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چکيده
از منظر اقتصادی مرزها دارای اهمیت زیادی برای تأمین منافع اقتصادی هستند .عاامي همانناد قاچاا
کاال در نواح مرزی ،توانای باالی در متزلزل کردن اقتصاد و فرایندهای تولید کشور دارد .در سطح محي
نیز توسعه نیافتگ نواح مرزی ،بیکاری و نبود سااتتارهای اقتصاادی مارد ،،باه عناوان عاامي در جهات
واگرای  ،نارضایت و ناحیهگرای اقتصاد محي معرف م شود و زمینه را برای تمایل مارد ،محيا باه ایان
سمت مهیا م سازد .یک از این نواح با پیشارفت یاافتگ پاایین ناواح مارزی اساتان کُردساتان اسات.
جامعه ی آماری این مقاله با توجه به گستردگ آن از حجم جامعه ی آماری نامحادود اساتااد شاد اسات.
هدف مقاله با ماهیت توصیا (با روش پیمایش است)  -تحيیي (که از فنون تحيیل و آنالیز محتوا و متون
به شمار م رود و تالش شد تا با استااد از تجزیهوتحيیل بیان محتوا با پشتوانه نظری داد های را از متاون
مورد نظر استخراج کند) با استااد از منابع کتابخانه ای و میدان «تبیین و تحيیل عوامال اقتصاادی اثرگااار
امنیت در آمایش نواح مرزی به طور اتص نواح مرزی استان کُردستان» است .یافتاههاا و نتاای تحقیا
نشان م دهد که اولویتبندی عوامل ژئواکونومیك تأثیرگاار بر امنیت به ترتیب قاچا کاال در نواح مرزی
استان کُردستان ،دو ،پیشرفت نامتوازن اقتصادی در دو سوی مرز ،اولویات ساو ،کمباود مناابع در ناواح
مرزی برای ایجاد ساتتار اقتصادی استان کُردستان مسبب نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مارزی اساتان
است.
کليدواژهها:

آمايش ،نواحي مرزی ،ژئواکونومیک ،مرز ،امنیت ،کُردستان.
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مقدمه
انسان برای مشخص ساتتن پیرامون فعالیت تود ،آن گونه که با گستر فعالیت همساایه
تااداتل پیاادا نکنااد ،ناچااار بااه تعیااین تطااوط قااراردادی در بخااش پایااان و پیرامااون
محیط زیست یا قيمرو تود است .گونه گسترش یافته این ماهو ،،تاط پیراماون اسات کاه
بخش پایان گستر فعالیت یك ميت را مشخص م سازد و جنبهای سیاس پیدا م کند کاه
ماارز توانااد ما شااود (مجتهاادزاد  .)34 :1431 ،مناااط ماارزی بااهعنااوان مناااط حاشاایهای و
پیشرفت نیافته باق م مانند .این حاشیه ای بودن گرچه م تواند معياول شارایط جغرافیاای
مناط مرزی باشد؛ اما تود پدید مرزی بودن ،بسیاری از امکانات و قابيیت های آن منطقاه
را مضمحل م سازد .به دلیل تااوت بسیار زیااد باین مرکاز هار منطقاه و دورتارین نقاا
پیرامون آن (مرزها) ،تضاد منافع بین مرکز و نقا مارزی تشادید ما شاود .در نظاا،هاای
متمرکز و کشورهای در حال پیشرفت ،پیشرفت فضای در پهنه سارزمین ضاعی

اسات و

شاهد سه الیه پیشرفت در مرکز ،نیمه پیرامون و پیرامون هستیم که پیرامون زیر ناوذ مرکز و
نیمهپیرامون قرار م گیرد و نقش چنادان در ابعااد سیاسا  ،اقتصاادی و اجتمااع کشاور
ندارند .با توجه به این موضوع پیشرفت یافتگ رابطه مستقیم با عدالت اجتماع و توزیاع
فضای متعادل تدمات در سطح مناط دارد .برای تعیین سطح پیشرفت در شهرساتان هاای
استان کُردستان پن معیار آموزش  ،فرهنگا  -اجتمااع  ،بهداشات  -درماان  ،اقتصاادی و
کالبدی -زیربنای مورد تجزیهوتحيیل قرار داد شد است.
دغدغه محق «تهدیدات جغرافیاای اقتصاادی اسات کاه دربردارناد ی توزیاع فضاای
نامتعادل شاتصها در شهرساتانهاای اساتان کُردساتان اسات و توزیاع نامتعاادل عادالت
اجتماع سرزمین در شهرستانهای مرزی نسبت به سایر شهرساتانهاا در ساطح محيا و
مي به ویژ در شهرستانهای مرزی سقز ،بانه ،سروآباد و مریاوان در ساطح پیشارفت نیافتاه
دید م شود که با رویکرد امنیت گر تورد و این استان را در میان سایر استان های کشور
در سطح پیشرفت پایین قرار داد است»؛ بنابراین محرومیت مرد ،نواح مرزی ایان اساتان
در تحصیل اقتصاد تولید محور را نسبت به سایر استان هاا در مضایقه قارار داد و شاکل و
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رویکرد امنیت آن نسبت به سایر نواح مرزی استان پررنگ دید م شود .در باب اهمیات
تحقی و به اصطالح حوز ی ایجاب یا چرای مهم بودن تحقی آن م توان کمك به از قاو
به فعل درآوردن منویات و تأکیدات مقا ،عظمای والیت (مدظيه العال )؛ در شناسای عوامل
آسیب پایری در تأمین امنیت و زمینه ی رفع عوامل مختل کنناد اقتصاادی آن در ایان گوناه
مناط و همچنین به تقویت و ایجاد حس همگرای بیشتر در نواح مرزی کمك ما کناد.
از طرف در صورت شناسای دقی و اولویت بندی این عوامال اسات کاه را برناماه ریازی
درست و رسیدن به امنیت پایدار هموار م گردد .در باب ضارورت تحقیا و باه اصاطالح
حوز ی سيب یا تحقی چه کارکردهای م تواند داشته باشد م توان گات نگاا امنیتا در
این مناط باعث کُند شدن روند تولید در ابعاد مختي

