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  ت

 �م ر�<س  �ما�شش

رeو��ه پا یا�]را� 2نا�ل � �دو 2ن� �lنا�یو ز 2نن ���]رF ��وا  ��ا��وزه ا��  . و یدآ ی� ��ورمان F �مار A  ی ��ز ی���� یدا
رپا ��ا��  ر و کارآyد ی��ور ار¥باط �¢ه جا¡ ه ا ی ��ز ی� ���� یدا ���� داHه و اtساس ª©و¨  2ن� ا یاAB  �رو�ی§  یبا ا¦تدا

̄  ی�4د ]رسو ا�  ی%ا�®   یوارد A  �ی���� Lن½�  یا�یe Fو��ه و ¼و ی«ºل ¹¸راv  �ر·  �¶ھایeو´ط سا²نان آن آ?  ی ��ز ی ����� یو ا±°ما
و SوRش �  ÐقÎوÍود، باÌث Êده اÆت a É`_  یاز ÇÈ�4ھا ی�ناÆب ÂÃÄ Fور ��Áه �ند یF راه Àل � یا¿یرو د?¾  2نسازد. از ا

 MهزÑ� ار�ÒZ رش �زی �  ی� ���� ����  ی[ÔÕ روز F د روزÖق�� 2نو از ایا×  ØرZ ورÂÃÄ Fش � و ر�  ی�م  ی� یا��چا �ناÆب اÙدا
 یاز çèéه çèéه äåæات کارناØ  ی و ��Áه ور �یãYد�ما àáâو¨ا ی با XYZار ßم- ÜÝوا¡  ÚÛما ��و ا��  ی ��ز ی���� یم�  �ش�ما ی XYZ Fار

کالت، #ñضالت، ïھد �یí`îقان و SوãìQRان +F �êë ناسا òóصاو 4  ید�õوارد اÎ öھا �ی�÷ت � و اراøگا ú@د Fی  û É �  یþÿóول F اüدا
�ش�ما 2نا ی XYZار  A äåæدyت  یÆد دÊمباßه- ا+شاا... � آ¥  یا�j د �دو یک�دüند � ���� ی سا~تار 2نشا�Úب و «�وÆی ��ز ی�نا 

 .ßم�ل ��ور با 
و  Lن�î]رم SوPQRده ع>وم زM  یاÆتو ب>و89تان و ر<8تانم داEه ? �î]ر یاÆت( ��وصأ ر �ان�¢ه � یاز óسا
دت � و �مد	  یانپا �

کارا�م � �4ماDدC  یا�JKا�  |�اDد Ùدرداv  ی���اC  یم�  �ش�ما 2ن�ª باش�و�]ر ا ی ا@تان) É ما را � XYZار یاAB  یو �¢ه  �Úوده و  ی�Úوده
��  �� lانایو fربdند ��تÎو� �ران æ Fظام #قدس  .    %مÚما ی�نان 8óئ#� A  �درا از �گاه ا یاسالA  ی ورو �¢ه "د!ت  ذا

 dسالم ع�کا' ی&مواZ و ر()ت ا.. و 
ر f۲ر+�*  (�ید ß/0.ی راد پا-دا

�ما�ش  و     ر�<س ABده اDو ب>و89تان  <8تانا@تان ?  ی�4ما 



 

  ث

 م د�2ر ع1.ی �ما�ش��

، ا4م از آ¿ی، 3و8Rتاvی <ود. � =Lن حال از  و �یاباvی از ��ور�ی دارای ��ز >والvی � ;ھان î:9وب Aی��ور اlان با 7Rت 6ار ²ی>و5]ر �ط ��زی
گاvی ما¡ند، ا�غا+8تان و پا�8تان É از �F äåæ  äåæوع óساDل @یاØی و ا±°ما¯ی � �یان ��ور�ی �CساB، � ;ھان �A@?ر F �4د اÆت. HساC�اlان با داIJن 

گاvی ما¡ند Qاق، آOباNجان،�ی آãL ;ھاvی �Òا  یاK � ر¥ ه  eو��ه HساC�WXYوان و �j²ه و ·�ره É از äåæ @یاØی و ایدVوUوژی óساDل  �8RSTتان، ر دارDد، یا 
با چا�ش �ی Êدیدی Îواf gوده و   اDد و ��ور�ی eوزه خcdج aرس §�ز É از äåæ ا_^صادی، @یاØی و ا±°ما¯ی � ½ند د[ ا\�ر داHه  �ی حادی و ]�Zان

کالت 8Iیار و � =Lن حال �4÷ت ��ی را §�ز Zای �نا>ق ��زی ��ور fوÍود آورده اÆت.�JKا�یا�یjذا ا2ن Îو�hiت  اند،Aی ب òó ل وkساó ، 
�Úوده اÆت. ا2ن � حا	ی اÆت q   ÉوAی �وا�ی ��زی ا2ن óساkل  را xضاpف و ا±°ما¯ی اقßd.ی، �JKا�یا�ی،  اm4ون Z ا2ن، ÔÕ]ردlی ��ور و �Fوع

و ا|وًال  صاzب äåæان ا����   ای ½ند xعدی و ��y² از اxعاد ا_^صادی، ا±°ما¯ی، vá��4ی، @یاØی و æظاAی تstی Aی <ود زه ا���� rدیدها��و 
ر را � ãYو t~ظ ارزش گاه ��°مان yدرن و �م  � و � یک ک1¢ه"�و�â"جا#�ه Aی �، �Aجار�، و ?�V پایدا ا2ن اm4اری F ا����،  داDد، � واiع با  �

Zاساس آن، Îؤ��ه É تÆعدی اx و ½ند y²�� و¯ی �م � �^ف �وا�ل ا���� #�و���M ر�ی���Ä ا���� � و ر  زا و �م � ]�ش �وا�ل زدا ا� ذا
از باند. با ا2ن وÍود ا���� ا±°ما¯ی � ²نار ا���� ا_^صادی، @یاØی، æظاAی و ز��ت ���îی «ºل ��ح �<�ت؛ ب��ه ا���� ا±°ما¯ی، ���A äی

 A ت�CTه حاjdت ع ی ا���� م�ی اÆت.  ãا É ا���� ا±°ما¯ی � �را�ط ��وvی ��Kع ا���� م�ی Aی باÊد؛ زlا � حا	ی É ا���� م�ی ï Fھدیدا
زه ا���� م�ی وا¤د ا=¾بار اÆت.  £دازد، ا���� ا±°ما¯ی #ñ¢وف F �و�â اÆت  گاهو Z ا2ن اساس eوزة  ا���� ا±°ما¯ی F اDدا  از ا2ن �

Hه جا �Ä Zفاو»ی تأ�ªرات� �وا�ی ��زی ،   ا±°ما¯ی �ی Îو�hiت و سا~تار ©¨^§ی ¦ضای اlان، RW Zش �Äقاºل ا�4اد و ãYوه �وزها�   اÆت؛  ذا
دیãì   یی فالت اlان آسان �Úوده اÆت و از ®و س)Ñه با و یPدیãì با را  آ°ھا ¯عا�ل �، ãYوه و اqوام �یان ار¥باط ÔI]رسازی  با ®و یک از¢وری�ه 

�ش �ص#� �ی وµدت ]�ش کالن fرز�M®ی Z ´³ل V² ه Hه تأ�ªر م�ی کالن �ی ·�ری رواط و ¶یدا  ¦ضا، ساز ¯ف)یک �ی V² ه و اÆت  ذا
Aی¦ضا ©و¨ ا2ن x¼داق É �نا«sی از º. اÆت Êده Îو¹ب را  آن �ون ای %¸jه �ی �ص#� و� ¯فاوت ·�ری  ´³ل باÊد  ی �JKا�یا�ی



 

  ج

lی½�وب �رق اA هH~نام ?<8تان و ب>و89تان نا� É تÆه ان اÑ/¾ � � ن %مLS� F یAواqس�و¡� ا Z �¿% ت.  <ود وÆه اÀÁÃÄ ا�یا�ی ا2ن�JK ی
̄ �î  �ی اوت¯ف. اÆت ماDده î@�ور �JKا�یا�ی خاص ا�وای � دüد،Aی اÆ^صاص Äود F را  باال�ی �Ãم ÁÂعاً  اlان  ا2ن ÀÁÃÄه e � Éو��ه ی، ��ی، ا±°ما

Hه اÆت. ا2ن � حا	ی اÆت y  Éذ�Çی و زباvی ا2ن ÀÁÃÄه با Öد¨ ی اص�ی ��ور، - µدودی ا2ن ÀÁÃÄه را � õصار @یاØی، ا±°ما¯ی و ا_^صادی Äود باÈی  ذا
،   ا�عاده Ëوق ژVوپÊd¾یک �ی ½�وب �رق اlان با دارا fودن ¿��Éت ای و  ÀÁÃÄه ار¥باطات د�]رØی، ا���Ìی، ا_^صادی،�ناÆب aجاری

Î  ندهVWیدÏوe د�یãÐم��ی وا¤د کارÑده و  اÊ عiف#� واÒ وردÎ ون�� - É تÆدرت � ��ور اÙ  هj¸% ع ا2نiل � واÓ8+ودن ¶تاf ود داراÍی با و� 
 ̈ کا -2ن eوا�Úندی �ی ���îی و ¦ضا�یا از Õمًال  ëR¾ند، ��ی ^§ی و ا+ساvی وÔه É دیãì �نا>ق اlان Ùaد ½�Lن ¶تا+Ó8ل© vی آن ��Áه Zداری �نا@Çی ×

 .|ورت نH�ãìه اÆت
ر  اÜâک �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش � و ر�یا�� �، ÚÛن ZرØی و aحÓdل گاه ا���� پایدا و ��Áه  کارãÐد�ی ����ی ��زی ��ور با �

î`ور ک�ی  ۵ی رھìشا � ا2ن زÑ�Mه Zآyده و ا2ن Îوàوع را �     ·�ری از دیدگاه �ی ع1.ی صاäåÃÞßان داCEی و @یاØی و ا���Ìی � صدد Ýی Íو�ی را�¸رد�
از   :ä[ Fث و ZرØی آن £دا~Hه ã Éبار¥ند

 ����ی ��زی و óساkل ا���Ìی و اæظاAی آ°ھا �
 ����ی ��زی و óساkل ا±°ما¯ی ، vá��4ی 5]ر¥Z y آ°ھا �
 ����ی ��زی و óساkل ا_^صادی آ°ھا �
�  ¾ÊÏو¼وVل ژkساó ی آ°ھا����ی ��زی وåی 
 ����ی ��زی و کارãÐد�ی Î اÑم��ی آ°ھا �

ری آن Z کارãÐد�ی ا_^صادی، ا±°ما¯ی، اABی، ژVو¼وÊÏ¾یåی و Î اÑم��ی، کjdه ����ی ��� واiع  زی � ا2ن �ما�ش ا���� ���ی و چàونvی ا� ذا
گاCی �م F ����ی ��زی و óساkل ا���Ìی . � =Lن حال با eوF g ا�áâه ا%م هداH  §�ز  5]ر¥Z y آ°ھا � ساl ��ور�  اlان yدf äåæوده و ñxضاً ¸Ìی ¡ßم �



 

  ح

F هH8Iا�یا وا�JK ن وLMده ع>وم زPQRوS کاری |��)ت د\]ر a`_^قات کارZدی §�روی اABی ا@تان ?<8تان و ب>و89تان و با  F ش� داEه ا2ن �ما
Öدçèی اÆت É رویãæد وÔه ای §�ز F ����ی ��زی � ?<8تان و ب>و89تان و �رق  ?<8تان و ب>و89تان، � ½�وب �رق اlان XYZار Aی ãYدد؛

� و د@تاورد�ی ا2ن �ما�ش É اÜâک چ)یده #قاالت آن é روی �ماÆت، eوا+H8ه باÊد �نا Z ا�ید اÆت ا+شاا... ر�یا�� .اÆتاlان داHه 
ران م�ی و ÀÁÃÄه $ای را é روی Z% �ی -زه رسا�Ï ع1.ی Äو�ش، اËق   ای �Õوده باÊد. ر�ان و @یا@êëذا

 
 دí]ر =<ìی اZا�ßم زاده

 د�2ر ع1.ی �ما�ش  و   ر�<س  SوPQRده ع>وم زLMن و �JKا�یا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  خ

 �م د�2ر اãîا�ی  �ما�شش

F ��وان یک ¡یاز و eق óس1م ا±°ما¯ی ا+سان  ãì، از ®وی دی و اñفا Aی Úماید Öدون ð ا��وزه ا���� �éش ¿ی Öدی�ی � ار¯قاء کارãÐد ����ی ��زی 
ãY ار�Ò آن � É ری?ò.ودf دüواóY lذr کان �Hه ا%م ä�xح اÆت É د?¾یا¿ی F آن e£ � Xîو eوg ¤دی F ع1م، دا+ش و �ناوری و yد�âl دا+ش ا×

 �کا%ت و �4÷ت �ی ©و%©ون Zای Ð_`aق و ÷ �2ن دوران Zای زDدlی � öمام زÑ�Mه �Æت. � S õQوRش ô دوراvی ا2ن  ¢ه ا×
Hه اÆت. ی ¤دیدی � ق��1و پû<س ´³ل H�ãYه اÆت ھاو SوúR  � ساùھای ا\�ر xطا�عاتSوRش ÂÃÄ Fور د?¾یا¿ی t Fقا×ق ع1.ی و %یا�Hه وÍود Dدا

اABی ��وری اسالی اlان با �ک ا��Cت دا+ش و  ý É از �ü ªز #ñ¢وف وlÔی �ی پû<س کارآyد، آâنده نãì و ا�]�ش اÆت.§�روی�
اÆت - زÑ�Mه » دا+ش î`وری « اaخاذ را�¸رد دا+�ی eو��ه آن � Ü��4گ، سا~تار، §�روی ا+ساvی، رو�ھا و ���ßمات Äود� حال F �²ãÿ ®وی 

�Éت �ی ع1.ی، vá��4ی، ا±°ما¯ی و �4ا�م ãYدد.üدف از XYZاری ا2ن �ما�ش ��Áه Zداری از ¿�» دا+ش �Vیان« ¥بدDل Êدن F یک سازمان 
 	î ی ·�رد. ا2نA کار 
گاøھای اãîا�ی از �م�ه §�روی اABی  ú@د É دÊی باA ºاری و \�زm4ت ا�مات  مات ا_^صادی � ´�ح م�ی � ²نار اÙدا �و� اÙدا

µ F ه ����ی ��زی �ل ��ورÑ�Mت را � ز مات و Z%$ �ی vá��4ی و با ا2ن ÂÃÄور د¡بال Aی <ود É ما آ?�y � و ïھدیدا دا�ل Zسا¡ßم. ��ñناً اÙدا
 ا±°ما¯ی Aی eوا¡ند تأ�ªر 8Iیار زیادی � کاRش آ?�y �ی وÔه � ����ی ��زی داHه باند. 

É ;�ت ·�ری  داد �وvی Îورد ZرØی �Òار Äواüد ����ی ��زی را از دیدگاøھای ع1.ی، دâ®ی، vá��4ی، ا±°ما¯ی، ا_^صادی، �JKا�یا�ی و «،ا2ن �ما�ش 
 VW لD�4÷ت ¥بد F ود داردÍی ��زی و���� � É ھدید��ی راï د دار%م¼Âی �<�ت. ماÇdت ·�ری س�; ��ãY دüواÄ جامYش ا� ßم.ای É � ا2ن �ما

گان، ا�حاب ع1م، دا+�Wویان و fوÔه #�°مد2ن �� îح�ی 8I Éیار Aی ú�c��4 ،انäåæ بzان، صا��ه ¢�ر باند  بار دیãì از �õور  eوا¡ند تأ�ªر ذا
ر fودDد ��ßما¨ م و Ùدوم �¢ه را اA ãîی °/ßم و از �¢ه þÿóو�Lن ا@تاvی É � �4ا�م Êدن ا2ن �ما�ش 8Iیار ت% @پاسXìار �ل �ãæQ دار%م. أ�ªر ذا 

 ع�ی  ا�دی  f۲ر�Üگ
 د�2ر اãîا�ی  �ما�ش  و   ر�<س  د\]ر a`_^قات کارZدی 



 

  د

 üدف از XYZاری �ما�شش

·�ری از دیدگاه � و äåæات ع1.ی  ز XYZاری ا2ن �ما�ش � وھ�ه ��Yت ��ح Îوàوع ����ی ��زی و کارãÐد�ی ا���Ìی آن fوده،  É با ��Áهüدف ا
 YZ از ãìمده دیÕ دفü ن حالL= � .ه ا%مH Xاری ا2ن �ما�ش، ��Áه ·�ری از و صا�y صاzب äåæان، ا2ن ��م را ä[ Fث و ZرØی  ذا

�ل از آن fوده اÆت؛ F >وری�ه ÜÝوا¡ßم � ار¯قاء کارãÐد�ی ا_^صادی، ا±°ما¯ی, vá��4ی و eو��ه ÀÁÃÄه ای ����ی ��زی F É �و¯ی آورد�ی حا ره
 ·�ر%م.  � ��Áه �تأ� از کارãÐد�ی ا���Ìی fوده و Aی باند، از ا2ن د@تاورد� و ر�یا��

 

 حا�یان  �ما�ش
 

 
 

 



 

  ذ

�ی  �ما�شش� a ور�ی`î 

 : یو اÌ�  ABیو óساkل ا��  ی ��ز ی����  -۱
*  vی�با äåæور �ی یدگاهو د یþFو��ه ���� ��� ا��  یکe ی ��ز یو 
 ی ��ز ی� ���� ��æ!م و ا��  *
 ی«�وv  یو �دد� ی ��ز ی���� *
*  Aوq ی ��ز ی� ���� ی�نا@بات 
ا��  * و  ی ��ز ی���� ی"غ�  ����ز
̄  ی ��ز ی����  -۲  :یv و á��4  یو óساkل ا±°ما
 یvá��4  ��و ا��  ی ��ز ی���� *
̄  ����ز و ا��  *  ی ��ز ی���� یا±°ما
 ی ��ز ی���� ��� ا��  ی�#§  ی� �éش رسا¨ *
�ند ·  * ���� �رعا�لrدا  ی ��ز ی�
رeو��ه پا *  ی ��ز ی� �وا�  ی��� یدا

 :یو óساkل ا_^صادی ��ز ی����  -۳
*  ØرZش ی�ی� � و �4÷ت چا  ãìدشãYی ��ز ی� ���� ی 
*  ØرZچاق � ���� ی» Z ؤ�Î ی ��ز ی�وا�ل  
 ی ��ز ی���� ���éش �نا>ق آزاد � ا��  *
ری  Bا$�غال، fرما *  ی ��زی���� ��و �éش آن � ا��   ذا
 ی ��ز ی� ���� ��تÔÕ]رش و ج#e yور *

 :  Ê¾یåیو óساkل ژVو ¼و Ï  ی ��ز ی����  -۴
 Ê¾یåیو اxعاد ژVو¼وÏ  ی ��ز ی���� ��ا��  *
 ی� W&]رل ��ز و ����  (GIS) یا�یاطالعات �JKا�  �ی <8°مکارZد ?  *

 ی ��ز
 ی ��ز یو �وا�  ی ��ور ßمات¯�8  *
 ی ��ز ی� ���� یژVوÎورËوUوژ ی�éش کارãÐد� *
 ی ��ز ی��ز و  ���� ��� W&]رل و ا��  یا ما�واره lکارZد �صاو *
*  �î خا��اتî ش�éی ��ز ی���� ��� ا��  ��ی 
� کارãÐد� ß.یd اق  �شآسا * �éش آن  ی ��ز ی���� �Ìیا��  یو
 :  یاÑم��  Î یو کارãÐد� ی ��ز ی����  -۵
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  ر

�ما�شòضای H�STه XYZاری اا 
 þÿóو�Lن  �ما�ش:

ر (�ید ß/0.ی راد f۲ردار fر+�*  �4ماDده اABی ا@تان ?<8تان و ب>و89تان  (ر�<س �ما�ش)  پا-دا
 داEه ?<8تان و ب>و89تانر�<س    دí]ر ع(�رضا رàواvی

 (د�2ر ع1.ی �ما�ش) SوPQRده ع>وم زLMن و �JKا�یار�<س    دí]ر =<ìی اZا�ßم زاده
 ر�<س د\]ر a`_^قات کارZدی   ( د�2ر اãîاiی �ما�ش)   دیع�ی ا� f۲ر�Üگ

 و ما	ی داEه#عاون .vی    دí]ر î-مدع�ی î+�ودی
 اÎور اداری داEهyدl    دí]ر Lëtن Jñ/وری 

 #عاو¡� Sو�Rی داEه   دí]ر ع�ی اí¸ر �5رزا�ی
 دا+�Wو�ی داEه#عاون     �ی ��ید eوک@ید دí]ر 

 Sو�Rی SوPQRده ع>وم زLMن و �JKا�یا#عاون    �2ندí]ر رضا ���آ4 
... ساراvی  ر�<س ��XÐ زبا°ھای خار0ی داEه   دí]ر ãبدا

 H�STه اãîاiی  و  دا+�Wو�ی   �ما�ش:د�2رخا¨   و  
 )جا+L2ن د�2ر اãîا�ی (   ع�ی س1طاvی   )þÿóول د�2رخا¨ �ما�ش(         ��jkه داراiی

 ( اòضاء H�STه د�2رخا¨ و اãîا�ی)  %uر s^_tت  ی حاyد رxضاv   یاfر eوکdیان
     زªه Äوó5وی                 î-مدع�ی یادگاری                                                                                              رضا گ>وی  �دی �4را¯ی ع(�رضا ¸یدر3اد                                                 Lëtن ��0یده 

   �sی RMشî-مد7ل خا                                                          î+�ود ¼ورآlم  �ß¥ �Zوری  �4¸ناز آبادی زاده                                               زªا �6ر3وCی                                        ��%م �5ر¥�ßوری 
    Ç¾:îی 8Á9ی �4    ا(مد ��Zا�ی                                                                 ع�ی رº  ا(مد ;ھاvی  Lëtن �Øی  Lëtن ع�ی دادی

æ �Z>�ر ¼ور                                          �4~نده والÌâی     راjkه وال5;�دی �4ا�vی   
 .vی: H�STه

�ی î-مد c²خا  حßdم �Jبک  عcdجان گ�ه ]@ه  �4ا��ز fرگ?Xا�ی î-مد hK<�ی ¶ناه t=ن شاه ]�
 fروش ع�ی آبادی  î+�ود Aaل                                           رضا ع(�زاده 



 

  ز

�ما�شو داوران  H�STه ع1.ی اòضای   
 ��یدی (داEه �/ید ÌBCÁی)دí]ر ãباس  دí]ر Lëtن آسا�ش (داEه آزاد اسالAی)

 دí]ر  �ھدی �قا�ی   (úóھد) دí]ر ãبا�ع�ی آ�ãìá (داEه ?<8تان و ب>و89تان)
 دí]ر î-مد سÀ^Dه (���� #ع1م ��ïان)  دí]ر =<ìی اZا�ßم زاده (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

 (داEه امام Lëtن) دí]ر %uر باvی دí]ر Lëtن اZا�ßم زاده (داEه ?<8تان و ب>و89تان)
 دí]ر ��روس "sGی (داEه اFqھان) دí]ر ع(�رضا ا�Eعال0ی (داEه آزاد اسالAی)

 دí]ر î-مد �ر8ñی ²یا (داEه ���� yدرس) دí]ر اHماÓãل ا(مدی #قدم (داEه ع>وم اABی)
 Eه ?<8تان و ب>و89تان)دí]ر Íواد ���Iی (دا  دí]ر �ھدی اژ�ی #قدم (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

 دí]ر î+�ود JKو�ی  (داEه زاºل) دí]ر t=ن ا�4ا~Hه (���� #ع1م ��ïان)
 دí]ر u �>Mxراûی (داEه �/ید ÌBCÁی) دí]ر اlج اÉشار ?<8تاvی (�و�8نده و SوãìQR اlا+Bناس) 

�¸زوار) اEه �/ید ÌBCÁی)دí]ر î-مدt=ن kیاءeوا% (ددí]ر اfوا�قاNم ا�5را(مدی (داEه
 دí]ر ¯sی طاوØی (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر OPëtع�ی ا�5ری (داEه امام صادق)

 دí]ر @یدع�ی ãبادی 3اد  (داEه ع>وم اABی) دí]ر î+�و�ضا ا�وری (داEه آزاد اسالAی) 
 ه زYجان)دí]ر Lëtن QساãÐه (داE دí]ر î+�ود اوکا»ی صادق  (داEه زاºل)

ب>و89تان)  دí]ر î-مد¯sی òصار  (داEه ع>وم اABی) دí]ر Öدراjد2ن اور¯ی �داvی (داEه ?<8تان و
 دí]ر �ت ا... �»ی (داEه آزاد اسالAی) دí]ر ãباس ]�Bنده æ?رت (داEه آزاد اسالAی)

و ب>و89تان)  جاvی (داEه ���� #ع1م)دí]ر Áھ>ول عcd  دí]ر Íواد ÖذراÉشان (داEه ?<8تان
 دí]ر Oÿtع�ی ÐSور (داEه اFqھان) دí]ر �4ا��ز RZماvی (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

رUم Tی  (داEه زاºل)  دí]ر Aa yâVل ¡یا  (داEه زاºل) دí]ر "دا



 

  س

سßdمان (داEه �2ر±ند) دí]ر ãباس �WIری (داEه آزاد اسالAی)  دí]ر î+�ود aل
 دí]ر ��ید �Xح اçùی (داEه ع>وم اABی) دí]ر ا��ندیار �ندریان (داEه آزاد اسالAی)

 دí]ر �مد ÜYو�ی (داEه ?<8تان و ب>و89تان)  دí]ر î-مد fو��ی (داEه ?<8تان و ب>و89تان)
 � yدرس)دí]ر �Äو��Z �4ج زاده (داEه ���  دí]ر î-مدLëtن پاپ�ی �دی (داEه ���� yدرس)

 دí]ر Ç¾:îی á��4]یان  ( داEه صدا و @ßما و ع>وم ار¥باطات) دí]ر ا(مد ¼ورا(مد (داEه ��ïان)
 دí]ر î-مدبا�Ò «��باف (داEه ��ïان) دí]ر x\�ب ¾ھ>واvی (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

 دí]ر ا(مد �Òا�ی   (داEه زاºل) دí]ر ا(مد ¾ھ>وان روی (داEه زاºل)
 دí]ر î-مد Â?ری (داEه ع>وم اABی) دí]ر زªا [Cی �4د (داEه ��ïان)

 دí]ر ��روس _&¸ری (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر =<ìی ^�ری (داEه �م �ور)
 دí]ر (�یدرضا qوام م�åی (داEه ��ïان) دí]ر î-مدرضا �و»ی (داEه �/یدÌBCÁی)

�>hK نLëtمد-î ر[íد(یABه ع>وم اEدا) یان (ه ?<8تان و ب>و89تانEدا) ر �ھدی کا`.ی[íد 
 دí]ر t=ن کا��ان (داEه ��ïان) دí]ر \�روز �ما	ی (داEه �¸ر�)

 دí]ر £و� ãÐدواvی (داEه ��ïان) دí]ر Í �>hKوان (داEه �4دوØی úóھد) 
ش (داEه �¸ر�) �a¡ر ��ید ;ھا[íمدر د-î ر[íد(یAظا^bÚه ع>وم اEدا) ی.RãÐ ضا 

... RãÐ.ی ¼ور (���� #ع1م ��ïان) دí]ر و¸یداjد2ن ;ھا¡یان (داEه ع>وم اABی)  دí]ر یدا
 دí]ر ��%م �RãÐیان 8Iتاvی (داEه آزاد اسالAی) دí]ر ع�ی حا0ی 3اد (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

 دí]ر î-مد¡Çی ccãYج (داEه ?<8تان و ب>و89تان) رس)دí]ر î-مدرضا حا¦ظ ¡یا (داEه ���� yد
 دí]ر î-مدt=ن dAcی (داEه ��ïان) دí]ر #�ñو$ حا¦ظ رضازاده (داEه آزاد اسالAی)

úóھد) دí]ر زªا eجازی زاده (داEه ���� #ع1م)  دí]ر غال��ضا �ãæQی ¼ور (داEه �4دوØی



 

  ش

دی (داEه آزاد ا  دí]ر î-مدرضا �با�ری (داEه Äواæ g>�ر) سالAی)دí]ر اZا�ßم µدا
کان (داEه �/ید ÌBCÁی) دí]ر ãÐ%م Lëtن زاده د�gر (داEه �¸ر�) ú� ر¸íر ع�ی ا[íد 

 دí]ر غال��ضا î-مد+سل (داEه ع>وم اABی) دí]ر ���یار خاjدی (داEه �/ید ÌBCÁی)
یار (داEه ?<8تان و ب>و  دí]ر t=ن hx^§ی ãìáÏودی (داEه ��ïان) 89تان)دí]ر داد"دا "دا

کا¡یåی (داEه �2ر±ند) دí]ر î+�ود ijروی (داEه ?<8تان و ب>و89تان) k� وادÍ ر[íد 
 دí]ر @یدî:=ن Îو®وی ¡یک  (داEه زاºل) دí]ر غال#ع�ی ��l  (داEه زاºل)

گاری (داEه ?<8تان و ب>و89تان)§ی ب>و89تان)دí]ر ¸y�m ا.. Äوxفa XÐ��) ãæ`_^قات �شاورزی و �ناxع ©¨̂   دí]ر Ì�nی ÎوØی ¼ور�
 دí]ر  î+�و�ضا �5ر8Á9ی  (داEه زاºل) دí]ر äåæ د���ده (داEه ?<8تان و ب>و89تان)

 دí]ر �5رWYف Îو®وی (داEه ارو�jه) دí]ر Lëtن ذوا�Gقاری (داEه ع>وم اABی)
E7ت (داóن راLëtمد-î ر[íھان) دFqه ا (ه ?<8تان و ب>و89تانEدا) ر ���ام �/نا[íد 

امام Lëtن)  دí]ر غال��ضا �5ری (داEه آزاد اسالAی) دí]ر @ید opNی ر¸ßم q/وی (داEه
 دí]ر î+�ود �5ری (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر î-مدر¸ßم ر�qما (داEه �4دوØی úóھد) 

ن) /ید ÌBCÁی)دí]ر �2ژن ر(ماvی (داEه �   دí]ر ا(مد ���بان (داEه آزاد اسالAی زاüدا
 دí]ر دار×وش ���شاCی (داEه �د) دí]ر ãبداãsضا ر(ماvی ¦ض�ی (داEه �/ید ÌBCÁی) 

 دí]ر �ھدی Îؤ�®ی (داEه آزاد اسالAی) دí]ر î:=ن رضا�ی (داEه امام Lëtن)
 دí]ر î-مدt=ن %Aی (ر�<س سازمان �JKا�یا�ی §�رو�ی óسtح)  ان) دí]ر ��وش ر_�Çی (داEه ?<8تان و ب>و89ت

اABی) دí]ر ���ام رو@تا�ی (داEه �¸ر�) �y¼ور  (داEه ع>وم%  دí]ر î-مد
 دí]ر اäåæ �Jqیان (داEه آزاد اسالAی) دí]ر ¯sی ر�qما�ی (داEه ��ïان)

گارش (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر @ید�دی زر«vی (داEه �4دوØی úóھد)  دí]ر Lëtن �



 

  ص

 دí]ر اHماÓãل �ورî-مدی  (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر î-مدhK<� ز��دیان (داEه �4دوØی úóھد)
 دí]ر غال��ضا �وری (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر ãÐا!ت ا.. زیاری (داEه ��ïان)

Eه ساالرزا�ی (داm�)ر ا�5ر[íه ?<8تان و ب>و89تان)د (ه ?<8تان و ب>و89تانEدا) یØباã قuوا ...  دí]ر ãبدا
.. ساراvی (داEه ?<8تان و ب>و89تان)  دí]ر زªه �دیاvی (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر ãبدا

ب>و89تان)  ب>و89تان) دí]ر �ورî-مد �hñو¿ی (داEه ?<8تان و دí]ر ¸y�m ا.. ساالرزCی (داEه ?<8تان و
 دí]ر Lëtن Jñ/وری (داEه ?<8تان و ب>و89تان) دí]ر ر¸ßم fرور (داEه آزاد اسالAی)

 دí]ر Ç¾:îی Rماvی (داEه ��ïان)
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 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

1 6225 
شناسي روستا و ضرورت برنامه ريزي شناخت

 روستايي
 1 حسين آسايش

2 5849 
نقش پديده مهاجرت در امنيت استان 

 سيستان و بلوچستان
 2 مريم آبيلي

 3 عباسعلي آروين توان هاي ژئواكونوميك خليج فارس 3213 3

4 4348 
نقش مخاطرات محيطي در امنيت مرزي 

 (مطالعه موردي زاهدان)
 4 مژگان رضائي بهرام آزادبخت،

5 6125 

طراحي شبكه ميله هاي مرزي هوشمند با 
قابليت مانيتورنيگ لحظه اي و تعقيب 

 جابجائي از محل اوليه
 5 ناصر آقاجان زاده

6 5915 

عوامل ژئوپليتيكي و امنيت شهرهاي مرزي 
(مطالعه وضعيت ژئوپليتيك خليج فارس و 

 درياي مازندران)

عرفان  محمدرضا آمويي، شهرام سعيدي،
 ياسمي نژاد، فرزاد پور نظري

6 

7 4527 

بررسي امنيت شهري و عوامل موثر براحساس 
امنيت شهروندان در شهرهاي مرزي(مورد 
پژوهشي: جلفا، شهرستاني مرزي در شمال 

 استان آذربايجان شرقي)

 7 سميه آهني، الهام كاكاوند

8 4535 
نظم و امنيت در شهرهاي مرزي، چالش ها و 

 بهينه استراتژي
 8 ستار آهنين جان، سيداحمد موسوي

9 4472 
عوامل موثر بر قاچاق  كاال در شهرهاي مرزي 

 ايران
 9 ستار آهنين جان، هادي طلوعي

10 5889 
هاي گردشگري در شهر  سنجي قابليت امكان

 SWOTسوار با استفاده از مدل  مرزي بيله
 10 حبيب ابراهيم پور، ولي نعمتي

11 4351 

زي و توسعه توريسم و نقش آن در برنامه ري
امنيت و توسعه شهرهاي مرزي مورد؛ منطقه 

و  swotاورامانات با استفاده از مدل راهبردي 
 AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي

عيسي ابراهيم زاده، دانا رحيمي، زهرا تقي 
 زاده

11 

12 5003 

اي به  هاي شهرهاي مرزي، دريچه بازارچه
طالعه موردي: م -توسعه گردشگري شهري 

 استان سيستان و بلوچستان

عيسي ابراهيم زاده، معصومه حافظ 
رضازاده، مرضيه دارائي

12 

13 4429 

بررسي عوامل موثر بر ماندگاري جمعيت 
نمونه موردي؛  -بومي در شهرهاي مرزي 

 بخش مرزي نوسود شهرستان پاوه

عيسي ابراهيم زاده، احمد جهاني، حسين 
 كماسي

13 
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 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

144284
ايسه تطبيقي ساختار اقتصادي اشتغال در مق

شهرستان هاي مرزي با غيرمرزي در استان 
)L.Qكرمانشاه بر اساس ضريب مكاني(

عيسي ابراهيم زاده، حسين كماسي، احمد 
 جهاني

14 

155766
گردشگري و نقش آن در امنيت و توسعه 

 موردشناسي؛ شهرستان بانه -شهرهاي مرزي 
 15 انا مسعودي رادعيسي ابراهيم زاده، ماند

16 5764 
نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه  

 امنيت(نمونه موردي: بازارچه مرزي مهران)
 16 عيسي ابراهيم زاده، مريم رضائي

17 4437 

تحليل قابليت ها و ارايه راهكارهاي توسعه 
گردشگري مذهبي شهرستان مرزي مهران با 

 SWOTاستفاده از تكنيك

نير ياري، راضيه عيسي ابراهيم زاده، م
 فراهاني

17 

18 4438 

تحليلي بر رابطه احساس امنيت شهروندان و 
موردشناسي؛ كالنتري  -عملكرد پليس 
 شهر زاهدان14

عيسي ابراهيم زاده، منير ياري، راضيه 
 فراهاني، احمد صحرايي

18 

19 6221 
نقش بازارچه هاي مرزي بر توسعه و افزايش 

 ستانامنيت دراستان سيستان و بلوچ
حسين ابراهيم زاده آسمين، احسان 

 لرافشار، مريم پازوكي
19 

20 6219 
نگاهي به جغرافياي تاريخي سيستا ن با تاكيد 

 بر نقش عوامل امنيتي و ژئوپوليتيكي
حسين ابراهيم زاده آسمين، مجتبي 

 عباسيان
20 

21 6218 

نگاهي به قاچاق كاال و تاثير آن بر امنيت 
استان سيستان و اقتصادي در  -اجتماعي

 بلوچستان

حسين ابراهيم زاده، مجتبي عباسيان، 
 يونس ايرندگاني

21 

22 6230 

نقش زيبايهاي فرهنگي و جاذبه هاي 
گردشگري استان سيستان و بلوچستان در 

ثبات وامنيب پايدار

حسين ابراهيم زاده آسمين، محمد رضا 
 ناصري نيا

22 

23 4256 

در ها  بررسي نقش مطبوعات و رسانه
تصويرسازي از مقاصد گردشگري( مطالعه 

 موردي: استان سيستان و بلوچستان)

 ي،رسول عسكر يمي،ابراه يهمرض
يانداد يسرحد ين، حس يخياحمدرضا ش

23 

24 3254 
تحليلي بر نقش و عملكرد بازارچه هاي مرزي 

 در توسعه پايدار
 24 پانته آ ابوذري، يعقوب حق پناه

254523
بررسي چالش ها و فرصت هاي گردشگري در 

 شهرهاي مرزي
 25 يرضا حسين پور سنبليجليل اجلي، عل

 26 جليل اجلي، قهرمان باقريشهرهاي مرزي و امنيت فرهنگي 4524 26

27 4817 
بازارچه هاي مرزي و نقش آنها درتوسعه ي  

 امنيت استان سيستان وبلوچستان
 27 آرام احمدپور
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283215
عوامل موثر اقتصادي  بر بازارچه هاي مرزي 

موردي: در توسعه مناطق مرزي (مطالعه 
استان خراسان جنوبي)

 28 ميثم احمدي

294381
تبيين نقش موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي 

 در ناامني مناطق مرزي جنوب شرق ايران
زهرا احمدي پور، طهمورث حيدري 

 موصلو، مهدي حيدري موصلو
29 

30 6140 
تاثير  خشكسالي در امنيت مرزي منطقه 

 2010الي  1998سيستان طي سالهاي 
محمود احمدي، يوسف قويدل رحيمي، 

 خه بات درفشي
30 

31 4451 
توسعه پايدار مناطق مرزي؛ راهبرد اساسي 

 حفظ امنيت مرزها
 31 حسن احمدي، روزبه دادجو

32 4572 

نقش بازارچه هاي مرزي در هدايت مهاجرت 
شهري (نمونه موردي بازارچه ي  -روستا

 مرزي باشماق مريوان)
 32 راسيخالد احمدي، زهراتا

33 3226 

تحليل قابليت هاي توسعه شهرستان هاي 
مرزي استان كردستان درجهت توسعه 

همكاري هاي بين مرزي با كشورهاي همسايه

عاطفه احمدي، سعيد امانپور، مرجان 
 ساالري

33 

34 5735 
رابطه مناسبات قومي در توسعه بحران هاي 

 اجتماعي
 34 محمد حسين احمدي، مريم الوند

35 4490 
تحليلي بر روند خشكسالي هاي استان 

 كردستان
 35 مينو احمديان، نساء سپندار

36 3227 
تبعات امنيتي قاچاق كاال و ارز در مناطق 

 مرزي
 36 سيمين ارمغان

37 3228 

امكان سنجي و بررسي شاخص هاي توسعه 
ي  اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده 

 سيستان و بلوچستان
 37 سيمين ارمغان

38 4191 
بررسي چالش هاي اقتصادي قاچاق كاال و ارز 

 در مناطق مرزي
 38 سيمين ارمغان

39 5819 
بسترسازي امنيت گردشگري در استان 

 سيستان و بلوچستان
 39 سيمين ارمغان

40 5931 
بررسي ريشه ها و علل بروز معضل قاچاق در 

 شهرهاي مرزي
 40 مهرداد اژدري، علي عظيمي

41 4537 

نايع كارگاهي كوچك در بررسي نقش ص
توسعه روستايي  نواحي مرزي شهرستان پاوه  

 (نمونه: روستاي هجيج)
 41 فردين اژغ، منصور سليماني
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425605
بررسي عوامل تأثيرگذار بر توزيع فضايي 

جمعيت سكونتگاههاي مرزي استان اردبيل و 
پيامدهاي امنيتي آن

 42عباداله اسدپور، اصالن كرامتي نوراله بيگلو

 نيروي انتظامي و امنيت در شهرهاي مرزي435916
امير اسكندرزاده،  محمدرضا آمويي،  

 شهرام سعيدي، فرياد پرهيز
43 

44 5321 

تأثير آالينده هاي زيست محيطي بر فضاهاي 
شهري و بروز آسيب ها و ناهنجاريهاي 

 اجتماعي با رويكرد توسعه پايدار
 44 مريم اسالم دوست كردمحله

45 5995 

نقش امنيت در توسعه پايدار گردشگري 
شهرهاي مرزي؛ مطالعه موردي شهرستان 

 زابل

فاطمه اسالم فرد، زينب زارع، سميه 
 رضايي

45 

46 4648 
نقش توسعه گردشگري روستايي در ايجاد 

 اشتغال و امنيت انساني
فاطمه اسالم فرد، صمد فتوحي، ابولحسن 

 اسالم فرد، مريم نظري
46 

47 5948 

سي تعامل سران طوايف  با نيروهاي برر
امنيتي  و تاثير آن بر امنيت  _انتظامي 

 استان سيستان و بلوچستان

عليرضا اسالمي فر، محسن كرد تميني، 
 مراد محمد شهنوازي

47 

48 4281 
نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه امنيت 

 شهر زابل

ناهيد اسمعيل زايي، فاطمه شهركي، 
بري، علي مهديه نخعي، معصومه اك

 شهركي
48 

49 4673 
بررسي اثرات گردشگري در مناطق مرزي 

 (مطالعه موردي: شهرستان سراوان)
ناهيد اسمعيل زائي، علي شهركي، فاطمه 

 شهركي
49 

50 4634 

مكانيابي برج هاي ديده باني انتظامي با 
(مطالعه GISدر محيط  AHPاستفاده از روش 

 موردي؛ مرزهاي شهرستان سراوان

اسمعيل نژاد، مرتضي محمدپور  مرتضي
 جابري، مهروش شايانفر

50 

51 4650 

نقش آسايش دمايي در تامين امنيت انساني 
با استفاده از مدل فشار عصبي مطالعه موري 

 شهرستان زهك

مرتضي اسمعيل نژاد، مريم نظري، فاطمه 
 اسالم فرد، سيمين محسني

51 

52 5945 
) در SDIنقش زير ساخت داده مكاني( 

 ديريت مناطق مرزي كشورم
علي اشرفي، مرتضي دهقاني، سيد حميد 

 رضوي
52 

53 6133 

ارزيابي و بررسي چشم اندازهاي گردشگري 
در شهرهاي مرزي (مطالعه موردي: شهر 

 مرزي درگز)

صادق اصغري لفمجاني، معصومه مال 
 نوروزي، هاشم ماه خان مقدم

53 

54 4530 

در بررسي چالشها و فرصت هاي گردشگري 
نواحي مرزي مطالعه موردي :نواحي ساحلي 

 نايبند(شهرستان كنگان)
 54 صادق اصغري لفمجاني، مرضيه شوقي
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55 4424 
بررسي و تحليل چالش هاي امنيتي مرزهاي 

 استان سيستان و بلوچستان
هادي اعظمي، معصومه دهمرده، سعيد 

 جمال
55 

56 4425 
امنيتي در  -مهمترين منابع تنش زا سياسي

 بط ايران و افغانستانروا
هادي اعظمي، سعيد جمال، معصومه 

 دهمرده
56 

57 4328 
نابرابري در دسترسي آموزشي در منطقه سر 

 پل ذهاب
معصومه اعظمي، مقصود فراستخواه، زهرا 

 اسماعيلي، جعفر حاتمي گروسي
57 

58 5838 
مرز، سرمايه اجتماعي، توسعه و امنيت نواحي 

 مرزي
58ادحسن افراخته، صمد پن

59 4391 
پيوندهاي قومي در شهرهاي مرزي با 

 محوريت شهر مرزي چابهار
 59ايرج افشار (سيستاني)

60 4414 
كاربردهاي علوم زمين قانوني در تحقيقات 

 جنايي نواحي مرزي
الهه اكبري، محمد معتمدي راد، سيما 

 پورهاشمي
60 

 61 بري، خديجه باقريان، الهام ميريالهه اك GISخيز از طريق  هاي جرم بررسي كانون 4469 61

62 4419 
نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در 

 مسائل امنيتي و دفاعي كشور
الهه اكبري، سيما پور هاشمي، محمد 

 معتمدي راد
62 

63 4371 
اثرات باد سام بر روي كشت ذرت پاييزه در 

 شهرستان سرپل زهاب
 63سعيد الفتي، خديجه مرادي، بهزاد ميالدي

64 4559 

بررسي قاچاق سوخت، عوامل، تبعات و 
راهبردهاي پيش گيري از آن در استان 

 سيستان و بلوچستان
 64 راحيل اهللا بخش، اسماعيل يعقوبي

653264
سنجش كمي ميزان توسعه يافتگي شهرستان 

هاي هم مرز با كشور عراق با استفاده از 
 )HDIشاخص توسعه انساني (

 65 نوريسعيد امانپور، عمار 

66 4365 

سنجش كمي ميزان توسعه يافتگي شهرستان 
هاي هم مرز با شرق كشور با استفاده از 

 )HDIشاخص توسعه انساني(

سعيد امانپور، فريبرز منصوري ميانرود، 
 عمار نوري

66 

67 4363 

بررسي و تحليل اثرات بازارچه هاي مرزي بر 
نمونه  -ساختار اقتصادي و اجتماعي شهرها 

 ؛ شهر جوانرودموردي

سعيد امانپور، كاوه نادري، ايوب ايصافي، 
 فريبرز منصوري ميانرود

67 

68 5870 
توسعه گردشگري و راهكارهايي براي امنيت 
اجتماعي (مطالعه موردي : شهرستان سميرم)

سجاد اميدي، عبدالرضا كوهي فايق 
 دهكردي، احمد آقائي، مرضيه دارائي

68 

69 4388 
عي در امنيت شهرهاي نقش رسانه هاي جم

 مرزي
 69 مهناز اميرپور، فرزانه نوري قمشه
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70 4389 
عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي  

 (انسان.اشياء.كاال)
مهناز اميرپور، پريوش ايمان طلب، سعيده  

 عنايتي
70 

 71 مهناز اميرپور، حميد فنايي پدافند غيرعامل درشهرهاي مرزي 4390 71

72 3218 
ي استعماري فضا زيربناي ناامني در سازمانده

 شرق ايران
 72 هاشم اميري

73 4630 

ارزيابي پتانسيل ها و تنگناهاي گردشگري 
مطالعه موردي: شهرستان  -شهرهاي مرزي

 زابل
 73 مينا اميري نژاد، اكبر كياني

74 4285 
آشنايي و مروري بر مفهوم مسئوليت 
 اجتماعي شركت ها در ايجاد امنيت

يان درياسري، حميدرضا عليپور زهرا امين
 شيرسوار

74 

75 4382 

نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت مناطق 
مرزي نمونه مورد مطالعه : بازار چه اينچه 

 برون در استان گلستان
 75 الهه انزايي، ليال مهدي پور

76 4512 
اشتغال، سرمايه گذاري و نقش آن در امنيت 

 مرزي استان سيستان و بلوچستان

درضا انوري، معصومه حافظ رضازاده، محمو
مهناز نصرآبادي، محمدعلي يوسفي، 

 محبوبه مرعشي
76 

 شهر، هويت شهري و امنيت در بلوچستان 4592 77
يونس ايرندگاني، حسين ابراهيم زاده 

 آسمين
77 

78 4228 

نگاهي به مباحث ژئوپاتيك مذهبي، 
موادمخدر، مرزهاي  تحميلي، امنيت، قوميت، 

رزهاي استان پهناور سيستان و زبان در م
بلوچستان  (اقتصادي، اجتماعي و كاركردهاي 

 بين المللي شهرهاي مرزي)

 78 بهرام باشنده

79 4457 

فعاليتهاي مشترك اقتصادي ونقش آن در 
امنيت مرزها (نمونه موردي استان سيستان و 

 بلوچستان)
 80 مهران بارانپور، اسفنديار بندريان

80 3221 

وانع توسعه گردشگري در مناطق ارزيابي م
(نمونه  SWOTآزاد تجاري با استفاده از مدل 

 موردي:جزيره قشم)

مهدي باقري، روح اهللا خيام پور، براتعلي 
 خاكپور

81 

81 3222 
جايگاه امنيت اجتماعي در ميان شهروندان 

 مشهدي
مهدي باقري، روح اهللا خيام پور، براتعلي 

 خاكپور
82 

82 3223 
جش احساس امنيت اجتماعي در بررسي و سن

شهر مرزي زابل
مهدي باقري، روح اهللا خيام پور، غالمرضا 

مرادي
83 
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83 3224 

آسيب شناسي اثرات اسكان و مهاجرت اتباع 
بيگانه در شهرهاي مرزي استان خراسان 

رضوي و ارائه مدل مناسب در جهت 
 ساماندهي آنان

 84 مهدي باقري، روح اهللا خيام پور

 85 ميثم بحيرايي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه امنيت 4594 84

 توسعه گردشگري در شهرهاي مرزي 4626 85
ميثم بحيرايي، احمد صحرايي، داود 

 حاتمي
86 

 87 زهرا بخشي انواع گردشگري مرزي و عوامل موثر بر آن 3317 86

 قاچاق؛ چا لش ها و راهكارها در ايران 4906 87
لب كاظمي، سيد جواد بذرافشان، ابوطا

 مهدي موسي پور
88 

88 4907 
نقش بازارچه هاي مرزي در پايداري امنيت 

 مرزي ايران
جواد بذرافشان، سيد مهدي موسي پور، 

 ابوطالب كاظمي
89 

89 4602 

تدوين راهبردهاي توسعه منطقه اي 
 SOWTدرشهرهاي مرزي با استفاده ازمدل 

مطالعه موردي: شهرهاي مرزي استان 
 ضويخراسان ر

 90 جواد بذرافشان، معصومه اماني

90 4553 
بررسي چالش ها و فرصت هاي گردشگري در 

 مطالعه موردي شهر زابل -شهرهاي مرزي 
 91 خدارحم بزي، فاطمه مشايخي

91 4547 
بررسي وضعيت امنيت گردشگري در 

 شهرستان زابل
 92 الدين صالح گوهري خدارحم بزي، حسام

 93 عباس بشيري امنيت زا يا امنيت زداكاركرد رسانه ؛  4639 92

93 4620 

بررسي نقش استراتژي هاي طراحي محيطي 
در كاهش وقوع جرم و جنايت و افزايش 

امنيت در شهر هاي مرزي
 94 عباس بشيري، علي اكبر سردره

94 6200 

مقايسه توزيع درآمد استان سيستان و 
-1388بلوچستان با كل كشور در سال هاي 

1368 

يري، مجتبي پهلواني، شيما سحر بش
 رستمي جليليان

95 

95 4474 
مقايسه تطبيقي توريسم در مناطق آزاد 

 چابهار و دبي
 96 محمود بلوچي

96 5832 

بررسي پديده قاچاق مواد مخدر وضرورت 
مطالعات آمايشي منطقه مرزي ايران و 

افغانستان بر پايه ايجاد چند ناحيه حايل بين 
 مرزي

 97اسفنديار بندريان
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97 6204 
بررسي تأثير مناسبات قومي مرز نشينان بر 

  امنيت اجتماعي  و ملي
 98 سعيد  بني  اسد

 99 مرتضي بني بيات برنامه ريزي توسعه يكپارچه شهرهاي مرزي 4206 98

99 3306 
بررسي امنيت شهري درشهرهاي مرزي (مورد 

 مطالعه؛شهرزاهدان)
 100 جاسم بهشتي فر

100 3307 

بر نقش و عملكرد بازارچه هاي مرزي تحليلي 
در توسعه فضايي نواحي مرزي (نمونه مورد ي 

بازارچه هاي مرزي استان سيستان و 
 بلوچستان)

 101 جاسم بهشتي فر

101 3309 
نقش عوامل فرهنگي واقتصادي در ايجاد 

 امنيت پايدار در مناطق مرزي
 102 جاسم بهشتي فر

102 3310 
فند غيرعامل در نقش و تاثير مالحظات پدا

 توسعه فضايي شهرهاي مرزي
 103 جاسم بهشتي فر

103 4171 

ارزيابي سطح توسعه اجتماعي سكونتگاههاي 
محدوده  AHPروستايي با استفاده از مدل 

مورد مطالعه : حوزة روستايي اخترآباد 
 شهرستان مالرد)

 104 رشيد بوكاني

104 4172 

اي ارزيابي سطح توسعه اكولوژيكي سكونتگاهه
محدوده  AHPروستايي با استفاده از مدل 

مورد مطالعه : حوزة روستايي اخترآباد 
 شهرستان مالرد)

 105 رشيد بوكاني

105 4173 

ارزيابي سطح توسعه اقتصادي سكونتگاههاي 
محدوده  AHPروستايي با استفاده از مدل 

مورد مطالعه : حوزة روستايي اخترآباد 
شهرستان مالرد)

 106 رشيد بوكاني

106 3291 
تحليل نقش ژئوپليتيك شهر مرزي تربت جام 

 با تاكيد بر پتانسيلها و تهديدهاي مرزي
 107 آرش بيداهللا خاني

107 4147 

رويكردهاي فرهنگي،اقتصادي به اقليتهاي 
اهل سنت مرزهاي شرقي كشور،پايه اي براي 

 توسعه همه جانبه
 108 آرش بيداهللا خاني

108 3314 
ي گردشگري پايدار در بررسي مولفه ها

 شهرهاي مرزي: شهر مهران
مريم بيرانوندزاده، سيد دانا علي زاده، 

 سيامك شرفي
109 
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1096105
نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت اقتصادي 
مناطق مرزي (مطالعه موردي: بازارچه مرزي 

شهرستان بيله سوار)
 110 اصغر پاشازاده، زهرا خداكرمي

110 4668 

زارچه هاي مرزي در توسعه بررسي نقش با
بازرگاني و ايجاد امنيت  –گردشگري تجاري

مورد  -مرزي كاركردها، چالشها و راهكارها 
 مطالعه: بازارچه هاي مرزي استان بوشهر

 111 هاجرپاكباز، سهيال نوري، بهمن غفاري

111 4643 

نقش گردشگري ساحلي و ايجاد بازارچه هاي 
عه مرزي در توسعه شهرهاي مرزي مطال

 موري؛ شهرهاي مرزي گيالن
 112 هاجر پاكباز، سهيال نوري، بهمن غفاري

112 4614 
امكان سنجي توسعه ي پايدار گردشگري در 

 swotشهر زابل با استفاده از مدل 
 113 هاجر پاكباز، سهيال نوري، بهمن غفاري

113 6137 
بررسي سطح ناپاكي رسوب خليج گواتر به 

 وب شرقي ايرانفلزات سنگين در مرزهاي جن
ساحل پاكزاد توچايي*، فاطمه عين الهي 

 پير، مصطفي غفاري، احمد قرائي
114 

114 4268 
توانمند سازي شهر هاي مرزي در تحقق 

 توسعه پايدار اجتماعي
عبدالرضا پاكشير، سحر قرباني، مريم 

 نظري كتولي
115 

115 4460 

كاربرد برنامه ريزي شهري در مديريت بحران 
زي با تاكيد بر قوميت شهرهاي مر

 گرايي(مطالعه ي موردي:شهرستان سراوان)
 116 حسن پاكنژاد*، ميالد ابراهيمي گلسفيد

116 5898 

شناسايي عوامل موثر بر گسترش و جلب 
توريست در شهرهاي مرزي استان سيستان و 

 بلوچستان
 117 مصيب پهلواني، رضاروشن، فرزاد كرمي

1174568
نيت اجتماعي بررسي نقش مردم در ام

شهرهاي مرزي ( نمونه موردي: منطقه 
سيستان)

 118 راحله پودينه، حميد حيدري مكرر

118 4570 

نقش مشاركت روستاييان (حشر) در توسعه 
پايدار شهرهاي مرزي: (منطقه مورد 

 مطالعه:سيستان)

راحله پودينه، غالمعلي خمر، محمودرضا 
 مير لطفي

119 

119 4582 
منيت در شهر مرزي بررسي نقش نظم و ا

 گنبد كاووس
 120 مرضيه پورجوپاري، مريم حسين پور

120 4585 
نقش امنيت در توسعه گردشگري شهرهاي 

 مرزي استان كرمان
 121 مرضيه پورجوپاري، مريم حسين پور

 122 وحيد پورشهابي، شمسي دهمرده زاده اكوتوريسم در استان سيستان و بلوچستان 5846 121
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122 4433 

بازيگران در امنيت خليج فارس و نقش 
مرزهاي جزاير سه گانه ايران با امارات عربي 

 متحده
 123 روح اهللا پورطالب

123 4509 

بررسي تأثير متقابل ژئوپليتيك مرزي و 
قوميت در دو كشور ايران و تركمنستان با 
تاكيد بر اهميت سوق الجيشي مرز اينچه 

 برون

ين روح اهللا پورطالب، رقيه كالگر، حس
 شوشتري

124 

124 4432 

بررسي تاثير ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك 
جنوب ايران بر سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ايران در قبال شوراي همكاري 

 فارس خليج

روح اهللا پورطالب، مسعود مطلبي، سعيد 
 محمدي گماري

125 

125 6042 

سازماندهي مرزهاي ملي با رويكرد تحول در 
موردي: استان خراسان نظام شهري (نمونه 

 رضوي)

سيد موسي پورموسي، سيد محمد 
 حسيني، سيد علي حسيني

126 

126 4344 

تدوين استراتژي توسعه اقتصادي شهرهاي 
مطالعات  - SWOTمرزي با استفاده از مدل 

 موردي: شهرهاي مرزي شرق كشور
 127 عليرضا پيرعلي، سعيده سيادت

127 5993 

بر سيستم تحليل اثرات اقتصاد دولتي 
اقتصادي شهرهاي مرزي (مورد مطالعه: شهر 

 سرابله)

عيسي پيري، محمد فرجي دارابخاني، 
 عيسي شيباني امين

128 

128 5994 

بررسي نقش دولت در مديريت و توسعه 
شهرهاي مرزي(نمونه موردي: شهر مرزي 

 سقز)

عيسي پيري، بختيارخسروي، محمد 
 غالمي، عيسي شيباني امين

129 

129 4411 

سازماندهي مرزهاي ملي با رويكرد تحول در 
نظام شهري (نمونه موردي: استان خراسان 

 رضوي)

زهرا پيشگاهي فرد، سيدمحمد حسيني، 
سيدعلي حسيني، علي قنبري نسب، زهرا 

 محمديان
130 

130 4242 
نقش ژئوپليتيكي شهرهاي مرزي در توسعه 

 گردشگري
 131 زهرا پيشگاهي فرد، حجت مهكويي

131 4243 
ارزيابي نقش شهرهاي مرزي در توسعه و 

 امنيت ملي
 132 زهرا پيشگاهي فرد، حجت مهكويي

132 4205 
بررسي وضعيت امنيت جاني و رواني زنان 

مناطق مرزي استان كرمانشاه
زهرا پيشگاهي فرد، ريحانه عالم، فاطمه 

 سادات ميراحمدي
133 

133 3330 
نقش مديريت يكپارچه شهري در توسعه 

 ار شهرهاي مرزيپايد
 134 مسعود تقوايي، اعظم صفرآبادي
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134 4320 
مرز و امنيت اجتماعي و انساني در شهرهاي 

 مرزي
 135 علي اصغر تقي پور

135 4326 

عراق (كريدور -تحليلي بر نقش راه آهن ايران
غرب) بر توسعه كاركردهاي مرزي و منطقه 

 اي
 136 زهرا تقي زاده

136 4324 

از ايجاد امنيت در گردشگري زمينه س
شهرهاي مرزي مطالعه موردي :شهر مرزي 

 قصرشيرين
 137 زهرا تقي زاده، سيروس قنبري

137 5961 

بررسي مسائل شهرهاي مرزي بر اساس سند 
چشم انداز بيست ساله كشور : نگاهي به 
مسائل قومي و سياست هاي منطقه اي 

 مرتبط با مناطق مرزي

 138 محمد علي توانا، منيژه بيگلري

138 4506 

راهبردهاي طراحي و برنامه ريزي شهري در 
جهت ارتقاي امنيت اجتماعي در شهرهاي 

 مرزي
 139 محسن توسلي، مرتضي قائمي شاد

139 4280 

رويكرد ژئوپليتيك به شرق ايران و ارائه 
الگوهاي مناسب تعامل شهرهاي مرزي و 

(نمونه موردي مرزهاي  -امنيت انتظامي 
 تان)سيستان و بلوچس

 140 مريم توكلي باال خانه

140 6207 
مرز، امنيت و راهكارهاي ايجاد امنيت در 

 مرزها
 141ابراهيم توكليان، علي ايزدي، ياسر توكليان

141 4702 
بي ثباتي سياسي وناامني در افغانستان وتأثير 

 آن بر امنيت مرزهاي شرقي
 142 جواد جاقوري

142 4703 
در دو سوي مرز وضعيت اقتصادي مرزنشينان 

ايران و افغانستان
 143 جواد جاقوري

143 4704 
 -استفاده از طرح ها وروش هاي امنيتي

 انتظامي مناسب جهت كنترل وانسداد مرزها
 144 جواد جاقوري، اعظم طالب زاده

144 3297 
تهديدات و عوامل -مناطق مرزي جنوب شرق 
 تهديد زا

 145 عباس جندقيان

145 4430 

ل مؤثر بر جذب توريست در بررسي عوام
شهرهاي مرزي نمونه موردي؛ شهر مرزي 

 زاهدان
 146 احمد جهاني، حسين كماسي

146 3304 

بررسي تاثيرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي 
در توسعه مناطق مرزي (مورد نمونه : بازارچه 

 هاي مرزي جلفا و نوردوز)

رحمان جهاني دولت آباد، اسماعيل جهاني 
 دولت آباد

147 
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147 6237 
حقوق شهروندي و نقش آن در نظم و امنيت 

 شهرهاي مرزي
 148 وحيد الدين جهانيان، محمد حقوقي

148 4551 
تأثير جغرافيا بر امنيت داخلي شهرهاي مرزي 

 در جنگ عراق عليه ايران
 149 ربابه جوادي

149 4404 

تأثير شرايط و مخاطرات محيطي شهرهاي 
يت مرزي بر امنيت فكري و ترب

كودكان(مطالعه ي موردي: شهرهاي مرزي 
 شرق ايران)

سيد حميد جواديان، فرحناز اكبراقلي، 
 سميراميس شريفان

150 

150 4613 

پيامدهاي ژئوپلتيكي ـ امنيتي تغيير بستر 
رودخانه هاي مرزي شمال شرق 

كشور(مطالعه موردي: رودخانه مرزي هريرود)

سيد حميد جواديان، مجيد ابراهيمي، 
 اميس شريفان، حميد نژاد سليمانيسمير

151 

151 5150 
آمايش امنيتي جغرافيايي مرز و پردازش آن 

 )GISدر محيط سيستم اطالعات جغرافيا (
ذبيح اهللا چهاراهي، حجت اهللا شرفي، علي 

 ايزدي
152 

152 5151 

مدل سازي و مديريت مكاني مواضع ديده 
باني مرزي بر اساس اصول سيستم پدافند غير 

 GIS,RSل و سيستم هاي پردازش مكاني عام

ذبيح اهللا چهاراهي، مصطفي احساني، علي 
 ايزدي

153 

153 4446 

بررسي كاركرد بين المللي مرز ايران و عراق 
با تاكيد بر مباحث قومي و ژئوپليتيكي استان 

 خوزستان

فاطمه حاتم آبادي فراهاني، روح اهللا 
 پورطالب

154 

154 4448 

رزي در گسترش نقش بازارچه هاي م
گردشگري شهرهاي مرزي (مطالعه ي 

 موردي: بازارچه ي مرزي دوغارون)

حسين حاتمي نژاد، زهرا محمديان، 
 سيدمحمد حسيني

155 

155 6151 

بررسي ضرورت  ايجاد پليس گردشگر ي در 
شهرهاي توريستي با تاكيد بر شهرهاي مرزي 

 كشور

علي حاجي نژاد، زهرا تقي زاده، دانا 
 رحيمي

156 

156 4571 

بررسي نقش كاركردي رسانه ها در ايجاد و 
برقراري امنيت شهرهاي مرزي(با تاكيد بر 

 شهرهاي مرزي جنوب شرق ايران)

علي حاجي نژاد، حسن جمس، هادي 
 عباس نيا

157 

157 6136 
پدافند غيرعامل در بافت شهري رهيافت 

 ارتقاء امنيتي شهرهاي مرزي
، معصومه حبيبي، محمدرضا شيخي*

 مجتبي شيرازكيان، احسان تراج
158 

158 3457 

بررسي ساختار اجتماعي شهرهاي مرزي با 
رويكرد به امنيت اجتماعي (نمونه موردي 

 شهر مرزي جلفا)
 159 آرتا حدادي
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159 4539 

الگويي نوين براي مبارزه با قاچاق در راستاي 
ايجاد همبستگي بين سيستم كنترل مرزي و 

-رستان سردشتمرزنشينان (مورد: شه
 آذربايجان غربي)

 160 محمود حسن زاده ، آسو حسن زاده

160 4508 
توسعه پايدار در شهرهاي مرزي (نمونه 

 موردي شهر سردشت)
 161 علي حسني

161 4564 
خليج فارس و نقش ژئوپوليتيكي آن در 

امنيت كشور
 162 مريم حسين پور، صمد فتوحي

162 5906 
ليس در مبارزه با تاثيرات ساختار و مديريت پ
 قاچاق كاال

 163 بيژن حسين نژاد، هاشم عزيزي

163 4170 
بررسي پديده قاچاق در شهرستان مرزي 

 گرمي
سيامك نوازش، بيژن حسين نژاد، شتاو 

 درويشي
164 

164 5811 

ها و  تحليل نگرش مردم نسبت به چالش
هاي امنيتي و اقتصادي در شهرهاي  رهيافت

 ي : مورد آستاراداراي بازارچه هاي مرز
 165 سيد علي حسيني، شيوا دلبري

165 4515 
بررسي عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي 

 مرزي (نمونه موردي شهر پاوه )
سيد علي حسيني، عثمان حسيني، 

 سلمان فتحي
166 

166 4167 

بازارچه هاي مرزي و نقش مناطق آزاد در 
توسعه صنعت گردشگري(نمونه موردي: 

 بهار)منطقه آزاد چا
 167 يعقوب حق پناه، پانته آ ابوذري

167 5969 

بررسي چالشها و فرصتهاي گردشگري در 
شهرهاي مرزي ( مطالعه موردي منطقه آزاد 

چابهار)
 168 فرهاد حمزه، منصوره مسلمي

168 4496 

بررسي تغييرات دما و بارش با استفاده از مدل 
گردش عمومي جو، نمونه موردي استان 

 وچستانسيستان و بل
 169 محسن حميديان پور، زهرا حجازي زاده

169 6215 
بررسي ميزان دينداري و تأثير آن بر بزهكاري 

 (مطالعه موردي شهري مرزي زابل)
 170 عليرضا حيدرنژاد

1705821
بررسي ميزان نقش قوم بلوچ در امنيت 

 مرزهاي جنوب شرقي ايران
 171 عليرضا حيدرنژاد، علي سلطاني

171 3247 
سازماندهي سياسي فضا و تاثير آن بر امنيت 

 در شهرهاي مرزي
 172 جهانگير حيدري

 173 محمد رئوف حيدري فر تاثير مرز بر امنيت شهرستان سرپل زهاب 3484 172
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1736120
ضرورت توجه به اثرات گردشگري در توسعه 

پايدارشهر ( مطالعه موردي: شهر درود، 
خراسان رضوي)

معصومه مالنوروزي، حميد حيدري مكرر، 
 مرضيه شوقي

174 

1744554
بررسي مطالعه ظرفيت شناسي و محدوديت 

 هاي توسعه گردشگري در شهر زابل
 175 حميد حيدري مكرر، نازنين نعيم آبادي

175 6054 
نقش و جايگاه جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي 

 شهر بوشهر در جذب توريست
احمدخادم الحسيني، احمد قاسمي، فرزاد 

 يديسار، امين برديده
176 

176 4138 

بررسي و تحليل امنيت اجتماعي گردشگران 
خارجي در شهر اصفهان(مطالعه تطبيقي : 

 )3و9مناطق 

احمد خادم الحسيني، زهرا شفيعي، ناهيد 
 السادت ميرعنايت، مهتاب صفي خاني

177 

177 4126 

تحليلي بر امنيت اجتماعي و فرهنگي 
اصفهان(مطالعه گردشگران خارجي در شهر 

 )3و 14تطبيقي: مناطق 

احمد خادم الحسيني، مهتاب صفي خاني، 
 ناهيدالسادات ميرعنايت، زهرا شفيعي

178 

 179 موسي خالقي شهرهاي مرزي و مسائل امنيتي و انتظامي 4312 178

179 4494 

راهكارهاي جذب مشاركت شهروندان با پليس 
در شهرهاي مرزي، جهت برقراري نظم و 

 ت(نمونه موردي شهر مرزي زاهدان)امني
 180 علي خداداي، حسين كماسي

180 6141 
نقش مسائل فرهنگي در امنيت شهرهاي 

 مرزي استان سيستان و بلوچستان
 181 دادخدا خدايار

181 3287 
ابعاد ژئوپوليتيك امنيت نواحي مرزي ؛ منطقه 

 ي مورد مطالعه استان سيستان و بلوچستان
 182 الداريمحمود خسروي، حسن م

182 3288 

تحليل مناسبات قومي در امنيت نواحي 
مرزي؛ مورد مطالعه استان سيستان و 

 بلوچستان
 183 محمود خسروي، حسن مالداري

183 3289 

رابطه ي متقابل توسعه و امنيت در آمايش 
مناطق مرزي از ديدگاه ژئوپوليتيك؛ مورد 

 مطالعه استان سيستان و بلوچستان
 184 حسن مالداريمحمود خسروي، 

184 3274 

مذهبي  -بررسي و تحليل چالش هاي قومي
در شهرهاي مرزي ايران (با تاكيد بر استان 

 هاي غربي)
 185 معصومه خسروي ترازك

185 4480 
تحليلي بر قاچاق كاال در استان سيستان و 

 بلوچستان و راهكارهاي مقابله با آن
 186 محمد خسروي، معصومه دهمرده
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1864159
ايجاد بازارچه مرزي پشتوانه توسعه و راهي 

براي جلوگيري از قاچاق كاال (مطالعه موردي: 
شهرستان المرد فارس)

 187 عبدالجواد خليلي، مسلم زماني

1874552
بررسي امنيت و تاثيرات آن در شهرهاي 

 مرزي مطالعه موردي شهر زابل
غالمعلي خمر، فاطمه مشايخي، سلمان 

 احمدي
188 

188 6014 
بررسي اهميت امنيت اجتماعي در شهرهاي 

 مرزي مطالعه موردي شهرستان زهك
 189 طيبه خمري  دهسوخته

189 4287 

بررسي نقش احساس امنيت در توسعه 
گردشگري  نواحي مرزي (مطالعه موردي: 

 شهرستان مرزي آستارا)

عليرضا خواجه شاهكوهي، مسعود مدانلو 
 جويباري، رضا صمدي

190 

190 4740 
تحليل رابطه بين توسعه روستايي و فاصله از 

 شهر در منطقه مرزي زاهدان
 191 حبيب اهللا خوبفكربرآبادي

191 4831 
بررسي عوامل تاثير گذار بر صنعت توريسم در 

 شهرستان مرزي كنارك
پروين خياطي، الهام آبتين، مهديه 

 دهباشي، ليال خياطي
192 

192 6024 
در شهرهاي بررسي عوامل موثر بر قاچاق 

 مرزي
 193 طلعت دادوند، سيروس قنبري

193 5158 

ها از  ها و خيابان نقش ساختار هندسي كوچه
ديدگاه امنيتي در شهرهاي تحت خطر 

 بيگانگان

مرضيه دارائي، سيد وحيد راسخي نيا، 
 مرتضي اسماعيل نژاد، ابوالفضل دارائي

194 

194 5027 
شهرهاي مرزي امن، پشتوانه ترويج 

 ي شهري نوينگردشگر
 195 مرضيه دارائي، معصومه حافظ رضازاده

195 6102 

نقش عوامل اقتصادي  در ايجاد امنيت پايدار 
مناطق مرزي (با تاكيد بر استان سيستان و 

 بلوچستان)

مرضيه دارائي، فرشته عرب، بهروز 
 مختاري*، علي ريكي، آيدين رادنيا

196 

196 4555 
منيت هاي جمعي در تأمين ا نقش رسانه

 شهرهاي مرزي
 197 پور علي اصغر داودي، مليحه مهدي

197 4489 
مذهبي در شهرهاي  –بررسي مناسبات قومي 

 مرزي (مطالعه موردي خراسان رضوي)
 198 علي اصغر داودي، تكتم نبي زاده شهري

 199 حسين داودي آزاد، جمال سليماني مرز و امنيت اجتماعي شهر هاي مرزي 4878 198

199 4253 
چالشها و فرصت هاي گردشگري در شهرهاي 

 مرزي
مسعود داوري نژاد مقدم، سميه دبيري، 

 آرزو نظري
200 

200 6145 

بررسي نقش تحوالت اقتصادي مناطق مرزي 
در برقراري نظم وامنيت پايدار مرز ها(مطالعه 

 موردي: بازارچه مرزي مهران)
 201 فرزاد درويشي*، غالمرضا چولكي
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2016212
ي و رتبه بندي عوامل موثر بر امنيت شناساي

و   AHPهاي  در شهرهاي مرزي با تكنيك
TOPSIS 

 202 بابك ده موبد*، سيدوحيد راسخي نيا

2024837
اشتغال سرمايه گزاري و نقش آن در امنيت 

 منطقه آزاد چابهار
مهديه دهباشي، الهام آبتين، پروين 

خياطي، ليال خياطي
203 

203 5975 
محوري منابع آب در استان بررسي امنيت 

 خراسان جنوبي
 204 مرتضي دهقاني، علي اشرفي

204 5920 

پهنه بندي مناطق مرزي استان اردبيل با 
استفاده از شاخص دماي موثر با رويكرد جذب 

 توريسم هاي خارجي

علي دولتي مهر، سياوش محمدي، پري 
 ناز شيخي

205 

205 4520 

توريسم بررسي توانمندي ها و چالش هاي اكو
ساحلي شهرهاي مرزي مطالعه موردي(شهر 

 چابهار)
 206 راضيه دولتي، نجمه شمس الدين

206 4516 

سياسي  -واكاوي ژئوپليتيكي و جغرافيايي
خورشيدي در جنوب  1380ناامنيهاي دهه 

 شرق ايران
 207 عمران راستي

207 4517 

تأثير تحوالت ژئوپليتيكي منطقه اي و جهاني 
مطالعه موردي: مناطق بر مناطق مرزي (

مرزي خراسان جنوبي در دوره پس از پيروزي 
 انقالب اسالمي)

 208 عمران راستي،  راضيه آرزومندان

208 4518 
پويشي در تقسيمات كشوري مناطق مرزي 
 (مطالعه موردي: استانهاي مرزي شرق كشور)

 209 عمران راستي، علي اشرفي

209 5818 
اقصادي آن بر  –قاچاق كاال و اثرات اجتماعي 

نظام هاي اجتماعي
 210 عبدالرضا رحماني فضلي، مظفر صادقي

210 6090 

گردشگري فرهنگي استان سيستان و 
بلوچستان با تكيه بر آئين ها و موسيقي 

 محلي
 211بهمن رحيمي

211 4386 

بررسي و تحليل نقش بازارچه هاي مرزي در 
توسعه پايدار و امنيت مناطق مرزي(نمونه 

 : بازارچه مرزي مير جاوه)موردي
212وحيد رحيمي

 مرز و تاثير آن بر اقتصاد مرزنشينان 4140 212
حميدرضا رخشاني نسب، سيدشيرعلي 

 حسيني نارويي
213 

213 3312 
مهاجرت و نقش آن در امنيت شهري، مطالعه 

 موردي: شهر بندرعباس
 214 ابراهيم رستم گوراني، مريم بيرانوندزاده
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214 3333 
رت توجه به پدافند غير عامل در ضرو

 شهرهاي جنوبي : مورد مطالعه شهر بندرلنگه
ابراهيم رستم گوراني، مريم بيرانوندزاده، 

 صالح دريانورد، فرشيد دستوان
215 

215 4139 
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر امنيت 

 سياسي و فرهنگي مناطق مرزي
فاطمه رسولي پور، سمانه آئين دوست، 

 ميهادي اعظ
216 

216 4383 

ارزيابي اثرات پايين آمدن سطح آب رودخانه 
هاي هيرمند بر امنيت شغلي ساكنان(با تاكيد 

 بر نقش خشكساليهاي اخير)
 217 محمدرضا رضايي، زهرا اشرفي

217 6129 
كاركرد توپونيمي در منازعات ژئوپليتيك؛ 

 مطالعه موردي خليج فارس
الرضا محمدرضا رضايي،  مراد كاوياني، عبد

 غضنفري
218 

218 4349 
مهاجرت، شهرنشيني و عدم آسايش اقليمي 

 مناطق مرزي (مطالعه موردي زاهدان)
 219 مژگان رضائي، بهرام آزادبخت

219 4395 

تحليل و بررسي نقش بازارچه هاي مرزي بر 
اشتغال و توسعه اقتصادي نواحي مرزي ( 

 مطالعه موردي: بازارچه مرزي شهرستان بانه

ضايي، محمدرضا باقي پور، سليمه حجت ر
 كيواني

220 

220 4360 

تحليل و بررسي بازتاب فضايي كاركرد مرزها 
مطالعه موردي:  -برشهرهاي پيرامون 

 شهرستان مرزي سردشت

محمدرضا رضايي، رضا مستوفي الممالكي، 
 هژير شمسي

221 

221 4394 

كنترل و پايداري خطوط مرزي كشور با 
العات جغرافيايي، استفاده از سيستم اط

 (مطالعه موردي: خط مرزي رودخانه ارس)

حجت رضايي، محمدرضا باقي پور، سليمه 
 كيواني

222 

222 4392 

اكوتوريسم گامي به سوي توسعه اقتصادي 
نواحي مرزي، (مطالعه موردي: شهرستان 

 ماكو)

حجت رضايي، محمدرضا باقي پور، سليمه 
 كيواني

223 

223 6119 

ثر بر شكل گيري اقتصاد بررسي عوامل مؤ
غيررسمي (قاچاق) در شهرهاي مرزي(مطالعه 

 موردي: شهر مرزي سردشت)

محمدرضا رضايي، هادي ويسي، هژير 
شمسي

224 

224 3253 
نقش مناطق ژئوترانزيتي شرق كشور بر 

 امنيت و توسعه شهرهاي مرزي
 225 سيد مرتضي رضوي نژاد

225 6107 
بر امنيت بررسي و تحليل مولفه هاي موثر 
 پايدار در شهرهاي مرزي

 226 قاسم رفيعي

226 3292 

بررسي تأثيرتحوالت اقتصادي مناطق مرزي 
ي  فضايي شهري نمونه -بر تغييرات كالبدي

 موردي: شهر بانه
 227 مجتبي رفيعيان، فرانك احمدي
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2274522
بررسي شرايط اگروكليمائي كاشت و توسعه 

چستان اكاليپتوس در استان سيستان و بلو
بويژه در شهر هاي مرزي

 228 مصطفي رمضاني، حميدرضا گنجعلي

228 4367 

سرمايه ي اجتماعي رويكردي نوين در پدافند 
غير عامل(بررسي موردي شهرهاي مرزي 

 استان سيستان و بلوچستان)

عليقلي روشن، حبيب اهللا ساالرزهي، 
 حسين عسكري پور گلويك

229 

 230 عليرضا روحاني حي مرزيتقسيمات كشوري و نوا 6113 229

230 4644 
قاچاق كاال تهديدي بر امنيت اقتصادي 

 شهرهاي مرزي(مورد شهر زاهدان)
 231 عبدالغفور ريگي، علي اكبر شهناز

231 6002 
توانمندي ها و جاذبه هاي گردشگري منطقه 
 سيستان راهي براي توسعه گردشگري منطقه

 232فرعلي ريكي، سارا پاكزاد ، مهروش شايان 

232 4567 

بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در تأمين 
معيشت و اقتصاد مرزنشينان (مطالعه موردي: 

بازارچه هاي مرزي استان سيستان و 
 بلوچستان)

 233 كوهزاد رئيس پور

233 4487 
هيرمند مهمترين عامل زمينه ساز اختالف 

 ميان ايران و افغانستان
 234 كوهزاد رئيس پور

234 6216 
ئوپليتيك مواد مخدر  وامنيت مرزهاي ژ

 شرقي
 235 سيدهادي زرقاني

235 3220 

بررسي و تحليل چالش هاي شهرهاي مرزي 
در ايران با تاكيد بر شهرهاي استان سيستان 

 و بلوچستان
 236 سيد هادي زرقاني

236 3252 
اصول و مالحظات پدافند غير عامل در 

 شهرهاي مرزي
 237 سيد هادي زرقاني

237 4254 

بررسي و تحليل عوامل و زمينه هاي مؤثر بر 
بروز جرم در شهرهاي مرزي با تأكيد بر 

 شهرهاي مرزي غرب كشور

سيد هادي زرقاني، معصومه خسروي 
 ترازك

238 

238 4255 

مذهبي  -بررسي و تحليل چالش هاي قومي
در شهرهاي مرزي ايران با تاكيد بر استان 

 هاي غربي

مه خسروي سيد هادي زرقاني، معصو
 ترازك

239 

239 4428 
بررسي عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق مواد 

 مخدر در مرزهاي سيستان و بلوچستان
 240 سيد هادي زرقاني، معصومه دهمرده

240 4427 
تجزيه و تحليل چالش هاي امنيتي در مناطق 

 مرزي ايران و پاكستان
علي اصغر زرگر، مهدي ناصري، معصومه 

 دهمرده
241 
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241 3298 
نگاه بومي به ابعاد مختلف امنيت، راهگشاي 

 توسعه پايدار در مرزهاي ايران
غالمرضا زماني، ليال پاگردي، احمد 

 كهنسال
242 

242 4454 
سالمت جسمي و امنيت غذايي مردم مرزهاي 

 شرقي كشور ايران
ناهيد زماني نژاد، سيد حميد جواديان، 

 طيبه احمدي
243 

243 6148 
اد مختلف امنيت، راهگشاي نگاه بومي به ابع

 توسعه پايدار در مرزهاي ايران
غالمرضا زماني*، صادق زماني، فاطمه 

 غالمي
244 

244 4306 

بررسي تأثيرات خانواده بر گرايش نوجوانان به 
اعتياد در شهرهاي مرزي (مطالعه موردي 

 شهر مرزي مهران)
 245 صادق زماني، حسين كماسي

245 4566 
اي بازارچه هاي مرزي بر  تحليل اثرات توسعه

 نواحي شهري پيرامون
 246 مسلم زماني، صادق زماني

246 4289 

بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت 
اجتماعي جوانان در شهرهاي مرزي (مطالعه 

 موردي شهر مرزي ايالم)

صادق زماني، مسعود زماني، سميه رستم 
 پور

247 

247 4299 

مرزي با افزايش امنيت اجتماعي در شهرهاي 
كالبدي مبتني -استفاده از برنامه ريزي فضايي

(با تاكيد بر شهرهاي  C.P.T.E.Dبر رويكرد
 مرزي شرقي كشور)

ناهيد زماني نژاد، سيد حميد جواديان، 
 طيبه احمدي

248 

248 4209 

چالش هاي فرهنگي استان سيستان و 
بلوچستان در ارتباط با دو كشور افغانستان و 

 پاكستان
 249 نه، رويا زنگنه چكنيافشين زنگ

249 5216 

پايش امنيت مرزهاي جغرافيايي غرب كشور 
از طريق تحليل هاي فضايي در 

 (مطالعه موردي:شهرستان پاوه)GISمحيط
 250 اكبر زهرايي

 251 حسين زيني اردكاني، حسين ابراهيمي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه امنيت 6103 250

251 4505 

منيت فرهنگي شهرهاي فرهنگ رقيب و ا
مرزي جمهوري اسالمي ايران(مطالعه موردي: 

 و بلوچستان)  استان سيستان
 252 سعيد ساسانيان

252 4577 
بازتوليد مفهوم توسعه پايدار و امنيت 

 شهرهاي مرزي
 253 سعيد ساسانيان

 تأثير پدافند غيرعامل برامنيت مرزي 4654 253
اميرحمزه ساالرزايي، ميناصابردوست، 

 مهنازصابردوست
254 
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2543230
استراتژيك شهرهاي مرزي با تأكيد بر رويكرد 

)CDS در راستاي توسعه پايدار شهري (
(مطالعه موردي: شهر زابل)

فرضعلي ساالري سردري، مريم 
 بيرانوندزاده

255 

255 4434 

استقرار صنايع انرژي بر در سواحل جنوبي 
 استان سيستان و بلوچستان و تاثير آن بر

توسعه اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شرق 
 كشور

حسين سپهري راد، عبدالباسط نهتاني فر، 
 محمدعلي قصري

256 

 257 حسن ستايششهرهاي مرزي و امنيت فرهنگي 6214 256

257 4353 
مرز درخدمت توسعه اجتماعات محلي، 

 رويكردي پايدار در امنيت مناطق مرزي ايران
اني، ژيال سجادي، محمد اسكندري ث

 صغري رمضانپور
258 

258 4297 

مقايسه تطبيقي چالش ها وفرصت هاي 
گردشگري شهري، با نگاهي به مقوله امنيت 
پايدار استانهاي مرزي حاشيه خليج فارس 
ودرياي خزر ( مطالعه موردي: مناطق نمونه 

 گردشگري)

مهيارسجاديان، ناهيد سجاديان، فاطمه 
 حسيني بني جمالي

259 

259 4298 

ه گيري از تلفيق تكنولوژيهاي مبتني بهر
به منظور كنترل  Sensor Webو  GISبر

بهينه مرزها وشهر هاي مرزي با اهداف 
 چندگانه

مهيارسجاديان، ناهيد سجاديان، فاطمه 
 حسيني بني جمالي

260 

260 4299 

افزايش امنيت اجتماعي در شهرهاي مرزي با 
 كالبدي مبتني-استفاده از برنامه ريزي فضايي

(با تاكيد بر شهرهاي C.P.T.E.Dبر رويكرد
 مرزي شرقي كشور)

مهيارسجاديان، ناهيد سجاديان، فاطمه 
 حسيني بني جمالي

261 

261 4300 

تبيين الزامات امنيت پايدار در شهرهاي 
هاي توسعه پايدار  مرزي بر اساس شاخص

(مطالعه موردي:استانهاي شرقي  شهري
 كشور)

ان، فاطمه مهيارسجاديان، ناهيد سجادي
 حسيني بني جمالي

262 

262 4362 

تحليل نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و 
توسعه پايدار مناطق مجاور(مطالعه موردي: 

 بازارچه مرزي سردشت)
 263 محمدحسين سرايي، هژير شمسي

263 4361 

بررسي و تحليل اثرات بازارچه هاي مرزي بر 
برخي  متغيرهاي كالن اقتصادي(مطالعه 

 ي: بازارچه مرزي سردشت)مورد
 264 محمد حسين سرايي، هژير شمسي
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264 4619 

برنامه استراتژيك توسعه شهري، نگرشي نوين 
براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهرهاي 

 مرزي
 265 علي اكبر سردره، عباس بشيري

265 4651 
عوامل موثر بر نقش امنيتي مرز جنوب 

 پاكستان)-شرق(ايران
علي رستگارموحد، علي اكبر سردره، 

 عباس بشيري
266 

266 5004 
توسعه مناطق مرزي :عامل اصلي كنترل 

 كاركرد مرزها
 267 محمد علي سرگزي

267 5006 
همسويي طرح هاي ملي و منطقه اي :عامل 

 اصلي كنترل كاركرد مرزها
 268 محمد علي سرگزي

268 5970 

) 48اجرايي كردن اصل معطل مانده(اصل 
حل بحران مشاركت سياسي قانون اساسي  و 

در مورد حقوق قوم بلوچ عامل  امنيت و 
 انسجام ملي

حميد سرمدي، كامران گل محمدپورآذر، 
 محمد خليلي، هادي موقر

269 

269 4143 
بررسي نقش و كاركرد اقتصادي مرز استان 

 خراسان رضوي با افغانستان
 270 حسن سعادتي جعفرآبادي

270 3332 
هاي تئوريك در امنيت  مباني نظري و ديدگاه

 و توسعه شهرهاي مرزي
 271 حسن سعادتي جعفرآبادي

271 3246 

راه كارهاي افزايش ضريب امنيتي در 
شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي با 

 افغانستان

حسن سعادتي جعفرآبادي، اصالن كرامتي 
 نوراله بيگلو

272 

272 4004 

توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مناطق 
ا رويكرد پدافند غيرعامل مطالعه مرزي ب

 موردي: جنوب شرق كشور
 273 علي سعيدي

273 4210 

توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مناطق 
مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل مطالعه 

 موردي: جنوب شرق كشور
 274 علي سعيدي

274 5917 

مديريت يكپارچه شهري و نقش آن در 
شور شناخت مسائل زيست محيطي  شرق ك

 با تاكيد بر توسعه پايدار شهري

شهرام سعيدي، محمدرضا آمويي، عليرضا 
 زنگنه، علي كرباسي

275 

 276 بهمن سعيدي پور، نادر رشيدي شهر هاي مرزي و امنيت اجتماعي 4609 275

 277 بهمن سعيدي پور، سعيد ميرزايي شهرهاي مرزي و مسائل اجتماعي 4127 276

277 3299 
اجتماعي در نقاط مرزي  بررسي آسيب هاي

 (مورد: استان خراسان جنوبي)
 278 مهدي سقايي
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278 4628 
بررسي نقش سيستم اطالعات جغرافيايي در 

 افزايش امنيت مرز و شهرهاي مرزي
مهرداد سالمي، زهرا زهري، عليرضا 

 كامران نژاد
279 

279 4629 
بررسي كاركرد شهرهاي مرزي و نقش آن بر 

 رزيگسترش امنيت مناطق م
مهرداد سالمي، زهرا زهري، عليرضا 

 كامران نژاد
280 

280 4528 
حضور اتباع بيگانه در شهرهاي مرزي و 

 تابعيتي و امنيت سازي –چالشهاي هويتي 
 281 شاهرخ سلطان احمدي

281 4525 

بررسي نقش تجارت و بازرگاني در ايجاد 
مورد مطالعه: منطقه  -امنيت شهرهاي مرزي 

 آزاد چابهار
 282 ا شيراني، الهام السادات هاشميزيب

282 4204 

ادراك گردشگران از بسترهاي سياسي و 
اقتصادي توسعه گردشگري در شهرستان 

 مرزي پيرانشهر
 283 ناصر سلطاني، زهرا پيشگاهي فرد

283 4114 
مالحظات پدافند غير عامل در شهر هاي  

 مرزي برمبناي مخاطرات
 284 حسن سلماني

284 4536 
ازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري نقش ب

 مورد شهر مهاباد
منصورسليماني، فردين آژغ، علي 

 محمدنژاد
285 

285 4342 

بررسي چالشها و فرصتهاي سرمايه گذاري در 
مناطق مرزي ايران مطالعات موردي (استان 

 هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان)
 286 سعيده سيادت، عليرضا پيرعلي

