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 چکيده
یی ند از اهمیت باالسازمناطقی که حدود قانونی و قلمرو قدرت کشورها را مشخص می عنوانبهمناطق مرزی  توسعه

امنیتی در  -خت مالحظات اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسیشنا باهدفدر این راستا پژوهش حاضر  برخوردار است.

ت شناختی ز نوع تحقیقااست. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و ا گرفتهانجاماستان مرزی ایالم و نقش آن در توسعه 
 طی ایالم ندهد استانشان می جینتا است. شدهگرفتهحلیلی بهره ت -. برای انجام پژوهش از روش توصیفیشودیممحسوب 

 همپای استان و است بوده همراه مشکالتی با استان توسعه روند اخیر یهادهه طی است، دیده هاییآسیب تحمیلی جنگ

ه است که دبو روروبهامنیتی  -است و با انواع تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی افتهینتوسعه کشور نقاط سایر
هران مرداول و های شیروان و چدهد شهرستاننتایج نشان مینداخته است. همچنین یش عقب اتوسعه استان را بیش از پ

یوان، های اانبرخوردار و شهرستران در سطح نیمههای دره شهر، ایالم و دهلهای برخوردار، شهرستانجزو شهرستان
 .اندقرارگرفتهملکشاهی و آبدانان در سطح محروم از توسعه 
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 مقدمه

توسعه چیزی جز  دیگرعبارتبهدغدغه خاطر بسیاری از کشورهاست  ،امروزه مقوله توسعه

 کاهش برتوسعه،  پردازاننظریهکردن وضعیت زندگی مردم نیست. بسیاری از  تربخشرضایت

. نبود دارند تأکیدیکی از اهداف اساسی توسعه  عنوانبه هادوگانگیو رفع موجود  هاینابرابری

 ایمنطقهتوازن در جریان توسعه بین مناطق گوناگون موجب ایجاد شکاف و تسریع نابرابری 

 نیسرزم شیآما(. 64: 1389مانعی در مسیر توسعه است. )ضرابی و تبریزی، ، که خود شودمی

و  هماهنگ توسعه ،داریپا تیبه امن دنیمنظور رسها بهلتاست که دو ییهاازجمله روش

در دستور کار خود قرار  داتیجامعه در برابر تهد یاتیح یهاهیسرما یریپذبیکاهش آس

است  دهــشگرفتهاز ریشه آمودن به معنای آباد کردن  «مایش سرزمینآ» اصطالح .اندداده

های اقتصادی، در یک نگاه کلی شامل فعالیتهای انسان بندی فعالیت(. طبقه91: 1371)معین،

انسان در فضای  های گوناگون و پیچیدهفعالیت طبیعتاًاست.  نظامیاجتماعی، سیاسی و 

. بر این است وریبهره یشینهبیابی به حد دست منظوربهجغرافیایی، نیازمند بسترسازی شایسته 

دهد های انسان را نظم میتاساس، آمایش سرزمین ارتباط میان انسان، فضا و فعالی

 انواع معرض در سرزمینی هر و کشوری هر پایدار روند توسعه مسلماً (.29: 1375)آسایش،

 اختالل، دچار را سرزمین یا و کشور آن در توسعه حرکت که گیردمی قرار خطرات و تهدیدات

 شناخت باید را اییتهدیده و موانع چنین بنابراین، ؛سازدمی هاییبحرانو  مشکالت ناهماهنگی،

(. نزدیک به 21: 1386 پورموسی،) کرداقدام  هاآن کاهش یا و رفع مخاطرات به نسبت و

است. در این مدت  شده سپریهای مختلف آمایش سرزمینی در ایران از اجرای طرح قرننیم

ختلف م هایطرح در بوده است. تاکنون روروبههایی ها و موفقیتامیـــها با ناکنتایج طرح

 جهت دفاع امنیتی فضایی و مالحظات به و داشته تأکید توسعه امر بر عمدتاً هادیدگاه ،آمایش

 است توجه نشده حیاتی و حساس امکانات و تأسیسات جمعیتی، مراکز از حفاظت و سرزمینی



 41                                          1399تابستان  ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه  

  

وردار ای برخمناطق مرزی کشورها از اهمیت ویژه بیندراین (.71: 1389رزقانی و واعظی، )

اند. بسیاری از مطالعات بوده موردبحثمرزی همواره موضوع . مرزها و مناطق میانهستند

مرزها هم بر روی زمین و هم بر روی نقشه حدود قانونی و قلمرو قدرت کشورها را مشخص 

کنند. در طول خطوط مرزی، کشورها تعامل فیزیکی با همسایگانشان دارند. مرزها اغلب می

 طوربهن کشورها بوده و نواحی که مرزها در آن قرار دارند اغلب منبع برخورد و اصطکاک بی

. (Glassner and Fahrer, 2004: 72)گیرند قرار می تأثیرها تحت حضور آن وسیلهبهعمیقی 

های پس از انقالب در سال ویژهبهدرواقع یکی از مناطق مرزی مهم و حساس خاورمیانه که 

ابعاد نظامی، سیاسی، امنیتی و ... بوده است، مناطق اسالمی دستخوش حوادث گوناگونی در 

وسعت و شکل جغرافیایی  تنهانهباشد. در طول تاریخ، مرزی ایران با کشورهای همسایه می

دستخوش  وبیشکمایران پیوسته دچار تحول شده است، بلکه مرزهای سیاسی این کشور نیز 

 استکیلومتر  7816حاضر حدود  حال درن ایرا المللیبیناند، طول مرزهای تغییر و تحول شده

کشورهای همسایه( با  پرتعدادترینکشور همسایه )یکی از  15(. با 1378اردستانی و همکاران،)

سازد جدا می جوارهمکه این مناطق را از مناطق  جغرافیای متنوع طبیعی و انسانی

ترین مناطق یکی از ناامن انعنوبههایی از مناطق مرزی ایران از دیرباز (. قسمت1379)عندلیب،

وجود تهدیدات دائمی تهدیدات نظامی علیه تمامیت ارضی  چنانچهرفته است، به شمار می

های معاند و توسط برخی از کشورهای همسایه، ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر، گروه

و  خیزبحرانیکی از نقاط  عنوانبه، مناطق مرزی را نیافتگیتوسعهدر کنار  قاچاقچیان

 و های ایران در قبلی فوق، دولتیادشدهت این کشور مبدل ساخته است. مشکال پذیرآسیب

های گوناگون حلاندیشی و ارائه راهپس از پیروزی انقالب اسالمی را وادار به چاره ویژهبه

 هاحلراهتنوع مناطق مرزی در این کشور فراوان است، به این جهت این  ازآنجاکهنموده است. 

به نتیجه و موفقیت کامل دست یابد،  یادشدهدرکل مناطق  یکپارچه صورتبهنتوانسته است 
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انسان  تیاگر امن نیبنابرا ؛(30: 1393آورده است )طحانی، دست بهای را لیکن تجارب ارزنده

مناسب مطرح  ینیگزو مکان نیسرزم شیآما یهاکه در چارچوب برنامه شیهاتیو فعال

 نیتراصلی ،یثباتیو ب یداریواقع نشود ناپا یکشور موردتوجه اساس یهادر برنامه شودیم

فضایی و مالحظات  تیرعا تیاهم نیبنابرا ؛فضا خواهد بود یردو عملک یکیزیف تهدید خطر

محیطی،  هایشاخص. بررسی شودیم انینما شیازپشیکشور ب یاتوسعه یهادر طرح امنیتی

است؛  یافتگیتوسعهمهم پدیده  هایمؤلفهساختی یکی از زیر -اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

معیاری مناسب هم برای تعیین جایگاه نواحی و هم عاملی  هاشاخصطوری که استفاده از این 

خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمت  مبتالبه هاینارساییدر جهت رفع مشکالت و 

یکی از مناطق مرزی حساس  عنوانبه استان ایالم اجتماعی جهت رسیدن به توسعه است.

کیلومتر مرز مشترک با  430 دارد، قرار عراق کشور نشینشیعه مناطق با یجوارهم کشور که در

کیلومتر است در  1200و عراق که  ایران مرز مشترک سومیکدارد یعنی بیش از  عراق کشور

 است بوده جنگ درگیر مناطق از یکی مقدس دفاع طی در استان این است. شدهواقعاین استان 

 استان در کشور خاک از دفاع در فراوان هایقهرمانی و هارشادت شاهد دوران همین در و

 گونهاینتوان سؤال اصلی پژوهش را می شدهمطرحبنابراین با توجه به مسائل  ؛ایمبوده ایالم

 مطرح کرد:

 استان  ظامین -رهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتیف -طی، اجتماعیترین مالحظات محیمهم

 ؟اندکدممرزی ایالم 

  استان ایالم چگونه است؟ یهاشهرستاندر بین  یافتگیتوسعهسطوح         

 مباني نظری پژوهش     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ها گفتهیریزبرنامه از دسته آن به سرزمین آمایش یا فضایی ریزیبرنامه :سرزمین آمایش

 یک شور،یک ک معادل سرزمین) سرزمین یا فضا حفاظت عمران، بر ناظر نحوی به که شودمی

 عرصه در هاریزیبرنامه ونهــگاین با برخورد. هستند باشد(می قاره یک اخیراً حتی یا و منطقه

