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  ؛ مطالعه موردي مرزهاي شرقی کشورتدوین راهبردهاي آمایش مناطق مرزي

  

  چکیده

 گذشته هر چند از مرزي هستند. مناطق کشور، توسعه ریزي برايبرنامه مطالعات در نوین هايعرصه از یکی

 مناطق آمایش اما ؛استشده همطالع پراکنده طور به مناطق این به مربوط مشکالت و مسائل ابعاد گوناگون تاکنون

 هايویژگی و ابعاد بلکه کشور تبیین نشده، توسعه ریزيبرنامه نظام در جایگاهش تنها نه اکنونت این عنوان، با مرزي

شدن سکنه و مهاجرت  خالی :نظیر ،است. مناطق مرزي کشور با مشکالت بسیاري گرفته قرار مورد توجه کمتر نیز آن

زندگی در این مناطق و وجود ناامنی در طول  هاي اقتصادي الزم براير اثر فقدان انگیزهبمرزنشینان به شهرهاي بزرگ 

گیري از طریق تدوین بخشی به تصمیمعلمی و نظم مطالعات انجام نوار مرزي و... مواجهند که این امر ضرورت

تحلیلی و به شیوه میدانی  –سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی هاي توسعه کارآمد را انکارناپذیر میبرنامه

به ارائه  راهبرديریزي با استفاده از چارچوب جامع برنامه و تفاده از تکنیک پرسشنامه در قالب طیف لیکرتبا اس

از مدل تحلیلی سوآت و براي  ،راهبردهاي مناسب براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور پرداخته است. به این منظور

توجه به شرایط  دهد که بافاده شده است. نتایج نشان میی استبندي راهبردها از ماتریس ارزیابی استراتژیک کماولویت

بر اساس  اکنونهمو  استفعلی، راهبردهاي مناسب حرکت در مسیر آمایش مناطق مرزي شرق کشور از نوع تدافعی 

هاي شرقی کشور(بخصوص مناطق جانبه استان، توسعه همهبندي انجام شده راهبردهاي تدوین برنامه جامعاولویت

منظور افزایش پیوندهاي حمل و نقل، راه آهن، جاده و... به :شامل ،هاي کالبديتوسعه و تقویت انواع زیرساختمرزي)، 

   ند.هاي داخل کشور از اولویت باالتري برخوردارهاي پرچمعیت مناطق شرقی با یکدیگر و کانونکانون

  ي شرقی ایران.آمایش سرزمین، مناطق مرزي، راهبرد، توسعه، مرزها کلیدي: هايهواژ

  

  مقدمه 

 کشورهاي با مجاورت علت به مرزي کند. مناطقاز هم جدا می را کشورها که محدوده سرزمین است خطی عنوان به مرز

 نگیرد، قرار توجه مورد هاویژگی این خاصی دارند و چنانچه هايویژگی بر آنها، سیاسی حاکم و جغرافیایی شرایط و خارجی

اگر  اما ؛کرد خواهد عمل توسعه برابر در تهدیدي به عنوان و خواهد گذاشت این مناطق امنیت و توسعه بر روند تأثیراتی منفی
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 جاي به خود مثبتی از هاياثر شود، گرفته کار به مناطق آن و آمایش توسعه ریزيبرنامه در فرایند و گیرد قرار توجه مورد

 مرزي مناطق میان تعادل به مناطق مرزي، باعث عدم یتوجهبی). 1388نماید(عندلیب، میتبدیل فرصت  به تهدید را و گذاردمی

 و سیاسی اهداف میان ناهمخوانی ،گذارد و از نتایج آنتأثیر می مناطق این توسعه فرایند بر شود کهمناطق مرکزي می و

 ،مرکز از دوري از: است عبارتند هاي مناطق مرزيویژگی .استمرزي  مناطق در آن به ظهور مشکالت مربوط و اقتصادي

و  قومی فرهنگی، هايتفاوت ،مرزي غیرقانونی تبادلهاي ،جمیعت مداوم جاییهو جاب سکونت ناپایداري ،انزواي جغرافیایی

). وجود مبادالت و پیوندهاي فضایی دو 1379 خارجی(عندلیب، تهدیدات و سیستمی ضدیت ،داخلی کشور با مناطق مذهبی

اي را در فرایند توسعه و اهمیت ویژه ،پذیري و تهدیدات مختلف در این مناطقو آسیب سوي مرز بین کشورهاي مجاور

 31استان از  15بخصوص در کشور ما که داراي مرزهاي طوالنی بوده و  ؛ریزي آمایش سرزمین به مناطق مرزي داده استبرنامه

بر اساس مستندات، مطالعات و تحقیقات انجام شده در دهد. گونه مطالعات را بیشتر نشان میاستان کشور مرزي است، اهمیت این

هاي ویژه مناطق مرزي، توجه خاصی در جهان به مطالعات آمایش این دلیل اهمیت و حساسیتشود که بهسالیان اخیر مالحظه می

 انسان، بین روابط از: تنظیم است عبارت زیستی محیط دیدگاه از متأثر تعریفی سرزمین در مناطق معمول شده است. آمایش

 بهبود جهت در سرزمین فضایی و انسانی امکانات جمیع از پایدار و درخور برداريبهره به منظور و انسان هايفعالیت و سرزمین

  ).1374 زمان(مخدوم، در طول اجتماعی معنوي و مادي وضعیت

حاضر به دنبال ارائه راهبردهاي  پژوهشاند، با توجه به اینکه مناطق شرق کشور و بویژه مناطق مرزي شرق ناامن و توسعه نیافته

 نظري هايپایه . پژوهش حاضر بر آن است ضمن شناختاستمناسب آمایش سرزمینی براي توسعه و بهبود امنیت در آن مناطق 

 با مناطق مرزي؛ راهبردهاي برخورد آمایش در ایران هايتجربه نیز و مختلف جهان هاي کشورهايتجربه مربوطه، هايو نظریه

راهبردهاي مناسب « :ال است کهؤبه دنبال پاسخگویی به این س ،دهد و بر این اساسقرار  توجه را نیز مورد مرزي مناطق مشکالت

محدوده تحقیق مناطق مرزي همسایه با کشورهاي افغانستان و پاکستان در سه استان ». آمایش مناطق مرزي شرق ایران کدامند؟

طبق سرشماري آمار نفوس و مسکن   ،در مجموع و )1(نقشه استنوبی و سیستان و بلوچستان خراسان رضوي، خراسان ج شرقی

گیرد(مرکز آمار ایران، میدرصد مساحت کشور را در بر 7/24ه ک است کیلومتر مربع وسعت 64/393494داراي 1390سال 

1390 .(  

  

  پژوهش ها و روشداده

ها و اطالعات ی انجام شده است. شیوه گردآوري دادهدو شیوه کیفی و کم و به استتحلیلی  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

استفاده شده است. براي این  1تآها از مدل تحلیلی سواي و میدانی بوده و براي تجزیه و تحلیل یافتهبه دو صورت کتابخانه

طالعه شد و سپس براي تکمیل نقاط قوت و ضعف (عوامل محیط داخلی) و فرصت و تهدید (عوامل محیط خارجی) م ،منظور

ریزي نفر) شامل معاونت برنامه 25هاي مرتبط (ن اجرایی دستگاهوالؤدست آمده به کمک پرسشنامه از مساطالعات به

ها، فرماندهی نیروي انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، ستاد قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداري

نفر) نظرخواهی شد  25هاي استانی شرقی کشور (ت علمی دانشگاهأاعضاي هی ،هاي مرزي و همچنینهرستانهاي شفرمانداري

                                                
1-  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 
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راهبردهاي مناسب براي آمایش مناطق مرزي  ،ت منجر شد و در ادامهآبه موارد مورد نظر به تکمیل ماتریس سو دهیکه با وزن

استفاده  2یریزي استراتژیک کمویت راهبردها از ماتریس برنامهمشخص شدن اول برايشرق کشور ارائه گردید. در نهایت نیز 

  شد و براساس آن اولویت هر یک از راهبردها مشخص گردید.