286 4343 
ي راهكارهاي توسعه امنيت پايدار در بررس

 استان سيستان و بلوچستان
 287 سعيده سيادت، عليرضا پيرعلي

 288 قاسم سياسر مولفه هاي مدرن و امنيت در بلوچستان 6210 287

288 4305 

بررسي تاثير حمل و نقل بر صنعت 
توريسم(مطالعه موردي بازارچه ي تمرچين 

 پيرانشهر)

نين نعيم آبادي، لقمان شاه مرادي، ناز
 بهمن قادري، صالح رحيم زاده

289 

289 4623 

تأثير اجراي پروژه هاي شهري بر امنيت 
شهرهاي مرزي و كاركردهاي اجتماعي و 
اقتصادي آن(نمونه موردي: ساماندهي و 

زيباسازي ورودي دارخوين، منطقه ي مرزي 
 آبادان، خوزستان)

 290 مرجان شاهرخيان، شريف مطوف

290 4483 
بررسي امنيت اجتماعي در شهرهاي مرزي 

 ايران
زهرا شاهي سوندي، حميده شاهي 

 سوندي، جميله شاهي سوندي
291 
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291 4511 
پهنه بندي بيوكليمايي استانهاي 
 مرزي(مطالعه موردي: خوزستان)

 292 مهران شبانكاري، پريسا داوودي

292 4333 
ارزيابي شرايط اقليم آسايشي شهر آبادان در 

 عه گردشگريجهت توس
 293 كبري شجاعي زاده

293 4334 
اكوتوريسم پايدار: مطالعه موردي شهرستان 

 خرمشهر
 294 كبري شجاعي زاده

294 4465 
بررسي نقش گردشگري در توسعه با تاكيد بر 

 شهر پيرانشهر
295كبري شجاعي زاده

295 4264 

نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه روستايي 
موردي: بازارچه مرزي مناطق مرزي  مطالعه 

 مهران
 296 سجاد شرافت، مجيد ياري

296 4789 
تأملي بر نقش آموزش رسانه اي در تأمين 

 امنيت اجتماعي
 297 محمدحسن شربتيان، سيدحميدرضوي

297 4269 

كاربرد سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در 
كنترل مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران 

 ليس مرزي ناجا)(با تاكيد بركارايي آن در پ

حجت اله شرفي، حسين غضنفرپور، ذبيح 
 اله چهارراهي، مرضيه جعفري

298 

298 4443 

تاثير ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي بر قاچاق كاال 
در نواحي مرزي(مطالعه موردي: شهرستان 

 بانه)
 299 سيامك شرفي، بيژن تكاور

299 6106 

تأثيرات ناامني مرزهاي كشوري بر توسعه 
مرزي (نمونه موردي: مرز ايران و شهرهاي 

 افغانستان)

حجت اهللا شرفي، غالمرضا عباس زاده، 
 علي ايزدي

300 

300 6205 

مدل بررسي و تحليل گذار پديده هاي  
اجتماعي و سياسي به تهديدات امنيتي در 

 استان سيستان و بلوچستان
 301 ناصر شعباني

 302 يروس شفقيس امنيت شهرهاي مرزي سواحل خليج فارس 6209 301

302 4488 

بررسي و مقايسه  رشد جمعيت شهرهاي 
مرزي (مطالعه موردي شهرهاي مرزهاي 

 خشكي ايران)

سيروس شفقي، رسول حيدري 
 سورشجاني

303 

303 4201 
مدخلي نظري پيرامون نقش سرمايه اجتماعي 
 در كاهش مناسبات قومي در شهرهاي مرزي

 304 سمانه شفيع زاده

304 5938 
ه شناسي ناامني اجتماعي در سيستان و جامع

 بلوچستان؛ ريشه ها و راهكارها
 305 عبدالوهاب شهلي بر
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305 5996 

تاثيرات اقتصاد غير رسمي (قاچاق كاال) 
درجهش هاي شهري (نمونه موردي شهر 

 بانه)
 306 عيسي شيباني امين، بختيار خسروي

306 4642 
پيشگيري از قاچاق مشروبات الكلي با تمركز 

 بر شهرهاي مرزي
 307 عباس شيخ االسالمي، علي ادبي

307 4447 
ها بر قاچاق كاال (در  تأثير هدفمندي يارانه

 اقتصاد ايران)
 308مهدي شيرافكن، سلمان محمدي سليماني

308 4657 
تاثير موقعيت ژئوپلتيكي مرزهاي شرقي كشور 

 بر امنيت پايدار در اين مناطق
 309 ستمهناز صابردوست، ميناصابردو

309 3301 

مطالعه و بررسي جابه جايي سرمايه از 
شهرهاي مرزي و پيامدهاي اقتصادي و 

 اجتماعي آن
 310 رستم صابري فر، صديقه قيصاري

310 4502 

شناسايي و معرفي ساختارهاي زمين شناسي 
استان مرزي سيستان و بلوچستان براي 
مطالعات علمي مشترك در دانشگاه هاي 

 هكشورهاي همساي

 311 بهروز صاحب زاده

311 4498 

بررسي ميزان مشاركت فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي جامعه ي زنان ساكن در محدوده ي 
 جغرافيايي استان مرزي سيستان و بلوچستان

بهروزصاحب زاده، زهره افشاري، زهره 
 حسني

312 

312 4499 

چشم انداز تهديدها و فرصت هاي موقعيت 
آموزش و  مرزي در سند ملي توسعه ي

 پرورش استان سيستان و بلوچستان
 313 بهروز صاحب زاده، زهره افشاري

313 4501 

-شناسايي و معرفي سازه هاي تاريخي
فرهنگي استان مرزي سيستان و بلوچستان 

براي مطالعات علمي مشترك توسط 
 كشورهاي همسايه

 314 بهروز صاحب زاده، زهره افشاري

314 4608 

ز در امنيت بر مبناي باز تعريف جايگاه مر
ديدگاه مسائل جغرافياي توسعه ي انساني در 

 قرن بيست و يكم
 315 بهروزصاحب زاده، محمدعلي فردين

315 6118 
درآمدي بر آسيب پذيري قومي امنيت مرزي 

 جمهوري اسالمي ايران
 316 محمدعلي صادقي

316 3237 

بررسي وضعيت سايت هاي اداري مراكز 
ستان خراسان جنوبي شهرستان هاي مرزي ا

با استفاده از سيستم اطالعات 
 )GISجغرافيايي(

 317 حجت ا... صادقي ، محمد حاصلي مقدم
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317 4640 

اثرات پولشويي بر امنيت اقتصادي مناطق 
مرزي كشور مطالعه موردي؛ سيستان و 

 بلوچستان

بهروز صادقي عمروآبادي، احمد 
 گوگردچيان

318 

318 4396 
شهروندان در تامين امنيت بازار مرزي و نقش 

 شهرهاي مرزي
 319 نگين صادقي، محمدرضا اقارب پرست

319 4544 

بررسي و تحليل جايگاه مناسبات قومي در 
شهرهاي مرزي به عنوان يك مؤلفه در هويت 

 ملي
 320 كورش صالحي، زهرا صفائي مجد

320 4605 
پدافند غير عامل در شهرهاي مرزي راهكاري 

 ي در برابر سوانحجهت كاهش خطرپذير
احمد صحرايي، ميثم بحيرايي، داوود 

 حاتمي
321 

321 4606 
تاثير سياستهاي توسعه شهري و روستايي بر 
 امنيت (موردشناسي: سيستان و بلوچستان)

 322 احمد صحرايي، قباد طهماسبي

322 4598 
مالحظات ژئومورفولوژيكي در مديريت انسداد 

 شرق كشور  مرزهاي جنوب
 323 نژاد ري، سيدعلي عباديامير صفا

323 4599 

امكان سنجي توسعه گردشگري در شهر 
مرزي بانه در چارچوب مدل استراتژيك( 

SWOT( 
 324 امير صفاري، جعفر موسي وند

324 4179 
بررسي تاثير واردات بر فرهنگ شهرستان 

 پيرانشهر
 325 يوسف صوفي

325 4322 
ال بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر قاچاق كا

 در شهرستان سردشت
يوسف صوفي، امامعلي عاشري، اكبر 

 صوفي، عبدالهادي حسن پور
326 

326 4330 
بررسي تاثير واردات بر فرهنگ شهرستان 

 مرزي پيرانشهر
يوسف صوفي، امامعلي عاشري، اكبر 

صوفي، يوسف احمدي
327 

327 5951 

كاركردي بازارچه هاي  -بازتابهاي فضايي 
امنيت پسكرانه هاي شهري مرزي بر اقتصاد و 

 و روستايي ايران
 328 قدير صيامي، محمدرضا دربان آستانه

328 4649 
نقش تعاوني هاي صنايع دستي در توسعه 
كارآفريني و امنيت  شهرهاي مرزي ايران

تقي طاوسي، فاطمه اسالم فرد، سيروس 
قنبري، مجتبي اسالم فرد

329 

329 4473 
در استان رابطه مناسبات قومي و امنيت 
 سيستان و بلوچستان

 330 هادي طلوعي، ستار آهنين جان

330 4587 

اجتماعي  –بررسي زيان هاي اقتصادي 
خشكسالي بر واپاشي روستاها با رويكرد 
پدافند غيرعامل(مطالعه موردي استان 

 خراسان رضوي)

 331 فرشاد طهان، احمد قيدي
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3314142
رات بررسي تاثير حضور اتباع خارجي بر تغيي

فرهنگي شهرهاي مرزي(محدوده مورد 
مطالعه: شهرستان مريوان، استان كردستان)

 332 آرزو عابديني راد، راشد احمدي

 كاربرد پدافند غير عامل در شهرهاي مرزي 6016 332
محمد عباس زاده، محمدباقر عليزاده اقدم، 

علي بوداقي، شمسي محمدنژاد، آرش 
 هدايتي

333 

333 5963 

ها و فرصتهاي گردشگري در بررسي چالش
شهرهاي مرزي ( نمونه موردي: شهرستان 

 پاوه)
 334 سعيد عزيزي

334 5777 

بررسي عوامل موثر و تأثيرگذار در همگرايي 
قوميت ها با تأكيد بر ساختار امنيت كشور 

 ايران
 335 پروانه عزيزي، امير عباس مفرد

335 4538 
نقش رسانه هاي جمعي و عمليات رواني در 

 منيت شهر هاي مرزيا
 336 ميالد عزيزي، مهدي حسين پور

336 6169 
بررسي عوامل موثر بر قاچاق در  شهرهاي 

 مرزي
 337 محسن عطار

337 5905 
نقش توسعه و اقتصاد در افزايش نظم و 

 امنيت شهر هاي مرزي
 338 علي عظيمي

338 3214 
بازارچه هاي مرزي و مكانيابي نامناسب آنها 

 رد : بازارچه مرزي شهر  پاوه)در شهرها (مو
سيد دانا علي زاده، پرستو علي زاده، مريم 

 بيرانوندزاده، كبري سرخ كمال
339 

339 3349 
در توسعه  TDSتحليلي بر ضرورت تدوين 

 گردشگري شهرهاي مرزي
سيد دانا علي زاده، مريم بيرانوندزاده، 

 پرستو علي زاده، حسين كيخواه
340 

340 4529 
ه هاي موثر در تهديدات محيطي بررسي زمين

 بر امنيت انساني منطقه سيستان
 341 محمدرضا عليزاده

341 6134 

بررسي برخي پارامترهاي تعيين كننده 
كيفيت آب در ذخاير  مرزي آب شرب منطقه 
سيستان (چاه نيمه شماره يك) و مقايسه آنها 
با استانداردهاي موجود جهت پايش سالمت 

 آب

ر*، مصطفي غفاري، فاطمه عين الهي پي
 ساحل پاكزاد توچايي، احمد قرايي

342 

342 4466 
نقش رسانه هاي جمعي در امنيت شهرهاي 

 مرزي
بهمن غفاري، سيروس قنبري، هاجر 

 پاكباز، سهيال نوري
343 

343 4468 

ارتقاء امنيت اخالقي و تعهد ديني عامل 
افزايش سطح امنيت اجتماعي(مطالعه موردي 

 تان)شهر سوسنگرد خوزس

بهمن غفاري، سيروس قنبري، سهيال 
 نوري، هاجر پاكباز

344 
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344 4132 
بررسي عوامل موثر بر قاچاق كاال در شهرهاي 

 مرزي
 345 سارا غالميان

345 4181 

جايگاه مالحظات پدافند غير عامل در 
دستيابي به توسعه پايدار شهري با تأكيد بر 

 مناطق مرزي
 346 ي خدادادغريب فاضل نيا، زهرا زابلي، عل

346 3319 

بررسي و ارزيابي موانع و تنگناهاي سرمايه 
گذاري در شهرهاي مرزي مطالعه موردي : 

 منطقه سيستان
 347 غريب فاضل نيا ، فاطمه پودينه دادي نژاد

347 3320 

بررسي و ارزيابي بازارچه هاي مرزي و نقش 
آن در امنيت شهرهاي مرزي مطالعه موردي : 

 ميلك(سيستان)بازارچه مرزي 
 348 غريب فاضل نيا ، فاطمه پودينه دادي نژاد

348 6039 

مطالعه قابليت ها وتنگناهاي توسعه پايدار 
توريسم روستايي در نواحي مرزي( محدوده 

 مورد مطالعه : شهرستان دهلران)
 349 مصطفي فاضلي، اصغر پاشازاده

349 4578 

عوامل ژئوپليتيكي موثر بر امنيت مرزي و 
ي ريشه هاي تهديدبا تاكيد بر مرز شرقي بررس

 ايران و افغانستان و پاكستان
 350 جواد فاطمي، احمد صحرايي

350 5809 

هاي اقتصادي، اجتماعي و ¬تحليل چالش
هاي مرزي در راستاي ¬فرهنگي شهرستان

با تاكيد بر امنيت  1404انداز ¬سند چشم
(مطالعه موردي شهرستان نهبندان در استان 

 وبي)خراسان جن

 351 محمود فال سليمان، محمد حجي پور

351 4445 

شناخت عوامل موثر در ايجاد فضاهاي امن 
شهري و ارتقاء امنيت كالبدي با رويكرد 

CPTED ؛ مورد مطالعه بافت فرسوده اطراف
 بازار زابل

ميالد فتحي، نويد جهدي، محمد مهدي 
 رئوف

352 

352 4569 

و نقش آن ابعاد ژئوپوليتيكي رودخانه اروند 
درامنيت اقتصادي مناطق مرزي خرمشهر و 

 آبادان

صمد فتوحي، خديجه جوجي زاده، سعيده 
 صدري، نسرين توفان

353 

 بررسي و تبيين رابطه بين جمعيت و امنيت 6088 353
صمد فتوحي، حكيمه كرمي، علي اكبر 

 محمدي
354 

354 4576 

ابعاد ژئوپوليتيكي رودخانه اروند و نقش آن 
اقتصادي مناطق مرزي خرمشهر و  درامنيت

 آبادان

صمد فتوحي، خديجه جوجي زاده، سعيده 
 صدري، نسرين توفان

355 
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355 4573 
تاثير موقعيت ژئوپولتيكي بندر كنارك و 
 سواحل آن بر امنيت جنوب شرق كشور

صمد فتوحي، سعيده صدري، خديجه 
 جوجي زاده، نسرين توفان

356 

356 4364 
توسعه امنيت پايدار در  موانع و ساز وكارهاي

 خليج فارس
 357 صمد فتوحي، علي اكبر محمدي

357 4478 
چالشها و مشكالت گردشگري در مناطق 
 مرزي (مطالعه موردي شهرستان چابهار)

 358 صمد فتوحي، محمود بلوچي

 359علي فراهاني، سيد محمد حسيني خواه امنيت پايدار نواحي مرزي 4129 358

 360علي فراهاني، سيد محمد حسيني خواه واحي مرزيامنيت ن 4278 359

360 4671 
توسعه يافتگي و آمايش مناطق مرزي كشور 

 راهي به سوي پايداري امنيتي
امين فرجي مالئي، آزاده عظيمي، رسول 

 افضلي
361 

361 5887 

نقش اقوام و طوايف در استان سيستان و 
بلوچستان و تاثير آنها بر ايجاد امنيت پايدار 

 در منطقه

مسعود فروزان نيا، يداهللا دهقان، علي اكبر 
 ياقوتي

362 

362 4169 

 -تاثيرات امنيتي، اقتصادي و فرهنگي
اجتماعي پديده قاچاق كاال در سكونتگاه هاي 

 مرزي
 363 حبيب اله فصيحي

363 4153 

گذاري در استان سيستان و  استراتژي سرمايه
ز  اندا بلوچستان با رويكرد امنيت در چشم

1404 
 364 ناصر فقهي فرهمند

364 3225 
نقش بازارچه هاي مرزي در رشد و توسعه 

 اقتصادي استان كردستان
محمدعلي فيروزي، احمد پوراحمد، عاطفه 

 احمدي، زينب مقامي فرد
365 

365 6010 
اي در توسعه بازار كار شهرهاي  تمايز منطقه

 مرزي
پور، سعيده رادمنش، الهه  محمدعلي فيض

 مطلبي، گلسا صالحي فيروزآباديعبدال
366 

 367 رضا قادري ، زهرا تاراسي، خالد احمدي توسعه پايدار با محوريت عدالت اجتماعي 6201 366

 368 رضا قادري، خالد احمدي، زهرا تاراسي توسعه پايدار روستايي 6202 367

368 6203 
توسعه روستايي گامي بسوي توسعه پايدار (با 

 يني)محوريت كا ر آفر
 369 رضا قادري، زهرا تاراسي، خالد احمدي

369 6144 
پديده قاچاق كاال و تأثير آن بر امنيت 

 شهرهاي مرزي
 370 محمد قاسمي، عليرضا ياوري
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370 4275 
بررسي و ارزيابي عملكرد بازارچه هاي مرزي 

 ايران
صفر قائدرحمتي، مهراب عاشورلو، سيد 

 مصطفي حسيني
371 

371 3269 
عيت شهرنشيني در استان مرزي بررسي وض

 كرمانشاه
 372 صفر قائدرحمتي، هادي شيرنسب

372 4260 

نقش سرمايه گذاري و اشتغال در امنيت و 
اقتصاد شهرهاي مرزي مطالعه موردي: شهر 

 سومار استان كرمانشاه
 373 صفر قائدرحمتي، هادي شير نسب

373 4270 
هاي گردشگري در  ها و فرصت بررسي چالش

مرزي: نمونه موردي استان ايالممناطق 
صفر قائدرحمتي، هادي شير نسب، سيد 

 مصطفي حسيني
374 

374 4293 

هاي كوچك در  بررسي تحوالت جمعيتي شهر
تا  1335هاي  مرزهاي شرقي ايران طي سال

1385 
 375 صفرقائدرحمتي، زهرا محمدزاده

 376 حمتي، هادي شير نسبصفر قائدر وضعيت شهرنشيني در استان مرزي كرمانشاه 4261 375

376 4507 

راهبردهاي طراحي شهري جهت افزايش 
امنيت اجتماعي در شهرهاي مرزي با تاكيد بر 

 C.P.T.E.Dرويكرد 
 377 مرتضي قائمي شاد، محسن توسلي

 مدارا و امنيت اجتماعي 5964 377
حسين قدرتي، سيدحميد جواديان، 

 سيدهادي حسيني
378 

378 6135 

اعتماد مردم به نهادهاي نظم و بررسي نقش 
قانون و تاثير آنها بر ميزان امنيت اجتماعي 

نقاط مرزي ( مطالعه موردي: شهرستان مرزي 
 غربي) بازرگان استان آذربايجان

سهيال قربان زاده*، جالل اسماعيلي، زهرا 
 اميري، محمدكريم معتمد

379 

379 3579 

نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه مناطق 
(مطالعه موردي: بازارچه مرزي قاسم مرزي 

 رش در شهرستان سردشت)
380ريباز قرباني نژاد، يحيي ميرشكاران

 381 ريباز قرباني نژاد، خدر فرج كرده تبيين جريانات و پيوندهاي مناطق مرزي 3578 380

3816222
برنامه ريزي استراتژيك ارتقاء امنيت و اقتصاد 

 د ارس)رودهاي مرزي (مطالعه موردي رو
 382 رسول قرباني، حكيمه قنبري

382 3294 
كنترل مرز و معيشت مرزنشينان (مطالعه 

 موردي مرز استان اردبيل با كشور آذربايجان)
سيد ابراهيم قلي زاده،  محمد جنگجو 

 حاجي خواجه لو
383 



 

- ٣١ - 

 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

383 3295 

بررسي نقش مرزنشينان استان اردبيل در 
چاق جلوگيري از ترددهاي غير قانوني و قا

كاال و تأثير آن بر امنيت مرزي منطقه (با 
تأكيد بر عشاير مرزنشين ايل شاهسون)

سيد ابراهيم قلي زاده،  محمد جنگجو 
 حاجي خواجه لو

384 

384 5946 

نقش بيكاري دربين مرزنشينان و تأثير آن بر 
ناامني مرزي (مطالعه موردي عشاير مرزنشين 

 استان اردبيل)

محمد  سيدابراهيم قلي زاده،
 جنگجوحاجي خواجه لو

385 

385 3266 
نقش و اهميت روستا و روستانشينان در 

تأمين امنيت مرزها
 386 يوسف قنبري

386 4316 

نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت، ايجاد 
اشتغال و توسعه پايدار نواحي پيرامون 

(مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي استان 
 سيستان و بلوچستان)

ري، حسن جمس، علي اكبر سيروس قنب
 محمدي، هادي عباس نيا

387 

387 6057 

بررسي و تحليل اشتغال و بيكاري در 
و  1375شهرهاي مرزي طي دوره هاي 

(مطالعه موردي شهرستان مرزي 1385
 جوانرود)

يوسف قنبري، داود جميني، حسين 
 كماسي

388 

388 4290 
رابطه بين امنيت اجتماعي و عوامل 

 جغرافيايي
 389 س قنبري، علي اكبر محمديسيرو

389 4332 

بافت هاي با ارزش، روستاهاي هدف 
گردشگري و تأثير آن بر توسعة روستايي 
(مورد روستاي شمشير از توابع شهرستان 

 مرزي پاوه) بر اساس مدل سوات

سيروس قنبري، محمد شمسي گوشكي، 
 جعفر كريمي، بهمن شفيعي

390 

390 4601 

هاي مرزي بررسي نقش واهميت رود
درايجادامنيت ملي ومنطقه اي (مطالعه 

موردي :رودخانه هريررود باتاكيدبر سددوستي 
 ايران وتركمنستان)

سيروس قنبري، معصومه اماني، الهام 
 عابدي

391 

391 4439 
تحليل همگرايي اقوام ايراني مرزنشين در 
برابر جنگ نرم با بهره گيري از تكنيك 

SWOT 

 392 ي، افسانه ياريسيروس قنبري، منير يار

392 4354 
بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح و تغييرات 

 مرزهاي تقسيمات كشوري
 393 قاسم قنبري، حجت مهكويي

393 4141 
ضرورت پايش تغييرات رودهاي مرزي مطالعه 

 موردي: رودخانه ارس(حوضه دوزال)
 394 منيژه قهرودي تالي
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3946015
جنسي و  بررسي رابطه ي بين رفتارهاي

رسانه هاي ارتباطي (اينترنت، ماهواره  و تلفن 
همراه)در نوجوانان شهر مرزي زاهدان

محبوبه قويدل حيدري، يحيي كاظمي، 
 زهرا نيك منش، فاطمه آذر خرداد

395 

395 3302 

نقش اشتغالزايي و سرمايه گذاريهاي دولتي 
در تثبيت جمعيت مناطق مرزي (مطالعه 

استان خراسان  موردي شهرستانهاي مرزي
 جنوبي)

 396 صديقه قيصاري، عاليه خواجوي

396 4222 

امنيت و توسعه فرصت هاي گردشگري 
روستايي در سيستان و بلوچستان) مطالعه 

 موردي روستاي طيس )

زهرا كاتب، محمدرضا رضواني، اطهره 
 عياشي

397 

397 3445 
امنيت، سيستان و بلوچستان وتوريسم پايدار 

 ساحلي چابهار)(موردي توريسم 
 398 اسماعيل كاشف

398 4477 

بررسي ميزان رضايت گردشگران از فرهنگ 
جامعه ميزبان (بررسي موردي شهر 

 گردشگري چابهار)

مهدي كاظمي، حسين عسكري پور 
 گلويك

399 

399 3328 
تعيين كاركرد شهرهاي مرزي و نقش آن بر 

 گسترش امنيت مناطق مرزي
سالمي، زهرا  عليرضا كامران نژاد، مهرداد

 زهري
400 

400 6114 

نقش مديريت خوب شهري در تامين رفاه، 
امنيت و ايمني شهري با رويكرد دفاع 

 غيرعامل

حسن كامران، طاهر پريزادي، حسن 
 حسين اميني

401 

 402 عبدالرحيم كاوندي پدافند غير عامل وشهرهاي مرزي 4532 401

402 4380 
طالعه تبيين ژئوپليتيك بحران ناحيه اي(م
 موردي: جنوب شرق كشور)

مراد كاوياني راد، طهمورث حيدري 
 موصلو، مهدي حيدري موصلو

403 

403 3242 

بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه 
امنيت شهرهاي مرزي (مطالعه موردي: 

 بازارچه مرزي بيله سوار )

اصالن كرامتي نوراله بيگلو، حسن سعادتي 
 جعفر آبادي

404 

404 4286 
لش ها و فرصت هاي توسعه گردشگري در چا

 شهرستان مريوان
 405پرويز كردواني، صالح شريفي

405 6112 
راهكارهاي عملي گردشگري پايدار در منطقه 

 ساحلي چابهار
 406 رقيه كرمي، احمد قرايي

406 3229 

ضرورت بهره گيري استراتژيك از 
توانمنديهاي نيروهاي مسلح در امنيت پايدار 

زي با رويكردي محوري به دعاي شهرهاي مر
 زمامداران امام سجاد(ع) و نهج البالغه

 407غالم حسين كرمي، داود گنجايش
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 408 رقيه كرمي، مصطفي غفاري، احمد قرايي مديريت بحران آب در دشت سيستان 6111 407

408 4329 
جايگاه بازارهاي هدف گردشگري در توسعه 

 گردشگري شهرهاي مرزي
 409 ادهعليرضا كريم ز

409 4244 

بسترها و شرايط جغرافيايي موثر در عدم 
تحقق توسعه پايدار شهرهاي مرزي استان 

 سيستان وبلوچستان
 410 فضل اله كريمي قطب آبادي

410 4245 

نقش بازاچه هاي مرزي در توسعه امنيت 
پايدار شهرهاي مرزي استان سيستان 

 وبلوچستان
 411 فضل اله كريمي قطب آبادي

411 4246 
فرصتها و چالشهاي بخش گردشگري در 

 شهرهاي مرزي استان ايالم
 412 فضل اله كريمي قطب آبادي

412 6206 
نقش فرم هاي مورفولوژيكي زمين در امنيت 

 شهرهاي مرزي (ميرجاوه تا جالق)
 413 مرتضي كريمي كردآبادي، مرتضي شفائي

413 4753 
گردشگري فرهنگي شهرستان مرزي مريوان و 

 آن در توسعه صنعت توريسمنقش 
 414 جعفر كريمي، مهدي جمالي نژاد

414 4752 
برنامه ريزي گردشگري شهرستان مرزي زابل 

 با بهره گيري از شاخص بيوكليماتيك
 415 جعفر كريمي، مهدي جمالي نژاد

415 4513 
توسعه پايدار شهري در نواحي مرزي استان 

 سيستان وبلوچستان
عصومه حافظ مريم كريميان بستاني، م

 رضازاده، محبوبه مرعشي
416 

416 6062 

تحليل استراتژيك و تدوين استراتژي هاي 
توسعه بازارچه هاي مرزي با استفاده از مدل) 

SWOT  مطالعه موردي بازارچه مرزي استان)
 كرمانشاه)

امين رضا كماليان، سروه مرادي، اسماعيل 
 رحماني

417 

417 4294 

اق كاال بر شهرهاي بررسي اثرات اقتصادي قاچ
مرزي مطالعه موردي ؛ شهر مريوان، استان 

 كردستان
 418 سيدهادي كهنه پوشي

418 6121 

تبيين ابعاد اصلي جنگ نرم در شهرهاي 
مرزي استان سيستان و بلوچستان و چالش 

 هاي امنيتي آن
 419 كمال كوهي، آرش هدايتي

419 6122 
عوامل تهديد كننده و تقويت كننده امنيت 

 جتماعي و فرهنگي در شهرهاي مرزيا
كمال كوهي، محمد عباس زاده، خانم 

 رهبر، مينا فرخي نگارستان
420 

420 5943 

افزايش امنيت و كنترل در مرزها با بهره 
گيري از پرنده هاي بدون سرنشين)پهپاد( 

UAV در نيروي انتظامي و يگان هاي مرزباني
 421 فرهاد كياني فالورجاني
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4215957
م اجراي الگوهاي پدافند غيرعامل در لزو

شهرهاي مرزي با تاكيد بر كاهش آسيب 
پذيري شهرهاي مرزي در مقابل تهديدات

 422 فرهاد كياني فالورجاني، محمدرضا باباپور

422 5944 

استفاده از فن آوري هاي نوين براي ارتقاي 
مولفه هاي امنيت ملي و شهرهاي مرزي 

ولوژي ماهواره مطالعه موردي استفاده ازتكن
اي و علم سنجش از دور

فرهاد كياني فالورجاني، فرزانه شفيعي 
 برنجگاني

423 

423 4251 
تحليلي بر ساختار فضايي و توسعه افقي 

شهرهاي منطقه سيستان
اكبر كياني، فرضعلي ساالري سردري، 

مريم بيرانوند زاده
424 

424 4385 
تاثير فرهنگ مشترك ميان كشورها بر ميزان 

 آمد شهروندان و فتر
 425 كيوان كيوان فر

425 4314 

تاثير توريسم در توسعه شهرهاي مرزي و 
موانع پيش روي آن (مطالعه موردي : 

 شهرستان پاوه)
 426 زاده قادر  كيوانفر، هانا كيوان

 427 كامران گل محمدپورآذر، حميد سرمدي اقتصاد زيرزميني در شهرهاي مرزي 4335 426

427 5924 
سي ابعاد ارتباط بين امنيت و عدالت برر

 اجتماعي با دستيابي به توسعه پايدار
 428 فرهود گل محمدي، سيدحميد رضوي

428 5921 
ICTs - جهاني شدن و چالشها و فرصت هاي

 توسعه پايدار در شهرهاي ايران
 429 فرهود گل محمدي، سيدحميد رضوي

429 5923 

ر نگاهي بر تجارب كشورهاي موفق جهان د
مقابله با خشكسالي: آموزه هايي براي 

دستيابي به توسعه و امنيت پايدار در استان 
هاي كويري جنوب شرق كشور

 430 فرهود گل محمدي، سيدحميد رضوي

430 5922 

نگاهي بر راهكارهاي ايجاد اشتغال در 
ضرورتي  -روستاهاي مناطق كويري ايران

 اساسي در دستيابي به ماندگاري مردم، امنيت
 و توسعه پايدار

فرهود گل محمدي، سيدحميد رضوي، 
طاهره فرهاديان، فريدون رمضاني، هادي 

 ميناب پودينه، خدابخش دهباشي
431 

431 6217 
بررسي تاثيرات منفي حضور اتباع بيگانه در 

امنيت كشور
 432 رضا گلوي، احمدرضا بهادري

432 3217 

ارزيابي نقش نيروهاي انتظامي در امنيت 
ار شهرهاي مرزي درايران(پژوهشي پايد

 جامع)
 433 حميد گنجايش، فاطمه انصاري

433 4399 
اجتماعي بازارچه هاي مرزي  -اثرات اقتصادي

 در شهرستان سردشت و روستاي اطراف
 434 مجتبي لطفي فر
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 435 حيدر لطفي، محسن خامه چي نقش امنيت در توسعه گردشگري زابل 4192 434

435 4470 
ها و فرصت هاي گردشگري و  بررسي چالش

 تأثير آن در توسعه پايدار شهر مرزي بانه
منيره لطفي، مينو احمديان، فريبا 

 محمدي
436 

436 5783 

مديريت توسعه شهري پايدار شهرهاي مرزي 
برمبناي توسعه درون شهري(نمونه موردي 

 شهرزابل

شايان لطيفي علويجه، مسعود لطيفي 
 علويجه

437 

437 6000 
چالش ها و فرصتهاي امنيتي در بررسي 

 مرزهاي شرقي
 438 صديقه لكزايي

438 4124 
بررسي فرهنگ شهري در شهرهاي مرزي 

(مطالعه موردي: شهرآستارا)
 439 فريبا لياقت

439 5918 
توسعه پايدار در شرق كشور با تأكيد بر استان 

 هاي خراسان، جنوبي، رضوي، شمالي
رضا مهران ماوايي، شهرام سعيدي، محمد

 آمويي، سجاد زنگيشه اي
440 

440 4339 

جايگاه و نقش شبكه هاي اجتماعي در 
گسترش و جلب توريست در شهرهاي مرزي 

 ايران
 441 نسيم مجيدي قهرودي، عليرضا خرازي

441 5958 
تاثير امنيت فضاي شهري در توسعه پايدار 
 شهرهاي مرزي (نمونه موردي: شهر زاهدان)

لولي، سيده غالمحسن محمد يوسفي به
 راضيه هاشمي

442 

442 4633 
تعلق خاطر به مكان عنصري مهم در ارتقاء 

 امنيت شهرهاي مرزي
 443 مرتضي محمدپور جابري

443 4607 

ضرورت جايگاه آمايش سرزمين در برنامه 
ريزي توسعه مناطق مرزي با تأكيد بر مناطق 
روستايي(مطالعه موردي مناطق مرزي استان 

 ان)سيستان و بلوچست

مسعود محمدزاده، صاحبداد جوبه، حامد 
 كرد روپس

444 

 تمهيدات پدافند غير عامل در شهر زاهدان 6146 444
مسعود محمدزاده، عليرضا اسماعيلي، 

 صاحبداد جوبه، حامد كرد
445 

445 4292 
چندگانگي امنيت:امنيت ملي، امنيت 

 اجتماعي و امنيت عمومي
 446 علي اكبر محمدي

446 4291 
تربيت ديني در امنيت اجتماعي  نقش

 شهرهاي مرزي
 447 علي اكبر محمدي، حكيمه كرمي

447 4397 
بررسي ژنوم ژئوپوليتيك در تاريخ سياست 

 خارجي ايران
 448 سعيد محمدي گماري

448 4662 

بررسي ناهمانندي هاي موجود در كد 
ژئوپليتيك مرزهاي چهارگانه ايران و تأثير آن 

 بر امنيت مرزي ايران
 449 سعيد محمدي گماري
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449 4387 
بررسي تأثير ژئوپليتيك مرزي در تغيير و 

تحول ماهيت امنيت در سياست خارجي ايران
 450 سعيد محمدي گماري، حميدرضا كشاورز

450 6116 
نقش رسانه هاي جمعي در امنيت شهرهاي 

 مرزي
حبيب اهللا محمدي، حسين زيني اردكاني، 

 حسين ابراهيمي
451 

451 5956 
انتظامي آمايش مناطق  -مالحظات امنيتي 

 مرزي با تاكيد بر سكونتگاه هاي شهري
حسين محمديان، محمد هادي پوينده، 

 اصغر نيكبخت، سيد حسن اياللي
452 

 453 عباس محمودي نظم و امنيت در شهرهاي مرزي 3276 452

 454 ، بهرنگ كالنتريابوالقاسم محمودي ضرورت توسعه مرز و نقش آن در توسعه ملي 4352 453

454 4406 

بررسي چالشها و فرصت هاي گردشگري در 
(مطالعه موردي منطقه  -شهرهاي مرزي 

 مرزي ميرجاوه)

نادر مختاري، محسن كرد تميني، يحيي 
 كرد

455 

 456 نادر مختاري، ابراهيم علي عسگري اهميت امنيت در حكمت اسالمي 5822 455

 457 نادر مختاري، ابراهيم علي عسگري و حقوق اسالمي مرزباني از منظر فقه 5823 456

457 5911 

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس 
امنيت شهروندان در شهرهاي مرزي( نمونه 

 موردي:شهرستان مريوان)
 458رزگار مرادويسي، چنور نصيري

 459 ناهيد مراديشهرهاي مرزي و مسائل امنيتي وانتظامي آنها 4341 458

 460 سميه مرادي شهرهاي مرزي و مسائل اقتصادي آنها4594417

460 4372 

بررسي قابليت هاي گردشگري روستايي حوزه 
روستايي شهرستان مرزي قصرشيرين با 

 QSPMو  SWOTاستفاده از مدلهاي 
 461 خديجه مرادي، سعيد الفتي

461 3477 

رسانه اي بر جذب  –نقش تبليغات شهري 
مورد مطالعه: شهر توريست هاي مرزنشين 

 زيارتي مشهد
 462 حميد مسعودي، راضيه شامخ نيا

 463 سمانه مسيبي، محمد مسيبي توسعه پايدار، سرمايه اجتماعي و امنيت 4252 462

463 5842 
تحليلي بر جمعيت شناختي مناطق مرزي و 

 اثرات آن بر امنيت پايدار
 464 محمود مشفق، قربان حسيني
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4644641
در پيشگيري ازجرم GISري  كاربرد فناو

وتوسعه فضاي امنيتي شهر (نمونه موردي 
:شهرزاهدان)

ابوالفضل مشكيني، تقي حيدري، پروين 
 رحمتي

465 

 466 يحيي مصطفايي امنيت شهرهاي مرزي و ابعاد ژئوپوليتيكي 5919 465

466 4624 

توسعه و امنيت دو بازوي برنامه ريزي توسعه 
موردي: نمونه ي  -ي شهرهاي مرزي 

 خرمشهر و آبادان، خوزستان
 467 شريف مطوف، مرجان شاهرخيان

467 6128 
قوميت و امنيت اجتماعي؛ (مطالعه موردي  
 قوم بلوچ ساكن استان سيستان و بلوچستان)

 468 آرزو مظفري

468 5983 

تحليلي بر جاذبه هاي گردشگري شهر بوشهر 
در ارتباط با توسعه پايدار گردشگري درهزاره 

 مسو

محسن مقدم نژاد، مسيح بهزادي، احمد 
 خادم الحسيني

469 

469 4442 

نحوه استقرار سكونتگاههاي انساني و تاثير آن 
بر شكل گيري و گسترش مبادالت غير 
رسمي در نواحي مرزي(مطالعه موردي : 

 شهرستانهاي مريوان، سروآباد)

جواد مكانيكي، محمد شفيعي، كمال 
 جمشيدي

470 

470 6011 
گردشگري در توسعه شهرستان ايذه با نقش 

 SWOTاستفاده از مدل
 471 سعيد ملكي، داود حاتمي

471 4670 

نقش صنعت گردشگري در توسعه استان 
سيستان و بلوچستان با استفاده از مدل هاي 

) و Butler Modelبرنامه ريزي (مدل باتلر(
 )SWOTسوات (

 472 سعيد ملكي، داود حاتمي

472 4263 
شاخص هاي توسعه پايدار شهري  تحليلي بر

 در شهر ايرانشهر
گل آفرين ملكي، مرتضي اسمعيل نژاد، 

 عبدالعليم دورازهي، سارا فردوسي
473 

473 4258 

ارزيابي توان هاي توپوگرافيك در تدوين 
راهبردهاي بهينه پدافند غيرعامل براي 

شهرهاي مرزي) مطالعه موردي: شهر زاوين 
كمنستان، استان در نوار مرزي ايران و تر

 خراسان رضوي

 474 محمدرضا منصوري دانشور

474 4541 
چگونگي حفاظت و امنيت پايدار به كمك 

 تكنولوژي جديد
 475 سمانه سادات مويديان

475 4239 

ارزيابي و تحليل شاخص هاي ذهني كيفيت 
زندگي در شهرهاي مرزي(مطالعه موردي: 

 شهربندر تركمن)
 476 في كانيشهرام مهدوي، علي اكبر نج
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4766127
بررسي نقش و اهميت امنيت مرزي در 

فعاليت هاي باستان شناسي (مطالعه موردي: 
دشت سيستان)

رضا مهرآفرين، نورالدين مهدي قايم پناه، 
 مجتبي سعادتيان

477 

4775834
) در بخش كشاورزي و تأثير آن ICTاهميت (

 هاي امنيتي مرزنشينان بر شاخص
 478 احمد مهربان

478 5835 
ريزي و فنآوري بر روي  بررسي تأثير برنامه

 گياهان داروئي بر امنيت شهرهاي مرزي
 479 احمد مهربان

479 5836 

هاي روان و تقليل تأثير  تثبيت شن
هاي شن و اهميت آن بر امنيت  طوفان

 شهرهاي مرزي
 480 احمد مهربان

480 5837 
هاي حيات وحش و تأثير آن بر  توجه به گونه

 نيت مرزيام
 481 احمد مهربان، الهام آبتين، خسرو افسري

481 3323 
امنيت و گردشگري در شهرهاي مرزي استان 

 خوزستان با نگاه توسعه پايدار
 482 علي موحد، رضا زارعي، مسعود ظفري

482 4309 
تحليلي بر توسعه صنعت گردشگري در ناحيه 

 SWOTزاهدان با استفاده از مدل راهبردي 
، گل آفرين ملكي، زهرا علي موحد

 صيادي، جعفر درخشي
483 

 484 سارا موسوي توسعه پايدار شهري در نواحي مرزي 4273 483

484 4338 
مفهوم شناسي مرز و امنيت از ديدگاه 

 جغرافيايي سياسي
 485 سيدمحمدرضا موسوي، علي اسماعيلي

 486 وي روزانسيد محمد موس بررسي امنيت اجتماعي شهر مرزي تربت جام 3318 485

486 5481 

تحليل تاثير حس تعلق مكاني روستاييان 
مرزنشين بر توسعه امنيت مناطق مرزي 

(مطالعه موردي روستاهاي مرزي شهرستان 
 زابل)

سيدمحمودموسوي، يوسف شفيعي، نجمه 
 طيبي

487 

487 4336 
هاي مرزي در توسعه  موانع و مشكالت بازارچه
اي منطقه

 488 ا رحيميسيدمحمدرضا موسوي، رض

488 4503 
چالش ها و راهكارهاي توسعه امنيت پايدار 

 در استان سيستان و بلوچستان
 489 سيدمحمدرضا موسوي، علي آدمي

489 4178 
بررسي كاركرد امنيتي مرز و نقش آن توسعه 

 ساختار فضايي شهرهاي مرزي
 490 ميرنجف موسوي، علي باقري كشكولي

490 4230 

بر كاركردهاي شهرهاي بررسي تأثير امنيت 
مرزي (مطالعه موردي: شهرهاي مرزي استان 

 آذربايجان غربي)
 491 ميرنجف موسوي، محمد حسني
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 492 حجت ميان آبادي هاي مرزي آب، امنيت و رودخانه 6208 491

4924531
اثرات گردشگري بر توسعه اقتصادي  نواحي 

 مطالعه موردي:چابهار -شهري 
 493 يه شوقيمحمودرضا ميرلطفي، مرض

493 4165 

فرصتها و چالشهاي بكارگيري فناوري 
)در مديريت امنيت ICTاطالعات و ارتباطات (

دولت الكترونيك و تأثيرات آن در شهر، 
شهرداري، شهروند و زندگي الكترونيكي 

 كشور(با رويكرد جهاد اقتصادي كشور ايران)

 494 سيد هادي ميرركني، زهرا رضائي

494 4886 

منيت و توسعه گردشگري روستايي رابطه ا
(مطالعه موردي منطقه مرزي اورامانات استان 

 كرمانشاه)
 495 رحمت ميرزائي

495 5965 
نقش و جايگاه سرمايه اجتماعي در تامين 

 امنيت در مناطق مرزي
يحيي ميرشكاران، محمدرضا رضايي، ريباز 

 قرباني نژاد
496 

496 3282 

مرزي و امكان سنجي توسعه بازارچه هاي 
نقش آن در افزايش ضريب امنيت شهرهاي 
مرزي(مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي 

 آذربايجان غربي)

 497 جعفر ميركتولي، مسعود مدانلوجويباري

497 3283 

احساس امنيت و نقش آن در توسعه 
گردشگري شهرهاي مرزي (مطالعه موردي: 

 شهر تايباد و تربت جام)
 498 لوجويباريجعفر ميركتولي، مسعود مدان

498 6181 

مباني حقوقي مسئوليت بين المللي دولتين 
اياالت متحده و پاكستان در جنايات ارتكابي 

 توسط ريگي
 499 علي ميري

499 4407 

نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي 
و امنيت در مناطق مرزي(بازارچه مرزي 

 ميلك زابل)

غالمرضا ميري، ناهيد اسمعيل زايي، 
 سعلي حق پرست، يونس شهنوازيعبا

500 

 رابطه امنيت و اوقات فراغت در شهر زاهدان 4510 500
غالمرضا ميري، محمدعلي يوسفي، 

 محبوبه مرعشي
501 

501 4514 
اقتصاد، امنيت و تبيين نا امني اقتصادي در 

 نواحي مرزي
غالمرضا ميري، محمد علي يوسفي، 

 محبوبه مرعشي
502 

502 4408 
و توسعه شهرهاي مرزي (  امنيت شهري

 نمونه: شهر سراوان)
غالمرضا ميري، ناهيد اسمعيل زايي،  
 يونس شهنوازي، عباسعلي حق پرست

503 

503 3240 
ارزيابي نقش مديريت شهري در تأمين امنيت 

 شهرهاي  مرزي
سيدعلي نادر دهقاني الوار، كبري سرخ 

 كمال، مريم بيرانوندزاده
504 



 

- ٤٠ - 

 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

5043313
ه آزاد تجاري قشم در توسعه جايگاه منطق

شهري و امنيت اجتماعي ( مطالعه موردي: 
قشم )

سيد علي نادر دهقاني ، ابراهيم رستم 
 گوراني، مريم بيرانوندزاده

505 

5054548
مقوله امنيت و نقش آن در توسعه گردشگري 

 شهري با تاكيد بر شهرهاي مرزي
 506 زهرا نادعلي پور

506 6220 
موثر بر امنيت پايدار در نگاهي به عوامل 

 شهرهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان
محمدرضا ناصري نيا، حسين ابراهيم زاده 

 آسمين، نورمحمد ناظريان
507 

507 5933 
مباني نظري و ديدگاه هاي تئوريك در امنيت 

 و توسعه شهرهاي مرزي
 508 نادر نائيج

508 4718 
نقش شهرها و مناطق مرزي از صنعت 

 و راهكارهاي قابل ارائه توريسم
 509 مرتضي نخعي شريف

509 4719 
فرهنگي در مناطق و  -نظم و امنيت اجتماعي

 شهرهاي مرزي
 510 مرتضي نخعي شريف

510 4720 
در ممانعت از وقوع جرم در  G.I.Sكاربرد 

 شهرهاي مرزي
 511 مرتضي نخعي شريف

511 4307 
تحليل ژئوپليتيك چالش هاي تأثير گذار بر 

 نيت ملي ايران درمنطقه خليج فارسام
الله نظري ولني، قاسم روانبخش، ابوطالب 

 احمدي اركمي، رضوان نظري
512 

512 4238 

بررسي تاثيرات متقابل امنيت و گردشگري در 
مطالعه موردي: ناحيه مرزي  -شهرهاي مرزي

 استان گلستان و تركمنستان

عبدالحميد نظري، مصطفي محمودي، 
 علي محمودي

513 

513 4376 
بررسي و تحليل نقش و كاركرد شهرهاي هاي 

 مرزي
 514 حسين نظم فر

514 6171 

هاي مرزي و تاثير آن بر  ژئوپلتيك استان
مشاركت سياسي مرزنشينان(مطالعه موردي 
مشاركت انتخاباتي در استان مرزي آذربايجان 

 غربي در انتخابات رياست جمهوري)

 515 فردامين نواختي مقدم، محمدرضا كرمي 

515 4543 
بررسي نقش قوميت گرايي در كاهش امنيت 

 شهرهاي مرزي ايران
 516 سارا نواصر

516 4761 

ساكنان از كيفيت سنجش ميزان رضايت
زندگي و تاثير آن بر امنيت مناطق مرزي: 
مطالعه موردي  بخش سيه رود شهرستان 

 جلفا

سيد مرتضي نوربخش، محمد 
 اكبرپورسراسكانرود

517 

517 4422 

فضاي امنيتي مناطق مرزي و جايگاه 
گردشگري در توسعه اقتصادي استان هاي 

 مرزي
 518 اطهر نورمحمدي



 

- ٤١ - 

 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

5184423
برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در 
استان سيستان و بلوچستان با استفاده از 

TCIمدل
 519 اطهر نورمحمدي

5194301
ت نظام ترويج راهكاري مؤثر براي توسعه امني

 در مناطق مرزي
 520 عباس نوروزي

520 4441 
كاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي در كنترل 

 مرز و شهرهاي مرزي
 521 فريبا نوروزي، بهرام آزادبخت

521 4580 

تحليل و بررسي ميزان امنيت اجتماعي 
شهرهاي تجاري مرزي با استفاده از 

و سيستم اطالعات  TOPSISمدل
 موردي شهر بانه) ) )مطالعهGISجغرافيايي(

 522 ادريس نوري

522 4467 

بررسي فرصت ها و چالش هاي گردشگري 
جنگ در مرزهاي غرب كشور و تاثير آن در 

 امنيت مرزي

سهيال نوري، سيروس قنبري، بهمن 
 غفاري، هاجر پاكباز

523 

523 4650 

نقش آسايش دمايي درتامين امنيت انساني 
ردي با استفاده از مدل اوانز مطالعه مو

 شهرستان بندر عباس

غالم رضا نوري، سعيده صدري، خديجه 
 جوجي زاده، مريم نظري

524 

524 4711 

مطالعه نقش  مراكز تفرجگاهي و توريستي بر 
ثبات و توسعه شهرهاي مرزي ايران(مورد 

مطالعه: مجتمع تفريحي و تفرجگاهي بقيه اهللا 
 العظم (چاه نيمه هاي ) شهرستان زهك)

 525 مرضيه حميدي غالمرضا نوري،

525 4588 
مرز، امنيت و گردشگري (مطالعه موردي: 

 سيستان و بلوچستان)
 526 غالمرضا نوري، ناهيد احسان زاده

526 4452 
نگاهي گذرا به پديده ي قـاچـاق و امنيت 

 مرزها
 527 عليرضا وطن پور

527 4355 

بررسي نقش مالحظات امنيتي در آرايش 
يران ( با تأكيد بر فضايي ـ مكاني شهرهاي ا

 شهرهاي مرزي)
 528 هادي ويسي

528 4398 

نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه پايدار 
شهرهاي مرزي مطالعه موردي؛ بازارچه مرزي 

 شهر بانه
 529 رضا ويسي، نبي اهللا بيگدلي

529 4266 

بررسي عوامل موثر بر شكل گيري اقتصاد 
غيررسمي (قاچاق) در شهرهاي مرزي مطالعه 

 وردي: شهرهاي مرزي جنوب شرق ايرانم
 530 هادي ويسي، محمدرضا رضايي



 

- ٤٢ - 

 صفحه نويسنده / نويسندگان عنوان مقاله كد مقالهرديف

530 4549 
-بررسي عوامل موثر بر توسعه امنيت پايدار 

 مطالعه موردي : استان كردستان
محمد ويسيان، صادق زماني، محمد عين 

 شاهي
531 

531 4638 

ايجاد حس امنيت در فضاهاي شهري با 
بازار چهار راه  رويكرد طراحانه (نمونه موردي:

 رسولي شهر زاهدان)

زهره هادياني، علي اكبر شهناز، حسن 
 رضايي نيا

532 

532 6104 

بررسي چالشها و فرصتهاي موجود در 
شهرهاي مرزي با مدل سازي سيستم هاي 

 پويا

ناهيد هاشميان بجنورد، سيدعلي بني 
 هاشم راد

533 

533 4546 

نقش رسانه هاي جمعي در امنيت شهرهاي 
زي (نمونه موردي: استان سيستان و مر

 بلوچستان)

الهام السادات هاشمي، زهره هادياني، زيبا 
 شيراني

534 

534 6093 
تحليلي بر امواج سرمايي سنندج در فاصله ي 

 )2009-1961زماني(
حجت اهللا يزدان پناه ،عبدالقدير نظري، 

 نساء سپندار، مينو احمديان
535 

535 4479 
كرمانشاه در فاصله ي بررسي امواج سرمايي 

 )2010،1961زماني (
حجت اهللا يزدان پناه، مينو احمديان، نسا 

 سپندار، عبدالقدير نظري
536 

536 4484 
بررسي امواج گرمايي حادث شده در كرمانشاه 

 و امنيت غذايي
حجت اهللا يزدان پناه، نساء سپندار، مينو 

 احمديان، عبدالقدير نظري
537 

537 6034 
هاي دروني و  با اتكا به ظرفيتامنيت كارا 

 بومي محالت در شهرهاي مرزي
 538 رضا يعقوبي

538 6038 
مالحظات معماري و شهرسازي:گامي مؤثر در 

 راستاي ايجاد امنيت در شهرهاي مرزي
 539 رضا يعقوبي

539 4475 
هاي متقاعدسازي براي پرهيز از قاچاق  راه

 كاال و مقابله با آن در مناطق مرزي
 540 يعقوبي داريوش

540 4331 

بررسي عوامل قاچاق سوخت و راهبردهاي 
پيشگيري از آن در شهرهاي مرزي استان 

 سيستان و بلوچستان
 541 اسماعيل يعقوبي، راحيل ا... بخش

541 6123 

تحليل ظرفيت ها و محدوديتها در راستاي 
توسعه منطقه اي با تأكيد بر آمايش مناطق 

: استان سيستان مطالعه موردي -مرزي ايران 
 و بلوچستان

 542 حسين يغفوري، جاسم بهشتي فر

542 6124 
تحليلي برحفظ يگانگي ملي و امنيت مرزها و 

چندگونگي قومي در شهرهاي مرزي
 543 حسين يغفوري، جاسم بهشتي فر*

543 4561 

بررسي چالش ها و راهكارهاي مديريت 
گردشگري در شهرهاي مرزي با استفاده 

 مورد: شهر زابل -) swotي (ازمدل تحليل

حسين يغفوري، هادي عباس نيا، حسن 
 جمس

544 
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544 4562 

ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در برقراري 
امنيت در شهرهاي مرزي (مورد: شهر 

 زاهدان)

حسين يغفوري، هادي عباس نيا، حسن 
 جمس

545 

 546 ش افشاركامران يگانگي، سحر با نقش گردشگري مدرن در امنيت ملي 4151 545

546 4701 
بررسي علل وقوع قاچاق كاال در مناطق مرزي 

 از منظر جرم شناسي و سياسي
 547 مهدي يوسفي مراغه، قادر زارع مهدوي

 548 جواد يوسفي، محمد شريفي تهراني ها ها و رهيافت امنيت و گردشگري؛ چالش 4400 547

548 4574 

بررسي امكانسجي توسعه گردشگري مرزي با 
(مورد مطالعاتي:  SWOTتفاده از تحليل اس

 مرز ايرا ن و تركيه)

فريبا يوسفي، مهنوش كثيري، نگين پوري 
 عطار

549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٤٤ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چ)یده �
 



 

 
١ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 شناخت شناسي روستا و ضرورت برنامه ريزي روستايي
 

 حسين آسايش
 استاد بازنشسته دانشگاه تبريز

 چكيده
كه روستايي فقير خود را به هر عنوان فراموش كند و به حال خود رها سازد، درحقيقت خود را از جامعه اي "

 "يك منبع بسيار مهم توسعه محروم ساخته است.
 

اگر مهاجرت به شهرها در كشورهاي جهان سوم با نرخ بي سابقه اي جريان دارد دليل عمده آن را بايد در عدم 
جستجو كرد. دليلي كه هر كس به زباني سخن از آن مي گويد. عدم توسعه توجه به توسعه مناطق روستايي 

روستاها و رشد سريع جمعيت، نتيجه حتمي چنين امري و عامل اصلي تضعيف رشد روستايي است. افزايش 
هاي باز كه محتاج غذا هستند، خنثي مي شود. تا جايي كه پيش از آنكه بهره وري با تعداد فزاينده دهان

روياي پيروزيهاي عصر فضا به درآيد، با كابوس وحشتناك عصر غذا مواجه گشته است. در حال حاضر  بشريت از
اي كه مدام در حال افزايش است تواند براي سكنهباشد اينست كه آيا كره زمين ميمسئله اي كه مطرح مي
 خوراك كافي توليد كند؟

 اكثيت مردم جهان در آنجا زندگي  مناطق روستايي كجاست؟ مناطق روستايي همان جايي است كه
درصد جمعيت جهاني در مناطق روستايي  60ميليارد نفر با نزديك به  3بيش از  1990كنند. در اواخر دهه مي

ميليارد نفر افزايش خواهد يافت. تعداد  3و 5به  2000دهد اين رقم تا سالكردند. برآوردها نشان ميزندگي مي
اي باالست در كنند به نحو قابل توجهكشورهاي درحال توسعه زندگي ميمردمي كه در مناطق روستايي 

درصد و در  79دهد. در آفريقاي غربي اين نسبت به درصد كل جمعيت اين كشورها را تشكيل مي 64حدود
رقم  ين.  اكنند مي يدرصد در شهرها زندگرسد. در كشورهاي بروندي فقط درصد مي 81شرق آفريقا به 

 يرغمدر روستاها ساكن بودند. عل 1370در سال  يرانا يتدرصد كل جمع44. رسد يدرصد م 10اوگاندا به 
در اكثر  2015مهاجرت عظيم روستاييان به شهرها افزايش مطلق جمعيت در مناطق روستايي حداقل تا سال 

 كشورهاي جهان سوم از جمله ايران افزايش خواهد يافت.
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 ان سيستان وبلوچستاننقش پديده مهاجرت در امنيت است
 

 مريم آبيلي 
 آباد دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

 چكيده
مهاجرت به معني ترك وطن اصلي و مسكن گزيدن در سرزمين ديگر بطور موقت يا دائم بوده و در واقع يكي از 

رش هاي منطقي نسبت به آن وجود دارد . مهـاجرت بـه   پديده هاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي است كه نگ
باشد. مدت و زمـان   صورت داخلي و يا خارجي بوده و يا بصورت طبيعي و عادي و يا بي رويه و كنترل نشده مي

مهاجرت نيز يكي ديگر از معيارهايي است كه مي تواند روند افـزايش مهـاجرت را در سـطح كشـور بـه منـاطق       
هاي مختلف معلوم كند . مهاجرت به داليل اقتصادي، طبيعي، اجتمـاعي و فرهنگـي    شهري و روستايي در سال

اتفاق مي افتد و بخصوص در مناطق مرزي از جمله استان سيستان و بلوچستان عواملي چون ركود اقتصـادي ـ   
رت پي كه فعاليت در آن سـوي مـرز و مهـاج    در خشكسالي و سيالب هاي پي -بيكاري از نيروي مازاد كشاورزي

 روستائيان به شهرها را نيز دامن زده است.
 

سيرزماني ـ مناطق شهري و روستايي ـ سيستان و بلوچستان . -مهاجرت :يديكل واژگان
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 ژئواكونوميك خليج فارس يتوان ها
 

آروين يعباسعل
 اصفهان-دانشگاه پيام نور يعضو هيأت علم

a_arvin@pnu.ac.ir 
 

 چكيده
ارتقاء امنيت  يبرا ينظام يمرز نشينان بيشتر از تقويت قوا يدهد افزايش توان اقتصاد ينشان مها  يبررس

كشور در جنوب ايران است، به دليل موقعيت ويژه  يمرزها مؤثر است. خليج فارس ضمن اينكه بزرگترين مرز آب
بسيار باال مرتبط با  يداقتصا هاياز توان  يموقعيت ژئوپليتيك و به واسطه برخوردار يآن، دارا يدسترس

و  يگرديده موقعيت اكولوژيك يژئواكونوميك است. در اين مقاله سع يويژگ يآن، دارا يموقعيت جغرافياي
گردد  يآن منتهيخليج فارس در ارتباط با انواع بهره برداريها كه به ارتقاء موقعيت ژئواكونوميك يژئوپوليتيك

 ياكوتوريست ياز توان ها يحاصل گرديده كه هر چه بهره بردار نتيجهاينقرار گيرد و  يمورد بحث و بررس
 يآنها بهبود و به اين ترتيب امنيت مرزها يتوسط بوميان و مرزنشيان منطقه افزايش يابد وضعيت اقتصاد

يابد. همچنين موقعيت ژئواكونوميك خليج فارس با بهره  يبه واسطه حضور مؤثر مرزنشينان افزايش م يجنوب
 يحضور مؤثر در اين منطقه تقويت م ييابد و نقش كشورمان برا يارتقاء م ياكوتوريست يتوان هااز  رداريب

در  يبر محافظت از محيط زيست به كاهش خطر آلودگ ياكوتوريست يها يشود. از ديگر سو تكيه بهره بردار
 خواهد شد. يخليج فارس منته

 

 كوتوريسم، محيط زيستخليج فارس، ژئواكونوميك، ژئوپليتيك، ا :واژگان كليدي
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 )زاهدان ي(مطالعه مورد يمرز يتدر امن يطينقش مخاطرات مح
 

 2ي، مژگان رضائ* 1آزادبخت بهرام

 يدانشگاه آزاد شهرر يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 يدانشگاه آزاد شهرر ي،شناس يماقل -يعيطب ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2 

Azadbakht142@yahoo.com
 

 چكيده
خود  يطاستفاده از مح ينهدر زم يمتعدد يبا مشكالت و بحران ها يتجمع يشافزا يلامروزه به دل انسان

مطلوب خود  يبا استاندارد ها يداشتن زندگ يبرا يمكان يجادمشكل و ا ينمواجه شده است ،و جهت حل ا
از منابع اطراف  يبردار رهبه يبرا يحصح ياعمال روش ها يقباشد . تا از طر يم يطيمح يزيبرنامه ر يازمندن

،  يلعبارتند از : س يطياز مخاطرات مح ي.برخ يدنما يداپ يابيدست  يدارتريقابل قبول و پا يطخود به شرا
، شور شدن  ي، اثر گلخانه ا يرينازن ، كاهش منابع آب ش يهال يبكشت زارها ، تخر يزلزله ، طوفان ، نابود

به  يطمح ياز قسمت ها يكاز هر يستبا يم يجهو ... ، در نت يي، جنگل زا ييزا نيابا، ب يزحاصلخ يخاك ها
 يم،مخاطره نشو يجادو ا يطاش استفاده نمود . تا سبب بر هم خوردن تعادل محيلو پتانس يياندازه توانا

ها  از توان يحخواهد داشت . شناخت صح ينيسهمگ يارحادثه تبعات بس يككه وقوع  يباالخص در نقاط شهر
و  يداربه توسعه پا يدنرس يجهو در نت يحصح يزيساز برنامه ر ينهتواند زم يمنطقه م يك يها يتو محدود
را بر هم زده و در نقاط  يعاد يطتعادل شرا يتا مدت يعيطب يايگردد . وقوع نابهنگام بال يحصح يبهره بردار

 ياو خروج به داخل و  ورود،  ينساكن يراب يتمسائل از جمله عدم امن يساز وقوع برخ ينهتواند زم يم يمرز
 .نسبت به قبل افزون گردد يتوقوع جرم و جنا يزانو ... گردد ، كه ممكن است م يخارج از مرز بدون هماهنگ

 
 ) يدار، بحران ، توسعه پا يت، زاهدان ، امن يطي(مخاطرات مح :يديواژگان كل
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بليت مانيتورنيگ طراحي شبكه ميله هاي مرزي هوشمند با قا
 لحظه اي و تعقيب جابجائي از محل اوليه

 

 ناصر آقاجان زاده
 پژوهشكده شهيد رداني پور وابسته به سپاه صاحب الزمان استان اصفهان

Itman66@gmail.com 
 

  چكيده
اي ميله هاي مرزي اصلي و فرعي  و جابجائي خواسته يا سهوي آنها همواره مساله اي مهم و پيچيده بين نيروه

مرزبان كشور ها بوده است تا جائي كه بارها در نقاط مختلف جهان شاهد تيرگي روابط برخي كشور ها به دليل 
اختالف نظر در جابجائي آنها بوده ايم . در كشور  ما نيز كه مرز هاي خاكي و دريايي پهناوري دارد مديريت و 

نها امري مهم و ضروري ميباشد . در همين راستا در كنترل اين ميله ها و اطالع دقيق و به هنگام از جابجائي آ
اين مقاله به معرفي مدلي براي ساخت ميله هاي هوشمند مرزي ميپردازيم كه به راحتي جابجائي حتي اندك 
خود را بالفاصله به مركز كنترل گزارش ميدهند و ما با استفاده از اين ميله ها ميتوانيم دائما خطوط مرزي 

را در مركز كنترل زير نظر داشته باشيم و با استفاده از نرم افزار مخصوص كه دائما  درياي و خاكي خود
 . مختصات ارسالي از ميله ها را تحليل مينمايد از جابجائي آن ها به صورت گرافيكي مطلع شويم

باشد كه از جمله مزاياي اين روش هزينه بسيار پايين آن ، عدم وابستگي به ماهواره و مديريت متمركز آن مي
   . در ادامه مقاله به توضيح روش مذكور خواهيم پرداخت

 

 ميله هاي مرزي ، كنترل هوشمند مرز ، جغرافياي مرزي ، شبكه هاي هوشمند :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يتو امن يتيكيعوامل ژئوپل
 مازندران) يايفارس و در يجخل يتيكژئوپل يت(مطالعه وضع

  
 ينژاد ، فرزاد پور نظر ياسمي، عرفان  يدي، شهرام سع ييآمومحمد رضا 

 .يدانشگاه علوم انتظام يعلم يأتعضو ه  
 .فا.ا.كرمانشاه يكاربرد يقاتپژوهشگر همكار در دفتر تحق  
 .فا.ا.كرمانشاه يكاربرد يقاتپژوهشگر همكار در دفتر تحق  
 ه.فا.ا.كرمانشا يكاربرد يقاتپژوهشگر همكار در دفتر تحق  

 

 چكيده
موقعيت جغرافيايي از عواملي است كه در رفتار سياسي دولت ها و شكل گيري تصميمات سياسي داخلي و 
خارجي آن ها نقش موثري دارد بعضي از موقعيت هاي جغرافيايي ارزش استراتژيكي دارند و با توجه بـه قـدرت   

د اختصاص مي دهند. ايران به عنوان ملي كشورهاي دارنده آن نقش مهمي را در منش سياسي آن كشور به خو
يگانه قلمرو گسترده ميان خليج فارس و درياي خزر از نظر ژئـوپليتيكي داراي اهميـت فراوانـي اسـت. تحقيـق      

اي به بررسي و جمع آوري اطالعـات  تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه –حاضر به روش توصيفي 
ك خليج فارس و درياي مازندران پرداخته است نتـايج نشـانگر ايـن اسـت كـه      موجود درباره دو حوضه ژئوپليتي

كشور ما در حوزه ژئوپليتيك درياي مازندران هنوز نتوانسته به نحو احسن از مزيت هاي خود بهره برداري نمايد 
ايـن امـر مـي    و روابط محكم و پايدار كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز با غرب و بويژه آمريكا يكي از داليل عمده 

باشد. در رابطه با حوزه ژئوپليتيك خليج فارس تبديل تدريجي اين حوزه از يك موقعيت آب راهي و ارتباطي در 
قرن نوزدهم به موقعيت ژئوپليتيكي تا پايان دوره جنگ سرد اولويت هاي بهره گيري هاي نظامي در نظام بـين  

مــيالدي تبــديل بـه موقعيــت ژئواكونــوميكي و   المللـي دو قطبــي در قـرن بيســت و يكــم و آغـاز هــزاره سـوم    
ژئواستراتژيكي به طور توامان شده بديهي است تا زماني كه نياز جهاني به نفت و گاز به عنـوان منـابع انـرژي زا    

كـه ايـن   . وجود دارد و منطقه خليج فارس همچنان با تحوالت و گاهاً تنش هاي ناشي از آن مواجه خواهد بـود 
 ي توانند تبعات امنيتي جدي را براي جمهوري اسالمي ايران به بار آورند.دو حوزه ژئوپليتيك م

 

 امنيت، مرز، ژئوپليتيك خليج فارس، ژئوپليتيك درياي مازندران. :يديكل واژگان
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شهروندان  يتبررسي امنيت شهري و عوامل موثر براحساس امن
در  يمرز ي:  جلفا ، شهرستانيدر شهرهاي مرزي( مورد پژوه

 )يشرق يجانشمال استان آذربا
 

 2، الهام كاكاوند *1يآهن سميه

 ينقزو -(ره) ينيامام خم يالملل يندانشگاه ب ي،و منطقه ا يشهر يزير ارشد برنامه يكارشناس يدانشجو -1
 قزوين –(ره) ينيامام خم يالملل يندانشگاه ب ي،و منطقه ا يشهر يزير ارشد برنامه يكارشناس يدانشجو - 2

Somaye.ahani@yahoo.com 
 

 چكيده
حرفه مندان و  ياساس ياز اولويت ها يارتقاء آن، به عنوان يك يو روشها يتوجه به مفهوم امنيت شهر امروزه

تبديل شده است. الزمه داشتن زندگي رضايت بخش و برقراري آسودگي و آسايش افراد  يپردازان شهر يتئور
شهر و مناطق و محله هاي شهري  رچنين كمبودها، كاستي ها دجامعه، توجه به شرايط، امكانات، منابع و هم

است. در اين راستا، امنيت از جايگاه قابل توجه اي برخوردار است، چرا كه تضمين حيات و پايداري زندگي در 
سايه امنيت تحقق مي گيرد. امنيت شهرها موجب آرامش افراد شده و جريان امور زندگي در بستر طبيعي آن 

حيات و زندگي شهري، امنيت است و هرچه شهرها ضريب ايمني  برايد بود. درواقع، شرط الزم ميسر خواه
باالتري داشته باشند،ميزان تعامالت و مناسبات اجتماعي، فرهنگي واقتصادي بيشتر خواهد بود و بالعكس هر 

ات و مبادالت چه ضريب ايمني شهرها كمتر باشد، افراد در فضاي رعب و وحشت قرارگرفته و سطح مراود
از نظر كيفي آسيب مي بيند. لذا امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج نا امني هاي  وكاهش يافته 

اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل مؤثر برآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت 
مقاله با استفاده از روش  ينبرخوردار است. ا يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از حساسيت بيشتري

اين رويكرد و يو مكانيسم كاراييو تبيين محتواييشهريتامنيزانميدارد به بررسي، سعيليتحل-يفيتوص
جلفا  ،  بعنوان الگويي از شهرهاي مرزي بپردازد و در  يشهروندان ،  در شهر مرز يتعوامل موثر براحساس امن

مناسب براي ارتقاء امنيت شهرهاي مرزي ارائه دهد . نتايج پژوهش ، نشان از آن دارد كه  نهايت راهكارهاي
به رشد و تكامل و  يتوجه ياست كه عدم توجه به آن ، ب يرانكار نا پذ يضرورت يشهر يتآرامش و احساس امن

 است. يتوسعه انسان
 

 هر مرزيش -جلفا  - يامنيت شهر يبررس  - يشرق يجانآذربا :يديواژگان كل
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 نظم و امنيت در شهرهاي مرزي، چالش ها و استراتژي بهينه
 

 2، سيد احمد موسوي1ستار آهنين جان

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران -2

s.ahaninjan@gmail.com 
 

 چكيده
مناطق مي تواند تهديدي براي نظم و امنيت و در سطح ملي نيز مي تواند يك كشور را وجود مرز در بسياري از

با مشكالت سياسي و امنيتي مختلفي روبه رو گرداند. به همين دليل حفاظت از مرزهاي هر كشور و برقراري 
ا سعي مي صلح و تامين امنيت نواحي مرزي از اهم مسائل يك كشور به شمار مي رود. در طول تاريخ دولته

كردند به روشهاي مختلفي مانند به كارگيري افراد شرور ،استفاده از خان ها و قبيله هاي سرشناس و يا 
منصوب كردن فردي قدرتمند و نزديك به دولت مركزي از مناطق مرزي دفاع و نظم و امنيت را در اين مناطق 

اي تامين نظم و امنيت در نواحي مرز استراتژي برقرار نمايند، اما در اين ميان نظام جمهوري اسالمي ايران بر
اسكان مرزنشينان و مشاركت آنان در تأمين و حفظ امنيت مرز را برگزيد كه به كارگيري اين استراتژي خود 
بيانگر توجه ويژه مسئوالن نظام به نواحي مرزي و اهميت اين نواحي در فرايند توسعه و هم چنين حفظ 

ر است. ازيك سو مناطق مرزي از نقاط حساس و استراتژيك كشور به شمار مي استقالل و تماميت ارضي كشو
آيند و در فرآيند توسعه نقش انكارناپذيري دارند و از سوي ديگر اين مناطق با تهديدات و چالشهاي مانند عدم 

ا به توسعه، پايين بودن سطح درآمد، اقدامات تروريستي و غيره روبه روهستندكه تبديل كردن اين چالشه
فرصتها و ازبين يردن اين تهديدها خود نيازمند به كار گيري استراتژي هاي مختلف و مديريت صحيح مي باشد 
. در اين مقاله سعي بر اين است كه تهديدات و چالشهاي گوناگون نواحي مرزي مطرح و استراتژي بهينه در 

 .جهت رفع اين تهديدات و چالشها مورد بررسي قرار گيرد
 

 امنيت، شهرهاي مرزي، استراتژي بهينه :يديكلواژگان 
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 يرانا يمرز يعوامل موثر بر قاچاق  كاال در شهرها
 

 2يطلوع ي، هاد 1جان ينستار آهن

 دانشگاه تهران ياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه تهران ياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -2

s.ahaninjan@gmail.com 
 

 يدهچك
 يمعامله آن از طرف دولت ممنوع م ياكه ورود آن به كشور و  يعبارت است ازهر نوع كاال يبه طور كل قاچاق،

كنند  يبا آن دست و پنجه نرم م يادن ياست كه اكثر كشورها يو چند وجه يچيدهپ يا يدهباشد. قاچاق كاال پد
 يقرار م يركشورها را تحت تاثيو فرهنگ عيجتما، ا ياسيبلكه در ابعاد س يو آثار آن نه تنها در بعد اقتصاد

و  ينيزم ير،رشد  اقتصاد ز يريتاقتدار مد يطهچون كاهش ح يامدهايپ يندهد. اين پديده همچن
،  ياسيس يرهاياختالل در كاركرد متغ يجادا ياتي،مال يالخصوص درآمدها يدولت عل يدرآمدها ي،كاهشپنهان
همچون  يليكه در كشور ما به دال ييم از نظام را به دنبال دارد.از آن جاو سلب اعتمادمرد يكارينرخ ب يشافزا

 ي،داخل يداتاطراف، ضعف صنعت و تول يكاال نسبت به كشورها يمتدر ق ي،تفاوتبودن واردات رسم يچدهپ
ه جوانان ب يكاريخانواده ها و  ب يشتمع يينو مقررات مبارزه با قاچاق و از همه مهم تر سطح پا ينضعف قوان

باعث  يكشاورز يتهايمانند فعال يگركسب و كارد يو عدم وجود فرصتها يمرز يو استانها يژه در نواحيو
 ينبرا يمقاله سع ينقاچاق شده است. در ا يدهجوانان نسبت به پد يژهمناطق به و ينمردم ا يشو گرا يلتما

مناطق  يژهو به و يراندر ا چاققا هيدموثر  بر پد ياست كه عوامل ذكرشده در باالرا كه به عنوان عوامل اصل
 .يرندقرارگ يدرنظرگرفته شده مورد بررس ينمرزنش

 

 يت،اشتغال ، محروم يمرز يقاچاق كاال ، شهرها :يديواژگان كل
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سوار با  هاي گردشگري در شهر مرزي بيله سنجي قابليت امكان
 SWOTاستفاده از مدل 

 

 2ولي نعمتي ،1حبيب ابراهيم پور

 استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محقق اردبيلي -1
 گرايش بازاريابي -كارشناس ارشد مديريت جهانگردي -2

  haebrahim@yahoo.com 
 

 چكيده 
ن صنعتي پاكي نقش شود و به عنوا گردشگري در دنياي امروز جزء جدايي ناپذير اقتصاد كشورها محسوب مي

جدي در درآمدزايي و درآمد ناخالص ملي به عهده دارد. استان اردبيل به دليل نزديكي به كشور آذربايجان و 
زباني و فرهنگ مشترك با اين كشور همواره مورد توجه گردشگران آذري واقع شده است. در اين بين تنها  هم

هاي اين منطقه و استان اردبيل و  از اينرو شناسايي قابليتباشد.  سوار مي مرز گذري در اين استان شهر بيله
ها از رويكرد گردشگري براي دستيابي به اين قابليت و توسعه آن ضروري  شناسي اين قابليت بررسي و آسيب

سوار و بررسي نقاط قوت و  هاي جذب گردشگر در شهر مرزي بيلهاست. هدف اين پژوهش، شناسايي توانايي
هاي حاصل از توسعه گردشگري  نوان يك مقصد گردشگري و همچنين تجزيه و تحليل فرصتضعف اين شهر بع

و شناسايي موارد تهديد و تبديل اين تهديدها به فرصت جهت توسعه گردشگري در اين شهر و ارائه راهكارهاي 
تفاده شده است. اوري داده ها از پرسشنامه اس باشد. روش بررسي پيمايشي بوده و براي جمع الزم و اجرايي مي

هاي تحقيق نشان داد كه  ها و دستيابي به نتايج استفاده گرديد و يافته از مدل سوآت براي تحليل و تشريح داده
اين شهر در زمينه گردشگري، به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و داشتن پتانسيل توسعه تجاري و بازارچه 

فصول بهار و پاييز، ظرفيت تبديل شدن به يكي از  مندي از آب و هوايي مطبوع در مرزي و همچنين بهره
باشد. در نهايت پيشنهادهايي براي استفاده در سياستگذاري ارائه  غرب را دارا مي  هاي گردشگري در شمال قطب

 گرديد.
 

   SWOTهاي گردشگري، بيله سوار، مدل  گردشگري، قابليت :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١١ 
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و توسعه  يتنقش آن در امنو  يسمو توسعه تور يزيبرنامه ر
منطقه اورامانات  با استفاده از مدل  مورد؛ - يمرز يشهرها

 AHPيسلسله مراتب يلتحل يندو فرا swot يراهبرد
 

 ، زهرا تقي زاده 2يمي، دانا رح 1زاده يمابراه عيسي
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يطي،مح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف دانشيار -1

و بلوچستانيستاندانشگاه سيسم،توريزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2
ibrahimzadeh@yahoo.com 

 

 چكيده
اي براي برنامه  هاي ويژه هاي صنعت گردشگري متناسب با مناطق جغرافيايي، زمينه ابعاد و پيچيدگي تنوع

استان كرمانشاه به لحاظ دارا  يغرب اورامانات در شمال طلبد. منطقه مرزي ريزي و مديريت گردشگري مي
و  يفرهنگ _   يخيتار هاي منحصر به فرد، جاذبه يعيطب هاي اعم از جاذبه يگردشگر هاي بودن جاذبه

استان شناخته شده است.  يندر ا يگردشگر ياصل هاي از قطب يكيبه عنوان  يرهو غ يمرز هاي بازارچه
و  يتدر امن يسمو توسعه تور يزينقش برنامه ر يه بررسب يگردشگر هاي يلپتانس يپژوهش حاضر ضمن بررس

 يمايشيو بصورت پ يليتحل - توصيفي  به روش هشپژو ين. اپردازد يمنطقه اورامانات م يمرز يتوسعه شهرها
به  يدندر منطقه انجام شده است. جهت رس يسمتور يزيتوسعه و برنامه ر يراهبردها يينو تع يصتشخ يبرا

استفاده  AHP يسلسله مراتب يلتحل يندو فرا SWOT ياز مدل استراتژ ها يافته يلاهداف پژوهش در تحل
منطقه  يكاستراتژ يتموقع يلكه به دل دهد يپژوهش نشان م يناز ا صلحا هاي يافته يج. نتايمنموده ا

در  يشدن به قطب گردشگر يلتبدييمنطقه توانا ينآن، ا يمتنوع گردشگرياورامانات و دارا بودن جاذبه ها
ها، آثار و  يتوانمند ينرساندن ا يتو به فعل يزي. در صورت برنامه رباشد يكشور را دارا م ياستان و حت

خواهد داشت  ياورامانات در پ يدر منطقه مرز يفرهنگ ي،اجتماع ي،اقتصاد يها يتبر فعال يمثبت يامدهايپ
 ينو توسعه در ا يتامن يجادبع آن او به ت يشهر يكاركردها ياييبه پو توان يآن م ينكه از جمله مهمتر
 .منطقه اشاره نمود

 SWOT  ،AHPمنطقه اورامانات، مدل  ي،مرز يشهرها يتامن يسم،تور يزيبرنامه ر :يديكل واژگان
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 يشهر يبه توسعه گردشگر اي يچهدر ي،مرز يشهرها يها بازارچه
 و بلوچستان يستان: استان سيمورد مطالعه

 

 *3، مرضيه دارائي2معصومه حافظ رضازاده ،1زاده عيسي ابراهيم

 ريزي محيطي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان ريزي شهري، دانشكده جغرافيا و برنامه دانشيار جغرافيا و برنامه -1
 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان -2

 ري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدانريزي شه دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه  -3
M_A_Daraei@yahoo.com 

 

 چكيده
اي از لحاظ ارزش اقتصادي و همچنين جذب  يژهو يگاهجا ،شوركمرزي  شهرهاي هاي بازارچهير هاي اخ در سال

 پيدا كشورهاي همسايه،مرز مشترك با  يلومترصدها كشرايط مناسب از جمله  داشتن يلبه دلگردشگران، 
مرزها  يهشدن حاش يموجود در محدوده مرزها را جبران كرده و از خالاقتصادي خالء  ها، اين بازارچه ند.ا كرده
 ياراز قاچاق، بس يريمرزها و جلوگ يتامن يبتواند در باال بردن ضر يامر خود م ينكه انمايند،   يم يريجلوگ

 ها،مرز ياقتصاد يها يتاز ظرف ينهستفاده بهو ا يمرز يها ها و گذرگاه بازارچه يانداز ثر واقع شود. با راهؤم
 توسعه اقتصادي مناطق دور افتاده و محروم .يابد يمنطقه رونق م ينمردم مرزنش يو اقتصاد يشتيمع يتوضع

هاي مرزنشينان در دفاع از حدود و  گيري از قابليت عنايت به مقوله امنيت مرزي و بهره در شهرهاي مرزي با
ارتقا داده و رونق خاصي به اقتصاد ساكنين حاشيه مطرح نموده و هاي مرزي را  چهثغور كشور، اهميت بازار

ها پتانسيل تبديل كردن شهرهاي مرزي به شهرهايي با هدف  بخشد. از طرف ديگر، بازارچه مي مرزهاي رسمي
 جذب توانند موجب توسعه اين صنعت درآمدزاي دنياي معاصر شوند. گردشگري را نيز دارا هستند و مي

شود و در اين زمينه  ميگردشگر داخلي و خارجي موجب رشد و شكوفايي اقتصادي مناطق مختلف كشور 
بسترسازي مناسب به منظور تسهيل در امور خدماتي گردشگران يكي از مهمترين راههاي جذب توريست 

هاي مرزي  چهدر اين مقاله، ضمن شناسائي و معرفي برخي از بازار است. شهرهاي مرزيداخلي و خارجي به 
سازي اين  ها براي رسيدن به هدف قطب استان سيستان و بلوچستان، به چگونگي روند توسعه اين بازارچه

 استان بر پايه گردشگري شهري پرداخته شده است. 
 

 بازارچه مرزي، امنيت، اقتصاد، گردشگري شهري :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها در يبوم يتجمع يعوامل موثر بر ماندگار يبررس
 نوسود شهرستان پاوه يبخش مرز ي؛مورد نمونه

 

 3يكماس ين، حس *2ي، احمد جهان1زاده يمابراه عيسي
و بلوچستانيستاندانشگاه سيطي،محيزيو برنامه ريادانشكده جغرافياردانش-1

 و بلوچستان يستاندانشگاه س  ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشدجغراف يكارشناس يدانشجو -3

 

 چكيده
در  ينسبتاً خوب هاي يلكشور اگر چه بعضاً از پتانس يشهرها يگربا د يسهدر مقا يمرز يشهرها ينكهبه ا نظر
 يد،شد هاي يتر موجب محروممناطق از مركز كشو يناما دور ماندن ا باشند، يبرخوردار م يدارتوسعه پا ينهزم

مقوله  يناست. ا يدهتوسعه كشور گرد آمايشيآنها از امواج  يشهرها و عدم برخوردار ينقرار گرفتن ا يهدر حاش
مورد  يهشهرها شده است. ناح ينگونهدر اغلب ا يبوم يتجمع يداريو پا يو عدم ماندگار يرغبت يخود باعث ب
 يهناح ينا1385 يتيكه بر اساس آمار جمع باشد يشهرستان پاوه منوسود  يبخش مرز يقتحق ينمطالعه در ا

از نوع  يقتحق ينباشد. ا يمربع م يلومترك  164بالغ بر  يمساحت يدارا 3.6نفر و با بعد خانوار  3025با 
 يدانيو م ياسناد يقاتاطالعات و داده ها از تحق يو گردآور يو در جمع آور باشد يم يليتحل - يفيتوص

كه خود  ياجتماع يهابعاد مختلف سرما يلاز قب يكه موارد دهد ينشان م يقتحق يجشده است. نتااستفاده 
 يندر ا يارتباط هاي توسعه و بسط راه ي،مرز هاي بازارچه يجادا باشد، يم يمناطق مرز يتامن يجادبه ا منجر

باشد. در  يگذار م يرثمناطق تا يندر ا يتجمع يو... در ماندگار يجمع هاي نقش رسانه ينمناطق و همچن
مقاله  يمورد نظر، در متن اصل ردهايو راهب يزيهاو برنامه ر يتجمع يو ماندگار يداريپا يخصوص چگونگ

 .شده است يبحث و بررس
 

 نوسود. ي،مرز يشهرها ي،بوم يتجمع يت،جمع يماندگار :يديكل واژگان
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 يمرز هاي اشتغال در شهرستان يساختار اقتصاد يقيتطب يسهمقا
 (L.Q)يمكان يبدر استان كرمانشاه بر اساس ضر مرزي يربا غ

 

 3ي، احمد جهان*2يكماس ين، حس1زاده يمابراه عيسي
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يطي،مح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف ياردانش -1

 انو بلوچست يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

Komasi1366@gmail.com 
 

 چكيده
ساختار  يقبوده است. شناخت دق ياقتصاد ياستگزارانسهاي دغدغه يناز مهمتر يكياشتغال همواره  مسأله
باشد.  يم يكارياز ب يئل و مشكالت ناشگام جهت توسعه اشتغال و كاهش مسا ينشهرها، نخست ياقتصاد

ها در  شهرستان يرسا اب يمرز هاي اشتغال در شهرستان يساختار اقتصاد يقيتطب يسهپژوهش مقا ينهدف از ا
 ينبوده است، بد يا يسهمقا يكردبا رو يليتحل -يفيمقاله توص يندر ا يقباشد. روش تحق استان كرمانشاه مي

 يندر ا گانه اقتصادي سه يبودن بخش ها يا يهپا يرغ يا يا يه، پا(L.Q) سهم رييمنظور با استفاده از روش تغ
استان  يمرز هاي از آن است كه شهرستانيحاك يقتحق تايجشده است. ن يسهمقا ها با يكديگر شهرستان

صنعت و  يو صادر كننده كاال و خدمات و در بخش ها اي يهپا ياقتصاد يكرمانشاه در بخش خدمات، دارا
در  ي،مرز يرغ هاي با شهرستان يسهباشند كه در مقا يو واردكننده كاال م اي يرپايهغ ياقتصاد يدارا يورزكشا

داشته  يفيعملكرد ضع يمناسب، در بخش صنعت عملكرد متوسط و در بخش كشاورز كردبخش خدمات عمل
 اي يهپا ياقتصاد ياراد يشهرستان در بخش كشاورز 10شهرستان استان كرمانشاه؛  14اند چرا كه از مجموع 

 ياقتصاد يشهرستان دارا 2باشد، در بخش صنعت  يدرصد م 20 يمرز هاي باشند كه سهم شهرستان يم
 ياقتصاد يشهرستان دارا 6درصد و در بخش خدمات  50 يمرز هاي باشند كه سهم شهرستان يم يه ايپا
 .باشد يدرصد م67 يمرز هاي باشند كه سهم شهرستان يم يهپا
 

 كرمانشاه. ي،مكان يبضر ي،مرز هاي اشتغال، شهرستان ي،ساختار اقتصاد :يديكل واژگان
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 يمرز يو توسعه شهرها يتو نقش آن در امن يگردشگر
 شهرستان بانه موردشناسي؛

 

 2راد يمسعود ماندانا ،1زاده يمابراه يسيع

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيگروه برنامه ر دانشيار -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيگروه برنامه ر يدكتر ويدانشج -2

iebrahimzadeh@gmail.com 
 

 چكيده
باشد، بلكه -ينم ينظام هاي استفاده از روش ي،درمناطق مرز شكل ايجادامنيت گذشته،تنها برخالف امروزه،

 ي،توسعه كاركردها اقتصادتوسعه  اعم از  يها يزيدارند تا با برنامه ر يسع ياستگذارانو س يزانبرنامه ر
 ين. در ايندنما ينرا تام يمرز حينوا يتامن ي،و انتظام ينظام يروهايو بدون حضور ن ي،و فرهنگ ياجتماع
  گروه يفرهنگ يوندپ ينان،در مرزنش ينحس تعلق به سرزم يشافزا ينه،كارآمد و كم هز ياز راهكارها يكيراستا 

 ي. گردشگرباشد يم يمل يو چسبندگ يهمبستگ يتتقو يتاًو نها ي،مقو هاي گروه يربا سا ينمرزنش يقوم هاي
نقش  تواند يگسترده، م يو فرهنگ ياجتماع ي،واسطه  داشتن اثرات اقتصاد هرو به رشد، ب يتفعال يكبعنوان 

. در يدنما يفاا يمناطق مرز يتو بهبود و ارتقا امن يوحدت مل يمحس تعلق به مكان، تحك يشدر افزا ييبسزا
  انهب يو توسعه شهر مرز يتامن يشدر افزا يگردشگر يرگذارتاث يامدهايشده است، آثار و پ يپژوهش سع ينا

از داده  يريو با بهره گ يليتحل -يفيبرخوردار است، به روش توص يو متنوع گردشگر يقو يها يلكه از پتانس
    .گردد يلو تحل يبررس ي،آمار يها
 

 شهرستان بانه. ي،وحدت مل يمتحك ي،مناطق مرز يدشگرو توسعه، گر يتامن :يديكل واژگان
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نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه  امنيت(نمونه موردي: بازارچه 
 مرزي مهران)

 

 2، مريم رضائي1عيسي ابراهيم زاده

 دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه سيستان و بلوچستان -1  
 شهري، دانشگاه سيستان و بلوچستانريزي  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -2

ibrahimzadeh@yahoo.com 

 

 چكيده
مناطق مرزي داراي ويژگي هاي خاصي همچون انزواي جغرافيايي و دور بودن از مركز، دوري از قطب هاي 

اقتصادي، حاكميت فرهنگ سنتي، عدم توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي و  -صنعتي
پايدار مي باشد. اين مناطق با داشتن اين ويژگي ها از نقاط حساس و  استراتژيك كشور همچنين عدم امنيت 

 به شمار مي آيند.  بنابراين نيازمند توجه و اعمال راهكارهايي، متناسب با شرايط شان مي باشند.
ه مي هاي توسعه اين مناطق  ايجاد بازارچه هاي مرزي مي باشد ك شو شناخته ترين رو  نيكي از مهمتري

تواند تحولي بنيادي در توليد، اشتغال، تثبيت جمعيت شهرنشين، افزايش درآمد، جلوگيري از قاچاق كاال و 
 نهايتا توسعه امنيت  ايجاد نمايد.

