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 چکيده
از منابع و امکاناا  توساعه       برخوردارپایدارترین امنیت در یک کشور برابری در توسعه و تعادل در 

و خود نیا  از   استساز و بستر ایجاد امنیت . توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی زمینهاستکشور 
. ایان مناا ب باا توجاه باه موقعیات       اسات ی کشور دوچنادا   پذیرد. اهمیت این امر در مرزها   تأثیر می

جغرافیایی و سیاسی خود همواره بستر ناامنی و بروز اختالفا  بوده است. مرزهای غربی کشور نی  از ایان  
هاای  برند. در این راستا در این مقاله به بررسی شااخ  یمنبوده و همواره از عدم امنیت رنج  مستثناقاعده 

 -ایم. نوع تحقیب کااربردی و رو     تویای ی  های مرزی غرب کشور پرداختههرستا معرف توسعه در ش
 اف ارنرمگیری چندمعیاره ویکور و ها و ا العا  نی  از رو  تصمیموتحلیل دادهیهتج . برای استتحلیلی 

ARC GIS ه هاای غارب کشاور با    دهد، بیشتر شهرستا های تحقیب نشا  میشده است. یافته بهره گرفته
در مقایساه باا دی ار     هاا شهرساتا  های مورد مطالعه وضعیت بهتری ندارند. همچنین این توجه به شاخ 

ی محاروم  هاا شهرستا ی مورد نظر نی  دارای وضعیت بهتری نبودند. مقایسه تطبیقی هااستا ی هاشهرستا 
گذشت چندین سال هنوز  بعد از هاشهرستا نی  نشا  داد این  هاشهرستا با وضعیت کنونی  1831در سال 

برند. به این ترتیب بستر ناامنی در ایان مناا ب اسااز از    هم از محرومیت و نبود امکانا  توسعه رنج می
 گردد؛ بنابراینگردد. عالوه بر این، این امر باعث عدم تعادل توسعه در میا  منا ب کشور مییمکشور فراهم 

ین به این منا ب و اعطای تسهیال  مسئولوم توجه جدی جهت جلوگیری از عدم تعادل در منا ب کشور ل 
 .استهای مک ی جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در این منا ب الزم و ضروری و بودجه

 

 

                                                           
 نویساانده مساائول   ) لیااریاا ی شااهری و روسااتایی، دانشاا اه محقااب اردبیلاای، اردب   سااتادیار گااروه برنامااه .ا1

Rahmati1358@gmail.com        
 s_mohammadi@uma.ac.irری ی شهری دانش اه محقب اردبیلی: .دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.40.12.8


 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 882

 

 توسعه، امنیت، مرز، ویکور   :هاکليدواژه

 مقدمه و بيان مسئله

 ژهیا وهبا  کشورها عمده مبااث از یکی توسعه پایدار و رشد به ااضر دستیابی در اال 

 جبارا   جهات  ااال توساعه   در رود و کشاورهای مای به شامار   توسعهدر اال کشورهای 

 متعاادل  ایبه توسعه رسید  برای و فرهن ی اقتصادی، فقر سیاسی، از فرار ،هایماندگعقب

 شناخت یحیح نیازمند گردد، منجر مردم همه زندگی بهبود وضع به بتواند که جانبههمه و

.  110: 1832فر و پادرونادی، نظم)است  ایمنطقه و سطح ملی در بهینه و مناسب هایری یبرنامه و

ی کاه  اگونهبهمتقابلی در منا ب مرزی بر هم دارند،  را یتأثعبارتی دی ر توسعه و امنیت، به

گاذارد و  مستقیمی بر فرایناد تحقاب امنیات مای     را یتأثهر اقدامی در فرایند تحقب توسعه 

های باالی توسعه از ضارایب امنیتای بااالتری    منا ب دارای شاخ  برعکس. به این ترتیب

تواناد  های توسعه، مای . نابرابری 133:1831)عندلیب، برخوردارند ترافتهینتوسعهنسبت به منا ب 

تر نماید. این موضوع در ایارا  باه دلیال    های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را عمیبشکاف

ری دارد. از ایان رو توساعه و پایاداری امنیات نتیجاه      تنوع مذهبی و فرهن ی اهمیت بیشات 

و ای را تصور کرد کاه فقار   توا  چرخهکاهش فقر، بیکاری و برابری شهروندا  است و می

هااای ماارتب  بااا امنیاات انسااانی منجاار بااه ناااامنی و ناااامنی موجااب  سااایر مفل ااه کاااهش

 -. تغییارا  اجتمااعی   11:1831 دمی و همکارا ،)شد ثباتی در جامعه خواهد نیافت ی و بیتوسعه

 نقاط و برخی در امکانا  اد از بیش تمرک  و ایتعادل منطقه عدم اخیر هایدهه اقتصادی

 ساایر  با در مقایسه منا ب برخی    جهیدرنت که است داشته پی در را نقاط دی ر محرومیت

 رخاوردار ب یتار مطلاوب  و توسعه رشد از جهیدرنت داشته. بهتری عملکرد یک کشور منا ب

 وضاع  باه  موجاود  وضاعیت  تبدیل ری ی نی ،برنامه . هدف 40: 1831تقوایی و یبوری،)اند بوده

 گاام  در وضاع مطلاوب،   باه  رساید   بارای  است بدیهی است.  بادانی و پیشرفت مطلوب،

 از تنهاا  شاناختی  چناین  داشت؛ موجود وضع از ایجانبههمه و دقیب شناخت باید نخست،

 ریپاذ امکاا   سیساتمی  ن ار   اسااز  بار  و دینامیاک یور  به هم    علم جغرافیا  ریب

 مکانی، اختالف که است منا ب توسعه سنجش برای روشی ی توسعه،بندسطحبود.  خواهد
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 به نسبت را منا ب وضعیت و دهدمی را نشا  منا ب فرهن ی و اجتماعی اقتصادی، فضایی،

. از ساوی دی ار،    144: 1831ارا ،تقاوایی و همکا  )کناد  می مشخ  توسعه سطح نظر از یکدی ر

بران یا   دی ر موضاوعا  بحارا    مثابهبهامنیت نی   تمد ، و توسعه پیشرفت دلیل به امروزه

 و اقتصاادی  اجتماعی، کالبدی، ابعاد همه   ، دامنه و گرفته خود به یترمهم کشورها، نقش

 زندگی از بسیاری مشکال  گرچه تحوال  این .است برگرفته در را هاانسا  زندگی روانی

 اف ایش و امنیت کاهش از نشا   مارها اما بخشیده است، بهبود گذشته به نسبت را هاانسا 

 و زناا ، ماردا    کودکا ، زندگی در انسانی، و  بیعی پنها ، و پیدا هایناامنی .دارند ناامنی

 .  113: 1833یارمی،)است  جوامع تمام ریگدامن ضعف، و شد  با سالخوردگا  اتی

قرار  نظر مورد موارد این نی  شهرستا  هر توسعه روند در باید فوق، مقوال  به توجه با

 یاافت ی توساعه  چراکه دارند؛ قرار نواای مرزی در که هاییشهرستا  در خصوصبه ،ردیگ

مارزی   مناا ب  و است    جغرافیایی محدوده و منا ب تمام جانبههمه توسعه در کشور یک

 هاای فریات  ایجااد  و است اهمیت اائ  محلی و ملی امنیت در اسیاس نقش خا ربه هم

.  23:1833نکاویی و همکاارا ،   )کارد   خواهد توسعه کشور به شایانی کمک منا ب این برای برابر

نمایاد کاه پیوناد    زا از  نجایی مهم میدر این میا  ضرور  پرداختن به مقوله توسعه امنیت

سااز و بساتر توساعه در ابعااد     اپذیر است. امنیت زمینهنمتقابل میا  امنیت و توسعه اجتناب

پذیرد. به هماین دلیال باا مطالعاه توساعه      می ریتأثاجتماعی و اقتصادی است و خود از    

 باه  عنایات  رود. بای   ، امنیت یک عامل اساسی به شمار میهامفل هامنیت پایدار و تعیین 

متعادد،   همساای ا   نیا   و    ایمرزها  و سارزمین  وسعت  بیعی، محی  هایویژگی تنوع

 - فرهن ای  امکاناا   و خصویایا   نظار  از کاه  اسات  کشاوری  ایارا   اسالمی جمهوری

 روروباه  متناوعی  شارای   با بیرونی هم و درونی لحاظ به هم سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

 قارار  رو پایش  را هاایی فریات تنهاا  ناه  امنیات،  و توساعه به لحاظ  ویژه شرای  این. است

فضالی و  راماانی )اسات   بوده جدی یهایمشغولدل ایپاره ساززمینه اال عین در اما دهد،می

 فارد منحصاربه  نسابتا   شرای  به توجه با منا ب این عمومی توسعه به توجه . 4:1830ساعیدی،  

 باه  کشاور  یاک  امنیات  چراکاه گیرد،  قرار مدنظر باید امنیتی و سیاسی اجتماعی، فرهن ی،
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 از جلاوگیری  موجب هاشهرستا  این نیازهای به توجه و است رکشو    مرزهای استحکام

