.new era of geoeconomi,assessing the interplay of 26.economic &political.risk. march 
23/2012 



 

 

109 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

مرزي  صفر  نقطه  در  حتی  ایران  کُرد  مرزنشينان  خوا  بی شک  آنکه  از  معقتاس  هانبيش  باشند  خواهی  آسایش  يالل  و  شت 

اقتصادي براي خود را مدنظر دارند و تجزیه سرزمينی را عالقمندي گذشتگان خود در سالهاي که خاورميانه ميان فرانسه و 

دانند.   می  ظهور کشورها جدید شد  گرایی سرمنشا  قبيله  دیدگاه  و  تقسيم شد  استقالل خ  ضمنانگليس  کُردها  اینکه  واهی 

براي    یديجد  فرصت ایجاد می کند  استعمارگرانرا  قوميتهاي    نوین  ميان سایر  زدن همبستگی  برهم  براي  را  تالش هاي  تا 

 تجاري مختص -را براي ایجاد سازمان اقتصادي  دو کشور  عالیق مشترکنتایج    4شکل شماره  .در خاورميانه بوجود آورند   ساکن

 مناطق کُردنشين نشان ميدهد. 

 
 4لشک

 

 ردستان ایران و عراق کُ مشترک همکاری بین    لصک فیتی. هیدروپل6-4

هيدروپليتيک به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعی انسانها و دولتها می پردازد اعم از آنکه در داخل کشورها و  

اثر تصميم    ه العمط  ر هيدروپليتيک بهبه تعبيري دیگ  ؛(102:1385یا در سطح منطقه اي و جهانی و بين المللی باشد)حافظ نيا،

مربوط به آب که در شکل گيري سياسی در روابط ميان دولتها با یکدیگر و مردم و دولت حتی در یک کشور دخيل   گيري هاي

المللی به گونه اي روزافزون در سياست هاي کشورها تاثيرگذار  از مرزهاي بين  پردازد.کمبود آب یا اجازه ي عبور  است می 

ه عبارت دیگر هيدروپليتيک در مقياس هاي مختلفی از محلی تا  بشدن منابع آب و  اسی  . سي(131:1381جتهد زاده،است)م

بين المللی ظاهر می شود. امروزه منابع آب موجبات تنش هم در درون کشورها و هم در روابط بين کشورها را فراهم می سازد  

طبيعی می باشد. در واقع    منابع آب یا عوامل  بسمنازي  بهينه و ذخيره ساکه بيشتر ناشی از عدم برنامه ریزي؛ عدم استفاده  

 آب تبدیل به یک عامل تاثيرگذار در مسائل داخلی و بين المللی شده است.

و  دجله  حوزه  کشورهاي  به  وابستگی  از  ناشی  مشکالت  دستخوش  هميشه  عراق  کُردستان  اقليم  شک  بی  تفاسير  این  با 

. پروژه توسعه جنوب شرق آناتولی به لحاظ نظري  تاز سوي دیگر بوده اس  رانای  از یک سو و کشور  فرات)ترکيه، سوریه، عراق(

درصد سهم سوریه را از طریق ساخت سيستم سدهاي که آب مورد  چهل درصد سهم آب عراق از رودخانه فرات و  نود می تواند 

ترکيه    ی این در سال هاي آت  ربوه  عالمنحرف سازد.    ، ردنياز مناطق فقيرنشين ترکيه را جهت آبياري و برق آبی فراهم خواهد ک

خود   ملی  مرزهاي  داخل  به  انرژي  نيازهاي  و  کشاورزي  مقاصد  براي  را  فرات  رودخانه  آب  از  سوم  یک  دارد دست کم  قصد 

. عراق که  هدایت نمایند. بنابراین پروژه مذکور در نهایت جریان آب دجله را به خاطر توسعه کشاورزي ترکيه کاهش خواهد داد

درصد 85جود در مسير رود می باشد به هر دو رود وابسته است. این دو رودخانه تقریبا  وسوریه آخرین کشور م  ويه  ترکپس از  

نياز آب مردم عراق را تامين می کنند. عراق که در مسير انتهایی رودها قرار دارد مدعی مسير طبيعی رودها و حق تاریخی بر  
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براي مردم جنوبی بين از زمان  آب  از  متوع  شر  النهرین  به عبارتی مسئله حق تقدم حق  قسال    ششدن یعنی  باشد  بل می 

خود  براي  فرات  و  دجله  رودهاي  سرمنشا  کشور  عنوان  به  شود.ترکيه  می  مطرح  اساسی  شرط  یک  عنوان  به  کهن  استفاده 

ال در پی آن است  مع يه  ترکبين المللی نيست.حاکميتی تام بر این رودها قائل بوده و حاضر به شناسایی آنها به عنوان رودهاي  

با استعانت از این اهرم قدرتمند اقتصادي سيادت خود را حفظ نماید.عراق مدعی است که سوریه و ترکيه که قسمت علياي    تا

زدیاد  رود را در خاک خود دارند سهمی غيرمنصفانه از آب فرات را به خود اختصاص داده اند و همچنين اعتقاد دارند که با ا

نمکی آبيا  از  که  مقدار  هاي  پروژه  شدن  رطریق  خراب  حال  در  هم  فرات  آب  کيفيت  شود  می  حاصل  سوریه  ي 

 (. 339:1395است)معدنی،

رودخانه هاي که عالوه بر تشکيل مرز ایران و در مرزهاي مشترک با ایران به شکل دیگري می باشد.  آبی عراق  اما وضعيت   

ه رود زاب کوچک که به دریچه سد وکان  مترتيب ميباشند: سرچش  این به  عراق روان هستند  عراق در ناحيه کُردستان به سوي  

در نزدیکی شهر قلعه دزه می ریزد ؛ رودهاي نظير بالک و بارزنه که از منطقه سياه کوه در شمال پيرانشهر تشکيل دریاچه سد 

آ سيروان،  رودهاي  منشعبات  دهد؛  می  عراق  کُردستان  اربيل  شمال  در  و  بخمه  زمکان  زرشک،  کليالب  سد    ه  دریاچه  به 

تشکيل  خدربند غرب  گيالن  شيرین  قصر  منطقه  از  که  دیگري  کوچک  رودهاي  همچنين  و  ریزد  می  حلبچه  نزدیکی  در  ان 

شوند و سراسر دشتها و  دریاچه سد دیالی را می دهند ؛همه این دریاچه ها به طور پيوسته به رودهاي دجله و فرات متصل مي

و تمامی منابع آبی غرب ایران داراي اهميت استراتژیک براي عراق رمی نماید. از این    باسيررا  راق و سایر نقاط  ع   کشتزارهاي

 بخصوص منطقه کُردنشين به حساب می آیند. 

  ذخایر   فقدان  همان  که  موجود  جغرافيایی  جبر  گرفتن  نظر  در  بدون  جریانات افراطی کُرد  اغلب  اینکه  توجه  جالب  با این تفاسير

هم خواهان تشکيل دولتی مستقل    بازاست،  مشترک  آبی   هاي  حوضه  در  ستی د  پائين   و   باالدستی  يگير  رارق  و  اتکاء  قابل   یآب

  شبه  گيري  شکل  و  تجزیه  با  رو  این  از  .است  آب  براي  فشار  و   کمبود  درگير  نظر  مورد  منطقه  تمام  که  حاليست  در  این  ،هستند

  سر  بر  پيرامونی  کشورهاي  با  اآنه   رقابت  و  سياسی   يهاحدوا  داخل  در  خاص   دینی  و  زبانی   قومی،  هاي  ویژگی   محوریت  با  دولتها

 ببرد   بين  از  را  دموکراسی  استقرار  عمال   تواند  می   بندها،  آب  و   سد  احداث  و   دائمی  رودهاي   و   مشترک  آبی  هاي  حوضه  و  آب

  بستگی او  لهمسئاین    شود و   می  صهخال  غذا  و   آب  یعنی  سکنه  اوليه  نيازهاي   رفع  در  کشور  یک  ثبات   و   پایداري  الزمه  چراکه

  در  را  کُردها  خواهی  استقالل  جغرافيایی آرمان  جبر  عمال  بدین ترتيب  و  داشت  خواهد  پی  در   را  همجوار  ايهکشور  به  مجدد

، سرمایه گذاري و نظارت دقيق بر روي ذخایر آبی به عنوان 5  شماره  (. لذا طبق شکل 1396دهد)وریج کاظمی،   می   قرار  تنگنا

آسيب پذیر کُردستان ایران   و  راي ثبات و توسعه در مناطق مرزيبساختارهاي جدیدي را    اندتو  اتژیک و محدود میمنبع استر

 و عراق ایجاد نماید. 

 
 5شکل
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 نتیجه گیری-7

اجتماعی در مناطق مرزي کُردستان ایران -در این نوشتار مشخص شد که مجموعه عوامل طبيعی، اقتصادي، سياسی، فرهنگی 

همگرایی بين دو سوي مرز را ایجاد نماید و اجراي طرح ها و برنامه    می تواند همکاري و  نابحرو    وه بر ایجاد تنش و عراق عال 

قاچاق  سياه  کار  درگير  اینک  هم  که  را  کُرد  مرزنشينان  سرنوشت  تواند  می  خدماتی  کشاورزي،  صنعتی،  با    کاال  هاي  آنهم 

است دو دولت ایران و عراق يت دهد. از این رو سبثر مغييا به نحو موثري تدستمزد بسيار پایين و صدالبته مشقت بار هستند ر

قدرت اقتصادي دولتهاي مرکزي است، می    ءبراي حل جریانات جدایی طلب کُرد به عنوان یک چالش امنيتی که ناشی از خال

از اینکه  به  توجه  با  برود.  پيش  تجاري  رقابت  و  توليدي  هاي  ظرفيت  باالبردن  سمت  به  گرو  بایست  عمده  ي  ههاخصوصيت 

د در منطقه پرداختن آنان به موضوع نابرابري و فقر اقتصادي در کُردستان و عدم توجه دولت مرکزي  راطی و تجزیه طلب کُرفا

استاین  به   هاي    ؛منطقه  و فرصت  دادن سرمایه  و  اقتصادي  امکانات  ایجاد  اقتصادي،  اصالحات  در صورت مدیریت مطلوب، 

رد. همانطور که در متن اشاره شد کُردستان ایران و عراق  کحفره امنيتی را پر    نای  وانروم مرزنشين می تاقتصادي به اقشار مح

همچنين دارا بودن ظرفيت ها و توانمندي سازي نيروهاي بومی    ، انرژي و ذخایر آبی مطمئن  -با تکيه بر منابع غنی معدنی  

تواند می  بهينه  برداري  بهره  ی  براي  پيمانهاي  ایجاد  وبا  جانبه  چند  یا  ع   هنامبر  ک  گسترش  جهت  در   -اقتصادي  التدهاي 

نمایند  ایجاد اشتغال    رد ایران و عراق براي مرزنشينان کُ  ي ضعيف اقتصادياجتماعی، رفع فقر و محروميت، بازسازي ساختارها

 د. نن شوو باعث رونق اقتصادي در منطقه و نواحی پيرامونی آ
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 یمناطق مرز  تیتوسعه و امنارتقاء  دررجی خا  استیس ش  نق یبررس 

 
 2زهراسادات حسینی،  *1علی اکبرپور

 پيام نور قوچان دانشگاه  سياسیکارشناسی ارشد علوم  -1

 کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد -2

 

 

 : چکیده

سؤال مطرح  .  شدم  جاان   يمناطق مرز   تيمنتوسعه و اارتقاء    نقش سياست خارجی در  یبررس  باهدف پژوهش حاضر    طرح مسئله:

کند؟ یکمک م  )ایران(  توسعهدرحال   يکشورها   و امنيت مناطق مرزي  به ارتقاء اهداف توسعه  یخارج  استيچگونه ساین است که  شده  

کمک    يرا الزم ب  طيمح  نيبه تضم   توانیآن م  قیکه از طر  است  ییسازوکارهااز    يا مجموعه   یخارج  است يس  پژوهش این است که  هيفرض

و ارتقاء نمودکمک    ت مناطق مرزيينام  ه وعتوسبه   و امنيت از یک رابطه متقابل برخوردار هستند   باشند.دهنده یکدیگر می، و توسعه 
با استفاده    یلي تحل-یفيو با روش توص  توسعه  يبرا  يابزار   عنوانبه  یخارج  استيس تبيين  ينظر   الگويي  ادعا در راستا   نیا :روش پژوهش

در ارتقاء   یخارج  استينقش سآن است که    انگريب  هاافتهی  ها:یافته قرار گرفت.    یو بررس  یابیمورد ارز  یرنتتنیا  و  يابخانه کتا  از منابع

گذاران  سياست.  برخوردار است  ياري بس  تياز اهم  توسعهدرحال هاي  در مورد کشور  ژهیوبهآن،    توسعه  ر ي درک مس  يکشور برا   کی  شرفتيپ

توسعه به    دنيدر جهت رسرا هماهنگ با همدیگر   اقدامشش  حوزه سياست و اقتصاد    ر ددف  ن هیتيابی به اي دسحوزه سياست خارجی برا 

حقوق اکتشاف    ؛يو تجار  ی، مال ي مذاکرات اقتصاد  ؛يگذار هیسرما  استيس  ؛يتجار  یترقکه شامل    کنندیم  دنبال  و امنيت در مناطق مرزي

ایران    .است  یالمللني طرح ب  و  یالمللنيب  يهمکار  منابع؛ هاي زمانی مختلف تالش شده تا در حوزه سياست خارجی در  ه روددر  يز  ندر 

سياست خارجی در جهت توسعه و امنيت مناطق    با توجه به نقشگیری:  نتیجهها، اقداماتی صورت گيرد.  جهت دستيابی به این حوزه

مرزي شده است که در  مناطقدر  تمنيو ا موجب توسعه در گيري نمود که اقدامات دولت در حوزه سياست خارجیتوان نتيجهمیمرزي، 

هاي اقتصادي و سياسی به این مناطق توجه بيشتري  هایی فراهم گردد تا در حوزهباشند. همچنين باید زمينهارتباط متقابل با یکدیگر می

 گردد.

 

 سياست خارجی، ارتقاء، توسعه و امنيت، مناطق مرزي. :  کلیدی  گانواژ
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 قدمه م -1
نقش    یو خارج  یداخل  یاسيس  ماتيتصم  يرگيشکل  و   یاسي است که در رفتار س  یاز عوامل  هاورکش  ییايجغراف  تيموقع

بعضدار  يمؤثر موقع  ید.  استراتژ  ییايجغراف  هاييتاز  مل  یکیارزش  قدرت  به  توجه  با  و  نقش   يکشورها  یدارند  آن  دارنده 

هر ها، داشتن مرزهاي طوالنی است.  يتقعموین  ا  ازجملهکه    ددهنیم  ختصاصآن کشور به خود ا  یاسيرا در منش س  یمهم

برخوردار   یمطمئن  ياز مرزها  دیرا فراهم کند با   خود  یو امکانات سازندگ  طیکشور شرا  و خارج از  که بخواهد در داخل  یدولت

د  اهخور  کشودر    یی ایو پو  ی ندگمانع از هرگونه ساز  ، ردگيیم   شهیکه از مرز ر  ی از ناامن  ی صورت مشکالت ناش  نیا  ر يباشد، در غ 

به سطحی از امنيت    دنيدررسحفظ و گسترش امنيت    . مسئلهاستامنيت    مسائل مهم در مناطق مرزي مسئله  یکی از.  بود

باشد، همواره حساسيت مسئوالن و متخصصين را به پایدار، براي کشور ایران که داراي مرزهاي طوالنی و تعدد همسایگان می

کشورهاي درگير با   کهيطور بهسازد  می متأثرد توسعه و امنيت پایدار کشور را ون ر ز،مر امنيت در سئلهت. مود جلب نموده اسخ

... ناامنی    ازجملهد که به دالیل مختلف  انهمسائل ناامنی در مناطق مرزي دریافت و این ناامنی    افتهیگسترش فقر، تنگدستی و 

هایی است که  برنامه  ازجملهو امنيت مناطق مرزي  ه  سعتومر  وجه به ااین تنابرب.  استمستقيم بر کل کشور اثر گذاشته    طوربه

سياست بر  در  عالوه  داخلی  نيز    يهامؤلفه هاي  خارجی  جمهوري   قرارگرفته  موردتوجهسياست  همچون  کشوري  در  است. 

  لب اغ که  اي همسایه  ورهکش  دباوجو( و  1:  1391پور،  کيلومتر مرز است )نامی و حيدري  8574اسالمی ایران که داراي بيش از  

بینآ و  دچار ضعف  توجه  ثباتی میها  لزوم  منظر    تنگاتنگباشند،  از  مرزي  مناطق  در  توسعه  به  و رسيدن  امنيت  مسئله  به 

 ت خارجی بسيار اساسی و ضروري است. سياس

  یلاص  است که هدف ده  بو  هانيم  ي هاظهور قدرت  ريتحت تأث  اريبس  المللدر عرصه روابط بين  ی کنون  یالمللنيب  ي هایی ایپو

ب  یداخل  ازنظرها  نآ پ   یالمللنيو  توسعه  شرفتيارتقاء  است.    و  مورد  ،  حالنیباابوده  این کشورها    کهنیادر  سياست خارجی 

می پژوهش چگونه  نماید،  کمک  توسعه  اهداف  به  می تواند  مشاهده  اندکی  و  2010)  24مانیها  مثالعنوانبهگردد.  هاي   )

  توانگرو    رهنما  . نمایندمیکنند، تمرکز  یم  تيفعالتوسعه  ارتقاء    يبرا  يمرکز  يهاشورکه ک  ییارهابزا  يو(، ر2007)  25ماکسول

  بهاند.  قرار داده  موردمطالعه« را  ران یا  ياو توسعه منطقه   شدنیجهان  ندیدر فرا  يمرز  ينقش شهرها(، در مقاله خود »1389)

ابتدا  این   .  است  شدهل يتحلموجود    ي هايتوجه به تئورا  ب  انراسدر استان خ  ناریا  يمرز  يشهرها  شدنیجهان  مسئلهمنظور، 

درباره کارکرد    ی محل  يهاليو پتانس  ها ییتوانا  از   یانداز مناسبپرسشنامه و مصاحبه، چشم  يها کيبا استفاده از تکن  نيهمچن

  ليشکاف تحلن ردک پر  باهدف  رو،پيشاله مق  کهیدرحالاست.  شدهي گردآور يادر توسعه منطقه  يشهر ياگره قاط و نها دروازه

  یخارج  استيس  که  میشنویم  گاهی .  است  شدهانجام  و امنيت مناطق مرزي  توسعه  يهااستيدر رابطه با س  یخارج  استيس

  یخارج  استيس  ، هاآن  قی که از طر  ییدر مورد سازوکارها  ندرت بهاست، اما    فعاليت نموده  ارتقاء توسعه  يکشور در راستا  کی

مورد   موضوع با عدم بحث و گفتگو در  ن یا(.  Spohr & Da Silav, 2017: 2شود )می  دهيشن  ، دکن ال  آن هدف را دنب   اندوتیم

-نيدر سطح ب  شانیهاکه اقدامات دولت  دانند نمیاکثر مردم واقعاً    رایدارد، ز  ی ک یارتباط نزدل  الملنيو روابط ب  یخارج  استيس

-یم   یخارج  استيکه س  ي دیروشن کردن فوا  باهدفمقاله    نیا  اس، بر این اس  رد.دا  يريها چه تأثمشترک آن  ی بر زندگ  یالملل

 است.  شدهانجامد، کشور به همراه داشته باش کی تيجمع يتواند برا

جنبه   يبرا به  توجه  عدم  بر  س  يهاغلبه  مطالعات  از  یخارج  استيتوسعه  هم  از    یخارج  استيس  ليوتحلهیتجز،  هم  و 

)  27و اسپورکا  که  طورانمه،  26یالمللنيب  ی اسياقتصاد س ای م  بي، ترککنندمطرح می(  1986و همکاران  به    که   معنا   نیشوند. 

ا  يهارشته  اتيادباز  ،  لياز تحل  ییالگو  جادیا  يبرا توسعه است که توسط    فی بر تعر  یمبتن  مقاله  نیاستفاده گردید.  مختلف 
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بحث،   نیا  قی. از طرستا  دهه شارائاي(    2013)  31ب( و جاجوری 2001)  30آمستدن(،  2000)  29(، فورتادو1988)  28والرشتاین

  ی جهان  يتر در بازارهاوباز تعامل مطل  نانيحصول اطم  منظوربهاستفاده از منابع موجود    شی روند افزا  عنوانبهتواند  یتوسعه م

  ژه یوبه  مردم  ياا برر  يبهتر  طی، شرای و اجتماع   ياقتصاد  يبهتر و کاهش نابرابر  يدستمزدها  قی، از طرنیشناخته شود و بنابرا

دانند،  ی م  يکه توسعه را فقط رشد اقتصاد  گذاراناستيس  یبا مقاومت برخ  فیتعر  نیکند. ا  جادیا  اکن در مناطق مرزيس  دممر

هاي قومی  هاي بروز و ظهور چالشمواجه شده است. بنابراین با توجه به اهميت مرزها و ارتباط آن با امنيت ملی و وجود زمينه

در حوزه اشتغال، مشارکت سياسی و اقتصادي، بررسی نقش سياست خارجی در    تی الشکز مطق مرزي و برومنا  و مذهبی در 

 یابد. امنيت و توسعه مناطق مرزي اهميت می

  ي اگسترده  طوربه،  گذارند یم   ريتأث  ندیفرآ  نیکه در ا  یگرانی، بازیخارج  استيدر س  ير يگميروند تصم  ی دگيچيپ   باوجود

نخست    سؤالپاسخ داده شود.    پژوهشهاي  گردد تا در قالب چند بخش به پرسشی م  عیه سدر این مقال،  حالنیباا.  شمارندبی

چگونه این است که    شدهمطرح  که  یسؤال اصلو  این است که توسعه و امنيت در مناطق مرزي چه ارتباطی با یکدیگر دارند  

پژوهش    هيکند؟ فرضیکمک م  ن(را )ای  توسعهدرحال  يرهاکشو   و امنيت مناطق مرزي  به ارتقاء اهداف توسعه  یخارج  استيس

الزم    طيمح  نيبه تضم  ندتوانیماندکاران  دستآن    قیکه از طر  است  ییسازوکارهااز    يامجموعه  یخارج  استيس  این است که

به    يبرا امنيت  کمک  این کهکشور کمک  توسعه و  رابطه متقابل برخوردار هست  نمایند، ضمن  از یک  امنيت  ه ند کتوسعه و 

ا و  هستند.  هنداءرتقنيازمند  یکدیگر  س  بررسی  باهدفمقاله    نیابنابراین  ده  پ   یخارج  استينقش  امنيت توسعه    شبرديدر  و 

 است.  شدهانجام  )ایران( توسعهدرحال يکشورهامناطق مرزي 

 

 ( توسعه یبرا یابزار عنوانبه ی خارج  استیسچارچوب نظری )-2
 امروزه   است.  خارجی  سياست  به  نسبت  هاآن  لیليتح  عدب  ،ها هینظرد  ارکرک  ابعاد  ترینمهم  از  یکی  ازآنجاکه

  و  کنند   دقت   عمل   و  نظریه  ميان   ظریف   ارتباط  به  باید   عقالنی   و   موفق  تصميمات  به  رسيدن  براي  حوزه  این   رندگانيگميتصم

 هانیراگعمل  و  ارانهگذتسياس  تجویزاتی  متون  این  از  نظري  متون  در  خارجی  سياست  جایگاه  دقيق  فهم  بر  عالوه  بتوانند

(  یاسيو س  يدو بعد )اقتصاد  در قالبرا    یخارج  استيارائه خواهد شد و اقدامات س  ی ليمدل تحلدر این بخش    .کنند  استخراج

را شکل میعمل    طوطکه خ  کنيممی  بررسی با دهند.  این مقاله  رابطه  در  انجام مطالعات علمی  براي  فقدان چارچوب نظري 

د خارجی  سياست  رانقش  توسعه  ر  با  ابطه  متصدیاند  يتمنو  که  است  مشکالتی  از  یکی  مرزي  مناطق  سياست  ر   گذارانو 

است.    یاسياز آثار اقتصاد س  ياريتوسعه، موضوع بس   ارتقا  يهايدولت در استراتژ   نقش.  باشنده و امنيت با آن مواجه میتوسع

  يها را از کشورهاکه آن  یافشکر  ه بغلب  براي(  ران)ای  توسعهدرحال  يکند کشورهایم  بيانوجود دارد که    يقو  يخط فکر  کی

ظهور   یغرب  ياروپا  يدر کشورها  سيانگل  یپس از انقالب صنعت  ازين  نیدارند. ا  يکشور قو   کی به    ازي، نندکیجدا م  افتهیتوسعه

  ند یفرآ  ريتأث  تحتدهم  ناپلئون سوم در اواخر قرن نوزفرمان  و فرانسه تحت    سمارکيب  فرمان  ، آلمان تحتمثالعنوان به  یافت

ک  يازوسن گرفتند  )قرار  جاجوریب  توسعه  اي(    2013ه  را  اظهار  1961)  32گرشنکرون کند.  می   فيتوص  شدهي زیربرنامهآن   )

الملل  حوزه روابط بيندر  .  داشته باشد   يشترينقش ب  د یارتقاء توسعه با   يتر باشد، دولت برامانده داشت که هرچه کشور عقب

 مه ي)و ن  هيمرکز و حاش  نيغلبه بر شکاف ب  يبه حضور قدرتمند دولت را برا  ازين  (0199)  33یگیو آر(  8819)  نیا، والرشتنيز

. بنابراین  کنندیم   دیي تأ   ،ه« ماندعقبي »توسعه مشترک کشورها  یواقع   يهااز فرصت  نانهيبدب  دگاهید  کیضمن ارائه  را    (هيحاش

  نی. با توجه به اقرار داد  د یيتأ مورد  را    ندیآفر  نیدولت در ا  تياهم  دی در ارتقاء توسعه، با  یخارج  استينقش س  ليتحلهنگام  
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 ر ي آن بر توسعه کشور تأث  قیکرد که از طر  ميتقس  استياقتصاد و س  یعنیرا به دو حوزه بزرگ    یخارج  استيس  توانیمنکته،  

  کرد  ميستق يابرنابر کاهش سطحر و کشو ي ارتقاء رشد اقتصاد منظوربه ژه یاقدام و طتوان به خطویرا م هانیا. شودگذاشته می

برا ا  تیاولو  گذاراناستيس  شتريب  يکه معموالً  الگو  نیندارد.  ارائه م  ییمقاله  به  یرا  عملکرد    یچگونگ  ليوتحلهیتجزدهد که 

توان سه خط اقدام ی، م یخارج  استيس  يبرخورد با حوزه اقتصاد  هنگام.  کندیتوسعه در موارد مختلف کمک م-یروابط خارج

م  صيتشخ  را که  استراتژ  ماًيتقمسد  ننتوایداد  تأث  يبر  کشور  ا  ريتوسعه  ز  نیبگذارند.  شرح  به  ترق  ریخطوط  )الف(   ی است: 

با    ميرمستقيغ   طوربه،  یاسيحوزه سخطوط عمل  .  يو تجار  ی ، مال يو )ج( مذاکرات اقتصاد  يگذارهیسرما  استي)ب( س  ي،تجار

ز ارتباط هستند،  در  توسعه  اجتماع   يادتصاق  تثراا  اندازهبه  اهآناثرات    رایارتقاء  ا  وجودنیباا،  نيست  یو   ط يمح  کی  جادیبه 

  ، )د( حقوق اکتشاف منابعشامل  از اقدامات    گر یمعنا، سه خط د  نیکنند. به ایخطوط اقدام کمک م  ریسا  تيموفق  يمثبت برا

 ی است.المللني)و( طرح ب ی والمللنيب ي)ه( همکار

 

 
 و امنیت   در ارتقاء توسعه   یج ارخ  تسایسخطوط  :  1  شکل

 

توسعه    یميرابطه مستق  یخارج  استيس  ياقتصاد  حوزه پروژه  اقتصادبا چشم  ژهیوبهبا  رشد  ا  يانداز  دارد.   حوزه  ن یآن 

الً با همه معموسازد، اگرچه  یها مرتبط م کشورها را به توسعه آن  یخارج  استي است که س  یی ها ل يوتحلهیتجزمعموالً موضوع  

کامل    روطبه وط  خط و  موریراشوینم  مرتبطجداگانه  و  )بومن  سوزا 1987،  34د  کشور   کی  تجارت  ش یافزا(.  2002،  35؛ 

است. طبق گفته    افتهیشیافزا   يري چشمگ  طوربه  و یکم  ستمي در قرن ب  یخارجگذاري  استيآن در س  تياست که اهم  یموضوع 

اقتصا1982)  36فدر رشد  به  آ  شتريب  يد(، صادرات منجر  داخل  ديتول  رد  اهناز سهم    تنها نهتجارت    ارتقاء.  شودیم   یناخالص 

کنند به  یم   ی معموالً سع  یخارج  گذاراناستيکار، س  نیانجام ا  يهاست. براآن  ی فيبلکه ارتقاء ک  ، ی صادرات مل  ی کم  شیافزا

به کاالها   دیجد  يابازاره قبالً  تجکمتر عالقه  یمل  يکه  و در  برسند  بودند  را    باارزش  ياه اال، ک یسنت  يبا شرکاارت  مند  باال 
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  شرفت ياست که به پ   یداخل  يرقابت در کاالها  شیافزا  يبرا  یداخل  استيوابسته به س  شدتبهخط از اقدامات    نیکنند. ا  غيتبل

است: جذب    ت يکشور شامل دو موقع  ک ی  ی گذارهیسرما  استیسخط دوم یعنی  د.  نکیدر سطح مهارت کارگران کمک م 

م  یخارج  ميمستق  هیسرما اول  الًعموکه  تول  هيدر مراحل  ب  ديتنوع  از  از    یمل  يهايگذارهیبردن سرما  نيو  از کشور  در خارج 

کننده  افتی گذار و درهی سرما   يسودمند براعاملی  را  گذاري  ( سياست سرمایه2015)  37. فونسکابرخوردار است  ياژهیو  تياهم

-هیسرما  يبرا  ی مل  ی افراد بازرگان  يرا برا  يدی دج  ياهت، فرصگریاطق ده منب  شورک  ی، گسترش دسترسيگذارهیسرما داند.  یم

م  يگذار باز  از کشور  اقداما  نيسومد.  کنیدر خارج  از  اقتصادت،  خط  کند  یم  یسعاست که    یو تجار   یمال  ، ی مذاکرات 

نگ در طول ج  38نوب و ج  شمال  ي هاتوان به تنش یکند. شروع آن را م  جاد یا  ی توسعه مل  ياستراتژ   کی  يبرا  یستميس  طیشرا

کرد.    سرد بزرگ  یجنوب  يکشورها  کهیهنگام اشاره  شکاف  مورد  در  تأمل  به  آن  ردندک  یشروع  کردکه  جدا  شمال  از  را  .  ها 

 ي را برا   یرامونيپ   مهيو ن  ياهيکند تا مناطق حاشیمختلف کمک م  يکشورهابه  توسعه    يرهاي( از مس2002)  39چانگ   دیدگاه

از   يتوسعه، برا  يمناسب برا  طیاست که خواستار شرا  اقدامات این  زاخط    نیا  ياستراتژد.  کنن   مطرح  متفاوت  طین شرايتأم

  ي برا   ،(نگيو دامپاي  فهتعر  ريو غ   ياها، موانع تعرفهارانهی)مانند    افتهیتوسعه  يطرفانه کشورهایتجارت ب  يهاوهيبردن ش  نيب

برنامهعادالنه  يهامیرژ به  )نسبت  برنامه  يبراو    ( ریپذانعطاف  ی مل  يفناور  ديتول  يهاتر  توسعه  است.    ميرمستقيغ   يهاامکان 

به    ی ابيافزوده باال، دست  باارزش  ي کاالها  ديتول  فهيدهد که وظیرا ارائه م  ا يآس  يرشد اقتصاد  يهاي( استراتژ2001)  40آمستن 

 . تندعهده داش ررا ب يآزادساز يبرا کشورهاي شمال ياز فشارها يريو جلوگ یالمللنيبرقابت 

  یی تواند در هر دو جنبه توسعه سهم بسزایکشور دارد، اما م   ک ی  ي بر رشد اقتصاد  يتریميرمستقيغ   ريأثت   گریخط د  سه

تصو باشد.  تقو  يبرا  يا ژهیو  تي اهم  یالمللنيب  ستميکشور در س  کی  ریداشته  و  استقالل  يتجار  يهاانیجر  تیحفظ  ، حفظ 

خود    ي هاتيفعال  ش یافزا  يالزم برا  طيمح  جاد یو ا  روزبه  يهايرآوبه فن  شتريب  ی سدستر،  رتمندترقد  گرانیخود در رابطه با باز

نتا  یمثبت   ريتأث  یاسي، حوزه سنی. بنابرادارد  در داخل و خارج از کشور اقتصاد  ج یبر  اقدامات عمل  يکل منطقه  د.  آن دار  یو 

 ن یاست. ا  یعيبطبع  مناکشف    يخود براحق    از  نانياطم  يکشور برا   ازياست، ن  درکقابل  اکتشاف منابعتوسط مباحث    آنچه

مالک به  مربوط  مذاکرات  هم    تيهم  میرا    ستیزطيمحو  پ شودشامل  هنگام  رژ  وستني.  منابع    تيمالک  یالمللنيب   يهامیبه 

توسعه آن در دسترس   يکند که منابع الزم برایم نيمسئله تضم ن یکشور با ا  کی یو اکتشاف، خدمات خارج یی ایو در یی ایدر

الزم    ل یتواند به اثبات وسایاست و م  کیمفهوم استراتژ  کی   ای مرزها و قانون در  نييمورد تع  ر دحث  ، بنیاشد. بنابرادش بخو

  يکشورها  يعرصه مهم برا  کی  عنوانبه  یطيمحستی، مذاکرات زبيترتنیابهد.  کمک کن  یو اجتماع  ي اقتصاد  شرفتيپ   يبرا

تقابل   جهي، نتیطيمحستیدر مجامع ز  توسعهدرحال  و  تهافیتوسعه  يرهاشوک  نيب  یخیشود. اختالف تاریظاهر م  توسعهدرحال

د توسعهمحافظه  يهادگاه ینظرات  و  ا  انهیگراکار  مورد  است.    نیدر  محافظهطرفک یازمسئله  صنعت،  از  مانع  شدن    یکاران 

حق  نيتضم دف باهت را متفاواما  ،مشترک يهاتيمسئول توسعهدرحال ي، کشورهاگریشوند. از طرف دیم ياهيحاش يکشورها

 . (Spohr & Da Silav, 2017: 6-7گيرند )بر عهده می  عهتوس جهيدرنتو   یصنعت يهاپروژه ياجرا يخود برا

م  استيس  کی  عنوانبه  ی المللنیب  یهمکار نظر  به  طرف یدوگانه  دو  هر  از  که  دول رسد  ا  ريدرگ  ،  سود    نیدر  عمل 

گفتهبردیم مطابق  م  اررت  تجااز    يا جنبه  يمکاره(  2012)  41ليته   .  طریارائه  از  که  طرف  قیدهد  ازا  ريدرگ  يهاآن   ي در 

بنابرای م   افتیدر  يزيمشارکت خود چ پروژهبا د  نتوانیم  هاشور، کنیکنند.  هم  و    هاکشوراز    هم)  یخارج  يهمکار  يهاهدف 

فن(یالمللنيب  يهاسازمان پروژهکند   افت یدر  يآور،  ر  ي ها،  منابع  اکتشاف  تومشترک  دهد  ا  کاهش    يبرا  یی اه هنامبر  ا ی سعه 

  جاد یخود و ا  يایمزا  يماندگار  نيتضمدر    ی کند، نقش مهمیم   يآن همکار  قیکشور از طر  کی که    یی کند. الگو  جاد یا  ينابرابر

 
37 Fonseca 
  براي اطالع بيشتر نگاه کنيد به: ساعی، احمد )1393(. مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، تهران. 38
39 Chang 
40 Amsden 
41 Leite 
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ر  کشو  کیالملل،  نيتر در مورد نظم بيهنگام اتخاذ موضع قو.  کندیم  فایا  یخارج  يهامستمر به کمک  ازيرفع ن  يبرا   طیشرا

(. Amora et al, 2015: 6) برابرتر کند  صورتبه گرانی به اشتراک گذاشتن ابتکار عمل با د ای  يهمکار  ءارتقه اتواند شروع بیم

اصل  عنوانبه بيهمکار  ي هابرنامه  ی عامل  چهره  دولت  م  یالمللني،  ارتقا  را  موفقیخود  شانس  و  را   ياستراتژ   تيبخشد  خود 

 . بخشدیمبهبود 

استقالل   همچوندر خطوط فوق    ی خارج  استي س  يهاجنبه   ر یسا  ميرمستقيغ   ر يتأثمل  شا  لیالملبینهای  طرح  ی نيبشيپ 

د.  کر  يگذارهیسرما  يگرید  تیتقو  يتوان برای م  یکی  شیبا افزا  رای، زدارندمتقابل    يا ، توسعه و استقالل رابطهیطورکلبه.  است

آمر و  نيالت  يکایدانشمندان  ا  ياژهیتوجه  د  نیبه  و  Vigevani & Ramazini, 2014: 520)  دارنموضوع  را  (    عنوان بهآن 

اشاره دارد  يتوسط کشورها  شدهاعمال  يهاتیاز محدود  يعار  یخارج  استيس» بنابرایم  فیتعر  «قدرتمند    کسب،  نیکنند. 

ا با  مداخله    نیاستقالل  بدون  بتوانند  کشورها  که  است  استراتژ  کشورهايهدف  دنب  يهايمرکز،  را  خود  کتوسعه  .  نندال 

از  یرامونيپ مهين  ي هاائتالف  ليکتش  ياستراتژ ن  ياهيمناطق حاش   متشکل  تضم  شیافزا  خواستار  یرامونيپ مهيو  استقالل   نيو 

 یفعل  طیدر شرا  رهاکشو  نیظهور مشترک ا  رایدهد، زیها را نشان مائتالف  نیا  ی( شکنندگ1976)  نی. اما والرشتااستها  آن

بق  يصعود  هيحاشمهين  يرهاوشک  ییداج  ینيبشيپ   يو.  ستين  ریپذامکان  یجهان  ستميس باز  يهمکار  ای  هياز    گران یمشترک 

ائتالفکند  یم  فيرا تضع  يمرکز  يهاتوسط قدرت  ياهيحاش را تضعو قدرت  بنابرایم  فيها   یخارج  گذاراناستي، سنی کند. 

ی،  المللنيبطح  ر سخود د  ي اقتصاد-یاس يس  يو فضا  یقدرت نسب  ش ی، افزامطالبات خود  تيتثب  يبرا  يصعود  يکشورها  نیا

همزمان در   راتييبه تغ  یش ی افزا  ني( اظهار داشتند که چن1990)  یگی( و آر1988)  نیاوالرشتد.  موارد را برطرف کنن  نیا  د یبا

 د. دار ازين يو تجار ی، مال ياقتصاد يهامیرژ

  ی المللنيبو    یخلدا  يرها يط متغتوس  و   رديصورت گ  باهمهماهنگ    ا یهمزمان    د یدر هر شش خط اقدام با  يريگميتصم

ا به  شود.  ب معنا    نیمحدود  ب  باهم   د یاکه  درک  بتوانند  تا  شوند  پو  يشتريجمع  موفق  ییایاز  احتمال  باشند،    تيو  داشته  آن 

اظهار داشت که ارتقاء توسعه، ب(،    2013جاجوریب )شده است.    یباني( پشت1986)  رانو همکا  42ط کاپوراسو طور که توس همان

پروژه    نی، ادارد. اول از همه  يادیز  ی داخل  تیبه حما  ازين  و امنيت  پروژه خاص توسعه  کی  يار، بیللالمنيو ب  یخلق دااز طر

ا  کنندهن ييتععنصر    کیتوسعه   توسط    يهاياستراتژ  جادیدر  شده  عمل  کیدنبال  خط  هر  در  باال    یاتيکشور  در  که  است 

مختلف متوسل   يهايحاکم به استراتژ  ا یبر  هر  کیص،  پروژه خا  کیز  ا  یم مرد  یبانيپشت  نيتضم  ي، برااي است. ثان  شدهارائه 

  ر يدرگ  يهمه کشورها  یداخل  تیکشورها مستلزم حما  ریبا سا  ی ، هماهنگیالمللنيب  ستمي. سرانجام، هنگام برخورد با سشودیم

ا و  را حت  ن یاست  اد.  کنی تر مسخت  یروند  عمل  جاد یبا  از طر  ی خطوط  استراتژ  یرجخا  است يها سآن  قیکه   و   هوسعت  يبه 

کشور ایران   و امنيت مناطق مرزي  توسعه  يالگو  ریبخش ز  درکند،  یکمک م  توسعهدرحالی یا  رامونيپ   مهيکشور ن  کی  امنيت

گردد تا به  و نقش سياست خارجی در این خصوص تبيين می  گرددبررسی می آن    کيستماتي ها و امکانات ستیمحدود  ازنظر

 شود. داده هاي پژوهش پاسخ پرسش

 

 ی ارجت خسیاس-3

موضع خارجی کشورها مجموعه  دولتگيريسياست  که  است  تصميماتی  و  اقدامات  یا  ها،  و  یکدیگر  به  نسبت  ملی  هاي 

واحدي یکپارچه است. در   عنوانبهمنافع دولت ملی    نيتأمها،  کنند و هدف اصلی آنالمللی اتخاذ میهاي بيننسبت به سازمان

هاي کلی خود از منافع ملی را در قالب اهداف و  گيرندگان باید برداشتميتصمجی صوص سياست خاردر خگيري فرایند تصميم

هاي خود در اجراي آن اهداف را بسنجند، شيوه کاربرد آن امکانات براي وصول  اقدامات مشخص بيان کنند، امکانات و توانایی

-215:  1395)بشيریه،    نمایند ام  دقی اارجاهداف سياست خبه    در جهت دستيابی   عمالً را مشخص سازند و    موردنظربه اهداف  

دولت216 شيوه(.  به  براي  ها  یکدیگر،  با  رابطه  در  مختلفی  می  نيتأمهاي  سازمان  خویش  منابع  به  خود  ملی  دهند.  منافع 

 
42 Caporaso 
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-ري پيدا می همکاهاي مختلفی از رقابت و  گيرد و شيوهها شکل میو روابط قدرت گوناگونی بين آن  ها يبندصورت   جهيدرنت

وسيله را   ییتنهابهتواند  وسيله و ابزار اعمال سياست خارجی حاکی از درک این واقعيت است که ضرورتا هدف نمی  بحثد.  شو

)سيف کند  مدولت  (.374:  1381زاده،  توجيه  تالش  سیها  ابزار  با  تا  ب  ی خارج  استيکنند  و    يسازنه يش يبه  حفظ  منافع، 

امن درک  یمل  تيگسترش  ر  خود،  تهدو  بخو  هيعل  دی فع  سرپد  س  رانیا  یاسالم  يجمهور  یخارج  استيدازند.    استيهمانند 

  است يس  یگفتمان  لي. در تحلاستو تحوالت آن    راتييو تغ  المللن يمطرح در روابط ب  يهايتئور  از  ثرمتأ کشورها    ریسا  یخارج

مقام مهم  یخارج ب  ن یتردر  رفتار  و    هینظر  اني تعامل م  هعرصره  هموا  ، یاليفالوست  تيها در دوران حاکمدولت  ی المللنينمود 

گفتمان است.  بوده  دارد که هر    رانیا  یخارج  استيدر مورد س  یمختلف  يهاعمل  بر    یخیتار  طیدر شرا  کیوجود  مشخص 

)تاجگذاشته   ريثتأ   آن  تيماه  يريگشکل امنيت    وجودنی باا  (.8:  1383  ک،ياند  و  توسعه  امر  به  توجه  دوره  همه    ازجمله در 

ا  ائلی مس که  بوده  سياست    ه جدتومورست  در  هم  و  داخلی  سياست  در  هم  تا  است  شده  تالش  اساس  همين  بر  است.  بوده 

امنيت کشور   و  توسعه  به  امر   ژهیوبهخارجی  و  گردد  توجه  دارند،  خوبی  ژئوپليتيکی  و  جغرافيایی  موقعيت  که  مرزي  مناطق 

 د. گرد نيتأممتقابل در این مناطق  صورتبهتوسعه و امنيت 

 

 یت و امن  توسعه-4

هاي وابستگی، نوسازي و توسعه سياسی، دولت بوده است. در  مطالعه در تفکرات توسعه از کالسيک گرفته تا نظریه  دواح

اي از  آید، بخش عمدههاي توسعه و نوسازي سياسی سخن به ميان میاز بحران  مثالً   کهیهنگامحقيقت در بسياري از موارد  

ابزاري اشکال دانش در مورد    صورتبهتواند به بهترین وجه  (. توسعه می223-222:  1395)قوام،  است  ها متوجه دولت  دغدغه

( پيوند دهد  اشکال گوناگون قدرت و مداخله  با  را  اقتصادي   درواقع(.  Escobar, 1996: 213جهان سوم  توسعه همان رشد 

سازمان   چراکهنيست،   تجدید  خود  در  که  است  چندبعدي  جریان  یک  و  توسعه  متفاجهتی  و  ظنکل  وت  گيري  اقتصادي  ام 

(. Hadder, 2003: 3توان توسعه را رشد همراه با عدالت اجتماعی دانست )تر میاجتماعی را به همراه دارد. در معنی ساده

فعاليت از  جامعه  فرایندي  تمامی  توسعه  زندگی  مداوم  بهبود  هدفش  که  است  سياسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادي،  هاي 

پردازان در هر یک از نظریهآید.  مشارکت مناسب و توزیع منافع از ارکان اساسی آن به شمار می  دي،آزاده و فعاليت،  ت بوجمعي

ارائه  هاي مختلف علوم انسانی تالش نمودهحوزه از توسعه  :  1383نمایند )موثقی،  اند تا براساس رشته تخصصی خود تعریفی 

224.) 

از همان   آن به    ليوتحله یتجزدر فرایند توسعه سعی داشتند براي    ازيپردل نخست نظریهمراحدانشمندان علوم سياسی 

هاي ميان برد روي آوردند. توسعه که در این راه با  شکست مواجه شدند به نظریه  ازآنپسیک نظریه کالن دست یابند، ولی  

تمام سعی خود را    اسیسي  علوم  نيمحقق  ه کیلدرحاتوان به حوزه سياسی و اقتصادي اشاره نمود.  می  ازجملهابعادي دارد که  

کنند که در فرایند مدیریت با  می  دي تأکبندند، سياستمداران بر واقعياتی  براي ارائه تعریف مناسبی از توسعه سياسی به کار می

گيرد و  نمی  پردازان قراراند. تعریف سياستمداران از توسعه سياسی براي آزمون و تحليل منطقی در دسترس نظریهآن مواجه 

د شاین  می  یطرایر  ارائه  را  خود  تعریف  محققی  هر  که  )قوام،  است  توسعه  (.  52-51:  1374دهد  که  است  معتقد  موثقی 

تغييرات اساسی و ساختاري است. در جریان رشد اقتصادي مازادها و منافع    عالوهبهوار مساوي با رشد اقتصادي  فرمول  صورتبه

رود که نقشی در  هاي خاصی میغلط و ناعادالنه به جيب گروه   ی ياسو ساجتماعی  -صادياقت  حاصله به دليل وجود ساختارهاي 

که مازادها و منافع با  شود. براي آنفقر و شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد می  جهيدرنتاند و  توليد آن مازادها و منافع نداشته

گروه  گریدعبارتبه و  افراد  به  توليدشده  جامعه  ثروت  اصلی  دهاي  نقکه  آن  توليد  ور  سهمشان   تناسببه اند  داشته  مسه  ش 

برسد، باید تغييرات اساسی و ساختاري در نظام اجتماعی ایجاد شود تا توليد و توزیع عادالنه همپاي هم پيش روند و رشد  

 (. 86-75: 1391مراه باشد )موثقی، اقتصادي با عدالت اجتماعی ه
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انجامد و امنيت ملی نيز یکی  ملی در کشور می  تيامن  جهيدرنتت ملی و  قدر  آن به تقویت مبانی   يسوبه توسعه و حرکت  

فراهم می را  توسعه ملی  مناسب جهت  بسترهاي  و همکاران،  )احمديآورد  از  از 22:  1386پور  نسبی  فراغت  امنيت حالت   .)

. امنيت تسه اامعنيازهاي یک ج  ترینتهدید یا حمله یا آمادگی براي رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنيت از ضروري

و تضمين آسایش و آسودگی    نيتأمدر گفتمان سلبی بر نبود خطر و تهدیدات استوار است، ولی امنيت در گفتمان ایجابی به  

اي است که رسد که تاثير سياست خارجی بر توسعه و امنيت مناطق مرزي مسئلهبه نظر می(.  48:  1387نظر دارد )پاسيون،  

تواند بر توسعه این مناطق تاثيرگذار باشد. بر  هاي شکل گرفته در این حوزه میو برنامه  تامااقداست و بررسی    شده   آن غفلت

  سپسشود و  با توجه به موضوع پژوهش در ادامه به بررسی توسعه و امنيت در مناطق مرزي ایران پرداخته میهمين اساس و  

پایانی به   ا  در توسعه  یخارج  است ينقش سدر بخش  دهد،  تشکيل میحث اصلی این پژوهش را  بم  کهي  زمناطق مر  تيمنو 

 پرداخته خواهد شد. 

 

 در مناطق مرزی ایران   و امنیت  توسعه-5

م  کی  یی ايجغراف  يمرزها  ی،مل  يمرزها نشان  را  و سرزمیملت  تع  ینيدهد  آن دولتیم  نييرا    تيها صالحکند که در 

افراد  ی قانون و  اقدامات  اکه    يبر ساختارها،  امرزها،  .  دارند  ،دتنهس  مرزها ساکن  نیدر  با    يبرا  یتيامن  طيمح  کی  جادیغالباً 

بر همين اساس مرزها در امر توسعه و امنيت نقش   (.Gerstein, 2018: 1)  کشور حاکم همراه است  کیکنترل ورود به خاک  

پرداخته شد امنيت  و  توسعه  مفاهيم  بررسی  به  قبل  بخش  در  دارند.  عهده  بر  را  اکفعالی  در.  دو  این  یکدیگر    طتباار  نون  با 

امنيت و از    نيازمند  سوکی، توسعه از  درواقعستند.  افزا برخوردار هامنيت و توسعه از یک رابطه متقابل و همشود.  بررسی می

توسعه و امنيت مکمل یکدیگرند و بدیهی است که امنيت، مرهون توسعه دهنده امنيت است.  ده و ارتقانکنسوي دیگر کمک

امنيت و توسعه در  طور که گفته شد  (. همان56:  1395)موسوي و همکاران،  امنيت ملی است    نده کنو توسعه تضميناست  

مستقيمی بر   راتيتأثکه هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه  ياگونهبهباشند.  با یکدیگر می هیدوسواي مناطق مرزي داراي رابطه

هاي باالي توسعه از ضرایب امنيتی باالتري نسبت  ي شاخصاردا  اطقمن  بيترتنیابه.  گذارد و بالعکسفرایند تحقق امنيت می 

 (.Ghaferi et al, 2010: 136تر برخوردارند )نيافتهبه مناطق توسعه

خود  ها براي وارد شدن به فرآیند توسعه اقتصادي نيازمند ایجاد سطحی از امنيت در هر دو حوزه داخلی و خارجی  دولت

دهد که آید. شواهد تاریخی نشان می می  حساببههاي افزایش امنيت  از ابزارها و روش  ی کد یخو  ، توسعهحالنيدرع   باشند.می

امنيت و گذر از مرحله بقا قادر خواهند بود موضوع   نيتأمها پس از شود. اصوال دولتعموما توسعه در محيطی ناامن محقق نمی

دس در  را  شهروندان  رفاه  و  اقتصادي  خوتور  توسعه  قرار  کار  ودادد  برنامه  ه  آن  برونبراي  با  کنند.  توسعه ریزي  شدن  گرا 

عميق اقتصادي  توسعه  و  امنيت  ميان  پيوند  و  اقتصادي،  نيازمند جذب  وسيع  حالنيدرع تر  توسعه  از  نوع  این  است.  تر شده 

. بر همين  دود بواهپذیر نخامکانامن  در محيطی نا  مسلماًالمللی اقتصادي است که  هاي بينسرمایه خارجی و توسعه همکاري

از    ژهیوبهبنيانی براي ایجاد امنيت و    عنوانبهها براي رسيدن به سطوح باالتري از توسعه اقتصادي  اساس، سرعت تالش دولت

از کشورها تالش بی  یافته و در بسيار  افزایش چشمگيري  پایان جنگ سرد  از ثروت  وقفهزمان  بيشتري  براي کسب سهم  اي 

هاي سياسی ایجاد کرد تا با تعریف مجدد  پایان جنگ سرد این فرصت را براي بسياري از نظام   قعوادر  ده است.آغاز شانی  جه

ها قرار دهند )واعظی و همکاران،  هاي دوستی و دشمنی، ارتقاي منافع ملی خود را در صدر این دالیل و انگيزهدالیل و انگيزه

گذار38-39:  1393 گام  تردید  بدون  د(.  چنيندن  هم  دزمننيامسيري    ر  و  مداوم  خطارزیابی  در  روشمشیزمان  و  ها،  ها 

است.  سياست و خارجی  داخلی  و کالن در هر دو حوزه  و  رون یازاهاي خرد  امنيت  پيوند دیگر حلقه  ازجملهآن    نيتأم،  هاي 

 وسعه اقتصادي و سياست خارجی است.ت

 

 رزی نقش سیاست خارجی در توسعه و امنیت مناطق م-6
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س  یسبرر  هدفبا حاضر  پژوهش   امن  ی خارج  استينقش  و  توسعه  ارتقاء  مرز  تيدر  ایران  مناطق  در    شدهانجامي  است. 

سعی    ن دو پرداخته شد. اکنونهاي قبلی به بررسی چارچوب نظري، سياست خارجی، توسعه و امنيت و رابطه متقابل ایبخش

و    ی اسيدور از مراکز قدرت س  يزق مرمناطد.  اخته شوزي پردق مردر خصوص مناطگردد تا به نقش سياست خارجی ایران  می

ها  . معموالً دولت شده است  يمردم مناطق مرز  ینگران  مختلف موجبمشکالت و مسائل  بر همين اساس  قرار دارند،    ياقتصاد

 يزناطق مرم  یاخترسیزو    يکنند. توسعه اقتصاد  نظر  یمل  کیاستراتژ  يهاینگران  عنوانبه  شتريب  يمناطق مرزبه  دارند    لیتما

م   يمرز  يهااستاندر    اغلب واقع  غفلت  زمان جنگ  یمورد  در  آن  ایشود.  افرادمانند  نزد  ي،  در    یالمللنيب  يمرزها  یکیکه 

و    ی ، فرهنگ یزبان  ازنظر  يکه جوامع ساکن در مناطق مرز  یی. در کشورهابرندیمهستند که رنج    ی کسان  نيکنند، اولی م  ی زندگ

 ,Siikanthشوند )می  روروبه  یو بدگمان   ريعموماً با تحق  يارند، مردم مرزوت دتفا  یصلا  نيرزمساکن سسلط  با جوامع م  ينژاد

-یم  حيتوض  نیاست و ا  شده گرفتهدر نظر    ياقتصادها  ي درآمدهايبرا  یطيمح  عنوانبه   شهيهم  يمناطق مرز(.  581 :2017

چرا   که  مناطقدهد  حاش  این  و    هيبه  شده  افزاحالنیباا(.  Houtum, 1998: 15)  اندافتهينتوسعهرانده  ادغام    دی شد  شی، 

ترین (. براساس یک رویکرد نوین، مهمLi et al, 2019: 6)  شده است  يمناطق مرز  عیباعث رشد سر  يمرزدرون و    يمرزبرون

دفاعی  کارکردهاي  دسته  دو  به  مرز  ارتباطی-کارکردهاي  کارکرد  و  می-امنيتی  تقسيم  دیگتجاري  سوي  از  عوشود.  امل  ر 

هاي سياسی کشورهاي همسایه در دو  توان به نظاماست که از آن جمله می  مؤثربر نقش و کارکرد مرزها    یفختلی موپليتيکژئ

بر منطقه، نوع  سوي مرز، ویژگی استراتژیک مسلط  نسبی کشور و نوع فضاي  اجتماعی مرزنشينان، موقعيت  اقتصادي و  هاي 

(. الزم به ذکر است که مناطق مرزي به دليل نقش  118:  1386ی،  )زرقان  ره کرداشا  ها نسبت به مرزنگرش و رفتار حکومت

بين ایاالتمواصالتی  با  ارتباط  و  بنابراین  المللی  است.  برخوردار  زیادي  اهميت  از  شرایط مذکور،   باوجودهاي کشورهاي دیگر 

خوردار نباشد که  رببی  ناسایگاه مق از جمناطعدم توجه به شهرهاي مرزي کشور، موجب خواهد شد تا توسعه و امنيت در این  

باشد. در این پژوهش توجه به عناصر خارجی مدنظر بود، بر    رگذاريتأثتواند  این مسئله هم در حوزه داخلی و هم خارجی می

اقتصاد و   براساس آن  يهامؤلفههمين اساس توجه به دو عامل سياست و  ها، چارچوب نظري آن بررسی شد و تالش شد تا 

 .. اده شودشکل د ژوهشپ 

-اي قرار دارد که مهمژئوپليتيکی، منطقه آسياي مرکزي در قلمرو بسترهاي قاره   ازنظر ه را باید مدنظر داشت که  مسئلاین  

-جهان از طریق یک منطقه حاشيه نقاطتوسعه ملی، دسترسی به اقصی  ازنظردهنده این قلمرو، ترین عالیق کشورهاي تشکيل

مبتن اقتصادي  جهت  براي  )حافظ  ، نقلولحمطات،  ارتبا  ی  است  انرژي  انتقال  و  کاال  همکاران،  ترانزیت  و  و  89:  1386نيا   )

اي است که باید در  مرزهاي شهري ایران این موقعيت را فراهم خواهند ساخت، بر همين اساس توجه به مناطق مرزي مسئله

ویژه توجه  آن  به  خارجی  سياستسياست  در  شود.  برنامهاي  کلی  پاامني   نيتأمبر    توسعه  ششم  هاي  و  ت  مرزي  مناطق  یدار 

-هاي امنيتی، توسعه فعاليتدهی در طرحهاي مرزبانی، مشارکتافزاري، توسعه و تقویت یگانافزاري و سختانسداد کامل نرم

ري به ه ذکدر مورد الگوي توسع  صراحتبهانداز نيز  شده است. در سند چشم  دي تأکهاي اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزي  

، اما با توجه به مقدمه آن و فرایندي که براي تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه با اقتصادي پيشرفته و  تسه اامدميان ني

است و همچنين براساس چارچوب برنامه   شدهگرفته الملل براي آن در نظر  تکنولوژیکی و متعامل با نظام بين-جایگاه اول علمی

براي    ياسالهپنج تو  اهداف  تحققکه  چشمدی پا  سعهسند  با  ملی  عنوان  ار  تحت  جهانی  رویکرد  و    شدهنیتدوانداز  )واعظی 

انداز، راهبرد توسعه و امنيت مناطق  گيري نمود که براي رسيدن به اهداف چشمتوان چنين نتيجه(، می297:  1393همکاران،  

بخش داشت  اختيار  در  دليلی  به  جایگمرزي  واردات،  و  صادرات  ژهاي  .ئوپليتاه  و  ویژهاز    باید..  يکی  سياست  اهميت  در  اي 

ی  باشد.  اهمی مطالعه م  نیا  ي هاافتهخارجی برخوردار  از  باشد. درک رشد    ارگذاران برخورداستيس  يبرا  یتوجهقابل  تيتواند 

عدالت    نيتضم  ام وغلبه بر موانع روند ادغ   يمناسب را برا  ي هااستيکمک کند تا س  گذاراناستيتواند به سیم  يمناطق مرز

 د. رنيو به کار گ یتوسعه طراح يهاتفرصدر 
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عمدهدر سال بخش  رئيسهاي گذشته  اقدامات شخص  بر  متکی  خارجی کشور  سياست  از  حلقه  اي  تنها  و  بوده  جمهور 

از مشاوران که   بيناز آن  کیچيه   باً یتقرمحدودي  ندارند، گرداها تخصصی در حوزه سياست خارجی و مسائل  ان  نندگالمللی 

مسائلاصل بوده  ردده  عم  ی  خارجی  این  سياست  در  خارجه    زمينهاند.  وزارت  به    عمالًدستگاه  و    وفتقرتق تنها  جاري  امور 

بلندپروازانه  تياهمکم و  فعاالنه  اهداف  که  کشوري  است.  داشته  بيناشتغال  سطح  در  را  میاي  دنبال  باید  المللی  کند، 

اخير  لسار  د  لحانیااباشد.  ته بساختارهاي داخلی قوي و مستحکمی داش گيري در ساختارهاي تصميم  تنهانه  متأسفانههاي 

ترین شرایط خود در سی سال گذشته قرار گيري نيز در ضعيفاند، بلکه جایگاه وزارت امور خارجه در تصميمدولت تقویت نشده

قابليت(.  319:  1393رد )واعظی و همکاران،  دا امها  این سياست خارجی است که  استراتژي    در  را  اقتصادي کانات  و  راستاي 

تر  هدفی ثانوي در اولویتی پایين  مثابه بهبرد و طبيعتا توسعه اقتصادي نيز  پذیري به کار میکاهش آسيب  باهدف امنيت ملی و  

ی  نيت ملام  نيتأمدر قالب این نگرش امنيتی، دستگاه سياست خارجی،    گریدعبارتبهگيرد.  امنيتی قرار می   از اهداف نظامی و

می  وانعنبهرا   قرار  کار  دستور  در  کشور  ملی  منافع  آن  کانون  توسعه  و  اقتصاد  و  در    مانند بهدهد  قدرت  مادي  عناصر  سایر 

المللی بود.  گردید همکاري بين  ديتأککه در چارچوب نظري به آن    يامؤلفهشوند.  دفی به کار گرفته میچنين ه  نيتأمراستاي  

براي   درواقعپيدا کند.    شیافزاها  یابد که امنيت سایر ملتافزایش می  ینزمالت  يت یک مکه امنگفت  توان  بر این اساس می

المللی  هاي ناامنی در سطح بينتوجه به ریشه  واسطهبهکسب امنيت ملی باید براي از ميان بردن یا کاهش تهدیدهاي امنيتی  

ثانوي به هدفی اوليه و حياتی    ی هدفاز  قتصادي  وسعه اوب ت(. در این چارچ40-39:  1393کوشش نمود )واعظی و همکاران،  

گيرد  هاي توسعه ملی است در دستور کار سياست خارجی قرار می محيطی امن که از ضروریات برنامه  نيتأمگردد و  تبدیل می

 .براي چنين حرکتی است  باثباتن و سياست خارجی فراهم ساختن محيط ام تیمأمورو 

اهماین مسئله   از  ننشان  پ تقارر  د  یخارج  ستايسقش  يت  برا  کی  شرفتياء  به توسعه  يکشور  امنيت مناطق   دستيابی 

کشور  ژهیوبه،  مرزي مورد  سياستاست  توسعهدرحالهاي  در  به  .  دستيابی  براي  نيز  ایران  در  خارجی  سياست  حوزه  گذاران 

اند که برخی از  دهنارس  جاما به انماتی راقداتوسعه و امنيت در مناطق مرزي عالوه بر حوزه داخلی در حوزه سياست خارجی نيز  

و    ی ، ماليمذاکرات اقتصاد  ؛يگذارهیسرما  است يس  ي؛تجار  ی ترقگيرند و شامل  موارد در شمول حوزه سياست و اقتصاد قرار می

ق طری  به ترقی تجارت ازتوان  در این خصوص می  .ی استالمللنيطرح ب  ی و المللنيب  يحقوق اکتشاف منابع؛ همکار  ي؛تجار

گذاري دولت تالش نموده  در حوزه سرمایهره نمود که موجبات توسعه این مناطق شده است. همچنين   اشت ارداات و واصادر

با کشورهاي همسایه سرمایه تا  به دنبال داشته است، گذارياست  را  مناطق  این  انجام برساند که توسعه  به  را  هاي مشترکی 

دوره  هرچند در  امر  ماین  زمانی  بوده  متفاو  ختلفهاي  ماستت  سياست  اذ.  در  که  است  دیگري  عنصر  تجاري  و  مالی  کرات 

ایران   از مهم  چراکهدنبال شده است،    شيوبکمخارجی  باشند که طریق آن مبادالت  ترین معبرهایی می مناطق مرزي کشور 

 . دشومی  ن مناطقدر ای  منيتا  تیدرنهاگيرد و توجه به آن در سياست خارجی موجب توسعه و  تجاري بين کشورها صورت می

و همکاري  در حوزه منابع  بيناکتشاف  برنامههاي  نيز  در المللی  داخلی  بر حوزه  عالوه  است که  بوده  این  اقدامات دولت  و  ها 

ایران و  توان به مذاکرات زیستسياست خارجی نيز مدنظر باشد. در این خصوص می ایران و ترکيه و همچنين  محيطی بين 

از تجارت را ارائه   يا جنبه  يهمکارشوند.  عرصه مهم براي توسعه در نظر گرفته می  وانعنهب ه  نمود ک  اشاره   عراق افغانستان و  

المللی و موافقت با سایر  هاي بينطرحکنند.  یم  افتیدر  يزي مشارکت خود چ  يدر ازا  ريدرگ  يهاآن طرف  قیدهد که از طریم

  ر ایران شوکگردد.    نيتأماست تا امنيت این مناطق    شدهش  طریق تال ز این  که اکشورها همچون ترکيه و افغانستان اشاره نمود  

است پروژهبا   توانسته  پروژه  افت یدر  يآور، فنیخارج  يهمکار  ي هاهدف  توسعه دهد    يهاکند،  را  منابع  اکتشاف    ای مشترک 

-تحریم   ابدي  تصاسی و اقلف سيامخت  هايایم که در حوزهشاهد آن بوده  هرچندکند.    جادیا   يکاهش نابرابر  يبرا  ییها برنامه

  ت يو موفق  دادهخود را ارتقا    یالمللني، چهره بيهمکار  يهابرنامه   یعامل اصل  عنوانبهدولت    وجود نیباابوده است.    روروبههایی  

ی  رسد که سياست خارجبه نظر می درمجموع در جهت توسعه و امنيت در مناطق مرزي را بهبود بخشيده است.خود  ياستراتژ

درای تو  ران  مناطق مرزي در دورهماو    سعهجهت  است،  نيت  بوده  متفاوت  مختلف،  زمانی  همواره تالش شده   وجودنیبااهاي 
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برنامه با  تا  این مناطق توجه گردد و در جهت است  به  اقتصادي و سياسی  ابزارهاي  از طریق  اقداماتی در حوزه خارجی  ها و 

 ود.  ارتقاء توسعه و امنيت این مناطق تالش ش

 

 گیری هنتیج

پژوهش    هيفرضانجام گردید.  ي  مناطق مرز  تيتوسعه و امنارتقاء    نقش سياست خارجی در   یبررسضر باهدف  احهش  پژو

ها از طریق آن به دنيال منافع ملی خود به رابطه با  دولت  است  ییسازوکارهااز    يامجموعه  یخارج  استيس  که  کندبيان می 

برا  طيمح  نيضمه تد بنوانتین مآ  قیاز طر  پردازند وسایر کشورها می  کمک    توسعه و امنيت مناطق مرزيکمک به    يالزم 

ارتقاء  کهنیا، ضمن  نمایند از یک رابطه متقابل برخوردار هستند و  بر همين اساس    باشند. دهنده یکدیگر میتوسعه و امنيت 

د و دستور درن گبييسياسی تادي و  صاقتهاي  تالش گردید تا چارچوب نظري پژوهش براساس سياست خارجی در قالب حوزه

پژوهش فراهم شود.   پژوهش نشان مییافتهکار  براي توسعه و دهد که  هاي  ارائه شده  راهکارهاي  امروزه برخالف گذشته که 

نظامی دیدگاهی  با  مرزي  مناطق  در  پایدار  مامنيت  ارائه  میراه  بر  شد،یگرایانه  تکيه  دیدگاهکارهایی  بر  عالوه  که  اي  ه گردد 

و ن توسعهونيربر  سياسی    ظامی  براي گسترش سطح  اقتصادي  و  فرهنگی  اجتماعی،    شده   بنيان   مرزي  مناطق  در  پایدار  هاي 

 صورت به مشکالت و  مسائل گوناگون  ابعاد تاکنون کشورمان،  مرزي توسعه مناطق  هايطرح ریزيبرنامه حوزه مطالعات در. است

  به   رسيدن  براي  تريایش مناطق مرزي با اهداف کاربردمآاه  ایگ، ج رسد یمنظر    به  پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما 

 گرفته   قرار  توجه  و  موردمطالعه  کمتر  آن  هايویژگی  و  ابعاد  و  نشده  تبيين  مشخص  طوربهپایدار،    امنيت  و  توسعه  از  سطحی

در حوزه    ها ي ذارگتاسيسفی  ی و کيمد کبهبو  منظوربههاي نظري و کاربردي،  تدوین چارچوب   يسوبه  حرکت  بنابراین.  است

-ه، نظم بخشيدن به تصميمات سياسی و تدوین برنامداخلی و همچنين در حوزه سياست خارجی و در روابط با سایر کشورها

نيازمند  مناطق  ايتوسعه  هاي است.   مربوطه  مسئولين  و   دانشگاهی   متخصصين  تدبير  و  محکم   اياراده  جدي،  عزمی   مرزي، 

بررمهبرنا  هامروز توسعیزي  واي  است.    نيتأم  ه  یافته  تام  ضرورت  کشورها  از  بسياري  در  مرزي  مناطق  جایگاه    چراکهامنيت 

اي برخوردار است. بر همين اساس  هاي باال از اهميت ویژهها و پتانسيلها، ظرفيتمناطق داراي قابليت  عنوانبهمناطق مرزي  

اي  مسئلهقرار گيرد.    موردتوجهسياست خارجی    هم  ی واي داخلهذاريگستامر توسعه و امنيت مناطق مرزي هم باید در سيا

نيز،   بيشتر مطالعات صورت گرفته  این خصوص وجود دارد و  فقدان چارچوب نظري در  پرداخته و  به آن  پژوهشی  که کمتر 

  ي اربز ا  انعنوبه رجی  است خايه سدر این مقالاند.  قرار داده  موردتوجه دار را  هاي داخلی در امر توسعه و امنيت پایگذاريسياست

نظر گرفته شد.    توسعه  يبرا امن  ني ب  يتضاد  چيهبيان شد    کهچنان در  مرز  مرزها  تيحفظ  مناطق  توسعه  کشور وجود   يو 

هاي  زیرساخت  نيتأمنيازمند    توسعه مناطق مرزي.  است  حفظ امنيت  يشرط الزم برا  باست که اغل  توسعه  قتيندارد. در حق

در سياست خارجی    ژهیوبهگذاري  در نحوه سياست  بنياد ل فرهنگی و تجدیدنظر  ئامس  ت وو مقرراوانين  قود  اصالح و بهبالزم،  

مرزي است. در این   مناطقها و تقویت نقش  است. بنابراین باید محروميت این مناطق کاهش یابد و راه آن کاهش عدم تعادل

نقش سياست خارجی در بررسی  براي  امارتقاء    مقاله  و  براي    جادای  بهي  مرزمناطق    ت ينتوسعه  کمک    یدرک چگونگمدلی 

که    اشاره شد   یاس يو س  يمدل به دو حوزه عمل اقتصاد   نیادر  .  و امنيت مناطق مرزي پرداخته شدتوسعه    بر   یخارج  استيس

مالياقتصاد  اکراتمذ  ؛يگذاره یسرما  است يس  ؛يتجار  ی ترق  شاملسه خط عمل    يدارا  ک یهر   اکتشاف  ؛ يو تجار  ی ،    حقوق 

ت.  توسعه اس  ییالقا  گریباز  کی  عنوانبهبر تصور دولت    یمدل مبتن  ن یکل ا  .است  یالمللنيطرح ب  ی وملللانيب  يکارهم  ؛ بعامن

 ی خارج  استياز س   همچون ایران  توسعهدرحال  ياستفاده کشورها  یدرک چگونگ  يمدل برا  نیتوان گفت که ایم  یطورکلبه

رابطه صورت    نیروشن ساختن ا  باهدفمقاله    نیاست. ا  دي فمي  اطق مرزنيت منمو اارتقاء توسعه    يهاياستراتژ  تیتقو  يبرا

پرداخته    ازنظرو    يريگميتصم  ی فهم روند مل  یبه بررس  و   گرفت ارائه شد که عبارتنداز:    یشنهاداتيپ   ت یدرنهاشد.  کاربرد آن 

قوان س  ن،ياصالح  نقش  قوان  ت،یریمد  ستميارتقاء  بهبود  و  گمرک  نياصالح  حقوق    يهارساختیزه  نيمدرز  يارگذهیامسر  ،ی و 
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ارائه بستر قضا  يشهر ا  شتريب  یخارج  يگذارهیسرما  تیهدا  يمناسب برا  یو فرهنگ  ییو  هاي توجه به حوزهو    مناطق  نیدر 

 سياسی و اقتصادي در حوزه سياست خارجی است.
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 بین سیستم تبدیل مختصات عالئم مرزی افزارهای مختلف در نرم  دقت بررسی

 در مرز مشترک با جمهوری آذربایجان  WGS84و  Polkovo 1942های مختصات 
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 :چکیده

پروتکل در  روسی  سيستم  از  مختصات  تبدیل  اصلی  مسئله  اینکه  به  توجه  سابا  شوروي  کشورهاي  با  مرزي  نيازمند  د،  باش میبق  هاي 

هاي دستيابی به این اطالعات استفاده از مختصات  یکی از راه .ستا WGS84مختصات در آن سيستم و مختصات متناظر آن در سيستم 

هاي دو فرکانسه و تعيين موقعيت GPSگيري شده آن با استفاده از  و مختصات اندازه  Pulkovo 1942پروتکلی عالئم مرزي در سيستم  

آ س  اهندقيق  افزارهاي    WGS84يستم  در  نرم  دقت  حاضر،  تحقيق  در   Geographicو    ArcGIS  ،GlobalMaperاست. 

Calculator    در تبدیل مختصاتPulkovo 1942    در سيستم تصویرGauss-Kruger    به سيستم مختصات    9زونWGS84   با

تصویر   شد  39زون    UTMسيستم  مشخص  و  است  گرفته  قرار  مقایسه  و  بررسی  افزار    13  ارهشم  دیل تب  مورد  نرم  و   ArcGISدو 

GeographicCalculator  ميانگين دقتی معادل  د و میارنبهترین دقت را د افزار    5توان به طور  نرم  انتظار داشت. همچنين  متر را 

GlobalMaper    در  تر  م  12ف  تال غربی با حداکثر اخ-باشد. بيشترین خطا در مؤلفه شرقیرا دارا می  7/7به طور ميانگين دقتی معادل

موجود است و بيشترین خطا در مؤلفه    GlobalMaperار  افز متر در نرم  17و    GeographicCalculatorو    ArcGISنرم افزارهاي  

اختالف  -شمالی حداکثر  با  افزارهاي    4جنوبی  نرم  در  نرم  5و    GeographicCalculatorو    ArcGISمتر  در  افزار  متر 

GlobalMaper  فا نموده ای  غربی بيشترین سهم را در ایجاد خطاي تبدیل مختصات-ف در مؤلفه شرقیتالاخ  اقعر ومشاهده شده است. د

توانيم به جابجایی عالئم مرزي پی ببریم. در آزمایش صورت گرفته به علت الزم به ذکر است که با استفاده از تبدیل مختصات می   است.

مشخص شد این   141و    139گيري شده در عالئم مرزي شماره  زهنداا   ه ومتري بين مختصات تبدیل شد  100اختالف مختصات بيش از  

 اند. قعيت اصلی خود جابجا شده مو  دو عالمت از

مختصات،  :  کلیدی  گانواژ سيستم  تبدیلPulkovo1942  ،WGS84تبدیل  دقت   ،  ،GlobalMaper  ،ArcGIS  ،

GeographicCalculator 
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 مقدمه  -1

ا بو  م( مورد توافق طرفين قرار گرفته است    1956)  1336در سال  ارمنستان  ج.  ن ویجاربامرز ميان ج.ا.ایران و کشورهاي ج.آذ

با عرض یک کيلومتر از هر    1:25000مقياس    خط مرز با   ها و نقشهتوافق بين دولتين ایران و شوروي سابق، مختصات ميله

رز مشترک ميان ج.ا. خط م  واقع  رد.  ه استطرفين رسيد  تهيه و به امضاي  Pulkovo 1942در سيستم مختصات    طرف مرز،

پروتکل اساس  بر  اایران و ج.آذربایجان،  نقشهسناها،  به قرارداد مرزي سال  د و  هجري شمسی بين    1335-1334هاي منضم 

 ممالک ایران و اتحاد جماهير شوروي تعيين و تحدید حدود گردیده است.

را توسط چند عدد    نيزم  يبر رو  يان هر نقطهکام  توانیم دستگاه مختصات است که با آن    ک ی  ییايمختصات جغراف  سيستم

کند و دو عدد هم مکان    انيارتفاع نقطه مورد نظر را ب  ،عدد  کیکه    شوندیانتخاب م  يطور  مشخص کرد. مختصات معموالً

  .رديگی عوارض قرار م  ییايمحاسبات مختصات جغراف  ياست که مبنا  نياز زم  ی اضیر  ی مدل   Datumد.را مشخص کنن  یافق

 . ییو اروپا ییاياسترال ي هاومياتو دهند،  و،يتوک  وميدارد مانند دات يامنطقه يضو يب يهااشاره به مدل  دلم نیا

زم  ییايجغراف  مختصات ب  یمبتن  نيعوارض سطح  تعر  گردد. یم  انيب  نيزم  يضويبر  به  مربوط   يضو يب  فیهر قدر محاسبات 

کنون تا خواهد بود. قينقشه هم به همان نسبت دق يگرفته رو ورتت صسبامحاها و يريتر باشد اندازه گییتر و جزقيدق نيزم

محاسبه شده است    نيکل زم  يبرا  ا یخاص    یمناطق   يبرا  ای ها  يضويب  نیا  محاسبه شده است.  نيزم  يبرا  يمتعدد  ياهيضويب

 اند. معروف یالملل  نيب يهايضويبه ب ی که دوم

  رجعنيمه دوم سده بيستم ميالدي، موقعيت نقاط در یک سيستم مسط  اوادر  اي  هاي تعيين موقعيت ماهوارهبا ظهور سامانه

ژئودتيک مرجع   هايتر دیتوم ارائه شد. به بيان دقيقبا پوشش جهانی قابل  (1)شکل    (CTRS)به اختصار    43ردادي قرازمينی  

سامانهکه    84WGS44  نظير از  حاصل  ماهوارهمختصات  موقعيت  تعيين  در  هاي  مآن  اي  یوندشیارائه  ت،  عملی ک  از   حقق 

 .[1] باشندمی CTRSسيستم 

 
و محورهاي افقی در صفحة استواي    (CIO)زمينی قراردادي. محور عمودي به سمت قطب قراردادي  جع  (: سيستم مختصات مر 1شکل  

 النهار گرینویچ متوسط و دیگري به سمتی که سيستم مختصات دست چپی باشد. متوسط یکی به سمت نصف 

 

 

43 Conventional Terrestrial Reference System 

44 World Geodetic System 84 
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نق استهاي موشهعموم  مبناي سيستم مختصات  رد  بر  ایران  تعيي  WGS84فاده در ج.ا.    GPSوقعيت جهانی  ن مو سيستم 

-هاي پروتکل مرزي در مرز مشترک با کشورهاي شوروي سابق که در سيستم روسی میشوند. جهت استفاده از نقشهتهيه می

تبدیل شود.    WGS84ها به سيستم مختصات  تتصامخ  تا   ها اعمال شودها و مختصاتباشد، نياز است تبدیلی بر روي نقشه

تبدیل این  در  ایجاد میروي مختصاتبر  خطاي    معموالً  است.ها  اثري سيستماتيک  که  بررسی    نماید  مقاله در صدد  این  در 

 ها هستيم. ميزان خطاي آن برآورد و  در نرم افزارهاي مختلف ها برخی از تبدیل
 

 بیان مسئله    -2

معمول  به می  دسیهن  صاتمشخطور  دیتوم مشخص  دو  هر  مرجع  منحنیبيضوي  تبدیل مختصات  از  پس  نقاط    خطالباشد. 

کارتزین، یک رابطه ریاضی با استفاده از یک تبدیل هفت پارامتري شامل سه انتقال و سه دوران و یک مختصات  به    مشترک

بدیل، نياز به حداقل سه نقطه مشترک ر تامتپارفت  براي برآورد این ه  .شودمقياس بين دو دسته مختصات کارتزین نوشته می

می دیتوم  دو  موابين  در  فرامعين  رديباشد.  حالت  در  معادالت  دستگاه  باشد،  دسترس  در  بيشتري  نقاط  تعداد  قرار   45که 

 سپس از مدل تبدیل برآورد شده براي انتقال نقاط غيرمشترک از دیتومشود.  حل می  46گيرد و به روش کمترین مربعاتمی

میدیتبه  دأ  مب استفاده  مقصد  مشترک،  شود.  وم  نقاط  دقت  بودن  دسترس  در  صورت  نيز  برآدر  مدل  پارامترهاي  دقت  ورد 

 .  [2] باشدپذیر میامکان

رسد، اما کافی است شرایط کمی متفاوت به نظر می   حصولبسيار ساده و قابل  فرآیند حل  تبدیل دیتوم    ةمسئلبه  در نگاه اول  

نه توجه کنيد؛ شرط نموتا مشکالت مختلفی براي حل مسئله تبدیل دیتوم بوجود آید. به این    اشد، ب شد  ادهاز آنچه که شرح د

به   مسئله  حل  میروش  اول  دیتوم  دو  بيضوي  هندسی  پارامترهاي  بودن  مشخص  پارامتري،  هفت  است تبدیل  کافی  باشد. 

الخط به کارتزین در  ل مختصات منحنیبدین تمکات اصوراطالعات درستی از بيضوي یک دیتوم در دسترس نباشد، که در این

ت پارامتري را بر افزایش پارامترهاي مجهول مسئله، تشکيل دستگاه معادالت تبدیل هف  وهعمل ممکن نيست و این موضوع عال

 . [2]  کنددچار مشکل می

مواردي، خطاهاي سيستماتيک، مختصا تبدیل، در  پارامترهاي  به  با توجه  تبدیل مختصات  ت  ا هتدر  تا را  و  حت  ثير قرار داده 

مختصاتمختصات با  تبدیل شده  گيهاي  اندازه  نمیري  هاي  یکی  یک جهتشده  در  داراي خطاي  و  مقدار    باشد  و  مشخص 

 گردد: مشخص است. با توجه به مطالب گفته شده، سواالت اصلی به صورت زیر بيان می

افزارها بيشترین دقت  کدام تبدیل  -1 و   Pulkovo 1942سيستم مختصات بين دو سيستم  یل  تبد در  را  ها و در کدام نرم 

WGS84 دارد؟ 

 ها چقدر و در چه جهتی است؟ردي براي تبدیلرآوخطاي ب -2

 هاي مختصاتی در تبدیل بيشترین خطا را دارند؟کدام مؤلفه -3
 

 صورت گرفته  قاتیبر تحق  ی مرور  -3

عصر   به  ورود  دیتوم  GNSS47با  ایجاد  امکان  ژئودتو  نقشهجهانیپوشش  با  يک  هاي  نيازهاي  بنابر  پژوهشگران  و  ،  برداري 

هاي ریاضی با قابليت باال  ها و روشهاي مختصاتی مرجع، به دنبال توسعه الگوریتم سازي سيستم رچه کپاژئودتيک به منظور ی

العات  سی مطه بررت بقسمجدید بودند. در این    هاي ژئودتيک کالسيک و محلی به دیتومموجود در دیتوم   در انتقال مختصات

 اند، خواهيم پرداخت. براي تبدیل دیتوم ارائه شده صحت باال با هایی که با عنوان روشگرفته در سه دهه اخير، مهم صورت
 

45 Over-determined 

46 Least squares estimation 

47 Global navigation satellite system 
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.  ]3[  براي حل مسئله تبدیل دیتوم، مورد مطالعه قرار گرفت  48ميالدي، استفاده از معادالت رگرسيون چندگانه   1982در سال  

مطالع این  یدر  مه  ناک  چندجملهپارمتدل  ترکيب  از  متشکل  برازشاي ریک  براي  مختلف  درجات  با  اختالف کميت    به  ها 

ارتفاع  مختصات   و  طول  به  عرض،  نياز  عدم  بر  عالوه  روش،  این  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  مشترک،  نقاط  بين  ژئودتيک 

ها فراهم  طور مستقل از سایر مؤلفهبه  فاع(ارتو    )عرض، طول  سازي هر مؤلفه مختصاتیاطالعات هندسی بيضوي، امکان مدل

هاي مختلف، عالوه بر اختالف مختصات ناشی از اختالف دیتوم، خطاي اي با توان دجمله چن  هايشود. همچنين وجود ترم می

ک  د یآورکند. این امر موجب برها، مدل میسيستماتيک احتمالی موجود در مختصات نقاط مشترک را بدون اطالع از منبع آن

 کند. هایی را نيز ایجاد میایاي متعدد، محدودیتمز شود. استفاده از این معادالت با وجودل دیتوم با صحت باال میتبدی مدل

از   از ميان بی  ي مختلفهااي چندجمله ميان  انتخاب ترکيبی مناسب  تبدیل دیتوم  احتمال براي مدل  شمار ترکيب موجود و 

باشند. در  یت مها در استفاده از این معادالترین محدویتي معادالت، از مهمش باالبراز  درتت ق برازش به علبروز پدیده بيش

ها، در یک الگوریتم گام به گام از دقت مختصات نقاط مشترک به عنوان یک  ، براي غلبه براین محدودیت1982مطالعه سال  

بهينه  براي  چندجمله معيار  معادالت  است.    اي سازي  شده  تبدیاستفاده  دقتجواب  رتيب  ن  صحت  به  وابسته    اسمی  نهایی 

می مشترک  نقاط  هممختصات  پيشانباشد.  که  دسترس  طور  در  دست  این  از  اطالعاتی  موارد  از  بسياري  در  شد،  عنوان  تر 

 باشند. نمی

هاي  نامبه    ( NAD)  49از دیتوم آمریکاي شمالی   مختصاتی   براي تعيين مدل تبدیل بين دو فریم  1990مطالعه دیگري در سال  

NAD27    وNAD83  نقاط مشترک بهمختسازي اختالف  . مشابه مطالعة قبلی، مدل[4]  انجام شد صورت صات ژئودتيک 

ارائه شده موسوم به    ةمستقل براي هر مؤلف ابتدا یک رویه به شبکه Griddingمختصاتی مورد توجه بوده است. در روش   ،

شود شود و سپس معادله این رویه طوري تعيين میمی  داده  برازش رک  مشتاختالف مختصات نقاط  کميت  منظم ایجاد شده از  

کمينه گردد. این روش براي مناطق با وسعت مکانی زیاد که نقاط مشترک زیادي با پراکندگی مکانی خوب در  آن  که انحناي  

ار گرفته عه قرمطال  اینسی  سازي این روش براي منطقه آمریکاي شمالی مورد برر باشد. نتایج پيادهدسترس است، مناسب می

افزار در اختيار عموم کاربران قرار گرفته است. این نرم  NADCONان  افزار با عنوصورت یک نرماست. نتایج این مطالعه به

 باشد. هاي دیتوم آمریکاي شمالی را دارا میقابليت تبدیل مسقيم بين تمامی فریم

سال   در  دیگري  مدل  2009روش  یک  از  استفاده  با  کانبعدسه ،  آن    50فرمال ي  در  که  است،  شده  کميتارائه  اختالف   اثر 

اخ علت  به  رتالمختصات  از  و  محاسبه  مدل  این  با  دیتوم  میف  حذف  مشترک  نقاط  مختصات  باقی[5]گردد  وي  مانده  . 

بدیل  ز تس ایابی تصحيحات مختصات نقاط غيرمشترک پ شوند و از این رویه براي دروناختالفات، با برازش یک رویه مدل می

ابعدي برآورد شده، استفاده میل سهبا مد از این روش در کشور  شبکه دیتوم  روزرسانی  هات متحده عربی به جهت بمارشود. 

 برداري استفاده شده است.مسطحاتی نقاط نقشه

 . ]6[ست ه امعرفی شدبا صحت باال  تبدیل دیتوم روشیک به عنوان  51کالوکيشن کمترین مربعات  در مطالعة دیگري روش

و همچنين وسيع نبودن مناطق تحت پوشش،    توممشترک بين دو دی  در کاربردهاي مرزي، به علت کمبود نقاط با مختصات

باالیی از خود نشان دهد. از سوي دیگر اطالعات اوليه موجود از نقاط مشترک در    سازيمدلی مناسب است که قدرت محلی

،  [3]  1982سازي بر خالف مطالعه سال باشند. از این رو روند مدلنمیينان ل اطمقابیا بسياري از موارد یا در دسترس نبوده و 

 باید وابسته به این نوع اطالعات نباشد. 

 

48 Multiple Regression Equations 

49 North American Datum 

50 Conformal 

51 least squares collocation 
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 مبانی نظری  -4

  باشد می  53دقيق در حل مسئله تبدیل دیتوم ژئودتيک   52هاي ناپارمتریکاستفاده از معادالت رگرسيون چندگانه یکی از روش

 . ]3[  باشدمی 54براي حل مسئله تبدیل دیتوم به صورت دومتغيره عادالتاین م اده ستف. شکل مورد ا]1[

   

    

   

                                                                                                     

                  
بين دو دیتوم را،   (و    ،  دتيک )به ترتيب  ئوژ  57ارتفاع ف  اختالو    56طول اختالف  ،  55اختالف عرض   کميت  این معادالت

  و    کنند.  باشند، بيان میدر دیتوم مبدأ می  58که به ترتيب عرض و طول ژئودتيک نرمال شده   Vو    Uبصورت توابعی از  

ژئودتيک   طول  و  عرض  ترتيب  عرضتغيير  وسط)متمتوسط  به  منطقه(    ات  طول  و  و  مبدأ  دیتوم  مقياس   در    59ضریب 

انحراف معيارسازي مینرمال با عکس  برابر  بهتر است  اغلب  عرض و طول ژئودتيک در دیتوم مبدأ در نظر گرفته    60باشد که 

اط از جنس طول  تيک نقت ژئودتصامخ  باشد.شود. هدف از این تغيير مقياس کمک به پایداري عددي دستگاه معادالت میمی

 شوند. لعه کوچک، اعداد به نسبت بزرگی محسوب میکه در مقایسه با یک منطقه مورد مطا باشند می

باشد. با  (، وجود تعداد کافی نقطه مشترک با مختصات ژئودتيک معلوم بين دو دیتوم، ضروري می3( تا )1براي حل معادالت )

باشد. با فرض در دسترس  می  و  ،همان مسئله یافتن مقدار ضرایب  دیگر،  بيانی  به  وم  تبدیل دیت  ةاین تفاسير مسئل

هاي فرمول( به صورت  1ریب مجهول، شکل ماتریسی معادله )تعداد ض  uنقطه مشترک بين دو دیتوم مبدأ و مقصد و    pبودن  

 آید؛ میدربعدي 

          

 

52 Non-parametric 

53 Geodetic datum transformation 

54 Two-variable 
55 Latitude difference 

56 Longitude difference 

57 Height difference 

58 Normalized 

59 Scale factor 

60 Standard deviation 
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باشند.  موجود در مشاهدات می  61ردار خطاي اتفاقی ب  rبردار مجهوالت و    Xماتریس ضرایب،    Aبردار مشاهدات،    Lدر آن    هک

 شود؛از رابطه زیر حاصل میبا فرض برابري وزن مشاهدات  (6براي معادله ) جواب کمترین مربعات  

          
 مود؛توان به موارد زیر اشاره نت براي حل مسئله تبدیل دیتوم میمعادالز این ه افاداز مزایاي است

 ، عدم نياز به مشخصات هندسی بيضوي دیتوم مبدأ و مقصد 

   ،هاي مختصاتیسازي جداگانه مؤلفهامکان مدل

منب  62سازي خطاهاي سيستماتيکامکان مدل از  نقاط مشترک بدون اطالع  آپيچيده موجود در مختصات  سازي  ا )مدلهنع 

 ،ناپارامتریک(

 . هاي محلیسازي دادهامکان مدل

کنند که الزم است هاي جدیدي در فرآیند حل مسئله ایجاد میي مثبت این معادالت در برخی موارد محدودیتهااما ویژگی

رو  يشجدید پ چالش    خودا،  هاي در استفاده از این معادالت با احتياط عمل شود. همچنين انتخاب ترکيب مناسب از چندجمله 

 .  [2] باشدبراي حل مسئله تبدیل دیتوم می
 

 مورد مطالعه   محدودهای مورد استفاده و  هداده  -5

ب توجه  اینکهبا  پروتکل  ه  روسی در  از سيستم  تبدیل مختصات  اصلی  با کشورهاي شوروي سابق میهمسئله  ،  باشد اي مرزي 

هاي دستيابی به این اطالعات  است. یکی از راه  WGS84تم  در سيسآن  ظر  نيازمند مختصات در آن سيستم و مختصات متنا

از سيستم    استفاده  در  مرزي  عالئم  پروتکلی  اندازه   Pulkovo 1942مختصات  مختصات  از و  استفاده  با  آن  شده  گيري 

GPSها در سيستم هاي دو فرکانسه و تعيين موقعيت دقيق آنWGS84 .است   

ستارا مورد در مرز مشترک با ج. آذربایجان در هنگ مرزي آ  144تا    131زي  ئم مرعات عال طال، ابا توجه به مطالب گفته شده

هاي مرزي استخراج و مختصات در  استفاده قرار گرفته است. اطالعات مختصات عالئم مرزي در سيستم روسی از روي پروتکل

در ناحيه    متر پردازش شده است.سانتی  10یر  گيري و با دقت زدو فرکانسه اندازه  GNSSهاي  با گيرنده  WGS84سيستم  

ها بر روي عالئم مرزي سمت ج.ا. ایران باشد و بررسیو عالئم مرزي به صورت زوجی میمذکور، خط مرز، رودخانه آستاراچاي  

 صورت پذیرفته است.

-تر میم  0.1  بر  بابرازي  هاي مرها در سيستم تصویر ارائه شده در پروتکلمختصات  قدرت تفکيک عدديالزم به ذکر است که  

و    تر خواهد بودها به مراتب از دقت اسمی آن ضعيفملی مختصاتشود. دقت ع باشد که در واقع دقت اسمی اعداد محسوب می

و باید آن را به    نماید. این امر خود در انجام محاسبات خطاي را وارد میمتر عنوان شده است  2در پروتکل مرزي این دقت  

 ادامه یک نمونه پروتکل مرزي نشان داده شده است. رد .رفتر گنظ عنوان نویز در

 

61 Random error 

62 Systematic error 
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 اي از پروتکل مرزي بين دو کشور ج. ا. ایران و ج. آذربایجان( نمونه 2شکل  

 

 بررسی دقت تبدیل مختصات  -6

را می  نرم تبدیل مختصاتافزارهاي مختلفی  براي  کارتوان  به  نر  .برد  ها  نمونه سه  عنوان  به  مقاله  این  ادر  ،  ArcGISر  فزا م 

GlobalMaper    وGeographic Calculator    است. در این نرم افزارها دو نرم افزار  مورد بررسی قرار گرفتهArcGIS    و

GlobalMaper  گيرد و در دل خود تبدیل مختصات را نيز  جهت ترسيم و تجزیه و تحليل اطالعات مورد استفاده قرار می

دست  ها و کارهاي از این  صرفاً جهت تبدیل مختصات و نوع فرمت فایل   Geographic Calculatorاند اما نرم افزار  گنجانده

 طراحی شده است.



 

 

135 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

هاي صورت گرفته بر روي نتایج، بهترین نتيجه براي  که با بررسیپنج تبدیل وجود دارد    10.2  نسخه  ArcGISدر نرم افزار  

به    5  ميانگينبا    Pulkovo_1942_To_WGS_1984_13تبدیل   البآم  دست متر  با  د.  بودن  ته  باال  به  اختالف  توجه 

 مرزي   مشخص است که این دو عالمتگيري شده،  با مقادیر اندازهمتر(    100)باالتر از    141و    139مقادیر تبدیل عالئم مرزي  

تایج  ر نزی  جدول   .و از محاسبات کنار گذاشته شده است  گيري شده تطابق ندارداند و مختصات تبدیل شده با اندازهجابجا شده

 دهد. کلی را نشان می  و همچنين به صورت غربی-و شرقی جنوب-ها در جهت شمالیمختصاتختالف ا
 

 غربی -جنوب و شرقی-ها در جهت شمالیاختالف مختصات-ArcGIS( نتایج در نرم افزار  1  جدول

Pillars dE dN dP 

131 0.57 0.44 0.72 

132 1.53 0.74 1.70 

133 4.68 0.07 4.68 

134 3.89 1.41 4.14 

135 4.40 1.79 4.75 

136 -11.79 -3.79 12.38 

137 -12.46 -4.42 13.22 

138 -10.81 0.00 10.81 

140 0.62 -1.43 1.56 

142 -0.76 -1.90 2.04 

143 2.81 -2.04 3.47 

144 0.40 -1.48 1.53 

 

هاي صورت گرفته بر روي سیا بررکه ب  است  دیلتب  20داراي بيش از    2016نسخه    Geographic Calculatorنرم افزار  

که مشابه تبدیل    متر به دست آمد  5با ميانگين    Pulkovo 1942 To WGS 84 (13)نتایج، بهترین نتيجه براي تبدیل  

غربی و همچنين -جنوب و شرقی-ها در جهت شمالی . جدول زیر نتایج اختالف مختصاتاست  ArcGISمورد استفاده در    13

 دهد. شان میا نی ربه صورت کل
 

 غربی و کلی-جنوب، شرقی-ها در جهت شمالیف مختصاتاختال  -  Geographic Calculator( نتایج در نرم افزار  2جدول  

Pillars dE dN dP 

131 0.57 0.44 0.72 

132 1.53 0.74 1.70 

133 4.68 0.06 4.68 

134 3.89 1.41 4.14 

135 4.40 1.79 4.75 

136 -11.79 -3.79 12.38 

137 -12.46 -4.42 13.22 

138 -10.81 0.00 10.82 

140 0.62 -1.43 1.56 

142 -0.75 -1.90 2.04 
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143 2.81 -2.03 3.47 

144 0.40 -1.48 1.53 

 

 

  مطابقبوده و نتایج اختالفات    7.7برابر    گيري شدهو اندازه  GlobalMaperميانگين اختالف مختصات تبدیل شده با نرم افزار  

 است.زیر  ولجد
 

 غربی و کلی-جنوب، شرقی-در جهت شمالیها  اختالف مختصات  -  GlobalMaper( نتایج در نرم افزار  3جدول  

Pillars dE dN dP 

131 -3.93 4.18 5.73 

132 -2.88 4.24 5.13 

133 0.38 3.49 3.51 

134 -0.43 4.86 4.88 

135 0.10 5.36 5.36 

136 -16.26 -0.23 16.26 

137 -17.47 -4.14 17.96 

138 -15.47 3.47 15.85 

140 -4.05 2.04 4.54 

142 -5.55 1.48 5.74 

143 -2.03 1.36 2.45 

144 -4.59 1.90 4.96 

 

 گیرینتیجه  -7

افزارهاي نرم  دقت  حاضر،  تحقيق  مختصات   Geographic Calculatorو    ArcGIS  ،GlobalMaper  در  تبدیل  در 

Pulkovo 1942  ر  صویم تدر سيستGauss-Kruger    سيستم مختصات  به  9زون  WGS84    با سيستم تصویرUTM  

شماره    39زون   تبدیل  شد  مشخص  و  است  گرفته  قرار  مقایسه  و  بررسی  افزار    13مورد  نرم  و    ArcGISدو 

GeographicCalculator  نين همچمتر را انتظار داشت.    5توان به طور ميانگين دقتی معادل  بهترین دقت را دارند و می  

   . باشدرا دارا می 7.7به طور ميانگين دقتی معادل   GlobalMaperار نرم افز

و    GeographicCalculatorو    ArcGIS  نرم افزارهايمتر در    12غربی با حداکثر اختالف  -بيشترین خطا در مؤلفه شرقی

نرم  ر در  مت  4الف  اکثر اختحد  با   جنوبی-موجود است و بيشترین خطا در مؤلفه شمالی  GlobalMaperافزار  متر در نرم  17

نرم  5و    GeographicCalculatorو    ArcGIS  افزارهاي در  واقع   GlobalMaperافزار  متر  در  است.  شده  مشاهده 

 غربی بيشترین سهم را در ایجاد خطاي تبدیل مختصات ایفا نموده است. -اختالف در مؤلفه شرقی

در آزمایش صورت گرفته به   جایی عالئم مرزي پی ببریم. جاب به  توانيم  می  الزم به ذکر است که با استفاده از تبدیل مختصات

  141و    139مرزي شماره    عالئم   گيري شده دربين مختصات تبدیل شده و  اندازه  متري  100بيش از    الف مختصاتاختعلت  

 اند. مشخص شد این دو عالمت از موقعيت اصلی خود جابجا شده

 

 پیشنهادات  -8

 گردد: ر پيشنهادات زیر جهت انجام تحقيقات آتی مطرح می حقيق حاضشده در ت ته گف  با توجه به مطالب
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اقدام به ارائه تبدیل بهينه با   WGS84مختصات    ستميبه س  Pulkovo 1942مختصات  جهت بهبود دقت تبدیل از سيستم  

 هاي متعدد مرزي نمود و پارامترهاي بهتري را براي تبدیل خاص مرزي ارائه کرد.داده

اي تبدیل مختصات هستند نيز مورد آزمایش  گيرند و داریگري که در نقشه برداري مورد استفاده قرار میهاي دافزاررمن نتوامی

 و برآورد دقت قرار داد. 

هاي مرزي با سيستم  نياز است در مناطق دیگر مرزي مانند مرز مشترک با کشور ترکمنستان که در آنجا نيز مختصات پروتکل

 تحقيق صورت گرفته، انجام شود. ه در اینشابه آنچش ممایروسی است، آز

 هاي مختصات را مشخص نمود. قيق تحليلی، علت خطاهاي موجود در تبدیلتوان با انجام یک تحمی

 تهيه نمود.  ،اند هاي مدون و علمی جهت تشخص عالئم مرزي که جابجا شدهنياز است با انجام تحقيقات مختلف، روش

 

 سپاسگزاری  -9

دریغشان کمال  هاي بیسلح بابت کمککارشناسان گروه امور مرزي سازمان جغرافيایی نيروهاي م  سته و ازنيمت دانا غ ت رفرص

 . نمایيمهاي ارزنده ایشان، تشکر ویژه میرضا ثبوتی به جهت راهنماییداریم. همچنين از آقاي دکتر علیتشکر را اعالئم می 
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 )مطالعه موردی استان کرمانشاه(  و امنیت پایدار توسعه ؛ق مرزی طآمایش منا
 

  3زینب شریفی  ، *2سمیرا مرادی،  1حمیدرضا حشمتی جدید

 انشگاه رازي، کرمانشاه کارشناس ارشد علوم سياسی دانشکده علوم اجتماعی، د  -1

 ی، دانشگاه رازي، کرمانشاه عااجتم دانشجوي دکتري جامعه شناسی سياسی دانشکده علوم  -2             

 کارشناس ارشد علوم سياسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازي، کرمانشاه  -3

 gmail.com1369moradi.sami@نویسنده مسئول: *

 

 : چکيده

ره خوردن این  گ  بهجه  در مناطق مرزي با تو  هايت آنمکه اه  هستند،هاي مهم مطالعات نوین  منيت پایدار از جنبهتوسعه و ا  :طرح مسئله

یک دیدگاه عادالنه و شناخت آینده نگرانه   اهاي راهبردي، بریزي برنامه در اي که اگر کارگزاران شود، به گونهدو چندان می دو مقوله به هم 

ليه منافع ع  تییداشاهد تهددر این مناطق،   ،ننگرند  وي سکه یعنی امنيت پایدارنه تحقق توسعه پایدار و آن ردر زمي  نسبت به این مناطق

شود.  که یک منطقه مرزي محسوب می،  ترین استان در منطقه مرکزي غرب ایران استاستان کرمانشاه، مهم.  خواهيم بودملی  

آن  اي  توسعههاي  هاي راهبردي نيازمند شناخت تنگناها و پتانسيلریزيمهدر برنا  ، براي تحقق توسعه و امنيت پایدار این استان

رویک  چارچوب  گونهایآم رد  در  به  هستيم  کهشی  زیرساختهافعاليتساماندهی  با    اي  و  امکانات  متفاوت    ،ها ،  اقتصادي،  اهداف 

به    این.  دنبال شود،  امنيتی  -سياسی  ،اجتماعی بسته  دراولویتاقدامات  براي توسعه    تواندمی  هایزيربرنامه  دهی  را  امنيت  و 

کند  استان اینکه    ایجاد  یا  دوو  ندادن  پيوند  طرحه  ولمق  با  با  پایدار  امنيت  و  رهيافتتوسعه  و  آمایشیها  بروز   ،هاي  زمينه 

 . رقم زدبراي این استان را در آینده  تهدیدهاي مختلف

که به    تحليلی است  -کاربردي بوده و روش بررسی آن توصيفی  ژوهشپ  تحقيق، نوعبا توجه به ماهيت موضوع و اهداف   :پژوهشروش

 اي، اسنادي استفاده شده است.  هاي کتابخانه ها از روش نياز و جمع آوري داده   ردموات  یابی به اطالعدست منظور  

    -تصادي، اجتماعی، سياسی با نظر به شرایط موجود اقهاي آمایشی و نگرش سيستمی به توسعه و امنيت پایدار  پيوند طرح   :هایافته

  و موانع  موجب غلبه تنگناها. و این  باشدتوليان امر نمی م  ديهبرهاي راریزيدر اولویت برنامه   ضعيف و  ،امنيتی استان کرمانشاه

  ناامنی خواهد شد.تهدید و که در بلند مدت موجب استان شده  هاياي برپتانسيلتوسعه 
ها و  توزیع مناسب فعاليت جهت    یهاي آمایشفتن توسعه و امنيت پایدار در چارچوب رهيافت ضرورت در اولویت قرار گر  نتیجه گیری:

 هاي استان. براي بهره برداري مطلوب از مزیت ت  نامکاا

 . کرمانشاهریزي راهبردي،  امنيت پایدار، برنامه ،  پایدار  ق مرزي، آمایش سرزمينی، توسعهط منا:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

از   غيربه  ا  ام  .از محدوده گرفته شده استمفهوم مرز  .  شوندمی شمردهمهم    مفاهيم جمله از سياسی، يايجغراف در مرزها

داراي معنا و مفهوم مرز  خوریم که  مینيز بر  "   "border, borderlandآن در فرهنگ لغت زبان انگليسی به کلماتی همانند

کند.  فرضی است که قلمرو سرزمينی کشور را مشخص می  الملل، مرز خطبر اساس حقوق بين.  (Johnston, 2004)هستند

مناطق مرزي، از نقاط .  Martin, 2003: 57))شودزمينی هر کشور را شامل میزیرو    ییاین قلمرو، فضاي زمينی، هوایی، دریا

می حساب  به  کشور  استراتژیک  و  عرصهحساس  در  خصوص  به  مرزي،  مناطق  خيز  غيرحاصل  و  منزوي  طبيعت  هاي  آیند، 

انگيزهک نبود  و  رفاه  فقدان  دليل  به  پيوسته  ایران  بيابانی  و  الزم  وهستانی  سياسی،    ينهزم  ی، زندگ براي  هاي  مشکالت  ساز 

هاي بالقوه در توليد،  بوده است، ناتوانیها به عنوان مجریان اصلی توسعه و توجه به امنيت پایدار  و امنيتی براي دولت  اقتصادي

بود نازل  مناسب،  اشتغال  عمدهفقدان  اوليه،  نيازهاي  به  عدم دسترسی  و  مناطق  ن درآمد  این  اجتماع  اقتصاد،  ترین مشخصه 

 . (69:  1397)موسوي و دیگران،  این مناطق فراهم کرده است توسعه ناپایدارنه را براي زميکه ت اس

ن کشورها در سال  اصوال در رویکرد جدید توسعه، توسعه پایدار به عنوا راهبرد جهانی قرن بيست و یکم در نشست سرا

عبارتن  1992 پایدار  توسعه  اهداف  است.  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  »ریو«  استاندارهاي  تأ   از:د  در  بهبود  اساسی،  نيازهاي  مين 

اي و جهانی(. بر  ي سطوح سازمان فضایی)محلی، ملّی، منطقهها در همهزندگی براي همه، حفاظت و مدیریت بهتر اکوسيستم

  تا   اردد  نيز است، ضرورت  پایدارتوسعه پایدار که به نوعی متضمن تقویت و یکپارپکی هویت و امنيت    همين اساس، براي تحقق

افتاده و محروم در سطح ملّی   برنامه ریزيمناطق دور  راهبرديدر  بهبود شرایط زندگی ساکنان    ،اي هر کشورتوسعه   هاي  با 

تفقير و کم درآمد روستایی و خوداتکایی، آن را در مسير  این بروسعه ملّی کشور قرار دهد.  ها  از  تغير  نامهدر واقع هدف  ها، 

ها  ها نيز دولتاست. مجري و کارگزار در این برنامه شرایط اکولوژیکی حاکم بر مناطق مرزي بودبه  و ساختار اجتماعی اقتصادي 

امري ضروري   ، هاي راهبردي ملییزيدر این راستا توجه به رویکرد آمایشی در برنامه ر.  (82:  1387،  و دیگران  )افتخاريهستند

از نيازهاي مناطق مرزي، در چارچوب  عه  توسه  ریزي است کمایش مناطق مرزي، نوعی برنامهآنماید.  می را با امنيت و دفاع، 

کند که در آن، امنيت و  شرایطی که مناطق مرزي دارند، به یکدیگر پيوند داده و راهکاري براي توسعه مناطق مرزي معرفی می

میت یکدیگر  ملزوم  و  بنابراین میوسعه الزم  راه  "آمایش"توان  شوند.  ریزي  برنامه  نوعی  و  فض  -ديبررا  مناطق  "ایی  آمایش 

   (.163:  1397)آفتاب و هوشمند،  را نوعی برنامه ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي کشور دانست "مرزي

یابند. از آن جایی که  امنيت توأمان با هم معنا می  استان کرمانشاه یکی از مناطقی است که در آن دو موضوع توسعه و 

استان در منطقه مرکزي غربمهم ایرا ا  ترین  بررسی شرایط  ن  و  تحليل  پایدار ضروري    آنست،  امنيت  و  توسعه  تحقق  براي 

هاي آن در  رویکرد آمایشی و ابزارتحليل و بررسی این سوال است که؛ پژوهش حاضر به دنبال ، به اهميت موضوعنظر  نماید. می

استان کبرنامه ریزيفرایند   پایدار در  امنيت  راهبردي، در زمينه توسعه و  چگونه   ،ي مرزيبه عنوان یک منطقهاه  انشرمهاي 

ي پژوهش: با توجه به اینکه ميان آمایش مناطق مرزي و ایجاد توسعه و امنيت پایدار رابطه و پيوند  ؟ فرضيهشودارزیابی می

و ناگسسته است  حاکم  سياسی  اي  اجتماعی،  اقتصادي،  موجود  شرایط  به  نظر  با  اصل  نشا    -این  کرمانشاه  استان  ن  امنيتی 

 . باشدهاي راهبردي متوليان امر نمیدهد که این رابطه ضعيف و در اولویت برنامه ریزيمی

   

 پژوهش  مبانی نظریمفاهیم و    -2

 توسعه پایدار  -2-1

 و خوشبختی رفاه ترقی و افزایش براي محيطی و فرهنگی و اجتماعی قتصادي،ا تغييرات پایدار ، فرایند"پایدار توسعة"
گونه که است چندبُعدي فرایند  یک دیگر،  عبارت به است. ماعتجا کل  مدت طوالنی  اهداف  وحدت  درصدد پایدار، ايبه 

 جامعه  بر مؤثر چندبُعدي تغييرات فرایند مثابة به تواندمی "پایدار توسعة"است.   محيطی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

 است  آن مهم  هايمشخصه  از مساوي اي گونه هب یيطمح هايارزش  حفظ و محيطی شرایط بهبود اقتصادي،  رشدد؛ شو تعریف
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 قالب عنوان به زندگی، کيفيت  بهبود و انسانی کردن احتياجات برطرف هدف با "پایدار توسعه".  (186:  1397)احمدرش،  

 محسوب طبيعت و انسان بين متوازن و  متعادل رابطه ایجاد و منابع از برداريبهره نحوه به نگرش براي مناسب

 .  (241:  1393ش و دیگران،  ي هتارمخ)شودمی

.  

 ی توسعه پایدار  ی متعامل در حوزه عوامل سه گانه :  1شکل 

 ( 186: 1397)منبع: احمدرش،  

 

 اجتماعی  و محيطی زیست  اقتصادي، گانة سه عوامل مل تعا معلول توسعه پایداري که است نکته این گویاي فوق  نمودار
 ( 186: 1397)احمدرش، است

 

 ر یداپاامنیت    -2-2

 هاينگرش در .یابدمی استمرار  و شده  پدیدار جامعه یک در  متعدد اصول پایه بر  که است نسبی و ذهنی مفهومی امنيت

 انتقادي  -امنيتی مطالعات در درحاليکه بوده توجه ردمو محوري تهدید  و نظامی نيروهاي کاربرد اغلب امنيت مقوله به سنتی

  مورد اقتصادي  یا محيطی عوامل طریق از بلکه نظامی ابزار ناحيه از تنها  نه توانندمی یاجتماع  هايگروه  امروز نگرجامع و

  تهدید  مورد را کشور یک سياسی  استقالل یا یکپارچگی خود  نوبه  به توانندمی عوامل  این و قرارگيرند  تهدید

 چارچوب  در که است  ی ایط شر حاکميت متضمن  "پایدار امنيت "مفهوم.  (180:  1385)راهنمایی و پورموسوي،  قراردهند

 درجات به رسيدن براي هامؤلفه مهمترین امنيت از منظر  این از.  بگذارند  احترام شهروندي حقوق به هادولت آن

 فقدان و است شهروندان برابري و بيکاري فقر،  کاهش تيجه ن "امنيت  پایداري "  ازاینرو، .است ثبات به اتکا قابل

 از  .شد خواهد جامعه  در  ثباتیبی و نيافتگی  توسعه به  منجر ناامنی و نیامنا ببس ،پایدار امنيت هايمؤلفه  وجود

 امنيت و انجامدمی  کشور در پایدار امنيت  درنتيجه  و ملی قدرت مبانی تقویت به آن  سوي به حرکت و توسعه  دیگر، طرف

 .  (28-30:  1393ن،  را)سرور و دیگآورد می فراهم را پایدار توسعه جهت مناسب بسترهاي از  یکی نيز پایدار

 

 ریزی راهبردی برنامه  -2-3

به   که  اي از مفاهيم استتنها مجموعه   "ریزي راهبرديبرنامه"بلکه  ،  به خودي خود هدف نيست  "برنامه ریزي راهبردي"

  يينتع  ندفراییک فرآیند است.    "برنامه ریزي راهبردي  "کند.  ها کمک میوليان امر، در تصميم گيريمدیران، کارگزاران و مت

با مطرح ساختن اهداف    "ریزي راهبردي برنامه"د.  ند در آینده انجام دهنخواهمیمدیران و کارگزاران  اولویت کارهایی است که  

رسالت تبيين  و  دربلندمدت  را  امر  متوليان  فعاليت  هاي سازمان،  و هماهنگ میاهایشانجام  ریزي "سازد.  ن هم جهت  برنامه 
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اي اطالعات الزم در  گيرد، زیرا در این سطح است که تقریباً به طور همه جانبهکل مین شزما سا، در سطوح عالی  "راهبردي

انتظارات و   از آن متمرکز است.  تمورد امکانات، منابع سازمان،  بداند به کجا  موجودیت دیگر،  یا هر  براي آنکه سازمان  وقعات 

خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسيدن به  می  چهخواهد رفت باید بداند اکنون دقيقاً کجا قرار دارد، سپس آن

   .  (1381)برایسون،  می نامند "برنامه ریزي راهبردي  "این فرایند را آن جایگاه را مشخص نماید. مستندات حاصل از 
 

 مناطق مرزی آمایش نظری:    چارچوب  2-4

مدیریت کشور "کند  سرزمين را معرفی می  ایشآم  که، موضوع اساسی  مانند فليپ الموربه عقيده برخی از صاحب نظران  

هاي مختلف به  و برخی نيز آمایش سرزمين را نوعی برنامه ریزي بلند مدت براي توزیع بهتر جمعيت، امکانات و فعاليت  "است

افزایش رفاه، عی  نو  را  "شآمای "از این رو می توان  .  (67:  1397)موسوي و دیگران،  دانندو هماهنگی جامعه میآسایش    منظور 

)آفتاب و  را نوعی برنامه ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي کشور دانست   "آمایش مناطق مرزي" فضایی و    -برنامه ریزي راهبردي

برنامه ر"آمایش مناطق مرزي"  (.163:  1397هوشمند،   نيازهاي مناطق  ، نوعی  از  امنيت و دفاع که  با  را  یزي است که توسعه 

کند که  دهد و راهکاري برا توسعه مناطق مرزي معرفی میپيوند می  زي به یکدیگرمر  اطقمنمرزي است، در چارچوب شرایط  

 .  (60:  1388،  شریف)عندليب و  در آن امنيت و توسعه الرم و ملزوم یکدیگر می شوند

هاي هر  يتابلق   ها وسرزمين یک دیدگاه آینده نگرانه و عادالنه نسبت به استفاده و بهره برداري از توانبرنامه ریزي آمایش  

ها در هر کشور،  جمعيت، فعاليت، امکانات و زیرساخت هر گونه اقدام در مورد ساماندهی    .( Pedatzur, 2007:36)محيط است 

کند. همچنين این گونه اقدامات به ایجاد یک نوع ساختار را دنبال میداراي اهداف متفاوتی مانند اقتصادي، سياسی، اجتماعی  

تواند رفاه و امنيت را براي افراد آن جامعه شود که بسته به نوع برنامه ریزي آن کشور میمی  نجرر مشوفضایی خاصی در هر ک

ام  کندایجاد می آورد. در هر حال  به وجود  آینده  در  را  تهدیدهاي مختلفی  اینکه  یا  فکر  و  ایجاد  به  ریزان شروع  برنامه  روزه 

   (Tousi, 2013: 96) .رنامه ریزي به کار ببرند هستندس بر پ د را تتوانند امنيخالقانه در مورد اینکه چگونه می

ها و  اي، توزیع مناسب فعاليتهاي آمایشی رسيدن به توسعه پایدار، تعادل منطقهبی شک غایت اصلی تمام برنامه ریزي 

که به نوعی از   "زيمرآمایش مناطق  "(.  34:  1383)زالی،  هاي محيطی در فرآیند توسعه مناطق استداکثر از قابليتاستفاده ح

هاي این مناطق در راستاي منافع ملی و در  ساماندهی فضایی مناطق مرزي به منظور بهره برداري مطلوب و مناسب از مزیت

ه جغرافيایی مناطق مرزي را امکان  میع بهينه جمعيت و فعاليت در هزوتوان تکشور است میپایدار  چارچوب توسعه و امنيت  

به گونه قا هر  که  ايپذیر ساخت.  با  مناطق  این  ار  نيازها، محدودیتليتبیک  و فرصتها،  تهدیدها  از   ها،  مناسبی  از طيف  ها، 

براي ساکنين  فعاليت معنوي  و  مادي  رشد  امکان  و  بوده  برخوردار  اجتماعی  اقتصادي،  فهاي  مناطق  )محمدي،  گردداهم  راین 

1374  :16).  

آنيم تا مشخص سازیم نظر به اوضاع و شرایط اقتصادي، اجتماعی    بالدن  بهفوق،  ي  با توجه به مباحث مطرح شدهبنابراین  

منطقه  -سياسی  و   یک  عنوان  به  کرمانشاه  استان  بر  حاکم  عينی  يامنيتی  واقعيت  و  عمل  در  استان  مرزي،  رویکرد    ، این 

، تعادل  منيت پایدارو اعه  سوتتحقق  جهت  هاي استراتژیک و راهبردي،  برنامه ریز  تا چه حد در اولویتیشی و ابزارهاي آن  آما

هاي این  بهره برداري مطلوب و مناسب از مزیتو  هاي محيطی  ها و استفاده حداکثر از قابليتتوزیع مناسب فعاليت  اي،قه طمن

، توسعه و  مناطق مرزيگانه بين آمایش    3، تعامل  2در شکل  است.    بودهمنافع ملی    عنوان غایتی مهم در راستايبه    هطقمن

 رنامه ریزي راهبردي سياستگذاران به نمایش درآمده است.   و بار یدامنيت پا
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1 
 راهبردی سیاستگذاران آمایش مناطق مرزی، توسعه و امنیت پایدار و برنامه ریزی  : تعامل بخش های سه گانه 2شکل 

 ( نگارندگان)منبع: 

 

 کرمانشاه وضعیت توسعه در استان    -3

  48دقيقه تا    24درجه و    45دقيقه عرض شمالی و    11درجه و    35دقيقه تا    40درجه و    33موقعيت    در  شاهاناستان کرم

ااالنهار گرینویچ و در غرب  ول شرق نسبت به نصفطدرجه   استان کردستان از شرق با استان  شمال با    زیران قرار گرفته که 

محدود  المللی  کيلومتر مرز بين   330ب با کشور عراق  با  غر  از  و  هاي لرستان و ایالمهمدان از جنوب شرق و جنوب با استان 

:  1393فر،  )دالونددرصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است 5/1کيلومتر مربع تقریباً   24361شده که با مساحت 

اک  نفر  434/952/1جمعيت آن برابر با    1395آبان ماه سال  در  بر اساس آخرین سرشماري کشور  .  (42 ین ميزان حدود ز اه 

با توجه به این که استان  .  (1396)سالنامه آماري،  ندراسکونت ددرصد در نقاط روستایی    23/ 4درصد در نقاط شهري و    4/76

مهمکرمانشاه   استاناز  کشور  ترین  غربی  استان  ت  اسهاي  این  به  امر  متوليان  ویژه  توجه  به  و نياز  موجود  وضع  بررسی  و 

هاي راهبردي، شناخت و تحليل وضع موجود ریزيدر برنامه.  دارددر فرایندهاي مدیریت راهبردي    آن  هايلها و پتانسيظرفيت

اي، توزیع  پایدار، تعادل منطقهامنيت  و  رسيدن به توسعه  براي  قالب رویکرد آمایشی  استان و بررسی تنگناها و امکانات آن در  

این    و  ،هاي مختلف ضروري استزمينه  در  ،ر فرآیند توسعه مناطقی دحيطم  هاي ها و استفاده حداکثر از قابليتمناسب فعاليت

تبيين ا  ب  راستادر این    تا  رساند یاري میها و راهکارها  ها، سياستمشخص کردن برنامهریزان براي  گذاران و برنامهسياستبه  

ریت راهبردي در جهت اجراي  مدیین  دو براي ت  راه امنيتی،    -هاي اقتصادي، اجتماعی، سياسی زمينهموجود استان در    شرایط

از همين رو سعی شده در    . کندامنيت پایدار فراهم  توسعه و  راهبرد مبنی بر تخصيص مطلوب و بهينه منایع و امکانات براي  

امنيتی بررسی کنيم  تا چشم انداز روشنی از   –ي اقتصادي، اجتماعی و سياسی  ه زمينه این بخش وضع موجود استان را در س

 ها و تهدیدهاي استان داشته باشيم.  عف، فرصتو ضوت ق نقاط
 

 اقتصادی   -3-1

ا   یکی  عرصهمهم  زامروزه  اولترین  در  پایدار  امنيت  و  توسعه  زمينه  در  باید  که  حوزهیتوهایی  باشد  مدیران  ي هاي 

مدیریتی و اجرایی ي  هاصههاي اقتصادي هر استان از ضروریات غير قابل انکار در عرصترف  صادي است شناخت تنگناها و اقت

عرصه می این  در  نتيجهاست چرا که هر گونه ضعف  در  و  پایدار  توسعه  فرایند  بيندازدتواند  به خطر  را  امنيت کشور  آن  . ي 

اند. با توجه به این ها تا حد زیادي وابسته به شرایط اقتصاديسکه اند و هر دوي آنبنابراین توسعه و امنيت پایدار دو روي یک  

گذاران را ریزان و سياستهستيم تا با تشریح این مسائل، برنامه  بخش به دنبال بررسی تنگناهاي اقتصادي استانین  ر اد  مهم

 عات قرار دهيم.  در جهت توسعه و امنيت پایدار به سمت در اولویت قرار دادن این موضو

 

 
 

 توسعه و

منیت پایدار ا  

مایش  آ  

 مناطق مرزی 

برنامه ریزی  

اهبردی  ر

 سیاستگذاران 
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 ی گذارسرمایه ارائه الگوی مطلوب برای عدم   -3-1-1

ازسرمایه برجسته بسيید  د  گذاري  از  یکی  اقتصادي  حوزه  تحليلگران  از  مؤلفهاري  بر چرخه ترین  تأثيرگذار  و  توليد  هاي 

کشوري  فعاليت  اقتصادي هر  در  توليدي  پيچيدههاي  کار  و  ساز  محصول  که  ع است  تعامل  از  اقتصادي،  اي  مختلف  وامل 

سياسی و  فرهنگی  ار  اجتماعی،  عدم  همچنين  و  مناسب  بستري  فقدان  یائاست.  اه  مطلوبک  انباشت   لگوي  و  جذب  براي 

گذاري در ایران و بخصوص مناطق مرزي است. استان کرمانشاه هم به مثابه    -هاي فرآیند سرمایهترین چالشسرمایه از مهم

ف در  ایران  مرزي  مناطق  از  سرمایهیکی  جذب  بارآیند  اقتصادي،   گذاري  موانع  از  گرفته  نشأت  عمدتا  که  نامناسبی  فضاي 

درونی و شخصی بوده، نتوانسته است در این   المللی و نيز موانعاي و بينو همچنين موانع منطقه   نگی و اجتماعیفرهی،  یتمدیر

کيلومتر مرز مشترک با عراق، سه مرز رسمی،   371داشتن    .(1396)خليلی و دیگران،  راستا موفقيت قابل توجهی کسب نماید

و    آبادغرب، قصرشيرین و اورامانات، موقعيت جغرافيایی و آبمانشاه، اسالمکر  ادي تصچهار بازارچه مرزي، چهار منطقـه ویـژه اق

ن کرمانشاه به دليل  اما استا،  گذاران تبدیل کرده استنشاه را به بهشتی براي سرمایههواي چهار فصل و کوهستانی، استان کرما

   .یدنماسب ک نتوانسته بخوبی در این راستا موفقيت قابل توجهی مشکالت موجود هنوز

با  ا استان  این  نرخ    150مروز  و  بيکار  استان 14.4هزار  از  یکی  بيکاري،  شناساندن  درصد  و  باالست  بيکاري  نرخ  با  هاي 

ظرفيتفرصت توانمنديها،  و  میسرمایههاي  ها  استان    تواند گذاري  در    2این  و  دهد  قرار  توسعه  ریل  روي  را  نفري  ميليون 

البته  گذاري دارد،  هاي بسيار زیادي که استان کرمانشاه براي سرمایهظرفيتبا    .کند  یفای ااسنقش اس کاهش آمار بيکاري آن

کان تبدیل شدن به یک مزیت تا با عناصر و فرآیندهاي سيستماتيک و مدیریتی دیگر همراه شود تا اماین ظرفيت ها نياز دارد  

و سرمایه گذاران خصوصی گذاري هاي خارجی  یهرماب سجذعلل موفق نبودن استان کرمانشاه در  یکی از    .را به دست آورند

از این رو    .استگذار و سرمایه گذاري در بين متوليان امر در استان  جذب سرمایهکافی و مناسب در جهت  سواد  داخلی نبود  

ی  سای ناهاي آموزشی عمومی و تخصصی شنسبت به تدارک دوره  ،استان طی یک برنامه مشخص توانمندسازيدر  الزم است که  

گذاران خارجی و داخلی اقدامات  هاي اجرایی به سمت و سوي جذب و همکاري با سرمایهجذب، مدیریت و هدایت فعاليت  و

و کارشناسان  معنی مدیران  اطالعات  و  سواد  بگيرد.  و مؤثري شکل  دولتی  دار  و در هر دستگاه  برسد  مناسبی  به حد  متولی 

 .گذار به عنوان بهترین حوزه داراي عملکرد شایان توجه باشدجذب سرمایه  وزه، حريگذاهاي اقتصادي و سرمایهمتولی فعاليت

  .گذار خارجی باشداولویت اول و اصلی مدیران ميانی و ارشد استان باید جذب سرمایه

مهمترین   اصلاز  سرمایهعناصر  جذب  است  گذاری  مرکزي  دولت  نقش  استان  از    .در  یک  هيچ  در  نيز  مرکزي  دولت 

گذاران به سمت استان کرمانشاه نداشته و ندارد. یعنی براي توزیع مناسب رنامه مشخصی براي هدایت سرمایها بههانخوزارت 

استان  این حوزه بين  نمنابع  برنامه معينی وجود  نيز هيچ هدایت و  قابليت هاي کشور  به نداشتن  البته  این مهم  داشته است. 

کارشنچانه بافت  در  توانمند  نيروهاي  و  و اسزنی  وزارت مد  ی  و  ميانی  میخانهیریت  خبر  استان  طرف  از  مختلف    .دهدهاي 

تخفيف   ها شامل این مشوق   .شود گذاران تنظيم و ارایهاي معنادار، مناسب و انگيزه دهنده به سرمایههاي محلی و منطقهمشوق 

با شرایط ممالياتی، هزینه پایين تخصيص و تغيير کاربري زمين، تسهيالت مالی  از و سسب  ناهاي  ریع، ساده کردن بسياري 

است  غيره    مجوزهاي قانونی الزم از نظر ميزان هزینه و زمان، معافيت از قوانين کار و بيمه تأمين اجتماعی براي زمان معين و

ثابتوانند هزینهکه می متغيير سرمایه هاي  و  را چه هنگام گذران دوره سرمایهت  اندازي وگذار  راه  و چه هنگام  د وليت  گذاري 

  .(1398)ایرانا،  اهش داده و ظرفيت جذب را براي استان بوجود آورندک
 

 مرزنشینانناپایداری معیشت   -3-1-2

 دیگري موارد در امر این .است زنشينانمر ناپایدار معيشت  ظاهري نمود از بخشی تنها آن،  با مرتبط مسائل و کولبري
 براي  ریسکی تجاري معامالت و مبادالت از اشکالی شيوع ی، تاناس برون و درون مهاجرت  فرزندان، تحصيل ترک نرخ چون

 آسيب و طالق  نرخ افزایش خانواده،  نظام  با مرتبط هنجارهاي تغيير مخدر، مواد ترانزیت به کمک یا و فروش و پخش نمونه
 مراکز و رهاهش  رد نشينی حاشيه ،است آشکار تضاد در سنتی عمدتاً- جامعه هنجاري الگوهاي و نظام با که ماعیاجت هاي
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فزایش قيمت دالر، در مناطقی  اتحریم ایران و    با نمود دیگر معيشت ناپایدار،    .(198:  1397)احمدرش،  کرد اشاره غيره و استان

همسایه عراق، فقط دالر به صورت غيررسمی   ن به کشورآکاال و صادرات  همانند بازارچه هاي مرزي به جاي خریدو فروش  

اای  کهگردد خرید و فروش می از بين رفتن مشاغل اندک موجود در بازارچه شده و در نهایت زمينه توقف توسعه، ن  مر باعث 

 (. 32:  1393)حيدري فر و رضایی،  شودمه به اقتصاد منطقه ایجاد میطبيکاراي مزمن و ل

 مبادالت هايت فرص همچنين  و  دولتی منابع محلی، منابع طریق از اقتصادي تحرک جهت در تواندمی توسعهین  بنابرا
 بازرگانی، هايمعافيت تجاري، مشترک همکاري بر باید  مرزي،  مناطق  در کولبري بر تأکيد  جاي به یعنی  بگيرد؛ شکل مرزي
 گسترش  تواند می شعاع، این در.  شود تأکيد مرز طرف دو از شعاعی خواهرخواندگی و مشترک امکانات  و صنایع استقرار و ایجاد

 اجتماعی هايمحيط  و سياسی اقتصادي،  ساختارهاي تالقی معرض در مرزي نواحی که ارچ .دوش تعریف هم رسانی خدمات
 توسعة مسيرهاي به هنتيج در کرده عمل توسعه کاتاليزور یا و  مانع عنوان  به  توانندمی بنابراین و بوده همسان غير فرهنگی
 استان هايپتانسيل از استفاده و موجود شرایط الحاص منظور به است  شایسته ذا. لشود منجر مرز طرفين در متفاوت ايمنطقه 

 کشور توليدي کاالهاي و مرزي تجارت براي مناسبی شریک و مقصد تواندمی که جوان اقليم یک با همجواري هايمزیت نظير
 ،رزيشاوک حاصلخيز هايدشت  فراوان، و ارزان نسبت به کار نيروي گردشگري،  و توریسم انرژي، معدنی، سرشار منابع باشد،
 توسعة و رشد  هايقطب تعریف و تقویت جهشی، هايبودجه  تزریق طریق از مرز، طرف دو در آب سرشار  منابع وجود

 به حرکت تجاري، آزاد مناطق ایجاد مرزي،  هايه بازارچ  گسترش و ایجاد طریق از مرزي مراودات تسهيل و ایجاد اي،منطقه 
 اقتصادي هايحوزه  در محلی نخبگان و شایستگان کارگيري به و بذج  طریق از محلی مطلوب  حکمرانی گسترش سوي

 بسط زمينة  توانمی مرزي، مناطق مردمان مذهبی و زبانی هویتی، قومی، فرهنگی، هايارزش  به توجه بذل  فرهنگی،  و سياسی
 پایداري توسعة نچني دفراین  تقویت رهگذر  از که است بدیهی.  ساخت فراهم را پایدار و معقول متوازن، ايتوسعه  شگستر و

 امکانات از معقول و  بهينه استفاده و استان به عنوان یک منطقه مرزي  در   شرافتمندانه زیست هايجنبه  بهبود ضمن  توانمی
 به  بودگی حاشيه در و نيافتگی توسعه از ناشی تهدیدهاي برخی تبدیل نضم ،استان  در موجود افزاري نرم و افزاري سخت

 تعامل و نگرش چنين نتيجةد  کر کمک مختلف ابعاد در محلی  -ملی هايهمکاري و همزیستی هايهپای تحکيم به فرصت،

 .(201:  1397)احمدرش،  باشد ملی کالن توسعة به بخشی تحرک تواندمی یپویای

 

 قاچاق کاال  -3-1-3

وهشگران بيان پژ  سويز  گيرد، که دالیل متعددي در این زمينه انشين صورت میمرز  چاق کاال عمدتاً از طریق مناطق قا

ها و نيز  موجود در مراودات اقتصادي غيررسمی با آن   يها با کشورهاي همسایه و زمينه شده است. مطمئناً نزدیکی این استان

مردم در اطراف مرزهاي مشترک، بر گسترش قاچاق در مناطق مرزي تأثير  اشتراکات فرهنگی و نزدیکی سبک زندگی ميان  

 این  در  تأثيرگذار عوامل از  یکی رسدمی نظر  به کشور در توسعه  روند به توجه  با نيز  و آماري شواهد ادتناس به اماگذار است.  

 اخير  هايده طی در کشور در توسعه يهابرنامه و هارهيافت از  برآمده  عمدتاً که است مرزي مناطق نيافتگی توسعه زمينه،

 مانعی خود که شودیم  ايمنطقه نابرابري تشدید و شکاف  دیجاا موجب توسعه، جریان در مناطق بين در توازن عدم .است

 با اجتماعی و اقتصادي چالش یک عنوان  به اقتصادي سوء آثار بر وهالع  ما، کشور در کاال قاچاق  پدیده  .است توسعه  مسير  در

 بر نيز زیادي هايهزینه ست،ا آزاد  تجارت راه سر  بر جدي تهدید یک عنوان  به اینکه بر وهالع پدیده این امروزه .است يتاهم

 طرفی از و دهدیم کاهش را دولت  مالياتی و گمرکی درآمدهاي سو یک از کاال قاچاق .  کندمی  تحميل  کشور اقتصادي بدنه

)شاطریان و  شودو غيره می  داخلی صنعتی توليدات کاهش بيکاري،  افزایش یه،سرما گسترده  فرار ارز، حاصل  بی خروج سبب

 . (88:  1393دیگران،  

 وجود دليل  به دیگر سوي  از و مولد هايتفعالي به کار  نيروي نشدن جذب  و جمعيت بودن جوان دليل  به سو یک از

 از  کاالها ورود  است، قانونی و  رسمی طرق  از  مردم هايخواسته اشباع  عدم از گرفته  نشأت که  خارجی  توليدات  براي تقاضا
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 قدرت در فراوان اختالف وجود همچنين.  کندمی  توجيه را  آن  حد ز ا بيش سودآوري  و غيررسمی و غيرقانونی مجاري

 شود،می مرز  سوي دو در کاال بازار و تسهيالت  خدمات کاال، قيمت توجه  قابل تفاوت به  منجر که همسایه  دوکشور اقتصادي

 از  استفاده منظور  به مرز زا کاال عبور  به اقدام برخوردارند، تريضعيف  اقتصادي توان از  که مرزنشينانی  تا شد واهدخ باعث

 می کاال قاچاق  نام به شومی  هايپدیده به  منجر فرآیند این نهایت در  و کنند مرز سوي  آن در  موجود  تسهيالت و خدمات

 طریق  از  مرزنشينان اقتصادي درآمد  و رفاه افزایش و هاي مرزي یژه شهرستان استان، به و اقتصادي توسعه  منظور  بدین  .شود

 دیگر سوي  از .باشد داشته مثبت  تأثير تواندمی کاال قاچاق  بر دولت گذاريسرمایه  و حمایت و  اديتصاق لمسا هايفعاليت

 مرز سوي دو  در اقتصادي فاحش  اختالف  عدم به  مشروط مرزي، مناطق  در دولت  گذاريسرمایه  و سالم هايفعاليت افزایش

 دولت حمایت. دارد مثبت تأثير کاال قاچاق کاهش  در نيز امر این هک بوده مؤثر مرزي مناطق ارتباطی کارکرد بر واندتمی نيز

 هايبازارچه  ایجاد ،استان  توریستی هايتقابلي کردن فعال مرزي، مناطق در تبدیلی و  کوچک صنایع در گذاريسرمایه  از

 می نهایت در  .باشد رمؤث کاال قاچاق  کاهش و قانونی تعامالت افزایش در تواندمی که است  هایی ش  رو  جمله  از و غيره مرزي

 و فضایی ریزيبرنامه هب  نياز اند،داشته  توسعه به بخشی نگاهی که انقالب از پس توسعه هايبرنامه به توجه با که گفت توان

 دولت که اقتصادي _ اجتماعی متعادل توسعه به دستيابی که  چرا، رسدمی نظر به  وريضردر قالب رویکرد آمایشی  ايه منطق

 و طوالنی امري سرزمين، آمایش  بدون خوشبينانه حالتی در نباشد، غيرمحتمل گر ا کشد،می  دوش  به  را ه سعتو لیاص بار

   .( 98:  1393)شاطریان و دیگران،  بود خواهد بر زمان
 

 اجتماعی   -3-2

 و ،غالاشت ،تربيت و تعليمآموزش و   ، درمان و بهداشت نظير زندگی، اجتماعی هايجنبه  در رشد شامل عیاجتما توسعه

صيدایی و  )  است که توسعه و امنيت پایدار  آن به مربوط اهداف و اجتماعی رفاه کننده تأمين نهایت  در که است  آن  مشابه موارد

 ايپایه  و ضروري اقدامات از یکی استانی، رفاه و  آموزشی اجتماعی، هاينابرابري  مطالعه اساس،  این بر.  (43:  1393دیگران،  

 ايمنطقه و ملی اقتصاد فضایی  آرایش اصالح و  تماعیاج عدالت توسعه پایدار، تأمين منظور به حاتالاص  و ریزيهبرنام براي

:  1393)شاطریان و دیگران، دهد قرار تأثيراي تحت  منطقه هاينابرابري  رفع هدف با را منابع تخصيص تواندمی  امر این .باشدمی

بهداشتی    .(88 این بخش به سه وضعيت؛  آنی درما  –در  پرداخته  هاي  جنبه ي  شی و مهاجرت در زمينهموز،  استان  اجتماعی 

 شده است.  

 

  در سطح استان  بهداشتی درمانی  برابر ناوضعیت    -3-2-1

ریزي شهري و  هاي برنامهتاها به عنوان هدف اصلی سياستامروزه کيفيت و سالمت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روس

ریزان اي ضروري و مهم مدنظر برنامهداشتی و درمانی جامعه به عنوان مسألهت بهوضعي  شود. همچنين،اي محسوب میمنطقه

 داراي  ستیبای  که گرفت نظر در اجتماعی توسعه  تفکيک قابل غير  اجزاي  از  یکی عنوان  به باید را  بهداشتی خدمات.است

 کلی طور به و درمانیبهداشتی خدمات و ناتامکا ترمناسب  و عادالنه توزیع بنابراین  باشد روشن هايبرنامه و هاسياست اهداف،

 نه را سالمت انسانی، امنيت کميسيون  .شودمی محسوب  جانبه  همه و  پایدار توسعه اصلی اجزاي  از یکی انسانی، سالمت بعد

 کرده ریف عت دارد، وجود کامل فيزیکی و  روحی آرامش  و اجتماعی  رفاه آن در  که ايمرحله  عنوان  به که بل بيماري، نبود تنها

 هايشاخص  لحاظ ازآن    هايشهرستانکرمانشاه و   بنديسطحطبق پژهشی که در    .(43-50:  1393)صيدایی و دیگران،  است

  نيمه  یافته، توسعه دسته، سه در انسانی توسعه شاخص بندي  درجه به که ملل، سازمان بندي  تقسيم از درمانی  بهداشتی

شهرستان  داد نشان پژوهش نتایج .تسا دهش استفاده و  پرداخته محروم و یافته  توسعه و  کرمانشاه  آن،که   لحاظ به  هاي 

 و شيرین  قصر هايشهرستان همچنين، .ندارد قرار یافته  توسعه سطح در درمانی، بهداشتی هايشاخص  از برخورداري

 درمانی  بهداشتی هايشاخص از مندي  بهره  لحاظ  به استان شهرستان محرومترین و برخوردارترین  ترتيب به باباجانیثالث



 

 

146 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 به روانسرو،  دااله باباجانی،ثالث هايشهرستانترسيم شده،    1همان گونه که در نمودار    .(50  :1393)صيدایی و دیگران،  هستند

 هاي استانشهرستان   سایر بين در درمانی بهداشتی هايشاخص از برخورداري اظلح به را  شرایط  نامساعدترین  امتياز ترتيب

 توسعه سطح در درمانیبهداشتی هايشاخص  از برخورداري لحاظ به استان هايشهرستان  از هيچيک مجموع در .دباشنمی دارا

 در استان هايشهرستان  درصد79  حدود و متوسط توسعه سطح در استان هايشهرستان درصد 21 حدود  و نگرفته قرار باال

 .(58-59:  1393)صيدایی و دیگران،  اند گرفته  قرار محروم توسعه سطح
 

 
 بااستفاده درمانی  بهداشتی هایشاخص  از  برخورداری لحاظ به  کرمانشاه  استان  هایشهرستان  نهایی  بندیاولویت :  1نمودار 

 ( 51: 1393)منبع: صیدایی و دیگران،   تاپسیس مدل از

 

 وضعیت آموزشیپیرامون در    -غلبه رابطه مرکز  -3-2-2

بينسازمان یونسکوهاي  جمله  از  عمابر  المللی  مسؤوليتلياتي  احترام،  اخالق،  همچون  معيارهایی  کردن  پذیري،  ی 

 ریزي آموزشی عدالت، برابري اقتصادي و اجتماعی، منفعت جامعه، برنامه  گویی به زندگی اجتماعی، یکپارچگی اکولوژیکی،پاسخ

اعالم کردند. هدف اصلی    دارپای  هرا به عنوان دهه ملل متحد براي آموزش در توسع  2014تا    2005و تفکر استراتژیک، از سال  

هاي حال  هاي ماندگار توسعه پایدار به منظور آماده کردن شهروندان براي رودررویی مستقيم با چالشآن، یکپارچه کردن ارزش 

 ن در جها  .گيردگویی در جهت یک جامعه پویا و زنده مورد توجه قرار میپذیري و پاسخؤوليتگيري توأم با مسآینده، تصميم  و

و در حال تغيير و تحول کنونی، کشوري پيشرفته خواهد بود که داراي نظام آموزشی کارآمد، مترقی، منعطف و پویا  سته  پيو

چالش فرصتباشد.  و  سالها  هر  است  مواجه  آن  با  آموزشی  نظام  که  همهایی  هستند.  افزایش  به  رو  و  ه  تصميمات  چنين 

شوند و همه تر میان، کارکنان، کارفرمایان و تغييرات جامعه پيچيدهآموزانشدهاي مؤسسات هميشه در ارتباط با نياز  انتخاب

 توسعه، امر در مگا اولين و  انسان ،توسعه  محور تریناصلی  . ریزي استراتژیک مفيد و سودمند اهميت دارنداین مراحل در برنامه

 توجهی قابل نقش کننده تعيين راهبرد یک بهمثا ه ب پرورش و آموزش در گذاريسرمایه  رو این از است. انسانی سرمایه تشکيل

 هايشاخص  در تحول و تغيير امروزه که طوري به.  کندمی ایفا جوامع سياسی و فرهنگی اجتماعی،  ، اقتصادي توسعه فرایند در

  .(110:  1393)دارابی و دیگران،  است کرده پيدا انسانی سرمایه ميزان با مستقيمی تگیهمبس ،جوامع توسعه

سانی آموزشی است که بتواند او را در فرایند زندگی اجتماعی از ظرفيت توليد باالتري بهره مند سازد و بدون  ر انیه هاسرم

گذاري در آن نقش بسيار کليدي و محوري داشته و   تردید آموزش در روند توسعه اقتصادي، اجتماعی، نيروي انسانی و سرمایه

هاي درآمدي و رفاهی را کاهش داد که این توان شکافاز طریق آموزش می  تيجهدر ن  رود.شرط الزم توسعه پایدار به شمار می

می تأثير  کشور  پایدار  توسعه  بر  دیگران،  گذاردخود  و  ناب  مطالعه.  (25:  1394)ویسی  مورد  که  کرمانشاه  بين  ماست،    استان 

استان  شهرستان  نظر خدمات  آنهاي  تابع،شهرستان  ابآموزشی  دهی  از  گونه   گيريچشم    تفاوت  هاي  به  دارد،  که وجود  اي 

باآموزشی  ي  توسعه  در سطح  کرمانشاه  نسبشهر  بهالیی  و شهرستان شهرستان  ت  دارد  قرار  آن  مناطق  هاي  و  کرمانشاه  هاي 
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 پيرامون  -این مهم، نگاه مرکز    (. 355:  1397اسماعيل زاده و دیگران،  )قرار دارندآموزشی  وستایی آن در سطح محرومی از توسعهر

 متوازن خواهد شد.   . غلبه این نگاه بر سيستم آموزشی استان موجب عدم توسعهدهدنشان میآموزشی ر توسعه ر امرا د

 

 مسئله مهاجرت   -3-2-3

 اقتصادي گذاران سياست که است  عواملی نترییاساس از یکی کشور  داخل در جمعيت مجدد توزیع  چگونگی و مهاجرت

 اقتصادي هايقطب  سوي به  جمعيت هدایت  نيز و جمعيتی هايجابجایی به  دناد هتج و جمعيت  کنترل  براي اجتماعی -

ی  هایمتغيراست.   کشور در سياستگذاري و مدیریت اساس و پایه عنوان مهاجرت به پدیده علمی شناخت و دارند توجه آن به

 ناخالص توليد شهرنشينی، زانيم ی،گهمسای جغرافيایی، فاصله بيکاري، نرخدهد شامل؛ که افراد را به سوي مهاجرت سوق می

دهد  نشان میمعيت شهري و نرخ رشد شهري استان  بررسی روند جباشد.  می  د مقص و مبدأ منطقه در قيمت شاخص داخلی،

توان به دالیل اقتصادي اشاره نمود  ش مییده شده است، از جمله دالیل این افزاکه روز به روز بر جمعيت شهر نشين آن افزو

اند و ادامه این  رکزیت اقتصادي و تنوع شغلی داري جذابيت بيشتري براي زندگی بوده و مهاجر پذیر شدهيل مه دلبکه شهرها  

زیست محيطی   بيشتر  به مشکالت  نواحی  روند منجر  در  زندگی  کيفيت  آمدن  پایين  عدم  و  لذا سياست  شهري خواهد شد، 

به شهري  صنایع  از  بخشی  انتقال  و  شهرها  در  اقتصادي  شدن اها  روست  تمرکز  اضافه  از  جلوگيري  و  جمعيتی  تثبيت  براي 

پيرامون در سطح استان کرمانشاه    -تسلط رویکرد مرکز.   (80:  1397موسوي و دیگران،  )باشدجمعيت مهاجر شهري ضروري می

س عکوي مه ي مستقيم، و با عامل فاصله رابطبين تمرکز خدمات در مرکز استان با تعداد جمعيت رابطه   کهاست  اي  به گونه 

شود و هر چه از این  شویم، بر ميزان تمرکز جمعيت و خدمات افزوده میدارد، یعنی هرچه به سمت مرکز استان نزدیک می

می فاصله  نيزگيبخش  خدمات  سطح  و  جمعيت  تعداد  می  ریم،  تخليه ی کاهش  روستاها،  در  فقر  افزایش  به  روند  این  که  ابد. 

 (.368:  1397)اسماعيل زاده و دیگران،  نجر شده استري ما شهتهاي روسجمعيت روستایی، رشد مهاجرت

 

 امنیتی  -سیاسی  -3-3

استاناستان   از  یکی  ویژگـیکرمانشاه  لحـاظ  بـه  کـه  است  مرزي  و هاي  قـومی  متنوع   هـاي  جمله  از  ن تریمذهبی 

ایرانی یعنی  نظـر قـومی محـل تالقـی دو   باشدکه ازهاي کشور میاستان  از لحـاظ    بوده   رد و لرم کُ اقوا  قوم بزرگ و کهن  و 

این امر    باشـد کـه اهل سنت و فرقه اهل حق مـی  مذهبی ترکيبی ازشيعيان،  پذیر کشور، از نظر  تـاریخی از اقـوام سياسـت 

پایه شدن  سست  ا  باعث  در  وحدت  استهاي  شده  بـلـ.  ستان  کرمانشـاه  اسـتان  ویژگی  ا ذا  و  چنين  متنوع  جمعيتی  هاي 

  ،تواند در آیندهنادیده گرفته شدن این امر توسط مسئولين امنيتی می  ریان قوم کُـرد دارد، در صـورتج  از  ه کتأثيرپذیریی  

 . (35:  1393  )دالوند فر،دهاي سياسی، اجتماعی و مذهبی مواجه کنبا چالش ت اسـتان راتحـوال

ا متأثر سازد، ارتفاعات داالهو  ور ری کشتتواند اهداف سياسی و امنيمی  با مذهب رسمی کشورها  تضاد مذهبی این قوميت

هاي سرپل ذهاب، ثالث باباجانی  از نظر ژئواستراتژیکی و ژئوپليتيکی حائز اهميت بوده، زیرا ارتفاعات این منطقه به شهرستان 

ي و  زتوجه به وجود قوميت قلخانی)اهل حق( در این منطقه و عدم سازگاري این مردم با حکومت مرکتسلط کامل دارد و با  

اقتصاديوضع   می  نامناسب  منطقه  این  باشددر  امنيت کشور  براي  تهدیدي  پژوهش.  تواند  دالوند  ی در  توسط  به شکل    فرکه 

کتابخانه و  گرفته،  ميدانی  با  اي صورت  تسنن  اهل  9/77اهل  فرقه  شيعه    68حق    درصد،  و جمعيت  در   8/22درصد  درصد 

توانند نسبت به تباط با سؤال پایين بودن سطح اشتغال اهل سنت میر ارکه د  اندهاي زیاد و خيلی زیاد رتبه بندي شدهگزینه 

ن و  همچنين به دليل عدم تطابق معيارهاي اهل تسنبيشتر به چالش بکشند.  را  حق امنيت سياسی استان  شيعيان و فرقه اهل

تغال در این منطقه پایين  ح اش، سطیهاي صنعتها و کارگاهاهل حق با برخی شرایط الزم نيازهاي استخدامی، کمبود کارخانه

هاي سياسی در این مناطق مرزي  تواند از فاکتورهاي مؤثر در ایجاد ناامنیبوده و وجود بيکاري را افزایش داده که همين امر می

 .  (47  -52:  1393)دالوند فر،  شود
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سياس و  اجتماعی  اقتصادي،  زمينه  سه  در  استان  موجود  وضع  از  که  بررسی  با  مجموع  و   نيتیام  -یدر  گرفت  صورت 

لزوم    ،تواند توسعه و امنيت پایدار در این استان را با مشکل مواجه سازدکه می  ، هاها و تنگناهاي هر کدام از این عرصهضعف

برنامه  برنامهرا  ریزان  توجه  راهبرديریزيدر  اس  ،هاي  توسعه  براي  آن  ابزارهاي  از  استفاده  و  آمایشی  رویکرد  ضروري تبه  ان 

اصلی،تدول واقع در  چرا که  اید.منمی به عنوان تصميم گيرندگان   را خود نظارت تحت جهان هایشان،گفتمان خالل  در ها 
 و پيرامون مناطق نيافتگی توسعه که شده تاثبا قضيه این زیادي حد تا تجربی،  هاي  بررسی به استناد با کنند،می هدایت
با توجه از این رو    .(186: 1397)احمدرش، است بوده توسعه نامتوازن و ناسبمنا  هايگذاري  سياست شيوة از  کشور متأثر حاشية

هاي  تدر ذیل به تحليل و بررسی ظرفي  ،هاي راهبردي توسعهدر برنامه ریزي  براي رسيدن به وضع مطلوببه رویکرد آمایشی،  

 پردازیم.توسعه استان می

 

 هتوسعه در استان کرمانشا های  و ظرفیتآمایشی    رهیافت  -4

   های مرزیاثر اقتصادی بازارچه -4-1
مهم  از  یکی  نيست  منطقه تردیدي  چارچوب  در  سرزمين  آمایش  طرح  در  مفروضات  اثرگذارترین  و  موضوع ترین  بندي، 

المللی است. بدون داشتن یک دیدگاه مشخص نسبت به قش جایگاه در قياس بينسبات کشور با سيار کشورها و ناچگونگی من

و   سرزمين بات  مناس  گونگی چروابط  آمایش  طرح  منطقه(  کشورهاي  )خصوصاً  کشورها  سایر  با  کشور  فرهنگی  و  اقتصادي 

اطق مرزي باید گفت یکی از  هاي موجود در منها و تواناییعلی رغم ظرفيت  . تواند داراي تحول آفرینی مورد انتظار باشدنمی

شود  ی که بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشی میفيایجغرا  هاي اصلی این مناطق، دوري از مرکز کشور است این مسئلهویژگی

سياست لحاظ  به  دوري  این  که  و  دارد  همراه  به  مناطق  براي  را  نامطلوبی  پيامدهاي  بودن،  محور  مرکز  و  آمایشی  غير  هاي 

ت. ر اسکشو  هتوسعها در مسير امواج آمایشی  اي بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنروميت شدید و حاشيه ترین آن، محمهم

تنگناهاي موجود در دوسوي مرز باعث شده تا کشورهاي همسایه براي توسعه مناطق مرزي، عدالت اقتصادي و اجتماعی و نيز  

 .  (82-90  :  1387،  و دیگران  )افتخارينمایند "هاي مرزيرچه بازا"اي اقدام به ایجاد هاي متقابل منطقهافزایش همکاري
دهه تحقيقات  در  در  اخير  مرزيوسعه تهاي  مناطق  به  اکولوژیک  و  اجتماعی  و  اقتصادي  تحقيقات  از  اعم  تأثيرات    اي  و 

کشور همگرایی  مرزهاي  امتداد  در  که  مناطقی  به  وافر  عالقه  و  رغبت  این  است.  گرفته  صورت  بسياري  توجه  قرار مرزي  ها 

ویژه،گرفته جغرافيایی  مناطق  این  که  گرفته  نشأت  تصور  این  از  طور مشخصی  به  و   است  ممکن  اند  سازگاري  ایجاد  موجب 

تواند نقشی اساسی  در مجموع اقتصاد مناطق مرزي می.  (Niebuhr,2002)همسانی اقتصادي در همگرایی بين کشورها گردد

مرزي، بهبود استانداردهاي زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد  ي اقتصادي نواحی  در ترقی و پيشرفت توسعه

دوست آ  یروابط  همکاريشنایو  تسریع  بيشتر،  مرزي  ی  نواحی  بين  بيشتر  باشدهاي   . Chandoevwit,2004: 145))داشته 
رورت براي پویا کردن هاي توسعه متعادل فضایی در سطح ملی است و یک ضی ملی یکی از ضرورتی ریزي فضاروش برنامه

منا ویطاقتصاد  به  کشور  کرمانشاه ه  ژق  مکان  استان  ميان  این  در  عنوان  اچهباز  یابی است.  به  مرزي  و  هاي  ابزارها  از  یکی 

در  رهيافت آمایشی  استانهاي  باشد.  می  این  برخوردار  مناسبی  جایگاه  از  کرمانشاه،  بازارچه تواند  استان  مرزي  شامل:  هاي 

پرویزخان)قصرشيرین(بازارچه مرزي شو بازراچه مرزي  باباجانی(،  بازارچه مرزي شيخ صالح)ثالث  مازراب،  شمی)پاوه(،  رزي  چه 

  371ا  باستان کرمانشاه  در واقع  د که داراي پتانسيل باالیی در توسعه و رونق استان هستند.  نباشتيله کوه)سرپل ذهاب( می

صادرات    تواند درمیمرز رسمی و بازارچه فعال،    6راق و داشتن  بخش کُرد و عرب نشين کشور ع   2کيلومتر مرز مشترک با  

 .  داشته باشدهمی قش منکاالهاي غيرنفتی به عراق  

 

 رونق صنعت گردشگری  -4-2
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مذهبی و انسانی فراوانی دارد که عمدتا ناشکفته باقی مانده است.    -استان کرمانشاه استعدادهاي تاریخی، طبيعی، زیارتی  

:  1393 اي،يه ه)شهبازي و قکمک به توسعه اجتماعی و اقتصادي بهره گرفت   توان در جذب گردشگر و نهایتاًمیاز این استعدادها  

جاذبه  .(69 این  بر  برنامه هاتمرکز  چارچوب  در  اصلی  ،آمایشی   هايریزي،  از  یکی  پتانسيلکه  است  ترین  استان  تواند  میهاي 

اثر باستانی از دوره مادها، هخامنشی، ساسانی، سلجوقی تا  بيش ا.  شکل دهد موجبات توسعه پایدار را در استان   ز چهار هزار 

اث قاجار، یک  از  ت شثب  رزمان  بيش  و    2ده جهانی،  موسيقی    200هزار  ثبت شده ملی،  رونق صنعت  میهمگی  اثر  به  تواند 

 . اجتماعی شود -موجب تغييرات اقتصادي این صنعت می تواند  .گردشگري در این استان کمک کند

بدین سان  د.  ناهدیخی را در جذب گردشگري بسيار خوب ارزیابی کردرصد کارشناسان وضعيت آثار تار  68،  پژوهشی   طی

امکانات و  .  داشته باشدوضعيت مناسبی را در جذب گردشگري  تواند  میشهر کرمانشاه با داشتن آثار تاریخی و به یاد ماندنی،  

دا توسعه گردشگري  در  زیادي  نقش  گردشگري  و  نشان می  ها بررسی  رد. خدمات  رفاهی  امکانات و خدمات  که وضعيت  دهد 

و طبق برآوردها وضعيت دسترسی و حمل و نقل در این استان راضی کننده نيست و    ست.ف ا ياقامتی در شهر کرمانشاه ضع

برنامه توسعه گردشگري، داشتن یک  است.  براي  زمينه الزم  این  در  زیرساختریزي صحيح  بهبود  و  امکانات  هگردشگري  و  ا 

توسعه دیگري منجر می به  توسعه هر کدام  و  دارند  با هم دیگر  متقابل  استان،  وت.  دشورابطه  این  در  سعه صنعت گردشگري 

برنامه به  جذبمنوط  و  مسئولين  صحيح  مدیریت  و  گذاري  ریزي  طرحسرمایه  در  خصوصی  و  دولتی  پروژههاي  و  هاي  ها 

شود، بلکه پيامدهاي  ي اقتصادي محدود نمیاهفعاليت گردشگري تنها به دستاورد  گردشگري است. شایان ذکر است که توسعه

هاي  ز حائز اهميت است. از جمله سبب حفظ ميراث تاریخی و فرهنگی شهر، ایجاد امکان انتقال ارزشني  نگی هاجتماعی و فر

)صيدیایی و شودنگی افراد جامعه میهاي عمومی و غنی شده تجارب فرهمکان  ها و افزایش فضا مردمان،    فرهنگی مثبت به سایر 

 .  (95-110:  1391رستمی،  
 

 تان اس  یهای کالبد ارتقاء شاخص  -4-3

تواند  و وزارت راه و شهرسازي در این ارتباط می  است،ها  توسعه تجارت و بازرگانی استان نيازمند توسعه شبکه ارتباطی راه

  . براي مثال براي افزایش مراودات تجاري استان با عراق و استفاده کند  استان کرمانشاه ایفا  پایداربدیلی در امر توسعه  نقش بی

اي که تجار و  گونهبه  هستيمهاي الزم در مرزهاي تجاري کرمانشاه  زیرساخت  نيازمندبازار عراق،    هاييتفپيش از ظر  از  بيش

معمول اداري، مبادالت خود با کشور عراق   هايبازرگانان بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه و بدون وارد شدن در بروکراسی

ترین  گذار شامل اصلیهاي تمام شده سرمایهفزاري براي کاهش هزینهامنر  وافزاري  هاي مناسب سخت زیرساخت  .را انجام دهند

از  زیرساخت  باري، نيروي انسانی داراي مهارت و تخصص،    قبل آماده ها مانند: زمين، آب، برق، گاز، راه و راه آهن و فرودگاه 

ین عناصر، تمایل خود را از دست داده و  د انبو  گذار پس از ورود به استان و مواجه شدن بااست. لذا سرمایه  نشده سازي و مهيا

هاي مرزي براي صادرات به عراق ضعيف  امکانات و ارتباطات مواصالتی از طریق بازارچه   .(1398)ایرنا،  رودبه جاي دیگري می

است جاده    وه  اهاي توسعه، رترین زیرساختیکی از اصلیها و توسعه الزم در این نواحی است.  اد زیر ساختاست و نيازمند ایج

شود  اي که به ثالث باباجانی و از آن جا به بازارچه شيخ صالح هدایت میها از جمله جادهو به خصوص شهرستانکه کرمانشاه  

در این   دارد.ز مبرمی به ساخت، ترميم و بازسازي  انيهاي ترانزیتی  ماشينست و به دليل تردد  ااز وضعيت نامطلوبی برخوردار  

آهن به کرمانشاه رسيده و سپس از کرمانشاه به مرز خسروي برسد و در نهایت به کشور عراق  خط راهتر  عسری  زمينه باید هرچه

چون در دوران    تواند باشد.می  ترانهو حتی مدیترین نقطه براي دسترسی به بازار سوریه  خسروي نزدیک، چرا که  متصل شود

 اد. ت ددس زپسا داعش ظرفيت عظيم بازار بازسازي عراق را نباید ا

از پتانسيل امکانات  رابطه متقابل با بهبود زیرساختهاي استان  رونق صنعت گردشگري به عنوان یکی  د و توسعه هر  دارها و 

منجر می دیگري  توسعه  به  ای  شود.کدام  توسعه  رو  این  زیر ساخت از  بهبود  زمينه  در  ریزي  برنامه  به  نيازمند  و  ن صنعت  ها 

زیرا این    .راي کرمانشاه باشد نه به لحاظ نداشتن زیرساخت به یک تهدید تبدیل شودت بفرص  مرزها باید یک .  استخدمات  

اي را به توسعه زیرساخت ه ویژهمتولين امر باید توج  .اند اما بر روي اقتصاد کشور اثر دارندمرزها اگرچه در کرمانشاه واقع شده
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ي آن نيز ناامنی و از رود و نتيجه در این استان از بين می  دارپای  هاي استان داشته باشند چون در غير این صورت امکان توسعه

هاي استان جهت شناسایی نقاط ضعف  اي و ظرفيتتنگناهاي توسعه  1در جدول  دست رفتن امنيت پایدار در این استان است.  

 . ها در چارچوب آمایش سرزمينی، براي تحقق توسعه و امنيت پایدار، نمایش داده شده استفرصتو 

 

 های استان در چارچوب آمایش سرزمینی برای تحقق توسعه و امنیت پایدار ای و ظرفیت : تنگناهای توسعه1ولدج

 ن کرمانشاه های توسعه در استارهیافت آمایشی و ظرفیت  تنگناهای توسعه در استان کرمانشاه

 اقتصادی:  ❖

 عدم ارائه الگوي مطلوب براي سرمایه گذاري  •

 نان يناپایداري معيشت مرزنش •

 قاچاق کاال  •

 اثر اقتصادی بازارچه های مرزی ❖

 اجتماعی:  ❖

 درمانی در سطح استان  -وضعيت نابرابر بهداشتی •

 پيرامون در وضعيت آموزشی   -غلبه رابطه مرکز •

 مسئله مهاجرت  •

 رونق صنعت گردشگری  ❖

 امنیتی -یاسی س ❖

 

 های کالبدی استان ارتقاء شاخص ❖

 )منبع: نگارندگان( 

 

 گیری نتیجه 
 کل  مدت طوالنی و خوشبختی رفاه  ترقی  ، افزایش براي محيطی و  اجتماعی اقتصادي، تغييرات نيازمند پایدار،   يه عتوستحقق  
 قالب عنوان به زندگی، کيفيت بهبود و یانسان کردن احتياجات برطرف هدف با پایدار توسعه دیگر، عبارت به است. اجتماع

 . شودمی محسوب  طبيعت و انسان  بين  متوازن  و  متعادل رابطه  ادایج و  منابع از برداريبهره نحوه به نگرش براي  مناسب

 شهروندان برابري و بيکاري فقر، کاهش نتيجه  امنيت پایداري   اینرو،  ازتوسعه پایدار آن روي سکه امنيت پایدار است،  

 جامعه  در  ی باتثبی و توسعه نيافتگی  منجر به ناامنی و ناامنی سبب ،پایدار امنيت هاي مؤلفه  وجود فقدان و است

  وجود رغم به این دو مقوله اهميتی دو چندان در مناطق مرزي از جمله استان کرمانشاه دارند. استان کرمانشاه  .شد خواهد

 از  شده موجب امر این و  ندارد قرار مطلوبی سطح در امنيتی  -سياسی  و   اقتصاد   ، اجتماعی هاي شاخص ، درفراوان هايقابليت

هاي راهبردي، به رویکرد آمایشی و استفاده از ابزارهاي آن  ریزي ریزان را در برنامهتوجه برنامهن  ایو    ،بمانند باز توسعه  چرخه

 نيافتگی توسعه که شده اثبات قضيه این زیادي حد تا تجربی،  هايبررسی به استناد با   . چرا کهمی طلبدبراي توسعه استان  
متأثر حاشية  و پيرامون  مناطق نبود  نتيجه در.  است بوده توسعه نامتوازن و نامناسب هاياري ذگ تسسيا يه شيو از کشور 

 ه ب اصلی زمينه ساز استان، درونیهاي  و پتانسيل  شرایط و استراتژیک در سطح کالن،هاي  ریزي  برنامه  ميان ارگانيک ارتباط
  ، امنيتی   -اجتماعی، سياسی ي،  صادتپس از ارزیابی شرایط موجود اق،  در این پژوهش است.   بوده  هاکامل برنامه درنيامدن اجرا

استان کرمانشاه، ضعيف و در اولویت  هاي آمایشی و نگرش سيستمی به توسعه و امنيت پایدار  پيوند طرحتوان گفت  میاستان  

  ههاي استان شدپتانسيل  اي برموجب غلبه تنگناها و موانع توسعه موضوع  باشد. این  امر نمی  هاي راهبردي متوليانریزيبرنامه

ناامنی   در  که و  تهدید  موجب  مدت  برخالف    بلند  این  که  بود  خواهد  خشونت  افزایش  و  اجتماعی  سرمایه  کاهش  با  همراه 

 ویژه به  فعاليت و  زیست  مراکز  مناسب  فضاي بخشی سامان یعنی  ،رهبري معظم مقام ابالغی ی سرزمين آمایش کلی هايسياست
از رویکردهاي اساسی در عرصه   ست.ا مردم مؤثر مشارکت کيد بر تأ  با مرزي  مناطق در از این رو آمایش مناطق مرزي، یکی 

 اي و محلیدر سطوح منطقه   استانها با شرایط درونی  هماهنگ کردن برنامهامکان    . این مهمهاي راهبردي استبرنامه ریزي
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در قالب رویکرد آمایشی در    د.دهیبه سياست گذاران جهت تحقق توسعه و امنيت پایدار م  راها  براي توزیع بهتر منابع و فرصت

   هاي استان داده شده است: گيري هر چه بهتر از مزیت زیر به ارائه پيشنهاداتی جهت بهره

 ها در مرکز کشور گيريها و تصميمي زریها، برنامهاز سياست گذاري زداییتمرکز •

هاي مرزي جهت توسعه تجارت و  رچه ازاببهره گيري از موقعيت منحصر به فرد استان با ایجاد مناطق آزاد تجاري و   •

 صادرات محصوالت داخلی

 بهره برداري از منابع معدنی و کانی غنی استان  •

ها، حمل و  ي شامل تعداد گمرکهاي کالبدها با کشورهاي همسایه از طریق توسعه انواع زیرساخت افزایش همکاري •

 و غيره.  نقل، راه آهن، جاده 

سرمایه گذاري در مناطق محروم استان مانند ثالث باباجانی براي سرمایه هت ی جماستفاه ار ظرفيت نهادهاي نظا  •

 درمانی.  –گذاري در بخش صنایع تبدیلی و احداث انواع کلينيک هاي بهداشتی 

 بخش خصوصی براي ایجاد نيروگاه و صادرات برق به عراق هاي استان و حمایتتوسعه زیرساخت  •

ها برا ورود  اجرایی کشور و تسهيل روند استخدامی -در ارکان سياسی سومه به کارگيري نخبگان قومی و مذهبی •

 تحصيل کردگان به بازار کار.  

مات در جهت بالفعل کردن بهره گيري از ظرفيت منحصر به فرد گردشگري استان و ایجاد و راه اندازي امکانات و خد  •

 این ظرفيت

   رهاي داخلی و خارجی. ازاه ببلزوم توجه و حمایت از صنایع دستی استان براي صادرات  •

 

 ع مناب

 کتب و مقاالت 

امنیتی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی با رویکرد   -تدوین راهبردهای دفاعی (،  1397آفتاب، احمد؛ هوشمند، اکبر،) .1

 153-187، پایيز، صص  63، ش  16، سال  لنامع راعبرد دفاعی، فصآمایش سرزمین 

ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی  (،  1387ي، محمد حسين؛ عبدي، عرفان، )یزدلی  پافتخاري، عبدالرضا رکن الدین؛ پا .2

  ن کرمانشاه،بازتاب های توسعه مناطق مرزی؛ مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثالث باباجانی، استا

 .  82-109، تابستان، صص2، ش  4فصلنامه ژئوپليتيک، سال  

تحلیل بر سطح توسعه یافتگی مناطق استان روستایی  (،  1397رضوان؛ محمودي، حسين؛ )  نی،رخا فاسماعيل زاده، حسن؛ ص .3

 .355-374، تابستان، صص  2، ش  50، پژوهش هاي جغرافياي انسانی، دوره  شهرستان های استان کرمانشاه

باس منوریان، تهران: مرکز  ه عرجمت،  برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی(،  1381برایسون، ج. ام، ) .4

 آموزش مدیریت دولتی.  

وضعیت و فرایند سرمایه گذاری در استان کرمانشاه، همایش بین المللی برنامه  (،  1396خليلی، فرید؛ ایاسه، علی؛ اميریان، طيبه، ) .5

 ، دانشگاه کردستان. یزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ایر

بررسی مقایسه ای میزان کاربست مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک در توسعه  (،  1393رضا، ) حمد، میدارابی، سلمان؛ نيستان .6

-136، بهار و تابستان، صص  4ش  ،  2مطالعات برنامه ریزي آموزشی، دوره    پایدار آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه،

101 

سیاسی استان کرمانشاه، فصلنامه مطالعات اطالعات و امنیت   نیت ام ر بررسی نقش اقوام و مذاهب د(،  1393دالوندفر، بختيار، ) .7

 .33-56، بهار، صص  1، ش  5، س  انتظامی
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 شاخص های  اساس  بر تهران ،  شهر کالن امنیتی ناپایداری های بررسی  (، 1385موسی) سيد پورموسوي، تقی؛ محمد  رهنمایی .8

 .177-193ص  ، صزپایي ، 57 شماره  جغرافيایی هاي  پژوهش  ، شهری پایدار  توسعه

بررسی و تحیل نگرش های جغرافبایی در توسعه منطقه ای و تطبیق آن با ویژگی های استان آذربایجان  (،  1383زالی، نادر، ) .9

 ، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  شرقی

ای تحقق  استر ر د بررسی شاخص های توسعه در مناطق مرزی (،  1393رحيم؛ محمدي حميدي، سميه؛ ویسيان، محمد؛ )  سرور، .10

، پایيز،  7، ش2، پژوهشنامه جغرافياي انتظامی، سال  امنیت پایدار)مطالعه موردی شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی(

 . 25-54صص  

تحلیل راهبردی مناطق مرزی مطالعه موردی؛ شهرهای مرزی استان  (.  1393ور، محمود، )شاطریان، محسن؛ اشنویی، امير؛ گنجی پ .11

 .  87-101، تابستان، صص  11نامه مطالعات شهري، ش  صل  ، ف(کردستان
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 :چکیده

به نگ آن مربوط  ر   به   ،نه  هم  نقشه  اهمیت . است  نقشه  تهیه فن  و   هنر  و  علم  کارتوگرافی نه  . در اصل    می شود  نوع طراحی 

از   نقشه   روی   اطالعات   بودن  درست   به  صحت   و   است در نقشه مقیاس  قت د   اهمیت نقشه به صحت و دقت آن است.منظور 

  ا صرف  که   هایی  نقشه  در  که   است دلیل  همین  به. هستند  استناد  قابل  ،  شوند  می  تهیه  وقتی  ها  نقشه  ی  همه.  شود  می  مربوط

 "مرز ها سندیت ندارد. "شود :ما باید ذکر یشی دارند حتنما هدف 

  در   بار  اولين  براي  که  است  کارتوگرافی  نقش آید لی باید به چشمرس به نام مجعول خليج عربی خيفاج  آن چيز که در جریان تغيير نام خلي

و  بار  ولينا  براي  را  اي  دیرینه  نام  و  کرد  فراموش  را  خودش  رسالت نقشه،  تهيه  حين   17  قرن داد.    اهميت  ت کهاین رخدادهاس  تغيير 

  هاي   نشانه  از  یکی  که  صورتی  در  باشد  نشده  توجه  نقشه  اهميت  به  خيلی  ما  روشک  در  کنون  تا  شاید.کند  می  چندان  دو  را  کارتوگرافی

ز خصوصا از  رو  هب  و  اکار  هاي  نقشه  نداشتن  ما  مشکالت  بزرگترین  از  یکی  و.است  مقياس  بزرگ  هاي  نقشه  داشتن  پيشرفته  هاي  کشور

 خصوصا کارتوگرافی توجه کنيم.   و  يااگر تماميت ارضی براي ما مهم است باید طور دیگري به جغراف . تناطق مرزي اسم

 برآن بر آمدیم تا به پایش نقصان هاي کارتوگرافی و ارائه راهکار هاي مناسب بپردازیم .در این مقاله  

 

  
  

 جی آي اس  ، دادههاي توصيفی ساخت داده مکانی،، زیرکارتوگرافی ،  نقشهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

به معنی نقشه )آماري جغرافيایی( و    Cartogramیا    Carتشکيل یافته است که    Cart graphyواژه کارتوگرافی از دو کلمه   

graphy .به معنی ترسيم کردن است 
خود بر روي  ن را به اندازه واقعی  ی از سطح کره زميقسمت  توانبنابراین کارتوگرافی دانش تهيه نقشه است و از آنجا که نمی

پدیدهصفحه  و  عوارض  باید  تصویر کرد  این عمل  هااي  و  نمود  نسبت معينی کوچک  به  را  زمين  و  ي مختلف  مبانی  براساس 

انجام می به نحوي  باصول کارتوگرافی  بتوانند  و مشخصات فنی آن  به نسبت کوچک شده  با توجه  ار ه مقدگيرد که کاربران 

 ببرند. اصلی کميت پی

گيري و محاسبه و ترسيم بخشی یا تمام سطح  ندازه کارتوگرافی هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه است که طی مراحل مختلف ا

سطحی بر  را  زمين  اقتصادي    کره  ساختار  در  تا  آورد.  درمی  نمایش  به  هندسی  تناسب  و  ریاضی  اصول  بر  تکيه  با  مستوي 

 انگردي و موارد متنوع دیگر مورد استفاده قرار گيرد.جه، تعليم و تربيت ، روابط بين المللملی ،دفاع فرهنگی ،،

روي یک صفحه   بر  اطالعاتی خاص  دادن  نشان  تنها  کارتوگراف  ؛ چون وظيفه یک  علم  تا  است  بيشتر یک هنر  کارتوگرافی 

ن  نشاگيرد ،ضی نشأت میوجودتيشان از ریاکه م  نيست بلکه باید این اطالعات را به صورت سمبليک و یا یک سري خطوط

مند گردد .  عالقهي عمل کند که بيننده ضمن درک مفاهيم ، به دیدن نقشه ابدهدو براي این کار ، یک کارتوگراف باید به گونه

 ها ، طراحی و رنگ آميزي باید از اصول زیبا سازي استفاده بکند. یعنی در انتخاب سمبل

و   عاریف و دامنه فعاليت آن متاثر از وضعيت نقشه برداريرد که قبول هر یک از تریف علمی وجود داند تعبراي کارتوگرافی چ

اختالف نظرها در تعریف کارتوگرافی به طورکلی دومعنا از کارتوگرافی    نقشه هاي هر یک از کشورهاي دنياست . با وجود تمام

 مستقل می گردد. 

فتوگرامتري ، ژئودزي ، عمليات زمينی ،مراحل تهيه نقشه یعنی  قشه است که کليه  ختن نکارتوگرافی عام ، علم ، هنر و فن سا

 ا شامل می شود. ترسيم و چاپ ر

اما کارتوگرافی خاص مراحل بعد از برداشت زمينی ، فتوگرامتري و یا کالً اطالعات اوليه براي تهيه نقشه را شامل می شود و در  

از  از قبيل تنظيم پيش نویگردد. کارهایی  یسوب محقيقت قسمت اعظم کار تهيه نقشه مح ، ترکيب اطالعات و استفاده  س 

انتخاب شبکه ، تعيين عالئم و نوشته ها و مدارک مربنقشه  گی اطالعات موجود در نقشه ، طراحی اطالعات  ها ، هماهنوطه ، 

را کارتوگرافی خاص  مختلف  مراحل  تکثير  و  چاپ  و  ترسيم  روش  انتخاب   ، نقشه  ایتشکي  حاشيه  در   . دهد  می  ران چون ل 

مؤ و  گوناگوسازمانها  در سطوح  مختلف  هاي  نقشه   ، و خصوصی  دولتی  تهيه میسسات  را ن  کارتوگرافی  مفهوم  دو  هر  کنند 

برداري کشور توان دمی نقشه  ایران سازمان  در  نقشه  تهيه  ارگانهاي  بزرگترین  از  یکی  مثال  عنوان  به   . برد  بکار  آنها  ر مورد 

National Cartographic Center  وب و . به طور کلی گردآوري اطالعات اوليه و پروراندن و ارائه آن به صورت مطل  ستا

 ت .یا به عبارت دیگر عمليات مربوط به تهيه نقشه بر عهده کارتوگرافی اس

استفاده زبان کارتوگراف نقشه است و هدف یک کارتوگراف همواره  به عبارتی  یا  ا  حاصل کار کارتوگراف و  مکانات مختلف از 

ی ) زبان تصویر( تسلط داشته باشد تا بتواند  بهترین وجه است و یک کارتوگراف باید به این زبان یعني انتقال این پيام به  برا

ه کننده ارتباط منطقی داشته باشد . امروزه کارتوگرافی به طور عمده کليه فعاليتهاي مربوط به آماده سازي نقشه و  بااستفاد

سير تکاملی    وضوعاتی نظير آموزش ، نحوه استفاده از نقشه ، مطالعه شود یعنی کارتوگرافی منقشه را شامل می  ي از  گيربهره

تهيه کاتالوگ و فعاليتهاي مربوط به تهيه فهرست و باالخره طراحی و ساختن نقشه   کارتوگرافی ، جمع آوري و بایگانی نقشه ،

بر می گيرد.   در  را  اطلس  و  پالن   ، را  مراحل، چارت  در  نقشه  بسيارتهيه  نقشه  نوع  با  گر چه   بطه   . است  متفاوت  و  متنوع 

جز در  نقشه  بهتر  پيروشهاي  ویژه  کليت  از  دراصل  ليکن  دارند  اختالف  با هم  مشترکی  ئيات  وجوه  داراي  و  نمایند  می  روي 

 هستند که می توان آنها را اصول روش کارتوگرافی فرض کرد. 
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نقشه   تهيه  در  ک  5از  باید  هرکارتوگرافی  پيروي  تصویر  -2مقياس    –  1ند  اصل   سيستم 

 ترسيم و توليد  – 5طراحی  – 4جنراليزه  – 3

از اصول  المط ارتباط آن با موقعيت و ویژگيهاي هر مکان یکی  پدیدههاي مختلف و  عه و بحث در چگونگی پراکندگی مکانی 

ي جغرافيایی  یده مورد مطالعه و فضاقيق و روشن از پد صيف دبنيادي جغرافيا ميباشد. براي این منظور قبل از هر کار به یک تو

دار نميتوان آنها را بطور  یدههاي جغرافيایی طوري است که جز از طریق نقشه و نموآن نياز است. از سوي دیگر ماهيت اکثر پد

است. در واقع    د شدهدقيق و کامل توصيف کرد. به همين سبب است که بين جغرافيا و کارتوگرافی یک پيوند ناگسستنی ایجا

کارتوگرافی  پي دانش  ادایش  بيان  و  ثبت  براي  مناسب  به یک شيوه  نياز  است  نتيجه همين  بوده  جداري )طالعات جغرافيایی 

   (. 1383عيوضی،
به روز به شناخت هر چه   انسان روز  نيازي که  پيچيدگيهاي زندگی مدرن و  افزایش  رشد سریع و لجام گسيخته جمعيت و 

ط منابع  پيدابيعی  بيشتر  طبيعی  غير  ا  و  که  شده  باعث  همانند:  ميکند،  مختلفی  جنبههاي  از  را  خود  زیست  محيط  نسان 

اراضی، وضعيت زمينشناسی و غيره به طور همواریهاي سطح زمين، شبکه آبراههها، وضعيت راهها، پونا شش گياهی، کاربري 

لف ست که در زمينههاي مختموضوعی متعددي ا  شههايدقيق مورد مطالعه قرار دهد که ماحصل این گونه مطالعات، تهيه نق 

معدن کاوي و. ..  ایر علوم یا اجراي پروژههاي مختلف عمرانی، راهسازي،  علمی توليد شده و زمينه مطالعه و تحقيق را براي س

ادهها و  به د  ) بعالوه در تمامی برنامهریزیها براي توسعه یک منطقه دسترسی  1388را فراهم آورده است(حسينی و همکاران،  

دههاي مکانی و توصيفی با اشکال  ل بدیهی و اوليه است اما در اکثر مطالعات در خصوص دادقيق جغرافيایی از اصو اطالعات  

کمبود دادههاي مکانی به خصوص براي اکثر مناطق مرزي کشور ،یا وجود آمارهاي متفاوت در سطح   متفاوتی مواجه هستيم.

»ژئوپليتيک کرانههاي دریایی ایران و مدیریت  ر یک تحقيق تحت عنوان  هاند براي مثال دن جململی و مدیریتهاي استانی از ای

متناقضی که در منابع مختلف در خصوص طول خط ساحلی مناطق ساحلی« در اشاره به آمار و اطالعاتی متعدد و    یکپارچهی

ایران و ترکيه ارقام    یا براي طول مرز  است و آورده شده    3  "یک ساحل: صد آمار"استان مازندران وجود داشته تحت عنوان  

ارائه شده است. موسسه دولتی آمار و   ایران و ترکيه را  رسبسيار متفاوتی  ،   ,1998,  4کيلومتر  529شماري ترکيه، طول مرز 

فالح  تر ،  کيلوم  511کيلومتر، صنایعی عدد    486کيلومتر حافظ نيا عدد    500کيلومتر، رزم آرا عدد    486مرکز آمار ایران عدد  

نهایت رضایی عدد    499زاده عدد   را ذکر کرده  580کيلومتر، و در  ،رف  پيشگاهی) اند.    کيلومتر  :  1388د و سلطانی خليفانی 

. بر اساس مطالعاتی که تحت عنوان تعيين طول خط سواحل شمال و جنوب ایران انجام شده است. طول خطوط ساحلی (20

 1:250000و    1:25000و مقياس  یر و طول رودخانه در دحلی و همچنين جزااي سادر شمال و جنوب کشور به تفکيک استانه

) . در حالی که آمار اعالم    1389ارائه گردیدهاند. (موسوي، سيد ابوالفضل، و دیگران،  4آن در جداول  استخراج گردید که نتایج  

اسالمی کنگان مرز    ره فرهنگ و ارشادس اداشده از طرف مسئولين و در سایتهاي معتبر با مقادیر برآوردي تفاوت دارد. رئي

مقدار    (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn)د.  کيلومتر اعالم کر  707رک این استان را با خليج فارس   مشت

   .و شمالی کشور انجام شده خصوص در سواحل جنوبی  مذکور که در این  العاتاعالم شده با نتایج مط

 دان اشاره شده است به شرح ذیل می باشد:  اري که در این تحقيق بقسمتی از تناقضات آم -3  
 ؛  (1385ایرنا،)کيلومتر نوار ساحلی مازندران... 340طرح سالم سازي دریا در طول  82طبق آمار 

ن  هاکي)کيلومتر آزاد باقی مانده است    4کيلومتر نوار ساحلی این استان، فقط    310تان مازندران از  ن اس طبق اظهارات مسئوال

 ؛ (2/5/1384،
کيلومتري نوار ساحلی مازندران در مالکيت دستگاه هاي دولتی و    338درصد از وسعت    96بر اساس آمارهاي رسمی ،

 ؛ (14/11/1383روزنامه ایران،)بخش خصوصی می باشد

انحصار وزارت خانه درصد از نوار ساحلی دریاي مازندران در    98ران، حدود  مسئول در استان مازند  س اظهارات مقامات ر اساب

 ؛ (10/5/84کيهان ،)ا و اشخاص قرار دارد ها، سازمان ها، نهاده 
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 ؛  (2/5/84شيا ،ا)ست راي گردشگري آزاد اعالم شده اکيلومتر ب  15کيلومتر ساحل دریاي مازندران، تنها  337از مجموع 

کيلومتر آن به طرح    15ان، فقط  کيلومتر ساحل دریاي خزر در کشورم  740پایه ي آمارهاي منتشر شده از مجموع    رب

 ؛ (2/5/84کيهان ،)سالم سازي دریا اختصاص دارد 

یم  در حردرصد  74کيلومتر یا    248کيلومتر است که    338آمارهاي موجود نشان می دهند که طول نوار ساحلی مازندران  

 ؛ (25/5/84اشيا ،)شده است   و ساز انجامآن ساخت 

استان ماز آمار هاي سال گذشته،  مقام معاونت دریایی سازمان    338ندران داراي  طبق  کيلومتر خط ساحلی است که...(قائم 

 (. 109-110: 1388کریمی پور،)860محيط زیست 

  

 
MHHW = Mean Higher High Water 

CD = Chart Datum 

و گزارشها مورد توجه   کار مشخص باشد در حالی که این موضوع در اکثر مطالعات  معنادار است که مقياسه تفاوتها زمانی  البت

نبود   با  واقع  در  نميگيرد.  مدیریت  قرار  قلمروهاي  تعریف  فضا،  تفسير  و  تحليل  در  ناتوانی  ناگزیر  و  ها  داده  نبودن  دقيق  یا 

 است:   پی پاسخ به سواالت زیرن پژوهش حاضر در ابرایسياسی نيز ناممکن خواهد شد.  بن 

 انی در ایران کدام است؟ مهمترین آسيبهاي فراروي نقشه ها و دادههاي مک  •

چقدر   • استاندارد  و  دقيق  نسبتا  اطالعات  با  رسمی کشور  پورتالهاي  جغرافيایی  و  توصيفی  دادههاي  انطباق  ميزان 

   به شرح زیر است .فوق  است؟ فرضيههاي این تحقيق متناسب با پرسشهاي

مليات کارتوگرافی و فقدان سيستم فرضيه اول: مشکالت مربوط به ترجمه، تلفظ و فونتيک نامهاي جغرافيایی در ع  •

سيستم تصویر و مقياس مورد استفاده از جمله آسيبهاي فراروي نامها و    استاندارد در سمبلگذاري، بيتوجهی به نوع

 .   ی استنقشههاي جغرافيایی در زبان فارس

ب • دوم:  ميرسد  فرضيه  نظر  اه  با  کشور  رسمی  پورتالهاي  جغرافيایی  و  توصيفی  دادههاي  ميان  نسبتا  که  طالعات 

 .   استاندارد تفاوت معنيداري وجود دارد

 مواد و روش ها  

  تحليلی می باشد و روش جمعآوري مطالب روش کتابخانهاي  و مراجعه به  -روش تحقيق در این پژوهش روش توصيفی

اپرتا آماري و توصيفیلهاي رسمی حاوي  بوده است. درمورد آسي  طالعات  استانهاي مختلف کشور  به  ب شناسی مربوط 

نقشه و  و  نامها  سمبلگذاري  تصویر،  سيستم  مقياس،  دیتا،  متا  به  مربوط  مشکالت  نيز  فارسی  زبان  به  جغرافيایی  هاي 

بتدا تمامی  پرسش دوم این پژوهش ا  براي پاسخگویی بهاست.  فونتيک و تلفظ نامهاي جغرافيایی مورد بررسی قرار گرفته  

می کشور مورد بررسی دقيق قرار گرفت و کليه اطالعات  سایر پرتالهاي رس  استانداري کشور و  31وب سایتهاي مربوط به  

تان، اس  11پرتال مربوط به استانداریهاي کشور ،  31مربوط به موقعيت جغرافيایی یا جغرافيایی استان اخذ شد. از ميان  
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مرب داطالعات  مختصات  حدود  به  استانهاي وط  شامل  که  بود،  موجود  آنها  استانداري  سایت  وب  شرقی،    ر  آذربایجان 

خراس بوشهر،  اصفهان،  غربی،  و  آذربایجان  کهگيلویه  کرمانشاه،  کرمان،  بلوچستان،  و  سيستان  خوزستان،  رضوي،  ان 

از ميان اطالعات موج با مقاساحت و حدود جغراود، مبویراحمد و هرمزگان ميباشند.  انتخاب و  یسه با نقشه هاي  فيایی 

   ی قرار گرفته استاستاندارد اختالفات موجود مورد بررس

  

 مبانی نظری تحقیق 

یعنی سمبل پژوهش  این  کليدي  مفاهيم  بررسی مهمترین  و  به معرفی  بيشتر معطوف  تحقيق  نظري  نقشه مبانی  ها،   گذاري 

تلفظ    ،متادیتا  و  مقيهانام فونتيک  جغرافيایی،  است  ي  تصویر  سيستم  و  هر  اس  به  مربوط  مختصري  توضيح  به  ادامه  در  که 

 پردازیم.  ان فارسی می هاي تهيه شده در کشور به زبکالت مربوط به آن در نقشهمفهوم و مش

 

 ها گذاری نقشه  سمبل  

ن3NTDBبراي زمينشناسی و    64USGSبراي هيدروگرافی و    63IHOاستانداردهایی همچون    پایه به مقشهراي  نظور هاي 

هاي  موضوعی ارائه گردیده است. اما در نقشههاي  هاستاندارد سمبل گذاري عوارض نقش  ،هاي موجودنقشهبهره گيري تطابق  

توج مانند  موضوعی  تخصصی  افزارهاي  نرم  در  چه  اگر  همچنين  است  نشده  دقيق  سمبلگذاري  به  هاي  سمبل  Arc Gisه 

لف  اندازه مناسب سمبل تعيين نشده است  هاي مختما براي مقياس  دارد اما در کشوروجود  هاي موضوعی  متعددي براي نقشه

ي مختلفی استفاده می شود. اما با توجه به جغرافياي هاي مختلف بسته به نظر کارتوگراف از اندازه هار نقشهبنابراین دپس  

ختلف  ندارد و در نقشه هاي مسمبل خاصی وجود    و ..  انسانی ایران و نمادهاي فرهنگی منحصر به آن مانند امامزاده ها، قنات

براي      IHO.  استفاده می شود که چندان تناسبی با نماد اصلی ندارد  ابه خارجیمش  هايبنا به سليقه کارتوگراف از سمبل 

اده  استف  عوارض هيدروگرافی، عالوه بر مشخصات استاندارد سمبل گذاري نيز ارائه کرده است. مسئولين سازمان نقشه برداري

استان این  اهدااز  عنوان  به  را  می دارد  قلمداد  سازمان  این  آتی  بف  اما  سکنند.  عوارض  حال  ازراي  به  تا  شناسی  زمين  مان 

بندي مختصات، بوطه در این رابطه ارائه نشده است. هر نقشه متشکل از عناصري از قبيل شبکهاستانداردي توسط سازمان مر

عنوان، جهت شمال    ،راهنما ...مقياس،  بایستمی  و  که  روي صفباشد  نحو مطلوب  به  آماده  ی  فرایند  نقشه طراحی شوند.  حه 

تفاده از عناصر مناسب براي نمایش اطالعات  دهد به طراحی مناسب و اسعلم کارتوگرافی را تشکيل می   زي نقشه که اساسسا

ه نحو مطلوب از آن علم کارتوگرافی برها،  هاي گرافيکی در کامپيوتجغرافيایی از طریق نقشه اطالق می شود. با توسعه قابليت

ابهر نرم  و  رقومی  کارتوگرافی  و  برده  براه  تخصصی  افزارهاي فزارهاي  نرم  است.  داشته  چشمگيري  پيشرفت  منظور  این   ي 

هاي اطالعات جغرافيایی نيز هر کدام قابليت توليد نقشه و کارتوگرافی رقومی را در خود جاي داده ليکن قدرت  مختلف سيستم

 هاي وجود ندارد . رت حرفاجراي این فرایند بصو ف پذیري الزم جهتانعطاو 

اي اشکال و خصوصيات مختلفی است. کارتوگراف با استفاده  کره زمين است و این سطح دار  ، نمایش سطحهيه نقشههدف از ت

ه در و کيفيت آن عارض  ظاهر  از عالئم، عوارض سطح زمين را نشان می دهد. انتخاب عالئم مناسب براي هر عارضه در رابطه با

مين براي یک کارتوگراف از اهميت خاصی ی عوارض مختلف سطح زرد. از این جهت، آشنایی با چگونگ طبيعت صورت می گي

اطالعات و دانش جغرافيا او را به تعيين عالمت و نحوه نمایش سطح زمين کمک زیادي خواهد کرد. از نظر    برخوردار است و

نقشه   کارتوگراف،  از  چيزي  یک  اي  اسامیجز مجموعه  حتی  نيست.  جزو  عالئم  نقشه هم  هاي  نوشته  در  به    موجود  عالیم 

رائه یک نقشه خوب ایفا می نمایند. بطور کلی اطالعات  د. بدین ترتيب ، می بينيم که عالیم نقش عمده اي در اآیحساب می

 
63 - International Hydrographic Organization 

64 - United States Geological Survey   National 

Topograpic Data Base-3  
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  به شمار نمی روند. هر  ف عالئم قرارداديمختل  ترسيمی موجود در نقشه به سه صورت نقطه، خط و سطح است که از حالتهاي

ه ميشود  و رنگ مشخص می شوند که به آنها صفات مشخصه عالئم گفتسه عامل شکل ،اندازه  کدام از این حالت ها به وسيله  

یکپارچه(61-62:    1383مقيمی،) راه  در  ضروري  گامهاي  از  یکی  ذخيره .  براي  الزم  استانداردهاي  تدوین   ، اطالعات  سازي 

در جهت توليد راهنماي   و فرایند توليد نقشه،  تاندارد مناسب براي کارتوگرافیآنها ميباشد. تعریف اسداده ها و نمایش  سازي  

ارتب که  ها  داده  توصيف  طبقههماهنگ  و  داده  مدل  با  تنگاتنگ  از  اط  یکی  دارد،  آن  در  شده  بکارگرفته  موضوعی  بندیهاي 

و   استانداردهاي موجود در کشور  گذاري عوارض باید ازبلبراي اطالعات سم  باشد. اقدامات اجرا شده در راستاي این هدف مي

آنجاالمللاستاندارهاي بين از  اما  استفاده کرد.  براي سمبل گذاري  استفاده  آینده  ی  یی که مطالعات موضوعی ممکن است در 

اي باشد ک به گونه  باید چارچوب طراحی  لذا  باشند  اطالنيازهاي اطالعاتی مختلفی داشته  به عوه  ارض و سمبل  عات مربوط 

 ه هنگام نمود  . م تزریق کرد و سيستم را برا بتوان در آینده به سيست گذاري آنها

گيري از  ها، ارائه نمود. امکانات الزم در بهرههاي استاندارد براي اقالم اطالعاتی، متناسب با ساختار داده حجم زیادي از سمبل

احتمالی را به    سازي و مرتفع سازي نواقصو توسعه امکان بهنگام  چه براي اطالعات  یکپاراستانداردهاي ارائه شده به صورت  

سيعی از اطالعات جغرافيایی مورد بررسی فهرستی از راهم کرد. بعد از تهيه این سيستم و استفاده از طيف وبی فشکل مناس

این   تهيه خواهد شد ، تهيه  تانداردهاي جهانیو اس  این اطالعات به همراه سمبلگذاري مناسب آنها با استانداردهاي ملی موجود

 ها باشد . کاربران در کليه سازمانهاي  ع ميتواند پاسخ گوي نيازاطالعات به شکل جام
  

 متادیتا و مشکالت مربوط به آن  

 د در  متادیتا یک سند خالصه اي شامل محتویات، کيفيت، نوع، توليد و خصوصيات مکانی یک مجموعه داده است که می توان

Metadata2002 ).سازي باشد    اه داده قابل ذخيرهیا رکوردهاي پایگ     , TEXTXMLمثل فایل متن    فرمت هاي مختلفی

and GIS,   .)  با توجه به اندازه کوچک متادیتا در مقایسه با داده هاي اصلی به اشتراک گذاري آن آسانتر است. با توليد و به

د قرار خواهد  تجوي این داده ها هستندسترس افرادي که در جسده هاي موجود در  به دااشتراکگذاري متادیتا، اطالعات راجع  

ا را کاهش می دهد. به عنوان مثال در صورت اطالع  ها را آسان کرده و دوباره کاري هدیریت و جستجوي دادهم   ،ادیتاگرفت. مت

رود و یا  ري از موارد از بين میها در بسياد دادهد مجدها و چگونگی دسترسی به آنها از طریق متادیتا، نياز به تولياز وجود داده

صورت   دادر  کيفيت  از  بازبده اطالع  زمان  و  میها  آنها  دادهينی  از  استفاده  مورد  در  دتوان  مذکور  نظر، هاي  مورد  کاربرد  ر 

ا، توسعه اده ه هاي اطالعاتی به منظور دسترسی بهينه به دتصميمگيري نمود. امروزه با توجه به گسترش روزافزون زیرساخت

شتيبانی متادیتا یکی از الزامات فعلی در  تکنولوژي هاي الزم به منظور پ   ستم ها وایجاد سي.  استاهميت ویژه اي یافته    متادیتا 

هاي مختلفی، استانداردهایی براي متادیتا  ها و به اشتراک گذاري داده ها می باشد. سازمانختارهاي مدیریت دادهتوسعه زیرسا

یتا تحت  ،  است که استاندارد متاد65( FGDCمتادیتا )  ا در زمينههفعال ترین این سازمانکی از مهمترین و  ند. یطراحی کرده ا

ساختار زیر  ملی     عنوان  مکانی  هاي  و    66NSDIداده  مدیریت  امکان  متادیتا،  هاي  از سيستم  استفاده  است.  نموده  تدوین 

گ به  کند  می  فراهم  بهتري  به شکل  را  ها  داده  ا مستندسازي  کاربراونه  براي  که  استفادهي  قابل  بيشتري  متا  ن  سفانه  باشد. 

اند  محوله اقدام به تهيه نقشه نموده  ها که در انجام وظایفنهادینه نشده است. اکثر سازمان   اده از متادیتا در کشور ما هنوزاستف

اند. سازمان نقشه برداري کشوراز تهيه متادیتا براي الیه هاي اطالعاتی غافل ماند  امر  بعنو  ه  در کشور فعاليت    GISان متولی 

ي اجراي موفق آن یک عزم ملی را طلب می کند. یکی از  ها پيش شروع کرده است. اما براخصوص از مدت  هایی را در این

رهاي متفاوت وجود دارد عدم وجود متادیتا براي داده هاي مکانی است. در صورت وجود متادیتا مشکالتی که در خصوص آما

جعه می کنند.  س ترین داده ها براي ارائه آمار مرازرگ مقياترین و بو پژوهشگران به جدید    مکانی کارشناسان  ه هاي براي داد

 
65  Federal Geographic Data Committee - 

66 - National Spatial Infrastructure 
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اخت داده مکانی ملی است که سازمان نقشه برداري در حال اجرا و پياده سازي آن  الزمه تحقق این موضوع اجراي موفق زیر س

 ميباشد.  

هاي تصویري سيستمبعضی از  چرا که    ، ارتباط مستقيم دارد. اس نقشه مورد نظرا مقيانتخاب یک سيستم تصویري مناسب ب   

مقياس بزرگ براي  مقياس  هاي  براي  دیگر  برخی  و  بوده  مناسبمناسب  کوچکتر  براي می   هاي  مثال  بعنوان  باشند. 

ي براي  تصویر مناسبترین سيستم تصویري است. این سيستم     UTMاي، سيستم تصویريیا مقياس ناحيه  1:100000مقياس

ند روي نکه کنار هم قرار گيرها به جاي ایاین زون   GISهايباشد چرا که در محيطینم  به صورت یکپارچه مناسبکل ایران  

ایران  ایران را نميتوان به صورت یکپارچه مشاهده کرد. بهترین سيستم تصویري براي کل  هم قرار ميگيرند. در نتيجه نقشه 

-حراف طراحی میکمترین خطا و انهاي عرضی را با    قشهباشد که نمی   Lambert Conformal Conicسيستم تصویري  

.  الزم است براي تهيه یک نقشه مسطح از  (http://www.ngdir.irآدرس:  دههاي علوم زمين به  وبگاه پایگاه ملی دا)کند  

فرایند تصویر کردن سطح زمين نمایيم.  بر روي یک سطح صاف تصویر  آنرا  به نوعی  وي یک سطح صاف،  بر ر  سطح زمين، 

مقيمی و همراه  )  نامند  حا تصویر مید. عمل انتقال سطح کروي را روي سطح مستوي و صاف اصطالنامنصویر کردن نقشه میت

هاي تصویر بر اساس اشکال هندسی که  ترین سيستمباشد، بعضی از ساده. از آنجایی که نقشه اصوالً مسطح می(193:  1383،

پذیر معروف  هاي توسعهميگيرند که به رویه  شوند شکل   طح صاف تبدیلير شکل دادن به سا تغيتوانند بدون کش آمدن و ی می

ها و سطوح. یک سيستم تصویر به صورت سيستماتيک انهها، استوها عبارتند از مخروطاز متداولترین این رویه  هستند. بعضی 

الگوریتم هاي ریاضی بر ر از  از روي سطح کره با استفاده  انتقار ميکند کر تصویی از سطوح فوقالذوي یکموقعيت نقاط را  ل  . 

شته  روابط هندسی موجود در روي کره ، بر روي نقشه صحت نداسطح کروي به سطح مستوي نقشه، باعث ميگردد که تمام  

با   باشد. نمایش روابط حاکم بين فواصل، جهات، زوایا و مساحت در تصویر امکانپذیر است. ليکن برقراري کليه این چهار ویژگی 

بوه نخواهد  ميسر  سيستم  تصد.  ممکمهاي  آنهویر  مهمترین  اما  باشند،  متعددي  ویژگيهاي  داراي  است  نقطهنظر ن  از  ا 

و سيستمهاي تصویر    68یا حفظ زوایا ،سيستمهاي تصویر هم مساحت  67هم شکل   کارتوگرافی عبارتند از سيستم هاي تصویر

آزیموتال یا  جغرافيای202(همان ص   69هم جهت   عوارض  دار).  از  ی  ویژگيهایی  مکاي  ميبا قبيل  که  ان  در شند  آنرا  ميتوان 

م مختصات و سيستم یرهاي گوناگون اندازهگيري نمود. انتخاب درست یک سيستسيستم مختصاتهاي مختلفی با سيستم تصو

داده  مایش تصویر متناسب با آن داراي اهميت زیادي است چرا که مشخص کننده این است چگونه قرار است دادههاي مکانی ن

اندازهگيري انجام پذیرد. استفاده از سيستم تصو  بر روي  چه روشیه و با  شوند و چگون یرهاي مختلف جوابهاي مختلفی آنها 

بدون توجه به اینکه  "پایه در مورد سيستمهاي تصویر براي تمام کسانی که با نقشه سرو کار دارند    پيدا می کند. داشتن دانش

افزارهاي , 3ضروري ميباشد، (   GISهمچنين براي طراحان  و    "اندر کرده  ا خودکايوتري عملکردها رکامپ  به چه ميزان نرم 

1987 

 

 

).  با توجه به نقش مهم سيستم تصویر در استخراج انواع مختلف دادههاي مکانی مانند محيط، مساحت، طول خط ساحلی و   

 ورده شده است.  امه آ... انواع مختلف سيستمهاي تصویر مورد استفاده در ایران در اد

  

  

 مقایسه سیستمهای تصویر مورد استفاده در ایران ی و  بررس

 
67 - Conformal 

68 - Equal Area   True-  

69 Azimuthal- 
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درجه    44درجه (از    5/19درجه شمالی) و طول    40درجه شمالی تا    25درجه (از    15عرض  )ر گسترهاي به  کشور ما ایران د

 شرقی بر روي زمين واقع شده است.  -درجه شرقی) در ربع کره شمالی   5/63شرقی تا

 
 رض جغرافيایی  و ع در طول ایران  گستره جغرافيایی :1شکل

  

مربع نسبتاً  و شکل  زیاد  وسعت  به  توجه  که  با  تصویر خاص  تعيين یک سيستم  آن،  آن ی شکل  از  بتوان  مقاصد  تمامی  در 

مقياس  عه و  استفاده کرد کاري غير ممکن می باشد. از اینرو معموالً براي هر مقصد خاصی بسته به گستره ناحيه مورد مطال

دست آمده انجام پذیرد، سيستم مچنين نوع مطالعهاي که قرار است بر روي نقشه هاي به  شود و هت تهيه  قرار اسنقشهاي که  

ردد. امروزه با توسعه روز افزون علم و فن ژئوماتيک و نرم افزارهاي کاربردي در این زمينه براحتی و  تصویر مناسب انتخاب ميگ

ه رقومی را به راحتی به یک سيستم مختصات هر نقش  مختصات،سيستم    دن پارامترهاي یک خص بودر کمترین زمان با مش

اینرو مشکالتی که در گذشته به دليل عدم دستدیگر تبدیل   از  افزارها و کار بر روي نقشه هاي  نمود.  رسی به این گونه نرم 

 1:1000.000ي  نقشه هال پيش براي تهيه  سی ساکاغذي پيش ميآمد عمالً از پيش رو برداشته شده است. به طور مثال در  

هستند استفاده شده است و    UTMکه در سيستم    250.000: 1ي  زمين شناسی کل ایران در شرکت ملی نفت ایران از نقشهها

 به   UTMاز آنجایی که در آن زمان دسترسی به نرم افزارهاي پيشرفته امروزي نبوده است، به اجبار این نقشه در سيستم تصویر  

د اشکال ين ایجاو همچن  UTMاز دست رفتن بخشی از اطالعات بين زونهاي    ود باعثه این خ ه است ک یکپارچه تهيه شد  صورت

 اساسی در سيستم مختصات نقشه نهایی شده است.   

  

    70معرفی و مزایای سیستم مختصات المبرت هم شکل یزد 

 
70 - Yazd Lambert Conformal Conic 
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کل سطح   ت آن دراعوجاجاطاها و  احی شده است که خاي طراین سيستم مختصات توسط سازمان نقشهبرداري ایران به گونه 

انتایران کمينه ميباشد. با نگاهی به ویژگيهاي س خاب این سيستم يستم تصویر المبرت هم شکل متوجه ميشویم که دالیل 

 تصویر از قرار زیر ميباشد. 

کا و  ترین  خطا  کم  بهترین،  از  یکی  تصویر  سيستم  این  گردید  ذکر  که  همانطور  تصربردیالف)  سيستمهاي  برا ترین  ي  ویر 

ر ما نيز در یک چنين جایی واقع شده است لذا استفاده  (بين قطبين و استوا) ميباشد و با توجه به اینکه کشو  ي ميانی عرضها

 از این سيستم تصویر مناسب به نظر ميرسد.  

براي ي آنرا  ي بيشتروان با درجه آزادمی ت  ب) از آنجایی که در این سيستم تصویر از دو مدار استاندارد استفاده ميشود، لذا

 گردند.  کرد به گونهاي که خطاها کمينه  71طقه مورد نظر سفارشیمن

اینرو  از  ميباشد  کمينه  ایران  مانند  وسيع  منطقه  یک  براي  تصویر  این سيستم  در  و شکل  در مساحت  موجود  ج) خطاهاي 

ست پایگاه نهایی  قرار ا  اردي کهو در موي و حتی منطقهاي  کالبد استفاده از آن در مقياسهاي کوچک و متوسط مانند مطالعات  

 ، بسيار متداول ميباشد.  73طراحی گردد و نه بر اساس شی72دادهها و اطالعات به صورت یکپارچه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شماي کلی سيستم مختصات المبرت یزد تعریف شده براي کل ایران.  2شکل

 

که خطاها در سطح کل کشور سرشکن شود و   شدهاند  انتخاب  گونهاي  رات استاندارد بهد مداهمانطور که در شکل دیده ميشو

بهينه خط فراهم گردد. در شکلحالت  و    3ا  نيز دیدیم خطاها  قبالً  همانطور که  است.  داده شده  نمایش  توزیع خطاها  نحوه 

 .  فزایش پيدا ميکندنها ااعوجاجات در نزدیکی مدارات استاندارد کمينه هستند و با افزایش فاصله از آ

  

 
71 - Customize 

72 - Seamless 

73 -  Sheet-base 
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 ات المبرت یزد.  :  نحوه توزیع خطاها در سيستم مختص3شکل

  

( از این سيستم مختصات  NLCC) 74شرکت ملی نفت ایران اصليترین استفاده کننده سيستم مختصات المبرت هم شکل نهروان

ت که مدارات استاندارد و  ین تفاو شد با ازد ميبامختصات المبرت ی  سيستمميباشد. ویژگيهاي این سيستم مختصات شبيه به  

ن کمينه باشند چرا که عمده پتانسيل،  اي انتخاب شدهاند که خطاها در منطقه جنوب غربی ایرا  سایر پارامترهاي آن به گونه

نا براي  این سيستم مختصات  این منطقه متمرکز شدهاند.  ایران در  نفتی  تأسيسات  و  ایران مناحيه خمنابع  از وزستان   سبتر 

   باشد.   المبرت یزد میمختصان سيستم 

ستمهاي تصویر از نظر خطاها و اعوجاجات چه در اشکال و چه در صات از بهترین سي:  این سيستم مختسیستم مختصات

ري یکپارچه ساختاجهتها و مساحتها ميباشد. در عين حال اصليترین مشکلی که در این سيستم تصویر وجود دارد اینست که  

زون مختصاتی یکسان دارند و فقط    60  زون دقيقاً مانند زونهاي دیگر است به طوري که تمامی  تصات هرار و مخو ساخت  ندارد

پایگاههاي داده و اطالعات   این سيستم تصویر در  از  استفاده  اینرو  از  از یکدیگر متمایز ميسازد.  را  آنها  شماره زون است که 

رگ  ر پایه امکانپذیر نميباشد و معموالً در پایگاههاي بزتم تصویوان سيسي به عنکالبدي و منطقها  رحهايیکپارچه و براي ط

شيت از این سيستم تصویر استفاده ميشود. کشور ما با توجه به وسعت    مقياس و مطالعات محلی و یا در پایگاههاي بر مبناي 

 زون را نمایش ميدهد.  این چهار  نحوه قرار گيري ایران در 4قرار گرفته است. شکل UTM 41و  40، 39، 38آن در چهار زون 

                                                       

  

 
74 - Nahrwan Lambert Conformal Conic   
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 ).  41 و 40، 39، 38 در ایران (از سمت چپ زونهاي UTM: پوششهاي هر زون 4شکل

  

ر ميانی در  ز نصفالنهاکيلومتر ا  180ه اي حدود  لميباشد و در فاص  9996/0فاکتور مقياس در نصف النهار ميانی هر زون برابر  

ميباشد و در راستاي این خطوط   1يز کاهش پيدا ميکند) این فاکتور برابر  استوا (که با نزدیک شدن به قطبين این فاصله ن

زونها مانند یکدیگر ميباشد و   این سيستم تصویر، مختصات تمام  افزار  مقياس واقعی ميباشد. در  نرم  با  آوقتی در یک  را  نها 

 UTMهاي که عرضی بيش از یک زون  فتند لذا براي تهيه نقشهاي یکپارچه از منطقکنيم بر روي یکدیگر ميا -یکدیگر باز می 

قرار دارد نميتوان از این سيستم تصویر استفاده نمود. البته در نرمافزارهاي جدید امکان نمایش    UTMدارد و یا در دو زون  

استفاده می شود وليکن    WGS-84دیتوم  اي این سيستم مختصات از  ر وجود دارد. معموالً برگاي مختلف در کنار یکدی زونه

) استفاده شده است.  50EDسازمان جغرافيایی نيروهاي مسلح از دیتوم اروپایی(    250.000: 1موارد مانند نقشههاي    در برخی

ی  کاالتی را در نتایج نهای استفاده از این سيستم اش  واقع شده اند   UTMيستم  از آنجا که بعضی از استانهاي کشور بين دو زون س

 تحميل خواهد کرد.  

 ر در انتخاب سیستم تصوی  مقیاس نقشه و تأثیر آن

یکی از مهمترین و تأثيرگذارترین فاکتور در انتخاب سيستم تصویر براي یک نقشه، مقياس آن ميباشد. به طور کلی مقياس   

تعيين   نقشه  نقیک  آن  ميزان دقت  با شکننده  نتيجه  در  ميباشد که  دق  ه  آن  مقدار  آن بزرگتر شدن  تهيه  و هزینه  نقشه  ت 

د،  آن در یک شيت کاهش پيدا ميکند. به طور کلی از اولين کارهایی که در تهيه نقشه انجام ميپذیر  افزایش و پوشش سطحی 

ههاي کاداستر انجام ميپذیرد. براي نقش از آن نقشه وجود دارد تعيين مقياس آن است که این کار بر اساس نيازها و توقعاتی که

استفاده می شود چرا که منطقه مورد مطالعه کوچک ميباشد ،    UTMلی نقشههاي بزرگ مقياس از سيستم تصویر  و به طور ک

قياس نيز استفاده در تهيه نقشههاي متوسط م  UTMدر اینگونه موارد این سيستم تصویر مناسبترین ميباشد. از سيستم تصویر  

   اشد  ميب 1:250.000سيستم تصویر استفاده می شود ،مقياسی که در آن از این و ميتوان گفت کوچکترین   دميشو

   

 مقایسه اطالعات و دادههای جغرافیایی در پایگاههای رسمی با اطالعات نقشه مبنا:  

بوط گرفت و کليه اطالعات مر  رر مورد بررسی دقيق قرااستانداري کشو  31در این پژوهش ابتدا تمامی وب سایتهاي مربوط به  

استان، اطالعات مربوط به حدود مختصات   11کشور ،  تاناس   31یا جغرافيایی استان اخذ شد. از ميان    به موقعيت جغرافيایی

بوشه اصفهان،  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  استانهاي  شامل  که  بود،  موجود  آنها  استانداري  سایت  وب  خراسان در  ر، 

خوزست کارضوي،  بلوچستان،  و  سيستان  کهگيلوین،  کرمانشاه،  ارمان،  ميان  از  ميباشند.  هرمزگان  و  بویراحمد  و  طالعات  ه 
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وجود مورد بررسی قرار گرفته است.  موجود، مساحت و حدود جغرافيایی انتخاب و با مقایسه با نقشههاي استاندارد اختالفات م

تصات طول و  ادامه نقشه ایران با مخ انهاي مذکور تهيه شد. درتر خصوص حدود مختصات اسجدولی براي اطالعات اخذ شده د 

 هایی مشخص شد.   ي مورد مطالعه از طریق رسم مستطيلصات استانها، حدود مخت 5عرض جغرافيایی شکل 

  

 : حدود مختصات استان هاي مورد مطالعه   5شکل 

 شه هاي مبنا  قطالعه و تفاوت آن با ن: حدود طول جغرافيایی استانهاي مورد م2جدول 

اختالف 

  طول

حداکثر به 

  کيلومتر

اختالف 

 طول 

حداکثر به 

   درجه

 طول 

  حداکثر در 

 نقشه 

 طول 

  حداکثر در 

 سایت

 اختالف 

طول حداقل 

  به کيلومتر

 اختالف 

طول حداقل 

  به درجه

 طول حد 

اقل در   

 نقشه 

طول حداقل 

در سایت    
   نام

   آذربایجان شرقی  45.117  45.079  0.038  3.383  48.333  48.346  0.013-  1.116-

   آذربایجان غربی   44.050  44.038  0.012  1.079  47.383  47.390  0.007-  0.598-

  

  اصفهان  49.633  49.638  0.005-  0.478-  55.533  55.495  0.038  3.482

   شهروب  50.100  50.106  0.006-  0.593-  52.967  52.936  0.031  2.975

   خراسان رضوي  55.283  56.247  0.964-  92.385-  61.250  61.286  0.036-  3.140-

  خوزستان  47.700  47.657  0.043  4.139  50.650  50.552  0.098  9.136

   سيستان و بلوچستان  58.817  58.835  0.018-  1.812-  63.333  63.329  0.004  0.379



 

 

165 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

   کرمان  55.417  54.321  1.096  108.617  55.533  59.575  4.042-  389.008-

   کرمانشاه   45.400  45.397  0.003  0.278  48.500  48.106  0.394  35.751

-0.569  -0.006  51.889  51.883  2.505  0.026  49.891  49.917  
کهگيلویه و بویر  

  احمد

   هرمزگان  52.733  52.732  0.001  0.100  59.267  59.238  0.029  2.821

  

  

به   360کيلومتر است و شامل    40000با توجه به محيط زمين که مقدار   . اختالف طول حداقل و حداکثر  باشد  درجه می 

 کيلومتر بر اساس موقعيت عرض جغرافيایی استان مربوطه محاسبه شده است.  

   * حداکثر    یا  حداقل  عرض  یا ح* کسينوس  حداقل  ط داختالف طول  اختالف   = درجه  به  به  اکثر  حداکثر  یا  حداقل  ول 

 يلومتر ک

111.111  

  

 مطالعه و تفاوت آن با نقشه هاي مبنا   ایی استانهاي مورد: حدود عرض جغرافي3جدول 

اختالف 

 عرض 

حداکثر به 

  کيلومتر

اختالف 

 عرض 

حداکثر به 

   درجه

عرض حد  

 اکثر در 

 نقشه 

 عرض 

  ر حداکثر د

 سایت

اختالف 

 عرض 

اقل به  دح

  کيلومتر

اختالف 

 عرض 

حداقل به  

   درجه

 عرض حد  

اقل در   

 نقشه 

 عرض 

  حداقل در 

 سایت

   نام

   آذربایجان شرقی  36.750  36.744  0.006  0.565  39.433  39.428  0.005  0.479

   بایجان غربی آذر  35.967  35.974  0.007-  0.648-  39.767  39.784  0.017-  1.602-

  اصفهان  30.700  30.696  0.004  0.411  34.450  34.508  0.058-  5.406-

   بوشهر  27.233  27.270  0.037-  3.440-  30.267  30.290  0.023-  2.107-

   خراسان رضوي  30.400  33.874  3.474-  323.291-  38.283  37.708  0.575  53.523

  نستاخوز  29.967  29.944  0.023  2.181  32.967  32.996  0.029-  2.740-

   سيستان و بلوچستان  25.050  25.059  0.009-  0.848-  31.483  31.486  0.003-  0.243-

   کرمان  26.883  26.486  0.397  36.932  29.983  31.963  1.980-  184.254-

   شاه نکرما  33.600  33.681  0.081-  7.578-  35.250  35.285  0.035-  3.254-

-4.435  -0.048  31.481  31.433  -5.689  -0.061  29.928  29.867  
کهگيلویه و بویر  

  حمدا

  

   هرمزگان  25.500  25.402  0.098  9.081  28.883  28.887  0.004-  0.382-

  

ه  اري نسبت به مقدار محاسبدئه شده در وبگاه استانمقادیر منفی به معناي این است که مقدار طول یا عرض استان مربوطه ارا

اختالف بين طول جغرافيایی حداکثر استخراج   ترینبيش  2کمتر ميباشد. با توجه به جدول شماره    شده در روي نقشه مبنا،

این    درجه کمتر از مقدار نقشه ميباشد. طول حداقل  042. 4شده از نقشه و سایت مربوط به استان کرمان ميباشد که حدود  
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اختالف نيز  مقدار    یاستان  را  16.09به  مقدا  درجه  به خراسبا  مربوط  نشان ميدهد. طول حداقل موجود در سایت  نقشه  ان  ر 

بيشترین اختالف بين عرض جغرافيایی    3درجه را  با نقشه نشان ميدهد. با توجه به جدول شماره    0.964رضوي نيز اختالف  

درجه کمتر از   3.474حدود    وي ميباشد که اختالفی درضبوط به استان خراسان رحداکثر استخراج شده از نقشه و سایت مر

درجه را با مقدار نقشه نشان ميدهد. بيشترین اختالف   57. 05استان نيز مقدار    مقدار نقشه را نشان ميدهد. طول حداقل این

درجه کمتر    1.98ن ميباشد، مقدار آن  براي عرض حداکثر، بين اطالعات موجود در سایت و مقدار نقشه مربوط به استان کرما

مح مقدار  میاز  نقشه  در  شده  همبا-اسبه  المبرت  سيستم  به  ایران  نقشه  ادامه  در  مساحت    شد.  و  شد  تبدیل  یزد،  شکل 

این سيستم تصویر محاسبه شد. اطالعات مربوط   ایران در  استانداریها  استانهاي  وبگاه  استانهایی که در  از  به مساحت بعضی 

 آورده شده است.   4  استخراج شده و در جدولموجود بود 

  

 آن در سيستم المبرت :  مقایسه مساحت استانها استخراج شده از وب گاه رسمی و محاسبه 4 ولجد

  

   بوشهر  22736.8  27653  27653 22743  23000   22،743  27653  27٬653  4916.2-

  18،814  18814  18،814   19000  18814 18909  
 موجود 

نيست   
   تهران  12353.7

  16403  16533  16،332   16000  16332 16532  
 موجود 

نيست   
16163  

 چهار 

محال و  

  بختياري

اختالف 

 مساحت 

(کيلومتر 

   مربع)

مساحت در 

دانشنامه 

 ایران  

 شناسی  

 مساحت در 

 ایراس  

ویکی  

 پدیا  

مرکز آمار  

ایران  

1375  

مرکز آمار  

  ایران

1380  

سایت جامع  

ري گگردش

 ایران  

مساحت در 

   سایت

استانداري 

   ها

مساحت در 

نقشه 

  المبرت

   نام استان

موجود نيست   45650  45000   45،650  45٬491  45٬491  2476.72   45490.88 47967.6  
آذربایجان  

   شرقی

-3908.1  37٫059  

با  43660

احتساب  

دریاچه  

 اروميه 

37،411   37000  37437 43660  43660  39751.9  
آذربایجان  

   غربی

  17953  17953  17،800   18000  17800 18050  
 موجود 

نيست   
  دبيلرا  17902

  اصفهان  106786.7  107045  105937 107029  107000   107،029  105937  105٬937  258.3-

662.4  
 موجود 

نيست   
موجود نيست              البرز  6462.4  5800 

  
 موجود 

تنيس   
19086  20،133   20000  20133 19086  

 موجود 

  نيست
  ایالم  20022.6
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  95٬385  95٬385  85،290  
 استان 

خراسان  

 بزرگ 

 303000 

 69555 

موجود نيست      
 موجود 

نيست   
93826.6  

 خراسان  

  جنوبی

موجود نيست   144681   128،949  118854  118854  9488.1-  128420  118931.9  
 خراسان  

   رضوي

-1442.1  28434  28434  28،434   28434 28179  28179  26736.9  
 خراسان  

   شمالی

  خوزستان  64032.7  64057  64236 64055  63000   64،055  64236  67282  24.3-

چک شود     22164  21،773   22000  21773   
 موجود 

نيست   
  زنجان  21782.7

  97٬491  97٬491  97،491   97000  97491 95815  
 موجود 

نيست   
  سمنان  97192.3

-7987.4  

 پهناورترین 

 استان کشور  

181785  

187502  180،726   178000  181785 187502  187502  179514.6  

سيستان  

 و  

   بلوچستان

  
 موجود 

نيست   
موجود نيست   122608  122000   122،608  133000  

 موجود 

نيست   
   فارس  122778.5

موجود نيست   15549  15000   15،567  15٬820  15٬820    
 موجود 

نيست   
   قزوین  15559.4

   قم  11371.2  11240  14631 11526  11000   11،526  14631  14631  131.2

48.3  
 موجود 

نيست   
  کردستان  29048.3  29000  28000 29137  29000   29،137  28203

231.2  

 پهناورترین 

ان ایران  تاس

می باشد    

موجود نيست   180836  182000   181،785  175069  
 موجود 

نيست   
   مانرک  179468.5

-766.4  
 موجود 

نيست   
موجود نيست   24998  25000   24،998  24998    کرمانشاه  24867.2  24636  

موجود نيست   15504  16000   15،504  16249  16249   ه یکهگيلو 15497.6  16264    

  

     
 

 و بویر     

  احمد

-1335.2  
 موجود 

نيست   
  گلستان  19102.5  20437.7  20000 20195  21000   20،367  20437/74
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86.3  
 موجود 

نيست   
  گيالن  14086.3  14000  14711 14042  14000   14،042  14711

  28٫294  28٫294     29000  28294 280640  
 موجود 

نيست   
  لرستان  28209.5

773.4  
د جومو  

نيست   
  مازندران  24529.8  23756.4  24091 23701  24000   23،842  23٬756

  مرکزي  29230.1  29530  29000 29130  29000   29،127  29530  29٬530  299.9-

   هرمزگان  69648.5  71000  71193 70669  71000   70،697  68475/8  68000  1351.5-

  19493  20000  19،368   20000  19368 19493  
 موجود 

نيست   
  همدان  19329

-3086.9  
  موجود

نيست   
موجود نيست   129285  73000   129،285  72156   یزد  128464.1  131551 

    

     

تفاوت معنيداري دارد.    تیر استخراج شده در سایمساحت خراسان رضوي در نقشه موجود، نسبت به مقاد  4با توجه به جدول  

از این اختالف می تو9488ین اختالف حدود  ا بروز بودن اطاعات موجود در سایت  کيلومتر مربع ميباشد. بخشی  اند به عدم 

ی  وطه باشد. شهرستانهایی در طول زمان از خراسان رضوي جدا شده و به خراسان جنوبی منتقل شده ولی، در مساحت قبلمرب

مبنا، براي محاسبه مساحت استانهاي ساحلی  ضروري است که خط ساحلی    . در اینجا ذکر این نکتهتتغييري داده نشده اس

مقدمة برخی از لی مهم است. تعاریف جامع و کاملی در خصوص مناطق و نواحی ساحلی در دست نمی باشد. هر چند در  خي

قی هم موجود باشد با  شده است، اگر قوانين دقي  براي خطوط ساحلی ارائهمعدود قوانين مرتبط با نواحی ساحلی، تعاریف کلی  

امکان ترسيم دقيق خط ساحلی امکانپذیر نيست. البته در سازمان بنادر و    ه به کمبود دادههاي مکانی براي مناطق ساحلیتوج

در    هج و داده هاي بدست آمد نيتورینگ و مدلينگ سواحل کشور مطالعاتی انجام شده است، که نتایدریانوردي در خصوص مو

عی در مطالعات مختلف  خواهد کرد. از این جهت اطالعات بسيار متنو  ر حل این مشکل کمک بزرگی طول اجراي این طرح د

 مربوط به طول خط ساحلی یا مساحت استانهاي ساحلی وجود دارد.  
 

 : مقایسه مساحت استانهای مورد مطالعه در سیستم های تصویر مختلف 5جدول 

  

   خراسان رضوي 118931.9      118996  119274  278-  40  64.1- 

 935.6  41  369  178579  178948      179514.6 
سيستان و 

   چستانبلو

  خراسان جنوبی 93826.9      94089  94279  190-  40  262.1- 

ختالف مساحت ا  

   UTMالمبرت با 
 زون انتخابی  

ف اختال

ساحت در  م  

 سيستم هاي  

 UTM 

 UTM-41  UTM-40  UTM-39 
 UTM-

38 

در حت مسا

  سيستم المبرت
   نام
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  سمنان 97192.7    97483  97326    157  40  133.3- 

  یزد 128464.1    129275  128757    518  40  292.9- 

  اصفهان 106786.7    107055  107473    418-  39  268.3- 

   سرفا 122779.0    122599  122848    249-  39  180 

  زنجان 21782.8  21791  21771      20  39  11.8 

  لرستان 28209.7  28333  28302      31  39  92.3- 

  اردبيل 17902.1  17802  17798      4  39  104.1 

  

اینکه استانهاي مذکور در بين دو زون سيستم   ی که  نه از شکل شماره سه، زوواقع شدهاند. با استفاد  UTMبا توجه به 

ابی از مساحت استان در  انتخاب شد و مقدار مساحت استان در زون انتختان در آن واقع شده است مساحت بيشتري از اس

را نشان ميدهد. با    UTMتم المبرت و  سيستم المبرت کسر گردید. ستون انتهایی جدول فوق تفاوت مساحت بين سيس

رضوي و رین آن مربوط به خراسان  سيستان و بلوچستان و کمت  ف نسبی مربوط به استانتوجه به جدول بيشترین اختال

 ).  نيز مطابقت دارد. 3اره باشد. این موضوع با شکل شم-زنجان می

 

 گیری و پیشنهادات   نتیجه

 

بلگذاري، متا دیتا  هایی که در ایران و به زبان فارسی توليد ميشوند با مشکالتی در زمينه سم این پژوهش نشان داد که نقشه

فونتي س،سي و  مقياس  تصویر،  جغرافتم  نام  تلفظ صحيح  و  نقشهک  ميشود  پيشنهاد  که  ميباشند  مواجه  توليدشده    يایی  هاي 

استاندارد سازي شده و پایگاهی براي سمبلهاي استاندارد توسط متوليان توليد نقشه ایجاد شود که قابل دسترس کليه محققان 

ي در حال انجام هست،  قدامات سازمان نقشهبردارند فعاليتهایی از جمله اچربوط به متا دیتا، هر  باشد .در خصوص مشکالت م

اقدام نمایند   هادهایی که با نقشه سرو کار دارند باید نسبت به تهيه متا دیتاي استاندارد براي نقشه مربوطهاما سایر سازمانها و ن

دادههاي مکانی ملی،  بان فارسی، در زیر ساخت  زه به مشکالت مربوط به  که این مسأله عزمی ملی را ميطلبد. همچنين با توج

حلی اماکن نيز گنجانده شود . در خصوص نشریات مکتوب مانند اطلس  صوص دادههاي رقومی امکانات مربوط به تلفظ مدر خ

ه را تا حدي بر طرف  رده حاوي تلفظ صحيح عوارض جغرافيایی آورده شود تا مشکالت مربوطراههاي ایران ،یک عدد لوح فش

میانم پيشنهاد  م-ید.  به  عوشود  سمبلگذاري  نمایش  مختلف  نظور  مقياسهاي  براي  و  عارضه  هر  براي  حاوي  ارض،  جدولی 

راي مقياسهاي مورد نظر نقشههاي اطالعات گرافيکی طراحی شود که نحوه سمبل گذاري عوارض مانند رنگ، شکل و اندازه ب

به عنوان در نهایت این سمبلگذاري  داول مربوطه آورده شود.  جو نقشههاي موضوعی در    زمين شناسی، نقشههاي هيدروگرافی 

مورد استفاده قرار گيرد همچنين در نقشههاي رقومی و    GISموجود در سيستم یکپارچه    استاندارد براي الیه هاي اطالعاتی 

است با  این عوارض  از مطابقت دادن  توليد نقشه در کشور، پس  بينالمللی ،کاغذي سازمانهاي  سمبلگذاري عوارض   انداردهاي 

 عاتی مربوطه مورد استفاده قرار گيرد.  ستخراج و براي اقالم اطالمختلف ا

  

از سيستم    ا ب پروژههاي استانی  براي انجام  استفاده    UTMتوجه به نکاتی که تا کنون ذکر گردید به نظر ميرسد اکثر استانها 

به گسترد-می توجه  با  استانها در کنند. در حالی که  از  بعضی  واقع شد  گی  و  اطالع عرض جغرافيایی  زون  بين دو  آنها  ات  ن 

قاب ها  پروژه  نوع  این  در  به مساحت  تصویر  مربوط  از سيستم  استفاده  بنابراین  بود.  نخواهد  اعتماد  که    UTMل  حاالتی  براي 

بر اساس شيت    انه اطالعات جغرافياییمنطقه مورد نظر داراي گستره زیادي نميباشد و همچنين براي مواقعی که پایگاه سام 

انتخاب ميباشد.    بنا شده است از نقشههاي یکبهترین  پارچه و در گسترهاي زیاد (مانند کل  وليکن در مواردي که قرار است 
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جغرافيایی   اطالعات  سامانه  پایگاه  و  گردد  استفاده  ایران)  کشور)  (در  تصویر  بهترین سيستم  گردد،  تهيه  یکپارچه  به صورت 

از آن و به صورت یکپارچه تصویر کرد و هم    کل ایران را با استفاده  باشد که هم ميتوان-زد میین سيستم تصویر المبرت  هما

داده مکانخ زیرساخت  .ایجاد  ميباشد  یکپارچه کمينه  تصویر  به دیگر سيستهاي  نسبت  آن  استفاده  طاهاي هندسی  و  ی ملی 

ه  دادههاي متفاوت مربوط ب  در کاهش مشکالت مربوط به  و یکپارچه نيز ميتواندهمه سازمانها از این اطالعات مکانی استاندارد  

ين با توجه به تغييرات سریع نرم افزارهاي گرافيکی و نياز به نمودار ها و  یک مکان مشخص، نقش مهمی داشته باشد. همچن

از آنجا که    افی ضروري است .بعالوهتحقيقات علمی تجهيز گروههاي آموزشی و پژوهشی به کارگاه کارتوگرنقشههاي متعدد در  

اشد استانداریهاي مختلف کشور یکی ایی زیربناي برنامهریزي و تحقيقات بعدي ميبو متقت توصيفی و جغرافي  اطالعات صحيح

باید تهيه آنها  برنامهریزي  پژوهشی و  اولویتهاي  از دوباره کاري و    از مهمترین  باشد که  بانک اطالعات جغرافيایی و توصيفی 

آمارهاي ضد و  مو با  پرهيز گرددناجهه  و متفاوت  استانداریها  قيض  پرتالهاي  به روز  براي    و  مرجع اطالعات صحيح، دقيق و 

 حقيقين و سایر پرتالها گردد . م

 منابع 

  

   )http://www.civilstars.com(امينی پور و همکاران، مفاهيم سيستم اطالعات جغرافيایی، قابل دسترس در  •

ران و ترکيه در مناطق مرزي  د، زهرا و سلطانی خليفانی، ناصر، تحليل سياست هاي آمایش سرزمينی ایپيشگاهی فر •

    27-17، صص  1388پایيز   69همجوار، پژوهش هاي جغرافياي انسانی، شماره 

 يام نور ) اصول کارتوگرافی، انتشارات پ 1383جداري عيوضی، جمشيد(  •

ز • سيد  همکاران(  یحسينی،  و  العابدین  طبيعی،سازمان  1388ن  منابع  مطالعات  در  فيزیوگرافی  و  کارتوگرافی   ،(

 ارات جهاد دانشگاهی  انتش

                        ، مرکز آمار ایران                                                                                   1375خالصه آمارهاي پایه کشور  •

 ، مرکز آمار ایران  1380ر خالصه آمارهاي پایه کشو •

 ت سمت ) کارتوگرافی، انتشارا1384زاهدي، مجيد(  •

• ، یداهلل  پور،  انتشارات  1388کریمی  ساحلی،  مناطق  ي  یکپارچه  مدیریت  و  ایران  دریایی  هاي  کرانه  ژئوپليتيک   ،

 دانشگاه تربيت معلم تهران 

یکپارچهمطالعات مرحله د • مدیریت  نوار ساحلمطالع  -مناطق ساحلی کشور  وم طرح    -(SMP)ی  ات طرح مدیریت 

   1386ن زمستا -رکت جهاد تحقيقات آب و انرژيش -گزارش تعيين طول خط ساحلی کشور

 )، کارتوگرافی، انتشارات گيتا شناسی  1383مقيمی، سيد جعفر، همراه، مجيد(  •

ابوالفضل • عباسع   -کریمی، جالل  -موسوي، سيد  فریدون  و  -لی محمدي سراب،  ول خط سواحل  تعيين ط   "فایی،  

     "ایران  شمال و جنوب

• Snyder 1987, 3 Map projections--a working manual (Google eBook)  

  

• Snyder, John P. (1987). Map Projections—A Working Manual. U.S. Geological 

Survey Professional Paper. United States Government Printing Office, Washington, 

D.C... 1395. http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395.  

