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 22/07/97 تاریخ پذیرش:                                                                              19/02/97 تاریخ دریافت:

 چکيده
رور روند. توسعه مناطق مرزی محقق نمیدر آمایش مناطق مرزی الزم و ملزوم به شمار می، توسعه و امنیت شوود م

نواطق نمی مقوله اصلی در آن منطقه تأمین شود و بدون توسعه مناطق مرزی نیز عنوانبهآنکه امنیت  یوت را در م تووان امن

مورز و  مرزی محقق ساخت. مقاله حاضر، ضمن تبیین مفهوم آمایش مناطق مرزی، هووم  بوه مف هوا،  ماهیت و کارکرد مرز
نوه و نررش های حاکم در رابطه با توسعه و امنیت مناطق مرزی پرداخته است و به توسعه و امنیت در شهرستان مرزی با

پژوهش مشخص گردید  سؤالامنیت و توسعه در این منطقه مرزی اشاره دارد. در پاسخ به های عمده ها و چالشفرصت

سوعه سوتکه تاکنون موانع زیادی مانع تو شوده ا نوه  سوتان با سوی در  نیبواووودا .یوافتری شهر موس اسا یوت عا قودان امن ف
یوت را از  خودیخودبهنبود رونق و توسعه در مناطق مرزی  کهیطوربهباشد بانه می یافترینتوسعه احساس هویت، مالک

موی هاآنکند و اسباب مهاورت مرزنشینان سلب می شودن به مناطق دیرر را فراهم  خوالی  هواورت و  فوی م آورد. از طر
موی طوربههای نواحی مرزی کشور از سکنه سکونتراه شوود. بالقوه عاملی برای تهدید تمامیت ارضی و امنیت محسوب 

هومبه ووود آوردن احساس مالکیت بر توسعه محلی و رونق منطقهتثبیت ومعیت در مناطق مرزی و  صولی ای، م تورین ا

شوته رغمیعلاست که  مویاینکه مرزنشینان را در لب مرزهای کشور، تشویق به حفظ و حراست از دا خوود  نود، هوای  کن
پوتمایس به برقراری توسعه از درون همراه با حس مشارکت برانریخته را چندین برابر می نود.  بوه روش ک ضور  ژوهش حا

 .است شدهانجامای توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه
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 مقدمه

سوتدر ترسیم الروی پایدار محورهایی چون پایداری اقتصادی، اوتماعی، فرهنری و   محیطیزی

ضورورت آداختن به موضوع مناطق مرزی از نقش اساسی دارند. در این میان پر جوایی  بودمین کوه  یا

یوت،  ووود دارد. امن سوعه و یوت و تو صوادی سواززمینهپیوستری متقابس میان امن سوعه اقت سوتر تو  -و ب

قوش آن در  روازاینپذیرد. اوتماعی است و از این عناصر تأثیر می مورزی و ن مطالعات توسعه مناطق 

یوت چنین به نظر می کهدرحالیرود. مار میمناطق مذکور یک عامس اساسی به ش موس امن کوه عا سود  ر

فوراد ودی و نظام موردتووه ترکمدر مقایسه با سایر ابعاد مطرح در ادبیات رایج توسعه پایدار،  نود ا م

یوه  قرارگرفتهای مرتبط با مسائس توسعه منطقه بور پا کوه  سوت  سوبی ا نوی و ن است. امنیت مفهومی ذه

 یابد.پدیدار و استمرار می اصول متعدد در یک وامعه

یوت، از رونق مناطق مرزی در زمینه ووود امن نوار و های اقتصاد، کالبدی، فضایی، اوتماعی و در ک

یوک  ویژهبهعوامس اصلی توسعه  شوکوفایی در  نوق و  کوه رو توسعه پایدار مناطق مرزی است. زمانی 

صوس توایج حا نوق  منطقه ووود داشته باشد اما امنیت ووود نداشته باشد، ن ووود بوهاز رو موده در  و آ

نوق و موا رو نواطق  معرض تهدید ودی قرار دارد. زمانی هم که امنیت مووود باشد ا شوکوفایی در م

شوود ای صورت نپذیرفته است. توسعه پایدار زمانی محقق میمرزی ووود نداشته باشد، هیچ توسعه

روی و که بخش سوی، فرهن سوتهای مختلف اقتصادی، اوتماعی، سیا لوی و  محیطیزی سوطوح م در 

سولله عنوانبوهای همراه با امنیت توسعه یابند. چرونری برقراری این رابطه تقابس منطقه هوم در م ای م

سویار  15هزار کیلومتر مرز مشترک با  8مناطق مرزی کشوری هم چون ایران که دارای  کشور است ب

یوس مختل عموالًمهستند که  راهبردیمناطق  ازوملهحائز اهمیت است. مناطق مرزی ایران  فوی بوه دال

لوی ای و... کمتمرکزگرایی، دوری از مرکز، موقعیت وغرافیایی حاشیه همچون نواطق داخ تر از سایر م

هوه  کوهدرحالیکشور امکان رسیدن به توسعه پایدار را دارا هستند. این  یوس د کوه از اوا سوت   1350ا

رو ضووعی تن فوزایش و شمسی، توسعه در پهنه سرزمینی ایران با نفت پیوند مو کورد و ا قورار  اتنری بر

گوذارکاهش قیمت این ماده ژئوپلیتیکی، بر چرونری روند توسعه ملی و ساختار فضایی کشور   تأثیر

قوب151-150: 1388، اصغر پورصالحی و ) استبوده  نووعی ع مورزی از (، شاهد  نواطق  نودگی م ما
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حودر دهه ازآنجاکهاست.  گردونه توسعه پایدار ملی بوده یور، م سوعههای اخ کوت تو صولی حر ای ور ا

توی  زدهگرههای اقتصادی لفهؤکشور، بیشتر به م نودشده است و ابعاد امنی یوت و  دررو سوعه از اهم تو

نواطق  بوهبهاولویت کمتری برخوردار بوده است؛ توسعه پایدار در این م چوه مثا موی آن یود روی  داد؛ با

قوراریاتفاق نیفتاده است. علی بوه بر ظور  مورزی  رغم ووود این مسلله، ن نواطق  بوات در م یوت و ث امن

نوه  هایی از این مناطقکه طی چند دهه اخیر در بخش هاییبارونقکشور،  مورزی با قوه  چوون منط هم

یوزی و های اصلی توسعه پایدار در منطقه و کنترل، برنامهلفهؤتوان با شناخت مپدید آمده است، می ر

کواربردی و و سیاست ، راهبردهامدیریت صحیح فرآیندهای مووود از طریق ارائه اهداف کالن هوای 

سوتای پایدار در این مناطق اورایی، به توسعه شوور  کوهنحویبه، یافتد موونی ک نواطق پیرا صوله م فا

روی  عنوانبه سوی و فرهن مواعی، سیا مناطق مرزی، با مناطق داخلی کشور از منظر ابعاد اقتصادی، اوت

 کاهش یابد.

موییک منطقه، زیربنای توسعه منطقه های وغرافیایی درآرایش و چیدمان پدیده سووب  -ای مح

مودیران و شود و برنامه نود  ریزی در وهت توسعه یک منطقه از ضروریات مدیریت و حرکت هدفم

قوعای محسوب میریزان منطقهبرنامه کوردی وا یوق شود. پژوهش حاضر روی نوه دارد؛ روش تحق گرایا

پوژوهش این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و یافته نوههای  عوهای و بوه روش کتابخا توب،  بامطال ک

توی؛ -ها و مقاالت علمینشریات، فصلنامه نوابع اینترن شوی و م سوتبهپژوه فویش آمدهد یوق  -و از طر

 گرداوری شده است. موردنیازهای برداری، داده

 مباحث نظری -1

 ریزی آمایش سرزمینبرنامه -2-1

مویبرنامه  قوی  قوداماتی تل چوارچوب  شوودریزی آمایش سرزمین مجموعه ا یوه  بوه ته جور  کوه من

هوت  موتقن و نواطق  بورداریبهرهمشخص و فرایندی  سوتعدادهای م نوابع و ا نوات، م یوی از امکا عقال

موی شوور  یوک ک سورزمین  مودی) شوودمختلف  روران، اح یون  کوهنحویبه(؛ 3: 1393پوور و دی در ا