 اجتماعی و اقتصادی به مباحث هاآن از برخی. است نبوده یکسان ایران در حتی نه و جهان

 سرزمین یمحیطزیست و کالبدی به مسائل بیشتر دیگر برخی و ورزندمی تأکید ینواح و مناطق

 (.1: 1384توفیق،) پردازندمی

و  خلیدا تهدیدات انواع برابر در را استان توسعه فضای که است اقدامی هرگونه :دفاع

 ظامیاع ندف اما نیست نظامی دفاع به منحصر مفهوم و معنی این گرچه. سازد دفاع قابل خارجی

 بر دفاع .دآیمی ابـحسبه عهــتوس متوجه تهدیدات و خطرات برابر در دفاع انواع ترینعمده

 تدابیری ه باک غیرعامل یا و گیردمی صورت انتظامی نیروهای توسط که عامل یا: است نوع دو

 خطرات کاهش و احتمالی تهدیدات با مقابله منظوربه مدنی دفاع و غیرعاملپدافند تدابیر مانند

 یا و دفاع بلقا اهایـطراحی فض ورتـصبه است ممکن غیرعامل پدافند. گیردمی صورت بالقوه

 کاهش اتتهدید برابر در استان را توسعه فضاهای پذیریآسیب که باشد تدابیری درنظرگرفتن

 (.1383سرزمین، آمایش ملی مرکز) دهدنشان می

 یا جزئیصورت به پذیریآسیب دایره بر تتهدیدا دایره که یابدمی تحقق هنگامی در: خطر

 یا و نشود تهدیدات توجه به اگر استان، آمایش ریزیبرنامه در و مفهوم این در. شود منطبق کلی

 تهدیدات است ممکن نگیرند قرارشناسایی  و موردمطالعه استان فضای توسعه هایپذیریآسیب

 خسارت و خطر با را آن توسعه ندو رو شود استان توسعه فضاهای پذیرآسیب نقاط متوجه

 اختالل دچار را استان توسعه فرایند و ناامنی کرده ایجاد است ممکن خطر این. سازد مواجه

 (.5: 1395پور و همکاران، سازد )علی
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ست امنیتی ا مباحث در نو مفهوم یک متضمن پایدار امنیت مفهوم طرح :پایدار امینت

 جهانی والتتح درروند ویژهبه که است ایتازه مفهوم ریپایدا (.1390:32کرمی، و زاده)عباس

 شده روروبه لاقبا با یافته وگسترش و شدهطرح نو امیدهای و هابیم براثر و گذشته دهه سه در

 در گردآمده ایهظرفیت به سبب. است امنیت وجوه تمامیبه توجه مستلزم پایدار امنیت. است

 توسعه موضوع در ویژهبه گوناگون هایدر پهنه مفهوم این ،آن کوتاه پیشینه باوجود پایدار امنیت

 هیممفا و پایداری. است قرارگرفته موردتوجهبسیار  گوناگون محافل در و جهان سطح در

 مؤثر املعو همه به آن پایه بر که است جامعی بر درک ناظر ر،پایدا امنیت مانند آن ترکیبی

 شودیم توجه یکدیگر با تعامل در و یکدیگر نارک امنیتی در و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،

 (.82: 1384نصیری، )

 تاناقتصاد اس به نوعی هر به که شودمی تهدیدهایی شامل: استان اقتصادی تهدیدهای

 رقابت در اتوانیفناوری، ن ضعف مانند دارند اقتصادی ماهیتی تهدیدات این. رسانندمی آسیب

 .رمایهس خروج خارجی، و داخلی بازارهای در

 در غیرمادی فرهنگ و مادی عناصر ناهماهنگ رشد و تطابق عدم :اجتماعي تهدیدهای

در  .است آورده وجود به اجتماعی سازگاری در را مشکالتی و موانع ، در حال گذار جوامع

 تغییرات و با و سازگار محیط با را خود توانندمی زحمتبه و سختیبه افراد جوامعی چنین

 هنجاریفرهنگی، بی هایتداخل دارای حیث این از لذا، کنند همراه سریع و ازهت هایدگرگونی

 و سازمانیبی ترسطح وسیع در و ازخودبیگانگی اجتماعی، مختلف هایکشاکش ناهنجاری و

 ثبات و تعادل عدم به منجر هایسامانیبی و هانظمیبی این. هستند اجتماعی گسیختگیازهم

 مختلف هایبحران و تحمیل هاپذیریآسیب افزایش زمانی، فمختل مقاطع در اجتماعی

 - ملی امنیت تنهانه تواندمی های صحیحبرنامه و توجه عدم صورت در که است شده اجتماعی
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 و یزدانی) کند مواجه جدی با تهدیدی را هاآن شناختی هستی و وجودی امنیت که اجتماعی

 (.55: 1389 صادقی،

 یوحدت فرهنگ و ملی فرهنگ با تضاد در که است تهدیدهایی شامل :فرهنگي تهدیدهای

 یا و ایتوسعه ضد هایگرایش و واگرایانه افکار تروریستی، تفکرات ترویج. کند عمل کشور

 و هتوسع روند جنسی از یا مذهبی قومی، از اعم دالیلی به جامعه از بخشی که تفکراتی

-به تهدیدات این جزو تواندمی زنان یا هبمذ قوم، به نسبت تبعیض. بازدارد آن در مشارکت

 (.1383 سرزمین، آمایش ملی مرکز) آید حساب

 و فاجتماعی تعری فضای از متفاوت هایگزاره با سیاسی تهدیدهای :سیاسي تهدیدهای

 تحول است ممکن مکانی و زمانی مقتضیات در پدیده اجتماعی یک. شودمی داده تشخیص

-ابتدا به رد سیاسی پدیده هر اساس این بر. نماید تجلی تهدید ای و فرصت صورتبه و پیداکرده

 هک ظهور نماید غیرامنیتی یا امنیتی صورتبه است ممکن که است اجتماعی پدیده صورت

 بر ازحدشبی حساسیت بساچه .دارد بستگی اندرکاراندست نگرش به آن شدن امنیتی فرایند

 یک دتوانمی نیز مدیران مدیریت صحیح و ایدنم تلقی جدی تهدید یک را آن پدیده یک روی

-5: 1385 ی،افتخار) نماید تبدیل به فرصت را آن و نموده هدایت غیرامنیتی حوزه به را پدیده

 لیم امنیت ،آن منبع درنظرگرفتن بدون که است تهدیدی هر سیاسی تهدید از (. منظور30

 زیگرانبا برای مهم ایمخاطره تهدید. سازدمواجه می خطر با سیاسی لحاظ از را کشورها

 و رفعتی) دارد حکومت اداره در مهمی نقش آن با موضوعات مرتبط شناخت که است سیاسی

 (.1: 1392ملکی،
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 یله دشمنوسبه عمده طوربه که است تهدیدهایی شامل نظامی تهدیدهای :نظامي تهدیدات

 مربوطه سانکارشنا .شودمی ظرموردن منطقه متوجه نظامی آالت و ابزار از استفاده با خارجی

 حساس و حیاتی هایزیرساخت و اقتصادی، جمعیتی نظامی، مهم مراکز بمباران و نظامی حمله

 (.57: 1383 افتخاری،) انددانسته تهدیدهای نظامی مصادیق بارزترین را شهرها

 مرزی مناطق آمایش نظری هایپایه

 کهازآنجایی است. ایمنطقه توسعه چارچوب کل، در مرزی، مناطق توسعه نظری چارچوب

 تعادل عدم هپدید تفسیر بر نظری چارچوب این متفاوت است، مرکزی مناطق با مرزی مناطق

 به مربوط هایتمام نظریه اصوالً .است استوار مرکزی مناطق و مرزی مناطق میان ایمنطقه

 این .چرخندمی هایشانحثب محور عنوانبه ایمنطقه تعادل عدم هپدید هپای بر ایمنطقه توسعه

. دهدمی ارائه حلراه آن، رفع برای یا و کندمی تفسیر را ایمنطقه تعادل عدم هدیپدیا  هانظریه

 است، شاخص و مشهود مرکزی مناطق و مناطق مرزی میان ایمنطقه تعادل عدم کهازآنجایی

 هایمشوق. شودمیتقر مس ایمنطقه توسعه هاینظریه بر مرزی مناطق آمایش نظری هایپایه

 تاکنون بود، 1980 ههد در آن نماد ایمنطقه توسعه مالی هایکمک که توسعه، اقتصادی

 رینظ هایپایه ترینمهم (.84: 1387 کالینگورس،) است بوده گذاریسیاستابزار  ترینمهم

 هاینظریه بر متکی ،قرارگرفته مورداستفاده تاکنون مرزی مناطق آمایش در که ایمنطقه توسعه

 6جان فریدمن 5پیرامون -، نظریه مرکز 4پیه رو 3رشدقطب  نظریه، 2والتر کریستالر 1مرکزی مکان

                                                                                                                                                    
1 Central Place Theory 

2 Walter Christaller 

3 Growth Pole 
4 Perroux 

5 The Periphery- Core Theory 
6 John Freedman 
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 مناطق موضوع به مستقیم صورتبه هانظریه این بازگشت تمرکز بوده است. گرچه نظریهو 

 مطرح را ایتعادل منطقه عدم پدیده با رابطه در نظری هاییدیدگاه اما ند،اهنپرداخت مرزی