 

•  

مورد    اینترنتی  منابع 
 استفاده: 

http://www.civilstars.com/Thread-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-Coordinate-Systems-%D9%88-Map-Projection
http://www.civilstars.com/Thread-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-Coordinate-Systems-%D9%88-Map-Projection
http://www.civilstars.com/Thread-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-Coordinate-Systems-%D9%88-Map-Projection
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
http://pubs.er.usgs.gov/pubs/pp/pp1395
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 پرتال استان آذربایجان شرقی به آدرس: 

 http://www.ostan-as.gov.ir   ن غربی به آدرس:   پرتال استان آذربایجا 

    http://www.ostan-ag.gov.ir  :به آدرس  پرتال استان بوشهر 

 http://ostb.ir      :پرتال استان خراسان رضوي به آدرس 

 http://www.khorasan.ir    خراسان شمالی به آدرس پرتال استان:    

    http://www.nkhorasan.ir   : پرتال استان خوزستان به آدرس 

 http://www.ostan-khz.ir    :پرتال استان سيستان و بلوچستان به آدرس 

  http://sbportal.ir      :پرتال استان فارس به آدرس 

 http://www.fars.ir    :پرتال  استان قزوین به آدرس - qz.ir  http://www.ostn  :  ه آدرسبپرتال استان قم 

http://www.ostan-qom.ir      :پرتال استان کردستان به آدرس 

 http://www.ostan-kd.ir     :پرتال استان کهکيلویه و بویر احمد به آدرس 

  http://www.ostan-

kb.ir :پرتال استان گلستان به آدرس 

http://www.golestan.gov.ir   

      س:                     رال استان اردبيل به آدپرت      

• http://www.ostan-ar.ir  

  http://www.gilan.irن گيالن به آدرس:  پرتال استا •

 ن کرمان به آدرس: استا پرتال •

• http://gov.kr.ir    

  

 پرتال استان یزد به آدرس:   •

• http://www.ostanyazd.ir   

 پرتال استان هرمزگان به آدرس:   •

• http://www.hormozgan.ir  

 پرتال استان همدان به آدرس:   •

• http://www.ostan-hm.ir/fa/  

 پرتال استان مرکزي به آدرس:   •

• http://www.ostan-mr.ir/  

 و بختياري به آدرس:  پرتال استان چهار محال •

• http://ostan- chb.ir  

 پرتال استان خوزستان به آدرس:  •

• http://www.ostan-khz.ir      

 استان ایالم به آدرس:   لپرتا •

• http://portal-il.ir     

 پرتال استان کرمانشاه به آدرس:   •

• http://www.ostan-ks.ir  

 پرتال استان کردستان به آدرس:   •

• http://www.ostan-kd.ir     

http://www.ostan-as.gov.ir/?PageID=5
http://www.ostan-as.gov.ir/?PageID=5
http://www.ostan-as.gov.ir/?PageID=5
http://www.ostan-as.gov.ir/?PageID=5
http://www.ostan-ag.gov.ir/
http://www.ostan-ag.gov.ir/
http://www.ostan-ag.gov.ir/
http://www.ostan-ag.gov.ir/
http://ostb.ir/
http://ostb.ir/
http://www.khorasan.ir/
http://www.khorasan.ir/
http://www.nkhorasan.ir/
http://www.nkhorasan.ir/
http://sbportal.ir/
http://sbportal.ir/
http://www.ostn/
http://www.ostn/
http://www.ostan-kb.ir/
http://www.ostan-kb.ir/
http://www.ostan-kb.ir/
http://www.ostan-kb.ir/
http://www.ostan-kb.ir/
http://www.golestan.gov.ir/
http://www.golestan.gov.ir/
http://www.ostan-ar.ir/
http://www.ostan-ar.ir/
http://www.ostan-ar.ir/
http://www.ostan-ar.ir/
http://www.ostan-hm.ir/fa/
http://www.ostan-hm.ir/fa/
http://www.ostan-hm.ir/fa/
http://www.ostan-hm.ir/fa/
http://www.ostan-mr.ir/
http://www.ostan-mr.ir/
http://www.ostan-mr.ir/
http://www.ostan-mr.ir/
http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=1f4a3b2a-073f-4153-80b7-023f0b69c1ba&LayoutID=77bcbba8-0dd3-4b26-85c1-8b287d151a33
http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=1f4a3b2a-073f-4153-80b7-023f0b69c1ba&LayoutID=77bcbba8-0dd3-4b26-85c1-8b287d151a33
http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=1f4a3b2a-073f-4153-80b7-023f0b69c1ba&LayoutID=77bcbba8-0dd3-4b26-85c1-8b287d151a33
http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=1f4a3b2a-073f-4153-80b7-023f0b69c1ba&LayoutID=77bcbba8-0dd3-4b26-85c1-8b287d151a33
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=37
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=37
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=37
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=37
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 پرتال استان تهران به آدرس:  •

• http://www.ostan-th.ir    

 پرتال استان اصفهان به آدرس:  •

• http://www.ostan-es.ir  

 درس:  سمنان به آ پرتال استان •

• http://www.ostan-sm.ir    

   پرتال استان خراسان جنوبی به آدرس: •

• http://www.sk-portal.ir    

 درس: تال استان مازندران به آرپ  •

• http://www.ostan-mz.ir    

 وبگاه سازمان جهاد کشاورزي استان همدان به آدرس:  •

• http://www.hamedan.agri-jahad.ir     

 پارک علم و فن آوري استان مرکزي  •

• http://www.astp.ir    

 اوراسيا به آدرس:   موسسه مطالعات ایران ووبگاه  •

• http://www.iraneurasia.ir   

 وبگاه بزرگترین و کاملترین دانشنامه ایران شناسی به آدرس:  •

• http://irangreat.blogfa.com    

  

     http://geo-graphy.persianblog.irحت استانهاي ایران در سایت   کشورها با مسامقایسه مساحت  •

     http://fa.wikipedia.org ل ازبه نق  •

   http://www.ngdir.irهاي علوم زمين به آدرس:  ه ملی داده  وبگاه پایگا •

 وبگاه خبر گزاري فارس  •

• http://www.farsnews.com   

   http://www.statoids.com در ها ي استانها نتایج سرشماري 1375   •

  

  

  
 

 

 

 

http://www.ostan-es.ir/
http://www.ostan-es.ir/
http://www.ostan-es.ir/
http://www.ostan-es.ir/
http://www.hamedan.agri-jahad.ir/
http://www.hamedan.agri-jahad.ir/
http://www.hamedan.agri-jahad.ir/
http://www.hamedan.agri-jahad.ir/
http://www.astp.ir/
http://www.astp.ir/
http://www.statoids.com/uir.html
http://www.statoids.com/uir.html
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 بررسی علل ناامنی در مناطق مرزی آبی کشورها 

 اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو(  آبی)مورد: مرز 
 

 

 میثم میرزائی تبار
 ژئوپليتيک، مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه تربيت مدرس، تهران مطالعات  عضو هيأت علمی گروه 

m.mirzaeitabar@modares.ac.ir 

 

 
 چکیده

 هااین تنشیکی از انواع  شود که درگيري در مناطق مرزي آبی  ميان کشورها به اختالفات مرزي مربوط می  تنشبخشی از    طرح مسئله:

  ي اندا و جمهوراوگ  انيمدرگيري مرزي آبی    .از گذشته تاکنون وجود داشته است  يمرز   هايتنش، موارد متعددي از  است. در قاره آفریقا

در    یناامن  مسئله موجب  . اینآلبرت است  اچهیدر در  یآب  يبر سر محدوده مرز  یتالف اصلاخ  که  است  مواردیکی از این  کنگو    کيدموکرات

  ک يدموکرات  ياوگاندا و جمهور   یآب  يعلل اختالف مرز   یدرصدد بررسحاضر  پژوهش  است.    شده  اچهیدر  نیا  يسو   در دو  يمناطق مرز

 است.  حاصل از آن    يهایکنگو و ناامن

تدوین شده است. پژوهش درصدد پاسخ به    ايکتابخانه   است که با استفاده از منابع  تحليلی  -فی  وصياز نوع ت  این پژوهش  روش تحقیق: 

    کدام است؟  کنگو  کيدموکرات  يجمهور  و  اوگانداي  کشورها  آبی  يمرز  مناطق  در  یناامنوقوع    عللاست که مهمترین    این سوال
، در محدوده دریاچه آلبرت  و ناامنی حاصل از آن  ي دموکراتيک کنگوهوروگاندا و جمطق مرزي آبی ميان ادرگيري اصلی در منا  ها:یافته 

سمليکی در جنوب    مرزي  این دریاچه و همچنين فرسایش ساحل و تغيير در مسير رودخانه  و بر سر خط مرزي ترسيم شده در درون

 دریاچه آلبرت است. 

را می   علل  گیری: نتیجه بمختلفی  تنتوان  و  وقوع درگيري  و جمهوري دموکراتيک کنگو در  ق مش در مناطراي  اوگاندا  آبی ميان  رزي 

ل ده مورد از علل و عوامل اصلی در ابعاد مختلف مباحث هویتی، حاکميتی، تاریخی، ها شاماطراف دریاچه آلبرت برشمرد که مهمترین آن

    محيطی و... است.مرز، تغيير مسير رود، زیست    ترسيم

 کنگو  کيدموکرات  يجمهور  ،اوگاندارز آبی،  ، مامنيت، ناامنی، مرز  لیدی:های کواژه 
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 مقدمه   -1
جداکنندگی  مرز نقش  کلی  طور  در  به  تفکيکی  مختلف  و  دار  ابعاد  گونهیکی    د.را  مرزياز  مهم  طبيعی مرزها،  هاي    ي 

ه ها هموارانسانها هستند.  سکونت انسان  و فضاهاي جغرافيایی محل  ا هدر تعریفی کلی، خطوط جدا کننده مکانکه    هستند

تا از این طریق براي مشخص کردن محدوده محل سکونت و زیست خود درصدد ایجاد خطوط مرزي و تفکيکی بوده و هستند  

تعرض، همواره در   جلوگيري از هر نوعها معين و مشخص باشد. به تبع این حساسيت، براي حفظ قلمرو و  محدوده مالکيت آن

تر، واحدهاي سياسی فضایی یا کشورها هم در تعيين محدوده  وسيع و جدي. در بعد  کننداع از محدوده خود عمل میموضع دف

 مالکيت خود و هم در دفاع از فضاي سرزمينی و مرزي، فعال و جدي هستند.  سرزمينی و قلمرو حاکميت و  

و    اميت ارضیاز تمسجام داخلی، حفظ و دفاع  ر از قدرت، استقالل و انا ها خصوصاً کشورهاي برخوردکشورها و حکومت

در مقابل هر گونه تهدید    مرزها و محدوده سرزمينی خود را وظيفه اصلی و در رأس امور حکومتی و اداره کشور تلقی کرده و 

و همچنين در حال    اریخ سياسی کشورهادهند. در طول تمرزي و سرزمينی حتی در سطح محدود، واکنش سخت نشان می

ی در مرزهاي خشکی و آبی مواجه بوده و بارها منجر به تنش، منازعه و  و سرزمين  مرزي  ورهاي زیادي با اختالفاتحاضر کش

 شده است. سوزهاي شدید و خانمانجنگ 

از تنش و جنگ و درگيري مرزي به دالیل مختلف در گذشته و در ح آفریقایی، موارد متعددي  ل  ادر ميان کشورهاي 

و می مشاهده شده  جنگ حاضر  با خساشود؛  که  م هارتهایی  جانی،  ناامنیي  و  مالی  و  ساکنان  ادي  براي  مدت  هاي طوالنی 

اس بوده  همراه  همجوار  کشورهاي  مرزنشين  نمونه مناطق  از  یکی  و  ت.  اوگاندا  کشورهاي  ميان  آفریقا  در  ناامنی  و  نزاع  هاي 

ها  آنالف اصلی  . اختی داراي مرز مشترک هستندشور در خشکی و محدوده آبکبوده است. این دو  جمهوري دموکراتيک کنگو  

هاست دو کشور بر و سال  بر سر محدوده مرزي آبی در دریاچه آلبرت است که خط مرزي آن در وسط این دریاچه ترسيم شده 

دو   در  مرزي  مناطق  در  ناامنی  موجبات  مسئله  همين  و  داشته  اختالف  آن  را سر  دریاچه  این  این    سوي  است.  کرده  فراهم 

هاي حاصل از آن در مناطق  ان اوگاندا و جمهوري دموکراتيک کنگو و ناامنیزي آبی ميف مرهش درصدد بررسی علل اختالپژو

            مرزي دو کشور است.

 

 روش تحقیق  -2
..  .هاي علمی وکتاب، گزارش  ه مقاله، از جمل ايکتابخانه است که با استفاده از منابع  تحليلی -از نوع توصيفی   این پژوهش

پژوهش درصد  است.  بهتدوین شده  پاسخ  است که مهمترین    د  ي  کشورها  آبی  يمرز  مناطق  در  ی ناامنوقوع    عللاین سوال 

 کدام است؟    کنگو کياتدموکر يجمهور و  اوگاندا

 

 مبانی نظری پژوهش  -3

 آبی مرز و مرز   -3-1

ين ار به تعي، ناچهمسایه تداخل پيدا نکند  گونه که با گستره فعاليتانسان براي مشخص کردن پيرامون فعاليت خود، آن 

ین مفهوم، خط پيرامونی یافته اخطوطی قراردادي در بخش پایانی و پيرامونی محيط زیست یا قلمرو خود است. گونه گسترش 

را مشخص می فعاليت یک ملت  پایانی گستره  و جنبه سياسی  است که بخش  شود  خوانده می  "زرم"کند که  پيدا میسازد 

تعيين کننده حدود حاکميت و مالکيت یک دولت یا نظام سياسی هستند و    طور کلی  مرزها به  (.40-41:  1381زاده،  )مجتهد

دسته ذیل تقسيم    5مرزها به طور کلی به    (. 299:  1381نيا،  کنند )حافظدیگر جدا و متمایز میها را از یککشورها و حکومت

 شوند: می
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امتداد عوارض طبیمرزهاي طبيع .1 یا جغرافيایی مانند  ؛ که در  ميانه  انه و در درازاي کرانه دره، رودخکوه،  يعی  یا  ها 

 آیند؛ دریاها پدید می

 هاي متفاوت است؛ فرهنگ مرزهاي فرهنگی؛ که معموالً جداکننده .2

 ها از هم است؛هاي سياسی یا ایدئولوژيمرزهاي سياسی؛ که جداکننده فلسفه  .3

 ست؛ جداکننده اقوام از هم ا همرزهاي قومی؛ ک .4

پ  .5 شود )مجتهدزاده،  تر اعمال میبرتر است و بدون رضایت موجودیت ضعيف   سند قدرتیمرزهاي تحميلی؛ که مورد 

1381 :49-45 .) 

گيرد. این نوع مرزها، مشخص  نواع مرزها، مرز و مرزهاي آبی در دسته مرزهاي طبيعی قرار میبندي اقسيم در چارچوب ت

محدود کشورها  ه کننده  مالکيت  و  ت  حاکميت  هستند.  آبی  فضاهاي  آبعيين  در  خمرزهاي  مرزهاي  با  مقایسه  در  از  ی  شکی 

  .پيچيدگی خاصی برخوردار است
 

 امنیت و ناامنی   -3-2

 که   است  این  از  ترس  فقدان  ذهنی،  بعد  در  و  اهداف  و  منافع  ها،ارزش   به  نسبت  تهدیدات  فقدان  عينی،  دعب  در  امنيت

  ت يامن  مفهوم  (. 140:  1385  نوروزي،)   شوند   واقع(  یکیغيرفيز  و   فيزیکی )  هجوم  مورد(  اهداف  و   منافع   ها، ارزش)  ملی   هايبنيان

  در  خلل  که  یزمان.  شودیم  مربوط  انسان  يازهاين  کنندهنيتام  متسيس  يکارکرد  و  يساختار  عناصر  تعادل  و  قرار  آرامش،  به

 ن فقدا  ا ی  ننقصا  قیطر  از  بيآس  و   د یتهد  و  گرددیم  چالش   و   اختالل  رادچ  ازهاين  ن يمأ ت   روند  د، ی آ  د یپد  آن  تعادل   و  ستميس

  ازها ين  نيتام  روند  در  خلل  معرف  که  یناامن  یعنی  آن  فقدان  قیطر  از  تيامن  مفهوم  آن  دنبال  به.  رديگیم  شکل  ازهاين  نيمأ ت

  الزم  ريابتد  و   "کار  و   ساز"  هم   و  "طیشرا"  و   "حالت"  را  آن  توانیم  هم .  دارد  ی مختلف  وجوه  تيامن  نیبنابرا.  د یآیم   د یپد  است

  که  است  انسان   یاساس  ازي ن  ی عنی.  رديگیم  بر  در  را  نهایا  همه  که  است  یمفهوم  تيامن  هک   است  ن یا  تيواقع  ی ول.  دانست

 نه يبه  تیریمد   و   الزم  ريتداب   اتخاذ  ق یطر  از  که  باشد یم  هماهنگ  ي کارکردها  با   يساختار  عناصر  از  مرکب  يکار  و  ساز  محصول

 و   تیموجود  کننده  نيتضم  ستميس  يکارکرد  تعادل  حفظ  از   تسا  عبارت  تيامن  واقع،  در(.  325:  1390  ا،ي نحافظ)  دی آیم  دی پد

    (.327:  همان)  گردد ترس  و ینگران از مانع که ينحو هب ت،يامن خود جمله  از انسان یجمع و يفرد  يازهاين

 

 75دریاچه آلبرت   -2-3

 و جمهوري  ندااوگا  مرز  از  یبخش  ،اچهیدر  نیا.  است  ال اب  لين  ستميس  و  قایآفر  76گ ربز  يهااچه یدر  به  متعلق  آلبرت  اچهیدر

  لين  ،آنتامين آب    یاصل  منابع.  است  شکل داده  ،عرض  لومتريک  32ميانگين    و  طول  لومتريک  160  حدودبا    کنگو را  دموکراتيک

  امااست  ه  شد  حفاظت  منطقه  يحد  ا تاداوگان   سمت  در  آلبرت  اچهیدر  اطراف  ي هانيزماست.   77ه سمليکی رودخان  و  ایکتوریو

مين کننده منابع ماهی  تأ   اچهیدر.  شودیم  استفاده  یانسان  هايایجاد سکونتگاه  و(  دامرورش  پ   و  محصولکشت  )  يکشاورز  يبرا

است.  و  آن  اطراف  جوامع دیگر    ، 80بوليسا  ،79آمورو  ،78ینب   نشينییاوگاندا  مناطق  و  يتوریا  نشينیی کنگو  منطقه  مناطق 

کرده   اچهیرد  83ويبوگیبوند  و  82باله يک  ،81مایهو احاطه  را  پایه  معيشت   د.انآلبرت  بر  دریاچه  اطراف  در  ساکن  محلی  مردم 

 
75 Lake Albert 
76 Great Lakes 
77 Semliki 
78 Nebbi 
79 Amuru 
80 Buliisa 
81 Hoima 
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تجارت و تبادل محصوالت توليدي ساکنان ميان دو   84انند ماهاگی ماهيگيري، دامپروري و کشاورزي است. در شهرهاي مرزي م 

انجام می اهميتسوي مرز  بر  آلبرت عالوه  نيز   گوکن  دموکراتيک  و جمهوري   گانداوا  یتيامن  روابطاقتصادي،    شود. دریاچه   را 

 (. Westerkamp & Houdret, 2010: 9-10) متأثر کرده است
 

 ریاچه آلبرت موقعيت جغرافيایی اوگاندا و د  :1نقشه 

 
  One World-Nations Online, Administrative Map of Ugandaمنبع:

 

 های پژوهش یافته -4

 چه آلبرتتیک کنگو در اطراف دریااوگاندا و جمهوری دموکرادرگیری    -4-1

  در. ستندي همرز اختالفات سابقه در اطراف دریاچه آلبرت و مناطق مرزي آن، داراي کنگو دموکراتيک جمهوري و اوگاندا 

 دموکراتيک  جمهوري  ،اوگانداخود با این کشور را تحت تعقيب قرار داد.    مرز  در  اوگاندایی  شورشيان  اوگاندا،   ارتش  ، 1998  سال

مسلحرا    کنگو و  متهم  اییاوگاند  انشورشي  کردن  به  شرق   کرد  در  را  جمهوري   مناطقی   سال  تا  کنگو  دموکراتيک  سرزمين 

اشغال  2003 به  بود.   .(Marine Corps Intelligence Activity, 2014: 6)  درآورد  ميالدي  ایتوري  این مناطق،  از جمله 

 
82 Kibaale 
83 Bundibugyo 
84 Mahagi 
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sterkamp & Houdret, We)  ریخت  ده ثبات منطقه را به هم، به طور گستر2003تا    9819هاي  بين سال  85اشغال ایتوري 

2010: 8.)  

جمهوري در  جنگ  دو  و  منطقه  در  دیرینه  قومی  منازعات  به  توجه  سال  کنگو  اتيکدموکر  با  و    1996-1997هاي  در 

جمهوري   2003-1998 در  آلبرت  دریاچه  ساحل  دو  هر  اوگان کنگو    دموکراتيک  ميالدي،  ناشی  و  ناامنی  معرض  در  از  دا 

مرزي همسایگ تنش اقدام هاي  قبيلهان،  منازعات  و  پناهندگان  قومی، ات شورشيان، حضور  نظر  از  منطقه  این  مردم  است.  اي 

-2003کنگو )  دموکراتيک  آميز، منازعات قومی در طول جنگ دوم در جمهوريوجود همزیستی مسالمت  متنوع هستند و با 

خ  1998 دميالدي(  سالصوصاً  در  داد.  رخ  ایتوري  استقرار  ر  با  اخير،  کهاي  ساحلی  مهاجران  مناطق  در  اوگاندایی  و  نگویی 

و زمين افزایش یافته است. این موضوع، تنش ميان    دریاچه آلبرت در سمت اوگاندا، رقابت بر سر دسترسی به منابع طبيعی

 یک  نفت  کارگران  ميالدي،  2007  جوالي  در  (.Ibid: 10)  استاشته  قبایل مختلف و به خطر افتادن ثبات منطقه را در پی د

دام پاسخ  هم به این اق  اوگاندا  ارتش  و  گرفتند  قرار  حمله  مورد  کنگو  دموکراتيک  جمهوري  نظاميان  توسط  کانادایی  ینفت  شرکت

 اطراف  مناطق   در  و کشورهاي دارتش  آغاز شد و   2007  سپتامبر  هاي آگوست و ماه  در  دوباره   این دریاچه،  کنار  در  درگيري.  داد

تنش و درگيري دو کشور  .(Marine Corps Intelligence Activity, 2014: 7-8) شد  تشدید  تنش   و  تقر شدندسم  دریاچه

 اهاً با خشونت همراه شده است.  دار بوده و گدر این منطقه ادامه 

 

 علل درگیری اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در اطراف دریاچه آلبرت  -4-2

ارت با  در  میآلبرت  اچهیدر  اطراف  در  کنگو  کيدموکرات  يجمهور   و  اوگاندا  يريدرگباط  عنوان  مختلفی  علل  که  ،  شود 

 براي تسلط بر منابع طبيعی به ویژه نفت مورد اشاره قرار داد.توان در چارچوب مسائل مرزي و رقابت مهمترین آنها را می

کراتيک مهوري دموبط دوجانبه اوگاندا و جبع طبيعی و تأثير بر روابحث منادریاچه آلبرت از نظر جغرافيایی و سياسی، در 

اخيراً کشف منابع اختالفات مرزي و  تاریخ مشترک در منازعه، فقر معيشتی،  اهميت است.  نفتی، مدیریت منابع    کنگو مورد 

راج نفت و همچنين يل استخبه دلمشترک و روابط دوجانبه سياسی دو کشور را به خطر انداخته است. تخریب محيط زیست  

طب  افزایش منابع  سایر  بر  قبفشار  از  محلی  يعی  معيشت  و  منطقه  شکننده  اکوسيستم  بر  مستقيم  طور  به  زمين  و  آب  يل 

 (. Westerkamp & Houdret, 2010: 8) تأثيرگذار بوده است
به دریاچه و درگيري دو کشور، مسائل مربوط  ا است. سرزمين هزي آنآلبرت در منطقه مر  مهمترین موضوع در تنش 

جمهوري دموکراتيک کنگو در ساحل غربی آن و مرز مورد مناقشه دو کشور در   و سرزمين  ر ساحل شرقی این دریاچهاوگاندا د

  امتداد   در  نفتی  کشف ذخایر  صورت نگرفته و  آلبرت  در دریاچه  رسمی  مرز  تعيين (.Ibid: 9)   درون دریاچه قرار گرفته است

نزدیک د  دریاچه  شرقی  سواحل تنش   یر  نيز  اس  ود  بين  اوگاندا  کرده  تشدید  را   Marine Corps Intelligence)  تطرف 

Activity, 2014: 7).   در کنگو  دموکراتيک  جمهوري  و  اوگاندا  مرزي  خط  بودن  منازعات  نامشخص  وقوع  به  دریاچه،  این 

ت است  برآل  دریاچه  جنوبی  انتهاي  در  86نزيت. اختالفات دو کشور، بر سر مالکيت جزیره روکوابار دو کشور منجر شده اسمرگ

اما اوگاندا معتقد    90آید. در حالی که  فت به حساب میز منابع نکه مکانی غنی ا درصد ساکنان این جزیره کنگویی هستند 

ه بر  زهاي تعيين شده در دوره استعمار، جزیره روکوانزي را در چارچوب قلمرو این کشور تعریف کرده است. عالواست که مر

ليل فرسایش خاک به نفع جمهوري دموکراتيک کنگو سال به د وب دریاچه آلبرت در طولحل رودخانه سمليکی در جناین، سا

  نظر گرفتن تغيير جهت جریان، این رودخانه مرز طبيعی دو کشور باشد تغيير مسير داده و تاکيد بر این بوده است تا بدون در  
(Westerkamp & Houdret, 2010: 11.) 

 
85 Ituri 
86 Rukwanzi 
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اشدر ج اوگانداریان  توسط  ایتوري  سال  غال  م  ياشهیر  علل ،  ميالدي  2003تا    1998هاي  در  این    در  سلحانهمنازعات 

  قدرت  ي،اقتصاد  يهافرصت   ن،يزم  به  براي دستيابی  يامنطقه   و  یمحل  گرانیبازي  استثمار توان ناشی از اقدامات  منطقه را می 

  طالی از جمله  معدنمنابع    بر  کنترلتسلط و اعمال    همچنين  و  (Vlassenroot & Raeymaekers, 2004: 387)  یاسيس

جمهوري  دانست. شمالی  و  شرقی  مناطق  بر  کشور  این  تسلط  احتماالً  ایتوري،  اشغال  اصلی  دليل  یک  دیگر،  عبارت  به 

-Westerkamp & Houdret, 2010: 10)  برداري از منابع طبيعی این منطقه بود موکراتيک کنگو با هدف استخراج و بهرهد

برت پایه و اساس تنش ميان اوگاندا و جمهوري دموکراتيک دریاچه آل  ز مسائل مرزي و نفت در ميالدي ني  2007در سال    .(11

وقوع منازعات اوگاندا و جمهوري دموکراتيک    مؤثر دیگر در  علل وامل اصلی،  عالوه بر این ع   (.Fahey, 2010: 360)  کنگو بود

 ست:ح ذیل ابه شر آلبرت اچهیدر منطقه درکنگو 

 ی؛ نفت اکتشافات درباره  ها ظنسوءتشدید  وی  خیتاروقایع   ليدل به لت ود دو نيب اعتماد عدم .1

 ها؛ آن کاهش و بیتخر ش یافزا و یعيبط منابع از استفادهسنجش ميزان  رکزتمم  غير استيسقوانين و  فقدان .2

   ن؛يقوان و مقررات ياجرا در دولتی  يناکارآمد .3

با همقابل  يبرا  اقداماتناکافی بودن   .4   و   شتيمع  مسکن،  ،يشهرل  مسائ  در زمينه  يزیربرنامهم  انجا  مهاجران،  جومه 

 ی؛ اجتماع  يهارساخت یز

  و   یعيطب  منابعمنازعات بر سر    فصل  و  حل  وي  گر یانجيم  يبرا  اعتماد  مورد  و  شده  شناخته  یرسم  يشرکا  فقدان .5

 ی؛ محل سطح در اختالفات ریسا

دليل    تيامن  فقدان .6 شتفعالي  ش یافزابه  در  شورش  مداومت  امااقد  و  منطقه  در   ینظام بههاي    پيرامونی   مناطقيان 
(Westerkamp & Houdret, 2010: 21.) 

 

 گیریو نتیجه تجزیه و تحلیل -5
همجوار چه در محدوده مرزهاي خشکی و چه در مرزهاي آبی  فات و تنش ميان کشورهاي  مناطق مرزي درگير در اختال

مدت براي ساکنان  هاي بعضاً طوالنیناامنی  وقوع   با پدیده سلب امنيت وها، معموالًها و دریاچها، دریاهها، خليجاعم از رودخانه

هاي ناامنی در مناطق مرزي نام برد که یکی از مهمترین شهتوان به عنوان ریهاي مختلفی را میمرزنشين مواجه هستند. علت

است.آن  همجوار  کشورهاي  ميان  مرزي  اختالفات  اوگاندامرزهاي    ها،  اطراف    کنگو  راتيکوکدم  جمهوري  و  آبی  ه دریاچدر 

دهند که رخ میهاي مختلفی  هاي موجود بنا به علتها، ناامنیآلبرت نيز از این قاعده مستثنی نيست و در مناطق مرزي آن 

 به شرح ذیل قابل طرح و بحث هستند: مهمترین 

و  آبی دناامنی در مناطق مرزي    مهم تنش، درگيري و وقوع  یک عامل :  ای در مناطق مرزیتنوع باالی قومی و قبیله  -1

وع نزاع و ناامنی نيست اي به تنهایی عامل وقاي در این منطقه است. معموالً تنوع قومی و قبيلهکشور، تنوع باالي قومی و قبيله

اي ههاي هویتی قومی و قبيلتو تفاو  ل تواند عامل و تسهيل کننده وقوع درگيري باشد. مسائاما در ترکيب با سایر عوامل می

با ذهنيت تنوع ي منفهاهمراه  با  ناامنی در مناطق  از عوامل مهم درگيري و  از یکدیگر،  اقوام و قبایل  تاریخی  اختالفات  ی و 

در اطراف دریاچه آلبرت خصوصاً در ایتوري حضور    کنگو  دموکراتيک   جمهوري  و  . در مناطق مرزي دریایی اوگاندا قومی است

اي و منازعه بر سر منابع زیستی شده و موجبات درگيري لهو قبيق سبب تشدید تنوع قومی  و پناهندگان در این مناط هاجران  م

 و ناامنی در این مناطق را فراهم کرده است.  

 

در برخی از کشورها،  :  نظامیهای شورشیان شبه ضعف حاکمیت در مناطق مرزی و حضور نیروهای واگرا و فعالیت  -2

ت پيرامون و مرزها فضاي سرزمينی کشور، موضوع کاهش  به سم اي هستند که از مرکز  هدر زمره مناطق دورافتاد  طق مرزيمنا

ساز حضور  شوند. وجود این شرایط، زمينه به چشم آمده و مطرح میهاي امنيتی بيشتر  امکانات رفاهی، ضعف حاکميتی و خالء
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ایجا آن،  تبع  به  و  واگرا  نيروهاي  فعاليت  دری  ناامنی   د و  مرزي  مناطق  در  اوگاندااست.  در    کنگو  تيکموکراد  جمهوري  و   ایی 

  اقدامات  و   منطقه  در   امی نظشبه  هاي فعاليت  اطراف دریاچه آلبرت، این موضوع سبب حضور نيروهاي واگرا و شورشی و افزایش 

 پيرامونی شده است.   مناطق ها درآن مداوم
 

هم  -3 و  همسایه  کشور  دو  روابط  در  حم م تنش  و  گروهرز  از  و ایت  شورشی  د:  واگرا  های  اختالف  و  رواتنش  بط  ر 

د روابط  در  جدي  تنش  و  اختالف  که  زمانی  است.  مرزي کشورها  مناطق  در  ناامنی  مهم  عوامل  از  یکی  کشور همسایگان،  و 

به وجود می و الزمهمسایه  اهتمام جدي  آن کشور،  با  خود  مرز  امنيتی  کشورها در مدیریت  ندار  آید، معموالً  این  را  از  و  ند 

استفوسيله براي   از کشورها براي یاده مفشار به طرف مقابل  کنند. در وضعيت شدید و سخت اختالف، ممکن است هر یک 

به حمایت   اقدام  مقابل  به طرف  گروهضربه  یکدیگر  از  عليه  واگرا  و  اوگاندا و جمهوري هاي شورشی  مناطق مرزي  کنند. در 

داند و معتقد است  کنگو می  راتيککتحت حمایت جمهوري دمو  فعال در مرزهاي خود را  نشورشيا  ، دموکراتيک کنگو، اوگاندا

ميالدي    2003تا    1998هاي  اصله سالشوند. این موضوع در ف که شورشيان اوگاندایی از سوي این کشور حمایت و مسلح می

از شرق مناطقی  اشغال  و  دو کشور  ميان  به درگيري شدید  اوگاندا    کنگو  اتيکدموکر  يسرزمين جمهور  منجر  و  توسط  شد 

 ی در مناطق مرزي دریایی دو کشور بوده است.ناامنامل وقوع همواره ع 

  

اختالف بر سر تعيين دقيق    مرز،در روابط کشورهاي همآفرین  مهمترین موضوع تنش:  اختالفات بر سر محل دقیق مرز  -4

از بر بخشی  بر مالکيت  ادعاي دو طرف مبنی  یا  امناطق    خطوط مرزي  تاریخ  مرزي مورد مناقشه است.  ین موضوع در طول 

  ندا وها بوده است. در ارتباط با اختالفات و تنش اوگاکشورهاي جهان همواره یکی از عوامل اصلی تنش و وقوع جنگ   سياسی

ه و عدم  ین مسئلترین موضوع اختالف، مربوط به اکنگو در مناطق مرزي آبی در دریاچه آلبرت نيز اصلی  دموکراتيک  جمهوري

ه موجب ایجاد تنش و درگيري مرزي و اختالف دیرینه دو کشور و ناامنی در  است کدو کشور در این دریاچه  تعيين دقيق مرز  

 ها شده است.مناطق مرزي آن

 

 برخورداري مناطق مرزي از منابع طبيعی با ارزش خصوصاً منابع انرژي :  ت بر سر دسترسی منابع طبیعی با ارزشابرق  -5

ها، همواره یکی از ن اعم از رسمی و غيررسمی براي دستيابی به آنزیگرااالیی دارند و رقابت بای که از اهميت اقتصادي ب و معدن

این ناامنی در  اصلی تنش، درگيري و  پيدا می  عوامل  بيشتري  اهميت و شدت  این موضوع زمانی  بوده است.  کند که  مناطق 

و منابع آن را داشته   ختالفت بر مناطق مرزي مورد او هر دو طرف ادعاي مالکيا بوده  هطرفين از بازیگران رسمی یعنی کشور

  در  نفتی  ذخایر اف دریاچه آلبرت، کشفکنگو در مناطق مرزي اطر دموکراتيک جمهوري باشند. در ارتباط با اختالفات اوگاندا و 

  آلبرت  دریاچه  یوبجن  انتهاي  در  روکوانزي  هجزیر  يتمالک  سر   اوگاندا، اختالف بر  نزدیکی   در  این دریاچه  شرقی  سواحل  امتداد

 ست.   ها و ناامنی انفت است، و همچنين وجود منابع طال در منطقه ایتوري، یکی از علل اصلی اختالفات، تنش منابع از یغن که

 

امکانات  و    روتبرقراري عدالت فضایی و توزیع عادالنه منابع، ث:  ضعف یا عدم برقراری عدالت فضایی در مناطق مرزی  -6

ف کشور از وظایف اوليه و اصلی حکومت است. در اغلب کشورها به دالیل  مختل  ميان شهروندان در نواحیمعيشتی و رفاهی  

ها به صورت ارادي یا غيرارادي ناتوان از برقراري عدالت فضایی در فضاي  و حکومت  شودمختلف این موضوع با ضعف همراه می

مرزي کشورها هستند که به   مناطقپذیر در این زمينه،  يبشوند. از جمله مناطق آسخاص می  قسرزمينی خود و برخی مناط

آن بر  حاکم  ویژه  شرایط  امدليل  ضعف  با  معموالً  کشور،  مرکز  از  دورافتادگی  و  عدم  ها  یا  ضعف  و  رفاهی  و  معيشتی  کانات 

م رفع مشکل و  در پی دارد و در صورت عدومت را  کبرقراري عدالت فضایی مواجه هستند. این موضوع نارضایتی شهروندان از ح

شود. در مناطق مرزي آبی اوگاندا و جمهوري دموکراتيک  به تنش و نزاع مردم با حکومت و وقوع ناامنی می  منجر  تداوم آن،
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کمکنگ و  فضایی  عدالت  برقراري  در  ضعف  و  است  صادق  موضوع  این  نيز  فقر  و  ایجاد  سبب  مناطق  این  ساکنان  به  توجهی 

 آید.    می حساب دالیل تنش و ناامنی به ر شهروندان شده و یکی ازعيشتی دم

 

زیستی  -7 منابع  تهدید  و  زیست  محیط  اصل:  تخریب  عناصر  از  و...  زمين  آب،  قبيل  از  زیستی  براي منابع  حياتی  و  ی 

براي بسياري از    وندان وندان در مناطق مختلف است. این منابع عامل تداوم حيات شهرمعيشت و گذران زندگی مردم و شهرو

يله اصلی امرار معاش و اشتغال است. تخریب منابع زیستی و محيط زیست در یک  ی، وسخصوصاً در مناطق روستایساکنان  

ها براي دفاع  ن منابع و تهدید معيشت شهروندان و ساکنان آن منطقه بوده و واکنش منفی آنمنطقه، مساوي با خطر نابودي ای

مرزهاي اوگاندا و جمهوري دموکراتيک  دوده  ف دریاچه آلبرت و در محپی خواهد داشت. در اطرا  د را درواز منافع حياتی خ

بهره از  ناشی  فشار  و  نفت  استخراج  قبکنگو،  از  طبيعی  منابع  از  با  برداري  را  مردم  معيشت  و  اکوسيستم  زمين،  و  آب  يل 

هاي فعال در  و شرکتمحلی با نيروهاي دولتی    ري مردميشکنندگی مواجه کرده است. این مسئله موجب اعتراض و ایجاد درگ

مناطق  ق شده و زمينه فعاليت نيروهاي واگرا و شورشی را فراهم کرده است که برآیند این رخدادها، ناامنی در برخی  مناط  این

 مرزي در محدوده دریاچه آلبرت است.

     

مرز  -8 تعیین  در  استعماری  اقدامات  و  از  :  تصمیمات  بسياري  سلکشورهایدر  با  خود  تاریخ  در  که  استعماري  ی  طه 

اس بودهتعمارکشورهاي  مواجه  تا سالگر  است  استعماري ممکن  اقدامات  پيامدهاي  از  اند،  یکی  متأثر کند.  را  آن کشورها  ها، 

ده که  وامات برجسته استعمارگران در کشورهاي آفریقایی و آسيایی، تعيين و ترسيم مرزهاي سياسی و حاکميتی کشورها باقد

يلی انجام شده است. نتيجه این تصميمات نيز وقوع اختالفات  ت تحممالحظات هویتی و به صورغلب، بدون در نظر گرفتن  ا

ی مرزي بوده است. در بيشتر اختالفات مرزي ميان کشورهاي آفریقایی، رد پاي  مرزي دیرینه ميان کشورها و به تبع ایجاد ناامن

ف دریاچه آلبرت نيز بخشی از اطرا  هوري دموکراتيک کنگو درالفات مرزي اوگاندا و جمبا اخت  طشود. در ارتبااستعمار دیده می

ناامنی و  تنش  واقع دعلل  روکوانزي  دارد. جزیره  استعماري  اقدامات  در  ریشه  از   جنوبی  انتهاي  رها  غنی  این دریاچه، مکانی 

اي تعيين شده در دوره  بر آن با استناد به مرزهمالکيت  درصد کنگویی است اما اوگاندا مدعی    90منابع نفت با جمعيت حدود  

 ر است و این مسئله باعث اختالف و تنش دو کشور شده است.   ستعماا

 

یکی از اشکال مرزهاي آبی :  مسیر آن به نفع یکی از طرفین مرزفرسایش خاک در ساحل رودخانه مرزی و تغییر    -9

رعایت آن،  عدم    کار خاص خود را دارد کهها براساس رودخانه، سازويق کشورها هستند. تعيين مرز دقميان کشورها، رودخانه

ن به مرور زمان و اي، تغييرات بستر و ساحل آمرز خواهد شد. یک ویژگی مهم مرزهاي رودخانهسبب اختالف کشورهاي هم

ود، اعتراض و  ن مرز شيجابجایی خط مرز است که اگر باعث تضييع حقوق و کاسته شدن از محدوده سرزمينی یکی از طرف

ااختالف طرف پی دارد. در  را در  آلبرت،    رتباطين  انتهاي جنوبی دریاچه  اوگاندا و جمهوري دموکراتيک کنگو، در  با مرزهاي 

رو در  کشور  دو  مرز  از  جمهوري بخشی  نفع  به  رود  مسير  تغيير  و  آن  ساحل  خاک  فرسایش  که  دارد  قرار  سمليکی  دخانه 

 ست. شده اضوع، سبب اختالف و تنش بر نادیده گرفتن این مو ین کشورادموکراتيک کنگو و تأکيد 

 

متقابل  -10 اعتماد  نبود  و  تاریخی  منفی  تنش:  ذهنیت  دامسئله  کشورهاي  خصوصاً  کشورها  ميان  دیگر  مرز آفرین  راي 

ذهنيت وجود  عملکرمشترک،  از  تاریخی  منفی  آنهاي  رفتاري  در سبک  متقابل  اعتماد  وجود  عدم  و  طرفين  است.د  این    ها 

آفرین بوده و با تشدید آن سبب ایجاد ناامنی در مناطق مرزي شده  نقش  ها آنبرخی اختالفات و تداوم  گيري  موضوع در شکل

دریاچ اطراف  آبی  مرزي  مناطق  در  بهرهاست.  بحث  در  کنگو  دموکراتيک  جمهوري  و  اوگاندا  آلبرت،  مورد ه  منابع  از  برداري 
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منابع نفتی، همين عامل سبب تنش دو  ند و  ت به عملکرد یکدیگر دارظن نسبنفی تاریخی و سوءذهنيت م  اختالف خصوصاً 

 ناامنی در مرزهاي مشترک است.      شود که برآیند تشدید این وضعيت، ایجادها به سوي حل اختالف میکشور و عدم حرکت آن

و   و در اطراف دریاچه آلبرتتيک کنگدر مجموع، بررسی وضعيت مناطق مرزي آبی کشورهاي اوگاندا و جمهوري دموکرا

دهد که حاکم شدن شرایط ناامنی در مناطق مرزي  ر وقوع تنش و ناامنی در این مناطق نشان میؤثر دتجزیه و تحليل علل م

 توان به شرح ذیل برشمرد: ها را میترین آنثيرگذاري عوامل مختلفی دارد که اصلیآبی، ریشه در تأ 

 مرزي؛ ناطقم در ايقبيله و  قومی  باالي تنوع .1

 نظامی؛ شبه  شورشيان هايفعاليت و واگرا روهايني حضور و  مرزي مناطق رد حاکميت ضعف .2

 واگرا؛  و شیشور هايگروه از حمایت و مرزهم و  همسایه کشور دو  روابط در تنش .3

 مرز؛  دقيق محل سر بر اختالفات .4

 ارزش؛ با  طبيعی منابع دسترسی سر بر رقابت .5

 مرزي؛ مناطق در ضاییف عدالت برقراري  عدم  یا ضعف .6

 زیستی؛ نابعم  تهدید و زیست محيط یبتخر .7

 مرز؛ تعيين در  استعماري اقدامات و تصميمات .8

 مرز؛ طرفين از یکی نفع به آن مسير تغيير و مرزي  رودخانه ساحل  در خاک فرسایش .9

 متقابل.  اعتماد نبود  و تاریخی منفی ذهنيت .10
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 :چکیده

ت حاکم بر آن دستيابی به اهداف، امنيت و منافع ملی غير ممکن  الونی و نظم و معادبدون شناخت محيط پيرام  :هطرح مسئل

و زلمستامکان    و در صورت ات  م سعی  بسيار،  هزینهالخطاي  و  منابع  عدم  جبران  الاحتما  هاي سنگين و ف  بود.  ناپذیر خواهد 

است که این   شيه و متن را ایجاد کردهبا شهرهاي مرکزي نوعی حایافتگی و وجود شکاف رفاهی ميان شهرهاي مرزي  توسعه

اي واقع شده که  . استان سيستان و بلوچستان در منطقهدیفزااامر بر ضرورت شناسایی عناصر و عوامل دخيل در این نواحی می

ه  ي مواد مخدر در این ناحيتوجهی حکومت بوده است، لذا در طول دوران پدیدهبه دليل خصوصيات جغرافيایی همواره مورد بی

بنابرا بيرونی دشکل گرفته است؛  استان همچنين بررسی عناصر و عوامل  عوامل درون  تواند در  می   ،خيلین بررسی عناصر و 

زم و همچنين براي کاستن از تصادمات احتمالی در آینده  المخدر، اتخاذ تصميمات    ي شوم موادگيري پدیدهیابی شکلریشه

 مفيد واقع شود. 

نوع :پژوهشروش از  شيوهتحلي-توصيفی  پژوهش  پژوهش  این  در  است.  اطجمع  يلی  کتابخانهالآوري  صورت  به  و  عات  اي 

هاي  هاي تحقيق نيز حاصل برداشتباشد و برخی از قسمتها و اسناد و مدارک می ات داخلی، پایان نامهیرنش  مبتنی بر کتب، 

 از ميان متون و شواهد موجود است. نگارنده 

-اصلی درون استان و بيرون استان است، که هر بخش، خود داراي زیرشاخهمشتمل بر دو بخش  هاي پژوهش  یافته  :هاتهیاف

 .باشد ساخت اجتماعی و عوامل می ساخت کالبدي، عناصر انسانعناصر انسان  ، یيعبط هاي: عناصر

اي از عناصر و  دهد مخدر تحت اثر طيف گستري قاچاق مواگيري پدیدهي پژوهش گویاي آن است که شکلنتيجه  نتیجه گیری:

دنيا، وجود شرایط خاص جغرافيایى و    خدر ي مواد مترین توليدکنندههمجوارى ایران با مهم  .باشد بيرونی می ی و  درونعوامل  

-تاجتماعى و دخالت قدر  -اقليم حاکم بر این استان، تنوع مسائل قومى، نژادى و حتى مذهبى و همچنين بى ثباتى سياسى

 ترى به خود گيرد. ن معضل ابعاد پيچيدهاند تا ایه دست هم دادههاى بيگانه همگى دست ب

 ، موادمخدر، امنيت. هعستو ان،سيستان و بلوچست : کلیدی گان واژ

 

mailto:Niloo.ahroon@gmail.com
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 مقدمه   -1

از مهما اجتماعی است و یکی  امنيت اجتماعی میمنيت، رکن تداوم زندگی  ابعاد آن  اجتماعی در هر  ترین  امنيت  باشد. 

از عواملی است که تأثير   ی متأثر ازي جغرافيایشور یا منطقهک عوامل مختلفی است که در این ميان، قاچاق مواد مخدر یکی 

اجتماعی در جامعه دارد  ديیاز  اربسي امنيت  ایران، در    (. 107:  1395  نژاد،يو محمد  ی سی)و  بر کيفيت  ژئوپليتيکی  موقعيت 

با همراه  جهانی  ژئوپليتيک  فضائی  ژئوپلي  ساختار  کدهاي  بودن  در  دارا  قوي  خيلی  و  مؤثر  و  تيک  همسایه  کشورهاي  داخل 

گونه  يمنطقه به  قدرتخاورميانه  که  است  همو  ی  ان جههاي  اي  کشورهاي  وزن  نيز  در  تغيير  به  نسبت  را  ایران  با  منطقه 

قه و  د منافع ملی کشورهاي منطژئوپليتيکی و تحوالت داخلی و خارجی خود بسيار حساس کرده است. زیرا در بسياري از موار

و تصميمات رأس نظام  ن  را ای ک  ي مستقيم با شرایط ژئوپليتيک و ژئواستراتژیمنطقه در رابطه  لی کشورهايمنافع بازیگران داخ

شرق کشور، اختالف رفاه ميان شهرهاي  یافتگی مناطق مرزي جنوب  عدم توسعه(.  71:  1392)سمنانی،    سياسی ایران قرار دارد

با ح  مرزي  نوعی  که  مرکزي  کردشهرهاي  ایجاد  را  متن  و  توسعهاشيه  ضرورت  بر  است،  میه  مناطق  این  که  ي  چرا  افزاید. 

-رقی ایران در همجواري با کشورهاي پاکستان و افغانستان و قرارگرفتن در مسير دسترسی به آبش وبجنک موقعيت ژئوپليتي

براي کشورهاي آسياي آزاد جهان  افغانستان  هاي  برايجایگاه ویژه  مرکزي و  را  المللی اي و بيندالت منطقهگسترش مبا  اي 

فراهم )ابراهيم  ایران  است  همکاراننموده  و  که  مها.  (3:  1395  ،زاده  است  شده  موجب  بلوچستان  و  سيستان  جغرافياي  يت 

از براي جلوگيري  لذا  پيدا کنند؛  ژئوپليتيکی  ماهيت  و  داراي کارکرد سياسی شوند  آن  عوامل  و  مواد  پدیده  عناصر  قاچاق  ي 

پژوهش  ن  ایر  د  نماید. گيري این پدیده شوم ضروري میناصر و عوامل درونی و بيرونی دخيل در شکلر، ابتدا شناخت ع مخد

انسان طبيعی،  انسانعناصر  کالبدي،  پدیده  ساختساخت  بر  منطقه  خارج  و  داخل  تاثيرگذار  بازیگران  و  عوامل  ي  اجتماعی، 

 . بررسی گشته است ،ژئوپليتيکی مورد بحث
 

 ی نظری انمب  -2

هداف اجتماعی انسانی در  ن اترییي کنش او از حياتترین نياز آدمی و انگيزهجویانه، قدیمیياز به امنيت و رفتار امنيتن

-اي، امپراتوري، حکومت و نظام جهانی بوده است. اما به رغم این نيازمندي عينی کهن و ریشهاشکال مختلف خانوادگی، قبيله

 ي بيستم مورد توجه قرار گرفته است ي دوم سدهچندانی ندارد و از نيمهي ابعاد مختلف آن قدمت  دار، کاوش نظري و واکاو

جنبه(.  109:  1395نژاد،  محمدي  و  سی)وی از  امنيت  اساسیامروزه  اجتماعی،  مختلف  کليديهاي  و  جوامع ترین  بحث  ترین 

می امنيت  این  و  است  زمينانسانی  در  و  هتواند  قضایی  اجتماعی،  تغذیههاي  امنيت  حتی  شود.  مطرح  خانواده  و  جامعه  ي 

هاي کسب نی، امنيت اجتماعی به معنی عدم تهدید براي ارزشيع د  بعاجتماعی از دو بعد ذهنی و عينی برخوردار است. در  

واد  وابستگی و اختالل مصرف مها مورد حمله قرار گيرد.  شده است و در بعد ذهنی مشتمل بر نبود هراس از اینکه آن ارزش

توسعه پایدار را    و  زندیهاي اساسی اکثر کشورهاي جهان از جمله کشور ایران است که به رشد اقتصادي آسيب میکی از چالش

هاي خانوادگی بسيار به همراه دارد و بار زیادي را بر نظام بهداشت و درمان  اجتماعی و نابسامانی  سازد، پيامدهايناممکن می

بطور کلی، توليد و قاچاق مواد مخدر از افغانستان براي خود و براي کشورهاي   (.34:  1394  یی،کند )دانا ورها تحميل میکش

ی سایر کشورهاي جهان یک خطر بزرگ و یک تهدید بزرگ امنيتی است. قاچاق مواد مخدر خطر بزرگی براي تحو  ه  همسای

انسان رفاه  ثبات ملتسالمت و  استقالل کشو  ها، ها، دموکراسی،  امحکمروایی و  براي  امنيت  رها و تهدید جدي  نيت عمومی، 

 (. 112: 13995 نژاد،اجتماعی و امنيت ملی کشورها است )ویسی و محمدي
 

 پیشینه پژوهش -3
)عبادي همکاران  و  »د(،  1389نژاد  عنوان  با  پژوهشی  مرزهاى  ر  از  مخدر  مواد  قاچاق  در  ژئومورفولوژیکى  عوارض  نقش 

ک شرق  روش  جنوب  از  استفاده  با  بر  شور«  مبتنى  تحليلى  زمين، توصيفى  سطح  عوارض  تأثير  مطالعه  به  سيستمى  نگرش 
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کشور جمهورى اسالمى  ها اذعان دارند که  آن  اند.از این اشکال بر قاچاق مواد مخدر پرداختهى  اشهاى ن ها و محدودیتقابليت

-باشد، از این رو بيشترین آسيبمىز  مرده مواد مخدر جهان همترین توليدکننایران در همسایگی جنوب شرقى خود با بزرگ

متحمل را  انتظامى  و  امنيتى  استهاى  در.  شده  مهم  عوامل  از  به  ینا  یکى  جغرافيایى  شرایط  ژئومورفولوژیکى زمينه  ویژه 

بيابان مانند:  واحدهایى  گسترش  است.  کشور  شرقى  جنوب  نمکزارهاى  مرزهاى  و  کویرها  وسيع،  و  گرم  مناطق  هاى  متعدد، 

ى را ها، حاصل فرایندهاى ژئومورفولوژیکى مسلط در این مناطق است، که شرایط مساعدى را بدیگر زمين شکل  کوهستانى و

و آن نموده  فراهم  مواد مخدر  بهرهقاچاقچيان  با  خود مىها  غيرانسانى  اعمال  به  اقدام  این شرایط  از  این    نتایج  .نمایندگيرى 

ک  پژوهش  است  داده  مخدنشان  مواد  قاچاقچيان  که  وضعيه  از  کامل  شناخت  با  بهرهر  و  زمين  عوارض  آنت  از  در  گيرى  ها 

 . کنندمیل بسيارى از موارد مبادرت به این عم

( همکاران  و  چالش  (،1391اعظمی  تحليل  و  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  و  در  سيستان  استان  مرزهاي  امنيتی  هاي 

هاي امنيتی موجود در مرزهاي سيستان و ترین چالشمهم  شناسایی، بررسی و تحليل  تحليلی به  -بلوچستان« با روش توصيفی

-ژوهش، مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغهپ   ینهاي ااند. بر اساس یافتهبلوچستان پرداخته

ها و نيز وجود  آن  ونی و گسترش اقتدار قومیهاي پيرامهاي اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداري دولتها و نگرانی 

قاچاقبزرگ انواع  و  مخدر  مواد  توليد  قطب  بلوچستانترین  و  سيستان  مرزهاي  در  و  آسيبر  ب  ها  جغرافيایی  مرزهاي  پذیري 

افزوده است. معموالً حاشيه ایران  استهاي مرزي محل تجمع گروهامنيتی  این نظر  از  زبانی است و  و  نژادي، مذهبی  ان هاي 

ع  اي برخوردار است. گذشته از همه، موقعيت جغرافيایی استان و حضور تعداد کثيري از اتباشرایط ویژه سيستان و بلوچستان از

هاي امنيتی را براي منطقه  گانه سبب تشدید عمليات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش بي

 ارمغان آورده است. سيستان و بلوچستان و کشور به 

به «  انستنقش عوامل ژئوپوليتيک در توسعه استان سيستان و بلوچدر پژوهشی با عنوان »(،  1392زاده )فر و تقیقاسمی

سيستان و بلوچستان   ي موجود درهاي ژئوپوليتيک بعنوان عامل تأثيرگذار بر عدم توسعهاصلی شناخت ویژگی  يدنبال مسئله

ها و کویرها، کمبود مواهب  موانع طبيعی از جمله بيابان طوالنی و ناامن، وجود هاي این پژوهش، مرزهاي هاند. بر اساس یافتبوده

ی، عامل ژئومورفولوژیکی، وضعيت آب و هوا و عدم ذخایر نفت و گاز، استقرار اقوام و قبایل بلوچ در دو  ایفيطبيعی، انزواي جغرا

اداري و اقتصادي    ت کامل سياسی و در ایجاد ثباثباتی و ضعف  نستان و بیسوي مرز، همجواري با کشورهاي پاکستان و افغا

-ست، جریان سياسی پناهندگان افغانی، قرارگيري در مجاورت بزرگا  تهکشور افغانستان که فقدان کنترل مرز را به همراه داش

دا به  بلوچستان  و  سيستان  استان  مرز  طریق  از  آن  قاچاق  و  مخدر  مواد  توليد  کانون  نامتعادترین  وضعيت  ایران،  و  خل  ل 

گرایش بسياري از   جبموهاي اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی این نواحی نسبت به نواحی مرکزي، فقر و محروميت که  نابرابري

هاي فوق در این نواحی باعث بروز مشکالت و مسائل فراوان و متنوع نواحی به قاچاق مواد مخدر شده است. چالش  مردم این

ی مورد تهدید قرار دهد و در صورت ادامه، معضالت اي و حتی ملسطوح محلی، منطقه  تواند توسعه را درکه میگردیده است  

 . د آورداهخوتر را به بار جدي
 

 روش پژوهش -4
توصيفی نوع  از  پژوهش  وجود -این  منطقه،  به  دسترسی  مشکل  از  اعم  مختلف  دالیل  به  پژوهش  این  در  است.  تحليلی 

اي و مبتنی بر کتب، نشریات داخلی،  آوري اطالعات به صورت کتابخانهجمع  يطالعات و مانند آن، شيوهمحدودیت در ارائه ا

 . باشدرک میادم ها و اسناد و نامهپایان
 

 قلمرو پژوهش -5
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شرقی کشور   مربع در جنوب  کيلومتر  187502  به مرکزیت زاهدان، با وسعتی برابر  (،1)شکل  استان سيستان و بلوچستان

-نوار ساحلی با دریاي عمان بوده، همکيلومتر  300 مرز با دو کشور افغانستان و پاکستان و ترکيلوم 1200داراي حدود و ایران 

این برنامهدرصد م  03/11ان  ستا   چنين  پژوهش و  استان کشور است )سازمان  پهناورترین  ریزي ساحت کشور را فرا گرفته و 

 (. 2: 1395آموزشی، 

 
 بلوچستان: استان سیستان و 1شکل

 (. 1399،  ویزیت ایران)منبع:  

 هایافته-6

 عناصر طبیعی درونی 6-1

 عیت موق  6-1-1

  47درجه    58دقيقه عرض شمالی و    28درجه و    31دقيقه تا    3درجه و    25  نفيایی، این استان بياز لحاظ موقعيت جغرا

، پرور و همکاران( واقع شده است )جان3:30)گرینویچ+  IRST دقيقه طول شرقی در منطقه زمانی  19درجه و    63دقيقه تا  

استان پهناور  (، این 1397) مناطق ساحلی کشور ه گزارش مدیریت یکپارچهب ز لحاظ موقعيت دریایی و ساحلی، ا(. 188: 1396

اسک بنادر،  دارد.  آبی  مرز  عمان  دریاي  با  بلوچستان لهدر قسمت جنوب  و  استان سيستان  دریایی  و  و مستحدثات ساحلی  ها 

تنگ    رمين، تيس، کنارک، پزم ، تير ، پسابندر ، بریس،  کالنتري و بنادر صيادي هفت  بهشتی و شهيد  شامل بنادر تجاري شهيد

سازي منصور، اسکله تفریحی جن بندر و اسکله صنعتی کارگاه لنث گالک )زرآباد( و بنادر نظامی سپاه و ایراو بندر در حال احدا

موج نيز  و  کنارک(  بندر  )شمال  هوایی  آبشکننيروي  می شيرینهاي  کنارک  و  کن  بنادر  کل  اداره  نظارت  تحت  که  باشند، 

بندردریانو در  مستقر  استان  می  ردي  فعاليت  و چابهار  سيستان  استان  ژئواستراتژیکی،  و  ترانزیتی  موقعيت  لحاظ  از  کنند. 

بواسط  ویژهموه  بلوچستان  شرایط  خود،  جغرافيایی  نقشقعيت  نظر  از  منطقهاي  مبادالت  در  فرامنطقهآفرینی  و  و  اي  کاال  اي 

دارا است. سيستان و بلوچستان به دليل شرق خود  کشورهاي واقع در شمال و  هاي پيرامونی بخصوص  تعامل و ارتباط با حوزه

ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقيانوسی ایران و  ی برخوردار است بهاناوموقعيت راهبردي و ترانزیتی از اهميت فر  قرارگرفتن در

يستان و یلوچستان، سازمان بازرگانی استان سهاي آزاد است )بهترین راه دسترسی کشورهاي آسياي ميانه به آبترین و  آسان

https://www.visitiran.ir/fa/province/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ایرنا،  (.  10  :1386 اسکلهبه گزارش  و  استراتژیک چابهار  تبندر  و  اقتصادي  اسکله   ي)اسکله  ريجاهاي مهم  بهشتی،    ي شهيد 

رین فاصله تهاي آزاد جهان از طریق اقيانوس هند نزدیکشهيد کالنتري( بندر چابهار، تنها بندر اقيانوسی کشور است که با آب

 مق ع   سازي باهاي طبيعی خليج چابهار فضاي مناسب را براي اسکلههاي عميق و بریدگی . وجود آب(1396ایرنا،  )   را دارا است

پيما فراهم آورده است. از سوي دیگر این استان  هاي بزرگ اقيانوسکشتی  زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب براي پهلوگيري

المللی، همسایگی با دو کشور افغانستان و  هاي بينيک خليج فارس، آبژئواستراتژیک و ژئوپليت  يبه لحاظ مجاورت با منطقه

حوزه با  همجواري  و  شبپاکستان  امکاناتقاه  ي  از  هند،  میبالقوه  ره  برخوردار  ممتازي  فرامرزي  تجارت  و  ترانزیتی  باشد  ي 

بویه،  )شریفی و  و  1:  1389کيا  سيستان  مرزي  استان  قرارگيري  آب(.  مجاورت  در  بيناهبلوچستان  خليج  ي  و  عمان  المللی 

مکانی و موقعيت جغرافيایی )ریاضی و نسبی(    گی یژهاي گواتر، چابهار، بزم و جاسک، بطور ذاتی از نظر وفارس، بنادر و خليج

-ي خليجر حوزهحاضبه این منطقه یک هویت تاریخی ترانزیتی و ژئواکونوميک فرامرزي بخشيده است. عالوه بر این در حال

اليه یتهي توزیع و انتقال کاال در دنيا هستند و در مني اقيانوس هند و جنوب شرقی آسيا سه مرکز عمدهه حوزهفارس همرا

مستلزم استفاده از اولين حلقه از محور   ،شمال شرق این حوزه بازارهاي پرجاذبه فراوانی وجود دارند که لزوم نگاه به این سمت

ای بلوچسارتباطی شرق  و  یعنی سيستان  ترانزیتی شمالتان می ران  عبور محورهاي  این  بر  افزون  و شرق -باشد.  غرب -جنوب 

ي ریلی اروپا ـ آسيا که از غرب به کرمان  (. از سوي دیگر، شبکه3تکميل کرده است )همان:    راا  ي ژئواستراتژیک این فضجنبه 

-ی و ميان قارهي ریلی ایران در سطح مل، شبکهاتصال این شبکه  رسد، متصل نشده است که در صورتو از شرق به زاهدان می

ات ترین شهر این  ـ چابهار(، زاهدان به عنوان مهمد  شهصال محور ریلی شمال ـ جنوب )ماي تقویت خواهد شد و در صورت 

 ي همه(.  105:  1391ه،  زادي استراتژیک قرار خواهد گرفت )ضرغامی و انصاريمنطقه و مرکز استان نيز در چهارراه این شبکه

-وزه خليجح  ادمعبر ترانزیتی مهم که در یک سمت آن اقتص  ها ما را به اهميت سرشار سيستان و بلوچستان به عنوان یکنای

و بویه،    کيافارس با یک تراز باالي تجاري و بازرگانی قرار دارد و در سمت دیگر آن بازارهاي متنوع مصرف قرار دارد )شریفی

1389 :3 .) 

 

 توپوگرافی  6-1-2

ت لو  يهاي مشرق چالههاي مرکزي ایران است و شامل ناهمواريهاي این استان جزو رشته کوهکوه،  هاريناهموا  از لحاظ

هاي پست داخلی ها به هم متصل نيستند بلکه حوضهباشد. این کوهي جازموریان میي شرقی و جنوبی چالهو ارتفاعات دیواره

یابد و به طور کلی  پهناي کوهستانی از شمال به جنوب افزایش می.  ه استهاي مشخصی را بوجود آوردها رشتهدر فواصل آن

ي لوت و جازموریان و بيابان ماشکيد )ماشکل( و  هاي بلوچستان که بين چالهکوه. 1شوند:  یمها شامل دو قسمت  این ناهمواري

لک سياه کوه و  کوه بزمان، کوه بيرک، م   ه عبارتند از کوه تفتان، اند. ارتفاعات مهم این ناحيسواحل دریاي عمان گسترده شده

 اي هستند که ازهاي فشردهخوردگیبی شامل چيننوج  ها با جهت شمالیهاي سيستان که این کوهوه.ک2کوههاي بم پشت.  

 (. 24: 1394، گردد )سازمان برنامه و بودجه کشورغرب به بيابان لوت و از شرق به دشت سيستان منتهی می

 

 ا هی آبشبکه  6-1-3

ترتيب  ر به  استان  تأمين آب دشت حاصلخيز سيستان است. مهم1ودهاي  اصلی  این رود منبع  ق  شرد  ترین رو.هيرمند: 

هاي هندوکش و ارتفاعات بابا یغما در افغانستان سرچشمه  کشور و درحقيقت شاهرگ حياتی منطقه سيستان است که از کوه

شود. یک شاخه از این رود در امتداد مرز به نام شاخه تقسيم می  به دو  ي مرزيشود و در نقطهمیگيرد و وارد خاک ایران  می

ي دیگر  ریزد و شاخهي هامون میهاي اطراف و شهر هيرمند به دریاچهروب کردن زمينمشز  یابد و پس ارود پریان جریان می 

زمين داخلی،  هيرمند  نام  به  زابآن  زهک،  شهرستان  مزروعی  میهاي  مشروب  را  غيره  و  وارد    زدسال  باغ،  لورگ  محل  در  و 

ا2شود.  ي هامون میدریاچه بلوچستان  پرآب  و  دائمی  رودهاي  از  یکی  ارتفاعات کارواندر در شمال شرقی  ک  ست.بمپور:  از  ه 
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اهوکالت: این رود  .ب 3ریزد. ایرانشهر است. این رود پس از مشروب کردن اراضی و روستاهاي اطراف به ریگزارهاي جازموریان می

ریاي عمان  د درهاي باهوکالت و دشتياري به خليج گواتر آید و با عبور از دشتباز به وجود میهم پيوستن رود کاجو و سراز به 

ي سرباز در  رودخانه  ،(. به گزارش استانداري سيستان و بلوچستان15:  1395ریزي آموزشی،  ریزد )سازمان پژوهش و برنامهمی

از دیگر رودهاي این استان میر و رودخانههير در نيکشههاي کاجو و کاز، روخانهشهرستان سرب   باشند ي ماشکيد در سراوان 

ترتيب  . دریاچه(  1396چستان،  لوب  )استانداري سيستان و به  استان  به دليل آب  1هاي  اهميت این دریاچه  .هامون سيستان: 

پرورش و صيد ماهی و صيد  امکان  پرآبی و دگان در سالپرن  شيرین آن است که  علوف   هاي  از ه دامتأمين  را  ها و حصيربافی 

در صورت عدم کنترل از طریق آبراه شيله، در شنزارهاي   چه یاکند. در مواقع پرآبی، مازاد آب درپذیر میطریق نيزارها امکان

یش نيزار و  رود و باعث روين فرو می.هامون جازموریان: این دریاچه شيرین است و به داخل زم2رود. گود زره افغانستان فرو می

 (. 16: 1395آموزشی،  ریزيشود )سازمان پژوهش و برنامهفزار در این منطقه میعل

 

 م اقلی  6-1-4

جریانا تأثير  تحت  جغرافيایى،  موقعيت  به  توجه  با  استان  آسياى  ین  و  سيبرى  پرفشار  جریان  مانند  متعدد  جوى  هاى 

هاى موسمى اقيانوس هند( قرار دارد. همچنين اختالف  ع آن بارانقاره هند )به طبایى شبهاى و هوهاى مدیترانهمرکزى، جریان

روزه سيستان، باد شمال )گوریچ(، باد    120به پيدایش بادهاى محلى مانند باد    جرمن  اى در این استاناى و ناحيه فشار منطقه

مختلف استان، داراى مناطق    ي حرارتان رطوبت و درجهشود. این وضعيت باعث شده که با توجه به ميزغربى و باد شرقى می

اى هدان، ميرجاوه، خاش و تا اندازهزا،  لهاى شمالى استان )شهرهاى زابسه نوع اقليم شامل: اقليم معتدل خشک در قسمت

هاى جنوبى اقليم گرم و خشک در مناطق مرکزى استان )شهرهاى ایرانشهر و بمپور( و اقليم گرم و مرطوب در بخش  سراوان(،

   (.474: 1389 نژاد و همکاران،)عبادي ى چابهار و کنارک( باشد استان )شهرها

 

 ساخت کالبدی درونیعناصر انسان 6-2

 تقسیمات سیاسی فضا   6-2-1

ي ایالت  بندي جدیدي به نام استان ایجاد شد، از واژهدر آن تقسيمکه  1316 تا قبل از تصویب تقسيمات کشوري در سال 

بخش،   48، داراي (2)شکل (. سيستان و بلوچستان38: 1395، ریزي آموزشیامهپژوهش و برنشد )سازمان استفاده می و والیت

آبادي خالی از سکنه بوده است    2968آبادي داراي سکنه و    6871آبادي که    9839دهستان و    112  ر،شه  37شهرستان،    19

 (. 32: 1394)سازمان برنامه و بودجه کشور، 



 

 

189 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 
 کیک شهرستان، بخش و دهستانسیستان و بلوچستان به تف شه تقسیمات سیاسی استان : نق2شکل

 (. 1399،  فرمانداري قصرقند )منبع:  

 

 مرزها  6-2-2

ا دریاي عمان  کيلومتر مرز آبی ب   300و  کيلومتر مرز با کشورهاي پاکستان و افغانستان    1100سيستان و بلوچستان داراي  

(. این  10: 1386وچستان، بلو  ان استان ایران است که با پاکستان مرز مشترک دارد )سازمان بازرگانی استان سيست است و تنها 

ى کيلومتري به کشورها  1260استان در شمال به استان خراسان جنوبى و کشور افغانستان، در شرق با مرز خاکى و آبى حدود  

هاى کرمان و  هاى آزاد و باالخره در مغرب به استانکيلومتري به آب  300  در جنوب با مرز آبى حدود پاکستان و افغانستان،  

)رودخانهد میدومحان  هرمزگ آبى  و  یا دریاچهشود. طول مرز خشکى  و  تقریبا  اى  افغانستان  با  استان  با   282اى(  و  کيلومتر 

در   ز شهرستان نيکشهر داراى خطوط مرزى هستند کهان به جهاى است. تمامى شهرستانکيلومتر است  978پاکستان تقریبا  

طوالنی از  سراوان  آنها  سرببين  و  مرزى  خط  میم  ازاز  ترین  برخوردار  خشکى  مرز  )عباديحدودترین  همکاران،باشد  و    نژاد 

بين(.  474:  1389 و  سياسی  مسائل  وقوع  علت  به  ایران  سياسی  تحت  مرزهاي  مالحالمللی  قابل  تغييرات  قرار  ظهتأثير  اي 

هستند که به اختالفات    تیعيوض  گردد. از نظر جغرافياي سياسی اکثر مرزهاي ایران داراياند و موجب بروز اختالفات میگرفته

حث و  ي اختالفات مرزي در این استان قابل بمساله(.  159:  1395،  فرد و بازدارزنند )پيشگاهیبين دو کشور همسایه دامن می

است از  ،  بررسی  میکی  و مناطق  سيستان  استان  است.  بلوچستان  و  سيستان  در  پاکستان  و  ایران  مرز  اختالف،  مورد  رزي 

تن همتااسها  بلوچستان  پاکستان  با  که  است  ایران  مرز  ن  اگرچه  است.  تهدید    891مرز  نظر  از  پاکستان  و  ایران  کيلومتري 

ي  اگرا داشته و در زمره وثري در تقویت نيروهاي ور کارکردهاي مرزي، نقش مشود، اما از منظاستراتژیک »امن« محسوب می

توان از آن به عنوان »مناطق شکننده« گردد، به نحوي که میمیب  حسومرزهاي بد و بسيار ناامن براي دو کشور بویژه ایران م

دارد. از این رو  گونه اعمال حاکميتی نيچرها شده و دولت پاکستان در آنجا ه  رز دو کشور از طرف پاکستان کامالیاد کرد. م

ن تاریخی آن دارد. این مرز از  ویتکدر  باشد. عملکرد بسيار نامطلوب این مرز ریشه  هاي فراوان عملکردهاي منفی مهيا می هزمين

می محسوب  تحميلی«  »مرزهاي  جمله  از  آن  پراکندگی  و  توزیع  و  بلوچ  قوم  جداسازي  )پيشگاهینظر  قدسی شود  و  ،  فرد 

، به  رک دارد. به گزارش خبرگزاري فارسکيلومتر مرز مشت  300نستان  و بلوچستان با کشور افغا(. استان سيستان  1387:93

https://ghasrghand.sbportal.ir/fa/map/provincemap
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ي مرزي هيرمند و زهک یک نقص فنی و اشتباه محاسباتی است. اگرچه تان و بلوچستان، دیوار منطقهيسس  دارنقل از استان 

کردند. این دیوار به علت  ی نقطه صفر مرزي هم دقت م  اختند اما باید به مرز ومتوليان، این دیوار را با مقتضيات آن زمان س

با افغانستان ساخته شد که هزاران هکتار زمين کشاورزي در ز  مر در  کيلومتر    30سال پيش به طول بيش از  9مسائل امنيتی  

 (. 1396)خبرگزاري فارس،  آن سوي دیوار جا ماند

 

 های نظامی پاسگاه  6-2-3

پاسگاهستقرار  ا انتظنامناسب  بهاى  که  محدودیتامى  دليل  خاص ه  عوارض  وجود  به  توجه  عدم  و  جغرافيایى  هاى 

پذیرى منطقه در کند باعث آسيبهاى وسيع که اعمال نظارت را دشوارتر میدشت  ينچنهم  ها و ژئومورفولوژیکى مانند تنگه

 (.472:  1389، نژاد و همکارانباشد )عباديارتباط با قاچاق مواد مخدر می

 

 ساخت اجتماعی درونیانسانعناصر  6-3

 مذهب  6-3-1

تسنن هستند )بریمانی و همکاران،    هلا  درصد  1/80درصد شيعه و    9/19  ي سيستان و بلوچستاناز نظر مذهب، جامعه

بی  شکاف مذه هاي فعال ساختار اجتماعی ایران،ي شکاف مذهبی در این استان قابل بحث است، از شکاف ساله(. م168: 1397

ننار شکاف قومی  است که در ک آژادي خودنمایی می و  اساس  بر  از جمعيکند.  ت کشور سنّی مار موجود، حدود شش درصد 

بلوچس.  هستندمذهب   از کل جمعياستان سيستان و  )با حدود دو درصد  بلوچتان  از دید ترکيب قومی، شامل  ایران(  ها و  ت 

ن ویژگی با  ای  ها شيعه مذهب هستند و درشوند. سيستانی ذهبی از همدیگر تفکيک می ها است. این دو گروه از نظر مسيستانی

ها به  بلوچ.  ي اصلی کشور تفاوت دارندو در این ویژگی با بدنه  دهبومذهب  ها سنّی  ي اصلی کشور سنخيت دارند و بلوچبدنه

ت مسلمان هستند و درصد از جمعي  5/99حدود    هاي آن سوي مرز ایران اشتراک قومی و مذهبی دارند. درلحاظ قومی با بلوچ

اس استاناین  جزء  بلوچستاتان  در  است.  مسلمان  زیاد  جمعيت  با  چاهایی  شهرهاي  ایران،  ساشخ  بهار،ن  و  ،  ایرانشهر  راوان، 

  اند هاي جنوبی استان سيستان و بلوچستان واقع شدهنيکشهر داراي جمعيت اکثریت سنّی هستند. این شهرها بيشتر در بخش

  هاي دیگر ایران دارند )ضرغامی وبت به شهرهاي شمال استان با بخشمذهبی از روابط کمتري نسو از دید ترکيب قومی و  

 (.100 :1391، زادهانصاري

 

 قومیت  6-3-2

ي طایفه   150هاي بلوچ را  اي که شمار طایفهاند. به گونهي بزرگ و کوچک سازماندهی شدهها طایفهها در قالب دهبلوچ

هاي بسياري برخوردار  از قدرت و توانایی  19ها تا اواسط قرن  طوایف بلوچ از زمان هجوم مغول  د.انکوچک و بزرگ ذکر کرده

ي ضعف  ها داشت، اما در دورههاي مختلف تاریخی حکومت مرکزي سعی در کنترل طوایف و سرداران آنره دور  گرچه د .بودند

فئودالی در    کردند. وجود ساختار شبهنفوذ خود می  يیف آغاز به گسترش حوزهحکومت مرکزي، سرداران بلوچ در رأس طوا

اجتماعی و روابط اقتصادي با طوایف دیگر مستقر در  -سیيا وابط سجنوب بلوچستان و سرداري در شمال بلوچستان در نوع ر

یف شمال و  ي جنگجویی در طواروحيه  این منطقه، از یکسو و با دیگر اقوام همجوار از سوي دیگر، تأثيرگذار بوده است. یعنی 

شمال به  ف  ایي و طوزي بلوچستان ایران بيشتر از طوایف جنوب بوده است؛ چرا که طوایف ساکن جنوب به کشاورزبخش مر

خوش  اي و سرداري در بلوچستان با ظهور دولت مدرن دستاند. ساختار طایفهحرکت ناشی از شبانی و دامداري وابسته بوده

انقالب اسالمی این سلسلهبا روي کار آمدن   .سی شدتحوالت اسا ي پهلوي این ساختار بيشتر در هم کوبيده شد. با پيروزي 

سرداري قالب عيتضشدت    هب  ساختار سنتی  در  اما  شد،  مولويهاي جدیدي همف  است  چون  کرده  فعاليت  به  آغاز  دوباره  ها 
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مساله99)همان:   آن(.  با  قومی  پيوند  اسي  در  مرزها  بسوي  بلوچستان  و  سيستان  آنتان  در  امتداد  علت  در  ه  مرزها  سوي 

 .آفرین استکشورهاي همسایه براي کشور ایران بحران

 

 جمعیت  6-3-3

ناسر  ب سرشماري  آخرین  سال  اس  مسکن  و  م  1395فوس  توسط  جمعيکه  است،  گردیده  ارائه  آمار  استان  رکز  این  ت 

اند. از  ار عشایرنشينخانو  665ار روستانشين و  خانو  297599ار شهرنشين،  خانو  290183باشد. از این تعداد  نفر می  2775014

-(. یکی از کم 54:  1395زي آموزشی،  ریپژوهش و برنامهن  ما درصد مرد هستند )ساز  50درصد زن و    50کل جمعيت استان  

-ت کشور را در بر میدرصد از وسع  03/11کيلومتر مربع حدود    181785شود و با مساحت  ها محسوب میترین استانتراکم

خلی در  دات  ي مهاجر(. مساله55نفر در هر کيلومتر مربع است )همان:    13زان تراکم نسبی جمعيت در استان حدود  . ميگيرد

از روستاها به دليل   از روستاها به شهرها )مهاجرت داخلی( است. مهاجرت  استان سيستان و بلوچستان داراي روند مهاجرت 

ت استان نيز در طی  معي(. ج56مان:  ه است )هاي اقتصادي در شهرها بوده تمرکز صنایع و فعاليت  هاي چندساله، خشکسالی

غيير ت  1375-85ي  ههت در دیافته است. رشد بسيار سریع جمعي  افزایشبرابر    4/3ز  ا  يشب  1385تا    1355  سه دهه یعنی از

اوایل دهه،  تنرخ رشد جمعي است، ميانگين نرخ  ته  داشت کشور را  خ رشد جمعيبوده که باالترین نر  درصد  39/3  استان در 

عالوه بر باال بودن مواليد،  ور  کشت  شد سریع نسبت به رشد جمعيه است. علت این ردرصد بود  61/1  ت در این دههرشد جمعي

کش از  خارجی  مهاجران  )همان:  ورود  است  بوده  مجاور  سرشماري(.  54ورهاي  نتایج  اساس  سالبر  ،  1370،  1365  هايهاي 

درصد و براي   77و    46،  59،  65،  74شتر براي مردان به ترتيب  ساله و بي6ادي در جمعيت  نرخ باسو  1390،  1385،  1375

درصد    29  بر اساس نتایج طرح آمارگيري از نيروي کار  1394درصد بوده است. در سال    64و    25،  48،  49  ،61  زنان به ترتيب

باشد. نرخ بيکاري هاي کشور میر بين استاننرخ دترین  عال بوده که پایينز نظر اقتصادي فساله و بيشتر در استان  10جمعيت  

این گروه جمعيتی ب  5/11  در ميان  بوده، که نرخ  زنان    8/10ي مردان  اريکدرصد  نقاط شهري و    4/15درصد و  درصد و در 

ترتيب   به  و    6/12روستایی  سال    3/10درصد  در  است.  بوده  هزینه1394درصد  متوسط  خانوار ساالنهخالص  هاي  ،  یک  ي 

ریا  178041  شهري بوده است. همچنين متوسط هزینههزار    ال ریهزار    83893ي یک خانوار روستایی  هاي خالص ساالنهل 

است. در سال   ریال می  209384ي یک خانوار شهري  متوسط درآمد ساالنه  1394بوده  تامين  هزار  منابع  ميان  از  باشد که 

حقوق  از  درآمد  بدرآمد،  یعنی  بگيري  سهم  میدر  2/45يشترین  اختصاص  خود  به  را  ساالنهصد  درآمد  متوسط  یک دهد.  ي 

بيشترین سهم یعنی  ز  ا  باشد کههزار ریال می   114974خانوار روستایی   از مشاغل آزاد    38ميان منابع تأمين درآمد، درآمد 

 .دهد درصد را به خود اختصاص می

 

 عوامل درونی 6-4
عنبه   به  بازارهاي مصرف جهانی وجود  قا  هايترین گذرگاهوان مهمطور کلی سه مسير  به  افغانستان  از  مواد مخدر  چاق 

)افغانستان، آسياي مرکزي، روسيه، اروپاي شرقی و ...(، مسير جنوب )افغانستان   لادارد. این سه مسير عبارتند از: مسير شم

)افغا غربی  مسير  و   .).. و  هند  عربستان،  جزیره  شبه  ایران،  ارپاکستان  ترکيه،  ایران،  زميننستان،  و  دالیل  غربی.  هاي  هوپاي 

هاي ترانزیت ترین گذرگاه را به عنوان یکی از مهم  نهاي اخير مسير ایرا در دههالمللی  مختلفی وجود دارد که قاچاقچيان بين

به    .این معبر نسبت1تند از:  ترین دالیل انتخاب مسير ایران براي قاچاق مواد مخدر عباراند. برخی از مهممواد مخدر برگزیده

به ارهاي کشورهاي شمالی و جنوبی تکگذرگاه  از راه آسياي مرکزي  انتقال مواد  ا، نيازمند عبور این  پ وجداره است. در واقع 

ایران بدون واسطه معبر  از فضاهاي سرزمين چند کشور است، در حالی که  اروپا منتهی میمواد  ترکيه و  به  شود.  ي دیگري 

ی شرقی )کویر پهناور  هاي طبيعی منطقه مانند فضاهاي تقریبا خال.ویژگی3بازار مصرف.    مسير ميان مرکز توليد و  .کوتاهی2

شرایط اقتصادي نامطلوب  .5ها در کار قاچاق.  ود تعداد زیادي از پناهندگان افغانی در ایران و استفاده از آنجو.4لوت و کویر(.  
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افغانستان و در برخی ا  در  انسداد آنایران و نبود امکانات کا .گستردگی مرزهاي  3یران.  مناطق مرزي  ي .توطئه 7ها.  فی براي 

ي اقتصادي بيشتر براي باندهاي قاچاق  صرفه.8در ناامن کردن مرزهاي شرقی.    لدشمنان خارجی ایران مانند آمریکا و اسرایي

 (. 17: 1391نژاد، المللی )زرقانی و رضويبين

 

 عناصر طبیعی بیرونی 6-5
کند. در مجموع هاى ژئومورفولوژیکى مختلف عبور میتان از محيط شورهاى افغانستان و پاکسمسير خط مرزى ایران با ک

-اند، این توده افغانستان و پاکستان کشيده شده  -ي کوهستانی با جهت مداري مرز ایراننوار چين خورده  6  شاید بتوان گفت

شوند که مستعدترین شرایط را کور در خط مرزي میمرزبانی و افزایش نقاط    هاي کوهستانی باعث کاهش ميدان دید نيروهاي

اوقات  ها هم گاهیهاي سطح این چين خوردگیند. همچنين فرمکنجهت کولبران و سوداگران مرگ در مناطق مرزي مهيا می

هاي ريشوند. ناهموان محسوب میي دید مرزبانان و مسير همواري براي عبور قاچاقچيااي است که در واقع کورکنندهبه گونه

شود.  روج قاچاقچيان میها و معابر طبيعی براي ورود و خنوار مرزي باعث کاهش ميدان دید نيروهاي مرزبانی و ساخت داالن

ي کوها ي بارز آن رشتهها و قاچاقچيان مواد مخدر نيز هست که نمونههاي گروه ترین پناهگاههاي عبوري مهم ها و داالنگذرگاه 

 .پاکستان در جنوب شرق کشور است–ي مرزي ایراندودهميرجاوه در مح يحاشيه
 

 ساخت کالبدی بیرونیناصر انسانع 6-6

 یی و مرزهای مشترک الهالل ط  6-6-1

هاي اخير افعانستان گوي سبقت را ربوده و پاکستان را نيز به  ي هالل طالیی که به تدریج در دههبا توجه به وجود منطقه 

مواد مخدر  درصد    90  هاي اخير حدودتصاص داده، چنان که در سالایگاه نخست را به خود اخ برده است و به تنهایی ج  حاشيه

شود و مجاورت جغرافيایی ایران با افغانستان و پاکستان و قرار گرفتن ایران در مسير ترانزیت و ن توليد میاجهان در افغانست

هاي اخير ه است، چنان که در سالبحران به کشور ایران شد  گر، باعث سرایت ناامنی و المللی مواد مخدر از سوي دیقاچاق بين

يت کل کشور به طور عام در معرض تهدیدهاي جدي قرار گرفته است نامنيت مرز و مناطق مرزي شرق به طور خاص و ام

 (. 3: 1391نژاد، )زرقانی و رضوي

 

 جود مزارع متعدد کشت مواد مخدر  6-6-2

اند. این سه در تریاک، حشيش و غيره نقش اساسی داشتهدر توليد انواع مواد مخ  گذشته سه منطقه در جهان  هايدر دهه

غ  از جنوب  عبارتند  و  ربمنطقه  برمه  تایلند،  آسيا شامل الئوس،  افغانستان، جنوب شرقی  و  پاکستان  آسيا شامل دو کشور  ی 

در کشورهاي نام برده، به  نواع مواد مخدر  با کاهش توليد ا .مکزیک  ویتنام و سرانجام آمریکاي التين شامل دو کشور کلمبيا و

ي خشخاش جهان تبدیل شد و در واقع  کنندهترین کشتمافغانستان به عنوان مه -ي گذشته قطب پاکستانتدریج در سه دهه

(. وجود مزارع متعدد  2:  توليد انبوه و انحصاري تریاک در افغانستان جایگزین سایر مخدرها در مناطق دیگر جهان شد )همان 

 هاي اخير موجب ترانزیت مواد مخدر از طریق خاک سيستان و بلوچستان شده است. ایران در سال در همسایگی 

 

 ساخت اجتماعی بیرونیناصر انسانع 6-7

 اقتصادی دو کشور همسایه -وضعیت سیاسی  6-7-1

نابه فقاقتصاد  و  و مخصوصاسامان  پاکستان  در  مردم  وافغانس  ر شدید  سياسی  ثباتی  نبود  در   تان،  فراگير  حاکميت  نبود 

یر کشورهاي در حال توسعه، در افغانستان  سا  گرایی مانند ساالري و قانونتوان گفت به جاي نهادینه شدن مردمافغانستان، می

 . توليد و تجارت مواد مخدر نهادینه شده است )همان(
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 به داخل ها  تغییرات جمعیتی استان بعلت مهاجرت خارجی  6-7-2

چستان ورود مهاجران خارجی از دو کشور پاکستان و افغانستان )مهاجرت خارجی(، از  ان سيستان و بلو متاسفانه در است

 (. 56: 1395ریزي آموزشی، آید )سازمان پژوهش و برنامهاسی به شمار میاس مشکالت

 

 مذهب   6-7-3

در سمينار »امنيت  کشور    جیشوراي راهبردي روابط خارمدیرکل حوزه ریاست  بر اساس اعالم ایسنا در مصاحبه با  داخل  

-ژي ژئوپليتيکی ایران است و کشوري می تراتها و روندهاي نوظهور«، مذهب عاملی متغير در اساي در غرب آسيا: چالش منطقه

مند  ی خود بهرهي عوامل ثابت و به ویژه عوامل متغير ژئوپليتيکاي خود را حفظ و تداوم بخشد که از همهتواند قدرت منطقه

املی  ان ع ذهب یکی از عوامل متغير ژئوپليتيکی است که بعد از پيروزي انقالب اسالمی در ایران به عنوم  (.1396نا،  شود )ایس

ي اخير به جهت استفاده  ویژه در یک دهههاي بازي کرده است و این نقش بمتغير در استراتژي ژئوپليتيکی ایران نقش برجسته

مت« معروف شده است. وهابيت از عوامل مؤثر در عدم مروز به »ژئوپليتيک مقاوخود بيشتر شده است که ا  از توان حداکثري

اتحاد بين کشورهايشکل ایجاد گسل در بين ماسال  گيري  به عنوان »می و  از آن  یاد  سلمانان است که  ژئوپليتيک مذهبی« 

طلب بوده است. توليد و  هاي سلطهره هند و مورد توجه قدرتشود. از دیرباز، دین و مذهب از عوامل مهم چالش در شبه قامی

ب سياستی  مسلمانان  بين  در  آن  ترویج  و  خودساخته  عقاید  و  مذاهب  کتبليغ  میود  شکله  از  بين توانست  در  اتحاد  گيري 

القتل پندارد. واجباي که هر فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و دیگران را مرتد، کافر و  مسلمانان جلوگيري نماید، به گونه

ر  حاض  هاي ساختگی است که با ترویج عقاید خاص، در قلب جهان اسالم شکل گرفته و در حالي این مذهب يت از جملهوهاب

از سال  ترین چالش مذهبی در ميان کشورهاي اسالمی مطرح میبه عنوان مهم این تشکيالت  به طور رسمی   م1950باشد. 

اقدامات گسترده و   به ساایجاد و با  انگليس  از  خت مساجد و مدارس بزرگ ع مورد حمایت  لميه در اغلب کشورهاي جهان و 

به وهابی  مبلغان  اعزام  پرداخت.  پاکستان  و شخصيتمرا  جمله  اساتيد  از  دعوت  اسالمی،  به  کز  مسافرت  جهت  مذهبی  هاي 

ليه شيعه  ي کتب و نشریات تبليغی ع هاي مالی، تبليغ در موسم حج و توزیع گستردهتحصيلی، کمک  عربستان و اعطاي بورس

ي عربستان  ارس علميهط مدي جماعات مساجد پاکستان توساکثر ائمه حاضرترین اقدامات این فرقه است. در حالاز جمله مهم

فرقهتأمين می  از دستهگردد.  و  تنها  ي »دیوبندي« جزء مذهب حنفی  وهابيت،  را 25ي  پاکستان  اهل تسنن  درصد جمعيت 

الف وهابيت، از قدرت سازماندهی و مالی چشمگيري برخوردارند یت اهل تسنن و شيعيان مخدهند، اما در برابر اکثرتشکيل می

پيروان این فرقه درصدد ایجاد شکاف، تفرقه و در پی آن ایجاد ناامنی در استان سيستان (.  85:  1387  سی،فرد و قد)پيشگاهی

 . باشند و بلوچستان می

 

 عوامل بیرونی 6-8
از:  امع  عبارتند  بيرونی  االن  در  مخدر  مواد  منطقهکشاورزان  قاچاقچيان  محلی(،  )سطح  پاکستان  و  )سطح فغانستان  اي 

 مللی مواد مخدر )سطح جهانی(. الينفراملی( و مافياي ب

 

 تحلیل نقش عناصر و عوامل 6-9

 نقش عناصر طبیعی   6-9-1

آن  از  ناشى  فرایندهاى  و  طبيعی  عناصر  نقش  تشناخت  در  توها  مخدر  مواد  قاچاق  همسهيل  و  قاچاقچيان  چنين  سط 

یی برخوردار است. نبود یا فقدان  يت باال هاى حاصل از این اشکال در بحث پيشگيرى و مبارزه با مواد مخدر از اهممحدودیت

بيابان  نرم و منفصل در  اپوشش گياهى و وجود سازندهاى  براى  را  اقليمى است، شرایط  از خشکى  عمال و ها که خود ناشى 

هاى ژئومورفيک گوناگون گردیده است. براي  وده و منجر به خلق اشکال و پدیدهفيک بادى بيشتر فراهم نمفرایندهاى ژئومور
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بيا مث بزرگال  از  لوت که  است، مهمبان  ایران  بيابانى  نواحى  به شمار میترین  مخدر  مواد  قاچاقچيان  با  ترین جوالنگاه  و  رود 

بخش زیاد  طول  جنوبهایى  داشتن  خراسان  استان  سه  و  از  بلوچستان  و  سيستان  دربرمیى،  را  از کرمان  محدوده  این  گيرد. 

در شمال بيابان لوت تا جبال بارز در جنوب بيابان )واقع در استان کرمان( ادامه  يرجند اى به نام سرچاه از توابع خوسف بمنطقه

می سعى  مخدر  مواد  قاچاقچيان  مواد  دارد.  دریافت  از  پس  افغانستاکنند  مرزهاى  از  غربمخدر  جنوب  در  پاکستان  و  با  ن  ى 

آن طریق بتوانند ترانزیت مواد مخدر را    تا از  ي جنوبى دشت کویر برسانندگذشتن از دهليزهاى مختلف آن، خود را به حاشيه

دودیت محسوب به سمت مناطق شاهرود، سبزوار، سمنان و گرمسار ادامه دهند. مناطق کوهستانى براى قاچاقچيان نوعى مح

به    ا چهر  هاالعبور، عبور و مرور آنها و نقاط صعبگرافى زمين و عواملى همچون شيب زیاد و وجود پرتگاه که توپو  شود؛ چرامی

جا شود، کم  بهتواند جاکند. در ضمن حجم موادى که به این ترتيب میشکل خودرویى و چه در حالت انفرادى دچار مشکل می

شود که نيروهاى انتظامى و  دیگر این شرایط باعث می  صرفه نخواهد بود. از سوىلحاظ اقتصادى مقرون به    شده و در نهایت به

نژاد و  تر عمل نموده و به این ترتيب ریسک عملياتى قاچاقچيان بيشتر شود )عباديها موفقناى کمي نظامى نيز بتوانند در اجر

کنند. چرا که باال بودن سطح آب زیرزمينى ده می ی و نمکزارها کمتر استفا(. قاچاقچيان از مناطق بيابان 478:  1389همکاران،  

یابد. از سویی  سازد در نتيجه سرعت حرکت کاهش میهموار میها را در این مناطق احتمال فرورفتن و گير کردن در این زمين

ز آسمان در  دیگرى چه از زمين و چه اي  کند و هر نوع عارضهدیگر رنگ سفيد این مناطق مانند یک سيبل تيراندازى عمل می

آن کامال را تشخيص داد. همچنين چون فقرداخل  ميتوان آن  نيز  فواصل دور  از  و  است  رویت  قابل  این  پوشش      گياهى در 

ها را افزایش  شود در نتيجه خطرپذیرى آنهایى مانند آن از قاچاقچيان سلب میختفا، استتار و روش  واحدها وجود دارد امکان

هاى آبى  و احتمال فرونشينى و همچنين کندى حرکت( از محيطليل محدودیت زمين )سستى  هد. قاچاقچيان گاهی به ددمی

اى در بستر رودهاست و دیگر اینکه اکثر این  کنند. دليل آن اوالً وجود رسوبات رودخانهستفاده می انطقه  هاي ممانند رودخانه

از فصول  ها فصلیرودخانه آنها وجاند و در بسيارى  قابسال جریان آب در  اینکه  یا  ندارد و  براى ل توجه نيست. دریاچهود  ها 

به نظامى  و  انتظامى  مح  نيروهاى  و  مانع  یک  مىدودیت  عنوان  بىعمل  مواقع  در  قاچاقچيان  اما  کمکنند.  و  کف  آبى  از  آبى 

  عرض بستر آن  نمایند و چوناستفاده مىتوانند با سرعت در آن رفت و آمد کنند،  که مى  عنوان یک مسير مناسبدریاچه به

 (.480دهند )همان:  زیاد است به هر طرف که بخواهند نيز تغيير مسير مى

 

 اخت کالبدیسانساننقش عناصر    6-9-2

پاسگاه  نامناسب  محدودیتاستقرار  دليل  به  که  انتظامى  خاص هاى  عوارض  وجود  به  توجه  عدم  و  جغرافيایى  هاى 

مانند   همتنگهژئومورفولوژیکى  و  دشتها  میاهچنين  دشوارتر  را  نظارت  اعمال  که  وسيع  باعث  ى  است  گرفته  صورت  کند، 

توان در رابطه با مرزها می(.  472:  1389،  نژاد و همکارانباشد )عباديمخدر میق مواد  پذیرى منطقه در ارتباط با قاچا آسيب

پا  افغانستان و  با کشورهاى  ایران  بودن مرز شرقى  توپوگرافى خگفت طوالنى  از    اص مرز و حاشيه مرز شرقىکستان و وضع 

هاى قاچاق مواد  رى از ورود کاروانر جلوگيچنين وجود مزارع متعدد کشت موادمخدر، کنترل مرز را دسمت شرقى ایران، هم

 مواجه کرده است. مخدر با مشکل

 

 ساخت اجتماعی نقش عناصر انسان  6-9-3

روند    استان سيستان و  این منطقه که  محروميت در  از  آورد. پس  دغدغهمهاجرت  ناامنی بوجود  را همچون  زیادي  هاي 

و  می از روستاها  این فرضيه رسيد که مهاجرت  به  تاثير دارد و  شهرهاي ک توان  وچک به شهرهاي بزرگ روي جرم نوجوانان 

اجتماعی  ن اجتماعی، یعنی سازمان  دهد. پيامدهاي مهاجرت بر هر سه سازمابيشتر این گروه را در مسير ارتکاب جرم قرار می

ي  گيرنده، مبادله  دهنده و  هاي فرعیگذارد. البته بين نظام اجتماعی مبدا و سازمان اجتماعی مقصد اثر می   مهاجران، سازمان

دهد که به  گيرد. در برخی از شروط احتمالی جمع مهاجري )بوم شناختی، بعد تاریخی( تغييراتی روي میجمعيت صورت می
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هاي فرهنگی،  و به صورت نظري در هر سه جزء آن، یعنی نظام  زمان اجتماعی جمع مهاجريي خود تغييراتی را در سانوبه

)جانشوجب میاجتماعی و شخصيت مو و همکاران،  د  پيامدهاي مهاجرت می(.  192:  1396پرور  زیر از دیگر  موارد  به  توان 

رسانی مناسب به تمام  عدم امکان خدماتو  رشد افقی شهرها  .2زرگ  نشينی در اطراف شهرهاي بپيدایش حاشيه. 1اشاره کرد:  

چون روي آوردن به  و عواقب سوء آن همبيکاري    .رشد4ردن به پدیده قاچاق  رشد مشاغل کاذب و روي آو.3محالت شهري  

 . (56: 1395ریزي آموزشی، فشار بر منابع محدود آبی در شهرها )سازمان پژوهش و برنامه .5 ارتکاب جرایم

 

 نقش عوامل  6-9-4

حوليت می   85دود  د  محلی صورت  توسط کشاورزان  که  آسيا  غرب  جنوب  در  جهان  تریاک  به  درصد  آن  قاچاق  و  گيرد 

از طریق فعاليت کارتلرهاي جهانبازا باندهاي بينی جز  المللی مواد مخدر شدنی نيست. سود کالن این پدیده غير قابل  ها و 

مو تجارت  مالی  است، گردش  را در سال  انکار  و سود حاصل  1500اد مخدر  را   ميليارد دالر  مواد مخدر در جهان  تجارت  از 

 (. 13: 1391نژاد، زنند )زرقانی و رضويهان تخمين میآمد ملی جميليارد دالر یعنی یک پنجم کل در 500ساالنه 

 

 گیرینتیجه -7

 
 چاق مواد مخدر : شماتیک سیستماتیک عناصر و عوامل موثر بر شکلگیری پدیده قا3شکل

 (. 1399ارنده،  )منبع: نگ

ادمخدر در استان  ي قاچاق موگيري پدیدهي عناصر و عوامل درونی و بيرونی موثر بر شکلدر این مقاله به بررسی کليه 

  گيري شود؛ بر اساس فرضيه، عناصر و عوامل موثر بر شکلي این پژوهش تایيد میسيستان و بلوچستان پرداخته شد. فرضيه

مواد مخدر دادهپدی  قاچاق  بيرونی میراي طيف گستردهي  از عناصر و عوامل درونی و  (. مواد مخدر در بعد  3باشد )شکلاي 

و سالمت،  فردي:   بروز  ام  زندگى  باعث  جرایم  با  مخدر  مواد  ارتباط  جمعی:  بعد  در  است.  کرده  روبرو  خطر  با  را  افراد  نيت 

ي  ترین توليدکنندهبا مهم  است. همجوارى ایران ماندگى کشورها شده  عقب  ها وهاى اجتماعى، تضعيف دولتمناقشات، معضل
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ا کشورهاى پاکستان و افغانستان، وجود شرایط خاص  و مشترک ب  مواد مخدر دنيا )کشور افغانستان(، داشتن مرزهاى طوالنى

هم و  مذهبى  حتى  و  نژادى  قومى،  مسائل  تنوع  مناطق،  این  بر  حاکم  هوایى  و  آب  و  بىجغرافيایى  سياسى چنين    -ثباتى 

دخالتا و  دادهقدرت  جتماعى  به دست هم  بيگانه همگى دست  پيچيدههاى  ابعاد  معضل  این  تا  گاند  خود  به  امر  ترى  و  يرد 

شده باال به نوعى ریشه در شرایط و موقعيت    ي عوامل ذکرپيشگيرى و مبارزه با آن دشوارتر گردد. شاید بتوان گفت که همه

این مناطق دارد. قاچاقجغرافيایى حاکم د با در  نيز  توانستهچيان مواد مخدر  از آن  کامل  این مسئله و شناخت نسبتاً  اند رک 

ي افيونی در جهان، هروئين  ترین مادهدامه دهند، بلکه روزانه به گسترش آن بيفزایند. مخربنه تنها ا   اعمال غيرانسانى خود را

ه به اینکه  باشد. با توجدي پاکستان میستان و تا حدوویژه در افغانى آسيا بهغرب  است که بزرگترین کانون توليد آن در جنوب

و مسير ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است، قاچاقچيان مواد    و پاکستان(ایران در مجاورت کانون »هالل طالیی« )افغانستان  

توانسته شرامخدر  بلوچستان،  و  سيستان  مرزهاى  فيزیکى  انسداد  در  ضعف  از  شکاف اند  جغرافيایی،  خاص  و  یط  قومی  هاي 

مهار دولت و داراى  ق خارج از  نشينى و مناطي حاشيهزا، پدیدههاى آلوده و جرممذهبی، وجود محروميت در آنجا، وجود محله

واسطه به  ببرند.  مخدر  مواد  ترانزیت  را جهت  بهره  نهایت  بيمار  مدیریت اقتصاد  شناخت  در  علت ضعف  به  ي همين شرایط، 

اند خالهاي ایجاد شده توسط قاچاقچيان را پر  امنيت و کنترل، نتوانستههاى انتظامى در استقرار افيایى منطقه و ضعف نيروجغر

 نمایند. 

 

 

 عمناب  -8
باقريابراهيم .1 ميرنجف.،  موسوي،  علی.زاده، عيسی.،  مناطق  (.  1395)  کشکولی،  ژئواکونومیکی  و  ژئوپلیتیکی  آمایش 

نشریه جغرافيا و    ن. موردی: استان سیستان و بلوچستا ههبردهای توسعه آن مطالعجنوب شرق کشور و را مرزی

 .25-1(،  42)14توسعه،   

هادي.، .2 دهمحسن  خليلی،  اعظمی،  )م  مرده،.،  چالشب (.  1391عصومه.  تحلیل  و  استان  ررسی  مرزهای  امنیتی  های 

 . 14-1،  هاها و رهيافتمایش شهرهاي مرزي و امنيت؛ چالشه. بلوچستان سیستان و

)م   غ،يتجهان  .،ثميم  ،یدهان  .،يهاد   ،یراست  فرامرز.،  ،یمانیبر .3 سرما  لیتحل(.  1397ریم.  عوامل    یاجتماع  هیرابطه  و 

شناسم  تیامن  یدهدکننیتهد سکونتگاهیورد  س  ی مرز  ی ها:  بلوچستان.    ستانیاستان  پژوهشو    ي ها فصلنامه 

 . 453-438(،  3)27  ،ییروستا

بازدار،    فرد،یشگاهيپ .4 )رضاعبدال   راد،یشهناز.، فرجزهرا.،  اولو  یبررس (.  1395.  واگرا  یبندت یو  در    یعوامل  اثرگذار 

 . 177-151(،  2)6جهان اسالم،    یاس يس  يها شوهفصلنامه پژ . یرامونیپ  ی اسالم ی و کشورها رانی ا روابط

قش آن در روابط  پاکستان و ن  یکیتیژئوپل  یها یژگی و  لیو تحل  یبررس(.  1387)  .ريام  ،یزهرا.، قدس  فرد،یشگاهيپ .5

 .99-81(،  2)63،  ییايجغراف   يهاپژوهش  . کشورها ر یبا سا

 یهایاز خشکسال  یبحران مهاجرت ناش  یهامدایپ(.  1396)  مطهره.  ،ي. زرگرحانه،یر  ،يآباد پرور، محسن.، صالح جان .6

،  ران یا  يايجغراف انجمن    یالمللنيو ب  یـ پژوهش  یفصلنامه علم-  ايجغراف  و بلوچستان.   ستانیدر استان س  مدت   کوتاه

52(15،)  183-199) . 

صرف  ءمسو  ی پژوه  دايفصلنامه اعت.  یدر جامعه شهر  یاجتماع  ت یو امن  اد یاعت  نی ارتباط ب(.  1394. )نینسر  ،ییدانا .7

 . 48-31(،  9)46  مواد،

رضو يهاد  ،یزرقان .8 تاث  کیتیژئوپل(.  1391)  .یمرتض  نژاد،ي.،  و  مخدر  امن  ریمواد  بر  مرز  تیآن  مناطق  و    ی مرز 

 .27-1(،  1)1  ،یظام نت ا  يا يجغراف  پژوهشنامه  . یشرق

بازرگان .9 س  یسازمان  بلو  ستانياستان  )چستو  س   ی صادرات-یدیتول  یهایتوانمند(.  1386ان.  و    نتاس یاستان 

 . رجنديچاپ اول، ب  ،و بلوچستان  ستانياستان س  یبازرگان  سازمان  ، نشربلوچستان
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دهم    هی( پایش یآزما  ی)اجرا   و بلوچستان  ستانیس  یشناساستان(.  1395. )یآموزش   يزی رسازمان پژوهش و برنامه .10

 . تهران  چاپ ششم،  ران،یا  یدرس  يها شرکت چاپ و نشر کتاب،  237/ 11-ه متوسط دوم  یدوره

شرکت چاپ و  ،  11121دوم متوسطه ـ  ەدور  ازدهمی  هیـ پا2ایجغراف(.  1396. )یآموزش   يزیران پژوهش و برنامهزم سا .11

 . اول، تهرانچاپ    ران،ی ا  یدرس  يهاکتاب  نشر

منطقه  ران ی ا  ی کیتیژئوپل  ت یموقع(.  1392).  رضايعل  ،یسمنان .12 قدرت  مناسبات  جهان.   ی ادر  علم  و  –  یفصلنامه 
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  جهان اسالم،   دانانيجغراف  یالمللني کنگره ب  نيمجموعه مقاالت چهارمفارس.    ج یه خلوزح  ی کشورها  یاقتصاد   نینو

1-13. 

انصارنیبرز  ،یضرغام .14 تهدفرصت  لیتحل(.  1391)  سلمان.  اده،ز ي.،  و  ازد  یکیتیژئوپول  یدهایها  بلوچ    دگاه یقوم 
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صفاریدعليس  نژاد،يعباد .15 پناهري ام  ،ي .،  محمدرضاديحم  ،ی.،  پورغالمی،  مخد  اى یجغراف(.  1389).  .،  نقش  مواد  ر، 

  انتظامى،   تیر یفصلنامه مطالعات مد  مخدر از مرزهاى جنوب شرق کشور.   مواد  در قاچاق  کىیژئومورفولوژ   رضاعو

5(3  ،)467-485 . 

  و بلوچستان.   ستانیدر توسعه استان س  کی تینقش عوامل ژئوپول(.  1392)  محسن.   زاده،ی، تقاله.عزت   فر،یقاسم .16
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 هاها و چالش؛ بررسی فرصتمرزی مناطق تحت حفاظت
 

 *2، آزاده کریمی 1امیرعلی برومند

 ت، دانشگاه فردوسی مشهد زیس زیست، دانشکده منابع طبيعی و محيطحيطزیست، گروه مکارشناسی علوم و مهندسی محيط  -1

 گاه فردوسی مشهد انشزیست، د ع طبيعی و محيطزیست، دانشکده منابيطعضو هيئت علمی گروه مح -2
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 چکیده

امروزه دیگر آشکار شده   .یابدي جهانی راه اي به دهکده دهکده  م در تالش است تا با گذار از جهاندر آغاز هزاره سو بشریت :طرح مسئله

زیستی برخوردارند  محيط در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و ینپيوند کشورها به هم، از اهميت فراوا  راهروهايرزي، به عنوان ه مناطق م است ک

 . است  ابعارآمد منریزي که هاي نظامی، در گرو توسعه پایدار و برنامها فراتر از تالش ثبات آن  و

  احداث مناطق تحت حفاظت اسنادي به بررسی ایده    اي و با رویکردي تحليلی،مطالعه حاضر به روش مطالعات کتابخانه   روش پژوهش:

 هاي آن پرداخته است. ها و چالش ظرفيت آفرین و فرصت  ايایده   به عنوان  زيمر

مناطق    :هایافته فرصت تحتاحداث  مرزي  فراوانی  حفاظت  کشورههاي  میبراي  ایجاد  جمله کنا  از  حفظ "  د  به    ی کپارچگی  کمک 

در حفاظت از    نيطرف  یاطالعات-یتيتجارب امنو    هاي بستر انتقال تکنولوژ ایجاد  "،  "یستیزطيمحو کاهش مخاطرات    یعيطب  يهاستگاه یز

همکار"  ،"ستیزطيمح فعال  يگردشگربوم   يها ي توسعه  آموزش  یجیترو  ،یفرهنگ  يهات يو  از    داریپا  يوربهره محور  حول    یو 

 در  هاي گسترش همکار"  ،"یجوامع محل  يانمندسازو تومرز  هم  يمشترک کشورها  یپژوهش-یعلم  ي هاي توسعه همکار"،  "ستیزطيمح

.  "یو جهان  ياصلح منطقه  تی تقو"و    "نيسرزم  شیبر آما  یمبتن  یعمران  يهارساخت یتوسعه ز"،  "اهانيو گ  وحشاتي مبارزه با قاچاق ح

بروز  "،  "ینیو د  یزبان  ،یفرهنگ  يها و تضادهاتفاوت "،  "هاکشور  ی مل  نيتضاد قوان"  عبارتند از  اي شناسایی و تبيين شدههين چالش چنهم

 . "یتيامن   يهابحران  "و    "نيطرف  یتیریمد  ي هات یاولو  رييو تغ  یخلدا   يهابحران 

ب  تیتقو  نتیجه گیری: پایدار و  حفاظت محيط  در راستاي  يضرور  رهيافتی موثر و راهبردي  یالمللن يتعامالت  گسترش  زیست، توسعه 

اندرکاران  ست د  ير پيش رو برايمس  فاف ازتصویري ش   ي شناسایی شده در این پژوهشهاها و چالش فرصت   مجموعه  است.جهانی    صلح

  است با اتخاذ تدابير د. اميد  ارزشمند مرزي خواهد بو   ناطقد که راهنمایی براي ادامه مسير آنان براي حفاظت از مآورحفاظت فراهم می

ها فراهم آید. آن  هاي غنی طبيعی و فرهنگیرمایه کنار حفاظت از سمناطق مرزي در    تر توسعهبسها به فرصت تبدیل شوند و  موثر چالش 

 پایان پيشنهاداتی به مسئولين ذي صالح ارائه شد. در  

 توسعه پایدار. فاظت مرزي،  زیست، منطقه تحت حفاظت، منطقه تحت ححفاظت محيط :  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

، زیستیهاي محيطمهاجرت  را به چالش کشيده است.   مدرن  بيش از پيش تمدن جهانی   زیستیهاي محيطبحران   امروزه

اي از مشکالت وحش تنها از گوشه هاي حياتو انقراض گسترده گونه   بحران آب  ،هاي سرزمينیپهنه  یآلودگ،  تغييرات اقليمی

بينزیستمحيط نظام  میی  شمار  به  چاره  رود. الملل  راستاي  بحدر  این  براي  نزدیکرانجویی  و  بها  شدن  عدالت  تر  ه 

محيط  ،87زیستی محيط متخصصان  و  دنبال  زیست  نخبگان  محور  88سازي گفتمانبه  مححقوق   حول   هستند   89یستیزط يبشر 

(Torney & Mai’a, 2018:39  ؛Robertua & Sigalingging, 2019:1؛  Hassan, et al., 2017:127  ؛  6:1393کهيل،  ؛

الملل در    نيب  ابطرو  تیگسترش مناسبات کشورها و تقو  نهيزم  ن یا  در  کردهایرو  نیتراز مهم  یک ی  .(12:1394بوتکين و کلر،  

  ییگراهم  و  مشترک با تمرکز بر تعامالت  يهاتالش  توانزیست را میدیپلماسی محيط  .باشدیمزیست  محيط  یپلماسیپرتو د

محيط  یالمللنيب حفاظت  هدف  مح  و  زیستبا  مخاطرات  با  کرد  یستیزط يمقابله  در   یالمللنيب  ياگرهمرویکرد  .  تعریف 

محيط ابعاد  یمختلفابعاد  داراي    زیستدیپلماسی  شا  یاجتماع   و  یتيامن  ،ياقتصاد  ،یاسيس  ازجمله  چه  اگر   امروزه  دیاست. 

  سبز  اسیپلمیدیابی به این  ستنظر باشند، اما چگونگی دزیست هممحيط  ي مختلف بر لزوم توجه و توسعه دیپلماسیاهدولت

 .  (Lia, et al., 2020؛ 187:1398همکاران، رسد )زارع و به نظر میموضوعی پيچيده و دشوار 

خير هاي ارتباطات بين کشورها هستند، تا که آغاز هزاره االمللی و راهروهاي بينهاي توسعه همکاري مناطق مرزي شاهراه

حال توسعه نظير هاي در  در کشور   يمناطق مرزوسعه  تچنين  (. هم152:1389شان درک نشده بود )توانگر و رهنما،  اهميت 

متن    ایران اساسی کشور(  48)اصل    دیده شده   قوانينهر چند در  برخوردار   ازاغلب  در عمل    اما  قانون    تيدر وضع  يلحاظ 

این مناطق آن و مغفول مانده است  (70،71:1392همکاران،  )عنابستانی و    پذیر قرار گرفتهآسيب  محروم و   . ریشه مشکالت 

  هاي برنامهتدوین    به همين دليل  گرفته است.صورت نو مدیریت کارآمد  ریزي  برنامه  هاآن  يها تيفظرشکوفایی  براي    است که

پایدار  کیاستراتژ توسعه  توانمندسازي مردمحروميت در جهت    دتوانیم  با محوریت  و  مناطق مهمزدایی  این  به مان  ترین گام 

 .  (173:1396مار رود )پرنيان و همکاران، ش

طالعات جغرافيایی و مدیریت یکپارچه منابع  نه اماسافاقد که هایی کشور هاي مرزيمتر قس طبيعی دمنابع  دقيق وضعيت

ایران اقتصادي و اجتماعی هستند، نظير  ابهام است، در هاله اکولوژیکی،  از  ها  . با این حال بعضی پژوهش(1393)مخدوم،    اي 

  ایران   غرب  غرب، غرب و جنوب  زاگرس در مرز شمال  هايجنگل ( نشان داد که  1390)و همکاران  شفيعی  بانج  نظير مطالعه  

از پتانسيل حفاظتی بالقوه    به همين سبب این مناطق  و   شدهاندازي کمتري  و دستتخریب    نزدیکی به مرز،  عمدتا به دليل

 دارند.باالیی برخور

ببرنامه مستعد  مناطق  اختصاص  و  سرزمين  عرصه  براي  منطقی  کاریزي  حفاظتی ه  راستاي   یرهيافت   ربري  در    موثر 

پایداردست به توسعه  ایده  تالش شد  تحليلی  -به روش اسنادي  حاضر  پژوهش  . در این راستا دراست  ايمنطقهی و  حلم  یابی 

براي مناطق مرزي و به طور کلی   تواند احداث و تقویت این مناطق می که هایی ها و چالشت مرزي و فرصتمناطق تحت حفاظ

   ، مورد واکاوي قرار گيرد.د ورها به همراه داشته باشکش

 

 ت زیسیطدیپلماسی مح -2
( واشنگتن  معاهده  به  مشهور  وال  شکار  قانونمندي  جهانی  معاهده  تشکيل  از  دهه  (،  1949پس  شروع  ،  ميالدي  50با 

به    يانجهان به یزیستی که کشورهمحيط  جهانی مهم  پيرامون مسائل    بحثشروع  را  مرتبط  ا    نياول  . ساخت، کردندمیکدیگر 

ي المللی برا(، معاهده بين1950یس )اهده حفاظت از پرندگان در پارمع،  تیزیسمحيط  یبزرگ جهان  يهاو معاهده  هافرانسنک

 
87 Environmental justice 
88 Discourse Making 
89 environmental human rights 
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نفت   توسط  دریا  آب  آلودگی  از  )جلوگيري  لندن  از  معاهده ح(،  1954در  آب فاظت  ماهيگيري در  زنده  زنده  آزاد  منابع  هاي 

)  ایکنفرانس حقوق در  و  (8195شمال در ژنو ) تاثيرات   متماديهاي  هدهتا    که  ندبود  UNCLOS)90  (1958)سازمان ملل 

و شروعی بر پویش جهانی تحول خواهی در نحوه تعامل    الملل برجاي گذاشتطح بينزیستی در سدیپلماسی محيطعميقی بر  

  (WWF)  وحشت ندوق جهانی حمایت از حياصتشکيل    ميالدي  70و    60هاي  در دهه پس از آن    .زیست شدنسان با محيطا

زیست سازمان ملل متحد  کنفرانس انسان و محيط(، برگزاري  1965)  (UNDPحد )ملل متبرنامه توسعه    گيري(، شکل1961)

اولين کنفرانس جهانی    شد و برپایی  (UNEPن ملل متحد )زیست سازماکه سبب تشکيل برنامه محيط  (1972)در استکهلم  

هوا و  می1979)  آب  را  مه(  از  برخی  تالشمتوان  بترین  جهانی  گفتمانهاي  پيرراي  م سازي  محيطامون  جهانی  زیست  سئله 

 دانست. 

خالل همگرا    90و    80هاي  دهه  در  رویکرد  به  جهانی  توجه  و  تحوالت  سرعت  جهبرنامهبا  ميالدي  مهم  نظير هاي   انی 

ي  حفاظت الیه  سيون وین براي، تصویب کنوان(1983)ند(  زیست و توسعه ملل متحد )کميسيون برنتلتشکيل کميسيون محيط 

الدول  (، تشکيل هيئت بين1987(، تشکيل مجمع آینده پایدار )1987درباره الیه ازن )تکل مونترال  یب پرو(، تصو1985ازن )

 ( هوا  و  آب  )IPCCتغيير  تش1990(  نها(،  مجمع  محيطکيل  براي  مردمی  )دهاي  برزیل  در  توسعه  و  (  FBOMSزیست 

 يشتري گرفت.  شتاب ب  (1990زیستی )محيطهاي محلی  المللی فعاليت(، تشکيل شوراي بين 1990)

از آن نيز 1991زیست )جهانی محيط  تشکيل صندوق تسهيالتميالدي همزمان بود با    90نخستين سال دهه     ( و پس 

اجال ربرگزاري  در  زمين  )س  برزیل  دستورکار  1992یودوژانيرو  تصویب  و  سيا  21(  کنوانسيون  ره براي  پایدار،  متحد  ي  ملل 

تغييرات تنوع  درباره  هوا،  و  اصزیسآب  جنگلتی،  از  حفاظت  و  ول  توسعه  سازمان  تشکيل  تاریخی،  و  مهم  نشست  این  در  ها 

)محيط زنان  محيط 1992زیست  کميسيون  تشکيل   ،)( اروپا  با    (،1993زیست  مقابله  براي  متحد  ملل  کنوانسيون  تصویب 

)بيابان توافقنامه1994زایی  تصویب  ماهیحفا  (،  ذخائر  از  مهظت  )هاي  بينکارگا  برگزاري  (،1995اجر  آموزش  منطقه ه  اي 

)محيط آتن  پایدار  توسعه  براي  )   (،1995زیست  پایدار  توسعه  براي  بازرگانی  نشست    برگزاري(،  1995تشکيل شوراي جهانی 

ش در ، جامعه و آموزش و پرورالمللی محيط کنفرانس بين، برپایی  (1997تصویب پروتکل کيوتو )(،  1996هانی غذا در رم )ج

یونان   موافقت(1997)سالونيک  تصویب  آیرس،  بوینس  رژیم  نامه  مورد  گلخانهدر  گازهاي  جهانی  اي  هاي  مجمع  تشکيل  و 

 زیست را رقم زد.  ( فصل جدیدي در تاریخ تحوالت کنشگري جهانی محيط1999) UNEPزیستی وزراي جهان توسط  محيط

ها همراه شد.  لل در خصوص جنگلزمان مه و برگزاري نشست سابا تصویب اهداف هزار  2000روع هزاره جدید در سال  ش

ادامه   سردر  نشست  پایداربرگزاري  توسعه  خصوص  در  زمين  )  -ان  کارتاه2002ژوهانسبورگ  پروتکل  تصویب  مورد  (،  در  نا 

تصویب کنوانسيون استکهلم در (،  2004جارت مواد شيميایی )(، تصویب کنوانسيون روتردام در مورد ت2003ایمنی زیستی )

پانزدهمين نشست 2009(، برگزاري سومين کنفرانس جهانی تغييرات آب و هوا )POPsآلی )ینده  مورد مواد آال برگزاري   ،)

نشست ریو +  برگزاري کنفرانس ملل متحد درباره توسعه پایدار )  (،2009در کپنهاگ )يرات آب و هوا  اعضاي کنوانسيون تغي

اقدام    ،(2012)  (20 چارچوب  راستاي  در  پاریس  معاهده  هوا  سازمانتصویب  و  آب  تغييرات  براي   اجالس   (،2015)  91ملل 

پا )  داریتوسعه  ملل  اقليمی  (2015سازمان  تغييرات  براي  اروپا  اقدام  برنامه   ،(EUKI)92  (2017مهم از  دیگر  برخی  ترین  ( 

محيط تالش حفاظت  راستاي  در  جهانی  بينهاي  سطح  در  همالملل  زیست  که  است  با  بوده  )چنان  دارد  ادامه   ,UN قوت 

2020; Al-Saidi, et al., 2019: 545 ؛ Dorsey, 2017،  ،ال  ؛51،57:1394کریشنارائو و  14:1393هی،  ولی  محمدنژاد  ؛ 

مرزهاي سياسی و    زیست فارغ ازها به معناي کوشش جمعی بشري براي حفاظت از محيطشتال  این  (16،18:1392عبادتی،  

 دي است.قرار دا

 
90 UN Conference on the Law of the Sea 
91 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
92 European Climate Initiative  
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تالبه دیگر سخن،   این  تمام  قالب نشستها  شفصل مشترک  پروتکلدر  بون يها، کنوانسها،  تعهدات  و   ي برا  یالمللنيها 

ی و کوشش  اسيس  يهااز همه نزاعشدن  فارغ    م قرن اخيرني  در  و حفاظت از تنها کره مسکون  ستیزطيمح  ي هاغلبه بر چالش

از   يريگبهرهبا تالشند تا    در  رهاکشواین  . است ستیزط يمححفاظت  در حوزه   يجد ياتحاد و همکار دام مشترکدر راستاي اق

عم  را  زیستیت محيطمعضال  ياو منطقه  ی المللنيب  يهانشستهاي  قالب مصوبه در    ستیزطيمح  یپلماسید به حداقل    لدر 

ترکی ختم نشده و  صال به بيانيه و تعهد مشها یا ااري از این تالشبسي  با این حال.  (Al-Saidi, et al., 2019: 546)  برسانند

. این موضوع سبب شده اصوال بعضی  خروجی مکتوب و مستندي داشته هيچ گاه در عمل به کار بسته نشده است  اگر همیا  

محيطدولت دیپلماسی  سخنرانی  زیست  ها  به  تنها  زمينه  این  در  و  کنند  تلقی  غيرضروري  امري  ) اکتفا  را   ,Orsiniکنند 

گذشته   يهاموثر و کارا در سال  یپلماس یفقدان د  ليبه دل  است که  زگردها ینمونه بارز آن در کشور ما بحران ر  .(2020:239

 .را به همراه داشته و دارد ياريتبعات بس

 پردازیم. یست میزو چگونگی ارتباط آن با محيط در ادامه به تعریف و بررسی مرز

 

 زیست محیطمرزهای سیاسی و  -3
  يهامحدوده  .د یآیم  وجود   هم  اقدرت ب  ا چندی  دو   ینظام-یاسيس  قرارداد  جهياست که در نت  ی فرض  یطمرز جلوهگاه خ

ویژه  یاجتماع   يساختارهابا    يمرز  ییايجغراف اکولوژیکی  و  اقتصادي  نحو  ميمستق  و،  به  با    ي موثر و  مجاورت  مرز   کیاز 

  ی قانون  کارکردکه شامل    کنند یم  فیتعر  یالمللنيب  يمرزها  يرا برا  یپنج کارکرد اصل  نظرانصاحب.  دنریپذیم  ريتاث  یالمللنيب

(، کارکرد  ی گمرک  يهاتعرفه  کاالها و وضع عوارض و   انی)محدودکردن جر  ي اقتصاد  کارکرد   ،ن(يسرزم  ک یحدود قلمرو    فی)تعر

اطالعات    و   هادهی ا  منظور کنترل ورودخاص به  ني)وضع قوان  یکیدئولوژیا  کارکرد   ،()کنترل و نظارت بر حرکت مردم  یطارتبا

  مانع   کیعنوان  )مرز به  یتيامن  -ی دوره جنگ سرد( و کارکرد نظام  در  یشرق  ي به اروپا  ی مذهب  اتیشراز ورود ن  يريمانند جلوگ

 (.3:1398)لک و برزوعی، است  (یدفاع 

  دورتا دور  هابنديگذارد؛ این مرزر جاي میزیست نيز تاثيرات فراوانی بهاي سياسی بر محيطن است که مرزکشی يت آواقع

شوند. اما در  در پهنه کره زمين تکه تکه می  هاي طبيعی ین صورت زیستگاهبه او    کنند یمصور  حمرا به طرق مختلف  کشورها  

و مرز  ستیزطيمحماهيت    حقيقت اصوال کره  شناسدیمن  یاسيس  هايحد  استو  یکپارچه  اکوسيستمی  نگاه کالن  در   زمين 

(Masters, 2018:1  و؛ بين(46،47:1394کلر،    بوتکين  نظام  امروز  به.  ب  الملل  اصل سبب  از  سياسی  پيچيده  معادالت  سيار 

که   فراوانی  شعارهاي  برخالف  و  گرفته  فاصله  زمين  اکوسيستمی  رسانه وحدت  میاز  به گوش  جهان  و هاي  مسئوالن  و  رسد 

  زده بهاي و سياستزیرا عواقب نگاه جزیره   د؛باید جدي گرفته شو  بحرانکند. شاید این  دهند، عمل میشعار می  گذارانسياست

بسيار  محيط سياست گر  تخریب زیست  امروز  اگر  تصميماست.  و  رویکرد  گيمداران  با  بخواهند  کالن  سطوح  در  دنيا  ران 

درعمل ک  گرایانه  کر  مراستاي  اقدامارنگ  گزینه  نزدیک  و  بهترین  بردارند  گام  سياسی  مرزهاي  منطقهدن  توسعه  ت  و  اي 

همسایهريهمکا کشورهاي  با  کشورها  ها  این  قرابت  اغلب  که  است.  و  داراي  تاریخی  دینی،  اقتصادي،  زبانی،  فرهنگی،  هاي 

از مهم  اظت تحت حفایجاد  ها دارند.  بستر محياتري براي توسعه همکاريبيشتري هستند  طبيعی   ن  تریمرزي به عنوان یکی 

ظ و تقویت  به حف  ست. احداث این مناطقی موضوع بحث این جستار ازیستهاي فرامرزي محيطيهاي توسعه همکاراستراتژي 

  اي تر را برکند و امکان حفاظت اثربخشکمک می  هاي طبيعی زیستگاه  تر از آن پيوستگی کارکردي یکپارچگی فيزیکی و مهم

ها  ه دليل وجود تفاوت بذیل این ایده مطرح است،  هایی که  آورد. البته روشن است عالوه بر فرصتنفع فراهم میذي  رهايکشو

ی نيز  هایچالشبا    احداث این مناطق  کشورهاي مختلف،  سی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکاي سياهعرصه   ها درو تعارض

است. ار  مواجه  از  پس  است  شده  سعی  ادامه  منطقدر  مفهوم  از  شفاف  تبيينی  فرصتائه  به  مرزي،  حفاظت  تحت  و  ه  ها 

 ود.هاي مطرح نيز پرداخته شچالش
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 مناطق تحت حفاظت مرزی -4
 عبارت است از: 94( TBPA) يمرز]فرا[حفاظت شده  منطقه 93( IUCNجهانی حفاظت ) تحادیهبنابر تعریف ا

  ی مناطق  ا ی  مناطق خودمختار  ، هامانند استان  ی فرع   يواحدها  ی ویاالتیا  چند مرز  ا ی   کیميان  که    یی ایدر  ای و    ینيزم  يامنطقه  "

  ای   ی قانون  يهاراه  قیو مرتبط با آن از طر  یعيطب  ، ی، منابع فرهنگ یستیز  تنوع  پاسداشت  ی با هدف مل   تيحاکم  يفراتر از مرزها

 .(2001:3) ".شودحفاظت می ،مؤثر ي راه ها ریسا

 عریف پارک صلح عبارت است از: چنين بنابر تعریف همين سازمان تهم 

ابع و  گر من یدو    یعيطب  ی، منابع فرهنگیستی از تنوع ز  يدارو نگه   تیبه حما  ی و رسمیقانون  ياز مرزها  تیبا حما که    یمناطق"

 .(2001:3) "اند.گذاشته شده بنيان يبه منظور ارتقاء صلح و همکار نيو همچنتبط مرذخائر 

کيلومتر   000،169،3  با مساحتی بالغ بر  95بين المللی   تحت حفاظت مرزي ومنطقه    188حداقل  که  آمارها حاکی از آن است  

  این که تقریبا نيمی از کل وسعت   ندوجود دار کشور 112در  تحت حفاظت( مناطق  جهانی  سطح از ٪16.8ریبا قت)معادل  مربع

 (. Johnston, 2006آمریکاي شمالی واقع شده است )مرزهاي در مناطق 

حف تحت  آبیمی  مرزي  اظتمناطق  یا  خشکی  مرزهاي  در  دریاها   توانند  اقيانوس  96در  شوند  ا هو    ,Portman)  واقع 

گسترههم  .(2007:499 براي  اچنين  از  وسيعی  مورد   قداماتي  غيرقانونی  پناهجویان  تبعيدگاه  تا  اکوتوریسم  توسعه  نظير 

در مجاورت    عمالاطق حفاظت شده موجود  د، من موار  ياريدر بس  (. ,2007Sundberg & Kaserman)  استفاده قرار گيرند 

گرفته  دیگر کی همقرار  ،  )نپا97کانچنجانگا کوه    چوناند  س  نيچل  هند  بعض  (.98م يکيو  حفاظتتطق  نام  نيزموارد    ی در    حت 

 .99فنالند  – هيروس یدوست ره يبه عنوان مثال ذخ ستندياما در مجاورت هم ن هستند مرز کینزد

هاي غنی  وسيستم تراتژي کارآمد در راستاي حفاظت از اکتواند به عنوان یک اسمرزي می  ایجاد و تقویت مناطق تحت حفاظت

در  (.  Sletto, 2011)  مدنظر قرار گيردوحش  ق چوب و حيات قاچا  ،سوزينظير آتش با خطراتی    زي کشورها و مقابلهطبيعی مر

مطرح است، پرداخته خواهد    حفاظت مرزيمناطق تحت  احداث    هایی که ذیل ایدهها و چالشادامه به شرح برخی از فرصت 

 شد. 

 

 رو شهای پی ها و چالشفرصت -5

 هافرصت  -1-5

 زیستیو کاهش مخاطرات محیططبیعی  های  وسعه یکپارچگی زیستگاهکمک به حفظ و ت  -1-1-5

ها  اههاي طبيعی و کاهش اثر تکه تکه شدن زیستگزیستگاه  حفظ یکپاچگیترین کارکرد مناطق تحت حفاظت مرزي  مهم

  را افزایش و  هش، تنوع ژنتيکی ها را کا جمعيت  ون آميزيدر  را تسهيل،   شارش ژنتيکی از یک سو    هاي یکپارچهاست. زیستگاه

کمک   با  سالنهایتا  جمعيتبه  انقراض  هامت  می  نرخ  کاهش  و    دهند. را  مرزي  حفاظت  تحت  مناطق  احداث  دیگر  سوي  از 

 د. نارها نقش دمستقيم بر مهار و کاهش بالیا و مخاطرات طبيعی همچون سيالب حراست از منابع طبيعی به طور مستقيم و غير

 

 زیست حفاظت از محیطر  ین دطرف  اطالعاتی-امنیتی  ها و تجاربژیال تکنولوبستر انتق   -2-1-5

 
93 The World Conservation Union 
94 Transboundary Protected Area 
95 Internationally adjoining protected area complexes and other transboundary conservation areas 

  A)(MP :marine protected areasییایراطق حفاظت شده دمن 96
97 Kanchenjunga 
98 Nepal, China and Indian Sikkim 
99 Russian - Finnish Friendship Reserve 
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،  مهار آتش  زاتي، تجهی فن کنند اغلب از سطوح توانمنديکشورهایی که در مناطق تحت حفاظت مرزي با هم همکاري می

 ,IUCNردارند )ی برخومتفاوتکارکنان    يبرا  ياحرفه  يسطوح مختلف استانداردها  و  (GISاطالعات جغرافيایی )   يهاستم يس

ا  .(2001:14 موضوعات  نيروهايپليسو  منيتی  در  نيز  غيرسازمان    ی  و  یافته  سازمان  جرایم  با  برخورد  در  مختلف  کشورهاي 

  هاي مناطق تحت حفاظت مرزي ي مشترک در سایتهاهمکاري در قالب  اند  توزیستی تجارب متعددي دارد که مییافته محيط

 .  به یکدیگر فراهم سازد راکنولوژي تقال تبستر ان هاي مشترکها و برنامهست ها، نش گاهها، کاربا برگزاري دورهو 

تفاهم همنامهامضاي  کشورهاي  ميان  همکاري  سازمانهاي  با  و  هم  با  بينمرز  تو  عالوه  ، المللیهاي  ظرفيتبر  هاي  سعه 

ا جرم  لی امنيت و مبارزه بالی سازمانی نهادهاي متوپژوهشی گسترده بستر تع-یهاي آموزشاطالعاتی و امنيتی با ایجاد پتانسيل

 د. کنتواند مهيا نفع را میر یک از کشورهاي ذيه

 

بومهمکاری  توسعه  -3-1-5 )اکوتوریسم(های  فعالیت  گردشگری  ترو  فرهنگی،  آموزشی حول   جیویهای  و 

 زیست ری پایدار از محیطومحور بهره

گزین  هاي جایی که با استراتژي در حالاند،  پروري وابسته هاي کشاورزي و دامعاليتاي به فبه طور فزاینده   مرزنشينان اغلب

این  (.  184:1396ن،  توان منبع درآمدي پایدار و مستمر براي آنان فراهم ساخت )پرنيامی  گردشگريمتعددي نظير توسعه بوم 

ع  غنی و تنو  یآداب و رسوم سنت،  ناشناخته بودن  ،یعيو چه از نظر طب  یسانبکر بودن چه از نظر انهایی نظير  مناطق با ویژگی

دستر  یانسان  يروينگی،  فرهن در  و  توسعه    یدست  عیصناوجود  ومی،  ب  سارزان  براي  نسبی  مزیت  داراي  ارزشمند  و  متنوع 

و  عليت درآمدن است )نادري  گذاري داراي امکان به فسرمایهریزي و  این ظرفيت با مدیریت، برنامهگردشگري هستند؛ که  بوم

بوم(.  9:1397همکاران،   رگردشگري  توسعه  معيشت  د  ویکربا  به  کمک  ضمن  مشارکتی  اقتصادي  خانوارهامدیریت  رونق    و 

 .  (1398، بشکارو  بذرافشانمناطق مرزي است )موفق  تیریمهم در مد ی عامل ، یاجتماعات محل

عالوه   يگردشگرتوسعه   مناطق  این  در  طبيعت  بر  ره  مبتنی  پایدابر  توسعه  در  آورد  اجتماعی،  اقتصادي،  حال  ر  عين 

  ي گردشگر  ي هاپروژه  نسبت به  گردشگريهاي بومهاي حفاظت را تامين کند. ردپاي اکولوژیک پروژههزینهشی از  تواند بخمی

حفاظت   به  و  بوده  کمتر  مح  یعيطب  يماهايسانبوده  اجتماع   یفرهنگ  يهاطيو  آن  يهاارزش و    یو    یی بایز  رينظ  ها متعدد 

گردشگران از ظرفيت تحمل مناطق فراتر  ال اگر ورود بوماین ح  توجه بيشتري دارد. با  یو علم  یآموزش  ،ی اهرجگتف  ،یشناخت

تبدیآن میاز    یناش  یمنف  يامدهايپ رود   تهدید  به  را  این فرصت  به کلی  کند.تواند  پایه  ل  از  یکی  آن جا که  توسعه  از  هاي 

  ي ند دستاوردهاتوایمریزي نشده  اخله برنامههر گونه مد  بومی است،عرضه و فروش صنایع دستی  گردشگري در مناطق مرزي،  

 يجاربه عنوان مثال ت  ؛در بر داشته باشد  یمحل  امعجو   يبرا  ايدیدهع   یاجتماع -ياقتصاد  يامدهايرا کاهش داده و پ   این عرصه

صنا محل  تواندیم  یدست  عیکردن  هنرمندان  و  صنعتگران  کرد  را  یاعتبار  براتضعيف  و  و   یبوم  عیصنا  يه  آن  صنعتگران  و 

 (. 161،165:1393)مجنونيان و همکاران،  در بر داشته باشد یئوات سثر ا دارانیخر طورنيهم

 

 ازی جوامع محلی مرزی مندستوانپژوهشی مشترک کشورهای هم مرز و  -های علمیتوسعه همکاری  -4-1-5

متخصص مواجهند خدماتی و فقدان نيروهاي  و فرهنگی، کمبود فضاهاي  جوامع مرزي اغلب با مشکل محروميت اقتصادي  

هم)نادر و  برنامه(9،10:1397کاران،  ي  و  مناطق  این  در  حفاظت  تحت  مناطق  احداث  با گسترش  .  پایدار  توسعه  براي  ریزي 

شتغال پایدار و افزایش  گردشگري، آموزش جوامع بومی و حمایت از صنایع دستی بومی با توسعه اهایی نظير توسعه بومفعاليت

 ند.    کنمی  ازي آنان کمک شایانیگاهی بوميان به توانمندسآ

 

 و گیاهان   وحشها به خصوص در مبارزه با قاچاق حیاتگسترش همکاری  -5-1-5
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و  وحش  اتيح  ی رقانونيتجارت غ راجع به    یقابل توجه  قاتيقحت  زیستشناسان محيطوحش و جرمشناسان حياتزیست 

 ;Ayling 2013)انجام داده اند    یجنوب  يقایدر آفر  هاکرگدن  ها مثل نآ  و اعضاي بدنقاچاق حيوانات    ی و زمان  ی مکان  عیتوز

Haas and Ferreira 2015; Hill 2015; Mulero-Pázmány et al. 2014; Warchol and Kapla 2012; Haines et 

al. 2012  .)چيان و قاچاقچيان باید مرزي که قرار ه شکارن است کاند ایاشتهها به آن متفقا اشاره دشاي که این پژوهمسئله

هاي امنيتی و مرزي براي قاچاق استفاده  انتخاب کنند و از شکاف  ،است حيوان یا اعضاي بدن آن را از آن طریق قاچاق کنند

پاسگاه ایجاد  رو  این  از  یگانکنند.  و  محيطحف  هايها  در  اظت  عالوه  زیست  مرزي  تنوع مناطق  از  حراست  بوبر  می  زیستی 

مشابه بحرانی که در    (.van Doormaal,  et al., 2018رود ) به شمار می  وحش عنوان سدي مقابل قاچاق حيات  قه، بهمنط

 کند؛ به عنوان صدق میيز  هاي گياهی اغلب درختی نوحش در جریان است در مورد قاچاق الوار و گونهخصوص قاچاق حيات

 . (35:1396و همکاران،   زاده يخدرشوند )ان چوب تهدید میقچيایران شدیدا توسط قاچا  هاي زاگرسمثال جنگل

 

 های عمرانی مبتنی بر آمایش سرزمینتوسعه زیرساخت   -6-1-5

 تعداد  شیافزا ليباز ق یارتباط يها رساختیتوسعه ز موجب هیهمسا يبا کشورها يامنطقه يها يهمکار شیافزا

ر  ،گمرکات نقل  و  فعاليتمی  ینيزم   ي هاراه  نيو همچن  ییهوا  ،یل یتوسعه حمل  این  که  چارچوب شوند  در  اگر  توسعه  هاي 

منطقه  پایدار  توان توسعه  آمایش سرزمين  طریق  از  و  باشند  دیده شده  چيدمان صحيح  اي  و  پهنه سرزمينی شده سنجی  در 

بوميان مهاجرت  کاهش  موجب  جمن  از  باشند،  تثبيت  مرزي،  ثباطق  با  رشد  و  حفاظت  معيتی  کنار  در  اقتصادي  از ات 

 (. 184:1396گردد )پرنيان، نطقه میزیست و منابع طبيعی ممحيط

 

 ای و جهانیتقویت صلح منطقه  -7-1-5

حد مت  گوناگون را نيز  ملل  باید   بلکه  شوند  عتيطب  باید موجب یکپارچگی و وحدت  نه تنها  يمرز  حفاظت    تحت  مناطق

انسانوست  نیبنابرا.  دسازن ارتباطات  از    یعه  عنوان    ،یرسم  ايفه يوظفراتر  ادارکار  هيکلبراي    یشخص  فهيوظ  کیبه  ات کنان 

اداره   هر  کارمندان  ني ب  ايروابط دوستانه   نيتوسعه چنباید مدنظر قرار گيرد.    حفاظتتحت  منطقه    کشورهاي همکار در   دو 

   . (IUCN, 2001:23) ستا و وحدت آفرین دلگرم کننده  یعامل 

مهمحاات حفاظت  جهانی  نتایج  دیه  تاترین  و  تقویت  قویحداث  را  مرزي  حفاظت  تحت  مناطق  درکت  آشتاعتماد،  و    ی، 

  یدسترس  آورد این همکاري راداند و رهمی  ها حل و فصل تنشو    يريجلوگ  نفعان؛ یذ  ریها و سا ، آژانس، جوامعاکشوره  يهمکار

 . (IUCN, 2001:8نی بيان کرده است )مختلف محلی تا جها وسعه تعاون در سطوحت  و ی عيبه منابع طب ترعادالنه

مرزي کشورهاي همسایه اگر با مدیریت فرهنگی صحيح و    طقامن  ی اجتماع   يها  هیو سرما  یگنفره  ،یاستفاده از تنوع قوم

، کاهش  ها سعه همکاري تو  ،ياطقهو من  یمل  يوندهايپ   ميجهت تحک  تواند به ظرفيتی عظيمراهبري خردمندانه هدایت شود می

 (. 184:1396 ان،)پرنيت و گسترش صلح تبدیل شود منازعا

پارک بر  پيشعالوه  به آن هاي صلح که  اشاره شد؛  تر  دریایی صلح پارکها  از مناطق تحت حفاظت نمونه نيز    100هاي  اي 

داراي مرز   وستی ميان کشورهايو دلح  به گسترش صضمن حفاظت از تنوع زیستی دریایی  توانند  دریایی مرزي هستند که می

 . (Portman, 2007:499ترک کمک کنند )آبی مش

 

 هاچالش   -2-5

 تضاد قوانین ملی کشورها   -1-2-5

 
100 Sea Marine Peace Park (RSMPP) 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-018-0081-9#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-018-0081-9#ref-CR34
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-018-0081-9#ref-CR40
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-018-0081-9#ref-CR54
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-018-0081-9#ref-CR69
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المللی وجود ندارد که تمام کشورها الزام خود را به آن اعالم کرده باشند، این  زیستی بيناز آن جا که هيچ قانون محيط

همکاري  ميموضوع  در  خصوصا  معم  دانها  مواجه  مشکل  با  )یل  کلر،  کند  و  ا  .(604:1394بوتکين  بر  موضوع، ین  عالوه 

اند، این موارد را با سازوکارهاي قانونی داخلی خود تطبيق داده و  پذیرفتهالمللی را  هاي بينکنوانسيونکشورهایی که قوانين و  

همواره در مسائل    ، هادولتزیست، حاکميت  حيطل ململاکنند. بر اساس اولين اصل اساسی حقوق بينسازي میبه عبارتی بوم

در عين بر اساس دومين اصل اساسی حقوق    (،245:1391)ذوالفقاري،    به رسميت شناخته شده شود  اید زیست بحقوقی محيط

  اره به موجب قطعنامه شم  1972دسامبر    15این اصل که در  نيز رکنی اساسی است.    ، هاهمکاري دولت  ،زیستالملل محيط بين

از طبيعت  دارد که دولتمیصویب رسيد، به صراحت بيان  مان ملل متحد به تمجمع عمومی ساز  2995 ها باید در نگهداري 

هاي مناسب با یکدیگر همکاري کافی را داشته باشند. اعالميه ریو نيز به بيانی دیگر  هاي مشترک و دیگر عملياتضمن فعاليت

همي دارنده  بر  در  مشابه  مضمونی  با  پ و  با  يام ن  کشورها  که  بينبود  و  روحيه  با  بایدید  هم  با  جهانی  مشارکت  و  وح   ش  دت 

 (.246:1391)ذوالفقاري،  زیست را تضمين و تحکيم کنندیکپارچگی محيط
اصلی همچنان  این همه  میعاملی    ترینبا  تضعيف  را  مرزي  حفاظت  تحت  مناطق  قانونی  تفاوت  ،کند که  تضادهاي  و  ها 

ه دول همسایه و  ي کدر مواردتوان گفت  اه حل کاربردي میوان یک ر(. به عنIUCN, 2001:14)  نفع استذيکشورهاي  

توان با تشکيل گيرند، میمناطق تحت حفاظت مرزي میاحداث    اي مشترک تصميم به همکاري مشترک در قالبداراي مرزه

حقوقی    هاي قانونی و رژیمري سازگاري را با  يشت ه بهاي اجرایی و الزامات قانونی را به نحوي کنامههایی از طرفين، آیينهيئت

چنين بدیهی است الزام به این قوانين و آیين نامه تنها در همان  ها باشد، تنظيم کرد. همرد رضایت آنمو  طرفين داشته باشد و 

داخلی  و    ملیمنطقه/مناطق مرزي بين همان کشورهاي مشترک المنافع ضروري است و در بيرون این مناطق همچنان قوانين  

 بود.  جاري خواهد 

 

 ی و دینی بانی فرهنگی، زو تضادها  هاتفاوت  -2-2-5

دولبه عمل می مناطق تحت حفاظت مرزي همچون چاقوي  احداث  که در  مسائلی  از  تضادهاي   یکی  احيانا  و  تنوع  کند 

فت و گو قرار  یل شوند و موضوع گتبدگی  توانند به بستر تبادالت فرهنها در حالی که میفرهنگی، زبانی و دینی است. این تنوع 

ناکارآمگيرن نگاه  د ود، در صورت مدیریت  یا شيوع  تبدیل  هاي جزمی مینابخردانه و  به منشا اختالف و واگرایی  شوند  توانند 

(IUCN, 2001:14 .) 

 

 های مدیریتی طرفین های داخلی و تغییر اولویتبحران  بروز  -3-2-5

-اقتصادياي  هاولویت  تقيم و غير مستقيم فراوانی برات مستاثيریی نظير جنگ  هاران مشکالت داخلی کشورها خصوصا بح

، حقوق زنان و  زیستحفاظت محيطنظير    اتیموضوع متاسفانه در شرایط پرتنش و التهاب    گذارند.اجتماعی جوامع برجاي می

اولویت  آخرین  جزء  آن  نظایر  و  و سالمندان  نظامکودکان  که  توجه میآن  به  هاي حاکم هایی هستند  توضيح   کنند.ها  این  با 

ی هر  در  اگر  که  است  از  روشن  ذي کشوک  منطقه/رهاي  در  که  نفع  کند  بروز  بنيادین  مشکلی  حفاظت  تحت  مرزي  مناطق 

گيرد. در این صورت تمام منطقه و وضعيت آن در معرض خطر قرار می  ،هاي کالن آن کشور را دست خوش تحول کندسياست

یها  نهادها، دولت بومی  وهود گرا خو  بامیهاي  اهدا کمکميانجی  توانند  و  بشرگري  مرتفع دو  هاي  که مشکل  وقتی  تا  ستانه 

 هاي موجود چه در بعد نيروي انسانی و چه در بعد اقتصادي را جبران کنند.  گردد خالء

 

 های امنیتی بحران  -4-2-5

اي را  نه پروژهی انجام هرگو. چالش ناامن(10:1397ن،  مناطق مرزي اغلب دچار مشکالت امنيتی هستند )نادري و همکارا

ب مرزي  مناطق  مدر  میا  مواجه  سایتخاطره  امنيتی  مسائل  براي  باید  مشترک  اقدام  گونه  هر  از  پيش  رو  این  از  و  سازد؛  ها 
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برنامه حفاظت  و  قرق  تحت  همکاريمناطق  توسعه  داشت.  مدون  پليسریزي  یگان  هاي  خصوصا  حفاظت و  تخصصی  هاي 

واند رهيافتی موثر براي توسعه امنيت و تیناطق تحت حفاظت مرزي مدر مالمنافع  و مشترک  یست کشورهاي همکارزطمحي

    پوشش اطالعاتی در مناطق مدنظر باشد.

 

 گیریبحث و نتیجه -6
  یهوم جهانفم  هو ب  یابد ي جهانی راه  به دهکده  ايدر تالش است تا با گذار از جهان دهکده  در آغاز هزاره سوم   بشریت

بپوشاند  بودنیو جهان   ییگراجهان  ،شدن ا.  جامه عمل  پ -تعامالت دولتراستا  ین  در  به    لیتبد  یفرد در نظام جهان  وند يملت 

و ساختارها اهم-فرد  مدرن  ساختار  مقابل  در  نيشيپ   یسنت  يشده  تحول   انیجر  در  . اند و کمرنگ شده  تيجهان کم  همين 

ارتباطات برايگست  نیگزیجا   هاانیجر  يشده و فضا  لیتبد  ياشبکهبه جامعه    -یو سنتته  بس  جامعه-  غالب اطالعات و    رده 

هاي فراروي ها، چالشبا وجود گسترش فرصت.  شده استیجاد  کاال و خدمات ا  ر، کا  يروين  ،هی سرما  انیجر  ی و سامانده   تیهدا

مهم  که  است؛  فراوان  شدن  جهانی  عصر  در  آنتوسعه  محيبحران   ترین  گسترده  تگریبانکه    هستند  ییستزطهاي  مدن گير 

زیست فراتر از مرزهاي سياسی  . در این راستا پویش جهانی حفاظت محيطاندکشيده الشتاوردهاي آن را به چبشري شده و دس

امروزه دیگر آشکار شده است که مناطق مرزي، به    رود.به شمار می  اهکاري موثر براي حفاظت از ميراث طبيعی مشترک مللر

پيوند هرورا  عنوان و  اتصال  از   هاي  هم،  به  اق  کشورها  ابعاد  در  فراوان  و محيط تصا اهميت  اجتماعی  و  دي،  برخوردارند  زیستی 

  ریزي کارآمد منابع در این مناطق است. این مناطقهاي نظامی، در گرو توسعه پایدار و برنامهها فراتر از تالشامنيت و ثبات آن

عف امواج و آثار  و ضاز مرکز    يدور  ل يدل  هند و بدبریبه سر م  یی ايجغراف  يدر انزوا  ی،طتباار  ي هاتیمحدود   ل يبه دل  یکه زمان 

و مدیریت    عصر اطالعات و ارتباطات  هایی کهامروزه با فرصت  ،توسعه قرار داشتند  يبندرده  نیتر  نیيدر پا  ،ز محورتوسعه مرک

توانگر و  ند )ادهش  ل یتبدپایدار    شرفتيپ   توسعه و  ي هاها و گرهيدورو  ، هابه شاهراهتوانند  می  رشان قرار داده مشارکتی در اختيا

 (. 61:1391احمدي و دادجو،  ؛152:1389 ما،رهن

زیستی از سطوح خرد محلی تا کالن جهانی این حقيقت را آشکار کرده هاي متعدد محيطتجربيات معاهدات و کنوانسيون 

  یالمللنيب  يها  يو همکار  يامنطقهافزاي  همجانبه و  همهمالت  تعا تو  در پرتنها    ستیزط يمح  و حفاظتپایدار  توسعه  است که  

میامک تحقق  ایابدان  از  توسعه    ستیزطيمح  یپلماسید رو    نی.  دنبال  به  ب  ومناسبات  که  مشترک  لزوم    یالمللنيتعهدات  و 

بوم    تسیو ز  ی عيمنابع طباز  ظت  موثر در حفا  يارشته ميان  افتيعنوان رههب  است،  زیستدر حوزه محيط  از قواعد آمره  تيتبع

پایدارجامعه    توان اميداز این رهيافت می.  شودگرفته مینظر    مد  لماسی کشورهاي پيشروهاي دیپدر دستگاه و    جهانی سبز، 

 (. 1397ی و همکاران، بيط؛ Ali & Vladich, 2016:601شت )اد آميزلحص

کتابخانه منابع  مرور  با  پژوهش  این  تدر  رویکردي  با  و  ن-لیحلياي  بر  عالوه  به  گاه اسنادي  دیپلماتيک  و  حقوقی  ی 

سو  زیستی به طور خاص بر مناطق تحت حفاظت مرزي، به عنوان راهکاري عملياتی در راستاي همحيطي مگراهم  رویکردهاي

 هاي حفاظتی، تمرکز شد. سازي کشورها براي تعامالت و تالش

ي همسایه يت آفرین براي کشورهارفظ  ايایده  فاظت مرزيححت  هاي پژوهش حاکی از آن است که احداث مناطق تیافته

به مرز  آناحد  آید کهار میشم  و هم  تقویت  و  فرصت با چالش  اث  و  روست.ها  به  رو  این ترین فرصتمهم  هایی  در  که  هایی 

از  جستار شناسایی و به آن پرداخته شد عبارت بودند  و کاهش    ی عيطب  يهاستگاهیز  ی کپارچگیکمک به حفظ و توسعه  "ها 

مح تکنولوژایجاد  "،  "یستیزط يمخاطرات  انتقال  امنتجاو    هاي بستر  مح  نيطرف  یاطالعات -یتيرب  از  حفاظت  ،  "ستیزطيدر 

همکار" فعالسمی)اکوتور  يگردشگر بوم  يهايتوسعه  و  آموزش  یجیترو  ، یفرهنگ  يهاتي(  بهره  یو  محور  از    داریپا  يورحول 

همکار"،  "ستیزطيمح کشورها  یپژوهش-یلمع  يهاي توسعه  توانمندساز   يمشترک  و  مرز  محل  يهم    ،"يمرز  یجوامع 

  ش یبر آما   یمبتن  یعمران  يهارساخت یتوسعه ز"،  "اهانيو گ  وحش اتيبه خصوص در مبارزه با قاچاق ح  هايرش همکارگست"

  یمل   نيتضاد قوان"ز  د اهاي شناسایی و تبيين شده عبارت بودنچنين چالش. هم"یو جهان  ياصلح منطقه  تیتقو"و    "نيسرزم
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  "و    "نيطرف  یتیریمد  يهاتیاولو  رييو تغ  یداخل  يهابروز بحران   "،  "ینید و    یزبان  ، یفرهنگ  ي ها و تضادهاتفاوت  "،  "رهاشوک

اندرکاران حفاظت ها تصویري شفاف از مسير پيش رو براي مدیران و دستها و چالش. مجموعه این فرصت"یتيامن  يهابحران 

ند مرزي خواهد بود. اميد است با اخذ  زشمي حفاظت از مناطق غنی و ارامه مسير آنان برا راهنمایی براي اد  که  رند آوفراهم می

از تدابير شایسته و راهبردهاي موثر چالش ها به فرصت تبدیل شوند و بستر رشد و شکوفایی مناطق مرزي در کنار حفاظت 

ح  ندرکاران و مسئولين ذي صالاشرح زیر به دست   یان پيشنهاداتی بهپا  در  ها فراهم آید.هاي غنی طبيعی و فرهنگی آنسرمایه

 رائه شده است؛ ا

کشی از طبيعت در مناطق دور  هاي غيرقانونی در حوزه قاچاق، تخریب و بهرهآن با توجه به سرعت شتابان فعاليت،نخست

 ه قرار گيرد.کار مسئولين مربوطور دستتر در دست مرزي، احداث و تقویت مناطق تحت حفاظت مرزي باید هر چه سریع 

شناختی منطقه در  ق موضوعاتی پویا هستند که با تحوالت اقتصادي، اجتماعی و بومناطهاي این م ها و چالشفرصت،  دوم

ها و تهدیدها اولویتی هم سنگ احداث مناطق  ها، چالشپيوند عميق بوده و باید به طور مستمر رصد شوند؛ از این پایش فرصت

 . ه در طول زمان استمتضمن موفقيت پروژو  شتهدا

و    یمشترک فرهنگ ی، ترویجی، فرهنگی، هنري و مذهبی که به تحکيم پيوندهاي  می، پژوهشعل  برگزاري رویدادهاي،  سوم

نفع در مناطق تحت حفاظت مرزي است. باید به  انجامد، الزمه استمراربخشی به همکاري جوامع بومی ذيها بیي همکارتوسعه  

نهادهاي مسئول قرار بگيرند و نه مقابل آن. این  ار و مسئوليت بخشيد تا در کن  آفرینان اصلی قدرتومی به عنوان نقش ع بوامج

 انتظارات است. سازي حقوق وو شفافمشترک  يها ياستراتژ ن یتدوموضوع نيازمند 

پشتيبانی  پروژه،  چهارم با  پژوهش  ی اهمؤسسات دانشگ  ميان   یدانشمندان دانشگاه هاي مشترک    عملياتی با همکاري    یو 

ها  هاي حفاظتی، از بار مالی این برنامهسازي فعاليتتواند ضمن غنیزیستی میمحيطتی  هاي غيردولداوطلبان از ميان سازمان

 بکاهد. 

محيط،  پنجم کارمندان،  داوطلبان،  بوميان،  آموزش  بر  سرمایهباید  مدیران  و  ابانان  در  آن  بر  عالوه  و  کرد  م  عالگذاري 

و چالشرصتف شفافيتها  ها  با  این    به مردم  در  رسانه   مشترک  ياستراتژ  کی  جادیاتا  راسو صداقت عمل کرد.  اعالن  اي در 

افزاعملکرد مناطق   از فعاليتمی  یآگاه   شیبا هدف  و    ها، کتابها، بروشورهامجالت و روزنامه  ديتولهاي  تواند طيف وسيعی 

 فضاي مجازي را شامل شود. اي درفرینی رسانهنی و حضور و نقش آزیولویهاي رادیویی و تشرکت در برنامه

 

   ابعمن

همایش نخستين  .توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها (.1391. )روزبه ،دادجو ،حسن ،احمدي  .1

 .69-60.  ملی شهرهاي مرزي و امنيت، چالش ها و رهيافت ها

جنگلی  طق  نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب منا  (.1390)  .پيمان  ،اشکاوند   د،واج   ،اسحاقی راد  ،عباس   ،بانج شفيعی .2

 .9-1.  همایش ملی جنگل هاي زاگرس مرکزي، قابليت ها و تنگناهااولين    . واقع در مناطق مرزی غرب کشور

آن در    رات اث  و  ی در توسعه گردشگر   یاجتماعات محل  ت یحما  گاهیجا  یبررس(.  1398اسالم. )  ،بشکار   ،جواد  ،بذرافشان .3

 . يز یو برنامه ر  ايجغراف  هی. نشرشهرستان چابهار یمناطق مرز  ی روستاها  رادیپا شتیمع

ادوارد. ) .4 دانيل، کلر،  محیط (.  1394بوتکين،  زنده. شناخت  زمین سیاره  وهاب   زیست،  انتشارات  ترجمه:  زاده، عبدالحسين. 

 . 680جهاددانشگاهی مشهد.  

  کرد ی رو  با  یتوسعه مناطق مرز  یها  یاستراتژ(.  1396. )يهد م  ،ير یمد  ،محمد  ،ي اهر يم  ،کرامت اهلل  ،ياریز  ،حاتم  ،ان يپرن .5

  ، ( 104) 26 ،» سپهر« ییاياطالعات جغراف یپژوهش -یفصلنامه علم سلماس(.   -  هی : ارومیمطالعات  ه ی)ناح  ن یسرزم  ش یآما

173-184  . 

)ميمحمدرح   ،رهنماء   ،معصومعه  ،توانگر .6 شهرها  (.1389.  فرا  یمرز   ینقش  م  ی جهان  ندیدر  توسعه  و  اشدن    ی نطقه 

 .Geopolitics Quarterly،  (6)3،  152-185  -  کيتيژئو پل  .یو شمال یضواستان خراسان ر  یمرز  ی)نمونه؛ شهرها



 

 

208 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 .312. انتشارات دانشگاه رازي.  زیستمبانی محیط(.  1391ذوالفقاري، حسن. ) .7

موثر    یافتیره  ؛ یالملل نیب  یدر پرتو هم گرائ ستیز طی مح یپلماسید(.  1398. )ماي ش،  ينادر  ،سبحان  ،یبيط  ،یعل  ،زارع .8

 .  199-185(,  9)21,  ستیز  طيمح  ي. فصلنامه علوم و تکنولوژداریالملل توسعه پا نیق بحقو ی به سو  لیدر ن

اله  ديس  ي،موسو   ،سبحان  ی،بيط .9 راهبرد  ست؛یز  طیمح  یپلماسید(.  1397عباس. )  ديس  ی،پورهاشم  ،فضل    ی چارچوب 

  .ستیز  طيمح  يعلوم و تکنولوژنامه  . فصلیو صلح جهان یللالم  نی تعامالت ب ی برا

آباد  ،اکبر  یلع  ،ی عنابستان .10 )غالمرضا  ،فر  يمهدو   ،ديجمش  ،ي نصرت  مرز  ی راهکارها  (.1392.  مناطق  رو  یتوسعه    کرد یبا 

 .88-69،  (7شماره )  ،( 2دوره )  ،تيو امن  رعاملي پدافند غ  . رعاملی پدافند غ

 . 575انشگاه تهران.  ت د. ترجمه: یاوري، احمد. انتشاراو ساز و کارهاسعه پایدار؛ اقتصاد وت.  (1394کریشنارائو، پی نينتی. ) .11

نژاد، حسين، اميریان، سهراب. انتشارات دانشگاه  . ترجمه: حاتمیزیست و سیاست اجتماعیمحیط (.  1393کهيل، مایکل. ) .12

 . 196تهران.  

13. ( وینفراید.  اچ، النگ،  پيتر  الکساندرا، سند،  )جلد  حقوق محیط(.  1392کيس،  اچ،  (.  3زیست  پيتر  الکساندرا، سند،  کيس، 

 .461(. ترجمه: حبيبی، محمد حسن. انتشارات دانشگاه تهران.  1زیست )جلد  (. حقوق محيط1397اید. )نفرالنگ، وی

14. ( وینفراید.  النگ،  اچ،  پيتر  سند،  الکساندرا،  محیط(.  1397کيس،  )جلد  حقوق  ح  (. 1زیست  محمد  حبيبی،    سن. ترجمه: 

 . 261ران.  تشارات دانشگاه تهان

برنامه   ی طراح  یمدل مفهوم  نیدوت.  (1398).  سایپر  ،یآزاده، برزوع  ،لک .15 بازارچه در مناطق    ی زیرو  مجموعه گمرک و 

 .9-1،  (1)   1معاصر.    يها  هیو نظر  اتيبر ادب  يمرور   -يشهر  ی. گفتمان طراحیمرز 

ميراب  .16 هنریک،  )مجنونيان،  محمد.  دانش،  پرستو،  ارزیابی  (.  1393زاده،  براهنمای  توسعه  محیط پیامدهای  زیست؛  ر 

اهادستورالعمل  طرح ی  جهانی(. رزیابی  بانک  مرجع  )کتاب  صنعت  و  انرژی  بخشی،  توسعه  انتشارات    های 

 . 450جهاددانشگاهی مشهد.  

ایدار  ه پوسعهای جهانی تزیست، برمبنای تصمیمات اجالی مدیریت محیط (. 1392محمدنژاد، شاهين، عبادتی، فاطمه. ) .17

 .184. انتشارات تاالب.(2012) 20( تا ریو +1992از ریو )

 .289انتشارات دانشگاه تهران.    شالوده آمایش سرزمین. (.  1393وم، مجيد. )مخد .18

)نادري، زکيه، جان  .19 و ظرف(.  1397پرور، محسن، جمعه، عاطفه.  مرز   یتوسعه گردشگر  یها  ت یچالش ها  مناطق    . یدر 

 .13-1  .  رانیا  يمناطق مرز   يزیو برنامه ر   ايجغراف  یمل  شیهما  نيو دوم  کيتيپلکنگره انجمن ژئو  نيدهم

20. ( الهی، جالل.  محیط (.  1393ولی  و  پرورش  و  آموزش آموزش  نقش  محیط زیست؛  پرورش های  و  آموزش  در  .  زیستی 

 .110انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی.  

ن  ،يمهد   ،زاده  يخدر  .21 )  ،رهناه  ،کامران  ،یعادل  ، ميرح  ،ايملک  و زم  یبررس(.  1396جالل.  مشارکت جوامع    یهانه یموانع 

  ، چوب و جنگل   ي علوم و فناور   يها. پژوهش شهرستان بانه(  ری : بخش نمه شیجنگل )مطالعه مورد  تیری مددر    یمحل

24(3)،  35-48  . 

 

22. Ali, S., & Vladich, H. (2016). Environmental Diplomacy. C. Constantinou, P. Kerr, & P. 

Sharp, The SAGE Handbook of Diplomacy, 601-616. 

23. Al-Saidi, M., Zaidan, E., & Hammad, S. (2019). Participation modes and diplomacy of 

Gulf Cooperation Council (GCC) countries towards the global sustainability agenda. 

Development in Practice, 29(5), 545-558. 

24. Ayling, J. (2013). What sustains wildlife crime? Rhino horn trading and the resilience of 

criminal networks. Journal of International Wildlife Law & Policy, 16(1), 57-80. 

25. Dorsey, K. (2017). Environmental Diplomacy. Encyclopedia of American Foreign Policy. 

Vol. 1 EN, 49-62. 



 

 

209 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

26. Haas, T. C., & Ferreira, S. M. (2015). Federated databases and actionable intelligence: 

using social network analysis to disrupt transnational wildlife trafficking criminal 

networks. Security Informatics, 4(1), 2. 

27. Haines, A. M., Elledge, D., Wilsing, L. K., Grabe, M., Barske, M. D., Burke, N., & Webb, S. 

L. (2012). Spatially explicit analysis of poaching activity as a conservation management 

tool. Wildlife Society Bulletin, 36(4), 685-692. 

28. Hassan, M., Afridi, M. K., & Khan, M. I. (2017). Environmental diplomacy in South Asia: 

considering the environmental security, conflict and development nexus. Geoforum, 82, 

127-130 . 
29. Hill, J. F. (2015). A systems thinking perspective on the motivations and mechanisms 

that drive wildlife poaching. In Green Harms and Crimes (pp. 189-219). Palgrave 

Macmillan, London. 

30. Johnston, J. (2006). Cross-Border Approaches to Protected Areas, Heritage 

Conservation, and Tourism: A Parks Canada Perspective. Europe, 189(65), 8-618. 

31. Lia, G., Zakari, A., & Tawiah, V. (2020). Does environmental diplomacy reduce CO2 

emissions? A panel group means analysis. Science of The Total Environment, 137790. 

32. Masters, L. (2018). Environmental Diplomacy. The Encyclopedia of Diplomacy, 1-14. 

33. Mulero-Pázmány, M., Stolper, R., Van Essen, L. D., Negro, J. J., & Sassen, T. (2014). 

Remotely piloted aircraft systems as a rhinoceros anti-poaching tool in Africa. PloS one, 

9)1(. 
34. Orsini, A. (2020). Environmental Diplomacy. In Global Diplomacy (pp. 239-251). 

Palgrave Macmillan, Cham. 

35. Portman, M. E. (2007). Zoning design for cross-border marine protected areas: The Red 

Sea Marine Peace Park case study. Ocean & Coastal Management, 50(7), 499-522. 

36. Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: 

Case Studies of Greening ASEAN Way and Peat Restoration Agency. Andalas Journal of 

International Studies (AJIS), 8(1), 1-15. 

37. Sandwith, T., Shine, C., Hamilton, L., & Sheppard, D. (2001). Protected areas for peace 

and co-operation. Best Practice Protected Area Guidelines Series, (7). IUCN, Gland 

Switzerland and Cambridge, UK. 111. 
38. Sletto, B. (2011). Conservation planning, boundary-making and border terrains: The 

desire for forest and order in the Gran Sabana, Venezuela. Geoforum, 42(2), 197-210. 

39. Sundberg, J., & Kaserman, B. (2007). Cactus carvings and desert defecations: embodying 

representations of border crossings in protected areas on the Mexico—US border. 

Environment and Planning D: Society and Space, 25(4), 727-744. 

40. Torney, D., & Mai’a, K. (2018). Environmental and climate diplomacy: Building 

coalitions through persuasion. In European Union External Environmental Policy (pp. 39-

58(. PPPPPPPP PPPPPPPPP, PPPP. 
41. UN. (2020). Environmental conferences. Available on: 

https://research.un.org/en/docs/environment/conferences, 12th June 2020. 

42. van Doormaal, N., Lemieux, A. M., & Ruiter, S. (2018). Understanding site selection of 

illegal border crossings into a fenced protected area: a rational choice approach. Crime 

Science, 7(1), 7. 

https://research.un.org/en/docs/environment/conferences


 

 

210 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

43. Warchol, G., & Kapla, D. (2012). Policing the wilderness: a descriptive study of wildlife 

conservation officers in South Africa. International Journal of Comparative and Applied 

Criminal Justice, 36(2), 83-101. 

 



 

 

211 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7
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 چکیده

صنعت و خدمات محسوب شده    ،يانسان پس از کشاورز  هاي  تي به عنوان بخش چهارم فعال  يگردشگر   هاي   ت يامروزه فعال  :طرح مسئله

شهرستان مریوان یکی از نقاط گردشگري مرزي کشور است که داراي جاذبه  .  شناخته شده استصنعت جهان    نیبه عنوان سودآورترو  

و   بوده  زیادي  است.  نميزباهاي  مختلف  نقاط  از  زیادي  نيز    این  مرزي  موقعيت  به  توجه  با  گردشگران  و  اجتماعی  امنيت  ميزان  شهر، 

است زیادي  اهميت  داراي  آن  در  و خدمات شهري  تحليل  .  امکانات  تحقيق  این  اساس هدف  این  امنبر  و    ،یاجتماع  تياثرات  امکانات 

 ت. سوان اي مریگردشگران در شهر مرز  تیبر رضا  يخدمات شهر

و    ياطالعات از دو روش اسناد  يمع آور وش انجام، توصيفی تحليلی است. جکاربردي و بر اساس ر  این تحقيق از نظر هدف :پژوهشروش

  هیتجز جهت شد. ليو تکم عیگردشگر به عنوان نمونه توز 200 انيشد که در م یطراح اي پرسشنامه ،یدانيانجام شد. در روش م یدانيم

همچنين با استفاده از آمار توصيفی)ميانگين و ...( و آزمون همبستگی، داده  استفاده شد.  Excelو    SPSSنرم افزار    ها ازداده    ل يو تحل

 هاي تحقيق تجزیه و تحليل شد.

بوده  :هایافته مریوان، مطلوب  اجتماعی در شهر مرزي  امنيت  نتایج مشخص شد که  امکانات و خدمات    تیرضا  براساس  از  گردشگران 

باال  اجتماع  تيامن  زني  و  يشهر  همچنی،  شهر   تیرضا  انيم  نياست.  خدمات  و  امکانات  و  ن   يگردشگران  رابطه    یاجتماع  تيامن  زيو 

 مشاهده شد.   يمعنادار 

، مشخص شد شهر مریوان برخالف بيشتر شهرهاي مرزي از امنيت باالیی برخوردار و نيز داراي  با توجه به نتایج تحقيق  نتیجه گیری:

اطالع  زیرساخت هاي گردشگري و  همه جانبه شهر از طریق بهبود وضعيت  ت و این می تواند موجب تسهيل توسعه  سادي انقاط قوت زی

 شود. آن از طرق مختلف    يگردشگر  يو جاذبه ها  این شهر مرزيدر مورد    یرسان

 .وانی مر  ،ي شهر  التيتسه  ی،اجتماع  تي، امن يگردشگر  مرز،:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

ن به سياست هاي راهبردي  ي می کند هرچند، ميزان درآمدزایی آگري نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازشعت گردامروزه صن

و ميزان سرمایه گذاري کشورها بستگی دارد. گردشگري در هر دو حالت ملی و بين المللی آثار تقریباً مشابه در بهبود وضعيت 

ه و با پيروي از اصل مزیت  ید متناسب با جاذبه هایی مناطق ویژانيز ب  اجتماعی دارد. در سطح ملی -اقتصادي و توسعه فرهنگی

ت اندرکاران محلی به طراحی سياست هاي راهبردي جذب گردشگر اقدام نمایند. داده هاي پژوهشی مجراي اصلی  نسبی، دس

وري اطالعات آان گردتصميم سازي در همه حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی است. قدم اول در راستایی توسعه گردشگري مریو

است. شکل گيري تصویر ذهنی گردشگر از یک محل با توجه به ميزان رضایت آنها از وضعيت موجود    اوليه و پایه در زمينه

ویژگی هاي فرهنگی، اجتماعی و تسهيالت اقامتی، عامل مهمی در جذب گردشگران بيشتر دارد. بدین معنی گردشگرانی که  

مقاصد گردشگري با  و بازگشت مجدد خود دارند.  در انتقال تجربيات سفر به دیگران    ین اصلدر محل حضور می یابند عامال

فرهنگی هاي  شاخص  و  ها  ویژگی  به  ذهنيت   -توجه  ميان  در  تصوري  گردشگران  با  تعامل  و  اقامتی  تسهيالت  اجتماعی، 

ر کلی استنباط گردشگران ورد. بطگردشگران می سازد. این تصویر بر سفرهاي بعدي و جذب گردشگران تأثير جدي می گذا

بر   محل  سفر)خصوصيیک  متقاضيان  هاي  ویژگی  خصوصيات  اساس  و  تحصيالت  قبلی،  تجارب  روانشناحتی،  ات 

فرهنگی/اجتماعی( و عوامل جانب عرضه)آوازه مقصد، پيشينه فرهنگی محل، تعامل مردم و کارکنان بخش انسانی گردشگري(  

گيرد. می  سال  شکل  در  تصویرداظهار  ،  1990گيلبرت  توسعه  منظور  به  مقاصد  که  کسب    اشت  و  اقتصادي  منافع  و  ذهنی 

منظور وفادا به  باید  مقاصد  پایين.  سطح  نواحی  به  نه  گردند  تبدیل  وضعيت  سطح  یا  باال  سطح  نواحی  به  باید  مشتریان  ري 

آنها جایگاه خود را در   شد تا  رسيدن به یک سود محصول گردشگري باال، محصوالتشان را متمایز کنند. این امر باعث خواهد

ار و هم گردشگران وفادار را که منحصر به فرد بودن منابع را در نظر دارند، جذب  لمللی باز یابند و هم مشتریان پولدبازار بين ا

ینده  کنند. هر منطقه باید سطح فعلی عالقه گردشگران به جاذبه هاي فعلی خود و ماهيت آن را به موازات تقاضاي بالقوه در آ

ه در ترکيب با موقعيت آن مزیت نسبی آن را طقه شرایط عامل را تشکيل می دهند کک نماید. مزایاي طبيعی و مصنوعی منرد

 (.1389)رخش ماه،   دهد تشکيل می

پذیري)تا حدودي   فرهنگ چه بواسطه فرایند هاي متنوع جهانی شدن جوامع به سوي نوعی همسانی حرکت می کنند و اگر

گردشگران زیادي از مناطق مختلف در سطح ملی و   اما هنوز آید  می شمار به مهمی فرایند بيستم قرن اواخر در یک سویه(

گردشگري   اصلی هاي انگيزه  از یکی هنوز ،فرهنگ هاي با جذابيت هاي منحصر به فرد کردن تجربه  بين المللی وجود دارد که 

این انگيزه ها می  ت اندیشی تا حدود زیادي باعث تحرک  يري نسباست. گذر انسان مدرن از تعصب و قوميت مداري و تس آنان

 صنایع و رقص  موسيقی، هنر، حيث  از  آن مظاهر و حقيقی فرهنگ کردن تجربه و دیدن اول  ي وهله در انگيزه این شود.

از یک محل خاص نقش . باست دستی   ر اساس رویکردها مختلف گردشگري، عوامل مختلفی در جذب و رضایت گردشگران 

 گري و توسعه آن اهميت محوري دارند.تسهيالت شهري و اقامتی در جذب گردشعوامل فرهنگی، امنيتی، اقتصادي و  .دارند

  سفر   آنجا  به  که  را  مکانهایی  زیاد  به احتمال  گردشگران راضیامنيت از دیگر مقوالت مهم در جذب رضایت گردشگران است.  

اند همکاران،    یفرش  روتی کرد)م  خواهند  توصيه  نيز  سایرین   به  کرده  و  ميان  ا  به(.  85،  1395آبادي  کارشناسان  عتقاد 

رابطه امنيت،  توسعه  و  ثبات  و  همکاري   گردشگري  گردشگري،  ساختهاي  زیر  توسعه  که  چرا  دارد  وجود  شده  تعریف 

و فرهنگی  توسعه دستگاههاي  با  همزمان  اطالعاتی  و  امنيتی  دستگاههاي  گسترده  مشارکت  و  مناسب  ي، شگرگرد تبليغات 

در توریسم امنيت ملی یک کشور چنان است   هانگردياهد داشت، نقش و تأثير صنعت جامنيت ملی را نيز به همراه خو  وسعهت

بودن منابع کالن اقتصادي و درآمد، ترجيح می دهند بر روي صنعت توریسم   که اکثریت کشورهاي توسعه یافته با وجود دارا

فرهنگی، آن کشور  عه اقتصاد و تبادالتگردشگران در یک کشور عالوه بر توس  وندگان  حضور مستقيم بازدید کن.  متمرکز شوند

امنيت در معناي گسترده یکی از مهمترین مسائلی   را بعنوان یک قطب امن گردشگري به جهانيان معرفی می کند تا آنجا که

گردشگران تقاضاي  ميزان  در  که  تأثيرگذار است  دیگر  کشور  هر  به  سفر  براي  توسعه و   .است  خارجی  براي  امنيت  جود 
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ار است. تصورات قالبی در مورد قوميت ها که حاصل رویدادهاي تاریخی  رصه ملی نيز از اهميت زیادي برخوردگردشگري در ع 

و سياسی است، ممکن است بازار گردشگري برخی از مناطق کشور)کردستان( را دچار رکود کند. سنجش نگرش گردشگران 

 شناخت واقعيت این مسئله کمک کند.  ادي بهمی تواند تا حدود زی 

و  ضر از یک سو  به مقصد،  تداوم مسافرت  و  بازگشت  به  آنان  تمایل  رضایت در  احساس  این  تا  باعث ميشود  ایت گردشگران 

تشویق و ترغيب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع شود و به این ترتيب موجبات تداوم و پایداري گردشگري  

از گردشگرانی که به مریوان سفر می  33،  1391اران،  و همک)فنی  قتصادي در منطقه مورد نظر شودارونق    و (. تعداد زیادي 

براي   خوبی  انگيزه  سفر  مقصد  با  کاالها  انواع  قيمت  تفاوت  دارند.  خارجی  کاالهاي  خرید  و  بازار  به  هم  جدي  نگاه  کنند، 

راي سفرهاي بعدي و یا تشویق  در شکل گيري تصویر ذهنی گردشگران ب  توانندگردشگران می باشد. رفتارهاي حوزه بازار می  

براي سفر به مریوان نقش مهمی را ایفا کند. امکانات و تسهيالت موجود در محل، در جذب گردشگر نقش اساسی دارد.   دیگران

می تواند در وجهه و    يات شهرهاي مناسب، وضعيت ترافيکی سامانمند، بهداشت محيط و خدمراه هاي مواصالتی ایمن، هتل

مراکز اصلی جذب گردشگر در غرب کشور محسوب می شود. این شهر با   گردشگران مؤثر باشد. مریوان یکی ازنظر استنباطی  

برخورداري از جاذبه هایی متعدد طبيعی، فرهنگی و تجاري پتانسيل زیادي براي بهره مندي از مزیت نسبی گردشگري دارد.  

فرد، دریاچه زربيار لی و چشم اندازهاي طبيعی منحصر به  در فصل گردشگري)تابستان(، پوشش جنگ   بویژه  آب و هواي مطبوع

و مجتمع پارک ساحلی آن، نزدیکی به مرز عراق، وجود مراکز خرید مدرن و مراکز اقامتی مدرن)هتل هاي چهار ستاره زریبار و  

ا حدودي توانست شوند. در طول یک دهه اخير مریوان ت  سوب مینوروز(... از پتانسيل هاي توسعه گردشگري شهر مریوان مح

نفر به مریوان   481500گردشگري جایگاهی براي خود پيدا کنند. در نوروز سال هشتاد و هشت تعداد  در مناطق درجه دوم  

رده دوم    رستان د، با توجه به آمار  این سال مریوان در سطح ا(1388)سازمان ميراث فرهنگی استان کردستان،  سفر کرده اند

ح این  با  است.  داشته  تقرار  به  وضعيت  این  مهم  علل  از  برخی  هستند.  ال  مرتبط  شهر  اجتماعی  مسایل  و  شهري  سهيالت 

سنجش رویکرد و نگاه گردشگران حاضر، ما را قادر به شناخت برخی از الیه هاي مهم این شرایط می کند. این شناخت هاي  

 راهم می سازد. فدي را علمی زمينه هاي تصميم سازي کاربر

 

مریوان یکی از قطب هاي اصلی گردشگري در غرب کشور است، با این حال درآمد چندانی از    حقیق:ضرورت و هدف از ت -2

این جهت عاید این شهر نمی شود. عليرغم وجود جاذبه هاي متعدد طبيعی و فرهنگی، با این حال تالش جدي و سيستماتيک 

از مزیت نس بهره مندي  این محل صورت نگرفته است.شبی گردبراي  براي  رفتا  گري  ر و  همچنين وجود مشکالت عدیده در 

نگرش شهروندان نسبت به گردشگران باعث شده در برخی از اوقات، گردشگران با ناراحتی شهر را ترک کنند. این امر باعث  

د امر  این  که  شود  می  مریوان  مورد  در  منفی  استنباطی  نظر  وجهه  نوعی  گيري  آیند شکل  حضور   ه ر  شدید  کاهش  باعث 

یی دستيابی به فواید نظري و کاربردي همچون گردآوري داده هاي علمی  مریوان می شود. این پژوهش در راستاگردشگران در  

انگيزه براي توسعه تحقيق در این حوزه،  دقيق در حوزه گردشگري مریوان جهت استفاده محققان و مراکز پژوهشی و ایجاد 

ضع نقاط  قوشناخت  و  گرد  تف  حضور  با  ارتباط  در  مریوان  بهشهر  نسبت  مسئوالن  نگرش  تغيير  حوزه   شگران،  مسایل 

آموزش کنش هاي   و کارهاي  علمی، شناخت ساز  داده هاي  به  اتکا  با  براي تصميم سازي  زمينه  ایجاد  و  مریوان  گردشگري 

 . انجام خواهد شد. .نی و .همساز با توسعه گردشگري و تغيير زمينه هاي ذهنی و کنشی شهروندان مریوا

 

 قیق شناسی تحروش-3
توصيفی انجام،  روش  اساس  بر  و  کاربردي  بنابر هدف  تحقيق  این  مورد -روش  منطقه  بودن  مرزي  به  توجه  با  است.  تحليلی 

رضایت   بر  گذار  تاثير  عوامل  ارزیابی  به  تا  دارد  تالش  تحقيق  این  مرزي،  مناطق  به  نسبت  منفی  هاي  ذهنيت  و  مطالعه 

بگردش وپگران  امنيت  عوامل  ميان،  این  در  نسب  ردازد.  منطقه  این  در  که  شهري  اهميت تسهيالت  غيرمرزي،  مناطق  به  ت 
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بيشتري دارند را مدنظر قرار داده تا بتواند با بررسی ميزان تاثير این عوامل در رضایت گردشکران، به کاهش ذهيت هاي منفی  

زان رضایت نبال ارزیابی ميپژوهش حاضر به دشگران شود. لذا در  دداد گرکمک کرده و موجب افزایش رضایت، و در نهایت تع

گردشگران از شهر توریستی مریوان و ميزان تاثيرپذیري  آن از تسهيالت شهري و نيز امنيت اجتماعی در مریوان است. براي  

انات و خدمات شهري در کن و ام.آیا ميان رضایت گردشگرا1دستيابی به این هدف، تالش دارد تا به این سؤاالت پاسخ دهد:  

ر مریوان  دارد؟  شهر  وجود  معناداري  دارد؟  .2ابطه  وجود  معناداري  رابطه  اجتماعی  امنيت  و  گردشگران  رضایت  ميان  در  آیا 

اجرا می پيمایشی  با شکل  استفاده شده است که روش ميدانی )تجربی(  از روش کتابخانه اي و ميدانی  شود.  گرداوري دادها 

ليلی بيازماید. همچنين ي شده را در هر دو سطح توصيفی و تحهاي گردآوردهد دادهمحقق اجازه می  یشی بهتحقيقات پيما

و بسته در راستاي سؤاالت    اي با سؤاالت بازروش پيمایشی از قابليت تعميم باالیی برخوردار است. در پژوهش حاضر، پرسشنامه

برردر جه.  است  شده  استفاده(  اي  گزینه  جپن)  رتليک   طيف  از  بسته  سواالت  طراحی  پژوهش تدوین شد. در روایی و ت  سی 

 بدست   تحقيق  صوري  اعتبار  صاحبنظران  نظرات  از  استفاده  و  مشورت  با   و   شد   تهيه  مقدماتی  پرسشنامه  ابتدا  پایایی تحقيق، در

  پایایی   ميزان  نآورد  تبدس  براي  کرونباخ  آلفاي  ضریب   از(  تست  پري )  آزمون  پيش   عنوان  به  پرسشنامه  30  تکميل  از   بعد .  آمد

 تري  مناسب   هاي   گویه  یا  شد   اصالح  داشت،   کمتري  همبستگی  که  هاي   گویه  ترتيب  بدین.  شد  دهاستفا  تحقيق  شاخصهاي

در این رابطه ضریب آلفاي   . آمد  بدست  تحقيق  نهایی   هاي  شاخص  پایایی   ضریب  مجموع  در  نتيجه  در  و   شدند  آنها   جایگزین

آمد  0.67کرونباخ محاسبه و   پرسشنامه استاکه نش  بدست  باالي  پایایی  این تحقيق متغيرهاي مستقل شامل .  ن دهنده  در 

با است.  گردشگران  رضایت  وابسته؛  متغير  و  اجتماعی  امنيت  شهري،  مختلف  تسهيالت  و   پژوهش،   عنوان  به  توجه  امکانات 

  اقامت  شهرستان  این  در  تساع  24  حداقل  که  مریوان  شهرستان  به  شده  وارد  گردشگران  کليه  شامل  تحقيق  این  آماري  جامعه

اساتيد و    نظر   نيز  و  تحقيق  امکانات  به  توجه  با  نيز  ها   نمونه  تعداد .  اند  پرداخته...    و   تفریح  و   خرید   یا   گردش  به  و   اند  داشته

  مکان   در  تصادفی   طور  به  که  مریوان  شهر   به  ورودي  گردشگران  ميان  در  و   شد   گرفته   نظر  در  نمونه  200  مربوطه،  متخصصين

  غيره،  و  مهمانسراها  و  ها   هتل  و  زریوار  دریاچه  اطرف   و  ها   پارک   معتبر،  هاي   فروشگاه  جمله  از  شهرمریوان  سطح  مختلف  هاي

)براي  Excelافزارهاي  ها و اطالعات بدست آمده، جهت آزمون فرضيات با استفاده از نرمدر نهایت دادهگردید.    تکميل  و  توزیع

 ه دست آمد. حليل شده و همبستگی ميان متغيرها بتها( ه )همبستگی دادSPSSو  هاي توصيفی(داده

 

قرار دارد و    استان کردستاندر غرب    شهرستان مریوان است کهمحدوده مورد مطالعه این تحقيق  محدوده مورد مطالعه:  -4

  افيایی رجغ  عرض  و  طول  با   مریوان  کيلومتر است. شهرستان  20هم مرز با کشور عراق است. ميزان فاصله این شهر با مرز عراق،  

  شرقی   طول  دقيقه  58  و  درجه  45  تا   دقيقه  45  و   درجه  46  و   شمالی   عرض   دقيقه  35  و  درجه  2  تا   دقيقه  48  و  درجه  35  بين

  سروآباد  شهرستان  به  شرقیجنوب   از  و  دیواندره  و  سنندج  شهرستان  به  شرق   از  سقز،  شهرستان  به  شمال  از  گرینویچ  النهارنصف

مریوانشهرس  جمعيت  کل   آمار   براساس.  است  محدود  قاعر  خاک   به  غربی  شمال   و  غرب   از  و   که.  است  بوده  153271  تان 

باشند)مرکز آمار ایران(. این شهرستان داراي آب و هوایی معتدل و مناسب است و از    می  مرد  نفر  78944  و  زن  نفر  74327

  .داراستلحاظ جاذبه هاي گردشگري طبيعی و تجاري و فرهنگی، جاذبه هاي بسيار زیادي را 
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 ( 1399هاي پژوهش، )یافتهرستان مریوان و شهر مریوان در کشور و استان  نقشه موقعيت شه :  1شکل شماره 

 مبانی نظری تحقیق-5

هاي مختلف تفریحی به شود و سيستمامروزه استفاده از اوقات فراغت، جزیی از زندگی روزمره جوامع پيشرفته محسوب می

و اجتماعی یک جامعه و افراد  از اوقات فراغت به اوضاع اقتصادي    هاي امروز مطرح است. استفادهتمدن  ررورت دعنوان یک ض

توان آن را به اوقات  گذرانند، که میآن بستگی دارد. در بسياري از جوامع کم درآمد، توده مردم وقت زیادي را به بيکاري می

را جذب و ميزان رضایت آنان را    دي که می توان از طریق آن گردشگرانراز موا(.  14،  1387فراغت مفيد تبدیل کرد )رضوانی،  

 برد، تبليغات است. تبليغات یکی از موثرترین وسایلی است که می توان به وسيله آن گردشگران را جذب کرد. بنا به توصيه باال

به تبليغات گردشگري اختصاص   اخود ر  درصد از بودجه  5تا    3سازمان جهانی جهانگردي، سازمان هاي ملی گردشگري باید  

زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و به همين دليل روز به روز بيشتر گسترش   امروزه گردشگري پدیده اي است که بادهند.  

تبليغات سود جست   از جمله  از وسایل مختلف و  بایستی  این شرایط و جلب گردشگران  از  استفاده  براي  این رو  از  یابد.  می 

قادات، نظریات و یا اعمال دیگران با کمک  سازمان یافته اي براي نظارت بر اعت(. تبليغات را می توان تالش  69،  1371ایی،  )دیب

(. که براي ایجاد حداکثر  4،  1372نشانه ها )کلمات، اشارات، پوسترها، یادبودها، موسيقی، البسه و برچسب( دانست )شعاعی،  

ره دارد.  ود به تصویرسازي مطلوب از کاال اشادر نظریه خ  "ستون"(.  78،  1376تلر،  ا وند )کبازده، باید به طور کامل هماهنگ ش

نخستين تصویري که در ذهن مردم در مورد هر چيزي می آید، آخرین تصویر است. به همين دليل در بيشتر کشورهاي جهان  

ی يغ و ایجاد »نخستين تصویر مطلوب« ملصرف تباز جمله اروپا، سازندگان خودروها و سایر توليدکنندگان بيشترین هزینه را  

کيفي آنها  محصوالت  اگر  حتی  کيفيت کنند،  ضمانت  شود،  می  ایجاد  مردم  ذهن  در  که  تصویري  باشد.  نداشته  را  الزم  ت 

از تبليغات به یکی از موثرترین راه هاي تحت شعاع قرار دادن تقاضا    "ستون"(.  13،  1385محصوالتشان است )پاپلی یزدي،  

ت ممکن براي تقاضا وجود دارد که در ( ارائه کرد، هشت حال1937ه کاتلر ). او می گوید با توجه به چارچوبی کدمی کن  یاد

آن را جاذبه سه گانه می    "السول"همه آنها تبليغات نقش مهمی را ایفا می کند. قدرت روانی تبليغات با استفاده از چيزي که  

گف اصل  این  در  یابد.  می  افزایش  می  نامد،  هنگامشته  ها  نشانه  از  اي  که مجموعه  عامل  ود  سه  براي  که همزمان  موثرند  ی 

خصيت فرد خوشایند باشد) که منجر به رضایت می شود(. این سه عامل همان هایی هستند که فروید به آنها »خود، غریزه و  ش

د، آنها را به نوعی جلوه می دهد  وفکار خوجدان« می گوید: براي رضایت »خود« هر تبيلغ کننده  ماهري براي القاي اعمال و ا

اي جلب و جذب وجدان نيز سعی دارد افکار و اعمال خود را دفاع پذیر جلوه دهد؛ اگر  پدیدآور لذت و عامل قدرت باشد. بر  که

  ه عامل چه به طور کلی بر قانون منطبق نباشد، بيش از خود قانون پذیرفتنی باشد. در هر نظام اجتماعی، ترکيب آرمانی این س

تغيي شاهد  زمان  طول  در  است.  شخصيت  متفاوت  و  هستيم  فرایند  این  در  گروه  راتی  هاي  سنت  و  اخالقی  امور  مانند  ها 

اجتماعی در حال تحول اند. ماکس وبر معتقد است در شرایط معمولی و غيربحرانی، تبليغات مانند سوراخ کردن تخته هاي  
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( و  1374(، مهرانی )Rhodri &Thomas, 2006: 100(. توماس )58،  1372ی،  سنگ است و البته ارزش آنرا نيز دارد )شعاع

( و  1383راه چمنی  بازاریابی  مدیریت  دقيق  اجراي  و  ریزي  برنامه  با  که  یافتند  نتایج دست  این  به  خود  هاي  پژوهش  در   )

و کشور را از آسيب   دنوع کرتبليغات می توان تا حدود زیادي درآمد ارزي گردشگري را افزایش داد، درآمدهاي خارجی را مت

چنين توجه به نگرش بازاریابی و تبليغات می تواند راه حلی براي نوسان هاي قيمت نفت محفوظ داشت. همپذیري ناشی از  

( در پژوهش  1382( و ملک اخالق)1375(، ناصري )Zehrer, 2009, 332افزایش جذب گردشگر و رضایت آنان باشد. زهرر )

ن اصلی ترین مشکالت و  رابطه معناداري وجود دارد و همچني   بعاد سياستگذاري و ابعاد بازاریابی اه بين  هاي خود نشان دادند ک

موانع صنعت گردشگري کشور، موانع تشکيالتی و سازمانی، وجود سازمان هاي موازي و ناهماهنگی بين سازمان هاي دست  

د بيان  ( در تحقيقات خو1377( و زاهدي)Thomas & Jenkins, 1996)  "توسام و جنکينز"اندرکار گردشگري در کشور است.  

با  توان  می  که  اند  براي    کرده  متنوع  هاي  جاذبه  ایجاد  با  و  کشور  سطح  در  توریستی  امکانات  توزیع  هاي  سياست  اتخاذ 

ه  ( در پژوهشی بGilmore,2002)  "گيل مور"جهانگردان از تراکم بی رویه و هجوم به نقاط مشخص گردشگري جلوگيري کرد.  

د بر استفاده از معماري سنتی در ساخت  هاي گردشگري و توجه به آنها، تاکي  تایج دست یافت که حفظ و مرمت جاذبهناین  

 مکان هاي گردشگري و ایجاد زیرساخت هاي مناسب به افزایش ورود گردشگران و توسعه صنعت گردشگري منجر می شود. 

روانشناسی در طی  حققين و پژوهشگران علوم اجتماعی و  میم که  با مطالعه ادبيات »رضایت گردشگران« متوجه  می شو

حداق گذشته  سال  آن    20ل  سی  تعریف  و  رضایتمندي  در  مهم  و  اصلی  عامل  سه  اند.  داشته  رضایتمندي  مورد  در  تعریف 

 شناختی . رضایت مشتریان، عکس العملی احساسی )عاطفی( و یا حالتی از درک متقابل و  1مشاهده می شود که عبارتند از : 

وليد و تجربه استفاده از خدمت و یا مصرف و غيره  طه با تمرکز ویژه روي انتظارت از ت . رضایت مشریان پاسخی در راب2است.  

اولين انتخاب یا براساس  3است.   العملی است که در یک دوره زمانی صورت می گيرد. مثالً پس از  . رضایت مشتریان عکس 

(... انباشته و  اتجربه هاي مکرر و  از مهمترین عوامل رقاب(. رضایتمندي گ5،  1380و همکاران،    فرسول  تی و  ردشگران یکی 

بهترین شاخص براي سود آتی محسوب می شود. امروزه بسياري از مراکز، ارگان ها و سازمان ها، ميزان رضایت گردشگران را  

از    نهمچنا  به عنوان معياري مهم براي سنجش کيفيت کار خود قلمداد می کنند و این روند  افزایش است. منظور  در حال 

هرضای خواسته  و  نيازها  تامين  گردشگر،  رضایت  ت  مهم  نکته  توریسم،  صنعت  در  اینکه  به  توجه  با  و  است.  گردشگران  اي 

گردشگر است و اینکه انتظارات او برآورده می شود یا خير، در ابتدا باید مشخص شود آن انتظارات چه هستند. به اعتقاد خياط  

کسانی که    -2عملکردها    -1:    سيستم سه قسمتی است که عبارتند از  ( رضایت مشتري حاصل یک77،  1382نی )اده ماه زا

ارائه می دهند.   را  یا خدمت  این    -3محصول  ادغام مناسب  به  این سيستم سه قسمتی بستگی  اثر بخشی  انتظارات مشتري. 

با کيفيت ت مشتري است. اگر قرار باشد یک خدمیگر رضاقسمت ها با یکدیگر دارد. منطقه مشترک بين سه قسمت بيان ت 

ا بين  توازن  شود،  همکاران  ارائه  و  اف  رسول  اعتقاد  به  است.  ضروري  کرد،  عرضه  توان  می  که  را  آنچه  و  مشتري  نتظارات 

ا1380) نيازهاي  تامين   : اول  سطح   : از  است  عبارت  که  گيرد  می  قرار  بررسی  مورد  سطح  سه  در  مشتریان  رضایت  وليه  (، 

شتریان و ارایه خدمات پيش از آنچه که ممکن  سطح سوم : توجه و تامين انتظارات متریان. سطح دوم : تامين انتظارات.  شم

است انتظار داشته باشند. تمامی اقدامات و کوشش هاي درون هر سازمان بایستی منجر به رضایتمندي مشتریان گردد در غير 

خوا سوال  مورد  سازمان  بقاء  بوداینصورت  دليل  .هد  به  که  گردشگري  صنعت  در  از   بخصوص  المللی  بين  هاي  وابستگی 

  -2رضایت مشتریان    -1ی و پيچيدگی بيشتري برخوردار است. امروزه رضایتمندي را به شش گروه تقسيم می کنند:  گستردگ

توجه داشت که   . باید رضایت محيط زیستی  -6رضایت بين المللی    -5رضایت جامعه    -4رضایت مدیریت    -3رضایت کارکنان  

ن را با مشکالت و مسائل جدیدي روبرو می کند)رضوي فر و  ون دیگري ایجاد چالش نموده و سازمارضایتمندي هر کدام بد

(. رضایت گردشگر تنها زمانی بدست می آید که فرایندهاي مناسب به گونه اي طراحی گردند تا خدمات  74،  1380همکاران،  

نمایان می شود.    ر به صورت ارزش ارائه شده به مشتريگر را برآورده نماید. نتيجه این امشاي گردارائه شده توقعات و نيازه 

بسياري از عرضه کنندگان گردشگري بر همين مبنا و اساس به رقابت می پردازند. معموالً در صنعت گردشگري هماهنگی و  
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رسی  ه هاي محيطی، تسهيالت و قابليت دستببه جاذتطبيق خدمات با نيازهاي گردشگري بسيار مشکل می باشد، زیرا بسته  

(. ارزیابی کيفيت خدمات، یک چالش است، زیرا رضایت مشتري توسط عوامل بسيار زیادي تعيين  Burkayt, 1975: 134دارد )

ود  شرد می می شود. گردشگري که رضایتش از کاال و خدمات ارائه شده باال باشد، به احتمال زیاد مجدداً به منطقه مورد نظر وا

تشویق کند. در خاتمه باید گفت که کيفيت خدمات بر   را نيز براي سفر به منطقه مورد نظرو این بار ممکن است دوستان خود  

مبناي انتظارات گردشگران تعيين می شود و نيز کيفيت باید نياز گردشگران را برطرف کند. با توجه به اینکه امروزه بسياري از  

روند همچنان در   يفيت کار خود قلمداد می کنند و اینا به عنوان معياري مهم براي سنجش کر مشتري  مراکز، ميران رضایت  

او برآورده  شود. رضایت  انتظارات  اینکه  افزایش است و همچنين در صنعت توریسم، نکته مهم رضایت توریسم است و  حال 

نيازهاي  دند تا خدمات ارائه شده، توقعات و  رراحی گگردشگر تنها زمانی بدست می آید که فرایندهاي مناسب به گونه اي ط

(. در این پژوهش، متغيرهاي اصلی تحقيق که شامل امنيت اجتماعی و  63،  1390القانی و فتاحی،  مشتري را برآورده نماید )ط 

رت و. در صامکانات و خدمات شهري و تاثير آنها بر رضایت گردشگران بررسی می شود. در زیر مدل تحليلی تحقيق آمده است

هري خوب به گردشگران، در نهایت موجب رضایت خدمات شهري مناسب و نيز تسهيالت ش  وجود امنيت اجتماعی باال، ارائه

 آنان در این زمينه می شود. در زیر مدل مفهومی تحقيق و توضيحات آن ارائه شده است.

 

 
  (AbuAli and Howaidee, 2012: مدل مفهومی تحقيق)2شکل شماره 

 ی تحقیق افته های-6

این تحقيق از  این مرحله  تحقيق علمی    در  مانند هر  از جمع آوري و طبقهنيز  یافته هاي  دیگري، پس  ابتدا  بندي اطالعات، 

 تحقيق ارائه و سپس به تجزیه و تحليل اطالعات گردآوري شده، پرداخته می شود.

یافتههای فردی پاسخگویانویژگی-6-1 تحقيق شام:  این  توصيفی  پاسخگویان که شامل سن،  ال مشخصهاي  عمومی  ت 

 آید. ، و اشتغال است که در زیر میجنس
درصـد   74ها با پاسخگویان، مشخص شد که از بـين پاسـخگویان،  هاي به عمل آمده و تکميل رودروي پرسشنامهبا بررسی

 26نفـر کـه  52اند. و نيز د بودهدرصد آنها است، مر 74ها که پاسخگوي پرسشنامه 148درصد نيز زن هستند. یعنی   26مرد و  

ان دهنده این نکته است که اکثریت گردشگران پاسخگو در این تحقيـق مـرد ل پاسخگویان است، زن بوده اندکه نشدرصد از ک

 20-30درصـد بـين   39.5سـال،    20درصد نيـز کمتـر از    1بوده اند. از کل حجم نمونه براي پاسخگویان برحسب ميزان سن،  

سـال  60بـاالي درصـد نيـز    1سال و    51-60درصد بين    5سال،    41-50درصد بين    15سال،    31-40بين    درصد  38.5سال،  

درصـد در بـاالترین رده و   39.5سال بـا فراوانـی    20-30اند. با توجه به این اعداد، مشاهده می گردد که گروه سنی  سن داشته

 گيرد.  ترین رده قرار مینر پایيدرصد د 1سال با فراوانی    60سال و باالي   20گروه سنی کمتر از 
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رده کلی اشتغاالت خصوصی، دولتی، آزاد، بازنشسته، خانه دار و بيکار طبقه بندي و مورد    6اسخگویان در  ت شغلی پ اما وضعي

 31.5درصد داراي اشتغاالت خصوصی،    12ارزیابی قرار گرفت. از کل حجم نمونه بر حسب وضعيت شغلی در بين گردشگران،  

اند. با  درصد نيز بيکار بوده  10ر و  درصد خانه دا  9.5درصد بازنشسته،    3.5درصد اشتغاالت آزاد،    33.5ولتی،  دغاالت  درصد اشت

با   آزاد  اشتغاالت  اعداد مشخص می شود که  این  به  با    33.5توجه  نيز  ها  بازنشسته  و  رده  باالترین  در  در    3.5درصد  درصد 

 . گيردیپایينترین رده اشتغاالت پاسخگویان قرار م

 که   شد  بندي  تقسيم  کلی  دسته  دو  به  پاسخگو  گردشگران  نقليه  وسيله  نوع   رسیرب  درمسافرت:    نقلیه  وسیله  نوع-6-2

  و  شخصی  نقليه  وسيله  با   درصد   86  پاسخگویان  ميان  از  اساس  این  بر.  است  شخصی  نقليه  وسيله  و   عمومی  نقليه  وسایل  شامل

  با   پاسخگویان  اکثر  است،  خصشم  که  همانطور.  اند  کرده  مسافرت  وانیمر  تانشهرس  به  عمومی  نقليه  وسایل   با   نيز  درصد  14

  کرده  مراجعه  شهرستان  این  به  عمومی   نقليه  وسایل   با   کمی  بسيار   عده   تنها   و   اند   آمده   شهرستان  این   به  شخصی  نقليه  وسيله

 مریوان   شهرستان  در  نقليه  ایلسو  زانيم  این  براي  عمومی  هاي   پارکينگ  احداث  نيز  و  ها  جاده  کيفيت  و  تعداد  به  توجه  لذا.  اند

 . است ضروري گردشگران بيشتر رضایت تجه در

  بار   براي  درصد  13.5   اول،  بار  براي  پاسخگویان  از  درصد  46  اساس  این  برتعداد مسافرت گردشگران به مریوان:  -6-3

 پاسخگویان  بيشتر  که  شود  یم  مشخص  اساس  براین.  آیند  می  مریوان  به  که  است  بيشتر  و  سوم  بار  براي  نيز  درصد  40.5  و  دوم

 مسافرت   دومين  به  نيز  سفر  تعداد  کمترین  و  کنند  می  سفر  مریوان  شهرستان  به  که  است  اول  بار  براي  درصد،  46  با  گردشگر

 به  مسافرت  خواهان  زیادي  گردشگران  هم  هنوز  است  نکته  این  دهنده   نشان  این.  گيرد  می  تعلق  درصد  13.5  با  گردشگران

 به  آن  از  بيشتر  و  بار  سومين  براي  که  افرادي  درصد  بودن  باال  نهمچني.  هستند  دالیل  دیگر  و   آن  هاي  هجاذب  رخاط  به  مریوان

 مریوان   شهرستان  از  گردشگران  اکثر  رضایت  نيز  و  مریوان  بودن  جذاب  این  دهنده  نشان  ،(درصد  40.5)  اند  کرده  سفر  مریوان

  .است

 است   بوده  صورت  این  به  انمریو  هاي  جاذبه  از  گردشگران  اطالع  هنحو  ن:مریوا های جاذبه از گردشگران اطالع نحوه-6-4

  و  پوستر  طریق  از  درصد  3.5  تلویزیون،  و   رادیو  طریق  از  درصد  3.5  آشنایان،   و   دوستان  طریق  از  پاسخگویان  از  درصد  63.5  که

  آشنایان  و  دوستان طریق  از  ویانپاسخگ  بيشتر اساس، براین. اند  کرده  پيدا  اطالع  موارد سایر  طریق  از نيز درصد  29.5 و بروشور

  اطالع  هاي  روش   سایر  که  باشد   تواند   می   این  دهنده   نشان  نکته  این.  اند  کرده   پيدا   اطالع  مریوان  هاي   جاذبه  از  درصد،   63.5  با 

  ینا  در  نوعی  به  و  کرده  عمل  ضعيف  بسيار  ،...   و  جمعی  هاي  رسانه  همچون  مریوان  هاي  جاذبه  از  مردم  اطالع  جهت  در  رسانی

 .  شود می  مشاهده  زیادي کمبودهاي ينهزم

  در   که  اند  داشته  مسافرت  از  مختلفی  اهداف  مریوان  به  ورودي   گردشگران:مریوان  به  سفر  از  گردشگران  هدف-6-5

  26  که  شد   مشخص  شده،   تکميل  هاي  پرسشنامه  بررسی  از  پس .  شد  بندي  تقسيم   کلی  دسته  6  به  کلی  طور  به  ها   پرسشنامه

  هاي  جاذبه  از  بازدید  درصد،  52  طبيعی  هاي  جاذبه  از  یدبازد  خرید،  را  مریوان  به  مسافرت  از  هدف  ناپاسخگوی  از  درصد

  از  هدف  پاسخگویان  از  درصد  8.5  نهایت،   در  و   درصد  7.5  آشنایان  و   اقوام  از  بازدید  درصد،  5  شغلی   اهداف   درصد،   1  فرهنگی

 مریوان،  به  مسافرت  از  بيشترگردشگران  هدف  که  گفت  توان  ی م  تيبرت  این   به.  اند   کرده   ابراز  گردي  ایران  را  مریوان  به   مسافرت

  مختلف  مناطق  در  جذاب  و   طبيعی  فراوان  هاي  جاذبه  وجود  آن  دليل  که  است  بوده(  درصد52)  طبيعی   هاي  جاذبه  از  بازدید

  هاي   اذبهج  ان،تشهرس  این  به  مسافرت  از  را  خود  هدف   فراوانی،   درصد  یک  با   گردشگران  کمترین  همچنين.  است  شهرستان  این

 . دهد  می نشان خوبی به را موارد این بين مقایسه زیر، ودارمن. اند کرده  اظهار  فرهنگی
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 ( 1395 پژوهش،  هايیافته: : مقایسه اهداف پاسخگویان از مسافرت به مریوان)مأخذ 3شکل شماره 

  به   پاسخگو  دشگرانگر  یتارض  ميزان  قسمت  این  درمختلف:  تسهیالت  و  امکانات  از  گردشگران  رضایت  میزان-6-6

  شده   آورده   است،   شده  ارزیابی  آنها   توسط  که  را  گردشگري  به  وابسته  مختلف  امکانات  و  تسهيالت  زمينه  در   را  ها   پرسشنامه

 .آید می ذیل در ترتيب  به آنها توضيح و مختلف نمودارهاي و جداول از استفاده  با که است

  آنان،   رضایت  ميزان  و   ارتباطی  محورهاي  وضعيت  مورد  در  ویانپاسخگ  نظر  بررسی  از  پس ارتباطی:   محورهای وضعیت-6-7

  خوب درصد 24.5 متوسط،  درصد 37 بد، درصد  17.5 بد، خيلی  را ارتباطی هاي  راه وضعيت  آنان از درصد  17 که  شد مشخص

  یعنی  درصد  35  حدود  که  است  این  آید،  می  بر  ارقام  این  از   آنچه  اساس  این  بر.  اند  کرده  ارزیابی  خوب  خيلی  نيز  درصد  4  و

  ارتباطی   هاي  راه  بودن  نامناسب  خاطر  به  هم   این   و  اند   نبوده  راضی  ارتباطی  هاي  راه  وضعيت  از  ان،پاسخگوی  سوم  یک  از  بيش

 . طلبد می را امر این به بيشتر توجه لزوم و است منطقه این در

 وضعیت امکانات و خدمات شهری -6-8

شهري را در شهر مریوان  ر مورد وضعيت خدمات وامکانات مختلف وان دیدر این قسمت نظر گردشگران ورودي به مر

  گزینه اي از خيلی بد تا خيلی خوب ارائه و در یک جدول واحد که در زیر ارائه می شود. 5ت که در یک طيف بررسی شده اس

 

 . (1395  ش، پژوه هايیافته: )مأخذ : نظر پاسخگویان در مورد خدمات و امکانات شهري )به درصد( 1جدول شماره 

  ميزان رضایت 

 امکانات و خدمات خيلی خوب  خوب  متوسط  بد  خيلی بد 

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد 

 آسفالت خيابانها و معابر  1 18 38 28 15

 فضاي سبز شهر                11 27.5 46 12 3.5

 زیبا سازي و رنگ آميزي      3.5 14.5 53 23.5 5.5

 نظافت شهري       ت وش بهدا 7 26 45.5 17.5 4

 ایه تاکسی، حمل و نقل                   رک 6.5 44 40.5 4 5

 پياده رو و روشنایی معابر        5 30.5 47 15 2.5

 وضعيت پارکينگ ها                           7.5 28.5 36 18.5 9.5

 سرویس هاي بهداشتی              5 21 32 26 16

9.5 16 39.5 28.5 5.6  هربازي،وسایل تفریحی ش 

 وضعيت ترافيک  9.5 47 27.5 8.5 7.5

 پارک ساحلی زریبار  28.5 35 27 6 3.5

 وضعيت اماکن اقامتی   21 34.5 31.5 9.5 3.5
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 رستوران هاي شهر  13.5 37 38 9 2.5

 

اند که در این قسمت اختصار توضيح داده   به  پاسخگویان نظرات مختلفی را در مورد امکانات و خدمات شهري اظهار داشته 

درصد از گردشگران، وضعيت آسفالت معابر و خيابان ها را بد و خيلی بد اظهار   43ان ها و معابر، آسفالت خياب  شود. در موردمی

داشته اند که این نشان دهنده وضعيت نامناسب آسفالت خيابان ها و معابر در مریوان و نارضایتی گردشگران از این تسهيالت  

ا  40ورد فضاي سبز شهري، نزدیک  م  راست. د خوب و خيلی خوب اظهار   ز پاسخگویان وضعيت فضاي سبز شهري رادرصد 

مورد   در  است.  آن  از  گردشگران  نسبی  رضایت  و  شهري  سبز  فضاي  مناسب  نسبتاً  وضعيت  دهنده  نشان  این  که  اند  داشته 

متوسطی را  درصد از آنان نظر 53به این صورت که ت سزیباسازي و رنگ آميزي، نظر بيشتر از نصف پاسخگویان متوسط بوده ا

اند و لذا می توان گفت که ناراضی نبوده اند و رضایت باالیی را نيز در مورد این تسهيالت شهري  در مورد زیباسازي داشته  

ز این امکانات  ا  ، نداشته اند. اما نظر پاسخگویان در مورد بهداشت و نظافت شهري به این صورت بوده است که یک سوم از آنان

  45بهداشت و نظافت شهري خيلی خوب و خوب بوده است و  درصد از گردشگران در مورد    33ی نظر  رضایت داشته اند. یعن 

درصد از آنان نيز گزینه متوسط را انتخاب کرده اند. که این نشان دهنده وضعيت نسبتاً مطلوب و متوسط وضعيت بهداشت و  

ن، بيش از ل درون شهري و کرایه تاکسی در مریواان از آن است. اما در مورد حمل و نقگرشنظافت شهري و رضایت نسبی گرد

نيمی از گردشگران اظهار داشته اند که وضعيت خيلی خوب و خوب دارد و این نشان دهنده رضایت باالي گردشگران از آن  

اظهار  درصد آنان،    35.5از پاسخگویان یعنی  م  واست. در مورد وضعيت پياده رو ها و روشنایی معابر در مریوان، بيش از یک س

و خوب دارد و این نيز نمایانگر رضایت نسبی گردشگران از این امکانات در مریوان است. اما داشته اند که وضعيت خيلی خوب  

ین  ا  ،درصد از آنان یعنی بيش از یک سوم آنان  36نظر گردشگران در مورد وضعيت پارکينگ ها به این صورت بوده است که  

ضعيت پارکينگ ها را متوسط ارزیابی کرده اند که  درصد از آنان و  36کره اند. همچنين    وضعيت را خيلی خوب و خوب ارزیابی 

پارکينگ ها در مریوان که توجه بيشتر به این تسهيالت را جهت  عالی  این نشان دهنده وضعيت نسبتاً مطلوب و نه چندان 

  وضعيت سرویس هاي بهداشتی در مریوان، ی آنان را ضروري می نماید. در مورد  یتاافزایش رضایت گردشگران و کاهش نارض

تنها   بوده که  این صورت  به  نوعی    26نظر گردشگران  به  و  ارزیابی کرده  را خيلی خوب و خوب  این وضعيت  آنان،  از  درصد 

راضی بوده و گزینه خيلی بد و  نا  درصد یعنی نزدیک نيمی از آنان از وضعيت سرویس هاي بهداشتی  42رضایت داشته اند اما  

ارقام نشان دهبد را   این  اند.  نامناسب سرویس هاي بهداشتی و کمبود آن در مریوان است و لزوم  انتخاب کرده  نده وضعيت 

توجه هر چه بيشتر به این امکانات و افزایش کميت و کيفيت آن را ضروري می نماید. اما در مورد شهربازي و امکانات تفریحی  

تفریحی مریوان را خوب و خيلی خوب  نصف آنان، وضعيت شهربازي و امکانات  درصد از پاسخگویان یعنی بيش از    35  ن،امریو

ارزیابی کرده اند که این نشان دهنده رضایت نسبتاً خوب گردشگران از این امکانات است. در مورد وضعيت ترافيک در مریوان، 

ارزیابی کرده اند که این نشان    شگران، این وضعيت را خيلی خوب و خوبردگدرصد    56.5بيش از نيمی از پاسخگویان یعنی  

ه وضعيت مناسب وضعيت ترافيک در شهر مریوان و رضایت باالي گردشگران از آن است. همچنين نظر پاسخگویان در دهند

این صورت   به  اصلی مریوان است،  از جاذبه هاي گردشگري  زریبار که یکی  پارک ساحلی    63.5ه است که  ودبمورد مجتمع 

کرده اند و درصد بسيار کمی وضعيت آن را بد ارزیابی کرده اند  ن مجتمع را خيلی خوب و خوب ارزیابی  درصد از پاسخگویان ای

که این نشان دهنده رضایت بسيار باالي گردشگران از دریاچه زریبار و پارک ساحلی آن می باشد. اما در مورد مراکز اقامتی و  

این نيز نشان دهنده رضایت    خيلی خوب و خوب ارزیابی کرده اند کهد از پاسخگویان وضعيت این مراکز را  رصد  55.5هتل ها،  

پاسخگویان در مورد وضعيت رستوران هاي شهر مریوان به این صورت   از این خدمات است. در نهایت نظر  باالي گردشگران 

خوب ارزیابی  عيت رستوران هاي شهر را خوب و خيلی  وض  درصد یعنی کمی بيش از نيمی از گردشگران  50.5بوده است که  

ن دهنده رضایت نسبتاً باالي گردشگران از این امکانات در مریوان است. اما در کل می توان گفت که به  کرده اند و این نيز نشا
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از آن نداشته  ی  نجز وضعيت آسفالت خيابان ها و معابر، زیباسازي شهر و سرویس هاي بهداشتی، که گردشگران رضایت چندا

 اً باال بوده و راضی بوده اند. و خدمات، ميزان رضایت گردشگران نسبتاند، در سایر امکانات 

در قسمتی دیگر از پرسشنامه، بخشی از سواالت به  نظر گردشگران در مورد بروز مسایل اجتماعی در زمان اقامت:  -6-9

برایشان مختلف  مسایل  بروز  احتمال  از  گردشگران  ی   در  ارزیابی  اختصاص  مریوان  در  اقامت  زمان  آن مدت  در  که  افت 

 ا با گزینه هاي مختلف ابراز کردند که در جدول زیر آمده است . گردشگران، نظرات خود ر

 
 ( 1395 پژوهش،  هايیافته: اقامت )مأخذ زمان  در اجتماعی مسایل بروز  : نظر گردشگران در مورد 2جدول شماره 

  ميزان بروز 

 مسایل اجتماعی  خيلی زیاد  زیاد  ط سمتو کم خيلی کم 

د درص   درصد  درصد  درصد  درصد  

 مزاحمتهاي خيابانی و ...   2.5 3.5 12.5 28.5 53

 دزدي لوازم  0 0 5 27.5 67.5

 نزاع ودرگيري                0 1 11 29 59

 اخاذي                                           1 2 3.5 21 72.5

 حساس امنيت   ا 39.5 32 16.5 6 6

 

  81.5نياز در مورد بروز مزاحمت هاي خيابانی براي گردشگران، مشخص شد که    ه ها و محاسبات موردپس از بررسی پرسشنام

درصد از پاسخگویان اظهار کردند که این مزاحمت ها، خيلی کم و کم بروز کرده که این نشان دهنده بروز بسيار کم و حتی  

ست. همچنين در مورد عی رضایت باالي آنان در این زمينه انی براي گردشگران در مریوان و به نواعدم بروز مزاحمت هاي خياب 

درصد گفته اند که دزدي از آنان بسيار کم و کم صورت گرفته که این ميزان بسيار باال، نشان دهنده    95دزدي لوازم مختلف،  

مورد بروز درگيري و نزاع  گردشگران در این زمينه است. اما در    پایين بودن بسيار زیاد دزدي در مریوان و رضایت بسيار باالي

درصد از پاسخگویان اظهار کردند که این امر بسيار کم و کم بروز کرده و این نيز مانند موارد قبلی، نشان    88ی،  هاي خيابان 

در مریوان است. اما در مورد   ندهنده رضایت بسيار باالي گردشگران در این زمينه و وجود آرامش روانی و اجتماعی براي آنا

خگویان اظهار کرده اند که این امر بسيار کم و کم براي آنان بروز کرده و این  درصد از پاس  93.5خاذي از گردشگران،  بروز ا

و   امنيت  احساس  ميزان  مورد  در  همچنين  است.  زمينه  این  در  گردشگران  باالي  بسيار  رضایت  دهنده  نشان  نيز  باال  درصد 

باز،  زآرامش در   اقامت در فضاي  ا  71.5مان  اند که بسيار زیاددرصد  باز    ز پاسخگویان گفته  اقامت در فضاي  و زیاد در زمان 

احساس آرامش و امنيت می کنند و این ميزان نيز مانند دیگر موارد قبلی نشان دهنده رضایت بسيار باالي گردشگران در این  

ان است. در نتيجه طور کلی می توان در گردشگران در زمان اقامت در مریو  زمينه و وجود احساس آرامش و امنيت بسيار باال

فت که گردشگران در زمينه احتمال بروز مسایل اجتماعی براي آنان در مریوان، احساس رضایت بسيار باالیی می کنند و این  گ

نيت اجتماعی در سطح باالیی قرار ممسایل بسيار کم و حتی احتمال بروز آنها نزدیک صفر است. لذا شهرستان مریوان نظر ا

 در صورت تقویت این توانایی ها را دارا می باشد. ته و توانایی جذب گردشگر باالتر را داش

مختلف   در این قسمت ارزیابی گردشگران از مریوان و ویژگيهاي زمان اقامت:  از مریوان در  کلی گردشگران   ارزیابی-6-10

 ت که در جدول زیر می آید. سآن در مدت زمان اقامتشان ارائه شده ا

 
 ( 1395 پژوهش،  هايیافته:  ارزیابی کلی گردشگران از مریوان در مدت زمان اقامت)مأخذ : 3اره جدول شم 

  میزان 
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 خيلی زیاد  زیاد متوسط  کم  خيلی کم 

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد 

0.5 

 

 داشتن احساس خوشحالی 27 48 18.5 6
2.5 

 

2.5 

 

 افرت به دوستان سپيشنهادم 28 42 25

 امکان مسافرت مجدد   24.5 28.5 27.5 12 7.5

 

پس از بررسی این قسمت از پرسشنامه ها، ابتدا در مورد احتمال بروز مشکل در سفر براي گردشگران در صورتيکه اولـين بـار 

درصـد نيـز   33و کم و    مدرصد از پاسخگویان این احتمال را بسيار ک  44.5است که به مریوان سفر کرده اند، مشخص شد که  

و تفکر نسبتاً مثبت گردشگران در مورد مریوان در صورت مسـافرت اولشـان   کرده اند که این نمایانگر برداشت  متوسط ارزیابی

درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که از بودن در مریوان،   75است. همچنين در مورد داشتن احساس خوشحالی در مریوان،  

مت در آن و مسافرت به مریـوان ر باالي گردشگران از مریوان و اقاکنند و این نشان دهنده رضایت بسيا  یاحساس خوشحالی م

درصد اظهـار گـرده انـد  56.5است. اما در مورد هيجان انگيز بودن سفر گردشگران به مریوان، بيش از نصف پاسحگویان یعنی 

االي مسـافرت بـه مریـوان بـراي نشانگر هيجان انگيز بودن نسبتاً ب  نکه بسيار زیاد و زیاد هيجان انگيز بوده است که این ميزا

ران بوده است. همچنين در مورد پيشنهاد سفر به مریوان به دیگران توسط پاسخگویان که نشاندهنده رضـایت از سـفر گردشگ

ه مریوان را به دوستانشان ب درصد از پاسخگویان، اظهار کرده اند که بسيار زیاد و زیاد مسافرت  70است، بيش از دو سوم یعنی  

ار بـاالي گردشـگران از مریـوان و مسـافرت بـه آن اسـت. امـا در مـورد اینکـه می دهند که این نشانگر رضایت بسـي  پيشنهاد

درصـد اظهـار  53گردشگران پاسخگو تا چه حد ممکن است که دوباره به مریوان سفر کنند،بيش از نيمی از پاسخگویان یعنی 

نيز این احتمال را متوسـط و درصـد درصد    27.5به مریوان سفر کنند و    یاد و زیاد احتمال دارد که دوبارهز  کرده اند که بسيار

درصد( گفته اند که بسيار کم و کم احتمال دارد که به مریوان سفر کنند. این نيز نشان دهنده رضایت باالي 19.5بسيار کمی )

 ایـن در گردشـگران کلـی ییـابارز کـه گفـت توان می کل در  ان است.ویگردشگران از مریوان وتمایل به مسافرت مجدد به مر

 .اند داشته  زیادي رضایت  و بوده  باال نسبتاً قسمت

رضایت -6-11 بین  رضایت    شهری:  تسهیالت  و  امکانات  و  گردشگران  همبستگی  ميان  همبستگی  قسمت  این  در 

 .گردشگران با امکانات اقامتی گرفته شد در جدول زیر ارائه شده است

 
 ( 1395 پژوهش، هايیافته:تسهيالت شهري در روش پيرسون)مأخذ امکانات وبا   گرانگردش  رضایت:ضریب همبستگی 4جدول شماره 

 ضریب همبستگی رضایت گردشگران با امکانات و تسهيالت شهري  (Sigسطح معناداري )

0.01 0.730 

 

پيرسون،   این جدول، ضریب همبستگی  اساس  یع  0.730بر  آمد.  رضایتانی  بدست  ميان    با  انگردشگر  ینکه همبستگی 

اقامتی وجود دارد و از نوع مثبت و مستقيم است. یعنی هر چه ميزان رضایت از امکانات اقامتی باالتر رود و امکانات    امکانات

يت تعميم  لقابمی باشد، لذا    0.5کمتر از    sigاقامتی بهتر باشد، رضایت گردشگران نيز باالتر می رود. همچنين از آنجایی که  

 وجود دارد.

رضایت گردشگران و امنيت ضریب همبستگی بين رضایت گردشگران و امنیت اجتماعی: ن  گی بیهمبست-6-12

 در روش پيرسون گرفته شد و در جدول زیر ارائه شده است.اجتماعی 

 
 ( 1395 پژوهش، اي هفتهیا: در روش پيرسون)مأخذامنيت اجتماعی با   رضایت گردشگران: ضریب همبستگی   5جدول شماره 
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 ضریب همبستگی رضایت گردشگران با امنيت اجتماعی  (Sig)سطح معناداري 

0.03 0.772 

امنيت    با  گردشگران  بدست آمد. یعنی اینکه همبستگی ميان رضایت  0.772بر اساس این جدول، ضریب همبستگی پيرسون،  

گران نيز باالتر می رود.  ان امنيت باال رود، رضایت گردشزه مياجتماعی وجود دارد و از نوع مثبت و مستقيم است. یعنی هر چ

 می باشد، لذا قابليت تعميم وجود دارد. 0.5کمتر از  sigن از آنجایی که همچني

 

 نتیجه گیری -7

  زیادي  تجاري  و   فرهنگی   و   طبيعی   گردشگري  هاي  جاذبه   داراي   که  است  کشور  گردشگري  مناطق   از   یکی  مریوان،  شهرستان

 طبيعی  نظر  از  مریوان  شهرستان.  کند  می  جذب  خود  سوي  به  کشور  اسررس  از  را  زیادي  بسيار  گردشگران  هسال  هر  که  است

  و  بکر  طبعيت  و  پرپشت  هاي   جنگل  دنياست،  شيرین  آب  تاالب  بزرگترین  که  زریبار  دریاچه  جمله  از  زیادي  هاي  جاذبه  داراي

 آداب   لباس،  لحاظ  از  يادزی   هاي  جذابيت  داراي(  کرد)خاص  تقومي  و  فرهنگ  داشتن  علت  به  فرهنگی  لحاظ  از...    و  زیبا  بسيار

  مناسب،  قيمت  با  مختلف  کاالهاي  ورود  و   عراق   مرز  به  نزدیکی  علت  به  نيز  تجاري  نظر  از  و  ، ...  و  نوازي  مهمان  زبان،  رسوم،  و

ميزان رضایت گردشگران   یسبرر اما . دارد گردشگران جذب  در  زیادي بسيار تاثيرات عوامل این. باشد  می   زیادي بازارهاي داراي

  تعداد  در افزایش   مهم   بسيار  فاکتورهاي  از  است  تاثيرگذار  گردشگر   جذب   در  که  عواملی  انات و عوامل مختلف در یافتناز امک

مختلف    .است  منطقه  توسعه  نهایت  در  و  بيشتر  درآمد   جذب  و  گردشگران امکانات  از  را  گردشگران  رضایت  تحقيق  این  در 

ی قرار گرفت که در نهایت نتایجی به  ضایت کلی گردشگران مورد ارزیابی در شهر مریوان و نيز ميزان رع جتماشهري و امنيت ا

 توان   می   کل   در  مریوان،  شهري  مختلف  وامکانات  خدمات  وضعيت   مورد  در   گردشگران  نظر  با  رابطه  این ترتيب حاصل شد؛ در

  از  چندانی  رضایت  رانگردشگ  که  بهداشتی،  هاي  سرویس   و  شهر  زیباسازي  معابر،   و   ها  خيابان  آسفالت  وضعيت  جز  به  که  گفت

 ارتباط با   در  گردشگران.اند  بوده  راضی  و  بوده  باال  نسبتاً  گردشگران  رضایت  ميزان  خدمات،  و   امکانات  سایر  در  اند،  نداشته  آن

  احتمال   حتی  و   کم  يارسب   یل مسا  این  و  کنند  می   باالیی  بسيار  رضایت  احساس  مریوان،  در  اقامت  زمان  در  اجتماعی   مسایل  بروز

  در  را  باالتر   گردشگر  جذب  توانایی   و   داشته  قرار  باالیی   سطح  در  نظر  این  از  مریوان  شهرستان  لذا.  است  صفر  نزدیک  آنها  بروز

 از  پس  شهري،  تسهيالت  و  امکانات   و  گردشگران  رضایت  بين  ميان  رابطه  مورد  در  . باشد  می  دارا  را  ها  توانایی  این  تقویت  صورت

 مثبت   همبستگی  وجود  نشانگر   و  آمد  بدست  0.730  پيرسون،  همبستگی  ضریب  ،دو   این  ميان  پيرسون  همبستگی  ونمآز  مانجا

  رود،  باالتر  این امکانات  از  رضایت  ميزان  چه  هر  یعنی.  است  شهري  و تسهيالت  امکانات  با  گردشگران  رضایت  ميان  مستقيم  و

  همبستگی   آزمون  اجتماعی،   امنيت  و   گردشگران  رضایت  بين   یگمبسته  مورد  در  اما   .رود  می   باالتر   نيز  گردشگران  رضایت

 همبستگی   اینکه  یعنی .  آمد  بدست  0.772  و  شد  گرفته  پيرسون  روش  در  اجتماعی  امنيت  و  گردشگران  رضایت  بين  پيرسون

 ان زمي  هچ  هر   است  معنی  این  به  و .  است  مستقيم  و  مثبت  نوع  از  و   دارد  وجود  اجتماعی   امنيت  با   گردشگران  رضایت  ميان

همچنين در مورد ارزیابی کلی گردشگران از ميزان رضایت از مریوان،   . رود  می   باالتر  نيز  گراندشگر  رضایت   رود،   باالتر   امنيت

-نتایج پرسشنامه    اول  يفرضيه  آزمون  در  .اند  داشته  زیادي  رضایت   و  بوده  باال  نسبتاً  گردشگران،  این ارزیابی   که  گفت  توان  می

توسط   شده  تکميل  بررسیگپاسخهاي  نيز  و  و ویان  ميدانی  الزم  هاي  محاسبات  شهري    مورد  در  انجام  تسهيالت  و  امکانات 

مختلف؛ می توان گفت که به جز وضعيت آسفالت خيابان ها و معابر، زیباسازي شهر و سرویس هاي بهداشتی، که گردشگران 

  و راضی بوده اند.یت گردشگران نسبتاً باال بوده  ان رضرضایت چندانی از آن نداشته اند، در سایر امکانات و خدمات شهري، ميزا

از انجام آزمون همبستگی پيرسون   تسهيالت  و   امکانات  و  گردشگران  رضایت  بين  رابطه ميان  همچنين در مورد اقامتی، پس 

دو،   این  پيرسون،  ميان  همبستگی  رضایت   0.630ضریب  ميان  مستقيم  و  مثبت  همبستگی  وجود  نشانگر  و  آمد    بدست 

از امکانات اقامتی باالتر رود و امکانات اقامتی بهتر باشد، رضایت    هر چه ميزان رضایتاقامتی است. یعنی    امکانات   با  نشگراگرد
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  اقامتی   تسهيالت  و   امکانات   و  گردشگران  در نتيجه فرضيه اول مبنی بر وجود رابطه ميان رضایت گردشگران نيز باالتر می رود.  

 شود.  تایيد می

  در   هاي ميدانی و انجام محاسبات الزمیه توسط پاسخگویان و نيز بررسهاي تکميل شدنتایج پرسشنامه،  مدو  هفرضيآزمون    در

اقامت، به طور کلی نتيجه این حاصل شد که گردشگران در زمينه احتمال بروز مسایل    زمان  در  اجتماعی  مسایل  بروز  مورد

حتی احتمال بروز آنها نزدیک  کنند و این مسایل بسيار کم و    ی یی ماجتماعی براي آنان در مریوان، احساس رضایت بسيار باال

ر است. لذا شهرستان مریوان از این نظر در سطح باالیی قرار داشته و توانایی جذب گردشگر باالتر را در صورت تقویت این  صف

همبستگی وجود  عدم  یا  وجود  مورد  در  اما  باشد.  می  دارا  را  ها  آزمون   منيتا  و   نگردشگرا  رضایت  بين  توانایی  اجتماعی، 

بدست آمد. یعنی اینکه    0.572در روش پيرسون گرفته شد و  رضایت گردشگران و امنيت اجتماعی  يرسون بين  همبستگی پ 

امنيت اجتماعی وجود دارد و از نوع مثبت و مستقيم است. و به این معنی است هر چه    با  گردشگران  همبستگی ميان رضایت

 و   گردشگران  رضایت  رابطه بين؛ لذا فرضيه دوم مبنی بر وجود  یت گردشگران نيز باالتر می رودا، رضميزان امنيت باالتر رود

 شود.اجتماعی، نيز تایيد می امنيت

 

 پیشنهادات -8

 شود:در نهایت، پيشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود و گسترش و توسعه گردشگري شهرستان مریوان به این شرح ارائه می

 توسعه براي سودآور مهم  صنعت یک  و فرهنگی التامتع در مؤثر حرکت یک عنوان ي بهرردشگگ تثبيت و شناخت (1

 ملی و منطقه مورد مطالعه. سطح در اقتصادي

سرمایه گذاري ها    براي  امنيت  و تأمين   گردشگري شهرستان  در   سرمایه گذاري  و   مشارکت  براي  خصوصی  بخش  تشویق (2

 . . . و . در این منطقه مرزي از طریق بيمه سرمایه ها

مور (3 در  رسانی  اطالع  گردشافزایش  هاي  جاذبه  و  مریوان  تهيهد  مانند  مختلف  از طرق  آن   از  فرهنگی   هاي  فيلم   گري 

 آن و... .  هاي جاذبه و منطقه

در نقاط مختلف مریوان   گردشگري  و  اقامتی  تأسيسات  ایجاد  و موسسات مالی براي  بانک ها  طرف  از  الزم  تسهيالت  ارائه (4

 شگر و جلب رضایت آنان. دب گربراي افزایش جذ

شبکه  هیسازماند  (5 اصالح  ارتباطی  و  موجود  هاي  هاي  راه  مریوان  در  و  ارتباطی    و  شهرستان  هاي  راه  افزایش  و  ایجاد 

پایين   رضایت  توجه  با  شهر  داخل  هاي  خيابان  و  معابر  اصالح  نيز  و  شهرستان  گردشگري  هاي  جاذبه  به  منتهی 

 گردشگران از راه ها و معابر. 

مریارسعاطال (6 مردم  آموزش  نيز  و  مناسب  رسانهنی  طریق  از  جهوان  جمعی  مثبت هاي  اثرات  از  آنان  کردن  آگاه  ت 

 و حفظ جاذبه هاي گردشگري منطقه. گردشگران با  مناسب و درست برخورد گردشگري بر توسعه منطقه جهت 

 

 منابع و مآخذ-9

 هيم(، نشر سمت.ا و مف(؛ گردشگري)ماهيت 1385پاپلی یزدي، محمد حسن و سقایی، مهدي) (1

 .41؛رضایت مشتري، ماهنامه بازاریابی، سازمان مدیریت صنعتی، شماره (1382نی، اکرم)خياط زاده ماها (2

 (؛ شناخت جهانگردي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. 1371دیبایی، پرویز) (3

مام صادق  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ا ایان(؛ بررسی وضعيت بازاریابی توریسم و ارتقاي آن در ایران، پ 1383راه چمنی، احمد) (4

 تهران. 