  

  
  ) مرزهاي شرقی کشور در همسایگی کشورهاي افغانستان و پاکستان1 شکل

  

  آمایش سرزمین مبانی نظري 

که تاکنون از گویاترین و معتبرترین تعاریف این  ارایه کرد 1950کلودیوس پتی در سال را اولین تعریف از آمایش سرزمین 

هاي اقتصادي در ها، به تبع منابع طبیعی و فعالیترود: آمایش سرزمین در جستجوي بهترین توزیع انسانشمار میمفهوم علمی به

ي از آمایش سرزمین اروپا، آمایش ادر چکیده ،مثال براي ؛پهنه سرزمین است. تعاریف مختلفی براي آمایش سرزمین وجود دارد

ها در فضا در آینده تأثیر بگذارد(کمیسیون د تا بر توزیع فعالیتشوعنوان روشی قانونی توسط بخش دولتی استفاده میسرزمین به

ودیوس هاي کلدیدگاهبرگیرنده مایش سرزمین ارائه شد که همگی درتري از آتر و جامعها بعد تعاریف کامل). سال1997اروپا، 

 و سطوح ملی اقتصادي در و اجتماعی طبیعی، فضاي به بخشی منظا و ساماندهی اقدامات شامل سرزمین . آمایشاستپتی 

 و باال از هايریزيتلفیق برنامه قالب کشور در مدت بلند توسعه هايگیريجهت تریناصلی تدوین اساس بر که اي استمنطقه

صورت  هماهنگ و بلندمدت ریزيبرنامه اي در یکهاي منطقهمحدودیت و هاانمنديتو و هاقابلیت بر تکیه با و ینیپا

طور له بهأ. این مساستتوسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی  ي). آمایش سرزمین، اهرمی مهم براي ارتقا1386گیرد(سهامی،می

 ).2005اقتصادي اروپا،  المللی قابل تشخیص است (سازمان ملل، کمیسیونهاي بیناي، در سیاستفزاینده

  

  

                                                
2 - Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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 از ابعاد مختلف  ) اهمیت آمایش سرزمین1جدول 

اهمیت آمایش سرزمین از نظر 

  اقتصادي

-اهمیت آمایش سرزمین از نظر زیست   اهمیت آمایش سرزمین از نظر اجتماعی

  محیطی

ایجاد ثبات و پایداري بیشتر براي سرمایه 

  گذاري

بازسازي و استفاده مناسب از زمین،  يارتقا  توسعهتوجه به نیازهاي جوامع محلی در سیاست 

  هاساختها و زیرساختمان

شناسایی مکان مناسب براي پاسخگویی به 

  نیاز براي توسعه اقتصادي

یافته هاي از پیش توسعهاستفاده از زمین يارتقا  بهبود و اصالح دسترسی با توجه به توسعه جدید مکان

دن توسعه در هاي بایر) و به حداقل رسان(زمین

  هاي سبز)هاي  دایر(زمینزمین

اطمینان از اینکه زمین براي توسعه از لحاظ 

ارتباط با شبکه حمل و نقل و نیروي کار 

  مناسب است

هاي محروم(که فاقد این حمایت از ارائه امکانات محلی در مکان

  )؛هستندامکانات 

محیطی، تاریخی و  - حفاظت از منابع زیست

  فرهنگی

کیفیت محیط زیست در مناطق ي ارتقا

شهري و روستایی که شرایط مطلوب براي 

  سرمایه گذاري و توسعه دارند

ترویج استفاده مجدد از زمین هاي خالی و متروکه: به ویژه 

ثیر أهایی که بر کیفیت زندگی و توسعه بالقوه اقتصادي تمکان

  منفی دارند

پرداختن به خطرات بالقوه زیست محیطی(مانند 

  شرایط آب وهوایی)سیل، 

  حفاظت و بهبود مناطق براي تفریح و میراث طبیعی  کمک به ایجاد و نگهداري محیط هاي سالم، ایمن و مفرح  بازسازي و نوسازي ي ارتقا

آمدتر و تصمیم گیري در یک راه کار

  سازگارتر

هاي حمل و دسترسی به توسعه همه قسمت يارتقا  

ي و حمل و روي، دوچرخه سوارنقل (مانند پیاده

  نقل عمومی، نه فقط ماشین)

تشویق به صرفه جویی در انرژي در طرح و طراحی     

  توسعه

 همان

هاي آمایش سرزمین آمایش سرزمین داراي اصولی است که رعایت هر چه بیشتر این اصول به کامیابی بیشتر برنامه

 آورده شده است. )2(منجر خواهد شد. این اصول در قالب جدول 

  اصول آمایش سرزمین) 2جدول

  تشریح اصول  اصول

  اصل دموکراتیک

ها را تدوین کرده است. که این برنامهدارد موفقیت برنامه آمایش سرزمین ارتباط زیادي با نوع نظام سیاسی 

اي را هاي واقع بینانهن شایسته و منتخب مردم، برنامهوالؤدهد و مسریزي خوب انجام میدولت خوب برنامه

  نفعان توجه دارند.ند و به حقوق همه ذيکنرا میاج وتدوین 

  اصل وابستگی (تابعیت)

، اصل وابستگی اذعان این  گیري باید بر اساس الزامات و نیازهاي محلی هدایت شود. با وجودایند تصمیمفر

به  زیرا به دلیل مقیاس و هدف مربوط به موضوع، ؛دارد که تصمیمات باید در سطوح باالتر گرفته شوندمی

  توان در سطح محلی به آن پرداخت. درستی نمی

  اصل مشارکت

گیري، با ایجاد حس مالکیت محلی موجب ایجاد حس مشارکت جامعه، عالوه بر مشروعیت سیاسی و تصمیم

ها وجود هایی که پشت برنامهلخبر شدن افراد جامعه از استدالشود. باتوجه به شهروندان و صاحبان حقوق می

  شود.حمایت آنها از آن برنامه و در نتیجه توفیق بیشتر می موجب ،دارد

  اصل ادغام و یکپارچه سازي

هاي مختلف به هماهنگ هاي مختلف دولت در زمینهها و بخشهاي موجود بین وزارتخانهتناقضات و تنش

د و همگی با ی نکننثهاي یکدیگر را خنها تالشتا این دستگاه نیاز داردسازي،  ادغام و یکپارچه سازي 

  اگاهی در مسیر مشخص حرکت نمایند.

  اصل تناسب

در غیر  ؛تناسب برقرار شود ،به آنها داده شده که له به سطوح مختلف و اختیاراتیهمواره باید بین وظایف محو

  این صورت اجراي برنامه مختل خواهد شد. 

  اصل پیشگیرانه (احتیاطی)

ي و محیطی، جد - هاي زیست، بخصوص در زمینههاي توسعههاي ناشی از فعالیتدر مواردي که آسیب

  ها پیشگیري شود.ناپذیر باشد، باید از این آسیببرگشت

 همان    
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  هاتوسعه و نقش دولت سرزمین، آمایش

 همان گردند. توسعهمنتفع می بیشتر آن از گذشته به نسبت جوامع و شودمی تلقی بهتر زندگی همپاي توسعه امروزه

توسعه جریانی چند بعدي است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت ). 32:1381 یزدي، نیست(پاپلی ادياقتص رشد

اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق 

مین آرزوها و أ. توسعه به مفهوم تاستو به جل پایداري و همزمان حرکت رو یرسیدن به نوع ،است و هدف از توسعه

 کردن هدف برطرف با پایدار توسعهمبنا،  بدین. )7 :1387( الیوت،ستهاي ماها و نیازمنديها در اتباط با بینشایده

عادل مت رابطه ایجاد و منابع از برداري بهره به نحوه نگرش براي مناسب قالب عنوان به کیفیت زندگی، بهبود و انسانی احتیاجات

کنندگی منابع مالی و ها با توجه به نقش توزیعدولت). 216:1383شود(رضوانی، می محسوب طبیعت و انسان بین متوازن و

ها کننده ایفا کنند که به برخی از این نقشنیتواننند در فرایند آمایش سرزمین نقش بسیار اساسی و تعیامکانات، می

 شود.) اشاره می3(صورت اجمالی در جدول به

 
  ) نقش دولت در آمایش سرزمین3جدول 

که  است دار براي توسعه فضایی از طریق اظهارات سیاسی بدون ابهام و نقش مثبتیتژیک مشترك و ایجاد نتایج اولویتانداز استراچشمارتقا 

  کند.آمایش سرزمین براي رسیدن به این نتایج ایفا می

هاي هاي مختلف فضایی از طریق روشهاي آمایش سرزمین را در مقیاسابزارها و سیاست گسترش و توسعه یک چارچوب قانونی که ایجاد

  د.سازپذیر میدموکراتیک و مشاورتی امکان

بین  ،ها و مرزهاي اداري و همچنینهاي مشوق و مجوزهاي رسمی براي حصول اطمینان از همکاري مؤثر در سراسر بخشاستفاده از محرك

  سطوح مختلف دولت.