عندلیب و ) است بوده تأثیرگذار مرزی مناطق نظری هایدیدگاه و هانظریه بر که ساختند

 (.62-63: 1388مطوف،

 امنیت مرزی و توسعه با رابطه در حاكم هاینگرش

بادالت مرزی دهد که توسعه مدر سه دهه اخیر نشان می توسعهدرحالتجربیات کشورهای 

اال کادالت مبتواند محرک خوبی برای افزایش قوقی میهای مقررات و قوانین حدر قالب

های های نسبی، گسترش همکاریدهی تجارت به سمت مزیترسمی و جهت صورتبه

ری، سودهای تجا ای، ایجادهای مرزی بین منطقهبین مناطق آزاد، توسعه بازارچه جانبههمه

 ت براید، اشتغال و امنیو ایجاد درآم تقاضا وکاهش قیمت کاالها، همگرایی میان عرضه 

اقتصادی مناطق  یافتگیتوسعه(. به سخن دیگر 107و  108: 1384محمودی،) گرددمرزنشینان 

ل ز قبیتواند موجبات کاهش برخی از مشکالت مرزی امرزی و رفاه نسبی در این مناطق می

لوگیری جی رزقاچاق کاال، مواد مخدر، سرقت و... را فراهم کرده و از تخلیه جمعیتی مناطق م

اطق مرزی با ، امنیت و توسعه در منشدهانجام(. بر اساس تحقیقات 4: 1381کند )محمدپور،

مناطق  ترتیباینبهباشند. ی مستقیم و دوسویه با یکدیگر میضریب همبستگی باال دارای رابطه

 ترنیافتهتوسعههای باالی توسعه از ضرایب امنیتی باالتری نسبت به مناطق دارای شاخص

 (.196: 1380عندلیب،) برخوردارند

 مسائل و مشکالت مناطق مرزی ایران
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جـوار باعـث بـروز مسـائل و     های مرز مشترک ایران با کشورهای همخصوصیات و ویژگی

توسعه  زایدعوامل تهدی صورتبهها ترین آنفراوان و متنوعی شده است که به عمده مشکالت

 (:1393طحانی،) شودین مناطق اشاره میمایش دفاعی او امنیت و مؤثر در طرح آ

 را فـراهم   های ناامنی، آلودگی به قاچاق و...فقر و محرومیت شدید مردم مرزنشین که زمینه

 سازد؛

 ـ    تحمیل هزینه ی و های سنگین در ایجاد امنیت مناطق مرزی توأم بـا بـروز مشـکالت اجرای

 نیت این مناطق؛متلفات جانی و کاهش قدرت کنترل ا

 ار و نی از طریق مهاجرین غیرقـانونی، پناهنـدگان، قاچاقچیـان مـواد مخـدر، اشـر      پخش ناام

 های معاند؛گروه

 ق؛در برخی از این مناط فرهنگیهای اجتماعی و تبعیضات قومی و شکاف آمدنوجودبه 

 در منـاطق مـرزی کـه باعـث بـروز       کارآمـد گیری منسـجم، هماهنـگ و   فقدان نظام تصمیم

 و دفاع این مناطق شده است.مشکالت زیادی در توسعه 

 پژوهش شناسیروش

 .شـود مـی پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات شـناختی محسـوب   

 هـا داده آوریجمـع اسـت.   شـده گرفتـه تحلیلـی بهـره    -برای انجام پژوهش از روش توصـیفی 

فوس و مسـکن  و اسنادی و از طریق آمار و اطالعات سرشماری عمومی ن ایکتابخانه صورتبه

اسـتان ایـالم صـورت گرفتـه      توسِعههای سایر طرح 1394آماری  هایسالنامهو همچنین  1390

استان ایالم )ایالم، آبـدانان، ایـوان، شـیروان و چـرداول،      شهرستان 8است. جامعه آماری شامل 
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 هـای کمـی  انجام پژوهش حاضر از روش . برای1باشدمیدره شهر، دهلران، ملکشاهی و مهران( 

اسـت. همچنـین بـرای بررسـی تهدیـدات اقتصـادی،        شـده استفادهها و کیفی برای تحلیل داده

هـا و اسـناد تـاریخی بهـره     امنیتـی از واکـاوی داده   – نظـامی ، سیاسـی و  فرهنگـی  –اجتماعی 

اسـت. از   شـده تهیه بندیسطحهای فضایی و نقشه Arc GIS افزارنرمو با استفاده از  شدهگرفته

هـای  هـا و تهدیـدهای بخـش   ترین نقاط قوت، ضعف، فرصـت ای شناخت مهمبر swotروش 

است. جهت شناخت وضعیت توسعه در استان ایالم از تکنیـک   شدهاستفادهمختلف استان ایالم 

 است. شدهگرفتهچند معیاره تاپسیس و روش وزن دهی آنتروپی بهره 

 قلمرو پژوهش

از  درصد 4/1که حدود  کیلومترمربع 19044استان ایالم در جنوب غربی ایران با مساحت 

 10درجه و  48 تادقیقه  45درجه و  45، در غرب کشور بین دهدمیمساحت کشور را تشکیل 

شده است. دقیقه عرض شمالی واقع 15درجه و  48دقیقه تا  58درجه و  3 وطول شرقی  دقیقه

و شمال شرقی استان  . شمالاست قرارگرفته زاگرس در غرب دامنه سلسله جبال ایالم ستانا

غرب آن از یافته و نیمه غربی و جنوب و جنوببلند تشکیل  هایکوهستانایالم از ارتفاعات و 

کرمانشاه،  استان با شمال از استان این است. گرفتهشکلغرب  طرفبهارتفاع با شیبی نواحی کم

 425 با غربی خشب است، در همسایه لرستان استان با شرق خوزستان، از استان با جنوب از

 1200و عراق که  ایران مرز مشترک سومیکبیش از ) عراق کشور با مشترک مرز کیلومتر

                                                                                                                                                    
شهرستان افزایش پیدا کرده است،  10شهرستان بر اساس تقسیمات جدید کشوری و اداری به  8استان ایالم از  93که از سال ذکر است ازآنجاییقابل 1

بوده  90های موجود بر اساس سرشماری سال د بررسی گردد، لیکن به دلیل اینکه بسیاری از آمارشهرستان موجو 10بایستی سطوح توسعه بین قاعدتاً می

شهرستان به تحلیل بپردازد. در  8ناچار محقق مجبور بوده است بر اساس همان دو شهرستان جدید موجود نیست، به ها آماراست و در بسیاری از شاخص

 وان و چرداول و شهرستان بدره از شهرستان دره شهر تفکیک شده است.شهرستان سیروان، از شهرستان شیر 93سال 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 رد که است کشور مرزی یهااستان از یکی ایالم . استانباشدمی مرزهم( کیلومتر است

 درگیر مناطق از یکی مقدس دفاع طی در .دارد قرار عراق کشور نشینشیعه مناطق با یجوارهم

 خاک از دفاع در فراوان هایقهرمانی و هارشادت شاهد دوران همین در و است بوده جنگ

 .ایمبوده ایالم استان در کشور

 پژوهشهای یافته

 نشینشیعه مناطق با یجوارهم در که است کشور مرزی یهااستان از یکی ایالم استان

 و است بوده جنگ درگیر مناطق از یکی مقدس دفاع طی در استان این .دارد قرار عراق کشور

 ایالم استان در کشور خاک از دفاع در فراوان هایقهرمانی و هارشادت شاهد دوران همین در

های کشور ه سایر استانهای توسعه نسبت باین استان مرزی در بسیاری از شاخص .ایمبوده

ریزی مناسب و رسیدن به توسعه مطلوب و هماهنگ برای برنامه تری را دارد.شرایط نامناسب

های اجتماعی، اقتصادی، ها و کمبودها در زمینهترین مراحل شناخت توانایییکی از مهم

ت، ترین نقاط قوامنیتی مناطق است. در این بخش سعی شده است مهم -محیطی و سیاسی

 طورهمانهای مختلف استان ایالم استخراج شود. ها و تهدیدها در بخشنقاط ضعف، فرصت

-ها و تهدیدهای مختلفی در بخشایالم دارای فرصتاستان  است ذکرشدهکه در جداول زیر 

های حاصل از امنیتی بوده است. بر اساس یافته -و سیاسی اجتماعی، محیطی -های اقتصادی

یک استان مرزی و محروم در معرض انواع مخاطرات محیطی  عنوانبهم تحقیق استان ایال

ی فرسایش بادی که ناشی از مناطق بیابانی است، قرار و پدیده لغزشزمینزلزله، سیل،  ازجمله

و آلودگی هوا همیشه این استان را  سالیخشکدارد. اگرچه مخاطرات دیگری نیز همچون 

ای کشور به های مرزی و حاشیهیکی از استان عنوانبهایالم کند. در حالت کلی استان تهدید می

ترین تهدیدات و مشکالت اقتصادی لحاظ وضعیت اقتصادی شرایط نامناسبی دارد. یکی از مهم



 51                                          1399تابستان  ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه  

  

ترین مشکالت اجتماعی استان این استان است. از مهم در بیکاریوضعیت فعالیت و نرخ باالی 

در شهرهای شمالی استان  ویژهبهالق، اقدام به خودکشی توان به باال بودن نرخ طایالم نیز می

 اما است کرده متحول را منطقه کنونی وضعیت رویدادها چرخش اشاره کرد. همچنین، اگرچه

 بررسی در موضوع نیترمهم همچنان عراق با کشور یجوارهم نظامی تهدیدهای بررسی در

 .است ایالم استان نظامی تهدیدات

 های مختلفها و تهدیدهای استان ایالم در بخشترین نقاط قوت و ضعف، فرصتمهم .1 شمارهجدول 

(1396های پژوهش،)یافته  

 نقاط قوت مؤلفه

 -اقتصادی

 جمعیتی

به مشارکت در  مندی ایشاندهنده عالقهنشان ( کهکشور نسبت به) استان در زنان مشارکت نرخ بودن بیشتر

 های اقتصادی است.فعالیت

-85استان طی دوره  مردان 24-20یش به تحصیالت عالیه و کاهش نرخ مشارکت گروه سنی افزایش گرا

 درصد( 71درصد به  95)از  1355

 0.83و سهم  1384درصدی از محصوالت زراعی در سال  1.03وضعیت مناسب کشاورزی استان )سهم 

 (1385کشاورزی، شکار و جنگلداری در کل کشور در سال  افزودهارزشدرصدی از 
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 -اقتصادی

 یجمعیت

رصدی از د 2وضع مناسب معادن شن و ماسه در استان )بخصوص در مقایسه با سایر معادن، استان سهم 

 معادن شن و ماسه کشور دارد(.