(؛ شناسایی سطوح نيازها و عوامل موثر بر رضایت مشتریان،  1380رسول اف، جالل، و یوسفی، منصور، و رشيدي، داریوش) (5

 . 7تا  4فصلنامه کشاورزي، شماره اول)دوره جدید(، صص 
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 گاه تهران. گردشگري پایدار، انتشارات دانش یکرد(؛ توسعه گردشگري روستایی با رو1387رضوانی، محمد رضا) (6

 (، مدیریت و صنعت گردشگري، انتشارات محقق. 1380رضوي فر، جعفر، و خياط مقدم، سعيد) (7

 www.rrakhsh.blogfa.comمقصد؛  استراتژیکرقابتی هاي مدل و  مقاصد  یابی بازار  (؛1391رضا) ماه،  رخش (8
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 چکیده

هاي کسانی چون هانا آرنت، یورگن  در قرن بيستم بر افکار و اندیشه  نظریات آنکارل اشميت، یکی از اندیشمندان بزرگ جهانی است که  طرح مسئله: 

نيز کسانی چون کلودیو مينکا، آنا      جغرافياي سياسی  ثيرگذار بوده و از سوي دیگر دردر حوزه فلسفه و اندیشه سياسی تأ  هابرماس و جورجيوآگامبن

اند. نئوليبراليسم اساساٌ چارچوب تفکري است که اعتقاد  يسم از مباحث اشميت استفاده کردهلویژه در نقد نئوليبراه  هاي خود ب ور نيز در نوشتهجی سک

  گيري جهانی شدن معاصر در اواخر قرن با شکل  .  یریت سرزمين دارد يم مناسبات اجتماعی و مد ظسازي دولت و نيروهاي بازار براي تنچکوراسخ به ک

سپاري و  اره شد و در نتيجه توليد با برونمصرف جهانی تکه پ  ژي اطالعات، فرآیندهاي توليد و  بر تکنولو  اي با تکيهبيستم و گسترش نظام اقتصاد شبکه

هاي نسبی اقتصاد، به کنترل خود درآورد و در نهایت صاحبان  مزیت  را با توجه به اي جغرافيایی  ه وضعيتی قرار گرفت که سرتاسر مکاندورسپاري در  

  در مقياس   طوردر درون کشورها و همينهاي اجتماعی  ضعيت امروزه سبب شده است که شکافمی دست یافتند. این وسرمایه به انباشت سرمایه عظي

بسياري از کشورها  از طرفی  و    است  هاي درونی کشورها شدهساز بحراند سببماعی خوهاي اجتالیه  موجود در  هايجهانی افزایش یابد. افزایش شکاف

  هاي گسترده اجتماعی کرده است.ات و اعتراضمطالب درگير را 
پژوهش: این مقاله توصيفی  روش  اسنادي وکتابخانهو    باشدتحليلی میـروش تحقيق در  شده  گردآوري  اي  اطالعات در قالب مطالعات 

. است  

سازي ما و دیگري و یا  برجستها استفاده از امر سياسی و  هاي پوپوليستی ب مداران متمایل به اندیشهطور سياستاحزاب سياسی و همين  گیری:هنتیج

  الش هاي مرزي تموانع و کنترلها را مقصر مشکالت اقتصادي و اجتماعی درون کشورها جلوه دهند و با تشدید  ه دیگريدوست و دشمن سعی دارند ک

در اثر جهانی شدن معاصر تضعيف  ه  چنين وضعيتی مرزها به جاي اینک  ها به قلمروهاي سرزمينی درون کشوري شوند. دررند تا مانع از ورود دیگريدا

 اند.یگران را بيش از گذشته پيدا کردهز ساختن سرزمين از دشوند، کارکرد جداسازي و متمای 
  

 ي سياسی مرزاصر، نئوليبراليسم، جغرافيا: کارل اشميت، جهانی شدن معواژگان کلیدی
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 مقدمه:  -1
که سخت منتقد ليبرال دمکراسی بود در آلمان شکست    ،قرن بيستمپرداز سياسی  دان و نظریهحقوق   101کارل اشميت    

  پاشیوعی قروو به ن  هوضعيت بهم ریختبا    و  کرداول، دوران جوانی خود را سپري میخورده و فروپاشيده بعد از جنگ جهانی  

آلمان   .(Bendersky 1983)   گيري افکار او تأثير بسزایی داشتسياسی آلمان مواجه بود که در شکلاقتصادي، اجتماعی و    شده

م این کشور بنيان مواجه بود که عمالٌ زندگی را براي مرد  ، دولت ضعيف و سستتورم، ویرانی  بعد از جنگ جهانی دوم با ابر

 . (Balakrishnan, 2000) سخت و دشوار کرده بود

دمکراسی و اثرات مخرب آن  رالليبهاي ت به دنبال نقد تفکرات و اندیشهزیست و سخکارل اشميت در چنين فضایی می    

بعد    104و الهيات سياسی    103طور کتاب رمانتيسم سياسی و همين  102بر دولت بود. اشميت با نوشتن کتاب مفهوم امر سياسی 

توانست اعتماد حزب ناسيونال سوسياليست را کسب نماید به طوري که شد و به سرعت    آلماننازي  جذب حزب    1933   سال  

 .( Mehring, 2009) آلمان شود ضی القضاتتوانست قا 1936در سال 
 : کارل اشمیت1شکل

 

با همکاران دانشگاهی وابس      از مدتی در اختالف  از سمت خود کنارهاشميت بعد  نازي  به حزب  ب ته  از  گيري کرد و  عد 

 زیست ر انزوا میدرگذشت، د  1985در سال  انی دوم نيز در دادگاه نورنبرگ محاکمه و تبرئه شد و تا آخر عمر نيز که  جنگ جه

)1997(Dyzenhaus, .  اواما آن و  نيمه دوم  اشميت  کارل  تا  باعث شد  و  اچه که  برجسته شود  یکم مجدداٌ  و  بيست  یل قرن 

آرنچون هااندیشمندان بزرگی همدرآثار   وضعيت سرمایه  ت و جورجوآگامبن مورد بحثنا  اساساٌ  یا  داري مقرار گيرد،  عاصر و 

 لق کرده است. اي را در جامعه جهانی خي اجتماعی و سياسی گستردهاهنئوليبراليسم که بحران
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ر آثار  دي بمجد  قرائت  106سکور  جیو آنا    105اي چون کلودیو مينکااست که جغرافيدانان سياسی برجستهاز همين جنبه     

به    اند. استفاده کرده  107ویژه ژئوپليتيکه  اند و از مفاهيم آن در جهت خلق جغرافياهاي سياسی نوین و بکارل اشميت داشته

راسخ داشتند بين به تحوالت جهانی شدن بودند، اعتقاد  که در اواخر قرن بيستم بسيار خوشعنوان مثال برخی از اندیشمندان  

فض مرور در  به  از دستکه مرزها  را  کارکرد خورد  و کمرنگ خواهند شد  اي جهانی شدن  داد   ,Michael J Greig)خواهند 

بلکه درمتن فضاي جهانی    . اندقش و کارکرد خود را از دست ندادهنتيم که نه تنها مرزها  مروزه شاهد هسبا این وجود ا  .(2001

  اند.برجستگی و اهميت خود را کسب کردهشده، بيش از گذشته 
 مسئلهح طر  -2

رسانه    و  اخبار  در  فوامروزه  به  اجتماعی  هم  رهاي  و  مرزها  بستن  صحبکنترلتشدید چنين  از  مرزي  میهاي  شود. ت 

هاي مرزي و در نهایت بستن مرزها همواره افزایش کنترلرزهاي ميان کشورها،  هاي مرزي در طول ممباحثی چون؛ کشمکش

 گذریم.  می هاشنویم و از کنار آنها میی از رسانهاست که بدون هيچ تعجب ايمباحث روزمرهجزء 

هم   متعددي  اندیشمندان  بيستم  قرن  اواخر  اوبرادر  جی    (1993)109رابرتسون   ،)1992(108  یانچون  مایکل  و 

ردند که با بسط و گسترش جهانی شدن معاصر، جغرافيا و  کهاي علمی خود، تأکيد میموضوع در یافتهبر این  (  2001)110گریج

ادي،  الت اقتصدها به مبا هاي فضاي مکان ها به دور از محدودیتیافت و بشر در کانون فضاي جریان  رزها پایان خواهداهميت م

 . (P.J. Taylor, M. Hoyler, D.R.F. Walker and M.J. Szegner (خواهد پرداختماعی و فرهنگی خود اجت

، که از  کنند که جهانی شدن با تکيه بر توانایی مرزگشاییمی  ( بر این نکته تأکيد 1996عالوه بر این راجر بل و همکاران )    

اقتدارهاي ملی و محلی را پيدا کرده است. از  ه است، توانایی تضعيف  مدطریق صنعت ماهواره و ارتباطات همزمان به دست آ

-ي را به دنبال میرتشود که سلطه گستردهدي میاین منظر، این تضعيف اقتدارهاي ملی منجر به جایگزینی اقتدارهاي جدی

در  درن سبب شده جوامع م کند که جهانی شدن کيد می تأمک گرو چنين آنتونی جی هم. (46، 1388) سعيد رضا عاملی  آورد

هاي عظيم انتقال کاال، اندیشه،  کند که جریانند و باز مک گرو چنين استدالل میالعاده نفوذپذیر باشبرابر نيروهاي فراملی فوق 

ارزشسرمدانش، جمعيت،   و جنایت،  اجتماع ، مدها، جنبشاهایه، خدمات، جرم  را  که    آیندبه شمار می  یهاي  ملی  مرزهاي 

که در جایی دیگر در مقاله جهانی شدن و فرهنگ  و یا این  (271،  1388) همان،    اندنادیده گرفته  اند و یا مرزها رادهدرنوردی

  داري در مقياسی جهانی.رت است از استقرار اقتصاد سرمایهنی شدن عبا کند که جها( چنين بيان می2007، جان استوري)عامه

ستند، در بازاري جهانی  دارند و در عين حال گویی هيچ جا نيجا حضور  که همه  هاي فراملیدر چنين نظام اقتصادي، شرکت

دانيم چنين نشد! بعد از  ا میهمه م  که   (301،  1388)همان    شوند تر میلذا مرزهاي ملی هر روز کم اهميت  کنند و فعاليت می

هاي شدید  موضوع تروریسم با کنترلفتند و  رگها قرار باره در کانون توجهات دولت ـ ملت، مرزها دو2001سپتامبر در سال  11

طور منازعات ژئوپليتيکی شمال آفریقا، سيل مهارجرت از آفریقا و و همين  2008بحران مالی سال  مرزي در هم تنيده شد. با  

اي هاي مرزي دریایی و کنترل سفت و سخت مرزهچاق انسان به سوي اروپا باعث گشتهایی مانند ليبی در اشکالی از قاکشور

 ها قرار گرفت. یه اروپا در کانون توجه رسانهدحاات

-ترلز و کندر آمریکاي شمالی نيز مهاجرین آمریکاي التين و در نهایت مکزیکی تبارها به سوي ایاالت متحده مسئله مر  

دیگر در کانون ار  . در این ميان با توجه به این تحوالت، موضوع مرز بندهاي مرزي را در مرکز مباحث سياسی آمریکا قرار داد

نقد   درنان سياسی چپ که همواره  ویژه در رشته جغرافياي سياسی قرار گرفت. جغرافيداه  ميک جهان بمباحث علمی و آکاد
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اند منازعات  تونشان دهند چگونه اقتصاد سياسی مید تا  ود را معطوف به مباحث مرز ساختنوليبراليسم پيشرو بودند، توجه خئن

براي کشورهاي   تنگرانی و تهدید امني  را به عنوان عاملی جهتو مهاجرین  اي را شکل دهد  منطقه  هايژئوپليتيکی و درگيري

 .  به شمار آوردند توسعه یافته

  "ما"ه بحث امرسياسی کارل اشميت شدند که با متمایز ساختن  علمی خود متوج  دانان در مباحثاین دسته از جغرافی   

توان  می  "امر سياسی"نقش متمایزکنندگی مرز را در چارچوب نئوليبراليسم و    "دشمن"و    "دوست"یا به عبارتی    "دیگري"و  

هاي مرزي را در قرن بيست و  رلبه چه دليل کشورها، مرز و کنت  ال اصلی این پژوهش این است کهسؤکرد. بنابراین  تحليل  

 اند؟ قرار داده کشورداري در مقوله ،بار دیگر در رأس گفتمان سياسی خود ،یکم و در عصر جهانی شدن معاصر

 

 های پژوهشیافته  -3
هم    مسئوليتنئوليبراليسم  کاهش  و  شدن  کوچک  بر  دارد.  واره  تأکيد  دولت  تفکري  هاي  چارچوب  اساساٌ  نئوليبراليسم 

  و   سازديم  ظها را تنمناسبات اقتصادي و اجتماعی انسانتوانند  ه حداقلی دولت، نيروهاي بازار میبا مداخل  اعتقاد دارد  است که

ه تنها حوزه عدالتی اجتماعی شود. نئوليبراليسم نداکثري را شکل داده و مانع از بیتواند رقابت کامل و ح در نهایت این امر می

 کند.  را نيز درگير فرآیندهاي بازار میدهد بلکه به مرور مناسبات اجتماعی يروهاي بازار میکشور را به دست ناقتصادي یک 

هاي تکنولوژي اطالعات بهره صاد است که بيش از گذشته از شبکهسی نئوليبرال، این اقتر یک سيستم سياعالوه بر این د

برداري قرار ایی را در مقياس جهانی مورد بهرهي جغرافياهن سود و ارزش افزوده، سراسر فضايرساند  برد و براي به حداکثرمی

در اقتصاد سياسی است که    رایج  هايشيوه  باباي در  نخست نظریه  يلهر وهدیوید هاروي معتقد است نئوليبراليسم د  دهد. می

که ویژگی آن حقوق  هاي فردي در چارچوبی نهادي  کارآفرینانه و مهارتهاي  ها با گشودن راه براي تحقق آزاديبراساس آن

و    افزایش داد. نقش دولت ایجاد   توان رفاه و بهروزي انسان راارهاي آزاد و تجارت آزاد است، میوصی قدرتمند، بازمالکيت خص

 . (9، 1386) هاروي،  ستا هانهادي مناسب براي عملکرد آن شيوهحفظ یک چارچوب 

از دهه    به  1970بعد  از شي   دنبال  و  اقتصادي فوردي ـ کينزي، شکل جدیدي  بتحول در نظام  توليد  د آمد که وجوه  وه 

سم که  اقتصاد پست فوردی  (. 18) همان،  ت متحده بودریگان در ایاالهاي نئوليبرال تاچر و رونالد  درحقيقت منطبق با سياست

انعطاف  بر  آن  بنيان  و  قرار  اساس  اطپذیري  تکنولوژي  بر  تکيه  با  است  پاره گرفته  تکه  و  روش    العات  از  توليد،  فرآیند  کردن 

است. در این  مصرف قرار داده  و کل فضاي جغرافيایی را در کانون فرآیند توليد و  استفاده کرده    112و دورسپاري  111سپاري برون

ر حال دکنند. در نتيجه ما  اصلی متصل می  113هاي جغرافيایی را به یک گرهمکان  ،ايها به صورت شبکهشيوه توليد، شرکت

 .(11-14، 1394) قورچی،  است ها قرار گرفتهها و گرهبر روي شبکه آن اساس هستيم کهجهانی  تجربه کردن

اقتصادي نيروي کار بهره  فرآیند توليد و ارسال آن به نقاطی که  ندها با چند پاره کرشرکت    مند هستند، عمالً از مزیت 

وي همواره تأکيد دارد که  شوند. به عنوان مثال دیوید هار یافته میاي توسعهکاري نيروي کار در کشورهباعث بحران کار و بي

  شهر ارواح تبدیل کردهرویت را به  ان، دیتي به سایر مناطق جهسپاري و یا دورسپاررونهاي خودروسازي دیترویت با بکارخانه

نزاعو باعث کشمکش   است گيري  زندگی در این شهر به طور چشم  فيتي. کاست  کار شدههاي تبههاي گروه هاي اجتماعی و 

ه نابرابري جهانی  ود بخ ايتصاد شبکهها با اقشرکتدر واقع م و جنایت گسترش یافته است.  ناامنی و جر نهایت و در یافتهتنزل 

مهاجر تشدید  کردهنيز  ها  تو  توکمک  فرآیند  از  بخشی  که  زمانی  بروناند.  خاصی  جغرافيایی  مکان  به  دليد  یا  و  ور  سپاري 

چون یک نيروي جاذب جمعيت عمل  شود، آن مکان جغرافيایی به مرور با رونق اقتصادي مواجه شده و در نتيجه همسپاري می

-بنابراین مکان  .(1393) هاروي،    یابدبه آن مکان جغرافيایی افزایش می  مهاجرت و رسيدن  که تقاضا برايکند. اینجاست  می
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نتيجه بعد از مدتی    شوند که این خود شروع اوليه بحران و در جویاي کار مواجه میسيل مهاجرین    هاي پررونق اقتصادي با

 شود. هاي مرزي را سبب میافزایش کنترل

یافته هاي اجتماعی کشورهاي توسعهدورسپاري، باعث تغييرات در الیه سپاري و بروناي بر بنياد صاد شبکهي دیگر اقتاز سو

گيرند که غالباٌ در  در وضعيت بيکاري گسترده قرار می  یافتهروي کار در کشورهاي توسعهی از نيشود، درحقيقت بخشنيز می

شهسال در  را  اجتماعی  اعتراضات  اخير  اینهاي  زدهکشورها    رهاي  کهاند.  رقم  درحاليست  ارزش   این  رسيدن  حداکثر  به  با 

انباشت سرمایه   بنگاه اضافی و  یافته، شکاف   هايدر  اجتماعی و اختالفهامالی کشورهاي توسعه  به روز   ي  سطح زندگی روز 

پوپوليستی و  هاي  ایشه گریی کهاویژه آنه  یافته بمداران در کشورهاي توسعهیابد. در این وضعيت عموم سياستافزایش می

  "به عنوان    مهاجرین و پناهندگان را  عموماً   "امر سياسی  "کنند، با استفاده از مقوله  هاي راست افراطی را نمایندگی می جریان

می  "دیگري ریشهبرجسته  پرداختن  جاي  به  و  می   ايسازند  سعی  سياسی،  اقتصاد  مشکالت  مشکالت به  اصلی  عامل  کنند 

نارض به تصویر بکشند که آنایتی  اقتصادي و  را طوري  ب  "ها  دیگري  "  اجتماعی  را  اسفناک  این وضعيت  وجود ه  هستند که 

 اند. آورده

نظریه    که  است  جنبه  این  یکاز  اشميت،  امرسياسی  ق  مفهوم  در  دیگر  بر  بار  گذاشتن  سرپوش  براي  یکم  و  بيست  رن 

  "دوست  "هنگامی که امر سياسی یعنی خط تمایز  فته است.  ار گرهاي درونی نئوليبراليسم، مورد توجه سياستمداران قرتناقض

-نندگی و جداکنندگی خود را باز می ایزکشود، مرزها نيز بر همين اساس نقش متمبر اداره امورکشور پر رنگ می  "دشمن  "و  

ها را چنان به ننمایند و آمیرا در چارچوب امرسياسی مشخص تفکيک    "ها دیگري"یابند. مرزها خطوط تمایزي هستند که  

 در پشت خطوط مرزي هستند. کشند که نشان دهنده موجوداتی اهریمنی و شر میتصویر 

ساکنين درون مرز خواهد شد. امر سياسی در وضعيت   هبزدن منجر به صدمه  هاانگاري نسبت به آنسهلو  اغماض بنابراین

دگی را بر ساکنان درون مرزها  زن  ،با گذشتن و عبور از مرز  ا هگذارد که آنرا چنين به نمایش می   "دیگري ها"نئوليبراليسم،  

که    گراي افراطی هنگامیاحزاب ملی یا و  د منقدرت  افرادبنابراین هاي اجتماعی خواهند شد.  و سبب آسيبتر خواهند کرد  سخت

قرار می  نهادهاي قدرت  از توزیع  در رأس  افزایشگيرند، در گفتمان سياسی خود  یا  و  براي الیهماليات  عادالنه ثروت  هاي  ها 

شفته  ا مسبب وضعيت آر  "هادیگري"در امر سياسی خود همواره    اما   ،کنند میریزي  و برنامهاجتماعی ثروتمند، کمتر صحبت  

 دهند.  کشور جلوه می

يله سوه  بامرسياسی    ، استفاده ازشودهاي نئوليبرال در جامعه جدي میواسطه سياسته  هاي اجتماعی ب هنگامی که بحران

دهد. یعنی مناطقی از  مردم را به خارج از مرزها سوق می، اذهان عموم  "سازيدیگري"هاي راست افراطی است که با  جریان

  زنندبها از مرزها عبور کنند و آرامش و امنيت را برهم  کنند و هر لحظه ممکن است آندرآن زندگی می  "هادیگري"جهان که  

)  533-515, 2004Melinda Cooper, ) .  این جهت جهانی شدن و نئوليبراليسم خود به نوعی بازتوليدکننده شرایط امرسياسی    از

شدن نقش متمایزکنندگی مرزها در    باعث برجستهنيت جغرافياي سياسی  هستند و در عيها و یا احزاب افراطی  وسيله گروهه  ب

 شوند. نئوليبرال می ی با ساختار مدیریتکشورهای
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  بر امر سیاسی و تشدید نقش جدا کننده مرزهاانی شدن ر جهتأثی: 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: نگارندگان 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع  -4
هاي ارتباطی و کمک به گسترش  وسيله شبکهه  سراسر جهان را ب  19  اصر در قبل از شيوع بيماري کوویدشدن مع  جهانی

ارتباط   پذیري آن درافطفوردیسم و انع   مروز، درنوردیده بود. اقتصاد پستراه زندگی در جهان االگوي نئوليبرال به عنوان تنها  

بال مزیت نسبی مکان  دنه  اي که بس تکنولوژي اطالعات و جامعه شبکهي آن بر اساسپارپاره کردن فرآیند توليد و برونبا تکه

نابرابري گستردهاست  داده  هاي  شکل  جهانی  مقياس  در  را  کاي  امروزه  سياستاست.  الگوي  از  که  است  کشوري  هاي متر 

 ليبرال حمایت و پيروي نکند. نئو

ال  سرساماین  افزایش  به  منجر  درحقيقت  انباشت  گو  و آور  است  شده  کشورها  باالي  اجتماعی  طبقات  ثروت  و  سرمایه 

تنگنا و فشار  توسط در اغلب کشورها در  اي و درون کشورها افزایش داده است. طبقات مرابري را هم در سطح جهانی، منطقهناب

آميز مواجه هستند که هاي اجتماعی اعتراضهاي نئوليبرال با جنبشد. اکثر جوامع دنبال کننده سياستانتهاقتصادي قرار گرف

ستيم ه  جههاي افراطی و پوپوليستی مواچنين جهانی با رشد ناگهانی جریاندر    اند.قوه قهریه سرکوب شدهدر بيشتر موارد با  

آگاهانه از امرسياسی و تمایز دوست      اقتصادي و توزیع درست ثروت، به صورت کامالًاي به مشکالت  که به جاي پرداختن ریشه

یا   و دیگري  و دشمن  نتيجه دیگريما  در  و  اع استفاده کرده  عامل  را  جلوه میها  ناامنی  و  اجتماعی  ها  دهند. دیگريتراضات 

اید در گفتمان درون رخنه کنند، بنابراین ب   تا به  اندو مترصد فرصت  اندقرار گرفتهمرزي    کسانی هستند که در پشت خطوط

نترل و حفظ و ، چرا که باید مرزها را کگردند  ز اهميت بسيار مهمی برخوردارا اهاي پوپوليستی، مرزهریانجسياسی این نوع از  

 ها، نتوانند از آن به درون رخنه کنند.حراست کرد تا دیگري

در کشورها به نوعی به کمک قوه قهریه درآید تا به راحتی نهادهاي    تواندهاي سياسی مییمش  بدین شکل این نوع خط 

بسيار  توان نتيجه گرفت که رابطه ب نمایند. بنابراین چنين میتماعی نسبت به وضع زندگی را سرکوقدرت بتوانند اعتراضات اج

جنبه از  امرسياسی  ميان  اقوي  کارل  که  داي  میشميت  آن  به  سياسی  امر  مفهوم  کتاب  متمایزکنندگیر  نقش  با  و    پردازد، 

سال در  اشميت  کارل  گفت  باید  نهایت  در  دارد.  وجود  مرز  سياستمداران جداکنندگی  گسترده  استفاده  علت  به  اخير،  هاي 

يز از همين جنبه در جغرافياي افراطی پوپوليستی از امر سياسی در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفته است و مسئله مرز ن

   دانان اهميت مضاعف پيدا کرده است.جغرافی سياسی براي

 جهانی شدن 

نئولیبرالیسم و کوچک شدن  

 دولت

یسم  و پست فورد اقتصاد  

برون سپاری -  

دورسپاری  -  

های تشدید شکاف

اقتصادی و اجتماعی  

در درون کشورها و در  

 سطح جهانی 

های اجتماعی و اقتصادی  بحران

های اجتماعی در  و اعتراض

درون کشور و در سطح جهانی 

ات ژئوپلیتیکی عزناتشدید م  

های راست  رشد احزاب و گروه

های  دیشهافراطی و ان

 پوپولیستی 

تشدید امر سیاسی و  

ی در عرصه سازغیریت

 سیاست 

ه مرزها،  تمایزکنندتشدید نقش م

های مرزی و کنترل افزایش

 محدودیت در ورود و خروج 
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تفاده از سیستم استنتاج تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با اس 

 فازی

 )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان(

 

 3، مسعود مینائی2*، سید هادی زرقانی1ملیحه اخباری

 نسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد م ا، گروه جغرافيا، دانشکده ادبيات و علو یدانشجو کارشناسی ارشد جغرافياي سياس  -1

 گروه جغرافيا، دانشکده ادبيات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد دانشيار جغرافياي سياسی،   -2

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد استادیار گروه جغرافيا،  -3

  h.zarghani@um.ac.ir  
 

 چکیده

قانونی کردن تردد اشخاص و    امنيت مرزي به معناي جلوگيري از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهاي یک کشور ومقدمه:  

ین است  ا ات ه کوم. تالش همه حهاي مجاز مرزي استدروازهحمل و نقل کاال و حيوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق 

تاحد امکان مرزهاي آن ها جز در برخی گذرگاه هاي توافق شده و مجاز غيرقابل نفوذ باشد. عوامل متعددي بر امنيت مرزهاي یک  

کشور تاثير می گذارند، از مهم ترین عوامل موثر بر کارکرد امنيتی مرزها، طرح ها و سياست هایی است که کشورها در مورد کنترل  

از مهمترین  زها مر  وثرمطلوب و م انتظامی مرزي یکی  این بين، مکان گزینی دقيق پاسگاهها و مراکز  برند. در  ي خود به کار می 

 عوامل موثر در کنترل و مدیریت مطلوب مرز و استقرار امنيت در مرز و مناطق مرزي می باشد. 

تحقیق:   روش  و  گهدف  مکان  بر  موثر  عوامل  تحليل  و  بررسی  در صدد  پژوهش  پزیناین  نرم  اسگ ی  از  استفاده  با  مرزي  اههاي 

تصاویر   از  نياز  مورد  اطالعات  تحليل  و  بررسی  استخراج،  باشد. جهت  می  جغرافيایی  اطالعات  و سيستم  دور  از  افزارهاي سنجش 

و فنون سنجش از دور و همچنين نرم افزار سيستم اطالعات    ENVI5.3، نرم افزار  2018در سال  OLIماهواره لندست، سنجنده

 استفاده شده است.   ahp( و سيستم استنتاج فازي و  GIS)اییافيجغر

در نهایت نقشه خروجی در سه کالس کاربري هاي مناسب، متوسط و نامناسب طبقه بندي گردیده است. شایان ذکر  نتجه گیری:  

مناطق حفاظت  یم  حر  ود، معيار؛ کاربري اراضی، شيب، حریم خط مرزي، حریم پاسگاه هاي موج   13است براي انجام تحليل ها از  

شده، دسترسی به جاده ها، حریم شهر، حریم روستا، خطوط انتقال نيرو، پهنه هاي آبی، آبراهه ها، خط آهن و گسل استفاده گردیده  

 . است
 

 RS & GISامنيت مرزي، پاسگاه، سنجش از دور، سيستم اطالعات جغرافيایی،   کلمات کلیدی:
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 (مقدمه و بیان مسئله: 1

ندگی سالم اجتماعی، استقرار و برقراري امنيت در جامعه است و انسان ها همواره در تالش براي تامين  شرط ز  تيننخس

انگيزه هاي مهم تشکيل حکومت ها  از  انسانی یکی  از تشکيل جوامع  به نحوي که پس  امنيت در زندگی خود هستند، 

تماعات به سمت نظم و رفاه پيش می روند)کریمی  و اج  دشو  می  تامين امنيت بوده است. با برقراري امنيت، اقتصاد شکوفا

وفایی،   دنبال  99:  1392و  تهدید  عامل  اساس  بر  عمدتا  ناامنی در سطح سيستمی  یا  امنيت  و مصداق  تحليل مفهوم   .)

می  محسوب  امنيتی  مسائل  در  مختلف  کشورهاي  رفتار  در  اي  کننده  تعيين  عامل  تهدید  و  گردد  می  مطرح 

امنيت  1389دهکا،  مدي  حاد،  فر  شود)پيشگاهی  تامين  کشور  یک  در  امنيت  تامين  هاي  ضرورت  و  شرایط  از  یکی   .)

و   مشخص  هاي  قابليت  از  خود  خاص  هاي  ویژگی  به  توجه  با  مرز  هر  و  است  کشور  آن  پيرامونی  المللی  بين  مرزهاي 

 (.64: 1395ي، داآب راممتمایزي از دیگر مرزها براي دفاع و تامين امنيت برخوردار است)عبادي نژاد، به

امنيت مرزي به معناي جلوگيري از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهاي یک کشور وقانونی کردن تردد اشخاص و  

(. در  85:  1374)خطابی،  « هاي مجاز مرزي استدروازه حمل و نقل کاال و حيوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق

اصطالحا با  مرزي  وامنيت  رابطه يمی  هامف  ت  گفت  توان  می  رو  این  از  هستيم،  روبرو  »جلوگيري«  و  »صيانت«  چون 

(.تامين امنيت مرزها و مناطق مرزي به دليل 44:  1395مستقيمی بين نفوذ پذیري مرز و امنيت مرز وجود دارد)زرقانی،

وجو است.  برخوردار  خاصی  هاي  ویژگی  از  خارجی  و  داخلی  گوناگون  هاي  محيط  با  تتماس  م  ماسد  و  ها،  بادالت 

پيوندهاي فضایی دو سوي مرز بين کشورهاي مجاور از سویی و آسيب پذیري و وجود تهدیدات مختلف در این مناطق از 

سوي دیگر اهميت ویژه اي در فرآیند هاي برنامه ریزي هاي توسعه و امنيت و آمایش کشور به مناطق مرزي داده است) 

للی، محل برخورد و منطقه تماس دو حکومت و حاکميت مستقل هستند. الم  نيي بزها(.در واقع  مر69:  1380اخباري،  

اقتصادي،   جغرافيایی،  هاي  ویژگی  به  وابسته  هم  مرزي  مناطق  و  مرز  امنيت  کشور،  داخل  مناطق  خالف  بر  اینرو  از 

و فره اجتماعی  اقتصادي،  و... داخل کشور است و هم شرایط جغرافيایی، سياسی،  ایه  همس  روکش  نگیاجتماعی،سياسی 

(. از اینرو استقرار امنيت پایدار در مناطق مرزي،  69:  1398تاثير مستقيمی بر استقرار امنيت در این مناطق دارد)زرقانی،  

در مرحله اول مستلزم بررسی و تحليل عوامل و زمينه هاي موثر بر امنيت مرز و مناطق مرزي می باشد. یکی از مهمترین 

نه مرزهاي بين المللی، مکان گزینی دقيق و استقرار مناسب مراکز انتظامی و پاسگاه  بهي  لرکنتو    عوامل موثر در مدیریت

هاي مرزي می باشد.استفاده از دانش نظري و نرم افزارهاي کاربردي چون سيستم اطالعات جغرافيایی، می تواند تنوع در 

ن نبرد، تجزیه و تحليل صحنه عمليات،  ميدا يهبرو ربه کارگيري مواردي همچون کارتوگرافی، اخبار و اطالعات، مدیریت  

نيروها، کنترل مرزها و خطوط  بانی، هدایت  برقراري در مدیریت عملياتی، دیده  راه دور داده ها و مشاهدات،  از  کنترل 

ین  تر  مواصالتی را در بر داشته باشد. در این بين،اطالعات مکانی می تواند نقش اساسی در انتخاب مناسب ترین و مطلوب

بر  ان دکم این سامانه عالوه  با کمک  نظامی  و طراحان  فرماندهان  باشد.  داشته  پدافندي  و  دفاعی  استقرار یک موضع  ر 

کسب اطالعات بروز و کارآمد، عوارض سطح زمين در منطقه عمليات را به خوبی کنترل نمایند)ساتيانارایانا و توگندران،  

پاسگاه ها و مراکز انتظامی هم با کمک فناوري سنجش از  یابی    کانث م(.در مبح109:  1392و حنفی و حاتمی،    2006

جغرافيایی) اطالعات  و سيستم  یابی  GIS & RSدور  مکان  زمينه  در  نياز  مورد  اطالعات  و  ها  ویژگی  تمام  توان  می   )

بهترین مک نتيجه  را مورد واکاوي قرار داده و در  نيروهاي نظامی  استقرار و عمليات  امهجها  ان  پاسگاه ها و محل  ور ت 

خاص نظامی را انتخاب نمود. چنانچه مکان یابی صحيح، اصولی و مبتنی بر استفاده مناسب از عوارض طبيعی و اشکال  

زمين انجام گيرد، هزینه هاي اجرایی سایر اصول را کاهش و کارآمدي آن ها را افزایش می دهد و نسبت به اصول دیگر 

مکان یابی درست و اصولی مناطق حساس نظامی و انتظامی، یکی از   یبارتبه ع (.  1391مقدم تر است)مقيمی و همکاران،  

مهم ترین اقداماتی است که موجب کاهش قابل توجه هزینه هاي بعدي مرتبط با فعاليت ها و پيشامدهاي مزبور به این  

قابليت دفاعی و پدافندي این مناطق، ضریب امنيتی آن ها را افزایش  هد)نصيري،  می د  شزای اف  مناطق خواهد شد و با 
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(. این پژوهش در صدد بررسی و تحليل عوامل و متغيرهاي موثر بر مکان یابی پاسگاههاي مرزي و تهيه نقشه هاي 1388

خروجی براي مکان هاي مناسب استقرار پاسگاههاي مرزي می باشد. محدوده مورد مطالعه این پژوهش شامل نوار مرزي 

 خراسان رضوي و افغانستان است

 

 ق: یتحق  روش  (2

تحليلی محسوب می شود و با توجه به هدف آن در زمره  -این پژوهش  از حيث ماهيت و روش جزء تحقيقات توصيفی

تحقيقات کاربردي قرار می گيرد. مساله اصلی پژوهش این است که چه معيارهایی براي مکان گزینی مناسب پاسگاههاي  

مطلوب پاسگاه هاي مرزي با استفاده از  ل تاثيرگذار بر مکان یابی عوام ی یاب ارزمرزي وجود دارد. بر این اساس، به بررسی و 

اسنادي هاي  ابتدا  -داده  است.در  شده  پرداخته  استفاده  افزار  نرم  سازي  مدل  کارتوگرافی،  ميدانی،  تجارب  اي،  کتابخانه 

ارد اعمال شد  از مو  دامهرکمعيارها و شاخص هاي مکان گزینی مناسب گردآوري شد، سپس عمليات فازي سازي بر روي  

و بعد از آن معيارها وزن دهی شده و همپوشانی گردیدند و نقشه نهایی مکان هاي مساعد جهت اسقرار پاسگاه هاي مرزي 

در نوارمرزي خراسان رضوي و افغانستان به دست آمد. براي دستيابی به نتایج دقيق و شناخت و آگاهی از قوانين حاکم بر  

پاسگاه ها و مواضع دیده بانی از دستورالعمل جانمایی پاسگاه هاي مرزي و قوانين مصوب  یابی    کانو ممرز جهت جانمایی  

اي ماهواره  تصاویر  از  همچنين  است.  شده  استفاده  ها  نامه  پایان  و  مقاالت  به   Google Erthو    Aster  ،landsatو 

داده ها و توليد نقشه ها    ليلتحي  راب  ARC GIS و    ENVIمنظور شناخت منطقه و تطبيق داده ها و نرم افزارهاي  

از تئوري هاي   استفاده گردیده است.همچنين پژوهش مبتنی بر تصميم گيري چند معياره است و در تمام مراحل  آن 

روي الیه ها صورت  استاندارد سازي  عمليات  نياز،  نقشه مورد  و  اطالعات  تهيه  از  پس  و  است  استفاده شده  فازي  مدل 

و همپوشانی الیه ها انجام شده است. جهت به دست آوردن معيارهاي تاثيرگذار در امر    دهی   وزن    ahpگرفته و با روش  

و   مکان یابی پاسگاه هاي مرزي از دستورالعمل جانمایی و مکان یابی پاسگاه هاي مرزي و نظر کارشناسان و متخصصين  

ار کاربري  معيارهاي  است.  شده  استفاده  مرتبط  پيشين  مطالعات  شاضیهمچنين  حربي،  روستاها،  ،  حریم  شهرها،  یم 

دسترسی به جاده و راه هاي مواصالتی، حریم خط مرزي، فاصله پاسگاه هاي موجود از یکدیگر، حریم گسل ها، راه آهن،  

خطوط انتقال نيرو، آبراهه ها، پهنه هاي آبی و مناطق حفاظت شده و گسل ها با استفاده از سيستم استنتاج فازي مورد  

 .رفتر گسنجش قرا
 

 پیشینه پژوهش:(  3

تا   باستان  ایران  از  است.  بوده  امنيت ملی مطرح  زاي  عوامل آسيب  از  به عنوان یکی  نقاط مرزي کشور  ایران  تاریخ  در طول 

دوران معاصر حفاظت از مناطق مرزي و کاهش آسيب هاي ناشی از هجوم بيگانگان به این مناطق به عنوان معضل اساسی همه 

(. در این ميان اندیشه کنترل مرز به شيوه 72:  1394بوده است )رئيس السادات و همکاران،  بحث    دمورنی  حکومت هاي ایرا

هاي مختلف از جمله احداث دیوار به چندین سده قبل باز می گردد به طوري که در امپراطوري هاي چين و روم به منظور  

یوار چين نمونه بارزي از کنترل مرز)به شيوه  د، دندکر  می   حفاظت امپراطوري از حمالت اقوام وحشی اقدام به کشيدن دیوار

انسداد فيزیکی( به منظور حراست از سرزمين خود بوده است. با توجه به ویژگی هاي جغرافيایی و راهبردهاي کشور و با عنایت  

گرفتن نظر  در  با  همچنين  پيرامونی،  محيط  و  داخلی  فضاهاي  مرزها،  شرایط  مدیریتی،  سياسی،  نظام  و  جهان  توالتح  به  ی 

راهبردهاي متنوعی وجود داشته است) با مدیریت و کنترل مرزي و  رابطه  (. همچنين  Akhbari,2009: 43منطقه اي در 

مواردي همچون ترددهاي مرزي غير قانونی، روند رو به افزایش قاچاق مواد مخدر، انسان و کاال، تردد اشرار و مجرمين، ضعيف 

 (. 164: 1391امنيتی  را به خوبی نمایان می نماید)محمد حسينی و علی پور، -عی دفا  درارکه کبودن کارکردهاي مرزي به ویژ
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تعيين و شناسایی مکان مناسب براي انجام سکونت و فعاليت کار چندان ساده اي نيست، براي این منظور برنامه ریزان باید  

ی و خط مشی هاي باالدست و هدایت  سياس  ل سائن معامل هاي محيطی، اقتصادي، اجتماعی، امنيتی و جمعيتی و.. را در عي

کننده را در نظر داشته باشند، در این ميان انتخاب مکان هاي بهينه داراي سابقه طوالنی است و قدمتی به درازاي تاریخ بشري 

از موضوع هایی که ذهن انسان را همواره به خود مشغول می کرد از تاریخ یکی  از دوران پيش  ب  اخانته،  دارد به طوري که 

(. در حقيقت سابقه مکان یابی، براي اولين بار 64:  1393ان مناسب براي زندگی و فعاليت هاست)شمس الدینی و دهقانی،  مک

ميالدي و در زمينه فعاليت هاي کشاورزي ابداع گردید و اولين چارچوب علمی این نظریه به    1826توسط فون تونن در سال  

شد، او مساله مکان یابی یک انبار واحد را با هدف کم کردم مجموع فواصل   معرفی  1909ل  طور رسمی توسط الفرد وبر در سا

سفر بين انبار و مجموعه اي از مشتریان مورد بررسی قرار داد، از آن زمان تا کنون مطالعات متعدد و متنوعی در خصوص مکان  

است) انجام شده  معيارJabalameli,2010یابی  به  توجه  با  یابی  پژوهش هاي    نظر  درمو  هاي(. مکان  لذا  است،  انجام  قابل 

واحدهاي  عنوان  تحت  خود  مقاله  در  همکاران  و  نژاد  عبادي  است.  پذیرفته  صورت  متفاوت  معيارهاي  با  نيز  مختلفی 

مرزي شهرستان  نوار  محدوده  مطالعه:  نفوذ)مورد  مستعد  مناطق  تعيين  و  مرزي  هاي  پاسگاه  یابی  مکان  در  ژئومورفولوژیکی 

ی( جانمایی و مکان یابی پاسگاه ها و مواضع دیده بانی نوارمرزي شهرستان درميان در استان خراسان جنوب  ناساخر  درميان

جنوبی با کشور افغانستان را با استفاده از نقشه، عکس هوایی و تصاویر ماهواره اي و نرم افزار و مدل ها انجام داده اند و نتایج  

درميان، مستعد نفوذ است و بر اساس نقشه نهایی که در مقاله آن ها    ستانرهي شمرزپژوهش آنها نشان می دهد که مناطق  

پاسگاه و یا موضع دیده بانی    9موجود است، مکان یابی و برآورد قابليت ها و محدودیت هاي واحدهاي ژئومورفولوژکی، استقرار  

و حاتمی نيز در مقاله اي تحت    حنفی  .استده  به منظور افزایش توانمندي هاي دفاعی و عملياتی در این منطقه پيشنهاد ش

از   مکان یابی مناطق    GISعنوان مکان یابی مناطق مساعد براي استقرار نيروهاي نظامی در منطقه مرزي مهران با استفاده 

با   مهران  هایی محيطی در منطقه  و محدودیت  ها  قابليت  و شناسایی  نظامی  نيروهاي  عامل  غير  و  عامل  دفاع  براي  مناسب 

انجام داده اند. نتایج حاصل نشان داد که    GISاویر ماهواره اي، نقشه هاي توپوگرافی و زمين شناسی در محيط  از تص  ادهستفا

مناطق کوهستانی واقع در شرق و مرکز منطقه مهران شرایط مناسبی براي استقرار یگان هاي نظامی دارد اما مناطق واقع در  

لی مرتفع در شمال منطقه، شرایط مناسبی براي استقرار یگان هاي  ق خيطامن  رخیجنوب مهران و تپه هاي جبل حمرین و ب

نظامی ندارند. در مقاله اي دیگري با عنوان مکان یابی پاسگاه هاي مرزي و تعيين مناطق مستعد نفوذ با استفاده از سيستم  

(، جانمایی و  1395م آبادي)بهرا  و اد  نژ  )مطالعه موردي: محدوده نوار مرزي شهرستان نهبندان( عبادي   GISاستنتاج فازي و  

مکان یابی پاسگاه هاي نوار مرزي شهرستان نهبندان با کشور افغانستان را با استفاده از سيستم استنتاج فازي انجام داده اند.  

رد  وآبر ی و نتایج آن ها نيز نشان می دهد که مناطق مرزي نهبندان مستعد نفوذ می باشند. بر اساس نقشه هاي نهایی مکان یاب

با جانمایی  ق افغانستان  پاسگاه و یا موضع    16ابليت ها و محدودیت هاي واحد هاي ژئومورفولوژکی در مرز نهبندان با کشور 

نفوذ اشرار، کنترل مرز با هدف   نفوذ نيروي متخاصم و  از این واحدها در مقابله با  بانی، حداکثر استفاده و به کارگيري  دیده 

( در مقاله خود تحت عنوان تحليل 1390در به منطقه را پيشنهاد داده اند. زرقانی و اعظمی)د مخ اوو مال  جلوگيري از قاچاق کا

امنيتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرارگاه هاي نظامی با تاکيد بر استان خراسان رضوي، با روش -مالحظات نظامی

ح هاي آمایش خراسان رضوي پرداخته اند. بر این  در طر  يتی امن  -تحليلی تبيين اهميت و جایگاه مالحظات دفاعی   -توصيفی

اساس تهدیدات نظامی و مهم ترین کانون هاي این نوع تهدیدات براي استان مورد بررسی قرار گرفت و سپس جایگاه و نقش  

دفاعی و  -مالحظات  تجزیه  استان خراسان رضوي  نظامی  تاسيسات  و  مراکز  و مکان گزینی  استقرار  در    شد.با  ليلتح  امنيتی 

توجه به مطالب گفته شده مکان یابی پاسگاه هاي مرزي در مناطق مرزي دیگر ایران با استفاده از معيارهاي مختلف صورت  

پذیرفته است، ليکن در مبحث مکان یابی پاسگاه هاي مرزي شرق کشور که داراي معيارهاي کامل و جامعی در زمينه مکان 

اثيرگذاري که این پاسگاه ها در تامين امنيت شهرها و روستاهاي این مناطق  نقش ت  ليله دیابی مشاهده نگردید و همچنين ب

دارد نياز است که عوامل انسانی و طبيعی در یک سيستم و با توجه به اولویت هاي موثر مورد بازنگري قرار گيرند، ازینرو این  
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ازي  که یک سيستم تصميم گيري چند معياره  اج فتناستتم  معيار انسانی و طبيعی و با استفاده از سيس  13مقاله با توجه به  

است با هدف مکان یابی مناطق مساعد جهت استقرار پاسگاه هاي مرزي نوار مرزي خراسان رضوي و افغانستان صورت گرفته  

 است.

 
 

 ( مبانی نظری: 4

 (  تعریف و مفهوم مرز : 1-4

ق کننده  منعکس  که  می شود  اطالق  فضائی  اي  پدیده  به  حلمرمرز  قواعدي  ميت  کاو  مطابق  و  بوده  دولت  یک  سياسی 

کند)درایسدل، می  ایجاد  افکارو...مانع  نشر  کاال،  ،انتقال  انسان  حرکت  مقابل  در  سياسی  101:  1374خاص  هاي  مرز   .)

اعتباري و قرار  از واحد هاي دیگر است و خطوط مرزي خطوطی  مهمترین عامل تشخيص و جدایی یک واحد سياسی 

:   1394حدید حدود یک واحد سياسی بر روي زمين مشخص می شوند)ميرحيدر و همکاران،  ور تظنه مه بدادي هستند ک

(. با نگاهی اجمالی به تعریف مرز که حد قلمرو زمينی، هوایی و دریایی و آغاز حکومت هر کشور که حفظ، مراقبت و  95

محد که  است  دولتی  هر  وظایف  ترین  اساسی  و  ترین  مهم  از  یکی  آن  ملافع  وده کنترل  همسایه  يت  کشور  با  را  رزبان 

مشخص می نماید؛ می توان به اهميت آن در نقش امنيت پایدار پی برد. تامين امنيت در شهرها و مناطق مرزي، یکی از  

موضوعات مهم و کاربردي محسوب می گردد، به طوري که مرزها به عنوان شاخصی از حاکميت ملی که اقتدار یا ضعف  

: 1395، معرف شدت و ضعف حاکميت ملی تلقی می گردد. )عبادي نژاد، بهرام آبادي،  آنها  تثبير تیک ملت و دولت د

76  .) 

 (   امنیت مرزی: 2-4

امنيت مرزي به معناي جلوگيري از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهاي یک کشور وقانونی کردن تردد اشخاص و  

(.به  85:  1374)خطابی،« هاي مجاز مرزي استدروازهاز طریقی و  نوقانبط  حمل و نقل کاال و حيوانات اهلی با رعایت ضوا

عبارت دیگر، در صورتی که کنترل مرز از لحاظ جلوگيري از ورود و خروج افراد، کاال و ... مشکل باشد و امکان بالقوه براي  

تري دارد )ستوده ،  بيش   يرپذیيب  تردد غير مجاز و قاچاق کاال، مواد مخدر و ...بيشتر گردد اصطالحا می گویيم مرز آس

ها  14:    1389 این شاخص  مهمترین  کرد؛  ذکر  را  مواردي  توان  می  آن  هاي  و شاخص  مظاهر  و  مرزي  امنيت  براي   .)

از:   دروازهعبارتند  از  اشخاص  نامهتردد  آئين  با  مطابق  غيررسمی  و  رسمی  شدههاي  تصویب  از ؛هاي  کاال  نقل  و  حمل 

ب دروازه مطابق  و  مجاز  آهاي  گمرکینامه  ئينا  غير  ؛ هاي  مرزهاي  از  مجاز  غير  کاالهاي  سایر  و  مخدر  مواد  حمل  عدم 

برهم نخوردن آرامش مرزي و عدم درگيریها و  ؛ هاي مختلف توافق شدههمکاري مرزبانان دو کشور همسایه در زمينه؛مجاز

هاي مرزي مصوبه و آئين نامهين  انقوي  راج ا؛وجود ارتباطات و مبادالت قانونی ميان مردمان دو سوي مرز  ؛اختالفات مرزي 

نيز مورد  را  يمرزو تهدید هاي ناامنی توان شاخصبر همين اساس می.   (58: 1398)زرقانی،براي مامورین مرزي و دیگران

از طریق زمينی،دریایی و هوایی توسط کشورهاي همسایه به   بررسی قرار داد. به عنوان نمونه می توان به تهدید مرزها 

زز وتجارت  صو و عبور و  ات  از طریق تطميع، ترس، خيانت، فریب، تهدید تردد  پاسگاههاي مرزي  مينی، تهدید کارکنان 

فقر و   ارتباطی،  الکترونيکی در مرزها و سيستم هاي  نفوذ  یا  ارتباطات  مرور قاچاقچيان واشرار مسلح، تهدید شنود ها و 

سالمت عمومی در منطقه و تهدید سالمت    بخش   ياص ه شاختوسعه نيافتگی مناطق مرزي و مرزنشينان، سطح پایين  

طلب،   تجزیه  و  تروریستی  گروههاي  در  عضویت  جاسوسی،  کاال،  قاچاق  جهت  مرزنشينان  از  استفاده  سوء  مرزنشينان، 

قومی و مذهبی در بين مرزنشينان، مهاجرت مرزنشينان  و تخليه جمعيت بومی  مناطق مرزي،     -شکاف هاي اجتماعی 

پ  اهيرور نتهدید حضو   -ایگاههاي کشورهاي دشمن و رقيب در خاک کشور همسایه،کمبود امکانات و تجهيزات دفاعیو 

این دست   از  مواردي  پاسگاههاي مرزي و  تهدید شاخص هاي سالمت عمومی مرزبانان و  انتظامی، مرزبانی، محروميت 
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کرد)زرقانی،   احمدي،  1392اشاره   ،1384، عسکري  پشتوانه (.ام1382،يري،دهش1382،روشندل،  1382،  مرزها  نيت 

محکم براي امنيت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامنی در مرز، می تواند در سيستم هاي اقتصادي،  

فرهنگی، سياسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد نماید و در مقابل امنيت مطلوب قادر است در حد خود در  

(. از این رو سعی  85:  1374سيار برجسته و مهمی را به خود اختصاص دهد) خطابی،  سهم ب  شوری کامنيت مرزي و داخل

کشورها بر این است تاحد امکان مرزهاي آن ها جز در برخی گذرگاه هاي توافق شده و مجاز غيرقابل نفوذ باشد تا به این  

ف سياسی، اقتصادي، فرهنگی و  مختل  د بعار اوسيله حاکميت آن ها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و امنيت کشور د

توان به ساختار   از آن جمله می  تاثير می گذارند که  نظامی آسيب نبيند. به طور کلی عوامل متعددي بر امنيت مرزها 

نظام حکومتی و تضادهاي ایدئولوژیک، وضعيت ژئوپليتيکی و حضور قدرت هاي فرامنطقه اي، نوع نگرش و رفتار حکومت  

و منابع موجود در منطقه مرزي و ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و سياسی حکومت ها و ملت ها   ذخایر  رز،ه مها نسبت ب

در دوسوي مرز، نحوه پراکندگی اقليت ها و.. اشاره کرد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کارکرد امنيتی مرزها، طرح ها و  

: 1392ود به کار می برند)زرقانی و همکاران،  اي خهز مر  وثرسياست هایی است که کشورها در مورد کنترل مطلوب و م

89.) 

 (مکان یابی: 3-4

دخالت آگاهانه و ارادي، سازمند کردن رابطه انسان، فعاليت ها و فضا به منظور انتظام بخشيدن  مکان یابی عبارت است از

تصادي و زیست محيطی یکی  ، اقیع تمااج  (. به عبارتی مکان یابی با در نظر گرفتن تاثيرات32:  1388به آنها )موصوصی،  

پور،   برنامه ریزي هاي منطقه اي است)سرور و یحيی  یابی صحيح 81:  1393از فاکتورهاي کليدي در  (، در واقع مکان 

(. Ruiz Puente et al, 2007 مراکز تصميم گيري است که می تواند توسعه پایدار در منطقه را تحت تاثير قرار دهد) 

یابی) فSite Selectionمکان  براي یک کاربري (  بر اساس شرایط تعيين شده  توان  از طریق آن می  رآیندي است که 

مشخص و با توجه به منابع و امکانات موجود، بهترین محل مناسب را تعيين نمود. مکان یابی در واقع تجزیه و تحليل 

ویژگی هاي توصيفی مورد نظر    ی بایافض  عيتتوامان اطالعات فضایی و داده هاي توصيفی به منظور یافتن یک یا چند موق

(. هدف از مکان یابی انتخاب مکان مناسب براي استقرار تجهيزات سرویس رسان بوده  3:  2013می باشد)محمود بابویی،  

(. براي Bischoff & Klamroth, 2007به طوریکه بهترین عملکرد با توجه به اهداف مورد نظر پروژه حاصل شود)

نتخاب نقاط نمونه و پردازش هاي آماري و ریاضی استفاده می گردد و یا با پردازش توامان روش ا  از  یا  انجام مکان یابی

داده هاي جغرافيایی در سطح منطقه با تجزیه و تحليل استعداد هاي مکانی و توصيفی جهت انتخاب مکان مناسب براي 

مک انجام  براي  توان  می  دیگر  بعبارت  گيرد.  می  رو  ابیانيکاربري خاصی صورت  هاي  از  داه  پردازش  مبناي  بر  هاي  ش 

پارامترهاي  GISفضایی)  اساس  بر  یابی  استفاده گردد. مکان  ترکيبی  یا روش هاي  و  ریاضی  آماري  پردازش هاي  یا  و   )

مختلفی انجام می گيرد که این متغيرها نسبت به اهداف و اهميت پروژه و یا عوامل جانبی موثر در پروژه از قبيل آلودگی،  

انات زیربنایی و... تغيير خواهد کرد. به بيان دیگر نمی توان یک دستورالعمل براي پرورژه ها و کاربردها  امک  هبسی  سترد

تعریف نمود و می بایست ابتدا کاربردهاي مختلف و عوامل موثر در انتخاب مکان استخراج گردیده و سپس عوامل فوق  

ناسب تاسيسات و ابنيه فنی و یا راه هاي دسترسی و غيره  بی ماي کان. مدستور العمل هاي الزم جهت مکانيابی تهيه گردد 

یکی ار اصول اساسی پدافند غير عامل می باشد و در صورت انجام آن بر اساس روش هاي علمی و برنامه ریزي شده می  

یا حداقل کاهش آسيب دیدگی در موقع بحران گردد)م   ویی، باد بحموتواند باعث مصون ماندن تاسيسات و پادگان ها و 

(. اصوال در فرآیند مکان یابی تمامی خصوصيات و ویژگی هاي منطقه مورد نظر براي آن کاربري خاص مورد  4:  2013

مطالعه قرار می گيرد و بی شک چنانچه این کاربري مرتبط با مسائل نظامی باشد از اهميت صدچندان برخوردار خواهد 

 (  1394شد)آقا طاهر و همکاران، 
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 (: RS)سنجش از دور(و   GISجغرافیایی)عات  الاط ستم( سی4-4

سامانه هاي اطالعات جغرافيایی نقش محوري در فعاليت ها و کاربري هاي اقتصادي، اجتماعی،نظامی و انتظامی دارند. امروزه  

  ناآس  ياربا پيشرفت هایی که در سامانه هاي اطالعات جغرافيایی صورت گرفته است، شناخت دقيق زمين نسبت به گذشته بس

شده است و به خصوص در بعد انتظامی و نظامی این سامانه ها یک ابزار عالی براي فرماندهان ونيروهایی درگير در عمليات  تر  

می باشند.ضمن اینکه استفاده از این سامانه امکان ترکيب عوامل و متغيرهایی چون کارتوگرافی، اطالعات و داده، مدیریت و  

قه عمليات، کنترل از راه دور داده ها و مشاهدات، برقراري مدیریت عملياتی، دیده بانی  منط  لي تحلو    رهبري ميدان رزم، تجزیه

(. از اینرو، سامانه اطالعات جغرافيایی با تلفيق داده ها در کنار تصاویر  1388و ...را می تواند در بر داشته باشد)بهرام آبادي،  

ها و مسيرهاي مواصالتی، ميدان دید، مسير خط سير سالح هاي تير   راه  نيتعيد،  ماهواره اي مکان هاي بالقوه براي فرود بالگر

ناوبري را براي یک منطقه مشخص می نماید. این سامانه در عمليات نظامی و   منحنی، به خصوص توپخانه  و جهت یابی و 

فر انتخاب مکان  پل هاي متحرک،  استقرار  براي  مناسب  انتخاب مکان  به  تواند  نرگبالود  مانورها می  و د،  آمادي سوخت  قاط 

لندفرم هاي سطح منطقه،   و  عوارض  اختفا  نوع  بافت خاک،  نوع خاک،  به  توجه  با  را  تاکتيکی در منطقه  راه هاي  مهمترین 

(.  109:  1392و حنفی و حاتمی،    2006سطوح ارتفاعی و منابع آبی سطحی و زیر زمينی را مشخص نماید)بایگل و همکاران،  

ع  نفربرها،  زمي  حط ض سوارتجزیه و تحليل  ها،  تانک  قابليت مانور  بر  آنچنان مهم است که  نبرد  اخبار و اطالعات منطقه  ن و 

دیگر ادوات خودرویی و تاکتيک و تکنيک نيروها تاثير گذار است، با توجه به این فرماندهان می توانند با کمک سامانه اطالعات  

ع  کارآمد،  و  بروز  اطالعات  داشتن  سوارجغرافيایی، ضمن  هدایت  زمي  حطض  و  کنترل  خوبی  به  را  مانور  منطقه  و  عمليات  ن 

 (.109: 1392و حنفی و حاتمی،  2006نمایند)ساتی ناریانا و همکاران، 

  بهبه دست آمده    يداده ها  ليتحل  قیطراز    ده ی پد  ا یو    هيناح   ،ی روش کسب اطالعات در مورد ش  ای   ندیاز دور به فرا  سنجش

  ي انرژ  ریمقاد  ريتفس  شامل  امر  نیاب(.   2002)چاندرا،  شود  یم  گفته  اآنه  اب  ميتقسم  تماس  بدون  يابزار  لهيوس

(.  1999تر،  ی)مباشد  یم  است،  شده  يريگ  اندازه  مناسب  تيموقع  از  که  هدف  از  شده  ليگس  ای  و  دهيبازتاب  یسيالکترومغناط

  ي ها  موج  طول  در  را  يديمف  تعااطال  يا  ماهواره  ریتصاو .  است  ازيامت  نیچند  يدارا  دور   از  سنجش  از  آمده   دست  به  يها  داده

را    یبزرگ  هيناح  ریتصاو  چون.  هستند  ندهیآ  در  استفاده  جهت  یدائم  ثبت  صورت  به  رهيذخ  قابل   و  سازند  یم   فراهم  مختلف

ساختار   رينظ  یعوارض بزرگ  صيدر مورد موضوعات مختلف و تشخ  يمنطقه ا   يدهند، امکان انجام جست و جو ها  یپوشش م

  ن،يزم  بیتخر  ،يکشاورز  آب،  مانند   ای پو  یی ها  ده یپد   ش یپا  تیمز  جاد یا  ليبه دل  يتکرار  يشش ها. پودی آ  ید مبه وجو  نهيزم

.  رنديگ  ی م  قرار  آن  بر  انسان  ريتاث  و  عتيطب  موضوعات  طهيح   در  موضوعات  نیا.  ندیآ  ی م  شمار  به  ازيامت  ک ی...    و  يشهر  توسعه

  کسب   دور  از  سنجش.  آورد  دست  به  ریناپذ  دسترس  اطقنم  ردمو  در  یاطالعات  دور  از  سنجش  قیطر  از  توان  یم  نيهمچن

 آوردن   دست  به  در  تواند  ی م  دور  از  سنجش  ریتصو  کی.  سازد  یم   فراهم  را  مختلف  يها  کيتفک  قدرت  و   ها  اسيمق  در  اطالعات

را کاهش    یدانير مکا  موضوع  نیکه ا  رديانجام گ  شگاهیتواند در آزما  یداده ها م   ليمختلف به کار رود. تحل  ياهداف و کاربردها

متوسط تا کوچک با استفاده از داده    اس ينقشه در مق  ینيکند. بازب   ی م  لیسنجش از دور را تعد   يداده ها  نهیو هز دهد   یم

را نسبت به   يبهتر  ليسه باند منفرد، تحل  ریحاصل از تصاو  یرنگ   يها  بيتر است. ترک  عیو سر  يسنجش از دور، اقتصاد  يها

از ماهواره ها  يسه بعد  يها   ليسازد. تحل  یفراهم م   ییواه  ياس ه عک  ای  ینيزم  ریتصو  کی   ریانجام پذ  ویاستر  يبا استفاده 

  ی م  صورت  تر  عیسر  انهیآنها با استفاده از را  ليجهت پردازش و تحل  نیاند و از ا  یسنجش از دور به شکل رقوم  ياست. داده ها

  ي ها  پوشش  يها  یژگیو  از  استفاده  با  تا  دهد  یم  نمکاا  مفسران   به  دور  از  سنجش  دیجد  يها  ستميس  کار  گسترش. ردیپذ

  و   اقدام  آنها  يبند  طبقه  و  یی شناسا  به  نسبت  سيمغناط  الکترو  فيط  از  محدوده  از  قسمت  نیا  در  شده  افتیدر  ینيزم  مختلف

  عاتتفارا  زا  ها  داده   و   ارقام  هيته  گر،ی د  طرف  از.  کند  حاصل  يشتريب  نانياطم  خود  يها  افتهی   جینتا   یدرست  به  بيترت  نیبد

 .باشد يشتري ب ازاتيامت منشا تواند  یم  و رديگ ی برم در را يتر ش يب ینواح االترب
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 (محدوده مورد مطالعه 5

ناهمواري هاي نيمه خشک می باشد. سرزمين   افغانستان شامل بيابان هاي خشک و هموار و کوه ها و  ایران و  نواحی مرزي 

ذوالف دهانه  از  نقطه  ترین  شمالی  در  که  و  م  وهک  تا  قارهایی  ایران  مرزي  نواحی  دارد،  قرار  نقطه  ترین  جنوبی  در  سياه  لک 

(.  350تا317:  1395کيلومتر در امتداد سه استان شرقی ایران کشيده می شود)حافظ نيا،    945افغانستان است، که به طول  

شود.   می  جنوبی  خراسان  و  رضوي  خراسان  شمالی،  خراسان  استان  سه  شامل  منطقه  خاین  از  ب  ويرض ان  راساستان  خشی 

و پس از تقسيم خراسان به سه قسمت شمالی، رضوي و    1383استان پهناور خراسان بزرگ است که با مصوبه دولت در سال  

از    1387جنوبی ایجاد شده است. این استان در سال   هزار کيلومتر مربع می باشد. استان خراسان   116داراي وسعتی بيش 

  302کيلومتر داراي مرز مشترک با ترکمنستان و از شرق به طول حدود    531  ود حد  طولرضوي از شرق و شمال شرقی به  

خراسان رضوي شامل چهار شهرستان مرزي تربت جام، (.  20:  1390کيلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان می باشد)رهنما؛  

ایران و ر محدوده شهرستان هاي  د  انستغاناف  تایباد، خواف و سرخس می باشد، منطقه مورد مطالعه این پژوهش نوار مرزي 

 تربت جام، تایباد و خواف است.  

 
 

 ( یافته های پژوهش: 6

همانطور که در بخش روش تحقيق توضيح داده شد، از سيستم استنتاج فازي جهت بررسی معيارها و امر مکان یابی  

پيشين، نظر به مطالعات  با توجه  متخصصان و ضوابط   و   اناسرشنکا  استفاده گردیده است، معيارهاي مورد بررسی 

ابتدا   انتخاب گردیده است، در  و همچنين  بررسی منطقه مورد بحث  یابی  امر مکان  معيار؛ کاربري   13موجود در 

اراضی، شيب، حریم خط مرزي، حریم پاسگاه هاي موجود، حریم مناطق حفاظت شده، دسترسی به جاده ها، حریم  

نيرو انتقال  خطوط  روستا،  حریم  حشهر،  به  اهبرآ  ریم،  گسل  حریم  و  آهن  خط  حریم  آبی،  هاي  پهنه  حریم  ها،  ه 

انتها وزن دهی نهایی صورت  صورت مستقل بر اساس شاخص هاي موجود مورد بررسی و پهنه بندي گردید و در 

ه  (  توزیع فضایی برخی از معيارها در قالب نقشه هایی آورده شده است و سپس نقش9-2پذیرفت. در ادامه در شکل )

 ازي شده آورده شده است.س زيفااي  ه

( 1398قشه محدوده مورد مطالعه)ماخذ: نگارندگان: : ن1شکل  
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: نقشه کاربری اراضی منطقه مرزی 2شکل

 (1398ارندگان:  ماخذ: نگ  ) خراسان رضوی
 

نطقه مرزی خراسان  نقشه نقاط شهری م :4شکل

 (1398) ماخذ: نگارندگان: رضوی
 

: نقشه نقاط روستایی منطقه مرزی 5شکل 

 (1398ماخذ: نگارندگان:    ) خراسان رضوی
 

: نقشه جاده ها و راه های مواصالتی  منطقه مرزی خراسان  3کلش

 (1398) ماخذ: نگارندگان: رضوی
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 ( فازی سازی و پهنه بندی :1-6

بنابر آنچه گفته شد جهت بررسی و فازي سازي معيارها به شاخص هایی نياز بود تا عمل فازي سازي انجام گردد.از  

 عيار زیر احصاء شد که در شکل زیر به نمایش در آمده است.م 13ط رتبو م اینرو با مراجعه به منابع معتبر 

طقه مرزی خراسان  آبراهه مننقشه رود و  : 6شکل

 (1398) ماخذ: نگارندگان: رضوی
 

: نقشه پهنه های آبی منطقه مرزی 9شکل 

 (1398) ماخذ: نگارندگان:  خراسان رضوی
 

اظت شده منطقه مرزی : نقشه مناطق حف8شکل 

 (1398) ماخذ: نگارندگان:  خراسان رضوی
 

: نقشه گسل های منطقه مرزی خراسان  7شکل

 (1398) ماخذ: نگارندگان: رضوی
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 ( حریم پاسگاه های موجود در نوار مرزی خراسان رضوی:1-1-6

یکی از کاربري هاي مهم در مطالعه پيش رو بررسی موقعيت پاسگاه هاي موجود در نوار مرزي خراسان رضوي می باشد. با  

هاي مرزي، شرایط طبيعی و وضعيت ژئوپليتيکی منطقه مورد مطالعه بهتر است که گ  هنر  د دوجوتوجه به تسليحات نظامی م

امنيت خط مرزي به صورتی انجام گردد که از ایجاد راه هاي نفوذ جلوگيري گردد، با توجه به سالح ها و ادوات نظامی موجود  

پاسگاه ها   تا هدف    3000ر  یگیکد از  در هنگ مرزي خراسان رضوي، در این پژوهش حداکثر فاصله  متر در نظر گرفته شده 

نقشه پهنه بندي آن را   12ادوات موجود و مشخصات آن ها آورده شده و سپس در شکل    11مورد نظر تامين گردد.  در شکل

 که در سه کالس کاربري مناسب، متوسط و نامناسب طبقه بندي گردیده است را مشاهده می کنيد. 

) ماخذ: گاه های مرزیام معیار ها و شاخص های مورد استفاده جهت مکان یابی پاس: دیاگر01شکل

(1398و نگارندگان:  1395، وجدی: 1395 ، عبادی نژاد و بهرامی:1392حنفی و حاتمی:   
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 یتی (مراکز جمع2-1-6

عيتی در این پژوهش شامل مراکز شهري و روستایی می شود، حفظ حریم این مناطق از عوامل مهمی است که در  ز جممراک

متري  1500امر مکان یابی باید رعایت گردد در این رابطه با توجه به استانداردهاي موجود وزارت مسکن و شهرسازي حریم  

( و بنا براینکه در منطقه مرزي خراسان رضوي روستاهایی  97:  1395ي،  وجدبراي نقاط شهري و روستایی در نظر گرفته شد)

متري وجود دارد باید بگونه اي مکان یابی صورت پذیرد تا سبب افزایش امنيت در این روستاها و به دنبال آن  3000در فاصله  

هاي پهنه بندي آن ها را    شهنقو  شد  ته  متر در نظر گرف3000نوار مرزي گردد، از اینرو حداکثر فاصله در محدوده روستایی نيز  

 مشاهده می کنيد.  14و  13در شکل شماره 

  
 

  

حات موجود در هنگ مرزی خراسان : تسلی11 شکل

)ماخذ: نگارندگان( رضوی  
: نقشه پهنه بندی حریم پاسگاه های 12شکل

موجود منطقه مرزی خراسان رضوی) ماخذ: 

 ( 1398نگارندگان: 
 

هنه مناطق شهری منطقه مرزی : نقشه پ41کلش

(1398رندگان: خراسان رضوی) ماخذ: نگا  

: نقشه پهنه مناطق روستایی منطقه مرزی خراسان  31شکل

( 1398رضوی) ماخذ: نگارندگان:   
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 (  شیب:3-1-6

شيب شکل زمين را از طریق خصوصيات مورفولوژیکی تحت تاثير قرار می دهد. شيب ها معموال با توجه به جهت حرکت و به  

ز و نشيب هاي عمودي بر روي محورهاي افقی  راان فميزده  صورت ارقام درصد منفی و مثبت بيان می گردد که مشخص کنن

فرضی هستند. شيب هاي محدب و سایر ناهمواري هاي سطح، معموال نقاط کور و یا در اصطالح نظامی، جان پناه ها و مواضع 

حنفی  .)مایدی نت مو زمين ها پوشيده از دید و تير را به وجود می آورند که مواضع دشمن را از سالح ها با تير مستقيم محافظ

پاسگاه هاي مرزي  113:  1392و حاتمی،   استقرار  براي  با    10(. معموال حداکثر شيب مناسب  درصد معرفی می شود. شيب 

درصد باال باعث افزایش هزینه هاي استقرار پاسگاه نظامی)مسطح کردن سطح زمين( می شود و شيب هاي نزدیک به صفر از 

(. با توجه به مطالب گفته شده نقشه شيب مناسب جهت 72-71:  1375  ر،یزپو)عزاشدنظر دفع فاضالب مشکل آفرین می ب 

 نقشه پهنه بندي آن مشاهده می گردد.   15درصد در نظر گرفته شد و  در شکل 10تا2مکان گزینی پاسگاه هاي مرزي 

  
 

 

 

 (  حریم خط مرزی خراسان رضوی:4-1-6

از معيارهاي بسيار مهم در امر مکان ساعد جهت استقرار پاسگاه هاي نظامی حفظ حریم خط مرزي م  ناطقی ميابیکی دیگر 

متري از نقطه صفري مرزي به عنوان   500است، با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در خط مرزي خراسان رضوي تا فاصله  

ه هاي  گاپاس  ریمظ ححریم در نظر گرفته می شود و در این منطقه پاسگاه مرزي وجود ندارد و همچنين همانطور که در حف

متري را  3000موجود بيان گردید توجه به برد تسليحات نظامی در هنگ مرزي بسيار مهم است و با توجه به این امر تا شعا  

، در سه کالس مناسب، متوسط و  16جهت استقرار پاسگاه مرزي مناسب در نظر گرفته شد و نقشه پهنه بندي آن در شکل  

 نامناسب طبقه بندي گردید.  

سان : نقشه پهنه بندی شیب منطقه مرزی خرا15شکل

 ( 1398ماخذ: نگارندگان:  رضوی)
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 حریم مناطق حفاظت شده در منطقه مرزی خراسان رضوی:   (5-1-6

باتوجه به بررسی هاي صورت گرفته در منطقه مرزي خراسان رضوي مشخص گردید که منطقه حفاظت شده سيرخون که در  

شکل   در  آن  نقشه  صورت    9قبل  به  شد  با    12آورده  است.  شده  واقع  افغانستان  کشور  با  مشترک  مرز  بتوجکيلومتر  ه  ه 

متري مناطق حفاظت   1000انداردهاي ارائه شده از طرف هيئت وزیران، جانمایی هر نوع تاسيسات و کاربري در محدوده  ستا

باشد)وجدي،   غيرقانونی می  نيز محدوده  103:  1395شده  پژوهش  این  ازینرو در  به    1000(.  از منطقه حفاظت شده  متري 

 مشاهده می کنيد.  17دي آن در شکل بنهنه ه پ نقشصورت نامناسب در نظر گرفته شده است و   

 

  
 

 

) ماخذ: ه مرزی خراسان رضویخط مرزی منطق: نقشه پهنه بندی حریم 16شکل

( 1398نگارندگان:   

: نقشه پهنه بندی حریم مناطق حفاظت شده منطقه مرزی  17شکل

 (1398خراسان رضوی) ماخذ: نگارندگان: 
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 (  دسترسی و فاصله از جاده های و راه های مواصالتی:6-1-6

در مبحث پهنه بندي دسترسی به جاده ها و راه هاي مواصالتی نزدیکترین فاصله تا جاده ها بهترین مکان ها جهت استقرار 

جاده را نيز رعایت کرد، از اینرو با توجه به پژوهش وجدي، حنفی و  ز  یم احر  حفظاما در کنار آن باید   پاسگاه هاي مرزي است

متر بهترین مکان براي استقرار پاسگاه هاي مرزي در نظر گرفته شده 1500متر تا حداکثر    200حاتمی و عبادي نژاد  فاصله  

وع از شبکه ارتباطی در این  ن  ن یکنواه ع همچنين راه آهن نيز ب قابل مشاهده است.  18است و پهنه بندي آن در شکل شماره  

متر از خطوط ریلی موجود در منطقه مناسب   175پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به استانداردهاي موجود حریم  

   نقشه پهنه بندي خط ریل نيز قابل مشاهده است. 19( و در شکل شماره 1395ارزیابی گردید)وجدي: 

    

 

 

 ی: راضی ا(   کاربر7-1-6

بري اراضی یکی از معيارهاي بسيار مهم در امر مکان یابی است، تعيين مناطق شهري و روستایی با کاربري غير قابل  راک

تغيير  و یا زمين هاي بایر که در امر مکان یابی داراي ارزش باالیی است ضروري است، ازاینرو باید جهت فازي سازي آنها  

يب اراضی بایر، اراضی فقير و کم ارزش، اراضی باغی، اراضی کشاورزي، جنگل و  رتبه تها  ري  اقدام نمود، در این مقاله کارب

نقشه   20محدوده هاي شهري و روستایی که به ترتيب داراي اولویت در امر مکان یابی می باشد، تقسيم گردید و در شکل

 فازي سازي شده کاربري اراضی آورده شده است. 

خراسان  : نقشه پهنه بندی حریم جاده ها منطقه مرزی 18شکل

( 1398وی) ماخذ: نگارندگان: رض  

مرزی خراسان   ط ریلی منطقه: نقشه پهنه بندی خطو19شکل

( 1398رضوی) ماخذ: نگارندگان:   
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 رو نی (   خطوط انتقال8-1-6

جلوگيري از خطرات ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوي، رعایت فاصله منطقی براي ایجاد هر نوع کاربري از خطوط   هتبه ج

هـزار ولـت   400انتقال برق الزامی است. با بررسی هاي صورت گرفته در محدودوه مورد مطالعه خطوط انتقـال بـرق بـا ولتـاژ  

متر را در نظر گرفتـه ایم)روحـی پـور،  50اي موجود شرکت برق، حریمی برابر  دهندارستاه اموجود می باشد، بنابراین با توجه ب

  قابل مشاهده است. 21(. و نقشه پهنه بندي آن را در شکل 81: 1394

  
 

 

 

 (   آبراهه ها و پهنه های آبی 9-1-6

ه دنبال دارند. نزدیکی پاسگاه ها  ب راتیخط اقعبارش هاي سيالبی و طغيانی که رواناب هاي فراوانی را ایجاد می کنند، بعضی مو

و مواضع دیده بانی به آبراهه ها و مسيل هاي طغيانی در مناطق خشک و بيابانی می تواند منجربه محصور ماندن و یا حتی  

: نقشه فازی شده کاربری اراضی منطقه مرزی خراسان  20شکل

 ( 1398رضوی) ماخذ: نگارندگان: 
 

ذ:  رضوی) ماخ: نقشه پهنه بندی خطوط انتقال برق منطقه مرزی خراسان 21شکل

( 1398نگارندگان:   
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ل  مسي  سيری متخریب این اماکن شود. نزدیکی به آبراهه اگر چه می تواند مشکالتی به همراه داشته باشد، اما کنترل و دیده بان

انسان الزم   و  مواد مخدر، کاال  قاچاق  عبور  براي  این مسيرها  از  استفاده  و  منظور جلوگيري  به  رودها  هاي طغيانی و خشک 

با توجه به واقع شدن رود مرزي هریرود در محدوده مورد مطالعه شاهد آبراهه ها     (.83:  1395است)عبادي نژاد، بهرام آبادي،  

حفظ حریم این مناطق ضروري است، ليکن با توجه به اینکه از این مسيرها جهت قاچاق  ن  برایبنا م،  و مسيل هاي زیادي هستي

از آنها نيز در حد مطلوب   به گونه اي صورت پذیرد که حفاظت  کاال، مواد مخدر و انسان استفاده می گردد باید مکان یابی 

متري پهنه هاي آبی و    1500بط موجود، حریم  وابه ضجه  تو  انجام گردد. بنابراین در راستاي رعایت حریم پهنه هاي آبی، با

( و با توجه به اینکه حفظ امنيت رود مرزي هریرود و همچنين پهنه هاي آبی  100:  1395آبراهه ها در نظر گرفته شد)وجدي،  

مورد  ي  بند  هنهه پ متر در نظر گرفته ایم. در ادامه نقش3000موجود در این منطقه حائز اهميت است حداکثر فاصله از آن را  

 قابل مشاهده است. 23و22نظر در شکل 

 
  

   
 

 

10-1- 

 (   گسل منطقه مرزی خراسان رضوی6

وجود گسل در یک منطقه نشان از زلزله خيزي آن می باشد، در واقع وجود گسل در گذر زمان امکان وقوع زلزله را نشان می  

اي نظامی حفظ این حریم رعایت گردد. با توجه به اینکه ه  ربريکا  صوصدهد، بنابراین الزم است جهت هرگونه مکان یابی بخ

محدوده مورد مطالعه این پژوهش منطقه مرزي است و نمی توان فاصله زیاد از گسل هاي موجود را در نظر گرفت و حداقل  

ها وارد    اهپاسگبه  ري  متر در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز زلزله  آسيب جدي کمت2400فاصله از گسل هاي موجود  

( استفاده گردید. نقشه پهنه بندي  1395گردد. شایان ذکر است انتخاب شاخص با توجه به پایان نامه کارشناسی ارشد وجدي)

 قابل مشاهده است. 24آن در شکل 

: نقشه پهنه بندی حریم رود و آبراهه  22شکل

منطقه مرزی خراسان رضوی) ماخذ: نگارندگان: 

1398)  

های آبی : نقشه پهنه بندی حریم پهنه 32شکل

ه مرزی خراسان رضوی) ماخذ: نگارندگان: منطق

1398)  
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 ( وزن دهی به معیارها2-6

ی و وزن دهی نهایی آنها اقدام  انمپوشه ه، ببعد از انجام عمليات فازي سازي هرکدام از معيارهاي موجود در قسمت قبل

شد. همانطور که در قبل گفته شد، معيارهاي زیادي در امر مکان یابی دخيل هستند و در این مقاله با توجه به نتایج به 

دست آمده از نظر کارشناسان و متخصصان وزن دهی معيارها صورت گرفت و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از  

 قایسات زوجی معيارهاي موجود به ترتيب زیر وزن دهی گردیدند؛ م تریسما دولج

  -6حریم مناطق حفاظت شده    -5حریم پاسگاه هاي موجود    -4حریم خط مرزي    -3شيب    -2کاربري اراضی   -1

آبراهه ها    -11پهنه هاي آبی    -10خطوط انتقال نيرو    -9حریم روستا    -8حریم شهر    -7دسترسی به جاده ها  

 سل گ -13 آهنخط  -12

کالس مناسب، متوسط و نامناسب مشخص گردیدند. با توجه به    3مشاهده می کنيد اراضی در    25همانطور که در شکل  

اینکه هدف مکان یابی مناطق مساعد استقرار پاسگاه مرزي بوده است و در این امر حداقل و حداکثرهایی در نظر بوده،  

متر فاصله از خط مرزي مشخص گردید و با توجه به نقشه هاي    500ساب  احتبا  کيلومتري و    5بهترین محدوده تا شعاع  

قبل، منطقه مرزي خراسان رضوي و افغانستان به جهت اینکه کاربري هاي مختلف در نزدیک خط مرزي بسيار کم است 

استا اما در قسمت شمالی مرز مشترک  پاسگاه هاي مرزي مناسب است،  استقرار  ان  راسن خ اغلب محدوده مرزي جهت 

ي و کشور افغانستان شرایط نامطلوبی وجود دارد و با بررسی هاي صورت گرفته مشخص گردید در این منطقه که  ضور

 رود مرزي هریرود نيز جریان دارد باید دقت عمل بيشتري جهت مکانيابی صورت پذیرد.  

 

: نقشه پهنه بندی گسل منطقه مرزی خراسان رضوی)  42شکل

( 1398رندگان: ماخذ: نگا  
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 نتیجه گیری:  (7

حک   دو  تماس  منطقه  و  برخورد  المللی، محل  بين  مناطق    يتحاکمو    ومتمرزهاي  بر خالف  اینرو  از  مستقل هستند. 

داخل کشور، امنيت مرز و مناطق مرزي هم وابسته به ویژگی هاي جغرافيایی، اقتصادي، اجتماعی،سياسی و... داخل کشور 

  در   است و هم شرایط جغرافيایی، سياسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور همسایه تاثير مستقيمی بر استقرار امنيت

منای و  اطن  کشورها  مختلف  مناطق  در  موجود  فضایی  هاي  تفاوت  با  متناسب  مرز  امنيت  بر  موثر  متغيرهاي  دارد.  ق 

همچنين کشور همسایه، متعدد و متنوع است. شاید از همين روست که همچنان استقرار امنيت پایدار در مرز و مناطق  

مختل مناطق  در  کشورها  از  بسياري  اصلی  دغدغه  به  جمرزي،  که،    یل تبد  هانف  است  آن  دليل  به  امر  است.این  شده 

مدیریت بهينه و کنترل مؤثر مرزها نياز به شناخت دقيق شرایط و ویژگی هاي مختلف منطقه در دو سوي مرز، تدوین  

هزینه بابت  کافی  بودجه  جامع،   کاربردي  و  علمی  سامانهراهبردهاي  سنگين،  مرز، هاي  نوع  بر  منطبق  کنترلی  هاي 

ویژهفتهیامانسازاي  نيروه دولتي  مؤثر  همکاري  و  تفاهم  مرزي،  سازماني  بينهاي همسایه،حمایت  رسمی  المللی  هاي 

انداز طبيعی، منظر جغرافيا و چشم  از  نمونه، فقط  عنوان  به  بر ایران مرزهاي و...دارد.   ناحيه ده و همسایگان مشتمل 

یایی،مردابی و باتالقی و ...می باشد. بدیهی است  در و اي هیاچدر استپی، اصلی؛کوهستانی، کویري،جنگلی، فيزیوگرافيک

 مدیریت و کنترل مرزي هر کدام از این مرزها بایستی در درجه اول متناسب با ویژگی هاي متفاوت طبيعی آنها باشد.  

کارکرد   شدن  رنگ  کم  و  مرزي  بين  تعامالت  فضاي  تسلط  دوره  یک  از  بعد  دهد،  می  نشان  جهان  فعلی  وضعيت 

يتی مرزها در پرتو جهانی شدن ها، مجدد شاهد بازگشت و احياي سياست هاي کنترل و انسداد مرز در منا-گی رندزدابا

ترامپ، تکميل طرح انسداد   انتخاباتی  از مهمترین وعده هاي  از مناطق جهان هستيم. در همين چارچوب یکی  بسياري 

بخش هاي از آن احداث    2018طی سال     درکه    بودیک  مرز و دیوار کشی بين مرزهاي طوالنی دو کشور آمریکا و مکز

شده است. در سایر مناطق جهان نيز این نگرانی و احساس تهدید وجود دارد، لذا بر خالف دو دهه قبل بار دیگر امنيت  

تقرار پاسگاه های  مرزی خراسان  مساعد جهت اس: نقشه پهنه بندی مکان یابی مناطق 52شکل

( 1398گان: رضوی) ماخذ: نگارند  
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مرزها به دغدغه اصلی حکومت ها در بسياري از کشورهاي جهان تبدیل شده است. مراکز انتظامی و پاسگاههاي مرزي 

یتردون  بد امنيت در مرز و مناطق مرزي است. مکان گزینی دقيق و صحيح    کیید  استقرار  بر  از مهمترین عوامل موثر 

منابع   از  استفاده  با  پژوهش  این  در  باشد.  داشته  پاسگاههاي مرزي  کارآیی  نقش موثري در  تواند  پاسگاههاي مرزي می 

ب شد. سپس مکان هاي مساعد جهت استقرار خاانت  رزيي ممعيار جهت مکان گزینی بهينه پاسگاهها  13معتبر و مرتبط  

پاسگاههاي مرزي در منطقه مورد مطالعه با استفاده از داده هاي آماري و تصاویر ماهواره اي و در قالب سه کالس کاربري 

ای در  گرفته  صورت  یابی  مکان  است  ذکر  شایان  گردید.  تهيه  نامناسب  کاربري  و  متوسط  کاربري  مناسب،  ارزش  ن  با 

وجه به داده هاي داراي اهميت موجود انجام شده است، ليکن در این پژوهش عواملی مانند ورودي هاي مهم  ت  ش باژوهپ 

اشرار و قاچاقچيان و راه هاي نفوذ موجود به دليل نبودن داده هاي مورد نياز مطرح نگردیده است، لذا در صورت موجود 

جام مکان گزینی دقيق پاسگاه هاي مرزي امکان پذیر است که  انا و  ی هروجبودن موارد نام برده امکان تغييرات در این خ

 خود ميتواند موضوع مقاله مستقلی گردد.  

 

 قدردانی :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافياي سياسی در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان» ت از  حليل این مقاله مستخرج 

« می باشد نگارندگان  و افغانستان با رویکرد پدافند غير عامل  -وين رضاساخر-تغييرات کاربري اراضی مناطق مرزي ایران

 وظيفه خود می دانند از حمایت هاي مادي و معنوي این دانشگاه قدردانی نمایند. 
 

 

 منابع  ( 8

 

ی  فاع(. ارایه نقشه پهنه بندي مراکز مستعد د1394آقا طاهر، رضا؛ فالح ززولی، محمد؛ زرافشار، مهرداد، جعفري، محسن)

مورد مطالعه: علی آباد کتول استان گلستان. فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات    GISو  AHPق جنگلی با تکيه بر  اطر مند

 . 82. ص 94، پایيز 95، شماره 24جغرافيایی سپهر، دوره 

بهروز) آبادي،  پای 1388بهرام  قم،  دشت  مسيله  منطقه  در  نظامی  اهداف  و  عمليات  روي  ژئومورفولوژي  تاثير  ه  نامان  (، 

 ناسی ارشد جغرافياي طبيعی، دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران.رشکا

(. ارزیابی تهدیدات امنيت ملی در مرزهاي مناطق شمالی ایران. نشریه 1389پيشگاهی فرد، زهرا؛ احمدي دهکاء، فریبرز)

 . 77-53، ص 9، شماره 3آمایش محيط، دوره 

ایرج) حاتمی،  علی؛  م1392حنفی،  یابی  مکان  مناط(،  با ب  ساعد ق  مهران  مرزي  منطقه  در  نظامی  نيروهاي  اتسقرار  راي 

 .128-107، ص  1392، سال سيزدهم، بهار 49پژوهشی نمدیریت نظامی شماره  -. فصلنامه علمی GISاستفاده از 

 (، مرزبانی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی. 1374خطابی، غالمحسين)

 عات امایش استان خراسان رضوي. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. ال(، مط1390)رهنما، محمد رحيم، آقاجانی، حسين

السادات، سيد حسن؛ ناصري، اکرم؛ مطلبی پور، رضا) (. عوامل ژئوپليتيکی موثر ر امنيت مرزي خراسان در  1394رئيس 

 . 88-72، ص 12، پياپی 1، شماره4ادوار تاریخ، تارخ فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال 

هادي)  ی،زرقان اعظمی،  هادي؛  نظامی1390سيد  مالحظات  تحليل  و    -(،  مراکز  گزینی  مکان  و  آمایش  در  امنيتی 

علمی فصلنامه  رضوي،  خراسان  استان  بر  تاکيد  با  نظامی  هاي  دوره  -استقرارگاه  فضا،  آمایش  و  ریزي  برنامه  پژوهشی 

 . 161-142(، ص 72)پياپی2، شماره 1390پانزدهم، تابستان 

 (، درآمدي بر امنيت پایدار مرز و مناطق مرزي.تهران: انجمن ژئوپليتيک ایران 1398ي)ادسيدهی، قانزر
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امين) لطفی،  هادي،  اعظمی،  سيدهادي،  در 1392زرقانی،  آن  نقش  و  مرزها  مدیرت  هاي  سياست  و  ها  شيوه  بررسی   ،)

ایران)خراسان رضوي و توسعه ماحيه اي، شماره   ايرافيجغ  جلهافغانستان(، م-امنيت مرز، نمونه موردي: مرزهاي شرقی 

 . 108 -83، ص 1392بيستم، بهار و تابستان 

ایرج) پور،  تحليل سلسله مراتبی و  1393سرور، رحيم؛ یحيی  اساس مدل  بر  پارکينگ هاي طبقاتی  بهينه  یابی  (، مکان 

، ص  90شماره  ،  23ه  دور(،  شهرداري تهران(. فصلنامه اطالعات چغرافيایی)سپهر  15منطق بولين)مطالعه موردي: منطقه

80-88. 

کيومرث) دهفانی،  علی؛  الدینی،  گيري 1393شمس  تصميم  مدل  از  استفاده  با  کانونی  روستاهاي  بهينه  یابی  مکان   .)

Tppsis3، شماره1سهرستان ممسنی(. فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی، جلد  -)مطالعه موردي: بخش دشمن زیاري  ،

 . 79-63ص

(. مکان یابی پاسگاه هاي مرزي و تعيين مناطق مستعد نفوذ با استفاده  1395ادي، بهروز)آبرام  به  لی؛عبادي نژاد، سيد ع 

استنتاج فازي و   نهبندان(. فصلنامه مدیریت نظامی، سال  GISاز سيستم  نوار مرزي شهرستان  ) مورد مطالعه: محدوده 

 . 92-63، ص  3شانزدهم، شماره 

پایدار در مناطق مرزي)مطالعه موردي، شهر مریوان(. ازامنيت س(.  1392کریمی، مرتضی، وفایی، علی اکبر) ي با توسعه 

 . 112-95مجله پژوهش و برنامه ریزي شهري، شال چهارم، شماره پانزدهم، ص 

عباس) پور،  علی  مسعود؛  حسينی،  امنيت  1391محمد  بر  تاکيد  ایران)با  شرق  جنوب  در  امنيتی  تهدیدهاي  سنجش   ،)

 مرزي(. 

بابویی، بيژن)ودمحم  يد؛ام  محمود  عامل،  2013بابویی،  غير  پدافند  و  دفاعی  آمایش  مکانيابی در  تحليل  ب(،    نيکنفرانس 

 (.International E-Conference on Economy under sanctions) میتحت تحر کيتجارت الکترون یالملل

سيروس) فخري،  محسن؛  مرادیان،  جعفر؛  بيگلو،  مجتبی؛  یمانی،  ابراهيم؛  ژتاث(،  1391مقيمی،  زاگرس  ئوير  مورفولوژي 

علمی   فصلنامه  جمعيتی(،  ثقل  مراکز  یابی  مکان  بر  تاکيد  با  هرمز)  تنگه  شمال  منطقه  در  غيرعامل  پدافند  بر  جنوبی 

 .(. 112-77، ص 48پژوهشی مدیریت نظامی سال دوازدهم، شماره 
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 چکیده

  جغرافيایی که سراسر زیست سپهر، در پيوند با آن قرار دارد، به گونه اي نا همسان در سطح زمين پراکنده استي ان عنصرآب به عنو       

.  داردعميقی بــا آب و جهت دهنده فرهنگ و مدنيت انسان ها بوده و بر همين اساس مفاهيم امنيت، رفاه، ثبات، پيشرفت و توسعه، پيوند 

ان یک نياز اوليه و حياتی بشر که در گروِ ایجاد یک بستر مطمئن در جوامع بشري و تعامالت سياسی  ونر به عپایدا برقراري و حفظ امنيتِ

  واره ســعیمهجویانه قدرت هاي بزرگ  هاي سلطهاست، تاحدود زیادي حول محور آب، رقم خورده است به گونه اي که هژمونی و سياست

هایی نظير جنگ ویا صلح آب، امنيت جوامع را متــأثر  ه واز این رهگذر گفتمانتشخود داه نفع هاي مشترک، بل منابع آب درحوزهدر کنتر

توانــد نقــش  ( منبعث قدرت نسبی کشورها در حوزه هاي آب مشترک است، میهيدروهژمونی) موقعيت باالدستیساخته است. از آنجا که 

منــابع آبــی مشــترک  باالدســتی  رسد  ميان وضعيت  نظر میروبه ازاین .فا کندها، ایامنيت و یا ایجادتنش ميان قدرت بزرگی را در پایداريِ

فرضــيه    ایــن پــژوهش بــراین  ، در برقراري امنيت پایدار ميان کشورها  رابطه مستقيم و دوسویه اي برقرار باشد.هاي مرزيازجمله رودخانه

هــاي آب  ک بــا رویکــرد همکاريتييــدروپلياســبات هرودخانــه اتــرک، منایــران در حوضــه  قعيت باالدستیبا نگرش به مواستوار است که 

بــه    رو با اســتفاده از روش گــردآوري کتابخانــه اياز این .تواند به پایداري امنيت این بخش از کشور با ترکمستان کمک کندبهتر می  پایه

ونی  هيــدرهژم و ارکــان ليتيکیهيــدروپرسی وضعيت ، ضمن براینترنتابع آماري و نممصاحبه و  گيري ازتوصيفی و بهره  –صورت تحليلی  

و  انــداز  را احصاء نموده و در نهایت چشمميان ایران و ترکمنستان ي آبی مشترک امنيتی متأثراز این حوزهرودخانه مرزي اترک، مناسبات 

 .شده استترسيم    لب مدل ارگون،قا  در  راپایه   هاي آبزمينه دستيابی به امنيت پایدار براساس همکاري

 

 اترک رود    و مرزي، ایران، ترکمنستان    خانه  ، امنيت پایدار، رود تيک، هيدروهژمونوپليهيدر  :یواژگان کلید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

255 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 مقدمه  -1

 3 فقـطاي کـه گونـهناهمسـانی در سـطح زمـين اسـت بـه آب، به عنوان یک عنصـر بنيـادین جغرافيـایی داراي پـراکنشِ    

ــاق در دیگــر درصــد 97ند و ســته زمــين، شــيرین ســطح هــاي رويدآبدرصــ ــد هــاانوسي ــرار دارن https://www.e-). ق

education.psu.)  ،یافتـهدرصـد افـزایش  3.2آب هـر سـال  ايتقاضـا بـرو در طول قرن بيسـتم ميـزان برداشـت  همچنين 

(Shiklomanov, 1999).  از  اسـت. درحال گسـترش ،ناي شيریدرحوزه آب همحدودیت جدي  رسدکهين به نظر میچنو

برآوردهـا نشـان برهمين مبنـا آورنـد.هرگاه مطلوب)قدرت، ثروت و منزلت( محدود باشد مناسبات قدرت سر بر میسوي دیگر،  

ستد بـازیگران قـدرت نمـود داشـته دهند که وضعيت »کمبود« بيشتر در قالب، هماوردي و کشمکش در مناسبات و داد و  می

توانـد نقـش هاي آبی و مناسـبات قـدرتِ حاصـل از آن، مـیمحدودیت  رسد کهنظرمیچنين به،  (.  24:  1398،رادکاویانیاست)

ازجملـه نتـایج  مؤثري را در برقراري و حفظ امنيت به عنوان عامل اساسی درایجاد و پایداري قدرت ملـی کشـورها، ایفـا کنـد.

هـا مونی است که ناظر بر ایجاد برتري و سلطه قدرتوهژوز هيدرمشترک، بر  شيرینِ  يهاهاي آبورها در حوزهت کشقدر  اِعمال

هاي شـيرین مشـترک از جملـه هرکشور درحوزه آب  باالدستیبه عبارت دیگر، موقعيت  (.  73:  هماندر کنترل منابع آب است)

اي بطـهرا (،Meissner,1999: 4هـا)اندرکنش دولت مندررسی نظامدرقالب مفهوم هيدروپليتيک براي ب هاي مرزي،نهرودخا

رسـد کـه نظرمـیاز این جهت به  دارد.، مانند امنيت  ملی کشورها و عوامل شکل دهنده قدرت ملیدوسویه ومستقيمی با قدرت

عنوان یک عامل مهم   تواند بههاي مرزي به عنوان منابع آب شيرین سطحی، میي رودخانهکشورها در حوزه  باالدستیوضعيت  

 آفرین باشد.ی، نقشي سرزمينکومت هایدارِ حبرقراري و حفظ امنيت پادر 

کيلـومتر، مـرز مشـترک ترکمنسـتان    80ميليون مترمکعب آب و به طـول حـدود440باحجم ساليانه    رودخانه مرزي اترک    

بـا توجـه بـه وکشـور، منيت پایـدار نسـبی بـين درسد باوجودبرقراري ابه نظرمی وجمهوري اسالمی ایران را تشکيل داده است.

جـدي در   هـايهـاي متمـادي و محـدودیتخشکسـالی،    ئوپليتيکیِ فضاي پيرامونی نزدیک)ترکمنستان(ژموقعيت  ها و  یویژگ

زمينه تـنش و   رودخانه اترک،ي  حوزهدر    هاي حقوقی بر سر تعيين حدود مرزيو نيز چالش  شرب و کشاورزي براي  آب  تأمين

 باالدسـتیهمـين راسـتا وضـعيت تهدید خواهد شد. در  ن حوزه،ر در ایفراهم است و به تبع آن امنيت پایدا  ،ي متقابل  هماورد

رو بررسـی وضـعيت ایفاکنـد. از ایـنباالدسـتی  می تواند نقش مؤثري را در حفظ امنيت پایدار کشورِ با موقعيت    رودخانه اترک

جمهوري اسـالمی   یژهبو  ایه،همس  کشورهايامنيت پایدار    اندازچشمظور ترسيم  ارکان هيدروهژمونی رودخانه مرزي اترک به من

گيري از مدل ارگـون، در گـام اول بـا تحليـل و بررسـی براي دستيابی به این مهم، برآنيم تا با بهره    ایران، امري ضروري است.

بـدنبال   در گـام دوم  گـردد. سـپس  حاضـر، تبيـين  هـا و شـرایط حـالِوضعيت و سياستگذاري هاي کنونی، تهدیدها و فرصت

و وضعيت مطلوب راتبيين نموده و درگام چهارم، چگـونگی   خواهيم بود. در گام سوم آیندهرو   پيش    موقعيت  آینده و  شناسایی

 .شودمیامنيت پایدارِ متاثر از موقعيت باالدستی است، تعریف و تبيين   هماندست یابی به هدف مطلوب که 
 

 روش تحقیق-2
گـردآوري ه سـعی شـده اسـت بـا بهـره گيـري از روش    و  دهلی بـوتحلي  –شناسی این مقاله، داراي ماهيتی توصيفی  روش    

بـه ترسـيم چشـم انـداز   (اسنادي و رویـدادي، اینترنت و منابع  نشریات  ،  کتبمصاحبه با کارشناسان،  استفاده از    اي )کتابخانه

االت علمـی قـها و م  برگزارياي، اینترنت و خبا مراجعه به منابع کتابخانه  پيش رو پرداخته شود. ابزار و روش گردآوري داده ها

و با بهره گيري از مدل ترسيم چشم انداز   وتحليل اسنادي بوده و با تاکيد بر اصول و منابع فلسفه و پارادیمِ روش هاي تفسيري

نه مرزي اترک و بررسی چگونگی برقراري و ، چهار مرحله وگام اساسی براي توصيف و تحليل فضاي جغرافيایی رودخا"ارگون  "

ده سناریوي پيش رو، مطـرح گردیـجمهوري اسالمی ایران، در نظر گرفته شده و  باالدستیأثر از موقعيت دارِ متنيت پایحفظ ام

-ریـزيرنامـهمنظور ترویج و حمایت از بهریزان آرميکا و بمدلی است که توسط شاخه ایالت ارگون برنامه  "ارگون  "مدل  است.   

یـک از درآمده است. این مدل شامل چهار گام است و هر  ته تحریره رشب  "امس  استيون  "سط  وهاي بلند مدت تدوین شده و ت

https://www.e-education.psu/
https://www.e-education.psu/
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 -4خواهيم باشيم کجا می -3به کجا می رویم؟   -2اکنون درکجا هستيم؟    -1ی شود:  ن گام ها از یک پرسش ساده تشکيل مای

 و برنامـه ریـزي فرآینـد تحليـل  گاه مشارکتی بـه پيشـبرد مسـائل،(. درک آسان، ن19:  1384) گلکار،   نجا برسيم؟چگونه به آ

راهبردي و همچنين توسعه محوري، از ویژگی هاي این مـدل اسـت. در ادامـه چگـونگی و نسـبت امنيـت پایـدار بـا موقعيـت 

   شد.ون، بررسی خواهد باالدستی) هيدروهژمونی( در حوزه رودخانه مرزي اترک، در قالب مدل ارگ
 

 بنیادهای مفهومی پژوهش  -3

   دارامنیت پای-1-3
ت مقوله اي اساسی در هر نظام اجتماعی است و مقدمه الزم براي حيات سياسی و اجتماعی دولت هـا بـه شـمار مـی آیـد نيام

(Nekola, 2014: 3) نت س و صـيابقاي نفگيرد و با یک مفهوم عام، تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان را در برمی عنوانبهو

امنيت به طور سنتی مترادف با امنيت ملی و بـا دو هـدف   (.324:  1390فظ نيا،ورد )حاخاز حيات و موجودیت انسان پيوند می

 –حکومـت بـا اسـتفاده از ابـزار هـاي سياسـی    حفظ  -2پاسداشت یکپارچگی سرزمينی کشور    -1اصلی نگریسته شده است :  

لـه مسـلحانه ر حمگـواه بـ یدهاي امنيت ملـی بيشـترده. از منظر تاریخی ت( kirchner and tiroch,2012: 370) نظامی

در گذشـته بـه حفاظـت از مـرز و  ( وBusby Jushua, 2009:3خارجی توسط دولت ها در برابر هم تفسـير شـده اسـت ) 

بتدا کنونی آن ا اما کاربرد (Abatudu, 2001: 10خارجی با استفاده از قدرت نظامی مربوط می شد ) تهدیدهاياز  سرزمين

نگ جهانی دوم در سياست بين الملـل پدیدآمـد، باعـث رات مهمی که پس از جو تغيي ل گردیددر ادبيات سياسی آمریکا متداو

هاي اقتصادي، مناقشـات غير نظامی شامل تخریب محيط، فقر، مهاجرت  تهدیدهايسلطه گري به همراه  کارآیی بيشتر آن شد.  

 :Jolly & Basuray, 2007آورد ) احـث جدیـدي در مـورد معنـی امنيـت پدیـددر و ... مبترش مواد مخنابع، گسبر سر م

(. به عبارتی، در گذشته امنيت به صورت سلبی )فقدان تهدید نظامی( تعریف می شد، اما در مطالعات جدید امنيت، ابعـاد 457

زیست محيطی و اقتصـادي تـا ه از مباحث  تبدیل شده کند بعدي  متعددي به مفهوم امنيت افزوده شده و امنيت به مفهومی چ

واقعيت یـافتن امنيـت در محـيط جغرافيـایی، مسـتلزم اقـدامات و   (.Ross, 2012: 5می شود )ا شامل نظامی ر تهدیدهاي

ت عی، امنيـنظـامی، امنيـت اجتمـا  -اي است و با مسائل زیادي از قبيل امنيت اقتصادي، امنيـت سياسـیهاي ویژهریزيبرنامه

امنيـت  همچنـين از نگـاهی دیگـر،  (.43: 1396 مکاران،هشی و همحيطی و ... ارتباط دارد )مختاري امنيت زیرستبهداشتی،  

کـه مـانع از نحويکننده موجودیت و نيازهاي فـردي و جمعـی انسـان بهاز حفظ تعادل کارکردي سيستم، تضمين  است  عبارت

ري کشـور امـن بـراي هاي جامع آنگاه امنيت پایدار و تبيين مؤلفه  داند.( می327: 1390ایجاد نگرانی و ترس شود )حافظ نيا،

چيزي است کـه بخـش زیـادي از نيروهـاي فعلـی کشـور را بـه خـود متمرکـز کـرده اسـت)   حياتی است و این درست همان

و ایجـاد صـل برقـراري  ست از حاتوان گفت؛ »امنيت« عبارت ادر یک برآیند کلی از مباحث ذکرشده، می(.56:  1391افتخاري،

 غيره،محيطی، دفاعی، اقتصادي و  نگی، زیستسياسی، اجتماعی، فرهعامالت  اي که تگونهبستر مطمئن در جامعه بشري بهیک  

  در کمال آرامش و با حداکثر راندمانِ موردنظر، صورت پذیرد.

 ند از:ار عبارتازنگاه برخی دیگر از صاحب نظران، راهبردهاي دستيابی به امنيت پاید

 نهاد.دمرمرجعيت امنيتی مازي بازس •

 ي اصول امنيت پایدار.رخت افزااري و ساستحکام نرم افز •

 استقرار نظام آموزشی اعتالیی ارتقایی. •

 مهندسی سازوکار سنجش ریاضی رفتار. •

 هاي نام کارگزاري در انتصاب مسئوالن.تحقق شاخص •

 هاي انحرافی و تخدیري.پاالیش گرایش •

 (.54: 1391لطيفيان، يت پایدار )معيشت و امنی وابستگتبيين  •
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در  مؤثر يها منظاو  ها ضعيتو ارستمرو ا اومتد ،بقا به نسبت یـعين هداوـش اـبأم  وـت يقو نطميناا ار؛یدپا  يتنما  درواقع   

 رمتصوو    دموجو  اتدیدهت  برابردر    نجویا  منيتا  يسواز    يمعنوو    ديما  يها  ییو دارا  هویت  ،جسمانی  فيزیک  يتقاو ار  حفظ

 " ،پنجم  برنامه  کلی  يها  سياست  54و    44  يدهاـــبندر  ا،  ين راست. در هم(50:  1392)قيصري،  دشو  می  تعریف  ه،یندو آ  لحا

ــ همبستگیو  )) هویت  زهحو پنجدر  "ارپاید منيتا ــ، اریـمل و  رتقدو  منر منيتا ،ملی حاکميت ان،یرا جهانی هجایگا  ياـتق

و نـه )ي پيشـگيرانههبردهاز بر رابا تمرکرویکرد امنيت پایدار (. از نگاهی دیگر 52مان: ست )ها هشد تبيين  ((فاعید  ندگیزداربا

 همـة نميتـوان که است این پایدار امنيت رویکرد اساس. کندبر شناسایی نيروهاي اصـلی نـاامنی و تعـارض تأکيد می  (انفعالی  

 بـهي جـاري رویکردهـا ست که هنوزدرحالي  و اینميان برداشت؛  ناامنی را از    علـل  بایـد  امـا  کـرد،  کنتـرل  را  ناامنی  پيامدهاي

توان از طریق نيروي نظامی یا دارند؛ رویکردي که بر این باور تأکيد دارد که ناامنی را می  ((الگوي کنترلی))    نگاهِامنيت، عمدتا  

 .  (22: 1394رحمـانی فضـلی و سـعيدي،  )ممانعت کنترل کرد 
 

 کپلیتیهیدرو-2-3

 و  شناسیهستی  منظر  از  جغرافيا  علم  از  ايشاخه  عنوان  به  اسیيس  جغرافياي.  است  سياسی  جغرافياي  از  گرایشی  تيکهيدروپلي

( گـذاريسياسـت و حاکميـت قدرت،)سياسـت و( منابع قلمرو، سرزمين، مکان،) جغرافيا آن اصلی مؤلفه دو از ترکيبی  ماهيت،

 کـه  رافيـاییغج  اهايضـف  و  هـامکان  ها،پدیـده  در  که  دهندمی  شکل  را  یسياس  جغرافياي  وجودي  يتواقع  مؤلفه،  دو  این.  است

 بـه  انـدکی  تعاریف  هيدروپليتيک  واژهدانش  از  کنون  تا    .(63:  1393  راد،کاویانی  و  نياحافظ)  ابندمی  نمود  دارند،  سياسی  ویژگی

 :شودمی  اشاره آنها از شماري به ادامه در که  اند  داده دست

 را هيـدروپليتک آن پایـه بـر و دهـدمی قـرار «توزیع» امر رب را هيدروپليتيک  از  خود  تعریف  بنياد(  2002)  نتورتو  * آنتونی   

 (.Turton,2002: 13)کندمی تعریف «آب محوریت با جامعه در هاارزش آمرانه تخصيص»

 داریـمتعـادل و پا عیو توز تیریدتواند عرضه، مبکه  یتدرق گاهیپا تیتقو  از  یبانيپشت  جيبس  يبرا» کوشش    کيتيدروپليه*      

 (.Jankielsohn,2012:126)کند نيتضم  ي خاصهاتيجوامع و فعال  ،مناطق يرابمنابع آب 

دانـد « مـیکشـورها  نيبـ  ژهیـمنـابع آب بـه و  تیریو مـد  صيتخص  استيس* دانشنامه برخط آکسفورد: هيدروپليتيک را »    

(http://www.oxfordreference.com) 

 کـه  مشـترک  جغرافيـایی  پدیـده  عنـوان  به  فرامرزي  رودهاي  و  مشترک  آبریز  هايحوضه  و  آب  منابع  موضوع  د،بنيا  نیا  بر      

 هيـدروپليتيک،  مهـومف  قالـب  در  دارنـد،  تأثير  آنها  قدرت  مناسبات  بر  و  است  گسترده  فضایی-سياسی  واحد  یا  کشور  چند  ميان

 هيـدروپليتيک آید،می شمار به راهبردي -ملی منبع و شودمی کم آب که زمانی .هستند سياسی  جغرافياي  حوزه  پژوهش  مورد

در زایـش آب عامل جغرافيایی است که (.Biswas, 1993: 179) کند بازنگري را المللیبين هايآب منطقی مدیریت در باید

وانـد بـه تآن میرسی به هرگونه تغيير در ميزان دست کمبود منابع آب یا ـ فضایی نقش دارد واسیو کاهش قدرت واحدهاي سي

تري دارنـد و احتمـال منازعـه را افـزایش امنيتـی پررنـگ ري ميان آنها بيانجامد. از این رو، مناسبات هيدروپليتيک وجههدرگي

گيـرد. همچنـين ر مـیيتيـک قـراهـاي ژئوپلکـانون  تحليلجغرافيـایی در    -ن واقعيتـی عينـی  دهد و کمبود آب بـه عنـوامی

تا منابع آب مشترک را به نحوي از نظر سياسی، پایدار و بـدون تـنش و  هاي ژئوپليتيک استیی نهادر تواناهيدروپليتيک ناظر ب

تحليـل در شـکل  ها یا اجزاي آنها به عنوان واحددرگيري بين واحدهاي سياسی ـ فضایی مدیریت کنند. به عبارت دیگر دولت 

پليتيک بازتـاب داشـته ر ادبيات نوشـتاري هيـدروکنون د تا 1985اسازگاري نقش دارند. این نگرش از سال اري یا نگيري همک

هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی، امنيتـی و تنيـدگی رخـدادها و دگرگـونیدرهـم .(Turton and Henwood, 2002: 54)است

سرشـت و کـارکرد   انـد. از آنجـا کـهسياسـی یافتـه-نمـودي جغرافيـاییمحيطی با کمبود و کاهش منـابع آب، سراسـر  زیست

سياسی دارد در تعریف هيدروپليتيک ناگزیر به پيروي از چيـنش و -یاد شده سراسر نمودي جغرافياییي  هاپيامدها و  دگرگونی

 يايـجغراف  از  یشـیگرا  کيتيدروپلي»هجغرافياي سياسی هستيم. بر این پایه،هاي آن بر بنياد  استوارسازي این مفهوم و پيوست

http://www.oxfordreference.com/
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فضایی بر سر منـابع آب شـيرین از -واحدهاي سياسیامع و  هاي جوتنيدگی مناسبات قدرت با اندرکنشدرهم  که  است  یاسيس

طلوبی است که زمينـه بقـا و کند« در این تعریف منظور از قدرت، توانایی خلق وضعيت ممقياس محلی تا جهانی را مطالعه می

ایی و جغرافيـ موقعيـت را فراهم کند. طبيعی است با نگرش بـه یی(فضا-یسايس يواحدها ای  هجامعازیگر )بهزیستی کنشگر یا ب

فضایی و ادراک محيطی رهبران وکارگزاران سياسی مفهوم و مصداق وضـعيت مطلـوب، -يک واحدهاي سياسیموقعيت ژئوپليت

و هزینه وجـه، عقالنـی  سرمایه و اندوخته با کمترین  هم خواهد بود. اما این توافق هست که کسب بيشتریننسبی و متفاوت از  

)کارگزار، نماینده یا حـاکم( از رفـاه، امنيـت و توسـعه   ه قلمرودارانر برداشتی که فراخواست. ب  راهبردي خلق وضعيت مطلوب

ویـاي آن گ  هـاگزینـد. یافتـههماوردي، کشمکش و جنگ را بر می  خود دارند یکی از ابعاد مناسبات قدرت در قالب همزیستی،

د آب ناسـازگار و ناپایـدار اسـت. از ایـن رو، کوشـش با کمبومعنا و ا نبود آب بیوضعيت مطلوب براي انسان بهستند که اساساً  

. با نگرش به افزایش مصـرف و سازي منابع پایدار آب همواره در پَس اندیشه و عملکرد قلمروداران وجود داشته استبراي فراهم

بـر سـر کشـاکش    هـاي متعـددي از همکـاري تـانی دوم تا کنـون نمونـهي آب، تاریخِ پس از جنگ جهادرخواست فزاینده برا

دهد. واکاوي مناسبات هيدروپليتيک بازیگران فرامرزي گویاي آن است که بر خـالف منابع آب شيرین را نشان میسترسی به  د

ود يک خواهـد بـهيـدروپليت  کرد غالب مناسـباتویکم جنگ آب، رویهاي سده بيستم که سده بيستدهههاي واپسين  پنداشت

دهد رویکرد حاکم بر مناسبات هيدروپليتيک همکاري کشـورهاي کنـاره نشان میر  دهه اخيپایه چند  هاي آباندرکنش  بررسی

 الملـل آب، نِمـود و بَسـامدهاي حقـوق بـينز رهيافتگيري احوضه آبریز و منبع مشترک آب بوده است که در این ميان، بهره

کاریـابی سياري از مناطق براي راهلی در بمقياس مکرد یاد شده نشان از آن دارد که قلمروداران  ویر  باالیی داشته است. چيرگی

لماسی و رویکردهـاي و همکاري، دیپ باالیی دارد فاصله گرفته  هاي آبی از ژئوپليتيک سنتی در شکل هماوردي که هزینهچالش

ران از کارگزا  هبران ودارد که هنوز رویکرد و عملکرد ر  ی نمود باالییپایه در مناطقي بنيادي آباهچالش  اند.حقوقی را برگزیده

تـوانش رزمـی،  افزار وافزاري و تأکيـد بـر جنـگسنتی در قالب هماوردي، جبرگرایی محيطی، نگرش حذفی، سختژئوپليتيک  

آبـی و  ب تهدیـد امنيـتهاي آن در قالد که بازتابنکپيروي می  هاي رئاليستی در کسب قدرتنی و سياستنگرش هيدروهژمو

یابـد. در بيشـتر اي حوضه آبریز یـا منبـع مشـترک یـا کشـور فرودسـت نمـود میکناره  يکشورهازیستِ  غذایی، تهدید محيط

ر روپليتيک همراه با هماوردي و تنش کشورهاي واقع دکشورهاي جنوب غرب آسيا، آسياي مرکزي و خاور آفریقا مناسبات هيد

 يـدروهژمونيکه  يهـاياستو س  یاشغال  يهاينزمدر سرپایه  هاي آب، کشاکش، آبریز هریرود، نيلفرات-هاي آبریز دجلهحوضه

اشـتراک آب رود   سـر  بـر اخـتالف هنـد و پاکسـتانهـاي منطقـه،  آب  دهـی و گـردآوريرژیم صهيونيستی براي مهار، جهـت

در آسـياي مرکـزي، يزسـتان و ترکمنسـتان اي بـا ازبکسـتان، قرقودخانه، اختالف تاجيکستان بر سر منابع آب ر(یندوسسند)ا

هـا و نيازهـاي نامـهانگاري توافـقنستان در حوضه آبریز  هریرود و هيرمند در قالب نادیدهی سران افغاانه برخخواهونرویکرد فز

گمـان د کـه بـیک سـنتی هسـتنو ژئوپليتيـ  هيـدروهژمونيک دست این رودها نمودهایی ازمحلی پایين  زیست و جوامعمحيط

. در یک نگاه کلـی وجـامع، مـی تـوان گفـت : جسـتار     (40:  1398د،را  یانی)کاو  ستيز خواهند بودزا و همکاريزا، هزینهشتن

فضایی در مقياس -ب در مناسبات قدرت واحدهاي سياسیهيدروپليتيک در ادبيات جغرافياي سياسی به واکاوي جایگاه منابع آ

 (.153: 1399راد،  کاویانیفراملی می پردازد )فروملی، ملی و  

 یتیکالگوی مفهومی هیدروپل   -1شکل 
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 (137: 1398کاویانی راد،منبع: )

 
 

 موقعیت باالدستی)هیدروهژمونی(-3-3

درگيري در سراسر جهان  655، 2018رودان( تا پيش از ميالد )از دوران سومر در مياندهند که از هزاره سوم  ها نشان مییافته

امنيـت، برآشـوبنده مفـاهيمی چـون    ،کمبـود یـا نبـود آب  اساسـاً(.  http://www.worldwater.orgاسـت)بر سـر آب رخ داده  

هـا فضایی است. بر بنياد یافته -و تهدیدکننده حيات، مدنيت و بقا جوامع و واحدهاي سياسی  و ...    و توسعه  ، پيشرفتثبات،رفاه

ش بـارش، افـزایش خاسته از تغييـر اقلـيم، کـاهد هم بربع موجوزه و همسان در زمين توزیع نشده است و منااندا  منابع آب، به

کشورها، آلـودن منـابع آب شـيرین، مـدیریت ناکارامـد شدن بسياري از  هرنشينی، گسترش درخواست آب، صنعتیجمعيت، ش

ه نی بـرزميزی اري از مناطق جهان به کاهش منابع آب رو ور بسيها و تغيير نوع بارش از جامد به مایع دمنابع آب، ذوب یخچال

اکش واحدهاي اي از همکاري، هماوردي، کشمکش تا کشو برداشت دارندگان آب و خواهندگان آب در قالب دامنه  تغيير نگرش

و بـر   (40:  1398اد،ر)کاویانیاسـت  اي انجاميـدههاي آبریز در مقياس فروملی تـا منطقـهفضایی و جوامع کناره حوضه-سياسی

یست محيطی کشوري بدون برخـورداري از منـابع آب کـافی تصادي، اجتماعی و زاسی، اقداري سيهمين مبنا، تصور ثبات و پای

اقتصادي، اجتمـاعی و پایـداري زیسـت  منجر به اختالل جدي در توسعه به منابع آب کافی ناممکن است. اختالل در دسترسی

تنها به  بر سر آب نظامی اقدام که تمدعی اس ،ولف آرون  .شودآن می جامعه و فروپاشی یک انارک همه کلی طورمحيطی و به

(. برخـی Baranyai,2018:27باالدست حوضـه معنـا دارد)  اي رودخانهکشور کناره  برابر  در  دستپایين  ايمنطقه  هژمون  وسيله

ين حال چندین حوضه آبریـز مشـترک دارد کـه در ع   مناطق مانند غرب آسيا که اندازه مصرف بر منابع آب پيشی گرفته است

 . ي فرادست زمينه تنش ميان کشورهاي کناره رودهاي مرزي را فراهم کرده استخواهانه حاکم بر کشورهاي فزون ویکردهار

باالدستی،          استفاده می  موقعيت  مقدار بيشتري آب نسبت به سهم خود  کند. مثل  وضعيتی است که در آن کشور قوي 

بيشتر   باالدستی   رسد وضعيتنظر میضه دجله و فرات. بهه در حوو ترکي  ل در حوضه رود اردن، مصر در حوضه رود نيلسرائيا

 و   سلطه  حفظ  به  تمایل  هيدروهژمونها.  دستیاست تا موقعيت باالدستی یا پایينمربوط به قدرت سياسی و اقتصادي یک کشور  

کشوريWarner & Zeitoun, 2008: 805-806)   دارند  آب  از  بيشتر  برداريبهره هژمون  هيدرو  که  (.  یک    است  حوضه در 

رضام ایجاد  یا  با تحميل  آب،  از  استفاده  نحوه  و  ميزان  را در خصوص  گفتمان خود  و  ایده  غالب میشترک  نسبی    و  کندیت 

یک حوزه   دیگر، در  تعباربه    .  است  آن  مطلوب  که  شودمی  وضعيتی  در  تغيير  ایجاد  از  مانع  و  گرفته  دستبه   را  حوضه  رهبري

بهرهکناست که کنترل  ، کشوريروهژمونآبریز مشترک، کشور هيد بوده و تععين کننده شکل  نده نحوه  از منابع آب  برداري 

حو در  آبی  باشدتعامالت  آب مشترک  از  (.  Zeitoun & Warner,2006: 158)    زه  گرامشی  باالدستیتعریف  به    موقعيت  نيز 

بسته به    روابط در حوضه را  ماهيت  یدستباال   عيتموق  دیدگاه و ایدئولوژي خود داللت دارد.   کردن  موفقيت یک کشور در غالب

 در   بيشتري  هاينيز این است که کشور قدرتمند معموالً تاکتيک  امر  این  علت  و   کندمی  ميزان منافعی که در نظر دارد تعيين

می بيشتر  تأثيرگذاري  براي  را  آن  توانایی  و  دارد  کنترل  بست.  کنداختيار  ميزان  به  باالدستیه  منا  موقعيت  نبر  آب  تایج  بع 

 نشان داده شده است.   2شود که در شکل شماره متفاوتی حاصل می
 
 
 
 

 
 

 ( 74: 1398بر منابع آب مشترک )کاویانی راد، موقعيت باالدستی کنترل ميزان از  ناشی نتایج   :2شکل شماره 

 

کنترل        کنترل شدید                                                              رلعدم کنت

 مشترک 
ثبات پایدار                                   ثبات محدود                  ثباتی                    بی  
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  3ه  شکل شمار  شوند. یقدرت م  موجب ایجاد عدم تقارن درسه رکن است که    اشی ازعمدتاً ن   (هيدروهژمونیموقعيت باالدستی)

 دهد. ارکان هيدروهژمونی را نشان می
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( Zeitoun and Warner, 2006: 451ارکان هيدروهژمونی ) :3شکل شماره 

 

 موقعیت باالدستی) هیدروهژمونی(و پایدار امنیت -4-3  

ملـی کشـورها نقـش مهـم و انکـار رت هـاي قـدان وسرچشـمهغير مستقيم خود در ابعاد، ارکقيم و آب هم از جهت نقش مست

-یـاد مـی  موقعيت باالدستیها که از آن به  کنترل، ایجاد برتري وسلطه در رقابتناپذیري دارد و هم از جهت استفاده آن براي  

از ( و 76: 1398ه مشترک است ) کاویـانی راد،یک حوزشود. یکی از عوامل بروز هيدروهژمونی، قدرت نسبی کشورهاي واقع در 

هماوردي،تنش و یا جنگ خواهيم بود. روپليتيک و مناسبات قدرت در قالب همکاري،  گيري فرآیند هيدشاهد شکلرهگذر،  این  

 وامـع وهـاي جتنيدگی مناسبات قـدرت بـا انـدرکنشاي از علم جغرافياي سياسی، به درهمدر هيدروپليتيک، به عنوان شاخه  

رو مطالعـات مـرتبط ( ازاین40.) همان: پردازدجهانی میمحلی تا مقياس    يرین ازفضایی برسر منابع آب ش  –واحدهاي سياسی  

 يم مرتبط با آن نيز، در بستر هيدروپليتيک، قابل بررسی است.هو مفا  موقعيت باالدستیبا  

خـود را در  هاي مربوط به مسئله آب و تغيير اقليموعوص موضخصبه محيطیامروزه چهره متغير امنيت ملی، مسائل زیست     

در دسته مسائل بسيار مهـم  شدن و روند وابستگی متقابل، این مسئلههانیدر همراهی با فرآیند جداده است به طوري که    جاي

 بـه آب. اسـت رح شـدهسياست خارجی کشورها قرار گرفته و در مناسبات بين کشورها به عنوان یک عامل بسيار تاثيرگذار مط

بسيار بيشـتر از گذشـته مـورد آن    اهميت  به دليل  که  است  مقوالتی  از  کشورها  کليتيژئوپ   يتموقع  در  کليدي  موضوعی  عنوان

امنيت پایدار آب به عنوان عملکـردي از وابسـتگی   گذاري داخلی و خارجی کشورها قرار گرفته است.  سياست  ها درتوجه دولت

هاي مختلـف اقتصادي و سياسی در مقياس  ـتماعیاي از نيروهاي اجی است که در داخل شبکهامنيت  هاي مختلفمتقابل حوزه

هاي اجتمـاعی وهوا و غذا( و امنيت گروهده است. این شبکه شامل منابع امنيتیِ طبيعی )منابع آب، انرژي، آبفضایی، پخش ش

 آب مـوردمحيطی نيز در موضوع امنيت تصادي و زیستسی، اقسيا  )فرد، جامعه و ملت( است. از سوي دیگر فرایندهاي پيچيده

پذیري پذیري و ریســکالملل،آســيباقتصــاد سياســی بين زمينــه طالعــاتی اســت کــه درگيــرد کــه ناشــی از مرار میتوجــه قــ

 دهد.این موضوع را نشان می (Zeitoun, 2011: 290)محيطی بر روي آب انجام شده است زیست

 

 

 موقعیت باالدستی 

 ( هیدروهژمونی)

موقعیت 
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محيط زیست به دو صورت مستقيم و غير مستقيم در حوزه امنيـت ملـی ارزیـابی مـی شـوند. در تاثيرگـذاري  از نگاهی دیگر،

ابـت بـا طبيعـی در رق شان  برمنابعهاي زیست محيطی، دولت ها براي دستيابی یا پایداري سلطهم، درپی بروز دگرگونیمستقي

اجتماعی برخاسته از تغييـرات پدیدآمـده در حـوزه محـيط   –ند و در روش غير مستقيم پيامدهاي سياسی  یکدیگر قرار ميگير

بر همين اساس اسـت کـه  (.30-11: 1380کند ) مک کين الي و ليتل،زیست، به نوبه خود، زمينه بروز کشمکش را فراهم می

باتی و درگيري در منطقـه خاورميانـه ارزیـابی مـی همترین عامل منجر به بی ثیست محيطی، مک عنصر مهم زیآب به عنوان  

 (.Tamimi,2009: 139شود ) 

با توجه به آنچه مطرح شد، در یک فرآیند چندوجهی ، شاهد کـنش هـا، ا ندرکنشـها و اثرگـذاري متقابـل ميـان امنيـت،      

مناسبات قدرت و هيدروپليتيک، بر امنيت ملی پایدار اثر هگذر  از ر  االدستیموقعيت بکه    يهستيم. به گونهاموقعيت باالدستی  

 آن خواهد بود.  باالدستیگذار است و از سوي دیگر، امنيت پایدار یک کشور،متأثر از موقعيت 

 

 ) بین المللی(  مرزی خانه  رود  -5-3
جداکننــده  واحــدهاي  رودها به عنــوان خطــوط مــرزي،    اري از مناطق،شویم که در بسياگر به نقشه سياسی جهان دقت کنيم، متوجه می

 سياسی از یکدیگر هستند. دالیلی که باعث شده است رودها به عنوان مرز انتخاب شوند عبارتست از:

 رودخانه ها به وضوح بر روي نقشه مشخص شده اند. -1

 است.  "خطیتقریبا    "ها یک باریکه مشخص  ها، رودخانهها وتپهدر مقایسه با کوه -2

کنند و چنين مسيرهایی به خاطر ایجاد یک خط دفاعی در مقــابالرتش درحــال پيشــروي،  هاي گذرناپذیر و موانع ارتباطی ارائه میانجری -3

 (.12:  1398هاي نظامی است )سامعی،  داراي برخی ارش

ها ار داخلــی  آن کليه رودخانهو قبل از    ابراز گردید  "واتل  "و    "گروتيوس  "المللی کردن رودخانه ها براي اولين بار توسط   نظریه بين         

(، ضوابط حقوقی و اقتصادي و  1921و تحت حاکميت سرزمينی کشورهاي سرزمينی کناره آن می دانستند. بعدها در کنفرانس بارسلون ) 

 Zeitoun, 2011: 290  ، منبع:امنيت آب مدل مفهومی  -4 شکل
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،  "شــارل روســو  "                  از    ر(. در تعریفی جــامع تــ 6-5:  1367ودهاي مرزي، نيز مد نظر قرار گرفت ) فرشادگهر،قابليت کشتيرانی ر

رودخانه مرزي) بين المللی(، اینگون تعریف شده است: )) هرآب جاري عظيم که قابليت کشتيرانی داشته باشدو از ســرزمين چنــد کشــور  

( ) روســو،  لی می نامنــد.(زمين آنها را از هم جدا کند) رودهاي همجوار یا مرزي(،بطور عام رود بين الملعبور کند ) روزهاي پياپی(  ویا سر

دانشمندان حقوق بين الملل، قابليت کشتيرانی را به عنوان معيار بين المللی بودن رودخانه مرزي، قبول  دراین ميان برخی از  (.15: 1347

رد  یا آبياري، موزي، قابليت کشتيرانی نداشته باشد لکن در زمينه هاي دیگري مانند توليد برق وندارند. چراکه ممکن است یک رودخانه مر

رودخانه هاي مرزي که مــرز    -1) بين المللی(، به دو دسته تقسيم می شوند:         از نگاهی دیگر، رودخانه هاي مرزي استفاده قرار گيرند. 

عبور می کنند  رودخانه هاي پياپی که از ميان دویا چند کشور     -2انوب، اروند، اترک و ... .بين دویا چند کشور را تشکيل می دهند مانند د

 عبارتست از:هاي رودخانه هاي مرزي  (. از مهمترین ویژگی41:  1394مانند نيل، راین، ارس  و ... ) ذکی و دیگران،

 شود.از ميان)داخل( سرزمين دویا چند کشور جاري می -1

 شود ) مرزي و چند سرزمينی بودن(.درجوار)کنار( سرزمين دو یا چند کشور جاري می -2

 و مقاصد آبياري داشته باد.تيرانی یا کارکرد هيدروليتيکی  م از قابيت کشاهميت اقتصادي اع -3

 رودخانه در حوزه حاکميت قانونی چند کشور قرار داشته باشد. -4

نچه تمام یا بخشی از قلمرو رودخانه اعم از بستر، ســطح و فضــاي بــاالي آن تحــت نظــارت و  بنابراین از دیدگاه جغرافياي سياسی اگر چنا

ز یک کشور)دولت سرزمينی( قرار بگيرد، رودخانه بين المللی) مرزي(، اطالق می گردد )همان(. نکتــه قابــل  قانونی بيش ا  اعمال حاکميت

هان را پوشش می دهد، همکاري بين دولــت هــاي همجــوار رودخانــه،  رودخانه مرزي که حدود نيمی از ج263است که از ميان توجه این 

همچنين این تعدد آماري، مبــيّن گونــه شناســی مختلــف رودهــاي   (.1: 1392ادي،انی و صالح آببيش از منازعه ودرگيري بوده است )زرق

 ( است:5مرزي به شرح شکل شماره )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  محیط شناسی پژوهش )محدوده مورد مطالعه(-4

 رودخانه مرزی اترک   

از کوه کپه  اترک در بخش شرقی  رودخانه  بهحوزه  و در جهت شرق  به صو  داغ شروع شده  باریکی در شمال  نوارت  غرب  ر 

متر از سطح دریا بوده و کمترین ارتفاع این    2903  (داغکپه)دارد. بيشترین ارتفاع در بخش شرقی آن    شرقی کشور گسترش

-°04تا   54-°00  افياییمتر زیر سطح دریا قرار دارد. این حوزه بين مختصات جغر  27  (دریاي خزر)حوزه در محل خروجی آن  

بوده که کيلومترمربع    33890  اترک  آبخيز  حوزه  مساحت.  است  شده  واقع  شمالی  عرض  38-°17  تا  36-°58  و  شرقی  طول  59

ها  پایهدرصد آن را کوه  23/95آن را کوهستانی و    درصد  76/5است که حدود  ربع  کيلومترم    26430داخل کشور  وسعت آن در  

ها در مغرب حوزه و در  بخش عمده مساحت دشت  ت. اقع شده اسومابقی آن در کشور ترکمنستان و  دهد. ها تشکيل میو دشت

) حسن زاده  بقيه وسعت زیادي ندارند ،شيروان-جز دشت قوچانشمال دشت گرگان قرار داشته و در ناحيه سراب حوزه آبریز به

 ( .   3: 1397و دیگران،

(.    4،    2،جلـد  1386،آب  وس  کعب است )طميليون متر م  500تا    300آورد ساالنهاترک رودخانهاي فصـلی بـا متوسـط       

این رودخانه پس از عبور از   .آبراهـه اصلی حوضه به سه قسمت، اترک باالیی )عليا(، ميانی و پایينی)مرزي( قابل تقسيم است

 هاي بين المللی ( : انواع رودخانه5شکل شماره)

 (. 3: 1392منبع )زرقانی و صالح آبادی،
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ایران و ترکمن ستان دشتهاي قوچان و شيروان و بجنـورد )اتـرک بـاالیی( در دشتهاي مانه، قوري ميدان و مراوه تپه تا مرز 

ی( ادامـه مسير داده، پس از اتصال شاخه سومبار در محل چات و تشکيل رودخانـه اتـرک مـرزي )اترک پایينی(  ـانمي  )اترک

 . ( همانبه دریاي خزر ميریزد)  در نهایت

اترک  یکی از مهم ترین منابع استحصال آب استان گلستان ميباشد. رودخانه  ، همچنين  آبریز رودخانه مرزي اترک  حوضه    

کيلومتري در طول مرزهاي   80ي  ک داخلی در محلی موسوم به چات با یکدیگر تالقی نموده و پس از طی مسيراترو    خارجی

ایرانی در محلی به نام داشلی برون وارد خاک ترکمنستان ميگرددترکمنستان و ج حجم جریان ساليانه در ))مهوري اسالمی 

ميليون متر مکعب در   85مکعب از آن سهم ایران بوده که   مترون ميلي  220ه ميليون متر مکعب بوده ک 440محل چات حدود 

شود براساس اعالم این سایت  همان طوري که مشاهده می(.  2:  2010ایران ریورز،  )  .((دست بهره برداري است.حال حاضر در  

متر مکعب آب از این ون  يلي م  220يزان  که وابسته به وزارت نيروي ایران ميباشد، علی رغم این که مقامات محلی ميتوانند به م

-مکعب( مورد بهره  ميليون متر  85حوضهی مشترک آبی با ترکمنستان استفاده نمایند کمی بيشتر از یک سوم این ميزان )

ستفاده از کشت دیم  هاي زیادي از ترکمن صحرا به دليل نداشتن منابع آب پایدار، با ابرداري قرار ميگيرد در صورتی که بخش

 .(23: 1390متکی و عزتی، ) .ورزي ميگردکشا

خراســان  روســتاي عمــارت در هــزار مســجد هــايگير اســت کــه از کوهخروشــان و ســيل رودي ،اتــرکرودخانــه مــرزي      

در  بجنـورد و شـيروان ،فـاروج ،قوچـان هايشهرستان قوچان سرچشمه گرفته و در طول مسير پـس از گـذر از دشـت رضوي

 .ریزدمی دریاي خزر ي ترکمنستان شده و بهن وارد خاک جمهورز آس اشود، پ جاري می ترکمنستان و ایران ، مرزچات ناحيه

 و مشـترک  خـارجی  ی وحـوزه داخلـ  سهداراي  کيلومتر از لحاظ طبيعی و جغرافياي سياسی    580رودخانه با طولی حدود  این  

 .دآیبه شمار می نستاترکمنترین رودخانه و طوالنیایران بلند   رودخانهو پنجمين  ستا

    ( موقعيت جغرافيایی رودخانه اترک در نوار مرزي ایران و ترکمنستان، نمایش داده شده است.1در نقشه استراتژیک شماره )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(: محدوده مرزی رودخانه اترک 1ک شماره )نقشه استراتژی  

 ترکمنستان 

( 1390،اي مسلحپشتيبانی نيروه  جغرافياي وزرات دفاع وسازمان  )منبع :    

سالمی ایران جمهوری ا   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://www.hamshahrionline.ir/details/79367
http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
http://www.hamshahrionline.ir/details/34109
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       یافته های پژوهش-6

  درکجا هستیم؟(: اکنونمدل ارگون ) گام اول

ارائـه مـی  حاکم بر فضاي جغرافياي سياسی حـوزه رودخانـه اتـرک،یی از شرایط کنونی ما، ترسيم و نوهشدر این مرحله از پژ

 گردد:

 تغییرات رود اترک 
کنوندر   ب  یعصر  درگ  يارسيمنشأ  مناقه  ها،يرياز  حوضه  ییهادولت  انيم  يامنازعات  که  دارند     کمشتر  زیآبر  ي  هااست 

به عنوان مرزها.رودخانه ژئومورفولوژ  يریرپذييتغ   تياهم  ليدل  ور، بهکش  دو  یعيطب  يها  تنوع    بر  محسوسیآثار    ،خود  ی کیو 

کشور    سياسی  روابط دارارودخانه   دارند.   سياسی   مسائل  بر  ویژهبهدو  تغ  بستر  راتييتغ  يها  و    انیجر  ی دب  راتييو  بوده  آب 

مرزها    نيدر طرف  ی فرهنگ   سه تجانک  یگام هن  ژهیوبه  شوند؛يم  ياختالفات مرز  جادیسبب ا  رنديگی که در مرزها قرار م  یهنگام 

 ی احتمال  راتييتغ  پتانسيلو    یکنون  طیشرا   توانیرودخانه م  کی  يالگو  یبا بررس(.  2:  1391زاده ودیگران،)حسين وجود دارد

  یلياع سم)ا  دنمو  ینيشبيپ  انسانی   تيفعال  ایو    یعيطب   راتييبوه تغ  نسبتپاسخ رودخانه را    زيکرد و ن   کر درتبه  ندهیآن را در آ

د اص   يالگو  ا ی ها  پالن(.  87:  1390،رانگیو  نوع   سوه  به  مئان   مستقيم  ،یلرودخانه  الگوشوديم   تقسيم  یان یشرو    يدر،   ي. 

 Ribolin and pagnolo,2007،  . رديگيشکل م   يماقلو    ی گرافتوپو  ک،ينوتکت  ی،شناسنيزم  مانند   ی ها در اثر عواملرودخانه

)    ساله  20  ی ع زمانطدر طول مق  کاتر  يرودخانه  يمرز  يبازه  ير مورفولوژگرفته بصورت    ي هایبا توجه به بررس  (   (254 :

-مسير الگوي پيچان  رشتيب  نکهی. با توجه به اشودينم  دهید   این حوزه این رودخانهدر    يادیز  يالگو  ريي، تغ  (2013تا    1994

  يپارامترها  یت. بررسنکرده اس  يادیز  ريي، تغق فو  یدر مقاع زمان   مسيردر طول    رودهاچاني پ   ی هندس  مشخصات،  رودي دارد

تع  یهندس شوامل  پ که  رودخانطو  ا،رودهچوانيداد  زاول  پ ش  ،يزمرک  يهیه،  ضر  رودها،چانيعاع  و  دره  طول  موج،    ب یطول 

 ن همچني.  اما این تغييرات، خيلی زیاد نيستند  است   کاتر  يرودخانه  مسيرطول    در  یراتيياز وجود تغ  ی است، حاک  یدگيخم

  یدر برخ  که  دهدميالدي،  نشان می  2013ميالدي و    1999ميالدي،    1994یزمان  يه بازهرودخانه در س  مسير  یوشانپمه

امو ا  راتييتغ  نیارد  نفع  اراض  ی عنی بوده،    رانیبه  ا  رانیا  یبه  م  منطقه  نی در  در  و  دافزوده شده  اض  ه ب  رگی وارد  بوده    رانیرر 

شده  راتييتغ  نیا  یعنیاست، ت باعث  داند  مناطا  شود.  ترکمنستان  کشور    مساحتبر    افتهیرييتغ   قر   رات ييتغ  یررسبافزوده 

) شرفی و    مورد، تغييرات به نفع ایران بوده است  11مورد تغييرات به نفع ترکمنستان و در    26در  دهد یرودخانه نشان م  مسير

 (.144: 1393دیگران،
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
https://earth.google.com8.  شکل شماره )6(:  تغييرات بستر رودخانه مرزي اترک از سال1994م  تا 2013 م 

https://earth.google.com8./


 

 

265 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 اترک  انه مرزیدر حوزه رودخ  ایران  آبگذاری  سیاست

حوزه هـاي بوده و از مهمترین منابع    نگلستا  نستاآب ا  لستحصاا  منابع  ترین  مهماز    یکی  کترا  زيمر  خانهرود  بریزآ  يحوضه

  يمسير  طیاز    پسو    دهنمو  تالقی  یکدیگر  با  تچا  به  مموسو  محلیدر    خلیدا  کترو ا  جیرخا  کترا  خانه.رود  آبریز ایران اسـت

 نترکمنستا  کخاوارد    ونبر  شلیدا  منا  به  محلیدر    نیایرا  سالمیا  ريجمهوو    ناترکمنست  يهازمر  لطودر    يکيلومتر80

از  مکعب متر نميليو 220 حاضر لحادر که  دهبو مکعب  متر  نميليو  440  ودحد  تچا  محلدر    ساليانه  نجریا  حجم  .  ددمیگر

 ینا  معالا  سساابر  .  (2  :2010یـوز،ان ر)ایـر  مکعب از آن در دست بهـره بـرداري اسـت.  متر  نميليو  85است و    انیرا  سهمآن  

 ینآب از ا  مکعب  متر  نميليو  220  نندامیتو  محلی  تمقاما  که  ینا  غمر  علی  ،میباشد  انیرا  وينيروزارت    به  بستهوا  که  سایت

 ردميليــــون متــــر مکعــــب( مو 85) انميز ینا مسو یکاز  بيشتر نمایند، کمی دهستفاا نترکمنستا با بیآ کمشتر يحوضه

 کشتاز    دهستفاا  با  ار،پایدآب    منابع  شتناند  ليلد  به  اصحر  ترکمناز    ديیاز  يبخشها  که  تیرصو  در  درگيمی  ارقر  داريبرهبهر

 .ددمیگر ورزيکشا  یمد

 

 در حوزه رودخانه مرزی اترک  گذاری آب ترکمنستانسیاست

دک بسـيار انـ آنن ریيآب شـ منابعو سایر دریاچه ها و رودخانه ها ترکمنستان کشوري  با اقليم خشک و نيمه خشک است و  

. شبکه آبی ترکمنسـتان است و سيستم هاي وسيعی از کانال ها باشرایط سختی آب را براي نوشيدن و آبياري منتقل می کنند

دریاچـه و  دریاچه ساریقاميشها ) همچون    هاي زیر زمينی ) بویژه در اطراف »یاساغا« و »تخته بازار« (، دریاچهمتشکل از آب

خليج قره بغاز( و رودخانه هایی همچون آموردیا، مرغاب، تجـن، کانـال قـره قـوم و رودخانـه از جمله    )  هاج  (، خليعصر طالیی

 يخانههارود طریقاز    رکشو  ینا  شيرین  بیآ  يهازنيا  تمامیو    دهبو  فقير  ربسيا  بیآ  منابع  ظلحااز  مرزي اترک است. این کشـور  

ــايعمد بخش.  ددگریم تأمين زيمر کمشتر يخانههارود یاو  ستیدباال  يسرشاخههااز  نترکمنستا بیآ يهازنيا از هـــــــ

 تأمين  ستا  يمرکز  يسياآ  منطقهدر    خانهرود  مهمترین  انعنو  بهو    گرفته  سرچشمه  نتاجيکستا  کخادر    که  یادرموآ  خانهرود

 شتندا با ناکمنسترت  رکشو  .  دمیشو  تأمين  رسومباو    کترا  زيمر  يخانههارود  منابعاز    نترکمنستا  بیآ  منبع  مين.دو  ددمیگر

 انیرا که دهکر داريبر هبهر کترا خانهرود کمشتر يهااز آب نیاميز نهما به انیرا جمعيت همدپانز یکو    مساحت  رمچها  یک

از سوي دیگـر راهبـرد و  باشد. شتهدا مهادا ندرو ینا هاارتز نماز ريستعماا يهااردادقر مطابق کهدارد  رنتظاو ا میکند  دهستفاا

از باال به پـایين اسـت. بـه عبـارت  ههوري اسالمی ایران، برخالف تصور، بر مبناي نگادر مقابل جمن  تاترکمنسخارجی  سياست  

ده آمریکـا، خـود را تحـت ت متحـاز سوي قدرت هاي جهـانی همچـون ایـاالدیگر ترکمنستان با تکيه بر حمایت هاي خارجی 

شـده اسـت تـا بـر ترکمنسـتان نيـز سـبب  یـران در براا  نهمنفعالژئوپليتيکی در برابر ایران تصور می کند و رفتار    حمایت هاي

. بگونه اي که ترکمنستان عليرغم نياز مبرم به منابع آبی ، بـه پشـتوانه حمایـت مناسبات قدرت به نفع ترکمنستان رقم بخورد

نيـاز خود را بی  تات شته اسهمواره سعی داقوم، برداري از کانال قرهنين بهرهو  همچهاي مالی و سياسی خارجی؛ بویژه آمریکا؛ 

از ایران و منابع آبی او نشان دهد. البته با توجه به اینکه ترکمنستان به لحاظ بين المللی و از سوي سـازمان ملـل متحـد یـک 

)  ، تنظيم می کندئوپليتيکی ایران در منطقهکشور بی طرف معرفی شده است، این رفتار خود را باتوجه به شدت و ضعف وزن ژ

ــایوف  يخانههارود حقوقی نترکمنستا ريجمهو لستقالاز ا پس که ددمیگر دآوريیاو  تأکيد،  یمرژ با بطهدر را .(1399، رضـ

 .ستا  هیددنگر  منعقد طرفين بين سمیر اردادقر هيچ ان،یرا سالمیا ريجمهو با رکشو ینا زيمر

وابسـتگی، صـاد و کـاهش قتا توسـعه اقتصاد محدود و متکی برپنبه  وگاز بوده، لـذا دولـت بـراياقتصاد ترکمنستان یک  

درصد از مردم ترکمنستان در امور کشـاورزي و   48در حدود    گسترش صنایع مرتبط با کشاورزي را مورد توجه قرار داده است.

هاي این جمهوري و فقدان منابع آبی الزم براي سرزميندرصد از    80باشند. با توجه به کویري بودن قریب  دامپروري شاغل می

. از طرفـی 114فاق روستاها و مراکز کشاورزي در حوزه رودخانه آمو دریا و کانال قره قوم قـرار دارنـدقریب به ات  اًیبزي تقرکشاور

 
1- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/tur.htm3 
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م توسـعه کشـاورزي از محورهـاي مهـ محور اصلی اصالحات اقتصادي در جمهوري ترکمنستان اجراي خصوصی سـازي اسـت.

قـوم« تشـکيل را کـویر معـروف »قره ک ترکمنسـتانخای ش عظيمدر حالی که بخ .شوداقتصادي در ترکمنستان محسوب می

 اي در حوزه کشاورزي و مدیریت منابع آبی داشته است.در همين راستا دولت سرمایه گذاري و تمرکز ویژه  دهد.می

ينـی هـاي زیرزمآب اسـتفاده ازهاي زیادي را با هدف بـه ایران چاهرکمنستان در مرز مشترک با در سالهاي اخير دولت ت

ها از کشور دیگري هم کمک گرفته که با سرعت زیادي این کار انجام شود. براي حفر این چاه  این کشور  حتیده است،  کرر  حف

ميليون مترمکعـب آب  30در منطقه مرزي شيروان در خراسان شمالی شيب زمين به طرف ترکمنستان است و ساالنه بيش از 

ميليـون متـر   24کل آب استحصالی ایران در این منطقه  الی است که  ح  در، این  شودخارج میکشور ما    زیرزمينی از دسترس  

 (.  1399آقایی،) مکعب است

 

  رگون ) به کجا می رویم؟(:امدل   گام دوم  

، بـراي هيـدوپليتيکیو آینـده پـيش رو برمبنـاي محاسـبات    شده  پرداخته  شرایط کنونیدر این گام به  تجزیه و تحليل         

 ی گردد.هریک، ترسيم م

ستان که حوزه آبریز رودخانه مرزي اترک در مرزهاي آن کشور با جمهوري اسـالمی ایـران قـرار دارد، از لحـاظ کشور ترکمن   

کنـد. براسـاس آمارهـاي موجـود، تأمين میهاي ورودي به این کشور هاي خود را از رودخانهمنابع آب شيرین فقير و نيازمندي

ن کشور از دو رودخانه اترک و هریرود که از درون ایـران و افغانسـتان بـه مورد نياز ای  يهاز آببيش از یک ميليارد مترمکعب ا

ي ونيـاز هاي متمادرو با توجه به موقعيت جغرافيایی دوکشور، خشکسالیگردد. ازاینشوند، فراهم میخاک ترکمنستان وارد می

ان و ترکمنستان، در بستر هيدروپليتيک ر هم مرز ایروشابط دوکمبرم به منابع آب شيرین، به عنوان یک معضل ژئوپليتيکی، رو

بينی می شـود در نتيجـه تغييـرات آب و هـوایی، گسـتره منـاطق دچـار پيش( .    17:  1390قابل بررسی است) متکی و عزتی،

  )م داشت  ظر منطقه اي افزایش زیادي در خصوص خشکسالی براي آبِ آبياري خواهیخشکسالی افزایش یابد و همچنين از ن

Citation,2014: 4 .)تواند در ارتقاء و یـا کـاهش وزن ژئـوپليتيکی دوکشـور و بنابراین مناسبات قدرت و هيدروهژمونی، می

در  کترا زيمر خانهرود خصوصاً زيمر  يهاآب  رمها  يها  ورتضراز    یگرد  یکیهمچنين    برقرار امنيت پایدار، نقش آفرین باشد.

 230.  رودنمی  کشت  یرز  کافیآب  شتناند  ليلد  به  که  دهبو  شتد  و  نگرگا  منطقه  در  کشت  قابل  يمينهاز  حجم  ر،کشو  لشما

 هماند  دهستفاا  بال  مطمئن  بیآ  منابع  شتناند  ليلد  به  نگلستا  نستاا  عیزرا  يمينهاز  رهکتا  ارهز  880  عمجمواز    رهکتا  ارهز

 لطمه  انیرا  ملی  منافع  ییاغذ  ادمو  دوبمک،    به  ندرو  ینا  مهادا  که  دهبو  ملی  يسرمایههااز    دهستفاا  معدو    ريین بيکاو ا  ستا

 .  میکندوارد 
 

 حوزه رودخانه مرزی اترک   های هیدروپلیتیکبازتاببرخی  

هاي  کشورها و عدم مدیریت صحيح بر سيستمدر آسياي مرکزي توزیع نامناسب آب و اشتراکی بودن بعضی منابع آبی ميان  

ست )تاجيکستان ـ قرقيزستان( که کنترل منابع آبی را ال دکشورها با تراتژي  س اآبی در کنار روند رو به رشد جمعيت منطقه و  

پایين دست آب مانند ترکمنستان بحران زا بوده و موجبات تنشهاي را ایجاد نمایددارند می در    .تواند براي مصرف کنندگان 

ودخانه اترک  ست ردر باالد  منابع آب  حال حاضر با افزایش روزافزون جمعيت و رشد مصارف و به دليل اجراي طرحهاي توسعه

آبریز رودخانه اترک کاهش یافته و  و همچنين وقوع خشکساليهاي چند سالهی اخير، ورودي منابع آب استان گلستان از حوضه 

حقابه تأمين  آبخبنابراین  اراضی  استهاي  کرده  روبرو  جدي  چالش  با  را  استان  این  در  اترک  رودخانه  و  .ور  )شعبانی 

  کترا  خانهاز دو رود  رکشو  ینا  زنيا  ردمو  يهااز آب  مکعب  متر  ردميليا  یکاز    بيش  دموجو  يها رماآ  سساابر(.  1:  1396دیگران،

  ینا  بیآ  يهازنيااز    يیگرد   بخش  چنين  هم .  دمیشو  تأمين  ه، شد  وارد  نترکمنستا  به  نفغانستاو ا  انیراز درون ا  که  ودهریرو  

رود  رکشو در    سرچشمه  که  یادرموآ  خانهاز    يهازمردر    پليتيکروهيد  ینابنابر.   دد میگر  تأمين  ،تس ا   نستاکيتاجآن 
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 ورتمجادر    صخصو  به  انیرا  لشما.آب در    میکند  فرینیآ  نقش  انیرا  سالمیا  ريجمهو  جملهآن از    نهمسایگا  با  نترکمنستا

از    .ستا  ه دکر  ینی رفآ  نقش  گذشته  ونقراز    ئوپليتيکیژ  معضل  یک  انعنو  به  نفغانستاو ا  نترکمنستا  رکشودو    با   انیرا  يهازمر

  بط روا  فرینیآ  نقش  ءمنشا  هميشه  رکشودو    بين  زيمر  يخانههارود  پليتيکروهيد  ن،ترکمنستاو    انیرا  يهازمردر    دیگر  سوي

  هنشد  تثبيت  سيهدر رو  هاار تز  حکومت  نمادر ز  رکشودو    فياییاجغرو    سياسی  يهازمر  که  هنگامی.  ستا  دهبو  رکشودو    نميا

  تثبيت  ما.ا  ستا  دهبو  ودمحد  بیآ  منابعاز    داريبر  هبهردر    فختالا  ،نداته شدا  نشينی  چکو  ندگیز  زرم  يسودو    يترکمنهاو    دبو

ا  شهرها  توسعهو    یکجانشينی  فرهنگ  تقویت  ر،کشودو    يهازمر  خانه رود  يسودر دو    ورزيکشا  شگسترو    جمعيت  یشافزو 

 .ستا هبخشيد ءاتقار جانبهدو  سياسی  تمناسباو  بطرا در روا پليتيکروهيد  هجایگا ک،ترا

 
  مدل ارگون ) کجا می خواهیم باشم؟(: مگام سو

رسـيدن بـه ثبـات و اصلی براي    چشم اندازنچه را که به عنوان  ایط کنونی و آینده متصور از آن، آدر این مرحله، با توجه به شر

 تحليل ميکنيم.را مناسب در این خصوص راهبرد پایدار است را در نظر گرفته و  امنيت وصلح 

( مأموریت وهدف از دانش جغرافيا، گسترش دموکراسـی، امنيـت ملـی و AGSمن جغرافياي آمریکا )  اعالم انج  ساسبرا       

منطقه مورد نظر سازمان ملـل متحد،شـاهد   29ی به شرایط کنونی جهان، از ميان  با نگاه  رفاه انسان ها در سراسر جهان است.

بخش اصلی آمریکا، سراسـر قطـب جنـوب، هـر چهـار   چهارروپا، هر  منطقه ا  جاین گستردگی صلح در اکثر نقاط هستيم.هر پن

ه شـاهد جنـگ هـاي پرشـدت بخش اصلی اقيانوسيه و بيشتر مناطق آسيا داراي صلح فراگير است و فقط در منطقه خاورميانـ

ونی ضاي پيرامـار در فدیهستيم و تنها بخش کوچکی از جهان، خارج از جغرافياي صلح است. بنابراین براي رسيدن به امنيت پا

نزدیک، باید برمبناي بنيادهاي صلح جغرافيایی، بتوان بيشترین بهـره را از تعامـل سـازنده در محـيط ببـریم و بتـوانيم ضـمن 

 پليتيکی و خروج از انزواي محيطی، به امنيت پایدار و افزاینده دست یابيم.افزایش وزن ژئو

بـرد،   –مـذهبی، اسـتراتژي بـرد    –، پایداري فرهنگـی  ایگین جبر همسگی همچویااز نگاه اصول فلسفیِ استراتژیکیِ همس     

مرزهاي بازرگانی، هسته اتحاد منطقه اي، محور تهدید منطقه اي، اشتراکات فرهنگی، تـداخل منـابع انسـانی، منـافع مشـترک 

در فضاي   ياییصلح جغرافاهميت    ،هطبيعی، نزدیکترین پایگاه اورژانس در هنگام بالیاي طبيعی،تهدیدات مشترک امنيتی و غير

، براي رسيدن به امنيـت پایـدار و حرکـت رو بـه جلـو صلح جغرافيایی مفاهيم با عنایت   پيرامونی نزدیک، کامال مشخص است.

و گسـتردگی صـلح  اي با توجه به ضرورت صلح در فضاي پيرامونی نزدیـکتوسعه اي در ایران، دستيابی به صلح فراگير منطقه

ن به این صلح وپایداري در محيط پيرامـونی، ی همسایگی، امري دست یافتنی است و با رسيدتژیکسفه استراو نيز فل  جغرافيایی

 برسر تقسيم دخو  نهمسایگا  با  ارههمو  انیرا  (.  202:  1394پـور،توسعه و امنيت، برداشته خواهد شد) کریمیگام اول در مسير  

 بر همسایه يهارکشو با جنگ25 گذشته نقر 5 لطودر و   ستا  شتهدا  فختالا  نهااز آ  داريبر  هبهر  چگونگی  یاو    زيمر  يهاآب

ضروري است برپایه بنيادهاي صلح جغرافيایی، تمهيدات الزم بر محور مناسبات   است و  رخ داده  کمشتر  يخانههاآب و رود  سر

 هيدروپليتيکی اندیشيده شود تا امنيت پایدار حاصل گردد.

هاي متمادي در ایران و ترکمنستان، نياز مبرم به توسعه رک، خشکسالیي اتدخانه مرزویژه رو  تبا توجه به شرایط و موقعي     

مشکالت زیست محيطی و آلـودگی هـاي روزافـزون آب رودخانـه هرچه بيشتر حوزه آبریز در زمينه هاي کشاورزي و صنعتی،  

روپليتيکی و با تاکيـد بـر هيد ب مناسباتدر قال دین و ترکمنستان بيش از گذشته بارسد دوکشور همسایه ایرااترک، به نظر می

همکاري مضاعف، به حل مشکالت این حوزه آبریز بپردازند. از سوي دیگر موقعيت هيدروهژمون ایران در رودخانه مرزي اترک، 

در  رو رسـيدن بـه صـلح و امنيـت پایـدا می تواند به عنوان محرک وضمانت اجرایی قوي براي پيشبرد اهـداف هيـدروپليتيکی

اي که  درک متقابل ضرورت رسيدگی به مشـکالت موجـود بـراي هـر دوکشـور و عـالوه بـرآن، برتـري گونهب  د.ه بيانجاممنطق

تواند در همسو کردن سياست هاي موقعيت ایران نسبت به ترکمنستان و توجه به نياز آبی دوکشور به رودخانه مرزي اترک، می

 اي کمک شایانی کند.امنيت منطقهح و يدن به صلها و رس  شمنظور توسعه و رفع تنش ها و چلآبی به 
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 سیم؟(: ربمدل ارگون ) چگونه به آنجا   گام چهارم

 نتیجه گیری -7

ا  نهاسر  کاهش      و    صخصو  به  سطحی  يهاآب   لکنتر  ورتضر  ،بيشتر  ییاغذ  ادمو  توليد  به  زنياو    جمعيت  یشافزآب 

 حتی  شيرینآب  رزش.ا ستا دهنمو وريضررا  همسایه يهاروشکو  انریا بين کمشتر بریزآ يحوضهها یا و  زيمر يخانههارود

  که  نترکمنستا  رکشو.   ستا  رجخا  ننساا  توليد  يحيطهاز    که  ستا  ايدهما   تنها   شيرینآب    ایرز  ده بو  بيشتر  فسيلی   منابع از  

و    فقير  شيرینآب    منابع   ظا لح دارد از    ارقر  انیرا  سالمیا  ريجمهو  با   رکشوآن    يهازمردر    کترا  زيمر  خانهرود  بریزآ  يحوضه 

ا  دخو  يهايمندزنيا  متر   ردميليا  یکاز    بيش  دموجو  يهارماآ  سساابر.   میکند  تأمين  رکشو   ینا  بهورودي    يخانههارود  زرا 

ا  ان یراز درون ا  که  ودهریرو    کترا  خانهاز دو رود  رکشو  ینا  زنيا  ردمو  يهااز آب  مکعب -میوارد    نترکمنستا  به  نفغانستاو 

م تامين  ایشودف  رگردد.  این  کمبز  بين  وف  را  هيدروپليتيک  خاص  مناسات  محدود،  مطلوب  یک  عنوان  به  شيرین  آب  ود 

صلح و ثبات  در این ميان با توجه به ارتباط متناظر امنيت پایدار با مقعيت باالدستی  و ضرورت هاي    دوکشور رقم خواهد زد. 

رسد، دوکشور ایران و ترکمنستان، نيازمند  می    ت، به نظرامني  اءتقبه منظور فراهم کردن بسترهاي توسعه و ار  طقهپایدار در من

برد در مناسبات آبی هستند. موقعيت برتر جغرافيایی و وجود سرچشمه هاي رودخانه مرزي اترک در ایران،   –یک فرآیند برد  

  ، سبب شدهایرانر  د  برتري اقتصادي، توسعه دانشی و ثبات سياسی و همچنين وجود زیرساخت هاي فنی، علمی و مدیریتی

ت به ترکمنستان، داراي موقعيت باالدستی) هيدروهژمون( تا جمهوري اسالمی ایران در حوزه رودخانه مرزي اترک، نسب  است

باشد. حال با بهره گيري از این موقعيت باالدستی، براي رسيدن به ثبات و امنيت پایدار، راهی جز اتخاذ راهبرد کنترل مشترک 

ار و کنترل شدید و یک  و در غير اینصورت و روي آوردن به اعمال فش  د نخواهد داشت برد، وجو  –رد  بطه براک  و دستيابی به ی

از دست خواهد رفت. پایدار در منطقه  امنيت  به  ایران، عمال فرصت رسيدن  از جانب  از سوي دیگر کشور ترکمنستان   سویه 

بی طرفی در سازمان ملل متحدو همچن و موضع  بجاي  رجی  سياست خا  اهبردر  ينبواسطه جایگاه  ارتباط دوجانبه  بر  مبنی 

جندجانبه و  اي  منطقه  فضاي  ارتباط  در  تواند  می  پایدار،  آبی  منابع  به  مبرم  نياز  و  اقتصادي  ساختار  اصالح  در  عزم جدي   ،

از آنجا که   د و  کنی  پيرامونی نزدیک ایران، به عنوان یک متحد استراتژیک در راستاي برقراري ثبات و امنيت پایدار نقش آفرین

ل و ارتقاء تعهدات مشترک در زمينه حفظ منابع طبيعی از  فرآیند دیپلماسی زیست محيطی، روابط بين الملل براي تسهي   در

شود)   می  هدایت  زیست،  برمحيط  مسئوالنه  نظارت  و  پایدار  اقدامات  ظرفيت  بهره (،  McIntire,2014طریق  از  گيري 

امنيه مرزي اترک ، می تواند در ایجاد مناسبات و  دخانر حوزه روران دایی  هيدروپليتيکی و موقعيت باالدست  پایدار،  ارتقاءِ  ت 

هاي  برپایه همکاري  زه رودخانه مرزي اترکورابطه امنيت پایدار با موقعيت باالدستی در حدر نمودار زیر، چگونگی    موثر باشد.

 ، تبيين شده است:پایهآب
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هادها پیشن-8

بین ایران و ترکمنستان  مناسبات قدرتری گیشکل  
 
 
  
 
 

 

پایه همکاری آب رقابت هیدروپلیتیکی   

نترل مشترک  ک

برد -ودیپلماسی برد   

هماوردی و                

 تشدید منازعه

یرین سطحی در حوزه رودخانه کاهش دسترسی ایران و ترکمنستان به آب ش

 مرزی  اترک 
  
 
 

 

  تقویت                  
ت پایدارامنی      

نگارندگان  ترسیم از  

                    تضعیف
امنیت پایدار           
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رت دستيابی به امنيت پایدار در منطقه در زمينه هـاي مختلـف معيشـتی، زیسـت محيطـی، سياسـی و غيـره، توجه به ضرو  اب

خود در حوزه رودخانه مرزي   باالدستیو موقعيت    جمهوري اسالمی ایران می تواند با بهره گيري از ظرفيت هاي هيدروپليتيک

 عنوان ملزومات رسيدن به این هدف پيشنهاد می گردد: ر بهکارهاي زیر راهظومنبه همين   یابد.اترک، به این مهم دست

 .ستا هنرسيد  جیرخا کترا لتصاا محل به زهنو که  نقاطیدر  صخصو به  خلیدا کترا خانهرود سطحی  يهاآب رمها  -1

 نظردر با نترکمنستا با انیرا فياییاجغر يهازمر انیرا فياییاجغر يهازمر ادمتددر ا کمشتر بریزآ يحوضهاز    بيشتر  دهستفاا-2

آب  داريبر  هبهردر    لتاعدو    فنصاا  مسئله  بر  بيشتر  تأکيدو    لمللیا  بين  يهاننسيواکنودمفا  کلیروح    گرفتن  يهااز 

 .  زيمر  يخانههارود

 رد .کترا زيمر خانهرود  يهااز آب  دهستفاا  چگونگی  سر  بر  نترکمنستا  با  مناسب  حقوقی  یمرژ  بروز رسانی و تنظيم مجـدد  -3

 .میباشد سابق رويشواز  رکشو ینا لستقالاز ا قبل  به طمربو هارداداقر  تمامی ضراح لحا

 باعث که کترا زيمر خانهاز رود نقاطیدر  ميلهکوبیو  زيسااریود ،بیوالیرتعيــين دقيــق و بــازنگري در حــدود مــرزي و  -4  

.امیگر  انیرا  مينیزسر  حریم  به  زيمر  وزاتتجا  باعث  نترکمنستا  با  جانبهدو    يهادارداقر  تنشاند  ليلد  به  مسئله  یندد 

 . ستا  هشد شمالی نسااخرو  نگلستا منطقهدر   نیاوافر يهارتخسا

 .نترکمنستا  با جانبهدو  بطدر روا انیرا ئوپليتيکیژ ق تفو يیفاا رمنظو به منطقه ینا  يهاآب زادمااز بهينه  دهستفاا -5

بـرد بـه منظـور حفـظ امنيـت و ارتقـاء   –رد  سی ببر دیپلمااکيد  ت  و  هاي آب پایه در روابط خارجیتالش براي توسعه همکاري -6

 امنيت پایدار.

 
 
 
 نابع:م

موردی البرزشمای، حوضه آبریز الویج  مطالعه    -کاربرد بازیافت ژئومورفیک رود در بازیافت رودخانه (،  1390اسماعيلی،رضا)   -1

 ، فصلنامه پژوهش هاي فرسایش محيطی، شماره چهارم. رود. 

 ن: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.، تهراامنیت(  1391)اري، اصغرافتخ -2

 (، مسئول ميز ترکمنستان در وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران، مصاحبه ،تهران.1399آقایی، سيدجعفر ) -3

 .سفيد  انتشارات:  تهران  خليلی،  ابراهيم  ترجمه  ،ملی امنیت جوی و جست در  (1369)زبيگنو  ی،برژینسک -4

،  هیدروپلیتیک رودخانه مرزی اترک وتاثیر ان برروابط ایـران وترکمنسـتان( 1390اهلل ) ضا، عزتی، عــزتحميدراد متکی، نژپاک -5

 .37-19صص،  14ها انسانی، شماره  ریزي سکونتگاهفصلنامه مطالعات برنامه

 ، تهران: انتشارات سمت. جغرافیای سیاسی فضای مجازی (،  1390حافظ نيا،محمدرضا ) -6

 .مطالعات راهبردي . تهران: پژوهشکدهفلسفه جغرافیای سیاسی(.  1393)  دمرا  راد،  ییانکاو  و  محمدرضا؛  نيا،  حافظ -7

 SWAT از مدل DPSIR پشتیبانی چارچوب ، 1397حسن زاده, حبيب؛ مژگان سادات عظيمی؛ محمدرضا فرزانه و عادل سپهري،  -8

هیدرولوژیکی های  برواکنش  موثر  کمی  و  کیفی  های  مولفه  شناسایی  حوزه    در  ابزار  اولين   ،اترک  آبخیز در  کاربرد  کنفرانس 

 . دانشگاه صنعتی اصفهان:  ور، اصفهاندر مدیریت منابع آب کش (SWAT) مدیریت آب و خاک

و نقش آن در  (،  1391چاهی،سعيد)بات، قرهزاده،محمدمهدي، درفشی،خهحسين -9 رودخانه مرزی  تغییرات موفولوژیکی  پایش روند 

 پنجمين کنگره بين المللی جغرافيدانان اسالم.   ،رودخانه ارس. ردی: مطالعه مو  –روابط سیاسی کشورها  

بررسی و تحلیل هیدروپلیتیک رودخانه های بین المللی با تاکید بر رودخانه  (،  1394ليل، کریمی،بایرام )  ذکی،یاشار، دلشادزاد،ج -10

 .66تا    37صفحات    1شماره  –  1394، فصلنامه جغرافياي نظامی و امنيتی، بهار  مرزی ارس

 حبه ، تهران. ا سفارت جمهموري اسالمی ایران در ترکمنستان، مص  )وقت((، رایزن اول1399)  رضی اهلل  وف،  رضای -11

 ، ترجمه محمدعلی حکمت، تهران: انتشارات علوي.حقوق بین الملل عمومی(،  1374روسو، شارل) -12
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13-   ( ریحانه  آبادي،  صالح  سيدهادي،  آ(،  392زرقانی،  غرب  جنوب  مرزی  ) ی زعه  منا  –سیا  رودهای  تعامل  موردی:  نمونا  ه 

انجمن ژئوپلتيک ایران، دانشگاه پيام نور    :طالقان،  مجموعه مقاالت اولين همایش ملی ژئوپليتيک جنوب غرب آسيا  دجله،فرات،اردن(،

 . طالقان
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 چکیده

از جميع امکانات، علم و   انسان، فضا و فعاليتهاي انسان در فضا، به منظور بهره برداري منطقی  آمایش سرزمينی به تنظيم رابطه ميان 

ناسب با قابليتها،  مته قطنيت است، به گونه اي که هر متجربه در طول زمان می پردازد. هدف آمایش سرزمين، توزیع بهينه جمعيت و فعال

يت خود از طيف مناسبی از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعی برخوردار باشد و جمعيتی متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي  و موقعنيازها  

  ش ی ارچوب منافع ملی است. آماچ  دروري مطلوب از سرزمين   خود بپذیرد. هدف کلی آمایش سرزمين، سازماندهی فضا به منظور بهره  

يه امکانات انسانی و  فضایی این مناطق در جهت بهبود وضع مادي و معنوي جامعه است. نواحی  وب از کلق مرزي، بهره برداري مطلاطمن

تبادل هاي  عيت،  مداوم جم  جابه جایی  مرزي به دليل پاره اي از ویژگيهاي خاص مانند دوري از مرکز،انزواي جغرافيایی،ناپایداري سکونت،

ناطق داخلی کشور و مشکالت عدالت سرزمينی همواره از پيچيدگيهاي آمایشی  مذهبی با م  اوتهاي فرهنگی،قومی وتف،  يز رغيرقانونی م

، نقاط قوت و و داده هاي  کتابخانه اي  خاصی برخوردار بوده است. در این پژوهش بر مبناي روش توصيفی تحليلی و استفاده از منابع

بررسی شده است. در این مقاله     SWOTوش تحليلی  اوه با رویکرد آمایشی به رستان پ هرش  يزرناحيه متهدیدها و فرصت هاي  ضعف و  

به این پرسش پرداخته می شود مهمترین پيامدهاي توسعه نيافتگی شهرستان پاوه چيست؟ نتایج به دست آمده نشان دهنده این است  

مرکزگرایانه)تک   نگاه  استمرار  با  استا  امنيتی(  -بعديکه  تعادل  وري کشو    ینمسئولين  عدم  و  نيافتگی  توسعه  ابعاد  ،  در  اي  ناحيه 

درستی   نحو  به  مطالعه  مورد  منطقه  ظرفيتهاي  از  و  است  حاکم  پاوه  شهرستان  ناحيه  در  اقتصادي،اجتماعی،سياسی،فرهنگی،ارتباطی 

امکانات بهداشتی،مهاجرت    مبود،کالکا  قاچاق  کاري و نبود اشتغال،يب  فقر،جه باعث بوجود آمدن مشکالتی نظير  درنتي  .استفاده نشده است

 .شده است.  و..

 ،شهرستان پاوه   SWOT: نواحی مرزي،آمایش،مدل  واژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسئله  -1
:  1395اهيم زاده،  آمایش سرزمين علم تخصيص منابع دربرنامه ریزي اقتصادي و یاسازمان دهی مطلوب فضاست)موسوي و ابر

صادي در سطوح ملی و منطقه اي است که شی به فضاي طبيعی،اجتماعی؛ اقتت ساماندهی و نظام بخام اقداامل  ش  ( بنابراین1

ند مدت در کشور در قالب تلفيق برنامه ریزیهایی از باال و پایين و با تکيه بر  بر اساس تدوین اصيلترین جهت گيریهاي توسعه بل

 ندمدت صورت می گيرد این رویکرد امه ریزي هماهنگ و بلنریک بدر    ايمندي ها و محدودیت هاي منطقه  قابليت ها، توان

فعاليتها   منطقی  چيدمان  ارائه  و  فعاليت  و  فضا  انسان،  عنصر  سه  ميان  تعامل  ي  می  زمينه  فراهم  را  سرزمين  ي  عرصه  در 

بهينه از منابع و    فادهاست  وهعامل انسان، محيط و منابع، نح(. درواقع آمایش سرزمين با توجه به  8:  1397کند)یزدان پناه درو،

:  1381و فعاليت ها را در فضاي جغرافيایی ملی و منطقه اي سامان می دهد)حاج یوسفی،  نات و چگونگی استقرار انسان ها امکا

راهکارهاي تو38 یا یک منطقه، سعی دارد  و همه سونگر به مسایل یک سرزمين  نگاه جامع  از طریق  سعه همه جانبه و  ( و 

سرزم و   قمناطیا    ينیکپارچه  کرده  پيدا  را  نماید)اسکندري،    معينی  و  48:  1390معرفی  ریزي  برنامه  مرحله  در  آمایش   .)

معتدل فضاي موجود حياتی براي هرگونه تجمع انسانی می پردازد و در  پيشنهاد سياستهاي مطلوب به سازمان دهی منطقی و  

(. مناطق مرزي  Johnson, 1983می گيرند)  هبهر  ضایی ف   ایش از تکنيک هاي برنامه ریزياین مرحله است که مطالعات آم

اطق مرکزي کشور، می  همواره با محدودیتها و ضعف هایی همراه بوده اند که با بررسی اجمالی مناطق مرزي در مقایسه با من

ر  تن درفاقتصادي، قرارگ  -طب هاي صنعتی توان به ضعف هاي عمده اي از جمله انزواي جغرافيایی مناطق مرزي، دوري از ق

پيرامون، همچنين  يشحا و  ابعاد مختلف  ه  در  نيافتگی  مناطق مرکز  توسعه  به  نسبت  فرهنگی  و  اقتصادي  اجتماعی، سياسی، 

. و از آنجا که این مناطق به عنوان مناطق حاشيه اي و توسعه نيافته شناخته می شوند،  (Hansen,1975کشور دست یافت)

که بسياري    ، اما خود پدیده مرزي بودن استيایی مناطق مرزي باشدفاجغر  رایطش  اي بودن گرچه می تواند معلول  این حاشيه

را مضمحل منطقه  آن  قابليتهاي  و  امکانات  در  Jones, Wild, 1994زد)می سا    از  واقع شدن  دليل  به  مناطق  این  زیرا   .)

ه آنها کمتر از مناطق از مناب  يربرداهره  ب  يرند؛ زیرا امکانمل قرار می گبی توجهی کا  مناطق پيرامونی و دور از مرکز، اوال مورد

مناطق نيز به سوي مناطق مرکزي یا مناطق نزدیک  نزدیک به مرکز است. ثانيا، به دليل بی توجهی، حداقل منابع موجود این  

یابند) می  تمایل  آن  اعتقادPena, 2005به  و  فرهنگی  زبانی،  هاي  تفاوت  وجود  مناطق  (.همچنين  و  مرز  هاي  ویژگی  از  ي 

(.  آمایش مناطق مرزي در  Topaloglou et al, 2006ي در برابر سرمایه گذاري ایجاد می کند) مانع جد  ت کهي اسرزم

کشورهاي   ایران، با  المللی  بين  مرزهاي  در  کشور  هاي  استان  از  نيمی  از  بيش  قرارگيري  و  طوالنی  مرزهاي  وجود  دليل  به 

زه، مناطق مرزي و شهرهاي واقع در آن،  است. از آنجا که امرو  روردابرخ  ورژه اي در نظام برنامه ریزي کشهمجوار، از جایگاه وی

، و توسعه این شهرها می تواند در همکاري هاي بين مرزي موثر باشد، توجه ت، تلقی می شودبراي بسياري از کشورها فرص

اساسی براي تدوین    یتضرورها،  ي  تهدیدها، براي نيل به توانمندبيشتر به این شهرها و بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و  

کولوژیک و بویژه هم مرز بودن با منطقه یهاي طبيعی و اح ها و برنامه هاي این شهرها است. شهرستان پاوه با وجود توانمندطر

گاه بسيار پایين و نامناسبی  کردستان عراق به علت دوري از مرکز و عدم برنامه ریزي مناسب از لحاظ توسعه یافتگی در جای 

در سطح محروم    ص توسعه در زمينه هاي اقتصادي،اجتماعی،آموزشی، بهداشتی و درمانیطوري که بر اساس شاخ  هبرد.  ر داراق

مهمترین پيامدهاي عدم توسعه یافتگی شهرستان له اساسی پژوهش شناخت  : چکيده(. بنابراین مسئ1398قرار دارد)طيب نيا،  

 پاوه است.

 

 مبانی نظری  -2

 آمایش سرزمین   -2-1

انسان مقوله  یاآمم  هوفم با  رابطه  انسان،فضا و فعاليت تعریف شده است، در  ایجاد تعادل بين سه عنصر  مدیریت ش سرزمين 

مطرح است و در رابطه با فضا بحث اقليم مطرح است و در رابطه با فعاليت مقوله برنامه ریزي برجسته می شود، یعنی مفهوم  
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(. برداشتهاي گوناگونی از مفهوم  7:  1389يفر،ا و جامعه شناسی است)خنيفغرا، جاد فيقی از سه علم مدیریت و اقتصآمایش تل

 ونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:ن نمآمایش شده است که به عنوا

 (. 22: 1384نظارت بر عمران، حفاظت فضا یا سرزمين)توفيق،-

اقتصادي، اجتماعی و معنوي در پهنه   يايتهعالف  ازن و هم آهنگ جغرافيایی کليهآمایش سرزمين عبارت است از توزیع متو-

 (. 24: 1386سرزمين نسبت به منابع طبيعی و انسانی)سهامی، 

لعه ي آمایش سرزمين، نظم نوینی از سازمان دهی منابع طبيعی و فعاليت هاي انسانی را بر پهنه سرزمين مهيا نموده و  مطا-

می پردازد. در اینجاست که در مطالعات آمایش  نسانی  ي اا هوه  گر  مع، براي تجو منطقی فضاي موجود  به سازماندهی متعادل

از جمله روش              آمایش سرزمين  (.  20:  1384فاده می شود)سرور،سرزمين از تکنيک هاي برنامه ریزي فضایی است

پایدار، توسعه هما اي  ه  هیسرما              هنگ و کاهش آسيب پذیري  هایی است که دولت ها به منظور رسيدن به امنيت 

آباد کردن   معناي  به  آزمودن  ریشه  از  »آمایش سرزمين«  اند.  داده  قرار  در دستور کار خود  تهدیدات  برابر  در  حياتی جامعه 

است)معين، شده  ریزي9:  1371گرفته  برنامه  درباره  فرانسه  اي  ناحيه  ریزان  برنامه  از  یکی  کلودیوس،  اوژن  پوتی  آمایش    (. 

توزیع بهينه جمعيت در ارتباط با منابع طبيعی و فعاليتهاي اقتصادي است که رفاه  ،  نيسرزمیش  ما سرزمين می نویسد:هدف آ

(. آمایش سرزمين در پی ایجاد تعادل توسعه بين  41:  1968و توسعه کامل ظرفيتهاي بالقوه جمعيت را در نظر دارد)هانسن،

نواحی مختلف و تاکيد بر توسعه منابع و نواحی          نا بييتهالعه، توزیع عادالنه درآمد و فعنواحی، استفاده از منابع براي توس 

عقب مانده و حاشيه اي و توسعه هماهنگ قطبهاي توسعه و مراکز رشد است. ضمنا آمایش سرزمين توسعه متعادل مناطق  

توسعه   و  یکپارچه  و  نظام هماهنگ  قالب  در  را  روستایی  و  و تسهيالاههم         شهري  زیربناها، خدمات    یتماع اج  تنگ 

ریزي،مت برنامه  و  مدیریت  است)سازمان  انسانی  و  طبيعی  محيط  و  نيازمندیها  با  هاي  2:  1380ناسب  فعاليت  بندي  طبقه   .)

پيچيده  و  گوناگون  فعاليتهاي  طبيعتا  است.  نظامی  و  سياسی  اجتماعی،  اقتصادي،  فعاليتهاي  شامل  کلی  نگاه  یک  در  انسان 

نيازمندانسا اساس، شای  سازيسترب  ن در فضاي جغرافيایی،  این  بر  است.  بهره وري  بيشينه  به حد  یابی  منظور دست  به  سته 

 (. 29: 1375آمایش سرزمين ارتباط ميان انسان، فضا و فعاليتهاي انسان را نظم می دهد)آسایش،

 

 مرز  -2-2

است که    هتیاف  کلش  گونه ايد، از شبکه سنگفرش  خو  ابلجهان انسان ها در چارچوب پراکندگی هاي فضایی واکنش هاي متق

نشانه هاي نمادینی خود، با مرزهایی شناخته شده و از هم  د؛ هر یک از کشورها با  نماد نمایان آن را کشورها تشکيل می دهن

ره فعاليت  (. انسان براي مشخص ساختن پيرامون فعاليت خود، آن گونه که با گست19:  1390مجزا می گردند)اوليویه دلفوس،

پيدا   یا قلمرو خود است.   راچنا  ،ند نکهمسایه تداخل  پيرامونی محيط زیست  پایانی و  تعيين خطوطی قراردادي در بخش  به 

گونه گسترش یافته این مفهوم خط پيرامونی است که بخش پایانی گستره فعاليت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه اي  

خط نيست بلکه یک سطح عمودي    یک   مرز  قعوا(. در47:  1391شود)مجتهدزاده،  سياسی پيدا می کند که »مرز« خوانده می 

است که از طریق فضا، خاک و زیرزمين دولت هاي همسایه را برش می دهد. این سطح در روي زمين به صورت یک خط به  

از واحدهاي  (. مرزهاي سياسی مهمترین عامل تشخيص و جدایی یک واحد متشکل سياسی  Glassner, 1989نظر می رسد)

حدود و قلمرو حاکميت و مالکيت یک دولت یا نظام     کننده    يين(. مرزها به طور کلی تع161:  1385،دیگر است )ميرحيدر

 (. 299: 1391فظ نيا،می کنند)حا  سياسی هستند و کشورها و دولتها را ازیکدیگر جدا و متمایز 

 

 آمایش مناطق مرزی   -2-3

مناطق مرزي امکانپذیر خواهد بود، به گونه    ییاافيرغجه  بهينه جمعيت و فعاليت در پهن  آمایش مناطق مرزي، از طریق توزیع

فعاليتهاي اقتصادي،  اي که هر یک از این مناطق، متناسب با قابليتها، نيازها، محدودیتها و تهدیدات آن، از طيف مناسبی از  
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برا را  معنوي  و  مادي  رشد  امکان  و  بوده  برخوردار  امنيتی  و  سازاجتماعی  فراهم  مناطق  این  ساکنين  و  داز  يخ)ش  دي  ه 

مناطق مرزي دورترین مناطق پيرامونی از مناطق مرکزي می باشند؛ به همين دليل، عقب مانده ترین و  (.  5:  1391همکاران،

من این  ترین  نواحی)مرزها(  محروم  دورترین  تا  رشد  مرکز  محوریت  با  و  مراتبی  سلسله  امواج  شکل  به  هستند.توسعه  اطق 

سجم و یکپارچه م آن در درون یک نظام فضایی منا تامين زیرساختهاي الزب  زيمرق  اطترش می یابد. همچنين توسعه منگس

گی دوري از مرکز، داراي ویژگيهاي کالبدي خاص  طراحی شده، ميسر است. ازنظر ساختار فضایی، مناطق مرزي عالوه بر ویژ

باشند که در مجموع باعث تشدید گسس می شوند و در نتيجه   اهآنی  تگافتگی فضایی و درنتيجه توسعه نيمناطق مرزي می 

قياس هاي مختلف بویژه در ارتباط بين فضاهاي مرزي و دیگر نواحی، مستلزم برخورداري  گونه ساختار فضایی در سطوح و مهر

رقرار است که این روابط  از پدیده اي به نام مرکزیت است. بين عوامل جغرافيایی، جمعيت و فعاليت در مناطق مرزي روابطی ب 

ل منطقه اي، مرزهاي ذهنی و فيزیکی حایل بين  ند. همچنين به ميزان وجود تعادم فضایی را تشکيل می دهاظن  و  ارختیک سا

می شوند و در صورت عدم وجود تعادل بين این مناطق، این مرزها ظهور و بروز    مناطق مرکزي و مناطق پيرامونی رقيق تر

ب  یابند.  تعادبيشتري می  پدیده عدم  از طریق توزیع  ياه  طقمنل  اید دانست رفع  با محوریت   و فضایی   سلسله مراتبی توسعه 

زي مستلزم درک پيچيدگی هاي  »مرکزیت« به جانب »پيرامون« یا مناطق مرزي ميسر می شود و توسعه و آمایش مناطق مر

رکز در برنامه  مته  ولمقر  ی باشد. از سویی تاکيد مفرط بفضایی، کالبدي، تعادل منطقه اي و ابعاد متنوع دخيل در این مناطق م

باعث عدم تعادل ریزي توس منطقه اي و فضایی، و درنتيجه، پيدایش مناطق مرکزي و مناطق پيرامونی می    عه اي یا فضایی 

 (. 41: 1380ب،شود)عندلي

 دیدگاههاي مختلف در مورد مفهوم استنباط از مرز عبارتند از:

 

 ون پیرام   -یه مرکز دیدگاه های نظر  -2-4

 رانک، مطرح کرده است و بر اساس آن: ندر فگو درهنآا این نظریه ر

قرار می گيرند؛ چرا که امکان  مرزها به دليل واقع شدن در مناطق پيرامونی و دور بودن از مرکز، مورد بی توجهی کامل    -1

به مرکز است. همچنين به از مناطق نزدیک  از منابع آنها کمتر  این   دوموج  ع ابدليل این بی توجهی، حداقل من  بهره برداري 

 می یابند.  مرکزي یا مناطق نزدیک تر به آن تمایل مناطق به سوي مناطق

ین نقاط مراکز پيرامونی مرزها، تضاد منافع بين مرکز و نقاط مرزي به دليل تفاوت بسيار زیاد بين مرکز هر منطقه، و دورتر-2

 تشدید می شود. 

منطقه، درواقع یک خط مرزي ذهنی و در عين حال، قابل    کز مر  در  يردابهره بر  تمرکز همه منابع قابلبه دليل تاکيد بر    -3

 ل تشخيص است.لمس ميان مرکز و پيرامون ترسيم می شود. به این دليل، خط مرزي، شفاف و قاب

تگی در مناطق مرزي به کندي  به دليل تاخير در تاثيرپذیري و بهره مندي مناطق مرزي از مرکز منطقه، سرعت توسعه یاف  -4

 (. 81: 1390)نامی و محمدپور،دوشمی  مجاان

 دیدگاه های نظریه هانسن  -2-5

سال   در  هانسن  م1987نيلز  در  اي  ميدانی گسترده  هاي  بررسی  انجام  از  پس  سوئيس، ،  و  فرانسه  آلمان،  رزهاي کشورهاي 

ریستالر« و  »ک  يمرکز  انآنها را بر اساس نظریه هاي مکویژگی هاي مناطق مرزي را با دقت بيشتري مورد توجه قرار داد و  

سن به نظریه هاي یاد شده، بازگشت تا بر اساس یافته هاي جدید خود،  رو« تجزیه و تحليل کرد. پس از آن، هانقطب رشد »پ 

آنها از دیدگاه    نها را مورد نقد و تصحيح قرار دهد. هانسن در بررسی هاي خود به نکات مثبت و منفی مناطق مرزي و تحليل  آ

باثبات  ر کنار      مرزهاي سياسی  و می پردازد. از نگاه او، نکات مثبت مرزها که دبودویل، اوربان و پر  م،راژاند  ش،کریستالر، لو

توسعه فعالي پيدا              می کنند  ک  -ت هاي تجاري و فرهنگی مرزيقابل تصورند،  نفوذي در کشور مجاور  و  ه شعاع 

در مناطق مرکزي ممکن است سرمایه  به نقل از »لوش« می گوید:  ،ون اينمچض می باشند. هاز دریافت عوار درآمدهاي حاصل
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د که طبق نظریه قطب رشد، عدم تعادل منطقه اي او  می گوی   رکزي، سودمندتر باشد. گذاري به دليل فرار از ماليات دولت م

ود و همچنان با  ر  یر م ام ش  این مناطق و فرآیند توسعه به  بين مناطق مرکزي و غيرمرکزي جزو ویژگی هاي جدایی ناپذیر 

اظهار می دارد که در مناطق مر  استنباط اقتصادي،  از لوش  ناهمخوانی بين هدف هاي سياسی و  به دليل  کزي ممکن است 

 ت ویژه اي ظهور پيدا کنند. اصول کلی و ویژگی هاي مناطق مرزي از دیدگاه هانسن عبارتند از:مشکال

 تجارت بين الملل مربوط به ( موانع1)

 اط با همسایگان و محدود نمودن آن به واسطه اختالف نرخ رشد اقتصادي یا تفاوت فرهنگی بترع اطق( 2)

 ( خطر تهدیدها و تهاجم هاي نظامی 3)

 آسيب دیدگی و جراحت سازمان فضایی این مناطق از طریق گسستگی در ساختار فضایی ناشی از مرزهاي فيزیکی ( 4)

اینکه محروميت جزو خصوه دلي( ب5) این مناطق، محروم،  ناطق است، مادامی  م  نای  تاصيل  باقی است،  این خصوصيات  که 

 (.188: 1390توسعه نيافته و پيرامونی خواهند ماند)عزتی و دیگران،

 

 پیشینه تحقیق  -3
از مدل (، در تحقيقی با عنوان »تدوین راهبردهاي توسعه منطقه اي در ش1391بذر افشان و امانی)   هرهاي مرزي با استفاده 

SWOT-    مطالعه موردي: شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي« به این نتيجه رسيده اند که اتخاذ یک استراتژي فرامنطقه

هاي منطقه اي و احداث مناطق آزاد تجاري در مناطق گمرکی این شهرها، تامين زیرساختهاي الزم   اي براي استفاده از فرصت

ارتقاء سطوح مدیریتی نقاط        ري و ارتباطی، و مانند امور بانکی، ادا  انبيپشت  ات ود قوانين و مقررات،تقویت خدمو اصالح و بهب

هاي خارجی، زمينه سازي براي تسلط بر بازار مصرف کشورهاي مرزي به سطح استانداردهاي جهانی براي جذب سرمایه گذاری

با توجه به ظرفيت هاي بالقوه    ياقه  طنم     س به عنوان کانون توسعه  آسياي مرکزي به ویژه ترکمنستان، و تعيين شهر سرخ

 ق می باشند. این شهر، و بوجود آوردن امنيت در مناطق مرزي از مهمترین راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه این مناط

ش سرزمين)ناحيه مطالعاتی:  (، در تحقيقی با عنوان »استراتژیهاي توسعه مناطق مرزي با رویکرد آمای 1396پرنيان و همکاران )

رسيده  اسملس  -هميارو نتيجه  این  به  برنامه ریزي  («  با تدوین  به      استراتژیک توسعه منطقه اي که خود  اند که  تواند  می 

یزي آمایش سرزمين باشد؛ مسایل مربوط به توسعه نيافتگی و دست یابی به عدالت اجتماعی را فراهم  عنوان یک نوع برنامه ر

آن از  و  اي    کرد  برنامه  عنوان  به  توان  پای ننکريدوااممی  توسعه  تحقق  براي  اروميهده  مرزي  منطقه  در  امنيت  تامين  و   -دار 

 سلماس استفاده نمود. 

)مطالعه موردي: منطقه   SWOTعنوان »آمایش ناحيه اي کشور بر اساس شاخص  (، در تحقيقی با  1390کارگر و همکاران)

ایش منطقه اي و برنامه  دوین این پژوهش، آمت  ردنکه  ایيجه رسيده اند که با توجه به  مرزي ایران و ترکمنستان(« به این نت

مفاه و  تعاریف  بررسی  بر  عالوه  ترکمنستان  و  ایران  کشورهاي  مرزي  نوار  در  محيطی  ابعاد  ریزي  و  اي  منطقه  آمایش  يم 

 مرزي ر  ته می توان نتيجه گرفت که نواکارکردي آن، چگونگی تهيه طرح هاي آمایش و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرف

افق  ایر در  ترکمنستان  و  کش  1404ان  توسعه  هاي  دروازه  از  یکی  تواند  ميان می  جانبه  همه  روابط  برقراري  عامل  نيز  و  ور 

 نوب باشد. کریدور شمال ج

همکاران) و  م1398محمودي  بکارگيري  با  ایران  مرزي  مناطق  آمایش  »راهبردهاي  عنوان  با  تحقيقی  در  و    SWOTدل  (، 

موردي:خراسان جنوبی( به این نتيجه رسيده اند که بازارچه هاي مرزي،گمرک و منطقه ویژه   هعطال)م  ANPتحليل شبکه اي  

افغان در مناسبات   ثباتی طرف  استان،بی  استان،امنيت نسبی موجود در مرز مهمترین فرصت  اقتصادي مهمترین نقطه قوت 

 ...( مهمترین نقطه ضعف استان می باشد.   نهه آار،ضعف زیرساختهاي کالبدي)جاده تجاري و سياسی مهمترین تهدید استان و

همکاران) و  عنوان  (،1390عزتی  با  تحقيقی  )مطالعه  در  ریزي  برنامه  نظام  در  مرزي  مناطق  آمایش  جایگاه  و  »نقش 

  وب از کليه امکانات انسانی و موردي:مناطق مرزي ایران(« به این نتيجه رسيده اند که آمایش مناطق مرزي، بهره برداري مطل
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ن مناطق در جهت بهبودي وضع مادي و معنوي جامعه به دنبال تبيين مبانی نظري سازماندهی مطلوب فضایی پایدار یا ایی فض

انسان، سرزمين و فعاليت هاي انسانی در مناطق مرزي با توجه به ویژگی هاي این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمين و  

 امنيت ملی است. تحقق توسعه و

حيه مرزي شهرستان پاوه جزء مناطق محروم استان کرمانشاه است لذا این تحقيق به بررسی آمایش این  انکه  نیابا توجه به  

می پردازد تا ضمن شناخت قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها،همچنين شناسایی موانع توسعه   SWOTناحيه بر اساس مدل  

 اسی،فرهنگی شهرستان پاوه دست یابد.  يسعی، امتابعاد اقتصادي،اج پایدار در ، به توسعهد مطالعهشهرستان مور

 روش پژوهش  -4
جهت         کتابخانه اي است. سپس    -تحليلی و مبتنی بر مطالعات اسنادي  -روش تحقيق در این پژوهش به صورت توصيفی 

بررسی                 ده است. که با توجه به  اده شاستف  SWOTتجزیه و تحليل یافته هاي پژوهش از مدل برنامه ریزي استراتژیک 

مورد  تهدیدها  و  ها  فرصت  ها،  ضعف  و  قوت  نقاط  از  فهرستی  پاوه(،  مطالعه)شهرستان  مورد  منطقه  در  گرفته  صورت  هاي 

 شناسایی قرار گرفت. 

 

 د مطالعهمعرفی محدوده مور -5
در   و  استان کرمانشاه  در  پاوه  واق  112شهرستان  استان  پاوهکيلومتري مرکز  است. وسعت شهرستان  کيلومتر   1260  ع شده 

جمعيت    1395ساحت استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است. براساس سرشماري سال  د ممربع است که شش درص

ن پاوه از شمال به مریوان، از شرق به سنندج، از جنوب به جوانرود و از نفر برآورد شده است. شهرستا  60431این شهرستان  

 (.1ز است)نقشه رمکيلومتر با کشور عراق هم   84غرب به طول 

 
 ( افیایی شهرستان پاوه)منبع:نگارندگان: موقعیت جغر1نقشه      

فا با  استان کرمانشاه  از سه هزار سال در شمال غرب  با سابقه بيش  پاوه  استان و شهر   121صله  شهرستان  از مرکز  کيلومتر 

از قدمت بسيار زیاد پ به عنوان سکونتگاهی روستایی داشته که به  واکرمانشاه قرار دارد. شواهد و اظهارات ساکنين حکایت  ه 

مانند  مانات دوران پرفراز و نشيبی را طی کرده است. البته در شکل گيري این مکان به  مانند اغلب سکونتگاههاي روستایی اورا
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نشان    راغلب مکان هاي مسکونی منطقه شرایط جغرافيایی، طبيعی و توپوگرافی نقش موثري داشته است. ساختار کالبدي شه

بال مقابل  موانع در  نظير وجود  به دالیلی  بنا  اوليه آن  دارد که ساکنان  آن  و از  از حمله حيوانات  ناشی  یاي طبيعی، خطرات 

کثر شرایط طبيعی، قرار گرفتن بر روي زمين هاي نامناسب کشاورزي، قرار داشتن در سر  انسان هاي دیگر، بهره گيري از حدا

را شکل و حتی فراتر از آن و... این مکان را براي سکونت انتخاب نموده و هسته اوليه آن    ناراه مسيرهاي کاروان رو شهرست

( دارد. در طی  1337دهه)سال تاسيس شهرستان  اما شهر پاوه به عنوان سکونتگاهی شهري، عمري در حدود چهار    . داده اند

شهرستان فعلی پاوه    1337بوده است. در سال    شهرستان پاوه به عنوان زیرمجموعه فرمانداري کل سنندج   35سرشماري سال  

در  عنوان شهرستان پاوه و اورامان به صورت مستقل درآمده و    باباجانی و روانسر بهبه همراه شهرستان هاي جوانرود، ثالث و  

نند  ا مسياسی استان کرمانشاه قرار گرفت. در شکل گيري موقعيت جغرافيایی شهر، نقش عوامل و عوارض طبيعی    -حوزه اداري

شکل منحصر به فردي را آفریده است. عامل راه)خيابان( و به  وجود دره، تپه هاي شيب دار، باغات فراوان و... تاثير داشته و  

وان مسير عبوري درون منطقه اي( نيز سهم زیادي در شکل گيري و توسعه شهر داشته  غربی)به عن  -ویژه مسير اصلی شرقی 

بافت شهري جلوگيري  اراست. محدودیت ها و کمبود زمين، ش به  تنوع بخشيدن  از  ناهموار  توپوگرافی سخت و  نموده و  یط 

توسعه بسيار  ناهمواري  و  اطراف  باغات  زمين،  است. شيب  نموده  بر  را هزینه  و ساز  است.    ساخت  نموده  را جهت دهی  شهر 

.  هر کوهستانی و پلکانی استش  نقرارگيري شهر بر روي ناهمواري، وجود دامنه هاي تند در درون و اطراف شهر، مشخصه ای

به عنوان نقطه شهري و مرکز سياسی،    1337نسبتا کوتاه دارد. این سکونتگاه در سال  شهر پاوه به عنوان نقطه شهري، تاریخی  

 ب تان پاوه و اورامانات انتخاب گردید و عمده مراحل رشد و توسعه خود را بعد از این تاریخ و به ویژه بعد از انقالاداري شهرس

پاوه داراي قدمت بسيار البته سابقه سکونت در  از اسالم و در هنگام  اسالمی طی نموده است.  ي است؛ یعنی در دوران پيش 

ود داشته و آثار قدیمی به جاي مانده از آن دوران، نشان از قدمت بسيار این  رواج آئين زرتشت، پاوه به صورت سکونتگاه وج

سایر نقاط  موقعيت قرارگيري شهر پاوه در استان کرمانشاه نسبت به    (.590:  1388،هسکونتگاه دارد)طرح جامع شهرستان پاو

ه اي نسبت به استان قرار گرفته زیستی و عناصر و پدیده هاي طبيعی مصنوعی نشان می دهد این شهر در یک موقعيت حاشي

مریوان، سنندج، کامياران( می باشد. به  ) است. به گونه اي که بخش عمده اي از ارتباطات این شهر با شهرهاي استان کردستان

در   پاوه  شهر  موقعيت  کلی  درطور  این شهرستان  است  داده  نشان  کرمانشاه  سایر   استان  به  نسبت  اي  حاشيه  موقعيت  یک 

یک موقعيتشهرستان ها پاوه در  قرار گرفتن شهرستان  دارد.  قرار  استان  و    ي  موانع  قبيل  از  عواملی  تاثير  اي تحت  حاشيه 

تی مسئولين به این ناحيه که توسعه نيافتگی را در این  امني-رویکرد مرکزگرایانه و تک بعدي    طبيعی، و عامل مهمتر  ي تنگناها

پاوه نسبت به سایر شهرستان هاي استان کرمانشاه در یک موقعيت حاشيه شهر    است که  ناحيه بوجود آورده است و باعث شده

و   چالشها  درنتيجه  گيرد  قرار  پيرامونی  و  توسعهشماي  در  فراوانی  است.    کالت  داشته  پی  در  را  ناحيه  اینکه    بااین  وجود 

است روبرو  ارتباطی  نوعی محدودیت  با  این شهرستان  دارد  قرار  پاوه در موقعيت مرزي  برون شهرستان  مراودات  و  مبادالت   .

هاي )پيله وري( یا در قالب    تيمرزي  ناشی از موقعيت مرزي این شهرستان در حالت منظم و قانونی آن، چه در زمينه فعال

ی  معضالت  از مهمترین عوامل پيامدهاي توسعه نيافتگی این ناحيه،  وم الزم برخوردار نبوده است.بازارچه مرزي هيچ گاه از تدا

 به طور بارزي در   که  بهداشتی و...  -مهاجرت،بيکاري،کمبود درآمد،فقر،قاچاق،کمبود امکانات درمانی   م اشتغال مناسب،عد  مانند

از نظر اقتصادي این معضالت باعث گسترش مشاغل کاذب و    ه مورد مطالعه)شهرستان پاوه( حاکم است. کهفضاي شهر و ناحي

را   قاچاق کاال  به  مربوط  به شغل هاي  آوردن  و  روي  انبوه  توليد  به بخش صنعت در مفهوم  توجهی  است. کم  داشته  پی  در 

صحيح از منابع  نسيل باالي این ناحيه در این موارد،عدم آگاهی و استفاده  ا تمکانيزه کردن بخش دامداري و طيور با توجه به پ 

آب و  رودخانه  حاشيه  در  ماهی  پرورش  و  گردشگري  ابعاد  در  داریان  سد  و  سيروان  رودخانه  اطراف  آب  باغات  مکانيزه  ياري 

بی                 ن و شهروندان، يلرودخانه براي رفع بيکاري و بهبود وضعيت اشتغال و اقتصاد در سطح شهرستان از طرف مسئو

ماندهی وضعيت مرزي بازارچه مرزي شوشمی در مورد صادرات و واردات کاال که مستقيما زیر نظر  تفاوتی دولت نسبت به سا 

پاوه است که در عمل اقدامات صورت گرفته فقط براي عده محدودي سودآوري کالنی داشته است. در  فرمانداري   شهرستان 
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موجود)بخصوص اشتغال و...(، عدم مشارکت  کنونی ناحيه شهرستان پاوه نشان دهنده عدم رضایت از وضعيت    مجموع وضعيت

مرز بازارچه هاي  نبود  گيري هاي شهري،  تصميم  عرضه کاال مثل دیگر شهرستان هاي  دادن شهروندان در  براي  مناسب  ي 

به نواحی اطراف خود،کم توجهی مسئوولين به فضاي    مرزي اطراف پاوه)مریوان و جوانرود( و عقب ماندگی این ناحيه نسبت

شه سطگردشگري  در  توریستی  مناطق  و  سبز  فضاهاي  احياي  و  پاوه ري  شهر  ناحيه  نظر   ح  از  هستند.  ذکر  قابل  موارد  از 

  جرت، به علت عدم اشتغال و بيکاري، ناحيه مرزي پاوه بيشتر به صورت مهاجرفرست عمل می کند و هر ساله تعداد زیادي مها

وبی و یا کشور عراق می شوند. نکته حائز اهميت ناحيه مرزي از نيروهاي فعال راهی شهرهاي بزرگ)مانند تهران(، بنادر جن

بویژه در مرزهاي مجاور شوشمی است که تاکنون هيچ فعاليت ضد    ن ناحيه و  شهرستان پاوه این است که امنيت کامل در ای

این ناحيه نگاه می شود در حالی  امنيتی به    -متاسفانه هنوز هم با دید تک بعدي    امنيتی در این ناحيه صورت نگرفته است که

تو با  انتظار می رفت   ناحيه حاکم است و  این  در  امنيت کامل  اخير  ناحيه که در چندین سال  امنيتی  پایدار  جه به وضعيت 

اما  تماعی، سياسی، فرهنگی ... مواجه شود جاتوسعه یافتگی در ابعاد مختلف اقتصادي،   مرزي شهرستان پاوه هر چه سریعتر با  

عاد  امنيتی( مسئولين، شهرستان پاوه همچنان با توسعه نيافتگی در اب  -نگاه مرکزگرایانه)تک بعدي  نظر می رسد با استمراربه  

 مختلف ذکر شده مواجه است. 

 

 یافته ها  -6

   SWOTمدل استراتژیک  -1-6

کيفی   SWOTمدل   هاي  کارآمدترین مدل  از  باشد.    یکی  می  مسائل  تحليل  زمينه  اختصاري در  واقع حروف  در  این مدل 

برن در  تکنيک  این  باشد.  می  تهدیدها  و  ها  فرصت  ها،  ها، ضعف  قوت  از  عبارت  که  است  تحليلی  هاي  اچهارعامل  ریزي  مه 

درون   هاي  ضعف  و  ها  قوت  بررسی  ابزار  عنوان  به  ساده  طور  به  محيمحيطی  تهدیدات  و  فرصتها  و  اي                    ی طناحيه 

برون ناحيه اي است و در مفهوم کلی ابزاري براي بهره برداري در مراحل مقدماتی تصميم گيري  به عنوان یک پيش درآمد در  

بهره گيري از   با   (. در آمایش ناحيه اي، اصوال28:  1382یک در نوع کاربردي آن است)مشاور ورزبوم،ژامر برنامه ریزي استرات

 رد توجه قرار می گيرد: ر مویزنکات  SWOTروش 

 تحليل خارجی: تهدیدات عمده و فرصت هاي ارائه شده از محيط بيرونی را مشخص می سازد. -1

ی -2 و  منابع  از  حسابرسی  درواقع  داخلی:  موضوعات    اتحليل  از  یک  هر  با  ارتباط  در  ضعف  و  قوت  نقاط  از  فهرستی  تهيه 

 (. 118: 1382تراتژیک می باشد)مهدوي،اس

 نشان داده شده است. SWOTه صورت شماتيک چارچوب روش زیر ب لدر  جدو
 و تعیین نحوه استراتژی« SWOT(:»ماتریس 1جدول)              

                                                                
 9: 1385منبع: افتخاری و مهدوی، 
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در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها و بهبود    SWOTعوامل چهارگانه   براي تجزیه و تحليل ناحيه مرزي شهرستان پاوه، شناخت

براي  ستان پاوه  رقوت ها و فرصت ها امري اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. از این رو، هدف این پژوهش تحليل ناحيه مرزي شه

بر اساس یافته   است.  شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی است که شهرستان پاوه از نظر آمایش با آنها مواجه

 ( استخراج شده است: 3و2هاي پژوهش ماتریس عوامل داخلی و خارجی آمایش شهرستان پاوه در جداول زیر )

 

 
 شهرستان پاوهدر آمایش   (S-W(: ماتریس بررسی عوامل داخلی) 2جدول) 

 (  strengthsنقاط قوت )   ردیف 

 وجود بافت شهري زیبا و طبيعت بکر جهت جذب گردشگر  1

 داشتن بازارچه مرزي شوشمی 2

 نيروي کار ارزان و جوان فراوان در ناحيه مرزي پاوه  3

 موقعيت مرزي شهرستان پاوه و تبادالت مرزي با کردستان عراق  4

  -کردستان عراق( جهت ایجاد مبادالت اقتصادي  -همگن ميان مردم دو طرف مرز)شهر پاوهیکدست و    گوجود فرهن 5

 فرهنگی

 می مرزي سيروان و رودخانه هاي دیگر دای  نهخاوجود رود 6

 وجود کوه ها و ارتفاعات به عنوان یکی از فاکتورهاي امنيت مناطق مرزي  7

 کی،اقتصادي،اجتماعی( جهت تسهيل سرمایه گذاري و اشتغال یمختلف)فيزبرقراري امنيت الزم در ابعاد   8

 (  weaknessesنقاط ضعف )   

 به قاچاق ي آوردن مردم منطقه  رو و  نبود اشتغال در سطح شهر   1

 مهاجرت از شهرستان مورد مطالعه به دليل بيکاري و نبود اشتغال  2

 تراکم کم جمعيت و پراکندگی آن در نوار مرزي  3

 می سخت در فصول سرد سال يشرایط اقل 4

 مطالعه د  ورپایين بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در ناحيه مرزي شهرستان م 5

 ازميان رفتن معيشت و مشاغل محلی مبتنی بر منابع طبيعی و فرهنگی مرزنشينان 6

 العهطدرآمد منطقه مورد م عدم برخورداري از درآمدهاي پایدار و فصلی بودن   7

 ضعف امکانات و زیرساختهاي ارتباطی)جاده و...(  8

 فقر و محروميت در مناطق مرزي   9

 و کشوري به مناطق مرزي   ئوالن استانیمسی  نوع رویکرد امنيت 10

 منبع:یافته های پژوهش

 

 ( در آمایش شهرستان پاوه O-T(: ماتریس بررسی عوامل خارجی) 3جدول) 

 (  opportunitiesفرصتها )  ردیف 

 وجود پتانسيل هاي بالقوه گردشگري جهت سرمایه گذاري در شهرستان پاوه  1

 امنيت نسبی موجود در مرز  2

 مبادالت بيشتر کاال و خدمات با کردستان عراق جهت ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق   شایافز 3

 استفاده از ظرفيت نيروي کار جوان و تحصيل کرده  4
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 هت تقویت اقتصاد شهرستان پاوه جگسترش بازارچه هاي مرزي   5

 يت منطقه رفظ  استفاده از مدیریت هاي ناحيه اي و محلی و افزایش نصب مدیران بومی و آشنا به 6

 استفاده از ظرفيتهاي مرزنشينان در تامين امنيت مرزها  7

 اشتراکات فرهنگی و قومی شهرستان پاوه و کردستان عراق  8

 (  Threatsتهدیدها )    

 ن مشارکت موثر مردم مناطق مرزي در فعاليتهاي اقتصادي اجتماعی افقد 1

 توسعه شهرستان پاوه   سیسا عدم سرمایه گذاري عمده دولت در زیرساختهاي ا 2

 دورافتادگی و در حاشيه قرار گرفتن مناطق مرزي از مراکز اصلی جمعيت کشور و محورهاي توسعه ملی 3

 صادي دولتها جهت توسعه  تسهم پایين نواحی مرزي از بودجه اق 4

 شکاف عملکردي بين مناطق مرزي و مرکز کشور)ساختار دوگانه سيستمی( 5

 ه فعاليتهاي غيرقانونی)کوله بري و...( یش مردم براگ  بيکاري زیاد و 6

 مرزي فقدان نظام تصميم گيري منسجم، هماهنگ و کارآمد در مورد مناطق   7

 مسئولين   امنيتی(  -ياستمرار نگاه مرکزگرایانه)تک بعد 8

 منبع:یافته های پژوهش

 

 تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها  -6-2

فرصت خارجی   8ضعف داخلی و تعداد  10قوت داخلی در برابر   8در این منطقه ( نشان داده شد 3و  2همانطور که در جدول )

ضعف و تهدید به    نقطه  18نقطه قوت و فرصت و    16  خارجی شناسایی شده است. به  این ترتيب در مجموعتهدید     8در برابر  

و   محدودیتها  آمایش  عنوان  جهت  ناحيه  این  روي  پيش  قوت، اسشنقابل  تنگناهاي  عوامل»نقاط  این  شناسایی  با  است.    ایی 

 توسعه ناحيه مرزي شهرستان پاوه را فراهم ساخت.  و پيامدهاي ناشی از آن، می توان زمينه آمایش و  تهدید« فرصت، ضعف،

 
 

 
 

امنیتی(   -ستمرار نگاه مرکزگرایه)تک بعدی ا  

 

 
 

 

 
صادی    اجتماعی     فرهنگی   سیاسیتقا  

 
 

 شهرستان پاوه 

توسعه نیافتگی 

 شهرستان پاوه 
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 نگارندگان منبع:

 

 

 

 نتیجه گیری -7
رابطه،     فعاليتهاي انسانی در فضا را شامل می شود و هدف از تنظيم این    و   آمایش ناحيه اي، تنظيم رابطه ميان انسان، فضا   

ل زمان است. بر اساس مطالعات نظري دف ارتقاي وضع مادي و معنوي جامعه در طوه   بابهره برداري منطقی از کليه امکانات،  

دل منطقه اي ميان مناطق مرزي و عاه تنوع و پيچيدگی در مناطق مرزي دارند، عدم تو تجربی در کشورهایی مانند ایران ک

طلوب از کليه امکانات انسانی و فضایی  م  ريمناطق مرکزي بسيار آشکار است. بنابراین، هدف از آمایش مناطق مرزي، بهره بردا

پایدار انسان،  ظري سازماندهی مطلوب فضایی  ی ناناین مناطق در جهت بهبود وضع مادي و معنوي جامعه به دنبال تبيين مب

ن و فعاليت هاي انسانی در مناطق مرزي با توجه به ویژگيهاي این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمين و تحقق ميسرز

مورد مطالعه قرار    SWOTامنيت ملی است. در این راستا در پژوهش حاضر، آمایش شهرستان پاوه بر اساس مدل    و  عهتوس

نقطه ضعف و    10نقطه قوت و تعداد    8شهرستان پاوه تعداد  ی  با مطالعه محيط درون     SWOTست. در چارچوب مدل  گرفته ا

یافته هاي پژوهش  پاوه شناسایی شد. با توجه به    آمایش شهرستانر  ب  تهدید اثرگذار  8فرصت و    8بيرونی  نيز تعداد    در محيط  

ت است که همچنان  يقپاوه، نشاندهنده این حقدر آمایش شهرستان      ات و تهدیدو تجزیه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها  

بعدي )تک  مرکزگرایانه  نگاه  کشوري  امنيتی(-استمرار  و  استانی  است.  مسئولين  حاکم  ناحيه  این  تدوین  ناب  در  در  براین 

ناحيه مرزي شهرستانراهب به هر چها  ردهاي آمایش  امنيتی وپاوه  اقتصادي، سياسی،  باید توجه   -فرهنگی ر عامل  اجتماعی 

به توسعه دست  مورد مطالعه)شهرستان پاوه(  در ناحيه انتظار داشت که  نيتی نمی توانام -تک بعدي اه الزم را نمود و تنها با نگ 

بيکاري،  یافت یافتگی  مهاجر  ر،فق.  توسعه  عدم  پيامدهاي  مهمترین  جمله  از  کاال  بهداشتی،قاچاق  و  درمانی  امکانات  نبود  ت، 

توان  شهرستان می  بنابراین  است.  تحليلی جا   با   پاوه  نگاه  عوامل   و  معیک  تمامی  گرفتن  نظر  جامعه   تشکيل دهنده یک   در 

ع پيامدهاي ناگوار ناشی از توسعه نيافتگی ناحيه نطقه، و رفم   عهبه افزایش توس  اقتصادي، اجتماعی،سياسی و فرهنگی(،  )عوامل

 مرزي شهرستان پاوه اميدوار بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبود   فقر،بیکاری،مهاجرت، 

قاچاق  امکانات بهداشتی، 

 کاال و... 
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 برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستاهای مرزی با هدف تامین امنیت پایدار  
 

 2عادل مرادپور *1 نبی موسی زاده

 جغرافيا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه رازي کرمانشاهرشد ا  سیدانشجوي کارشنا  -1

 دانشگاه پيام نور روانسر جغرافياي سياسی    کارشناسی ارشد -2

* .ir.ac.razi@stumoosazadeh.n 

 

 : چکیده

 :طرح مسئله

هاي  اهداف و برنامه به  ل  نيدر جهت  در قرن حاضر امنيت پایدار کشورها به خصوص در خاورميانه و کشورهاي در حال توسعه مثل ایران  

سازمان  و  کشورها  مسائکالن  سایر  که  است  پایدار  امنيت  سایه  در  زیرا  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  پيها  مثل  توسل  علمی،  عه  شرفت 

  خورد. از طرفی روستاهاي مرزي به خصوص در کشور ایران به علت گستردگی و جمعيت زیاد در نقاط مرزي م میرهنگی رقاقتصادي و ف

دي  به همين دليل برنامه ریزي در جهت توسعه روستاها به خصوص در بعد اقتصاکند.  مهمی در تامين و حفظ امنيت پایدار ایفا می   قشن

هاي آتی، جمعيت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه  حاکی از آن است که در دههت. مطالعات  بسيار حائز اهميت اس

ریزي توسعه اقتصادي روستاها به خصوص در جهت  برنامه   سازاین امر زمينه.تري را تجربه خواهد کردکننده انگرن  خواهد داد و وضعيت

ابتداي    اسالمی  انقالبهاي    اجتماعی، یکی از مهمترین آرمان  تحقق عدالت  ز آنجایی کها.  یدار استاهداف امنيت پا است، لذا از همان 

زدایی از روستاها صورت گرفت. ولی شواهد حاکی  فراوان و شایان تقدیري در راستاي محروميت  يهاتالش ، اسالمیتشکيل نظام جمهوري 

به که  است  آن  صحاز  تلقی  عدم  روستدليل  توسعه  مفهوم  از  جامعيح  عدم  و  بهه ایی  محروميت  هنوز  چهره    نگري،  از  پایدار  صورت 

و با   پذیري کافی برخوردار نيستند زیست ر بسياري از موارد از  د  حیزدوده نشده است و این نوا   و مناطق مرزي  گاههاي روستاییسکونت 

دارند که به نوبه خود   اي مالی و اقتصادي خویشلحه سعی در تامين نيازه هایی مثل قاچاق سوخت، مواد مخدر و اسروي آوردن به فعاليت 

 شود. باعث ناپایداري امنيتی به خصوص در مناطق مرزي می 

برداري تهيه شده است. در ابتدا جدیدترین  اي و فيشبوده و داده ها از روش کتابخانهاسنادي    از نوعش  وه روش این پژ :پژوهشروش

   ا نتایج محورهاي تحقيق مورد بحث قرار گرفته است.بندي آنهتحليل و دسته  آوري و سپس باوضوع جمع هاي مرتبط با م پژوهش 

ي مرزي و امنيت پایدار شامل مشارکت  ریزي توسعه اقتصادي روستاها برنامه ر  د  هاي مشترکبا بررسی منابع مهمترین شاخص   :هایافته

هاي  فعاليت، حمایت مردم از طرح ، ایجاد فضاي امن براي  و خدمات، امنيت اقتصاديهاي اقتصادي، رضایت از کاالها  روستائيان در طرح 

 است.    هاي و امنيتی انتخاب شدتوسعه اي  همه در برنا امنيتی و اقتصادي، کاهش قاچاق کاال و سوخت و اسلحه، استمرار  

ن و امنيت پایدار نشان  قتصادي روستاهاي مرزنشيریزي توسعه اهاي مرتبط با برنامه بررسی روابط بين متغيرها و شاخص   نتیجه گیری:

ائيان از لحاظ اقتصادي  سترو اگر  دار و همبستگی بين امنيت اقتصادي روستائيان و حفظ و تأمين امنيت پایدار است  دهنده ارتباط معنی

به شغل ميل  و  مهاجرت  انگيزه  باشند ضمن کاهش  و سوختامين  مواد مخدر  اسلحه،  قاچاق  مثل  و  هاي خطرناک  توليد  رونق  باعث  ت 

   کنند.راوان روستاهاي مناطق مرزي شده و به امنيت پایدار نيز کمک میهاي فتفاده از پتانسيل اس

   ستاهاي مرزي ، امنيت پایدار.اقتصادي، روه  سعبرنامه ریزي، تو: کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

زندگ  ابعاد  و  تمامی شئونات  است که  عام  و  بر میامنيت یک مفهوم چند وجهی  در  را  انسان  و  گيری  نفس  بقاي  با  و  د 

عبارتی    به  شد.باخورد. در واقع امنيت تضمين کننده حيات و بقاي انسان و موجود زنده میو موجودیت انسان پيوند می  صيانت

معنوي وي   و  مادي  نيازهاي  تأمين همه  به  انسان موکول  آرامش بخش  و  عدم  حفظ وجود حيات سالم  است که در صورت 

گردد و  رو میشود و با تهدید روبهو وجود انسان به چالش کشيده میدر تأمين آن، حيات سالم  ين یا وجود نقص و تنگنا  تأم

مفهوم   و  امنيت  به  نياز  روبهدر  آن  بالفاصله  تنگنا  با  که  نيازهایی  یا  نياز  با  در  ارتباط  شده  میرو  شکل  انسان  گيرد  ذهن 

امري  (.  325:  1385  نيا، )حافظ برنامه ریزي هاي    میافتن آن در محيط، مستلزاستنباطی است که واقعيت  امنيت  اقدامات و 

می توان آن را در ابعادي منطقه اي و جهانی  نی  آسااي است این حکم فردي در مورد ملتها و کشورها نيز جاري است و به  ویژه

« و »مایملک«،  نسبت به سالمت »موجودیت ت براي یک کشور عبارتست از داشتن یا به دست آوردن اطمينانمطرح کرد. امني

« به  )مجتهدزاده،  نسبت  گيرد  می  قرار  ملی«  »منافع  چتر  زیر  آنچه  به همه  نسبت  و  موقعيت«  و  ب126:  1381اعتبار  ين  (. 

اي متقابل وجود دارد. در عين حال که در سایه امنيت، آرامش و ثبات به وجود می آید، رشد و  رابطه   اقتصادي  و توسعهيت  امن

ني  اقتصادي  توسعه و مپایدار  ازز معنی  پيدا می کند.  را در   فهوم  امن تر می کند و آن  را  یافتگی، کشور  جانب دیگر توسعه 

اي که  می سازد. به همين دليل کشورهاي در حال توسعه، براي مقابله با چالش هاي عدیدهتر انامقابله با چالش هاي امنيتی، تو

(.  1389دودتري دارند )روحانی و دیگران،  یافته به توانایی هاي محقياس با کشورهاي توسعه    کند . درامنيت شان را تهدید می

توسعه و  امنيت  زیاديدر دهه  اقتصادي   مفاهيم  تغيير  اخير  به طوري    فتهیا  هاي  به مفهوم اند،  بيشتر  امنيت در گذشته  که 

غل،  مروز این مفهوم، امنيت شي داخلی بوده است؛ اما اهاهاجم بيگانه و یا برخوردها و جنگمصون ساختن یک کشور در برابر ت

ات و  م و جنایرایز جامنيت در آمد، امنيت فرهنگی و اجتماعی، امنيت قضائی، امنيت بهداشت، امنيت زیست محيطی، ایمنی ا

 شود. امثال اینها را نيز شامل می

رز، آسيب پذیري  پيوندهاي فضایی دو سوي مبه دليل موقعيت خاص جغرافيایی، مرزي بودن، مبادالت و    روستاهاي مرزي

برنامهاهميت ویژه  نقاط مرزيیدات مختلف در  ها و تهد را در  یافته است.  اي  امنيت و آمایش کشور  اي  هاستروهاي توسعه، 

و همکاران،    هشی  )مختاريکندایفا می  امنيت مرزي کشور، نقش اساسی در  پوشش عمده نقاط مرزي کشوربا داشتن    مرزي

موض(.  1396:44 روستایی  ي  سياست   عیتوسعه  چارچوب  در  که  است  میچندبعدي  طراحی  ملی  توسعههاي  بين  ي  شود. 

 (. 150: 1392کاران، هم ی و )یعقوباي و ملی پيوستگی برقرار است روستایی، منطقه 

ي روستاها و  توسعه عه، نياز است بطور ویژه به  هاي کالن توسمعتقدند امروزه جدا از استراتژي   صاحب نظران بين المللی 

چالشی که اخيرا توسعه ي روستایی را به خطر انداخته است مسأله  (. 2: 1392کرد و آبتين، )  رداختکنی فقر اقتصادي پ ریشه 

ثباتی اجتماعی روستایی )مهاجرت(، بيکاري، اقتصاد ناسالم و...  لب خشکسالی، ضعف منابع پایه و بیدر قا  يطیمح  ي ناپایداري

فرآیندي   جهااست؛  و  ملی  سطح  در  که  انساست  رویکردهاي  روي  بر  تأثير  نی  زیرساختی  فعاليتهاي  و  امنيتی  غذایی،  انی، 

 .(UNCCD, 2009: 4)گذاشته است

اندیشمندان توسعه ي روستایی، توسعه ي اقتصادي و معيشتی روستاها را  است که امروزه  دي  ه حاهميت شغل و اقتصاد ب

زه دیگر مفهوم مهاجرت نزد روستایيان، چيزي . همچنين امروي روستایی استخود توسعه دانند که معادل تحقق  استراتژي می

نيس بهتر  زندگی  و  درآمد  شغل،  به  دستيابی  پایداري   هزروام  .(Itoh, 2009: 196)تجز  و  امنيت  تهدید  تروریسم،  از  پس 

قرار   دا  ايبگونه  Udovic, 2012:3)دارد)اقتصادي  عقيده  محققان  از  زیادي  عده  اقتصادکه  ناامنی  و  ضعف  ریشه رند  ي 

ه  يکاري و ضعف مالی عامل اصلی تمایل جوانان به تروریستی است. در بعد نظم و امنيت، جامعه باید نياز بتروریسم بوده و ب

داراي رسالت راهبردي ت شهروندان را فراهم سازد تا در پناه این پذیرش اجتماعی به فعاليت خود بپردازند. جوامعی که  منيا

ها و استفاده از ابزارهاي مناسب خویش، نيازمند شناسایی و برخورداري از ظرفيت   بقاي راهبرديیکرد آرمانی هستند براي  رو

ي  اي چندوجهی است که ارتباطی دوسویه با پيشرفت و توسعهتی هستند زیرا امنيت مقوله منيي اهابراي مقابله با با ناپایداري
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)عالیی،  پایدار   ا 2:  1391دارد  امنيت    ز(.  تفسيري،  جامعهدیدگاه  زما در  روستایی  میي  ایجاد  شهروندان نی  حقوق  که  شود 

و مشارکت مردم در ایجاد و گسترش امنيت ر،  کا  هايشناخته شده، و به روابط نيروهاي خالق مردمی، تخصصی کردن حوزه 

امروزه تأمين امنيت دانند.  ي مردم میارادهت را منوط به وضعيت و  خود و همنوعان اهميت داده شود لذا در اصل برقراري امني

د انسان  خو کرددر دست نيروهاي نظامی نيست بلکه بسته به الگوهاي اقتصادي، فکر و خالقيت انسان و حاصل اراده و عمل تنها

 .  (Cohen,1987:26است )

افزایی دارند.  کدیگر وابسته بوده و همیابيم امروزه امنيت پایدار و اقتصاد پایدار به یبر مبناي مقدماتی که بيان شد در می

هاي  طرحو    هاتوان گفت جایگاه و نقش برنامهجایی که پایداري فضاهاي روستایی بدون یکی از اینها ممکن نيست، میلذا از آن

 و امنيت روستایيان افزایش یافته است.   اقتصادجامع، یکپارچه و مشارکتی در پایداري روستاها، ي توسعه 

 

 انجام پژوهش   ضرورت  -2

ت و بالطبع، طوالنی بودن مرزها، به ویژه پيچيدگی محيطی آنها در برخی نواحی کوهستانی از یک  واسطه وسعایران به  

تعدد کشورهاي همس و  این  ه  ایسو  بر  است. عالوه  با مشکالتی همراه کرده  را  گرایش هاي سياسی مختلف، کنترل مرزها  با 

همسایه، کشورهاي  از  علت    برخی  محيطیبه  وضعيت  سااک  -پيچيدگی  کنار  در  مرزها  به  ولوژیک  چندانی  تمایل  مسائل،  یر 

این خود   اند که  نداشته  را  از مرزهاي خود  و حفاظت مستمر  بحرانعاف  نقاط"کنترل جدي  آورده است "ل  به وجود  )گل  را 

ته  مشکالت متعددي روبرو ساخهمچنين بروز خشکساليها و موانع طبيعی روستاهاي مناطق مرزي را با    (. 19:  1390وردي،  

یکی از دغدغه هاي مهم و هميشگی بشر در  مشکالت اقتصادي است.  الت دیگري از جمله  د، مشکاست که این مشکالت خو

اري امنيت یک پدیده مجرد نيست که بتوان آن را با منيت به ویژه امنيت مرزهاي سرزمين بوده است برقرا  ينطول تاریخ تام

ون شک می توان  اقتصادي، نظامی و فرهنگی است بد  ر از عوامل مختلف سياسی،می براورد کرد بلکه متاثاتکا به توانایی نظا

عنص نمود که  اساذعان  زمينه شکوفایی  است  قادر  فراهداتعرامنيت  را  یک جامعه  تکامل  و  بویژه در  دها  امنيت  اگر  و  نماید  م 

نخواهد کرد پيدا  فعليت  نشود خالقيتها  از مهمترینام  .مناطق مرزي محقق  یکی  پای  نيت مرزي  در  تاثيرگذار  و  عوامل  داري 

  و   مرزها  کنترل  به  رنظامیيغ   و  نظامی  مختلف  هايشيوه  از  شودمی  تالش  کشورها  در  لذا.  رود  می  شمارثبات داخلی کشورها به  

 هاولي  و  اصلی  نفعانذي  انعنو  به  آنها   هايهمکاري  و  هاحمایت  و  مرزنشين  روستایی  افراد.  شود  پرداخته  آنها  امنيت  افزایش

برخوردار میبس  نقش  از  رابطه  این  در  مرزي  امنيت اساسی  برنامه  .باشنديار  پژوهش  این  این رو در  اقتصادي از  ریزي توسعه 

 است. با هدف تأمين امنيت پایدار مورد ارزیابی قرار گرفته ا اهروست
 

 پیشینه تحقیق    -3

( همکاران  و  تح1397برزگر  خود  پژوهش  در  عنوان  (  پایداري  "ت  اقتصتبيين  ـ  با  اجتماعی  کوچک  شهرهاي  در  ادي 

پایدار   توسعه  ایران(رویکرد  شمال  کوچک  شهرهاي  اق  " )نمونه:  اجتماعی  پایداري  تبيين  با  صتبه  کوچک  شهرهاي  در  ادي 

عی ـ اقتصادي این  با طرح این مسئله شکل گرفته که ميزان پایداري اجتما  د توسعه پایدار پرداخته است. این پژوهش رویکر

ی است. براي ارزیابی ميزان پایداري از روش مدل بارومتر پایداري و رادار پایداري استفاده  در منطقه شمال تا چه سطحشهرها  

 50تا    10آماري این تحقيق شامل شهرهاي کوچک استانهاي گيالن، مازندران و گلستان ميشود که جمعيتی بين  شد. جامعه

ازای دارند.  نفر  رهزار  به  ونرو خانوارهاي شهري  «تصادفی سيستماتيک»  انتخاب   12  وش  به روش «تصادفی خوشهاي»  شهر 

نتایج حاصله بيانگر اختالف و فاصله زیاد شاخصهاي   اقتصادي شهرهاي کوچک شمال کشور با  -یداري اجتماعیاپشده است. 