شد و هزینه های زیادی را متحمال

کشور در حوز امنیت م نماید و از طرف ادامه وضعیت کنون چاالشهاا و شاکافهاا را
بیشتر تواهد کرد .در همین رابطه تبیین و تحيیال ژئواکوناوم عوامال اثرگااار امنیتا در
آمایش ناواح مارزی اساتان کُردساتان؛ باه عناوان هادف اصاي و تعیاین اولویات بنادی
شاتصهای مؤثر امنیت در آمایش نواح مرزی اساتان کُردساتان باهعناوان هادف فرعا
است .در همین راستا و هم توان با اهاداف ،ساؤال اصاي تحقیا ؛ تحيیال ژئواکونومیاك
عوامل اثرگاار امنیت در آمایش نواح مرزی اساتان کُردساتان چیسات و ساؤال فرعا ؛
اولویت بندی شاتص های مؤثر امنیت در آمایش نواح مرزی استان کُردستان کدا ،اند مورد
بررس قرار گرفته است.
ادبيات و چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظری تحقیق
در نظا ،بین الميي دولت  -ميت که زایید قارارداد وساتاالیا اسات ،موضاوع امنیات از
جایگاه کيیدی و برجسته برتوردار است .برای حاظ موجودیت دولت -ميت ،حاکمیات
و استقالل دولت ضروری است .از طرف در امنیت پایدار از عوامل جغرافیای  ،ژئواکونوم
تا جمعیت شاناتت و از عوامال اجتمااع  -فرهنگا بایاد مادنظر قارار گیارد .عادالت،
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واقاع گرایا
برشمرد

هام زیسات گرایاناه و همکااری چندجانباه را از ارکاان امنیات پایادار

اند(آدم

و

دیگران .)11 :1414 ،در نظریهی قطب رشد فرانساوا پارو کاه الهاا،بخاش

اندیشه ی اقتصادی در حوز ی آمایش سرزمین است .درباار ی ناابرابریهاا ،باه توصای
«قطبهای شد» انجامید .وی معتقد بود که رشد اقتصادی در همهجا ظاهر نم شاود؛ بيکاه از
برت نقا حاصل م شود و از آنجا به دیگر فضاهای جغرافیای گسترش ما یاباد .در ایان
نظریه مرزها مانع عبور تأثیرات قطب رشد به کشاور مجااور ما شاود .مارز در ایان نظریاه،
دورترین نقطهای است که شعاع تأثیرات توسعه قطب رشد به آنجا م رساد (.)Rutz, 2014: 23
امانوئل والرشاتاین باا طارح دیادگا نظاا ،جهاان در دها  1194مایالدی و باا رویکارد
نئومارکسیست  ،بر ناکارآمدی دیدگا وابستگ برای سرمایه داری و صورت بنادی آن تأکیاد
کرد .از نظر او ،اقتصاد جهان ِ سرمایه داری بسترِ اجتماع جهان است و تط سایر اقتصااد
جهان پویاتر از تط سیر امپراتوری جهان است که بار قادرت اتکاا دارد؛ زیارا مناسابات
رقابت میان تعداد زیادی از دولتها آن را رقم م زند (سو .)1433 ،در این مقاله با تيای نگاا
امنیت و اقتصادی و اثرپایری هرکدا ،از هم و همچنین با توجاه باه هویات قاوم کُارد و
هویت مي همرا با تمایزات دو سوی مرز که بهعنوان ترازو عمل م کند و هر تغییاری در
یكسوی ترازو سبب تغییر در سوی دیگر م شود ،مورد توجه قرار گرفتاه اسات؛ بناابراین
م توان گات؛ هرگونه تغییرات در هر سطح در ابعاد اقتصادی و امنیت در یك طرف مرز
تغییرات در طرف دیگر مرز را به همرا تواهد داشت .با این تاسیر چارچوب نظری حاکم
بر محتوای مقاله بر مدل زیر استوار شد است

(ریاض

.)1411 ،
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مفهومشناسي
ژئواکونووومي :ژئواکونااوم مطالعااه جنبااههااای سیاسا و فضااای اقتصاااد و منااابع اساات.
ژئواکونوم شاته ای از ژئوپيیتیك و سیاس است که سیاست و منابع و اقتصاد را با هم بررسا
م کند .ادوارد لوتواک در سال ( )، 1114دهه نود را دههای ما دانسات کاه در آن مؤلااههاای
اقتصادی جایگزین اهداف نظام و ژئواستراتژیك م شاوند ،باه عقیاد وی ،عامال منازعاات و
درگیریهای قرن آیند دیگر همان موضوعهای قرن گاشته نیست ،بيکاه در کناار هار تنشا و
چالش در فضاهای جغرافیای عامي اقتصادی تودنمای م

کند()Luttwak, 1990: 89

در هماین

رابطه ،بعض متاکران ظهور رویکرد ژئواکونومیك در رقابات باا قادرت هاای بازر را جناگ
اقتصااادی تعبیاار کاارد انااد .سااردمداران قاادرتهااای غربا معتقدنااد بااا پویااای جریااانهااای
ژئواکونومیک در جهاان ،مرکاز قادرت اقتصاادی محافظات تواهاد شاد و همچناین سیساتم
اقتصادی جهان هم نظم تواهد گرفت .رهیافت ژئواکوناوم در سیاسات تجااری کشاورهای
غرب کامالً مشهود است و آن تالش برای جاب بازارها و کسب جيوداری قدرت اقتصاادی در
دنیا یا منطقه است .رویکرد ژئواکونومیك ،از ترکیب سه عامل جغرافیا ،قادرت و اقتصااد شاکل
گرفته است و به بررس روابط این سه و تعامال آن هاا باه منظاور کساب قادرت حکومات هاا
م پردازد .بسیاری معتقدند که قدرت جهاان قارن بیساتویکام قادرت اقتصاادی اسات کاه
م تواند در جریان جهان شدن و از طری رویکرد ژئواکونومیك اقتصاد تود را پویاا نگاه دارد،
اما در عین حال پویای اقتصاد نیاز انکارناپایری به انرژی دارد ،پس آن قدرت برتر است کاه بار
منابع تولید ،مصرف و انتقال انرژی نقش مؤثری داشاته باشاد و شااید باه ایان دلیال اسات کاه
جنوب غرب آسیا 1هموار در سیاست تارج آمریکا تأثیر مهم داشته است (حافظ نیاا.)94 :1414 ،
به همین دلیل ،ژئواکونوم را باید باه همارا بحاث ژئوپيیتیاك مطارح کارد .در اینجاا اقتصااد
انگیز ای برای رقابت های قدرت اسات و آنجاا کاه ژئوپيیتیاك شارایط اقتصاادی را مشاخص
م کند ،جنبه ژئواکونومیك م گیرد (مجتهدزاد .)113 :1411 ،

 .1تاورمیانه.