 های شاخصوجود برخی صنایع شاخص در استان )نظیر تولید سیمان( و در دست اجرا بودن طرح

 ، فوالد(صنعتی )نظیر دو واحد پتروشیمی، سیمان

 -یاجتماع

 یفرهنگ

 1390در سال  کمتر بودن بار تکفل در کل استان و نقاط روستایی نسبت به کشور

 وجود روحیه همکاری در بین ساختار سنتی استان )درون طایفه، خویشاوندان و خانواده(

 الکترونیکی هایرسانهگسترش دسترسی به اینترنت و افزایش کارکرد 

و درون  یشاوندیخو ییگراهم ای در استان وقدرتمند اجتماعی خویشاوندی و طایفه هایوجود شبکه

 ای و مذهبییفهطا

 کنترل اجتماعی ناشی از سرمایه اجتماعی و نظم سنتی خودانگیخته

 یطمح

 و یعیطب

 محیطیزیست

رت های تابعه استان که باعث تقویت امر پایش و نظاوجود واحدهای اداری در کلیه شهرستان

 زیستی گردیده است.محیط

 عدم استقرار صنایع بزرگ آالینده در استان

های بومها و زیستب به وجود آمدن عرصههای عظیم زاگرس که سبکوهشدن استان در امتداد رشتهواقع

 %10نی و های طبیعی استان کوهستااز عرصه %90جنگلی در استان شده است بطوریکه  کوهستانی با پوشش

 ی و بیابانی استدشت

با  کوهکبیرتان آبدانان و هزار هکتار در شهرس 30با وسعت  کوهدینارشده جنگلی وجود سه منطقه حفاظت

هرستان هزار هکتار در ش 23وسعت  شهرستان دره شهر و مانشت و قالرنگ با هزار هکتار در 200وسعت 

 ایالم

 زی با کشور عراقدر حاشیه مر عهکتار مناطق شکار ممنو 297500وجود 
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 منیتیا -سیاسی

 یرانم مرز مشترک اسویکاز  یشب یعنیمرز مشترک با کشور عراق دارد  یلومترک 430 یالماستان ا

 است. یالماست در استان ا یلومترک 1200و عراق که 

 دارانپاسویژه سپاه های مرزی نیروهای امنیتی ایران )بهوجود مواضع نظامی قدرتمند و پایگاه

 انقالب اسالمی( در نقاط مرزی استان ایالم

 ندارد وجود در سطح استان بوده باشند یتیامن یدچار چالش یوستهطور پکه به یمناطق

 یرانم مرز مشترک اسویکاز  یشب یعنیمرز مشترک با کشور عراق دارد  یلومترک 430 یالماستان ا

 است. یالماست در استان ا یلومترک 1200و عراق که 

ان مده استعقاط قوت مردم از ن یاندر م یقانون یاسیس یندهایبه فرا یمنداحترام به قانون و عالقه

 و درنتیجه افزایش ثبات سیاسی در ساختار سیاسی استان است

 زیرساختی

 

 های تلفن همراه در کشور و استانگسترش مناسب شبکه

 پوشش جمعیتی مناسب واحدهای پستی در استان

 استان در گاز و نفت مناسب ایرذخوجود 

 ره شهر(د ینفتی به استان )متصل به مخزن تدارکات یهاوارد شدن خط لوله انتقال فرآورده

 استان در مطالعاتی سد هشت و اجرا دست در سد سه وجود

 نقاط ضعف مؤلفه

 -اقتصادی

 جمعیتی

هارم در میان چو رتبه  0.31در استان بر اساس ضریب جینی )رقم  درآمدکمنابرابری به نسبت 

 و رتبه پانزدهم در نقاط شهری( 0.39ستایی و رقم ها در نقاط رواستان
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 -اقتصادی

 جمعیتی

 یبودن سهم بخش عموم یشتر)ب یو ضعف بخش خصوص یاتکا به اقتصاد استان به بخش عموم

 از شاغالن( یبخش عموم یدرصد 34.6در اشتغال استان به نسبت کشور، سهم 

 17ظر درصد در مقابل رقم متنا 5.5م اندک شاغالن صنعت ـ ساخت از کل شاغالن استان )سه

 درصد در کشور(

ت صنعت و خدما بااهمیت هاییتفعال یمکان یببودن و کم بودن شاخص ضر اییهپایرغ

و  یبانی، خدمات پشت0.24 یمال هایگری، واسطه0.22، هتل و رستوران 0.19)صنعت ـ ساخت 

 (0.17، پست و مخابرات 0.13 یارانبارد

رصدی از د 0.35انداز است )سهم های بانکی اندک در استان ایالم که نشانه کمبود پسسپرده

 (1387های بانکی کشور در سال سپرده

 

 

 -یاجتماع

 یفرهنگ

 شهر در میان -توسعه قطبی شهرنشینی در استان حول مرکز استان و وجود تعداد زیادی روستا 

 فر(هزار ن 5شهر با جمعیت کمتر از  11درصد جمعیت شهری در شهرستان ایالم و  50) شهرها

در استان در مقابل  0.739کل کشور )تر بودن شاخص امید به زندگی در استان نسبت بهپایین

 در کل کشور( 0.756

نتی و رنگ بودن هویت شهروندی )تحت تأثیر بافت سملت و کم -قدرتمند نبودن رابطه دولت 

 شکل نگرفتن رابطه شهروندی(

های دهلران، آبدانان و مهران )برق، آب رسانی روستایی در شهرستانتر بودن سطح خدماتپایین

 و ...(

برداری و تقلب و عدم وجود وکار )به دلیل باور به رواج کالهاعتمادی به فضای کسببی

 های برابر(فرصت
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و  یعیطب یطمح

 محیطیزیست

 

ت و دفع کننده آب شرب شهر ایالم اسود منابع آالینده در باالدست سد مخزنی ایالم که تأمینوج

 ها و مواد زائد جامد استان در فضاهای باز و مناطق حساس زیستیغیراصولی زباله

ویژه در گیاهی به پوشش از خالی و یافته فرسایش هایو عرصه استان مراتع ضعیف پوشش

 )شهرستان دهلران( نواحی جنوبی استان

 سته به دوران کواترنرواب های جوان، بنیادی، فعال و عموماًوجود گسل

 سالی شدیدسالی متوسط و بخش جنوبی در پهنه خشکقرارگیری استان در پهنه خشک

و  با وقوع رگبارهای شدید و فصلی خیزسیلهای ها در محدودهرودخانه ایلحظه دبی افزایش

 خیزی شدیدهای سیلدرصد از مساحت استان در محدوده 14از  قرارگیری بیش

 منیتیا -سیاسی

 

و  حاشیه قرار گرفتن مناطق مرزی استان از مراکز اصلی جمعیت کشور دورافتادگی و در

 محورهای توسعه ملی

ن عنوار بهل کشوترانزیت مواد مخدر با استفاده از موقعیت نوار مرزی استان از کشور عراق به داخ

 های رسمی اقتصادیری از گسترش فعالیتساز ناامنی و جلوگیزمینه

 -های اقتصادیگسستگی پیوندهای اقتصادی، اجتماعی ساکنین مناطق مرزی استان با مؤلفه

الت اجتماعی ملی و در بعضی موارد حتی تضاد و بیگانگی همچنین افزایش نرخ بیکاری و مشک

های تروریستی مثل داری گروهکفریبانه ضد سرمایهیغات عواماجتماعی نظیر خودکشی همراه با تبل

 هاهای ایالم و ایوان( در این گروهکویژه شهرستانپژاک و درنتیجه جذب شدن ساکنان استان )به

 ل شدنترددهای غیرقانونی مرزی میان اقوام و طوایف مرزی با کشور همسایه که موجب تشکی

 اعمال حاکمیت در مرز شده است

سازی هنوز هم های دهلران و مهران باوجود پاکهای مین بسیار زیاد در شهرستانوجود میدان

 ها وجود دارداحتمال خطر در آن
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 زیرساختی

 کشور میانگین به نسبت استان در ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن کمتر

 شورک میانگین به نسبت استان شهری نقاط در اینترنت نفوذ ضریب بودن ترپایین

 استان در آب انتقال و مهار تأسیسات ضعف

 باد انرژی از یریگبهره در استان ضعیف شرایط

 ایالم استان در برق تولید ظرفیت نبود

 