  0/ 383رتيب با ارزشتصادي و کيفيت زندگی بهتوط به مؤلفههاي ثبات اقسطح استاندارد آن است که بيشترین ناپایداري مرب

است که سبب   است. ازاینرو در امر سياستگذاري براي پایدارسازي ابعاد اجتماعی ـ اقتصادي، توجه به عواملی ضروري  382/0و

 .افزایش کيفيت زندگی و رفاه اقتصادي در این شهرها ميشود
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پور )  حمزه  همکاران  عنوان  1395و  تحت  خود  پژوهش  در  در"(  مرزي  امنيت  نقش  استان    بررسی  اقتصادي  توسعه 

دستان و  رکبررسی وضعيت امنيت مرزي د رشهرستان مرزي استان   به    "دستان نمونه موردي: شهرستانهاي بانه و مریوانکر

زم به  رد که براي رسيدن به این هدف از دو روش اسنادي و ميدانی استفاده شده است النيز پيوند آن با توسعه اقتصادي را دا

ظري تحقيق، جهت کسب اطالعات ا زمنطقه و بررسی وضعيت توسعه اقتصادي تهيه کليات و چهارچوب ن  ذکر است که پس از

عمليات ميدان شد. به طور کلی پس از مطالعات ميدانی و تکميل پرسشنامه ه که در ميان    م او امنيتی در منطقه اقدام به انج

آیند تحقيق گام در مرحله تجزیه و  ل منطقه انجام شد است فرکارشناسی آگاه به مسائ  22ردم بومی منطقه و نيز  نفر از م  384

از آزمونهاي آماري تی تک   ازتوسع منتحليل نهاد براي تجزیه و تحليل داده ها  ونه اي استفاده گرددي. نتایج تحقيق حاکی 

دار امنيتی  تر  بنا به وضعيت مساعدت  بانه  اماقتصادي  افزایش  با  بر شاخصهد در واقع  اقتصادي نتی مناطق مرزي  اي توسعه 

بين عرضه و   می شود. همچنين در زمينه توسعه اقتصادي کمترین تاثير را درآمد پایدار، توسعه اماکن عمومی و توازن  افزوده

 .تقاضا داشته اند و بيشترین تاثير را بر کاهش بيکاري داشته است

  تأمين  در  توانندوستایيان مرزنشين میبررسی و تحليل نقشی که ر ( در پژوهشی به  1396سجاسی قيداري و همکاران)

  و  شده   استفاده  ميدانی   و   اي  ه ناتحليلی در دو سطح کتابخ  -توصيفی  روش  از  منظور  این  براي.  است  باشند،  داشته  مرز  امنيت

  خبرگان  دیدگاه   از  که  داد  نشان  ها  یافته.  گردید  تحليل  و  آوري  جمع  مختلف  سطوح  در  محلی  خبرگان  از  نفر  63  بين  از  ها داده

گی، سياسی، کالبدي و محيطی و  فرهن  -اجتماعی  اقتصادي،  امنيت  هاي  زمينه  در  بيشتري  نقش   توانندمی  روستایيان  دولتی،

همچنين  -یع ا دف باشند.  داشته  جنبه   نظامی  بيشترین  که  گردید  مشخص  شده،  انجام  تأیيدي  عاملی  تحليل  اساس  بر 

  اجتماعی  اقتصادي،  عوامل  سایر  و  باشد  سياسی  هايهمراهی  و  هاکمک  زمينه  در  توانددر امنيت مرز می  تاثيرگذاري روستایيان

کمترید  محيطی  -کالبدي  و و  داشته  قرار  بعد  مرحله  نظا  نر  دفاعی  بعد  به  متعلق  میمقدار    هاي کمک  انجام  زیرا.  باشدمی 

  مردم  طریق  از  شرایط،  سایر  همچنين  و   نظامی   ابزارهاي  به   ازني   دليل  به  و   شده   انجام   مرزبانی   نيروهاي  توسط  اغلب   نظامی 

 .باشدنمی  امکانپذیر محلی

حصار) یاري  و  ساربان  اقتصادبه    (1398حيدري  پایداري  رابطه  م  يتبيين  در  مرزي  امنيت  تقویت  روستایی  با  ناطق 

به دو    ها. براي جمع آوري دادهتوصيفی است-. این تحقيق از نوع کاربردي و روش آن تحليلیپرداخته استشهرستان گرمی  

  لنامه بوده است. جامعه آماري موردمطالعه شامل کهاي اوليه( و ابزار مورداستفاده پرسشپيمایشی )دادهصورت )اسنادي( و  

  از   که   باشدگرمی می  شهرستان  موران  مرزي  بخش   روستایی  مناطق  در  نفر  9785  جمعيت  با   سال ساکن  15روستایيان باالي  

  پانل   توسط  نامهپرسش  صوري  روایی.  شدند  انتخاب  آماري  نمونه   عنوانبه   کوکران  فرمول  از  دهاستفا  با  نفر  370  تعداد  بين  این

نامه تحقيق  هاي مختلف پرسش، پایایی بخشSPSS افزارنرم  در   کرونباخ  آلفاي  از  تفاده سا  با .  گرفت   قرار  تائيد   مورد  متخصصان

تحق  88/0الی    71/0 نتایج  آمد.  نشان می به دست  بهيق  که  تنوع  جزدهد  و ک متغيرهاي  متغيرهاي  بخشی  تمامی  بين  ارایی، 

داري  وري( با تقویت امنيت مرز رابطه معنیهرهپذیري و ميزان بپایداري اقتصادي )رفع فقر، سازگاري با محيط، کاهش آسيب

 .وجود دارد

( همکاران  و  به  1393سرور  شهر(  بين  ها  نابرابري  و  ها  تفاوت  آذربررسی  استان  مرزي  هاي  نظر ستان  از  غربی  بایجان 

از  وضعي ای  63ت و سطح برخورداري  اقتصادي، اجتماعی، آموزشی و کالبدي و رتبه بندي    ن شاخص که شامل شاخص هاي 

مقایسه    -تحليلی  شهرستان ها از نظر ميزان برخورداري از شاخص هاي یادشده می باشد. نوع پژوهش کاربردي و روش آن نيز

است اطاي  تحليل  و  تجزیه  براي  ال.  از روش هاي  نيز  تصميم گيري چندمعياره می  العات  از روش هاي  که  تاپسيس،  و  کتر 

دست آمده از بررسی ها مشخص شد که شاخص هاي توسعه در ميان شهرستان   هباشند، استفاده شده است. با توجه به نتایج ب

ایگاه اول تا  و اروميه به ترتيب در ج   ان هاي پيران شهر، سردشتتوزیع نشده است و شهرستهاي این استان به صورت متعادل  

ش مقابل،  در  باشند.  می  برخودار  فرا  وضعيت  داراي  ها  این شاخص  از  برخوداري  لحاظ  از  و رهسوم  اشنویه  ماکو،  هاي  ستان 

مط مورد  هاي  از شاخص  برخورداري  لحاظ  از  نابرخوردار  وضعيت  داراي  همچنين،چالدران  باشند.  می  نتایج   العه  به  توجه  با 
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از شاخص هاي آموزشی شهرستان سردشت، شاخص هاي اجتماعی اشنویه و نيز شاخص   اپسيس از لحاظ برخورداريروش ت

ان اروميه در جایگاه نخست قرار گرفته اند. رتبه بندي شهرستان ها در این پژوهش می تواند  تسهاي اقتصادي و کالبدي شهر

 .ثر باشدپایدار در این استان مو ندهی سطوح توسعه و امنيتسازي وضع موجود و ساما در بهينه

مناطق مرزي می باشد.    بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر پایداري امنيت در روستاهاي(  1395رافشان و طوالبی نژاد )بذ

خانوارها سرپرستان  شامل  آماري  باشدجامعه  می  سراوان  شهرستان  مرکزي  بخش  روستاهاي   23)رخانوا421.  (N=9946)ي 

وش نمونه گيري تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. براي تجزیه و تحليل  از فرمول کوکران و به رروستا( با استفاده  

تک نمونه اي، همبستگی پيرسون و تحليل مسير ( استفاده شده   t توصيفی و آمار استنباطی )آزمون  راداده ها، از دو روش آم

تحقيق هاي  یافته  نتایج  تاثير سرمایه    است.  زمينه  پایداردر  امنيت  در  تاثير   اجتماعی  بيشترین  نشان می دهد که  روستایی 

حفظ الگوهاي زبانی، حفظ فرهنگ و مذهب، کاهش مصرف    مربوط به بعد امنيت اجتماعی می باشد. بطوري که باعث افزایش

بوط به بعد اقتصادي می  ده است. کمترین تاثير مريري بين اهالی و غيره شمواد مخدر در بين جوانان، کاهش ميزان نزاع و درگ

و همکاري و    ینظامی یافته ها نشان می دهد که مشارکت، اعتماد و انسجام بين اهال   -اشد. همچنين در بعد امنيت سياسیب

اهش  هاي قومی و طایفه اي، ک مشارکت با نيروي انتظامی و مرزبانی باعث افزایش ميزان مشارکت سياسی مردم، کاهش شکاف 

افزایش همکاري با نيروهاي نظامی در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و برقراري نونی به کشورهاي مجاور،  رفت و آمدهاي غير قا 

 .نظم و امنيت گردیده است

هاي ناپایداري امنيتی  تحليلی و به دنبال بررسی زمينه  –( با استفاده از روش توصيفی  1396مختاري هشی و همکاران )

دهد که مناطق روستایی استان در ابعاد  هاي تحقيق نشان میتهوچستان پرداخته است. یافستایی استان سيستان و بلمناطق رو

اشد. براي ایجاد امنيت پایدار هاي متعددي روبرو میپذیر بوده و با چالشيب سآمختلف امنيت اقتصادي، اجتماعی و محيطی  

 توسعه پایدار تحقق یابد.   -ار گيرد تا مفهوم امنيتعه روستایی مورد توجه قران الزم است راهبرد توسدر مناطق روستایی است

( همکاران  و  سياسی (  1391زرقانی  هاي  بازتاب  تحليل  مرز  -به  بازارچه  کردستان    يفضایی  استان  در  مریوان  باشماق 

ی و  ش توصيفو با رو Spss نرم افزار . گردآوري اطالعات به شيوه کتابخانه اي و ميدانی انجام شده و اطالعات را با پرداخته است

تحليل   و  تجزیه  استتحليلی  سياسی،    شده  هاي  بازتاب  باشماق  مرزي  بازارچه  فعاليت  آیا  است:  این  پژوهش  اصلی  سوال 

این رو تالش  اصاقت از  براي منطقه به همراه داشته است؟  مثبتی  اقتصادي  شده استدي و کالبدي  آثار  بازارچه    -تا  سياسی 

. نتایج حاکی از این  شودبر مناطق مرزي اطراف بازارچه ارزیابی    بل از تاسيس و بعد از آنمریوان را در دو دوره ق  مرزي باشماق 

توانسته باشماق  مرزي  بازارچه  که  اقتصادي  است  اثرات  زی  -است  توسعه  و  ایجاد  مانند  مثبتی  افزایش  سياسی  ها،  ساخت  ر 

 . ن دو سوي مرز داشته باشداي بين استان هاي کردنشياشتغال، کاهش قاچاق و گسترش همکاري هاي منطقه 

اقتصادي گرایش مردمان شهر سردشت به اشتغال   (  1399متقی دستنایی و همکاران) لبري  وکبه بررسی و تحليل علل 

  هايروش  از  هاداده  و  اطالعات  گردآوري  براي.  است  تحليلی  –پردازد. نوع تحقيق حاضر، کاربردي و روش پژوهش توصيفی  می

تعدا    استفاده  ساختهمحقق  پرسشنامه  و   مصاحبه  ميدانی   مطالعات   و  نيکیتروالک  منابع   اي،کتابخانه است.  از    160شده  نفر 

ها از طریق ه و تحليل یافتهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. تجزیگيري گلوله برفی بهه کولبران شهر سردشت بر اساس نمون

از SPSS 26 افزارنرم استفاده  با  آزمون  و  پرسشنام  درصد و فراوانی و  پایایی  آلفاي کرونباخ )مقدار  خی دو و  از  استفاده  با  ه 

که بين علت اشتغال به کولبري و متغيرهاي؛ جنسيت،    ( صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون خی دو حاکی از آن است0.70

، مخارج ماهيانه،  الهاي که عمدتاً حمل شده ر، سطح تحصيالت، نوع کامحل تولد، علت مهاجرت به شهر، تعداد اعضاي خانوا

د. اما  راي معناداري وجود ندآشنایی و ورود به شغل کولبري و نوسانات درآمدي شغل کولبري در فصول مختلف رابطهطریقه  

ع درآمدي دوم و جداي  بين علت گرایش به کولبري و سن، شغل قبلی همچنين متغيرهاي؛ وضعيت تأهل، حقوق ماهيانه، منب

امنيت  از آتی،  و مدت  کولبري، شغل  رضایت شغلی  رابطه   شغلی،  کولبري  به  گرایش  علل  با  به کولبري  معناداري اشتغال  ي 

درصد از تغييرات متغير وابسته ناشی    35دهد که  ن خطی چند متغيره نشان میو يوجود دارد. همچنين نتایج حاصل از رگرس 



 

 

290 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

اري اثر متغيرهاي مستقل بر  براي تعيين معناد  اند و مقدار آزمونل شدهاست که وارد مدل نهایی تحلياز متغيرهاي مستقلی  

 .است 95/0داري با سطح معنی 000/0ميزان علل گرایش به اشتغال کولبري 
 

 ی  نظر ممفاهی-4

 تعریف امنیت پایدار   -4-1

  در اصطالح به معناي نبود امنيت در لغت به معناي در امان بودن، بی بيمی، آسایش، بی هراسی، اطمينان و سکون قلب و  

یا توان نگهداري کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشور در دفع تهدیدهاي خارجی عليه حيات    تهدید نظامی براي ملت و

از نگاه ولفرز، امنيت عبارت است از: درجه اي از حفاظت از ارزش هاي    (.4:  1396ت)باالیی، حميد،  افع ملی اسنمسياسی و  

شد قبامني(wolfers,1952:484) هکسب  تا  سات  از  بيشتر    1991ل  ل  سرد  جنگ  پایان  و  قطبی  دو  نظام  فروپاشی  یعنی 

گرفتند و این تصور شکل یر ابعاد امنيت در حاشيه قرار میسا   مفهومی نظامی داشت و بر بعد نظامی آن بيشتر تاکيد می شد و 

ه با تاکيد بر یک  مشخص گردید کا به مرور زمان این مهم  گرفته بود که امنيت فقط یک بعد دارد و آن هم بعد نظامی است ام 

نيز   هاي آنسایر جنبه   هب ی به توسعه باید  توان به توسعه همه جانبه و یکپارچه دست یافت و براي دست یابجنبه امنيت نمی 

با امنيت  امروزه  نمود.  توسع  توجه  عقب مفهوم  مفهوم  با  ناامنی  و  یافتگی،  بهه  است  خورده  گره  کگونه   ماندگی  مناطق اي  ه 

باشند و مناطق کمتر توسعه یافته  داراي ضریب امنيتی بيشتري نيز میهاي توسعه بهتري هستند  شاخص  يایی که دارايجغراف

ن به ميان امروزه وقتی از مفهوم امنيت سخ  (.120:  1395تند)ویسی، هادي،  جهان با مناطق ناامن منطبق هس  هو توسعه نيافت

شود و دیگر نمی  اي را شامل میکه این مفهوم ابعاد بسيار گستردهنيست، بل  ي نظامی آن مورد توجهبه می آید دیگر تنها جن

ن بعد  هم  آن  و  دارد  بعد  یک  فقط  امنيت  که  گفت  اا ظتوان  ابعاد  داراي  پایدار  امنيت  است.  زیست  می  و  اقتصادي  جتماعی، 

ي امنيت و  اي براي ارتقاي شاخص هابه مثابه ایده و برنامه  ت پایدارهاي کالن کشور امنيباشد و در سياست گذاري محيطی می

را به همراه دارد و یا ناشی از   تهاي ناشی از بروز تهدیدات نوینی است که شکنندگی و ناپایداري امنيغلبه بر معضالت و آسيب

ند.  تقابلی با یکدیگر می باشو امنيت داراي ارتباطات م  اقتصادي  (. توسعه52:  1392  ،)قيصرياین شکنندگی و ناپایداري است

ر کلی مناطق  ترساز توسعه است و توسعه نيز بسترساز امنيت است و مبانی آن را تقویت می کند. به طوبه طوري که امنيت بس 

ر در این مناطق به سرعت بهبود  گيري امنيت پایدات بيشتري نيز دارند و فرآیند شکلباشند امنيتر میهکه توسعه یافت  يمرز

باشند و فرآیند شکل گيري  هاي فراوانی نيز میمتري دارند داراي بحرانها و چالشه توسعه کد و بر عکس مناطق مرزي کیابمی

ها نيز براي اداره و کنترل این مناطق مرزي و شود.همچنين دولت اي روبه رو میدیدهع   تمشکالامنيت پایدار در این مناطق با  

فراوانی روبرو هستند. اگر به این مناطق و توسعه آنها توجهی ي  هااطق با مشکالت و چالشر در این منبرقرار سازي امنيت پایدا

ه هاي امنيتی تبدیل می شوند و حتی ممکن است امنيت  رفنشود و بسترهاي توسعه در آنها فراهم نشود، به مرور زمان به ح

توسع  مواقع  بسياري  در  دیگر  سوي  از  بياندازند.  خطر  به  را  کشور  یک  گسترده    هملی  دوامدنيافتگی  سبب  و  برخی ار  بروز 

اگر چه   . تاثير قرار می دهد  شود که عالوه بر گسترش فضاي ناامنی، مشروعيت دولت را هم تحتهاي سياسی نيز میناآرامی

عه هاي توسروميت اقتصادي و پایين بودن شاخصشود، اما نمی توان اثر محمنی عموما مسائل سياسی دانسته میهاي نااریشه 

ي توسعه نيافته و عقب مانده از رشد و توسعه نمود و بروز پيدا می کند. توسعه  ور کلی ناامنی در بسترهارا نادیده گرفت. به ط

دهد  شد و تعالی یابند. تجربه نشان میبال یک پرنده می باشند که باید به طور همزمان با یکدیگر ر  و امنيت به مثابه ي دو

وجهی نکرده اند، امنيت شکننده تري نسبت به کشورهایی که به  نيت تو ام  اقتصادي  ن به توسعهکشورهایی که به طور همزما

توجه همزمان  و  بنيادي  طور  به  مقوله  دو  دارندکرده  این  بنيهبن   . اند،  داشتن  با  صرفا  امنيت  نفوذ  ابراین  و  قوي  دفاعی  ي 

نمیژئ حفظ  و  تامين  گسترده  نمیوپليتيکی  پيدا  ارتقاء  یا  و  همکنشود  توسعه  مستلزم  بلکه  قدرد،  مختلف  ابعاد  جانبه  ت  ه 

و همکاران،  )است دولتد  (.8:  1396شاپوري  توانمندي  و  قدرت  عصر حاضر  تنگاتنگی  ر  رابطه  توسعه  با  که ادها  بطوري  رد، 

چه که در قالب  راه توسعه، امکان قدرتمند شدن و برقراري امنيت پایدار در یک کشور امکان پذیر نخواهد بود. آن بدون تالش در
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شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج انتظاري ناشی از آن اقدامات مشخص می  توسعه قرار دارد و محور  اندیشه ي  

به هر حال در روزگار ما    (.1:  1394)رستم زاده و همکاران،  یی است که نياز به تحول و دگرگونی دارنداهشود، شناخت عرصه  

ن را ضروري می دانند. در بحث توسعه عمدتا از هدفی است که اکثر مردم آتوسعه دارد، زیرا توسعه  هر کشوري تالش در راه  

توسعه   ریزي  برنامه  و  اقتصادي  ميتوسعه  به  توسعه می  نااقتصادي سخن  عوامل مهم  از  یکی  اقتصادي  پيشرفت  اگرچه  آید. 

پد توسعه صرفا  که  است  این  آن  دليل  و  نيست  عامل هم  تنها  اما  نيستاست،  اقتصادي  اي  الدین،  بی،  )طبيیده  سيد جمال 

اقشار جامعه  (.22:  1373 الگوي مطلوب رشد درآمد همگانی که تمام  ایجاد یک  باید  اصلی توسعه  را پوشش    بنابراین هدف 

نابرابري11:  1368باشد)تودارو،  دهد،   برقراري  (.  و  توسعه  مسير  در  اساسی  چالشی  کشورها،  از  بسياري  در  اي  ناحيه   هاي 

وی به  است  پایدار  از کشورامنيت  آن دسته  براي  مژه  آنها  قلمرو حاکميت  را شامل میها که  و  ناطق جغرافيایی وسيعی  شود 

   ناامنی براي آن کشور باشد. داکشور همسایه نيز کانون توليد ایج

پایدار" مانند    "امنيت  آن  ترکيبی  مفاهيم  آن،  "پایداري"و  پایه  بر  که  است  جامعی  درک  بر  مؤثر    ناظر  عوامل  ي  همه  به 

يت  امن  (.1394:  2ود)پایدار و ميرزایی،  امنيتی و... در کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجه می شاسی، اجتماعی، فرهنگی و  سي

پایدار محسوب میتوسعه    اساس گونهي  به  بخششود  تمامی  که شکوفایی  مکان  اي  هر  اجتماعی  و  محيطی  اقتصادي،  هاي 

امروزه به امنيت   (.126:  1393مد یوسفی و همکاران،  د)احباشوابسته به ميزان پایداري امنيت در فضاي جغرافيایی مربوط می

ندل،  )ماد اقتصادي امنيت ملی جاي بعد نظامی امنيت ملی را گرفته استعببا رویکرد اقتصادي انسانی نگاه ميشود تا حدي که  

   (. بين امنيت، فقر و رفتار انسان ارتباط وجود دارد.57: 1387

 

 توسعه روستایی    -4-2

را روستایی  تسهيالت   توسعه  بهبود  و  کشاورزي  توسعه  هاي  برنامه  که  دانست  مرکب  و  بخشی  چند  فعاليت  یک  توان  می 

را هدایت می کند تا توان خود را جهت توسعه راي تمام روستایيان را در بر می گيرد. جریانی است که روستایيان  اجتماعی ب

يشتر منافع بين مردم که خود نتيجه کنترل بر محيط است، این جریان با توزیع ب  روستایی کنترل بر محيط خویش، باال ببرند.

تایی  به منظور بهبود معيشت با اجراي توسعه جامع در مناطق روس  روستاییتوسعه    (.43:  1380د)حسينی ابري،  هموار می شو

ناطق شهري با  که در آن اکثریت مردم فقير زندگی می کنند، روي کار آمد. این نوع از توسعه می تواند به کاهش فقر در م

است  متغيرهایی چون، سيتأثير متقابل بر    ،(Kanamaru,2005:173)د مهاجرت جمعيت از مناطق روستاییکاهش بيش از ح

ها و کاهش بيکاري    کاهش نابرابري  (،86:  1389)قنبري و برقی،  لی و روستایی ها و راهبردهاي دولت، سازمانهاي دولتی، مح

روستا در فرایندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و سياسی در کليه مقياس ها و پيامدهاي  کمک نماید. در واقع نقش و جایگاه  

، بيکاري، مهاجرت و حاشيه نشينی اطق روستایی، چون فقر گسترده، نابرابري فزاینده، رشد سریع جمعيتتوسعه نيافتگی من 

از  16:  1380کيا و غفاري،  از)ته است  اهميت توجه به توسعه روستایی و حتى تقدم آن بر توسعه شهري را جلوه گر ساخ  .)

ش ارائه  متفاوتی  تعاریف  تاکنون  روستایی  توسعه  شدن  مطرح  )زمان  جهانی  بانک  مثال  است  به  1975ده  روستایی  توسعه   ،)

  اتژي با هدف بهبود اقتصادي و شرایط زندگی اجتماعی تعریف کرده است، که تمرکز بر گروه خاصی از مردم عنوان یک استر 

   . یک منطقه روستایی دارد فقير در

 

   تعریف مرز  -4-3

ت  ، اقتصادي، تجاري، فرهنگی و جغرافيایی کاربردهاي متفاویمرز از جمله مفاهيمی است که در عرصه هاي گوناگون سياس

  1978)کند. مرز به دو مفهوم عينی مانند مرزهاي رسمی کشورها و یا ذهنی به کار می رود مانند مرزهاي عقيدتی   پيدا می

(Hansen   امل: فيزیکی،  شکالس تقسيم کرده است که    4تقسيم بندي هاي زیادي از مرزها شده است مثال بوگز مرزها را به
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ها تعيين   يزیکی بر اساس ویژگی هاي فيزیکی، مانند رودخانه ها و کوههندسی و مرزهاي پيچيده. مرز ف  -انسانی، جغرافيایی  

فات مذهبی و قومی و قبيله اي تعریف شده است. مناطق مرزي به عنوان مناطق  می شود. مرزهاي انسانی با توجه به اختال

غرافيایی مناطق مرزي باشد،  شناخته ميشوند. این حاشيه اي بودن گر چه می تواند معلول شرایط ج  حاشيه اي و توسعه نيافته

ی سازد. با برقراري مرز بين دو کشور،  اما خود پدیده مرزي بودن، بسياري از امکانات و قابليت هاي آن منطقه را مضمحل م

ند، از یکدیگر می گسلند و حاشيه اي می شوند. این حاشيه نفضاهایی که به یکدیگر متصل اند و تداوم فضایی را تأمين می ک

دمان آن در ایران با توجه به تعداد و افراد ساکن در مرزها و نوع تعامل آنها با مر،  علت عقب ماندگی این نواحی است  اي بودن،

تعامال  این  ساماندهی  زد.  خواهد  رقم  را  اي  ویژه  امنيتی  و  فرهنگی  اقتصادي،  تاثيرات  مرز  ثبات    تسوي  عدم  و  طرفی  از 

ه اي و فضایی، بين روستاهاي مرزي و مرکز از طرف دیگر، تاثيرات عمده اي جمعيتی مناطق مرزنشين و نبود تعادلهاي منطق

  انزواي   در  را  مرز  حاشيه  جمعيتی  هاي   ۔برجاي گذاشته است؛ به گونه اي که مکان  در روند توسعه فضایی در مناطق مرزي

ایرانشر  مرزهاي  (.63و62:  1388  ،مطوفو    عندليبت)اس  داده  قرار  ی ومل  اقتصادي  -اجتماعی از شمالیقی  در  ،  نقطه  ترین 

ه کوه و از آنجا تا خليج گواتر واقع در  دهانه ذوالفقار تا محل تالقی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان در محل ملک شيا

 (. 25: 1390)گل وردي، امی بریتانيا شکل گرفته استظ دریاي عمان، به نحو آشکار و پنهان، با سلطه طلبی و قدرت ن

محور توسعه  سال    طرح  در  بار  اولين  براي  سال    1365شرق  در  و  مطرح  زاهدان  از سوي   1367در  مطالعاتی  یک طرح  در 

مدیریت   جوامع، سازمان  آن  طی  که  است  بعدي  چند  روندي  از  عبارت  توسعه  از  مراد  زیرا  گردید.  ارائه  ریزي  برنامه  و 

 ,Georg)زدایند  می  خود  اعضاي   از  را  فقر  و  دهند   نداردهاي زندگی خود را ارتقاء می بخشند، نابرابري ها را کاهش میااست

سرمای  )40 :1998 تشکيل  چگونگی  در  توسعه  بناي  سنگ  طرفی  از  ميشودو  تعيين  هاي     ,Arndt)4:  1987)ه  سکونتگاه 

علمی و    ي کاهش مشکالت مرزها به شمار می آید که اگر به شيوهاروستایی حاشيه مرز از جمله مناطق مهم و استراتژیک بر 

داقل  توانند تا حد بسيار زیادي در کنترل مناطق مرزي مؤثر بوده و مشکالت این مناطق را به حی ساماندهی شوند، میمنطق

 برسانند.  

 

 ی مرزی اهمیت توسعه اقتصادی در روستاها -5
  اییوه برخورد با مسائل روستحال توسعه در طی نيم قرن اخير درخصوص نحر  کشور ایران مانند بسياري از کشورهاي د

دها، توسعه در چارچوب برنامه هاي عمرانی، اقدام به انتخاب راهبردهاي خاص نموده که هدف اساسی اغلب این راهبر  مرزي

.. با رویکرد ایجاد تغييرات کالبدي  .  خدمات زیرساختی و عمران روستاها از طریق اقدامات فيزیکی و زیربنایی نظير احداث راه و

ی ناقصی از مقوله توسعه روستایی دچار تغيير و تحول اساسی گردیده و به تبع آن راهبردهاي به بوده است. به مرور، چنين تلق

به  ا  نيز تغيير یافته است. همچنين امروزه تجربه جهانی نشان دهنده این موضوع است که توسعه روستایی تنهکار گرفته شده  

بلک  -توسعه کالبدي یا توسعه زیرساختی محدود نمی شود  و  اجتماعی فيزیکی   ، اقتصادي  نهادي،  فرهنگی و    -ه چهار مولفه 

پرداختن ص  شده  اضافه  آن  بر  فضایی  –محيطی   اینرو  از  راهگشاي  اند.  به توسعه کالبدي و زیر ساختی    توسعه روستاییرف 

 .ها از جمله مولفه اقتصادي در کانون توجه قرار گيرندمولفهو  ادشود بلکه بایستی سایر ابع محسوب نمی  مرزي

نيست.  ر این رویکرد ، دیگر اتخاذ استراتژي هاي مبتنی بر ساخت و سازهاي صرفاً فيزیکی در مناطق روستایی مورد نظر  د

نيازها د،  اساسی و توزیع مجدي  بلکه با توجه به واژه »توانمند سازي جمعيت« در قالب مفاهيمی نظير مشارکت و همياري، 

زا و زایی، توسعه درون  به دنبال خود ضرورت حضور مداوم و همه جانبه روستائيان در عرصه    .... مورد نظراشتغال  است که 

الزامی می نمایدفعاليت روستایی و هدایت و توجه داد اتکایی را  انگيزش هاي خودباوري و خود  افزایش  در   .ن روستائيان به 

است، اقدامات اوليه انجام شده به طور    ه ریزي کشور نکته اي که به خوبی قابل مشاهده يم قرن فعاليت برنامن  کشور ما نيز طی 

وده ، در حالی که هم اکنون نوعی جامعيت در اتخاذ عمده بر پایه دیدگاه هاي اکولوژیک و مبتنی بر زیرساخت هاي کالبدي ب
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فعاليت    هدف ارتقاي نقش روستائيان در اداره امور روستاها و تنوع و بهبودا  راهبردها و استراتژي هاي توسعه فضایی روستاها ب 

 .ه چشم می خوردهاي اقتصادي و معيشتی روستاها و اثر بخشی توانمندي روستایيان وعشایر در اقتصاد ، فرهنگ و امنيت ب

روستایی وعشایري است.  ت  ، بيش از همه اهميت دارد، وضعيت اقتصادي جمعيمرزي  نچه که در مبحث توسعه روستاییآ

زمينه اصلی و اوليه توسعه روستایی وعشایري می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی  ستایی وعشایري ،  مسلماً توانمندي جمعيت رو

به   روستایی وعشایري  اتکایی،  که جمعيت  از خود  باشدحدي  نرسيده  و مشارکت  باوري  غياب    خود  اقتصادي  زمينهدر  هاي 

وستایی و عشایري از نظر وضعيت  با توجه به این که مناطق ر .گرددکامل محقق نمی  و   ه مفهوم واقعیب  توسعه کشور  مناسب

از جمله و از طرفی امکانات زیربنایی  باشند)فضاي تنفسی مطلوب(  میآب و هوا داراي شرایط مطلوب تري نسبت به شهرها  

هاي انجام  گذاريت عدم ماندگاري جمعيت با وجود سرمایهعل ترین آن ها راه دسترسی به سایر مناطق نيز فراهم است پس  مهم

ات هاي الزم اعم از راه دسترسی، ایجاد مدرسه، خانه بهداشت، آب آشاميدنی سالم و ... طی سنویجاد زیرساختظور اشده به من

یک نگاه کلی، می    دراخير و بعضاً نتيجه معکوس دادن آن چيست؟ لذا از موضوعات بسيار مهمی که باید به آن توجه نمود  

ی دسترسی به رفاه بيشتر ، بهبود شرایط زندگی و داشتن »درآمد کافی«  مهاجرت از مناطق روستای  توان گفت یکی از دالیل

هاي طبيعی که مناطق روستایی دارند امکان ایجاد درآمد  ر بتوان در کنار جاذبهحال اگ(است.)ایجاد فضاي مناسب کسب وکار

فر را  پایدار  و  خواهاهمکفی  افزایش  مناطق  این  در  ماندگاري  به  ميل  که  است  بدیهی  نمود،  یافتم  توليد   .د  دیگر  از طرفی 

اساسی   استراتژیک و  از اهداف دولتکاالهاي  استقاللهمواره یکی  به منظور حفظ  توان    ها  بر روي  لذا تمرکز  کشورها است، 

ع و  روستایی  مناطق  امکانات  و  طبيعی  منابع  از  استفاده  سياسی،  شاداخلی،  استقالل  حفظ  هاي  راه  از  یکی  تواند  می  یري 

ش توليد کاالهاي اساسی و استراتژیک باشد که این مهم موجب نگه داشت جمعيت در مناطق روستایی خصوصاً  اقتصادي، افزای

شند  بارزي به ویژه جمعيت جوان خواهد شد و دولت ها موظف به سرمایه گذاري از طرق مختلف در این مناطق می  مناطق م

 .ندسازي روستایيان و عشایر همراه با مشارکت آنان گرددکه مهم ترین آن سرمایه گذاري در مسيري است که منجر به توانم

ي فقر پيدا کنند به جاي نابهنجاري و بی  در نتيجه خروج از چرخه   ط زندگی وامکان تغيير در محي  بتوانند  که  روستائيان 

 يارائه  امکان  آن  در  که  شوداي براي فقرا زمانی مؤثر واقع میبرنامه هاي توسعه  . البتهندمی کنثباتی به آرامش اجتماع کمک  

قدرت تعامل با سازمانها و    را تواناییهاي که باشد فقعه در هر زمينتوس  هايبرنامه  يتوسعه   طریق  از  شود  محقق  فقرا  ظرفيت

 (Appadurai, 2004: 59-84).ددنبال دارگيري آنها را به صميمت  همين امر تغيير در فرآیند ي دولتی را به دست آورده وجامعه

ثباتی و ناامنی، عدم توجه ها مطرح شده است که در نتيجه بیت به فقر تحت عنوان محدودیت فرصتن دیدگاه نسبآخری

ه جاي  ه، بسعتودر رویکردهاي جدید    (87:  1393د)محمدي یگانه و همکاران،  گيرولين، عدم سرمایه گذاري و شکل میسؤم

شاخص بر  صرف  تدتأکيد  و  کشف  بر  اقتصادي،  رشد  ظ هاي  مناسبرفيتارک  گروه  هاي  آفرینی  نقش  بهبود  منظور  هاي  به 

 (. 160: 1392یعقوبی و همکاران، )شودمختلف مردم تأکيد می
 

 ی مرزی اقتصادی در روستاها هایظرفیت -6
 مد کشاورزي، بهبود درآمد غير کشاورزي، بهبود درآبراي کسب درآمد، بهبود مصرف و بهبود دارایی بهبود  

ایجاد دادو ستد و بازرگانی و ایجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم از طریق بازارچه   (kanamaru, 2005: 177)صنایع

 بوداقع اقتصاد مناطق مرزي خود می تواند نقش اساسی در ترقی، پيشرفت و توسعه اقتصادي نواحی مرزي، به. در وهاي مرزي

همگرای و  درآمد  مناسب  توزیع  فقر،  کاهش  مردم،  زندگی  باشداستاندارهاي  داشته  مرزي  نواحی  اقتصادي  و ی  )افتخاري 

 .)83: 1387همکاران، 

 

 ی روستاهای مرزی ریزی توسعه اقتصادبرنامهپیامدهای مهم -7
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تواند بخش  ایدار در روستاها میو پ   مهمترین عامل پایداري روستا بوده و اقتصادي پویا   ي مرزيوضعيت اقتصادي روستاها

و کاهش جمعيت روستا و به طبع کاهش    نند مهاجرت از روستا به شهراعی روستاها همااي از معضالت جمعيتی و اجتمعمده

ریزي توسعه اقتصادي آثار و پيامدهاي مهم برنامه  1در جدول    رزي را به دنبال خواهد داشت. هاي امنيتی در مناطق مشاخص

اي کشور در جهت  هاي توسعه ه برنامهاز این جدول مشخص است متاسفانرزي به صورت خالصه ارائه شده است.  اي مروستاه

 کالت اقتصادي وجود دارد. حل مشکالت اقتصادي روستائيان مرزي تاثير زیادي نداشته است و همچنان مش

 

 مرزي ریزي توسعه اقتصادي روستاهاي آثار و پيامدهاي مهم برنامه :  1جدول 
 دالیل  پیامدهای برنامه ریزی توسعه اقتصادی

طی سالهاي اجراي برنامه پنجم، سهم اشتغاال   ر بخش کشاورزیکاهش سهم اشتغاال د

در بخش کشاورزي با شيب مالیمی کاهش  

درصد رسيده   50به کمتر از   1393یافته و در  

 است. 

دریج سهم بخش  به ت 1392تا  1382از سال  های کشاورزیعدم عالقمندی به فعالیت

هاي روستایی  تأمين درآمد خانوادهکشاورزي در 

  23این سهم از  1392یافته و در سال کاهش  

 درصد رسيده است. 17به  1383درصد در 

از  افزایش میزان مطالبات معوق بانکی

 کشاورزان و روستاییان کشور 

به عنوان مثال آمارهاي بانک کشاورزي نشان  

معوق این بانک از   لبات دهنده کاهش ميزان مطا 

 روستائيان مرزي بوده است. 

و کاهش سهم تولید  ایجاد حاشیه بازار

 کننده از قیمت نهایی محصول 

بررسی سهم توليد کنده از قيمت نهایی  

  1392تا  1386ين محصوالت زراعی و دامی ب 

نشان ميدهد این سهم در محصوالت زراعی 

 درصد و در محصوالت دامی نظير 50کمتر از 

 درصد بوده است. 41حدود  شير

عه های اقتصادی میان جامافزایش نابرابری 

 روستایی مرزی و شهری 

به طول کلی بررسی نسبت درآمد هر فرد 

شهري به روستاهاي مخصوصا مرزي نشان  

درصد    80آمد هر فرد شهري حدود دهد درمی

 بيشتر از هر فرد روستایی بوده است. 

هاي توسعه  ازي سياستس ي پيادههالدر سا کاهش اندک نرخ بیکاری 

اي نرخ  هاي توسعهروستایی، در طول برنامه

 بيکاري تغيير زیادي نداشته است.

 

 

 یدار  ریزی توسعه اقتصادی با هدف تأمین امنیت پامدل مفهومی برنامه-8

ا متغيرهاي مورد نظر  ار ب ریزي توسعه اقتصادي روستاهاي مرزي با هدف تامين امنيت پایدمدل مفهومی برنامه  1در شکل  

 ارائه شده است. 
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 ریزي اقتصادي و توسعه امنيت پایداری ارائه شده براي برنامه: مدل مفهوم1شکل 

 

 گیری   نتیجه-8

ی شاخص امنيت  بر  مختلفی  و  هاي  پایدار  اقتصادي  توسعه  نتيجه  در  پایدار  امنيت  است.  گذار  تاثير  منطقه  یا  کشور  ک 

ها و مشکالت اقتصادي  کامل آسيب  آید. عدم مدیریت صحيح و نداشتن برنامه جامع و و علمی به دست می  یزي اصولیربرنامه

پتانبه مرور تبدیل به مشکالت امنيتی می اقتصادي زیاد  سيلشود به خصوص که در روستاهاي مرزي  هاي اشتغال و توسعه 

ایران توسط روستائيان پو از مرزهاي  اقتصادي و برنامهیشش داده منيست. بخش بزرگی  ریزي براي آن  شود که عدم توسعه 

»مفهوم امنيت از امنيت کشور    1994امنيت پایدار منطقه و کشور است. پس از گزارش توسعه انسانی در سال  تهدیدي براي  

امن ارتباط  به  انسانی  زندگی  و  منزلت  با  از سالح،  استفاده  با  ارتباط  به جاي  و  منتقل شد.  فردي  مسائل  یافت«. چريت  ا که 

باشد و فقر، کمبود غذا، زمين و تخریب جنگل، درگيري  داز نظامی میانتر از فقط ثبات کشور و چشممربوط به امنيت گسترده

و تهدید انسان سهيم هستند. امروزه دستيابی به الگوي جدیدي از توسعه پایدار  اجتماعی و قومی و خشونت سياسی در ناامنی  

راهم شود، مورد توجه است.  ت انسانی براي تمامی قشرهاي جامعه، تمامی جوامع و تمامی مناطق فر آن امنيو انسانی که د

اقتصادي دارد. با مشارکت روستائيان  هاي  اساس این توجه بر این نکته مبتنی است که امنيت ریشه در محروميت و نابرابري

ان انگيزه مهاجرت به شهرها و مناطق مرکزي کشور ي روستائيهاي اقتصادي ضمن تقویت بنيه اقتصادمناطق مرزي در طرح 

کند  نشينی و اشتغال کاذب در شهرها به بهبود امنيت پایدار در مرزها کمک میوه بر تسهيل مسائل حاشيهکاهش یافته و عال

ی کمک بسياري کردند.  که در زمان جنگ ایران و عراق روستائيان و عشایر مناطق مرزنشين در مقابله با نيروهاي بعث   چه بسا

هاي کاذب و خطرناک مثل قاچاق سوخت،  تائيان و مرزنشينان به شغل ریزي توسعه اقتصادي اصولی و ایمن از ورود روسبرنامه

کرد جلوگيري  انسان  و  مخدر  مواد  حتی  و  این اسلحه  به  مربوط  مسائل  و  مشکالت  آنها  انسانی  کرامت  حفظ  ضمن  و  ه 

ناطق مرزي باید  ریزي دقيق توسعه اقتصادي براي مها ضمن برنامهها و سازمانیابد. دولتمیهاي خطرناک نيز کاهش  فعاليت

فعاليت که  است  امنيت  سایه  در  زیرا  کنند  کار  نيز  مناطق  این  پایدار  امنيت  و  در  اقتصادي  است.  هاي  انجام  قابل  کشاورزي 

هاي اقتصادي و امنيتی در روستاهاي مرزي نيازمند  رنامهاي و حمایتی در سطوح کالن و خرد شامل بهاي توسعهافزایش برنامه

 ان و مردم است. همت و تالش دولتمرد
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 چکیده 

ت.کشور  ت زیادي را به همراه داشته اس رزهاي طوالنی دارند، همواره چالش ها و مشکالامنيت و توسعه در مرزها، براي کشورهایی که م

ره در طول تاریخ با مشکالت فراوانی در مرزهاي خود مواجه بوده  ایران، در منطقه جنوب غرب آسيا، یکی از کشورهایی است که هموا

و در برخی نقاط  و مذهبی، تهاجمات پی در پی، اختالفات مرزي    دوري از پایتخت ها و مراکز جمعيت، تنوع قومیاست. گستردگی مرزها، 

و به ویژه مناطق مرزي و همجوار آن، همچون    یستی و بسياري مسائل و مشکالت دیگر، پيامدهاي زیادي را براي کشور ماکمبود منابع ز

و  ه بر نيروي نظامی، بلکه بر نيروهاي اجتماعی  داشته است. در دهه هاي اخير راهکارهایی که نفقر و ناامنی و توسعه نيافتگی را در پی  

استراتژي توسعه پایدار مناطق مرزي  یيد قرار گرفته است. دیدگاه هاي نوین در زمينه امنيت مناطق مرزي بر  اقتصادي تکيه دارند مورد تأ

اهکارها است. در حقيقت  از نظر  اجتماعی در مناطق مرزي یکی از این ر-اقتصاديتأکيد فراوان دارند که ایجاد و گسترش سطح توسعه  

ي ایران به دليل  امنيت مرزها را تضمين نماید توسعه پایدار مناطق مرزي است. مناطق مرز دیدگاه ها آنچه که می تواند    طرفداران این

اري از مرزهاي  کشور، به ویژه منطقه چابهار به دليل برخورد  ي آید. در ميان همه مرزهاي ایران نيز مرزهاي جنوب شرقی  برخورداري  

از العاده اي برخوردا  دریایی و مسيرهاي تجاري آن  ارزان ترین و مناسب ترین راه  اهميت فوق  ر است. حمل و نقل دریایی، بزرگترین، 

  حائز اهميت است. با این وجود همسایگی ایران   ارت است. توسعه دریا محور و استفاده از ظرفيت هاي دریا در روند توسعه پایدار بسيارتج

است که همواره چالش ناامنی بر مرزهاي جنوب شرق   ه بلوچستان پاکستان، باعث شدهبا کشور پاکستان و همين طور شرایط خاص منطق

و هست. از اینرو این پژوهش به  شد و این موضوع نه تنها برتوسعه منطقه بلکه بر توسعه و امنيت ملی تأثير گذار بوده  کشور سایه افکنده با

یدار مناطق مرزي از منظر آمایش سرزمين به تحليلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه اي با معرفی راهبرد توسعه پا  –روش توصيفی  

 قرار دهد. ه بسترهاي ژئواکونوميکی، منطقه چابهار را به عنوان یکی از مناطق مرزي مورد مطالعه  لحاظ شناخت و گسترش و توسع

 

 ميک ، آمایش سرزمين، چابهار پایدار، ژئواکونو   مرز، امنيت، توسعه: کلید واژه ها
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 بیان مسئله   -1

ان، به عنوان تنها بندر اقيانوسی ایران تسار در جنوب شرقی ایران، در شمال اقيانوس هند، هم مرز با کشور پاکبهمنطقه چا

جغرافيایی خاص ، شرایط ویژه   ژئواکونوميکی را دارا می باشد. این موقعيت و وضعيتحاظ موقعيتی بسيار مستعد و مناسب به ل

موقعيت   ی و منطقه اي فراهم کرده است. بسترهاي ژئواکونوميکی چابهار همچونایه تجارت هاي نوین دریرا براي ورود ایران ب

افغان از دریا همچون  بندر براي کشورهاي محروم  ستان و آسياي مرکزي، سواحل توریستی و  خاص بندري آن و اهميت این 

بر  زیباي چابهار بندر  این  به  ویژه هند  نگاه  آن،  ارزش گردشگري  افغانستو  با  ارتباط  باالي    اناي  پتانسيل  آسياي مرکزي،  و 

هاي  نه نفتی براي صدور نفت و گاز ایران، آسياي مرکزي و منطقه دریاي خزر به بازار  ایچابهار در تبدیل شدن به یک ابر پا

بندري آن اهميت    يکی این منطقه باعث شده است که منطقه چابهار و شهرجهان، و بسياري دیگر از پتانسيل هاي ژئواکونوم

والفوق   پاکستان  کشور  با  ایران  همسایگی  حال  این  با  باشد.  داشته  اي  بلوچستان   عاده  منطقه  خاص  شرایط  طور  همين 

رخی مشکالت عث بو با نی بر مرزهاي جنوب شرق کشور سایه افکنده باشدپاکستان، باعث شده است که همواره چالش ناام

گيري، حوادث تروریستی، ترددهاي غيرقانونی در مرز، قاچاق    انامنيتی این منطقه همچون درگيري هاي مرزي با اشرار، گروگ 

نشينی و برخی مشکالت دیگر شده  مذهبی، فقر و توسعه نيافتگی، بيکاري و حاشيه  -اد مخدر، در کنار تمایزات قومی  ومکاال و  

ت این موضوع،  استفااست که  با  پایدار  توسعه  براي  چالش هاي جدي  و  ژئردیدها  هاي  پتانسيل  از  این منطقه  واده  کونوميکی 

 فراهم کرده است.

بستر  توان گفت  برااهبه طور کلی می  ژئواکونوميکی چابهار  اهميتي  بسيار حائز  ایران  پایدار در جنوب شرق  توسعه  می    ي 

و امنيت الزم و ملزم  در مرزهاي ایران و پاکستان محقق نخواهد شد. توسعه  باشد، ولی این موضوع بدون ایجاد امنيت پایدار  

مان با کاهش امنيت، توسعه نيز راه بجایی نخواهد  زمدیگرند و با افزایش ضریب هر کدام دیگري نيز افزایش خواهد یافت. هیک

هت براي توسعه مناطق مرزي، باید  شود. به همين جخود از دالیل اصلی ناامنی محسوب میبرد، عدم توسعه و عقب ماندگی  

ایج فکر  به  اهمزمان  در  پایدار  امنيت  ب  یناد  مرزي  مناطق  امنيت  گسترش  و  حفظ  براي  کشورها  برخی  در  بود.    ه مناطق 

ق تقویت نيروهاي نظامی مستقر در مرزها و  راهکارهاي نظامی گرایانه روي آورده و سعی نموده اند که امنيت مرزها را از طری

بوده و به نتایج مثبتی منجر نشده است. ن  گوناگون چندان کارآمدد امنيتی برقرار نمایند. اما این راهکارها به علل  کنترل شدی

ه اقتصادي و هکارهاي دیگري مطرح شده اند. راهکارهایی که نه بر نيروي نظامی،  بلکه بر توسعاربنابراین در دهه هاي اخير  

این راهکااجتماعی تکيه دارند. گسترش سطح توسعه   از  اجتماعی در مناطق مرزي یکی  نوین است.دیدگاه اقتصادي و    رهاي 

راهبرد توسعه پایدار مناطق مرزي تاکيد دارند.    تاي نوین در زمينه حفظ و گسترش امنيت مرزها  و مناطق مرزي بر اهميه

 ه است.ایدار مناطق مرزي مطرح شده و مورد تأکيد قرار گرفتدر این چهاچوب استراتژي توسعه پ 

پایدار   اینرو این پژوهش بر آن است تا با معرفی راهبرد توسعه  از منظر آمایش سرزمين به لحاظ شناخت و  مناز  اطق مرزي 

کشور پاکستان و در  هاي ژئواکونوميکی، منطقه چابهار را به عنوان یکی از مناطق مرزي که هم مرز با  رت گسترش و توسعه بس

 گوادر قرار دارد مورد مطالعه قرار دهد.  کيلومتري بندر ژئواستراتژیک 100

  

 روش تحقیق  -2

ر به  پژوهش  دنب  –توصيفی    وشاین  به  اي  کتابخانه  معتبر  منابع  به  استناد  با  و  است که   لاتحليلی  این سوال  به  پاسخ 

ژئواکونوميکی   اصلی  پا  منطقه چابهار کدام است وبسترهاي  امنيت  از آن توسعه و  استفاده  با  توان  این  چگونه می  را در  یدار 

اینک به  توجه  با  نمود؟  فراهم  بمنطقه  تنها  بندر چابهار  قرار  نده  اقيانوسی  آبهاي  کنار  است که در  ایران  و شهرستان مرزي  ر 

استراتژیک    هگرفت انرژي در یک گذرگاه  و  ترانزیت کاال  و  ژئواکونوميک  از دیدگاه  و  از است  منطقه  این  و همزمان  دارد  قرار 

برد بر این اساس بررسی  ی  هاي غير قانونی رنج م حاشيه نشينی، بيکاري، ناامنی، تروریستی و فعاليت    محدودیت هاي شدید 

 موضوع این تحقيق ضروري به نظر می رسد. 
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 مبانی نظری تحقیق  -3

 مفهوم مرز-3-1

انسان ها این است که  مرز مشخص کننده محدوده و حدود دو پدیده با هویت مستقل و ماهيت متفاوت است. نياز ذاتی 

ي فضاي اختصاصی با مرزهاي مشخص باشند. این فضاي  رابراي اطمينان از احساس امنيت و به دست آوردن استقالل عمل، دا 

داراي مرز، پایين  محدود  پيدا  خصی شروع میترین سطح یعنی مرزهاي شاز  ادامه  و...  ناحيه، منطقه، کشور  تا فضاي  شود و 

. هم از آن  نداي هستالمللی از نظر اهميت، گستره و کارکرد داراي جایگاه ویژهکند. در بين مرزهاي مختلف مرزهاي بينمی

و حاکميت اعمال قدرت  و  قلمرو حکومت  دربرگير  روي که مشخص کننده  اینکه  به جهت  و هم  از  هستند  زیادي  تعداد  نده 

فضایی هستند که به صورت    -اي سياسیالمللی پدیده(. در واقع مرزهاي بين19،  1398ها هستند )زرقانیمردم یا همان ملت

م عمودي،  سطحی  قالب  در  و  نظامشخقراردادي  حاکميت  قلمرو  جداکننده  و  کننده  میص  مستقل  سياسی  باشند  هاي 

 (.  22، 1392زرقانی)

 

 امنیت -2-3

گرفته شده است. تعاریف لغوي این واژه عبارت از حفاظت در مقابل    Securityاز واژه    Secureطالح امنيت یا  اص

دي از اضطراب و بيمناکی و داشتن اعتماد و اطمينان زاخطر )امنيت عينی(، احساس ایمنی )امنيت ذهنی(، رهایی از تردید، آ

گيرد و  نوان یک مفهوم عام تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در برمیه ع (. واژه امنيت ب44: 1383يعی،برموجه و مستند )

از حياط و موجودیت انسان پيوند می بقاي نفس و صيانت  از امنيت وجود داردبا  با طيف نيازهاي  ک  خورد، بنابراین طيفی  ه 

می  برابري  بهداشتیانسان  غذایی،  امنيت  نظير  زیست   ،کند  و  آموزشی،  جسمی  )حافظغيرمحيطی،  -325-327:  1390نيا،ه 

امنيت جلوه324 تهدید کننده  از گذشته وجود داشته ولی برخی  هاي عملياتی مختلفی به خود گرفته(. منابع  اند که برخی 

یسم یکی از منابع تهدید  روي ترالمللی برخوردارند. پدیدهدارند  و عمدتا از بعد کروي و بينی  دیگر جدید بوده و عمر کوتاه 

می  اشد بمی مکانکه  در  ناامنی  احساس  ایجاد  باعث  )حافظتواند  گردد  جهان  در  شهروندان  زیست  فضاهاي  و  :  1390نيا،  ها 

337.) 

 

 ژئواکونومیک -3-3

که    ن المللی، به ویژه رقابت دولت هاي بزرگ در مناطق حساس جهانی است،بيژئواکونوميک ،رویکردي در تحليل مسایل  

صاد در تعامل با یکدیگر توجه می شود. ژئواکونومی که جزئی از ژئوپلتيک است، نقش متغيرهاي جغرافيا، قدرت و اقتدر آن به  

ر شکل گيرنده ژئوپلتيک منطقه اي یا  تااقتصادي در تصميم گيري سياسی و مسایل بين المللی ، اثر گذاري این منابع بر ساخ

يا و قدرت اقتصادي کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. به  ع، اقتصاد بين جغرافومی، در واقنوجهانی را بررسی می کند. ژئواک

ري گيعبارت دیگر، ژئواکونومی اثرگذارترین عوامل یا زیربناهاي اقتصادي در محيط کشوري، منطقه اي یا جهانی در تصميم  

ساختار   در  عوامل  این  اثرگذاري  و  قدرتی  هاي  رقابت  و  سياسی  ژئکشهاي  گيرنده  یا  ل  اي  منطقه  مورد وپلتيک  را  جهانی 

 مطالعه قرار می دهد. 

از ویژگی هاي عصر ژئواکونومی، اهميت یافتن اقتصاد در عرصه جهانی است. بر خالف دوران جنگ سرد که در آن تقسيم 

ای جنبه  جهان  از جنگ سردئژئوپلتيکی  پس  جهان  ژئوپلتيکی  نوین  هاي  بندي  گروه  در  داشت،  مبن  ،دولوژیک  قرار اقتصاد  ا 

ميالدي مؤلفه هاي اقتصادي جایگزین اهداف نظامی و   90(. به عقيده ادوارد لوتواک از دهه 87: 1397جتهدزاده گرفته است.)م

آینده دیگر ه قرن  درگيري هاي  و  منازعات   عامل  و  کنار هر  مااستراتژیک شدند  بلکه در  نيست،  ن موضوعات قرن گذشته 

 د.  نمایی می کن دوتنش، عاملی اقتصادي خ
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 ین آمایش سرزم -4-3

در فرهنگ لغت، آمایش به معنی آراسته کردن آورده شده که در تمامی رویکردها و برداشت ها از آمایش می تواند مصداق       

در زبان انگليسی است. بنابراین،    Managementمعادل    Amonegemantداشته باشد. اما معنی لغوي آن در زبان فرانسه

واقع یک نوع برنامه ریزي توسعه است اگر چه صرف نظر از توسعه و ارایه  در  یش »مدیریت سرزمين« است. آمایش  ام معنی آ

متفاوت و جدا از هم که   ايهر نوع تعریف و برداشتی از آن، نمی توان از آمایش صحبت به ميان آورد. اما تاکنون، به دليل کاره 

شت هاي متفاوتی از آمایش شده است.  ردارشته از دانش صورت گرفته است، ب  ندر جهان در رابطه با موضوعات مرتبط با ای

 مهم ترین و مرتبط ترین این برداشت ها عبارتست از:

 ( 11: 1380بهترین توزیع جغرافيایی فعاليت هاي اقتصادي)فرهنگی لغات الروس به نقل از عندليب ●

 ( 11: 1380، به نقل از عندليب 1995مطلوب ترین توزیع ممکن جمعيت و فعاليت)ژان پل الکاز،  ●

مطلوب)زماسا ● اي  آینده  تحقق  منظور  به  زیستی  محيط  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادي،  در   1998-1992ندهی 

 فرانسه( 

 (22: 1384نظارت به عمران، حفاظت فضا یا سرزمين)توفيق،  ●

 

 پژوهش ا  هیافته  -4

 بسترها و پتانسیل های ژئواکونومی چابهار-4-1 

 هار بامنطقه آزاد چ

ابزارهاي توسعه اقتصادي، بلکه عواملی جهت جذب سرمایه، انتقال تکنولوژي، آموزش نيروي   انمناطق آزاد نه فقط به عنو

می روند. از نگاه بين المللی، فلسفه   ارانسانی، وصل شدن به بازار جهانی و در نهایت، دریچه اي به سوي توسعه اقتصادي به شم

ابی به توسعه اقتصادي است. کشورها براي تحقق توسعه با  تيتوسعه به ایجاد مناطق آزاد، دس  اصلی رویکرد کشورهاي در حال 

است  ي  کمبودها و محدودیت هایی روبرو هستند، ولی در عين حال از برتري ها و امکاناتی نيز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزار

ی بالفعل تبدیل کند. این  ایبالقوه را در سطح ملی به توان  ي که می تواند تا حدودي کمبودها را جبران و امکانات و برتري ها

مناطق، از طرق هاي مختلف می توانند به توسعه اقتصادي ملی یاري رسانند که از جمله آن می توان به کاهش بيکاري در  

ع کاال، بيمه، توليد،  یزدمات در منطقه آزاد مانند: انبارداري، بسته بندي، حمل و نقل و توخ  اقتصاد ملی ، انجام فعاليت هاي

ال و انواع داد و ستدها و خدمات جانبی و مولد اشاره کرد. چابهار به عنوان  یکی از مناطق آزاد هفت گانه کشور و  کا مونتاژ  

(  و به ویژه هند، پاکستان  ECOو سازمان همکاري اقتصادي)عضهمچنين نقطه اي استراتژیک براي ارتباط ایران با کشورهاي  

 (. 4و3: 1391زت اهلل عزتی و دیگران  )ع از اهميت ویژه برخوردار است. ناو افغانست

 ظرفیت های ارتباطی چابهار

 ( حمل و نقل دریایی1

در واقع حمل و نقل دریایی  يرد.  بيشترین حجم کاال در زنجيره حمل و نقل کنونی جهان، از طریق دریاها صورت می گ     

با ظریفت باال  . خليج چابهار، موقعيت نسبتاً مناستسارزان ترین راه با بيش ترین ظرفيت ا پهلو گرفتن کشتی ها  بی جهت 

 امون ایران با سيستم جهانی را فراهم می آورد. براي اتصال حوزه هاي مختلف ژئوپلتيکی پير
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 ( حمل و نقل ریلی 2

و صرفه اقتصادي از اهميت   ره سبب ویژگی هایی همچون ایمنی مطلوب، امکانات مناسب در طول سفیلی بحمل و نقل ر     

کشورهاي همسایه و بنادر ایران بخشی از برنامه هاي استراتژیک  ردار است. ایجاد کریدورهاي ریلی و اتصال آن به  خاصی برخو

زیادي در توسعه ملی خواهد داشت. در صورت اتصال    ، سهمفيت هاي نهایی آناقتصادي است که دستيابی و استفاده از ظر

ریلی ایران در  سرخس(، این شبکه ریلی موجب تقویت شبکه  -)چابهارجنوب  -ریلی و اتصال محور ریلی شمال  هچابهار به شبک

افغانستان درآمد بسيار زی  به ارمغان خوسطح ملی و ميان قاره اي خواهد شد. همچنين اتصال این شبکه به  ورد و  اهد آادي 

 سهم زیادي در توسعه محلی، ملی و منطقه اي خواهد  داشت. 

 ( حمل  و نقل جاده ای 3

جاده اي به عنوان مکمل مسيرهاي آبی، دریایی و همچنين شاهراه هاي ارتباط دهند ه مکان هاي تجمع انسانی    ارتباطات     

انواع حمل و این نی بر عهده دارد.  نقش برجسته اي را در توسعه مکان هاي جغرافيای وع حمل و نقل به عنوان مکمل دیگر 

ها یک شبکه  ر می دهد. شبکه جاده اي جنوب شرق ایران شامل تنرا در دسترس مصرف کننده نهایی قرا  ت انقل، کاال و خدم

ه ارد ککمنستان امتداد دجنوب است که از چابهار آغاز و تا مرزهاي شمال شرق کشور به ویژه سرخس در مرز تر-اصلی شمال

صال چابهار از طریق مرز ه طرح هاي جاده اي مهم ترانزیت ،اتلماین شبکه نيز از توسعه کافی و مفيد برخوردار نمی باشد. از ج

افغانستان به کشور  در   زابل  اي  جاده  توسعه  به  نياز  ولی  شود،  تاجيکستان می  وارد  کابل  و  قندهار  زرنج،  مسير  از  که  است 

 ن دارد. افغانستا

 

 ردشگری و توریستی چابهارهای گقابلیت  

چابهار،غ       انگيز  دل  و  زیبا  مينياتوري  راسواحل  هاي  کوه  ميستی،  بان  حرا،  هاي  دریایی  هاي  جنگل  مریخی،  هاي  تپه  یا 

تمساح   کالت،  باهو  رودخانه  ها،  افشان  گل  ليپار،  تاالر  عمان،  دریاي  سواحل  معابد)لورلول(،  انجير  بریس  درخت  کوتاه،  پوز 

باز بند،  محوطه باستانی»مپکو«، دیوارهاي شه  ،اه اقيانوس. مقبره سيد غالم رسول، قدم گاه خضر، قلعه پرتغالی ه رو ب  دروازیی

 مسجد تيس، مقبره سنگی روستاي تيس. 
 

 

 طرح های نوین تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی   -2-4

 جنوب  -کریدور شمال    -1-2-4

تژیک، ارتاس  جنوب از مسيرهاي راهبردي در نيم کره شرقی جهان است. موقعيت  -مالگذر شمال جنوب یا کریدور شراه       

ان مورد توجه کشورهاي بزرگ جهان بوده و هست. شرایط مناسب ریلی و جاده اي و دسترسی  ژئوپلتيک و ژئواکونوميک ایر

اخير بسيار مورد توجه توليد   ل هاين، سواحل دریاي خزر، در ساایران به سواحل طوالنی در خليج فارس، دریاي عمان و مکرا

ی و جاده اي ایران تکميل شود ایران می تواند از ت. اگر بعضی از مسيرهاي ناتمام ریل ساکنندگان بزرگ اقتصادي جهان بوده  

ین حلقه هاي تجارت بين رانزیت کاال از خطوط ریلی و جاده اي خود درآمدي سرشاري داشته باشد. یکی از مهم ترعبور و ت

تر و از    درصد کوتاه   40نظر مساحت و زمان تا    زا ، شمال و شرق اروپا می باشد که در مقایسه با مسيرهاي سنتی اب آسيجنو

گذر( یکی از مسيرهاي مهم ترانزیت در آسياي مرکزي است و کشورهاي در    درصد ارزانتر می باشد. این)راه   30نظر هزینه تا  

بنادر، جاده    زنعقاد قراردادهاي همکاري در رقابتی همه جانبه به توسعه و تجهيه و اگذر هر یک با تشکيل اتحادیمسير این راه  

کميسيون اروپا، وزراي حمل و نقل    متعاقب برگزاري اجالس  1993ریلی خود می پردازند. در سال    ها، ترمينال و مسيرهاي

و شمالی،مرکزي  گذرهاي  راه  بر  عالوه  عضو،  م  کشورهاي  ترانزیتی  شاهراه  شمالوسوم  جنوبی،  گذر)کریدور(  راه  جنوب   -به 

(NOSTRAC  را معرفی کرده و به )رانزیتی کشورهاي شمال اروپا و روسيه، از طریق ه گذر ارتباط تویب رساندند. این راصت

برقرار می سازد. در   اقيانوس هند، خليج فارس و جنوب آسيا  اتصال خليج ایران و دریاي خزر به کشورهاي حوزه  این ميان 
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اال به شرق  تژیک، به این راه گذر، در مبادله ک ارر چابهار در ساحل شرقی دریاي عرب یا مکران به عنوان بندري استو بندعمان  

 می ایفا خواهد کرد.  کشور و همسایه هاي شرقی و آسياي مرکزي نقش مه

براي ترانزیت کاال در    روسيهي حمل و نقل ایران، هند و  ميالدي( موافقت نامه اي سه جانبه بين وزرا  2000)1379در سال   

 جنوب به تصویب رسيد.-کریدور شمال 

نياز دارد. در  فعال شدن تمام حلقه هاي این زنجيت  رودر ص از بندر بمبئی به مسکو حدود یک ماه زمان  انتقال کانتينر  ره، 

ستان، قزاقستان، ارمن  که شامل جمهوري آذربایجان،عضو جدید گسترش یافته است،    10سالهاي بعد این کریدور با پذیرش  

 ضو ناظر آن حضور دارد. یه است و بلغارستان نيز به عنوان ع روتاجيکستان، ترکيه، اوکراین، بالروس، عمان و س

 جنوب می باشند. برخی مزایاي کریدور شمال جنوب : -کشورهاي شرق ایران)پاکستان و افغانستان( از رقباي کریدور شمال 

 پا به حوزه خليج فارس و جنوب آسياز اروکاهش فاصله و زمان سير کاال ا -1

 هاي آزاد اقيانوس هند  ب آدسترسی استراتژیک روسيه به  -2

 مناسب براي همکاري بيشتر کشورهاي مسير  ایجاد زمينه -3

 (1391کاهش وابستگی کشورهاي جنوبی آسيا به ترانزیت و تجارت از طریق کانال سوئز)کيانی مقدم و دیگران،  -4

 

 
 

 جنوب -در کریدور شمالبهار  موقعیت چا  -1-1-2-4

اتص      مورد توجه بوده و همجواري آن با حال  به آب هاي آزاد جهان، در گذشته و    لادریاي عمان و سواحل آن، به دليل 

خليج فارس به اهميت آن افزوده است. چابهار)چاه بهار، چهار بهار( یکی از شهرهاي جنوب شرقی استان سيستان و بلوچستان 

بندر   تنها  باشد که  اقيانو  لنوسی کشور می  اقيانوس هند قرار داردکه  پهلوگيري کشتی هاي  رگدر کرانه هاي  توانایی  گاه آن 

ميلک«   -نوس پيما را دارد. برقراري ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسياي مرکزي از طریق محور ترانزیتی شرق کشور»چابهاراقيا

سترده در بخش هاي مختلف حمل و نقل بویژه بخش م سرمایه گذاري هاي گانجا  نزدیکی جغرافيایی بندر چابهار به افغانستان،

مل و نقل در مسير محور شرق کشور و حمایت هاي گسترده دولتی، بندر چابهار را اي حدریایی، ایجاد تسهيالت زیرساخت ه
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ير د رونق ترانزیت در مسق شاه به عنوان قطب ترانزیت تبدیل کرده و در صورت مرتفع شدن موانع، عالوه بر توسعه محور شر

 مذکور خواهيم بود. 

یتی محور شرق کشور مطرح است، که لنگرگاه آن قابليت پهلوگيري بندر چابهار به عنوان مهم ترین بندر در مسير ترانز     

ه نزدیک ترین دي، ککشتی هاي اقيانوس پيما را دارد  و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. بندر چابهار به دليل موقعيت راهبر

ستان، و قزاقستان به آب هاي  رسی کشورهاي محصور در خشکی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزراه دست

آزاد است، از اهميت فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه گذاري فراوانی در آن صورت می گيرد؛ از جمله ساخت اسکله 

با افزایش گنجایش  پي  رگيريو  اقيانوس  احداث  کشتی هاي  آسياي مرکزي و  به سوي  راه آهن  ما در خليج چابهار و ساخت 

جنوب« بازرگانی جهانی است.)عزت اله عزتی،    -مللی. این بندر یکی از مهم ترین چهارراه هاي»کریدور شمالفرودگاه بين ال

 (1391شمس الدین شکري، 

اکبر والی  1397در سال   آقاي علی  پوتينتی نم در دیدار  با  به    اینده رهبري  تمایل  پوتين ضمن  آقاي  رئيس جمهور روسيه، 

ایران و روسيه   جنوب با محوریت سواحل مکران و چابهار    -چند بار بر توسعه محور و کریدور شمالگسترش همکاري هاي 

بندر نقل و  و  توسعه زیرساخت هاي حمل  ایران و  این منطقه شده  ي در  تأکيد کرده است و خواستار سرمایه گذاري جدي 

د هزینه و زمان تجارت روسيه، جنوب و سواحل مکران می توان  -قاي پوتين عنوان کرده که استفاده از کریدور شمال است. آ

کاهش دهد.)خبر نيمروزي مصاحبه زنده با دکتر والیتی،    %40آسياي مرکزي و قفقاز را با شرق و جنوب آسيا به ویژه هند تا  

 ، مسکو( 21/4/97

 

 
 

 و موقعیت چابهار در»راه دریایی ابریشم« یک کمربند یک راه    -2-2-4

شامل: »موقعيت جغرافيایی و گذرگاهی«، »موقعيت استراتژیک«، »منابع انرژي نفت و    ویژگی  4ایران به دليل دارا بودن       

شود. در    جاده ابریشم تلقی می   احيايگاز فراوان«، »جایگاه فرهنگی، تاریخی و تمدنی« به عنوان یکی از عوامل تأثير گذار در  

نها براي سياست گذاران و تصميم گيران داخلی، بلکه  نتيجه، بررسی اهميت، جایگاه و نقش ایران در احياي جاده ابریشم، نه ت

  دیگر   براي دولتمردان و بازیگران منطقه اي و بين المللی که در این پروژه عظيم سهيم اند، قابل اعتنا است. نکته بسيار مهم

ج فارس برخورد پيدا می  تنها کشوري است که راه هاي دریایی و زمينی ابریشم، در آن با هم، از طریق خلي  اینکه بدانيم ایران،

، کنفرانس جاده ابریشم چين( یکی از شهرهایی که قرار است در قالب طرح»یک کمربند  1395کرده اند.)دکتر هادي اعظمی،  
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ن است. پروژه توسعه این بندر آنقدر حائز اهميت است که مرکز  ار در جنوب شرقی ایراچابه  یک راه« توسعه پيدا کند، بندر

 (2018« قرار داده است.)پانت 2017پروژه تحت نظر در سال  17و بين الملل آن را در فهرست» مطالعات استراتژیک

ایران باید تالش  ا تغيير خواهد داد و  طقه ربرخی معتقدند که ابتکار راه ابریشم جدید به زودي خيلی از معادالت ترانزیت من

شود، چرا که منفعالنه برخورد کردن ایران با این طرح،  کند که به بهترین شکل و به طور هدفمند در این طرح بزرگ فعال  

با  ند و  باعث ایجاد کریدور ترانزیتی موازي خواهد شد که فرصت هاي ترانزیتی ایران را از بين خواهد برد. حضور ایران قدرتم

بوده و ارزش   2018  ابریشم براي چين بسيار حائر اهميت است. چين بزرگترین شریک تجاري ایران در سالثبات در مسير راه  

 ميليارد دالر رسيده است.  35تبادالت تجاري دو کشور به حدود 

ند با  ار است. ایران می تواچابه   یک راه« بسيار فعال و مهم باشد، بندر  -یکی از شهرهایی که می تواند در پروژه»یک کمربند

ج موقعيت  و  کند  برداري  بهره  خوبی  به  بزرگ  طرح  این  از  چابهار  بندر  و  توسعه  ژئوپلتيکی  موقعيت  به  را  چابهار  غرافيایی 

( بندر چابهار با داشتن شرایط بسيار ممتاز جغرافيایی در شمال اقيانوس  1395ژئواکونوميکی تبدیل کند.)عليرضا خداقلی پور،  

ابریشم    جنوب و محور مواصالتی شرق ایران به آسياي مرکزي و کمربند زمينی جاده   -ور شمالتصال آن از طریق کریدد و اهن

باشد. از سوي دیگر با قرار گرفتن بندر چابهار در همسایگی شهر   ابریشم  می تواند حلقه اتصال کمربند زمينی و راه دریایی 

سين کيانگ با اتصال بندر چابهار    -ر اقتصادي گوادربه چين از طریق کریدوشهر    بندري گوادر در پاکستان و متصل شدن این 

اده زمينی عمالً جنوب ایران نيز از طریق زمينی و از مسيري نزدیک به چين و جاده ابریشم  و گوادر از طریق خط آهن و ج

قيانوس هند در  از مرواریدهاي شمال ایکی    متصل خواهد شد. عالوه بر این با تالش و پيگيري هوشمندانه، چابهار می تواند به

اقيانوس ه ابریشم و حلقه مروارید که در اطراف  ند و با سرمایه گذاري چين در حال اجرا می باشد تبدیل  پروژه راه دریایی 

 شود.

ت انتقال امني   گوادر، تأمين انرژي و  -یکی از اصلی ترین اهداف چين از ایجاد کریدور اقتصادي و داالن زمينی سين کيانگ     

چين به شمار می رود و مسير   ی باشد، خاورميانه به عنوان قلب انرژي جهان، اصلی ترین منبع تأمين انرژي برايآن به چين م

دریایی انتقال نفت و گاز از طریق شمال اقيانوس هند و تنگه ماالکا، با توجه به تسلط نيروي دریایی ایاالت متحده بر این مسير  

ه نوس هند همواره چين را در تنگناي تهدید احتمالی در این مسير قرار داده است. ب ایی هند در شمال اقياي دریو برتري نيرو

ایران با داشتن ذخایر   انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله گوادر به غرب چين دارد و  به  همين دليل چين نگاه ویژه اي 

بندر چابهار در یک قدمی گوادر پاکستان    پروژه محسوب می شود.   ر اینعظيم نفت و گاز در جنوب خود یکی از اهداف چين د

ياز این خطوط لوله دارد و می تواند به یک بندر عظيم نفتی و گازي در قالب پروژه»یک  عمالً دست باال در تأمين انرژي مورد ن

 یک راه« تبدیل شود.  -کمربند

دن مسير گوادر به سين کيانگ همچنان ه ناکامی و یا بسته شنجر بدر حالتی دیگر در صورت ایجاد ناامنی و تحوالت سياسی م

این پروژه باشد. و این ویژگی یعنی اتصال از دو محور زمينی ودریایی جاده ابریشم    می تواند باعث برقراري و اتصال ترانزیت در

 به چين نيز مختص چابهار خواهد بود.

از کارشناسان چابهار می تو      نبه عقيده بسياري  ابریشماند  راه  زمينی و دریایی باشد. بندر چابهار که در حال    قطه اتصال 

ليت دارند، یکی از بنادر مهم و استراتژیک ایران است. چين هم می تواند در برنامه راه ابریشم  حاضر هند و افغانستان در آن فعا

ر و خليج فارس نيز در  که از طریق دریاي خز  ر استدریایی قرن بيست و یکم خود از این بندر استفاده کند. ایران بسيار اميدوا

ک نقطه مهم در راه ابریشم زمينی و مسير دریایی است. سرمایه  مسير دریایی ابریشم با چين مشارکت کند. در واقع ایران ی

مرکز آسياي  و  و چين  ایران  بين  اقتصادي  کریدورهاي  اندازي  راه  نفت،  و  گاز  هاي  لوله  در ساخت خط  ي،  گذاري مشترک 

راه  سا و  بندر  آسياي مرکزيخت جاده،  با خاورميانه،  ایران، مرتبط شدن چين  از مرزهاي  ترانزیت کاال  با    آهن،  افغانستان  و 

 ( 20/1/97استفاده از ترانزیت کاال از ایران، زمينه هاي همکاري ميان دو کشور در راه ابریشم است.)اخبار منطقه آزاد چابهار،
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یکم نامی از بندر چابهار ایران دیده نمی شد، ولی با گذشت چند  م دریایی قرن بيست و  ابریشدر طرح اوليه چين در مسير  

یه گذاري چين در بندر گوادر پاکستان، کم کم چينی ها توجه بيشتري به چابهار نشان دادن و در سفرهاي سال و شروع سرما

 -ران از طریق محور گوادرو دسترسی به جنوب ای  انرژيمقامات چين به ایران این موضوع بارها مطرح شد و نياز ویژه چين به  

ا  از طرح کریدور  پنهان چين  نيمه  اهداف  از  تر و    -قتصادي کاشغرچابهار یکی  این طریق آسان  از  بتواند  تا  باشد،  گوادر می 

زه جنوب شرقی دروا  راحت تر به منابع انرژي خاورميانه و جنوب ایران دسترسی داشته باشد، که در این زمينه چابهار به عنوان

 غربی قرار دارد.  -مالً در مسير جاده ابریشم انرژي)نفتی، گازي( در محور شرقیایران ع 

 

 رقابت ژئواستراتژیک چین و هند   -3-4

قدرت عامل اصلی تعيين کننده سياست خارجی هر کشور است. چين و هند به ترتيب دومين و سومين اقتصادهاي بزرگ        

رگ هستند و به شدت نگران ایمن و ارزان بودن آنها، بخصوص مسيرهاي  دو داراي بازارهاي بز. هر  جهان محسوب می شوند

سپتامبر، چين به سرعت روابط خود را با پاکستان تقویت می کند و توسعه   11ين امنيت انرژي. بعد از حادثه  تجاري و همچن

 ر اقيانوس هند. و اطمينان از حضور د جهانیبندر گوادر براي امنيت انرژي خود، براي دسترسی سریع به بازار 

ور افغانستان و آمریکا، براي خنثی کردن مشارکت راهبردي از طرف دیگر هند روابط خود را با ایران بيشتر می کند و همين ط

و   یران،چين و پاکستان. در واقع هند جواب می دهد به جاه طلبی چينی ها در توسعه بندر گوادر، توسط توسعه بندر چابهار ا

مان بر این باورند که  با استفاده از قلمرو افغانستان براي گسترش بيشتر به کشورهاي آسياي مرکزي. عالبا چنگ زدن به آن  

بلندپروازانه »یک کمربند پروژه  ایجاد زیرساخت هاي چين مقابله کند. همان  با  راه« ]-هند می خواهد  [   و OB_ORیک 

چابهار ، چين را جاي خود بنشاند و پاکستان را دور بزند و    خواهد از طریق توسعه   ند میکریدور اقتصادي چين و پاکستان. ه

ور هند می خواهد یک دردسر دیپلماتيک براي پاکستان ایجاد کند و روابط آن را با کشورهاي همسایه  محاصره کند. همين ط

ستراتژیک بين چين و  اند. پيچيدگی رقابت اشده    برهم بزند. هر دو بندر چابهار و گوادر در بلوچستان و در نزدیک هم واقع 

در منطقه بلوچستان. اختالفات سرزمينی چين و هند، رقابتی    هند،اهميت ژئواستراتژیک ایران و پاکستان را برجسته می کند

و ضد     حاوي  پایان ناپذیر است بين این دو اقتصاد بزرگ. هر دو تمایل دارند به اتخاذ روشی شبيه به، تعادل و متعادل کردن، 

 اصره کردن و ضد محاصره کردن، رقابت و کپی کردن، رفتار هر کدان دیگر. نگه داشتن، مح

گوادر را یک تحدید بالقوه براي برتري استراتژیک خود در منطقه اقيانوس هند می داند و براي مقابله با دیناميک    هند بندر

گرانی هاي استراتژیک خود، در حال  اهداف و نتحقق بيشتر  ظت و  جغرافيایی، ژئواستراتژیک و ژئواکونوميک چين، براي محاف

و  اقتصادي  رقابت  باشد.  می  چابهار  بندر  پيچيده.    توسعه  و  متقابل  وابستگی  وضعيت  کند،  می  ایجاد  واقع  در  قدرت،  مبارزه 

عکس  ی توانند برداً مپویایی استراتژیک و محاسبات اقتصادي به سوابق یکدیگر وابسته هستند و هم را تقویت می کنند و بع

ند. مسيرهاي دریایی ارزان ترین و  وند. فعاليت هاي اقتصادي از نظر انرژي و اهداف تجاري، حمل و نقل سریع می خواههم بش

آسان ترین منبع حمل و نقل هستند، که این به نوبه خود موقعيت سياسی بنادر رابيشتر می کند، قدرت هاي اقتصادي تمایل  

  بنادر چابهار و گوادر تصویري از یک موقعيت اقتصادي و استراتژیک می باشند، هر   ویت کنند. و بنادر تق  ریاهادارند خود را درد

دو نه تنها براي کشورهاي منطقه بلکه بازیگران خارج منطقه نيز مهم می باشند. گوادر همسایه چابهار، در ساحل دریایی واقع  

تی از شمال اقيانوس هند ميگذرد که تجارت بخش  هزار کش  100. ساالنه  دارد  کيلومتر با تنکه هرمز فاصله  626شده که تنها  

سپتامبر، تحوالت و سياست هاي بين المللی و روابط بين الملل به    11د. بعد از حوادث  عمده نفت جهان را نيز شامل می شو

را مختل  یک قطبی    شيد، ساختارالش کویژه آسيا، شرایط مختلفی را تجربه کرده است، این حادثه تسلط ایاالت متحده را به چ

تبدیل ک آنرا به ساختاري چند قطبی  را تغيير داده و  پارادایم در کرد و سياست جهانی  بار دیگر تغيير  این حادثه  رده است. 

ایاالت   دليل درگيري  به  ایجاد کرد،  و هند  براي چين  این حادثه فرصتی  آورد.  بار  به  آسيا  قبال  آمریکا در  سياست خارجی 

اقتصادي و  این فرصت را براي هند و چين ایجاد کرد تا شکاف ایجاد شده را پر کرده و منافع  تروریست،  ر جنگ عليه  حده دمت
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استراتژیک و ژئواکونوميک آنها به سمت افغانستان به دليل جاه طلبی هاي جهانی خود. این حادثه یک ویژگی منحصر به فرد  

به پاکستان نزدیک شده است، در حالی که هند  تژیک خود  ادي و استرااقتص  براي چين داشت، که براي خاموش کردن عطش 

است، یعنی توجه به کشورهاي غربی پاکستان؛ ایران و افغانستان. آن هم براي متعادل  در حال تغيير استراتژیک و اقتصادي  

رشد و در  رعت در حال  با س   کردن چين و ایجاد تنش هاي استراتژیک و دیپلماتيک براي پاکستان. چين و هند اقتصادهاي 

ر مسير تجارت و امنيت انرژي نياز دارند  حال ظهور در عرصه جهان هستند، به طور همزمان و بسيار نزدیک. هر دو به امنيت د

معضل  استراتژیک.  رضایت  و  منطقه  در  دیپلماتيک  و  سياسی  نفوذ  جهانی،  بازارهاي  به  سریع  و  آسان  و همچنين دسترسی 

ن است، به همين دليل چين می خواهد مسير انرژي خود را منحرف کند و مسير ک براي چيسر استراتژید دردماالکا باعث ایجا

و تأمين نيازهاي خود را از طریق گوادر پاکستان انجام دهد. از یک طرف چين، این کشور را به لحاظ اقتصادي راضی تجارت  

راتژیک پاکستان خواهد شد و این  تقویت استس هند باعث  قيانونگه خواهد داشت و از طرف دیگر نگه داشتن چين در منطقه ا

 (. 2019اظم رحيم و اصغر علی،باعث نگرانی هاي استراتژیک هند می شود.)دکتر ن

 

 پیامدهای توسعه چابهار بر امنیت مرزی آن   -4-4

دریا  ستفاده از ظرفيت هاي  ر و احمل و نقل دریایی، بزرگترین، ارزان ترین و مناسب ترین راه تجارت است. توسعه دریا محو    

 ( 1397بلوچستان در روند توسعه پایدار بسيار حائز اهميت است.)موهبتی، استاندار سيستان و 

ري از بازیگران منطقه اي است، می تواند حساسيت ها و چالش  پروژه توسعه بندر چابهار عليرغم آنکه نقطه تالقی منافع بسيا

م بازیگران  سایر  سوي  از  را  انطقه  هایی  پاکستان  خصوص  به  افزایش  اي  باعث  چابهار  پروژه  روي  هند  تمرکز  کند.  یجاد 

پاکستان شده اس  اقتصادي، صد در صد  حساسيت هاي  روي  ت. پاکستان در سال هاي اخير با توجه به احتمال ورشکستگی 

ن را  یبی آن، حسایت پاکستاد تقرموفقيت کریدور اقتصادي با چين تمرکز کرده و نزدیکی چابهار به گوادر و احتمال کاهش سو

پاکستان بيشتر نيز شده است. از این رو بسياري بر    در مورد چابهار باال برده و این امر با حضور هند به عنوان دشمن درجه اول

باورند که در صورت لح افزایش هزینه هاي  این  احتمال  پروزه توسعه چابهار،  پاکستان در  اظ نشدن منافع و حساسيت هاي 

و در سال هاي   می رود. چابهار در منطقه سيستان و بلوچستان در نزدیکی مرز پاکستان قرار گرفتهین پروژه بسيار باال  يتی اامن

ه است، موفقت یک پروژه عظيم اقتصادي در منطقه اي نا  اخير فعاليت گروه هاي تروریستی در این منطقه بارها مشاهده شد 

افزایش هزینه  ذب سرمایه گذاري خارجکان جامن به طور قطع ميسر نخواهد بود و ام ی را به حداقل خواهد رساند. ظرفيت 

مهم ترین   افغانستان از سوي پاکستان، موجب شده است که سه کشور دغدغه امنيت را یکی از  هاي امنيتی براي ایران، هند و

را نيز با هدف  انی در ماه هاي اخير  ي ایرچالش هاي پيش روي خود در قبال این پروژه ارزیابی کنند. بسياري ربودن مرزبان ها

موضوع ظرفيت پاکستان در نا امن سازي مرزهاي ایران    رسوخ پذیر جلوه دادن مرزهاي ایران تحليل می کنند؛ و همچنين این

د،  ه دارسالمی گوشزد کرد. اما در کنار چالش هاي مهمی که این پروژه براي بازیگران اصلی آن به همرارا بار دیگر به جمهوري ا

ي این پروژه، بی  طور خاص براي جمهوري اسالمی ایران وجود خواهد داشت. یکی از مهم ترین کاستی هاچالش هایی نيز به  

ميليون نفر به    2/5نی می شود با موفقيت این پروژه حدود تفاوتی آن به طرح آمایش جمعيتی در سواحل مکران است. پيش بي

درصد است و با توجه به نبود نيروي    50این استان باالي    ی که ميزان بيکاري درشرایطاین منطقه سرازیر شوند، آن هم در  

ش مردم منطقه و  نتيجه امکان جذب آنها در پروژه هاي موجود بسيار اندک است. بی توجهی به آموزمتخصص و ماهر بومی در 

است. ایجاد منطقه آزاد   در منطقه فراهم آورده ی را  در نهایت نبود برنامه براي جذب آنها در پروژه، زمينه براي افزایش نارضایت

محلی را به حاشيه نشين ها تبدیل ساخته است که این امر در    و گران شدن زندگی در این منطقه بسياري از مردم بومی و

در توجهی  بی  باشد.)سميه   صورت  داشته  همراه  به  خود  با  را  اي  جدي  اجتماعی  و  امنيتی  هاي  چالش  تواند  می  آینده 

 (.8/11/1398مروتی

 

 گیریهنتیج  -5



 

 

310 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

تأثير توسعه بر امنيت و امنيت بر توسعه در مناطق  با توجه به مسایل و موارد بيان شده در این پرژوهش می توان به اهميت و  

که   صورتی  در  برد.  پی  از مرزي  اعم  مرزي  مناطق  شرایط  و  ها  ویژگی  دادن  قرار  نظر  مد  با  سرزمينی  آمایش  هاي  طرح 

ژئوپلتاجتم  اقتصادي، و  فرهنگی  با  اعی،  آن  ارتباط  و  مناطق  این  در  اقتصادي  بزرگ  هاي  طرح  توسعه  چنانچه  و  باشد  يکی 

و  م نشود  غافل  نيز  امنيت  مقوله  از  و همزمان  رعایت گردد  به درستی  به هم ناطق همجوار  عنوان یک زنجيره  به  این دو  به 

ه اي نزدیک بتوان آثار و نتایج مثبت امنيت  نقاط مرزي آن در آیندار و  پيوسته نگریسته شود می توان اميدوار بود که در  چابه 

کل منطقه ور قطع در صورت تحقق این موضوع این مسأله بر روند امنيت و توسعه پایدار در و توسعه پایدار را مشاهده نمود. بط

فاده  طرح هاي توسعه و است ار درجنوب شرق کشور و مناطق مرزي آن تأثير شگرف خواهد داشت. توجه به جمعيت بومی چابه

که نماید  منطقه کمک  این  در  رضایتمندي  جو  ایجاد  به  تواند  می  آنان  آموزش  و     و  اقتصادي  اجتماعی،  امنيت  به  خود  این 

 ت امنيت و توسعه ملی کمک شایانی خواهد کرد. فرهنگی مناطق مرزي چابهار و در نهای

 

 منابع 

چالش ها و رهيافت ها، دانشگاه سيستان هرهاي مرزي و امنيت،  ملی ش(. همایش  1391حسن احمدي، روزبه دادجو) -

 و بلوچستان.

زهاي شرقی  (. الگو سازي عوامل تأمين کننده امنيت پایدار مرزي)مطالعه موردي مر1395حسن پوالدي و دیگران )  -

 72ایران(. فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج، سال نوزدهم، شماره 

 46يا و توسعه شماره (.فصلنامه جغراف1396)نژاد عطاءاهلل عبدي، ناصر رجب  -

 عه گردشگري نواحی مرزي.عليرضا حيدرنژاد و دیگران. بررسی نقش احساس امنيت در توس -

 ارات سمت (، تهران: انتش1391عزت اهلل عزتی و دیگران) -

زرقانی و فاطمه بخشی شادمهري، - امنتحليل فرصت ها و چالش هاي روستاهاي مرزي د  (1393)سيد هادي  يت ر 

 . نهمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ایران  SWOTان  رضوي با مدل مرزهاي استان خراس

 تهران: انتشارات سمت   (  87:  1379 )زمجتهد زاده، پيرو -

تبيين مفهوم امنيت و مؤلفه هاي آن در مناطق مرزي. اولين همایش رقابت پذیري و آینده    (1397)عاشوري فاطمه   -

 شهري ایران رافيا و برنامه ریزي من جغتحوالت شهري تهران، انج

ي مرزي. همایش ملی شهرهاي مرزي و (. مرز و امنيت اجتماعی شهرها1391حسين داوودي آزاد، جواد سليمانی) -

 ت ها. دانشگاه سيستان و بلوچستانامنيت؛ چالش ها و رهياف

   (. توسعه و امنيت در آمایش مناطق مرزي ایران1388عليرضا عندليب، شریف مطوف) -

 ه هاي اقيانوسی جنوب شرق ایران و شبکه هاي ارتباطی بين المللی (. کران1395ل تبریزي)جال -

 و بررسی بنادر گوادر و چابهار  . رقابت ژئواستراتژیک چين و هند: مقایسه ها (  2019)ر علیناظم رحيم، اصغ -

 آن (. روند اجرایی شدن پروژه چابهار و پيامدهاي احتمالی امنيتی1398سميه مروتی ) -
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  شهین یاسمی  1،   دکتر هادی اعظمی  2*،   حمد  اله  سجاسی قیداری 3

 
 جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد : 1

 ، نویسنده ی مسئول دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد :2

 روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد  ریزیبرنامه و  ر جغرافیادیا: استا3
@um.ac.iraazamiEmail:  

 

 

 

 چکیده: 

-هشوند مؤلفنيافتگی وجود نابرابري و ابعاد مختلف آن است. در کشورهایی که با سيستم متمرکز اداره میهاي مهم توسعه از نشانه     

اینکه این مؤلفهو ب  رادارندریزي فضایی و توسعه کشور بيشترین نقش  اقتصادي و سياسی در نظام برنامهاي اجتماعی و  ه ها در  ه دليل 

طور برابر و عادالنه در تمام نقاط جغرافيایی  هم به  و منابعشوند لذا امکانات موردنياز مردم  صورت یکسان ظاهر نمینقاط مختلف کشور به 

انمیتوزیع   پيراشوند. تجمع  و  نقاط مرکزي  اقتصادي در  اختالف سطح توسعه  باعث  نقاط مرکزي  و ثروت در  است.  مکانات  مونی شده 

همچنان ازنظر شاخص توسعه    هاي باالي اقتصادينبوده و برخی باوجود داشتن ظرفيت  مستثناهاي مرزي ایران نيز از این قاعده  استان 

رات  گيري از نظاي و بهره تحليلی و استناد به منابع کتابخانه-ا استفاده از روش توصيفی. این پژوهش برنداقتصادي در سطح پایينی قرار دا

صاحب  و  از  متخصصان  بعد  است.  ایالم  استان  اقتصادي  توسعه  بر  کشور  سياسی  مرکز  از  فاصله  نقش  تأثير  بررسی  درصدد  نظران 

دهد که دوري از مرکز  هاي پژوهش نشان مییافته  spssافزار  نرم  با استفاده ازمه  شده از طریق پرسشناآوري هاي جمع وتحليل دادهتجزیه

اقتصادي  شده است در وضعيت مطلوبی نبوده و توسعه  ، شاخص توسعه اقتصادي که در این پژوهش به آن پرداخته سياسی باعث شده است

 . هستتر از حد متوسط  استان ایالم به دليل دوري از مرکز سياسی پایين

 ، استان ایالم اقتصادي، کانون سياسی، توسعه  ري از مرکز دوکلیدی:  گان واژ
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 مقدمه -1

ب الگوي  الگو،  سيط و متمرکز، گونه در  این  هاي تقسيمات کشوري به خواست و تصميم مقامات سياسی بستگی دارد. در 

  ازجمله   ایران فعال دارند.  آفرینینقشفضا    ابی گر در شکل ی است و نيروهاي مداخله  تغييرپذیرشکل فضا پایدار نيست و بسيار  

اقتصادي و اجتماعی بيشترین   -هاي سياسیدر این نظام، مؤلفه  . شودمیکشورهایی است که بر اساس سيستم متمرکز اداره  

گ  اهنهم  صورتبهها در نقاط مختلف کشور  و چون این مؤلفه  کنندمیریزي فضایی و توسعه کشور ایفاء  نقش را در نظام برنامه

نمی مردم هم  ظاهر  موردنياز  امکانات  و  منابع  لذا  و  جغرافيا  طوربهشوند  نقاط  تمام  در  نمییکسان  توزیع   درنتيجه شوند،  یی 

:  1392)اسد زاده،    شودرشد و توسعه در تعدادي از مراکز می  هايقطب  گيريشکل، باعث  یافتهافزایش اي  هاي منطقهنابرابري

 سطح در ریزانبرنامه  و دانان اقتصاد ذهن که است بوده مباحثی ازجمله مناطق، بين اقتصادي لادتع عدم  و نابرابري بحث  .(1

ت.  اس کرده مشغول  خود  به  منطقه،  در توسعه  باالتر سطوح به دستيابی و بالقوه هايظرفيت از برخورداري  جهت را  اي قهمنط

 شناخت که کند یم ایجاب مناطق،  این هاي قابليت از بهينه هفاداست جهت در کمتر یافتگی توسعه درجه با مناطق به توجه لزوم

 گرفتن در نظر و شناختند.  باش داشته وجود مختلف مناطق برخورداري  عدم و برخورداري ابعاد  از مستدل و دقيق علمی

 هايامهبرن تهيه کمک به  اي،منطقه توسعه پيشرفت سطح کردن متعادل منظوربه  مختلف،  مناطق ميان موجود هايتفاوت

 در  شدن صنعتی و ادياقتص توسعه .است برخوردار  باالیی اهميت از منطقه هر اجتماعی -اقتصادي خصوصيات  با مناسب

 است عاملی فضا توسعه،  هايبرنامه در درواقع .آوردمی وجود به را مختلف مناطق ميان نابرابري و ناهماهنگی اوقات، از برخی

 این که کندیم بيشتر را ايمنطقه دوگانگی   و  شده مناطق ميان ناهماهنگی سبب امر ينمه  .شودنمی گرفته در نظر زیاد که

واسطه موقعيت ژئوپليتيکی که دارا هستند  هاي مرزي بهاستان  (. 1392عباسی و همکاران،  شود )یم نامتوازن رشد به منجر امر

ارزآوري و به ناز باالترین مزیت  از اهميت باالتري برخوردار هستند.  به سایر استان  سبتعنوان کریدورهاي بازرگانی کشور  ها 

هاي باالیی براي خروج از محروميت هستند که به دليل عدم توجه به  ظرفيتمنابع و  همچنين برخی از مناطق مرزي داراي  

یکی از این  م  استان ایال  هستيم.   عدم رشد و توسعه اقتصادي این مناطق هاي بالقوه جهت توسعه همچنان شاهد  این پتانسيل

هاي کشاورزي و گردشگري و...  هدر زمين  هاي باالهاي مرزي است که باوجود داشتن ذخایر عظيم نفت و گاز و ظرفيتتاناس

لذا در این پژوهش سعی بر آن است که به    برد.عنوان دروازه ورود به عتبات عاليات هنوز در محروميت به سر میهمچنين به

 .شود پرداختهاستان ایالم  اقتصادي توسعه عدم ور برکش مرکز سياسی  نقش دوري از

 

 سؤال پژوهش  -2
 بر توسعه اقتصادي استان ایالم داشته است؟ سياسی چه نقشی دوري از مرکز 

 مفروض پژوهش  -3
 دوري از مرکز سياسی باعث عدم توسعه اقتصادي استان ایالم شده است.

 

 ادبیات نظری پژوهش  -4

 توسعه  تعریف  1-4

در برابر رشد ناي رشد تدریجی در جهت پيشرفته شدن و قدرتمند شدن، مفهومی کيفی است که  لغت به معدر  توسعه  

افزایش کيفيت زندگی دانست )خاکپور و    توانیو م   رديگیرار مق را معادل  پوري،  بآن  از (  1388اوان  انسان  برخورداري  که 

و دموکراتيک هدف نهایی آن است )عباس نژاد و رفيعی    دنی زندگی دراز و سالم، خالق در محيط زیستی غنی، در جامعه م

توس  نبراینيز    ياعده(.  1385امام،   که  مهستند  نابرابري  و  فقر  کاهش  در  پيشرفت  در    تواندیعه سنجش  نيز  گروهی  باشد. 

توسعه  به خدمات و صنعت مشغول  یافتگیتعریف سطح  پيشرفته  و کشورهاي درحالمعتقدند کشورهاي  ع اند  به  مدتتوسعه  اً 

کل نظام    يريگنی و سمتود تجدید سازما که در خ  يعنوان جریانی چندبعدتوسعه به(.  1379اند )بهفروز،  کشاورزي مشغول 
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فرآیندي سياسی، اجتماعی و اقتصادي دانست که منتج   توانیرا م( 1385اقتصادي به همراه دارد )قرخلو و حبيبی،  -اجتماعی

و (  1383)قدیر معصوم و حبيبی،    شودیهاي در حال افزایش مث بهبود سطح زندگی بخشباعاز استانداردهاي زندگی بوده و  

مس بهبود  آن  به شمار  هدف  آن  اساسی  ارکان  از  منافع  عادالنه  توزیع  و  مشارکت  آزادي،  فعاليت،  و  بوده  زندگی جمعی  تمر 

اجتماعی، طرز تلقی مردم و    اسی در ساختاس  عنوان یک جریان مستلزم تغييراتتوسعه به(.  1387)ضرابی و همکاران،    د یآیم

ميزان   115کردن فقر مطلق است. در همين زمينه سيرز   کنشهیبري و رای و نيز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرنهادهاي مل 

 (.1385تغييرات فقر، بيکاري و نابرابري را سؤاالت اصلی توسعه یک کشور دانسته است )پناهی و مرسلی، 
 

 دی توسعه اقتصا  2-4

اجتماعی.   و نسانی ا  فيزیکی،  هايظرفيت از اعم توليدي، هايظرفيت افزایش با همراه رشد از است عبارت اقتصادي توسعه

 هانگرش  شد، خواهند متحول نيز  اجتماعی نهادهاي آن، کنار در اما شد خواهد حاصل توليد کمی رشد اقتصادي، توسعه در

 خواهد انجام جدیدي نوآوري هرروز و  یافتهافزایش  پویا و مستمر صورت به  موجود  عنابم از  برداريبهره  توان  کرد، خواهد تغيير

 در فراگير امري توسعه  .کندمی تغيير توليد فرآیند در نيز هانهاده  نسبی سهم و توليد ترکيب گفت توانمی عالوهبه .شد

 وابستگی دليل به بلکه ندارد مشخصی سقف و  مرزحدو بيفتد. توسعه، اتفاق  آن از بخش یک در تنها توانداست و نمی جامعه

 (. 1391)قادري،  ندارد محدودیتی هيچ و است( کمی که کامالً اقتصادي رشد )برخالف است کيفی ايپدیده انسان، به آن

 فقر، از جلوگيري  براي که بشري قابليت پرورش و امکانات بسط از است عبارت اقتصادي توسعه دورنر، پيتر دیدگاه از

 مک  تعریف در  (.1387هستند )ازکيا،    اقتصادي توسعه با مالزم نابرابري و بيکاري عمومی، فقر دامنه  تقليل  و هست وريضر

 جامعه یک در سرانه درآمد مداوم بالقوه رشد موجب کهنحويبه توليدي منابع کاربرد از است عبارت اقتصادي توسعه لوپ،

 در جامعه یک توليدات در تنوع و توليدي هايظرفيت افزایش اقتصادي هسعتو  که است باور براین کنتز(.  1369باهر،  )  شود

 دورانی در و کشور یک در سرانه واقعی درآمد آن، موجببه که است فرآیندي اقتصادي توسعه.  (1385، دعایی)  است بلندمدت

 هست جلو سمت به تماعیج ا تیکدس و هماهنگ نظام یک حرکت اقتصادي توسعه  (.1973،  یر می) یابدمی  افزایش درازمدت

 (. 1968)ميردال، 

 

 اقتصادی  توسعه اهداف  3-4

 راستاي در دو  هر  که است اقتصادي توسعه اهداف اشتغال ایجاد و  (فقر کنیریشه و) ه جامع مردم  رفاه و ثروت افزایش

 کشورهاي در.  است تفاومت نيافتهتوسعه   کشورهاي و پيشرفته کشورهاي در اقتصادي توسعه به نگاه  است. اجتماعی عدالت

 افزایش و فقر کنیریشه  بيشتر ،مانده عقب کشورهاي در کهدرحالی  است مردم امکانات و رفاه افزایش اصلی  هدف ،یافتهتوسعه 

 رهبران  گردهمایی در که  همچنان .بسيارند توسعه اهداف البته  .(1389،  الماسی و همکاران)  است مدنظر اجتماعی عدالت

 .گردید مشخص کشورها توسعه براي هزاره، اهدافی  نشست عنوان تحت متحد ملل سازمان  در  ديالمي 2000 سال در جهان

  حرکت  که بپردازند  هایی برنامه اجراي و  پيشنهاد به باید کشورها آن مبناي بر که شد تصویب ايبيانيه  شستن این در

 عبارت هاهدف این  .سازد محقق را هزاره هوسعت اهداف و  بخشد تسریع یافتگیتوسعه  مسير در را توسعهدرحال کشورهاي

 توانمندسازي و جنسيتی برابري ترویج  جهان،  در ابتدایی آموزش به دستيابی گرسنگی، و مطلق فقر کردن کنریشه  از بودند

 اريایدپ تضمين ،ها بيماري  دیگر و ماالریا  ایدز، با مبارزه مادران،  تندرستی بهبود کودکان، وميرمرگ ميزان کاهش  زنان،

 (.1391)قادري،  توسعه براي  جهانی مشارکت ایجاد و محيطیزیست 

 

 نظریه عدالت فضایی   4-4
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صح عدا  حوزهيح  درک  درک  فضایی،    لتمعنایی  بر  فضا   متقابل  رابطهمشروط  و  عدالت،    سياست  مفهوم  درباره  است. 

 عينيت  و به سطح  شدهخارج انتزاعی خود    سطحي سياسی، مفهوم عدالت از  در جغرافيا  اند.کرده  اظهارنظراندیشمندان بسياري  

  هاي شاخص فيایی عبارت است از برابري نسبی  جغراعدالت فضایی یا  شود.  ، مفهوم عدالت عملياتی میدیگرعبارتیبهرسد یا  می

اقتصادي،توسعه   رو،  قلمن( یک  کالو فضاهاي جغرافيایی )خرد و    ها مکانماعی، سياسی، فرهنگی، امنيتی و ... در  اجت  جامع 

با  نظير   باالتر،    هايشاخصکشور  سطح  در  آن  متناظر  )  ویژهبهتوسعه  کشور  همان  ملی  نيسطح  مکانيسم  (.  1388ا،حافظ 

آمایش سر  یابیدست زیادي  تا حد  نيز  عدالت فضایی  باید  به  راستا  این  در  است.  واحدهاي   هايشاخصزمين  توسعه  متناظر 

اي و ملی یک کشور تعریف و استاندارد شوند؛ بدین منظور الزم است طقهمن  گاهی، محلی، فضایی در سطوح سکونت  -سياسی  

داردسازي و تبيين توسعه در تمامی سطوح تقسيمات سياسی کشور، استان  هايشاخصارتباط با    نظام حسابداري جغرافيایی در

تا   اطالعا  هاشاخص  فرازوفرودهايهم    وسيلهبدینگردد  بانک  هم  و  گردد  و کنترل  یادشده  تی  ارزیابی  تمام سطوح  جامع در 

مقایس شود.  سطح   هايشاخصه  تشکيل  شاخص  به  نسبت  سياسی  واحدهاي  در  ميزان    توسعه    هاي تفاوتو    ها شکافملی، 

  هايشاخص)همان(. نظام حسابداري جغرافيایی مبتنی بر    گرداند میدالت فضایی نمایان  فضایی واحدهاي یادشده را از منظر ع 

 گذاشت: در مدل زیر به نمایش  توانمیو فضا را  کانمتناظر توسعه جامع م

 

 
 متناظر توسعه جامع  يهاصنظام حسابداري جغرافيایی مبتنی بر شاخ :1 مدل

 ( 1388)  نيامنبع: محمدرضا حافظ  

 

اعتبارات جاري و عمرانی و  تعادل عدم   عدم توزیع منابع مالی و  به  نابرابري و    درنتيجههاي فضایی منجر  موجب تشدید 

نابرابر، ميزان  هاي گوناگون میزمينه  بين واحدهاي سياسی مختلف در  کافش این شرایط  به فراخور    هاي گذاريمایه سرشود. 

اشتغالسرمایه  ازجملهمختلف،   ایجاد  براي  فرصت  گذاري  میو  قرار  تأثير  تحت  شغلی  که  هاي  وضعيتی  در    ها نابرابريگيرد. 

می تنش  دچار  جامعه  شود،  بيتشدید  و  مردن حشود  و  بیاکميت  حالت  وجود میم  به  تعارض  و سپس  در اعتمادي  که  آید 

ملی،   استراتژي  می  درنهایتچهارچوب  قرار  تأثير  تحت  را  ملی  قدرت  و  یکپارچگی  تهدیداتی،  همبستگی،  با  را  و کشور  دهد 

از منظر جغرافياي سرو میروبه  ومرجهرجهمچون تجزیه و   ی، این مردم هستند که  ياس سازد. در تقابل بين حکومت و مردم 

، اصالت و  کنندمیملتی که در آن زیستگاه زندگی  زیستگاه مردم و    عنوانبهمانند، زیرا در جغرافياي سياسی، سرزمين  باقی می

 همان(. ) استحکومت از موقعيت روبنایی برخوردار که درحالیزیربنایی دارد؛  نقش
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 فقر  -5
بر طبق فرهنگ علوم اجتماعی   .مثابه محروميتمعيشتی از فقر و دیگري فقر به یفعمده از فقر وجود دارد: تعر در تعریف

 فقر به این معنا است:

 برخوردار نبودن فرد یا گروه از دارایی، درآمد و خدمات عمومی  -1

 جامعه در نظام توزیع درآمد.  پنجمکیاز سطح  ترنیيوضعيت مربوط به داشتن درآمدي پا  -2

 ملی یک جامعه.  يهامدي ناهمساز باهدفدرآوضعيت مربوط به  -3 

م  را  نابرابر  توانیفقر  نهایی  حاصل    ي هاي محصول  و  سلطهاجتماعی  قدرت،  از  که  انسداد  سرچشمه    فرآیند  اقتدار  و 

 (. 55، نامهانی، پا يآبادني، به شمار آورد )حسرديگیم

 هاي نابرابر فرصت  عوامل مؤثر بر ایجاد -6

 

 یی نقش انزوای جغرافیا  1-6

یا یک  حاشيه  اقتصادي یک کشور  از ساختار  و جدایی  به مفهوم دوري  از نظام  اي بودن  یا حتی  اقتصادي یک  منطقه و 

اي اي، مناطق حاشيه کشور یا یک منطقه و یا حتی از نظام اقتصاد جهان است. در این صورت با سه سطح شامل: نقاط حاشيه 

یا کشورهاي حاشيه مواجه هستيم که جملگی و  اقتصادي هماز  اي  مراکز  یا  نقاط  از دیگر  توسعه  عقبنظر درجه  ترند.  عرض 

ي جغرافيایی دوري از مرکز مشترکات فراوانی دارد. در  داراي ماهيتی اقتصادي است و با پدیدهاي بودن، بيشتر  ي حاشيهپدیده

ز مرکز تا حدود زیادي منطبق است ي اي دوراي بودن بر پدیدهپدیده حاشيه  -ازجمله در ایران    –اغلب کشورهاي جهان سوم  

 (. 191: 1386)زرقانی، 

 

 مرکز نقش دوری از    2-6

شدن در مرزها و دوري از مرکز کشور است. این مسئله جغرافيایی که  اصلی مناطق قومی در ایران، واقعهاي  یکی از ویژگی

به همراه دا مناطق مرزي  براي  نامطلوبی  پيامدهاي  است،  مناطق مرزي  آنمهم  رد.از طبيعت  پيامدهاي  از  ترین  از دوري  که 

گيرد، ضعف اطالع مسئولين مرکز نشين از مشکالت مناطق یی و اجرایی سرچشمه میگيري سياسی، اداري، قضا مرکز تصميم

وآمد، عدم احساس امنيت فضایی و اجتماعی به دليل طوالنی  هاست و طوالنی بودن مسير رفتدور از مرکز و عدم توجه به آن

مشد تصميم ن  وسير  مرکز  از  دور  مردم  مسائل  و  مشکالت  به  رسيدگی  تبعا  ...گيري  فرایند  از  است.  امر  این  عدم  ت  تکرار 

  -ازجمله در ایران    -کشورهاي جهان سوم    رسيدگی و عدم احساس امنيت در ابعاد گوناگون آن در مناطق دور از مرکز، در

اند )عندليب،  ماندهشدت در محروميت باقیا مناطق مرکزي پيداکرده و بها ب اي است که این مناطق عدم تعادل شدیدي رگونه به

1380 :201.) 

 

 ق روش تحقی -7
ماهيت به  توجه  مؤلفه با  و  موردبررسیموضوع  توصيفی براي حاکم رویکرد هاي  است.-پژوهش حاضر    نيهمچن  تحليلی 

به  اطالعات  آوريجمع نحوه   کتابخانهروش  دودسته  به  مطورکلی  و  میيدااي  انجام  با    هاداده  آوريجمع   نيهمچنشود.  نی 

هاي توسعه اقتصادي احصا شده و نسبت به تهيه و ساخت  معينی از شاخص   خواهد شد. تعداداستفاده از ابزار پرسشنامه انجام  

یت نسبت  نهاگردد. درعه اقتصادي استان ایالم اقدام میپرسشنامه در راستاي بررسی نقش دوري از مرکز سياسی بر عدم توس

 گردد. هاي پژوهش اقدام مییافته وتحليلنسبت به تجزیه  spssافزار ها اقدام و با نرمسازي پرسشنامهگذاري و پيادهبه کد
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 های محدوده مطالعه نگاهی به ویژگی  -8
این استان    ست.هاي مرزي کشور اکيلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از استان  430به  استان ایالم با داشتن نزدیک  

استان خبا  و  از سمت شرق  لرستان  از شمال،  اهاي کرمانشاه  است.  از جنوب همسایه  داراي  وزستان   26شهرستان،    10یالم 

به علت داشتن ترکدهستان است.    49شهر و    25،  بخش ایالم  تنوع قومی، دارياستان  هاي متعددي  ها و گویشاي زبانب و 

زبانود  هاي قومی موجگروه  مانندبه است.   استان،  شود. مذهب  در آن یافت می هاي کردي، لکی، لري و عربیویشها و گدر 

استان ایالم در    دهد.می تشکيل  آن را جمعيت درصد  93/99  از بيش حاضر  حال ه اثنی عشري است که درمردمان استان شيع

از مزی  قسمت  .است  قرارگرفتهربی رشته جبال زاگرس  غ ستانی در حاشيه جنوب  اي کوهمنطقه ساحت استان را مناطق  ادي 

-8،  2-5،  0-2و شامل طبقات    قرارگرفتهطبقه    8در  شيب محدوده مطالعاتی    .دهندهاي ماهور تشکيل میکوهستانی و یا تپه

 با (سيمره رودخانه استثنايبه) دائمی رودخانه 14 ایالم استان درهست.  60و بيشتر از  30 -  60، 30-20، 20-12، 12-8، 5

 عرض یادز تفاوت و توپوگرافی خاص وضعيت دليل  به ایالم  استان .  دارد جریان مترمکعب ميليارد   9/1 حدود هيانسال آورد

 آن در متمایز;ً  کامال نواحی گياهی پوشش تراکم و نوع ازنظر آن تبعبه و است هوایی و آب  متنوع  اقاليم داراي جغرافيایی

 زراعی آن گونه 35 و ايدرختچه و درختی آن گونه 75 که شدهشناسایی اناست در دارویی گياه گونه 336. است تشخيصقابل

اقليمی    ازلحاظاستان ایالم  .  دهد می تشکيل ایرانی بلوط جامعه را استان جنگلی پوشش ترینوسيع و  ترینت. مهماس باغی و

شمالی،    هايبخشن بارندگی در  يزاجزء منطقه گرم ایران است اما به دليل اختالف ارتفاع موجود و اختالف درجه حرارت و م

  اساس  بر  توان در آن مشاهده کرد.معتدل را می  آب و هوایی سه منطقه سردسيري، گرمسيري و  ازنظرجنوبی و غربی استان  

بر    برداري در استان وجود داشته است. معدن در حال بهره  37تعداد    1395ل کشور در سال  نتایج طرح آمارگيري از معادن فعا 

نت آمارگيري  ایج اساس  کار    ، 1396  طرح  نيروي  جمعيت    1/35از  فعا  10درصد  اقتصادي  ازنظر  استان  در  بيشتر  و  ل  ساله 

 7/39  درصد و در نقاط روستایی  0/33اند. در نقاط شهري  اقتصادي بوده  رفعاليدرصد جمعيت غ   9/64شوند و  محسوب می

بهداشت و درمان نيز در   ازنظر  درصد بوده است.  5/11ري  يکااند. در این سال نرخ بدرصد جمعيت فعال ازنظر اقتصادي بوده

خت مربوط به ت  716و    مؤسسه  6در سطح استان فعال بوده که از این تعداد،  تخت    1214بيمارستان با    12تعداد    1396سال  

ستان نيز برابر با  ی ادانشگاه  مراکز  بوده است. تعداد  9/84برابر با    1395نرخ باسوادي در استان در سال    .استشهرستان ایالم  

قسمت شمالی شبکه ارتباطی منظمی ندارد.    واحد است. استان ایالم به دليل کوهستانی بودن و قرار گرفتن مرکز استان در 35

استان   این  نزدیکهمچنين  است.  فرودگاه  باند  یک  داراي  تنها  و  است  ریلی  مرکز  فاقد خطوط  تا  استان  زمينی  فاصله  ترین 

 کند. هاي کرمانشاه، همدان و مرکزي عبور میتر است که از استانلومکي 672سياسی کشور 
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 ط ارتباطی استان ایالم : نقشه توپوگرافی و خطو 1قشه ن

 ( 1399) نگارندگانمنبع: 

 

 های تحقیق یافته -9
 زان يمباشند:  است که بدین شرح می  شدهاستفاده  شدهطراحیشاخص اقتصادي که توسط محققان    17در این تحقيق از  

ارتباطی   خطوط  به  توجه  استان،  گاز  و  نفت  ذخایر  از  )استفاده  جادهاستان  و  اجرايریلی  ميزان  طرح  اي(،  هاي  نهایی 

قطب  گيري  هاي اقتصادي، شکلآبخيزداري، گردشگري و بوم گردي و...(، سنجش و حرکت سرمایهجامع شهري،  )  شدهب یتصو

گياهان دارویی، صنعت توریسم و...(، ميزان مراودات اقتصادي، قدرت  ان )استهاي  ي، ميزان اعتبارات، توجه به ظرفيتاقتصاد

ميزان استفاده و تقویت بازارهاي سنتی در استان، اجراي ونقل در استان، هاي حمل، ميزان هزینهخرید ملک و امالک در استان

اجراي طرح طرح دامداري،  و  اجراي طرح هاي کشاورزي  اجرهاي صنعتی،  مناسب  طرحاي  هاي خدماتی،  توزیع  هاي کالبدي، 

خصصين و  ها در بين متآوري پرسشنامهوزیع و جمعپس از ت  کاال و خدمات، هدر رفتن زمان به دليل دوري از مرکز سياسی.

 .قرار گرفت وتحليلتجزیهمورد  spss افزارنرمها مستخرج از پرسشنامه با استفاده از کارشناسان، داده 

 

 التسؤاآزمون فرضیات  -10
فرضيات  به آزمون  آزمون    سؤاالتمنظور  از  نمونه   tپژوهش،  آزمون    شدهاستفادهاي  تک  نمو  tاست.  آزمون  نه تک  یک  اي 

ها و نيز شود که شرایطی نيز دارد. این شرایط کمی بودن دادهپارامتري است که در آن ميانگين با یک حدس اوليه مقایسه می

هاي شاخص اقتصادي که با ميانگين گرفتن از سؤاالت مربوطه )با توجه  پژوهش داده  اینپيروي کردن از توزیع نرمال است. در  

اینکه ط ليکبه  رتبه رت کمی محسوب میيف  نه  بهشود  باال  آمدهدستاي(  دليل  به  رادارند.  اول  اند، کمی هستند؛ پس شرط 

ه این دليل که در تعداد باال، توزیع ميانگين به  ، بها( شرط نرمال بودن نياز به بررسی نداردبودن حجم نمونه )تعداد پرسشنامه

 .)طبق قضيه حد مرکزي( کندنرمال ميل می

H0)  3 ≤ميانگين سؤال 

H1) 3 > ميانگين سؤال 
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 95احتمال دیگر بهعبارتشود، به این معنی است که کمتر از حد متوسط برقرار هستند. بهرد می 0Hدر تمامی سؤاالت 

است کمتر از حد متوسط در  ایالم استاناقتصادي هومی از شاخص اقتصادي در راستاي توسعه مف درصد آن سؤال که معرف

 برقرار است.ه هدف جامع

 

 های توسعه اقتصادی استان ایالمای برای شاخصتک نمونه tنتایج آزمون  :1 جدول

 tآماره  انحراف معيار  ميانگين  تعداد 
درجه  

 آزادي

P-  مقدار

 دوطرفه 

P-  مقدار

 فه طریک
 نتيجه 

و   نفت  ذخایر 

 گاز 
376 2/27 0/872 -16/316 375 

<0/001 
<0/001 

رد   فرضيه   صفر 

 شودمی

خطوط  

 رتباطیا
376 2/14 0/915 -18/314 375 

<0/001 

<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

 375 17/711- 0/792 2/28 376 ها طرح اجراي
<0/001 

<0/001 
  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

هاي  سرمایه

 اقتصادي
376 2/15 0/806 -20/473 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

 375 23/517- 0/923 1/88 376 اقتصاديقطب 
<0/001 

<0/001 
  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

 375 20/024- 0/881 2/09 376 اعتبارات 
<0/001 

<0/001 
  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

هاي  ظرفيت

 استان 
376 2/20 0/853 -18/145 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

مراودات  

 اقتصادي
376 2/40 0/807 -14/374 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   فرص  فرضيه

 شودمی

و  خرید   ملک 

 امالک 
376 1/64 0/933 -28/198 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

 375 18/168- 0/803 2/25 376 ونقل حمل
<0/001 

<0/001 
  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

ازارهاي  ب 

 سنتی
376 1/97 0/867 -23/090 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

  هايطرح

و  کشاورزي  

 دامداري 

376 2/61 0/854 -8/933 375 

<0/001 

<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

  هايطرح

 صنعتی
376 2/20 0/845 -18/361 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

  هايطرح

 خدماتی 
376 2/16 0/862 -18/913 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

  هايطرح

 کالبدي 
376 1/96 0/878 -23/015 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

و   کاال  توزیع 

 خدمات 
376 2/22 0/933 -16/259 375 

<0/001 
<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی
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رفت    هدر 

دليل    زمان به 

 رکز ز مدوري ا

376 2/05 0/911 -20/162 375 

<0/001 

<0/001 

  رد   صفر  فرضيه

 شودمی

 

 آزمون فرضیه پژوهش   -11
 دوري از مرکز سياسی باعث عدم توسعه اقتصادي استان ایالم شده است. ( فرضيه پژوهش

H0)  3 ≤میانگین شاخص اقتصادي 

H1) 3 > ميانگين شاخص اقتصادي 

 ست.( ه هي متوسط و وسط پنج گزینگزینه 3)گزینه 

تقسيم شود    2رفه بر عدد  مقدار دوط-Pاقتصادي از مقدار آزمون کمتر است، باید    توسعه  شاخص ميانگينبا توجه به اینکه  

یک-P  تا فرضيهمقدار  آزمون  براي  بهطراحی   طرفه  شاخص  شده  براي  آنکه  دليل  به  بياید.  مقدار  -Pاقتصادي    توسعه  دست 

رد    0Hاست و    05/0تر از سطح خطاي  عددي کوچک  شود، بازهم حاصل  2بر  مقسيکه تدوطرفه عددي کوچک است، هنگامی

یعنی    اقتصادي در جامعه هدف کمتر از حد متوسط برقرار است؛  توسعه  درصد شاخص  95احتمال  شود. به این معنی که بهمی

جنگلی  مواد معدنی، ذخایر  ز،  هاي منطقه همچون ذخایر نفت و گابه دليل دوري از مرکز سياسی کشور و توجه کم به ظرفيت

حمل و  ارتباطی  خطوط  به  توجه  عدم  دارویی،  گياهان  گرفتن  و  نادیده  بهونقل،  ایالم  استان  ژئوپليتيکی  یک موقعيت  عنوان 

ایرانی و چه براي زوار عراقی مشرف شده به اماکن مذهبی کشور عتبات،    کریدور براي زوار  عاليات  بازرگانی و دروازه عتبات 

توزی کاال و خدمات  ع معدم  ازنظر شاخصناسب  ایالم  استان  است.    توسعه  و...  نامطلوبی  داراي وضعيت  با  درنهااقتصادي  یت 

در  اقتصادي  شود و فرضيه یک مبنی بر عدم رونق سطح توسعه  گيریم فرضيه صفر رد می( نتيجه می4-87)  توجه به جدول

 یيد فرضيه پژوهش است.دهنده تأ این نشان د وشواستان ایالم به دليل دوري از مرکز سياسی پذیرفته می

 
 توسعه اقتصادی استان ایالم  عدمسیاسی در دوری از مرکز نقش   tای نتایج آزمون تک نمونه :2  جدول

 نتيجه  مقدار دوطرفه -p درجه آزادي  tآماره  انحراف معيار  ميانگين  تعداد 

 0/001> 375 22.716- 0/422 2/506 376 اقتصادي  توسعه  شاخص
  رد صفر يه فرض

 شودمی

  3مقدار آزمون = 

 

دوري از مرکز سياسی چه نقشی بر توسعه اقتصادي    بااینکهبا توجه به نتایج آزمون در پاسخ به سؤال پژوهش در رابطه  

اثر نامطلوبی بر شاخص توسعه استان ایالم داشته است چنين پاسخ داده می از کانون سياسی کشور  شود که فاصله و دوري 

باعث شده است  صاداقت از مرکز  ایالم داشته است و دوري  استان  از ظرفيت  طورآن ي  باید  راکه  استان در  ستاي رشد و  هاي 

 توسعه اقتصادي استان استفاده نشود و همچنان این استان در محروميت باقی بماند. 

 

 گیرییجهنت -12
هاي مناطق مرزي ایران است همواره جامعه ژگیوی  ازنيافتگی شدید که  هاي توسعه و محروميت و توسعه کمبود زیرساخت 

باره بتوانند عوامل مختلف این امر را شناسایی و در پی یافتن راهی  اینهایی درعلمی را بر آن داشته تا با مطالعات و پژوهش 

غرافيایی کشور ه جهاي ایران در پيرامون نقشز چهره این مناطق باشند. بيش از نيمی از استانبراي زدودن محروميت و فقر ا

هاي توسعه باال ببرد  ها را ازلحاظ شاخصنتواند این استاهایی هستند که میها و پتانسيلقرار دارند که هرکدام داراي ظرفيت

کشورهایی است که بر    ازجمله  گونه که باید استفاده کنند. ایرانها آنتاین ظرفي  اند ازها نتوانستهولی تاکنون اکثر این استان
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دان یکپارچگی  هایی چون فقدان عدالت جغرافيایی، فقبا چالششود و همواره چنين کشورهایی  میسيستم متمرکز اداره اس اس

-ید و... روبرو هستند. عوامل مختلفی می، بوروکراسی شدمحوردولتو تجانس ساختاري و کارکردي فضا، مشارکت مقطعی و  

باشد. فاصله جغرافيایی امر دخيل  این  از مهممن  تواند در  با مرکز سياسی کشور یکی  پيرامونی  بر   يرگذارتأثترین عوامل  اطق 

. استان ایالم باوجود داشتن منابع عظيم طبيعی همچون نفت و گاز و معادن مختلف و...  طق است.این منا  یافتگیتوسعهعدم  

تصادي در وضعيت نامطلوبی  اق  شاخص توسعه  ازنظررود و  هاي محروم کشور به شمار می جمعيت خيلی کم هنوز جز استان

 قرار دارد.

از مرک اقتصاديفاصله جغرافيایی  در این استان داراي وضعيت مطلوبی نباشد. در استان   ز سياسی کشور باعث شده شاخص 

قطب فعال اقتصادي تبدیل  هاي فراوانی براي رشد اقتصادي وجود دارد ولی تاکنون نتوانسته است به یک ایالم بااینکه ظرفيت

اشد. این در حالی  هاي ارتباطی مناسب و داشتن خط آهن بدوري از مرکز و انزواي جغرافيایی باعث شده استان فاقد راه  ود.ش

ها زائر از سراسر کشور و همچنين دیگر کشورها است  روي اربعين هرساله پذیراي ميليونعنوان پایتخت پيادهاست که ایالم به

واسطه موقعيت مرزي به  عنوان یک استاند این حجم از مسافر را جابجا کند ندارد و بهوانولی متأسفانه زیرساخت الزم که بت

ارزآوري بهژئوپليتيکی ک دور بازرگانی است که باید به خطوط ارتباطی آن بيشتر توجه شود.   عنوان کريه دارد داراي مزیت 

سال گذشته حائز رتبه اول    5ر مخازن و ذخایر نفتی در  زنظدرصد نفت ایران را در اختيار دارد، ا   6درصد گاز و    11استان ایالم  

ای  5،  شده است پایين  ون استان قرار دارد  ميدان مشترک نفتی با عراق در  دستی در صنعت امکان ایجاد صنایع باالدستی و 

هزار بشکه   235  به  هاي آتیاستان و امکان ارتقاي آن در سال  هزار بشکه نفت از  165روزانه    نفت، گاز و پتروشيمی استحصال

در این بخش فراهم نموده    گذاريیهسرما توليد محصوالت نهایی، ميانی و جانبی پتروشيمی، فرصت مناسبی را براي    در روز

بيکاري    است نرخ  و  ندارد  کشور  درآمد  از  خود  گاز  و  نفت  ذخایر  با  متناسب  سهمی  همچنان  قشر   مخصوصاًاما  بين  در 

هایی که استان دارد  هاي حمایتی است. یکی دیگر از ظرفيتجمعيتش تحت پوشش نهاد   از  درصد   11باال است،    کرده تحصيل 

پروري این پتانسيل را دارد که  استان ایالم با داشتن طبيعتی زیبا و بکر و مستعد براي کشاورزي و دام  بخش کشاورزي است.

دام به قطب  شود.  عنوان  تبدیل  کشور  کشاورزي  و  اقليمیپروري  شرایط  محصوالو    تنوع  انواع  کشت  و امکان  سردسيري  ت 

از منابع درامد این استان محسوب شود. ایجاد    تواند و همچنين تنوع گياهان دارویی در این استان می  گرمسيري یکی دیگر 

تواند تا حدودي چهره فقر را از سيماي استان بزداید.  صنایع توليدي و تبدیلی در بخش کشاورزي و صنعت در این استان می

ذخای  وجودینباا داشتن  گاز،با  و  نفت  مناسب  نزدیکبهره ر  و  مناسب  مرزي  موقعيت  از  به  مندي  مرز  عاليات،  ترین  عتبات 

فراوانی نسبی آب، امکان مهار آن  منظور توسعه گردشگري مذهبی، عشایري،  مندي از موقعيت و قدمت تاریخی استان بهبهره 

براي فعاليتو وجود دشت آبزيشاوهاي کهاي بزرگ  قاب رزي و  تنوعپروري،  هاي کشاورزي و دامداري،  بخشی در فعاليتليت 

بين پایانهگمرک  زمينه   المللی،  مطلوب،  کيفيت  و  کميت  با  معدنی  ذخایر  بودن  دارا  مهران،  اقتصادي  ویژه  منطقه  صادراتی، 

  رد.صادي وضعيت مطلوبی ندااقتدستی بخصوص فرش دستبافت و گليم نقش برجسته و ... هنوز ازنظر شاخص  توسعه صنایع

 واهی براین واقعيت است. هاي مرکزي جهت یافتن کار گتعداد بيکاران در استان و مهاجرت به استان

 

 ها پیشنهاد  -13
به ❖ استان،  گاز  و  نفت  منابع عظيم  به  توجه  این  با  در  بيکاري  باالي  نرخ  به  توجه  با  استان  بومی  نيروهاي  کارگيري 

 ت.اس استان امري ضروري

وتأسيس دفتر   ❖ ایالمی در شرکت نفت  و سهيم کردن مدیران  ایالم  استان  نفت و گاز غرب کشور در  گاز    مدیریت 

خصوص در بخش ميادین مشترک و هم  هاي نفتی بهغرب. وجود دفتر نفت و گاز غرب کشور هم براي توسعه فعاليت

 .ي استروردر صنعت نفت و گاز استان ض هاي بومی ایالمبراي ساماندهی نيروي
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 دستی پتروشيمی در استان. د صنایع پایينایجا ❖

راه  در ❖ دادن شبکه  قرار  ماولویت  ارتباطی  مؤلفههاي  از  یکی  ریلی که  خطوط  براي خارج کردن خصوصاً  اصلی  هاي 

از پيرامونی  راه  نواحی  فاقد  ایالم  استان  است.  نواحی  این  در  توسعه  رفتن سطح  باال  و  راهانزواي جغرافيایی  و    آهن 

 ورود به عتبات عاليات است. ترین دروازهترین و امنحالی است که بزرگ د است و این درتباطی کارآمار

با توجه به مرزي بودن استان ایالم با کشور عراق و باال بودن تردد مسافران ایرانی و عراقی در این مرز، ایجاد بازارچه   ❖

 استان ضروري است. ه به این مایو مرکز خرید در شهر مهران یا شهر ایالم براي جذب سر

ظرفيت ❖ به  ویژه  اتوجه  و  کشاورزي  باالي  راستهاي  در  تبدیلی  صنایع  و  حداث  اشتغال  رونق  توليد،  افزایش  اي 

 ه.کشاورزي در منطق

انبوه و مراتع زیاد در استان پتانسيل الزم جهت توسعه و قطب به دليل داشتن پوشش باالي گياهی و جنگل ❖ هاي 

 کشور را دارد.انی درم صنعت دارویی و 

 همسایه یعنی عراق. و حتی کشور  هاي سنتی جهت جذب گردشگر از نقاط مختلف کشورتوجه ویژه به بازار ❖

 هایی که داراي پتانسيل الزم جهت جذب گردشگر در فصول مختلف سال را دارندتوجه خاص و ویژه به مکان ❖
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 چکیده

از گام اشؤهاي م یکی  ایجاد  و  بازارچهثر جهت نگهداشت جمعيت  ایجاد  امروزه  هاي مرزي )تجارت مرزي( استغال در مناطق مرزي،  ت. 

تبازارچه مرزي ضمن  ت  مينأهاي  قابل  مرزن  وجهیسطح  مردم  نياز  کاال،  از  قاچاق  مبادله  فروکش کردن  مرزي،  مبادالت  از طریق  شين 

کرده  مناطق کمک  این  اقتصادي  توسعه  و  نشينان  مرز  معيشت  مرزيتقویت  مناطق  و    اند.  جغرافيایی  انزواي  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به 

توجهی به نواحی مرزي شاهد  شوند. در صورت بیب میمحسوسعه نيافته  اقتصادي جزو مناطق محدود و تو  -صنعتی  دوربودن از مناطق

هاي مهم در کی از اهرمعنوان یه  هاي مرزي باي مانند تخليه مناطق مرزي از جمعيت و ضعف امنيت خواهيم بود. بازارچههاي عمده چالش

هاي اقتصادي کشور  اليتوجهی در فعبل تثير قاأته تهاي گذشته پيوسکشورهاي همجوار در سالایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري با  

نارساییداشته برخی  با  توام  آنها  کارکرد  اگر چه  استاند.  بازارچه  ،ها  این  مرداما  مستقيم  تبلور حضور  و  مصداق  نوعی  به  امور  ها  در  م 

هاي شغلی  در ایجاد فرصتهم    ا بردارند وثري رؤهاي مق اهداف افتصادي کشور گاماند در تحقاقتصادي منطقه هستند و تا کنون توانسته

ایفا کنند. تحقيق حاضر، آثار فعاليت بازارچهدر شرایطی که مشکل بيکاري از جمله دغدغه هاي  هاي بزرگ دولت است، نقش مهمی را 

اقتصادي را مورد بررسی قرار می  مرزي بر بازارچه  دهد و در صدد است تمتغيرهاي  ایجاد  براي  ان  است  هاي مرزي درا بهترین مکان را 

 مرزي خراسان شمالی پيشنهاد دهد. 

 خراسان شمالی توسعه روستایی،  های مرزی،بازارچه:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

گذشته دليل  از  به  نشين  مرز  مناطق  دور  میهاي  حساب  به  محروم  و  منزوي  مناطق  جزء   ، بالقوه  هاي  فت.  رناتوانی 

ی شدن صنعت، تجارت، امور مالی  از توسعه پایين برخوردارند. اما با جهان   وم و اطق بسيار محرشهرهاي واقع در این من  ،بنابراین

بين نظام  در  تغييرات  اقتصاو  جغرافياي  باورهاي  سوي  به  ژئواستراتژیک  تفکرات  )موسوي، المللی،  شد  معطوف  مرزها  دي 

ح56:1391 نقاط  از  مرزي،  مناطق  به(.  کشور  استراتژیک  و  میساس  منزورونشمار  طبيعت  و  د.  مناطق  ي  خيز  حاصل  غير 

انگيزهرزي، به خصوص در عرصهم نبود  و  رفاه  به دليل فقدان  پيوسته  ایران،  بيابانی  براي زندگی  هاي کوهستانی و  هاي الزم 

اقتصادي و امنيتی براي دولت  ساز مشکالتزمينه اشاناییهاي وقت بوده است. ناتوسياسی،  تغال،  هاي بالقوه در توليد، فقدان 

اجتماعی این مناطق است که زمينه را   –مشخصه اقتصادي  رآمد و عدم دسترسی به نيازهاي اوليه، عمده ترین  دن دنازل بو

نابسامانی  و  معضالت  کاالبراي  قاچاق  مهاجرت،  چون  استهایی  آورده  فراهم  مناطق  این  در  ناامنی  و  شورش  )سعيدي،    ، 

در  شهرهاي بزرگ بر اثر فقدان انگيزه هاي الزم براي زندگی  به    رت مرز نشينان(. خالی شدن مرزها از سکنه و مهاج95:1388

ابل لمس بود )وزارت روند رو به افزایشی داشته است که تاثير آن در امنيت مرزها به وضوح ق  "این مناطق در گذشته تقریبا

مساله اي    "ه عموماطق کمرکز این منا  ن در مناطق مرزي باید گفت که دوري از(. عليرغم ظرفيت و توا1:13791بازرگانی،  

من ساختار  از  بيشتر  و  است  میجغرافيایی  ناشی  مرزي  غير اطق  هاي  برنامه  و  اي  توسعه  هاي  سياست  اتخاذ  لحاظ  به  شود 

پيامد  مطلوامایشی  نا  محروميهاي  آن،  ترین  مهم  که  دارد  به همراه  مناطق  این  براي  را  این بی  بودن  اي  حاشيه  و  ت شدید 

رافيایی کشور که به معناي دوري از  در مسير امواج آمایش توسعه کشور است. دوري از مرکز جغ  آنهاقرار نگرفتن    مناطق  و

دوري از مرکز و هم بدليل کاستی در قابليت هاي    مراکز تصميم گيري سياسی کشور است، باعث می شود این مناطق به دليل

(. یکی از راهکارهاي  202:1380ار گيرند )عندليب ،  ی قراي توسعه داخلتی کمتر در جریان آثار مثبت برنامه هجمعيتی و صنع

اقتصادي    اساسی پویایی  و  تحول  پيامده–در  از  نسبی  به صورت  که  است  مرزي  بازارچه  احداث  مرزي،  مناطق  اي  اجتماعی 

شته و  ر گذور در طی ادوااعی را به دنبال دارد. مناطق مرزي کشاجتم  –باشد که توسعه  اقتصادي  مثبت فراوانی برخوردار می

هاي مرزي بر  تحقيق حاضر، آثار فعاليت بازارچهبه هر حال،    اشته اند.هم چنين حال نقش مهمی در امنيت و استقالل کشور د

زارچه هاي مرزي در استان  دهد و در صدد است تا بهترین مکان را براي ایجاد باقرار می  متغيرهاي اقتصادي را مورد بررسی

 د. د ده شمالی پيشنها مرزي خراسان

 

 مبانی نظری   -2

 تعریف مرز   -2-1

مرز هاي سياسی مهمترین عامل تشخيص و جدایی یک واحد سياسی از واحد هاي دیگر است و خطوط مرزي خطوطی 

:  1381)ميرحيدر،  مشخص می شوندي هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سياسی بر روي زمين  اعتباري و قرار داد

161 .) 

پدیدهم به  فضارز  اي  قواعد  ایی  مطابق  و  بوده  یک حکومت  سياسی  حاکميت  قلمرو  کننده  منعکس  که  طالق می شود 

 (.  101:1374، يدل و بليککند )دراسخاصی در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال، و ... مانع ایجاد می

عامل    مرز  کند. ی را مشخص میقلمرو سرزمين تحت حاکميت یک حکومت ملمرزها خطوطی هستند که حدود بيرونی  

 (.  69:1385نيا،  تشخيص و جدایی یک واحد متشکل سياسی یا یک کشور از دیگر واحدهاي مجاور آن است )حافظ

دیگران جدا    ی زندگی، هویت، خانه، کشور، حکومت، منافع )ملی( و ... را ازبایستی یادآوري کرد مرزها به صورت دیوارهای

با نگاهی به اطراف خود و مرزهایی که در اطراف وجود دارد می ت می اعتبار و هوی  کنند و به شما و آنها می توان این دهند. 

 (.  35:1393پرور، نيا و جانموضوع را بهتر درک کرد )حافظ
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رو،   این  براز  فعاليانسان  با گستره  پيرامون خود، آن گونه که  نکند،  اي مشخص ساختن محيط  پيدا  ت همسایه تداخل 

محيط زیست یا قلمرو خود است. گونه گسترش یافته این مفهوم   یو پيرامون  یدر بخش پایان  ي ادراردتعيين خطوطی قناچار به  

می مشخص  را  ملت  یک  فعاليت  گستره  پایانی  بخش  که  است  پيرامونی  که  سا  خط  کند  می  پيدا  سياسی  اي  جنبه  و  زد 

ل سياسی یا یک کشور از دیگر متشکدایی یک واحد  ( مرز عامل تشخيص و ج40:1381 هدزاده،خوانده می شود )مجت"مرز"

 (.  69:1385است )حافظ نيا، واحدهاي مجاور آن 

کشور احساس احراز هویت    همچنين مرز به طور قراردادي بوده و به عنوان محيط مشخص داخلی که مردم مقيم در آن

تواند وحدت    یمکه    است  يمين خطوط مرز که، وجود ه  يبه طور  د مستفاد می شود.ميکنند و سهمی در یک هویت ملی دارن

 (.161:1380باشد ممکن سازد )ميرحيدر،  ی یا انسان یرا در یک سرزمين که ممکن است فاقد هر گونه وحدت طبيع یسياس

ملی( و ... را از دیگران جدا  به صورت دیوارهایی زندگی، هویت، خانه، کشور، حکومت، منافع ) بایستی یادآوري کرد مرزها  

با نگاهی به اطراف خود و مرزهایی که در اطراف وجود دارد می اعتبار و هویت می نها  و به شما و آ  کنند می توان این دهند. 

 (. 35، 1392پرور، نيا و جانموضوع را بهتر درک کرد )حافظ

یر ز ساه و آنها را ااي همسان را در کنار یکدیگر قرار دادها را با سطوح اقتصادي و توسعه هایی هستند که افراد و گروهمرز

به توسعه فرایند جهانی شدن که فرایند کسب ثروت و توسعه را براي برخی   کنند. این مرزها با توجهها متمایز می افراد و گروه

شيه رانده است تا حد قابل توجهی  هی باالبرده است و از سوي دیگر برخی افراد و فضاها را به حاافراد و فضاها تا حد قابل توج

اي در جهان معاصر باید توجه داشت که مرزهاي طبقاتی در سطوح مختلف فروملی، ملی و منطقهرو    ایناز    یش یافته است.افزا

است.   گسترش  حال  طبقاتی  در  مرزهاي  مهمترین  از  فرویکی  سطح  که    ملیدر  است  شهرها  فضاي  در  طبقاتی  مرزهاي 

 (. 22:1392ن پرور، و جاند )حافظ نيا کنمود پيدا می پایين شهر و باالشهر مهمترین آن در قالب

کنند   می  مشخص  را  ملی  دولت  یک  حاکميت  تحت  قلمرو  خارجی   حد  که  هستند  خطوطی  مرزها 

(Dikshit,1995:55) . 

ت، زک ترسيم می شوند در حاليکه مرز یک خط نيست  بلکه یک سطح اسمرزها در روي نقشه به صورت یک خط نا

 (  Glassner,2004:75یابد )  ش میوزیر زمين بر  سطحی عمودي که از طریق آن فضا،خاک

 کنترل مرز   -2-2

از عالمت بين دو کشور، حکومتبعد  ناامنیگذاري خطوط مرزي  اینکه  براي  فراسوي مرزهاي ها  و مشکالت  مسائل  ها، 

امنيت ملی، حاکمي  کشور تأثير قرااز کشورهاي همسایه وارد فضاي کشور نشود و  را تحت  از  ت و منافع ملی کشور  ر ندهد، 

کنند. باید توجه داشت با توجه به شرایط کشور همسایه و چگونگی کنترل مرزها از سوي آن کشور، خود کنترل می  زهايمر

مرز    هاي خود کشور دارنده مرز و غيره مرحله حفاظت و نگهدارياسيتميزان و بستر صلح یا ناامن بودن کشور همسایه، حس

 شد: ل بایی به صورت ذیهابنديتواند خود داراي بخشمی

هاي کشورهاي همسایه یا حساسيت کشور نسبت به حفاظت و نگهداري نظامی مرزها: در این مرحله مسائل و ناامنی 

المی مرز جمهوري اسالمی ایران و کشور افغانستان یا مرز جمهوري استوان به  باشد. )بعنوان مثال میمرزها زیاد می

متحدان ثالً قدرت گرفت طالبان در افغانستان یا حمله آمریکا و  اص مهاي زمانی خه ایران و کشور پاکستان که در باز

و حساسيت کشور   هاي شکل گرفتهبه افغانستان، به صورت کامل به وسيله ارتش یا سپاه با توجه به مسائل و ناامنی

 (.  شوندامالً نظامی حفاظت و نگهداري مینسبت به این مرزها باال رفته است، به صورت ک

ها و حساسيت نسبت به مرز تا حدي کاسته  يتی مرزها: در این مرحله مسائل و ناامنیامن -ري نظامی گهداحفاظت و ن

سالمی ایران و کشور افغانستان یا مرز جمهوري  تواند همان مرز جمهوري اشده است. )مثال در زمينه این سطح می

دو کشور و عدم ثبات در آنها از یک سو، این  ائل و مشکالت  کشور پاکستان باشد که با توجه به مس  اسالمی ایران و

اي در این کشورها حفاظت و نگهداري مرزها به صورت هاي فرامنطقههاي تروریستی و قدرتروهحضور و فعاليت گ
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نگهداري نيروهاي انتظامی به عنوان گيرد. در این نوع حفاظت و  نيروهاي نظامی و انتظامی صورت میتعاملی بين  

 کنند و نيروهاي نظامی بيشتر به عنوان نيروهاي پشتيبان حضور و فعاليت دارند(.  لی عمل می و اصروهاي اجرایی ني

هاي تا حدي فروکش  مرزها مسائل و ناامنیحفاظت و نگهداري امنيتی مرزها: در این مرحله از حفاظت و نگهداري  

راي جلوگيري از ورود ناامنی و  ها بشده است و تن  ها نيز نسبت به این مرزها کاستهکومتکرده است و حساسيت ح

از مرزها  کشور،  به  می  قاچاق  نگهداري  و  حفاظت  انتظامی  نيروهاي  میطریق  زمينه  این  در  )مثالً  به شود.  توان 

 ی ایران و ترکمنستان اشاره کرد(.ممرزهاي جمهوري اسال

حد قابل توجهی کاسته شده  تا    ها در طول مرزاقتصادي مرزها: در این مرحله ناامنی   -حفاظت و نگهداري امنيتی

 ه آن از ميان رفته است. است و حساسيت کشور نيز نسبت ب

اقتصادي ک نظر  از  تنها  این مرحله مرزها  در  اقتصادي مرزها:  نگهداري  و  نگهداري می شوند چون حفاظت  و  نترل 

 (.  128-129، 1396پرور، از بين رفته است )جانها بين دو کشور مسائل و ناامنی 

 

 مرز کرد های  کار  -2-3

به عقيده گالسنر، نقش و عملکرد مرزها به مرور زمان تغيير می کند و امروزه تکنولوژي پيشرفته ارزش عملکرد تدافعی  

 :Glassner,2004)   ستنددولت ها معتقد به تقویت مرزهاي خود براي تامين امنيت خود نيمرزها را کم کرده است و اکثر  

امنيت    ،، حاکميت ملیبر استقالل و تماميت ارضی  اي  مرزها تأثيرات مستقيم و گسترده  ت کهد نيز معتقد اسرا(. رحمتی80

ارند و حد نهایی کنترل وحاکميت هر دولت را بر  ، دیپلماسی و نيروي نظامی د، فرهنگ و ایدئولوژي اوضاع اقتصادي  ،داخلی

 . (8 :1374، رحمتی راد)  دهند خود نشان میقلمرو و مردم 

بين کننده  یلمللامرز  مشخص  مرزها  رو،  این  از  و  شده  ایجاد  دولت  یک  سرزمين  خارجی  حد  تعيين  هدف  با  اساسا   ،

که دولت می تواند قوانينش را در آنجا به اجرا گذارد   محدوده حاکميت دولت برمردم و منابع تحت نفوذش هستند و قلمروي را

د و آن هم تحدید حدود منطقه اي است که درداخل آن  بودنیک نقش اساسی    می کنند. در درجه اول، مرز ها دارايتعيين  

.را در  ع قدرت اعمال می شود ،اما دولتها سعی می کنند نقش هاي مهم دیگري هم مثل، مهاجرت، تجارت،ب هداشت و..یک نو

 (. 61: 1358، منطقه اعمال نمایند )پرسکات

. به نظر  اص تشکيل شده استقلمرو خلت بر یکک دویا فيزیکی ی   ی قمعتقد است که مرزها براي اثبات حقو  ،مجتهدزاده

ي  از آن محدوده بهره بردارمردم  کند تا  معينی را مشخص می  یکی از کارکردهاي اقتصادي مرزها این است که محدوده  وي  

عتقد  دي م. دیوی (21:    1381مجتهد زاده،  ن از آن محدوده شود.)د و مانع نفوذ و دخالت واستفاده اقتصادي سایریناقتصادي کن

ا به  است  نقش مرز ها  آنها تصور کرد:  براي  توان  را می  مانع نگریسته شود، حداقل چهار کارکرد  عنوان یک  به  به مرزها  گر 

 (.  Dwivedi 1990:141,مانع اجتماعی و مانع سياسی )عنوان مانع دفاعی، مانع اقتصادي، 

سی به عنوان یک وسيله ضروري از تشکيالت سيا  رکردهاي مرزهايایف جغرافياي سياسی کمک به توضيح کایکی از وظ

ا  فضایی انسان، و  ما  زندگی با آن در یک راه هوشيارانه است. در این راستا مرز ممکن است جداکننده یا پيوند دهنده باشد، 

به صورت همزم  کارکرد  دو  هر  که  مشاهده می شود  اوقات  دابيشتر  توجه  باید  دیگر  از سوي  دارند.  کان  تا  مرزها  نون  شت، 

کارکردها تضعيف و یا تقویت شده و یا تغيير کرده است. همچنين،   کارکردهاي مختلفی به خود گرفته اند و به مرور زمان این

اعمال می شود.   بارت از تحدید حدود منطقه اي است که در درون آن یک نوع قدرتمرز به تنهایی داراي یک نقش است که ع 

:  1396)جان پرور،    ي مرز را می توان در قالب دو بخش به صورت ذیل بيان کردردهامهم ترین کارک  متناسب با این تعریف

 (؛ 57-61

ی مرزها است و در همه مرزهاي سياسی بين  الف( کارکردهاي ذاتی مرزها: این بخش از کارکرد مرز برگرفته از ماهيت ذات

باش و  کشورها یکسان می  نيز تغيير نکرده  بين نمی رود د و در طول زمان  ب  از  تا زمانی که کشور مد نظر  و  پایدار  ه صورت 
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را کارکرد هویت    -1در عرصه سياسی جهان حفظ نماید، وجود دارد. این کارکردهاي ذاتی مرزها عبارتنداز:    موجودیت خود 

کارکرد    -6،  کاررکرد تفکيک حاکميت  -5رد امنيتی،  کارک  -4کارکرد تفکيک منافع    -3کارکرد تفکيک سرزمين،    -2شی،  بخ

 کارکرد ایجاد تعلق یا عدم تعلق )حق شهروندي(  -7الکيت، وق محق

ب به گونه اي هستند که متناسب  بيان می شوند  این بخش  اکتسابی مرزها: کارکردهایی که در  ا زمان،  ب( کارکردهاي 

هاي  ها یا فناورينيازير در اهداف و  شوند و با گذشت زمان یا تغيداده مینيازها و اهداف کشور، تحوالت فناوري و... به مرزها  

موجود دچار تغيير شده و یا کمرنگ یا پررنگ می شوند و یا اینکه به صورت کامل از بين می روند، این کارکرد ها عبارت اند  

ما  -1از:   بخشی،    -2نعی،  کارکرد  مشروعيت  سازي،    -3کارکرد  ملت  مرز  کارکر  -4کارکرد  براي  توان  می  اما  اقتصادي.  د 

 کرد فرهنگی در نظر داشت.  انند کارکرد دفاعی، کارکرد سياسی، کارکرد اجتماعی، کاررا م رکردهاي دیگري کا

 

 مرزی های بازارچه  -2-4

ا بازارهاي از شکلی عنوان به  مرزي هايبازارچه می گيرند   شکل دیپلماسی و سياسی روابط توسعه به دنبال لمللیبين 

 از را آن که خاصی است و قوانين شرایط داراي خرد و کوچک اسیمقي در . بازارچه ها(82:  1391)محمدي یگانه و همکاران،  

 می شود، واقع در آن بازارچه هر که پيرامونی به شرایط بسته  خصوصيات و شرایط این می کند. مسلماَ متمایز مفهوم بازار

 جوار در و مرزي قاطن در واقع حصور،م است محوطه اي مرزي، (. بازارچه58:  1384است )محمدي و فخر فاطمی،   متفاوت

 رعایت با خود را محلی محصوالت  و توليدات می توانند مرز طرف دو اهالی که کاال ترخيص   تشریفات به انجام مجاز گمرکات

ه  (. بازارچ1:  1381دارایی،   و اقتصادنمایند )وزارت امور عرضه بازارچه ها این در ستد و داد جهت  تواردا  و صادارت مقررات

 شده اند، تشکيل وزارت بازرگانی مجوز براساس که هستند بازارچه هائی اول است: نوع نوع دو بر کشور در فعال مرزي هاي

 درآمد و اشتغال ایجاد محروميت زدایی، منظور به مرزي مناطق در عموما و غيره، که کردستان، کرمانشاه بازارچه هاي مانند

 مجوز  که هستند دوم بازارچه هائی دارد. نوع وجود کشور در نوع ن یا از  بازارچه  24موع مج در و می گردند تاسيس براي اهالی

 و ملی مصالح اساس بر آنها ایجاد مجوز  که هستند ملی بازارچه هائی امنيت  شوراي  تشخيص  و ملی مصالح اساس بر آنها ایجاد

و   ایجاد  معين زمان و انکم در مذکور شواري ظرن با  غالبا  بازارچه ها د. این گونهمی شو ملی صادر امنيت شوراي تشخيص

  ایجاد  از هدف (. 12: 1378نو،  قلعه و است )پهلوانی نامشخص  آنها تعداد و ( افغانستان در مرزي بازارچه مانند )می شوند  منحل

قاچاق   مرزنشينان،  مهاجرت  از   جلوگيري  مرزي  هاي  بازارچه  سعهتو  نهایت  در  و  مرزنشينان  هاي  زمندينيا  ،رفع  کاهش 

 ضریب   افزایش  براي  امنيتی  اهداف  ها  بازارچه  این  دیگر  اهداف  جمله  از.  است  بوده  محروم مرزي  مناطق  عیجتماا  و  اقتصادي

مناطق است   بوده  کشور همجوار  دو  مرزنشينان  عاطفی  روابط  تحکيم  و  ها   فعاليت  تجميع  اصل  بر  تاکيد  با  ،  مرزي  امنيتی 

 (. 5:1388، وهمکاران رانکام)

 که و صنعت  کشاورزي هاي بخش در خصوصا مرزي مناطق از  برخی اقتصادي و طبيعی هاي افيایی، ناتوانیجغر انزواي

را است، دولت بوده مناطق این در جمعيت ثباتی بی و فقر توسعه براي موجه دليل همواره  به که است داشته آن بر هاي 

 ایجاد مناطق  این در  را التیهيتس ،وقوع قاچاق  و زي مر مناطق تخليه  از ممانعت و  جمعيت اشتغال، نگهداشت ایجاد منظور

لذا  دنبال به و  1360سال   دوم نيمه در امنيتی و اجتماعی، سياسی  -اقتصادي اهداف با مرزي هاي بازارچه اولين نمایند. 

نبال آن در  شد. و به د تاسيس 1367 سال در رگانباز ساري سو بازار در محل ترکيه کشور مقامات  با اي نامه فقتموا امضاي

اهنقا  سایر این  این بازاچه ها به شرح زیر می باشد  ط مرزي بازارچه هایی با  داف و رویکردها ایجاد شد. که مهمترین اهداف 

 (: 1395)بذرافشان و طوالبی نژاد، 

 

 امنیتیالف: اهداف  
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شد.  اب می توسعه تجارت ریقط  از مناطق این در اطمينان و منيتا ضریب مرزي، افزایش هاي بازارچه ایجاد دالیل از یکی

باشد.   می محدود توليدي امکان فعاليت جغرافيایی خاص شرایط دليل به کشور مرزي مناطق از برخی در اینکه به توجه با

 ضمن ها بازارچه نهاینگو ایجاد با واقع هاي تجاري است. در فعاليت گسترش نواحی این در مردم اقامت هاي انگيزه از یکی

 می افزایش امنيت ضریب مردم حضور با دیگر طرف از شود فراهم می این نواحی در بومی الی اه اقامت براي زمال انگيزه انکه

 در سياسی و اجتماعی ضریب امنيت  افزایش باعث مرزي نواحی در اشتغال و توسعه افزایش یابد. بنابراین می توان گفت که

 انها شورش از مانع و وابسته کرده اقتصادي يها تفعالي به را ينانمرزنش نواحی این در دولت گذاري یهو سرما منطقه می شود

 .برد می باال را امنيت نتيجه در که شود می

 

 سیاسی ب( اهداف

 این هرگاه  است. لذا داشته مرزي هاي بازارچه فعاليت عدم یا قرون بر مستقيمی اثرات همسایگان با کشور سياسی روابط

 موارد برخی در متاسفانه اما  کرد ها مشاهده بازارچه در توان می را نقرو رپ  بوده، روزهاي نهصميما روابط و ثبات با ارتباطات

 نماید. لذا به می ایجاد ها بازارچه يتفعال براي را اي روند بازدارنده و گرفته قرار سياسی متغيرهاي تاثير تحت ارتباطات این

 روابط انکه می باشند. ضمن ها بازارچه ياتح بر تاثيرگذار و اهميت با متغيرهاي جمله از سياسی  متغيرهاي رسد می نظر

 باشد.  گذار تاثير سياسی روابط بر تواند می نيز تجاري

 

 فرهنگی ج( اهداف

اشته، د فرهنگی، خویشاوندي، قومی اجتماعی هاي رابطه مرز سوي آن ادافر با مرزي نواحی از بسياري در مرزنشين اهالی

امر  است. این شده یکدیگر به این نواحی ساکنين نزدیکی سبب هم به کنزدی اجتماعی رسوم و آداب و مشترک زبان وجود

 بيشتري شناخت و ناناطمي با نماید، طرفين پيدا دو طرف ساکنين براي بومی حالت مرز دوسوي هاي بازارچه شود می باعث

ارتباطات رکمشت بپردازند، زبان یکدیگر با مبادله به یجاد  ود می تواند باعث امل خاست. که این عا ودهنم تر نزدیک را این 

 ثبات و امنيت در منطقه شود. 

 

 اقتصادی  د( اهداف

 در توليد شده محصوالت و کاال صادرات مرزي، نواحی در مستقر مردمان براي درآمد و اشتغال ایجاد رسد می نظر به

 و ایجاد همسایه، ورهايز کش ا نشين  مرز  مردم راي ب معيشتی نياز مورد کاالهاي ينتأم و همجوار کشورهاي به  مرزي مناطق

 ایجاد و همجوار کشورهاي از نشين مردم مرز با همجواري حسن و حسنه روابط برقراري مرزي،  مناطق در اجتماعی امنيت

 ازياند راه اهداف ترین مهم از رهاکشو سایر به ملل ملی و اسالمی فرهنگ هاي و ارزش ها صدور و امرزه در پایدار امنيت

 صنایع محصوالت نيز و کشاورزي معدنی، صنعتی، کاالهاي بخشيدن توليد رونق به کمک چنين. همباشد می  مرزي اقتصاد

 به کمک و ارزي  آمد در کسب کشور، خارجی نیبازرگا در تعادل ایجاد توسعه صادرات، به کمک مرزي، استان هاي دستی

 به کمک نشين، مرز مردم مهاجرت از يريپيشگ و کاالت قاچاق  دیدهپ  گسترش ارزي کشور، جلوگيري ازتر در تعادل ایجاد

روابط  از مرزي اقتصاد شدن دایر مهم هدف هاي دیگر از همسایه کشورهاي با اقتصادي و فرهنگی سياسی، توسعه   است. 

 و کشور کنونی حساس موقعيت  مرزها، در آنها ودوج و حضور اهميت و انتظامی غير مدافعان عنوان به مرزنشينان نقش طرفی

از می را روشن مرزي اقتصاد به توجه اهميت مرزي مبادالت مثبت اقتصادي اثرات و جانبه همه هايتهدید  رو این سازد. 

 شدن خالی از جلوگيري و محلی  اقتصاد شکوفایی  و امنيت مرزها شافزای کاال،  قاچاق  کنترل مرزي، مناطق تأمين و اشتغال

 است. مرزي اقتصاد اهداف مهمترین از مرزها حاشيه
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رزي محوطه اي است محصور در نقطه صفر مرزي یا مکانهایی است که طبق تفاهم نامه اي منعقده بين ایران و  چه م ازارب

در حال  ات کاال با برخی تسهيالت ميسر می کند. از جمله تسهيالتی که  کشورهاي همجوار ایجاد شده و امکان صادرات و وارد

پرداخت هزینه ثبت  ده ، سهولت در صادرات کاال ، عدم نياز به ثبت سفارش و نمو اي مرز نشينان فراهم حاضر این بازارچه ها بر

مبناي فاکتور فروش بازارچه مقابل  سفارش براي واردات کاال هایی است که در مقابل صادرات صورت گرفته و ترخيص آنها بر  

ار توسط  آن  ارزش  ارزیاب  اولينیا  گيرد.  می  مرزي کشور    زیاب گمرک صورت  سبازارچه  اکثر    1367ال  در  اما  تاسيس شد 

صورت گرفته ، تاسيس شده اند و امروزه    1372و    1371نين و آیين نامه اجرایی که در سال هاي  بازارچه ها پس از تدوین قوا

تبادالت کاالیی بين  ليت نموده اند. روابط تجاري و  بازارچه شروع به فعا  31مرزي مجوز فعاليت دارند که آن ميان    بازارچه  43

ین صورت که جابجایی کاال در ميان کشورها و به دست  هاي همسایه در محدوده مرزي توصيف کننده اقتصاد مرزي بدکشور

ر سطح  ال  و در آمد سرانه و ملی در سرلوحه برنامه هاي یکایک دول دآوردن بازار کاالیی جهت رشد و توسعه و ایجاد اشتغ

به دليل مزیت نسبی    تا آسانترین کسب بازارها، بازار کشورهاي همسایه همجوارراس  ن قرار دارد. در این بين المللی از جمله ایرا

 و از پيش تعریف شده است. 

  مرزي   مبادالت  در قانون  صراحتا  مرزنشينان  تجاري  فعاليت  نحوه  ،  1344  سال  در  آن  بدنبال  و  1331  سال  در  ایران  در

  بر.  پدیدآمد  مرزي  تعاونی  هاي   شرکت  تشکيل  امکان  1348  سال   به  این قانون  4  ماده  الحاقی  تبصره  س  اسا   بر  و  شده  مستتر

  با   و   نموده   د وار  کاال   صدور  مقابل   در  را   خود  مشروط  غير   مجاز  کاالهاي  توانستند  مرزي می   مناطق   ساکنين   قانون  این  حسب

 را   خود  هايکاال  سفارش  ثبت   گذاري حقوا   با  ه  باالخر  و  گمرکی  هاي  نههزی  و  بازرگانی عوارض  سود  و  گمرکی  پرداخت حقوق 

  محاصره  تحميلی  جنگ  بروز  با  اسالمی   انقالب   پيروزي  از  بعد   هايسال  (. در 18:1379  محمودي،)نمایند    ترخيص  گمرک  از

وارداتی  محدودیت   اقتصادي فعاليتهاي  محدود  و   ها  قيمت  خودافزاري  زایشاف  هاي  مرزي   نواحی  کنينسا  ،  اقتصادي  شدن 

  تعاونی  مرزنشينان  1361  از سال.  رونق دادند  را  مرزي  مبادالت  و  آورده  روي  مرزي  التادمب  نقانو  مزایاي  از  فادهاست  به  مجدداً

  نمودند   اقدام  شده  تعيين  مجاز  کاالهاي  صادرات  و   به واردات  اعضاء   طرف   از  نيابت   به   تعاونی   این   و  تاسيس  را  مرزنشين  هاي

بردو  .ب(   21:  همان) در کشور  مرزي  هاي  باازارچه  اول  نوع  است:  برهزارچنوع  که  هستند  بازرگانی    هایی  وزارت  مجوز  اساس 

محروميت منظور  به  مرزي  مناطق  در  عموماً  که  و...  کرمانشاه  کردستان،  هاي  بازارچه  مانند  اند،  شده  ایجاد  زداییتشکيل   ،

رچه هایی  بازادوم  شور وجود دارد. نوع  بازارچه از این نوع در ک  24وع  اشتغال و درآمد براي اهالی تأسيس می گردند و در مجم

اساس مصالح ملی و تشخيص شوراري امنيت ملی صادر می شود. اینگونه بازارچه ها غالباً با نظر    ها برهستند که مجوز ایجاد آن

 ست انستان( و تعداد آنها نامشخص ا)مانند بازارچه مرزي درافغ  و زمان معين ایجاد و منحل می شودشوراي مذکور در مکان  

 .   (6:1391)محمدي یگانه،

 

 کارکردهای بازارچه های مرزی   -2-5

در واقع بازارچه هاي مرزي بخشی از بازرگانی خارجی کشور می باشد که براي مبادالت مرزي مردم منطقه مرزنشين در 

با در نظر گرفتن قوانين و مقررات مربوط به صادرنظر گرف فعاليته شده است.  براي  واردات کشور،  این گروه  ات و  ت تجاري 

هاي مرزي، امکان برقراري ارتباط سالم و مستمر تجاري با   ویژه اي در نظر گرفته شده است. از جمله اهداف بازارچه   يالتتسه

و گسترش   بردن ضریب امنيتی مرزهاي کشور، شکوفایی استعداد محلی، ایجادکشورهاي همسایه، ایجاد رونق اقتصادي، باال  

باشد. می  مولد  این  مشاغل  فعيلت درآمدن  افزایشاخ  به  و  مناطق مرزي  از مهاجرت ساکنان  جلوگيري  رفاه  ص ها ضمن  ش 

)آیين نامه    ( 1شماره    )شکل  گيردمرزها و توسعه مناسبات سياسی و تجاري با کشورهاي همسایه، جلوي رشد قاچاق را هم می 

 (1371، بازارچه هاي مرزي

توسعهأ ت  ،بنابراین و  بازارچه هاي مرزي  این    سيس  ازطریق  ماده  واحدمبادالت  استناد  به  عمدتا  و   11ها  مقررات  قانون 

 اهداف زیر صورت می باشد: واردات با 
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تثبيت جمعيت مرزنشين  -4  ;ش قاچاق کاه-3  ;تامين نيازهاي کاالیی مردم مناطق مرزي-2  ;ایجاد زمينه هاي اشتغال-1

راستاي   در  و  مرزي  نواحی  دردر  ملی  امنيت  ضریب  سازي  استراتژیک  افزون  بونق  ر-5  ;نقاط  مناطق  بخشيدن  اقتصاد  ه 

وقوف بر امکانات بالقوه تجاري کشورهاي همسایه و گشودن باب مراودات تجاري با آنها. به هر حال طرح ایجاد  -6  ;مرزنشين

مشی  ي راهبردي توسعه و ثتبيت  منطقه مرزنشين این مناطق با خط  ترک مرزي در جهت تعميم سياست هابازارچه هاي مش

 برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی کشورمان آغاز به کار نموده است.  هاي تعریف شده در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1379پيربوداقی،  )منبع:  مرزی  کارکردهای مورد نظر از تشکیل بازارچه :1شکل

 

 ایدار و توسعه پایدار روستاییتوسعه پ  -2-6

جوامع نسبت به گذشته از آن بيشتر منتفع می گردند.توسعه همان    ی بهتر تلقی می شود و امروزه توسعه به معناي زندگ 

جدید سازمان و  (. زیرا توسعه جریان چند بعدي است که در خود ت32:1386،  )پاپلی یزدي و ابراهيمی  رشد اقتصادي نيست

درآمد، شامل دگرگونی  ود در ميزان توليد و  اجتماعی را به همراه دارد و عالوه بر بهب-کل نظام اقتصاديسمت گيري متفاوت  

اساسی در ساختمانهاي نهادي، اجتماعی، اداري و همچنين ایستارها و وجه نظرهاي عمومی مردم است در بسياري از موارد 

د و  (. توسعه گذار از وضعيتی به وضعيت دیگر می باش18:1383،  يا)ازک  مردم را نيز در بر می گيرد حتی عادات، رسوم و عقاید  

( از این رو شناخت و درک شرایط و مقتضيات جوامع  141:1387، )رکن الدین افتخاري ير، تحول و پيشرفتعبارت است از تغي

  های بازارچه

 مشترک

  افزایش تولید،افزایش اشتغال و

هش فقر و  درآمد،کا

محرومیت،استفاده بهینه از مزیت  

 های نسبی و مطلق منطقه 

کاهش مهاجرت و جلوگیری از  

تخلیه مناطق مرزی، تحرک  

ماعی افراد و ساماندهی به اجت

 مبادالت غیر مجاز

افزایش ثبات و امنیت  و افزایش  

مجواری حس ه  

 عوامل اقتصادی

 عوامل اجتماعی 

 عوامل فرهنگی

سیاسی عوامل لل و عوامل تاسيس ع   آثار و نتایج مورد نظر  



 

 

331 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

جم از  معنوي  و  مادي  ابعاد  در  آنان  تقاضاهاي  و  نيازها  و  پيشرفانسانی  مسير  در  اساسی  اقدامات  می  له  تلقی  توسعه  و  ت 

 .   (Figueroa,2007)شود

بر    -به ویژه در کشورهاي در حال توسعه-اتی آن در توسعه و پيشبرد کشورهاسعه روستایی و نقش حيامروزه اهميت تو

دست و  کارشناسان  باور  به  و  نيست  پوشيده  هر  هيچ کس  از  بيش  مهم  این  تحقق  امر،  منابع  اندرکاران  توسعه  گرو  در  چيز 

برانسانی   انسانی  منابع  توسعه  و  رشد  اولویت  اعتبار،  به همين  روس  است.  توسعه  وجوه  به  سایر  است.  انکارناپذیر  امري  تایی، 

است روستایی  پایدار  توسعه  به  دستيابی  براي  پيش شرط ضروري  و  کليدي  عامل  انسانی،  منابع  توسعه  دیگر،  ،  )فائو  عبارت 

دي، توليدي،  محور و مکان محور به وجود نظام هاي سياسی، اجتماعی، اقتصااي با رویکرد مردم  چنين توسعه  (. تحقق2:1377

(.  9:1387،  )رکن الدین افتخاري  دهند و محيطی نياز دارد که در مجموع الزامات توسعه پایدار روستایی را شکل می  دانش فنی

توسعه  اهداف خاص چنين  بر  عمومی  اهداف  بر  افزون  امن  اي  از:  عبارتند  است که  مشارکت، حفظ  استوار  افزایش  غذایی،  يت 

گانه به عنوان منشور بين المللی در همه محافل علمی و اجرایی مورد  مروزه این اهداف چهارمحيط زیست و کاهش فقر. که ا

 (35:1382)رکن الدین افتخاري، توجه می باشد 
 

 پیشینه تحقیق -3

هاي  ها، مراکز تحقيقاتی و سازماندر بسياري از دانشگاهنواحی مرزي و پایداري توسعه آن  هاي اخير مباحث مربوط به  در دهه

هاي اخير نشان از افزایش توجه به موضوع فوق ورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است و بررسیانی مرتبط با توسعه مجه

 شود.ه در این زمينه اشاره میدر ادبيات پژوهشی کشور نيز دارد. در جدول زیر به تعدادي از پيشين

 

 

 پژوهشگران سال موضوع پژوهش  نتایج 

از میان شاخص های  فریدمن معلوم شد که    با استفاده از آزمون

و   ارتباطی  زیرساختهای  توسعه  مرز  کارکرد  تحول  سازنده 

کاهش فاصله فرهنگی اجتماعی با ساکنان آنسوی مرز مهمترین  

 تاثیر را در تحول منطقه دارد.

ارتقای ر با  مرز  کارکرد  تحول    ابطه 

مرزی   شهرهای  پیرامونی  وضعیت 

و  بانه  شهرهای  موردی   )مطالعه 

 سقز( 

 مولودی، مشکینیرفیعیان،  1392

به این نتیجه رسیدند شاخص نظر دادند که با مدیریت صحیح 

 می توان به سمت شهر پایدار حرکت نمود

بررسی توسعه پایدار شهری و برخی 

 ن در شهر کرمانشاه عوامل موثر بر آ

 و سفرآبادیتقوایی  1392

بوشهر و    شاخص در شهر   44معتقداند که با سنجش و مقایسه  

در زمینه شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و زیست  نقاط کشور،  

کشور  کل  متوسط  از  بهتر  بوشهر  شهر  وضعیت  کل  محیطی 

 است

توسعه   شاخصهای  تطبیقی  تحلیل 

شهری  مناطق  با  بوشهر  شهر  پایدار 

 کشور

 قدیری، ممسنی  1393

است های  با  بخش  برای  متغیره  چند  رگرسیون  مدل  از  فاده 

در  عت،صن  کشاورزی، توسعه  و  استان    خدمات  مرزی  مناطق 

نتیجه رسید آذربایجان غربی   این  که در همه شهرستان های    به 

 مرزی استان، بخش خدمات مهمترین نقش را دارا است 

پایدار  توسعه  در  شهرها  نقش  تبیین 

 ی استان آذربایجان غرب مناطق مرزی 

 موسوی، رحیمی  1393

انه ن داد که اگرچه شهر ببا استفاده از شاخص موریس نتایج نشا

تاثیر   اما  هستند  یکسانی  تقریبا  طبیعی  شرایط  در  پیرانشهر  و 

پیرانشهر،   به  بانه، نسبت  یافتگی شهر  بازارچه مرزی در توسعه 

اقتصادی، و گردشگری  به علت دسترسی ارتباطی، زیرساختهای  

های   بازارچه  اثرات  فضایی  تحلیل 

یافتگی توسعه  در  شهرهای   مرزی 

 شهر بانه و پیران

 شماعی، صالحی و حسین پور 1394

: پيشينه پژوهش 1جدول    
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 است.بیشتر بوده 

شهرستان منطقه آذربایجان   16از بین    به این نتیجه می رسند که

شهرستان    3شهرستان برخوردار،    2شهرستان کامالً برخوردار،    3

نابرخور  8،  برخوردار  مهنی توسعه   دارشهرستان  شاخصهای  از 

 هستند

توسعه   های  شاخص  فضایی  تحلیل 

پای امنیت  تحقق  راستای  در  در  دار 

های   شهرستان  مرزی  مرزی  مناطق 

 ،کالن منطقه آذربایجان

 علوی و  شقیع، سرور 1394

 

تاثیرات   با مضمون  که  هایی  گویه  بیشتر  در  که  داد  نشان  نتایج 

مثبت موقعیت مرزی بر توسعه شهرها مطرح شده اند از دیدگاه 

قابلپاسخ تاثیرات  مرزی  موقعیت  بیشتر    گویان  در  توجهی 

 شاخص ها بر جا گذاشته است.

اث میزان  پایداری  سنجش  پذیری  ر 

)شهر    شهری مرزی  موقعیت  از 

  مرزی مریوان(

 مختاری ، علی اکبری و خسروی  1395

 

 روش تحقیق  -4
توصيفی   روش  لحاظ  از  و  بوده  کاربردي  نوع  از  ماهيت  اساس  بر  مقاله  مقالهتحل  –این  این  باشد.  می  ژرفانگر  پایه    يلی  بر 

 ایه منابع و مطالعات کتابخانه اي است.عات و راه هاي آن بر پ محاسبات آماري بنا شده است و شيوه گردآوري اطال

 سوال 

بر اساس مدل چند متغييره تاپسيس و از بين گزینه هاي مساله که همگی داراي مرز مشترک با ترکمنستان هستند کدام یک  

 مناسب تر است؟ راي ایجاد و گسترش بازارچه مرزيب

 فرضیه 

يس به دنبال یافتن بهترین مکان براي ایجاد بازارچه مرزي از گيري چند متغييره تاپسمقاله حاضر با توجه به روش تصميم  

)پرسه   ها غالمانندهد که بهترین این مکاهاي پژوهشی نشان می باشد. یافتههاي گيفان، غالمان و جيرانسو میبين دهستان

   سو( است.
 

 محدوده مورد مطالعه -5

درصد از مساحت کل کشور را تشکيل می دهد    1/7ر مربع،  کيلومت  179هزار و    28  استان خراسان شمالی با وسعتی بيش از

ي جاذبه  شيروان،اسفراین، مانه و سملقان ،جاجرم و فاروج تشکيل شده است و دارا  (شهرستان بجنورد )مرکز استان  6از  که  

سان  وب و شرق به استان خراخراسان شمالی از شمال با جمهوري ترکمنستان از جن.ردي استهاي گردشگري منحصر به ف

رضوي و از غرب به استان گلستان و سمنان محدود می شود و در گذرگاه زائران حرم مطهر علی بن موسی الرضا )ع( واقع  

ردشگران زیادي را به خود فرا می خواند استان خراسان شمالی همه ساله گ  جاذبه هاي گردشگري و آثار باستانی  .شده است

 .ميليون مسافر از این استان عبور و یا دیدن می کنند 12، ساالنه ارشناسان ميراث فرهنگیکه بنا به گزارش ک

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fview.asp%3Ftype%3Dpdf%26id%3D1593315%26l%3Dfa&type=0&id=1511045
http://elmnet.ir/author/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
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 موقعیت استان خراسان شمالی :2شکل

 دهستان جیرانسو 

توابع  جيرانسو   سرسبز و   دهستان  جيرانسو  .است ایران سان شمالیاستان خرادر   شهرستان مانه و سملقان  مرکزيبخش  از 

هوا و  آب  در یخوش  که  است  شما100ی  خراکيلومتري  استان  بجنورد  شهرستان  شرق  قرارداردل  شمالی  فاصله    سان  با  که 

 ارچه مرزي است.مناسبی جهت احداث باز کيلومتري از مرز گزینه18

 دهستان گیفان

از   یکی  گيفان  بجنورد هايدهستاندهستان  شمالیاستان   شهرستان  فاصله  است خراسان  در  دهستان  این  کيلومتري   86. 

شرق بجنورد   شمال  کيلومتري100   در  سکنه  نفر  10522  و   آباديپارچه22 دهستان گيفان با    .رد واقع استشهرستان بجنو 

دهد.  را تشکيل می ترکمنستانمرز ایران و در شمال این دهستان،  ميسينوکوه رشته  .است گيفانقرار دارد و مرکز آن روستاي  

است از نقاط زیبا و    کيلومتري مرکز دهستان واقع شده  7ب گرم ایوب که در فاصله  آ  .نام دارد آسيازوکوه دیگر منطقه  رشته 

 .آید شمار میهردشی منطقه بگ

ترین مسيري میر امن  و  ترین  نزدیک  که میوستاي گيفان  زمينی  باشد  از طریق خطوط  را  استان  به کشورهاي تواند مرکز 

این روستا که در دوراآسياي ميانه و جهان   استراتژیکی  ابریشم، بخارج متصل سازد، موقعيت  از  ن رونق جاده  عنوان یکی  ه 

ایران و شوروي  شاهراهه هاي آن مورد استفاده قرار می گرفته، در دوران قاجاریه به علت قطع روابط تجاري و گمرکی ميان 

ین  است، اما اگر امروزه اندک تأملی در باب انتخاب نزدیک تر مرزي اهميت خود را از دست داده  سابق و بروز برخی درگيریهاي 

تجا تري مسير  امن  این و  آشکار خواهد شد، چراکه  روستا  این  ویژه  ترکمنستان شود موقعيت  با جمهوري  ارتباط  ري جهت 

از آنکه در نزدیک واترین مسير به راه آهن اصلی ترکمنستان  روستا گذشته  قع شده فاصله  بين شهرهاي عشق آباد و بزمين 

دهد تا جهت صدور توليدات صنعتی و  ر اختيار قرار میقعيت بهترین فرصت را دچندانی با پایتخت این کشور ندارد که این مو

استان و  کشاورزي  قرار گيرد،  استفاده  این دهس  مورد  در  بازارچه مرزي  احداث یک  است،  ازضروریات  تان  درکنارگمرگ که 

 .نطقه و حتی کل استان خواهد نمودکمک شایانی به اقتصاد این م

 

 دهستان غالمان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%88
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سرسبز و خوش   دهستانغالمان    .است ایران ن خراسان شمالیاستادر   شهرستان بجنورد نبخش راز و جرگال از توابع    غالمان

هوا و  دریآب  که  است  استاکيلومتر  130ی  بجنورد  شهرستان  شرق  شمال  قرارداردي  شمالی  خراسان  روستاي    ن  آن  ومرکز 

ي بار دوم ناصر الدین شاه از طریق بجنورد به خراسان آمد یار محمد خان )حاکم  قمري برا1300در سال    . غالمان می باشد

از نواحی   از فرصتی که پيش آمده بود کرد هاي شادلوي رانده شده  را فيروزه و عشق آباد )ترکمنستان(  بجنورد( با استفاده 

ل را خواستار شوند تا مگر شاه ایران در این آخا  1299رارداد ننگين  براي اعتراض و داد خواهی به مسير شاه فرستاد که لغو ق

شه یار  مورد فرمانی صادر نماید تا کرد هاي خراسان شهر ها و نواحی اشغال شده ایران را از تصرف روسها به در آورند ، اما نق

يد است... بعد  ضان، امروز منزل، چاربرم  17لسلطنه مختصر اشاره اي به واقعه نموده است: دوشنبه  محمد خان نگرفت. اعتمادا

افتادند  نهار  شاه   . داشت  سلخی  و  درخت  چند  باشقی(که  )تخت  موضعی  به  فرسخ  سه  طی  اهالی   . از  از  جمعی 

ده ، دیده شد که فریاد و گریه و ناله می  به خواهش روسها به آنها داده ش   گرماب)ترکمنستان( که یکی از دهات بجنورد است و

متغير شده و گفت : به آنها  (  به روسها دادید)؟(که در مسجد اسب بسته اند ،؟ )شاه   قبور پدران ما را چرا  کنند که: مسجد و 

ی گيرند  والی کالپوش خانه بسازند و سُکنکتک زده و دور کنيد بعد مقرر شد انعامی به آنها داده شود که در دشت آرموتلی ح

را که از خاک عشق آباد و فيروزه و گرماب بيرون ستخوانهاي مردگان خود  اما کرد هاي شادلو ناسزا گویان و قور قور کنان ا

ن به دوش کرده و با خود به ایران آورده بودند که زیر چکمه روسها ي پليد قرار نگيرند مجدداً تابوت حاوي استخوان مردگانشا

اجدادي خود را از  اگر توانستيم سرزمين    لقایش بخشيده ،گفتند : ما به نزدیکی مرز باز می گردیم کهگرفته عطاي شاه را به  

روسها پس گيریم و اگر موفق نشدیم الاقل بوي سرزمين فيروزه را از نسيم باد سحرگاهی استشمام می نمائيم و این هزاران بار 

انعام شاه وط از  به دوش    د بود.آري آنها با غرور ملی خاصی استخوانها مردگانشان ران فروش و منطقه آرموتلی او خواهبهتر 

نا به  و  روستاي  گرفته  در  ویژه  به  اطراف  روستاهاي  و  آنجا  در  و  بازگشتند   ) کنونی  مرزي  قصبه   ( غالمان  مرزي  حيه 

به موجب فرمانی غال  اسکان گرفتند)ناصرالدین شاه  آوقلقلی)ترکمنستان(  این  به  را به عوض گرماب  اما  مان  ارگان شادلو داد 

ا به نفع خویش تصرف کرد و فریاد و اعتراض کردهاي شادلو  ر آمد و امالک خالصه رهنگامی که رضا شاه زمين خوار روي کا

از رضا شاه بخرند ( که سا با  غالمان به جایی نرسيد دوباره مجبور شدند سرزمين غالمان را با دادن پول گزافی  لهاي زیادي 

لو به ترکی سخن می  مان مانند کرد هاي شادشغول مبارزه و جنگ ها پارتيزانی بودندبيشتر کرد ها ي غال روسهاي اشغالگر م

گویند .در ابتدا نام محل سکونت خود را با نام مشهد غالمان انتخاب کردندکه به تدریج به غالمان تغيير یافت منظور از انتخاب 

منطقه به مرور غالمان درگاه امام رضا)ع( می دانستند به همين ترتيب این  ليل بود که مردم خود را به نام  این نام به این د

نفر جمعيت در نوار مرزي ایران و ترکمنستان قرار دارد.   14125شرفت کرد تا اینکه هم اکنون این دهستان با جمعت  زمان پي

مواره در محافل سياسی و اقتصادي  ان از جمله گزینه هایی است که هراه اندازي بازارچه  مرزي پرسه سو در دهستان غالم

بنا به پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و    21/4/93لغو مصوبه تاریخ  به علت  رفته است اما تا کنون  مورد بحث و بررسی قرار گ

 راه اندازي این بازارچه ملغی شده است. ارز توسط دولت 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

335 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 
 

 
 

 ها موقعیت دهستان :3شکل

 

 های تحقیق یافته -6

توسعه  نواحی    ، جغرافيایی  انزواي   ، مرکز  از  دوري  دالیل  به  ف مرزي  هاي  تفاوت  و  نظر  نيافتگی  از  احشی 

برخورداري از رفاه و توسعه با مراکز مرکزي دارند و ایجاد و فعاليت بازارچه مرزي می تواند باعث تعدیل رابطه ي یک  

 منطقه اي گردد. پيرامون بهبود رفاه  –سویه مرکز 

 

 ازارچه هااثرات اقتصادی ب 

صادي نواحی مرزي ، بهبود استانداردهاي زندگی  ی ، پيشرفت و توسعه اقتاقتصاد مناطق مرزي می تواند نقش اساسی در ترق

نی  (. ناتوا 83:1387مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد و همگرایی اقتصادي نواحی مرزي داشته باشند)افتخاري و همکاران

عدم  ، مهاجرت ، تفاوت ها و  در بخش هاي کشاورزي و صنعت    "برخی از این مناطق خصوصا    ها ي بالقوه طبيعی و اقتصادي
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تعادل هاي منطقه اي و فضایی بين مناطق مرکزي و مرزي به دولت هاي وقت اجازه داده که به لحاظ محروميت زدایی، ایجاد  

تخلي از  نگهداشت جمعيت، ممانعت  و  تمهياشتغال  قاچاق  وقوع  و  مناطق مرزي  نواحی مرزي  ه  بازرگانی  مبادالت  را در  داتی 

(. یکی از تمهيداتی الزم براي پویا کردن اقتصاد نواحی مرزي ، توسعه مبادالت 6:1387حمدي پور و همکاران،  لحاظ نمایند )ا

سمی،  حرک خوبی براي افزایش مبادالت رمرزي در قالبهاي قانونمند وتسهيل شده ) بازار چه هاي مرزي( است که می تواند م

ي ، تثبيت قيمت ها ، جهت دهی سود  بازار هاي بين  منطقه اشکوفایی مزیت هاي نسبی و گسترش همکاري ها و توسعه  

 (9:1388هاي تجاري ، افزایش اشتغال و رفاه براي جامعه مرز نشين باشد.)کامران و همکاران، 

 

 اثرات سیاسی بازارچه ها : 

ه  ازهمکاري  مشترک  هاي  بازارچه  قالب  در  شم  ا  به  مرزي  مناطق  اقتصادي  توسعه   هاي  روش  ترین  رود)  شناخته  می  ار 

(. که منجر به ایجاد همگرایی بين مرکز و پيرامون می شود. در صورت توفيق، نگاه جمعيت  55:1384فاطمی ،محمدي و فخر  

باعث خود  که  شود،  می  معطوف   همگرایی  و  درون  سمت  به  خواهد    مرزنشين  مرزي  مناطق  فضایی  شد.)عندليب،  توسعه 

35:1380) 

مرزي ایجاب می کند که استراتژي کالن توسعه این مناطق  اقتصادي و فرهنگی نقاط    همچنينی ساختارهاي خاص اجتماعی ، 

از مهاج از امکانات موجود تنظيم  شود به گونه اي که آثار مثبت آن  آثار سوء ناشی  رت و تخليه  بر اساس حداکثر استفاده 

ي بالقوه مناطق مرزي وانمندي ها و استعداد هاامالت غير مرزي را تحت تاثير قرار دهد . شکوفایی این تنقاط مرزي و رواج مع 

از معظالت و مشکالت نقاط مرزي را حل   افزایش عمران و آبادانی این مناطق از حداقل هایی است که می تواند بسياري  و 

 در نهادینه کردن این گونه تجارت ها تلقی کرد . ن بازارچه ها را باید گام مهمی نماید از این رو ایجاد ای

یاد شده به منطقه اي محروم و منزوي تبدیل شده است که ایجاد بازارچه مشترک را می توان رزي نيز متاثر از موارد  منطقه م

تاریخی  عميق  هاي  پيوند  و  مشترک  معنوي  و  فرهنگی   ، قومی  ارتباطات  به  توس  2  پاسخی  و  ترکمنستان  و  ایران  عه  ملت 

دانست مرزي  نيافته  توسعه  و  محروم  منطقه  این  تح  اقتصادي  عاملی  خود  نوع  در  تثبيت که   ، اشتغال  ایجاد  در  بنيادي  ولی 

و   ایران  کشور  دو  با  که  است  استانی   ، شمالی  خراسان  استان  دانست  منطقه  مردم  درآمد  افزایش  و  نشين  مرز  جمعيت 

 کيلومتر می باشد.    281شترکشترک دارد  طول کل این مرزهاي مترکمنستان مرز م

کيلومتر مربع می رسد. با توجه به اینکه تحقيق    28179ستان بهنفر و مساحت ا 414،365ی جمعيت کل استان خراسان شمال

 :حاضر بر اساس روش تاپسيس طراحی شده ماتریس معيارهاي انتخاب شده به شرح ذیل می باشد

 
 
 

له از مرزفاص  (km)  ارتباطی وضعیت راه  جمعیت   

 آب و هوا

غالمان)پرسه سو(    3 14125 9 5 

جیرانسو         18 

 

11625 

 

5 

 

3 

 

 گیفان 

 

10 

 

10522 

 

3 

 

7 

 

 

يارهاي طراحی شده ماتریس مع:  2جدول    
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وضعيت راه ارتباطی معيارهاي مثبت و فاصله از مرز یک معيار منفی است. و گيفان  با اب و هواي , معيار آب و هوا، جمعيت و 

 را دارد. 3و جيرانسو با آب و هواي گرم و خشک رتبه  5رد و خشک رتبه ، غالمان با آب وهواي س7ل رتبه معتد

 از متغيرها به روش آنتروپی به شرح زیر است:وزن هر یک  

 

 
 فاصله از مرز جمعیت  وضعیت راه ارتباطی  آب و هوا

225/0  255/0  194/0  324/0  

 

 

با توجه به فرمول  ونيز شاخص شباهت   و   به فرمولایده آل و ضد ایده آل با توجه  فاصله هر کدام از معيارها از حالت

 در جدول زیر امده است: 

 

 

 
  فاصله از حالت ایده ال فاصله از حالت ضد ایده ال شاخص شباهت

851/0  280/0  049/0  غالمان)پرسه سو(  

150/0  048/0  271/0  جيرانسو  

464/0  158/0  182/0 فان گي   

 

براي ایجاد و توسعه بازارچـه   851/0خص شباهتمان )پرسه سو( با شاغال  ،3با توجه به محاسبات انجام گرفته و جدول شماره  

 مرزي مناسب تر است.

 

 گیری نتیجه  -6-1

هستند.    مانده ترین و محروم ترین مناطق  مناطق مرزي دورترین مناطق پيرامونی از مرکز می باشند به همين دليل  عقب  

اقتصادي ، اجتماعی ، اکولوژیکی   عادل هاي منطقه اي به این محروميت منجر و همچنين عدم تتوسعه نامتوازن بخش هاي 

شده است .توسغه مناطق مرزي و ایجاد اشتغال در این مناطق به منظور کاهش فقر و بيکاري این امکان را به وجود می آورد  

هاي اجتماعی    هاجرت اجتناب شود و منابع طبيعی و تجهيزات سرمایه اي و زیر ساختاز هزینه هاي روانی و اقتصادي مکه  

ورد بهره برداري قرار گيرد. بازارچه ها از جمله مزیت هاي مناطق مرزي است که با به تحرک واداشتن ظرفيت ها و مزیت م

قتصادي الزم است براي توسعه مناطق هدف رفع موانع موجود اجتماعی ا  منطقه اي و تغييرات نهادي وسيع با  –هاي محلی  

با توج انجامورد توجه قرار گيرند.  با شاخص شباهته محاسبات  پژوهش غالمان )پرسه سو(  این  در  به عنوان   851/0م شده 

 مکان مناسب جهت احداث بازارچه مرزي در این استان پيشنهاد می گردد. 

 

 

 

 

ها دهی شاخصوزن:  3جدول    

ها نها در دهستابندي شاخصرتبه:  4جدول    
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 منابع 

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها    (.1387)  عليرضا  حافظ نيا، محمد رضا  محمد پور،  احمدي پور، زهرا   -1

 . 65پژهش هاي جغرافيایی استانی ، شماره    . اجگیران در مرز ایران و ترکمنستانمونه موردی بخش  بن

 ارچه هاي مرزي آیين نامه اجرایی باز  .(1371اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی کشور) -2

 ، تهران،نشرنیتوسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی  .(1383ازکيا، مصطفی) -3

 تهران، انتشارات سمت  .نظریه های توسعه روستایی  .(1386)  ين و محمد امير ابراهيمیاپلی یزدي، محمدحسپ -4

ای مرزی بازتاب های توسعه ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه ه.  (1387پاپولی یزدي، محمد حسين عبدي، عرفان ) -5

 . 2تيک، سال چهارم شماره  يفصلنامه ژئوپل  .مرزی  مناطق

 .دانشگاه تهران   تهران:ترجمه دره ميرحيدر،    .تازه در جغرافیای سیاسی های  گرایش.  (1358جی )،  پرسکات  -6

-تصاد منطقهبررسی عملکرد بازارچه های مرزی سرو و نقش آن در رشد و توسعه اق  .(1379) یوسف پيربوداقی، -7

 ناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تحقيقاتپایان نامه کارش . ای

محسن -8 پرور،  نو (.  1396)  جان  ها(  نگرشی  نظریه  و  اصول  )مفاهیم،  مرزی  مطالعات  انجمن    .به  انتشارات  تهران: 

 ژئوپليتيک. 

 انتشارات پاپلی.     :مشهد  .اصول مفاهیم ژئوپلیتیک(.  1385حافظ نيا، محمدرضا ) -9

به مرزهای ایر (.  1393ور )افظ نيا، محمدرضا و محسن جان پرح -10 با نگاهی کوتاه  تهران:    .انمرزها و جهانی شدن؛ 

 ات مطالعات راهبردي. انتشار 

تهران: چاپ و انتشارات    .جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا(.  1374درایسدل، آالسيدر و جرالد اچ بليک ) -11

 وزارت امور خارجه. 

 . معاونت آموزشی ناجاتهران:    .رنامه و اتباع بیگانهمرزبانی گذ .(1374)  محمد حسين   رحمتی راد، -12

رسی جامعه شناختی اقتصادی بازراچه های مشترک مرزی )مطالعه موردی : بازار  بر (. 1388) ی اصغرسعيدي، عل -13

 .45شماره    ،فصلنامه علوم اجتماعی  .چه های مرزی  سردشت و پیرانشهر(

اقتصادیآمایش بازارچه(.  1397ر گلچينی ) طالشی، مصطفی و سح -14 ایران الگوی  کالبدی در پایداری  -های غرب 

کوچک باز  شهرهای  موردی:  بانه(نمونه  سیرانبند  مرزی  نگرش  .ارچه  سال  فصلنامه  انسانی،  جغرافياي  در  نو  هاي 

 .381-395، صص  3دهم، شماره  

15- ( عليرضا  مر   .(1380عندليب،  مناطق  آمایش  اصول  و  پایه  ایران نظریه  اسالمی  جمهوری  تهرانزی  دانشکده    :، 

 فرماندهی و ستاد سپاه پاسدارن انقالب اسالمی 

 تهران. انتشارات سمت.   .جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی.  (1381اده، پيروز )مجتهدز  -16

مهد  زاده،یبهروز؛ مهد  گانه،ی  ي محمد -17 چراغ  زاده،یعفت؛  اقتصاد   ی ابیارز  .(1391)  يمهد   ،یعصمت؛  ازارچه  ب  یاثرات 

علوم    يکاربرد  اتقيفصلنامه تحق  .: دهستان محسن آباد( ی)مطالعه مورد  ییروستا  یحمهران بر توسعه نوا  یمرز 

 91تابستان  ،25سال دوازدهم، شماره    ییايغرافج

)  یعل  ،یفخرفاطم  درضا؛يحم  ،ي محمد -18 ها   .(1384اکبر  بازارچه  فضا   یمرز  ینقش  توسعه  مرز   ییدر    ی مناطق 

 .1شماره    ک،يپلتفصلنامه ژئو  .(رانیباجگ  یچه مرز: بازاری)پژوهش مورد

مورد مطالعه: مناطق شمال و    یامنطقه  درتوسعه  یمرز   یها  موانع و مشکالت بازارچه  .(1378)  یعل  ،يمحمود  -19

 .10  شماره  ،یپژوهشنامه بازرگان  .رانیغرب ا شمال

رفاه مناطق مرز نشین مورد:  ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و    (.1391)موسوي، مير نجف   -20

 . 33جغرافيا و توسعه شماره  .  رچه مرزی تمرچین پیرانشهربازا 

 .تهران: انتشارات سمت  .بانی جغرافیای سیاسیم(.  1380در، دره )ميرحي   -21



 

 

339 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

بررسی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی و تبیین راه هایی در جهت    .(1375امور اقتصادي و دارایی )  وزارت -22

 معاونت امور اقتصادي و دارایی.:  تهران  .های مناسبکور و بررسی جایگزینبهبود روند مذ

معاونت برنامه    .ت بازارچه های مشترک مرزی از آغاز فعالیت تا کنونتحلیلی از وضعی(.  1379)  وزارت بازرگانی -23

 ریزي و بررسی هاي اقتصادي دفتر پژوهش و بررسی هاي اقتصادي 

24- Glassner, M  . & Fahrer, C .(2004) .Political Geography, USA. 

25- -Figueroa,  A.  (2006) . SOCIAL EXCLUSION AND RURAL UNDER 

DEVELOPMENT;Department of Economics Catholic, University of Peru ,Lima. 

26- Dwivedi, R. L .(1990). fundamentals  of  political   geography, Chaitanya  Publishing  hous. 

 



 

 

340 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 

 

 

 
 کُردستان با تاکید بر پدیده کولبری مرزهای سیاسی رافیایجغ

 
 2یکیان  ، لیال*1توتونچی  لقمان

 شهري، دانشگاه پيام نور، واحد شهر ري. تهران   ریزيبرنامه  ارشد جغرافيا و  ناسیکارشیسنده مسئول، نو -1

 زمی، تهران ه خوارریزي گردشگري، دانشکده جغرافيا، دانشگا برنامه  ارشد جغرافيا و  ارشناسیک-2

 totonchi.loghman@gmail.com*نویسنده ي مسئول 

 

 

 
 چکیده

  براي   مرکزي  هايحکومت   حدود   تحدید  منظور  به  و انسانی  طبيعی  ساختارهاي  به  توجه  بدون  که  هستند  گاهیگره   و نقاط  خطوط  مرزها

  هاي ستگیبر همب  و فرانسه  بریتانيا  استعماري  هايسياست  که  چنان  اند. آن آمده   وجود  به  اول  جهانی  جنگ از    پس  ها،ملت   –دولت    تشکيل

  ها با فروپاشی ملت   –دولت   و تشکيل  تحدید  این  اصلی   دليل  حتم  اند. بطورآمده   فایق  و افریقا  ها، به ویژه در آسياملت  بين  انسانیو    طبيعی

کر  ذ  مناطق  در   جانبه  همه   و تسلط   استعماري  اهداف  با   بوده که این مهم صرفا  همراه  مجارستان  -تریش  ران، اهاي عثمانی، ایامپراطوري 

افتد و نتيجه اي است که در مرز استان کردستان با عراق و بخصوص اقليم کردستان اتفاق می است. کولبري پدیده   تهپذیرف  صورت  شده

دانست. این    نواحی  این  در  و محلی  ايمنطقه   موجود  هاينسيلپتا  به  بدون توجه  سعه،و ت  ساختارهاي  گيريشکل   و عدم  نامتوازن  توسعه

در معرفی پدیده کولبري در مرز کردستان با عراق داشته و علل و عوامل پيدایش این پدیده را  تحليلی سعی    –يفی  مقاله به شيوه توص

ع اقتصادي و معيشت مردم منطقه و مرزنشينان  بهبود و توسعه وضبراي   بررسی نموده است. در پایان سعی در ارائه راهکارها و پيشنهاداتی

 ی شده از بين برود.  صنایع دستی و صنعتداشته تا کولبري که باعث نابودي  

 

 .، مرز، کولبر، کُردستان، ایراننظریه پخش واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

عالئمی  بلکه  نيستند  زمين  روي  در  مستقيم  خطوطی  فقط  فرهنگی   بطروا  که  هستند  اديقرارد  مرزها  اجتماعی  عاطفی،    و 

و    اول  جهانی   هاياز جنگ  پس   بدون شک،   . و پيدا نمود  جستجو  تواننی میانسا  ژئوپليتيک  لحاظ  آن، به  در پشت  را  شماريبی

تاسيسی   زهتا  هايعراق، از جمله کشور.  ایم بوده  در مرزها  و شکلی  ساختاري  تغييرات  بيشترین  شاهد  خاورميانه  منطقه  دوم، در

جنگ به    استعماري پيروز درهاي  به دست قدرت  اول   جهانی  از جنگ  پس   عثمانی  امپراطوري بزرگ  شدن  از تجزیه  است که

 را دارا   مرز خاکی  بيشترین(  عراق )کشور    این   با  ایران  خاورميانه، کشور  منطقه  در  گذشته  سياسی  وقایع   به  آمد. با توجه  وجود

  با استانهاي   نيز  آن  خاکی   مرز.  است  شده  واقع  در اروندرود  تالوگ   و خط  نخوزستا  با استان  مرز هم  آن  آبی  قسمت  باشد کهمی

  دليل بيشترین  معاصر،   تاریخ  به ویژه  تاریخی  لحاظ  و ایالم( همجوار است. به  ربی، کُردستان، کرمانشاهکشور )آذربایجان غ   غربی

به   ایران و عراق  دو کشور  در کردها  بندي چگونگی تقسيم که وده ي بمرز و  قوميتی  سياسی ميان ایران و عراق، مسائل  هاي تنش

 .و داریم داشته ترکيه را با مرزي يهاتنش کمترین که این در حالی بوده آن دامن زده است.

  قعدر وا  . توجه نمود بدان  باید که  است اقتصادي مسئله امنيتی، مسئله از  جدا عراق با  غربی  در مرزهاي کنونی  مشکالت از  یکی

  این  شده که  تبدیل  قاچاق   صورت  به  چينی  چندم  درجه  کاالهاي  ورود  براي  مرکزي  به  کُردستان  ر استاند  خاکی ایران  هايمرز

به منجر  شيوه   (کولبري)  بنام  ناميمون  ايپدیده  گيريشکل  اتفاق  کولبري  است.  بومیشده  افراد  معاش  امرار  از  محلی  اي    و 

  توسعه و   ساختارهاي  گيريشکل  و عدم  نامتوازن  توسعه  به  توجهبا    آن پرداخته وري به  و بيکا  سر ناچاري  کردستان است که از

  در  خارجی  کاالهاي  رویهبی  واردات  در واقع  .است  بوجود آمده  نواحی  این  در  و محلی  ايمنطقه   موجود  يلهايپتانس  به  با توجه

 .است کشانده  نابودي ورطه به را اخلی د ديليتو هايو کارگاه کشوري اقتصاد  در کُل کشوري و خاکی  آبی  مرزهاي  تمامی
 

 تحقیق  روش -2

در  هر چند کوچک  گامی   و اميد است  شده اي ارائهع کتابخانهمنابمقاالت و  از   استفادهتحليلی و  -توصيفی  روش به حاضر مقاله

ابعاد نظ  هايسرفصل   به  مربوط  مطالب  و  مباحث  کردن  سامان  به  روزافزون  رشد و توسعه  جهت اربردي  ري و ک همایش ملی 

 .باشيم نيت پایدار در مناطق مرزي با رویکرد آمایشی برداشتهو ام توسعه
 

 ادبیات نظری  -3

 پخش   جغرافیای  -3-1

و    فضا   . از یک .. و  علمی، کشاورزي، مُد، لباس  هايآورينوع   از  مراتبی  و سلسله  مستقيم  هايشيوه  به  و اجتماعی   فردي  مباحث

اي باشد  و انسانی ویژه  طبيعی  شرایطی  داراي  باید  منتشره  ضايیابد. فمی  و توسعه  پخش  مکو کم  گرفته  نشأت  جغرافيائی  مکان

  گردد،   فراهم بيشتر  و انسانی و امکانات طبيعی  شرایط هر چه بطوریکه  نشر ضروري است. لقاب موضوع و تسریع تسري براي که

 نظر بيشتر خواهد شد. مورد نشر  و مکانی زمانی روند صعودي

 نشر   هپدید  -3-1-1

 از   که   کنی اما  از  مراتبیسلهو سل  مستقيم  هايشيوه  به   شد   اشاره  بدان  که  و آنگونه  است   و انسانی  اجتماعی   نشر از جمله مباحث

 گردد. می  و درج برخودار باشند پخش  بهتري  و امکانات شرایط، ضوابط

 116پخش  یا اشاعه نظریه  -3-1-2

و    1968مطرح و سپس در سال   1953 سال ابتدا در  )سوئدي انرافيدغج(  117نظریه انتشار فضایی توسط تورستن هاگراستراند

نوآوري فرایند  فضایی  »انتشار  کتاب  منتشدر  سوئد  در  که  داد  «  بسط  را  آن  سپس  و  مطرح  را  آن  تازه  اصول  کرد،  ر 

 
116 - Diffusion 
117 - Hoger Strand 
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(Hagerstrand, 1968.)  نوآوري گسترش  زمينه  در  را  پخش«  »نظریه  خود،  همکاران  با  ابتدا  و  هاگراستراند  هاي  پدیدهها 

گ بکار  سلکشاورزي  گسترش  نحوه  در  نظریه  این  بکارگيري  با  سپس  و  هم  رفت  تجربيات   تلفمخ هايسال در گاوي  به 

سال  پر تا  نظریه  این  نهایتا  که  یافت  دست  تازه  1968ارزشی  اصول  در    به  هاگراستراند  تحقيقی  اثر  آمد.  نائل  استواري  و 

شد.  گرفته بکار کاربردي جغرافياي  در آن عملی شيوه و یافت بيشماري ارانطرفد اآمریککشورهاي انگليسی زبان به بویژه در  

 فضایی تحليل فرآیند در مهم هايزمينه  یکی از و است توجه  مورد هاریزيرنامه ب از بسياري در خشپ  نظریه نيز هم اکنون

 اما  بود،  ها اريبيم شيوع و  کشاورزي ي هاهزمين در نظریه این  کاربرد  بيشترین ابتدا(.  302:  1381شود )شکوئی،  می شناخته

 برخوردار فيزیکی و فکري نوآوري هر نوع توضيحو  تبيين قدرت از یابد و  راه نيز فرهنگی  هايزمينه به زمان گذشت با توانست

 را   ....مجدد و گسترش و توقف  علت پخش، مجراهاي و مسيرها گسترش، و  نحوه انتشار اشاعه، علت تواندمی چنينهم و است

( بکشد  تصویر  برزگر،    Haggetبه  از  نقل   هگون این المللیينب پخش را در فرهنگی پخش روانتري و جردن (.34:  1391به 

 و  ماند« )جردننمی باقی  ملی  مرزهاي محدوده در هاي قومی، هرگزفرهنگی، حتی در ميان فرهنگ کنند: » پخشمی تعریف

 (.  316: 1380روانتري، 

 : شخپ انواع    -3-1-3

 از: عبارتند پخش نواعا نظر هاگراستراند در

 یک حامل گروه  یا فرد رهنگ، انتقالف از عنصر یک یا ينوآور یک پخش، الزمه نوع، این در: 118جایی  به  جا پخش  -1

 از فيزیکی به طور مخصوص، ایده یک داراي هايیا گروه افراد که دهد می رخ زمانی جابجایی  است. پخش  اندیشه

 نمونه مانند یابند؛ گسترش جدید  سرزمين در هانوآوري و  ابداعات طریق، به این و کنند حرکت دیگر مکان به مکانی 

 اروپایی مسيحيان مهاجرت و 1950 تا 1500 سال از اروپایيان استعمار مبلغان، اعزام با هبمذا به گسترش توانمی

 (. 25همان، (نمود  اشاره آمریکا به

 مراتبیسلسله  قالب در و صورت منظم  به ها آوري نو و ها پدیده پخش، از لهمرح این در :  119مراتبی سلسله پخش -2

 یک از یا و دیگر فرد به مهم فرد یک از هاو نوآوري  هاپدیده سترشگ و انتقال عموالًیابند. ممی انتقال و گسترش

 جریان اعی اجتم يساختارها سایه در پخش (. این26همان،  (افتد  می دیگر اتفاق شهري مرکز  به مهم شهري مرکز

 ترینبه پایين نهایت در و دهد رقرا تأثير تحت را اجتماعی باالي سطوح ابتدا نوآوري، یک عبارتی، هرگاه به  یابد.می

 ریزشی انتشار را هایی پدیده (. چنين94:  1375هاگت،  ( کندمی عمل چکان قطره مانند که رسدمی جامعه سطح

 که هنگامی  اسالم، صدر شوند. در می سرازیر کوچکترمراکز   سوي به همترم و تربزرگ مراکز از که فرآیندي نامند؛ می

 (.1383 دادند )برزگر،می تغيير را خود دین نيز قبيله افراد ل ک یافت،می گرایش اسالم سوي به قبيله رئيس

 ها ایده رانتشا و  گسترش معموالً  .دارد قرار مراتبیسلسله پخش مقابل  در  پخش  این  :120واگیردار یا سرایتی پخش  -3

 خشپ  پخش، نوع این بهمسري.   هايبيماري مانند اشاعه گيرد،می شکل مراتبسلسله گرفتن نظر در ونبد آن در

 واگيردار هايیابد. بيماريمی انتشار مستقيم شکل (. معموالًبه26:  1380و روانتري،   جردن(گویند  می نيز ايانگيزه

آن این  که يزيچ  .یابدمی انتشار و  ودشمی منتقل دیگر شخص به از شخصی در  اهميت بسيار پخش در   حائز 

 در که افرادي به نسبت نزدیکتري هستند نواحی در که افرادي معموالً  .دباش می آن در مسافت و  فاصله باشد،می

 .(38: 1391برزگر،  از نقل به  Haggetدارند ) قرار آن تأثير تحت بيشتر دارند، قرار دورتري مناطق

 مرزها  -3-2

 
118- Relocation Diffusion 
119 - Hierarchic Diffusion 
120 - Contagious Diffusion 
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(،  1396)  121ر هارتشورن هایی توسط دانشمندانی نظيبندي و فهرست عنوان انواع مرز، تالشهمراه طبقه براي تعریف مرز به  

جونز 1940)  122هولدیچ  کریستف45-1943)  123(،  و  مرزهاي  1959)  124(  درباره  بحث  اولين  اگرچه  است.  گرفته  انجام   )

رفتار ارگانيکی دولت را مطرح کرد. اما این  گردد که  ( برمی8971)  125زلسرزمينی توسط جغرافيدانان دانشگاهی، به زمان رات

کرزن  لرد  توسط  و1908)  126موضوع   )  ( د1916هولدریچ  شکل(  و  سياسی  مرزهاي  است  رباره  شده  پيگيري  مرزها  گيري 

(Newman and Paasi, 1988: 188:برخی از تعاریف مرز عبارتند از .) 

ست. یک سطح عمودي است که از طریق فضا، خاک و  سطح ا نيست بلکه یک  ساده    : در واقع مرز یک خط127مارتين گلسنر

 :Glassner, 1992رسد )سطح در روي زمين به صورت یک خط به نظر میدهد. این  برش می  هاي همسایه رازیر زمين دولت

72 .) 

یک حکومت بوده و    سياسی  شود که منعکس کننده قلمرو حاکميتاي فضایی اطالق می: مرز به پدیده128بليک  -درایسدل  

 (. 101: 1374، د )درایسدل و بليککنطابق قواعد خاصی در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال و... مانع ایجاد میم

حافظ مشخص  محمدرضا  را  ملی  حکومت  یک  حاکميت  تحت  سرزمين  قلمرو  بيرونی  حدود  که  هستند  خطوطی  مرزها  نيا: 

یک  می جدایی  و  تشخيص  عامل  مرز  مکند.  کواحد  یک  یا  سياسی  )حافظتشکل  است  آن  مجاور  واحدهاي  دیگر  از  نيا،  شور 

1385 :69 .) 

انتهاي  : مرز خطی است فرضپيروز مجتهدزاده ی در فضا که جداکننده دو ملت، دو کشور و دو نظام حکومتی است، مرز در 

 (.  161:  1385گيرد )مجتهدزاده، قلمرو حقوقی و قانونی یک دولت قرار می

 ع مرز انوا  -3-2-1

 فرهنگی:  و  دينژا هايگروه توزیع  با   آنها انطباق  درجه براساس مرزها از هارتشورن گانهجپن بنديطبقه 

 .شودمی ایجاد هاانسان پيشروي  با همگام مسکونی، غير  کامال مناطق در پيشتاز: ايمرزه -1

  روي  بر  فرهنگی  اندازهاي مچش  ظمع ا  بخش  گيريشکل  و   هاانسان  متراکم  استقرار  از  قبل :  سکونت  از  قبل  مرزهاي -2

 . آالسکا و  کانادا بين مرز:  مانند.  شودمی ایجاد زمين

  تعيين   قومی   _  فرهنگی   الگوهاي  با  منطبق  و   نواحی  انسانی   جغرافياي  به  توجه  با   که  مرزهایی:  قیتطبي  مرزهاي -3

 . شوندمی

 .شوندمی ترسيم باريجا بصورت و محيط فرهنگی سيماي به توجه بدون که  مرزهایی: تحميلی زهايمر -4

  در  هنوز  هاآن  اثرات  ولی.  برخوردارند  کمتري  اهميت   از  بودن  اعتباربی  علت  به   که  مرزهایی:  متروکه  هايمرز -5

 (. 101: 1374 بليک، و  درایسدل)آفریقا  شاخ در  اتيوپی با ایتاليا  سومالی بين  مرز: مانند. است نمایان اندازچشم

 طبيعی: عوارض  با مرز  ابقتط عدم   یا تطابق اسبراس ا مرزه از باگز چهارگانه بنديطبقه 

  تحدید   باتالق   و   دریاچه  کوه،  رشته  دخانه،رو  مثل  زمين  طبيعی  عوارض  امتداد  در  مرزها  این:  فيزیوگرافيک  مرزهاي .1

 شوند. می حدود

 
121 - Hartshorne 
122 - Holdich 
123 - Jones 
124 - Kristof 
125 - Ratzel 
126 -  Lord Curzon 
127 - Glassner 
128 - Drysdale - Blake 
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  خط   یا  و  دشونمی  تحدید  کانال  و  آهن  راه  جاده،  مثل   هاییپدیده  امتداد  در  که  مرزهایی:  جغرافيایی  _  انسانی  مرزهاي .2

 .کنندمی دنبال  را قومی یا  و  مذهبی اي،قبيله  تقسيمات

   .شوندمی تحدید( النهاراتنصف و مدارات) غرافيایی ج عرض و طول راساسب که مرزهایی : هندسی  مرزهاي .3

 (.111: 1374 بليک، و  درایسدل) اندقبلی نوع سه از ترکيبی  که مرزهایی : نامشخص یا ترکيبی زهايمر .4

 عزتی:  دکتر سیهند  شکل نظر از مرز بنديتقسيم

  آنها  سير  خط  و  مرزها  شکل  مبناي   و  اساس  که  داشت  هتوج   باید  زمينه  این  در  مستقيم؛  و   معقر  محدب،   مرزهاي  نوع  سه

  نوع   دو  به  مرزها  همچنين(.  90:  1380  عزتی،)است    ژئواستراتژیک  تفکرات  زایيده  مرزها  هندسی  شکل  نهایتا  و  است  گوناگون

 .شوندمی تقسيم المللیبين  مرزهاي و  اخلید ايزهمر  کلی

  بهره  سياسی  و  جغرافيایی  محکم  منطق  از  ارتشورنه  سوي  از  مرزها   دي بنتقسيم  که  دیدگاه   این   با  ميرحيدر  دره   دکتر  خانم 

 کند: می تقسيم کلی نوع دو به را  مرزها است معتقد ندارد،  چندانی

 این   از  استفاده  قدیم  از  و  موسومند  طبيعی  مرزهاي  به  اصطالحا  شوند،می  نتعيي  یطبيع  عوارض  از  استفاده  با  که  مرزهایی(  الف

  و  حدود  تعيين  اوال   مرز  عنوان  به  طبيعی  عوارض  گزینش   اصلی   دالیل   از.  است  بوده  مرسوم  کشورها   ميان  مرزي  خطوط  گونه

  دفاعی   نظر  از  ماسو  کند،می  ترسهل   را  مرز  تثبيت  کار  کوه،  یا  رود  وجود  نيز  گذارينشانه  حين  در  دوما  تر،آسان  گذاريعالمت

 (.62_4: 1371 ميرحيدر،)است شده توجه طبيعی عوارض نقش به نيز

 و   هستند  خودسرانه  و  ساختگی  مرزها  چون  ندارد،  وجود  کلمه  لغوي  معناي  به  طبيعی«  »مرز  نام  به  چيزي  که  نستدا  باید  البته

:  1374  بليک،  و  درایسدل)  دارد  آن  طبيعی  هزمين  نه  رشد،  مرحله  به  گیبست  نه،  یا   باشد   خوبی  حصار  تواندمی  مرز  یک  اینکه

 از: عبارتند شوند،می مشخص طبيعی عوارض از استفاده  با که مرزهایی (. 110

  کنند، می عبور بزرگ کوه رشته الراسخط از که مرزي خطوط: شوند می کشيده  کوه رشته یک  امتداد در  که مرزهایی  -1

  از  و  است  آسانی  کار  نقشه  روي  بر  مرزها  گونه  این  تعيين.  روندیم  بشمار  مرزي  خط  وعن  ترینبادوام  و  بهترین  معموال

  علت   به  محيط  ارتفاع در  علت  به  محيط  در  مرزي  خط  کردن  پياده   اما .  دارند  خوبی  د کارکر  نيز  دفاعی  و   نظامی  نظر

 . دارد دنبال  به هایی مشکل...  و بودن العبورصعب ها، کوه ارتفاع

  خط   تعيين  براي  رودخانه  از  استفاده:  شوندمی  گذاريعالمت  دریاچه  یا  و  کانال  ،رودخانه  مسير  متدادا  در  هک  مرزهایی -2

  کم  پهناي  دیگري  و  نقشه  روي  بر  مشخص  مسير  وجود  یکی  است،  مزیت   دو  داراي  کوه   رشته  با  همقایس  در  مرزي

  حدود،   تعيين  واقعم  در  که  است  این  شتدا  جهوت   باید  ها رودخانه  مورد  در  که  بحثی.  کوه  رشته  با   مقایسه  در  رودخانه

 بستر   قسمت  ترینعميق   از  عنیی  رودخانه،  تالوگ  از  مرزي  خط  آیا  که  کرد  ذکر  باید  معموال  مرزي  معاهدات  در

 مرز   بهترین  معموال.  بود  خواهد  رودخانه  بستر  ميانه  خط  صورت  این   در  که  رودخانه،  وسط  از  یا   کند می  عبور  رودخانه

 رودخانه  کشتيرانی  قسمت  از  توانندمی  طرف  دو  هر   صورت  این  در  چون  کند،  عبور  رودخانه  تالوگ  از  که  است  خطی

  خاک  در  رودخانه  قسمت  ترینعميق  است  ممکن  بگذرد   رودخانه  وسط  از  مرزي  خط  اگر   که  حالی   در.  کنند  استفاده

 کشور  ی آب  مرزهاي  جزء  مرز  این  که  است  ذکر  به  الزم . )بماند   محروم  کشتيرانی  از  دیگر  کشور  و  بماند  باقی  کشور  یک

 (. باشدمی

  و زیاد  وسعت به  مربوط طبيعی  عوارض نهگو این  اهميت: نندکمی عبور  باتالق  یا  و  جنگل  بيابان،  ميان  از که مرزهایی  -3

 .است آنها جمعيت کمی

 از   يستن  ممکن  مرزي  خط  تعيين  براي  طبيعی  عوارض  از   استفاده  که  جایی   کشورها،  از  بسياري  در:  هندسی  مرزهاي(  ب

  اگر.  گویند   هندسی   مرزهاي  را  ا مرزه  گونه  این   کنند،می  استفاده  مدور  و   مستقيم  خطوط  یا  و  مدارات  و  نهاراتالنصف  خطوط

  منطقه  فرهنگی  سيماي  به   توجه  بدون  معموال  چون  ولی  کرد  مشخص  زمين  و  نقشه  روي  بر  توان می  آسانی  به  را  مرزها  این  چه
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 نگهداري  و   تاسيس   دیگر   طرف   از  و  شوندمی  نفعذي  حکومت  دو  نميا  سياسی  هايشمکشک  بروز  باعث   اغلب  شوند، می  تعيين

  درجه   49  مدار  توسط  که  کانادا  و  آمریکا  متحده  ایاالت  بين  مرز:  مانند.  است  هنگفتی  هزینه   صرف  مستلزم  مرزها  گونه  این

 (. 62 _4: 1371 ميرحيدر،)است  شده تعيين شمالی عرض

 کند: می بنديدسته  زیر صورت به  یکنون سياسی جهان در را هامرز مجتهدزاده دکتر

  ها کرانه   طول  در  و  رودخانه  دره،  کوه،:  مانند  غرافيایی، ج  یا  طبيعی  عوارض  امتداد  در  مرزها   گونه  این :  طبيعی  مرزهاي -1

  ميان   در  و  ها دره  و   ها کوه  امتداد  در  خشکی   مرزهاي  یا   طبيعی   مرزهاي  ترتيب،  بدین  آیند. می  پدید   دریاها   ميانه  یا

  ين تعي  دریاها  و  ودهار  امتداد  در  آبی  مرزهاي  و  شودمی  ترسيم  غيره  و  کشاورزي  هايزمين   امتداد  رد  و  صحراها

 .گرددمی

  اینکه   در  الزامی  و   است  یکدیگر  از  متفاوت   هايفرهنگ  کننده   جدا  مرزهاي  معموال  مرزها   گونه  این :  فرهنگی  مرزهاي -2

  محدوده   اگر  اما.  ندارد  وجود  شوند،  گذاريعالمت  یی جغرافيا  فضاي  در  و   آیند  رد  سياسی  مرزهاي  بصورت  مرزها  این

  آن  جداکننده   جغرافيایی  -  سياسی  مرزهاي  کند،   پيدا   تطبيق  هم   از  جدا  کشورهاي  دودهمح  با   متفاوت  هايفرهنگ

 .شودمی شمرده نيز آنها ميان  فرهنگی مرزهاي کشورها

 معمول هايجدایی با  گاه   و  است هم از ها ولوژي ایدئ یا سياسی  هايفلسفه  جداکننده  مرزها  گونه این : سياسی مرزهاي -3

  که  آید می  پيش  گاه   ولی .  کند می  پيدا   تطبيق  کشورها   یا   و   سی سيا  هم   از  جدا  هايموجودیت  جغرافيایی   -سياسی  

 . کند می جدا دیگر هايملت از هم کنار  در را ملت چند فرهنگی،  مرزهاي  مانند  مرزها، این

  هر  در  قوم  یک  جغرافيایی   گستره  انتهایی  هايپيرامون .  است  اقوام  کنندهجدا  مرزها   گونه  این:  قومی  مرزهاي -4

  و   یابد  تطبيق  فرهنگی  مرزهاي   با   است  ممکن  مرزي  چنين.  است  دیگر  اقوام  از  قوم  آن  نده جداکن  مرزهاي  ينی،سرزم

 آورند،  دوجو  به  را  ملت  یک  هریشهم  قوم  چند  یا  باشد  ملت  یک  قوم  یک  که  آنگاه  ولی  نشود،  خارج  ذهنيت  از  یا

 .شودیم شمرده نيز قومی  مرزهاي ها ملت دیگر از ملت آن جداکننده مرزهاي

 ترضعيف  موجودیت  رضایت  بدون  و  است  برتر  قدرتی  پسند  مورد  که  است  مرزهایی  مرزها،  گونه  این:  يلیتحم  مرزهاي -5

  ميان   را  خود  پسند  مورد  مرزهاي  توانستندیم  ايهمنطق  یا   جهانی  هايقدرت  دورتر  هايگذشته  در.  شودمی  اعمال

  هاي قدرت  که  آید می  پيش  گاه   نونی،ک  دنياي  در.  کنند  تحميل  ترضعيف   کشورهاي  و  خود  ميان  یا  خود  مستعمرات

 در  درگير کشور  چند  یا دو  ميان ناامنی و جنگ به بخشيدن  پایان براي دهند می اجازه خود به ویژه،  شرایطی در برتر،

  و   عراق   ميان  شده  تحميل  مرز  کنونی   دنياي  در  مرز  این  نمونه  بهترین.  نندک  تحميل  سرزمينی  و  مرزي  منازعات

 اعالم   آن  به  نسبت  را  خود  نارضایتی  عراق   دارد،  رضایت  مرزها  این  به  نسبت  کویت  اگرچه .  است  1993  سال  در  تکوی

 . است خوانده تحميلی را مرزها این  و کرده

  گونه   این(.  انسانی  مالحظات  و  طبيعی  عوارض  به  اعتنا بی)  باشد می  مرزي  هايبنديقسيمت  دیگر  جمله  از  مستقيم  خط  در  مرز

 عوارض   از  برخوردار  هايسرزمين  در  ليبی،   و   مصر  ميان  مرزهاي  مانند  است؛   منطقی   بسيار  نه، سک  از  خالی   حراهايص  در  مرز

 در   گوناگون  هايري دشوا  و   مسائل   ایجاد   سبب  و  است  یمنطق  غير  مرزهایی   چنين  ترسيم  مسکون،  مناطق  در   بویژه  طبيعی،

  افغانستان   و  ایران  ميان  خراسان  جنوبی  بخش  در  کتر  آلتاي  فخرالدین  ژنرال  که  مستقيمی  مرز  مانند   ،شودمی  المللبين  روابط

 (.49 _ 45: 1381 مجتهدزاده،) است شده کشور دو  این روابط در فراوانی  مشکالت سبب و کرد ترسيم

 رز:کارکردهای م  -3-2-3

 موارد   نای  به  موضوع  اهميت  جهت  به  که  است  تقسيم  قابل  اقتصادي   و  اجتماعی  سياسی،  دفاعی،  گروه  در چهارکارکردهاي مرز  

 کنيم: می اشاره
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  و  نقش  المللیبين  مرزهاي  که  این.  است  سرحدات  و  مرزها  کارکردهاي  ترینقدیمی  از  یکی  دفاع:  دفاعی   کارکرد -1

  عنوان   به  توانندنمی  سياسی  مرزهاي  تمام.  دهندمی  يزن  را  طبيعی  سرحدات  مفهوم  ما  به  دارند  دفاعی   کارکرد

 داشته   را  نقشی  چنين  توانند می  هستند  طبيعی  مشخصات  داراي  که   آنهایی   فقط.  دکنن  عمل  دفاعی  سرحدات

  قدرت  به  یبستگ  همواره  سرحداتی  چنين  هاي موفقيت(.  است  قضيه  این   براي  خوبی   بسيار  مثال   هيماليا )باشند

 یکیفيز  صورت  به  اگر  حتی  مرزها   دیگر   جنگی،   ادوات  توسعه  دليل  به  امروز  دنياي  رد.  است  داشته  ها لتدو

  طبيعی  مرزهاي  و   هاکوه  که  شودمی  گفته  و   اندداده  دست  از  را  خود  دفاعی  کارکرد  باشند،   داشته  را  لیقب  هايقابليت

  در.  است  شده  هوایی  پيوستگی  نجایگزی  دریا،   و   مين ز  ناپيوستگی  امروزه .  نيستند  مرز  از  خارج  به   حمله  براي  مانعی 

 . دهند قرار ه حمل مورد را زمين از نقطه هر توانندمی مخرب هايسالح حال عين

 داراي   کشورهاي  آنها   بين  در   که  است  شده   تشکيل  نظام   زیر  تعدادي  از  المللیبين  سياسی   نظام :  سياسی   کارکرد -2

 جدا  دیگري  از  مرزي   خطوط  وسيله  به  ها نظام  زیر  نای  از  هریک  که  جاییآن  از.  دارندبرخور  بيشتري  اهميت  از  اقتدار

 از  تا  کند می سعی نظام زیر یک عنوان به کشوري  هر.  دارند  فراوانی تاهمي المللیبين م نظا در مرزي خطوط شود،می

  به  ارتباط این در نيز المللی بين مرزهاي  و  کند  جلوگيري نماید، می وارد  خدشه آن اعتبار  و  امنيت به  که سياسی  نفوذ

 را   مهاجرت  پدیده  مللیالبين  مرزهاي.  ستا  متفاوت  دیگر  مرز  به  مرزي  از  نقش  و  کارایی  البته.  آیندمی  کشورها  کمک

 سد  عنوان  به  مرزها.  کند  تهدید  را  ها  کشور  یگانگی  است  ممکن  پدیده  این  سياسی  ایدئولوژي  زیرا  کنند می  محدود

  این.  سازند می  محدود  است،  آن  مانند  و   کتابها،  مجالت،  ها،روزنامه  شامل  که  را  مردم  یفرهنگ  حرکت  سياسی،

 مشخصات   داراي  که  عقایدي  و   ها ایده  گذشتن  از  که  نمایند   عمل   ينرنگ  فيلتر  یک  صورت  به  است  ممکن  سرحدات

  اجازه  از  بل ق  باید   ها مهروزنا   و  هاکتاب.  کنندمی  جلوگيري  هستند،   سياسی   نظام   یک  براي  قبول  قابل   غير  و  مختلف

 حال   در  بتهال.  کند می  عمل  ده مشاه  قابل  غير  مصنوعی  خط  یک  عنوان  به  مرز  بنابراین.  نمایند  عبور  بازرسی  زا  ورود

 .است شده تضعيف ارتباطات تکنولوژي به توجه با  نيز مرزها  نقش این حاضر

  مرزها  این  تمام  عمال  یراز  شودمی  لقاا  سياسی  مرزهاي  تمام  مورد  در  اجتماعی  مرز  مفهوم:  اجتماعی  کارکرد -3

  تمام  که  آنجا  از.  ندباشمی  یکپارچه  یاجتماع   لحاظ  از  هایی جمعيت   داراي  که  اند کرده  محصور  را  هاییمحدوده

  تعامل   در   مانع  یک  عنوان  به   مرزها   کنند،   حفظ  را  شاناجتماعی  مشخصات  و   هاویژگی  که  دارند  دوست  کشورها

 . ند کنمی عمل ورمجا  کشورهاي بين اجتماعی

  به   کشور  هر.  ستا  شده  تقسيم(  کشورها  یعنی)  مجاور  نظام  زیر  تعدادي  به  جهانی  اقتصاد  نظام:  اقتصادي  کارکرد -4

 از  هم  المللیبين  مرزهاي  بنابراین.  است  خود  خاص  اقتصادي  هايبرنامه  و  سياست  داراي  مجزا  نظام  زیر  یک  وانعن

  مبادله  و  حرکت  کنترل  مرزها  در  که  چرا  کنندمی  عمل  اقتصادي  انعمو  عنوان  به  هم   و  هستند  مهم  اقتصادي  لحاظ

  قاچاق  از  جلوگيري  و   شود  پرداخت  مرزها   در   نونیقا   کاالهاي   واردات  براي  گمرکی  هايتعرفه.  گيردمی  صورت  کاال 

 .گيردمی صورت مرزها  این از کاال

  سوي   دو  در  قيمت  اختالف.  شودمی  ترلکن  گمرکی   هايتعرفه  وضع  با   خارجی  کاالهاي  ورود  رقابت،  از  جلوگيري  براي  همچنين

برگرفته از   Dwived, 1990: 142-141دارد )   کاالها  متقي  روي  بر  مرزها  اقتصادي  نقش  که  است  مشخصی  تاثير  نيز  مرز

 (.  5-6:  1378همکاران،  و پوراحمدي 

 کند: می بيان زیر صورت به را مرز کارکردهاي نيا حافظ دکتر

 اندازد.می جدایی ملت،  دو و فرهنگ دو  اکميت،ح  دو سياسی،  نظام  ود  بين مرز:  یجداکنندگ  نقش( الف
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  هویت  و   شوند می  یکسان  و   آميخته  آن  درون  ملت  افراد  که  هستند  یی فضا  چارچوب  سازنده   مرزها :  سازيیکپارچه  نقش (  ب

 کنند. می پيدا مشترک

 دهند. می نشان را کشور دو  سياسی  عی،اجتما تصادي،اق توسعه سطح فيزیکی، فضایی،  تجلی تفاوت  مرزها : سازيتفاوت( ج

  نژادي،   قومی،  تضاد  یا  تفاوت  وجود.  یگرندیکد  مجاور  متخاصم  و  رقيب  هايملت  و  هادولت  برخورد  کانون  مرزها:  کشمکش(  د

 در  را  نگج  و  درگيري  آتش  تواندمی  آن  مانند   و  ادعاها   اقتصادي،  منافع  و  نقل  و  حمل  امکانات  خاک،  تصرف  دینی،  فرهنگی، 

 برافروزد. سایههم دو ميان مرزي قهمنط

.  یکدیگرند   با...    غيره  و  ارتباطی  فرهنگی،  ادي،اقتص  اجتماعی،   هايعرصه  در  هادولت  و  هاملت  ارتباط  کانون  مرزها:  ارتباط(  ج

  منا  به  مرزي  طنقا  طریق  از  رسمی   ارتباط.  شودمی  برقرار  مختلف  هايزمينه  در  و   رسمی  غير  و   رسمی  صورت  به  ارتباط  این

 (.190_191: 1379 نيا، حافظ) دارد  جاي رسمی رغي ارتباط و گمرک
 

 های پژوهش: یافته  -4

 نایرا  -4-1

 سر   بر و   ایران  فالت  در داخل  گرفتن  عواملی همچون قرار  به  توجه اي است که باایران به گونه   کنونی ور کش  ساختاري  فضاي

 فارس  خليج  )سازه  جنوبی  –شمالی    کریدور نه(،استراتژیک خاورميا  هآفریقا )منطقارتباطی ميان سه قاره آسيا، اروپا و    راه چهار

  دولت  15زمين اهميت ژئوپليتيکی و ژئواستراتژیکی یافته و    ایران  نسبی  عيتاوراسيا، موق  غربی  -شرقی    خزر(، اتصال   و دریاي 

  قوميتی   مانک  رنگين  از  گيريهرهب  به همراه  یو طبيع  نسبی  موقعيت  به  باشند. باتوجهمی  همسایه  مستقل با مرزهاي آن  ملت  -

  در  و انسانی   طبيعی  وحدت  به  تنها  وانتمی  کنونی،  ایران  مرزي  هايدر حاشيه  و غربی   شرقی  هاي کرانه  در  متنوع  و فرهنگی

 و خواهد زد.  زده  رقم متمادي هايایران را براي قرن متحد وجودي و بافت پيکره که نمود اشاره مرکز کشور

 دستان کر  -4-2

  هايگاهگره  با  ديعاطفی، فکري، فرهنگی، نژا  هاي پيوند ریشه  به  ایران، با توجه  کردنشين  اطقمن  و اقتصادي  جتماعی ا  فضاي

  و فرهنگی  اقتصادي  شکوفایی  رشد و  منظور  به  خردمندانه  هايگيريبهره  با  توانرا می  ترکيه  و کردستان  عراق   کردستان  اقليم

 .نمود و کشوري یمل ( فرصت ل تهدید بهتبدی)احسن  هب  تبدیل و کشوري، ايمنطقه 

 شده  فراموش  هایسرمایه  کولبران  -4-3

و    عاطفی، فرهنگی  روابط  که  هستند  خطوطی  واقع  در  بلکه  سازند،می  استوار  نهو    ساختاري  مبناي  طوطو خ  مرزها را نه خط

  جهانی  هاياز جنگ  پس   بدون شک،  .و پيدا نمود  جستجو  آن  ژئوپليتيک انسانی، در پشت  لحاظ  به  باید  را  بيشماري  اجتماعی

در  اول بيشترین  خاورميانه  منطقه  و دوم،  واقع.  ایمبوده  در مرزها   و شکلی  ساختاري  تغييرات  شاهد    تازه   کشورهاي  اغلب  در 

هاي  رتبر اثر تجزیه شدن امپراتوري عثمانی به وسيله قد  اول،  جهانی  از جنگ  پس  عراق،  در منطقه خاورميانه مانند  تاسيس

 بنا به اراده آنها به وجود آمدند.    در جنگ جهانی اول و پيروز

منطقه کشور  در  عراق،با    ایران   خاورميانه،  خاکی  نبيشتری  کشور  دارا  مرز  کهمی  را  استانهم  آن  آبی  قسمت  باشد  با   مرز 

کشور )آذربایجان   غربی  هايتان اس  ایران با عراق، همجوار  خاکی  مرزهاي.  است  شده  واقع  در اروندرود  تالوگ  و خط  خوزستان

سياسی ميان ایران و    هايتنش  دليل بيشترین  صر،معا  تاریخ  به ویژه  تاریخی   لحاظ   به  .است  بی، کُردستان، کرمانشاه و ایالم(غر

این در    به آن دامن زده است.   ایران و عراق  دو کشور  در  کردها   بنديچگونگی تقسيم  مرزي بوده که   و   قوميتی   عراق، مسائل 

 .و داریم داشته ترکيه ا بار مرزي هايتنش ترینکم ی بوده کهحال

توجه بسيار نمود.   بدان  باید  که  است  اقتصادي  مسئله  يتی،امن  مسائل  از  جدا  عراق،   با   غربی  در مرزهاي  کنونی   مشکالت  از  یکی

استان  خاکی  مرزهاي  در واقع   تبدیل  قاچاق   شيوه  به  ينیچ  چندم  درجه  کاالهاي  ورود  براي   ايدروازه   به  کُردستان  ایران در 

ا و  مهمشده  به  ین  کولبر  بنام  ناميمون  ايپدیده  گيريشکل  منجر  است.  شده  و  »کولبري«  بومی  افراد  و  ان،  شهرها  محلی 
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سر ناچاري، بيکاري و فقر براي امرار معاش، با تحمل مشقت و سختی فراوان و با گذر    از  که  روستاهاي استان کردستان هستند

نمایند.  قاچاق می  فرساي زمستان اقدام بهیژه در برف و سرماي سخت و طاقتت در تابستان و به والعبور و سخهاي صعباز راه 

 . سازدهایشان را داغدار میستگی و سختی راه باعث مرگ این افراد شده و خانوادهبسياري خ در موارد

 دالیل به وجود آمدن پدیده کولبری   -4-4

کو پدیده  پيدایش  عمده  مرزهدالیل  در  بالبري  کردستان  استان  می  اي  را  عراق  کردستان  اقليم  ویژه  به  و  توسعه عراق   توان 

دانست. در    نواحی  این  در  و محلی  ايمنطقه  موجود  هايپتانسيل  به  بدون توجه  توسعه،  ساختارهاي  گيريلشک  و عدم  نامتوازن

و به ویژه    کشور  اقتصاد  در کُل  کشور،  خاکی   و  آبی   مرزهاي  تمامی  در  خارجی  کاالهاي  ریزيرویه و بدون برنامهبی  واردات  واقع

 است.  کشانده نابودي ورطه به ار نتی و خانگی نيزداخلی و به ویژه صنایع س توليد ها و صنایعکارگاه

 فرصت  به  تهدید  تبدیل  -4-5

اجتماعی   سياسی  در شرایط بهره  منطقه  فعلی  و  با  ان  طبيعی   هايپتانسيل  از  گيريخاورميانه،  چهار    در  رزيمناطق م  سانی و 

هاي عقالنی و  ریزيهتوان با برناممی  ایران،  فالت  ايحاشيه   و اجتماعی   اکولوژیکی  فضاهاي  به  کشور و توجه ویژه  یاصل  جهت

درازمدت  خردمندانه برنامه  در  قالب  در  توسعه  و  تهدید  ساله،   20هاي  را  این  طالییفرصت  بهها  بيان    نمود.   تبدیل   هاي  به 

برنامههاي عقالریزي برنامهبا    توانمی  تر،ساده این  نظر دستنی و عملياتی نمودن درست  زیر  امر، اندارکاران و متخصصها  ين 

 نقاط  اکولوژیکی ساکن در  هايقوميت  و نژادي  فرهنگی  هايریشه   پيوند  اي را که حاصلبهينه   اجتماعی، اقتصادي  هايفرصت

برده و درامد بسياري را براي مرزنشينان و دولت    ه کولبري را از ميانردستان، پدیدمرزها و به ویژه مرزهاي استان ک  گاهی گره

 مرکزي به ارمغان آورد.
 

 گیری نتیجه -5
 از   کردستان، باید   کشور و بخصوص در استان  و خاکی   آبی  مرزهاي   نقاط  تمام  از  تربيشتر و اصولی  هر چه  گيريهبهر   ورمنظ  به

جلوگيري  ریدهبُ  داخلی   داتتولي  از   رمق  که  مصرفی  صرفا  واردات کشاورزي،    هاي پتانسيل  از  آن  بجاي   و   آید.   ملبع  است، 

وی به  و  گردشگري  و  بُرده  برداريبهره  نهایت   سالمت،   گردشگري  ژه دامپروري  رونق  را   کشور   سطوح  تمامی   در  اقتصادي  تا 

 .یابد  و تداوم مستولی

مناسب   هاي ریزي ها و برنامهازيسبا زمينه  باید  را رکشو ایر نقاطس داخلی  توليدات همراه با کردستان در منطقه داخلی توليدات

  پس   فرهنگی، تبليغاتی، خدمات   هاي ها را باید از بخشسعه زیرساخت ها و توریزي نامهدر سطح کالن ملی بار دیگر رونق داد. بر

ایجاد   کاالهاي   فروش  از گردشگري  شعبات  داخلی،  نمایندگی  شعبات   سالمت،  گردشگري،    اقالم  از  نیوط  توليدات  ي هاو 

مُبلخوراکی،   از طریق  ...و  پوشاک،  با هوشمندسازي  الکترونيکی  هايسامانه  و  ب  و    و   داخلی  مرزهاي  رد  صادرات  روزرسانیو 

 نمود.   و اجرایی و فصل خارجی، حل

 توان اقدامات زیر را انجام داد:  در راستاي انجام این مهم می

 کی گُمر  هايرفهو کم کردن تع در نظر گرفتن تخفيف -1

 کی هاي بانها و بدهیبهره و بالعوض و بخشش بهرههاي کماعطاي تسهيالت و وام با   بانکی هايق در نظر گرفتن مُشو -2

گلوگاه  توسعه -3 و  بيشتر  براي  مرزي  هاي معابر  و  بهتر  واردات  ایرانی  کاالهاي  صادرات  و    خارجی  کاالهاي  با  ضروري 

 گردد یمورد نياز که در داخل کشور توليد نم

 قاچاقچی و مبارزه با قاچاق کاال   و  قاچاق   کاالياز  قانونی یک تعریف ارائه -4

و    هاي مرزي به ویژه کُردستان، با حضور اساتيداستان  هايدانشگاه  از طرف  پژوهشی  -  علمی  هايهمایش  برگزاري -5

   ... و مرزي مشکالتواردات،  و صادرات مختلف هايزمينه  در و لشگري و دانشگاهی، کشوري علمی هايشخصيت 
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د ترتيب  این  میبه  برنامهولت  با  نب  هاي ریزي تواند  آن،  نمودن  عملياتی  و  مدون  و  امنيت  اقتصادي  ضعقالنی  و    معيشتی  و 

در   متوازن  توسعه  به  یابی منظور دست  به  گرفته و  دست  در  توليد داخل  کاالهاي  صادرات  با   غربی را   مرزهاي  مردمان  اجتماعی

تسهيالتی را    وطنی   داخلی  توليدکنندگان  به همراه  کشوري  غيور  مرزنشينان  و  رکنندگان صاد  براي  وريو کش  ايمنطقه   سطوح

  با   تواندبدین معنا که دولت می  رازمدت منجر به سودآوري و درآمدزایی براي دولت خواهد شد.د که این امر در ددر نظر بگير

بيشتر   هر چه  اقتصادي  توسعهو    رونق  داري را برايبربهره  هایتن  غربی  مرزهاي  در  موجود  هايریزي درست از پتانسيل برنامه

  فقر سایر اقشار مردم  و  جوانان  بيکاري  معضل   رفع  براي  ناميمون  جایگزینی   »کولبري« که  پدیده   گيرياز شکل  برده و   کشور

 .آورد بعمل جد جلوگيري به است کُردستان استان

باید دولت  )کهکو  ناميمون  و  کاذب  شغل   واژه  بنابراین  شخصيت  شاندر    لبري    دیار   این   ادعايبی  مرزبانان  و  نمرزنشينا  و 

تُجار، فروشندگان،    تا صادرکنندگان،   از بين ببرد  و مسئوالنه  یاساس  و شکلی  ختاريسا  و نيست( را با تغييرات  نبوده  اسالمی

با   عملی   اقدامات  همت   به  وطنی  و   ایرانی   کاالهاي   بازاریابان بلند  ميان  کوتاه،   هايریزيبرنامه  و    تسهيالت   بهمراه  مدت، و 

و    واقعی   دهیو شکل  شیبخ   ارتقاء  با   قياسم  و بزرگ  مراکز کوچک  داخلی   توليدکنندگان  و  دولتی   و معنوي  مادي  هايوکمک

 .دهد روي ایران کردستان مردمان در خور شأن خاص
 

 پیشنهادات و راهکارها  -5-1

 صنعتی –تجاري  آزاد منطقه و تاسيس احداث ✓

  کردستان دانشجو از اقليم جذب هدف   با کُردستان استان بزرگ  شهرهاي در المللیبين هاياهدانشگ  تاسيس و احداث ✓

 و ترکيه  عراق 

 گردشگر جذب منظور به ايو منطقه بومی متنوع  هاينمایشگاه اسيسو ت احداث ✓

 سالمت توسعه گردشگري هدف با   و تجهيز شده تخصصی فوق  هاي بيمارستان و تاسيس احداث ✓

 مرزي صفر طنقا به نزدیک مرزي  هايبازارچه  داثاح ✓

 ...مرزي و  بين ترددهاي قوانين در تسهيل ✓

 گردشگري. صنعت منظور توسعه به  انسانی - طبيعی گردشگري امکان و رونق توسعه ✓

توجه  اذعان  باید   با  که  برنامه  راهکارها  ارائه  به  داشت  به  عملياتی  هايو  نياز  مجاري  مذکور،  از    ماده  راساسب  قانونی  گذر 

 می است. ایران، الزا  مرزي  در نقاط  ذکر شده  هايو برنامه  ها طرحها، پروژه  این  شدن  عملياتی  براي  ی پشتيبان  قانونی   احدهايو

  انسانی   -طبيعی    هايپتانسيل  اسالمی، از تمام   شوراي  مجلس  دوره  یازدهمين  محترم  ضروري است که نمایندگان  راستا  در این

در    که  قانونی   و اختيارات  امکانات  به   با توجه  کُردنشين  مناطق  استانها، بخصوص  ر ایند  واقع  مرزي  گاهی گره  و نقاط   مناطق

باشد    کشوري  و داخلی  مرزي  مناطق  و شکوفایی  ملی، و رشد و توسعه  منافع  به  رسيدن  براي  راهی  نحو احسن  رند، بهاختيار دا

و با    نموده  تبدیل  فرصت  بهرا    دست به گریبان استشور با آنها  امروزه، ک  بيشمار موجود در مناطق مرزي که  تهدیدات  بيابند.