 / 413فصينامه عيم امنیت مي  ،سال دوازدهم ،شمار چهلوسو ،،بهار  1341ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تحوالت مفهوم مرز
در گاشته بسیاری از کشورهای جهان ،به جای تطو باه وسایيه زون هاا یاا ناواح از
یکدیگر جدا م شدند .در عین حال ،در دوران کنون مسائي چون کمبود زمین و افازایش
جمعیت ،کشیدن تطو دقی تر در مکان سرحدات را الزام نمود است .جغراف داناان در
تعیین تااوت میان مرز و سرحد توضیحات گوناگون ارائه داد اناد؛ ازجمياه کریسات
تعری

سرحد از ماهو« ،حد جيو یا حد انتهای تمدن» بیان کرد است و در تعری

در
مرز از

ماهو« ،محدود ها» گرفته شد است که به محدود سرزمین اطال م شود .به این ترتیاب،
سرحد نگا به بیرون دارد و مرز محدود کردن در درون را م رساند .سرحد منطقاه تماا
دو قدرت است (.)Taylor, 1989: 145
گالسنر ( :)1114سرحد یك ناحیه است ،اما همیشه ناحیه جداکنند دو یا چند کشاور نباود
است؛ بيکه به معنای اولیه کيمه برای فضای داتي کشورها که حکومت هاا آن را کاامالً اشاغال
کرد اند بیشتر به کار م رود (.)Glassner, 1993: 73
پرسکات :جغراف دانان سیاس واژ سرحد را به دو معنا به کار م برند :تقسیم سیاسا
بین دو کشور و تقسیم بخش های مسکون و غیرمسکون یك کشاور .در هار یاك از ایان
معان سرحد به مثابه یك منطقه تيقا ما گاردد در حاال کاه مارز باه یاك تاط اشاار
دارد(.)Prescott, 1978: 13
میرحیدر ()1411؛ درگاشته ،ماهو ،مرز با آنچه امروز از آن برداشت ما شاود تاااوت
داشته است .در آن زمان سرحد به منطقه پهناوری که حدفاصال دو امپراتاوری باود ،گاتاه
م شد (میرحیدر و دیگران.)114 :1411 ،
با توجه به مطالب فو  ،تااوت اصي مرز و سرحد را م توان در جدول زیر تالصه کرد:
تفاوت مرز با سرحد (نقل از یحی پور)34 :1414 ،
ویژگي

تاریخ پيدایش

حدود

نگرش

سرحد

مربو به گاشته

منطقه پهناور

رو به جيو

مرز

بعد از وستاالیا

صاحه عمودی

محدود در درون

مفهوم
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به این ترتیب ،مرز حدفاصل دو کشور یا نقطهای است که صالحیت سارزمین بار روی
آن پایان م یابد و بهعنوان تطو محصورکنند قيمروهاای یاك کشاور ،بخاش مهما از
مطالعات سیاس را تشکیل م دهد (.)Hartshorn, 1936: 121
رويکرد امنیتي
تعری

امنیت در قانون به معن نبود تهدید است .در گاشته های دور امنیت فقط به معنا

نبود تهدید نظام تيق م شد .ول امروز مؤلاه های امنیت زیاد شد و تمام ابعااد سیاسا ،
فرهنگ  ،اجتماع و اقتصادی را شامل م شود یا به عبارت دیگر ،توان یك ميت یا یاك فارد
در حاظ ارزش های داتي در مقابل تهدیدات تارج را امنیت م گویناد .ثباات اداری یاك
کشور مرد ،را به داشتن امنیت و نظم امیدوار م سازد و اجرای عادالنه قوانین ماؤثرترین گاا،
در راستای ایجاد امنیت و القای آن به مارد ،تواهاد باود .ماهاو ،امنیات و مارز در ارتبااط
تنگاتنگ با همدیگر هستند و امنیت در نواح مرزی القاکنند امنیت مي اسات باا توجاه باه
اینکه تهدیدها در مناط مرزی بیشتر از فرصت ها است و از این رو شاکيه مادیریت و پاایش
مرزی کشور در قالب و پایش شدید امنیت شکل م گیرد و مرزها به عنوان منااطق نظاام و
امنیت در اتتیار قوای نظام و دستگا های امنیت
نظريه جونز 1و وايلد

است(پیشگاه

فرد و همکاران.)113 :1414 ،

3

برقراری مرز بین دو کشور و تداو ،و پیوستگ فضاای کاه باه طاور اصاول فضااهای
پیشرفت دو کشور را به یکدیگر پیوند م دهد ،از هم م گسيند و هر دو منطقه واقع در دو
سوی مرز به دلیل قطع پیوستگ فضای  ،حاشیهای م شوند .منااطق کاه قبال از برقاراری
مرز ،از نظر فضای و فعالیت به همادیگر متصال باود اناد ،از همادیگر جادا و حاشایهای

1. Philip N. Jones.
2. Trevor Wild.
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م شوند و عيت عقب ماندگ این نواح مرزی نیز حاشیه ای شدن آن ها است؛ بناابراین ،از
نظر جونز و وایيد ،برای پیشرفت مناط مرزی باید اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:
ا درک پیچیدگ  ،گستردگ و تنوع متغیرها و تأثیرات آنها در مرز؛
ا لزو ،تأمین شرایط و زیرساتتهای پیشرفت مرزها؛
ا ضرورت تروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داتل و تارج؛
ا لزو ،پیوستگ مرز با مرکز؛
ا لزو ،حمایت و پشتیبان های ویژ از این مناط جهت تروج فاوری از محرومیات و
دستیاب به

پیشرفت (.(Jones & Wild, 1994 : 270

پيشينهشناسي تحقيق
سال

عنوان
تحيیل تطبیقا احساا
امنیااات در قيمروهاااای

1413

ماارزی (نمونااه مااوردی؛
کردساااااتان ایاااااران و
کردستان عرا

1411

1413

نام محقق
افشاااین متقا ا  ،فصاااينامه عيما ا
پژوهشااا نگااارشهاااای ناااو در
جغرافیای انسان  ،سال هشتم ،شمار
چهار ،،پاییز  ،1413صص 11-31

نتایج پژوهش
وضعیت اقتصادی بهعناوان نخساتین عامال در
ناپایااداری وضااعیت امنیاات کردسااتان ایااران
شناسای شد اسات و پیوساتگ ژئاوپيیتیک
قومیت بهعنوان دومین عامل در تولیاد احساا
ناپایدار در کردستان ایران نقش داشته است.

پیشاارفت پایاادار مناااط

احمدی ،حسن و همکاران هماایش ميا

ماارزی؛ راهباارد اساساا

شااهرهای ماارزی و امنیاات؛ چااالشهااا و

حاظ امنیت مرزها

رهیافتها ،دانشگا سیستانوبيوچستان

تحيیل راهبردی مناط مرزی

شااااطریان ،محسااان و همکااااران،

سیاست محرومیتزدای باه شایو کناون

(مطالعااه مااوردی؛ شااهرهای

فصاينامه مطالعااات شااهری ،دور ،4

گسترش شاکاف روزافازون میاان منااط

مرزی استان کُردستان

شمار 11

مرکزی و مرزی را به دنبال داشته است.

آمایش سرزمین ،پیشنیاز برنامهریزی بارای
پیشرفت پایدار است.