شهر مهران نزديك ترين شهر مرزي كشور به پايتخت عراق و اماكن زيارتي آن بوده كه امروزه به عنوان كانون 
د زوار با كشور همسايه به شمار مي رود. بازارچه مرزي مهران  يكي از بازارچه هاي  فعاليت هاي صادراتي و ترد

در نقطه صفر مرزي با اهداف متفاوتي از جمله ايجاد و توسعه امنيت در 1383فعال كشور مي باشد كه در سال 
ترش همكاري اين منطقه شكل گرفت كه امروزه داراي مزيت هاي مهمي همچون اشتغال زايي، ارز آوري و گس

 با كشور عراق مي باشد.
هدف از انجام اين مطالعه، بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه امنيت با مطالعه موردي بازارچه مرزي 
مهران مي باشد. نوع تحقيق  كاربردي  و روش تحقيق به صورت اسنادي و تحليل محتوا  مي باشد. نتايج 

 هفروپاشي رژيم بعث عراق از يك تهديد به فرصت تبديل شده و امروزتحقيق نشان مي دهد كه مرز مهران  با 
محل تردد  زوار ايراني براي زيارت عتبات عاليات كشور عراق مي باشد. بازارچه مهران  به تبع  توانسته نقش 

ازمند توجه موثري در ايجاد توسعه و امنيت پايدار در اين منطقه ايفا نمايد ولي با اين وجود اين بازارچه هنوز ني
 بيشتر و ايجاد زيرساخت ها و تاسيسات مناسب تر  و اصولي تر مي باشد.

 

 مرز  -مهران -امنيت  -بازارچه مرزي :يديكل واژگان
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 يمذهب يتوسعه گردشگر يراهكارها يهها و ارا يتقابل يلتحل
 SWOTيكمهران با استفاده از تكن يشهرستان مرز

 

 3يفراهان ، راضيه2ياري ، منير1زاده يمابراه يسيع

 و بلوچستان يستاندانشگاه س اي منطقه – يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش -1
 دانشگاه يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -2

 و بلوچستان سيستان
 دانشگاه يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -3

 و بلوچستان سيستان
ibrahimzade@yahoo.com 

 

 چكيده
مورد توجه قرار  يگردشگر يزيبرنامه ر ياز راهبردهايي كه اخيراً در اغلب كشورهاي جهان در حوزه  يكي

حال داراي پتانسيل هاي الزم مي باشد. مرز  ينگرفته است، توسعه و گسترش توريسم در نواحي محروم و در ع
چنين يكي از مناسب ترين و  مهاي توريستي و زيارتي و همهران مناسب ترين و بهترين راه براي فعاليت 

و  يفراوان گردشگر يمطمئن ترين مناطق براي فعاليت اقتصادي است، شهرستان مهران با توجه جاذبه ها
است. لذا  ياوردهبدست ن  يتوسعه گردشگر يچندان يقتوف ي،مذهب يدروازه عتبات در امر گردشگر ينهمچن

باشد.  روش   يشهرستان مهران م يمذهب دشگريتوسعه گر يهايندن استراتژشناسا يحاضر در پ يقتحق
 يتها و محدود يلبر پتانس يدبا تاكيمذهب يگردشگر يتوسعه گردشگر يو هدف آن بررس  يفيتوص يقتحق
قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و  SWOT  يكازتكن يريباشد. با بهره گ يشهرستان م ينموجود در ا يها

شهرستان  ينآن است كه در ا يانگرها ب يافتهقرار گرفت،  رسيشهرستان مورد بر يندر ا يگردشگر يداتتهد
ارتباط بوده، پس از  ينعمده در ا يرتاث يدارا يدتهد 10و يرونيفرصت ب 8،  يضعف داخل 15 ي،قوت داخل 12

از  يريمتناسب با بهره گ ياستراتژ 22 يتاًآنها، نها يلو تحل يكديگرو از  يكديگرمتقابل آنها بر  يراتتاث يبررس
. يداستخراج و ارائه گرد (WO)يو بازنگر (WT)ي، تدافع(ST)، تنوع(SO)ي/ تهاجميرقابت يراهبردها

 .مهران به كار گرفته شود يشهرستان مرز يمذهب يتواند در بهبود گردشگر يپژوهش م ينا يها يافته يجنتا
 

 SWOT يكهران، تكنشهرستان م ي،مذهب يگردشگر ي،گردشگر :يديواژگان كل
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 يسشهروندان و عملكرد پل يتبر رابطه احساس امن يليتحل
 شهر زاهدان14 يكالنتر موردشناسي؛

 

  4يياحمد صحرا ،3يفراهان راضيه ،2ياري منير ،1زاده يمابراه يسيع
 و بلوچستان يستاندانشگاه س اي منطقه-يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش -1 

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغرافكارشناس  -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -3
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -4

ibrahimzade@yahoo.com 
 

 چكيده
 ينگردد، تام يمحسوب م ياز حقوق شهروند ياست و جزء مهم ياجتماع يزندگ يبرا يهاول ازين يك امنيت

 يد،آ يحكومت(دولت) به حساب م  يفو تكال يفوظا ينشهروندان از مهم تر يتاحساس امن يشو افزا يتامن
 ي،مواره به بارورباشد و ه مي يامستعد و مه يشرفت،هر گونه پ ياست و برا يزهسرشار از انگ يمن،انسان ا يراز

به عنوان ابزار كنترل  يسعملكرد پل ينكهاست. با توجه به ا يازمندن يدتازه و كشف مسائل جد يتجربه ها
احساس   يپژوهش بررس ينموثر باشد، هدف از ا ياجتماع يتاحساس امن يجادتواند در ا يافراد م يرونيب

است كه با ابزار پرسشنامه  يمايشيد. روش پژوهش پباش يم پليسبر عملكرد  يدشهروندان زاهدان با تاك يتامن
انتخاب، و  يبه روش خوشه ا 1390شهر زاهدان در سال 14  يكالنتر ينفر از شهروندان در حوزه  126

 يانسوار يل، تحلT-test يآمار يداده ها از آزمون ها يلتحل ي. برايدگرد يلو تكم يعپرسشنامه نزد آنها توز
پژوهش نشان دهنده آن است كه  يجاستفاده شده است. نتا يرسونپ يهمبستگ و آزمون (Anova)طرفه يك

مردان احساس  ي،جنس يعكم وجود دارد. البته از نظر توز يليشهروندان در حد خ يندر ب يتاحساس امن
 يرابطه معنا دار يتو احساس امن يمختلف سن يگروه ها يننسبت به زنان دارند، گرچه ب يشتريب يتامن

 ينب ينكها يرغمدارند. اما عل يكساني يتمتفاوت احساس امن يسن يمعنا كه افراد در گروه ها يند. بدوجود ندار
 يسپل ياجتماع يتو فعال يتوانمند يوجود ندارد ول يمعنادار يرابطه  يتبا احساس امن يسپل يرفتار حرفه ا
  .دارد دانيشهروندان زاه ياندر م يتاحساس امن يشبا افزا يميرابطه مستق

 
 شهروندان زاهدان. يس،عملكرد پل يت،احساس امن يت،امن :يديواژگان كل
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دراستان  يتامن يشنقش بازارچه هاي مرزي بر توسعه و افزا
 سيستان و بلوچستان

 

 3يپازوك ، مريم2لرافشار ، احسان1ينآسم زاده يمابراه حسين

 وبلوچستان يستاندانشگاه س استاديار -1
 وبلوچستان يستانشگاه سدان يعلم عضوهيئت-2
 وبلوچستان يستاندانشگاه س يعلم عضوهيئت-3

 

 چكيده
امروزه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه معرفي شده و كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به توسعه 
الزم است به دنبال حضوري جدي تر در تجارت جهاني باشند، از جمله روشهاي حضور در تجارت جهاني 

 يبراي هر كشور ديبين كشورها مي باشد.گسترش اينگونه مبادالت فوايد زيا يمبادالت منطقيه ا گسترش
اعتماد و كاهش تشنجات مرزي كشورهاي همسايه اشاره  يت،دارد از جمله مهمترين آنها مي توان به ايجاد امن

بل توجهي از درآمدهاي كرد، مشكلي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و همواره بخش قا
احتمالي با همسايگان مي شود   ساكنان  وردهايمحدود اين كشورها صرف تهيه تسليحات نظامي براي برخ

هاي  هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند و به قاچاق و فعاليت مناطق مرزي اغلب افرادي هستندكه زمينه
ساكنان مناطق مرزي غالباًزمينه را براي از بين بردن غيرقانوني براي كسب درآمد روي مي آورند. مهاجرت 

هاي مرزي نقش مهمي درجلوگيري از مهاجرت وتامين امنيت  سازد از اين رو بازارچه يامنيت و صلح فراهم م
مرزها دارند. بازارچه هاي مرزي در كشورهاي توسعه نيافته و يا جهان سوم به عنوان محلي براي داد و ستد 

مبادالت  نهشور همسايه براي ارتقاء زندگي مرزنشينان راه اندازي مي شود. گسترش اينگومرزنشينان دو ك
فوايدزيادي براي هر كشور دارد از جمله مهمترين آنها  مي توان به ايجاد اعتماد و كاهش تشنجات مرزي اشاره 

مصوب و  يزارچه مرزبا 9كشور است كه با داشتن  يمرز يها از استان يزو بلوچستان ن يستانكرد، استان س
خود منجر به خروج اجتماعي – ياقتصاد دهايبه اهداف و كاركر يدنتواند با رس يم 1388فعال در سال 
واشتغال و  يد،گسترش تول ييو روستا يساخت ها منطقه ، توسعه شهر يرز ياي،گسترشجغراف يمنطقه از انزوا

تحليلي مي باشد. براي گردآوري  -مقاله توصيفيدر اين  يقايجاد كننده ثبات درمناطق مرزي شود. روش تحق
و مصاحبه بهره و براي تجزيه و تحليل و پردازش  يكتابخانه ا ي،اسناد يداني،اطالعات مورد نياز از روش م

 اطالعات ازچند نرم افزار بهره گرفته شده است
 

 .ينان،توسعهكاال،مرزنش ي،بازارچه مرز يت،امن :يديكل واژگان
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ن با تاكيد بر نقش عوامل يستاس يخيتار يايفنگاهي به جغرا
 و ژئوپوليتيكي يتيامن

 

  2، مجتبي عباسيان1حسين ابراهيم زاده آسمين
 استاديار دانشگاه سيستان وبلوچستان -1

 عضوهيئت علمي دانشگاه دريانوردي چابهار -2
 

 چكيده
 داشته ويژه جايگاهي ، اسالمي عالم حتي و ايران ملي تاريخ در ديرباز از سيستان تاريخ سياسي

  . گرشد جلوه ايران تاريخ كانون مثابه به صفاريان درعصر سيستان تاريخ ، اسالم از پس درروزگاران.است
.  است تاريخي جغرافيايي هاي بررسي موضوعات مهمترين از يكي زمان بستر فضايي در تحوالت سير تحليل
 اين در مؤثرعوامل و علل بررسي بدون افياييجغر فضاهاي گيري شكل هاي شيوه و روند درك شك بدون

 سياسي هاي گيري تصميم چنين هم هاي فرامرزي يك منطقه و موقعيت تاثير.  نيست پذير امكان فرآيندها
 را سياسي جغرافياي و ژئوپوليتيك دانش اساسي هاي مقوله يك ،هر جغرافيايي فضاهاي تكوين و پيدايش در

عوامل امنيتي و  نقشسيستان، تاريخي جغرافياي به نگاهي ضمن تا شده عيس مقاله اين در. دهد مي تشكيل
و تحواالت  ژئوپولتيك  تاريخي را مورد بررسي جغرافياي تحوالت سير سياسي در موقعيت ،بويژه ژئوپولتيك

ادي با توجه به ماهيت موضوع مورد بررسي، انتق تحليل قرار داده استروش تحقيق اخيرمنطقه را مورد واكاوي و
 .تحليلي مي باشد -بوده و به لحاظ روش، رويكرد حاكم بر اين پژوهش توصيفي

 
 

  
 تاريخي ،افغانستان،تحوالت ژئوپولتيك،امنيت، جغرافياي سيستان ،عوامل: يديكل واژگان
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در  ياقتصاد -ياجتماع يتآن بر امن يربه قاچاق كاال و تاث ينگاه
 وبلوچستان يستاناستان س

 

 3يرندگانيا ، يونس2يانعباس يمجتب، 1زاده يمابراه ينحس

 وبلوچستان يستانس استادياردانشگاه -1
 چابهار يانورديو در ياييدانشگاه علوم در يعلم عضوهيئت -2

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يعلم عضوهيئت-3
 

 چكيده
ايش عبور غيرقانوني هاي شديد اقتصادي و ميزان باالي بيكاري درمناطق مرزي درافز شك وجود محروميت بي

افراد، قاچاق كاال و ساير اموري كه مخل امنيت مرز محسوب مي شوند تأثيرشگرفي دارد. ساكنان مناطق مرزي 
هاي غيرقانوني براي  قاچاق و فعاليت بههاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند و  اغلب افرادي هستندكه زمينه

 يتيو امن ي، فرهنگ ي، اجتماع ياقتصاد يچند وجه يدهپد يكال قاچاق كا يدهكسب درآمد روي مي آورند. پد
از تفاوت  يسود ناش ينباشد. ا يامر م ينبه ا يشگرا يلدال ينقاچاق كاال از مهمتر يباال يو ... است. سود آور

است كه سبب گسترش  يعوامل ينمهمترياييجفراف يتهمجوار است. وضع يكشورها ادر بازار داخل ب يمتهاق
 يوخاك يراه آب يلومتروبلوچستان  شده است،وجود هزاران ك يستانكاالدركشور وخصوصاً استان س قاچاق

را كاهش  يمولد در مناطق مرز يگذار يهثبات است كه سرما يب يبا كشورها يهمجوار يندرمرزها و همچن
به امر  يوالً ساماندهآن ا يجاداز ا يرا كه هدف اصل يمشترك مرز يها بازارچه يداده و موجبات عدم رونق كاف

اشتغال سالم  ينتام ياًمنطقه و ثان ياز مشكالت اجتماع يكيوارده به عنوان  يلوكس و مصرف يقاچاق كاالها
  يلباشند را در استان بدل يم كاالهااز ساكنان منطقه كه در امر ورود و صدور  يگروه قابل مالحظه ا يبرا

باال در مرز  فراهم نموده است. لذا  يو قاچاق كاالو سودآور يرسم يراز مبادالت غ يا شبكه گسترده يتفعال
صورت ندهند همچنان  يدهپد ينمرزها و مبارزه با ا يسامانده يالزم را برا يرتداب يربطذ ينكه مسئول يتازمان

ر استان الزم د يتامن يجادبا نظارت بر مرزها و ا ينآمار صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بنابرا
در اين مقاله  يقدر منطقه افزود. روش تحق يو اجتماعياقتصاد ييبر رشد و شكوفا ياديتا حد ز توان يم

و مصاحبه  يا تابخانهك ي،تحليلي مي باشد. براي گردآوري اطالعات مورد نياز از روش ميداني، اسناد -توصيفي
 زار بهره گرفته شده استبهره و براي تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات ازچند نرم اف

 .ينان،توسعهمرز، قاچاق كاال،مرزنش يت،امن :يديكل واژگان
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و جاذبه هاي گردشگري استان سيستان و  يفرهنگ يبايهاينقش ز
     يدارپا تيامن بلوچستان در ثبات و

  2يان ي، محمد رضا ناصر1ينزاده آسم يمابراه ينحس
 و بلوچستان يستانه سدانشگا يگروه مردم شناس ياراستاد -1
 ارتقاء سالمت يقاتتحق ي،مركزشناس يتجمع يسانسفوق ل -2

 

 چكيده
از نيم قرن قبل بتدريج گردشگري به يكي از سودمندترين فعاليت هاي انساني تبديل شده و تغييرات شگرفي 

به دليل  را در فضاي زندگي و چشم اندازهاي جغرافيايي جوامع مختلف به وجود آورده است مناطق مرزي
كمبود امكانات و عدم سرمايه گذاري هاي مناسب همواره از نقاط محروم كشور محسوب مي شوند، بررسي 
هاي انجام شده نشان مي دهد پديده هايي چون قاچاق كاال، مواد مخدر، شرارت و كشيده شدن مرزنشينان به 

كه بر اثر عدم توجه به مناطق مرزي كشور  فعاليت هاي غيرقانوني ناشي از فقر و بيكاري و كمبود امكاناتي است
 يرانبه وجود آمده است. استان سيستان و بلوچستان در تاريخچه توسعه گردشگري در جنوب شرق كشورا

جايگاه ويژه اي دارد، وجود اماكن باستاني و تاريخي در اين منطقه منجر به ايجاد قطب هاي گردشگري در اين 
ين استان داراي قابليت هاي گردشگري زيادي مي باشد و مي تواند به عنوان منطقه شده است، اما با اينكه ا

براي منطقه و كشور باشد و از فقر و بيكاري مردم منطقه بكاهد، واقعيت امر اين است كه  اييمنبع درآمدز
صنعت توريسم و گردشگري نتوانسته در اين منطقه موفقيت چنداني به دست آورد. ، در كشور ما علي رغم 

تبديل نمايد،  نياوجود قابليت هاي متفاوتي كه مي تواند ما را به يكي از مهمترين كانون هاي گردشگري د
متاسفانه فعاليت هاي گردشگري هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده و جاذبه هاي گردشگري اين سرزمين 

تان ، اين سرزمين گسترده از هامون براي جهانيان ناشناخته مانده است و در اين بين استان سيستان و بلوچس
طبيعي بي نظير و شگفت انگيز  -يهاي فرهنگ اذبهتا پهنه آب هاي نيلگون درياي عمان، با اين همه ج

طبيعي  -يناشناخته تر مانده است. در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود كه مهمترين جاذبه هاي فرهنگ
و خارجي مي توانند نقش اصلي را ايفا نمايند، معرفي كرده  گردشگري استان را كه در جذب گردشگران داخلي

ريزي صحيح و اصولي در اين امر جلب نمايد با توجه به اهميت موضوع و جايگاه امهو توجه مسؤوالن را به برن
آن در برنامه ريزي هاي توسعه اي، اين مقاله سعي دارد چالش هاي گردشگري در استان سيستان و بلوچستان 

بررسي قرار دهد با اين هدف كه ضمن شناسايي چالش هاي گردشگري در اين منطقه بتواند  را مورد
در اين مورد ارائه دهد. در انتها راهكارهايي در زمينه هاي برنامه ريزي و مديريت گردشگري  راهكارهايي

تبليغ  بخصوص احداث مراكز اقامتي، پذيرايي، جاده، خط پرواز مستقيم خارجي و متخصصان گردشگري،
تحليلي مي  -توصيفيقالهدر اين م يقفرهنگ گردشگري، امنيت اجتماعي و غيره ارائه داده مي شود روش تحق

و مصاحبه ،و براي تجزيه و  يكتابخانه ا ي،باشد. براي گردآوري اطالعات مورد نياز از روش ميداني، اسناد
  .تحليل و پردازش اطالعات ازچند نرم افزار بهره گرفته شده است

 چالش هاي گردشگري برنامه ريزي ، مناطق مرزي يت،توريسم ، فرهنگ،امن :يديكل واژگان 

 



 

 
٢٣ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

از مقاصد  يرسازيها در تصو بررسي نقش مطبوعات و رسانه
 )و بلوچستان يستان: استان سيمطالعه مورد ي(گردشگر

 

 4، حسين سرحدي داديان 3احمدرضا شيخي ، 2رسول عسكري، 1يميابراه مرضيه
 عضو باشگاه پژوهشگران جوانواحد تهران مركز،  يدانشگاه آزاد اسالم يكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع -1

 مسئول آموزشي دوره هاي كوتاه مدت معاونت گردشگري كشور-2
 يو گردشگر يفرهنگ يراثسازمان م ي،معاونت گردشگر يسم،تور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -3 

 يمالز يدانشگاه مل ي،باستان شناس يدكترا يدانشجو -4
ebrahimi.marziyeh2@gmail.com 

 

 چكيده
 يكه كشورها يمنف يتو در برابر ذهن يمدار ي(جنگ نرم) قدرت كم يبابت كه در جنگ رسانه ا ينما از ا همه
 يفعل يرسانه ا يكه با ابزار و تكنولوژ يمكرده اند، نگران هست يجادشان ا يبا قدرت رسانه ا يراناز ايغرب

كه در  ييرسانه ها يقاز طر يمكه ما بتوان دممكن شو يزمان يدبامشكل  ينحل ا يداما شا يم؛مقابله كن يمنتوان
 يخود كه تا حدود يمرز يها از استان يكي يرا برا يمنف يتمدل كوچكتر ذهن يكدر  يم،دار ياركشور در اخت

  .يمبردار يانشده است را از م يجدر سراسر كشور را
 يبرا ي،گردشگر هاي يباييو ز يفرهنگ يراثدرم يشباال يتو بلوچستان با اهم يستانس يا اسطوره استان

به مفهوم مواد مخدر و  يگرد يعده  ينام است كه به گوششان خورده است و برا يكتنها  يراناز مردم ا يليخ
 يناطالعاتشان را از ا يرانياناز ا ياريكه بس يبه عنوان مراجع يزيونو تلو يواست. اما مطبوعات، راد يبمب گذار

 يتذهن يمخواهيما كه م يااستان منتشر كرده اند؟ آ ينرا از ا يآورند، چند بار اخبار مثبت يمنابع به دست م
 ياستان مرز يكمردم خودمان درباره  يتدادن ذهن ييردر تغ يمتوانسته ا يم،ده ييرتغ يرانجهان را درباره ا

 يم؟موفق باش
 يطراح ياز مقاصد گردشگر سازييركشور در تصوينقش مطبوعات و رسانه ها يحاضر با هدف بررس پژوهش

درباره  يدبا يانقرار گرفته است و پاسخگو ينترنتكاربران ا ياردر اخت ينشده و پرسش نامه آن به صورت آنال
و بلوچستان در رسانه  يستانس ستانمنتشر شده از ا يانتشار اخبار مثبت و منف ينهدر زم يموازنه ا ياآ ينكها
استان را به عنوان  ينحاضرند ا يااستان چگونه به دست آورند و آ يناز ا شناخت خود را ينكهو ا ينندب يم

و  يستاندرباره تصورشان از استان س يبه سواالت يندهند. آنها همچن يحمقصد سفرشان انتخاب كنند، توض
 .دهند يم اسخآن پ يافتگيتوسعه  يزانبلوچستان و م

 يژهمخاطبان به و يبرا يتذهن يك يجادا يرسانه ها برا عملكرد يچگونگ يراهكار برا يهبا هدف ارا يقتحق اين
 و بلوچستان نگارش شده است. يستانس يمقصد گردشگر
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 يدارتحليلي بر نقش و عملكرد بازارچه هاي مرزي در توسعه پا
 

 *2حق پناه ، يعقوب 1يپانته آ ابوذر
واحد تهران  ين جوان دانشگاه آزاد اسالمعضو باشگاه پژوهشگرا-يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس -1

 يمركز
واحد تهران  يعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم-يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس -2

 يمركز

hhaghpanah@yahoo.com 
 

 چكيده
همجوار  يبا كشورها ياراشتغال و توسعه روابط تج يجادمهم در ا ياز اهرمها يكيبه عنوان  يمرز يها بازارچه

 يمرز يتجار مبادله.كشور داشته اند ياقتصاد يها يتدر فعال يقابل توجه يرتاث يوستهگذشته پ يدر سالها
 باشد يم ينامرار معاش مردم مرزنش يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار ياصل هاي از شاخص يكي
توانند دركنار هم و با هم از فرصتها و منابع  يميههمسا ياكشوره يمرز يمردم ساكن در نواحيقطر ينو از ا

و رونق  يتامن ين،و تفاهم طرف يدوست يداريبه استمرار و پا نجرم تواند يامر م ينو ا نمايند استفاده  مشترك 
گردد. در  يدر مناطق مرز ينسب مزيت نوع   گيري يك و شكل  شغلي  يفرصتها يجادو توسعه، ا ياقتصاد
 يژهبو يدارپا ةتوسع يشرفتو پ ياساسي در ترق ينقش تواند يم يمناطق مرز يايو اقتصاد پو يادله تجاركل، مب

روابط  يجادمناسب و برابر درآمد، ا يعمردم، كاهش فقر، توزيزندگ يبهبود استانداردها ي،مرز ياقتصاد نواح
و  يتهاظرف ينا يرغمته باشد. علداش يمرز ينواح ينب يشترب هاي يهمكار يعتسر يشتر،ب و آشنايي  يدوست

دوري از مركز كشور است اين  هاي اصلي اين مناطق، يكي از ويژگيينكهگفت با ا يدبا يتوانها در مناطق مرز
 يرغ ياستهايبه لحاظ س يدور ينا شود ولي مسأله جغرافيايي كه بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشي مي

طلوبي را براي مناطق مرزي به همراه دارد كه مهمترين آن، و مركز محور بودن، پيآمدهاي نام يشيآما
توسعه كشور است.  اي بودن اين مناطق و قرار نگرفتن آنها  در مسير امواج آمايشي محروميت شديد و حاشيه

هاي مشترك مرزي، كه  اينگونه مسائل در دو سوي مرز باعث شده تاكشورهاي همسايه در قالب بازارچه امروزه 
تواند تحولي  رود و مي اقتصادي روستاهاي مرزنشين به شمار مي هاي توسعة ترين روش شده از شناخته

پايدار ايجاد نمايد وبه  ةاشتغال، تثبيت جمعيت مرزنشين، افزايش درآمد ونهايتاً توسع مناسب در توليد، ايجاد
 - يفياده از روش توصتحقيق با استف اين.اي هدايت شوند اقدام نمايند هاي متقابل منطقه-سمت همكاري

شده است و  يو نتايج همايش ها و كنفرانس ها گردآور يو همچنين بهره گيري از منابع كتابخانه ا يليتحل
آمده  است. نتايج بدست  هاي مرزي در نواحي پيراموني خود پرداخته شده اثرات بازارچه يسپس به بررس

فرهنگي  -نسته است اثرات كالبدي، اقتصادي واجتماعي بازارچه ها توا نهگو حاكي از اين واقعيت است كه اين
 .گذارد پيرامون خود برجاي يمثبتي بر روي نواح

            
 اي، توسعه پايدار. بازارچه مرزي، نواحي مرزي، توسعه منطقه :واژگان كليدي
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 يمرز يدر شهرها يگردشگر يچالش ها و فرصت ها يبررس
 

 2ينبلپور سينحس ، عليرضا* 1ياجل جليل

يانهواحد م يو عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم يعلم يتعضو هئ -1    
 يانهواحد م يدانشگاه آزاد اسالم يدولت يريتمد يارو استاد  يعلم يتعضو هئ  -2

Jalil.ajali@yahoo.com  
 

 چكيده
مواره از نقاط محروم كشور مناسب ه هاي يگذار يهكمبود امكانات و عدم سرما يلكشور به دل يمرز مناطق

چون قاچاق كاال، مواد مخدر، شرارت و  هايي يدهپد دهديانجام شده نشان م يها  يبررس شوند، يمحسوب م
است كه بر اثر عدم  يامكانات مبودو ك يكارياز فقر و ب يناش يرقانونيغ يها  يتبه فعال ينانشدن مرزنش يدهكش

 .است كشور به وجود آمده يتوجه به مناطق مرز
 ياقتصاد يمعظ يها يتوبستر فعال يكيمنابع اكولوژ ياترينوپو يناز پربارتر يساحل يمقابل شهرها در

سرشار نفت وگاز  يروذخا يستيتنوع ز يكي،روند. منابع ارزشمند اكولوژ يدر جهان به شمار م يواجتماع
 يلدر جهان تبد اطقمن ينروارزشمندت يناز حساس تر يكيمناطق را به  ينا ياقتصاد يمعظ يها يتوفعال

اثرات  يزن يو گردشگر يسممسئله تور يعي،منابع طب يو فشار بر رو يتجمع يشنموده است. به دنبال افزا
 ينابود ي،خط ساحل ييراتخاك، تغ يشفرسا يلاز قب يگذارد. مسائل يم يبرجا يستز يطبر مح ينامطلوب

از  يناش يخطر افتادن بهداشت و سالمت هو ب نييرزميز يآبها يآلودگ يا يخشك شدگ ي،ساحل يستگاههايز
مشكالت،  ينحل ا يراه برا ينكند. اما بهتر يم يدرا تهد يدفع زباله و فاضالب، جوامع انسان يناكاف يشبكه ها
 يريتمد يبرا يبعنوان رهنمون يو گردشگر يشهر يدارباشد. توسعه پا يم يو گردشگر يشهر يدارتوسعه پا

 يرا برآورده ساخت و همگن يو اجتماع ياقتصاد يازهايكه بتوان ن يقيطر بهشود.  يمنابع قلمداد م يهكل
 يزندگ يفيتعدالت و مساوات در توسعه، بهبود ك يشرا همراه با افزا يحفاظت زندگ يها يستمو س يفرهنگ

 التيتسه يطيمح يستز يريتبهبود مد ينكرد. بنابرا يجادا يستز يطبرتر مح يفيتجوامع و بوجود آوردن ك
  .باشد يم يو گردشگر يشهر يداربه اهداف توسعه پا يلآن گام اول جهت ن يبهايكاهش آس يبرا دشگريگر
 

 .يمرز ي،بازارچه ها يدار، توسعه پا يمرز ي، شهرها يگردشگر يها و فرصت ها چالش :يديواژگان كل
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 يفرهنگ يتو امن يمرز يشهرها
 

 2يباقر ، قهرمان*1ياجل جليل

 يانهواحد م يو عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم يعلم يتضو هئع -1
 يانهم يفرماندار ياجتماع ياسيو معاون س يريتكارشناس ارشد مد -2

Jalil.ajali@yahoo.com 
 

 چكيده
 جواري با كشورهاي همسايه، امكان ورود و خروج افراد و مرزي در تمامي كشورهاي جهان به دليل هم مناطق

ها قاچاق كاالها و محصوالت تجاري، صنعتي و حتي اقالم فرهنگي و هنري و به تبع آن دريافت امواج تلويزيون
.اي برخوردار است از اهميت ويژه هاو راديوهاي محلي كشورهاي ديگر اغلب در نگاه مسئوالن ارشد آن كشور

تصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و حتي ي اق هاي كالن خود توسعه ريزي آن رو تمامي كشورها در برنامه از
ي تجاري و  دهند.ايجاد مناطق ويژه هاي برنامه ريزي خود قرار مي سياسي اين مناطق را در محور اولويت

هاي درسي  اي و افزايش سطح آموزش هاي محلي رسانه هاي فرهنگي و هنري، توسعه شبكه صنعتي و زيرساخت
 .گيرد ها قرار مي ريزي رسوم محلي آن مناطق در شمار اين برنامهبا تكيه بر فرهنگ و زبان و آداب و 

پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك  امنيت
اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس ناشي از آن است. حضور مردم در فضاي عمومي شهر مستلزم 

عمومي، ترس  ايآنان است. يكي از مهمترين عوامل تهديدكننده حضور مردم در فضاه احساس امنيت از سوي
يا احساس ناامني است. ناامني مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل ميكند و با 

نمايد. امروزه  ميهاي زيادي را بر جامعه تحميل  ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه
اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل مؤثر  با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج نا امني هاي

برآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از حساسيت 
و امنيت كه از اهداف برنامه ريزي شهري بوده و از  بيشتري برخوردار است. لذا بررسي مؤلفه هاي رفاه، آسايش

 .معيارهاي هاي شهر سالم و توسعه پايدار شهري مي باشند، بايد مورد بررسي قرار گيرند
 

 .يكانون فرهنگ ي،عوامل اجتماع ي،فرهنگ يتامن ي،مرز هاي شهر :يديواژگان كل
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تان سيستان بازارچه هاي مرزي و نقش آنها درتوسعه ي  امنيت اس
 بلوچستان و

 

 آرام احمدپور
 ارشد تاريخ ايران اسالمي، دانشگاه اروميه يكارشناس يدانشجو

zagrosaram@yahoo.com 
 

 چكيده
شهرهاي مرزي و حفظ آن ، يكي از مهمترين مسائل هر كشور مي باشد . بدون ترديد ، داشتن مرزهاي  امنيت

در برقراري امنيت و اعمال حاكميت دولت در هر كشور ، كنترل شده و مناطق مرزي بدون تنش و بحران، 
  .خارجي مي كاهد ونقش كليدي و هدايت كننده اي داشته و از سوء استفاده و دخالت دشمنان داخلي 

كيلومتر مرز خاكي  1100سيستان وبلوچستان كه پهناورترين استان كشورمان مي باشد، با داشتن حدود استان
كيلومتر مرز آبي در كرانه هاي عمان، يكي از نقاط حساس  300اكستان و همچنينبا دوكشور افغانستان وپ

، سياسي و اقتصادي بر امنيت  گيواستراتژيك كشور به شمار مي رود، لذا شناخت تأثير عوامل اجتماعي ، فرهن
ش هاي اين استان از اساسي ترين نكات در درك آسيب پذيري هاي امنيتي و جلوگيري از هر گونه تنش و كن

 .ضد امنيتي به شمار مي رود
چالش فرا روي امنيت استان ، نارضايتي از فعاليت هاي اقتصادي مي باشد، اين عامل باعث افزايش  مهمترين

  بيكاري گرديده و در نتيجه باعث شده تعداد زيادي از مردم به منظور امرار معاش به قاچاق كاال و... روي آورند
اقتصادي و نبود روابط توليدي و  –تان چون به علت دوري ازقطب هاي صنعتي استان سيستان وبلوچس مردم

تجاري قوي بين بخشها و منابع مختلف از نظر اقتصادي آسيب پذيرتر  مي باشند، اگر به لحاظ مسائل اقتصادي 
 .دلگرم باشند ، تأثيرات مخرب سياسي و امنيتي به طور چشمگيري كاهش مي يابد

ه موقعيت مناسبش از پتانسيل بااليي جهت گسترش مبادالت مرزي برخوردار مي باشد.لذا استان با توجه ب اين
در چنين وضعيت وشرايطي ايجاد بازارچه هاي مرزي نتايج موثّري چون، امنيت پايداررا  براي اين استان به 

  .همراه خواهد داشت
پايدار استان سيستان وبلوچستان اين مقاله سعي شده به  بررسي نقش بازارچه هاي مرزي  در امنيت  در

 .پرداخته شود
 

 استان سيستان وبلوچستان، بازارچه هاي مرزي، توسعه ي اقتصادي، امنيت پايدار :يديكل واژگان
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در توسعه مناطق  يمرز يبر بازارچه ها  يعوامل موثر اقتصاد
 )ياستان خراسان جنوب :يمطالعه مورد(يمرز

 

 ياحمد ميثم
 ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يناسكارش يدانشجو 

Maysam_2320@yahoo.com 
 

 چكيده
امرار معاش  يزو ن يههمسا يكشورهاينارتباط ب يدر برقرار ياصل ياز شاخص ها يكي يمرز يتجار مبادالت

با توانند در كنارهم و  يم يههمسا يكشورها يمرز يمردم ساكن در نواح يقباشد و از طر يم ينمردم مرز نش
و  يدوست يداريبه استمرار و پا جرتواند من يامر  م ينكه ا يندو منابع مشترك استفاده نما يهم از فرصتها

 يدرنسب يتنوع مز يك يريو شكل گ يشغل يفرصت ها يجادو توسعه،ا يو رونق اقتصاد ين،امنيتتفاهم طرف
 ينا ياصل يها يژگياز و يكيگفت  ديبا يموجود در مناطق مرز يو توانها يتهاظرف يرغمگردد.عل يمناطق مرز
شود و  يم يناش يمناطق مرز يعتاز طبيشتركه ب ياييجغرافاًلهمسيناز مركز كشور است .ا  يمناطق ،دور

به  يمناطق مرز يرا برا ينامطلوب يامدهايو مركز محور بودن،پ يشيآما يرغ يها ياستبه لحاظ س يدور ينا
امواج  يرمناطق و قرار نگرفتن آنها در مس ينبودن ا يهو حاش يددش يتآن،محروم ينهمراه دارد كه مهمتر

توسعه  يبرا يههمسا يمرز باعث شده تا كشور ها يموجود در دو سو يكشور است.تنگنها سعهتو يشيآما
 يبازارچه هايجاداقدام به ا يمتقابل منطقه ا يهمكار يشافزا يزو ن يو اجتماع ي،عدالت اقتصاد يمناطق مرز

 يشهر ينواح يمرز اطقدر توسعه من يمرز يبر بازارچه ها يبه عوامل موثر اقتصاد يقتحق ين.در ايدنما يمرز
و با  يدبه عنوان نمونه انتخاب گرد  ياستان خراسان جنوب ياساس بازارچه ها ينپرداخته شده،برا ييو روستا

 يدانيم ي،كتابخانه ا يوهبه ش يليلو تح يفيبا روش توص Spss داده و اطالعات  با استفاده از نرم افزار يلتحل
 يبازارچه و بعد از آن بر مناطق مرز يسدر دو مقطع قبل و بعد از تاس ابازارچه ه ينا يو مشاهده اثرات اقتصاد
كه بازارچه توانسته است  يعتواق يناز ا يبدست آمده حاك يجقرار گرفته است.نتا يابياطراف بازارچه مورد ارز

 .گذارد يم يخود بر جا يرامونمناطق پ ير روب يمثبت ياثرات اقتصاد
 

 يجنوب ي،خراسانمنطقه ا ي،توسعهمرز يها ي،بازارچهمناطق مرز: يديكل واژگان
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مناطق  يدر ناامن يتيكيو ژئوپل ياييجغراف يتنقش موقع يينتب
 يرانجنوب شرق ا يمرز

 

 3موصلو يدريح يمهد  ،*2موصلو يدريطهمورث ح ،1پور يزهرا احمد
 مدرس تهران يتدانشگاه ترب ياسيس يايگروه جغراف ياردانش -1 

 مدرس يتدانشگاه ترب ياسيس يايارشد جغراف يدانش آموخته كارشناس -2
 دانشگاه شاهد تهران يتيارشد علوم ترب يكارشناس -3

Heidari2020@gmail.com 
 

 چكيده
بدين صورت كه » ننده سرنوشت بشر استك يينجغرافيا، تع«براين باورند كه  يتيكژئوپل يشمنداناند برخي

جغرافيايي به لحاظ ماهيت ساختاري و هويت تاريخي خود در شرايطي به دوران  -برخي مناطق سرزميني
همچنان در فضاي  كنوني،اند كه هنوز هم به رغم تغييرات عيني و ذهني در دنياي فرامدرن  معاصر وارد شده

 يراناجتماعي محلي در جنوب شرق ا -اط، ساختار قدرت سياسيارتب ينبرند. در هم اعصار كهن به سر مي
گونه اجتماعات انساني، آداب، آيين و  اي است. در اين قبيله –سرداري (خان) و قومي  -اي  مبتني بر نظام طايفه

قدمت و عصبيت دارد. اين وضعيت در مناطقي از  اجتماعي و تاريخي همگي رنگ و بوي -سنن فرهنگي
اي  كستان و جنوب شرق ايران، حاكم است. سيستان و بلوچستان ايران به اقتضاي موقعيت حاشيهافغانستان، پا

هاي سياسي و نظامي متعددي را در اعتراض به  آن در ساختاري سياسي قرون گذشته، همواره احزاب و گروه
به طور كلي مناطق  ينهايي در جغرافياي طبيعي، ا است. به رغم وجود تفاوت هقدرت مركزي پرورش داد

ها هستند. در  سرزميني خشك، خشن و كم حاصل است. ميزان بارش باران اندك و تنها منابع آب آن قنات
هاي طوالني ميان مناطق  نتيجه اين شرايط طبيعي، ميزان پراكندگي جمعيت منطقه باالست و مردم در فاصله

وني اين منطقه نيز اغلب ساختار و اند. مناطق مسك هاي كوچك چادرنشين درحركت به صورت گروه مسكوني
اي دارد. به رغم اثرات ناشي از شرايط نامساعد زيست انساني در اين منطقه، اغلب قبيله -اي سازمان طايفه

خيز جنوب شرق ايران كه  راناند. كنترل ناپذيري مناطق وسيع و بح ساكنان سيستان و بلوچستان سخت كوش
را تداعي  يرارت شده است به لحاظ رواني در ذهنيت افكارعمومي، ناامنموجب تبديل آن به گذرگاه باندهاي ش

كند. تلفيق خشم طبيعت و سرزمين با خشونت انساني حاصل از تروريسم، بستر مناسبي براي اجرا و  مي
مهاجرت غيرقانوني  ين،منطقه ايجاد كرده است. همچن اينموفقيت عمليات رواني مخالفان حكومت مركزي در 

كستان و افغان به سيستان و بلوچستان، تجارت موادمخدر، كثرت اسلحه قاچاق و سهولت فراهم نمودن اتباع پا
  .هاي شبه نظامي در منطقه را فراهم كرده است آن و مرزهاي قابل نفوذ، بستر مناسبي جهت رشد گروه

كه  يمسؤال هست يننبال ابه د يليتحل -يفيو به روش توص يا پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه يندر ا ما
 .نمايد يم يفاا يرانجنوب شرق ا يمناطق مرز يدر ناامن يچه نقش يتيكيو ژئوپل ياييجغرافيتموقع

 
 .يجنوب شرق، ناامن يران،ا يتيكي،و ژئوپل ياييجغراف يتموقع :يديكل واژگان
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 يسالها يط يستانمنطقه س يمرز يتدر امن يخشكسال  يرتاث
 2010 يال 1998

 

  3يبات درفش ، خه 2يميرح يدلقو ، يوسف* 1ياحمد محمود
 يبهشت يددانشگاه شه ياراستاد  -1
 مدرس يتدانشگاه ترب استاديار -2

 يبهشت يددانشگاه شه يعيطب يايارشد جغرافيكارشناس يدانشجو -3
ahmady4@gmail.com 

 

 چكيده
و  يرمندآب رودخانه ه يورود توأم با توقف يستاندر منطقه س يراخ هاي¬سال يط يينوسانات آب و هوا

را در  يحاد يطيمح يستو ز ياسيس ي،اقتصاد ي،هامون اتفاقات اجتماع يهكتار 450000 ياچهدر يخشك
فراهم كرده است  طقمنا ينا ينساكن يبرا يزرا ن ياديز هاي¬يآن دشوار ينموده است. درپ يجادمنطقه ا ينا

كاذب  هاي¬يتو ... به فعال يدامدار ي،در اشتغال از كشاورز ييرمهاجرت و تغ يدهموضوع منجر به بروز پد ينو ا
 ينرا در تمام ابعاد نام برد. هدف از ا ينساكن يبرا يمرز يتعدم امن توان¬يمنتقل شده كه از تبعات آن م

 يراز كشور افغانستان و سا يرمندرودخانه ه يو روند دب مونمنطقه ها يرده سال اخ يخشكسال يپژوهش بررس
 يمرز يتامن پذيري¬يبقاچاق و آس يندفرآ يشمنطقه و ارتباط آن با مهاجرت و افزا يفصل هاي¬رودخانه

سه  يطاي¬ماهواره يرتصاو يقهامون از طر ياچهدر يمحدوده آب يينتع ي. روش پژوهش بر مبناباشد¬يم
صورت گرفت. پس از   ERDAS Imagineيطدر مح يرتصاو ينو پردازش ا 2010و  2005، 1988سال 

 چنين¬و هم اي¬و اطالعات كتابخانه يرمندرودخانه ه يدب يلو تحل يهو با استفاده از آمار و تجز يندفرآ نيا
نشان داد با توجه به  يجقرار گرفت نتا يشو پا يابيها مورد ارز-يروند خشكسال يدرولوژيو ه يمياقل هاي¬داده
 يخشكسال يدهو بروز پد يليمترم 60 يبربارش با متوسط ق يدو كاهش شد يانهسال يليمترم 5000 يبقر يرتبخ

منطقه به وجود آمده  يندر اشتغال ساكن اي¬عمده ييراتتغ يرمند،مفرط رود ه يدر كشور افغانستان و خشك
به استان  يمرز يتيو امن ياسيدر ابعاد س يممستق يرو غ يممستق هاي¬ينههز يلاست كه خود موجب تحم

 شده است.
 

     اي¬ماهواره يرتصاو يستان،س ي،مرز يتامن ي،خشكسال :يديواژگان كل
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 مرزها يتحفظ امن يراهبرد اساس ي؛مناطق مرز يدارتوسعه پا
 

 2، روزبه دادجو*1ياحمد حسن
 يالنو هنر، دانشگاه گ يدانشكده معمار ي،گروه شهرساز ياراستاد -1

 يخراسان شمالاستان  يسازمان مسكن و شهرساز يمعاون شهرساز ي،كارشناس ارشد شهرساز -2
hamed@guilan.ac.ir 

 

 چكيده
مشترك  يمرزها ياست كه دارا ييكشورها يشگيدغدغه هم يمرزها و مناطق مرز يتو گسترش امن حفظ
توسعه  يبر استراتژ يمناطق مرز يتامن ي ينهدر زم يننو يها يدگاهباشند. د يخود م يگانبا همسا يطوالن

توسعه  يدنما ينتضم رامرزها  يتتواند امن يآنچه كه م يقتدر حق فراوان دارند. يدتاك يمناطق مرز يدارپا
به  يمناطق مرز يدارتوسعه پا يبوده است كه با معرف ينمقاله تالش بر ا يناست. در ا يمناطق مرز يدارپا

 يدگاهد ينكشور بر اساس ا ياز مناطق مرز يكي يمرزها به بررس يتحفظ و گسترش امن يعنوان راهبرد اساس
 .دبپرداز
باشد. در  يم يدر مناطق مرز يداربه توسعه پا يابيدست يمناسب برا يپژوهش ارائه راهكارها ينا ياساس هدف

از مدل ها ،روش ها و نرم  يكم يها يلاستفاده شده است؛ در تحل يليو تحل يفيتوص يپژوهش از روش ها ينا
                       .بهره گرفته شده است يآمار يافزارها

 يبا انتخاب منطقه مرز ي،مناطق مرز يدارها در خصوص توسعه پا يهنظر يپژوهش، پس از بررس ينا در
 يبه بررس يكم يبا استفاده از شاخص ها ي،به عنوان مطالعه مورد يشهرستان بجنورد در استان خراسان شمال

موجود با  هايفاصله شاخص  يينپرداخته و پس از تع 1372 -1383منطقه در دهه  ياجتماع يتوضع
 ينآن پرداخته شود. بد يمكان -ييبودن منطقه بر ساختار فضا يمرز يرشده است به تاث ياستانداردها، سع

  .شده است يمنطقه پرداخته و نحوه پراكنش خدمات در منطقه بررس يسكونتگاه ها  يمنظور به سطح بند
 يرده سال اخ يبودن منطقه، ط يرزم يلبه دل ياجتماع يشاخصها ييراتدهد، تغ ينشان م يقتحق يها يافته

كه  يدمنطقه  مشخص گرد يمكان -ييساختار فضا يلبا تحل يننبوده است. همچن يداردر جهت تحقق توسعه پا
 .باشد يار نميدنشده و در جهت تحقق توسعه پا يعمناسب توز يامكانات در منطقه مطابق الگو

 يها يژگيبه و يزينوع برنامه ر ينباشد و ا يم يبخشبه صورت  يرانا يزينظام برنامه ر ينكهبه ا يتعنا با
 يتوسعه منطقه ا ياز الگو يتوسعه مناطق مرز يزيگردد در برنامه ر يم يشنهادتوجه است، پ يب يمناطق مرز
 .استفاده گردد يچند سطح

  

 يمنطقه ا يزيبرنامه ر يت،امن ي،مرز، مناطق مرز يدار،توسعه پا :يديواژگان كل 
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 يشهر -مهاجرت روستا يتدر هدا يمرز يرچه هانقش بازا
 )يوانباشماق مر يمرز يبازارچه  ي(نمونه مورد

 

 2يتاراس زهرا،1احمدي خالد

 ييروستا يزيارشدبرنانه ريكارشناس يدانشجو -1
 ييروستا يزيارشدبرنانه ر يكارشناس يدانشجو -2 

ahmadikhaled@yahoo.com  
 

 چكيده
باشماق قرار دارد. .  يمرز يو در جوار روستا يوانغرب شهر مر يلومتريك 17صله باشماق در فا يمرز بازارچه
گمرك  يابمرز باشماق با كردستان عراق شروع شده است و در غ يقاز طر ياقتصاد يتعمالً فعال 1369از سال 

. كند يفاا يآن نقش اساس كزيمناطق مر يتوانسته است در صادرات به شمال عراق و حت يبه خوب يرسم
 يتواندمهاجرت م يلدال يشودسكونت م يدرالگو يرتغ يجادموقت باعث ا ياحركت افراد و گروه ها بطوردائم 

 يطدرشرايهمانا آزمون ناشناخته ها وزندگ ياصل يلدل يباشد ول يرهوغ ي،اجتماعي،مذهبي،سياسياقتصاد
موعود  ياسرزمين يدزندگيجد يگزند يطشرا ي يدهاست. عمدتاً ا يدر زندگ يديامتحان شانس جد يزون يمياقل

كه  يگيردصورت م ياييدو واحدجغراف ينب ييفضا ي). لذا تحرك170. 1386باشد( يتواندم يلدل ينمحكمتر
 است. ياييجغراف يدرهردوفضا يامدهاييپ يدارا
،انقالب اسالمي در 1342اصالحات ارضي، در سال يعمده  يرسه تغ يهنمانم يخگذرا به تار ينگاه در

كه بيشترين حجم  يانندنما يخود را به ما م1367تا1359يو جنگ تحميلي در فاصله سالها1357سال
 مهاجرت را در كشور باعث شده اند.

 يسهباشد كه درمقا ينفر م153271برابربا1385در سال يوانشهرستان مر يتجمع يسرشمار ينآخر طبق
 يتجمع يزانداشته، م يرچشمگ يدبوده رشيتنفر جمع1384ي)كه فقط دارا1330(يعموميسرشمار ينبااول

نموده است. به بهراتجرييمختلف همواره فراز و فرودهايطمورد مطالعه درطول زمان ومتاثرازشرايدرمنطقه 
 يرمكان مهاجرپذ يكاستان،  يشهرها يناز ب ي،و تجار يعيطب ليل به دو د يوانشهرستان مر يطور كل

 يبررس يمختلف سرشمار يدوره ها يرا ط يتيجمع يراتتغروند يمنمود يمقاله سع ين.دراشود يمحسوب م
 .يمكن يآن بررس  ي،وفيزيكيقتصادي،ااجتماع يرادر تمام جنبه ها يراتتغ ينا يامدهاي،نموده وعلل وپ

 

 ياصالحات ارض يي،سكونت، تحرك فضا يالگو يوان،مر ي،شهر -روستا مهاجرت :يديواژگان كل
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استان كردستان  يمرز يتان هاتوسعه شهرس يها يتقابل يلتحل
 يههمسايبا كشورها يمرز ينب يها يدرجهت توسعه همكار

 

 3يمرجان ساالر، 2امانپور يدسع، *1ياحمد عاطفه
 خوارزمي تهراندانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف دكتري يدانشجو -1

 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد -2
 چمران اهواز يددانشگاه شه يستز يطو محارشد عمران  يكارشناس يدانشجو -3

Atefeh.ahmadi78@yahoo.com 
 

 چكيده
جهت  ييو بالقوه ا يقو يها يلبا دارابودن مرز مشترك با كشور عراق، پتانس يراناستان كردستان در غرب ا 

منابع در راستا توسعه و گسترش امكانات و  ينرا دارا است. در ا يمرز يبه خصوص در شهرهاي،توسعه بازرگان
داشته  يههمسا يبا كشور ها رزيم ينب يها يهمكار يتدر تقو يتواند نقش اساس يم يمرز يشهرستان ها
توسعه  يها يتآن استتا قابل يحاضر در پ يقكند. تحق يعرا تسر يتواند آهنگ توسعه مل يباشد و هم م
مورد  يههمسا يبا كشورها يمرز ينب يها يهمكار يتاستان كردستان را در جهت تقو يمرز يشهرستان ها

و  يكم ياست وبا استفاده از مدل ها يليتحل -يفيقرار دهد. روش پژوهش حاضر توص يلو تحل يهو تجز يبررس
 يگرد يسهبااستان كردستان در مقا يمرز يشهرستان هايافتگيسطح توسعه  يينتع ييبها يانهرا ينرم افزارها

 ي،و اشتغال، شاخص مسكن، شاخص اقتصاديتيجمع ياستان با استفاده از شاخص هايشهرستان ها
شهر كه در  4شهر استان كردستان،  9 يننشان داد كه از ب يقتحق يها يافته.ستپرداخته ا يبهداشت يربنايي،ز

 يشهرستان ها يگرنسبت به د يينتريپا يافتگيقرار گرفته اند، از درجه توسعه  يهبا كشور همسا يمناطق مرز
بودن  اراصورت گرفته مشخص شد كه شهرستان قروه با د يبراساس بررس ييكهند، به گونه ااستان برخوردار بود

% 12 يافتگيتوسعه يبسروآباد، با ضر يو شهرستان مرز ينبه عنوان برخوردارتر يافتگيتوسعه  يب% ضر 80
 ياران،ج، كامسنند يوان،مر يشدند. شهرستان ها ييشهرستان در استان كردستان شناسا ينبه عنوان محروم تر

 يتاولو يبو سرو آبادبه ترت يواندرهد يجار،به،بان يمرز يبرخوردار و شهرستان ها يمهبه صورت ن يبسقز به ترت
 .شدند ييشهرستان استان كردستان شناسا ينبه عنوان محروم تر

 
 استان كردستان ي،شاخص توسعه انسان ي،مرزيبازارچه ها يافتگي،توسعه : يديكل يها واژه

 
 
 
 
 
 
 



 

 
٣۴ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 ياجتماع يدر توسعه بحران ها يرابطه مناسبات قوم
 

 2الوند يممر، 1ياحمد ينمحمد حس

  يانتظام يريتكارشناس ارشد مد ياستاد دانشگاه علوم انتظام -1
يمنابع انسان يريتكارشناس ارشد مد  -2

 

 چكيده
را در  يانسان ياتح يعرصه ها ياست كه تمام يقيعم يها يسابقه و هدف : جهان امروز دستخوش دگرگون 

زنده شدن احساسات  يشدن ،با نوع  يدچار تحول كرده است . همگام با حركت جهان يو فرامل يابعاد مل
مستقل  يتهايبه موقع نيلحركتها به دنبال  ين.ا يمدر سراسر جهان روبرو هست يو محل ي،زبان ي،قوم يفرهنگ
مطلب ساخته  ينرا متوجه ا يالملل ينگران مهم ب يل،تحل يروند ينچن يريو فراگ يرندگ يانجام م يفرهنگ

شكل  يو محل ي،زبان ي،قوم يرا به مسائل فرهنگ يندهآ يها و تنش ها يري،درگ ياداست كه به احتمال ز
است كه از چهار  ياجتماع يها در توسعه بحران ها ميترابطه قو يمقاله بررس ينخواهد داد هدف از نگارش ا

بر  يقوم يتدرون گروه و برون گروه بودن ، احساس محروم ينهاد يت، حما يقوم ييفرض  رابطه همگرا
  . شده است يبهره بردار ياجتماع يها يناآرام
ها : نوع تحقيق مورد استفاده كاربردي و از نظر روش تحقيق به صورت توصيفي پيمايشي است . به  و روش مواد

 يساكن در استان ها يدانشگاه علوم انتظام ياننفر دانشجو 989منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق از بين 
نمونه انتخاب و از طريق  عنوانبه  ينفر به صورت تصادفي طبقه ا 165بر اساس فرمول كوكران تعداد  يمرز

 .از آلفاي كرونباخ به دست آمد  81/0پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت، پايايي پرسشنامه 
 يها يد كه تمامي فرضيه ها مورد تائيد واقع شده اند اما بيشترين رابطه با ناآرامده ينشان م يج: نتاها يافته

 يتبرابر سطوح معني داري به دست آمده به درون گروه و برون گروه بودن اقوام  و احساس محروم  ياجتماع
 . برخوردارند ياجتماع يها يبر ناآرام ادمربوط است كه از شدت معني داري بيشتري نسبت به ساير ابع يقوم

 
 ينهاد يت، درون و برون گروه ، حما يي، همگرا يت، محروم ياجتماع ي، ناآرام يتقوم :يديكل واژگان
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 تحليلي بر روند خشكسالي هاي استان كردستان
 

 2، نساء سپندار*1ياناحمد ينوم
 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -2

m_ahmadyan89@yahoo.com 
 

 چكيده
در  يهمواره نقش مهم يجو يزشهايبوده ونوسانات ر ييآب و هوا ييراتاست كه معلول تغ ينديفرا خشكسالي

 يدرولوژيكيه ي،كشاورز ي،هواشناس يها يانواع خشكسال  يبه وجود آوردن آن داشته است. در بحث خشكسال
است كه اثرات آن  ليمياق ي گردد. خشكسالي مهمترين ومخرب ترين پديده يم يفتعر ياجتماع -يدواقتصا

در جنگل ها و مراتع  يآتش سوز يشمعموالٌدر مقياس منطقه اي مورد اهميت مي باشد و  از جمله عوامل افزا
 ي يترانهمد يماقل يرابه روش دمارتون دا يمياقل ياستان كردستان است. استان كردستان از لحاظ طبقه بند

باشد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي روند خشكسالي در استان كردستان، با استفاده از شاخص  يم
 يمنطقه، داده ها يخشكسال يلو تحل يوآزمون ناپارامتري من كندال بوده و  به منظور بررس SPIخشكسالي

قرار  يو من كندال مورد واكاو SPI،SPSS ،Excelيساله با استفاده از نرم افزارها48  يبارندگ ي روزانه
 يزاندر م يبوده است.روند كاهش يزمان ي بازه يندهه در ا ينخشك تر 70-80 ي دهه يبررس ينگرفت. در ا

 سنندج مشاهده شد. يستگاهدر ا يبارندگ
 

 ،روند. SPI خشكسالي،من كندال، :يديواژگان كل
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 يارز در مناطق مرزقاچاق كاال و  يتيتبعات امن
 

  ارمغان يمينس
 يدانشگاه آزاد اسالم -يواحد شهر ر يعلم يئته عضو

Armaghan177@yahoo.com 
 

  چكيده
 ياسيو س ياقتصاد ي،و ثبات اجتماع يتامن ي يهدر سا يهر كشور يو توسعه  يشرفتپ يزانجا كه م آن از

تحول  يروند و ابعاد مختلف آن، چگونگ يبررس و هاي پذيري يبو آسيداترو شناخت تهد ينا شود؛از يحاصل م
هموار كرده بلكه موجب  يمل هاي يزر برنامه ينه تنها راه را برا يندهها در زمان حال و آ آن بندي يتو اولو

هر گونه بحران  يوستنقبل از به وقوع پ يحيصح هاي گيرييمبه موقع و تصم يكتا اقدامات استراتژ شود يم
و ضرورت  يمناطق مرز يتبه اهم نظر .و ثبات جامعه تا حد امكان حفظ شود يمل يتاتخاذ و تعامل و امن

كه  يت،امن يفرا رو يمناطق ، با در نظر گرفتن چالش ها يندر ا يتو كنترل مطلوب و حفظ امن يريتمد
زم ال يداترو تمه يندارد، از ا يمناطق مرز يتو تثب يدر شكل ده يشه، ر يتيعامل كاهش بار امن ينمهمتر

 يرو اجتناب ناپذ يضرور يبالقوه و بالفعل، امر يداتمناطق و مصون نگهداشتن آن از تهد ينجهت كنترل ا
 يكردرا با رو يمناطق مرز يتامن ينتأم يمقاله بر آن است كه  راهبردها و راهكارها يندر ايناست. بنابر ا

 ييبه راهكارها يابيآنان و با دست يوفادار يتو حفظ وتقو ينانتعامل با مرزنش يو با برقرار ياسيو سياقتصاد
 .يدارائه نما ييو كاهش واگرا ييعوامل همگرا يشافزا جهت

 

 ييتوسعه، عوامل همگرا ي،مناطق مرز يت،امن :يديكل واژگان
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در   يسماكوتور  يتوسعه  يشاخص ها يو بررس يامكان سنج
 وبلوچستان يستانمناطق حفاظت شده س

 

 ارمغان يمينس
 يدانشگاه آزاد شهرر يشهرر يعلم يئتعضو ه

armaghan177@yahoo.com 
 

 يدهچك
چون افزايش جمعيت، كاهش تدريجي منابع طبيعي، افزايش آلودگي ها، نارسايي توزيع متعادل  يليمسا امروزه

و  ييرتغاز  يتمنابع و بحران حفاظت از منابع اكولوژيكي و نيزرشد شهر نشيني، افزايش آگاهي انسان و ...حكا
صنعت را در  ينا يزسفرن يدهبه پد بتدر نگرش افراد نس ييرتغ يبشر دارد، حت يدر زندگ يتحوالت اجتماع

 يسم،همچون اكوتور يديجد يممفاه يدايشكرده است. پ ياديخود دستخوش تحوالت ز يها يدگاهو د يفتعار
ها است. توسعه هر كشوري در بخش  يدگاهتحول در د ينا يانگرب يداركهپا يژئوپارك و گردشگر يسم،ژئوتور

از منابع مختلف زيست محيطي است كه طيف آن از بهره برداري  ريهاي مختلف مستلزم بهره برداري و بهره و
كامل از منابع پايه نظير آب ، خاك ، جنگل و مرتع و ذخاير ژنتيكي تا حفاظت صرف در نوسان مي باشد . 

ر كلي در نقطه مقابل بهره برداري قرار دارد ، ليكن بهره وري از آن مناطق حفاظت شده در مفهوم عام خود بطو
استفاده هاي گردشگري موضوعي است كه در حال حاضر مورد توجه بسياري از دولت ها قرار دارد و به  البدر ق

 يعمقاله س ينا در .همين دليل نيز برنامه هاي گسترده اي براي استفاده بهينه از اين مناطق آغاز شده است
و بلوچستان در  يستاناستان س يسمتا با تأكيد بر بهره گيري از ويژگي هاي مورفولوژيكي و اكوتور يدهگرد

 يها يدهپايدار و حفاظت از منابع اكولوژيكي با جذب گردشگران خاص خود پد يراستاي اهداف توسعه 
مسئله از   ينشوند. توجه به ا ييزو برنامه ر ييمكان ها شناسا ينا يبالقوه  يجاذبه ها و توان ها يعي،طب

جديد در رويارويي با نيازهاي جهان امروز مطرح شده  و در طرح آن ها اهداف ارزشمندي  يجمله راهكارها
 .نهفته است

 

يكيو بلوچستان، مناطق حفاظت شده، منابع اكولوژ يستانس يسم،اكوتور  :واژگان كليدي  
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 يو ارز در مناطق مرز قاچاق كاال ياقتصاد يچالش ها يبررس
 

 ارمغان  سيمين
 يدانشگاه آزاد شهرر يعلم يئتعضو ه 

Armaghan177@yahoo.com 
 

  چكيده
ثروت ،توسعه  يناعادالنه  يعتوز ي،شغل يكارخانه ها، كاهش فرصت ها يورشكستگ ي،كشاورز يجيتدر كاهش

كند. قطعاً  يم يدكشورها را تهداست كه اقتصاد  يعوامل يناز مهمتر يو رانت خوار ييفرهنگ مصرف گرا ي
را به خود مشغول نموده  شورهاگذاران ك ياستاقتصاد، ذهن س ييمانع در رشد و شكوفا ينقاچاق  به عنوان اول

آن در  يها يشهاست كه ر يو چند بعديچيدهپ يعامل بازدارنده و مشكل يكناهنجار قاچاق  ياست. پدبده 
مي تواند آثار متفاوتي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،  نهفته است و يالملل ينو ب يمل يحوزه 

 يقاچاق مي تواند مثبت ومنفي باشد. آثار منفي قاچاق را م يسياسي و فرهنگي جامعه بگذارد. آثار اقتصاد
هاي بازرگاني  توان به طور خالصه به كاهش توليد داخلي و درنتيجه افزايش بيكاري و تأثير نامطلوب بر سياست

عمومي از حقوق گمركي و سالمت جامعه و  يو كاهش درآمدهاي عمومي دولت و محروم شدن خزانه 
شرح داده شده  يرزمينيوگسترش اقتصاد ز يجادا يل. در اين مقاله سعي گرديده دالتكنندگان دانس مصرف
گشته، مورد  نيرابخش دراقتصاد ا ينا كه باعث گسترش  يعوامل يژهآن، به و  يريعلل به شكل گ ينومهمتر

 ي،وكاربرد يعمل يبحث به ارائه راهكارها يريگ يجهونت يبا جمع بند يز. در انتها نيردقرار گ يلوتحل يهتجز
 .پرداخته خواهد شد يرانو قاچاق دراقتصاد ا يرزمينياز گسترش اقتصاد ز يريجهت جلوگ

 

 كنندهحقوق مصرف  ي،بازرگان يها ياستس ي،قاچاق، آثار اقتصاد: يديكل واژگان
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 و بلوچستانيستاندر استان س يگردشگريتامن يبسترساز
 

 ارمغان  يمينس
 يدانشگاه آزاد شهرر يعلميئتعضو ه

Armaghan177@yahoo.com 
 

  چكيده
گردشگران و مقصد  يتمتعدد از جمله امن يدر گرو عناصر و فاكتورها يگردشگر يدارو رشد پا موفقيت
عوامل باعث ركود و كاهش  يگرود يسمترور يهعل يالملل ينجنگ ب ياسي،س ياناتجر ارييداست. ناپا يگردشگر
 يگردشگر يتوسعه  نرك ينو مهمتر ينتر ياساس يتجهان شده است. امن ياز كشورها ياريدر بس يگردشگر

 يدر هر كشور يصنعت گردشگر ياست. توسعه  يسركامل م يتصنعت با وجود امن ينا يدارياست و دوام و پا
كه دولت توجه  يابد يكشور رونق م يكدر  يگردشگر يدر آن كشور است و زمان يمل يتنشان از ثبات امن

 .و رفاه گردشگران كرده باشد يتامن ينتأم يبرا يشتريب
ساخت  يرز يكه  توسعه  يوجود دارد به طور يتنگاتنگ يرابطه  يتامن يوثبات و توسعه  يگردشگر ميان

و  يتيامنيمناسب و مشاركت گسترده دستگاه ها يغاتو تبل يفرهنگ يستگاه هاد يهمكار ي،گردشگر يها
  .داشتبه همراه خواهد  يزرا ن يمليتامن يتوسعه  ي،گردشگر ياطالعات همزمان با توسعه 

ترين نيازي است كه اينك استان سيستان و بلوچستان با وجود  پايدار و گردشگري حياتي ي توسعه
متكي بر نفت در عين حفاظت از  ياين نياز دارد. گردشگري و دوري از توسعه هاي پيش از  محروميت

ترين  مهم ابراينزيست يكي از محورهاي مديريتي كنوني در دنياست كه بدون امنيت، امكانپذير نيست. بن محيط
ها نهفته  پايدار امنيت است و برقراري امنيت در بسياري از زيرساخت ينياز سيستان و بلوچستان براي توسعه 

 .است
كشورها و مقصدها  يگردشگريواژه در توسعه  ينا يواقع يتو اهم يگاهبر آن است كه جا يمقاله سع ينا در

آن را در رشد  يتبارز اهميها و بلوچستان و مثال يستانمناسب در استان س يمشخص و سپس با ارائه الگوها
  .يمبشناس يگردشگر يدارو توسعه پا

 

 و بلوچستان يستانس ي،مل يتامن ياسي،ثبات س ي،گردشگر يدار،پا يتنام :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴٠ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 يمرز يريشه ها و علل بروز معضل قاچاق در شهر ها بررسي
 

 *2يميعظ ي، عل 1مهرداد اژدري

 كارشناسي ارشد مديريت رئيس دفتر تحقيقات كاربردي فا.ا.اردبيل -1
 يل.ا.اردبفا يكاربرد يقاتدفتر تحق يپژوهشگر اجتماع -2

 

 چكيده
باشند. از  يبرخوردار م يتيبرجسته و پراهم يگاههستند كه از جا يمهم يو مرزها از جمله موضوعات سرحدات

انسانها،  ينمناسبات و تعامالت ب يكاركردها و اشكال متفاوت مرز در شكل ده يت،آنجا كه شناخت ماه
تواند  يصورت گرفته در جهان م تل با توجه به تحوالمسائ ينبرجسته دارد شناخت ا يگاهكشورها، ملتها و... جا

انسان ها،  يندر ب يريتعامالت مناسب و قاعده مند و بدور از كشمكش و درگ ينهدر زم يا يستهكمك شا
 .كشورها و... را سبب گردد

شكيل طبيعي انسانها به منابع موجود در محيط اطراف باعث شده تا انسان ازابتداي پيدايش خود و ت نيازهاي
قوميت ها و زندگي گروهي، محدوده معيني را براي خود مشخص كند وازآن محدوده درمقابل بهره برداري، 

  .نفوذ ودخالت ساير افراد جلوگيري و در صورت لزوم بطوردسته جمعي از حريم خود دفاع نمايد
گاهي از امكانات افزايش جمعيت، گسترش قوميت ها، پيشرفت فرهنگ اجتماعي، افزايش دانش بشري، آ با

قاچاق و ساير  يدهپد يدايشنهفته موجود در اطراف خود، پيشرفت تكنولوژي، افزون طلبي جوامع قدرتمند ، پ
رفع اختالفات ايجاد شده  ل،مسايل باعث شده كه روز به روز شيوه هاي جديدي در تعيين محدوده، نحوه كنتر

 .و دفاع از محدوده مرزي به وجود آيد
له به بررسي علل و عوامل بروز قاچاق كاال از جمله بيكاري مردم شهرهاي مرز نشين ، طوالني در اين مقا ما

، سود آور  يداخل يد، ضعف صنعت و تول يناز قوان يبودن مرز هاي آبي و خاكي كشور، وجود ضعف در برخ
ر مبناي اين عوامل به ارائه ايم و ب داختهبودن قاچاق كاال و عوامل ديگر موثر در قاچاق  وآثار و پيامدهاي آن پر

 .راهكارهاي كاربردي پرداخته ايم.اميد است مثمر ثمر واقع گردد

 ، قاچاق ، اقتصاد پنهان ينانمرز ، مرزنش :يديكل واژگان
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 ينواح  ييكوچك در توسعه روستا يكارگاه يعنقش صنا يبررس
 يج)هج يشهرستان پاوه  (نمونه: روستا يمرز

 

 2نصورسليماني، م*1اژغ ينفرد

 ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 يشهر يزيجغرافباوبرنامه ر يدكتر يدانشجو -2

f.azhagh@noszan-tehran.com 
 

چكيده
توسعه  ياستراتژ يشدن روستا را به عنوان سنگ بنا يصنعت يياز محققان توسعه روستا يآنجا كه گروه از
نرخ  يشافزا يزو ن يدر چارچوب طرح جامع مل ييشدن روستا يداده و معتقدند صنعت مورد بحث قرار يندهآ

و سود  يكاريكاهش ب سرانه،تعادل در تراز پرداختها به سه هدف عمده اصالح درآمد  يجادصادرات در جهت ا
توسعه  يندرآدر ف يراجتناب ناپذ يامر يسكونتگاه ينب يو كاهش عدم تعادلها ييروستا يدر نواح يژهبويكاريب

 يكارگاه يعبا مفهوم صنا يياقتصاد ضمن آشنا ي،اجتماع يابيارز يكاست تا در  يضرور يناست،بنابرا ياقتصاد
 يه. نظريردقرار گ يابيمورد ارز ييدر مناطق روستا يعصنا يناستقرار ا يامدهاي(كوچك) و عوامل مؤثر بر آن، پ

چاره كار  ينو به عنوان آخر يداراشتغال پا يجاددر جهت ا يزوركاتال يكبه عنوان  ييشدن مناطق روستا يصنعت
دهنده جهت  ينو عامل تسك يكاريدر جهت حل مشكالت ب يبالقوه ا يروين يي،حل مشكل فقر مناطق روستا

 يكشاورز يرغ يتهايشدن روستا و گسترش فعال يمعتقد است صنعت يدگاهد ينمحسوب شود.ا ييزدا محروميت
نظر  يناست. از ا ييروستا يرفق يخانواده ها يبرا يكاالها و خدمات ضرور ينفاه و تأمر يشمهم در افزا يعامل

 ي،شغل يفرصتها يجادا يد،تول يشافزا يقاز طر ييتوسعه روستا يندشدن روستا؛ نقش معنادار در فرا يصنعت
جه به موضوع هدف با تو ينگردد. بنابرا يم ياقتصاد يبخشها يگربا د يوندهاپ يجادو ا ياساس يازهاين ينتأم

باشد و  يم ييدر توسعه روستا يكوچك كارگاه يعصنا يجادا يو اقتصاد ياجتماع يامدهايپ يبررس يقتحق ينا
 يرا در روستا ييروستا يداردر جهت حصول به اهداف توسعه پا ارگاهيك يعصنا يجادنقاط و نكات ا ينمهمتر

  .مياز توابع شهرستان پاوه مورد بحث قرار داده ا  ييجهج

 ييجهج يي،روستايكوچك ،توسعه روستا يكارگاه يعصنا :يديواژگان كل
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بررسي عوامل تأثير گذار بر توزيع فضايي جمعيت سكونتگاههاي 
 مرزي استان اردبيل و پيامدهاي امنيتي آن

 

  2، اصالن كرامتي نوراله بيگلو1عباداله اسدپور
 رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحدمشگين شهر -1

 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد جغرافياي نظامي  -2
iau.meshkin@yahoo.com  

 

 چكيده
توزيع فضايي جمعيت يكي از مهمترين مباحث در بررسي شهرهاي مرزي بشمار مي رود از آنجا كه در توزيع    

رعوامـل  فضاي جمعيت درسكونتگاههاي مرزي عوامل متعددي تأثير گـذار هسـتند وازبـين عوامـل متعـدد تأثي     
فرهنگي، سياسي و اقتصادي نسبت به ديگر عوامل برجسته ترند، از اين رو از سوي محققان  -طبيعي، اجتماعي

و پژوهشگران مطالعات متعددي به روشها و مدلهاي تك متغيره و چند متغيره محدود صورت گرفتـه كـه همـه    
ولي هيچ گاه بررسي كه منعكس كننده عوامل  آنها از يك منظر يا از بعد محدود اين عوامل را بررسي نموده اند.

متعدد و كاملي باشد صورت نگرفته و اين تحقيق به دليل اينكه چـه از نظـر روش كـار و چـه از نظـر تعـداد و       
تركيب فاكتور ها و متغير هاي موثر بر توزيع فضايي جمعيت درسكونتگاههاي مرزي و امنيت استان نسـبت بـه   

العات آمار جمعيتي سكونتگاههاي مرزي استان اردبيـل حـاكي از آن اسـت كـه     تحقيقات قبل كاملتر است. مط
جمعيت در اين استان بصورت نامتعادل و ناهمگن توزيع شده اندواين عامل باتاكيد برنقشي كه توزيع وپراكنش 
 جمعيتي درمباحث امنيتي ايجادمي كند  ازاهميت بيشتري برخوردار مي باشد ودراين مطالعه سعي شده اسـت 

از نظريات و آمار و اطالعات و همچنين براي آزمون فرضيات از  روش و مدلهاي آزمون رگرسيون چند متغيـره،  
استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مطالعـه نشـان مـي دهـد كـه هـر يـك از متغيرهـاي عوامـل طبيعـي،           

توزيـع فضـايي جمعيـت و    فرهنگي، سياسي و اقتصادي اثر پيش بيني كنندگي معني داري بـر روي   -اجتماعي
امنيت استان دارند. و بر اساس آزمون فريدمن مشخص شده است .عوامل طبيعـي و مولفـه هـاي آن بيشـتر از     
بقيه عوامل بر روي توزيع فضايي جمعيت سكونتگاههاي مرزي استان تأثير دارد و عوامل سياسي كمترين تأثير 

                                                                          را ايفا مي نمايد.                              
 

 توزيع فضايي،سكونتگاه، جمعيت،مرز،اردبيل :يديكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يتو امن يانتظام يروين
 

 يزپره ياد، فر يدي،  شهرام سع يياسكندرزاده ،  محمد رضا آمو يرام 
 فا.ا. كرمانشاه. يكاربرد يقاتتحقپژوهشگر همكار دفتر   

 .يدانشگاه علوم انتظام يعلم يأتعضو ه  
 .يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف  
 .يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو  

 

 چكيده
مرزها به عنوان آخرين حد قلمرو يك دولت و كشور، معموالً تحت تأثير تحوالت دو سوي مرز قرار مي 

رند. از اين رو مرزها معموالً خط مقدم تحوالت و تغييرات ايجاد شده، يا در حال تحول كشورهاي مقابل گي
هستند. امروزه حفاظت و حراست از مرزها براي تمام كشورها يـك ارزش بـه حسـاب مـي آيـد و ضـمانت       

يـاز هـر جامعـه و    ترين نتحقق اين امر بدون شك داشتن مرزهايي با امنيت كامل مي باشد. امنيت بنيادي
رود. در همين راسـتا پلـيس بـه عنـوان     مهم ترين عامل براي دوام زندگي و توسعه يك جامعه به شمار مي

مسئولي در برقراري امنيت بايد همواره بتواند هماهنگي در اجراي اين قوانين را فراهم سازد. هـدف اصـلي   
باشـد. روش تحقيـق از نـوع    زي مـي اين مقاله شناخت نقش پليس در بر قـراري امنيـت در شـهرهاي مـر    

اي و نتايج همايش ها به بررسـي و جمـع آوري اطالعـات    با استفاده از منابع كتابخانهباشد كه توصيفي مي
دهد كه بقاي حاكميت سياسي و تماميت سرزميني . يافته ها نشان ميموجود درباره موضوع پرداخته است

امنيت انتظامي، اگر غيرممكن نباشد، دچار مشكل خواهد (الاقل سرزميني داخلي) يك كشور بدون تأمين 
تقسـيم كـار و ايجـاد     شـهرهاي مـرزي را مـي تـوان     عوامل موفقيت نيروي انتظامي در تأمين امنيت. بود

 كيفيت استخدام و تأمين كادر مورد نيـاز،  واحدهاي حرفه اي و تخصصي، آموزش و تجهيز نيروي انتظامي،
 مقبوليت همگاني ذكر كرد.

 
 امنيت، مرز، نيروي انتظامي. :يديكل اژگانو
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 يبو بروز آس يشهر يبر فضاها محيطي يستز هاي يندهآال يرتأث
 يدارتوسعه پا يكردبا رو ياجتماع يهايو ناهنجار ها

 

 اسالم دوست كردمحله مريم
 سما واحد بندرعباس يحرفه ا يفن ي مدرس آموزشكده

Maryam_eslamdoust@yahoo.com 
 

 يدهچك
 ي يدهبا پد يطيمح هاي يو مصنوع و انواع آلودگ يعياز عناصر طب يرابطه برخ يمقاله اختصاص به بررس اين

 هاي يندهشناخت انواع آال يدر راستا يدارد. مطالعات نظر يشهر يدر فضاهاياجتماع هاي يناهنجار
 .شده است ها معرفي فضا يندر ا يرفتار هاي يو انواع آلودگ يشهر يفضاها ريزي برنامه يطي،مح

 يستز يطرساندن به مح يبانسان امروزه بدون ارتباط به آس يو روان يروح يماريهايب يشو افزا افسردگي
گذار است. در  يرانسان تأث يرفتار اجتماع يوهبر ش يطي،مح هاي يندهو كنترل آال  يطاز مح ينگهدار يست؛ن
توجه داشت، گام برداشتن  يدشود. با يو منظر معرف يطمح يو طراح ريزي شده است تا برنامه يمقاله سع ينا

 هاي  توجه به سازه يندفرا يندر ا يراز كاهد يم يندهدر آ يمشكالت اجتماع ياز برخي،شهر يطراح ينددر فرا
 و سبب مي  كاربران و توجه به مشاغل موجود آنان درنظر گرفته شده است يازهايفرسوده، ن هاي بافت ي،بوم

 يم ينگردد. بنابرا يجاداز مرحله شناخت در وضع موجود ا ييفاكتورها فتنبا در نظر گر يه شهرتا توسع گردد
و منظر، با شناخت  يطمح ي آگاهانه يو طراح ريزي برنامه يريت،مد يقگرفت كه از طريجهنت ينچن توان

 ازنمود و  يام به طراحاقد يهعوامل اول ينا يابيو ارز ، انسان و تحليل بوم منطقه يستكامل از وضع موجود ز
در ساختار  يسبز شهر ها و فضاي راستا تفرجگاه ينكرد. در ا يشگيريپ يزن يرفتار هاي يآلودگ يدايشپ

 .نخواهد بود تأثير يشهر ب يشهر و پس كرانه ها يكالبد
 

 ، تفرج يو رفتار ياجتماع يهايناهنجار يطي،مح يستز هاي يندهآال يط،محيابيارز :يديكل واژگان
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مطالعه  ي؛مرز يشهرها يگردشگر يدارنقش امنيت در توسعه پا
 شهرستان زابل يمورد

 

 3سميه رضايي ،2زارع ينب، ز 1فاطمه اسالم فرد

  و بلوچستان يستاندانشگاه س يسم،تور يزيبرنامه ر يدانشجو -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يي،روستا يزيبرنامه ر يدانشجو -2
 امه ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي برن -3

eslamfard48@yahoo.com 
 چكيده

توسعه ي پايدار، در بسياري از برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي، به عنوان يكي از مفاهيم كليدي  امروزه
آنان است. مطرح مي باشد و هدف آن باال بردن كيفيت زندگي توده هاي مردم و آزاد كردن نيرو هاي خالقه 

باشد. هنگامي كه در  يم يتامن حساسو ا يدارپا يتامن ي،گردشگر يدارتوسعه پا يشاخص ها يناز مهمتر يكي
به طور   در ابعاد گوناگون، ياقتصاد -يهاي انسان اي فراهم باشد كه فعاليت مناسب به گونه ياي بسترها جامعه

كنيم. اما وقتي با وجود بسياري از  امن فرض مي عادي و بدون مشكلي خاص جريان پيدا كنند، آن جامعه را
افراد جامعه  مشكل باشد؛ در اين صورت، ضرورت وجود نظم  يتاحساس امن ياتمهيدات، دستيابي به امنيت و 

از  يكياجتماعي و اجراي عادالنه قانون از مواردي هستند كه احساس امنيت را به جامعه باز خواهد گرداند. 
يك  يامنيت و گردشگري، پارامترها يرامنطقه است. ز يكدر  يرونق گردشگر يدارپا يتنام يجادا يها ينهزم

طور كه يكي از عوامل مهم رونق گردشگري وجود  معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارند. در واقع همان
آمدن موجب به وجود  يز،امنيت است، توسعه گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك مقصد ن

امنيت ارتباط تنگاتنگي با  مقولهصنعت گردشگري و  يدارتوسعه پا  رو ينامنيت در آن منطقه خواهد شد. از ا
ممتاز  يتهاي موجود در شهرستان زابل و برخورداري اين منطقه از موقع هم دارند. با توجه به پتانسيل

از گردشگران  يطيف قابل توجه يرايذتواند پ يفرهنگي، اين شهرستان م -و بستر غني تاريخي يتيكيژئوپل
 يجادو ا يتاست كه امن يپاسخگويي به اين مسأله اساس نبالاين مقاله به د ينكداخلي و خارجي باشد. ا

پاسخ اين  يافتنشهرستان زابل چه تأثيري داشته و دارد؟ براي  يدر روند توسعه پايدار گردشگر يتاحساس امن
منطقه مورد بررسي و تجزيه و  يتيكسياسي و ژئوپول يتو موقع يفرهنگ -يخيطبيعي و تار يسؤ ال، جاذبه ها

و مبتني بر مطالعات كتابخانه اي و اسنادي  تحليلي –پژوهش به روش توصيفي  ينگرفته است. ا رتحليل قرا
هاي مرتبط با  آن است كه سازمان يانگرب يقتحق ينها در ا يلحاصل از تحل يها يافتهانجام شده است. 