درجه انطباق  يها؛ ارتقااي براي اطمینان از پایبندي به قوانین و پیروي دقیق از اصول و روشظارت بر آمایش سرزمین در سطوح محلی و منطقهن

  ها و اقدامات در میان حوزه هاي قضایی.سیاست

  ثیر آمایش سرزمین با استفاده از شاخص ها و اهداف.أنظارت بر روند توسعه فضایی و ت

  ثیر آمایش سرزمین.أبه لزوم ارائه شواهد و مدارك الزم در مورد وضعیت توسعه فضایی و ت توجه

ها و اقداماتشان را براي توسعه فضایی و نیاز به همکاري و سیاست هايها و ادارات ملی، اثرأله که دیگر وزارتخانهحصول اطمینان از این مس

  اند.دار درك کردهنتقال نتایج فضایی اولویتزمان ا ها درهماهنگی سیاست و اقدامات همه بخش

اي و هم اي و کمک به ایجاد ظرفیت(توانایی) در تمام سطوح هم از نظر تخصص(مهارت) حرفههاي محلی و منطقهپشتیبانی و مشاوره دولت

  رهبري سیاسی.

میانجیگري و  اي از طریق داوري،هاي محلی و منطقهتوانند بر تصمیم گیريکارها میود نظر که در آن شهروندان و کسبارائه یک روش تجدی

  در صورت لزوم ترکیب تصمیمات در موارد حل نشده محلی اعتراض کرده و با آنها مخالفت کنند.

له أاین مس ها،در رابطه با طراحی سیاست ،مثال رايب ؛المللی در همکاري با مناطق و مقامات محلینظیم مستقیم مسائل مهم ملی و بینمدیریت و ت

  حائز اهمیت است که باید آنها از توسعه حفاظت کنند.

همچون بازسازي مناطق  ،عنوان رابط در هنگام همکاري با مناطق و مقامات در مورد مسائل نیاز به توجه فوري و ویژهبه "هاي ملیسازمان"ایجاد

  مهم و عمده.

  2001آلترمن، خذ:أم
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  مرزي و لزوم توجه با آن مناطق

نظر گیرد. میو اجتماعات انسانی را دربر اد از مناطق مرزي، نواحی جغرافیایی مجاور مرز است که شهرها، روستاهامر

ترین و افتادهتر این مناطق در زمره عقب، بیشهستندکه مناطق مرزي، دورترین مناطق کشور از مناطق مرکزي  به این

). ادبیات سیاسی جهان هر چند گرایش به یکپارچگی سیاسی 53: 2003هاي کشور هستند(گریگوري، ترین بخشمحروم

سازي، گیري و تصمیمجهانی شدن روندهاي تصمیم ،عبارتی دیگراي و جهانی و بههاي منطقهدر قالب اتحادیه و انجمن

ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از در حال افزایش است، لیکن هنوز مرزهاي سیاسی اصلی

  شود:هاي مناطق مرزي پرداخته میبه ویژگی ،آیند. در ادامهشمار میهاي دیگر بهواحد

  

  هاي مناطق مرزي) ویژگی4جدول 

  جغرافیایی مناطق مرزي از سرزمین اصلی است.  -بیانگر فاصله مکانی دوري از مرکز:

  ساختاري هستند.  -هاي عمیق عملکردينیافته، بیانگر تفاوت مناطق مرزي، بویژه  در کشورهاي در حال توسعه و توسعه اي بودن:انزوا و حاشیه

   .العبور هستندبه دلیل شرایط جغرافیایی مناطق مرزي، که عموماً مناطق با طبیعت خشن و صعب ناپایداري الگوي اسکان و سکونت:

رز حایل سیاسی بین دو کشور، از فرصت و ظرفیت اي  خود در ممناطق مرزي، با توجه به موقعیت مراودهنظام و الگوي مراودات و تبادالت: 

  الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند. 

ها در آن شدید اي دارند و تنوع قومیتمعموالً و در بسیاري از کشورهایی که خطوط مرزي گسترده قومی و نژادي: -هاي فرهنگیتفاوت

  گیرد.حی مرکزي و مرزي حالت شدیدتري به خود میهاي فرهنگی و قومی بین نواله تفاوتأمس ،است

  دلیل اتصال به کشورهاي همجوار، که ممکن است با تعارضات سیاسی نیز همراه باشد.مناطق مرزي به تهدیدات خارجی:

ساختاري دوگانه شود که عموماً مناطق مرزي از در نگرش سیستمی به عناصر سرزمین ملی مشاهده می ساختار دوگانه و دوگانگی سیستمی:

  شود.اي در کشور میبرخوردارند که این امر موجب تضعیف و بروز تعارضات توسعه

  1379خذ: عندلیب، أم

 رابطه گیرياي برخوردار است. شکلتوجه بیشتر به مناطق مرزي با توجه به محرومیت زیاد آن مناطق، از اهمیت ویژه

خود  در روابط نظر تجدید به را مراکز جدید این شرایط که زندمی قمر را جدیدي داخل کشور، شرایط در پیرامون مرکز

 آنها بین به ایجاد همگرایی و متفاوت است قبل شرایط با کامالً پیرامون و مرکز نوین بین رابطه این سازد.میوادار  با پیرامون

 باعث که خود شود،می وفهمگرایی معط و درون به سمت مرزنشین جمعیت نگاه توفیق، صورت در شود کهمیمنجر 

 پیشرفت و ترقی در نقشی اساسی تواندمی مناطق مرزي ). اقتصاد35: 1380(عندلیب، شد خواهد مرزي مناطق فضایی توسعه

 و روابط دوستی ایجاد درآمد، مناسب توزیع فقر، استانداردهاي زندگی مردم، کاهش بهبود مرزي،  اقتصادي نواحی توسعه

). آمایش مناطق 145: 2004(چاندویت و همکاران، ایفا کند مرزي نواحی بین هاي بیشترهمکاري تسریع و بیشتر آشنایی

هاي این مناطق در راستاي وري مطلوب متناسب از مزیتمنظور بهرهمرزي عبارت است از: سازماندهی فضایی مناطق مرزي به

 دفاع، و امنیت با را توسعه که است ریزيبرنامه ینوع مرزي مناطق منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور. آمایش

 توسعه براي راهکاري و دهدمی پیوند یکدیگر به دارند، مرزي مناطق که مرزي، در چارچوب شرایطی مناطق نیازهاي از

  ).29:1379و14:1380 شود(عندلیب،می یکدیگر ملزوم و الزم توسعه و آن امنیت در که کندمی مرزي معرفی مناطق
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  مناطق مرزي  آمایش ریاتنظ

  نسناه نایلز نظریه

 با مرتبط هاينظریه دیگر و رشد قطب نظریه و مرکزي مکان براساس نظریۀ را مرزي مناطق هايویژگی هانسن

هاي مثبت و منفی مناطق مرزي آنها در مطالعات خود با اشاره به ویژگی وي .کرد و تحلیل اي، تجزیهمنطقه ریزيبرنامه

  و عبارت است از:اهاي مثبت و منفی مناطق مرزي از دیدگاه دي کرد. ویژگیبنرا دسته

 هاي مثبتویژگی -الف

 بیشتر کند،می مجاور پیدا کشورهاي در که نفوذي شعاع علت مرزي، به مناطق در فرهنگی و تجاري هايفعالیت توسعه -1

  شود. کارگرفتهبه کل کشور و مرزي مناطق توسعه فرایند در تواندمی پدیده این و است مرکزي از مناطق

  دارد. سود بیشتري مالیاتی معافیت یا مالیات از فرار علت به داخلی مناطق به نسبت مرزي مناطق در گذاريسرمایه -2

 هاي منفیویژگی - ب

 گذارد.عدم تعادل میان مناطق مرزي و مناطق مرکزي که بر فرایند توسعه در این مناطق تأثیر می -1

 مخوانی میان اهداف سیاسی و اقتصادي و ظهور مشکالت مربوط به آن در مناطق مرزي. ناه -2

  کند:هاي مناطق مرزي را به شرح زیر بیان میهانسن، اصول کلی و ویژگی

 گردد)؛المللی (که در مناطق مرزي اعمال می. وجود موانع مرتبط با تجارت بین1

 هاي اقتصادي و فرهنگی؛هاي گوناگون در زمینهاوتتف علت . قطع ارتباط با کشورهاي مجاور به2

 . خطر تهدید و تهاجم نظامی؛3

 . گسست در ساختار فضایی این مناطق بر اثر ایجاد مرزهاي فیزیکی.4

کند؛ مادامی که این شرایط برقرار و این خصوصیات براي مناطق مرزي باقی است، مناطق مرزي به صورت هانسن استدالل می

  ).254: 1987نیافته و پیرامونی باقی خواهد ماند(هانسن، ، توسعهمناطق محروم

  

   )1994( وایلد و جونز نظري هايدیدگاه

 مطالعاتی مناطق مرزي، با رابطه در هانسن نایلز هاينظریه اي ومنطقه ریزيبرنامه هاينظریه اساس بر وایلد و جونز