باال بردن پیشرفت انسان در ساطح اساتان
آمایش سرزمین در استان
1413

کُردساااتان باااا رویکااارد
دفاع

سیا الله ،امید پایانناماه کارشناسا

کُردستان م تواند ضریب امنیت را باال ببرد

ارشااد بااه راهنمااای دکتاار زهاارا

و پدیااد قاچااا و رفااتوآمااد گاارو

پیشااگاه فاارد ،دانشااگا تهااران،

تروریست پژاک را کاهش دهد .گردشگری

دانشکد جغرافیا

در استان م تواند کمك زیاادی باه بهباود
وضعیت امنیت در سطح استان داشته باشد.
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عنوان

سال

نتایج پژوهش

نام محقق
میزان احسا

میاازان احسااا
1413

مؤلااه هاای امنیات در باین

امنیاات

رضاعي محسن ؛ سايیمان طااهری،

پاساااااخگویان از نظااااار متغیرهاااااای

عموم و تعیاین عوامال

فصينامه امنیت ميا دور  ،1شامار

جمعیتشناتت و زمیناه ای (سان ،جانس،

مااؤثر باار آن در اسااتان

 - 43شاامار پیاااپ  ،43زمسااتان

وضع تأهل ،وضاع فعالیات ،ساطح ساواد،

مازندران

1413

طبقه اقتصادی اجتماع و شهرساتان محال

صص 133-193

سکونت) تااوت معنااداری مشااهد شاد
است.

تدوین و ارائه راهبردهای
کنتااااارل ژئوپيیتیاااااك
1419

مهاااجرت غیرقااانون در
مناط مرزی شر کشور
با تأکید بر نظم و امنیت

نتاای نشااان ما دهااد کاه در مجمااوع 14
حساااین ذوالاقااااری و همکااااران،

راهکار و راهبرد به دست آمد کاه از میاان

فصينامه عيم -پژوهش امنیت ميا

آن ها راهبرد تهااجم پان راهبارد ،هاات

دور  ،3شاامار  44زمسااتان ،1419

راهبرد محافظه کارانه ،چهار راهبرد تادافع

صص .131-134

و سه راهبارد اسات .باا توجاه باه تحيیال
صااورت گرفتااه ،نااوع راهباارد از نااوع
محافظهکارانه تعیین گردید.
نتااای نشااان م ا دهااد کااه؛ عواماال عيّ ا ،

توساااعه در کردساااتان:
1413

توسعهی نامتوازن در یان
تغییرات هویت

حساان رشاایدی ،فصااينامه عيماا -

زمینه ای و مداتيه گر و راهبردهای کانش و

پژوهش عياو ،اجتمااع  :نشاریه ی

پیامدهای کنش ،پس از بازگشت هاای الز،

مطالعااات ایااران ،پاااییز  ،1413دور

بااه افااراد ،گاارو هااا و نخبگااان و انجااا،

سیزدهم ،شمار  ،4صص .39-34

اصالحات و دقت ورزی ها ،به دسات آماد
است.

با توجه به بررس پیشینهها نقا اشتراک و افترا با توجه باه مقالاه حاضار باه شارح
ادامه به چشم م تورد :در حوز ی اشاتراک اکثار مقالاههاا در حاوز ی روشا از سابك
توصیا تحيیي تبعیت م کنند ،در صورت که در مقاله حاضر کم گا ،را فراتر گااشاته و
با نگا پیمایش در حوز روش و در مقولهی کیا با نگا تحيیل محتوای باه آن پرداتتاه
است .در پیشینه ،ادبیات تحقی بهصورت جزیر ای به اقتصاد و امنیت و مقایساهی ایان دو
در کردستان ایران و عرا پرداتته در حال که در ایان مقالاه باه نگاا عمیا اقتصاادی و
ژئواکونومیك عوامل اثرگاار امنیت توجه شد است.

 / 411فصينامه عيم امنیت مي  ،سال دوازدهم ،شمار چهلوسو ،،بهار  1341ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امنیت و مرز
امنیت مرزی به معنای جيوگیری از هرگونه اعمال مناف قاانون در طاول مرزهاای یاك
کشور و قانون کردن تردد اشخاص و حمل ونقل کاال و حیوانات اهي باا رعایات ضاوابط
قانون از طری درواز های مجاز مرزی است .بدیه است امنیت مرزها پشتوانه های محکم
برای امنیت انسان با ابعاد متنوعش در داتل کشور است و هرگونه ناامن در مرز م تواناد
در سیستم های اقتصادی ،فرهنگ  ،سیاس  ،اجتماع و نظام داتال کشاور اتاالل ایجااد
کند .در مقابل امنیت مطيوب م تواند در حد تود در امنیت مرزی و داتيا کشاور ساهم
بسیار برجستهای را به تود اتتصاص دهد .امنیت و مرز دو مقوله غیرقابل جدا از همادیگر
هستند و یک از فيساه اصي به وجود آمدن ماهو ،مرز ماهاو ،امنیات در برابار تهدیادات
بود است.
امنيت
نواحي
مرزي

توسعه نواحي

امنيت ملي

مرزي

(محق )1413 ،

از نظاار ساااتتار فضااای نیااز ،ایاان مناااط عااالو باار ویژگا دوری از مرکااز ،دارای
ویژگ های کالبدی تاص مناط مرزی م باشند که در مجماوع باعاث تشادید گسساتگ
فضای و در نتیجه توسعهنیافتگ آنها م شاوند و در نتیجاه هرگوناه سااتتار فضاای در
سطوح و مقیا

های مختي

به ویژ در ارتبا بین فضاهای مرزی و دیگر نواح  ،مساتيز،

برتورداری از پدید ای به نا ،مرکزیت است (احمدی و دادجو.)43 :1411 ،
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اختالف پیشرفت اقتصادی در دو سوی مرز
دو سوی مرز مانند ترازو عمل م کند و هر تغییری در یكسوی تارازو سابب تغییار در
سوی دیگر م شود .این تغییرات در هر سطح در ابعااد اجتمااع  ،اقتصاادی ،فرهنگا و
امنیت در یك طرف مرز تغییرات در طرف دیگر مرز را به همرا تواهد داشات .وضاعیت
جدید کردها و قدرت چانهزن آن ها در ساطح عارا باعاث تغییارات گساترد در ساطح
زندگ و پیشرفت بهتصوص در ابعاد فرهنگا  ،اجتمااع و اقتصاادی شاد .در کُردساتان
عرا با توجه به سیاستهای گمرک حکومت محي اقيیم کُردستان عارا بازارهاای ایان
اقيیم در شهرهای سيیمانیه و اربیل ممياو از کاالهاای لاوکس تاارج مانناد تودروهاای
متعدد ،وسایل تانگ و  ...شد.