یوتچارچوب و فرایند مؤلفه نوات و فعال یوت، امکا شوامس ومع سورزمین  موایش  صولی آ در  هواهای ا

مویوری مورد بهرهو با حداکثر بهره شدهمدیریتای ملی به نحو مطلوب و وفض قورار  یوردبورداری   گ

هوره8: 1386میرمحمدی، ) بوا ب کوه در آن  سوت  یوری از (. آمایش سرزمین به دنبال ایجاد سرزمینی ا گ
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قورار قوابلی بر کونش مت طوی  موس محی نود استعدادهای انسانی و محیطی؛ میان کنشرران انسانی و عوا  ک

 (6: 1390بصیرت،)

 

 
 

 (26: 1384سرور، ) سرزمینگانه آمایش های سهکنشگری مؤلفه -1شکل شماره 

 آمایش مناطق مرزی -2-2

صوادی هوایفعالیت وغرافیایی توزیع بهترین آمایش سوی اقت یوایی چوارچوب یوک در سیا  وغراف

صوادی، سوازماندهی ومعیت، ممکن توزیع بهترین دنبال به معین مواع اقت روی ی،اوت حویط و فرهن  م

یوت، و فضا انسان، دادن سازمان و ریزیبرنامه مطلوب، هایآینده تحقق منظوربه زیستی ظوارت فعال  ن

سوعه چارچوب کس، در مرزی، مناطق توسعه نظری چارچوب سرزمین یا فضا حفاظت عمران، بر  تو

کوزی مناطق با مرزی مناطق کهازآنجایی. است ایمنطقه فواوت مر یون ،دارد ت ظوری ارچوبچو ا  بور ن

نواطق و مورزی مناطق میان ایمنطقه تعادل عدم پدیده تفسیر کوزی م سوتوار مر سوت ا صووالً. ا موام ا  ت

حوور عنوانبوه ایمنطقه تعادل عدم پدیدة پایۀ بر ایمنطقه توسعۀ به مربوط هاینظریه حو  م -موی ب

فوع برای یا و کندمی تفسیر را ایهمنطق تعادل عدم پدیدة یا هانظریه این. چرخند ئوه حوسراه آن، ر  ارا

نواطق میان ایمنطقه تعادل عدم کهازآنجایی. دهدمی نواطق و مورزی م کوزی م شوهود مر  شواخص و م
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شووق. شوودمی مستقر ایمنطقه هتوسع هاینظریه بر مرزی مناطق آمایش نظری هایپایه    است، -م

هوم تواکنون بوود، 1980 هۀد در آن نماد ایمنطقه هتوسع مالی هایکمک که توسعه اقتصادی های -م

 (.50: 1387کالینرورس،) است بوده گذاریسیاست ابزار ترین

مواعی، اقتصادی، هایفعالیت توزیع سرزمین، آمایش ریزیبرنامه و مدیریت از اساسی هدف  اوت

موان هایدگرگونی و تحوالت به تووه با پنهان و آشکار هایظرفیت و ومعیتی سوت و ز  کوه نیازها

قوش کردن هویدا همچنین و آن امکانات از بهینه برداریبهره منظوربه و درازمدت یدید با عمدتاً  و ن

نو  طوربه آن هایقابلیت و هاتوانمندی اساس بر منطقه هر خاص مسلولیت رور بوا هماه نواطق دی  م

 (.6: 1389 خنیفر،) است

فواع، اآمایش مناطق مرزی نوعی برنامه یوت و د بوا امن نواطق ریزی است که توسعه را  هوای م ز نیاز

موی نود  بورای مرزی، در چارچوب شرایطی که مناطق مرزی دارند، به یکدیرر پیو کواری  هود و راه د

لوزوم یکتوسعه مناطق مرزی معرفی می سوعه الزم و م یوت و تو مویوووکند که در آن امن  ودوشودیرر 

مولذا گرچه آمایش مناطق مرزی یک نوع فن برنامه (.14: 1380 عندلیب،) سوت، ا یوزی ا بور ر خوود  ا 

شورایط و  شناسیروشهای نظری و پایه سویر  یوس و تف ضومن تحل کوه  سوت  کوی ا صوی مت علمی خا

بور  بواهمهای مناطق مرزی، موانع توسعه و یا امنیت را ویژگی توه و  ظور گرف  هوایحسراه هواآندر ن

سوازدای ارائه مییکپارچه بوق  کودیرر منط بور ی مورزی را  نواطق   ؛دهد تا اهداف توسعه و امنیت در م

نووعی  "آمایش مناطق مرزی"فضایی و  -ریزی راهبردیبرنامه را نوعی "آمایش "توانبنابراین می را 

 (.185: 1390عزتی و همکاران، ) دانستراهبردی در فضای مرزی کشورها  ریزیبرنامه
 

 مرزها کارکرد و ماهیت -2-3

سوی گوناگون هایعرصه در که است مفاهیمی ازومله مرز صوادی، ،سیا جواری، اقت روی ت  و فرهن

موی کاربردهای وغرافیایی یودا  فواوتی پ نودمت سوتعالوی،) ک سوان .(71-78: 1388ا شوخص  ان بورای م

شود،  ایگونهبهساختن محیط پیرامون خود،  شوته با توداخس ندا سوایران آن  یوت هم سوتره فعال که با گ

نووع یا قلمرو خو زیستمحیطناچار به تعیین خطوط قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی  سوت.  د ا

شوخص  یافتهگسترش لوت را م یوک م این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت 
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مویسازد و ونبه سیاسی پیدا میمی هودزاده،  .شوودکند که مرز خوانده  موس 40: 1381)مجت مورز عا  )

جواور آن  حودهای م رور وا شوور از دی سوتتشخیص و ودایی یک واحد متشکس سیاسی یا یک ک  ا

سوی ژان نیز گاتمن ودایی (.69: 1385نیا، حافظ) کورده و  هوایگروه درهای سیا سوی  سوانی را برر ان

گورد  کهکند حرکتی معنوی را در محیط انسانی شناسایی می سوانی  گوروه ان یوک  ظرافت، افراد را در 

نودسازد و به یک ملت یکپارچه تبدیس میها ودا میآورد و آنان را از دیرر گروهمی هودزاده) ک  ،مجت

نودهمنعکسکند که ای فضایی اطالق مینیز مرز را پدیده درایسدل (.129:1379 یوت  کن مورو حاکم قل

جواد  سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابس حرکت انسان، انتقال، کاال و ... مانع ای

سودل، کندمی نوابراین، ؛(55 :1374)درای کوی ب ضویح  ی بوه تو موک  سوی ک یوای سیا ظوایف وغراف از و

بوا آن  زندگی ویک وسیله ضروری از تشکیالت فضایی انسان  عنوانبهارکردهای مرزهای سیاسی ک

فوی راهیکدر  هوای مختل تواکنون کارکرد خوود  هوشیارانه است. در این راستا، مرزها  نودگرفتهبوه  و  ا

ضووع  اما با تووه به این ؛و یا تغییر کرده است شدهتقویتاین کارکردها تضعیف و یا  مرورزمانبه مو

 توان قائس شد:طورکلی کارکردهای زیر را برای مرزها میبه
 

 محدوده حاکمیت قانونی کنندهتعیین -1                                         وداکنندگی .1

  شهروندی محدوده حقوق کنندهتعیین -2                                         سازییکپارچه  .2

  هابندی ومعیتابزارهایی برای طبقه -3                                         سازیتفاوت  .3

 کارکرد اقتصادی -4                                             کشمکش .4

 ارتباط   .5
 (10: 1389نیا و همکاران،: کارکردهای مرز )حافظ1مدل شماره

 رشد قطب نظریة دیدگاه از مرز مفهوم تحلیل -2-4

طوب ایتوسعه تأثیرات شعاع که است اینقطه دورترین رشد، قطب نظریۀ مفهوم در مرز شود ق  ر

هوره کمترین که است ایمنطقه مرز اساس، این بر. رسدمی به آنجا نودیب شوعات از م سوعه تشع ای تو

نواطق وهت این به کند؛می دریافت را رشد قطب لوب مورزی م نواطقی اغ حوروم، م سوعه م و  نیافتهتو