 هافرصت مؤلفه

 -اقتصادی

 جمعیتی

 عمومی نسبت به اشتغال زنان دگاهیدتغییر تدریجی و مثبت 

درصد، افزایش  85)افزایش باسوادی به  1355-85افزایش تحصیالت شاغالن استان طی دوره 

 سهم تحصیالت متوسطه و عالی(

 عراق )با نیاز به مصالح ساختمانی و مواد غذایی( بازار مصرفدسترسی به 

 درصد جمعیت کشور( 12دسترسی به بازار جنوب غرب کشور )با 

 (1379-84درصد رشد طی دوره  699رشد سریع پرورش ماهی در استان )

 

 -یتماعاج

 یفرهنگ

 1385-90مهاجرپذیر شدن وضعیت استان در دوره 

 م جدید و سنتیاوجود شوراهای شهر و روستا و امکان ایفای نقش حلقه واسط میان نظ

 های دولت )مناطق خارج از قلمرو اعمال حاکمیت در استان(وجود نداشتن حفره



 57                                          1399تابستان  ،ششمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه  

  

 

 -یاجتماع

 یفرهنگ

 ارتباطی و امکان پیشرفت فرهنگ یادگیری و نوآوری هایرسانهتوسعه 

 ینا کنندهیتتقو یننمود و همچن سالههشت)مقاومت در جنگ  یدر برابر دشمن خارج ییهمگرا

 بوده است( ییهمگرا

 و یعیطب یطمح

 محیطیزیست

حیح صها با اجرای های مهم استان و حفظ تعادل اکولوژیکی آنامکان کاهش بار آلودگی رودخانه

 برنامه کاهش آلودگی

ریزی جهت احداث نواحی صنعتی شهری و روستایی توسط بخش خصوصی و امکان برنامه

 ستاناشده در محدوده شهرهای ها و صنایع واقعانتقال کارگاه

ی های گیاهر گونههای بوتانیک باهدف احیا و تکثیهای تاریخ طبیعی و ایجاد باغامکان ایجاد موزه

 شده استانناطق حفاظتنادر در م

 یاجراری از توسعه فرسایش بادی و ع و جلوگیمنظور بادشکن در اطراف مزارکشت درختان به

 ...(مناسب و یاهانو کشت گ یاستان )مالچ پاش یجنوب یدر نواح زدایییابانب یهاطرح

 هاسیالب از گیریبهره با آبخیزداری هایطرح توسعه امکان

 منیتیا -سیاسی

 بلیت ترانزیتی نوار مرزی به علت همسایگی با کشور عراققا

ه ائی بزیربن وهای تولیدی های توسعه در نواحی محروم و دورافتاده و ایجاد ظرفیتبرپایی کانون

-عادلاین مناطق در جهت برقراری ت ای شدن و تخلیهها و جلوگیری از حاشیهمنظور باروری قابلیت

 نوار مرزی ای در طرح توسعههای منطقه

هش و کا یبعث یمو عراق بعد از سقوط رژ یراندولت ا ینروابط مناسب و حسنه ب یبرقرار

 با عراق یالماستان ا جواریهماز  یناش یستیو ترور ینظام یداتتهد

 ی فرودگاهی در شهرهای نوار مرزی مانند دهلران، مهران و...توسعه
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 منیتیا -سیاسی

 یاتنشر ی،انونق یاسیاحزاب س یردولتی،های غسازمان یرنظ یمدن یهایتفعال ینهزم یشافزا

شود با مشارکت شود و موجب میشهروندان می یآگاه یشمسئله موجب افزا ینو ... ا یمحل

 برود. یناز ب یستیترور یهانفوذ گروهک ینهزم یاجتماع یندهایشهروندان در فرا

 زیرساختی

 و بانکداری الکترونیک در کشور POSرشد خودپردازهای بانکی، نقاط خرید 

 اخیر هایسال طی استان فعالیتی مراکز و روستاها شهرها، به گاز انتقال شبکه گسترش

 عراق کشور با انرژی مبادالت گسترش امکان

 ناستا از کشور غرب اتیلن لوله خط عبور

 یآببرق انرژی از استفاده امکان و استان در فراوان یهارودخانه وجود

 تهدیدها مؤلفه

 -اقتصادی

 جمعیتی

 5/53ن )درصد( و بخصوص باال بودن نرخ بیکاری زنا 2/27باال بودن نرخ بیکاری در استان )

 درصد(

نرخ  )افزایش 1375-85های شغلی متناسب با افزایش جمعیت فعال طی دوره عدم رشد فرصت

 درصد( 2/27درصد به  5/16بیکاری از 

 های خدماتی استانری نیروی انسانی در بیشتر فعالیتوکمتر بودن بهره

یارد میل 30گذاری گذاری خارجی در استان ایالم )سهم صفر درصدی از سرمایهعدم سرمایه

 (1372-86دالری خارجی طی دوره 
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 -یاجتماع

 یفرهنگ

 ضعف در تشکیل سرمایه خصوصی و اتکا صنعت استان بر منابع دولتی

 نی به دلیل فقر و کمبودهای جامعه روستاییافزایش شهرنشی

 درصد( 4.75به  2.5)از  1390تا  1365افزایش ضریب سالمندی در استان ایالم از 

 

 اتی بودن این احزابگرا و انتخابکم بودن ثبات احزاب سیاسی و نخبه

ی برابر، کم هابازی، عدم وجود فرصتآسیب دیدن فرهنگ کار در استان )به دلیل باور به پارتی

 (...اجر شدن کارهای یدی و 

 واگرایی جنسیتی )افزایش تدریجی تعارضات میان زنان با ساختار خویشاوندی(

 و یعیطب یطمح

 محیطیزیست

زی و های صنعتی، کشاورکاهش قابلیت و کیفیت منابع آب استان در اثر جاری شدن فاضالب

 شهری

 های اخیرات معلق در هوا در سالوجود پدیده گردوغبار و افزایش غلظت ذر

ویژه ههای استان در اثر عدم تعادل دام و مرتع و تغییر کاربری اراضی بتخریب مراتع و جنگل

 توسعه اراضی دیم

 شینا اتتهدید بروز خسارت به مراکز زیست و فعالیت متناسب با شدت و بزرگی زلزله و ادامه

 از آن یت ناشو خطرا یشمال یهادر بخش ویژهبه لغزشینوقوع زم احتمال ها،لرزهپس خطر از

 هایفضا در بخصوص هازیرساخت و فعالیت و زیست مراکز به اقتصادی خسارات آمدن وارد

 گیر سیلای هپهنه و هارودخانه پیرامون

 

 

 منیتیا -سیاسی

پراکندگی  درنتیجهای مرزی هخش دولتی در بخشگذاری بخش خصوصی و حتی بعدم سرمایه

 و خالی شدن مرزها از جمعیت و باال رفتن ناامنی پایدار در نوار مرزی استان

 معاند هایهگرو و اشرار قاچاقچیان، پناهندگان، غیرقانونی، مهاجرین توسط ناامنی اشاعه و پخش

 در استان
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 منیتیا -سیاسی

 

 

 

 

 

 حضور ودر این کشور  ارهای بسیند سال اخیر و بروز ناامنیثباتی در کشور عراق در چبی

ان و است یار مرزنو یبرا یناامن یجاددر خاک عراق و احتمال ا یکاآمر یژهوبه یغرب یکشورها یروهاین

 یالما

 های تروریستی )پژاک، داعش، وهابیون و...( از طریقامکان ورود معاندین نظام و گروهک

 مرزهای استان ایالم و ایجاد ناامنی در منطقه

 

 ی شمال استان )شهرستان ایوان( در حوزه فعالیتی گروهک تروریستی پژاکقرارگیر

 زیرساختی

 ICT ضعف بخش خصوصی در حوزه

 )واردکننده برق( غرب یامنطقه برق شرکت منفی برق مبادله تراز

 ایالم استان در انرژی و سوخت یهاشبکه ضعف

ر دمشکالت شرکت گاز  و تابستان فصل در برق انرژی تأمین مورد در نیرو وزارت مشکالت

 گاز طبیعی در فصول سرد سال ینتأم

 قاچاق سوخت به خارج از کشور

 

 خصوصبهخارجی غرب کشور و  ینظامترین تهدیدات مهم ه،به مطالبات بیان شد با توجه

 –است در مقابل تهدیدات خارجی  ذکرقابلتوان در نقشه زیر نشان داد. استان ایالم را می

رات ـدهد تهدیدات داخلی که هم مخاطی که استان ایالم را در معرض خطر قرار مینظام

استان را در معرض خطر قرار  گیرد، پهنهـانی را در برمییعی و هم مخاطرات انســمحیط طب
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 باستان به شکل شماتیک و برحس داخلتهدیدات و مخاطرات  نیترمهمدهد که برخی از می

 است. شدهدادههای مختلف استان، نشان ین فراوانی در شهرستانبیشتر بر اساسموقعیت و 

 
ظامی احتمالی در مناطق مرزی استان ایالمن-خارجی امنیتی داتیتهد .1 شمارهشکل   
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طبیعی و انسانی( داخلی استان ایالممخاطرات )و  داتیتهد .2 شمارهشکل   

 

 های استان ایالمیافتگي شهرستانتحلیل سطوح توسعه

هایی متناسب بعد، انتخاب و برای هر بعد نیز شاخص چهارین بخش سعی شده است در ا

دفاعی، امنیتی استان ایالم مشخص گردد. برای انجام  -امنیتیحال مرتبط با مالحظات و درعین

و روش وزن دهی آنتروپی برای مشخص کردن سطوح توسعه  1این بخش از مدل تاپسیس

های فضایی بهره برای ارائه نقشه Arc Gis 10.3افزار نرم استان استفاده گردد. همچنین از