 در ماناد   ان یا ه  اقتصادی و اجتماعی هایفریت ایجاد و شد خواهد جایی جمعیتجابه

. با توجه باه ماوقعیتی    23:1833نکویی و همکارا ، )کرد  خواهد بیشتر را جغرافیایی محدوده این

ایله از مرک  به هما  می ا  توجه متولیا  امر بارای  ی مرزی دارند به دلیل فهااستا که اکثر 

یابد. منا ب مرزی ) ذربایجا  غربی، کردساتا ، کرمانشااه،   ای کاهش میهای توسعهامایت

ی محاروم قارار دارد.   هاا استا نیست و در ردیف  مستثناایالم، خوزستا   نی  از این قاعده 

ا از نظر قرار گرفتن موانع  بیعای در  های مذکور سبب شده است تموقعیت جغرافیای استا 

بنابراین تمرک  امکانا  ؛ رو شوندهای موایالتی با مشکالتی روبهو راه مفثربرابر ارتبا ا  

ها از این مواهاب گردیاده اسات.    و خدما  در مرک ، باعث دورافتادگی و محرومیت استا 

اقتصاادی و فرهن ای،   های مارزی برخاوردار از ضاعف    نکته قابل تأمل این است که استا 

تار اسات. باه هماین منظاور شناساایی و مهاار        های امنیتای    نیا  گساترده   سطوح دغدغه

پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهن ی که قابلیت تبدیل به تهدید امنیتی را دارند باید باا  

 های امنیتی مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا در یور  باال باود  ضاریب رکاود   توجه به مفل ه

توا  نسبت به تحقاب امنیات فراگیار در ساطح مناا ب مارزی       اقتصادی، بیکاری و فقر نمی

هاای مارزی ایان    ای شهرساتا  بنابراین در راستای شناخت جای ااه توساعه  ؛ بود نیبخو 

هاا و  ریا ی و هادایت فرفیات   یکی از منا ب محروم کشور، جهت برناماه  عنوا بهها استا 

هاا الزم و  زدایای و کااهش ناابرابری   محرومیات  منظوربهاری گذامکانا  الزم برای سرمایه

یاافت ی  ضروری است. مسئله ایلی این مقاله نی  بررسی و مقایسه سطوح یا درجاه توساعه  

    تباع باه های مذکور در راستای تحقب امنیات پایادار مارزی و    های مرزی استا شهرستا 

 .استامنیت کشور 

 

 پيشينه تحقيق

جدید امنیتى و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح  هاییلتوسعه تحلم هوم امنیت در پى 

 ازهاا یاست که از ن یتوجه قابل یهادهیازجمله پد. در جها  امروز نی   213:2118)بیل ین،  شد
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و  امدهایاختالل در    پ ایرود و فقدا     یفرد و جامعه به شمار م یاساس یهاو ضرور 

باه   د یرسا  یهاا بارا  مفل ه نیتراز مهم وبه دنبال دارد  یاککننده و خطرنن را  یهابازتاب

شاود  یاسات کاه موجاب ما     یعاامل  نیسات نخ همچنیناز ثبا  است.  ییدرجا  قابل اتکا

 مشاارکت  یاجتمااع  یهاا تیهم کمک گرفته و در مسائول  یرویاز ن ند،ی  ها کنار همانسا 

. باا وجاود اینکاه     43: 1834ناژاد، یوالب)بذرافشاا  و  ا   کنناد ی تر و متعهدتر زندگتا  سوده ندیجو

گذرد و  رح علام ایان   دیرزمانی از توجه جامعه و محافل علمی ایرا  به مطالعه امنیت نمی

پدیده از پیشینه تاریخی چندانی برخوردار نیست، اما امروزه با اجم قابال تاوجهی از  ثاار    

این قسمت باه چناد ماورد از    . در  231:1833خلیلی،) میهستدرباره امنیت در کشورما  مواجه 

 در منا ب مرزی کشور اشاره شده است.   گرفتهانجامتحقیقا  

 یمارز  تیا امن تیبا تقو یاقتصاد یداریپابا رابطه    در1833) یارهای ساربا  و ییافته

بخشی و کارایی، ج  متغیرهای تنوعدهد که بهنشا  میی، شهرستا  گرم در ییمنا ب روستا

پذیری و ی پایداری اقتصادی )رفع فقر، سازگاری با محی ، کاهش  سیببین تمامی متغیرها

های تحقیب رامتی . یافتهداری وجود داردوری  با تقویت امنیت مرز رابطه معنیمی ا  بهره

ی مارزی کشاور   هاا اساتا  ی سارقت در  هاا شااخ    کاه باه بررسای    1833همکارا  )و 

ی خوزساتا  و ایاالم در   هاا اساتا  خصوص بههای مرزی اند، نشا  داد بیشتر استا پرداخته

  در زمیناه  1833هاای مشاکینی و همکاارا  )   . یافتهبرندیمغرب کشور از این معضل رنج 

دهاد اساتا  مازنادرا  در    های مرزی در راستای امنیت پایدار، نشا  میی استا افت یتوسعه

ا  در جای ااه ساوم   استا  خوزست تیدرنهارضوی در جای اه دوم و  خراسا جای اه اول و 

 دهناده نشاا  اند. همچنین نتایج کلی های توسعه قرار گرفتهی از شاخ برخورداراز لحاظ 

. محمادی و  اسات هاای ماورد مطالعاه    مرزهای کشور با توجه به شااخ   نامتواز توسعه 

هاای امنیات اجتمااعی و    بنادی وضاعیت شااخ      با بررسی و اولویت1838همکارانش )

ای ی کشور از نظر سطح امنیت اجتماعی با است اده از رو  تحلیل رابطاه اهاستا بندی رتبه

های امنیت اجتمااعی و  ی شاخ ریکارگبههای امنیت، با با به کاربست شاخ  1خاکستری

                                                           
1  . GRA. 
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ی کشور نشا  دادند، پنج شاخ ، سارقت  هااستا بندی خاکستری به اولویت تحلیل رابطه

در زمیناه ماواد    رشاده یدست ی، قاچاقچیاا   شاهر و براز اماکن دولتی، قتل عمد، تصادفا  

و یدمه، دارای کمتارین درجاه رابطاه خاکساتری هساتند. همچناین        وجرحضربمخدر، 

وبلوچساتا  و خراساا  رضاوی از درجاه رابطاه      های سمنا ، قام، همادا ، سیساتا    استا 

ی دی ر   در تحقیق1838همکارا  )هستند. همچنین سرور و  برخوردارتری خاکستری پایین

های اقتصادی، اجتماعی و  موزشی و کالبدی باه بررسای   شاخ  در زمینه 38با است اده از 

هاا نشاا    . یافتاه اناد پرداختاه غربای   جاا  ی ذرباهای توسعه در منا ب مرزی استا  شاخ 

یور  متعادل توزیع نشده های این استا  بههای توسعه در میا  شهرستا شاخ دهد، می

های پیرانشهر، سردشت و ارومیاه باه ترتیاب در جای ااه اول تاا ساوم از       است و شهرستا 

باشاند. در مقابال،   ها دارای وضاعیت فارا برخاوردار مای    از این شاخ  یلحاظ برخوردار

های ماکو، اشنویه و چالدرا  دارای وضعیت نابرخوردار از لحااظ برخاورداری از   شهرستا 

  در تحقیقی دی ار باه بررسای    1832) ییفاوی و میکر .باشندهای مورد مطالعه میشاخ 

 هاا نشاا  داد  اند. یافتاه سازی با توسعه پایدار در منا ب مرزی در شهر مریوا  پرداختهامنیت

منطقه   در مکاناتوسعه پایدار ارمغا  امنیت و امنیات پایادار ارمغاا  توساعه اسات و ا      که

 تیااااادرنها. ساااااتینار جهت تحقب توسعه پایده و در یع نشدزمناسب توی ل وامطابب 

منا ب مرزی کشاور ماا باه دلیال کمباود      ، دهدیم  نشا  1831) ی دیاهای توکلیا  و یافته

هاای مشاخ  گردیاده کاه     باشند و با انجام بررسینقاط کشور می نیترامکانا  از محروم

 تیا درنها. انجام کارهای غیرقانونی همچو  قاچاق کاال برگرفتاه از کمباود امکاناا  اسات    

شناخت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهن ای،   داد، نشا   نی  1833های سعیدی و خالدی )یافته

هاای  پاذیری ترین نکاا  در در   سایب  سیاسی و اقتصادی بر امنیت این منا ب از اساسی

 باب   .رودهای ضادامنیتی باه شامار مای    منظور جلوگیری از هرگونه تنش و کنشامنیتی به

زعام  در این منا ب بیش از هار چیا  منشاأ اقتصاادی دارد. باه     ناامنی ، این بررسیهای یافته

هاای  ترین چالش فراروی امنیت در این مناا ب نارضاایتی از فعالیات   نویسندگا  مقاله، مهم