 مناطق این براي و خصوصیاتی دادند انجام آلمان دو میان ینپیش سیاسی مرز سوي دو در واقع چند منطقه در موردي

 بوده پیوسته آلمان دو میان مرز کشیدن از قبل که فعالیت و زیست توسعه، فضاي بنابراین، کردند. تدوین و استخراج

 برقرار اروپا کل بلکه ؛آلمان کشور تنها نه غرب و شرق میان آن سوي دو در اجتماعی فرهنگی، مبادالت اقتصادي، و

  است: زیر شرح به این خصوصیات .است بوده

 غربی؛  آلمان :تري، مانندپیشرفته کشور در حتی ؛ماندمی باقی نیافته توسعه اي وحاشیه منطقه عنوانبه مرزي مناطق - 1

 هايو فعالیت تامکانا بسیاري از بودن، مرزي پدیدة اما ؛باشد مناطق این جغرافیایی شرایط معلول تواندمی بودن حاشیه گرچه - 2

 .سازدمی مضمحل را منطقه آن

پیوند  یکدیگر را به کشور دو توسعۀ فضاهاي اصولی طور به که  فضایی پیوستگی و تداوم کشور، دو میان مرز برقراري - 3

 .شونداي میحاشیه فضایی، قطع پیوستگی علت به مرز، سوي دو در واقع منطقه دو هر و گسلدمی هم از، دهدمی
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 شوند. علتاي میحاشیه جدا و همدیگر از اند،بوده متصل دیگریک به فعالیت و فضایی نظر از مرز، برقراري از قبل که مناطقی - 4

  ).284:1384توفیق  ؛1380عندلیب و مطوف ، ؛94:1387 تورنلی، نیومن وآنهاست ( اي شدنحاشیه نیز مرزي نواحی این ماندگی عقب

 از مناطق مورد مطالعه خود در دو سوي مرز پیشین آلمان به شرح زیر است:جونز و وایلد  مهمترین اطالعات و آمار

 گسلند.دیگر مییکرشته خط آهن در طول مرز از  سی ودو - الف 

 رسند.آزادراه در خط مرزي به بن بست می سه - ب

  .)270: 1994نز و وایلد، (جوشوندجاده فرعی و تعداد بیشماري جاده محلی در خط مرزي بریده می 140جاده اصلی و  سی ویک - ج

بنابراین، فضاي توسعه، زیست و فعالیت که قبل از کشیدن مرز میان دو آلمان پیوسته بوده و مبادالت اقتصادي، فرهنگی، 

شود و بلکه کل اروپا برقرار بوده است، با کشیدن مرز قطع می ،اجتماعی در دو سوي آن میان شرق و غرب نه تنها کشور آلمان

هایی که جونز و وایلد در مناطق مرزي دو سوي براساس تحلیلکند. هرة آلمان واحد و اروپاي یکپارچه وارد میشکاف بر چ

 اند، اصولی براي توسعه مناطق مرزي ارایه داده شد:آلمان پیشین انجام داده

 ضرورت درك پیچیدگی، گستردگی و تنوع متغیرها و تأثیرات آنها در مناطق مرزي؛ - 1

 هاي توسعه مناطق مرزي؛مین شرایط و زیرساختلزوم تأ - 2

 ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج؛ - 3

 لزوم پیوستگی مناطق مرزي با مرکز؛ - 4

  .)66: 1388(عندلیب و مطوف، خروج از محدودیت و دستیابی به توسعه برايهاي ویژه از این مناطق لزوم حمایت و پشتیبانی - 5

  

  پژوهشي هایافته

  ها و تهدیدها)(شناسایی نقاط قوت، ضعف،  فرصت تآمرحله تشکیل ماتریس سو

در جهت رفع  تآسومنظور ارائه راهبردهاي مناسب براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور، شناخت عوامل چهارگانه به

رو،  هدف این مرحله سنجش محیط  نگردد. از ایناپذیر تلقی میها امري اجتنابها و فرصتها و تهدیدها و بهبود قوتضعف

ها و منظور شناسایی فرصتکاو به، کندوو همچنین استشناسایی نقاط قوت و ضعف  برايداخلی مرزهاي شرق کشور 

ذکر است در این قسمت چهار مقوله  شایانتهدیدهایی است که مناطق مرزي شرق کشور از نظر آمایش با آنها مواجه است. 

عنوان نقاط قوت و  بانیتی، فرهنگی و اجتماعی آمایش مناطق مرزي مورد توجه و بررسی قرار گرفته و اقتصادي، سیاسی، ام

دهد که دست آمده نشان میها و تهدیدها (عوامل محیط خارجی) آمده است. نتایج بهضعف (عوامل محیط داخلی ) و فرصت

تهدید  18فرصت خارجی در برابر  18اخلی و تعداد ضعف د 24قوت داخلی در برابر  17در مناطق مرزي شرق کشور تعداد 

ضعف و تهدید  44عنوان مزیت و نقطه قوت و فرصت به 35در مجموع تعداد  ،است. بدین ترتیب شدهخارجی شناسایی 

و  6(جداول اندمعرفی شدهها و تنگناهاي پیش روي مناطق مرزي شرق کشور جهت آمایش مناطق مرزي عنوان محدودیتبه

7 .(  

مجموع میانگین وزن نسبی هر عامل محاسبه و سپس  ،دست آمده و بر اساس آنابتدا میانگین هر یک از عوامل به در

ذکر است براي  شایاندست آمد. هاي هر عامل ضرب شد و امتیاز نهایی عوامل بهضریب اهمیت هر عامل در رتبه
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براي تعیین  ،داقل هر عامل استفاده شده است. همچنیناي هر یک از عوامل از نظریات خبرگان و دامنه حمیانگین رتبه

  .است )5(از روش دامنه میانگین استفاده شده است که به صورت جدول  4تا  1رتبه 

   عوامل داخلی و عوامل خارجیدهی به عوامل در جدول ) نحوه رتبه5جدول 

  

  

  

  

  

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

طور که جدول ) آمده است. همان6میانگین وزن نسبی و رتبه و امتیاز نهایی هریک از عوامل داخلی در قالب جدول (

 027/0هاي شرقی با وزن نسبی جود گمرك در مناطق مرزي شرق و قابلیت ترانزیت کاال در استاندهد، مؤلفه ونشان می

مهمترین نقاط قوت در منطقه  107/0و امتیاز  027/0توسعه محور شرق با وزن نسبی  راهبردو مؤلفه وجود  108/0و امتیاز 

میت شدید در مناطق مرزي شرق کشور با و در مقابل مؤلفه فقر و محرو هستندبراي آمایش سرزمین مناطق مرزي 

ترین مهم 026/0و وزرن نسبی  08/4و مؤلفه تخلیه جمعیت نواحی مرزي با میانگین  027/0و وزن نسبی  32/4میانگین 

  . هستندنقاط ضعف داخلی براي آمایش سرزمین مناطق مرزي شرق کشور 

  

  ) ارزیابی ماتریس عوامل داخلی 6جدول (

  امتیاز نهایی  رتبه   بی وزن نسمیانگین   قوت

1S   079/0 3 026/0 18/4  دسترسی آسان به آبهاي آزاد 

2S 108/0 4 027/0 26/4  هاي شرقیگمرك در مناطق مرزي و قابلیت ترانزیتی استان وجود 

3S  067/0 3 022/0 54/3  و جوان  فراوان در مناطق مرزي شرق کشور ارزاننیروي کار 

4S  101/0 4 025/0 4 مرزي هايوجود بازارچه 

5S 077/0 3 026/0 06/4 هوایی و ریلی نقل و حمل هاي شبکه جمله از ؛مهم بنایی زیر تأسیسات وجود 

6S 077/0 3 026/0 06/4 وجود ظرفیت  انرژي خورشیدي و انرژي باد در منطقه 

7S 067/0 3 022/0 52/3 اقتصادي  ارزش با محصوالت تولید قابلیت با کشاورزي مستعد اراضی وجود 

8S 060/0 3 020/0 14/3  نفوذ سران طوایف و عشایر در ساختار قدرت اجتماعی جوامع مرزي 

9S 075/0 3 025/0 96/3  یافتهتوسعه کمتر مناطق در گذاريسرمایه و تمرکززدایی به دولت تمایل 

10S 076/0 3 025/0 98/3  صنعتی) نواحی تا دسترسی راه و تلفن گاز، برق، آب، (تأمین توسعه چهارم برنامه قانون 26 ماده شدن اجرایی 

11S 107/0 4 027/0 22/4 وجود استراتژي توسعه محور شرق 

12S 068/0 3 023/0 58/3 عنوان یکی از فاکتورهاي امنیت مناطق مرزيبهها و ارتفاعات وجود کوه 