بايد در رابطه با  ،هاي گردشگري از فعاليت يريو بهره گ يزيي قبل از هر اقدامي در خصوص برنامه رگردشگر
امنيت، همكاري كامل و هماهنگي  يننموده و با نيروي انتظامي در زمينه تامين ا يزيتامين امنيت آن برنامه ر

يبان و محافظ جان و مال گردشگران و نيروي انتظامي پشت  از ديدگاه يك گردشگر، يراالزم را داشته باشند. ز
شود تا آنها از اين  خاطر باعث مي يتامن ينبازديد آنها است، و ا دهاي مورتامين كننده امنيت آنان در مكان

 .اي منطقه را ترك كنند سفر و گردش خود لذت ببرند و بدون هيچگونه آسيب و مخاطره
 شهرستان زابل. ي،مرز يشهرها ي،گردشگر يدار،توسعه پا  يت،امن  :يديكل يها واژه
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 يانسان يتاشتغال و امن يجاددر اييروستا ينقش توسعه گردشگر
 

 4ينظر يم،مر3، ابولحسن اسالم فرد 2 ي،صمد فتوح 1اسالم فرد فاطمه

  يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س يسمتور يزيبرنامه ر يدانشجو -1
 يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستانانشگاه سد ياراستاد -2

 ياسالميخكارشناس تار -3
 يطيمحيزيدر برنامه ر يشناس يمكارشناس ارشد اقل -4

eslamfard48@yahoo.com 
 

 چكيده
مختلف يها طرح يدارند كه با اجرا يتوسعه گردشگر يبرا يمنحصر به فرد يتموقع ييروستا مناطق

برداشت.  يمؤثر يها روستاها گام يو رونق اقتصاد يدر جذب گردشگر، تبادل فرهنگ توان يم يگردشگر
پتانسيل هاي گردشگري در هر روستا بيش از هرچيز به سرمايه هاي جغرافيايي، كيفيت مناظر طبيعي، و آثار 

وستايي، محيط هاي دل تاريخي و فرهنگي بستگي دارد . ايران، با برخورداري از جاذبه هاي مختلف در نواحي ر
انگيزي را براي گردشگري فراهم كرده است. توسعة گردشگري در مناطق روستايي يكي از راه هاي نجات 

. در اكثر نواحي روستايي، به دليل يرودم شمارروستاها از فقر، مهاجرت و مشكالت اجتماعي و اقتصادي به 
ديگر فعاليت هاي توسعه اي نظير گردشگري به آن، توجه به  يغالب بودن اقتصاد كشاورزي و آسيب پذير

عنوان مكمل اين بخش مي تواند از جنبه هاي مختلف ، تضميني در بهبود شرايط زندگي روستاييان باشد . 
مردم محلي و توسعه منابع انساني، تنوع بخشي اقتصادي و رشد  وانمندسازيروستايي مي تواند در ت يگردشگر

معضل بيكاري، ارتقاي استانداردهاي زندگي از طريق تأمين خدمات  آن ، خلق فرصت هاي شغلي، حل
اجتماعي و پركردن شكاف بين نواحي شهري و روستايي در زمينه هاي مختلف، و كاهش مهاجرت روستايي به 

امنيت انساني عبارت است از : رفع فقر و محروميت، داشتن  ينعمده اي داشته باشد. همچن نقشكالن شهرها 
 يكيتواند به عنوان  يم ييروستا يگردشگر ينسب از زندگي و تضمين حقوق اوليه انساني. بنابر اسطحي متنا
 يفيد. روش مطالعه توصيرمورد توجه قرار گ يانسان يتامن يناشتغال و تام يجادا يمناسب برا ياز راهكارها

 يافتهاستفاده شده است.  يكتابخانه ا ياز روش اسناد يازاطالعات مورد ن يجمع آرو يباشد. برا يم يليتحل
بردن فقر و  يناشتغال و از ب يجادتوان در ا يم ييروستا ينشان از آن دارد كه توجه به توسعه گردشگر

 .داشته باشد يممستق يرتاثسانيان يتامن ينتام ينو همچن ييمناطق روستا يتمحروم
 

 يانسان يتاشتغال، امن يي،روستا يگردشگر :يديواژگان كل
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 يرو تاث  يتيامن _ يانتظام يروهايبا ن  يفتعامل سران طوا يبررس
 و بلوچستان يستاناستان س يتآن بر امن

 

 3ي، مراد محمد شهنواز* 2يني، محسن كرد تم1فر  يعليرضا اسالم
 گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه دانشگاه سيستان و بلوچستانياراستاد -1

 و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان ارشد فقه يكارشناس يدانشجو -2
 نور خاش يامدانشگاه پ ياسيعلوم س يكارشناس يدانشجو -3

kord_63@yahoo.com 
 

 چكيده
 يها يتاقوام به هو يو وفا دار ي،و فكر يعاطف يشتي،و معيتعامل يدر حوزه ها يمناسبات قوم افزايش

 _يانتظام يها يروبلوچ با ن يفتعامل  و مناسبات سران طواكند.  يم يترا تقو يمل يتهو ي،فراقوم يجمع
 يدر برنامه ها مشاركتها، يشهما ياست كه با برگزار يدنو و جد يحركت يراخ يسال ها يدر ط يتيامن

 يقشروع شده است. روش تحق يانتظام يروين يها يشگاهچادر در نما ياهس ييو برپا يانتظام يروين ياجتماع
 يقتحق يندر ا يباشد. آن چه به عنوان موضوع اصل يم يو كتابخانه ا يدانياز روش م يقيپژوهش تلف يندر ا

استان دارد؟ البته فرض  يتبر امن يريچه تاث يانتطام يرويبا ن يفاست كه تعامل سران طوا ينشود ا يم يانب
در قوم و تعامل سران  هيفاستان و در راس بودن سردار طا يا يلهو قبيبر آن است با توجه به بافت قوم يقتحق
 يا ينهتواند زم يتعامل م ينداشته است و ا يمو كاهش جرا يتمثبت بر امن يريتاث يانتظام يرويبا ن يفطوا

تواند به  يكه م ينهزم ينموثر در ا ييراهكارها يان. در پايانجامددر استان ب يدارپا يتيامن يجادمطلوب تر به ا
  .نمود يمخواه يهارا دينما يانياستان كمك شا يتامن يجادا

 

 يتامن ي،انتظام يرويتعامل، بلوچ، ن يف،سران طوا :يديكل واژگان
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 شهر زابل يتدر توسعه امن يمرز ينقش بازارچه ها
 

 5يشهرك يعل، 4، معصومه اكبري3ينخع يهمهد ، 2يفاطمه شهرك، 1ييزا يلاسمع ناهيد

 واحد خاش يامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمهيئت علمي و مديرگروه جغرافيا و برن عضو -1
 دانشگاه آزاد واحد زاهدان يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -2
 دانشگاه آزاد واحد زاهدان يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
 اد واحد زاهداندانشگاه آز يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4

 دانشگاه س و ب يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -5
n_es2001@yahoo.com 

 

 چكيده
 يرواج داشته  و خود نوع يرانا يمرز يسالهاست كه در شهرها يههمسا يباكشورها ينانمرزنش يتجار تبادالت

 يجاداساس ا ينبرا يكندم ينرا تام ينقاط مرزاز ساكنان  يعده ا يشتشده كه مع يمنطقه تلق ينتجارت در ا
 ينانكردن تبادالت مرزنش نونيدر جهت قا يزجهان سوم است ن يكه اصوال خاص كشورها يمرز يبازارچه ها

 ينساكنان ا يشتمع يناشتغال تام يجادا يرنظ ياصوال با اهداف يمرز يبازارچه ها يجادشكل گرفته است ا
اهداف تا كنون  يناذعان كرد كه ا يتواناما نم يگيرندمرزها شكل م يتامن يشامناطق كنترل قاچاق كاال و افز

 ييو روستا يمناطق شهر يبازارچه ها  منجر به رونق اقتصاد اين يو اداره  يافتهتحقق  يبه صورت واقع
 شده است. يمرز يمحدوده ها

با شهر زابل به  يتامن  يدر توسعه  يمرز ينقش بازارچه ها يحاضر بر آن است تا به هدف بررس پژوهش
 يقبوده كه از طر يليتحل يفيپژوهش توص يندر ا يقبپردازد روش تحق يمرز ياز شهر ها ييعنوان الگو

 ينآن است كه ب شانگرن يقتحق يجشده است نتا يو پرسشنامه اطالعات جمع آور يدانيمطالعات كتابخانه و م
 يارتباط معنادار يككشور و باالخص شهر زابل  يدر نقاط مرز يمرز يو وجود بازارچه ها يتاحساس امن

 .ينمايدارائه م يمرز يبازارچه ها يقاز طر يتارتقا امن يمناسب برا يراهكارها يتوجود دارد و در نها
 

 شهر زابل-يمرز بازارچه هاي – يتامن واژگان كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴٩ 
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: ي(مطالعه مورد يدر مناطق مرز ياثرات گردشگر يبررس
 )اوانشهرستان سر

 

 3يشهرك ، فاطمه2يشهرك ، علي*1يزائ يلاسمع ناهيد

 واحد خاش يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يأته عضو -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -2

 دانواحدزاه يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -3
n_es2001@yahoo.com  

 

 چكيده
توسعه  يبرا يافتيتواند ره يم ياشتغال در سطح محل يجادو ا يدرآمد يعاز صنا يكيبه عنوان  گردشگري

دارد كه  يتكشورها اهم  اجتماعي – يدر توسعه اقتصاد يبه اندازه ا يباشد. امروزه صنعت گردشگر ياقتصاد
به  يابيدر حال توسعه، دست  ورهايكش يهادند. از عمده مسائل فرا رونام ن ياقتصاددانان آن را صادرات نامرئ

 يفضع يگاهتوان به جا يمياجمال يبررس يكباشد. با  يم يو عدالت اجتماع يرفراگ يتامن يدار،توسعه پا
برد. از  يپ يو منطقه ا يتوسعه مل يندكشور در فرآ يبا مناطق مركزيسهدر مقا يا يهو حاش يمناطق مرز

و توسعه  اقتصادي – يصنعت ياز قطب ها يدور ي،مناطق مرز ياييجغراف يتوان انزوا يامر م ينا يلدال
 تحليلي – يفيتوص يمقاله با روش ينبرشمرد. ا يو فرهنگ ياسيس ي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماع يافتگين

 يژهبو يدر مناطق مرز يرنقش و اثرات گردشگ يينو تب يبه بررس  يدانيو م يبر منابع كتابخانه ا يهو تك
 ينهبه يريتو مد يزيبرنامه ريدر راستا يشنهادهاييدر منطقه دارد و پ يداردر توسعه پا سراوانشهرستان 
و عدالت  يفرهنگ ي،اجتماع ي،و توسعه آن ها در منطقه جهت توسعه اقتصاد يگردشگر يها يتمنابع و سا

  .شود يارائه م ياجتماع
 

 شهرستان سراوان   ي،مناطق مرز ي،گردشگر :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
۵٠ 
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در  AHP با استفاده از روش يانتظام يبان يدهد هاي برج يابيمكان
 شهرستان سراوان يمرزها ي؛مورد (مطالعهGIS يطمح

 

 3يانفرمهروش شا، 2يمحمدپور جابر ، مرتضي1نژاد يلاسمعمرتضي

  يرجنددانشگاه ب يا،گروه جغراف -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيامه ربرن يدكتر يدانشجو -2

 زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يا،ارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
esmaelnejad.m@gmail.com 

 

 چكيده
كشورهاست كه با هدف اشراف بر خط  يدر نوار مرز يتامن يجادا ياز عناصر اصل يكي يمرز يدبانيد يها برج
و ارتقاء  ييدر كارا ييمراكز نقش بسزا ين. مكان استقرار ايابد يستقرار ماطراف آن ا يو محدوده ها يمرز

 ينا يابينمودن آنها در مكان  حاظوجود دارند كه در صورت ل يچند يارهايآن دارد. قطعاً مع يفيك يبازده
 يتبلقا يدارا (GIS)يايياطالعات جغراف يستم. سيافتمراكز دست  ينا ييكارا ينتوان به باالتر يمراكز، م

 ينبه بهتر يابيو دست يدبانيد يبرج ها يابيمرتبط با مكان يشاخص ها يمكان يداده ها يلدر تحل يقابل توجه
را در  يايياطالعات جغراف يستمس يتقابل ينپژوهش بر آن است تا ا ين. اتمراكز اس يناستقرار ا ينقاط برا

و بلوچستان در محدوده شهرستان  يستاناستان س يمنظور نوار مرز ين. به ايردبكار گ يدبانيمراكز د يابيمكان
 كمورد نظر به كم يشاخص ها ياطالعات يها يهال ياست. وزن ده يدهسراوان به عنوان نمونه انتخاب گرد

 ينقاط برا ين، مناسب ترGIS يطها در مح يهال يقانجام گرفته و پس از تلف (AHP)يروش سلسله مراتب
  .گردد يممشخص  يبان يدهد ياستقرار برج ها

 

 .AHP يابي،) ، مرز، مكانGIS(يايياطالعات جغراف يستمس ي،بان يدهد يبرج ها :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۵١ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

با استفاده از مدل  يانسان يتامن يندرتام ييدما يشنقش آسا
 شهرستان زهك يمطالعه مور يفشار عصب

 

 4ينمحس يمينس ،3فاطمه اسالم فرد ،2ينظر يممر ،1نژاد يلاسمع مرتضي

و برنامه  ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س يطيمح يزيدر برنامه ر يشناس يماقل يداكتر يدانشجو -1
 يطيمح يزير

 يطيمحيزيدر برنامه ر يشناس يمكارشناس ارشد اقل -2
 يزيرنامه رو ب ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س يسمتور يزيارشد  برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3

  يطيمح
 يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س يارشد اقتصاد كشاورز يكارشناس دانشجوي -4

eslamfard48@yahoo.com 
 

 چكيده
شرط اساسي توسعه و رفاه هر جامعه اي وجود امنيت در تمامي ابعاد اجتماعي و سياسي است و تا  پيش

ن يك جامعه نتوانند از تهديدها، اضطراب ها و مداخلة بيگانگان در امان باشند، نمي توانند هنگامي كه شهروندا
در توسعة اقتصادي، اجتماعي و انساني توفيق پيدا كنند. امنيت انساني از دو جزء مهم رهايي از ترس و رهايي 

يت اقتصادي، اجتماعي، زيست از نياز تشكيل شده است . اين دو ركن ، امنيت انساني را در ابعاد مختلف امن
انسان در محدوده ي دمايي  ينكهمحيطي، سياسي، غذايي، فردي و ارتباطات گسترش مي دهد. با توجه به ا

خاصي بيشترين فعاليت و كارايي را دارد و در آن دما احساس آسايش و راحتي بيشتري مي نمايد و خارج از 
ازدهي توليدات كارخانه اي كاهش و ميزان حوادث آن محدوده دچار استرس دمايي مي گردد.همچنين ب

توان  يشواهد م ينبا ا ينافزايش مي يابد، فراگيري دانشجويان و دانش آموزان كاهش پيدا مي كند. بنا برا
 ينداشته باشد. هدف ا يممستق يرتاث يانسان يتتواند بر امن ياست كه م ياز موارد يكيكه آب هوا  ودعنوان نم

باشد. اين شهرستان با  يم ييدما يشآسا يرو غ ييدما يشدر محدوده آسا يانسان يتامن يپژوهش بررس
كيلومتر  213كيلومتر مربع در شمال استان قرار گرفته و فاصله مركز شهرستان تا مركز استان 950مساحت 

رياچه است. اين شهر داراي آب و هوايي گرم و خشك است . مردم آن اغلب كشاورز و دامدارند و به بركت د
 يم يليتحل يفيپژوهش توص ينفصلي هامون عده اي به شغل صيادي اشتغال دارند. روش استفاده شده در ا

دهد كه انشان در  ينشان م يجشده است. نتا تفادهاس يداده ها از مدل فشار عصب يلو تحل يهتجز يباشد. برا
 ينكه خارج از ا يد در صورتباش يم يشتريو آرامش خاطر ب يشترب يتاحساس امن ييدما يشمحدود آسا

 .خواهد شد يروان يمحدود دچار استرس و نگران
 

 شهر زهك ي،انسان يتامن ي،فشار عصب يي،دما يشآسا :يديواژگان كل
 

 
 



 

 
۵٢ 
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) در مديريت مناطق مرزي SDIنقش زير ساخت داده مكاني(
 كشور

 

  3سيد حميد رضوي ، 2، مرتضي دهقاني*1علي اشرفي
 اه بيرجندعضو هيئت علمي دانشگ -1

 كارشناس اداره كل منابع طبيعي خراسان جنوبي -2
 

 چكيده
بعلت محدوديت هايي كه در خصوص مناطق مرزي وجود دارد، بسياري از مطالعات كه با هزينه زيادي در 
سازمانهاي مختلف انجام مي شود، قابليت انتشار پيدا نمي كند و امكان نقد آنها فراهم نمي شود. از طرفي اغلب 

ده هاي جمع آوري شده توسط سازمانهاي مختلف با يكديگر سازگار نيستند و حتي در مورد داده هايي كه دا
داراي محدوده مكاني و موضوع مشابهي هستند اين امكان وجود دارد كه در توليد آن ها از مبنا ها و 

هايي هستيم كه محدوده  استانداردهاي متفاوتي استفاده شده باشد. در شرايطي كه نيازمند به تصميم گيري
آنها فراتر از يك حوزه قانوني و عملياتي است، مشكل ناسازگاري ميان داده ها شديد تر خواهد بود. بعلت 
حساسيت هاي موجود براي مناطق مرزي اكثر منابعي كه سازمانها براي داده هاي مكاني هزينه مي كنند. 

مكن است قبأل توسط ساير سازمانها توليد شده اند. صرف توليدو جمع آوري مجدد داده هايي مي شود كه م
بدين ترتيب داده هاي مكاني مشابه چندين بار ايجاد مي شوند. در اين پژوهش به قابليت ها، چالش ها و 
راهكار هاي پيش روي ايجاد يك زير ساخت داده مكاني در مناطق مرزي كشور با تاكيد بر مناطق خاوري 

 پرداخته شده است.
 

 ) ، سيستم اطالعات جغرافياييSDIمناطق مرزي، زير ساخت داده مكاني( :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۵٣ 
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 يمرز يدر شهرها يگردشگر يچشم اندازها يو بررس يابيارز
 )درگز ي: شهر مرزيمطالعه مورد(

 

 3هاشم ماه خان مقدم ،2معصومه مال نوروزي، *1يلفمجام ياصغر صادق

 دانشگاه زابل  يي،روستا يزينامه رو بر ياگروه جغراف يارستادا -1
 دانشگاه زابل يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 دانشگاه زابل يك،مكان يدانش آموخته مهندس -3
Asghari2750@yahoo.com 

 
 چكيده

به عنوان  يراناست كه باعث شده ا يجهت گردشگر يفراوان يها و استعدادها يتقابل يدارا يرانا كشور
كشور در  ينا يار،بس يدر جهان شناخته شود. اما متاسفانه با وجود جاذبه ها يعيتنوع طب يكشور دارا ينپنجم

 يلپتانس يبررس يازمندن  سئلهم ينروبرو است. حل ا ياريبا چالش ها و معظالت بس يسمجذب گردشگر و تور
 يناساس ا ينكند. بر هم يرا طلب م يتهاو تالش جهت رفع محدود يتوسعه گردشگر يتهايها و محدود

نقاط قوت و ضعف و  ييدرگز، به دنبال شناسا يشهر مرز يگردشگر يبا هدف توجه به چشم اندازها يقتحق
باشد كه با استفاده از  يم swot از مدل ستفادهشهرستان با ا يندر ا يفرصت ها و موانع گردشگر ينهمچن

درگز  يبكر و جذاب شهر مرز يچشم اندازها يبه بررس نييداو مطالعات م يليو تحل يفيتوص يروش ها
 ياز قطب ها يكيشدن به  يلتبد ييشهرستان توانا ينآن است كه ا يايگو يقتحق يجپرداخته شده است. نتا

 يگردشگر يجهت ارتقاء جاذبه ها يريتمد يتتقو يازمندهدف ن ينن به ايدباشد كه رس يرا دارا م يگردشگر
 .باشد يساخت ها م يرز يتمنطقه و تقو يو معرف

 

 swotدرگز، مدل  ي،شهر مرز ي،گردشگر :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
۵۴ 
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مطالعه  يمرز يدر نواح يگردشگر يچالشها و فرصت ها يبررس
 )(شهرستان كنگانيبندنا يساحل ي:نواح يمورد

 

 2يشوق يه، مرض 1يلفمجان ياصغر صادق

 دانشگاه زابل يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 دانشگاه زابل يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

Asghari2750@yahoo.com 
 

 چكيده
موثر در توسعه  ياز منابع مهم اقتصادي، و عامل يكيبه عنوان  يستم،مهم اوائل قرن ب هاي يدهاز پد گردشگري

 يكنزد ياز كشورها در رقابت ياريو بسر ينگردد. از ا يمحسوب م يو اقتصادي جوامع انسان ياجتماعي،فرهنگ
جذب  يبا منابع غن يزن يران. ا تندحاصل از آن هس يدمنافع و عوا يشاز پ يشب يشافزا يو فشرده، در پ

عاالنه شركت  يرقابت جهان يندر ا تواند ي) م يعيتنوع طب ينهاز پنچ كشور برتر در زم يكيگردشگر( بعنوان 
 يساحل يه. ناحآيد يمناطق جذب گردشگر بشماره م يناز مهمتر يكي يزن نآ يساحل ينواح يانم ينكند. در ا

پژوهش با استفاده از روش  ين. اباشد يدر جنوب كشور م يرانا يساحلينواح يناز جذابتر يكي(كنگان)  يبندنا
 ياتژاستر ي به ارائه swot يوهبه ش ها و تهديدها نقاط قوت، ضعف، فرصت يينو تع يدانيمطالعات م يمايش،پ

 ادهد يلو تحل يه(كنگان) پرداخته است.از تجز يبندنا يساحل يهدر ناح يو راهبرد در جهت توسعه گردشگر
 يبخاطره گردشگر يبندنا يساحل يهناح يريپذ يبآس ي كه آستانه گيريم يم يجهنت ينبه دست آمده چن هاي

و  ها يتاز قابل ينهو استفاده به ها يتجهت رفع محدود يو ارائه راهكارها يبازنگر يازمندبودن باالست و ن
 باشد يآن م هاي يتوانمند

 
 swotيك شهرستان كنگان، تكن يبند،نا يساحل ي،نواحيتوسعه گردشگر :يديواژگان كل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۵۵ 
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و  يستاناستان س يمرزها يتيامن يچالش ها يلو تحل يبررس
 بلوچستان

 

3جمال يدسع، 2معصومه دهمرده، 1ياعظم يهاد

 مشهد يدانشگاه فردوس ياسي،س يايجغراف ارياستاد -1
 واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم ياسي،ارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -2 
 واحد مشهد يآزاد اسالم ياسي،دانشگاهارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -3 

 

 چكيده
 يتيامن يطعمده در مح يها و تحوالت با مخاطرات، چالش يانهواقع شدن در منطقه خاورم يلبه دل يرانكشور ا

متعدد  يدر معرض حوزه ها يمل يتاز جمله امن يران،ا يراهبرد يطاست كه مح يتخود رو به رو است. واقع
 يايجغراف يآن كه مكمل راهبردها سبببه  يرانا ينيسرزم يحال فضا ينقرار دارد؛ در ع يرونيب يتيكژئوپل

قاچاق مواد مخدر و  يرقانوني،غ يچون مهاجرت ها يداتياست، تهد يرامونيپ يكشورها و قدرت ها ياسيس
 يو حمله به پاسگاه ها يمرز ينواح يممنوعه، ناامن يورود كاالها يافته،سازمان  ياتجنا يرمجاز،غ يسالح ها

را به  يرانا يشرق يمرزها يتپس از جنگ افغانستان، امن يژهبو يمذهب -ميدر كنار تحركات قو يرهو غ يمرزبان
 يها يبه خصوص در شرق كشور باعث دغدغه ها و نگران يرانثبات همجوار ا يه است. مناطق بمخاطره انداخت

 دوجو يزآنها و ن يو گسترش اقتدار قوم يرامونيپ يدولت ها يداريو ناپا يشده و فقدان رشد دموكراس ياساس
 يريپذ يبن) بر آسو بلوچستا يستان(سيشرق يمواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزها يدقطب تول ينبزرگ تر

و  ينژاد يمحل تجمع گروه ها يمرز يها يهافزوده است. معموالً حاش يرانا يتيو امن ياييجغراف يمرزها
است. گذشته از همه،  خورداربر يا يژهويطو بلوچستان از شرا يستاننظر استان س يناست و از ا يمذهب
استان  يندر ا يستيترور ياتعمل يدسبب تشد -انهيگاز اتباع ب يرياستان و حضور تعداد كث ياييجغراف يتموقع
و بلوچستان و كشور به ارمغان  يستانمنطقه س يرا برا يتيامن ينبود ثبات و بروز چالش ها يتو در نها يدهگرد

 .آورده است
 ينمهمتر يلو تحل يبررس يي،به شناسا يليتحل -يفيكه با روش توص يمدر مقاله حاضر، در صدد آن هست

 .يمو بلوچستان) بپرداز يستانكشور(س يجنوب شرق يموجود در مرزها يتينام يچالش ها
 

 .يگانهاتباع ب يت،وهاب  يسم،قاچاق،ترور يت،مرز، امن :يديكل واژگان
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و  يراندر روابط ا يتيامن -ياسيمنابع تنش زا س ينمهمتر
 افغانستان

 

3معصومه دهمرده ،2جمال يدسع ،1ياعظم يهاد

 مشهد يدانشگاه فردوس ياسي،س يياجغراف ياراستاد -1
 واحد مشهد يآزاد اسالم ياسي،دانشگاهارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -2
 واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم ياسي،ارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -3

 

 چكيده
مديگر تاثير و افغانستان به حكم  مؤلفه هايي همچون جغرافيا، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ بر ه يرانكشورهاي  ا

گذاشته اند و از هم تاثير مي پذيرند. عالوه بر موارد فوق ظهور و سقوط طالبان تحت تأثير آمريكا و تحوالت 
اين كشور در ارتباط با امنيت ملي ايران  والت، باعث اهميت بيشتر تح2001سپتامبر  11افغانستان پس از 

 يلتبد يطمح ينا يها حلقه ينتر از مهم يكيان به چنان است كه افغانست يرانا يكاستراتژ يطشده است. مح
و خصوصاً  يكااشغال گرانه آمر ياستهايدر افغانستان، وجود س يتشده است. امروزه عدم وجود صلح و امن

 يرانخرابكارانه به ا يقاچاق اسلحه و گروهها يبه منظور انتقال مواد مخدر و باندها يانپنهان خارج ياستهايس
 يمنابع تنش زا ينمنطقه را به مخاطره افكنده است. مهمتر يتيثبات امن يجادواره ااست كه هم يموارد

ن مواد مخدر در يااشرار و قاچاقچ يتفعال يتوان در مؤلفه ها يو افغانستان را م يراندر روابط ا يتيامن -ياسيس
 يمرتكب م تييو ضد امن ياسيس يكه اقدامات منف يستيترور يگروه ها يتمرزها، فعال يداخل و آن سو

 يو فروش سالحها يدحضور، قاچاق كاال، ورود، حمل و خر يناز ا يافغان و تبعات ناش ينشوند، حضور مهاجر
اشرار)،  ي،تحركاتوگروكش يرين گيي،گروگامسلحانه،آدم ربا يمجاز، جرائم خشن(سرقت ها يرغ يجنگ

 يو افغانستان را با روش يرانروابط امنابع تنش زا در  ينآن است كه عمده تر يمقاله در پ ينجستجو كرد.ا
   قرار دهد يلو تحل يهمورد تجز يليتحل -يفيتوص

 

 يخارج يروهاين يافته،،افغانستان، مرز، جرايم سازمان  يرانا :يديكل واژگان
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در منطقه سر پل ذهاب يآموزش يدر دسترس ينابرابر
 

 4يگروس ي، جعفر حاتم 3ليي، زهرا اسماع 2، مقصود فراستخواه *1ياعظم معصومه
 دانشگاه تهران ي،آموزش يزيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ر -1
 يآموزش عال يزيموسسه پژوهش و برنامه ر يعلم يئتعضو ه -2
 دانشگاه تهران ي،آموزش يزيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ر -3
 دانشگاه تهران ي،آموزش يزيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ر -4

azamimasomeh@gmail.com 
 

 چكيده
در  ينخست  قرار گرفته است. نابرابر يتاز كشورها در اولو يارياست كه در بس يموضوع مهم يآموزش نابرابري
كه از  يهنگام يقتباشند،درحق يباشد كه افراد به صورت برابر ازآموزش برخوردار نم يمعنا م ينبه ا يدسترس

واجب  يتكنندگان به كل جمع مو نسبت ثبت نا يمنظور نرخ ورودشود  ياز آموزش صحبت م يبرخوردار
و عدالت خواهانه را با خود به همراه  يانهنگاه انسان گرا يفرصت ها در بعد كالن نوع يباشد. برابر يم يمالتعل

ا و فرصته يبرابر يرتعب ينشود. در ا يدر نظرگرفته م يافتهتوسعه  يشاخص جامعه  يكدارد كه غالباً به عنوان 
انسان توسعه  يتيبتواند آن را درنظام شخص يدشود و آموزش و پرورش با يارزش محسوب م يك يعدالت خواه

است كه موجب شكوفا شدن   يابزار و سازوكار يآموزش يفرصت ها ي. اما دربعد خرد برابريدنما يهتعب يافته
  .كند يفراهم م يوهمه به طورمسا يرا برا يتخالق شده و امكان پرورش  قابل يها يشهاند
موجود در  يمراجعه به منابع آمار يقپژوهش از طر يازاست و اطالعات مورد ن يمطالعه حاضر از نوع اسناد  

حاصل بر حسب  يجو نتا يدهگرد يو طبقه بند ياداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب جمع آور
الزم  معيتساس ميزان دسترسي جا ينشده است. برا يلو تحل يبه آموزش بررس يدسترس يشاخص ها

 يلتحل يجقرارگرفت. نتا يابيمورد ارز يشهرستان به معلم،كالس و امكانات آموزش يندوره ي ابتدايي ا يمالتعل
خود تحت پوشش آموزش  يتيشهرستان متناسب با سهم جمع ينا يمالزم التعل يتاز آنست كه جمع يحاك

 يشاخص ها برخوردار نم ينان استاندارد از ايزمورد مطالعه به م  يشاخصها ينبوده و در تمام ييابتدا يدوره 
پسران نسبت به دختران  يمتفاوت بوده و برخوردار يتجنس يكبه تفك ينابرابر ينذكر است ا يانباشند.شا

 .است يشترب
  

امكانات  يي،، آموزش ابتدا يت،جنس ي،آموزش يسرپل ذهاب، نابرابر يمرز يمنطقه  :يديكل واژگان
 .يشآموز
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 يمرز ينواح يتتوسعه و امن ي،اجتماع يهسرما مرز،
 

 2پناد صمد، 1حسن افراخته

 معلم تهران يتاستاد دانشگاه ترب -1
 معلم تهران يتارشد دانشگاه ترب يكارشناس يدانشجو -2

 

 چكيده
از بار فشار  كشور هاي داراي نظام هاي اجتماعي، اقتصادي متمركز ، بسياري از نواحي روستايي  همزمان در

دوگانه توسعه نيافتگي و حاشيه اي بودن در رنج اند. دركشور هاي اروپايي نيز ، به دليل  عوامل تاريخي، 
تحقيق و توسعه و ظرفيت نوآوري،   ايجغرافيايي، توزيع جمعيت، ساختار توليد ، زير ساخت ها  ، فعاليت ه

د دارد؛  برخي نواحي نظير نواحي  مرزي تحت تأثير بين نواحي مختلف نابرابري اجتماعي، اقتصادي نسبي وجو
مسايل خاص و دسترسي به خدمات عمومي در اثر عوامل جغرافيايي يا موانع سازماني و نهادي قرار داشته و از 

  .موثر است ينواح يتدر امن يعيدارند كه به طور طب قرارنظر توسعه در سطح پايين تري 
كه موقعيت مرزي هميشه به توسعه نيافتگي منجر مي شود  زيرا بسياري از طور طبيعي نمي توان ادعا كرد  به

نواحي مرزي به عنوان دروازه اي عمل مي كنند كه حداقل سطحي متوسط يا باالتر از توسعه را دارا هستند. اما 
مرهون  از توسعه نيافتگي نواحي مرزي ادياغلب نواحي مرزي داراي ويژگي هاي توسعه نيافتگي اند كه سهم زي

حاشيه اي بودن آنهاست. نواحي مرزي بر حسب جنبه هاي خاص ، موقعيت كشور هاي مجاور و كم وكيف 
جريان نيروي كار و تجارت فرامرزي باشد يا بر عكس   تواند محل تفاوت ها و تنش عوامل مؤثر بر قاچاق مي

نواحي مرزي نقش مثبتي ايفا و فرهنگي بوده و در توسعه  تماعيمحل گسترش روابط متقابل  اقتصادي، اج
 .نمايد

شمال ، غرب و جنوب  يهدر ناح يرانا يمرز ينواح يتحاضر آن است كه توسعه و امن يقتحق ياساسپرسش
 دارد و عوامل اثر گذار آن كدامند؟ يچه تفاوت يشرق
در  يمرز يتقعو بلوچستان ، نقش مو يستانآستارا، كردستان و س يمرز ينواح يمقاله با مطالعه مورد ينا در

  .شده و عوامل و عواقب آن مورد كاوش قرار گرفته است يبررس ينواح يتتوسعه و امن
مورد  يقيشده و به روش تطب يجمع آور ياسناد يو داده ها يمحل يپرسشگر يقاز طر يقتحق يها داده
 .قرار گرفته است يلو تحل يهتجز

اعتماد  يجادا يطمجاور ، شرا يكشورها يها يژگيوو   يمرز ينواح يتدهد كه برحسب موقع ينشان م مطالعه
 يتقرار داده و به نوبه خود در توسعه  و امن يررا تحت تاث ياجتماع يهسرما يلمتقابل ، متفاوت است كه تشك

 .گذارد ياثر م يبه اشكال متفاوت يمرز ينواح
 شده است. يشنهادپ ياصالح ينكته نظر ها يانپا در
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 چابهار يشهر مرز يتمحور ي بامرز يهادر شهر يقوم يوندهايپ
 

 يستاني)افشار (س ايرج
 يجامعه شناس يشناس و دكترا يرانو پژوهشگر ا يسندهنو

fshnfshr@gmail.com 
 

 چكيده
 ي عمان، در گوشه يايو بلوچستان در كنار در يستانچابهار، مركز شهرستان چابهار استان س يمرز شهر
 .هند قرار دارد يانوساق ي هرمز و در دهانه ي ز تنگهايروننام، ب ينبه هم يجيخل يخاور

مرز  يلومترهاك يرااست، ز يكارزشمند و استراتژ ينقش يكشور، بلكه جهان دارا ياسيس يايدر جغراف چابهار
 .هرمز برخوردار است ي تنگه يرونبرتر در ب يگاهجا يكچابهار از  يجعمان دارد و خل يايدر در يآب

به  ي،اقتصاد يدگاهقرار گرفته و از د يانوسياق ياست، كه در كنار آب ها يرانا يهر مرزتنها بندر و ش چابهار
 يبه شمار م يز(بندر مادر) ن "مگاپورت" يكقرار دارد و  يكگذرگاه استراتژ يكدر  ي،كاال و انرژ يتترانز يژهو

 .رود
بوده و هستند  يكديگرواره در كنار هم دلي و هم يكپارچگيچابهار با  يو شهر مرز يهناح يها يفهبلوچ و طا قوم

دانند كه دست در  يو بر خود واجب م يابندهمسان و همبازشان دست  ياتفرهنگ و ادب ييتا به رشد و شكوفا
 .كمك كنند منطقهو  يهناح يدارپا يتو امن يشرفتپ يايي،دست دولت بگذارند و به پو

 يگذرگاه برا ينتواند بهتر يمطرح، م يدورهايكر از يكيقرار گرفتن در  ي يزهآزاد چابهار به انگ ي منطقه
 .و افغانستان باشد يمركز يايآس ي(گذركاال) به كشورها يتترانز

آزاد است. دارا  يبه آب ها يرانا يو فالت درون يمركزيايآس يپس كرانه ها ي دهنده يوندچابهار پ ي ناحيه
تواند به عنوان محور  يو خاور به باختر است، مشمال به جنوب  ي دهنده يوندكه پ يونديپ يگاهجا ينبودن چن

 يران،در جنوب خاور ا يتامن ي وسعهرهگذر به ت ينمنطقه مورد نگرش قرار گرفته و از ا يگسترش اقتصاد
 .شد يدوارام

 و توسعه يتامن يجادكمك به ا ي يزهمرز، نه تنها انگ يدو سو يها يو همبستگ يو فرهنگ ياجتماع پيوندهاي
در  يداريو پا گيري شود، بلكه كمك به هم سنگ كردن قاچاق و گروگان يم يمرز يشهرها در يدارپا ي

 .شود يم يزشهرها و منطقه و فرامنطقه ن
 

 يانوسهرمز، پاكستان، اق ي عمان، تنگه يايچابهار، در يو بلوچستان، شهر مرز يستانس :يديواژگان كل
 يمركز يايهند، آس
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 يمرز ينواح ييجنا يقاتدر تحق يعلوم زمين قانون يكاربردها
 

 3، سيما پور هاشمي 2، محمد معتمدي راد* 1اكبري الهه

 GIS مربي گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم سبزوار، كارشناسي ارشد سنجش از دور و -1
 ريزي محيطي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي در برنامه -2
 ريزي محيطي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار وي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي در برنامهدانشج -3

e.akbari@sttu.ac.ir 
 

 چكيده
. از طرفي باشد يو تالش در جهت حفظ آن م يتبرقراري امن يخ،بشر در طول تار ياساس يها از دغدغه يكي

است.  يتشهر، وجود امن يعموم ياع و فضاو حضور گسترده مردم در اجتم يافتهالزمه اجتماع سالم و توسعه 
وقوع جرايم  يشمواد مخدر باعث افزا ستعمالباشد. امروزه ا وقوع جرايم مي يت،بر كاهش امن يرگذاراز عوامل تاث

جوامع مختلف  يو اجتماع ياقتصاد ي،در جوامع گوناگون شده است كه سبب اختالل در توسعه فرهنگ
از  يخاص آن، دور يتو موقع ياييجغراف يانزوا يلبه دل يمرز يدر شهرها اذعان نمود كه جرم يد. باگردد يم

نا  يلكشور به دل يشرق يدر مرزها يژهبه و يبرون مرز هاي ينا امن يرتاث ي،و اقتصاديصنعت يها قطب
جرم،  يي. شناساباشد يبرخوردار م يشتريب يتافغانستان و پاكستان از حساس يموجود در كشورها هاي يآرام
 ي. علوم زمين قانونيدنما ياري يتامن يما را در برقرار تواند يمناطق م ينبر ا  يشترو نظارت ب يزخ طق جرممنا

 ين. هدف از ايدراستا ياري نما ينما را در ا تواند ياست م يو مل يكاربرد آن در مورد جرايم داخل يشترينكه ب
 يها در گذر زمان و نيز معرف پيشرفت آنهاي مختلف كاربردي علوم زمين قانوني،  جنبه يتحقيق، بررس

گسترده، نقش و  ياسبا انتخاب ساختار مبتني بر مق ينباشد. بنابرا مي يزخ جرم ينواح يدر بررس يدمف يروشها
قانوني و نيز ارزيابي و كاهش  يقاتدر تحق يسنجش از دور و ژئومورفولوژ يايي،اطالعات جغراف يستمكاربرد س

 .دجرايم بررسي خواهد گردي
 

 .يسنجش از دور، ژئومورفولوژ يايي،اطالعات جغراف يستمجرم، س ي،قانون ينعلوم زم :يديواژگان كل
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 GIS خيز از طريق هاي جرم بررسي كانون
 

 3، الهام ميري  2، خديجه باقريان * 1الهه اكبري

 GIS ز دور ومربي گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم سبزوار، كارشناسي ارشد سنجش ا -1
 ريزي شهري، دانشگاه تربيت معلم سبزوار دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -2
 ريزي شهري، دانشگاه تربيت معلم سبزوار دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -3

e.akbari@sttu.ac.ir 
 

 يدهچك
ي جدي در محيط  ت به يك مسئلهامروزه با رشد و گسترش جوامع بشري و افزايش جمعيت، جرم و جناي

اي حساس در  ي مبدل شده است. از نقطه نظر ديگر مرزهاي شرقي ايران به دليل واقع شدن در منطقه شهر
از جمله ناامني، فقر،  ليخاورميانه و همجواري با كشورهاي افغانستان و پاكستان با مشكالت فراوان داخ

اي را  ري قومي و مذهبي و تحوالت سياسي داخلي، توجه ويژهسوادي، قاچاق، مواد مخدر، تروريسم، درگي بي
كنند  هاي خاصي را جهت وقوع جرايم انتخاب مي طلبد. از ديدگاه محققين، مجرمين به طور هدفمند مكان مي

بدليل حساسيت ژئوپلتيكي و عملكرد ويژه شهرهاي مرزي،  اباشند. لذ خيز معروف مي هاي جرم كه به كانون
برخورداراند. عوامل متعددي از جمله عدم اجراي قانون، نبود   ها از اهميت بااليي خيز در آن هاي جرم كانون

هاي  هاي پليس، شناسايي صحيح كانون يابي نامناسب و دور بودن ايستگاه نظارت و كنترل صحيح، مكان
سازي و تجزيه  آوري، ذخيره خيز را مشكل ساخته است. بنابراين نياز مبرم به سيستمي مكانمند جهت جمع        جرم

نقش قابل  (GIS)شود. لذا سيستم اطالعات جغرافيايي و تحليل اطالعات مربوط به وقوع جرايم احساس مي
هاي مستعد وقوع  مكان نكه با شناسايي و تعيي تواند ايفا نمايد به نحوي توجهي دركاهش جرم و جنايت مي 

خيز ياري نمايد. در اين تحقيق  هاي جرم شتر بر نواحي و كانونجرايم در آينده، نيروهاي پليس را در تمركز بي
  .شود  هاي جرم و جنايت پرداخته مي هاي آن در شناسايي كانون و قابليتGIS  به بررسي نقش و تاثير

 

 GISخيز ، شهرهاي مرزي، هاي جرم كانون :يديواژگان كل
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يتي و دفاعي نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امن
 كشور

 

 3، محمد معتمدي راد  2، سيما پور هاشمي* 1الهه اكبري

 GIS مربي گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم سبزوار، كارشناسي ارشد سنجش از دور و -1
 ريزي محيطي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي در برنامه -2
 ريزي محيطي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار ارشد ژئومورفولوژي در برنامهدانشجوي كارشناسي  -3

e.akbari@sttu.ac.ir 
 

 يدهچك
 يو مال يباشند، برقراري و حفظ امنيت جان كه امروزه تمام كشورهاي جهان با آن روبرو مي يامسائل عمده از

 يمرز يهاي همسايه در نواحدر كشور چه از لحاظ امنيت داخلي و چه از لحاظ جلوگيري از هجوم كشور
دومين كشور جهان از نظر تعداد  نها در نظر بگيريم، ايرا هاي فيزيكي بحران . اگر مرزها را دروازهباشد يم

باشد. لذا ايران به دليل وجود موقعيت استراتژيكي و تنوع فضاهاي جغرافيايي و وجود  همسايه) مي 15همسايه (
امر  ينبوده است و ا يو غرب يشرق يمورد توجه كشورها يربازكباري، از دمخازن نفت و به ويژه ماهيت ضد است

(مرز افغانستان و  يرانشرق ا يكشور به خصوص نواح يمرز يدر نواح حفاظتدفاع و  يدهپد يشمستلزم افزا
 يخاص يتدر موقع يتيرا از لحاظ امن يرانا يشرق يدو كشور، مرزها ينا ي. مشكالت داخلباشد يپاكستان) م

 يتدر موفق يلاز عوامل دخ يكيكه  يمرز ينقش عوارض ژئومورفولوژيكي در نواح يار داده است. بررسقر
 يبآنها و استفاده به موقع، ضر يحبا شناخت صح توان يكه م دهد ينشان م باشد، يم يو دفاع يات جنگيعمل
به عنوان  (GIS)يايياطالعات جغراف يستمتحقيق، هدف معرفي س ينداد. در ا يشدر كشور را افزا يتامن

عوارض ژئومورفولوژيكي  نژئومورفولوژي و نيز نشان دادن رابطه بي يكاركردها يابزاري جهت  شناخت و بررس
 .باشد مي يمرز يناحيه در حفظ امنيت و دفاع از كشور عزيزمان در نواح

  

 .GIS ي،مرز دفاعي، نواحي –نظامي  يت،ژئومورفولوژي، امن :يديواژگان كل
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 زهاب در شهرستان سرپل ييزهكشت ذرت پا ياثرات باد سام بر رو
 

 3يالدي، بهزاد م 2يمراد يجه، خد 1يالفت سعيد
 يزددانشگاه  ي،شناس يمارشد اقل يكارشناس -1

 دانشگاه اصفهان ي،ارشد ژئومورفولوژ يدانشجو -2
 كرمانشاه يدانشگاه راز كارشناس ارشد ژئومورفولوژي، -3

Olfati1984@gmail.com 
 

 چكيده
 ينبه ا يكشاورز يهواشناس يقاتعملكرد ذرت است و در تحقيزانموثر بر م يميعناصر اقل يناز مهمتر يكي باد

عمده كشت ذرت به  زهاب  به عنوان مناطقي سرپل  . استان كرمانشاه و شهرستانشود يتوجه م يارمسئله بس
 يدعامل محدودكننده تول يكه نام باد سام به عنوان ب اي در كشور و استان مطرح بوده كه با مسئله يبترت

 يك يو سرعت باد ط يپژوهش، ابتدا آمار روزانه دما، رطوبت نسب ينانجام ا يمواجه هستند، برا ييزهذرت پا
ذرت  يبحران يمياقل هاي آستانه ياخذ شد، سپس به بررس ي) از سازمان هواشناس1374-1385ساله ( 12دور 

 ينداشت، ا يمذكور با زمان وزش باد سام قرابت زمان هاي از آستانه گذر هاي يخجا كه تارپرداخته شد و از آن
 يهمبستگ يلبا استفاده از تحل ينهمچن يد،گرد يشروع وزش باد سام معرف هايها به عنوان آستانه آستانه

 هبا توج يتدر نها با عملكرد ذرت و سطح مبارزه آفت پرداخته شد. يميعناصر اقل يهمبستگ يبه بررس يرسونپ
ماه  يهشتاردب يمهدر منطقه مورد مطالعه و ن ييزهكاشت ذرت پا يختار ترين به دست آمده مناسب يجبه نتا
 .يدگرد يمعرف

 

 زهاب ذرت، باد سام، سرپل :يديواژگان كل
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از  يريگ يشپ يقاچاق سوخت ،عوامل ، تبعات و راهبردها يبررس
 بلوچستانآن در استان سيستان و 

 

 2، اسماعيل يعقوبي *1اهللا بخش راحيل

 دانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني دريايي، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -1
 مربي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -2

Rahil_ab@yahoo.com 
 

 چكيده
از قاچاق سوخت در استان سيستان و  ييرگ يشپ يعوامل ، تبعات و راهبردها ييمقاله شناسا ينا هدف

با حذف   يلو گازوئ ينقاچاق سوخت اعم از قاچاق بنز يزانمشخص شد كه م يقتحق ينبلوچستان است. در ا
همراه  يبا سودآور ارههمو يدهپد يناست و ا يافته يشدرصد افزا 5 يزان) به م88-89(يكسال يها ط يارانه

 يشتوان به افزا يبرنامه ها م ينبلندمدت است. از جمله ا يبرنامه ها يااجر يازمندآن به صفر ن يلبوده و تقل
به  يو توسعه بخش گردشگريتحما يبرا ينهكمك هز يص، تخص ييغذا يعدر صنا يژهبه و يصنعت يواحدها

  يلمنطقه به تحص ينجوانان ا يزهجهت كشف علل عدم انگ يژهگروه و يلو تشك ياييدر يبخش گردشگر يژهو
 .است يلبه تحص يلبه قاچاق، عدم تما يشعلت گرا ينتر يا يشهرسد ر يبه نظر م يراد. زاشاره كر

 

 يكاريو بلوچستان، فقر، ب يستانقاچاق ، قاچاق سوخت ، س :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۶۵ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

هم مرز با  يشهرستان ها يافتگيتوسعه  يزانم يسنجش كم
 (HDI)ياستفاده از شاخص توسعه انسان با كشور عراق

 

 *2يعمار نور،  1امانپور يدسع
 چمران يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف يعلم يتعضو ه -1

 چمران يد. دانشگاه شهيشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
Amar.nouri64@gmail.com 

 

چكيده
در گزارش برنامه عمران  1990بار در سال  يناول يرشد و توسعه، برا يينناكارآمد بودن شاخص ها در تب يپ در

شاخص  ينتوسط كارشناسان آن سازمان مطرح شد. ا HDI موسوم به يملل متحد شاخص مركب توسعه انسان
در محاسبه آن از حداقل،  و يدآ يو درآمد سرانه به دست م يباسواد ي،به زندگ يدام يشاخص ها يباز ترك

متبوع آنها را قادر  يبرنامه ريزان و دولت ها يشود. شاخص توسعه انسان يم آنها استفاده ينحداكثر و نسبت ب
  .كنند يينتع يتاولو ياسيدخالت س يها را در طول زمان مورد سنجش قرار داده برا يشرفتسازد پ يم

هم مرز با كشور عراق،  يدر شهرستان ها يشود تا با محاسبه شاخص توسعه انسان يم ينوشتار حاضر سع در
 يشضمن نما ي. شاخص توسعه انسانيردشده مورد سنجش قرار گ يادمناطق  يتتوسعه يافتگي و محروم انيزم

موجود  يها يزان نابرابرياز م يآگاه يبرا يمناسب يتواند مبنا يم ي،مرز ينقاط قوت و ضعف شهرستان ها
 يبضر يشتناسب و افزام يگام در ارائه راهبردها ينباشد و به عنوان مهم تر يمرزيشهرستان ها يندر ب
، (HDI)يحاصل از محاسبه شاخص توسعه انسان يجتلقي گردد. نتا يزيتوسعه و برنامه ر يروش ها يتموفق

) ( توسعه يافته كمترشهرستان مرزي، شهرستان خيلي  16 يننشان مي دهد در ب
با  يه، اشنو272/0، جوانرود با 214/0با  يرينقصر ش يمشاهده نگرديده است. بر اين اساس، شهرستان ها

، به عنوان شهرستان كمتر 389/0، پاوه با 345/0، دهلران با 331/0، مهران با 298/0، سرپل ذهاب با 274/0
، سردشت با 413/0بانه با  ،403/0با  يرانشهر)، شهرستان هاي پتوسعه يافته(

به عنوان شهرستان با توسعه يافتگي  556/0با  يوانمر، 516/0، خرمشهر با 493/0، دشت آزادگان با 464/0
در  779/0و آبادان با 764/0با  يالم، ا617/0) و شهرستان هاي سقز با متوسط(

خيلي توسعه  تان) قرار گرفته اند. در اين بررسي شهرسرديف شهرستان توسعه يافته (
  .ده است) مشاهده نگردييافته (

 
 يمرز يشهرستان ها ي،شاخص توسعه انسان ي،توسعه انسان :واژگان كليدي
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هم مرز با شرق  يشهرستان ها يافتگيتوسعه  يزانم يسنجش كم
 (HDI)ياستفاده از شاخص توسعه انسان با كشور

 

 3ي، عمار نور2يانرودم يمنصور يبرز، فر1امانپور سعيد
 چمران يددانشگاه شه يشهر يزيبرنامه ر و ياگروه جغراف يعلم عضو هيت -1

 چمران يد. دانشگاه شهيشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -3

amanpour@scu.ac.ir 
 

 يدهچك 
ناسبي براي مي تواند مبناي م ي،فضاي هاي توسعه انساني ضمن نمايش نقاط قوت و ضعف محدوده شاخص

ترين گام در ارائه  مختلف باشد و به عنوان مهم هاي موجود در بين فضاهاي آگاهي از ميزان نابرابري
 يندر ا ريزي تلقي گردد. روش تحقيق هاي توسعه و برنامه راهبردهاي متناسب و افزايش ضريب موفقيت روش

 يكاربرد يقنوع تحق يثاست و از ح اي نهكتابخا – ياطالعات اسناد يو روش گردآور يليتحل - يفيمقاله توص
داده ها و اطالعات مورد نياز، با استفاده از شاخص  ي. در نوشتار حاضرتالش گرديده است با گردآورباشد يم

هم مرز با دوكشور پاكستان و افغانستان مورد  هاي ستانتوسعه انساني درجه توسعه يافتگي و محروميت شهر
شهرستان بيرجند  2شهرستان مرزي مورد مطالعه،  13پژوهش نشان مي دهد؛ از سنجش قرار گيرد. نتايج اين 

و با  152/0شهرستان سرباز و سربيشه(با  2) به عنوان شهرستان توسعه يافته و 760/0و  677/0و زاهدان(با 
، 222/0هاي خاش با  اند. بر اين اساس، شهرستان شهرستان خيلي محروم قرار گرفته ن) به عنوا158/0

، به عنوان شهرستان 377/0، تايباد با 374/0، خواف با 327/0، چابهار با 323/0، سراوان با 283/0هبندان بان
به عنوان شهرستان  540/0، زابل با 488/0، قائنات با 466/0تربت جام با  كمتر توسعه يافته و شهرستان هاي

در اين بررسي شهرستان خيلي توسعه  گردد يد. خاطر نشان مان شده يبا درجه توسعه يافتگي متوسط معرف
  .يافته مشاهده نگرديده است

  
 هاي مرزي. توسعه يافتگي، توسعه انساني، شاخص توسعه انساني، شهرستان :يديواژگان كل
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و  يبر ساختار اقتصاديمرز ياثرات بازارچه ها يلو تحل يبررس
 )شهر جوانرود ي؛مورد (نمونهشهرها ياجتماع

 

 4يانرودم يمنصور يبرز، فر3يصافيا يوب، ا2ي، كاوه نادر1نپوراما يدسع
 چمران يددانشگاه شهي،شهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -1

 چمران يددانشگاه شه ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناسي دانشجو -2
 چمران يددانشگاه شه ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناسي دانشجو -3
 چمران يددانشگاه شه ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناسي دانشجو -4

amanpour@scu.ac.ir 
 

 چكيده
 ياريو مسائل آنها توجه بس يبه مناطق مرزيكيو اكولوژ ياجتماع ي،اقتصاد يقاتدر تحق يراخ هاي دهه در

 يجادممكن است موجب ا يژهمناطق و ينا رغبت و عالقه وافر از آن نشأت گرفته است كه ينشده است. ا
نقش مؤثري در رشد  يمرز يكشورها گردند. امروزه بازارچه ها ينب ييدر همگرا ياقتصاد يو همسان يسازگار

 يمرز يبازارچه ها يجادا ياقتصاد يلنمايد. از جمله دال ايفاء مي يمرز يو توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرها
چند جانبه جستجو كرد. شهرستان  ياو اثرات مبادالت دو  يتوسعه منطقه ا ياتوان به ماهيت طرح مدل ه يم

مهم  ياز قطب ها يكيرا دارد كه به  يتقابل ينا ي،و اقتصاد راتژيكخاص است يتاز موقع يجوانرود با برخوردار
 يق،تحق ينمكان مناسب صدور كاال به كشور عراق مبدل شود. هدف ا يزو ن يواردات يدروازه كاالها ي،تجار
بر  يدبا تاك يمناطق مرز يو اجتماعيدر توسعه و رونق اقتصاد يمرز ياثرات نقش بازارچه ها يلو تحل يبررس

 يانجام م يليو تحل يفيبوده كه مطالعه آن با روش توص يـ كاربرد ياز نوع نظر يقتحق ينجوانرود است. ا هرش
از اسناد و مدارك موجود  يريبهره گ يزو ن يدانيمشامل مشاهدات  يازمورد ن يداده ها يگردد. روش جمع آور

در شهر جوانرود قبل  يكاريدرصد ب دهد يپژوهش نشان م ينا يجباشد. نتا يو كتابخانه ها م يدر مراكز پژوهش
 يرا به وجود م ياديز يو فرهنگ ياجتماع هاي يمسئله ناهنجار ينباال بوده و ا يبازارچه مرز ياز راه انداز

كار، به كار مشغول و به تبع آن اقتصاد شهر  يايجوانان جو يدشهر باعث گرد يندر ا يازارچه مرزب يجاد. اآورد
 يمكان م ينا ي،و منطقه ا يدر همه سطوح شهر يحصح يزيكه در صورت برنامه ر گيردقرار  يدر وضع بهبود

 .غرب كشور گردد يفعال اقتصاد ياز كانون هايكيبه  يلتواند تبد
 

 اشتغال، شهر جوانرود. ي،اجتماع ي،اقتصاد ي،بازارچه مرز :يديواژگان كل
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 ياجتماع يتامن يبرا ييو راهكارها يتوسعه گردشگر
 يرم): شهرستان سم يمطالعه مورد(

 

 4يدارائ ، مرضيه3يآقائ ، احمد2يدهكرد يقفا يكوه عبدالرضا ،*1يديام سجاد

 يرانشناسان ا يماقل و عضو انجمن يرمواحد سم يمدرس دانشگاه آزاد اسالم -1
 يرمواحد سم يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يئتعضو ه -2
 يرمواحد سم يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يئتعضو ه -3

 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -4
Omidi _sajjad@yahoo.com 

 

 چكيده
 يسممربوط به اوقات فراغت وتور يباشد . برنامه ها يدر جهان م يمهم اقتصاد يعمن ينسوم يگردشگر صنعت

در جوامع مختلف شناخته شده است . هدف مقاله حاضر، شناخت ميزان  يواقتصاد يفرهنگ يتيبه عنوان فعال
منطقه به منظور  يندرا شگري،توسعه گرد يرمامنيت اجتماعي و تعامالت مردم با  گردشگران در شهرستان سم

 يمتنوع ،رونق اقتصاد يشغلها يجادا يلبدل يكاريمختلف ،كاهش ب يدرآمد قشرها يشفقر، افزا مقابله با
 يگذار يهبودن كار، ،عدم سرما يكه در شهرستان وجود دارد از جمله فصل يتهايمحدود يلبدل ي،وواجتماع

؛ بين  به دست آمده حاكي از آن است كه نتايجو...  يبودن دربخش كشاورز يتك محصول يبخش خصوص
احساس امنيت اجتماعي و گردشگري رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. به عبارتي هر مقدار احساس امنيت 
اجتماعي گردشگران افزايش يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت درشهرستان  و حتي سفرهاي مجدد، 

ر به شهرستان عبارت از آن است كه اجتماعي از منظر گردشگران براي سف يتبيشتر است. مقايسه احساس امن
 ياسوج يمثال گردشگران شهرها يدارند . برايتاز امن يمتفاوت يمختلف برداشت ها ي: گردشگران شهرها

اصفهان، وتهران دارند .البته  ينسبت به شهرها يباالتر ياجتماع يتاطراف احساس امن ي،گچساران ، وروستاها
  .شود يمشاهده م يزن يالتمانند سن ، جنس وتحص يرهاييمتغ نيماب ياجتماع يتاحساس امن يزانم ينا

 

 احساس امنيت اجتماعي، گردشگري) توريسم)توسعه گردشگري، توسعه اجتماعي :يديكل واژگان
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 در امنيت شهرهاي مرزي يجمع ينقش رسانه ها
 

 2قمشه ي، فرزانه نور* 1يرپورام مهناز

 واحدقوچان يشگاه آزاداسالمدان ي،گروه جامعه شناس ياراستاد -1
 واحدقوچان يارشد علوم ارتباطات،دانشگاه آزاداسالم يكارشناس يدانشجو -2

mahnazamirpoor@yahoo.com 
 

  چكيده
پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك  امنيت

شي از آن است . امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس نا
تقويت امنيت در  اهكارهاينا امني هاي  اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل مؤثر برآن و ر

شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از حساسيت بيشتري برخوردار است.  رسانه ها و به 
يون در شكل دادن به عقايد، نگرش ها و رفتار تأثيرات اساسي دارند در مجموع، پيام هاي رسانه در ويژه تلويز

امنيت، با توجه به چارچوب نظري و تئوريهاي مرتبط مانند:ديدگاه  ساسبررسي رابطه رسانه ها و تأثير آن بر اح
 ياه جرم شناسي، نقش رسانه هاتعامل گرايي، مطالعات فمينيستي، پساساختارگرايان، تئوري پرورش وديدگ

 . در احساس امنيت مخاطبان قدرتمند و اثرگذار مي باشد يجمع
شهرهارا  يندر ا يتامن يجاددر ا يجمع يپي چنين ضرورتي نوشتار حاضر بر  آن است تا نقش رسانه ها در

 .قرار دهد يمورد بررس
 

 ، رسانه، مرز يامنيت، شهر مرز :يديواژگان كل
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 )عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي  (انسان.اشياء.كاال
 

 3يتيعنا  يده، سع 2طلب يمانا يوش، پر*1يرپورمهناز ام

 واحدقوچان يدانشگاه آزاداسالم ي،گروه جامعه شناس ياراستاد -1
 واحدقوچان يارشد علوم ارتباطات،دانشگاه آزاداسالم يكارشناس يدانشجو -2

mahnazamirpoor@yahoo.com 
 

 چكيده
از پديده هايي كه به عنوان يك معضل اقتصادي و اجتماعي و حتي امنيتي امروزه در جوامع مختلف  يكي

مطرح است پديده قاچاق مي باشد. قاچاق معموال از طريق مبادي ورودي مرزها و شهرهاي مرزي كه از 
از مهمترين  يكيي مناطق مرزي خاصي برخوردارند صورت مي پذيرد. شرايط جغرافياي يتيكيموقعيت ژئوپل

است كه باعث گسترش و توسعه قاچاق انسان، كاال و ... شده است. وجود محروميتهاي شديد اقتصادي،  يعوامل
ميزان نرخ باالي بيكاري در مناطق مرزي سبب شده است كه زمينه هاي مناسبي جهت ايجاد اشتغال سالم و 

فعاليتهاي غير قانوني و قاچاق كاال، مواد مخدر،  بههت كسب درآمد پايدار ايجاد نگردد و ساكنين اين مناطق ج
 .باالي قاچاق از ديگر داليل گرايش افراد به اين امر مي باشد ياسلحه و سوخت و غيره... روي آورند. سودآور

ي قاچاق موثر م يدر اين مقاله سعي شده است تا عوامل و متغير هاي مختلفي كه بر گسترش و توسعه پديده  
باشند مورد بررسي قرار گرفته و به موازات آن آثار و پيامدهاي مخرب اين پديده در بخشهاي مختلف جامعه 

و توجه به عوامل اثرگذار در  قاچاقمورد كاوش و مطالعه قرار گيرد و با مرور نظريات ارائه شده در خصوص 
كنترل و پيشگيري از پديده قاچاق در  گسترش پديده قاچاق ، در پايان  به ارائه راهكار عملي جهت كاهش ،

 .كشور بخصوص در مناطق و شهرهاي مرزي خواهيم پرداخت
 

 قاچاق انسان -قاچاق كاال -يمرز يشهرها -مرز -قاچاق :يديواژگان كل
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 يمرز يدرشهرها يرعاملپدافند غ
 

 2ييفناحميد ، * 1يرپورام مهناز

 واحدقوچان ياه آزاداسالمدانشگ ي،گروه جامعه شناس ياراستاد -1
 واحدقوچان يارشد علوم ارتباطات،دانشگاه آزاداسالم يكارشناس يدانشجو -2

mahnazamirpoor@yahoo.com 
 

 چكيده
 يتو واقع يدهپد يككه جامعه شناسان آن را بعنوان  ياست به طور يبشر يختار يداراز عناصر پا يكي جنگ

مهاجم كانون  ياست كه كشورها يهنظر ينا يدگذشته مو يز جنگهاقلمداد نموده اند. تجارب حاصل ا ياجتماع
را  يو حساس معطوف نموده تا خسارت كالن و قابل توجه ياتيتوجه خود را به بمب باران و انهدام مراكز ح

 يها يرياز سالح و درگ يريبدون بهره گ يگانگاندفاع در مقابل تهاجمات ب ييرو توانا ين. از ايندوارد نما
حساس و پر  يساتمراكز و تاس يشهشود. هم يجامعه محسوب م يك يازامت يندر عصر حاضر بزرگتر يممستق

, يبه نظام اجتماع يباران و انهدام آنها صدمات جد بباشند كه در صورت حمله و بم يكشور م يتاهم
ت ها مانند ساخ يركند. از جمله ز يرو به رو م يشود و آنرا با مخاطره جد يكشور وارد م ي, نظامياسيس

ذكر است كه  يد؛شايانآ يبشمار م يرپذ يبنقاط آس يرهو غ يت, امنيه, ارتباطات, تغذيبهداشت و درمان, انرژ
 ينكه آخر يبلكه كس يستزند برنده ن يضربه را م ينكه اول يكس يندگو يم ينظام كترينها و د يهدر نظر

از دانش  يريبا بهره گ يارشد هر كشور يرانو مد ينكند برنده است. لذا الزم است تا مسئول يضربه را تحمل م
 يشههم يمرز رهايدر شه يژهو كار آمد خود به و يسازمان يروهايعامل به ن يرپدافند غ يروزوشناخت راهها

 خود مطمئن نباشد يروزييوجه از پ يچتا دشمن به ه ينداداره نما يكشور را به گونه ا يداخل يتوضع
 

 ،پدافند،امنيتيمرز يشهرها :يديواژگان كل
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 در شرق ايران يناامنيفضا زيربنا ياستعمار يسازمانده
 

 يريام هاشم
 يبهشت يددانشگاه شه ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس دانشجوي

akshay1363@yahoo.com 
 

 چكيده
منطقه در  يسياس يدور از امنيت جغرافيا يشرق ايران، شكل گير يدر سرزمين ها يترين عامل ناامن عمده

از  يفضا در قرن نوزدهم است. اين عامل در امنيت منطقه پهناور ياسيس يسازمانده ياستعمار يوهنتيجه ش
باشد.  يبسيار مهم و موثر م يردگ يمشرق زمين كه حد اقل سه كشور ايران و افغانستان و پاكستان را در بر م

در قرن  يو جنوب يمركز يو انگليس در آسياروس  ياستعمار ياين مساله خود حاصل اوج گرفتن رقابت ها
نام گرفته كه حكايت از  "بزرگ يباز"غرب  جغرافيائي – يكه در ادبيات سياس ينوزدهم است: رقابت هائ

سلطه بر جهان كه به ايجاد كشور  يبرا ياستعمار يكدارد در عصر ژئوپوليت يسر سختانه ا يرقابت ها
از فدراتيو ايران  يسرزمين هاي يمركزي در خاور و شمال خاورافغانستان و شكل گيري كشورهاي آسياي 

 يمختلف و پيدايش مرزها يپيشين) ايران و تقسيم اقوام و قبايل منطقه بين كشورها ي(نظام شاهنشاه
 ."ميان آن كشورها شده است يكنون سياسي – يجغرافيائ

 
 ياسيس يضا، سازماندهمرز، ف ي،استعمار يتيكبزرگ، ژئوپول يباز يت،امن :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يگردشگر يها و تنگناها يلپتانس يابيارز
 : شهرستان زابل يمورد مطالعه

 

 2ياني، اكبر ك 1نژاد يريام مينا
 دانشگاه زابل ي،شهريزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 دانشگاه زابل ،يشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -2
Amirinezhad.m@gmail.com 

 

 چكيده
 يقكشور مطرح بوده است، چرا كه ورود گردشگر از طر يشرفتپ يبرا يهمواره به عنوان عامل گردشگري

. افزون بر دهد يقرار م يراقتصاد كشور را تحت تاث ي،مل يو تراز بازرگان ها يمتبر درآمد، اشتغال، ق ياثرگذار
 يدارتوسعه پا يبه عنوان ركن اصل رياز صنعت گردشگ يزتوسعه ن گذران ياستو س ريزان مهاز برنا ياريبس ينا

 ييباال يتباشد كه قابل يآن م ياز همه وابسته به چرخه اقتصاد يشب يگردشگر يت. امروزه اهمكنند يم ياد
ها و  يلد كه پتانسپرداز يسوال م ينبه ا يقباشد. تحق يدارا م يالملل ينو ب ياقتصاد محل يايپو ينهدر زم

مطالعات  يمايش،پژوهش با استفاده از روش پ ينهاي توسعه گردشگري در شهرستان زابل كدامند؟ ا يتمحدود
و راهبرد در  ياستراتژ ي به ارائه SWOT يوهبه ش ها و تهديدها نقاط قوت، ضعف، فرصت يينو تع يدانيم

 .در شهرستان زابل پرداخته است يجهت توسعه گردشگر
 

 SWOT يكشهرستان زابل، تكن ي،توسعه گردشگر :يديگان كلواژ
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 يجادشركت ها در ا ياجتماع يتبر مفهوم مسئول يو مرور ييآشنا
 يتامن

 

 2يرسوارش يپورعل يدرضا، حم *1ياسريدر ينيانام زهرا

 واحد رشت ي، دانشگاه آزاد اسالم يبازرگان يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو -1
 واحد رشت ي، دانشگاه آزاد اسالم يگروه حسابدار يارستادا  -2

Zahra_aminian_d@yahoo.com 
 

 چكيده
شده است و  يلغالب و مسلط حوزه اداره شركت ها تبد يمشركت ها امروزه به پارادا ياجتماع يتمسئول مفهوم

مفهوم  ينبا ا يشترب ييآشنا راستا  ينزند. لذا در ا يرغم م يتامن يجادمساعد را در ا يا ينهزم يمناشتغال ا
و   يت، اهم يفبر تعار يمقاله با مرور يندر ا ،مفهوم سوق دهد  يناز ا يريتواند ما را در بكارگ يم يدنسبتا جد
 يجشركت ها و نقش حكومت در ترو ياجتماع يتمسئول يرامونمتفاوت پ يدگاههايها و د يژگيو ياناهداف ، ب

  . يمكن يجادمفهوم ا ينرا با ا ينسب ييكرد تا آشنا يمخواه يسعمبحث ،  ينا ياساس يآن و ابزارها
 

 يران، ا يمن) ، اشتغال اCSRشركت ها ( ياجتماع يتمسئول :يديكل واژگان
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 نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت مناطق مرزي
 نمونه مورد مطالعه : بازار چه اينچه برون در استان گلستان

 

 2، ليال مهدي پور 1الهه انزايي

 دانشجو ى دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه پيام نور تهران -ا
 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران -2

Anzaei.elahe@gmaile.com 
 

چكيده
اطق هم يكي از مناطق مرزي يكي از نقاط مهم استراتژيكي  در كشورها مي باشد. قطعاً ايجاد امنيت در اين من

اهداف مهم كشورها است. وجود بازار در نقاط مرزي مي تواند به عنوان راهكاري مهم براي ايجاد امنيت در 
نقاط مرزي به حساب آيد. اين بازارچه ها مي توانند ضمن ايجاد تحرك اقتصادي و فراهم كردن اشتغال براي 

باشند؛ چرا كه بيكاري و نبود اشتغال براي  مرزنشينان، امنيت فرهنگي و سياسي را هم بدنبال داشته
مرزنشينان  آنان را به فعاليت هاي كاذبي چون قاچاق وادار مي كند كه اين امر عالوه بر اينكه مسائل سوء 
فرهنگي را بدنبال دارد، خود ضربه ي مهلكي به اقتصاد كشور وارد مي كند؛ از طرف ديگر وجود فعاليت هاي 

ناطق و ايجاد رابطه دوسويه با كشور همسايه  و حضور مرزنشينان ( كه به عنوان سالم اقتصادي در اين م
بهترين مرزداران شناخته مي شوند ) در بازارچه ها و فعاليت آنها،  خود امنيت سياسي را همراه دارد. بازارچه 

كشورمان ايران و  اينچه برون يكي از بازارچه هاي مرزي در استان گلستان مي باشد. اين بازارچه كه در مرز
كشور تركمنستان قرار دارد، توانسته است هر سه امنيت يعني امنيت سياسي، فرهنگي و اقتصادي را ايجاد 

  .كند
 

 استان گلستان -اينچه برون  -امنيت مناطق مرزي  -بازارچه هاي مرزي  :يديواژگان كل
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 يستانن ساستا يمرز يتو نقش آن در امن يگذار يهاشتغال، سرما
 و بلوچستان

 

 5يمحبوبه مرعش ، 4يوسفي ي، محمدعل3ي، مهناز نصرآباد2، معصومه حافظ رضازاده 1يانور محمودرضا
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه جغراف يار،استاد -1
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه جغراف يار،استاد -2

 واحد علوم و تحقيقات، گروه محيط زيست، سيستان و بلوچستان، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسالمي -3
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يگردشگر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -4

 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يدولت يريتكارشناس ارشد مد -5
pepesh2000@gmail.com 

 

 چكيده
 يادينسبتاَ ز يو رقابت ينسب يها يتمنابع و امكانات بالقوه از مز يزو ن ييياجغراف يتاستان از لحاظ موقع اين

فرودگاه، خط  يني،حمل و نقل زم يتوان به وجود شبكه راهها يم يامزا ينباشد كه از جمله ا يبرخوردار م
داشتن چابهار و  يو صنعت يآزاد تجار طقهآزاد، استقرار من يآهن تا پاكستان، وجود بنادر و مجاورت آبها

 .باشند يها م يتمز ينا يراز سا يفلز يعو صنا يالتيو ش يمحصوالت كشاورز
راه حل  يناز موثرتر يكيو بلوچستان  يستاناشتغال در كشورمان و به خصوص در استان س يتتوجه به وضع با

 يكارها از كسب و يتتوسعه و حما يجاد،مراكز رشد با هدف ا يجادايكارينرخ ب يشها جهت مبارزه با افزا
 يم ينآغاز يرپذ يبآس مرحلهدر طول  ياتو تداوم ح يتموفق يكمك به آنان برا ينكوچك و متوسط و همچن

 .باشد
اشتغال  يجادا يالن،فارغ التحص ياشتغال برا يجادكنند: ا يم يفاا يرشد در بحث اشتغال سه نقش اساس مراكز

در بخش  يگذار يهبه امر سرما يبجهت ترغ يداقتصا يتثبات و امن يجادو توسعه اشتغال. ا يگراند يبرا
مناسب جهت  يغاتو تبل اناست يديتول يواحدها يو هماهنگ يتصنعت و معدن و صادارات محصوالت و تقو

 يهو سرما يتامن يرامونمقاله، پ يناستان است. هدف از ا يگذار يهسرما يواحدها يهايشناساندن توانمند
 .و بلوچستان است يستاندر استان س يياشتغال زا يو ارائه راهكارها يگذار

 

 يمرز يو نواح يتامن ي،گذار يهسرما يي،اشتغال، اشتغال زا :يديواژگان كل
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 در بلوچستان يتو امن يشهر يتشهر، هو
 

 2ينزاده آسم يمابراه ينحس ،1يرندگانيا يونس
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعلم يأتعضو ه -1
 و بلوچستان يستانس دانشگاه يعلم يأتعضو ه -2

 

  چكيده
 يشهر يشناس يبآس يافتاز ره يريو با بهره گ يشهر يجامعه شناس يدگاهاز د يمداريمقاله سع ينا در

 يخي،تار يبر داده ها يهبلوچستان با تك يمرز يرا در شهرها يتو امن يشهر يتشهر، هو ينرابطه معنادار ب
 .يابيمدر ينيدرباره تحوالت شهرنش

 يرند،گ يشكل م يطيو مح يافراد، متأثر از عوامل اجتماع يها يتجامعه شناسانه كه هو يدگاهد ينا بر يهتك با
و الزامات و شاخص  يشهر يكند و توسعه زندگ يم يفرا تضع يسنت يوندهاياست كه شهر پ ينفرض ما بر ا

 .كند مي يلتبد يشهر يتافراد را به هو يشهر يرو غ يمدن يرغ يتآن هو يلاص يها
در سده معاصر در  ينياست، با توجه به سابقه گسترش شهرنش ينمقاله بر ا ينما در ا يادعا ي،فرض ينچن با
 ي،مناسب اقتصاد يشده و بستر ساز يزتجه ينبود فضاها يلبه دل يشهر يتشهر و هو يران،مناطق ا يگرد

است  يامدهاست، به وجود ن هداد يرا در خود جا يعمده ا يمرز يدر بلوچستان كه شهرها يو فرهنگ ياجتماع
به  يا يلهو قب يا يفهطا ي،مدن يرغ يها يتتداوم هو يلمناطق به دل يندر ا يتامر باعث شده كه امن ينو هم

 .مخاطره افتد
باالبردن  يي،و اشتغال زا يتوسعه مراكز صنعت يلمناطق از قب يندر ا ي،شهر يمناسب زندگ يبسترهاايجاد

 يفهطا يتي،هو يتواند ناهمگن يم يببه ترت ي،و فرهنگ يو توسعه مراكز آموزش يسطح بهداشت و امكانات رفاه
با از يقطر ينو از ا يداعطا نما ي،همگن شهر يتببرد و به آن ها هو ينمنطقه را از ب ينمردم ا يا يلهو قب يا
 .شود يدارترمنطقه از كشور پا ينا يتامن يتي،تعارضات هو ينبردن ا ينب

 

 .بلوچستان يت،امن ي،شهر يتهو ي،اجتماع يطمح :يديكل واژگان
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 يت،امن يلي،تحم  يموادمخدر، مرزها ي،مذهب يكبه مباحث ژئوپات ينگاه
 و بلوچستان يستاناستان پهناور س يزبان در مرزها يت،قوم

 )يمرز يشهرها يالملل ينب يو كاركردها ياجتماع ي،(اقتصاد 
 

 بهرام باشنده
 واحد زاهدان  يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ارشد يكارشناس يدانشجو

kolbeh_faryad@yahoo.com 
 

 كيدهچ
از دست دادن  يجانب را بر آن داشت كه جرأت به دست گرفتن قلم را به خود بدهم دغدغه  ينآنچه كه ا

و اشرار بوده كه شربت  يانچاقچخانواده ام در چارچوب مبارزه با قا يكدرجه  ينفر از اعضا 9برادر، پدرخانم و 
 يكيژئوپلت يها و چالش ها ينا امن يندرصد هم 40جانباز  يزن ينجانبشهادت را نوش جان كرده اند و ا

 .باشميم يرامونيپ يمرزها
مسائل  ي،و انتظام يتيدر پنج مبحث امن يمرز يآن شهرها ياساس يتو محور يتكه موضوع يشهما يندر ا

شود كه اساس كار  يباشند بحث م يم يالملل ينب يو كاركردها يكيمسائل ژئوپلت ي،دمسائل اقتصا ي،اجتماع
باشد. شهرها معموالً  يم يرمرز و مسائل مرتبط با آن مورد نظر حق يفاز بحث شهر و ساكنانش و تعر

ر ورود به مبحث شما به مساله شهيبخشند. فقط برا يانسانساخت بوده و انسانها هستند كه به آن روح م
و  يرجاوهم ينسرزم يچو هنگر فوردهلد يتق ژنرال گله اسم 1288م /  1871كه در سال  يدتوجه نمائ يرجاوهم

در مركز فرصت  يتو مشروط يكه مشروطه طلب يزمان رآن را به پاكستان دادند، درست د يرامونيمناطق پ
فل مانده بود كه پس از اعتراض و خود غا ياز مرزها يدفاع از مرزها را تحت الشعاع قرار داده و دولت مركز

 يها يناز سرزم يرا به همراه بخش يرجاوهق انگستان  به اجبار م 1323م /  1905مكرر در سال  يها يگيريپ
 .به امضاء رساندند يبازگردانده و قرارداد رسم يرانبه ا  يچغصب شده توسط هلد

 يبودن مرزها يليدر پاكستان، تحم يعهش يكبه ژئوپلت يرانو نگاه ا يعهش يكسو مسأله ژئوپلت يگراز د
(بلوچستان پاكستان) و يمشترك در بلوچستان غرب يقيو وجود فرهنگ، زبان، پوشش و موس ياييجغراف

از  يتوسط برخ ش)، مباحث مربوط به مواد مخدر، اجاره مرازع خشخايران(بلوچستان ا يبلوچستان شرق
منطقه،  يبه هم خوردن توازن اقتصاد يتاًاز افراد و نها يا برخدوگانه ب ييقضا يمواد مخدر، رفتارها يانقاچاقچ
و  يرانو منافع متقابل دو كشور ا يضرورت توجه به منافع مشترك، منافع مواز ي،اجتماع يارزشهاييجابجا

قوم بلوچ از زمان نادرشاه تا امروز و  يگاهبه جا يخيتار گاهيضرورت ن ينو افغانستان، همچن يرانپاكستان و ا
مثل شهر  يبا شواهد مستند و مثبت يخدر تار يستانيس يا يقوم سك ها، سگز يتتوجه به اهم ينمچنه

مطالعه  يقبا روش تحق يتاًنها يرفتهصورت پذ ييو كتابخانه ا يپژوهش كامل اسناد يكطلبد كه  يسوخته م
 يكل(ماياستعمار داخلبه لفظ يقتحق ينمطالعه پرداخته شوده در بحث ا ينا يبحث ها به يفيو توص يليتحل

شود و  يها پرداخته م يچپ ي،ها و رهبران مذهب يمولو ين،سرداران، خوان ي،محل يحكومت ها ياههشتر) جا
بلوچ به  قوم ييواگرا يلبه دال ينيسلمان حس يدس يفتأل يدولت و مناسبات قوم ياستبه مقاله س يبا نگاه

 يقيكنسرت موس يك يخاطره برگزار يادآوريپرداخت.  ميبه آن خواه يتو برابر حاكميكسانواسطه عدم نگاه 
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مجدد استاد  ياءاح يبرا "آس يرانيزه "تحت عنوان  يرحق ينبا همت دوستان و ا 80و  79 يدر سالها يبلوچ
( فرماندار،  يمحل ينمسئول يو مخالفتها بودهبلوچستان پاكستان  يكه مورد توجه اهال ينارزهيغالمرسول د

مجلس و  يندگاننما يشدن پا يدهو ...) و كش يغاتاداره ارشاد، سازمان تبل ي،استاندار يدفتر امور اجتماع
سوئد،  يپنجگور، اُپساال يته،كو ي،در كرچ يقيشده آن كنسرت موس يترا يد ياستاندار وقت باعث شد كه س

 يمولفه ها از يكيكه زبان  يستدر حال ينجهان دست به دست بچرخد، ا كشورهاي يردانمارك، فنالند و سا
 ياز بحران ها يكيبه عنوان  يتو بحران هو يترو در مباحث مربوط به هو يناست. از هم يتهو ياصل

ه يگانَرم جا يتو امن يتامن ينرم افزار ياز جنبه ها يژهبه و يانسان يتمربوط به امن ياسيس يستمچهارگانه س
 يفارس ينمجاهد يهتوانستند پشتون ها را عل ي،قوم-يدارد. طالبان با برجسته كردن اختالفات زبان يعمده ا

 -عرب يو عراق شكاف زبان يرانساله ا 8 يلياستعمار در جنگ تحم يها ياز استراتژ يكي. يزانندزبان برانگ
 )يعجم بود.(كتر حسن امام

 يسازد م يتوسعه كشور را فراهم م يفرصت ها يكهحال يندر ع يرانا يكدر متن ژئوپلت يموضوع تنوع قوم    
. 2شدن  يجهان يندو فرآ يني. مرز ش1از سه منظر (يردكشور قرار گ يمل يتامن يهعل يدتهد يبرا يتواند منبع
باشد. كه به عنوان مثال سرقت  مي ي) قابل بررسيو زبان يو مذهب ي. تراكم شكاف قوم3 يگاناندخالت ب

 ياثبات قوم يبرتر يقوم برا يك يزبان بودن نحوه سخنور يالهجه  يدعوا يها، خرده فرهنگ ها، حت يتشخص
 يكتا منجر به  يدشدهد و فرصت ها را بارع و برجسته تر نما يماهرانه جراح يدخود بخود با يو قوم پرست

و  ينو عرق آنها به هم يتها باعث باالرفتن مم يتاز قوم يمل دتگرفتن در وح يشده و مسأله باز ييهمگرا
 .شود ينظام حاكم م

تواند در  يقابل توجه م يكو ژئواستراتژ يكژئوپلت يازاتنقاط قوت فراوان، داشتن امت ي،مدار بر اقتصاد يدبا تأك
بگذارد. نكته مهم و قابل توجه وجود اشتراكات  يرمرز تاث يهر دو كشور در دو سو ياقتصاد يتبهبود وضع

مثبت  يبهره بردار يكمتر در راستا تأسفانهمرز است كه م يدر دو سو ينمردم دو سرزم يانم يفرهنگ يقعم
جهت ارتباطات مطلوبتر باشد لذا  يازيتواند امت يمرز م يدر دو سو يتاز آنها استفاده شده است. تشابه دو قوم

 exiting get)توانند به عنوان يم يمرز يراستا شهرها ين. در ايمنمائ يدصلح تأك يايبه جغراف يمتوان يما م
way) يتبهبود وضع ي،محل يداتو صادرات و واردات كاال، تولصلح  يبه توسعه مرزها يخروج يراهها 

 يها برا يريكه سختگ يستدر حال يندو طرف مرز شود. ا ينمثبت و مؤثر ساكن يو تعامل فرهنگ ينانمرزنش
شود  يدر منطقه باعث م يحماس يتارخ يتواقع يكرمان براساس  يك يا يكتاب شعر به زبان بلوچ يكچاپ 

مراودات متأسفانه  ينبه كشور پاكستان مراجعه كنند، در ا يبلوچ ياتبان و شعر و ادباكثر عالقمندان به ز كه
تحت كنترل  يدر صورت آزادساز يكهشود. در صورت يم يتتقو يسمو پان بلوچ يبلوچ يوناليسمبحث ناس

 .قابل طرح خواهند بود يگريمباحث به شكل د
 

 صلح ياين جغرافزبا يك،ژئوپلت يت،قوم ي،مرز يشهرها :يديكل يها واژه
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 مرزها يتنقش آن در امن و يمشترك اقتصاد يتهايفعال
 و بلوچستان) يستاناستان س ي(نمونه مورد 

 

 2يانبندر يار، اسفند*1مهران بارانپور

 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -1
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيامه روبرن ياجغراف استاديارگروه -2

BARANPOORMEHRAN@YAHOO.COM 
 

 چكيده
را در  يمداوم ومستمر يخود،تالشها ياسيوس ي،اقتصاد ياجتماع ياي،امروزه جهت منافع ومزا يادن كشورهاي

به برنامه  يازخود ن يطوالن يمرزها يلبدل يراندهند و كشور ا يخود انجام م يو منطقه ا يمليها يزيبرنامه ر
در دو  يو فرهنگ يواشتراك قوم يكاريوجود عوامل فقر ،ب يلباشد.در شرق كشور بدل يم يحساب شده ا يزير

 يدالر ضرر مال يلياردهام يانهمرزها ،مساله قاچاق مواد مخدر ،كاال وسوخت را آسان كرده است وسال يسو
عوامل موثر   يشده است به بررس يمقاله سع ين.در ايزندمرا دامن  ييمسلح وآدم ربا يروهاياز ن يادي،تلفات ز

قرار  يمورد بررس يكندم يندو جانبه كه منابع دوملت را تضم ياقتصاد يتهايمرزها  بخصوص فعال يتبر امن
 شود. يريمرزها جلوگ يتو خندق جهت امن يمرز يواراز جمله د يجاب يگرفته تا از ضررها

 

 يمرز ي،امنيتدوجانبه اقتصاد يتهايلوچستان ،فعالوب يستاناستان س :يديواژگان كل
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با استفاده  يموانع توسعه گردشگري در مناطق آزاد تجار يابيارز
 قشم) يره:جزي(نمونه مورد SWOTمدل  از

 

 3 خاكپور يبراتعل ،*2پور يامروح اهللا خ،  1يباقر يمهد

 مشهد يگاه فردوسدانش يشهر يزيارشدبرنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشدبرنامه ر يكارشناس يدانشجو -2

 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيوبرنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -3
khayampoor@yahoo.com 

 

 يدهچك
 ينهدرسطح كشور مطرح شده و زم يمحور گردشگر يكمنطقه آزاد قشم به عنوان  يردهه اخ يكطول  در

 -يتوسعه تجار يبستر مناسب برا يجادكرده است. ا يارا مه يو تحول، در صنعت گردشگر ييرتغ يجادا
 ينكه يكي از مهمتر يرسد تا صنعت گردشگر يبه نظر م يدر اين منطقه الزم وضرور يشاز پ يشب يگردشگر

 يگردشگر يهز در زمنو به دنبال آن اهداف سند چشم اندا يابدمناطق آزاد تجاري است توسعه   يها يكاربر
 ينموانع توسعه گردشگري در ا ينمهم تر ييآن است تا به شناسا يبررس يمقاله در پ ينا لذا .يابدتحقق  يزن

است و براي تجزيه  يليتحل-يفياز نوع، توص يققشم بپردازد.روش تحق يمناطق، بخصوص در منطقه آزاد تجار
ه نقاط قوت وضعف وفرصت ها وتهديدهاي موجود كمك گرفته شده است كSWOT وتحليل اطالعات از روش

توسعه گردشگري در  يناز آن است كه ب يحاك يقهاي تحق يافته يندراين منطقه راشناسايي مي كند.همچن
 ييموجود وشناسا يتوضع يابيضمن ارز يزداري وجود دارد. در خاتمه ن يرابطه معن يغاتمنطقه و تبل ينا

ارائه شده  ييهادات و راهكارهايشني و شناساندن بهتر آن به جامعه پمشكالت منطقه، براي توسعه گردشگر
 .است

 
 ، قشم swot مدل يربنايي،امكانات ز يغات،گردشگري، تبل :يديكل واژگان
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 يشهروندان مشهد ياندر م ياجتماع يتامن يگاهجا
 

 3خاكپور  يبراتعل ،*2پور يامروح اهللا خ،  1يباقر يمهد
 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشدبرنامه ر يناسكارش يدانشجو-1
 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشدبرنامه ر يكارشناس يدانشجو-2

 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيوبرنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد-3
khayampoor@yahoo.com 

 

 يدهچك
منيت اجتماعي به قلمروهايي از حريم حاضر به بررسي امنيت اجتماعي در شهر مشهد پرداخته است. ا مقاله

افراد مربوط مي شود كه در ارتباط با ديگر افراد جامعه, سازمانها و دولت مي باشد. اكثر افراد جامعه به طور 
آنها مستلزم جاري است. و آن موارد  ندگيمستمر و در طول زندگي روزمره با اين قلمروها روبرو مي شوند و ز

يري مردم با نيروي انتظامي يا سرقت مسلحانه) كه در يك زمان معين باعث سلب و موقتي و استثنايي ( درگ
تهديد امنيت و آرامش شهروندان مي شود مدنظر نمي باشد. بر اساس چنين معنايي از امنيت اجتماعي تاثير 

نظري . چارچوب يردگ يو سياسي بر امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار م عيعناصر سه حوزه اقتصادي, اجتما
مقاله برگرفته از نظريه پردازان مكتب كپنهاگ ( بوزان, ويور و مالر), ميتار و تعريف ارائه شده براي امنيت 

مشهد است. جامعه آماري تحقيق مناطق حاشيه و مركز  يتياجتماعي با توجه به بافت جامعه چند قوم
ساكنين مناطق حاشيه و مركز مشهد نفر از  88مي باشد كه با استفاده از روش مصاحبه عميق با  رمشهدشه

گروه از افراد و خانواده ها شناسايي شدند. دو گروه در حاشيه و دو گروه  4مصاحبه به عمل آمد. در مصاحبه ها 
در مشهد دارد و طي مي كند  ادر مركز. امنيت اجتماعي نسبت به گروه هاي مذكور مكانيسم خاص خود ر

ادي، اجتماعي و سياسي براي گروه يك حاشيه ( كساني كه خاستگاه عناصر و مولفه هاي هر سه حوزه اقتص
روستايي دارند) موقعيت هاي تهديد آور و احساس نگراني بوجود آورده است. همچنين براي زنان و دختران 

مركز ( بازاريان) چنين شرايطي حكمفرماست. به عالوه  يكگروه هاي يك حاشيه، دو حاشيه ( قاچاقچيان) و 
ختران گروه هاي مطرح شده، در حوزه اجتماعي ناامني هاي خاص خود مانند متلك انداختن به آنها را زنان و د

نيز دارند. وضعيت امنيت اجتماعي ساير گروه ها و اقشار بستگي به نظم شغلي و محيط كاري شان داشته است. 
زه سياسي براي قاچاق چيان ( دالالن و واسطه گران كاالهاي قاچاق و نيروي انتظامي) در حو تمراكز قدر

عمده و خرد، نبود امنيت مالي و سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي براي بازاريان، كم بودن حقوق و مزايا در 
نگراني و ناامني  احساسحوزه اقتصادي براي ميانساالن و سالمندان گروه دو مركز ( قشر رسمي و فرهنگي) 

ر حوزه اقتصادي است. در واقع افراد و خانواده هاي چهار گروه امنيت توليد كرده است. اما مركز ثقل تهديدات د
 .اجتماعي شان از سوي عناصر و عوامل حوزه اقتصادي سلب و تهديد مي شود

 
 يننش يهمناطق حاش-ياسيعوامل س -يعوامل اجتماع - عوامل اقتصادي – يتامن :يديكل واژگان
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 زابل يمرزدر شهر  ياجتماع يتو سنجش احساس امن يبررس
 

 3يغالمرضا مراد ،*2پور يامروح اهللا خ ،1يباقر يمهد

 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو-1
 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو-2

 يراندانشگاه علم وصنعت ا يمنطقه ا يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشچو-3
khayampoor@yahoo.com 

 

 چكيده
احساس امنيت يكي از شاخصه هاي كيفيت زندگي در شهرهاست و آسيب هاي اجتماعي ازمهمترين  مفهوم

پيامدهاي مختلف امنيت به شمار مي رود.  براين اساس مي توان اظهار كرد كه امنيت پيش زمينه يك اجتماع 
حفظ و بقاء امنيت و  وو سعادت يك اجتماع در گرسالم و احساس امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است 

احساس ناشي از آن است. يكي از مهمترين عوامل تهديدكننده حضور مردم در فضاهاي عمومي، ترس يا 
احساس ناامني است. ناامني مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل مي كند و با 

  .هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد زينهرهنگي و مشاركت عمومي، هايجاد مانع بر سر راه رشد ف
 يباشد در بخش نظر يزابل م يدر شهر مرزياجتماع يتو سنجش احساس امن يمقاله به بررس ينهدف ا لذا

 ياستفاده شده است .جامعه امار ياجتماع يتجهت سنجش احساس امن يمختلف يها يهو نظريفاز تعار
  يخوشه ا گيرينفر است كه به روش نمونه  415باشد. حجم نمونه  يساله شهر زابل م 45-18افراد يقتحق

 يتامن يتحساس يدرصد افراد دارا 28پژوهش  ينبدست آمده ا يجشود. بر اساس نتا يانجام م يچند مرحله ا
نا  يز آزمون هاباال بوده اند.و با استفاده ا يتاحساس امن يدرصد دارا 30درصد در سطح متوسط و  52كم، 

 .يريدگ يمورد سنجش قرار م يقتحق يها يه) فرضيرهچند متغ يمونرگرس يرسن،پ يرمن،(اسپيكپارامتر
 

 شهر زابل -اجتماع سالم -ياجتماع يتامن -يتامن: يديكل واژگان
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 يدر شهرها يگانهاثرات اسكان و مهاجرت اتباع ب يشناس يبآس
ه مدل مناسب در جهت و ارائ ياستان خراسان رضو يمرز

 آنان يسامانده
 

 *2پور يامروح اهللا خ، 1يباقر يمهد

 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
مشهديدانشگاه فردوسيشهريزيارشد برنامه ريكارشناسيدانشجو-2

khayampoor@yahoo.com 
 

  يدهچك
الخصوص شهر مشهد  يعل ياستان خراسان رضو يژهبه و يرانر اد يمهاجرت و اقامت اتباع خارج ي پديده

از آن دارند كه  يتدارد. آمارها حكا يرا در پ يمتعدد يها و معضالت اجتماع ياست كه ناهنجار يازمسائل
 يماز جرا يريگ چشمشود. بخش  ياستان م يمكشور صرف افاغنه مق ياز بودجه و انرژ يبخش قابل توجه

و  يتبعات سوء اجتماع يخراسان رضو يممق ياتباع خارح ي. نابسامانيردگ ياغنه) صورت مافراد (اف ينتوسط ا
مسائل  يراز هدر رفتن بودجه و سا يربجلوگ ياست كه برا يدارد و ضرور يدر پ يو ... فراوان يو فرهنگ يتيامن

فرا  يموضوع كه امر يندر ا ياقدام عمل ي ينهو زم ييشناسا انآن يمرتبط با آن، به عوامل موثر در سامانده
 يهدر قالب فرض يگانهاسكان  و مهاجرت اتباع ب يشناس يباست فراهم شود. لذا هدف مقاله حاضر آس يسازمان

 يسامانده يمدل برا يكارائه  يمشهد است و در پ يژهبو ياستان خراسان رضو يگوناگون در شهرها يها
 .باشد يمربوط م اههايتوسط همه دستگ

 
 استان خراسان رضوي – يگانهاتباع ب -يشناس يبآس -مهاجرت  :يديكل واژگان
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 يتدر توسعه امن يمرز ينقش بازارچه ها
 

 يراييبح ميثم
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر  ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو

bahira.1336@yahoo.com 
 

   چكيده
از  يمرز يرونق شهرها يشافزا ي،اقتصاد محل ييمرزها و شكوفا يتامن شيافزا ي،ساكنان مناطق مرز اشتغال
درحال توسعه،  يكشورها يمسائل فرارو يناست. از عمده تر يمرزيبازارچه ها ياهداف راه انداز ينمهمتر

در  يااست پو ينديفرا يدارپا هباشد. توسع يم يو عدالت اجتماع يرفراگ يتامن يدار،به توسعه پا يابيدست
سازگار  يندهحال و آ يازهايبا ن يكهبطور يتوسعه تكنولوژ ها، يگذار يهسرما يتتفاده متناسب از منابع، هدااس

توسعه  يندكشور در فرآ يبا مناطق مركز يسهدر مقا يفضع يگاهيجا يا يهو حاش يرو مناطق مرز ينباشد. از ا
 -يصنعت ياز قطب ها يدور ي،مناطق مرز ايييجغراف يتوان انزوا يامر م ينل ايدارند. از دال يو منطقه ا يمل

 يرا برشمرد. اقتصاد نواح يو فرهنگ ياسيس ي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماع يافتگيو توسعه ن ياقتصاد
 يناست و از ا ينامرار معاش مردم مرزنش يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار يشاخص اصل يمرز
توانند در كنار هم و با هم از فرصت ها و منابع  يميههمسا يكشورها يزمر يمردم ساكن در نواح يقطر

 يجادا ي،و رونق اقتصاد يتامن ين،و تفاهم طرف يتواند منجر به دوست يامر م ينمشترك استفاده كنند و ا
مقاله ايجاد اشتغال و كمك به معيشت مرزنشينان و در  ينشود. هدف از ا يدر مناطق مرز يشغل يفرصت ها

 .باشد يتثبيت جمعيت در مناطق مرزي و افزايش ضريب امنيت در اين مناطق م يجهنت
 ينقش بازارچه ها يينو تب يدر بررس يسع يبر اسناد كتابخانه ا يهو با تك يليتحل -يفيمقاله با روش توص اين
به دست آمده  يجاو بلوچستان را دارد. نت يستاندر استان س يژهبو يمرز ينواح يدارو توسعه پا يتدر امن يمرز
خود  يرامونپ يتوانسته اند در توسعه نواح زياديتا حدود  يمرزياز آن است كه بازارچه ها يمقاله حاك يناز ا
 يمثبت بر رو ياثرات اقتصاد ينو همچن يتامن يشافزا يمسأله بستر الزم را برا ينمثبت بگذارند كه ا يرتأث

 .گذارد يم يخود برجا يرامونمناطق پ
 

 زاهدان. يدار،توسعه پا ي،شهر يتامن ي،توسعه اقتصاد ي،مرز يبازارچه ها :يديكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يتوسعه گردشگر
 