صوادی، بور نظریه این اساس ازآنجاکه (،52: 1373 )دارونت، روندمی شمار هب ماندهعقب سوعۀ اقت  تو
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یوژه شرایط باید اقتصادی کالن گذاریسرمایه برای و است متکی صنعتی، ویژهبه ووودو شوته ای و  دا

سوت، فراهم مرکزی و میانی مناطق در عمده، طوربه که باشد سوعۀ لوذا ا هوا تو یوق مرز سوعۀ از طر  تو

بوودن یا قطع گمرکی، موانع. گیردمی انجام زمانی تأخیر با رشد قطب سوب  بواطیراه نامنا  از هوای ارت

سوعۀ مرورزمانبوه اما ؛(27-28: 1380عندلیب، ) اندتوسعه تأخیر موانع ثوار تو شوده آ طوب در ایجاد  ق

 .شودمی منتشر خود اطراف فضاهای در امواج شک به رشد

 

 پیرامون – مرکز یةنظر دیدگاه از مرز مفهوم تحلیل -2-5

شوور، مرکزی مناطق با مقایسه در مرزی مناطق اومالی بررسی با  هوایشواخص بوه تووانموی ک

گورفتن اقتصادی، - صنعتی هایقطب از دوری مرزی، مناطق وغرافیایی انزوای ازوملهای عمده  قرار

موون، و حاشیه در نوین پیرا سوعه همچ عواد در نیافتریتو لوف اب مواعی، مخت سوی، اوت صوادیا سیا  و قت

یوۀ این ارتباط . در(  hansen, 1975; 821-823)  یافتدست کشور مرکز مناطق به فرهنری نسبت  نظر

 :از اندعبارت که دارد اهمیت نکته چند مداخله هایاولویت ریزیبا برنامه

موس توووهیبوی موورد اوالً، مرکز، از دور و پیرامونی مناطق در شدنواقع دلیس به مرزها -1 قورار  کا

سوت مرکز به نزدیک مناطق از کمتر هاآن منابع از برداریبهره امکان زیرا یرند؛گمی یواً،. ا یوس  بوه ثان دل

یوس  آن بوه نزدیک مناطق یا مرکزی مناطق سویبه زنی مناطق این مووود منابع حداقس تووهی،بی تما

 .( pena, 2005; 286-290)  یابندمی

سوعه سورعت مرکز منطقه، از مرزی طقمنا برداریبهره و تأثیرپذیری تأخیر، دلیس به -2  در یافتریتو

 است؛ کند مرزی مناطق

یوس به مرزی نواحی -3 نوزوای دل یوایی، ا سوعه وغراف خوورداری در آن ووز و نیافتریتو فواه از بر و  ر

سوت بوه عمده هایتفاوت این که دارند فاحشی هایتفاوت ومعیتی عمده مراکز با توسعه یون  گس ا

وورای هابرنامه بندیسطح با اما ؛شودمی منجر مرکز نفع به ستثماریا رابطۀ یک ایجاد و ناحیه دو  و ا

سووی مرزنشینان بین فرهنری و تجاری روابط ایجاد سبب که مرزی صفر نقطۀ در متناسب  مورز دو 

فواه ساززمینه که شودمی فراهم منطقه در ودیدی شرایط شود،می سوعه و ر یون تو قوه  ا  شوودمیمنط
(pena, 2005; 286-290) . 
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سوت مرزی ناحیۀ به ومعیتی مراکز و دولت ویژه تووه اهمیت کنندهبیان یادشده موارد بور  کوه ا

یوت، تثبیت همررایی، ایجاد به و برقرارشده پیرامون و مرکز بین نوینی رابطۀ آن اساس سوعه  ومع تو

شوین ومعیت نراه صورت، این در. شودمی منجر همرانی رفاه و رواه وایبوه مرزن بوه  خوارج بوه ن

 شود.می معطوف همررایی و درون سمت

 مرزی مناطق امنیت و توسعه با رابطه در حاکم هاینگرش -3

 توسعه بر امنیت تقدم به لئقا نگرش -3-1

 کوه است سئقا نررش این. است مرزی مناطق در امنیت بستر در توسعه انجام به سقائ نررش این

یوتام که زمانی تا و گیردمی شکس امنیت بستر در توسعه یورد، شوکس ن کوان نر سوعه ام بوههمه تو  وان

شوور این. باشدمی عراق تفکری چنین از بارزی نمونه. ندارد ووود شوتن بوا ک توی توراکم دا  و ومعی

یوت خود، شرقی مرز وحوشحول در هاتمدن ستیز تاریخی سوابق و نفتی منابع تمرکز سوت اولو  نخ

 دهد.می مرزی مناطق امنیت به را

 امنیت بر توسعه دمتق به لقائ نگرش -3-2

نووط مورزی مناطق در امنیت ایجاد هرگونه که است این به سئقا نررش این بوود بوه م  شورایط به

سوعه کوه است استوار عقیده این بر دیدگاه این. است مناطق یافتریتوسعه و توسعه موس نیافتریتو  عا

سوعه روی بور باید ابتدا مرزها در امنیت تحقق برای اساس این بر .است ناامنی اصلی یون تو نواطق ا  م

 طوربوه که. هستند خاصی هایویژگی دارای هستند، دیدگاه این به معتقد که کشورهایی. نمود تمرکز

سوتند خود ووارهم کشورهای سایر از تریافتهتوسعه معموالً کشورها این: اینکه از اندعبارت عمده  ه

 سوطح چنین فاقد آن ووارهم کشورهای بس،مقا در. باشندمی برخوردار نیز باالتری سرانه درآمد از و

هوا طریق از ناامنی همراه به کشورها آن نیافتریتوسعه نتایج لذا و هستند درآمدهایی شوور وارد مرز  ک

سوعه ایحاشیه کمربند ایجاد با کشورهایی چنین لذا و شودمی تریافتهتوسعه توی ایتو شوور بوا امنی  ک

حواد هجوم و ناامنی رسوخ از کمربند، این در ایتوسعه یاقتصاد ویژه مقررات برقراری و ووارهم  آ

جواد شودمی سعی مناطق این در. کنندمی ولوگیری خود کشور به یافتهتوسعه کمتر کشور شوتغال ای  ا
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 بوه حوزه همان در همسایه کشور کار وویای نیروهای و گیرد صورت تسهیلی مقررات با تجارت و

عو  خوود و یافتهتوسعه منطقه این زمان درگذر. زندبپردا درآمد کسب و اقتصادی فعالیت سوعه با  تو

 از بویش طووالنی مورز بوا هستند مکزیک و آمریکا کشورهایی چنین نمونه. شودمی مرزها در امنیت

 .کیلومتر 3100

 امنیت و توسعه متقابل درك به لئقا نگرش -3-3

سوعه همسن  ارتباط بر غالب عقیده نررش، این در یوت تو سوت و امن کودام. ا روری بور هیچ  دی

-موی یکدیرر به نزدیک و متقابس درک دارای که است کشوری دو ویژه نررش این. ندارند روحان

قوه بودن کوچک معموالً کشورهایی چنین هایویژگی از. باشند بواط سورزمینی، منط سویار ارت عوال ب  ف

کودیرر بوه مورز طورف دو موردم حیات متقابس وابستری و کشورهای همسایه با مرزی شودیمو ی . با

 باشند.می اروپا عضو اتحادیه دول کشورهایی چنین ازومله

 عمل عرصه در امنیت و توسعه تفكیك به لئقا نگرش -3-4

 از یوک هور ریزانبرنامه و مسلولین و ندارد ووود توسعه و امنیت از متقابس درک نررش این در

شوغول خود کار به توسعه و امنیت حوزه دو تورین از. اندم گوی مهم شوورهایی هوایویژ نوین بوا ک  چ

نودهای ضوعف و سورزمین پهنه گستردگی: از اندعبارت نررشی ضوایی پیو نواطق بوین ف شوور م  و ک

 بوه کشور وابستری عدم سرزمین، گستردگی دلیس به همسایه کشور با ضعف همین ووود طورهمین

لوی تابع هایدستراه و مرکزی دولت توانایی عدم مرز، در واقع منابع لوی و م سوتفاده در مح نواطق ا  م

 .(191: 1380 عندلیب،) مرزی
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 (1396مرزی )منبع: نگارندگان،  مناطق امنیت و توسعه با رابطه در حاکم های: نگرش2مدل شماره 