13S ،070/0 3 023/0 71/3  انتظامی و امنیتی  وجود زیر ساختهاي فیزیکی، اطالعاتی 

14S  076/0 3 025/0 98/3  وجود بازارچه هاي مرزي و کاهش قاچاق و تبعات امنیتی منفی 

15S  072/0 3 024/0 80/3  اي تولیدي و مرزبانعنوان جامعهبهحضور جامعه عشایري در حاشیه مرزها 

16S 077/0 3 026/0 04/4  ها هاي علمی و آموزشی نظیر دانشگاهوجود زیر ساخت 

17S 075/0 3 025/0 94/3  تعصب و غیرت جوامع مرزي نسبت به آب و خاك و آبادانی 

  عوامل خارجی  عوامل داخلی  دامنه میانگین  رتبه

  ییثنافرصت است  قوت عالی  5-4  4

  فرصت معمولی  قوت معمولی  4-3  3

  تهدید معمولی  ضعف معمولی  4-3  2

  تهدید استثنائی  ضعف بحرانی  5-4  1
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  امتیاز نهایی  رتبه   وزن نسبی میانگین   ضعف

1W044/0 2 022/0 46/3  حضور کمرنگ پرسنل متخصص بومی 

2W050/0 2 025/0 92/3  عدم اشتغال پایدار در مناطق مرزي شرق کشور 

3W025/0 1 025/0 96/3  هاي مرزيفقدان برنامه جامع توسعه چند جانبه استان 

4W025/0 1 025/0 98/3 ها در مناطق مرزي شرق کشورناپایداري سکونتگاه 

5W025/0 1 025/0 96/3 کمبود منابع آب و ضعف مدیریت آن 

6W025/0 1 022/0 44/3 متخصص و زبده کار کمبودنیروي 

7W050/0 2 025/0 92/3 و....) نوري فیبر ،جادهکالبدي ( هايضعف زیرساخت 

8W021/0 1 021/0 32/3 المللی آنهابین و ايمنطقه جاي توجه به ابعاد  به محلی دید با هازیرساخت توسعه 

9W051/0 2 025/0 4  فقر و بیسوادي مردم منطقه 

10W024/0 1 024/0 82/3 والن استانی و کشوري به مناطق مرزيؤنوع رویکرد امنیتی مس 

11W024/0 1 024/0 76/3 ر اثر اقدامات کشورهاي مقابلبزبانی  هاي قومی، نژادي وتحریک اقلیت 

12W049/0 2 025/0 90/3  ضابطه در دو سوي مناطق مرزيقیق مرزها و آمد وشد چشمگیر و بید کنترل نشدن درست و 

13W045/0 2 022/0 54/3  در مناطق مرزي کمبود نیروهاي کارآزموده و زبده نیروهاي انتظامی 

14W049/0 2 024/0 84/3  و شرارت مخدر مواد قاچاق باندهاي برخی از مرزنشینان هر دو سوي مرزها به شدن جذب 

15W051/0 2 025/0 4 آنها انسداد براي کافی امکانات فقدان و مرزهاي شرقی گستردگی 

16W051/0 2 025/0 86/3 شرقی خالی تقریبا فضاهاي: مانند ،منطقه خاص طبیعی هايویژگی 

17W052/0 2 026/0 08/4  تخلیه جمعیت نواحی مرزي 

18W027/0 1 027/0 34/4 فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزي 

19W051/0 2 026/0 06/4  عدم نفوذ توسعه شهري و مدنیت در دو سوي مناطق مرزي 

20W025/0 1 025/0 4  مهاجرت و کمبود نیروي جوان و آموزش دیده 

21W049/0 2 025/0 88/3 هاي عمومیپایین بودن سطح پوشش آموزش 

22W023/0 1 023/0 70/3 هاي اقتصادي و اجتماعیفقدان مشارکت مؤثر مردم مناطق مرزي در فعالیت 

23W043/0 2 022/0 42/3 اي بیگانهر اثر تبلیغات رسانهبپرستی میهن روحیه تضعیف 

24W049/0 2 024/0 84/3 تخصص درمانی امکانات کمبود و بهداشت حسط بودن پایین 

  

  

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

طور که جدول ) آمده است. همان7میانگین وزن نسبی و رتبه و امتیاز نهایی هریک از عوامل داخلی در قالب جدول (

و مؤلفه استفاده از ظرفیت  128/0ایی با امتیاز جنوب و بزرگراه آسی -دهد، مؤلفه قرارگیري در مسیر کریدور شمالنشان می

و در  هستندمهمترین فرصت بیرونی براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور  115/0مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با امتیاز 

 و 98/3مخدر با میانگین  هاي شکاف عملکردي بین مناطق مرزي شرق کشور و مرکز کشور و ترانزیت موادمقابل مؤلفه

  . هستندترین تهدیدهاي بیرونی براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور مهم 028/0وزن نسبی 
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  ) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی7جدول   

  امتیاز نهایی  رتبه   وزن نسبی   میانگین   فرصت

1O 075/0 3 025/0 54/3  زایی در مناطق مرزي شرق کشورهاي اقتصادي و اشتغالحمایت دولت از اجراي طرح 

2O 086/0 3 029/0 04/4  بین المللی (نظیر راه آهن)  - اي دسترسی به مسیرهاي ارتباطی منطقه 

3O  078/0 3 026/0 68/3  عرضه محصوالت و خدمات تولیدي برايوجود بازارهاي کشورهاي همسایه 

4O مرکزي آسیاي هند، قاره شبه کشورهاي بین زیت کاالتران از گیريبهره فرصت و آسیایی بزرگراه و جنوب و شمال کریدور مسیر قرارگیري در 

 جهان مناطق دیگر و
54/4 032/0 4 128/0 

5O 075/0 3 025/0 56/3 هاي مالیاتی و سود و کارمزد بانکی و افزایش طول دوره با پرداخت تسهیالت اعطایی توسط دولتاعطاي معافیت 

6O 074/0 3 025/0 48/3 شیدي و باديناپذیر خورها به انرژي تجدیدتوجه دولت و سازمان 

7O 091/0 3 030/0 28/4  هااستان این مجاورت در افغانستان بویژه ؛مرکزي آسیاي در خشکی در محصور کشور چندین وجود 

8O 108/0 4 027/0 82/3  وجود یک نظام و الگوي مراودات و تبادالت در دو سوي مناطق مرزي 

9O 071/0 3 024/0 36/3  ب مناطق شرقی در مجلس شوراي اسالمیافزایش تعداد نمایندگان سنی مذه 

10O  082/0 3 027/0 86/3 ت منطقهیو آشنا به ظرف یران بومیش نصب مدیو افزا یو محل یاستان يهاتیریمداستفاده از 

11O 086/0 3 029/0 08/4 الزامات قانونی و سند چشم انداز براي توسعه مناطق مرزي 

12O 090/0 3 030/0 26/4  هاي شرقی جهت توسعه و ارتباط با کشورهارزمینی(ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی)استانموقعیت ممتاز س 

13O 115/0 4 029/0 08/4  مین امنیت مرزها أهاي مرزنشینان در تاستفاده از ظرفیت 

14O 079/0 3 026/0 74/3  مین امنیت مناطق شرقیأاستفاده از نفوذ سران قبایل و طوایف در ت 

15O  081/0 3 027/0 84/3 هاي الکترونیکی و اپتیکی براي کنترل مرزاستفاده از روش 

16O 084/0 3 028/0 94/3  صحیح کار و کسب فرهنگ توسعه جهت در کشور دینی، علمی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی هايگروه هايظرفیت از استفاده 

17O 084/0 3 028/0 98/3  استان توسعه هايبرنامه پیشبرد در یکدیگر با و اشتراك افزایی هم در قومی دهبرن پیش بالقوه، باورهاي و هاسنت از استفاده 

18O ،080/0 3 027/0 78/3  موسیقی و آداب و رسومشان  تعلق خاطر مردم نواحی مرزي به گویش 

  امتیاز نهایی  رتبه   وزن نسبی   میانگین   تهدید

1T028/0 1 028/0 98/3  شرق کشور  ترانزیت مواد مخدر در مناطق مرزي 

2T...053/0 2 026/0 74/3  فاصله زیاد از مناطق مرکزي کشور از نظر دسترسی به بازار و 

3T053/0 2 026/0 74/3  گذارانسرمایه براي پاگیر و دست قوانین و ي ادار بوروکراسی 

4T 049/0 2 024/0 46/3 هاي کشاورزيروزه و محدودیت فعالیت 120بادهاي 

5T(ساختار دوگانه سیستمی)028/0 1 028/0 98/3  شکاف عملکردي بین مناطق مرزي و مرکز کشور 