باعث شده تعداد زیاادی   جهیاقتصادی است. این عامل باعث اف ایش بیکاری گردیده و درنت
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 روی  ورند. مجموعاه مساائل و مشاکال     منظور امرارمعا  به قاچاق کاالاز مرزنشینا  به

باه      رمجااز یاقتصادی این منا ب ضمن فراهم  ورد  بستر ارتکااب جارم و ترددهاای غ   

سوی مرز، تبعا  سوء امنیتی را نی  به همراه داشته و برقراری نظم و امنیات و کنتارل ایان    

ناژاد و همکاارا    هاای اااتمی  یافتاه رو نموده است. منا ب را با مشکال  و تهدیداتی روبه

هاا     یاافت ی توساعه  می ا  بر تأثیری المللیمرزهای بین به ، ن دیکیدهدیم  نشا  1831)

 ایان  در یاافت ی ساطح توساعه   کنناده نیای تع عامل زبانی و قومی هایت او  و است نداشته

ی توسعه هاشاخ دهد، های تحقیقا  باال نشا  میکه یافته  ورهما  .است هایشهرستا 

کند. این مقاله عالوه بر ارائه تحقیاب جاامع   قش مهمی در می ا  امنیت این منا ب بازی مین

هاای  در منا ب مرزی غرب کشور که تاکنو  انجام نشده است به بررسی رابطه بین شاخ 

 توسعه و امنیت در این منا ب پرداخته است.  

 

 مباني نظری

 مناطق مرزی

 و سیاسای  جغرافیاایی  شارای   و خاارجی  کشورهای با مجاور  دلیل به مرزی منا ب

 قارار  ماورد توجاه   هاا ویژگای  این چنانچه دارد. را خود خاص هایویژگی ،ها   بر ااکم

 برابار  در تهدیدی عنوا بهو  گذاردمی منا ب امنیت و توسعه روند بر من ی تأثیراتی ن یرد،

 و توساعه  ریا ی برنامه فرایند در و گیرند قرار توجه مورد اگر اما؛ کرد خواهد عمل توسعه

 به تهدید از و گذارندمی یجابه خود مثبتی از اثرا  شوند، گرفته کار به منا ب،     مایش

در  خصاوص باه  مارزی،  مناا ب  غیراایالخی   و منا وی   بیعات  شوند.می تبدیل فریت

 هاای الزم  هان یا  نباود  و رفااه  فقدا  دلیل به پیوسته ایرا ، بیابانی و کوهستانی یهاعریه

 باوده  هاای وقات  دولات  برای امنیتی و اقتصادی سیاسی، مشکال  سازنهیزم زندگی، برای

 دسترسی عدم و بود  در مد پایین مناسب، اشتغال فقدا  تولید، در بالقوه هایناتوانی است،

 بارای  را زمینه که است این منا ب اجتماعی اقتصادی مشخصه ترینعمده اولیه، نیازهای به

. درایل ایجاد امنیت، توزیع بهیناه   114 :1833)قربانی سپهر،است  نموده فراهم منا ب این یهتخل

 یاد و ایان امار در مناا ب     یما اساب یافت ی به توسعههای جمعیت در سرزمین از راهبرد



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 883

 

مرزی اهمیت دوچندا  دارد. به عبارتی، خاالی باود  سارزمین از جمعیات، ا اره امنیتای       

ویاژه در مرزهاا   که این نقاط به استبرای    بخش از سرزمین   ورماللجدی و یک نقطه 

های فعالیتی و جمعیتای چاو  قاچاقچیاا ،    باعث رشد فعالیت ساختارهای غیررسمی گروه

 ...هاای اپوزیسایو  و   دهنادگا  گاروه  ی غیرقاانونی، ساازما   هاا مهاجر دهندگا  سازما 

تواناد ال وهاای   یما هاا  کاه در بدناه      ور کلی، منا ب مرزی منا قی هساتند  شود. بهیم

متضادی از تعامال  مرزی از همکاری، یکپارچ ی و ادغام تا مانع در برابر هرگوناه تعامال   

شا  توانایی محادود  یاییجغراف، مرزها به دلیل موقعیت ترسادهو ارتباط شکل ب یرد به عبار  

عناوا   ر را دارند. یک مرز باه یا  مرزی و سایر تبادال  بین دو کشومکرد  یا تسهیل تجار  

یافته، من وی و باا  نتوسعهیور  فضایی ی به فضای مرزی بهدهشکلتواند ضمن یمیک مانع 

های مبادالتی و معاامالتی، ممانعات از جریاا   زاد    ینهه های باال، منجر به اف ایش یتمحدود

یاک منطقاه تمااز،     عناوا  اما در مقابل، یک مارز باه  ؛ ا العا  و ا ظ پیچیدگی بازار شود

ها به خطوط ماورای مارزی، باعاث خلاب    ها و دولتضمن توسعه فعالیت و ن وذ افراد، بن اه

 . 131: 1833لو،)سلطانی و تقیشوند یمویژه برای جوامع مرزنشین های جدید بهفریت

 

 امنیت

 ردیگیبرم در را انسا  زندگی ابعاد و شئونا  تمامی عام م هوم یک عنوا به امنیت واژه

 امنیات  درواقاع خاورد.  مای  پیوناد  انساا   موجودیت و ایا  از ییانت و ن س با بقای و

 استنبا ی موضوعی امنیت  رفی . ازاست زنده موجود و انسا  بقای و ایا  کنندهنیتضم

ی در ااال  اسات.  ایویژه ی یربرنامه و اقداما  مستل م محی ، در یافتنش واقعیت که است

 مکاا   و زماا   باه شارای    توجه با امنیت جغرافیایی محتوای است، بتثا امنیت م هوم که

 فقادا   یریا گاندازه امنیت    عینی م هوم . در 181: 1833)علوی قصونی و همکارا ، کند می تغییر

 و موجاود  خطارا   رفع معنای به امنیت درواقع .است شدهکسب یهاارز  ضد بر تهدید

 تاوا  یما  بناابراین ؛ اسات  موجود یهافریت از بهینهاست اده  معنای به همچنین ااتمالی،

 باه  وابساته  امنیت برقراری و است فریت و ایلی تهدید عنصر دو دارای امنیت که گ ت
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 . 212: 1833)هاشامی و همکاارا ،   اسات  هاا فریات  بهیناه از  گیریبهره و تهدید از نسبی رهایی

 هاملا  خطار  ااسااز  ناه گوچیها  کشاورها : »کناد یمتعریف  چنین را امنیت ملل سازما 

 را خاویش  توساعه  و گساتر   نکنند و بتوانناد  زاداناه   اقتصادی یا سیاسی فشار خارجی،

به ا افت از مرز و سرزمین از تهدیادا  خاارجی    گذشته در. م هوم امنیت «تعقیب نمایند

ی شاامل  رنظاام یغگری به هماراه تهدیادا    شد. سلطهبا است اده از قدر  نظامی مربوط می

های اقتصادی، مناقشا  بر سر مناابع، گساتر  ماواد مخادر     حی ، فقر، مهاجر تخریب م

 . مکتاب  181: 1834)جاللیاا  و ویسایا ،   مبااث جدیدی در مورد معنی امنیت پدید  ورده است

 ایان  نظاری  مبانی است. امنیت پرداخته با رابطه در تحقیب به مکاتب سایر از بیش1 کپنها 

 است: استقرار ایل هس بر امنیتی مطالعا  در مکتب

 دوم دارد. گارایش  ایمنطقاه  تحلیال  به بیشتر و نیست جهانی که    تحلیل یکی سطح

 ساوم  شاود. نمای  شاامل  را یگرینظامتنها  و داندمی متعدد را امنیت ابعاد و هابخش نکهیا

خاارجی    اوزه در چه و داخلی اوزه در )چه موضوعا  کرد  امنیتی خصوص در نکهیا

 امنیت در تحلیل تحلیلی، سطح نظر از دارد.    ن ی به باور و کرده دنبال را یخای دیدگاه

 جهانی، بیشتر سطح در گیرد.می یور  داخلی و ایمنطقه جهانی، سطح سه در مکتب این

 ایطاه  ای،منطقاه  ساطح  در اسات.  مدنظر ب رگ هایقدر  هایسیاست و عملکرد تحلیل

 ساطح  سارانجام  .است نظر در ایمنطقه هایقدر  و روندها و شده محدوده تحلیل قلمرو

 نظار  در بار امنیات      ریتأث و داخلی عملکرد و هاسیاست شرای ،   ، در که است داخلی

 . 81: 1834)مع ی و وثوقی،است 

 

 توسعه

 از مناسابی  در  بایاد  ابتادا  نااموزو ،  توساعه  م هوم از بهتر تلقی از برخورداری برای

جریاانی   باید را توسعه»است،  کرده تودارو اشاره که مایکل  ورهما  داشت. م هوم توسعه

و  ماردم  عامه تلقی  رز اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرا  مستل م که دانست چندبعدی

                                                           
1. Copenhagen School. 
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مطلاب   فقار  کارد   کان شاه یر و ناابرابری  کاهش اقتصادی، رشد تسری نی  و ملی نهادهای