وضعیت اقتصادي در نواحی مرزي
استان کردستان
وضعیت اقتصادي در
نواحی مرزي اقلیم
کردستان

ناامنی در نواحی مرزي بوسیله تشدید متغیرهاي واسطه

تشدید نگاه امنیتی در نواحی مرزي

مدل  :1روابط وضعیت پیشرفت در دو سوی مرز و اثرات آن بر نگاه امنیتي در نواحي مرزی
(محق )1413 ،
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ضعف منابع در نواحی مرزي استان

قاچاق

بیکاري

ایجاد ناامنی

ایجاد نگاه امنیتی در آمایش نواحی مرزي استان

مدل  :3روابط بین ضعف منافع ،بیکاری ،قاچاق و نگاه امنیتي (محق )1413 ،

روششناسي تحقيق
از آنجای که این تحقی به دنبال تحيیل ژئواکونوم عوامل اثرگااار امنیتا در آماایش
نواح استان کُردستان است و در مرزهاای داناش ژئواکوناوم حرکات ما کناد ،از ناوع
کاربردی بود و چون بهصورت نوآورانه به دنبال این است تا موضوع را در مورد عوامال
مؤثر با رویکرد امنیت در آمایش نواح مارزی پیادا کناد و دارای تاازگ در ایان ادبیاات
عيم است ،از نوع پیشرفتهای است .از طرف رویکرد تحقی کم (باا روش پیمایشا ) –
کیا ( 1روش تحيیل محتوا که از فنون تحيیل و آنالیز محتاوا و متاون باه شامار ما رود و
تالش نمود است تا با استااد از تجزیه وتحيیل بیان محتوا با پشتوانه نظری داد هاای را از
متون مورد نظر استخراج کند .محق با انتخاب این روش که برگرفته از نظریهپارداز تحيیال
محتااوا ،1هولساات اساات

(مسااتقیم

 ،)111-119 :1431 ،باارای یااافتن نتااای پااژوهش از طری ا

روش های عین و منتظم ،با حاظ ویژگ های شخص پیا،های موجود در اساناد و مادارک
 .1تحقی کیا تالش است جهت توصی

غیرکم حوادث و گرو های اجتماع  ،با توجه باه جزئیاات و نیاز ساع

برای ارائ تعبیر و تاسیر معناهای که انسانها در موقعیتهای طبیع و عادی به زندگ تود و حوادث م بخشند.
 .1تحيیل محتوا یك روش پژوهش است که نتایج معتبر و قابل تکرار را از داد ها و متون استخراج ما کناد و یاك
رویه نظاممند که به واسطه آن مشخصات تاص پیا ،بهطور واضح و دقی بیان م گردد.
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دسته اول استااد کرد است .از آنجای که تحيیال محتاوا هام باهصاورت کما و کیاا
صورت م گیرد ،محق در این مقاله با تکیه بر فن کیا این روش به جماعآوری داد هاا و
تعامالت میان آن ها پرداتته است) .از آنجای که اولویتبندی شاتصهای مؤثر امنیتا در
آمایش نواح مرزی استان کُردستان در این تحقی مدنظر است ،به بررس اساناد مکتاوب؛
روش کتابخانهای – بهطوری که ابتدا با این روش شاتصهای ژئواکوناوم اساتخراج  -و
سپس این شاتصها بهصورت روش میدان و با اساتااد از ابازار پرسشانامهای در اتتیاار
حجم نمونه قرار داد شد اند .جامعه حجم نمونه متشکل از نخبگان ژئواکونوم و مادیران
اجرای در نواح مرزی استان کُردستان م باشند و حجم نمونه باا واریاانس ناامعيو433 ،
نار از طری فرمول کوکران از جامعه ی آماری احصاء و در نظر گرفته شد است .پرسشنامه
مورد استااد محق از نوع حضوری در قالب طی

لیکرت است .به این ترتیب که پاس از

بررس مطالعات کتابخاناهای و پیشاینه پاژوهش و همچناین مطالعاات میادان پرسشانامه
نظرتواه از اساتید و صاحبنظران سؤالهای غیرمعتبر حاف و با لحاظ کردن پن گویاه
ساتتیافته نسبت به ارسال آن به جامعهی حجم نمونه فرایند پرسشنامه شاکل گرفات .در
این مقاله برای سنجش پایای از روش آلاای کرونباخ 1استااد شد است که این ضریب باا
استااد از نر،افزار  SPSSسنجید شد و از آنجا که ضریب آلاا با اساتااد از فرماول زیار:1
برابر  4/391است که نشانگر پایای ابزار انداز گیری است .الز ،باه ذکار اسات ،تعاداد 34
پرسشنامه برای بررس محاسبه پایای توزیع گردید است.
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1. Cronbach’s Coefficient Alpha.
 .1که در آن  kتعداد گویهها ،واریانس جمع نمر های هر پاسخگو و واریانس نمرات مربو به گویه شمار  iا ،است
که حد استاندارد ( )4.9است.
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نمونه گیری در چهار شهرستان مرزی استان کُردساتان یعنا ساقز ،باناه ،مریاوان و
سروآباد بود است و جامعه آماری شامل کارشناسان اجرایا در ادارات و ساازمان هاا
ماننااد فرمانااداری هااا ،بخشااداری هااا ،آمااوزش وپاارورش  ،کادرهااای نیااروی انتظااام ،
شهرداری ها و  ...و همچنین کارشناسان دانشگاه در رشته های مرتبط با موضوع مقاله
بود است.
تعریف عملياتي
کردستان
به بخشهای از غرب و شمال غرب ایاران اطاال ما شاود کاه دارای وجاه اشاتراک
فرهنگ کُردی است و ایران االصل هستند و به لحاظ تاریخ باعث یك پیوناد تااریخ -
فرهنگ بین کُردها و دیگر اقوا ،سرزمین ایران شد است.
ژئواکونومي
شاته ای از ژئوپيیتیك و سیاست است که سیاست و منابع و اقتصاد را باا هام بررسا
م کند؛ به عبارت اقتصاد انگیز ای برای رقابتهاای قادرت اسات و آنجاا کاه ژئوپيیتیاك
شرایط اقتصادی را مشخص م کند ،جنبه ژئواکونومیك م گیرد.
مدل مفهومي تحقيق
گزار های مؤثر در تبیین و تحيیل عوامل اقتصاادی اثرگااار امنیتا در آماایش ناواح
مرزی بهطور اتص نواح مرزی استان کُردستان که از ادبیات استخراج شد است ،الگاوی
ماهوم به شرح زیر ترسیم شد است.
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تجزیهوتحليل یافتههاي تحقيق
ويژگيهای نمونه آماری :قبل از اینکه نتای سؤاالت تحقی بررس گاردد ،الز ،اسات
سااؤاالت جنب ا و حاشاایهای پرسشاانامه تشااریح و ترکیااب پاس ا دهناادگان بیااان شااود.
تصوصیات فردی پاسخگویان در چهار قسمت شامل سن ،جنسایت ،ساطح تحصایالت و
اشتغال است .در راستای تأیید یا رد الگوی کتابخانهای ترسیم شد  ،به طراح پرسشانامه و
انجا ،پیمایش پرداتتیم .بر مبنای پرسشنامه طراح شد  ،سؤاالت مربو به پاس دهنادگان
از چهار منظر تاکیك جنسیت ،گرو سن  ،تاکیاك میازان تحصایالت و تاکیاك شاغل و
فعالیت مورد بررس قرار گرفته است که فراوان موارد ماکور در جداول آمد است.
گروه سني پاسخدهندگان :همانطور که در جدول ذیل ذکار شاد اسات گارو سان
مربو به پاس دهندگان پرسشنامه از  13سال تاا  43ساال باود اسات کاه باه تاکیاك در
گرو های سن  13تا  43و  44تا  34و  39تا  43ساله قرار گرفتهاناد و هماینطاور کاه در
جدول مشاهد م شود بیشترین نمونه آماری در گارو سان  13تاا  43قارار گرفتاهاناد و
کمترین نمونه آماری در سن  39تا  43ساله قرار دارند.
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جدول  :2گروههای سني پاسخدهندگان
گروه سني