 3يداود حاتم ،2يياحمد صحرا ،*1يراييبح يثمم

 و بلوچستان ييتاندانشگاه س ي،شهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
 و بلوچستان ييتاندانشگاه س ي،شهر يزير ارشد برنامه يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان ييتاندانشگاه س ي،شهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3

bahira.1336@yahoo.com  

 
                          چكيده

گردشگردي به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل موثري براي مقابله با فقراست و موجب  توسعه
كردن  يزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و اجتماعي مي شود. منطقه ااف

تواند با  يو م شودتواند به توسعه مناطق منجر  يهر منطقه م يها يتبا توجه به ظرف يدر سطح مل يگردشگر
 يمناسب يها رساختيز ي،و در وحدت با برنامه توسعه مل يدولت در چارچوب منافع منطقه ا ياز سو يتحما

پرداخت ها، تنوع  يتتوازن و تعادل در وضع يفراهم آورد. برقرار يگردشگر يساز يتوسعه و بوم يرا برا
. ضرورت يدآ يصنعت به شمار م ينا يامدهاياز پ يشغل يفرصت ها يجاددرآمد ها و ا يشافزا ي،اقتصاد

 يم يجابدرآمد حاصل از فروش نفت، ا اقتصاد كشور به يكشور و كاهش وابستگ يعموم يدرآمدها يشافزا
مورد توجه  يشاز پ يشب يو صنعت گردشگر يعيكشور، حفظ منابع طب يستيز يتهايكند كه استفاده از ظرف

و  ياحتيس يطي،مح يستمتنوع است كه از نظر ز ياييجغراف ايطپهناور و با شر يكشور يران. ايردقرار گ
 ينب يبا وجود تاالبها يراندارد. منطقه جنوب شرق ا يگررا در خصوص گردش ياديز يتهايقابل ياقتصاد

بلوچستان و... از نظر  يبزمان، گل افشان ها يچابهار، كوه خواجه زابل، كوه آتشفشان يخيمر يكوهها ي،الملل
 .است يارارزش بس يدارا يياشتغالزا يستي،تنوع ز دشگري،گر ي،اقتصاد

رونق دادن به  يبرا يدارد كه بستر يسع يو اسناد كتابخانه ا يليتحل -يفيمقاله با استفاده از روش توص اين
و  يستاناستان س ياقتصاد يتجهت بهتر نمودن وضع يگذار يهسرما يو فرصتها يگردشگر يها يتقابل

 ينو تأم يش سطح درآمد مليافزا يكاري،در كاهش نرخ ب يشگرف گردشگر يرات. تأثيدبلوچستان را فراهم نما
توسط  يستزيطمح يباز تخر يرياست كه عالوه بر جلوگ يصنعت گردشگر ياياز مزا يخشتنها ب يمنابع انرژ
در  يطيمح يستز يبرنامه ها ياجرا يبرا يخوب ياجتماع، منبع مال ياشتغال و درآمد برا يجادو ا يافراد بوم

 .باشد يمنطقه و كشور م
 

 .ياقتصاد و بلوچستان، توسعه يستانس ي،مرز يشهرها ي،گردشگر :يديواژگان كل
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 و عوامل موثر بر آن يمرز يانواع گردشگر
 

 يبخش زهرا
ييروستا ريزي و برنامه ياارشد جغراف كارشناس  

bakhshi79zahra@yahoo.com 
 

 چكيده
 ها مي مورد توجه خاص دولت يتيو امن ياسيمالحظات س يلعمدتا به دل يكبه عنوان مناطق استراتژ مرزها
روابط با  يو شكنندگيتو بعضا حساس يراناياغلب مناطق مرز يافتگيبر توسعه ن ي. شواهد موجود مبتنباشند
 يمناطق اثرات منف ينا وايو انز يبه توسعه مناطق مرز توجهي ياست كه، ب ينا يدمو يخارج يگانهمسا
 يننو ييافتبه ره يابيدست رو است. از اين گذاشته يكشور به جا يپلماتيكو روابط د يتوسعه مل يبرا يفراوان

را در  ياست كه ابعاد مختلف توسعه در مناطق مرز يكاستراتژ ريزي برنامه يازمندبن بست ن ينخروج از ا يبرا
 يمرز يتوجه به مقوله گردشگر يمرز يكاستراتژ ريزي جمله مباحث مهم در برنامه از  .نظر داشته باشد

 يرقانوني،قاچاق،كاهش مهاجرت غ يت،كاهشامن يارتقا يپلماتيك،در بهبود روابط د يلبد يبياست، كه نقش
 يه،ترك يبا كشورها ي،با داشتن چهارده استان مرز ايران .توسعه دارد يمولفه ها ير.... و بهبود اشتغال و سا

 يفارس روابط مرز يجخل يهحاش يارمنستان، پاكستان، افغانستان، تركمنستان و كشورها يجان،عراق، آذربا
در  يت. موفقيدنما يرا سامانده يخاص يگردشگر توانند يخود م هاي ا توجه به جاذبهاز استانها ب يكدارد. هر 

 يجادا يالت،ارائه تسه گذاري، يهسرما يكپارچه، يريتهمه جانبه، مد ريزي برنامه يازمندن ييسو از ينهزم ينا
. طلبد يبر آن را م و عوامل موثر يمرز يانواع گردشگر ييشناسا يگرد ييو از سو باشد،يو ...، م يرساختهاز

باشد، با  را به همراه داشته رزيمناطق م يركود گردشگر يارونق  تواند يمقوله م ينعدم توجه به اياتوجه 
به  يمرز يانواع گردشگر يمقاله ضمن بررس يندر ا ي،مرز يگردشگر يتموضوع در موفق ينا توجه به اهميت

انجام شده  هاي ي. در بررسايم و ...، پرداخته ينترنتيا اي، بخانهعوامل موثر بر آن با استفاده از منابع كتا يبررس
اند، عوامل موثر بر  شده بندي ها، جنگ، ...، طبقه جاذبه ي،اقتصاد گردشگريشامل  يمرز يانواع گردشگر

و ...، مورد مطالعه قرار  يعيطب ي،ارتباط ي،اجتماع ي،فرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س يها ينهدر زم يزن گردشگري
  .اند فتهگر
 

 يمرز ياستانها ي،مرز يمرز، گردشگر :واژگان كليدي
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 قاچاق؛ چا لش ها و راهكارها در ايران
 3، سيد مهدي موسي پور2، ابوطالب كاظمي1جواد بذر افشان

  و بلوچستان يستاندانشگاه س ياگروه جغراف ياراستاد -1
    و بلوچستان انيستدانشگاه س يارشد علوم اقتصاد يكارشناس يدانشجو -2

   ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جفراف يكارشناس يو بلوچستان   دانشجو يستاندانشگاه س -3
Ma-ra84@yahoo.com 

 

         چكيده
قاچاق كاال كه اغلب با واژههاي اقتصاد سياه، اقتصاد پنهان واقتصاد زير زميني تعريف مي شود ،دامنه وسيعي از 

چه در مرحله توليد وچه در مرحله توزيع را شامل مي شود .قاچاق  به عنوان يك پديده  فعاليت هاي اقتصادي
بازدارنده توسعه موجب اختالل در اعمال و اجراي برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي،كاهش رشد وركود 

ده قاچاق در اقتصادي وناپايداري امنيتي در مرز هاي كشور مي شود.هدف از پژوهش حاضر برسي اثرات پدي
تحليلي بوده كه با  -شهرهاي مرزي ونهايتا بر كل اقتصاد كشور مي باشد.روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي 

استفاده از منابع كتابخانه اي واسنادي گردآوري شده است.نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه 
ودآوري باالي قاچاق و...سبب افزايش قاچاق فاكتورهايي چون محروميت هاي شديد اقتصادي ،بيكاري باال، س

در مناطق مرزي شده كه اين امر منجر به افزايش ناامني،اختالالت شديد اقتصادي (انحراف سرمايه گذاري ،فرار 
سرمايه ها، توزيع نابرابر درآمد و...)ومشكالت ديگر در مرز ها مي شود.در اين زمينه راهكارهايي همچون ايجاد 

زي ،تعرفه هاي گمركي خاص براي مرز نشينان،انسداد مرز ها و...مي تواند موجب كاهش پديده بازارچه هاي مر
                    قاچاق در مرز ها وامنيت پايدار اقتصادي، اجتماعي   وسياسي كشور گردد.                                                           

 

 قاچاق، مرزنشينان امنيت مرزي :يديكل واژگان
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 يرانا يمرز يتامن يداريدر پا يمرز ينقش بازارچه ها
 

 3يابوطالب كاظم، 2پور يموس يمهد يدس، 1جواد بذر افشان

 استاديار گروه جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستان -1
   دانشگاه سيستان و بلوچستان            د جفرافيا و برنامه ريزي روستاييدانشجوي كارشناسي ارش-2

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه سيستان و بلوچستان -3
ma-ra84@yahoo.com 

 

 يدهچك
 ينو مشكالت ا يلباشند ، كه عدم توجه به مسا يكشور م يك يكاز نقاط حساس و استراتژ يمرز مناطق

با  يرانكشور شود.كشور ا يمل يتدر مرزها و در خطر افتادن امن يو ناامن يثبات يتواند منجر به ب يمناطق م
شاهد  يراخ يكشورها ، در سالها ينموجود در ا يها يو ناامن يههمسا يبا كشور ها يطوالن يدارا بودن مرزها

 ياز قطب ها ي، دور  يمناطق مرز ييايجغراف يخود بوده است.با توجه به انزوا يدر مرزها ييها يبروز ناامن
 ين، توجه به ا يو فرهنگ ياسي، سي، اقتصاد يدر ابعاد مختلف اجتماع يافتگيو توسعه ن اقتصادي – يصنعت

و ثبات  يشدر افزا ييباال يلپتانس يمرز يبازارچه ها ينكهراستا با توجه به ا ينباشد.در ا يم يمناطق ضرور
مناطق مطرح شوند.هدف از پژوهش  يندر ا يتامن يداريپا يبرايان راهكارتوانند به عنو يدارند م يتيامن

پژوهش  يندر ا يقباشد.روش تحق يكشور م يمناطق مرز يتبر امن يمرز ينقش بازارچه ها يحاضر بررس
حاصل از  يجشده است.نتا يگردآور يو اسناد  يبوده است كه با استفاده از منابع كتابخانه ا تحليلي – يفيتوص

اشتغال ، كاهش قاچاق(كاال و مواد مخدر)  يجادسبب ا يمرز يبازارچه ها يجاددهد كه ا يپژوهش نشان م نيا
كشور را به دنبال  يمرزها يتامن تثبا يتاشود، و نها يمناطق م ينساكنان ا يو رفاه اجتماع يتي، ثبات جمع

 .خواهد داشت
 

 يمرزي، مرز، بازارچه ها يمل يتامن :يديكل واژگان
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با استفاده  يمرز يدرشهرها يتوسعه منطقه ا يراهبردها ينتدو
استان خراسان  يمرز ي: شهرهايمطالعه مورد SOWT ازمدل

 يرضو
 

 2يمعصومه امان ،1بذرافشان جواد

 وبلوچستان يستان،دانشگاه س يادانشكده جغراف ياراستاد -1
وبلوچستانيسستاندانشگاه س،ييروستايزيبرنامه ر-ياكارشناس ارشدجغرافيدانشجو-2

M_amani2011@yahoo.com 
 

 چكيده
امواج توسعه به داخل  يورود يشدن به عنوان دروازه ها يدرعصرجهان يمناطق مرز يارمهمبه نقش بس باتوجه

،الزم  يزيدرقالب برنامه ر يمرز يشهرها يتواهم يگاهجا يبررس ي،خارج يها يگذار يهكشوروجذب سرما
حاكم برمنطقه ،وجود  يكيژئوپولت يها يژگيو يلبه دل ي،استان خراسان رضو يمرز يرهااست. شه يوضرور

 ينمشترك ب يبندرعباس ،وجودسد دوست-سرخس   ي،وجودراه آهن سراسر يرانگازخانگ يشگاهمنابع گازو پاال
 يرهاكشو يراه دسترس ينبهتر ي،مركز يايآس يكشورها يليونيم50وافغانستان ،بازار يرانتركمنستان ،ا

باشد كه ضرورت توجه  يم يممتاز يتموقع ي(بندرعباس) دارا يرانا يقآزاد از طر ياهايبه در يمركز يايآس
با استفاده ازمطالعات  تحليلي– يفيكند.پژوهش حاضر باروش توص يم يهمناطق را توج ينبه ا يشازپ يشب

 يجستفاده شده است .نتاا SOWTازمدل  يقبه اهداف تحق يدناست كه جهت رس يواسناد يكتابخانه ا
موجود  ييها يلبا وجود پتانس ياستان خراسان رضو يمرز هرهايازآن است كه ش يپژوهش حاك ينحاصل درا
 يورود يتوانند به عنوان دروازه ها يم يحصح يريتروند توسعه داشته باشد وبا مد يعدرتسر ينقش موثر
 كشور عمل كنند. يتوسعه برا

 

 SOWTي،توسعه اي منطقه اي ،خراسان رضوي ،مدل شهرهاي مرز :يديواژگان كل
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 يمرز يدر شهرها يگردشگر هاي ها و فرصت چالش يبررس
 شهر زابل يمورد مطالعه

 

 *2يخي، فاطمه مشا 1يبز خدارحم

 دانشگاه زابل يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 بلدانشگاه زا ي،شهريزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

fmashayekhi85@yahoo.com 
 

 چكيده
از آن به  ياريبس يكهبه طور آيدياشتغال در جهان به شمار م يجادو ا يياز منابع عمده درآمدزا يكي گردشگري

به عنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد  يگردشگر يراخ يها. در سالكنند يم يادياعنوان صنعت اول دن
از  ياريبس يها و تراز پرداخت يموازنه بازرگان يمدر بهبود و تنظ يمو عنصر مه يسرشار در تجارت جهان

فراوان  يتنشان دهنده اهم يردر پنجاه سال اخ يگردشگر يركشورها شده است، رشد قابل توجه و چشمگ
 يم يجادنفر ا 5تا  3اشتغال  ينهكه با ورود هر گردشگر زم اي است به گونهيدهپد ينا يو اجتماع ياقتصاد
شهر  يناشتغال در ا يشتواند در جلب گردشگران و افز يم انفرو يگردشگر يابل با داشتن جاذبه هاشود. ز

توان گفت امنيت  كند. امروزه به جرات مي يتوجه يانكمك شا يتامن يشو كاهش جرائم و فقر و افزا يمرز
استفاده كرد در  يمرز در مرز اگر از شهر باالتر نباشد، كمتر هم نيست اگر از ظرفيت گردشگري در شهرهاي

و هم در افزايش امنيت اثر گذار خواهد بود.  يافتارتقا خواهد » صنعت گردشگري«كه  هم  تواقع فرصتي اس
زابل و بررسي نقاط قوت و ضعف آن، و همچنين  يهدف اين پژوهش، شناسايي توانايي هاي جذب گردشگر

شهر  يت در جهت تقويت و توسعه صنعت گردشگركشف فرصتها و شناسايي موارد تهديد و تبديل آنها به فرص
و ارايه راهبردهاي برتر و راهكارهاي اجرايي الزم است. روش جمع آوري داده ها و تحليل اطالعات  يستانس

 .مصاحبه اي است -تحليلي و مشاهده -مورد نياز، تركيبي از روشهاي اسنادي
 

 مرز ي،زابل، گردشگر :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩٢ 
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 در شهرستان زابل يگردشگر يتامن يتضعو يبررس
 

  2يصالح گوهر الدين حسام ،1يخدارحم بز
 دانشگاه زابل ي،شهر ريزي و برنامه ياجغراف ياردانش -1

 دانشگاه زابل ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
kh.bazi@yahoo.com 

 

  چكيده
تا  شود يمحسوب م المللي ينب ي صنعت درآمد زا در عرصه ينمعاصر به عنوان چهارم ي در زمانه گردشگري

 يختار يكشور دارا يكبه عنوان  يران. كشور اكنند يم ياد يكه اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئ ييجا
از علل  يكي. باشد يدارا م رادرصد سهم  يكتنها  يخارج يصنعت در بخش گردشگر ينو تمدن كهن از ا

 يبه عنوان كشور يراناز ا يجهان ياست كه اذهان عموم يديد يخارج يدرآمد كشور از گردشگربودن  يينپا
مطالعه  يناست. در ا يگردشگر ي يطهدر ح يتامن يتوضع اند. هدف مقاله حاضر، بررسي ناامن ارائه داده

عنوان نمونه  باشد به يم يقابل توجه يكهن  و مناطق گردشگر يو تمدن يختار يشهرستان زابل را كه دارا
و  ياسناد اي، بر مطالعات كتابخانه يو مبتن يليتحل -يفيتوص يققرار گرفته است. روش تحق يمورد بررس

 ينا يمناطق گردشگر يت. تالش شده امنباشد يشهرستان م يمحدود در سطح مراكز گردشگر هاي يبررس
بودن درآمد  يينو پا يگردشگر يينپا يتشود ؛ تا علل و عوامل امن يابيو ارز بيينت اي شهرستان به طور جامع

مطلوب ، متناسب با  يگردشگر يريتو مد ريزي برنامه ينهمشخص گردد و زم يشترصنعت ب ينشهرستان از ا
 مددرآ يزانبودن م يينپا دهد ينشان م يجشود. نتا يجادشهرستان فراهم و ا هاي يلو پتانس ها يرساختز

 ي ينهدر زم ييشده و اجرا يشيدهاند يشمشخص، از پ ي رنامهب يكبه علت فقدان  يشهرستان از گردشگر
راهبردها و  ي به ارائه يت،امن يفعوامل تضع يپژوهش پس از بررس ين. در اباشد يگردشگران م يتامن ينتأم

 يگردشگر يتبر امن يمبتن ندرآمد شهرستا يشافزا يبرا ياييمطالعات جغراف يمناسب بر مبنا يراهكارها
  .تپرداخته شده اس

 
، شهرستان زابل. يگردشگر يت،امن يا،جغراف :يديواژگان كل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩٣ 
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 كاركرد رسانه ؛ امنيت زا يا امنيت زدا
 

 عباس بشيري
 گروه مديريت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودبار

Abbas.bashiri@gmail.com 
 

  چكيده
ا مهم ترين عامل ثبات و امنيت يك وجود دشمن همواره عاملي مهم در ايجاد همبستگي دروني بوده است ام

ملت داشتن ادراكي بيدار، آگاهي به هويت خويش و انسجام دروني است. هر چه شناخت منطقي انسان هاي 
جامعه افزايش يابد به همان بر ميزان توانايي امنيتي آنان نيز افزايش مي يابد. امروزه صرف اتكا به نيروي 

امنيت است به عبارت ديگر نبايد نخستين اقدام در برقراري امنيت آخرين نظامي در بردارنده ي نازلترين سطح 
اقدام باشد. فردريش هايگ معتقد است اگر چه حصارهاي خوب، همسايه هاي خوب درست مي كند اما هميشه 

 .اين حصارها جنبه ي سخت افزاري ندارد
ادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز بسط امنيت از حالت صرفاً امنيت نظامي به ابعاد ديگري همچون امنيت اقتص

يافته است و در بسط ابعاد امنيت، عوامل زيادي دخيل بوده اند كه از مهم ترين اين عوامل مي توان به پيدايش 
و رشد رسانه هاي جمعي و تأثير اين رسانه ها در رشد افكار عمومي و به چالش كشيدن قدرت دولت ها و يا 

 .اشاره كرد برعكس، ازدياد قدرت دولت ها
رسانه ها در جهان امروز حقايقي هستند كه به دليل ماهيت خود در بسياري از سطوح سياسي و اجتماعي 
تأثيرگذارند. در جوامع مدرن، رسانه ها از مهم ترين ابزارهاي كنترل اجتماعي تلقي مي شوندو از اين نظر مي 

  .توانند به شدت در موضوع ثبات سياسي و امنيت دخالت كنند
همزادي رسانه و اطالعات و تالقي اين مفاهيم با قدرت و نقش مستقيم و غير مستقيم رسانه در شكل دهي به 
هنجارهاي اجتماعي، عمومي و ارزش هاي فردي، معادله مهم و تازه اي را در جهان معاصر رقم مي زند كه 

  .نتيجه آن به طور قطع در امنيت همه واحدهاي سياسي تأثيرگذار است
ها بر مي شمارد. اگر در برداشتي وسيع، امنيت  در تحقيقات خود سه كاركرد عمده براي رسانه "ارولد السول ه"

را پويايي و پايداري ارزش ها و هنجارها در اشكال انتزاعي و انضمامي آن بدانيم، با توجه به تأثير مستقيم و 
و تحول ارزش ها و هنجارها، به راحتي مي  غيرمستقيم اطالعات و تأثير پنهان و آشكار رسانه در شكل دهي

  .توان از آثار ناشي از تولد رسانه ها بر امنيت به ويژه در مناطق مرزي سخن گفت
امروز ميان امنيت يك كشور و رسانه هاي جمعي آن، يك رابطه دوسويه برقرار است و اين البته منوط به اين 

اندازنده توجه نكند بلكه آنها را به عنوان منتقد بنگرد و رسانه است كه دولت به رسانه ها به عنوان ابزارهاي بر
.ها نيز به رسالت واقعي خويش عمل كنند نه اينكه كاركرد خويش را تا حد ابزاري كاهش دهند

اين مقاله درپي آن است تا نقش رسانه را در آگاهي، هويت بخشي و در نهايت انسجام دروني و يكپارچگي از 
 .رسي و تببين كندرهيافت امنيت بر

 
 رسانه، انسجام و يكپارچگي ، امنيت، افكار عمومي   واژگان كليدي:



 

 
٩۴ 
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در كاهش وقوع جرم  يطيمح يطراح يها ينقش استراتژ يبررس
 يمرز يدر شهر ها يتامن يشو افزا يتو جنا

 

 2اكبر سردره ي، عل 1يريبش عباس

واحد رودبار ي،شگاه آزاد اسالمدان يريت،گروه مد يالملل، مرب ينكارشناس ارشد روابط ب -1
 يمعمار يروزكوه،گروهواحد ف ي،مدرس دانشگاه آزاد اسالم ي،و منطقه ا يشهر كارشناس ارشد برنامه ريزي -2

abbas.bashiri@gmail.com 
 

 چكيده
 يزيو برنامه ر يطراح يرود تا راهكارها يانتظار م يمرز يدر شهر ها يتموضوع امن يشترب يتتوجه به اهم با

 يت. امنيرندو كاهش احتمال وقوع جرم مورد استفاده قرار گ ينساكن يتامن يفعالتر در ارتقا يبه گونه ا يشهر
 يشهر يسكونتگاهها يو فرهنگ ياجتماع تصادي،گذار در توسعه اق يرتاث ياراز عوامل بس يكيبه عنوان  يمنيو ا

مطرح است.  يشهرساز ياساس ياز ضرورتها يكيبه عنوان  يشهر يفضاها يامن ساز يجهمطرح شده اند. در نت
 يطيمح يطراح يقبه دنبال كاهش وقوع جرم از طر يشهرساز ياز تالشها در عرصه  ياريبس يلدل ينبه هم

 يتامن ينياست. بعد ع يو ذهن ينيدو بعد ع يدارا يشهر يفضاها رد يتباشند. امن يم (CPTED) مناسب
 يم يانب يتكه  تحت عنوان احساس امن يتامن يو روان يبعاد ذهنشود و ا يم يانب يتبا آمار وقوع جرم وجنا

 يفحاضر در ابتدا به تعر يباشد. در مقاله  يم يو اجتماع يروانشناخت يمولفه ها يرتحت تاث يشترشود، ب
 يانشود و سپس به ب يگذار در  آن اشاره م يرتاث ينيو ع يروان يو مولفه ها يشهر يدر فضا يتامن

 يراهكارها يانبه ب يتشود و در نها يگذارند پرداخته م يرتاث يتكه در امن يمنظر شهر يكالبد يشاخصها
 ي. به نظر مدازيمپر يم ينيو هم در ابعاد ع يهم در ابعاد ذهن يتامن يمناسب در جهت ارتقا يشهر يطراح

است و بنابر  ينروا يمولفه ها يرتحت تاث ياديتا حدود ز يمرز ياز شهرها يدر برخ يرسد كه احساس نا امن
احساس  يش) به افزايشهرساز يراهكارها يقبه مكان (از طر يحس تعلق و وابستگ يشتوان با افزا يم ينا

 .شهر ها كمك نمود يندر ا يتامن
 

 يطيمح ي، طراحCPTED ي،مرز يشهر ها يت،امن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩۵ 
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ر و بلوچستان با كل كشور د يستاندرآمد استان س يعتوز يسهمقا
 1368-1388 يسال ها

 

 3، شيما رستمي جليليان2سحر بشيري*، مجتبي پهلواني
 دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه سيستان و بلوچستان،  - 1

 كارشناسي ارشد مديريت  فناوري اطالعات دانشگاه سيستان و بلوچستان،  - 2
 ه سيستان و بلوچستان،دانشجوي دكتري اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي دانشگا   - 3

 

 چكيده
تحقق برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين سهم ويژه اي در بالفعل نمودن ويژگي هاي بالقوه مناطق دارد و 

نخستين و اساسي ترين گام در زمينه تدوين برنامه هاي تحقق عدالت  ،شناسايي شرايط موجوددر اين راستا 
جراي طرح هاي ملي و استاني و ايجاد تعادل و توازن منطقه اي است. تحرك و سرعت بخشيدن به ا اجتماعي

همراه با رفع تبعيضات منطقه اي مي تواند به تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري درآمدي و دستيابي به 
سالم، توزيع عادالنه تر درآمدها و نمود آن در  جامعهاز مشخصه هاي يك زيرا  توسعه موزون در كشور بينجامد.

مي باشد. نظر به اهميت توزيع درآمد در اليه هاي مختلف اجتماعي،  آن و اجتماعي آيند توسعه اقتصاديفر
برنامه ريزان مختلف جهت تحقق توزيع عادالنه درآمدها از طريق تهيه و تدوين واجراي برنامه هاي متعدد 

ابري درآمدي مناطق شهري و لذا پژوهش حاضر، نابر محروميت زدايي سعي در كاهش محروميت ها داشته اند.
را بررسي مي نمايد. براي اين  1388تا  1368طي سال هاي منتخب  روستايي استان سيستان و بلوچستان

منظور از داده هاي هزينه هاي مصرفي خانوار استان هاي كشور در مناطق شهري و روستايي و جهت تخمين 
استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد  كينسنآت و شاخص شاخص تايل ،ضريب جيني نابرابري درآمدي از

ضريب جيني، شاخص تايل و شاخص آتكينسن كمترين سطح نابرابري درآمدي در مناطق شهري را در سال 
نشان مي دهند.  1371و 1368و بيشترين سطح نابرابري درآمدي را در سال هاي  1375، 1372هاي 

و  1385، 1368آمدي در مناطق روستايي را در سال هاي همچنين اين شاخص ها كمترين سطح نابرابري در
توزيع درآمد در نشان مي دهند.  1387و  1383، 1378بيشترين سطح نابرابري درآمدي را در سال هاي 

مقايسه  مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان نامتعادل تر از توزيع درآمد در مناطق شهري آن است.
و بلوچستان با كل كشور نامتعادل تر شدن توزيع درآمد را در مناطق شهري نشان  توزيع درآمد استان سيستان

مي دهند و روند نابرابري درآمدي مناطق روستايي استان در سال هاي اخير نسبت به كل كشور روند افزايشي 
 داشته است.

 
 ،نستكينآيل، ضريب شاخص تاشهري و روستايي، مناطق  ي،نابرابري درآمدتوسعه اقتصادي،  :يديكل واژگان

 .ضريب جيني
 
 
 



 

 
٩۶ 
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 يدر مناطق آزاد چابهار و دب يسمتور يقيتطب يسهمقا
 

 يمحمود بلوچ

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغرافيكارشناس دانشجوي
bmahmood_61@yahoo.com 

 

  چكيده
تواند مورد توجه جدي قرار گرفته و  يم يداخل يآزاد كشور ما بعنوان مناطق جذب گردشگران خارج مناطق

 يازهايمناطق امكانات و ن يناز ا ياري، ساختارهاي تازه اي در آنها فراهم گردد. هم اكنون در بس يازبراساس ن
برآن بتوان به جذب  يهكه با تك يستن يزيمربوط به گردشگري فراهم شده است اما همه آنها ، چ يهاول

باالتر  يارخود ر ا بس يالتها ، امكانات و تسه ييتوانا يدبا ينهزم ينو بالطبع در ا بود يدوارام يگردشگران خارج
حمل و نقل  ينهدر زم يمناطق ساحل يتاز مز يري.  چابهار با بهره گ يمده يشاز آنچه كه امروز هست افزا

و  يقودن سواحل عمو با دارا ب يالملل ينب يران يكشت يرقرار گرفتن در مس لحاظو به  يممستق يرو غ يممستق
اي است .در  يژهو يازاتو تجاري، منطقه اي واجد امت يستيمركز تور يكشدن به  يلامكانات بالقوه براي تبد

در منطقه آزاد چابهار و منطقه  يوخارج يعوامل موثر در جذب گردشگران داخل يقيتطب يمقاله به بررس ينا
مطالعه اسنادي صورت  يقباشد كه از طر يم يليتحل يفيتوص يپرداخته شده است .روش بررس يآزاد جبل عل

،  يفيتك يلاز قب ياز آن است كه جذب گردشگر در مناطق آزاد به عوامل يبدست آمده حاك يجگرفته است .نتا
شكل هاي  يجاد، ا يپزشك يامكانات رفاه يجادهاي مدرن ، ا يوهاز ش يابي،استفادهوبازار  يغاتتبل يت،امن

به  يعوامل در منطقه آزاد جبل عل ينگردشگران و..وابسته است، كه  ا يقهبا سل مختلف گردشگري مطابق
 يباكه تقر يدر جذب گردشگران از نقاط مختلف جهان بوده است . درحال يوجود داشته و نقش مهم يخوب

د، ودر باش يحد خود م يينتر ييندر پا ياوجود نداشته است و  يا هارعوامل در منطقه آزاد چاب يناز ا يك يچه
منطقه بتوانند در  يناست تا ا يدهدر منطقه آزاد چابهار ارائه گرد يسمدرجهت جذب تور ييادامه راهكارها
  .يدنما يفاا ينقش خود را به خوب يو مل يتوسعه منطقه ا

  

 يسمتوسعه تور ي،مناطق آزاد، منطقه آزاد جبل عل :يديواژگان كل
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منطقه  يشيضرورت مطالعات آماقاچاق مواد مخدر و يدهپد يبررس
 يمرز ينب يلحا يهچند ناح يجادا يهو افغانستان برپا يرانا يمرز

 

 اسفنديار بندريان

 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان
Dr.ebandaryan@gmail.com 

 

 چكيده
به  ها يوناف يناچاق مواد مخدر است. او ق ياداعت يدهملت، پد ياقوم  يك ياز عوامل انحطاط و عقب افتادگ يكي

 يتفاوت يو ب يعنوان سست كننده اعصاب و اراده افراد مطرح هستند كه موجبات رخوت و عدم تعادل رفتار
ابتذال و  ينمشدد ا يزمرتبط با آن ن يهايامداز پ اي يره. زنجآورند ينسبت به خانواده و اجتماع را فراهم م

مملكت را به باد فنا  هاي يهمنفعل را به بار آورده و سرما يا جامعه يتاًنها كه ياست، طور يانحراف اجتماع
اشاره  اي يهبه همسا توان ياجتماع، م كن يانبن يلس يندر ا يلدخ يكشورها ي،مرز ياي. از نظر جغرافدهند يم

از دهانه  ومتريلك 925 يزانبه م يمرز مشترك طوالن يداشته و دارا ينهزم يندر ا يندينمود كه آمار ناخوشا
و بلوچستان است،  يستانشمال استان س يكيدر نزد ياهتا كوه ملك س يذوالفقار در شمال استان خراسان رضو

 يمروز،بزرگ: ن يتوال 3 يزمرز، در خاك افغانستان ن ي. در آن سوگيرد يرا در بر م يراناز ا يمهم يكه شهرها
 يك. در دو طرف مرز مذكور، نزدگردند يم يمشهرستان تقس يناند كه هر كدام به چند هلمند و زابل قرار گرفته

هستند. سكنه مناطق  يرقاچاق مواد مخدر درگ يدهبا پد يكه به نحو كنند يم يزندگ يتجمع يليونم 4به 
آداب و  يكه دارا اند يافته يلتشك يمتنوع هاي يرهو ت ايفخاص خود، از اقوام، طو يا منطقه يايبا جغراف يمرز

خشك و  يمدارا بودن اقل يرنظ يفراوان يها هستند. به علل يمتفاوت يستيز يسطوح رفاه ينرسوم و همچن
كار جهت معاش  ينجهت تأم  ينو توجه مسئول گذاري يهو كمبود سرما يو فرهنگ يآن، فقر مال يا دوره يدتشد

 يقاد مخدر تشوو حرفه قاچاق كاال و مو يهاز سكنه را به سمت تهاجم و غارت همسا داديآبرومندانه، تع
 يبنديعملكرد افراد مذكور به سمت پا ييركه منجر به تغ شود يپرداخته م يداتيمقاله، به تمه ين. در اكند يم

چند  يجادا استا،ر ين. در اگردد يتر م آسوده يامن و مطمئن، جهت زندگيو داشتن مرزيگرانبه حقوق د
طرح ين. اگردد يم يشنهادمرز است، پ ينك طرفاز خا يلومتركه مشتمل بر چند ك يمرز ينب يلحا يهناح
و نظارت سازمان  يخارج گذاران يهسرما يمشترك با همكار يژهويريتمد يك يقاز طر ي،مرز ينسرزم يشآما

 ي،كشاورز ي،صنعت يها قطب يجادو ا ينطرف لو اشتغا گذاري يهكه با سرما يگردد، طور يجادا تواند يملل م
سكنه  يزندگ يشده و رشد سطح رفاه يشترب يباعث تفاهم و همكار يشهريستيمركز ز يجادو ا يتجارت
را به دنبال خواهد داشت. يمرزيشهرهايشتربيتها و امنحرفهيناكنييشهريامدو پيدهگرد

 

 آمايش –امنيت  –مواد مخدر  –قاچاق  :يديكل واژگان
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و   يبر امنيت اجتماع ينانمرز نش يتأثير مناسبات قوم يبررس
  ملي

 

 اسد  يبن  يدسع
 تهران بزرگ ياجتماع معاون سرهنگ

 

 چكيده
مختلف ، منشاء  يگرايشات سياس يبا زبانها و آداب و رسوم گوناگون و دارا يو قبيله ا يقوم يگروه ها تعدد

 يهمه كشورها به شمار م يو مل ياجتماع يتانسجام و امن يبرا يتضعيف وفاق و تهديد يبرا يبالقوه ا
 ياخود با جنبش ها  ياتح طولدر  ياسينظام س يتو ماه يتيكيژئوپل يتموقع يلبه دل يزن يرانشور ا.كيدآ

مورد توجه  يرانها در ا يشگرا ينمواجه بوده است. ا يانهقوم گرا ياجغراف يدئولوژيبا ا يبه نوع يا يتحركات قوم
  .باشد يم يو ابزار فشار بر حكومت مركز يخارج يقدرتها
و ملي است.  يبر امنيت اجتماع ينانگرايي مرز نش ن نوشتار، بررسي عوامل بالقوه چالشهاي قوماصلي اي هدف
ها ، بستر مداخالت و  يتقوم يها يژگيهايتنوع ، و ينا يريشكل گ يها ينه، زم يو مذهب يتنوع قوم يبررس
 يتو بحران هو يمنف هاييامدتها و پياسآثار و س ي،و مل ياجتماع يتاقوام نسبت به امن يدتهد يها يلپتانس

ثباتي سياسي،  هايي نظير بي . امنيت ملي نيز در اين نوشتار به شاخصيردگ يقرار م يمورد بررس يقوم
شود و به مفهوم سياسي صرف نيست بلكه ابعاد اجتماعي آن  و خلل آوردن بر وحدت ملي مربوط مي اجتماعي 

هاي خارجي نيز نشات گرفته، با  تواند از عرضه داخلي مي و سياسي اعيهاي اجتم گيرد. نا امني را نيز در برمي
نسبت به امنيت ملي كشور نيز ارتباط پيدا كند. لذا امنيت ملي تنها به امنيت حاكمان يا  تهديدات بيروني 

 فعشود، بلكه تمام عناصرگوناگون، چون زبان، مذهب، نژاد و منا گروههاي اكثريت قومي در جامعه مربوط نمي
گيرد. بدين ترتيب امنيت ملي به سود همه قشرها و شهروندان موجود در  ها را در بر مي يتهمه قوم ملي را و

درون مرزهاي جامعه ملي بوده، هرگونه چالش يا تهديد نسبت به آن، تاثير منفي خود را بر همه قشرها و 
ه گردد تا وجود اقوام و نژاد ارائ ارهاييشده راهك يمقاله سع ينگروههاي اجتماعي به جاي خواهد گذارد. در ا

 يتو امن يبه وفاق و انسجام مل يدنپتانسيل بهينه و مثبت در جهت رس يكبه عنوان  يرانمختلف در كشور ا
 . قلمداد گردد يو روان ياجتماع

 

 و ملي . ي، امنيت اجتماع ينها ، اقوام ايراني مرز نش يتقوم : يديكل واژگان
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 چه شهرهاي مرزيبرنامه ريزي توسعه يكپار
 

 مرتضي بني بيات 
 جغرافياوبرنامه ريزي شهري واحد علوم وتحقيقات تهران ph.d دانشجوي دكتراي تخصصي

banibayat1351@gmail.com 
 

 يدهچك
شهرهاي مرزي را مي توان تحت عنوان مناطق داراي مسائل ويژه(همانطوركه جان فريدمن عنوان كرده 

ليل موقعيت خاص جغرافيائي نيازمند برنامه ريزي ويژه يكپارچه درابعاد مختلف است.)نام برد.اينگونه شهرها بد
هستند.شهرهاي مرزي به لحاظ مورفولوژي (ريخت شناسي) ،ويژگيهاي كالبدي ،مسائل فرهنگي وانساني 

اري واقتصادي كه دراثر تعامل تاريخي با كشورهاي همسايه وهمجوار رادارند،دائماًدرحال تاثيرپذيري وتاثيرگذ
 .قوميتي ، فرهنگي واقتصادي (كنش و واكنش)دراين فضاي خاص جغرافيائي هستند

راستابيشترين ميزان جاذبه وحوزه نفوذرادر شهرهاي مرزي نسبت به شهرهاي همجوارمي توان  درهمين
مشاهده نمود،واين جاذبه بيشتر درمسائل اقتصادي ومعيشتي ساكنان شهرهاي مرزي نهفته شده واز ساير 

ريزي بهينه  مهمل ازكشش باالتري نسبت به سايرعوامل برخوردار  مي باشد.درهمين ارتباط اگربرناعوا
وتمهيدات الزم درخصوص توجه به ساكنان شهرهاي مرزي به ويژه نيازهاي اساسي آنان ازجمله: اشتغال 

رل نظام عرضه ،درقالب بازارچه هاي مرزي،ايجاد مناطق توريستي وهتلهاي اقامتي واستراحتگاهي ، كنت
ونوجوانان وغني سازي اوقات فراغت  نوتقاضاي بازارچه هاي مرزي ،برنامه ريزي فرهنگي وهنري ويژه جوانا

بصورت رايگان و...صورت گيرد؛ مي تواند تاثير بسزائي در توسعه اجتماعي واقتصادي وهمچنين ايجاد نظم 
  !وامنيت شهرهاي مرزي داشته باشد

 

 وذ/ مسائل ويژه/ فضاي جغرافيائي/اشتغال مرزي/ بازارچهحوزه نف :يديكل واژگان
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 )(مورد مطالعه؛شهرزاهدان مرزي درشهرهاي شهري امنيت بررسي
 

 فر يجاسم بهشت
 لوچستانبيستان و دانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو

Beheshtifar2009@gmail.com 
 

 چكيده
ب الكترونيكي دگرگوني عظيمي درمفهوم مرزهابه وجودآمد،به طوريكه مفهوم آن ازيك خط به به دنبال انقال

توجه به يك منطقه،ازفيزيكي به فرهنگي وازفضايي به كاركردي ونفوذناپذيري به نفوذپذيري بدل شدواهميت
 هاست.امنيتآن يتاز مسائل مهم در خصوص مرزها مسئله امن يكي .شد يشاز پ يشبينيمحدوده سرزم ينا

 عمومي درفضاي است.حضورمردم انساني جوامع توسعه بسترساز امنيت واحساس سالم اجتماع يك پيشزمينه
 درفضاهاي حضورمردم تهديدكننده عوامل ازمهمترين است.يكي آنان ازسوي امنيت احساس شهرمستلزم

 اجتماعي ناامنيهاي رنشيني و رواجشه گستردگي به باتوجه است.امروزه ناامني ااحساس عمومي،ترسي
 است.لذا يافتهدرشهرها ضرورت امنيتتقويتوراهكارهاي مؤثربرآن عوامل امنيت، موضوع درشهرها،مطالعه

 و توسعه سالم شهر وازمعيارهاي بوده شهري ريزي برنامه ازاهداف كه وامنيت رفاه،آسايش هاي بررسي مؤلفه
ركردكه امنيت پيشزمينه يك اظها توان مي اساس اينقرارگيرند.بر بايدموردبررسي باشند، مي پايدارشهري

 وبقاءامنيت درگروحفظ اجتماع يك وسعادت است انساني جوامع توسعه بسترساز اجتماع سالم واحساس امنيت
اين پژوهش كوششي است تابه كنكاش وبررسي عوامل اجتماعي مؤثر براحساس  .است ازآن واحساس ناشي

 ازشهرهاي الگويي بعنوان شهر زاهدان وخاصه وبلوچستان يستانس مرزي شهرهاي شهروندان ناامني امنيت 
 كتابخانه اي مطالعات ازطريق كه بوده توصيفي،تحليلي پژوهش دراين بپردازد.روش تحقيق مرزي

 بين كه است نشانگرآن تحقيق نتايج .قرار گرفت يلوتحل يهشده ومورد تجز آوري جمع وپرسشنامه،اطالعات
 نيروي ها،نقش افراد،عملكردرسانه اجتماعي،پايگاهاجتماعي چون: سرمايه هاييوشاخص امنيت احساس

اجتماعي  ارتقاءامنيت برايمناسب راهكارهاي درنهايت يوجود دارد. معنادار شهررابطه فيزيكي انتظامي،وفضاي
 .يت شهرهاي مرزي ارائه شده استو احساس امن

 
 زهاامنيت،مر امنيت،شهر زاهدان،احساس :واژگان كليدي
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 ييدر توسعه فضا يمرز يبر نقش و عملكرد بازارچه ها يليتحل
 يمرز ينواح

 ي مرزي استان سيستان و بلوچستان)ها بازارچه ينمونه مورد (
 

 فر يجاسم بهشت
 و بلوچستان يستانس ي دانشگاهشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو

Beheshtifar2009@gmail.com 
 

 چكيده
 يجادمنشأ ا يخي،وسوابق تار يمناسبات قوم يايي،جغراف يتبه لحاظ موقع يماز قد يوستهكشور پ يمرز طقمنا

 يعيطب يبالقوه  يها يبوده اند.ناتوان ينوار مرز يدو سو ينساكن يانم يارتباطات ومبادالت مرز يپاره ا
داده كه به لحاظ  يم هجازبه دولت وقت ا يصنعت وكشاورز يمناطق،خصوصاً در بخش ها ينا يواقتصاد
را  يداتيو وقوع قاچاق تمه يمناطق مرز يهوممانعت از تخل يتاشتغال،نگهداشت جمع يي،ايجادزدا يتمحروم

از مشكالت مناطق  ياريحل بس يياقدامات كه توانا يناز ا يكي .يندلحاظ نما يمرز ينواح يدر مبادالت بازرگان
 يا ياست محصور در نقطه صفر مرز يمحوطه ا ي.بازارچه مرزاست يمرز يبازارچه ها يجادرا داراست،ا يمرز

شده وامكان صادرات و واردات كاال  يجادهمجوار ا يوكشورها يرانا ينكه طبق تفاهم نامه منعقده ب ييمكان ها
شكل  يهدر مرز با كشور ترك 1367كشور در سال  يبازارچه مرز ينكند. اول يم يسرم يالتتسهرخيرا با ب

مهم با توجه به  اين .گرفته اند يتكشور مجوز فعال يدر مناطق مرز ياديز يحاضر بازارچه ها گرفت.در حال
ممتاز  يتموقع ينقرار دارند و همچن يگرد يهمجوار با كشورها ياستان كشور در مناطق مرز16 ينكها

مساحت گسترده  يلو بلوچستان به دل يستانس استان .كشورمان پررنگتر شده است يكو ژئواستراتژ يكژئوپولت
در ابعاد  يافتگيكشور وتوسعه ن يو اقتصاد يصنعت ياز قطبها يدور ينو همچن يعو وس
مناطق كشور  يرمنطقه از كشور با سا ينا ينب يمشهود يو....،تفاوتها و عدم تعادلها ي،اقتصادي،فرهنگياجتماع
حركت توسعه را  يكياشته است:گذ يدر دو جهت عمده برجا يعمده ا يراتعدم تعادلها تاث يندهد.ا ينشان م

منطقه موجب شده  ينو....، در ا يمواجه ساخته ودر مرحله بعد به گسترش فقر،ناامن يبا كند يهناح يندر ا
 يتنقش و اهم ي(مشاهده و مصاحبه) با بررسيدانيو م يمقاله با استفاده از روش كتابخانه ا ينا در .است
 يتموفق يزانم يابيبه ارزيو آثار آنها بر توسعه مناطق مرز ياردر مبادالت تج يمرز يبازارچه ها يگاهوجا

 .شود يپرداخته م قوبلوپستان و تحقق اهداف فو يستانبازارچه ها در مرز استان س ينا ييوكارآ
 

 يتمرز، امن يت،جمع ي،تثبيتمرز يها ي،بازارچهسطح توسعه عموم :واژگان كليدي
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 مناطق در پايدار امنيتدرايجاد واقتصادي فرهنگي عوامل نقش
 مرزي

 

 ي فربهشت جاسم
 ي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجو

Beheshtifar2009@gmail.com 
 

 چكيده
. طي سالهاي اخيرموضوع امنيت مناطق مرزي وموضوع انسدادمرزها به طورجد موردتوجه مسئوالن بوده است

 پيشبردانسداد براي لجستيكي وامكانات تجهيزات ساخت براي اي بودجه رديفهاي طورساالنه هب راستا درهمين
 مهمي نقش درامربازدارندگيمرزيوتجهيزات تاسيسات است.اگرچه شده درنظرگرفته بودجه دراليحه مرزها

فت وتاثيراتي ي سالهاي اخيرنشان داده است،امافارغ ازاينكه موضوع انسدادمرزهاچه پيشرداردوآثارخودراط
درامنيت مناطق مرزي داشته است،به نظرميرسدعوامل ومولفه هاي ديگري نيزمي توانددرتامين امنيت 

 درپيش توان مي زمينه دراين كه وراهكارهايي اقتصادي،فرهنگي . عواملپايداردرمناطق مرزي موثرباشد
 يرا م يرعوامل ز يمسائل اقتصاد هينزم در .تواندموثر باشد يم زيمر مناطق امنيت درتامين شك گرفت،بدون

 :توان مورد توجه قرار داد
 دارد يدر مسائل اقتصاد يشهر يمرز ياجتماع ياكثر مشكالت و بزه ها -
 )…(سرقت، انتقال مواد مخدر، فحشا ويرد گ يآمار جرم در حوزه اقتصاد شكل م يشتريناز ب يكي -
 ي)مرز يدر شهرها يكاريآمار ب يشترين(وجود ب اشتغال -
  :يزن يمسائل فرهنگ ينهزم در
 برخورد با فرهنگ كشور همجوار  -
  توان برشمرد يقرار دارند، م يفرهنگ يها يبآس يشانيپ يمرز يشهرها  -

امروزه باتوجه به گستردگي شهرنشيني ورواج ناامنيهاي اجتماعي درشهرها،مطالعه موضوع امنيت،عوامل 
ها ضرورت يافته است واين موضوع درشهرهاي مرزي ازحساسيت مؤثربرآن وراهكارهاي تقويت امنيت درشهر

 بوده شهري ريزي برنامه اهداف از كه وامنيت آسايش رفاه، هاي مؤلفه بررسي . لذابيشتري برخورداراست
 ضرورتي چنين . درپيوتوسعه پايدارشهري مي باشند،بايدموردبررسي قرارگيرند سالم شهر وازمعيارهاي
ي فرهنگ -يبا توجه به عوامل اقتصاد اجتماعي امنيت ميزان بررسي باهدف تا است آن بر نوشتارحاضر

 .مؤثربراحساس امنيت شهروندان شهرهاي مرزي بپردازد
 

 مرزها -يعوامل اقتصاد -يعوامل فرهنگ -يدارپا يتامن :واژگان كليدي
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 يي شهرهايدر توسعه فضا يرعاملات پدافند غظمالح يرثأت نقش و
 يمرز
 

 ي فربهشت جاسم
 ي كارشناسي ارشدجغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجو

Beheshtifar2009@gmail.com 
 

 چكيده
هاي معنوي وحتي جان اورابه  ها،سرمايه تاريخ زندگي بشرهمواره با تهديداتي روبروبوده است كه دست ساخته

ازدوران  .است كرده تجهيزدربرابرتهديدات اءآنهاراناگزيربهبق براي آدميان منظرتالش . ازايناندازد مخاطره مي
باستان تاقرون اخير،دربناي شهرهاتوجه جدي به عامل پدافندي وجنبه هاي نظامي داشته اندوهرچه به عقب 
. بازگرديم تاثيرعوامل يادشده رادرشكل،ساخت، بافت وشبكه آن بيشتروبه گونهاي چشمگيرترشاهدهستيم

جه به مسائل دفاعي ونظامي درشهرها عالوه بر بناي قلعه ها،رباطها،حصارها،برج وبارو وخندق ين مظاهر توبارزتر
 ي مشتركي مانندديوارهاو سدهاي دفاعي بوده است كه همگيپدافند ،استحكامات اند شده گر جلوه دورشهركه 

ل،درجنگهاي نامتقارن انجام اقدامات دفاع غيرعام .يباشددور م يعامل از زمانها يردفاع غ يتنشان از اهم
امروزي درجهت مقابله باتهاجمات خصمانه وتقليل خسارت ناشي ازحمالت هوايي،زميني ودريايي 
كشورمهاجم،موضوعي بنيادي است كه گستره آن تمامي زيرساختها ومراكزحياتي وجمعيتي كشوررادربر 

ازمحروميت وتوسعه  اشين مرزي ناطقدرم ودفاع امنيتي هاومشكالت ناامنيبه مربوط مسائل ترين . عمدهميگيرد
 بخشي وتعادل بهينه توزيع ازطريق زدايي  محروميت اصل به ويژه . توجهنيافتگي وپيامدهاي منفي آن است

 .موردتأكيداست مناطق دراين يشهر يوكاركردها جمعيت،فعاليت
 :ها عبارتنداز طرح درتهيه غيرعامل دفاع درتامين اساسي از اقدامات برخي
 وعمران، توسعه هايدرطرح غيرعامل پدافند مالحظات ،Spatial سرزميني آمايش ،Locationي مكانياب

 ....زيربنايي و هاي درشبكه پدافند غيرعامل متعادل،مالحظات وتوزيع پراكندگي مالحظات
اعم از مكان يشهر يفضاها يريشكل گ يعامل در چگونگ يرنقش پدافند غ يلوتحل يپژوهش به بررس اين

 .پردازد يم يمرز يدر شهرها يربناييز يوشبكه ها يشهر يطرحها يهته ين،سرزم يشآما يابي،
 

 ياصول شهرساز ي،مرز يشهرها يرعامل،پدافند غ يزي شهري،ر برنامه :واژگان كليدي
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 سكونتگاههاي روستايي با استفاده از مدل يسطح توسعه اجتماع يابيارز
AHP )د ستايي اخترآباد شهرستان مالر: حوزة رو محدوده مورد مطالعه( 

 

 يبوكان رشيد
 نور تهران ياممدرس مدعو دانشگاه پ - ييروستا يزيو برنامه ر يارشته جغراف يدكتر يدانشجو 

rashid_boukani@yahoo.com 

 
 چكيده

تعادل و به منظور شكل  يجادا يجهان سوم است. برا يكشورها يها يژگيو عدم تعادل از جمله و يدشد تمركز
منطقه  يزيگام در برنامه ر ينمطرح شده و اول يمنطقه ا يزيمناسب و همگون، بحث برنامه ر يدادن  فضاها

توازن در عموم  يجادباشد. ا يم تلفمخ ينواح يو فرهنگ ي،اجتماعي،اقتصاد يكياكولوژ  يهايشناخت نابرابر يا
اين پژوهش به منظور  رود. در يمار مبه ش يافتگيبارز توسعه  يقاز مصاد ييروستا يساختارها و سامانه ها

سكونتگاههاي حوزة روستايي اخترآباد شهرستان مالرد از توابع استان تهران،  يسنجش سطح اجتماع
هاي اجتماعي ، برخورداري از  اجتماعي، اعتماد، مشاركت يتهمچون سطوح انسجام اجتماعي، امن يارهاييمع

مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با كمك معيارها و  يياسكونتگاه روست 45 يانهاي محلي و ... م تشكل
سطح توسعه يافتگي يا مطلوبيت  5زيرمعيارهاي مورد بررسي، مجموعه روستاهاي محدوده مطالعاتي تحت 

يافته، توسعه متوسط، كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته) مورد طبقه بندي واقع  توسعه(توسعه يافته، نسبتاً 
سكونتگاههاي روستايي محدوده مطالعاتي در  يجهت تعيين سطح توسعه نهايي اجتماع تيشده اند. در نها

، ابتدا نسبت به تعيين ضريب اهميت (وزن) معيارها از طريق (A.H.P) چارچوب روش تحليل سلسله مراتبي
ر ميزان ارزش دويي) اقدام شده و پس از نرماليزه نمودن، با اثرگذاري وزن هر يك از معيارها د مقايسه زوجي(دو

هر يك از سكونتگاهها در آن معيار و زير معيار مربوطه، امتياز نهايي نقاط روستايي تعيين گرديده است.  
 يحسكونتگاههاي مورد مطالعه جهت تشر جتماعيا يها يژگيتر و يقعم يهدف بررس يقتحق يندر ا ينبنابرا

نشان دهنده  يقتحق ينحاصل از ا يجت.  نتااس يافتگيدرجه توسعه  يزانم يينهر روستا و تع يساختار كل
   .باشد يم يافتگيمورد مطالعه و نقش آن در درجه توسعه  يروستاها يااجتماع يهاينابرابر

 

    AHPسكونتگاههاي روستايي،  ي،اجتماع يابي،توسعهارز :يديكل واژگان
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سكونتگاههاي روستايي با  يسطح توسعه اكولوژيك يابيارز
محدوده مورد مطالعه: حوزة روستايي (AHP مدلاستفاده از 

 )اخترآباد شهرستان مالرد
 

 يبوكان رشيد
 نور تهران ياممدرس مدعو دانشگاه پ - ييروستا يزيو برنامه ر يارشته جغراف يدكتر يدانشجو

rashid_boukani@yahoo.com 
 

 چكيده
تعادل و به منظور شكل  يجادا يبرا جهان سوم است. يكشورها يها يژگيو عدم تعادل از جمله و يدشد تمركز

منطقه  يزيگام در برنامه ر ينمطرح شده و اول يمنطقه ا يزيمناسب و همگون، بحث برنامه ر يدادن  فضاها
توازن در عموم  يجادباشد. ا يم تلفمخ ينواح يو فرهنگ ي،اجتماعي،اقتصاد يكياكولوژ  يهايشناخت نابرابر يا

اين پژوهش به منظور  رود. در يبه شمار م يافتگيبارز توسعه  يقاز مصاد ييروستا يساختارها و سامانه ها
سكونتگاههاي حوزة روستايي اخترآباد شهرستان مالرد از توابع استان تهران،  يسنجش سطح توسعه اكولوژيك

هاي خاك و قابليت اراضي،  ارتفاعي و شيب اراضي)، ويژگي سطوحتوپوگرافي ( يدر بخش ها ييشاخص ها
مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با  ييسكونتگاه روستا 45 يانگياهي و سوانح و بالياي طبيعي در مپوشش 

سطح توسعه يافتگي  5كمك معيارها و زيرمعيارهاي مورد بررسي، مجموعه روستاهاي محدوده مطالعاتي تحت 
و توسعه نيافته) مورد طبقه  يافته، نسبتاً توسعه يافته، توسعه متوسط، كمتر توسعه يافته توسعهيا مطلوبيت (

سكونتگاههاي روستايي  ياكولوژيك -جهت تعيين سطح توسعه نهايي محيطي  يتبندي واقع شده اند. در نها
ضريب اهميت  ين، ابتدا نسبت به تعي(A.H.P) محدوده مطالعاتي در چارچوب روش تحليل سلسله مراتبي

شده و پس از نرماليزه نمودن، با اثرگذاري وزن هر يك از  دويي) اقدام (وزن) معيارها از طريق مقايسه زوجي(دو
معيارها در ميزان ارزش هر يك از سكونتگاهها در آن معيار و زير معيار مربوطه، امتياز نهايي نقاط روستايي 

سكونتگاههاي مورد  يكياكولوژ يها يژگيتر و يقعم يهدف بررس يقتحق يندر ا ينتعيين گرديده است.  بنابرا
 ينحاصل از ا يجاست.  نتا يافتگيدرجه توسعه  يزانم يينهر روستا و تع يساختار كل يحجهت تشر مطالعه

 يم يافتگيمورد مطالعه و نقش آن در درجه توسعه  يروستاها يكياكولوژ يهاينشان دهنده نابرابر يقتحق
   .باشد

 

    AHPسكونتگاههاي روستايي،  يكي،اكولوژ يابي،توسعهارز :يديكل واژگان
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سكونتگاههاي روستايي با استفاده  يسطح توسعه اقتصاد يابيارز
محدوده مورد مطالعه: حوزة روستايي اخترآباد (AHP از مدل

 )شهرستان مالرد
 

 يبوكان رشيد
 نور تهران ياممدرس مدعو دانشگاه پ - ييروستا يزيو برنامه ر يارشته جغراف يدكتر يدانشجو

rashid_boukani@yahoo.com 
 

 هچكيد
تعادل و به منظور شكل  يجادا يجهان سوم است. برا يكشورها يها يژگيو عدم تعادل از جمله و يدشد تمركز

منطقه  يزيگام در برنامه ر ينمطرح شده و اول يمنطقه ا يزيمناسب و همگون، بحث برنامه ر يدادن  فضاها
توازن در عموم  يجادباشد. ا يم تلفمخ ينواح يو فرهنگ ي،اجتماعي،اقتصاد يكياكولوژ  يهايشناخت نابرابر يا

اين پژوهش به منظور  رود. در يبه شمار م يافتگيبارز توسعه  يقاز مصاد ييروستا يساختارها و سامانه ها
سكونتگاههاي حوزة روستايي اخترآباد شهرستان مالرد از توابع استان تهران،  يسنجش سطح توسعه اقتصاد

, تعداد خانوار بهره بردار، سطح زير كشت اراضي زراعي و باغات، لكفهمچون نرخ اشتغال، بارت  يشاخص ها
 يانتعداد ماشين آالت كشاورزي، تعداد واحد دامي، تعداد طيور، ارزش توليدات و تعداد صنايع روستايي در م

ه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با كمك معيارها و زيرمعيارهاي مورد بررسي، مجموع ييسكونتگاه روستا 45
توانمند، نسبتا توانمند، توان  ي(روستاها يسطح از نظر توان اقتصاد 5محدوده مطالعاتي تحت  روستاهاي

جهت تعيين سطح  يتمتوسط، توان نسبتا ضعيف و توان ضعيف  ) مورد طبقه بندي واقع شده اند. در نها
 سلسله مراتبي ليلتحسكونتگاههاي روستايي محدوده مطالعاتي در چارچوب روش  يتوسعه نهايي اقتصاد

(A.H.P)دويي) اقدام شده و  ، ابتدا نسبت به تعيين ضريب اهميت (وزن) معيارها از طريق مقايسه زوجي(دو
پس از نرماليزه نمودن، با اثرگذاري وزن هر يك از معيارها در ميزان ارزش هر يك از سكونتگاهها در آن معيار و 

 يقعم يهدف بررس يقتحق يندر ا ينتعيين گرديده است.  بنابرا ييتازير معيار مربوطه، امتياز نهايي نقاط روس
درجه  يزانم يينهر روستا و تع يساختار كل يحسكونتگاههاي مورد مطالعه جهت تشر ياقتصاد يها يژگيتر و

مورد مطالعه و  يروستاها ياقتصاد يهاينشان دهنده نابرابر يقتحق ينحاصل از ا يجاست.  نتا يافتگيتوسعه 
   .باشد يم يافتگيآن در درجه توسعه نقش 

 
    AHPسكونتگاههاي روستايي،  ي،اقتصاد يابي،توسعهارز :يديكل واژگان
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 يلهابر پتانس يدتربت جام با تاك يشهر مرز يتيكنقش ژئوپل يلتحل
 يمرز يدهايو تهد

 

 يخان يداهللاب آرش
 دانشگاه تهران ياسيدانشكده حقوق وعلوم س ياسيارشد علوم س يكارشناس دانشجوي

khani.politicist@yahoo.com 
 

 چكيده
راه حوادث  يخي،چهاردر اكثر مقاطع تار ياتمدن آس يتو مركز يتيكخاص ژئوپل يتموقع يلبه دل يرانا شرق
 يشابوردو شهر هرات باستان ون ينشرق به غرب ب يرسو در مس يكبوده است.منطقه مورد پژوهش از  يوناامن

 يرانشرق ا يسازد.شهرها يم صلو بلوچستان مت يستانه جنوب،ماورالنهر و مرو را به سواقع شده واز شمال ب
(به طور اشكار وپنهان)  يدوتهد يكامل نبوده اند وناامن يتدر امن ي،هرگزوقوم يمل يبه مرزها يكينزد يلبه دل

بالقوه  يلهايپتانس ها و يتكوتاه مز يثابت آنها بوده  است. مقاله حاضر ضمن بررس يها يژگياز عوارض و و
بازارچه  يتي،ترانز ي،مسيرچون صنعت،گردشگر يخراسان رضو تانتربت جام در اس يوبالفعل شهرمرز

 ينب ينپردازد.در ا يم يمرز يتو نقش آن بر امن يشهر مرز ينا يتيكژئوپل يلو... به تحل يتيامن ي،مسائلمرز
 يتمز يك ينكهعالوه بر ا يكنند،م يجام زندگ خراسان از جمله تربت يكه در مناطق مرز ياهل سنت يتاكثر

از لحاظ فارس بودن  يمل يتجذب در هو يبرا يبالقوه قو يلپتانس ي،دارا يشوندمحسوب م هنگيعمده فر
جوانان  يندر ب يكاريمعضل ب يشبه كشور هستند. در همان حال با افزا يشترب يو دلبستگ يوعدم تعلق قوم

و پاكستان  نستانافغا يو ارتباط آنها با گروهها يونافراط يقاز طر يبمذه يادگراييمنطقه و رشد بن ينا
 يتيامن يديتواند به مثابه تهد يموضوع م ينمناطق ا ينكشور در ا ينا يگذار يهعربستان وسرما يمال يتوحما

 از يكوچك و مرز يانيم يخواهد كرد كه شهر ها يدامر تاك يناساس نوشتار حاضر بر ا ينشود. بر هم يتلق
 يمولفه ها ينتر يواصول يدارتريناز پايكيوهدفمند به عنوان  يعقالن يزيجمله تربت جام در صورت برنامه ر

در  يگذار يهمناطق به مركز سرما ينا يلباعث تبد يت،امن يناناطم يبضر يشعالوه بر افزا ي،مرز يتامن
  .كند يم يلبزرگ تبدشرق خراسان  يهكه تربت جام را به مركز ناح يلياستان خواهد شد.پتانس

 
 ينت،ژئوپليتيكام ي،خراسان، تربت جام، مرز :واژگان كليدي
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 ياهل سنت مرزها يتهايبه اقل ي،اقتصاديفرهنگ يكردهايرو
 توسعه همه جانبه يبرا يا يهكشور،پا يشرق

 

 يخان يداهللاب آرش
 ه تهراندانشگا ياسيدانشكده حقوق وعلوم س ياسيارشد علوم س يكارشناس دانشجوي

khani.politicist@yahoo.com 
 

 چكيده
سال هاي اخير موضوع امنيت مناطق مرزي و موضوع انسداد مرزها به طور جدي مورد توجه مسئوالن بوده  طي

است. در همين راستا به طور ساالنه رديف هاي بودجه اي براي ساخت تجهيزات و امكانات لجستيكي براي 
بودجه در نظر گرفته شده است.فارغ از اين كه موضوع انسداد مرزها چه  پيشبرد انسداد مرزها در اليحه

پيشرفت و تاثيراتي در امنيت مناطق مرزي داشته است، به نظر مي رسد عوامل و مولفه هاي ديگري نيز مي 
كه تواند در تامين امنيت پايدار در مناطق مرزي موثر باشد. عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و راهكارهايي 

 يشرق يدر تامين امنيت مناطق مرزي موثر است.مرزها شكدر اين زمينه مي توان در پيش گرفت، بدون 
به معضالت  يندهقرار دارند كه در آ ي،سياسي،اجتماعيفرهنگ يبهايكشور بدون شك در معرض انواع آس

توان با  يران،ميا يشرق يدر مرزها يو تكثر مذهب يبا توجه به تنوع قوم ينب ينانجامد.در ا يم يحاد يتيامن
وبلوچستان و  يستاناز جمله س يمرز ياز جمله مذهب مشترك در شهرها يبر مولفه عامل فرهنگ يهتك

در  يو اشتغال جوانان بر معضل ناامن يدولت يگذار يهسرما يشوافزا يعامل اقتصاد ينخراسان وهمچن يمرزها
نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي در   يضمن بررس يليتحل يكرديغلبه كرد.مقاله حاضر با رو يشرق يمرزها
 ينمذهب مشترك در ب يركه متغ يكندم يدنكته تاك ينشرق كشور بر ا يامنيت پايدار در مناطق مرز ايجاد
 يمل يتهو يدر راستا يقو يبه عنوان عامل فرهنگ يتواندكشور كه اكثرا اهل سنت هستند م يشرق ينانمرزنش

 يدآن به تهد يلو عدم تبد رومذاهب كشو يتقوم يكدر موزائ يفرهنگ ييهمگراعمل و ينا يتشود.موفق يتتقو
در آغاز كار در  يدولت يگذار يهكشد.اشتغال كارا و سرما يم يشوبحث اشتغال را پ ياقتصاد يرمتغ يتيامن

 ينو  وحدت بخش وتمك يو همراه با آن پر رنگ كردن نقش عوامل فرهنگ يمرز يننش يمناطق محروم سن
فرصت بالفعل  يكبالقوه به  يدتهد يكرا از  يتهااقل ينتواند ا يم ياسيومشاركت س يمل يتهو يبه سوآنان 

  .كند يلتوسعه كشور تبد يبرا

 يمل ي،اقتصادي،هويتاهل سنت،اقوام،عوامل فرهنگ :يديكل واژگان
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: شهر يمرز يدر شهرها يدارپا يگردشگر يمولفه ها يبررس
 مهران

 

 3يشرف يامكس، 2زاده يدانا عل يدس ،1ادهيرانوندزب يممر

 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه-1
 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف-2

 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه-3
beyranvand28@gmail.com 

 

 يدهچك
فته شده است و كشورهاي صنعت توريسم به عنوان يك مقوله مهم و تاثير گذار در اقتصاد جهاني پذير امروزه

در  ياز مسائل مهم و اساس يكيمختلف جهان براي رسيدن به توسعه پايدار ، در اين راستا تالش مي نمايند. 
كشور است ، اما  يكبه امكانات و خدمات موجود در  ياييبرابر تمام مناطق جغراف يدسترس يدارتوسعه پا ينهزم

 يشهرها يدر ابعاد مختلف است، مبادالت تجار يمناطق مرز يافتگيتوسعه ن يايگو  يرانموجود ا يطشرا
در  يالمدارد، ا يمرز يدر بهبود روند موجود شهرهاينقش مهم يگردشگر ياز مولفه ها يكيبه عنوان   يمرز
هم  يليكشور با عراق است، در زمان جنگ تحم يمرز رسم يشترينب رايدا يرانا يايينقطه جغراف ينتر يغرب

توان به عنوان فرصت  يم يتموقع ينشد اما اكنون از ا ياستان محسوب م ينا يبرايديراق تهدمرز بودن با ع
 يبازارچه مرز يساستفاده نمود، با تاس يگردشگر يتهايدر قالب فعال يو اجتماع يجهت مبادالت تجار ييطال
به  يگردشگران مذهب در قالب يرانيو تردد هزاران گردشگر ا ياقتصاد يها يتفعال 1383مهران در سال  رشه

در  يدارپا يگردشگر يمولفه ها يامر پژوهش حاضر با هدف  بررس يناي. در راستا يافت،عراق گسترش 
از  يشموجود نشان دهنده تبادل ب ياست.  آمارها يدهگرد ينتدو تحليلي – يفيبا روش توص  يمرز يشهرها
 يمهران فرصت يبازارچه مرز يست.به طور كلمهران به عراق ا يدالر كاال توسط بازارچه مرز يلياردسه م

با كشور  يو مبادالت اقتصاد يمذهب يحاصل از گردشگر يتهايدر قالب فعال يالما يدارتوسعه پا يمطلوب برا
 .عراق است

 

 مهران. يدار،توسعه پا ي،مرز يشهرها  ي،مذهب يگردشگر :واژگان كليدي
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 يمناطق مرز ياقتصاد يتدر امن يمرز ينقش بازارچه ها
 )سوار يلهشهرستان ب ي: بازارچه مرزيمطالعه مورد(

 

 2يزهرا خدا كرم ،*1پاشازاده اصغر

 معلم تهران يتدانشگاه ترب ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -1
 معلم تهران يتدانشگاه ترب ييروستا يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

Asgharpashazadeh@yahoo.com 
 

 يدهچك
به خصوص  يتو امن ياقتصاد يها يتاشتغال، فعال يجادمهم در ا ياز اهرم ها يكيبه عنوان  يمرز يبازارچه ها

 ينمداران قرار گرفته است. ا ياستو س يزانمورد توجه برنامه ر يراخ يسالها يمطرح بوده و در ط ينانمرزنش
و  يناناشتغال و درآمد مرزنش يتامن درسوار  يلهب يمرز نقش بازارچه يمقاله بررس ينخصوص هدف ا يندر هم
 يمثبت و منف يراتمسئله كه تأث ينبردن به ا يباشد و پ يسوار م يلهقاچاق كاال در  شهرستان ب ينهمچن

  ياسوال است كه،  آ ينا يايراستا مقاله جو ينكدامند. در ا ياقتصاد يتامن ينهسوار در زم يلهب يبازارچه مرز
شهر  رخ داده است؟ روش  ينا ياقتصاد يتامن ي ينهدر زم يمثبت يرله سوار تاثيب يبازارچه مرز يسبا تأس

و  ياطالعات از دو روش مطالعات كتابخانه ا يجمع آور يباشد و برا يم يليتحل -يفيمقاله توص ينا يقتحق
 يم يلسوار تشك يلهب ي(كسبه) شهر مرز يانرا بازار يقتحق ياستفاده شده است جامعه آمار يدانيروش م

و  يهتجز يساده انتخاب شدند و برا يبه صورت تصادف يقنفر از آنها  به عنوان نمونه تحق 45دهند كه تعداد 
دهد كه بازارچه  ينشان م يقتحق يها يافتهاستفاده شده است.  يتك نمونه ا t پرسشنامه، از آزمون يلتحل

  يمثبت يراتموفق باشد و تأث وارس يلهشهرستان ب ياقتصاد يت% در امن95مذكور  توانسته است در سطح 
و كاهش قاچاق  يرفاه عموم يشافزا ي،اشتغال و تنوع شغل يشافزا ي،گذار يهدر سرما يسكهمچون، كاهش ر

كه  يكاهش سود با احداث بازارچه مرزيلبه دل يانبازار يدرآمد برا ينهدر زم يداشته است ول يكاال را در پ
 يدعنوان نموده اند موجب كاهش پس انداز و كاهش قدرت خر كنونياز حال  يشتررا بسود حاصل از قاچاق 

 .ارائه شده است يكاربرد يخصوص راهكارها ينشده است كه در ا ياساس يازهاين
 

 سوار يلهب يشهرستان مرز ي،اقتصاد يتامن يت،امن ي،بازارچه مرز :يديكل واژگان
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 –يتجار يتوسعه گردشگردر  يمرز ينقش بازارچه ها يبررس
 كاركردها، چالشها و راهكارها يمرز يتامن يجادو ا يبازرگان

 استان بوشهر يمرز يمطالعه: بازارچه ها مورد
 

 3ي، بهمن غفار 2ينور يال، سه 1پاكباز هاجر

 يلوچستانو  يستاندانشگاه س يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
يلوچستانو يستاندانشگاه سيسمتوريزيبرنامه رارشد يكارشناسيدانشجو-2
 يلوچستانو  يستاندانشگاه س يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3

 

 چكيده
 يكباشد كه به عنوان  يتجارت م يتوسعه يقاز طر يتامن يبضر يشافزا يمرز يبازارچه هايجادا يلاز دال 

 يراخ  يرود و در سال ها يهمجوار به شمار م يبا كشورهايراشتغال و توسعه روابط تجا يجاداهرم در ا
گونه بازارچه ها  ينا يجادبا ا قعكشور داشته است. در وا ياقتصاد يها يتدر فعال يقابل توجه يرتأث يوستهپ

 يم يشافزا يزن يتامن  يبشود ضر يفراهم م ينواح يندر ا يبوم ياقامت اهال يالزم برا يزهضمن آن كه انگ
در  يباشد كه نقش مهم يبوشهر، گناوه و كنگان م يبه اسام يمرزيبازارچه  3 ياستان بوشهر دارا . يابد

 يمرز يبازارچه ها يپژوهش مطالعه  نقش و كاركردها يناند هدف ا كرده يفاكشور ا يتيو امن يمبادالت تجار
.روش پژوهش به صورت  باشد  يدر منطقه م يبازرگان -يتجار يو گردشگر يتامن يجاداستان بوشهر در ا

نقش  يانجام گرفته است كه به بررس يو اسناد يو با استفاده از مطالعات كتابخانه ا يليتحل  - يفيتوص
 يجارائه شده است .نتا ينهزم يندر ا ييراهكارها يتمنطقه پرداخته شده و در نها يو چالش ها  ا،كاركرده

بوشهر در رونق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، توسعه استان   يمرز يدهد كه بازارچه ها يپژوهش نشان م
و روابط تجاري  يتد امنيجاافزايش رفاه عمومي، ا ي،اشتغال، جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان، توسعه گردشگر

كند. با توسعه  يم يفارا ا يدرمنطقه نقش مهم ينبا كشورهاي همسايه  همچون امارات، قطر و بحر بازرگاني –
 يشرا در منطقه افزا يو مرز ياجتماعي،اقتصاد يتكرد و امن يريتوان از قاچاق كاال جلوگ يم بازارچه ها ينا

 .داد
 

 بوشهر ي،بازرگان -يتجار ي،گردشگر يت،امن يبازارچه مرز :يديواژگان كل
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در توسعه  يمرز يبازارچه ها يجادو ا يساحل ينقش گردشگر
 النيگ يمرز يشهرها ي؛مطالعه مور يمرز يشهرها

 

 3ي، بهمن غفار*2ينوريال، سه1هاجر پاكباز
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
                             يلوچستانو  يستاندانشگاه س يسمتور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 يلوچستانو  يستاندانشگاه سيسمتور يزير و برنامه ياشد جغرافار يكارشناس يدانشجو  -3

noori.soheila1366@gmail.com 
 

 چكيده
خرد، در توسعه  يو توسعه  يمنطقه ايتواند با توسعه  يبه باال م يينو توسعه از پا يزيبرنامه ر يكردرو اصوالً

 ينوع از توسعه  ينواقع گردد. در اراهبرد رهگشا، موثر  يكبعنوان  يو منطقه ا يمل يكالن اقتصاد ي
از عوامل توسعه  يكي. يردپذ يصورت م گانداد و ستد كنند ياندر م يزن يو بازرگان يتبادالت فرهنگ ياقتصاد

در مناطق  يساحل يباشد. گردشگر يم يدر جوامع گردشگر يو اقتصاد يدهنده و گسترش تبادالت فرهنگ
از جنبه  يكيبعنوان ي،نواح يندر ا يخيو تار يعيطب يباال ياربس يها يلوجود پتانس يلبه دل يرانا يشمال

 ين. در عيردمد نظر قرار گ ينواح ينا يو توسعه  يهدر جذب سرما ميتواند عامل مه يم ي،مهم گردشگر يها
پژوهش  ينباشند. در ا يگردشگران م ي، يهو سرما ياز مراكز تبادالت فرهنگ يكي يمرز يحال بازارچه ها

و  يعوامل جاذب گردشگر ييبه شناسا يالن،استان گ ياييجغراف يكاركردها ياست ضمن بررسشده  يسع
در  يساحل يمرز يو نقش  بازارچه ها يساحل يمراكز جذب گردشگر در نواح ياقتصاد يسنت يكانون ها

 يكردروو با  يدانيو م ياسناد ي يوهكه به شيقتحق ينحاصل از ا يج. نتايمكاركردها همت گمار ينا يمتحك
مناطق  كهاز آن است  ياست، حاك يرفتهانجام پذ (swot) يكو با استفاده از مدل استراتژ يليتحل -يفيتوص

را در  يلپتانس يشترينو جذب گردشگران ب يمرز يبازارچه ها يجاداز نظر ا يآستارا و انزل يركاليه،ام يساحل
با كشور  يمرز يممستق يگيهمسا يلرا به دلبه شهر آستا ياستان دارا هستند و شمال غرب استان منته ينا

 ينت جلب و جذب گردشگران، مناسب تريو تقو يمرز ياز جهت احداث و گسترش بازارچه ها يجانآذربا
   .يدگرد يينو تع يصمنطقه تشخ

 

 .يالناستان گ ي،ساحل يگردشگر ي،مرز يبازارچه ها ي،توسعه منطقه ا :يديواژگان كل
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در شهر زابل با استفاده  يگردشگر يدارپا يتوسعه  يامكان سنج
 sowt از مدل

 

 3ي،  بهمن غفار  2ينور يال، سه  1پاكباز هاجر

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

h.pakbaz15@yahoo.com 
 

 چكيده
فرهنگ تمدن ها و ملل نقش به  ييفرهنگ ها و شناسا يقبه عنوان عامل جذب، در تلف يگردشگر امروزه

 يامكان استفاده  ينواح يدارپا يتوسعه  با نگاه يگردشگر ينكند . همچن يم يباز يجهان يدر عرصه  ييسزا
 يكيراستا  يناست. در هم دهمناطق فراهم اور يعيو طب يفرهنگ يها و جاذبه ها يلرا از پتانس يآت ينسل ها

 يعنياست  ينالنهر ينشبه قاره هند و ب ينماب ي،اتصال تمدن يكه حلقه  ينزم يرانتمدن ا ياز گاهواره ها
باال  يرا در سطح يچون تاالب هامون، امكان توسعه در عرصه گردشگريعيطب يشهر زابل در كنار جاذبه ها

قوت ، ضعف،  يها ينهق بر وضع موجود و شناخت عوامل و زميدق يامر مستلزم نگاه ينباشد كه ا يدارا م
شهر با  ينا يمناسب جهت توسعه  يالگويينزابل  و تب يگردشگر يدارموثر بر توسعه پا يدفرصت و تهد

 يدانيو م يهدف داده ها به صورت اسناد ينبه ا يلن يباشد. در راستا يم يليتحل -يفياده از روش توصاستف
 يلموجود پرداخته شد كه از تحل يتوضع يلبه تحل  sowt  يكاستفاده از مدل استرتژ باو  يدگرد يجمع آور
شهر سوخته،  يلاز قب ين تمدنكه يخيگرفت كه شهر زابل با دارا بودن آثار تار يجهنت ينتوان چن يحاصله م

داراست اما به  راجهت جذب گردشگر  ييباال ياربس يلتاالب هامون پتانس يزكوه خواجه، دره غالمان و ... و ن
 يها يتمناسب نتوانسته كه از ظرف يغاتو عدم تبل يكاف يها يرساختالزم در منطقه، نبود ز يتنبود امن يلدل

 .موجود استفاده الزم را ببرد
 

 sowtشهر زابل،  ي،گردشگر يدار،پا يتوسعه  :يديگان كلواژ
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در  ينگواتر به فلزات سنگ يجرسوب خل يسطح ناپاك يبررس
 يرانا يجنوب شرق يمرزها

 

 4ياحمد قرائ ،3يغفاريمصطف ،2يرپ ياله ين، فاطمه ع*1ييپاكزاد توچا ساحل

 نشگاه زابلهامون، دا يالملل ينپژوهشكده تاالب ب يعلم يئته عضو -1
Sahel.pakzad@yahoo.com 

 

 چكيده
از رسوب در  ينمونه بردار يرانا يجنوب شرق يساحل يدر مرزها ينفلزات سنگ يآلودگ يزانم يبررس جهت

از فلزات توسط دستگاه جذب  يكغلظت هر  ي،گواتر انجام شد. پس از آماده ساز يجدر خل 1389تابستان 
 يالگو ين. امدبه دست آ Cd<Cu<Zn<Ni لزات در رسوب به صورتتجمع ف يشد. الگو يرياندازه گ ياتم

غلظت فلزات در رسوب با حد  يسهداشت. براساس مقا ياز مطالعات انجام شده همخوان يبه دست آمده با تعداد
از سنگ  يتواند ناش يم ينبود كه ا يغلظت باالتر يدارا يكلمطلوب غلظت فلزات در رسوبات، تنها فلز ن

 .ر باشدبست يوليتاوف
  

 گواتر يجرسوب، خل ين،فلزات سنگ :يديكل واژگان
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 ياجتماع يداردر تحقق توسعه پا يمرز يهاشهر يتوانمند ساز
 

 *3يكتول ينظر يم، مر 2ي، سحر قربان 1يرالرضا پاكشعبد

  يراز، دانشگاه ش يگروه شهرساز ياراستاد -1
      يرازدانشگاه ش ي،شهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2
  يرازدانشگاه ش ي،شهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3  

mnazarikatooli@gmail.com 
 

 چكيده
 يامروزه در ذهن صاحب نظران مسائل اجتماع يدار،از ابعاد توسعه پا يكيبه عنوان  يدارپا ياجتماع توسعه
مشهور به  يتوسعه اجتماع ياجالس جهان ير شده از سوسند منتش يو متفاوت است. بررس يچيدهپ يمفهوم

نشان  يراندر جامعه ا عيمشكل را حل نموده است. مطالعه روند تحوالت اجتما ينا يسند كپنهاگ تا حدود
 يتيكژئوپل يطشرا يلبه دل يمرز يامر در شهرها يناست كه ا ياجتماع يبحران ها يدرو به تزا يردهنده س

و حذف و  يانسان ياساساً به عوامل و شاخص ها يه است. از آنجا كه توانمندسازخاص آنها، دو چندان شد
 يدارپا يبه توسعه اجتماع يابيجهت دست يراهبرد عنوانتواند به  يپردازد، م يمربوطه م يها يتكاش محدود

 يداريبه تحقق اهداف پا يمرز يجوامع شهرها يرسد كه توانمندساز يبه نظر م ينمطرح گردد؛ بنابرا
 .خواهد نمود يانيكمك شا ياجتماع
 يداربه توسعه پا يابيجهت دست يمرز يشهرها يتوانمندساز يراهكارها يپژوهش، بررس يناز انجام ا هدف

است، ضمناً از اسناد  تحليلي – يفيپژوهش، روش توص ينمورد استفاده در ا يقاست. روش تحق ياجتماع
 يفيو ك يكم يشاخص ها يسهحاصل از مقا يجه است. نتاداده ها استفاده شد يجهت گردآور يكتابخانه ا
 يقاز طر ياجتماع يداراز اهداف توسعه پا ياز آن است كه برخ يحاك يو توانمند ساز ياجتماع يدارتوسعه پا

 .است يابيقابل دست يتوانمندساز يارهايمع
 

 يمرز يشهرها ي،توانمندساز ي،اجتماع يدارتوسعه پا  :يديكل يها واژه
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با  يمرز يبحران شهرها يريتدر مد يشهر يزيكاربرد برنامه ر
 )شهرستان سراواني:مورد ي يي(مطالعهگرا يتبر قوم يدتاك

 
 2يدگلسف يميابراه يالد، م*1پاكنژاد حسن

 واحد چالوس يدانشگاه ازاد اسالم ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناسيدانشجو -1
 واحد چالوس يدانشگاه ازاد اسالم ي،شهر يزير و برنامه ياشد جغرافار يكارشناسيدانشجو -2

paknezhad209@yahoo.com 
 

 چكيده
در  يارتباط ياستقرار بنا ها و راه ها يو چگونگ ينزم يها يكاربر يعلم و هنر سازمان ده يشهر يزير برنامه

گردد.(مجتهد زاده) به طور  ينتأم يباييو ز ياقتصاد،راحت ييكه حداكثر درجه كارا ياست. به طور ينزم يرو
بر  يددرباره آن است و تأك ينگر آيندهكنترل اوضاع موجود شهر و توسعه و  يبرا يابزار يزيبرنامه ر يكل

 يتو هدا يرهبر ي،سازمانده يزي،عناصر برنامه ر يريبحران با به كار گ يريتبودن راه حل ها دارد. مد يياجرا
كه  ي. بحرانيدرا كنترل نما يداتاز بحران ها و تهد يتا خطرات و عواقب ناشدر تالش است  يكپارچهبه صورت 

شوند ، موجب شده تا دولت ها به  يرا باعث م يزندگ يعيدر روند طب يختگيانفصال و از هم گس يبه نوع
و  يتو حاكم يداريعنصر پا ينمهمتر يتشوند.امن يربا آن درگ يشاز پ يشب يتامن ينعنوان مراجع تأم

در كنار گسترش عدالت  ينظم و ثبات درون يجادمنوط به ا يتامن يجادجامعه است . ا ياندر روابط م فتيشرپ
مطرح شدن  يبه نوع يقوم يانجامد. بحث بحران ها يم ييو همگرا ينظام مند امكانات همدل يعتوز در

  كند يرخنمون م يشتره بمقول يندر ا يمرز ياست و شهر ها يمل يتدر كشور است كه در تقابل با امن ييواگرا
 

 سراوان – ييگرا قوميت – يمرز شهرهاي –بحران  مديريت – يشهر يزيبرنامه ر :يديواژگان كل
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شناسايي عوامل موثر بر گسترش و جلب توريست درشهرهاي 
 مرزي استان سيستان و بلوچستان

 

 3، فرزاد كرمي2روشن ، رضا1مصيب پهلواني

 تصاد دانشگاه سيستان وبلوچستاندانشياردانشكده اق -1
 دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه سيستان وبلوچستان -2
 دانشجوي كارشناسي اقتصاد دانشگاه سيستان وبلوچستان -3

pahlavani@hamoon.usb.ac.i 
 

 چكيده
ستان اين مقاله به بررسي  وجود همبستگي بين توريسم و سرمايه گذاري، حمل ونقل و توليد ناخالص داخلي ا

) 1379-1388سيستان وبلوچستان با استفاده از داده هاي موجود در دوره برنامه هاي سوم وچهارم توسعه (
بين تعداد گردشگران خارجي و سرمايه گذاري انجام شده « مي پردازد. در اين مقاله ابتدا سه فرضيه به صورت 

بين تعداد گردشگران و توليد « ،»ندارد در استان دردوره برنامه هاي سوم و چهارم رابطه معناداري وجود
بين تعداد گردشگران « و» ناخالص داخلي استان دردوره برنامه هاي سوم و چهارم رابطه معناداري وجود ندارد 

» خارجي و شاخص نرخ حمل و نقل استان دردوره برنامه هاي سوم و چهارم رابطه معناداري وجود ندارد 
فرضيه هاي فوق مورد آزمون قرار گرفته است.   SPSS 17از نرم افزار مطرح شده است، سپس با استفاده 

استيودنت صورت گرفته است بيانگر -tنتايج آزمون هاي آماري كه بر مبناي شاخص همبستگي پيرسون و آماره 
درصد رد مي شوند. همچنين نتايج حاصل از تجزيه 5آن مي باشند كه فرضيه هاي فوق در سطح معني داري 

همبستگي پيرسون نشان دهنده ي آن است كه مقدار اين ضريب براي تعداد گردشگران خارجي وارد  وتحليل
و متغيرهاي كالن اقتصادي استان نظير سرمايه گذاري انجام  1388تا  1379شده به استان در طول سال هاي 

ر،  به ترتيب برابر شده ، توليد ناخالص داخلي استان و شاخص نرخ حمل و نقل استان در طول دوره ي مذكو
درصد مي باشد. بنابراين با توجه به همبستگي باالي موجود بين متغيرهاي كالن 70درصد و79درصد، 75

اقتصادي مذكور و تعداد گردشگران خارجي وارد شده به استان، مي طلبد كه سياستگذاران وبرنامه ريزان استان 
در استان به اين متغيرها توجه بيشتري نموده تا در راستاي افزايش جذب توريست و توسعه صنعت توريسم 

بتوان به جايگاه و نقش واقعي صنعت توريسم در جهت افزايش توليد ناخالص داخلي استان و كاهش بيكاري و 
 . و به تبع آن امنيت پايدار شهرهاي مرزي استان نايل شود  افزايش اشتغال

 
استان سيستان و بلوچستان، توسعه ي اقتصادي، امنيت، صنعت توريسم، شهرهاي مرزي  :يديكل واژگان

  همبستگي پيرسون
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( نمونه  يمرزيشهرها ياجتماع يتنقش مردم در امن يبررس
 يستان): منطقه سيمورد

 

 2مكرر يدريح يدحم ،*1ينهپود راحله

 دانشگاه زابل يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه زابل ي،شهر يزيو برنامه ر ياغرافگروه ج ياراستاد -2

rahelepoudineh@yahoo.com 
 

 چكيده
 ياجتماع يزندگ يعرصه ها يهدر كل يا يژهو يگاهاسالم، مردم نقش و جا يهعال يمكه براساس تعال ييآنجا از

حوزه  يهر كلاست، مردم د ياسالم يهعال يمبر تعال يكه مبتن يزن يرانا ياسالم يدارند، در نظام مقدس جمهور
 يستاست كه در ز يآدم يهاول يازن يتدارند. امن يژهو يگاهجا يتاز جمله حوزه نظم و امن ياجتماع يزندگ يها

 ينخود را تأم يتامن يقيكوشند به هر طر يكند. انسانها م يم يداپ يخاص يتو حساس يتانسانها وضع يجمع
 يم يكديگرنزاع و كشمكش با  يربه ناچار درگ اتيداز تهد ييرها يو برا يجمع يكنند. آنان در صحنه زندگ

 يننقش مردم به عنوان مهم تر يپژوهش با هدف بررس ينموارد ذكر شده، ا هراستا با توجه ب ينشوند. در ا
حاضر، از نوع  يقصورت گرفته است.تحق يستانبر منطقه سيدبا تاك يمرز يشهرها ياجتماع يتمؤلفه در امن

با استفاده از  تحليلي – يفيبطور توص ي،و در حوزه نظر يمايشيو پ يدانيروش م از يريبا بهره گ يكاربرد
 يتامن يآن است كه در برقرار ينپژوهش مب يها يافتهانجام گرفته است.  spss پرسشنامه و نرم افزار

ب شناخت مناس يهدر سا يهيتوج ينتوجه را به مردم منطقه داشت و چن يشترينب يدبا يو نظم عموم ياجتماع
مردم در  يمشاركت ده لهدر مقو يكردرو ينمختلف ا يها يوهبا ش ييآشنا ينو همچن يجامعه محور يكردرو

مردم و  يتكسب اعتماد و جلب رضا يكردرو ينارزشمند ا ياست و ثمره  ياجتماع يتو امن ينظم عموم
 .است يروان يتبه احساس امن يابيباالخره دست

 

 .يستانمنطقه س ي،جامعه محور يكردرو ي،مرز يشهرها ي،عاجتما يتمردم، امن :يديواژگان كل
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: يمرز يشهرها يدار(حشر) در توسعه پا يياننقش مشاركت روستا
 )يستان(منطقه مورد مطالعه:س

 

  3يلطف يرمحمودرضا م،  2خمر يغالمعل ،*1ينهپود راحله
 گاه زابلدانش يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

زابل ي،دانشگاهشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -2
 زابل يي،دانشگاهروستا يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -3

rahelepoudineh@yahoo.com 
 

 چكيده
را ماه از سال  2رودخانه ها و انهار بزرگ  يروبيساختن بندها و ال يبرا يشاز قرنها پ يستانس ييمردم روستا 

كشاورزان  يدرون يالت. حشر تبلور تمايندگو يحشر م ياان را اشر  يمحل يشپرداختند كه به گو يم ينكاربه ا
جذاب و  يارمنطقه وجود دارد، بس دركه هنوز هم  يحركت جمع يناست ا يعيدر حل معضالت و مشكالت طب

بوده است، كمتر ييانروستا ينباز عوامل اتحاد و وحدت  يكي يخ،تاريردر س ياست. حشر كش يشدرخور ستا
 يركنار هم بودن در س ينمشابه بپردازند و كنار هم باشند. ا يكار ينچن ينافتد كه به ا ياتفاق م يادر دن ييجا
بوده  يختار يردر س يستاناز رموز وحدت مردم س يكيداشته و همان گونه كه گفته شد،  ياريبركات بس يختار

 يو مواجب، باعث وصلت ها يرهمشترك، بدون ج يهدف يكار مشترك برا است. دو سه ماه كنار هم بودن،
 يپژوهش سع يندانند، بوده است. در ا يكه نم ييدانند، به آن ها يكه م يياز آن ها ياتانتقال تجرب يد،جد

 يقگردد.تحق يبررس يمرز يشهرها يدارآن را در توسعه پا يرحشر نقش و تأث يبر تجربه  يدتا با تاك شده
مستندات، مشاهده  يبا بررس يازبود. اطالعات مورد ن يليتحل _ يفيو روش انجام آن توص ياز نوع كاربرد حاضر

 ينهاز آن است كه با توجه به زم يمطالعات حاك يجشده است. نتا يجمع آور يمصاحبه با مردم محل يداني،م
مشاركت  ينا الگوقراردادن اتوان ب يم يدهگرد يم يطيمح يستكه باعث رفع معضالت ز يمشاركت مردم يها

  .منطقه ارائه نموديحل بحران ها يبرا ييراهكار اجرا يمرز يشهرها يداردر توسعه پا
 

 .يمرز يدارشهرهايحشر، مشاركت، توسعه پا يستان،س :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٢٠ 
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 گنبد كاووس يدر شهر مرز يتنقش نظم و امن يبررس
 

  2پور ينحس ، مريم*1يپورجوپار مرضيه
 و بلوچستان يستانس ي،دانشگاهروستائ يزيو برنامه ر ياجغراف يدانشجو -1

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يطيو مخاطرات مح ياجغراف يدانشجو  -2
Pourgopary2004@yahoo.com 

 

 چكيده
راه  مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل مي كند و با ايجاد مانع بر سر ناامني

رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد بيشترين آمار جرم در حوزه 
آمار بااليي دارد، به نوعي جرم در حوزه  گراقتصاد انجام مي شود. به عنوان نمونه سرقت كه در ميان جرايم دي

 رتيب استاقتصاد محسوب مي شود. جرم در عرصه موادمخدر نيز به همين ت
امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج ناامني هاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل  .