 نظاام  و جامعاه  مساتمر کال   ارتقای» یور به را توسعه م هوم توا می ،رو نیا . از«است

 نااموزو   توساعه  ایان ویاف،   باا  کرد. تعریف« تریانسان یا بهتر زندگی یسوبه اجتماعی

 توجه با دی ر منطقه به کشور نسبت یک از منطقه یک توسعه درجه میا  شکاف از اکایت

 به نافر ناموزو  توسعه ، رید عبار  به دارد. امر این اجتماعی و سیاسی اقتصادی، ابعاد به

 و هاا ریا ی برناماه  سااختار  های جمعیتی،ویژگی جغرافیایی، و  بیعی شرای  نظیر عواملی

 یاک  مناا ب  برخای  بارای  که اقتصادی است هایگذاریسرمایه جهت و هاگذاریسیاست

 )باه  نیاافت ی توساعه  از هاایی دی ر درجاه  برخی برای و یافت یتوسعه از هاییدرجه کشور

 . 42: 1833رایمی،) ورد می بار به را  ترافتهیتوسعه منا ب نسبت

 رشد دچار چی ی یا فرد    در که شودمی ا الق فرایندی به    ساده معنای در توسعه

 ،ااال  ایان  کناد. باا  می پیدا دست تریپیشرفته یا جلو به رو وضعیت به و شودمی یا تغییر

 اسات  تحاوالتی  اایل و است جدید ا نسبت سیاسی، و اقتصادی در ادبیا  «توسعه»م هوم 

 اسات.  کرده ایجاد انسا  عملکرد و اندیشه در مدرنیته، ت کر رواج و با روشن ری عصر که

 بر او تسل  به سمت هاتال  همه و گرفت قرار معیار و محور انسا روشن ری،  عصر در

 ازلای  هشات ب دربااره  مذهب که ایوعده»که  شد ایجاد ت کر این کرد و پیدا سوق  بیعت

 در تحاولی  چنین «پذیرد تحقب انسا  خود نیروی به مدد و روی زمین تواندیم است، داده

و  ارتقاا  ناوزایی،  برای تال     در که شد پارادایمی یریگشکل باعث بشر، اندیشه ت کر و

 تیا درنها توسعه شد. م هوم تبدیل انسا  ایلی یدستور کارها و مبانی از یکی به پیشرفت

 جانباه هماه فراینادی   توسعه.  13: 1833شاپوری و همکارا ،)است  تحول عظیم این ثمر ای بر یند

شاود، بلکاه دارای ابعااد اجتمااعی،     است و فق  رشاد و توساعه اقتصاادی را شاامل نمای     

ی تماام  باه ای پایادار اسات کاه    . از  رفای توساعه  اسات محیطی، سیاسی اقتصادی، زیست

هماهنگ با یکدی ر رشاد کنناد.     وربهها تمامی بخشتوجه کند و  زما هم  وربهها بخش

 از روساتایی  ماردم  باه  کماک  فرایناد  از است عبار  روستایی پایدار به این ترتیب، توسعه

 ایجاااد ینااهزم در گااذارییهساارما و    نمااود  فعااال نیازهایشااا ، بناادیاولویاات  ریااب
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 هاای فرفیات  باه  توجه با برابری و عدالت برقراری اجتماعی، خدما  ارائه و هازیرساخت

ای که در خصاوص توساعه وجاود    . در مورد رویکردهای عدیده 2: 1834همتی و پذیرا،) یمحل

رویکرد موجاود در خصاوص    نیترکاملدارد. رویکرد توسعه پایدار مفخرترین و همچنین 

 توسعه است. م هوم توسعه پایدار از ن رانی اساسی جامعه انسانی و نیاز    به امنیت ناشای 

  43: 1833زاده و همکاارا ،  )فرجای گردیده است  دییتأارتباط بین امنیت و توسعه  چراکه؛ شودیم

  .1)جدول شماره 

 
 زای توسعه امنیتهامؤلفه نيترمهم -0جدول شماره 

 هاشاخص ی کليدیهامؤلفه

  اب مشارکت در فرایند

 توسعه

  ی از منااادبهااارهااااب

م ایااااای برونااااداد و 

 مواهب توسعه

 ت توسعهمسئولی 

   محور توسعه عنوا بهانسا 

   هدف توسعه عنوا بهرفاه و  سایش شهروندا 

 ها نسبت به شهروندا و دولت هااکومتگرایانه عملکرد عدالت 

 از بین برد  شکاف  بقاتی 

  ی اجتماعی و قطبی شد  اجتماعیهایدوگان رفع 

  ی از منابع ملیمندبهرهرفع انحصار در است اده و 

   یچندبعدی ایلی چرخه فقر هاالقهبرید 

  ی مختلاف متناساب باا    هاا گروهبه افراد و  هافریترفع تبعیض در ارائه

 هاتیفرفها و قابلیت

  ی از گرسن ی و پایا  به راهبرای  هاگروهارائه فریت به افراد و   

  ی سیاسی و اداره امورهایریگمیتصمفریت مشارکت در 

  هاگروهکرامت بین افراد و 

 نیازهای اولیه برای همه نیتأم 

  به نیازها و خدما  اولیه هاگروهدسترسی برابر افراد و 

 تبدیل مردم به عامال  توسعه 

  هاگروهاب دستیابی به توسعه برای افراد و 

  توا کمو  ریپذبی سو افراد  هاگروهارائه فریت ویژه به 

  ها   در شنیده شد  و دیده شد  و فریت داد  به هاگروهاب افراد و 

  .43: 1833و همکارا ، زاده)فرجی
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 پیوستگي توسعه و امنیت

 هاا باه     ها هستند و تبیاین نسابت میاا    ملت امروزه توسعه و امنیت دو م هوم ایاتی برای

گذاری تبادیل  بران ی  در محافل  کادمیک و مبااث مربوط به  سیاستای پیچیده و مناقشهمسئله

عدی است که مساتل م تغییارا  اساسای در سااخت     ریانی چندبُسو توسعه جاز یک .شده است

اجتماعی،  رز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نی  تسریع در رشد اقتصادی، کااهش ناابرابری   

کرد  فقر مطلب است. از سوی دی ر امنیات، م هاومی ذهنای و گ تماانی اسات کاه        کنشهیر و

 بینای یاا ذهنیات و در  نخب اا  و ماردم از     ترسیم دامنه    پیوند مستقیم و ساترگ باا  جهاا    

ها و مناقشا  مربوط به امنیت و توساعه در کشاورهای در   پیچیدگی. پذیری و تهدید دارد سیب

اال توسعه با تقلیل این مسائل به خشونت سیاسی و تروریسم یاا فقار کاه در ادبیاا  محققاا       

مکتاب   ژهیا وباه  و یای گراواقاع نو هایغربی برجسته است، درما  نخواهد شد. بر اساز   موزه

مقادم بار    کپنهاگ و همچنین رویکردهای عملی موجود در برخای جواماع و کشاورها امنیات،    

شاود، باه   مای  ها ازجمله توسعه از دریچه ن اه امنیتی ن ریستهتوسعه تلقی شده و به سایر  زمینه

کاه در میاا     . چناا  کندمی ها را تعییناوزه های امنیتی مسیر ارکت در سایرگ تما  شکلی که

هاای  بر توسعه، به دلیل وجود  ضعف پردازا هینظر نظریا  جها  سوم نی  با وجود تأکید برخی

در  .شاود امنیت، مقدم بر توسعه دانسته  مای  هعمد ور بهموجود در ساختار داخلی این کشورها 

تاب امنیات انساانی،    برخی دی ر از نظریا  امنیتی مانند نظریه لیبارال و انتقاادی و همچناین مک   

ها سایر مسائل و معضال  ازجمله امنیت نیا      توسعه مقدم بر امنیت است؛ به این معنی که در

رساد اماروزه در   مای  گیرد. در عریه عمال نیا  باه نظار    می ای مورد بررسی قرارتوسعه با ن اه

 هاا یگاذار سات ایس و هاا یمشا خا   کنندهنییتع ای است کهتوسعه این ن اه افتهیجوامع  توسعه

اماا چاالش ایالی در     ،های امنیتی غلبه دارندگ تما  ای برهای  توسعهگ تما  و به تعبیری ستا

در جوامع در اال توساعه مشااهده    توا زمینه برقراری نسبت میا  امنیت و توسعه را بیشتر  می

یر هاای سااختاری در مسا   سازی در این کشورها باعث وجود  ضاعف دولت کرد؛ چراکه چالش

شاده اسات. همچناین ااسااز ن وذپاذیری ایان کشاورها از ساوی           های توسعهبرنامه اجرای
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اف اراناه باه   سخت جریا  توسعه، باعث اتخاذ رویکردهای جهانی در مسیر پیوستن به یهاقدر 

 ریا گن اس  امنیت شده و دور با ل عدم توسعه را تکمیل کرده و این کشورها را در یک دوراهی