فراواني

درصد

13-43

134

34.41

44-34

143

43.14

39-43

14

14.34

کل

433

144

جنسیت پاسخدهندگان
همانطور که در جدول زیر نشان داد شد است تاکیك جنس پاس دهندگان باه ایان
صورت است که 44.44درصد مربو به مردها و  44.33درصد مربو باه زنهاا اسات .باا
توجه به موضوع پژوهش و ارتبا بیشتر آن به حوز کاری آقایان بیشتر پاس دهندگان را از
نظر جنسیت مردها تشکیل داد است.
جدول  :0جنسیت پاسخدهندگان
جنسيت

فراواني

درصد

مرد

133

44.33

زن

134

44.33

کل

433

144

نوع فعالیت پاسخدهندگان
با توجه به موضوع پژوهش در دو گونه افراد در نمونه در پاس ده به پرسشنامه کمك
گرفته شد است .یک از این گونهها نخبگان محي و دانشجویان در سطح تحصیالت عال
مااورد پیمااایش قاارار گرفتااهانااد و همچنااین ماادیران و کارشناسااان اجرای ا در نهادهااا و
سازمان های مرتبط نیز مورد پیمایش قرار گرفتهاند .همانطور کاه در جادول ذیال تشاریح
شد است 33 ،درصد نخبگان و  33درصد از پاس دهندگان را کارشناسان اجرایا تشاکیل
داد است.
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جدول  :5فعالیت پاسخدهندگان
درصد

فراواني
کارشنا
متغیر

اجرای

191

33.91

نخبه دانشگاه

111

33.1

433

144

کل

پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیالت
همان طور که در جدول زیار نشاان داد شاد اسات ،پاسا دهنادگان برحساب میازان
تحصیالت دانشگاه در سه مقطع لیسانس ،فو لیسانس و دکتری تاکیك شد اند .فراوانا
هر یك از مقاطع در جدول زیر قابل مشاهد است؛ بهطوری کاه بیشاتر پاسا دهنادگان را
افرادی با تحصیالت فو لیسانس و سپس لیسانس کاه بیشاتر مرباو کارشناساان اجرایا
است و سپس افراد با تحصیالت دکتری است را تشکیل م دهند.
جدول  :6تحصیالت پاسخدهندگان
سطح سواد

فراواني

درصد

لیسانس

144

49.94

فو لیسانس

133

34.11

دکتری

94

11.41

کل

433

144

تحلیل اختالف پیشرفت اقتصادی در دو سوی مرز
به دلیل نبود قانون گمرک در اقيیم کُردستان این وسایل به نواح مرزی استان کُردستان
سرازیر شدند .افزایش نرخ پول در اقيیم کُردساتان نسابت باه توماان ایرانا باا توجاه باه
تحریمهای بر ضد ایران ،فروش نات و سهم بودجه در عرا باعاث شاد کاه کردهاای در
چارچوب حکومت قانون اقيیم کُردستان باه آزادیهاای افسارگسایخته و زنادگ لاوکس
روی بیاورند و توازن در ابعاد پیشرفت با محوریت اقتصاد در دو سوی مرز ایاران و عارا
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روی دهد .عد ،توازن در سطح زندگ در دو سوی مرز در نواح مرزی استان کُردساتان و
اقيیم کُردستان باعث تشدید نارضایت در نواح مرزی استان کُردستان و همچناین تشادید
حجم و میزان قاچا کاال جهت رسیدن به زندگ لوکس و رقاباتهاای ناساازگار در باین
مرد ،بوم شد است ،این وضعیت باعاث تشادید نگاا امنیتا در ناواح مارزی اساتان
کُردستان شد است.
تحلیل قاچاق کاال در نواحي مرزی
بدون شك نقطه اصي و مقابل قاچا کااال باه داتال کشاور ضاربه زدن باه تولیادات
داتي است که به همین دلیل هموار نهتنها در بخشهای فرهنگ و حت امنیتا ضارر و
زیان هنگات به کردستان وارد م شود ،بيکه در حوز اقتصادی بهویژ تولید نیز این پدیاد
ضربات جبرانناپایری را به استان کُردستان و سایر مناط کشور وارد کرد است .در استان
کُردستان سه تا بازارچه مرزی در شهرستانهای سقز (بازارچه مرزی سی ) ،باناه (بازارچاه
مرزی سیران بند) و مریوان (بازارچه مرزی باشما ) وجاود دارد کاه کاالهاای ضاروری و
واردات و صادرات در آنها انجا ،م شود .با وجود این بازارچههای رسم  ،اماا باه عيات
بیکاری افسارگسیخته در نواح مرزی استان کُردستان شاهد قاچا کاال بهصورت گساترد
هستیم .قاچا کاال در نواح مرزی استان کُردساتان و تاااوت قیماتهاا باا مرکاز باعاث
سرازیر شدن جمعیت زیادی از کشور در دهه اتیر جهت ترید باه شهرساتانهاای مارزی
استان بهتصوص شهرستان بانه هستیم .کاالهای واردات از مرزهای استان کُردستان از اقيیم
کُردستان عرا وارد استان م شوند و سپس از را قاچا تزری بازار در استانهاای کشاور
بهتصوص استانهای تهران ،اصاهان و تبریز م شوند .قاچا کاال در نواح مارزی اساتان
کُردستان بیشتر از طری کولبری انجا ،م شود و سهم کم از سود این قاچا باه کاولبران
تعي م گیرد و بیشتر سود آن به سرمایهداران تعي م گیرد .قاچا کاال در ناواح مارزی
استان اثرات اقتصادی ،اجتماع و امنیت متعددی داشته است .در حوز اقتصادی باا توجاه
به سود زیاد قاچا کاال شاهد کاهش رون کشااورزی و دا،پاروری و صانایع کوچاك در
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سطح استان بود ایم .در حوز اجتماع شاهد کاهش شادید ساطح تحصایالت و افازایش
میزان ب سوادی هستیم که اثرات آن در سایر حوز های مربوطه نیز مشهود است .در حاوز
امنیت مبارز با قاچا کاال به یک از مشکالت اساس برای نیروی انتظام  ،فرمانداریها و
ارگانها و نهادهای مرتبط شد است.
تحلیل کمبود منابع در نواحي مرزی
در نواح مرزی استان کُردستان منابع زیرزمین از قبیل نات ،گاز و معادن سنگ یافات
نشد است و نبود این منابع باعث شد است که صنایع بازر