 مرزها امنیت در اقتصادی بعد جایگاه -4

یود بوا همواره و باشندمی دور مرکز از مرزی مناطق ازآنجاکه یوت تهد شویه و محروم  دنبوو ایحا

یوت و توسعه به تووه بنابراین هستند روروبه نواطق امن فوزایش و مورزی م فواه ا مود و ر صوادی درآ  اقت

 امنیتی کارکرد بر ،هادولت گذاریسرمایه و حمایت با اقتصادی، سالم هایفعالیت طریق از مرزنشینان

لوت گذاریسرمایه و سالم اقتصادی هایفعالیت افزایش دیرر، سوی از دارد. مثبت تأثیر مرز  در هوادو

شود؛ مفید تواندمی اقتصادی، فاحش اختالف کاهش بر مشروط مرزی، مناطق یوت با  از هوادولت حما

عوال مرزی، مناطق در تبدیلی و کوچک صنایع در گذاریسرمایه یوت کوردن ف هوانرردی، هوایقابل  و

عوامالت در تواندمی مرزی، هایبازارچه کاال، هاینمایشراه ایجاد بوود و هوامرز قوانونی ت  کوارکرد به

 .باشد ثرمؤ مرزها

هوا سنتی کارکرد در که است طبیعی غیرنظامی، حالت به نظامی حالت از هاراهبرد در تغییر با  مرز

سوت این نمود اشاره آن به توانمی که عواملی این از است. یکی دادهرخ عمیقی تحوالت نیز  در کوه ا

سوت نظامی عوامس دیرر ازداندمی خطر به را مرزها امنیت آنچه حاضر؛ قرن کوه نی یون بل موس ا  بوه عوا

صوادی هاآن ترینمهم که پیداکرده گرایش غیرنظامی سئمسا سمت سوت؛ اقت کوز از دوری ا شوور، مر  ک

نواطق برای را نامطلوبی پیامدهایی شود،می ناشی مرزی مناطق طبیعت از که است وغرافیایی مسلله  م

 امنیت بر توسعه تقدم به لئقا نگرش

 امنیت و توسعه متقابل درك به لئقا نگرش

  امنیت و توسعه تفکیك به لقائ نگرش

 گیرد.می شکل امنیت بستر در توسعه توسعه بر امنیت تقدم به قائل نگرش

 ناامنی است. اصلی عامل نیافتگیتوسعه

 است. امنیت و توسعه همسنگ ارتباط بر غالب عقیده

 دارد. وجود توسعه و امنیت از متقابل درك
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یون بودن ایحاشیه و شدید میتمحرو آن، ترینمهم که دارد همراه به مرزی نواطق ا  گورفتن قورار و م

یوایی مرکز از دوری است. کشور توسعه امواج مسیر در هاآن شوور، وغراف نوای بوه کوه ک  از دوری مع

یوس بوه هم مرزی مناطق شودمی باع  است، اورایی و قضایی اداری، سیاسی، گیریتصمیم مراکز  دل

یون در صونعتی و ومعیتی هایقابلیت فقدان دلیس به هم و مرکز از دوری نواطق، ا تور م یوان در کم  ور

یوت از مناطق این لذا گیرند. قرار داخلی توسعه هایبرنامه نوج شودیدی محروم نود.موی ر  شوکبی بر

یوزان و اقتصادی شدید هایمحرومیت ووود کواری بواالی م نواطق در بی فوزایش در مورزی م بوور ا  ع

 شوررفی ثیرأتو شووند،می وبوومحس مرز امنیت مخس که اموری ایرووس و کاال قاچاق افراد، غیرمجاز

نواطق در توسعه و امنیت ،شدهانجام تحقیقات اساس بر دارد. سوتری ضوریب بوا مورزی م  دارای همب

سوعه ،دیررعبارتبه هستند. یکدیرر با دوسویه و مستقیم ایرابطه یوت، و تو قوابلی ثیراتتوأ امن  در مت

نود در اقدامی هر که ایگونهبه دارند. هم بر مرزی مناطق قوق فرای سوعه، تح سوتقیمی ثیراتتوأ تو  بور م

نواطق ترتیباینبوه بوالعکس. و گذاردمی امنیت تحقق فرایند خوص دارای م سوعه هوایا  از بواالی تو

 (.196: 1380برخوردارند )عندلیب، ترنیافتهتوسعه مناطق به نسبت باالتری امنیتی ضرایب

فواه فوزایشا و مرزی مناطق اقتصادی توسعه بنابراین، مود و ر صوادی درآ شوینان اقت یوق از مرزن  طر

توی کوارکرد بر هادولت گذاریسرمایه و حمایت با اقتصادی، سالم هایفعالیت بوت ثیرتوأ مورز امنی  مث

نواطق در هادولت گذاریسرمایه و سالم اقتصادی هایفعالیت افزایش دیرر، سویی از دارد.  مورزی، م

 ثیرأتو مورز کارکرد ارتباطی بر تواندمی نیز مرز، سوی دو در اقتصادی فاحش اختالف عدم به مشروط

 (.192: 1386زرقانی،) باشد داشته مثبت

توی کارکردهای بر آن تأثیر و کشور دو مرزی مناطق در اقتصادی رفاه و توسعه سطح اختالف  امنی

 ماتخود و کواال قیمت و درآمد فاحش تفاوت چنینهم و اقتصادی رفاه و توسعه سطح اختالف مرز

ووود کوه علتاینبوه داشت. خواهد مرزها امنیت کارکرد بر منفی ثیرأت طورقطعبه مرز سوی دو در  و

فواوت به منجر که همسایه، کشور دو اقتصادی قدرت در فراوان اختالفات ووهقابس ت موت تو  کواال، قی

لوب تا شد خواهد باع  گردد،می مرز سوی دو در کاال بازار و تسهیالت خدمات، بواع اغ شووری ات  ک

چواق بوه اقدام هستند، برخوردار تریضعیف اقتصادی توان از که قوانونی توردد و کواال قا  مورز از غیر

نود مورز سویآن در مووود تسهیالت و خدمات از استفاده چنینهم و کار بازار از استفاده منظوربه  کن



 ...تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در  مناطق مرزی                                                                  160

 

-موی صودق نیز ایران مرزهای مورد در مسلله این دارد. ووود وهان نقاط از بسیاری در وضعیت این

یوس که ترکیه به ایران از احشام و گازوئیس بنزین، ازومله سوختی مواد قاچاق مثس کند. فواوت بوه دل  ت

روری نکته اما ؛(71: 1381، پور کریمی) شودمی انجام مذکور کشورهای در هاآن بهای فاحش  کوه دی

خوی در مرز، سوی دو در خدمات کاالها قیمت اختالف ووود که، باشدمی این است اهمیت حائز  بر

بودین داشته مثبت ثیرأ( تسویهیک )بیشتر مرزها ارتباطی کارکرد بر تواندمی واردم از حوو باشد.   کوه ن

شوور یک مرزی منطقه در خدمات و کاالها ترمناسب هایقیمت عو  ک فوزایش با شوینان ورود ا  مرزن

یوا این از استفاده منظوربه مقابس کشور یون و شوودموی مزا مور ا مودت در ا عو  دراز فوزایش با  ورود ا

مور این و شودمی مزایا این از استفاده منظوربه مقابس کشور مرزنشینان مودت در ا فوزایش دراز عو  ا  با

بواطی کارکرد بهبود به منجر و شده طرف دو هایوابستری و تعامالت هوا ارت قوانی، ) شوودموی مرز زر

 کوارکرد بر تأثیر رابطه، نوع مرز کارکرد در آن ثیرأت و کشورها همکاری نوع زیر الروی .(194: 1386

 :دهدمی نشان را مرزها امنیتی کارکرد بر ثیرأت مرزها، ارتباطی

 مثبت همكاری

 مرزی. مناطق توسعه و مرزی ارتباطات گسترش الف:

 منفي تاحدی رقابت

 مرز. مناطق مطلوب توسعه عدم و مرزی مناطق ضعیف تا متوسط ارتباطات الف:

 مرزی. مناطق در امنیت طلوبنام ب: وضعیت

 منفي تضاد

 ندارد. ووود مرزی ارتباطات نوع هیچ الف:

 مرزی. امنیت رفتن بین از و مرزی مناطق در وسیع امنیب: نا

هوا کارکرد بر مهمی ثیرأت بعد دو از حداقس کشور، یک در باتیثبی یا و ثبات ووود ظور مرز توی ازن  امنی

 دارد:
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موور در بحران ایجاد ضمن کشور یک در سیاسی ثباتیبی هرگونه( 1 لوی ا شوور داخ بوور ک عو   مز با

 .شد خواهد مرزی مناطق ویژهبه ووارهم کشورهای به آن مخرب پیامدهای و بحران سرایت

بوات عودم بوه منجر ،هاحکومت درپیپی تغییر و سیاسی ثباتیبی( 2 ضوع در ث وورای و و  و قووانین ا

 .شودمی مقررات

قوررات و هوایفعالیت مورد در چندگانه برخوردهای و نینقوا ثبات عدم است، بدیهی ووود م  در مو

لوت یوک اگر ،مثالعنوانبه کهچنان گردد.می مناطق این در پایدار توسعه عدم باع  مرزی، مناطق  دو

یون بازتاب و داشت خواهد را رشدی به رو روند کشور دو روابط آید، سرکار بر ترکیه در گرااسالم  ا

موا ؛داد خواهد نشان را خود مرزی ارتباطات قالب گسترش در مرزی مناطق در امر یور محضبوه ا  تغی

نودموی پیدا نزولی سیر کشور، دو حسنه روابط عمالً نظامیان، آمدن کار روی خصوصبه و دولت  و ک

توی کارکردهای شدن بروسته قالب در مرزی مناطق در روابط سطح کاهش این هایبازتاب اولین  امنی

کوه شوود.موی نمایان مرز میان ارتباطی هایفعالیت نشد محدود و سولله ازآنجا طوات م  و مورزی ارتبا

بوه موضوع یک ... و مرزی هایبازارچه ایجاد طریق از مرز مبادالت گسترش سوت. دووان نوه ا  هرگو

ثور را کشورمان اقدامات و هاطرح مقابس، کشور قوانین در تغییر فواه برا موهمت لوی هاینا شوده قب  ایجاد

 (.221: 1386گذاشت )زرقانی،  خواهد ناکام است،

 های تحقیقیافته -5

 ایران مرزی مناطق آمایش -5-1

 نمود: ژئواستراتژیک تقسیم قلمرو سه به توانمی را ایران وغرافیای فضای

بوارتی به و مرتفع بر منطقه که میانه سرزمین ریملند؛ ب( قلمرو یا حاشیه الف( قلمرو سوکلت بور ع  ا

یوا  سورزمین قلمرو و ج( دارد؛ طبیقت ایران فالت پیرامونی کوزی  نودمر خواچی) هارتل : 1381 زاده،چو

52.) 

نوه مورزی مناطق ترینحساس و مهمترین از یکی ایران مرزی مناطق هوان و خاورمیا سواببه و  ح

شوور، هزارسالۀ چندین تاریخ طول در این مناطق آید.می نواگون حوواد  ک سوی گو ظوامی و سیا  را ن

یون بوه نسبت بیشتری حساسیت ژئوپلیتیک، موقعیت از ایران برخورداری .است بوده شاهد نواطق ا  م
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سوعت تنهانوه کشور، هزارساله چند تاریخ طول در بنابراین، ؛است کرده ولب یوایی شوکس و و  وغراف

 .است بوده تغییر دستخوش وبیشکم آن سیاسی مرزهای بلکه شده، تحول دچار ایران

یوس به ایران مرزی مناطق از هاییقسمت دیرباز، از که شاهدیم شرایطی چنین در یور دال کوی ز  از ی

توهموی شمار به خیزبحران و پذیرآسیب نقاط سوت: رف ووود ا یودات و ظوامی تهد هوای موداوم؛ ن  تردد

یوان و معاند هایگروه غیرقانونی، مهاورین صورتبه کشورهای مجاور اتباع غیرقانونی  موواد قاچاقچ

 :است برخوردار زیر هایویژگی از ایران مرزی مناطق همچنین یتمحروم و نیافتریتوسعه مخدر،

 کیلومتر؛ 7816 طول به طوالنی مرز -1

 ؛مرزی مناطق در وغرافیایی تنوع -2

 چین؛ از بعد وهان، در رتبه دومین کسب و کشور 15 با ایران همسایری -3

 ؛مرزی مناطق در کشور هایاستان از نیمی از بیش گرفتن قرار -4

 اقتصادی؛ هایبنیان ضعف و توسعه هایزیرساخت بودکم -5

 مرز؛ به نزدیک نواحی در آن پراکندگی و ومعیت اندک تراکم -6

 ؛هاابرقدرت به هاآن وابستری و همسایران سوی از امنیتی تهدیدات و خطرات تنوع -7

 مرکزی؛ مناطق و مناطق این بین اوتماعی فرهنری، اقتصادی، تعادل عدم  -8

یون بیشتر در توسعه هایشاخص بودن ینپای -9 نواطق ا سوه در م یوانرین بوا مقای لوی سوطح در آن م  م

 ؛(154 :1379)عندلیب و شریف، 

یوایی شورایط و خاروی کشورهای با مجاورت دلیس به مرزی مناطق سوی و وغراف  بور حواکم سیا

سوتقیمی اتتوأثیر. رودموی شمار به هاآن الینفک وزء دارد و را خود خاص هایویژگی ،هاآن  بور م

یورد، قرار موردتووه هاویژگی این چنانچه دارد مناطق این توسعه روند فوی توأثیراتی نر نود بور من  رو

یودی عنوانبوه و گذاردمی مناطق امنیت و توسعه بور در تهد سوعه برا موس تو هود ع موا خوا گور کورد ا  ا

توه کار به مناطق، آمایش آن و توسعه ریزیبرنامه فرایند در و گیرد قرار موردتووه ثورات شوود، گرف  ا

کواران،  شوودمی تبدیس فرصت به تهدید از و گذارندمی وایبه خود از مثبتی بوادی و هم : 1392)زرآ

4). 
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 و محرومیت مناطق مرزی نیافتگيتوسعهثر بر عوامل مؤ -5-2

 دوری از مرکز -1-2-5

یوون  سووللها مووی م شووأت  موورزی ن نوواطق  عووت م کووه از طبی یووایی  یوورد و دوری از مروغراف کووز گ

پوی گیریتصمیم طوالع سیاسی، اداری و اورائی را در  ضوعف ا چوون  نوامطلوبی  مودهای  دارد، پیا

بوودن  را به هاآنمسلولین مرکز از مشکالت مناطق دور از مرکز و عدم تووه  همراه دارد. طوالنی 

یوری ، عدم احساس امنیت قضایی و اوتماعی به دلیس طوالنی شدن مسیر تصمیموآمدرفتمسیر  گ

 باشد.. از تبعات این امر می..سیدگی به مشکالت و مسائس مردم دور از مرکز وو ر

 انزوای جغرافیایي -5-2-2

توی حاشیه ای بودن به مفهوم دوری و ودایی از ساختار اقتصادی یک کشور یا یک منطقه و یا ح

یواز نظام اقتصادی وهان است. در اغلب کشورهای وهان سوم پدیده حاشیه ده دوری ای بودن بر پد

شوتر  یوران و در بی هوا در ا کوه مرز سوت  یون ا مور ا یون ا یوس ا از مرکز تا حدود زیادی منطبق است. دل

یوایی  طوربهکشورهای مشابه،  سوتتقریبی از نقاط وغراف تور و  دورد صوادی کم نوابع اقت کوه دارای م

 است. شدهدادهباشند، عبور می ومعیت پراکنده

 ناپایداری سكونت -5-2-3

         آید: دو دلیس عمده به ووود می براثرایدار یا ناپایداری سکونت داشتن ومعیت ناپ

 عدم رونق مبادالت اقتصادی. -2ای بودن و و حاشیه نیافتریتوسعه-1

 تبادالت مرزی -5-2-4

بودن را ) نظام کسبهاز دیدگاه سیستمی، مناطق مرزی نسبت  سوت  کوم پو سیستم( یک کشور، ح

 :دارندعهدهر دارد که دو وظیفه اصلی را ب

جواورکنترل نمودن و ایجاد هماهنری در مبادالت کشور با کشورهای دیرر و محیط  -1 بوور و ) م ع

 تردد کاال، انسان، ارز و ...(
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نواطق  ازومله بارزیانمحافظت از کشور در برابر عوامس  -2 تهاومات امنیتی، نظامی، اقتصادی و ... م

 مرزی.