خود به قیمت ه ینه کرد  اقتصاد و باروز نارضاایتی و اعتاراه شاهروندا  یاا      برای ییانت از 

 ؛وارد شد  در اوزه توسعه اقتصاادی و درنتیجاه نااامنی بارای نظاام سیاسای قارار داده اسات        

بنابراین یحبت از نسبت میا  امنیت و توسعه در این جوامع مقار  است با م هوم امنیتای شاد    

. بار اسااز ایان تئاوری،     ردیگیم تحت تأثیر مالاظا  امنیتی قرار که توسعه یاگونهبه ؛توسعه

 یاهبرناد  ها از امنیتی کرد  توسعه برای کنترل شرای  توسعه شبیه باه بارگ  دولت رودانتظار  می

واسطه وجاود  به این ترتیب در سطح ابتدایی به .در کشمکش بر سر تخصی  منابع است اده کنند

خلی، ارتقای امنیت، بخش مهم و ابتدایی توسعه اجتمااعی خواهاد   ها و منازعا  دازمینه  جنگ

، ولی باید باه خاا ر داشات    دی یسن ینی برای توسعه به وجود  م یهانهیبود. در این سطح  ه 

که در این مراله، ترویج امنیت اب اری مهم برای توسعه است. در سطح دی ار، ال وهاای جاامع    

منازعا  خواهند باود؛ بناابراین در ایان مرالاه، توساعه      توسعه یک عنصر مهم برای اجتناب از 

توا  چرخه فضیلت امنیت و توساعه  می اب اری مهم برای  دستیابی به امنیت است. این چرخه را

 دانست، چراکه سطح باالیی از امنیت منجار باه توساعه و توساعه بیشاتر باعاث ارتقاای امنیات        

شاود؛ زیارا    می شکسته یرااتست که در بیشتر کشورها این چرخه  بها شود؛ اما مشکل اینجامی

دستیابی به سطح نسبتا  باالیی از امنیت بدو  تجربه یک رشد اقتصادی یا اتای ساطح بااالیی از    

امنیت و رشد اقتصادی، اما نه با یک رشد فراگیر  سا  است، در االی که امکاا  منازعاه باالقوه    

ها باه ایان معنای    شود. این ترکیب از  استداللمنیت جامع اایل  نمیماند و اهمچنا  باقی  می

چرخه ضعف )فقدا  توسعه منجر به منازعه و وجود منازعه منجار باه فقادا  توساعه        است که

رفت از چرخه ضعف امنیات و توساعه در   برو  راه .در این کشورها فهور کند تواندیمی رااتبه

 . باه  2و  1شماره  شکلخه فضیلت امنیت و توسعه است )این کشورها، تال  برای تکمیل چر

این معنی که گ تما  امنیتی در این جوامع پس از تأمین امنیت ابتدایی باید امنیت را ابا ار توساعه   

ای در قرار داده و به دنبال توسعه اجتماعی باشد و در مراله بعد با ااکم کرد  گ تماا   توساعه  

این مسئله خود باعث فراهم  مد  امکا   دساتیابی باه امنیات    مسیر توسعه جامع ارکت کند که 
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 .   441-440: 1833خلیلی و همکارا ، ) ها خواهد شدپایدار برای   
 

 
  444: 1833خلیلی و همکارا ، )توسعه  و امنیت ضعف چرخه -0شماره شکل 

 
  443: 1833خلیلی و همکارا ، )توسعه  و امنیت فضیلت چرخه -1شماره شکل 

 

 و  ارف  یاک  از را هاا    درو  انسانی امنیت تواندمی منا ب از هرکدام یافت ینسعهتو

 مناا ب  خصاوص  در ژهیا وبه مسئله این کند. مواجه چالش با دی ر،  رف از را امنیت ملی

 و بمانناد  عقب توسعه از ایااشیه منا ب اگر چو  دارد؛ مضاعف اثری و مرزی یاهیااش

 به ااشیه از مهاجر  ناگ یر نکنند، ال را ااشیه مردما  لمسائ و مشکال  استمدارا یس

 باا  را افتاه ینتوساعه  و ااشیه منا ب معضال  و مشکال  مهاجرا  و خواهد داد رخ مرک 



 804 / زا در منا ب مرزیهای توسعه امنیتبررسی و تحلیل شاخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی: 

 

  فرید خواهند نوین ایااشیه مرک ، به ترکین د ایفایله در و خواهند  ورد مرک  به خود

 خالی این، بر عالوه بود. خواهد قبل نوع از ربیشت مراتببه هااین ااشیه امنیتی خطرا  که

 ملی امنیت جهیدرنت و مرزها یریپذبی س جمعیت، از کشور ایو ااشیه مرزی منا ب شد 

  . 130: 1833)خضری و همکارا ، دیدهیم اف ایش را

 

 مهام  نکتاه  چناد  حااوی  داخلي امنیت و توسعه با مرزی مناطق در امنیت و توسعه

 :است

 و مساتقیم  رابطاه  دارای باال، همبست ی ضریب با مرزی منا ب در توسعه و امنیت  الف

 تاأثیرا   مارزی  مناا ب  در امنیات  و توساعه  دی ر، عبار  به. باشندمی یکدی ر با دوسویه

 بار  مستقیمی تأثیرهای توسعه، تحقب فرایند در اقدامی هر که ایگونهبه دارند، هم بر متقابلی

 بااالی  هاای شااخ   دارای مناا ب  ترتیاب این به . برعکس و گذاردمی امنیت تحقب فرایند

 .برخوردارند ترنیافتهتوسعه منا ب به نسبت باالتری امنیتی ضرایب از توسعه

 متقابلی و مستقیم تأثیرهای توسعه، و امنیت غیرکالبدی عوامل و کالبدی عوامل بین  ب

 تشکیل سیستمی را یا نظامهم  بر لعوام این متقابل و پیچیده تأثیرهای دارد؛ بنابراین وجود

 عوامال  بر را متقابلی تأثیرا  م بور، عوامل از هر یک تقویت در اقدامی هرگونه که دهدمی

 مانناد  فی یکای  توسعه های رح ایمنطقه در هرگاه که معنا است به    این. گذاردمی دی ر

 گذاشاته اجارا   ماورد  باه  خادماتی  و تجااری  کشاورزی، ینعتی، تولیدی تأسیسا  ااداث

 فرهن ای،  و اجتمااعی  هم رایای  ساواد،  همچاو   غیرفی یکی توسعه هایشاخ  شود،می

 عباور  و ب هکااری  میا ا   مانناد  امنیات،  هاای شااخ   نیا   و مرکا ی  دولات  با هم رایی

. دهاد مای  قرار تأثیر تحت را شودمی خوانده ناامنی عمومی  وربه نچه  و مرز از یرقانونیغ

 الزم امن و  رام جو و یابد گستر  منطقه در ناامنی هرگاه که کرد تصریح توا می درنتیجه،

 کارده  کوچ منطقه    از توسعه بر مفثر عنایر و عوامل نشود، محقب منطقه    توسعه برای

 .گرددمی مواجه نیافت یتوسعه شرای  با منطقه و

 امنیات  و توساعه  با متقابلی و مستقیم ارتباط مرزی منا ب در توسعه و امنیت  ج
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 هاای نسابت  باا  تأثیرهایی مرزی، منا ب توسعه یا امنیت بر مفثر اقدام هر و دارد ملی

 اثار  ملای  امنیات  و توساعه  بر که اقداماتی. گذاردمی ملی امنیت و توسعه بر مت او 

 باه . مفثرناد  مارزی  مناا ب  امنیات  و توساعه  بر مت او  هاینسبت به نی  گذارندمی

 امنیات  تحقاب  فرایناد  در ایکنناده تعیاین  نقش مرزی منا ب در توسعه دی ر،عبار  

 .دارد جامعه کل در فراگیر

 و خااص  توجاه  مساتل م  مارزی،  منا ب در توسعه و امنیت میا  منطقی رابطه تحقب  د

. اسات  توساعه  بار  مافثر  امنیتی هایمفل ه و امنیت بر مفثر یاتوسعه هایمفل ه به ن رجامع

 و توساعه  مفل اه  دو میا مند نظام و منسجم دیدگاهی از داریبرخور مستل م ارتبا ی چنین

  پیراماو  ) مارزی  و  مرکا  ) مرک ی منا ب میا  فضایی-ایمنطقه تعادل عدم واست  امنیت

 .گرددمی مرزی منا ب در مطلوب امنیت کاهش به منجر

 ای،منطقاه  و محلای  ساطوح  باه  توجه مستل م مرزی منا ب در توسعه ری یبرنامه  ه

 مساتل م  مرزی، منا ب در توسعه ری یبرنامه هرگونه و بوده امنیت جهانی و فراملی لی،م

 باا  متناساب   عمرانای  و نظاامی دومنظاوره   تأسیساا  ) الزم امنیتی هایزیرساخت تأمین

 منا ب امنیتیمراتب سلسله و ایتوسعه مراتبسلسله میا است.  مکانی و زمانی مقتضیا 

 تعاادل  تحقاب  ایرابطاه  چناین  برقراری. دارد وجود متقابل طهراب مرزی، منا ب و مرک ی