بصورت    مرزي  مناطق  بالقوه  هايپتانسيل  ،19-گير کووید  انبه و بيماري همهو یکج  ظالمانه  هايتحریم  فعلی  شرایط  به  توجه

 .گردد زوناف کشور ايهو فرهنگی، منطق  اقتصادي سياسی، ژئوپليتيکی وزن و  منزلت، جایگاه طریق و از این درآمده بالفعل
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 چکیده

  مسائل   نگوناگو  دبعاا  نتاکنو  گذشتهاز    چند  هر.  هستند  زيمر  مناطق   ر،کشو  توسعه  ايبر   يیزربرنامه  تمطالعادر    نوین  يههاعرصاز    یکی

در    جایگاهش  تنها  نه  نتاکنو  ان،عنو   ینا  با  زيمر  مناطق  مایشآ   ماا  ؛ست ا  هشد  مطالعه  هکند اپر  رطو  به  مناطق  ینا  به  طمربو  تمشکالو  

  ي و آرامش مرزها   تيامن.ستا  گرفته  ارقر  توجه  ردمو  کمتر  نيزآن    يیژگیها و و  دبعاا  بلکه  ه،نشد  تبيين  رکشو  توسعه  يیزرهبرنام  منظا

فرا    يکشور ها   ای  هیهمسا  ياقدامات کشور ها   یبرخ  رياخ  يل هادر سا  .شود  یمنجر م  يهر کشور  است که به توسعه  یاز عوامل  یاسيس

هاي خاوري  سيستان کنونی دربرگيرنده بخش ميانی سرزمين   .را فراهم کرده است  ینا امن  يها  نهيمز   ران،یا  يدر مناطق مرز  ،يمنطقه ا 

رودخانه هيرمند شکل گرفته که  نشست هايتقریباً همواري است که از ته کيلومتر مربع گسترده شده است سرزمين  8117ایران که در  

باشد می  سيستان  جلگه  آبی  منبع  ا  .مهمترین  رودخانه  زیاین  اهميت  دیرباز  تعيينز  نقش  و  اجتماعی  کنندهاد  اقتصادي  حيات  در  اي 

هيرمند براي  نقش    .اراي اهميت راهبردي استزه نيز در حيات زیستی ساکنين سرزمين دوسياسی و فرهنگی منطقه سيسان داشته و امر 

د خشکسالی چند سال اخير و  مه حيات نخواهد بوقادر به ادا دمنطقه سيستان مانند نقش رود نيل براي مصر است و سيستان بدون هيرمن

دریاچه هامون ، ویرانی و  اجتماعی چون ، نابودي زیست بوم  -صاديقطع رودخانه از سوي زمامداران افغان پيامدهاي سياسی امنيتی و اقت

اي  اامنی و بزهکاري هکاهش وسعت زمين هاي کشاورزي و بنيادهاي معشيتی از بين رفتن پوشش گياهی ، گسترش مهاجرتها ، نگاه  

وابس با توجه به نوسان آب رودخانه هيرمند و  ناحيه سيستان به رودخانه  اجتماعی منطقه سيستان را به دنبال داشته است  تگی شدید 

آن  هير مقاله حاضر در صدد  آن    هستيم کهمند در  امنيت  و  بررسی و تحوالت رودخانه هيرمند  به شناسایی  با روش توصيفی تحليلی 

 . بپردازیممنطقه  

 آمایش سرزمين ،  رودهيرمند،  سيستان بلوچستان،ت  امني:  لیدیکلمات ک 
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 مقدمه  -1

  افزایش  ارد.دریک قرن گذشته باند  وجود  آن  براي  جایگزین  فتنای  امکان  که  است  زمين  کره  روي  بر  حيات  ءمنشا  آب          

 که   یافته  افزایش  آب  مصرف  صنعتی  ايه  پيشرفت  و  زندگی  شرایط  بهبود  همراه  به  بيشتر  غذایی  مواد  توليد  به  نياز  و  جمعيت

گردیده  سرانه  کاهش   به  منجر  بطور  آب  عابمن   یابد.  می  افزایش  جمعيت  از  سریعتر  جهان  سطح  در  آب  مصرف.    است  آن 

  عمناب  تصاحب   مساله  سر  بر   جدیدي   هاي  تنش   جهان  کشورهاي   در  آب  به  نياز  افزایش   توزیع نشده.   زمين  سطح کره   در  یکسان

ازباشند    می   انسانی  مصارف   براي  تازه  آب  به   دسترسی  منابع   از  یکی   ها   رودخانه.است  آورده  بوجود  آب   رودخانه   تعدادزیادي 

  وجود   آب  از  استفاده  براي  هايحوضهاینرودهاربينکشو  اياختالفه  که  دارند  جریان  کشور  کی   از  بيش  سرزمينی  فضاي  در  هاي

 ( Braden, K, Shelly 2000:108 ).دارد
  مهم   مسائل   ترین  مهماز    یکی  ،مقوله  نـیا  ظـحفوداـیجا  ومزـلو  نهرامقتد  حاکميت  لعماوا  زيمر  مناطقدر  منيتا  ينتأم

  امنيت   اريبرقردر    زيمر  مناطقدر    انبحرو    تنش  ونبد   ه،شد   پایشووا  مطمئن  ياـهزمر  شتندا  بیشک.  ستراهرکشو  صولیوا

  ن شمناد  ي ها  خالت و د  دهستفاا  ءوـسو از    تهـشدا  هد ـکنن  یت اهد  و   يکليد  ربسيا  نقشی  ري،هرکشودر  لت دو  حاکميت   ل عماو ا

 علت   به  گذشتهآب در  نابحر  ت.ـسآب ا  وددـمح  منابع  هارکشو  هعمد  تمشکالاز  حاضریکی  ل حا. در  جیمیکاهد رخاو    خلیدا

 ن ـیا  ترـبيش  ايذـ غ   هـب  بشر  زنياو    جمعيت  ونفزروزا  یشافز ا  با  وزهمرا  یـلو  د،وـنب  سمحسو  وزمرا  ازهندا  به  جمعيت  دنبو  کم

 ست.ا دمشهو گذشتهاز يشـب انرـبح

 توسعه آن    لنباد  بهو    ورزيکشا  توسعهدر    هدـکنن  ينـتعي  یـ نقشآب،    هکنند  منابعتأميناز    یکی  انعنو  به  زيمر  يها  خانهرود 

   ی ـم  رـخط  هـبرا  اـه  ناـنسا  هستی،  هاآن    نشدآب    کم  یا   نشد  خشک  هـک  نددار  هارکشو  فرهنگیو    ديقتصاا  ،  اجتماعی

    محيطیمیشود . یستو ز دي قتصاا ،جتماعیا  يها نیاز ث ـباع  و دازدـنا

ر  ما  ر کشو  ايبراي    دهلعاا  ق فو  هميتا  هـک  زيمر  يها  رودخانهاز  یکی   به  هيرمند   نهخارود  هيرمنداست.  زيمر  خانهوددارد، 

وا  ن،بلوچستاو    نسيستاآب    تأمين  مهم   منابع از    یکی  انعنو ا  هشد  بمحسو  نستاا  ین ا  حياتی  گ شاهر  قعدر    ن ستاا  ینو  

آب   هـب  نستاا  ینا  بستگیو وا  نستاا  ايبر  هيرمند  خانهرود  هميتا  ليلد  هـب دارد.    هـخانرود  ین آب ا  نجریا  به  ديیاز  بستگیوا

  ه ملیتبدیلشدايهمسئلهـئلهبـنمسـیاد،رـک  ناـ ع اذ  انوـت  می  که  ريطو  به  دارد  نیواافر  هميتا  ندهيرم  مسئله  ، هـخانرود  نـیا

 ر فکاا  نیانگرو    توجه  تنها  نه  ،خيرا  يهالسا  طی  نمارکشو  خلداآب هيرمندبه    ناـجری  عـقط   یاو    هشکا  بطهرا  یندر ا.تسا

  غدغهد  به   مرا  ینا  بلکه  ،شتهدا  پی ر     نبلوچستاو    نسيستا  نستادر ا  محيطی  یستي زد ا  فاجعه  وزبر  هـب   بتـنسرا    ومیـعم

  فيایی اجغر  موقعيت  به  توجه  با   هيرمند   خانهرود.  هد ش  تبدیل  یربطذ  يهاد نهاو    جیرخا  سياست  نمسئوال  ايبر  يجداي    ستا

  ف ـمختل  مقاطعدر  که  ريطو  به؛ستا  ده بو  ن فغانستاو ا  انیرا  بط روا  بر  ارتأثيرگذ  ملاعواز    یـ یک  گذشته  يدهه هادارد، در  که

ها  وزبر  باعث  مانی ز روا  هشدرکشودو   بين  مقطعی  ي بحران  ا  ارقر  ثيرتأ   تحترا    روـکشدو    جانبهدو    بطو  .  ستداده 

 نسيستادر    هيرمندرودصلیا  شاخه  درميانه  نتاـفغانسو ا  انرـیا  نميا  لمللیا  بينيهازمر  دنبو  که  ستا  ديیاز  يگرچهسالهاا

  ه ـخانرود ین ا به طمربو قحقو یگرو د هيرمند  خانهآب رودتقسيم هبرسرنحو ف ختالا مادارد؛ا ارقر همسایه رکشوو  د  شپذیر ردمو

 (33.ص1378،زادهاست.)مجتهد هنشد لح زهنو لمللیا بين

 
 پیشینه پژوهش -2  

                                       یپیشینه داخل-2-1  

تواند   یپژوهش م نهيشيپ یرو، بررس نی.ازا ميکن  یشاره مباشد، ا  یم پژوهش اط با موضوعکه در ارتب يا نهيشيبه چند پ زیردر 

 .دی وهش نماپژ ندیبه محقق در فرا یتوجه  ل کمک قاب
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بر عامل    ديو پاکستان با تأک  رانیا  روابط  یکیژئواستراتژ  ليبا عنوان »تحل  يدر مقاله ا  (1392ی)خان  داهلليارجمند و بجوادي  

و   رانیا  ني در روابط ب  ريمتغ  نیاستوار است که مهم تر  انيبن   نیبر ا  یار پژوهشک  نیا  جهيپرداخته و نت  قيتحق  نیبه ا  «یتيامن

از   ازاسالمی به    انقالب پاکستان بعد  در   کیژئواستراتژستامبربه طورخاص عامل امنيت استراتژیک درمحيط  11طورعام وپس 

دو    نيما ب  یآنها، روابط ف  نيب  یتيائل امندو طرف و مس  یک یو ژئواستراتژ  یکيتيژئوپل  تيمنطقه است. در واقع، با توجه به موقع

و    یتيامن  کیژئواستراتژ  طي مح  يمختلف از مجرا  يها  نهيزم   در  گریکدیگذاران دو طرف به    استيس  کیکشور و نگاه استراتژ

 خود در منطقه است. یتيتوان امن شیافزا

  وهاي یو پاکستان، سنار  رانیروابط ایی  اواگر  کيتياز ژئوپل  یدوسطح  ليلبا عنوان »تح  يدر مقاله ا  (1395ي)و احمد  يمحمد

پرداخته اند که در    ندهیو پاکستان در آ  رانیا  نيب  ییو همگرا  ییواگرا  به روابط  «ییروابط و ارائه راهکارهاي همگرا  نیا  ندهیآ

واگرا  نیا عوامل  اصل  ییپژوهش،  به دو سطح  به طور سنت  ی )عوامل  یدو کشور  و    ليدو کشور دخ  یی اواگردر    ی که  هم  اند( 

 ران ینطق ان، نوع برخورد و مدو کشور، اختالفات دو کشور در افغانستا  ییراعربستان سعودي در روند واگ ی )نقش اساس یليکمت

،  روابط یی هاي واگرا نهيانجام گرفته در پژوهش مذکور، زم ي ها  ليو تحل نييشده اند. با تب ميدر منازعات هند و پاکستان( تقس

تلفبراس مزبو  یقياس  ساز سطوح  است. سنار  یی را در جهت همگرا  یی وهاینارر،  داده  ارائه    عبارت   شنهادييپ   وهايیدو کشور 

هند و پاکستان    ییدر روند همگرا  رانی( اي)انرژ  گاهیجا  تي . اهم(2با عربستان سعودي؛  رانیروابط ا   یی لزوم تنش زدا   (1انداز:

 ی. مان هاي منطقه اي و جهان مشارکت دوجانبه در ساز (4ن؛ .افغانستا یاسيبحران س( اهميت حل 3

تایج دست یافته است که توسعه و  اطق مرزي به این ناي با عنوان توسعه و امنيت در آمایش من( در مطالعه1388عندليب )

-با ارائه نوعی برنامه  امنيت در مناطق مرزي الزم و ملزوم یکدیگر است. آمایش مناطق مرزي سعی دارد موانع را مرتفع نماید و

 .ه و پایدار ملی را تحقق بخشدراهبردي، توسعه یکپارچ-ضاییریزي ف

 پیشینه خارجی -2-2

(Portnow& Pearlneeller,1999  ) ژوهشی با  در پ( عنوانSustainable urban growth in peripheral areas  )

ر ناپایداري رشد جمعيت در  ترین عوامل مؤثر بزها از مهمعنوان کرده که شرایط رکود اقتصادي ناشی از کارکرد بازدارندگی مر

 رود. واحی به شمار میاین ن

(Herzog,1991)( در پژوهشی با عنوانCross national urban structure in the era of global cities: the 

trans frontier Metropolis.Mexico  US)  یافته اساس  بر  کرده  معنوان  ظهور  تحقيق،  امتداد  هاي  در  شهري  راکز 

اقتصادي    -الگوي ادغام تدریجی مناطق مرزي در چرخه اقتصادي و مالی نظام سياسی کننده یک    المللی منعکس ينمرزهاي ب

 دانند. المللی میست. شهرهاي فرامرز، ساختار و تشکيالت خود را مدیون نقش در حال تغيير مرزهاي بينجهانی ا

ششیوه پژوه.-3     

پژوهش، روش   نی ات در اع اطال ياست .روش گردآور یشیماياجرا، پ  وهيو ازنظر ش يربردزنظر هدف، کاپژوهش حاضر ا

.است ین دايو م ینترنتیا ،يکتابخانه ا  
 

وادبیات پژوهش  م یمفاه نایب.=4      
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   ر کا  به  يت وآب مایش وامنآ  به  طمربو  مباحثدر    که   هایی   رتعبا  مفاهيم واژه ها و    یف رتعاورت دارد،  ضر  مقاله از    بخش  یندر ا

  مشترکی   مفاهيم  نيمابتو  آنها  سساا  برو    یمآور  ستد  به  ها  رتعبا  یناز ا  مشترکی  مفاهيم  تا  ، کنيم  دآوريیاو    يگرنزبارود را  مي

 هيم. د یهرا ارا تموضوعا از

 

 تیامن-4-1

شود و از   ی ثر احساس ممؤو  بشري به گونه اي قابل لمس  ی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگ ی از مقوله هاي اساس تيامن 

  ت. اس  امن   مجرد  ی ثالثواژه از    نیلغوي ا  شهیر  . فراوان شده است  هاي ی  منشأ تحوالت و دگرگون  یانسان   اتيتاکنون در ح  زرباید

ا اند.)اخوان کاظمیو ترجمه کرد  فیتعر  ريآرامش در برابر خوف، تفس  نان،ياطم  واژه را به مفهوم  نی.  در    تيامن  ( 10بی تا:،ه 

در لغت    تيامن  (.1342،)دهخدا.  شدن و در امان بودن است  منیا  ،یمنیو امن، ا  یخوف.آمده است  نيغت دهخدا چنفرهنگ ل

ته از هرگونه  وآمادگ   د،یدفراغت  رو  یحمله  تهد  ییارویبراي  هر  را گو  دی با  به28:1370)آشوري،    ندیو حمله  صورت    (امنيت 

  ی گروها یفردو  کندکهيم  اشاره  یطیراش  گری و د  ی ، سالمتادي، اعتمادبه صلح، آز  به کار گرفته شده است که  یدر مفهوم  ع،يوس

در تمام    باًیکه تقر  ،یشته باشند. عناصر اصلخارج دا  ا یز داخل  ا  یناش   داتی تهد  ا یترس، خطر    ،یازمردم احساس آزادي از نگران

م   تيامن  فیتعار ارزش ها، خطرات    یمشاهده  عموم  داتی تهد  ایگردند،  ارزش هاي  تهد  ی هستند. هم    ، یعموم  دهايی و هم 

فقدان   ، یي ذهنکند و در معنا  ی کسب شده را مشخص م  در برابر ارزش هاي  د یفقدان تهد  ، ینيدر معناي ع   تي به امناحتماالً

  ک یلغت نامه ها، که از    فی در تعار  تيبودن مفهوم امن  یدو وجه  نی. ادینما   یم   نيو وحشت  از حمله به ارزش ها را مع  ترس

به معناي عدم اضطراب از   گر،ید از عدم شکست، وازسوي نانياعتماد، اطم تيبلقا ري، یاستواري و نفوذناپذ ،ی منیسو به معناي ا

مفهوم ذاتاً   کیداراي    واژه  نیوجود نداردوا  ازامنيت  ومطلقیواحد  ،فیتعر  رو  نیازا  .دارد، منعکس استو خطر اشاره    شیتشو

ی توان  د، با درنظر گرفتن همه موارد، م وجود دار  امنيت  فیباره تعر در  که  ارييبس  ی پس با توجه به اختالف مفهوم  .است  ینسب

امني آزادورت  دریافت که  اعمال شیعنی  از خشونت  بودن  تر  نیا  گران؛یده توسط دها  تقر  یف یتعر  نیکامل  جامع    باًیاست که 

ان به عنو  تيامن  ه،ينسان هاي اولدغدغه انسان ها بوده است. از زمان ا  نیاز دوران کهن مهم تر  تينهست. ام  زين  فیتمام تعار

  ی ندگتحول ز  نينوان اولبه ع  هيانسان هاي اول  ینيشغارن  د یپس از آب و غذا مطرح بوده است. شا  ی رکن زندگ  نیتر  یاساس

دوشادوش    .کنند  جادیا  ی زندگ  یبراي دوري از خطرات دائم  یبوده است تا مأوا و مأمن   ازين  نیا  یدر پ   نيانسان روي کره زم

و انسان ها به    افتیارتقا    زين  تيامن  جادیراه هاي اگرفت،ی  انسان ها صورت م   ستیز  طیبشري که براي بهبود شرا  اعاتابد  ریسا

باشد که    ی م  حتاج یما  ریسا   نيتأم  ربنايیز  تيخود برآمدند. امن  یاجتماع   ی زندگ  تيامن  شی افزا  براي  یی راهکارها  د جایدنبال ا

در    ی حت  گرید   حتاجیما  ن يعدم آرامش، انتظار تأمو    یحال  شانیشده و در پر  یهنتم  ی اجتماع   ی شیفقدان آن ابتدا به روان پر

  ن يتأم  نیدر ا  قياست، چراکه در صورت توف  تيامن  نيمحکومت تأ  کی  یاصل  رو دغدغه  نیرود. ازا  ی نم  هياول  زيیحد برنامه ر

براي هر در دوران مدرن   یعمومجلب مشارکت    نهيزم  گریرسدوازسوي د  یحکومت به اثبات م  تيو صالح  یستگیشا  کسویاز  

در عمر چهل ساله   یشود. حکومت جمهوري اسالم  یهاي بعدي فراهم م   زيیو برنامه ر  حکومتنوع همکاري با    تيامن  نيتأم

و مقابله با گروهک هاي متعدد، آشوب ها و حرکت   یلينات متعددي را در کارکرد محافظت داده است، جنگ تحمخود امتحا

قوم ن و توطئه ه  یهاي  ااي متعدد  از  اي  ا  نوباست. مناطق مرزي شرق و ج  عیوقا  نیمونه  هاي    یژگیاز و  رانیشرق کشور 

شوند؛    یمحسوب نم  دیها به خودي خود تهد  یژگیو  نیرخوردارند که اب  یخاص  یو قوم  یهبمذ   ،یفرهنگ   ، یاجتماع   ،ییايجغراف

  ییمحدوده فضای  مانده در سا  رانیا  یي اسالمرد جمهوربر عملک  یليتحل  ا یو    تيامن  نيو بستر براي تأم  نهيبلکه به عنوان زم

شامل    دهای شود و تهد  یم   ی تيجمع  ، ییايرافهاي جغ  یژگی ها شامل و   نهيکنند. زم  ی عمل م   ی بالعکس ناامن  رانیجنوب شرق ا

،    سمیترور تنش  تبهکاري هاي سازمان  و  مواد مخدر  قوم   افتهیو شرارت،  عوامل خارج  ،یمذهب  -یهاي   در منطقه  یحضور 

با    یبه نوع  یتيامن  دهايیتهد  نیباشد. البته همه ا  یاز مرزها و... م  نياسلحه، فرار مجرم  ق ز، قاچا قاچاق کاال و ار  ،ییادگرايبن
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ارت  گریهمد بندر  مخدر،  مواد  نمونه  عنوان  به  ن  ییادگرايباط هستند؛  تقو  یخارج  روهايي و حضور  و   سمیترور  تیباعث  شده 

 (. 44:43-1396،ري)اميواد مخدر در ارتباط استم  و ییادگرايبن با گسترش سمیترور
 

 مین زسر  مایشآ-4-2

  اق مصد  ند اتو  می   مایش از آبرداشت هاو  ا هد یکررو  تمامیدر    هکه شدآورده  دنکر  ستهآرا  معنی  به   مایش آ  ،لغت   يها  فرهنگ در   

درفرانسهدا آن  لغوي  انگليسی  در  Management  معادل  Amonegemant  شتهباشدامامعنوي    معنی ،ینارست.بنابازبان 

 ع ون   هر  یهو ارا  توسعه   رازنظ   فصر  چه  گر.ا  است  توسعه  يیزربرنامه    عنو  یک  قعوا  در  مایشآ  ست.ا  نمدیریت سرزمي  مایشآ

وجداازهم که درجهان    وتمتفا   يهارکا  ليل د  به  ن،تاکنو  ما. اآورد   نميا  به  صحبت  مایش از آ  اننمیتواز آن،    شتیدابرو    تعریف

  ترین  مهم.  است  هشد  مایشاز آ  تیومتفا  يها  شتدابر  ،ستا   تهگرف  رتصو   نشاز دا  شتهر  ینا  با  مرتبط  تدررابطه با موضوعا

 : ست ازا رتعبا ها  شتدابر ینا مرتبط ترینو

 )1380:  11فرهنگ لغت الروس به نقل ازعندليب(فعاليت هاي اقتصادي  فياییاجغر یعزتو بهترین -

 )11:1380،به نقل ازعندليب، 1995،کازپل ال  ژان (فعاليتو  جمعيت ممکن یعزتو ترین بمطلو   -

 )134،مشاوران ستيران(فعاليتو  فضا  ن،نسادادن ا نمازساو  يیزر برنامه -

  يها  وفعاليت  مينزسر  ن،نساا  بين   بطروا  تنظيم  فعاليت":  ستا  رتعبا  یستیز  محيط  ها یدگاز د   متأثر  ریفیتعدر    مایشآ  ماا

 ي معنوو   دي ما ضعيتو دبهبو جهتدر  مينزسر فضاییو  نسانیا تمکاناايع جماز ارپایدو  رخودر داريبرهبهر رمنظو به   و ننساا

 )1374،مخدوم  (عی درطول زمانجتماا

 مين زسر  مایش آ  به  طمربو  مفاهيم  ،ستاگرفته    رتصو  فضا  ممفهو  ردمودر    که  سیساا  تتحوال  به  توجه  با  ،خيرا  يها  لسادر  

صورت "دیویدهاروي"و"لزاستمانوئل ک"تداوم کارهايمله در  خيروازج ا  هةد   یک  شده است.بسط مفهوم فضاکه عمدتادر  نگرگود

ایستایی   مفهوم  باعث شده  است  برايگرفته  زیست  ازمحيط  آ  خودراکه حفاظت  به  ازیک دهه  بودبيش  داده  داده  ،ن  ازدست 

این    پویایی  موامروزمفهو از  دکر  لهدمباوتوليدانمیتورافضا   رتصو  بيابدکهبه  ا  لهدمبا  توليدوو  ارزش    ستد  به  ودهفزآن، 

 .(Castells, 2009:429و1387:43،هاروي.(آورد

 

 مفهوم مرز-4-3

  تی و متفا  يهادبررکا  فياییاجغرو    ی فرهنگ  ري، تجا  دي،تصاقا  ،سياسی   نگوناگو  يعرصههادر    که  ستا  مفاهيمی  جملهاز  

   عقيدتی  ي هازرم  مانند   رود؛ می  رکا  به  هنیذ   یاو    ،هارکشو  سمیر  يهازمر  مانند  عينی  ممفهودو    به  زمر.    پيدامیکند

 ;1368Jones and [Wild, 1994; Hansen, 1978؛عزتی )باشد    یا  يقوو    ضعيف   بستهیا،زبا  ندتوا  می  وهمچنين

Buchanan, . ) 

 

 ناطق آمایش مرزیمفهوم م -4-4

در   زي،مر  مناطق  يهازنياو    منيتا  بارا    توسعه  که  ستا  يیزربرنامه  نوعی  زيمر  مناطق  مایشآ  ، شد  گفته  باالدر    نچهآ  سساابر

در    که  می کند  معرفی  زيمر  مناطق  توسعه  ايبر  ريکا  راهو  هد دپيوندمی   یکدیگر  به  ،نددار  زيرم  مناطق  که  یطیاشر  بچورچا

 (. 1379:  29و 1380:  14عندليب.)دشو می یکدیگر ومملز و زمال توسعهو  منيتا آن

  خاصی   ی علم  ژيلومتدوو    ينظر  يمتدها  رب  پایه   دماخوا  ،ستا  يیزر  برنامه  فن   عنو  یک  زيمر  مناطق  مایش آ  گرچه  ،ینابنابر

و    گرفتهنظردر    نماأتورا  منيتا  یا و    توسعه  نعامو  زي،مر  مناطق  يها  یژگی و و  یطاشر  تفسيرو    تحليل  ضمن  که   ستا  متکی

 سساابر.     سازد  منطبق  ریکدیگربرا    زيمر  مناطقدر    منيتو ا  توسعه  افهدا   هدتاد  می  یهاي ارا  چهریکپا  يها  حلراه  نهاآ  ايبر
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 زي مر"و   فضایی   -  ديهبررابرنامه ریزي      نوعی را    "  مایش آ"انتو  می   ،شد داده    زيمر  قمناط  مایش آ  ايبر  که  تتوضيحا  نیا

 .  دانست ،هارکشو زيمر يفضاهادر  ديهبررا يیزر برنامه نوعی را   " طقمنا  مایشآ

 وبلوچستان  ستانيدر س تيانسان وجمع

بلوچستان با دیگر مناطق کشور   و  ستانيس  نيآشکار ب  يتفاوت ها  يمختلف آماري کشور نشان دهنده    يبررسی شاخص ها

ترین   ني، و پای7/26کشور با رقم کاري يب ، باالترین نرخ77/48خ، با سوادي زنان با نر1/57با سوادي با نرخ است. بررسی شاخص 

نش  نرخ    نیينرخ شهر  با  از هرمزگان  پای46/12بعد  نرخ ها  ني،  ب  يترین  در  باشاستان هاي    نيموجود   تيجمع  .دکشور می 

خود رقم باالیی    برآورده شده است که این  3/15ميانگين رشدآن  روبه فزونی نهاده و  رياخ  يبلوچستان طی دهه ها   و  ستانيس

اگرچه نسبت به   تيمعگذاشته است. این ج  ريتأث  نيسرزم  تیيمهاجرت از روستاها به شهرها افزوده شده و بر بافت جمع  است.

نسبی بر حسب منابع و امکانات اقتصادي موجود استان،   تي ارزش جمعاما به لحاظ    ستينسبی( زیاد ن  تيوسعت استان )جمع

هزینه   از منابع، به جاي آنکه صرف عمران و توسعه شوند، صرف  ارييسبین عامل باعث شده که  زیاد می باشد و هم اکنون ا

آ  يها و  بهداشتی  و  امغذایی  گردد. سن  می  ا  ديموزشی  یکی  زندگی  هابه  به  يتوسعه  ي  ز شاخص  رود،    انسانی  می  شمار 

املی که براي  رد و بر روي مجموع عوها و مناطق مختلف کشور نقش بسزایی دا  نيسرزم  يافزایش این سن بر روي توسعه  

 به زندگی در کل کشور برخوردار   د يسن ام  ترین  نيو بلوچستان از پائ  ستانيگذارد. س  ی است اثر م  از يها مورد ن  نيرشد سرزم

 (1:1380)ابراهيم زاده.عيسی.عنوان عامل منفی در توسعه استان به حساب آید.می تواند به  موارداست. این 

 

 آب انبار-4-5

  مخازن  گاهی .  میشوند  تقسيم  زیرزمين  در  انبارها   آب  و  زمين  روي  بر  استخرها  و  حوضها  ستهيد  دو  به  آب  ذخيره  خازنم

  مخزن  انبار  آب.  دارند   عهده  به  رزيکشاو  خاص   مقاصد   با  را  آب   کم  ي قناتها  و  چشمهها  آب  نگهداري  وظيفه  آب  ذخيره

  به  دیگر   آب  منابع   یا  و  آبخيز  حوزه  جیخرو  روانابهاي  ،نهر  یک  طریق  از  و  میشود  ساخته  زمين  دل   در  که  است  سرپوشيدهاي

  برخی   در  هم  هنوز  که  میشد  ساخته  ساروج  و   سنگ  از  قدیم  در  انبارها  آب  بيشترگيرد.    قرار  استفاده   مورد  تا  شده  منتقل  آنجا

  و   خانگی  صارفم  ،شرب  مصارف  براي  آب  ذخيره  ، آبانبارها  احداث  اصلی   هدف(9:1381)حقانی.قاسم.دارد.    وجود  طنقا

  آب  نام  به  محلهایی  در  را  باران  مازاد  که  معنی  بدین.  دارد  بستگی   انبارها  آب  محل  مکانی  موقعيت  به  خود  که  است  کشاورزي

غيره  دهات   ، نهاکاروا  نيازهاي  تامين  براي  و   د میکردهان  ذخيره  انبار   ،کویرها  کنار  در  نمونههايآنها   که  است  میرفته  بکار  و 

  موثر   نيزمیتوانند   روانابها   کاهش   در  عالوه  ه صورت سرپوشيده موجوداست.بهشک وگرم جنوب ایران  بدشت هاي خ  ،بيابانها

  خشک  مناطق  به  ربوطم  عمدتا   ولی  است  شده  اجرا  بطومر  تا  فراخشک  از  هوایی  و  آب  مختلف  شرایط  در  روش  این .  باشند

  جلوگيري  منظور  به ، سامانهها وع ن این در . است انبار  بآ سردر و   پاشير ، پله  راه ، آب ذخيره منبع بر  مشتمل انبارها  آب. میباشد

 نمودن   مسقف  به  اقدام  ،آب   کيفيت  حفظ  به  مربوط  موارد  سایر   و  آب  حرارت  درجه  تنظيم  و  شده  جمعآوري  آبهاي  تبخير  از

 (1387:109عرب. خدري.)است میشده   شکل( گنبدي معمولسقفهاي )بطورآب  نگهداري مخزن

 

 منطقه موردمطالعه.5

 تانو بلوچس ستانيس تيموقعالف( 

س ناح  ستاني استان  در  بلوچستان  با     هيو  موقع  لومتريک2100جنوب شرقی کشور  داراي  خاکی،  و  آبی  و   تيمرزهاي  ممتاز 

ازمهمترین محدوده هاي قومی  فضاي استان را به عنوان یکی    اسی، يس  ایی يحساس جغراف  ت ير است. موقعاستثنایی در کشو

از نظر ترانزیت کاال با کشورهاي   المللی خارج از تنگه هرمز، و  نيآزاد ب  لحاظ دسترسی به آب هايدرآورده است که از    وملی

اهم آورده است، که می تواند  ویژه اي براي استان فر  يت هایمزشمال به جنوب و شرق به غرب،    یمرکزي و پل ارتباط  اييآس

 .رديتوسعه ملی مورد توجه قرار گاي براي   حدودهنوان مکاربه عنوان دروازه اي براي بازرگانی خارجی و به ع  ميدر تقس
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موردمطالعه محدوده  جغرافیایی  موقعیت (1ه) نقش  

 
امت  ستانياستان س بلوچستان داراي سه  تأث  تیيموقع  ازيو  تواند  استان داشته بسز  رياست که می  این  برقراري توسعه  ایی در 

دسترسی به    مسلمابحري از نوع ساحلی است.  تيیاي عمان داراي موقعداشتن ساحل با در  ليبه دل  نياین سرزم  اوال(  باشد:

 بسزایی برخوردار   تيکه از اهم  ساحلی ، به منزلهء داشتن داالنی به سمت جهان خارج خواهد بود  تيدریا یا برخورداري ازموقع

این موقع اهم  تياست.  ژئوپول  کيژئواکونوم  تيساحلی، داراي  ثانيا(هد داشتنقش خوا  کيتيبوده و در معادالت  ا  .  ستان  این 

  ازمنديدر شمال، که از لحاظ ارتباطی و اقتصادي ن  اياوراس  يها  نيسرزمو  است. مانند کشور افغانستانبري    تيمتصل به موقع

  ن يپلی ب  ياستراتژیکی است ومی تواند به مثابه    تيوبلوچستان داراي موقع  ستانيان ساست  . ثالثا(می باشندل جنوبی  به سواح

را   تيذکر شده این قابل  يها  تيو بلوچستان از طریق موقع  ستانياط برقرار نماید. استان سجنوب و شرق و غرب ارتبشمال و  

  ار يهایی به است که بس  ت يموقع  نيهایی  اگر از چن  تيراین، این استان داراي موقعدارد که با جهان خارج در ارتباط باشد، بناب

سطحی محلی وملی  از جهت توسعه در  رييهاي چشمگ  شرفتيتفاده شود شاهد پ احسن اس  می باشد. مسلما نحو   تياهم  حائز

  رده خواهد شد، تا از اینار سپهمجو يدیگر ازجمله کشورها يبه کشورها اینصورت فرصت ريبود. در غ ميتی منطقه اي خواهح

فضایی  و    اسیيچه در سازمان س،    )موقعيت حاشيه اي(  داشتن  ليو بلوچستان به دل  ستانياستفاده نمایند. استان س  ازهايامت

ب که  است  متحمل شده  را  منطقه،شرایط خاصی  داخل  در  چه  و  کننده    شتريکشور  ها  يمنعکس  تا    يشاخص  است  منفی 

را به یکی از مناطق    ایی ي بلوچستان ایران و پاکستان، این واحد جغرافبلوچستان اعم از    يمنطقه    ( ییايانزواي جغراف  .)مثبت

جدا  لحاظ موقعيتی داراي دوموقعيت کامالاین استان از بيکرده است. بدین ترتتبدیل   ايجنوب غربی آسجنوب و  افتهيتوسعه ن

یک شاخص مثبت   ز آن به عنواناست که می توان ا   ک(استراتژی  ي، بحري و)بر  تيداراي موقع  و متمایز می باشد؛ از یک طرف

  تمنفی در نظر گرفت. هرگاه مزیوان به عنوان یک شاخص  است که می ت  (اي  هياشح  تيموقع)نام برد و از طرف دیگر داراي  

ي   هيحاش  تيمنفی موقع  يفعال باشد شاخصهاو خود را نشان دهد  شتريو استراتژیکی این استان ب  يهاي بحري و بر  تيموقع

یا    استراتژیکی این استان کم رنگ شود و  يساحلی وبر  تيمثبت موقع  يعال ميگردد و هرگاه شاخص هاف  ريغ رنگ شده و   کم

براي  شد  اي خواهند  نهياین موارد  زم  جهيفعال می شود. در نتشاخص هاي منفی موقعيت حاشيه اي  ا  گردد مسلم  رفعاليغ 

این مطلب می باشد که    يکشور، نشان دهنده    يمختلف آمار  ياخص هان. بررسی شو بلوچستا  ستانيعدم توسعه در استان س

 آن   و بحري و استراتژیکی  هي حاش  تيبري موقع  تيبه موقع  نسبت  لوچستانوب  ستان ياستان سحاضرموقعيت  در حال   متأسفانه  

 (1371:13،)کریمی پوروهمکاراندارد. برتري

 

 بلوچستان  و سيستان در فضا  و وسعت  ب(
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 استان هاي  ودرزمره ي  مربع(  کيلومتر  187502)  اختصاص داده  خود  به  را  کشور  لک  مساحت  درصد  11/  5  حدودا  نتااس  این

  فضا   کمبود  امرتوسعه،  وکارشناسان  طراحان  موجودبراي  نگرانيهاي  از  یکی  ميدانيم،  یکه  همانطور.  گرفته است  رقرا   کشور  وسيع

  ایجاد جهت    مناسبی   زمينه ساز  يتواند م  که  است،   وسيعی  پهنه ي  داراي  فضا   و   نظروسعت  از  استان  این  صورتيکه  در   ميباشد

 زمينه   وسيع  فضاي  این  و   داد   خواهد  عکس   يجهنت  نشوددقيقاً  استفاده   درستی  به  ویژگی   این  از  اگر  ولی.  گردد  اقتصادي  توسعه

 می آید  حساب  به  وسيع کشور  هاياستان  زمره ي  در  استان  این  اینکه  به  توجه  با.  بود  خواهد  استان  نيافتگی این  توسعه  ایجاد

 وسعت .ندارد  وجود  تناسبی  اناست  این  جمعيت  و  وسعت  بين  اینکه  گرفته؛ یعنی  قرار  کشور  استانهاي   تراکم ترین  کم   جزء  ولی

 شبکه  توسعه  و   وفنی   علمی  پيشرفت  با  همراه  وسعت  اگراین.  باشد  می   نيز  اقتصادي   توسعه ي  به  منوط  سرزمينی  هر  خاک

 ( 13:1371،وهمکارانکریمی پورشد.) خواهد يافتگین توسعه ساز زمينه قطعاً باشدمناسب ن ارتباطی

 و بلوچستان ستانيتوپوگرافی در س تيج( وضع

  وبلوچستان (ناهمواري هادرسيستان1

واقع شده در س ارتفاعات  موقع   ستاني وجود  با  بلوچستان همراه  لحاظ   ابانیيب  تيو  از  استان  این  غرب  و  و کویري در شمال 

 ت يهمراه با جمع  عیيشده است. این امر باعث ایجاد شرایط سخت طب  ابانیيب  مهيو ن  سبب ایجاد آب و هوایی خشک  میياقل

کامال    ت يمنطقه شده وبه آن موقع  ایی يازمرکز، باعث دورافتادگی جغراف  دوريا فضاهمراه ب  نده خواهدشد. وجود اینکم و پراک

قاچاق مواد مخدر، گرما و کم آبی شناخته می    هيحاش اديعقب ماندگی و اعتر و فق نياي داده است به طوریکه این استان، سرزم

شده است؛ که این   رتباطیتان باعث بروز مشکالت ا و بلوچس  ستانيدر سا و  وضع ناهمواري ه  (1381:22)حافظ نيا.محمد.شود.

،   افتگی ينم بسزایی در جهت توسعه اند سهمی تو ز ين ایی يمنطقه را تشدید نماید. انزواي جغراف ایی يخود می تواند انزواي جغراف

 داشته باشد. 

 و بلوچستان  ستانيآب ها در س (شبکه ي2

پرفشار جوي شبه حاره  يها  ستميو وجود س می شودمحسوب   ابانیيب مهيون  ابانیيب يتان منطقه ااین اس می، ياز نظرویژگی اقل

ریزش   است که مانع  صحرایی را پدیدارساخته  هيحنا  آن  يو زاویه    دياي، عمده ترین عامل  خشکی است و شدت تابش خورش

سال،    تفاوت در طولنقاط مدرجه بين  50ماي  ميشود.اختالف د  کشور در تابستان  غربی یا شمال غربی  يها  ستميس  هاي جوي

متر   لیيم  112ممکن رسانده است.ازميانگين  حداقل  نظم، حجم و تنوع منابع آب را در استان بهزیاد، بارش کم و نام  ريتبخ

  34و فقط    رد يمی گواقعی ناشی از دماي باال خارج از دسترس قرار  ريتبخ  ل يمترآن به دل  لیيم  78استان،  ي بارندگی ساالنه  

آب ها در این استان را شکل می    دکه شبکه يویادرزمين نفوذمی کنسطحی جاري می شود  ي آب ها  متر آن به صورت  لیيم

این استان رقم    دهد.  این  زیرارقم نسبت به وسعت  برنامه هاجه  قابل مالحظه اي نمی باشد  توسعه در هر    ي ت طرح ریزي 

ن ها  آب  اي، شبکه  ک  زيمنطقه  ایفا می  را  رودهاي نقش مؤثري  اغلب  بستر  اقل  نند.  علت خشکی  به  در مدت سال    م ياستان 

خاکی،    يا احداث بند هامی کنند که می توان ب  ان يطغ  ودهاخشک است اما در مواقع بارندگی ایام زمستان و تابستان این ر

که این کار در افزایش  هاي اطراف نفوذ نمایند.  ها را مهار کرد، به طوري که آب ها در خا کهاي قابل نفوذ دشت    باليآب س

باشد. البته وجود   اشتهمؤثر بوده و می تواند نقش بسزایی را در رونق کشاورزي د  اريبس  قيعم  مهيآبدهی قنات ها و چاه هاي ن

. . . همراه با وسعت ح  د،يماشک  روي، باهوکالت، سرباز، کهبمپور  رمند،يدائمی همچون ه  يارودخانه ه آبریز   يوضه هارابچ و 

هامون و دریاچه  يدریاچه  نيداشته باشند همچن اتی يکشاورزي استان نقش ح  يی و توسعه می توانند در شکوفای  زيمربوطه ن

و پرورش ماهی و    د يرش کشاورزي و صهاي اطراف و گست  ن يزم  ارييآب  مهمی در  اريمی توانند نقش بس  زيجاز موریان ن  ي

استان س  ي   گويم استان    و  ستانيآب هاي  این  در  بعلبلوچستان  باشند. شبکه  قابل کشتداشته  به   رانیيت حجم کم  نبوده 

از این آب ها، از نظر   . با اینحال استفاده مناسبرنديمورد توجه قرار نمی گ  کي تيها در معادالت ژئوپول  بجهت، این آ  نيهم

  ابانیيدر منطقه اي ب  و بلوچستان  ستانياست. با توجه به اینکه استان س   تيحائز اهم  رهيبرق و غ   روييکشاورزي و ن  صاداقت

 ز يحاصلخ  يها  نياز شبکه موجود می توان زم  نهيبه  يآب هاي قرار گرفته است؛ در صورت مهار و استفاده    ي   ابانیيب  مهيون
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ریکه نه تنها مواد غذایی و آب در  کشاورزي استان فراهم کرد، بطو  يو توسعه  را جهت رشد    نهينموده و زم  يرايمنطقه را آب

 شود.  صادر زيغذایی و آبی به دیگر استان ها ن داتيمازاد تولمبود مواجه نشود بلکه این استان با ک

 

 
 ) 146:  1362 )بدیعی،  بلوچستان و  سیستان آبریز ( حوضه های2نقشه)

 یافتهها و    بحث-5

 مناطق شرقی  فعاليت هاي الف(

شده تا تجارت و  اقتصادي در استان موجب  استقرار فعاليت سيستان و بلوچستان و تحول تاریخی  هاي  موقعيت جغرافيایی و  

ام  بررسیهاي انج.بازرگانی به عنوان نقطه عطف اقتصاد استان شناخته شده و بيشترین ميزان اشتغال را به خود اختصاص دهند

  رات و واردات منطقه و وضعيت و نوع قاچاق کاال از مرزهايدهد که با توجه  به حجم وسيع صادميرح تکاپو نشان  شده ذیل ط

جایگاه جغرافيایی استان  ند.اند، تقویت گردگرفته  هایی که در راستاي توسعه بازرگانی استان شکل   بایست رسته    می استان،  

تاکنون    بالفعل گوناگونی  اهپتانسيل  بهگونهاي است که  بالقوه و  تامين کاالهاي  به منظور  اوورا  نقاط  مواد  نيازسایر  ليه مورد 

موقعيت این  و  آورده  بوجود  ثابت کردهکه  کشور  نياز کشور بخصوص می   استراتژیک  وتامين کاالهاي مورد  ورود  دروازه   تواند 

ت بازرگانی وحمل تر منطقه مرکزي استان و محوریدرمقاطع سخت باشد.بر این اساس و با در نظر داشتن اندازه بزرگتر و موثر

تواند موجب بهبود رسته    زرگانی، حمل و نقل و می زاهدان و مرز ميرجاوه، مداخله براي توسعه رسته هاي با  نقلازطریق شهرو  

 وکاري توليدي در استان هاي کشاورزي و صنایع تبدیلی نيز گردد.  بندي هاي حوزه 

 کشت هاي ویژه کشاورزيب(

عشایري است که از این ميان بيشتر جمعيت استان  تان به سه صورت روستایی، شهري و  مردم استان سيستان و بلوچسگی  زند

رزي بيشتر در ميان بلوچ هاي ساکن رواج دارد و بلوچ هاي متحرک به فعاليت در  بخش  ها زندگی می کنند. کشاودر روستا

نه  تامين کننده آب این سرزمين رودخاشکال متعددي است و تنها منبع  دامپروري مشغول هستند. کشاورزي در استان داراي ا

می گيرد. بعد از گندم، جو بيشترین    و صورت آبی و دیمی صورتهيرمند است. مهم ترین محصول منطقه گندم است که به د

، کنجد، محصوالت  سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. از دیگر محصوالت زراعی استان می توان به یونجه، توتون

محصول آن   از فعاليت هاي کشاورزي استان، باغداري است که مهم ترینع سبزي ها اشاره کرد. بخش دیگري  جاليزي و انوا

ار، انجير، توت و سيب از دیگر محصوالت باغداري استان به شمار می رود. بيشتر محصول هاي باغ بلوچستان در  انگور است ان

اقليمی استان امکان کاشت و  این ناحيه کاشته می شود. شرایط    ستند و خرما، مرکبات و موز دردره هاي کوهستانی متمرکز ه

زه درختی، نارگيل، زیتون خوراکی، چيکو ، کائوچو و نيشکر را به وجود  له انبه، پاپایا یا خربپرورش ميوهاي گرمسيري از جم

از لحاظ توليد پياز مقام    د ميوه هاي گرمسيري مقام اول، آورده است. به طور کلی استان سيستان و بلوچستان از لحاظ تولي 

خود اختصاص داده است. دامداري    وفه اي رتبه پنجم را بهاز لحاظ توليد خرما مقام سوم و از جهت توليد گياهان علدوم و  

ور جمع آوري خوراک  بيشتر در ميان طوایف عشایري بلوچ رواج دارد و کوچ به عنوان پدیده اي اقتصادي در حيات ایلی به منظ
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علوفه امکان    اخ و برگ آن محدود است. با توجه به حاصلخيزي خاک و کشتيرد که در این منطقه به خرما و شانجام می گ

رورش گاوشيري و پرواربندي را درمنطقه سيستان ميسرساخته است. در کشاورزي استان به دليل  خشکسالی  پی  توسعه و پ 

لکی  دونيزرواج خرده ماب هيرمنقآصوص در سيستان و کاهش حبرداري نامناسب از منابعآب بخدرپی و همچنين کمبود و بهره  

از  ورزيب سهم اشتغال دربخش کشااز فناوري هاي مناس  وعدم استفاده از  55درصددرسال56استان  درصددرسال 22به کمتر 

باغ 93 و  زراعی  محصوالت  توليد  .مقایسه سهم  دارد  ادامه  ساله  هر  کاهش  این  و  رغمرسيده  به  که  دهد  نشان می    ی کشور 

دراستان خاک  و  آب  منابع  در    محدودیت  توجهی  قابل  نقش  استان  طبيعی،  شرایط  بودن  وحاکم 

توليدمحصوالتجاليز 61/9درصدتوليدخرما.16توليدهندوانه.3/16عیدرکشوردارد؛بهطوريکهحدوديدبرخیازمحصوالتباغیوزراتول

ليد ميوه  ن اختصاص دارد، استان از لحاظ توهاي گرمسيري کشور به این استادرصد توليد نباتات ميوه اي و کل توليد   94/6ي.

حاظ توليد محصوالت جاليزي و توليد نباتات علوفه  يد خرما رتبه دوم، از لهاي گرمسيري و هندوانه رتبه نخست، ازلحاظ تول

 اي رتبه چهارم و از نظر توليدپيازرتبه  هفتم را داراست.

متوالی، فقرمنابع آب و    ستان کمبود بارندگی، خشکسالی هايري اشکالت و تنگناهاي بخش کشاودر حال حاضر از مهمترین م

امداران اس زیرساخت تان، ضعف  ها به ویژه در بخش تاسيسات  ال بودن سن کشاورزان و دخاک، پایين بودن سطح سواد و با

داراي مزیت نسبی بویژه در محصوالت  بازاریابی  و فروش  مهار و   ذخيره محصوالت، مشکل  تاسيسات  ذخيره    استان، کمبود 

خصوصی مالی وعدم مشارکت بخش    هره برداري سنتی و نادرست از تاسيسات آبی، کمبود منابعسازي آب  در سطح استان، ب

کشورافغانستان  از  خارج  رودخانه  هيرمندکهمنشااین  رودخانه  آب  به  سيستان  منطقه  بودن  وابسته  ها،  اجراي   پروژه  در 

بيازماشي  اندک روستایيان  رهمنديقرارگرفته،به توليدات بخش کشاورزي و کم صرفه ن آالت کشاورزي مدرن، عدم وجود  مه 

کشاورزي اقتصاد  فع  بودن  با  مقایسه  در  است.استان  کشاورزي  غير  هاي    ن سيستا   نستاا  ورزيکشا  دجها   کلاداره  )  اليت 

    بلوچستان(و

 ستان و بلوچ ستانيمنابع و توانمندي هاي اقتصادي در سج(

بلوچستان  ستانياستان س ویژگی   و  بودن  دارا  موقع  فوق   کيتيژئوپول  يها  با  وتوانمن  ایی،يجغراف  تيالعاده همچون  دي  منابع 

با توجه به ویژگی    یتوسعه در سطح محل  ني، تأمملیمنطقه اي است. توسعه آینده این استان    رکردهاياقتصادي واجد کا  يها

س  يها و  طراحی  به  وابسته  شده  استفاده    يها  تسايذکر  و  آمد  ها  نهيهب  يکار  وتوانمندي  منابع  س  ياز   ستانياقتصادي 

افغانستان وپاکستان و نزدیکی به جمهوري  به لحاظ همجواري با کشوخاص این استان    تيوبلوچستان می باشد. موقع رهاي 

استراتژیک ترین راه هاي آبی    ان و تسلط بر یکی از مهم ترین و عم  يمحصور ضلع شمال شرق ایران، مرز آبی کرانه ها  يها

مؤلفه   المللی از جمله  ني ي و بي، منطقه ا  يها  ليآزاد تجاري صنعتی چابهار همراه با منابع و پتانس  يان و وجود منطقه  جه

عدنی است. به طور کلی  و بلوچستان براي ایجاد واحدهاي صنعتی و م  ستانياقتصادي این استان در سه سطح مل مهم س ّيها

اتخاذ تداب  از استعدادهاي صنعتی و معدنی   اناین است با  باید  این    ح،يالزم و برنامه ریزي صح  ر يبالقوه اي برخوردار است که 

ا  تيقابل با  و  بالفعل شوند  تسهها  متقاض  التيعطاء  به  واحد ها  انيالزم  زم  ياحداث  و معدنی،  این    يتوسعه    ي  نهيصنعتی 

ي کمربند فلزي و معدنی جهان داراي ذخایر  بلوچستان با قرار داشتن بر رو  و  ستانيواحدها در استان فراهم گردد. استان س

مطال باشد.  می  معدنی  کانسارهاي  و  فلزات  از  هاغنی  شرکت  و  مشاورین  در  يعات  معدنی  خارجی  اکتشاف  زمينه 

که  يیافته  417بيانگروجود است  کانسار  بررس42شامل    معدنی  باشد  می  معدنی  مواد  مختلف  استان   یصنعت  تيوضع  ینوع 

یع  نفر در صنا12227ميلياردریال واشتغال  707بهره برداري صنعتی با سرمایه گذاري  يره پروانه  فق578نشان می دهدکه  زين

باشد  می  موجود  همچمختلف  مجوزها  ني.  تاسيستعداد  پ   1293ي  با  گذاری  نیيب  ش يفقره  ریال مليون  6497124مسرمایه 

کان   32997واشتغال غذایی،  صنایع  اکثریت  با  غ نفر  موجود  رفلزييی  صنایع  سایر  بامبلغ  77باشد.جمعاتعداد  می   و  طرح 

واشتغال  171632 بانکی  تسهيالت  ریال  ت  نفر1256ميليون  کمبه  ریزي  تهيصویب  چنا   استان  برنامه  ریزي   نيفزایش  برنامه 

زم رس  ي  نهيهایی در  وبلوچستان. است.  دهياستفاده  استان سيستان  ریزي  وبرنامه  و  م  از(1385)سازمان مدیریت  نابع معدنی 
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می سازد.    اي مههمه جانبه    يرا جهت توسعه    نهيفعال این استان، اشتغال زایی را گسترش داده و زم  تيا جمعصنعتی همراه ب 

  ختگیيتوجه به اصالت صنایع دستی و آمارزنده اي از جمله »صنایع دستی« است. با    يها  ليبلوچستان واجد پتانسو  ستانيس

شایانی به اشتغال زایی و توسعه و رونق اقتصادي استان نماید.    این صنایع می توانند کمک  ،یاحآن با فرهنگ و سنت آن نو

 ی اي تاریخی دارد. صنایع دستی استان از ظرافت و زیبایی خاص  ابقهو بلوچستان س  ستانيور سپهنا  يصنایع دستی در خطه  

و بلوچستان بویژه   ستاني. صنایع دستی سرديشور قرار گردار بوده که می تواند مورد توجه مردم داخل کشور و خارج از کبرخو

است که در ایران و    ایعیسوب می شود از انواع صنمنحصر به فرد کشور مح  يسوزن دوزي زنان بلوچ که یکی از رودوزي ها

فر  طرفداران  و  است  شده  شناخته  خارجی  حقکشورهاي  این  امروزه  دارد.  س   ستين  دهيپوش  قتياوانی  استان    ستان يکه 

نسبتا در صورت سرمایه    يها   ليصنعت توریسم از پتانس  يوبی برخوردار است و ً و توسعه  وچستان براي جذب جهانگرد  خبلو

کافی می تواند در شمار دیگر قطب    غاتيراهنمایان مجرب و تبل  تيصنعت توریسم، ترب  زیربناییامکانات    هيي در جهت تهگذار

استان   شتريالت فرهنگی آن در جهت توسعه هر چه بت اقتصادي و تباد تباط از اثراو در این ار  رديتوریستی ایران قرار گ  ي ها

کافی جهت    التيتسه  هدرآمد کسب می شود، حال چنانچدالر440دوداازهرتوریست  حآمار،  برخوردار شد. در ایران طبق آخرین

جهانگردي آن صورت    يجاذبه ها کافی جهت  معرفی    غاتيوبلوچستان فراهم آید و تبل  ستانيتوسعه این صنعت در استان س

ه نند مالحظه می شود که چدیدار کمنطقه    درصد از جهانگردانی که به ایران می آیند از این25که که حداقل    بطوريرد،يگ

 زان ياستان تا چه م  تیيافزوده خواهد شد و در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي و امن  به منابع ارزي استان  زانيم

وریسم از نظر در آمد ارزي و ارزش هاي افزوده، ایجاد اشتغال و آفرینش کار و  که صنعت ت  ستيي ند بود. تردیدسودمند خواه

محل باید گفت این صنعت در    يسازنده است، لذا ّ اقتصاد ها  اريرهنگ ها و اقوام بسبه ي بی جان و تعامل ف  دنيبخش  اتيح

پژوهندگان و نویسندگان    ي ابراین بر همه  د آورد. بنوطه به ارمغان خواهبعد اقتصادي سود سرشاري را براي استان و کشور مرب

راه کوشش کرده و د این  تا در  تبلو محققان واجب است  و  استان که سهم بسزایی در    يها  تيابجذ  غير جهت معرفی  این 

نقاط    شترياگرچه در ب  ید.اندکاران ومسئوالن رایاري نما  اقتصادي خواهد داشت، دست  ياشتغال زایی مردم روستایی و توسعه  

  ها می شود، ام  تين فعالباعث ا از سوي دیگراعتدال هوا در زمستان ها، محدود شد  ارگرميطوالنی وبس  ين، تابستان هااستا

پاپایا، پسته، انبه، خرما، و محصوالت   ل،يوسودآور مانند موز، آناناس، نارگ  رييشرایط مناسبی را براي کاشت محصوالت گرمس

م  ادراتیص  نوبرانه و نآورد، عالو  یفراهم  برداشت دوبار محصول در سال  امکان  این  بر  اراضی 400.ازاست  ايمه  زيه  هزارهکتار 

و    ستانيو قسمت اعظم آن بال استفاده می باشد، بنابراین س  رديقرار می گ  د بهره برداريهزار هکتار مور  131فقط  قابل کشت

مستعد کشاورزي مورد بهره برداري    يها  نيزمبخش اعظم    یزي و سرمایه گذاريرا دارد که با برنامه ر  تيبلوچستان این قابل

گ ن  رنديقرار  تنها  نه  ای  ازمندي يتا  غذایی  نهاي  وارد  خارج  از  استان  تون  از  بلکه  کشور   داتيلشود  خارج  و  داخل  به  آنها 

ن و  نواحی خشک  در  از خا کها  مهيصادرگردد.  برداري  بهره  در  با  زي وجوکشاور  يخشک محدودیت هایی  انسان  دارد که  د 

می تواند در    عاملی که. مهم ترین  ستي خود به نحو مطلوب ن  ي  انهيسال  شتيمع  نيسنتی قادر به تأم  يها  کيریت و تکنمدی

جلوگج باشد،  داشته  اي  سازنده  نقش  کمبود  این  ها  رييبران  آب  رفتن  و  ياز هدر  چن  سطحی  که  آنهاست  کردن    ن ي مهار 

س در  کمتر  اینبلوو    ستانيعملی،  در  شود.  دیده می  هرچ  چستان  از  قبل  رس  زياستان  کفایی محصوالت    دنيبراي  خود  به 

س در  باید  تغ  نيزم  ارييآب  ستميغذایی،  شودييها  حاصل  تبخ  راتی  و  کشاورزي  کهاي  خا  رفتن  هدر  از  آب    ريو  رویه  بی 

ازسازي کنند،  بایر در آورند و آنها را ب  ي اه  نياندازه بتوانند آب هاي مهار شده را در خدمت زم  بعمل آید زیرا هر   رييجلوگ

از خارج از استان   غذایی که  موادبه    یبستگمی شود و در نهایت می توانند بدون وا  شترياقتصاد کشاورزي ب  يامکان توسعه  

در    با محدودیت هایی مواجه است، اما   میيو بلوچستان هر چند از نظر اقل  ستانيخود ادامه دهند. س  اتيوارد می شود به ح

جدید و تجدید نظر در بهره برداري سنتی و الگوي کشت، این محدودیت ها تبدیل به فرصت   يها  کي تکن  رييصورت بکارگ

به سایر نواحی( روابط ن خواهند شد. اقتصاد بسته و خود مصرفی کم تحول یافته آن )نسبت  استا  يمناسب جهت توسعه    يها

وبلوچستان را با کشور   ستان يض ارتباطات سرعود  سایر نواحی محدود ساخته وعالیق مادي  استان را با    جهيتجارتی و بالنت
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مبتنی بر  ا وضع بازرگانی استان عمدت  (2:1367پاپلی یزدي.)ش داده است.افزای  فارس  جيخل  يها   نينش  خ يپاکستان و برخی ش

لوازم صوتی و ت صدور کاال ومواد سوخ   رمجاز،يصویري مجاز و غ تی و ورود محصوالت کشاورزي، محصوالت مبتذل فرهنگی، 

غ لوازم   از مبادي رسمی و   ،... و  پارچه  لباس،  بازي،  اسباب  استان و کشور است  ررسمیيخانگی و  روند فعلی  به  تردید  .  بی 

فعالم تخریب  پ   يها  تيبادالت،  و  وصنعتی  سف  ناگوار  يها  امد ي کشاورزي  براي  را  اجتماعی  و  و    ستانيرهنگی  بلوچستان  و 

این محصوالت را در پی خواهد   يي و اقتصاد کشورهاي صادرکننده شاورزواهد آورد و در مقابل تقویت ککشورمان به ارمغان خ

هر چند از   ستانخواهد شد. این ا افتگی يتوسعه ن جهيکاذب و در نت ي غل هاش دایش يتشدید بی کاري، پ داشت. این امر موجب 

اقل موقع  میينظر  اما  است،  مواجه  هایی  محدودیت  را  تيبا  ارتچهار  و  مهی  ي،  سطح   در  آن  وبباطی  اي  المللی،    نينطقه 

برداري به  ینيفراوانی ایجاد کرده است که با درک ّمل توان سرزم  يها  ليپتانس از آن، درآمد سرشاري    منطقه و بهره  موقع 

 میتسيرسيمنطقه و نگرش غ   طیياز توان مح  حيآن است که فقدان درک صح  تيد.واقعشو  ی ساکنان استان و کشور م  بينص

ش سبب  ریزي  برنامه  امر  توسعه  در  محور  عنوان  به  مرزي  مبادالت  و  بازرگانی  که  و    يده  ترانزیتی  نقش  جایگزین  استان، 

احد شود.   منطقه  تکمارتباطی  و  مه  لياث  و  ترانزیتی  و  ارتباطی  زی  ا يمحورهاي  ها سا  رکردن  و   يخت  ترانزیت  براي  الزم 

بلوچستان خواهد    ستانيرقی کشور، به ویژه سش  ي  مهيپایدار در ن  يتوسعه    ديبازرگانی خارجی در کم ترین زمان ممکن، کل

بلوچستان به لحاظ پتانس  ستانيبود. استان س المللی مطرح  ی، منطمل در سه سطح  اقتصادي می تواند   يها  ليو  قه اي وبين 

از مهم ترین و استراتژ  يکرانه ها  رز آبیم  لومتريک300شود یک ترین راه هاي آبی جهان،  عمان و تسلط این منطقه بر یکی 

به    ی خاص  ي ان، ویژگی هاتان و پاکستان و نزدیکی به جمهوري هاي محصور ضلع شمال شرق ایرجواري با دو کشور افغانسهم

بخش ا منطقه  اق  دهيین  استراتژیک  حوزه  جزء  عمان  دریاي  استراتژیک    -هند    انوسياست.  حوزه  ازپنج  یکی  عنوان  به  عمان 

جنوبی و جنوب   اييهند و سراسر آس  يشبه قاره    ا،يجنوب شرق آس  انه،يبه سمت خاورم  تي با اهم  جهان است که گذرگاهی

سرمایه از این طریق مبادله می شود. این منطقه می    از کاال و  عیيوسها بشکه نفت و حجم    ونيليشرقی می باشد که روزانه م

ان و دسترسی آن به راه  و بلوچست  ستانيس  ت يدهد. موقع  به خود اختصاص  زيوارداتی کشور را ن  از کاالهاي   عیيحجم وس  تواند

براي فعال شدن  بازرگانی را    ياه  ليه و هندوستان، پتانسبزرگ ترانزیت کاال به اروپا، کشورهاي مدیتران  رهاييهاي آبی ومس

باوجود سازمان هاي منطقه اي همچون »اکو« و »آسه آن«چ آورده است که  این منطقه فراهم  اقتصادي در  انداز بخش  شم 

ي بازرگانی،  ها  تيفعال  يبازرگانی این منطقه از کشور انتظار داشت. بی گمان توسعه    يوان براي آینده  بازرگانی روشنی می ت

به خود می    یالمللی در استان، زمانی مفهوم واقع  نيمنطقه اي و ب  نيداد وستدي ب  ونديدر یک پ   بر تجارت و  هيتکبه ویژه با  

ت  رديگ احداث خط  با  و ذخکه  ن  هيتخل  يها  تيظرف  ليتکمسازي کاال و    رهيرانزیتی  پتانس  زيو  از  برداري  کشاورزي   ليبهره 

. فقدان این نگرش و قرار دادن بازرگانی و مبادالت  رديد توجه قرار گو یک جا مور  ستمیيطور س  انرژي، به  نيمنطقه و تأم

پتان بن  ليسمرزي به جاي فعال کردن  بر  زیانباري  آثار مخرب و  استان،  و فرهنگی منطقه داشته   اقتصادي  يها  انيترانزیتی 

می   يمنطقه اي وفرا منطقه ا  يها  لين پتانسیق فعال کردو بلوچستان را از طر  ستانيس  اییياست.از سوي دیگر، انزواي جغراف

منزوي محکوم به    اییينمی کند. فضاي جغراف  دايپ   اتتوان شکست. تا این انزوا شکسته نشود، این استان از عقب ماندگی نج

انزوا  نخورد و از    وند يتا وقتی این فضا با فضاهاي دیگر پ   رد،يدرون منطقه اي صورت گ  ي. اگر صدها مطالعه  عقب ماندگی است

بنابراین    . نداین عقب ماندگی در درون منطقه پایدار می ما  يشود عقب افتادگی همچنان ادامه خواهد داشت و چرخه  خارج ن

 له يمنطقه اي و فرا منطقه اي و بوس  يها  لياز طریق فعال نمودن پتانس  اییيوبلوچستان از انزواي جغراف  ستانيخارج نمودن س

تران  ي خطوط   توسعهتقویت  برقراري  جهت  تجاري  زیتی،  آزاد  مناطق  گسترش  و  توسعه  باشد.  می  ضروري  و  الزم   -پایدار 

بلوچستان و در  ستانيصنعتی در س تأث  و  تواند  آزاد می  به آب هاي  ایران  را درتوسعه منطقه شگرفی    راتيمبادي دسترسی 

س برخوردار است یکی مهم و حسا  تيکه از موقع  وبلوچستان  ستانيس  صنعتی چابهار در  -آزاد تجاري    يداشته باشد. منطقه  

تأث تواند  می  که  است  مناطقی  این  منطقه    یمهم  راتياز  و  استان  این  توسعه   براي    تهداشدر  ایران  ارتباطی  نقش  باشد. 

)افغ خشکی  در  محصور  آسکشورهاي  و  تأث  اييانستان  ن  ريمرکزي(  و  اي  منطقه  مناسبات  در  هاي  ایجا  زيبسزایی  تعادل  د 
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ها   نهيزم  ينقش ارتباطی ایران در همه    ليخواهد داشت. بدل  کیيتيژئوپول  يان ها و چالش هابراي خروج از بحر  کیيتيلژئوپو

وط ریلی« ایران می تواند به ساماندهی نهادهاي  اقتصادي انتقال انرژي و کاال و خط  يقش ساحل عمان در پروژه هابه ویژه »ن

دهد و از این طریق هم منزلت    وند ير را با ساحل عمان پ طریق منافع کشورهاي دیگ  بپردازد و از این  المللی  نيمنطقه اي و ب

  ي ، فرصت هاو منطقه افزایش دهد و هم با بسترسازي اجماع منطقه اي و جهانی انخود را در جه کیيتيو ژئوپول کیيژئواکونوم

یفا خواهد نمود. در سطح ملی و منطقه اي اان نقش بسزایی را  و بلوچست  ستانيجدیدي را فراهم نماید. در این راه استان س

به گونه اي سازماندهی شده است که جهت کلی جابه   ارتباطی کشور ما  به سوي خل  ی جایسازمان فضایی   ج ي کاالها و مواد 

از    اینکه بتوانجهانی می شود    يفارس است و  از طریق تنگه    ميبراي  هرمز وارد شبکه اقتصاد کشور را در بخش   يآن جا 

ناچاریم به جنوب شرقی کشور متوجه شویم و    م يهرمز نجات ده  يونفت از وابستگی به تنگه    نقل و ورود و خروج کاال  حمل و

فض ش  ایی ساختار  ـجنوب  غربی  شمال  جنوبی؛  ـ  شمالی  جاي  به  را  کشور  ارتباطی  قرارـ  حافظ  دهيم)رقی 

نقشی در توسعه  نيچنسطح ملی بازي کند وقطعا رادر نقش مهمی   نيو بلوچستان می تواند چن تانسيس(.1385نيا.محمدرضا.

آن ً   بيش   ازيمتفاوتی که دارد داراي یک امت  يها  ليخواهد بود. این استان عالوه بر پتانسمؤثر ًي بازي کند که    زياین استان ن

سبب کاهش  که غالبا از شمال به طرف جنوب است. این امر    منطقه است  ایی يمی باشد و آن شکل جغراف  زيمنحصر به فرد ن

ا انتقال  وسهزینه  به  سمت.ميگردد)  لوله  لهينرژي  ژئوپول  تيموقع(.1381مجتهدزاده.انتشارات  ژئواکونوم  کیيتيحساس   کی يو 

ویژه اي را براي این استان به ارمغان آورده است که    ت هايي اقتصادي سيستان وبلوچستان مزیهاوتوانمندي    همراه با منابع 

بس نقش  تواند  جه  اريمی  توسعه  مؤثري  در سط  يت  ریزي کشور اقتصادي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  نماید.  ایفا  مختلف  وح 

ص  ن شاخای  ثيو بلوچستان از ح  ستانيس  ها را درجه بندي نمود که استان  ، توسعه یافتگی استانشاخص140درنظرگرفتنبا

استان ها   يها، در زمره   قابل  يآخرین  به  با توجه  استان رتبه اي در سطح کش  نيچن  مذکور و  يها  تيکشور قرار دارد.  ور، 

 (. 1381) مجتهدزاده.انتشارات سمت.باشد. ی توجه خاص م ازمنديو بلوچستان ن ستانيس

 
 ي آبی  حوضه ها

 ی منابع آب

ب آنچه  بلوچســتان  آبدا  تياهم  زياز هر چ  شيدر  منابع  به همراه حوضه جغراف  یرد  عوامل در   نیبزرگتر  ، ییاي هســتند که 

ا  یکیبلوچستان    یاند. بطور کل  بومها در منطقه شده   ســتیو ز  یانسان  يرارهابه استق  ی ده  شکل به   رانیاز مناطق کم آب 

وتنها نخل و    افتهيگسترش ن  يکشــاورز  یقسمت  چيهردگریمنطقه، د  نیاز ا  ییجز در بخشها  ل،يلد  نيو به هم   دیآيشمار م

عمده  ديتول کشــاورز  نیتر  خرما  تشک  يگونه  ا  )مرکز .دهديم  ليرا  د64:1355ران،یآمار  پ(.  دوره  تار  شير  منطقه   خیاز  در 

عدم دسترســ علت  به  آب   یبلوچســتان،  منابع  اســتقرارها    یبه  گونهامطمئن،  ها  ودمحــد  يبه  رودخانه  کنــار  در    يتنها 

فص  یمدائ با  شــکل   ی لو  به  ول   ی و  اند.  گرفته  شــکل  تار  ی محدود  دوران  اندکــ  ی خــیدر  م  یوضع  وبه    ــودشيمتفاوت 

  افتهیبود  به  انيدر دوره پارت  ژهیمنطقه بو  نیمطمئن  وضع استقرارها در ا  یمنابــع آب  به  یداع قنات و دسترســبا اب   دسرينظرم

تا دوره    ژهیبه و  یوضع تا دوران اسالم  نیکه ا  ميدوره روبرو هست  نیدر ا  یخیتار  يدر شــمار محوطه ها  یکم  شیافزا  کیباو

 . ابدی یمعاصر ادامه م

 

 ــزیآبر يها حوضه

  مانند حوضه است،    ینواح  نیکه اغلب آنها خاص ا  شــوديمالحظه م  يژهایو  ياشــکال ناهمواری خشک  در نواح  یطور کل  به 

 يصحار  يها  شــورهزار، تپه  ينهايشور، زم  يها  اچهیبسته شور، در  يها  هچال  شــوند،يبه آنها ختم م  لهايکه مس  ییانتها  يها

فالتها  ی ــنگس  يصحار  ، يماســها ن   ستانيس  (126:1369کار،ی)تر  یخســنگال  يو  بلوچســتان  چشم    نیا  زيو  به  عوارض 

 ستان يدر س  رمنديهامون ه  زیتنها حوضه آبر  انيم  نیا  در استان وجود دارد که از  زیه آبراســاس پنج حوض  نيو بر هم  خورديم
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مناطق   هيکل  ريآبگعمان با    يایلوچستان شــامل؛ حوضه درشکل ب.اند  در بلوچستان واقع شده  زیقرار دارد و  چهار حوضه آبر

در    ی از مشرق به مغرب و دوم  ی رود اســت. رود اول  ل يدو رودخانه مهم بمپور و هل  ريکه آبگ  ان یجازمور  زیحوضه آبر  ، یســاحل

لوت است که در   حوضه دشت  يگری . دگردند  یم  یمنته  انیهامون جازمور  اچهیدارد و هر دو بــه در  ــانیـف جرجهت مخالـ

ون حوضه،  هام  نيو چهارم  شــونديم  لیبه نمک تبد  دیشــد  ريطرف جمع شده و به علت تبخ  همهاز    يبهار  يهاالبيآن س

 (1353:154ی:است ) گنج ديماشک

 

 هيرمند  خانهرود تمشخصا

  هشد  قعوا  انیرا  رشوک  ق شردر    کيلومترمربع  8117دلمعا   مساحتی  ا وـیدر  سطحاز    متر480  متوسط  عتفاار  با  نسيستا  شتد

  ود محد نکرما نستاا ویرـ ک به بغرو از   نپاکستا نبلوچستا به بجنواز  ن،فغانستاا رکشو به قمشرو  لشمااز تـشد ینا .است

و    . دشو  می   ياـه لاـس  طی  ارتحر  کثراحد  ميانگين   دهوـب  کـشخ  هـنيمو    ییاصحر  منطقه  ینا  ايهوآب 

 ميلی متربوده است.55ساليانه ندگیربا  متوسط  ستا ادگرسانتي هـجر 8/2قلادـح طـمتوسو1/39دياـمتم

 جوششیو    شیربا  يها  همهي آب  که  ستا  دن وهيرمنهامو  سرزمين  ینا  بخش  ترینژرف  اروهمو  بيشوکم    مينیزسر   نسيستا

 ت ـنيس  خيصـتش  ل ـقاب  کهدارد    یاچهدر  يسو  به  مالیم   نچنا  شيبیآن    افطرا  کشد.سرزمين هاي  می  دخو  يسو  بهرا    منطقه

  ید دارد .از د  قرار ستا قعوا  نجادر آ نپلنگا ه کو که غربی  يبخشها و در  غربی  لشما گوشهدر  نسيستا کوهستانی بخش  اـنهت.

در    وزنيمر  منا  بهآن    بخش  بيشترین  ماا؛تسا  هشد  قعوا  انیرا  تفالاز    يزـمرک  يياـسآ  شـبخدر    گرچه  نسيستا  ،سياسی

.  ارقر  نپاکستادر    نيزاز آن    کوچکی   ش ـبخو    نتاـفغانسا  نیایراربخشـساسر  يشـب و  مـ ک  د ـهيرمنرود    يها  نشست  ته دارد 

.    یدآمی  ربهشما  انیردرامينهازحاصلخيزتریناز    یـیک  هـک  ت ـسا  دـهيرمن      ياـلتد  ،شـبخ  نـیا   اندـپوش  یـمرا    نتاـسيس

ن  هاي آب وهوایی این سرزمي  هجلو  مهمتریناز    کثربرسد.یکیاحد  به  ندانمیتوآن    يحاصلخيزآب،    منابع  دکمبو  ليلد  به  ماا

جلگه    به  ساعتدر    يلومترک  170  تا  100با  برابر  سرعتی   با  نفغانستاا  يهاه کواز    نتابستا  یلو در اوا  ربهادر    که  ستا  يبادتند

. امی     هـب  لـمحدر آن    هـکآورد    می   نسيستا  بهروز  120  تا 110  ايبررا     ن ـش  هـب  هـتميخو آ  خشک  ايهو  د تندبا  ینوزد 

     . باکند می   دیاز تدـش هـ برا  نسيستاآب  يتبخيرها ا،هو د یاز يماد  با أمتو دبا  ینا نهپه. ستا وف معر نتاـسيسه روز 120داـب

  وزمرا  يمرکز  ي سياو آ  نفغانستااز ا  بخشی  هـک  دیم ـ ق  ناـساخر  (ناـساخر  ناـ ن  به )سبد   یخیرتا  دسنادر ا  هاربا  نتاسيس  ینکها

  ه ـب  ناموـه  یاچهو در  هيرمند  خانهآب رود  کاهش  ليلد  به  ساله  ارانهز  شکوفاییران  دو  اـم اه؛د ـش  هدـناگيردخو  می  بررا در  

در  هيرمند .رود    ستا  همد آ  ناـ پای هرحـب  ،نیاچههاموو  و  لاـه  می  رشما  به  نسيستا  مينزرـس    لی ـصا  ياـه   ی ـیژگاز 

 (. 33ص،  1378، ند.)مجتهدزادهرو

ار  دــ هيرمن  هــخانرود گير  سرچشمه  ن«یغما»  یـ یکدنزدر    رــمت421  يدــ بلن  ه ــی(بـ ناو  لــ)کتتا ــتفاع از  و  دمی 

اش    سرچشمهاز  رقد  هر  خانه رود  ین ا  میکند.  رعبو  دیاز  يها خ سنگالو    ا ـخمهو  پيچاز  کيلومتر  78لطو  به  دیوار(  دنتامحل)گر

  مناطق   يوسش،مسير  مهدر ادا  هيرمند  خانه. رودیدافزا  می  عظمتشو    هيبت  برو    هشد  بيشترآب آن    ارمقد  دوـیشـم  رـتدور

 کم  راکه در مسير  افغان  پل،قبل ازعبورازاین منطقه  ما؛ ادمیشو ن«شهرستا»نام  ووارد منطقه اي به  کرده  حرکت  غربی  بجنو

(به  رکاي به نام کتل)یکه خا  )سرخه شيله(درنقطه  بآن،تاـشهرس  هـمنطقنپایادر.اردستپشتسرمیگذا  هشد  ساختهآن    ضعر

شود.هيرمنددراین  آن می  سياه(  به  ايمحلشاخه  ملحق  خاک()دردره،نام)آب   ي پسبهسوـسود ـیکنـتمـ یافرادرحاجی 

غول(سرازیرميشوند.ينشيبها ا)قوچ  هيرمنداسو  محل   ین در    فصل در  ه یژو  به  ستا  دروخوو  طبيعینگياهاوازبوتههامملو،حل 

  منا  بهظاهرا  هـ(کآبدسفي  (و)شيلهبگرما  نام هاي)شيله  به   یگر د  شاخهدو  مسير  مه در ادا  .دمیگيردوـخ  هـب  اییـیبز  ه وـجل  راـبه

  ب جنو   مسيرز  ا  هيرمند  که  ستا  مکانی   (صدخانهرچها)تاـتفاع ار.دـ یپيوندنـدمـهيرمن  هـب،وندـ شمی  شناخته  هم  ورالد  يهاآب  

داده و    يرـمس  رـتغيي  بغر  بجنو  فطر  به  نجااز آ  سپسداده و    سيرم  تغيير  بغر  يسو  به  بعدو    رقیـش  بجنو  يبهسو  غربی

  ف طراز دو  هيرمند  خانهرود  ن،شهرستا  منطقه  لـمح  اـت  هـنقط   نـیز اا.هد د  می  تشکيلرا    سبا  لنع  رتصو  به  نی زونامو  سقو
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  می   يش ـپ   نتاـشهرس  منطقه   زـمرک  يسو  بهو    اختهـ س  اههمر  دخو  ا برا    رگ بزو  کوچک   شاخه  ها ده    شمسير

 ( 3ص،1389،.)سيستانیودر

 
 هيرمند خانهرود هميتا

و    نیاکشتير  ،صنعت  مانند  مينههاییدرز  ،نددار  هارکشو   زيمر   خط  انوـعن  به  هکهگانقشیاز    اجد  لمللیا  بينيرودخانهها  وزهمرا

  ، تقاضا  یشافزاز ا  ستهابرخو  يبحرانها  با  یی رویارویا  يپيشگيردر    ندامیتو  ها   انهرودخ  یناز ا  داريبرهبهر.    دـناهـتوج  ردوـم...

در    ....مؤثرباشد.يزمر  يها  شتد  و  ريبياآ  ،اشهره  به  ننشينازمر   تمهاجراز    يجلوگيرو    زيمر  يبخشهادر    لشتغاا  دیجاا

آب    صدمنبعدر  7به  یکدنز  دارد.ارر ق  بيشتر  یا  رکشودر دو    بریزآنهاآ  زهحو  کهدارد    دجوو  زي مر  خانهرود  214جهانی  سطح

  22به  یکدنز  ، سویی.از    ستا  ها زمر  يسودر آن    قعوا  بریزآ  يحوزههااز      ستا  ل سادر    ترمکعبم  رد ميليا  12کمابيش  که  انیرا

مرزـهمسيهارباهمهکشوانیراستاگفتنی.ند زمیسارگبزوکوچک  ه ـخانرود  26را  نمارکشو  ي هازمراز    صددر   خانه رودایهداراي 

 ( 62ص،1377،ست)ملکیا اي

و    ده بو  سياآ  ره قا  هميتا  باو    رگبز  خانهده رود  ءزـج  هـک  تـسا  انرـیا  زيمر  يها  خانهرود  حساستریناز  یکی  هيرمند  خانهرود

ا  انرـیا  ينـب  سمیر  زيمر  خط واقع دراست.  اوانفر  هميتا  حائز  انیرابراي    خانهرود  ین.ا   د شو  می  بومحس  نتاـفغانسو 

  قابل   هميتا  ظ لحااز    نهخارود  ین.  اداردهيرمند  با   مستقيم  ط تباار  نستاا  ینا  ت حياو  گ رمو    ده بو  نسيستا  حياتی رگ  هيرمند

  هـب  ناموـه  هـبآن    دهی ـبآ  انميز  .ستا  نهامو  یاچهرد  يها آب    تغذیه  عـمنب  ينـهمچنو    دهبو  مصردر    نيلرود    با  مقایسه

  يها  فبراز ذوب    بيشترو آب آن    تـسا  کم  رانبا  هيرمند  بریز آ  زهحودر.  استیگرد  يخانههاودرهمه   عمجمواز    ترـبيش  بـتامر

در  .ستا  امنظمنآب    ینا  ن جریا  ليکن  ،ستا  ئمیو آب آن دا  نیرابا  یـبرفآن    مـیرژ  یناابرـبن  د؛ شومی  أمينت   کشو هند  تتفاعاار

  متوسط   خيرا  يهاسال  در    لیو  ،ستا  هشد  محاسبه  متر  لسا   4/107يجو  يهاشیزر  ساله25  متوسط  ،هيرمند  بریزآ  زهحو

 ( 6ص،1378،وب می شود)عسگرينواحی کشورمحس  ترین خشکاز که دهبوميلی متر100 کمتر ساالنه دگینربا

  به   هيرمندآب    نجریا  ليلد   به  یگرد  صنایعريياـبسو    ريادـ م دا  دي،ياـص  ورزي،اـکش  مختلف  صنایع  ،خيراخشکسالی  از    قبل

  ه ـیاچاز در  ناـبزیآ  اعوـنا  تن   ارهز12از    بيش  االنهس  داشتندو  انچنددو  نقیرو  ، ناموـه  یاچهدر  بیآپر  نهایتو در    انیرا  زمر

 ر کشو  یگرد   يها  می  نستاا  یـحتو    هـمنطق  فرـمص  زاراـب  هـبو    يدـص  ناموـه  هـیاچاز در  سيستانی  دانصيا  طتوس  ناموـه

 . دمی ش عرضه

  خشک سالیاز    قبل  ن،تاسيس ي ها  ميناز ز راـهکت ارزـه150 هـک ارـچ  ؛ تـنسدا مستثنی ه قاعد ین از ا نباید نيزرا  ورزيکشا

 ب االـت  نـیا  رـیگد  يسواز    است.  هشدمی    کشت  مختلف  يهههاابرو آ  نهامو  بیآپر  نينهمچو    هيرمندآب    نجریااز    دهستفاا  با

وزش    اهو  طيفتل  بـموج دوران  ا  هشد  نسيستاروزه    120موسمی  يهادبادر  از  در  .دمیکر  يجلوگير   رغبادوگر  دیجاو 

  یستز  فجایع  تریننبزرگتریاز  یکی  یستز  محيط  نشناسارکا،    رگبز  راتظهاا  بنابر  مونها  بتاال  ه شد  خشک  با  1381لسا

  ا یر ز  ؛تـسا  هـرفتگ  ارقر  تأثير  تحت  نيز  نوهام  یاچهدر  ،هيرمندآب    کاهش   نتيجةدر.  پيوست  عوـقو  هـب  ناـجه  یـمحيط

  نقرو  سبب  نهاموآب    ،تأمين  .بادکرمی    یفاامنطقه    ورزيکشا و    صنعتی  توسعهدر    رمذکو  خانهرود  که  نقشیاز    اجد  گذشته

و   حاصلخيز  يلتاد  نسيستادر    ان،یرا  بهاز ورود    پس  هيرمند.شد  می  نيز  ستی د  نایعـصو    ياهيگيرـ م  دـ مانن  جانبی  نایعـص

  رشبا  دکمبو  ليلد  به  منطقه  ینا  يحاصلخيزو    یی راکا  وزهمر .ادکر  می دیجاا  د، بو  ه شد  ه ناميد  ( مصر)یمان ز  کهرا    انیرا  یـنعمتپر

  ن ساکنا  زنيا  هگا  که  ستا   هسيدر  جایی  بهرکا  نفغانستاا  رکشو  تمااقدا  ا ـب  حتیو    سدرنمي  مانی آرحد  واراداتی به  يهاب  آ  ها

اکند  نمی   تأمين  نيزرا    منطقه   تسریع  د، یا ز  ياـ گرمو    رعتـس  با  ها د با  ینا  گرفت.   هید دنارا    محلی   ي هاد با  نقش   نباید   لبته. 

 ن سيستا  خهشادو    به  مسير  لطودر    خانه رود  ین ا  ؛د ـش  رـکذ   ه ـک  گونه  نهما.   شوندمی  بمحسو  نسيستا  يهاآب  تبخير  هکنند

  تمامی   ديقتصاا  ظلحااز    هـ کاي    به گونهه،شد   کاستهآن    سعتو و  حجمروز از    بهروز    خيرا  ي هال . سادشو  می   تقسيم  نپریاو  

 (18ص،1387،تحتتأثيرقرارداده است.)عسگريداردرا ارقر دخو افطرا محيطدر  که چهآن 
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 هيرمند ایران وافغانستان درخصوص رودخانه ي ها فختالا یخیرتا رسي

  که متعهدشد.  ین عهدنامها6  هدما،  بـموج  هـب  انرـیا  لتدو  یددیسگررپا  1857عهدنامه  دنعقاا  به  منجر  که  اتهر  پس از جنگ

را    حصالا  باافعانستان  فختالا  وزبر  رتصودر     رکا  به  جبریه  ايقوو    دهکر  عجور  نگليسا  لتدو  ستانهدو  ت هتماماا  بهآن 

 لتدودکر  جعهامر  نگليسا  لتدو  به  تشکاالا  وثحد  موقعدر    انیرا  لتدو  هاهرگ.دنشوزسارستانهکادو  تهتماماا  هـنکآمگرد؛نبر

 جه ریرخاوز  کالرندون(دکند.)لرحصالا  انیرا  فشر  مطابق و  فقامورا  تختالفااهرگونه  کهدنمو  هداخورا    کوششوسعی   نهایت  ق فو

  ضیارا  رهبادر  دخويها  فختالا  صخصودر    هـکد رـک  دنهاـپيش  انرـیا  ت ـلدو  هـب  1870لسادررمذکو  ده ما  دستناا  به  ننگلستاا

  ليسنگالتدوومتعاقبا دفقتکراومدینپيشنهاا  با  انیرا.کند  عوـجر  نتاـنگلسا  لتدو  حکميت  به  نسيستا

در    لسادو    تمد  به  دبووي    رتنظا  تحت  که  هيئتی  با  سميتا  گلد    .دتعيينکر  حکم  انبهعنو1870لسارادرميت(ـسا)گلدالنرژ

از    قسمتیآن    موجب  به  .که دکردرصا  دراخورأي  1872اوت    19لاـسدر  و  تـخداپر  سیربرو    قـتحقي  به  نسيستا  يهازمر

  که  شد  تنظيم  ريطو  زيمر  خط  بند(  نکوهک)سيستا  بنداز  .  تعلق یافت  نتافغانسا  بهد  بو  انیرا  هـب  قـمتعل  که  نسيستا  ضیارا

دو    بينآب  تقسيم    عضومودر    سميتاگلد  شد.  انرـیا  به  متعلقآن    جنوبی  قسمتو   نفغانستاا  به  متعلق  خانهرود  شمالی  قسمت

  خله امد  د،مقصو  هـک  دـهند  م نجاا  میاقدا  عبایدهيچ نون  طرفين  که  باشد  ممفهو  خوبی  به  باید   مسئله  یناداد:  رأي  چنين  رکشو

  توسط  نفغانستاا  يتقاضا  برحسب  1872لسادر  رتعبا  نـی ا  دـباش  دـهيرمن  حلاوـس  رياـبيآ  ايبر   مهزالاز آب    يجلوگيردر  

  تعمير  حتت د ـهابخو نتاـفغانسا هـک  وکرـمتو   قدیم  رنهاو ا دموجو رنهاا شامل ق فو جهرمند  هفقر :دتفسيرش چنين سميتاگلد

  رـکس  انرـیا  فرـط  ريبياآ  ايبر  زمالآب    نکهآ  بروطمشر؛  نيستآن    لمشمو  جدید  رنهاا  حفر  همچنينو    د شونمی  هد د  ارقر

 (.زيمر رموو ا کستمالاداره ا ،هـجرخا روـموزارت ا )ددرـنگ

 بين   زمر  حد  کهدخو  صلیا   ايمجراز    هيرمندرود  1896  لا ـس. درنددکرلقبو  1873لسارا دررمذکو  حکميت  نفغانستاوا  انیرا

  ن وـمیشد.چ  نهامو  یاچهوارد در  يیگرد  ايمجرآب آن از    عظم ا  قسمت  که  ريطو  به  ؛شدفمنحر  بغر  فطر  به  دبو  رکشودو  

 ی ـضارا  هـک  شد  باعث  هيرمند  ايمجر  تغيير  الذ؛     بود  هدنش  اريگذ  عالمت  وزيمرا  يمعنا  به  زيمر  طسميتخطواگلد  نمادر ز

 اي مجر  نفغانستاا  که  ريطو   به  د؛شونفغانستاو ا  انیرا  فختالا  درمو  ، میگرفتاررـدقـهيرمن  د ـ جدیو    دیم ـ ق  ايرـمج  ين ـب  هـک

ا  نستدامیزيمر  خطرا    هيرمند  دـجدی فو. دمیکردستناا  خانهرود  قدیمی  ايمجر   به  انیرو  آبی  در    رمندهي  دهلعا ا  ق کم 

 طبق  دبو  طمربو  هيرمنداز آب    دهتفاسامسئله    به  که  فختالا  عموضو  ربا  ینو ا   طرفينشد  بين  فختالا  تشدید  باعث  1902لسا

مهندس   نماهوکـم يرـلهنـکلنرذکوـم   تـلدود.ـش  دامجد  ارگذوا  ننگلستاا  لتدو  ه عهد   به  1857  هدـمعاه   6دـبن افسر 

که   را    د بو  ده(شرکتکر1896تامه  1894)آوریلنتاـسوهندو    نتاـفغانسا  ين ـب  ودتعيينحددرانگليسی 

ضمناپذیرش و  حکميترأي    شپذیر  دکرآب    مسئله  حل  به  منحصررا    نماهو  مک  حکميت  انرـیا  لتدو.دحکمتعيينکران بهعنو

 ینا  صلا  انیرا  لتو دودـباش  شتهدا  فقتامو  سميتا  گلد  کميتح  دمفا  با  درهصارأي    که  دکر  ینا  بر  وطمشر  راي حکميت را

  مخالف  جهو  هيچ  به  که   دهکروطمشر  طشر  ینا به  نوشته  انتهردريسـنگلا  رتفاـس  هـب  که  سميهر   سلهامر   حسب  بررا    تحکمي

 مناسبی   مينهز  ،طرفين  ننمایندگا   بين  نظر  دلتبا  با  که  دبو  ینا  نکميسيو  فباشد.هد   دهنبو  سميتاگلد  یترمأمو  نماز  رداداقر

 ل طو  به1317  لسا  همادي  تاوشدوعشر  1311لسادر    ادادقر  عقد  به  طمربو  اتکرامذ.  زدسا   همافر  اردادقر  دنعقاا  ايرـبرا  

از    هـتهي  انرـیا  لتدو  فطر از    اردادرق  حطر  ليناوانجاميد.   شددپيشنها  نفغانستاا  لتدو  به   کابلدر    انیرا  رتسفا  طریقو 

   .مرزي(رموو ا کالستمااداره ،جهرخارمووزارت ا  ادارهند.)دکر انیرا لتدو تسليم ی ابلـمتق حرـط نيز ها نفغا.ا

افغانستان(ریبياوآعتازرتوسعهر)بهمنظورت(عبايربياوآتـع زراروـهمنظـ)بياـهجـپيشنهادکردکهبدامجدنفغانستاالتدوبعديچند

توسعه  نستنامیتو  کلمه  ینا  به  دستناا  با  هانفغاا)توسعه(لفظ  لقبو  با  نچو.دشوهگنجانيد خودرادرمسيرهيرمندآزادانه  دزراعت 

 .دفقتنکرامو  ها افغان حطر با انیرا الذ ،می شد  نخا  لکما بنددر بب تقليل آب سهمی ایران دهندواین موضوع طبعاس
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 د ی جد یتيامن داتیتهد

ر و  تأث  رانیا  ی فرهنگ  وندهاي يپ   ی خیتار  شهیسابقه  افغانستان،  و  پاکستان  فراوان  راتيبا دو کشور  ب  یمثبت  روابط    نیا  نيدر 

از    یبوده و درگذشته بخش  رانیاز فالت ا  یدو کشور بخش  ن یا  رایبر جاي بگذارد؛ زتواند    یم  داریکشورها در راستاي توسعه پا

م  به  رانیا وجو  یحساب  عدم  عل  دآمدند.  خصمانه  ادعاهاي  و  زا  بحران  هاي  ارض  کریگدی   هيتنش  مسائل  در  و    یخصوصاً 

  دادی وقوع دو رو  ل،يتفاص  نیست اکشور قرار داده ا  یاسيمرزهاي س  نیرا  جزء باثبات با ، تر  یرقمرزهاي جنوب ش  ،ینيسرزم

ا  یانقالب اسالم  روزييپ   یعنی   ،ی و نظام  ی اسيمهم س ا  ويارتش شور  ی و حمله نظام  نرایدر  افغانستان و اشغال    ن یبه خاک 

 هاي نوظهور عبارتنداز:  ده ی پد  نی. اد یانستان گردهاي نوظهور در کشور پاکستان و افغ ده یو بروز پد  جادیکشور موجب ا

   یدر مناطق شرق رانیکشورهاي مخالف ا  یو اطالعات  یحضور نظام-1

  ی در مناطق شرق  کایقرار دارند. حضور آمر  رانیا  یتيامن  طي ي بزرگ جهان در محقدرت ها  روهايين  یکیزيحضور ف  نیشتريب

  یمبه حساب    کایهاي مهم آمر  استياز س  رانیقدرت منطقه اي ا  فيتضعکشورمان و    ی مل  تي امن  دنيبراي به چالش کش  رانیا

ادیآ با ش  نی.  نظام   گاهی پا  سيتأس  یعنی  ميمستق  وهيکار  افغانستان و  یهـاي  غ   در کشورهاي  وزش و آم  ميرمستقيپاکستان و 

ا  رانیا  یمخالفان نظام جمهوري اسالم  زيتجه چند    یو زابل است که ط و  زاهدان    ستانيدر استان س  یناامن   جادیبه منظور 

.  ییي آدم رباخرابکار  حاريانت   اتيمانند سراوان به شکل هاي مختلف مانند عمل  سال گذشته ، بلوچستان و شهرهاي مرزي آن

عربستان از    یستيونيصه  میانگلستان، فرانسه و رژ  کا، یآمر   یهاي اطالعات   س یست که سروازجمله مواردي ا  عهيان شدار  هیسرما

پاکستان و    ازي آن ن  لیدال  نیکه مهم ترکنند    ی کشورمان استفاده م   هيدر شرق عل  رانیا  یرامونيشورهاي پ ک  ینيفضاي سرزم

اقتصادي    ی نظام  ،یاس يهاي س  تیحما  هافغانستان ب .بنابرا  ی م   کایآمرو    کا،یآمر  یهاي اطالعات  سیحضور فعال سرو  نیباشند 

 را براي مناطق شهرهاي مرزي   ریز  داتیافغانستان تهد  مروزي ن و نانگلستان و عربستان در بلوچستان پاکستا  ،یستي ونيصه  میرژ

 :  دینما  یو هارتلند متصور م دلندي م ملند،یو بلوچستان در سه قلمرو ر ستانياستان س

 و نفوذ دادن آن ها به داخل استان   یستیو آموزش گروه هاي ترور زيتجه ، یسازمان ده  ل،يشکت -

 بکارانه  و خرا یهاي جاسوس تيور اجراي فعالبه منظ یتالش براي جذب افراد بوم -

 ه طلبان هیاز اقدامات تجز تیحکومت مرکزي و حما هيعل ی و مذهب ی احساسات قوم قیو تشو کیتالش براي تحر -

  ت يرصد و کنترل فعال  رييکارانه مانند قاچاق مواد مخدر و گروگان گ  ت یهاي جنا  تياز فعال  ی ت اطالعا  ی بانيو پشت  تیتقو  - 

 .  یجمهوري اسالم یتيو امن ی نظام ،ی ظامهاي، انت

 .  یو فرهنگ  یهاي معارض با اعتقادات مذهب شهیت، کاالها و اند محصوال غيو تبل  جیترو -

   رانیا یجمهوري اسالم یني حوزه سرزم هيعل یلهجوم احتما کیدر اجراي  یتدس  شيو پ  ی کسب آمادگ -

 دستانه.    شي هاي پ  اتيملجنوب شرق به انجام ع  مناطق مرزي یتيدر معرض خطر بودن شهرها و مراکز جمع -

 مواد مخدر-2

  یارادگ  یب  ،یت و قتل، فساد اخالقسرق  لياز قب  گریاز اعمال مجرمانه د  ارييکننده بس  تیساز و تقو  نهيبه مواد مخدر زم  اديتاع 

و تبهکارانه در    یرقانونيغ   تيفعال  نیو پرمنفعت تر  نیگسترده تر  نی، تر  افتهیباشد .تجارت و قاچاق مواد مخدر، سازمان    ی و.. م

  قرارگرفته در خط مقدم ، اند ورود  ی و ساحل ی رونيب ملندیجهان است .شهرهاي مرزي که درر  ح سط یو حت رانیا ی مناطق شرق

مس مخ  تیترانز  ريو  رمواد  مناطق  به  درنها  ملندیدر  و  استان  هارتلند  ک  تیو  اعت  یکشورمل  به  آس  اديباشد.  هاي    بيمادر 

و فحشا    یدرصد خشونت خانوادگ  13وهاتسرقدرصد  13،ها کودک آزاري  درصد33،  طالق هادرصد  13از     شياست . ب  یاجتماع 

  انمخدر در افغانست  ،  از کشت و تجارت مواد  تیپاکستان با حما(.1333،  نرایا  یخبرگزاري جمهوري اسالماست)ادياز اعت  یناش

بر   آورد. در زمان تسلط طالبان  یبه دست م  یمواد مخدر درآمد هنگفت  از باندهاي  تیدر دوره طالبان و دوره هاي بعد با حما

 استفادهاروپاه،يکقندوز، تور قندتر-2ا  ،  اروپ   ،یآباد ، کراچ  جالل -1  ی:اصل  ري پاکستان از سه مس  تیگروه با حما  نیافغانستان ا
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  کا یدالر آمر  ارديليم1/31ميلياردروپيه13ساالنه  ارزش  داراي  وطالبان   قاچاق مواد مخدر پاکستان  صادرات1001کردند. درساليم

 (.1377:131،)احمديکردند  ديتول اکیتن تر22500بانطال 1996.درسالبوده است

شمال سرخس ناصري در    ی ز مشترک دارد که از دوفرسنگمر  لومتريک1033و پاکستاندر شرق،  با دو کشور افغانستان    رانیا

ا  (337:1333،ايحافظ نی شود)م  یمنته  عمان  ايیه دررودخانه تجن آغاز و در شرق بندر گواتر ب  ی النمرز طو  نیبا توجه به 

درکشور بلکه در   را نه تنها  اديیز نهیهز و اقتصادي  ی اجتماع  ، یاسياز عوامل بحران زا ازنظر س ی کیقاچاق مواد مخدر به عنوان 

 .کرده است ليتحم رانیا یبر جمهوري اسالم  یسطح مل

 
 يرمندازبحران آب هپيامدهاي ناشی     

 عوامل سياسی موثربرمشکل حقابه هيرمند 

 ابط ایران و افغانستان و مولفه هاي تاثير گذار بر آن شکل گيري رو الف(

هدات ناشی از قراردادهاي امضا شده ميان دو کشور ایران و ه هيرمند و عدم اجراي تعو کاهش آب رودخان  طعز علل قیکی ا

می افغانستان  کشور  جانب  از  راباشافغانستان  ایران  خاوري  مرزهاي  از  قسمتی  که  اي  رودخانه  حقآبه  مسئله  افغانستان    د  با 

،    1383مشکل تا سال    این  .افغانستان بوده استيان دولت ایران و  دهد. ، دست کم یکی از منابع پایدار مشاجره متشکيل می

  و   حل  براي  حکميت  یرشپذ و مستقيم و یا    بار مذاکره دو جانبه  27بار باعث بروز بحران دیپلماتيک بين دو کشور شده و    12

 هاي گذشته طی گفتمان هایی که ميان مقامات دو کشور صورت گرفته ، دولت ایران در سال  ست.ا  پذیرفته  صورت  آن  فصل

اجراي دوباره ق ،    1351رارداد سال  خواستار  اجرا نمی شود و در عمل  افغانستان  از سوي مقامات کشور  است که به درستی 

سدي که    )لی که حجم آب پشت سد کجکیحا  ان حتی به حقوق نوشته شده در این معاهده نيز دست نمی یابد دردولت ایر

خمين زده می شود اختالفات ایران و افغانستان  ميليارد مترمکعب ت  2/5ا  ت   1/5دحدو  (روي رود هيرمند در افغانستان بسته شد

بط دو کشور داشته و مانع از همکاري آنها شده است در حالی که  بر سر حقوق مربوط به آب هيرمند نقش پر اهميتی در روا

مون ه در رابطه با دریاچه هافاجعه محيطی گسترش یابنده سرزمين و مردم سيستان را تهدید می کند فاجعه جغرافيایی کیک  

ي پيشين در رابطه با  در سيستان در حال تکوین است تقریباً کامل ، ولی آهسته تر اویل فاجعه است که هيدروپليتيک شورو

آنجا ن آورده است در  بار  به  آرال  آرام شده و فاجعه  يز  دریاچه  نابودي تدریجی  انحراف آب رودهاي سيحون و جيحون سبب 

 (.1378:103اده..)مجتهدزشکل بخشيده است محيطی بزرگ را

 
 افغانستان و ایران مرز (3نقشه)

 تحوالت اقتصادي
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 پدیده خشکسالی  الف( 

اقليمی است این    خشکسالی یکی از ویژگیاز وقایع محيطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات  هاي اصلی و تکرار شونده  پدیده 

ارائه شده است در همه این تعاریف خشکسالی  تعریف از خشکسالی    150ز  رود تا کنون بيش اهاي مختلف به شمار میاقليم

آب   مقدار  آن  در  که  پایدار  و  پيوسته  دوره  اییک  در  میموجود  بيان  و  یافته  کاهش  توجهی  قابل  حد  در  منطقه  شود  ن 

بخش خشکسالی   در  آن  از  ناشی  خسارات  و  طوالنی  آن  وقوع  تداوم  و  است  پنهانی  طبيعت  مختلفداراي  ،   هاي  کشاورزي 

ا امی آب و هوخشکسالی پدیده اي است که در تم  لذا  شودمی  ظاهر  تدریجی  ورتصتصادي ، زیست محيطی و....  اجتماعی ، اق

 .دیگر متفاوت است ه اينقطه به نقط دهد و مشخصات آن از یکها و مناطق مختلف رخ می

 تغيير در ساختار اقتصادي سيستان ب(

  . هاي کشاورزي جاي خود را به سایر فعاليت ها داده استفعاليتی سالهاي اخير به تدریج  پياپی ط به دليل خشکسالی هاي  

کننده را نمی  هاي زندگی توليد  هاي مذکور از یک سو کفاف هزینهي در طی سالهاي کشاورزچون درآمد حاصل از فعاليت

ق کاال و مواد سوختی هاي مربوط به قاچاعاليتهاي مختلف خدماتی و نيز فنماید و از سویی دیگر درآمدهاي حاصل از فعاليت

پهلو اصول تر است به عبا البته به ضرر بخش کشاورزي رت دیگر به خاطر باال بودن آمد فعاليتبسيار بيشتر و  هاي مختلف 

کشاورزان شود و مرتباً از تعداد خانوارهاي کشاورزي دامدار  هاي کشاورزي در سطح ناحيه دیده نمیچندانی به انجام فعاليت

گري ،  شود به طوري که مشاغلی نظير کارده میهاي اقتصادي افزوه و در مقابل بر تعداد فعالين در سایر بخشدارد خواسته شد

سو مواد  و  کاال  قاچاق  خصوص  به  و  دستفروشی   ، داري  حدود  مغازه  است  100خت  داشته  رشد  محمدي درصد  .)بيک 

 (65:1384وهمکاران.

 زیر بنایی از بين رفتن تاسيساتج( 

  اثر  در  هنآ  راه  و  دو  درجه  و  یک  درجه  هاي  جاده  هجمل  از  و   دارند  قرار  روزه  120  بادهاي  داالن  مسير  در  که  التیمواص  راه هاي

عث اختالل در حمل و نقل ، ایجاد ترافيک، عدم خدمات رسانی به موقع  انسداد راه ها با  .شوندهاي روان مسدود میشن   حرکت

به پاکسازي ماسهمی گردد و می بایست   اقدام شود که خود هزینه هاي زیادي در برف داردسریعاً  مثالً دو محور مهم و    .ها 

کند  اي ماسه هاي روان عبور میطقه شنزار و واحدهشندول ، این دو محور از من-کی و جاده زابل  آباد ملحاجی  -اساسی زابل

عبور این دو محور از این ميان    .کند از ميان شنزارها عبور می  تککه در شرق شهر زابل قرار گرفته است و همچنين رود نيا

جه باعث عدم  قبيل انسداد جاده ، ایجاد ترافيک که در نتيهاي چه مشکالتی را ایجاد می کند از  منطقه در زمان وزش توفان

انی است که ساالنه حجم  هاي آبرستاسيسات مهم منطقه ، کانال  .یکی ازشوداقتصادي و اجتماعی در این دو محور می  امنيت

کانال میز والدین  بازي  از ماسه هاي  داردیادي  به الیروبی  نياز  در  .شود که  بازي  ماسه هاي  کانال هاي    گاهی تجمع  مسير 

مسير اصلی و همچنين کاهش سرعت حرکت آب در کانال ها می گردد که  سبب انحراف آب از  آبياري و حد زیادي است که  

نه زیادي صرف می شود عالوه بر این ها محاسبات ميدانی حاکی از این است ها هزی  و الیروبی ماسه  آوريهمه ساله براي جمع 

دان است که عاملی مهم  نفري زاه   900000  ه تنها منبع آب شرب مردم سيستان و شهر حدودکه مخازن آبی چاه نيمه ها ک

اي روان قرار خواهد گرفت به  ده مورد تهدید جدید شن هرود در چند سال آینبراي ماندگاري مردم در این منطقه به شمار می

چاه نيمه ها می    ن واردعب ماسه و شمتر مک  220000یا    تون 350494و در طی یک سال  5257408سال    15طوري که طی  

 خطر  به   مهم   و   حساس  بسيار  آب  منبع  این  موجودیت  نشود  جلوگيري  مخازن  این  به  روان  هاي  سهما  و  رازهجوم شنها.اگ  شود

 .دکر خواهد مواجه مشکل با را منطقه این دممر  زندگی از افتاد خواهد
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 فرهنگی   -والت اجتماعیتح

سيستب  هامون  دریاچه  شدن  خشک  و  هيرمند  آب  دید ش  کاهش  و  قطع  با   مسکونی  ناطقم منطقه  مردم  ویژه يشتر  به  ان 

منطقه سيستان    بيکاري مردم  . رفته استاند و ضریب بيکاري به شکل خطرناکی باال روستانشينان شغل خود را از دست داده

د  اند و مجبورندرآمد خود را از دست داده ميگذارند که عالوه بر مشکالتی که از بعد روانی ،تأثيرات ناخوشایندي و خانواده هایی 

مه  گزینه  دو  از  کنند یکی  انتخاب  را  خالف  کارهاي  و  قاچاق  به  آوري  روي  یا  سيستان    .اجرت  مردم  گسترده  به  مهاجرت 

هاي خاوري دریاي خزر که در مقاطع تاریخی دیگر نيز سابقه داشته است و موجب مشکالت و کرانههاي شمال شرقی  استان 

گردید  فراوانی نواحی  آن  در  هم  و  سيستان  در  هم  است،  م  .ه  عنوان  به   به   مردم  پرداخت  .اندشده  انتخاب  مهاجرتقصدکه 

 می   لطمه  کشور  ملی  اقتصاد  به  که  مشکالتی  و  ئلمسا  ایجاد  ضمن  مخدر  مواد  و  کاال  قاچاق   مثل  اقتصادي  منفی  هاي  فعاليت

 ایجاد   دنبال  به  را  دیگري  فراوان  مشکالت  خود  هب  خود  موضوع  این  و  شوندمی  منطقه  در  ناامنی  سبب  زنند

 ( 108:1390)عزتی.کندمی

 به خطر انداختن سالمت شهروندان منطقه  ب(

ترین    ازاصلی  است.  هاي اقتصادي ، اجتماعی این ناحيهیماندگاز عوامل عمده عقبشرایط نامساعد طبيعی در دشت سيستان  

فراهم می    ناراحتی هاي جسمی و روحی براي انسان راتأثير دارد و موجبات    شرایط طبيعی که مستقيماً بر روي حيات انسانی 

هيرمند این پدیده  کاهش و قطع آب رودخانه    هاي اخير بر اثرگيرد اما در سالدر منطقه سيستان آرام نمیدبا  .ستداآورد با

باد کنده  ده دریاچه هامون توسط  شن و ماسه از بستر خشکي.هاي شن و ماسه بازگشته استطبيعی به شدت همراه با طوفان

گردوغبار پراکنده در منطقه سبب بيماري هاي متعددي در منطقه سيستان شده   .گشته اند  شده و باعث آلودگی هواي منطقه 

قات انجام شده یکی از علل مهم کوري در منطقه سيستان کراتيت شنی تشخيص داده شده  به طوري که بر طبق تحقي  است

 .است

غير  نا به  بيمارياز  تنفبينایی  بيماريهاي  دیگر  و  آسم  نظير  دیگر  تنسی  بيماريهاي  همچنين  و  از  فسی  ناشی  عفونی  هاي 

می کند و    دسلبراافتداوم آرامش فکروجسم را ازوزش بادها  .بادها هستند  برخورد ماسه به پوست بدن از عوارض دیگر مستقيم

 . بردش میهاي عصبی و روانی پيانسان حساس را تا آستانه بيماري

 لوچستانو ب ستانيآن در س یت يامن يامدهايو پ  یعيطب داتیتهد

اقم  ،ی عيطب  داتیتهد نوع  از  زم  یمي چه  نوع  از  چه  تأث  ، یشناس  ن يو  مختمف  مناطق  .برخ  یمتفاوت  راتيدر  ا  یدارند    ن یاز 

 ن یانواع دارند که در ا  یعيطب  داتیکنند .تهديم  لعم  یمنفگر ید  یمنققه، مثبت و برخ  ییايجغراف  تيبا توجه به موقع  داتیتهد

 )استانییايجغراف  يدر فضا  یعيطب  یمؤثر بر نابسامان   لامعو  نیرگذارتريوتأث  نیترمهمه، به  العطه موردمطقبخش با توجه به من

 خته خواهد شد. وچستان(پردالو ب ستانيس
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 و بلوچستان  ستانیدر استان س یعیطب داتیتهد یشاخص ها (. 1جدول شماره)

 ضیحات تو تهدیدات ردیف 

خشکسالی هاي   1

 فراگير 

  ر ياخ  يدر کشور است که در سال ها  یاز مناطق مستعد به خشکسال  یکی  زيوچستان ن لو ب   ستان ياستان س

استان    نی واقع در شمال ا  رمنديده به شهرستان هشده است .خسارات واردش  لتحمرا م  يادی ز  يخسارت ها

د  شتريب  مناطق  قاب   گر یاز  مبنا  تی رؤ    لاستان  بر  وشریف  ک یدرولوژ يه   یخشکسال  یژگیو  ياست.  )اشتاب 

  ستان يس  ست یرا بر ز   ي اريبس  ي ها  ان ی ز  است که   ی داتیاز تهد   یکی  ی خشکسال  بيترت  ن ی بد  ( 76:1396،زاده

  هم جوار فراهم ساخته است يرا به استان ها ياريمهاجرت بس نهي گذاشته است که زم  ياجان بر وچست لو ب 

رفتن    ن يهامون (و از ب   رمند،يخشک شدن رودها ازجممه )ه  نهياستان زم  ن یدر ا   ی طوالن   ي ها  ی خشکسال طوفان شن  2

به صورت طوفان شن به    وزد، خود راروزه می  120   يکه بادها  یرا فراهم آورده است و زمان   ی اهيپوشش گ

شن ها مدفون گشته اند    ری ها به ز   نهاست که روستاها، خا   يطوفان شن به اندازه ا  نی گذارد که ايم  شینما 

 باشد. یم یو پوست  یفستن يها يمارياز ب  ي اريبس ير يگ  لآن شک ،یتيامن يامدهايه پل جم.از

 ن او بلوچست ستانيآن در س یتيامن يامدهايانسان ساز و پ  داتیتهد

  ییايجغراف تيبا توجه به موقع دات، یتهد نیاز ا یدارند .برخ ی متفاوت راتيف، تأثلمخت يق و فضاهادر مناط  ،ی انسان داتیتهد

قه موردمقاله، به  طبخش با توجه به من نیع دارند که در اانوا ی انسان داتی کنند .تهد ی م عمل  یمنف گری د یقه، مثبت و برخمنق

 . وچستان پرداخته خواهد شدلو ب ستانيدر استان س  یانسان یمؤثر بر نابسامان  يها صاخش نیرگذارتريو تأث نیمهم تر

 و بلوچستان  ستان يستان سدر ا  یانسان  داتی تهد يشاخص ها( 1جدول شماره)

 توضیحات  ی عیطب دیتهد ردیف 

 

 

1 

 

 

عه نامتوازن  توس

 استان 

 ی تيامن یی و چالش هاها  یدچار ناامن  رياخ  يه هااستان کشور در ده ن یپهناورتر گاهیوچستان در جا لو ب  ستانياستان س

مبنا، در بعد    نیجستجو کرد .بر ا   لیو فرام  لیم  ، يا  هيح ناحطدر سه س  دی آن را با  يلیبوده است که گستره تحم  یفراوان 

ناح  لیم نام  يا  هي و  نظام  توسعه  الگو  یاسيستوازن ساختار  و  پ  ياقتصاد  یاسيس  يمتمرکز  ناکارآمد  رامونيمرکز    ي و 

از مرکز    يدور  يايجغراف  يوجود تنگناها  يطیمح  يتوان ها  اديق فرصت بر بنل و خ   ینیآفر  تی مؤثر در مز  ي ازوکارهاس

بحران    يها  نهيزم  ش یدا ير پد  تی با اکثر  یمذهب  یو ناهمگون   لیمشارکت مح   يها   نهي.. .ضعف زمو  یو کم آب   یخشکسال

ها  يا  هي ناح )و   یتيامن  يوچالش  است  بوده  دیگرازتهدیدات( 1:1392  ،یسیمؤثر  یکی  فضا  رگذاريتأث  بنابراین    ي بر 

را در    ي اريبس  یتيامن  ي امدهايو پ  ینابسامان   نهيباشد که زم  یوچستان توسعه نامتوازن استان مل و ب   ستانيس  ییا يجغراف

 هم آورده است.استان فرا ن یدهه حاضر در ا 

 مهاجرت  2
  ي بحران ها  هی بر پا  ياريبس  يبود که شهرها  ميد خواهشاه   رانی ا  يدر شهرها  ژه یدرحال توسعه به و  يدر اکثر کشورها

شهرها مهاجرت    گر یاکنان آن به دسپرده خواهند شد و س   ی از سکنه شده و به فراموش  ی خال  ي آب، جنگ ، غذا و انرژ

به دو دهه است    ک ی نزدن  پراکنده آ  يروستاها وچستان و  لو ب   ستاني.(لذا مردم س(320:1390)قربانی سپهر.خواهند کرد

ب لد که  ب   یشکسالازجممه خ  يا  دهیا مشکالت  تاالب  نبود آب در  بسته شدن مرز،  امکان    یالممم  نيها،  لدم  هامون، 

ه  طقمن  ن یاز مردم ا   یتا برخامر منجر شده    ن یدر منققه و ...مواجه هستند و ا   دار ی پا  ياورزو کش  يدامدار  ي ها  ت يفعال

   ل مشک  نی رو، مهم تر  ن یدهند ازا   حيسکونت خود ترج ل  را بر ماندن درمح  رخوردارب   يشهرها و استان ها  مهاجرت به

  ی ه است که در پطق من  کی اکولوژ  اترييو تغ  يکاريب   ،یآب   ی شود، ب   یوچستان که منجر به مهاجرت مل و ب   ستان يمردم س
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 يشود.وچستان ملو ب  ستانيس ییا يجغراف ين شدن فضاآن منجر به مهاجرت و نابساما

فقدان اشتغال   3

د  )قاچاق کاال و موا

 مخدر( 

اقع ب طق من  يتصاددم توسعه مناسب  برخ  يمرز موجب رو   ي و فقر در دو سو  يکاريه،  به قاچاق و    ی آوردن  از جوانان 

ق عا خالف  گردمال  )احمد  دهی انون  ه18:1379مقدم،  ياست  سم  (لذا  بودن  ب   ستان يمرز  کشورهالو  با    ي وچستان 

م اگرچه  پاکستان  و  ها  یافغانستان  فرصت  ارم   ي ادیز   ي تواند  درا  اورد يب غان  به  پ  ی داتی هدت  نيب   ن یاما  در  دارد    یهم 

  ي امدهايه پلباشد که ازجم   یتغال مآن فقدان اش   ليباشد که دل  ی کاذب م  يها ل ه قاچاق کاال، مواد مخدر و شغل ازجم

 . دیآ  یآن به شمار م یتيامن

استان  1395  در سال  رانیمرکز آمار ا  خود قرار داده است .طبق  ريباشد که استان را تحت تأث  یآن م  ییا يجغراف  يفضا يت جمع 4

استان  ابوده وساله رادار15  -64جوان      یدر رده سن1395-1335هايسال  سيستان وبلوچستان بيشترین جمعيت رادر

  یی ايجغراف  يفضا  ی نابسامان   دی منجر به تشد  ت يساختار جمع  نی، ا سال ها وجود داشته است  ن یدر طول ا   يکاريفقر و ب 

 است.  چستان شده لوو ب  ستانيس

 

 نتیجه گیری 

حی کشور از هاي آبی هيرمند و دریاچه هامون قرار دارند ، در قياس با دیگر نوانوب شرقی کشور که در قلمرو حوضه مناطق ج

بارش کمتري برخوردارند ناحيه در طول  مناسبات هيدروپليتي  .ميزان  این  ایران در  با  افغانستان  با    100ک  توام  سال گذشته 

کاهش یافته و بارها نيز به دالیل مختلف قطع شده است که نتيجه آن در چهره  ایران  هر دوره ، سهم حقآبهدر .تنش بوده است

وستایی ، مهاجرت و ناامنی و  امون ، ویرانی کشاورزي و بنيادهاي معشيتی سکونتگاهی شهري و رورودي زیست بوم دریاچه ه

مدیریت ناسازگار با ساختارهاي زیست اعمال    بارمند در دهه اخير  نوسانات آب هي  .به راهکاري هاي اجتماعی نمود یافته است

متعدد و ایران بدون توجه به تداوم جریان هميشگی    محيطی از سوي افغانستان عدم تامين حقابه هيرمند و احداث سدهاي

خشکسالی تبعات    .ستکيلومتر کرده است در تشدید این روند نقش آفرین بوده ا  200تامين آب شور زاهدان به    آب اقدام به

اکوسيستمقتصادي  ا بر  نامطلوبی  اجتماعی    حدود  حذف  ،  کشاورزي  اراضی  درصدي  50  تعدیل  که  نموده  تحميل  ستانا   و 

  ماسه  و ها  شن اول ،  کاذب مشاغل ،  ساکنين سالمت هدیدت  و  توفان افزایش  اقتصادي فرایندهاي با  مرتبط  شغلی فرصت 1500

بارو  هاي توسط  منطقه  سطح  در  پ   120دهاي  ان  نتيجه  در  و  و روزه  ایران  مرزي  نقاط  در  هيرمند  رودخانه  مسير  شدن  ر 

از چه نوع ماسه که به تغيير مسير رودخ از انه و در آینده قطعاً موجب بروز مشکالت سياسی بيشتري خواهد شافغانستان  د 

دهاي  ست به طور کلی مهمترین پيام پليتيک رودخانه هيرمند اترین تبعات و پيامدهاي حل شدن مسئله هيدروجمله محوري 

از قاچاق مواد  :ند  امنيتی سياسی ، اقتصادي اجتماعی و زیست محيطی قطعی آب رودخانه هيرمند بر منطقه سيستان عبارت

اشتغال به مشاغل غير قانون گریزي و   ، امنيتی    مخدر  اجتماعی  پيامدهاي  از جمله متداولترین  خشکسالی در منطقه قانونی 

بود زمينه اشتغال در سایر بخش ها به خصوص صنعت ، حجم قابل توجهی از حذف فرصت هاي شغلی مولد و نسيستان است  

ناامنی حاصل از افزایش سرقت و    بایست قانونی مانند قاچاق کاال و سو داده است به این مهم می  جوانان بيکار را به مشاغل غير

هاي مسلح و را که صرفاً توسط دمعدي  ل مواد مخدر در قالب کاروانربایی و حمزنی مسلحانه ، آدمزورگيري ، شرارت و راه

اي  يستان عالوه بر اثرات زیست محيطی امنيت ملی و منطقهانجام پذیرفته اضافه نمود در شرایط فعلی بحران منطقه آب در س

ور  نگردد در آینده نه چندان د  چنانچه تدابيري براي آن اتخاذز مورد تهدید قرار داده است شدت بحران به حدي است که  را ني

 . اي ملی و محيطی مجدد خواهد شدبه فاجعه
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  یدر نواح  ژهیوبه  ناطق  در سطح م  داریراه توسعه پاچالش فرا  ،توسعه   يمتوازن نماگرها   عیو عدم توز  ییفضا  يهاينابرابر  :طرح مسئله

  ت يروممح  ليتحلش حاضر  پژوه هدف رو  از این   .گردد یمناطق م نیا  تيامن دیمناطق مرزي کشور باعث تهدی  افتگيتوسعه ناست.    يمرز 

 است.   با تاکيد بر شهرستان زاهدان  يمرز  يهاشهرستان  ییروستا  ینواح  یافتگی توسعه

  با  شهرستان زاهدان، هايدهستان یافتگی توسعه تعيين سطوح و بندي رتبهنظور به م استتوصيفی تحليلی تحقيق روش  :پژوهشروش

نتایجا  استفاده ایران  مر  مسکن  و  سنفو  عمومی  سرشماري  ز  آمار  قالب    76داد  عتکز  در  )آموزشی،  9شاخص    درمانی،   و  بهداشتی  بعد 

ه ها بتحليل دادهتعریف شد. فرهنگی و مذهبی و جمعيتی( خدماتی و بازرگانی، سياسی اداري، اقتصادي،  ارتباطات و حمل نقل، زیربنایی،

 انجام شد.   Arc-GISو    Excel  هايافزار  ره تاپسيس و همچنين از نرمگيري چند معياتصميم  مدلکمک  

در   یدهستان  ج يه  هستند.  نيمه محروم درصد    25هاي شهرستان زاهدان محروم و  درصد از دهستان  75دهد که  نتایج نشان می  :هایافته

بسيار است که رقم    0.37دهستان حرمک با درجه  و باالترین ضریب توسعه یافتگی مربوط به    قرار نگرفت  برخوردارشهرستان در سطح    نیا

بر اساس ضریب تغيير در شاخص   آباد اختصاص دارد.به دهستان نصرت 0.09ترین دهستان همچنين درجه توسعه در محروم .تپائينی اس 

تقریبا  از شرایط    ي شهرستاندهستان ها   ،در شاخص هاي اقتصاديمشاهده شد. همچنين  وزشی بيشترین نابرابري  هاي حمل و نقل و آم 

سایر  نسبت به  تريمطلوب  یافتگیمرزها از توسعه  مجاور يهادهستاناین شهرستان جه اینکه در نکته جالب تو د.خوردار هستنمشابهی بر

 شهرستان برخوردارند.   هايدهستان

گی  ب  ری:نتیجه  زاهدان  روستایی شهرستان  نواحی  در  محروميت  توسعهدرجه  به طوري که  است  باال  این سيار  در  ترین دهستان    یافته 

  ن یتراز مهم  یکیاز منابع، دستاوردها و امکانات جامعه   يمنددر بهره   يکاهش نابرابر از آنجا که  است.    0.37راي درجه توسعه  شهرستان دا

امنيت  ، به  وسعهاف تي قرار دادن آنها ضمن کاهش شک ز یربرنامه  تیمناطق محروم و در اولوشناسایی  ،  دیآی توسعه به شمار م  يارها يمع

   ید.نمامیکمک    نواحی مرزي

 Topsisضریب تغييرات،    شهرستان زاهدان،  نواحی مرزي،    یافتگی،توسهمحروميت،  :  دیکلی گان واژ
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 مقدمه  -1

چالش  از  دغدغهیکی  و  توسعه ها  بشریت،  عدالت129هاي  تامين  است ،  بوده  به خدمات  مساوي   Rice& )  و دسترسی 

Smith,2001:27)ن از نقطه    دستيابی   و  فضا  در  منابع  و  امکانات  هعادالن  توزیع  با  مترادف  اعیاجتم  ظر جغرافيایی، عدالت. 

  و  امکانات  عادالنه   و   مناسب  عتوزی  سالم،   و   پویا   اقتصاد   خصایص  ترین مهم  از   یکی  عبارتی دیگر،   به .  است  ها آن  به  شهروندان  برابر

منطقه    ميان  در   توسعه  هايمرهث و  ناحيه  هر  )اسماعيلاکثریت جمعيت  است  کشور  همکارانزادیا  و  دال16:  1395،  ه  یل  (. 

براي نابرابري  متعددي  اقتصاد سياسی،  وجود  انسانی،  منابع طبيعی، سرمایه  تاریخی،  پيشينه  مانند  بين کشورها  هاي فضایی 

. تغييرات اجتماعی  (54:  1392گ وجود دارد که با یکدیگر داراي همپوشانی و هم افزایی هستند )مومنی و قهار،محلی و فرهن

اي و تمرکز بيش از حد امکانات در برخی نقاط، و محروميت نقاط دیگر را در پی  ل منطقهاخير، عدم تعاد  هايادي دههو اقتص

پراکنش شاخص براي تعدیل در  برنامههاي توسعداشته است.  الگو مناسب  ه،  ارائه  با هدف  پذیري مناطق  ریزي جامع توسعه 

 (.  94: 1389بد )قنبري و همکاران، ایایی ضروررت میو تعادل فض  هادمات، جمعيت، سکونتگاهبراي توزیع متعادل خ

 پدیده  این  ومس  جهان  کشورهاي  در  اما  نيست،  نوینی  ي پدیده  خدمات  و   امکانات  از  برخورداري  در   فضایی   تعادل  فقدان

-یده می از مناطق د  دم تعادل فضایی در بسيارياست. در کشور ایران نيز ع شده  تبدیل  اساسی  معضلی  به  که  یافته  نمود  چنان

به   می  صورتی کهشود،  انقالب  از  بعد  را  آن  بقایاي  و  آثار  و  انقالب  از  قبل  ایران  در  نابرابري  این  شدت  براساس  یافت.  توان 

زیاديویژگی بخش  می  ها،  تمرکز  نقطه  یک  در  و جمعيت  امکانات  حاشيهاز  به صورت  مناطق  سایر  و  می یاید  عمل  کند  اي 

-شاخص  از  برخورداري  مراتب سلسله  ها درسکونتگاه  جایگاه  شناخت  و  رسیرب  بنابراین،  (.80:  1393ده،  زا)احمدي و اسماعيل

)صبوري شود  می  محسوب  ها برنامه  و  هاطرح  يارائه  و  تهيه  براي  ضرورت  نوعی  و  دارد  ریزيبرنامه  در  بسزایی  نقش  توسعه،  هاي

نوروزي،   طو  .(117:  1396و  برنامهبه  اعم،  ابزارر  براي  ریزي  است  موجودي  ب  تبدیل وضع  مطلوب  و  به وضع  توسعه  ا هدف 

برنامه اهداف کلی  اعمران.  ثروت در بين  رفاه و  توزیع  اجتماعی و  برقراري عدالت  اقتصادي  یا توسعه  فراد جامعه است.  ریزي 

ها رشد کمی  اي که نه تنی، سياسی، فضایی به گونهتوسعه نيز عبارت است از تغيير در ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگ 

دجامع همراه  به  را  شيوهه  در  کيفی  تغييرات  بلکه  باشد  زیرساختاشته  فرهنگی،  بالندگی  اجتماعی،  رفاه  زندگی،  هاي  هاي 

 شده  ارائه  توسعه  از مفهوم  تلقی  سه  کلی  طور  به  توسعه  ادبيات  (. در62:  1392م آورد )تقوایی و همکاران،  اقتصادي و ... را فراه

 مثابه   به  باالخره توسعه  و   بنيادي  دگرگونی  فرآیندهاي  مثابه  به  توسعه  مشخص،  ماتاقدا  مجموعه  یک  مثابه  به  عهتوس:  است

ریزي طرح توسعه در استان با دیدي واقع بينانه صورت گيرد  رنامهمشخص. ضروري است ب  اقدامات  و   دستاوردها   از  ايمجموعه

 (.125: 1395)جعفرزاده و همکاران، 

برنا  در  اصلی   هدف یافتگی  سطوح  تبيين  و  شناخت  مناطق،  ايرب  توسعه  ریزيمهفرایند    و   نقاط قوت  از  آگاهی  و  توسعه 

را   شده عرضه  خدمات و امکانات توزیع آشفتگی ميزان وانتمی   مناطق،  از یک برخورداري هر ميزان شناخت . با است. آنها ضعف

برنامهمحر  یا  داريبرخور  سطح  از  دقيق  و  جامع  اطالعات   داشتن  با  و  کرد  مشاهده   با  متناسب  منابع  تخصيص  و  زيریوميت، 

برنامه  خواهد   مقدور  ناحيه  هر  نيازهاي توزی  مناسب،  الگویی   به  دستيابی  نيز  روستایی  يتوسعه  هاي شد.    و   امکانات  عبراي 

مکانات  تایيان از امحروميت روس(.  117:  1396  د )صبوري و نوروزي،منطقه می باش  هر   جغرافيایی   هايتوان  براساس  ها فعاليت

شهري است. در گذشته بی توجهی به مناطق روستایی از -ل اصلی مهاجرت هاي بی رویه روستا  یرفاهی یکی از دالو خدمات  

ير عمدي و سرچشمه گرفته از عدم شناخت ميزان محروميت و برخوداري مناطق روستایی یک طرف عمدي و از طرف دیگر غ 

ه حتی در آینده هم روستا و روستایی از صحنه فضاي ملی و  گفت کتوان  ه بلکه مینها در گذشتست. اما با این وجود نه تبوده ا

اهی از سطح توسعه یافتگی روستاها جهت برنامه  (. در نتيجه آگ1:1389به نفع شهرها کنار نخواهد رفت )تقوایی و همکاران،

 مناطق  این  امنيت  دیدهت  باعث  کشور   رزيم  ق روستاییمناط  در  نيافتگیت. توسعهریزي توسعه امري مهم و اجتناب ناپذیر اس
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مناطق   این   و  گردد می   دفرآین  بزرگی در  چالش  ایجاد   باعث  و  شده  کشور  داخل  به  تهدید  عوامل  هجوم  باعث  مرزي،  ناامنی 

گونه هر  که  مهم  این  و  ورزندمی  تأکيد  مرزي  مناطق  يتوسعه  بر  نظران  اغلب صاحب  گفت  توانمی  گردد ومی  کشور  يتوسعه

تأکيد  الزم  هايزیرساخت  تأمين  مستلزم  مرزي،  مناطق  در  امنيتی  و  ايتوسعه   گذاريسياست   از   بهينه  برداريبهره  بر  و 

اتفاق    مورد  باشد می  کشور  يجانبه  همه  اقتدار  بسط  راستاي  مهمی در   عامل  و  ودهب  مناطق  این  طبيعی  و   انسانی   هاي  توانمندي

 .(82:  1396)ميره اي و همکاران،  شدبا می مرزي  ناطقم و مرز  عاتمطال  نظران صاحب و هشگرانپژو اغلب

در   کلی  طور    با   مناطق  موجود  وضعيت  شناخت   نيازمند  چيز  هر  از   پيش  ها،تعادلی   بی   و   هانابرابري  کاهش   جهت  به 

 جمله  آن از که ددگرمی  استفاده  مختلف هاي شاخص از کار  این  انجام براي می باشيم.  مناسب هايشاخص و  هاروش از استفاده

زندگی،   درآمد،   چون  هایی شاخص  هب  توانمی .  کرد  اشاره   آن  نظایر  و   بهداشتی  و  آموزشی  خدمات  آسفالته،  هايراه  کيفيت 

  هاریزيبرنامه  و   ها سياست  از  متأثر   اجتماعی،   و  اقتصادي  طبيعی،   هايبر ویژگی  عالوه   که   فضایی  هايعدالتی  بی   و  ها نابرابري

  توسعه   درجه  تعيين  و  رتبه بندي  طریق  از  که  کنند  ابداع  را  هاییروش  و  هانيککت  تا  است  داشته   آن  بر  را  انریزبرنامه  است،

عوامل   علل   تحليل   و  شناخت  به  بتوانند  مناطق،  یافتگی )اسماعيل  دست  ايمنطقه  هايتفاوت  و   هانابرابري  یا  و  یابند  زاده 

  محروميت سطوح دل چند معياره تاپسيس، ي م گيرکاره با بهپی آن است کدر  این مبنا تحقيق حاضر بر  (. 16: 1395همکاران، 

براي توجه    ،ینقطه عطفتواند  یم  قيتحق  نیا  جیبدون شک نتا  ر دهد.را مورد سنجش قراهاي شهرستان مرزي زاهدان  دهستان

مخدر،  مواد    دکننده يولا کشورهاي تب  ی گی همسا  ل يبه دل  ی ي شرقهمواره مرزها  رایو کارگزاران در امر توسعه باشد ز  زانیربرنامه

راه  یکی  زين  زاهدانکه   فرع هااز  م  یي  توسحالت شکننده  ،باشدیآن  عدم  و  دارند  باعث    یماندگ و عقب  ینواح   نیا  عهاي  آن 

 گردد.یاي ممنطقه  یدر سطوح مل ی تيالت اقتصادي و امنمشک جادیا

 

 چارچوب نظری تحقیق   -2
يرها، ي برخی متغی یا جغرافيایی گوناگون در زمينهای هاي فضر آن واحدشود که دیمي فضایی به شرایطی اطالق  نابرابر

هاي فضایی بين کشورها مانند  رابريدالیل متعددي براي وجود ناب.  (Kanbur et all,2005:2)  در سطوح مختلف قرار دارند

م پوشانی و  ه   ايبا یکدیگر دارود دارد که  د سياسی، محلی و فرهنگ وجپيشينه تاریخی، منابع طبيعی، سرمایه انسانی، اقتصا

  جامعه  تاریخ  همزاد  زندگی،  بهبود  براي  تالش  معناي  به  به طور کلی توسعه  (.1392:54)مومنی و قهاري،  هم افزایی هستند  

اما  يبشر که  میمفاهي  ازجمله  است،  ايمقایسه  مفهوم  یک  بيشتر  که  آن  امروزي  مفهوم  به  توسعه  است،    هر  از  بيش   است 

 تعریف   در  130بروکفيلد   (.  51  :1389  پور،  جمعه)   قرارگرفته است  مختلف  محافل  بحث  ردمو  اخير  قرن  نيم  در  دیگري  عموضو

برحسب  را  توسعه:  گویدمی  توسعه کنيم    تعریف   نابرابري  و   بيکاري،  فقر،  کاهش  نظير  رفاهی   هداف ا  سوي  به  پيشرفت  باید 

   (.187: 1388 پوري،  باوان خاکپور و)

 به منجر برنامه بدون که توسعه است. چرا ریزيبرنامه نيازمند کشور توسعه در به بیدستيا که ستا بدیهی و روشن

 پذیري نتيجه آسيب در و  ايمنطقه تعادل عدم شدیدت و همچنين اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، هاينامتوازن بخش توسعه

 جمعيت( يتمعيت )تثبنگهداشت ج و نيتام ضعف به هتوج با رویه جمعيت بی  ایشافز شود. امروزهمی ملی  وحدت تضعيف و

 که خواهد بود کشوري موفق  آینده است. در آوردهاي پدیدحاشيه  نواحی  آینده براي ايپيچيده افق بسيار  مرزي، مناطق در

حداقل را  خود جمعيتی مشکالت بتواند مختلف از استفاده با و  برساند به    بتواند امنيتی و اجتماعی قتصادي،ا راهکارهاي 

 انزواي مرکز، از دوري مرزي به واسطه نواحی طرفی از نماید، مند عالقه محل تولدشان و مرزي نواحی در ماندن به را يتجمع

 را جمعيتی مراکز عمده  با  مقایسه در توسعه و رفاه از نظر برخورداري از فاحش هايتفاوت ...و نيافتگی و توسعه جغرافيایی

)کامران و همکاران،   شودمی مرکز نفع به رابطه استثماري یک ایجاد و ناحيه دو این تبه گسس منجر هاتفاوت این که دارند،

 تامين مرزي طریق مبادالت از مرزنشين مردم نياز زا توجهی سطح قابل توسعه حال در کشورهاي اکثر (. مرزهاي114: 1390
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همسایه  کشورهاي ميان تمبادال در اهميتینقش پر ارايد آن بودن محلی و ير رسمیغ  رغم مبادالت علی گونه شود. اینمی

 به خود نوع در هایی نجریا و  چنين مبادالت کردن ايبرنامه رو این از شود.مرزي می نقاط ساکنان زندگی بهبود باعث و بودن

 هبودب باالخره و مرزنشين در مناطق ثبات و  صلح ایجاد  محلی، مرزي گسترش بازارهاي اقتصادي، متقابل هايتوسعه همکاري

 شده  انجام  هايبررسی(. 115همان،) آوردمی همراه به را نياز منطقه مورد خدمات و  هازیرساخت بهبود و ن مناطقیا در امنيت

 است: مهم ي نکته چند حاوي مرزي مناطق در امنيت و توسعه يرابطه مورد در

بهمی یکدیگر با هو دوسوی مستقيم يرابطه رايدا باال، همبستگی ضریب با مرزي مناطق در توسعه و امنيتالف(    باشند. 

 تحقق فرایند در اقدامی  هر که ايگونه به دارند، یکدیگر بر تأثيرات متقابلی مرزي مناطق در امنيت و توسعه دیگر،  عبارت

 . بالعکس و گذارندمی امنيت تحقق فرایند بر تأثيرهاي مستقيمی توسعه،

 عناصر و عوامل نشود، محقق منطقه آن يبراي توسعه الزم نما و آرام جو و دیاب گسترش يمرز  منطقه در ناامنی رگاهه ب(

 گردد.می همواج نيافتگیتوسعه شرایط با و منطقه کرده کوچ منطقه آن از توسعه بر مؤثر

 .دارد ملی تامني و توسعه با متقابلی و مستقيم ارتباط مرزي مناطق در توسعه و امنيت ج(

 مناطق در مطلوب امنيت کاهش به )پيرامون( منجر مرزي و )مرکز( مرکزي مناطق ميان ضاییف ايمنطقه تعادل عدم د(

 گردد. می مرزي

 است و امنيت جهانی و ملی، فراملی  اي، منطقه و محلی سطوح  به وجهت مستلزم مرزي مناطق در ايتوسعه ریزيبرنامه ه(

 جهت، ازاین  .دارد وجود متقابل يرابطه ي، مرز و مناطق کزي مر مناطق تیامني مراتب سلسله و اي عهتوس مراتب  سلسله  ميان

 طلبد. می را فيزیکی و غير فيزیکی ابعاد به توجه مرزي مناطق در توسعه

 معتدل و هماهنگ خود به وظایف تواندمی صورتی در کشور، کل سيستم از زیرسيستم یا جزء  یک ابهمث به مرزي مناطق و(

: 1396همکاران،  و  ايميره)  سازند برقرار را خود بين الزم تعامالت طور مداوم به  بتوانند آن یدرون  عناصر و اجزاء  که کند عمل

 (. 89تا 87

  و   ايتوسعه  گذاريهرگونه سياست  که  مهم  این  و  ورزندمی  تأکيد  مرزي  مناطق  يتوسعه  بر  نظران  لذا اغلب صاحب

  و  انسانی   هاي توانمندي  از   بهينه   ريبردابهره  بر  يدو تأک  الزم   هايزیر ساخت  تأمين  ستلزمم  مرزي،   مناطق  در  امنيتی 

  ،(8:  1380  عندليب، )  باشدمی  کشور   يجانبه  همه   اقتدار  بسط   راستاي   مهمی در   عامل  و   بوده  مناطق  این   طبيعی 

 باشد.می مرزي  مناطق و مرز مطالعات  نظران صاحب  و پژوهشگران اتفاق اغلب  مورد

 

 پیشینه تحقیق -3

هاي انجام شده در ارتباط با موضوع مورد بررسی و با  ی پژوهش، مطالعه و بررسشی و تحقيق علمی هر کار پژوهدر انجام  

بهره آنهدف  تکامل  و  توسعه  نتایج  از  است.  مندي  ضروري  به  ها  که  موضوع  به  نزدیک  فضایی منابع  سطوح   تحليل  و 

اشاره  برخ امکانات  و  منابع  از  که  ورداري  دارد،  باشد وجود  روشن کردکرده  بسيار  در  مفاهيم  بود.  ن  از جمله کمک کننده 

 (. 1)جدول  توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي قابل مالحظه در این زمينه مینمونه کار

 

 هاه در زمینه سطح برخورداری دهستان مقال های چند : یافته 1جدول

 هایافته روش/ مدل  عنوان  محقق/ سال 
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 هایافته روش/ مدل  عنوان  محقق/ سال 

و  صبوري  

نوروزي  

(1396 ) 

  سطوح  تحليل  و  تعيين

  انميز   و  برخورداري

 ها ندهستا  محروميت

 جاسک   شهرستان

توصيفی 

تحليلی/ 

 تاکسونومی

 عددي 

 هــايدهستان طبقه در(  گابریک  و وشک پی  سورک،) هادهستان درصد 60

 .دارند قرار محروم خيلی و محروم

اي و  ميره 

همکاران  

(1396 ) 

 بر  تحليلی  و  بررسی

  یافتگی  توسعه  چگونگی

 مرزي   اییروست  نواحی

-ندهستا  وردمطالعهم)

 ( سرخس  شهرستان  هاي

 توصيفی

تحليلی و  

  /ايتوسه

  مدل

تاپسيس و  

 ویکور 

  هتوســع  ســطح  از  هــادیگر دهســتان به نسبت خاتون پل و مرزداران دهستان

  بــه  مربــوط  یــافتگی  توســعه  وضــعيت  بــدترین  و  برخوردارند  بيشتري یافتگی

  مــدل  از  اصــلح  نتــایج  که  درحالی.  باشد  می  تجن  و بی بی هاي گلدهستان

  و  رادارنــد  وضــعيت  ســرخس بهتــرین  و  تجــن  دهســتان  که  داد  نشان  رویکو

  یافتگی توسعه ازلحاظ را وضعيت بدترین مرزداران و  بی  بی  گل  هايدهستان

 .باشندا میدار

زاده  اسماعيل

و همکاران  

(1395 ) 

ح  تحليل سطو

برخورداري و رتبه بندي  

هاي استان  انشهرست

ل  تفاده از مد همدان با اس

 ه هاي چند معيار

 توصيفی

 /تحليلی

تاپسيس و  

 کپراس 

ستان همدان می باشــد.  هاي ال در توزیع خدمات در بين شهرستانعدم تعاد

اي  ریزي مرکز پيرامون است. به گونهبعی از برنامهریز این استان تانظام برنامه

شــود،  مــیهرچه فاصله از مرکــز زیــاد ده و  که اکثر خدمات در مرکز واقع ش

 شود.می  خدمات نيز کمتر  سطح

زاده  اسماعيل

و همکاران  

(1397 ) 

  توسعه  سطح  بر  تحليلی 

  روستایی  مناطق  یافتگی

  استان  هايشهرستان

 کرمانشاه 

 توصيفی

 / تحليلی

راس و  کپ

تاپسيس و  

 ساو 

بع،  هاي استان کرمانشاه از نظر خدمات دهی به روســتاهاي تــابين شهرستان

ق عــدالت در ســطح  تاي توسعه و تحقــ در راسارد؛ فاوت چشمگيري وجود دت

 استان تقویت نواحی روستایی محروم ضروري است.

مرادي و  

درویشی  

(1395 ) 

تحليل سطوح توسعه  

هاي  یافتگی شهرستان

 دبيل استان ار

 توصيفی

تحليلی 

  /کارکردي

 تاپسيس 

هاي استان به لحــاظ  دبيل متعادل نبوده و بين شهرستانسطوح شهرستان ار

وجــود دارد. در ایــن ميــان    رگــیخــتالف و شــکاف بزهــاي توســعه اشاخص

هاي نير، کوثر و سرعين در سطح برخوردار، اردبيل ، مشکين شهر  شهرستان

 ها محروم هستند.شهرستان  سبتا و برخوردار و مابقیو خلخال ن

Singh & 

Keshari 

(2016) 

  توسعه  شاخص  توسعه

 نطقهم  سطح  در  انسانی

  هايبرنامه  توسعه  به که ددار وجود منطقه سطح در ها HDI محاسبه به نياز 

  مقالــه  این. کرد خواهد کمک منطقه سطح در برنامه اجراي و گذاريسياست

  هــايشــاخص  اســاس  بــر  HDI  گيــري  اندازه  رویکرد  از  استفاده  براي  تالش

  ســنجی نظــر از زنــدگی اســتاندارد و پــرورش  و  آموزش  بهداشت،  در  موجود

 .است  منطقه  سطح  سالم در  ساالنه

Kumar & 

Mondal 

(2012) 

سطوح توسعه یافتگی در  

دهستان مرشد آباد غرب  

 بنگال 

-اي سطح توسعه یــافتگی و درک تفــاوتهدف این مطالعه نشان دادن الگوه 

  براي شده محاسبه توسعه  شاخص  شاخص.  14بين بلوکی با استفاده از  هاي  

  داراي یســوت  آن،  در  کــه  است  ايمنطقه  بين  تالفاخ  دهنده  نشان  بلوک  هر

-مــی رنج شرایط بدترین  از  کندي  فارکا و  بلوک  که  حالی  سطح، در  نباالتری

 .برند

 1399  ماخذ: نگارنده
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 یافتگی توسعه  سطوح تحليل و خصوص تعيين در بسياري علمی مرتبط منابع که دهدمی نشان پژوهش نظري سوابق  و پيشينه

 خصوص به و مرزي مناطق سطح  در موضوع این اما است؛ گرفته  جامان سطح کشور در بندي سطح  هايمدل از استفاده با فضاها

-آسيب کاهش و امنيت ایجاد در این مناطق مهم بسيار نقش و امنيتی مسائل به و استشده کار کم بسيار هامورد دهستان در

-نشده  ستان زاهدان کارشهر سطح در یبه طور اختصاص موضوع این هااین بر عالوه است.شده توجه کم بسيار ، اجتماعی پذیري

 .است

 

 روش شناسی تحقیق  -4

 منطقه مورد مطالعه  یمعرف  -4-1

درجه و    28و در حداقل    دقيقه طول شرقی   53درجه و    61دقيقه و حداکثر    25درجه و    59  در حداقل   شهرستان زاهدان

  36581  وسعت  با   این شهرستان(.  90آماري  است )سالنامه  ی واقع شده دقيقه عرض شمال   46ه و  درج  30دقيقه و حداکثر    33

 هامون  شهرستان به شمال شهرستان زاهدان از .استداده اختصاص خود به را استان مساحت  از درصد  17 معادل مربع کيلومتر

 زاهدان  شود. مسافتمی  محدود  خاش  شهرستان  به  جنوب  از  و  کرمان  استان  به  غرب  از  پاکستان  کشور  به  شرق   از  لوت  رکوی  و

 شهرستان  (. 1396، دارد )پرتال استانداري سيستان و بلوچستان  ارتفاع متر 1385 دریا  سطح  از و  است کيلومتر 1494 تهران تا

که مرکز استان نيز   است،شده  واقع  بلوچستان در محدوده جنوب شرقی ایران  و  سيستان  استان  هايزاهدان یکی از شهرستان

  2108دهستان، سه شهر و    ي چهار بخش، هشتلومتر مربع داراکي  36581حت  باشد. این شهرستان با مساشهر زاهدان می

 (. 1( ) نقشه 2( )جدول 90باشد )سالنامه آماري آبادي می 

 

 اهدان به تفکیک بخش و دهستانشهرستان زهای تعداد آبادی: 2جدول 

 از سکنه خالی   داراي سکنه  تعداد آبادي  مساحت  دهستان بخش  شهرستان 

 زاهدان 

 مرکزي 
 190 471 661 2686.32 مه زیارتچش

 67 42 109 4225.60 حرمک 

 ميرجاوه 
 0 95 95 1131.60 تمين

 78 239 317 5288.34 الدیز

 نصرت آباد 
 30 132 162 722.90 دومک 

 101 122 223 14116.38 نصرت آباد 

 کورین
 47 104 151 2984.95 شور 

 68 322 390 4235.12 کورین

 581 1527 2108 35391.23 جمع 

 1390مه آماری ماخذ: سالنا

 

 حرارت   هاشب  در  و  گرم  بسيار  هوا  تابستان  روزهاي  در  باشد و می  خشک  و  گرم  بيابانی  هواي  و  شهرستان زاهدان داراي آب

  هب  شهرستان  این  در.  دارد  رتاثي  دما   کاهش  در  غيرمستقيم  طور  به  سيستان  روزه  120بادهاي.  یابدمی   کاهش   محسوسی  نحو  به

 -6/12  الی  5/42  از  82  سال  در  آن  دماي  ميانگين  و  مترميلی  72  شهرستان  این  در  ساالنه  بارش  نميانگي.  باردمی  برف  ندرت

  ارتفاع  با جيکو و انجيردان متر،  3012 ارتفاع  با اشتران کوه  به توانمی زاهدان  هايوهک جمله  از. است تغيير در سانتيگراد درجه

 نياز   مورد  آب.  است  زاهدان  هايکوه  از  دیگر  یکی  نيز  سياه  ملک  هوک.  نمود  اشاره  رمت2221  تفاعار  با  پيرخان  و  متر  2255

نيز )پرتال  می  تامين  تانسيس  نيمهچاه  و   هارودخانه  ها،چشمه  قنات،  چاه  طریق  از  شهرستان  و  گردد  سيستان  استانداري 

نفر و   660575ن  ت شهرستان زاهداجمعي  1390الري عموم و نفوس مسکن در سباتوجه به آمار سرشما  (.1396،  بلوچستان
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نيز    باشد. جمعيت در نقاط شهري این شهرستاننفر زن می  327257نفر مرد و    333318خانوار و همچنين داراي    157266

 (. 3دول ( )ج90باشد )سالنامه آماري می نفر 85269ایی است در حالی که جمعيت در نقاط روستنفر  575116

 

 زاهدان در شهرستان  1390بت شده در سال فوت جاری ث : والدت و3جدول 

 زاهدان 
 نقاط روستایی نقاط شهري  جمع 

 زن مرد  زن و مرد  زن مرد  زن و مرد  زن مرد  زن و مرد 

 770 889 1659 9823 10773 20596 10593 11662 22255 والدت

 146 146 292 1796 1976 3772 1942 2122 4064 فوت

 ن یستان و بلوچستاوال استان سماخذ: اداره کل ثبت اح

 

 
 : موقعیت سیاسی شهرستان زاهدان 1نقشه

 

 روش تحقیق  -4-2

  شده   استفاده   تحليلی  و   توصيفی، اسنادي  حقيقت  هايشرو  از  ترکيبی   این پژوهش،   در  موردنظر  اهداف   و  موضوع  به  باتوجه    

  موضوع پرداخته   با  تبطرم  نظري  مبانی  سیبرر  به  تبط،اسناد مر  و  کتب  مطالعه  و  اسنادي  روش  از  با استفاده  مبنا  براین.  است

ستان  شهر  هايدهستان  یافتگیتوسعه  تعيين سطوح  و  بنديرتبه  منظور  به  سپس  باشد. ه که از لحاظ هدف نيز کاربردي میشد

  سالنامه  نتایج  و همچنين  1390  سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماري  از نتایج  استفاده   با  توسعه،  هايشاخص  نظر  زاهدان از

تعداد  1390 ريآما قالب    76،  در  نقل،  زیربنایی،  درمانی،  و  بهداشتی  )آموزشی،  بعد   9شاخص  حمل  و  خدماتی    ارتباطات 

فرهنگی اقتصادي،  اداري،  سياسی  جمع  وبازرگانی،  جمعيتی(  و  مذهبی  سپس4)جدول    استشده  آوريو    و  تجزیه  براي  (. 

 (C.Vاختالف ) ضریب روش از يس و همچنينتاپسمدل  از  هاستانده یافتگیهتوسع سطوح  و تعيين بنديهرتب ها،داده تحليل

منظور استفادهدهستان  بين  در   ها شاخص  نامتعادل   توزیع  تعيين  به  توسعه   تعيين  و   بنديرتبه  از  بعد .  استشده  ها   سطوح 

افزار  سيستم  از  استفاده  با   یافتگی، )نرم  جغرافيایی  نقشهArc-GISاطالعات  برايني   مورد  هاي(   در  سطوح  این  يلتحل  از 

شهرستاندهستان این  گردیده  هاي  محمدي،  استتهيه  بيک  و  تحقيق،  .  (49:  1391)آزادي  کردن  عملياتی  شهرستان براي 
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  که  است  الزم   امر   به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. ذکر اینان سيستان و بلوچستان  مرزي زاهدان واقع در است

  نيز  شهرستان  هاياداره  و   نهادها   آماري  اطالعات   برخی   و  آمار ایران  مرکز   العاتطا  از  ها، آن  اقصنو  رفع   و   هاداده  تکميل  براي

 . شده است استفاده

 

 های شهرستان زاهدانده به جهت سنجش سطح توسعه دهستانستفاا مورد  ومتغیرهای ها : داده4 جدول

 ها شاخص ابعاد 

 جمعيتی
(؛  0.29)  زنان   باسوادي  (درصد4(؛  0.16)  دهستان  جمعيت  (درصد3(؛  0.45)  اسواديب   (درصد2(؛  0.02)  جنسی  بت(نس1

 (؛ 0.07)  سکنه  داراي  هايآبادي  (درصد5

 اقتصادي 
  کشاورزي  بخش  شاغالن  (درصد3  (؛0.29)  دهستان  شاغل  جمعيت  درصد(2(؛  0.45)  دهستان  فعال  جمعيت  (درصد1

 (؛ 0.07)  ماتخد  بخش  غالنشا  (درصد5(؛  0.02)  صنعت  شبخ  شاغالن  (درصد4(؛  0.16)

 زبربنایی 

  هايآبادي  (درصد3(؛  0.06)  نو  انرژي  از  برخودار  هايآبادي  ( درصد2(؛  0.35)  برق  شبکه  به  متصل  هايآبادي  ( درصد1

 آب  به  صلمت  هايآبادي  (درصد5(؛  0.11)  آب  تصفيه  سامانه  داراي  هايآبادي  (درصد4(؛  0.18)  کشی  لهلو   گاز  داراي

  دهستان  در  فلزي  اسکلت  داراي  مسکونی  واحد  (درصد7(؛  0.03)  آرمه  بتن  داراي  مسکونی  واحد  (درصد6  (؛0.26)

 (؛ 0.01)

ارتباطات و  

حمل و  

 نقل

(؛  0.11)   مخابرات  دفتر  داراي  هايآبادي  (درصد2(؛  0.35)  عمومی  قليهن  وسيله  به  دسترسی  داراي  هايآبادي  (درصد1

  هايآبادي  (درصد5(؛  0.01)  پست  ندوقص  داراي  هايآبادي  درصد(4(؛  0.03)  پست  دفتر  ارايد  هايآبادي  (درصد3

  به  سیدستر   داراي  هاي  آبادي  (درصد7(؛   0.06)  ICT  داراي  هايآبادي  (درصد6(؛  0.18)  اینترنت  به  دسترسی  داراي

 (؛ 0.26)  عمومی  آسفالت

 آموزشی 

  حرفه  و  فنی  هنرستان  رايدا  هاي  باديآ  (درصد2(؛  0.05)  دخترانه  اي  حرفه  و  فنی  هنرستان  داراي  هايآبادي  (درصد1

  داراي  هاي  آبادي  (درصد4(؛  0.01)  دخترانه  دانش  و  کار  دبيرستان  داراي  هاي  آبادي  (درصد3؛  (0.02)  پسرانه  اي

  هاي  يآباد   (درصد6(؛  0.18)  پسرانه  نظري  دبيرستان   داراي  هاي  آبادي  (درصد5(؛  0.00)  پسرانه  نشدا  و  کار  دبيرستان

  (درصد8(؛  0.10)  پسرانه  روزي  شبانه  دبيرستان  داراي  هاي  آبادي  صد(در7(؛  0.16)  دخترانه  ينظر   دبيرستان  داراي

  روزي  شبانه  راهنمایی  مدرسه  داراي  هاي  آبادي  (درصد9(؛  0.08)  دخترانه  روزي  شبانه  دبيرستان  داراي  هاي  آبادي

  داراي  هاي  آبادي  (درصد11(؛  0.04)  دخترانه  روزي  شبانه  نماییراه  مدرسه  داراي  هاي   آبادي  (درصد10(؛  0.03)  پسرانه

  راهنمایی  داراي  هاي  آبادي  (درصد13(؛  0.12)   پسرانه  راهنمایی  داراي  هاي  آبادي  (درصد 12(؛  0.07)  دخترانه  راهنمایی

 ؛ (0.14)  دبستان  داراي  هاي  آبادي  (درصد15(؛  0.00)  مهد  روستا  داراي  هاي  آبادي  (درصد14؛  (0.01)  مختلط

 بهداشتی 

-آبادي  (درصد3(؛  0.10)  داروخانه  داراي  هايآبادي   (درصد2؛  (0.19)  درمانی  بهداشتی  رکزم   داراي  هايآبادي  (درصد1

  داراي  هايآبادي  (درصد5؛  (0.08)  بهداشت  خانه  ايدار   هايآبادي  (درصد4(؛  0.02)   روستایی  بهداشت  پایگاه  داراي  هاي

  داراي  هايآبادي  (درصد7؛  (0.05)  ییروستا  ماماي  و  بهيار  داراي  هايآبادي  (درصد6؛  (0.12)  زایمان  تسهيالت  مرکز

  بهداشت  یا  دندانپزشک  داراي  هايآبادي  (درصد9(؛  0.17)  بهداشت  خانه  داراي  هايآبادي  (درصد8؛  ( 0.04)  بهورز

  داراي  ايه  آبادي  (درصد11؛  (0.00)  دامپزشکی  تکنسين  داراي  هايآبادي  (درصد10؛  (0.02)  دندان  و  نکاردها

  غسالخانه  داراي  هايآبادي  (درصد13؛  (0.00)  رادیولوژي  آزمایشگاه  يدارا   هايديآبا  (درصد12(؛  0.14دامپزشک)

 (؛ 0.06)  زباله  آوري  جمع  سامانه  داراي  هايآبادي  (درصد14؛  (0.01)

 رگانی باز

  روشگاهف   داراي  هايآبادي  (درصد3(؛  0.28)  نانوایی  داراي  هايآبادي  (درصد2(؛  0.22)  بانک  داراي  هاي  آبادي  (درصد1

  تعميرگاه  داراي  هايآبادي  (درصد5؛  (0.09)  کشاورزي   آالت  ماشين  تعميرگاه  داراي  هايآبادي  (درصد4؛  (0.17)  نیتعاو

  پایگاه  داراي  هايآبادي  (درصد7؛  (0.03)  سوخت  جایگاه  داراي  هايآبادي  (درصد6؛  (0.01)  کشاورزي  غير  آالت  ماشين

  نمایندگی  داراي  هايآبادي  (درصد9؛  (0.06)  دسفي   نفت  پخش  نمایندگی  يدارا   هايآبادي  (درصد8؛  (0.13)  نشانی  آتش

 ؛ (0.06)  گاز  سيلندر  بخش
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سياسی  

 اداري 

  هايآبادي  (درصد3(؛  0.03)  کشاورزي  جهاد  داراي  هايآبادي  درصد  (2(؛  0.26)  اسالمی  شورا  داراي  هايآبادي  (درصد1

  دهيار  داراي  هايآبادي  رصد(د5(؛  0.06)  تعاونی  رکتش  داراي  هايآبادي  (درصد4(؛  0.01)  کشاورزي  مروج  داراي

 (؛ 0.11)  اختالف  حل  شوراي  داراي  هايآبادي  درصد  (7(؛  0.18)  پاسگاه  داراي  هايآبادي  (درصد6(؛  0.35)

  فرهنگی و

 مذهبی

  داراي  هايآبادي  (درصد3(؛  0.18)  ورزشی  زمين  داراي  هايآبادي  (درصد2(؛  0.27)  کتابخانه  داراي  هايآبادي  (درصد1

 مذهبی  اماکن  سایر  داراي  هايآبادي  (درصد5(؛  0.40)  زاده  امام  داراي  هايآبادي  (درصد4(؛  0.10)  ورزشی  هايسالن

 (؛ 0.01)  بوستان  ايدار  هايآبادي  (درصد6(؛  0.04)  ادیان  سایر

 یافته های تحقیق. منبع: 

 

 معرفی روش ها   -3-4

 روش تاپسیس -1-3-4

بندي  هاي رتبهترین روشرا عرضه کردند که یکی از دقيق  131opsisTار تکنيک  اي نخستين ب، هوانگ و یون بر1981سال  در  

ترین گزینه باید کمترین وار است که مناسبر این مفهوم است آید و بشاخصه به شمار میهاي چنداست. این مدل از جمله روش

منفی، یعنی بدترین حالت    قطه ایده آلصله را از نن حالت ممکن و بيشترین فافاصله را از نقطه ایده آل مثبت، یعنی بهنری

داشته   همکاران،  )اسماعيلباشد  ممکن  و    به تاپسيس    الگوریتم  توسط  مطالعه   مورد  موضوع  ارزیابی  براي (.  360:  1397زاده 

 : شود دنبال دیگري از پس  یکی باید زیر مراحل ریاضی روش

 ( R ماتریستهيه ماتریس نرمال شده ) ( 1

 ( V)ماتریس نرمال   تریسما مقادیر هب وزن ( اعمال2

 ( -A) ها جواب ترین اولویت کم  و ( +A) تریناولویت  با  یا ترینآل ایده تعيين (3

 ها شاخص فاصله ( محاسبه4

 که دهدمی نشان را آلیدها حلراه تا نسبی نزدیکی ميزان  آل؛ آماره اید حلراه به گزینه سبی هرن نزدیکی ( تعيين5 

 بيشتري برتري داراي نظر مورد واحد یا مرکز باشد ترنزدیک یک به آن چه مقدار است. هر نوسان در یک و صفر ينب آن مقدار

  مناطق با   توسعه،  نهایی  ضریب  شدن  مشخص  از  بعد  .(130تا  128:  1395همکاران،    )جعفرزاده و  باشدمی موارد سایر به نسبت

 رتبه  است،   آورده   به دست  را  ضریب  باالترین   که  ايمنطقه  هک  شکل  بدین   گردند. می   يبندرتبه  آمده   بدست  ضریب  از  استفاده

  ضریب   ميزان  از  استفاده  با  همچنين.  شوندبندي میرتبه  ترتيب  به  مناطق  سایر  آن  از  پس  و  دهداختصاص می  خود  به  را  یک

 بنابراین اگر .  کرد  يمتقس  ه یافتهتوسع   و  وسعهدر حال ت  دسته، محروم،  سه  به  توانمی  را  آنها  مناطق،  از  هریک  یافتگیتوسعه

اگر بين    0.33و    صفر  بين  منطقه  یافتگی  توسعه  ضریب  مقدار اگر بين   0.66تا    0.34باشد، محروم،  باشد، در حال توسعه و 

 باشد، توسعه یافته است. 1تا  0.67

پراکندگی  یا  اختالف  یا ضریب  ویليامسون  نامتا  ، شاخصی ضریب  توزیع  ميزان  که  نو  اهعادل شاخصست  بين  یا  را  احی 

کند تا چه حد یک شاخص در بين مناطق یا نواحی در واقع مشخص می .  (56:  1392)مومنی و قهاري،    دهد مناطق نشان می 

نامتعادل ت بابه صورت  اختالف  از فرمول ذیل محاسبه می  وزیع شده است. ضریب  به ذکر است  استفاده  که مقدار شود. الزم 

 ( 141: 1380)کالنتري،  ها استشتر در توزیع شاخصبرابري بينانشان دهنده باالي این ضریب 

 
 وزن دهی و استاندارد سازی روش-2-3-4

 
131 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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0

0.1

0.2

0.3

0.4
 شم  زیارت

حرم 

تمی 

 دیز

دوم 

نصرت آباد

 وری 

شورو

 و تبدیل متفاوت هايمقياس با شاخص این کردن جمع نيستند، شترکیم مقياس داراي استفاده مورد هايشاخص که آنجا از

شده هايشاخص که است الزم ا،همقياس الفاخت رفع رايب باشد.نمی پذیرنامکا یترکيب شاخص یک به هاآن  به انتخاب 

 از که گردد. زمانی فراهم همدیگر با مختلف متغيرهاي جمع کردن امکان تا شوند تبدیل مقياس از خالی و مجرد هاییشاخص

ارزشاخص همه که کرد اادع  تواننمی شود،می استفاده توسعه سطح سنجش براي مختلف هايشاخص  تاهمي و هاشها 

شود نظر  در  هاآن براي  مناسب هايوزن باید هاشاخص بين  تفاوت کنترل براي بنابراین رند.دا یکسانی و   گرفته  )جعفرزاده 

 هايوزن تعيين موضوع مهم ترین  رفت، بين از شاخص ها بين مقياس اختالف اینکه از پس رو این از .(130:  1395همکاران،  

 . اي استفاده شدرتبه  روش به دهی وزن روش از تحقيق ینا در اشد کهبمی شده ابانتخ هايبراي شاخص مناسب
 

 های تحقیق یافته -5

و    9  قالب  در  شده  آوريجمع  هايداده  براساس وتوسع  شاخص  76بعد  تاپسيس،  از  استفاده  با  ه  توسعه  ضریب  مدل    نهایی 

 از  ها دهستان یافتگی  توسعه ریبض نگر نوساننشا  محاسبات  نتایج . استگردیده  اسبهمح هاي شهرستان زاهداندهستان  یافتگی

  0.09  با ضریب  آباد نصرت  دهستان   و   باالترین  0.37دهستان حرمک با ضریب    که  بطوري.  است  0.37تا حداکثر  0.09حداقل  

هاي  دهستان  بين  در  هشتم  و   اول  هايرتبه  در  ترتيب  به  بنديرتبه  لحاظ   از  که  هستند،  دارا  را  یافتگی   توسعه  ضریب  ترینپایين

 (.1()نمودار5 قرار دارند )جدول ن زاهدانشهرستا

 

 تاپسیس  مدل بر اساس  های شهرستان زاهداندهستان بندی  رتبه یافتگی نهایی و توسعه : ضریب5جدول 

 درجه توسعه نهایی  دهستان رتبه 

 0.37 حرمک  1

 0.35 الدیز 2

 0.29 تمين 3

 0.24 کورین 4

 0.18 چشمه زیارت 5

 0.15 دومک  6

 0.14 شورو  7

 0.09 نصرت آباد  8

 ماخذ: محاسبات نگارنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س تاپسی مدل اساس  بر زاهدان  شهرستان هایدهستان یافتگی توسعه سطوح  : تعیین1نمودار 
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  ي هاشاخص  از  یک   هر  تفکيک  به  و   توسعه یافتگی   ضریب  براساس  هاي شهرستان زاهداندهستان  بنديرتبه  از  حاصل   نتایج

دهستان   و   اول  رتبه  در  0.80چشمه زیارت با ضریب    دهستان  "هاي جمعيتیشاخص"  نظر  از  که  دهدمی   نشان  عهمورد مطال

دهستان کورین با   و  رتبه اول در 0.71دهستان تمين با ضریب  ي اقتصادي هاشاخص نظر  از آخر،  رتبه در 0.09شورو با ضریب 

دهستان چشمه زیارت با   و  رتبه اول  در 0.57ضریب  تان حرمک بادهس یربنایی هاي زشاخص  نظر  از آخر، رتبه در  0.27ضریب 

دهستان    و   رتبه اول  در  0.21دهستان حرمک با ضریب    هاي ارتباطات و حمل و نقلشاخص  نظر   از  آخر،  رتبه  در  0.11ضریب  

با    دهستان دومک  و  رتبه اول  در  0.02الدیز با ضریب    دهستان  هاي آموزشیشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  دومک با ضریب صفر

دهستان نصرت آباد با    و  رتبه اول  در  0.64دهستان کورین با ضریب    هاي بهداشتیشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  ضریب صفر

صرت  دهستان ن  و  رتبه اول  در   0.07دهستان حرمک با ضریب    هاي خدمات بازرگانیشاخص  نظر  از  خر،آ  رتبه  در  0.07ضریب  

دهستان    و   رتبه اول  در  0.72دهستان حرمک با ضریب    هاي سياسی و اداريشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  آباد با ضریب صفر

با ضریب   مذهبیشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  0.11دومک  و  فرهنگی  با ضریب  ده  هاي  اول  در  0.72ستان حرمک   و   رتبه 

 (. 6گرفته اند )جدول آخر قرار رتبه در دهستان نصرت آباد با ضریب صفر

ارتباطات و    هاي شاخص  اول  رتبه  در  که  دهدمی   نشان  مطالعه  مورد  هاي( شاخصc.vاختالف )   ضریب  بررسی  از  حاصل   یجنتا

هاي شهرستان زاهدان وجود دارد و کمترین در این بعد بين دهستانبيشترین نابرابري را    2.39اختالف    ضریب  حمل نقل با

 شود. این شهرستان مشاهده می هاي دهستاندر  0.34ف عد اقتصادي با ضریب اختالهاي بنابرابري در شاخص

 

 تاپسیس  روش اساس بر شهرستان زاهدان هایدهستان یافتگیتوسعه رتبه و ضریب :6جدول 

 رتبه 

 ربنایی زب اقتصادي  جمعيتی
  و  ارتباطات

 نقل  حمل

 آموزشی 

 

 بهداشتی 

 

خدمات  

 بازرگانی 
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CV 0.65 0.34 0.54 2.39 2.34 0.61 0.75 0.58 0.96 

 پژوهش  های خذ: یافتهما

 

  شده   بندي  طبقه  و محروم  نيمه محروم  ،برخوردار  سطح  سه  در  هاي شهرستان زاهداندهستان  یافتگی،توسعه  ضرایب  به  باتوجه

  نصرت  شورو و  دومک،   ارت،زی  چشمه  تمين،  هاي کورین،دهستان  توسعه،  هاي شاخص  نظر  از(  7)جدول شماره    براساس.  اند

اند و در این شهرستان هيچ دهستانی  گرفته  قرار  نيمه محرومالدیز نيز در سطح    هاي حرمک،ستانمحروم و ده  آباد در سطح

ها در  درصد از دهستان  25ها محروم و  درصد از دهستان  75هرستان زاهدان  ش  قرار نگرفت. به طور کلی در  برخورداردر طبقه  

 مورد مطالعه  هايشاخص براساس  زاهدان را  اي شهرستانه گی دهستانیافتتوسعه  ( سطوح2)  شماره  ند. نقشهحال توسعه هست

 . دهدمی نشان

 سیس تاپ مدل اساس  بر زاهدان   شهرستان هایدهستان یافتگی توسعه : سطوح 7جدول 

 درصد تعداد سطح توسعه یافتگی دهستان ها

 %75 6 محروم  رت آباد نص،  شورو،  دومک   ،چشمه زیارت،  تمين،  کورین

 %25 2 نيمه محروم  الدیز ،  مکحر

 0 0 برخوردار  -

 ماخذ: محاسبات نگارنده 

 

 
 تاپسیس   مدل اساس بر  برخورداری  سطوح  : تعیین2نقشه
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 بودن   جوان  و  سریع  رشد  زیاد، پراکندگی،   وسعت:  جمله  از  عواملی  را  و بلوچستان  سيستان  استان  هايویژگی  و  خصوصيات

 سنتی   هايشيوه  زیستی سخت،  شرایط  و  اقليم  افغانستان،  و  کستانخيز پا  معضل  کشور  دو  با   همسایگی  و  ريجمعيت، همجوا

  مذهبی   و  قومی، فرهنگی  تنوع  دماتی، خ  و   کشاورزي  هاي صنعتی،زمينه  در  ماندگی عقب  و   ممتد  محروميت تاریخی  معيشت،

  بيکار  گرایش افراد   انفراو  هايينهزم  وجود   م، سال  اي اشتغالهزمينه  شدید   کمبود  همجوار،  اقوام کشورهاي  با   منطقه  مرزنشينان

-بين  و  ملی   سطح  در  ايویژه  جایگاه   از  هاي مرزيقابليت  حيث  از  استان  این  دهدمی  را تشکيل...    و  غيرقانونی   هايفعاليت  به

  ویژه   به   منطقه  هايپتانسيل  و   از منابع  که   داشت  اذعان   توانمی  استان  موقعيت جغرافيایی   به  توجه  با .  است  برخوردار  المللی

  هاي قابليت  با  و متناسب   فضایی   یکپارچه،  توسعه  بنابراین،.  نيامده است  عمل  به  بهينه  و   الزم  استفاده   مرز  اي متعدد کارکرده

مرزنشينی  مرز  با  ارتباط  در  جامع  و  کاربردي  مطالعاتانجام    مستلزم  ايمنطقه این   دهنده  نشان  اوليه  هايبررسی.  است  و 

  این پژوهش   اهميت.  است  ايمنطقه  توسعه  براي  مناسبی  بسيار  هايپتانسيل  ا و کارکرده  ارايد  استان  ايمرزه  که  است  تواقعي

است    آن  حاشيه  در   واقع  سکونتگاهی   و نقاط   مرز  توان  يريبکارگ  براي  کارآمد   بسيار  هاي اجراییبرنامه  و   چارچوب  تدوین  در

 (. 129: 1390)کامران و همکاران، 

 

 داتگیری و پیشنهانتیجه  -6
بشناخت   امکاو  تواناییررسی  و  توسعهنات  تعيين سطوح  آن  پی  در  و  روستها  نواحی  فرآیند  یافتگی  در  گام  نخستين  ایی 

به شمار میریبرنامه نواحی  این    دهستان   به   نسبت  دهستانی  کرد  نظر  اظهار  سادگی   به  است  ممکن  اگرچه  ود. رزي و توسعه 

 توسعه   زیرا  نيست  ايساده  کار  یافتگیتوسعه  کمی  گيرياندازه  ولی   ،است  تر  نده ما   عقب  یا  تر  یافتهتوسعه  لحاظ  هر  از  دیگر

هاي شهرستان دهستان  هايحدودیتم  امکانات و  تحليل  و  شناخت   منظور  به  مقاله  این  دراز این رو  .  است  وجهی  چند  مفهومی

  نقل،   لحم  و  رتباطاتا  جمعيتی،  آموزشی،  بعد  9  در  شاخص  76از    استفاده  با  محروميت  توسعه   هايشاخص  نظر  از  زاهدان

با  و  زیربنایی   مذهبی،   و  فرهنگی  بازرگانی،  و   خدماتی   اقتصادي، گيري  بهداشتی،    تعيين  و   بررسی  به  تاپسيس  مدل  از  بهره 

توسعه این شهرستاندهستان  بندي  طبقه  و  بندي  رتبه  تگی،یاف  ضریب  محروم   محروم  نيمه  برخوردار،   سطح  سه  در  هاي   و 

دهستان  که  دهدمی   نشان   قيقتح  این  از  لهحاص  نتایج   .است  شده  اختهپرد از کليه  باالیی  درجه  از  زاهدان  شهرستان  هاي 

  هايدهستان  بين  است. همچنين  0.37ستان حرمک با  محروميت برخوردارند. به طوریکه باالترین درجه توسعه مربوط به ده

  . شودمی  دیده   ابعاد  يهمه  در  پراکندگی  و  تفاوت  ینا  و  شودمی  دهدی   ناهماهنگی  یافتگیتوسعه  نظر  از  زاهدان  شهرستان

هاي  مدل دهستاناین  ترتيب در    بدین  گيرند. می  و محروم قرار  نيمه محروم  ي  طبقه  دو  در  شهرستان  هاي دهستان  بنابراین

طور    به  .هستند  روممح  آباد  نصرت  شورو و  دومک،   زیارت،  چشمه  تمين،   هاي کورین،دهستان  و  حال توسعهدر  الدیز  حرمک،

 به  توجه  با  بنابراین  اي ندارد و در وضعيت متناسبی نيست.ن زاهدان هيج دهستان توسعه یافتهد شهرستاتایج نشان داکلی ن

  و  زاهدان  هاي شهرستاندهستان  هايو محدودیت  هاپتانسيل  جانبه  همه  شناخت  با   که  ضروري است  و   الزم   آمده   بدست  نتایج

  رشد زمينه دارند،  قرار ترينامناسب در وضعيت که  هایی شاخص وضعيت بر  بيشتر يد تأک قی، با منط و  معقول يریزبرنامه ارائه با 

شهرستان   جانبه  همه  پایدار  ابعاد توسعه  از  یکی  وانعن  به  بخش،   این  در  پایدار  توسعه  نيل به  منظور  را به  این نواحی  و توسعه

 زیر   روم این شهرستان راهکارهايهستان هاي محدر د  توسعه  هايشاخص  بودبه  منظور  به  پایان  در.  آورده شود  فراهم  زاهدان

 گردد: می ارائه

-تقاء دهستانراهبردهاي رسيدن به توسعه متناسب و محروميت زدایی طوري هدایت شوند که زمينه الزم جهت ار -

 هاي نيمه محروم به برخوردار فراهم گردد. هاي محروم به نيمه محروم و دهستان

آموزشی و ارتباطات  )،  ها در آن با نابرابري زیاد مواجه هستندانهایی که دهستکلی شاخص  ایی جهت بهبودراهبرده  -

 اتخاذ گردد.   ( و حمل و نقل
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محروميت   - رفع  منظور  شاخصبه  ارتقاء  و  کوردر    ياقتصاداي  هتقویت  چشمه در    ییربنایز  ن،یدهستان  دهستان 

نقل    ت،رایز آبادومک  ز، یالد  ي هادهستاندر  ارتباطات و حمل و  آم، نصرت    يهادهستان  هيکلدر    یوزشد و شورو، 

در    ی دهستان دومک و فرهنگ در    يادار  یاسيس  آباد، دهستان نصرت  در    ی و خدمات و بازرگان  یشهرستان، بهداشت

 گردد. پيشنهاد میها  ریزي دهستاندر اولویت برنامه دهستان شورودر  یتيدومک و نصرت آباد و جمع يهادهستان

ای - به  توجه  لذا حرومم  آباد نصرت  دهستاننکه  با  است  زمينه توجه جدي  ترین دهستان در سطح شهرستان  تري در 

در کليه ابعاد در  این دهستان  محروم  هاي  در بين دهستان  ضروري بوده و  هاي توسعه در این دهستانء شاخصارتقا

 اولویت توسعه قرار دارد. 

 

 منابع 

انداز جغرافيایی  هاي استان تهران، چشمتگی شهرستانیافطح توسعهارزیابی س  (:1393یعقوب )زاده،  احمدي، حسن و اسماعيل (1

 .79-96، صص، تابستان27در مطالعات انسانی، شماره

 . پرتال، معرفی شهرستان زاهدان:  (1396)  استانداري سيستان و بلوچستان (2

ندي شهرستان  اري و رتبه بطوح برخورد(: تحليل س1395زاده، یعقوب )سن و صفر خوانی، رضوان و اسماعيلزاده، حاسماعيل (3

، شماره  7اي، سالریزي منطقه، فصلنامه برنامه  Koprasو  Topsisهاي استان همدان با استفاده از مدل هاي چند معياره  

 . 15-28، صصبهار،  25پياپی

حسيناسماعيل (4 محمودي،  و  رضوان  خوانی،  صفر  و  حسن  توس1397)  زاده،  سطح  بر  تحليلی  منا(:  یافتگی  روستایی عه    طق 

 .355-374، صص  ، تابستان2، شماره  50هاي جغرافياي انسانی، دوره  استان کرمانشاه، پژوهش  رستان هايشه

 130ص  ،1383  يتاشناسی،گ  مؤسسه:  تهران  ایران،  هاياستان   گيتاشناسی  اطلس (5

محمدي، حسن (6 بيک  و  یونس  تحليل1391)  آزادي،    هاي شهرستان  ییروستا  نواحی  ییافتگ  توسعه  سطوح  بندي  طبقه  و  (: 

 .41-62.  ، پایيز6، شماره ( جغرافيا)  فضایی  ریزي  یالم، برنامها  استان

هاي استان  ورداري و سطح بندي دهستانطوح برخ (: تعيين و تحليل س1392تقوایی مسعود، حسنی نژاد آسيه، طالبی خدیجه ) (7

، تابستان، صص  48  ، شماره18ال  ریزي، س مهغرافيا و برناهاي شاخص مرکزیت و پرستون، پژوهش جلزنجان با استفاده از مد 

80-61. 

  ره با به  کشور  هاياستان  روستایی  مناطق  برخورداري  سطوح  تحليل  و  (: تعيين1389تقوایی مسعود، نوروزي آورگانی اصغر ) (8

 .91-116، صص5  ی، شمارهرفاه و توسعه اجتماع  يز یربرنامه  هینشراي،    خوشه  تحليل  و  عددي  تاکسونومی  روش  از  گيري

رستم  جعفرزاده، (9 و  )  جعفر  محمد  تبار، سيد  و حسنی  هاشم  یافتگی شهرستان  1395زاده،  توسعه  تحليل سطوح  و  تعيين   :)

 .124-140، صص  ، پایيز 36انسانی، سال یازدهم، شمارهاستان اردبيل، مطالعات برنامه ریزي سکونتگاه هاي  

 .سمت  انتشارات:  ها، تهرانروش  و  هااهدیدگ  تایی،روس  توسعه  یزير  برنامه  بر  اي مقدمه  :(1389)  محمود  پور،  جمعه (10

  مجله   مشهد،  شهر  مناطق  یافتگی  توسعه  سطوح  در  نابرابري  تحليل  و  : بررسی(1388)رضا    علی  پوري،  باوان  براتعلی؛  خاکپور، (11

 .182-202، تابستان، صص27شماره  ،  16دوره    توسعه،  و  دانش

 .1394الآب و هوا، س  ، سرزمين وستان، فصل اولسالنامه آماري استان سيستان و بلوچ  (12

بر    فاروج  شهرستان  هايدهستان  یافتگی   توسعه  سطح  سنجش  و  (: تحليل 1390)  صابري، زهرا و قاسمی، مریم و شاکري، فهيمه (13

 .، پایان نامه کارشناسی ارشدMorris  و  Topsis  مدلهاي  اساس

14) ( نوروزي اصغر  تعيين1396صبوري محمد،  جاسک،    شهرستان  هادهستان  يتمحروم  يزانم  و  برخورداري  سطوح  تحليل  و  (: 

 .117-135، صص، پایيز و زمستان14نامه فرهنگی هرمزگان، شماره  پژوهش

هاي شهرستان اصفهان، فصلنامه روستا  سطوح برخورداري دهستان(: تحليل 1389قنبري یوسف، برقی حميد، حجاریان احمد ) (15

 .93-112، صص  ، پایيز3، شماره  14و توسعه، سال
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(: سامندهی فضایی نواحی مرزي همجوار با مرز ایران و پاکستان با  1390ينی اميري حسن )ادي طاهر، حسحسن، پریز   کامران ( 16

 .109-132، صص  شهري، سال دوم، شماره پنجم، تابستان ریزي  د غير عامل، مجله پژوهش و برنامهرویکرد پدافن

وفائی   (17 ایروانی، هوشنگ و محمد  و  )کالنتري، خليل  ر  (: سنجش1382نژاد، شجاع  تربت  وستایسطح توسعه  ی در شهرستان 

 .41-54، صص  ، بهار 44هاي جغرافيایی، شمارهحيدریه، پژوهش

 . ایران  آمار  مرکز :تهران  سيستان و بلوچستان،  استان  نود  و  دسيص  و  هزار  سال  سالنامه آماري  (:1390)  ایران  آمار  مرکز (18

  مرکز  : تهران سيستان و بلوچستان، استان دنو و سيصد  و هزار سال نمسک و  نفوس میعمو  سرشماري (:1390) ایران  آمار مرکز (19

 . ایران  آمار

ریزي  فارس، فصلنامه برنامهاستان  هاي  یافتگی شهرستان(: تحليلی بر وضعيت توسعه  1392مومنی، مهدي و قهاري، غالمرضا ) (20

 .53-66،  ، بهار9اي، سال سوم، شماره  منطقه

و حسيميره  (21 واي، محمد  علی  س  نی، سيد  )ميزایی،  بررسی1396يد مصطفی    نواحی   یافتگی  توسعه  چگونگی  بر  تحليلی  و  (: 

،  پنجم، شماره دوم، تابستان ، پژوهش نامه مطالعات مرزي، سال  ( سرخس  شهرستان  هايدهستان  موردمطالعه)مرزي    روستایی

 .82-108صص

 

22( Kumar, S &  Mondal, D (2012). LEVELS OF DEVELOPMENT IN MURSHIDABAD 

DISTRICT OF WEST BENGAL: A BLOCK LEVEL STUDY. 

23( Rice, N, and Smith, P. 2001. Ethics and Geographical Equity in Health Care Utilization of 

New York, journal of Medical Ethics. 

24( Singh, P & Keshari, S (2016). Development of Human Development Index at District Level 

for EAG States. Statistics and Applications {ISSN 2454-7395(online)} Volume 14, Nos. 1 & 

2, 2016 )New Series( pp. 43-61 . 

25( Kanbur, Ravi, Venables, Anthony J. (2005): Spatial inequality and development, Oxford, 

Oxford University Press. 
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 چکیده

 

ود. مسئله آمایش باید  شآمایش نواحی مرزي یکی از مسائل مهم استراتژیک براي تمامی کشورهاي جهان از جمله ایران محسوب می  

ویژگی با  نوا متناسب  باشد.  منطقه  یک  اقتصادي  توان  یعنی  اقتصادي،  م هاي  مناطقرزحی  عمدتا  حاشيهي  و  محروم  کشورها  ی  در  اي 

می  توانمندي محسوب  به  باید  که  ویژگیشوند  با  متناسب  اثرات  هایشان  تحليل  پژوهش  این  از  ما  هدف  شود.  توجه  اقتصادیشان  هاي 

گازي پارس    ندیميا  و سوال پژوهش آن است که  ميکی ميادین گازي پارس جنوبی بر آمایش نواحی مرزي استان بوشهر استژئواکونو 

اقتصادي  نوبیج منطقه  یک  عنوان  اثرات    ،به  بوشهرچه  استان  نواحی  آمایش  در  روش  ؟  است داشته  ژئواکونوميکی  از  پژوهش  این  در 

به منابع کتاب  –توصيفی   استناد  با  یافتهخانه تحليلی،  از  آمده  به دست  نتایج  است.  استفاده شده  اینترنتی  و  این    پژوهشهاي  اي  درباره 

این منش ضوع  مو از همسایه مرزي خود قطر در توليد گاز  اندهنده  ایران در صنعت گاز و پيشی گرفتن  سئله است که گسترش فعاليت 

رو  هاي اخير با آن روبه هاي سختی که در سال ایران به دليل تحریم  شد.استان بوشهر داشته با اثرات مثبتی در پيشرفت و توسعه    تواندمی

زي به خوبی عمل نماید و عملکرد ناموفق مسئولين و دیپلماسی ضعيف نيز در بررسی این مساله  این ميدان گا  ازاشت  بوده نتوانسته در برد

می انتظار  بنابراین  است.  نبوده  موقعيت سوق کمرنگ  به  توجه  با  منفعت  الجيشرود  و همچنين  فارس  خليج  منطقه  در  ایران  ی حساس 

يري بيندیشند تا با بکارگيري نيروهاي بومی و جوان منطقه بتوان در  مسئولين تداب  ز،ه گاکننداقتصادي این کشور براي کشورهاي مصرف 

و  شکالت زیست محيطی  ها، من عدم توسعه متوازن شهرستا  با مشکالتی چوناستان بوشهر  آمایش این منطقه مرزي گامی موثر برداشت.

سئله مهم باعث کند شدن توسعه در آمایش این  به عنوان یک مد  ، خوهاي استانجه به ظرفيتنفتی، نرخ باالي بيکاري با توهاي  آلودگی 

در این  تصادي  اقهاي ایران براي صادرات گاز از این منطقه زمينه توسعه  رود با گسترش تالش ناحيه مرزي شده است. بنابراین انتظار می

 استان فراهم شود.  

 

 رزي م  واحیجنوبی، مرز، آمایش ن   ژئواکونومی،گاز، پارس  :واژگان کلیدی
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 و طرح مسئله   قدمه م  -1

به لحاظ مفهوم آمایش سرزمين ایجاد تعادل بين سه عنصر انسان، فضا و فعاليت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفيقی از سه 

و جام اقتصاد، جغرافيا  اخباري،علم  و  )نامی  است  مناطق مرزي  (.1397:210عه شناسی  برخوردار    آمایش  اي  ویژه  اهميت  از 

ی، مناطق مرزي افزون بر ویژگی دوري از مرکز، داراي ویژگی هاي کالبدي خاص مناطق مرزي می  ساختار فضای   از نظر  است.

وند و درنتيجه، هر گونه ساختار فضایی در  باشند که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و توسعه نيافتگی آنها می ش

ارتباط بين فض به ویژه در  نوزاهاي مرسطوح و مقياس هاي مختلف  نام  ي و دیگر  به  اي  پدیده  از  احی، مستلزم برخورداري 

مرکزیت است. بنابراین امروزه کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغه هایی که در زمينه مسائل دفاعی، نظامی و امنيتی  

  ث عدم تعادلع رزي، بامرزي توجه ویژه اي می کنند. بی توجهی به مناطق م  رزمين خود دارند، به بحث هاي آمایش مناطقس

ميان مناطق مرزي و مناطق مرکزي می شود که بر فرایند توسعه این مناطق تأثير می گذارد و از نتایج آن، ناهمخوانی ميان  

استان (.  238:  1393وط به آن در مناطق مرزي است)مختاري هشی و دیگران،اهداف سياسی و اقتصادي و ظهور مشکالت مرب

هاي باالي ایجاد  شود. این استان داراي ظرفيتفيت باالي نفت و گاز محسوب میایران با ظر  ي جنوبیهابوشهر یکی از استان 

ز به عنوان یک منبع انرژي  توسعه اقتصادي به سبب وجود ميادین مشترک گازي پارس جنوبی با کشور قطر است. وجود گا

ه عنوان یک سوخت پاک در  مصرف گاز ب  هجهانی بشود؛ چرا که نيازهاي  پاک براي ایران یک موهبت خدادادي محسوب می

شود. ایران به عنوان دومين هاي زیست محيطی به گاز روزبه روز بيشتر میجهت حفظ محيط زیست و جلوگيري از آلودگی

 باید بتواند از این منبع انرژي در جهت توسعه همه جانبه خود و به خصوص منطقه مرزي بوشهر که دارنده ذخایر گازي جهان  

برد، استفاده کند. این درحالی است که درحال حاضر با  به منابع عظيم انرژي از محروميت و کمبود رنج میبه نزدیکی    هبا توج

 ي موثري در این زمينه برداشته شده است.هاهاي گازي مانند انتقال گاز به ترکيه گامتوجه به پروژه

 

 مبانی نظری -2

 

 ژئواکونومی-2-1

  دیگر،  عبارت  به.  دهدمی  قرار  مطالعه   مورد  را  کشورها  اقتصادي  قدرت  و   فياجغرا  بين  اد صاقت  ، قعوا  در  ژئواکونومی، 

  و  سياسی  هايگيري تصميم  در  ی جهان  یا   ايمنطقه  کشوري،  محيط  در  اقتصادي   زیربناهاي  یا   عوامل  اثرگذارترین  ژئواکونومی،

  .دهدمی  قرار  مطالعه  مورد  را  جهانی  یا  ايمنطقه   کيژئوپليت  گيرنده  شکل  ساختار  در  عوامل  این  اثرگذاري  و  قدرتی  هايرقابت

 (8:  1397رجبی، احمدزاده،)

 مرز -2-2

قراردادي  و  اعتباري  خطوط  مرزي،  رخطوط  بر  سياسی  واحد  یک  حدود  تحدید  منظور  به  که  مشخص اند  زمين  وي 

ومی از  سياسی  متشکل  واحد  یک  جدایی  و  تشخيص  عامل  مهمترین  سياسی  مرزهاي  درداحدهاي  شوند.  است.  ضمن،    یگر 

وجود همين خطوط است که وحدت سياسی را در یک سرزمين که ممکن است فاقد هرگونه وحدت طبيعی یا انسانی باشد،  

 (.  213:  1392ميرحيدر،سازد. )ممکن می

 مرزی  نواحی  آمایش-2-3

 شرایطی چارچوب مرزي، در طقامن يزهانيا از دفاع، و امنيت  با را توسعه که است ریزيبرنامه نوعی مرزي مناطق آمایش  

 و امنيت آن در که کندمی معرفی مرزي مناطق توسعه براي  راهکاري و دهدمی پيوند یکدیگر به دارند، مرزي مناطق که

 هايپایه بر  خود اما است، ریزي برنامه فن نوع  یک مرزي  مناطق آمایش گرچه ود. بنابراین،شمی یکدیگر ملزوم و الزم  توسعه

 یا و توسعه موانع مرزي، مناطق هايویژگی و شرایط تفسير و تحليل ضمن است که متکی اصیخ علمی لوژيومتد و ينظر
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 بر را مرزي مناطق در امنيت و توسعه اهداف  تا دهدمی ارایه ايهاي یکپارچهراه حل آنها براي و گرفته نظر در توأمان را امنيت

 (.6:  1388عندليب و مطوف،سازد. ) منطبق یکدیگر

 ک تواواکونومی لویه ژئنظر  -3

  ژئواکونومی،  . کرد  سياسی  و  جغرافيایی   علوم  وارد  گسترده  مفهوم  با  را  ژئواکونومی  پارادایم  م.1990  سال  در  لوتواک  ادوارد

 رین ذارتاثرگ  ژئواکونومی،  دیگر،   عبارت  به.  دهد می  قرار  مطالعه  مورد  را  کشورها  اقتصادي  قدرت  و   افياجغر  بين  اقتصاد   واقع،  در

  و   قدرتی  هاي رقابت  و   سياسی  هايگيريتصميم  در  جهانی   یا  ايمنطقه  کشوري،  محيط  در   اقتصادي   ربناهايزی  یا   عوامل

  .دهد می  قرار  مطالعه   مورد   را  جهانی   یا   ايمنطقه   ژئوپليتيک  گيرندهشکل  ساختار  در   عوامل  این  اثرگذاري

 (5-  6:  1396گودرزي،ابراهيمی،)

  به  ژئوپليتيک  از سوي  جهانی   نظام   و حرکت  مسير  تغيير  دهنده نشان  اقع و  در  سرد،  گنج  زوال  که  است  معتقد  لوتواک

بهمی  ژئواکونومی  سمت می  دهه  در  المللیبين  جدید   نظام  آمدن  از  خبر  وي   دیگر  عبارت  باشد.    عوامل  آن  در  که  دهدنود 

  تنشی،   هر  کنار  در  بلکه  نيست،  ذشتهگ  دوران  موضوعات  ها دیگردرگيري  عامل  و  شوندمی  نظامی   اهداف  جایگزین  اقتصادي،

 . کندمی اقتصادي، خودنمایی  عامل یک

  با  که  بود  خواهد  دنيا  امور  اداره  به  قادر  منطق تجارت،  زمانی  تنها  که  کند می  استدالل  چنين   این  خود،  مقاله  در  لوتواک

 ند. شبا يصاداقت صرفا ماهيتی داراي  واحدها رقابت قدرت نظامی، از برخورداري اهميت کاهش

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ترسیم: نگارنده «: نمودار مفهومی ژئواکونومی، 1شکل »

 

 

 تحقیق پیشینه-4

و همچنين پارس جنوبی به عنوان یک   تحقيقات بسياري در زمينه مرزها و آمایش مناطق مرزي و ساماندهی مناطق مرزي

درخصو  منبعی  هيچ  اما  است  گرفته  انجام  اقتصادي  مهم  اثراتمنطقه  آمایش  ژئواکونومی    ص  بر  جنوبی  پارس  گازي  منطقه 

 نواحی مرزي بوشهر، یافت نشد. بنابراین بر آن شدیم تا این موضوع جدید را بررسی و گامی در جهت گسترش علم برداریم. 

ان محقق  توضیحات  ردیف  

 قدرت 

صاداقت  
فیاجغرا  

 ژئواکونومی
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اق پژوهشی  فصلنامه  در  که  جنوبی«  پارس  انرژي  ویژه  منطقه  اقتصادي  مقاله»ارزیابی  مقدر  به دتصاد  اري 

رسيده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان ميدهد که توسعه ي بهره برداري از ميادین عظيم  چاپ  

و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ي   نقت و  گازي در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایين دستی

صادرات نفت خام می کاهد،    تصاد ملی بهقبستگی ا محصوالت فرآوري شده به بازارهاي جهانی، نه تنها از وا

بلکه درآمد ارزي بيشتر، ارزش افزوده بيشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت هاي انسانی، جذب فناوري و  

 ... را در پی دارد.

ه شهري و   عاقلی کهن

 امام قلی پور

(1383) 

1 

ک نفت و گاز« که در فصلنامه ميادین مشتر  اکيد بردر مقاله» افراز مرزهاي دریایی ایران در خليج فارس با ت

ي پژوهشی سياست جهانی به چاپ رسيده است.نتایج به دست آمده در این مقاله نشان ميدهد که تعيين  

 زي تاثير به سزایی در اقتصاد این مناطق دارد.  دقيق مرزهاي ایران در زمينه منابع گا

 جعفري ولدانی

(1394) 

2 

موا مقاله»بررسی  موجودر  ب  دنع  یافتن  موسسه  در  ي  فصلنامه  در  که  گاز«  صادرات  براي  مناسب  ازارهاي 

انرژي به چاپ رسيده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان ميدهد که سهم   المللی  مطالعات بين 

در صادرات گاز طبيعی بسيار ناچيز است که وجود یکسري موانع سياسی را در ذهن خاطر نشان می  ایران  

ن براي برطرف سازي این موانع باید به انتخاب راهبرهاي مناسب و بررسی همه جانبه این رو ایرا  ازد. ازس

 وضعيت بازار و عملکرد رقبا، وارد صحنه شود.

 رام 

(1386) 

3 

هاي   مقاله»زمينه  در در  گاز«که  و  نفت  منابع  از  برداري  بهره  منظر  از  قطر  و  ایران  واگرایی  و  همگرایی 

چاپ رسيده است.نتایج به دست آمده در این مقاله نشان ميدهد که ایجاد    اورميانه بهخطالعات  فصلنامه ي م

مقابل،  شرایط طرف  کنترل  و  بررسی  همچنين  و  انرژي  ذخایر  کشورهاي صاحب  ميان  در    تعامل گسترده 

ه نهمه زميميتواند نقش موثري در به حداکثر رساندن منافع حاصل از استحصال انواع انرژي هاي فسيلی در  

 راه داشته باشد. ها، به هم

 4 (1392غفاري)

توسط فصلنامه ی جغرافیای   که  فارس«  خلیج  در  ایران  دریایی  مدیریت مرزهای  در  موثر  های  مقاله»تبیین شاخص  در 

خود   کشورها برای دستیابی به منافعپ رسیده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان میدهد که  نظامی و امنیتی به چا

ن المللی و مشترک نیازمند بازگشایی مرزهای خود برای بهره گیری از فرصت های جدید و بهره مندی عرصه های بی  در

 . باشندمی از منابع مشترک مرزی 

 جان پرور

 و

 افشردي 

(1395) 

5 

علمی  قاله »انتقال گاز به ایران به جنوب و جنوب شرق آسيا)فرصت ها و تهدیدها(« که در فصلنامه ي  در م

يتيک به چاپ رسيده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان ميدهد که با اهميت ژوهشی ژئوپلپ   –

ن آینده گاز جایگزین  نفت در دهه هاي  ميزان  و کاهش  انرژي جهان  گاز در سبد  در  یابی  فت خواهد شد. 

مناسب در  تري  عميق  اثرگذاري  توان  قدرتی  جهانی  هاي  قدرت  ژئوپليتيک  بين  مناسبات  خواهد اات  لملل 

 داشت که بر کانون هاي توليد و مسير آنها چيرگی داشته باشد. 

 ویسی

(1384)  

6 

اقتصادي   ویژه  منطقه  نقش  بر  تاکيد  با  بوشهر  استان  شهري  مراتب  سلسله  مقاله»بررسی  پارس در  انرژي 

ه است. د چاپ رسيچنوبی در دوره اخير« که در فصلنامه ي مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي به  

پدیده  نتای داراي  نه  بوشهر،  استان  شهري  مراتب  سلسله  که  ميدهد  نشان  مقاله  این  در  آمده  دست  به  ج 

، مهمترین عامل تاثير گذاري بر  نخست شهري است و نه استاندارد بوده بلکه حالتی بينابين دارد. همچنين

صنایع   اخير  دوره ي  در  استان  این  مراتب شهري  سلسله  دتغييرات  ویژه   رمستقر  انرژي   منطقه  اقتصادي 

 پارس جنوبی بوده است که باعث افزایش رتبه و اندازه شهرهاي واقع در محدوده آن منطقه شده است. 

( 1393حيدري)  7 

 «: پیشینه مطالعاتی تحقیق1دول»ج
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 تحقیق:  روش-5

از نوع کاربردي و از حيث روش تحقيق، توصيفی  از لحاظ هدف  باشد.تحليلی م   -این پژوهش  ري اطالعات براي جمع آو  ی 

 مورد نياز از شيوه کتابخانه اي،  اینترنتی، کتب و مقاالت و غيره استفاده شده است. 

 معرفی محدوده مورد مطالعه-6

و هفت هزار و ششصد و پنجاه و سه کيلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در    استان بوشهر با مساحتی در حدود بيست

از شمال به استان خوزستان و بخشی از این استان  ن استان، شهرستان بوشهر است.  که مرکز ای  درار دارسواحل خليج فارس ق

به خليج    فارس و از سمت غرب هم کهکيلویه و بویراحمد، از جنوب به خليج فارس و قسمتی از هرمزگان، از شرق به استان  

دارد و از اهميت اقتصادي و سوق  خليج فارس    ا ب   ریایی در حدود ششصد کيلومتر مرز دفارس محدود می شود. استان بوشهر  

 (.113: 1388تقوایی و گودرزي،الجيشی قابل توجهی هم برخوردار است)

بودن  ا دارا  با  بوشهر  و   705ستان  فارس  با خليج  آبی  مرز  دریایی همچون شرکت صنعتی  کيلومتر  ایران  -صنایع  دریایی 

درصد از گاز    60ر مکعب گاز اوليه سهمی بيش از  مت  13201دل  ا فيتی معصدرا، وجود مزارع پرورش ميگو و همچنين با ظر

شده  ميليارد دالر برآورد    700کشور را به خود اختصاص داده است. در این بين تنها ارزش اقتصادي ميدان گازي پارس جنوبی  

 ميليارد دالر درآمد خالص به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد.  10است،که ساالنه تا 

درصد کل ذخایر کشور برآورد شده است.    26ميليارد بشکه معادل    23ود در استان نيز  نفت خام موج  جمع کل   از طرفی

با   جنوبی  پارس  گاز  منطقه  بخش  دو  بر  مشتمل  پارس  انرژي  اقتصادي  ویژه  عظيم  فا  16منطقه  سایت  هفت  پاالیشگاهی  ز 

که حوزه مشترک ایران با قطر  پارس جنوبی    ان گازي. از ميدمجتمع پتروشيمی است  14حله داراي  پتروشيمی که در دو مر

روزانه   حداکثر    35است،  و  داخلی  براي مصرف  مکعب  متر  می  5ميليون  صادرات  براي  روز  در  مایع  گاز  بشکه  توان ميليون 

 هزار ميليون تخمين زده شده است. 300راین ميزان ذخایر گاز حوزه پارس جنوبی بالغ بر  استخراج نمود. بناب

توج حبا  به  سرمای  مجه  راههعظيم  طریق  از   جهانی  بازارهاي  به  دستيابی  است  ایجاد شده  گاز  امور  در  که  هاي  گذاري 

کشورهاي ترکيه، ارمنستان، پاکستان، مناطق    ریزان کشور بوده است. بطوریکه ایجاد خطوط گاز ایران بهخشکی در نظر برنامه

يليارد متر مکعب در سال در همين راستا بوده است. م  8-8،32-10،1،16تا  خاور دور و اروپا جهت صدور گاز به ترتيب با سه  

-3: 1394د،موسوي نژااي را به دنبال دارد. )کلی محورهاي زیادي در این استان وجود دارد که رشد و توسعه ملی و منطقه  بطور

2) 

  جنوبی پارس گازی میادین-6-1

  واقع  قطر  و  ایران  دریایی  مرز  در  که  است  فارس  يجخل  در  واقع  یترکيب  يگاز  ميعانات  ميدان  یک  شمالی  گنبد  یا   جنوبی  پارس

  بیجنو  بخش   و  است  گرفته  قرار  ایران  دریایی  قلمرو  در  که  است  مشترک  ميدان  این  شمالی   بخش  عنوان  جنوبی  پارس  .است  شده

 زده   مينتخ  گرفته  رتوص  العاتمط  براساس  .شودمی  خوانده  شمالی  قبله  است  گرفته  قرار  قطر  هاي آب  در  که  مشترک  ميدان  این

  ميدان   این   گاز  ذخایر  از  ایران  سهم   .دارد  تعلق   ایران  به  آن  دیگر  درصد   38  و  قطر   به  متعلق  مخزن  این   ذخایر  درصد  62  که   شودمی

 در   چيزي  ميزان  این   که  باشدمی  استحصال  قابل  گاز  مکعب  فوت  تریليون  325  همچنين  و  حلم  در  مکعب  فوت  تریليون  436

 (. DARGIN,2008: 5) شودمی شامل را ایران ذخایر کل  درصد 50 و هانج گاز ذخایر کل  درصد 8 حدود

 رقابت جدي   زمينه ساز  دهه گذشته  در  قطر  و  ایران  کشور  بين  فارس  خليج  در  جنوبی  پارس  عظيم  ميدان  بودن  مشترک

  غربی   هايمک شرکتک  با   خود،  یلداخ  ددومح  نيازهاي  تامين  از  پس   قطر.  است  بوده   منابع  این   از  کشور  دو  هر  برداريبهره  در

 مجله  براساس.  است  شده  دنيا تبدیل  در  محصول  این  کننده اصلی  صادر  به  مایع،  گاز  توليد  متعدد   هايپروژه   واسطه اجراي  به

  حدود   کشور  این .  باشد می  مکعب  فوت  تریليون  896تقریبی  طور  به   شده قطر  اثبات  گاز   ذخایر  2011  ژانویه  اول  در  گاز  و  نفت
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  اعظم  قسمت.  است  گرفته  قرار  سوم  رتبه  در  ایران  و  روسيه  از  پس   و  باشد می  دارا  را  جهان  طبيعی  گاز  رذخای  کل   از  ددرص  14

 . است شده واقع وبیجن یا پارس شمالی  گنبد فراساحلی ميدان در قطر کشور  طبيعی گاز

باشــد،  می  طرق  و  ایران  طبروا  عطف  نقطه  مهمترین  شــمالی  گنبد  یا  جنوبی  پارس  مشــترک  ميدان  کشــف  واقع  در

به  .  گرفته است  قرار  مشـترک  منبع  این   از  برداشـت  چگونگی   و  ميزان  تاثير  تحت  کشـور  دو   روابط  هاي حوزه  تمامی   که  ميدانی 

  هرکدام  و  شده است  تبدیل  کشور  2  براي  مساله  مهمترین  به   تبدیل   جنوبی  پارس  از  برداشت  بحث  اخير  هايسال  در  طوریکه

 نيز  قطر  و  کرد  عملياتی  طراحی و  را  جنوبی  پارس  گانه24  فازهاي   ایران.  اندداده  انجام  حوزه  این  رد  هنگفتی   ايهگذاريسرمایه

 سلطان   به  امروزه  قطر  که  به شکلی  اســت،   رســانده   اتمام  به  حوزه  این   در  را  پروژه   ها ده  جهان  نفتی  عظيم  هايغول  کمک  به

استحصال  ارتباط   در  قطر  گازي  يهاپروژه  از  تعدادي   زیر  نقشه.  است  مشهور  دنيا   جیان  ال   پارس  ميدان  از  گاز   و   نفت  با 

 (9:  1397رجبی،احمدزاده،) . دهدمی نشان را جنوبی

 

 
 ( 9: 1397گنبد شمالی، منبع: )رجبی، احمدزاده، های گازی قطر در«: موقعیت برخی از پروژه 1نقشه »

 بوشهر مرزی نواحی آمایش-6-2

تن منابع نفت و گاز فراوان یکی از مسائل داراي اهميت است. این درحالی است  به دليل داش  ي بوشهرآمایش ناحيه مرز

در بحث نفت و گاز، توسعه در بحث    ها از جمله توسعههاي باالي توسعه در تمامی زمينه که این استان به دليل داشتن ظرفيت

 2نقش دارد. از جمله مواردي که شامل  این زمينه    رسياري دبرد که عوامل بتجارت دریایی و غيره در محروميت به سر می

بنادر و    در  باال   ظرفيت   با  شناورهاي  پهلوگيري  امکان   آب و عدم   کم   عمق  شود؛ عوامل طبيعی مانند؛ عامل طبيعی و انسانی می

از  راکز استان  منات در  اي و همچنين تمرکز امکامثل توجه بيش از حد به مرکز استان و غفلت از نواحی حاشيه  ل انسانی عوام

 جمله بندر بوشهر سبب غفلت از سایر نواحی شده است. 

استان  آیند. اما سایر شهرهاي این  بندر بوشهر و شهرستان جم از جمله شهرهاي برخوردار در استان بوشهر به حساب می

و گناوه از  دشتی، دیر    ،تنگستاناز جمله دشستان، دیلم و کنگان در زمره شهرهاي نيمه برخوردار هستند و همچنين شهرهاي  

توانيم در این استان مشاهده کنيم که قسمت جنوبی آن نسبت قسمت شمالی  باشند. در واقع ما میجمله شهرهاي محروم می

 یع و تاسيسات نفتی و گازي است.تر به لحاظ استقرار صناآن پيشرفته 
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ویژگی بسيار مهم این    2گاز که    منابع نفت و   ين وجودبا توجه به موقعيت این استان از جهت دسترسی به دریا و همچن

هاي این منطقه است، این استان به هيچ وجه نباید داراي شهرهاي محروم باشد و همه شهرهاي  منطقه در کنار سایر ویژگی

 (8:  1392زنگی آبادي،احمدیان،د در وضعيت برخوردار قرار داشته باشند که متاسفانه این چنين نيست. )این استان بای

 

 

 (8 :1392آبادی،احمدیان، )زنگی بوشهر،  استان هایشهرستان  برخورداری میزان نقشه «:2نقشه»

 

 بوشهر استان توسعه هایمحدودیت  و تنگناها ترین عمده -6-3

 استان  متوازن توسعه و زیست، سالمت، امنيت محيط بر گاز و  نفت عصنای مخرب تاثيرات -1

  سطحی  هايآب  کاهش  و  متوالی  هايخشکسالی  بارندگی، بروز  ميزان  بودن  پایين  دليل  به   شيرین  آب  منابع  محدودیت  -2

  زیرزمينی و

  هايپروژه  هاي طرح   به  آن  اهميت  حائز   هاي قسمت  اختصاص   علت  به  استان  سواحل  از  بهينه  گيريبهره  محدودیت   -3

   ملی بزرگ

عدم   کم   عمق  -4 و    با   بندري  تاسيسات  تناسب  معد  همچنين  ، ربناد  در  باال  ظرفيت  با   شناورهاي  پهلوگيري  امکان  آب 

   استان هايقابليت

 گيري شکل   بر  آن  نامناسب  تاثير  و  کم  عرض  و  زیاد  طول  با  استان  جغرافيایی  بندي  شکل  با توجه به  فضایی  محدودیت  -5

 سکونت و فعاليتی مراکز مراتب لهسلس

  با  مواصالتی  هايراه  بودن  نامناسب  و   هوایی  و  یریل  نقل  و   حمل  ویژه  به  نقل   و  حمل  هايزیرساخت  و   امکانات  کمبود  -6

   همجوار  هاياستان 

   استانی برون و درون مخابرات و برق  انتقال و توزیع شبکه هايزیرساخت بودن فرسوده  و ناهمگونی   -7

 خاک  شوري و فرسایش  و کشاورزي حاصلخيز اراضی دکمبو -8
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  هاي شاخص   سطح  بودن  پایين  و  شهري  هايزیرساخت  شدید  یتمحدود  و  ماهر  و  متخصص  انسانی  نيروي  کمبود  -9

  استان در شهري عمران

 خش ب  در  آن  حریم  و  اتمی  نيروگاه   و  نظامی   مراکز  و   هاپادگان  استقرار  علت  به  بوشهر  شهر  توسعه  و  محدودیت   -10

   آبگير و پست اراضی توسعه و شهري توسعه قابل  اراضی از ايعمده

  هايریزيبرنامه  در  منفی  اثرات  و  ملی،  بزرگ  هايطرح  تصویب  و  تعریف  راحلم  در  نتااس  مشارکت  امکان  عدم  -11

)سند    هايپروژه  و   ها طرح   اجراي  چگونگی   و   ابعاد  در  ابهام  از  ناشی  ايتوسعه  هاي طرح  و   استانی استان ملی.  توسعه  ملی 

 (1: 1393بوشهر،

 تحقیق  های یافته -7

 

 یک منطقه ویژه اقتصادی   بی به عنوانوپارس جناثرات ژئواکونومیکی میادین گازی  -7-1

هاي اقتصادي یک کشور در گرو مسائل جغرافيایی آن  بر اساس نظریه ژئواکونومی لوتواک همانطور که بيان کردیم قابليت

از مناطق ت اقتصادي دارند که سبب میوانمندياست و بعضی  اقتصادي جهانی نقش آفرینی کنند که  هاي  شود در معادالت 

از این مناطق جغرافيایی با اهميت اقتصادي ویژه نه تنها براي ایران و منطقه مرزي بوشهر بلکه نقش جنوبی یکی    سطقه پارمن

  کسب   فناوري،  انتقال  و  دریافت  خارجی،  سرمایه  ختلفم  کشورهاي  اقتصادي در  ویژه  آفرینی آن در سطح جهانی است. مناطق

  آزاد  مناطق ایجاد  توسعه، هايبرنامه  هستند. در ایران هم  ميزبان ورهايکش براي  مجدد صادرات صادرات و  مدیریتی،  هاي دانش

  ویژه مناطق عیانرژي، نو  اقتصادي مناطق ویژه است. شده  تلقی  صادرات گسترش و  صنعتی سریع توسعه  هايراه از یکی  ویژه  و

رصدي از ذخایر گاز  با سهم شش د  بیجنو  سپار  انرژي  اقتصادي  ویژه  منطقه  ما،   کشور  باشند. درمی  انرژي  بخش  بر  تاکيد   با

 خارجی و فناوري   گذاريسرمایه  مشارکت  براي جذب  مناسبی  موقعيت  و  است   جهان  گازي شناخته شده  ميدان  بزرگترین  دنيا،

 دارد. انسان متخصص و ماهر( را نيروهاي و  داخل هاي ساخت)توانمندي اخلی د امکانات  آن با ترکيب و روز

  امکانات  وجود  دستی و   پایين  گسترش صنایع  و   گاز در منطقه همراه با ایجاد  و  عظيم نفت  ینادمي  ازبرداري  توسعه بهره

کاهد، بلکه  ملی به صادرات نفت میجهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد    بازارهاي  به  شده  عرضه محصوالت فرآوري  و  بازاریابی

  دارد.  پی   در  را  غيره  نسانی، جذب فناوري و ...ا  هايمهارت  عهتوس  ، مولد  اشتغال  ایجاد  بيشتر،  افزوده  درآمد ارزي بيشتر، ارزش

 (2:  1384عاقلی، امامقلی،  )

 کشورها   از  قبل در بعضی  دهه  یک  از  بيش  که  هستند  تجاري  آزاد  از مناطق  ايیافته  تحول  شکل  مناطق ویژه اقتصادي،

به  کشورهاي  بخصوص ایجاد شده  واقع   توجه  مورد  آسيایی   توسعه  رو  جغرافيایی   که  -اقتصادي   ژه وی  نطقهم  اند.    محدوده 

  داخلی  مصارف   براي  کاال   تامين  همچنين  و  توليد  از  پشتيبانی  منظور  به  -است  کشور  داخل  در  یا  ورودي  مبادي   در  مشخصی

 است. صنایع وارداتی نيازهاي تأمين و ايمنطقه اقتصاد  در تحرک ایجاد توسعه صادرات، کشور،

 صنعتی   توسعه  هايراه  از  یکی  ویژه  و  آزاد  مناطق  کشور،  کالن   مدیریت  و  گيريتصميم  مظا ن  عه،توس  اول  برنامه  در  ایران  در

 است.  گردیده تاکيد  ادياقتص ویژه  مناطق اهميت موقعيت بر  هم توسعه دوم  برنامه در و  شده تلقی صادرات گسترش و سریع

 گيرد. ت میراتی شان صورادکرد صهدف اساسی آن و در راستاي عمل 4این مناطق عمدتا بر  مبناي  ارزیابی

 این اهداف عبارتند از: 

 خارجی  هايسرمایه جذب -1

 هاي مدیریتی( دانش فناوري )کسب ارتقاي دریافت و  انتقال، -2

 اشتغال. ایجاد  کسب درآمدهاي ارزي و -3

 پارس  حوزه  يگاز  نميادی  از  استفاده  منظور  به  دولت  هيات  تصميم  با  1377  سال  در  پارس   انرژي  اقتصادي  ویژه  منطقه

 منابع   از  برداريبهره  توسعه  است.   شده  دستی تاسيس  پایين  صنایع  و   پتروشيمی  گاز،   نفت،  هايزمينه  در  فعاليت  انجام  وبی،جن
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 فرآوري  محصوالت  عرضه  و  بازاریابی  امکانات  وجود  دستی و  پایين  صنایع  گسترش  و  ایجاد   با  همراه  منطقه  گاز  عظيم   ميادین  و

آنها  نهج  ارهايباز  به  شده  وابستگیتنه  هانی،  از   بيشتر،  ارزي  درآمد   بلکه  کاهد؛ می  خام  نفت  صادرات  و   ملی  اقتصادي  هايا 

  انرژي  اقتصادي  ویژه  مناطق  از  دارد  پی  در  را  فناوري  جذب  و   زندگی  هايمهارت  حوزه  مولد،  اشتغال  ایجاد  باالتر،   افزوده  ارزش

 گذاري سرمایه  جذب  زمينه  این  همخوانی  و   اهنگیهم   المللیينب  تجارت  و  گذاريسرمایه  مقررات  با  که  قوانينی  از  پارس

  ه توسع   راستاي  در  و  سازد  فراهم  را  منطقی  بازار  در  تعادل  ایجاد  و  صادرات  توسعه  همچنين  و  روزآمد  فناوري  و  المللیبين

 (4:  1384عاقلی، امامقلی،  کنند. )  برداريبهره اقتصادي هاي فعاليت

 گاز  انتقال و جنوبی پارس گازی ندیمیا یژئواکونومیک اثرات-7-2

هاي  براساس نظریه لوتواک ژئواکونومی در سطوح جهانی نيز اثراتی دارد. این منطقه اقتصادي انرژي باید بتواند از ظرفيت 

ا هم  جهانی  سطح  در  راهخود  با  و  کند  پروژهستفاده  سریعتر  هرچه  همسایاندازي  کشورهاي  با  قرارداد  انعقاد  و  گاز  و  هاي  ه 

خط    و   گامی موثر در توسعه این منطقه مرزي و همچنين توسعه در سطح ملی )ایران( داشته باشد. اهداف   رهاي اروپایی شوک

  گاز   منابع  از  برداريبهره  افزایش:  مبتنی است  اصل  سه  بر  هعمد  طور  به  طبيعی  گاز  با  ارتباط  در  ایران  انرژي  هايسياست  مشی

 . (khaleghi,2010:6)  .گاز المللیبين در بازارهاي ایران جایگاه اءارتق و  نفتی  ايهردهفرآو جاي به گاز جایگزینی  طبيعی،
  بزرگ  صادرکنندگان  از  یکی  به  شدن  تبدیل  و  صادرات گاز  افزایش  براي  ایران  هايتالش  که  هستيم  شاهد  وجود  این  با 

ایران  تصادرا  پی  در  پروژه مختلف  چندین  هاسال  این  طی  در.  شد  مواجه  شکست  با  طبيعی  گاز   پروژه   جزبه  که  انددهبو  گاز 

 جامعه  اندنتوانسته   هاپروژه  این  از  هيچ کدام  کوچک  مقياس  البته در  آذربایجان  و  ارمنستان  با  ایران  همچنين  و  ترکيه  و  ایران

گاز  براي  الزم  زیرساخت.  پوشندب  خود  به  عمل   بحث   اام  شد  فراهم  2008  سال  در  هرچند  عربی  متحده  امارات  به  صادرات 

  (jalilvand ,2013:4).است کرده عمل  تجارت برابر این در مانعی  عنوان به مچنانه قيمت ختالفا

 2014سال    از  پاکستان  به  گاز    یلتحو  بود  قرار  و   بود  شده   طراحی  هند  و   پاکستان  به  گاز  صادرات  براي  که  گازي  لوله  خط

 از  و  است  پروژه نموده  این  اجرایی  اتعملي  آغاز  به  عشرو  2013  سال  از  پاکستان  کشور  که  است  جریان  در  درحالی  شود  آغاز

  اینها  از  گذشته.  است  باقی مانده   نامشخص  گوناگون  دالیل  به  پروژه   این   در  هندوستان  مشارکت  موضوع  همچنان  دیگر  سوي

)  با  طبيعی  گاز   صادرات  زمينه  در  اوليه  قراداد  و   تفاهم   یاداشت   نچندی  ایران عراق  2007بحرین  یت  کو(،  2013-2011)(، 

 jalilvand) .اندنرسيده  اجرا  به مرحله  هيچ کدام  که  است  کرده  ( امضا2007-2011)سوریه    ( و 2007)(، عمان  2010-2005)

,2013:4(  
  خليج فارس  بجز  مبدائی  تواند نمی  کالن   مقياس   در  گاز  انتقال  طرح  هر  که  است  شده   آشکار  همگان  بر  حقيقت  این  امروزه

راه  بر  غرب  که  دوراهی  حال.  باشد  داشته  انرژي  جهانی  ازارهايب  تصاحب  براي  رقط  و  ایران  رقابت  ماحصل  از  و   قرار   آن  سر 

  از:  برسد  اروپا  به  کدام مسير  از  گاز  لوله  خطوط  انتخاب،  این  تبع  به  و  قطر  یا  باشد  ایران  گاز  این   مبدا  که  است  این  است  گرفته

   . اروپا سپس و ترکيه و سعودي، سوریه تانعربس قطر، يرمس از ا ی مدیترانه دریاي در سوریه سواحل و سپس عراق  به ایران

  به ذخایر   تنها   جنوبی،  کریدور  کلی   طوربه  و (  تپ)آدریاتيک    ترانس   و   ناباکو  لوله  خطوط  که   داند می  بخوبی   اروپا   اتحادیه

اتحادیهل  نيست،  کافی   کشور  این  به  اروپا  گازي  وابستگی  و قطع  روسيه  زدن  کنار  براي  این  و   است  متکی  ذربایجانآ   روپا ا  ذا 

 به   و  است  زنجيره  این  حلقه اساسی از  سوریه.  باشد  داشته  دسترسی  نيز  فارس  خليج  در  واقع  گازي  منابع  به  دارد  تمایل  شدیدا

  حفظ  بخاطر  ترکيه  به  سوریه  از  گاز  قطر  صادرات  با   کشور  این  مخالف   روسيه،  و  ایران  اب  سوریه  دولت  استراتژیک  نزدیکی   دليل

 از   قطر  و  عربستان  بویژه  فارس  خليج  حاشيه  عربی  کشورهاي  کمک  به  غرب  اروپا است.  انرژي  بازار  در  سيهرو  تحدشم  منافع

 . (10-11:  1397رجبی، احمدزاده،  ) .کند حمایت می  موجود ابزار هر  با و جدي صورت  به کشور این در رژیم تغيير پروژه
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 قه نطبای م اثرات ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی و رق-7-3

قتصادي اهميت و موفقيت قابل توجه قطر در توليد و صادرات گاز مایع ال ان جی است. این کشور توانست در  از منظر ا

به  2008سال   و  بگيرد  پيشی  اندونزي  از  ان جی  ال  توليد  در  و  ،  تبدیل شود  مایع جهان  بزرگترین صادرکننده گاز طبيعی 

 2014ميليون تن و در سال    77، بيش از  2012ميزان در سال    کند که اینیم  توليدميليون تن ال ان جی    38اکنون بيش از  

 ميليون تن رسيد.   80به 

ابی به فناوري توليد ال ان جی به  المللی و به خصوص آمریکایی و انگليسی و دستيهاي بزرگ بينقطر با مشارکت شرکت

کشورهاي بزرگ دارنده منابع گازي    ان جی جهان و ل  ليد اسطح باالي توليد این محصول رسيده و تمام کشور مطرح در تو

جهان نظير ایران و روسيه را پشت سر گذاشته و درآمدهاي سرشار آن باعث پيشتازي این کشور در عرصه اقتصادي و توليد  

داخلی شاخص  ناخالص  بررسی  است.  شده  فارس  خليج  منطقه  میدر  نشان  اقتصادي  وضعيت  هاي  منظر  از  قطر  که  دهد 

ناخالص داخلی )شرایط مساعد  ي،قتصادا توليد  را دارد.  توليد    29/83،  2008( قطر در سال  GDPي  بود. رشد  ميليارد دالر 

دهنده آن است که به رغم رکود اقتصادي جهانی و  درصد بود. این آمار نشان    8/11،  2008ناخالص داخلی این کشور در سال  

 د ادامه دهد.  ست به رشد خوا انستههاي عمده کشورها از این وضعيت، قطر نتوآسيب 

 5/20درصد و خدمات    1درصد، کشاورزي    4/79هاي مختلف شامل صنعت  رشد توليد ناخالص داخلی این کشور در بخش

تا و  اقتصاد جهانی  به رغم رکود  بازارهاي مالی  درصد است.  به ویژه  اغلب کشورهاي حوزه خليج فارس و  بر  ثيرات منفی آن 

ویت، اقتصادي قطر خسارات کمتري را متحمل شده و در دوره رکود از بقيه کشورها  ان سعودي و کست، عربامارات عربی متحده 

را مطرح میبررشد سریعتري داشته است.   ایده  این  اساس است که برخی  اقتصادي در خليج    کنند که صحنهاین  شکوفایی 

آن توسعه صنعتی جدي است و  عه است که دروساز ت  فارس، درحال انتقال از دبی به قطر است، قطر به دنبال الگوي خاصی

رقيب توسعه لوکس یا تجاري مورد تعقيب دبی است. قطر در تالش است تا موقعيت مرکز پولی نفت را از دبی بگيرد و در این  

ا اقداماتی  زبدهراستا  کارشناسان  و  انگستان  مالی  خدماتی  و  قضایی  سيستم  از  برگزیدگانی  کارگيري  به  مانند    بانک  ساسی 

 را انجام داده است.   21. اس. بی .سی در مرکز مالی قرن المللی اچينب

از نظر  جایگاه مطلوبی نداشت؛ چرا که همسایگانی در خليج فارس داشت که    1990در عرضه نفت و گاز، قطر تا نيمه دهه

و این زمانی بود که   حوزه آغاز شدن  در ای، توسعه و پيشرفت قطر  1990توليد نفت از جایگاه باالیی برخوردار بودند. اما از دهه  

این کشور وارد عرضه توليد ال. ان. جی شد و با یک رویداد مهم در زمينه فناوري، به توليد گاز مایع به جاي صادرات گاز از  

  33  ، قطر معادل2007م کرد. این عرصه به ویژه جذب سرمایه خارجی بسيار اهميت یافته است. در سال  طریق خط لوله اقدا

کشور جهان   131لص، توانسته است سرمایه خارجی جذب کند که این رقم باالیی است. این کشور از ميان  د توليد ناخارصد

را در زمينه جذب سرمایه خارجی داشته است که بخش عمده ثبات  رتبه دهم  ان. جی است. مساله  ال.  از آن در زمينه  اي 

از نيز یکی  اقتصادي  این کشور، هاي عمده ات بيمطلو  اقتصادي و کم بودن ریسک  اقتصادي و مطرح  اما عرصه شاخص  ست، 

به عنوان کشوري متمایز در عرصه جهانی مطرح می را  ان جی است که آن  ال  این کشور توليد و صدور  اساس  براین  سازد. 

تی دوحه را  ح  ورد و نسته است در عرصه گازي شهرت بيشتري را نسبت به رتبه سومی خود از منظر منابع گازي به دست آتوا

 ( 457-458:  1393زارعی، ه مقر مجمع کشورهاي صادرکننده گاز طبيعی تبدیل کند. )ب

ظرفيت از  بتواند  باید  ایران  مقابل  بهتريدر  بهره  جنوبی  پارس  منطقه  در  خود  گازي  بتواند    هاي  باید  همچنين  و  ببرد 

رسد با آغاز  می  ربدیل کند که به نظسطح جهانی ت  درگاز    منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی را به عنوان مقر صادراتی

ایران با مسائل عدیده اما  اروپا این اهداف به زودي تحقق پيدا کنند  به  انتقال گاز  نيز مواجه خطوط لوله  اي از جمله تحریم 

قوياس دیپلماسی  با  باید  که  توست  در جهت  ظرفيت  این  از  بتواند  تا  شود  ظاهر  جهانی  عرصه  در  ایتري  و همچنين راعه  ن 

 وسعه بيشتر استان بوشهر گام بردارد.ت
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 ها اثرات ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی و دیپلماسی انرژی و چالش-7-4

 نفتی  میادین به  گاز تزریق لزوم-7-4-1

  هاي حوزه  و  ین مياد  به  گاز  دوباره  تزریق  است،  بوده   گاز  و   نفت  هايحوزه  دغدغه کارشناسان  مورد  همواره  که   نکاتی   از  یکی

 .گيرد قرار بررسی مورد بایستمی که است آینده براي گازي منابع  حفظ و سو یک از نفت بازیابی  افزایش عنوان به نفتی

 منابع   فراوان  صادرات  قابليت  المللی،بين  هايآب  به  دسترسی  و  گسترده  آبی  مرز  از  برخورداري  با  ایران  اسالمی  جمهوري

  و  توليد  بازارهاي  واسط  حلقه  نوعی   به  که  ایران  جغرافيایی  خاص   موقعيت  دیگر  سوي  از  دارد و  را  بمناس  بسيار  هزینه  با   گازي

 به   رو  مصرف  و  ایران  در(  1.7  حدود)  البا  انرژي  شدت  متأسفانه  است. اما   کرده  تبدیل  تأثيرگذار  کشوري  به  را  آن  است  مصرف

 ضعف   نقطه  یک  عنوان  به  است،    شده  اصالح  یاندک   ها رانه یا  منديهدف  از  پس  البته  که  کشور  داخل  در  طبيعی  گاز  فزاینده

  جامع و استراتژیک برنامه یک  فقدان و  گاز صنعت به مسئولين جدّي توجه  عدم .شودمی محسوب کشور  گاز صنعت براي جدّي

 . است رکشو رد صنعت این براي آینده  سال چند در جدّي مشکالت  بيانگر نيز استراتژیک فوق  صنعت این توسعه  براي

  براي   جدّي  فرصتی  تواند می  انرژي  به  جهانی  جامعه  روزافزون  نياز  و   جدید   مصرف  بازارهاي  پيدایش   کهیحال  در

  و   مناسب  هايرایزنی  جهان،  انرژي  وضعيت  منابع،   قيقد  بازشناسی  نيازمند  که  باشد  صنعت  این  توسعه  و  گذاريسرمایه

 (114 -116:  1389  ان،رکت. )تاس قدرتمند انرژي دیپلماسی از برخورداري

 گاز  صادرات  حوزه   مشکالت  -7-4-2

 را   طبيعی  گاز  صادرات  زمينه   در  ایران  هايچالش  ترینمهم.  دانست  گاز  صادرات  زمينه   در  توانمی  را  هاچالش  از  دیگر  یکی

 (13-12:  1386  ابراهيمی،). برشمرد توانمی زیر موارد  قالب در

 ياییجغراف و  سياسی موانع وجود -1

 طبيعی  گاز صادرات در توليدکنندگان یرسا با  رقابت  -2

 همسایه  کشورهاي در گاز بازار بودن محدود -3

 ایران  کردن منزوي براي  آمریکا هايتالش -4

 بازاریابی  هاي فعاليت افزایش براي  گاز توليدکننده بزرگ کشورهاي  تالش -5

 گاز   بخش در خارجی گذاريسرمایه جذب امکان -6

 آن  به مربوط انسانی نيروي و گاز صنایع  فنی  دانش زمينه در گذاريایهرمس بودکم -7

  ،(ونقلملح  و  تجاري  خانگی،)  داخلی  عرصه  4  در  نيازها   تأمين  و   فعاليت  توانایی   گاز،  عظيم   ذخایر  داشتن  به  توجه  با

 .دارد را تصادرا و بيشتر افزوده ارزش با مختلف صنایع زمينه  در  استفاده نفت،  هايچاه به تزریق

 : دارد بستگی نيز زیر عوامل به امر این تهالب

 ایران المللیبين موقعيت و شرایط بهبود -1

 اقتصادي /سياسی ریسک کاهش  -2

 المللی بين عرصه  در امنيتی ضریب افزایش   -3

 معتدل سطح در خارجی گذاريسرمایه جذب -4

 منطقه حسط در قتصاديا /ياسیس تحوالت مدیریت و ايمنطقه  هايهمکاري گسترش -5

 داخل در مصرف فرهنگ  اصالح -6

 داخل در  گاز توزیع و انتقال تأسيسات زمينه در فنی  اصالحات  -7

 از گ  موقع به پيشرفت بر ترجدّي و مستمر نظارت و  مدیریت  -8
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  ت تبليغا  انجام   و  مللیالبين  حقوق   و   عرف  چارچوب  در  مداوم   پيگيري  و  دیپلماتيک  هايفعاليت  افزایش  با   اینکه  ضمن

  معادالت   عرصه  در  پيچيده  متقابل  وابستگی  ادبيات  به  توجه  و  فنی  اقتصادي،  ارتباطات  گسترش  بر  تأکيد  همچنين  و  گسترده

  خواهد  فراهم  ژئواکونوميک  موقعيت  از  استفاده   براي  الزم  هايفعاليت  انجام   امکان  المللی،بين  موقعيت  تقویت  ضمن  المللیبين

  این  از  دیگر  کاالهاي  و   فرآورده  صورت  به   گاز  در  افزوده   ارزش  توليد   و  انتقال  زمينه استخراج،  در  تکنولوژي  و  مایه سر  جلب  آمد، 

 ( 154  -155:  1386  ابراهيمی،. )است پذیرامکان سرعت به راه

 اکونوميکی ميادین گازي پارس جنوبی و آمایش نواحی مرزي بوشهر اثرات ژئو 

اي، جهانی داشته باشد از  سطح ملی، منطقه  3رات ژئواکونوميکی را در  تواند اثمی  اکلوتو  این منطقه گازي بر اساس نظریه

 جمله؛ 

 اثرات ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی به طور کلی  -7-4-3

 منطقه  سطح در مشابه  هايفعاليت به نسبت رترب نقش  و  فراملی عملکرد

 آنها داراولویت هايزنجيره و برو انرژي شيمیپترو  گاز،   ،فتن ایعصن با مرتبط خدمات و تجهيزات  کاال، توليد توان

 (هـ32388ت 14882: .شماره  1384اسالمی،  شوراي  مجلس  هايمرکز پژوهش ).فناوري  صدور و  انتقال قابليت

 در سطح جهانی ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی اثرات    -7-4-3-1

 ان انرژي گاز در جهان  انتقال دهندگ ن رگتریمطرح شدن این منطقه به عنوان یکی از بز

 ای در سطح منطقهاثرات ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی    -7-4-3-2

 ننده گاز در منطقه(مطرح شدن ایران به عنوان جایگزینی براي کشور قطر )بزرگترین صادرک

 ایجاد فضاي رقابت ميان کشورهاي صاحب ذخایر گاز

 قه نطهاي مایجاد همکاري ميان کشور

 فع ملی تقویت منا

 در سطح ملی اثرات ژئواکونومیکی میادین گازی پارس جنوبی    -7-4-3-3

 کسب درآمد ارزي 

 رتقا سطح اقتصادي استان بوشهر ا

 ریشه کن شدن بيکاري در این استان

 هاي جنوبی و شمالی این استاند توازن توسعه بين قسمت ایجا

 ز سایر فازهاهره برداري اب ازي وافزایش ميزان اشتغال از طریق راه اند

 پيشرفت فناوري و حل شدن مسئله آلودگی زیست محيطی استان

 پيشرفت شهرهاي استان در تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی و غيره 

 تیجه گیری ن

  فتگان نکنندعنوان یک منطقه داراي امنيت باال و به عنوان یک استان انتقال دهنده انرژي، عمده مصرفاستان بوشهر به  

ایاال سرمایهمانند  براي  را  هند  و  جنوبی  کره  ژاپن،  اروپا، چين،  آمریکا،  متحده  فناوريت  انتقال  و  این  گذاري  در  هاي جدید 

 کند.   منطقه ترغيب می

  صادرات   زمينه  ترکيه  در  گاز  انتقال  لوله  خطوط  گسترش  با   و  شودمی  صادر  ترکيه  به  لوله  يلهوس  به  ایران  گاز  حاضر  درحال

. است  پيشرفت  درحال  هند  قاره  شبه  به  صلح  لوله  خط  کردن  نهایی  براي  مذاکرات  دیگر،  سوي  از.  شودمی  فراهم   نيز  پاروا  به  آن

 قسمت   احداث  براي  مالی   منابع   تا   است  گذارانی سرمایه  دنبال  به  پاکستان  و   شده  تکميل  ایران  در  گاز  لوله  خطوط  زمينه  این  در

  گاز  ميعانات  توليد  هايپایانه  ایجاد  در  باید  کننده   مصرف  کشورهاي   و  ایران  در  هاگذاريسرمایه  این.  کند  جلب  را  خود  خاک
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 طبيعی  گاز  صادرات  سترشگ  در  تا  شود  انجام  دوباره  تبخير  و   دریافت  هايپایانه  و  دریایی   نقل  حمل و  صادرات،  جهت  طبيعی

  تامين   انرژي  پاک  منبع  این  به   کنندگان  فصرم  رژيان  به  نياز  از  دیگر  قسمتی   گيرد تا  صورت  الزم   هايپيشرفت   ایران  توسط

 . شود

  و  مصر  نيجریه،  ونزوئال،  عربی،  متحده  امارات  قطر،  روسيه،  ایران،  مانند  گاز  دارنده  کشورهاي  بين  هماهنگی  راه  این  در

استان ر خود دتواند سبب توسعه و آمایش ناحيه مرزي همچنين ایران از طریق گسترش صادرات گاز می  .است وريضر الجزایر

 نيز شود. بوشهر 

این استان وجود دارد مانند عدم توسعه متوازن شهرستان  ها، مشکالت زیست محيطی  با توجه به مسائل اساسی که در 

روست و همچنين ریشه کن شدن بيکاري در این استان با شاخص نرخ بيکاري وبههاي نفتی که استان با آن راستان و آلودگی

هاي استان بسيار باالست، خود به عنوان یک مسئله مهم و اساسی باعث کند شدن  يت توجه به ظرف  با کاري  که این نرخ بي  9.1

 توسعه در آمایش این ناحيه مرزي شده است.  