6T056/0 2 028/0 98/3  هاي شرقیهاي سیاسی در کشورهاي هم مرز با استانتنش 

7T054/0 2 027/0 86/3 اي و تقویت احساس ناامنیفرقه - منازعات قومی 

8T054/0 2 026/0 70/3 بویژه در مناطقی که از نظر زبان و مذهب با اکثریت متفاوت هستند ؛جتماعیا و سیاسی هاي بودن مشارکت ینیپا 

9T054/0 2 027/0 80/3  فقدان نظام تصمیم گیري منسجم، هماهنگ و کارآمد در مورد مناطق مرزي 

10T054/0 2 027/0 89/3  افتهیص بودجه مصوب به توسعه مناطق کمتر توسعهیت در تخصیریسوء مد 

11T053/0 2 026/0 74/3 جانبه مناطق مرزي شرق کشورور بین کشورها در مورد توسعه همهآعدم توافقات الزام 

12T 051/0 2 026/0 64/3 اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) - امنیتی ،امورات مناطق مرزي (اعم از سیاسیاداره یا واحد سازمانی ویژه نبود 

13T052/0 2 026/0 66/3  پاکستان و افغانستان در مذهبی و قومی هايدرگیري 

14T054/0 2 027/0 80/3 تروریسم با مبارزه و منطقه امنیت اي برايمنطقه امنیتی سازه فقدان 

15T056/0 2 028/0 94/3 منطقه  امنیت  ثبات و بر آن منفی  تأثیر و امنیتی خارجی هاي فعالیت سرویس 

16T 047/0 2 024/0 34/3 آموزش، تضعیف هویت، معنویت و فرهنگی محلی :از جمله الزم؛کم توجهی به آمادگی هاي 

17T054/0 2 027/0 82/3 مرزها خارج از ثرأمت مذهبی تند هايجریان فعالیت 

18T053/0 2 027/0 87/3 عربستان از جمله ،کشورها از بعضی زدن دامن و مذهبی هايشکاف وجود 
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  مرحله تطبیق و مقایسه

یک دسته  دهندهبعدي است، که هریک از چهار نواحی آن نشانمتشکل از یک جدول مختصات دو تآسوبیقی ماتریس تط

گردید، که این ماتریس اقدام ت آ. با توجه به عوامل داخلی و بیرونی شناسایی شده، به تشکیل ماتریس تطبیقی سواست راهبرد

  ).8(جدول استوامل داخلی و خارجی با همدیگر بیانگر راهبردهاي ممکن از طریق مقایسه زوجی هر کدام از ع

  

  تآماتریس تطبیقی سو) 8جدول 

  تحلیل

 تآسو

  )Oها(فرصت

در مناطق مرزي  هاي اقتصادي و اشتغالحمایت دولت از اجراي طرح - 1

  شرق کشور

  بین المللی (نظیر راه آهن)  - اي دسترسی به مسیرهاي ارتباطی منطقه - 2

...  

موسیقی و آداب و  احی مرزي به گویش،تعلق خاطر مردم نو - 17

  رسومشان

  )Tتهدیدها(

 ترانزیت مواد مخدر در مناطق مرزي شرق کشور - 1

  فاصله زیاد از مناطق مرکزي کشور از نظر دسترسی به بازار و... - 2

....  

  عربستان از جمله ؛کشورها از بعضی زدن دامن و مذهبی هايشکاف وجود - 18

  )Sها(قوت

ن دسترسی آسا -1

  به آبهاي آزاد  

گمرك  وجود -2

در مناطق مرزي 

 و قابلیت ترانزیتی

  استانهاي شرقی

...  

تعصب و  -17

غیرت جوامع 

مرزي نسبت به 

آب و خاك و 

  آبادانی

  )SOراهبردهاي رقابتی/ تهاجمی(

 هاي حمل و نقل ریلی و هواییتقویت تاسیسات زیربنایی مهم نظیر شبکه - 1

با توحه به وجود بازارهاي کشورهاي همسایه  هاي مرزيتقویت بازارچه - 2

جهت عرضه کاال و محصوالت و خدمات تولیدي و وجود نیروي کار 

 ارزان

تقویت استفاده از ظرفیتهاي انرژیهاي تجدیدپذیر منطقه نظیر بادي و - 3 

 خورشیدي

تقویت استراتژي توسعه محور شرق بعلت موقعیت ممتاز  - 4

ومیکی) استانهاي شرقی جهت توسعه و سرزمینی(ژئوپلیتیکی و ژئواکون

  ارتباط با کشورها

توجه و اهتمام ویژه دولت به تمرکز زدایی و سرمایه گذاري در مناطق - 5

 کمتر توسعه یافته مناطق شرقی نظیر اعطاي معافیتهاي مالیاتی 

تقویت زیر ساختهاي فیزیکی، اطالعاتی، انتظامی و امنیتی در مناطق - 6 

 به قابلیتهاي مرزنشینان در تامین امنیت مرزها شرقی کشور  با توجه

تقویت سنتها و باورهاي جوامع مرزنشین و استفاده از ظرفیتهاي گروههاي - 7 

دینی، علمی، سیاسی، فرهنگی در جهت توسعه و فرهنگ کسب و کار 

 صحیح

تقویت زیرساختهاي علمی و آموزشی نظیر دانشگاههاي تخصصی در - 8 

 مؤثر از مدیریتهاي استانی و محلیمناطق شرقی و استفاده 

تقویت صنعت کشاورزي با قابلیت تولید محصوالت با ارزش اقتصادي با - 9 

توجه به حمایت دولت از پیاده سازي طرحهاي اقتصادي و اشتغالزایی در 

 مناطق مرزي شرق

استفاده از پتانسیلهاي اقلیتهاي مذهبی و نمایندگان سنی مذهب مناطق - 10 

مجلس شوراي اسالمی با توجه به نفوذ آنها در ساختار شرق کشور در 

قدرت اجتماعی جوامع مرزي جهت توسعه اجتماعی، فرهنگی و امنیت 

 مناطق مرزي شرق کشور

تقویت زیرساختهاي فیزیکی، اطالعاتی، انتظامی و امنیتی جهت کنترل - 11 

  کردن مرزها با روشهاي الکترونیکی و اپتیکی

  )STراهبردهاي تنوع(

هاي مرزي و گمرکات در مناطق مرزي شرق جهت جلوگیري از قاچاق کاال عه بازارچهتوس - 1

 و مواد مخدر

بخشی در زیرساختهاي علمی و آموزشی نظیر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی جهت تنوع - 2

افزایش مشارکتهاي سیاسی واجتماعی بویژه در مناطقی که از نظر زبا و مذهب با اکثریت متفاوت 

 هستند

 مدیریت بهینه انرژي با توجه به وجود قدرت انرژي بادي و شدت تابش نو خورشیدتوسعه  - 3

بخشی وتوسعه روحیه گروه گرایی و تقویت نهادهاي مردمی وتخصصی در ارائه تنوع - 4

 خدمات فرهنگی اجتماعی و ...باتوجه به جوان بودن جمعیت مناطق مرزي شرق کشور

صوالت تولیدي آنها با توجه به باال بودن نرخ بخشی در کاربري زمینهاي کشاورزي و محتنوع - 5

 بیکاري و جوان بودن جمعیت جوامع مرزي

بخشی در قوانین و مقررات براي سرمایه گذاران با توجه به تمایل دولت به تمرکززدایی و تنوع - 6

 سرمایه گذاري در مناطق کمتر توسعه یافته

با توجه به ترانزیت مواد مخدر و بخشی به زیرساختهاي امنیتی و حفاظتی در شرق کشور تنوع - 7

 درگیریهاي قومی، مذهبی و جلوگیري از شرارتها

تقویت مدیریت در تخصیص بهینه بودجه مصوب به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با توجه  - 8

 قانون برنامه چهارم توسعه 26به اجرایی شدن ماده 

ه امورات مناطق مرزي(اعم بخشی به واحدها یا سازمانهاي اداري جهت رسیدگی ویژه بتنوع - 9

از سیاسی،امنیتی، اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی) با توجه به طوایف و عشایر موجود در مناطق و 

 تعصب و غیرت جوامع مرزي نسبت به آب و خاك وآبادانی
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  )Wها(ضعف

حضور  -1

کمرنگ پرسنل 

 متخصص بومی

عدم وجود  -2

اشتغال پایدار 

در مناطق 

مرزي شرق 

  کشور

...  