 به توجه مرزی منا ب در توسعه جهت، ینا . از وردمی فراهم را امنیتی تعادل و ایتوسعه

 از زیرسیساتم  یاا  جا ء  یکمثابه به مرزی منا ب  لبد ومی را غیرفی یکی و فی یکی ابعاد

 کاه  کناد  عمال  معتدل و هماهنگ خود یفوفا به تواندمی یورتی در کشور، کل سیستم

-)ولیسازند برقرار را خود بین الزم تعامال  مداوم  وربه بتوانند    درونی عنایر و اج ا

 . 80-84: 1833وندزمانی و همکارا ، 

 

 شناسي تحقيقروش

. بارای مطالعاه وضاعیت    اسات نوع تحقیب کاربردی و رو     تویای ی و تحلیلای   

های ارزیابی برناماه  ب مرزی غربی کشور از مجموعه شاخ های توسعه در منا شاخ 

 باا  ششم توسعه کشور که توس  سازما   مار تهیه و منتشر شاده اسات اسات اده گردیاد.    
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ی    در دساترز باود.    هاا دادههایی انتخاب گردیاد کاه   توجه به بررسی  ماری شاخ 

 ، 1834سرشاماری   ماار ) های مورد مطالعه نی  از اسناد و مدار  موجود در سازما  داده

شاخ  جاامع و   10 درمجموع  گرد وری شده است. 1834-3سازما  برنامه و بودجه )

های مورد مطالعاه نماایش داده شاده اسات.     ترکیبی استخراج گردید. جدول زیر شاخ 

  2جدول )
 

 های ترکیبي مورد مطالعه(: شاخص1جدول )
 عالمت اختصاری عنوان شاخص ردیف

 (NER) ل خال می ا  اشتغا 1
 (GER) می ا  اشتغال عمومی 2
 (ER) می ا  اشتغال جمعیت فعال 8
 (SL) بار معیشتی 0
 (NAR) می ا  واقعی فعالیت 4
 (PL) بار جمعیتی یا بار اقتصادی 3
 (NDR) نسبت بست ی واقعی یا بار تک ل خال  4
 (GDR) نسبت بست ی سنی یا بار تک ل ناخال  3
 (G,Unem,R) یکاریمی ا  عمومی ب 3
 (G,Unem,R) می ا  خال  بیکاری 11
 (Unem,R) می ا  بیکاری جمعیت فعال 11
 (Y R) جوانینسبت  12
 (A R) سالمندینسبت  18
 (G R) نسبت جنسی 10

 منبع: مرک   مار کشور و محاسبا  ن ارندگا 

 

ی ریااگمیتصاامهااا و ا العااا  از رو  ایاان داده لیااوتحلهیااتج همچنااین جهاات 

. استساختار و مراال اجرای    به شرح زیر  که چندمعیاره ویکور است اده شده است

  8جدول )
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 اختار مدل ويکور( س0) یشمارهجدول 

 شاخ  k لترناتیو و  nبر اساز هادادهتشکیل ماتریس 

 ahpی یا رو  ها بر اساز  نتروپمحاسبه وز  شاخ 

 باشد. i=1 ،… ،nکه  یتوابع معیار در یورت -fiارز   ترینیینو پا *fiتعیین باالترین ارز  

 :شوندییور  زیر تعریف مکه به j =1 ،… ،n یبرا Rjو  Sjمحاسبه ارز  
 

 

 

 به  ریب زیر محاسبه کنید:  j=1 ،… ،J یرا برا Qjمقدار 

 
 

 

 

 Qiها بر مبنای می ا  ی گ ینهبندرتبه

 

 معرفي محدوده مورد مطالعه  

های مرزی واقع در غرب کشور ماورد بررسای قارار گرفتاه     له کلیه شهرستا در این مقا

 رودمنا ب کشور به شمار می نیترتیمنا ب از نظر مقیاز اثرگذاری امنیتی بااهماست. این 

عملیاتی و محل تجمع قوا باوده؛ باه هماین علات      در  ول تاریخ کشور همیشه یک مبدأ و

و تمامیت ارضی کشور داشته و نسبت به مناا ب مشاابه   تأثیر غیرقابل انکاری بر امنیت ملی 

  8شکل ).  33:1833پور،اسین)های خایی برخوردار است خاود از ویژگی
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 803 / زا در منا ب مرزیهای توسعه امنیتبررسی و تحلیل شاخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی: 

 

 
 های مرزی غرب کشور(: موقعیت شهرستان0) شکل شماره

 

کاه در همساای ی    اسات تارین مرزهاای کشاور    مرزهای غربی کشور یکای از  اوالنی  

هاای داخلای مواجاه بودناد؛ بناابراین      همواره با درگیاری  و باشندکشورهای خاورمیانه می

مطالعه وضعیت امنیت این مرزها و شناسایی نقاط ضعف توسعه در این منا ب جهت تحقب 

 .  استامنیت پایدار ملی الزم و ضروری 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 841

 

 ها  بحث و یافته

 های مورد مطالعه:  های توسعه در شهرستا بررسی وضعیت شاخ 

 یاور  باه های مارزی  ها و ا العا  برای شهرستا داده لیوتحلهیتج نتایج اایل از 

  0جدول زیر محاسبه شد. جدول )

 
 توسعه هایهای مرزی با توجه به شاخص(: وضعیت هر يک از شهرستان0جدول )

 جایگاه si Ri qi شهرستان جایگاه si Ri qi شهرستان

      بدانا      کارو 

     ایذه     بانه

      بادا      غرب ال یگ

     قصر شیرین     یخو

     اهواز     سق 

     ایوا      چرداول

     اندیمشک     سیروا 

     ه ت گل     هندیجا 

     کن اور     اندیکا

     ده ال      شادگا 

     سرپل ذهاب     هوی ه

     ثالث باباجانی     امیدیه

     هرسین     رامشیر

     روانسر     دهلرا 

     ایالم     خرمشهر

     سنندج     رامهرم 

     پاوه     شو 

     کرمانشاه     گتوند

     جوانرود     ماهشهر بندر

      باد غرباسالم      غاجاری

     کامیارا      مهرا 

     چایپاره     باغ ملک



 841 / زا در منا ب مرزیهای توسعه امنیتبررسی و تحلیل شاخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی: 

 

 جایگاه si Ri qi شهرستان جایگاه si Ri qi شهرستان

     مریوا      ما یمسجدسل

     میاندو ب     اللی

     پلدشت     بوکا 

     شوط     سنقر

     تکاب     باوی

     پیرانشهر     ملکشاهی

     اشنویه     یحنه

     چالدرا      بدره

     بیجار     مهاباد

     ماکو     امیدیه

     ارومیه     دزفول

     سردشت     داالهو

     سرو باد     دشت  زادگا 

     نقده     دره شهر

     قروه     بهبها 

     دیواندره     سلماز

     شاهین دژ     شوشتر

 

 منبع: محاسبا  ن ارندگا 

 

هاای  شهرساتا  در اساتا    43گردد، از مجموعه که در جدول نی  مشاهده می  ورهما 

در  دژنیشااه خوزستا  در جای اه اول و شهرساتا   مرزی کشور شهرستا  کارو  از استا  

ی در جای ااه  خار قارار گرفتاه اسات. نکتاه قابال توجاه وضاعیت          غربا  جا ی ذربااستا  

. همچنین است. این استا  یکی از منا ب محروم کشور استغربی های  ذربایجا  شهرستا 

  4جدول )در میا  مرزهای غربی کشور این مرز بیشتر ناامن است. 

 

 

 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 842

 

 
 توسعه هایهای مرزی با توجه به شاخص(: وضعیت هر يک از شهرستان0جدول )

 رتبه si Ri qi شهرستان رتبه si Ri qi شهرستان

سرپل       بادا 

 ذهاب

    

     پاوه     بانه

     ایالم     یخو

     جوانرود     هوی ه

     سلماز     شادگا 

     مریوا      سق 

     چالدرا      دهلرا 

     اشنویه     خرمشهر

     ماکو     شو 

     سرو باد     مهرا 

     سردشت     قصر شیرین

     پیرانشهر     زادگا  دشت 

ثالث      ارومیه

 باباجانی

    

 منبع: محاسبا  ن ارندگا 

 

شهرساتا  مارزی کشاور     23، در میاا   گاردد یما که در جدول نی  مشااهده    ورهما 

ی خوزساتا ، کردساتا  و  ذربایجاا  غربای در     هاا اساتا  شهرستا   بادا ، بانه و خوی از 

ی هاا شهرساتا  اند. همچنین ی مورد مطالعه داشتههاشهرستا  اه بهتری نسبت به دی ر جای

ی ماورد مطالعاه دارای وضاعیت    هاشاخ سردشت، پیرانشهر و ثالث باباجانی با توجه به 

هاای ماورد مطالعاه، در    ی روشن شد  وضعیت هر یاک از شهرساتا   برا باشند.بدتری می

بنادی  در مادل ویکاور  بقاه    شاده محاسابه ه به مقاادیر  سیستم ا العا  جغرافیایی با توج

   0شکل )گردید.  
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 های مورد مطالعههای مرزی با توجه به شاخص(: وضعیت شهرستان0) شکل شماره

 

های جنوبی کشور در استا  گردد، بیشتر شهرستا که در شکل نی  مشاهده می  ورهما 

. ایان مناا ب   استبه مرزهای شمالی کشور  خوزستا  و ایالم دارای وضعیت بهتری نسبت

ی هاا اساتا  ن تی و همچنین تبادال  مرزی به نسبت دی ر  ریذخابا توجه به برخورداری از 

غربای   هاای اساتا   ذربایجاا    . در میا  شهرستا استمرزی کشور دارای وضعیت بهتری 

باناه و ساق  در   ی هاا شهرستا های استا  کردستا  نی  شهرستا  خوی و در میا  شهرستا 

 جای اه بهتری قرار گرفته است.  