 -های محیطی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعیاین بخش شامل بعد توان ابعاد شده است.گرفته

شاخص، بعد  14های محیطی بوده است. برای بعد توان زیرساختی-فرهنگی و بعد کالبدی

 16زیرساختی  -و بعد کالبدی شاخص 12شاخص، بعد اقتصادی  12فرهنگی  –اجتماعی 

 است. شدهنظر گرفتهشاخص در 

                                                                                                                                                    
1 Topsis 
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ی عمومی نفوس و ؛ سرشمار1394سالنامه آماری استان ایالم،) ایالمیافتگی استان های توسعه. شاخص2جدول شماره 

 های توسعه استان ایالم(، طرح1390مسکن،

های محیطيتوان  

کشت درصد سطح زیر 

هکتار( نسبت به مساحت کل )

تانشهرس  

کشت درصد سطح زیر 

هکتار( محصوالت ساالنه آبی )

کشت یرزکل سطح به  

هکتار( باغات کشت )سطح زیر 

کشت یرزکل سطح مثمر به  

نسبت سطح زیر کشت به 

)هکتار( بردارانبهرهتعداد   

مساحت تولید نهالستان 

 )هکتار(

 تعداد استخرهای پرورش ماهی

ع انوا بردارانبهرهتعداد  سرانه کشاورزی

 دام

های درصد مساحت کل عرصه

کل مساحت شهرستان جنگلی به

 )هکتار(

کل درصد مساحت مراتع به

 مساحت شهرستان )هکتار(

های بیابانی درصد عرصه

کل مساحت شهرستان به

 )هکتار(

متر(میلی) یانهسالمیانگین بارش   

 یقعمتعداد چاه عمیق و نیمه 

نفر( 10000هر نسبت به )  

بت به نسچشمه )تعداد 

نفر( 10000هر   

- 

فرهنگي -های اجتماعيشاخص  

زنان یباسواد نسبت نسبت باسوادی روستایی مناطق در باسوادی نسبت   

 مناطق در باسوادی نسبت

 شهری

 آموختگاندانش

نسبت به ) یلیتکمتحصیالت 

به باال( سال 6جمعیت   

 نسبت طالق

 نسبت خودکشی
های قضایی نسبت پرونده

 به جمعیت
نمایش و سینما یهاسالن تعداد  
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عمومی هایکتابخانه تعداد  

 

ی پرورش هاکانوننسبت 

فکری کودکان و نوجوانان به 

کودک و نفر )هر هزار 

 نوجوان(

 حس تعلق ساکنان شهرستان

اقتصادی هایشاخص  

زنان درصد اشتغال درصد بیکاری درصد جمعیت فعال اقتصادی  

 بارتکفل خالص
درصد شاغلین بخش 

 صنعت
 درصد شاغلین بخش کشاورزی

 درصد شاغلین بخش خدمات
تعداد واحدهای بانکی 

 نسبت به هر هزار نفر

ها )میلیون ریال( همبلغ انواع سپرد

 نسبت به جمعیت

 درصد اشتغال

های شغلی تعداد فرصت

نفر  1000)نسبت به  شدهاعالم

 جمعیت فعال(

نسبت به هر  به کار شدگانگمارده  

ی کارمتقاض 100  

زیرساختي -های كالبدی شاخص  

نسبت به داروخانه )تعداد 

(نفر 10000  

ی نشانآتش تعداد ایستگاه

نفر  10000)نسبت به هر 

 یت(جمع

آموزشی نسبت به هر  مراکز تعداد

)دوره ابتدایی( آموزدانش 100  

 به نسبت آموزشی مراکز تعداد

 متوسطه دورهآموز )دانش 100 هر

(اول و دوم  

ی ثابت در هاتلفنتعداد 

مناطق شهری و روستایی )در 

(نفر 100هر   

 ییروستا و مخابرات دفتر پست

)ICT( 

درمانی نسبت  مؤسساتتعداد 

نفر جمعیت 10000به هر   

تعداد روستاهای دارای 

ارتباط تلفنی نسبت به 

 روستاهای دارای سکنه

شده  گازرسانی روستاهای تعداد

 نسبت به روستاهای دارای سکنه

یانه مسافربری به نسبت پاتعداد  روستایی یهاراه درصد شهرهای گازرسانی تعداد 
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کل شهرهای  به نسبت شده

 شهرستان

 هزار نفر 10000 یتجمع آسفالته

درصد واحدهای مسکونی 

 مقاوم و بادوام )ازنظر مصالح(

 مسکونی واحدهای درصد

 گاز) امکانات دارای معمولی

(یکشلوله  

 لیمعمو مسکونی واحدهای درصد

برق و آب و تلفن ) امکانات دارای

(ثابت  

بهداشت یهاخانه تعدد  - - 

 

شده هایی که در نظر گرفتهگردد، بر اساس شاخصطور که در جدول زیر مشاهده میهمان

رتبه نخست را به دست آورده  وچرداول یروانشهای محیطی شهرستان است، در بحث توان

های دوم و سوم را به خود اختصاص ان، ملکشاهی رتبههای دهلراست و به دنبال آن شهرستان

در خصوص  دهد شهرستان آبدانانبندی تاپسیس نشان میاند. نتایج حاصل از تکنیک رتبهداده

یب ترتفرهنگی رتبه نخست را کسب کرده است. به همین  –ی اجتماعی های مؤلفهشاخص

-و سوم را به خود اختصاص داده های دومهای شیروان و چرداول و ملکشاهی رتبهشهرستان

عنوان شهرستان مرزی استان ی اقتصادی، شهرستان مهران بههای مؤلفهاند. بر اساس شاخص

باشد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. امتیاز ی مرزی نیز میکه دارای بازارچه

توجه ه بسیار قابلبوده ک 0.9747برای شهرستان مهران بسیار باال بوده و معادل  شدهحاصل

های اقتصادی مرکزیت استان ایالم، یعنی شهرستان باشد. دومین شهرستان به لحاظ شاخصمی

ها وضعیت باشد که این شهرستان نیز به نسبت سایر شهرستانمی 0.83147ایالم با امتیاز 

ای هها و ظرفیتبه مرکزیت این شهرستان و وجود فرصت با توجهتری دارد. البته مطلوب

 یهای مؤلفهاست. بر اساس شاخص انتظارقابلبیشتر اقتصادی باال بودن شاخص اقتصادی 

یرساختی، شهرستان مهران رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. امتیاز ز - یکالبد

باشد. دومین توجه میبوده که قابل 0.4929726برای شهرستان مهران معادل  شدهحاصل

یرساختی شهرستان شیروان و چرداول با امتیاز ز - یکالبدهای شهرستان به لحاظ شاخص
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تری عیت مطلوبها وضباشد که این شهرستان نیز به نسبت سایر شهرستانیم 0.4961165

در رده سوم قرارگرفته  0.3828908تری معادل شهر نیز با اختالف امتیاز کمدارد. شهرستان دره

 .یرساختی داردز - یبدکالهای و وضعیت مطلوبی نسبت به شاخص
 کالبدی های محیطی، اجتماعی، اقتصادی وساس مجموع مؤلفههای استان ایالم بر ابندی شهرستان. رتبه3 شمارهجدول 

 شهرستان
های توان

 محیطي

 -اجتماعي

 فرهنگي
 اقتصادی

 -كالبدی 

 زیرساختي

Cli+ 

نسبت 

به  یکينزد

 یدها ینهگز

 آل

 رتبه نهایي

7270.2 8 6 1 7 آبدانان  8 

 4 0.3614 4 2 6 8 ایالم

 6 0.3404 6 4 5 6 ایوان

شیروان 

 وچرداول
1 2 7 2 0.4987 1 

 3 0.3718 3 3 8 5 دره شهر

 5 0.3599 5 5 7 2  دهلران

 7 0.3317 7 8 3 3 ملکشاهی

 2 0.4933 1 1 4 4 مهران

 

فته ا ی پژوهشمأخذ:   های 

ر وهله نخست نشان از محروم بودن های توسعه در استان ایالم دبررسی مجموع شاخص

که امتیازهای نهایی بسیار پایین بوده است. از طرف دیگر اختالف طوریکلی این استان دارد به
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 های استان چندان باال نبوده و میزان تغییرات چندان چشمگیر نیست.امتیازات بین شهرستان

هد شهرستان شیروان و چرداول دی تاپسیس نشان میبندرتبه، نتایج حاصل از تکنیک درهرحال

 یازامتهای کرمانشاه و لرستان است با کسب مرزی با استانکه در شمال شرقی استان و هم

های بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و رتبه نخست در برخورداری از شاخص 0.4987

های مرزی تانعنوان یکی از شهرستوسعه را به خود اختصاص داده است. شهرستان مهران به

است با کسب امتیاز  شدهواقعغربی استان ایالم مرز با استان عراق( که در شمالمکشور )ه

گونه که در های استان به لحاظ توسعه قرارگرفته است. هماندر رتبه دوم شهرستان 0.4933

و  های برخوردارعنوان شهرستانمشاهده است این دو شهرستان بهبندی نیز قابلنقشه سطح

های استان در سطوح شهرستان دهد بیشتراند. نتایج نشان میشدهیافته استان مشخصتوسعه

شهر، ایالم و های درهبرخوردار شهرستاناند. در سطح نیمهحروم قرارگرفتهبرخوردار و منیمه