 بودن یینپا -24

 بهداشت سطح

 کمبود و

 درمانی امکانات

  تخصص

  )WOراهبردهاي بازنگري(

بازنگري در سیاستها و مقررات حمایتی دولت از انجام طرحهاي اقتصادي  - 1

 زایی در مناطق مرزي شرق کشورو اشتغال

جانبه استانهاي شرقی و توجه ویژه به هاي جامع توسعه همهبازنگري برنامه - 2

مرزي شرق کشور با توجه به موقعیت ممتاز سرزمینی و دسترسی به  مناطق

 المللیبین  - اي مسیرهاي منطقه

بازنگري زیرساختهاي کالبدي و توسعه زیرساختها با توجه همزمان به ابعاد  - 3

 المللی آنهااي و بینمحلی، منطقه

شرقی بازنگري رویکرد امنیتی مسئوالن کشوري و استانی به مناطق مرزي  - 4

با توجه به کریدر شمال و جنوب و بزرگراه آسیایی و بهره گیري از فرصت 

 ترانزیت کاال

 بازنگري در سیاستهاي مدیریت بهینه منابع آب در مناطق شرقی  - 5

بازنگري در خصوص مشارکت مؤثر مردم مناطق مرزي در فعالیتهاي  - 6

 رهنگی آموزشیاجتماعی با در نظر گرفتن گروههاي دینی، محلی ،سیاسی، ف

بازنگري در کنترل دقیق ورود و خروج مرزها با استفاده از نیروهاي کار  - 7

آزموده و زبده نیروي انتظامی با استفاده از آموزش و روشهاي مناسب و 

 نامحسوس 

گیري مناسب از فرصتهاي ترانزیتی کاال بین کشورهاي ساماندهی بهره - 8

اي و مسیرهاي ارتباطی آسان منطقه همسایه و دیگر مناطق جهان با توجه به

 المللی نظیر راه آهنبین

توجه به الگوي مراوداتی بین مردم دو سوي مرزها و ساماندهی آن در  - 9

 جهت تقویت اقتصاد محلی و کاهش ناامنی در منطقه

توجه به تقویت سنتها و باورهاي جوامع مرزي از قبیل برگزاري  - 10

هاي ی، مذهبی و... در جهت پیشبرد برنامهنمایشگاهها و جشنواره هاي قوم

 توسعه مناطق مرزي

بازنگري در سیاستهاي آموزشهاي عمومی، بهداشتی و تخصصی  - 11

  جوامع مرزي شرق کشور

  )WTراهبردهاي تدافعی(

منظور افزایش توسعه انواع زیرساختهاي کالبدي شامل حمل و نقل، راه آهن، جاده و... به  - 1

 پرچمعیت مناطق شرقی با یکدیگر و کانونهاي داخل کشور پیوندهاي کانونهاي 

  تدوین برنامه جامع توسعه همه جانبه استانهاي شرقی کشور(بخصوص مناطق مرزي)  - 2

ریزي مناطق مرزي و تدوین نظام ایجاد نهاد مسئول ویژه مرتبط با امور آمایش و برنامه - 3

 گیري منسجم، هماهنگ و کارآمد تصمیم

ز شکاف عملکردي بین مناطق مرزي و مرکزي کشور( ساختار دوگانه سیستمی) جلوگیري ا - 4

 صورت یکپارچه المللی بهاي و بیناز طریق توجه به ابعاد محلی، منطقه

اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر و کاهش بوروکراسی اداري به منظور جذب سرمایه  - 5

 پایدار در مناطق مرزي هاي اقتصادي جدید و اشتغالبراي ایجاد قابلیت

منظور افزایش سطح مشارکت آنها در تمامی امور اعم از توانمندسازي مردم محلی به - 6

 ریزي، مشارکت سیاسی و... برنامه

سازي براي استفاده از متخصصین بومی در مدیتریتها در جهت تقویت احساس مشارکت زمینه - 7

 و کاهش شکافها

اي نیروهاي ي ارتقاء سطح آموزشهاي عمومی و تخصصی و حرفههاي جامع براتدوین برنامه - 8

 جوان 

 تالش براي تأمین و حفظ منابع آبی و مدیریت بهینه منابع آب - 9

مرز با ها و مناقشات سیاسی در کشورهاي همتالش در جهت کمک به کاهش تنش - 10

 مرزهاي شرقی 

یی و اجتماعی در منطقه از طریق گرایی به همراه ایجاد عدالت فضاتقویت احساسات ملی - 11

 ها و کشورهاي خارجی هاي گروهککاهش تاثیرپذیري ساکنان محلی از تحریکات و دسیسه

افزایش ضریب اشتغال مولد جهت جلوگیري از جذب مرزنشینان به باندهاي قاچاق کاال و - 12 

  مواد مخدر 

گیهاي طبیعی خاص مناطق هاي امنیتی براي امنیت منطقه با لحاظ کردن ویژتدوین سازه- 13 

 شرقی و تجهیز امکانات نوین براي کنترل مرزها و کاهش عبور ومرورهاي غیرمجاز

هاي محلی متناسب با سالیق هاي رسانهاي و همچنین تنوع برنامهگسترش پوشش رسانه - 14

 مرزنشینان

دي و کاستن تغییر نگرش مسئولین در راستاي توجه به رویکردهاي فرهنگی، سیاسی و اقتصا - 15

 از دیدگاههاي امنیتی نسبت به مناطق مرزي

  هاي تنظیم خانواده و تسهیالت جهت دسترسی مردم منطقه به وسایل کنترل موالیدتبلیغ برنامه 16

  

  مرحله ماتریس ارزیابی موقعیت و ارائه راهبرد

آمده است، )9(ارجی که در جدول داخلی و خ راهبرديهاي ارزیابی عوامل بندي نتایج ماتریسدر این مرحله با جمع

  شود. متناسب با آن، پیشنهاد می راهبرديموقعیت استراتژیک مناطق مرزي شرق کشور تعیین و اقدام 

  

  

  

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            13 / 18

https://georesearch.ir/article-1-358-en.html


  
  

  114 ، شماره پیاپی1393 پاییز، سوم، شماره 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 250

 

 

  ) مقایسه عوامل و ارائه راهبرد9جدول 

  مجموعه عوامل داخلی

  ها)( قوت و ضعف

  امتیاز نهایی  ضریب   میانگین  عوامل کلیدي

  33/1  42/0  97/65  هاجمع قوت

  92/0  583/0  92  هاجمع ضعف

  26/2  1  97/157  هاجمع قوت و ضعف

  مجموعه عوامل خارجی

  ها و تهدیدها)( فرصت

  57/1  49/0  86/69  هاجمع فرصت

  85/0  506/0  67/71  جمع تهدیدها

  42/2  1  53/141  جمع فرصت وتهدیدها

  

، موقعیت است 42/2و عوامل خارجی برابر با  26/2رابر با دست آمده براي عوامل داخلی که ببا توجه به امتیازات به

 یعنی وضعیت غلبه تهدیدها و نقاط ضعف قرار گرفته ؛مناطق مرزي شرق کشور در ربع چهارم ماتریس ارزیابی راهبردي

  .استراهبرد استراتژیک منطقه مورد مطالعه از نوع راهبردهاي تدافعی  ،رواست. از این

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تریس ارزیابی موقعیت آمایش سرزمین در منطقه شرق کشور ) ما2 شکل  

 

  راهبردهاي تدافعی پیشنهادي براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور

شود، راهبردهاي مناسب براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور از نوع نیز مالحظه می )1(که در نمودار همچنان

    :راهبرد به شرح زیر است شانزدهکه شامل  استتدافعی 

هاي منظور افزایش پیوندهاي کانونهاي کالبدي شامل حمل و نقل، راه آهن، جاده و... به : توسعه انواع زیرساختاولراهبرد 

  ؛هاي داخل کشورپرچمعیت مناطق شرقی با یکدیگر و کانون

   ؛هاي شرقی کشور(بخصوص مناطق مرزي)جانبه استان: تدوین برنامه جامع توسعه همهدومراهبرد 

گیري منسجم، ریزي مناطق مرزي و تدوین نظام تصمیم: ایجاد نهاد مسئول ویژه مرتبط با امور آمایش و برنامهسوماهبرد ر

  ؛هماهنگ و کارآمد

: جلوگیري از شکاف عملکردي بین مناطق مرزي و مرکزي کشور( ساختار دوگانه سیستمی) از طریق توجه به چهارمراهبرد 

  ؛صورت یکپارچهالمللی بهیناي و بابعاد محلی، منطقه

 برآیند عوامل درونی

ل 
وام

ع

ی
ون

در

26/2  

42/2  

موقعیت استراتژیک 

 آمایش سرزمین

هاي استراتژيهاي استراتژي

)بازنگري (

هاي استراتژيهاي تنوع استراتژي

  هافرصت

  تهدیدها

ت
قو

ها
  

ف
ضع

ه

ا
  

1 5/2  4
  4  

2,5
  

1
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: اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر و کاهش بوروکراسی اداري به منظور جذب سرمایه براي ایجاد پنجمراهبرد 

 ؛هاي اقتصادي جدید و اشتغال پایدار در مناطق مرزيقابلیت

ریزي، مشارکت اعم از برنامه ؛می امورمنظور افزایش سطح مشارکت آنها در تما: توانمندسازي مردم محلی بهششمراهبرد 

  ؛سیاسی و...