ماورخ   111/14244بناا باه پیشانهاد شاماره      21/2/1833در جلسه مورخ  را یوزئتیه

و باه اساتناد ایال     جمهاور سیراهباردی رئا   و نظاار   ی یا رمعاونت برناماه  23/2/1834

  3جدول ). هشتم قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  تصویب نمودووسیکصدی
 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 840

 

 0000طبق مصوبه سال  در امور حمايتي افتهيکمتر توسعه یها(: فهرست شهرستان6جدول )
 ی محرومهاشهرستان استان

 شوط چاپپاره، بلدشت، بوکا ، ،دژنیشاه تکاب، پیرانشهر، چالدرا ، اشنویه، سردشت،  ذربایجا  غربی

 لکشاهیم و چرداول  شیروا ، شهر، دره مهرا ،  بدانا ، دهلرا ،  ایالم

 اللای،  هنادیجا ،  خرمشاهر،  امیدیه، ،ما یمسجدسل ، زادگا  دشت ایذه، شادگا ، ملک، باغ  خوزستا 

 هوی ه ه ت ل، گتوند، رامشیر، اندیکا،

 بیجار ده ال ، سق ، سرو باد، مریوا ، بانه، دیواندره،  کردستا 

 روانسر داالهو، باباجانی، ثالث پاوه، ،غرب ال یگ ذهاب، سرپل جوانمرد، ،نیریقصر ش کرمانشاه

  1833های مجلس شورای اسالمی:)منبع: مرک  پژوهش

غربی، ه ت شهرستا  از اساتا   ی استا   ذربایجا  هاشهرستا  بب این مصوبه ده شهرستا  از 

هشات   تیا درنهاایالم، چهارده شهرستا  از استا  خوزستا ، ه ت شهرستا  از استا  کردساتا  و  

شاناخته   1833کشاور در ساال    افتاه یتوساعه ی کمتار  هاشهرستا کرمانشاه ج   شهرستا  از استا 

  4شکل )نمایش داده شده است.  هاشهرستا اند. در تصویر زیر موقعیت مکانی این شده

 
 0000طبق مصوبه سال  در امور حمايتي افتهيکمتر توسعه یهاشهرستان(: 0شکل )



 844 / زا در منا ب مرزیهای توسعه امنیتبررسی و تحلیل شاخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی: 

 

هاای  شود بیشتر این شهرساتا  مشخ  می 4شماره با شکل  0با مقایسه، تصویر شماره 

یافتاه در اماور اماایتی کشاور     ها محروم و کمتار توساعه  ج  محدوده 1833مرزی از سال 

 برند.   اند. با این اال بعد از گذشت ده سال این منا ب هنوز از محرومیت رنج میبوده

 

 گيریبحث نتيجه

اسات و در تحقیقاا  و    دهیا تنو درهام  دشاده ییای تأرابطه بین توسعه و امنیات رابطاه  

  اور هما . مطالعا  متعدد، رابطه مستقیم بین امنیت و توسعه مورد پویش قرار گرفته است

وجاود رابطاه باین     دیمف  1833) یخال  و سعیدی و 1832) ییوفاکه نتایج تحقیب کریمی 

ی جغرافیاا  ، 1838) یجاواهر هاای ترکماا  و   توسعه و امنیت هستند. همچنین  بب یافتاه 

هاای ضادانقالب و   پای اهی امن برای گروهک عنوا کشور به مرزهای شمال غرب و غرب

اقاداما  ضادامنیتی خاود را باا ااشایه       توانندیم شود که از این  ریبتروریستی تلقی می

وجود ماده در  تغییارا  اااکمیتی و ا بای باه     ،انجام دهناد. در ضامن   یترعیا مینا  وس

 یهاا مارزی ماورد اشااره کشاور را باه کاانو        یهاا اساتا  کشورهای همسایه این منا ب، 

از ضاروریا    جانباه در مناا ب مارزی   همه تبدیل کرده اسات؛ بناابراین تسال   یخبحرا 

 یهاا تیا جانبه در ایان مناا ب اقل  همه یهارساختیاست، در عین اال پیشبرد و توسعه ز

عناوا  نیروهااای   هاا باه  ز   تاوا  ا همراه کرده و مای  با نظام شیازپشیمذهبی را ب -یقوم

بناابراین    ؛تهدیادهای ااتماالی  تای بهاره جسات      باالقوه جهات رویاارویی بااا هرگوناه  

پیوستن ساکنا  منا ب مرزی باه   نیافت ی ایان مناا ب، چراییدالیل توسعه نظیر موضوعاتی

 یکی از موارد مهم و اساسی در جهت پیشابرد تحقاب امنیات در ایان    گرا های ملیگروهک

یافت ی منا ب مرزی بود تا به بررسی وضعیت توسعه بر   ؛ بنابراین این تحقیب استمنا ب 

هاا اکثار   داده لیوتحلهیتج  مده اایل از دستبهها و نتایج غرب کشور بپردازد.  بب یافته

برند. همچنین باا مقایساه مناا ب    این منا ب مرزی از عدم توسعه و کمبود امکانا  رنج می

و بااه اسااتناد ایاال  جمهااورسیراهبااردی رئاا ریاا ی و نظااار وناات برنامااهمعامصااوب 

اند باه ایان   منا ب محروم شناخته شده عنوا بهکه  1831در سال  وهشتم قانو وسییدکی



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1011فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستا   / 843

 

اند شرای  خاود  هنوز نتوانسته هاشهرستا سال از این مصوبه این  14نتیجه رسیدیم که  ی 

ی مارزی  هاا بازارچاه کاه دارای   هاا شهرساتا  برخی از  را بهبود ببخشند. در اند  مواردی

و در  دهیبخشا اند جای اه توسعه خود را بهباود  مشتر  با کشورهای همسایه هستند توانسته

  بایش  8شاماره ) میا  شهرستا  مرزی مورد مطالعه جای اه بهتری داشته باشند.  بب شکل 

 سااز ناه یزمبرند که این سر میهنوز هم در وضعیت محروم به هاشهرستا درید این  31از 

ای در این مرزها خواهد باود. عاالوه بار ایجااد نااامنی در کشاور و       بروز مشکال  عدیده

؛ باردارد های فراوانی جهت ایجاد امنیت در این مناا ب نیا  در  اختالل در نظم عمومی ه ینه

باه ایان    نیمسئولکشور ل وم توجه جدی  منا ببنابراین جهت جلوگیری از عدم تعادل در 

های مک ی باید جهت پیشرفت اقتصاادی و اجتمااعی در   و بودجه ال یتسهمنا ب، اعطای 

 این منا ب گام بردارد.

 



 844 / زا در منا ب مرزیهای توسعه امنیتبررسی و تحلیل شاخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی: 

 

 ومآخذ منابع فهرست

   فارسي منابع .الف

 ال اما  گذار باه امنیات    1831پناه، مهدی )ی دا  و زاده، هادی دمی، علی؛ خضریا ، مهدی؛ عباز 

پیااپی،   ، پاایی  و زمساتا   2، شاماره  4می و پژوهشی دانش سیاسی، ساال  ملی پایدار، دو فصلنامه عل

 . 4-24ی 

  تحلیل اثرا  و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیات    1834نژاد مهرشاد ) والبی ؛جواد ،بذرافشا

نشاریه تحقیقاا  کااربردی علاوم      ،پایدار روستاهای منا ب مرزی بخش مرک ی شهرساتا  ساراوا   

 .44-43 : 01) 13 ،جغرافیایی

  ،اجتمااعی  یافت یا توساعه  میا ا   و ساطح  تطبیقای    تحلیل1831محمد )تقوایی، مسعود و یبوری 

یا   ، 2شاماره  ، 03 یاپیا پ، 28سال محیطی،  ری یبرنامه و هرم گا ، جغرافیا ی استا هاشهرستا 

33-48. 