موثر برآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از 
از اهداف برنامه ريزي شهري  كهو امنيت  حساسيت بيشتري برخوردار است. لذا بررسي مولفه هاي رفاه، آسايش

 بوده و از معيارهاي هاي شهر سالم و توسعه پايدار شهري مي باشند، بايد مورد بررسي قرار گيرند
تحقيق در اين پژوهش توصيفي، تحليلي بوده كه از طريق مطالعات كتابخانه اي و پرسشنامه، اطالعات  روش

يل و فرضيات مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشانگر آن جمع آوري شده و  اطالعات تجزيه و تحل
ها، نقش نيروي انتظامي،  نهاست كه بين احساس امنيت و شاخص هايي چون: سرمايه اجتماعي، عملكرد رسا

پايگاه اجتماعي افراد و فضاي فيزيكي شهر رابطه معناداري است. و در نهايت راهكارهاي مناسب براي ارتقا 
 اجتماعي شهرهاي مرزي ارايه شده استامنيت 

 

 شهر سالم ي،اقتصاد،مرز يشهرها يت،امن:يديكل واژگان
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 استان كرمان يمرز يشهرها يدر توسعه گردشگر يتنقش امن
 

 2پور ينحس يم، مر*1يپورجوپار يهمرض
 و بلوچستان يستانس ي،دانشگاهروستائ يزيو برنامه ر ياجغراف يدانشجو -1

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يطيو مخاطرات مح ياجغراف يجودانش -2
Pourgopary2004@yahoo.com 

 

 چكيده
 يكيطور كه  با هم دارند. در واقع همان يممستق يمعادله هستند كه نسبت يك يپارامترها ي،و گردشگر امنيت

 يكگردشگران در  منطقه و تردد يكدر  ياست، رونق گردشگر يتوجود امن ياز عوامل مهم توسعه گردشگر
 يست،هم صادق ن يشههم ضيهق ينفراموش كرد كه ا يد. البته نباشود يم يتمقصد، موجب به وجود آمدن امن

وجود،  ينشده است. با ا يو رفت و آمد گردشگران باعث ناامن يگردشگر يدهمواقع، وجود پد يچرا كه در برخ
 .رندبا هم دا يارتباط تنگاتنگ يتو مقوله امن يصنعت گردشگر

توسط گردشگران  يتاحساس امن ي،در گردشگر يتدانست و اعتقاد داشت كه مالك امن يدمورد هم با ينا در
به آن توجه  يازوا ي از همه يددر استان كرمان با يگردشگر يتدرك مفهوم امن ياست كه برا يناست هدف ا

و  يانتظام يروينقش نتا  ي،و تفكرات اقتصاد ياسيو معادالت س ي. از نقش تبادالت فرهنگيمكن
پژوهش  يقاست. روش تحق يمهم و قابل بررس يانم ينو مردم كوچه و بازار در ا ياندركاران گردشگر دست
از  گيري خصوص نمونه يناست . در ا يدانيو م اي اطالعات كتابخانه آوري و روش جمع  يليتحل-يفيتوص
كه ذكر  كرمان، چنان ي،استانمرز ايشهره كه يدهدنشان م يجفرمول كوكران صورت  خواهدگرفت نتا يقطر

بدون سكنه، و البته چند مورد گروگان  يعشهرها از هم و مناطق وس يبه خاطر دور يول يستندشده، ناامن ن
الزم  يتاز امن يمرز يرهايكه شهرها و مسشود يم يجادشبهه ا ينو حمله مسلحانه، ناخودآگاه ا يريگ

 .يستندبرخوردار ن
 

 استان كرمان ي،مرز ي،شهر،گردشگر يتامن :يديواژگان كل
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 اكوتوريسم در استان سيستان و بلوچستان
 

 2، شمسي دهمرده زاده*1وحيد پورشهابي
 وري)  كارشناس ارشد مهندسي صنايع (گرايش مديريت سيستم و بهره -1

 احد زاهدانريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي و دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -2
pourshahabi.vahid@gmail.com 

 

 چكيده
آيد و بسياري از كشورها از اين صـنعت   ترين صنعت دنيا به حساب مي امروزه گردشگري بزرگترين و متنوع
 در كـه  آنجـايي  كننـد. از  زايي و توسعه ساختار زيربنايي خود ياد مـي  پويا به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال

 از ناشـي  مشـكالت  كاهش انساني، هاي توسعه شاخص بردن باال اقتصاد، به بخشي تنوع جهان كنوني شرايط
 نهايـت  در و زيسـت  حفـظ محـيط   فرهنگهـا،  تعامل اشتغالزايي، شهرها، حد از بيش آلودگي و شدن صنعتي
 كـامال  مـورد نظـر   موضـوع اهميـت  شـود  مـي  محسوب كشورها روي پيش هاي دغدغه جمله از پايدار توسعه

 تنـوع  و وسـعت  تمـدن،  و فرهنگ غناي از برخورداري رغم به بلوچستان و استان سيستان .گردد مي مشخص
 در طـول  فـرد  بـه  منحصر اكوتوريستي هاي جاذبه از برخي و جانوري و گياهي محيط جغرافيايي، زيستگاههاي

اساس، در اين مقاله  بر اين است. بوده ايران محروم مناطق از يكي پيوسته و گرفته قرار توجهي  كم مورد تاريخ
هاي اكوتوريسـتي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، چـالش هـاي توسـعه         سعي شده است تا ضمن معرفي جاذبه

اكوتوريسم در استان، با تأكيد بر امنيت در گردشگري، مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و سـپس بـا توجـه بـه ايـن          
-توصـيفي «و روش آن » كيفـي «د. نـوع پـژوهش   ها ارائه شو ها، راهكارهايي جهت مقابله با اين چالش پتانسيل
 اي انجام شده است.  است كه با بررسي منابع اسنادي و كتابخانه» تحليلي

 

 ها، مشكالت، امنيت. اكوتوريسم، استان سيستان و بلوچستان، فرصت :يديكل واژگان
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 سه گانه يرجزا يفارس و مرزها يجخل يتدر امن يگراننقش باز
 متحده يامارات عرببا  يرانا

 

 روح اهللا پورطالب
 كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي

  Rohollah.pourtaleb@gmail.com 
 

  چكيده
مورد توجه واقع و به ابعاد  يگرياز هر زمان د يشب »يتامن« يكم،و  يستو در آغاز قرن ب يستمقرن ب يانپا در

 يمطرح م يو جهان يمنطقه ا ي،مل ي،جمع ي،هم در سطوح فرد يتگوناگون آن توجه شده است، مفهوم امن
كسب كرده  يكردهارو يگرنسبت به د يخاص و مسلط يتو حساس يگاهمنزلت و جا يت،گردد و گفتمان امن

كه تحت  ينظر يفارس با توجه به اصول و مبان يجخل يتدر امن يگرانشده نقش باز يمقاله سع يناست. در ا
فارس استفاده شود.  در خليج  يجمنطقه خل ييشناسا يبوزان برا يبار يتيمجموعه امن ينظر يافتعنوان ره

درباره حاكميت بر بعضي از آنها بين كشورهاي  كهجزيره كوچك و بزرگ وجود دارد  130فارس نزديك به 
كرانه اش اتفاق نظر وجود دارد. يكي از پرهياهوترين مسائل مربوط به ادعاهاي امارات عربي متحده نسبت به 

راني تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي مي باشد. بديهي است كه ماهيت چنين ادعايي نمي تواند جزاير اي
غيرسياسي باشد. هر چند كه ادله ست و بي بنيان هم بر آن اضافه مي شود، براي روشن نمودن حق ايران در 

حقوق بين الملل در چهارچوب قواعد و اصول  يادعاهاي ياد شده بررسي جوانب تاريخي و حقوقي و مسائل مرز
كار در  وشمي توان ابزاري براي دفاع از امنيت، حاكميت و منافع ملي ايران باشد. ر يتيكيژئوپل يها يهو نظر

اين مقاله به صورت توصيفي و تحليلي مي باشد و جمع آوري مطالب به صورت كتابخانه اي و منابع اينترنتي 
اول آن به كليات مقاله مي پردازيم، بخش دوم به است. اين مقاله ازچهاربخش تشكيل شده كه در بخش 

 يدگاهايسه گانه از د يربه جزا سومفارس اختصاص دارد، در بخش  يجمنطقه خل يگرانجغرافياي سياسي باز
 يامارات عربيو ادعاها يرانسه گانه ا يرجزا يالملل مي پردازيم، در بخش چهارم مرزها ينو حقوق ب يخيتار

 .در پايان هم يك نتيجه گيري از مباحث ارائه مي دهيم متحده خواهيم پرداخت،
 

 فارس يجخل يهمكار يشورا يران،گانه، مرز، ا سه يرجزا ي،مل يتفارس، امن يجخل يتامن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٢۴ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 يراندر دو كشور ا يتو قوم يمرز يتيكمتقابل ژئوپل يرتأث يبررس
 برون ينچهامرز  يشيسوق الج يتبر اهم يدتاك با و تركمنستان

 

 3يشوشتر ينحس ، 2كالگريهرق،  1اهللا پورطالب روح

  كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي -1
  كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي -2

  ياسيكارشناس ارشد علوم س يدانشجو -3
rohollah.pourtaleb@gmail.com 

 

  چكيده
المللي تبديل شده است. بطوريكه اين  ت بينهاي مهم رقاب درياي خزر در طول يك دهه به يكي از صحنه حوزه

اي گرديده است.  صحنه ژئوپلتيك منطقه  اي و فرامنطقه حوزه شاهد رقابت گسترده ميان قدرتهاي منطقه
مركزي واقع  آسيايشاهد حاكميت يك توازن قواي چند قطبي است.  كشور تركمنستان درجنوب غربي 

ز غرب به درياي خزر و از جنوب به ج.ا.ايران (استانهاي گلستان باشد كه از شمال و شرق با ازبكستان، ا مي
وخراسان )، از جنوب شرق به افغانستان و از شمال غرب به قزاقستان منتهي ميشود. وجود مرز آبي با بحر خزر 

و  يرانا يتيكيژئوپل يها يژگيويبررس يقتحق ينا زاهميت اين كشور را دو چندان كرده است. هدف ا
با  يرانا يمنطقه گلستان به عنوان منطقه مرز يدفاع يتاهم يابيمرز، ارز ي، شكل هندستركمنستان

 يخارج ياستبا تركمنستان، س يرانا يمنطقه گلستان به عنوان منطقه مرز ينظام يتركمنستان، بررس
ب، منابع نفت و گاز، برق و آ يت)، راه ترانزيو اقتصاد ياسي(سيرانا ياسالم يتركمنستان ، روابط با جمهور

نقاط ي،اختالفات پنهان ارض يران،تركمنستان به منابع آب  ا يو تركمنستان، وابستگ يرانا ينچالش تنش زا ب
 نهاطالعات كتابخا يروش گرد آور يهبر پا يقدو كشور است. روش تحق ينب ييو موانع همگرا يكضعف استراتژ

مقاله از  ينباشد. ا يمرتبط م يختلف سازمان هام يو آمارنامه ها ياتتجرب يو جمع بند يفيبه صورت توص يا
منطقه  ياسيس يايبخش دوم را به جغراف يم،پرداز يم ياتشده كه در بخش اول به كل يلپنج بخش تشك

دو منطقه اشاره  ينها در ايتقوم يبخش سوم به بررس يم،ده ياستان گلستان و كشور تركمنستان اختصاص م
در استان گلستان و كشور تركمنستان اشاره  يتو قوم يمرز يتيكابل ژئوپلمتق يربخش چهارم به تأث يم،كن يم

و  يتي،امن ي،تجار ي،نظام يها يبررس يبرون برا ينچهمرز ا يشيسوق الج يتبخش پنجم را براهم  يم،دار
.شود ياز مباحث ارائه م يريگ يجهنتيكهم  يانو در پا يماختصاص داده ا ياسيروابط س

 
 تركمنستان. يت،برون، قوم ينچهمرز، استان گلستان، ا پليتيك،ژئو :يديواژگان كل
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 ياستبر س يرانجنوب ا يكو ژئواستراتژ يتيكژئوپل يرتاث يبررس
 يهمكار يدر قبال شورا يرانا ياسالم ي جمهوريخارج

 فارس يجخل
 

 3يگمار يمحمد يدسع ،2يمسعود مطلب ،*1اهللا پورطالبروح

  قه ايكارشناس ارشد مطالعات منط -1
واحد آزادشهريدانشگاه آزاد اسالميو مطالعات منطقه اياسيگروه علوم سياراستاد-2

مشهد يالملل دانشگاه فردوس ينكارشناس ارشد روابط ب -3
rohollah.pourtaleb@gmail.com 

 

  چكيده
شري دچار تغيير و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ژئوپليتيك نيز همچون بسياري ديگر از مفاهيم جامعه ب با

اي براي تعيين شكل و وضع جهان پس از جنگ سرد و از نو  تحول گشت. ژئوپليتيك جديد در واقع شرح تازه
دوره گذارِ پس از جنگ  ليتيكيهاي ژئوپ كشيدن نقشه ژئوپليتيكي جهان است. با اين وجود، برخي از نگرش

اي به  ظريات ژئوپليتيكي دوران جنگ سرد، عالقهسرد، با اصرار بر تجديد انديشه ژئوپليتيك استعماري و ن
هاي گذشته از  اي كه از زمان دهند. منطقه تفكيك ميان رويكردهاي جديد و قديم ژئوپليتيكي از خود نشان نمي

چنان دارد، منطقة خليج  استراتژيك را داشته و هم نظرگاه كشورهاي مختلف واالترين ديد ژئوپوليتيك و ژئو
هاي خارجي،  و ضعف داخلي، متكي بودن به قدرت  خيز با اوضاع متشنج كشورهاي نفتفارس است. تراكم 

مجاورت ژئوپوليتيكي با پاكستان و افغانستان و نيز تمايز عمده در بافت و ساختار سياسي ـ اقتصادي خليج 
كه  يرانجنوب اهاي متمايز اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق حوزه خاورميانه است. منطقه  ويژگي ازفارس 

باشد، و نقش  يبرخوردار م ييواال يتباشد از اهم يفارس م يجهم مرز با خل يمنطقه ا يكيكه به لحاظ استراتژ
كار در اين مقاله به صورت توصيفي  شكشورها دارد. رو يندر قبال ا يرانا يخارج ياستدر س يكننده ا يينتع

مقاله به  ينخانه اي و منابع اينترنتي است. هدف در او تحليلي مي باشد و جمع آوري مطالب به صورت كتاب
مناسب در قبال  يخارج ياستس يجادا يبرا يرانجنوب ا يكيبه منطقه استراتژ يدجد يدست آوردن نگاه

 .باشد يفارس م يجخل يهمكار يشورا
 

 يرانا يك،ژئواستراتژ فارس، يجخل يهمكار يشورا يتيك،ژئوپل ي،خارج سياست :يديواژگان كل
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(نمونه  يتحول در نظام شهر يكردبا رو يمل يمرزها يسازمانده
 ي): استان خراسان رضويمورد

 

 3ينيحس يعل يد، س*2ينيمحمد حس يد، س1 يپورموس يموس يدس
 )(ع يندانشگاه امام حس ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد -1
 تهراندانشگاه  يتيك،و ژئوپل ياسيس يايجغراف يدكتر يدانشجو -2

 .دانشگاه تهرا ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -3
sm.hosseini.ut @ gmail.com 

 

 چكيده
نظام  يكبوده است.  يردر چند دهه اخ يرانا ياسالم يجمهور ياساس هاي از دغدغه يكي يخطوط مرز كنترل

 هاي ينهصورت ناخودآگاه زمو به  كند يحركت م ياز مناطق مرز يتجمع يهتمركزگرا در جهت تخل يشهر
را مورد  ينظام شهر رتحول د ي،مرز يسازد. مقاله حاضر جهت سامانده يمناطق را فراهم م يندر ا يناامن

به اهداف  يدناست. جهت رس يپژوهش استان خراسان رضو ينتوجه قرار داده است. منطقه مورد مطالعه در ا
 يقمشخص شده و سپس  در قالب روش تحق يران.ا. اج يمرز يريتو مدل مد يمورد نظر، ابتدا استراتژ

استان  يمتعادل، شبكه شهر يعو توز كزعدم تمر ي،نخست شهر هاي با استفاده از مدل يلي،تحل-يفيتوص
شده  يينتب يمناطق مرز ياستان و سامانده ينظام شهر ينقرار گرفته و ارتباط ب يمورد بررس يخراسان رضو

 يعدد يو تاكسونوم يعامل يلتوسعه با استفاده از تحل يزانشهرها از لحاظ م ييفضا هاي ياست. سپس نابرابر
نشان  يجقرار گرفته است. نتا يلو تحل يهدر استان مورد تجز يت مناطق مرزيشده و ارتباط آن با امن يبررس

فق خط و كنترل آن نامو يكمرز و توجه صرف به مرز به مثابه  يريتمد يو مدل فعل يكه استراتژ دهد يم
كمتر توسعه  ييمرز در استان وجود داشته است. از سو يريتو مد ينظام شهر ينب ياديبوده است و ارتباط ز

 يريتمرز در استان بوده است. جهت مد يريتمد يقعدم توف يلدال يناز مهمتر يكي يمرز يشهرها يافتگي
 يو مرز يانيم يشهرها يتبه سمت تقو ياستان در بلند مدت، الزم است نظام شهر يمطلوب مناطق مرز

  .استان برقرار گردد يو مركز يمرز يشهرها ينحركت كرده و تعادل سطح توسعه ب
 

 يخراسان رضو ي،نخست شهر ي،نظام شهر ي،مرز،  مناطق مرز يريتمد :يديكل واژگان
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با استفاده از  يمرز يشهرها يتوسعه اقتصاد ياستراتژ ينتدو
 SWOT مدل

 شرق كشور يمرز يها: شهريمورد مطالعات
 

 2يادتس يده، سع *1يرعليپ عليرضا

 نور اهرم يامدانشگاه پ يعلم يئتعضو ه ي،مرب-1  
نوريامدانشگاه پي، مربMBAيريتكارشناس ارشد مد-2

Alireza_Pirali@yahoo.com 
 

 چكيده
 يبه شهرهاينانشاز سكنه شدن و مهاجرت مرزن يكشور خال يمشكالت مناطق مرز يناز عمده تر يكي امروزه

سو  يككه از  يستدر حال ينمناطق است. ا يندر ا يزندگ يالزم برا ياقتصاديها يزهبزرگ در اثر فقدان انگ
 يساكنان نقش ينا يگرد ياست و از سو ينانمرزنش ينحضور ا يازمندن يمرز يدر طول نوار ها يتحفظ امن
از ضرورت توجه  يهمه حاك ينمرزها دارند كه ا يآن سوبا مردمان  يو اقتصاد يدر تعامالت اجتماع يرانكارناپذ

 يتو هدا يزيبرنامه ر يمناسب برا يبسترها يجادو ا يمرز ياستان ها يو اهتمام به نمادها و شاخص ها
 يمناطق م يندر ا يتجهت ارتقاء سطح رفاه و كاهش محروم زاييو اشتغال  يگذار يهبودجه ها به سمت سرما
است تا  يدهپژوهشگر كوش يمرز يشهرها يتوسعه اقتصاد ياستراتژ ينحت عنوان تدوباشد. در مقاله حاضر ت

جهت  يياجرا يراهكارها ينمراحل مختلف، بهتر يو ط ياستراتژ ينبا استفاده از روش چارچوب جامع تدو
ودي .در مرحله شروع بيانيه ماموريت تعيين گرديده سپس در مرحله وريدنما ييرا شناسا همم ينبه ا يابيدست

آورده شده، آنگاه با توجه به  (EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (IFE) ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
 ((IE خارجيو ماتريس داخلي و  (SWOT) اطالعات حاصله، در مرحله تطبيق و مقايسه، دو ماتريس سوات

 برنامه ريزي استراتژيك تشكيل گرديدند و در نهايت، در مرحله تصميم گيري با استفاده از ماتريس
(QSPM) اساس  ينميزان جذابيت استراتژي هاي تعيين شده مورد ارزيابي و قضاوت قرارگرفتند كه بر ا

گذاران  يهجهت حضور سرما يقيو تشو يتيحما يبرنامه ها يو اجرا ينبهترين استراتژي عبارتست از : تدو
 .در منطقه يبخش خصوص

 

 SWOT، مدل  يمرز يشهرها ، يتوسعه اقتصاد :يديواژگان كل
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 تحليل اثرات اقتصاد دولتي بر سيستم اقتصادي شهرهاي مرزي
 )سرابله(مورد مطالعه: شهر 

 

  3، عيسي شيباني امين 2محمد فرجي دارابخاني، 1عيسي پيري
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور -1

 عضو هيات علمي گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور -2
 ات علمي گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نورعضو هي -3

Issapiri@yahoo.com 
 

 چكيده
اهميت يافتن درآمدهاي نفتي در اقتصاد كالن كشور بويژه در سالهاي پس از اصالحات ارضي، اقتصاد  پس از

ملي و در رأس آن اقتصاد شهري از وابستگي به توليدات كشاورزي يا مازاد محلي تغيير پايگاه داد و به 
دولت به اصلي ترين متولي هزينه كردن اين درآمدها  آمدهاي حاصل از فروش نفت يا مازاد ملي متكي شد ودر

اين دگرگوني، سيستم اقتصادي شهرها را به شدت دگرگون و متاثر  جوامع شهري تبديل گرديد. و تزريق آن در
ان مي دهد كه اقتصاد شهري از مازاد سرابله نشمرزي پژوهي شهر  اين مقاله با ارايه مستنداتي از مورد ساخت.

ايجاد و توسعه نظام  بامحلي موجود در حوزه هاي روستايي تغذيه نكرده است بلكه دولت طي دهه هاي اخير 
 ، نقش تعيين كننده اي در در شهر ديوانساالري و تزريق سرمايه هاي حاصل از فروش نفت ( مازاد ملي)

درصد جمعيت شهر با در نظر گرفتن بعد  79 .هر ايفاء كرده استش ياقتصادو شكل دهي سيستم سازماندهي 
خانوار به پرداختهاي دولتي وابسته بوده يا حداقل بخشي از درآمد خود را از آن تامين مي كند.  سيستم 
اقتصادي بازار آن در يك سيكل، عمدتا به اقشار حقوق بگير، اين اقشار به اعتبارات دولتي، اعتبارات به 

حاصل از فروش نفت، فروش نفت نيز به قدرت سياسي و روابط بين المللي مناسب دولت و اقتصاد  درآمدهاي
 سياسي جهاني بستگي دارد؛ لذا اثرات اجتماعي آن نيز معلول همين عامل مي باشد.

 

سرابله.، ساختار اشتغالارات دولتي، تباقتصادي، اعسيستم:يديكلواژگان
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 مديريت و توسعه شهرهاي مرزي بررسي نقش دولت در
 ( نمونه موردي: شهر مرزي سقز )

 

   4عيسي شيباني امين ،غالمي محمد  ،بختيارخسروي  ،1عيسي پيري
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور -1

 عضو هيات علمي گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور -4
Issapiri@yahoo.com 

 

 چكيده
رسيده است و برآوردهاي انجام  1385در سال  8/68به  1335درصد در سال  31ميزان شهرنشيني در ايران از 

افزايش چشم گيري خواهد داشت، چنين افزايشي، نيازهاي فضايي  1400شده نشان ميدهد كه اين رقم تا سال
براي اسكان جمعيت را بيش از پيش افزايش خواهد داد و اين گسترش فزاينده بيش از هر چيز نيازمند وجود 

ن مناسب براي كاربري هاي شهري و ساماندهي فضايي است. شهر سقز يكي از شهرهاي استان كردستان زمي
مي باشد كه در دهه هاي گذشته مانند بسياري از نقاط شهري كشور با بارگذاري بيش از حد جمعيت روبرو 

د كه جمعيت اين شهر شده و در معرض توسعه شتابان شهري قرارگرفته است. اعداد و ارقام موجود نشان ميده
 50رسيده و طي يك دوره1385نفر در سال  132394نفر بوده كه در ادامه به 12729، برابر با 1335در سال 

برابر شده است. بديهي است كه افزايش جمعيت در محيطي محدود از نظر فضايي و خدمات رساني،  10ساله، 
 روبرو خواهد بود. با پيامدهاي متعدد در عرصه اجتماعي، اقتصادي و فضايي

 

 دولت، شهر مرزي، توسعه شهري، زمين شهري، سقز :يديكل واژگان
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(نمونه  يتحول در نظام شهر يكردبا رو يمل يمرزها يسازمانده
 ي): استان خراسان رضويمورد

 

 5يان، زهرامحمد 4نسب يقنبر ي، عل3ينيحس يعل يدس، * 2ينيمحمد حس يد، س1فرد  يشگاهيزهرا پ
 يراندانشگاه تهران، تهران، ا يتيك،و ژئوپلياسيس يايگروه جغراف ياردانش -1

 يراندانشگاه تهران، تهران، ا يتيك،و ژئوپل ياسيس يايجغراف يدكتر يدانشجو -2
 يراندانشگاه تهران، تهران، اي،شهريزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -3
  يراندانشگاه تهران، تهران، ا يي،روستا زييو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -4
 يراندانشگاه تهران، ا يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -5

sm.hosseini.ut@gmail.com 
 

 چكيده
نظام  يكبوده است.  يردر چند دهه اخ يرانا ياسالم يجمهور ياساس هاي از دغدغه يكي يخطوط مرز كنترل

 هاي ينهو به صورت ناخودآگاه زم كند يحركت م ياز مناطق مرز يتجمع يهدر جهت تخلتمركزگرا  يشهر
را مورد  ينظام شهر رتحول د ي،مرز يسازد. مقاله حاضر جهت سامانده يمناطق را فراهم م يندر ا يناامن

اهداف به  يدناست. جهت رس يپژوهش استان خراسان رضو ينتوجه قرار داده است. منطقه مورد مطالعه در ا
نخست  هاي مشخص شده و سپس با استفاده از مدل يرانج.ا.ا يمرز يريتو مدل مد يمورد نظر، ابتدا استراتژ

 ينقرار گرفته و ارتباط ب يمورد بررس يرضو خراساناستان  يمتعادل، شبكه شهر يععدم تمركز و توز ي،شهر
شهرها از لحاظ  ييفضا هاي يرابرشده است. سپس ناب يينتب يمناطق مرز ياستان و سامانده ينظام شهر

 يمناطق مرز يتشده و ارتباط آن با امن يبررس يعدد يو تاكسونوم يعامل يلتوسعه با استفاده از تحل يزانم
مرز و  يريتمد يو مدل فعل يكه استراتژ دهد ينشان م يجقرار گرفته است. نتا تحليلو  يهدر استان مورد تجز

 يريتو مد ينظام شهر ينب ياديو كنترل آن ناموفق بوده است و ارتباط زخط  يكتوجه صرف به مرز به مثابه 
عدم  يلدال يناز مهمتر يكييمرز يشهرها يافتگيكمتر توسعه  ييمرز در استان وجود داشته است. از سو

استان در بلند مدت، الزم است  يمطلوب مناطق مرز يريتمرز در استان بوده است. جهت مد يريتمد يقتوف
و  يمرز يشهرها ينحركت كرده و تعادل سطح توسعه ب يو مرز يانيم يشهرها يتبه سمت تقو يرنظام شه

  .استان برقرار گردد يمركز
 

 عامل يرپدافند غ ي،نخست شهر ي،نظام شهر ي،مرز،  مناطق مرز يريتمد :يديواژگان كل
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 يدر توسعه گردشگر يمرز يشهرها يتيكينقش ژئوپل
 

 2ييحجت مهكو ، 1فرد يشگاهيزهرا پ
 ناايرتهران، يقاتواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ياسيس ياياستاد جغراف -1

 يرانتهران، ا يقاتدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ياسيس يايجغرافيدكتر يدانشجو -2
hojat_59_m@yahoo.com 

 

  چكيده
 يجاددر ا تواند ياست؛ و م يتاهم يزاكشور ح يك يبرايدر قدرتمند يتيكي،ژئوپل يتموقع ي،نظام جهان در

به توسعه،  يابي دست ياز عوامل مهم برا يكيكند. امروزه  يرا باز يكشور، نقش بارز يكدر  يرتحوالت چشمگ
و  يمل يگرو داشتن فضا رمهم همواره د ينو جذب گردشگر درون كشورهاست كه ا يسمتور ينقش درامد

و  يخيدر گرو داشتن آثار تار يسم،تور ينهدر زم يتاست. موفق نهيبا كاركرد به ييمنسجم و شهرها ينيسرزم
تفكرات  ياز القا يباال، دولتمردان عار يمردمان با فرهنگ و دانش و آگاه يافته،و توسعه  يباز يشهرها يدني،د

بتوان گفت كه نقش شهرها در جذب گردشگر  يدشا يانم ينكارامد و ... است. در ا ريزي نظام برنامه ي،شخص
 يو دروزاه ورود كاال و انسان، م يتيداشتن نقش امن يلبه دل يمرز يرا داشته باشد. شهرها يدرجات باالتر

وجود  يعي،وجود رودخانه و عوامل طب ي،مرز هاي بازارچه يجاددر جذب گردشگر، موفق عمل كنند. ا توانند
 .رود يبه شمار م يسمجذب تور گونه شهرها، از عوامل يننوع مرز در ا يامانند قلعه و  يخيتار يبناها
به دنبال  ينترنتي،ا هاي يتو جداول و سا اي و با استفاده از منابع كتابخانه يليتحل -يفيمقاله به روش توص اين

است كه  ينمقاله ا ينا يدر جذب گردشگر است. سوال اصل يمرز يشهرها يگاهو جا يتيكينقش ژئوپل يبررس
موفق  يو توسعه گردشگر يسمدر جذب تور توانند يم يگردشگر يتيكوپلبا استفاده از ژئ يمرز يشهرها ياآ

 يتكيژئوپل يتو موقع يسم،در جذب تور يلبا داشتن پتانس يمرز ياست كه شهرها ينمقاله ا يهباشند؟ و فرض
 يتكه موقع دهد ينشان م يجموفق باشند. نتا يسم،در توسعه و جذب تور توانند يكشور دارند، م يككه در 

 يتبا توجه به موقع يمرز يرا دارد و شهرها ييباال يتقابل ريسم،در جذب گردشگر و توسعه تو تكييژئوپل
 .كشورها دارند يرا برا ييو درامدزا يتوسعه گردشگر ييتوانا يتكيژئوپل

 

 يسمتوسعه، تور ي،مرز يشهرها ي،گردشگر ژئوپليتيك واژگان كليدي:
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 يمل يته و امندر توسع يمرز ينقش شهرهايابيارز
 

 2ييحجت مهكو،  1فرد يشگاهيزهرا پ

 يرانتهران،ا يقاتواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ياسيس ياياستاد جغراف -1
 يرانتهران، ا يقاتدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ياسيس يايجغرافيدكتر يدانشجو -2

sorour1334@yahoom 
 

  يدهچك
 بيني يشپ ها و ضوابط و استانداردهاي ها با هدف ها و طرح عملكرد برنامه يعبارت از سنجش و داور ارزيابي

به صورت  يطمح يابي. ارزباشد ها مي برنامه ياجرا يو اجتماع ياثرات اقتصاد يلشده از قبل و شناخت و تحل
از  براورد معقول يكانجام  يست برايز يطمح يابياست. ارز ينواحد سرزميكدادن ارزش به  يساده به معن

از  يكي. شهر به عنوان پذيرد يصورت م يساخت و ينانسان و ماش هاي يتدر رابطه با فعال ينيتوان سرزم
كردن به شمار  يزندگ ي انسان و نحوه يتدر نوع  فعال يمهم يگاهجا يانسان همواره دارا يستز هاي عرصه

را در روند  يمتفاوت هاي اند و نقش ودهب ياديز يكاركردهايدارا تاريخزمان و در طول  ير. شهرها، از درود يم
اند  داشته يستيعرصه ز يكانسان به عنوان  يزندگ يخكه شهرها در تار اند. نقشي كرده يفاا يافتگيتوسعه 
 برهنقابل اغماض و م يرغ ينتام يدر برقرار يمرز ينقش شهرها يانم يناست. عمدتاً در ا ياارز و گوهمواره ب

از ورود قاچاق مواد مخدر، كاال و  يريدر جلوگ توانند يم ي،سد دفاع يكن به عنوا يمرز ياست. شهرها
 يبه داشتن مرزها يازمندخودشان ن ها در روند پايداري كنند. حكومت يانسان، نقش باز يرقانونيمهاجرت غ

استمرار تا بتوانند در روند رو به رشد و  باشند، يم يدار،پا يو نظام يبا كركرد دفاع يمرز يمستحكم و شهرها
 .يندنقش نما يفايا يو نظام جهان الملل يندر نظام ب ي،حكومتدار

و  يبه دنبال بررس ينترنتيا هاي يتو سا اي و با استفاده از منابع كتابخانه يليتحل -يفيمقاله به روش توص اين
 يشهرهااست كه  ينمقاله ا ياست. سوال اصل يمل يتامن يدر توسعه و برقرار يمرز ينقش شهرها يابيارز
 يافتگيو توسعه  يمل يتامن برقراريدر  توانند يدارند و چگونه م يچه نقش يمل يتدر توسعه و امن يمرز

نقش و  يشترب يخ،در طول تار يمرز ياست كه شهرها ينمقاله ا يهاساس فرض ينبر ا يند؟نقش نما يفايا
 يبرقرار يلكشور به دل يك ينيزمسر يفضا اند و همواره در توسعه يافتن داشته يتيو امن يدفاع يكاركرد

در  يمرز يكه شهرها دهند ينشان م اند. نتايج انسان، نقش داشته ال،كا يقانون يراز ورود غ يريو جلوگ يت،امن
دارند.  يو مل ينيسرزم يتوسعه فضا يبرا ريزي و برنامه ها گيري يمرا در تصم يمهم يگاهكشورها، همواره جا

در  يرپذي نقش يتقابل كنند، يم يفاءو ورود كاال، فرهنگ و مهاجرت ا يتامن يراركه در برق يو با توجه به نقش
 .گوناگون را دارند هاي عرصه

 

يمل يتتوسعه، امن ي،مرز يشهرها ارزيابي، واژگان كليدي:
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استان  يزنان مناطق مرز يو روان يجان يتامن يتوضع  يبررس
 كرمانشاه

 

 3يراحمديفاطمه سادات م، * 2عالم يحانهر،  1فرد يشگاهيزهرا پ

 دانشگاه تهرا يايدانشكده جغراف يعلم يئتعضو ه -1
 دانشگاه تهران ياسيس يايكارشناس ارشد جغراف -2
 دانشگاه تهران ياسيس يايجغراف يدكتر يدانشجو -3

alam.geo2000@gmail.com 
 

 چكيده
داشته است. وجود  يتآرامش و امن ينمآوردن و تا به دست  يبرا يوقفه ا يخود تالش ب يدر طول زندگ انسان 

از  يميدر آن جامعه. زنان به عنوان ن يروان يتجامعه به همان اندازه مهم است، كه احساس امن يكدر  يتامن
 يتر هستند و از سو يرپذ يبطرف آس يك زا يرادارند. ز يازن يشتريب يو اجتماع يفرد يتافراد جامعه به امن

زنان در مناطق  يناز جامعه هستند؛ بخصوص اگر ا يگرد يمو آرامش به ن يتمنتقل كننده احساس امن يگرد
 يو مجاورت با كشورها يرانگسترده كشور ا يمانند مرزها ساكن باشند. با توجه به مرزها ياييخاص جغراف

 يمقاله به بررس ينگردد. ا ياحساس م يشترمناطق ب ينساكن در ا انزنيتامن يتوضع يمتعدد ضرورت بررس
 يزانمانند م يياستان كرمانشاه بر اساس شاخص ها يزنان پنج شهرستان مرز يو جان يروان يتيامن يتعوض

پردازد. براي  يم يمهبه ب يدسترس يزانو م يشترب يتيحما ينبه قوان يازن يزانم ي،از تهاجم خارج ينگران
ر از زنان ساكن در نف 99027 يقتحق يندرايروش پيمايش استفاده شده است. جامعه آمار ازبررسي 

ساده انتخاب  يتصادف يرينمونه گ يوهاستان كرمانشاه است كه حجم نمونه آن با ش يمرز يشهرستان ها
با روش  يزن عاتاطال يلو تحل GISو SPSS  يا يانهرا ياند.  پردازش داده ها با ابزارها ونرم افزارها يدهگرد
نا  يتدهد وضع ينشان م يقتحق يجورت گرفته است. نتاص  يكارتوگراف يلوتحل يا يسه، مقا يفيتوص -يليتحل
 ييروستا ياو  يسواد، شهر يزانچون سن، م ياستان بر اساس عوامل ينا يمرز هاي زنان شهرستان يبرا يامن

 شهرستان يحاكم بر شهرها و روستاها هاي سنت مچونه يليبودن و ...  متفاوت است. اما در كل زنان به دال
 .كنند يم يدولت كمتر احساس نا امن يبهداشت هاي ياستتن سطح آموزش زنان، سباال رف ي،مرز هاي

 

 استان كرمانشاه يمرز يزنان، شهرستان ها ي،و روان يجان يتامن يت،احساس امن يت،امن :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يداردر توسعه پا يشهر يكپارچه يريتنقش مد
 

  *2ياعظم صفرآباد،  1ييمسعود تقوا

 يراندانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ي،شهريزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش-1
 يراندانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو-2

am_safarabadi@yahoo.com 
 

 يدهچك
ه در بهبود است ك ييها پارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان يك يريتاز مد ينوع يواحد شهر مديريت

مكمل داشته باشند.  يامستقل  ينقش توانند يم يو موضع يبه صورت موضوع يمسائل و رفع مشكالت شهر
و  ها كاري ياز مواز ندر برنامه و اجرا، كه ضمن كاست يهوحدت رو يجاداست با ا يريتيواحد، مد يريتمد

به سامان رساندن  يبرا يو عمل يعلم يها بر شهر، گام ياضاف هاي ينهبودجه و هز يلاز تحم يريجلوگ
 يموجود در اداره شهرها ناش يها يدر بردارد. از آن جا كه بخش عمده مشكالت و نابسامان ياتيح هاي يتفعال

را  يفرهنگ شهر يددر شهر است با يزندگ عقالني يها يوهبه ش ينانشهرنش يتوجه يب يااز عدم توافق 
در ساخت  يواحد شهر يريتبر منابع شهر دارد. مد يقرآمد و دقكا يريتمد يكبه  يازكار ن ينآموزش داد و ا

در شهر  يكردن نظام شهر يادهتعامل و پ ي،كننده دارد. انسجام و همبستگ يينو تع يمحور يگاهيشهرها جا
 يجادضمن ا يددر شهرها با يتبه فعال يدنرونق بخش يبرا يواحد شهر يريتمد تاس يواحد يريتمد يازمندن

و نقش آن در  يواحد شهر يريتكند بحث مد يريو هرز رفتن منابع جلوگ يبتخر ي،رسودگاز فيالت،تسه
 يدارتوسعه موزون و پا يكبه  يدنتواند در رس ياست كه م يمهم ياز بحث ها يشهر يابعاد مختلف زندگ

 يهنگو فر ياجتماع ي،اقتصادياسي،س يتبا توجه به موقع يمرز يامر به خصوص در شهرهاينراهگشا باشد ا
در  يواحد و هماهنگ شهر يريتنقش مد يخاص است. پژوهش حاضر در صدد بررس يتاهم يزمناطق حا ينا

 .است يمرز يدر نواح يژهبه و يداربه توسعه پا يابيدست
 

 يواحد شهر يريتمد ي،مرز يشهرها يدار،توسعه پا :يديكل هاي واژه
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 يرزم يدر شهرها يو انسان ياجتماع يتمرز و امن
 

 پور ياصغر تق علي
 و مدرس دانشگاه ياسيكارشناس ارشد علوم س

taghipour.a.a@gmail.com
 

 چكيده
به كار برد. » مردم، دولت و هراس « بار در كتاب  يننخست يبرا» بوزان  يبار« را  ياجتماعيتامن اصطالح

 يكردرو ينا هاي بخش يگرست. دا يتاو به مقوله امن يچند بعد يكرداز ابعاد رو يكيتنها  ياجتماع يتامن
 گروه يو اساس ياديبن يژگيو حافظ ياجتماع يتامن».  يطيو مح ياقتصاد يتامن ي،نظام يتعبارتند از: امن

 ينتأم ياجتماع يت. امنشود يم يگيريو منافع پ يتمشترك از هو يفاست كه تحت عنوان تعر ياجتماع هاي
بوده و وابسته به  يو اقتصاد ياسيس ، ير و مخاطرات اجتماعاز فشا ياز دلهره و اضطراب ناش ييكننده رها

 .از هنجارهاست يرويپ يزانم
حضور مردم در فضاي عمومي شهرها مستلزم احساس امنيت از سوي آنان است. مفهوم احساس امنيت  امروزه

و رواج نا امروز  ياييكي از شاخصه هاي كيفيت زندگي در شهرهاست. با توجه به گستردگي شهرنشيني در دن
 ينا يتاست و حساس هاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت و عوامل مؤثر برآن ضرورت يافته امني

 يتمقوله امن يحبه تشر يفي،توص يكردي. مقاله حاضر با روخورد يبه چشم م يشترب يمرز يموضوع در شهرها
 .پرداخته است يمرز يبر شهرها يدآن در شهرها با تاك يها-و شاخص يو انسان ياجتماع

 
 يمرز يشهرها ي،اجتماع يتامن ي،انسان يتامن يت،: امنيديكل واژگان
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غرب ) بر توسعه  يدورعراق ( كر - يرانبر نقش  راه آهن ا يليتحل
 يو منطقه ا يمرز يكاركردها

 

 هزاد يزهرا تق

 و بلوچستان انيستدانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي 
 
 

 چكيده
از  يقايي،و آفر يياروپا يها با كشور يليارتباط ر يبرقرار يبرا يرانا يآهن سراسر راه يرمس ينالوصول تر سهل

آهن اروپا  و اردن اتصال آن به راه يهسور يها كشور و از مرز عراق و سپس با عبور از كشور يغرب يمرزها يقطر
است كه با  يراهبرد يها ور غرب، ازجمله طرحيدكر يا يخسرو -رمانشاهك-اراك يرباشد. مس-يم يرامكان پذ

و  يمختلف تجار يها ينهدر زم يريچشمگ يها  يشرفتاز آن پ يبردار پس از ساخت و بهره يلومترك 610طول 
اق و عر يرانا ينو تردد زائران ب يگردشگر يژهو به و يقابا اروپا و شمال آفر ياغرب آس يكشورها ينب يبازرگان

تواند در  يرود كه ميكشور به شمار م يتيترانز يدوراز كر يآهن غرب بخش راه ين،بر ا وهبوجود خواهد آمد.عال
 يپژوهش ابتدا به بررس ينكند. در ا يفارا ا يمهم يارنقش بس يقااروپا، آفر يا،با آس يرانا يتسهم ترانز يشافزا

 يكه دركشور و منطقه م يا قهو منط يمرز يبركاركردهاآن  يرغرب و تاث يدوركر يراه انداز  يتضرورت و اهم
. روش يماشاره نموده ا ينهزم ينچالش ها و مشكالت موجود در ا يتواند داشته باشد، پرداخته و سپس به بررس

ها  يافته يجانجام شده است. نتا يو كتابخانه ا يبوده و با استفاده از مطالعات اسناد يليتحل –يفيتوص يقتحق
غرب  يها غرب، شهر يدورطرح كر يدر اجرا يعن است كه با رفع مشكالت موجود، برداشتن موانع و تسرآ يانگرب

 ي،كشاورز ي،تجار يدر بخش ها يرونق اقتصاد يشكشور از جمله استان كرمانشاه از انزوا خارج و موجب افزا
ا يسازنده و پو يشور تحولغرب ك يدر مرزهايتيحال از نظر امن يندر منطقه شده و در ع يو گردشگر يصنعت

 .بود يمرا شاهد خواه
 

 و عراق يران، راه آهن ا يمرز يتامن ي،و منطقه ا يمرز يغرب ،كاركردها يدوركر :يديكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يتامن يجادساز ا ينهزم يگردشگر
 يرينقصرش ي:شهر مرز يمورد مطالعه

 

 2يقنبر يروس،س 1زاده يتق زهرا

 وبلوچستان يستاندانشگاه س-يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يطيمح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف ياراستاد  -2

Ztaghizade95@yahoo.com 
 

چكيده
از شهرهاي قديمي و تاريخي استان كرمانشاه  است كه ازسمت  شمال غرب  وجنوب غرب به خاك  قصرشيرين

بغدادقرار دارد و به واسطه موقعيت  -تهران يبر سر راه اصل يرينباشد. شهرستان قصرش ياق هم مرز معر
تواند مركز مهمي  يم يليجنگ تحم يها يادماناستراتژيك، وجود بازارچه مرزي ، اماكن تاريخي ، و وجود 

ترين نقاط گردشگري  ازمهم هاي مختلف ها و ظرفيت به علت وجود قابليت يبراي جذب گردشگر باشد. به عبارت
به مسئله  يراهبرد يكردپژوهش با هدف رو ينموضوع ا يتمعنوي، تفريحي و خريد كشور است.با توجه به اهم

و  يريتمد يونددرپ يعامل مهميراهبرد يكردصورت گرفته  است، رو يرينقصرش يدرشهر مرز يگردشگر
 يتوضع يابيدر منطقه، به ارز يب گردشگرضمن معرفي پتانسيل هاي جذ ينهاست،بنابرا يزيبرنامه ر
 -پرداخته شده است.روش مطالعه در اين پژوهش به صورت توصيفي يرينقصرش يدر شهر مرز يگردشگر

و  يدهامجموعه نقاط قوت، ضعف، تهد يابياي است كه به ارز انهوكتابخ يتحليلي با استفاده از مطالعه اسناد
پردازد. با توجه  يم swot يه وجود داردبا استفاده از مدل راهبرددر منطق يگردشگر ينهكه در زم ييفرصتها

دهد  يپژوهش نشان م يجشده اند، نتا ييكه شناسا يو خارج يبه مطالعات صورت گرفته ومجموعه عوامل داخل
 يريتهادر مد يدارد،كه با بازنگر يگردشگر ينهدر زم يفراوان يلهايها و پتانس يتقابل يرينقصرشرزيكه شهر م

موثر از لحاظ  ينقاط قوت و فرصتها ،تحوالت يتو تقو يداتمناسب جهت رفع ضعف ها و تهد ياستهايارائه س و
 يدر مرزها يتامن يجاددر ا يگام مهم يزشود ون يم يجاددر منطقه اياسيفرهنگي و س ي،اقتصادي، اجتماع

 .شود يم يرينشهر قصرشيايياستان كرمانشاه و باعث پو
 

 يرين،قصرش يمرز ي،شهرها يت،امن يدشگرگر :يديكل واژگان
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بررسي مسائل شهرهاي مرزي بر اساس سند چشم انداز بيست 
ساله كشور : نگاهي به مسائل قومي و سياست هاي منطقه اي 

 مرتبط با مناطق مرزي
 

 2منيژه بيگلري ،*1محمد علي توانا

 )انشگاه يزددكتري انديشه هاي سياسي (استاديار گروه علوم سياسي د -1 
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه يزد-2

Tavana.mohammad@yahoo.com 
 

 چكيده
را به  يمهم يگاهيكشورهاي چندقومي و چندفرهنگي جا يو مرزها در سر فصل منافع مل ها يتموضوع قوم

 يبرا يرانا ياسالم يراز الزامات توسعه در جمهو يكيخود اختصاص مي دهد. بر همين اساس، در عصر حاضر 
 يتقوم ييمنظور همگرا هب يو مشاركت عموم ياتحاد مل ي،بر همبستگ يهساله تك بيست انداز تحقق سند چشم

 يحداكثرساز ياز مجرا ياتحاد مل ياستدر هر نظام س ياست. در نگرش كل يقوم هاي مذاهب و گروه ها،
و  يبستر همكار ياجتماع يروهاين يناست كه ب الزم يظهور اتحاد مل ي. برايابد يتحقق م يهمبستگ يبضر

اقوام و  اجتماعي– يكاركرد فرهنگ يتتقو رچوبچا يندر هدف فراهم باشد. در ا يكو استراتژ يقعم يوندپ
 ياقوام و فرصت ساز يدر قالب توانمند ساز تواند مي -هستند مستقر مرزي مناطق در عمدتا كه– ها يتاقل
 يدپديدر جامعه اسالم يتحقق اتحاد مل يبرا يآنها، چارچوب مناسب يتر فعالب يتآنها و نظارت و هدا يبرا

 يحول منافع مل يرانياقوام ا يتيامن يبضر توانديمرزي م يدزاينقاط كور و تهد ييكه شناسا ينآورد. ضمن ا
 بگذارد. يشرا به نما ياسالم-ايراني يتبا محوريت هو يرانياقوام ا ينو از اتحاد مل يرا اعتال بخشد و طرح

 
جمهوري  يخارج انداز، سياست سند چشم اي، منطقه هاي ياستمرز ها، س ها، يتقوم :يديواژگان كل

 اسالمي ايران.
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 يتامن يدرجهت ارتقا يشهر يزيو برنامه ر يطراح يراهبردها
 يمرز يدر شهرها ياجتماع

 

 2شاد يقائم ي، مرتض 1يتوسل محسن

 دانشگاه زابل ي،شهرساز يگروه مهندس يعلم يئته -1
 دانشگاه آزاد مشهد ي،شهر يارشد طراح يكارشناس يدانشجو -2

tavassoli1377@gmail.com 
 

 چكيده
و انعطاف  يرود . سرزندگ يبشمار م يشهر يحضور شهروندان در فضاها يرگذاراز عوامل تاث يكيبعنوان  امنيت

 يشگيريپ يشهر يتامن ينتام ياز راهها يكي. حاصل نخواهد شد  يتامن يفيتبدون ك يشهر يفضاها يريپذ
مورد توجه قرار  يشترب يافتهتوسعه  يدر كشورها يراخياست كه در سالها ياجتماع يها ياز جرم و ناهنجار

 يشهر يشده فضاهايزيدر جهت ساخت ،توسعه و كنترل برنامه ر يشهر يو طراح يزيگرفته است .برنامه ر
بلوك  – يشهر يكموزائ يلاز روشها از قب يدارند.برخ ياجتماع يتامنيشدر كاهش جرم و افزا ينقش موثر

 -(CPTED) يطيمح يطراح يقجرم از طر از يشگريپ -ينا محسوس اجتماع امنيت  – يشهر بندي
سلسله  يجادا -يشهر يساخت ها يرو ز يساتتاس يابيمكان -در هر منطقه  يتكنترل جمع -مناسب  يدسترس

با توجه به  يمرز يشهرها يزيوبرنامه ر يدر طراح يشهر خوانايي – يوضوح شهر -ا در شهر ه ييمراتب فضا
موثر  يروشها از راهكارها يندارند.ا ياجتماع يتامن يمناسب برا يبستر يجاددر ا ييبسزا يرنقش شهر تاث

اهش توان باعث ك يهم م ي،مرز يدر شهر ها ياصول شهرساز يشود . با اجرا ياز جرم شناخته م يشگيريپ
 يدبا يشهر يزيو برنامه ر ياساس ، طراح ينداد . برا يشرا افزا يزندگ يفيتمجرمانه شد و هم ك يفرصت ها

 يمقاله تالش م ينو كنترل كنند  كه سبب كاهش بروز جرم شود . در ا يطراح يرا به گونه ا وميعم يفضاها
از جرم و  يشگيريپ يبرا ييو راهكارها يكاربرد يها ، راهبردهايتئور ينا ينظر يبر مبان يهشود تا با تك

 .ارائه گردديمرز ي، شهرها يشهر يدر فضاها يتامن يشافزا
 

 يشهر ها -يمنا يشهر طراحي – ياجتماع يتامن يشافزا -يشهر يزيو برنامه ر يطراح :يديواژگان كل
 .يمرز
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مناسب تعامل  يو ارائه الگوها يرانبه شرق ا يتيكژئوپل يكردرو
 يانتظام يتو امن يمرز يهاشهر

 )و بلوچستان يستانس يمرزها ينمونه مورد(
 

 باال خانه يتوكل مريم
 )يقاو شمال آفر يانهخاور م يش(گرا آزادشهر ي دانشگاهارشد مطالعات منطقه ا يكارشناس دانشجوي

www.mgeraminasab@yahoo.com 
 

 چكيده
 يگانجنوب غرب با داشتن همسا يايو آس يانهخاورم در يژهدر جهان ومنطقه به و يرانا يتيكژئوپل موقعيت

گذار مطرح  يرتاث يبه عنوان عنصر يالملل ينو ب يدر معادالت منطقه ا يرانمتعدد باعث شده است كه ا
خود با سه  ين در ضلع شرقيراا يانم ينباشد ،كه از ا يمرز مشترك م يكشور دارا15با  يرانباشد.كشور ا

 يفوظا يناز مهمتر يكي يگرد يياز تركمنستان مرز مشترك دارد از سو ييو قسمتهاكشور پاكستان ،افغانستان 
و  يستاناست .استان س يمناطق مرز يتنظارت بر مرزهاو حفظ امن يتامن ينتام يوسازمانها يانتظام يروين

افغانستان و وبا دو كشور  يرودبه شمار م يو مرز يتيامن يثكشور از ح ياستانها ينتر يكبلوچستان از استراتژِ
 يورود كاالها ياز دروازه ها يكيبوده و ييباال يرينفوذ پذ يباشد و لذا دارا يمرز مشترك م يپاكستان دارا

 ركه مقوله مرز د يباشد .به طور يمجاز،ورود افراد شرورو...به داخل كشور م يرغ يقاچاق ،مواد مخدر،ترددها
و مهم استان ارتباط  يبا تمام موضوعات اساس يمستقم يرو غيمو بلوچستان به صورت مستق يستاناستان س

 يطاز شرا ياديز يريپذ يرتاث يو انتظام ياسي،اقتصادي،اجتماعي،امنيتيكه مسائل س يكند به نحو يم يداپ
كه  يعوامل ينمرز و همچن امنيتكننده  يدو شناخت عوامل تهد يحاكم برمرز خواهد داشت .به طور قطع بررس

عوامل  ينمقابله باا يموثربرا يهايراهكارهاواستراتژ ينتدو يو الزم برا يهموثرند شرط اول مرزها يريدر نفوذ پذ
مناسب تعامل  يبه الگو ها يابيو دست يانتظام يشناس ي،تهديدمل ي،فرصت شناس يمل يشناس يباست لذا آس

 .يدرا پر نما نهيزم يندر ا يقاتيشكاف تحق يرسدتابه نظر م يضرور ريام يانتظام يتو امن يمرز يشهرها
 

 يانتظام امنيت – يمرز شهرهاي –مفهوم مرز  - ژئواستراتژِيك – يتيكژئوپل:يديكل واژگان
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 در مرزها يتامن يجادا يو راهكارها يتمرز، امن
 

 ، ياسر توكليان2يزديا ي، عل*1يانتوكل ابراهيم
 آموزش و پرورش استان فارس يردب -1

 و بلوچستان يستاناستان س يدكاربر يقاتدفتر تحق يسر ئ -2
 كارشناس كامپيوتر  -3

Ebrahimtavakolian@yahoo.com 
 

 چكيده
كشور  يكافراد  يتمام يمسأله برا ينمي باشد. ا يتو مهمترين نياز افراد هر جامعه احساس امن ينتر ياساس از

هرهاي مرزي به دليل قرار زندگي در شچرا كه  است ياديز ياربس يتاهم يآن دارا يمرز يشهرها يبرا يژهو بو
 يشتريتوجه ب يازمندباشد و ن يشهرها م يربا سا ياديز يارتفاوت بس يدارا ،گرفتن در موقعيت استراتژيك

 يدارند دارا ياديز يرفت و آمدها خود مجاور يبا كشورهااز آنجا كه مناطق  يننقاط دارد. ا يرنسبت به سا
نقاط  ينكمبود امكانات از محرومتر يلكشور ما به دل يطق مرزباشند. منا يم آنانبا  يكينزد يارفرهنگ بس

برگرفته از  ،همچون قاچاق كاال يرقانونيغ يكه انجام كارها يدهمشخص گرد يهاييباشند و با بررس ميكشور 
آنان و  يبرا يامكانات يجادا يتو اهم ينانمرزنش يبر آن شده به زندگ يمقاله سع ينكمبود امكانات است. در ا

 .مرز پرداخته شود رسكونت د يجلب رضايت مرزنشينان و ايجاد عالقه برا يچگونگ ينهمچن
 

 .ينانامكانات، قاچاق كاال، فرهنگ مرز نش يت،امن ي،مرز يشهرها :يديكل واژگان
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ناامني در افغانستان وتأثير آن بر امنيت  بي ثباتي سياسي و
 مرزهاي شرقي

 
 جواد جاقوري

 مسئول واحد پژوهش دفتر تحقيقات كاربردي فا.اخراسان رضوي –رشد جغرافيا كارشناس ا
javadjaghoori61@yahoo.com 

 

 چكيده
با توجه به موضوعات اشاره شده در اين مقاله نشان مي دهد كه موضوع بي ثباتي سياسي و نا امني موجود در 

دليل تأثير متغيرها وعوامل مختلف در  افغانستان مشكلي نيست كه در مدت كوتاه قابل حل باشد، بلكه به
سطوح داخلي، منطقه اي، فرامنطقه اي و حتي جهاني، عمأل اين امر از حيطه توانايي دولت فعلي يا هر دولت 
ديگر با شرايط موجود خارج است. چرا كه همانند بحث مواد مخدر، بازسازي افغانستان و بازگشت ثبات و 

م مالي، مشاركت واقعي كشورها و قدرت هاي بزرگ جهان، همكاري هاي آرامش به اين كشور به منابع عظي
وسيع كشورهاي منطقه به خصوص همسايه هاي افغانستان، همدلي و همگرايي تمامي اقوام در افغانستان، 
مديريت قوي و فوق العاده كارآمد، تدوين استراتژي هاي بلند مدت وكوتاه مدت و... نياز دارد و مجموعه شرايط 

مينه هاي فعلي موجود مطابق با نيازهاي مذكور نيست و چه بسا در بسياري از موارد كامال با آن ضديت و ز
دارد. چنانكه به عنوان نمونه قدرت هاي بزرگ نه تنها به تعهدات خود در مورد كمك به افغانستان عمل نكرده 

هاي دولت و ملت افغانستان شده اند؛  اند بلكه در موارد متعددي كار شكني هاي مختلف مانع از اجراي برنامه
سازش پشت پرده انگليسي ها با طالبان و مبارزه صوري با كشت مواد مخدر نمونه اي از اين دورويي و 
كارشكني ها به شمار مي رود. تداوم بي ثباتي سياسي و نا امني موجود در افغانستان مي تواند پيامدهاي 

جمهوري اسالمي ايران در شرق كشور داشته باشد. مدل ارائه شده در  نامطلوبي بر امنيت مرز  و مناطق مرزي
اين مقاله مهمترين پيامدهاي بي ثباتي سياسي و نا امني موجود در افغانستان را  بر امنيت مرز و مناطق مرزي 

 جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد.
 

 .بي ثباتي، امنيت، مرز،نا امني : يديواژگان كل
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 اقتصادي مرزنشينان در دوسوي مرز ايران وافغانستان وضعيت
 

 جواد جاقوري
 مسئول واحد پژوهش دفتر تحقيقات كاربردي فا.اخراسان رضوي –كارشناس ارشد جغرافيا 

javadjaghoori61@yahoo.com 
 

 چكيده
طق مرزي مي يكي از متغيرهاي مؤثر بر امنيت مرز وكاركرد امنيتي آن ويژگيهاي اقتصادي مرزنشينان و منا

باشد. رابطه بين اقتصاد و امنيت و به عبارت دقيق تر تأثير شرايط نامساعد اقتصادي بر بروز جرم و نا امني 
موضوعي بديهي و تأييد شده است. چنانكه در روايات اسالمي نيز اين موضوع به صراحت مورد اشاره قرار گرفته 

ي بيانگر اين موضوع است كه فقر مي تواند منجر به بروز است.كاد الفقر ان يكون كفرا . اين روايت به روشن
 .بسياري از رذايل اخالقي و نابهنجاري هاي رفتاري شود

در مورد وضعيت اقتصادي ساكنين حاشيه مرز در دو كشور همسايه ما با دو سئوال اساسي روبرو هستيم، 
پرسش مطرح است كه وضعيت  سئوال اول مربوط به مناطق مرزي داخل كشور است و در اين رابطه اين

اقتصادي مرزنشينان يك كشور چه تأثيري بر كاركرد امنيتي مرز دارد؟ سئوال دوم به شرايط اقتصادي در دو 
سوي مرز بر مي گردد و در اين مورد اين پرسش مطرح است كه اختالف سطح توسعه و رفاه اقتصادي در 

ارد؟ كه در مقاله به اختصار به بررسي اين دو محور مناطق مرزي دو كشور چه تأثيري بر كاركرد امنيتي د
 .پرداخته شده است

 

 مرزنشينان، كاركرد امنيتي،شرايط اقتصادي،توسعه. : يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۴۴ 
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انتظامي مناسب جهت  -استفاده از طرح ها وروش هاي امنيتي
 كنترل وانسداد مرزها

 

 2، اعظم طالب زاده*1جواد جاقوري

 مسئول واحد پژوهش دفتر تحقيقات كاربردي فا.اخراسان رضوي  –اس ارشد جغرافيا كارشن -1
كارشناس جغرافيا                                                                                                  -2

javadjaghoori61@yahoo.com 
 

 چكيده
ر در مديريت وكنترل بهينه مرز، روش ها، تأسيسات و امكاناتي است كه يكي از متغيرها و عوامل تأثير گذا

دولت ها به منظور نظارت وكنترل دقيق مرزهاي شان با همسايگان به كار مي برند. مرزهاي كشورها از حيث 
 باز و بسته بودن مرز با يكديگر متفاوت هستند و بديهي است كشورهاي با سيستم مرز بسته، تمايل بيشتري بر
نظارت وكنترل دقيق بر مرزهاي خود دارند و از اين رو از امكانات وتجهيزات متعددي جهت حفاظت وكنترل 
مرزهاي خود استفاده مي كنند. در مقابل، كشورهايي كه به دليل وجود شرايط امن در مرزهاي خود و 

د هستند و از اين رو همسايگانشان احساس تهديد نمي كنند متمايل به سيستم مديريت باز در مرزهاي خو
كمتر به فكر استفاده از تجهيزات وروش هاي كنترلي و ايجاد موانع و محدوديت در مرزهاي خود با همسايگان 
هستند. بر اساس يك نگرش كالن، كشورهاي مختلف سه نوع سيستم مديريتي در مرزهاي خود با 

م در مرزهاي شرقي، شيوه ها و تجهيزات همسايگانشان در پيش مي گيرند،كه در اين مقاله به اين سه سيست
انسداد مرزهاي شرقي ، راهكارهاي سنتي و كالسيك انسداد مرزها در شرق كشور وارائه راهكارها به طور كامل 

   .پرداخته شده است
 

 مرز، انسداد، نظارت، موانع، تجهيزات. : يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۴۵ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

زا يدتهدو عوامل  يداتتهد-جنوب شرق  يمناطق مرز
 

 يانعباس جندق
saznegar@yahoo.com 

 

 چكيده
از اجتماعات است . جوامع امروزه در معرض تنوع  يتهمواره مستلزم شناخت  عوامل سلب امن يبخش يتامن

 يليبه دال يباشد .مناطق مرز يدتهد يجادتنوع عوامل ا يلتواند به دل يم يداتباشند . تنوع تهد يم يداتتهد
تواند  يميهكشور همسا يتمناطق هستند . وضع يرنسبت به سا يتتريب يتيامن يها يبچند در معرض آس

 يليداشته باشد خاصه آن كه به دال  يداتبر تنوع تهد ينو همچن يتعدم امن ياو  يتبر امن يممستق يرتاث
مناطق  يعنيكشور  يجنوب شرق يخود فاصله داشته باشند  . نواح يمرز ياز كاركردها ياسيس يمرزها

مقاله ابتدا به  ينبرخوردار هستند . در ا يمكان يتموقع يريدر قرارگ يتيوضع ينهمجوار با مرز پاكستان  از چن
و بلوچستان پرداخته  و سپس با  يستانهمجوار با كشور پاكستان در استان س يتيمناطق و مراكز جمع يبررس

 يانقرار داده و در پا يرا مورد بررس  يداتتهد ينابر  يرگزارتاث ياو  يدآورندهعوامل پد - يداتانواع تهد يبرشمار
 يمنما يم يهرا ارا محدود كردن و در كنترل گرفتن تهديدات –بردن  ينازب يرا برا يشنهاداتيكارها و پ اهر
 

 يتامن-جنوب شرق-شهر-مرز :واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۴۶ 
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 يمرز يدر شهرها يستعوامل مؤثر بر جذب تور يبررس
 زاهدان يشهر مرز ي؛مورد نمونه

 

 2يكماس ين، حس *1يجهان احمد
 و بلوچستان يستاندانشگاه س  ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيارشد  و برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2
delfancity2010@gmail.com 

 

چكيده
 ي،تواند در ابعاد مختلف داخل يم يتيزند. مسائل امن يرا رقم م ياساس توسعه هر كشور يتيمسائل امن امروزه
 يتحفظ تمام يهر كشور است كه در راستاياسيس يابعاد مرزها يناز ا يكيشود.  يبررس يو شهر يخارج

و عرض  يشرق يقهدق 45و  درجه 60 ياييكند. شهر زاهدان با طول جغراف يم يرا باز يديكشور نقش كل يارض
 يباشد كه دارا يشهرها م ينگونهاز ا يكيدر جنوب شرق كشور  يشمال يقهدق 30درجه و  29 ياييجغراف
مقاله  ينقرار گرفته است. هدف ما در ا يستبا ضعف جذب و جلب تور يليباشد كه به دال يم ياسيس يتيموقع
 يم يليتحل - يفياز نوع توص يقتحق ينباشد. ا يم ندر شهر زاهدايستگسترش و جذب تور يراهها يبررس
 يجاستفاده شده است. نتا يدانيو م ياسناد يقاتاطالعات و داده ها از تحق يو گردآور يو در جمع آور باشد
در شهر  يتامن يجاددر اشاعه و ا يجمع يو نقش رسانه ها يغاتآن است كه در وهله اول تبل يانگرب يقتحق

شهر خواهد شد و در وهله دوم  يند باعث جذب و جلب گردشگر به امقوله خو ينزاهدان به شدت مؤثر بوده و ا
 يمناطق مرز يتامن يجادكه خود منجر به ا ياجتماع يهابعاد مختلف سرما يلي،گسترش خطوط حمل و نقل ر

شهر  ينا يشترو توسعه هر چه ب يتراهكارها در جهت تقو يبه ارائه برخ يانباشد. در پايو ... مؤثر م باشد يم
 .پرداخته شده است يستب و جلب توردر جذ

 

 زاهدان.      ي،شهر، شهر مرز يست،تور :يديواژگان كل
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در توسعه مناطق  يمرز هاي بازارچه ياقتصاد يراتتاث يبررس
 )و نوردوز جلفا يمرز هاي : بازارچه نمونهوردي (ممرز

 

 2دولت آباد يجهان يلاسماع، *1دولت آباد يرحمان جهان

 معلم تهران يتارشد، دانشگاه ترب يمقطع كارشناس ينشجودا -1
 دانشگاه تهران ي،رشته جامعه شناس يمقطع دكتر يدانشجو -2

Jahani_rahman@yahoo.com 
 

 يدهچك
قابليت را دارند كه به مبادالت مناطق مرزي نظم الزم را بدهند و به طور هر چه بهتر از  ينا يمرز هايبازارچه
 ينمردم ا يزندگ يفيسطح ك يدر اين مناطق جلوگيري كرده و ارتقا ياقتصاد -يتماعاج هاي پذيريآسيب

منشأ  برنامگي، يب يا يحصح ريزي هتوسعه آن را فراهم سازند اما در صورت عدم برنام يجهو در نت ينواح
لفا و شهرستان ج يمرز هاي عملكرد بازارچه يبررس لذا  .از مشكالت در ابعاد مختلف خواهند بود ياريبس
ما  يبه عنوان هدف اصل يگرد يشهرستان از سو ينآن در توسعه ا يرتاث يزانسو و م يكاز آن از  يناش يراتتاث

تحليلي است كه بر اساس مطالعات اسنادي و  -. روش پژوهش اين مطالعه توصيفيباشد يمقاله م يندر ا
آوري گرديده است.  ي موجود از منطقه جمعها)، اطالعات و گزارشها اينترنتي و روزنامه اي(سايتهاي كتابخانه

 يشهرستان جلفا از بازرگان يمرز هاي بودن سهم بازارچه يرمتغ يرغمكه عل دهند ينشان م يقتحق هاي يافته
جلفا  انبه نقش مثبت آن در شهرست توان يدر كل م يول يس،مختلف از زمان تأس هاي سال يط يخارج

و  يتجمع يتتثب يت،امن يشكاهش قاچاق كاال، افزا يم،مستق يرو غمياشتغال مستق يجاداشاره كرد چرا كه ا
 يمرز يها بازارچه يراتاز تأث توان يرا م يرهو غ يفرهنگ يرشپذ يباال يتاز مهاجرت، ظرف يريجلوگ

 يستز يتي،امن ي،بهداشت ي،مختلف رفاه هاي كه از جنبه كند يم يجابشهرستان جلفا به حساب آورد كه ا
  .يردمنطقه صورت گ يشرفتدر جهت پ يتحوالت يرهو غ يفرهنگ محيطي،

 

 توسعه، شهرستان جلفا. ي،مرز هاي بازارچه ي،مناطق مرز :واژگان كليدي
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 حقوق شهروندي و نقش آن در نظم و امنيت شهرهاي مرزي

 

 2محمد حقوقي ، *1 وحيدالدين جهانيان
كارشناس ارشد مديريت و مدرس دانشگاه -1

 س ارشد روابط بين المللكارشنا -2

 چكيده
انسان موجودي مدني الطبع است ؛ يعني داراي سرشت و طبيعت اجتماعي است و دوام و قوام اين زندگي اجتماعي، نظم 
و امنيت اجتماعي است . بر همين اساس افراد جامعه با شناخت عقلي مقداري از آزادي هاي خود را جهت تـأمين نظـم و   

تاي قوانين و مقررات به حكومت واگذار مي كنند .چرخه ي زندگي انسان در طول تاريخ همواره با امنيت اجتماعي در راس
نظم به عنوان ساده ترين قوانين همراه بوده و قانون گذار در راستاي تكامل انسان به وضع قوانين موضوعه پرداخته اسـت  

پرداخته شده است .حقوق شهروندي عبـارتي اسـت   كه در اين مقاله با توجه به موضوعيت آن به تشريح حقوق شهروندي 
مركب از حقوق و شهروندي . منظور از حقوق در اين عبارت مجموعه قوانين و مقرراتي است كه حقوق و امتيازات فطـري  
انسانها را در تعامل با اشخاص حقيقي و حقوقي عينيت مي بخشد و وضع شهروندي نيز نوعي قرارداد اجتماعي اسـت كـه   

آن ارتقاي رفاه و امنيت در سطح جامعه به شمار مي رود.  اين قرار داد به اين امـر مـي پـردازد كـه افـراد در       هدف اصلي
جامعه داراي حقوق و تكاليفي هستند كه بطور منطقي رابطه تنگاتنگي دارند و بدين معني كه حقوق متضـمن مسـئوليت   

 است و به تنهايي معني ندارد . 
م و امنيت اجتماعي براي كليه نظام هاي سياسي و شهروندان صرف نظر از نوع ايدئولوژي و تنوع لذا با توجه به اين كه نظ

قومي و قبيله اي مهمترين و با اولويت ترين مسئله به شمار مي آيد، هدف اين مقاله تبيين و بررسي حقـوق شـهروندي و   
اهميـت نقـش شـهروندان در برقـراري نظـم و       نقش آن در نظم و امنيت شهرهاي مرزي بوده كه دراين راستا با توجه بـه 

امنيت اجتماعي ، تأثير تعامالت شهروندان با دولت و بالطبع مشاركت شهروندان جهت برقراي نظم و امنيت اجتماعي كـه  
مـورد توجـه قرارگرفتـه      ناشي از آگاهي شهروندان از قوانين و حقوق شهروندي و اهميت موضوع نظم و امنيت مي باشد ،

 است .
تحليلي با بهره گيري از نظريات و قوانين نگارش كه نتـايج حاصـله حـاكي از آن اسـت كـه       –ن مقاله به روش توصيفي اي

توجه دولت به حقوق شهروندي و رعايت آن باعث رضايت مندي شهروندان و از طرفي جلب مشاركت آنان جهت برقراري 
ونه كه آنچه امنيت اجتماعي را تضمين مي كند پاينـدي  نظم و امنيت اجتماعي در بيشتر مناطق مرزي مي گردد بدين گ

افراد به قراردادهاي اجتماعي و متقابالً عمل دولت به تعهداتش نسبت به مـردم ( حقـوق شـهروندي ) و درنتيجـه ايجـاد      
كند  امنيت اجتماعي در جامعه اي معنا پيدا مي رابطه منطقي و مبتني بر محبت بين مردم و دولت است و بدين ترتيب ، 

 احساس امنيت داشته باشند و بر نظام اجتماعي سازمان يافته استوار باشد . كه شهروندان آن عالوه بر وجود امنيت ،
رسيدگي به حقوق شهروندي مرزنشينان در برقراري رفتار متقابل بين دولت و شهروندان و ايجاد تعهد و تكليف نسبت به 

نظم و امنيت در شهرهاي مرزي مي گردد و آنچه مسلم اسـت اسـتقرار نظـم و     دولت بسيار تأثير گذار بوده و باعث ايجاد
تأمين امنيت عمومي و باال بردن ضريب احساس امنيت در شهروندان با مشاركت شهروندان و با برنامـه ريـزي و اقـدامات    

 انديشمندانه مبتني بر قانون و تضمين حقوق شهروندي امكان پذير خواهد بود .
 

 شهروند /  حقوق شهروندي / امنيت  /  جامعه سياسي  :يديواژگان كل
 
 
 



 

 
١۴٩ 
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 يهدر جنگ عراق عل يمرز يشهرها يداخل يتبر امن ياجغراف يرتأث
 يرانا

 

 يجواد ربابه
 ييالملل دانشگاه عالمه طباطبا ينارشد روابط ب يآموخته كارشناس دانش

r_javadi93@yahoo.com 
 

 چكيده
آن؛ مرزها،  يمؤلفه ها يناست.  از جمله مهمتر ينزم يض خارجعوار يمدر واقع ترس يموضوع توپوگراف

 يناز جمله مؤثرتر ي،توپوگراف يمؤلفه ها يناز مهمتر يكيباشد. مرزها به عنوان  يو شبكه آبها م يهاناهموار
مرزها را به اشكال و انواع  ياجغراف رشتهباشند. متفكران  يدولتها م ينيسرزم يتهو يينو تع ييجدا يابزارها
 يك يالملل ينو ب يمل يتعدم امن يا يتمعتقدند نوع مرز در امن يانم ينكنند و در ا يم يبند يمتقس يمختلف

دفاع  يرا برا يمناسب تر يطمقعر، شرا يمرزها يكي،استراتژ-ينظام يكردهايكشور مؤثر است. در قالب رو
 يزل متجاوز بوده و وسوسه انگمحدب همواره مورد طمع او يخطوط مرز انواع يكهدر حال يندنما يفراهم م
 .هستند

در طول جنگ  يران،ايدر غرب و جنوب غرب يمرز يشهرها يتامن يمقاله؛ بررس ينرو هدف ما در ا ازاين
و سپس  ينظر  يراستا نخست به طرح موضوع پرداخته و ضمن ارائه مبان ين. در ايمباش يم يرانا يهعراق عل

در دوران جنگ  يرانا يمرز يت شهرهايامن يحو توض يحبه تشر يتاموده و نهااز مرز، به انواع آن اشاره ن يفيتعار
 .يمپرداز يم يرانا يهعراق عل

 

 يهجنگ عراق عل يكي،استراتژ-ينظام يكردهايرو ير،پذ يبآس يمرز، انواع مرزها،  مرزها :يديواژگان كل
 .يرانا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۵٠ 
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و  يفكر تيبر امن يمرز يشهرها يطيو مخاطرات مح يطشرا يرتأث
 يران)شرق ا يمرز ي: شهرهايمورد ي (مطالعهكودكان يتترب

 

 3يفانشر يراميسسم، 2يفرحناز اكبراقل، *1يانجواد يدحم يدس

و  ياييجغراف يمركز پژوهش يپژوهش يها و كارشناس مطالعات طرح يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
 سبزوار  معلّم يتدانشگاه ترب ياجتماع

 نور يامدانشگاه پ ي ياگروه جغراف ياراستاد-2
 كودكان و  نوجوانان ياتشعر و قصه و ادب يمرب ي،كارشناس حسابدار -3

S_h_javadian@yahoo.com 
 

 چكيده
ساختار در  يك يجادسبب ا يتذهن ين. اگيرد يشكل م يدر دوران كودك ي،آدم يتاز ذهن يمهم بخش
 ي بر نحوه يداريو شن يداريد يها محرّك ينتر از مهم ي،دوران كودك ي. مخاطرات ذهنگردد ياو م يتشخص

ناخواسته كودك،  ير،مس ين. در اآيديفائق م يو آموزش رسم يتيلذا، بر عوامل ترب باشد؛ يكودك م يتفكّر ذهن
بر ذهن و و ناخواسته  دهد يرخدادها، مخاطرات را هدف قرار م يتبه علّت جذّاب ياو  يعترس از وقا يلبه دل يا

و  يداريپد يطمحيطعلّت، غالباً بر اساس شرا ين. به همنشيند يگذاشته و م يرانسان تأث يتشكل و شخص
او  يفكر يدگاهو د يتشخص يريگ امر سبب شكل يناست و ا يادگيريكودك در حال  ي،ذهن يها نقشه

و بارزتر  تر يندهمسأله فزا ين، اغلبه دارد يو تهاجمات فرهنگ يطيكه مخاطرات مح يو در مناطق مرز شود؛ يم
 يو . . . همانند كشورها جنگي ينواح فارس، يجخل ي يهكردستان، حاش بلوچستان، و يستاناست. كودكان س

 .خود را ندارند يذهن يها نقشه يمنطق يدمانو چ ييجابجا ياند كه فرصت آرامش برا در حال انقالب يشههم
 يو زندگ يفكر يتآن بر امن يراتو تأث يران،ا يو غرب يشرق  يطق مرزها در منا خانواده يو نگران يدلمشغول 

و  ياسناد ي يوهاست، كه از ش ياديبن يق. نوع تحقآيد يپژوهش به شمار م ينافراد، از اهداف ا ياجتماع
كان كود ياتو ادب يتدار، در توجه به ترب يمعن ينو در نگاه يدگاهيد تواند يبهره گرفته است و م يكتابخانه ا

  .بكشاند يرما به تصو يبرا يزآم مناطق مخاطره
حاصل از كالبد  هاي يپرمخاطره است. نگران يمرز يسرنوشت كودكان در نواح دهد، يپژوهش نشان م نتايج

آنها به   يرا برا يا نگران كننده يطو شرا يدهخانواده ( پدر و مادر) خواسته و ناخواسته به كودكان منتقل گرد
 يكاري،مهاجرت جوانان، ب يت،جمع تهم چون عدم ثبا يها در عوامل يدلمشغول  ينايجنتا .آورد يوجود م

 يمالتعل كودكان الزم يشافزا ي،سواد و كم سوادييكمبود امكانات و خدمات، ب ي،مرز ياقتصاد شهرها يداريناپا
 .است يانو... نما ياداعت يل،بازمانده از تحص

 
 و بلوچستان. يستانس  يت،، تربمرز، كودك يت،امن :يديواژگان كل

 
 



 

 
١۵١ 
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 يمرز يبستر رودخانه ها ييرتغ يتيـ امن يكيژئوپلت يامدهايپ
 ) يرودهر ي: رودخانه مرز يمطالعه مورد(شمال شرق كشور

 

 4حميد نژاد سليماني، 3يفانشر يراميس، سم 2مجيد ابراهيمي ، 1حميد جواديان سيد
 زي شهري ، دانشگاه پيام نور مشهددانشجوي كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ري -1

 دانش آموخته كارشناس ارشد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد -2
 سبزوار يدانشگاه آزاد اسالم  ي،كارشناس حسابدار -3

 مي واحد مشهددانش آموخته كارشناس ارشد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي ، دانشگاه آزاد اسال -4
s_h_javadian@yahoo.com 

 

   چكيده
 يكاز معضالت مهم ژئواستراتژ يكيهمانند رودخانه ها  يعيطب يها يدهتوسط پد ينظر گرفتن خطوط مرز در

در  ياساس ييراتبودن رودخانه ها ، همواره با تغ يناميكيد يلشود . به دل يدر كشورمان محسوب م يكو ژئوپلت
در  يقو يطيمح يريتمد يكند يازمن يرودخانه ايمرزها يت. در واقع تثب يمه امواجه بود يخطوط مرز

از درجه توسعه  يبهره مند ينقطب رشد ، مرزها كمتر يهرودخانه است و از آنجا كه طبق نظر ينكنترل ا
كنترل  يريتبرخوردار بوده اند . مد ييباال يها يتمناطق همواره از محروم ينكنند ، ا يم يافترا در يافتگي

 يمثبت مرز يبوده و بر كاركردها يامر ضرور يكآن ها  فاليدر قسمت س يژهكشور به و يمرز يرودخانه ها
 ييررا تغ يخط مرز يعأتواند سر يساالنه م يها يالبو فلش س يمآندرشدگ يندهايشود . فرا يموثر واقع م

بستر  ييرعلل و عوامل تغ ير به بررسگردد . پژوهش حاض يم ينظام يو حت يكداده و منجر به مناقشات ژئوپلت
، مشكالت  يعمران يو سازه ها يمرز يساتتأس يبآن مانند ؛ تخر يكژئوپلت يامدهايو پ يرودهر يرودخانه مرز

چند  يپردازد . ط يمنطقه م يـ اقتصاد يو نظام اجتماع يمرز يها يلهم يو آب بردگ يبمرز ، تخر يتامن
 ياز رودخانه ها يدياتعداد ز يو شمال يخراسان رضو يكم بر استان هاحا يدشد يخشكسال يلبه دل يردهه اخ

 ييراتو تغ يدهگرد يآب از جمله سدساز ي، سومبار و اترك دستخوش اقدامات جمع آور يرودمانند هر يمرز
 يطيكنترل مح يبلندمدت برا ياستراتژ يك ينضرورت تدو ينرا به دنبال داشته اند . بنابرا يديشد يمرز

 يمنطقه را م يو پژوهش يتيـ امن ياسيس يسازمان ها ييو همسو ييهمگرا يقاز طر يمرز يه هارودخان
 يجآن ها را كاهش داد . قابل توجه است كه نتا يمنف يتيـ امن يكبتوان آثار ژئوپلت يقطر ينطللبد تا از ا

 يرودبستر هر ييرامل تغعو ين) از عمده تر يانسان يسازد كه عوامل آنتروپوژن ( عملكردها يپژوهش آشكار م
  . بوده است سپل خاتون تا سرخ يردر مس

 
، عوامل  يرود، هر يخط مرز ييرات، تغ يتيـ امن يكيژئوپلت يامدهاي، پ يمرز ي: رودخانه ها يديكل واژگان
 .   يرودخانه ايناميكمورفود
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 آمايش امنيتي جغرافيايي مرز و پردازش آن در محيط سيستم
(GIS) اطالعات جغرافيا

 

 3يزديا يعل، 2ياهللا شرف ، حجت*1ذبيح اهللا چهاراهي

 يسيستم هاي اطالعات جغرافيايي جهاد دانشگاهيزمدرس و برنامه ر -1
 دانشگاه كرمان يعلم يتو عضو ه يار استاد -2

 و بلوچستان يستانس يانتظاميروين يكاربرد يقاتتحق يرمد -3
@gmail.comcharrahy 

 

 چكيده 
مكاني با در نظر گرفتن ظرفيت ها و پتانسيل هاي هر نقطه مرزي امكانپذير شده است.  –آمايش فضايي  امروزه

زيرا كنترل فيزيكي مرزهاي يك كشور پهناوري مثل ايران با وجود مورفولوژي متنوع همچون مرز آبي، بياباني، 
متفاوت در مرزهاي كشور مانند قاچاق  شد و از طرفي ديگر وجود خطرهايكوهستاني و ... بسيار مشكل مي با

مواد مخدر از افغانستان، قاچاق كاال از عراق و ... نياز به يك آمايش مرزي به لحاظ جغرافيايي ضروري مي باشد 
د. بنابراين از تا از اين طريق امنيت مرزي را در هر يك از مناطق ايران به صورت ويژه برنامه ريزي و مديريت كر

است كه مي توان تعادل امنيتي را برقرار ساخت. امنيت پايدار مرزها، به كليه اقدامات  زيطريق آمايش مر
عملي نظامي و غير نظامي در فراهم نمودن زمينه و بستر هاي الزم امنيت در سطوح مختلف جامعه، بويژه براي 

راي مردم محلي و دولت ها، ضمن ارتقائ كيفيت مناطق مرزي و مرزنشينان در جهت ايجاد محيطي امن ب
زندگي و ايجاد رضايتمندي مردم محلي زندگي تمامي افراد جامعه را از هرگونه تعدي و تعرض از ناحيه مرز 

گردد و بدون  دارد. دسترسي به توسعه پايدار، تنها از طريق استفاده مناسب از اطالعات فراهم مي يمصون م
گيري مناسب،  قه، خصوصاً در يك محيط وابسته به مديريت اطالعات، امكان تصميموجود اطالعات پايه منط

گردد و در اينجاست كه نياز به سيستم اطالعات جغرافيايي و تهيه پايگاه داده  درست و بهينه ميسر نمي
به  اطالعات مكاني، به عنوان يك شرط الزم و ضروري براي توسعه مطرح مي گردد. سيستم اطالعات جغرافيا

كيفي اهميت خاصي دارد. به همين دليل  -هاي كمي مكاني و تلفيق داده -فضايي يتدليل نگاه يكپارچه به ماه
و كاربردهاي آن را در مديريت بهينه فضاي ملي با نگرش   GISدر تحقيق حاضر سعي شده است تا قابليتهاي

 ري، همبستگي، اسنادي، ادبيات نظآمايش سرزمين بررسي شود. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع اكتشافي
و راهكارهاي راهبردي   گيري به ارائه نتيجه يترا مورد مطالعه قرار داده و در نها GIS مرزها و امنيت مرزي با

 .پردازد يبراي امنيت مرزي م
 

 (GIS) مرز، سيستم اطالعات جغرافيايي يت،امن يش،آما :يديكل واژگان
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بر اساس  يمرز يبان يدهضع دموا يمكان يريتو مد يمدل ساز
 يپردازش مكان يها يستمعامل و س يرپدافند غ يستماصول س

GIS,RS 
 

 3يزديا يعل، 2ياحسان يمصطف، *1اهللا چهاراهي ذبيح

 يسيستم هاي اطالعات جغرافيايي جهاد دانشگاهيزمدرس و برنامه ر -1
 خنداب ييگروه پدافند هوا يستار يدشه ييهوا دانشگاه -2

 و بلوچستان يستانس يانتظاميروين يكاربرد يقاتتحق يرمد -3
@gmail.comcharrahy 

 چكيده
با در نظر گرفتن يمرز ي،و اقتصاد ياجتماع ي،و دفاع يتيو كنترل و نظارت ساختار امن يمكان يريتمد امروزه

ذير شده است. زيرا كنترل فيزيكي مرزهاي يك كشور پهناوري ظرفيت ها و پتانسيل هاي هر نقطه مرزي امكانپ
 يمرز يتيقوم يكوهستاني و ساختارها ي،همچون مرز آبي، بيابان يعيمثل ايران با وجود مورفولوژي متنوع طب

و توجه به ساختار  ياصول و ساختار مكان يبررس يلدل ينمتنوع و ناهمگون بسيار مشكل مي باشد.  به هم
 يكپارچه يريتعامل و مد يرپدافند غ يناصول و ساختار قوان يطرف  و بررس يكمرزهها از  تييو قوم يعيطب
از اركان  يكيبه عنوان  يدبانيباشد. امروزه اصول د يقابل اجتناب م يرو غ يضرور يامر يگراز طف د يمرز

 يشموجب افزا استفاده موثر از آن ينشود. بنابرا يمحسوب مينظاميها يستمو كنترل در س يفرمانده
هوشمند امكانات  منحصر  ياطالعات يستمس يكبه عنوان GIS .گردد يم يرزم يروهاين يدر توانمند يفيتك