می انتظار  تالشبنابراین  گسترش  با  سياسی،  رود  اقتصادي،  توسعه  زمينه  منطقه  این  از  گاز  صادرات  براي  ایران  هاي 

 فراهم شود.   انن استاجتماعی و ... در ای
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 و مآخذ  منابع
تهران:تهدیدها  و  هافرصت :  ایران  گاز  صادرات   ،(1386)ایلناز  ابراهيمی -13اقتصاد.)ص  تدبير  تحقيقاتی   مؤسسه   انتشارات  ، 

 ( 154-155()ص12

هبردي  تحقيقات را  يپژوهشکده  انتشارات، مجموعه مقاالت نفت و سياست خارجی،  گاز طبیعی و امنیت ملی   . (1389ترکان اکبر)

 (114-116)صمجمع تشخيص مصلحت نظام 

ناحيه  ، مجله جغرافيا و توسعه بررسی و تحلیل وضعیت شبکه شهری در استان بوشهر (، 1388تقوایی، مسعود، گودرزي، مجيد)

 ( 113)ص  13اي، شماره  

( ایرج  احمزاده،  پژ طرق  و  ایران   طرواب   بتیرقا  الگوی  ژئوپلیتیکی   تبیین(،  1397رجبی، سعيد،  روابط  ، مجله  و  وهشی جغرافيا 

 (8-11)ص3انسانی، دوره اول، شماره  

 ( 457-458(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران)ص1393)مطالعات منطقه ای خلیج فارسزارعی، بهادر،  

( جابر،  عليزاده،  محمدجاسم،  شاهسونی،  مهدي،  احمدیان،  علی،  آبادي،  فضای(.  1392زنگی  توسعه  تحلیل  منطقه ی  در  ای  ی 

بو روش استان  از  تلفیقی  گیری  بهره  با  تصمیم شهر  معیارههای  چند  برنامه گیری  فصلنامه  منطقه،  شماره  ریزي  سوم،  سال  اي، 

 ( 8)ص12

 ( 1)ص1393سند ملی توسعه استان بوشهر،

  -امه علمی جنوبی، فصلنژی پارس  ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه انر  (،1384سارا )  پور،  امامقلی   لطفعلی؛  شهري،  کهنه  عاقلی

 ( 2و4)ص1، دوره دوم، شماره  ژوهشی اقتصاد مقداریپ

( شریف،  معطوف،  عليرضا،  اطالعایران  مرزی  مناطق   آمایش  در  امنیت   و   توسعه   (.1388عندليب،  مرکز  پایگاه  جهاد  ،  ات 

 (6)ص 12دانشگاهی، سال ششم، شماره  

ابراهيمی، فرزاد، )   ای منطقه   سیاست  هرمز در  تنگه  ومیکیژئواکون  و  یژئوپلیتیک   هجایگا(.  1396گودرزي، مهناز، محمدزاده 

 (5-6)ص  6جهانی، دوره سوم،شماره  سياست  پژوهشی  -علمی  فصلنامه ،ایران 

،  اهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور تدوین ر(،  1393مختاري هشی، حسين و همکاران،) 

 ( 238ص  )114ماره فصلنامه تحقيقات جغرافيایی، ش

سيد موسو  نژاد،  حميده،)ي  منطقه (.  1394ه  نوآوری  نظام  کارکردهای  بر  گاز  و  نفت  صنعت  توسعه  استان  تاثیر  ای 

 ( 2-3)صبوشهر

 ( 213ان: انتشارات سمت)ص(. تهر1392)مبانی جغرافیای سیاسیميرحيدر، دره،  

( محمد،  اخباري،  محمدحسن،  م (،  1397نامی،  بر  تاکید  با  مرز  ایجغرافیای  سازمانرانرزهای  مسلح  جغرافيایی    ،  نيروهاي 

 ( 210)ص

 
Khaleghi, shahla,(2010), Iran and Qatar: Bilateral Cooperation to utilize gas market1   

opportunities(page6) 

Jalilvand, david ramin,(2013), Iran`sgas exports: can pastfailurebeacom future success?,   

oxford institute for energy studies(page4) 

Dargin, Justin,(2008), The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative,  

Oxford Institute for Energy Studies(page 5) 

 :تسای

 هـ(32388ت14882: .شماره 1384اسالمی، شوراي مجلس  هاي)مرکز پژوهش 
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 دفاعی موثر بر آمایش مناطق مرزی شهرستان پاوه  –ارزیابی عوامل امنیتی  

 

 4انی، هدیه حسن3، سیده الهام قباسفیدی بایگی  2، دریا مازندرانی*1هادی اعظمی

   نویسنده ي مسئول دانشيار جغرافيا سياسی، دانشگاه فردوسی مشهد   -1

   مشهد  ی ردوسف دانشگاه  ،یاسيس   ايافارشد جغر ی کارشناس يدانشجو -2

   مشهد  ی دانشگاه فردوس ،یاسيس   ايارشد جغراف ی کارشناس يدانشجو -3

 مشهد  یدانشگاه فردوس ،و برنامه ریزي شهري ايجغراف ی کارشناس يدانشجو -4

*aazami@um.ac.ir   

 

 چکیده

  شود می همسایه کشور با مشکل  بروز عدم و کشور امنيت  باعث همواره  رزمينس ل آمایش بتنی بر اصو مناطق مرزي م توسعه:  لهمساطرح 

هاي مؤثر بر آمایش سرزمين با تأکيد بر منطقه ؤلفهتبيين م به پژوهش این. دهدمی هاي مابين دو کشور راکاهشزیادي چالش حد تا  یا و

 تأثيرگذارتر هستند.امنيتی بر آمایش این منطقه  -اي دفاعیهک از شاخص کدام یدر این منطقه خاص    که  پردازدمیمرزي پاوه  

ي( جمع آوري گردیده  ا اي و ميدانی )پرسشنامهتابخانه ها در دو بخش کتحليلی است و داده  -حاضر توصيفی  روش تحقيق :پژوهشروش

 است.  

اولو  Fنتایج آزمون    :هایافته ترین اولویت براي  دهد که مهمن میاطالعه نشنطقه مورد مامنيتی در م  -هاي دفاعییت بندي مولفهبراي 

کشور هم مرز با  ثباتی امنيتی  دفاعی در شهرستان پاوه عبارت باست از: ثبات و بی  -هاي آمایش مناطق مرزي از بعد امنيتی  ریزيبرنامه

در جایگاه سوم،   8.86ه با امتياز نالل طلباهدیدات استق در رده دوم، ت 8.91ه ناامن با امتياز در رتبه اول، قرارگيري در یک منطق 9.2امتياز 

 اند. در رتبه چهارم قرار گرفته  8.47نين مرزي با امتياز  عبور و مرور غير مجاز ساک

نظر قرار بگيرد، بحث سطح امنيت در امنيتی مورد    -ر مناطق مرزي باید از لحاظ دفاعیاي که دمسالهترین  مهمو در آخر،    .نتیجه گیری:

 تري در مناطق مرزي داشت. هاي بلندمدتریزيتوان برنامهدازه این ثبات امنيتی بيشتر و بهتر باشد، مینت و هر ا ر همسایه اسکشو

 شهرستان پاوه دفاعی،    -وامل امنيتيیع ،  سرزمين  مرز، مناطق مرزي، آمایش:  کلیدی گان واژ

 

 

 

mailto:aazami@um.ac.ir


 

 

405 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 مقدمه  -1

عبا از فضاي جغرافيایی بالفاصل  منطقه مرزي  با  خطورتست  ت   تفاوتم  هايوسعت ط مرزي  اثير مستقيم مرزها  که تحت 

گاه  مناطق مرزي به عنوان مناطق شاخص جغرافيایی در مباحث ملی و بين المللی از جای(.  73:    1396گيرند )جانپرور،  قرار می

رخدادهايویژه مناطق همواره دستخوش  این  زیرا  برخوردارند،  بوده  اي  نظامی  و  مرزسياسی  مناطق  ایراناند.  در  دليل  ي    به 

از حساسيتب ارخورداري  نيز همواره در معرض  ژئوپليتيکی  قرار گرفتههاي  رخدادها  این  اهميت  و  بر ضرورت اند  مناطق،  ین 

ی که در زمينه های (. در واقع کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغه45:  1397ن،  گذارد )صابر و همکاراآمایش صحه می

و   نظامی  و  دفاعی  سرزبعد  خود  امنيتی  بحثدامين  به  ویژهرند  توجه  مرزي  مناطق  آمایش  می هاي  ) اي  و  کنند  عزتی 

هاي نيتی آن است. زیرا ضرورتام  –ترین ابعاد و مالحضات آمایش سرزمين بعد دفاعی  (.  یکی از مهم181:  1390همکاران،

ابعاد زند که در جهان کنونی کليهدفاع نظامی و غير نظامی مسائلی هست تها به ایجاد فعاليت و  د و  رنگيبر میندگی را دري 

از این72:  1389شوند )زرقانی و اعظمی،  اسکان در مناطق استراتژیک محدود نمی رو مالحظات دفاعی امنيتی جزو اصول (. 

 باشند. هاي آمایش سرزمين می ریزيساسی در برنامهمهم و ا

با آن،    کارهاي مقابلهدیدها و راهت انواع تهاخستلزم شني آمایش، م هادفاعی و امنيتی در چارچوب برنامهتدوین مالحظات  

آسيب مناطق  از  درستی  یکپادرک  ملی،  وحدت  حفظ  منظور  به  تهدیدها  انواع  برابر  در  کشور  بحران  مستعد  و  رچگی  پذیر 

  (. به 86  :1394ري،  اي توسعه ي پایدار، است )سعيدي و کالسرزمين و حراست از امنيت کشور و ایجاد بستر امن و مناسب بر

اي(، تراکم همسایگان، تنوع قومی و زبانی در کشور و ارتباط قوميتی  اي و منطقهل به علت تعدد تهدیدها )فرامنطقهمين دليه

م تدوین مالحظات  هاي شدید محيطی در فضاي ملی کشور، لزوار، گستردگی فضایی، تفاوتبرخی از آنها با کشورهاي همجو

(. 21:  1386وي،  از بنيادي ترین عملکرد نهادهاي اجرایی کشور است )پورموس  ن،یش سرزميرح هاي آماامنيتی در ط  -دفاعی

اهميت و جایگااي و دفاعی می آمایش سرزمين داراي دو بعد توسعه به  ابتدا بعد باشد. نظر  ه ویژه بخش دفاع، ضروري است 

مدفاعی آمایش سرزمين موردن اروپایی  دارد و سپس  ابسرزمين    فهوم آمایشظر قرار گيرد. در کشورهاي  تدا مفهومی دفاعی 

توسعه میمفهوم  پيدا  در    .یدنمااي  موضوع  کليدي،  هاي  زیرساخت  و  سد  بزرگراه،  نيروگاه،  ساخت  از  قبل  که  معنی  بدین 

سبت به  ی و اعمال مالحظات دفاعی و امنيتی نگردد و پس از اخذ موافقت مسئولين نظاماي نظامی و دفاعی مطرح میهکميته

ش سازماندهی منطقی و  آمایش سرزمين، علم و دان (. به عبارت دیگر،  91:  1396گردد )فتحی و همکاران،  ام می قدت آنها اساخ

هاي  شامل می شود. در بحث آمایش سرزمين مقوله فضا و تحليل قانونمنديهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی را  عقالنی جنبه

(. بنابراین آمایش سرزمين 74:  1397زي دارد )کریمی و همکاران،یرر برنامهن نقش را دکليدي تریگيري آن،  حاکم بر شکل

هاي مختلف انسان، اي استفادهکيفی و کمی سرزمين بر  طبق ضوابطی با نگرش بازده پایدار و درخور، برحسب توان و استعداد

 (.1: 1390کاهد )مخدوم،کند میاز فقر انسانی که روي زمين کار می

هاي بروز تنش مابين خود و همسایگان و سایر کشورهاي غير  هست به طور دائم داراي زمين ا  رها ممکنر کلی، کشوبه طو

ائل نظامی و امنيتی نياز مورد توجه قرار گيرد. یعنی در  هاي آمایشی از منظر مسهمسایه باشند. لذا الزم است در ارائه طرح

آ بالقوه به وضوح و روشنی لحاظ شود ن  اي دشمناهاز دسيسهمایش سرزمين الزم است مخاطرات حاصل  چيدمان  بالفعل و 

مرکزي و    اي ميان مناطق مرزي و مناطق (. و با توجه به تنوع و پيچيدگی مناطق مرزي، عدم تعادل منطقه174:  1393)نامی،

و  مرزها  ترین  طوالنی  وجود  ایران،  در  مرزي  مناطق  نيمی    حساسيت  گرفتن  قرار  و  جغرافيایی  استانتنوع  ایرانهاز  ر  د  اي 

برنامه نظام  یک  وجود  مرزي،  همکاران،  مناطق  و  )صابر  است  مهم  مناطق  این  در  اصولی  ميان  46:  1397ریزي  این  در   .)

د به  کرمانشاه  استان  در  پاوه  تنوعشهرستان  بودن  دارا  و  عراق  کردستان  اقليم  با  بودن  مرز  هم  قوليل  فرهنگی،    -میهاي 

اي استان هاي عراق موجب ناامنی مرزهیط هشت سال جنگ تحميلی، بحرانراک سو و شتماعی از یجغرافيایی، اقليمی و اج

 دهند. و مساله این تحقيق را شکل می کرمانشاه به ویژه شهرستان پاوه، از سوي دیگر، نيازمند توجه جدي در این زمينه بوده
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 مبانی نظری   -2

داز یک مرز است  ا چند کشور است. این چشم انی  ه بين دو ط جدا کنند ن قلمروهایی که بالفاصله نزدیک به خمرز یعنی آ

منطقه به صورت  ثابت مشخص میکه  یک خط  در  قلمراي  به  ویژه  اشاره  با  تحليل  و  تجزیه  نقطه شروع  مرزي  و  شود. خط 

ر، خانه، کشو  زها به صورت دیوارهایی زندگی، هویت، توان گفت، مر(. در مجموع می4:  132،2014نزدیک به آن است )بونچوک

دهند. با نگاهی به اطراف خود و  به شما و آن ها اعتبار و هویت میمنافع )ملی( و ... را از دیگران جدا می کنند و  ،  حکومت

میم دارد  وجود  اطراف  در  که  پرور،  ترزهایی  جان  و  نيا  )حافظ  کرد  درک  بهتر  را  موضوع  این  تحليل    .(35:  1392وان  در 

اجتماعی به طور مستقيم و  طبيعی است که در آن زندگی اقتصادي و    رورزي؛ قلموم منطقه م(، مفه14:  1992)  133هانسنس 

هاي  د شکل جدیدي از همکاريخواهگيرد. منطقه مرزي میکی به یک مرز بين المللی قرار میقابل توجهی تحت تأثير نزدی

ها و  اختراي تأمين زیرسب  مر فرصتیین اکند. ااي و تقویت غير متمرکز ایجاد  منطقهبتنی بر روند یکپارچگی زیر  مرزي را م

اي برخوردار هستند زیرا مناطقی هستند  کند. مناطق مرزي از اهميت ویژهعه در مناطق مرزي مشترک ایجاد میتحریک توس

-اقع شدهلت واند، از نظر توسعه مورد غفشده  ها که از وضعيت اصلی خود دورکند. آن  ن المللی با محلی دیدار میابط بيکه رو

هایی که بر زندگی روزمره  رزنشينان معموالً در تدوین سياست ها هستند. مهاي مختلف همگرا در اطراف آنا مليتب  د. مردمی ان

ش مناطق  (. عليرضا عندليب در کتاب نظریه پایه و اصول آمای6:  2014ونچوک ،شوند )بن ها حاکم باشد، مشارکت داده نمیآ

 بيان می کند:   ( 1) را به صورت جدولي ناطق مرزهاي میژگیمرزي جمهوري اسالمی ایران و

 

 های مناطق مرزی : ویژگی1جدول

 .جغرافيایی مناطق مرزي از سرزمين اصلی است  -بيانگر فاصله مکانی  دوری از مرکز:

اري  ختسا  -کرديي عميق عملعه و توسعه نيافته، بيانگر تفاوت هامناطق مرزي، بویژه در کشورهاي در حال توس  نزوا و حاشیه ای بودن:ا

 .هستند

 .به دليل شرایط جغرافيایی مناطق مرزي، که عموماً مناطق با طبيعت خشن و صعب العبور هستند  ناپایداری الگوی اسکان و سکونت:

ز فرصــت و  د در مرز حایل سياسی بــين دو کشــور، امناطق مرزي، با توجه به موقعيت مراودهاي خو مراودات و تبادالت:  نظام و الگوی

 براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند.م  رفيت الزظ

وع قوميــت هــا در آن  معموالً و در بسياري از کشورهایی که خطوط مرزي گستردهاي دارند و تن قومی و نژادی:  -تفاوت های فرهنگی

 يرد.ه خود می گنواحی مرکزي و مرزي حالت شدیدتري ب  شدید است، مسأله تفاوت هاي فرهنگی و قومی بين

 .مناطق مرزي به دليل اتصال به کشورهاي همجوار، که ممکن است با تعارضات سياسی نيز همراه باشد  خارجی:دات دیته

از    سيستمی به عناصر ســرزمين ملــی مشــاهده مــی شــود کــه عمومــاً منــاطق مــرزيدر نگرش    ساختار دوگانه و دوگانگی سیستمی:

 بروز تعارضات توسعه اي در کشور می شود.و  ب تضعيف  ین امر موجساختاري دوگانه برخوردارند که ا

 137: 1380مأخذ: عندلیب، 

 

پایهمهم مبتنیترین  گرفته،  قرار  استفاده  مورد  تاکنون  مرزي  مناطق  آمایش  نظري  نظریه  هاي  مرکزيبر  مکان    134هاي 

ت مرکز بوده  ازگشب  و نظریه  «138ن فریدمن » جا  137پيرامون   -«، نظریه مرکز136يه رو»پ   135»والتر کریستالر«، نظریه قطب رشد

 
132 Bonchuk 
133 Hansen 
134 Central Place Theory 
135 Growth Pole 
136 Perroux 
137 The Periphery- Core Theory 
138 John Freedman 
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هاي نظري در مورد پدیده عدم  ها به صورت مستقيم به به موضوع مناطق مرزي نپرداختند، اما دیدگاه است. گرچه این نظریه

 اثر گذار بوده است )آفتاب و هوشمند، هاي نظري مناطق مرزي  ها و دیدگاهساختندکه بر نظریهرا مطرح میاي  دل منطقهتعا

1397 :164    .) 

هاي نظري و متدولوژي علمی خاصی متکی  ریزي است، اما خود بر پایه، آمایش مناطق مرزي یک نوع فن برنامهرایناببن

و براي آنها در نظر گرفته  اي مناطق مرزي، موانع توسعه و یا امنيت را توأمان  هاست که ضمن تحليل و تفسير شرایط و ویژگی

یکپارچهحلراه اهده میارائ اي  هاي  تا  امنيت  داهد  و  توسعه  برف  را  بنابراین می  در مناطق مرزي  توان یکدیگر منطبق سازد. 

ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي کشورها،  برنامهرا نوعی   و آمایش مناطق مرزي  فضایی -آمایش را نوعی برنامه ریزي راهبردي 

 (. 7 : 1393دانست )نامی، 

آمایش    تواند درها میشده که در تمامی رویکردها و برداشت  دهکردن آورنی آراسته  در فرهنگ هاي لغت، آمایش به مع

معادل انگليسی  زبان  در  آمایش،  معنی  بنابراین،  باشد.  داشته  معنی  می Amonegemant Management مصداق  اما  باشد. 

رداري بهينه بناي بهرهزمين به مع(. آمایش سر57:  1388)عندليب، مطوف،  لغوي آن در زبان فرانسه »مدیریت سرزمين« است  

بهبود وضعيت مادي و در راستاي  امکانات در  )پارساپور،    از  به عبارت دیگر، آمایش  1:  1389قلمرو جغرافياي خاص است   .)

منطقی از تمام امکانات براي بهبود  برداري  هاي انسان در فضا به منظور بهرهن انسان و فضا و فعاليتسرزمين تنظيم رابطه بي

ابزار علم و تجربه در طول زمان است   هاي اعتقادي با توجه به سوابق فرهنگی وتماع براساس ارزشاجو معنوي  ضعيت مادي  و

 (.110: 1393جدید و همکاران،)حشمتی

ا  1345در ایران نيز، در اواخر سال    موضوع آمایش سرزمين گاه تهران در جتماعی دانشدر موسسه مطالعات و تحقيقات 

به عقيده  (.  2:  1384کشور مطرح شد )توفيق،  و نکاتی پيرامون سياست عمرانی  معيت تهران  ج   ه افزایشلعنوان مساگزارشی با  

المور  فيليپ  مانند  نظران  صاحب  از  اسا139برخی  موضوع  س،  آمایش  که  می سی  معرفی  را  است رزمين  کشور  مدیریت  کند، 

هاي  یع بهتر جمعيت، امکانات و فعاليتتوزي مدت برا ریزي بلند خی نيز آمایش سرزمين را نوعی برنامه(. و بر6: 1389)حنيفر، 

رفاه، آسایش و هماهنگی جامعه می افزایش  به منظور  از صاحب نظرا292:  140،2002دانند )هنريمختلف    ن آمایش(. برخی 

یمی  کردانند )اجتماعی میهاي اقتصادي و رفاه  ریزي، مولفهمهمدیریت و برناحل  ترین و موثرترین راهسرزمين را بهترین، ارزان

هاي دفاع نظامی و  دفاعی امنيتی آن است؛ زیرا ضرورترزمين، بعد  (. یکی از مهم ترین ابعاد آمایش س75:  1397و همکاران،

سکان در مناطق د فعاليت و اگيرند و فقط به ایجار جهان کنونی کليه ابعاد زندگی را در بر میغير نظامی مسائلی هستند که د

هاي آمایش سرزمين اشاره  ( نيز به اصول مهم در برنامه1. در شکل )( 72:  1389  ی و اعظمی،انشود )زرقمحدود نمیراهبردي  

 است.شده

 

 
139 Philip Lamour 
140 Henry 
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 : اصول مطرح در آمایش سرزمین 1شکل 

 (1394زاده و موسوی، منبع)ابراهیم 

 

راکز حساس م  حياتی و  ناسب اماکنغرافيایی )فضایی( و توزیع معقول و مآمایش دفاعی نيز به عنوان ساماندهی محيط ج

هاي محيطی به منظور ایجاد ثبات، بازدارندگی و مقابله با تهدیدها  دیدها و استفاده بهينه از قابليتها با توجه به ته و زیرساخت

ت قابليتکه حداکثر  و  کند )سهامی،  وان  فراهم  براي کشور  را  دفاعی  آخر جدول شماره    (.26:1388هاي  مولفه2و در  ي  ها، 

 ا مورد بررسی قرار داده است.بر آمایش مناطق مرزي ر ثرمنيتی موا -دفاعی

 

 های دفاعی امنیتی موثر بر آمایش مناطق مرزی : مولفه2جدول 
 تروریسم تهدیدات بيو ساختار ژئوپليتيک جهانی 

 یستی و خرابکارانه تهدیدات ناشی از حمالت ترور اي ژئوپليتيک منطقه  ساختار

 غير عامل د  ول پدافناص طلبانه   تهدیدات استقالل

 عبور و مرور غير مجاز ساکنين مرزي  ها و مناطق نظامی در منطقه مرزي وجود پارک

 قرار گيري در یک منطقه ناامن  تهدیدات استقالل طلبانه 

 منيتی کشور هم مرز ثبات یا بی ثباتی ا اي هاي منطقه داد نظامی کشور هم مرز با قدرتقرار

 1399  تحقیق، های یافته: منبع

 

 یق نه تحقشیپی-3
دفاعی موثر بر آمایش مناطق مرزي تاکنون تحقيقاتی صورت گرفته است. براي آشنایی   –در زمينه ارزیابی عوامل امنيتی  

 شود. ین تحقيقات اشاره میبه برخی از ابيشتر در ذیل 

اند  زي( را تدوین نمودهرم يت مناطقایداري امنهاي مؤثر در پ عنوان )ارزیابی مؤلفهاي با محسن قادرمزي و همکاران، مقاله 

 به ( به چاپ رسيده است. نتایج47در پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامی، سال دوازدهم، شماره سوم )پياپی 1398که در سال 

و طهراب مطالعه  مورد محدوده در پژوهش متغيرهاي بين که دهدمی نشان هآمد دست  ینا و دارد وجود مستقيمی معنادار 

اصول مهم در  

برنامه هاي آمایش  

 سرزمين 
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 نقش متغيرهاي گردید مشخص  دارند. همچنين تأثير بسزایی مرزي  مناطق پایداري و  ايمنطقه تعادل در اه شاخ و اهمؤلفه

افزایش ها دسترسی و مرز کارکرد تحول دولت،   82.6توانند  می متغيرها این و دارند تأثير مرزي مناطق امنيت ريپایدا در 

 .کند نييتب  را زي مر مناطق تامني متغير پایداري تغييرات از درصد

هاي تأثير گذار آمایش منطقه مرزي بر مناسبات ایران و عراق در اي با عنوان )تحليل مؤلفهزهرا صابر و همکاران در مقاله

 مرزي منطقه انسانی و بيعی ط هايمرزي و شناسایی مولفه منطقه آمایش نظري هايپایه و  هالفه، به تشریح مو1397سال  

 و مرزي منطقه تاثيرگذارآمایش هايمولفه بين که است آن از حاکی تحقيق اند. نتایجق پرداختهراوع  ایران  تمناسبا بر تاثيرگذار

وجود عراق  و ایران مناسبات مثبتدرصد  توجهی قابل حد در انسانی و عیطبي هايمولفه و دارد رابطه   داري معنا و هاي 

 .است تاثيرگذار عراق  و ایران مناسبات باال( بر به )متوسط

موردي:    کریمیم  آرا مطالعه  مرزي  مناطق  آمایش  در  مؤثر  معيارهاي  و  عوامل  )تعيين  عنوان  با  پژوهشی  همکاران،  و 

 در يارمع 18جوانرود،  آمایش در که حاکی از آن است ند. نتایج این پژوهشاتدوین نموده 1397رود( را در سال شهرستان جوان

اقتصاسي و دفاعی امنيتی، بعد چهار اند فرهنگی و اجتماعی عوامل و خدمات؛ و تجهيزات ت،ناامکا  دي؛اسی؛  عوامل  و موثر 

 است.    برخوردار بيشتري تاولوی از معيارها، و عوامل سایر به دفاعی و سياسی و معيار سطح درآمد  نسبت امنيتی،

و امنيتی مناطق مرزي ایران   مایش دفاعی هاي آها و اولویتاي با عنوان )تبيين شاخصمحسن فتحی و همکاران در مقاله 

  1، شماره  در فصلنامه علوم و فنون مرزي، سال هشتم  1396نمونه موردي: مرزهاي جنوبی کشور( که در سال    1404فق  در ا

شان  ته اند. نتایج این پژوهش نبردها پرداخگذاري این راهامنيتی و اولویت_راهبردهاي دفاعیها و  اخصچاپ شد، به تبيين ش

 هستند رقابتی تنوعی راهبردهاي نوع از کشور جنوبی مرزي مناطق امنيتی-دفاعی  آمایش براي مناسب اهبردهايدهد که ریم

امنيت   و  توسعه براي یکدیگر با توأم امنيتی -سياسی و گیفرهن و اجتماعی اقتصادي، مختلف هاي شاخص به توجه و ضرورت

 داند.  می الزم را نطقهم

امنيتی در آمایش مناطق مرزي مطالعه موردي: جزایر مقالهري  ير کالعلی سعيدي و بش با عنوان )مالحظات دفاعی  اي 

، شماره اول چاپ شد را تدوین نموده  در فصلنامه جغرافياي نظمی و امنيتی، سال اول 1394هرمز، هنگام و الرک( که در سال  

 تهدیدهاي به نسبت را جزایر  این مناسب مایش آ دفاعی،  و  نيتیمالحظات ام به توجه با و جغرافيایی  اظلح به مقاله اند. این

این می بررسی متصوره در  تعاریف،   از برخی به اشاره با سرزمين، آمایش مفهوم تبيين و  تعاریف بيان از پس تحقيق نماید. 

 صورت هاست و ب تهگرف ر قرا مورد بررسی کشور، هايبرنامه در نسرزمي آمایش فرآیند در امنيتی و دفاعی هايسياست و اهداف

 يتنگه و فارس خليج يحوزه امنيتی و دفاعی مالحظات به  توجه با و شده واکاوي واقع مورد نظر، مورد يجزیره سه اجمال

 شود.می تبيين مخاطب براي الرک و نگامه هرمز، جزایر در مطلوب هرمز، آمایش

و مهد جدید  مقاله  ي حشمتی  در  )مالحظهمکاران  عنوان  با  دفاي  امنيات  ـ  مطالعه  اعی  کشور،  در  سرزمين  آمایش  تی 

پژوهش  1393لموردي جنوب شرق کشور( که درسا و  دفاعی، سال  در فصلنامه مدیریت  پژوهشکده  و  دانشکده  دفاعی  هاي 

بيان داشتهچا  75دهم، شماره  سيز  استان در سرزمين آمایشِ امنيتیِ  -ی دفاع  طریق مالحظات از توانمی اند چگونهپ شد 

 و توسعه رویکرد این و ها شد پذیريکاهش آسيب باعث و  داد افزایش برابر تهدیدها در را دفاعی  توان بلوچستان و ستانسي

 اب پایدار ابعاد توسعه در  کشور شرق  جنوب در سرزمين  آمایش امنيتی -دفاعی  داشت. مالحظات خواهد به دنبال را پایدار امنيت

مقاوم   و کالبدي وضعيت ارتقا  حساسيت منطقه، به توجه  با  عامل رغي پدافند حظاتمال تقویت جمله: از  مؤلفه هایی داشتن

 اطالعات دیریتم هوشمندسازي و دفاعی بنيه  تقویت مذهبی، قومی و همگرایی تقویت جمعيت، پایدارسازي منطقه، در سازي

 این  ترامن و پایدارتر ايهمنطق  یزي رامهجهت برن در مفصل صورت به تحقيق این در هم موارد با این تلفيق در که،  راهبردها و

 است. گرفته قرار بررسی منطقه مورد

ي مرزهاي  اي با عنوان )تدوین راهبردهاي آمایش مناطق مرزي: مطالعه موردن مختاري حشی و همکاران در مقالهحسي

در سال   که  تحقيقات    1393شرقی کشور(  فصلنامه  سال  در  ش  114  پياپی، شماره سوم، شماره  29جغرافيایی،  باچاپ   د، 
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اند. پرداخته کشور شرق  مرزي مناطق آمایش براي مناسب ارائه راهبردهاي به راهبردي ریزيبرنامه جامع چارچوب از استفاده

 نوع از کشور شرق  زيمر مناطق آمایش مسير در حرکت مناسب راهبردهاي رایط فعلی،ش به  توجه با که دهدمی نشان نتایج

 شرقی  هاياستان همه جانبه توسعه جامع، برنامه تدوین راهبردهاي شده  انجام  لویت بندياساس او بر کنونهم ا و است تدافعی 

 و... به منظور جاده آهن، راه  نقل، و : حملشامل کالبدي، هايزیرساخت انواع تقویت و مناطق مرزي(، توسعه کشور )به خصوص

 برخوردارند. باالتري اولویت از کشور داخل ايهکانون و کدیگری با شرقی مناطق پرچمعيت اي کانون هايپيونده افزایش

مقاله شریف مطوف  و  عندليب  سال  عليرضا  در  ایران(  مرزي  مناطق  آمایش  در  امنيت  و  )توسعه  عنوان  با  را  ،  1388اي 

 این مقاله العاتاند. نتيجه گيري مطتدوین نموده 12ره ن سال ششم، شماه توسعه و امنيت در آمایش مناطق مرزي ایرافصلنام

 مناطق ميان ايمنطقه تعادل عدم شدت همچنين،  .است یکدیگر  ملزوم الزم و مرزي مناطق دهد؛ توسعه و امنيت درنشان می

 منجر که مرزي اطقمن در نيافتگی اگرچه توسعه دیگر، عبارت است. به أثيرگذارت ملی توسعه بر ایران در داخلی و مناطق مرزي

 باعث زیادي تاکنون عينی و ذهنی موانع گذارد. امامی کشور  کل در ناامنی و نيافتگی توسعهبر   را  خود  ثرات ا شود، می ناامنی به

 باشد.  داشته ادامه منفی تأثيرات گونه این است شده

 

 روش تحقیق  -4
هاي مولفه. با توجه به موضوع تحقيق که ارزیابی  گرفته استتحليل انجام  -ژوهش باهدف کاربردي و روش توصيفیاین پ 

امنيتی در آمایش مناطق مرزي شهرستان پاوه است است ابتدا با بررسی مقاالت و منابع مختلف در ارتباط با موضوع    -دفاعی

ایش مناطق  ولفه به منظور اولویت بندي عوامل دفاع امنيتی موثر در امم  10تحقيق شناخته شد پس از مطالعه منابع مختلف،  

استفاده شده است.    F  بنديظور اولویت بندي متغيرهاي تحقيق از آزمون رتبهدند. به منخاب شمرزي منطقه مورد مطالعه انت

 . اندنفر زن بوده 27نفر مرد و  31اند که از این تعداد نفر بوده 58جامعه آماري تحقيق 
 

 منطقه مورد مطالعه  -5

مساحت   با  پاوه  کرمانشاه  کيلوم  803شهرستان  استان  غربی  شمال  در  مربع  اواقع  تر  است،  ششده  داراي  ین  هرستان 

باشند  نفر جمعيت ساکن در روستاها می  24328نفر آن جزو جمعيت شهري و تعداد  36103باشد که  نفر جمعيت می 60431

ایران، پيرو مذهب اهل سنت  (. مردم ش 1395)مرکز آمار  از نظر دین تابع اسالم و  پاوه  از نظر فقهی امام  هرستان  هستند که 

هاي تابعه است و از جمله زبان می، زبان مردم پاوه و اکثریت بخش زبان کردي و گویش هورا  می باشند.  )رح(  محمد شافعی

ن پهلوي و اوستایی است. از نظر حدود و موقعيت  هاي کردي که بازمانده از زباهاي اصيل ایرانی و یکی از قدیمی ترین لهجه

ين کشور ایران و عراق قرار گرفته است. این شهرستان عيت مرزي بک موقستان پاوه در غرب استان کرمانشاه در یسياسی، شهر

از طرف    از طرف شمال به شهرستان هاي مریوان و سرو آباد )استان کردستان( و از طرف جنوب به جوانرود و ثالث باباجانی، 

شهرستان   د می گردد.محدو  طرف غرب به کشور عراق )شهرستان حلبچه(شرق به روانسر و کامياران )استان کردستان( و از  

کيلومتري از شهر کرمانشاه واقع شده است )طرح توسعه و عمران )جامع(، شهر پاوه،    112پاوه با مرکزیت شهر پاوه در فاصله  

 .(1)نقشه (87: 1389
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 وقعیت شهر پاوه در شهرستان مرزی پاوه : م1نقشه

 1399منبع: نگارندگان، 

 

 های تحقیق یافته -6
 Fامنيتی موثر در آمایش مناطق مرزي شهرستان پاوه از آزمون    -هاي دفاعیبندي مولفهور اولویت  ه منظدر این بخش ب

 استفاده شده است. 

ترین  دهد که مهمامنيتی در منطقه مورد مطالعه نشان می  -هاي دفاعی براي اولویت بندي مولفه(  3)جدول  F  نتایج آزمون

برنامهاو براي  اق مرزهاي آمایش مناطریزيلویت  از بعد  ثبات و بی   -منيتی  ي  از  بوده  پاوه عبارت  ثباتی  دفاعی در شهرستان 

رده دوم، تهدیدات استقالل در    8.91در رتبه اول، قرارگيري در یک منطقه ناامن با امتياز    9.2امنيتی کشور هم مرز با امتياز  

در رتبه چهارم، تهدیدات ناشی از    8.47با امتياز  مرزي  اه سوم، عبور و مرور غير مجاز ساکنين  در جایگ  8.86طلبانه با امتياز  

در رده ششم، قرارداد نظامی    6.82در رده پنجم، تهدیدات بيوتروریسم با امتياز    7.5حمالت تروریستی و خرابکارانه با امتياز  

در رده    5.11ا امتياز  امل ب در رده هفتم، اصول پدافند غيرع   5.45ه  اي و جهانی با رتبهاي منطقهکشور هم مرز )عراق( با قدرت

در رده دهم  آخر قرار   2.5در رده نهم، ساختار ژئوپليتيک جهانی با امتياز    3.17اي با امتياز  هشتم، ساختار ژئوپليتيک منطقه

 گرفته است.

 

 امنیتی -های دفاعی برای اولویت بندی مولفه  Fج آزمون : نتای3جدول

 امتياز  مولفه  ه رتب

 9.2 رز کشور هم م  منيتیثبات یا بی ثباتی ا 1

 8.91 قرار گيري در یک منطقه ناامن  2

 8.86 تهدیدات استقالل طلبانه  3

 8.47 عبور و مرور غير مجاز ساکنين مرزي  4

 7.5 خرابکارانه تهدیدات ناشی از حمالت تروریستی و   5
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 6.82 تهدیدات بيوتروریسم  6

 5.45 ي اهاي منطقه ظامی کشور هم مرز با قدرتقرارداد ن  7

 5.11 پدافند غير عامل اصول   8

 3.17 اي ژئوپليتيک منطقه  ساختار 9

 2.5 ساختار ژئوپليتيک جهانی  10

 1399های تحقیق،  منبع: یافته

 

 نتیجه گیری -7
طق مرزي شهرستان پاوه انجام شده است.  امنيتی موثر در آمایش منا  -هاي دفاعی بندي مولفهاولویت  این تحقيق با هدف    

ثباتی امنيتی کشور هم  ترین نتایج تحقيق را نتایج به دست آمده از تحقيق نشان داد که مولفه ثبات و بیهماین بخش مکه در  

ي که در الهسارین متهاي امایشی قرارر گرفته است. به عبارت دیگر مهميریزدر رتبه اول از اهميت در برنامه  9.2مرز با امتياز  

بحث سطح امنيت در کشور همسایه است و هر اندازه این    ،ی مورد نظر قرار بگيردامنيت  –ی  ظ دفاعمناطق مرزي باید از لحا

 ي داشت.  تري در مناطق مرزهاي بلندمدتریزيتوان برنامهثبات امنيتی بيشتر و بهتر باشد، می

در یک منطقه ناامن    قرارگيري  وه بحثآمایشی براي مناطق مرزي در شهرستان پاهاي  ریزيمولفه دوم تاثير گذار در برنامه      

بوده است، مرزهاي مناطق غربی کشور به دليل همسایه بودن با کشورهاي جنگ زده مثل عراق و سوریه هموراه   8.91با امتياز 

این  بوده و  ناامنی  به د  محر  این منطقه  بروز مشکالت تعدد در  به  اینناامن بودن منجر  از  بوده است،  امنيت  عدم    رو درليل 

 ي آمایش باید این مسئله لحاظ گردد که منطقه مرزي پاوه چقدر در یک منطقه ناامن واقع شده. هاریزيهبرنام

شود در نظر گرفت و باتوجه به امتياز باالي آن وه میریزي آمایش براي شهرستان پامساله مهم دیگر که باید براي برنامه     

که در جایگاه سوم قرار گرفته، مناطق کرد نشين ایران به دليل    8.86تياز  با ام  لحاظ شود بحث تهدیدات استقالل طلبانه  باید 

از لحاظیتبعيضات سياس اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی همواره  ایران محسوب    یافتهسطح توسعه جزو مناطق کمتر توسعه  ، 

ه در شهرستان پاوه  ين به ویژکرد نشش سطح مسائل استقالل طلبانه در مناطق  شوند و این سلسله تبعيضات منجر به افزایمی

 اي باشد که این مسائل را نيز پوشش دهد.  ریزي در این مناطق باید به گونهنيز شده است، از این رو هر گونه برنامه

یشی در منطقه مورد مطالعه لحاظ شود،  هاي آما ریزيامنيتی که باید در برنامه  -ينه مسائل دفاعیمساله مهم دیگر در زم     

از عدم کنترل   غير مجاز ساکنين مرزي در لب مرز است  ور و مرورعضل عبم یکی از مشکالت اصلی در مناطق مرزي ناشی 

می آمدها  و  رفت  مابقیدقيق  و  مناطق  این  در  ناامنی  به  منجر  که  این  باشد،  از  شد.  خواهد  کشور  برنامهمناطق  در  هاي  رو 

 نترل دقيق عبور و مرور الزامی است.از عدم ک ی ناشی راي مناطق مرزي لحاظ کردن مسائل امنيتآمایشی ب

دفاعی      برنامه   -مساله دیگر در زمينه مسائل  اید در  پاوه مورد نظر واقع شود بحث امنيتی که  آمایشی منطقه مرزي  هاي 

ليل نطقه به داین م ي بودن و نيز کمتر توسعه یافته بودنزرت ناشی از حمالت تروریستی و خرابکارانه است. باتوجه به متهدیدا

ما  تبعيضات مختلف، امکان تهدیدات تروریستی و خرابکارانه در این منطقه وجود دارد هر چند تا کنون این مسئله رخ نداده ا

 له را از نظر دور نگاه داشت. سااین م داین به معناي ان نيست که نبای
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 منابع 

در مناطق مرزي استان آذربایجان غربی با رویکرد    امنيتی  -یي دفاع(: تدویت راهبردها1397مند، اکبر )آفتاب، احمد و هوش .1

 . 153-187ص، پایيز. ص63آمایش سرزمين، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال شانزدهم، شماره  

2. ( روزبه  نيا1391پارساپور،  کا(:  فارس،  خليج  مطالعات  مرکز  سایت  فارس،  خليج  جزایر  دریاي  زمندي هاي  هاي  پژوهش  نون 

 . آبان  14پارس  

)  وسوي، سيدپورم  .3 پنجم،  1386موسی  سال  دفاعی،  راهبرد  فصلنامه  ایران،  سرزمينی  آمایش  در  امنيتی  دفاعی،  (: مالحظات 

 شماره پانزدهم. 

يتيک ایران،  ها(؛ چاپ اول، انتشارات انجمن ژئوپلزي )مفاهيم، اصول، نظریه(: نگرشی نو به مطالعات مر1396جانپرور، محسن ) .4

 تهران. 

نيا، محم .5 ایران. تهران: پژوهشکده  1392، محسن )پرور جان  درضا وحافظ  با نگاهی کوتاه به مرزهاي  (: مرزها و جهانی شدن 

 مطالعات راهبردي. 

امنيتی آمایش سرزمين در کشور    -(: مالحظات دفاعی1393جدید، مهدي و بشارتی، محمدرضا و زارعی، غالمرضا )حشمتی .6

مد)مطالعه   فصلنامه  کشور(،  شرق  جنوب  وموردي  ها  یریت  سال  پژوهش  دفاعی)دافوس(،  پژوهشکده  و  دانشکده  دفاعی  ي 

 . 109-129ص  ، بهار و تابستان، ص75سيزدهم، شماره  

7. ( حسين  کاربردها1389حنيفر،  و  سرزمين  آمایش  مفهوم  بر  درآمدي  آمایش  (:  نشریه  سرزمين،  آمایش  ایران،  در  آن  ي 

 .5-26ص ماره دوم،ص سرزمين،سال دوم ،ش

 1395کرمانشاه،    استانداريالعات  دفتر آمار و اط  .8

9. ( هادي  اعظمی،  و  هادي  سيد  بر  1389زرقانی،  تاکيد  )با  مشهد  شهر  کالن  آمایش  در  امنيتی  دفاعی  مالحظات  تحليل   :)

 اي. ه ناحيهتهدیدات تروریستی(، جغرافيا و توسع 

ر هرمز، هنگام،  ردي )جزایلعه مو، امنيتی در آمایش مناطق مرزي مطا(: مالحظات دفاعی 1394سعيدي، علی و کالري، بشير ) .10

 . 87-103صالرک(، فصلنامه جغرافياي نظامی و امنيتی، سال اول، شماره اول، بهار، ص 

 صنعتی مالک اشتر، تهران.   (: آمایش و مکانيابی، انتشارات دانشگاه1388سهامی، حبيب اهلل ) .11

آمایش منطقه مرزي بر مناسبات ایران   تاثيرگذاره هاي (: تحليل مولف1397راد، عبدالرضا )صابر، زهرا و اخباري، محمد و فرجی  .12
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. 

 : چکیده

  ي مرزد. مناطق  دار  ديتأک  تيمردم در استقرار امن   يو نقش محور  ت يامن  یو اجتماع  ییعادالنه فضا  پوشش  بر  داریپا  تيامن  :طرح مسئله

  امنيت یکی از متغير هاي موثر بر  . از انجا که  روبرو هستند  يمتعدد  یتيامن  يبا چالش ها   یی خاصها و شاخص ها  یژگیو  یبرخ  ليبه دل

در این پژوهش اقتصاد مناطق    نشينان و سطح توسعه اقتصادي مناطق مرزي می باشدژگی هاي اقتصادي مرزاطق مرزي، ویپایدار مرز و من

 ر بررسی شده است. در دو محومرزي  

  ي تصاداق  تيمسئله است که وضع   نیا  یو با مراجعه به منابع معتبر درصدد بررس  ی ليتحل  ی فيپژوهش با روش توص  نیا :پژوهشروش

 دارد؟    يدر مناطق مرز   داریپا  تيبا استقرار امن  یچه ارتباط   يو مناطق مرز   نانيمرزنش

مهم وضعيت   تمیمحور به سه ا  نیا  یبر امنيت و توسعه در مناطق مرزي: در بررس  مرزنشينانتاثير وضعيت اقتصادي    محوردر      :هایافته

عه نيافتگی مناطق مرزي و نقش آن در امنيت مناطق مرزي و  محروميت و توس  افتگی توسعه و رفاه در مناطق مرزي، زمينه هاي توسعه ني

محور به اختالف سطع    نیا  یدو سوي مرز: که در بررسعی را در  اجتما  -محور دوم وضعيت توسعه اقتصاديو  شده است    ديمرزي تاک

 . شده است  ديتوسعه در دو سوي مرز و نقش آن در امنيت مرزي تاک

  ي )دور ییايخاص جغراف  طیشرا   ت،يمحروم  ،يدر مناطق مرز  نیيپا  يوسعه اقتصادکرد که سطح ت  انيتوان ب  یم  تیانه  رد  نتیجه گیری:

در مناطق مرزي تاثيرات عميقی روي امنيت مناطق مرزي نيز می گذارد. ضعيف بودن    یتيجمع  يردا یو ناپا(  ییايجغراف  ياز مرکز و انزوا 

وجود  و    در بسياري از مناطق دیده شده استدشمن    از جمعيت مرزنشين توسط  ستفادها سوء  احساس تعلق به زمين و سرزمين، امکان  

تسهيالت و بازار کاال در دوسوي    خدمات،قابل توجه قيمت کاال،    به تفاوت  اختالف فراوان در قدرت اقتصادي دوکشور همسایه که منجر

 . ثبتداشته باشد و هم اثار م  یتواند اثار منف یمرز می گردد که هم م

 توسعه   نان،يمرزنشاقتصاد، مناطق مرزي،    ،دار یپا  تيامن:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

یا خواه یک نياز جامعه، خواه یک طایفه  ت  مهم ترین  امنيت آن ها توسکشور،  با گسترده وامين  امروزه    ط دولت هاست. 

ه موضوع وریکه رویکردهاي گذشته باست به ط  هپيچيده شدن جوامع، موضوع امنيت ابعاد گسترده و پيچيده اي به خود گرفت

به صورت   ، قدرتردبه حيث تاریخی در دوران جنگ س  (.   35:1394امنيت دیگر جامعيت الزم را ندارد )موسوي و همکاران،  

نظامی تعریف می شد و امنيت نيز به طور طبيعی تک بعدي و از دیدگاه نظامی قابل درک بود ، ولی در عصر جهانی شدن با  

عی، فرهنگی، اقتصادي، دانش فنی، فردي و فناوري، امنيت نيز دچار تعریف و تغييري ر حوزه هاي سياسی، اجتماثر قدرت دکت

نی شدن بر پایه مفهومی از امنيت سيستمی استوار است که در آن امنيت بخشی از یک عصر جها  چند بعدي شد. امنيت در

پي هم  به  شبکه  آن  سایراجزاي  با  است  شبکه  شبک  ووسته  پيوستهکليت  نيز  م  بر  ه  میاجزاي  تاثير  ان    نفرد 

پارادایم جدیدي تحت ع   (.123:1391،)عالییگذارد پایدار روبرو هامروزه با  ابعاد و شاخص    بر  . که ستيمنوان » امنيت  تمامی 

امني استقرار  در  نقش: محوري مردم  و  امنيت  اجتماعی  و  عادالنه فضایی  پوشش  بر  و  داشته  توجه  امنيت  می  تأ   تهاي  کيد 

ابعاد، ویژگی ها، شاخص هاي    (.12:1395)زرقانی و بخشی،کند پارادایم جدید، نگرشی متفاوت به موضوع امنيت دارد و  این 

يت پایدار صرفا با تدابير نظامی قابل حصول نيست، بلکه در چارچوب خواست ها ي نوین شهروند معاصر  ارد. امنخاص خود را د

شود . پایداري و مفاهيم ترکيبی آن مانند امنيت پایدار ناظر  ی  تعر یف م  د گرفته، بازلی به خوماکه ابعاد منطقه اي، ملی و فر

ر سياسی، اجتماعی، فرهنگی، امنيتی و ... در کنار یکدیگر و در تعامل  وامل موثبر درک جامعی است که بر پایه آن، به همه ع 

 زان یرمام دولت ها و برنامهت  يبرا  يبه دغدغه ا  لیبددر آن ت  رادیپا  تيامن  يکه برقرار  یاز مناطق  ی ک یباهم توجه می شود.  

رزي هم وابسته به ویژگی هاي  ناطق مم  بر خالف مناطق داخل کشور، امنيت مرز وچرا که    باشد   ی م  يمناطق مرز  تشده اس

و فرهنگی  اجتماعی    ،ل کشور است و هم شرایط جغرافيایی، سياسی، اقتصادياقتصادي، اجتماعی، سياسی و ... داخ  ،جغرافيایی

 .ثير مستقيمی بر استقرار امنيت در این مناطق داردکشور همسایه تا

امن  ژهیو  طیشرا  نیا به  مرز  داری پا  تيتوجه  م  از  يمناطق  را مجوانب  امنيت   طلبد.  یختلف  بر  موثر  متغير هاي  از  یکی 

-نمرزهاي بي  .مرزي می باشددي مناطق  اوسعه اقتصپایدار مرز و مناطق مرزي، ویژگی هاي اقتصادي مرز نشينان و سطح ت

حت زیر هم تالمللی تفکيک کننده دو سيستم اقتصادي مستقل می باشد از این رو بر خالف مناطق داخلی، مناطق مرزي ناگ

 (.343:1392،)زرقانی قتصادي کشورهمسایه قرار می گيرند تاثير سيستم اقتصادي داخل کشور و هم سيستم ا

 جود لی و خارجی از ویژگی هاي خاصی برخوردارند. وبا محيط هاي گوناگون داخليل تماس  ددر واقع، مناطق مرزي به  

پيش روي این تهاي اقتصادي  ی از حيث تهدیدات و فرصیژگی خاصو،  اقتصادي در دو سوي مرز  -مبادالت و پيوندها ي فضایی

است داده  قرار  ا(.  16:1386،)عندليبمناطق  استقر  نیدر  تا  است  پ اپژوهش تالش شده  امنيت  مناطق مرزي تحت ر    ایدار در 

 .رديقرار گ يو واکاو  یمرز و ویژگی هاي اقتصادي مرزنشينان مورد بررس ويتاثير سطح توسعه  اقتصادي در دو س

 

 ینظر ی مبان .2

 امنیت پایدار  .1-2

پایدار«  » پيچيده وچند وجهی است و  امنيت  اصر،  عن ماهيت،    تعریف،  از این رو در مورد  همانند مفهوم امنيت مفهومی 

پایدار مفهومی ميان رشته اي   هاي متفاوت و متعددي وجود دارد. در واقع مقوله امنيت  ژگی هاي آن دیدگاهکارکرد، ابعاد و وی

استا از  تعر،  به  رسيدن  و  بازشناسی  رو  و    یفیین  سياسی  علوم  اقتصادي،  علوم  اجتماعی،  علوم  به  توجه  بدون  جامع  نسبتا 

شناسی نوین امنيت پایدار یکسان  ده در مفهوم پردازي و معنام یادشو نقش هریک از علويست. سهم  نمطالعات فرهنگی ممکن  

پ  امنيت  دليل  دو  به  ميانيست.  اي  مقوله  اایدار  رشته  یکن  است:  پ ي  هم  به  دليل  به  روابط    يوستگی،  و  تنيدگی  هم  در  و 

وامع امروزي اي بودن ج   هاز خصلت شبک   اشیخود ن  هسویه پدیده هاي اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادي با یکدیگر کچند



 

 

417 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

مقوله  است سویه  دو  ارتباط  دليل  به  دیگري،  ا  و  هاي  پدیده  مجموعه  با  پایدار«  امنيت  فرهنگیجتماعی»  و  ،  سياسی   ،

 در ادامه مطلب به اختصار به تعاریف امنيت پایدار و مبانی نظري آن  اشاره می شود: (. 110:1391)فاتحی،اقتصادي

 د تاکید پژوهشگران منیت پایدار و ابعاد مورف اتعاری :1جدول

ابعاد مورد   تعریف پژوهشگر

 تاکید 

  پژوهشی گروه

 ( ORGآکسفورد)

2008 

  به  باید  سنتی،  امنيت  بر  صرف  تمرکز  جاي  به.  است  ملی  امنيت  از  امنيتی فراتر  به  توجه  عنیم  به  پایدار  امنيت

  فکر   بيگناه   رنظامياناز غي  بيشتر  حفاظت  خصوص  در  ماتیداقا  و  بين المللی  توسعه  تشویق  مردم،  رفاه بيشتر

 باشد. بلندمدتِ جهانی  امنيتِ آنْ تفکر  که است پایدار امنيتی. کنيم

  بيشتر  رفاه

 دممر

 ابوت  کریس

2008 

  هم ناامنی علل رفع  و فصل و حل  به باید   بلکه ناامنی پرداخت،  پيامدهاي کنترل به فقط  نباید   پایدار امنيت

نيازهاي   انصاف  و عدل و جهانی عدالت  نظر این  در. شود  برقرار  ارپاید امنيت تا  بين برد  زا  را علل و کرد توجه

 .پایدارند امنيت  استقرار کليدي

  عدالت 

 هانی ج

 چاندلر  ویددی

2007 

نقش  بعد  در  امنيت  تثبيت  هاي  گزاره  به  پایدار،  امنيت   ناکام،   و  قدرتمند  دولتهاي  رابطه   نوع  و  فراملی، 

  در   مشخص  سياستگذاري  هاي  فقدان چارچوب   و  تمداران سياس  گيري  تصميم  فراگير  و   گسترده  يپيامدها

 کند. می اشاره کنونی، عصر

فراملی و  

 دولت ها 

  متوجه  تهدیدات    برابر  در  دفاع  یا  پيشگيري  براي  را  جوامع  توانمندي  که  است  امنيت  از  نوع  آن  پایدار  منيتا 1392 ، پورسعيد 

و  کاهش   هانج   سراسر  در  را   انسانی   يقعم  ناامنی  دهد؛  ارتقاء   ملی   دولت   که  را   مدتی  بلند  تهدیدات   داده 

  امنيت   ملی،  امنيت  مفهوم  سه  از  فيقیتل  یدار،امنيت پا   ،  معنا  این  به .  کند  مدیریت  است،   جهانی  امنيت  متوجه

  رخط  به  را  ممرد  امنيت  انکه  بدون  کند؛  حفظ  را  ها  دولت  تا امنيت  است  برآن  و  است  جهانی  امنيت  و  انسانی

ت  آن   بدون   و   اندازد   محيطی،   زیست   تهدیدات   ایدز،   همچون   است  جهانی   امنيت  متوجه  که  را   هدیداتی که 

 . کند دتشدی  را  یافته  سازمان  جنایات و تروریسم

  ملی، امنيت

 امنيت

  و انسانی

 امنيت

 جهانی 

  .شود  می   روانی    تامني  و  ديرف  هاي  آزادي  و  مردم  حقوق  رعایت  زیست،   محيط   حفظ   شامل   پایدار   امنيت 1391فاتحی

  تاکيد مورد  مورد  جهت  آن  از  امنيت حاکميت و  است  مردم امنيت ملی، امنيت  به   پایدار  رویکرد   از  لی اص هدف

  مردم   امنيت  و  حاکميت  امنيت  پایدار،  امنيت  در.  شود  امنيت مردم  برقراري   براي  اي  زمينه  که  شود  می  واقع

  تامين   را   مردم  حاکميت  تامني  مدت   بلند  در   بتواند   که   شود   ی م  توصيه  و راهبردهایی   اند   سکه   یک   روي  دو

 . کند

  ، ملی امنيت

 مردم  امنيت

 

در امنيت پایدار بر خالف تفکرات گذشته ایجاد امنيت به معناي    رسيد که   از مجموع تعاریف فوق شاید بتوان به این نتيجه

ز وجود فرصت اهدید حاصل می شود و هم  یا کاهش ت  دفقدان تهدید نيست بلکه احساس ایمنی و آرامشی است که هم از نبو

ال امنيت انسانی نقش زیر  ویدار« ا» امنيت پا در پارادایمرورش اخالق و فضایل انسانی. به عبارت دقيق تر  هایی براي ایجاد و پ 

ر بعد  هادارنده چرکه در ببنایی و اساسی دارد و ثانيا امنيت انسانی منحصر به یک یا دو بعد خاص جسمی یا روانی نيست بل

، سوم فقدان آسيب م براي رفع نيازهاي متنوع انسانیان تهدید براي بقاء انسان، دوم وجود فرصت هاي الز: اول فقدمهم است

بعاد مختلف اقتصادي، محيطی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت چهارم وجود زمينه هاي الزم براي افزایش  یري در اپذ

ا  .دارد  نسانی وجوداعزت نفس و ارزشهاي   این،  بر  بر این اساس  عالوه  باشد؛  پایدار داراي بيشترین دایره شموليت می  منيت 

دولت، محيط زیست(، در تمام سطوح )امنيت وجودي، رفاهی و معناگرا(، در  ه )فرد،  امنيت پایدار عبارتست از امنيت براي هم

... محيطی  زیست  سياسی،  )اقتصادي،  ابعاد  مشارکهمه  با  ه  ت(،  در  زمان،  همه،  در طی  فضاها،  ایجابیمه  رویکرد  )فرصت با 

 ( و... ي مسالمت آميز )گفتگو، اقناع...(، پيشگيرانه و اولویت روش هاسازي 

است    یطیشرا  تيمفهوم، متضمن حاکم  نیمباحث قلمداد شده و ا  ی محور کانون  ، یزندگ  تيفيک  دار، یپا  تيامن  ات یردر نظ

 دنيرس يمولفه ها برا نیاز مهم تر ی انسان تيمنظر، امن نیاحترام بگذارند. از ا يقوق شهروندحکه در چهارچوب آن، دولتها به 

اتکا ا  ییبه درجات قابل  از  پ رو ت  نیاز آن است.  شهروندان است و   يو برابر  يکاريکاهش فقر، ب  جهينت  تيامن  يداریاوسعه و 

)عباسزاده  امعه خواهد شددر ج  ی ثبات  ی و ب   ی افتگيعه نبه توس  منجر  ی و ناامن  ی سبب ناامن  داری پا  تيامن  ي فقدان وجود مولفه ها
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  ت يامن  تيتثب  يکند، به گزاره ها  یم   انيب  چاندلر  دیویهمانطور که د  دار،یپا  تيامن  اتیاز نظر  گرید  یبرخ(.  39:1390و کرمی،

و فقدان    داراناستميس  ير يگ  ميتصم  ريگسترده و فراگ  يامدها يقدرتمند و ناکام، پ   ينقش و نوع رابطه دولتها  ، یدر بعد فرامل

 (.Chandler,2007:364-365) شوند یاشاره م  ، یمشخص در عصر کنون ياستگذاريس ياچارچوب ه

با    تيامن  يداریپا   ی ژگی، و  اتی مکاتب و نظر  ن یدارد، درون هر کدام از ا  تيحوزه امنکه در    ی گوناگون  ات یبا توجه به نظر

به صورت  ن، يب ن یشود. در ا ی م ی اتي و عمل فیخاص تعر قیطر به  یشناخت تو معرف یشناخت  یهست ي ديکل ي نظر به مؤلفه ها

الگوها  ی م  ی کل امن  ي توان  ا  داری پا  تيموجود  از  تقینظر  ن یبرآمده  را    "و    "متعادل محور  "  يالگو  4که شامل  کرد    ميسات 

را به صورت   ردایپا  تيمنا  يالگوها  لی( که جدول ذ53:1398،یشود)زرقان   یم  "قدرت محور"،  "تناسب محور"،" انسجام محور

 کند.   یم سهیهم مقا خالصه با 

 : الگوهای امنیت پایدار 2جدول 

 

 مولفه ها

مبانی و  

 ریشه

مفهوم 

 اساسی

به نگرش  وجه امنیت

 امنیت

 ارکان الگو  ابزار 

 الگوها

بيرونی، عينی،   نظامی گري  قدرت  واقع گرایی  قدرت محور 

 سلبی

مون،  ژقدرت، باردارندگيف ه  قدرت نظامی 

 تبعيت

اسب در  تن فرسنتی تناسب محور 

 ابعاد امنيت 

عينی، سلبی،  تععد ابعاد امنيت 

 تهدید محور 

توسعهف تناسب، ابعاد   توسعه 

 امنيت

انسجام   پنهاکک م محور انسجا

 اجتماعی 

  اقتصادي، سياسی،  نظامی،

 فرهنگی،زیست محيطی 

انسجام   درونی، ایجابی 

 هویتی

هویت، انسجام، رضایت،  

  ماعی شده، تامنيت اج

 نهادمندي 

تعادل  اسالم  تعادل محور 

 اجتماعی 

توحيد، ایمان، تربيت،   تربيت دینی  درونی و ایجابی  جامع البعاد 

 تعادل و مشروعيت 

 ( 46:1393 همکاران، و  باقری (

 امنیت مرزها .2-2

سوب می ت مستقل محيمرزهاي بين المللی به عنوان اولين سطح برخورد و نقطه تماس بين دو یا چند حکومت و حاکم

امنيت ملی یک کشور تا حد زیادي به امنيت مرزهاي آن حکومتها می باشند و حساسيت امنيت مرزي بدین   شوند و از اینرو

در مرز   یبا ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامن  یسانان  تيامن  يمرزها پشتوانه محکم برا  تينست که امعلت ا

، امنيت مطلوب در مقابل .  دی نما  جادیکشور اخالل ا  ی نظامو    ی اسيس  ، یفرهنگ  ، یاجتماع   ،ياقتصاد   يها  ستميقادر است در س

 (. 119:1386)زرقانی،اختصاص دهد خود بهسته اي را بسيار برجشور سهم مرزي و داخلی کقادر است در حد خود در امنيت 

مسایه، کشورها و همچنين کشور هاطق مختلف  نموثر بر امنيت مرز متناسب با تفاوت هاي فضایی موجود در م  متغيرهاي

اصلی بسياري  ه دغدغه  متعدد و متنوع است. شاید از همين روست که همچنان استقرار امنيت پایدار در مرز و مناطق مرزي، ب

در  کشورها  است  از  شده  تبدیل  جهان  مختلف  اعتقاد مناطق  به  جهان  .  کشورهاي  بين  در  نظران  هاي  صاحب  دولت  تنها   ،

،  ریکاي شمالیاسرائيل، یوگسالوي در زمان تيتو، کوبا و چند دولت اروپایی و آماد جماهير شوروي سابق،  مانند اتح  يمعدود

دیگر از جمله دولت هاي   ورهايده اند و بسياري از کشتا مؤثر براي اداره مرزهایشان شبیریت نسقادر به ایجاد سيستم و مد

ي موثر مرزهاي کشور بر نيامده اند )کریمی  مد براي کنترل و اداره  اسب و کارآنایران از عهده ي تهيه و تنظيم سازوکاري م

هاي  ياز به شناخت دقيق شرایط و ویژگيمؤثر مرزها نو کنترل  ، مدیریت بهينه  ین امر به دليل آن است که(. ا  221:1379پور،  

هاي  ، سامانه  ینه هاي سنگينهزفی بابت  ا بودجه ک،  ن راهبردهاي علمی و کاربردي جامعمنطقه در دو سوي مرز، تدوی  تلفمخ
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ب منطبق  یافتهکنترلی  سازمان  نيروهاي  مرز،  نوع  ویر  مؤثژهي  همکاري  و  تفاهم  مرزي،  همسي  هاي  دولت  حمار  یت  ایه، 

 هاي رسمی بين المللی و ... داردسازمان

. 
 اقتصاد پایدار  .3-2

تک تک انسانها در    يمند   بهره  نيو تضم  ی انسان  ن جامعهتوازمو    عادالنهرشد    جادیرا در ا  يداریپا  توانيم  يبعد اقتصاد  در

  (.5:1385مکاران،ریان و ه)جعفنمود  فیتعر یو فرهنگ یعيطب ، یستیطول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع ز

ه ستفادادر    یبه دو هدف اصل  یابيدست  یکه در پ   شوديم  یتلق  يور بهره  تفکردر طرز    یانيبن  ياقتصاد  يداریاساس پا  نیبرا

و عدالت نسبت به    نده یحال و آ  ي انسانها و نسلها  نيانسانها؛ عدالت ب  يفرد  ياو خواستهه  ازها ين  ياست: ارضا  اب ينابع کماز م

 (Baumgärtner &Quaas,2010:447)دراز مدت و نامشخص یدر دوره زمان  عتيروابط انسان و طب ميتنظه منظور ب عتيطب

در    داریپا  شتيبه مع  ی ابیاز منظر دست    ي اقتصاد  تيبه امن  ی ابی و دست    ي دنظام اقتصا  تیتقو  ی به معن  ،ي اقتصاد  يداریپا و

مال منابع  و  اشتغال سودمند  ثبات،  با  و  اتکاقا  ی امور مستمر  نها  يبل  در  آور  ت، یو  مح  یمقتض  يفن  با  بهره    طيو همساز  با 

انسان  يبردار ا سطح کنترل ت در دراز مدت باشد، تکاال و خدما  ديقادر به تول  دی با  داری پا  ياقتصاد  ستميس  .است  یاز منابع 

بده و  شد  یخارج  يهای دولت  توازن  عدم  از  و  کند  حفظ  تول  یبخش  دیرا  به  کشاورز  یصنعت  ديکه   رساندیم  بيآس  يو 

مد  آو در  ديتول  يداری ... و پا  ياقتصاد  يداریپا  ییفضا  ليلبه تداوم تح  داریاقتصاد پا  زيو ن(  Harris,2000:5)  دینما  يريجلوگ

 (. 73: 1391و همکاران، انیشا)اشاره دارد یعيو طب  یاجتماع  ،يصاداقت يدر برابر چالشها قاومتو م

  

 روش پژوهش  .3
 ياقتصاد  تيمسئله است که وضع  نیا  یو با مراجعه به منابع معتبر درصدد بررس  یليتحل   یفيپژوهش با روش توص  نیا

مرز  نانيمرزنش مناطق  ارتباط  يو  ام  یچه  استقرار  مرزد  داریپا  تينبا  مناطق  به  ير  اقتصاد  قيدق  ير يتعب  دارد؟  بعد    ي تر، 

مرز و  يمناطق  بسترها  یژگیچه  و  فرد  يها   ا  يمنحصربه  استقرار  در  که  گ  یستیبا  داریپا  تيمندارند  قرار  . رد يموردتوجه 

ا بررس  نیمفروض  در  است  آن  مرز  یپژوهش  مناطق  وضع  ياقتصاد  بر   توسعه  تيوضع  دی با  نانيمرزنش  ياقتصاد  تيعالوه 

 .رديقرار گ  يمورد واکاو زيمرز ن يدوسودر   یاجتماع  -ياقتصاد

 

 ها افتهی .4
 :نيت مناطق مرزي، با دو موضوع و محور اساسی روبرو هستيمسعه و اممورد متغير اقتصاد مرزنشينان و تاثير آن بر تو در

ن توجه به  ر واقع در این بحث بدومرزي است .د اول تاثير وضعيت اقتصادي مرزنشينان بر امنيت و توسعه در مناطق محور

ر و داخل کشو اجتماعی در مناطق مرزي    -وضعيت مناطق مرزي در کشور همسایه، وضعيت و شاخص هاي توسعه اقتصادي

اجتماعی را در دو سوي مرز مد نظر قرار   -وضعيت توسعه اقتصادي  دومتاثير آن بر امنيت و توسعه مرز مورد توجه است. محور  

ی نقش و تاثير اختالف سطح توسعه در دو سوي مرز بر امنيت مرز و توسعه مناطق عبارت دقيق تر به بررسه است و به  ددا

 مرزي می پردازد . 



 

 

420 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 
اجتماعی مناطق مرزی و نقش آن در امنیت و توسعه مرزی   -تصادی توسعه اق: 1شکل  

 

 وضعیت توسعه و رفاه در مناطق مرزی  .1-4

نشينان یکی از متغيرهاي موثر بر امنيت پایدار مرز و  و وضعيت اقتصادي مرز  ر مناطق مرزيدشاخص هاي توسعه و رفاه  

، نگرش درون سيستمی مطرح است و بدون توجه به شرائط آن  ن زمينه  امنيتی مرز محسوب می شود . در ای  -کارکرد ارتباطی

اقتصادي مرزنشينان یک و وضعيت  منطقه مرزي  اقتصادي  ویژگی هاي  مرز،  عنوا   سوي  به  تاثير گذاکشور  متغير  بر ن یک  ر 

 .امنيت مرزي مورد بررسی قرار می گيرد

و غير برخوردار به شمار می روند. به عقيده  ق محروم  مناطق مرزي در بيشتر کشورهاي جهان به دالئل مختلف جزء مناط 

نياف به عنوان مناطق حاشيه اي و توسعه  اساسا  تریوروالد، مناطق مرزي  این حاشيهه شناخته می  تفيليپ جونز و  اي   شوند. 

قابليت  کانات و  ائط جغرافيایی منطقه مرزي باشد، اما اساسا پدیده مرزي بودن ، بسياري از امودن گرچه می تواند معلول شرب

نيز: مضمحل می سازد را  آن منطقه  مناطق مرزي کشورهاي مختلف،  (.  58:1385)مشتاقی،هاي  انجام هاي شده در  بررسی 

عد از  ا  منشان  هاي  فر  -قتصاديتعادل  و  و مرکاجتماعی  مناطق مرزي  ميان  این  هنگی  بودن  اي  و حاشيه  دارد  زي کشورها 

 (.371:1394)مستکانی و همکاران،قب ماندگی نواحی مذکور استت اصلی ع مناطق نسبت به مناطق مرکزي و داخلی عل

هاي طق داخلی از نظر شاخصنسبت به منا  ه، مناطق مرزي بيشتر کشورهاي جهان حتی در مناطق توسعه یافتدر واقع 

مرکز جغرافيایی  دوري از  اي بودن مناطق مرزي و د و این امر به دليل ماهيت حاشيهتوسعه و رفاه در سطح پائين تري قرار دارن

 (.59:1388)عندليب و مطوف،کشور و انزواي کارکردي این مناطق می باشد

م نيافتگی  توسعه  و  در  نبه طور طبيعی، محروميت  غ اطق مرزي  با کشورهاي منطقه جنوب  نيز  ایران  از جمله  آسيا  رب 

نيز بيان شده است. به    ور دچارمرزي کش  مناطقشدت بيشتري وجود دارد. موضوعی که به صراحت توسط مدیران کشور اکثر  

ن و  وچک در سيستاکگفته رحمانی فضلی وزیر کشور عقب افتادگی و توسعه نيافتگی هستند به طوري که بسياري از شهرهاي 

لحاظ از  ب  بلوچستان  یافتگی در شرایط  برندتوسعه  به سر می  استان  این  از  به (.  1396)ایرنا،دتري  بهتر موضوع،  تبيين  براي 

-به خصوص مناطق مرزي شرق کشور می  پژوهش ها که نشان دهنده محروميت و توسعه نيافتگی مناطق مرزي  ایج برخینت

 . باشد، به اختصار اشاره می شود

 ه با وضعیت مناطق مرزی ج پژوهش هایی در رابط: نتای3جدول

 نتایج  پژوهشگران 

 هایی   استان  باال و  در سطوح  خوزستان  اصفهان،  تهران،  مانند  ايه  استان  اي،  جاده  نقل  و  حمل  هايشاخص  نظر  از احمدي 
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   و  

 1394همکاران،  

  قرار   بهرت  ترین  پایين  الی درشم   خراسان  و  زالبر  احمد،  بویر  و  کهکيلویه  ایالم،  بختياري،  محال  چهار   قم،  چون

  عدم  از  ننشا  ها  استان  بين  پائين در  و   ميانی  سطوح  نسبت  به  باال  سطوح  زیاد  امتيازي  فاصله  همچنين  .دارند

 . دارد  کشور  اي  جاده  نقل  و  تسهيالت حمل  و  تاسيسات  از  برخورداري  لحاظ  از  اي  منطقه  توازن  و  تعادل

  هاي  دفتر بررسی

  ياقتصاد  فنی

  و  طاتارتبا  وزارت

  اطالعات  فناوري

1394 

  1389  هاي  سال  طی  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  توسعه  المللی  شاخص بين اساس  بر  کشور  هاي  استان  وضعيت

  مانند  هایی استان بررسی، مورد هاي سال تمام در پژوهش، این اساس بر .است گرفته قرار بررسی مورد  1394 تا

اصفهان  تهران،   کردستان،  جنوبی،  خراسان  مانند  کشور  مرزي  يها  استان  و  باال  هاي  رتبه  در...    و  مازندران، 

رده    در  بلوچستان  و  سيستان  مرزي  ستانا  و  اند  قرارگرفته  پایين  هاي  رتبه  در  غربی  آذربایجان  خراسان شمالی،

 . است  گرفته  قرار  آخر

 و  نيا  توکلی

 1392شالی

  درمان،   و  بهداشت  اقتصادي،  زیربنایی،  و  کالبدي  مولفه  پنج  يا ه  شاخص  اساس  بر  کشور  هاي  استان  بندي  رتبه   در

  هاي   استان  آخر  هاي  رتبه  ايه  استان  تمامی  احمد،  بویر  و  استان کهکيلویه  جز  به  اجتماعی  و  فرهنگی  و  صنعتی 

 .  هستند...  و   ایالم  هرمزگان،  جنوبی،  خراسان  کردستان،  شمالی،  بلوچستان، خراسان  و  سيستان  چون  مرزي

  و  ادژن  حاتمی

 1390،  نهمکارا

   ،/  0630با  بلوچستان  و  سيستان  استان  1385  سال  در  کشور  هاي  استان  تفکيک   به  انسانی  عهگزارش توس  در

  هاي   همچنين استان.  است  بوده  کشور  هاي   استان  سایر  ميان  در  انسانی  توسعه  صشاخ   سطح  ترین  پایين  داراي

قرار  توسعه  بعدي   هاي  بهتر  در  شمالی  خراسان  و  غربی  آذربایجان  کردستان،  مرزي   مهمترین.  اشتندد  نيافتگی 

 است .  درآمد  شاخص  در خصوص  انسانی  توسعه  شاخص  نظر  از  کشور  محروم  مرزي  هاي  استان  ویژگی

  و  صادقی

 1389  همکاران،

  تهران  استان دهد، می نشان 1375 و1380،1384 زمانی دوره سه در درکشور انسانی توسعه هاي شاخص بررسی

بلوچستان  سيستان  و  ردستانک  غربی،  آذربایجان  زيمر  هاي  استان  و  باالترین   مقدار   ترین  پایين  ترتيب  به  و 

 اند.   تهداش  مزبور  دوره  سه  هر  در  را  انسانی  توسعة  شاخص

  شاهی  و  ضرابی

 1389  وندي،

 ی یافتگ   توسعه  درجه  نظر  از  ایران  هاي  استان  بين  اختالف بسياري  دهد  می  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج

  و  شده محسوب یافته توسعه رضوي خراسان اصفهان، تهران، مانند هایی ستانکه ا طوري به دارد؛ دوجو اقتصادي

  گلستان،  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و  سيستان  الم،ای  مانند  مرزي  هاي عمدتا  استان  مقابل  در

 شوند   می  محسوب  افتهی  توسعه  کمتر  و  محروم  مناطق  جزء   احمد  بویر  و  کهکيلویه  و  کرمانشاه، کردستان

،  پور کریمی

1380 

  بين  در  ،  دهستن  تر  نيافته  توسعه  و  تر  کشور محروم  داخل  هاي  استان  به  نسبت  مرزي  هاي  استان  اینکه  بر  عالوه

  استان  یک هاي شهرستان اساس، این بر. دارد  وجود سطح برخورداري تفاوت  نيز مرزي  استان یک هاي شهرستان

هاي .  هستند  تر  محروم  استان  همان  دیگر  هاي  انبه شهرست  نسبت  دارند   قرار  مرز  هشياح  در  که  مرزي   یافته 

  آبادان و  مناطق  از  غير  به  دهد،  می  نشان  خوزستان  موردي  ي  مطالعه  خصوص  در  شده  انجام  از تحقيقات  حاصل

 . روند  می  شمار  به  کشور  مناطق  ترین  محروم  از   استان  مرزي  مناطق  دیگر  ماهشهر،

 

 ق مرزی توسعه نیافتگی مناط  و زمینه های ل  لع.2-4

ي است.  ب اقتصاداساساً یکی از ویژگی هاي اصلی مناطق مرزي، در اکثر کشورهاي دنيا توسعه نيافتگی و وضعيت نامناس

 :کرد یرا در این زمينه معرف   یتوان سه فاکتور اصل ی در یک نگرش کلی  م

       دوری از مرکز .1

اصلی    یکی هاي  ویژگی  از مرکز کشور استناطق مرزي، دوماز  مناطق مرزي ري  از طبيعت  این مساله جغرافيایی که   .

عد اقتصادي به همراه دارد. مهم ترین پيامدهاي آن ضعف  یژه در ب نشات می گيرد، پيامدهاي نامطلوبی براي مناطق مرزي به و

ا دور  مناطق  مشکالت  از  نشين  مرکز  مسئولين  آ  زاطالع  به  توجه  عدم  و  د  نمرکز  دليل  به  گها  تصميم  مرکز  از  يري  وري 

يل  عی به دلسياسی، اداري، قضایی و اجرایی است. طوالنی بودن مسير رفت و برگشت، عدم احساس امنيت قضایی و اجتما

  .امر می باشد ینطوالنی شدن فرایند تصميم گيري و عدم رسيدگی به مشکالت و مسائل مردم دور از مرکز و ... از تبعات ا
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رهاي در حال توسعه نيت در ابعاد گوناگون آن در مناطق دوراز مرکز، در کشويدگی و عدم احساس امتکرار عدم رس دفراین

ایران جمله  است  از  اي  گونه  این    به  بکه  و  کرده  پيدا  مرکزي  مناطق  به  نسبت  را  شدیدي  تعادل  عدم  در  مناطق  شدت  ه 

.  ندي را به نمایش گذاشته استی چنيز پيامدهاي منفق مرزي ایران ط. پدیده ي دوري از مرکز در منامحروميت باقی مانده اند

 .چنانچه محروم ترین استان هاي کشور، دور ترین آن ها از پایتخت است

              افیاییزوای جغران .2

جهان   اي بودن به مفهوم دوري و جدایی از ساختار اقتصادي یک کشور یا یک منطقه و یا حتی از نظام اقتصادي   حاشيه

در   سطح  است.  سه  با  صورت  که  این  هستيم  مواجه  اي  حاشيه  کشورهاي  یا  و  اي  حاشيه  مناطق  اي،  حاشيه  نقاط  شامل: 

هم عرض عقب ترند. پدیده حاشيه اي بودن، بيش تر داراي    صادير مناطق یا مراکز اقته از دیگجملگی از نظر درجه ي توسع

از   رد. در اغلب کشورهاي درحال توسعهمشترکات فراوانی دا  ري از مرکزدو  یماهيتی اقتصادي است و با پدیده هاي جغرافيای

پدیده حاشيه اي بودن با    قانطبا .  است  نطبقم  زیادي   حدود   تا   مرکز   از  دوري  پدیده  بر  بودن  اي  حاشيه  پدیده جمله درایران  

تر کشورها بيش  ودر  ایران  در  مرزها  که  است  دليل  این  به  اغلب  ایران  در  مرکز  از  طو  يدوري  به  نقاط  مشابه،  از  تقریبی  ر 

ه  عث گردیدرافيایی دوردست که داراي منابع کمتر اقتصادي وجمعيت پراکنده می باشند عبور داده شده است. همين امر باجغ

ي اقتصادي در بهره برداري از منابع محدود، آن ها  هتوسعه ي آن مناطق، به دليل کم توجهی وعدم صرف  بعدي در فرآیندهاي  

انتخاب یگر، غالب مناطق مرزي در هنگام ترسيم حدودبمانند. به عبارت د  مناطق عقب تر  راز دیگ ، کم اهميت ترین آن ها 

نزاع بامی تا کم تر محل  از آ  شند، مگر شوند  بر اهميت آن ها    ناینکه پس  اتفاقات دیگر  اثر  منابع جدیدي کشف شده یا بر 

بر سر مناطق نفتی بين عراق، کویت    مثال، نزاع هاي مرزيمی شود. براي    افزوده شود. که در این صورت منازعات مرزي شروع

 .وعربستان سعودي است

 ناپایداری سکونت  .3

ویژگی  یکی از  منادیگر  مرزي  هاي  مستقيمی  طق  تاثير  که  است  سکونت  وناپایداري  ناپایدار  جمعيت  توسعه داشتن  بر 

گی وحاشيه اي  توسعه نيافتجمعيت از این مناطق  مهاجرت وسيع    و . دليل اصلی ناپایداري سکونت  نيافتگی این مناطق دارد

جریان مهاجرت به سوي پایتخت ها مرزي  تقریبا از تمامی استان    است،. هچنانکه در نقشه زیر مشهود  بودن این مناطق است

و فراهم بودن   این موضوع نشان می دهد، فقدان بسترهاي مناسب زیست در شهرستان هاي مرزي از یکسو صورت گرفته است.

. اساساً بيشتر خطوط  ستمناسب در تهران باعث مهاجرت تعداد زیادي از مرزنشينان به شهر تهران شده ا امکانات و زمينه هاي

د  به ویژه در کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه از راس الخط کوه ها، پهنه ي بيابان ها و مناطق نامساع  در جهان  مرزي

شرایط جغرافيایی بر نحوه ي استقرار وجابجایی جمعيت شده است. از  تاثير گذاري  ث  طبيعی عبور داده شده اند. این امر باع 

يافته وزندگی در آن ها به شيوه هاي اوليه وبه ویژه متکی بر اقتصاد رمه  توسعه ن  مرزي به طور عمده مناطق   اطق این رو، من

رزنشينان کاهش می دهد. که  سرزمين را در بين م  ست. این امر، احساس تعلق به زمين وگردانی همراه با کوچ روي همراه ا

معيت می گردد. در مراحل بعدي،  ثباتی ج  ي اقتصادي به دليل بی  وسعهخود، منشاء مشکالت وپيا مدهاي ناشی از بی ثباتی ت

جمعيت به تدریج از مناطق مرزي به محل هاي  به ویژه در شرایطی که مرزها محل ناآرامی هاي نظامی، امنيتی وسياسی باشد، 

. این پدیده در  وناپایداري جمعيت بيش تر می گرددبار دیگر تراکم جمعيت در مناطق مرزي کم تر    می کند و امن تري کوچ  

شمال آبادان، وهمچنين به شدت در مرز مشترک با کشورهاي    ران در مناطق مرزي غرب شوش، دشت آزادگان ورزهاي ایم

 (. 204:1380)عندليب،پاکستان مشهود است  تان وافغانس

بيشتر مناطق مرزي ایران عمدتا ناشی از محدودیت هاي محيطی از یکسو و سياست ها و برنامه هاي توسعه   در  محروميت

دیگراز   توانایی  سوي  ارائه  با  آن  سرزمين  طبيعی  کالبد  اینکه  به  توجه  با  ایران  کشور  تر،  دقيق  عبارت  به  بالقاست.  وه  هاي 

است، ازاین رو این اختالفات و ناهمگونی در سطوح محيطی، خود   محيط زدهی موضعی، حاوي اختالفات بس عميق در زمينه با

پرتراکمی را ایجاد می کند. به    جمعيت و   موجب گسيختگی عميقی در زمينه توزیع فضایی  فعاليت شده و فضاهاي خالی و 
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ایران در من صرفه  ه آنی و  بازد  يعت،اطقی قرار دارد که با توجه به خست و خشونت طبویژه آنکه، بخش وسيعی از سرزمين 

سعه اقتصادي، و تو  هاي رشد  عالوه بر آن تمرکزگرایی در سياست(.  25:1394،  )سرور و همکاراناقتصادي را برآورده نمی کند

ري باعث بهره گيري نامتناسب از فضا،  ، این نابرابا در کشور به دنبال داشته است. که از دید تئوریکمنطقه اي رنابرابري هاي  

انی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف ميان مناطق برخوردار و محروم شده است. هر چند نابرابري هاي  نيروي انس  ابجایی ج

د و مبادله و چگونگی  نخست به قابليت هاي فيزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد اما نظام اقتصادي، شيوه تولي  در درجه  فضایی 

 (.211:1384)یاسوري، درست استفاده نشود هاي محدود نيز  ليتي ها سبب می شود تا از قابگذاررمایهس

 مرزی محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و نقش آن در امنیت    .3-4

علت و  سلسله اي از روابط    و نابرابري هاي موجود در هر جامعه اي نه تنها باعث بروز بحران می شود بلکه بر اساس  فقر

افات اجتماعی از قبيل بحران اجرت، حاشيه نشينی، بحران آسيب ها و انحر، زمينه بروز بحران هایی از قبيل بحران مهمعلولی

 ( 1389ت و انواع جرایم دیگر را فراهم می آورد )قربان نيا، خشون ل،ت بزهکاري، فحشا، ق ، اعتياد ،طالق 

افزایش  جهان وجود همبستگی مثبت بين فقر و بحرانهاي اقتصادي و  هاي انجام شده در کشورهاي مختلف  پژوهش  بيشتر

اي شدید  حروميت هبی شک توسعه نيافتگی، وجود فقر و ممانند سرقت کامال تایيد شده است.    بعضی از گونه هاي تبهکاري

، شرارت و سایر  مواد مخدرعبور غير مجازافراد، قاچاق کاال، قاچاق    افزایش اقتصادي و ميزان باالي بيکاري در مناطق مرزي در  

اساس تحقيقات انجام شده، امنيت و توسعه درمناطق می شوند، تاثير بسيار زیادي دارد. بر  اموري که مخل امنيت مرز محسوب

. به عبارت دیگر توسعه و امنيت، تاثيرات اشدال داراي رابطه اي مستقيم و دوسویه با یکدیگر می ب بستگی بامرزي با ضریب هم

اقدامی درمتقابلی د فرایند تحقق توسعه که منجر به بهبود شرایط شغلی و   ر مناطق مرزي بر هم دارند، به گونه اي که هر 

  هايی گذارد و بالعکس. به این ترتيب مناطق داراي شاخص  امنيت م   کسب و کار می شود؛ تاثيرات مستقيمی بر فرایند تحقق

ان هاي مرزي است(.  196:1380)عندليب،طق تو سعه نيافته تر برخوردارندباالي توسعه از ضرایب امنيتی باالتري نسبت به منا

حروميت رنج می  روت از مشرق کشور عالوه بر اینکه همانند تمام استان هاي مرزي به دليل دوري از کانون هاي قدرت و ث 

، خشکسالی هاي  و خشک  اسب، تبخير شدید، هواي گرمبرند، به دليل شرایط نابسامان طبيعی به ویژه بارش کم، خاک نامن

، یکی از مهمترین شاخص  همچنانکه در نقشه زیر مشهود است  ر هستند. به عنوان نمونهطوالنی از محروميت مضاعفی برخوردا

مناطق مرزي کشور به ویژه در مناطق مرزي شرق کشور وضعيت نامناسبی دارد. در چنين قليم در  هاي زیست پذیري یعنی ا

، تبخير زیاد، خاک شورشرایطی، عدم وجود شرائط   بارندگی کم  از جمله  زار و شنزار بودن    طبيعی مناسب  قليایی، ماسه  و 

قلمرو   در  گرفتن  قرار  همه  از  مهمتر  و  فقير  بسيار  مراتع  وجود  و  هوازمين  و  و آب  بيابانی  نيمه  و  بيابانی  وقوع    ي  ویژه  به 

وسيله امرار معاش روستائيان به شدت محدود ساخته است. ، عمال کشاورزي و دامداري را به عنوان تنها  خشکسالی هاي مداوم

  اقتصادي خيم ، باعث تشدید وضعيت و ي اجراي طرح هاي صنعتی اشتغال زاز سوي دیگر عدم توجه کافی به مناطق مرزي براا

رت و ... را  ، شراهيم قاچاق کاال، سوخت، مواد مخدرو بيکاري در این مناطق شده است. در چنين شر ایطی بدون اینکه بخوا

ينان در حاليکه با محدودیت هاي شدید زیستی از یکسو و سطح نازل شاخص توجيه کنيم این سوال مطرح می شود که مرزنش

اقتصادي سالمی مشغول شوند؟ عالوه بر شرایط نامساعد زیستی در  د به چه  هاي توسعه از سوي دیگر مواجه هستن فعاليت 

هم کشور،  شرق  در  ویژه  به  مرزي  مورمناطق  در  شد  ذکر  سرماچنانکه  درد  اشتغال  ایجاد  و  گذاري  مختلف    یه  هاي  بخش 

قشه زیر مشخص  نکه در ن، کشاورزي و خدماتی نيز مناطق مرزي با محروميت مضاعف روبرو هستند . همچنا ، معدنیصنعتی

ز این حيث وضعيت مناسبی  است، پراکنش جغرافيایی صنایع و معادن عمدتا در ایران مرکزي قرار دارد و مناطق مرزي کشور ا

رزي  ساخت هاي بخش هاي مختلف حمل و نقل و ارتباطات، شبکه برق، گاز، و ... در مناطق مندارند. البته با وجود ضعف زیر

تهاي عظيمی براي اشتغال در بخش معدن،  نکه برخی مناطق مرزي داراي قابلي. عليرغم ایستش بينی ااین وضعيت قابل پي

.. و  گردشگري  استاصنایع،  در  خواف  و کوچک  مرزي  شهر  نمونه  عنوان  به  هستند.  ابنيه  .  و  آثار  از حيث  خراسان رضوي  ن 
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هاي اوليه شبکه ارتباطی و اقامتی جهت بارور    ت و بستربفردي است اما هنوز فاقد امکانا  تاریخی و فرهنگی داراي تنوع منحصر

 کردن قابليتهاي گردشگري آن است.
  مناطق  محروميت  و  کشور  در  معادن  و  صنایع  نامتوازن  پراکنش ایران   شرق  مرزي  ناطقم  در  نامساعد  اقليمی  وضعيت

 مرزي 

  

 
  شهرستان تفکيک به کشور مختلف مناطق در بيکاري وضعيت

 245:1398منبع: زرقانی، کشور ایران  های وضعیت اقلیمی، صنعتی و بیکاری مناطق مرزی  وعه نقشه: مجم2شکل

 

یکسو و فقدان زیرساخت هاي توسعه بيعی همچون کمبود بارش ، آب و هو ا و خاک نامناسب از  طنتيجه شرایط نامساعد  

ه در شرق با معضل بيکاري مواجه  ر به ویژصنعتی، معدنی و خدماتی از سوي دیگر موجب شده است اکثر مناطق مرزي کشو

تان هاي مرزي نسبت به مناطق داخل س مشخص است، نرخ بيکاري در اکثر شهروضعيت بيکاري  باشند. همچنانکه در نقشه  

ست و شهرستان هاي با باالترین جمعيت بيکار به صورت نواري باریک پيرامون کشور و در مناطق مرزي کشور در حد باالیی ا

 .ته استقرارگرف

مرز، مجموعه   الزم به ذکر است با وجود تاثير مستقيم و معنادار فقر و توسعه نيافتگی بر وقوع جرم و اقدامات مخّل امنيت

در کوتاه مدت    کان تغيير و تحول اساسی در شاخص هاي توسعه در مناطق مرزيشرایط در این مناطق به گونه اي است که ام

همچنانکه در نمودار زیر مشخص است ما در مناطق مرزي در مواجهه با چرخه    قيق تر و. به عبارت دعمال غير ممکن است

وعه ویژگی هاي نسبتا مشابه  ید فقر و نابرابري در مناطق مرزي است. بدین ترتيب مجمدباطلی قرار داریم که خروجی آن تش

خت اقليمی در کنار انزواي شرایط س  مناطق مرزي ایران به خصوص در نيمه شرقی و جنوبی یعنی محيط نامساعد طبيعی و 

مجموع وضعيت را به گونه اي ترسيم می   جغرافيایی و کارکردي این مناطق و به ویژه جمعيت کم و ناپایدار مناطق مرزي، در

ن مناطق فاقد توجيه اقتصادي گونه سرماي هگذاري وسيع در ایدي و تحليل هزینه فایده اساسا هرطق اقتصاکند که از منظرمن

کند. بدین    قی به نظر می رسد. فقدان سرمایه گذاري، فرایند توسعه مناطق مرزي را با چالشی اساسی روبرو می غيرمنط،  است
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از »ت مناطق  این  توسعضعرتيب  بناهاي  زیر  و  نقل و هف زیرساخت ها  و  نظر شاخص هایی چون شبکه حمل  عنوان  « تحت 

نکی و بيمه اي و ... در وضعيت نامناسبی به سر می برند  خدمات با، فناوري اطالعات،  زیرساخت هاي الزم در بخش آب، برق 

منجر به   می شود. نبود یا کمبود سرمایه گذاري و ضعف زیرساخت ها  که خود این امر از موانع دیگر سرمایه گذاري محسوب

نيافتگ توسعه  و  محروميت  باطل،  این چرخه  ادامه  در  شود.  نيافتگی می  توسعه  و  فقر  تشدید  و  منتداوم  باز  تشدید  ی  بر  جر 

از عوامل خود  این  و مهاجرت شده که  مکانی  تعلق  احساس  ناپایداري جمعيت، کاهش  اصلی جذب    انزواي کارکردي،  موانع 

 ود.سرمایه و توسعه زیرساخت ها محسوب می ش

 
 مرزی  مناطق در نیافتگی توسعه و  فقر بازتولید مدل : 4 شکل

 

، محروميت و توسعه نيافتگی مناطق مرزي عالوه بر اینکه موجب    قی دهد، فپژوهش ها و گزارشات نشان م  نتایج برخی

د، زمينه را براي گروهک قاچاق انسان، شرارت و ... می شوخدر، تردد غير مجاز،  م  کاال و مواددرگير شدن مرزنشينان در قاچاق  

و موجب جذب برخی مرزنشينان ده کرده  هاي تجزیه طلب و تروریستی معاند نظام فراهم می کند تا از این شرایط سوء استفا

الک ریگی، رهبر جنبش جنداهلل به آن اذعان  لمنکته اي که به صراحت در اعترافات عبدا  به ویژه جوان ها در این گروه ها شوند.

و   است  توسعه  شده  و  فقر  رابطه  زیر  نمودار  است.  ردیابی  قابل  هم  غربی  مرزهاي  در  پژاک  تروریستی  گروهک  در  همچنين 

 طق مرزي را با تهدید واگرایی، تجزیه طلبی و فعاليت در گروه هاي تروریستی را نشان می دهد. فتگی منانيا

 

 
 تجزیه طلبی قر و توسعه نیافتگی مناطق مرزی با تشدید واگرایی و ه فرابط: 5شکل
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 اختالف سطع توسعه در دو سوی مرز و نقش آن در امنیت مرزی  4-4

اق همچنين تفاوت فاحش درآمد و قيمت کاال ها وخدمات در دو سوي مرز متغير تصادي و  اختالف سطح توسعه و رفاه 

رگذاري غالب و تاثير محدود  .مدل زیر به تبيين تاثي  و توسعه مناطق مرزي دارد  امنيتدیگري است که غالبا تاثير منفی بر  

ازد. همچنان که در مدل  پرد  مجوار میاختالف سطح توسعه در دو سوي مرز بر امنيت و توسعه مناطق مرزي در دو کشور ه

مت کاالها و خدمات در دو سوي در قي، اختالف سطح توسعه در دو سوي مرز عمدتا منجر به اختالف قابل توجه  مشهود است

این در  گردد.  می  از   مرز  زیادي  تعداد  این،  بر  عالوه  دارد.  به همراه  قاچاقچيان  براي  فراوانی  سود  غالبا  کاال  قاچاق  وضعيت، 

طور در کشور همسایه جهت اشتغال در بازار کار و استفاده از خدمات بهتر اقتصادي، اجتماعی در کشور همسایه به    رزنشينانم

غير  غ  به صورت  و  عبور کرده  از مرز  قانونی  می کنند   قانونی ير  اقامت  آنجا  در  در  .  هم  ناچارند  مرزبانی کشورها  نيروي هاي 

سازمانی  و مسئوليت هاي  با    راستاي وظایف  اینصورت خود  در  و  نمایند  برخورد  مجاز  غير  تردد  و  انسان  قاچاق  کاال،  قاچاق 

. این  کند    درگيري ها و تنش هاي مرزي بروز می عوامل در مجموع موجب  و این امر منجر به امنيتی شدن فضا می گردد 

 .تضعيف امنيت و توسعه در مناطق مرزي می شوند

 
 اثیر آن بر امنیت و توسعه مناطق مرزی مرز و ت اختالف سطح توسعه در دو سوی: 6شکل

در قدرت اقتصادي دوکشور همسایه که اوان  نتایج برخی پژوهش ها در کشورهاي مختلف نشان می دهد وجود اختالف فر

اع  قابل توجه قيمت کاال، خدمات، تسهيالت و بازار کاال در دوسوي مرز می گردد، باعث می شود تا اغلب اتبمنجر به تفاوت  

ه ا ز  ستفادف تري برخوردار هستند، اقدام به قاچاق کاال ویا تردد غير قانونی از مرز به منظور ااز توان اقتصادي ضعي  کشوري که

اي  . تردد غير قانونی اتباع آفریقایی به کشورهت موجود در آنسوي مرز نمایندهيالبازار کار وهمچنين استفاده از خدمات وتس

و استراليا و    ، تردد غيرقانونی اتباع کشورهاي آسيایی به اروپا افغانستانی و پاکستانی به ایران  نی اتباع ، تردد غير قانوقاره اروپا

متحده آمریکا مصادیق متعددي در این مورد محسوب می   انونی اتباع کشورهاي آمریکاي مرکزي به ایاالتير قردد غ همچنين ت

کاال   قيمت  اختالف  ترتيب  به  شهروندان  نظر  از  سوشوند.  دو  عوامل  در  و  باالترین  داراي  اقتصادي  مناسب  سود  و  مرز  ي 

ع درآمد در  . نکته جالب اینکه ، در شرایطی که سایر منابهستندکاال  تاثير بر گسترش قاچاق اجتماعی داراي کمترین  -فرهنگی

دار تاثير مثبتی  رآمد پای بخش هاي کشاورزي، صنعتی و خدماتی در این منطقه محدود است، قاچاق کاال به عنوان یک منابع د 

ت، ضعف زیربناهاي  کر اس، اشتغال )شغل هاي کاذب( و کاهش مهاجرت مرزنشينان داشته است. الزم به ذ بر وضعيت درآمدي

پایين بودن شاخص هاي توسعه از مهمترین ویژگی ها ي مناطق مرزي جنوب شرق کشور   توليدي، فقر، بيکاري، بيسوادي و

یژگی ها عموميت دارد. عالوه بر اینها، بن بست بودن و انزواي جغرافيایی شهرستان سراوان، يز این واست و در منطقه سراوان ن

 به ویژه سوخت در حد باالیی در این منطقه رواج  و مجاورت با مرز پاکستان موجب شده است قاچاق کاال يکاريباال بودن نرخ ب

   (. 2:1395)کریم زاده،داشته بررسی عوامل موثر باشد
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 ترد  افزایش بر مرزنشينان اقتصادي نامناسب  وضعيت تاثير ميزان

 مجاز  غير دهاي

 مرز  امنيت بر نشينانمرز بنامناس  اقتصادي وضعيت تاثير ميزان

 ( 247:1390، لطفینان منبع: : وضعیت اقتصادی مرزنشی 7شکل

ص نظام اقتصادي کشور هم  و به خصوالزم به ذکر است در شرایطی که نظام هاي اقتصادي دو کشور مجاور متفاوت باشد  

دلي به  که  صورتی  در  و  باشد  کاال  قاچاق  نظير  اقتصادي  ناسالم  هاي  فعاليت  مروج  نفومرز  فل  مرز  بودن  پذیر  هاي  ذ  عاليت 

نظير   ناسالم  این فعاليت ها  قاقتصادي  باشد، در دراز مدت  ... در مناطق مرزي وجود داشته  و  ، مواد مخدر، سالح  اچاق کاال 

براي مثال، در مناطق مرزي مجاور به کاهش  منجر   قانونی خواهد شد.  غير  اقتصادي و رواج فعاليت هاي  فعاليت هاي سالم 

از مشاغل مربوط به مواد مخدر و قاچاق کاال، بسيار بيش تر از    به دليل رواج قاچاق مواد مخدر وکاال، درآمد حاصل  ستان،افغان

قانونی و  مجاز  هاي  فعاليت  از  ک  درآمد حاصل  رو، شاورزيمانند  این  از  است.  مناطق  آن  در  و خدماتی  کارگري  دامپروري،   ،

. این پدیده در  برو نيستصرفه نيست و با اقبال رو.. در آن مناطق مقرون به  ي و .مالحظه می گردد، توليد کشاورزي، دامدار

ش خصوصی و دولتی در آن گذاري بخمناطق مرزي به تدریج گسترش می یابد و در نهایت هر گونه فعاليت مولد و سرمایه

ت کاال ها و  وجود اختالف قيم  ی رسد مناطق را مورد تهدید قرار می دهد و نتایج آن را خنثی می سازد. درمقابل، به نظر م 

، در برخی موارد می تواند بر امنيت و توسعه مناطق مرزي )بيشتر ارتباط یکسویه( تاثير مثبتی داشته خدمات در دو سوي مرز

حو که، قيمت هاي مناسب تر کاال ها و خدمات در منطقه مرزي یک کشور موجب می شود فعاليت هاي اقتصادي  . بدین نباشد

صنعتی و توسعه گردشگري به منظور استفاده از خدمات حوزه  -، مناطق آزاد تجاري  جاد گمرک، بازارچه هاي مرزيلب ایدر قا

منطقه مرزي آن کشور براي مرزنشينان هر دو کشور داراي   ...( در  سالمت )گردشگري سالمت(، علمی )جذب دانشجویان و

مرز نه به    به تبع آن اختالف در قيمت کاال و خدمات در دو سويعه و  در واقع وجود اختالف سطح توس  منافع اقتصادي باشد.

... زم و  اساس آن به جاي قاچاق کاال  بر  به عنوان یک فرصت نگریسته شود و  ایجاعنوان یک تهدید که  د مبادله کاال و  ينه 

مرزنشينا مجاز  غير  اقامت  و  تردد  و  انسان  قاچاق  جاي  به  شود. همچنين  فراهم  اقتصادي  در  تعامل  کشور همسایه جهت  ن 

آزاد صنع  ایجاد مناطق  با  این مرزنشينان فراهم  اشتغال،  نيروي کار  از  استفاده  این دست زمينه  از  تی و تجاري و مدل هایی 

ای بر  عالوه  ارائگردد.  گردشگر حوزه نکه  امکان جذب  مناطق مرزي یک کشور  ... در  و  آموزشی   ، علمی  بهداشتی،  ه خدمات 

علم بهداشت،  نظآم  -یسالمت،  به  نمونه  عنوان  به  فراهم گردد.  نيز   ... و  علمی  وزشی  بودن سطح  باال  به  توجه  با  رسد  ر می 

دانشگاه ها در منطقه صفر مرزي با شرایط ویژه براي   ی از ایندانشگاههاي ایران در استان هاي مرزي ، امکان ایج اد شعبه های

جمهوري  در استان هاي مرزي کشور ما شاهد ورود مرزنشينان    نانکه تردد مرزنشينان و اتباع کشور همسایه فراهم باشد. همچ

ای غرب  به شهرهاي مرزي  عراقی  و مرزنشينان کرد  ایران  غرب  به شهرهاي مرزي شمال  آذربایجان  نشينان ران ومرزنخجوان 

 . کشور ترکمنستان به مشهد و ... به منظور خرید کاال یا استفاده از خدمات پزشکی هستيم

 یریگ جهینت .5
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بر    یالملل، خواه مبتن  ن يدر روابط ب  يرييمرزها هستند. هر تغ  تيوضع  ريمردم تحت تأث  ریاز سا  شيب  نانيمرزنش  روزهام

  ی اسيس  مياتخاذ هرگونه تصم  نيگذارد. همچن  یم   ريجهان آن ها تاث  ستیزمره و زرو  ی بر تهاجم بر زندگ  یتساهل و خواه مبتن

اي بهبود معيشت مرزنشينان، است. یکی از برنامه ها بر  رگذاريتاث  نانيز مرکزنشا  شيب  نانيدر کشور خود، بر مرزنش  يو اقتصاد

رهاي همسایه و نيز بهبود امرار بين کشو  پویایی اقتصاد نواحی مرزي است که به عنوان یک شاخص اصلی در برقراري ارتباط

مرزي کشورهاي همسایه ميتوانند در   حینوامعاش مردم مرزنشين بهشمار ميرود بدین معنی که از این طریق مردم ساکن در  

و    کدیگر از فرصتها و منابع مشترک استفاده نمایند و این امر ميتواند منجر به دوستی و تفاهم طرفين، امنيتکنار هم و با ی

 .گردد ياقتصادي و توسعه، ایجاد فرصتهاي شغلی و شکلگيري یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزرونق 

مناطق دو محور را مورد توجه خود قرار   ن یدر ا  داری پا  تيو امن  يارتباط اقتصاد منطقه مرز  یبررس  پژوهش با هدف   نیا

 :باشد یم ریدر هر محور به شرح ز ج یداده است که نتا

مهم    تمیمحور به سه ا  ن یا  یيت اقتصادي مرزنشينان بر امنيت و توسعه در مناطق مرزي: در بررساثير وضعاول ت  محور

رزي و  محروميت و توسعه نيافتگی مناطق مرزي در مناطق مرزي، زمينه هاي توسعه نيافتگی مناطق م  رفاه   وضعيت توسعه و

  ،يدر مناطق مرز  نیيپا  يرد که سطح توسعه اقتصادک  انين بتوا  یم   تیاشده است که در نه  ديو نقش آن در امنيت مرزي تاک

قی در مناطق مرزي تاثيرات عمي  یتيجمع  يداری( و ناپاییايافجغر  ياز مرکز و انزوا  ي)دورییايخاص جغراف  طیشرا  ت،يمحروم

سوء   امکان  سرزمين،  و  زمين  به  تعلق  احساس  بودن  ضعيف  گذارد.  می  نيز  مرزي  مناطق  امنيت  جمعيت    از  استفادهروي 

ناگون اي گورزنشين توسط دشمن به صورت بکارگيري افرادي از آنان در عمليات خرابکارانه و یا عبور خرابکاران در پوشش هم

ا ز مناطق دیده شده است. مطالعات انجام شده در مورد مناطق مرزي استان  و همچنين عبور اسلحه و اطالعات در بسياري 

ناپایداري جمعيت در مناطق غرب شوش و شمال خرمشهر چشمگير است. به طور   ی بر اثر که ناامن تخوزستان نيز موید آن اس

وسعه پایدار در وضعيت ق مرزي شرقی از نظر ویژگی هاي طبيعی و شاخص هاي تمناط  اکثر مناطق مرزي کشور به ویژه  ی کل

بيشتر است و پيامد این امر افزایش  ق داخلی  نامناسبی قرار دارند و در نتيجه بيکاري، فقر و توسعه نيافتگی نسبت به اکثر مناط

مجازو   غير  تردد   ، کاال  قاچاق   ، مخدر  مواد  قاچاق  مانند  بزهکاري  و  در    قاچاق جرم  فعاليت  گيري،  شرارت،گروگان   ، انسان 

 (5واد مخدر و گروهک هاي تروریستی و ... می باشد.) شکل شمارهباندهاي م

محور به اختالف سطع توسعه در دو    نیا  یسوي مرز: که در بررسا در دو  اجتماعی ر  -دوم وضعيت توسعه اقتصادي  محور

تاک مرزي  امنيت  در  آن  نقش  و  مرز  اس  د يسوي  که  شده  م   ج ینتات  اق  ینشان  قدرت  در  فراوان  اختالف  وجود  تصادي  دهد 

  ی د که هم م ز می گردتسهيالت و بازار کاال در دوسوي مر  خدمات، دوکشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قيمت کاال،  

 ( 6داشته باشد و هم اثار مثبت . .) شکل شماره   یتواند اثار منف

به مباحث بخش    با نتت  یم   ها  افتهی توجه  ب  جهيوان  امن  نانيو مرزنش  ياقتصاد مناطق مرز  نيگرفت که  در    داریپا  تيو 

جامعه مولد و بدور از فقر   کیسو    کی: از  توان شرح داد  یارتباط را از دو سو م   نیوجود دارد. ا  یميرابطه مستق  يمناطق مرز

  یتيامن  ي بشر و رفع دغدغه ها  یاجتماع  نيتام  یاصل  يربنایز  گر ید  يدارد و از سو  امرزه  تياز امن  انتيص  يالزم را برا  ی آمادگ

 .است يچون مناطق مرز یدر مناطق حساس يدر توسعه اقتصاد تياحساس امن دجایو ا

 :داریپا تيامنجهت استقرار   ياقتصاد يراهبردها

 ی مل ي ها هیو سرما تيثروت، جمع عیو قانونمند آن و توز نهيبه ت یتوسعه صادرات و واردات به کشور و هدا •

 .کشور ینيسرزم يکل فضا رد

 تيامن شیو افزا يرونق اقتصاد شیاشتغال، کاهش فقر و افزا جادیا در منطقه، تيجمع تيتثب •

 و  یدولت ي و جلب مشارکت بخش ها یالملل  نيو ب یمل ،يمنطقه ا در سطوح يروابط تجار شیو افزا تیتقو •

 .شتريب يگذار هیسرما يبرا یخصوص

 .ییو هوا ینيزم ، یلیحمل و نقل ر در يرگذا هیسرما شیافزا •
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 مکران و چابهار. قیاز طر يمرکز  يايبا آس ی و پل ارتباط یجنوب شرق یتیخ ترانزاستفاده از چر •
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 :چکیده

مسئله که  :  طرح  سياست    باباتغييراتی  آمد  بوجود  ایران  در  اسالمی  جمهوانقالب  اسالمیهاي  با    ري  مغایرت  در  الملل  بين  نظام  در 

ت، سخ  زي مورد هجمه یا تهدیدمناطق مر  در  ایران  بی آسيا تفسير و تماميت ارضیغروب  جن  قدرت هاي جهانی در   مناسبات هژمونيک

این رو پيشبرد هرگونه طرح توسعه  قرار گرفت  نيمه سخت و نرم از  از جمله در مناطق مر.  ایران  با  زيي ملی در  بر می  یست مبتنی 

لویت بندي شاخص هاي توسعه منطقه اي استان هاي  و او  مالحظات و اصول پدافند غيرعامل باشد. لذا هدف از این پژوهش شناسایی

افند غيرعامل به عنوان راهبردي براي دستيابی به امنيت پایدار جمهوري اسالمی از طریق مدیریت شرایط  مرزي مبتنی بر معيارهاي پد

 ار تهدیدات )طبيعی، نظامی، تروریستی و...( می باشد. انی و مهبحر

فی ـ تحليلی با  شده در این پژوهش از نظر جهت گيري کاربردي و به لحاظ ماهيت از نوع توصي  گرفتهروش تحقيق به کار :پژوهشروش

 می باشد. TOPSIS و    BWMتکيه بر ابزار کتابخانه اي و تکنيک هاي دلفی،  

سایی گردید که با  ي شنامعيار به عنوان مهمترین معيارهاي پدافند غيرعامل در مناطق مرز  16افند غير عامل،  معيار پد  22از    :هایافته

جمعيت و سرمایه هاي ملی در کل فضاي سرزمينی«، »مشارکت مرزنشينان  توجه به به نظر خبرگان پژوهش، معيارهایی همچون »توزیع  

افت شهري در برابر سوانح و تهدیدات« بيشترین وزن را دارا می باشند. همچنين شاخص  ب  مقاومت  در فرایند حفاظت از مرزها« و »ميزان

اقتصهاي » اشتغال«، »ساختار فعاليت  بيکاري و رشد ميزان  ادي« و »افزایش متوسط ثروت و بهبود کيفيت  اميد به زندگی«، »کاهش 

 قه اي از منظر پدافند غيرعامل در مناطق مرزي می باشد. وسعه منطشاخص هاي اولویت دار ت  مرزي«  شهرهايدر    زندگی در ميان افراد

و توزیع جمعيت  بی به پراکندگی  ، ضمن دستيامناطق مرزياقتصادي و توزیع عادالنه ثروت در    عدالتدر صورت تحقق    نتیجه گیری:

بافت شهري مناطق مرزي را در برابر    ن مقاومتو از این طریق ميزا  باال بردتوان ميزان رضایتمندي و اميد به زندگی در این مناطق را  می

 سوانح و تهدیدات افزایش داد. 

 بدترین -، دلفی، تاپسيس، بهترینمنطقه اي، مناطق مرزي، پدافند غيرعاملسعه  وت : کلیدی گان واژ
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 مقدمه و طرح مسئله  -1

-ی و مناسبات هژمونيک قدرتاد جهانصرابطه تنگاتنگی با اقت  امروزه حوزه هاي ژئوپليتيک، ژئواستراتژیک و ژئواکونوميک

آمایش سرزمينی به ویژه  لت ها می گذارد، مباحثی چون  ت ملی دور مستقيمی بر امنييتأث  که  هاي جهانی داشته و از آنجایی

انقالب    پس ازباتغييراتی که    در مورد ایران.  ينه سازي امنيت ملی، اهميتی دوچندان می یابدمنظور بيشدر مناطق مرزي به  

بات هژمونيک  ي و مناس، سياست هاي جمهوري اسالمی در نظام بين الملل در مغایرت با قدرتهاي منطقه اآمد د  می بوجواسال

ژئوپلوتيک، ژئواستراتژیک و ژئواکونوميکی که دارد در طول   ایطشربا توجه به    گردید. مرزهاي ایرانتفسير  قدرت هاي جهانی  

با  باید  طرح هاي توسعه اي در مناطق مرزي،    بوده است. از این رو مواجه  بالفعل    سال گذشته همواره با تهدیدات بالقوه و  42

پدمالحظرعایت   غيرعامل افن ات  متضمن    د  تا  گردد  ودنبال  مسير  امنيت  پایدار    در  امنيت  از    شد. باتحقق  غيرعامل  پدافند 

شهر امنيت  تأمين  در جهت  بحران شهري  مدیریت  حوزه  در  مطرح شده  رویکردهاي  رویمهمترین  و  هاي  ها  بحران  با  ارویی 

 . (3: 1390، و تقوایی انسانی محتمل و مدیریت آنها می باشد )اسماعيلی 

اي ت منطقه  ت  141وسعه  مورد  اخير  هاي  دهه  در  که  است  مباحثی  مهمترین  از  استیکی  گرفته  قرار  ریزان  برنامه   .وجه 

اقتصادي نماگربررسی   مناسبمعي  ايمنطقه  سطح  در  ...  و   فرهنگی اجتماعی    ،هاي  فرآیند  ار  مناطق در  جایگاه  تعيين  براي  ی 

  براي اینکه یک توسعه انسانی باشد   روند توسعه منطقه اي(.  1394ر،  وپ )محمد  سنجش سطح توسعه یافتگی محسوب می شود 

عالوه   ها   برباید  توانایی  منتهی    سياسی  و  اقتصادي  اجتماعی،   هايحوزه  در  منطقه  ساکنين   هاي انتخاب   به گسترش  افزایش 

کند  ،وليديت  هدف  سه  اي  منطقه  توسعه.  (Sarafi, 1988)گردد می  دنبال  را  شناختی  زیست  و  توس  .اجتماعی  عه تالش 

هاي کيفيت زندگی بين منطقه اي تفاوت    ، بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را براي توسعه جامع فراهم آورداي  منطقه

گيري ممکن از مواهب  بهره  ، بهترینتامين این دو منظور  و براي  نهایتاً از ميان بردارد  و درون منطقه اي را به حداقل برساند و  

استعداد و  انساطبيعی  سازدهاي  ميسر  را  منطقه  یک  امر  .نی  اي  منطقه  هاي  تفاوت  وجود  اي  منطقه  توسعه  مباحث  ي در 

از موارد  اجتناب اقتصادي  تعيين تفاوتهاي مطلوب جهت نيل به  ،ناپذیر بوده و در بسياري   وقرخلو  ( مورد نظر است  ،کارآیی 

کشور، مناطق مرزي است. هرچند  ي توسعه  یکی از عرصه هاي نوین در مطالعات حوزه برنامه ریزي طرح ها  .) 1385حبيبی,  

مناطق به طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما با    ط به ایناز گذشته تاکنون ابعاد گوناگون مسائل و مشکالت مربو

ر این  ضرورت انجام مطالعات علمی دبعاد و ویژگی هاي آن و نيز با توجه به اهميت پدافند غيرعامل در این مناطق  توجه به ا

 (.2605:  1391بطه بيش از پيش احساس می شود )یغفوري و بهشتی فر، را

ا انگاشتن  مالنادیده  و  بصول  مرزي  مناطق  در  ویژه  به  شهري  توسعه  هاي  طرح  در  غيرعامل  پدافند  به  حظات  توجه  ا 

عراقی زاده، و  رازپور،  موقعيت راهبردي ایران در قلب منطقه جنوب غربی آسيا، از جمله موضوعات اساسی امنيت می باشد )

الحسابی   توسعه    ارزیابیبراي  (.  138:  1397علی  برنا نظاما  واي  راهبردهاي  مرزي  ریزي  مهت  جمله)  مناطق  هاي  طرح    از 

  ، تحقق امنيت پایدارپدافند غيرعامل و در نتيجه  ها و متدهاي بر نگرش   و انطباق آن (يمرز آمایشی، جامع و تفصيلی شهرهاي

توأمان   غيرعامل و ویژگی هاي مناطق مرزي را به صورت  که سه مؤلفه توسعه منطقه اي، پدافند  ليد گردد باید شاخص هایی تو

  پژوهشی مذکور مورد توجه قرار گيرد:سواالت زیر، خاللذا در این پژوهش سعی بر آن است با پاسخ به  دربرگيرد.

 الف( معيارهاي پدافند غيرعامل در مناطق مرزي چيست؟

 سعه منطقه اي مبتنی بر پدافند غيرعامل در مناطق مرزي چيست؟کليدي توب( شاخص هاي  

 از منظر پدافند غيرعامل در مناطق مرزي اولویت دارند؟اي  عه منطقهکدام شاخص هاي توس( ج
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  د مرزهايمرز به دو مفهوم عينی مانند مرزهاي سياسی کشورها که قلمرو سرزمينی را مشخص می کند و یا ذهنی مانن

ز مرکز، انزوا و حاشيه اي  ل دوري ا عقيدتی به کار می رود. مناطق مرزي دولت ها عمومی داراي ویژگی هاي مشترکی از قبي

و  تبادالت، تفاوت هاي فرهنگی، قومی و نژادي، تهدیدات خارجی، ساختار دوگانه  بودن، ناپایداري الگوهاي اسکان، مراودات و  

 (. 162: 1397و هوشمند، )آفتاب  تعارضات توسعه اي می باشند

روابطآمایش سرزمي از تنظيم  انسان  ن عبارت است  از   تو فعاليو فضا    ميان  برداري منطقی  بهره  به منظور  انسان  هاي 

براي بهبود وضعيت مادي، معنوي و اجتماعی، بر اساس ارزش هاي اعتقادي،    (1391همکاران،    )شيخ زاده و  تمامی امکانات

تعادل  م و تجربه در طول زمان. حيطه بحث آمایش سرزمين، مناطق گوناگون یک سرزمين است که  زار علباسوابق فرهنگی و  

 (. 11: 1390می گيرد )اسکندري،  عدم تعادل ميان آن مناطق را در یک برنامه جامعه توسعه یکپارچه درنظر  یا

اجتماعی براي پاسخگویی به نيازهاي -انسانیتوسعه منطقه اي عبارت است از روندي فراگير در جهت افزایش توانایی هاي 

. ارزش هاي فرهنگی جامعه و بينش هاي پایداري جهان پاالیش یابنـد  ودر پرت  پيوسته  باید  ضمن آنکه نيازها  ؛اجتماعی-انسانی

ی پایـدار از اسـتانداردهاي زنـدگ  توجـه و  بـود قابـلبه  بـه  دسـتيابی  بـراي  مناسب  چارچوب  یک  ایجاد  ايمنطقه  وسعهت  هدف

ث تحریـک سـرمایه ه اي باع توسعه منطق .هاي اقتصادي می باشدي و همچنين کاهش بيکاري و تنوع و افزایش فعاليتشهروند

 توسـعه از  حمایـت  بـاتبع  و  جـذاب  ايمنطقـه  و  محلـی  صـاداقت  تـرویج  باعـث  و  شده  عمومی  و  خصوصی  هايبخش  درگذاري  

 رفـاه  سـطح  افزایش  معناي  را به  ايمنطقه  توسعه  ر از منابعبرخی دیگ  (.1394)محمدپور،    ادي پایدار می شوداقتص  و  اجتماعی

 نظـام استقرار و اعیاجتم خدمات به دسترسی ميزان درآمد، سرانه باید به رفاه این کنند کهیتاکيد م در نظر گرفته و  ايمنطقه

بـراي   ه منطقـه ايونـد توسـعر  .142(2001)سازمان همکاري هاي اقتصاد و توسـعه،    مکفی منتج گردد  مدیریتی  و  حقوق   هاي

 اجتمـاعی، هـايحوزه در منطقه ساکنين هاينتخابا ترشگس به  افزایش توانایی ها  باید عالوه بر  اینکه یک توسعه انسانی باشد

 .(Sarafi, 1988)  گرددمنتهی   سياسی  و اقتصادي

ت ناشـی از حمـالت دن خسـاراپدافند غيرعامل به مفهوم تمهيداتی است که براي کاهش آسيب پذیري و به حداقل رسـان

يرنـد. دفـاع غيرعامـل در متـون نظـامی و رار مـی گنيروهاي مهاجم، بدون بهره گيري از تمهيـدات نظـامی مـورد اسـتفاده قـ

-بازدارندگی دشمن در حمله به حوزهموعه اقدامات غيرمسلحانه اي است که موجب افزایش  استراتژیک ایران نيز به مفهوم مج

امات ضروري یک شهر، ارتقاي پایداري ملی و تسهيل مدیریت بحران در مقابل تهدیـدها و اقـد  اليت هايهاي زیستی، تداوم فع

 (.138: 1397می دشمن می شود )رازپور، عراقی زاده و علی الحسابی  نظا

فنـد هاي پدافند غيرعامل مجموعه اقدامات بنيادي و زیربنایی است که درصورت به کارگيري می توان به اهـداف پدامعيار

دقـت هـدف گيـري  ف یـابی وامل از قبيل کاهش خسارات و صدمات، کاهش قابليت و توانایی سامانه هاي شناسایی، هـدغيرع 

 (.95: 1397افت )جعفري و حمزه، تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزینه بيشتر به دشمن دست ی

مدیریت، تأمين و تجزیه داده هاي مکانی   اي براي  عبارت است از یک فناوري رایانه  GISسامانه اطالعات جغرافيایی موسوم به  

زها، سازماندهی واردات و صادرات مرزي، جلوگيري از ناامنی هاي مـرزي، ها در مربا هدف تنظيم رابطه جمعيت، فضا و فعاليت 

 ناسایی نقاط کور و غيرقابل دسترس، شناسایی شبکه هاي مناسب دسترسی به قسمت هاي حساس مـرزي و مکـان گزینـیش

 (.48: 1390ایگاه ها و برجک هاي دیده بانی )اسکندري، مناسب پ 

نظـامی،  ی )ازقبيل سيل، زلزله، بيماري فراگير و...( یـا غيرطبيعـی )ماننـد تهـاجمعلل طبيعبحران فرایندي است ناشی از 

 (.2276: 1391حمالت تروریستی و...( باعث به خطر افتادن امنيت جامعه و منافع ملی گردد )ملکی و کاوندي،  
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داخل کشور پژوهشی که توأمان به دو بعـد  حوزه در از بررسی تحقيقات و مطالعات صورت گرفته و مطالعه ي مقاالت این

منظر اقدامی نو محسوب می گردد. در ادامه بـا   نامل در مناطق مرزي بپردازد یافت نشد و از ایتوسعه و معيارهاي پدافند غيرع 

شناسـایی ت و مطالعاتی که در حوزه پدافند غيرعامل و همچنـين توسـعه منطقـه اي صـورت گرفتـه بـه ز تحقيقابهره گيري ا

 يمطالعـه مـورد يتوسـعه منطقـه ا یقـيتطب یسـبرر "( در تحقيقی با عنوان1391)  صائبی  شاخص ها و معيارها می پردازیم.

 143مرچانـت و ارتگـا اي تاکيد داشـته اسـت.ه منطقه فقط بر توسعه شاخص توسعه انسانی براي توسع  "خراسان رضوي  منطقه

 تيـفيک يهاشـاخص حسـب بر بلکه ،ياقتصاد يهاشاخص با ارتباط در فقط هن "مناطق انيم در یواقع ییهمگرا" از( 2006)

ون در در ایـچنـد منطقـه و  انيدر م تواندیم ییهمگرا نی. اکندیم ادی يدر توسعه منطقه ا یاصل اساس کینوان ع  به یزندگ

یران با رویکرد عدالت اي در ا ( در پژوهشی با عنوان توسعه منطقه1397پریزادي و ميرزاده)  .رديمنطقه شکل بگ  کی  ياهبخش

عدالت اقتصادي از نظر توسعه منطقـه اي وجـود نـدارد. آنهـا معيـار توسـعه   توزیعی، بيان کردند که بين استانهاي کشور ایران

مهمترین معيارهاي توسعه منطقه اي با توجه به تحقيقات صورت گرفته در  1جدول  سته اند.منطقه اي  را مالی و اقتصادي دان

 نشان می دهد.حوزه را این 

 ای معیارهای توسعه منطقه  :    1جدول  

 منبع معیار های توسعه منطقه ای 

 (Sorensen, 2000) توسعه  ازين  مورد  يهارساختیزایجاد و بهبود  
( 1394،  جلویسار )و( 1394محمدپور،   ) 

)و(Sorensen، 2000)   یعو توسعه در وضع موجود مناطق در خدمات اجتما  بهبود 1394،  یکرامت ) 

 (تر  متنوع  و  شتريب  ديتول  حجم  سمت  به  حرکتتحرک بخشی به فرآیند توليد)
(Sorensen، 2000) 
( 1388ميرشجاعيان حسينی،    ورهبر   ) 
( 1394محمدپور،   ) و   ( 1394،  يمحمود ) 

 و رشد ميزان اشتغالبيکاري    کاهش
(Sorensen, 2000) 
( 1388ميرشجاعيان حسينی،    ورهبر   ) 
( 1394محمدپور،   ) 

 منطقه  افراد  انيم  در  افزایش متوسط ثروت و بهبود کيفيت زندگی
(Sorensen, 2000) 
( 1390ي و همکاران،پورطاهر ) 
( 1394،  جلویسار ) و   ( 1394،  یکرامت ) 

(1394ی ،  داداش پور و ده جان) ساختار فعاليت اقتصادي  

(1394ی ،  داداش پور و ده جان) اي نوآورانهگستره فعاليت ه  

   (4139ی ،  داداش پور و ده جان)   قابليت دسترس پذیري منطقه اي
(1387لی،)کمي  

(1394ی ،  داداش پور و ده جان) مهارت هاي نيروي کار  

) ایجاد تحرک پذیري جمعيتی یک منطقه 1385حبيبی،    وقرخلو   ) و   ( 1394،  یکرامت ) 

) منطقه  کی  در  خدمات  و  ثروت  عادالنه  عیتوز 1392،  یصالح  و  ییتقوا ) 
( 1397ميرزازاده،    وپریزادي   ) 

) (نبودن ارزش مستقيم بازاري  ادار)بازار  در  معامله  تيقابل  عدم 3921،  یصالح  و  ییتقوا )و( 1394،  جلویسار ) 

) يبردار  رهبه  تيظرف  بودن  دارا 1392،  یصالح  و  ییقوات ) 
( 1394،  جلویسار )و( 1394،  يمحمود ) 

)توســعه متــوازن در یــک    نطقــهم  کی  در  و  مناطق انيم در  یواقع ییهمگرا  جادیا
 عادل بين مناطق(منطقه و توسعه مت

(Marchante & Ortega, 2006) 
( 1394،  جلویسار )و( 1394،  يمحمود ) 
( 1394،  یکرامت ) 
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 منبع معیار های توسعه منطقه ای 
 (Pastor et al., 2010) زندگی  به  اميد

) یادگيري فناورانه و نوآوري منطقه اي 1389احمدي،    وداداش پور   ) 
( 1394حمدپور،  م ) 

) قوام مالی و امنيت اقتصادي )حمایت از سرمایه گذاري(استحکام و   1394،  يمحمود ) 

 (1398ی،  ئ)بقا

ه به دنبال کـاهش آسـيب پـذیري زیرسـاخت هـاي ملـی، عی است کپدافند غيرعامل به عنوان صلح آميزترین رویکرد دفا

م و مراکز حياتی و افزایش آستانه تحمل عمومی و ارتقاي توان بازدارندگی ملی و مقاومت مردمی با افزایش هزینـه هـاي تهـاج

هدیـدات تهدیـد )تشـامل بـرآورد اقدامات اوليه پدافند غيرعامل  (.95: 1397اشد )جعفري و حمزه، حتی پيشگيري از آن می ب

خارجی، امنيتی و...(، تهيه ليست مراکز حياطی، حساس و مهم شهرهاي مرزي و اولویت بندي آن، تهيه ليست آسيب پـذیري 

ات ضـروري امـن در شـرایط بحرانـی، بـرآورد شهرهاي مـرزي، تـأمين ارتباطـ هاي شهرهاي مرزي، پایش آمادگی هاي دفاعی

 (.99: 1397شهرسازي مناطق مرزي مورد توجـه قـرار گيـرد )جعفـري و حمـزه،  در اصول  اعتبارات مورد نياز و...( می بایست  

کارکردهاي چنـدمنظوره  اصول شهرسازي مبتنی بر پدافند غيرعامل شامل کاهش آسيب پذیري مردم در برابر تهدیدات، تأمين

دم در شـرایط بحـران، ضـروري مـرتأمين قابليت مدیریت بحران شهرها در شرایط بحران، تضمين تـداوم کارکردهـاي    شهري،

در اجراي طـرح هـاي توسـعه اي منـاطق  (.99: 1397احتراز از وجود عملکردهاي پرخطر در شهر می باشد )جعفري و حمزه، 

پذیري در برابر تهاجم و تهدید، امکان تـداوم بـی وقفـه فعاليـت  به معناي دفاع و کاهش آسيب  مرزي عالوه بر پدافند غيرعامل

حنفـی و موسـوي   . فـراهم باشـد..قبيل عملکرد پيوسته شبکه انتقال انرژي، ارتباطات، حمل و نقل و.روري از  هاي حياتی و ض

ز حسـاس و نظـامی در ند غيرعامل براي احداث مراکطی پژوهشی، »مکان یابی مناسب« را اولين و مهمترین گام پداف  (1392)

مراکز حساس و نظامی مناطق مرزي ایران و ترکيه انجـام ان یابی که با هدف مک مناطق مرزي ناميده است. آنها در این پژوهش

شـرایط   با بررسی عوارض جغرافيایی به این نتيجه رسيده اند که مناطق کوهستانی غرب استان مرزي آذربایجـان غربـی،  شده،

 .دأسيسات نظاامی و غيرنظامی از بعد پدافند غيرعامل دارمناسبی براي ایجاد ت

طی پژوهشی سعی نموده با بررسی ویژگی هـاي ژئـوپليتيکی عشـایر بـر امنيـت ملـی (  1387)  رحيم صفوي و جمشيدي

ه نـاظر بپردازد. این جایگاق امنيت به جایگاه عشایر در دفاع همه جانبه و تحق  و توجه به دکترین دفاعی،  جمهوي اسالمی ایران

ت و پایداري در برابر سختی ها و وفاداري بـه ه استقامویژگی هایی نظير گستره قلمرو عشایر، مجاورت با مناطق مرزي، روحي  بر

جهـت  بهـاذ( طی پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ساختار شهر مرزي سرپل 1395امين نيري و اکبري ) نظام اسالمی می باشد.

مل ند غيرعارورت توجه به پدافند غيرعامل در شهرهاي مرزي پرداخته اند. رعایت اصول پدافه ریزي پدافند غيرعامل به ضمبرنا

-مناطق در تماس با محيط خارجی می در شهرهاي مرزي متفاوت و با اهميت تر از شهرهاي عمقی کشور می باشد چراکه این

ي بيشتري نسبت به شهرهاي عمقی دارند و از ن سوي مرز دارند، تهدیدپذیرباشند، مبادالت رسمی و غيررسمیِ مستقيمی با آ

پـوالدي و   عه نيافتگی و ناپایداري سـکونت آسـيب پـذیري بيشـتري نيـز دارنـد.یی و توسطرفی دیگر به جهت انزواي جغرافيا

ن اقتصاد زیرزمينی، ایجاد ( طی پژوهشی؛ حفظ جمعيت بومی در نواحی مرزي، کنترل قاچاق کاال، از بين رفت1395همکاران )

دي( را از پيامدهاي تحقـق امنيـت و اقتصا  شتغال غيرکاذب، افزایش درآمدهاي دولت، از بين رفتن تهدیدات )سياسی، امنيتیا

( طی پژوهشی ایجاد و گسترش فعاليت بازارچه هـاي مـرزي را بـه 1394علمدار و راستی ) پایدار در نواحی مرزي ناميده است.

مـی گـردد یکـی از بهتـرین   و...  زنشينان و جلوگيري کننده از مهاجرت بی رویـهماندگاري مراشتغال زایی،  ب  جهت آنکه موج

 پدافند غيرعامل براي مقابله با تهدیدات در استان هاي مرزي مطرح نموده اند.هبردهاي را

خـارجی قابـل بررسـی و یا تقسـيم بنـدي داخلـی و  محلی، ملی و منطقه ايدر سطوح تهدیدات متصور در مناطق مرزي 

بحرانی، بـه حـداقل رسـاندن   در شرایطفعاليت ها    ، استمرارافزایش قدرت دفاعیاست. درواقع پدافند غيرعامل درصدد    ارزیابی
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به یافته ها و معيارهـاي مـورد اشـاره پژوهشـگران   2جدول  اشی از تعرضات و تهاجمات دشمنان می باشد. در  خسارات وارده ن

 ی گردد؛عامل در مناطق مرزي اشاره مپيرامون پدافند غير
 

 حوزه پدافند غیر عامل در مناطق مرزی یشین در  : نتایج حاصل از بررسی پژوهش های پ2جدول  

ف 
دی

ر
 

 معيارهاي پدافند غيرعامل  عنوان پژوهش پژوهشگر

1 

ــزه  ــري و حمــ جعفــ
(1397) 

شاخص سازي پدافند غيرعامل 
فضــاي   از منظر زیرســاختی در

 شهري

، دفاع سایبري، تجهيزات آماد اظطراري، پوششی ومولــد GISهاي رعب،    تجهيزات: سامانه
 ه و اسکان اضطراري ،تجهيزات مهندسی و اعالم خطر وهشدار.زات تخليدود، تجهي

استحکامات و سازها: مقاوم سازي، استحکامات صحرایی اضطراري و دفاعی ثابــت، پناهگــاه 
فنــی و نيمــه دفنــی تأسيســات مات دفاعی ثابــت، ســازه هــاي دعمومی وخصوصی، استکا

 زیربنایی شهري.
، مهندسی و سازه امن، تمرین هاي تخصصی ت واقالماعتبارات: حوزه هاي پژوهش، تجهيزا

 و رزمایش ها، عملياتی و اجرایی و آموزش.

2 

رازپــور، عراقــی زاده، و 
 (1397علی الحسابی )

الگوي تبيين شاخص هاي دفاع 
ــاهش غيرعا ــل در راســتاي ک م

 ري شهريآسيب پذی

 ، دسترســیکالبدي: دوري از مراکز حساس و پرخطر، همجــواري بــا فضــاهاي بــاز و ســبز
مناسب به شبکه راه ها، دسترس پذیري مناسب به مراکز شــهري، دسترســی بــه خــدمات 
حياتی، انعطاف پذیري در تغيير کاربري حين بحران، عدم تجمع، توزیع و ترکيب عناصــر و 

راه کمربندي در اطراف شهر، تعبيه راه هاي گریز در کنــار عملکردهاي مهم شهري، ایجاد  
وي عميق و اتصال آن به پناهگاه هــا، ســاخت جــان پنــاه، بــه شبکه مترمعابر اصلی، ایجاد  

کارگيري اصول پراکندگی، استتار، اختفاء و پوشش در مکان یابی، تراکم یکنواخت و توزیع 
براي امــام مانــدن از مــوج انفجــار،   چيدمان مستحکم مبلمان شهري  متعادل ساختمان ها،

 خيابان ها. ریض سازيتعيين نقاط و پهنه هاي آسيب پذیر شهري، ع
شبکه زیرساختی و تسهيالت شهري: دسترسی به مراکز امداد و نجــات، ســاخت و آمــایش 

ســاخت و شبکه هاي تهيه و توزیع کاال، ساخت و آمایش شبکه هــاي بهداشــت و درمــان،  
فاضالت و تأسيسات برق و گاز، مقاوم سازي تأسيسات و ایجاد سازه آمایش تجهيزات آب و  

 انتقال تأسيسات خطرناک.بجایی و هاي امن، جا
اقتصادي و خدماتی: پراکندگی مناطق مسکونی و صنعتی، وجــود خــدمات ضــروري حــين 

 بحران.
 اجتماعی و فرهنگی: آموزش مقابله با محران.

افند غيرعامل در طرح هاي جامع، برنامه جامع ي: لحاط اصول و معيارهاي پدميدریت شهر
م خطــر، تــدوین دســتورالعمل هــاي پدافنــد الی اعالتخليه مناطق شهري، وجودسيستم ع

غيرعامل براساس برنامه ریزي مسکن، تقویت ســازمان هــاي مــدیریت بحــران، همــاهنگی 
 مدیران شهري با یکدیگر حين بحران.

 به منظور بازدارندگی از تهاجم.ت تأسيسات و تجهيزات دفاعی نظامی: تقوی

3 

مرتضی  منصوردهقان، 
ــر  ــادق، ناصـ و پورصـ

(1397) 

مؤثر در طراحــی الگــوي   عوامل
پدافند غيرعامل براي  راهبردي 

 بنادر جنوب کشور

جایگزین سازي براي لنگرگاه هاي داخلی و خارجی براي شــرایط اضــطرار، مــوازي ســازي 
يتز بنادر به اسکله هاي متحرکت بــارج هــاي ضچه هاي ورودي کشتی ها، تجهکانالها و حو

ماندهی بنادر جنوب کشــور، تــأمين منــابع و ق امن فرعظيم پهلوگيري کشتی ها، ایجاد اتا
تجهيزات شرکت هاي خصوصی براي مدیریت شرایط اضطراري، توسعه طرح هاي مدیریت 

و بــرج وم ســازي ســاختمان هــاي اداري  فنی وایمنی در حوزه هاي بندري و دریایی، مقــا
ابطه ساس در رکنترل دریایی و مقاوم سازي اسکله ها، نهادینه سازي آموزش به مشاغل ح

با استانداردهاي استحکام فنی بندري و دریایی، الزمــان رعایــت مســائل ایمنــی و فنــی در 
کانال  فعاليت هاي بخش خصوصی بندري و دریایی، تأمين چراغ هاي دریایی اضافی جهت

زه هاي دریایی براساس استانداردهاي پدافند غيرعامل، مکان یابی هاي ورودي، طراحی سا
ها و ترمينال هاي حياطی و حساس و ارتقاي مدیران شــرکت هــاي   در اسکلهو پراکندگی  

 خصوصی در مدیریت ریسک خطرا و تهدیدات.

4 
روشــــندل، مهــــدي 

(1395) 
 ي استحکاماتپوشش، پراکندگی، مقاوم ساز  استتار، اختفا، فریب، پدافند غيرعامل

5 

نقش اصول پدافند غيرعامل در  (1395خادمه مولوي )
و تــأثير  ت ســایبريرفع تهدیدا

 آن برامنيت ملی

 نقش اصول پدافند غيرعامل در رفع تهدیدات سایبري:
اتکاء زیاد به فناوري هاي غيربومی، اعتماد به ابزار و تجهيــزات غيرخــودي، وابســته شــدن 

حساس به فناوري هاي آسيب پذیر، وابسته شــدن خــدمات زیرساخت هاي حياتی، ویژه و  
م رعایت مالحظات و توصيه هاي امنيتی و پدافنــدي ترنت، عدحياتی و حساس به بستر این

 در استفاده از فناوري، عدم وجود آموزش عمومی وتخصصی الزم.

6 

پورمحمـــــــــــدي، 
محمدرضا و همکــاران 

(1394) 

ــد غيرعا ــرورت پدافن ــل و ض م
ي چندمنظوره: ایجاد کاربري ها

رویکردي جدید در آینده نگري 
توسعه و امنيت پایدار شهري با 

لزلــه خيــزي شــهر کيــد بــر زتأ
 تبریز

مکان یابی: تناسب ساخت و سازها براساس نوع و ميزان تهدیــد، تناســب عملکــرد عناصــر 
ت طبيعــی. توزیــع شهري با درجه اســتحکام و حساســيت، اســتفاده حــداکثري از عوارضــا

 ایه هاي ملی در کل فضاي سرزمينی.جمعيت و سرم

7 
عنابستانی، علی اکبــر، 

آبادي، جمش يد نصرت 
وي فر، غالمرضا و مهد

راهکارهـــاي توســـعه منـــاطق 
مـــرزي بـــا رویکـــرد پدافنـــد 

 غيرعامل

اصول پدافند غيرعامل در توسعه نواحی مرزي: انتخــاب عرصــه ایمــن و موقعيــت مناســب 
تقرار جمعيت و فعاليت در فضــا، کوچــک ســازي و ارزان ه ها، تعيين مقياس بهينه اسپدید

زي استحکامات و ایمن ســازي ســازه هــا، مکــان یــابی مقاوم ساسازي کارگاه ها و صنایع،  
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ف 
دی

ر
 

 معيارهاي پدافند غيرعامل  عنوان پژوهش پژوهشگر

بهينه استقرار عملکردها، اهميت دادن به شبکه هاي ارتباطی در پدافند غيرعامل، حفاظت  (1392)
 طبيعی.فعاليت با استفاده از عوارض 

8 

و کيــانی فالورجــانی 
 (1391باباپور )

پدافنــد  الگوهــاي  اجــراي  لزوم 
غيرعامل در شهرهاي مرزي بــا 

هش آســيب پــذیري ید بر کاتأ
شـــهرهاي مـــرزي در مقابـــل 

 تهدیدات

اصول پدافند غيرعامل در برابر تهدیدات: پوشش در همه زمينه ها، استتار و نامرئی ســازي، 
اختفــاء بــا اســتفاده از عــوارض ان یــابی اســتقرار عملکردهــا، توليد سازه اي دومنظوره، مک

ستم هاي حياتی و مهــم، العات سيطبيعی، کورکردن سيستم اطالعاتی دشکن، حفاظت اط
مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها، فریب، ابتکار عمل و تنــوع در کليــه اقــدامات، مــوازي 

تقرار جمعيــت و فعاليــت در سازي سيستم هاي پيشنهادي وابسته، تعيين مقياس بهينه اس
امات ا، کوچک سازي، ارزان سازي و ابتکار در پدافند غيرعامل، مقــاوم ســازي و اســتحکفض
من سازي سازه هاي حياتی، پراکنــدگی در توزیــع عملکردهــا متناســب بــا تهدیــدات و وای

 جغرافيا، انتخاب مقياس بهينه از پراکندگی و توجيه اقتصادي پروژه.

9 
ــيخی،  ــی، شــ حبيبــ

ــ  ــراج شـ يرازکيان و تـ
(1391) 

ــت پدا فنـــد غيرعامـــل در بافـ
شهري رهيافت ارتقــاء امنتيــت 

 شهرهاي مرزي

ی بافت شهري )تأسيسات و ســاختمان هــا(، تــراکم بافــت شــهري، پراکندگ تمرکز زدایی و
ميزان مقاومت بافت شهري در برابر سوانح، محافظت سلسله مراتبی، رعایــت نظــام سلســله 

 مراتب معابر.

10 
، ســـــعيد و ملکـــــی

ــدالرحيم  ــدي عب کاون
(1391) 

ــهرهاي  ــل و ش ــد غيرعام پدافن
 مرزي

ز زدایــی، ســاختار چندهســته اي در یت، تمرکــ پراکندگی مراکز عمليــاتی و کنتــرل مــدیر
شهرهاي مرزي، تراکم زدایی جمعيــت، پناهگــاه هــاي چنــدمنظوره، انبــار آذوقــه و تعبيــه 

 مخازن سوختی در زیر زمين.

11 

اميرحمــ  زه، ساالرزایی، 
صابردوســـت، مينـــا و 

ــاز صابرد ــت، مهنـ وسـ
(1391) 

تأثير پدافند غيرعامل بر امنيت 
 مرزي

عامــل، مشــارکت مرزنشــينان در فراینــد حفاظــت از مرزهــا، افند غيرآمایش متناسب با پد
اشتغالزایی و کاهش فقر ساکنان مرزي، اســتفاده از فنــاوري هــاي امنيتــی و مخــابراتی در 

 مرزها.

12 
ــد ــکندري، حميـ  اسـ

(1390) 
نظـــر آمــایش ســـرزمينی از م

 پدافند غيرعامل
مأموریــت هــا، عــدم گاري بــا  معيار مکانی: سازگاري با اهداف کالن امنيتــی دفــاعی، ســاز

قرارگيري در تير رس دشمن، قابليت پوشــش و اختفــاي مناســب از دیــد دشــمن، ميــزان 
 توانایی نظامی

13 

حنفی، علی و موسوي، 
 (1392ميرنجف )

ــابی مرا کــز حســاس و مکــان ی
طق مــرزي مهم نظامی در منــا

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــران و ترکي ای
هــــــــــاي  صشــــــــــاخ

هيــــدروژئومورفوکليمایی بــــا 
 غيرعامل د پدافندرویکر

عوامل جغرافيایی )ارتفاع، جنس خاک منطقه، جهــت شــيب منطقــه، فاصــله از مســيرهاي 
بارشــی و  ارتباطی و سکونتگاه هاي شهري، فاصله از رودخانه و سرعت باد، تعــداد روزهــاي

 یخبندان(
 ه ارتفاعات باعث کاهش آسيب پذیري می شوددسترسی ب

 رات متفاوت استاز انفجاجنس خاک منطقه در ميزان اثرپذیري 

14 

و همکــاران  زاده  شيخ 
(1391) 

ــد  ــاه پدافن ــرم و جایگ جنــگ ن
ــتان  ــایش اس ــل در آم غيرعام

 سيستان و بلوچستان

ي هــاي ...(، اقتصادي )ســرمایه گــذارروش هاي فرهنگی )اعتمادسازي، حسن همجواري و
 ين قوميتمشترک، تشکيل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادي مشترک در ب

 هاي مختلف مقيم و...( و اجتماعی )تقویت پيوند هاي فرهنگی، مذهبی و...(
احداث استحکامات دفاعی )انسداد مرزها، اجراي طرح هاي عمرانــی دفــاعی چنــدمنظوره، 

ر واحدهاي دفــاعی مرزهــا، گســترش شــبکه هــاي عاليت هاي اشتغال زا در جواگسترش ف
مناطق مرزي )ایجاد موانــع در مســيرهاي نفــوذ   غرافياییاطالعا رسانی(، مقابله با انزواي ج

ذشمن، تقویت جاده هاي مواصــالتی شــهرهاي مــرزي(، تبــادالت مــرزي )کــاهش ميــزان 
 ادالت قانونی(تبادالت غيرقانونی از طریق افزایش امکان تب

15 

حمــــد و آفتــــاب، ا
هوشـــــمند، اکبـــــر 

(1397) 

تـــدوین راهبردهـــاي دفـــاعی 
تان امنيتی در مناطق مرزي اس

ــرد آذرب ــا رویک ــی ب ــان غرب ایج
 آمایش سرزمين

راهبردهاي تدافعی: افزایش اتحاد شهروندان استان هاي مرزي، مبارزه با تروریسم در وراي 
مــدیریت و واگــذاري   ج به داخل کشور، تمرکززدایــیمرزها و جلوگيري از نفوذ آنان از خار

زي، تقویــت ن هــاي مــربخشی از اختيارات به استان هــاي مــرزي، توســعه متعــادل اســتا
همکاري هاي بين مرزي با همسایگان، توسعه و تقویت شبکه هاي مجــازي داخلــی بــراي 

 جلوگيري از سوء استفاده کشورهاي استعمارگر براي بی ثباتی کشور و استان.
تأسيسات و نيروهاي نظــامی، افــزایش جمعيــت اســتان هــاي  افزایشراهبردهاي بازنگري:  

و افــزایش اشــتغال، بهــره منــدي از روحــين مــيهن  يــت زنــدگیمرزي از طریق بهبود کيف
 پرستی، همکاري با همسایگان براي مقابله با قاچاق و تروریسم.

16 

نژاد، فاطمه و  کوچکی 
ــار  ــور، علي ــانی پ رحم

(1392) 

 زیابی ميزان آگاهی عشــایر ازار
پدافند غيرعامل و تــأثير آن بــر 
امنيت مرزهــا )نمونــه مــوردي: 

ر رستان قصجامعه عشایري شه
 شيرین، استان کرمانشاه(

انتخاب عرصه هاي ایمن در جغرافياي کشور، تعيين مقياس بهينــه ي اســتقرار جمعيــت و 
ــ  ب ا تهدیــدات و جغرافيــا، انتخــافعاليت در فضا، پراکندگی در توزیع عملکردها، متناسب ب

ر و ابتکــا  مقياس بهينه از پراکندگی و توجيه اقتصادي پروژه، کوچک سازي و ارزان ســازي
در پدافند غيرعامل، موازي سازي سامانه هاي پشتيبانی وابسته، مقاوم سازي استحکامات و 

فــاعی در ایمن سازي سازه هاي حياتی، مکان یابی استقرار عملکردهــا، مــدیریت بحــران د
نامرئی سازي، کورکردن سامانه اطالعاتی دشمن، اختفاء بــا اســتفاده از صحنه ها، استتار و  

رکردن سامانه اطالعاتی دشمن، اختفاء با اســتفاده از عــوارض طبيعــی، بيعی، کوعوارض ط
پوشش در همه زمينه ها، فریب، ابتکار عمل و تنوع در کليــه اقــدامات، حفاظــت اطالعــات 

 دومنظوره  ياتی و مهم، توليد سازه هايسامانه هاي ح

17 

ســـيما پورهاشـــمی و 
 (1395همکاران )

ک ارزیابی توان هاي توپوگرافيــ 
ــدو ــه در ت ــاي بهين ین راهبرده

براي شهرهاي  غيرعامل  پدافند 
مرزي )مطالعــه مــوردي: شــهر 
زاویــن در نــوار مــرزي ایــران و 
ترکمنســتان، اســتان خراســان 

 رضوي(

زاوین، ایجاد سلسله مراتبــی از   اد پراکنده و غيرمتمرکز شهرشکل گيري فرم شهري در ابع
ه کــالت، ایجــاد شــبکه اي ی مشــهد بــ شبکه هاي ارتباطی، تقویت ارتباطــات محــور اصــل

پشتيبان در داخل شهر زاوین براي ارتباط بين هسته هاي شــهري، ضــرورت ایجــاد محــور 
ین در شرایط بحرانی قطــع اتصال پشتيبان در دوسوي ارتفاعات قره داغ مشرف به شهر زاو

 باط مشهد به کالت.ارت
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 معيارهاي پدافند غيرعامل  عنوان پژوهش پژوهشگر

18 

ــري و  ــين ني ــاز ام بهن
 (1395مهناز اکبري )

ــابی ســاخت ــ ارزی رزي ار شــهر م
سرپل ذهاب جهت برنامه ریزي 

 پدافند غيرعامل

مکان یابی ایستگاه هاي پمپــاژ و ذخيــره آب، عــدم پهنه بندي خطر در شهر سرپل ذهاب، 
دایــی جمعيتــی از بافــت شهر در یک محدوده، تمرکــز ز  تمرکز تأسيسات و مراکز زیربنایی

ن ها، درمانگاه هــا و بيمارستامتراکم شهري، پيش بينی فضاهاي توقف اضطراري در مقابل 
 بعضی مؤسسات، ارتقاي سطح کيفی و کمی شبکه ارتباطی.

19 

احمـــــد آفتـــــاب و 
 (1395همکاران )

ــر  ــایی ب ــل جغرافي ــأثير عوام ت
ــاطق  ــدغيرعامل در منـ پدافنـ

زي استان آذربایجــان غربــی مر
ا تأکيد بر مکان یــابی مراکــز )ب

 نظامی(

پدافند غيرعامل(، دسترسی به راه هاي مهم در   دسترسی به آبراه هاي اصلی )موانع طبيعی
اصلی ،دسترسی به سکونتگاه هاي شهري، خصوصيات توپوگرافی و شــکل زمــين )ارتفــاع، 

 خصوصيات اقليمی)دمــا، رطوبــت  شيب و جهت آن(، زمين شناسی )جنس زمين و گسل(،
 نسبی، بارش و سرعت باد(.

20 
علی اکبر پوري رحــيم 

(1393) 
در راهبــردي  پدافند غيرعامــل،  

 دفاع سرزمينی
نقش آبراهه ها در دفاع غيرعامل یا به عبارت دیگر راهبردهاي دفــاع غيرعامــل آب )مــدل 

طقــه اي، مــدل خيس خوردگی اراضی، مدل باندهاي آبــی حدفاصــل، مــدل ابرســيالب من
 و صحن ها و مدل طغيان هاي مصنوعی حاشيه رودخانه اي( مدیریت هورماها

 

معيار اصلی که معرف عوامل مهم در پدافند غير عامل در    22حذف و ترکيب برخی معيارها،  و    2دول  با توجه به بررسی ج

 :به آنها اشاره شده است 3که در جدول   گردیدهمناطق مرزي کشور هستند شناسایی 
 

 معیارهای مهم در پدافند غیرعامل در مناطق مرزی   :3جدول  

 ن معيارعنوا دیفر عنوان معيار ردیف
 مکان یابی استقرار عملکردها 12 مشارکت مرزنشينان در فرایند حفاظت از مرزها 1
 امدیریت بحران دفاعی در صحنه ه 13 اشتغالزایی و کاهش فقر ساکنان مرزي 2
 ابتکار عمل و تنوع در کليه اقدامات   14 امنيتی و مخابراتی در مرزها  استفاده از فناوري هاي 3

4 
 راکز عملياتی و کنترل مدیریتاکندگی مپر

15 
هــا و  کوچک سازي، ارزان سازي و ابتکار در ساخت کارگــاه

 صنایع
 هاي حياتیزهمقاوم سازي وایمن سازي سا 16 ساختار چندهسته اي در شهرهاي مرزي 5

6 
 ي چندمنظورهپناهگاه ها

17 
پراکنــدگی در توزیــع عملکردهــا متناســب بــا تهدیــدات و  

 جغرافيا
 انتخاب عرصه ایمن و موقعيت مناسب پدیده ها 18 مخازن سوختی و انبار آذوقه در زیر زمينتعبيه  7
 ملی در کل فضاي سرزمينیتوزیع جمعيت و سرمایه هاي   19 ميزان مقاومت بافت شهري در برابر سوانح 8

9 
 محافظت سلسله مراتبی از مراکز و معابر

20 
ي عظــيم  بــابرج هــاتجهيز بنادر به اســکله هــاي متحــرک  

 پهلوگيري کشتی ها

10 
 پوشش، استتار و نامرئی سازي

21 
تــأمين منــابع و تجهيــزات شــرکت هــاي خصوصــی بــراي  

 مدیریت شرایط اضطراري

11 
 توليد سازه هاي دومنظوره

22 
وایمنــی در حــوزه هــاي  توسعه طرح هــاي مــدیریت فنــی  

 بندري و دریایی

 

 روش پژوهش  -4
ین پژوهش از نظر جهت گيري کاربردي و به لحاظ ماهيت از نوع توصيفی ـ تحليلی با  شده در اروش تحقيق به کارگرفته  

کتابخانه   ابزار  بر  دلفی،  تکيه  هاي  تکنيک  و  باشد.  TOPSISو    BWMاي  د  می  ابتدا  بادر  پژوهش  هاي  مطالع  اده  ة  روش 

و   ادامه  اسنادي  از  در  مصاحبه  شد.   خبرگانبا  بر  گردآوري  اسنادي  مطالعة  مرور  از  نظرياي  و    بصورت سيستماتيک  مبانی 

مقاالت    شی،پژوه  -هاي اطالعاتی مجالت معتبر علمیها، مقاالت معتبر در پایگاهدستيابی به چارچوب اوليه، با استفاده از کتاب

کنفرانسهمایش و  بيها  و  ملی  و  نهاي  ماتریسنيز    مصاحبهروش    ازالمللی  تکميل  روشبراي  به  مربوط  ودلف  هايهاي    ی 

چندمعياره  تصمي گيري  اصلیاستفاده  م  در  پژوهش  هاي  کليدواژه  از  استفاده  با  ابتدا  امور،  این  تحقق  براي  است.  ترین  شده 

پذیرفت که منپایگاه هاي درج مقاالت علمی کشور، جستجوي مقاال به جمع آوري  ت مربوطه صورت  مقاله گردید.    90تهی 
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  مباحث امنيتی و پدافند غيرعامل در مناطق مرزي ایران ها که پيرامون    ین پژوهشمورد از ا  40  ،سپس با مطالعه دقيق مقاالت

در    پرسشنامه است کهبا    توسط مصاحبه  و نظرات خبرگان  اطالعات   يگردآور  بود بررسی گردید. ابزار  و نيز توسعه منطقه اي

معيار به   16غربالگري شد  خبرگان ، شاخص احصاء شده در روش دلفی توسط  22مرحله استفاده شده است. در مرحله اول دو 

شدند معرفی  مرزي  مناطق  در  غيرعامل  پدافند  در  مهم  معيارهاي  از  . عنوان  دوم  مرحله  پرسشنا  در  تکميل قالب  براي  مه 

او  و نيز  توسط خبرگان  زوجیماتریس هاي مقایسه   لویت بندي شاخص ها، استفاده شد. جامعه آماري خبرگان در این براي 

پدافند غيرعامل مناطق مرزي، امنيت پایدار و توسعه منطقه  هایی از جمله، تسلط بر ادبيات  شاخص   ظر گرفتنپژوهش، با در ن

هاي شهرهاي مرزي استان   داران و معاونين فرمانداريفرماناز    تن  8، در دسترس بودن و آمادگی براي همکاري در پژوهش،  اي

 به ه خبرگی، نيازي به نمونه گيري نبوده و انتخاب خبرگانودن جامعانتخاب شدند. با توجه به محدود ب  سيستان و بلوپستان

 حوزه بود. این متوليان  از مشاره اخذ به همراه محققين قضاوت بر مبتنی و صورت غيراحتمالی

  از خبرگان، افته قرار دارد و مبنی بر درک از اطالعات به دست آمده  ر مبناي یک پيمایش ساختار ی ب  144دلفیتکنیک  

, ي احمد( نفر پيشنهاد شده است  10. تعداد خبرگان حداقل  باشد می  ، تخصص هستندمآن زمينه داراي    نی که دریعنی کسا

  براي  بعد  گام دوم بههاي  است که یافته  گامیک پيمایش تخصصی در دو یا تعداد بيشتري  دلفی  .  )2008,  ياباذر  و,  یانیرينص

  بر  دوم  گام  در  تا  کندمی  مهيا  را  فرصتی  انکنندگ  شرکت  براي  بنابراین  کنند.می  عمل  بازخورد  یک  عنوان  به  خود  قبلی  مراحل

نتایج    اساس   بر  تغيير  حتی  یا   و  ارزیابی  مورد  را  خود  ي بعد  ظراتن  و  کنند  اعالم  را  خود  نظر  اول  گام  از  شده   حاصل   نتایج   اساس

از گام قبلی قرار دهند از    .به دست آمده  پرسشنامه  هيچ کس مالقات چهره به چهره نخواهد داشت زیرا پيمایش با استفاده 

مورد هر موضوع    قوي درپس تکنيک دلفی یک فرایند مکاتبه گروهی ساختار یافته نسبتاً  .گام اول دلفی(  انجام خواهد شد)در

است که این مکاتبات توسط افرادي که در مورد آن موضوع   ،مهمی که دانش کامل و پاسخهاي بدیهی در مورد آن وجود ندارد

پس از بررسی ادبيات موضوعی و تهيه یک فهرست جامع  (. در این پژوهش، 2001، 145لز)کومتخصص هستند صورت می گيرد 

با استفاده از روش  هاي متناسب با موضوع پژوهش،  و انتخاب شاخص  يروند غربالگرنی،  ان سازمااز معيارهاي نگهداشت نخبگ

و همکاران انجام    یدلف دلفی در دو مرح2019،  146شد )جهانشاهی  پژوهش روش  این  در  روي(.  این  از  و  انجام گرفت    2  له 

يات پژوهش احصاء شده بود، با استفاده  ه از ادبعاملی ک  22پرسشنامه طراحی و در اختيار خبرگان قرار گرفت. در مرحله اول  

ليکرت   ارزیابی  5از طيف  مورد  گرفت.  امتيازي  قرار  تصميم    خبرگان  و  نتایج  از خالصه  بازخورد  ارائه  دوم، ضمن  مرحله  در 

ضریب ظر خود را اعالم نمایند. با توجه به  شد مجدداً در خصوص اهميت هر عامل نته  در دور نخست، از آنان خواس  خبرگان

 هنگی کندال، توافق الزم در دور دوم توسط خبرگان حاصل شد. هما

به،  147بدترین  -روش بهترین از  بندي و وزنبه عنوان یکی  اولویت    دهی به شاخص ها محسوب میروزترین روشهاي 

دترین« ب  –روفسور رضایی و در پژوهشی با عنوان »روش تصميم گيري چند معياره بهترین  توسط پ   2015شود که در سال  

تر با این تفاوت که نسبت به آن، روشی راحت   148AHP  روشی است مقایسه محور همانند روش مرسوم  BWMعرفی گردید.  م

 AHPز دارد و این درحالی است که روش  مقایسه نيا ه  معيار، ب  nاي با  گردد؛ بطوري که براي مسئله محسوب می

بدترین به دليل برخورداري   –(. روش بهترین  2019،  149)ژائو و همکاران مند استیسه نيازمقا  براي همين مسئله به  

داده به  نياز  فرد،  به  مقایسهاز ساختاري منحصر  به همين خاطر  هاي  دارد؛  پيش میکمتاي کمتري  و مشکالر  ت  آید مسائل 

روش سایر  که  مقایسات،  ناسازگاري  به  مقایسهمربوط  آنهاي  با  به  اي  رو  شوها  می  همکارن،  رو  و  کند)رضایی  تجربه  را  ند 
 

144 Delphi technique 
145 Cuhls 
146  Jahanshahi et al 
147 Best-worst multi-criteria decision-making method(BWM) 
148 Analytical Hierarchy process 
149 Zhao et al 
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پرسشنامه2018 به  آن  نياز  روش  این  دیگر  مزیت  ساده(.  واقعهاي  اطالعات  ارائه  حال  عين  در  و  و  بينانهتر  )لو  است  تر 

ئه ها، با ارابدترین در کاهش تعداد مقایسات و حفظ سازگاري بين قضاوت  -هترین  (. به دليل کارایی روش ب0192،  150همکارن

هاي زیادي پيرامون این روش منتشر گردید )می  ، توجه زیادي از سوي محققين به آن شد و پژوهش2015وش در سال  این ر

( شناسایی و  1( : گام  2015،  )رضایی بدین شرح می باشد    طیبدترین غيرخ  –هاي روش بهترین  گام  (.2019،  151و همکاران

تصميم معيارهاي  گام گيري  تعيين  تصمي2  .  )مطلوبم(  بهترین  مهمگيرنده  یا  بدترین  ترین  و  ترین( 

( ترجيح یا  3. گام  شوداي انجام نمیکند. در این مرحله مقایسه ترین( معيار را شناسایی و تعيين میاهميتترین یا کم)نامطلوب

گردد.  مشخص می  9تا    1  عددي بينگيرنده با استفاده از  ترین معيار نسبت به تمامی معيارهاي دیگر توسط تصميم برتري به

نتيجه می بهترین به سایرین  بردار  این گام،  بهترین نشان  که    شود:در  دهنده ترجيح 

( ترجيح یا برتري تمامی معيارها نسبت به بدترین معيار  4.  گام  است. واضح است که    j( نسبت به معيار  Bمعيار )

تص بين  گيرنميمتوسط  عددي  از  استفاده  با  می  9تا    1ده  نتيجه مشخص  بدترین  به  سایرین  بردار  گام،  این  در  گردد. 

معيار  نشان  که    شود: می ترجيح  )  jدهنده  معيار  بدترین  به  است.   (  Wنسبت 

  ، براي هر جفت از  است که  ییجا  ،()   ارهايمع  يوزن مطلوب برا(  5. گام  واضح است که  

ته شود که بيشينه ها باید جوابی یاف  j. براي تحقق این شرایط براي همهو     داشته باشيم     و  

|و   اختالفات یعنی  قدر مطلق  گرفتن شروط برابري مجموع   ا در نظرها کمينه شود. ب jبراي همه |

 شود:  ها، مدل زیر نتيجه میها با یک و غيرمنفی بودن وزنوزن 

 
s.t. 

 

 

 آید. میبه دست  با حل مدل فوق، وزن بهينه معيارها و  

یده آل  ها از ا  است که عالوه بر در نظر گرفتن فاصله گزینه  تصميم پيري چندمعياره ز روش هاي  یکی ا  ، 152روش تاپسیس 

مثبت، فاصه گزینه ها از نقطه ایده آل منفی را در نظر می گيرد. به عبارتی گزینه برتر، گزینه اي است که کمترین فاصله را از  

گزینه وجود دارد که بر    17  معيار و   16  در این تحقيق  داشته باشد.فاصله را از ایده آل منفی    جواب ایده آل مثبت و بيشترین

ت روش  رتاساس  شوند.اپسيس  می  بندي  باشد:    به  می  شرح  بدین  تاپسيس  روش  هاي  نرماليزه1گام  گام  ماتریس    :  کردن 

 براي نرماليزه کردن از رابطه زیر استفاده می شود. ( تصميم گيري

 

 طبق رابطه زیر ماتریس نرماليزه شده در وزن معيارها ضرب می شود.     (ننرماليزه وزی محاسبه ماتریس: 2گام 

 
 

150 Lo et al 
151 Mi et al 
152 TOPSIS 
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محاسبه ميزان فاصله ي گزینه ها از ایده آل مثبت و منفی    TOPSISاساس روش    نقاط ایده آل مثبت و منفی(   ين: تعي3م  گا

 ی شوند. طبق رابطه هاي زیر تعيين م است. بنابراین در این مرحله راه حل ایده آل مثبت و منفی 

 

 
 به طوري که:

 

 
 يارهاي مثبت و منفی می باشد. وط به معبه ترتيب مرب و    

ميزان فاصله از نقاط ایده آل مثبت و منفی(روش تاپسيس گزینه ها را بر مبناي ميزان نزدیکی به ایده آل    : محاسبه  4گام  

نفی  می کند. بنابراین در این مرحله محاسبه فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و ماز ایده آل منفی رتبه بندي  مثبت و دوري  

 ساس رابطه هاي زیر صورت می گيرد. بر ا

 

 
 

در این مرحله ميزان نزدیکی هر یک از گزینه ها نسبت به راه حل ایده آل  ميزان نزدیکی گزینه ها به ایده آل(  : محاسبه5گام  

از ایده    صه کمترينزدیکتر باشد، بيانگر این است که آن گزینه فا  1ی آید. هر چه این ميزان به  از طریق فرمول زیر به دست م

 آل مثبت و فاصله بيشتري تا ایده آل منفی دارد. 

 
 

اساتيد دانشگاه مورد  ها   روایی پرسشنامه تایيد قرار گرفته  توسط  اینکه پرسشن  و   ارزیابی و  به  پژوهش  با توجه  امه هاي 

 نيست. ها  ي آنمع آوري نظرات خبرگان مورد استفاده قرار گرفته، نيازي به محاسبه روایی براصرفاً براي ج

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -5
 می باشد.  استان سيستان و بلوچستانمحدوده مورد مطالعه در این پژوهش، شهرهاي مرزي 

 

 یافته ها  -6
پژوهش سواالت  به  پاسخ  شامل  براي  پژوهش  خبرگان  ا  8،  مرزي تن  شهرهاي  هاي  فرمانداري  معاونين  و  فرمانداران  ز 

 اشاره شده است. 4شدند که وضعيت خبرگان مذکور در جدول  ن انتخاباستان سيستان و بلوچستا

 

 : توصیف آماری خبرگان پژوهش 4جدول  
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 به تفکيک پست سازمانی 
 دار فرمان  معاون فرماندار 

4 4 

 حصيلی به تفکيک مدرک ت
 دکتري کارشناسی ارشد  کارشناسی 

2 4 2 

 به تفکيک سن 
40< 40-45 50> 

4 3 1 

 به تفکيک سابقه کار 
10< 10-15 15-20 20> 

1 2 4 1 

 

دلفی: روش  مرزي،    نتایج  مناطق  در  غيرعامل  پدافند  مهم  معيارهاي  شناسایی  ادبي  22براي  در  شده  شناسایی  ات  معيار 

مرحله   2ت و در  آنها اشاره شد براي غربالگري با روش دلفی در اختيار خبرگان پژوهش قرار گرفبه    3که در جدول  موضوعی  

باشد،    2/0ارزیابی شد. طبق روش دلفی، چنانچه تفاضل ميانگين نظرات خبرگان براي هر شاخص در دو مرحله پياپی کمتر از  

شده  حاصل  شاخص  آن  مورد  در  الزم  درا  اجماع  اینکه  به  توجه  با  که است.  هایی  شاخص  براي  پذیرش  معيار  پژوهش  ین 

معيار پس از اجماع نظر خبرگان از   6در نظر گرفته شده ،    4داقل ميانگين  کسب حه،  مشمول اجماع نظر خبرگان قرار گرفت

محاسبه و مقدار آن    SPSSمدل نهایی پژوهش حذف گردید. همچنين ضریب کندال در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار  

 . خالصه نتایج حاصل از دو مرحله روش دلفی را نشان می دهد 5بدست آمد. جدول  96/0
 

 : نتایج روش دلفی برای غربالگری معیارهای مهم پدافند غیرعامل در مناطق مرزی 5جدول  

ف 
دی

ر
 

 عنوان شاخص 

 نتیجه نتایج دور دوم دلفی  نتایج دور اول دلفی

مشارکت 

 خبرگان 

نگین میا

 دور اول 

مشارکت 

 خبرگان 

میانگین 

 دور دوم 
اختالف  

 هامیانگین
توافق/عدم  

 نوافق 

 توافق  0.125 4.625 8 4.75 8 مشارکت مرزنشينان در فرایند حفاظت از مرزها 1

 توافق  0.125 4.625 8 4.75 8 اشتغالزایی و کاهش فقر ساکنان مرزي 2

3 
در  وري هاي امنيتــی و مخــابراتی  استفاده از فنا

 0.125 4.75 8 4.875 8 مرزها
 توافق 

 توافق  0.125 4.375 8 4.25 8 دیریتپراکندگی مراکز عملياتی و کنترل م 4

 توافق  0 3.75 8 3.75 8 ساختار چندهسته اي در شهرهاي مرزي 5

 توافق  0.125 3.625 8 3.5 8 پناهگاه هاي چندمنظوره 6

 توافق  0 3.75 8 3.75 8 مينختی و انبار آذوقه در زیر زتعبيه مخازن سو 7

 توافق  0.125 4.25 8 4.125 8 ميزان مقاومت بافت شهري در برابر سوانح 8

 توافق  0.125 4.125 8 4 8 محافظت سلسله مراتبی از مراکز و معابر 9

 توافق  0.125 3.375 8 3.5 8 پوشش، استتار و نامرئی سازي 10

 توافق  0.125 3.375 8 3.5 8 هاي دومنظورهتوليد سازه   11

 توافق  0.125 4.25 8 4.125 8 مکان یابی استقرار عملکردها 12

 توافق  0.125 4.375 8 4.5 8 یت بحران دفاعی در صحنه هامدیر 13

 توافق  0.125 4.625 8 4.5 8 ابتکار عمل و تنوع در کليه اقدامات   14

15 
در ســاخت    کوچک سازي، ارزان سازي و ابتکــار

 0.125 3.125 8 3.25 8 ها و صنایعکارگاه
 توافق 
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ف 
دی

ر
 

 عنوان شاخص 

 نتیجه نتایج دور دوم دلفی  نتایج دور اول دلفی

مشارکت 

 خبرگان 

نگین میا

 دور اول 

مشارکت 

 خبرگان 

میانگین 

 دور دوم 
اختالف  

 هامیانگین
توافق/عدم  

 نوافق 

 توافق  0 4.125 8 4.125 8 هاي حياتیمقاوم سازي وایمن سازي سازه 16

17 
ــا   ــب ب ــا متناس ــع عملکرده ــدگی در توزی پراکن

 0.125 4 8 3.875 8 تهدیدات و جغرافيا
 توافق 

 توافق  0.125 4.25 8 4.125 8 انتخاب عرصه ایمن و موقعيت مناسب پدیده ها 18

19 
ع جمعيت و سرمایه هاي ملی در کل فضاي  توزی

 0.125 4.25 8 4.125 8 سرزمينی
 توافق 

20 
ز بنادر به اسکله هاي متحرک بــابرج هــاي  تجهي

 0 4 8 4 8 عظيم پهلوگيري کشتی ها
 توافق 

21 
تأمين منابع و تجهيزات شرکت هــاي خصوصــی  

 0.125 4 8 3.875 8 براي مدیریت شرایط اضطراري
 توافق 

22 
رح هاي مدیریت فنی وایمنی در حوزه  توسعه ط

 0 4.25 8 4.25 8 هاي بندري و دریایی
 فق توا

 

در دو حوزه معيارهاي    BWMشاخص غربالگري شده توسط روش دلفی براي مقایسه زوجی و وزن دهی به روش    16           

 معرفی شده اند.  6عملکردي و معيارهاي مکانی در جدول 

 

 ند غیرعامل در مناطق مرزی : معیارهای نهایی پداف 6 دولج

 معيارهاي عملکردي 
شماره  
 معيارهاي مکانی  معيار 

 پراکندگی مراکز عملياتی و کنترل مدیریت 1 زنشينان در فرایند حفاظت از مرزها شارکت مرم

 ميزان مقاومت بافت شهري در برابر سوانح 2 اشتغالزایی و کاهش فقر ساکنان مرزي 

 هاي حياتیمقاوم سازي وایمن سازي سازه 3 و مخابراتی در مرزها   تفاده از فناوري هاي امنيتیاس

 انتخاب عرصه ایمن و موقعيت مناسب پدیده ها  4 ی از مراکز و معابر له مراتبمحافظت سلس

تجهيز بنادر به اسکله هاي متحرک بابرج هاي   5 مکان یابی استقرار عملکردها 
 ها  عظيم پهلوگيري کشتی

توسعه طرح هاي مدیریت فنی وایمنی در حوزه   6 صحنه ها   مدیریت بحران دفاعی در
 هاي بندري و دریایی

توزیع جمعيت و سرمایه هاي ملی در کل فضاي   7 مل و تنوع در کليه اقدامات ابتکار ع
 سرزمينی 

پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و  
 8 جغرافيا 

هيزات شرکت هاي خصوصی براي  تأمين منابع و تج
 مدیریت شرایط اضطراري 

9 

 

در مناطق مرزي در ماتریس تصميم نياز است وزن هر یک از    غيرعامل  براي استفاده از معيارهاي پدافند   :BWMنتایج روش 

بهترین روش  از  پژوهش  این  در  معيارها  این  به  وزن دهی  براي  معيارها مشخص شود.  مراتبی  بدترینِ  -این  استفاده    سلسله 

اکسل انجام    رم افزاردر محاسبات که با ن  بيان شده است.  7حاصل از این روش بصورت خالصه در جدول    است. نتایج  گردیده
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( در نظر گرفته شده است. مقادیر جدول تا  5/0شده، ضریب هر یک از حوزه هاي عملکردي و مکانی، طبق نظر خبرگان، برابر )

 رقم اعشار گرد شده اند.  3

 های پدافند غیرعامل در مناطق مرزی نتایج وزن دهی به معیار  :7  جدول

ف 
دی

ر
 

 معیار 
وزن  

ف  نهایی
دی

ر
 

 معیار 
وزن  

 ایینه

 079/0 اشتغالزایی و کاهش فقر ساکنان مرزي  9 026/0 راکندگی مراکز عملياتی و کنترل مدیریتپ 1

ي هاي امنيتی و  استفاده از فناور  10 085/0 ميزان مقاومت بافت شهري در برابر سوانح 2
 053/0 مرزها   مخابراتی در

 079/0 بی از مراکز و معابر سله مراتمحافظت سل 11 056/0 حياتی  هاي  مقاوم سازي وایمن سازي سازه 3

انتخاب عرصه ایمن و موقعيت مناسب   4
 053/0 مکان یابی استقرار عملکردها  12 072/0 پدیده ها 

  تجهيز بنادر به اسکله هاي متحرک بابرج 5
 039/0 مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها  13 056/0 هاي عظيم پهلوگيري کشتی ها

ی در نی وایمنتوسعه طرح هاي مدیریت ف 6
 031/0 ابتکار عمل و تنوع در کليه اقدامات  14 056/0 حوزه هاي بندري و دریایی

توزیع جمعيت و سرمایه هاي ملی در کل  7
وزیع عملکردها متناسب با  پراکندگی در ت 15 149/0 فضاي سرزمينی

 026/0 دیدات و جغرافيا ته

مشارکت مرزنشينان در فرایند حفاظت از   8
 مرزها 

ين منابع و تجهيزات شرکت هاي  تأم 16 129/0
 011/0 خصوصی براي مدیریت شرایط اضطراري 

 

از منظر پدافند غيرعامل در  در این پژوهش براي اولویت بندي به شاخص هاي توسعه منطقه اي    نتایج روش تاپسیس:          

احصاء و معيارها و وزن   1دول  ميم از ج مناطق مرزي از روش تاپسيس استفاده شد. شاخص هاي مورد استفاده در ماتریس تص

از جدول   تاپسيس    7آنها  روش  از  نتایج حاصل  است.  افزار تحت وب  استخراج گردیده  نرم  از  استفاده  با   « سافت گستر»که 

 بيان شده است.  8جدول  درمحاسبه گردیده، 

 

 طق مرزی: رتیه بندی شاخص های توسعه منطقه ای از منظر پدافند غیر عامل در منا  8ول  جد  

 رتبه  Ci شاخص توسعه منطقه ای  نام ردیف 

 9 0.45 توسعه نياز مورد هايزیرساخت بهبود و ایجاد 1

 10 0.437 اجتماعی خدمات در مناطق موجود وضع در توسعه و بهبود 2

 توليــد حجــم ســمت بــه حرکــت(  يــدتول فرآینــد بــه بخشی تحرک 3
 5 0.698 تر( متنوع و بيشتر

 2 0.772 اشتغال ميزان درش و بيکاري کاهش 4

 افــراد ميــان در زنــدگی کيفيــت بهبــود و ثــروت متوســط افــزایش 5
 4 0.757 منطقه

 3 0.766 اقتصادي فعاليت ساختار 6

 10 0.437 نوآورانه هاي فعاليت گستره 7

 11 0.406 اي منطقه پذیري دسترس قابليت 8

 12 0.377 کار نيروي هاي مهارت 9
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 رتبه  Ci شاخص توسعه منطقه ای  نام ردیف 

 7 0.681 منطقه کی جمعيتی پذیري تحرک ایجاد 10

 6 0.691 منطقه یک در خدمات و ثروت عادالنه توزیع 11

 15 0.087 )بازاري مستقيم ارزش نبودن دارا)بازار در معامله قابليت عدم 12

 14 0.17 برداري بهره ظرفيت بودن دارا 13

 منطقــه یــک در و منــاطق ميــان در واقعــی همگرایــی ایجــاد 14
 8 0.576 )مناطق بين متعادل توسعه و منطقه کی در متوازن توسعه(

 1 0.812 زندگی به اميد 15

 13 0.273 اي منطقه نوآوري و فناورانه یادگيري 16

ســرمایه از ایــتحم) اقتصــادي امنيــت و مــالی قــوام و اســتحکام 17
 )گذاري

0.698 5 

 

 گیریجهنت -7
پدافند غيرعامل در مناطق مرزي براي تحقق توسعه  معيارهايباتوجه به اهميت توسعه منطقه اي و لزوم توجه همزمان به 

پدافن  در  مهم  معيارهاي  بتواند  اي  منطقه  توسعه  الزامات  گرفتن  درنظر  با  همزمان  که  است  هایی  شاخص  به  نياز  د  پایدار 

مناطق    رعامل درپوشش دهد. در این پژوهش براي نيل به هدف مذکور، ابتدا معيارهاي پدافند غي  غيرعامل در مناطق مرزي را

با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره و ماتریس تصميم، شاخص هاي  مرزي مورد شناسایی قرار گرفت. سپس  

در   غيرعامل  پدافند  منظر  از  اي  بندي گردتوسعه منطقه  اولویت  نتایج جدول  مناطق مرزي  نظر   8ید.  از  نشان می دهد که 

باید مورد توجه  در مناطق مرزي  توأمان توسعه منطقه اي و پدافند غيرعامل  اي تحقق  خبرگان پژوهش، مهترین شاخصی که بر

  ن از نظر نرخ اميد به زندگی است. طبق آمارهاي مراکز رسمی کشور، استان سيستان و بلوچستا  «اميد به زندگی»قرار گيرد،  

قا، از شاخص هاي جدي سنجش توسعه و  ندگی و بپایين ترین رتبه را در ميان سایر استان هاي کشور دارا می باشد. اميد به ز

پيشرفت یک کشور است. این شاخص همواره در کنار سایر شاخص هاي اجتماعی، اقتصادي، جمعيتی، فرهنگی و بهداشتی به  

مشارکت  همچنين طبق نتایج پژوهش،    و مناطق مختلف دنيا به کار می رود.  آنها در بررسی وضعيت کشورهاعنوان مهمترین  

در  مرزنش مرزها ينان  از  محافظت  غيرعامل   ،فرایند  پدافند  معيارهاي  مهمترین  از  یکی  عنوان  و    ،به  اشتغال  افزایش  طریق  از 

 کاهش ميزان بيکاري در مناطق مرزي محقق می گردد. 

زي به جهت آنکه این مناطق، اولين الیه مواجهه با تهدیدات خارجی محسوب پراکندگی جمعيت در مناطق مرتوزیع و  

نشان می دهد تحقق معيار »توزیع   8و    7نظر پدافند غيرعامل حائز اهميت می باشد. توجه همزمان به جداول  ردد از ممی گ

غيرعامل مناطق مرزي، م  پدافند  افزایش متوسط ستلزم توجه به ساختار فعاليجمعيت و سرمایه هاي ملی« در  اقتصادي،  ت 

ایجاد و گسترش   در پژوهش خود،  نيز  (1394لمدار و راستی )ع   ق است.ثروت و بهبود کيفيت زندگی در ميان افراد این مناط

جرت بی رویه  فعاليت بازارچه هاي مرزي را به جهت آنکه موجب اشتغال زایی، ماندگاري مرزنشينان و جلوگيري کننده از مها

 مطرح نموده اند.  هاي مرزيیکی از بهترین راهبردهاي پدافند غيرعامل براي مقابله با تهدیدات در استان  ، و... می گردد

ميزان مقاومت بافت شهري مناطق مرزي در برابر سوانح طبيعی و تهدیدات خارجی افزایش    باید از منظر پدافند غيرعامل  

ت اقتصادي و توزیع عادالنه ثروت در این تحقق عدال  نمود در صورت  از این پژوهش می توان ادعا  یابد. با توجه به نتایج حاصله

به پراکندگی و توزیع جمعيت می توان ميزان رضایتمندي و اميد به زندگی در این مناطق را افزایش    دستيابی   مناطق، ضمن

 داد. بر سوانح و تهدیدات افزایش  داد و از این طریق ميزان مقاومت بافت شهري مناطق مرزي را در برا
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 های توسعه اقتصادی مناطق مرزی )مطالعه موردی: اردبیل( شناسایی بسترها و زمینه
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 (fatemehdanehchin.abohava@gmail.com)  سی مشهد فردو، دانشگاه سیشناجغرافياي اقليم  شجوي کارشناسی ارشددان   -2

  

 

 چکیده

د اقتصادي، مبتنی براصول آمایش سرزمين همواره باعث امنيت مناطق مرزي به  ، به خصوص در بعتوسعه مناطق مرزي  طرح مسئله:

  . دهدمی  کاهشر را  ن دو کشومابيهاي  شود و یا تا حد زیادي چالشسایه میمشکل با کشور هم  بروزعام و عدم    طور خاص و کشور به طور

چه زمينه و  پردازد که در این منطقه خاص  قه مرزي اردبيل میهاي موثر بر آمایش سرزمين با تاکيد بر منطشناسایی مولفهش به  این پژوه 

 گذارند.  اثيراین منطقه تآمایش و توسعه اقتصادي    بسترهایی بر

 آوري گردیده است. اي جمع ها به صورت کتابخانهت و دادهی استحليل-توصيفی  روش تحقيق حاضر ازروش پژوهش: 

مرزي بيله سوار از نظر آمایشی    ، بازارچهدهد کهمی  نشانو تحليل کيفی  اي  ات کتابخانهها و اطالع ساس دادهپژوهش حاضر بر ا  ها:یافته

اشتغال ایجاد    خانوار به صورت غيرمستقيم  400و    تقيمخانوار به صورت مس  200براي    تواندمی  و  اثيرگذار استان تاقتادي است  بر توسعه

یی، حضور سرمایه گذاران  از اشتغال، منطقه آزاد اردبيل با  قه دارد. همچنينو در نتيجه نقش مهم و بسزایی در توسعه اقتصادي منط  کند

هاي مالياتی  معافيت  ت،مستغال  و  مالکود بازرگانی، رفع مشکل بيکاري، افزایش ارزش افزوده ا س  و  عوارض گمرکیدر منطقه، معافيت از  

 . شودمیمنطقه مرزي    این  منديباعث بهرهساله    20

صادي  عه اقتحث توسترین مسایلی که در مناطق مرزي باید از لحاظ آمایشی مد نظر قرار بگيرد، بیت، یکی از مهمو در نها  گیری:نتیجه

وسعه اقتصادي مناطق  و هر مقدار که تآن دست یافت    ق آزاد تجاري بهمناط هاي مرزي و  توان با استفاده از بازارچهکه میه است  منطق

 . مرزي داشتتري در مناطق  هاي بلدمدتریزيامهتوان برنمرزي بيشتر و بهتر باشد، می

 منطقه مرزي اردبيل دي،  سعه اقتصاتو ،  مرز، مناطق مرزي، آمایش سرزمين  دی:واژگان کلی
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 مقدمه  -1

مناطق،        این  نيباهميت  و  آمایش  ضرورت  میر  صحه  اقتصادي  توسعه  همکاران،  ز  و  )صابر  واقع 45:  1397گذارد  در   .)

هاي آمایش مناطق  هایی که در زمينه بعد اقتصادي سرزمين خود دارند به بحثبه حساسيت و دغدغه  کشورهاي مختلف بنا 

در مناطق  ه اقتصادي آن  آمایش سرزمين بعد توسع  ترین ابعاد و مالحضاتاي دارند. یکی از مهم ویژهوجه  ت تن جهمرزي از ای

ها و منافع حاصل از رشد و برابر از جهت دسترسی به فرصتمناطق دور افتاده و مرزي در شرایطی کامال نااست، زیرا  مرزي  

ک در  صنعتی  یافتگی  توسعه  عدم  دارند.  قرار  روغال  اشتنار  توسعه  پایين،  توليد  راندمان  با  کشاورزي  بخش  در  تاهاي  سباال 

اه و امنيت  اي، فقدان ساختارهاي مطلوب حمل و نقل )عدم دسترسی( و سطح پایين رفکوچک، وضعيت نامطلوب منابع پایه

هایی  امانی نابسو    ضالتهاي اقتصادي مناطق مرزي است که زمينه را براي معترین مشخصه(، عمده3:  1391)اسماعيل زاده،  

ناام و  کاال، شورش  قاچاق  مهاجرت،  پور،  نچون  )احمدي  است  آورده  فراهم  ساختار  مهم  (.2013ی  ویژگی  مناطق،  ترین  این 

اقتصادي   بسترهاي  در  تنوع  فرصتفقدان  )حسينی، و  است  روستایی  افزایش  به  رو  انسانی  نيروي  براي  خصوصا  شغلی  هاي 

مع20:  1393 این  رفع  جهت  بضالت(.  تمالند،  مرزي،  مناطق  اقتصادي  توسعه  مسير  در  حرکت  و  مبادالت  رگی  روي  بر  کز 

عمل کرده و محرک خوبی براي افزایش    اي اقتصاديتواند به عنوان دروازههاي مرزي و مناطق آزاد میبازرگانی و ایجاد بازارچه

دهی  ها، جهتاي، تثبيت قيمتمنطقهبين  اي  زارهها و توسعه باهاي نسبی و گسترش همکاريمبادالت رسمی، شکوفایی مزیت

ها و مناطق آزاد ضعف  (. این بازارچه2:  1391اه براي جامعه مناطق مرزي باشد )زرقانی،  افزایش اشتغال و رف  سودهاي تجاري،

با    ينهمچنکنند.  قتصادي موجود در محدوده مرزها را جبران و از خالی شدن روستاها و شهرهاي حاشيه مرزها جلوگيري میا

ها ها ميگردند. در واقع در این مناطق، بازارچهه اقتصادي و اجتماعی آنعخش منافع توسعه به مناطق پيرامون، زمينه ساز توسپ 

 (. 85: 1393سازند )صادقی و ربيعی، هاي آمایشی کشور را برطرف میو مناطق آزاد خال ناشی از برنامه

ان تنوع اقتصادي،  دمعيت روستایی مرزنشين بسيار است. فاصله از مرکز و فقجا  ور بهاي مرزي کشاستان اردبيل یکی از استان

ای جمعيت  براي  را  معيشتی  دشوار  فعاليتوضعيت  پایين  راندمان  است.  زده  رقم  منطقه  صنن  کشاورزي  عتیهاي  موجب    و 

است؛ این درحالی است   ده گردی هاي غيررسمی در منطقه  گسترش فقر، بيکاري و مهاجرت در کنار افزایش گرایش به فعاليت 

لوب را جهت ایجاد بازارچه  ایط فرهنگی و اجتماعی با مردمان آن سوي مرز، وضعيتی مطرکه موقعيت جغرافيایی و همسانی ش

،  رقم زده است. با توجه به این پتانسيل باالي منطقه در تجارت مرزي در کنار گمرک رسمی مغان  مرزي و منطقه آزاد تجاري 

مرز بيبازارچه  ا  لهي  معيشت،  بهبود  هدف  با  اردبيل  آزاد  منطقه  نيز  و  مهاجرت فسوار  آهنگ  شهري،  ت  و  روستایی  هاي 

تبيين   حال  گردیدند.  تاسيس  اقتصادي  توسعه  کلی  طور  به  و  زدایی  کيفيت محروميت  ميزان  عملکرد،  و  کارکرد  چگونگی 

 است. ش وهن پژها در استان اردبيل هدف اصلی ایاهداف تاسيس آن و هااثرگذاري آن

 

 منابی نظری -2

 

 تصادی توسعه اق  -1-2

ت     اقتصاواصطالح  دهه  سعه  تا  است.  تازه  نسبی  طور  به  رشد   1950دي  عنوان  به  را  اقتصادي  توسعه  اقتصاددانان،  اغلب 

يد  اکتکردند. ليکن از آن زمان به بعد بسياري از اقتصاددانان  رآمد سرانه واقعی در کشورهاي توسعه نيافته تعبير میمشخص د

ها و نهادها است. تقریبا در کليه تحقيقات  تغيير، به ویژه تغيير ارزش  يمعناي رشد به اضافهکنند که توسعه اقتصادي به  می

است که رشد مداوم و اقتصادي دراز مدت، توسعه را تسهيل خواهد کرد. آنچه که واضح    معاصر درباره توسعه، این فرض مستتر

اقتصادي وت   هباشد، این است کو روشن می اقتصادي اوسعه  ارایه تعریفراي رشد  اما  اقتصا  ی ست.  از توسعه  دي چندان  دقيق 

رشد اقتصادي عبارت از افزایش ساالنه و  کنند که  آسان نيست. در تعریف رشد اقتصادي معموال چنين اظهار نظر می سهل و  
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درحا است.  دوره طوالنی  یک  در  معين  سرانه کل جمعيت کشوري  درآمد  کردن ی  لمستمر  دگرگون  به  اقتصادي  توسعه   که 

اي به مرحله یک اقتصاد عقالنی، تجاري، شهري و ملی، همراه با ایجاد  ی و منطقهسنتی، معيشتی، روستای  اقتصاد از یک مرحله

ارتباط پيدا مینهادها کند. این دگرگونی اغلب شامل تغيير ساختار ي مناسب براي ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل توليد 

 (. 46 :1398تی است )عباسی، عیک ساختار عمدتا صن صاد از یک ساخت عمدتا کشاورزي بهقتا

 

 مفهوم مرز  -2-2

اقتصادي، تجاري، فرهنگی و جغرافيایی کاربردهاي متفاوتی  هاي گوناگون سياسی،  از جمله مفاهيمی است که در عرصهمرز      

ی. همچنين  تمانند مرزهاي عقيد رود:  رها، و یا ذهنی به کار میکشومی  کند. مرز به دو مفهوم عينی مانند مرزهاي رسپيدا می

 (.1390تواند باز، بسته یا ضعيف و یا قوي باشد )موسوي و زنگی آبادي، می

با واژه و مفاهمرز  اصلی مرز در مقابل واژه  ها  به معنی مرز سياسی و رسمی    Borderيم زیادي شناخته شده است. مفهوم 

جبهه و مرز مقابله و مواجهه نشانگر  عناي  مبه    Frontierواژه  رساند.  حدود و محدوده را مینی  مع   Boundaryاست. واژه  

ن، در گذشته و تا چند دهه پيش و حدودا تا پایان  (. بنابرایPorker, 2001شرایط ستيز و جنگ در مرزهاي کشورها است )

  ود. افزون بر این،ظ امنيت ملی از تجاوزات خارجی بحف  ت ودوران جنگ سرد، مرز نشانگر اقتدار ملی، محدوده اعمال حاکمي

-کزي میسازد؛ مناطق داخلی، مرکند و آن را از خارج جدا میچون مرز به عنوان خطی است که سرزمين کشور را محدود می

به حساب می پيرامونی  مناطق خارجی  و  پيرامونی،شود  مناطق  به حاشيه کشيده شدن  و  انزوا  فرایند  در  مرزي   اطقمن  آید. 

ر پيرامونی  مناطق  می خصوصيات  پيدا  بن ا  داکند.  مناطق  براین،  باشد،  کشور  یک  مرکز  از  دور  مرزي  مناطق  که  شرایطی  ر 

مناطق مرزي محل تالقی دو پدیده ناامنی و توسعه نيافتگی در مناطق پيرامونی است    آید. بر این مبنا، پيرامونی به حساب می

 (. 1388)عندليب و مطوف، 

تر از مرزي است که در  گسترده  مرز در جغرافياي سياسی  پيدا کرده است، معناي در قرن بيست و یکم  که جهان    یطی شرابا  

کا به  همسایه  مستقل  کشورهاي  قدرت  محدوده  تقسيم  است.  معناي  رفته  و ر  مستقيم  تاثيرات  سياسی  مرزهاي  امروزه، 

امنيگسترده ملی،  حاکميت  ارضی،  تماميت  و  استقالل  بر  داي  ااخلت  و  فرهنگ  اقتصادي،  اوضاع  و ی،  دیپلماسی    یدئولوژي، 

 (. 15: 1387دهند )جان پرور، د نهایی کنترل و حاکميت هر دولت را بر قلمرو و مردم خود نشان مینيروي نظامی دارند و ح

 

 منطقه مرزی   -3-2

رسند و یا  چند کشور به هم می  تا  منطقه مرزي به عنوان یک ناحيه و سيستمی که در آنجا، قلمروهاي تحت حکومت دو    

ها ممکن است در روي زمين مشخص شده باشد یا نشده باشد. اما،  است. مرز ميان حکومتریف شده  عکنند، تپيدا میتداخل  

-هاي هستهگرا هستند و بيشتر به توسعهمناطق مرزي برخالف مرز درون  باید وجود داشته باشد. در واقع،  حداقل دو حکومت،

شد. در واقع، مناطق مرزي با تغيير  مکن است متغير بامبر مناطق مرزي    اند. اگرچه، ميزان کنترل مستقيم هستهتهاي وابس

اند یا توانایی بالقوه اقتصادي آنها  ، به دليل آنکه کامال تثبيت نشدهکنند و اغلب مناطق مرزياقتصادي تغيير می -روابط سياسی

 (.Vogel, 2004: 4شوند ) اي محسوب میيهحاشناشناخته مانده است، به عنوان مناطق 

 

 روش تحقیق  -3
رها  با توجه به موضوع تحقيق که شناسایی بست  تحليلی صورت گرفته است.-توصيفی  روش  پژوهش با هدف کاربردي واین      

زمينه مناطق  و  اقتصادي  توسعه  است،هاي  اردبيل  استان  کتابخانهداده  مرزي  به صورت  اطالعات  و  نشها  از  مقاالت  ریااي  ت، 

اینترنتی جمعهاي  علمی، کتب و سایت  پرداخته شده ري شدهو آمعتبر  مباحث نظري تحقيق  بيان  به  ابتدا  این رو، در  از  اند. 
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مناطق آزاد   و  هاي مرزيتصادي شامل بازارچه هاي توسعه اقشده و بسترها و زمينهفی  معراست. سپس منطقه مورد مطالعه  

  . اندرفتهر گو واکاوي قرا  شناساییمورد 
 

 منطقه مورد مطالعه  -4
  42درجه تا    37دقيقه و    45کيلومتر مربع که بين    17867ایران با وسعتی معادل    قسمت شماالی فالت  استان اردبيل در    

استوا و    39دقيقه و   از خط  تا    47  دقيقه و  30درجه عرض شمالی  از نصف  48دقيقه و    55درجه  النهار درجه طول شرقی 

ا است. استان اردبيل از شمال با جمهوري آذربایجان، از  یمتر از سطح در  1400دارد. ميانگين ارتفاع آن بيش از    رارگرینویچ ق

بر اساس تقسيمات کشوري  غرب با استان آذربایجان شرقی محدود است.  ، از جنوب با استان زنجان و از  شرق با استان گيالن

ي سکنه بوده اآبادي دار  1696دهستان و    71بخش،    29شهر،    26هرستان،  ش  10ن اردبيل داراي  استا  1390در آبان ماه سال  

 .(1395سرور و همکاران، ) است

 

 
 : موقعیت استان اردبیل در کشور 1نقشه 

 1396منبع: گیتاشناسی، 
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 بازارچه مرزی  -1-5

فر مرزي مطابق با استانداردهاي تعيين شده  ط صگمرکات مرزي که در نقااي است محصور در جوار  ارچه مرزي محوطهباز    

شود و در آنجا با  سيس میه صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين ایران و کشورهاي هم جوار تابتوسط دولت  

گمرک،  ح نماینده  بضور  مجاز  کاالي  ترخيص  میتشریفات  صورت  مرزي  مبادالت  مرزنشيراي  میگيرد.  کاالها  نان  و  توانند 

بازام قانون در  این  با رعایت مفاد  را  بازارچهچه مرزي مشترک مبادله کنند.  رحصوالت مجاز خود  اداره  هاي مرزي، وزارت در 

 : گردداین نظارت به طرق زیر عملی می کشور، وزارت بازرگانی و گمرک دخالت دارند.

 و وي وظایف متعددي دارد. ند کچه مرزي را معرفی میرت کشور: استاندار هر استان مدیر بازارالف: وزا
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 ه کنترل تردد افراد در بازارچ -

 نظارت بر پلمپ دربهاي ورودي و خروجی -

 کنترل حضور پرسنل واحدهاي اجرایی مستقر در بازارچه  -

 ها غرفهاخذ اجاره بهاي   -

 راي ایجاد امنيت در بازارچههماهنگی با نيروي انتظامی و مرزبانی ب -

 بودجه ساليانهتنظيم  -

نامه اجرایی قانون صا  22ماده    1گمرک طبق تبصره  ور  گمرک: حض  -ب براي نظارتدآیين  و    رات و واردات ضروري بوده و 

 م است.ال از نظر ارزش و تعرفه و نظارت بر مجوزها الزکنترل جهت ورود و صدور کاال، صدور پروانه سبز گمرکی، ارزیابی کا 

الع رسانی  طآماري نوع و تعداد و ارزش کاالهاي وارده و صادره، ا  ثبتماینده وزارت بازرگانی جهت  وزارت بازرگانی: حضور ن  -ج

 .(1393نيا و همکاران، )طيب در رابطه با مقررات صادرات و واردات در بازارچه ضروریست

 

 های مرزی در ایران گیری بازارچهقه شکلساب  -2-5

ات و واردات دست و پا گير است. زیرا در شرایط ادراقتصاد بسته با قوانين صگيري بازارچه مرزي نتيجه یک  کلاساسا ش    

ب از کشورهاي دنيا سفعلی  اتحاد منطقه  ياري  به در  پيوستن  باز کرده و در تالش جهت  را  اقتصادي و تجاري خود  اي فضاي 

ی موثر محلاي و  صادي و رونق منطقههاي مرزي هم در ایجاد تعادل اقتتجارت جهانی هستند. اما به هر ترتيب ایجاد بازارچه

 ادي موثر واقع شود.ایجاد اشتغال و درآمد و پویایی اقتص تواند در رفع محروميت مناطق مرزي وبوده و می

ء نواحی عقب مانده  از امکانات محروم مانده و اغلب جز ی با مرکز خدماتینواحی مرزي کشور از گذشته به دليل فاصله جغرافيای

رونق این نواحی   د درنتوازي به شکل درست و اصولی و کنترل همه جانبه آن میمر  هاي. لذا ایجاد بازارچهشودمحسوب می

 مفيد باشد. 

در هر یک از مناطق مرزي که ایجاد بازارچه مرزي شود  قانون صادرات و واردات به دولت اختيار داده می  11بر اساس ماده      

د  اغال و توسعه روابط تجاري با کشور همسایه نسبت به ایجاشتنظير استعداد محلی، ضرورت  داند با رعایت اولویت  میرا مفيد  

 آن اقدام نماید. 

ران و ترکيه ایجاد گردید سپس  در نقطه مرزي )ساري سو( بين ای  1368بر اساس این قانون اولين بازارچه مرزي در سال      

این بازارچه ایران و  بازا   52فت و در حال حاضر  ها ادامه یاگسترش  رهاي همجوار فعاليت دارند. صادرات کشورچه مرزي بين 

 15سهم    1380سهم یک درصد و در سال    1375ش یافت و از کل صادرات غيرنفتی در سال  م کم افزایکهاي مرزي  بازارچه

يليون دالر در سال  م 290به  75دالر در سال  ميليون 20ها نيز از اختصاص داد. ارزش صادراتی این بازارچه درصدي را به خود

 .( 1390)پورشيخيان،  سيدر 1380

 

 ر بازارچه مرزی بیله سوا  -3-5

اردبيل، قرار    کيلومتري شهر اردبيل، مرکز استان  125بيله سوار به شهر هميشه آفتابگير استان اردبيل شهره است که در      

ایران و   از دجمهوري آذربایجان قرار  گرفته است. این شهر در مجاورت مرز مشترک  ل شهرت این شهر  الیگرفته است. یکی 

و  ا نام بازار گمرک بيله سوار نيز شناخته می شود. فعاليت این گمرک که یکی از دب وجود بازارچه مرزي بيله سوار است که  

این گمرک یکی از مهم    دویست سال قدمت دارد.    ري ایران و جمهوري آذربایجان است قریب بهمعبر اصلی ارتباط بين جمهو

رات کاال به آذربایجان و بالعکس است. مسافرین بسياري از این گمرک براي تردد زمينی بين این دو  صادرین معابر واردات و  ت

 ی دهد. اهميت این گمرک را افزایش م مرکشور استفاده می نمایند که همين ا
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بازارچه د     بيله سوار و درست در نقطه صفر مرزي  از س  ر کنار گمرک  بيش  با  نام  دارغرفه فروش قرار  يصد  بزرگی  با  د که 

بازارچه مرزي بيله سوار شناخته می شود. در این غرفه ها اجناسی از کشورهاي ترکيه، آذربایجان، چين و .. به فروش می رسد.  

با تنوع  دليل  به  بازار  آذربااین  مردمان کشور  بين  در  پایين  قيمت  و  مناسب  کيفيت  آن،  بسيار الي محصوالت  ایران  و   یجان 

خستين جاذبه پرطرفدار استان اردبيل نيز قرار دارد. از اجناس پرطرفدار ارائه شده در این بازارچه ف نوب است و در ردیمحب

لوار مردانه، کيف، کفش، لوازم خانگی و .. اشاره کرد که در  مرزي می توان به البسه زنانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، کت و ش

 .(1395)سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل،  ي برخوردارندشترانه از اقبال بيک زن لوازم خانگی و پوشااین ميان 

که از نقاط مختلف کشور   این بازارچه همه ساله در روزهاي آخر تابستان و روزهاي آخر سال مملو از حضور خریدارانی است    

ش قيمت نيستيم و اغلب غرفه ها براي زایرهاي ایرانی شاهد افبازاخالف اغلب  خود را به بيله سوار رسانده اند. در این فصول بر

  220کيلومتري شهر اردبيل و    175جذب مشتریان بيشتر قيمت هایشان را ثابت نگاه می دارند. این بازارچه مرزي در فاصله  

به خا  کيلومتري آذربایجان  اهالی کشور  ورود  آنجا که  از  و  است  قرار گرفته  باکو  نيشهر  ایران  نيست  ازمنک  روادید خاصی  د 

 اري از اهالی این کشور نيز در این بازارچه مرزي به چشم می خورند. بسي

بيله سوار می     براي  بازارچه مرزي  ایجاد خانوار به صورت    400خانوار به صورت مستقيم و    200تواند  اشتغال  غيرمستقيم 

بازارچه مصوب مرزي در این منطقه  د  وجوویژه در بيله سوار    ي استان بهکند. با توجه به باال بودن نرخ بيکاري در شهرهاي مرز

براي  می بازارچه  400تواند  ایجاد کند. همچنين  اشتغال  تواند به صورت  هاي مشترک مرزي میخانوار به صورت غيرمستقيم 

بخشغيرمستقيم   برخی  در  جانبی  مشاغل  برخی  گسترش  طریق  مسافر،از  و  کاال  نقل  و  حمل  مثل  خ  ها  و  دماتی،  رفاهی 

 (. 1395تجارت و بازرگانی ایجاد اشتغال کند )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل، به خدمات مربوط 

 

 
 : بازارچه مرزی استان اردبیل )بیله سوار( 1 شکل

 1395ت، معدن و تجارت استان اردبیل،  سازمان صنعمنبع: سایت  

 

 تجارت چمدانی  -4-5

بودن صاد     به مجاز  توجه  غيراساسیبا  از طریق گمرکات کشور،  ب  رات کاالهاي   26حجم    1398در سال  ه روش چمدانی 

استان اردبيل   اتباع جمهوري آذربایجان و اغلب به مقصد این کشور، ازميليون دالر کاال به روش تجارت چمدانی و به وسيله  



 

 

455 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

بيله سوار به صورت شبانه ر بازرگانی خاروزي در خدمت رونق صادرات  انجام شده است. گمرک  کشور است و    جیو توسعه 

 حدود نيمی از مجموع صادرات استان اردبيل مربوط به صادرات چمدانی است.  

وار مغان است. گمرک شهرستان بيله سوار استان اردبيل داراي سه واحد گمرکی فرودگاه، گمرک اردبيل و گمرک بيله س    

لی تجارت با جمهوري آذربایجان، روسيه و گرجستان اصهاي  ، یکی از دروازهالمللی اردبيلرک بينمغان به عنوان تنها واحد گم

ر  ميليون دالر از محل گمرک بيله سوار به جمهوري آذربایجان، گرجستان و روسيه صاد  70شود که ساالنه حدود  محسوب می

 (. 1398وري اسالمی ایران، گيرد )خبرگزاري جمهصورت میشود که حدود نزدیک به نيمی از آن به روش تجارت چمدانی می

 

 مناطق آزاد   -5-5

ایران دو گونه منطقه خاص براي فعاليت اقتصادي با امتيازات خاص وجود دارد. گونه اول منطقه آزاد تجاري صنعتی و   در    

ه را بدرستی هاي این دو منطقگذاران تعاریف و تفاوتاقتصادي است، اما گاه افکارعمومی و حتی سرمایه  گونه دوم مناطق ویژه

با یکدیگر متفاوت است. همحال آن  د، دانننمی این مناطق  قوانين و مقررات  آزاد وجود که  اکنون در کل کشور هفت منطقه 

 .شته استگذ عدد  30دارد؛ در حالی که مناطق ویژه اقتصادي از مرز 

هاي خارجی،  ایهرمصنعت و اشتغال، جذب سهدف اصلی از راه اندازي هر دوي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي با رویکرد رشد      

هاي شغلی جدید، کسب درآمد ارزي و افزایش صادرات، دستيابی به فناوري پيشرفته، جذب نقدینگی سرگردان ایجاد فرصت

هایی که در این مناطق به  اند. با این حال کميت و کيفيت مشوق يس شدهزدایی تاسميتداخلی و کمک به مهار تورم و محرو

ارائه میهسرمای به گونه  د،شوگذاران  آزاد بسيار جذاباي که مشوق باهم متفاوت است؛  اقتصادي در مناطق  فعاليت  تر و  هاي 

 (.1390)عاشري، بيشتر از مناطق ویژه است

  محدوده حراست شده بندري و غير بندري است که از شمول برخی از مقررات جاري ی، منطقه آزاد  بنا به تعاریف بين الملل    

بود متبوع خارج  بهره ه  کشور  با  معافيتو  نظير  مزایایی  از  عدم وجود  گيري  عوارض گمرکی،  و  مالياتی، بخشودگی سود  هاي 

ت و  و همچنين سهولت  پاگير  و  مقررات دست  و  اداري  ارزي،  زاید  فرآیندتشریفات  با جذب  سریع در  واردات  و  هاي صادرات 

انتقال فناوري به توسع از  .  ماید ن  ه سرزمين اصلی کمک می سرمایه گذاري خارجی و  در تعریف سازمان ملل متحد )یونيدو( 

 –مناطق آزاد به عنوان »محرکه« در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنين در برداشت جدید از مناطق آزاد  

توليداتش جهت گمرک  مرز  از  خارج   در  اي   ویژه   صنعتی  ناحيه  به   –  است  معروف   صادرات  پردازش  آزاد  منطقه  به  که ی، که 

استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات    ي صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطالح را می توان در تغييريرگ

رت زیر تعریف کرد: »به محدوده جغرافيایی مشخص که قوانين توان به صو همچنين مناطق ویژه تجاري صنعتی را می  دانست.  

اجرا نمی  گمرکی محدوده گمرکی   از صنعت شوکشور در آن  امر واردات و صادرات کاال و حمایت  به منظور تسهيل در  د و 

توليد و توسعه منطقه اي در مبادي گمرکات و   امر  نوین در  کشور نقاط مرزي  داخلی کشور و همچنين جذب فناوري هاي 

 . نامند می  صنعتی –ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاري 

آزاد عبامهمترین اهداف      از:رتایجاد مناطق  توسعه صادرات وکمک به کشور براي ورود به بازارهاي جهانی و آشنایی با    ند 

ورود سرمایه هاي  بخشيدن به  تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات، دستيابی به بازارهاي پولی جهان، شتاب  

بخش در  ویژه  به  کشور  به  تکنولخارجی  انتقال  و  جذب  مولد،  درونهاي  به  فناوري  و  کارایی  ا  وژي  افزایش  کشور،  قتصاد 

هاي اقتصادي به ویژه بخش صنعت، کمک به ورود  اقتصادي و تربيت نيروي انسانی ماهر، افزایش توليد و ارزش افزوده بخش

حمل و نقل،  هاي خدماتی )تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعاليتي با شرایط و قيمت مناسباو سرمایهاي  کاالهاي واسطه

 ر.هاي اشتغال در داخل کشوخليه، بانکداري، بيمه گري و توریسم(، ایجاد فرصتت و بارگيري
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 آزاد   مناطق  ایجاد  اهداف  با  رابطه  در  ایران  اسالمی  جمهوري صنعتی  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري    ( 1در ماده )    

 اقتصادي،   توسعه  و  رشد  آبادانی،   و  عمران  یی،نازیرب  امور  انجام  در  عتسری  منظور  »به:  است  آمده  چنين  این  صنعتی  و  تجاري

بازارهاي جها  مولد،  و  سالم  اشتغال  ایجاد  عمومی،  درآمد  افزایش  و  گذاريسرمایه بازارکار و کاال، حضور فعال در    نی و تنظيم 

را به عنوان   ی طقشود مناجازه داده میاي، توليد و صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت امنطقه 

 .(1394)خليلی موسوي،  «مناطق آزاد تجاري و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید

 های قانونی مناطق آزاد در ایران مزیت  -5-6

 اند از:هاي قانونی مناطق آزاد در ایران عبارتمزیت

 ،اديتصاقندگان مجوز فعاليت ساله براي دریافت کن 15معافيت مالياتی  -

یدکی   - قطعات  و  آالت  ماشين  اوليه،  مواد  واردات  براي  بازرگانی  سود  و  گمرکی  حقوق  هرگونه  پرداخت  از  معافيت 

 ، جهت توليد کنندگان منطقه

مرکی ماشين آالت، قطعات یدکی، مواد اوليه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهاي  و بدون حقوق گ  ورود آزاد -

 ،هطقتجاري و خدماتی در منتوليدي، 

 ،معافيت گمرکی براي ورود کاالهاي ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به ميزان ارزش افزوده  -

 ، امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون محدودیت -

 ، وادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجيانعدم نياز به ر -

درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به   100  يتدرصد و مالک  100سقف    آزادي مشارکت سرمایه گذاري خارجی تا -

 ،اعيانی مستحدثات در اراضی استيجاري

 ، آزادي انتقال ارز به خارج از کشور بدون هيچ محدودیت  -

 ، هاي اقتصاديسرمایه و سود حاصل از فعاليتود و خروج اصل آزادي کامل ور -

 ، هاآنهاي خارجی و سود حاصل از تضمين کامل سرمایه -

 (. 1394)خليلی موسوي،  ،ز نيروي انسانی متخصص در منطقها امکان استفاده -

 منطقه آزاد اردبیل  -5-7

باشد  جاد منطقه آزاد تجاري، صنعتی میزمينه ایاستان اردبيل به لحاظ موقعيت جغرافيایی خود یکی از مناطق مستعد در      

ب آن  به  استان  این  و مسووالن  اه  و مردم  یکی  منعنوان  توسعه  راهکارهاي  مرز   380داشتن  .  انده چشم دوختهطقز  کيلومتر 

بين از گمرک  برخورداري  آذربایجان،  با جمهوري  قابليتخشکی  مغان،  سوار  بيله  گردشگري  المللی  و  کشاورزي  غنی  از هاي 

 د. باشمیصنعتی از آن برخودار  و هایی است که استان اردبيل براي ایجاد مناطق آزاد تجاريپتانسيلجمله 

سود بازرگانی، رفع مشکل بيکاري، افزایش ارزش  یی، حضور سرمایه گذاران در منطقه، معافيت از عوارض گمرکی و ازاشتغال    

اردبيل    از جمله مزایاي منطقه آزاد تجاري، صنعتی است کهساله    20هاي مالياتی  معافيت  ت،مستغال  افزوده امالک و استان 

 . شودمیمند  آن بهره بویژه منطقه مرزي مغان از
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است اما استان اردبيل با توجه به  توسعه کشاورزي و عمران و آبادانی بوده    منطقه شاهد رونق و   هاي اخيردههدر  هر چند      

باشد که بخش مهمی  هاي توسعه میدار کشور دارد نيازمند توجه ویژه به زیرساختهاي برخورفاصله عميقی که با دیگر استان

 یافته است.صنعتی تحقق   و جاد منطقه آزاد تجاريازآن با ای

برد با طرح ایجاد منطقه آزاد تجاري در استان  خود فرو میعنوان معضلی که هر سال جوانان این منطقه را در  ه  مهاجرت ب    

 (. 9613)شاددل و موسی زاده،  مده استآبوجود  باشد و اميدي در دل جوانان براي رونق کسب و کاردر حال کاهش می

 گیرینتیجه -6

صورت گرفته  یک منطقه مرزي  به عنوان  هاي توسعه اقتصادي استان اردبيل  پژوهش با هدف شناسایی بسترها و زمينهن  ای  

خانوار به صورت مستقيم و    200تواند براي  بيله سوار می  مرزي   رچه. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بازااست

ویژه در بيله   ند. با توجه به باال بودن نرخ بيکاري در شهرهاي مرزي استان بهک  رمستقيم اشتغال ایجادخانوار به صورت غي 400

ستقيم اشتغال ایجاد کند. همچنين خانوار به صورت غيرم  400تواند براي  بازارچه مصوب مرزي در این منطقه میسوار وجود  

ها مثل حمل  جانبی در برخی بخش  غلطریق گسترش برخی مشا  تواند به صورت غيرمستقيم ازهاي مشترک مرزي میبازارچه

 . دماتی، خدمات مربوط به تجارت و بازرگانی ایجاد اشتغال کندو نقل کاال و مسافر، رفاهی و خ

به مجاز بودن صاهمچنين،       از طریق گمرکات کشور،  با توجه  غيراساسی به روش چمدانی    1398در سال  درات کاالهاي 

اتباع جمهوري آذربایجان و اغلب به مقصد این کشور، از استان چمدانی و به وسيله    رتدالر کاال به روش تجاميليون    26حجم  

 اردبيل انجام شده است. 

استان اردبيل به لحاظ  طقه آزاد اردبيل.  ست از مناان باشد عبارت  ساز توسعه اقتصادي استتواند زمينهبستر دیگري که می   

از مناطق مستعد درموقعيت جغرافيایی خود ی باشد و مردم و مسووالن این  مينه ایجاد منطقه آزاد تجاري، صنعتی میز  کی 

ب آن  به  دوختهه  استان  چشم  منطقه  توسعه  راهکارهاي  از  یکی  مرز    380داشتن  .  اندعنوان  جمهوري کيلومتر  با  خشکی 

بين از گمرک  برخورداري  قابليتآذربایجان،  مغان،  سوار  بيله  غ المللی  گردشگريهاي  و  پتانسيلا  نی کشاورزي  جمله  هایی  ز 

 د. باشصنعتی از آن برخودار می و است که استان اردبيل براي ایجاد مناطق آزاد تجاري

 منابع 

تحوالت مفهوم مرز در فضای تبیین (، 1392ئی، ميثم )افضلی، رسول؛ قاليباف، محمد باقر؛ احمدي فيروزجا .1

 .238-217 ، (1) 45انی، سانهاي جغرافياي ، پژوهش سیاسی مجازی 

، همایش ملی  بازارچه مرزی و نقش آن در توسعه امنیت سیستان و بلوچستان (، 1391احمدپور، آرام ) .2

 ستان؛ ها، دانشگاه سيستان و بلوچها و رهيافتشهرهاي مرزي و امنيت؛ چالش 

صاد مناطق  تاقهای مشترک مرزی مکانیسمی برای سالم سازی  بازارچه(، 1391زاده، خالد )عيلاسما .3

-، دومين همایش ملی راهکارهاي توسعه اقتصادي با محوریت برنامهایهای منطقه سعه همکاریتومرزنشین و  

 اي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، خرداد؛ ریزي منطقه
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ی ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجار(، 1387مقدس حسين زاده، سميره؛ دالوري، مجيد )اصغر؛ اسفندیاري، علی  .4

 . 146-119، (1)، 8 هاي اقتصادي،، نشریه پژوهشعه اقتصادی این مناطقوسیران و تاثیر آن در تا

با سه کشور قایسه  مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در م(، 1388التجایی، ابراهيم ) .5

 . 222-189 (،2) 9هاي اقتصادي، ، نشریه پژوهش دیگر آسیایی

 .، تهرانانتشارات سمت . ایناحیه  زیریبرنامه(. 1390یم )رک حسين زاده دلير، .6

منطقه آزاد تجاری، صنعتی اردبیل؛ گذرگاهی برای خروج استان از بن (.  1396)خبرگذاري جمهوري اسالمی  .7

 /82758094https://www.irna.ir/news. بست اقتصادی

ه موردی: ای؛ نمونهای منطقه اقتصاد فضا و نابرابری(،  1395ي، سعيده )لوعشقی چهاربرج، علی؛ ع  م؛سرور، رحي .8

 . 59-72 ،(24) 6اي، ریزي منطقه، فصلنامه برنامهاستان اردبیل

های مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش بازارچه(، 1393سوران ) طيب نيا، سيدهادي؛ منوچهري، .9

توسعه ، فصلنامه اقتصاد فضا و آباد شهرستان مریوانیرروستاهای بخش خاو و م   د:نواحی روستایی مور

   (.1) 5روستایی، 

 . ، اردبيلنشر باغ رضوان. مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار روستایی(.  1398عباسی، فرید ) .10

  12ظر، نغ ، نشریه باتوسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران(، 1388يب، عليرضا؛ مطوف، شریف ) عندل .11

(6) ،76-57 . 

های مرزی و نقش آن اجتماعی و امنیتی احداث بازارچه-ارزیابی اثرات اقتصادی(،  1390ري، امامعلی )اشع  .12

اي،  ریزي منطقهبا محوریت برنامه ، دومين همایش ملی راهکارهاي توسعه اقتصاديدر توسعه مناطق مرزی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج؛

 .، مشهدانتشارات توس .ریزی توسعه شهرهای مرزی رنامهب  (.1390ی آبادي، علی )گزنميرنجف؛ موسوي،  .13

14. Janparvar, M., (2008), Examination of Border Concept Based on Contemporary 

Era, Master Thesis By Leading Mohammad Reza Hafeznia, Tarbiat Modares 

University. (In Persian) 

15. Vogel, Melissa., (2004), The Role of Frontiers and Border Zones in Interpolate 

Relations, Paper Presented at the Annual Meeting for The Society for American 

Archarobyy, Montreal.  
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 چکیده

توان به هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي هر کشوري است که با استناد به آن میشاخصاز  ي کسب و کار  فضا:  هطرح مسأل

تـر شفاف تر و رقـابتیهر چه   ریک کشو  در  این شاخص اقتصاديه و تحليل شرایط اقتصادي هر کشور پرداخت.  و تجزیبررسی  

-ارجی به بخش توليـد و رونـق فعاليـتهاي داخلی و خمایهد سرروو می شود. مت اقتصادي کشورهاافزایش سالباشد، منجر به 

هـاي غيـر مولـد در شـهرهاي پرجمعيـت تمرکـز فعاليـت  شودها میهاي کاذب و واسطه گريهاي مولد و کاهش انواع فعاليت

مرکـز الگـوي شاهد حـاکم بـودن ما سعه متوازن در کشور . به دليل عدم وجود تورا به همراه داشته استمناطق مرکزي کشور  

 در مقابـلو  یين  سطح توسعه پـاداراي  انهاي مرزي  بدین صورت که در است  در چند دهه اخير بوده ایممون بر فضاي کشور  پيرا

عيت عظيم مهاجر در جستجوي شـغل باعث جذب جم  وضعيتکه این    بوده اندهاي مرکزي داراي سطح باالیی از توسعه  استان

 .شده است

کشـور و رونـق در  ـ تحليلی به بررسی و تحليل نقش بهبود فضاي کسـب و کـار    توصيفیا روش  مقاله حاضر ب  :روش پژوهش

 . پرداخته استميزان مهاجر فرستی این مناطق   و پایين آمدنمرزي  هاي توليدي در مناطقفعاليت

مرکز آمار ایران، مرکـز   ظيری نياس ملی و بين المللقهاي متولی در ممانهاي سازداده  پژوهش با استفاده ازهاي  یافته  ها:یافته

 ه است.وري شدت، گردآهاي انجام شده در قالب مقاالمجلس، بانک جهانی و همچنين پژوهشهاي  پژوهش

در کشـور و بـاالخص  سطح سـرمایه گـذاري نتایج پژوهش نشان داد که بهبود فضاي کسب و کار باعث افزایش :نتیجه گیری

 راه را براي سـاماندهی وطبعاً  شاخصکه این  خواهد شد، باشندينه توسعه میدر زم  که داراي پتانسيل هاي قويمناطق مرزي  

 رد.واهد کختثبيت جمعيت این مناطق هموار 
 ساماندهی.  مناطق مرزي،: فضاي کسب و کار،  واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

یرا تکيه بر هر منبع دیگـري غيـر اند، زتوليد نيروي محرکه هر اقتصادي است و بدون آن چرخ اقتصاد دیر یا زود لنگ خواهد م

راین مهمترین اصل در اقتصاد توجه به توليد . بنابي آن منبع به انتها خواهد رسيداز توليد هميشگی نخواهد بود و سرانجام روز

، تعقل و تدبير و داشتن فرهنگ توليد اسـت. کسـب و کـار و سـرمایه گـذاري در هـر کشـور داخل است که خود نيازمند تأمل

 هاي خـود را در جـایی بـه کـارر آن است. صاحبان سرمایه، سرمایهفراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيت بخش د  مستلزم

ریـزان هـر باشد. سياست گذاران و برنامـه هدهد انداخت که عالئم و نشانه هاي امنيت اقتصادي به خوبی در آن قابل مشاخواهن

س گذاري در آن کشور را اندازه گيري و کنتـرل نماینـد و بـر اسـاسرمایه  صادي ومر وضعيت امنيت اقتکشور باید به طور مست

هاي داخلـی بـه خارجی و جلوگيري از فرار سرمایه  هايت الزم را براي جذب سرمایهاتمهيدها،  نتایج حاصل از این اندازه گيري

دنه توليد است، تسریع و تسهيل نحـوه ر به بعمل آورند. حذف و یا اصالح برخی قوانين دست و پاگير که سم مُهلک و ضربه آخ

در بسـياري   صالح نظام مدیریتی ناکارآمد کهري و اهاي اداهاي توليدي، کاهش بروکراسیتزریق اعتبارات و تسهيالت به بخش

 .هاي خارجی براي توليد خطرناک است، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا صورت گيردمواقع بيشتر از تحریم

اخلـی ر فضاي کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد توليد ناخـالص دتأثي

هاي مزبور در عرصه جهانی نه تنهـا گـامی مثبـت و اساسـی در جهـت ر و بهبود شاخصصالح فضاي کسب و کاشهود است. ام

بلکـه بـه  شـود،کشور محسوب مـی رداء سطح اشتغال و توليد و ارتقتقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصادي 

ان و شـرط الزم بـراي ارتقـا و ماگرها بـراي ورود بـه کشـور ميزبـترین نگذاران خارجی از جمله مهمطور قطع از منظر سرمایه

اي رشـد هـمينـهکـار از جملـه الزامـات و پـيش زباشد. آسان سازي فضـاي کسـب و  يل جریان ورود فناوري به کشور میتسه

تري به فعاليت یل بيشسرساز است، بنگاه ها تما  اقتصادي است. در هر کشوري که مقررات کسب و کار بنگاه ها، پرهزینه و درد

بخـش غيـر هـا در هـاي بنگـاهگذاري هاي بزرگ و گسترش فعاليت. با توجه به آن که امکان سرمایهدارند  در بخش غير رسمی

ماند و آنها به شرایط توليد انبوه و بازدهی نسـبت بـه مقيـاس ها معموالً کوچک باقی میهن بنگارسمی ميسر نيست، مقياس ای

کننـد. بـا آسـان سـازي انجـام آورند و مشاغل کمتري توليد میمی رشد اقتصادي اندکی را به وجود نتيجه نخواهند رسيد و در

. کشورهایی که بهترین شرایط را در آسـان یابدش میافزای  و نرخ رشد اقتصادي نيزشود  سب و کار، مشاغل بيشتري ایجاد میک

اي کسـب و کـار و بهبـود ستند. کشورهایی که به اصالح فضواجه هسازي انجام کسب و کار دارند، با بيکاري بسيار محدودي م

-دسـت مـی  با قبلقياس    ي باالتري دراند نيز به رشد اقتصادها پرداختهي، قضایی، قراردادها و مانند اینشرایط تجاري، اعتبار

 .(75: 1395)مختاري هشی و همکاران، یابند

ي و تقریباً شرایط فعاليـت بنگاههـافيایی و فضایی در کشور بوده ت جغرابهبود فضاي کسب و کار در کل کشور زمينه ساز عدال

ي کسـب و کـار کشـور، د فضـاوبکند. در صورت عدم تالش کافی در بههاي زیادي برابر میتصادي و توليد اشتغال را از جنبهاق

هاي عظيمـی کنند و بخشا میپيدوق دالیل گوناگون بازه سرمایه در آنها بيشتر است س ها عمدتاً به سمت نقاطی که بهسرمایه

یه بـه نقـاط محـدودي تغييـر دنبال سرما مانند و به ناچار نيروي کار نيز بههاي توسعه بخش محروم میاز کشور از این سرمایه

ت باشد. تداوم این امـر بـه مهـاجرمی ه از نقاط دیگرکه این امر موجب انباشت نيروي کار در برخی نقاط و تخلي  دهدمیمکان   

نيروي کار خواهد انجاميد که این امر نيز به نوبه خود مشکالت فراوانی در مناطق مـرزي را بـه وجـود مـی آورد. پـژوهش   دائم

متـوازن  ور و نيز شکل گيري فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال به صـورتدر کش  ود فضاي کسب و کارحاضر به بررسی نقش بهب

 این مناطق می پردازد. تیجر فرسمهابراي جلوگيري از  اطق مرزي کشورنمدر 

 

 روش تحقیق  -2

ه رفتـاي و اسنادي صورت گري اطالعات نيز به شيوه کتابخانهروش تحقيق پژوهش حاضر از نوع توصيفی تحليلی بوده و گردآو

 انجام شده است.هاي پژوهش نيز به صورت کيفی تحليل اطالعات و یافته ست.ا
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 مبانی نظری-3

 آنی های مناطق مرزی و ویژگ 3-1

گيرد. نظـر بـه ا و اجتماعات انسانی را در بر میاز مناطق مرزي، نواحی جغرافيایی مجاور مرز است که شهرها، و روستاه  منظور

عقـب افتـاده تـرین و منـاطق در زمـره  ور از منـاطق مرکـزي هسـتند، بيشـتر ایـن  اطق کشـاینکه مناطق مرزي، دورترین من

ی سياسی در ادبيات سياسی جهان هرچند گرایش به یکپارچگ  (.53:  2003ري،  )گریگوهاي کشور هستندمحرومترین     بخش

يري و تصميم سازي، در حـال گصميمی دیگر، جهانی شدن روندهاي تانی و به عبارتاي و جههاي منطقهقالب اتحادیه و انجمن

اسی از واحدهاي دیگـر بـه يشکل سترین عامل تشخيص و جدایی یک واحد متست، ليکن هنوز مرزهاي سياسی اصلیافزایش ا

 هاي مناطق مرزي پرداخته می شود:آیند. در ادامه به ویژگیشمار می

 های مناطق مرزی(ویژگی1جدول)

 ين اصلی است.افيایی مناطق مرزي از سرزمجغر -ی دوري از مرکز: بيانگر فاصله مکان 

-توسعه نيافته، بيانگر تفاوت ها ي عميق عملکـردي  وسعه واي بودن: مناطق مرزي، بویژه در کشورهاي در حال تانزوا و حاشيه

 ساختاري هستند.

عت خشن و صـعب العبـور با طبيل شرایط جغرافيایی مناطق مرزي، که عموماً مناطق  ناپایداري الگوي اسکان و سکونت: به دلي

 هستند.

ر مـرز حایـل سياسـی بـين دو کشـور، از خود د نظام و الگوي مراودات و تبادالت: مناطق مرزي، با توجه به موقعيت مراوده اي

 فرصت و ظرفيت الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند.

ده اي دارند و تنوع قوميـت هـا کشورهایی که خطوط مرزي گستر اري ازفرهنگی و نژادي: معموالً و در بسي –هاي قومی  وتتفا

 گيرد.ی مرکزي حالت شدید تري به خود مینواحی بين هاي فرهنگی و قومشدید است، مسأله تفاوتدر آن 

 .ر، که ممکن است با تعارضات سياسی نيز همراه باشدتهدیدات خارجی: مناطق مرزي به دليل اتصال به کشورهاي همجوا

از شود که عمومـاً منـاطق مـرزي  لی مشاهده میتار دوگانه و دوگانگی سيستمی: در نگرش سيستمی به عناصر سرزمين مساخ

 .دشوروز تعارضات توسعه اي در کشور میتاري دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعيف و بساخ

 1379عندليب، مأخذ: 

 

           خـوردار اسـت. شـکل گيـري رابطـهیاد آن مناطق، از اهميـت ویـژه اي بروميت زتوجه بيشتر به مناطق مرزي با توجه به محر

زند که این شرایط جدید مراکز را به تجدید نظر در روابط خـود بـا جدیدي را رقم میشرایط  اخل کشور،  پيرامون در د  –مرکز  

ل متفاوت است و به ایجـاد همگرایـی بـين آنهـا ایط قبپيرامون وادار می سازد. این رابطه نوین بين مرکز و پيرامون کامالً با شر

باعـث توسـعه  شـود، کـه خـودرایی معطوف میو همگ به سمت درون صورت توفيق، نگاه جمعيت مرز نشين  رکه د  شدهمنجر  

تواند نقش اساسی در ترقـی و پيشـرفت و توسـعه . اقتصاد مناطق مرزي می(35:  1380شود)عندليب،  فضایی مناطق مرزي می

ی و آشـنایی دم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمـد، ایجـاد روابـط دوسـتواحی مرزي، بهبود استانداردهاي زندگی مرصادي ناقت

 .(145:  2004هاي بيشتر بين نواحی مرزي ایفا کند)چاندویت و همکاران، تسریع   همکاري يشتر وب

 

 های آنفضای کسب و کار و شاخص  3-2

شود که مدیران بنگاه ها نمی تواننـد آن ملکرد بنگاه هاي اقتصادي گفته میوثر بر ع وامل مفضاي کسب و کار به آن دسته از ع 

ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقـوق مالکيـت سـه شـرط الزم بـراي . آزاد بودن و شفافيت قيمتبخشند  ده یا بهبودرا تغيير دا

ایـن فضـا و فـراهم آوردن شـرایط مناسـب  بهبـود  فعاليت اقتصادي بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد است. و نقش دولت در
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یط مساعد کسب و کار، یک بنگـاه شرا نها دردهد تان میجربه جهان نشجهت جذب فعاليت بخش خصوصی بسيار مهم است. ت

 تواند به صورت کارا و بهينه عمل کند.می

صادي هـر کشـور در گـرو فضـاي شد اقتتوان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضيات ردر یک بيان ساده و صریح، می

هـاي اسـتراتژیک توسـعه از حـوزهتوان سرمایه گذاري را میر بر در آن کشور است. تأثير فضاي کسب و کا کسب و کار مناسب

ي اقتصـادي توليـد هـانيروي کار، سرمایه گذاري، آزادي  صنعتی تلقی کرد که عمدتاً ناشی از عواملی چون بهره وري و اشتغال

ر اسـت و سـالمت پـذیري کشـورها اسـتواگر، توسعه اقتصادي بر پایه رقابت. از طرف دیهاي توليدي استظرفيتن و    کنندگا

 باشد.پذیري کشورها در اقتصاد جهانی میکار از عوامل موثر بر رقابت  سب وک محيط

اخذ مجوز، زمينه ساز رشد براي    هاي فضاي کسب و کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان الزمبهبود شرایط و شاخص

اي بـانکی بـه عنـوان پشـتوانه و تـأمين رایی هـزایش اعتبارات و دااي که با افآورد به گونهپویایی در هر کشوري را فراهم می  و

شود)بختياري و شایسته، فضاي کسب و کار و توليدي کشور میباشد، باعث بهبود  صلی مالی در اکثر کشورها مطرح میکننده ا

صـاد ي مهم در مباحث اقتهاهاي اخير به عنوان یکی از کليد واژههر چند واژه فضاي کسب و کار در دهه  (.177  -178:  1391

ن مطرح شده است، با تأملی در مباحث انجام شده پيرامون توسعه اقتصادي و پيش نيازهاي یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد کال

احب نظران و اندیشمندان بوده است. در سال هاي اخير این مفهوم با دقـت و توجه صخواهيم دید که این مفهوم همواره مورد  

انـد ایـن مفهـوم را بـا دقـت و حساسـيت ر گرفته است و صاحب نظـران کوشـيدهراانان قمورد توجه اقتصاد دظرافت بيشتري  

 (. 1387بيشتري مورد توجه قرار دهند)ميدري و قودجانی،  

و قـدرت آن  ههاي اقتصـادي اسـت کـه خـارج از تسـلطيرهاي موثر بر کسب و کار بنگامتغار  به عبارت دیگر فضاي کسب و ک

بایست نسـبت بـه کسب و حفظ مزیت رقابتی همواره میا بسيار موثر است. یک بنگاه براي  ش آنهست اما بر نتيجه تالها ابنگاه

غييـر داده و در صـورت اي خود را به درسـتی تهاتژيرا رسد نماید تا بتواند استرتغييرات فضاي کسب و کار هوشيار بوده و آن 

بررسـی فضـاي کسـب و کـار توسـط بنگـاه وجـود   ی بـرايهـایایـن راسـتا روشریزي جدید انجام دهـد و در  لزوم      برنامه

بنابراین شاخص فضاي کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادي در رشد و شکل گيري بخش خصوصی و   (.1390دارد)ساالري،  

 ب جدول زیر ارائه گردیده است.هاي فضاي کسب و کار در قالقتصادي جامعه است. در ادامه شاخصرشد ا افزایش

 

 

 

 فضای کسب و کار   هایخص( شا2جدول)
مولفه های 

فضای کسب و 

 کار 

 نهاد زیربط  فرایند شاخص های سنجش 

شروع کسب و 

 کار 

شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز، هزینه)درصد از  

 ورد نياز انه( م درآمد سر

قوه قضایيه)اداره ثبت شرکت هـا،  ثبت شرکت 

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب س

ق کشــور( و ســازمان بــورس و اورا

 اربهاد

سهولت اخذ  

 مجوز 

شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز و هزینه)درصد از  

 درآمد سرانه( کسب مجوز 

فرایند الزم الرعایه از اخذ مجوز تا  

 اه ک کارگتأسيس و راه اندازي ی 

ت، وزارت صـــنایع، وزارت بهداشـــ

ها اصناف و اتحادیهشهرداري ها و  

 و ...

اشتغال نیروی 

 کار 

(، عدم انعطاف  1-100دام)ی استخ شامل شاخص سخت

-100(، شاخص سختی اخراج) 1-100ساعات کاري)

(، هزینه 1-100(، عدم انعطاف اشتغال)1

سازمان تـأمين اجتمـاعی و وزارت  ی دعوت به کار آگه

 کار
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استخدام)درصد از حقوق( و هزینه اخراج)درصد از  

 ق( حقو

ز  درصد اشامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز، هزینه) ثبت مالکیت 

 درآمد سرانه( ثبت اموال 

رایند الزم جهت ثبت دارایی در  ف

 دفتر اسناد رسمی 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اطالعات   ، شاخص(10-1شامل شاخص توانمندي قانون) اخذ اعتبارات 

اعتبار سنجی در بخش وشش اطالعات (، پ6-0اعتباري)

ش دولتی)درصد( و پوشش اطالعات اعتبار سنجی در بخ

 ی)درصد(خصوص

 بانک ها  فرایند الزم براي تأمين مالی 

حمایت از 

 سرمایه گذاران 

(،  10-1شامل سطح افشاگري، اندازه مسئوليت مدیران)

(،  10-1ن)امدارا پوشش آسان اطالعات مورد نياز سه 

 (. 10-1سرمایه گذاران)توانایی حمایت از  

 

فرایندي که فراهم آورندگان  

ز  نی طرح، امالی و فنيازهاي 

حقوق خود اطمينان حاصل  حفظ 

 نمایند 

ناظر سرمایه)سازمان بورس و  نهاد 

اوراق بهادار با مشـارکت نهادهـاي 

 جزایی و کيفري قوه قضایيه

تجارت 

 فرامرزی

رد  اي صادرات، زمان مو دنياز براد مورشامل تعداد اسن

نياز براي صادرات)روز(، هزینه صادرات)دالر(، تعداد  

، زمان مورد نياز براي  وارداتاسناد مورد نياز براي 

 واردات)روز( و هزینه واردات)دالر( 

مقررات و تسهيالتی که در صورت  

درات محصول  نياز به واردات یا صا

 شود.توليدي به آن اتکا می

 گانی به ویژه گمرکزرت باوزار

سهولت اجرای 

 قراردادها

ینه)درصد از  شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز و هز 

 دهی( ب 

نگاه به عنوان یک  سایی ب شنا

شخصيت حقوقی و داراي شناسه  

فعاليت در بازارها که مقررات  

موجود در اقتصاد بر آنها نيز  

 مصداق یابد. 