و  شدهواقعدر محدوده شرق و جنوب شرقی استان  هشهر کدره اند. شهرستاندهلران قرارگرفته

های استان قرارگرفته در رده سوم شهرستان 0.3718مرز با استان لرستان بوده با کسب امتیاز هم

ها و دارای ظرفیت قاعدتاًعنوان مرکزیت استان ایالم که است. شهرستان ایالم نیز به

در رتبه  0.3614خصوص در بخش دولتی است با کسب امتیاز های بیشتری بهگذاریسرمایه

عنوان یکی از یت نیمه برخوردار قرارگرفته است. شهرستان دهلران نیز بهچهارم و وضع

 یازامتی بیابانی با کسب هاو عرصههای نفتی های مرزی استان و همچنین دارای میدانشهرستان

یافتگی قرارگرفته است. درنهایت در سطح سوم توسعه، در رتبه پنجم توسعه 0.3599

اند. شهرستان های محروم قرارگرفتهعنوان شهرستانآبدانان بههای ایوان، ملکشاهی و شهرستان

های ر شهرستانو دارای مساحت کمتری نسبت به سای ایوان که در شمال استان قرارگرفته

های توسعه قرارگرفته است. به لحاظ شاخص 6در رتبه  0.3404استان است با کسب امتیاز 

 7در رتبه  0.3317 یازامتبا کسب  شدهواقعشهرستان ملکشاهی نیز که در مرکز استان 

با  کشرقی استان و دارای مرز مشترهایت شهرستان آبدانان که در جنوبقرارگرفته است. درن
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آخر )هشتم( به لحاظ  رتبهدر  0.2727معادل استان خوزستان است با کسب کمترین امتیاز 

 .های توسعه قرارگرفته استشاخص

 
های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدیهای استان ایالم بر اساس مجموع مؤلفهانبندی شهرست. سطح3 شمارهشکل   

 

 یريگجهينت

یژه بعد از انقالب اسالمی در کنار وبهیکی از مناطق مرزی کشور  عنوانبهیز ناستان ایالم 

یافتگی است، با انواع تهدیدات اجتماعی، های محروم به لحاظ توسعهکه یکی از استانینا

یری در معرض قرارگبوده است. مشکالتی از قبیل  روروبهامنیتی  -قتصادی، سیاسی و نظامیا

اقتصادی  -، تهدیدات اجتماعییسالخشکمخاطرات طبیعی مانند زلزله، سیل، فرسایش بادی، 

 مانندو تهدیدات نظامی  های جناییمانند نرخ باالی بیکاری، طالق، خودکشی، باال بودن پرونده

یژه مناطق وبهها در مناطق غربی های آنهای تروریستی و معاند نظام و فعالیتهکوجود گرو
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های تکفیری و... گیری داعش، گروهکناامنی در کشور همسایه عراق و شکل شمالی استان،

 یش عقب انداخته و بستری امن راپاند که توسعه استان را بیش از تان بودهــیر این اسگدامن

 ایالم استان پیکره اند. درمجموعافزا با مشکل مواجه ساختههای توسعهعالیتگیری فبرای شکل

. است تفکیکقابل محدوده چهار در فضایی سازمان موقعیت ازنظر آن کنونی هایمرزبندی در

 در سیاسی - اداری قدرت تمرکز دلیل به ولی کوچک ایناحیه استان شمال در ایالم شهرستان

 را استان توسعه ترینقوی طورکلیبه که شودمی محسوب یافتهتوسعه شتربی ایناحیه ایالم شهر

 جنوب در. استمتمرکزشده  شهرستان این در استان فضایی سازمان عناصر عمده و داراست

 فضایی سازمان عناصر ازلحاظ هم که است شدهواقع شهردره شهرستان متراکم حوزه این شرق

 در شدهشناخته سوم حوزه. داراست را استان دوم رتبه توسعه هایشاخص ازلحاظ هم و

 هرچند هاییویژگی با که است ایوان و مهران دهلران، شهرستان سه استان فضایی سازمان

 مرز با مجاورت در مهران شهرستان. سازندمی را استان فضایی سازمان سوم سطح متفاوت

 قومی و فیزیکی پیوندهای شبکه در روازاین است دادهجای خود در را استان گمرک تنها عراق

 دلیل به دهلران. کندمی ایفا استان اقتصادی نظامبه ساختاردهی در را مهمی نقش اقتصادی و

. است مندبهره استان آن توسعه تنش از نوعیبه خوزستان یافتهتوسعه استان با جواریهم

 شهرستان توسعه تنش از متوسط تراکم حوزه با ایالم شهرستان شمال در نیز ایوان شهرستان

 خطوط ازجمله فضایی سازمان اصلی عناصر از بسیاری و گرفته بهره کرمانشاه استان و ایالم

 شیروان و آبدانان شهرستان دو .شودمی استان وارد شهرستان این طریق از انرژی و نیرو انتقال

 ماهیت دلیل به اما شندبامی متوسطی پیوندهای دارای پیوندها منظر از کهینا باوجود چرداول و

 ایفا ایالم استان فضایی سازمان در را کمتری نقش بودن یافتهتوسعه کمتر و خود روستایی

دهد که در مالحظات آمایشی استان سطوح توسعه هر یک از نتایج نشان می .کنندمی

ولویت یافته و محروم در اتوسعه ترکمهای قرار گیرد و شهرستان مدنظرها بایستی شهرستان

ها لحاظ شود. البته ای برای این شهرستانهای ویژهتوسعه قرار گیرند و راهبردها و برنامه

ها نسبت به هر یک از ابعاد تحقیق جایگاه هر یک از شهرستان، شدهدادهگونه که توضیح همان

از های ویژه هرکدام توان و هایتظرفو برای گرفتن نتیجه بهتر است به  دارند راخاص خود 
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ها توجه گردد تا در جهت توسعه متعادل و متوازن استان گام مؤثر برداشته شود. شهرستان

ورت گرفته جهت توسعه استان مرزی ـهای صو تحلیل دهـشمطرحبه مسائل  با توجه تیدرنها

 گردد:یاتی ارائه میـکارهای عملـهای موجود راهبردهای زیر در قالب راهایالم و کمبود نقص
 هایالم و راهکارهای عملیاتی آنامرزی  توسعه استان یراهبردها. 4 ارهشمجدول 

 راهکارهای عملیاتي راهبرد

 جلب راهبردهای

 یهاگروه مشاركت

محدوده توسعه در ذینفع  

 مربوطه یهاطرح بازنگری و تهیه در مشارکتی شیوه به یزیربرنامه 

 از حفاظت راهبردی

 یهاارزش

 درروند يطیمحستیز

 توسعه

 لهمرح در طرح یطیمحستیز سوء آثار کاهش راهکارهای تدوین و بررسی 

 تولید هوا، تکیفی تغییرهای بخش در تفکیک به طرح یبرداربهره و ساختمانی

 پوشش تخریب صوتی، آلودگی خاک، شیمیائی و فیزیکی سوء تغییرات پساب،

 ... و محلی جوامع خسارت جبران گیاهی،

  مردم مشارکت جلب 

 تخصص و عمومی سطوح در یطیمحستیز یاهآموزش 

  ممیزی() یطیمحستیز یهایبازرس انجام 

 یطیمحستیز پایش برنامه تدوین 

 ایجاد، راهبردهای

 توسعه و تقویت

 در و هارساختیز

توسعه برنامه چارچوب  

 بزرگراه به آن تبدیل و غربآباد اسالم - ایالم-مهران محور تقویت 

 بزرگراه به آن تبدیل و اندیمشک - ندهلرا - مهران محور تقویت 

 اصلی راه بهدختر پل به ارتباطی راه تقویت 

 اندیمشک - دهلران - مهران آهن خط احداث 

 غربآباد سالما - ایالم - مهران آهن خط احداث 

 استان مرزی مسافری پایانه توسعه و تقویت 

 دهلران فرودگاه شدن عملیاتی 

 فرودگاه سطح ارتقای و ایالم فرودگاه توسعه 

 غیرعامل پدافند طرح تهیه و غیرعامل پدافند کمیته تأسیس 

 شبکه احداث و دسترس در منابع از یبرداربهره با ازیموردن آب منابع تأمین 

 ازیموردن تأسیسات

 در شدههیتصف یهاآب از استفاده و تصفیه) آب منابع بازیافت حداکثر 
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 رمتعارفیغ و سطحی یاهآب از برداشت توسعه و( کمتر حساسیت با مصارف

ها( بر اساس پساب بازیافت وشور لب و شور یهاآب ،کننیریشآب از استفاده)

-حوضه سطح در آبی طبیعی یهاطیمح نیازتأمین  به توجه با و پایدار توسعه اصول

 آبریز های

 آب توزیع یهاشبکه و آب انتقال خطوط در آبهدر رفت  از جلوگیری 

 تأسیسات ایجاد وکرانه پس امکانات از یریگبهره با ارتباطی نیازهای تأمین 

 ازیموردن

 مناسب باند پهنای با ینور بریف ارتباطات برقراری 

 ارتباطی برتر و نوین یهایورناف از استفاده 

 ارتباطات و اطالعات فناوری یریکارگبه (IT و ICT) )توسعه و 

 وکارهاکسب و فرایندها در ارتباطات و اطالعات فناوری یهایکاربر

 یهاترساخیز ایجاد طریق از اقتصادی یهابنگاه ازیموردن انرژی تأمین 

 ازیموردن

 نفتی یهافراورده یجابه طبیعی گاز از استفاده 

 بادلت و برق فروش و منطقه نیازهای تأمین باهدف نیروگاهی واحد استقرار 

 صوصیخ بخش فعالیت برای مناسب زمینه یسازفراهمو  عراق کشور با برق

  انرژی نهیدرزم

 (  و ییگرمانیزم بادی، خورشیدی،) دشوندهیتجد یهایانرژ از استفاده...