 يكل يدبا توجه به د (Rs) سنجش از دور يها يستمو س يدبانيمواضع د يابيو مكان يريتمد يرا برا يبه فرد
  .دهد يما قرار م ياردر اخت يعات مكاناطال يو به روز رسان يدر جمع آور يرو فراگ يو نظارت لحظه ا

 يزاتبا توجه به برد و پوشش تجه يفرمانده يوپست ها يدبانيمواضع د ينب يارتباط يفيتك ينباالترايجاد
مواضع و سمت  يمنطقه مورد مطالعه و توجه به اصول هم پوشان يبر اساس مدل ارتفاع يابيو مكان يارتباط

عامل شامل استتار،  يراصول پدافند غ يتبر اساس رعا يابيتوجه واحد مكان و يمرز يفانتظار حمله در ط يها
 يلمسا يتو كم يفيتك يريتو مد يو اعالم خبر بررس يمقاوم ساز ي،تفرقه و پراكندگ يب،اختفا، پوشش، فر
مواضع  يكپارچه يريتدر مد يبه عنوان ركن اصل يزاتو تجه يانسان يروين يبانيو پشت يكمربوط به لجست

 گردد يمحسوب م يمرز يبان دهيد
و  ييفضا يو دور كاو ياطالعات مكان يستمهمين دليل در تحقيق حاضر سعي شده است تا با قابليتهاي س به

عامل  مكان  يرو اصول پدافند غ  يكپارچه يريتبا نگرش مد  يكاربردهاي آن در مديريت بهينه فضاي مرز
همبستگي، اسنادي،  في،ق در اين پژوهش از نوع اكتشاو بررسي شود. روش تحقي  يمدل ساز يمرز ينهبه

و   گيري به ارائه نتيجه يترا مورد مطالعه قرار داده و در نها GIS ادبيات نظري مرزها و امنيت مرزي با
 .پردازد يراهكارهاي راهبردي براي امنيت مرزي م

 
 
 



 

 
١۵۴ 
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 بر مباحث يدو عراق با تاك يرانمرز ا يالملل ينكاركرد ب يبررس
 استان خوزستان يتيكيو ژئوپل قومي

 

 2روح اهللا پورطالب ،*1يفراهان يحاتم آباد فاطمه
  كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي -1
 كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي -2

fatemehfarahani14@gmail.com 
 

چكيده
از  يبخش يادر شمار  خطّه را ينتوان ا يم ياست. حتّ يقلمرو ملّ ينتر يكخوزستان استراتژ ياييجغراف خطّة

 يتيك، ژئوپل(Geostrategic) يكاستراتژ يهايو توانمند يتحساس جهان بحساب آورد. موقع يقلمرو ها
(Geopolitic) يكژئواكونوم يژهو به و (Geoeconomic) ينيسرزم يادعاها مينةخوزستان، بستر و ز 

كرده است . هم مرز بودن با سه كشور  ياتان مهاس يناز  ا يبخش يا يعراق را نسبت به تمام يژهبه و يگانگانب
 ي،ملّ ياسدر مق يو لوله ا يلير يني،زم يي،هوا يارتباط ينةخوب و به يفارس، شبكه ها يجخل ةحوز يعرب

فارس و هموار بودن،  يجشمال خل يساحل ياستان ها يگربه د نسبتتا تهران  يشكرانه ها ةكوتاه تر بودن فاصل
خوزستان در  يژةچشم انداز و ينكرده است. ا يلتبد يراناستان ا ينتر يكو استراتژ ينرخوزستان را به كامل ت

اش بوده  يالحاق ياستو س يةخوزستانتجز يطمع عراق برا يزةفارس انگ يجخل ةدر منطق يو حتّ يملّ ياسمق
 ينوب خاورو ج يبه دو بال خاور يايينامناسب دريدسترسيحلّ تنگنا يعراق همواره برا يها دولتاست. 
 ينا يةچند بار در صدد تجز يالدي،م يستمب ةفشار وارد كرده اند؛ چنان كه در سد يتخوزستان و كويعنيخود 

و عراق  يرانا يكشورها ي،و قوم يتيكيژئوپل يها يژگيو يبررس يقتحق ينبرآمده اند. هدف از ا يراناستان از ا
 يتاهم يابيكشور دارد، ارز ينكه مرز مشترك با ا يياز استانها يكياستان خوزستان به عنوان  ينو همچن

نفت، برق و آب،  يتبا عراق، راه ترانز يرانايمنطقه خوزستان به عنوان منطقه مرز ينظام يو بررس يدفاع
دو كشور است. روش كار در  ينب ييو واگرا ييو همگرا يكاستراتژ فنقاط ضع ي،اختالفات پنهان و آشكار ارض

توصيفي و تحليلي مي باشد و جمع آوري مطالب به صورت كتابخانه اي و منابع اينترنتي اين مقاله به صورت 
 يوناليسموناس يتيكيمباحث ژئوپل ينظر ياست. اين مقاله ازچهاربخش تشكيل شده كه در بخش اول آن به مبان

بخش سوم به  استان خوزستان اختصاص دارد، در  يتيكيو ژئوپل يمي پردازيم، بخش دوم به مباحث قوم يقوم
و  يوعراق و مباحث قوم يرانو عراق  مي پردازيم، در بخش چهارم به مرزا يرانا يمرز يالملل ينكاركرد ب

 .دهيم يخوزستان خواهيم پرداخت، در پايان هم يك نتيجه گيري از مباحث ارائه م يهتجز
 

 قعرا يران،ا يوناليسم،خوزستان، ناس يت،قوم يتيك،ژئوپل مرز، :يديواژگان كل
 
 
 
 



 

 
١۵۵ 
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 يمرز يشهرها يدر گسترش گردشگر يمرز ينقش بازارچه ها
 )دوغارون يمرز ي: بازارچه يمورد ي (مطالعه

 

 3ينيحس يدمحمد، س* 2يان، زهرا محمد  1نژاد يحاتم حسين

 دانشگاه تهران يا،دانشكده جغراف ي،انسان يايگروه جغراف ياراستاد -1
 دانشگاه تهران يسم،تور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه تهران يا،جغراف يدانشكده  ياسي،س يايجغراف يدكتر يدانشجو -3

zmohamadian@ut.ac.ir 
 

 چكيده
نقش آن در  ياز ابعاد مهم گردشگر يكياست.  يمختلف قابل بررس ياست كه از جنبه ها يتيفعال گردشگري

عالوه بر  يگردشگريقكه بتوان از طر ياست. در صورت ياشتغال و بهبود اوضاع اقتصاد يفرصت ها يجادا
 يتساخت اهم فراهمملت ها را  ينب ينب يو دوست يتبادل فرهنگ ي ينهزم ياقتصاد يها يتگسترش فعال

 يمرز يشهرها يرونق اقتصاد يدكل يمرز ي. بازارچه هاگردد يمشخص و آشكار م يمرز يدر نواح يگردشگر
 يگانبا همسا يرانكشور ا يدر نقاط صفر مرز يمرز ي در حدود پنجاه بازارچهشوند. از آنجا كه  يمحسوب م

 يزو ن يمرز يشهرها يدر گسترش گردشگر يتوانند نقش مؤثر يبازارچه ها م ينشده است ا يجادا يخارج
 .كشورمان داشته باشد

و به خصوص  يزمر يبازارچه ها يزاناست كه تا چه م يسؤال اساس ينبه ا ييپاسخگو يحاضر در پ تحقيق
و  ياسياشتغال و بسط روابط س يفرصت ها يجادو افغانستان، در ا يراندوغارون، در مرز ا يمرز ي بازارچه

 . هم جوار موثر بوده است يكشور ها ينب يتبادل فرهنگ يزانم
 اطالعات عمدتاً از روش يجمع آور ياست. برا يليتحل -يفيآن توص ي يوهو ش ياز نوع كاربرد يقتحق اين

 .استفاده شده است يكتابخانه ا يا  ياسناد
دوغارون  يمرز يبازارچه  ي،و كاركرد يوجود مشكالت ساختار يلدهد كه به دل يپژوهش نشان منتايج

 ينهزم ينتر و منسجم تر در ا يقدق يزيبرنامه ر يازمندنقش بپردازند و ن يفاينتوانسته است در حد انتظار به ا
  .باشد يم
 

 دوغارون يمرز يبازارچه  ي،مرز يتامن يك،ژئوپلت ي،مرز يبازارچه ها ي،گردشگر :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۵۶ 
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 بررسي ضرورت  ايجاد پليس گردشگر ي درشهرهاي توريستي
 كشور يمرز يبر شهرها يدبا تاك

 

 3يمي، دانا رح 2زاده يزهرا تق ، 1نژاد يحاج علي

 چستانوبلو يستان،دانشگاه س يادانشكده جغراف ياردانش -1
 وبلوچستان يستاندانشگاه س-يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2

 وبلوچستان يستاندانشگاه س-يسمتور يزيارشد برنامه ريكارشناس يدانشجو -3
Ztaghizade95@yahoo.com 

 

  چكيده
در   يستورو حفظ جان و مال تيتمقوله امن يسم،حساس و قابل توجه در صنعت تور ياراز مباحث بسيكي

سفربه آن  يبرا يشتريب يلبرخوردار باشد تمايباالتر يتامن يبكشور از ضر يكاست. چنانچه  يزبانكشورم
گردشگران محسوب مي  يامنيت يكي از مهمترين عوامل در انتخاب مقصد برا يكشور وجود دارد ،به طوركل

يزان ايمني پرواز و امنيت اقتصادي و ،م ياجتماع يتشود. گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنيت مسير، امن
 يها  يتمي گنجد در نظر مي گيرند حفاظت از جان و مال گردشگران جزء اولو» امنيت«آنچه را كه در واژه 

 يباشد كه دارا يم يازجمله كشورها يرانا ينكهاست. با توجه به ا يموفق در امر گردشگر يكشورها ياصل
كشور قرار دارند لزوم  يمرز يجاذبه ها در شهرها يناز ا يدو برخباش يم يشمار يب يگردشگر يجاذبه ها

پژوهش با توجه به  يندر ا يناست، بنابرا يدر كشور  ضرور يگردشگران خارج يبرا يژهو يسپل يك يجادا
 يندر ا يق.روش تحق يمدركشور پرداخته ا يگردشگر يسپل يلتشك ورتهايضر يموضوع به بررس يتاهم

 يانگرها ب يافتهانجام شده است.  يو اسناد يبوده كه با استفاده از مطالعات كتابخانه ا لييتحل- يفيپژوهش توص
 اي جداگانه ينقوان يگردشگران خارج يبرا توان يكشور نم يمنيو ا يتيآن است كه اصوالً با توجه به ابعاد امن

حفاظت  ياحانگران و ساز حقوق گردش يگردشگر يسپل يلبا تشك توان يوضع كرد، اما م يتيصورت حما به
 ينتوانند به ايشترميب يتاز انزوا خارج و گردشگران با امن يمرز يطرح شهرها ينشدن ا ييكردكه با اجرا

جهانگردان را يتامن يبضر تواند يم نيزكشور  يها دراستان يگردشگر يجادپليسا ينهمچن يد،مناطق سفر نما
 .دارد يكشور در پ يرا برا ياديز يو اقتصاد ي، فرهنگ ياجتماع ياسي،داده كه منافع  س يشافزا

 

   يگردشگر ي،پليسمرز ي،شهرها يت،امن يگردشگر :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۵٧ 
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 يتامن يو برقرار يجادرسانه ها در ا ينقش كاركرد يبررس
 )يرانجنوب شرق ا يمرز يبر شهرها يدبا تاكي(مرز يشهرها

 

 3ايعباس ن ي، هاد 2، حسن جمس 1نژاد يحاج يعل

 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيوبرنامه ر ياگروه جغراف ياردانش -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

ahajinejad@yahoo.com 
 

 يدهچك
است و سعادت آنها در  يبسترساز توسعه جوامع انسان يتاجتماع سالم و احساس امن يك ينهزم يشپ امنيت

با انتقال اطالعات و  يجمع ياز آن است. در جهان امروز، رسانه ها يو احساس ناش يتگرو حفظ و بقاء امن
برعهده  ينقش بزرگ يتمدن بشرفرهنگ و  يشرفتدر راه پ ي،عموم يدو مبادله افكار و عقا يدمعلومات جد

به آب  يافغانستان، پاكستان و دسترس ينمشترك ب يجنوب شرق به علت داشتن  مرزها يگرفته اند. شهرها
 يت،در جهت باال بردن امن يداخل يبه رسانه ها يازن ينروهستند؛ از ا يرسانه ا يراتتاث يشترينآزاد آماج ب يها

 يتامن يجادنقش رسانه ها در ا يينتب«پژوهش؛ ين. هدف از ادشو ياحساس ميمرز يشهرها يريتكنترل و مد
(روش اسنادي) است كه از طريق ياست. روش مطالعه در اين مقاله از نوع مفهومي و مرور »يمرز يشهرها

فيش برداري و مطالعه كتابخانه اي تعاريف، تحليل ها و نظريه ها در مورد ارتباطات، افكار عمومي، رسانه ها و 
از آن  يحاك يقتحق يجاستخراج شده است. نتا يمرز يشهرها يتامن يو برقرار يجادآنها در ا رديكاركنقش 

 يتامن يژهبه و يتامن يتمهم در تقو يبلكه مكمل و عامل يستند؛ن يتاست كه: رسانه ها در تقابل با امن
 يازمنديم؛ها ن هرسان يتبه تقو يزاز هر چ يشب يدياز هرگونه تهد يشگيريهستند و جهت پ يمرز يشهرها

عامل  يناست و رسانه ها مهمتر يدر گرو بسط توسعه اعتماد اجتماع يگرد ياز هر عامل يشب يمل يتامنيراز
 .و توسعه اعتمادند يجادا

 

 جنوب شرق ي،مرز يمرز، شهرها يت،رسانه ها، امن :يديواژگان كل
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 يشهرها يتيارتقاء امن يافتره يدر بافت شهر يرعاملپدافند غ
 يمرز
 

 4، احسان تراج3يانك يرازش يمجتب ،*2يخي، محمد رضا ش1يبيمعصومه حب

  يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس -1
 دانشگاه كمال الملك نوشهر يشهرساز يكارشناس -2
 دانشگاه كمال الملك نوشهر يشهرساز يكارشناس -3
 دانشگاه كمال الملك نوشهر يشهرساز يكارشناس -4

mohamad.sheikhi@gmail.com 
 

  چكيده
كشور،  يمرز يشهرها يدر فضا ينظام يها يمموجود در منطقه و پارادا ياسيس يبه ساختار و فضا يبا نگاه

توان و اقتدار نظام  يشرسد. تا موجب افزا يبنظر م يضرور يو شهرساز يزيدر برنامه ر يرعاملاقدامات دفاع غ
 ياز نظر هدف نظر يق. روش تحقرددگ ياز تجاوزات احتمال ينو انسا يكالبد يها يريپذ يبو كاهش آس

 يرعاملبر آن است كه پدافند غ يمبتن يقتحق يها يافتهاست.  يليتحل_ يفيتوص يتو از نظر ماه يكاربرد_
در  يريپذ يبو كاهش آس يتحفظ امن يلبه دل يمرز يدر شهرها يرمسلحانهبعنوان مجموعه اقدامات مؤثر غ

از  يكيباشد. و  يم يشهرها در خط مقدم حدود كشور، ضرور ينگاه ايبه خاطر جا يزو ن يتمالاح يداتبرابر تهد
و متعاقباً ارتقاء  يمرز يدر بافت شهرها يرعاملمهم، پدافند غ ينا يگذار ياستو س يزيبرنامه ر يراهكارها
 .است ياحتمال يداتو بهبود عملكرد شهر در تهد يتيسطح امن

 

يمرزي، شهرهايرعاملهر ، پدافند غبافت ش:يديكلواژگان
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 يتبه امن يكردبا رو يمرز يشهرها يساختار اجتماع يبررس
 )جلفا يشهر مرز يمورد ي (نمونهاجتماع

 

 يحداد آرتا
 ينواحد ب يزشهر دانشگاه تبر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يو دانشجو يشهرساز يآموخته مهندس دانش

 ل ارسالمل
ahratda@yahoo.com 

 

چكيده
دهد  يشهرساز را گسترش م يكيلو تخ يشهاند يروين ي،شهر، احساس همدرد يك يساختار اجتماع مطالعه

فرهنگ و  بررسي .يدگشا يم يشرو يشدر شهر، پ يرفتار يسرچشمه ها يرامونپ يديجد يو چشم انداز ها
جهت يينموده و راهكارها ييرا شناسا ياجتماع يها يو كجرو يتواند نا امن يشهر م يك يروابط اجتماع

است  يداشتن، آرامش و آسودگ يمنيدر امان بودن، ا يدر لغت به معنا امنيت .ارائه دهد يشهر يتارتقاء امن
 يدر شهر ها يتشود. امن يم يمتقس يجمع يتو امن ياملل ينب ي،مل ي،اجتماع ي،فرد يتبخش امن 5كه به 

شود افكار  يمطرح م يمرز يدر شهر ها يتكه موضوع امن يبرخوردار است. اغلب زمان يا يژهو يتاز اهم يمرز
 يتامن يگرد يگرفتن جنبه ها يدهو ناد يمل يتبه امن يادتوجه ز يلشود و گاها به دل يجلب م يمل يتامن به

وجود  يلدل جلفا به شهر  .گردند يمواجه م يو اقتصاد يبا مشكالت اجتماع ينواح ينا ي،مرز يدر  شهر ها
 يشرق يجاناستان آذربا يشهرستان ها يراز سا يزيمتما يو اداره گمرك در آن، حال و هوا يمرز يبازارچه ها

باشد. خارج از  يشهر كوتاه مدت بوده و فقط محدود به چند ساعت در شبانه روز م ينا ياييكرده است. پو يداپ
در ساكنان شهر و  يتحرك يسكوت و ب ينكه ا يردگ يبه خود م يكنواختيشهر چهره آرام و  يبازه زمان ينا

بستر آرام  ينكند. همچن يترس را القا م ياو  ييتنها ي،در مسافرخانه ها احساس دلتنگ يدهمسافران اقامت گز
فرهنگ  ترويج .در شهر باشد يهنجار يو ب ياجتماع يها يكج رو يبرا يا يزهساز و انگ ينهتواند زم يشهر م

و  يو فرهنگ يگسترش اماكن علم ينهمچن يندر جامعه مرزنش ياجتماع يارزش ها يزسا ينهو نهاد يمل
را در  ياجتماع يتسطح امن يتواند تا حدوديو جامعه، م يشهر يحضور زنان در فضاها يها ينهزم يجادا

 .باال برد يمرز يشهرها
 

 اجلف يشهر مرز ي،اجتماع يتامن ي،مرز يشهرها يساختار اجتماع :واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶٠ 
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 ينب يهمبستگ يجادا يمبارزه با قاچاق در راستا يبرا يننو ييالگو
 ينانو مرزنش يكنترل مرز يستمس

 )يغرب يجانآذربا-(مورد: شهرستان سردشت
 

 2آسو حسن زاده، 1 حسن زاده محمود

، دانشگاه عالمه گمرك  يريت:مدي(كارشناس  يي، دانشگاه عالمه طباطبا يشهر يريتارشد مد يكارشناس يداشجو -1
 )ييطباطبا

 معلم يتدانشگاه ترب ييروستا يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
mahmood.hasanzade@gmail.co  

 

 چكيده
 يستمس يدبا ين،آن قوان يقدق ياز اجرا ينانو اطم يقدق يزيو توان برنامه ريافتهتوسعه  يداشتن كشور براي

كرده و آنها را كنترل  ينيب يشرا پ يننقض و دور زدن آن قوان يمل كنند كه راههاع يبه گونه ا يكنترل يها
و  يهو تجز يابيو ارز يستمآن س ياجزا يشناخت تمام يازمندكنترل قدرتمند ن يستمس يك ي. اما طراحيندنما
 يك يكنترل يهايستمس يناست. از مهمتر يكنترل يها يستمس ينا ياز اجرا يمنفعت ناش -ينههز يلتحل

 يتجامعه و حفظ تمام يتاز جمله كنترل امن يمتعدد يفياست كه وظا يكنترل مرز يها يستمكشور س
 ينو خروج كاال و ارز از كشور را به عهده دارد. در ا ورودكشورها، كنترل  ينب يكشور، كنترل ترددها يارض

 يقانون يرارزه با ورود و صدور غمب يكوتاه مدت و شتابزده  يشود ابتدا برنامه ها و طرح ها يم يمقاله سع
كنند و   يم ينشان را تام يمبادالت زندگ ينكه از ا يبر مردم يفشار اقتصاد يشممنوع و افزا يرغ يكاالها

 يفانون يرو ورود و صدور غ يمل يتدو  بر حفظ امن ينا يرتاث ينمردم و همچن ياريآن بر حفظ هم  يرتاث
 يقانون يركنترل مبادالت غ يبلند مدت برا يشود طرح يم يآن سع ي شود و در ادامه يممنوع بررس يكاالها

 يشهر يمنفعت برا -نهيهز يو بررس ييشناسا يقكشور از طر يو مل ياجتماع يتهمسو و هم جهت با حفظ امن
 شود. يقاچاق طراحيكن كردن اصول

 

 - ينههز يلو تحل يه،قاچاق،تجزمردم ي،هميارياجتماع ي،امنيتكنترل مرز يها سيستم :يديواژگان كل
 منفعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶١ 
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 )توسعه پايدار در شهرهاي مرزي (نمونه موردي شهر سردشت
 

 علي حسني
 كارشناسي ارشد  جغرافيا  و برنامه ريزي شهري

   Ali.hasani9754.yahoo.com 
 

  چكيده
نون نيز ادامه شهرها پس از انقالب صنعتي رشد و توسعه شتاب زداه اي يافتند و اين رشد و توسعه كه تاك

داشته است،آثار زيان باري را برمحيط زيست وروح وجسم انسان ساكن آن وارد ساخته است.در ايران نيز 
شهرنشيني با روندي سريع وشتابان همراه بوده  واين رشد شتابان ،مسائل ومعضالت بسياري براي شهرهاي 

ن قاعده مستثني نبوده اند. ولي شرايط براي ايران به دنبال داشته است. دراين ميان شهرهاي مرزي نيزاز اي
شهرهاي مرزي  نوار غربي كشور متفاوت تر از بقيه شهرهاي مرزي كشور مي باشد.شرايط خاص شهرهاي 
مرزي نوار غربي بخاطر وقوع جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي ايران مي باشدكه اين جنگ زماني رخ 

هوم توسعه پايدار حدود ده سال مي گذشت.شهر سردشت  كه يكي از مي دهد كه در جهان از مطرح كردن مف
شهرهاي مرزي نوار غربي كشور ميباشد درآن زمان خيلي تحت تاثير اين جنگ قرار گرفت وصدمات جبران 
ناپذيري به اين شهر وارد شد،كه هنوز هم آثار آن درگوشه وكنار شهرديده مي شود.در اين مقاله سعي برآن 

شود روند توسعه شهر مرزي سردشت پايدار نبوده واين شهر داراي بافت آشفته وبدون برنامه شده كه ثابت 
 .ريزي مي باشد

 

 توسعه پايدار،پايداري شهري ،محيط زيست ، سردشت :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶٢ 
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 كشور يتآن در امن يتيكيفارس و نقش ژئوپول يجخل
 

 2ي، صمد فتوح 1پور ينحس مريم

   يطيمح يزيو برنامه رياو بلوچستان دانشكده جغرافيستانارشد دانشگاه س يكارشناس يشجودان -1
 يطيمح يزيو برنامه ر ياوبلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س ياراستاد -2

 

 چكيده
است كه عامل فضا را درشناخت  ياييجغراف ياز بررس يا يانگرحيطهب (Geopolitics) يكژئوپلت مفهوم
 يراتفاوت دارد. ز ياسيس يايباجغراف يككند. ژئوپلت يم يالملل مهم تلق ينروابط ب يريشكل گ يگچگون
 يطبه مح مربوط ياييچهره و اشكال جغراف يانسان را رو ياسيس يها يريگ يماثرتصم ياسيس يايجغراف
 يايياثر عوامل جغرافبه مطالعه  يكژئوپلت يكهكند در حال يهم چون حكومت،مرز،مهاجرت و... مطالعه م يانسان

با  ياسيس يايجغراف ييمتر آن است كه بگو يقپردازد. اما دق يم يدگرگون شونده جهان يها ياستس يرو
كه به نقش عمده عامل فضا در  يكمفهوم ژئوپلت تيبتر ينسر و كار دارد و بد ياستو س يارابطه متقابل جغراف

 يجشود. خل يمحسوب م ياسيس يايش و علم جغرافاز دان يالملل معتقد است، جزئ ينروابط ب يريشكل گ
در  يدارد و به صورت آبراه يتموقع يانهاست كه در شرق خاورم يكيو استراتژ يفارس منطقه مهم اقتصاد

 يرعظيمدارابودن ذخا يلفارس به دل يجعربستان قرار دارد. خل يرهران و شبه جزيا يانعمان و درم يايامتداد در
 ياديص يقطبها يناز بهتر يكيو داشتن  يكيو استراتژ يمطلوب اقتصاد يتموقعيايي،جغراف يتنفت وگاز،موقع

 دمور يشهغرب (به واسطه عبور نفت )هم ياتح يانوجود تنگه هرمز كه منطقه شر ينو همچن يگيريو ماه
 يتفارس رادررابطه با امن يجخل يكيژئوپلت يتپژوهش نگارندگان اهم ينبوده و هست. درا يانتوجه جهان

پژوهش توسط نگارنده از  ينا يبرا يازقرارداده اطالعات مورد ن يخاص ان مورد بررس يژگيهايكشورباذكرو
 يجدهد خل ينشان م يجاست.نتا يدهاستفاده گرد ينترنتيازمنابع ا ينهمچن ياسناد ومدارك كتابخانه ا يقطر

و  يهحاش يباكشورها يكيستراتژو ا يو مذهب ياسيچون مسائل س يدر موارد يفارس به لحاظ تجانس و همگون
قسمت  ينفارس مهمتر يجكه خل ينبا توجه به ا ين.بنابرا يدا يمنطقه به شمار م يندر ا ياطراف قطب مهم

 .سازد يكشور رابرقرار م يتامن يقينافارس  خليجو ثبات  يتاست امن يرانا يكژئواستراتژ يفضا
 

 ئواستراتژيكيتيك،استراتژيكي،ژفارس،ژئوپول يج: خليديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶٣ 
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 در مبارزه با قاچاق كاال تاثيرات ساختار و مديريت پليس
 

 2يهاشم عزيز ،1بيژن حسين نژاد 

دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل  -يارشد روانشناس كارشناسي -1
 يارشد روانشناس يكارشناس -2

 

 چكيده
ويژگيهاي خاص برخوردارند و وجود مرزي به دليل تماس با محيطهاي گوناگون داخلي و خارجي از  مناطق

در دو طرف مرز ، بين كشورهاي مجاور و آسيب پذيري و تهديدات مختلف در اين مناطق  يپيوندهاي خانوادگ
 مرزي داده است ، طق، اهميت زيادي را در فرايند برنامه هاي توسعه ، امنيت و آسايش كشور به منا

محور آنها را مي توان چگونگي ارتباط ميان مسائل مختلف فوق  اين جهت سواالت فراواني ايجاد مي شود كه به
در اين مقاله تصميم بر آن شد كه تا مسئله اي را تحت عنوان ( تأثير گشت هاي نوار مرزي بر  لذادانست ،

پيشگيري از ورود و خروج قاچاق كاال مورد بررسي قرار داده و چار چوبي براي شناخت عوامل مؤثر و تحليل 
روابط آن و تأثيرات متقابل آن بر توسعه و امنيت و آسايش مناطق مرزي با تكيه بر روشهاي تركيبي چگونگي 

 .كمي و كيفي تدوين كرد
مستندات ، مطالعات و تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير مالحظه مي شود به دليل وجود اهميت و  براساس

لعات آزمايش اين مناطق معمول شده است كه مي حساسيت ويژه مناطق مرزي ، توجه خاصي در جهان به مطا
 .) مورد توجه قرار داد كتوان آن را از دو منظر علمي ( نظري يا تئوريك ) و عملي ( تجربي يا پراكتي

جهت شناخت تاثيرات ساختار و و مديريت پليس در  يو اسناد ياين مقاله تالش شده از روش كتابخانه ا در
 .ده گرددمبارزه با قاچاق كاال استفا

 

 امنيت، توسعه ي،قاچاق كاال، مناطق مرز :يديكل واژگان
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶۴ 
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 بررسي پديده قاچاق در شهرستان مرزي گرمي
 

  3شتاو درويشي،  2حسين نژاد بيژن، 1سيامك نوازش

 كارشناسي ارشد علوم تربيتي، مدرس دانشگاه پيام نور واحد جوانرود -1
 شگاه عالمه طباطباييكارشناس ارشد علوم تربيتي، دان -2

 كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي -3
moc.liamg@hsn.siamak 

 

 يدهچك
بررسي مباني نظري و علمي پديده قاچاق، (كاال ، مواد مخدر ، ،انسان)وتجارت غير قانوني و نقش آن در اقتصاد 

ي پيامدها و تهديدهاي قاچاق و ارايه راهكارهاي ملي و منطقه اي، ريشه ها و علت هاي قاچاق در كشور، بررس
متولي در مديريت پديده قاچاق و  دستگاههايمناسب براي رفع اين معضل ، بررسي نقش و عملكرد نهادها و 

مديريت نيروي انتظامي و نقش آن در كاهش قاچاق و امنيت مناطق مرزي از اهداف تهيه و تنظيم  چنين 
  .تحقيقات و مقاالت مي باشد

اين تحقيق سعي شد به دو سوال (گشت هاي مرزي و وضعيت اقتصادي) در مورد پيشگيري از پديده قاچاق  در
پاسخ داده شود. جامعه مورد مطالعه اين تحقيق را اهالي شهرستان مرزي گرمي استان اردبيل تشكيل مي 

 با استفاده از نرم افزار تنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در آخر سواال 100دهند كه به صورت تصادفي 
SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد گشتهاي مرزي در حد زيادي مي تواند پديده

 .قاچاق را كاهش دهد همچنين وضعيت اقتصادي منطقه مرزي رابطه نزديكي با ميزان بروز پديده قاچاق دارد
 

 ت اقتصادي، راهكارهاي مبارزه با قاچاققاچاق، گشت هاي مرزي، وضعي  :يديكل يها واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١۶۵ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

و  يتيامن هاي يافتها و ره نگرش مردم نسبت به چالش يلتحل
 : مورد آستارا يمرز يبازارچه ها يدارا يدر شهرها ياقتصاد

 

 2يدلبر يوا، ش* 1ينيحس يعل سيد

  يشهر يزيـ برنامه ر ياجغراف يگروه علم ياراستاد -1
ـ كارشناس ارشد سازمان  يروزكوهـ دانشگاه آزاد واحد ف يمهب يشـ گرا يبازرگان يريتارشد مد ياسكارشن يدانشجو -2

يالناستان گ ياجتماع ينتام
hosieniali@yahoo.com 

 

 چكيده
است.               يخطوط مرز يتو امن يتوسعه منطقه ا ينددر فرا ياصل يرمتغ يمرز يدر نواح ياقتصاد رشد

است. با            يو كالبد ياقتصاد  ي،اجتماع يتو امن يناامن ينخط گسل ب ي،مرز يدر نواحموجود  يفرصت ها
و  يتيامن يبهساز يو در راستا ساندهرا به حداقل ر يدهاتوان تهد يموجود م ياز فرصت ها يريبهره گ
ال به انتقال ح ينبود و در ع يدوارام يو مل يدر سطح منطقه ا يو انسجام اجتماع ينواح ينا ياقتصاد
  .بود يدوارام يرامرزيپ يدر حوزه ها يزن يو فرهنگ ياجتماع يارزشها

و  ياقتصاد ي،اجتماع يشاخص ها يرتاث يها يافتچالش ها و نگرش مردم نسبت به ره يلبه تحل يقتحق اين
ر استان آستارا د ياساس بازراچه مرز ينپرداخته است. بر ا يمرز يدر بازراچه ها يمرز يتبر امن يكالبد

در  يدانيم يمايشو پ يكتابخانه ا تپرسشنامه، مطالعا يقو داده ها از طر يدبه عنوان نمونه انتخاب گرد يالن،گ
خانوار ساكن در شهر  11440پژوهش  ينا ياست. جامعه آمار يدهگرد يلتحل يفيبا روش توص SPSS يطمح

ست. درضمن با استفاده از روش مورگان حجم استفاده شده ا يخوشه ا يوهاز شيرينمونه گ يآستارا است. برا
  .است يدهنفر برآورد گرد 380نمونه ها 

 يجادآستارا نسبت به ا ينگرش مردم در بازارچه مرز يندار و مثبت ب يرابطه معنيانگرب يقتحق يها يافته
است.  يكالبد يدار آن با شاخص ها يو عدم رابطه معن يو اقتصاد ياجتماع يو ارتباط آن با شاخص ها يتامن

و  ييندرصد احتمال وقوع آن تع و يوزن ده  يابي،مورد ارز يمايشي،پ يندفرآ يكچالش در 11عالوه بر آن 
  .است يدهگرد يبند يتبار اولو يانز يججهت مقابله با نتا

 

يالنبازارچه استارا، گي،توسعه نوار ساحل ي،بازارچه مرز ي،مناطق مرز :يديكل واژگان
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 يمرز يامل موثر بر قاچاق در شهرهاعو يبررس
 ) شهر پاوه ينمونه مورد (

 

 *3ي سلمان فتح ،2يني، عثمان حس 1ينيحس يعل يدس

 يالننور استان گ يامپ دانشگاه
Gmail.Com@Hosseini.rog 

 

  چكيده
 يجادادولت ومردم را فراهم كرده و اصوال باعث  يانم يكاكولوژ يگزينيهمواره موجبات جدا يو سوداگر قاچاق

موثر بر آن نبود اشتغال  ياركه از عوامل بس يدهگرد يمرز ياشتغال در شهرها يبناهمگون در ترك يبافت
 يها يزماز مكان يمرز شهرهاي يتامن يدنباشد . قاچاق همواره در به چالش كش يمناسب در سطح جامعه م

است  ينپژوهش هدف بر ا ين. در ابخشد  يم يعرا تسر يكاال و فرهنگ غرب ييمصرف گرا يفعال بوده كه الگو
در  يتوسعه شهر يكردشناساندن معضل قاچاق در رو ينآوردن به قاچاق و همچن يكه عوامل موثر در رو

اشتغال  يجادافكند و موجبات ا يرا به مخاطره م رزيم يشهرها يتگردد . قاچاق امن يبررس يمرزيشهرها
قاچاق فرهنگ  ينكند . همچن يرا فراهم م ينوعات داخلكاالها ومص ينوع رقابت كاذب برا يك يزكاذب و ن

دولت و مردم گذاشته و عدم  ياندر رابطه م يمنف يرخود قرار داده و همواره تاث يررا تحت تاث يبوم يشهرها
پژوهش شهر پاوه و بر اساس  ينگردد . مكان مطالعه در ا يطرف دولت را موجب م ازالزم  يتكسب مشروع

  . باشد يم يفيتوص يقروش تحق
 

 ، پاوه يت، امن يمرز يقاچاق  ، شهرها :يديواژگان كل
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صنعتي در توسعه صنعت  - و نقش مناطق آزاد تجاري يمرز يها بازارچه
 چابهار)ي صنعت -ي: منطقه آزاد تجاري(نمونه مورديگردشگر

 

  2يپانته آ ابوذر، *1حق پناه يعقوب
 يتهران مركز واحد يعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم-يشهر يزيمه رو برنا ياارشد جغراف يكارشناس -1
 يواحد تهران مركز يعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم-يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس -2

hhaghpanah@yahoo.com 

 يدهچك
ر سالهاي اخير تعداد اين مناطق به سرعت افزايش يافته و برخي از مناطق آزاد در جهان چند دهه سابقه دارد. د تأسيس

اي در توليد و صدور محصوالت صنعتي و غيرنفتي در كشور  كننده آنها نقشي قابل مالحظه و در خور توجه و حتي تعيين
صنعتي مي   -ريجذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجا ياند. يكي از ابزارهاي مناسب برا خود ايفا كرده

باشد. در ايران بر اساس قانون برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به دولت اجازه داده شد كه با استفاده از 
را افزايش دهد . اين  ورصنعتي، به ايجاد صنايع و انتقال فناوري كمك نموده و صادرات كش -ايجاد مناطق آزاد تجاري 
صنعتي به عنوان مكانيزم تجارت نوين و جذب گردشگر در   -اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاريمقاله درصدد بيان توجيه 

تصويب دولت، مجلس شوراي اسالمي و مجمع   به» صنعتي -مناطق آزاد تجاري«چابهار است. اكنون كه قانون و مقررات 
موفقيت نقش غيرقابل انكاري در  است اطالعات الزم از اين مناطق كه در صورت مناسبتشخيص مصلحت نظام رسيده، 

جذب سرمايه و تكنولوژي، ايجاد اشتغال، كاهش واردات، افزايش صادرات، دگرگوني بافت اجتماعي مناطق محروم جنوبي 
عالقمندان گذاشته ختيارو مركزي، تغيير جهت مثبت در مهاجرت و جلب توريست داخلي و خارجي خواهد داشت در ا

است. به  يخيو تار يعيطب يرو كم نظ يرنظ يب يعدود مناطق كشور است كه مملو از جاذبه هاشود. منطقه چابهار جزو م
و  يعتدست اندركاران عرصه طب ي،دست يعو صنا يگردشگر ي،فرهنگ يراثاز مسئوالن سازمان م ياريگفته بس

از  يارياز بس يثح يناكشور را داشته و از  يگرد يعتشدن به قطب طب بديلت يتمنطقه، چابهار قابل ينگردشگران ا
خاص  يتموقع يمي،اقل يطنقطه از كشور، مرهون شرا يندر ا يعيطب يكشور برتر است. وجود جاذبه ها يمقاصد گردشگر

 -ياييدر يژهو يتمجموع، موقع در .يرهاستمتغ يرو سا يساخت يندر ادغام با تحوالت زم يخيتار يايو جغراف يمكان
 يكيو استراتژ يياستثنا يتموقع ينعمان و همچن يايدر در يعوس يرا بودن مرز آبمنطقه چابهار از نظر دا يبندرگاه

 يتيراه ترانز يكآن به عنوان  يتهند و اهم يانوساق ةمنطقه به لحاظ استقرار در خارج از تنگه هرمز، واقع بودن در دهان
وجود  يگر،د يسابق و از سو يوروش يافتةتازه استقالل  يها يافغانستان و جمهور يكشورها يبرا صاديو بازار اقت

در امر تجارت و  يشهكه منطقه چابهار هم ييها يتمحدوده، عالوه بر مزيندر ا« چابهار  يصنعت -يمنطقه آزاد تجار»
 يتترانز ينرا از نظر ورود و خروج كاالها و همچن يا يژهتواند نقش و يداشته و دارد، م يرانواردات و صادرات كشور ا

 از .منطقه از كشور را دو چندان سازد ينا يتاهم يزانو م يدنما يفامنطقه و اطراف ا يكشورها يرسايبرا كاالها و مواد
است كه مباحث تئوريك آن با روش اسنادي و كتابخانه اي و يافته هاي آن با  يليتحل -لحاظ روش شناختي، توصيفي

است . در دو دهه اخير بنادر و مناطق آزاد به  روش مشاهده و مصاحبه با كارشناسان مسايل اقتصادي گردآوري شده
است تا بدانجا كه سازمان توسعه صنعتي وابسته به سازمان  فتهعنوان يك ابزار سياست اقتصادي و مؤثر اهميت زيادي يا

اي براي تشويق توسعه صنعت با هدف صادرات به  تأسيس مناطق تجارت آزاد را به عنوان وسيله (ONIDO) ملل متحد
  .هاي جايگزيني واردات توصيه كرده است انتخابي ديگر در مقابل سياست عنوان

 
 چابهار ي،گردشگر ي،مرز يمناطق آزاد تجاري  صنعتي، بازارچه ها :يديكل واژگان
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بررسي چالشها و فرصتهاي گردشگري در شهرهاي مرزي ( مطالعه 
 )موردي منطقه آزاد چابهار

 

 *2مسلمي ، منصوره1فرهاد حمزه

 ياگروه جغراف يواحد تهران مركز يگاه آزاد اسالمدانش -1
 يواحد تهران مركز يارشدجغرافياوبرنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالم يكارشناس دانشجوي -2

m.moslemei@yahoo.com 
 

 چكيده
 يدهپوش يبر كس يالملل ينوب ي،مل يدر سطح محل يوتحول اقتصاديدعوا يجادا يبرا يصنعت گردشگر اهميت

 يسماز اشكال مختلف تور يرا جهت بهره مند يا يگيرانهمهم تالش پ ين.دولتها مختلف با علم بر ايستن
  يدارا بوده و جا يارزشمند يگاهجا يمتعدد گردشگر يبا داشتن جاذبه ها يرانبعمل آورده اند.ا يلهاوپتانس

مناطق را مي  يناز ا يكي رد،يقرارگ يگردشگر يتهايتوسعه فعال يبرا يتواند بستر يكشور كهن م ينا يجا
امكانات  يگوشه ا يليتحل يفيشده با استفاده از روش توص يمقاله سع ينچابهار دانست.در ا يبايتوان خطه ز

نكته است  ينا ينمب يقتحق يجارزنده منطقه آزاد ارائه شود.نتا نقشو  يتمنطقه چابهار با محور يهايوتوانمند
 يتهاگذار بر فعاليرتاث يتواند به عنوان عامل يم يالتوتسه يرساختهااز ز يرخمناطق آزاد با توجه به دارابودن ب

زمينه گردشگري محل تجمع تضادها دانست ، بهشت  يزدرمحسوب شود.شهرستان چابهار ن يمنجمله گردشگر
فرهنگ بكر مردم محلي بلوچ در كنار فرهنگ جديد و مختلطي كه  كه در آن منطقه باستاني تيس ، گردشگري

ه علت حضور منطقه آزاد به وجود آمده و وجود درياي زيباي عمان و سواحل ديدني آن از يك سو و وجود ب
سنتي در كنار بازارهاي  ايبازاره جنگل هاي مانگرو و چندل و حرا ، مناطق كوهستاني با كوههاي مريخي ،

اياب جانوري همچون تمساح زيستگاه گونه هاي ن صنايع دستي همراه با محصوالت صنعتي و تجاري ، بزرگ ،
سواحل منحصر به فرد و پديده هاي منحصر به فرد زمين ساختي  پوزه كوتاه (گاندو) انواع نهنگ ها و دلفين ها ،

وخنك ترين نقطه جنوب كشور در تابستان همراه با باران هاي  نگرم ترين نقطه كشور در زمستا گل فشان ،
تواند در  يو نقش ارزشمند منطقه آزاد م يتگردد كه با محور يممنطقه محسوب  ينا يموسمي و....ازفرصتها

 نقش كند. يفايا يالملل ينب يو حت ي،مليسطح منطقه ا
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جو،  يدما و بارش با استفاده از مدل گردش عموم ييراتتغ يبررس
 و بلوچستان يستاناستان س ينمونه مورد

 

  2زاده يزهرا حجاز ،1پوريديانحم محسن
.معلم تهران يت، دانشگاه ترب يطيمح يزيدر برنامه ر يشناس يماقل يشگرا يعي،طب ياييجغراف يتر دك يدانشجو -1

 يامعلم تهران، گروه جغراف يتدانشگاه ترب يعلم يئتعضو ه -2
m.hamidian355p@gmail.com 

 

 چكيده
 يو مكان يزمان يعوزت ييركه منجر به تغ باشد يم يماقل ييرتغ ي يدهپد يرقرن اخ روي يشپ هاي از چالش يكي

مناسب و  يطيمح ريزي برنامه يبرا يو از طرف گردد يوابسته به آنها م يرهايو متغ يهواشناس يپارامترها
بارش و دما  ييراتتغ يرو يش. پژوهش پباشد يامر مهم م يماقل ييرتغ يابيشناخت و ارز ي،آت يطسازگار با شرا
-30( يزمان ي ) در سه دورهيرانشهرچابهار، زاهدان، زابل و او بلوچستان ( يساناستان س يستگاهرا در چهار ا

 يم يجو بررس يگردش عموم هاي مدل هاي يت)، با لحاظ نمودن عدم قطع2080-99و  65-2046، 2011
 ينا ييمدل استفاده شد. ابتدا توانا هاي داده يينما يزمقياسر يبرا LARS-WGمنظور از مدل  ين. بدنمايد

در سه  HADCM3دما و بارش ماهانه با استفاده از مدل  يرار گرفت. سپس مقادقر يابيمدل مورد ارز
 يهدما در كل يشنشان از افزا يج. نتايدندگرد يزمقياسر يآت ي ) در دوره B1و  A1B  ،A2( يويسنار

 يكساندما، رفتار  يجنتا يمشخصه اصل ينداشت در واقع مهمتر يآت ي در دوره ستفادهمورد ا هاي يستگاها
، در دوره  99/0تا  35/0حدود  2011-39دما به طور متوسط در دوره  يشافزا يزان. مباشد يم يستگاها هيكل

. يابد يش ميافزا گراد يسانت درجه 23/3تا  36/2حدود  2080-99و در دوره   92/1تا  38/1حدود  65-2046
فصول  يو در طيستن يرفتار ينچن ي. بارش داراباشد يم يصعود يكنواخترفتار  يك يبر عكس دما كه دارا

حدود  2011-39بارش متوسط در دوره  يلنه،. به طور سالنمايد يعمل م ينوسان يارمختلف، بس هاي يستگاهو ا
 يليمترم 13/1تا  99/7حدود  2080-99 رهو در دو  14/1تا  18/7حدود 2046-65، در دوره 72/1تا  39/7
 .يابد يم يشافزا
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 يآن بر بزهكار يرو تأث ينداريد يزانم يبررس
 )زابل يمرز يشهر يمطالعه مورد(

 

 يدرنژادح يرضاعل
alirezahaydarnejad@gmail.com 

 چكيده
است و   يو اله ياسالم يدئولوژيبر اساس ا يزندگ ي يوهو ش يكشور اسالم يكما  يزاز آنجا كه كشور عز

است لذا  ياله يدئولوژيا ينما برگرفته از ا يمعه جا  يها ،ارزش ها ، هنجارها و نهادها يازاز  ن ياريبس
 يبه معن ينيبه احكام  د يبنديهمراه است و  پا يرسم يياجرا يبا ضمانت ها ياحكام هنجار ينبه ا يبنديپا
در  يامر  باعث كاهش ارتكاب به بزهكار ينرو ا ينباشد از ا يجامعه م يبه هنجار ها و  ارزش ها يبنديپا

شهر  ياتدانشكده ادب ياندانشجو  يبا مطالعه مورد يقتحق ينشود . هدف ا يبزرگساالن م جوانان و جرم  در
بر  يريچه تاث  يدار ينچقدر است و د ياندانشجو يدار يند يزانسوال است كه م ينپاسخ به ا يزابل ، در پ

 يزانسنجش م ينهزمامر  از مدل گالك و استارك در  يندانشكده دارد. در ا ينا ياندانشجو  يبزهكار  يزانم
از  تحقيق ين،استفاده شده است. كه در ا يبزهكار ينظر يانب يبرا يرشيه ياجتماعيوندپ يهو نظر ينداريد

كار انجام شده  يتصادف يرينفر به صورت نمونه گ  104نفري و با نمونه  530روش پيمايش با جامعه آماري 
استفاده شده است .در اين    Spss ينرم افزار آمار به دست آمده از يداده ها يلو تحل يهتجز ياست و برا

 734/0و براي گويه هاي بزهكاري  827/0 يديندار  يزانتحقيق ضريب آلفاي كرونباخ گويه ها براي سنجش م
نوع  يشترينمتوسط رو به باال است و ب ياندانشجو ينداريد يزاننشان داد كه م يقتحق يها يافتهبوده است.

ها نشان داد  يافتهاست.  ياخالق يآن در بعد كجرو ينو تقلب است و كمتر يدر بعد دزد ياندانشجو يبزهكار
 يند يو بعد مناسك يوجود دارد و تنها بعد اعتقاد يبزهكار يزانو م ينداريد ينب ياندك ياركه رابطه بس

 يبزهكار يزانبا م يدار يرابطه معن يدار ينابعاد د يگررابطه معنا دار دارند و د يبزهكار يزانهستند كه با م
 .ندارند

 
 .يكنترل اجتماع يِ،مدل گالك واستارك، بزهكار  ينداري،د :يديكل واژگان
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 يجنوب شرق يمرزها يتنقش قوم بلوچ در امن يزانبررسي م
 يرانا

 

 2يسلطان ، علي*1عليرضاحيدرنژاد

 كارشناس ارشد جامعه شناسي  -1
 يسيزبان انگل يكارشناس مترجم -2

alirezahaydarnejad@gmail.com 
 

چكيده
و  ي،واگراييمل ي،وحدتمل يتشود.هو يمحسوب م يتيچند قوم يتي،كشوريجمع يببه لحاظ ترك ايران

با آن مواجهند.تعدد و يراالقوامكث يهستند كه حكومتها در كشورها ياقوام از موضوعات مهم ينب ييهمگرا
كه متناسب با  وردآ يبه ارمغان م يحكومت مركز يصت برافر يا يدرا در قالب تهد ييچالش ها يتنوع قوم

چون  يداتيتهد يشود. تنوع قوم يغالب با آن مواجه م يدئولوژيا ياحكومت  يو نظر يكتئور يمبان
را  يدجد يحال فرصتها ينتواند به همراه داشته باشد در ع يرا م يخواه يخودمختار يا يطلب يي،تجزيهواگرا

 ياسالم ياست.جمهور يكو استراتژ يعال يريتو مد ياسي،اجتماعيس يرتستلزم بصكند كه م يم يجادا يزن
گوناگون در مرزها و  يها يتمختلف،استقرارقوم يبا كشورها يگيبه لحاظ همسا يساز همان بدو تاس يرانا

 يالملل ينو ب يا ي،منطقهدر سطوح داخل ياريبس يتيبا چالش امن يكيو استراتژ يكيژئوپلت يتداشتن موقع
 .وابسته و ... مواجه بوده است يگروهكها نهمسلحا ي،مبارزهقوم يطلب يهتجز يرنظ
 يتقارن دارد، مقاله حاضر به بررس يمل يتبا امن يناجا و مرزبان يتمامور ينكهتوجه به اهمت مرزها و نظر به ا با

 يير هم فزاد ييبه راهكارها يمذهب ياسي،مشتركاتس ي،مشاركتفرهنگ يشت،مشتركاتنقش قوم بلوچ،مع
 يتعوامل فوق بر امن يرتاث گيچگون يپردازد.لذا به منظور بررس يم يرانجنوب شرق ا يدر مرزها يتامن

از اهل  يقپرسشنامه استاندارد و مصاحبه عم يقو داده ها از طر يليتحل-يفيمنطقه،پژوهش حاضر به روش توص
و  يشتهمچون مع يعوامل يرتاث يهدف مقاله بررسبه دست آمد. ي،اسناديخبره و با استفاده از ابزار كتابخانه ا

 يجنوب شرق يمرزها يتبر امن سياسي،اجتماعي،فرهنگي،عموميو مشاركت يو مذهب يمشتركات فرهنگ
 .قرار گرفت يو مورد بررس ينعوامل فوق تدو يرامونپ يقتحق يها يهبوده،لذا فرض يرانا

و  ي،اقتصاديو اجتماع ياسيسيشت،مشاركتو مع اشتغال يندهد كه ب ينشان م يقتحق ينحاصل از ا نتايج
 يوجود دارد.به عبارت يو پاكستان رابطه معنادار يراندر مرز ا يتامن يجادقوم بلوچ و ا يناز مركز در ب يدور

در مرزها بهتر  يتامن يجاد،ايشترب يو اجتماع ياسيبهتر،مشاركت س يشتو مع يشترهرچه اشتغال ب يگرد
 .خواهد بود

 

 جنوب شرق -يتامن -قوم بلوچ -ينمرزنش -مرز :دييكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يتآن بر امن يرسازماندهي سياسي فضا و تاث
 

 حيدري جهانگير
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي. دانشگاه فردوسي مشهد

 

          چكيده
ه آمايش سياسي فضا با توجه به يكي از موضوعات اساسي در جغرافياي سياسي، سازماندهي سياسي فضا و نحو

متغيرهاي مختلف مي باشد. تعداد جمعيت، وسعت، شاخص هاي اقتصادي و ...از جمله مهمترين مالك هايي 
است كه در سازماندهي سياسي فضا مورد توجه قرار مي گيرند. شهرهاي مرزي به دليل موقعيت خاص 

ز جمله مي توان به مواردي چون قرار گرفتن در جغرافيايي، داراي ويژگيهاي منحصر به فردي هستند كه ا
حاشيه جغرافيايي كشور، مجاورت با يك كشور خارجي، حضور اقليت هاي قومي و مذهبي، محروميت و توسعه 

كرد. بر اين اساس، به نظر مي رسد در  اشارهنيافتگي، تداوم اقليت هاي قومي با اكثريت آن سوي مرز و..
ان ها و شهرستان هاي مرزي عالوه بر شاخص ها و متغيرهايي كه در داخل سازماندهي سياسي فضا در است

كشور به عنوان مالك در نظر گرفته مي شوند، الزم است ويژگيها و مشخصات خاص اين مناطق و شهرها نيز 
مورد لحاظ قرار گيرد. چرا كه عدم توجه به اين ويژگيها در تقسيمات سياسي مناطق مرزي مي تواند منجر به 

قويت احساس تبعيض بين اقليت هاي قومي، زباني و مذهبي ساكن در شهرهاي مرزي شده و در نهايت ت
 . واگرايي قومي و منطقه اي را ايجاد نمايد

 
 ياجتماع يض، اقليت هاي تبع يمرز ي: سازماندهي سياسي فضا، شهرهايديكل واژگان
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 شهرستان سرپل زهاب يتمرز بر امن يرتاث
 

 فر يدريرئوف ح حمدم
 نور يامداشگاه پ يا،گروه جغراف استاديار

Amirhidry123@yahoo.co.uk 
 

 چكيده
 ياديز يبحث ها يباشد. در حال يجوامع م ياسيس -ياقتصاد ياتگذار بر ح يرماندگار و تاث يماز مفاه مرزها

از  يآن ها در برخ يتصادو اق ياجتماع ي،فرهنگ ياسي،س يراتاز برداشتن مرزها و كاهش نقش و تاث يحاك
در فن  يشرفتاز پ يناش ديگري يباشد، روندها ياروپا م يهو مناطق مختلف جهان مخصوصا در اتحاد ينواح
روند بر  يناست و ا يدهمرزها گرد يتهوشمند بوجود آمده كه منجر به تقو ياطالعات، ارتباطات و مرزها يآور

از مشكالت مثال قاچاق كاال و ارز،  يبرخ ينهمرز زم يتاست. تقوگذار بوده  يرمرزها تاث يمردم در نواح يزندگ
 يهمانند بازارچه ها يوجود راهكار ينهزم ينفراهم كرده است. در ا يمرز اطقدر من يزاسلحه و مواد مخدر را ن

به  يمقاله با نگاه ينشده است. ا يتيامن يداتباعث كاهش تهد يرهاطالعات و غ يشبكه ها يتتقو ي،مرز
 ياز مشكالت به دنبال راهكارها يبرخ ييشهرستان سرپل زهاب و شناسا يعني يمناطق مرز يايجغراف

 .باشد يم يتيدر جهت برطرف نمودن مشكالت امن يشنهاديپ
 

 و اطالعات.   يمرز يبازارچه ها يد،مرز، تهد يت،امن :واژگان كليدي
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( مطالعه  يدارشهرادر توسعه پ يضرورت توجه به اثرات گردشگر
 ي): شهر درود، خراسان رضويمورد

 

 3يشوق ، مرضيه2يمالنوروز ، معصومه1مكرر يدريح يدحم
 دانشگاه زابل يا،گروه جغراف ياراستاد -1

 دانشگاه زابل يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه زابل يي،تاروس يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

hamidheideri1341@gmail.com 
 

 چكيده
و  يستمقرن ب يو اجتماع ياقتصاد هاي يدهپد ترين از مهم يكي يرسال اخ 50در  يگردشگر يرچشمگ رشد
ستون  ي،گردشگر يافته،حداقل توسعه  يژهدر حال توسعه به و يكشورها يشترب يشود. برا-يمحسوب م يكم
 يندارد. گردشگر وجود يزانم يكامر در همه كشورها به  ين. البته ارود يشمار مبه  يتوسعه اقتصاد ياصل

ها و  صنعت در گرو رشد و توسعه بخش ينرشد كند، توسعه ا تواند ياست كه به طور مجزا نم يصنعت
در توسعه  ياثرات گردشگر يبه دنبال آن است كه به بررس يقتحق يناست . ا يمختلف اجتماع هاي زيرساخت

بر مطالعات  يمبتن تحليلي – يفيتوص تحقيقروش  ينهزم ينبپردازد. در ا  يشهر درود ،خراسان رضو داريپا
 باشد. اطالعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار يم يدانيو مطالعات م ياسناد ي،كتابخانه ا
spss  منطقه در توسعه  ينا يگردشگر آن است كه، يايگو يقتحق يجقرار گرفت. نتا يلو تحل يهمورد تجز

 . عمل كرده است يطيمح يستو ز يكالبد ي،ر ابعاد اقتصاديگموفق تر از د يبعد اجتماع
 

 يدرود، خراسان رضو يدار،شهرتوسعه پا ي،گردشگر :يديكل واژگان
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توسعه  يها يتو محدود يشناس يتمطالعه ظرف يبررس
 در شهر زابل يگردشگر

 

 2يآباد يمنع ين، نازن1مكرر رييدح حميد
 زابل يدانشگاه مل  يي،روستا يزيو برنامه ر ياگروه جغراف يار استاد -1

HamidHidarry1341@Gmail.com 
 

 چكيده
از منابع مهم  يكيكشور و  يك يفرهنگ يتاز هو ينمود ياز كشورها ياريدر بس يصنعت جهانگرد امروزه

باال، يكاريچون نرخ بيدر حال توسعه كه با معضالتيكشورهايبرايسمكسب ارز است. توسعه صنعت تور
 يناست. از مهم تر ربرخوردايفراوان يتمواجه هستند از اهم يو اقتصاد تك محصول يمنابع ارز يتمحدود

كوچك و بزرگ گشته، رشد و توسعه  يشهرها يشرفتباعث توسعه و پ يراخ يدهه ها يكه ط يمسائل
بوده اند كه بدان ها  يافراد يرايدهند، همواره پذ يكه ارائه م يبا امكانات و خدماتباشد. شهرها  يم ينيشهرنش
و  ياجتماع ي،اقتصاد يها يتفعال يبرا يمناسب رشوند. شهر با ارئه خدمات مطلوب و در خور، بست يوارد م
 يو فراغت يراييپذ مانند امكانات يخدمات يها يتبا ارائه فعال ينآورد. شهر همچن يانسان ها فراهم م يفرهنگ

هستند چرا كه  يروابط مكمل يدارا يكند. شهرها و گردشگر يرا فراهم م يو توسعه گردشگر يشرفتپ ينهزم
در هر گونه  برنامه  ينباشند. بنابرا يم يازمندن يبه كانون ها و خدمات شهر ينوع هب يهمه انواع گردشگر

) يممستق يرو غ يمدر ارائه خدمات (مستق يشهر يون هاكان يبه توانمند يدبا  يگردشگر يتوسعه و ترق  يزير
اشتغال و  يجادا رو نقش مثبت آن د ياقتصاد يجبه نتا يگردشگر ياتاز ادب يعيتوجه شود. امروزه بخش وسيزن

رشد صنعت  ينهاز شهرها در زم ياريموفق بس يشود .با توجه به تجربه  يمتمركز م يدجد يفرصت ها
نقاط قوت و  يشناس يتمطالعه ظرف يمقاله به بررس ينا ي،اقتصاد يرشد و توسعه آن در  يتو اهم يگردشگر

 ي، مswotدر شهر زابل با استفاده از مدل  يتوسعه گردشگر يخارجيها يدو فرصت ها و تهد يضعف داخل
باشد  يم يگردشگر ينهفراوان در زم ياستعدادها يدارا يكيو اكولوژ يخيتار يطشرا يلپردازد. شهر زابل به دل

 -ياقتصاد يتواند موجب تحول در كاركرد ها يم يالزم در آن مقوله، گردشگر يطشرا يجادكه در صورت ا
 يها يابيهدفمند و ارز يقاتدر شهر زابل مستلزم انجام تحق ياسعهشهر گردد. لذا هر اقدام تو ياجتماع

مستلزم انجام  يگردشگر جهت توسعه يگذار ياسترو هر گونه س ينباشد. از ا يم يطيمح يستمستمر ز
 باشد.  يم يدارتوسعه پا ييبنا يهدر قالب نظر يمعطوف به ابتكارات محل يشناس يتو ظرف يامكان سنج

 
 مدل ي،شناس يتظرف ي،شهر ي: گردشگريديواژگان كلswot :يديواژگان كل
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شهر بوشهر در جذب  يخيو تار يفرهنگ يجاذبه ها يگاهقش و جان
 يستتور

 

 4يدهبرد ، امين*3يديسارفرزاد  ،2يقاسم ، احمد1ينيالحس احمدخادم

 دانشگاه آزاد نجف آباد ياراستاد -1
 دانشگاه آزاد نجف آباد يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه آزاد نجف آباد يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3
 دانشگاه آزاد نجف آباد يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -4

Farzad_yadissar@yahoo.com 
 

 چكيده
از منافع آن  در جامعه  يتوانندكشورها م يلهشده است كه بدان وس يلصنعت تبد يكبه  يامروزه گردشگر

از  يكيباشد و  يبرخوردار نم ياديدر كشور ما از رونق ز يو گردشگر يسمبهره مند شوند. صنعت تور يجهان
. شهر بوشهر در جنوب كشور و ستدر كشور ا يو گردشگر يستيتور يرساختهايامر نبود ز ينا در يلعوامل دخ

 يفراوان و بالقوه ا يگردشگر ياز جاذبه ها يلدل ينفارس واقع شده و بهم  يجخل يلگونن يدر كنار آبها
با  يخيتار ياهاو بن يعتتمدن و فرهنگ، طب يريناز سابقه د يباشد. بندر بوشهر با برخوردار يبرخوردار م
 يلهايوجود پتانس يرغمرا داراست. ،اما عل ينقاط پر جاذبه گردشگر سبمنا يگاهدر جا يريقرار گ ييارزش، توانا

 ينا ينسب يتو محروم يمناسب گردشگر يرساختهاينبود زيل،بدل يستياكوتور يژهو بو يمناسب گردشگر
مناسب  يمكانها يدبا ي. لذا قبل از هر كارميباش يم يدر صنعت گردشگر يزيشهر، شاهد فقدان برنامه ر

 يمكان ها يو معرف ييپژوهش شناسا ينجذب گردشگران فراهم نمود. هدف ا يرا برا يرساختهاو ز يگردشگر
باشد و داده ها بر اساس  يم يفيمقاله توص يندر ا يقباشد. روش تحق يدر بندر بوشهر م يمستعد گردشگر
 AutoCAD افزار رمشده اند و با استفاده از ن يهته يدانيم يو برداشتها يراطالعات آما ي،منابع كتابخانه ا

زاده ها وآرامگاه  يسي،امامها،قبر ژنرال انگل يسيو گورستان انگل يساشده است. كل يهته يستينقشه تور
شه شهر و... گو يبايز ياربس ي،ساحلو منحصر بفرد، آداب و رسوم محل يميها،عمارتها و ساختمانها،بافت قد

 يوهش يريمناسب و بكارگ يگذار يهدر صورت سرما كهبندر بوشهر است  يو فرهنگ يخيتار ياز جاذبه ها ييها
 .داشته باشد يو خارج يداخل يستدر جذب تور يرينقش چشمگ يتواندم يغاتتبل يننو يها
 

 بندر بوشهر ي،گردشگر ي، جاذبه ها يسمتور :يديكل واژگان
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ت اجتماعي گردشگران خارجي در شهر و تحليل امني يبررس
 )3و9: مناطق  يقيتطب (مطالعهاصفهان

 

 4يخان يمهتاب صف،  3يتعنا يرالسادت م يدناه،  2يعيزهرا شف،  1ينياحمد خادم الحس

 واحدنجف آباد . يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياته -1
 بادواحد نجف آ يدانشگاه آزاد اسالم يايارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -2

 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه جغراف كارشناس -3

 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم -4
 

          يدهچك
جغرافيا، علم انساني تر كردن انسان ها است. و از مهمترين اهداف آن تالش جهت برقراري عدالت فضايي براي 

رود كه  يصنعت جهان است، انتظار م ينو پررونق تر ينرگتربز يرسيدن به توسعه ي پايدار مي باشد. گردشگر
 ي،قدرت اقتصاد يك ي. گردشگريابد ادامهآن  يصعود يربوده و سيشتازصنعت پ ينا يزن يكمو  يستدر قرن ب

دو مقوله وابسته به  يو گردشگر يتاست.امن ياسيس ياربس يا يدهبزرگ و البته پد يطيمح يستو ز ياجتماع
در تعامل دوجانبه هم  يو گردشگر يتهستند. امنيو خارج ياط تنگاتنگ در مناسبات داخلدر ارتب يكديگر

 يت،كاهش) امن يا( يشمعنا كه افزاين. به ايكاهش يرباشند و هم تأث اشتهبر هم د يشيافزا يرتوا نند تأث يم
است.  يتبا مقوله امن يمارتباط مستق يگردشگر ينخواهد شد و بالعكس، بنابرا يركود) گردشگر ياباعث رونق (

ها  لتدو ياصل يفالزم به گردشگران از جمله وظا يو خدمات يو ارائه امكانات رفاه يالتتسه يت،امن يجادا
تحليلي استفاده  -باشد. روش تحقيق در اين مطالعه از روش مطالعات توصيفي يم يگردشگر ياننسبت به جر

شهر اصفهان مي باشند. جهت بررسي وجود يا  9و 3ق مناط يشده و جامعه آماري مورد نظر گردشگران خارج
) استفاده شده است. در Uزمونويتني (آ -عدم وجود تفاوت و مقايسه در دو منطقه از آزمون همبستگي من

 يتپژوهش : امن ينا يهواقع از اين آزمون براي مقايسه ميانگين دو يا چند جامعه استفاده مي شود. فرض
حاصل از آزمون  يجاصفهان متفاوت است. و نتا 9و3در مناطق  يدشگران خارجگر يبرا يو فرهنگ ياجتماع

اصفهان  3در منطقه  يو فرهنگ ياجتماع يتكه امن هدد يباشد و نشان م يم يهفرض يدتاب ينشان دهنده 
 است. 3در منطقه  يشتريب يباشد و علت آن وجود مراكز گردشگر يم 9از منطقه  يشترب

 

9و3گردشگران خارجي ، شهر اصفهان ، مناطق امنيت، :يديكلواژگان
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((تحليلي بر امنيت اجتماعي و فرهنگي گردشگران خارجي در 
 3و 14: مناطق  يقيمطالعه تطب)) شهر اصفهان

 

 4يعيزهرا شف، 3يتعنا يرالسادات م يدناه، *2ي خان يمهتاب صف،  1يني احمد خادم الحس
 حدنجف آبادوا يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياته -1
 واحد نجف آباد ياستاد مدعو دانشگاه آزاد اسالم-2

 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يايكارشناس گروه جغراف -3
 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يايارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -4

 
 

 يدهچك
ن تالش جهت برقراري عدالت فضايي براي جغرافيا، علم انساني تر كردن انسان ها است. و از مهمترين اهداف آ

رود كه  يصنعت جهان است، انتظار م ينو پررونق تر ينبزرگتر يرسيدن به توسعه ي پايدار مي باشد. گردشگر
 ي،قدرت اقتصاد يك ي. گردشگريابد هآن ادام يصعود يربوده و سيشتازصنعت پ ينا يزن يكمو  يستدر قرن ب

دو مقوله وابسته به  يو گردشگر يتاست.امن ياسيس ياربس يا يدهلبته پدبزرگ و ا يطيمح يستو ز ياجتماع
در تعامل دوجانبه هم  يو گردشگر يتهستند. امنيو خارج يدر ارتباط تنگاتنگ در مناسبات داخل يكديگر

 ،يتكاهش) امن يا( يشمعنا كه افزاين. به ايكاهش يربر هم داشته باشند و هم تأث يشيافزا يرتوا نند تأث يم
است.  يتبا مقوله امن يمارتباط مستق يگردشگر ينخواهد شد و بالعكس، بنابرا يركود) گردشگر ياباعث رونق (

 ادولت ه ياصل يفالزم به گردشگران از جمله وظا يو خدمات يو ارائه امكانات رفاه يالتتسه يت،امن يجادا
تحليلي استفاده  -ش مطالعات توصيفيباشد. روش تحقيق در اين مطالعه از رو يم يگردشگر ياننسبت به جر

شهر اصفهان مي باشند. جهت بررسي وجود  14و 3مناطق  يشده و جامعه آماري مورد نظر گردشگران خارج
) استفاده شده است. در Uنويتني (آزمو -يا عدم وجود تفاوت و مقايسه در دو منطقه از آزمون همبستگي من

 يتپژوهش : امن ينا يهدو يا چند جامعه استفاده مي شود. فرضواقع از اين آزمون براي مقايسه ميانگين 
حاصل از آزمون  يجاصفهان متفاوت است. و نتا 14و3در مناطق  يگردشگران خارج يبرا يو فرهنگ ياجتماع

اصفهان  3در منطقه  يو فرهنگ ياجتماع يتدهد كه امن يباشد و نشان م يم يهفرض يدتاب ينشان دهنده 
 است.3در منطقه  يشتريب يباشد و علت آن وجود مراكز گردشگر يم 14از منطقه  يشترب

 

 14و3امنيت، گردشگران خارجي ، شهر اصفهان ، مناطق  :واژگان كليدي
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 ي و انتظاميامنيتمسائل شهرهاي مرزي و 
 

 يخالق يموس
 كارشناس حسابداري، دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

mousa.khaleghi @yahoo.com 
 

 يدهچك
مقاله درخصوص شهرهاي مرزي و مسائل امنيتي و انتظامي مي باشد وسوال مطرح شده در مقاله فوق  موضوع

مسايل و مشكالت وتنگناها وجايگاه شهرهاي مرزي در ايجاد امنيت از مسايلي است كه در اين مقاله بررسي 
ود يك كشور روي زمين و مرزي، خطي اعتباري و قراردادي است كه به منظور تحديد حد خط .شده است

شودخطوط مرزي ميان كشورها گاهي به وسيله عوارض طبيعي مانند خط القعرها و اسناد مرزي مشخص مي
دستيابي به وظايف    .است ها و گاهي با استفاده از خطوط فرضي و قراردادي تعيين و توافق شده خط الراس

و آسايش فردي و عمومي مرزنشينان و ايجاد امنيت مرزباني كه مبارزه عليه بزهكاري و حفظ نظم و امنيت 
بايد  مرزبانان  .باشد ينم يرمي باشد، مسلماً بدون رعايت حقوق مرزنشينان امكان پذ يرانا يپايدار در مرزها

اقدامات الزم جهت مسدود كردن راه مهاجرت ايرانيان به كشورهاي همجوارو بالعكس را اعمال نمايند. اين 
شود مگر اينكه مرزنشينان در محل سكونت خود احساس امنيت و آسايش نمايند و رفاه و منظور حاصل نمي 

شود. مرزبانان مي توانند در يك تعامل نزديك  ينآرامش و نيازمنديهاي معيشتي و اقتصادي آنان از هر نظر تام
امنيت مرزي از  رابطه اي صميمي با مرزنشينان ايجاد نمايند. بطوري كه بهترين همكاري را در مراقبت و

مرزنشينان دريافت نمايند. مرزبان خوب ، وجود مرزنشينان را در مرز به يك فرصت در مرز تبديل مي كند.  
مرزنشينان، بي احترامي به آداب و رسوم و عقايد قومي و مذهبي مردم مرزنشين،  وقبرعكس، بي توجهي به حق

نان و زندگي آنان، وجود مرزنشين را تبديل به يك تهديد ايجاد فضاي سرد و نا امن در روابط مرزبان با مرزنشي
قوانين و مقررات مرزي براي مرزنشينان امتيازات خاصي منظور گرديده كه از جمله آن:  در .مي نمايد

تسهيالتي در رفت و آمد هاي مرزي، دروازه هاي مرزي و معافيتهاي گمركي مرزنشينان و ... مي باشد كه به 
حقوق شهروندي  رعايترزنشينان و تامين رفاه، آسايش، منافع و نيازمنديهاي آنها و در كل منظور حمايت از م

مرزنشينان شكل گرفته است. هدف اصلي اين اقدامات رعايت و اجراي حقوق شهروندي مرزنشينان، جلب 
 .اشدرضايت مرزنشينان و ايجاد عالقه مندي به سكونت در مرز و افزايش روحيه ميهن دوستي و... مي ب

دهد كه مردمي كه در مرز زندگي مي كنند در واقع مرزبانان محلي هستند كه زندگي و  ينشان م يقتحق نتايج
منافع آنها با مرز گره خورده است. به علت داشتن عاليق فطري عاطفي و ملي و نيز داشتن متعلقات مالي تا 

توسط مرزنشينان شكل مي گيرد  رزيفات مسرحد امكان از مرز نگهباني و نگهداري مي كنند. گرچه اكثر تخل
  .ليكن اثر وجودي و حضور موثر و مفيد آنان را در مرزباني و مرزداري نبايد از نظر دور داشت

 

 ، شهرهاي مرزي ، احترام متقابل ، حقوق شهروندي مرزنشينان امنيت مرزي، مرزنشينان :يديكل واژگان
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 ي،مرز يدر شهرها راهكارهاي جذب مشاركت شهروندان با پليس
 )زاهدان ينمونه موردي شهر مرز(جهت برقراري نظم و امنيت

 

 *2يكماس ين، حس1يخدادا علي
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 نو بلوچستا يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
Komasi1366@gmail.com 

 

 چكيده
از عوامل بسيار مهم و بنيادي در توسعه پايدار هر كشور، ميزان تعامل اثربخش دولت و مردم از سه جنبه  يكي

اعتماد دولت به مردم، مردم به مردم و مردم به دولت مي باشد و در اين ميان هر چه ارتباط و اعتماد كم رنگ 
خواهد شد. امروزه مشاركت به عنوان كليد  ستههاي تدوين شده به همان ميزان كاتر باشد از اثر بخشي برنامه 

اصلي توسعه و مديريت برنامه هاي شهري شناخته شده و تحقق آن در عمل، نيازمند توافق عمومي در تصميم 
ي بيشتر گيري ها و اقدامات اجرايي است. تحقيقات ثابت كرده اند كه مشاركت مردمي، به پيشبرد سريع، كاراي

امور منجر مي شود. هدف اين مقاله تدوين راهكارهايي جهت جذب مشاركت  نجامو صرف هزينه كمتر جهت ا
تحقيق از لحاظ  ينشهروندان زاهدان با پليس جهت برقراري نظم و امنيت اجتماعي در اين شهر مي باشد. ا

را شهروندان شهر زاهدان  يققتح يباشد. جامعه آمار يتحليلي م -و از نظر روش توصيفي يهدف كاربرد
نفر به عنوان حجم نمونه در نظر 400كوكران تعداد  يريدهند كه با استفاده از روش نمونه گيم يلتشك

گرفته شده است. جهت جمع آوري داده ها از ابزارهاي پرسشنامه، مصاحبه ومطالعات كتابخانه اي استفاده شده 
. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه يموتحليل داده ها پرداخته ا يهزبه تج   spss و با استفاده از نرم افزار

) درصد از زنان تمايل به همكاري و مشاركت با پليس جهت برقراري نظم و امنيت 5/31)درصد مردان و (5/68(
) درصد از هر دو گروه ( زنان و مردان) استفاده از تلفن را جهت همكاري و 80اجتماعي دارند و در مجموع (

) درصد آنها خانواده ها را ريشه ناهنجاري ها دانسته اند، با توجه به 5/58اركت با پليس ترجيح داده اند و (مش
  .است يدهجهت جذب مشاركت شهروندان ارائه گرد ياساس ييراهكارها ياندر پا يق،تحق يجها و نتا يافته

 

 پليس، نظم، امنيت اجتماعي، مشاركت، زاهدان. كليدي: واژگان
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و  يستاناستان س يمرز يشهرها يتدر امن ينقش مسائل فرهنگ
 بلوچستان

 

 ياردادخدا خدا
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يفلسفه و حكمت اسالم ياراستاد

 

 چكيده
 يجابيا يو آرامش در برابر خوف و خطر با شاخصها يناناطم يت،مصون يني،و ع ياحساس ذهنيبه معنا امنيت
اصل مهم خود تابع اوضاع و  يناست. ا يبشر ياتح ينو ركن رك يو حقوق اساس يازهااز ن يكي ي،و سلب

 يزيكيو ف يماد يها با اندازه امي،نظ يزاتاست و صرفاً به امكانات و تجه يو اجتماع يفرد ييهايامكانات و توانا
 يفترظر تر، يقعميفهومم يتامن ينيو متون د ياتدر ادب يلدل ينندارد به هم يو ... بستگ يمقوالت اقتصاد يا

اتكا و  يزن ياله يو ارزشها ياعتقاد ي،معنو ي،اخالق ي،فرهنگ ي،فكر ي،داشته و به ابعاد روح يرترو فراگ
 .كامل دارد يوابستگ
مربوط يجابيو ا ياسباب و علل سلب يزن يايياز آنكه ابعاد مختلف دارد، در هر گستره جغراف يجدا يتامن مقوله

 يكدر  ياو  يادر همه دن يو عوامل و موانع آن بطور كل يتتر اگرچه امن و به عبارت روشن به خود را داراست،
 يايي،مختلف جغراف هاي يطدارد اما بسته به باورها و ارزشها، مح يو مشترك يعموم يها كشور، شاخص

است كه  ينله اباشد، مسئ يو ... تفاوت و شدت و ضعف دارد كه قابل تأمل و توجه م ينو پس يشينپ يها تمدن
 يمعنادار يرارتباط و تأث يمرز يحاكم بر افكار واخالق و اعمال مردم شهرها يفرهنگ-يفكر يمسائل و مبان ياآ

در  يلدخ يفرهنگ -يو بلوچستان علل اعتقاد يستاناست در استان س ينچن اگرآن شهرها دارد؟  يتبا امن
 يني،د ي،مجموعه باورها و ارزشها يعني يگاست كه مسائل فرهن ينفرض بر ا يست؟آن چ يمرزها يتامن

 يكننده ا ييننقش موثر و تع يسوز يتو امن يساز يتو ... در   امن ياخالق ي،عرف ي،قوم ي،فرقه ا ي،مذهب
موضوع  ينباشند. ا يتر م استان مضاعف و و حساس ينا يمرز يدر شهرها يلبد يو ب يانيبن يرتأث ينو ا نددار

 يباشد.لذا ضرورت دارد نسبت به اعطا يدارد و قابل دفاع و اثبات م ينيو هم د يجربهم ت ي،هم پشتوانه عقالن
اسالم ناب در ابعاد مذكور مخصوصاً در  ينبر د يمبتن يو فرهنگ ساز يدو اصالح نگرش مثبت و مف ينشب

.مبذول گردد ياهتمام جد يمرز يشهرها يتدر امن يلدخ يمجموعه عوامل مؤثر مذهب
 

 و بلوچستان يستاناستان س يمرز يفرهنگ، اعتقاد، ارزش، شهرها يمان،ا يت،امن :يديكل واژگان
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مورد مطالعه  ي؛ منطقه  يمرزينواح يتامن يتيكابعاد ژئوپول
 و بلوچستان يستاناستان س

 

 2يحسن مالدار، 1يمحمود خسرو

و بلوچستان يستاندانشگاه س يعيطب يايگروه جغراف ياردانش-1
 يكشور يريتـ مد ينسرزم يشارشد آما يكارشناس-2

mahmood.khosravi@gmail.com 
 

چكيده
داده است. براساس تحوالت  يمرز ينواح يداريخود را به ناپا يجا يو تعرضات مرز يداريامروزه ناپا

 يرتحت تاث ي،آن نواح يكياستراتژ يتبراساس اهم يمرز يدر نواح يتيامن يرخدادها 21در قرن  يتيكيژئوپول
 يدهد كه دور افتادگ يم ننشا يرانا يشرق ينواح يتيكيعوامل ژئوپول ي. بررسيردگ يقرار م يمل درونعوا

 ينواح يو اقتصاد يشتيمع يتمرز و وضع يدر دو سو يتيساختار جمع يببودن ، ترك يا يهو حاش ياييجغراف
باشد. در حال  يم يرانا يرقش يدر مرزها يناامن يجادعوامل ا يناز جمله مهمتر يهدو كشور همسا يمجاور مرز

منطقه  يـ مكان ييفضا يتكه موقع يشود در حال يميتلق يدتهد يكاستان به عنوان  يمرز يحاضر كاركردها
 يدادن به حوزه  يتمنطقه و اهم ي يژهو و يكاستراتژ يتو توجه به موقع يتيو ترانز يبه عنوان معبر تجار

 يم ينتام يزاستان را ن يتآورد بلكه امن ياستان را فراهم م شياز پ يشب يآن نه تنها توسعه  يكژئواكونوم
 يتامن يآن در راستا ياستان و استفاده از فرصت ها يتيكيژئوپول يهايرمتغ يمقاله بررس اينكند. هدف 

توان از عوامل  يسوال پاسخ دهد كه چگونه م ينمقاله در صدد است به ا ينباشد. ا يدر منطقه م يدارپا
و  يفياز روش توص همقاله با استفاد يناستفاده نمود؟ در ا يتامن يجادا يبه عنوان فرصت برا يتيكژئوپول

و بلوچستان، مورد مطالعه قرار  يستاناستان س يتيكيژئوپول ير، عوامل متغيو مطالعات كتابخانه ا يليتحل
افغانستان و  يورهاو بلوچستان با كش يستاناستان س يدهد كه مرزها ينشان م يقتحق يجگرفته است. نتا

عقب  يها ينهها زم يناامن ينباشد. ا يم يدائم يناامنيآن دارا يا يهناح يتيكژئوپول يتاهميلپاكستان به دل
 ينا يشترانسداد مرزها با محصور نمودن ب ياتخاذ شده برا يفراهم آورده و راهكارها يزاستان را ن يماندگ
  .آن را موجب شده است يشاز پ يشب يافتگيتوسعه ن ي ينه، زمينواح

 
 و بلوچستان يستانس يتيك،، مرز، ژئوپول يتامن :واژگان كليدي
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مورد مطالعه استان  ي؛مرز ينواح يتدر امن يمناسبات قوم يلتحل
 و بلوچستان يستانس

 

 2يحسن مالدار،  1يمحمود خسرو
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعيطب يايگروه جغراف ياردانش-1

 يكشور يريتـ مد ينسرزم يشارشد آما يكارشناس-2
mahmood.khosravi@gmail.com 

 

چكيده
 يفناور يشده است.  توسعه  يتدر مفهوم امن ييراتتغ يجادباعث ا 21انسان در قرن  ياسيس ياتتحوالت ح

 كييزيبر ساختار ف يدتوان با تاك يشده و عمال نم يكديگرتعامل ملت ها با  يشمنجر به افزا ياطالعات يها
برخوردارند. تحوالت قرن  يتاز امن يمرز ينواح  يرد،گ يصورت نم يشد كه چون تعرضات مرز يمرزها مدع

 يرا فراهم آورده است. برخ يو مذهب يدولت ـ ملت، بسط منازعات قوم ييوند يفتضع ي ينهزم يكو  يستب
 يزهو از جمله ست يات داخلشده، تعارض يينتع يجنگ سرد در درون مرزها يپردازان معتقدند خاتمه  يهنظر
را نه تنها  يدر جوامع چند قوم يصاحب نظران تنوع قوم يوجود برخ ينكرده است. با ا يدرا تشد يقوم يها

 يشافزا يدولت ـ ملت از آن به عنوان فرصت برا يرابطه  يفآورند بلكه با باز تعر يبه شمار نم يدتهد
و  يستاناستان س يتيجمع يبترك ساختار .كرده اند يادتوسعه  يبرا يو موتور محركه ا يمل يهمبستگ

ساختار  يتيكيژئوپول يلمقاله با تحل ينباشد. ا يم يبا تنوع قوم يا يرهو عشيا يفهبلوچستان ساختار طا
مقاله با  يننقش دارد؟ در ا يتدر امن يزاناستان چه م يسوال پاسخ دهد كه مناسبات قوم ينمنطقه به ا ييفضا

موجود در استان مورد  يساختار و مناسبات قوم يو مطالعات كتابخانه ا صيفيـ تو يليتحلاستفاده از روش 
استان به  يمستقر در مناطق قوم يتيجمع يبدهد كه ترك ينشان م يجقرار گرفته است. نتا يلو تحل يبررس

ع بر موضو ينتجانس بوده و ا يهمجوار دارا يساكن در كشورها يتبا جمعيو مذهب يقوم ي،جهت زبان
كاهش  ي ينهها زم يرتاث ينگذاشته است. ا يرخارج از كشور تاث ينداخل استان و همچن يقوم تمناسبا
از  يناش يو فرهنگ ياجتماع يداترا موجب شده و عدم تعادل ها و تهد يمرز ينواح يندر ا يمل ييهمگرا

 يتوجه حكومت مل ترده كه ضروررا فراهم آو يبروز ناامن يهاينهمختلف در استان ، زم يقوم يوجود گروه ها
 .برابر نموده است ينرا چند ينيسرزم يدر محدوده  يهمبستگ ييهروح يشبه افزا

 
 يو بلوچستان ، همبستگ يستانمرز، س يت،قوم، امن :واژگان كليدي
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 يدگاهاز د يمناطق مرز يشدر آما يتمتقابل توسعه و امن يرابطه 
 و بلوچستان تانيسمورد مطالعه استان س يتيك؛ژئوپول

 

  2يحسن مالدار،  1يمحمود خسرو
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعيطب يايگروه جغراف ياردانش -1

 يكشور يريتـ مد ينسرزم يشارشد آما يكارشناس -2
mahmood.khosravi@gmail.com 

  

 چكيده
 يندشوند و در فرا يقلمداد م يرامونيو پ يا يهبه عنوان مناطق حاش ينيسرزم يدر محدوده  يمناطق مرز

و نگاه  يو مناطق مركز يمناطق مرز يانم ي. عدم تعادل منطقه ايرندگ يعموما در انزوا قرار م  يزيبرنامه ر
شده است. بنابراين، مناطق  يبا مناطق مرز يسهدر مقا يمناطق مركز يافتگيباعث توسعه يرامونيمركز ـ پ

 يمقاله بررس ينباشد. هدف از ا يافتگي به صورت توامان مناامني و توسعه ني يمرزي محل تالقي دو پديده 
 يتيكيمورد مطالعه با توجه به تحوالت ژئوپول يدر منطقه  يمناطق مرز يشدر آما يتتوسعه و امن يرابطه 
توان  يم ياسوال كه آ ينو پاسخ به ا يتيو امن يتوسعه ا يها يزير امهبرن يتو اولو يتاهم يكم،و  يستقرن ب

و  يستانس يآنچه كه در حال حاضر در استان مرز يافت؟مطلوب دست  يتبه امن يمنطقه ا يدارپا يبا توسعه 
ش يكنترل و افزا يبرا يتيامن يطرح ها يبر اجرا يدقرار گرفته ، تاك يزانبلوچستان در دستور كار برنامه ر

و با مطالعات  يفيتوصـ  يليمقاله كه به روش تحل ينمطالعات ا يريگ نتيجه .باشد يدر منطقه م يتامن
هستند. شرايط فقر و تنگدستي  يكديگرالزم و ملزوم  يتدهد كه توسعه و امن يباشد،  نشان م يم يكتابخانه ا

كاذب همچون  يبه شغل ها يشگرا ي ينهرا موجب شده و زم يدر مناطق مرزي، محيطي براي بروز ناامن
رو پيوند توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي تجلي سوخت، كاال و...  را فراهم آورده است. از اين  چاققا

  .خاص مي يابد و به صورت ارتباط متقابل كنش و واكنش اين دو بر يكديگر، نمايان مي شود
 

 و بلوچستان يستانس يتيك،ژئوپول ي،مناطق مرز يت،توسعه، امن :واژگان كليدي
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مرزي مذهبي در شهرهاي  -بررسي و تحليل چالش هاي قومي
 )با تاكيد بر استان هاي غربي( ايران

 

 ترازك يمعصومه خسرو
 مشهد يدانشگاه فردوس -ياسي س يايارشد جغراف يدانشجو

salabate_zagros@yahoo.com 
 

  چكيده
استان ها و شهرهاي مرزي به دليل قرار گرفتن در حاشيه كشور از يكسو، و مجاورت با كشورهاي همسايه  از 

تركيب قومي و مذهبي با داخل كشور كمتر تجانس دارند. بر اين اساس، در بسياري از سوي ديگر از نظر 
مذهبي كشور به شمار مي روند اين در حالي  -مناطق مرزي ايران ساكنين حاشيه مرز جزء اقليت هاي قومي

ر مناطق است كه عمدتا تداوم اين اقليت ها به صورت اكثريت در كشورهاي همسايه قرار دارند. از سوي ديگ
مرزي به دالئلي از جمله دوري از كانون هاي قدرت سياسي، اقتصادي و تصميم گيري ، محدوديت سرمايه 

مذهبي  –گذاري و...عمدتا جزء مناطق محروم و توسعه نيافته محسوب مي شوند. توزيع فضايي اقليتهاي قومي 
مراه شود،  دربردارنده چالش هاي در حاشيه مرز هنگامي كه با محروميت و توسعه نيافتگي اين مناطق ه

امنيتي مختلفي چون احساس تبعيض نسبت با اكثريت، ضعف هويت ملي، تقويت قوم گرايي و منطقه  -سياسي
ه خواهد بود. بر اين اساس، الزم است با مطالعه و گرايي، تشديد واگرايي، حركت در مسير اقدامات تجزيه طلبان

شهرهاي مرزي، راهكارهايي متناسب با آن ارائه نمود. در اين مقاله  بررسي دقيق اين چالش ها در مناطق و
تحليلي مورد بررسي –مذهبي شهرهاي استان هاي غربي كشور با رويكرد توصيفي -مهمترين چالش هاي قومي

 .ي گيردو تجزيه و تحليل قرار م
 

 -ت هاي قوميامنيتي. اقلي–شهرهاي مرزي، استان هاي غربي، چالش هاي سياسي  :واژگان كليدي
 مذهبي
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تحليلي بر قاچاق كاال در استان سيستان و بلوچستان و 
 راهكارهاي مقابله با آن

 

 2معصومه دهمرده ،1يمحمد خسرو

 واحد مشهد ي.دانشگاه آزاد اسالمياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -1
مشهدواحدي.دانشگاه آزاد اسالمياسيارشد علوم سيكارشناسيدانشجو-2

 

 چكيده
هاي وصولي دولت، قاچاق  اي تركي به معناي گريزاندن است. در اصطالح گمرك و دستگاه واژه» قاچاق«ي  كلمه

عبارت از ورود و خروج پنهاني كاال از مبادي رسمي و غيررسمي بدون پرداخت عوارض دولتي است. قاچاق كاال 
نظر از اثرات و  كه اين پديده شوم صرف اي نهت. به گوهاي فساد اقتصادي در جهان اس ترين مولفه يكي از مهم

نتايج اقتصادي، داراي آثار و نتايج سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. قاچاق كاال از يك سو درآمدهاي گمركي 
حاصل ارز و فرار گسترده سرمايه از  دهد و از سوي ديگر سبب خروج بي ها را كاهش مي و مالياتي دولت

گيري و گسترش اقتصاد  عمومي، كاهش توليدات صنعتي داخلي و شكل نارضايتييكاري و كشورها، افزايش ب
 .شود زيرزميني موسوم به اقتصاد سياه يا پنهان مي

ترين عواملي كه سبب گسترش قاچاق كاال در كشور شده، وضعيت جغرافيايي ايران است. در اين  يكي از مهم
اص جغرافيايي و داشتن مرز مشترك با كشورهاي افغانستان و ميان استان سيستان و بلوچستان با موقعيت خ