  ،با همدا  )استا  های ی شهرستا افت یتوسعه  سنجش سطوح 1832) میمرتقوایی، مسعود و یالحی

 .13-81ی  ، 11شماره ، 8سال ای، ری ی منطقهای ، فصلنامه برنامهتأکید بر رویکرد تحلیل منطقه

  مرز، امنیات و راهکارهاای ایجااد امنیات در        1831یاسر ) ،توکلیا و  علی ،ای دی؛ ابراهیم ،توکلیا

 وبلوچستا . دانش اه سیستا ها، ها و رهیافت، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشمرزها

 ( دیادگاه  از سردشات  مرزی شهر در پایدار امنیت   بررسی1834جاللیا ، اسحاق و ویسیا ، محمد 

 .124-104، ی  1شماره ، 3 هدور مرزی، مطالعا نامه پژوهشامنیتی،  کارشناسا 

 ب اساتراتژیک  مناا   یکیتیبررسی و تحلیل مالاظا  امنیتای و ژئاوپل    1834پور پویا ، رضا )اسین

عاا   السساه مط ف)منطقه شمال غارب ، فصلنامه  فاق امنیت، شاماره اول، م تهرا ، مطالعا  موردی

 . کاربردی تهرا 

 یمارز  تیا امن تیا با تقو یاقتصاد یداریرابطه پا نییتب  833اصار، ارسطو ) یارو ی لیساربا ، وک یدریا 

 .  04تا  23) 23شماره ی، نو  مرزعلوم و فی، : شهرستا  گرمیمطالعه مورد ییمنا ب روستا

 ( یامنطقهتوسعه  ناموزونی امنیتی   پیامدهای1833خضری، محمد؛ فرجی راد، خدر؛ قاسمی، محمد 

 .143-134، ی  0شماره ، 21سال راهبردی،  مطالعا  ایرا ، فصلنامه در

  ،243-821، 83ره  ایرا ، مطالعا  راهبردی، شما در امنیتی مطالعا    تبارشناسی1833رضا )خلیلی. 

  امنیت یهاگ تما  تأثیر توسعه، و   امنیت1833پور، محسن  )ی، میرقاسم؛ قلیهاشمیبنخلیلی، رضا؛ 

، 4دوره های راهبردی و کاال ،  ایرا ، فصلنامه سیاست جمهوری اسالمی در توسعه هایبرنامه بر ملی

 .403-431، ی 0شماره 

  ،پیوست ی توسعه و امنیت منا ب مرزی جستاری 1830عباز )رامانی فضلی، عبدالرضا و سعیدی  

 . 4-88ی  ، 04شماره ، 18شناسی، نشریه جغرافیا، سال در م هوم
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 1833باشای، اااد)  قیاه  ا ییرضاا  مصط ی و اسینی، سید ؛محمدی امیدی، سمیه ؛رامتی، منصور  

ناماه مطالعاا    پاژوهش ، های مرزی در راستای امنیت پایدارهای سرقت استا تحلیل فضایی شاخ 

 .43-113، 4  8مرزی،)

 ،مطالعاا   ایارا ، فصالنامه   در توسعه نااموزو   و یسازملت یهایاستراتژ  1833) رضایعل رایمی 

 .34-111، ی  0شماره ، 21سال راهبردی، 

  ، هاای توساعه در     بررسای شااخ   1838محماد ) سرور، رایم؛ محمدی امیدی، سمیه و ویسیا

ی مارزی اساتا   ذربایجاا     هاا شهرستا امنیت پایدار )مطالعه موردی  منا ب مرزی در راستای تحقب

 .24-40ی  غربی ، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال دوم، شماره ه تم، 

  ،هاای فاراروی امنیات در      مرزها و امنیت اجتماعی، چالش1833خالد )زاده، و اسماعیل ایغریعلسعیدی

 . 1-23ی    ،0یه دانش انتظامی کردستا ، شمارهمنا ب مرزی و راهکارهای اجرایی   ، نشر

 مارزی   جواماع  جمعیتای  ثبا  بر توسعه هایشاخ    تأثیر1833) اکبریعللو، سلطانی، نایر و تقی

 ی  ،0 شماره ،4 دوره مرزی، مطالعا نامه پژوهش غربی، فصلنامه  ذربایجا  استا : موردی مطالعه

130-144. 

 ال اما  توسعه، و امنیت   نسبت1833نژاد، اامد )عود و سلطانیشاپوری، مهدی؛ مسوی ش ایی، مس 

 .4-81، ی 2شماره ، 21سال راهبردی،  مطالعا  خارجی، فصلنامه سیاست

 ( اساالم، نشاریه   دیدگاه از شهرها ناامنی در اجتماعی مسائل نقش   تحلیل1833یارمی، امیدرضا 

 .114-113ی   ،3شماره  چهارم، شهر، سال هویت

 ایناایه توسعه و امنیت   پیوندهای1833، اامدی )عباز دیسای، محمد و ؛ میرهجواد دیسونی، علوی قص 

 .124-104، ی 1شماره ، 18سال ژئوپلیتیک،  ایرا ، فصلنامه جغرافیایی منا ب در

  ،تهارا   ایارا ،  اساالمی  جمهاوری  مرزی منا ب  مایش ایول و پایه   نظریه1831) رضایعلعندلیب :

   .جنگ عالی دوره ستاد، و فرماندهی دانشکده اسالمی، انقالب  پاسدارا سپاه

  ،و  گارا توساعه ی بر امنیات  در مد  1833) میرا دیسفرجی راد، خدر؛ عامری، محمدعلی و موسوی

 بر نقش نهاد پلیس، تهرا : پژوهش اه علوم انتظامی و مطالعا  اجتماعی. دیتأکزا با توسعه امنیت

 تحقاب  در مانعی امنیتی   تهدیدهای1833سپهر، پریسا و دانشور، پروین ) قربانی سپهر،  ر ؛ قربانی 

امنیتای،   و نظاامی  جغرافیاای  کشور، فصلنامه شرق جنوب پژوهی: مرزی، نمونه منا ب پایدار توسعه

 .118-103، ی  3شماره ، 2سال 

  ،مطالعاه   یزدر مناا ب مار   داریا با توساعه پا  یسازتیامن  1832) اکبریعلکریمی، مرتضی و وفایی(

، 14، شاماره  0دوره ی، شهر ی یرپژوهش و برنامه یپژوهش - یفصلنامه علم،  وا یشهر مر ،یمورد

 .34-112ی حه 
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  ،تیا امن یهاا شااخ   تیوضاع  یبندتیاولو  1838محمود )محمدی، علی و امیری، یاسر و جوبر 

 لیا اده از رو  تحلباا اسات    یاجتمااع  تیا کشور از نظار ساطح امن   یهااستا  یبندو رتبه یاجتماع

 .4-80، ی  8شماره  ،سال ششم یانتظام اجتماع  GRA) یخاکستر یارابطه

  یاافت ی    بررسای توساعه  1833ویسایا ، محماد )  و  محمادی امیادی، سامیه    ؛مشکینی، ابوال ضال

فصالنامه علمای علاوم و فناو       ،های مرزی در راستای امنیت پایدار با است اده از مادل ویکاور  استا 

 .104-133ی   ، 2) 3 مرزی،

 ( اساالمی  جمهاوری  خاارجی  سیاست در و توسعه   نسبت امنیت1834مع ی، علی و وثوقی، سعید 

 .24-40، ی 2شماره ، 3دوره ایرا ، فصلنامه سیاست جهانی، 

 اساتا   هاای شهرساتا   برخورداری سطح تحلیل و   بررسی1832فر، اسین و پادروندی، به اد )نظم 

 ری یبرنامه و فازی، پژوهش تاپسیس مدل از است اده با توسعه هایاخ ش از و بختیاری چهارمحال

 .118-122ی  ، 10شماره  چهارم، سال شهری،

 و اجتمااعی  عادالت    بررسای 1833نایار ) ساز، محمدعلی و اجازی، سید نکویی، شهربانو؛ چیت 

 اجتماعی توسعه عا مطال ، مجلهجامتربت شهرستا  پایدار توسعه بر مفثر اجتماعی و اقتصادی عوامل

 .28-84ی  سوم،  یازدهم، شماره سال ایرا ،

 یهاا شااخ   ییفضاا  لیا تحل  1833وندزمانی، اسین؛ متقی، افشین و گلثومیا ، امیدرضاا  ) ولی 

 مارزی،  مطالعاا  ناماه  پژوهش، جامتربت شهرستا  یهادهستا : یمورد مطالعهی مرز ینواا توسعه

 .20-31ی  ،0 شماره ،4 دوره

 باا  دفاعی-امنیتی تهدیدهای   همبست ی1833پور، عباز و فتحی، امیر )، سید مصط ی؛ علیهاشمی 

، 04شاماره   محای ،   ماایش  ناماه فصال سرزمین،  رویکرد  مایش با کردستا  استا  در توسعه سطوح

 .133-228ی 

  ،ا  محققاا     توسعه پایدار روستایی در ایرا  بر پایه مطالع1834) یمعبدالراهمتی، علیرضا و پذیرا

 .1-3ی  زیست، تهرا ، ی مهندسی  ب و محی  المللنیبداخلی، دومین کن رانس 
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