 های فرهنگيتفاوت -5-2-5

یوت تنوع قومی، او سوعه و امن نود تو بور رو سوتقیمی  تماعی و فرهنری در مناطق مرزی تأثیرات م

یوت در آن  چنانچهگذارد. می سوعه و امن قومیتی با دولت مرکزی خود همررایی نشان دهد، شرایط تو

بوه  تووه درگروشود. به نظر نرارنده همررایی با دولت مرکزی نیز مناطق فراهم می کوزی  لوت مر دو

 باشد.یتوسعه این مناطق م

 دوگانگي سیستم -5-2-6

بووع( دارد ) داخلینظام  کسبهاز دیدگاه سیستمی، فضاهای مناطق مرزی از سویی تعلق   کشور مت

ضواهای ر، به دلیس مجاورت با کشورهای همو از سویی دیر قورار  وووارهمووار، تحت تأثیر نظام ف

کوزی اداره مناطق مرزی ضمن اینکه تابع نظام داخلی  وهتازاینگیرد. می است و از سوی دولت مر

توی،  ایحاشیه، به دلیس دوری از مرکز، شودمی ظوامی، امنی توأثیر ن یوزان  یوایی و م نوع وغراف بوودن، موا

شودبر آن، مسائس و مشکالتی را دارا می ووارهماقتصادی، اوتماعی و فرهنری کشور  لودین ) با خیرا

 (.8 -10: 1392و رازپور،

 ش اصلي توسعه و امنیت در مناطق مرزی کشورگری دولت؛ چالتصدی -5-2-7

بورآورده  درنتیجهرا در آن خالصه دیدن و  چیزهمهتمرکز قدرت در نهادی به نام دولت و  انتظار 

کوارکرد  شودمیها از آن، باع  و نیازمندی هاخواستهشدن تمامی  قوص  یوا ن قودان و  یوس ف بوه دل که 

یورد. عرصه عمومی در کشور، عمده با تأمین انتظارات  قورار گ کوومتی  حووزه ح هوده  شهروندان بر ع

شوورها درنتیجه یون ک ، افزایش شمار ومعیت که به گسترده شدن هر چه بیشتر عرصه خصوص در ا

بوه عرصه تقریباً گوییپاسخ، از توان و قدرت انجامدمی کوومتی روز مویثابت ح یون روز  هود و از ا کا

ظوارات فز لحاظ دولت با تووه به محدودیت منابع قادر به تأمین بوود. انت هود  شوهروندان نخوا نوده  ای

مویبدین ترتیب فوت ن نود، ، شهروندانی که پاسخ مقتضی به نیازهایشان را از دولت دریا  تودریجبهدار
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توأمین زیر سؤقابلیت و کارآمدی آن در برآورده ساختن انتظارات را  صودد  خوود در بورده،   هواآنال 

 .آیندبرمی

یوک از بدیهی است حاکمیت چنین فضایی بر ه کوه هر شود  ر مجموعه انسانی، باع  آن خواهد 

سوتهافراد مجموعه به قوق خوا پوی تح هوای تنهایی و بدون در نظر گرفتن منافع دیرری، در  هوا و نیاز

ووایرزینی گس عوه و  حواد وام بوین آ فواق  ت سوفردی برآید. نتیجه مستقیم چنین روندی، تضعیف و

لوت در همبستری و همدلی میان آنان خواهد بود. د وایبه مودی دو ر چنین فضایی، ناتوانی و ناکارآ

بوه  مرزنشینان، امری مسلم مقام متولی اصلی امنیت در تأمین آرامش و امنیت و حتمی است. با تووه 

یوران،  رسدمیاین مسائس، به نظر  یور ا وووامعی نظ توی در  کارآمدترین شیوه برای افزایش ضریب امنی

ظوارات  هاییپاسخکه با برخوردی شایسته و  عمومی ساختن مقوله امنیت است؛ بدین معنا رسا به انت

ظوام ویژهبهاوتماعی  بورای تأمین احساس مشارکت از طریق تدارک ساختارهای ن نود  گوردآوری و م

یوت گیری، میهای آحاد وامعه به نهاد تصمیمانتقال نظرات و خواسته یوان امن توادن م توان از فاصله اف

 ان مشروعیت ولوگیری کرد.بحر گیریشکسنظام و امنیت ملی و 

 توسعه و امنیت در شهرستان مرزی بانه -5-3

سوت  ترین شهرستان کشور در استان کردستان دارای ویژگیغربی عنوانبهشهرستان بانه  خاصی ا

بوروز که آن را از دیرر نواحی کشور متمایز ساخته است. تحوالت ومع یوس  بوه دل یتی این شهرستان 

هووری ون  ایران و عراق و نیز درگیریهای غرب کشور در امنینا های حزب دموکرات با نظام وم

کوه اسالمی ایران، با تحوالت زمان مشابه در کس کشور متفاوت به نظر می رسد. شهرستان مرزی بانه 

خوروج کوله غیررسمیطی دهه اخیر بنا به ووود اقتصاد  بورای ورود و  سومیبری، به درگاهی   غیرر

 است، حوزه تأثیر خود را به سراسر کشور گسترش داده است. شدهتبدیساق کاال در مرز ایران و عر
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 (1391سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ) عراق: موقعیت شهر بانه در همسایگی با کشور 2شکل شماره 

 

 اثرات توسعه و امنیت بر تحوالت اجتماعي، کالبدی و فضایي منطقه مرزی بانه -6-3

 اد در منطقه مرزی بانه عامل ارتقای امنیت مرزیرشد آموزش و سو -6-3-1

شوهری  از 1375طبق اطالعات مرکز آمار ایران در سال   یوت  یوت  9/72کس ومع کوس ومع و از 

یوب  درصد 9/54 روستایی بوه ترت شوهری  قواط  مورد و زن در ن سوواد  یوزان  و  45/83باسواد بودند. م

شوهری 35/69 بوه  درصد بوده است. میزان باسوادی زنان در نقاط  یوز  سوتایی ن یوبو رو  و 4/62 ترت

صوورت  هوایرونقمورزی و  هایموقعیتتثبیت  درنتیجهاما افزایش امنیت  ؛بوده است درصد 5/40

یوز 85تعداد باسوادان در سال  برافزایشگرفته، عالوه  مورد ن یوان زن و  سوواد م توهکاهش، شکاف   یاف

بووده است. شدت کاهش شکاف میزان باسوادی میان زن و مرد در روستا شوهری  ها بیشتر از مناطق 

ووود دارد. رسد که طراوت زندگی و آیندهاست. لذا به نظر می مورزی و قوه  یون منط نرری در مردم ا

شوود  سوتفاده  قوه ا یوت  کوهنحویبهپس شایسته است تا از این پتانسیس در وهت توسعه بهتر منط هو

موین به مشارکت  مندعالقهمحلی در این مناطق مرزی به دست خود مردم  خوود ه شوود و  یوت  تقو

کوه کیانی که تحت سلطه مردم مرزنشین از طریق تقویت و دفاع از شودیدی  یوس  شان است در کنار م

نود رونق هرچه بیشتر منطقه دارند، تمایس به دفاع از داشته به شوور خواه یوت ک توأمین امن های خود و 



                                          1401 بهار ،سیزدهمشماره  ،پنجم سال آماد و فناوری دفاعي،علمي فصلنامه

167 

بودون داشت و این به معنای رابطه متقابس توسعه و امنیت در مناطق مرزی ا کوی  ووود ی کوه و سوت 

 (.12: 1392خیرالدین و رازپور،)دیرری ممکن نیست 

 ایامنیتي و رونق توسعه منطقه -رونق روستاهای مرزی شهربانه؛ عامل دفاعي  -6-3-2

یوت در  تودا امن قورار  هواآننواحی چسبیده به مرز تنها زمانی دارای رونق و توسعه هستند که اب بر

نودگی  اشامرارمعباشد و سپس امکانات  حووه پراک شوود. ن یوا  سواکن در آن مه شوین  برای مردم مرزن