ها در جهت تقویت احساس مشارکت و کاهش ن بومی در مدیتریتاسازي براي استفاده از متخصص: زمینههفتمراهبرد 

 ؛هاشکاف

  ؛اي نیروهاي جوانهاي عمومی و تخصصی و حرفهسطح آموزش يهاي جامع براي ارتقا: تدوین برنامههشتمراهبرد 

 ؛: تالش براي تأمین و حفظ منابع آبی و مدیریت بهینه منابع آبنهمراهبرد 

  ؛با مرزهاي شرقی مسایهها و مناقشات سیاسی در کشورهاي ه: تالش در جهت کمک به کاهش تنشدهمراهبرد 

ثیرپذیري أیق کاهش تاز طر ،گرایی به همراه ایجاد عدالت فضایی و اجتماعی در منطقه: تقویت احساسات ملییازدهمراهبرد 

  ؛ها و کشورهاي خارجیهاي گروهکساکنان محلی از تحریکات و دسیسه

   ؛جلوگیري از جذب مرزنشینان به باندهاي قاچاق کاال و مواد مخدر براي: افزایش ضریب اشتغال مولد دوازدهمراهبرد 

هاي طبیعی خاص مناطق شرقی و تجهیز ژگیهاي امنیتی براي امنیت منطقه با لحاظ کردن وی: تدوین سازهسیزدهمراهبرد 

 ؛مرورهاي غیرمجاز امکانات نوین براي کنترل مرزها و کاهش عبور و

 ؛هاي محلی متناسب با سالیق مرزنشینانهاي رسانهتنوع برنامه ،اي و همچنین: گسترش پوشش رسانهچهاردهمراهبرد 

هاي ویکردهاي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي و کاستن از دیدگاهن در راستاي توجه به روالؤ: تغییر نگرش مسپانزدهمراهبرد 

 ؛امنیتی نسبت به مناطق مرزي

  دسترسی مردم منطقه به وسایل کنترل موالید.  برايهاي تنظیم خانواده و تسهیالت : تبلیغ برنامهشانزدهمراهبرد 

  

  بندي راهبردهاي تدافعی پیشنهادي براي آمایش مناطق مرزي شرق کشوراولویت

طور که بندي شد. همانی اولویتریزي استراتژیک کمراهبردهاي تدافعی پیشنهادي با استفاده از ماتریس برنامه ،در نهایت

هاي شرقی کشور(بخصوص مناطق جانبه استانتدوین برنامه جامع توسعه همه«راهبرد دوم  ،آمده است )10(در جدول 

هاي کالبدي شامل حمل و نقل، راه آهن، جاده و... وسعه انواع زیرساختت«و راهبرد اول  14/5با مجموع جذابیت » مرزي)

با مجموع جذابیت » هاي داخل کشورهاي پرچمعیت مناطق شرقی با یکدیگر و کانونمنظور افزایش پیوندهاي کانونبه 

  ).        10(جدول هستندمهمترین راهبردها براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور  47/4
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  ) جذابیت راهبردها نسبت به عوامل داخلی و خارجی10 جدول

  راهبردها
نمره جذابیت 

  عوامل داخلی

نمره جذابیت 

  عوامل خارجی

جذابیت مجموع عوامل 

  داخلی و خارجی
  رتبه 

  2 47/4 93/1  54/2  راهبرد اول

  1 14/5 15/2  99/2  راهبرد دوم

  4 95/3 72/1  23/2  راهبرد سوم

  3 12/4 68/1  44/2  راهبرد چهارم

  7 43/3 9/1  53/1  راهبرد پنجم

  8 34/3 88/1  46/1  راهبرد ششم

  6 46/3 83/1  63/1  راهبرد هفتم

  12 09/3 28/1  81/1  راهبرد هشتم

  13 03/3 61/1  42/1  راهبرد نهم

  15 88/2 36/1  52/1  راهبرد دهم

  11 25/3 78/1  47/1  راهبرد یازدهم

  5 61/3 6/1  01/2  راهبرد دوازدهم

  10 29/3 62/1  67/1  رد سیزدهمراهب

  14 95/2 47/1  48/1  راهبرد چهاردهم

  9 3/3 57/1  73/1  راهبرد پانزدهم

  16 68/2 36/1  32/1  راهبرد شانزدهم

  

  

  گیرينتیجه

ریزي و توان براي هر منطقه و کشور پایهاي است که میترین برنامه، کاملترین و جامعریزي آمایش سرزمینبرنامه

برداري بهینه و پایدار از جمیع منظور بهرههاي انسانی را به. آمایش سرزمین رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیتاجرا نمود

کند. گذاري میدر جهت بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتماعی در طول زمان پایه ،امکانات انسانی و فضایی سرزمین

هاي خاص برخورداري از ویژگی علتطلبد، مناطق مرزي ایران به یاي برنامه خاص خود را مبا توجه به اینکه هر منطقه

با توجه محیط داخلی در ارتباط است، واجد داشتن آمایش خاص آن مناطق است.  هم با خود که هم با محیط خارجی و

اعی، سیاسی و هاي اقصادي، اجتمفعالیت :شامل ،کلی یهاي انسان در نگاهبندي فعالیتآمایش سرزمین را طبقه«به اینکه 

منظور دستیابی هاي گوناگون و پیچیده انسان در فضاي جغرافیایی، نیازمند بسترسازي شایسته بهدانند، طبیعتاً فعالیت... می

مبنی براینکه راهبردهاي مناسب  پژوهشال ؤمنظور ارزیابی سبا توجه به تعریف فوق، و به». وري استبیشینه بهره به حد

و  شدریزي استراتژیک مطالعه مرزي کشور کدامند؟، مناطق مرزي شرق کشور در چارچوب برنامهبراي آمایش مناطق 

نقطه ضعف و در  24نقطه قوت و تعداد  17با مطالعه محیط درونی مناطق مرزي شرق کشور تعداد  تآسودر چارچوب 

اطق مرزي شرق کشور شناسایی تهدید اثرگذار بر آمایش من 18فرصت و  18محیط بیرونی و در سطح کشور نیز تعداد 

دست هو نتیجه ب شددست آمده در قالب ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارزیابی هشد. عوامل درونی و بیرونی ب

لذا  ؛دهد موقعیت استراتژیک آمایش سرزمین منطقه مورد مطالعه در منطقه سوم ماتریس مقایسه قرار داردآمده نشان می
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براي  اکنونهم ،. به بیان دیگراستراي آمایش مناطق مرزي شرق کشور از نوع راهبردهاي تدافعی راهبردهاي مناسب ب

 ،حرکت به سمت توسعه آمایش مناطق مرزي باید به دنبال رفع نقاط ضعف و دفع تهدیدهاي بیرونی باشیم. در ادامه

بندي شدند که براساس آن اولویت یستراتژیک کمریزي ابرنامه راهبرد تدافعی پیشنهاد شده با استفاده از ماتریسشانزده 

حمل و نقل، راه  :شامل ،هاي کالبديراهبردهاي تدوین برنامه جامع توسعه شرق کشور، توسعه و تقویت انواع زیرساخت

هاي داخل کشور هاي پرچمعیت مناطق شرقی با یکدیگر و کانونمنظور افزایش پیوندهاي کانونآهن، جاده و... به 

بندي راهبردها دست آمده از اولویترین راهبردهاي تدافعی براي آمایش مناطق مرزي شرق کشور هستند. نتیجه بهتمهم

دهنده این حقیقت است که در تدوین راهبردهاي آمایش مناطق مرزي شرق کشور به هر چهار عامل اقتصادي، نشان

توان توسعه را در مناطق مرزي رقم تنها با عامل امنیت نمی توجه الزم را نمود و دسیاسی، امنیتی و فرهنگی و اجتماعی بای

اقتصاد، سیاست، امنیت،  :عواملی از قبیل بنابراین، توان باعث پیشرفت جامعه شد.زد و یا با عامل اقتصادي صرف نمی

وان به تو با توجه صرف به هر یک از این عوامل نمی هستنددهنده یک جامعه از اجزاي تشکیل ،فرهنگ و اجتماع

  آمایش مناطق مرزي رسید. 
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