قوه قضایيه، قوه مقننه،)اصـالحات 

د وانين و مقـررات موجـوا در قـپوی

در کشور از جمله قـوانين تجـارت 

کار و ماليات که مرتبط با سيستم 

 .اقتصادي کشور هستند

لت سهو

 پرداخت مالیات 

شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز، ماليات بر  

سود)درصد(، ماليات بر حقوق و دستمزد)درصد(، نرخ  

 کل ماليات)درصد( 

ض و  فرایندي که پرداخت عوار

اساس صورت  وق دولتی بر آن حق

 می گيرد

 سازمان مالياتی

یا  ضوابطی که در صورت ورشکستگی وصول و نرخ ه)درصد دارایی( ، هزینشامل زمان)سال( خاتمه کسب وکار 

قبضه شرکت توسط شرکت دیگر و با  

تغيير موضع فعاليت بنگاه یا شرکت  

 باید رعایت شود.

ــرکت ــت ش ــت اداره ثب ــازمان ثب ها)س

 مالياتی سازمان اموراد( و اسن

 (.1388مأخذ: )بانک جهانی، صالح آبادي،  

 

 یر است:شرح ز مهمترین عوامل موثر بر فضاي کسب و کار به

و نيـروي هـا، عملکـرد بازارهـاي پـولی، مـالی حقوق مالکيت، فراهم کـردن زیرسـاخت: دولت نقش مهمی در حمایت از دولت

به اقتصاد نيز تحت تأثير فضـاي آزاد رقـابتی و   هاي بنگاه هادارند. کمکترل فساد  ي و کناقتصادهاي  انسانی، نظارت بر فعاليت

 (.71: 1394)خليلی و همکاران، اي داردگيري و بهبود آن نقش عمدهدر شکل ه دولتگذاري است کرمایهشفاف س

شـکل گيـري محـيط سـت و م ادي سالهاي اقتصااقتصادي مناسب که پشتيبان فعاليتهاي  نهادهاي اقتصادي: عدم وجود نهاد

است که کسب و کارهـاي حالی    نامناسب کسب و کار، هزینه هاي بيشتري بر کسب و کارهاي کوچک تحميل می کند. این در

 بزرگ قدرت بيشتري در تأثير گذاري بر محيط پيرامون خود دارند.

ي اقتصادي مورد حمایـت قـوانين عاليت هاه از ف: یکی از فرضيات سازمان انجام کسب و کار این است که آن گرونظام حقوقی

ف پایين، تعـامالت اقتصـادي قابـل پـيش ل اختالمناسب هستند که در آن حقوق مالکيت شفاف، هزینه و زمان رسيدگی به ح

 بينی و طرفين قرارداد از سوء استفاده و تجاوز متجاوزین محفوظ باشند.
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توانند موجب فرصت هـاي مناسـبی بـراي فعاليـت ر هم می  ب و کا: عوامل محيطی تشکيل دهنده فضاي کسعوامل محیطی

 فعاليت بنگاه باشند. ی برايبنگاه ها باشند و هم می توانند حاکی از وجود تهدیدهای

 : در این زمينه از جمله می توان به عرضه نيروي کار، مراکز جمعيتی و تقاضاي کاال و خدمات اشاره کرد.جمعیتی

و الگـوي ترجيحـات مصـرفی مشـابه        یی مشترک موجب شکل گيري نيازهاي یکسانجغرافيا  اقليم  :جغرافیایی و اکولوژیکی

 گردد.می

 

 ی کسب و کار در رونق اقتصادی و تولیدود فضانقش بهب  3-3

هـاي هاي اقتصادي است و به نوعی هزینههاي اداري مندرج در محيط فعاليت  محيط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه

ي شهردارها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از  کند. هرچه مراحل، هزینهفعاليت اقتصادي را را تعيين میی  فنغير  

و سایر دستگاههاي مرتبط براي تأسيس محل فعاليت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبـت دارایـی در ثبـت 

ق سهامداران جزء، پرداخت ماليات، تجـارت خـارجی، صـدور حکـم در نظـام قوت از حامالک، اخذ تسهيالت و اعتبارات، حمای

عاليـت اقتصـادي کـاهش و هاي شروع و تداوم فکسب و کار کمتر باشد هزینهدن به  قضایی و اعالم ورشکستگی و خاتمه بخشي

 (.467  -468: 1394ران، طيبی و همکا)یابدگيري کسب و کارها افزایش میاحتمال شکل

يـد هاي تول: محيط کسب و کار نامناسب هزینهاي بر عهده دارد زیرا اوالًر در ایجاد رشد اقتصادي نقش عمدهاک  و  کسب  محيط

اي کـه کنـد و دیگـري هزینـهیکی هزینه اي که بنگاه پرداخـت مـیباال می برد، زیرا بنگاه ها با دو نوع هزینه روبرو هستند: را  

ه بـزرگ یـا بـيش از ها را بيش از اندازمحيط کسب و کار نامناسب یا شرکت  است کهکند. مشکل بعدي این  محيط تحميل می

از یک سو بـزرگ شـدگی نامناسـب برد زیرا  هاي کوچک و بزرگ را از بين میرکتبين ش  کند و امکان تعاملاندازه کوچک می

مشکالت غير قابل دیگري بسپارند را به  کنند اگر کار  این است که مسئولين بنگاه حس می  ها وجود دارد که که ناشی ازشرکت

هـاي اضـافی ارند و از این رو متحمـل هزینـهند خصصآنها ت کنند که دربنابراین واحدهایی را ایجاد می شود. کنترلی ایجاد می

دهـد و وقتـی هـم سيسـتم قضـایی اي مـالی را کـاهش مـیهکسب و کار نامناسب، امکان مشارکتشوند. همچنين محيط  می

 آید. مشکل دیگر محيط کسـبمشارکت مالی در اقتصاد پایين می  یف نشده باشد، امکانتعریا امنيت به درستی  باشد    نامناسب

ایـن در حـالی اسـت کـه در کشـورهاي بـا  کوچک قادر به ایجاد شبکه نيستند،  هاي بزرگ وناسب این است که بنگاهار نامو ک

 ان است.يار آسسيستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان شبکه سازي بس

اي در ایجـاد   کهليـد شـبمنفرد نيست، و اهميت تو امروزه این شبکه ها هستند که با یکدیگر در رقابت هستند، یعنی یک بنگاه 

وري و قدرت رقابت پذیري است. نتيجه دیگر محيط نامناسب کسب و کار، حرکت بنگاه به سمت اقتصاد غير رسمی است، بهره

تواند وام بگيرد و رشـد نمایـد، یعنـی اقتصـاد غيـر فرار می کند، اما در اثر آن نمی رداخت مالياته از پ به طوري که توليد کنند

هاست. بنابراین یکی از الزامات و پيش نيازهاي رشد اقتصادي، آسان سـازي محـيط کسـب و ماندن بنگاهکوچک    ؤیدرسمی، م

از باشد، آنها به فعاليت در بخش غير رسمی متمایـل مـی دسر سردکار است. زمانی که مقررات کسب و کار بنگاه ها پرهزینه و  

رسمی ميسر نيست، مقياس ایـن   هاي بنگاه در بخش غيراليتترش فعه گذاري هاي بزرگ و گسشوند. از آنجا که امکان سرمای

-ري ایجاد میل کمتغارسند و در نتيجه، رشد اقتصادي و اشتهاي ناشی از مقياس نمیهها کوچک مانده و به شرایط صرفهبنگا

 (.1388)شهنازي و دهقانی شبانی،  شود

 

 اقتصادی  م رونقدر شرایط عد  گیری اقتصاد واسطه گری و غیر مولدشکل   3-4

شرایط نامناسب حاکم بر فضاي کسب و کار اقتصاد، زمينه فساد اقتصادي، توسعه بخش غير رسمی و اقتصاد پنهان و همچنين 

اقتصادي در بخش رسـمی کـه گسـترش و ادامـه ایـن رونـد اقتصـاد کشـورها را بـا ه هاي  اکوچک و محدود شدن فعاليت بنگ

گيرد ریزي و پيش بينی را از جامعه میزند، قدرت و برنامهدر جامعه آسيب می  ش دولتو به نق  سازدی جدي مواجه میمعضالت
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توان علت و معلـول شـرایط را می  ن پدیدهایکند.  ف، رشد اقتصادي کشور را محدود میهاي مختلو با بسط محدودیت بر بخش

عاليـت بنگـاه هـا در بخـش رسـمی، ی کـه فنامناسب حاکم بر فضاي کسب و کار و بنگاه هاي اقتصادي دانست زیـرا در فضـای

ی انکند و زماي فراوانی را به بنگاه تحميل میهگير باشد، انجام این مراحل هزینهدربردارنده مراحل اداري پيچيده و دست و پا  

کـه  دهـدسازد و بنگاه تـرجيح مـیرا از بخش رسمی خارج می شود. تشدید این شرایط بنگاهدن آن تلف میی براي پيموطوالن

-هاي اقتصادي در قالب اصـالح شـاخصح فضاي نامساعد تحميلی به بنگاهاليت خود را در بخش غير رسمی ادامه دهد. اصالفع

اليت در بخش رسمی شود و در کاهش اقتصاد پنهان و بخش غير رسـمی براي فعت تواند موجب ایجاد مزیهاي کسب و کار می

اسـی فضـاي در گسترش بخش رسمی اقتصاد و جلوگيري از فساد، آسب شن  رثيرگذادر اقتصاد موثر باشد. یکی از راهکارهاي تأ 

-ق مـیقتصادي اطـالهاي اتليان به طور کلی به بخشی از فعاهاي مختلف کشور است. اقتصاد پنهانجام کسب و کار در بخش

ر حساب هاي ملی در نظـر بودن دشود که یا به دليل فقدان اطالعات کافی محاسبه شدنی نيست، یا اینکه به دليل غير قانونی  

تصاد پنهان بـه هاي اقتصادي خارج از اقتصاد رسمی را در زمره اقتصاد زیر زمينی یا اقتوان  فعاليتشود. بنابراین میگرفته نمی

سـاد قيم در زمـره فهاي مخفيانه اقتصادي، یا به دليل غير قانونی بودن موضوع فعاليت است که به طور مستفعاليت  ر آورد.ماش

ی اسـت کـه فسـاد گيرد و یا به دليل اجتناب تنظيمی و فرار از قوانين و مقررات اقتصادي حاکم بر بخش رسـمنونی قرار میقا

قتصاد پنهان و بخش زیرزمينی اقتصاد، تجارت و بازرگـانی و داد و سـتد کـاال ي مهم اهاشود. یکی از بخشاقتصادي قلمداد می

ير گمرکی و مشـکالت مـرتبط گویند. بوروکراسی باال و مقررات دست و پا گاال میاچاق کرسمی است که به آن قدر بخش غير  

ز تجـارت کشـور در صـادرات و بخشـی ا  دراي موجـب شـده اسـت  اي و غير تعرفهبا سياست هاي تجاري از قبيل موانع تعرفه

 در هر کشوري کـه  نی عبور داده شود.ر قانوو یا کاال از مبادي رسمی و به صورت غي  واردات، از مبادي غير رسمی استفاده شود

به  توجهها تمایل بيشتري به فعاليت در بخش غير رسمی دارند. با پر هزینه و دردسر ساز است، بنگاهمقررات کسب و کار بنگاه  

هـا هرسمی ميسر نيست، مقيـاس ایـن بنگـابنگاه ها در بخش غير هاي هاي بزرگ و گسترش فعاليتمایه گذاريه امکان سرآنک

ماند و آنها به شرایط توليد انبوه و بازدهی نسبت به مقياس نخواهند رسيد و در نتيجه رشـد اقتصـادي عموالً کوچک باقی میم

کنند. اصالح فضاي کسـب و کـار و اعمـال محـدودیت بـراي اقتصـاد میرا توليد  ل کمتريمشاغ اندکی را به وجود می آورند و 

هاي غير قـانونی و مجرمانـه بـه دي رابطه دارد، زیرا کليه فعاليتپایدار مفاسد اقتصا  اي وهنهان به طور مستقيم با کاهش ریشپ 

کننـد. بسـياري دیگـر از فعـاالن يـت مـیان فعالپنهـ  ، در بخش اقتصـادنظارت ضابطان قضایی  زدليل تمایل به مخفی ماندن ا

نظـایر اینهـا  ي کار، عدم دریافت مجوزهاي قانونی، وز نيرواقتصادي نيز به دالیل مختلف مانند فرار مالياتی، استفاده غير مجاز ا

 خـش رسـمیدر بپردازند. بنابراین انجام هرگونه اصالحاتی در فضاي کسـب و کـار کـه بـراي فعاليـت  به بخش غير رسمی می

المـی ري و غ فعاليت در اقتصاد پنهان شود، به کاهش مفاسد اقتصادي می انجامـد)تا  کند و باعث محدودیتیجاد میمطلوبيت ا

 (.1388باغی،  

 

 های تحقیقیافته  -4

 وضعیت فضای کسب و کار در ایران 4-1

، 2017ل نسبت به گـزارش سـال  تبه تنزچهار ربانک جهانی درباره وضعيت فضاي کسب و کار ایران با    2018در گزارش سال  

براي ایران، بهبود دسترسی به   2018سال  کشور قرار گرفته است. تنها اصالح ثبت شده در گزارش    190از ميان    124در رتبه  

اطالعات براي اخذ اعتبار است که به بهبود رتبه ایران در یکی از نماگرهـاي شـاخص انجـام کسـب و کـار، یعنـی نماگر»اخـذ 

منجـر  2018در سـال  56.48به  2017در سال  56.22براي ایران از    153و بهبود سنجه »فاصله پيشرو«  90به    110« از  اعتبار

 
  100اندازه گيري می شود و هرچه این عدد به   100سنجه»فاصله از پيشرو« به معنی فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقياس صفر تا  .153

 م کسب و کار در آن کشور سهل تر است. باشد انجانزدیکتر  



 

 

466 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

ا در مجموع، با توجه به پيشرفت سایر کشورها و کندي اصالحات در ایران، رتبه نـامطلوب تـري نسـبت بـه سـال ست. امشده ا

 .(2-3: 1396شوراي اسالمی،   اي مجلسهپژوهش)گزارش مرکز گذشته براي کشور رقم خورده است

 

 رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک   (1)شکل

 2018  -2011جهانی، سال های    

 
Source:www.doingbusiness.org 

 

دهد. همانگونـه کـه در نشان می 2018تا  2011در سالهاي   ( رتبه ایران را در گزارش انجام کسب و کار با نک جهانی1نمودار)

نحـوي روند رو به بهبودي در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به   2015بل مشاهده است از سال  ودار قانم

تـا  2016هاي هـاي سـالرسيد. بررسی گـزارش 2016در سال   118به    2014در سال    152ه جمهوري اسالمی ایران از رتبه  ک

هاي انجام کسب و کار بـراي ایـران ثبـت شـده و الح در گزارشورد اصها دو مدهد در این دوره تنبانک جهانی نشان می  2014

ها اتفـاق افتـاده اسـت.در گـزارش سـال هـاي انی در دادهل بازنگري بانک جهبه دليبخش عمده تغيير رتبه ایران در این سالها  

ن است کـه اصـالحات محـيط ل آن ایروند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده ترین دليمجدداً    2018و    2017

 .(www.doingbusiness.org)رودب و کار در ایران به کندي پيش میحقوقی و اداري کس

از  128در رتبـه ، 2018پله تنزل نسبت به سـال  4دهد ایران با ات کسب و کار بانک جهانی نشان میسهو 2019ال زارش سگ

 25با یک رتبه تنزل نسبت بـه سـال قبـل در جایگـاه نـوزدهم از    انداز،  کشور و در مقایسه با کشورهاي سند چشم  190ميان  

( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مکلف شده در هر سـال 22اده)طبق م کشور قرار گرفته است. این درحالی است که دولت

( 1400ن برنامـه ششـم)اي قـانودر پایان اجـر  70رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از    10م کسب و کار  رتبه کشور را در شاخص انجا

 برسد.

حـل و »و  ماجراي قراردادها»، «ن خُرداخذ اعتبار حمایت از سهامدارا»، در نماگرهاي»ثبت مالکيت«، 2019طبق گزارش سال  

نيـز مشـاهده  به تبع آن، تغييري در سنجه »فاصله از پيشرو«هيچ تغييري در امتيازات ایران ایجاد نشده و    «فصل ورشکستگی

د جزئی در امتياز نماگرهاي»شروع یکی کسب و کار«،»اخذ مجوزهاي ساخت و ساز« و »دسترسی به بـرق« نيـز ود بهبوشنمی

رزي« نيـز بـه هاي نسبی بوده است. افزایش امتياز نماگرهاي»پرداخت ماليات« و »تجارت فرامـجزئی در هزینه  ل کاهشيبه دل

 . (1397نيوز،  )تجارتدليل اصالحات دولت در این حوزه ها بوده است
 

 ( وضعیت سه شاخص رتبه فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری 3جدول)
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 2019تا    2010ی  در کشور در فاصله سالها

رتبه جهانی فضـای  سال

 کسب و کار

ــادی   رشـــد اقتصـ

 کشور

 نرخ بیکاری کشور

2010 131 6.5 13.5 

2011 129 4.3 12.3 

2012 144 6.8- 12.2 

2013 132 1.9- 11.7 

2014 130 10.6 10.6 

2015 119 10.4 10.4 

2016 118 4.6 12.4 

2017 120 3.8 12.1 

2018 124 4.7- 12 

2019 128 8.7- 12.8 

 www.doingbusiness.orgمنبع: مرکز آمار ایران ، 

 

 کار در کشور با شاخص های اقتصادی و پدیده مهاجر فرستی مناطق مرزیارتباط فضای کسب و   4-2

هـاي اقتصـادي کشـور تـأثير دارد و بـا بهبـود ایـن شـاخص ار در سال هاي مختلف بر روي شـاخصضاي کسب و کوضعيت ف

تقریباً محسـوس ر آن بر بيکاري  باشد، رشد اقتصادي نيز بيشتر می شود و حتی اثمشخص می  3تا    1ودارهاي  در نم  نکههمچنا

مـی باشـد. رشـد  144کـه  2012کـار در کشـور در سـال کسـب و  باشد. به عنوان مثال با بدتر شدن رتبه شاخص فضـايمی

نيـز صـادق اسـت کـه رشـد   2019و    2018سـال هـاي    ز بـرايرسد. این مسأله ني)منفی( می–  6.8اقتصادي نيز در آن به م  

 رسيده است. 12.8و   12و نيز نرخ بيکاري در این دوسال به ترتيب به )منفی( رسيده است   -8.7و   -4.7اقتصادي به  

 یـده   وجه به این مسـأله کـه پددهند و با تهاي اقتصادي در کشور را نشان میکه وضعيت شاخص  3تا    1نمودارهاي    به  با توجه

بنـابراین   ور بوجـود آمـده اسـتباشد که در کشمیمعلول وضعيت اقتصادي نامناسبی    دفرستی در مناطق مرزي می توانمهاجر

گير در زمينه کسب و کـار به دليل قوانين دست و پا  ؛گذاري هستندراي سرمایهالقوه بمنابع بداراي  توان گفت مناطق مرزي  می

تـوان گفـت حجـم بهتر باشد مـیهاي فضاي کسب و کار در کشور شاخصند بنابراین اگر ان باشگذاراند جاذب سرمایهنتوانسته

هـاي فضـاي کسـب و کـار دن شـاخصبهتـر کـرگيرد را بـا ناطق که بيشتر از بيکاري نشأت میهاي این ممهاجرت     زیادي از

کشـور و رشـد اقتصـادي ميـزان ار در  مدیریت کرد. به طوریکه در نمودارها مشخص است با بهتر شدن رتبه فضاي کسب و کـ

 ست.بيکاري نيز تا حدودي کاهش پيدا کرده یا ثابت بوده ا

 

 ( رتبه فضای کسب و کار کشور2شکل)
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 رکشو  نرخ رشد اقتصادی(  3شکل)

 
 

 در کشور  نرخ بیکاری (4ل)شک
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 های کسب و کار بر مهاجر فرستی مناطق مرزیتأثیر مولفه 4-3

کشـور شـده و از هاي توليد و اشتغال در  امان گرفتن فعاليتسب و کار در همه نقاط کشور موجب سدهاي کن فراینآسانتر شد

-ل کاذب تا حدود زیادي جلـوگيري مـیبه مشاغ   اشتغال  مهاجرت نيروي کار از مناطق مرزي به شهرهاي بزرگ نظير تهران و

کـاهش پدیـده مهـاجر فرسـتی ناطق مـرزي بـراي ندهی مساماهاي کسب و کار بر چگونگی تأثير مولفه  (4کند. جدول شماره)

ها ريگذاي فضاي کسب و کار در کشور سرمایههابنابراین با بهتر شدن مولفه  دهد.میمرزي را به صورت مصداقی نشان    مناطق

 کرده و از مهاجرت نيروي کار این مناطق تا حدودي جلوگيري خواهد شد.ه سمت مناطق مرزي سوق پيدا  ب
 

 

 های کسب و کار بر ساماندهی مناطق مرزی چگونگی تأثیر مولفه  (4اره)جدول شم
 مؤلفه های ساماندهی مناطق مرزی  اثرات مؤلفه های کسب و کار  کسب و کار مؤلفه های 

 هاي تأسيس شدهفزایش تعداد بنگاها- کار شروع کسب و

 افزایش سطح سرمایه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي-

 ایجاد مشاغل جدید-

 گاه از بخش غير رسمی به رسمی  قال بنانت

یابد و دولت مـی توانـد بـار ماليـاتی پایه مالياتی دولت گسترش می  -

 شرکت ها را کاهش دهد

 تصاديانگيزه بخش خصوصی براي فعاليت اق  -

کستن انحصار قدرت اقتصادي، تمرکـز ثـروت، ش

تجاري، تمرکـز بخـش خصوصـی در تمرکز امور  

 اطق مرزيسود منهاي مرکزي کشور به  استان

هـاي مرکـزي کارگاه ها از استانتقال صنایع و  ان 

 به مناطق مرزي

هـاي توليـدي بـه و ظرفيـتهـا  هدایت پتانسيل

 مناطق مرزي

طلوب در تصادي مبهبود و فراهم آوري شرایط اق

 شهرهاي کوچک روستاهاي مناطق مرزي

ــور  ــرزي در ام ــاطق م ــردم من مشــارکت دادن م

 اقتصادي

رمایه گـذاري در سـایر يـد و سـبهبود شرایط تول

 کشور با هدف اشتغالزایی  نقاط

هـاي توسـعه ملـی و توجه به گسـترش فعاليـت

 استانی

 

 هاي ادارينهاهش هزیسازي و کگسترش فعاليت اقتصادي با ساده- دریافت مجوز

 هاي اقتصاديهاي مورد نياز بنگاهکاهش قيمت تمام شده زیرساخت-

 گسترش اقتصاد رسمی-

جـویی در هزینـه دولـت بـراي منی جامعه و صرفه  سطح ایگسترش  -

 اعطاي مجوزها و بازرسی محدودتر

ــاي  ــتان ه ــز اداري در اس ــردن تمرک ــين ب از ب

 مرکزي)نظير تهران(

وانين و مقررات)بـه زبينی قـتوجه به اصـالح و بـا

 نفع مناطق مرزي(

اتر و دسـتگاههاي اجرایـی مربـوط بـه انتقال دف

زي بـه منـاطق اي مرکفعاليت اقتصادي از استانه

 مرزي

 هاي جنسيتی، نژادي و سنیرفع تبعيض استخدام نیروی کار

برخورداري نيروي کـار از مواهـب بيمـه تـأمين اجتمـاعی، مسـتمري 

 و ...  مه کارمان، بيبازنشستگی، بيمه در

 حمایت قضایی در مواقع سوء استفاده کارفرما

يـر رسـمی و تصاد غل در اقتشدید مقررات بازار کار، به گسترش اشتغا

مندي از بيمه، مستمري و بازنشسـتگی حمایـت قضـایی و... عدم بهره

 می شود.

هـاي یت بيشتر از بخش خصوصی در فعاليتحما

 اقتصادي
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صـورت ه  باعث استفاده نيروي کـار بـ  انعطاف در مقررات اشتغال  عدم

 شود.از ورود به بخش غير رسمی میگيري  لورسمی و ج

 

اقتصاد رسمی و در نتيجه گسترش فعاليـت رود به  رهنگ وگسترش ف ثبت دارایی

 اقتصادي

 گسترش حقوق مالکيت

کننـد، هاي خود را ثبت میصادي که ثبت اموال و داراییهاي اقتبنگاه

 منابع و تسهيالت بانکی دارند.  تري به  دسترسی آسان

هــاي بــين بــردن تمرکــز اقتصــادي در اســتاناز 

 مرکزي به نفع استانهاي مرزي

 بازبينی مقرراتصالح و  ه به اتوج

بهبود روند اعطاي تسهيالت بانکی و غيـر بـانکی 

 به فعاالن اقتصادي

 اقتصادي  يتوسعه گسترش فعاليت بنگاهها دریافت تسهیالت بانکی

هـاي افزایش وام و کاهش تعداد درخواسـتبانکی با هدف   ح نظاماصال

ی ش خصوصـا در بخـبدون پاسخ، باعث توسعه سرمایه گذاري بنگاه ه

 شود.رشد اقتصادي میو 

 بهبود روند تسهيالت بانکی به فعاالن اقتصادي

از بين بردن تمرکز قدرت اقتصادي و تمرکز امور 

 تجاري در مرکز کشور

 نی قوانين و مقرراتو بازبيتوجه به اصالح  

تهيــه ضــوابط و مقــررات تســهيل کننــده بــراي 

 سرمایه گذاري در مناطق مرزي

هاي مرکــزي ســتان ي در اکــاهش ســرمایه گــذار

 کشور

مشارکت دادن مردم در امور اقتصادي در مناطق 

 مرزي

ــرمایه  ــت از سـ حمایـ

 گذاران

 گذاريافزایش حجم سرمایه

 نقدینگی الزم براي کارآفرینان

 شد اقتصاديفزایش را

 گسترش بازار سهام

 از بين بردن تمرکز اقتصادي

 از بين بردن تمرکز امور تجاري

 خصوصیز بخش  از بين بردن تمرک

بهبود شرایط توليـد و سـرمایه گـذاري در سـایر 

 نقاط کشور با هدف اشتغال زایی

هـاي توسـعه ملـی و به گسـترش فعاليـتتوجه  

 استانی

 خصوصی و دولتفع بخش  گسترش منا پرداخت مالیات

ها منجر بـه افـزایش سـرمایه گـذاري و رشـد کاهش بار مالياتی بنگاه

 اقتصادي می شود

شـتر بـر احـدها اقتصـادي بيهـاي  وضع ماليـات

 مستقر در شهرها و استان هاي مرکزي کشور

 معافيت مالياتی در مناطق مرزي کشور

 تنظيم بازار تجارت خارجی

و اسـتفاده از عرضـه و تقاضـا   رکیلمرو گمبرقراي ارتباط با خارج از ق

 شودهاي تجاري میهاي خارجی منجر به بهبود زیرساختبازار

 نجر به کاهش قاچاق می شودمرکی متشریفات گتسهيل 

جلوگيري از قاچـاق، درآمـدهاي پـيش بينـی شـده از راه ماليـات بـر 

 واردات نيز حاصل می شود.

 از بين بردن تمرکز قدرت اقتصادي

 رکز ثروتبردن تماز بين  

 کاهش سرمایه گذاري در مناطق مرکزي

 ت اعتباريکسب تسهيالت و اعتبارات از موسسا اجرای قراردادها

 هاي جدید به اقتصادبنگاهورود 

 ایجاد فرصت هاي شغلی جدید

هـاي فعاليـتمشارکت بخش خصوصی در عرصه 

 اقتصادي

بهبود شرایط توليد و سرمایه گـذاري در منـاطق 

 ف اشتغال زاییر با هدکشو  مرزي

سـرمایه اي رفع مشکالت پایان کسب و کار منجر به افزایش انگيزه بـر پایان کسب و کار

 شود.تازه می شروعی گذاري و

 یابدمطالبات وصولی افزایش می

 اي از اشتغال و سرمایه گذاري را ایجاد کرد.توان سطح بهينهمی

 کاهش ریسک مالی

 از بين بردن تمرکز اقتصادي

 اصالح و بازبينی قوانين و مقررات  توجه به

هاي به سرمایه گـذاران در منـاطق اعطاي مشوق

 مرزي

اعالم ورشکسـتگی   فرایندپرهيز از طوالنی شدن  
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 کسب و کار

 

 

 نتیجه گیری  -5

ختلـف هـاي مکه مربوط به عدم تـوازن در زمينـه  اي هستندیدهز مرکز کشور داراي مشکالت عدمناطق مرزي به دليل دوري ا

اسـتان توسـعه؛ و هاي مرکزي داراي سطح باالیی از شکل گرفته است که استانیک نوع مدل مرکز پيرامون در کشورمان  ت  اس

هـاي مرکـزي داراي سـطح اسـتانبه دليـل اینکـه  در ابعاد مختلف برخوردارند.    یپایينتوسعه  اي از سطح  هاي مرزي و حاشيه

جمعيت این  و شودمیهاي مرزي اعث جذب نيروي کار مناطق و استانئله باین مس  اقتصادي و صنعتی هستندباالیی از توسعة  

ر آنها براي به دست آوردن شغل است به سمت مناطق مرکزي حرکـت کـرده و ه بيشتهاي بی رویه کمناطق در قالب مهاجرت

مرکزي)نظيـر   اسـتانهاياي در  عدیـده  باعث ایجاد مشکالت  سازدرا از نيروي انسانی فعال تُهی میعالوه بر اینکه مناطق مرزي  

ه مهمتـرین دليـل مهـاجرت از کـه اینتوجـه بـآورد. با در استقرار جمعيت را به وجود می وازنشود و یک نوع عدم تتهران( می

مرکزي کشـور اسـت(   هاياستانهاي اشتغالزا در  هاي شغلی در کشور است)اکثریت فعاليتدل فرصتمناطق مرزي توزیع نامتعا

ر را در کشـودر زمينه تسهيل فعاليت هاي اشتغالزار و قوانين دست و پا گير مر بتوانند وضعيت فضاي کسب و کار  وليان ااگر مت

پدیـده   خواهـد شـد وگذاري ها در مناطق مرزي فـراهم  براي تحرک توليد و افزایش سرمایهورت مطلوب در آورند زمينه  به ص

متـوازن کشـور فـراهم   براي توسعهتا حدودي رفع خواهند کرد و راه  را  است  اطق  نمهاجر فرستی را که مهمترین معضل این م

بهبود فضاي کسب و کار برابر است با افزایش سرمایه گذاري در مناطق   ؛داد کهارائه  توان این گزاره را  در نهایت می  خواهد شد.

نشـان را می توان بـه صـورت زیـر  سألهند اي مفرای. بنابراین جلوگيري از مهاجر نيروي کار از این مناطقساماندهی و و    ؛مرزي

 داد.

 

 مرزی   مناطق  ( فرایند رابطه بهبود فضای کسب و کار در کشور با ساماندهی5کل)ش

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار  بهبود فضای کسب و 

 در کشور 

افزایش سطح سرمایه  

 گذاری در مناطق مرزی 

 اماندهی مناطق مرزی سـ 1

عدم مهاجر فرستی مناطق  ـ 2

 مرزی
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 منابع و مأخذ
بــر  (، بررسی تأثير بهبود فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب بــا تأکيــد 1391بختياري، صادق و افسانه شایسته) ـ1

 ن، فصلنامه علوم اقتصادي، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان.ایرا

بر کاهش اقتصاد پنهــان و گســترش بخــش  شاخص فضاي کسب و کار، عاملی موثر ( اصالح 1388اغی)ـ تاري، فتح اهلل و سعيد غالمی ب2

 .58، شماره  14رسمی، فصلنامه مجلس پژوهش، سال  

 اســفند. قابــل دسترســی در لينــک:  13فضــاي کســب و کــار در ایــران، دوشــنبه  انی از  (، گــزارش بــا نــک جهــ 1397تجــارت نيــوز)  ـ3

tps://tejaratnews.com/ht 

( فضاي کسب و کار در استان کرمانشاه: وضعيت و جایگاه آن در کشور، مجموعه مقاالت دومين همایش  1394فرید و همکاران) خليلیـ 4

 محيط کسب و کاربهبود    ملی

 .10و    9هاي اقتصادي شماره  ه بررسی و سياست  (، بررسی تأثير نظام مالياتی بر فضاي کسب و کار، ماهنام1390ساالري، ابوذر)ـ  5

(، بررسی تأثير فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخــب، پژوهشــنامه  1388شهنازي، روح اهلل و زهرا دهقانی شبانی)ـ  6

   قتصاديا

 .10و    9ره  هاي اقتصادي، شما(، نقش بازار سرمایه در بهبود فضاي کسب و کار، ماهنامه بررسی سياست  1388صالح آبادي، علی) -7

(، سناریوي بهبود محيط کسب و کار و رشد توليد بخش هاي اقتصــادي کشــور  1394زهرا زمانی و نسرین کریمی) طيبی، سيد کميل،ـ 8

 قاالت دومين همایش ملی بهبود محيط کسب و کار، جلد دوم.جموعه مدر شرایط پساتحریم، م

،  29درس هایی براي ایران، صــفه، شــماره  ش مناطق مرزي دو پارة آلمان و  ، تجربه هاي آمای(1379ـ عندليب، عليرضا و مطوف، شریف)9

 تهران، دانشگاه شهيد بهشتی.

، نقش بهبود فضــاي کســب و کــار در کشــور در ســاماندهی شــهر  (1395)یـ مختاري هشی، حسين، امين مرادي و گلناز ناصراالسالم10

 چهارم، زمستان .سی و یکم، شماره  تهران، فصلنامه تحقيقات جغرافيایی، سال  

و ارزیــابی    2018(، وضعيت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهــانی ســال  1396پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی)مرکز ـ  11

 ه.، آذرما15620، شماره مسلسل  220هبود رتبه کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، کد موضوعی  هم در بعملکرد دولت یازد

 (، سنجش و بهبود محيط کسب و کار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.1387قودجانی)مد و اصالن  ـ ميدري، اح12
 

13- Chandoevwit, worawan; yongyuth chalamwong; srawooth paitoonpong )2004(, Thailand cross 

border economy, Thailand Development resource institute 
14- Gregory, Derek, Johnston, Ron, Pratt, Geraldine, Watts, Michael J, and Whatmore, Sarah )2009(, 

the Dictionary of Human Geography, 5th Edition, New York, John Wiley & Sons. 
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  :ردی)مطالعه مودر نواحی مرزی  فضایی زیرساخت و توسعهارزیابی سطح محرومیت

 س( شهرستان سرخ
 

 2، فاطمه فعال*1یقاسم  م یمر

   مشهد ی،دانشگاه فردوسدانشکده ادبيات،  ،ییروستا يزیرمهبرناو  ا يجغراف اریاستاد   -1

 شکده جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران ان د ،ریزي گردشگريهارشد جغرافيا و برنام دانشجوي کارشناسی -2

 Magh30@.um.ac.ir ده ي مسئولنویسن*

 

 

 چکیده 

مسئل دل  يمرزها   :هطرح  به  حال  تا  گذشته  از  مدهاکشمکش  ل يکشور  و  جزر  و  در  افتگیتوسعه  ازنظر همواره    یاراض  يها   ت يوضعی 

نه تنها    يو اقتصاد  یفرهنگ  ،یائل اجتماعن توجه به مسه بدومنطق  کیدر    یتیریدم   هايتحقق برنامه  نياند. همچنقرار داشته  ینامطلوب

  یی مناطق، شناسا  نیا  انياعتبارات و منابع م  صيتخص  يخواهدبود. برا  شتريآن به مراتب ب  یاثرات منفبلکه    اردمراه ندبه ه  یمطلوب  جینتا

برخوردار  گاهیجا نظر  از  مناطق  رتبه  ضرور  يو  توسعه  مواهب  ااس   ياز  هدف  توسعه    نييتعمقاله    نیت.    ي هادهستان  یافتگیسطوح 

  ي مرز  یمنظور استفاده در توسعه متوازن نواحبه ییفضا يهاينابرابر ليو تحل ي برخوردار  زانيم  ها از نظرنآ يبند شهرستان سرخس، رتبه

 است. ده یگرد  نیتدو

تحق :پژوهشروش جمع  ی ليتحل  -یف يتوص  قيروش  روش  کت  يآور و  اسناد   يا ابخانهاطالعات  منیم  يو  به  و  تعباشد  سطوح    نييظور 

  اره يعممدل چند  يريکارگو به 1390نفوس و مسکن  یعموم يسرشمار  جیاستفاده از نتاشهرستان سرخس با  يهادهستان یافتگیتوسعه

Moris    افزار  نرمدرExellحمل نقل، خدماتی  نایی، ارتباطات و  بعد )آموزشی ، بهداشتی و درمانی، زیرب  7شاخص در قالب    65انتخاب    ا، ب

مذهب  ی فرهنگ  ،ي ادار  یاسيس  ،یبازرگان  و آور یو  جمع  اس  ي(  درشده  به   تینهات.  س  ير يگرهبا  نرم   ییايجغرافاطالعات  ستمياز  افزار  و 

ArcGis  مورد نظر پرداخته شده است.   يها نقشه  ميبه ترس 

سرخس،    ران،يسرخس )تجن، خانگ  هاي شهرستانهستاندرصد از د   66.7  سی مور  دهد که در مدلی پژوهش نشان مهاي  یافته  :هایافته

   .دهستان ها )مرز داران و پل خاتون( در سطح محروم قرار گرفته اند  33.3عه هستند و  ( در سطح در حال توسیب  یگل ب

  نامطلوب   تيوضع  گرناينکته ب  ن یت که اقرار نگرف  افتهیدر سطح توسعه  یدهستان  چيههاي پژوهش متاسفانه  با توجه به یافته  نتیجه گیری:

 باشد. یم  یافتگیتوسعه  يها از نظر شاخص  يشهرستان مرز  نیا

 . س یمور  کي، تکنيمرز   یشهرستان سرخس، نواح  یی،عدالت فضا  ،محروميت فضایی  :: کلیدی گان واژ
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 بیان مسئله  -1

  ف یتعار باشد.ی م ی انسان يهاشرفتيو پ   ياقتصادرشد در ابعاد  ازمند يتحقق ن ياست که برا يبعدچند ندیاساسا توسعه فرآ

افراد جامعه،   یاساس  يازهاي ن نياست؛ که در آنها بر تام نظران مورد توجه  پژوهشگران و صاحب اني از واژه توسعه در م يمتعدد

و    یالفات طبقاتاشتغال، کاهش اخت  جاد یا  و  ياقتصاد  يوره بهر  ش یافزا  ،یرفاه عموم  شیفزاو ا  ی زندگ  یفيو ک  یبهبود ابعاد کم 

داند    ی م  ي چند بعد  انی( توسعه را جر1384)  يشده است. لنگرود  د يعادالنه فرصت ها و امکانات تاک  عیتوز  قیاز طر  ییرزدافق

کاهش    ، يرشد اقتصاد  عیتسر  زيو ن  ی مل  ينهادهاعامه مردم و    ی طرز تلق  ،ی اجتماع   يدر ساختارها  ی اساس  راتييکه مستلزم تغ

-ی را عقب م  یاست که ناامن   ی از عوامل  ی کیتوسعه    (.61  :1384  ، يلنگرود  یعيمطدن فقر مطلق است )کن کر  شهیو ر  ينابرابر

حاصل از آن    يهايمن سبب کاهش فقر و ناهنجارانا  یدر نواح  یو عمران و آبادان   عیگسترده، توسعه صنا  ي هايسازاهند. ررا

  ی تيرود و مسائل امنیدر کشور به شمار م  افتهي توسعه ن  یاحاز نو  ی کی  لومتريک  945و افغانستان به طول    رانیشود. مرز ایم

اهم  ینواح  نیا  شیآما  ياريبس ساکنان دیم  تيرا  مردمانبخشد.  مرز  برا  رنديفق  ی و طرف  مرز  آن  ياريبس  ي که  منبع    ،هااز 

م  کسب بخش  ؛باشد یدرآمد  ا  ی که  مرز  روين  نیاز  بازارچه  شده  بکار  يدر  بزرگگرفته  بخش  اما  آ  یاست  تجارت  ناز  در  ها 

کاال   یانونقريغ  قاچاق  ،  ريدرگ  و  و همکاران  )واثق  تمام سطوح  توسع  يها نش شاخصپراک  ينحوه  (.116  :1397هستند  ه در 

مل  يامنطقه  ،یمحل اهم  یو  عدالت فضا  تيحائز  اجتماع  یی است، چرا که موجبات  فراهم  ي اقتصاد  و  یو  تا حدود  را  و  کرده 

ا  ياريبس   نندکشور هما  کیمناطق    یافتگ ی. توسعهکندیم  يريجلوگ  ياو فرامنطقه  ياقهمنط  يها  یرام آها و ناچالش  جادیاز 

تو توز  يورهاکش  در  یافتگ یسعهروند  به  توجه  با  جهان  همچن  ییفضاعیمختلف  و  منابع  اقتصاد  نيناهمگن  مختلف    ي عوامل 

اقل  یاجتماع  دارا  یميو  ت  ،یمل  تودارو توسعه  هیدر نظر  . است  یمراتب متفاوت  يمناطق  به  ا که است چر  ییروستاوسعهوابسته 

تمامیر عقب  یشه  مسائل  و  فقی ماندگمشکالت  مانند  نابرابرها  ح  ير،  سردر  رشد  رشد،  ب  تيجمع  عیال  در   ندهیفزا  يکاريو 

و   یمراتبدر توسعه نظام سلسه  سطحهر    تي(. با توجه به اهم30:  1393احمد و همکاران،  ،ی )فتاح  قرار دارد  ییمناطق روستا

مل   گاه ی جا  ی بطور کل بخش  ، یروستا در سطح  تمام  توسعه در  نمبدون  توسعهی ها و سطوح  به  و  همه  ياتوان   ارچه کپ یجانبه 

با افتیدست لذا  چگونگ   دی.  آن  تيوضع  ینسبت  ظرفتیمحدود  و  هاموجود  و  منطقه  يهاتيها  هر  بهاط،  خاص   ي روزالعات 

ن  يآور جمع اساس  بر  سپس  و  و ازيکرد  منابع  برنامه  ها،  به  منطقهمي  توسعه  يبرا  يزیرموانع  توسعه  پرداخت.  و    ياناطق 

توسعه  ییروستا کنار  ا  یمل  کپارچهیدر  قابلجهت  از  بهتيستفاده  استفاده  و  امکانات کشور  و  آن  نهيها  اهماز  از    ییباال  تيها 

دارد   ندهیآ  تيوضع  ینيب  شيد گذشته و پ مطالعه و شناخت رون  ،یبه بررس  ازيتکامل ن  يسوکت جوامع بهباشد. حریبرخوردار م

همکاران،  ، ی)فتاح و  ا29:  1393احمد  در  ت  زين  رانی(.  وضعالگو  عل  ی بمطلو  تيوسعه،  و  برنامهينداشت  شروع    يهايزیررغم 

به خصوص در رابطه با روستاها مشکالت    ؛دينرس  از سطح توسعه  یمناسب  تيدلخواه و وضع  جهيتوسعه کشور به نت  يبرا  یعمران

ز باال ا  يزیرو برنامه  متمرکز  کردیرو  ختلف،در سطوح م  یو درون بخش  یبخش  نيب  ینگناهماه  :ها از جملهبرنامه  نیدر ا  ياريبس

به    يدرنظر گرفتن روستا و بخش کشاورز  يبرا  ییتر عدم وجود فصل مجزاو از همه مهم  یمحلمشارکت مردمبدون  نیيبه پا

قبل از انقالب    ان با برنامه سوم توسعهمواجه شد. همزم  گر؛ی بخش فصول د  ریدر زروستاها    يريگکل مشترک و قرار  کیعنوان  

به صنعت  انتخاب  الگوو  اتوس  يعنوان  به  ي هاقطب  جادیعه،  راهبردرشد،  پ   يبرا  يعنوان  که  شد  مطرح  به  امديتوسعه  -آن 

امر در    ن یتبع ا  در آن بود. به  ی انانسيرويو ن  ه یسرما  د یدر تهران و تمرکز شد  ی اسيو س  ياقتصاد  بزرگقطب    کیآمدن  وجود

آمد. در    دیشهر و روستا پد  نيب  ین و بطور کلاستا  يهاشهرستان  ریمرکز و سا  نيتعادل بعدم ینوع   زيکشور ن  يهااستان  ترشيب

دل  يمرزمناطق  انيم  نیا شهر  یافتادگدور  ليبه  پ   ياهاز  نقطه  شي بزرگ  هر  وجود  مور  يگرید  ياز  شدند.  واقع  غفلت  د 

-هیبه سرما  لیما تو عدم  ی قانون ريسودآور غ   يهاتيمناطق، گسترش فعال  نیا  تيامنمجاور و عدم  يهابا کشور  يمرزاتاختالف

ها  در آن  ی و مذهب  ی قوم  يها تيوجود اقل  ليمناطق به دل  یدر بعض   یفرهنگ   ی نیگزيو جدا  کسویمولد از    ي هادر بخش   يذارگ

 (. 97: 1392 ،یی و وفا یمی)کر دیند توسعه کشور گردمناطق از رو نی باعث عقب ماندن ا گر،ید ياز سو
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 پیشینه تحقیق  -2

دهد که نخستين تحول در زمينه توسعه مناطق مرزي، ریشه ناطق نشان میربردي در زمينه منظري و کامروري بر ادبيات

ق مرزي  گذاري در مناطایههاي مکان مرکزي به خصوص والتر کریستالر دارد. همچنين در ایران توسعه و سرمدر تفکرات نظریه

ب به سال از جنگ تحميلی بههاي  برنامهعد  انقویژه  از  عمرانی بعد  بر میهاي  و همکاران،  گردد )الب  ا  ب  (.135:  1393صادقی 

( به مرور تعدادي  1، در )جدولیافتگی این مناطقمرزي در رابطه با سطح توسعهتوجه به اهميت و موقعيت استراتژیک مناطق

 م. پردازیگذشته میت تحقيقا از

 تحقیق  شینهپی :1شماره   جدول

 یافته ها  عنوان  نویسنده وسال 

 ران زرقانی و همکا

(1397 ) 

  مناطق در  توسعه هاي شاخص بررسی

  پایدار امنيت تحقق راستاي  در مرزي

  مرزي روستاهاي   موردي مطالعه )

 ( درگز شهرستان

 وجود  ي نابرابر و  تفاوت  ز درگ شهرستان هاي دهستان بين   یافتگی  توسعه  سطح لحاظ   از

  سطح   در  دهستان  یک  شهرستان   این  دهستان  شش  مجموع   از  که  يطور  به  دارد،

  قرار  محروم  سطح  در   دهستان  یک  و  برخوردار   نيمه  دهستان   چهار  برخوردار،  کامال 

 وجود  ها  دهستان  بين  زیادي  تفاوت  نيز   هاشاخص  و   هامولفه  نظر   از  اینکه  ضمن   دارد؛

  و  موجود  وضع  سازي  نهبهي  در  تواند   می  شوهپژ  این   در  ها   ستانده  بنديرتبه.  دارد

 . باشد  موثر نشهرستا   این در ار پاید امنيت و توسعه سطوح  دهی سامان

 

 و همکاران  ویسی

(1396 ) 

  روستایی نواحی  یافتگی توسعه سنجش

  هاي دهستان: مطالعه مورد) مرزي

 ( مریوان  شهرستان

  که   طوري  به   ، ایان استمن  مریوان   هايستانده  یافتگیتوسعه  سطح   در  معنادار  تفاوت

  و   رداربرخونيمه  سطح   در   دهستان  دو  برخوردار،   سطح  در   دهستان   یک   دهستان،   6  از

  یافتگی توسعه  سطح   تفاوت  همچنين.  گيرندمی  جاي  محروم  سطح   در  دهستان  سه

  هاي  دهستان   چراکه  ؛نمود  تبيين  پيرامون  مرکز  نظریه  براساس   توان می  را   روستاها 

 .هستند باالتري  ییافتگ  توسعه سطح ي رادا مرکز،  به   تریکنزد

 رسولی و همکاران 

(1396 ) 

  یروستای هاي نتگاهسکو  بندي  سطح

  محروميت ميزان  نظر   از ساوه   شهرستان

  از  استفاده   با  یافتگیتوسعه درجه و

 موریس  ناموزون   شاخص

  وتمتفا  مختلف   هاي  بخش   در   ساوه   شهرستان   هاي   دهستان   یافتگی   توسعه   سطح 

-نيافته  توسعه  و  ناهيد  طراز  دهستان  ترینیافته  هتوسع  هابخش  بيشتر  رد  اما.  باشدمی

 .باشدمی شاهسونکندي ستانده ترین

صفائيان و    قربان

 ( 1396)   همکاران

  یافتگیتوسعه درجه  سنجش

  بر   رضوي خراسان  استان هاي شهرستان

  خدمات  به  دسترسی شاخص اساس 

 درمانی  –بهداشتی

  و  نبوده  سطح   یک   در   گی یافتتوسعه   نظر   از  يرضو  خراسان  استان  هاي شهرستان

.  باشدمی  مشهود   عددي   تاکسونومی   روش   و   موریس   ضریب   در   فاحشی  اختالف 

  هايشهرستان  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات   در  توازن   ایجاد  منظور  به  گرددمی  پيشنهاد

ها  آن  به  مناسبی  بودجه  و  منابع   و  قرارگيرد   مسئولين   توجه  مورد  یافته   توسعه  کمتر

  جوین،   هاي  شهرستان  و  باال  یافتگی  توسعه  با   چناران  تانشهرس  .شودداده  صيصخت

 . بودند  پایين یافتگی توسعه  سطح با  هاي شهرستان از الودبين  و زاوه غتاي،ج

مرادي و درویشی  

(1395 ) 

  یافتگیتوسعه سطوح  تحليل

 اردبيل   استان هاي شهرستان

-شاخص  اظلح  به  استان   هايتانشهرس  بين  و   نبوده  متعادل  اردبيل  شهرستان   سطوح

  کوثر  نير،   هاي شهرستان  ميان   ینا  در .  دارد  وجود  بزرگی   شکاف   و  اختالف   توسعه   هاي

  و  برخوردار  و  نسبتا  خلخال   و  شهر   مشکين  ،   اردبيل  برخوردار،  سطح   در  سرعين  و

 .هستند محروم  هاشهرستان  مابقی

و   فيروزآبادي

 همکاران 

(1394 ) 

  ايتاه روس  توسعه ميزان يبندسطح 

  شهرستان  دآبا مرحمت  بخش

 مياندوآب 

  و  باالترین   ترتيببه  دي کردکن  روستاي   و  ق قپچا  روستاي   ،   تاپسيس  تکنيک  اساس  بر

  تنهایی به   قپچاق روستاي   نيز،  اي  خوشه تحليل آزمون  مطابق . دن دار  را   رتبه ترین پایين

  در  روستا  6  و  توسعه  متوسط  هرد  در  روستا  7.    است  قرارگرفته  یافتهتوسعه   رده  در

 یافتگیتوسعه   سطح  در  نابرابري  به  توجه  با  درنهایت.  اندشده  واقع  نيافته  توسعه  سطح

  متوازن   توسعه  جهت   مرتبط  هاي برنامه  اتخاذ  لزوم   آباد،   مرحمت   بخش   روستاهاي 

 .شودمی  شناخته مبرم نيازي

 صادقی و همکاران 

(1393 ) 

ایدار  پهاي توسعهها و ظرفيتمحدودیت

د: رمرزي شرق ایران مو  در روستاهاي

رزي در سطح نامطلوبی قرار دارد که شرایط  تماعی روستاهاي موضعيت اقتصادي و اج

و عد   -زیست محيطی، مدیریتی به ظرفيتامنيتی  توجه  این زمينه م  هاي منطقه در 
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تفاو دهستان بندان در شهرستان نهبندان  و  تاثيرگذاري  ميزان  امنموثر است. در سنجش  و مدیریت  ت عوامل، شاخص  يت 

باشد. همچنين یبيشترین ميانگين را برخوردار م  ميانگين و شاخص زیربنایی کمترین  

شاخصب  دارد  ين  وجود  رابطه  شاخصها  از  یک  هر  ظرفيت  بهبود  با  سایر  که  ها، 

 کند. ها هم بهبود پيدا میيتظرف

نيا و  حافظ 

 همکاران 

(1393 ) 

ایی  طراحی الگوي سنجش عدالت فض

 : ایران( )مطالعه موردي

در قالب یک  ها هاي آنو شاخصگانه رفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشتبا در نظرگ 

 ها دست یافت.سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور توان به فزار کامپيوتري میا نرم

 ( 1399نگارنده : نبعم)

 

اجمال پژوهش، می با بررسی  پيشينه و سوابق نظري  با مناطق  اي در مقای  اشيه و ح  مرزيه ضعيف مناطقتوان به جایگای  سه 

برد.اشور در فرایند توسعه ملی و منطقهمرکزي ک ع  ي پی  باعث عقبوجود  است که  مرزي شدهماندگی مناطقوامل بسياري 

چاره توسعهاهميت  براي  میاندیشی  ضروري  را  مناطق  این  )یکپارچه  علیسازد  همکاران،  کوچک  و  در  (149:  1395آبادي   .

دي از یک  اجتماعی و اقتصا  هاي مختلف فرهنگی، رسانی در زمينه: ضعف خدماتاز قبيل اهاي مرزي با مشکالتیکشور ما روست

ها و  توجه به قابليتمرزي از طرف دیگر و عدم  مایی مشکالت اقوام ساکن در نواحینيغات امواج بيگانه به منظور بزرگسو و تبل

هتوان مواجه  مناطق  این  مسائهاي  این  که  توستند،  لزوم  روستال  به  میجه  آشکار  را  مرزي  همکاران،  هاي  و  )صادقی  سازد 

دهستان   هدفبنابراین  (.  128:  1393 که  است  آن  حاضر  شهرستتحقيق  شاخصهاي  به  توجه  با  را  سرخس  مرزي  هاي ان 

کارهاي مناسبی براي  هق بتوان رایاین طرها را مشخص نماید، تا از  یافتگی این دهستانیابی کرده و وضعيت توسعهموردنظر ارز

منطقه وجود دارد و  به   وجه به محروميتی که درر از یک طرف با تکرد. نتایج تحقيق حاضفضایی مطرحتوسعه و افزایش عدالت

می تواند موجبات   ،هاي شهرستان مرزي سرخسیافتگی دهستان  وجود اطالعات دقيق و روشنی از وضعيت توسعهدليل عدم

  در زمينه شهرستان هاي آتی  ن را فراهم سازد و به تهيه پژوهشراي پژوهشگرامورد این منطقه را ب  ی و شناخت علمی درآگاه

هاي الزم در جهت توزیع امکانات و خدمات براي  نيز، بستر را براي ارائه راهکارها و برنامه  سرخس کمک کند و از سوي دیگر

یافتگی این  کالن و بهبود سطح توسعههاي خرد و  خاد سياستزمينه را براي ات  حلی وم  -مدیران اجرایی در سطوح منطقه اي

 منطقه فراهم آورد. 

 

 تحقیق چارچوب نظری  -3
نابرابري وجود  براي  متعددي  اقتصاد  دالیل  انسانی،  سرمایه  طبيعی،  منابع  تاریخی،  پيشينه  مانند  کشورها  بين  فضایی  هاي 

ييرات تند. در عين حال توسعه، تمام تغوشانی و هم افزایی هسیکدیگر داراي هم پ سياسی، محلی و فرهنگ وجود دارد که با  

)مومنی و  تغييراتی که جامعه را از وضعيت نامناسب فعلی به سمت یک وضع انسانی بکشاند يرد، گمی دربر   سيستم اجتماعی را

 ی قتر  يبرا  يزیرنامهبر  بر  یگاهانه و مبتنکوشش آ  یبه معن  یدر مفهوم کل  توسعهسرآغاز واژه    یبطور کل  .(1392:54قهاري،  

در    يالديم  1917است که از سال    ستميقرن ب  ياوردهاشود؛ از دستیم  هستیکه امروز به آن نگر  يا به گونه  اتيابعاد متنوع ح

  -يکل نظام اقتصاد  يريگسازمان و سمت  دیخود تجد  ندی فرا  یکه ط  يچند بعد  یانیتوسعه جر  شد.سابق بدان توجه  يشورو

  ،ينهاد  يهادر ساختمان  یاساس  يهای و درآمد، شامل دگرگون  ديتول   زانيه بر بهبود در متوسعه عالو  راه دارد.را به هم  یاجتماع 

  کننده منعکس که است فضاي پدیده  یک  مرز (.18: 1377 ا، ي)ازک مردم است  یعموم يوجه نظرها نيو همچن يادار ،یاجتماع 

  افکار  نشر  حتی  یا   و  کاالها   و  حيوانات  ها، انسان  حرکت  مقابل  در   خاصی  قواعد  مطابق  و  بوده  دولت  یک  سياسی   حاکميت  قلمرو

نظامفرمان  قلمرو   جداکننده  زمر.  کندمی   ایجاد   مانع  نقيض، سياسی روایی    نکته  این  به  خود  مطالعات   در  گالسنر  .است  هاي 

 همچنين   و مشخص فاعارت تا زمين سطح زا  عمودي صورت  به که است سطح یک بلکه خط نيست یک صرفا  مرز که دارد تاکيد 
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مرز به عنوان خطی ذهنی و    (. 1398  ی،سجاس)سازد  می  داج  یکدیگر  از  را  همسایه  کشورهاي  مشخصی  عمق  تا  زمين  سطح  از

هاي طبيعی، اجتماعی، اقصادي،  باشد و در ابعاد مختلف فردي و جمعی و عرصهیا عينی است که حائل بين دو یا چند چيز می

سازد )مختاري  ي سرزمينی کشورها را از یکدیگر جدا میي سياسی محدودهرد؛ بدین منظور مرزهاو نظامی کاربرد دافرهنگی  

  گویند می  را  کشور  یک  داخل  به  دریا   ساحل  یا  مرزي  خط  از  معينی  يمحدوده مناطق مرزی(.  237:  1393و همکاران،    هشی

  تعریف  دوکشور  بين   متقابل  وابطر  و   امنيت  اساس  بر  زيمر  نوار  عمق  ندازها  .شود  می   یاد  نيز  مرزي  نوار  عمق  عنوان  به  آن  از  که

  در . است بيشتر نوارمرزي  عمق باشد  ترخصمانه کشور دو  ي رابطه و  باشد  بيشتر مرز در  امنی  نا هرچه مثال  عنوان به . گردد می 

به   می باشند،  نی از مناطق مرکزيدورترین مناطق پيرامو  .(1398است )سجاسی،    پررنگ  نيز بسيار  نظامی  جنبه  منطقه  این

ی مراتبی و با محوریت مرکز رشد اصله شکل امواج سلسههستند. توسعه ب  ترین مناطقترین و محرومليل عقب ماندههمين د

 .(99: 1392یابد )کریمی و وفایی، ترین نواحی )مرزها( گسترش میتوزیع متعادل مراکز رشد تا دور

 مرزی ق  ویژگی های مناط -2جدول شماره  

 جغرافيایی مناطق مرزي از سرزمين اصلی است. -ی بيانگر فاصله مکان  کز دوری از مر

 حاشیه ای بودن  انزوا و
  -ناطق مرزي، به ویژه در کشور هاي در حال توسعه و توسعه نيافته، بيانگر تفاوت هاي عميق عملکرديم

 ساختاري هستند.

 ا طبيعت خشن و صعب العبور هستند. رزي که عموما مناطق بجغرافيایی مناطق مبه دليل شرایط  ناپایداری الگوی اسکان و سکونت 

 ت و تبادالتنظام و الگوی مراودا
و  مناط فرصت  از  کشور،  دو  بين  سياسی  حائل  مرز  در  خود  هاي  مراوده  موقعيت  به  توجه  با  مرزي،  ق 

 ظرفيت الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند. 

 . هم جوار که ممکن است با تعارضات سياسی همراه باشد هاي يل اتصال به کشورمناطق مرزي به دل تهدیدات خارجی 

 تمی اختاردوگانگی سیسس
در نگرش سيستمی به عناصر سرزمين ملی ، عموما مناطق مرزي از ساختاري دوگانه برخوردارند که این  

 امر موجب تضعيف و بروز تعارضات توسعه اي در کشور می شود.

 ( 1395بادی و همکاران، منبع: کوچک علی آ) 

برنامه هاي توسعه کشور همایسه است؛ به بيان دیگر وسعه ملی کشور و  هاي تمتاثر و تاثيرگذار بر برنامه  توسعه مناطق مرزی

زم  زي مستلمناطق مرزي داراي اثر متقابل با داخل کشور خود و مناطق مرزي کشور همسایه است. توسعه و آمایش مناطق مر

:  1392)کریمی و وفایی،  باشد  بعاد متنوع دخيل در این مناطق میاي و ادل منطقهفضایی، کالبدي، تعاي  هادرک پيچيدگی 

ارتباط توسعه و امنيت در مناطق  شده در مورد رابطههاي انجامبررسی  (.99 ي توسعه و امنيت در مناطق مرزي و همچنين 

 ( 87: 1396ميره اي و همکاران، د نکته مهم است: )مرزي با توسعه و امنيت داخلی بيانگر چن

ي مستقيم و دو سویه است. بدین معنی که مناطق  ي رابطهبستگی باال، داراضریب هم  الف( امنيت و توسعه در مناطق مرزي با

عوامل کالبدي  ب( بين    تر برخوردارند.تري نسبت به مناطق توسعه نيافتهداراي شاخص هاي باالي توسعه از ضرایب امنيتی باال

هاي اي طرحدر منطقه  ین معنی که هرگاهتقابلی وجود دارد. این بدهاي مستقيم و مو توسعه، تاثيرامل غيرکالبدي امنيت  و عو

هاي  شود، شاخصو خدماتی به مورد اجرا گذاشته میتجاري    توسعه فيزیکی مانند احداث تاسيسات توليدي صنعتی،کشاورزي،

کاري و  هاي امنيت، مانند بزهلت مرکزي و نيز شاخصهنگی و با دواعی و فرواد، همگرایی اجتمفيزیکی همچون ستوسعه غير

-ج( امنيت و توسعه در مناطق   دهد. تاثير قرار میشود را تحتز و آنچه به طور عمومی ناامنی خوانده میی از مرقانونغير  عبور

  ايهثيرهایی با نسبتتوسعه مناطق مرزي، تاموثر بر امنيت یا  ام  مرزي ارتباط مستقيم با توسعه و امنيت ملی دارد و هر اقد

هاي مختلف بر امنيت ملی اثرگذارند نيز به نسبتداماتی که بر توسعه و  ذارد و بالعکس اق گمتفاوت بر توسعه و امنيت ملی می

امنيت مناطق مرزي موثرند.توسعه برنامه  ي  اي، همنطق  سطوح محلی و  اي در مناطق مرزي مستلزم توجه بهریزي توسعهد( 

هاي امنيتی الزم  تامين زیرساخت  اطق مرزي، مستلزمدر مناي  ریزي توسعههانی امنيت بوده و هرگونه برنامهجملی، فراملی و  

-هاي و سلس ب توسعهمراتباشد. ميان سلسهاسب با مقتضيات زمانی و مکانی می)تاسيسات دو منظوره نظامی و عمرانی( متن
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اي و تعادل  اي تحقق تعادل توسعهل وجود دارد. برقراري چنين رابطهباطق مرزي، رابطه متقامناطق مرکزي و من   مراتب امنيتی

 . طلبدمرزي توجه به ابعاد فيزیکی و غيرفيزیکی را میآورد. از این جهت، توسعه در مناطق تی را فراهم میامني

 ای مرزی ظرفیت های الزم و مهم برای توسعه روستاه -3جدول شماره  

 هاي اقتصادي شرفتشتغال و رشد و پي اد وستدها، اها، تعامالت بازرگانی و دد، مصرف، داراییوضعيت درآم  تصادی:اق هایظرفیت

 دسترسی به امکانات بهداشتی، آموزشی، تغذیه و آب سالم   فردی:  هایظرفیت

 ها يريذ در تصميم گ نایی نفوها و تواست گذاريونگی حقوق بشر، مشارکت در فرایندهاي سياسی و سياچگ  سیاسی: هایظرفیت

عضو جامعه با حفظ موقعيت اجتماعی، ارزش ها و هنجارهاي  افراد به عنوان    چگونگی شرکت دادنفرهنگی:  و  اجتماعی هایظرفیت

 پذیرفته شده 

 جنایت و جنگو ایی، سالمتی، جرموضعيت امنيت غذامنیتی:  هایظرفیت

 و بالیاي طبيعیحيط زیست  از منابع م  وضعيت حفاظتزیست:   محیط  و حفظتی هایظرفیت

 (132: 1393)منبع: مستخرج از صادقی و همکاران، 

هاي توسعه ي شاخصجامعه، مطالعه  يعاد آن و براي همهافزون مفهوم عدالت در همه اب با توجه به اهميت روزضایی دالت فع

برهمه موثر  عوامل  و  و  جانبه  بهبود  راهکارهاي  و  عدالتآن  و  ضع  به  اق  -اجتماعیفضایی  بهتصادي  اساسی  نياز  یک  -عنوان 

هاي مختلف قابل بررسی است و مفاهيمی چون . مفهوم عدالت از منظرسياري داردلزوم بخصوص در مناطق مرزي و روستایی  

جغرافيای  عدالت  فضایی،  عدالت  اجتماعی،  چندعدالت  از  متاثر  نيز  محيطی  عدالت  بودن ی،  مفهو  بعدي  و  این  )ملکی  است  م 

ح2:  1394ران،  هکا درک  سيا(.  متقابل  رابطه  درک  به  مشروط  فضایی  عدالت  معنایی  )حافظوزه  فضاست  و  و    ست  نيا 

انتزاع 34:  1393همکاران، از سطح  عدالت  مفهوم  سياسی،  جغرافياي  در  می(.  عينيت  به  و  شود  خارج می  خود  به  ی  یا  رسد 

  رافياییغج  یا   فضایی  هاي  جنبه  به  که  است  اجتماعی  عدالت  و  فضا  تالقی  نقطه  فضایی   شود. عدالتعبارت دیگر عملياتی می

  یک   تواندمی  که  شودمی  شامل  را  جامعه  فضاي  در  ارزش  با   هاي  فرصت  و  منابع  دالنهعا  توزیع  فضایی   تدارد؛ عدال  نظر  عدالت

 توسعه   جامع  هايشاخص  نسبی  برابري  است: »از  عبارت  جغرافيایی  یا  فضایی  شود. عدالت  گرفته  نظر  در  فرایند  هم  و  خروجی

  یک(  کالن  و خرد)  جغرافيایی فضاهاي و  ها  مکان  در( امنيتی و  اجتماعی ،  بهداشتی ،  فرهنگی  ،  سياسی ،  کالبدي ،  اقتصادي)

 (.1388ملی« )حافظ نيا،  سطح در آن با توسعه متناظر  هايشاخص با کشور

 
 ( 1393کاران،  حافط نیا و هم بع: )منعدالت فضایی در جغرافیای سیاسی، : 1نمودار 
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 منطقه مورد مطالعه  یمعرف  -4-1

 ة درج  61تا    15و    60تا    30دو نصف النهار  انيم  باًیدر مجاورت مرز ترکمنستان، تقر  ان،ریا  یشرقشمال  ةشسرخس در گو

و حد  کشف رود    ةرودخاننطقه را در جنوب،  م  ی عيحد طب  .استقرار گرفته  یشمال  ةدرج  40تا    36و    36دو مدار    انيو م  یشرق

ارتفاعات    ي امتدادها  نیرا آخر  ی و جنوب غرب  ی غرب  یعيحدود طبو کشف رود( و    رودیهر  ةرودخان   وستنيرا تجن )از پ   یشرق

-دهستان می  6شهر و    2بخش و    2راي  دا  5394.90این شهرستان با مساحت  (4جدول)مطابق    .دی نمایکپه داغ مشخص م

اسشد. شهرستابا تا مرکز  پایتخت )  185تان)شهر مشهد(  ن سرخس  تا  اساس بر  .کيلومتر فاصله دارد  1029تهران(کيلومتر و 

شهرستان    نیا  تيجمع  است.نفر بوده   87٬442شهرستان سرخس    ت ي، جمع1385نفوس و مسکن در سال    یمعمو  يسرشمار

 .استدهينفر رس 89٬956به  1390در سال 

 
ن سرخس : موقعیت سیاسی شهرستا 1نقشه  

 

 های شهرستان سرخس داد و نوع آبادی : تع4جدول

 مساحت نام دهستان  نام شهر بخش شهرستان
داد کل  تع

 هاآبادی
 دارای سکنه 

خالی از 

 سکنه

س
رخ

س
 

 سرخس  مرکزي 

 6 13 19 670.85 تجن 

 20 10 30 1448.06 خانگيران 

 10 16 26 941.73 سرخس 

 مزندآوند  مرزداران 

 6 19 25 546.01 پل خاتون 

 9 14 23 1110.57 بی   گل بی

 11 13 24 499.54 مرزداران 

 5216.78 مجموع 

 ( 1390ده، سالنامه آماری نگارنمستخرج از   منبع:) 
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اهداف موبا به موضوع و  اینردتوجه  از روشمطالعه  نظر در  به، ترکيبی  اسنادي  است.  کار گرفته شدههاي تحليلی توصيفی و 

  از  استفاده   با  که  ایران  آمار  زمرک  آمارياطالعات  و  اسنادي  /ايکتابخانه  روش  صورت  به  ها هداد  و  آمار  آوريجمع  نابراین تکنيکب

این پژوهش از لحاظ هدف نيز، از نوع کاربردي    . اند شده  بندي  طبقه  و  تحليل   و  تجزیه  excel, Spss, Arc Gis  افزارهاينرم

-ها مهمگيرد. تعيين شاخصسطح توسعه را در نظر مییزکننده  هاي متمامون ابعاد و شاخصوسيعی پيراکه مطالعات    ؛است

بدین    (.kalantari, 2001: 111)هاست  است و آن همان بيان آماري پدیده  ايا و مطالعات منطقهریزي هدر برنامهترین قدم  

بر حاضر  مقاله  در  دهستانمنظور  تحليل  و  تجزیه  و  بررسی  شهرستاناي  ازهاي    تایجن  از  توسعه،  هايشاخص  نظر  سرخس 

  در  شاخص  65  تعداد است واستفاده شده 1390 آماري لنامهسا نتایج  همچنين و  1390 سال ومسکننفوس عمومی سرشماري

  و  فرهنگی  ،اداري  سياسی  بازرگانی،   و  خدماتی   نقل،وحمل  و   ارتباطات   زیربنایی،  درمانی،   و  بهداشتی  آموزشی، )بعد    7  قالب

-دهستان یافتگی توسعه سطوح تعيين و  بنديرتبه ها، داده  تحليل و  تجزیه براي سپس  (.4جدول) ستاشده آوريجمع( یمذهب

 وضع   بررسی  و  موجود  مدارک  و  هاتحليل  از  استفاده   با  تا  است  آن  پی  در  نگارنده  .استشده  استفاده  موریس  هايمدل  از  اه

توسعه  .بپردازد  موجود  ایطشر  تحليل  به  ،سرخس  مرزي  هايدهستان  در  موجود شاخاب  ،براي  و  نظر    هايصعاد  در  مختلفی 

اي توسعه را شامل موارد ه توان ابعاد و شاخصانسان تناظر دارد؛ ولی می   يازهايفی آن با نگرفته شده است که گستره ي طي

 زیر دانست:

 : تعداد و نوع آبادی های شهرستان سرخس 4جدول

 ن وز شاخص ها بعد وزن  شاخص ها بعد

 بناییزیر  

 ( 0.35) برق   شبکه  هب  متصل  روستاهاي  درصد

 سياسی و اداري 

 ( 0.26) ي اسالمیداراي شورا  روستاهاي  درصد

 ( 0.06) روستاهاي برخوردار از انرژي نو   درصد
داراي جهاد    روستاهاي  درصد

 کشاورزي 
(0.03 ) 

روستاهاي متصل به گاز لوله    درصد

 کشی
(0.18 ) 

روج  داراي م  روستاهاي  درصد

 کشاورزي 
(0.01 ) 

ي داراي سامانه تصفيه  روستاها  درصد

 آب
 ( 0.06) تعاونی  داراي شرکت  روستاهاي  درصد ( 0.11)

 ( 0.35) داراي دهيار  روستاهاي  درصد ( 0.26) روستاهاي متصل به آب   درصد

درصد واحدهاي مسکونی داراي بتن  

 آرمه 
 ( 0.18) داراي پاسگاه   روستاهاي  درصد ( 0.03)

داراي    د واحد هاي مسکونیدرص

 ي در دهستان اسکلت فلز
(0.01 ) 

دارایشوراي حل    روستاهاي  درصد

 اختالف 
(0.11 ) 

فرهنگی و  

 مذهبی

 ( 0.35) داراي دهيار  روستاهاي  درصد ( 0.27) داراي کتابخانه   روستاهاي  درصد

 ( 0.18) داراي زمين ورزشی   روستاهاي  درصد

خدمات  

 بازرگانی 

 

 ( 0.22) بانک   داراي  روستاهاي  درصد

 ( 0.28) داراي نانوایی   روستاهاي  درصد ( 0.10) ي سالن ورزشی دارا   روستاهاي  صددر

 ( 0.40) داراي امامزاده   روستاهاي  درصد
داراي فروشگاه    روستاهاي  درصد

 تعاونی
(0.17 ) 

داراي اماکن مذهبی    روستاهاي  درصد

 سایر ادیان 
(0.04 ) 

داراي تعميرگاه    روستاهاي  درصد

 ن آالت کشاورزي ماسي
(0.09 ) 

 ( 0.01) داراي بوستان   اهايروست  درصد
  داراي ماشين آالت  روستاهاي  درصد

 غير کشاورزي 
(0.01 ) 
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ارتباطات و  

 حمل و نقل

داراي دسترسی به    روستاهاي  درصد

 وسایل نقليه عمومی 
 ( 0.03) داراي جایگاه سوخت  روستاهاي  درصد ( 0.35)

 ( 0.11) برات داراي دفتر مخا  روستاهاي  درصد
پایگاه آتش  داراي    روستاهاي  درصد

 نشانی 
(0.13 ) 

 ( 0.03) داراي دفتر پست   روستاهاي  درصد
داراي نمایندگی    اهايروست  درصد

 پخش سفيد 
(0.03 ) 

 ( 0.01) داراي صندوق پست   روستاهاي  درصد
  نمایندگی  داراي  روستاهاي  درصد

 پخش سيلندر گاز 
(0.06 ) 

عمومی به    روستاها با دسترسی  درصد

 اینترنت 
(0.18 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی 

ي هنرستان فنی دارا   يدرصد روستاها

 ترانه حرفه اي دخ
(0.05 ) 

 ( 0.0) مهد   روستا  داراي  هاي  آبادي  درصد ict (0.06 ) داراي  روستاهاي  رصدد

دسترسی به   داراي  روستاهاي  درصد

 آسفالت عمومی 
(0.26 ) 

 یهنرستان فني  دارا   يدرصد روستاها

 ي پسرانه حرفه ا
(0.02 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشتی 

  مرکز  داراي  هاي  آبادي  درصد

 درمانی   بهداشتی
(0.19 ) 

ي دبيرستان کار  ارا د  يدرصد روستاها

 و دانش دخترانه 
(0.01 ) 

 ( 0.10) ي داروخانه دارا   يدرصد روستاها
کار    رستانيدبي  دارا   يدرصد روستاها

 پسرانه   و دانش
(0.00 ) 

  ي پایگاه بهداشترا دا  يدرصد روستاها

 روستایی 
(0.02 ) 

  رستانيدبي  دارا   يدرصد روستاها

 نظري دخترانه 
(0.16 ) 

 ( 0.08) خانه بهداشت ي  دارا   يروستاها  درصد
  رستانيدبي  دارا   يدرصد روستاها

 پسرانه   ينظر 
(0.18 ) 

ي مرکز  دارا   يدرصد روستاها

 تسهيالت زایمان 
(0.12 ) 

  رستانيدب  يدارا   يدرصد روستاها

 ه روزي پسرانه شبان
(0.10 ) 

 ( 0.05) اماي روستاییبهيار یا م
  رستانيدب  يدارا   يدرصد روستاها

 ي دخترانه روز شبانه  
(0.08 ) 

 ( 0.04) ي بهورز دارا   يدرصد روستاها
ي راهنمایی  دارا   يدرصد روستاها

 شبانه روزي پسرانه 
(0.03 ) 

 ( 0.17) ي پزشک دارا   يدرصد روستاها
  ییهنمارا  يدارا   يدرصد روستاها

 دخترانه   يشبانه روز 
(0.04 ) 

دندانپزشک یا بهداشت کاردهان و  

 دندان 
(0.02 ) 

یی  هاي داراي راهنمادرصد روستا

 دخترانه 
(0.07 ) 

ي تکسنين  دارا   يدرصد روستاها

 دامپزشکی 
(0.00 ) 

یی  راهنما  يدارا   يدرصد روستاها

 پسرانه 
(0.12 ) 

 ( 0.14) ي دامپزشک دارا   يدرصد روستاها
نمایی  وستاهاي داراي راهدرصد ر

 مختلط
(0.01 ) 

ي آزمایشگاه  دارا   يدرصد روستاها

 رادیولوژي 
 ( 0.14) ي دبستان دارا   هاي  آبادي  ددرص ( 0.00)

 ( 0.01) درصد روستاهاي داراي غسالخانه 

 ( 0.06)درصد روستاهاي داراي سامانه جمع  
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 آوري زباله 

 ( 1390منبع: اقتباس از مرکز آمار ایران، )

 موریس   روش -4-3

جود دارد که یکی  خصوصی ومعایب بهي گوناگونی، با محاسن و  هایافتگی نواحی مختلف کشور روشعهسي تعيين سطوح توبرا

این روش بار در سال  از  براي نخستين  براي  1990ها روشی است که  کشور  130بنديدرجه توسط دفتر عمران سازمان ملل 

یافتگی  توسعه لحاظ از نواحی . این روش براي تمييز  شدبه کار گرفته  شاخص توسعه انسانی  انسانی به نام جهان از نظر توسعه

جدیدترینمیردهب کار به انسانی -کالبدي و  جهانی در شده استفاده رسمی  الگوي شود  »الگوي    الگو این است. سطح  به 

است. ال در  که  است هاییمدل جمله  از  مدل این  همچنين،  موریس« معروف   تعيين سکونتگاهی،شبکه   استقرار  گوي تعيين 

 دسترس  در اطالعات از استفاده موریس، با دلاست. م خوردار بر ویژه اهميتی روستایی، از عمران حوزه یا و روستایی منظومه

 و در ندکمی مشخص انتخابی هايشاخص از  کدام هر  برحسب را  واحد هر یافتگی جایگاه توسعه سکونتگاهی، واحد هر  براي

 کندمی تعيين توجه  وردرخ اما و ساده ايگونه را به هاشاخص مجموع وسعه، ميانگينت شاخص تحليل  روش از استفاده با ت،نهای

 (. 6: 1382پردازد )رضوانی، ها می سکونتگاه بندي رتبه  به سپس و

 یافته ها  -5

-نهایی توسعه  ضریب  مدل موریس،  زا  استفاده  با   توسعه و  شاخص  65بعد و    7  قالب  در  شدهآوريجمع  هايداده  براساس

  از هادهستان یافتگیتوسعه ضریب ننشانگر نوسا باتمحاس نتایج . استگردیده محاسبه هاي شهرستان سرخسدهستان تگییاف

 با ضریب  پل خاتون  دهستان  و   باالترین  63.578دهستان تجن با ضریب    که  بطوري.  است  63.578تا حداکثر    22.809حداقل  

 (. 1()نمودار5ت)جدولاس دارا را افتگی ی توسعه ضریب ترین پایين 22.809

 موریس  مدل  ی شهرستان سرخس بر اساسدهستان ها بندی  رتبه یافتگی نهایی و توسعه : ضریب 5جدول
 درجه توسعه نهایی  دهستان رتبه  

 63.578 تجن 1

 57.638 خانگيران  2

 42.705 سرخس  3

 36.322 گل بی بی  4

 22.898 مرزداران  5

 22.809 پل خاتون  6

 ( نگارندهمحاسبات  )منبع:
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 موریس  مدل  اساس سرخس بر شهرستان هایندهستا  یافتگیعهتوس  وضعیت:  2نمودار 

  هاي شاخص  از  یک   هر  تفکيک  به  و   یافتگی توسعه  ضریب  براساس  سرخس  شهرستان  هايدهستان  بنديرتبه  از  حاصل   نتایج

ن مرز  دهستا  و  اول  رتبه  در   67.717  ضریب  با  دهستان خانگيران  ربناییزی  هايشاخص  نظر  از  که  دهدمی   نشان  مطالعه  مورد

  رتبه   در  98.635  ضریب  با  دهستان تجن  نقل  و   حمل  و  ارتباطات  هايشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  28.607ضریب    داران با

  53.426ضریب    ی باگل بی ب  دهستان  یآموزش هايشاخص  ظرن  از  آخر،  رتبه  در  15.641  ضریب  با  دهستان پل خاتون    و  اول

با  دهستان  و  اول  رتبه  در با  دهستان  بهداشتی  هايشاخص  نظر  از  ،آخر  رتبه  در  4.746ضریب    مرزداران   ضریب   خانگيران 

تجن    دهستان  بازرگانی  خدمات  هايشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه   در  14.404ضریب    با  دهستان مرزداران  و  اول  رتبه  در  0.990

با  دهستان  و   اول  رتبه  در  76.660  ضریب  با خاتون    اداری  و   سیاسی  يهاشاخص  نظر  از  آخر،  رتبه  در  3.06  ضریب  پل 

 فرهنگی  هايشاخص نظر از آخر، رتبه در 13.162 ضریب  با داراندهستان مرز و اول رتبه در  71.944 ضریب تجن با دهستان

با  دهستان  مذهبی  و مرزدا  و  ولا  رتبه  در  54.231  ضریب  تجن  اند گرفته  قرار  آخر  رتبه  در  7.629  ضریب  با  راندهستان 

بعد مورد بررسی    7  در  که   دهد می  نشان  مطالعه  مورد  هايشاخص(  c.v)   اختالف  ضریب  بررسی  از  حاصل  نتایج   (.5جدول)

 سرخس   شهرستان  هايدهستان  بين  ابعاد  در  را  نابرابري  يشترینب  0.77هاي بعد آموزشی با ضریب اختالف  قرارگرفته، شاخص

 دارد.شهرستان قرار این  هايدهستان در 0.34 اختالف ضریب با زیربنایی بعد هايشاخص در نابرابري کمترین و  باشنددارا می

 موریس  روش  اساس سرخس بر   شهرستان های دهستان یافتگی توسعه رتبه  و ضریب: 6جدول

 رتبه 

 زیربنایی 
  و  ارتباطات 

 نقل  حمل

 آموزشی 

 

 بهداشتی 

 

دمات خ

 بازرگانی 
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CV 0.304 0.586 0.771 0.406 0.768 0.547 0.491 

 بات نگارنده ماخذ: محاس

 بندي طبقه  محروم  و  توسعهدرحال  یافته،توسعه  سطح  سه  در   سرخس  شهرستان  هايدهستان  یافتگی،توسعه  ضرایب  به  باتوجه

-گل  هايدهستان  و   محروم  سطح  ر خاتون دو پل  تان هاي مرزدارانهسد  توسعه  هاياخصش  نظر  از(  7جدول)  براساس .  اندشده

 توسعه   طبقه  در  دهستانی   هيچ  شهرستان  این   در  و   اند  گرفته  قرار  یافتهتوسعه  سطح  در  نيزسرخس و تجن    بی، خانگيران،بی

-درحال  هادهستان  از  درصد  66.67  و  محروم  هادهستان  از  درصد  33.33  سرخس  شهرستان  در  طورکلیبه.  نگرفت  قرار  یافته

  مدل   در   مطالعه  مورد  هايشاخص  براساس  را  سرخس  شهرستان  هايدهستان  یافتگیتوسعه  سطوح(  2نقشه).  هستند  توسعه

 . دهد می  موریس نشان

 مدل موریس  اساس بر   سرخس شهرستان هایدهستان یافتگیتوسعه سطوح :  10جدول

 درصد  تانتعداد دهس  دامنه  وضعیت توسعه یافتگی 

 33.33 2 33-0 محروم 

 66.67 4 66-33 ال توسعهدرح

 0.00 0 100-66 توسعه یافته 

 ( همحاسبات نگارند :)منبع
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 موریس  مدل  براساس  برخورداری شهرستان سرخس سطوح  : تعیین3نقشه

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

-منطقه میسطح توسعه در یک  افزایش  هاي  نيازشترین پيها یکی از اصلیالنه امکانات و خدمات و زیر ساختتوزیع عاد

پا امنيت  و  پایدار  توسعه  مرتبط  باشد.  مفاهيمی  مییدار  یکدیگر  آنبابه  اهميت  که  بهشند  مرزي  مناطق  در  منطقه  ها  عنوان 

 ز باال بهذاري اگيرات دوري از مرکز، که با سياستعلت تاثدر کشور ما روستاهاي مرزي بهورودي، بيش از سایر مناطق است.  

ت میپایين  از  شدید  امشود،  و  تاسياست  به  ندارندنظر دسترسی  مطلوبی  وضعيت    در  وستاییر  جامعه  وضعيت  یبررس.  کانات 

 يالزمه  که  ندارد   سازگاري  پایدار  توسعه  الگوهاي   با   روستایی   توسعه  و   اجتماعی   عمرانی،   هايبرنامه  که  است  آن  از  حاکی  ایران

  تعادل   و  توسعه  برقراري  راستاي  در  رفاهی  -معيشتی  خدمات  و  هازیرساخت  ئهارا  با   همراه  رشد  براي  مناسب  بستري  ایجاد  آن

  نظر  از  هاسکونتگاه  از  مراتبیسلسله  تشکيل  و  تشخيص  اهميت  روستایی  توسعه  ریزيبرنامه  در  براین،بنا  است؛  جامعه  آن  در

توف  افراخته )است    ضروري  امر  یک  همواره  یافتگیتوسعه  هايشاخص  منظور به  ا،مبن  این  بر.  (210:  1395  اصل،  يقيانو 

ازس  هاي شهرستانتمحدودی  و   امکانات  خدمات،  فضایی   تحليل  و  شناسایی   65  از  استفاده   با  توسعه  هايشاخص  نظر  رخس 

  و   زیربنایی  مذهبی،  و   فرهنگی  بازرگانی،  و   خدماتی  اقتصادي،  نقل، وحمل  و   ارتباطات  آموزشی، جمعيتی،  بعد   7  در  شاخص

موریس  از  ريگيبهره  با  داشتی،به  این  هايدهستان  بنديطبقه  و  بنديرتبه  یافتگی،توسعه  ضریب  تعيين  و  بررسی  به  مدل 

  شهرستان   هايدهستان  ، مدل موریسبا استفاده    . است  شده  پرداخته  محروم  و  برخوردار  نيمه  برخوردار،  سطح  سه  در  شهرستان

-گل بی  سرخس،  خانگيران،  تجن،  هاياندهست  مدلدر این    ترتيب  بدین  ؛گيرندمی  قرار  محروم  و  توسعهحال  در   يطبقه  دو  در

  و  شوند می  شامل   را  سرخس  شهرستان  هاي دهستان  کل   از  درصد   66.67  که  دهستن  توسعهحالرد  هاي دهستان  طبقه  در  بی

 ستان شهر  هاي  دهستان  کل   از  درصد  33.33  که  اندقرارگرفته  محروم  هايدهستان  طبقه  خاتون درو پل  مرزداران  هايدهستان

  حداکثر   تا   22.809  قلحدا   از  ها هستاند  یافتگی توسعه  ضریب  نوسان   نشانگر  محاسبات   نتایج .  شوندمی  ل شام  را  سرخس

 ضریب   ترینپایين  22.809  ضریب  با  خاتون  پل  دهستان  و  باالترین  63.578  ضریب  با  تجن  دهستان  که  بطوري.  است  63.578
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که این نکته بيانگر وضعيت   ،ر سطح توسعه یافته قرار نگرفتهيچ دهستانی دها  همچنين طبق یافتهاست.    دارا  را  یافتگیتوسعه

این شهرستنا یافتگی میمطلوب  توسعه  از نظر شاخص هاي   در  توازن  و  تجانس  عدم  از  نشان  الگویی،  چنين  باشد.ان مرزي 

طح هرستان سرخس در سهاي ش   اکثر دهستاناست و با توجه به اینکه    سرخس  مرزي  شهرستان  هاي دهستان  فضایی  ساخت

میدرحال سر  به  داشتنتوسعه  نظر  در  و  ه  برند  که  نکته  دهستاین  از  کدام  شانيچ  این  قرار  هاي  توسعه  سطح  در  هرستان 

هاي فضایی در زمينه توزیع  تواند به صورت چشمگيري نابرابرييل ها و قابليت هاي این نواحی می، توجه به پتانساستنگرفته

ات زیر ن منظور پيشنهاده توسعه یکپارچه و متعادل را در سطح ناحيه برقرار سازد. بدیکاهش دهد و زمين  دمات و امکانات راخ

 ارائه می شود:

تامين - به منظور  قانون گذاري    و برخورد   مرزي شهرستان سرخس و کشور ترکمنستان  منطقه  امنيت  سياست گذاري و 

 امنيت؛  و نظم  کننده مختل  و متخلف افراد با  مناسب

عادالنه ثروت و    یعتوز  و  آن  نونمندقا  و  بهينه  هدایت  و   کشور  به  واردات  و  صادرات  وستایی و توسعهر  اقتصاد  سازي  وعمتن -

 کشور؛ سرزمينی فضاي کل در سرمایه هاي ملی بين دهستان هاي شهرستان سرخس و

است  مرزها و اتخاد سي  سوي  دو  در  مردم  ياقتصاد  اجتماعی و  -فرهنگی   ارتباطات  گسترش قانون مند و چارچوب مدار -

 ور ترکمنستان؛ ور ها ازجمله کشهاي توسعه سياسی و روابط دیپلماتيک بين ایران و سایر کش

الزامات و پيش   - از  آگاه کردن ساکنين  و دانشگاهی و  با توسعه مراکز آموزشی  ارتقاي فرهنگی مردم ساکن در محدوده 

  .زمينه هاي تحقق توسعه

 

 منابع 

 ، تهران: موسسه نشر علم. امعه شناسی توسعهج، (1377مصطفی) ا،ازکي

توفيقيان  حسن  افراخته،   های دهستان  یافتگی  توسعه  سطوح  فضایی  -مکانی  یلتحل،  (1395امير)  سيد  اصل،  و 

 . 193=214، صص 2 ، شماره3دوره  روستایی،  توسعه راهبردهاي فصلنامهبویراحمد،    شهرستان

 ، انتشارات سمت، چاپ اول. ر جغرافیا گیری چند شاخصه دهای تصمیمرد روشکارب، (1389پورطاهري، مهدي)

قدر و  محمدرضا  نيا،  ويحافظ  مصطفی  رکناحمدي  حاجت،  و  زهرا  افتخاري،پور،  محمد  الدین  گوهري،  و  -عبدالرضا 

 . 52-33، صصطراحی الگوی سنجش عدالت فضایی)مطالعه موردی: ایران(، (1393)

لطيفی،   و  علی  فرارویکر،  (1384ميثم)رضائيان،  سد  تحلیل  وزنلسلهیند  برای  انتخاب مراتبی  معیارهای  دهی 

 .   31-60، صص 14و  13پيام مدیریت، شماره ، انی بخش دولتیمدیران منابع انس

محمدرضا) توسعه ،  (1381رضوانی،  سطوح  تحلیل  و  سنندجسنجش  شهرستان  در  روستایی  نواحی  ،  یافتگی 

 . 149-146صص، 3شماره احيه اي،فصلنامه جغرافيا و توسعه ن

-، فصلنامه پژوهش ایی استان زنجان تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روست،  (1382ی، محمدرضا)رضوان

 . 75 -86، صص50، شماره 36هاي روستایی، دوره 

  ،  تهران  استان  هایشهرستان  یافتگی  توسعه   درجه  سنجش  ،(1394کاميار)  ،   نژاد  بزرگ  و  الهکرامت  زیاري،

 .سوم هزاره آغاز در هرسازيوش عمران   معماري المللی  بينهمایش

 1394ين و آب و هوا، سال، فصل اول، سرزمسالنامه آماري استان خراسان رضوي
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،  جزوه کالسی درس »،  سجاسی، حمداهلل   دانشگاه فردوسی، مشهد، برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی ویژه« 

 وم. ،  نيم سال د1398-1397سال تحصيلی 

سليمان،  الصادقی، حجت فال  و  معصومهه  خدایی،  و  صدیقه  هاشمی،  و  ظرفیت  هامحدودیت،  (1393)محمود  های  و 

، اقتصاد فضا و توسعه  بندان در شهرستان نهبندانهای مرزی شرق ایران مورد: دهستانسعه پایدار در روستاتو

 .121 -146، صص 8روستایی، شماره

،  طق روستایی استان سیستان و بلوچستانیافتگی در مناعهجش توسسن،  (1389)عمرانی، محمد و پيري، حبيب

 .125= 144، صص 3ماره ، ش2شاورزي،جلد مجله تحقيقات اقتصاد ک

و شریف، مطوف  عليرضا  پارهتجر،  (1379)عندليب،  مناطق مرزی دو  آلمان  و درسبه های آمایش  هایی برای ی 

 . 45 -65، صص29، فصلنامه صفه، شماره ایران

اجتماعی در  -صادییافتگی اقتسنجش درجه توسعه،  (1394)منش، علینه و قراییمنش، سما و قراییفتاحی، احمد  

بیابانی  من سمیرم(اطق  جاغ،  جاغ  آب  منطقه  موردی:  علمی)مطالعه  فصلنامه  خشکپژوه  -،  جلدشی  ،  5بوم، 

 . 29 -38، صص 1394،پایيز و زمستان2شماره

ظریفيا و  پریسا  آذر،  راحلی، فياض  و  شاپور  توسعهمقا،  (1391)حسين  ن،  سطح  تحلیل  و  روستاهای یسه  یافتگی 

 ارشد. ن نامه کارشناسی، پایاشهرستان تبریز

محمد ابوالحسنکریم،  هاشمی،  و  نظ(1388)حسين  چالش،  مورد  در  روستاییان  از  پایدار رسنجی  توسعه  های 

ساروق دهستان  موردی  مطالعه  فصلروستایی:  اراک،  شهرستان  توسع،  و  روستا  سالنامه  شماره12ه،  صص 2،   ،

178=155. 

اکبر  کریمی، مرتضی و وفایی،  با توسعه  امنیت،  (1392)علی  پایدار در مناطق مرزی) مطالعه موردی، شهر سازی 

 .95 -112، صص 15، پژوهش و برنامه ریزي شهري، شماره مریوان(

 .ایران آمار رکزم: تهران  ،ن رضویخراسا  استان  نود  و   سیصد  و هزار  سال  آماری  سالنامه (: 1390) ایران آمار مرکز

  ،خراسان رضوی   استان  نود   و  سیصد  و  ارهز  سال  مسکن   و   سنفو  عمومی  سرشماری(:  1390)  ایران  آمار  مرکز

 . ایران آمار مرکز: تهران

باقري، مهردادمختاري -هبردهای آمایش مناطق مرزی، مطالعتدوین راه،  (1393)هشی، حسين و مومن، مهدي و 

 . 237 -254، صص 3، شماره29ه تحقيقات جغرافيایی، سال، فصلنامرقی کشورموردی، مرزهای ش

لن انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،  برنامه ریزی توسعه روستایی با تاکید بر ایران،  (1384)گرودي، حسنمطيعی   ،

 مشهد.

اهلل   ذبيح  ترابی،  و  رضا  احمدي،  و  سعيد  عدالت،  (1394)ملکی،  امکاناتد  فضاییبررسی  توزیع  خدمات   ر  و 

 . 22، صص 46شماره ،  12سرزمين، سال، فصلنامه جغرافيایی درمانی در شهرستان های استان خوزستان  -بهداشتی

 یافتگیتوسعه  چگونگی  بر   تحلیلی   و   بررسی  ، (1396مصطفی)  سيد   ميزایی،  و   علی  سيد   حسينی،  و   محمد   اي،ميره

  شماره   ،5  سال  مرزي،  عات مطال  پژوهشنامه  ،(سرخس شهرستان های  دهستان موردمطالعه)  مرزی روستایی نواحی

 . 81 -108صص  ،2

احمدي و  محمود  عباس  واثق،  طباطبا ،  عباسو  و   ،1397یی،  ایران  مرزی  نواحی  آمایش  در  موثر  عوامل  تحلیل 

 .115 -140، صص 16، سال 58فصلنامه علمی پژوهی جغرافيا، شماره افغانستان از منظر ژئوپلتیک،  
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منوچهريویسی   و  فرزاد  تابا،  و  سوران  توسعه،  (1395)بدریه،  ،  )مرز  ییروستا  ینواح  یافتگیسنجش   مطالعهی 

 . 111 -132، صص 1، شماره 5، دوره های شهرستان مریوان(موردی: دهستان
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 مناطق مرزی آمایشموثر در  مدل مفهومی بازیگران 
 

 2دریا مازندرانی،  1*محسن جان پرور

 )نویسنده مسئول(  ، ایرانمشهد ،فردوسی مشهد اي سياسی دانشگاه جغرافي  استادیار -4

 و سی مشهد، مشهد، ایراناسی دانشگاه فردي سيکارشناس ارشد جغرافيادانشجوي  -5

* janparvar@um.ac.ir 

 

 : چکیده

در عرصه علمی نظام مند  هر ميزان ترسيم مدلها و مدل سازي در عرصه علمی از اهميت و جایگاه برجسته اي برخوردار می باشد. به ل مد 

به ابعاد گسترده    ن، آمایش مناطق مرزي با توجهاید. در این ميامعنی دار می تواند زمينه درک مسائل و مباحث را بهتر و دقيقتر نمباشد و  

در این زمينه   ضرورتا نيازمند آن است که بتوان آن را در قالب بخش هاي جزئی تر مورد بررسی قرار داد و مدل سازي هایید  اي که دار

نترل  در امر آمایش مناطق مرزي و کیگاه برجسته اي  جهت ساده سازي انجام داد. در این ميان از آنجا که، بازیگران مرزي از اهميت و جا

  تحليلی به انجام رسيده است تالش   -هستند در مقاله حاضر که با روش توصيفیو جایگاه برجسته اي برخودار   يتو مدیریت مرزها از اهم

از ارتباط بين   ائه شود. نتایج  این بازیگران ار شده است تا ضمن شناخت این بازیگران مرزي موثر بر آمایش مناطق مرزي، مدل سازیی 

حاکمتی مرزي و  -ازیگران امنيتی مرز، بازیگران سياسیران مرزي شامل ساکنين مرزي، بیگق نشان دهنده آن است که بازحاصل از تحقي

اید مورد توجه  در طول مرزها می شوند که با توجه به ماهيت دو طرفه مرزها در قالب معادل در فراسوي مرزها نيز ببازیگران غير رسمی  

ی ميتواند زمينه عدم موفقيت در رسيدن  کيل می دهند و هر نوع کم توجهتشران یک کل به هم پيوسته را  رار گيرند. چرا که این بازیگق

 به اهداف آمایش را سبب شود.  

 مرز   آمایش، مرز، بازیگران مرزی، مدل مفهومی:  کلیدی ان گواژ
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 مقدمه  -1

را مشخص  ميت خویش  ي تحت حاکمحدوده  ه استوانست که تکهن است. بشر از زمانی اي بسيار  یخچهمرز و مرزبانی داراي تار

خود را تا حد امکان کنترل و   هاي مختلف مرزهاي قلمروي حفاظت از آن بر آمده و سعی کرده است با روشسازد در اندیشه

جایگاه  ا جهت برقراري نظم و امنيت اي قلمرو کشورهه ها کنترل و حفاظت از محدودهگيري حکومت با شکل اما، مدیریت کند. 

اهميتی ب پر  اختصاص داد و حکومتبرجسته و  ها و مرزهاي قلمرو  هاي مختلف سعی در کنترل محدوده ها به صورته خود 

ته است؛  ها شواهدي بر این مدعا در ادوار گذشه ساخت دیوار چين، هاردین، دیوار گرگان و ... از سوي حکومتاند کخود کرده

هاي بارز آن عبارتند از دیوار مرزي عربستان با ست که نمونهرزي در عصر حاضر نيز مشهود اهایی از این انسداد منمونهالبته  

صهيون رژیم  حایل  دیوار  عراق،  و  یمن  و  کشورهاي  ایران  بنگالدش،  و  هند  روسيه،  و  اکراین  مرزي  دیوار  فلسطين،  با  يستی 

زم با گذشت   .... و  اندیشهپاکستان  وان  به  تالش  ها  دستيابی  مدیریت  هایی جهت  و  توجهمرزها    بهينهکنترل  تحوالت   با  به 

تا حکومت پيدا کرده است  بتوانند کنترل و مدیریت مرصورت گرفته در طول زمان توسعه  پيشرفت هاي  ها  با  را  زهاي خود 

 ندبتوانتا از این طریق    (.4:1392،  پرورجاننيا و  حافظ)هاي مختلف فناورانه و علمی هماهنگ نمایند  صورت گرفته در عرصه

هاي  مرزها از جمله پدیدهچرا که،  .  کنندص و در کل کشور به صورت عام برقرار  ناطق مرزي به صورت خانظم و امنيت را در م

اشند. این  بهاي خاص خود هستند که از پویایی قابل توجهی برخوردار میهاي مشخصهجغرافيایی سياسی با ویژگی  -فضایی 

رهاي هم مرز دچار تغيير و اي مرزها و فضاي حاکم بر کشوتحت تأثير شرایط حاکم بر فض  هاي مختلفیی مرزها به صورتپویا

 تغيير و تحول مرزها را به عنوان یک ارگانيسم زنده در نظر گرفته که دائماً   تحول می شود. به نحوي که باید بر پایه این گستره

آنها ر گيرند و با توجه به اهميت  داوم مورد بررسی و تحليل قرامبنا، مرزها باید به صورت مل است. بر این  در حال تغيير و تکام

شوند. مدیریت  و  کنترل  مستمر  صورت  به  باید  کشورها  ساماندهی  و  امنيت  از    در  برداري  بهره  جهت  حرکت  ميان  این  در 

مناطق در قالب    در برنامه ریزي آگاهانه این به بيان دیگر    ظرفيت ها و بسترهاي حاضر در فضاي جغرافيایی مناطق مرزي و 

مناطق   بآمایش  دستيابی  تواند جهت  می  تأثيرات مرزي  آن  زمينه شکوفایی  ایجاد  و  مرزها  بهتر  مدیریت  و  کنترل  اهداف  ه 

امر  تند که در  هس  هامرز  حاضر در  از جمله مهمترین عوامل موثر در آمایش مناطق مرزي، بازیگران  ده اي داشته باشد.گستر

جه به این اهميت و جایگاه برجسته قش آفرینی می پردازند. با توگذار هستند و به بازیگري و نساماندهی فضاهاي مرزي تأثير

تلف دارند در مقاله حاضر تالش بر این است که این بازیگران مرزي را در قالب مدل  اي که بازیگران مرزي در اشکال و انواع مخ

آو مناسب  شود.مفهومی  ا     رده  ارائه شماییتا  طریق ضمن  این  مر  ز  در  بازیگران حاضر  از  از کلی  الزم  درک  و  شناخت  زها، 

   زیگران در این حوزه را جهت آمایش مناطق مرزي فراهم آورده شود. با

 

 نظری   ممفاهی  -2

 مرز  -2-1

 تعریف مرز  -2-1-1

کند. مرز عامل  مشخص می  ک حکومت ملی رامرزها خطوطی هستند که حدود بيرونی قلمرو سرزمين تحت حاکميت ی

(. به بيانی  69:  1385نيا،  هاي مجاور آن است )حافظاسی یا یک کشور از دیگر واحديص و جدایی یک واحد متشکل سيتشخ

و  کنند و به شما  ارهایی زندگی، هویت، خانه، کشور، حکومت، منافع )ملی( و ... را از دیگران جدا میدیگر، مرزها به صورت دیو

توان این موضوع را بهتر درک کرد  اطراف وجود دارد می  ه اطراف خود و مرزهایی که دردهند. با نگاهی بو هویت میآنها اعتبار  

ان گفت، مرزها خطوطی هستند در فضا که محدوده حاکميت، مالکيت و  (. در مجموع می تو35:  1391پرور،  نيا و جان)حافظ

 (.  20: 1396ور، کنند )جان پراي را مشخص میی، ملی، منطقهصالحيت در سطوح مختلف فردي، گروه 
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هاي مختلفی از آنها صورت گرفته است. در  ا داراي انواع و اشکال مختلفی هستند و تقسيم بندياشت که مرزهباید توجه د

نظير کوه ها،    هاي طبيعیین تحقيق منظور از مرزها، مرزهایی است که در فضاي عينی و در سطح خشکی منطبق با پدیده ا

 .  و غيره ترسيم شده اند، استها، باتالق ها رودها، جنگل

 

 مرزی  آمایش  -2-1-2

ریزي مناطق مـرزي نـوعی برنامـه، پس آمایش  است  فضایی  ریزيبرنامه  نوعی  اصل  در  ریزي،برنامه  منظر  از  آمایش سرزمين

پيونـد  ناطق مرزي دارنـد، بـه یکـدیگروب شرایطی که ماست که توسعه را با امنيت و دفاع، از نيازهاي مناطق مرزي، در چارچ

شود )عنـدليب کند که در آن امنيت و توسعه الزم و ملزوم یکدیگر میي توسعه مناطق مرزي معرفی میدهد و راهکاري برامی

ب هـاي اقتصـادي سياسـی در یـک چـارچوآمـایش بهتـرین توزیـع جغرافيـایی فعاليـت(. به بيانی دیگر،  62:  1388و مطوف،  

یسـتی بـه منظـور ي، اجتماعی، فرهنگی و محيط زمکن جمعيت، سازماندهی اقتصادين به دنبال بهترین توزیع مجغرافيایی مع

ا و فعاليت، نظارت بر عمران، حفاظت فضا یا سرزمين چارچوب ریزي و سازمان دادن انسان، فضهاي مطلوب، برنامهتحقق آینده

سـت، رزي با مناطق مرکزي متفاوت ااست. از آنجایی که مناطق م  ايتوسعه منطقهنظر توسعه مناطق مرزي، در کل، چارچوب  

-والً تمام نظریهاي ميان مناطق مرزي و مناطق مرکزي استوار است. اصر پدیده عدم تعادل منطقهاین چارچوب نظري بر تفسي

ها چرخند. این نظریهان میهایشمحور بحث  اي به عنواني عدم تعادل منطقهي پدیدهاي بر پایهي منطقههاي مربوط به توسعه

اي دهد. از آن جایی که عدم تعادل منطقـهکند و یا براي رفع آن، راه حل ارایه میاي را تفسير میي عدم تعادل منطقهبا پدیده

-منطقه هاي توسعههاي نظري آمایش مناطق مرزي بر نظریهاطق مرزي و مناطق مرکزي مشهود، و شاخص است، پایهميان من

بود، تا کنـون   1980ي  هاي نماد آن در دهي منطقهعههاي مالی توستوسعه، که کمک  هاي اقتصاديشود. مشوق ر میاي مستق

بنـابراین، گرچـه آمـایش منـاطق مـرزي یـک نـوع فـن (.  50:  1387گذاري بـوده اسـت )کـالينگورس،  مهمترین ابزار سياست

-تحليل و تفسير شرایط و ویژگـیعلمی خاصی متکی است که ضمن  ري و متدولوژي  هاي نظریزي است، امّا خود بر پایهبرنامه

دهد تـا اهـداف رائه میاي اهاي یکپارچهحلهاي مناطق مرزي، موانع توسعه و یا امنيت را توأمان در نظر گرفته و براي آنها راه

ریزي را نـوعی برنامـه« مـایشآ» تـوانات، میتوسعه و امنيت را در مناطق مرزي بر یکدیگر منطبق سازد. بر پایة ایـن توضـيح

هـدف آن کـه  ریزي راهبردي در فضـاهاي مـرزي کشـورها، دانسـترا نوعی برنامه «طق مرزيآمایش منا»فضایی و   -راهبردي

بندي کلـی در زمينـه مفهـوم (. در جمع65: 1388نع توسعه در این مناطق است )عندليب و مطوف، ها و مواشناخت پيچيدگی

ها در فضاي منـاطق ن پدیدهتعيين مکاریزي جهت  رت است از، برنامهگفت، آمایش مناطق مرزي عبا  ناطق مرزي بایدآمایش م

هاي فضایی جهت دستيابی به توسـعه و افـزایش تانسيلها و پ وري بهينه از ظرفيتمرزي متناسب با شرایط، این مناطق و بهره

کشور یا کشورهاي مقابل )جـان به شرایط    نگاهی داشتننيم  عی این مناطق وحرکت مرکزگرا با تأکيد بر محتواي امنيتی و دفا

 (.  87-88: 1396پرور،  
 

 مدل  -2-2

  تعریف مدل   -2-2-1

کند که به متن و درون ده است. مدل همچنين به ما کمک میمعناي اندازه گرفته شبه Modus مدل، از ریشه التينی

نمیپدیده آنهایی که  مستقيما  ببينيم هدا  ها توانيم  ب را  یا  بزرگ یت شویم.مدل جزئی کوچک  از یک شیء    ازسازي کوچکی 
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عی مقایسه یا  (. به بيانی دیگر، مدل از نظر علمی، نو33:  1388)گرجی،    یء واقعی یکسان استاست که از لحاظ کارکرد با ش

از پدیده ها با چيزي است که اغلب با آن آشنا هستيم. به   ارائه    گزارش بيگ بنگ، تصویر ذهنی  از  ي مدل، به دست  هدف 

می که نمی توان دید واقعا چه اتفاقی روي می  عنی چيزي را مجسم کردن. هنگاتقریبا ذهنی یا عينی است، ی  آوردن تصویري

یک دستگاه آشنا)براي مثال همان امواج آب( به ما بينش ژرف تري می دهد که می تواند    دهد، اغلب مدل ها با مقایسه با 

به به وجود آورد که شاید روزي    اره ي دیگر پدیده هاي وابستهند و یا اندیشه هایی را دربدیدي را مطرح کآزمایش هاي ج

ا بعضی اوقات این واژه ها به صورت مترادف هم به  شاید از تفاوت هاي ميان نظریه و مدل شگفت زده شوید، زیرد.  وقوع بپيوندن

اختيارمان می گذارد، در    اي پدیده هاي مورد بررسی دراي ساختاري بر  کار می روند، اما مدل معموال ساده است و مقایسه

چه  ار مفصل تر است و اغلب می توان پيش بينی هاي کمی آزمون پذیري را با دقت هرتی که نظریه گسترده تر و بسيصور

انج آزمایش هاي  با  تا  اصالح می کنند  و  را بسط می دهند  اوقات یک مدل  بعضی  ارائه دهد.  تر  ه ي  ام شده در گسترتمام 

مدل ها می  د.  نوان یک نظریه تلقی کرن حال شاید بتوان آن را به ع قت نزدیکی داشته باشد، در ایوسيعی از پدیده ها مطاب

به نظریه هاي مهمی می انجامند، اما آنچه اهميت دارد این است که نظریه یا مدل را با  توانند بسيار سودمند باشند، زیرا اغلب  

ه ي چگونگی  اره هاي موجز و فراگير دربارمندان، عنوان قانون را به گزدانشم.  یده ها اشتباه نگيریهاي واقعی و پدخود دستگاه  

ن گزاره ها به شکل رابطه ها یا معادله ي ميان کميت ها  )براي مثال پایستگی انرژي(. گاهی ای   رفتار طبيعت نسبت می دهند. 

 (. 1394)توحيدي،  بيان می شوند

  ها  اع مدل انو  -2-2-2

از مدلها ارائه داده اند. اما  نيز تقسيم بندي هاي متفاوتی  د و صاحبنظران در این زمينه  ها داراي انوع مختلفی هستن  مدل

 رفته از مدل ها به صورت ذیل است:   شاید یکی از ساده ترین تقسيم بندي ها صورت گ

 (verbal modelsمدلهاي کالمی) -1

 (descnptiveمدلهاي تشریحی ) -1-1

 ( analogue)  هاي قياسیمدل -1-2

 (Causal models)معلولی و  علت  مدلهاي  -1-3

 (schematic modelsمدلهاي ترسيمی) -2

 (iconic modelsمدلهاي تجسمی) -3

 ( mathematical modelsمدلهاي ریاضی) -4

کاربرد دارند.ترکيب  درموارد مختلف  هریک از این مدلهابه گونه اي روابط وآثاراجزاي مختلف پدیده ها را نشان می دهندو 

 ( 53 ،ص1379الوانی،.)باشد  مؤثرتري  اند وسيلهمذکور نيزدراغلب مواردمی تو هاي مدل

 

 روش تحقیق   -3

نظري  ماهيت  به  توجه  با  تحقيق،  این  اصلی  توصيفی  روش  از   -آن  آن  برداري  فيش  و  گردآوري  براي  و  است  تحليلی 

، اولين تحقيق  به رویکرد جغرافياي سياسی آنده است. این تحقيق با توجه  رنتی استفاده شاي، ميدانی و اینتاطالعات کتابخانه

ا می باشد. سوال اصلی  سياسی در تبيين مدل مفهومی بازیگران مرزي حاضر در کنترل و مدیریت مرزه  -ي  جغرافيا  -علمی

 بل ترسيم است؟ مرزها چگونه قااین تحقيق، این است که مدل مفهومی بازیگران مرزي موثر در کنترل و مدیریت 

 

 ای تحقیقیافته ه  -4
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تر شدن مرزها  شدن و ورود به عصر اطالعات بر خالف تصوري که در زمينه از ميان رفتن و کم رنگنیبا افزایش سریع جها

اهميتوجود داش بازآفرینی و  براي  تغيير زمينهت، زمينه  با  آورده شده است. مرزها  فراهم  هاي مورد بحث یابی دوباره مرزها 

به نفوذ پذهاي تعریف، ترسخود در حوزه انواع و غيره  توانستند اهميت و جایگاه برجسته یري، کنترل و مدیریت و غيره  يم، 

هاي توجه در قرن دن و از این طریق خود را همچنان به عنوان یکی از کانونهاي مختلف مطالعاتی پيدا کرجدیدي در حوزه

نگاه د باقی  به نحويبيست و یکم  توافق کلی  امروزه  که  اشتند.  این  امن درداشتن مرزهاي م  وجود دارد که،  ایجاد   طمئن و 

فرهنگی زمينه   اقتصادي،  اوضاع  داخلی،  امنيت  ملی،  حاکميت  ارضی،  تماميت  تواستقالل،  حسن    سعه،،  سياست  اجراي 

. از باشدسيعی برخوردار میو از کاربرد و  جواري و اعمال حاکميت دولت در هر کشوري نقش کليدي و هدایت کننده داشتههم

باید توجه داشت که  مناطق مرزي و  تغييرات صورت گرفته در طی دهه  سوي دیگر  اخير مرزها،  را دچار  مسایل مرزي  هاي 

ه  کرده است و نياز به مطالعات و تحقيقات در زمينه مرزها را ب بعد امنيتی    در  اد گوناگون آن خصوصاًابع  گسترده درپيچيدگی  

متعدد هستند،    اي مرزهاي طوالتی و همسایگانین موضوع در کشورهایی که داري کشورها تبدیل کرده است. ایک ضرورت برا

(. در مرزهاي  17:  1399د )جان پرور، صالح آبادي و نادري،  باشاهميت دوچندانی برخودار می  نظير جمهوري اسالمی ایران از

برنا به  توجه  به صورت هاي مختلف  ریزي دقيق وطوالنی  و  مه  را جهت کنترل  به    آمایش مرزي  و دستيابی  مدیریت مرزها 

که در مطالعات    ايپایه  مهمترین عواملیکی از  ه یک موضوع مهم تبدیل کرده است. در این ميان  امنيت پایدار در این مناطق ب

هم پيوسته در منطقه اي به  مجموعه  مرزي باید در نظر گرفته و بر آن تأکيد گردد، بازیگران مرزي هستند که به صورت یک

ی جدا از یکدیگر در نظر گرفت. زیرا وجود و پيوند آنها جهت  توان آنها را نادیده و حتمیکنار یکدیگر قرار گرفته و ن  مرزي در

مدیریت   و  )جانکنترل  است  برخوردار  باالیی  اهميت  از  شامل  141:  1396پرور،  مرزها  و  پيچيده  مرزي  محيط  که،  چرا   .)

گوناگوب میازیگران  متضاد  منافع  با  ادود باشد.  ن  بيان  اساس  مک  154بر  فرصتانمرزها  از  براي هایی  سياسی  و  اقتصادي  هاي 

 :O’Dowd, 2002هاي قانونی و غير قانونی هستند )و سازمان  هاي ذینفعها و کشورها به همان اندازه ميزبان سایر گروهملت

24.) 

ه ماهيت  هاي دیگر است. به این معنی کتاً بيان کننده طرف یا طرفمفهوم مرز ماهيدر جهت دیگر باید توجه داشت که،  

دهی مرزها وجود کلهاي مقابل نياز به شگيرد و بدون طرف یا طرفهاي مقابل شکل میطرف یا طرف  وجودي مرزها با وجود

ف مقابل در فرآیند تکامل  ر نظر گرفتن طرکند، دندارد. از آنجا که ماهيت وجودي مرزها با وجود طرف مقابل معنی پيدا می 

هاي  کامل و مدیریت بهينه مرزها باید سعی کرد طرف یا طرف این مبنا، براي دستيابی به تزها یکی از ضروریات است. بر  مر

از بازیگران برقراري مدیریت بهينه مرزي به  ورتمقابل را نيز به ص بازي هاي  مختلف در نظر گرفت و آنها را به عنوان یکی 

مدیریت کردن مرزها  طرف مرز ارتباط دارد و بحث    سائل و مشکالت مرزي در هر دو ا مدیریت و کنترل مرزي با مگرفت. زیر

باشد. بر این اساس، از آنجا که مرزها داراي دو طرف یا چند  میمرتبط با همکاري و ارتباط بين دو طرف دارنده مرز مشترک  

ي اینکه براها  باشند، حکومتیکدیگر می  مشترکی در امتداد مرزها با  منافع و مصالح  طرف هستند و کشورهاي همسایه داراي

هاي مرزي صرف کرده و چالشبتوانند مرزها را بصورت موثر و کارآمد مدیریت و کنترل کنند و هزینه کمتري را براي این کار  

ده از  هستند که بتوانند با استفا  مشترک بين خود  را به حداقل ممکن برسانند نيازمند شکل دادن به یک سازمان و نهاد مرزي

هاي همکاري و روابط خوب را در امتداد مرزها  ت و کنترل کرده و زمينهبه صورت موثر و کارآمد مدیریآن مرزهاي بين خود را  

و   پایدبين  امنيت  به  این طریق  از  و  مرزي گسترش دهند  مناطق  )جانساکنين  یابند  مناطق مرزي خود دست  پرور،    ار در 

1396 :136-135  .) 
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که این موضوع از اهميت زیادي  ه هستند  سياسی دو طرفه یا چند طرف -ی بر این اصل که مرزهاي پدیده هاي فضایی مبتن

رخوردار است. بازیگران حاضر در مرزها که در آمایش مناطق مرزي اثرگذار هستند نيز به در مدیریت و آمایش مناطق مرزي ب

زیگري که در درون مرزها موثر در آمایش مرزي در نظر گرفته می شود  هر باگرفته شود. یعنی  ت دو طرفه باید در نظر  صور

در آمایش مناطق مرزي در نظر گرفته شوند.  معادل نسبی آن نيز در آن سوي مرز وجود دارد که باید به صورت هاي مختلف  

دل در آن سوي مرز نيز می  ي معافت که البته دارا به صورت ذیل در نظر گر  بر این اساس، مهمترین بازیگران مرزي را ميتوان

 باشند.  
 

 )مرزنشینان( ساکنین مرزی  -4-1

 بـه ساکن مرز یا مرزنشيننامه دهخدا در لغت یکی از بازیگران اصلی در محدوده مرزها ساکنين مرزي یا مرزنشينان هستند.

ر، به کليه اشخاصـی کـه ن دیگبه بيا  .(2668:  1385،  دهخدا)  سکونت داردنواحی سرحدي و مرزي    که درشود  کسی گفته می

و  شود )کارکنان نظامی و انتظامیدر عمق نوار مرزي و جزایر مجاور هر کشور سکونت دایمی داشته باشند، مرزنشين اطالق می

مـرزي ر فاصله معينی از خطوط (. به مجموعه افرادي که د16:  1374راد،  باشند( )رحمتیساکنين شهرهاي بزرگ مستثنی می

گویند. البته باید توجه داشت، برخی عوامل هسـتند کـه بـه کنند، ساکنين مرزي میصورت دائم زندگی میر به  و ساحلی کشو

شوند که بين آنها و سایر افـراد آورند و سبب میساکنين مرزي با مرزها را فراهم میصورت قابل توجهی زمينه ایجاد پيوند بين 

تعلق خـاطر بـه محـل سـکونت )دلبسـتگی بـه سـرزمين و  عبارتند از: عواملشد. مهمترین این در این فضا تفاوت قائل  ساکن  

نطقه مرزي؛ پيوند اقتصادي با فضـاي منطقـه هاي آنها با امنيت موطن(؛ فرهنگ خاص مرزنشين؛ پيوند امنيتی افراد و خانواده

ي دارنـد و زنـدگی آنهـا ي مـرزاي که با فضاي هـامرزي با پيوند گسترده    ساکنين(.  72-73:  1396)جان پرور،    مرزي؛ و غيره

اي ظرفيـت هـا و پتانسـيل هـچرا که،  توجه به آنها در امر آمایش مرزها از اهميت باالیی برخوردار است    پيوسته با مرزها است

زنشـين ه و شناختی که اهالی مرباالیی که ساکنين مرزي در امر مدیریت مرزها و کاهش آسيب پذیري باتوجه به حساسيت ویژ

خود دارند، می توان با ساماندهی و بکارگيري ساکنين مرزي ضمن کاهش آسـيب پـذیري کشـور زمينـه را  ه خاکهر منطقه ب

د زیرا به هر ميزان ساکنين نواحی مرزي در امـر مـدیریت و حفاظـت از مرزهـا براي مشارکت ساکنين در امور کشور فراهم آور

هاي کشور ی کنند و حس اتحاد و انسجام با سایر بخشيدا مبه حکومت مرکزي پ شند، نگرشی مثبتی نسبت  مشارکت داشته با

ی و جنبه هـاي منفـی سـاماندهی و در بين آنها بيشتر می شود و این امر می تواند به صورت قابل مالحظه اي زمينه هاي ناامن

ف 
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دو طرفه مرزها : ماهیت 1شکل   

361: 1396، جا  پرور  
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فـراهم آورد ق را  ه آمـایش مـرزي موفـو زمينه براي دستيابی بـداده  بکارگيري ساکنين مرزي در امر مدیریت مرزها را کاهش  

 . (12: 1392)جان پرور و لسانی،  

 
 سپاه، ارتش و ...(، مرزداران )انتظامی، )مرزبانانمرزی امنیتی بازیگران    -4-2

مين کنند و نقش تی مرزها به بازیگرانی گفته ميشوند که به صورت هاي مختلف تالش دارند امنيت مرزها را تأ بازیگران امني

بازي می کنند. این بازیگران شامل نيروهاي مرزبانی و مـرزداران، نيروهـاي نظـامی در قالـب   رزهاکنترل و مدیریت م  اصلی در

تقيم در کنترل و مدیریت مرزها نقش داشته و تالش می کنند کـه تـا سپاه، ارتش و نيروهاي بسيج می شوند که به صورت مس

یگران با توجـه بـه تـأمين امنيـت منـاطق مـرزي بـه باز وگيري نمایند. اینبه فضاي داخلی کشور جل  حد امکان از ورود ناامنی

نامه ریزي ها و آمایش صورت مستقيم و امنيت فضاهاي داخلی کشور به صورت غير مستقيم اهميت و جایگاه برجسته اي در بر

 مناطق مرزي به خود اختصاص می دهند.

توانند مرزهاي خود را به خوبی مدیریت کنند که بها براي اینحکومتي باید توجه داشت که،  در زمينه بازیگران امنيتی مرز

نياز به نيروهاي مـرزي   هاي تکنولوژیکیباشند. هر چند با گسترش پيشرفتاي و آموزش دیده مینيازمند نيروهاي مرزي حرفه

دیـده و   مـوزشود نيروي انسانی آشده است اما، با این وجبراي حفاظت و نگهداري از مرزها و مدیریت آنها تا حدود زیادي کم  

ها باید در راستاي دستيابی به اهداف مدیریت مرزي استفاده کنند. کنتـرل و مـدیریت مـرزي اي است که، از این فناوريحرفه

مـرزي، آشـنا بـا اي و تخصصی، آموزش دیده و آشنا با استانداردهاي مـدرن در زمينـه پاسـداري  وهاي مرزي حرفهنيازمند نير

هاي درگير در سراسر مرز و ... است تا از این طریق بتواند مرزها را بـه ه همکاري با سازمانروحيکنين مرزي، داراي  فرهنگ سا

به هر اندازه که نيـروي مـرزي بـه کـار گرفتـه شـده در کنتـرل و مـدیریت صورت بهينه کنترل و مدیریت کند. بر این اساس، 

ستانداردهاي مدرن، آشـنا بـا فرهنـگ سـاکنين مـرزي و و ا هاي مدرنا فناوريدیده و آشنا بر، آموزشتايمرزهاي کشور حرفه

مرزها نيز بهتر صورت گرفته و آشنا با قوانين و ضوابط دو کشور داراي مرزهاي مشترک باشد به همان ميزان کنترل و مدیریت  

ل پرسـنی و روحيـه همکـاري  دليل عملکـرد خـوب مـدیریتزمينه همکاري و تعامل بين کشورهاي داراي مرزهاي مشترک به  

کند که مقامـات سـازمان هاي کنترل و مدیریت مرزي اقتضا میشود. این همکاريحفاظت از مرزهاي مشترک فراهم آورده می

قـراري ا مهارت، دانش و رفتار صحيح چه در برخورد با ساکنين مرزي و چه رفتار دیپلماتيک بـراي برمدیریت مرزي به خوبی ب

نا باشند تا آنها را در راستاي مدیریت صحيح فرایندهاي جدید پشتيبانی نماینـد. در ز آشرزبانان آن سوي مرارتباط صحيح با م

به و متعهد، نيروي محرکـه بـراي دسـتيابی بـه اهـداف کنتـرل و توان گفت، نيروهاي مرزي آموزش دیده، ماهر، با تجرکل می

روهاي مرزي داخلی، وضعيت نيروهاي مـرزي ه ني(. در کنار جایگا188:  1392پرور،  ي و جانمدیریت بهينه مرزها است )افشرد

ان و عالقمنـد  مرز نيز از اهميت باالیی جهت کنترل و مدیریت مرزهـا برخـوردار اسـت و بایـد از سـوي پژوهشـگرانکشور هم

را  آمایش منـاطق مـرزي  وهاي امنيتی مرزي بتوانمطالعات مرزي به آن توجه شود تا با دارا بودن این نگاه و درک کامل از نير

 به صورت کارآمدي انجام داد. 

 

 حاکمیتی مرزی   -سیاسیبازیگران    -4-3

که زیر بخش هایی از توزیع فضایی قدرت حاکميتی    -، بازیگران سياسیدر کنار نيروهاي امنيتی مرزي در مناطق مرزي

آمای امر  در  که  دارند  حضور  دهند،  می  شکل  را  اثرگذاري  حکومت  مرزي  مناطق  هسش  دارا  اي  این   تند.گسترده  جمله  از 
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از جایگاه برجسته اي برخودار می باشند. چرا که،  بازیگران می توان به استانداري، فرمانداري، گمرک و غيره اشاره کرد، که 

ند نوعی  دیل شوند ضرورتاً نيازمهاي جغرافيایی براي اینکه بتوانند روند ساماندهی را طی کرده و به فضایی سامان یافته تبفضا

ها تکامل پيدا کرده است و در حال حاضر در قالب مدیریت سياسی  هستند. این مدیریت سياسی در طی قرناسی  مدیریت سي

کومت متناسب با فضاهاي جغرافيایی از الگوي تک ساخت، فدرال، کنفدرال، ناحيه باشد. این شکل از ح)حکومت ملت پایه( می 

فرا فد و  بهرهاي  ب  کندبرداري میرال  این طریق  از  آن توانتا  بقاء خود فضاي جغرافيایی )کشور( که در  زمينه  ایجاد  د ضمن 

( اقدام به تقسيم فضا به زیر بخشهایی و  حاکميت دارد را به سامان کند. براي دستيابی به این هدف مدیریت سياسی )حکومت

زمينه دستيابی به فضاي به تر،  ت موثرتر و پایدارند ضمن تسهيل اعمال قدرهاي محلی ميکند تا از این طریق بتواایجاد دولت

تيار هاي محلی در فضاهاي ملی متناسب با اهميت فضاي جغرافيایی که در اخسامان را نيز فراهم آورد. نقش و جایگاه دولت 

از ستواند متفاوت باشد و صالحيتدارند می د متفاوت  توانوي حکومت مرکزي میها نيز متناسب با اعطاي قدرت و بازیگري 

هاي محلی از اهميت باالتري برخوردار  ميان برخی فضاهاي جغرافيایی نظير مناطق مرزي اهميت و جایگاه دولت  این  باشد. در 

داراي شرا مناطق مرزي  ویژهاست چرا که  غيره مییط  و  عدم شناخت  هر گونه کم کاري،  و  به صورتاي هستند  هاي  تواند 

بر   امختلف  فضاي  ساماندهی  فضفرایند  حتی  و  مناطق  کین  مرزي اي  مناطق  در  دیگر،  از سوي  بگذارد.  منفی  تأثيرات  شور 

گر پویایی این مناطق با توجه به  افتد. به بيانی دی گيري، گسترش و حتی بحرانی شدن مسائل سریعتر اتفاق میجریان شکل

دولت محلی که    وجودت خاص مناطق مرزي  . با توجه به این مشخصاباشند، باالتر استپيوندي که با فضاهاي فراملی دارا می

تواند تا حد قابل توجهی مسائل و مشکالت این مناطق را ضمن کارآمدي، بازیگري و نقش آفرینی الزم را نيز داشته باشد می

تواند تا حد  وي میترین زمان ممکن حل و فصل کرده و از بحرانی شدن آن جلوگيري کند. همچنين دولت محلی قتاهدر کو

هاي مناطق مرزي کمک شایانی کند و زمينه شکوفایی و حرکت رو به  ه برداي از منابع و ظرفيتبهر  توجهی در شناخت و   قابل 

-هاي محلی قوي در این فضاها میت و جایگاه مناطق مرزي وجود دولت جلوي مناطق مرزي را فراهم آورد. با توجه به اهمي

وي دیگر زمينه شکوفایی و ساماندهی این فضاها  از سشکالت کمک کرده و  در حل و فصل مسائل و م  تواند تا حد قابل توجهی

پيش در  مبنا،  این  بر  آورد.  فراهم  میرا  حاضر  استراتژي  صورتگيري  به  کنت تواند  در  مختلف  کارامدتر  هاي  مدیریت  و  رل 

نادري،   بر این اساس به  121  :1399مرزهاي کشور موثر واقع شود )جان پرور، صالح آبادي و    گفت،صورت کلی می توان  (. 

از تنوع گسترده اي نيز برخوردار هستند در امر آمایش مناطق    -نقش آفرینی بازیگران سياسی حاکميتی در طول مرزها که 

 اي برخوردار است و باید به آنها توجه ویژه اي شود.  از جایگاه برجسته  مرزي

 

 غیر رسمی مرزیبازیگران    -4-3

می شود که در پيوند با نهادهاي رسمی قرار ندارند و بر پایه مسائل  نی  مرزي شامل بازیگرا  گران غير رسمی در مناطقبازی

ند. باید توجه داشت که بازیگران غير رسمی در  قوميتی، مذهبی، خویشاوندي و غيره به نقش آفرینی در طول مرزها می پرداز

تأثير اشکال مختلف خود  قالب  در  توانند مناطق مرزي  می  اي  و مدیریت  ات گسترده  آمایش  مر  در کنترل  و  از یک سو  زها 

ت مناطق مرزي از سوي دیگر داشته باشند. البته اگر چه نگاه اوليه و پایه به بازیگران غير رسمی در مناطق مرزي منفی اس

این بازیگران غير رس ر می می را تحت شعاع خود قرا باید توجه داشت که این نگاه یک جانبه است و واقعيت اصلی پيرامون 

عيت موضوع این است که بازیگران غير رسمی مرزي در طول مرزها داراي دو بعد هستند مثبت و منفی. در  واقدهند. چرا که  

ذارتر و کاراتر است و می توان بر پایه آن و با بهره برداري از ظرفيت ها و پتانسيل  بيشتر موارد بعد مثبت خيلی مهمتر و اثرگ

فت. در طرف مقابل بعد منفی برخی از این بازیگران غير رسمی چون  یا   ایش مناطق مرزي دستحاصل از آن به اهداف آم هاي  

هنگام بيان عنوان بازیگران غير رسمی در    بيشتر حالت رسانه اي و مانور قدرت به خود می گيرد زمينه ایجاد ذهنيت منفی

اي کشور و پاکستان اشاره رزهيدان بلوچ در طول مسف  وان به بزرگان و ریشمناطق مرزي به خود می گيرد. به عنوان مثال ميت
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 کرد. این بزرگان قادر هستند در کنترل و مدیریت مرزها و حرکت جهت دستيابی به اهداف آمایش مناطق مرزي نقش آفرینی 

 اطق مرزي صورت گيرد.   مثبت گسترده اي داشته باشند که باید توجه و دقت بيشتري به این موضوع پيرامون آمایش من

 

 تیجه گیری و نتجزیه و تحلیل    -5

مدل   از  غالبا  کنند،  درک  را  ها  پدیده  از  اي  مجموعه  بخواهند  پژوهشگران  و  صاحبنظران  علمی  عرصه  در  که  هنگامی 

کنند قالب  چر.  استفاده می  در یک  را  آنها  بين  ارتباط  و  بازیگران  قابل درک  و  به صورت شفاف  تواند  می  کنار  ا که مدل  و 

بر این مبنا در تحقيقاتی که جنبه کاربردي دارند توجه به مدل ها ميتواند کارایی خوبی  د. و مسئولين نشان ده یکدیگر به افراد

ئله را براي مسئولين و مدیران اجرایی مستدلتر و ساده تر نماید. در  داشته باشد و زمينه براي دستيابی به هدف و توجيح مس

ایناین ميان، آمایش منا از اهميت  طق مرزي با توجه به  ابعاد مختلف آن  و جکه مرزها  ایگاه برجسته اي در حفظ امنيت در 

ه نيازمند توجه و مطالعات بيشتري )جانی، مالی، اقتصادي، سياسی و ...( و بقاء کشورها دارا هستند، یکی از حوزه هایی است ک

ازي آن در قالب مدل  ه سساد ویژه اي نيز به  رچوب هاي پایه اي توجه  است. مطالعاتی که بتواند ضمن در نظر گرفته ابعاد و چا

  ها نمودارها داشته باشد. در تحقيق حاضر نيز تالش بر این بوده است که تا حد امکان بازیگران حاضر در مناطق مرزي که در 

شود آورده  مدل  قالب  در  هستند  تأثيرگذار  مناطق  این  رسد،  .  آمایش  می  نظر  به  که  ميچرا  هاي در  تالش  و  ها  هزینه    ان 

صور کردن و ایجاد دیوارها و حصارهاي بلند پيرامون کشور در طول مرزها ایجاد می شود، توجه به  مح  گسترده اي که براي

 باشد که متأسفانه توجه زیادي به آن ها صورت نگرفته است.بازیگران مرزي از اهميت باالیی برخوردار می 

پایان باید گفت، آنچه سبب ع اما    می  یدار در مناطق مرزيدم دستيابی به امنيت پادر  شود داراي دالیل مختلفی است 

نست. بر این  شاید بتوان عدم درک و فهم کامل از مرزها و بازیگران حاضر در مناطق مرزي را یکی از مهمتري این دالیل دا

نگرش مسئو است که  این  مقاله حاضر  بازیگران مرزي در  ارائه مدل  از  عرپایه، هدف  مردان در  و دولت  صه ها و سطوح الن 

به تنوع بازیگران حاضر در طول مرزهاي کشور را بيشتر شود و این امر سبب شود که در ارائه طرح ها و برنامه هایی    را  مختلف

نترل و مدیریت ارائه می دهند نگرش و درک بهتر و جامع تري داشته باشند تا از این طریق  که براي مناطق مرزي جهت ک

تعامالب ارتباطات و  آنها  ا رت حاضر در طول مرزهتوان  بهينه  راستاي بهتر شدن وضعيت مناطق مرزي و کنترل  پایه  ا در  بر 

مرزي   آمایش  شود.  اهداف  نشاارائه  که  تحقيق حاضر  از  خروجی  ترسيمی  در مدل  موثر  مرزي  بازیگران  مهمترین  دهنده  ن 

   مشاهده کرد.  2ماره گر را می توان در شکل شآمایش مناطق مزري هستند و پيوستگی آنها با یکدی 
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ی ت مناطق مرزیامنتوسعه و بر  همگرایی منطقه ایر یتأث  

ه و کامرون( یجریبوکو حرام در نمورد مطالعه : )  
 

 

 2احمد بخشیدکتر  ،1*ید رسولیکتر مجد
 . ،تهرانت مدرسيترب قا، دانشگاه ی ک مرکز مطالعات آفريتيار گروه ژئوپلی استاد-1

 . ، بيرجندرجنداه بيدانشگ  دانشکده علوم انسانی ، سياسیدانشيار گروه علوم  -2

 m.rasouli@modares.ac.ir*نویسنده ي مسئول   

 
ده یچک  

   . است  یافته فزونی  روز هر بلکه نيافته، کاهش آن يتاهم زمان، گذر در  و بوده دور هاي تهگذش از بشر مهم بسيار از مقوالت امنيت

در  می باشد.    آنها  نيب   وندي در سراسر جهان و پ  افتهیسازمان   تکاریجنا  يمبارز، باندها   يهاوجود گروه ثر بر امنيت،  یکی از عوامل مو

اخير   تروری  گروه  دهيچي پ  ارتباطاتو    ظهور،  سالهاي  آفرستی  هاي  نگران  قایدر  مل ودر سط   يانده یفزا  یبه  منطقه یح  حت   يا،    ی و 

  ي ها زه يانگ  يبر مبنا   را   مرزهم   يکشورها  نيب  یثباتی و ب  منازعات ً اغالب  این گروهها،  ا،  است ن ري در هم  .شده است  لیتبد  یالمللنيب

گروه   ريتأث  یبررسبا هدف    ن پژوهشیا  .دنکن  یت میتقو  گناهیو کنترل مردم ب  نيسرزمقدرت،    ،کسبياقتصاد  ای  یاسي، سیمذهب

حرام  یستیترور امن  بوکو  و  توسعه  منيبر  کایجرين  يمرز  طقهت  و  پاسخگو  مرونه  ا  ییدر  است  نیبه  بر    که  پرسش  موثر  عوامل 

؟ پژوهش  اند  کدامقایدر غرب آفر  هیجريمرز کامرون و ن  تداددر امبوکو حرام در    يامنطقه   تيامن  دیثبات کننده و تهدی ب  يهاتيفعال

پسا    هینظرشده در قالب    يگردآور   يااز آن به روش کتابخانه يها و اطالعات مورد ندارد و داده   یليتحل-یفيتوص  یتيحاضر که ماه

ه  يهمچون حاش  یینه هايو زم  عواملاز    يبردار با بهره تواند    یم  بوکوحرامکه    ه استوار استين فرضیبر ا  يمطالعات مرز  ياستعمار 

ار  ي بس  يکرد یرواعمال کنترل و قدرت بر منطقه    ير در راستا ینفوذپذ  يمرزهاو    دولت فدرال  ی، ناکام یعدالت  یبفساد،  ، فقر،  ینينش

از    يبهره مند  ج پژوهش نشان دادینتا  ند.ل ک يجر تحم يو ن  یه، چاد جنوبیجري، نی از کامرون شمال  ییهارا در بخش از اسالم    یافراط

  ي اقتصاد   يه هایپا  یبانيو پشت  يت منطقه ايامن  تیضمن تقو  يمرز   يکشورهان  يب  یدفاع  يمان هايو انعقاد پ  يهمکار   ياستراتژ 

  ي مرز االت  یا  يارا ها ددولت  که  ينده موثر باشد به گونه ا یآ  يست هایروروم و ترکاهش هجو    یبازدارندگ هت  تواند در ج  یشکننده م

طلبانه گروه  توسعه   ياهبرنامه   مهار  يبرا   يمدت مرزیطوالن  یتيامن  باتيترتو    متعهد شوند  کی استراتژ  يهمکار   معاهداتدر    دیبا

 .کنند  جادیمانند بوکوحرام ا  ییها

 ه و کامرون ی جرين  ي توسعه منطقه مرز، بوکوحرام، يت منطقه اي، امنيه پسا استعماری نظر :یدیکل  ی واژه ها
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مقدمه و طرح مسئله -1  

  ره یکی از دغدغه هاي اصلی سياستگذاران و به خصوصپهنه جغرافيایی کشور هموادر تمام  عدالت فضایی و توزیع جغرافيایی امکانات و تسهيالت 

ي و  نمایاند بيشتر پدیده شکاف مرکز پيرامون و مناطق مرز  مهم می  ،ین مياننچه در او خواهد بود. آجغرافيدانان بوده  

از مدار توسعه کشور عقب مانده و کم کم دچار    نوعی توسعه نيافتگی ذاتی و نهادینه حساس کشور هستند که معموال 

دیگر  يدانند و بسياري  عه نيافتگی این مناطق مبسياري از صاحبنظران، مقوله امنيت را دالیل اصلی توسشده می شوند.  

از این نگاه ها راهبردهاي  توسعه نيافتگی را دليل بر ناامنی و کم برخوردا  ري این مناطق می دانند و به تبع با هر یک 

یکی از مسائل و مباحث مهم در زمينه توسعه اقتصادي در جهان      . رددشنهاد می گبراي منطقه مورد نظر پي   متفاوتی 

واا چهارچوب  نبود   ، ومروز  جامع  نظري  امنيلگوي  تامين  و  عدالت  اشتغال،گسترش  افزایش  براي  راستاي بهينه  در  ت 

این ضرورت ابی به اهدف و نياز هاي جامعه است.تحليل،تبيين و شناخت واقعيت هاي جامعه وبرنامه ریزي براي دست ی

ار گشته  وسياسی پدیدهنگی  صادي ،اجتماعی ،فرل اقتک معض در کشورهاي در حال توسعه به شکل ی  در دهه هاي اخير،

عه یافته که در دهه هاي اخير بدون توجه به شرایط متفاوت در کشور زیرا چارچوب والگوي توسعه کشورهاي توس  است.

ها راهگشاي مشکل توسعه اقتصادي و اجتماعی این کشور هاي نبوده  نه تن  توسعه بکار گرفته شده است ،   هاي در حال

الت اجتماعی و  عد  و کمبود اشتغال واجتماعی نيز فراهم ساخته    –ادي  براي توسعه اقتص  لکه زمينه هاي نامطلوبی است ب

علوم مختلف به  ه است. مفهوم امنيت و تبيين آن در  اقتصادي و امنيت اجتماعی را در این کشور ها به مخاطره انداخت

 ر گرفته است.مختلف علوم اجتماعی قرابررسی و کنکاش دانشمندان حوزه هاي  ردصورت گسترده مو

مرگ، به    ایو    یرانیوترس،    جادیا  يبرا  یگروه  ایتوسط فرد    خشونت  يريبکارگبه    دیتهد  اي یعمدي  ري»بکارگرا    سمیرترو

ها و  به خواسته   ییاجبار مقامات به پاسخگو  قصدبه  کشور    کیها  رساختیز  ای و    یی، دارای نظامريغ اهداف     هيعل  خصوص

که   یات یجنا»را  155یفرامل  افتهیسازمان اتی آنها جناکنند. یف م ی« تعریاقدامات خشنن يچن يها وراا گروهیفرد انتظارات 

عبور از مرزها را    خود  تيرود(، بلکه به لحاظ ماهیفراتر مکشورها    نيکه از مرزها ب  یاتی)جنا  ستندهی  المللنيب  نه تنها

و یم یی  جنا  تيفعال  از  یمهمبخش   جراننتوایم  دانند  شامل  م  کیدر  ه  ک  باشد  یم ید  اتفاق  اما هیکشور    مچنان افتد، 

بر    نیله امقا  نی، ايبا توجه به مطالعات مرز  کنند. یف میموثر است« تعري  گریبر کشور د  یعواقب آن به طور قابل توجه

است که استوار  ب  منازعه  این فرضيه   ن یااست.    مندودس  یستیتروري  هاگروه  رشدي  برا  يمرز  يکشورها  نيب  یثباتیو 

  ی با بررس  يامنطقه   یستیترور  ي هاوهگر  ش یدايپ و    يمرز  منازعات   نيب  رابطةی  بررسي  برا  يپسااستعمار  هینظرز  ا  پژوهش 

ا  نیا  ندة یفزا  یی توانا  زينو ظهور بوکوحرام و    هیجرين  و مرز کامرون    ي راستا  عمال کنترل و قدرت بر منطقه درفرقه در 

س  استوار  يهاتالش به  از    يريگبهرهکند.  یم  فادهاست  هیجرين  يسازیاسالم  يو خود    «يهاک يتاکت»بوکوحرام 

اطراف مرز   يهادولتدر    تي، فقر و محروميرهبر  چةخیتار  یو بررس  سهیمقابه قدرت و    یابيستد  جهت  ینينشه يحاش

.  کنندیم   تیشورها را تقوقدرتمند مرزها و ک  ي که اقتصادها  م يکنی، ادعا مانی.در پاميکن یم  یسبرر  ه و کامرون رایجرين

مرز  يورضر مناطق  که  ا  يهمکار  يهاراه  فتن  ای  يبرا  ياست  کنند  اییهمگر  جادی و  همکار  تا  تالش    ي راستادر    يبا 

  کشورها  يهاتيحفظ ظرف  يبرا  از يمورد نمنابع    زو از همه مهمتر حفاظت ا  ده نیفزا  يمرز  تياز حقوق بشر، امن  تیحما

 تالش کنند.  یستیترور ي هابا گروهجهت نبرد 
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تحقیق پیشینه -2  

 مرزهاي امنيت تضمين و تحکيم در دادگستري مللیال بين  دیوان نقش  "در مقاله اي با عنوان  ( 1396راد) صابر  محمد-

 درگيري مسلحانه به که دادگستري، المللی  بين دیوان نزد مطرح مرزي و ارضی هاي پرونده بررسی اجمالی به  "کشورها ميان

ارضی اختالف فصل و  حل در  دیوان نقش توضيح  به  است، شده منجر طرفين ميان )من جمله   کشورها ميان مرزي  و هاي 

ن می پردازد. در ای مرزها امنيت  ضمينت و اعاده حفظ، مسير در الف مرزي بين نيجریه و کامرون بر سر جزیره باکاسی (اخت

 و حل به خود، هاي  و صالحيت اختيارات از بهره گيري و دسترس در حقوقی ابزارهاي با دادگستري، المللی  بين دیوانمقاله  

  .می پردازد کشورها ميان مرزي و ارضی هاي اختالف فصل

مرزها شدن جهانی تأثير" عنوان با پژوهشی در (1390) ویسی و  نیا حافظ-  بر شدن انیجه آثار بر را خود تمرکز   بر 

 منابع گاهی و کارکردهاي مرزها و اهميت و مرز انواع بر مجموع، در فوق، آثار اصلی تمرکز اند. داده قرار کارکردهاي مرز

   .است مرزي هاي اختالف

-Challenges of Nigeria’s Borders and Frontier Security (1960 مقاله به توان  می نيز  خارجی آثار نميا در

باباتوالج ثرا  2014) در    ردن چالش هاي موجودته کبرجس بر آن اصلی  تمرکز که کرد اشاره (2015) 156ادسوال ای تی 

نيجر المللی  بزرگترین یه و پيامدهاي آن براي امنيت ملی این کشومرزهاي بين  ر در مناطق مرزي است. او در این مقاله به 

یعنی   نيجریه  امروز  بين  چالش  ق تروریسم  که  پردازد  می  و  المللی  مرزي  امنيتی  هاي  چالش  و  مذهبی  گرایی  افراط  به  طعا 

  ی زند.فرامرزي دامن م

 am Insurgency and The Boko Harعنوان با ارزشمندي  داراي پژوهش  نيز  (2018) 157و و دیگران ویویان ای فوی-

its Impact on Border Security Economic Collaboration Between Nigeria and Cameroon  هستند  .

تا  وشکیم  مقاله  نیا مهمد  نکته  سازد  را  این  همکار  برجسته  شرکا  هیهمسا  يکشورها  نيب  يکه    االت یا  ثل )م  ی خارج  يو 

به طور کلی هيچکدام از منابع    .شودمانند بوکوحرام  ه  یستیترور  يهاه با گروهمبارز  موجبند  توایو فرانسه( م  ا يتانیمتحده، بر

رزي بين  ف ماختال ير گروه هاي تروریستی بر توسعه و امنيت مناطق مرزي به ویژه بهمنظّم تأث و مستقيم طور یاد شده به

 جزیره باکاسی نپرداخته اند.   امرون بر سر منطقه مرزي شبهنيجریه و ک

ق روش تحقی-3  
توصيفی روش،  لحاظ  از  و  کاربردي  ماهيت،  نظر  از  حاضر  است.  -پژوهش  اطالعات  ه دادتحليلی  و  نياز  مها  ر  نيزورد  وش  به 

و  ايکتابخانه اسآگردفراهم  شده  بوري  نخست  چارچوب،  این  در  است.  کتابختفادا  مطالعات  از  این  انهه  خارجی  و  اي)داخلی 

داخلی و خارجی، مجالت تخصصی و مقاالت( و نيز از اطالعات شبکه جهانی  پژوهش از )مدارک و اسناد مکتوب مانند کتب  

ها شده  دادهتحليلی، اقدام به تحليل    -ه است. سپس با استفاده از روش توصيفیت( براي جمع آوري اطالعات بهره جست)اینترن

 است.

 رد مطالعهحدوده مومعرفی م-4
هاي تروریستی بر توسعه و امنيت مناطق مرزي، آن هم در منطقه غرب    قلمرو موضوعی پژوهش، ارائه تبيينی از تحرکات گروه 

-میکامرون  سياسی است که قلمرو مکانی آن شامل دو کشور نيجریه و    رافيايجغ  علم  بر  حاکم  اصول  و   پایه مفاهيمآفریقا بر  

 باشد. 

 ینظر  و  ی وم فهم  بنیادهای-5 

 مفهومی   بنیادهای-5-1
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 ایشپيد زمان از به گونه اي که    است سياسی جغرافياي در مطالعه مورد اصلی ده هايپدی  از یکی مرز  :مرزمفهوم  -5-1-1

 و اعتباري وطیمرز را خط.  است بوده سياسی جغرافياي پژوهشهاي کانون در سرحد درباره مطالعه و مرز تاکنون، این علم

اند)  یک حدود  تحدید منظور به قراردادي تعریف کرده  حيدر،  واحد  مرز(  161:  1383مير  یا  فضایی  و  اي   که است پدیده 

 ایجاد  مانع کاال انتقال و انسان مقابل حرکت خاصی  قواعد مطابق و  ودهب حکومت یک سياسی حاکميت قلمرو کنندة  منعکس

 و عامل و باعث تميز  دارند قرار حاکميت به مربوط گفتمان مرکز به طور کلی مرزها در  .  (101: 1374 بليک، و ميکند)درایسدل

 به نيز کشورها المللی بين مرزهاي صخا طور به و مرز کارکردهاي.  می باشد  بی نظمی  از را نظم  بين المللی،  از اخلی د مسائل

   :است زیر شرح
 .اندازند می جدایی ملت دو و فرهنگ  ود  حاکميت، دو سياسی، نظام  دو بين مرزها  :جداکنندگی -

 .شوند یکپارچه می و آميخته آن درون ملت راداف که هستند فضایی و چارچوب سازنده مرزها :یکپارچگی  - 

 .دهند می رانشان کشور دو سياسی و دياقتصا توسعه سطح فيزیکی، فضایی، لیتج تفاوت مرزها  :سازی تفاوت  - 

یا  وجود یکدیگرند.  مجاور متخاصم و  رقيب هاي  ملت و ها   لت ود برخورد کانون مرزها   : کشمکش  -   و قومی تضاد تفاوت 

 در را جنگ و درگيري آتش تواند  می  آن،  مانند  و ادعاها اقتصادي، منافع و نقل و حمل امکانات خاک، تصرف دینی، فرهنگی،

 .همسایه برافروزد دو ميان يمرز منطقه

 این .یکدیگرند با ... و  ارتباطی  فرهنگی، اقتصادي، ی،ماع اجت هاي عرصه در دولتها و ملتها ارتباط کانون مرزها :ارتباط  -

 گمرک نام به مرزي نقاط یقطر از رسمی ارتباط  .شود  می  برقرار مختلف هاي زمينه در و غيررسمی و رسمی ورتص به ارتباط

 . (191: 1379حافظ نيا، ) گردد می برقرار مرزي منافذ از غيررسمی ارتباط و

 مفهوم امنیت -5-1-2

اجتماولهقم  امنيت امنيت  برقراري  اجتماعی است و جوامع،  نظام  اساسی در هر  اولویتاي  از  را یکی  اصلی خود میعی  هاي 

و ذهندانند.   عينی  بعد  داراي دو  بر شرایط  امنيت  عينی  بعد  است.  و ی  مشاهده و سنجش  بيرونی  داردقابل  تاکيد  در    ،پذیر 

تر  بيش  ،در گذشته گيري شود.هایی اندازهی است و باید از طریق سنجشدرونی، ادراکی و احساس تر صورتی که بعد ذهنی بيش

ی و  ایش آگاه رات اجتماعی به ویژه افزييهاي عينی امنيت اهميت داشت، ولی پس از انقالب صنعتی و افزایش ميزان تغجنبه

. امنيت که زمانی  شوداد میاز آن به احساس امنيت یتري یافته است که  ، اهميت بيشآنذهنی    ي  اطالعات در شهرها جنبه

کارویژه از  و  یکی  سنتی  دولت  هر  اصلی  دولتی مدرن محسوب میهاي  غير  بازیگران  دیگر  ویژه  نقش  و  ظهور  با  اکنون  شد؛ 

و نظم  رسد که فرایند جهانی شدن  یژه تخصصی دولت خارج گشته است. به نظر میاز کار وفروملی    -بازیگران فراملی  همچون

از هم جهانی  بسيارينوین  و  است  روبرو شده  و جنگ  بحران  و  مرج  و  ناامنی، هرج  با  آغاز  در   ان  در گذشته  که  گروهها  از 

هاي جدید هویت خواهی  جنگکردند اکنون پس از پایان جنگ سرد،  اجتماعی در کنار هم زندگی می  –چوبهاي سياسی  چار

فرقه اي، کمبود منابع،    –گرایی، مسائل قومیگرایی؛ بنيادي امنيتی از قبيل کثرتهارا در سراسر جهان آغاز کرده اند و چالش

جوامع    -؛  هاي ضعيفدولت    -:    را  یدات امنيتی در قرن بيست و یکم توان تهد به طور کلی می  . .. را مطرح کرده اندتروریسم و.

اقتصادي) شامل فقر، بيماري  -  ؛نی ضعيفمد هاي    جنگ  -؛  ولتیمبارزات درون د  -  ؛یست(ها و محيط زتهدیدات سياسی و 

د که هر کدام به نوعی در  جرایم سازمان یافته فرامرزي و دولتی نام بر   -  ؛تروریسم  -  ؛هاي هسته ايسالح  -  ( ؛ قتل عام  )داخلی

 . (195: 1388 )بخشی،  باشندالمللی میمنيت ملی و بينتهدید کننده امنيت انسانی و سپس ا ابتدا

 نظری  بنیادهای -5-2
همگن در مرزها به    يهاتي ومو ق  کشورمستقل،  رقلمروينظ  یم يهابر مف  عموماً   مرسوم  يمرز  اتینظرشته،  چند دهه گذ  خاللدر

مؤلفه  مرز  ی اصل  يهاعنوان  شده  يمطالعات  که  یم  استدالل ند.  امتمرکز  مرزهامرد  یی جابجاشود  در  مستقل    يم  کشور  دو 

جا    ، از آنوجود  نیقاچاق انجام شود. با ا  ثلم  یرقانونيغ   ماتر اقدایسا  قیاز طر  ی نونرقايغ   ای  ی مهاجرت قانون  به کمک  تواندیم
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، مفهوم  اندهشد  فيتضع  شدنیانجه  يندهایآو فر  معاصر   يرزم  ي هاهیبا نظر  يدشده و تا ح  دهيبه چالش کش  م يمفاه  نیکه ا

 .  شده است ياديبن راتييغت  دچارمدرن  دولت

ويکس هرواتینجا  م (  2009)  158دمار  که  یاستدالل  در  ي هاهینظرکند  موازات    هاآن  يبازساز  برمرزها    بارة معاصر  بر به 

  ،يوبه باور  .  کنند یتمرکز مامعه  ملت )دولت( و ج  نيرابطه ب  ا ی  تعهدات  يسازیرمليغ ، و  ییقلمروزدا،  شدنیجهان  يندهایافر

  يهااز روش   يريگبهره   زين و    يمرزسازريغ جدد و  م  يزساز، مريمرزساز  يندهایامفهوم مرزها، فر  یشیبازاندبه    ازي ها نه ینظر  نیا

 د. نقلمرو پسامدرن دار نةيزممرزها در  حيصح دادنقرار  يبرا يارشته انيم یقاتيتحق
  ی بانيپشت  (  2006)162زي( و راب2005)161و رامفورد  ی(، دالنت2006)160(، رامفورد2006)159نوميقات نيتحق  نجا با يکساستدالل  

آنشودیم از  که ؛  ق  ن يب  جیرا  وند يپ   جا  و  بلمرو  مرزها  آنها هم  ،است  رفته  ن ياز  عبارات  ة  ،  ینيسرزمپسا،  یپسامل   رينظ   یاز 

انداز ، چشم دبه نوبة خو  . کنندیاستفاده م  يمرز  در مطالعات  به وجود آمده  یمیپارادا  رييتغ  ف يتوص  يبرا  یفرامل  ا ی  یفرافرهنگ

از دست    ی وابستگو    تیهو  نييتع  یله عنوان عامل اصود را بقدرت خ  ، نظر است که قلمرو  ن یا  دیوده که مش  مطرح  يدیجد

 ند. کن رييدلخواهانه تغتوانند  یاند و مشده متکثرهستند،  اليسعتقدند که مرزها انداز مچشم نیداده است. طرفداران ا

 یافته های تحقیق -6

 های افراطی  موثر بر رشد گروه عوامل  -1-6 

بر    ايتأثير عمده ها کهبيشتر دولتپذیر کردن  و آسيب  ا افزایش مهاجرتو هوا ب يير آب  تغ  :تغییرات آب و هوایی-1-1-6

هاي ضعيف و  با افزایش تعداد دولت دیگر تغيير آب و هوا به بيان یی دارند تروریسم جهانی را تقویت خواهند کرد. روي افراطگرا

بطوریکه در این  . واهد نمودبه گسترش تروریسم کمک خپایگاه مناسبی براي تروریسم جهانی باشند  تواننددر حال افول که می

آ روزنامه  خبرنگار  رویتر،  کریستوفر  گروهراستا  این  ارتباطات  تشریح  در  اشترن  گروه  لمانی  جمله  از   ( ب  ها  را  ه مک  القاعده( 

ز در زمينه ساخت بمب و کند و تخصص خود را نيمیاي دارد و مسلمانان را سازماندهی  ا شعبه کند که هرجمیدونالد تشبيه  

دهد به طوریکه القاعده زمينه جذب هزاران جوان  میهاي مالی به آنها ارائه  اکتيک جنگی چریکی و جذب کمکمواد سمی، ت

   ده است.رب فراهم کرع  عرب را درکشورهاي دیکتاتور

مردمی و   دون پشتوانهدانند که سالها ب می براي ازميان برداشتن حاکمانی ن جوانان، اسالم سياسی را تنها راهکارکه ای طوريه ب

و دیگر   هاي ضعيف در سومالیدر شاخ آفریقا بدليل وجود دولتن راستا  کنند در ایمیها حکومت  مذهبی با حمایت خارجی

القاعده فعال  این منطقه سلول   کشورهاي ميزان که تغييرهاي  و به همان  این دولت  شده  پرتگآب و هوا  لبه  به  را  اه سوق  ها 

محرک یکی از رویدادهاي علی    . نقش تغييرات اقليمی می تواندکنند.بيشتري کسب می مانورجهادي قدرت  دهد نيروهاي  می

فارغ از حس جنگجویی انسان هاست.  ه داشت که ریشه بسياري از منازعات  باید توج  "  :  باشد که تأثيرات چند گانه اي دارد

نوان نقطه شروع مناسب براي به وجود امدن شرایط بحرانی به  آن ها را می توان به ع   عواملی دیگر در ان دخيل می باشد که

آورد   تصميم گحساب  از  جانبه  همه  افتادگی  دور  کنار  در  نواحی  توسعه  عدم  تاثيرمانند  و  خویش،   ري  سرنوشت  بر  گذاري 

فرو   مقياس هاي گوناگون سياست هاي ستيز جویانه که  احساس  بودن در جوامع در  نيروهاي محليف  دست  ملی،  از جانب 

ه دنبال وجود چنين شرایطی و به عنوان پاسخ طبيعی  منطقه اي و حتی بين المللی دنبال می شود. ستيزه، بحران و جنگ ب

   . (237: 1389گران، ) حافظ نيا و دیمتمایل براي بقا بروز پيدا می کند  موجود زندهانسان به عنوان 
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ت زیست واند مستقيم و غير مستقيم باشد. به طور مستقيم تحوالبر امنيت دولت ها می ت  ثير تخریب محيط زیست و منازعهأ ت

کمياب سوق دهد و به طور غير    ی به منابعتواند یک دولت را به سوي درگيري با دیگران براي تصاحب یا دستياب   محيطی می

يانجامد و به امنيت که به بروز منازعاتی ب  م تخریب محيط زیست می تواند آثار اجتماعی و سياسی در بر داشته باشدمستقي

صادي افول اقت  -2کاهش توليد کشاورزي    -1رامی هاي اجتماعی بيانجامد  آنادولت ها لطمه بزند چهار پدیده می تواند به بروز  

طند و گاه  تماعی و نهاد هاي مشروع این پدیده هاي اجتماعی اغلب با هم در ارتبااختالل در روابط اج -4بجایی جمعيت جا  -3

را تق برویکدیگر  براي  امر شرایط را  این  باعث تضعيف دولت می شوند و  ز منازعات قومی، کودتا و منازعات  ویت می کنند و 

  این   اصلی  عوامل  از  دیگر  یکی مایش زمينقومی، گر  منازعاتبه غير از  .(247:  1383تریف،  ناشی از محروميت مهيا می سازد)  

   .(228: 1390بخشی، ) دارد  همراه به...و مهاجرت و  فقر  ی،قحط  خشکسالی، جمله از ي زیاد تبعات خود که است فاجعه

 حـاکم  عملکرد نخبگان حاصل و نتيجهظهور گروه هاي تروریستی  بحران  :  رد بد نخبگان در کنترل بحرانعملک -2-1-6

رت رادر مـل کنتـرل ثـروت ملـی و قـددر تالش بودند که به طـور کادر بعضی کشورها حاکمان  باشند.  میشورها  بر بعضی از ک

شـده ها  کشـور  ي و نابرابري باعث ایجاد خشونت در ایناي سازادي، حاشيهدست گيرند. خشونت ساختاري به شکل تبعيض نژ

 است.

توسعه روندي است فراگير در جهـت افـزایش  اي شدن(حاشيه شکاف بين مرکز و پيرامون) :نیافتگیفقر و توسعه   -3-1-6

بـا افـزایش از طرفی این رونـد مـی بایسـت همـراه   ؛اسخگویی به نيازهاي مادي و معنوياجتماعی براي پ   -انسانیتوانایی هاي  

عهاي انسـانی اقتصادي و سياسی بيانجامدتا توسـ -یتوانمندي هابه گسترش انتخاب هاي ساکنين منطقه در حوزه هاي اجتماع 

 (.61: 1387باشد.) اطاعت، و موسوي،
 های افراطی روهآفریقا و رشد گ  -2-6

پراکندگی اقوام و نژادها بين چند کشور به   ها،  ها و دولت  آفریقایی، به علت عدم هماهنگی بين ملتکشورهاي  ستقالل  پس از ا

طلبانـه،  مرزهـاي مصـنوعی، دولـت غيرهژمونيـک، ، مبارزات استقالل طلبانـه و جـدایی علت  تقسيمات جغرافيایی استعماري

طرفدار استعمار، ساختار اقتصادي و نهادهاي سياسـی ضـعيف، خبه دولتی جامعه مدنی، ایجاد یک نارتباط ضعيف بين دولت و  

یجی دولـت هماننـد اروپـا؛ شـاهد ها و ضد کودتاهاي فراوان و عـدم شـکل گيـري تـدرکميت طوالنی حاکمان، وجود کودتااح

بود زیرا کـه حضـور راه دشوار ایان راه بلکه آغاز یک ات گسترده) در اشکال متفاوت( در این قاره بودیم. استقالل نه تنها پ منازع 

توسط استعمار گران مشکالت زیادي را بر جاي گذاشته بود،  تداوم نظـام قبيلـه چند قرن استعمار و توسعه مرزهاي مصنوعی  

و   د جنگلها و راههاي صعب العبور و عـدم حضـور دولـت مرکـزي در سراسـر کشـوري و عدم اطاعت از حکومت مرکزي، وجوا

عمار گـر سـابق و قـدرتهاي خواسته هاي مردم و حضور مستقيم و غير مستقيم کشورهاي اسـت  اسخگویی بهناتوانی دولتها در پ 

تاکنون( اکثر -  1960از استقالل)  اره گردید به نحوي که در سالهاي پسجهانی، باعث بروز جنگهاي داخلی و کودتا ها در این ق

سرد، تشدید گردید و هـر کـدام از کشـورها تـداوم   ر زمان جنگبوده اند. این مساله د  کشورهاي این قاره دچار بحران سياسی

ایين و نـاامنی و کودتـا افـزایش نه در توسعه بلکه وابستکی به دو بلوک غرب و شرق دیدند، در نتيجه کارآمدي پ   حيات خود را

دولـت وجـود   باثبات بر  ترسی به تضمين یک تغييرهاي دساز آنجایی که مکانيسم  90. به عبارتی در آفریقاي قبل از دهة  یافت

شود حکومت ت و به محض آنکه خشونت به مکانيسم رایج تغيير رژیم تبدیل آميز رژیم امري غيرممکن اسندارد تغيير مسالمت

 یابد که این خود به افراط گرایی منجر می گردد.قش کليدي سياسی میبا دسترسی بيشتر به منابع سرکوب، ننظامی  

م   چندین   لشام  قایآفردر    یفرامل   يهاد شورش شر نخست،یگروه  مغربالقاعد     یستیترور  گروه  شود:  که    ه  عربی(  اسالمی) 

ند. این گروه با سابقه نسبتا  حوزه قلمرو گستري خود قرار داده ا  حوزه جغرافيایی مرکز و غرب را جزوعالوه بر شمال آفریقا،  

شمال    دربوکوحرام    يگرااسالم  داشته و دارند. گروه دیگرار خود  دستور کملی را در  ف فرااهدا  ،  ؛ متاثر از گروه القاعدهطوالنی
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  گذاشته  ريکشورها تأث  نی و اقتصاد ا، جامعه  یبر زندگ  جريآنها به چاد، کامرون و ن   نيخشن و خون  تهاجماتکه    هیجريشرق ن

سومال  یست یترور  سازمانهمچنين    است؛ در  تاثير  که    یالشباب  بر  تحوالتعالوه  بر  ک  گذاري  سومالی،  داخل    التحمشور 

کن  يمتعدد ات  ايبه  داده  یوپ يو  مخ  است؛  انجام  فرامرز  ي مرکز  يقایآفر  يجمهور  يگرااسالم  الفجنبش  حمالت  به   يکه 

ا  آنه  يمرزها  ا ی  مستقل  يهاکشوربه    انيشورش  اقداماتي فوق اضافه نمود.  را نيز باید به گروه هاده  کر  ت یهدا  را  کامرون و چاد

  ريو تأث  اقدامات   ی ابیارز  شامل  تا   استمفهوم مرزها    مجدد   ي کربنديپ   ا ی  يسازمفهوم  ازمند ين امر قطعاً نیاگذارد که  یترام نماح

  يکشورها  هيعلو خطرناک    دیجد  یفرامل  گرانیباز  نیاز ا  یناش  یتيامن  دیتهدتوجه به  با  شود.    یدولتريو غ   یفرامل  گرانیباز  نیا

 دگسترشازمنينسابق، به وضوح    يشورو  يهاي ، اروپا و جمهورانهي ، خاورمقا یرآف  در  آنها  ی اتي مراکز عمل  ی اصل  گاه یاز پا  همجوار

تأث  اقدامات  برآورد  جهت  يارشته انيم  ينظر  يکردهایرو زم  یدولتريغ   انگریباز  نیا  ريو    است يس  و  يزمر  تيامن  ة نيدر 

 . ميهست المللنيب

 ت يامن  يدر راستا)   یاسالم  سم یمبارزه با ترور  يبرا  یالمللني ب  يهمکار  يهاراهبرد  که   یفرامل  ا ی  یجهان   يالگو  کیمنظور،  نیدب

و  ه  يپرورانده، ته  د یکه ظهور کند، بادر هر کجا و هر زمان    ی جهان  ی اسالم  سمیبا ترور  قابلهم  ي، براکندیکپارچه میالملل(  نيب

متحد  شود.    یبانيپشت ملل  ترور  ةتيکم  ییاجرا  رخانهيدب  سيتأس  هنگامسازمان  با  ملل  تيامن  يراشو   سمیمبارزه    ،سازمان 

  ی لعم  سمیرا با هدف مبارزه با ترور  ياسازمان ملل و منطقه  يهاقطعنامهانواع    دکوشیمکرد که    جادی ا  نهيزم  نیرا در ا  ياهیرو

  سمیمبارزه با ترور  یجهان يو استراتژ  تيامن  يشورا   1373  عنامهموارد شامل قط  نیا  .(2007  رسپتامب  26)روزنامه آبزرور،    کند

به  ینظام  زاتي مشاوران و تجه  صورت  به)  کا یآمر  يهاشد. کمک   بیتصو  یتوسط مجمع عموم  2006ه در سپتامبر  ت کاس  )

  يکشورها  ر یو سا  ايآن از کن  یبانيپشت  زينو    هستندبوکوحرام    هيعل  مبارزهريدرگ  و چاد که هم اکنون  جري، کامرون، نهیجرين

 ارزشمند است.  یجهان ير شرکایسا يآن از سو ي اجرا است که ییوکنند، الگیاب مبارزه مکه با الشب یشرق يقایآفر

 بوکوحرام گروه  اهیت و ساختار  م   -1-2-6

  ییبا منشأ   یاسالم  انةعمل متعصب  کیدئولوژیا  ر مبناياست که ب  یکشنسل  پيچيده ومتخاصم طرفدار  فرقه  کیبوکوحرام       

و   هیجريدر شمال نرا منحصر به فرد  ايمسألهو گردد برمی 2000 ةده لیبه اواروه  شود. این گهدایت می زيبرانگمناقشهنسبتاً 

مقاک در  سا  سهیامرون  ا  یشورش  ي هاگروه  ریبا  کشور  استدر  کرده  باورهایجاد  ب.  آموزه  یمبتن  کوحرامبو  نيادیني    يهابر 

ي  ها. آموزهرفتبه کانو    ی براي واعظ شدن سالگ  18آمد و در    ايبه دن  هیجريدر شمال ن  1927است که در سال    امحمد مرو

و    کردبه عنوان فرآوردة کافران محکوم می: او آموزش غرب را  قرار داده بود  را هدف  هیجرين  ی در زندگ   یفرهنگ غرب  ريتأث  وي

در وي مقامات نيجریه  انگاري اوليه وي از سبا وجود نادیده  دانست.به منزلة الحاد میو    هگناقرآن را    زا  ريغ   یواندن هر کتابخ

ا  وادارت  حکومرانجام  س  شروانيپ رشد شمار  و    هندیفزا  حکومتیضد    ، مواعظ1970دهه    لیااو فرقه در اواخر    نیبه سرکوب 

  1960استقالل    کنندگان توافقتهيهکه توسط  )  عتیقانون شربرقراري  مروا    ی ف اصلرسد که هدی. به نظر م کرد  1970دهه  

ان  مسلمان  تسليم که   دهيعق  ن یا 1980د. در دهه بو هیجريدر شمال ن ة آنربادوو ارائه گذاشته شد(  به نفع اهداف سکوالر کنار 

 گرفته بود.قوت  هیجريهولناک بود، در شمال ن  یاشتباه  1960 توافقبا 

و  شد    معروف  وسفیبه اوستاز محمد    1970تولد در سال    او هنگامپر شد.    فوسیمحمد  از سوي  محمد مروه    خأل مرگ     

شبه  2002سال    در تأس  ةانیگرااسالم  ی نظامگروه  را  طبق    سيبوکوحرام  برواب  يشورا  دیدگاه کرد.    ک»یوسفیالملل،  نيط 

وي با  ؛    «کرد  جادیا  در نيجریهی  کامالً اسالمدولت      کبرقراري یف  بود که بوکوحرام را با هد  یو جوان اسالم  وتندر  یروحان

رهبر    همانند او    ( 5:    2012بوسر و ساندرز،  -فوستر)   آوردپشتيبانی به دست    هیجرين  حکومتفقر و فساد در    عليه ن  سخن گفت

به    عمدتاً ،  این گروه  در  تیعضوتاکنون  کشته شد.    2009  سال بوکوحرام در    شورشدر    کهنیکرد تا امیل  فرقه عم  يمعنو
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آن   ي اعضا  شترو بي  شودیمربوط م   ی سانان  ی و ناامن  ینينشهي، حاشياقتصادی  اجتماع   یعدالتیدر مورد ب        قياحساسات عم

اقتصاد  ی اجتماع   هايزمينه با    یآموزاندانش  ا یو  کرده    ليترک تحص  افراد،  کاري، بريسواد، فقیب به عقيدة    هستند.   نیيپا  يو 

راد  فاي»به معنا  ی است که به زبان عرب  جماعه اهل السنه للدعوه الجهاد روه  گ  ن یا  ی، نام رسم(2012ر و ساندرز )باوس-هوستر

جایی که این گروه از سوي افراد  از آن  ، هوسا، نام بوکوحرام، به زبان  وجود  ن یاست. با ا  «و جهاد  امبري پ   م اليتع  غيمتعهد به تبل

ست: »آموزش غربی شر است« یا »آموزش این عبارت کم و بيش به این معنی ا  محلی تأسيس شد، به این گروه اعطا شد. 

یو محمد  از  پس  است.«  ممنوع  ایغربی  گروه،  بنيانگذار  نامسف،  تحت  گروه  همانند ن  دیگري  فرقه    هاي  و  نيجریه  طالبان 

   (.2013داوم داشته است )ازیرین و اونوها، یوسفيه نيز ت

ا  وسفی      از  الهام  اعمال  یاز اسالم سن  یافراط  صورتی)  سميسلف  يدئولوژیبا  به  اعتقاد داشت که   یاسالم  نيقوان  شدید (، 

وبراميپ   تعاليم مطابق   آرمان  از  ،  مرا  عدالت  ي  جر  وسفی  هیجرين  یتيامن  يروهاين   وقتی داد.  ینشان  در  با    يريدرگ  انیرا 

  بالفاصله   که  قرار گرفت  عمرو   یمالم سان جاي    بهشد و    يو   ني، ابوبکر شکائو جانشيو  معاونند،  کشت  2009در سال    روانشيپ 

  يدعامختلف ا  يهانفر در زمان نیند ، چ(2012سامه )آقدوو ا به عقيدة .  کردگروه عمل می رهبر به عنوان ،  وسفیمرگ در پی  

 ي و   انفراخوالقاعده و    ییجوزه يست  ةويبودند که به ش  وسفیشکائو شامل شاگردان    روانيپ   .ندگروه را مطرح کرد  نیا  يرهبر

 ه ی عراق و سور  یمدولت اسال  نظامیشبه خود را به گروه    يوفادار  يجذب شده بودند. و  «هیرجيدر ن  یدولت ناب اسالمي»برا

اعال)داعش است.(  کرده  چند  م  مسئول  بوکوحرام  گذشته،  سال  چند  خشن  نیدر  بمبحمله  جمله  از    دولت هيعل  يگذار، 

حمله    هیجرين  تختیدر ابوجا، پا  ی هدافجا به او از آن داده    توسعهت جنوب  خود را به سم  ویرانگري در شمال بوده و    هیجرين

آقدو و  ده است )رخ دا  ساهايو کل  سيپل  يهاستگاهی، اهابانکرها،  ، بازای بسيار مهمدولت  حمالت در مؤسسات  نیکرده است. ا

 (.  2012ه، اسام

انجام و  نيز  را    ی راملحمالت ف  تيشد، با موفقیظر گرفته م در ن  ی داخل  یستیگروه ترور  کیبه عنوان    اساساً فرقه، که    ن یا      

داده بلکه آنها را در کانون توجه    رييآنها را تغ  لقبو    فينه تنها اساساً توص   امر  نیرا هدف قرار داده است. ا  یالمللنياهداف ب

از    یبرخنيز  و    هیجريعضو در نزار  چهل هاز    ش يب  ، آنها گروه  يرهبربه ادعاي    (.2013ازیرین و انودا،  داده است )  قرار  یجهان

  سي، از جمله دو رئهیجرين  ی اسياز نخبگان س  ی خشامل بر  افراد  ن یا  قابل ذکر است کهد.  ندار  یی قایآفر  هیهمسا  يشورهاک

ا ارتش  به دادگاه رفته، که همگاز منطقة شمالجمهور    سيرئ  نيشيپ   ی رنظاميغ   و معاون   ی التی سابق  از   ی . برخاند، استی 

ا  زين  یدولت   یتيامن  يهاانسازم  ياعضا و  ف  نیعضو  هستند  بیم  ادعارقه  اآمو  هشود  کر  نیزش  کمک    امر  نیا  ند.ادهگروه 

، جنرال کارتر ایاالت متحدهي  قایآفر  قرارگاه، فرمانده  2011که در آگوست  ن یکرده است، از جمله ا  جادی را ا  ياريمشکالت بس

ارتباط   هستند، روریستی که تحت نظر ی، دو گروه تو الشباب سومال ی اسالمهام اظهار داشت که بوکوحرام با القاعده در مغرب 

 (.  2012، همااسقدو و )آ دارد

به دل2014  ، در مه سالقتيدر حق        بوکوحرام  به    هب  یوابستگ  لي،   ت ي امن  يشورا  یستیترور  يهاگروه  فهرستالقاعده 

  ای یر نوع کمک مال که ه  یو هر گروه   ی استحاتيتسل  ودیتمحدو    ی مال  يهامیدر معرض تحر  اکنوناضافه شد.    سازمان ملل 

برا  يماد م   يرا  فراهم  شرایبوکوحرام  واجد  تحر  يبرا  طیکند،  به  شدن  ن  يهامیاضافه  )ازيالقاعده  متحد،  ست  ملل  سازمان 

نتخاب  آنها ا  وثراجباري و مها و خدمت  جوان  و ربایش  ها  آن  يپس از آزاد  اني زندان  از بينرا    نهوادارا  این گروه،    (.2017

وجود با  است.  ن  هاي تالش  کرده  ط  یابيدست  يبرا  هیجريدولت  بوکوحرام  با  توافق  اچند    یبه    خشن   ةفرق  نیسال گذشته، 
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ت، تجارت و حکوم  هيعل  نيزو کامرون و    هیجريال نشم  يدر شهرها و روستاها   ی رنظاميمردم غ   هيخود را عل  رحمانةیحمالت ب

 ي برا  زين  يگری د  يهاراهبردپسران جوان به عنوان مبارز، از  گروه عالوه بر ربودن    نیا  دهد. یم   ادامه  هیجريدر ن  ی اهداف مذهب

و کامرون به    هیجريدو کشور، به اجبار پسران جوان شمال ن  ن يمرز ب  نفوذپذیري  ل يدل  ست. بهااستفاده کرده    انرويجذب پ 

ا م  نیصفوف  انشویگروه جذب  زندان  گروه   نید.  حمله  به  آزاد    انينزندا  وها  ب  ند کردرا  را  آنها  عنوان  و سپس  بکار ه    نيرو 

 ن يفرقه همچن  نیا  .گيرداین نيروها صورت میتوسط  ريفق  هايگروهبه    هی ارائه شداست که خدمات اجتماع   مشهورد و  گيریم

و    یگانگيساس باح   هیجرين  ةسکوالر جامعماهيت    ليرا جلب کرده است که به دل  هیجريشمال ن  رشد  روبه  از مسلمانان  یروانيپ 

 163ل بازگردند. جان کمپب  هیجرين  یحقوق  مبناي نظامبه عنوان    عتیدهند که به قانون شریم   حيو ترج  کنند یم  ینينشه يحاش

استدالل م2013) برخی(  ا  یکند که  به بوکوحراماز  این دليل  به  این گروه بهوستنديپ   فراد  مقامات    دهدپول میآنها    که  تا 

  نیاز ا  یبفروشند. برخ  یمقامات دولت   اتاجران ید و آنها را به  ننکسرقت    حرامها را به اسم بوکوودروخرا بکشند،    هیجريدولت ن

دزديبرا  یسرقت  يدروهاخو بانک  ي  استفاز  همچنیم  ادهها  کمبل  کشورها  مدعيست  نيشوند.  مهاجران  به   هیهمسا  يکه 

گراي اهل اسالم   انیجنگجوبه عنوان هستة اصلی  بوکوحرام    ياز اعضا  یخاند. سرانجام، بروستهيفرقه پ   نیبه ا  ياقتصاد  لیدال

شود، تجربه کسب  یانجام م   انهي ختلف خاورمکه در مناطق م  یی هاجنگ  و   قا یدر شمال آفر  جنگجوهستند به عنوان    هیجرين

   (. 3 :2014ن، زیاند )کرده

و    یی رباآدم  ، نفت دزدي،  یبانک   ي هاسرقت  ة عالوه  بشان،  روزانه اعضا به رهبران  هاي مالياتبودجه بوکوحرام از    یمنبع اصل     

انوها،  شود )یمتأمين    هیجريل نداخ  يهاو سازمان  یدولت  ، مقاماتاستمدارانيس  سوي   از  مبالغ اهداییو    يريگباج ازیرین و 

 ه یجريها در نست یو آموزش ترور  جهت تقویتده  القاع   نيروهايبوکوحرام به طور خاص از    نکهیا  بر  یمبن  ییها(. با ادعا2013

تر يدروابط ج  نیا  ست.به تازگیبه کسب پشتيبانی مالی از خارج از کشور نيز مشهور شده ا  گروه  نی، اکند یم   افتی درمبالغی  

و که  شده  است  نياز  این جهت  جهان   از  ترور  اقدامات  تیتقو  يبرا  ی جامعه  فراخواندهستیضد  )  ی  ملل  شود  ،  متحد سازمان 

هستند، مانند    ي نژادکامرون که اغلب کانور  ي شمالرزو مناطق م   بورنوداران مناطق  هیرمااز س  ني(. بوکوحرام همچن2017

موزش و آ  یدموکراس  طردو    هیجرين  سازيیاسالم  همچنان  گروه  ن ی. استد برده ابوکوحرام سو  ياعضا  شتريبو و  ئ، شکاوسفی

 (. 4: 2012و ساندرز، باوسر -فوستر)  کندی را دنبال میغرب

 مورد مطالعه مرزی منطقه  عیت تحلیل وض  -3-6
  بوده   محل اختالفر  اد دارد( از زمان استعماامتد  نهيگ  جيچاد تا خل  اچهیو کامرون )که از در  هی جرين  يلومتريک  1700  مرز

از نفت در    یبا منابع بالقوه غن  ی باکاس  رهیچاد در شمال و شبه جز  اچهیاز در  یی هااست. مناطق مورد مناقشه شامل بخش

ا  نیمنظور، توجه به انید . بورد طمع بودمهر دو کشور    ياز سو  به شدتر جنوب  د  نهيگ  جيخل   ت يحائز اهم  نجاینکته در 

  جهات تا  ی که از بعض  یبع ابر سر من  منازعه  خیمنحصر به فرد و تار  ياستعمار  ی خیبا تار  هیجريو نکامرون    نيب  خ یست که تارا

اکتبر   ادامه دارد.در  امتداد خل  ة، منطقیکاسبا  رهیحکم داد که شبه جز  164يدادگستر  یالمللن يب  وانی، د2002امروز   ج ي در 

ذخا  یغن  و  نهيگ  ییقایآفر کامرون  اًحقنفت،    ریاز  به  ب  است  متعلق  حکم  يدادگستر  یالمللني)دادگاه  (. 2002اکتبر    10، 
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 2008در اوت سال    کيمات پلیو د  ی به طور رسم  اما ،  رفتی نپذرا    يدادگستر  یالمللنيب  وانی د  م يابتدا تصمدر    هیجرياگرچه ن

  ه سال  پانزده   يمرز  منازعهبه    بيترت  ن یو بدرا به کامرون واگذار کرد    یسازمان ملل متحد، باکاس   فیالنینامه گرموافقت  لیذ

سازمان ملل متحد آغاز    رنظریزساله  پنج  ی لانتقا  ةدورک  یبود که    ساسح  برهة  ن ی(. در ا2013،  فرانسه  يخبرگزار)  ان دادی پا

به   تا  شد و  اجازه داد  اد  يادار  يحضورکامرون  با    برقرارمنطقه    نیر  در    ن یا  اتمامکند.  نجام ، سرا2013آگوست    14دوره 

 (.2013متوم، يکل) آوردکامل منطقه را به دست  تيکامرون توانست حاکم

 ی کاسبا  رهی شبه جز: 1نقشه

 
Refrence: 

http://www.afran.ir/modules/news/index.php?start=375&storytopic=81 

دو کشور فراهم کرد تا پس  هر    يرا برا  یجهات فرصت  ی ، از بعضیباکاس  رهیشبه جز  منازعةد که  نمو  ستداللتوان ایم

بید  از حکم از2002  يدادگستر  یالمللنيوان  خود    ک يپلماتید  قیطر  ،  کنند اختالفات  ارا حل  اعتماد  ب  جادی.    ن يشده 

شامل  سازمان ملل متحد    تیتحت حما  یمجمع،  165ه یجريکامرون و ن  مشترک  ونيسيکم  جهيعمدتاً نت  هیجريکامرون و ن

پس از    ونيسين کمی ا(. هدف  2014،  ی غرب  ي قایآفر  يدفتر سازمان ملل برا)  بود  هیجريکامرون و ن  ی ندگینما  ي هاأتيه

ب  ياريبس   ر مورددهر دو کشور    تا  بودحل و فصل هرگونه مشاجره  ،  یالمللنيحکم دادگاه ب  ي هاکشور  نياز موضوعات 

از    تیحما  يبرا  یی هارچوب چا  نيهمچن،  يوسعه اقتصادت  يها، آغاز برنامهیمناطق نظام  يسازیرنظاميغ از جمله    هیهمسا

 (.UNPR,2014)کار کنند چاد اچهیدر زةحو  نويسيکم دوباره  يسازو فعال یبوم تيحقوق جمع

  معامالتمشترک و    تيامن  جادیا  يبرا  ییارهيمسو    افتیبهبود    جیکشور به تدر  دو  ني، اعتماد بگرانیانجي مبا کمک  

حما  ياقتصاد صنا  تیدر  باکاس  يريگیماه  عیاز  نفت  همش  هموار  یو  به  اتحادليدل  نيد.  که   معتقد  قایآفر  هی،  است 

،    نیریباشد )ا  قایآفر  گر ید  يدر جاهامستمر    يمرز  اختالفاتریسا  يبرا  ییالگو  دیبا  هیجر يکامرون و ن  زيمآقطعنامه صلح

رد استقبال مختلف مو  يملل و کشورها  سازمان  ياز سو  قایآفر  یپلماسید  يروزيبه عنوان پ   یتوافق باکاس  کنون(. تا2014

است گرفته  تا حدقرار  ک  که  ي؛  دب  یبان  دهمسازم }وقت{  رکليمون،  در  متحد  ملل  وان یدسالگرد صدور حکم    نيان 
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از نيدادگستر  یالمللنيب به    هیجري،  ،  قا یآفر  ی کرد )سازمان مطبوعات  ی قدردان  2002حکم  تعهد به  ابراز    ل يدلو کامرون 

دهه   نید که چندکری م  مشخص  يحل و فصل اختالف مرز  يراستادر    را  یمگام مه  یخیتار  يروزيپ   نیعالوه ابه  (.2012

بود«و کامرون    هیجرين  نيب تاب  و  آستان  یو حت  »در تب  را در  در    يهاي ري درگ  و  1981جنگ در سال    ةآنها  پراکنده 

 (. 2006کرد )کورنول،  کی نزد 1990دهه  يهاسالشتر يب

 وه بوکوحرام بر منطقه مرزی مورد مطالعه اقتصادی فعالیت های گر و  ثیرات امنیتی أت  -6-4

اعظم شمال  کامرون از    ی. هر دو منطقه بخشسهيم استمشکالت آن    نيزو    هیجرين  یشمال شرق  خیرتا   ی در بخش 

  کهنیا  ليبود. دل  یغرب  يقایدولت قرن نوزدهم آفر  نیر آن زمان قدرتمندتراز استعمار سوکوتو بودند که د  شيپ   خالفت

  یتحکوممستقل،    يها تومدر پی آن حکو    یاست که استعمارگران آلمان  ليدل  ن یبه ا  ،است  عمل کرده بهتر    عرفاً کامرون  

از    ی ناش  هیجريها در نشورش ،  جهيکردند. در نت  برقرارکرد،    ليمتح  هیجريبه ن  سيکه انگل  یساختار فدرال  نسبتمتمرکزتر  

شده است. ادغام    ینينشهيمنجر به احساس حاش  و ه  دولت فدرال بود  اقدامات  برابردر    یرامون يمناطق پ   تيمحروم  احساس

 .(2014، يصلح در منطقه کمک کرد )دور حفظ در کامرون به هاي قدرتجایگاهدر   یمزودهنگام نخبگان اسال

پذیر  آسيب  وجود دارند که نيجریه را در مقابل خشونت شورشيانهر دو کشور    ار برتعدد تأثيرگذ وجود عوامل م  ن یبا ا

دولت در    ناکامیو    ياز فساد، نابرابر  آن  کشور است و ساکنان  سایر نقاطاز    رتريفق  معموالً  هیجريشمال ن  ست،نماید. نخمی

 ، زیرا این مرزها شودیم   دی تشد  ذپذیري نفوامرزه  از جانب(. فقر  2014،  رواموکوکنند )یم  تیبه مشکالت شکا  یدگيرس

اسلحه  گانگانيب  ورودبه   ن  یرقانونيغ  يهاو  عملکم  هیجريبه  تا  کرده  را    هاياتيک  نکته  ارتقابخشنبوکوحرام    ر مهمت د. 

ي  .عوامل اقتصاد(2014سامه،  )ا  ستي اطالعات به نفع بوکوحرام مجهز ن يآوربا نظارت و جمع برخورد  هنگام    سيپل  کهنیا

، ممکن  لحاظنید( و ب2008  ازاي)پ   ط استي ناکام مرتببا کشورها  داخلیناخالص    ديتول  سرانة  نیيپا  اريح بسوسطمانند  ه

ب درآمد    سم یترور  نياست  رابط  نیرتريفق  با و  باشد منف  ايهکشورها  همکاران،    ی  و  از    نيهمچن  (.2014)اندرس 

جامعه و نظام  مبناي  به عنوان    عتیشت به قانون شراز بازگ  ه یجرينطلق مسلمانان شمال  م  تی، اکثریاسيس  اندازيچشم

 کنند که این منطقه نيجریه می  سکوالر جنوب  يهااستيبا س  راندگی به حاشيهحس    رایز  ، کنند یم  تیآن حما  یحقوق

 وده است.هاي پس از استقالل نيجریه بدر بيشتر زمانی اسيس کنندة قدرتکنترل یحيمس اً عمدت

  هیاتحاد  ی و مال  يامور اقتصاد  ونيسيکم، در کنار  قایآفر  يصحرا  منطقةکامرون در    يصاداقت  کیشر  نیبزرگتر  هیجرين

گردش    ريمسدر    یمانع جنگ، هرگز    هيشب  ي هاي ريو درگ  شورش،  منازعه  خیدر طول تار  ی (. حت2014،  نیریست )ااروپا ا

ا امتداد  در  مردم  و  حت  ن یکاال  زما  یمرز،  باکاس  ندر  نهمان)  نبود  ی اختالف  پنجم  ثروتمند  يکشور  ،هیجري(.   ن ي و 

ا  ةعمد  ةکننده بزرگ نفت اوپک و صادرکنندديتول دة آقدو و  يبه عق  است.  یغرب   يکشورها  ریه و سامتحد  االتینفت به 

درصد از درآمد    95  زين  کشور و  یدرصد از درآمد صادرات  98  بالغ بر   کند و یدولت را حفظ م   ، یت، درآمد نف(2012اورهه )

  و فقر گسترده را   يکار يب  هیجريدرصد شهروندان ن  70از    شي، بیثروت بزرگ نفت  نيرغم چنی، علودوج  نی. با ااستدولت  

 ي اقتصاد  ختالفاتا  ني(. همچن861:  2012و اورهه،    کنند )آقدویم  یدالر در روز زندگ  1.25  باًیتقربا  اند و  تجربه کرده

شمال    ةمنطق  ،آقدو و اورهه    يبه ادعان توجه داشت.  به آ  د یکشور وجود دارد که با  گری د  شمال و مناطق  نيب  ياگسترده

ن  ی، ایانسان   دی شد  یناامن   نی، اقتيبه مراتب بدتر است و در حق  یانسان  تيو توسعه ظرف  یرساختی طح زاز نظر س  هیجرين
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رها  بوکوحرام به شه   يمرزفرا  تهاجم   کند.یم  لبوکوحرام بد  مثل  یضددولت  يهاگروه  يبرا   زيخحاصل   ینيرا به زم  منطقه

و    دور  )شمال، شمال  کامرون  یسه منطقه شمال  ةشکنند  ياقتصاد  گاهیپا  بیشمال کامرون موجب تخر  يمرز  يو روستاها

امن را به   يشتريب  ع و مناب  روها ي. کامرون مجبور شد نرده استک  د یتهدمناطق را    نیا  ناتوان  تيجمع  تيآداموا( شده و 

وه  عال  مهار کند.   رابوکوحرام در آن مناطق    ياو ظالمانه  انهيوحش  ه شدت  اقداماتبخود اعزام کند تا بتواند    یمناطق شمال

خود بهره    زبانيمنطقه م  يو تجارت مرز  ياقتصاد  يهاهمواره از فرصت  یکامرون غربدر    هیجرين  نی، جامعه مهاجرنیبر ا

  ينقطة اتکات که همچنان  اس  ي اقتصادمتقابل  روابط    ةجيطقه نتمن  ن یها در ايهمکار  شتري(. ب2005نگز،  يکوند ) نبریم

 .تدو کشور اس نيب کيپلماتیروابط د

   ایجاد امنیت مرزینترل و ی های منطقه ای جهت ککارهم  -6-5

ی توان یکگردد و از همين رو براي دستيابی به امنيت میدر برابر آنها باز می  پذیريریشه ناامنی به وجود تهدیدات و آسيب

ت از طریق برخـورد بـا پذیري خود، یا تالش براي از ميان برداشتن یا کاهش تهدیدااهش آسيباز دو راه: اتخاذ تدابيري براي ک

رود بـه عنـوان اسـتراتژي مورد تهدید فراتر نمی ا را برگزید. از گزینه نخست چون دامنه آن عمدتا از داخل کشورشمه آنهسرچ

ها، خواه به شکل مستقيم و خـواه از طریـق ایجـاد ان دولتنه دوم را چون به تنظيم مناسبات مياند و گزیامنيت ملی یاد کرده

اند. بـا در پـيش المللی خواندهها بستگی دارد، استراتژي امنيت بينمنيت دولتاحساس امؤثر بر    شرایط سيستمی  تغييراتی در

ها را پذیريهاي دولـت متمرکـز خواهـد شـد. آسـيبيپذیرگرفتن استراتژي امنيت ملی، سياست امنيتی حول کاهش آسـيب

دیدات مشخص کاهش داد. مزایـاي اصـلی د با تهروهاي متقابل براي برخورتوان با تقویت اتکا به خود یا با ایجاد و تقویت نيمی

.(11: 1380توان با آن برخورد کرد. )طيب،ت که با سر برآوردن هر تهدید مشخص میاستراتژي امنيت ملی این اس  

هـاي ي بـر پویشاالمللی هم متّکی است و اقـدامات ملـی تـأثير عمـدهملی به عوامل بينهمچنين امنيت به اندازة عوامل   

ها و علـل تهدیـدات دور خواهـد زد و رچشـمهالمللی، سياست امنيتی حول سی دارند.  در استراتژي امنيت بينی ناامنالمللبين

رداشتن تهدیدات با توسـل بـه اقـدام سياسـی اسـت. کردن آنها بلکه کاهش یا از ميان ب  هدف، نه سد کردن راه تهدیدها یا دور

ابع وز هم آفریقا یکی از مناطق ثروتمند جهـان بـاقی مانـده اسـت و منـاره، هنهاي این قو فراز و نشيبعليرغم تمام  مشکالت  

تقالل از این قاره از زمان اسـ  هاي همگرایی،گرایی و جهانی شدن ضروري است. براساس شاخصگستردة آن براي توليد منطقه

از آن زمـان تـاکنون، بـيش از  ین قـارهي بوده است و  کشورهاي ااتا کنون، داراي بيشترین همگرایی منطقه   1960اوایل دهة  

.(111: 9813)بخشی،   اندها بر روي همگرایی اقتصادي تاکيد داشتهاین سازهند. بيشترااي را شکل دادهنهاد منطقه 200  

  ی اسيس  يهازهيبه انگ  یعموم  ياعتمادیگذشته بر سر منابع بلکه با ب  يمرز  نزاعامرون نه تنها با  و ک  هیجريمشاجره ن  خیتار

تما  گرانید عدم  است.  برا  هياول  لیمشخص شده  به همسا  يکامرون  برابر  خود  ياهیجرين  گانیکمک    شتابان  يدهایتهد  در 

را در شمال    يقانون اضطرار  جريه و چاد و نیجريازان نبا حضور سرب  یتيچندمل  يهاروين  اشت.پژواک د  هادر رسانه  ،بوکوحرام

انتقام  ليه دلبکامرون    عمال کردند.اما ا  هیجرين  یشرق از  ببه تع   یل یخود تما  يبوکوحرام در مرزها  ي هاییجوترس   شتر يامل 

ن یااز    یحاک انجام شده    قاتي، تحق هیجرين  یل شرقدر شما  بوکيچ دختران مدرسه    ییرباآدم  یدر پ (.2013نداشت )هزلوود،  

بحکوماست که   نظام   ة هم  هت کامرون  ن  يمناطق مرز  ن کنترلفرماخود    یفرماندهان  بودصادر کرد  را  هیجريبا  اه  در    نی. 

وزفرمان تمرکززدا  نيسرزم  مورا  ری،  دستورات    ییو  که  یخاصکامرون  داد  فرماندهان  به  ارائة  را  ح  از  اره  درب   یاتياطالعات 

شتر يپ   ن بود کهیا  موضوع مورد نظر در آن زمان  ،وجود  نی (. با ا2014کامرونون،  ت  یساوبکنند )  يخوددار  هیجرين  انيشورش

د  شجادیا  یمشترک  ساختارپس از آن،    یاندکحرکت کرده بود.    يل اقتصاد مرزيبه دل  ياعتمادساز  يکامرون به سو  حکومت

   (. 2013)هزلوود،  بود نهيگ جيدر خل ییا یبوکوحرام و دزدان در بامرز مشترک آنها  تيحفظ امنکه هدف آن 
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  سياز طرف انگل  یالمللني ب  يها، تالشکایآمر  يسوحرام از  در مبارزه با بوکو    ی ظامن  يهاکمک  رشیاز پذ  هيولاز امتناع ا  پس

فرانسه در ب  و  نرهبران کامرون، چاد  نيجلسات  ن  هیجري،  رس  جريو  اوج خود  پروتکلديبه  ب  یالمللنيب  يها.    ن یا  نيمتعاقباً 

در    ینظام   يهائه کمکارا   يرا برا  نهيشد که زم  امضابوکوحرام    يها  تيمتأثر از فعال  ییقای آفر  يو کشورها  یغرب   يهاقدرت

آن فراهم کرد.    يمتحده و شرکا  االتیا  ياز سوجري، چاد و نهیجريرون، نکام  ي هاحکومت   به  ینظام  زاتيتجهو  قالب مشاوران  

ترور  نیبنابرا با  مبارزه  چارچوب  نکا،  سمیدر  چاد،  بنجريمرون،  ن  ني ،  چندمل  ي)اعضا  هیجريو  مشترک  از   166(یتيکارگروه 

منظور  یی هاکمک و    يآورجمع  يهاتيقابل   تیوتق  به  بوکوحرام ت  ي روهاين  عیسر  حرکت  ییتوانا  زي ناطالعات  حملة  حت 

 مند شدند.  بهره

 شنهاد یو پ  یریجه گینت-7

 اچهی)از در  هیجريو ن  مرونکا  نيب  رینفوذپذمرز    لومتريک  1700طول    در  يمرز  يريها درگکند که دههیل م استدالمقاله    نیا

تا خلچ الهام   نهيگ  جياد در شمال  برادر جنوب(  ن  يمرز  ی نظام  اتيانجام عمل  ي بخش بوکوحرام  بود. در    هیجرياز  به کامرون 

 رد در مو  کيپلماتید   يهايمکاره  ةاز آن که دربار  شتريب  هیجريبا نکامرون    يد که همکارندهیبه شدت نشان م   منابع که    یحال

مهار و    يبرا  یاساس  ياستراتژ  کیهمچنان    ادیورش زبا ش  ی در مناطق  يمرز  يهاکشور  ني ب  يباشد، همکار  ياقتصاد  تيامن

تقو  يامنطقه   تيامن  ياستراتژ  نیااست.    گرااسالم  یستیترور  ي هاشکست گروه پایم  تیرا  و  را    ياشکننده  يتصاداق  هی کند 

   ،هم قرار دارندکه در کنار    يمرز  يصادها، اقتنی.عالوه بر اگونه هستندنیا  هیجرين  و کامرون    ي د که اقتصادهاکنیم  یبانيپشت

بر خوردار   با بحران ها  براي مقابله  بيشتري  توان  انی دب   می شوند.از  اجرا  قيتحق  نیمنظور،    ي چارچوب نظر  کی  يتوسعه و 

ضمن احترام به سياست هاي منطقه اي و   یکیو تکنولوژ  یبا منابع نظام   دکند که ملل قدرتمنیم  شنهاديرا پ   یمشترک جهان

يرغم  وجود اختالفات مانند  خر اینکه علو نکته آ. کمک کنند یستیترور ي هابا گروهر يدرگال توسعه در ح يبه کشورها قاره اي

، جوامع  عدم ثبات سياسی اعضا سی،  تيکی متفاوت، ساختار نا متجانس سيانا همگونی سرزمينی و بهره مندي از موقعيت ژئوپلي

جود  و تعارضات ایدیولوژیک، ساختار نا متوازن قدرت در منطقه،تگی اقتصادي به یکدیگر، نامتجانس، توليد مشترک و عدم وابس

اي و فرامنطقه اي، تفاوت  اي منطقهت مرزي بایکدیگر و ادعاهاي سرزمينی، تنوع فرهنگی و اختالفات قومی، وجود رقباختالفا

نا کافی بودن ،  ت ميان اعضاپایين بودن سطح تجار  ،ضانابرابري سطح توسعه اقتصادي اع   دیدگاه درباره حضور نيروهاي خارجی،

که   اي است، موضوعیها؛ همگرایی منطقه تنها راه حل براي برون رفت از این بحران  نظر می رسد و... به زیر ساختهاي ار تباطی

بتا موفقيت آميزي  بيستم در اولویت کاري دیگر مناطق جهان قرار گرفته است و نتایج نس  قرن  90پس از جنگ سرد و از دهه  

اي روي ب پذیري ها، به گفتگوهاي منطقهضمن درک آسيي آنان به ارمغان آورده است. الزم است تا کشورهاي منطقه  را برا

در پایان ذکر    گردند.  هاي افراطی  ورشد گروه  اينطقه ها و مداخالت فرامت نع از سو برداشها، ما  آورده و با نزدیک کردن دیدگاه

توسط   یري نفوذپذبا مرزها يمرز  يکشورها نيب ی منازعهچگونگ یبه منظور بررس ند مقاله می توا نیا است کهاین نکته ضروي 

 .رديتواند مورد استفاده قرار گیم یاسيو س  ینید ي نامشخصهابرنامه شبرديپ  يبرا یستیترور يهاسازمان
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 چکیده: 

برا انسان  تيامن  نيمات  يکوشش  و منش  است. ط  همواره در پس کنش  داشته  وجود  مسئله    رياخ  هاي  دهه  یها 

م  يامدهاي پو    مي اقل  رييتغ بر    نفیعمدتا  به خود  زیادي  توجه  سياسی  عرصه  و    ستی زاقتصاد،اجتماع، محيط  آن  را 

این ميان،کشورهاي در   .کرده است  جلب تاثير    در کمربند خشک جهان  کهی  وکشورهای  حال توسعه  در  قرار دارند، 

با روش توصيفی  این پژوهش  اقليم خواهند داشت.  از تغيير  به منا-پذیري بيشتري  با استناد  به  تحليلی و  بع معتبر 

اقليم چه   این موضوع است که تغيير  امني دنبال بررسی  ا تی  پيامدهاي  ابعاد  و  طی  ، زیست محي قتصادي، سياسیدر 

دا  به همراه   اجتماعی  تغيير  خواهد  نشان می دهد  پژوهش  یافته هاي  تغيير  شت.  از طریق  و  در  اقليم  بارش  الگوي 

کسالی، کاهش سطح مراتع، کاهش ميزان توليد محصوالت  تشدید و تداوم خش   ویژه در مناطق خشک، به  آن  ميزان  

ی شود. عالوه بر  چالش هاي زیست محيطی مهدید امنيت غذایی، بروز  گسترده، ت  هايموجب مهاجرت    کشاورزي،

منابع آبی مشترک مرزي بر ميزان اشتغال و سکونت    این تغيير اقليم از طریق کاهش ميزان آبهاي رودهاي مرزي و

و    غيير اقليم ه تردد. ضمن اینکثير منفی می گذارد و طبيعتا موجب تشدید اختالفات مرزي می گگاههاي مرزي تا

مرزي می تواند با تغيير مسير رودهاي مرزي و خسارت به سکونت  و طغيانی شدن رودهاي    افزایش بارش هاي شدید 

   نيز دچار چالش نماید.    وجب اختالفات مرزي گردد و در مجموع امنيت مرز و مناطق مرزي را گاههاي مرزي م
  

 ز ، امنيت مر مرزقليم، امنيت، اقليم، تغيير ا:  ید یواژگان کل
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 مساله نایمقدمه و ب  -1
  تابشی  ازنتو ردنخو هم برو  جواي در  گلخانه ي هازگا یشافزا با  خيرا ي ها  لسادر  که ستا  ییاهوآب و   متوسط یطاشر قليما

  که   ستا  هایی   چالش  ترین  مهماز    یکی  قليما  تغيير.  هدد  می  شکلرا    قليما  تغيير  اننوع   بااي    هپدیدو    ستا  تغيير  لحادر  

 یی اهوآب و    يمتغيرها  متوسط  قليما  تغيير  ثرداد. در ا  هداخو   ر اقر  تاثير  تحت  ميندر روي زرا    ننساا  ندگیز  مختلف  يبخشها

در    ه نماند  ثابت  رشباو    ما د  مانند د  یکی.  کند   می  تغيير  مختلف  مناطقو    يهازگا  رنتشاا  یشافزا  ،قليم ا  تغيير  صلیا  الیل از 

  ر ييتغ  (. 19،  1395  ،و همکاران  ی )قربانباشد  ی م  فسيلی   يها   سوخت  فمصر  یشافزو ا   نشد  یصنعت  بدليل   جواي در    گلخانه

شود و    یآغاز م  یليفس  يمصرف سوخت ها  ژهیبه و  يتوسعه ا  يها  تياز فعال  رهيزنج  نیاست، ا  وستهيبهم پ   رهيزنج  کی  مياقل

  يهاگاز  ديتول  زانيمد نظر بوده است، م  ه وشد  یبررس  شتريآورد. آنچه که تاکنون ب  یرا م  ي متعدد  يامدهايه دنبال خود پ ب

  ل يرفتن سکونتگاه ها، طوفان ها، س  رآبیز  ن،يگرم شدن زم  لياز آن از قب  یناش  يها  دهی دپ   ت یدر نها  کنترل آن و  ،يگلخانه ا

بوده است. در حال  یخشکسال  ا یها و   تر  ی ها  ا  ن یکه مهم  از  پ   نیفاجعه ها بعد  به وقوع خواهد  اوستيمرحله    ها   هد یپد  نی. 

ب  یآوارگ ها  ،یخانمان   یو  ب   يمهاجرت  ناا  ، يکاريب  ،یتيتابع  یکالن،  و  داشت)  یمنفقر  خواهد  دنبال  به  و را  منش  خوش 

  و   يگلخانه ا  يگازها  شیاز افزا  یاشن  یمياقل  راتييتغ  ر،ياخ  ي شناسان در سال ها  ميپژوهشگران و اقل  (.225،  1394همکاران،

اق  نيزم  ی کل  ش یگرما وضع  آن  دنبال  به  ها  ميلو  زم  یآت  ي دهه  تر  نيکره  مهم  م  ینگران  نیرا  و    انیاوشمارند)ک  یموجود 

تاث  مياقل  رييتغ  (.90،  1396  ،همکاران بر  اقل  ميمستق  راتيعالوه  عوامل  غ   ،یميبر  صورت  اجتماع،   ميمستق  ريبه  اقتصاد،  بر 

تاثو  يکشاورز پ   ی م  رگذاري...  و  س  ییامدهايباشد  و   ، یخشکسال  ل، يچون  فقر  را..مهاجرت،  دارد)پورمحمد  .  همراه  و    يبه 

است و گرمایش جهانی    ريي در اتمسفر، در حال تغ  يا  گلخانه  ي فزایش غلظت گازهاه علت اجهان ب  م ياقل  (. 1،  1395ن،  همکارا

می  وقوع  حال  ه  در  گزارش  طبق  زم  يدما،  (IPCC) مي اقل  رييتغ  الدول  نيب  اتيباشد.  دل  نيسطحی    ي گازهاانتشار    ل يبه 

تا   1مقدار آن    2100شود تا سال    می  نیيب  شيفزایش یافته و پ در طول قرن گذشته ا  وسيدرجه سلس   6/0ا  ت  3/0  يا  گلخانه

  يدوش نهادها  بر  يها بار  ثباتی در جهان خواهد شد. این آشوب  هوا باعث بی  و   آب  رييتغدرجه سلسيوس افزایش یابد.    5/3

را با خطر مواجه ملی کشورها  تيآورد و امن  بار می  هرا بهایی    این موضوعات کشمکش  مدنی و نظامی در جهان خواهند بود.

کرد هاشمی،خواهد  دهه(.  693،1395)شيراوند،  تهد  نينخست  يبرا  ستيبده  س   یان یپا   يها  از  انسان  یداتی بار  جامعه  را    یکه 

را در    یانسع انجوام  اد يها گذشت و بن  که گستره آن از مرز دولت  يا  ظاهر شد؛ به گونه  يزهاتا  دچار چالش کرده بود در وجه

تهد داد.    د ی معرض  ا  یمياقل  راتييتغقرار  جمله  م  د یجد  داتیتهد  نیاز  شمار  همکاران،رودی  به  و  پور  (.  74،1396)کریمی 

ساختار  یمياقل  داتیتهداهميت   وجه  برم  يبه  از  گردد؛ی  آن  متفاوت  که  و   ياقتصاد  ،ینظام   داتیتهد  چرا  روان  با سالمت 

از مسائل    ی آگاه  که  یلو در حا  گرید   يذاشت. از سوخواهند گ  ي برجا  يتر  قيعم  اريبس  ياامدهيانسان ارتباط دارند و پ   کیزيف

 ي گریدرک موضوعات مزبور از هر زمان د  ابد،ی ی م  شیها افزا  آن  هنسبت ب  های  نگران  دیهمگام با تشد  یطيمح  ستیز  -یمياقل

 ختهشنا  يبشر   منيتا  عليه  يتهدید  انعنو   به  يجو  اتتغيير  مسئله  گرا(.  74،1396،می شود)کریمی پور و همکاران  تر  سخت

بي  ند اتو  می  دشو در    لمللا  نجامعه  و    دیجاا  طریقاز    ،چهریکپا  کل   ینا  که  دشو  موجبو    ساخته  چهریکپاآن،    با  مقابلهرا 

  ت اتغيير  رت،صو  یناغير    در  ماا  ؛نماید   امقدا  تغييرات   ینا   بمخر  اتثرا  با  دربرخو  جهتدر    ريهمکا  يهار کا  زوسا  يپيگير

و    لمللیا   بين  تمخاصما  وع شر  به  منجرو    هبخشيد  يرشتبي  عمق  ،لمللابين     بطروا  عرصهدر  ها    يگيردرو    تضارتعا  به  يجو

  هاییدولت    بين  رتخسا  انجبر  بحث  یا  ها  تمهاجر  مدیریت  نيزو    ،مينآب و ز  هیژو  به   ،منابع  یعزتو  سر  بر  ها  دولت   بيندر  

اثرات  که  هاییرکشوو    ندورمی     رشما  به  يجو  اتتغيير  صلیا  لمسئو  که از  آن هستند، خواهد شد)  متاثر  موسوي،  مخرب 

ي با توجه به پيامدها و  مناطق مرز  تيو اثرات آن بر امن  مياقل   رييتغ  این مقاله به بررسی  (. از این رو در169،1392ميرمحمدي،

 يرات آن پرداخته می شود.تاث
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کاربرد  قيتحق از نظر هدف  ماهز  ا  و  يحاضر  ن   ی لتحلي  –  یو روش توصف  تينظر    وه يبه ش  وهش پژ  ازياست. اطالعات مورد 

و اثرات آن بر    مياقل  رييتغ  یپژوهش بررس  نیشده است. هدف ا  يو معتبر گردآور  يو با مراجعه به منابع کتابخانه ا  ياسناد

  ي رز مرز و مناطق م  تيرا بر امن  یراتيثتاه  چ  مياقل  ريياست که تغ  نیپژوهش ا  یباشد. سوال اصل  یم  يو مناطق مرز   زمر  تيامن

رو موجب    نیسازد از ا  یم   دی را دچار تهد  يو اثرات آن مناطق مرز  امدها يو پ   مياقل  ريياست که تغ  نیدارد؟و مفروض پژوهش ا

 گردد. ی و باالخص کشورها ممناطق   نیا يبرا یتيامن يبروز چالش ها

 

 
 

 ق یتحق نهیشیپ-3
ات به اختصار در جدول  العمط  ن یا  نیگرفته است. مهمترصورت    تغيير اقليم و امنيت مرز    هنيزمدر    ي تا کنون مطالعات متعدد

 ذکر شده است:  ریز
 تغییر اقلیم و امنیت مرز پژوهش در مورد  نهیشی:  پ1جدول 

محقق/   ردیف 

 سال 

 یافته هاي تحقيق  روش تحقيق  عنوان

 کولين  1

/   تسيب 

2019 

کنترل مرزها و  

مهاجرتها و  

دقت در  

رت در  مهاج

  راتييمتن تغ

 ی مياقل

  -توصيفی 

 تحليلی

مهاجرت را تحت    ي ، از جمله الگوهایو انسان   یعيطب  ي ها  ستميس  یی آب و هوا  راتييتغ

از    شيرت بآب و هوا به عنوان محرک مهاج  راتييدهد. اما جدا کردن تغ  یقرار م  ريتأث

مربوط به    اتي ادب   مقاله ،  نی دهد. در ا  یرا نشان م  یو چندوجه  دهيچيپ  دهی پد  کی حد  

آوارگ   ت يو مرزها و حاکم  زیست   حيطي م ریپذ  بي، آسجرت، مها   ی ن جها   ی مهاجرت و 

از آب و هوا تجربه    ی را که مهاجران ناش  یی ها  وه يمهاجرت را گرد هم آورده است تا ش

به تغ  از آن   ی مقاله حاک  نی ، ا یطور کل  بهکنند.    ی، بررسکنند  یم   ريياست که با توجه 

و   ی، بازدارندگ تيبر امن یتنمب يها میبه رژ  لي و تسه ت یس حما سابر ا حاکم   ي ها م یرژ

 .مهاجران سازگار هستند يری پذ بيآس  تی و تقو دي، مرزها در تولونقان   ياجرا

  راوند، يش 2

/    یهاشم

1395 

اثرات    یبررس

بر    مياقل  رييتغ

  یمل  تينام

 دار یپا

  - یفيتوص

 یليتحل

  ي ادر بازه ه  يجو  ي راکنش الگوهادر پ  مدت  و طوالنی  ريچشمگ  رييآب وهوا به تغ  رييتغ

  ي سال گفته می شود. در این مجموعه ضمن تعریف و برشمار  ها ونيليزمانی دهه ها تا م

تغ ها  مياقل  ريياثرات  بخش  آب   ي بر  منابع  جمله  از  مختلف  ساحلی،  نواحی  ی،  بهداشت، 

، امن  يو فرایندها  ي انرژ  ن،يزم  يجنگل و کاربر  ،يکشاورز ا  غذایی  تيصنعتی   تيمنو 

خته شده  اضر در ایران پرداآب و هوایی حال ح   راتييتغ  تيملی پایدار ، به بررسی وضع

با    يسازگار  يموثر برا  يروشها  يمطالب، بر لزوم اجرا  ياست. در پایان پس از جمع بند

 ست.شده ا  ديتاک مياقل رييتغ

  ،يموسو 3

  يرمحمديم

/ 1392 

:   يجو  اتتغيير

  عليه   يتهدید

و    صلح   بين

 لمللی ا  يتمنا

  - یفيتوص

 یليتحل

در  يبشر  تحيا   صلیا  يها  بهپا   ،مينز  هکر  يماد  یشازف ا  ،شک  یب  و  لحارا  در    هیژبه 

  ، حاضر  مقاله  فرضيه  ،ینا بنابرداد.    هداخو  ارقر  خطر  ضمعر در    توسعهدر حال    يهارکشو

ب   خلی دا   سطحدر    که  پيامدهاییبه    توجه  با  يجو  اتتغيير  مسئله  که  ستا  ینا   نيو 

 تشتت  علت  و  دشو   تلقی  لمللی ا  بين  يتمنو ا  صلح   عليه  يتهدیددارد،    لنبابه د   لمللی ا

ا  ناشی  ، مسئله  ینا  حطر  ص خصودر    منيتا  راي شوآرا در    هپيکر  بر   که  ستا  تیدانتقااز 

 .    دشووارد  لمللیا ن يب  عرصه در  سياست و  رت قد

  يظهور 4

زنگنه /  

1392 

شورا   ي نقش 

در    تيامن

با   برخورد 

ها   ي چالش 

 ی تيامن  نی نو

از    ی ناش

  - یفيوصت

 یليتحل

بحران    د ی تشد  ای   ديآن عامل تول  راتيو تأث  ییآب و هوا  راتييتغ  ةدی پد  رياخ  يدر سال ها

  ت ياز آن امن شي ب  یا و حتجنگ ه  ةتواند به انداز ی م ییآب و هوا  راتييها بوده است. تغ

سبب    دها ی تهد  نی بودن ا  يو جد  تياهمبردن به    یدر واقع، پ  اندازد،يجهان را به خطر ب 

در    یالملل  نيب   تيحفظ صلح و امن  ي. مسلماً  برادیگرد آن    يامدهايپموضوع و    نی ا  طرح

  ي براشده توسط شورا بر اساس فصل هفتم منشور،    ز ی تجو  ی اقدامات نظام  ت يامن  ي شورا

هاب  با چالش  تغ  یناش  یتيامن  يرخورد  و هوا  راتيياز  دل  ییآب  نمآنه  ت يماه  ليبه    ی ا 
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و    راتييتغ آب 

 یی هوا

  ن يب   أتيه  يرا با همکار  يادتواند نه  یم  تيامن  ي، شوراوجود  نی تواند مناسب باشد.  با ا

را    ییها  میو تحر  ییمتخلف را شناسا  يکند و دولتها  جادی ا  ییآب و هوا  رات ييتغ  یالدول

  يرويسازکار هشدار زودهنگام، ن   ک یتواند در کنار   ی د. اما شورا منسبت به آنها اعمال کن

 . دینما   جادیا  انهريشگي پ یبه را به عنوان اقدام  یاماقد آماده به 

  يگرگور 5

/    تیوا

2011 

 

و    راتييغت آب 

هوا و مهاجرت:  

و مرزها    تيامن

 گرم.   یدر جهان 

  -توصيفی 

 تحليلی

نگران   يا  ندهیاز آب و هوا به طور فزا   ی مهاجرت ناش   است يتوسط س   یتيامن  ی به عنوان 

  ي زگارسا   یون شک مردم به عنوان نوعچه بداگر  شده است.  ميتنظ  لگرانيگذاران و تحل

م  نيبا گرم شدن کره زم از مرزها مهاجرت  و خارج  از داخل  با    ی،  برخورد  اما   ، کنند 

مناسب  نا   یپاسخ  یشمال  کيآتالنت  يکشورها  يبرا   یتيامن  دیتهد   کی مهاجرت به عنوان  

  ن یست. اا  زيآم  ت يموفق  یاسياز آب و هوا از نظر س  یمهاجرت ناش  تيامن  نياست. تضم

آب و هوا نگران    رات ييتغرت و  مهاج   زکه ا  هيانتخاب   ي ه هادر حوز  یممکن است به راحت

ب اساس  ي ازهستند،  موضوعات  به  اما  نم  یکند.  ا   نيپردازد. همچن  یتر  را    یآمادگ  ن ی، 

مظهر آشکار در برابر مهاجرت    کی اقتدارگرا به عنوان    تیترانز   ياز کشورها  تیحما   يبرا

 دهد.   ین مناخواسته نشا

ساجدي /   6

1389 

  راتييتغ

و    یميقلا

 ي بشر تيامن

  – توصيفی

 تحليلی

بررسی   به  حاضر  بر  تحقيق  اقليمی  تغييرات  پيامدهاي  گذاري  تاثير  چگونگی  و  امکان 

امروزه مسائل پرداخته است.  بشري  امنيت  اهميت    موضوع  بشري  مربوط محيط زیست 

نگ از جمله  زیست محيطی  و مسائل  یافته  بشري محسوب می    هاي  رانیزیادي  جامعه 

لذ تغييراشود.  مفهوم  تبيين  ضمن  آا،  کننده  ایجاد  عوامل  و  اقليمی  با  ت  ارتباط  در  ن 

سی  این قبيل پيامدها بررنتایج و پيامدهاي ناشی از تغييرات اقليم، آثار احتمالی ناشی از  

 شده است. 

رومی /   7

1387 

نظام    تيامن

در    نيب  الملل 

تغ   راتييپرتو 

 ي هواآب و 

  -توصيفی 

 تحليلی

مقاله   این  و  رات ييتغ  يامدهايپ  یرسبر در  د  ییهوا  آب  از  فقط  ک  دی را  در    وتويپروتکل 

از    یمورد توجه قرار داده و بحث  ي ساختار  ونيو کنوانس  يگلخانه ا  ي کاهش گازها  ةنيزم

 است. امدهين  ان يبه م  دهی پد نیا یتيبه آثار امن تيامن  يو شورا ی الملل نيب   ةتوجه جامع 

 ( 1399نبع: نگارندگان، م)

 

 ظری مبانی ن -4

 م یاقل (  1-4 
درازمدت    ن يانگيشود. م  یم   دهيگردد هوا نام  ی غالب م  نيمکان مع   ک یکوتاه در    ی مدت  يکه برا  ی نيموقت و مع  يجو  طیشرا

ا  کی  مياقل  گر،ی. به عبارت دندیگو  یم  ميلاق  زيرا ن  يجو  ريمتغ  طیشرا  نیا  يجو  طیشرا  يها  نيانگياز م   يمنطقه مجموعه 

تمام پارامترها   يرود، بلکه برا ی به کار م نيانگيم طیشرا يبرا ر سادهبه طو نها اصطالح نه ت نیا آن منطقه است. يدرازمدت برا

سرعت و شدت   د،يدرجه حرارت، رطوبت، تابش خورش   ،یندگ شود. بار  یبه کار گرفته م  زين  ره يها و غ   نهيها، کم  نهيشيب  رينظ

در    مياقل  ب، يترت  نیا هستند. بدت هوموق  ده سازندوبرق از عناصر  و توفان ها همراه با رع   خبندانی،  مه  رينظ  ییها  دهیباد و پد

  یبا انواع هوا و فراوان  زيرا ن  يعناصر جو  ی شده است که فراوان  اد ی عناصر    ی کل  ن يانگي م  یطوالن  ی زمان  يو برا  عيمنطقه وس  کی

است    نطقهم  کیدر    ياصر جوعن  ب يحاصله از ترک  يانواع هوا  ی التو  جیکند. در واقع، نتا   یآن ها در فصول مختلف مشخص م

هواشناس معروف    فیبر اساس تعر  مياقل  کيکالس  فی(. تعر23،  1395،  و همکاران  يکند)گودرز  یآن را مشخص م  ميه اقلک

از ترک اقل  نی) معموال چند  ني مع  ی در فاصله زمان  ياز وضع جو  یبي)دارس( عبارت است  ط مجموع  توس  هيناح  کی   ميدهه(. 

مکان در سال   کیتجربه شده در  يجو يها  دهیجمع کل پد م يقلشود. از نظر لمب، ا ی شخص مم نآ يوضع جو طیشرا يآمار
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 یکل  تيرود. لمب معتقد است وضع  یم  ( به شمارکیزي)ژئوف  نيزم  کیزياز ف  يشاخه ا  یمختلف است و همانند هواشناس  يها

ساله    30ورد استفاده معموال  م  يمارآ  هکند که دور  یمنطقه را مشخص م  مياقلخاص،    یدوره زمان  کیمکان، در    کی  يهوا

 ي جو  طیاز شرا  یبيترک  م ي( اقل1980تروارتا و هورن)  دگاهدی   از(.  21  –  22،  1395و همکاران به نقل از هاشک،  ياست)گودرز 

و    ی محل  يها  م ياز اقل  یل کام  فيها توص  فیتعر  نیاست. به هرحال، ا  ی طوالن  ي سال ها  یمشخص، در ط  هيناح  کیروزمره در

ها، رشته   انوسيکننده اق  ل یاثر تعد  ا،ی در  یهمچون تقابل خشک  يموارد  دی با  ریناگزدرک آن ها    يدهد و برا  ینم  يامنطقه  

 ي از سو  1975در سال  ن،ی در نظر گرفت. بنابرا  زيمشابه را ن  راتيتأث  ریو سا  ی بر دما، بارش و ابرناک  یخی  ي کوه ها و پهنه ها

شامل جو، آب    ميئه شد که در آن سامانه اقلارا  است  یهواشناس  یسازمان جهان  به جو )گارپ( که وابسته    یجهان  قيتحق  برنامه

  ی کیزيسامانه ف  ی متوسط زمانحالت    م ياساس، اقل  ن یسپهر در نظر گرفته شده است. بر ا  ستی سپهر، سنگ سپهر و ز  خیسپهر،  

  ی زمان  يها  اسيآن ها در مق  نيبو برهم کنش و پس خور    سپهر   ستیو ز  سپهر، سنگ سپهر  خیاست متأثر از جو، آب سپهر،  

در   راتييرا که سبب تغ  طيمح  ياثر انسان بر رو  دیبا  مياقل  فیمتفاوت در درون جو است. عالوه بر موارد باال در تعر  یو مکان 

 (. 22، 1395و همکاران،  يدر نظر گرفت) گودرز زيشود ن ی وق مف يمؤلفه ها
 

 میقل ا رییتغ ( 2-4
  رييبلندمدت را تغ يدر طول دوره ها ییآب و هوا د یشد يدادها یرو د دما، رطوبت، بارش، باد و مانن ی مياقل يدر پارامترها رييتغ

  به   شيدرخواز    ژينر.  ادشو   می  گفته  مينز  هکر  يژنرا  نهازمو  به  تحميلی   شفتگیآ  به  ییاهوآب و    اتتغيير.  ندیگو  یم   مياقل

ا   می  ده تافرس  فضا   به  رهبا( دو گرمائی )  قرمز  دونما  بلند  اجمو ا  رتصو  به  و   سدر  می   مينز  به  هکوتا  اجموا   تشد  یشافزشود. 

.  دشو  می   ه نددابرگر  فضا  به  مابقی و    مينز  بجذاز آن    بخشی  ایردارد، ز  مثبتی  ثرا  مينز  يگرما  یش افزا  بر  شيدرخو  تابشی

و    هشد  ضا ف  به  گرمایی   يها    شعها  گریختن  از  مانع  قرمز  دونما  شعها  بجذ  بااي     گلخانه  ي هازگا  دلمتعاو    متناسب  انميز

ا  بخشی  نماند  باقی   باعث  اشوند  می  جو  خلدر دا  يشيدرخو  ژينراز    حددر    مينز  يماد  نماند  پایا  باعث  ژينرا  دلتبا   ین. 

  مساعد   محيطی  یطاشر  که  کنند  می  عمل  عایقی  رتصو  به  جودر    دموجواي    گلخانه  يهازگا  یگرد  رتعبا  به.  دشو  می   مناسبی

  مينز   هکر  يماد  ،شتاند  دجوو  جواي در    گلخانه  ثرا  گرا  که  اي  گونه  به.  ندآور  می  همارفرا    رهسيا  یندر ا  تحيا  مهاي اداربرا  

ز  کمتر  ادسانتيگر  جهدر15.5   متوسط  رطو  به   قابل   غير  مين ز  که  د شو  میآن    باعث  مایی د   کاهش   چنين.  دبو  حاضر  ن مااز 

از  انیخبند  عصر)   باشد   سکونت در    گلخانه  يهازگا   ديموجو  انچهچن  ر یگد  يسو(.    د، شو  ف رمتعا  حداز    بيشتر  جو  خلدااي 

را    مينز  ه کر  یجیرتد  گرمایش  مسئله  ین. ادشو  می  جو  خلدر دا   يبيشتر  ژينرا  نماند  باقی   باعث و    ردهخو  هم   به  ژينرا  نهازمو

 ان ميز  به  ندا  هشد  رمشهواي    گلخانه  يهازاگ  به  که  هازگااز    هیوگر  توسعهو    صنعتی  يها  نسانیا   ثردر ا  فعاليتدارد.    لنباد  به

  جنگل  تبدیل   مثل  مينز  يبررکا  تغييرو    فسيلی  يها  سوخت  نندزاسواز    حاصل   غالبا  که  شوند  می   رمنتش  فضا در    نیوفزروز ا

زاده،  باشند  می  ورزيکشا  يمينهاز  به اقليمی در پی مطالعه تغيير وضعيت آب و هوا  (.  3،  1387)رجب  تعریف می  تغييرات 

ان مثال، با استفاده از آزمونهاي آماري( قابل شناسایی  یا تغيير خواص آن )به عنو  آب و هوا با تغيير در ميانگين  عيت؛ وضشود

ر اساس مطالعات، تغييرات اقليمی می تواند  ت و براي مدت زمان طوالنی، به طور معمول چندین دهه یا بيشتر، ادامه دارد. باس

اشتی و نيز افزایش تعداد  ب یا چالش هاي محيطی و بهدشود؛ این تغييرات به نتایج خو  جادی ایدما و بارندگدر نتيجه تغييرات  

لخانه  ز قبيل سيل و رانش زمين منجر می شود. تغييرات اقليمی در پی انتشار گازهاي گو شدت مخاطرات طبيعی آب و هوا ا

بنزی ع   پاکسازي( و  ن، گاز طبيعیاي صورت می گيرد. سوزاندن سوخت هاي فسيلی )زغال،  به  نوان ذخایر کربن در محيط، 

 (.22،1394مه،يایی )پاکسازي جنگل و دیگر، فهمثال از طریق جنگل زد
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 نیزم ییدما  راتییروند تغ: 1نمودار

 
 (1395 ی، وزارت جهاد کشاورزمنبع: )

 

 عوامل موثر بر تغييرات اقليمی  :2رودانم

  
 ( 1395طبری، از پورگرفته بر 1399گان، منبع: نگارند)

 

 ت یامن (3-4
واژه security ای  تيامناصطالح   تعار secure از  است.  شده  ع   نیا  يلغو  فیگرفته  مقابل واژه  در  حفاظت  از  است  بارت 

 نانيو داشتن اعتماد و اطم  ی مناکياز اضطراب و ب  يآزاد  د، ی داز تر  یی (، رهایذهن  تي) امنیمنی(، احساس اینيع   تيامنخطر)

  نیتريو بنياد  نیتریاساس  ن،یترمهمکردن از    ی و زندگ  اتيحق ح  (.122،1395،و همکاران  ی ان) زرقمی باشد  موجه و مستند

انسان  یعيحقوق طب افراد  از برکت آن،  مند  بهره  ش یخو  یاساس  يهايحقوق و آزاد  ریتوانند از سایم  ی و مقدم بشر است که 

انسان روابط گوناگون فردشوند.  در معرض    یکل   ای  ید ممکن است به صورت جزئخو  یو عموم  یخصوص  ،یاجتماع   ،يها در 

و   یالق اخ ،یحقوق سيتأس کیبه عنوان  تياست که وجود امن ی حالت ني. در چنرنديقرار گ يو معنو يماد اتيظ حخطر از لحا
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ن، افراد در  است که براساس آ  يخاطر  نانيعبارت از اطم  تي خواهد داشت. امن  يریناپذ   نابهمگان ضرورت اجت  يبرا  یاجتماع 

نداشته باشند)شعبان،    یو هراس  ميخود ب  يو معنو  يو حقوق ماد  تيثي نسبت به حفظ جان، ح  د،کننیم  یکه زندگ  ياهجامع

در مقابل حمله،    یمنیا  یسو به معن  کیاز  باشد که    یم  یوجهدو    دهی پد  کی  تيامن  گریعبارت دبه  (.  1  ،1396  ر،يمحمد ظه

ناپذ  ياستوار نفوذ  قابليت ریو  اطم  ي،  و  و    نانياعتماد  عدم شکست  سو  م يلتس  ا یاز  از  معنا  گرید   يو  از   يبه  اضطراب  عدم 

ز به مفهوم جامع و مطلق خود ا  تيکه امن  تاس  نیآور گردد ا  ادی   دی ارتباط با  نیکه به ا  يو خطر اشاره دارد. نقطه ا  شیتشو

  یداخلمرتبط هستند. در بعد    گریکدیکه با    ستا  یو خارج  یدو بعد داخل  يدارا  تيباشد. امن  یکامل خارج م  یابيدست  رهیدا

، انقالب ...(،  ی طلب  یی)شورش، جدا  یاس يس  داتیتهد  ليآورد از قب  ی بوجود م  ی ون مرزها ناامننهان در درآشکار و پ   يها  د یتهد

بعد  . در  دهند  یکه هر کدام مردم را تحت فشار قرار م  یاجتماع   يو...( و آشوب ها  یخلدا  گجن)  ینظام   ،ياقتصاد  يبحران ها

از   یم  تيامن  زين  یجخار س  هيناح  تواند  اقتصاد  ی نظام  ،یاسيمسائل  هايو   تعرفه  اقتصادي،  هاي  تهدید  )تحریم   )...

 (. 2،1388شود)آگاه،آصف،
 مهم ترین مکاتب امنیتی  :2جدول 

 
 ( 1396 یی، ایجغراف  علومی کاربرد قاتیتحقهینشر گران، ید و پورمنبع: کریمی )

 

 و انواع آن  مرزتعریف  ( 4-4
برا پ   يانسان  ساختن  آنگونه  رامونيمشخص  خود  جوالنگ   جوالنگاه  گسترده  با  همساکه  ن  هیاه  تع  ابد، يتداخل  به    ن ييناچار 

است که    یرامونيمفهوم، خط پ   نیا  افتهیقلمرو خود است.گونه گسترش    ای  ستیز  طيمح  رامونيبخش پ   در  يقرارداد  یخطوط

و همکاران به    یزرقانشود)  ی مرز« خوانده مکرده و »  دا يپ   یاسيس  نبهجسازد و    یص مملت را مشخ  کیجوالنگاه    یان یبخش پا

مجتهدزاده، از  مرزها93،1396نقل  مرز  ي(.  قرارداد  ياعتبار  یخطوط  يخطوط  تحد  يو  منظور  به  که    ک یحدود    دیهستند 

  یالملل  نيب  يزهاع مر. در واق(93،1396در،يرحيو همکاران به نقل از م  یشوند )زرقان  یمشخص م  نيزم  يبر رو  یاسيواحد س

  یی قلمرو فرمانروا ياست و کارکرد مهم مرز ها جدا ساز گری د ياز  واحدها یاسيد سواح کی یی وجدا صيعامل تشخ  نیتر مهم

از حافظ ن  یزرقاناست)  ی اسيدو نظام س مرز، مرزها به سه دسته   ي بند  مي(. درکلی ترین تقس93،1396ا،يو همکاران به نقل 

کامال    یننها و قوا  یژگیبا و  راوانف  ايه   يدبن  ميزیرشاخه ها و تقسکه هرکدام داراي    دنشو  می  ميو آبی تقسهوایی، خشکی  

مرزها   یه عنوان کارکرد اصلب ریبر موارد ز دريرحيوجود دارد؛ م ی نقش و کارکرد مرزها نظرات متفاوت  يدرباره  متفاوت هستند. 