مورزی، فضایی روستاهای شهرستان بانه نشان از آن دارد که مکان نووار  بوه  یوک  سوتاهای نزد یابی رو

کوانوابستری خاصی به واده کوه م سوت  مورز ا قوش  یوابی های آسفالت شهرستان ندارند، بلکه این ن

شوتر از روستاها را طوری سامان داده که حت سوتان بی بوی شهر خوش غر سوتایی در ب قواط رو ی تراکم ن

شوتر  نواحی شرقی شهرستان باشد. موقعیت مرزی شهرستان بانه شرایطی را پدید آورده که طی آن بی

موی اندشدهروستاهای نزدیک به مرز تبدیس به انبار و باراندازهایی  شوور  شووند. که غیررسمی وارد ک

سوتایی  اقتصاد غیررسمی مرزی باع  شده از غیررسمیعالوه بر این، درآمد  سواکنین رو کوه  سوت  ا

خودمات کم سوب  تر تمایس به مهاورت به شهرهای مجاور داشته باشند. در کنار این مسائس، سطح منا

یوت  روستایی باع  رونق زندگی روستایی در شهرستان بانه شده است و این امر مسبب تثبیت ومع

سوت.  روستایی شده است. عامس مرز در تحرکات فضایی ومعیت شهرستان بانه بسیار حائز اهمیت ا

یوران  مورزی ا نووار  سوتایی در  هوه  –چنانکه بعد از یک دوره کاهش ومعیت رو  -1375عوراق در د

سوال  متأثر 1365 توا  مورز  شویه  سوتاهای حا یوت رو بواره ومع لوی، دو یو 1385از ون  تحمی ش وافزا

فوراو. امنیت بعد از ون  تحمییابندیوم نوهلی در منطقه و  مودن زمی سوتفاده از هم آ بورای ا هوای الزم 

بورای ایوذبهموقعیت مرزی، باع  شد که روستاهای حاشیه مرز دارای  یوت  خواص  ووذب ومع

 باشند.
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 (1392عراق با تعداد این روستاها )خیرالدین و رازپور، -های روستایی از مرز ایران: نسبت فاصله دسته3شکل شماره 

 

سوته (3شکس شماره )نقشه مذکور نوه را در د صوله روستاهای شهرستان با ، 15، 10، 5هوایی در فا

سوتهکیلومتری از مرز عراق قرار می 25و  20 یوک از د هور  یوت  مووع ومع یوابی مج هود. ارز هوای د

موی 5روستایی طی  شوان  سوال دهه سرشماری، ن توا  کوه  هود  صوله  1375د توا فا سوتاها  موام رو  20ت

یوت  1375ابهی هستند. از سال کیلومتری از مرز عراق دارای فرایند رشد مش شوت امن بوا بازگ به بعد، 

نود،  5به منطقه و ثبات آن، ومعیت روستاهایی که در شعاع  قورار دار  بورخالفکیلومتری مرز عراق 

سوتاهای رشد می شدتبهسایر نقاط روستایی شهرستان  یوت رو مووع ومع یوان، مج یون م نود. در ا کن

صواد کیلومتر رشد بیشتری نسبت به سایر نو 5 صفرتا ووود اقت سومیاحی داشته است. و  مورزی غیرر

شووند.  طشده است که مردم مرزنشین بانه در مشاغس مرتب قاچاق کاال( باع ) کوار  بوه  با آن مشغول 

سومیاین اقتصاد  یو غیرر نود د ووهقابسگاه داز چ هواورت  تو عودم م ووب  حووی مو بوه ن سوت: اول  ا

سوتاهای نز هوت روستاییان به شهر شده است. دوم، خالی نبودن رو عواملی و خوود  مورز،  بوه  یوک  د

سووب  شوور مح لوی ک ظور، شوودمیبازدارندگی تهاوم کشورهای همسایه به مرزهای داخ یون ن . از ا
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خوالی  امنیت ملی در حوزه مناطق مرزی دارای قوت بیشتری نسبت به موقعی است که این روستاها 

 (.13 -16: 1392خیرالدین و رازپور، ) باشنداز سکنه 

 عمده امنیت و توسعه در منطقه مرزی بانه هایها و چالشفرصت -7

یود  عنوانبه، نقاط قوت، ضعف 3نمودار شماره  موس  عنوانبوهعوامس داخلی و فرصت و تهد عوا

سوت.  ایگونهبهخاروی را در مسائس مرتبط با توسعه و امنیت و پیامدهای آن  قورار داده ا هوم  نوار  ک

ووود  صورتهبمنظور از عوامس داخلی آن دسته از مواردی است که  نوه و مورزی با قوه  بالفعس در منط

چوالش کوه دارند و منظور از عوامس خاروی، آن دسته از  سوت  قوه  صوورتبههوایی ا بوالقوه در منط

 باشند و با کسب موقعیت، بالفعس خواهند شد.مووود می

صوت است ریزی سعی بر ایندر حوزه برنامه  -تا از نقاط قوت منطقه مرزی بانه با استفاده از فر

هوا  یون راهبرد نود. ا موک کن قوه ک شوتر منط نوق بی بوه رو کوه  های مووود، راهبردهایی استخراج شوند 

یوران  غیررسمیاز: رسمی نمودن اقتصاد  اندعبارت سومی ا مرزی شهرستان، توسعه روابط اقتصادی ر

سواختی هوایبخشو عراق و کنترل مدیریت محلی، تزریق درآمدهای شهرستان در  خودماتی و زیر  ،

کواال،  هایبازارچهیجاد تولیدی، ا لوه  سوترش مباد یوت و گ هوت تقو جواری و قوه آزاد ت مورزی و منط

جواد  سوتان، ای یودار در شهر سوعه پا بورای تو سوتفاده از آن  برقراری نظام مالیاتی دقیق در شهرستان و ا

نو به پیوند مردم بومی  بخشیاستحکامو  زادرون، پایدار و وانبههمهتوسعه  سوتای  بافره لوی در را م

کوه از آن  روند توسعه و امنیت منطقه. تقویت سوت  هوایی ا در حوزه تهاومی هدف استخراج راهبرد

قوهضوعف که در منطقه ووود دارد بر هاییفرصتطریق با استفاده از  صوورت هوای منط هواوم  ای ت

بوه د یگراز: تأکید بر کاهش تصدی اندعبارت بریرد. راهبردهای این حوزه سوتری  کواهش واب ولت، 

و  گذاریسورمایه هایوریاناقتصادی، حمایت از  هایبخشسمی از طریق تقویت سایر راقتصاد غیر

سولله ها و نهادهای مدر گردش، توویه ارگان هایسرمایهوذب  بوه م سوبت  شوور ن توی ک لوف امنی خت

یوقغ بودی از طر یوت  یررسمی مرزی، کاهش انزوای کال صونعت  هایشوبکهتقو سوعه  بواطی و تو ارت

قووت  کنندمیهبردهای حوزه تدافعی کمک شهرستان بانه. را گردشرری تا منطقه، با استفاده از نقاط 

کوزی  اندعبارتدرونی مووود، بر تهدیدهای خاروی غلبه کند. این راهبردها  لوت مر یوت دو از: حما
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هووت  سووتان در و شووینان شهر یووتاز مرزن صوواد  تقو یووت از اقت لووی، حما حوودت م سووانی و و مووت ان کرا

بوازن غیررسمی یوق  مودیریت مرزی مووود از طر کور  شویوه تف لوی در  سوعهرری ک بور  ایتو حواکم 

سواس  هاییبرنامهشهرستان، اورای  بور ا اح فوزایش و  شوور ا کوس ک که هم پیوندی مناطق مرزی را با 

سوی  مواعی، سیا عواد اوت موام اب  واداریتعلق به کشور بیفزاید، تقویت و تشویق مشارکت مردمی در ت

ضو منظوربه بوردن  شوویق افزایش حس تعلق ملی و باال  هوا، ت صویانت مرز قوه و  یوت در منط ریب امن

هوماحدا  مراکز تولیدی و بازرگانی الزم برای صدور کا شوورهای  وووار و ال و خدمات ایرانی به ک

 مرزی وهت تقویت احساس امنیت. هایپاسراهتوزیع بهینه مراکز نظامی و انتظامی و 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نقاط قوت