 مصرفی برقتأمین  در

 توسعه راهبردهای

 باهدف كالبدی

 از پیشگیری

 پراكنده یوسازهاساخت

 در مجموعه انسجام و

 منطقه توسعه از دوره هر

 اراضی به سکنمسازان انبوه و خصوصی بخش گذارانهیسرما هدایت 

 و یموضع و موضوعی یهاپروژه یهامحدوده و جامع طرح در شدهینیبشیپ

  مسکن و زمین سوداگران و بازان بورس با قانونی برخورد

 یطیمحستیز حرایم تثبیت  

 تحقق و شهری رویی پراکنده از جلوگیری برای فشردگی اصلی رعایت 

  ستیزطیمح از حداکثری حفاظت

 با ارتباطی هایمحور و عملکردی یهاپهنه وها کانون اییاجر یبندتیاولو 

 تدریجی یهاهیصورت البه کالبدی بافت هدایت گسترش و ارگانیک توسعه رویکرد

 مدیریتي راهبردهای

 و تصویب برای طرح

 و جامع یهاطرح اجرای

 راه نقشه تهیه (Road Map) 

 یطیمحستیز اثرات یارزیاب و تفصیلی طرح تهیه 

 زمین یسازآماده یهاطرح تهیه 

 توسعه مراحل طیها طرح یبندتیاولو موضوعی، و موضعی یهاطرح تهیه 
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 یهاسکونتگاه تفصیلي

 استان

 فرصت یهابسته تهیه و یگذارهیسرما جذب راهبردهای تدوین 

 یگذارهیسرما

 راهبردهای افزایش

منطقه صنایع یوربهره  

 صنعتی یهاخوشه تشکیل 

 عراق کشور یهاتیاولو به توجه با استان در یصادرات صنایع توسعه 

 استان فناوری و علم مناطق میان استراتژیک همکاری ایجاد 

 و ایالم دانشگاه استان، فناوری و علم مناطق میان استراتژیک همکاری ایجاد 

 علمی استان نهادهای و مراکز سایر

  راهبردهای

 -تجاریبخش رونق

 شناخت با بازرگاني

 و بالفعل هدف بازارهای

 از یریگبهره و بالقوه

 و جادشدهیا یهاتیظرف

 این در برنامه اهداف

 بخش

 یالمللنیب و ملی سطح در فضا یاحرفه بازاریابان از یریگبهره 

 ترانزیتی یهاتیفعال توسعه زمینه آوردن فراهم 

 یانباردار وونقل حمل نظیر پشتیبان کارکردهای و فضاها ایجاد 

 (ایالم استانکرانه )پس درقل ونحمل شبکه توسعه 

 به یدسترس تسهیل جهت درکرانه پس درونقل حمل شبکه تقویت 

 ترانزیتی کریدورهای

 استفاده راهبردهای

 یهاتیظرف از بهینه

 با منطقه گردشگری

 اقتصادی، اهداف

 فرهنگي و اجتماعي

 متیقارزان و موقت اقامتی واحدهای ایجاد 

 خدمات ارائه در االب و متوسط باکیفیت هتل ایجاد 

 خدمات ارائه در تنوع و مناسب کیفی سطح با پذیرایی واحدهای ایجاد 

 محلی فعالین به منطقه تسهیالتی و خدماتی واحدهای واگذاری 
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 راهبردهای

 فضایيدهي سازمان

 روستاها، شهرها،)

 ها(شبکه ،هافعالیت

 با قعرا مصرف بازار و کشور غرب جنوب مصرف بازار از یریگبهره 

 اقتصادی و ارتباطی یهارساختیز توسعه

 و ایالم استان یهاسکونتگاه میان در یافتگیتوسعه میزان توازن ایجاد 

 نقش با ایالم شهری حوزه کنار در دیگر شهری یهاحوزه خرده یریگشکل

 یرسانخدمات

 توجه و محور ییاقتصاد دانا و توسعه بر تأکید با صنعتی تحول برای تالش 

 استان صنعتی یهاتیمز به

  ایراست در استان در آموزش بخش کیفیت ارتقاء برای الزم شرایطتأمین 

 یالمللنیب و ملی تعامالت و استان توسعه الزامات و اهداف

 شتبهدا سطح ارتقاء و بهداشتی و درمانی خدمات مناسب و متعادل توزیع 

 آتی و موجود زهاینیا به باتوجه روستایی و شهری جوامع رفاه و سالمت و عمومی

 و اقتصادی یهاتیفعال رشد برای استان یهارساختیز تجهیز و توسعه 

 ایمنطقه فرا نقش ایفای

 دانش تجارب، ،پیشینه از یبرداربهره برای الزم شرایط و هانهیزم ایجاد 

 نوین بازرگانی تأکید با بازرگانی و تجاری یهاتیفعال و بومی

 محرومین به خدمات ارائه به بخشی سامان و فقر گسترش از جلوگیری 

 استان لمروق در اقتصادی و اجتماعی ی،اهیهای ناحنابرابری تعدیل و جامعه

 و تعامالت توسعه جهت درمحور دانش برتر خدمات گسترش و تقویت 

 ملی فرا ارتباطات
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 ه پیام نور.ت دانشگاای، انتشاراریزی ناحیههای برنامه(. اصول و روش1375آسایش، حسن )

ملی  امنیت تمطالعا مقاله امنیتی، مطالعات در اندیشه بنیادین مراحل (.1383) اصغر افتخاری،

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده سرد، جنگ از سپ

 مطالعات زمرک ،(ع) حسین امام دانشگاه: تهران تهدید، کالبدشکافی ،(1385) اصغر افتخاری،

 .ملی امنیت و دفاعی
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-مکان و آمایش در امنیتی -نظامی مالحظات (. تحلیل1390) هادی اعظمی، و هادی رزقانی،

 -انسانی لومع مدرسه رضوی، خراسان استان بر تأکید با نظامی هایاستقرارگاه و مراکز  گزینی

 .2 و آمایش فضا، دوره پانزدهم، شماره ریزیبرنامه

 پدافند رویکرد با سیاسی تهدیدات برآورد ،(1392) عباس ملکی، و حمیدرضا رفعتی،

 و اختفاء استتار، بر تأکید با مهندسی علوم در غیرعامل پدافند و سراسری همایش غیرعامل،

 (.ع) حسینامام جامع دانشگاه: تهران فریب،

مایش و (. آمایش سرزمین و کاربردهای دفاعی، مجموعه مقاالت آ1381) رهنمایی، محمدتقی

 ع(.) اه امام حسیندفاع سرزمینی، تهران: انتشارات دانشگ

ران، (. بررسی نقش آمایش سرزمین در امنیت جمهوری اسالمی ای1393رضا )طحانی، غالم

 .27شماره  فصلنامه علم و فنون نظامی، سال دهم،

 فصلنامه پایدار، ملی امنیت و اجتماعی سرمایه ،(1390) کامران کرمی، و هادی زاده،عباس

 .51مطالعات راهبردی، شماره 
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 - یسیاس مالحظات (. بررسی1395خواه )مصطفی و حسین فرهادی ، عباس؛ هاشمی،پورعلی

 و کهگیلویه ستانا: موردی مطالعه) SWOT مدل از استفاده با سرزمین آمایش دفاعی - امنیتی

 .15ی جغرافیای انتظامی، سال چهارم، شماره ، پژوهشنامه(بویراحمد

ات دانشکده آمایش مناطق مرزی، تهران، انتشار(. نظریه پایه و اصول 1380) عندلیب، علیرضا

 فرماندهی ستاد سپاه.

ران، (. توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ای1388) شریف ،مطوف و عندلیب، علیرضا

 مجله باغ نظر، سال ششم، شماره دوازده.

 و شهری گذاریسیاست سال پنجاه: بریتانیایی ریزی(. برنامه1387کالینگورس، بری )وی()

 .تهران آذرخش، انتشارات .عارف ،اقوامی مقدم .ایمنطقه

 باجگیران در (. بازگشایی مرزها و تأثیرآن بر مناطق مرزی؛ مورد:1381) محمدپورفیلشور، علی

 درس.مربیت تنامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه مرز ایران و ترکمنستان، پایان

اقتصاد  ورگانی های مرزی و نقش آن در بازبازارچه(. ساختار مبادالت 1384محمودی، علی )

 های بازرگانی.سسه مطالعات و پژوهشمناطق مرزنشین، مؤ

 ازمانس ،استان آمایش برنامه مطالعات انجام راهنمای ،(1383) سرزمین آمایش ملی مرکز

 (.2 ویرایش) وبودجه،برنامه و هماهنگی اقتصادی امور معاونت کشور، ریزیبرنامه و مدیریت
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 کوشش( محمدباقرچوخانی زاده مقدم، تهران، دانشگاه امام حسین )ع(.

 .216 شماره اقتصادی، و اسیسی اطالعات پایدار، ملی امنیت ،(1384) حسین نصیری، 

 در) ایران ملی امنیت بر آن تأثیر و اجتماعی امنیت ،(1389) زهرا صادقی،و  اله عنایت یزدانی،
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