و شارکتهاای تولیادی در

سطح استان و بهتصوص نواح مرزی نداشته باشیم .طبیعت تشان ،را هاای نامناساب و
نبود منابع طبیع و ذتایر معدن و زیرزمین در نواح مرزی استان کُردستان سابب شاد
که برای سرمایهداران ایجاد شرکتهای تولیدی بهصارفه نباشاد .ایان وضاعیت در ناواح
مرزی استان کُردستان باعث بیکاری و عد ،اشتغال در کارهای مولد و تولیدی شد اسات و
محرک اصي جهت روی آوردن مرد ،به قاچا کاال شد است و قاچا کاال نیز باا توجاه
به ماهیتش که ضربه زدن به اقتصاد و منافع مي است در کنار بیکاری سبب ایجاد مشکالت
امنیت برای کشور شد است و تهدیدات ناش از این مشکالت امنیت سبب بازتولیاد نگاا
امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان کُردستان گردید است.
رتبهبندی شاخصهای پیشرفت در استان کُردستان در بین استانهای کشور
بیشتر آمارها و نمودارها دلیي بر عد ،پیشرفتنیافتگ استانهای مرزی ایاران در ابعااد
مختي

پیشرفت و نابرابریهای پیشرفت فضای است؛ بهطوری که نواح مرکزی از سطح

پیشرفت مطيوب و نواح حاشیهای در سطح پیشارفت نیافتاه قارار دارناد .ناابرابریهاای
فضای در پیشرفت مناط مرزی ایران نسبت به مرکاز باعاث تشادید مشاکالت امنیتا و
تقویت نیروهای مرکزگریز شد است که نمونه بارز آن استان کُردستان است؛ بهطاوری کاه
در رتبهبندی استانها با توجه به شاتصهاای پیشارفت اساتان کُردساتان باه همارا ساایر
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استانهای حاشیهای و مرزی کشور در انتهای جدول قرار دارند .پیشرفتنیافتگ استانهاای
مرزی در ایران از مشکالت امنیت در آن نواح و بهتبع آن نگا امنیت نشأت گرفته اسات.
در نواح مرزی ایران و بهتصوص استان کُردستان به دلیال عاد ،شاناتت درسات مناابع
تهدید و رویکرد صرف امنیت فرصت های این نواح مورد غايت قرار داد شاد و بیشاتر
روی تهدیدها تمرکز شد است و این اصال مادنظر قارار داد نشاد کاه اهمیات دادن باه
فرصتها تهدیدها را در نواح مرزی کمرنگ تواهد کرد

(فتاح

و دیگران.)1-31 :1413 ،

جدول  7رتبهبندی شاخصهای پیشرفت در استان کُردستان در بین استانهای کشور
شاخص

رتبه کشوري

پیشرفت انسان

11

سرانه تولید ناتالص مي بدون احتساب نات

13

سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت

41

درآمد سرانه

19

حاشیهنشین

1

سرمایه اجتماع

44

سهم استان از را های روستای

41

سهم استان از بزرگرا

14

محاسبات گويههای مربوط به شاخص ژئواکونومي
جدول  8پرسشنامه مربوط به شاخص ژئواستراتژيک
ردیف
1
1
4

گویههاي ژئواکونومي
قاچا کاال در مرزهای استان کُردستان در نگا امنیت نسابت باه آماایش
نواح مرزی استان مؤثر است.
پیشرفت نامتوازن در دو سوی مرزهای استان کُردستان با اقيایم کُردساتان
در نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان مؤثر است.
کمبود منابع در نواح مرزی استان کُردساتان در نگاا امنیتا نسابت باه
آمایش آن نواح مؤثر است.

نمره
3 3 4 1 1
3 3 4 1 1
3 3 4 1 1
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جدول  1گویه قاچا کاال در مرزهای استان کُردستان
قاچاق کاال در مرزهاي استان کُردستان در نگاه امنيتي نسبت به آمایش نواحي مرزي
استان مؤثر است.
درصد تجمعي

درصد نسبي

درصد

فراواني

31.4

31.4

33.3

113

تیي کم

33.4

44.1

41.4

119

کم

14.1

11.1

11.4

39

متوسط

11

1.1

1

3

زیاد

144.44

1

1

3

تیي زیاد

144.44

13.4

433

Total

3.3

11

System

144.44

344

ارزش

Missing
Total

گويه مربوط به قاچاق کاال در نواحي مرزی استان کُردستان:
با توجه به نتای پرسشنامه پاس دهندگان به طور کي شاتص ژئواکوناوم را در نگاا
امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی زیاد دتیل ندانسته اند؛ با این وجود در بین گویه هاای
مربو به شاتص ژئواکونومیک گویه قاچا کاال در نواح مرزی اساتان دارای اهمیات و
اثرات بیشتری بودی است.
جدول  14گويه کمبود منابع در نواحي مرزی استان کُردستان
کمبود منابع در نواحي مرزي استان کُردستان در نگاه امنيتي نسبت به آمایش آن نواحي مؤثر است.
درصد تجمعي درصد نسبي

کمبود منابع در نواحي مرزي

درصد

فراواني

39.4

39.4

33.3

111

تیي کم

14.4

44.1

41.4

119

کم

144.44

1.3

3.1

44

متوسط

144.44

13.4

433

Total

3.3

11

System

144.44

344

ارزش

Missing
Total
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گويه مربوط به کمبود منابع در نواحي مرزی استان کُردستان
با توجه به نتای پرسشنامهها ،در این گویه مشاهد م شود که  111نار گزینه تیي کم
را انتخاب کرد و این گویه را در نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان کُردستان
دتیل ندانستهاند.
جدول  11گويه پیشرفت نامتوازن در دو سوی مرزهای استان کُردستان
پيشرفت نامتوازن در دو سوي مرزهاي استان کُردستان با اقليم کُردستان در نگاه
امنيتي نسبت به آمایش نواحي مرزي استان مؤثر است.
پيشرفت نامتوازن دو سوي مرز