 وجود نیروی کار جوان

 موقعیت مرزی شهرستان بانه و امکان تبادالت مرزی

 ارتباط اقتصادی با عراق

د ناشی از حضور گردشگر و مبادله کاالدرآم  

غیررسمیپیامدهای اقتصاد  درنتیجهرونق روستاها   

وجود مالحظات امنیتی نهادهای امنیتی 

 نسبت به اقتصاد غیررسمی

 نقاط ضعف

دولت در منطقه مرزی گریتصدینقش   

غیررسمیوابستگی شدید مردم به اقتصاد   

 در خطر بودن جان افراد کوله بر

در گردش هایسرمایهوضعیت نامشخص   

از شرایط فرهنگی، اجتماعی و  تأثیرپذیری مرزی برای مبادله کاال هایبازارچهایجاد 

امکان واگرایی سیاسی کشورهای مجاور و 

 ملی
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 (1396نگارندگان، ) بانهو تهدیدات شهرستان  هافرصتنقاط قوت، ضعف،  :3 ارهشمنمودار 

 

 

 

 گیرینتیجه

سوعه را دیررعبارتبوهامنیت و توسعه در آمایش مناطق مرزی الزم و ملزوم یکدیرر هستند.  ، تو

یو ،توان تحقق بخشید مرر اینکه امنیت را در آنجا برقرار کرد و بالعکسدر مناطق مرزی نمی ت را امن

سوائس نمی بوه م ووه  توان در مناطق مرزی محقق ساخت، مرر اینکه این مناطق توسعه پیدا کنند. با تو

قوه شدهمطرح عوادل منط کوزی از در این مقاله، عدم ت نواطق مر مورزی و م نواطق  یوان م  تورینمهمای م

مویعدم تعادل دو تأثیر منفی بر روند توسعه مناطق مرزی بر و شود. اینمحسوب می هاچالش -ای 

مویسویکگذارد. از  ووه  سووی ، توسعه مناطق مرزی را در مفهوم کلی آن، با مشکس موا سوازد و از 

طوه دیرر، ناامنی را هم به دلیس موقعیت مناطق مرزی و هم به دلیس عدم توسعه، گسترش می دهد. راب

سوو ارتباطدرایناست که در صورت کاستی و نقص  ایگونهبهمتقابس توسعه و امنیت  وووهره دو یه، 

یوت ورزی؛ رابطه توسوش مناطق موآمای ویژهبهتوسعه پایدار مناطق مرزی و  نوبهعه و امن موس  وانوع عا

موهمی حساببهریزی اساسی برنامه یوزی آیند. لذا داشتن رویکردی ودید به توسعه و امنیت در برنا ر

سوتامری  باهمتوسعه مناطق مرزی بر مبنای درک اهمیت رابطه متقابس این دو  نوابراین  ؛ضوروری ا ب

قوراری  فواعی و بر یوداری د بوه پا ووه  مورزی تو در برداشت از مفهوم توسعه پایدار در آمایش مناطق 

 است. تووهقابسهای مختلف امنیت در کنار توسعه بخش

شوینان  خودخودیبوهنبود رونق و توسعه در مناطق مرزی  یوت را از مرزن یوت، مالک سواس هو اح

خوالی به مناطق دیرر را فراهم می هاآنت کند و اسباب مهاورسلب می هواورت و  آورد. از طرفی م

ضوی و  طوربههای نواحی مرزی کشور از سکنه شدن سکونتراه یوت ار بالقوه عاملی برای تهدید تمام

بور امنیت محسوب می یوت  سواس مالک ووود آوردن اح بوه و شود. تثبیت ومعیت در مناطق مرزی و 

کوه مای، مهتوسعه محلی و رونق منطقه سوت  صولی ا لویتورین ا لوب  رغمع شوینان را در  کوه مرزن این

سوعه از های خود میمرزهای کشور، تشویق به حفظ و حراست از داشته قوراری تو کنند، تمایس به بر
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مورزی  ؛کنددرون همراه با حس مشارکت برانریخته را چندین برابر می بنابراین، تثبیت توسعه مناطق 

 نیت ملی و هم به نفع مردم مرزنشین است.از اصولی است که هم به نفع ام

 

 

 منابع
قوه(. فصلنامه برنامه1393، حسن و میرزایی، محمدرضا )زاده وعفر ؛، زهراپور احمدی ای، ریزی منط

 .1393، تابستان 14سال چهارم، شماره 

موایش ووامع ریزیبرنامه (.1388) علیرضا استعالوی، یود بوا سورزمین آ رورش بور تأک سوتمی، ن  سی

 10 شماره ا،وغرافی

چوا  ها و دهیاری(: آمایش سرزمین، انتشارات سازمان شهرداری1390بصیرت، میثم ) شوور،  های ک

 اول، تهران

شوارات سرزمینی دفاع و آمایش همایش مقاالت (. مجموعه1381) محمدباقرمقدم،  زادهچوخاچی  انت

 ع(.) حسین امام دانشراه

مورز  (. بررسی1389) همکارانحافظ نیا، محمدرضا و  صولنامه  تحول مفهوم مرز در دوران معاصر، ف

 .1و وغرافیا، پیش شماره 

 رات پاپلیااصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتش .(1385) محمدرضاحافظ نیا، 

موایش 1389) حسینخنیفر،  صولنامه آ یوران، ف کواربرد آن در ا (. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و 

 سرزمین، سال دوم، شماره دوم.

یودار هاچالشو  هافرصتتحلیس استراتژیک  .(1392) مهدیالدین، رضا و رازپور، خیر سوعه پا  در تو

 منطقه مرزی بانه، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال چهارم، شماره چهارم.
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موه در رشد مرکز و رشد قطب هایریهونظ بر نقدی .(1373) اف .دی دارونت، یوزیبرنا قوه ر  ،ایمنط

 بودوه. و برنامه سازمان انتشارات هران،ت اواللی، پرویز

یودر، 1374) بلیکو ورالد اچ  درایسدل قوا، دره میرح شومال آفری نوه و  سوی خاورمیا (. وغرافیای سیا

 امور خاروه. توزار المللیبینتهران، دفتر مطالعات سیاسی و 

کوارانزرآبادی، سیره سادات سعیده و  مور1392) هم نواطق  موایش م هوای آ یوابی راهبرد بور (. ارز زی 

سواس  فوورانس Sowat-Anp موودلا سووومین کن لوویبین،  مووه المل موودیریت  ریزیبرنا سووتمحیطو  ، زی

 دانشراه تهران.

لویبوین مرزهای شناخت بر ای(. مقدمه1386هادی، ) زرقانی، شوراه المل لووم دان ظوامی، ع  شورفی، انت

 .ریزیبرنامه معاونت آذربایجان، اقتصادی طبیعی هایویژگی به نراهی مهدی.

 (. وغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین. انتشارات سمت. چا  اول، تهران.1384ور، رحیم )سر

سورزمین. 1388) فرزامصالحی، اسماعیس و پوراصغر سنراچین،  موایش  فوراروی آ (. تحلیلی بر موانع 

 1388، پاییز 52فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، شماره 

عوه) ریزیبرنامه نظام در مرزی مناطق آمایش اهوایر و (. نقش1390) همکارانعزتی، نصراهلل و   مطال

 نو در وغرافیای انسانی، سال سوم، شماره چهارم. هاینررش، فصلنامه (ایران مرزی مناطق: موردی

طووف، و علیرضا عندلیب، بوه (.1379) شوریف، م موایش هایتجر نواطق آ پوارة مورزی م موان دو  و آل

 29شماره  ایران، برای هاییدرس

 .تهران ون ، عالی دوره مرزی، مناطق آمایش پایۀ نظریۀ. (1380) رضاعلی عندلیب،

 .معلمتربیت دانشراه تهدید، و تنش منابع همسایران و ایران (.1381) پور، یداهلل پور، کریمی
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مووه(. 1387) وی بووری کووالینرورس،  یووایی ریزیبرنا جوواه: بریتان سووت سووال پن  و شووهری گذاریسیا

 .تهران آذرخش، انتشارات مقدم، میاقوا عارف: متروم ،ایمنطقه

 .نی نشر تهران، ایرانی، هایواقعیت و ژئوپلیتیک هایایده(. 1379) پیروز مجتهدزاده، 
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