  شکلی،  اسيوحدت س  تی قوو ت  جادیا  گر، ید  يواحدها  از  ی اسيشکل سواحد مت  کی  ییو جدا  صيکند: عامل تشخ  ی م  د يتاک
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اقتصاد   یاسيمناسبات س  ی ده از ميرحيدر،دولت  انيم  يو    ، ی نظام  يپرسکات معتقد به کارکردها  (.60،1392)زرقانی به نقل 

و  کارکرد    یکل  نگرش  کیدر  (.  60،1392،پرسکاتزرقانی به نقل از  مرزها است)  يبرا  یاسيو س  یفرهنگ  ـ  یاجتماع   ،ياقتصاد

  -یکارکرد دفاع-2  ی،کارکرد ارتباط-1:  کرد  ي بند    ه طبقهالب دو گرو توان در ق   ی را م  یالملل  نيب  يمختلف مرزها  ينقش ها

 (. 60،1392)زرقانی،مرز یتيامن
 انواع مرز  :3نمودار

 
 ( 1399، ن منبع: نگارندگا)

 

 مرز  تیامن (5-4
از هرگونه اعمال خ اشخاص و    کردن تردد  نونیقا  و  طول مرزهاي یک کشور  الف قانون در امنيت مرزي به معناي جلوگيري 

از طریقل و نقل کاحم قانونی  با رعایت ضوابط  اهلی  امنيت مرزها    .هاي مجاز مرزي است  دروازه  ال و حيوانات  بدیهی است 

براي  پشتوانه متنوع  اي محکم  ابعاد  بـا  است  امنيت  داخل کشور  در  قادر  .آن  مرز  در  ناامنی  سيست  هرگونه  در  هاي  است  م 

نظامی داخ،  ياسیس  ،فرهنگی   ،اقتصادي ایجاد  اجتماعی و  امنيت مطلوب قادر است در حد ل کشور اخالل  نماید و در مقابل 

رو    ز این(. ا88،1392،زرقانی و همکاران)تصاص دهداخ  اي را به خود  خود در امنيت مرزي و داخلی کشور سهم بسيار برجسته

از غيرقابل نفوذ باشد تا به  ج م  گذرگاه هاي توافق شده و   برخیها جز در    مرزهاي آن  تا حد امکان   سعی کشورها براین است که

  هنگی و امنيت کشور در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادي، فر  ها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و  این وسيله حاکميت آن

ت  نظامی آسيب نبيند. به طور کلی عوامل از آن جمله میگذارند ک  می  ثيرامتعددي بر امنيت مرزها  ساختار نظام  به    توان  ه 

نسبت    اي، نوع نگرش و رفتار حکومت ها   هاي فرامنطقه  حضور قدرت  وضعيت ژئوپليتيکی و   ،ایدئولوژیک  هايحکومتی و تضاد

سوي   ها در دو   ها و ملت   حکومت  طقه مرزي و ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و سياسی به مرز، ذخایر و منابع موجود در من

هایی    ها و سياست   ثر بر کارکرد امنيتی مرزها، طرحوعوامل م  ترین  ... اشاره کرد. یکی از مهم و..  ها   پراکندگی اقليت  هو، نحمرز

اساس   نيبر هم  (.89،1392)زرقانی و همکاران،دبرن  ثر مرزهاي خود به کار میوو م  است که کشورها در مورد کنترل مطلوب

  ی حمل و نقل قاچاق  رمجاز،يغ   يچون: ترددها  يدموار  بيترت   ن یشخص کرد؛ بدم  زيرا ندر مرز    یناامن  يتوان شاخص ها  یم

  ي ادولت ه  نيهمچن  و  گریکدیمرزداران دو کشور با     يعدم همکار  رمجاز، يغ   ي کاالها  ریمواد مخدر، اسلحه و سا  تیکاال، ترانز

مردم دو    انيم  ی ت و مبادالت قانونطاعدم وجود ارتبا،  يو باالگرفتن اختالفات مرز  يمرز  يها   يريدرگ  گر،یدو کشور با همد 
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نش  يسو اجرا  قوانمرز،  آ  نيدن  ها  نیيو  ها  نی تر  مهم   يمرز  ي نامه  از  هستند)  يمرز  ی ناامن  يشاخص  نقل  به  زرقانی 

 (.57،1392ی،رحمت
 ی شاخص های امنیت مرز :4نمودار

 
 ( 1391منبع: زرقانی، )

 

 ( یافته های تحقیق 5

 یت  مناطق مرزیامنامدهای آن در ( تغییر اقلیم و پی1-5
  رييبلندمدت را تغ يدر طول دوره ها ییآب و هوا د یشد يدادها یدما، رطوبت، بارش، باد و رومانند   ی مياقل يپارامترهادر  رييتغ

همواره در پس کنش و منش انسان ها وجود داشته است.   تي امن  نيتام  ياکوشش بر. و  (3،  1387)رجب زاده،  ندیگو  ی م  مياقل

ی و  اسيو مسائل س  ستیز  طير اقتصاد، اجتماع، محآن ب  يامدها يبا توجه به پ   تيو امن  مياقل  ريي ئله تغمس  رياخ  يدهه ها  یط

است.  نیشتريبامنيتی   داشته  معطوف  خود  به  را  اقتص  توجه  پيامدهاي  به  توجه  با  اینجا  در  سياسی    –ادي  که    –اجتماعی، 

 .مرزي پرداخته شده استاطق بر امنيت من امنيتی و زیست محيطی تغيير اقليم و اثرات آن
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 جتماعیا – ( پیامدهای اقتصادی1-1-5
  ي ها  يتدولت هاي ضعيف از ظرف  نکهآ  هیژو  د، بهش  هداخو  فقيرو    ضعيف  يلت هادو  ادتعد  یشافزا  به  منجر  ،يجو   اتتغيير

  مالی  منابع  ارائه در جامعه بين المللی نيز تاکنون .مند نيستند هبهر  لتدو  یک صلی ا ين زیرساخت هاي متاو  تضمين ايکافی بر

جهت ا  ننشا  کوتاهی  هارکشو  نیا  ارپاید  تثبااز    حمایت  در  و    منطقه  توليد  یطاشر  ي،جو  اتتغيير  .ستداده   مينتااي 

  به   بستهوا  يبخش ها  یگرو د   ورزيکشا  توسعهاز    مانعي،  ا  منطقهآب    دکمبو.  هد د  می   رارثير قتا  تحت  ت شد  به را    ها   یرساختز

.  دمیشو  ورزيکشا  يزمين ها  شدید  شکاه  به  منجر  آب ها،    سطح  نمدآ  باال  ثردر ا  ها  خشکی  کاهشو    خشکسالی.  هداخو آب  

  ساحلی   مناطقرا در    ها  یرساختز  وليدتو    مينتا  ،نقل  و  حمل  ،تیصنع  کزامر  ،ا ه  سيلها و  وفان  ط  نظير  يیگرد  شدید  ادثحو

 تغيير اقليم

امنيتی -سی پيامدهاي سيا پيامدهاي زیست محيطی  اجتماعی  -پيامدهاي اقتصادي    

 مهاجرت و آوارگی، 

 پيدایش فقر، 

رفتن   ني از ب 

، سکونتگاهها  

قاچاق   ، يارکيب   شیافزا 

، کاال  

و   يکشاورزرفتن  ني از ب 

، ناامنی  واردات شیافزا 

 غذایی 
 
 

ی، تيامن داتیتهد  تشدید   

ي، ريجنگ و درگ جادیا  

لت  دو ياعتماد  یب   شیافزا 

، و ملت  

  ي شورش ها  شیافزا 

ی، ماعاجت  

  یثبات یو ب دولت  فيعتض

ی، اسيس  

   یکاهش وحدت مل

 

 

 

 خشکسالی، 

  ش یو افزا  ییزا  ابان يب 

،  زگردهایر  

  ريکمبود بارش، تبخ

، باال  

ين، فرونشست زم   

افزایش سيالب،    

   بحران آب

 

 

 

 

 تهدید امنيت مرز 
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روي   بر  اتثرا  ین. اببندند  ي راتوليد  کزامر  یا  شوند  جا  جابه  یا  که  زدمی سارا وادار     ها  شرکتو     هدد   ارقر  خطر  ضمعردر  

 ماالاحتو  گذاشته تأثير شدري رو بر د، قتصاا زهحودر  يجو اتتغيير. ستا وتمتفا ي،جو اتتغيير تشدو  ع نو به بسته د، صاقتا

دا  يندرو  چنين  شک  بی.  دش  هداخوآن    کاهش   به  منجر   هداخو  لمللی ا  بينو    خلیدا  سطحدر    ديقتصاا  شدر  منهاز 

ز  دکمبو  تشدیدو    يجو  اتتغيير  ه،یندآ  ههد  سه  لطودر    .(173،1392کاست)موسوي، ميرمحمدي، ز  یربناهاآب،    یرساختو 

 شته آب را دا  منابع  دکمبو  تجربه  که  دولت هایی   بيندر و  نش ها  ت    عقوو  نتيجه  و در  نماید  می  لختالا  راچرا د  ورزيکشا   يها

و    ديقتصا ا  ،سياسی   قاصدم  ايبر  زمتياا  ینااز    ستا  ممکن  ندرداربرخو  ديیاز  بی آ  منابعاز    که  هایی رکشو.  می یابد  یشافزا   ،ندا

است  یکدنز  طتباار  هارکشو از    ريبسياي  د قتصاا  تياحو    حاکميت  باآب،    منابع.  کنند  دهستفاا  یپلماتيکد   سساابر.  یافته 

  وزبر  هنگامی  مشکل  .نددار  حاکميت  حق  می کنند   رعبو  ها  آن   کخااز درون    که  هایی  رودخانه  بر  هارکشو  ،لمللا  بين  ق حقو

از  ا  خانهرودمی کند که     ست ار  کشو آن    کخادر    که  خانهاز رود  بخشی  بر  رکشو  هر  رتصو   ین. در اکند  رعبو   رکشو  چندي 

ا  حاکميت ، آزاد  دنشو  یگر د  يهارکشو  بهآب    ن جریا  قطع  یا  کاهش   موجب  هنکآ  طشر  به  نیاعمر  يها  طرح  ايجردارد و در 

  ات تغيير   ستا  ممکن  .(172،1392،يمحمدريم  ،ي)موسوبينجامد  جنگ  به  نظرهااختالف    ستا  ممکن  رت،صو  یناغير  . درستا

  ، ماد  د شدی   یش افزو ا  کاهش.  دشو  بشر  قحقو  نقض  به  منجر  ترتيب  ین بدداده و    ارقر  تهدید   ضمعررا در    يبشر  منيتا  ي،جو

 موجب  ، کربن  کسيدا  يد  یهرو  یب  رنتشاو ا  يجو  اتتغييراز    ناشی  يها  تمهاجر  کفایت  معدو    يجو  جتماعیا  اتثيرتا  یشافزا

  رشمابه    بشر  ق حقو  جدید   ن اناقض  انعنو  به  چين  نظير  وريشنا  ي هاد قتصاا  نده یو در آ  هشد  صنعتی  يهارکشو  که  د شو  یم

نه   مناطق  ین . اشتدا هد اخو ل نبابه د جهانی  شتابهد ايبر منفی  ي پيامدها ن، جها فقير مناطقدر   ه یژو به يجو اتتغيير. ندرو

  ی م  یشافزرا ا  ريبيما  وزبر  لحتماا  نيزآب    منابعو    اغذ  دکمبو  بلکه  ،ستا  مستعد  اتتغيير  یناز ا  ناشی   يها  ريبيما  يتنها برا

  حاصل  نتایج.  شتاگذ  هدا خو  ثيرتا  معاجو  تسالمو    شتابهدروي    غيرمستقيمو    مستقيم  رتصوبه    يجو  اتيرتغي  ینابنابر.  هدد

ا نت  سالمت  فصررا    يبيشتر  هزینه  میکند  رمجبورا    لتدو  هاادیدرو  یناز  در  که    فحذ  ها  لویتاو  ریسا  جه،يکند 

ات اقليمی، ز پيامدهاي اقتصادي تغييرن صورت یکی از به هميدر مناطق مرزي ني  (.171،1392،يرمحمديم  ،ي)موسودمیشو

این   تغييرات اقليمی نيز موجب کاهش منابع آب و کاهش باران می گردد که  ه در بخش کشاورزي است،آسيب هاي ایجاد شد

ا تشکيل ين کننده منابع غذایی کشور و به ویژه خود مناطق مرزي رت کشاورزي که تامپدیده می تواند به توليد انواع محصوال

پایين رفتن سطح ایستایی آب هاي زیرزمينی می شود و    خشکسالی هاي بوجود آمده باعث  هد، آسيب وارد کند چرا کهمی د

ل بحران هاي آبی  شوند و یا به دلي  همين خشکسالی ها نيز باعث انحراف مسير رودهایی که از کشورهاي باالدست می آیند

بر مختلفی  هاي  سد  ایجاد  به  آمده  آ  بوجود  منابع  پاروي  کشور  که  کنند  مشترک  و  بی  آب  کمبود  مشکل  با  دست  یين 

آیدخ می  بوجود  مرزي  مناطق  در  بسياري  مسائل  آن  پی  در  که  شود  امنيت  شکسالی  تهدید  جمله  از   مرزنشينان،   غذایی، 

ب  شیافزا اکاريحجم  افزاکاهش آبین مناطق،  ي در  از م  يشور  شیافزا  ،ییزا  انیاي ب  شی،    یخاک م  يزيلخرفتن حاص  انيو 

باعث   شود روندي  چنين  و   که  فقر  مرزنشينان  ایجاد  شدن    مهاجرت  خالی  بر  عالوه  و  شود  کشورها  داخلی  مناطق  به 

می  ي براي مناطق داخلی کشورها  سکونتگاهاي مرزي و ایجاد ناامنی هاي بسيار در این مناطق باعث ایجاد مشکالت جدید

منيت ملی  پی چنين مسائلی ا  می سازد. دروارگان با مشکل رو به رو  مهاجران و آ  براي تامين مایحتاج اینگردد و دولت ها را  

 مواجه می شود.جدي کشورها با خطر 
 ی تغییر اقلیم اجتماع –  یاقتصاد یامدهایپبررسی  :6نمودار

 

 

 

 

 

اجتماعی  -پيامدهاي اقتصادي   

گی مهاجرت و آوار و   از بين رفتن کشاورزي 

 افزایش واردات 

کاال  افزایش بيکاري، قاچاق   ناامنی غذایی  

ها  اه از بين رفتن سکونتگ  
 پيدایش فقر 
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در تصویر زیر مشهود است، نه ها در جهان است. همچنانکه  ه هاي تغيير مسير رودخاترین نمون  کی از مهمرودخانه ریوگراند ی

ر ساکنين  متعدد داراي تغيير مسيرهاي وسيعی قرار داشته است و به تبع آن باین رودخانه در طی بيش از یک قرن به طور  

قلمروهایی به کشور ير بستر رود، به ناچار  ، به دليل تغيمی شوددیده  که در نقشه زیر    همچنان  مجاور خود تاثير گذاشته است.

 مریکا داده شده است.مکزیک یا آ
 مکزیک و انتقال سرزمین تغییر مسیر رود ریوگراند بین آمریکا و :1نقشه

 
 

 امنیتی –( پیامدهای سیاسی  1-2-5
  تاثب  معد به منجرآن،  يهاپيامد  د، می بر باالا ر معاجواز  ريبسيا ريگازسا ظرفيت ه، یندآ يها  ههد طی گرچها يجو اتيرتغي

 7/0از  بيش   بيستم  نقر  لطو در    مين ز  هکر  سطح  ي ماد هد انداخت.  اخو  خطر  به را    لمللی ابين    و  ملی   منيتو ا  هشد  خشونتو  

  دهوب  خاکی  هکر  ینا  ايبردوران    ترین  گرم  ،خيرا  لسا  1300  لطودوره در    ینا  که  نچنا  ده،کر  اپيد  یشافزا  ادسانتيگر  جهدر

  با  مقابلهرا در    لمللا  جامعه بين  ندامی تو  دشو  شناخته  يبشر  منيتا  عليه  يهدیدت  انعنو  به  يجو  اتتغيير  مسئله  گرااست.  

 با   ردبرخو  جهتدر    ريهمکا  يهاراک  زوسا  يپيگيرو    دیجاا   طریقاز    ،چهریکپا  کل  ینا  که  دشو   موجبو    ساخته  چهریکپاآن،  

 بين  بطروا  عرصهدر  درگيري ها  و    تضارتعا  به  يجو  اتتغيير  رت،صو  یناغير  در  ماا  ؛ دنمای  امقدا  تغييرات   ینا  بمخر   اتثرا

و    ، مينآب و ز  هیژو  منابع  یعزتو  سر  بر  ها  دولت  بيندر و    لمللیا  بين  تمخاصما  وعشر  به  منجرو    هبخشيد  يبيشتر  عمق  ،لمللا

  هایی رکشوو    ندرو  می  رشما   به  يجو  اتييرتغ  صلیا   لمسئو  که  دولت هایی   بين  رتخسا  انجبر  بحث  یا  تمهاجر  مدیریت  نيز

  نظر   که  يجو   ات تغيير  يپيامدها از    . یکی(172،1392،يرمحمديم  ،ي)موسو، خواهد شدهستندآن    بمخر  اتثراز ا  ثرمتا  که

 معضل   یک  ارههمو   مسئله  ینا  حل  .است  زيمراهاي فر  تمهاجر  همسئلآورد،    همافررا    لمللیابين    تمخاصما  بستر  سدر  می

در    صلیا ا  هنشد   حل  قعواو  ا  حاصل  تماعیجا  اتثيرتاو    يجو  اتتغيير.  ستا  ده بو  لمللیا  بين  تالفاختدر  در  آن   یش افزاز 

 توجه   با  سوییز  . اداشت  هداخو  ییابسز  ثيرتا  ها  مهاجرت  ادتعد  یشافزا  بر  ت،مهاجرنتيجه  و در    منطقه  یکدر    متمرکز  جمعيت

 ظرفيت   ،نداخو  یمحيط  یستز  يها  مهاجرت   آن را  انتو  که  ها  ترمهاج  عنو   ینا  صخصودر    خاصی  راتمقرو    عداقو  انفقد  به

ها  حتماالا  . یدآمی    دجوو  به  لمللیا  بين  تمخاصما   ايبري  امالحضه    قابل مهاجرت    ايبر  ه،کوتا   مدتیدر    ده،گستر  ياین 

شو  زسا  کلمش  ن پناهندگا  ینا  نميزبا  يهارکشو ادمی  پيش  به  نسبت  واکنش    کهدارد    نمکا.  هاي  و    گهانینا  يها  بحران 

  يها  تنش  ، مهاجر  و  قليتا  وه گر  يسواز    ريبزهکاو    الیحتما  يها  خشونت  عقوو و   ید اتز  بهرو    مذهبی  تضارتعا  ، یبين  غيرقابل

  منیاناو    درگيري  وزبردر    يیگرد  ملعا  انتو  نيزرا    سياسی  يها  تنش  یشافزا  .زدوخيم تر سارا    تمهاجراز    ناشی  هميشگی



 

 

527 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

ميرمحمدا  هارکشو  نميا   بين   منیانا  ن،پناهندگا  یشافزا   ،سیسيا  تثبا  معد  د،قتصاا  يدنابو  (.175،1392دي،نست)موسوي، 

  هد اخو  ل نبادبه  را    پيامدها   همين  د،نشو  لکنتر  يجو  اتتغيير  گراما  ا  جنگ  يپيامدها  نوعا   ها   انسان   فتنر  بين    ازو    لمللیا

می  عقوو  لحتماا  یشافزا  به  منجر  ، تیآ  يها  ههدر د  يجو   اتتغيير  منهدا  یشافزا  .شتدا روي   تنها   نه  که  دشو  مخاصماتی 

 ، يموسوشت)اگذ  هنداخو  ثيرتا  جهانی  حاکميت  منظا  کلروي    لکهباي،  منطقه  و    ديفر  رتصو  به  اهرکشو

طور   بين کشورها و داخل کشور، همينل آب  طرح انتقا  ،مناطق مرزيبر    یمياقل  راتييتغ  جهيدر نت.  (190،1392،يرمحمديم

از آب هاي مشتر برداري  به دنبال  ک مرزي،بهره  نه  را  آورد، در  برونداد زنج  تیا خود خواهد    ي شده تنش ها  ادی  رهيحداقل 

  ی منجر به اختالل در سازماندهکه عالوه بر مناطق مرزي که    خواهد بود  و ایجاد ناامنی به دليل تنش هاي ایجاد شده   یاسيس

 دچار مشکل می سازد.  کل نظام کشور را  ،شودی م یاجتماع  يها  یت ینارضا ش یفضا و افزا یاسيس
 

 میاقل رییتغ امنیتی – سیاسی یهاامدیپ یبررس :6نمودار
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  خانهرود  .دکر  رهشاا  هيرمند  خانهرود  ردمودر    نفغانستاو ا  ان یرا  فختالا   به  انمیتو  زي،مرارف   يهااز آب  حقابه  تعيين  ببادر  

باشد.   نسيستا  شتد   آب  نتامي  صلیا  منبع  هيرمند   نوعی   به  هيرمند  خانهرود  به  نسبت  نفغانستاا  کشور  دنبو  ستدباال  می 

  سد   دیجاا  ، فیانحرا  ي ها  لکانا   حفر  .ستا  ه شد  ن،ایرا  یعنی   ست د  پایين  لت دو  حقابه  گرفتن   هید دناو    بيشتر  داريبر  هموجب بهر

 از   خانهرود  ینا  1973نظام حقوقی    دننمو  ییاجرا  قصد  به  کمشتر  يها  انجمندر    موقع  به  ريهمکا  معدو    مختلف  يبندهاو  

در   قعوا  در ند. ا داده  منجاا  هيرمند  خانهآب رود تقسيم نمواپير  نتاکنو گذشتهاز  نفغانستاا سياستمداران ست کها ريموا جمله

در    ها  ن فغاا   خشکسالی  زمان را  ر  مانع و    تندمیگرف  خانه رود  باالي   قسمتآب    می   دست پایين    يها  قسمت  بهآن    نسيداز 

  حاصل آب    نظر از    مشکلی  گرا  هم   خشکسالی  م هنگادر    که  تیرصودر    .دبو  انیرا  نسيستا  فقط متوجه  ر، ضر  نهایتو در    شدند 

از   ی کل  به  خانهرود  ستدپایين    قسمتدر    که  ینا  نه  شوند  متحمل ضرر  نددار  هک  سهمی  اندازه  هر دو طرف به  باید  دشو  می

ا  رکشودو    بين  ريجا  يهاآب    اتنه  نه  که  رفته  نظریه  ینا  سمت  به  جهانی  جامعه  وزهمرا.  دشو  وممحرآب     حاکميت   صلاز 

  تمکانااز ا  دهستفاو ا  توسعه  رظومن  به  عمل  ايجرو ا  يیزر  برنامهاز    عم ا  ستی دباال  يهارکشو  امقدا  بلکه  نمیکنند،   ويپير  مطلق

آن    ناشی   رتخسا  محاسبهو    یست د  پایين  يهارکشو  ق حقو  گرفتن  نظر در    ونبد  ريجا  ي هاآب   در    ممحکو  يمرا  ، عملاز 

زاده،ا  لمللا  بين  ق حقو عباس  زاده و  توسط    رمنديحوضه ه  يها   مهار آب  یمنف  راتيتاث  نیتر  مهم   .(181:1395ست)موسی 

از: عبارتند  ها(  1  افغانستان  تاالب  شدن  هامون؛    نيب  ي خشک  سرعت    شیافزا  (2المللی  و  زمان  روزه    120ي  بادهامدت 

و    ییابانزاي( ب5  زگردها؛یوقوع ر  دیتشد  (4ها؛    یو کاهش بارندگ  دما  شیمنطقه به صورت افزا  یحلم  مياقل  ريي( تغ  3  تان؛سيس

ها ماسه  س  دی تشد(  6روان؛    يحرکت  مردم  تشد7  ستان؛يفقر  و   د ی (  و    ( 8  ؛ینينش  هيحاش  مهاجرت  مرز    دی تهدخالی شدن 

 46000صورت گرفته بخصوص در طرح    يهاي  گذار  هیر رفت سرماهد  وقاچاق  ( تشدید  9  کشور؛  یمل  یو همبستگ  تيامن

 (.  6،1397ي کشور،نگر نده یتوسعه و آ يها مرکز پژوهش هکتاري)

امنيتی -پيامدهاي سياسی   

یدات امنيتیتشدید تهد  شورش هاي  افزایش   

 اجتماعی 

افزایش بی اعتمادي دولت  

 و ملت 

 کاهش وحدت ملی 

لت و بی  تضعيف دو ایجاد جنگ و درگيري 

 ثباتی سياسی 
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 آن   يو سرشاخه ها  رمنديرودخانه ه  ي بر رو  یسد اصل  3: موقعيت  2نقشه  

 
 (1397سازمان برنامه و بودجه کشور،)منبع: 

 

 محیطی  ( پیامدهای زیست1-3-5
زیست محيطی از مولفه هایی هستند که بسياري از    مع بشري نشان می دهد که مباحثجوابه تحوالت و وقایع    نگاهی اجمالی 

ظاهر داراي بعد غير امنيتی است و تهدید هاي مطرح عليه جوامع بشري از آن ها نشئت می گيرد و این تهدید ها هر چند در  

هاي  ه و در نهایت، امنيت ملی کشورامعیی هستند که امنيت جولی در عمل، تهدیدهافقط تهدیدهاي طبيعی جلوه می کند،  

جهان در حال گرم   يگلخانه ا  يانباشت گازها  ليبه دل  (.166،1395،ارانمحل وقوع را تحت تاثير قرار می دهند)داالیی و همک

ا  يه امنطق  ،ی مل  ،یمحل  يامدهايپ   يدارا  مياقل  ريياست، تغ  رييدر حال تغ  م يلشدن و اق   از مهم   ی کیاست و    يو فرا منطقه 

  مياقل  رييبا آن مواجه خواهد بود. اثرات تغ  21در قرن    ی است که جامعه جهان  ستیز  طيمح  جهان در بخش   يچالش ها  نیتر

 ر يي حرارت و تغ  درجه  شی آمد آن در سراسر جهان افزا  یپ   نیبارزتر  و  نیتر  یاست و اصل  ريو فراگ  دهيچيو جامعه پ   طيمح  بر

باع   يهاالگو ببارش است که  پ   یپ  ي ها  یخشکسال  زينو    ییزا  ابان يث گسترش  بخش    یشده است، خشکسال  جهان   در  ی در 

ا  ياقتصاد  يها  بخش  همه  مياقل  رييتغ.  باشد  یم  یمياقل  راتييتغ  ریناپذ  ییجدا اندازه  تا  ت  يرا  مقر  ريثاتحت  و    یار  دهد 

ا  ي امدهايپ  گرد و غبار،    وقوع  دیدر تشد  ی مهم  اريعامل بس  نيدارد همچن  ی عيطب  يها  ستمياکوس  بر  يناشناخته و گسترده 

تنوع ب  انيطغ  ،یستیز  اضمحالل  و  ز  ها  يماريآفات  تهد   بوم  ستیدر  تغ  یستیز  يعملکردها  د یها،  پراکندگ  رييتاالب،    یدر 

پ   مياقل  رييه تغئلرو مس  ن یباشد از ا  ی م  يشور  شیجانوران و افزا  یعيطب  يايجغراف   ی اس يو س  یماعاجت  ،ياقتصاد  ي امدهايو 

(.  1،1393)قریشی و همکاران،دارد شتريب  و شناخت یبه بررس از ين ی مشکل جهان کیبه عنوان از آن  ی ناش یکیاکولوژ نيهمچن

زایش ریزگرد ها، بارندگی هاي شدید و بروز سيالب،  عالوه بر این از اثرات تغيير اقليم می توان خشکسالی ها، بيابان زایی و اف

رات فراوانی را می گذارد  يم  که بر روي مناطق مختلف اثي زیست محيطی تغيير اقلدیگر که از پيامدها  بحران آب و بسياري

ند. که می توان تثنی نيست و تحت تاثير چنين عوامل اقليمی قرار می گيري نيز از این امر مسبين مناطق مرزنام برد. در این  

مناطق با بحران آب لی هاي طوالنی مدت این  که در پی روند خشکسابه کاهش بارندگی ها و افزایش خشکسالی ها اشاره کرد  

افزایش پيدا کرده و مشکالت بيشماري را براي مناطق و از سوي دیگر با خالی شدن سکنه این مناطق بيابان زایی  مواجه شده  
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يدا  چنين مسائلی ادامه پ و اگر    رها فراهم می کنند و امنيت کشورها با چالش رو به رو می شود.مرزي و نواحی مرکزي کشو

براي   اقدامی  و  نگيردکند  اقليم صورت  تغيير  قابل جبران  کنترل  غير  هاي  با چالش  از کشورها  بسياري  آینده  رو  در  به  رو  ی 

 خواهند شد. 

 م یاقل رییتغزیست محیطی  یامدهایپ یبررس :7نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1399منبع: نگارندگان، )

اماهوا  ریتصاو  تحليل  و  یبررسبه عنوان نمونه   ا  يدهد که صحرا  ینشان م  انه،يمنطقه خاورم  يره  ربع "به نام  جهان  يماسه 

از  منطقه    نیگردوغبار در ا  ده ی پد  ایجاد   مناطق مهماز    یکی   ر،ياخ  ي ها  ی و خشکسال  ی اهيپوشش گ  فقدان  دليلبه     "یالخال

جبران  هايت توانند خسار ی گردها م زیر. است رار گرفتهقعمان و امارات   من،ی  ،عربستان يباشد که در کشورها   یم  انهيخاورم

  یبه طور کل  .می شودشناخته    یمعضل جهان   کی  بوده وها    ینگران  نیتر  از مهم  یک یکه    کند.وارد    نسان هاابه سالمت    يریناپذ

صحرا  دهیپد  نیا در  عمده  طور  کو  يهابه  بخش  ت،یعربستان،  و  عراق    رخداد  گردد.  یم  جادیا  ران یا  یجنوب  يها  شرق 

  بعضی بوده و  یعيعامل طب  نیبه عنوان مهم تر نطقهدر م یجهان  ش یگرما ده یو پد  یمياقلدگرگونی هاي  ر،ياخ يها یخشکسال

 آن  از بين رفتن مهم منطقه و    ي ها  تاالب   شدن   نابخردانه در خشک  ت یرینقش مد  لياز قب  یانسان بدون برنامه    ي دخالت ها  از

شدت و    و ... بر  هيکشور ترک  به وسيلهبزرگ    يغبار، ساخت سدهاگردو    آمادهمناطق    یبعضدر    یاه يپوشش گ  نیيها، درصد پا

 (. 41:1395همکاران،)کرمانی و است دهیگرد رانیمناطق ا بيشترگسترش آن بر  موجبگرد و غبار افزوده و  رخداد اندازه
 

 گیری نتیجه ( 6
جغرافيایی   مختلف  مناطق  و  طکشورها  تغ  کی  یدر  با  گذشته  ا  يندهایفزا  یمياقل  تراييدهه  شده  جملهندمواجه  از    ن یا  . 

دما    شیها و افزا  شدن آبخوان  تر  قيکاهش و عم  ،يکاهش منابع آب جار  ،يجو  يها  بارش  زانيم  به کاهش  توان  یم  راتييتغ

دارد    یطيمح ستیو ز یاجتماع -اقتصادي  ،امنيتی -  یاسيدر ابعاد س يا چندگانه يامدهايپ   رات،ييتغ نیاشاره کرد. مجموعه ا

پ   یمل  تيامنمرزي و    امنيت مناطق  با    ميمستقکه به صورت   ا.  است  ونديکشور در   هاي   به مهاجرت  توانی  راستا، م   نیدر 

  تيفعال  يبرا  طينامساعد بودن مح  ،يرکشاورزياشتغال در مراکز غ   يدرخواست برا  شیافزا  د،يرفتن توان تول  انيگسترده، از م

در   کرد.اشاره    کشورها  اني م  یکيتيروپليده  يها  خاک و تنش  شیساو فر  ییزا  ابانياز ب  یناش  يجو  يهای  آلودگ  ،یصنعت  يها

تعيين کارویژه هاي   به صورت یکپارچه و  باید  المللی در مقياس هاي مختلف  نهادهاي داخل کشوري و بين  راستا تمام  این 

بر باالخص  متعدد  مختلف  نواحی  در  اقليم  تغيير  پيامدهاي  و  ها  بحران  مدیریت  ساماندهیاي  مرزي    دينابوشوند.    مناطق 

 ستا  جنگ  ينوعا پيامدها  ها   انسان   فتنر  ننساا  بين  ازو    لمللیابين  از    منیانا  ن،دگاپناهن  یشافزا  ، سياسی  تثبا  معد  د،قتصاا

 ده گستر  لتحو  مندزنيا  اقليمی  اتتغيير  با  مقابله  .شتدا  هداخو  لنبادبه  را    دهاپيام  همين  د،نشو  لکنتر  اقليمی  اتتغيير  گرا  ماا

هادر   را  ست ا  زمال  دقتصاا  زهحو در    بنقالا  به  شبيه  نتشاراتا  کاهش  رمنظو  به  .است  مختلف  يحوزه  در    فهد  ینا  يستاو 

براي نمونه    .کنند   عمل  گاتنگتن  رتصو  باید به  جیرخا  سياستو    ورزيکشا  ژي،نرا  ،نقلو    حمل  همه بخش ها اعم از  ک،مشتر

 پيامدهاي زیست محيطی 

کسالی خش  فرونشست زمين  

 بحران آب  افزایش سيالب  

بيابان زایی و افزایش  

 ریزگردها 
باال  بارش، تبخير کمبود  
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مرز قد  يمناطق  از  همواره  لحا  میکشور  موقعبه  قوم  ،ییايجغراف  تيظ  سوابق    ی مناسبات  پاره  ،یخی تارو  انجام    يا  منشاء 

مرز مبادالت  و  سو  نيساکن  انيم  يارتباطات  مرز   يدو  ناتوان  بوده  ينوار  طب  يهای  اند.  اقتصاد  یعيبالقوه  مناطق،    نیا  يو 

و   تيجمع  يداریاشتغال، پا  جادیا  ،ییزدا  تيداده که به لحاظ محروم  هها اجاز  و صنعت، به دولت  يشاورزخصوصا در بخش ک

تخ از  مرز  هيلممانعت  قاچاق    يمناطق  وقوع  بازرگان   ی داتيتمهو  مبادالت  نما  يمرز  ینواح  یرا در  امنيت چنين   ندیلحاظ  تا 

 مناطقی حفظ شود. 
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 چکیده

ی کشور تفاوت هایی دارند. مناطق  مناطق مرزي در هرکشوري داراي ویژگی هاي خاصی بوده و به طور اساسی با مناطق داخل

می شمار  به  محسوب  ایران  استراتژیک  و  حساس  نقاط  از  جغرافمرزي  خاص  وضعيت  استان  آیند.  برخی  اي  ه يایی  و  مرزي 

این مناطق و دیگر مناطق کشور سياسی دی-اجتماعی  شرایط از وجود شکاف هاي عميق ميان  استان ها، حکایت  این  گر در 

بروز نوعی عدم تعادل شده است  دارد. روند مرکزگرایی،  ردان یجاد بازارچه هاي مرزي یکی از سياست هاي دولتما  . منجر به 

ه ي این مراکز در توسعه مبادالت منطقه اي و رونق اقتصاد این  شد. به رغم نقش برجستاق مرزي می ببراي توسعه ي مناط

 رفاه ایجاد  در چند هر ها بازارچه داف مورد نظر نرسيده اند.، به اهداف تعریف شده مناطق، در مجموع بازارچه ها با توجه به اه

 اما اند، آورده پدید مرزنشين ممرد معيشتی اقتصاد در را مثبتی اتتغيير اند و کرده عمل دمفي حدي تا منطقه براي نسبی

 بسياري از  در  خود اوليهاهداف   از و کنند نمی  عمل خود قانونی هنجار در  ها بازارچه که دهدمی ها نشان بررسی و مطالعات

ي هاي دولت را در  رش سياست گذاحليلی در پی آنست که نقت-بنابراین این پژوهش با رویکرد توصيفی  .اند گرفته  فاصله موارد

در تحقق اهداف    بازارچه هاعدم موفقيت    و نقش نهادهاي دولتی و غيردولتی را بر  چه هاي مرزي مورد بررسی  رآمدي بازاراکنا

   . هدمورد ارزیابی قرار د  تعيين شده،

 ، مناطق مرزي ي مرزي، بازارچهسياسی اقتصاد :کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

-برخی مناطق مرزنشين از گذشته به لحاظ ناتوانی  آیند.ب به شمار میسوس و استراتژیک ایران محااز نقاط حس  مناطق مرزي

پيوسته انگيزه ساز بسياري از حرکات  رزها،  مرزنشين آن سوي مهاي قومی با مردم  هاي طبيعی؛ خصوصيات اجتماعی و قرابت

ناخواست مبادالت  و  منف  ،هغيرقانونی  اثرات  است.  مبادالبوده  این  اقتصاديی  پيکر  بر  ناامنی  بازرگا-ت  و  آشفتگی  کشور،  نی 

هاي منطقه اي   مرزنشين بر کسی پوشيده نيست. وجود چنين تفاوت ها و عدم تعادل  ساختاري و عدم ثبات جمعيتی مناطق

 فضایی هعتوس فرآیند اگر  (. 37: 1387ل زاده، عمده اي در روند توسعه در مناطق مرزي بر جاي گذاشته است )اسماعيتاثيرات 

همچون  کشوري نياز که داشت اذعان باید بدانيم، مرز  ساکن مردم زندگی کيفی سطح ارتقاي جهتشی  را تال مرزي مناطق

 به  توجه با همچنينمشهود است.   بسيار مرزي  توسعه  فرآیندآن،   هاي سکونتگاهو   خاک و آب عمناب پراکندگی خاطر  به ایران

 رقم را اي ویژه امنيتی و اقتصادي، فرهنگی  تأثيرات مرز سوي آن مردمان با ها آن لتعام  نوع و مرزها در ساکن افراد و تعداد

 بين فضایی،  و اي منطقه هاي تعادل و نبود مرزنشين ناطقم جمعيتی ثبات عدم و طرفی از این تعامالت  ساماندهی زد.   خواهد

 که مکان اي گونه به ت،سا گذاشته برجاي مرزي ناطقمدر   فضایی هتوسع درروند  اي عمده اتتأثير دیگر، از طرف مرکز و مرزها

  .است داده قرار ملی و اقتصادي-اجتماعی انزواي در را مرز  حاشيه جمعيتی هاي

ی از  ي داراي ویژگی هاي خاصی بوده و به طور اساسی با مناطق داخلی کشور تفاوت هایی دارند. یک هرکشورمناطق مرزي در  

سعه نيافتگی  ار دارد مسئله ي امنيت مناطق مرزي است. توئوالن قرمرزي پيش روي مس  قکه در مناط   هاییمهمترین چالش

منی مناطق مرزي، باعث هجوم عوامل تهدید به داخل  ین نااگردد و ادر مناطق مرزي کشور باعث تهدید امنيت این مناطق می 

 امن و مئنطم مرزهاي (. داشتن8:  1383  دد )رضوانی،رایند توسعه کشور می گرکشور شده و باعث ایجاد چالش بزرگی در ف

ی شدن برخوردار است؛ خال وسيعی کاربرد از و داشته  هدایت کننده و کليدي نقش کشوري  هر در  حاکميت دولت  اعمال در

ذشته  ندگی در این مناطق در گمرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشينان به شهرهاي بزرگ بر اثر فقدان انگيزه هاي الزم براي ز

ست که تاثير آن در امنيت مرزها به وضوح قابل لمس بود. از آنجا که حفاظت از مرزهاي هر  روند رو به رشدي داشته ا  تقریباً

هاي یکصد ساله اخير حاکم بر کشورمان سياست هاي متعددي را براي مرزنشينان   ، دولت کشور از اهم مسائل حکومت است

مفاسد گوناگون اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش  کاهش بحران بيکاري، فقر،    اً به منظوراند. این سياست ها عمدتاتخاذ نموده  

. توجه به امور اقتصادي مردم به نوعی در  ده استقاچاق کاال، برقراري عدالت اجتماعی، کاهش انگيزه هاي مهاجرت و .. . بو

رزي را  نموده و حفاظت از مناطق م  دن در مرزها ، مردم را ترغيب به مانخدمت اهداف سياسی بوده است؛ زیرا رفاه اقتصادي

لی  براي حکومت تسهيل کرده است. همچنين مرزنشينان به هنگام بروز بحران هاي سياسی، مثل جنگ، مدافعان اوليه و اص

هاي مکاري در قالب بازارچه  د و ثغور کشورند. لذا مسائل مردمان مناطق مرزي نيز در کانون توجه آنان قرار می گيرد. هحدو

 ها بازارچه هاي دولت براي توسعه اقتصادي مناطق مرزنشين به شمار می رود.گذاري  زي، از شناخته ترین سياسترمشترک م

 مرزنشين مردم معيشتی اقتصاد در را مثبتی تغييرات اند و کرده عمل مفيد  حدي تا منطقه براي نسبی رفاه  ایجاد  در چند هر

 در خود اهداف اوليه از و کنند نمی عمل خود قانونی رهنجا در ها بازارچه که داد ها نشان سیبرر و مطالعات اما اند، آورده پدید

از  سرآمد سالم  زایی و اشتغال اقتصادي توسعه مرزي، مبادالت گيري شکل اوليهاهداف   دراند.   گرفته فاصله موارد بسياري 

 و است بوده زنشينمناطق مر از بيشتر انیاستافر و رامرزيمناطق ف  بر ها بازارچه تأثيربخشی ليکن بوده، تصميمات این  نهایی

بنابراین این    .ستا شده تبدیل غيربومی مردم منافع کننده تأمين  کاالهایی انواع ورودي به مبادي وسيعی مقياس در ها بازارچه
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مورد   چه هاي مرزيرلت را در کارآمدي بازاتحليلی در پی آنست که نقش سياست گذاري هاي دو-پژوهش با رویکرد توصيفی

 لتی را بر پویایی و یا عدم پویایی آن مورد ارزیابی قرار دهد.  دولتی و غيردو و نقش نهادهاي بررسی

 

 مرزی یبازارچه -2
یط ق حاشيه اي و توسعه نيافته شناخته می شوند. این حاشيه اي بودن گرچه می تواند معلول شرامناطق مرزي بعنوان مناط

اري از امکانات و قابليت هاي آن منطقه را مضمحل می سازد خود پدیده مرزي بودن، بسي  ي باشد، اما جغرافيایی مناطق مرز

(Jones & Wild, 1994: 259.)  مرزي مناطق زا دراشتغال اقتصادي هاي فعاليت رايب گذاري سرمایه به تشویق یا و ایجاد 

 مناسب توزیع ،فقر کاهش مردم، زندگی هايدود استانداربهب مرزي، نواحی قتصاديا توسعه و ترقی در اساسی نقش تواند می

 مرزي، احیاقتصادي نو رونق و بهبود و باشد داشته مرزي نواحی  بين بيشتر هاي همکاري و تسریع دوستی رابطه ایجاد درآمد،

و دیگران،   می مناطق این در نيز پایدار امنيت  باعث خود )رضازاده  تجاري فعاليت رونق و رشد  (.50:  1393گردد   و  هاي 

 و بزرگ شهرهاي طوري به .گذاشت شهرهاي مرزي ي توسعه در بسزایی و مثبت تاثيرات مرزي اطقنم یا و مرزها در بازرگانی 

 بلکه، هستند، اقتصادي ي توسعه موتورهاي تنها،  نه ها،  آن. هستند مرزي لی تأثيراتاص هدف مرزي، مناطق در واقع کوچک

 امروزه  (.  155:  1397کی قلعه نو و دیگران،  )راش  باشند می سياسی تغييرات  و اجتماعی التتحو فرهنگی، هاي نوآوري مراکز  

 مبادالت گسترش جهانی، تجارت فعال در حضور هايروش جمله است؛ از شده معرفی توسعه و رشد موتور عنوان به تجارت

 و لتحو در اساسی راهکاري نوانع  به مرزي يهاواقع بازارچه ست. درا مرزي هايبازارچه احداث و کشورها بين مرزي مناطق

رود مناطق پویایی می  بشمار  تجارت  پویایی  و  گسترش  و  منوچهري،  )  مرزي  و  نيا  قالب    (.147  :1394طيب  در  همکاري 

ایجاد همگرایی    ي مرزي، از شناخته ترین روش هاي توسعه ي اقتصادي مناطق مرزي به شمار می رود که منجر بهبازارچه ها

نشين به سمت درون و همگرایی معطوف می شود، که خود  گاه جمعيت مرزصورت توفيق، نمی شود؛ در    ز و پيرامونبين مرک

تعریف دقيقی از بازارچه هاي مرزي ارئه نشده است اما    (.35:  1380باعث توسعه ي فضایی مناق مرزي خواهد شد )عندليب،  

به ویژه  اطق مرزنشين،  يت اقتصادي منهتر شدن وضعبگذاري ها و  زي اساساً براي سرمایه  می توان گفت که بازارچه هاي مر

آین می  وجود  به  ندارند،  مطلوبی  وضعيت  اقتصادي  نظر  از  که  توسعه  حال  در  و  نيافته  توسعه  کشورهاي  د  براي 

(Cussen,2008:4  .)توان گفت؛ می  دیگر  تعریف  به    در  هایی هستند  کانون  مرزي  هاي  واداشتن  بازارچه  تحرک  به  منظور 

ملی و راهبردي براي خروج این مناطق به واسطه افزایش همکاري  و سعه منطقه اي جدي تر در تو ی براي حضورینواحی روستا

بازارچه هاي مرزي در زمينه سياسی    (. 171:  1396رافيایی )ویسی و احمدي،  هاي ملی و بين المللی از انزواي اقتصادي و جغ

بازارچ اندازه اي باشد ک  مرزي به  ين و مقرراتکه قوانست خواهند یافت  زمانی به توسعه د ه ها حفظ شود. اگر  ه یکپارچگی 

 ,Draghiر سياسی به خود گيرند ) دخالت دولت در بازارچه ها بيش از اندازه باشد، باعث می شود که این بازارچه ها ساختا

این بازارفضایی بازارچه هاي    -عامل مهم در توسعه سياسی  (.2015:19 اردات کاال است؛  رات و ود چه ها در صامرزي توانایی 

براي جنبش هاي فراملی در زمينه صادرات و واردات کاال نابراین بازارچه هب اي مرزي می توانندبه عنوان مکان هایی همگرا 

 (. Walther, 2014: 56)  .  بازارچه هاي مرزي نقش ترکيب دو استراتژي فضایی فراملی و ملی را به صورت همگرا دارندباشند

 فراهم می  جدید تقاضاهاي براي را زمينه مداوم طور به توليدات افزایش و  شده دليتو افزایش توليدي موجب ايه کاال صادرات

 در  صادرات نتيجه در شود، می صادرات مجدد شکوفایی و  رشد کننده تضمين  و  گذاري سرمایه محرک  خود تقاضا این آورد،
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:  1395شاه آبادي و ثمري،  کند ) می فراهم را اقتصادي ختلفمهاي  بخش در غيرمستقيم و مستقيم الاشتغ به منجر نهایت

85.) 

 

 بازارچه های مرزی ایران  -3
ایران،   افغانستان، ترکمنستان، ترکيه، عراق، جمهوري آذربایجان و  کيلومتر مرز مشترک با کشورهاي پاکستان  8755کشور   ،

  4137درصد( مرز دریایی و    31کيلومتر )معادل    2700  ،ايرودخانه  درصد( مرز  22)تر از آن  کيلوم  1918ارمنستان دارد که  

هاي مرزي و    وضعيت خاص جغرافيایی استان  (.118:  1397درصد( مرز خشکی است )مظفري و دیگران،    47ومتر )معادل  کيل

اجتماعی ع -برخی شرایط  از وجود شکاف هاي  استان ها، حکایت  این  یگر مناطق  این مناطق و دميق ميان  سياسی دیگر در 

که ما شاهد ارتقاي سطح استانداردهاي  منجر به بروز نوعی عدم تعادل شده است؛ به گونه اي    ور دارد. روند مرکزگرایی، شک

استان هاي مرکزي و کاهش اینکه مناطق مرزي (.  128:  1378آن در مناطق مرزي هستيم )علينقی،    زندگی در  به  باتوجه 

درصد جمعيت کشور متعلق    7/50احت و  درصد مس  50ستان است حدود  ا  14ي داراي  و مناطق مرکز  استان  16  ایران داراي

این امر بيانگر آن است که  به مناطق مرزي اس هاي  متمرکز گردد تا تعادلدرصد توسعه کشور باید در مناطق مرزي    50ت، 

مرکز، باعث دورافتادگی    و خدمات در  تمرکز امکاناتی است که  ي ایران برقرار شود. این درحالاي در الگوي فضاي ناحيهمنطقه

استانبر آذربایجان  خی  بلوچستان، کردستان،  استان هاي مرزي سيستان و  این مواهب گردیده است  از  آنها   و محروميت  ها 

يت امن  نيتی نيز،از نظر ام  .ترین رتبه قرار دارندسان شمالی از نظر شاخص توسعه یافتگی و سایر پارامترها در پایينغربی و خرا

  .است بوده آفرین چالش کشور براي  جغرافيایی همواره و قومی مذهبی، اقليمی، خاص ايویژگی علت به کشور قیرش مرزهاي

از  خصمانه هايسياست اتخاذ یا همسایه هايدولت بی ثباتی مرزها، گستردگی مداوم مناطق، پایش براي  الزم امکانات قدانف

 کشوريدر  (. لذا  196:  1395مکاران،  دي و ه)پوال  است افزوده چالش نیا آتش بر ارههمو تکفيري هايگروه ودوج و آنها طرف

 توانمی را مرزي هايبازارچه ایجاد تاست، ضرور گسترده مرزي مناطق نتيجه در و متعدد  هايهمسایه داراي که ایران مانند 

از احساس عملی و علمی جنبه دو در  مساحت با  کشورهایی که ده دمی نشان ده انجام ش نتایج مطالعات علمی، جنبه کرد: 

-می مرزي و مرکزي مناطق بين مشهودي فضایی و اي منطقه هايتعادل  و عدم هاتفاوت داراي ایران، مانند وسيع و گسترده

 ساخته، مواجه کندي با را  توسعه حرکت است: یکی گذاشته جاي بر جهت دو در ايعمده ها تأثيراتتعادل عدم این که باشند،

کند )حسين زاده   را توسعه حرکت و کرده عمل ترمزي عنوان به توسعه نيافته(، ی )سنت مناطق پخشگرایی نظریه بر پایه یراز

 استان  بيشتر که است عاملی ترین مهم  درآمد، و اشتغال  هاي فرصت از مندي بهره در نابرابري و تبعيض(.  70:  1390دلير،  

بارزترین سياست گذاري دولت در  .  دارد پی در را قاچاق  و مهاجرت فقر، چون  ییپيامدها که هستند آن ارگرفت مرزنشين هاي

بازارچه ایجاد  ا  یعلهاي مرزي است.  مناطق مرزي  نم  از مناطق وابسته  يمرز  يشهرها  نکهیرغم  به    یو برخوردار  اما  باشند، 

رش راستا ایجاد و گست  نی در ا  هستند.  یوانفرا  تي اهم  يشهرها دارا  نیاکاالها    يساز  رهيذخ  ا یو ستد    از داد  یدرآمد ناش   ليدل

و  بازارچه هاي مرز اقتصادي  توسعه همکاري هاي  و  نواحی  این  اقتصاد  به  کردن  راستاي کمک  استراتژي کليدي در  یک  ي 

ود اقتصاد همواره به  نم  نی تری(. بازار به عنوان اصل55:  1390  ،يازرگانی ميان کشورهاي همسایه بوده است )موسو مبادالت ب

تاسيس بازارچه هاي    بوده است.  ی و اجتماع   ياقتصاد  يها  ت ياز فعال  یبخش  يراب  ی مکان  ، یو فرهنگ   ی ماع جتا  يابه عرصه  مث

شمسی ذهن   1360 از مشکالت مناطق مرزي را دارا می باشد از اواسط دههسياري بمرزي به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل 

ارچه مرزي به دنبال پروتکلی با مقامات  نمود. تا اینکه اولين باز  ه خود مشغولان و مسئوالن محلی را باربسياري از سياستگذ
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فعاليت هاي بازارچه هاي مرزي از تاسيس شد. دوره دوم    1367ساري سو در مرز بازرگان در سال    کشور ترکيه در محل بازار

سرو   تاسی بازارچه مرزي رازي و  ترکيه و با   ان غربی و استاندار وان به دنبال مذاکرات استاندار آذربایج  و  1373تا    1369سال  

بازارچه هاي مرزي د نامه تشکيل  آئين  تصویب  با  بازارچه هاي مرزي  نمودن  قانونی  روند  تاریخ  آغاز شد.  توسط    20/5/71ر 

با تصویب ماده  هي آغاز شد. و  ا  12ات وزیران  نامه  قانون مقررات صادرات و وارداتآئين  نهایت   1373مصوب سال    جرایی  اً  و 

مهم ترین سياست گذاري در مناطق      (.8:  1388یران ادامه یافت )کامران و دیگران،  هيات وز  12/10/1374مورخ    ممصوبه مه

ه شامل موارد زیر مجلس شوراي اسالمی قابل مشاهده می باشد ک  6/7/1384  مرزي در قانون ساماندهی مبادالت مرزي مصوب

 باشد:  می

تعاونیتوسط ساکنان مناطق مرزي    و فروش کاال  مرزي عبارت است از خریدمبادله   ✓ هاي مرزنشين داراي مجوز، و 

بازارچهپيله داراي حداکثر  وران،  نوع تن    500هاي مرزي، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهاي  ظرفيت در حجم و 

 مشخص و در سقف تعيين شده وزارت صنعت، معدن و تجارت.  

ها با دریافت کارت شهرستان  هالی ساکن در شهرهاي مرکزابه استثناي  کن در مناطق مرزي کشور  کليه اهالی سا ✓

تسهيال  مرزي مشمول  مرزي میمبادالت  مبادالت  کارت  دارندگان  بود.  خواهند  مرزي  مبادالت  به صورت    توانندت 

 مستقل اقدام به مبادله مرزي نمایند. 

هاي  نامههایی که طبق تفاهم نامرکات یا مکنقاط مرزي و در جوار گ  اي است محصور واقع دربازارچه مرزي محوطه ✓

وار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از منعقد شده بين جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي همج

ي پس از هاي مرزباشد. مبادالت در بازارچهاسيس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخيص کاال میسوي دولت ت

ري اسالمی ایران و نيروي انتظامی و با اعمال مقررات معدن و تجارت، گمرک جمهو  ،وزارت صنعت  اسقرار ماموران

-رچه مرزي با هماهنگی و تایيد استاندار ذي بوط به صادرات و واردات کاال مجاز خواهد بود. عزل و نصب مدیر بازامر

 ان خواهد بود.ربط و با حکم رئيس کل گمرک جمهوري اسالمی ایر

. اکنون کرد مرزي مشترک هاي تأسيس بازارچه به اقدام رسمی صورت به  1372در   و غيررسمی طور به  1367سال   در دولت

مصوبه تعد  24/4/1396مورخ     52438/ 46861ي شماره  براساس  در    36اد  به  رقم  این  که  دارند.  فعاليت  در کشور  بازارچه 

 و شودمی تعریف چکوک و خرد مقياسی در ازارچهب باشد.  ا می هنشان از کاهش بازارچهبازارچه،    52،    1380مقایسه با سال  

 شرایط برحسب ياتخصوص و قوانين این کند. مسلماً می متمایز بازار مفهوم از را آن که است اي قوانين ویژه و شرایط داراي

ان  ا می تورمرزي ایران  . مهم ترین بازاچه هاي  (36:  1397صنعت، معدن و تجارت،    است )وزارت متفاوت بازارچه هر پيرامونی

 ( مشاهده نمود. 1در شکل شماره )
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بازارچه هاي مرزي ایران (:  1شکل شماره )  

(. 94: 1397)لطفی،   

 

 بازارچه های ایران از قانون تا عمل اهداف -3-1
بازارچه ایتاسيس  طریق  از  مبادالت  توسعه  و  مرزي  استهاي  به  عمدتاً  واحدها  ماده  ن  سا  11ناد  صادرات  و  مقررات  ل قانون 

 هاي زیر صورت گرفته است:و با اولویت دادن به هدف 1344

 هاي اشتغال ایجاد زمينه-1

 تامين نيازهاي کاالیی مردم مرزنشين -2

 کاهش قاچاق مرزي -3

 اتژیک؛ریب امنيت در نقاط استرتثبيت جمعيت مرزنشين در نواحی مرزي و در این راستا افزون سازي ض -4

 مرزنشين؛  يدن به اقتصاد مناطقق بخشنرو-5
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 (.  38: 1386زاده، ها )اسماعيله و گشودن باب مراودات با آنوقوف بر امکانات بالقوه تجاري کشورهاي همسای-6

 اهداف سياسی تاسيس بازارچه ها نيز می توان به موارد زیر اشاره نمود:  از

 ميان کشورهاي مرزي شترک  ا هرش همکاري منيت مناطق مرزي با گستا بافزایش ضری-1

 کاهش برون گرایی مرزنشينان با آن سوي مرزها-2

 بر مبادالت غيررسمی و کاهش اثرات آن بر زندگی مرزنشيان   ساماندهی-3

   .هاي سياسی در مناطق مرزي با رونق اقتصادي بحران  کاهش-4

به   بازاربا نگاهی  از زمان شکل گيريچ روند کاهشی تعداد  تاکنو  ه ها  نيافتگی مننآنها  الگوي  ، وضعيت توسعه  اطق مرزي و 

ای-مرکز جغرافيایی  فضاي  بر  حاکم  سياستپيرامون  گفت  توان  می  دولتران  مرزيهاي  هاي  بازارچه  مشخص  بطور  و    در  ؛ 

حاشيه و  مرزي  مناطق  است توسعه  نبوده  آميز  موفقيت  کشور  پژوهشاي  زی.  اثرگهاي  از  هاادي  بازارچه  وضع  ذاري    يتبر 

گردد که بازارچه ها  رت گرفته است. با مروري بر این پژوهش ها مشخص می  رزي صوناطق مم  فرهنگی اجتماعی و    اقتصادي،

یکی از اهداف تاسيس بازارچه هاي مرزي، جلوگيري به عنوان    نداشته اند.  اندر تحقق اهدافش  یبآنچنان که باید کارایی مناس

دهد که ورود  زي است، ولی واقعيت نشان میایجاد اشتغال در مناطق مر  اچاق کاال و اي غير رسمی، از جمله قاز رواج بازاره

  (. در پژوهشی که138:  1387یگران،  قادري حاجت و دی از طریق معبرهاي مختلف مرزي همچنان ادامه دارد )کاالي غيرقانون

ي  اه نسبی براي منطقه تا حدف در ایجاد ر  که بازارچه هاي هر چند  دن، نشان می ده( انجام داده اند 1388)  سعيدي و همکاران

ه  نشان داد که بازارچ ، اما مطالعات  تی مردم مرزنشين پدید آورده اند مفيد عمل کرده اند و تغييرات مثبتی را در اقتصاد معيش

از موارد فاصله اوليه خود در بسياري  اهداف  از  قانونی خود عمل نمی کنند و  ا  ها در هنجار  اهداف  اند. در  وليه شکل گرفته 

اقرگي توسعه  مبادالت مرزي،  است  ي  بوده  تصميمات  این  زایی سالم، سرآمد  اشتغال  و  بر تصادي  بازارچه ها  اثربخشی  ليکن 

از بيشتر  فرااستانی،  و  فرامرزي  انواع   مناطق  ورودي  مبادي  به  وسيعی  مقياس  در  ها  بازارچه  و  است  بوده  مرزنشينن  مناطق 

ت  مردم  کاالهاي  منافع  کننده  تبدامين  همکاریغيربومی  و  )سعيدي  است  شده  اسماعيل133-93:  1388ان،  ل  در  (.  زاده 

به این نتيجه می    "اقتصادي سیشنا انسان رویکرد با مرزي مشترک هاي بازارچه  شناختی انسان مطالعة"پژوهشی تحت عنوان  

است غيرقابل انکار    ه جودي آن بودوشاندن به آنچه فلسفه وها در راستاي جامعه ي عمل پ   رسد که هرچند که نقش بازارچه 

از زمينهاست؛   هاي مرزي در راستاي اهداف تعریف شده خود اده که بازارچهها نشان داما نتایج مطالعات ميدانی در بسياري 

بر اند.  مبتنی  نبوده  موفق  باید،  آن چنان که  مناطق  این  در  رفاه  ایجاد  و  اقتصادي  )   توسعه  تحت 1390یگانه  پژوهشی  ( در 

ین نتيجه می رسد  ي مهران بر توسعه نواحی روستایی دهستان محسن آباد« به اثرات اقتصادي بازارچه مرزان »ارزیابی  عنوا

موثر بوده است؛ اما فاصله گرفتن از اهداف اوليه با بيشترین اثرگذاري  شاخص هاي اقتصادي    بازارچه در افزایش و رشد نسبی

ره بازارچه را به عنوان مهم ترین ضعف هایی  بهره گيري از مردم در ادا  آمدها و عدمتوزیع ناعادالنه در  چه،فرامنطقه اي بازار 

دیگر از سعيدي و همکاران   پژوهشی  در    که مدیریت مطلوب بازارچه می توانست مانع شکل گيري آن ها شود.بيان می کند  

بازارچه1388) که  دهند  می  نشان  خيل  (  از  نتوانستند  بها  روستایی  مهاجران  در  عظيم  و  و  ت کاهند  ساکنان  نيازهاي  امين 

نبودهخصشا موفق  نيز  اجتماعی  امنيت  نسبی  هاي  بهبود  قاچاق  حذف  و  رفاهی  متغيرهاي  در  توانستند  تا حدودي  ولی  اند، 

کنند   احمدوند،  ایجاد  و  مستکانی  در  (.  369:  1394)ابراهيمی  و سعدي  آستانه  دربان  بدري،  که  پژوهشی  تأثيردر   باره ي 

 زریوار ميرآباد، و خاو هاي هستاند در مرزنشين  روستایی اجتماعی مناطق-ياقتصاد هاي شاخص ارتقاء رب را مرزي ايه بازارچه

 اقتصادي وضعيت بر مطلوبی عملکرد مرزي هاي نتيجه رسيده اند که بازارچهبه این    اندانجام داده مریوان شهرستان در سرکل و

 هاي شاخص بر مثبتی تأثير کاال، قاچا حذف  از پيش تا ها زارچهاب این که وريط به اند؛  زنشين نداشتهمر روستایی مناطق

 مردم از بسياري قاچاق، رفتن  يناز ب و موقت هاي بازارچه تأسيس از پس اما اند؛ داشته مرزنشين مناطق روستایی اقتصادي

مرزي   روستاهاي در بیلوطم عملکرد ست ا نتوانسته  قاچاق نيز نجایگزی راهکارهاي و اند داده دست از را خود روستایی شغل

نداشته است   مرزي روستایی مناطق ي اقتصاديتوسعه  بر مثبتی تأثير موقت، مرزي هايبازارچه تأسيس باشد. بنابراین شتهدا
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)  . (1396:41و دیگران،  )بدري   نيا و منوچهري  تاثير ب1394طيب  ازارچه هاي مرزي در  ( در مقاله اي تحت عنوان »ارزیابی 

این نتيجه می رسند که بازارچه هاي مرزي منطقه تاثير رضایت بخشی در توسعه  تایی شهرستان مریوان« به سعه نواحی روتوس

 در اساس این  بر  که داد نشان خود  تحقيق در(  1395الهی ) اکک  ته اند.اجتماعی نواحی روستایی پيرامونشان نداش-اقتصادي

 ادالتمب اي توسعه اثرات است؛  بوده ارگذ تأثير مرزي مبادالت عون  بر آن  یياسس يايجغراف ايهویژگی هک مطالعه مورد منطقه

 کردستان استان مرزي هايبازارچه یعبارت بهاست.   بوده ،مرزي( هاي بازارچهرسمی ) رزيم ادالتمب از تربيش  میرس رغي رزيم

 . اند هدنبو موفق انچند مرزنشينان نمندسازيتوا و مرزي اطقمن توسعه یعنی شانایجاد اهداف تحقق در

مروربنابراین    تحبا  بر  پيشيني  عنوان  مشخص می شود    قيقات  به  ین سياست گذاري هاي مرزي بارزتربازارچه هاي مرزي 

مرزي  براي مناطق  ي  ای  توسعه  الزمو  کارایی  امنيت  اند.  جاد  نداشته  مسائ  را  شهرها،  به  مهاجرت  چون  امنيتی مسائلی  ،  ل 

و عدم توجه به    ي بنيادي مناطق مرزيحدودیت هادر واقع م  ران محسوس است.یناطق مرزي االت غيررسمی و ... در ممباد

عدم توجه دن به اهداف خود دور کرده است.  بازارچه ها را از رسي  و ناقص،   در کنار سياست گذاري کلی نگر  ها، این محدودیت

فرص مرزي،  مناطق  اجتماعی  و  اقتصادي  بسترهاي  هبه  بازارچه  که  را  هایی  توانستت  می  ننا  ایجاد  مرزنشينان  براي  مایند  د 

از نظر بازار، مهارت هاي تجاري و   تبدیل به محدودیت کرده است. براي مرزنشينانی که  اقتصادي و اطاالعات    درآمد، آگاهی 

  د نانی که فاقبنابراین غالباً مرزنشيبسياري از موارد که در سطح مطلوبی نيستند مشاغل ایجاد شده از بازارچه جذابيتی ندارد.  

رسمی که نياز به سرمایه گذاري و  در مبادالت تجاري هستند یا مهاجرت می کنند یا به مبادالت غيرتوانایی الزم براي حضور  

که    می گردد  بنابراین در عمل مشاهده.  باشند روي می آورندت سودآورتر میو گاهاً در کوتاه مدیا تشکيالت اداري را ندارد  

 خود دور شده اند.  مرزي از اهداف  اطقمن ست توسعه بخشیترین سيازوان باره عنببازارچه هاي مرزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چه (: اهداف و عملکرد بازار1مدل شماره )  

 

 اهداف اصلی بازارچه 

 عملکرد بازارچه 

 اشتغال

 کاهش قاچاق مرزي

 تثبيت جمعيت مرزنشين 

تماعی     سياسی اج   ادي  اقتص  

امنيت ضریبافزایش   

 محدودیت های مناطق مرزی و مرزنشینان

 سیاست گذاری های کلی نگر و ناقص 

 عدم جذابيت مشاغل رسمی و تجاري 

مبادالت غيررسمی   ومهاجرت   

نيت پایين فتگی و امعدم توسعه یا   
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 نقش نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی در بازارچه های مرزی  -4
 آن ضمنی مفهوم که شد استوار خصوصی و تعاونی دولتی، بخش سه هیپا  بر ایران اقتصاد نظام اساسی، ونقان 44اصل  اساس بر

 در و  دولت در دست اقتصادي ايهفعاليت اداره و  هابنگاه و صنایع از بخشی مالکيتاست.   مختلط اقتصادي نظام یک   پذیرش

ظمی از  که بخش اع   یاز آنجای  .تگرف قرار خصوصی(    و اونیتعغيردولتی ) هاي  بخش مالکيت و اختيار  در دیگر بخشی مقابل

هاي مرزي نيز از نظر تشکيالتی و مدیریتی کامالً دولتی می باشند و نهادهاي    هاي اقتصادي دولتی می باشد، بازارچهفعاليت  

دولت در اختيار   تشکيل بازارچه هاي مرزي تا قبل از مصوب شدن در  شکل گيري و یا مدیریت آنها نقشی ندارند.خصوصی در  

بود،استاند ها  وز  اري  سوي  از  نظارتی  و  و  ع ارت  و  نداشت  وجود  آنها  روي  بر  گمرک  و  حساب  بازرگانی  به  دریافتی  وارض 

 ها واریز و از همين محل هزینه می شد. استانداري

زي، تان مردر هر اسقوانين    مقررات صادرات و واردات می باشند. مطابق با اینقوانين و  منطبق بر    ه ها از نظر مدیریتیبازارچ

ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمان صنعت  ل از استاندار یا یکی از معاونين ذيي متشکماندهی مبادالت مرزاشوراي س

اداره استان،  هاي کل  معدن و تجارت، جهادکشاورزي،  انتظامی  نيروي  فرماندهی  تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک،  اطالعات، 

ورا بر حسن عملکرد و اجراي تصميمات و این ش  ان تشکيل خواهد شد.ناونی مرزنشيهاي تع ده اتحادیه شرکت  دادستان و نماین

مشی هايخط  بازارچه  در  دولت  اس  هاي  بازرگانی  سازمان  رئيس  کند.  می  نظارت  استان  بود.مرزي  خواهد  شورا  دبير    تان، 

باز  وزارت  نمایندگان  مرزي  هاي  بازارچه  در  دولت  مصوبه  حضوبراساس  گمرک  و  دارنرگانی  مر  اعمال  و  و  قد  صادرات  ررات 

صادرکنندگان و واردکنندگان توسط آنها تایيد می شود  يمی از سوي  بازبينی و تطبيق می کنند. اظهارنامه هاي تنظات را  وارد

عوارض کالها می گردد.و  دریافت  بازرگانی  وزارت  نماینده  توسط  وارداتی  پ   ي  بازارچه هاي مرزي  در  استقرار مبادالت  از  س 

رات مربوط به صادرات اسالمی ایران و نيروي انتظامی و با اعمال مقر  هوريعدن و تجارت، گمرک جممزارت صنعت،  اموران وم

زیربنایی و تاسيسات مورد نياز واحدهاي اجرایی مستقر در بازارچه و   ایجاد تاسيسات اداري و  و واردات کاال مجاز خواهد بود.

گذاري سرمایه  بخش  هسایر  در  بازارچا  مرزي  ایرانی  هاي  بازا  وه  اجرایی  پرسنل  برعهده  تامين  آن  اداره  هاي  هزینه  و  رچه 

ا  ات و کنترل تردد و افراد باید بست، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگی حفظ انتظاماستانداري مربوط ا

 .(1397ات، وزارت کشور هماهنگی به عمل آید )مقررات صادرات و وارد

هاي جزیی  يير در یک بازار بر تعادلاي مختلف از اهميت باالیی برخوردار است زیرا هر تغرههاي دولت در بازاستسازگاري سيا

ها در کنار کارایی جزیی و تک بعدي  ها با بررسی و سازگاري این سياستو تخصيص منابع دیگر بازارها نيز تاثيرگذار است. تن

در اقتصاد قضاوت کرد. براي بررسی ارتباط بين سياست هاي مختلف دولت   ولت ثبت یا منفی داره نقش ماست که می توان درب

بازار بر  توان  ارز متمرکز شد )خندان،  می  بازارچه  (.  14:  1396هاي سرمایه، پول و  غالب   بيشترها حضور دولت  در مورد  در 

دامات مناسبی در خصوص ها اقلت دویط گوناگون قع در شراسياست هاي ارزي و آنهم در شکل تسهيالت ارزي می باشد. در وا

بازارچه  نيز در نظر گرفتن معافيتتشکيل  بازارچه هاي مرزي و  این  براي  ارتقاي سطهایی  به منظور  ح معيشت مرزنشينان  ها 

قاچاق کاال در  ر زمينه  هایی دلزوما رافع مشکالت شهرهاي مرزي نبوده و کماکان شاهد فعاليت  اقدامات  این   ؛ اما ندانجام داده ا

 م. مناطق هستي ینا
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 بازارچه ها  ناکارآمدی  ارزیابی سیاست گذاری های دولت در -5

بایست از طریق شبکه بانکی و نظابر اساس قانون،   اداري انجام پذیرد م قهرگونه فعاليت تجارت خارجی می    ارزیابی  انونی و 

عالوه بر    .راستاي اهداف تعریف شده نمی باشد  در  ان می دهد که این قوانينقوانين و مقررات حاکم بر امور بازارچه ها نش  اوليه

بنيادی هاي  می  نمحدودیت  تاثير  بازارچه  عملکرد  بر  که  دارند  وجود  مرزي  مناطق  در  مق  گذارند، که  و  قوانين  ررات نارسایی 

ه گذاري مایآوردن بستر اشتغال و سر  . ساختار مدیریتی، فراهم عملکرد نامناسب آنها گردیده استموجب  حاکم بر بازارچه ها  

از عمده ترین حفره هاي قوانين و مقررات حاکم بر بازارچه می   متفاوت مرزي  فرامرزي، سياست گذاري متمرکز براي مناطق

 خود بازمی دارند. باشند که بازارچه ها را از اهداف 

مدیری ➢ سياسساختار  در  عمده  مشکالت  از  یکی  ها:  بازارچه  بورکراتيک  و  کارایی  تی  براي  ها  گذاري  ها بازت  ارچه 

امنيتی می باشد که    -واگذاري اداره امور بازارچه ها به ارگان هاي سياسی مناطق و تاکيد عمده بر مسائل سياسی 

ها بازارچه  اقتصادي  امور  و دمی گردد.    موجب کمرنگ شدن  بخشنامه ها  و  ستورالعملکليه  به صدور  مربوط  هاي 

طر از  منحصراً  کاال  تورود  و  معدن  صنعت،  وزارت  بانک  جاریق  گردد.  می  اعالم  ذیربط  اجرایی  هاي  سازمان  به  ت 

مرکزي جمهوري اسالمی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخيص کاال را حداکثر هر 

مدیریت بازارچه بر در واقع  ن و تجارت و سایر ارگان هاي ذیربط ارسال کنند.  ماه یکبار به وزارت صنعت، معد  سه

کارایی  اندارياستعهده   عدم  باعث  اقتصادي،  تا  است  سياسی  بيشتر  که  مدیریت  این  است.  کشور  وزارت  وزیر  ها 

اند.  بازارچه هاي مرزي کشور شده  ع  مناسب و رونق  سازمان  دم هماهنگی هاي مناسب در ميان  تداخل وظایف و 

 را از اهداف خود دور کرده است.  ها مل بازارچه شده است و آنباعث ناهماهنگی بين عوانيز هاي مدیریتی بازارچه 

مندرجات آیين نامه مبادالت مرزي، بازارچه ها را به عنوان ممر درآمدي براي مرزنشينان  یکی از  اشتغال فرامرزي :   ➢

در عمل   اقتصادي، موجب تثبيت جمعيت مرزنشينان شوند، اما آنچه کهت تا با تقویت رفاه و توسعه ي تلقی کرده اس

ر عاملين غيربومی در بازارچه ها و گردش امور بازرگانی آن در محور مبادالتی سایر مناطق  حضومشاهده می گردد  

نی هاي  افراد غيربومی، یکی از ناهمگو عمالً در توسعه ي مناطق مرزنشين مشکل ایجاد کرده است. بدین سان حضور

غالباً به دليل مختلف زمينه هاي    رانساکنان مناطق مرزي ای  د.عملکردي بازارچه ها در پيشبرد اهداف آنها می باش

مساعد براي اشتغال سالم نمی یابند و به همين جهت به فعاليت هاي غيرقانونی براي کسب درآمد روي می آورند.  

مت حاشيه ي شهرهاي بزرگتر را ایجاد می کنند. بنابراین  همچنين زمينه هاي مهاجرت به س  نيافتن شغل مناسب

ل بسيار تاثير گذار در ضریب امنيتی مرز در حفظ امنيت و تماميت ارضی کشورها  عاماچاق و مهاجرت به عنوان  ق

می گردد   مشخص صادراتی، ايکااله نوع بررسی باعالوه بر این    اهميت دارند، در مناطق مرزي کمرنگ نخواهند شد.

یافته از کلکسيونی بر اینها ترکيب که تعلق  این محلی هاي زیتم فاقد که کاالها   کاالهاي مورد در رام هستند. 

سيمان،  چون دارند. اقالمی محلی خاستگاه ندرت به شده مبادله کاالهاي و  دارد مصداق  به شدت  صادراتی  و وارداتی

  گردند.  می صادر ها این بازارچه از...و نوشابه صنعتی، لوازم برقی، لوازم  بيسکویت، ایی، غذ مواد ميلگرد، فلزي، صنایع

االهاي بومی سهم چندانی در مبادالت بازارچه نداشته اند. و این موجب گردیده است  د ککه این مورد نشان می ده

ر واقع ضعف  سرمایه داران شود. د  بازارچه هاي مرزي تبدیل به وسيله اي براي کسب درآمد تعدادي تاجر، پيله ور و 

رخی از مسائل تجاري، سهم باالیی  ز بقررات تجاري و ناآگاهی ابنيان مالی مرزنشينان، آشنا نبودن آنها به قوانين و م

 از مبادالت مرزي به دست سرمایه داران فرامرزي افتاده است.
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متمرکز   ➢ گذاري  یکسان  سياست  مرزيو  متفاوت  مناطق  نگر:  براي  نظر  هاي  در  تفاوت  هاي  فتن  توان  و  محيطی 

هاي دولت مورد اغفال  ري  همی است که در سياست گذابازرگانی مناطق مرزي از دیگر موارد م  -متفاوت اقتصادي

است. گرفته  از   قرار  متاثر  کشور،  کل  به  مربوط  هاي  ویژگی  و  شرایط  از  تاثيرپذیري  بر  عالوه  ایران  مرزي  مناطق 

صياتی مانند دوري از مرکز، انزواي جغرافيایی، تنوع قوميت ها،  مرزي است. خصو  مسائل و ویژگی هاي خاص مناطق

نظازت و کنترل دولت مرکزي بر آنها که این عوامل نيز در فرآیند توسعه  ان  رده فرهنگ ها و کاهش ميزمذاهب و خ

 مناطق در پيچيدگی و تنوع که ایران مانند کشورهایی در  .(95:  1392)کریمی و وفایی،    مناطق مرزي تاثير گذارند 

 ايمنطقه ادلتع عدم است. این آشکار سيارب مرکزي مناطق و مرزي ميان مناطق اي منطقه تعادل عدم دارند، مرزي

 سو، یک گذارد. ازمی جاي بر خود از مناطق آن توسعة روند  بر  منفی تأثير دو مرکزي مناطق و مرزي مناطق ميان

 سر بسياري موانع و سازدمی مواجه با مشکل آن، کلی مفهوم  در را، مرزي مناطق در توسعه حرکت تعادل، عدم این

 گسترش توسعه، عدم به دليل هم و مرزي  مناطق موقعيت  دليل  به هم را  منیا نا دیگر، سوي از  و دهدمی قرار آن راه

 و کنش از  اي موعهو مج مرتبط یکدیگر به زنجيرهاي، صورت  به  امنيت و توسعه  متقابل تأثيرات دهد. اینمی عمومی

 هر رو، در این ازدهد.  می قرار خود تأثير تحت را مرزي مناطق پایدار توسعة جوهرة که کنندمی ایجاد هاییواکنش

 هايستون عنوان به  امنيت و توسعه  مرزي؛ مناطق آمایش ویژه به  و مرزي مناطق توسعه از  اعم ریزي برنامه نوع

مناطق و مطوف،  آیند )می حساببه مرزي آمایش  نابرابري57:  1388عندليب  بنابراین  ميان (.  هاي چشمگيري در 

ی که عوامل نابرابري ها چه عوامل درونی و چه عوامل بيرونی  مانمرکزي وجود دارد و تا ز  مناطق مرزي و مناطق

  -ن یعنی مرکزتوسعه در ایرا   اي نيز تقليل نخواهند یافت و الگوي فضايهاي برون منطقهکاهش پيدا نکند، نابرابري

الگوي فضایی مسلط می   از نظر توسعه نسبت بهباشند، زیرا که مناطق مرکپيرامون همچنان به عنوان  اطق  من  زي 

 مرزي و پيرامونی وضعيت بهتري دارند.  

گذار مناطق مرزي ایران اثري  و در نتيجه توسعهعوامل مختلفی هستند که بر اقتصاد  بنابراین مطابق با آنچه که بيان گردید  

باشند  بازارچه ه  می  تصادي  اق  اي مرزي به عنوان فعاليتکه بدون در نظر گرفتن آنها در برنامه ریزي و سياست گذاري ها، 

داشت. نخواهند  را  الزم  انسانی،   کارایی  جغرافياي  سيماي  داراي  مرزي  مناطق  کشور،  مرکزي  مناطق  و  برخالف    اجتماعی 

ناهمگونی دار تاحنسياسی  ناهمگونی  این  استراتژیک،  د.  را  را بحرانی، برخی  ایران  توان برخی مناطق مرزي  دي است که می 

موثر بر توسعه ي مناطق مرزي را در دو گروه عمده قرار دهيم گروه اول دربرگيرنده ي    املاگر عوادي و ... ناميد.  برخی را اقتص

مناطق  بر فضاي جغرافياي  از داخل کشور  که  است  اثر می  عواملی  گذاريگذارد کمرزي  به سياست  بسته  عوامل  این  هاي  ه 

کشور تحت   که مناطق مرزي را از خارجست  گروه دوم شامل عواملی ا  نها می باشد.لت قابل رفع شدن یا کاهش حداقلی آدو

 که در ادامه این موضوع تشریح می گردد. تاثير قرار می دهد.  

 

 مرزی کارایی بازارچه های  موثر بر  درونی   متغیره های  -1-5

 در نیایرا اقوام اغلب که طوري به ایرانی است اقوام جغرافيایی پراکنش با آن انطباق  ایران، مرزي مناطق هاي ویژگی از یکی

 جدا  در نيز جغرافيایی عوارض  قرارگيري نوع و  بودن دشتی یا خاص کوهستانی هاي ویژگیاند.   یافته استقرار  مرزها حاشيه

اقوام افتادگی  و قومی تباران از هم جمعيتی اي زبانه امتداد عالوه به .است  بوده مؤثر ایران مينسرز اصلی پيکره از برخی 

اقوام جملگی همسایه، يرهاکشو در و مرز سوي آن در مذهبی  ت اس داده قرار تأثير تحت تاریخ طول در را ایرانی مسائل 
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هاي  هاي مختلف با زیرساختبوده و قوميت  بافت و ساختار جمعيتی این نقاط اکثراً عشایري  (. 72:  1393)رضازاده و دیگران،  

باشند  اجتماعی می-هاي شدید اقتصادير بحراندچاط به عنوان نقاط بحرانی  کنند. این نقافرهنگی گوناگون در آن زندگی می

 وقعيتم با اقوام اي حاشيه جغرافيایی موقعيت که نمایدمی تر هنگامی مهم مسائل این  (.167:  1397راد و پاهکيده،  )حيدري

 چرا گردد می اي تقویت حاشيه اقوام رد واگرایی که است صورت این در .باشد منطبق نيز توسعه و در اقتصاد آنها اي حاشيه

 گروه آن در قومی هویت گردد،  دیگر هاي گروه و دولت و متفاوت آميز تبعيض رفتار باعث قوم یا گروه هر به تعلق چه چنان که

 و ها، فاصله جغرافيایی زیرساخت ضعف و پایدار اشتغال فقدان  . (49-72:  1393زاده و دیگران،  )رضا  گردید خواهد تر برجسته

 غير  تجارت براي مناسبی نسبتاً محل  به کشور مرزي  مناطق از برخی تا شده مرکزیت باعث با يمرز هاي استان مسافت بعد

 در شغلی هاي فرصت محدودیت و نيافتگی سعه، تو رفاهی هاي زیرساخت در ضعف امکانات، کمبودشوند.   کاال بدل رسمی

،  اصفهان تبریز، همچون شهرهایی کالن با مقایسه رد قاین مناط در امکانات ادلنامتع  و نامتوازن توزیع مؤید هاي مرزي، استان

ایجادبرا اخير هاي سال در گرفته صورت هاي گذاري و سرمایه ها فرصت نامتوازن توزیعاست.   ...و مشهد البرز، تهران،  ي 

 است، شده  رهاشه کالن به مختلف  هاي اناست از نفر هزار صدها مهاجرت اجباري باعث تنها نه ها استان در اشتغال و صنایع

 باال بيکاري با اغلب مؤثر نيز هاي گذاري سرمایه فرصت از برخوردار کمتر هاي در استان مانده باقی جمعيت تا شده باعث بلکه

و عدم  هاي نادرست و تک بعدي گذاريباشند. بنابراین عواملی چون انزواي جغرافيایی، سياستاجه مو شغلی هاي فرصت نبود و

 بشمار آورد.این مناطق را از عمده ترین عوامل داخلی موثر بر توسعه مناطق مرزي  رد ذاري ه گانگيزه براي سرمای

قاچاق، پدیده اي  عبارتی مبادالت غيررسمی می باشد.  یکی از مهم ترین عامل تاثير گذار بر مناطق مرزي ایران قاچاق یا به  

ت و عمق آن در کشورهاي در حال توسعه، بيشتر از وسعبا ان مواجه هستند، ولی  است که کم و بيش تمام کشورهاي دنيا  

ه  طوري که در برخی از کشورهاي در حال توسعه بخش مهمی از فعاليت هاي اقتصادي جامع  کشورهاي توسعه یافته است، به

ز عرضه براي ني  تلقی کرد. وجود تقاضا و   را در بر می گيرد. قاچاق کاال در ایران را باید از بيماري هاي ساختاري اقتصاد ایران

از علل اس ایران قاچاق در کنار کم ودن خطر پذیري این فعاليت زیرزمينی  اقتصاد  اسی رواج آن در حجم نسبتاً گسترده در 

  اقتصادي و ميزان بيکاري در مناطق مرزي، تاثير شگرفی در افزایش عبور غيرقانونی انسان و است. وجود محروميت هاي شدید  

نورجمالی  داد )  اد مخدر، اسلحه، سوخت، دام و سایر اموري که مخل امنيت مرزها محسوب می شوند،مو  به تبع آن، قاچاق کاال،

 (. 100: 1395سيدان و دیگران، 

 

 ارایی بازارچه های مرزی کبیرونی موثر بر    متغیره های  -2-5

بيش ایران اسالمی جمهوري کشور ) با  کيلومتر8755از  و  ویژه شرایط داراي ،شورک پانزده با  همسایگی نينهمچ و مرز ( 

هاي پيرامونی مناطق ویژه  همسایگی مناطق مرزي ایران و در کنار تنوع دولتتنوع است.  جهان و خاورميانه منطقه در حساسی

. این  ها ي مناطق مرزي کشور را تشدید کرده استرزي کشورمان ایجاد کرده است که مشکالت و چالشاي را در مناطق م

 می باشد:  زیرعوامل شامل موارد 

 هیهمسا کشورهاي  در یو خارج یدر آنسوي مرزها؛ جنگهاي داخل یتياقتصادي و امن ،یاسيس يبحران ها ✓

 طق مرزي و ضعف در کنترل این مناطق  منا و مرزها در همسایه هايدولت از بعضی حاکميت ضعف ✓

 کشور؛از  خارج و کاال در داخل و و باندهاي قاچاق موادمخدر انیوجود سوداگران، سودجو ✓

 مرزها آنسوي نانيمرزنش  یضعف اقتصادي و فرهنگ ✓
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 در آنسوي مرزهاهاي تروریستی وجود گروهک ✓

رو ✓ و  زم  دادهايیحوادث  تجاوزات  مانند،  مرزي  د  ییهوا  ،ینيمختلف  و   هاي رييدرگ  ،یی ایرو  اشرار  با  مسلحانه 

و  ان، يقاچاقچ احشام  و  اموال  غ ترد  ، ییآدمربا   سرقت  غ   مهاجرت،  ،ی پناهندگ  ،یرقانونيدهاي  که  ره يو  نمود    اشاره 

 (. 1: 1397 ،ي)مراد کندیکنترل مرزها را دوچندان م تيو اهم تيحساس

 جهانی شدن با رفت. اما می  حساب به محروم و ناطق منزويم جزء بالقوه، هاي ناتوانی دليل به مرزنشين مناطقدر گذشته  

 مرزها اقتصادي جغرافياي باورهاي به سوي ژئواستراتژیک راتتفک المللی، بين نظام در اتتغيير و  مالی امور تجارت، صنعت،

مرز در تحوالت که اي  گونه  به . شد معطوف  هاينظام سوي از  اقتصادي فرصت یک عنوان  به  آن، به نگرش  و  کارکردهاي 

 وادار را رکزمجدید،   شرایط این.  است زده رقم را جدیدي شرایط و شده مرزي مناطق در جمعيت موجب افزایش حاکم، سياسی

 مرزي مناطق یا و مرزها در بازرگانی و هاي تجاري فعاليت رونق و رشداست.   کرده پيرامون با خود روابط در تجدیدنظر به

  براي نمونه می توان  به  (.155، 1397ی قلعه نو و دیگران، شکگذاشت )را شهرهاي مرزي ي عهتوس در بسزایی و مثبت تاثيرات

و باتوجه به تحوالت ناشی  گذر زمان    اما باه توسعه مناطق مرزي به منشور آمایش اروپا اشاره کرد.  مينهمکاري بين المللی در ز

زي  هاي مختلف جهانی کارکردهاي مرو شکل گيري پدیدهباطی  هاي ارتاز ورود جهانی شدن اطالعات و ارتباطات و نيز فناوري

دیده ي قرن حاضر که بر سياست گذاري هاي کشورها در حال  ن پ یکی از مهم تری  می باشد.نگاه به مرزها در حال تغيير  و  

امنيت را فقدان  امنيت نيز دچار تحوالت زیادي شده است. اگر  ي  بنابراین مقوله  باشد. اثرگذاري است پدیده ي تروریسم می

رسد در  نيم، به نظر میبداها و تامين منافع ملی  تشرایطی براي استفاده از فرص  هاي حياتی و نيز ایجاد تهدید نسبت به ارزش

امروزه امنيت از اهميت بيشتري برخوردار    (.87:  1382ها مواجه است )عسگري،  شرایط کنونی مفهوم امنيت با برخی از چالش

پيچدگی  و  پيدا کرده است.   هاي شده  نيز  منازعات خشونت      بيشتري  پاکستاحوادث و  افغانستان،  عراق،  بار در کشورهاي  ن، 

وضعيت مرزهاي شرقی ایران و تعطيلی مکرر بازارچه هاي    ست. کند که امنيت اساس زندگی او ... بيان میبی  یمن، سوریه، لي

ل دهد عوامل بيرونی چون ضعف دولت مرکزي در کنترمیشان  مرزي در مرز مشترک ایران و افغانستان و ایران و پاکستان ن

هاي  و برنامه هاي توسعه اي گذاريی بسيار موثر بر سياستامل عو  هاي تروریستی و قاچاق بحران هاي سياسی، گروهک  مرزها،  

ایران   باشمناطق مرزي  ترین مسائل مرزي در سياسنمی  اساسی  عنوان  به  عوامل  این  نظرنگرفتن  بطوري در  ت گذاري ها  د 

   .تن سرمایه ي اجتماعی استبين رفاز  موجب  موجب تبعات مالی؛ زمانی و

گذاري هایی که براي توسعه مناطق مرزي اتخاذ می  ي توسعه اي مناطق مرزي و سياست  مهرناین می توان اذعان نمود ببنابرا

بخش مدیریتی نهادهاي دولتی زمينه هایی    در گام اول باید منطبق بر محدودیت و قابليت هاي مرزي باشند. سپس درشوند  

 حضور نهادهاي خصوصی ایجاد کنند. را براي 
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 (: برنامه ریزي و سياست گذاري بازارچه 2مدل شماره )

 

 نتایج-6

اقتصادي، اجتماعی و  فراملی و جهانی    برنامه یزي توسعه اي در مناطق مرزي مستلزم توجه به سطوح محلی و منطقه اي، ملی،

و    سياسی اجتماعی   ايه ساختزیر تأمين مستلزم  مرزي، اطقمن در اي توسعه ریزي برنامه هرگونهبوده   و   الزماقتصادي 

طق مرزي بدون بازارچه هاي مرزي ایران به عنوان یک برنامه ي توسعه اي منا.  باشد  می مکانی و زمانی مقتضيات با متناسب

 بازارچه هاي مرزي ایران، براي    سياست گذاري هاي اتخاذ شده   ه زیرساخت هاي الزم از کارایی الزم برخوردار نيستند.توجه ب

مقياس هاي محلی، تفاوت هاي مکانی و عوامل موثر بر اقتصاد  این سياست گذاري ها    به پيشرفت خواهد بود که در  رو  انی زم

د گفت مناطق مرزي ایران گرفتار طيف وسيعی از محدودیت، تهدید و مشکالتی  درنهایت بای در نظر گرفته شوند.  مناطق مرزي  

آنها   اي قرارهستند که  پيرامونی    ده استدا  را در خطر حاشيه  ایجاد و یک شکاف مداومی ميان مناطق مرکزي و  در کشور 

الش هاي موجود رویکردهاي  نموده است. با توجه به تنوع پيچدگی ها و معضالت چند بعدي مناطق مرزي نباید براي رفع چ

ي و تاکيد بر اختالفات طق مرزمنان محدودیت و قابليت هاي  یکسان، ساده و تک بعدي درنظر گرفت؛ بلکه باید با در نظر گرفت

برنامه ریزيهاي چندگانهجغرافيایی مکان ها رویکرد آنها در  براي توسعه ي  باید  اي در مدیریت مناطق مرزي  ارائه نمود.  ها 

چه در مرزهاي غربی  اگر  است؛  که سياست بازارچه براي توسعه مناطق مرزي در تمامی مناطق مرزي کارایی نداشته  پذیرفت  

ود ولی در کل بازارچه هاي مرزي از اهداف اصلی خود خصوصاً در  هاي تقریباً موفقی از بازارچه اشاره نمبه نمونهتوان    می  ایران

 مرزهاي شرقی کشور بازمانده اند 

 عوامل موثر بر توسعه ي مناطق مرزي 

 درونی 

 ضعف اقتصادي مرزنشينان 

 عدم زیرساخت هاي مناسب 

  محدودیت هاي سرمایه

ريگذا  

 انزواي جغرافيایی

 انزواي سياسی

 
 

 بيرونی

بی ثباتی سياسی کشور هم  

 مرز

 بحران سياسی 

 تروریسم

 قاچاق

و سياست   برنامه ریزي

 گذاري 

ي دولتی نهادها نهادهاي خصوصی  

 مدیریت و نظارت 
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 منابع 

)ا- مصطفی  احمدوند،  و  عابد  مستکانی،  اجتماعی  "(،  1394براهيمی  تاثيرات  با-ارزیابی  توسعاقصادي  بر  سِرو  مرزي  مزارچه    ناطق ه 

 .369-388، ص:  2ماره  ، ش6هاي روستایی، دوره  پژوهش  "روستایی پيرامون

اي ميان مناطق مرزي و  نابرابري هاي منطقه    تحليل فضایی  "(،  1391زاده، شمس اهلل )زاده، عيسی. موسوي، ميرنجف. کاظمیابراهيم-

 .214-235تم، شماره اول، ص:فصلنامه ي ژئوپليتيک، سال هش  "مرکزي ایران

مطالعه انسان شناختی بازارچه هاي مشترک مرزي با رویکرد انسان شناسی اقتصادي، مطالعه موردي:    "(،  1387اعيل زاده، خالد )اسم-

 .  38-65، ص:  9، پژوهش نامه انسان شناسی، شماره  "شهرستان سردشت  تجارت مرزي در روستاهاي مرزنشين 

، فصلنامه ژئوپليتيک، سال دوازدهم، شماره دوم، ص:    "فضایی تروریسم-مکانی  عادبی ابررس  "(،  1395علی اکبر )اطاعت، جواد و دبيري  -

47-25.   

 اجتماعی - اقتصادي هاي شاخص ارتقاء  بر مرزي بازارچه هاي تأثير  "(،  1396بدري، سيدعلی، دربان آستانه، عليرضا و سعدي، سيما )-

لنامه ي برنامه ریزي فضایی)جغرافيا(، سال هفتم، شماره سوم، ص:  فص،  "انمریو  باشماق مرز :موردي مرزنشين مطالعة روستایی مناطق 

62-41. 

 .  سمت ششم، تهران: انتشارات چاپ .پيرامون و شهر  هاي  ( نظریه1390سناجردي ) رجبی حسين و محمدحسين یزدي، پاپلی-

فصلنامه اطالعات جغرافيایی سپهر، دوره  ،  "الرمرکزي کریستنظریه مکان  تحليلی بر"(، 1385حاتمی نژاد، حسين و داراب خانی، رسول)-

 .65-69پانزدهم، شماره شصتمف ص:  

 .تهران  سمت، انتشارات اي،ناحيه ریزي(، برنامه1390کریم ) دلير،  زاده  حسين-

،    "اهمانش کر   مرزي استان  خاطرات مناطق ارزیابی عوامل ژئوپليتيکی، تهدیدها و م  "(،  1397راد، محمدرئوف و پاهکيده، اقبال )دريحي-

 . 167-186، ص:  27اي شماره  منطقه-جغرافيا و آمایش شهري

،  23اد کالن، سال دوازدهم، شماره  هاي دولت در بازارهاي مختلف، پژوهشنامه اقتص(، بررسی ارتباط بين سياست1396خندان، عباس )-

 .14-32ص:  

ارزیابی متغييرهاي ژئوپليتيک موثر در شکل گيري   "(، 1396د )سيدیحيی. اخباري، محمي، نيا، محمدرضا. صفودبيري، علی اکبر. حافظ-

غرافياي سياسی، سال دوم،  هاي ج ، مجل پژوهش"هاي تروریستی، مطالعه موردي: مناطق مرزي بين افغانستان و پاکستانو فعاليت گروه

 . 163  -192شماره دوم، ص:  

اثر صادرات بازارچه هاي مرزي بر اشتغال    "(،  1397)  ن، امين رضاالياکم  زاده، رمضان و. حسينحمدنو، زهرا. یعقوبی، نورمراشکی قلعه-

 .155-172، فصلنامه راهبرد توسعه، سال پانزدهم، شماره دوم،  "منطقه سيستان

  یدار مناطق مرزي، مطالعهاي و نقش آن در تامين امنيت پااقدامات توسعه  "(،  1393. شاطري، مفيد و راستی، عمران )رضازاده، زهره-

 . 49-72اجتماعی خراسان،  -، فصلنامه مطالعات فرهنگی"کمربند سبز دشت خوشاب/مرز خراسان جنوبی با افغانستانرد:  مو

نظریه قطب رشد در توسعه  نگرشی تحليلی بر    "(،  1390سيدمحمد و کرمی، محمد )زیاري، کرات اهلل. سرخ کمال، کبري. زنجيرچی،  -

 . 16-23، ص:  17، فصل نامه آمایش محيطف شماره  "رضويان  لعه ي موردي: استان خراس اي مطامنطقه

ه هاي مشترک مرزي،  بررسی جامعه شناختی اقتصادي بازارچ  "(،  1388سعيدي، علی اصغر. اسماعيل زاده، خالد و عبداهلل پور، جمال )-

 .  133-93م اجتماعی، ص:  فصلنامه ي علو   "رزي سردشت و پيرانشهري موردي: بازارچه هاي م مطالعه

آب شا- )ه  ثمري  و  تحقيقات  13969ادي  فصلنامه  همزمان،  سيستم  روش  از  استفاده  با  برتر  فناوري  بر  مبتنی  صادرات  بر  موثر  عوامل   ،

 ، ص:  27مدلسازي اقتصادي، سال هفتم، شماره  
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ي: بازارچه  موردعه  ي مناطق مرزي ایران مطالمرزي در موازنه سازي و تقارن فضاي اقتصاد نقش بازارچه هاي  "(،  1397لطفی، حيدر )-

 .  110-94، ص:    11، پياپی  7پژوهشی برنامه ریزي توسعه کالبدي، سال سوم، شماره  -، نشریه علمی"مرزي مریوان  

  و هشتم.  فصلنامه راهبرد،شماره بيست    "امنيت ملی دولت  جهانی شدن و"(،  1382عسگري، محمد )-

 . 6و    5ایران؛ استان هاي مرزي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  معه  جا   اده هاي از عدم تعادل درد  "(،  1356علينقی، اميرحسين )-

 سپاه  فرماندهی هدانشکد انتشارات .تهران مرزي، آمایش مناطق اصول و پایه نظریه(،  1380عليرضا ) عندليب،  -

-76، سال ششم، ص:  12  ماره، ش ، باغ نظر"طق مرزي ایرانتوسعه و امنيت در آمایش منا"(،  1388معطوف، شریف )عندليب، عليرضا و  --

57. 

مقایسه ي اثرپذیري مناطق مرزي و مرکزي کشور از مواد    "(،  1389قدمگاهی، مرضيه بيگم. وطن دوست، غالمرضا و پيشگاهی فرد، زهرا )

ماره چهارم،  م، شدو  شی جغرافياي انسانی، سال،  فصلنامه علمی پژوه"العه موردي تایباد و تهران(خدر و تاثير آن بر اقتصاد خانوار )مطم

 . 119-132ص:

(، امنيت سازي با توسعه پایدار در مناطق مرزي )مطالعه موردي، شهر مریوان(، مجله پژوهش  1392کریمی، مرتضی و وفایی، علی اکبر )-

 . 95-112پانزدهم، ص:    برنامه ریزي شهري، سال چهارم، شماره  و

کارکرد بازارچه مرزي باجگيران، نشریه انجمن جغرافياي ایران، سال  ليل  تح  (،1388و جعفري، فرهاد )  کامران، حسن؛ محمدپور، علی-

 .8-25، ص:  18و    19ششم، شماره  

) کاک- مبادالت1395الهی،دالرام   استان- مرزي  مناطق  :موردي مطالعه  ،عراق با ایران مرزي  مناطق وسعهت  بر آن تاثير  و مرزي (، 

 . فارسی  ادبيات و  زبان  دانشکده ، رجندبي  دانشگاه ارشد، کارشناسی  نامه  پایان  کردستان، 

 بر وثرم محرکهاي  و عوامل (CBCمرزي ) مناطق همکاریهاي توسعه پایدار ریزيبرنامه  "(،  1397کوشکی، امين و طوالبی نژاد، مهراد )-

 .115-140، شماره  56، شماره  ، نشریه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيایی، سال بيستم  "مرزي مناطق اتحاد پایداري

)طي- سوران  منوچهري،  و  سيدهادي  نيا،  مورد:  1395ب  روستایی،  نواحی  اقتصادي  و  اجتماعی  توسعه  در  مرزي  هاي  بازارچه  نقش   ،)

 .147-172، ص:  1روستایی، سال پنجم، شماره    مریوان، فصلنامه فضا و توسعهروستاهاي بخش خاو و ميرآباد شهرستان  

و- فرزاد  عبدالمجيد  ویسی،  توسعه  تحلي(،  1395)  احمدي،  سطح  بهبود  در  مرزي  بازارچه  مدیریت  اصالحی  راهکارهاي  تاثير  بر  لی 

پيرامون )مطالعه موردي: بخش خاو و ميرآباد شهرست -اقتصادي نواحی روستایی  برنامه ریزي روستایی،  اجتماعی  و  ان مریوان(، پژوهش 

 .171-190سال ششم، شماره دوم، ص:  

ادل هاي منطقه اي در برابر توسعه کشور و استخراج درس هاي از طرح توسعه شهرستان  م تععد پدیده (، بررسی1381ریف )معطوف، ش-

برنامه چهارم توسعه کشور استفاده در تدوین  براي  نهبندان  ممرزي  ایران،  ، مجموعه  اندازهاي توسعه  و چشم  قاالت همایش چالش ها 

 تهران:انتشارات شریعه توس. 

واردات )مقررات  - بازرگانی)وابسته به موسسه مطالعات و  تر مدف  (، 1397صادرات و  ناشر: شرکت چاپ و نشر  واردات،  قررات صادرات و 

 پژوهش هاي بازرگانی(،  

،  "ثير ابعاد ژئوپليتيک مهاجرت غيرقانونی بر نظم و امنيت در مناطق مرزي شرق کشورارزیابی و سنجش تا"(،  1397مرادي، عزیزمراد ) -

 .  36-1، شماره بيست و چهارم، ص:  ششم  سالظامی،  نامه جغرافياي انتپژوهش

  بررسی جایگاه ژئوپليتيک آب در توسعه و امنيت   "(،  1397ضا و حاجی حسينی محمدرضا )مظفري، ابوالقاسم. حاجی حسينی، حميدر-

 .118-145شماره اول، ص:    ، فصلنامه ژئوپليتيک، سال پانزدهم،"هاي پویاپایدار مناطق مرزي بر اساس رویکرد سيستم

 (، برنامه ریزي توسعه شهرهاي مرزي، مشهد. 1390، ميرنجف )وسوي م-

 مرزنشين  مناطق رفاه و توسعه در  مرزي مشترک هاي بازارچه نقش ارزیابی "(،  1390موسوي، ميرنجف )-

 . 55-70، ص:  33، جغرافيا و توسعه، شماره  "پيرانشهر تمرچين مرزي  ي بازارچه :يمورد طالعه  م
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 نانیمرزنش  یاجتماع تیدر احساس امن ییایجغراف عواملنقش  یبررس 

  سرخس دهستان مرزی شهرستان ورد مطالعه م منطقه
 

  4، فائضه بخشی3فه امیری عاط،  2  سمانه عبداللهی،  *1فاطمه بخشی شادمهری  
 ل، نویسنده ي مسئو دانشجوي دکتري ، جغرافياي سياسی ، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 اسی ارشد، برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد ته کارشن دانش آموخ -2

 مشهد  ی ، دانشگاه فردوسییاي جغرافعلوم ،  ناسیکارش ي دانشجو -3

 تربت حيدریه پيام نور دانشجوي کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه -4
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 : چکیده

مسئله انسانی:  طرح  هاي  سرمایه  بر  متکی  اینرشد جامعه  و  است  اجتماعی شهروندان  و  مادي  نيازمند    ،  ها جهت شکوفایی  سرمایه 

امنيت  امنيت احساس  و  ایمنی  باشد.  ،  امنمی  بس  تياحساس  پو  یمهم  ارينقش  و  روان  انسانج   ییایدر سالمت  ا  یوامع  از  و    نرو یدارد 

پژوهش   نیشهروندان خود بهبود بخشند. در ا نيب را در تياحساس امن  تیآرامش و تقو جادیا  يبسترها کنند یحکومتها و دولتها تالش م

استان خراسان  دهستان هاي مرزي شهرستان سرخس در  در    اجتماعی  تيدر احساس امنجغرافيایی  فضاي  تالش شده تا نقش عوامل  

 .  دريقرار گ  یمورد بررس  ضوير

نفر    192  نيص انتخاب و در قالب پرسشنامه باخش  یاجتماع  تيامن  هاي هیموضوع و نظر  اتياساس با مراجعه به ادب  نیبر ا :پژوهشروش

ورد  م و رگرسيون  Tلوین،  به روش    شیمايحاصل از پ  هاي داده  تی. در نهادیگرد  عیتوز  تجن و سرخسدهستان هاي پل خاتون،  از ساکن  

 قرار گرفتند. ليتحل

دارند و از    تيمتر احساس امنسال ک5تر از  با سکونت کم  نانيدهد که زنان، اهل سنت و مرزنش  یسو نشان م  کیها از    افته ی  :هایافته

ب  یبستگارتباط ها و هم  یدر بررس  گرید  يسو    ار ي بس  یو جان  یارتباط  تيامن   زانيدر م  ییايجغراف  يپژوهش فضا  یصلرايدو متغ  نيها 

 است.   اشتهد  يقو  یارتباط و همبستگ

  ی ارتباط  تيشهرستان بر بعد امن نیبودن ا یقيگرفته و تلفاز مرز قرار  یدهستان ها که در فاصله کوتاه جغرافيایی تيموقع نتیجه گیری:

 ار است. اثرگذ   یمال  تيامنو  

 احساس امنيت، مناطق مرزي، شهرستان سرخس  امنيت اجتماعی،   :کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

رفته و  نيزه هاي اساسی انسان به شمار می رود، به طوري که با زوال آن ارامش خاطر انسان از بيامنيت از نيازها و انگ

از بسياري  شدن  مرتفع  و  گيرد  می  را  ان  جاي  نارامی  و  اضطراب  تا  تشویش،  گرو  در  ادمی  امنيت نيازهاي  مين 

وسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن ونه بعدي در بسترسازي تسطحی و با هر گ  امنيت در هرنقش  (.  133:1384است)کاهه،

اجتماعی و باالخره زمينه سازي براي سعادت دنيوي و احروي  فضاي فکري، مدیریت زندگی اجتماعی، مشارکت در روابط  

زمانی  امنيت را از  اغلب اندیشمندان  (.  117:1393)رضازاده و علمی،ی کنددان هر جامعه اي فراهم مبشر را براي شهرون

ترین نياز    ی جمعی را اغاز کردند تا به امروز، که جهان به سمت نظامی یکپارچه پيش می رود، حياتیکه انسان ها زندگ 

در جامعه مدرن امروزي و   ر ویژه بی بدیل حکومت هابرخی، کابشر براي زندگی اجتماعی ميدانند، به طوري که به تعبير  

 (. 171:1389طزري، وپروین ناي وسيع آن است)عصر مدرنيته، ایجاد و حفظ امنيت در مع

عمده پدیده امنيت جزء نيازهاي اساسی انسان    با توجه به چنين اهتمامی امنيت اجتماعی به عنوان یکی از شاخص ها

انسان  و فصل مشترک همه مشک ب  ارييبس    است.الت  اسناد  زم  ی الملل  ني از  امن  نهيدر  بشر،  به    یاجتماع   تيحقوق  را 

آمده    1948حقوق بشر  ی جهان   هياعالم  22در ماده  کنند.    ی جامعه مطرح م  کیاد  حقوق افر  ن یتر  ادييز بنا  یکیعنوان  

تامين این حق   (. 70:1396نيارمی،غالم  ) "است یاجتماع   تيي از جامعه داراي حق امنردي به عنوان عضو هر ف"است که

بسترساز رشد و    وه بالندگی یک اجتماع وی از بارزترین وجشکل گيري احساس امنيت می شود، احساس امنيت یک  باعث 

   (. 104:1393توسعه و ثبات جامعه می باشد)بهيان و فيروزآبادي،

از همدیگر  امين کنمنابع ت است و این منابع در سه  نده احساس امنيت براي آحاد و گروه هاي مختلف نيز متفاوت 

کلس ساختار  کالن  سطح  در  باشند.  می  اثرگذار  خرد  و  ميانی  کالن،  آنطح  بودن  ایمن  و  جامعه  قطعی،    ی  جنگ،  از 

که ساختار کالن احساسا امنيت در افراد خشکسالی، زلزله، سيل و سقوط ساختار سياسی حکومت از عمده منابعی است  

نهادهاي ميان  روابط  دهند.  می  شکل  اقتصا  را  و  اجتماعی  هاي  سياسی،  جناح  و  ها  گروه  بين  هاي  چالش  جامعه،  دي 

نيرو کارکرد  قوه مختلف،  ارتش،  انتظامی،  پارامترها    هاي  از  بسياري  و  تعامالت  شغلی،  مندي  نظام  پولی،  نظام  قضایيه، 

افراد جامعه در حوزه    خرد نيز روابط بين  حساسا امنيت در گروه هاي جامعه را شکل می دهند و در سطحساختار ميانی ا

فراد از پدیده هاي مختلف از م و غيرمستقيم روزانه ار، تحصيل، اقوام و خویشاوندان، همسایگان و نيز تجربه هاي مستقيکا

اجتماعی افراد، احساسا امنيت در سطح خرد را شکل می   جمله سرقت، ضرب و شتم و غيره و برخورداري هاي اقتصادي و

فکار  اقتصادي، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد)مرکز انيت با بسياري از عناصر  دهد بنابراین احساس ام

 (.10:1382ران، سنجی دانشجویان ای

انواع متغيرهاي اثرگذار را براي محققان   با توجه به منابع احساس امنيت و جایگاه امنيت اجتماعی ضرورت توجه به

از این عو شرایط محيطی که به خاطر سکونت در این منطقه ونت در یک منطقه مرزي و  امل سکروشن می کند، یکی 

لعه و تحقيق در خصوص مسئله مطرح شده نيز از انجا ناشی می شود که  مطا  می گيرد، می باشد.   براي مرزنشينان شکل

بالف داخلی  جوامع  تهدیدات  این  اجتماعی  امنيت  اغلب،  یافته،  توسعه  کمتر  کشورهاي  در  بالقوه  و  میعل  خطر  به    را 

 (. 3:1387فر،اندازد)خوش
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ا از پيش شرط هابرهمين اساس شناسایی عوامل و عناصر تامين امنيت  ي اساسی در جهت برنامه ریزي جتماعی و 

لی، نتایج احساس امنيت اجتماعی در کل کشور يمایش مدر یک پ د.  براي ارتقاي سطح امنيت اجتماعی به شمار می رو

که   دهد  امنيتدرصد    52نشان می  احساس  داراي  زیاد،    افراد  و    7اجتماعی  متوسط  احساس    21درصد  داراي  درصد 

درصد افراد داراي احساس امنيت  43.6براي استان خراسان بزرگ بدین گونه است که ماعی هستند. این ميزان ناامنی اجت

. مالحظه می شود که این  درصد احساس بی امنيتی اجتماعی می کنند  42.2رص امنيت متوسط و    32.2ی زیاد،  اجتماع 

است)عظيمی   اجتماعی کل کشور  امنيت  احساس  ميانگين  از  بنابر190:1384هاشمی،ميزان کمتر  بررسی  (.  این دغدغه 

همين منظور و در پی شناسایی عوامل  اضر به  تحقيق حعوامل موثر در این احساس  ناامنی در این استان اهميت دارد.  

در منطقه مرزي شهرستان سرخس در استان خراسان حيطی  امنيت اجتماعی و عوامل متاثيرگذار و روابط بين متغيرهاي  

هرستان هاي تلفيقی شرق ایران است که با کشور ترکمنستان همسایه بوده و  . این شهرستان یکی از شرضوي می باشد

 . ز نظر اقتصادي به خاطر وجود پاالیشگاه خانگيران شرایط خاصی داردعالوه براین ا

 

 نی نظری مبا  -2

این   نظري  و صاحب    مبانی  معاصر  و  اندیشمندان کالسيک  هاي  نظریه  اساس  براي  بتحقيق  امنيتی  مطالعات  نا  نظران 

 شده، که به صورتی ادغام شده پایه نظري پژوهش ما را می سازد. 

است    یطیشرا  تيمفهوم، متضمن حاکم  نیمباحث قلمداد شده و ا  ی محور کانون  ، یزندگ  تيفيک  دار، یپا  تيامن  ات یدر نظر

 دنيرس يمولفه ها برا نیاز مهم تر ی انسان تيامنمنظر،  نیاحترام بگذارند. از ا يچوب آن، دولتها به حقوق شهروندکه در چهار

اتکا ا  ییبه درجات قابل  از  پا  نیاز آن است.  شهروندان است و   يو برابر  يکاريکاهش فقر، ب  جهينت  تيامن  يداریرو توسعه و 

-د شد)عباس در جامعه خواه  یثبات  یو ب   یافتگيمنجر به توسعه ن  یو ناامن  یامنسبب نا  داری پا  تيامن  يهافقدان وجود مولفه  

و کرم  امکه    (39:1390،یزاده  مقوله  است.  اجتماعی  امنيت  به  توجه  پایدار  امينت  در  ابعاد مهم  از  براي یکی  اجتماعی  نيت 

را با توانمندي و ظرفيت هاي یک    گرفت. وي امنيت اجتماعی  راراولين بار توسط باري بوزان به صورت منسجم مورد توجه ق

الگو مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازي کرده است. وي با  هاي سنتی زبان، فرهنگ،  جامعه در جهت حراست و حفظ 

ت که نيت اجتماعی مطرح اسو براي این عقيده ست که زمانی امغاز می نماید  نظریه آ  ي ارگانيسمی نهفته در اینبيان معنا

 (.40:1385)نویدنيا،بالفعل به عنوان تهدیدي براي هویت افراد جامعه وجود داشته باشدنيروهاي بالقوه یا 

بوده که    ياريبس  شمندانیندو ابعاد آن و جامعه مورد توجه ا  تيو روابط متقابل امن  یاجتماع   تيامن  رامونيمباحث پ   ريس

 آن پرداخته اند. مختلف به  يدر مکتب ها  یجامعه شناسان نيب نیدر ا

مام افراد به گونه  ت  يبرا  ی امکان زندگ  ،ی گزند  وهيش   یني: در وجه ع دی نما  ی را مطرح م  تيدو وجه از امن  دنز يگ  یآنتون •

  شیفرد از خو  ت یو رضا  يه خشنودوف بمعط  تيامن  ی شود. در بعد ذهن  ی م  فیفراهم است که جامعه مدرن تعر  يا

 باشد.  یم

در باب    يدیشود که جامعه تهد  ی حاصل م  ی زمان  ی اجتماع   ت يدارد و  امن  یاجتماع   تيامن  ی بر وجه سلب  دي تاک  موالر •

 خود احساس کند. یتیوه يمولفه ها

ان را به عنوان اد خودش آن افر  يارجاع دارد که بر مبنا  یی ها  ی ژگیرا به حفظ  مجموع و  یاجتماع   تيبوزان امن  يربا •

اجتماع   کیعضو   م  یگروه  ب  یقلمداد  را  آن  و  فرهنگو کمتر    دانديولت محور مد  شتريکند  و تحوالت  ابعاد  و    یبه 

 است.  فتهگرمورد نقد قرار  ث،يح نیتوجه دارد که از ا  يدیجد یاجتماع 

را   تشیهو  تيکند که جامعه امن  یمدارد و خاطر نشان    د يتاک  تيجامعه و امن  ت،یهو  انيم  کیبر ارتباط نزد  ور،یو •

ملت    دة یکه براساس ا  ی اجتماعات قوم  ا یملت    یامعه را اساساً به معنج  ی تيامن  يها  ليدر تحل  وریکند. و  یجستجو م
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بند اند،    يفرمول  ا  یم   فیتعرشده  از  شرار  ن یکند؛  حفظ  داخلیو  هو  يبرا  یط  بن  تیتکامل    ت يامن  یاساس  اديرا 

 دانسته است.  یاجتماع 

ا  یاستفاده م   کیستماياز مدل س  یاجتماع  تيامن  ی ابیارز  يبرا  رتايم •  ی سميآنارش  هیبر نظر  هيتک  مدل   نیکند، در 

کند و   ليتحل یو فرامل  تمسيمان، اجتماع، جامعه سکرده و مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ) فرد، گروه، ساز

آنارش به جا  یاز  و مرج(  عنوان وس  ي ) هرج  به  م  يرياندازه گ  يا بر  يا  لهيتعادل  استفاده  نظام  کند)مک    یحاالت 

 (.72:1390،ینیيسو

را در   یاجتماع   تي امن  ايدنی دارد. نو  ديچندبعدي تأک  یاجتماع   تيبر امن  یاجتماع   تيدر اثر خود به نام امن  زين  ايدنینو •

 (. 6:1388ا، يدنیکند)نو  یمطرح م یارتباط تيوامن  یعاطف تيامن  ،ی مال  تيامن ،یجان  تيامنابعاد 

تاکيد کرد که   باید  به مباحث فوق  همان احساس آن    یو درون  یذهن  ةه جنبدارد ک  ی و ذهن  ی نيع   ةدو جنب  تيامنبا توجه 

اما همانطور که ميان ترس و  رتباط هست؛  در ا  ميصورت مستقبه  تيامن  یذهن   يهاکه با جنبه  (.36:1383)کارگر،است  تيامن

 (. 26:1385و امنيت نيز تفاوت قایل شد)مدیري،خطر تفاوت وجود دارد، باید ميان احساس امنيت 

ساختار شهري    کیکه از    شوديحاصل م  یادراک روان  یابه نوعبه مث  یطيمح  طیان در شرااز قرار گرفتن انس  تياحساس امن

فرهنگ س  ی و  با  اجتماع   یفرهنگ  اختارخاص،  اگردديم   زیمتما  گرید  یو  بر  شکل  نی.  امن  رييگاساس  ازلحاظ   تياحساس 

 است.  یشهري و هم ساختار فرهنگ طيمح ط یوابسته به شرا   ،همیتروانشناخ

  ینيبعد ع   در  تيدر کنار وجود امن  یافراد جامعه است؛ یعن  نيدر ب  تيساس امنوجود اح  تينقش و اهم  زيگتأمل بران  نکته

ا  تيامن این مسائل، برخ  زين  یزنظر ذهنباید  به  باتوجه  باشد.  امن  یوجود داشته  بر وجود    تياز کارشناسان احساس  را مقدم 

اجتماعى   طیت و در ارتباط با شرااس ي مفهوم چندبعد تيامن (. احساس98:1397،رجبیپور و  يديدانند.)حم ی م  تيامن ینيع 

 باشد که عبارت اند از:  یمطرح م تيمهم در بحث احساس امن کردیروو سه  ابدی یاوت ظهور ممتف يو افراد مختلف به گونه ها

عنوان  کردیرو • با  آس(يری پذ  بيآس)  اول:  اقتصاد  یروان شناخت  ، یک یزيف  ي ها  يریپذ  بيکه  ق  يو  مدنظر  مرا    ی رار 

 دهد. 

  يان، تماس هادوست   قی)از طر  ميرمستقيو غ   (به عنوان قربانى)  ميبا عنوان »تجربه از جرم« اعم از مستق  دوم:  کردیرو •

 دهد.  ی( را مدنظر قرار ميرسانه ا ای و  یاجتماع 

بر مح  کردیرو • ناامنى    کىیزيعى و فتمااج   طيسوم:  احتمالى احساس  به عنوان منابع  تأک)محلى    یآشفتگبر  ديمانند 

فقد  کىیزيف  يها ناامنو  و  ترس  احساس  منبع  عنوان  به  اجتماعى  انسجام  ا  (ی ان  و    يست)محمدمتمرکز  مقدم 

 (.81:1397،اسدي

این امر نقش موثري دارند که    امنيترهاي محيطی در ایجاد احساس  با توجه به رویکرد هاي می توان بيان کرد که بست

مرکز و ثبات ملی تاثيرگذار است، را دو چندان می  ي که امنيت آن در امنيت  چون مناطق مرز  ي جغرافيایی هافضاتوجه به  

مجاور    ییايجغراف  ینواح  ،ي. مراد از مناطق مرزندیا  یحساب مکشورها به  کیراتژاز نقاط حساس و است  ،يزمناطق مرکند.   

است روس  مرز  شهرها،  انسانکه  اجتماعات  و  برم  یتاها  در  ارديگیرا  به  نظر  منا  نی.  مرزکه  از  مناطق    نیدورتر  ،يطق  کشور 

در    يکشور هستند. مناطق مرز  ي هاشبخ  نیو محروم تر  نی ترهافتادقبمناطق در زمره ع   نی ا  شتريهستند، ب  ي مناطق مرکز

 (. 242:1393و همکاران، یهشيشده است)مختاربدان اشاره ریول زهستند که در جد یمشترک  يهاشاخص  ياکثر کشورها دارا

 یمناطق مرز   یها ی گژی:  و1 جدول

 اصلی است.جغرافيایی مناطق مرزي از سرزمين    -بيانگر فاصله مکانیاز مرکز: دوری 

فاوت هاي عميق  مناطق مرزي، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، بيانگر تیه ای بودن:  انزوا و حاش

 ساختاري هستند.   -عملکردي

مناطق مرزي، که عموما مناطق با طبيعت خشن و صعب  یی  ايجغرافه دليل شرایط  بناپایداری الگوی اسکان و سکونت: 
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 العبور هستند. 

کشور،  مناطق مرزي، با توجه به موقعيت مراوده اي خود در مرز حایل سياسی بين دو  و تبادالت: نظام و الگوی مراودات 

 د. رناز فرصت ها و ظرفيت الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردا 

رده اي دارند و تنوع  یی که خطوط مرزي گستکشورهامعموال و در بسياري از  ومی و نژادی: ق  -تفاوت های فرهنگی

شدیدتري به خود می    ميت ها در آن شدید است، مساله تفاوت هاي فرهنگی و قومی بين نواحی مرکزي و مرزي حالتقو

 گيرد.

 ست با تعارضات سياسی نيز همراه باشد. ورهاي همجوار، که ممکن امناطق مرزي به دليل اتصال به کش  تهدیدات خارجی:

ی به عناصر سرزمين ملی مشاهده می شود که عموما مناطق  در نگرش سيستمسیستمی:    ساختار دوگانه و دوگانگی

 که این امر موجب تضعيف و بروز تعارضات توسعه اي در کشور می شود.   ارند برخوردمرزي از ساختاري دوگانه  

 15 :1388و مطوف،  بي: عندلعمنب

تنوع قومد  ،يو جهان شمول مناطق مرز  یبه نسبت عموم  يها  ی ژگیاز و  یکی ا  ی و فرهنگ  ی،اجتماع  یاشتن    نیاست. 

  کی  تياز جمع  يقانون، مقدار  نیمجاور است. بر اساس ا  ییايمناطق جغراف  نينشر و انتشار ب  ا یاز قانون تراوش    یناش  ده، ی پد

  ليتشک  به مرور زمان باعث   ده یپد   ن یبرند. ا  یمرز م   يرا به آن سو  ودخ  ياه   ی ژگیر مهاجرت کرده و و منطقه به مناطق مجاو

ها فرهنگ  ی اجتماع   ، ی قوم  ي گروه  مرز  یو  مناطق  نها  یم   يدر  در  که  و  تیگردد    ینگ فرهو    ی اجتماع   ، یقوم  ي ها  یژگ یبا 

 (215: 1380ب،يندلمتفاوتند)ع  مرکز کشور تيجمع يها یژگیمرز مشابه و با و  يآن سو  تيجمع

امن  ییايجغراف  تيموقع معادله  اقوامرا سخت   یمل  تياقوام،  است.  کرده  اقل  تر  و   ن یتردر حساس  یبمذه  يهات يمختلف 

اثرگذار  رونيمرزها و ب  ينها در وراکه عقبه آ  اندافتهیاسکان    يمرز  يهاکشور و جداره  يراهبرد  يهاحوزه    ي از حوزه نفوذ و 

 .(111: 1383نژاد، انیعصارقرار دارد)  یمل تيحاکم
 

 پیشینه تحقیق -3

منيت اجتماعی و امنيت مناطق مرزي توجه العات پيشين در زمينه ابراي شناخت بهتر چارچوب نظري نياز است که مط

 شود. تا در نهایت شاخص گذاري دقيق صورت گيرد.

 : ادبیات پژوهش 2جدول

 نتایج  عنوان پژوهش  پژوهشگر

حميدي پور و  

 رجبی

  (1397) 

  امنيت  احساس  بينی  پيش

  هویت  اجتماعی براساس

  و  فرهنگی  هوش  اجتماعی،

 معنویت 

  معنوي   توانایی  و  درجه، نگرش  با  اعیامنيت اجتم  احساس  ، بيننتایج  مطابق

  اجتماعی   و هویت  اعیاجتم   امنيت  احساس  بين.  دارد  وجود  معناداري  رابطه

 بينی  پيش  در  اعیاجتم  هویت  متغير  همچنين.  دارد  وجود  معناداري  رابطه  نيز

ا   احساس   اجتماعی  هویت.  دارد  را  اهميت  بيشترین  اجتماعی  منيتمتغير 

امنيت    احساس  بينی  پيش  در  مهم  اي  ؤلفه م  و  جامعه  به  همبستگی  و  تعلق

  همبستگی   و  تعلق  احساس  در  که  اي  پدیده  و  عامل  هر.  است  اجتماعی

  می  به مخاطره  را  گروه  آن  ،هویت  درواقع،  کند،  ایجاد  اختالل  گروه  هر  اعضاي

 .شود  می  قلمداد  اجتماعی  امنيت  براي  تهدیدي  و  اندازد

 فرزاد و رستمی 

)1396( 

 

  در  يتامن  احساس  و  اعتماد

کرمانشاه    استان  مرزي  مناطق

شهرستان  : )بررسی موردي

 و جوانرود(   پاوه  هاي

ح از  نتایج  هراین  اصل  است که  آن  بيانگر    اجتماعی   سرمایه  اندازه  پژوهش 

  و بالعکس   می یابد  افزایش  آن   تلفمخ  ابعاد  در  احساس امنيت  گردد،  تقویت

هاي  تضعيف  شاهد  اندازه  هر  آن  تبع  به  باشيم،  اجتماعی  سرمایه  شاخص 

در  احساس   به  مربوط  روندهاي  تضعيف   استان   مرزي  شهرستان  دو  امنيت 

 هستيم.  شاهد  را(  جوانرود   و  پاوه)   کرمانشاه
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  سجادیان، اورکی  

 نعمتیو  

(1395 ) 

  امنيت  حساسا   بررسی

  آن  بر  مؤثر  املعو   و  اجتماعی

 )ایذه  شهر:  موردي  )نمونة

بين  نشان  پژوهش  این  نتایج ایذ شه   ناحية  پنج  ميدهد    احساس   نظر  از  هر 

وجود  مکانی  امنيت   اوتیفت  اجتماعی  امنيت  احساس  نظر  از  اما  دارد  تفاوت 

مدت  همچنين.  ندارد  وجود   امنيت   احساس  با  محله  در  سکونت  زمان  بين 

به   رضایتمندي  سطح  بين  اما  ندارد،  وجود  رابطه  شهروندان  اعیاجتم   نسبت 

  مسکونی   محلة  به   بتنس  آرامش  و  امنيت  حس  و   مالکيت  و  تعلق  حس  محله،

 .رداد  وجود  معناداري  و  معکوس  شهروندان رابطة  اجتماعی  ناامنی  احساس  با

رضاپور و  

 ( 1395)ي باقر

  یرابطه اعتماد اجتماع  یبررس

  تيناحساس ام  زانيبا م

 شهر دزفول   یاجتماع

 یعنیه  وابست  ر يمتغ  نيکه ب  دهديگام به گام نشان م  ونيرگرس  ل يراساس تحلب

امن متغ  یماعاجت  تياحساس  ب  يرها يو  اعتماد  اعتماد    ،یشخص  نيمستقل 

مح  افته،ی  ميتعم به  اعتم  طياعتماد  نهاد و  ا   یهمبستگ  ،ياد  دارد.    ن یوجود 

احسا  نیاثرگذارتر  رهايمتغ بر  مؤثر  امنعوامل  ا  یاجتماع  تيس  حوزه    نیدر 

 .باشند  یم  یپژوهش

و   یگل

 ( 1394همکارن)

  عوامل موثر در  شسنج

نان  ز  یاجتماع  تياحساس امن

در    يشهر   یعموم  يدر فضاها

 ي شهر   یعموم  يهافضا

ها    تيفعال  تيفيک  ،ی دسترس  زانيمنور،    ، یطيفرم فضا، اطالعات مح  انيدر م

 .اند  افتهی  ينان رابطه معنار ز  یاجتماع  تيبا احساس امن  نيزم  يو کاربر 

دوله و  

 ( 1393همکاران)

عوامل    یجامعه شناخت  یبررس

زنان     یاجتماع  تيامنموثر بر  

 کرمان،   در

 یمستقل  يرها يو متغ  یاجتماع  تياحساس امن  ن يکه ب  دنديرس  جهينت  نیبه ا

و در    یخشونت خانگ  ،یمذهب  يبند  يپا  ،یمحل سکونت، نظم اجتماعچون  

معنادار  رابطه  ول  يامد  امن  التيتحص  نزاي مسن،    نيب  یاست  احساس    ت يبا 

  ت يوضع  زنان بر حسب  تيحساس امنا  نيوجود ندارد و همچن  يرابطه معنادار

زنان    تيس امنا احس  یدهد به عبارت  یرا نشان م  يتاهل آنان تفاوت معنادار

 .باشد   یاز زنان مجرد م  شيهل بمتا

افشانی،ذاکري  

هامانه ،عسکري  

 ندوشن 

(1393 ) 

دینداري در تبيين  نقش  

  احساس امنيت  ميزان

اجتماعی )مطالعه اي در شهر  

 یزد(

ن دینداري و ابعاد آن با ميزان  ايزبستگی مثبت و معنادار منتایج تحقيق از هم

روحيه داشت.بنابراین  نشان  اجتماعی  امنيت  اعتقادات    احساس  و  مذهبی 

شت.از این  دینی نقش مهمی در تبيين احساس امنيت افراد اجتماع خواهد دا

شکل    بطلوب از ظرفيت هاي دینی و روحيه مذهبی افراد موج رو استفاده م 

امني و در  گيري  پایدار  اجتماعی  اجتماع خواهد  ت  نهایت توسعه همه جانبه 

 شد. 

زنگی آبادي و  

 زنگنه

(1390 ) 

امنيت  سنجش احساس  

اجتماعی در بين شهروندان  

شهر هاي کوچک و  

مرزي)مطالعه موردي: شهر  

 خواف( 

هایی چون:    است که بين احساس امنيت و شاخصنتایج تحقيق نشانگر آن  

اجتماعی، نيروي  عملکر  سرمایه  ،نقش  ها  رسانه  اجتماعی  د  ،پایگاه  انتظامی 

 فيزیکی شهر رابطه معناداري وجود دارد.   افراد و فضاي

وي،حسين  نب

زاده و حسينی  

(1388 ) 

  -اجتماعى  پایگاه  تأثير  بررسى

  بر  ىقوم  هویت  اقتصادى و

 عى اجتما  احساس امنيت

  ه پایگا  شده،  مطرح  عوامل  مجموع  از  که  داد  نشان  تحقيق  هاى  یافته

ملى ه  و  اجتماعى  -اقتصادى   احساس   متغير  دو  و  افزاینده  تأثير  ویت 

امنيت    احساس  بر  اى  هندهکا  اثر  قدرتى،  بى  احساس  و  نسبى  محروميت

  هویت   بر  مستقيم  صورت  به  قدرتى،  بى  احساس  متغير.  دارند  افراد  اجتماعى

هویت  معکوس  صورت  به  و  قومى   همچنين،.  است  تأثيرگذار  افراد  ملى  بر 

و  امنيت  احساس  بر  ترتيب  به  جنسيت،   و  قومى  هویت  اىمتغيره  جانى 

 .اثرگذارند  افراد  مالى  امنيت  احساس
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هندیانی و  

ستمیر  

(1388 ) 

بررسی متغيرهاي اجتماعی  

موثر بر احساس امنيت در  

 محيط عمومی 

که در محيط عمومی بيشترین تاثيرگذاري  ست  این پژوهش بيانگر آن ا  نتایج

معه پذیري، کنش مذهبی و  حيطی مربوط به ميزان جا گانه م بر عوامل شانزده

اجتماعی و   هویت برگزیده بوده و در احساس محيطی نسل قدیم ميزان تعهد

پذیري شد تاثير  اند.  داشته  را  تاثيرگذاري  بيشترین  مذهبی  هاي  ید  واکنش 

  ز محيط عمومی از متغير ميزان رضایت اجتماعی است ميزان احساس امنيت ا

عواملو   ميان  عموم  در  محيط  گانه  اجتماعی  شانزده  روابط  ساختار  نيز  ی 

 منيت داشته است. والنه بيشترین تاثيرپذیري را از متغيرهاي احساس ائمس

 

اخته و یا از دیدگاه زنان امنيت رابطه هویت و امنيت پردطبق بررسی مطالعات پيشين، این پژوهش ها در نهایت بيشتر به  

از یک سو مختلف تاکيد شده است. در حالی که در این پژوهش    د ه احساس امنيت در ابعااجتماعی را سنجيده اند و کمتر ب 

ورد سنجش قرار ت اجتماعی را با توجه به ابعاد چهارگانه امنيت جانی، مالی، عاطفی و ارتباطی متالش شده که احساس امني

ا  شودداده   ممکن  سکونتگاه  یک  در  که  جغرافيایی  عوامل  تاثير  دیگر  سوي  از  امنيو  بر  و  باشد  حاکم  آن  ست  شهروندان  ت 

 اثرگذار باشد بررسی شود.

 

 روش پژوهش  -4
توص  نیا روش  کاربرد  یلليتح  –  یفيپژوهش  هدف  داده  يبا  داراست.  ن  هاي را  اسناد  ازيمورد  روش  از  استفاده  و   يبا 

  :سواالت پژوهش عبارتند ازاست.  شده  يگردآور یشیمايپ 

 نيت در زنان ومردان وجود دارند؟ جغرافيایی در احساس ام  چه تفاوتی در ميزان تاثير فضاي •

 گانه امنيت اجتماعی در چه وضعيت قرار دارند؟ 4هاي دهستان هاي مرزي شهرستان سرخس در رابطه با مولفه •

 به چه صورت است؟ تماعی و فضاي جغرافياییرابطه بين احساس امنيت اج •

 ق یاست، در مرحله نخست شناخت از طر  ده يسبه انجام ر  ی مرحله اصل  در سه  قيتحق  نیسواالت ا  نیکه در جهت پاسخ به ا

ادب  یبررس مطالعه  در  یموضوع   اتيو  به  انسبت  نامه  پرسش  از  بعد،  مرحله  در  اقدام شد.  مسئله  شناخت  و  توسط   يک  که 

فرمول کوکران است با محاسبه    10016مورد نظر    هايدهستان  يمجموع تعداد خانوارهااز    شده استفاده شده  یحطرا  نيمحقق

توجه جمعخانوا  192 با  که  است  آمده  به دست  است  عتوزی  ها  پرسشنامه  هاآن  تير  ا  ،شده  دارا  نیپرسشنامه  دو    يپژوهش 

متغ  ییايجغراف  يفضا  ريمتغ عنوان  امن  ريبه  و  متغ  یع اجتما  تيوابسته  عنوان  امنمستق  ريبه  است.  بعد    4در    یاجتماع   تيل 

  ی را مشاهده م  ريدهنده هر متغ  ليتشک  هاي  شاخص  ریول زشده است. در جد  بندي ميتقس  یو عاطف  یارتباط  ،ی مال  ،یجان

بر    محيطی  ي شاخص ها  يسطح ارتباط و اثرگذار  spssنرم افزار  استفاده از  داده ها با    يساز  ه ادي و در آخر در مرحله پ   دکني

   مورد سنجش قرار گرفت. اجتماعی تياحساس امن

 کیک به تفشاخص های مورد سنجش : 3جدول

متغير  

 مستقل

  يها يري،درگیقوم – يا فهیطا يها يريو بعد مسافت ،درگ تي ،محروميمنطقه مرز کیدر   یزندگ غرافياي فضاي ج

 کشورها   ری اتباع سا  ،حضوریمذهب

 

 

متغير  

 وابسته 

 

 احساس 

 امنيت    

 جتماعی ا

 

امنيت  

 جانی 

ماشترد با  تنها  مسافر کش،  يهان يد  به صورت  آمد  و  ب  ییرفت  سرنشدر شب،کمک    ن يماش  نيه 

  ، یطوالن  يهاريفرستادن کودکان به مدرسه در مس  از  خلوت،  يرهايقدم زدن در مس  شب،  خراب در

 . تنها ماندن در منزل  خلوت،گذاشتن کودکان در منزل،  يهاو نشستن در پارک   رفتن

امنيت  

 مالی 

نزل،سرقت در مواقع  م رونيزنان و دختران در ب ،اشتغالي کاريموتور،کمبود شغل و ب ایو سرقت خودر

رش،  با  ر،کمبوديبدون قفل و دزدگ  ابانيدر خ  ليگذاشتن منزل به مدت چند روز، ترک اتومب  یخال

 . چک در معامالت  رفتنیو کمبود آب،پذ  یخشکسال
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امنيت  

 ارتباطی

با افراد    یارتباط و دوست  يبرقرار   ،ییرفت و آمد به صورت تنها  ، دیجد  يتفاده از تکنولوژ از اس  تيامن

 .و دوستان  انیبا آشنا  یگیهمسا  ،یبوم  ريو غ  بهیغر  يها  هیحضور همسا  به،یرغ

امنيت  

 عاطفی 

در   گرانیبودن د  یسهم  گران،یو مشکالت د  یبودن در ناراحت  یسهم   گران،ید  يدبودن در شا  ميسه

 .هاي ريپاسخگوان، وساطت در دعوا و درگ  یدر ناراحت  گران یبودن د   ميسه  ان،یاسخگوشاد پ

 

 فی محدوده مورد مطالعهمعر-5

مرز است که  نیطول ا ومترليک 531شهرستان سرخس در شمال شرق کشور قرار دارد و هم مرز کشور ترکمنستان است و 

شـهر مشـهد  يلـومتريک 180در  ن سرخس تعلق دارد. سـرخسو شهرستا يمحدوده به استان خراسان رضو نیا  ترشيبخش ب

اشـتغال در  ديـبـه ام يادیـز نیسرخس مهـاجر اقتصادي قالبان از بعدلفيقی است که  این شهرستان یه شهرستان تقرار دارد.  

دو  يشهرسـتان دارا نیـ. ادهنـد یل مـيتشـک يمشـهد نیآمدند که بخش اعظم آن را مهاجرشهر   نیبه ا  يکار  هاي تيموقع

خس و تجـن در خـط دهستان پـل خـاتون، سـر  3شده است که تنها    ليدهستان تشک  6ست که از  و مرزداران ا  يبخش مرکز

 ال شرق قرار دارد.شم يمرز

 

 : وضعیت جمعیتی دهستان های نمونه 4جدول 

 تعداد خانوار نمونه  جمعيت مردان  جمعيت زنان  خانوار جمعيت کل   نام دهستان 

 89 9093 8641 4675 سرخس 

 68 6709 6488 3576 تجن

 33 3354 3178 1765 پل خاتون 

 

 
های شهرستان سرخس  : موقعیت جغرافیایی دهستان1شکل  
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 یافته ها  -6
رسشنامه ها به بررسی ارتباطات بين متغيرها  در جهت پاسخ به سواالت پژوهش با استفاده از داده هاي ميدانی و نتایج پ 

 پرداخته شده است.

 

 
 

 مدل مفهومی :  2شکل 

 

 اجتماعی عوامل جمعیت شناختی و رابطه آن با احساس امنیت  -6-1

 در منطقه مرزی پاسخگویان های سکونتسال •

ها در کنار  ها سکونت آنکنيد که با توجه به تعداد سالمیدر نمودار زیر احساس امنيت خانوارهاي نمونه رو مشاهده  

 اند.هم قرار گرفته

 
   امنیت اجتماعی در بین سالهای سکونت در منطقه مرزی  تفاوت احساس : 1نمودار 

 

 

که    ی است نسبت به کسان  شتريکرده اند ب  یمناطق زندگ   ن یسال در اده  از    شي که ب  نانيدر مرزنش  تياس امناحس  زانيم

دهد کمتر رخ   دی که شا ییها  ی اامناحساس تعلق به شهر باعث شده که نسبت به ن  ا یمناطق سکونت داشته اند، گو نیدر اکمتر 

 احساس خطر داشته باشند. 
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 جنسیت پاسخگویان •

مردان احساس  بيش  همواره  زنان  از  میتر  و  کنند  امنيت  زنان  اجتماعی  امنيت  احساس  بين  تفاوت  بررسی  در 

پردازد. حال    یها م آزمون لوین به تشخيص برابري و عدم برابري واریانسین استفاده شده است که  مردان از ازمون لو

توجه   معناداري  با  می  0.99به سطح  نتيجه حاصل  واریانساین  مشود  گروه  اهاي  در  مردان  و  زنان  حساس ستقل 

مردان    تيامن  زان يم  زين  يق مرزمناط  نیدر ا  همچنينو  فضاي جغرافيایی با هم برابر نيست  امنيت داشتن به دليل  

 باشد.  یاز زنان م شتريب

 اجتماعی زنان و مردان  تیمندر احساس ا  ییایجغراف  یفضا ری: تفاوت تاث5جدول

 

Levene's Test  

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-
tailed ) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95٪ Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

امنيت 

 اجتماعی 

برابري  

 واریانس 
0.00 0.99 2.761- 138 0.007 0.34733- 0.12582 0.59611- 0.9855- 

عدم  

برابري  

 واریانس 
    2.688- 107.087 0.008 0.34733- 0.12920 0.60346- 0.9120- 

 
.  N Mean Std جنسيت

Deviation 

احساس  

امنيت 

 اجتماعی 

 .78645 1.8731 56 زن 

 .68886 2.2204 84 مرد

 

 مذهب پاسخگویان •
شده  پرداخته  ب  مذه حساس امنيت بر اساس  ادامه به بررسی تفاوت موجود در ميزان تاثير فضاي جغرافيایی در ادر  

فضاي جغرافيایی بر احساس امنيت با توجه به  وجود رابطه معنادار بين متغير    0.79است، با توجه به سطح معناداري 

اهل سنت بودن منطقه مورد مط این نشيعه و  هاي گروه مستقل  شود که واریانس تيجه حاصل میالعه قرار دارد و 

از گروه اهل سنت  ضاي جغرافيایی با هم برابر نيستند و شيعان بيشاحساس امنيت به دليل ف  شيعان و اهل سنت در 

 کنند. رد مطالعه احساس امنيت اجتماعی میهاي مودر دهستان

 شیعیان و اهل سنت  اجتماعی  ر احساس امنیت: تفاوت تاثیر فضای جغرافیایی د6جدول

 

Levene's Test  

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed ) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95٪ Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

امنيت 

 اجتماعی 

رابري  ب 

 واریانس 
0.070 0.792 0.734- 135 0.464- 0.11331- 0.15440 0.41865- 0.19204 

  عدم
    0.843- 62.121 0.403 0.11331- 0.13445 0.38205- 0.15544 
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برابري  

 واریانس 

 
 .N Mean Std مذهب 

Deviation 

امنيت 

 اجتماعی 

 .79212 2.0393 106 شييعه

 .61388 2.1526 31 اهل سنت 

 

 ی اجتماع  تیگانه امن  4  های  العه در رابطه با مولفهمنطقه مورد مط   تیوضع  -6-2

 2.33ررسی به طور ميانگين در ارتباط با امنيت عاطفی با ميــانگين هاي مورد بن در دهستانخانوارهاي ساک

ارنــد. احساس امنيت د 2.01و در امنيت مالی   2.08و در امنيت ارتباطی    2.10با ميانگين  و در امنيت جانی  

طفی اســت و تــرین احســاس امنيــت از آن امنيــت عــاامنيت اجتماعی مورد بررسی بيش  هايدر بين مولفه

 در ارتباط با امنيت مالی است.  کمترین امنيت

 

 
 ی های امنیت اجتماعضریب میانگین مولفه: 2نمودار 

 

 رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و فضای جغرافیایی  -6-3

  مستقيم معنادار وجود دارد، بنابراین بين مجموعه متغيرهاي مستقل  فضاي جغرافيایی ارتباط  بين امنيت اجتماعی و 

پژو وابسته  متغيرهاي  ميزان و  به  مستقل  متغيرهاي  است همچنين مجمعه  برخوردار  باالیی  بسيار  هش همبستگی 

 کند. ار زیادي از واریانس متغير وابسته را برآورد میبسي

 د متغیرهضرایب رگرسیون چن: 7جدول

 امنيت جانی امنيت عاطفی امنيت مالی  ارتباطی   امنيت رگرسيون 

 0.87 0.76 0.82 0.92 ضریب ارتباط 

 0.77 0.57 0.68 0.84 اثيرضریب ت

 0.00 0.00 0.00 0.00 سطح معناداري 
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رگرسيو نتایج  جغرافياییطبق  فضاي  ارتباط  بيشترین  ترین   ن،  قوي  و  است  ارتباطی  امنيت  ن  با  بين  همبستگی  يز 

 و امنيت ارتباطی است.فضاي جغرافيایی 

 نتیجه گیری -7
  ی زندگ  يازا  انسان در در   يها   زهيانگ  ن یاز مهم تر  تيامن  یوان بعد ذهنبه عن  تيبه احساس امن  نديرس  نکهیبا توجه به ا     

  ي که در فضا  يکه افرد  دارد چرا  یفراوان  تيو عوامل موثر بر ان اهم  يشهر  يدر فضا  تياحساس امن  زانيت ماست، پس شناخ

  ی را نسبت به کسان  ییباال  تياحساس امن  بین ضرشا  طيبودن مح  منیا  اظبرند به لح  یبه سر م  یسالم  یو اجتماع   یکیزيف

  نيگردد. در هم  ی م  یباعث به وجود آمدن احساس ناامن  است که   یی ها   ی نظم  یاطرافشان آکنده از اختالالت و ب   ي که فضا

 ن ايدر م  یاجتماع   تيامنعوامل موثر بر احساس    یبه بررس  شیمايپ   کيکنو ت  یدانيفاده از روش مپژوهش با است  نیراستا در ا

سر متغميپرداختخس  مرزنشينان شهرستان  جمله  از  ا  ییرهاي.  در  متغ  نیکه  عنوان  به  بررستمس  ريپژوهش  مورد  قرار    یقل 

از:   عبارتند  مرز  کی در    یزندگگرفتند  مسافت   تيمحروم  ،يمنطقه  بعد    يها  يريدرگ  ،یقوم  –  يا  فهیطا   يها  يريدرگ  ،و 

اجتماعی که    تياحساس امن  زانيبر م  رهايمتغ  نیهر کدام از ا  ريتاث  انزيصورت که م  نیبد  ؛کشورها  ریاتباع سا  حضور  ،ی مذهب

ه  کنشان می دهد  از یک سو  یافته ها  .  قرار گرفتند  یمورد بررس  spssهاي  با ازمون  یبعد جانی، مالی، ارتباطی و عاطف  4در  

مرزن و  اهل سنت  از  زنان،  کمتر  سکونت  با  از سوي د5شينان  و  دارند  امنيت  احساس  کمتر  ارتباط  یگرسال  بررسی  و    ها در 

جانی بسيار ارتباط و همبستگی قوي  همبستگی ها بين دو متغيراصلی پژوهش فضاي جغرافيایی در ميزان امنيت ارتباطی و  

بودن این   وتاهی از مرز قرار گرفته و تلفيقیفاصله کدهستان ها که در    فياییجغراداشته است که این را می توان به موقعيت  

 اثرگذري دارد و هم در امنيت مالی.  م بر بعد امنيت ارتباطیشهرستان که ه
 

  

 سپاسگزاری-8
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 هدیدات تغییرات اقلیمی  تحلیل اثر گزاری امنیت زیست محیطی بر شاخص های ت 
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 چکیده 
هاي  هاي سياسی در مقياس حيط زیست در رفتار نقش م العه  به آن پرداخته شده است و به مط امنيت زیست محيطی یکی از مسایلی  هست که در  جغرافياي سياسی       

ها با  خشک جهان و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش گرفتن در مناطق خشک جهان بویژه خشک و نيمه   هایی است که به دليل قرار از جمله کشور پردازد. ایران  اگون می گون 

ممکن است  به جریان افتادن بحران  ن نشسته است. واین امنيت محيط زیست است که با  ر کمي د و د کن است. بحران هيچگاه خبر نمی   آب رو برو بوده کمبود  

 است.    دستخوش تعييرات جبران ناپذیري شود . این پژوهش با روش توصيفی تحليلی و نيز با استفاده از اسناد و کتب مربوط به این حوزه انجام شده 

 ذیرآسيب پ نقاط شناسایی ی،امنيت در مسائل پيشگيري اولویت و  زیست محيطی لشهاياچ  ذیر اجتناب ناپ و گسترده پيامدهاي به توجه با

 شدن تبدیل از جلوگيري زیست محيطی منطقه مورد مطالعه یعنی خراسان رضوي دارد، به منظور  امنيت بر چالشها این که تأثيراتی و

مرزهاي   یانبار تغييرات اقليمی بر امنيت زیست محيطی در رات زوي اثدر واکا  حاضر پژوهش همين رو از .می نماید ضروري بحران، به آنها

 ضوي است   استان خراسان ر

در کنار توجه به توان اکولوژیکی و تجدید نظر در    براي خروج از بحران و کاهش صدمه به امنيت محيط زیست پژوهشگران این تحقيق دریافتند 

از این چالش بزرگ،    اده بهينه از سند سازگاري کم آبی جهت برون رفتاستف  یست وو توانمند سازي سازمان محيط ز  ساختار مدیریت آب

استان  با   در  آمایش سرزمينی  ابزار  بر  تکيه  با  فضایی  انداز ساماندهی  راستاي چشم  در  معنوي  و  مادي  منابع  هاي  از ظرفيت  استفاده 

باشد و  سياسی فضا بهترین گزینه براي حل این معظل می    ارآمد ق و ک آمایش سرزمينی و مدیریت دقي   جهدر نتي  خراسان رضوي ضروري بنظر ميرسد. 

 بوجود خواهد آورد . مدیریت سياسی فضاي جغرافيایی منطقه    تغييرات مهمی در 

 

 مرز، جغرافباي سياسی  بحران ، محيط زیست ، تغييراقليم ،    واژگان کلیدی : 
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 مقدمه  

 در و کرده تجربه را آب در منابع جدي کمبود اخير هاي دهه در ناجه خشک نيمه و خشک کشورهاي از سياريب مشابه ایران

 اقليمی، الگوهاي تغيير ها، خشکسالی همچون طبيعی محيطی و هايپدیده بر عالوه است. مواجه آب بحران با حاضر حال

ایران  بحران  تعرق، و تبخير  و دما افزایش  آب،  منابع یریتدم سوء جمعيت،  نامتعادل توزیع و یندهفزا رشد در ریشه آب 

 واقعی وارزش مصرف مناسب فرهنگ نبود و شهرنشينی هلجام گسيخت رشد دیران،م نگريیبخش بخش کشاورزي، ناکارآمدي

 دارد.  آب

 یا و  آب ذخایر نبدو طبيعی با محيط انسان  رابطه  است. محيط در انسان عنصر  بخشيدن  فعليت مؤثر و اصلی عوامل  از آب     

(  169؛1389باشد )رهنمایی  ریشهبی و جانبه یک ايرابطه  تواندمی انسان فقط براي کاربردي نظر زا بدان دسترسی قابل منابع

 قرن هيدروپليتيک جهان باران کم و خشک مناطق در ویژه به را 21 قرن هاژئوپليتيسين  از برخی این اهميت  موجب شده

 سطح در  .بود خواهد آب بحران و کمبود به دليل جهان در  ايمنطقه  هايجنگ و هادرگيري  اغلب که معتقدند آنان بدانند.

منابع   و بارش کمبود با  هادرگيري و رقابت  افزایش گناباد، شهرستان در نياظحاف مانند مطالعه ها، پژوهش  یبرخ نتایج هم ملی

 و مردم زندگی مختلف ادابع بر این نقش آب محدود به توليد نبوده و( بنابر60؛1381نيا، نيکبخت،  دهد )حافظآب را نشان می

 .است مؤثر کشور پایدار توسعه و زیست محيط حفظ اشتغال، ایجاد کفایی،ملی،خود امنيت توسعه، تا حيات ادامه از جامعه

 .است شده ایران در خشک نيمه و اقليم خشک حاکميت موجب دما شرایط و دریافتی بارش ميزان بارش، رژیم موقعيت،    

 آب بحران فعلی شرایط که نيست معنی آن به اما ،است طبيعی امري آب محدودیت منابع و کمبود اقليم،  این با  کشورهایی در

 و برنامگی  بی خواهی، اندازي، زیاده دست انسانی، عوامل پررنگ و  مهم نقش از حکایت بلکه است، طبيعی زائيده شرایط فقط

  .رددا بحران این عمق و ایجاد در اشتباه هايبرنامه اجراي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری پژوهش  -1

 ت محیطی امنیت زیس   -1-1

(، از نظر باري بوزان، امنيت مفهومی  377:1379کنند تا بين المللی )هاگت،  هاي مختلف درون کشور بيشتر مشکل داخلی ایجاد می اقليت          

دولت در    ان و منزلت فعلی آن بشناسيم. هدف اساسی هر فيدتر از ش آن را به عنوان مفهوم قدرتمندتر و م توسعه نيافته است و شایسته است تا ما  

افراد مناطق مختلف گستره دولت تحت نظام  زمان بخش زمين و مردم، در کنار هم آوردن بخش مقام مرجع سا  هاي مختلف سرزمين و 

عبارت ساده تر ایجاد حفظ قانون و    اخلی یا به کنترل و انحصار کامل روابط سياسی د   سازماندهی شده واحد است. در همه این موارد، تالش براي 

می  )کاویانی نظم  استراتژي 1383راد، باشد  در  فضایی  عوامل  اگر  می (.  جغرافيدانان  پس  دارند  جامع  نقشی  جنگ  در  هاي  کنند  ادعا  توانند 

پدید می آورند، ضرورت    سایگان خوب گر حصارهاي خوب و مناسب، در واقع هم هاي صلح نيز اهميت و اعتبار برابري خواهند داشت. ا استراتژي 
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(. استراتژي برونرفت از بحران  380:1379نند بهتر است دیوارها در کجا ساخته شوند )هاگت،  من تحقيقات خود معين ک دارد جغرافيدانان ض 

ان کنونی  یربناي بحر بحران، تنظيم گردد. آشکار است که ز   محيط زیست جهانی، می بایست بر پایه درک ریشه هاي آغازین، گسترش و تداوم 

دهند.  ها را تحت تأثير قرار می ها با تغيير محيط، مستقيماً اکوسيستم (. انسان 135:1390پور،  يست )کریمی گرمایش زمين، آنی یا کوتاه مدت ن 

افزایش یابد به همان ميزان ظرفيت تغيير محي  انسان به تکنولوژي  (.  295:1379گيرد )هاگت،  هاي غيرزنده شدت می ط هر قدر دسترسی 

آمده نتيجه گسترش فعاليتهاي صنعتی در باختر زمين در دو سده  آنچه بر سر محيط زیست کشورهاي در حال توسعه سخن از آن دارند که 

(. در واقع توسعه  282:1386اده، نوزدهم و بيستم است. بنابر این مسئوليت اصلی اوضاع کنونی بر عهده کشورهاي توسعه یافته است )مجتهدز 

(. بحران محيط زیست با  125:1390راد، زیست است )کاویانی جامعه، اقتصاد و محيط  نوعی تعادل ميان اجزاء مختلف توسعه، یعنی  ار، ایجاد  پاید 

مدیریت سياسی جهانی، ملی و  وجود اهميت جهانی، هنوز در مقایسه نسبت به تنگناها و مسایل دیگر، نتوانسته جایگاه شایسته اي در ساختار  

 ( 276:1390پور،  هد )کریمی ختصاص د د ا محلی بخو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاحرانگرمایش زمین؛ مادر ب  -2-1

تغيير ناگهانی اقليم، به خسران محصوالت کشاورزي و قحطی و در نتيجه بی نظمی و هرج و مرج کشور منجر شده است )هاگت،  

و انسانی،    ی توان به دو دسته تقسيم کرد: عوامل طبيعی اقليم را م اقيانوسی است. عوامل تغيير    –ه جوي  (. تغيير اقليم پدیده پيچيد 217:1379

هاي اخير همراه با رشد و افزایش جمعيت دنيا و به دنبال آن رشد بی رویه  ميان تأثير عوامل انسانی از زمان انقالب صنعتی و در دهه که در این  

تنش آور  گشت به حال اول پس از برخورد با یک واقعه ميزان باز  (. برگشت پذیري، 283:1392)فرج زاده،  شهرگرایی، شدت زیادي یافته است 

ذب و بهبود از حدوث یک واقعه خطرناک را منعکس می کند. به طور سنتی، برگشت پذیري سالح اصلی و عمده در برابر  است و ظرفيت ج 

(. در بعد  40:1382،  شود )اسميت صيبت اغلب بخش عادي حيات شناخته می  خطر در کشورهاي کم توسعه یافته بوده است جایی که م 

يار قابل توجه بوده و در بخش آب نيز به صورت مستقيم پيامدهاي ناگواري را متوجه جوامع  رده به بخش کشاورزي بس اقتصادي، خسارت هاي وا 

اي جدید  وان مساله اي به عن ه هاي گلخان مين که در اثر افزایش گاز اقليم و گرمایش کره ز (. تغيير  4:1392سکونتگاهی کشور می کند )فرج زاده،  

 ها اثرگذار است.  ت، با کاهش بارش و افزایش دما بر منابع آب رودخانه ي بشریت قرار گرفته اس در کانون عوامل تهدیدزا 
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 تغییر اقلیم و تحول در مفهوم امنیت   -3-1
ات  هاي غيرنظامی نظير توسعه اقتصادي، تغييرپدیده به ویژه  الملل  الت جدید در ساختار نظام بين با فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور تحو

هاي قومی و نژادي، نقدهاي  هاي جدید نظير ایدز، تروریسم و خشونتيسابقه جمعيت، بيماررت و رشد بیمهاجزیستی،  محيط

يت در تحليل  يستی امنهاي جدید و ناتوانی دیدگاه رئالیدهجدي بر نگاه سنتی به امنيت وارد شد. به عبارت دیگر، ظهور پد

گنجيد. در این ميان مکتب کپنهاک  د که تنها در مقولة نظامی میفهوم کالسيک امنيت شها، منجر به تجدیدنظر در باب مآن 

راهکار  توانست جامع  امنيت  بر چندبعدي بودن مفهوم  تأکيد  نماید.  ارائه  را  امنيت  این  ترین نظریه تحليل  از سوي  ارائه شده 

نوان پيشاهنگ در این زمينه،  (. باري بوزان به ع 9:  1393هاي امنيتی نوین بود )طباطبایی و فتحی،  به چالشمکتب در پاسخ  

دهه   اواخر  از  که  نقدها  این  نمود.  باز  امنيت  انتقادي  مطالعات  براي  را  دولت   1980راه  بقاي  یافتند،  یا  زمينه طرح شدن  ها 

دو عوابازیگران  و  فاکتورها  در  تنها  دیگر  را  نظامی لتی  نمی  مل  حوزهتعریف  سایر  وجود  بلکه  سياکردند  اقتصادي،  هاي  سی، 

الزامی میزمحيط از نظر کپنهاگ در حالی که در گذشته، امنيت در چارچوب مدل یستی و اجتماعی را در این راه  شمردند. 

کپنهاگ که با    ، مکتبدر واقع  پساجنگ سرد، دچار دگردیسی شده است.  شد، در دورانوستفاليا و با ابعاد نظامی نگریسته می

نيز امنيت  اما  قرار  خود  مطالعات  گرانيگاه  ثقل و  مرکز  را  ملی  امنيت   آنکه  رغم  شود، بهشناخته می  عنوان مکتب سوم    داده، 

 امنيت   و  اجتماعی  امنيت  لحاظ  از  کند،  تضمين  و  تأمين  شهروندان  بين  در  را  زندگی  به  اميد  نتواند  اگر دولتی  که  معتقد است

  کم   با  بنابراین،  .است  ملی  امنيت  هرگونه  فاقد   ننماید،   تامين  را  زیستیمحيط  و  اقتصادي  امنيت  و  باشد   ارآمديک  فاقد   یعموم

  در.  گيردمی  قرار  امنيتى  مسائل   پژوهشگران  توجه  مورد  نظامى  عامل   موازات  به  نيز  آن  ابعاد  دیگر  امنيت،  نظامى  بعد  شدن  رنگ

  تنشهاى  و  ضاتمعار  کاهش  و  مدنيت  حس  تعميق,  هماهنگى  افزایش  تقابلي  به  کشورها  امنيت  امنيت،  از  جدید  تلقى

باري1396شود )کرمی،می   بازتعریف  محيطی  -ىاجتماع  راستا  بوزان،  (   سنتی  مفهوم  دیگر  امنيت  که  است  معتقد  در همين 

  و   ملی  امنيت  که  است  دتق مع  بوزان.  است  شده   چند بعدي  امروزه  و  داده  دست  از  بود،  وستفاليایی  مدل  چارچوب  در  که  را  خود

  به  توجه  با  کشوري  هر  مناسب  خارجی  سياست  نتيجه  در.  یابدمی   مفهوم  و  معنا   ايمنطقه  يت امن  وسيله  به  المللیبين  امنيت

  به  ايویژه  گاه ن  خویش،   ملی  امنيت  کسب  براي  و   نماید  ویژه  توجهی  چندبعدي  امنيت  به  که  است  سياستی   کپنهاگ،   مکتب

دورة    .( 38:  1396ن،  نيست )بوزا   کافی   ملی   امنيت  مقوله  بر   صرف   تأکيد  وي،   نظر  باشد. به  هداشت  انیاي و جهمنطقه  امنيت

و   اجتماعی  اقتصادي،  ابعاد چندگانه نظامی، سياسی،  به  امنيت  این دوره محيطجدید شاهد گسترش دامنة  زیستی است. در 

 زیستی است. ئل محيطفضایی مسا  –ید کننده واحدهاي سياسی هاي اصلی تهدیکی از مؤلفه
 

 زیستی طه و مقیاس امنیت محینوع، نهاد، خاستگا -3جدول شماره 

 ی نگران  اسيمق د یتهد  خاستگاه تاثيرگذار  نهاد  نوع امنيت 

 ها بومست یز ی انسان  يهافعاليت یعيطب طيمح ی شناختبوم  تيامن

 ی جهان /يامنطقه زیستی يطمح دگرگونی ملت -دولت مشترک تيامن

 یمل زیستی محيط دگرگونی ملت -دولت زیستیطمحي خشونت

 ملی زیستیطيمح ی دگرگون  ملت -ولتد ملی امنيت

 سازمانی  صلح   /سبز گروههاي نظامی  نيروهاي سبز  دفاع

 محلی  زیستی محيط دگرگونی افراد  انسانی  امنيت

(Collins et al 2007: 189 ) 

 

بر سر منابع آب را به همراه خواهد داشت. در    ب، کشمکشاه رشد جمعيت و افزایش تقاضا براي آتغيير اقليم به همر

-اي برخوردار است به ویژهرافيایی کشورهاي واقع در کمربند خشک و نيمه خشک جهان از اهميت ویژهین راستا، موقعيت جغا
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عرض در  کشورها  این  که  زمانی  گرفاي  قرار  هم  پایينی  جغرافيایی  مسئله  هاي  سه  صورت  این  در  که  باشند،  )افزایش  ته 

زیست  اقليم بيشترین تأثير را متوجه امنيت و محيط  در انطباق با تغيير  جمعيت، موقعيت اقليمی خشک و موقعيت جغرافيایی( 

 آن مناطق خواهند کرد. 
 

 اقلیمی از عوامل ناشی  اجتماعی و تنازعات امدهایپ -4جدول شماره 

 يامدهاي اجتماعی پ اقليمی منازعه  املع

خاص به    يهاگروه  یدسترس  عدمو  ها  متيق  ش یمنابع به افزا   گریآب و د  ن،يکمبود زم  ش یزا اف ی محل منابع رقابت بر سر 

 انجامد. می منابع

از  فشار   و مهاجرت  تشيمع یامن  نا نمونهب   باال)  تي جمعناشی  افزاگری د  يبه کشورها  ایبه شهرها    انمهاجر   راي  به    شی ( 

 .انجامدمی کمبود منابع 

و پيامدهاي    کند میل  مخت  ي راوسعه اقتصادو ت  ديتول  ، هاها، امکانات و خانهرساختیز   ب یرتخ   ي جو خشن ي ایال و ب  هادهیپد

 شود.ازیر میسر  یمحل يبازارها به    ناگوار آن 

غذایی  بی مواد  افزایش  از  ناشی  ثباتی 

 و ناتوانی در تأمين غذا 

به شورش ناشی از کمبود غذا  ی را  محلار  ب و کو کس   رساند می  بيآس  ی اجتماع  ه یسرما   هاي 

 کند.مختل می

  رثمتأبه شدت  را    وابسته به آب  ي اقتصاديهاخشب   ،آب  تی ریتطابق در مد   عدمناشی از  منافع   ي آب فرامرزمنابع  ت یر یمد

 انجامد.می شتريو تنش ب  یآرام نا   بهو  کندمی

در   شیافزا  آب  تخر   ا یسطح    ب یو 

 ساحل 

صنا ها  شرکت کل  یساحل  عیو  منابع  است  ز  بيابند  يديممکن  خطر  رساختی و  معرض  در  ها 

   گيرند.قرار  یطيمح ي هافشار

(Rademaker, 2016: 17) 

 بحران ریزگردها  -1-3-1

هاي اخير برخی نقاط جهان، به ویژه کشور هاي منطقه  کی از خطرناک ترین تهدیدهاي زیست محيطی که در سال ی

کر درگير  را  آسيا  پدیده  غرب  است،  اگ  "ریزگردها "ده  که  راست  براي  چارهر  آن  هزینهفع   ، نشود  اندیشيده  ان جبر  هاياي 

دو به  را  کردلتناپذیري  خواهد  تحميل  پدیده  این  درگير  و    . هاي  گسترش  و  شهرها  توسعه  دنبال  به  و  اخير  هاي  دهه  در 

روند  دگی هوا  الی هاي پی در پی و طوالنی مدت، آلوپيشرفت تکنولوژي در این منطقه و تغييرات شدید اقليمی و وقوع خشکس

هاي اخير منطقه غرب آسيا شاهد آن است، پدیده گرد  در سالهاي هوا که آلودگی رو به رشدي را طی کرده است. یکی از انواع

قوع خشکسالی  ترین آنها وها و فرسایش خاک در غرب آسيا دالیل مختلفی دارد که از جمله مهمگسترش بيابان  .و غبار است

 ها در این منطقه است.دریاچه  ها والبهاي متعدد و خشک شدن تا

اي است که منجر به افزایش دماي  ها است. گرمایش زمين پدیدهخشکسالیاز دالیل بروز این    گرمایش زمين یکی 

هاي  ترین سالن بيستم گرمهاي پایانی قر اي که برخی دانشمندان معتقدند که دههها شده است به گونهسطح زمين و اقيانوس

 .است خير بودهسال ا 400
 

 

 کشورهای این منطقه بحران آب و تأثیر آن بر روابط    -2-3-1
پيشينه کشمکش براي دسترسی به آب شيرین در سراسر تاریخ این منطقه روشن و غيرقابل انکار است. در سال هاي اخير نيز جنگ ميان  

خط لوله آب مصرفی داخل اسرائيل قف ساخت  ی در گرفت که سوریه سعی در قطع و تو( زمان1950سوریه )در دهه  اسرائيل و  

هاي حسبانی و رودخانه یرموک(  جلوگيري از انحراف جریان آب رودخانه اردن )چشمه   اسرائيل براي  1960ه  را داشت. در ده

م  اي انجاميد که سرانجاهاي منطقهتنشاز زور حمالت هوایی عليه تأسيسات آبی سوریه استفاده کرد . این اقدمات نظامی به  

اد مرز مستقر ساخت و سد الثوره سوریه را اي را در امتدعمده  عراق نيروهاي   1974شد . در سال    1967ه جنگ سال  منجر ب

تهدید به بمباران کرد و چنين استدالل کرد که این سد مقدار جریان آب فرات به آن کشور را کاهش داده است. مشکالت آبی  
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فرات  هاي دجله و  رودخانهر روابط آن ها با کشورهاي همسایه که بر منابع  مستقيم باق و سوریه، براي مثال به طور مثال  عر

، غرب آسيا به سمت بحران آب در حرکت است. 1994کنترل دارند تأثير می گذارد. بر اساس گزارش ساالنه بانک جهانی سال  

ميزان کاهش، بسيار بيش از  م اکنون  اي رسيده است که هبراي آب به نقطه  به علت رشد سریع جمعيت و شهرسازي، تقاضا 

 (. 6:  1392،نصرتی  و جاجرمی دار،ذخيره سازي است )باز

 :روندمی شمار به این منطقه در آب بحران تداوم و بروز عوامل از زیر و مشکالت مسائل طورکلی به

 آبی؛  منابع بودن محدود .1

 جمعيت؛ ي فزاینده رشد .2

 نشينی؛ شهر رشد .3

 شهرنشينی؛  رشد .4

 آلوده؛  هايآب مجدد تصفيه يباال هايهزینه .5

 (. 98: 1389آب )احمدي پور، یالملل بين نامه افقتمو مفاد انجام در ناتوانی .6

 بحران ایجاد علل  -4-2

 هدور پاسخگویی و پذیرش مسئوليت از مسئوالن و ریزان  برنامه برخی کردن خالی شانه بعدي، تک ساده انگارانه، نگاه

 نخواهد و نبوده گشا گره میاقلي تغييرات و محيطی و هاي طبيعیپدیده به  ایران آب منابع جاري بحران تام وابستگی و اي

 مؤثري و بازیگران جدید نقش آفرینی و حضور موضوع، پيچيدگی از حکایت کشور موجود هايو واقعيت شواهد چراکه بود،

 ميشود : اشاره  آنها مترینمه رخی ازب به ادامه در که دارد هاانسان  وسيله به شده ساخته یا و انسانی منشأ  با

 اهمگون جمعيت رشد فزاینده و توئزیع ن .1

 زي ناکارامد با بازدهی پایينکشاور .2

 خشکسالی تعيير الگوي بارش و افزایش دما  .3

 منطقه مورد مطالعه   -5-2

حيدریه   شهرستانهاي نيشابور سبزوار تربت مرکزیت مشهد و    خراسان رضوي یکی از استانهاي شمال شرقی ایران با 

ستان است . اقتصاد استان نيز وابسته به ده  164بخش و    70تان  شهرس  28وچان و کاشمر شکل گرفت و به طور کلی شامل  ق

نفت بود ولی در سالهاي اخير در بخش صنعت و کشاورزي پيشرفت خوبی کرده است . ذخيره هاي زغال سنگ مس روي آهن  

  . انرزي در سطح باالیی یافت می شود  نظر تاميناستان نيز یافت می شود . که از نيز در این 

 مطالعه سالی در منطقه مورد  خشک  -1-5-2

( در شکل نشان داده شده است . همانگونه که مشاهده  1980-2010در دوره مورد مطالعه )  spiنتایج تغييرات  خشکسالی  

ر سالهاي مختلف متفاوت است. نتایج هم خشکسالی دمی کنند و با تغييرات بارش شدت  می کنيد تغييرات  از روند منظمی تبعيت ن

 . به ترتيب خشک ترین و پرباران ترین سال در دوره مطالعه بوده است    1992و    2008اي  ننده آن است که سالهچنين بيان ک

 

 در دوره مطالعه spiتغییرات شاخص خشکسالی  - 1شکل 
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 آماری مشترک ی در دورهتعداد گرد و قبار و شاخص خشکسالتغییرات  -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استهمه جا را پر کرده   ؛ بحرانی که  زباله-2-5-2

بحران از  دیگر  یکی  زیست محيطی خراسان رضوي  زباله  بیو مهم  استهاي  را  آن  دليل  و ترین  توجهی شهرداري 

آوري  آماده جمع  ها  شهرداري  این است که  فرهنگی نيست، مسئله ي  بحران زباله یک مسئله .آموزش ندادن به مردم برشمرد

 .ندهاي تفکيک شده نيستزباله

 هد در حصار دودآلودگی هوا؛ مش-2-5-2

بحران  دیگر  از  هوا  رضوي  آلودگی  خراسان  محيطی  زیست  و    استهاي  کرده  پيدا  افزایش  مشهد  در  شدت  به  که 

عداد زیادي اتومبيل در  ان رضوي تدر شهر مشهد و استان خراسحاظر    است در حالنسبت به بحرانی و غير قابل حل شدن  

از ظرفي بيش  اگرچه در سالل ت شهر است، سيستم حمتردد هستند که  اتومبيل وابسته است.  به  هاي  ونقل شهري ما فقط 

 .ومبيل استي ساخت راه افتاد، اما هنوز رویکرد مدیریت شهري مبتنی بر اتي ده سالهاخير مترو بعد از یک دوره

 که دیگر نیستند حیواناتی  تنوع زیستی؛    -3-5-2

ا استان یکی دیگر  تنوع زیستی  استان استهاي زیست محز بحران کاهش  درمناطق مختلف خراسان رضوي .  يطی 

هاي  این مسئله نشان دهنده تخریب زیستگاه است. تعداد آهو .وحش هستيمرویه و کاهش محسوس حياتشاهد شکار بی هنوز

 .کرده است کاهش پيداگاه شير احمد در سبزوار به شدت زیست

ش پيدا کرده است بلکه بزرگترین شکاف طوالنی زمين  مندانش به شدت کاه تتنها زیسدشت نيشابور، نه   در حال حاظر

ها،  قنات  هاي زیرزمينی، نابوديرویه از سطح آببرداري بیدر کل کشور در دشت نيشابور اتفاق افتاده است که حاکی از بهره

زمينی زیر  آب  سطح  ز  افت  نشست  کندو  پيدا  ادامه  منوال  همين  به  اگر  و  است  بوده  مهاجرت  مين  بزرگ  هاي  احتمال 

 .محيطی وجود داردزیست 
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 یافته ها  -2

 چشم انداز کم آبی و بحران محیط زیست   -1-2

يده اند که نحوه استفاده از و حتی سياستمداران کشورهاي مختلف جهان از گمان به یقين رس  167امروزه آبشناسان

جهت نيست نيست که هد بود. بیاقصی نقاط جهان خوا  ها درا و چگونگی تقسيم آن یکی از عوامل بروز جنگبع آب دنيمنا

)دولت اسالمی عراق و شام( پس از تسلط بر مناطقی در شمال عراق نخستين اقدام، سد موصل را نشانه   168پيکارجویان داعش

هرهاي  تحقق ، زندگی ميليون ها عراقی را تهدید نموده و شدر صورت    د که بر آن تسلط یابند؛ امري کهرفته و تالش کردن

 (.  118:  1395غداد را در زیر ميليون ها متر مکعب آب غرق خواهد کرد )صادقی، بزرگی همچون ب

 الیه شدن نازک هوایی، و آب تغييرات   .است فرآیند شش برگيرنده در کم دست جهان محيطی زیست هايچالش

 در محدودیت نهایت در و  یزای بيابان و زدیی لجنگ آبزیان، رویه بی و ماهيگيري ها  اقيانوس لودگی آ هوایی، هاي آلودگی ازن،

 دیگري بدون یکی و اند تنيده شده هم در پيچيده ايگونه  به زیست محيط و (. آب175:    1377)دالبی ،   شيرین ذخایر آب

 بين  و ايمنطقه  گسترده هاي همکاري  و یکپارچه نگرش یک نيازمند تمحيط زیس  و  آب منبع مدیریت لذا ندارد، وجود امکان

 زمينه در کشورها ميان و همکاري  هماهنگی ایجاد منظور به  مختلفی المللی بين هاي کنفرانس راستا همين در  .المللی است

 نوانسيونک آن از سپ   .بود  1992سال   در برزیل نيروي درریودوژا  “کنفدرانس زمين” آن اوج که شد برگزار زیست محيط

 به ازن الیه مخرب مواد توليد براي کاهش کيوتو پيمان هاگ،کپن و لندن هاينشست در الحاقی موارد و مونترال وین، پروتکل

 (. 177: 1377شود )دالبی، عنوان » دیپلماسی الیه ازن « یاد می با آنها از که اندرسيده انجام

 

 اکولوژیکی  نتوا به جهتو بدون توسعه،  عطش و مدیریت وءس  -2-2

استان  رضويخراسان   از  یکی  عنوان    از  کلکسيونی  افغانستان  کشور  با   مجاورت   در  رانای  شرق   مرزي  نوار ايهبه 

به   که است دست در بسياري قرائن و شواهد آب بخش در ءمدیریت سو دادن نشان .براي  است  زیستی  تنوع  و  طبيعت

 مدونی برنامه ها یترسال از  آب حاصل مدیریت براي  مدیران بارش باالي غييرپذیريت به توجه با شد. خواهد اشاره یهای نمونه 

 سپردن  فراموشی به براي خوبی بهانه بلکه  شود،نمی ذخيره نه تنها ها سال این مازاد دریافتی هاي بارش  عمل در و داشتهن

 مخازن جبران کسري براي فرصت یک عنوان به باید  که ها  ترسالی در یافتی در آب از آید.می به شمار کشور در آب بحران

 دادن جلوه  عمق کم و کم آبی بودن  اي  براي دوره مثالی شاهد عنوان به  یرانمد از بسياري توسط ،کرد استفاده آب  دخيره

 محيطی و اکولوژیکی انتو گرفتن نظر در بدون توسعه چيدمان  در خشکسالی مدیریتی اوج . شودمی استفاده آب بحران

 (.1394)نصرآبادي ؛ است یافته ظهور و بروز ورکش افياییمناطق جغر

 

 محیط زیست سازمان توانمندسازی و آب مدیریت ارساخت در تجدیدنظر  -  3-2

 تصميم سازي، فرایند تصميم پایگانی( در)  مراتبی سلسله هايپيچيدگی و بروکراسی از ایران آب منابع مدیریت

 در است، جنبی و ايحاشيه  نگاهی زیست محيط به سازمان نگاه دیگر رفط از برد.می رنج بازخوردها ارزیابی و رااج گيري،

 این سازمان امروزه باشد. تر محکم اجرایی پشتوانه با و کارآمدتر بيشتر، سازمان این گيري و تصميم عمل دامنه باید که یحال

 باید سازمان این که است حالی  رد این .ستبرخوردار ا کشاورزي جهاد وزارت و نيرو وزارت به نسبت تري ضعيف جایگاه  از

جهت توسعه   در  مهمی هايگام تا باشد زیست  محيط  بر احتمالی هاي یابی آسيبارز و زیستی محيط اتوضع  مقرر  به قادر

  (Madani, 2014:11). پایدار و متوازن برداشته شود

 

167 Hydrolog 

168 The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) 
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  از چالش  سند سازگاری با کم آبی/ عبور  -1-3-2

زو  ج  رضويکه خراسان  ست  اهاي کشور  ت تهيه سند سازگاري با کم آبی در استاندهاي دول یکی از مهمترین رویکر

استان  تصویب شداولين  و  تهيه  آن  این سند در  است که  با کم  .هایی  تهيه سند سازگاري  اصلی در  آبی در خراسان  رویکرد 

 .ش خواهد رفتبهينه پين معضل شرق کشور به سمت مدیریت اجراي آن است که در صورت اجرا بزرگتری رضوي

اي با برگزاري آبی توجه بسيار ویژهتصویب سند سازگاري با کمبا تهيه و این دليل  به آب است  رضويمهمترین چالش خراسان 

به را  بهينه  مدیریت  بلند مدت  در  آن  تداوم  که  گرفته  ملی صورت  و  استانی  مدیران  با حضور  متعدد  خواهد   جلسات  دنبال 

از دیگر اقدامات    ها باط مداوم با سمنهاي مختلف محيط زیست و از طرفی ارتسازي در حوزهگش و فرهنتوجه به آموز.داشت

 .شودو دستاوردهاي شاخص است که با این روند مسایل محيط زیستی با دقت بيشتري بررسی می

ها  ی و بهسازي چشمه منابع آببهتري را پيدا کرده و در تامين  هاي آبی استان شرایط  در حوزه مناطق حفاظت شده زیرساخت

متاسفانه هنوز مشارکت مردم را در حوزه محيط زیست نهادینه  اما    .ر این مدت صورت گرفتاقدامات زیربنایی قابل توجهی د

شاهد مشارکت بيش  هاي مردم نهاد با فرهنگ سازي و ورود سازمانجاي اميد واري است که که نقص بزرگی است،  نشده است 

 يط زیست باشيم حوزه مح از پيش مردم در

 منابع  بهتر یریتمد در گذاری  سرمایه  زیست،  محیط  -5-2

 در مستقيم سرمایه گذاري  بگنجانند، خود بخشی سياستهاي تمام در را زیست محيطی راهبردهاي باید رهاکشو

 پایش و ندده ترویج زیست محيط تخریب کاهش منظور به  را بازار و  نظارتی اصالحات دهند، ترویج را زیست محيطی مدیریت

 با  سازگاري منظور به را خود روزافزون نياز باید  کشورها عملياتی،  هايحوزه این تمام در  .بخشند بهبود را زیست محيطی
 مجدد شتکا از عبارتند  زیست محيطی مدیریت در مستقيم سرمایه گذاري نمونه هاي دهند. قرار نظر مدّ اقليمی تغييرات

 طراحی درست که بخشی ردهايراهب حياتی.  اکوسيستم هاي   حفظ و  شيميایی هاي لودگیآ مهار ، فاضالب بهسازي ها، جنگل

  توازن  رساندن حداقل به براي زیست محيطی اثرات راهبردي ارزیابی از ميتوانند زیربنایی و  کشاورزي خدمات شامل  اند، هشد
 (.  52؛ 2005، )جفري کنند استفاده زیست محيطی منفی

 

 زمین آمایش سرچشم انداز    -6-2

 امکانات   از  بهينه  بهره برداري  منظور  به  ت،و درازمد  آشکار  هايظرفيت  آمایش سرزمين به کارگيري  از  اساسی  هدف 

  با   هماهنگ  طور  به   آن  هايقابليت  و   هاتوانمندي  اساس  بر  منطقه  هر   مسئوليت خاص  و   نقش  کردن  هویدا   همچنين  و  منطقه

همچنين   و  رود می  شمار  به  منطقه  هر  قانونمند  و   طبيعی  روندهاي  حاصل  هک  سئوليتم  و   براساس این نقش.  است  مناطق   دیگر

  خاطر  (. به همين5  ،2001مورگان،  و  شود )آدن  اجرا  گوناگون  تواند در مناطقمی  ملی  توسعه  اي، برنامةمنطقه  هاينامه ریزيبر

  لذا.    داشت  نخواهد  عمالً کاربردي  ايمنطقه  یزر  برنامه   بدون  یزي آمایش سرزمينرکنند، برنامهاذعان می  متخصصان  است که

  مطالعات  اساسی در  مسئله  بيان کنيم،  اگر  ترساده  به عبارت  .اساسی است  و  مهم  لعادهفوق ا  آمایش سرزمين  در  منطقه  نقش

  ،   زمين   شناخت  ،   از زمين  استفاده  و  کردن   آماده   چگونگی  دریافت  و   عنوانش پيداست درک   از   که  همانگونه  سرزمين  آمایش 

بهره  زمين  تمدیری شعبانی:    اختيار   در  و  دموجو  فضاي  آغازآن  و  مقدمه  که  ايمقایسه  مطالعات  از  گيريو  )احمدي،  است 

1395.) 
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 (1395)احمدي، شعبانی: 

 

 نتیجه گیری: 

 که  است مناطق تأثيرگذار  توسعه در منطقه، امنيتی-مدیریتی وضعيت و محيطی زیست شرایط که داد نشان نتایج

 نموده سخت مطالعه مورد منطقه براي توسعه را شرایط بيابانی، محيط و شکخ اقليم .شد ارزیابی نامطلوب منطقه در شرایط

 و  وضعيت مدیریتی وعموض این تبعات خاص خود را بدنبال دارد .  هستند عواملی خشک سرزمين و آب منابع کمبود .است

ریزي .است نموده مواجه  کلمش با يز ن را  امنيتی ف قوتها بر تأکيد با بيشتر اقتصادي برنامه   خارجی، و درونی رصتهايو 

  باشد زیست محيطی موثر مشکالت از بسياري  حل زمينه در ميتواند

را شرایط  به رسيدن و بحران از عبور راه که آنان نگارندگان، نظر هب  شارکتم بدون و همدت کوتا سطحی، ساده، مطلوب 

واقعی   دلسوزي و صداقت از یا و ندارند خبر وعموض بودن چندبعدي و پيچيدگی عمق بحران، از یا دانندمی ملی عزم و گانیهم

جه به  نتایج حاصله از این مرقومه نشان ميدهد در کنار تو.نيستند  برخوردار شاید و  باید چنانکه مردم و کشور آینده به نسبت

ند سازگاري  استفاده بهينه از س  ختار مدیریت آب و توانمند سازي سازمان محيط زیست و ظر در ساتوان اکولوژیکی و تجدید ن

کم آبی جهت برون رفت از این چالش بزرگ، با استفاده از ظرفيت هاي منابع مادي و معنوي در راستاي چشم انداز ساماندهی  

ابزار آمایش س از این  کدا ضروررزمينی در استان خراسان رضوي موفضایی با تکيه بر  ي بنظر ميرسد و راهگشاي برون رفت 

 باشد .       بحران می 

  و   نيست  یادشده  هايچالش  به  منحصر  فقط  گفتهپيش  مختصات  با  آمایشی  ریزيبرنامه  رویکرد  اتخاذ  ضرورت  هرچند

  و  قومی   ،اجتماعی  شرایط  به  توجه  سرزمين،  سطح  در  ياقتصاد  هايبخش  بين  الزم  هايهماهنگی  ایجاد  مانند  هاییضرورت 

 را   طبيـعی  منابع  از  بهينه  برداريبهره  و  هاگذاري  سرمایه  یزیست   محيط  سازگاري  هب  توجه  و  هاریزيبرنامه  در  مناطق  فرهنگی

  و  هااليتفع  توزیع  براساس  روستایی  نواحی  و  شهري  مراکز  بنديسطح   و  جمعيت  اسکان  نظام   ساماندهی  لزوم  و  طلبد  می

 مباحث   اینگونه  به  توجه  ضرورت  و  ايقهمنط  و  جهانی  تعامالت  و   مناسبات  به  توجه  لزوم  نهایت  در  و  ينسرزم  پهنه  در  امکانات

 ریزي برنامه  رویکرد  ژئوپليتيک  و  ژئواکونوميک  مسایل  روزافزون  اهميت  لحاظ  به  درازمدت  و  استراتژیک  هايریزيبرنامه  در

 . دهد می قرار نظر مد  را سرزمين آمایش
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 چکیده:

عل خود  کاربردي  وجه  در  سياسی  باشد.جغرافياي  می  دانشگاهی  رشته  این  مطالعات  کانون  و کشور  قلمداد شده  از    م کشورداري  یکی 

ستيابی به عدالت فضایی می باشد، که عبارت است از: مهمترین اصول در راستاي کشورداري بهينه و هم افزایی در راستاي بقاي ملی، د

ذاري عوامل ارادي و غيرارادي بی عدالتی فضایی یکی از ویژگی هاي  توزیع متوازن فرصت ها، امکانات و قدرت در فضا. در پرتو تأثير گ

بغرنج بودن وضکشورهاي   از نظر دور داشت  نباید  واقعيت دیگري را که  عيت عدالت فضایی شهرستانهاي  جهان سوم به شمار می رود. 

زها، جدار خارجی کشور محسوب شده که  مرزي در مقایسه با دیگر مناطق کشور است. مناطقی که به واسطه قرارگيري آنها در طول مر

نجام  ميزان پيشرفت و همچنين عدالت فضایی در سطح کشور باشد. از آنجایی که عمده تحقيقات اامنيت و رفاه این مناطق، نشان دهنده  

دمات شهري و  گرفته شده در مورد عدالت فضایی در  زمينه عدالت فضایی در سطح شهر و کالبد شهري و با تأکيد بر توزیع فضایی خ

تحليلی و تکيه   -وده است، هدف این مقاله که با روش توصيفیحتی االمکان سنجش وضعيت عدالت فضایی استانهاي کشور متمرکز ب

 جام گرفته است، تبيين عوامل مؤثر بر وضعيت عدالت فضایی شهرستانهاي مرزي می باشد. نتایج نشان می دهد، براطالعات کتابخانه اي ان
ار  بوده و در سطح کشور نيز در شهرستان هاي مرزي در مقایسه با شاخص استان از تفاوت معناداري برخورد   عدالت فضایی

پدیده   از شرایط مختلف چون  متأثر  و  جغ  هاي شهرستان هاي مرزي   )... و  مرز  و کشور، طول  استان  تا مرکز  رافيایی)فاصله 

 شهرستان مرزي تاثير دارد. مشارکت در قدرت)کرسی هاي نمایندگی( بر روي عدالت فضایی 

 

 

 ضایی، مرز، شهرستان هاي مرزي. عدالت فضایی، بی عدالتی  ف  واژه های کلیدی:
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 .مقدمه 1
وجه به نابرابري هاي فضایی طی سال هاي  ورهاي مختلف، به ویژه جهان سوم ،با تتوجه به مبحث عدالت فضایی درکش       

جغرافياي سياسی نيز به عنوان علمی که یکی از (.(Williams,1999:168شده است  کنونی  پيش از پيش مورد توجه واقع

د که هدف آن اداره بهينه  وعات محوري آن کشور می باشد و در تعریف کاربردي آن به علم کشورداري نيز یاد می شوموض

کشورها دارد. )قادري حاجت و    فضاست. فلسفه پرداختن به مقوله عدالت فضایی در جغرافياي سياسی ریشه در تداوم و بقاي

نيا، عنو26:1397حافظ  به  فضایی  عدالت  رو  این  از  اولویت(  از  یکی  برنامهان  تغيير  قابل  غير  و  هاي  سرزمين  آمایش  هاي 

سياسی   قرسازماندهی  توجه  مورد  باید  ها  حکومت  توسط  تمرکز  فضا  فضایی،  عدالت  به  مربوط  مطالعات  زمينه  در  گيرد.  ار 

با تأکيد بر وجه توزیعی  کرد ساختاري به عدالت فضایی به عنوان یک فرآیند مولد فضاهاي عدالت گریز و یا  مطالعاتی یا روی

رداري از خدمات و تسهيالت در مقياس شهري است. لذا به  عدالت در پی مقایسه مناطق و سطوح مختلف فضاي از منظر برخو 

اي کمتر پرداخته شده است. یکی از مشکالت اساسی  ها و منطقهعدالت در مقياس هاي وسيع تر همانند شهرستان ها ، استان  

و فرصت ها در  ی عدالتی فضایی ناشی از عدم دسترسی یا نابرابري حاصل از توزیع قدرت، ثروت، منابع  کشورهاي جهان سوم ب

اهم آورده است.  سطح کشور می باشد و این موضوع زمينه را براي عدم رشد همه جانبه، همگون و برابر در فضاي کشور فر

یک قلمداد می شوند، در حقيقت مرزها ترسيم شده اند تا  مناطق مرزي به لحاظ کارکردي و بنيادي معموال از مناطق استراتژ

و حاکميت با سایر    قلمرو سياسی کشورها  بر روابط ساکنان کشورها  با تنظيم و نظارت  تعيين و تحکيم کنند و  را  حکومتها 

 (. 20:1394ملی و امنيت ملی را صيانت و تقویت کنند )ویسی، کشورها، منابع ملی، هویت

طق مرزي  معمول مناطق مرزي درکشورهاي جهان سوم بی عدالتی فضایی است، با توجه به اهميت منا  یکی از مشکالت       

ها از منظر  بندي آنکه در واقع سطح تماس بيرونی کشور و تشکيل دهنده جدار خارجی آن،  ضروري است طبقه بندي و دسته 

کی از کشورهایی دارنده مرزهاي طوالنی با همسایگان خود  عدالت فضایی / جغرافيایی اقدام فوري به عمل آید. ایران به عنوان ی 

از مجموع   از مجموع    16استان کشور،    31محسوب می شود،  و  پایان سال    434استان  تا  به  106،  97شهرستان  شهرستان 

فر که ن16،175،166ار تقسيمات کشوري ایران وجود دارند. مناطق مرزي، جمعيتی برابر با  عنوان شهرستانهاي مرزي در ساخت

 درصد جمعيت کشور است را در خود جاي داده اند.  20معادل 

طق مرزي، در این مقاله سعی شده است با بررسی مناطق مرزي ایران مشخص شود پویایی و تقویت منا  نظر به اهميت       

تا چه اندازه متأثر از نحوه   یی مرزي کشور تا چه اندازه، ناشی از عوامل جغرافياي و بنيان هاي زیستی بوده وکه بی عدالتی فضا

براي تبيين اثرگذاري عوامل جغرافيایی، با بررسی مولفه هاي چون ساماندهی و مدیریت سياسی فضا می باشد. به این منظور  

تبيين اثرگذاري آمایش سياسی و مدیریت سياسی فضا بر مولفه هایی چون  فاصله تا مرکز استان و مرکز کشور و در راستاي  

عدالت دست  شاخص  راستاي  در  نمایندگی  هاي  کرسی  طریق  از  قدرت  در  مشارکت  ميزان  و  استان  کل  بندي  فضایی  ه 

رسی این  شهرستانهاي مرزي کشور اقدام شده است. همچنين با قرار دادن مقياس تحليل بر سطح شهرستان هاي مرزي به بر

از منظر عدالت فضایی تفاوتی بين شهرست ان هاي مرزي در درون جامعه آماري خود در  موضوع پرداخته شده است که، آیا 

 مرزي کشور وجود دارد. استان و از سوي دیگر با سایر شهرستان هاي

 

 . روش تحقیق : 2

 
ناسی از روش هاي توصيفی و تحليلی که با تکيه بر  کاربردي می باشد و از نظر روش ش-از نظر هدف این مقاله از نوع بنيادي

آم  منابع  و  اي  کتابخانه  این  منابع  به  شود  می  تالش  حاضر  پژوهش  در  شود.  می  پرداخته  اطالعات  تحليل  و  تجزیه  به  اري 

 سواالت پاسخ داده شود که:

 ير دارد؟آیا شاخص عدالت فضایی کل استان بر روي وضعيت عدالت فضایی شهرستان هاي مرزي تاث  -1
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 مرزي ناشی از چه عواملی است؟   جدا از شاخص عدالت فضایی استان تفاوت در عدالت فضایی شهرستانهاي  -2

معناداري    هرستان هاي مرزي در مقایسه با شاخص استان از تفاوتپژوهش حاضر این است که عدالت فضایی در شفرض اصلی  

هاي جغرافيایی)فاصله از مرکز  ي متأثر از شرایط مختلف چون پدیده  برخوردار است و در سطح کشور نيز شهرستان هاي مرز

هرستان مرزي تاثير کشور، طول مرز و ...( و مشارکت در قدرت)کرسی هاي نمایندگی( بر روي عدالت فضایی ش  استان و مرکز

 دارد.

 

 . مبانی نظری3

 

 .عدالت فضایی3-1

 
محصول عملکرد عوامل بسياري است که در این بين، نهاد سياست و  و است انسانی جامعه در بنيادي و  اساسی  بعد یک  فضا      

گيري آن از منظر ل  ت تأثير بسيار زیادي در کيفيت شکلتبع آن دو  و شاخص آن یعنی حکومت و به  هاي رسمیکارکرد نهاد 

ضرورتی   اجتماعی عدالت فهم در جامعه و  فضا بين متقابل (. درک ارتباط95،1398)قادري حاجت و آفتابی،عدالت فضایی دارد

 و  کرد. عدالت خواهد کمک آن به افزایش ضریب تأثير ریزيبرنامه ها و نظام  سياست در آن دادن  بازتاب  و  است اجتناب ناپذیر

 مساوي و منصفانه توزیع شامل  شروع، ينقطه عنوان به و دارد تاکيد عدالتی  یا فضایی)بی(  جغرافيایی هايجنبه بر عدالتی بی

 نمی کمک خاصی رویداد بودن النهناعاد  یا  عادالنه تعيين فضایی، به عدالت است. رویکرد  اجتماعی فضاي در فرصت ها و  منابع

 براي آنها عملکرد آیا  که منظور بدین سياسی  و  اقتصادي فضایی، تماعی، جا هاي از تشکل پویایی  فرایندهاي  بررسی به بلکه کند

 بر شناسایی  فضایی عدالت رویکرد اصلی  تمرکز واقع در)  soja,2010:8)پردازد می  تعدال یا  است بازتوليد بی عدالتی و توليد

 قرار می شوند، سبب م نهایی آننزله فررا به م ها عدالتی بی این که اجتماعی  و اقتصادي  سياسی، فرایندهاي و عوامل تبيين و

براي دیگر شکل آلترناتيوي  و  فضایی جایگزین  عدالت  نيست  دارد.  عدالت  را  هاي  تفسيري  اندازي  تأکيد خاص و چشم  بلکه 

 ( soja,2010:13)دهدنشان می

از گسترده طيف مجدد تجمع محل  نيرومندي، طور به عادل جامعه یک ایجاد براي بهجاذ         عدالت هاي بشجن  اي 

 بعد در هم را لتعدا یکدیگر با  که شده و... جهانی عدالت محيطی، عدالت نژادي، عدالت اقتصادي، عدالت چون، اجتماعی

و...(  رضایت، فرصت، ندي،آزادي، خرس(مادي غير بعد  در  هم  و ) بازتوزیعی هاي سياست(مادي   درک  کنند.  می طرح امنيت 

سياست و فضا و مکانيسم پویاي آنهاست. این    رافيایی(، مشروط بر درک رابطه متقابلصحيح حوزة معنایی عدالت فضایی)جغ

وم ح شدن و فلسفه طرح عدالت فضایی در جغرافياي سياسی است، در جغرافياي سياسی مفهمکانيسم متقابل زمينه ساز مطر

مفهوم دیگر  عبارتی  به  و  رسد،  می  عينيت  سطح  به  و  شده  خارج  انتزاعی  سطح  از  شود)قادري   عدالت  می  عملياتی  عدالت 

ت: از توازن نسبی شاخص هاي جامع  (. از این منظر عدالت فضایی یا جغرافيایی عبارت اس28-25:  1397حاجت و حافظ نيا،  

تماعی و امنيتی( در مکانها و فضاهاي جغرافيایی)خرد و کالن( یک کشور با  زیر بنایی، سياسی، فرهنگی، اج  -توسعه)اقتصادي

 (. بر اساس نياز و برابري«.34: 1394متناظر توسعه با آن در سطح ملی) حافظ نيا و همکاران، هاي شاخص

 

 ییبی عدالتی فضا 3-2

 
(.  29:  1397ر فضاست)قادري حاجت و حافظ نيا،  منظور از بی عدالتی فضایی توزیع نابرابر فرصتها و امکانات و قدرت د       

رابري هاي بين شهر و روستا، شهرهاي کوچک و بزرگ، مناطق محروم و برخوردار و...  نابرابري هاي فضایی می تواند شامل ناب
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از تراکم فقر و  شود تا از فضا استفاده بهينه به عمل نياید، عدم استفاده بهينه از فضا زمينه سباشد. نابرابري فضایی موجب می  

و جامعه شود، تخصيص بهينه و داوطلبانه نيروي   تشدید محروميت برخی از مناطق را فراهم کند، باعث تضعيف انسجام ملی

ناممکن می سازد را در مناطق  انسانی متخصص  نيروي  به ویژه  بهينه انسانی  ، زمينه ساز مهاجرتهاي بی رویه شده و توزیع 

نابرابري فضایی امکان بروز فقر، بيکاري، حاشيه نشينی مهاجرت وجمعيت در فضا را غير ممکن م بی    ی سازد. به طور کلی 

به رو می  عدالتی را افزایش می دهد. همچنين نابرابري به اساس وحدت ملی آسيب می رساند و پيشرفت عمومی را با وقفه رو

 .سازد

ضا، جابجایی نيروي انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف  ري نامتناسب از فيگباعث بهره  نابرابري از دید تئوریک،        

ی برآنند که نابرابري  خبر  توان به چند رهيافت اشاره کرد. در زمينه نابرابري فضایی می  شود.محروم میميان مناطق برخوردار و  

دانند و دست  را عامل اصلی می  که شماري دیگر، برپایی قطبهاي رشدگيرد، درحالیداري سرچشمه میبازار سرمایه   از عملکرد

کش نابرابري  که  دارد  وجود  نيز  رادیکالی  رهيافت  میآخر،  تفسير  و  توجيه  وابستگی  نظریّه  برپایه  را  اصلی  بنم  کند: ورها  اي 

فضایی،   گيرنابرابریهاي  تصميم  و  است،سياستگذاري  محلی  و  ملی  سازان  تصميم  هاي  گونه  ي  فضایی  به  کار  تقسيم  که  اي 

 گيرد.  آید و فزونی مییها پدید میبرشود و نابرات سرمایه در برخی مناطق مستعد میموجب انباش

برابریهاي فضایی  دهد.گذشته از آن، ناعدالتی را افزایش مینشينی، مهاجرت و بیبروز فقر، بيکاري، حاشيهنابرابري فضایی امکان

از این رو امروزه از دیدگاه    کشور باشد. پيشرفت عمومی    رايمانعی اساسی بتواند به بنيان یکپارچگی ملّی آسيب رساند و  می

نات و توزیع عادالنه است، شناخت نابرابري به معناي رشد تلقی نمی شود، بلکه به معناي وجود امکا  عدالت فضایی، توسعه دیگر

چنين، موجب گسترش لها در چارچوب محدوده هاي جغرافيایی مختلف قابل طرح است . بی عدالتی فضایی همها و عدم تعاد

 (. Brad, 2017, 1فقر و محروميت در مناطق و فضاهاي جغرافيایی کم قدرت می گردد )

 

 .مرز3-3

 
حدود حاکميت کشورها می باشند و  مرزها یکی از مفاهيم مهم و اساسی در جغرافياي سياسی می باشندکه تعيين کننده        

)کشور(از سياسی  واحد  یک  جدایی  در  عامل  عامل    مهمترین  عنوان  به  اینکه  عين  در  .مرزها  باشد  می  دیگر  سياسی  واحد 

می کند، در درون خود به ایجاد وحدت سياسی، اجتماعی و ساختاري بين عوامل مختلف دست می  جداسازي کشورها عمل  

از آن می تواند وجود نداشته باشد را ایجاد کند.حفظ و نگهدارزند و زمينه وحدت و همک ي این پدیده ها  اري را که تا قبل 

اهداف مهم حکومت و د اند در شمار  ارضی کشور است.مرزها )مرزها(که نماد قلمرو سازي حکومت  راستاي حفظ تماميت  ر 

ند و محصول اعمال قدرت و سياست دولتها دز  سياسی هستند که در چشم انداز جغرافيایی ظاهر می شو-پدیده هاي فضایی

مرزها با هدف اعمال حاکميت حکومت ها  بر سرزمين تحت کنترل   (.214:1394حيدر،باشند )ميرزمان هاي دور و نزدیک می

 شوند.ان ساکن در آن ایجاد میو مردم

 

 

 :تعاریف مرز1جدول  
 تعریف محقق  

اند که به منظور تحدید حدود یک واحد سياسی بر روي زمين مشخص    خطوط مرزي خطوطی اعتباري و قراردادي ميرحيدر 

منظور از واحد سياسی حکومت باشد، خطوطی که سرزمين یک حکومت را از حکومت همسایه    می شوند. چنانچه

 دا می کند به مرزهاي بين المللی معروف اند. ج

مالکيت یک دولت و یا نظام سياسی هستند و کشور ها  مرزها به طور کلی تعيين کننده حدود و قلمرو حاکميت و   حافظ نيا  

 متمایز می کنند. و دولت ها را از یکدیگر جدا  
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به  که با گستره ي جوالنگاه همسایه تداخل نيابد، ناچار  انسان براي مشخص کردن پيرامون جوالنگاه خود، آن گونه مجتهدزاده 

مرو خود است.گونه گسترش یافته این مفهوم ،خط  تعيين خطوطی قراردادي در بخش پيرامون محيط زیست یا قل

 نگاه یک دولت را مشخص می کند و جنبه سياسی، مرز خوانده می شود. پيرامونی است که بخش پایانی جوال

یک خط نيست بلکه یک سطح است، خطی عمودي که از طریق فضا، خاک و زیر زمين کشورهاي همسایه را  ز  مر مارتين گالسنر 

 ی کند. این سطح در روي زمين به صورت یک خط به نظر می رسد. از یکدیگر جدا م

 (8:1397همکاران،ز پدیده فضایی است که منعکس کننده قلمرو حاکميت سياسی است.)به نقل از حافظ نيا و  مر درایسدل و بليک

 )تدوین:نگارندگان(

 

پيرامون دانست. از آنجا که سازماندهی سياسی  مرز ها را می توان به عنوان جدار خارجی کشور و نقطه شروع کشور با جهان  

فضایی تعيين شده صورت گيرد، مرز قراردادي داراي اهميت می شود. در واقع چارچوب فضا باید در چارچوب مشخص و قلمرو 

مينی با مرزهاي مشخص، بستر و نحوه سازماندهی سياسی فضا و ساماندهی آن و دستيابی به اهداف تعيين شده را بيان  سرز

 (.   9:1397می کند )حافظ نيا و همکاران،
 

 .مناطق مرزی 3-4

 
ها در آن    وان به عنوان بخشی از سرزمين دانست که بيشترین روابط عملکردي و کارکردي ميان شاخصمنطقه را می ت       

اگر مالک فعاليت هاي  ی شود، برقرار باشد. منطقه جغرافيایی بسته به معيارهایی که براي مرزبندي آن به کار می رود تقسيم م 

هنگی مانند زبان، مذهب و غيره منظور باشد منطقه اجتماعی و  اقتصادي غالب باشد منطقه اقتصادي است، اگر عوامل صرفا فر

(. منطقه جغرافيایی،  1391:40است)زیاري، اب آورده شود منطقه جامع جغرافياییاین عوامل به حساست و اگر تمام   فرهنگی

است   قلمرویی  و  و  فضا  است  برخوردار  کارکردي  و  ساختاري  درونی،  هاي  ویژگی  در  همگونی  و  تجانس  از  با  که  آنها  برپایه 

 (13:1397همکاران،داشتن هویت مشخص از مناطق هم جوار خود متمایز می شود.)حافظ نيا و 

ارد، به طورکلی ميتوان بررسی ها صورت گرفته نشان دهنده آن است که تعریف دقيق و روشنی از منطقه مرزي وجود ند       

راي اولين بار ریشه در تفکرات نظریه هاي مکان مرکزي و به ویژه  گفت که پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با مناطق مرزي ب

د ، او تالش داشت دليل عدم تعادل هاي منطقه اي را در ميان مناطق مرکزي و و مناطق مرزي تجزیه و والتر کریستالر دار

هاي منطقه اي را در   پس در دوره هاي بعدي دیگران با پایه قرار دادن مطالعات وي سعی کردند که تعادلتحليل کند و س

همکاران، و  دهد)پرنيان  قرار  توجه  مورد  مرزي  م176:1396مناطق  )فضاي (  از  است  عبارت  مرزي  منطقه  گفت  توان  ی 

يم مرزها قرار می گيرند( باید توجه داشت، عرض  جغرافيایی بالفصل خطوط مرزي با وسعت هاي متفاوت که تحت تاثير مستق

ت ملکرد مرزها و تحت تاثير قرار دادن محيط پيرامون کم یا زیاد می شود. البته به صور منطقه مرزي متناسب با وضعيت و ع 

رش کلی باید گفت با افزایش ميزان اثربخشی مرزها از طریق تحوالت صورت گرفته در عرصه هاي مختلف فناوري ها و گست

ن تغييرات تاثير پذیري مستقيم و بالفصل  زمينه تحرکات کاالها و انسان ها ،عرض منطقه مرزي درحال افزایش است زیرا ای

 (68:1398د.)بهشتيان،فضاهاي جغرافيایی از مرزها را گسترش می ده 

مناطق داخلی کشورها هستند  مناطق مرزي داراي خصيصه هاي متنوع و گوناگونی و به طور معمول داراي تفاوتهایی با         

دي و سياسی کشور، توسعه نيافتگی که خود می تواند معلول شرایط دوري از مرکز و قرارگيري در حاشيه جغرافيایی، اقتصا

یا به دليل مرزي بودن آن باشد و ویژگی هاي دیگري همچون ویژگی هاي قومی و مذهبی و  جغرافيایی مناطق مرز ي و یا 

تراتژیک و امنيتی بودن و  ي انسانی ،محيطی و یا تلفيقی از این دو با آن سوي مرزها ، دارا بودن ماهيت اس ارتباطات و پيوند ها

ي همسایه می باشد. از سوي دیگر به دليل ضعف هاي مدیریتی و  قرارگيري بر پيشانی کشور براي ارتباط و برخورد با کشورها
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کمبود شغل و ناتوانی در برآوردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعی به طور   برنامه ریزي معموال در این مناطق سطح توليد پایين،

 نه مهاجرت و خالی شدن از سکنه و ضعف بنيه اقتصادي در این مناطق رو به رو هستيم. معمول زمي

مرز  ش یآما       بردار  ،يمناطق  کل  يبهره  از  انسان  هيمطلوب  فضا  یامکانات  ماد  نیا  یی و  وضع  بهبود  در جهت  و    يمناطق 

در مناطق    ی انسان  ي ها  تي و فعال  ني، سرزمانسان  داری پا  ییمطلوب فضا  ی سازمانده  ينظر  یمبان   نييجامعه به دنبال تب  يمعنو

و  يمرز به  توجه  چ  نی ا  يها  ی ژگیبا  در  آمناطق  طرح  امن  نيسرزم  شی ماارچوب  و  توسعه  تحقق  و  است  ی مل  تيو  )پرنيان 

مرزها براي کشورها و به خصوص کشورهایی که داراي مرزهاي طوالنی می  (. از دیگر سو تامين امنيت  173:1395همکاران ،

از او پایدار خود می توانند همباشند  امنيت مرزها را تامين   لویت خاصی برخوردار می باشد و مناطق مرزي با رشد و توسعه 

در همسایگان خویش پدید    کنند و هم به عنوان مناطق شروع حاکميتی کشور زمينه را براي گسترش حوزه نفوذ کشورها را

ایدار وجود دارد توسعه منطقه بر اساس ترکيب حرکت هاي توسعه  آورد. در رویکردهاي جدیدي که براي برنامه هاي توسعه پ 

پایين و با نقش دهی اصلی به مردم و اجتماعات محلی و استفاده از منابع داخلی در جهت استفاده همه    اي از باال و توسعه از

به نحوه مدیریت در ابعاد    يازات توسعه برنامه ریزي می شود. به طور کلی ميتوان از وضعيت مناطق مرزي کشورمردم از امت

وضعيت سازماندهی سياسی فضا و برنامه هاي آمایش سرزمين گوناگون سياسی، امنيتی، اجتماعی، فرهنگی و از سوي دیگر  

ایی گفته شده است عدالت فضایی در پی برابري توزیع فرصت ها،  کشور پی برده شود همانگونه که پيشتر در تعریف عدالت فض

جش عدالت فضایی  و اجرایی می باشد و لذا مناطق مرزي نيز به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف براي سن  مزایا، قدرت سياسی

 و اجراي برنامه هاي مرتبط با عدالت فضایی قرار می بایست مورد توجه قرار گيرد.

 

 ش .پیشینه پژوه4

 
ایران درمورد موضوع عدالت فضایی صورت گر        به امروز در  فته است نشان دهنده این است که با وجود  تحقيقاتی که تا 

س شهر و توزیع خدمات شهري، ارتباط بی عدالتی فضایی با فقر بوده است و  توجه به موضوع عدالت فضایی، بيشتر در مقيا

اس هاي گسترده تر از جمله شهرستان ها و استانی، سازماندهی سياسی فضا و  توجه کمتري به مبحث عدالت فضایی در مقي

یی صورت گرفته شده است  هاي آمایش سرزمينی شده است. از جمله پژوهش هایی که تاکنون در رابطه با عدالت فضا  برنامه

 :آمده است 2در جدول شماره 

 
 :پیشینه پژوهش 2جدول 

 خالصه  عنوان پژوهش  پژوهشگران/ سال 

افظ نيا، محمدرضا، قادري  ح

حاجت، مصطفی، احمدي  

پور، زهرا،افتخاري،  

عبدالرضارکن  

 ( 1394الدین،گوهري،محمد)

طراحی الگوي سنجش  

 عدالت فضایی 

صل از تخصص  به مدل هایی که اطالعات حا نيازمندي تحقيقات جغرافيایی

و   سواالت  به  گویی  پاسخ  منظور  به  یکپارچه  قالبی  در  را  مرتبط  هاي 

عدالت  تحقيقا سنجش  عملياتی  الگوي  طراحی  به  و  کند  دهی  سامان  ت 

 نرم افزار عدالت فضایی پرداخته شده است.   فضایی در ایران در قالب

قاسمی سيانی، محمد و حقی،  

 ( 1395مهدي)

يين گستره فقر بت

شهري و شناسایی  

سکونتگاه هاي غير  

رسمی از منظر عدالت  

فضایی ،مطالعه موردي  

 :نسيم شهر تهران 

بر گستره سکونتگاه  بر آن  اثر  و  فقر شهري  با  فضایی  عدالت  ارتباط  رسی 

رسمی غير  و    هاي  اعتبارات  توزیع  ي  نحوه  در  عدالتی  بی  و  پرداخته 

ساختار و ماهيت شهرها دارد که این امر    تسهيالت تاثير جبران ناپذیري بر

گيري   شکل  و  شهري  فقر  گستره  و  شهري  فضاي  تعادل  عدم  و  نابرابري 

 اه هاي غير رسمی دامن می زندسکونت گ
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داداش پور، بهزاد و الوندي  

 ( 1396نينا)

ایی در  عدالت فض

مقياس شهري در  

 ایران 

د شده  انجام  هاي  پژوهش  نظري  حوزه  شناسی  آسيب  و  قلمرو  واکاوي  ر 

ا در  شهري  مقياس  در  فضایی  عدالت  اي  رشته  با  ميان  و  پرداخته  یران 

یت موضوع عدالت فضایی در بازه  پژوهشی ،با محور-مقاله علمی44مطالعه  

اي انجام شده به  ،چنين نتيجه می گيرد که پژوهش ه 1383-1394زمانی  

.  صورت فراگيري تلقی سوسياليستی از عدالت فضایی را مفروض گرفته اند 

بنابراین در بيشتر پژوهش ها ،رویکرد توزیعی از نوع برابري محور به بحث  

و از توجه به ریشه هاي بی عدالتی عدالت در شهر مورد توجه قرار گرفته  

 در قالب ساختاري باز می ماند. 

و قاسمی،    یغفوري ،حسين

سجاد و قاسمی ،  

 ( 1396نرگس)

بررسی عدالت فضایی  

در توزیع خدمات ،با  

تاکيد بر مدیریت  

شهري مطالعه موردي:  

محالت  

 تهران 19منطقه

بررسی مفهوم و دیدگاه ها نسبت به عدالت فضایی و لزوم استفاده از آن در  

و   فضایی  و  اجتماعی  عدالت  به  رسيدن  براي  شهري  هاي  ریزي  برنامه 

منطقه  تح در  شهري  خدمات  توزیع  ميزان  تهر  19ليل  تعيين  براي  ان 

نابرابري از طریق سرانه ها خدمات عمومی و نشان دادن ميزان نابرابري در  

 تهران   19قه  منط

قادري حاجت، مطصفی و  

 ( 1397حافظ نيا، محمد رضا)

راهکارهاي دستيابی به  

 عدالت فضایی در ایران 

ی فضایی در ایران اعم از ویژگی هاي طبيعبا بررسی بنيان هاي بی عدالتی  

افزار سنجش عدالت فضایی   نرم  قالب  و مدیریتی در  انسانی  و  و محيطی 

عدالت   به  دسترسی  عدالت  ،راهکارهاي  به  حصول  و  پردازد  می  فضایی 

 فضایی رادر قالب برنامه هاي آمایش سرزمين می داند. 

قادري حاجت،مصطفی و  

 (1398آفتابی ،زکيه)

از منظر    تحليل فقر

عدالت اجتماعی:  

: استان  مطالعه موردي

 هاي شمال ایران 

به بررسی تحليلی رابطه فقر و عدالت فضایی می پردازد از این رو در قالب  

هاي   استان  در  فقر  و  فضایی  عدالت  ارتباط  تبيين  تحليلی  رویکرد  بک 

شمالی  ایران را مورد توجه قرار می دهد وبا مقایسه وضعيت استان هاي  

امور نتيجه می رسد که هر  د مطالعه در شاخص فقر و محروميت  به  ین 

بيشتري   محروميت  و  ،فقر  باشد  داشته  فضایی کمتري  عدالت  استان  قدر 

 دارد. 

 نگارندگان(  منبع:)

 

 . یافته ها5

 
 .محیط شناسی : 5-1

 

و شهرستانهاي مرزي          استان ها  تمامی  از  است  عبارت  تحقيق  این  با مساحتی  16که شامل  محدوه مورد مطالعه  استان 

از  هزار870حدود بيش  کمی  یعنی  مربع  حدود  52کيلومتر  جمعيتی  و  ایران  مساحت  که    39درصد  نفر  درصد 49ميليون 

  3استان تنها داراي مرزهاي زمينی،  9شهرستان مرزي می باشد. در مجموع از استان هاي مرزي  106ایران و داراي    جمعيت

کيلومتر مرز مشترک 8574نی می باشد که مجموعا  ستان نيز هم داراي مرزهاي آبی و هم زميا4استان داراي مرزهاي آبی و  

کيلومتر  1549شکيل داده اند. استان سيستان و بلوچستان در مجموع  با  ایران را با پانزده کشور از طریق دریا و خشکی را ت

استان  رزها و هم چنين بزرگترین استان مرزي و  مرز مشترک خشکی با پاکستان و افغانستان و دریاي عمان بيشترین طول م

با   نيز  ب 212کردستان  می  دارا   عراق  با کشور  را  مرزي  ميزان خطوط  کمترین  مرز مشترک  فضایی  کيلومتر  ساختار  -اشد. 

پيرامونی تشکيل شده است، بخش مرکزي که ميان آن تجانس و همگنی قومی   از دوبخش مرکزي و  ایران  جغرافيایی ملت 
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که در دشت ها و نواحی مرتفع حاشيه جغرافيایی ایران سکونت دارند و  فضایی برقرار می باشد و بخش پيرامونی    ،مذهبی و 

نسبت به مرکز و  هم نسبت به دیگر بخش هاي پيرامونی کشور می باشد. اقليت هاي    دچار گسيختگی قومی و مذهبی هم 

غرب  و اعراب در   شمال شرق،آذري ها وکردها در شمال غرب ومذهبی و قومی از جمله بلوچ ها در جنوب شرق، ترکمن ها در 

بعضی دیگر از لحاظ مذهبی و قومی با  جنوب غرب  در مرزهاي ایران ساکن می باشند که  بعضی از آنها از لحاظ قوميتی و  

سال مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماري  از  آمده  بدست  نتایج  باشند.طبق  می  تجانس  عدم  داراي  کشور  ر، کشو1395مرکز 

درصد جمعيت کشور می باشد در شهرستان هاي مرزي زندگی می کنند و در  20ادل  ميليون نفر که مع  16جمعيتی بالغ بر  

ب جاسک  شهرستان  بين  با  342ا  این  مازندران  استان  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مرز  طول  بيشترین  مرز  کيلومتر 

مينی سيستان و بلوچستان ي را دارا می باشد ولی در بعد مرزهاي زشهرستان با مرز آبی بيشترین تعداد شهرستان هاي مرز14

شهرستان مرزي کمترین تعداد شهرستان   2با    شهرستان مرزي بيشترین و آذربایجان شرقی نيز9و آذربایجان غربی با    11با  

 هاي مرزي را دارا می باشد.  

 

 

 :استان ها و شهرستان های مرزی ایران 1نقشه

 

 منبع:نگارندگان

 

 

 1395:استان ها و شهرستانهای مرزی 3جدول
 شهرستان هاي مرزي  استان  شهرستان هاي مرزي  استان
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آذربایجان  

 شرقی

 ،بندرماهشهر،خرمشهر،دشت آزادگان،شادگان،شوش،هندیجان،هویزه آبادان خوزستان جلفا،خداآفرین

آذربایجان  

 غربی

اروميه،اشنویه،پلدشت،پيرانشهر،   

 ماکو چالدران،خوي،سردشت،سلماس، 

سيستان 

و 

 بلوچستان

بل،زابلی)مهرستان(،زاهدان،زهک،سراوان،سرباز،سيب و سوران،کنارک،  چابهار،خاش،زا

 هيرمند

ر،پارس  اردبيل،بيله سوا اردبيل

 آباد،گرمی)مغان(،مشکين شهر،نمين 

 بانه،سروآباد،سقز،مریوان کردستان

 اجانی،جوانرود،قصر شيرینپاوه،سرپل ذهاب،ثالث باب کرمانشاه ایالم،دهلران،مهران ایالم

 آق قال،ترکمن،گميشان،گنبد کاووس،مراوه تپه  گلستان تنگستان،دشتی،دیلم،کنگان،گناوه،دیربوشهر، بوشهر 

خراسان 

 جنوبی

آستارا،آستانه اشرفيه،بندر انزلی،رشت،رضوانشهر،رودسر،تالش)طوالش(الهيجان،    گيالن درميان،سربيشه،قاینات،نهبندان

 لنگرود،ماسال

خراسان 

 رضویی 

تایباد،تربت جام،خواف 

 گز،سرخس،قوچان،کالت،در

د  بابلسر،بهشهر،تنکابن،جویبار،ساري،رامسر،عباس آباد،فریدونکنار،محمو مازندران 

 آباد،مياندورود،نوشهر،نور،نکا

خراسان 

 شمالی 

 ناب،سيریکبندر عباس ،بندر لنگه،پارسيان،جاسک،خمير،مي هرمزگان بجنورد،شيروان،فاروج،مانه و سملقان

 منبع:مرکز آمار ایران 

 

 

 عدالت فضایی در استانهای مرزی . 5-2

 

ایران داراي نظام سازم         از گذشته به لحاظ مدیریت سياسی فضا، کشور  لذا  باشد و  بسيط و متمرکز می  اندهی سياسی 

پراکنش امکانات، فرصت ها و بهره    تاکنون و همچنين به تبع حائل بودن در قرون اخير، نظام متمرکز سياسی تاثير خود را بر

ور ناهمگونی و  ري از منابع بر جاي گذاشته است به گونه اي که با بررسی شاخص عدالت فضایی در پهنه هاي استانی کشبردا

از منظر عدالت فضایی،   استان در وضعيت  18گسيختگی را در سطح کشور می توان به خوبی مشاهده کرد. با بررسی کشور 

استان پایين تر از ميانگين عدالت فضایی کشور نشان قرار گرفته اند.  13تر از ميانگين شاخص عدالت فضایی کل و  برابر یا بيش

  1استان برابر و تنها    6درصد در وضعيتی پایين تر از شاخص ميانگين ملی و  50یعنی بيش از  استان مرزي کشور9در مجموع  

ان هاي مرزي از لحاظ عدالت  ن موضوع نشان دهنده وضعيت نامطلوب استاستان بيشتر از ميانگين ملی قرار دارد که خود ای

امکانات بين هسته مرکزي و نواحی پيرامونی متوازن    این امر مبين این نکته است که توزیع منابع، فرصت ها و  .فضایی ميباشد 

ه گونه اي دیگر در استان  نمی باشد و مناطق مرزي از وضعيت ضعيف تري برخوردارند. وضعيت مرکز پيرامون سطح کشور ب

اهاي  رهگيري است به گونه اي که در مناطق مرزي نيز دچار نوعی بی عدالتی فضایی هستيم و توازنی بين فض  هاي نيز قابل

زیربنایی، خدماتی ،سياسی و... وجود ندارد و نوعی  -جغرافيایی)شهرستان هاي استان(  از نظر دسترسی به مولفه هاي اقتصاي

مندي از امکانات و فرصت ها وجود دارد و با دور شدن از مرکز ميزان بی يرامون نيز در درون استان ها در بهره  پ -رابطه مرکز  

 قابل مشاهده است. 2و نقشه شماره 4بد. این امر در قالب جدول شماره عدالتی فضایی افزایش می یا

 

 

 : وضعیت عدالت فضایی در ایران 4جدول 
 با ميانگين ملی فاصله  عدالت فضایيی  استان  يانگين ملی فاصله با م عدالت فضایی  استان 

 0.040178347 0.387014 سمنان  0.01154168- 0.33529368 آذربایجان شرقی 
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 0.0576899- 0.289145 سيستان و بلوچستان  0.01811101- 0.32872436 غربی  آدربایجان

 0.00469249- 0.342143 فارس  0.016173907 0.36300927 اردبيل 

 0.016456154 0.363292 قزوین 0.016788458 0.36362383 ان اصفه

 0.104534357 0.45137 قم 0.0410914- 0.30574396 البرز 

 0.00238622- 0.344449 کردستان  0.02030542 0.32652995 ایالم 

 0.02949972- 0.317336 کرمان  0.035388555 0.38222392 بوشهر

 0.01667086- 0.330165 ه کرمانشا 0.02563726 0.37247263 تهران 

 0.02041022 0.367246 کهگيلویه و بویراحمد  0.006515892 0.35335126 ختياري چهارمحال و ب 

 0.02132872- 0.325507 گلستان  0.0098313- 0.33700407 خراسان جنوبی 

 0.01620368- 0.330632 گيالن  0.0122593- 0.33457607 خراسان رضویی 

 0.0136686- 0.333167 لرستان  0.016191994 0.36302736 خراسان شمالی 

 0.00715555- 0.33968 مازندران  0.00287546- 0.34395991 خوزستان 

 0.002116021 0.348951 مرکزي 0.00061481- 0.34622056 زنجان 

 0.02446319- 0.322372 هرمزگان  0.33764098 0.33764098 همدان 

 )منبع: یافته های تحقیق ( 

 

 

 بندی و پهنه بندی بخش های محروم کشور :سطح 2نقشه 

 
 ( 148:1396)منبع:اطلس مناطق محروم کشور،

 

 .توزیع فضایی دو دهک پایین درآمدی جامعه  5-3
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با مطالعه شاخص دو دهک درآمدي پایين جامعه ميتوان به ميزان تعادل، هماهنگی و یکپارچگی توسعه کشور و استان        

ساسی براي رسيدن به عدالت فضایی توزیع متناسب  نطور که پيشتر گفته شد یکی از ارکان اهاي  مورد بررسی پی برد، هما

مين رو با بررسی این شاخص در استان هاي مرزي کشور شاهد یک بی  قدرت، امکانات و فرصتها در یک کشور می باشد. از ه

لستان  ه گونه اي که به جز سه استان ایالم ،گعدالتی در بين شهرستان هاي مرزي با شهرستانهاي غير مرزي رو به رو هستيم ب

شهرستان هاي مرزي بيشتر    و گيالن که به مقدار ناچيزي ميانگين درصد دو دهک پایين آنها از ميانگين درصد دودهک پایين

نوع ميباشد در بقيه استانها نوعی بی عدالتی فضایی در بين شهرستان هاي مرزي و غير مرزي وجو دارد و از سوي دیگر یک  

خود   بين  در  شدید  فضایی  عدالتی  و بی  سيستان  بين  که  اي  گونه  به  دارد  وجود  یکدیگر  با  مرزي  مناطق  هاي  شهرستان 

 شاهد اختالف فاحشی در این شاخص هستيم. 13.47ازندران با  و م 61.16بلوچستان با 

 

 مرزی : میانگین درصد خانوارهای دو دهک پایین استان های مرزی با شهرستان های  1نمودار 

 
 ( 12:1392)منبع:زاهدیان و همکاران، 

 

 

 .شاخص مشارکت در قدرت   5-4

 

از مشارکت مطلوب شه         به نوعی  نمایندگان  به با بررسی تعداد  به رو می شویم  رستان هاي مرزي در ساختار قدرت رو 

نمایندگان مجلس دارا می    درصدي در تعداد30درصد جمعيت کشور سهمی    20گونه اي که این شهرستان ها با دارا بودن  

نسبت به عاملی در افزایش ميزان عدالت فضایی است و اما از سوي دیگر و در بررسی پراکنش تعداد نمایندگان    باشند که خود

شهرستان ها تا حدودي شاهد ناهمگونی تعداد نمایندگان به تعداد شهرها می باشيم که این موضوع سبب تشدید بی عدالتی  

 هرستان ها شده است.فضایی در این ش

 

 عداد نمایندگان شهرستان های مرزی : مجموع ت2نمودار 



 

 

585 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 
 )منبع:یافته های پژوهش( 

 

 

 اخص فاصله از مرکز استان و مرکز کشور .ش5-5

  

ایی استفاده می شود.  تمرکز گرایی به عنوان یکی از شيوه هاي سازماندهی سياسی فضا توسط کشور ها براي افزایش کار       

اري از  ین کشورها همواره عامل فاصله از مرکز مدیریت کشور و استان را به عنوان یکی از مولفه هاي برخورداز سوي دیگر در ا

پيرامون همواره باعث جذب فرصت ها و منابع پيرامون در -منابع بر می شمارند به همين دليل در این شيوه سازماندهی مرکز  

امرکز و تهی   امکانات، فرصتها شده  از  پيرامون  پيرامون شدن  به  فاصله شهرستان هاي مرزي نسبت  با بررسی شاخص  ست. 

هرستان هاي مرزي و غير مرزي استان و در بين کليه شهرستان هاي مرزي نسبت به شاهد نوعی بی عدالتی فضایی در بين ش

که در استان دي مناطق محروم کشور  مشاهده می گردد  یکدیگر می باشيم به گونه اي که با بررسی سطح بندي و پهنه بن 

و به رو هستيم ،از دیگر سو  هاي مرزي شمالی و شمال غربی از وضعيت بهتري نسبت به شهرستان هاي جنوب شرق و شرقی ر

 . در بين خود استان هاي مرزي نيز با شدت کمتر شاهد بی عدالتی فضایی نسبت به سایر شهرستانها می باشيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن اساس شاخص فاصله مرکز بخش از مرکز استامحروم کشور بر   یبخش ها : 3نقشه
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 ( 148:1396)منبع:اطلس مناطق محروم کشور،

 نتیجه گیری  .تحلیل و 6
 

رشد        جهت  در  پيشرانه  مهمترین  عنوان  به  قدرت(  و  ها  فرصت  امکانات،  منابع،  عادالنه  و  متوازن  )توزیع  فضایی  عدالت 

مورد  همگون   باید  کشوري  هر  سطح  در  یکپارچه  ابعاد  و  بر  خود  مطالعاتی  تمرکز  با  سياسی  جغرافيدانان  بگيرد.  قرار  توجه 

عرصه نقش فعال و موثر خود را ایفا کنند. مرزها و مناطق مرزي یکی از مهمترین عرصه هاي هر  سياسی فضا، بایستی در این  

اینرو مناطق  سياسی یک کشور و هویت دهنده به آن می  کشور محسوب می شوند و نشان دهنده شيوه مدیریت   از  باشند، 

عاملی اثر گذار براي نفوذ دولتها در کشورهاي    مرزي با توجه به موقعيت آنها در پيشانی کشور و نقطه شروع حاکميت کشورها،

آنها ميتوان به عدالت فضایی    همسایه خود هستند. از همين رو با بررسی رفاه، امنيت، ميزان دستيابی به فرصت ها و امکانات

ی و تبيين موفقيت یا عدم موفقيت برنامه هاي آمایش سرزمين و مدیریت سياسی فضا ميباشد پی برد. .لذا با بررسکه ناشی  

تاثير عوامل موثر بر عدالت فضایی از جمله شاخص هایی عدالت فضایی استان ها و ميزان مشارکت در قدرت سياسی و  فاصله  

این شاخص ها د  از مرکز هم اثرات  به ميزان  پرداخت و هم ميتوان وضعيت مناطق ميتوان  ر شناخت ميزان  عدالت فضایی 

 مرزي را سنجش کرد.

شاخص هاي سه گانه مزبور  نتایج نشان می دهد که بی عدالتی و عدالت فضایی در سطح شهرستان هاي مرزي با بررسی         

ميباشد. این عامل را ميتوان بخوبی در ميزان   فاصله از مرکز استان و مرکز کشور داراتاثير بسيار شدیدي از عامل جغرافيایی  

ی با سایر شهرستان هاي کشور مشاهده کرد لذا در مبحث فاصله از  محروميت و عدالت فضایی شهرستان هاي استان هاي شمال

رابطه مر یا کشور شاهد نوعی  استان  از مرکز  با وجود فاصله  استان و هم درکشور مرکز مشخص ميشود  پيرامونی هم در  کز 

الب باشيم.  افزایش محروميت در شهرستان هاي مرزي می  فاصله شاهد  افزایش  با  اي که  گونه  به  نکته  ميباشيم  این  ته ذکر 

ضروري است که در بررسی ها مشخص شده است بعضی از این شهرستان ها مانند بندرعباس، بوشهر، ماهشهر، آبادان با وجود  

از وضعيت مناسبی  داشتن   از مرکز،  در شاخص عدالت فضایی برخوردار هستند که این وضعيت را ميتوان معلول فاصله زیاد 

استراتژیک و مهمی از لحاظ   وجود منابع  استراتژیک و حياتی  یا موقعيت  پاالیشگاهی، صنعتی و  همچون نفت و گاز، صنایع 

ها پهنه  و  کشور  جنوب  در  قرارگيري  به خصوص  ميزاجغرافيایی  دیگر  سوي  از  اما  باشد.  می  آبی   قدرت ي  در  مشارکت  ن 
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این موضو مناطق دارا می باشد که  این  بر روي عدالت فضایی  را  اثر محسوس  نمایندگان  بيشترین  به وجود تعداد  با توجه  ع 

ضایی در این  بيشتر از نسبت جمعيتی در شهرستان هاي مرزي می باشد، با این وجود شاهد کاهش اثرات آن در بعد عدالت ف

مناطق مرکز به  نسبت  نمایندگان در شهرستان هاي  مناطق  تعداد  پراکنش  نحوه  در  باید  را  این موضوع  ي کشور هستيم،که 

ی باعث ایجاد تفاوت در بين خود شهرستان هاي مرزي نيز می گردد، در نظر داشت. در مبحث شاخص عدالت  مرزي، که حت

این شاخص تا حد زیادي نميتواند به خوبی    تان هاي مرزي نتایج بيانگر این است کهفضایی استان ها و تاثير آن بر روي شهرس

  -ن باشد چرا که در بين خود شهرستان ها با یک وضعيت مرکزنشان دهنده ميزان عدالت فضایی در سطح شهرستان هاي استا

ب به رو می  اشيم به طوري که با استفاده از شاخص  پيرامون و نابرابري فرصت ها و امکانات و قدرت )بی عدالتی فضایی( رو 

مرم هاي  شهرستان  و  مناطق  در  فضایی  عدالتی  بی  نمایانگر  توان  می  خوبی  به  جامعه  پایين  دودهک  با  يانگين  و  باشد  زي 

بررسی و تطبيق آن در بين استان هاي مرزي شاهد بی عدالتی فضایی گسترده اي بين شهرستان هاي مرزي و غير مرزي از 

 ين شهرستان هاي مرزي و کل کشور هستيم. سویی و در ب

اطق مرزي را به همچنين با تجميع شاخص هاي سه گانه می توان مهمترین عوامل موثر بر وضعيت عدالت فضایی من       

ترتيب اهميت در شاخص هاي عدالت فضایی استان و سپس فاصله از مرکز و مشارکت در قدرت را دسته بندي کرد. از سوي  

  6و آذربایجان غربی با    7، خراسان رضوي با  11ستان و بلوچستان با  ترکيب شاخص هاي  یاد شده استان هاي سيدیگر و در  

شاخص هاي سه گانه و استان هاي مازندران و گيالن بيشترین اثرپذیري ازشاخص هاي سه  شهرستان کمترین تاثيرگذاري از  

 گانه عدالت فضایی در شهرستان هاي مرزي برخودار هستند.
 

 س میزان همپوشانی و تاثیرپذیری از شاخص های سه گانه  :تفکیک شهرستان های مرزی بر اسا5جدول
 شهرستان ها تأثير شاخصها 

رپذیري از سه همپوشانی و تاثي

 شاخص

ل رشت،  انزلی،  بندر  آستارا،  ماهشهر،  آبادان،  بجنورد،  بوشهر،  آباد،  سوار،پارس  بيله  اردبيل،ماکو،  جلفا،  ساري،  بابلسر،  جویبار،  نگرود، 

 د، بندرعباس.فریدونکنار، محمودآبا

همپوشانی و تاثيرپذیري از دو 

 شاخص

عباس آباد، مشگين شهر، مياندورود، نکاء، نور، نوشهر، اروميه، پيرانشهر، ، ایالم، دشتی،  الهيجان، ماسال، بهشهر، تنکابن، چالوس، رامسر،

 رودسر. گنبدکاووس، آستانه اشرفيه، رضوانشهر، دیر، شيروان، خرمشهر، هندیجان، ترکمن، گميشان،

تاثيرپذیري   و  همپوشانی  عدم 

 از حداقل یک شاخص ها  

خ چالدران،  پلدشت،  اشنویه،  کنگان،گناوه خداآفرین،  دیلم،  تنگستان،  مهران،  دهلران،  نمين،  گرمی)مغان(،  سلماس،  سردشت،  وي، 

درميان تایباد،  سيریک،  خمير،  چابهار،  هویزه،  ما،شادگان،  فاروج،  نهبندان،  قائنات،  سربيشه،  زاهدان،  ،  آزادگان،  دشت  سملقان،  و  نه 

ز، کنارک، هيرمند، سروآباد، پاوه، ثالث باباجانی، ميناب،جوانرود، سرپل سراوان، سيب و سوران، خاش، زابل، زابلی)مهرستان(، زهک، سربا

تالش)طوالش(، جاسک، تربت جا تپه،  بندر   سرخس، قوچان،کالت،بانه، ،م، خواف، درگزذهاب، قصرشيرین، آق قال، مراوه  سقز، مریوان، 

 لنگه، پارسيان.

 منبع:نگارندگان 

 شاخص های سه گانه  :میزان اثرپذیری شهرستان های مرزی از 5جدول
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شهرستاناستان

عدالت 

فاصلهفضایی

مشارکت 

شهرستاناستانسياسی

عدالت 

فاصلهفضایی

مشارکت 

شهرستاناستانسياسی

عدالت 

فضایی
فاصله

مشارکت 

سياسی

ایجان  آذرب

***جلفاشرقی

خراسان 

**گميشانگلستانقوچانرضویی

ایجان  آذرب

خداآفرینشرقی

خراسان 

گلستانکالترضویی

گنبد 

**کاووس

ایجان  آذرب

**اروميهغربی

خراسان 

مراوه تپهگلستان***بجنوردشمالی

ایجان  آذرب

اشنویهغربی

خراسان 

***آستاراگيالن**شيروانشمالی

ایجان  آذرب

پلدشتغربی

خراسان 

گيالنفاروجشمالی

آستانه 

**اشرفيه

ایجان  آذرب

**پيرانشهرغربی

خراسان 

شمالی

مانه و 

***بندر انزلیگيالنسملقان

ایجان  آذرب

***رشتگيالن***آبادانخوزستانچالدرانغربی

ایجان  آذرب

**رضوانشهرگيالن***بندر ماهشهرخوزستانخويغربی

ایجان  آذرب

**رودسرگيالن**خرمشهرخوزستانسردشتغربی

ایجان  آذرب

خوزستانسلماسغربی

دشت 

ان گيالنآزادگ

تالش)طوالش

)

ایجان  آذرب

**الهيجانگيالنشادگانخوزستان***ماکوغربی

***لنگرودگيالنشوشخوزستان***اردبيلاردبيل

**ماسالگيالن**هندیجانخوزستان***بيله سواراردبيل

***بابلسرمازندرانهویزهخوزستان***پارس آباداردبيل

گرمی)مغان(اردبيل

سيستان و 

**بهشهرمازندرانچاه بهاربلوچستان

**مشگين شهراردبيل

سيستان و 

**تنکابنمازندرانخاشبلوچستان

نميناردبيل

سيستان و 

***جویبارمازندران*زابلبلوچستان

**ایالمایالم

سيستان و 

بلوچستان

زابلی)مهرستا

**چالوسمازندرانن(

دهلرانایالم

سيستان و 

**رامسرمازندران*زاهدانبلوچستان

مهرانایالم

سيستان و 

***ساريمازندرانزهکبلوچستان

***بوشهربوشهر

سيستان و 

**عباس آبادمازندران*سراوانبلوچستان

تنگستانبوشهر

سيستان و 

***فریدونکنارمازندرانسربازبلوچستان

**دشتیبوشهر

سيستان و 

بلوچستان

سيب و 

***محمودآبادمازندران*سوران

**دیربوشهر

سيستان و 

**مياندورودمازندرانکنارکبلوچستان

*دیلمبوشهر

سيستان و 

**نکامازندرانهيرمندبلوچستان

**نورمازندران*بانهکردستانکنگانبوشهر

**نوشهرمازندرانسروآبادکردستانگناوهبوشهر

خراسان 

***بندرعباسهرمزگان*سقزکردستاندرميانجنوبی

خراسان 

*بندرلنگههرمزگان*مریوانکردستانسربيشهجنوبی

خراسان 

*پارسيانهرمزگانپاوهکرمانشاهقائناتجنوبی

خراسان 

کرمانشاهنهبندانجنوبی

ثالث 

جاسکهرمزگانباباجانی

خراسان 

خميرهرمزگانجوانرودکرمانشاهتایبادرضویی

خراسان 

سيریکهرمزگانسرپل ذهابکرمانشاهتربت جامرضویی

خراسان 

*مينابهرمزگانقصرشيرینکرمانشاهخوافرضویی

خراسان 

106354545مجموعآق قالگلستاندرگزرضویی

خراسان 

 **ترکمنگلستانسرخسرضویی
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 منبع:نگارندگان 

 :طبقه بندی استان های مرزی بر اساس تعدادشهرستان مرزی اثرپذیر از شاخص های سه گانه 6جدول
پوشانی و  هم استان

تاثیرپذیری از سه 

 شاخص 

انی و  همپوش

تاثیرپذیری از دو  

 شاخص 

عدم همپوشانی و  

تاثیرپذیری  از حداقل  

 یک شاخص  

همپوشانی و   استان

اثیرپذیری از سه ت

 شاخص 

همپوشانی و  

تاثیرپذیری از دو  

 شاخص 

عدم همپوشانی و  

تاثیرپذیری  از حداقل  

 یک شاخص  

آذربایجان  

 شرقی 

 4 2 2 خوزستان 1 - 1

  سیستان و 6 2 1 آذربایجان غربی 

 بلوچستان 

- - 11 

 4 ـ - کردستان 2 1 3 اردبیل 

 5 ـ - کرمانشاه  2 1 - ایالم 

 2 3 - ن گلستا 4 2 1 بوشهر 

 1 5 4 گیالن  4 - - خراسان جنوبی

 - 9 5 مازندران  7 - - خراسان رضویی

 6 - 1 هرمزگان  2 1 1 خراسان شمالی

 منبع:نگارندگان 
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