درصد تجمعي درصد نسبي درصد فراواني
31

31

34.4

133

تیي کم

11.3

31.3

34.1

144

کم

144.44

3.4

3.1

44

متوسط

144.44

13.4

433

Total

3.3

11

System

144.44

344

ارزش

Missing
Total

گويه مربوط به پیشرفت اقتصادی نامتوازن در دو سوی مرز
با توجه به نتای پرسشنامهها ،در این گویه مشاهد م شود کاه کسا گزیناه زیااد یاا
تیي زیاد را انتخاب نکرد است؛ بهطوری که این گویه دارای اثرات کم در نگاا امنیتا
نسبت به آمایش نواح مرزی استان کُردستان است.
میانگین نمرات گويههای شاخص ژئواکونومیک
جدول  13میانگین نمرات گويههای مربوط به شاخص ژئواکونومیک
کمبود منابع در نواحي
مرزي استان کُردستان
1.31

پيشرفت نامتوازن در دو سوي
مرزهاي استان کُردستان با
اقليم کُردستان
1.41

قاچاق کاال در مرزهاي
استان کُردستان
1.34

سؤالها
میانگین گویهها
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نمودار  :1میانگین گويه مربوط به شاخص ژئواکونومي

نتای پرسشنامهها در گویه مربو به شاتص ژئواکونوم نشاانگر تاأثیر بیشاتر قاچاا
کاال نسبت به سایر گویههای در نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی اساتان کُردساتان
است.
آزمون شاخص ژئواکونومي
جدول  12آزمون گويه مربوط به شاخص ژئواکونومي
آزمون شاخص ژئواکونومي
( Test Value = 3وزن استاندارد)
اتتالف با اطمینان 13

اتتالف

)Sig. (2-tailed
معناداری

آزادی

1.414-

4.444

434

44411-

1.43-

1.39-

1.343-

4.444

434

 31.944-پیشرفت نامتوازن در دو سوی مرزهای

1.31-

1.33-

4.431

4.313

434

درصد
Lower Upper
1.311.13-

میانگین

درجه

ژئواکونومیک

T

قاچا کاال در مرزهای استان کُردستان
استان کُردستان با اقيیم کُردستان

14.13

کمبود منابع در نواح مرزی استان
کُردستان
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با توجه به آزمون ت گرفتهشد در بخش مربو به شاتص ژئواکونوم کمباود مناابع
در نواح مرزی استان کُردستان در نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان با اثار
است.

نمودار  :3درصد اثرگذاری عوامل ژئواکونومیک در نگاه امنیتي نسبت به آمايش نواحي مرزی

با توجه به نمودار باال در شااتص ژئواکوناوم قاچاا کااال در ناواح مارزی اساتان
کُردستان اثرات زیادی بر نگا امنیتا در آماایش ناواح مارزی اساتان داشاته اسات و در
اولویت دو ،پیشرفت نامتوازن اقتصادی در دو سوی مرز باعث نگا امنیت نسبت به آمایش
نواح مرزی استان کُردستان شد است و در اولویت سو ،کمبود مناابع در ناواح مارزی
استان کُردستان مسبب نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان است.
نتيجهگيري
نتای تحقی نشان م دهد که نواح مرزی یک از حسا ترین مناط کشور محساوب
م شوند و ثبات سیاس و اقتصادی و امنیت کشور متأثر از وضعیت ناواح مارزی اسات.
اهمیت نواح مرزی در ایران به عيت قرار گرفتن در منطقه حساا

غارب آسایا و تعادد
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همسایگان و همچنین وجود اقوا ،و مااهب دارای اهمیت مضاع

است و عوامل متعددی

باعث نگا امنیت و تقد ،امنیت بر پیشرفت در نواح مارزی کشاور شاد اسات .در پهناه
سرزمین ایران شاهد شکل گیری الگوی پیشرفت فضای هسته و پیرامون هساتیم و منااط
مرزی دارای پیشرفت پایین در ابعاد مختي

هستند که این وضعیت توانساته اسات حاس

واگرای را در بین اقوا ،و مااهب مرزی تقویت کند و نواح مرزی را به شدت تحت تاأثیر
قرار دهد .با توجه به تجزیه وتحيیل ذکرشد  ،در نواح مرزی کشور شاهد تقد ،امنیات بار
پیشرفت بود ایم ،بهطوری که همه ابعاد پیشارفت از نگااه امنیتا و زیرمجموعاه امنیات
بود اند .نواح مرزی استان کُردستان بهعنوان بخش از این پازل بخش مورد مطالعه محقا
را تشکیل داد است .در ایان اساتان باه عناوان بخشا حساا

از مرزهاای ایاران شااهد

توسعه نیافتگ و نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی باود ایام و نگاا امنیتا سابب
ایجاد هزینههای سنگین برای کشور و توسعهنیافتگ استان کُردستان شاد اسات .پیشارفت
نامتوازن نواح مرزی با آن سوی مرز در اقيایم کردساتان ،قاچاا کااال در ناواح مارزی
استان و همچنین کمبود منابع طبیع در نواح مرزی ایان اقيایم ،ازجمياه زیرشااتههاای
عوامل ژئواکونوم است که در اثرگاااری امنیتا آماایش ناواح مارزی اساتان کردساتان
نقش آفرین م کنند .با توجاه باه آزماون تا گرفتاهشاد در بخاش مرباو باه شااتص
ژئواکونوم ؛ کمبود منابع در نواح مرزی استان کُردستان در نگا امنیت نسبت باه آماایش
نواح مرزی استان ب اثر است و اولویت بندی گویههای باهصاورت مطارحشاد در نگاا
امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی را باه ترتیاب قاچاا کااال در ناواح مارزی اساتان
کُردستان ،دو ،پیشرفت نامتوازن اقتصادی در دو سوی مرز ،اولویت ساو ،کمباود مناابع در
نواح مرزی استان کُردستان مسبب نگا امنیت نسبت به آمایش نواح مرزی استان است.
پيشنهادها
ا پیشرفت نواح مرزی استان از طری بهباود زیرسااتت هاای عمرانا باا تأکیاد بار
روستاها و شهرهای کوچك.
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ا استااد از ظرفیتهای گردشگری نواح مرزی استان کُردستان.
ا نگا آمایش پیشرفت و امنیت پایدار جای نگاا صارف امنیتا باا رویکارد سانت را
بگیرد.
ا مدیریت بهتر بازارچه های مرزی و جيوگیری از تعي گرفتن سودهای کالن به عد ای
محدود.
ا منطقه مورد مطالعه م بایست بر اسا

توانمندی های تجارت و گردشگری طبیعا و

تجاری آمایش شود.
ا را تروج از این انزوا ،توسعه زیرساتتهای ارتبااط  ،توساعه تجاارت و توریسام؛
بهویژ توریسم تجاری است.
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