پاكستان به يكي از مناطق مهم ورود و خروج كاال مبدل شده است. از اين رو، اين مقاله با رويكردي آسيب 
شناسانه، پديده قاچاق كاال در استان را مورد بررسي قرار داده و جهت مقابله با اين معضل، راهكارهايي را بيان 

 .دارد مي
 

 قاچاق كاال، مرز، امنيت اقتصادي. :يديواژگان كل
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از  يريجلوگ يبرا يپشتوانه توسعه و راه يبازارچه مرز يجادا
): شهرستان المرد فارسيمطالعه مورد( قاچاق كاال

 

 2يمسلم زمان، 1يليخل عبدالجواد

 واحد المرد يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -1
 واحد المرد يانشگاه ازاد اسالممدرس د -2

Javad.khalili@gmail.com 
 

 چكيده
از قاچاق كاال در مناطق  يريو جلوگ يتمرزي با هدف گسترش روابط تجاري و ايجاد اشتغال و امن هاي بازارچه

شوند . اعطاي تسهيالت دولتي به ساكنين مناطق مرزي اثرات مثبت اجتماعي سياسي و  مرزي تأسيس مي
خواهد آورد . تأمين كاالي  بوجوددر بر خواهد داشت و البته فقدان آن نيز اثرات جبران ناپذيري را اقتصادي 

هاي مختلف اقتصادي  ها ، اگر از طرف شهرها و استانهاي داراي بازارچه باشد روي مؤلفه صادراتي در بازارچه
گذاري و درآمد  ش توليد ، سرمايهاستانها اثر بسيار خوبي خواهد داشت و كامالً مشخص است كه باعث افزاي

تواند باعث رونق اين مناطق شده و نهايتاً رشد و توسعه  اين خود مي كهحاشيه نشينان مرزها خواهد شد . 
و  يمقوله بازارچه مرز يو شناخت نظر يشده با بررس ياقتصادي ملي و محلي را بهمراه اورد در اين مقاله سع

 يجادا يتشهرستان به اهم ينا يكموجود و نقش استراتژ يها يته قابلشهرستان المرد و با توجه ب يمعرف
 يندر ا يياز قاچاق كاال اشاره و راهكارها يريتوسعه شهرستان و جلوگ يبرا يبعنوان پشتوانه ا يبازارچه مرز

 ..گردد يارائه م ينهزم
 

قاچاق، توسعه، المردي،بازارچه مرز:يديكلواژگان
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 يمرز يآن در شهرها يراتو تاث تيامن يبررس
 شهر زابل يمطالعه مورد

 

 3ي، سلمان احمد 2يخي، فاطمه مشا* 1خمر  غالمعلي

 دانشگاه زابل يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 دانشگاه زابل ي،شهريزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه زاهدان ي،شهر ريزي و برنامه ياجغراف يدانش آموخته كارشناس -3

Ah-khammar@yahoo.com 
 

 چكيده
 يشرفت،پ يبرا يعنصر يچه ترديد يدارد. ب يخاص يتانسانها حساس ياست كه در زندگ يآدم يهاول يازن امنيت

. همچنان كه يستو آرامش ن تر از عنصر امنيت استعداها، مهم ييشكوفا ينجامعه و همچن يكتوسعه و تكامل 
بود. امروزه با توجه به  نخواهد يرامكان پذ يتارزشمند بدون امن هاي يتو فعال يتخالق ي،توسعه اجتماع

و  يتعوامل موثر بر امن يت،در شهرها، مطالعه موضوع امن ياجتماع هاي يو رواج ناامن ينيشهرنش يگستردگ
 رييشتب يتاز حساس يمرز يموضوع در شهرها يناست و ا يافتهدر شهرها ضرورت  يتامن يتتقو يراهكارها

 يطي،مح هاي تفاوت يايي،جغراف يانزوا يلكه به دل باشد مي يمرز يبر خوردار است. زابل از جمله شهرها
 يخود باق يو اقتصاد ياجتماع ياسي،منطقه در حصار س ينمناطق كشور سبب شده كه ا يگربا د  ي،اجتماع

آن  يرشهروندان و سپس تاث يتعوامل موثر بر احساس امن ي،شهر يتامن يبماند. لذا هدف پژوهش حاضر بررس
از  يلي،تحل يفيبر متد توص يمبتن يق. روش تحقباشد يو توسعه شهر زابل م ياجتماع صادي،اقت يبر كاركردها

 يمناسب برا ييو در آخر راهكارها باشد يم يمايشياطالعات پ يو سپس جمع آور يمطالعات كتابخانه ا يقطر
 .شود يارئه م Swot در قالب مدل يمرز يشهرها  يتارتقاء امن

 

 يشهر مرز يستان،س يت،احساس امن يت،امن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٨٩ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 يمرز يدر شهرها ياجتماع يتامن يتاهم يبررس
 شهرستان زهك يمورد مطالعه

 

 دهسوخته  يخمر طيبه
 يشهر يزيبرنامه ر جغرافيا ارشد يكارشناس دانشجوي

 

 چكيده
انسان  يو اساس ياصل يازهاياز ن يكياز هرگونه تعهد؛  يو احساس دوراز ترس و خطر  ييبه مفهوم رها امنيت

 يو فرهنگ ي،اجتماع ياقتصاد يبا ساختارهايقيعميوندمعنا پ ينبه ا يتبوده است. امن يها از آغاز زندگ
است و  يتوسعه جوامع انسان ازبستر س يتاجتماع سالم و احساس امن يك ينهزم يشپ يتجامعه دارد. امن

شهر  يعموم ياز آن است. حضور مردم در فضا يو احساس ناش يتاجتماع در گرو حفظ و بقاء امن يكسعادت 
 يحضور مردم در فضاها يدكنندهعوامل تهد يناز مهمتر يكيآنان است.  ياز سو يتمستلزم احساس امن

روزمره  يندگرا در ز يو سالمت ي،نشاطعموم فضاهايمكانها و  ياست. ناامن ياحساس ناامن ياترس  ي،عموم
را بر جامعه  ياديز يها ينههز ي،و مشاركت عموم يمانع بر سر راه رشد فرهنگ يجادكند و با ا يمختل م

در شهرها، مطالعه  ياجتماع يها يو رواج ناامن ينيشهرنش ي. امروزه با توجه به گستردگيدنمايم يلتحم
موضوع در  يناست و ا يافتهشهرها ضرورت  دريتامن يتتقو يبر آن و راهكارها ر، عوامل مؤث يتموضوع امن

كه از اهداف  يتو امن يشرفاه، آسا يمؤلفه ها يبرخوردار است. لذا بررس يشتريب يتاز حساس يمرز يشهرها
 .يرندگ رقرا يباشند، مورد بررس يم يشهر يدارشهر سالم و توسعه پا يارهايبوده و از مع يشهر يزيبرنامه ر
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 يمرز ينواح  يدر توسعه گردشگر يتاحساس امن نقش يبررس
 )آستارا ي: شهرستان مرزيمطالعه مورد(

 

 3ي، رضا صمد*2يباري، مسعود مدانلو جو1يخواجه شاهكوه عليرضا
 ، دانشگاه گلستان ياگروه جغراف ياراستاد -1

  ستاندانشگاه گل يا،گروه جغراف ي،شهر ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2 
 دانشگاه گلستان يا،گروه جغراف ي،شهر ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

Modanlou3107@yahoo.com 
 

 چكيده
طور كه يكي  و گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارند. در واقع همان امنيت

، رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك از عوامل مهم توسعه گردشگري وجود امنيت است
كسب و كار و  گرفتنشمار گردشگران موجب رونق  يششود. افزا مقصد، موجب به وجود آمدن امنيت مي

در  يژهبه و ي. توسعه گردشگركنند يم يتعرصه فعال ينكه، در ا شود يم ها و موسساتي درآمد شركت يشافزا
مختلف،  يدرآمد قشرها يشمقابله با فقر است و موجب افزا يبرا يعامل موثر يافته،كمتر توسعه  يكشورها
و  يتاحساس امنيزانحاضر، شناخت م پژوهش. هدف شود يم يو اجتماع يو رونق اقتصاد يكاريكاهش ب

 -يو نوع پژوهش كاربرد يليتحل -يفيمقاله توص ينبا گردشگران است. روش پژوهش ا ينانتعامالت مرزنش
پژوهش نشان  يجاستفاده شده است. نتا يدانيو م اي ها از روش كتابخانهداده آوري جمع ي. برااشدب يم ينظر

احساس  يونرگرس يبضر يوجود دارد. به عبارت يميرابطه مستق گردشگريو  يتاحساس امن ينكه؛ ب دهد يم
به سفر  يلدر تماواحد  569/0 يت،در احساس امن يشواحد افزا يك ياز آن است كه، به ازا يحاك يت،امن

    .وجود دارد يشافزا يمرز يمجدد گردشگران به نواح
 

 آستارا. يشهرستان مرز ي،توسعه گردشگر ي،گردشگر يت،احساس امن :يديكل واژگان
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 يو فاصله از شهر در منطقه مرز ييتوسعه روستا ينرابطه ب يلتحل
 زاهدان

 

 ياهللا خوبفكربرآباد حبيب
 بلوچستان يعيو منابع طب يكشاورز يقاتكز تحقمر يعلم ياتعضو ه

khoobfekr@yahoo.com 
 

  چكيده
 ينبوده كه ا يو الزمه توسعه منطقه ا يضرور ياعم از شهر و روستا امر يمختلف انسان يسكونتگاهها توسعه

 يشترب يداريمناطق به بقا و پا ينا يشترتوسعه ب يراباشد.ز يبرخوردار م يايژهويتاز اهم يامر در مناطق مرز
منطقه  يدارپا يتموجبات ثبات و امن يبترت بدينو  يدهو... انجامي، اجتماع يسكونتگاهها در ابعاد اقتصاد ينا

شهر  يتبوده كه با مركز ياسالم يرانآورد. منطقه زاهدان از مناطق درحال توسعه جنوب شرق ا يرا فراهم م
 يقاز طر ييدر توسعه مناطق روستا يتواند نقش موثر يمنطقه م يتيكانون جمع  ينزاهدان بعنوان بزرگتر

 يابد يكاهش م يبه نسبت فاصله از مراكز شهر يي. معموال توسعه مناطق روستايدنما ايفاو ارتباط با آنها  يوندپ
 يافتگيمقا له بر آنست تا با هدف آزمون رابطه سطح توسعه  ينشود. ا ياثر نفوذ شهر كاسته م يزاناز م يراز

مهم  ينبه ا يدانيم يها يبر بررس يمبتن  يآمار يلبا فاصله از شهر زاهدان، با استفاده از تحل ييروستا
 يجباشد. نتا يم 1385خانوار در سال  20 يباال يروستا 243شهرستان زاهدان با  يقتحق يبپردازد.جامعه آمار

روستاها افزوده  يافتگيتوسعه  انيزمنطقه با فاصله گرفتن از شهر زاهدان بر م يندهد كه در ا يحاصله نشان م
 خاص خود را دارد. يلمطلب دال ينشده كه ا
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 يدر شهرستان مرز يسمگذار بر صنعت تور يرعوامل تاث  يبررس
 كنارك

 

 4يالخياطيل ،3يدهباش مهديه،  2ينالهام آبت ، 1ياطيخ پروين

 واحد زاهدان يگاه آزاد اسالمدانش يشهريزيبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -1
 يستز يطارشد مح كارشناس -2

 يارشد علوم اقتصاد يكارشناس دانشجوي -3
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعصنا يريتارشد مد يكارشناس دانشجوي -4

Khayati200@yahoo.com 
 

 چكيده
در شهرستان كنارك   يسمت تورگذاربر توسعه صنع يرمطالعه صورت گرفته در خصوص ارتباط   عوامل تاث در

فاضالب و  يت، وضع يالتيش يعاز صنا يناش يهايآلودگ يزان، م يعيطب ياز جمله جاذبه ها يمختلف يفاكتورها
هر   يگرفت  و سپس همبستگ ارقر يو ساخت و ساز اسكله ها  در سواحل كنارك  مورد بررس يصنعت يپسابها

 .شد يدهسنج  يسماز آنها با تور يك
آن به چشم  يازو ن يسمتور يتدهد كه با توجه به ماه ياز  منابع مختلف، نشان م يناش يآلودگ يزانم  مقايسه
 يزانم يانم ي،مرجانيحراو صخره ها ي،جنگلها يبارغم وجود سواحل ز يزعليبكرو ن يعتو طب يباز ياندازها
دار وجود  يمعن يهمبستگ  رينيشتم بيسو موضوع جلب تور يكنسرو ماه يدتول ياز كارخانه ها يناش يآلودگ
از ورودپساب  و   يشگيريكارخانه ها  و پ ينا يآلودگ يزانكه با كاهش و كنترل م يبه نحو(Sig=1%) دارد

منطقه  از منظر جذب گردشگر در فصول مناسب سال  ينا يتمطلوب يزان،بر م يورود انواع آلودگ يزانكاهش م
 .خواهد بود يابيقابل دست يشاز پ يشمنطقه ب ينانبه ااهداف توسعه همه ج يجهافزوده شده و در نت

 

   ي،آلودگ يعيطب جاذبه هاي – يسمتور :يديكل واژگان
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 بررسي عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي
 

 2يقنبر ، سيروس 1طلعت دادوند

 وبلوچستان يستاندانشگاه س ييروستا يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ييروستا يايگروه جغراف  يعلم يئته عضو -2

talat.dadvand@gmail.com 

 
 چكيده

قاچاق يا تجارت غيرقانوني پديده ايست چند بعدي، كه در اقتصاد هر كشوري وجود دارد، ولي اين پديده در 
آوري بيشتر براي كشورهايي كه داراي اقتصاد ضعيفي هستند بيشتر مشاهده مي شود. هدف قاچاق سود

و مهم ترين راه براي  خودارندصاحبان آن است.با توجه به اين مطلب كه مناطق مرزي از اهميت ويژه اي بر
ورود قاچاق به كشورها هستند، بايد توجه خاصي به مرزهاي كشور مبذول داشت،زيرا قاچاق نه تنها در مناطق 

شناخت عواملي كه در امر امنيت دخيل اند بسيار مهم كشور تأثير گذار است. يكمرزي بلكه در تمام اقتصاد 
و اقتصادي بخش پذير است كه به نظر مهم ترين عامل همانا  اسياست كه به عوامل اجتماعي، فرهنگي، سي

                                .عامل اقتصادي است
ههاي كاهش و جلوگيري از انجام آن هدف از اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پديده قاچاق در مناطق مرزي و را

تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي بوده،و سعي در تبيين و بررسي -است. روش تحقيق از نوع توصيفي
دهد كه كمبود شغل  يپژوهش نشان م ينعوامل مؤثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي دارد. نتايج حاصله ازا

دولت به اين مناطق،قرار  يتوزيع فعاليت هاي اقتصادي، عدم توجه كافمناسب براي رفع نيازها، عدم تعادل در 
نداشتن مناطق مرزي در محور توسعه و عدم رعايت قوانين گمركي و ... باعث افزايش قاچاق در مناطق مرزي 

است.راهكارهايي هم براي حل اين معضل وجود دارد كه از آن جمله مي توان باال بردن فرصت هاي شغلي  دهش
  .ي ساكنين اين مناطق و همچنين ايجاد بازارچه هاي مرزي و... را نام بردبرا
 

 قاچاق، شهرهاي مرزي، مناطق مرزي. :يديواژگان كل
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ها از ديدگاه امنيتي در ها و خيابان نقش ساختار هندسي كوچه
 شهرهاي تحت خطر بيگانگان

 

 4، ابوالفضل دارائي3ل نژاد، مرتضي اسماعي2سيد وحيد راسخي نيا ،*1مرضيه دارائي

 ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زاهدان، زاهدان، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -1
 ريزي شهري، واحد شهرسازي و معماري، اداره كل راه و شهرسازي يزد برنامهكارشناس ارشد  -2

 ان و بلوچستان، زاهداندانشجوي دكتري جغرافياي طبيعي، دانشگاه سيست -3
 سمنان يعي،طب يايكارشناس جغراف -4

M_A_Daraei@yahoo.com 
 

 چكيده
پذيرد. خيابان يكي از فضاهاي شهري  هاي طبيعي و جغرافيايي آن ناحيه انجام مي تشكيل شهرها بر پايه ويژگي

اه بوده است. خيابان هاي بسياري همر است كه تاريخي به قدمت شهرها دارد و سرنوشت آن با فراز و نشيب
ها، قدرت سياسي را  ها و اعتراض پيمايي ها، راه كاركردي مشخصاً سياسي دارد، زيرا بيان عقايد و آرا، گردهمايي

گذارد. مواد و مصالح در ساختار هندسي  بيش از هر كجا در صحنه عمومي يعني در خيابان به نمايش مي
ني و به دليل قرار گرفتن در معرض خطر هجوم بيگانگان در هاي شهرها در طي گذار زما ها و خيابان كوچه

عوامل تأثيرگذار بر پيدايش، معماري، شد.  شهرهاي مختلف بخصوص در شهرهاي مرزي بيشتر مشاهده مي
 متفاوت هستند. مرزي در مناطق و كشورهاي مختلفنظم، طول و عرض معابر و به طور كلي بافت شهرهاي 

هاي بسيار باريك به فرم داالن كه مكرراً توسط يك  احداث مناطق مسكوني با كوچهيكي از شهودهاي اين امر، 
زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه  باشد. امنيت پيش گردد، مي سقف هاللي منقطع مي

مر جوامع انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقاي امنيت و احساس ناشي از آن است. اين ا
هاي  گردد. امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج ناامني بخصوص در شهرهاي مرزي بيشتر نمايان مي

اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل مؤثر بر آن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت 
است. در اين مقاله كه به صورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از حساسيت بيشتري برخوردار 

اي و توصيفي تهيه شده است سعي دارد تا با هدف بررسي ميزان امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي  كتابخانه
هاي باريك از ديدگاه امنيتي در  مؤثر بر احساس امنيت در شهرهاي مرزي به ساختار هندسي كوچه و خيابان

 اينگونه شهرها بپردازد. 
 

 فضاي كالبدي -شهرهاي مرزي  –معماري قديمي  –امنيت  :يديكل واژگان
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 شهرهاي مرزي امن، پشتوانه ترويج گردشگري شهري نوين
 

  2، معصومه حافظ رضازاده*1مرضيه دارائي

 ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زاهدان، زاهدان، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -1
 ر گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان، زاهدان، ايراناستاديا  -2

M_A_Daraei@yahoo.com 
 

 چكيده
هاي اقتصادي و  يكي از مهمترين پديده ،المللي بزرگترين منبع تجارتي بيننوين امروز به عنوان  گردشگري

و  گرديدهتوسعه نيافتگي تبديل گريز از  الملليِ ترين ابزار درك بين اجتماعي دنياي مدرن است كه به عالي
داراي ،از دورترين نقاط جهان ميسر كرده است. جهانگردي به عنوان يك صنعت را برقراري ارتباط ميان مردم

ارز  ورود درآمد ملي و به صورت، مزايايي است كه توسعه آن در يك كشور مستعد، به نفع افزايش ظرفيت كار
يك معادله هستند كه  دو طرف تساويامنيت و گردشگري،  ست.خارجي و سرعت گردش پول، قابل توجه ا
طور كه يكي از عوامل مهم توسعه گردشگري وجود امنيت است،  نسبتي مستقيم با هم دارند. در واقع همان

موجب به وجود آمدن امنيت شود.  تواند مي رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك مقصد،
تواند خود  مي مقصد سفر خويشهاي جذب گردشگر است و گردشگر با تمامي مشكالت  امنيت در صدر اولويت

اي سفر كند كه در آن امنيت برقرار نباشد. مناطق مرزي و  شود به منطقه را وفق دهد، اما هرگز راضي نمي
افيايي به در انزواي جغر ،محدوديتهاي ارتباطيبعد مسافت و شهرهاي مستقر در اين مناطق كه زماني به دليل 

بندي توسعه  ترين رده در پايين ،به دليل دوري از مركز و ضعف امواج و آثار توسعه مركزروزگاري ند و دبر سر مي
توسعه و پيشرفت تبديل  يها ورودي ،ها به شاهراه ،در هزاره جديد و آغاز عصر اطالعات و ارتباطات، قرار داشتند

از طرف سازمان جهاني  "ها ارتباط دهنده فرهنگ") به عنوان سال 1390د. با توجه به اينكه سال جاري (ان شده
ثر اين شهرها در تسريع مؤتحليل ويژگيهاي نواحي مرزي و نقش ، به ين مقالهتوريسم ناميده شده است، در ا

. شناسايي مسايل و شود گردشگري امن و نوين بر پايه تمدن و فرهنگ كهن كشورمان پرداخته ميروند توسعه 
سوي مرزها  دوبرداري از امكاناتي كه در  به منظور بهره و تنگناهاي ساختاري و قانوني اين مناطق مشكالت

 .است كه در اين تحقيق بررسي شده است ياز ديگر مسايل ،وجود دارد
 

 پارامترهاي گردشگري نوين –ها  تمدن و فرهنگ  -گردشگري -امنيت  :يديكل واژگان
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 يمناطق مرز يدارپا يتامن يجادادر   يعوامل اقتصاد نقش
 )چستانوو بل يستانبر استان س يد(با تاك

 

 5، آيدين رادنيا4، علي ريكي*3، بهروز مختاري2،  فرشته عرب1مرضيه دارائي

 ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زاهدان دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -1
 واحد زاهدان ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 واحد زاهدان ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يزيو برنامه ر ياكارشناس جغراف -3
 واحد زاهدان ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4

 واحد زاهدان ي،اه آزاد اسالمدانشگ ي،شهر يزيو برنامه ر ياكارشناس جغراف -5
M_A_Daraei@yahoo.com 

 

 چكيده
 يزمثل انسداد مرزها و تجه يعوامل يرو يشترمرزها ب يتكه در ارتباط با امنيم گذشته شاهد بود يسال ها يط
 يو اجتماع يمثل مسائل اقتصاد يتيامن يرغ يبه مولفه ها يانم ينشده است.در ا يدتاك يمرزبان يروهاين

وجود دارد.و از  يكاريآمار ب يشترينب يمرز ينشده است.در حال حاضر   در شهر ها يتوجه يزمناطق مر
مناطق تعلق دارد  ينبه ا يزدر بحث قاچاق كاال و مواد مخدر ن يفريك يتآمار جمع يشترينب يگرطرف د

 يپ يمناطق مرز ينناام يلتا به دال يمقرار بده يلمسائل را در ارتباط با هم مورد تحل ينا يدبا ين.بنابرا
در چابهار با دو كشور  نا امن  يمرز آب يلومترك 310و  يمرز خشك يلومترك 1250.استان س وب با داشتن يمببر
 يرو غ يمنزو يعت. طبيدآ يكشور به شمار م يكثبات افغانستان و پاكستان از نقاط حساس و استراتژ يو ب

بوده  يتيساز مشكالت امن ينهزم يزندگ يالزم برا يزهانگنبود رفاه و  يلبه دل يوستهپ يمناطق مرز يزحاصلخ
مشكالت  ينعمده تر يهاول يها يازبه ن دسترسي عدم و -درآمد بودن نازل –است. در واقع فقدان اشتغال 

به  ينانمهاجرت مرز نش يمشكالت مناطق مرز يناز عمده تر يكياست.  يمناطق مرز ياقتصاد و ياجتماع
مرز  يلومترك 1560در  يتامن يجادا يكه برا يمناطق است در حال يندر ا يزندگ يبرا الزم يزهنبود انگ يلدل
 يندهد كه عمده تر ينشان م يقاتراستا تحق يناست. در ا يضرور ياستان حضور مردم در مناطق مرز ينا

 يطيتوانند مح يمناطق است كه ميندر ا يفقرو تنگدست يطاز شرا يمرزها ناش يمسائل مربوط به  ناامن
در مرزها گردد. در واقع توجه به مسائل  قانوني يرغ ياقتصاد يها يتدر فعال يكو تحر يمناسب جهت نا امن

 يندر ا ينباشد.بنابر ا يم يدر مناطق مرز يتامن يجادا ياز موئلفه ها يمحل يبازارچه ها يجادو ا ياقتصاد
 .و بلوچستان پرداخته است يستاناستان س يادر مرزه يتامن يبه بررس يمقاله با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد

 

 مسائل اجتماعي –مسائل اقتصادي  –امنيت  -شهر هاي مرزي :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يتامن يندر تأم يجمع يها نقش رسانه
 

 2پور يمهد يحهمل، *1ياصغر داود يعل

 -يوسفياستاد  يابانخ -قاسم آباد -: مشهد واحد مشهد. آدرس ي،دانشگاه آزاد اسالم ياسيگروه علوم س ياراستاد -1
 .ياسيدانشكده حقوق و علوم س

  واحد مشهد– يدانشگاه آزاد اسالم ياسيكارشناس ارشد علوم س -2
aliasghardavoodi@gmail.com 

 

 چكيده
 يداتو تهد ها ياز ناأمن يبخش مهم يران،ا يف مرزمختل يشهرها يو زبان يمذهب ي،توجه به بافت قوم با

از نوع  يداتنوع تهد ينا يري،است. به تعب يو اجتماعيفرهنگ هاي ينهاز زم يمناطق ناش ينموجود در ا يتيامن
قرار گرفته  يبستر ينبر چن يزن يستيقاچاق و اقدامات ترور يرنظ يسخت افزار يداتتهد ينرمند؛ حت يداتتهد

در  توانند يميچه نقش يگروه يها است كه رسانه ينا پردازيم يمقاله بدان م ينكه در ا ياست. پرسش اصل
به عنوان  يگروه يها است كه رسانه ينمقاله ا ينداشته باشند؟ فرض ما در ا يمرز يشهرها يتامن يجادا

نقش به  ي،ساز ملت بر روند يرتأث يقاز طر كنند، يرا پخش م يو خبر گيفرهن يها كه داده ينظامي از تكنولوژ
 يستهبه آنها نگر يليو تحل ياپو يكه به صورت شود يآشكار م يزمان يتاهم يندارند. ا يتامن يجاددر ا يسزائ

 ملعواطف و احساسات ع سازي يكپارچهيقدرتمند برا يبه شكل ابزار توانند يم يها سو، رسانه يكشود. از 
 يا و منطقه يمحل هاي يشو گرا يزبان ي،قوم ي،مذهبكه به لحاظ  يمختلف جوامع يها بخش يانكنند و م

ها  رسانه ينا يگر،د يكنند. از سو يجادالزم را ندارند، انسجام و وحدت ا يدگياند و درهم تن شده يبند گروه
 ينرا كاهش دهند. در ع ياجتماع هاي شكافها و  و فاصله يندرا بزدا ساخته يشو از پ يتصورات قالب توانند يم

مردم در حل  ياشتراك مساع ينهها را بشناسانند و زم گروه  يانمشترك م يقمنافع و عال توانند يم حال، آنها
طرز  ي،مستلزم ارتباط است. دوام و نظم اجتماع يمشكالتشان را فراهم آورند. تمام اشكال كُنش متقابل بشر

كارآمد و  يا ستفاده از نظام رسانهكاركرد مستلزم ا ينوابسته است. البته ا يدهپد اينعمل بشر به  يوهفكر و ش
  .مدبرانه و عالمانه است يا رسانه ياستاتخاذ س

 ارتباطات. ي،ساز ملت ي،اجتماع يها شكاف ي،گروه يها رسانه ي،مل يتامن :يديواژگان كل
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 يمرز يدر شهرها مذهبي – يمناسبات قوم يبررس
 ي)خراسان رضو يمطالعه مورد(

 

 2يزاده شهر يتكتم نب ،*1ياصغر داود يلع

 واحد مشهد - يدانشگاه آزاد اسالم ياسيگروه علوم س ياراستاد -1
 واحد مشهد– يدانشگاه آزاد اسالم ياسيكارشناس ارشد علوم س -2

aliasghardavoodi@gmail.com 
 

 چكيده
امر  ينا كه اخود دارند؛ چر يمل يتبه امن يالملل، توجه خاص يننظام ب ياصل يگرانبه عنوان باز هادولت

به بر حذر بودن از  يتاست. امن يمستقل در عرصه جهان يآنها به مثابه واحدهائ يبقا يمنعكس كننده توانائ
 يها . هر چند در گفتماندهد يقرار م يدرا مورد تهد يمل يها كه منافع و ارزش گردد ياطالق م يخطرات
 يدتأك  يننو يها بود، اما در گفتمان يت) امني(سخت افزار يبر بعد نظام ياصل يدتأك ي،مل يتامن يككالس

به  مذهبي – يقوم يها ها، شكاف گفتمان يناست. در ا يت) امني(نرم افزار اجتماعي – يابعاد فرهنگ يرو
 يلمسا يحصح يريتو عدم مد شود يشناخته م اجتماعي – ياسيس يمهم ناأمن ياز بسترها يكيصورت بالقوه 

داشته و تا مرز به  يرا در پ يو اجتماع ياسيس يقعم يها بحران تواند ياره مدر جوامع چند پ مذهبي – يقوم
 ياسالم يجمهور يولوژيكژئوسوس هاي يژگياز و يكيرود.  يشبه پ ياسيس يها نظام ياتخطر انداختن ح

ر با سوا يژهاست. بو يههمسا يكشورها يگرآن با د يدر سراسر نوار مرز يو مذهب يقوم هاي روهوجود گ يران،ا
 يو فرهنگ يبستر اجتماع ي،مرز شرق يدر سراسر نواح يمذهب يها بر شكاف زباني – يقوميها شدن شكاف

آن دارد كه در  زنشان ا يبعد از انقالب اسالم يخاست. تار يدهفراهم گرد يمذهب -  يقوم يها كشمكش يبرا
 يده،را سبب گرد هائي يزهشونت و ستها سر باز كرده و خ شكاف يناز سه دهه گذشته، هر از چندگاه ا يهائبرهه

رو، اتخاذ  يننبوده است. از ا تأثير يب يا فرامنطقه يها قدرت يزهمجوار و ن ينقش كشورها يانم ينالبته در ا
ها، نه تنها به  شكاف ينمناسب ا يريتدر جهت مد رازمدتمدبرانه د يعالمانه و راهبردها هاي ياستس

 يداررشد و توسعه پا يبرا يآن را به فرصت تواند يبلكه م شود، ينجر ماز آنها م يناش يداتتهد سازي يخنث
مناطق  مذهبي – يمناسبات قوم يموضوع، به صورت مورد ينا يمقاله ضمن بررسين. ايدنما يلتبد يا منطقه

آن را مطالعه قرار  يتيو امن ياسيو آثار س يمورد بررس شناسانهيبآس يرا از منظر ويخراسان رض يمرز
 .هدد يم
 

 .يقوم ياستس يولوژي،ژئوسوس ي،شكاف مذهب ي،شكاف قوم ي،مل يتامن :يديواژگان كل
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 اجتماعي شهر هاي مرزي يتمرز و امن
 

 2، جمال سليماني 1داودي آزاد حسين

 عضو هيئت علمي آموزشكده فني و حرفه اي سما،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج -1
 كده فني و حرفه اي سما،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجكارشناس امور دانشجوئي آموزش -2  

dawoodi_55@yahoo.com 
 

 چكيده
در حركت است و فرصت ها و  ياادغام دن يرتر از گذشته در مس يعشدن سر يهزاره سوم، آهنگ جهان در

در حفظ  يزن يا يندهفزا يها ينگران يگرد يدولت ها و ملت ها فراهم ساخته است. از سو يبرا ياديامكانات ز
كشورها به وجود آورده است. مرز، يكي از مفاهيم اساسي و مهم  يبرا يمل يو همبستگ يتهو ياتي،ح يارزشها

هاي زيادي در زمينه از ميان رفتن و بي اهميت شدن مرز با  در جغرافياي سياسي مي باشد، اما اكنون بحث
به معني جلوگيري از هر گونه اعمال منافي  توجه به تحوالت دوران معاصر وجود دارد و مفهوم امنيت مرزي

تردد اشخاص و حمل و نقل كاال با رعايت ضوابط قانوني از  دنكر قانون در طول مرزهاي يك كشور و قانوني
ي ثبات و روابط  طريق دروازه هاي مجازي مرزي است. با وجود اهميت و نقش مديريت مرزها كه زمينه

هاي كنترل آن جايگاه مهمي براي  وار را فراهم مي آورد و درك روشفرامرزي صلح آميز بين كشورهاي همج
هاي مرزي دارد . فرصت ها و ظرفيت هاي باالي نواحي مرزي مي تواند در  آرامينا ها و كاهش كشمكش

 .هاي دو جانبه و همگرايي با كشورهاي همجوار تبديل شود راستاي دستيابي به همكاري
 

 هويت، ثبات، جغرافياي سياسي جهاني شدن،مرز، :يديكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يگردشگر هاي چالشها و فرصت
 

 3يآرزو نظر،  2يريدب يهسم، *1نژاد مقدم يداور مسعود

 دانشگاه خاوران مشهد يعلم يأتعضو ه ي،شهر ريزي برنامه يدانش پژوه دكتر -1
 دانشگاه خاوران مشهد يشهرساز يمهندس يدانشجو -2
 دانشگاه خاوران مشهد يشهرساز يمهندس يانشجود -3

Davarinezhad@khi.ac.ir 
 

 چكيده
هاي اساسي به منظور ارتقاء توسعه در هر كشوري استفاده بهينه از كليه امكانات و ظرفيتهاي آن،  از گام يكي

تگي اشد. ضرورت افزايش درآمدهاي عمومي، كاهش وابسب ريزي كاربردي مي با مديريت علمي و برنامه
هاي زيستي كشور  ظرفيت كند كه استفاده مطلوب از اقتصادي، ايجاد اشتغال و حفظ محيط زيست ايجاب مي

 يزكشور ن ياز مناطق مرزياريبس يانم و توسعه صنعت گردشگري بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در اين
منطقه و كشور  يبرا يينبع درآمدزابه عنوان م تواند يكه خود م باشد يم ياديز يگردشگر هاي يتقابل يدارا

 هاي گذاري يهكمبود امكانات و عدم سرما يلمتأسفانه به دل كهمردم منطقه بكاهد  يكاريبوده و از فقر و ب
شدن  يدههمچون قاچاق كاال، مواد مخدر، شرارت و كش هايي يدهوجود پد يزمناطق و ن ينمناسب در ا

 يبر اثر عدم توجه به مناطق مرزيو ... كه همگ يكارياز فقر و ب يناش يرقانونيغ هاي يتبه فعال ينانمرزنش
 يژهمناطق و بو يندر ا يچندان يتنتواند موفق يو گردشگر يسمكشور به وجود آمده، موجب شده تا صنعت تور

ها و  چالش يلي،تحل -يفيدارد تا به روش توص يمقاله سع ينا يف،توص ينبه دست آورد. با ا ي،مرزيدر شهرها
 يها چالش ناساييهدف كه ضمن ش ينقرار دهد، با ا يرا مورد بررس يمرز يدر شهرها يگردشگر هاي تفرص

مناطق، ارائه  ينموجود در ا يگردشگر هاي را با توجه به فرصت ييمنطقه، بتواند راهكارها يندر ا يگردشگر
در جذب  يمرز ياز شهرها يبرخعلل نقاط قوت  يبه بررس يقي،تا با مطالعه تطب يمقصد دار يزن ياندهد. در پا

 .يمبپرداز يمرز ياز شهرها يگرد يدر برخ يگردشگر يشرفتعلل عدم پ يزگردشگر و ن
 

 يمرز يشهرها يسم،تور ي،گردشگر واژگان كليدي:
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 نظم و يدر برقرار يمناطق مرز ينقش تحوالت اقتصاد يبررس
 )هرانم يمطالعه موردي: بازارچه مرز(مرز ها يدارپا يتامن

 

 2يغالمرضا چولك ،*1يشيدر و فرزاد

مع آموزش فا  يعلم يئتوعضو ه يكاربرد يقاتدفتر تحق يووكارشناس پژوهش يشناس يتكارشناس ارشد جمع -1
 يالماستان ا

 ناجا يدانشگاه علوم انتظام يدانشكده علوم وفنون مرز -ارشد مرز  يكارشناس يدانشجو -2
darvishifarzad@gmail.com 

 

 چكيده
ما بخواهيم اگر در خصوص مرز و نقش آن در تامين امنيت و توسعه پايدار مطالبي عنوان كنيم ابتدا بايد 
تعاريفي از آن داشته باشيم لذا به آخرين حد قلمرو سرزميني (زميني ،هوايي، خشكي ،آبي) يك كشور را مرز 

دارند.كه در منطقه  محل سكونت  كونتس يمرزنشينان يرانمي گويند.در سراسر مرزهاي جمهوري اسالمي  ا
آنان مشكالت متعددي وجوددارد كه از جمله اين مشكالت مي توان به مواردي هم چون فقر، ،بيكاري ،درآمد ، 
سرمايه، امنيت ،كشاورزي، بهداشت،آب ورا ههاي ارتباطي بعاد اقتصادي، قاچاق انسان،قاچاق كاال، ابعاد امنيتي، 

ابله با تهاجم فرهنگي كه ورود محصوالت مستهجن فرهنگي،مشروبات الكلي، مسايل فرهنگي و اجتماعي و مق
مشكالت باعث  ينمواد مخدر،تجهيزات ماهواره اي به كشور سرازير است كه نشان دهنده اين است كه ا

قشر از كشور شده است كه آن ها رامجبور به سوي معضالت و  ينا يدر زندگ ياريو تحول بس يدگرگون
مناطق، سوق داده است. به همين خاطر  يندر ا يچون مهاجرت، قاچاق كاال، شورش و ناامن ييها ينابسامان

تعامل با مرزنشينان،توجه به خواسته و حقوق آنان مي تواند به ميزان قابل توجهي در تامين امنيت نقش داشته 
 ياقتصاد منطقه م وفاييشك ينانومرز نش يرعشا يتدر جهت تثب يمسئله در مناطق مرز ينباشد لذا مهمتر

بازارچه ها ي  يساقدام به تاس يبه صورت رسم1372و در  يرسم يربه طور غ 1367باشدو دولت در سال 
است كه از جمله  يدهبازارچه در سطح كشور رس 50بازارچه ها هم اكنون به  ينمشترك مرزي نمود، كه تعداد ا

 ياحداث وراه انداز 1382ودر سال  يببه تصو 1379 المهران بوده كه در س ياين بازارچه ها ، بازارچه مرز
، خارج   يتجمع يتاشتغال ، تثب يجاددرا يمرز يشده است كه نقش بازارچه ها يمقاله سع ينشد.  در ا

 ي،(كتابخانه ا يبيمورد مطالعه قرار گيرد،در اين مطالعه از روش ترك ياييجغرااف ياز انزوا ينمودن مناطق مرز
ارائه شده از  يكه بر اساس اطالعات وآمارها ين،تدو يه)استفاده شده ،و سه فرض بهومصاحمشاهده  ي،اسناد

 يدهد  بازارچه ها يبه دست آمده نشان م يج،نتا يمرز يدر امور بازارچه ها يربطذ يادارات وارگان ها يسو
 يينقش بسزا يافيايجغرياز انزوا يوخارج نمودن مناطق مرز يتجمع يتوتثب ييدر رابطه با اشتغال زا يمرز

 .نموده اند يفاا
 

 ياييجغراف انزواي –مهاجرت  – مرزنشين  -اشتغال – يمرز يبازارچه ها :يديكل واژگان
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عوامل موثر بر امنيت در شهرهاي مرزي يو رتبه بند ييشناسا   
 TOPSISو AHP هاي يكتكن با

 

 2يان يراسخ يدوح يد، س*1بابك ده موبد

 يزد يجهاد دانشگاه تيريگروه مد يعلم يأتعضو ه -1
 ريزي شهري، واحد شهرسازي و معماري، اداره كل راه و شهرسازي يزد برنامهكارشناس ارشد  -2

b.dehmoobed@gmail.com 
 

 چكيده
دت يك امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعا

اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس ناشي از آن است. حضور مردم در فضاي عمومي شهر مستلزم 
احساس امنيت از سوي آنان است. يكي از مهمترين عوامل تهديدكننده حضور مردم در فضاهاي عمومي، ترس 

كند و  در زندگي روزمره مختل مييا احساس ناامني است. ناامني مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را 
نمايد.  با ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي

امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج نا امني هاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل 
در شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از  مؤثر برآن و راهكارهاي تقويت امنيت

حساسيت بيشتري برخوردار است. لذا بررسي مؤلفه هاي رفاه، آسايش و امنيت كه از اهداف برنامه ريزي شهري 
بوده و از معيارهاي شهر سالم و توسعه پايدار شهري مي باشند، بايد مورد بررسي قرار گيرند. در پي چنين 

 ينا يمرز يشهرها يتعوامل موثر بر امن يو رتبه بند يينوشتار حاضر بر آن است تا با هدف شناسا ضرورتي
اي  كتابخانه.  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي، تحليلي بوده كه از طريق مطالعات يدنما يينموضوع را تب

و تحليل شده است  و سپس تجزيه ي، اطالعات جمع آورTOPSIS و AHP يها يكتكن يو كاربرگ داده ها
 و AHP يارهچندمع يريگ يمهر دو روش تصم يجعوامل مذكور به دست آمده است. نتا يرتبه بند يجو نتا

TOPSIS يتشهر در امن يكيزيف يو عملكرد) و فضا يت(جد يانتظام يرويآن است كه نقش ن يانگرب 
 ترين يتاهم جزء كم يو خارج يداخل يرسانه ها يگرد يباشد و از سو يم يتبا اهم ياربس يمرز يشهرها

براي ارتقاء  يو كاربرد ييباشند و در نهايت راهكارهاي مناسب اجرا يم يمرز يشهرها يتعوامل موثر بر امن
 .امنيت شهرهاي مرزي ارائه شده است

 
 AHP ،TOPSIS ي،رتبه بند ي،مرز يامنيت، شهرها :يديكل واژگان
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 منطقه آزاد چابهار يتو نقش آن در امن يگزار يهاشتغال سرما
 

 4،  ليالخياطي3ياطيخ ، پروين2ينالهام آبت ، 1يدهباش مهديه

 و بلوچستان يستانالملل دانشگاه س ينواحد ب يارشد علوم اقتصاد يكارشناس دانشجوي -1
 يستز يطارشد مح كارشناس -2

 د زاهدانواح يدانشگاه آزاد اسالم يشهريزيبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي -3
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعصنا يريتارشد مد يكارشناس دانشجوي -4

mdehbashi1353@gmail.com 
 

 چكيده
كه تجارت و مبادله كاال  يطيشرا درصاد كالن است وتمهم در مقوله اق ياراز مباحث بس يكي يمناطق آزاد تجار

كرده  يداپ يول تربتر و مق يافتهشكل سازمان  يجهانتجارت  يتهاي سازمانچون فعال ييها ينددر قالب فرآ
ت و خو سا يستيتور يتهايفعال تاها يكشت يريو بارگ يهزاران شغل از تخلهقرار گرفته است  يشتريب توجهمورد

كه در كنار  يشودم يجادمناطق ا ينا يتهايبر اثر رونق فعال ...رستورانها،  هتلها، ،ياقامت ،يادار ،يتجار يسازها
مجدد و  صادرات و يتترانز ينسب يو برتر يتو مز ياييجغراف يژگيو يلمناطق از قب ينا عمده يهافرصت

كالن  يزيفاكتوربرنامه ر ينبه عنوان مهمتري اجتماع يتمنجر به امن يتواندم يگزار يهسرما يها ينهكاهش هز
 كشور شود.

 ي،امنيت،تجارتگزار يهمناطق آزاد،سرما :يديكل واژگان
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 يمنابع آب در استان خراسان جنوب يمحور يتامن يبررس
 

 2ي اشرف يعل ،1يدهقان يمرتض
 يخراسان جنوب يعيكارشناس اداره كل منابع طب -1

 يرجنددانشگاه ب يعلم يئتعضو ه -2
 

 چكيده
و تعرق،  يرآب، تبخ يفيتمانند سرانه آب در دسترس، ك يياست كه پارامترها يمهم ياربس ياز فاكتورها يماقل

 يم،اقل يممستق يرغ يامدهايدهد. از  پ يقرار م يرتحت تاث يمرا به طور مستق ياهيدما، درصد و تنوع پوشش گ
به مواد مخدر، سالمت  يشمواد مخدر، گرا اققاچ ي،فقر، بزهكار ي،اجتماع يتامن يكاري،توان به مهاجرت، ب يم

 يادز ياربس يها ينهاره كرد. متاسفانه با وجود هزاش يگرو هزاران اثر محسوس و نامحسوس د يو روان يفكر
و كارشناسان قرار گرفته است.رشد روز  يناين مهم كمتر مورد توجه مسئول يو اجتماع يفرهنگ ي،جان ي،مال

 يتو كم يفيتباعث شده كه ك يراخ يمتوال يهاياستان، خشكسال يآب منابعافزون جمعيت و محدود بودن 
سطح سواد در روستاها و  يشافزا يچشمه، قنوات و چاه ها به شدت افت كند از طرفروستاها مانند  يمنابع آب

 يامر موجب شده كه اكثر روستاها ينمختلف شده و ا يسطح توقع افراد در بخشها يشموجب افزا يرعشا يحت
 يندهرت در آمهاج ينبا ادامه ايو به طور كل يرندقرار بگ ييباال يها يهدر ال يتو هرم جمع ياز نظر سن ستانا

مناطق به عنوان بارانداز و پناگاه  ينموجود در ا ياز سكنه شده و ساختمانها يمنطقه خال يروستاها يكنزد
مهاجرت كرده به شهرها عمال از چرخه  عيتجم يمورد استفاده اشرار قرار خواهد گرفت از طرف يراه ينب يها
در  يو اجتماع يآن تبعات مختلف فرهنگ يجنتااز  يكيشوند،  يكاذب م يخارج شده و وارد شغل ها يدتول

 يزاستان ن يمختلف آمار يدوره ها يشهرها و روستاها در ط يتباشد. آمار مربوط به جمع يداخل شهرها م
كاسته شده است.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كاهش كميت و  هاروستا يتدهد همواره از جمع ينشان م

بر مهاجرت روستائيان، افزايش قاچاق مواد مخدر،  يميمستق يرتاث يرل اخسا 14كيفيت منابع آب زيرزميني در 
 شغلهاي كاذب در شهرها و بزه هاي اجتماعي داشته است.

 
 ، مهاجرت يامنيت مرزها، منابع آب زيرزميني، خسارات خشكسال :يديكل واژگان
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 يبا استفاده از شاخص دما يلاستان اردب يمناطق مرز يپهنه بند
 يخارج يها يسمجذب تور يكردثر با رومو

 

 3يخيناز ش ي، پر 2يمحمد ياوش، س 1مهر يدولت علي

 يلاستان اردب ياداره كل هواشناس يقاتاداره تحق يسرئ -1
 يلاستان اردب ياداره كل هواشناس يدياداره  همد يسرئ -2

 سوار يلهنور واحد ب يامو مدرس دانشگاه پيشناس يمكارشناس ارشد اقل -3
Dolatiali@yahoo.com 

 

 چكيده
مهمترين عامل تشخيص و جدائي سرزمين يك كشور از كشور همسايه بوده و به آخرين حد قلمرو زميني ،  مرز

شود. خطوط مرزي خطوطي اعتباري و قراردادي است كه  يهوائي و دريايي و تحت االرضي هر كشور گفته م
دنياي ارتباطي امروز  ري مشخص مي شود. و توريسم دبمنظور تحديد حدود يك كشور روي زمين و اسناد مرز

يك حركت جديد و يكي از عناصر مهم و اثر گذار ارتباطي بين تمدن ها تلقي مي شود. صنعت توريسم نقش 
بسيار قدرتمندي در روند توسعه كشورها به عهده دارد و داراي ابعاد گسترده اي است كه مهمترين زمينه هاي 

ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه ارتباط بين ملل و جوامع مختلف در تحقق  مورد توجه ملل مختلف
اين زمينه ها و شرايط، ضرورتي اجتناب ناپذير است. همان طوري كه منابع اقتصادي، راه ها و جاده هاي 

بين كشورها و مواصالتي، نيازهاي فرهنگي و ارتباطات تاريخي و اجتماعي از ضروريات ارتباط مستمر و مداوم 
و از زير ساخت هاي توسعه به حساب مي آيد، نمي توان از عامل اقليم و آب و هوا و تأثير آن  تملل مختلف اس

بر توسعه و تحول در بخش توريسم غافل بود، چراكه اين مقوله از شرايط و زمينه هاي اوليه و اصلي ارتباطات 
مقاله با  ين. در اددور و يا منطقه محسوب مي گربين كشورها و حتي بين مناطق و سرزمين هاي يك كش

و  يبررس يشو آسا يوكليماتيكب يدر محدوده مورد مطالعه شاخص ها يهواشناس يستگاها ياستفاده از داده ها
خرداد تا مهر  يكه ماه ها يدو مشخص گرد يدگرد يگردشگر يماقل ياقدام به پهنه بند  GIS با استفاده
  .باشد يمنطقه م يمعدن يو چشمه ها طبيعيو استفاده از مناطق  يدشگرگريزمان برا ينمناسب تر

 

 GIS – يهواشناس يستگاها - يوكليماتيكب -صنعت توريسم  -مرز  :يديكل واژگان
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 يشهرها يساحل يسماكوتور يها و چالش ها يتوانمند  يبررس
 )( شهر چابهاريمورد ي مطالعهمرز

 

 2نينجمه شمس الد ،1يدولت يهراض

 دانشگاه زابل -يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه زابل -يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو  -2 

raziye.dolati@yahoo.com 
 

 چكيده
 ي،اقتصاد مختلف يمطرح شده كه از جنبه ها يسمبه عنوان شاخه پوپا از تور يسمامروز، اكوتور يدرجهان علم 
و يطيمح يستز و يستز يطاز دانشمندان مح ياريباشد و  نظر بس يم يقابل بررس يفرهنگوي را به  ياجغرافوتت

آب و  ياز نظر خشك يطمح ندگيدر منطقه چابهار با توجه به شكن يساحل يسمخود معطوف كرده است. اكوتور
 يم يمنطقه قابل بررس ينآزاد ازارزارو وجود با يدنيدر وبكر و يبه خط استوا، وجود جاذبه ها يكيهوا، نزد

دولت به  يگردشگران، عدم توجه كاف يرشمردم منطقه در پذ يضعف فرهنگ يلاز قب يليباشد؛ اما وجود مسا
 يايي،جغراف يانزوا يسم،منطقه در جذب تور سولينم يفضع يغاتتبل يسم،مناطق جهت توسعه تور ينا

 يستياكوتور يجاذبه ها يمقاله  معرف ينهدف پژوهش در ا كرده  است. يزمنطقه را مساله برانگ يسماكوتور
 يسماكوتور يتبردن موانع موجود جهت تقو يناز ب يمناسب برا يو ارائه راهكارها يسمتور يجهت توسعه 
 يلي،تحل -يفيتوص يقتحق ينمنطقه است. روش بكار رفته در ا يندر ا ايداربه توسعه پ يدنمنطقه و رس

منطقه با توجه به  يناز آن است كه در ا يحاك يقتحق يها يافته يان،باشد و در پا يم يدانيو م يكتابخانه ا
ن يب يضوابط و استانداردها يترا با رعا يساحل يسماكوتور يتتوان ظرف يمتنوع، م يگردشگر يجاذبه ها

 .يدرس يدارپا يباال برده و به توسعه ا يالملل
 

 ها، چابهار يچالش ها، توانمند ار،يدتوسعه پا ي،ساحل يسماكوتور :يديكل واژگان
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 1380دهه  يهايناامن ياسيس -ياييو جغرافيتيكيژئوپل يواكاو
 يراندر جنوب شرق ا يديخورش

 

 يعمران راست
 ياسي)س يايجغراف ي(دكترا يرجنددانشگاه ب يا،گروه جغراف ياراستاد

E1356rasti@yahoo.com 
 

 چكيده
 يو قوم يفرهنگ ي،اجتماع يخي،تار يايي،خاص جغراف يژگيهايصه ها و وبه واسطه مشخ يرانشرق ا جنوب

به  ييواگرا يلبا پتانس يا يهناح ياسي،س يايجغراف يدگاهو از د يتيكياز مناطق ژئوپل يكيخاص خود همواره 
 ياغيشاهد  يرانشرق ا وبمختلف، جن يتيكيژئوپل يو در دوره ها يرچند سده اخ يشمار آمده است. در ط

كنترل جنوب شرق دغدغه  يكهبوده بطور يستيترور ياتهايعمل يراخ يانو در سال يهاتمردها ، ناامن ا،يهگر
 يشاهد برخيانقالب اسالم يروزيبعد از  پ يهاول يبوده است. در سالها يردر چند سده اخ يرانيحاكمان ا

 ينكاسته شد اما در سوم يهاامننا يناز تعداد و گستره اروركه به م يمدر جنوب شرق بوديهاتحركات و ناامن
به وقوع  يتيكياز تحوالت ژئوپل ي)، بواسطه برخيديخورش 1380(دهه يانقالب اسالم يروزيدهه بعد از پ

 يژگيهايدر افغانستان و و يفرامنطقه ا يروهايو بخصوص حضور ن يو منطقه ا يدر سطح جهان يوستهپ
 يراندر جنوب شرق ا يستياز نوع تحركات ترور يناامن يسر يكحاضر، شاهد بروز دوره يتيكيژئوپل يرقابتها

 يايو جغراف يتيكژئوپل ينكاز پشت ع يليتحل -يفيآن است تا با اتخاذ روش توص يمقاله در پ ين. ايمبود
 .دهد رقرا ييآن را مورد شناسا يو مولفه ها يژگيهارا مورد كاوش قرار داده و و يهاناامن ينا ياسيس
 

 يرانجنوب شرق ا يستي،حركات ترور ي،ناامن يتيكي،ژئوپل رقابت :يديواژگان كل
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 يبر مناطق مرز يو جهان يمنطقه ا يتيكيتحوالت ژئوپل يرتأث
در دوره پس از  يخراسان  جنوب ي: مناطق مرزيمطالعه مورد(

 ي)انقالب اسالم يروزيپ
 

 2آرزومندان يه،  راض*1يعمران راست

 ياسي)س يايجغراف ي(دكترا يرجنددانشگاه ب يا،گروه جغراف ياراستاد -1
يرجنددانشگاه بيي،روستايزيرو برنامهياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2

E1356rasti@yahoo.com 
 

 چكيده
 يباشد. از نظر دوره بند يم يقابل بررس يتا محل يدر سطوح مختلف جهان يتيكيرقابتها و تحوالت ژئوپل تأثير
 يتيكيو دوره ژئوپل ينظام دو قطب يتيكياز دوره ژئوپل يقسمت ي،انقالب اسالم يروزيد از پدوره بعيتيكي،ژئوپل

دو  يناز ا يكهر  يو منطقه ا يجهان ليتيكيژئوپ يشود. رقابتها يرا شامل م ينظام دوقطب يپس از فروپاش
ظروف  يفرارو يزرا ن يا يژهو يداتخاص خود را داشته و فرصتها و تهد يو محل  يمنطقه ا يراتدوره تأث

 يگربا د يظرف مل يكبه عنوان مناطق تماس  يقرار داده است. مناطق مرز يو منطقه ا يمل ي،محل ييفضا
مناطق كشور از تحوالت  يرو زودتر از سا يشترخارج دارند، ب يايدن بافاصله را  يكترينكه نزد يظروف مل

با افغانستان كه  يهمجوار يلبه دليرانشرق ا يگردند. مناطق مرز يمتأثر م يو جهان يمنطقه ا يتيكيژئوپل
و  تتحوال يناز ا يرتأث يبوده و هست، ب يتيكيژئوپل يگرانعرصه رقابت و حضور باز يتيكيدر هر دو دوره ژئوپل

تحوالت  يرتأث يليتحل -يفيتا با استفاده از روش توص يممقاله برآن يننبوده اند. در ا يتيكيژئوپل يرقابتها
انقالب  يروزيبعد از پ يدر دوره زمان يخراسان جنوب يمناطق مرز يرا بر رو يو جهان يطقه امن يتيكيژئوپل
 يمورد بررس ينظام دوقطب يپس از فروپاش ليتيكيو دوره ژئوپ ينظام دوقطب يتيكيو در دو دوره ژئوپل ياسالم

 .يمقرار ده
 

 يراسان جنوبخ يمناطق مرز يتيكي،تحوالت ژئوپل يتيكي،دوره ژئوپل :يديواژگان كل
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 يمناطق مرز يكشور يماتدر تقس يشيپو
 )شرق كشور يمرز ي: استانهايمطالعه مورد(

 

 2ياشرف يعل ،*1يعمران راست

 ياسي)س يايجغراف ي(دكترا يرجنددانشگاه ب يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 يرجنددانشگاه ب يعلم يئتعضو ه  -2

E1356rasti@yahoo.com 
 

 چكيده
اهداف  -فضا ياسيس يسازمانده ياز كاركرد حكومت يبه عنوان بخش - يكشور يماتاز اقدام به تقس حكومتها

 يمو تسه يعتوز يعتر،راحت تر، مطلوبتر و سر يشتر،ب يكنند. اداره بهتر، خدمات رسان يرا دنبال م يمتعدد
اعمال  يشي،آما ياستهايس يساز يادهپ ي،تعادل منطقه ا يجادا يالت،و متناسب بودجه، خدمات و تسه يحصح

كشورمان و با  يدر مناطق مرز يكشور يماتاهداف هستند. تقس يناز ا يكاملتر و... بخشيتكنترل و حاكم
تر از  يينبوده و غالبا سطح توسعه آنها پا يرانيمناطق كه عمدتا محل سكونت اقوام ا ينا يژگيهايتوجه به و

 يشتريب يتآنها قرار دارد، از اهم يفرارو ياديز يامرزفر شهايو چال يدهامناطق كشور است و تهد يرسا
و  يتجمع يداريمثبت بر پا يريتاث ي،كشور يماتتقس يلاز پتانس يحصح يريبرخوردار است. چرا كه بكار گ

مناطق و كشور ارتقا خواهد  ينا يتيامن يبداشته و به تبع آن ضر يدر مناطق مرز يتيجمع يسكونتگاهها
 يدر سه استان مرز يكشور يماتآمار و اطالعات مربوط به تقس يلو تحل يهدارد تا با تجز يسع لهمقاين. ايافت

 يمزبور كشف و بررس يرا در استانها يكشور يماتاستانها، نقاط ضعف و قوت تقس ينا يژگيهايشرق كشور و و
شرق  يرزم مناطقمطلوب در  يكشور يماتفضا و تقس ياسيس يرا درخصوص سازمانده يشنهاداتينموده و پ

   .يدمناطق باشد ارائه نما يندر ا يدارپا يتكشور كه متضمن توسعه و امن
 

يدارو توسعه پا يت، امن يمناطق مرز ي،كشور يماتفضا، تقس ياسيسيسازمانده :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
٢١٠ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 ياجتماع يآن بر نظام ها اقصادي – يقاچاق كاال و اثرات اجتماع
 

 *1يصادق ظفر، م1يفضل يرحمان عبدالرضا
 عضو هيئت علمي دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي تهران و رئيس كل ديوان محاسبات كشور     -1 

 دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه شهيد بهشتي -2
   mozafarsadeghi@gmail.com 

 

  چكيده
است، ضمن پرداختن به  يدهبه انجام رس يياستتقرا كرديو با رو يليتحل -يفيپژوهش كه از نوع توص ينا  در

اثرات  يعمده آن در كشور، به بررس يكانون ها يقاچاق و معرف يدهپد يريعلل و عوامل موثر بر شكل گ
 .پرداخته شده است يدهپد ينمبارزه با ا يدر راستا ييآن و ارائه راهكارها يفرهنگ -يو اجتماع ياقتصاد

و كل نگر بوده است، راهكارها  ياييجغراف يقاچاق كاال، نگاه يدهپژوهش نسبت به پد ينا نگاه ينكهتوجه به ا با
قاچاق  يدهكه جهت مبارزه با پد يمعن ينباشد. به ا يم يعل يتماه يدارا يشترب يزن يشنهاديپ يو راه حل ها

هر  يدانانز نگاه جغرافو رفع نمود، چرا كه ا ييبه جنگ علت ها رفت و آنها را شناسا يدكاال و آثرات آن با
است، شناخت  يتحائز اهم ياييجغراف يبررس يكآنچه كه در  ين. بنابرايندهاستفرا يكسري يجهنت يمعلول

فرم  يكها در طول زمان است و ممكن است  يدهپد ييراست كه شامل تغ ييفضا -يمكان يندهايفرا
 يلتحل يشتراساس ب ينباشد، . بر هم يفمختل يندهاياز فرا مدهپژوهش قاچاق) ممكن است برآ ينمشخص(در ا

 .باشند يگونه م يندفرا يتيماه يها دارا
 

 يمرز يشهرها اقصادي، – ياثرات اجتماع ي،اجتماع يقاچاق كاال ، نظام ها :يديكل واژگان
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ها  ينبر آئ يهو بلوچستان با تك يستاناستان س يفرهنگ گردشگري
 يمحل يقيو موس

 

 يميبهمن رح
 يقاتدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق يشناس ارشد مردم  يكارشناس انشجويد

bahmannic@gmail.com 
 

 چكيده
و بلوچستان يستانواقع شده است. از دو بخش س يرانا يو بلوچستان كه در جنوب شرق يستانس استان

 يها ينآئ يناز ا ياريها و مراسم خاص خود را دارند. و بس ينمناطق آئ يناز ا يكشذه است. كه هر  يلتشك
ها عبارتند از:  ينمراسم و آئ يناز ا ي. تعدادشوند ياجرا م يقيهمراه با موس يتوسط رهبران محل يو سنت يمحل
. در واقع موسيقي در سيستان بخش يرهو غ يتولد نوزاد، مراسم عروس ي،خلسه، سوگوار يري،گ جن

ه تا شادي است. به ندرت آييني در سيستان و بلوچستان را ناپذير زندگي مردم از تولد تا مرگ، و از اندو جدايي
در رشد اقتصاد جهان دارد.  ييبسزا يرتأث يكه گردشگر امروزهتوان يافت كه با موسيقي همراه نباشد و  مي

صنعت  يشخو يمنحصر به فرد فرهنگ يژگيو ينتواند با استفاده از ا يو بلوچستان هم م يستاناستان س
به دنبال خواهد  يزرا ن ياقتصاد هاي يشرفتپ يارتقا دهد. و توسعه صنعت گردشگر را يفرهنگ يگردشگر

  .داشت
 

 يقيموس ين،آئ ي،فرهنگ يو بلوچستان، گردشگر يستانس :يديكل واژگان
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بررسي و تحليل نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه پايدار و امنيت 
 )مير جاوه موردي : بازارچه مرزي ي(نمونهمناطق مرز

 

 رحيمي وحيد
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه سيستان و بلوچستان

jentelmanvr@yahoo.com 
 

 چكيده
به  يدنرس يدر حال توسعه برا يشده ، و كشورهايتلق يتجارت به عنوان موتور رشد و توسعه مل امروزه

حضور در  يباشند. ازجمله روش ها يم يتر در عرصه تجارت جهان يدبه دنبال حضور ج يتو امن يدارتوسعه پا
صورت گرفته  يها بررسي.در يباشدم يمرز يكشور ها در قالب بازارچه ها ينب يعرصه مبادالت مرز ينا

آن  يلباشند. از دال يدارا م يو منطقه ا ينقش را در توسعه مل ينكمتر يمشخص شده است كه مناطق مرز
 يافتگي، و توسعه ن يدشد يت، محروم اقتصادي – يصنعت ياز قطب ها ي، دور  ياييجغراف ياتوان به انزو يم

گونه مسائل باعث شده اشت كه كشورها در  ينكرد . ا هاشار ياسيو س ي،اقتصاد ي، فرهنگ يدر ابعاد اجتماع
 يت، اشتغال ، تثب يددر تول ياساس يتواند نقش ياقدام كنند كه م يمرز يبازارچه ها يجادبه ايمناطق مرز

 .كنند يفاا يتوامن يدارتوسعه پا يتو در نها يتجمع
مشاهده ، پرسشنامه  – يدانيو م ي، اسناد ييبر منابع كتابخانه ا يهو با تك يليتحل - يفيمقاله با روش توص اين
مقاله  يصلجاوه را دارد .فرض ا يرم يبازار چه مرز يژهو بو يمرز ينقش بازارچه ها يوبررس ييندر تب سعي–
 يجدارند. نتا يمناطق مرز يتو امن يدارپا هدر توسع ينقش موثر و توانمند يمرز ياست كه بازار چه ها ينا

 يت،اشتغال ، كاهش قاچاق كاال،  تثب ياقتصاد يمورد نظر باكاركردها ينشان داد كه بازارچه مرز يقتحق
بر  يمثبت يرتاث يتو امن يدارلحاظ توسعه پا  ساخت ها توانسته اند  تا حدود زيادي از يرو گسترش ز يتجمع

  .بگذارند يجا
 

 ،  بازارچه هاي مرزي ، ميرجاوه يتوسعه پايدار ، امنيت ، مناطق مرز :يديواژگان كل
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 ينانبراقتصاد مرزنش يرآنمرز وتاث
 

 2يينارو ينيحس يدشيرعليس،  1نسب يرخشان يدرضاحم

www.ali190700@yahoo.com  
 

 چكيده
 يتهايفعال يباشد،درصورتيكهوابسته به مرز م يشترب ياقتصاد يگرفعاليتهايازد يجدا ينصادمردم مرزنشاقت

 .شود يشيدهاند يقانون يوراهكارها يمرتبط باآن سامانده
 يريازشكل گ يريازنعمت مرزوجلوگ ينانمرزنش يبه منظوربرخوردار ييراهكارها يهمقاله ارا ينازا هدف
 .يباشدخالف وقاچاق م يباندها
 .يباشدسراوان م يساله درسطح شهرستان مرز ينحضورچند يلبنده بدل يمحاضرحاصل مشاهدات مستق مقاله

 يگمرك مرز يتتقو يقوازطر يرداقتصادمرزصورت پذ يبه منظورسامانده يقانون يكه راهكارها درصورتي
دات وصادرات درمنطقه وبهره وار ي) نسبت به ساماندهيابدوكي يتجارت چمدان يج(ترويور يلهپ يوصدوركارتها

،ازشكل  يدر نقاط مرز دگاريدرخصوص مان ينانمرزنش ياقدام،تاعالوه بردلبستگ ييانازتوان اندك روستا يريگ
بازار كشوردرزمان  يمتنظ ينهواز توان مرز درزم يريقاچاق كاالوارز جلوگ يافتهسازمان  يگروهها يريگ

 .)استفاده گردديوهگوشت وم"بحران(خصوصا
 

 يچمدان ي،تجارتور يلهاقتصادمرز،كارت پ :يديكل ژگانوا
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: شهر يمطالعه مورد ي،شهر يتمهاجرت و نقش آن در امن
 ندرعباسب

 

 2يرانوندزادهب يممر، *1يرستم گوران يمابراه

 نور بندرعباس ياممدرس دانشگاه پ-1
 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه-2

Goorani2007@gmail.com 
 

 يدهچك
درآمده است،  ياجتماع ياست كه امروزه به صورت مسأله ا يو فرهنگ ياقتصاد ي،اجتماع يا يدهمهاجرت پد

فكري مديريتي  يامروزه  از دغدغه ها يدهپد يناز ا يناش يو كالبد يفرهنگ ي،اجتماع يهايشناخت ناهنجار
نسبتاً بزرگ كشور محسوب مي شود كه در به عنوان مركز استان هرمزگان از جمله شهرهاي   . بندرعباساست

چند دهه گذشته الگوي اقتصاد ملي، به عنوان مركزي جهت سازمان دادن ورود كاالهاي مصرفي كشور شناخته 
هزار نفردر  34شد و همزمان گرايشات شديد جمعيتي در آن صورت گرفت به گونه اي كه جمعيت آن از حدود 

گرديد.  اين سرعت فزاينده جمعيت پذيري از يك طرف و  1385سال  هزار نفر در 367، بالغ بر 1345سال 
فقدان ابزار و سياستهاي الزم جهت اسكان مطلوب جمعيت، موجب بروز ناهنجاري هاي گسترده اي در نظام 

اجتماعات ناپايدار و نابسامان شهري در قالب  دكالبدي و اجتماعي گرديد كه از آن جمله مي توان به ايجا
محالت ناامن شهر بندرعباس  ييشهر اشاره كرد. پژوهش حاضر با هدف شناسا يمرسمي و بافت قد محالت غير

است، جامعه  يمايشيپ -يفياست، روش به كارگرفته شده از نوع توص يدهگرد ينمهاجرت تدويده از پد يناش
و برون  ياستان درون يشهر در قالب مهاجرتها ينصورت گرفته به ا يان مهاجرتهايزمورد مطالعه، م يآمار

يشبيردهه اخيبندرعباس، طيكو استراتژيبندرگاهيتآنست با توجه به موقعيانگربيجاست..نتاياستان
 يگرد انهايشهر از است ينصورت گرفته به ا يمهاجرت ها يشترشهر مهاجرت نموده اند،  ب ينهزار نفر به ا 20از

را    ينبوده كه عمده مهاجر يرمهاجر پذ يبه عنوان شهرشهر  ينبوده است.در واقع عملكرد ا يو فرامنطقه ا
و  يرسم يرغ يناامن شهر( سكونتگاهها يدهند و در پهنه ها يم يلكار تشك يجوان در جستجو يروين

نخل ناخدا و  يد،دوهزار، شهرك توح تمهاجران در مناطق و محال يشتراند. ب يدهگز ي) سكنيممحالت بافت قد
 .هستند يا يهحاش يابافت فرسوده و يمحالت در گروه محالت دارا ينه ااند ك يافتهسورو اسكان 

 

 بندرعباس ي،رسم يرغ يسكونتگاهها يم،بافت قد ي،شهر يتمهاجرت، امن :واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 



 

 
٢١۵ 

 

 � � و ر�یا�� �ما�ش م�ی ����ی ��زی و ا����؛ چا�ش
 دانشگاه سيستان و بلوچستان       -     1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

ضرورت توجه به پدافند غير عامل در شهرهاي جنوبي : مورد 
 مطالعه شهر بندرلنگه

 

 4دستوان يدفرش، 3يانوردصالح در،  2وندزادهيرانب يممر، * 1يرستم گوران يمابراه

 نور بندرعباس يامو مدرس دانشگاه پ يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -1
 واحد خرم آباد يو مدرس دانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -2

 نهرمزگا ياستاندار ي يزكل معاونت بودجه و برنامه ر يرمد -3
 استان هرمزگان يكل مسكن و شهرساز يرمد -4

Goorani2007@gmail.com 
 

 چكيده
دارند.  يراندر توسعه ا ياستان هرمزگان نقش كامال مهم يدر شهرها يكياسكله ها، بنادر و نقاط مهم استراتژ

 ير مهم نقشدر غرب استان هرمزگان است و با داشتن اسكله ها و بناد يتاهم يدارا ياز شهرها يكيبندرلنگه 
 يرفته بندرعباس و بندرلنگه از گذشته طوالن مه يكند. رو يم يفامنطقه ا يندر صادرات و واردات در ا ياتيح

به  ينوار ساحل يداشته باشند. امروزه ضرورت توجه به شهرها يدر توسعه مناطق جنوب يتوانسته اند نقش مهم
اجرا و  يدر راستا .رسد يبه نظر م يعامل ضروريرغ از نظر پدافند يكيو استراتژ يتاهم يعنوان نقاط دارا

و برنامه  يردنگرانه صورت گ يندهآ يها ينيب يشپ يشهرساز يدر طرح ها يدبا يرعاملپدافند غ يگاهاستقرار پا
در نظر گرفته شود.  يدمناسب با يفضاها ييو جانما ينرم افزار ي،سخت افزار ينهدر زم يريجامع و فراگ يزير
 ينو همچن يعيطب يايحوادث و بال يهگردد كه در برابر كل انماييانتخاب و ج يبه نحو يدها بافضا ينگونها

نوع  .برخوردار باشند يو پدافند يحفاظت يتخاص و امن يها يژگياز و ياحتمال يحمالت دشمن در جنگ ها
و  يعيطب يتعاست.  با استفاده از وض يليتحل -يفيو روش مورد استفاده توص يتوسعه ا يكاربرد يقتحق

 يجنتا  .قرار گرفته است يعامل مورد بررس يرپدافند غ يگاههايموجود در شهر استقرار پا يانسان ياتخصوص
 يمو دارا بودن اسكله ها و بنادر ساكنان آن در ارتباط مستق يامجاورت با در يلشهر به دل ينآن است كه ا يانگرب

 يساحل و در نقاط ارتفاع يكيشهر در نزد ياتيح يساتتاسو  يتدرصد جمع 70از  يشقرار دارند و ب يابا در
داشتن  يلكند. و به دل يم يداشهر از شمال به طرف ساحل كاهش پ ينا يبمتر قرار دارند. ش 50كمتر از 

پدافند  يگاههايپا يجادشهر با ا ينو همچن يبندر يساتشهر محافظت از تاس ينسطوح هموار در سواحل در ا
 .دعامل ضرورت دار يرغ
 

  ، بندرلنگه. يسواحل جنوب يك،نقاط استراتژ يرعامل،پدافند غ :واژگان كليدي
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 يو فرهنگ ياسيس يتبر امن يجمع يرسانه ها  يرتاث يبررس
 يمناطق مرز

 

 3ياعظم يهاد ، 2دوست ينسمانه آئ ، *1پور يفاطمه رسول

 مشهد يدانشگاه فردوس ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 مشهد يدانشگاه فردوس ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 مشهد يدانشگاه فردوس ياسيس يايجغرافياراستاد -3
rasouli_f@ymail.com 

 

 چكيده
 ياسي،سي،شود. بلكه ابعاد اقتصاد يمرزها نم ينظام يتامن يرندهمرزها، فقط دربرگ يتامروزه مفهوم امن

مرزها يترسانه ها بر امن يراتكه از تاث يشود. لذا زمان يشامل م يزرا ن ينگو فره ياجتماع يعي،طب ي،نظام
حكومت و  يكاز قلمرو  يكيزيف يممرزها و حفاظت مستق ينظام يتشود، منظور فقط امن يسخن گفته م

در  يرسانه ها در مناطق مرز يتيامن يرتاث يشترينب يت،همه جانبه امن يرگذاريتاث يرغم. عليستساكنانش ن
 يدنتداوم بخش يجامعه برا ييتوانا يت،امن يو فرهنگ ياسيباشد كه منظور از بعد س يم يو فرهنگ ياسيعد سب

 يواقع يا ياحتمال يداتمتحول و در مقابل تهد يطشرايرخود تحت تاث ياديبن يو فرهنگ ياسيس يژگيبه و
و نظم  يتو حاكم يل چندگانگو تحم يداخل يمسائل آزاد ينب يو فرهنگ ياسيس يتروابط امن يناست.مهم تر

 يسرنوشت و خودمختار يينتع ي،افراد و حقوق فرهنگ يآزاد ياسي،از حقوق س يرگسترده و فراگ يتاست.حما
كه نفوذ متقابل جوامع  يجكند.به تدر يم يداكننترل منسجم در درون كشورها، تعارض پ رويهگروه ها با حفظ 

سوال بردن ارزش ها و  يرز يزانم يجهشود و در نت يم يشترب يومب يرغ يدآراء و عقا يرتاث يابد، يم يشافزا
 ينامر به نوبه خود با گسترش شكاف ب ينخواهد كرد. ا يداپ يشموجود افزا يو فرهنگ ياسيس يراهبردها

مقاله با  ينكشور خواهد بود. در ا يو فرهنگ ياسيس يتامن يبرا يديتهد ي،ساكنان منطقه و حكومت مركز
 يم يمناطق مرز يو فرهنگ ياسيس يترسانه ها بر امن يرتاث يبررس يدر پ يليتحل  _ ييفتوص يروش ها

 .يمباش
 

 يمناطق مرز يت،ابعاد امن يت،رسانه ،امن :يديكل واژگان
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بر  يرمنده يآمدن سطح آب رودخانه ها ييناثرات پا يابيارز
 ير)اخ يهايبر نقش خشكسال يدساكنان(با تاك يشغل يتامن

 

 2ي، زهرا اشرف  1ييرضا رضامحمد

 يزددانشگاه  يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 يومورفولوژيارشد ژ يكارشناس -2

mrezaei@yazduni.ac.ir 
 

چكيده
يكي بزرگترين سوانح طبيعي و زيانبارترين ناپايداري هاي محيطي است كه در بين حوادث طبيعي  خشكسالي

فضاي تحت پوشش و فراواني مقام  اول را داراست. منبع   در جهان از لحاظ درجه شدت، طول مدت، مجموع
مي باشد كه بعد از گذشتن از  270000آب دشت سيستان منحصر به رودخانه هيرمند با سطح آبخيز معادل 

رودخانه  يكبه عنوان  يرمندآب رودخانه هيزانم ينكهدشت سيستان به تاالب هامون مي ريزد و با توجه به ا
دارد و از آنجا كه حيات اجتماعي و اقتصادي منطقه سيستان بستگي تام به  يبستگ يرندگبا يزانبه م يمرز

ساالنه هيرمند وپايين آمدن سطح آب رودخانه و تبديل  وردحيات هيرمند وهامون دارد ،كاهش و نهايتا قطع آ
سرمنشا آن به كفه خشك موجب ظهور خشكسالي هيدرولوژيكي در طي سنوات اخير شده است كه اين خود 

پژوهش به  ينبروز انواع خسارت و آسيبهاي اقتصادي در سطح ناحيه و نيز در مناطق روستايي گرديده است. ا
باشد كه بر پيش بيني آوردهاي هيرمند،  دنبال تدوين مدل پايش خشكسالي براي شرايط فعلي سيستان مي

ت حاضر پي ريزي شده است كه حجم آب قابل تخصيص براي مصارف كشاورزي بر اساس الگو و سطح زير كش
و در نهايت نمودار شاخص آسيب پذيري منطقه نسبت به كاهش منابع آب مورد نياز بخش كشاورزي در 

تهيه شده است و در نهايت به تحليل اثرات خشكسالي بر ساختار اقتصادي روستاهاي سيستان و  نهمقياس ساال
 .راهكارهاي مقابله با خشكسالي ارائه شده است

 

 اقتصادي -خشكسالي، اقتصاد، پايش خشكسالي، اثرات اجتماعي :يديگان كلواژ
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 يجخل يمطالعه مورد يتيك؛در منازعات ژئوپل يميكاركرد توپون
 فارس

 

 3 يعبدالرضا غضنفر، 2يانيمراد كاو، 1ييرضا محمدرضا

 يزددانشگاه  يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 معلم يتدانشگاه ترب ياسي،س يايگروه جغراف ياراستاد-2

 يزددانشگاه  ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
Mrezaei@yazduni.ac.ir 

 

 چكيده
 سازه يتيهو هايِ در كشمكش »شناسي نام يجا«يا (Toponami)يميجستار توپون ير،سده اخ يمن طي
هستند  يمستندات ياثبات اصالت خود، مدع يراب ياسيس ياست. واحدها يافته اي يندهكاركرد فزا ياسيس هايِ

 يان،م يناست. در ا لملليا ينآنها در عرصه مناسبات ب يتيو هو ينيسرزم يتي،كه ناظر بر صحت مطالبات امن
 سازه يتيِهو ها يِ در عرصه كشمكش ياز مباحث زبان شناس يكيبه عنوان  »شناسي نام جاي«يا يميتوپون
سازه  يعرصه هماورد ير،چهار ده اخ يفارس ط يجخل يتيكاست. منطقه ژئوپل فتهيا اي يژهنمود و ياسيس هايِ

 هاي كشمكش ير،اخ هاي سال يبوده اما ط يسن -يعرب ويتيدر برابر سازه ه يعيش -يرانيا يتيو هو ينيسرزم
شدت و  يمجاز يو فضا يپلماتيكد هاي يانيهبها، ها، يادواره مسابقات، جشنواره يشده در قالب برگزار ياد

استان بوشهر از استان  ييجدا يران،ا يكشور يماتتقس يها ياست. از جمله كاست يافته يشتريب يتحساس
 رود) به كرانه يآن به شمار م يفارس برگرفته از نام باستان يجشده (كه نام خل ياداستان  يفارس و عدم دسترس

 يناز سرزم يپهنه آب ينا يخيو تار يگفرهن يشهقطع ر ياست كه به نوع 1352منطقه در سال  ينا يآب هاي
 يزاست ن يافتهانتشار  يقيو حق يمجاز يفارس در عرصه فضا يجخل يتهم كه با محور يياست. نقشه ها ياصل
سه گانه را  يربر جزا يتمالك يفارس و حت يجبودن خل يرانيا يادعا يبودن آن ندارند پس به نوع ياز فارس ينام

 .ندك يميارويرو يتيبا چالش هو
فضا  ياسيس يماتتقس يعفرض استوار است كه باز توز ينشده بر ا يادبه چالش  يينيتب يكرديحاضر با رو مقاله
تواند در منازعات  يفارس م يجخل يشمال ياستان فارس به كرانه ها يبخش از كشور در قالب دسترس يندر ا
 كند ينتواند تأم يم ترا بهر يمنافع و عالئق مل ي،و جهان يدر سطح منطقه ا ينيو سرزم يتيهو
 

 فارس، استان فارس يجخل يتي،هو هاي چالش ي،كشور يماتتقس يمي،توپون :يديواژگان كل
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(مطالعه  يمناطق مرز يمياقل يشعدم آسا و ينيشهرنش مهاجرت،
 )زاهدان يمورد

 

 2، بهرام آزادبخت1يرضائ مژگان

 يدانشگاه آزاد شهرر ي،شناس يماقل -يعيطب ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1 
 يدانشگاه آزاد شهرر يا،گروه جغراف ياراستاد -2

Mojgan_rezaei20@yahoo.com 
 

 چكيده
درصد از افراد مناسب  80 يدست كم برا ياست كه از نظر حرارت يطيانسان مجموعه شرا يشاز آسا منظور
داشته باشد .  يخنث يتوضع يگربه عبارت د، نه احساس سرما كند و نه گرما ، يطانسان در آن شرا  يعنيباشد ،
شكل موجود حفظ كند ، بدون  ينخود را در بهتر يحرارت يالنتواند ب يانسان م يسمارگان يطيشرا يندر چن

چهار عنصر دما  يمياقل يدگاهانسان از د يشآسا يطشرا يريشود ،در شكل گ يانرژ يادازد يادچار كمبود  ينكها
به تنگ  يه،ساكنينناح يك يمياقل يتدر وضع ييرهرگونه تغ يجاددارند ، حال با ا، رطوبت ، باد ، تابش نقش 

از مهاجرت ها كه به صورت دائم رخ  ي، برخ يندگو يامن ترك م يمكان ودننم يداپ يدآمده و منطقه را به ام
،  يابيارز يعمل يشاخص ها يبه منظور طراح ياديز يباشد . تالش ها يعامل م يناز ا يناشيزدهند ن يم

و  يطرطوبت و حرارت مح يرشده است تأث يشاخص ها سع ينانسان صورت گرفته است در ا يحرارت يشآسا
استفاده شده  يو محل يجهان يها ياسشاخص ها در مق ينارائه شود . ا يسطح استرس حرارت يزانو م يبترك

از  (ET) مؤثر يودماشود  يميدهنام يرآسايششاخص غ يكه گاه  (THI) رطوبت –اند . شاخص حرارت 
است  هشد يمقاله سع ينشاخص ها استفاده شده اند.در ا يراز سا يشهستند كه ب يعمل يحرارت يشاخص ها

نموده و با توجه به چهار عامل فوق الذكر متأثر در  يدر زاهدان را بررس يمياقليطشرا يرو تأث يمياقل يشتا آسا
انسان را از نظر  يها يتفعال يزاننموده و م يرا بررس ييزيولوژيكو ف يطي، عوامل مختلف مح يشآسا ينا

 يشاحساس آسا يبخوابد و چه زمان ياانجام دهد  رتواند كا يم يطيمطالعه نمود كه انسان در چه شرا يبازده
 ؟ يستچ يشمطلوب منطقه آسا يطشرا يتكند و در نها

 

 مؤثر ، مهاجرت) يدما  ي،طوبتر -ي، مهاجرت ، شاخص حرارت يش(زاهدان ،منطقه آسا :يديواژگان كل
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بر اشتغال و توسعه  يمرز ينقش بازارچه ها يو بررس يلتحل
شهرستان  ي: بازارچه مرزي( مطالعه مورد يمرز ينواح ياقتصاد

 )بانه
 

 3يوانيك يمه، سل 2پور ي، محمد رضا باق*  1ييحجت رضا
 دانشگاه زنجان يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-1
دانشگاه نجف آباديسم،توريزيرو برنامهياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
h_rezaie1367@yahoo.com 

 

 چكيده
شود. بر  يدر جهان محسوب م يرز طوالنخط مرزي از كشورهاي داراي م يلومتربا هشت هزار ك يرانا كشور

 يژهو يگاهباشند. جا يمستقر م يمرز يكشور در نواح يتدرصد جمع 49حدود  1385 ياساس سرشمار
 يزرا متما آنان يتوضع ياسي،و س يفرهنگ ي،كشور، به لحاظ اقتصاد يدر مرزها يتامن يجاددر ا ينانمرزنش

با مناطق  يسهدر مقا يا يهو حاشيمناطق مرز يفضع يگاهجا به يتوانم ي،اجمال يبررس يككرده است. كه با 
مناطق  ياييجغراف يانزوا يتوانامر م ينا يلبرد. از دال يپ يو منطقه ا يتوسعه مل يندكشور در فرآ يمركز
و  ياسيس ي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماعيفتگياو توسعه ن ياقتصاد -يصنعت ياز قطب ها يدور ي،مرز

كه از  يمرز يباعث شده تا كشورها در قالب بازارچه ها يگونه مسائل در ماطق مرز ينرد. ابرشم يفرهنگ
رود، قدم در راه مبارزه با مسائل متنوع  يبه شمار م يمرز ينواح يتوسعه اقتصاد يروش ها ينشناخته شده تر

بر  يمرز يبازارچه ها نقش يلپژوهش تحل ينا يمذكور بگذارند. هدف از اجرا يدر نواح ياز عقب افتادگ يناش
حاضر،   يقباشد. روش تحق يم يمرز ياعم از روستاها و شهرها ي،در مناطق مرز ياشتغال و توسعه اقتصاد

باشد.  ي( پرسشنامه و مصاحبه )  م يدانيو م ياطالعات اسناد ي، روش گردآور تركيبي – تحليلي – يفيتوص
و  يماشتغال مستق يجادسوء باعث ا يكاز  يمرز يه هابازارچ يتكه فعال يدهدنشان م يقحاصل از تحق يجنتا
درآمد مرزنشنان باعت توسعه  يشافزا يگرد يو از سو يدهگرد ينانمرزنش يتحرك شغلينهمچن  يم،مستق يرغ

 .است يدهگرد يدر مناطق مرز ياقتصاد ينسب
 

 ياشتغال، توسعه اقتصاد ي،بازارچه مرز :يديواژگان كل
 
 
 
 
 

 
 



 

 
٢٢١ 
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 يرامونپ يكاركرد مرزها برشهرها ييتاب فضاباز يو بررس يلتحل
 سردشت ي: شهرستان مرزيمورد مطالعه

 

 *3يشمس ، هژير2يالممالك يمستوف ، رضا1ييرضا محمدرضا

 يزددانشگاه  يشهر يزيو بر نامه ر ياجغراف ياراستاد -1
 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد -2

 يزددانشگاه  يشهر يزيامه رو برن ياكارشناس ارشد جغراف -3
Shamsi_hazhir@yahoo.com 

 

        يدهچك 
است. وجود  يگرد ياز واحدها ياسيواحد متشكل س يك ييو جدا يصعامل تشخ ينمهمتر ياسيس يمرزها

 يانسان يا يعيكه ممكن است فاقد هرگونه وحدت طب ينسرزم يكرا در  ياسيخطوط است كه وحدت س ينهم
واحد  يكودحد يدهستند كه به منظور تحد يقرارداد يخطوط ي،خطوط مرز يند. اساز يباشد ممكن م

 يانم يو اقتصاد ياسيمناسبات س يدر شكل دهيالملل ينب ي. مرزهايشوندمشخص مينزم يبر رو ياسيس
 دهند. يقرار م يررا به شدت تحت تأث ينانبر عهده دارند. مرزها كنش متقابل مرزنش يحكومتها نقش برجسته ا

 يديجد ينقشها يدارد كه خط مرز ينبه ا يو زوال شهرها و حوزه نفوذ آنها در مجاورت مرز، بستگ ييشكوفا
كه در  ياز مشكالت يبخش عمده ا يشهآنها را بر هم زند. ر يعيبرعكس، حوزه طب ياآورد و  يدآنها پد يبرا

قاچاق،  يهرگونه اشخاص و كاالهاورود و خروج  يرادر مرزها جستجو كرد، ز يدكند با يداخل كشور بروز م
گردد از  يم يو بهداشت يتيامن ي،فرهنگ ي،اقتصاد يستماختالل در س باعثكه  يمنكرات يلمواد مخدر و وسا

در مرز، بلكه در داخل كشور هم  يتدر مرزها انجام شود نه تنها امن يو اگر كنترل مطلوب يرد،گ يمرزها انجام م
آغاز  آندر  يبه صورت گسترده ا يمرز يو ترددها يدگرد ييكه بازگشا يمرزخواهد شد. از جمله نقاط  ينتأم

 يجنبه اجتماع يلكه در اوا يمرز يباشد. رفت و آمدها يم يغرب يجانشد، مرز سردشت در استان آذربا
درصدد  تحليلي – يفيحاضر با روش توص يقكرده كرده است. تحق يداپ يداشت، رفته رفته جنبه اقتصاد

شهرستان بدنبال داشته دهدر محدويراتيمرز شهر سردشت چه تأثييباشد كه بازگشايمسئله مينايبررس
  .است

 

 يمرز يتامن يي،مرز، كاركرد مرز، بازتاب فضا :يديكل واژگان
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 يستمكشور با استفاده از س يخطوط مرز يداريكنترل و پا
 )سرودخانه ار ي: خط مرزي(مطالعه مورد يايي،اطالعات جغراف

 

 3يوانيك يمه، سل2پور ي، محمد رضا باق* 1ييحجت رضا
 دانشگاه زنجان يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-1
 دانشگاه نجف آباد يسم،تور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 و بلوچستان يستانه سدانشگا يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
h_rezaie1367@yahoo.com 

 

 چكيده
 يو اسناد مرز ينزم يكشور رو يكحدود  يداست كه به منظور تحد يو قرارداد ياعتبار يخط ي،مرز خط

 يبا استفاده از خطوط فرض يگاه يعيعوارض طب يلهبه وس يكشورها گاه يانم ي. خطوط مرزشود يمشخص م
 يرانا يانكشور است كه مرز م يعيطب ياز خطوط مرز يكيشوند. رودخانه ارس  يو توافق م يينتع يو قرارداد
كه در نتيجه حركت وضعي  يشود،از آنجا آغاز م يقتحق ين. ضرورت ايدهدم يلرا تشك يجانآذربا يو جمهور

زمين و نيروي كورليوس حركت آب در اغلب رودخانه ها به صورتي است كه بر زمينهاي ساحل يك طرف مي 
 يناز ا يتواندگونه مرزها م ينا يبرا يقرارداد يمحر يك ينيد و از ساحل طرف مقابل كم مي كند. لذا تعافزا

شده است با استفاده از آمارها و اطالعات  يمقاله سع ين. در ايافزايدب يمرز ينواح يتمشكل كاسته و بر امن
اطالعات گرد  يساز يطالعه و رقوممنطقه مورد م يي) و هوايشناس ين(زميعيطب ينقشه ها ياضي،ر - يعيطب
 يممكن برا يمرز بند ينبهتر ي،مكان يستگيشا يلتحل يو ابزارها GIS شده با استفاده از نرم افزار يآور
ارائه  يمرز يشهرها يتو حفظ صلح و امن يخط مرز يداريدو كشور جهت پا يمرز يحد و حدود واقع ينتع

 .شود
 

رودخانه ارس ي،مرز يت)، امنGIS( ياييسامانه اطالعات جغراف :يديواژگان كل
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(مطالعه  ي،مرز ينواح يتوسعه اقتصاد يبه سو ياكوتوريسم گام
 ): شهرستان ماكويمورد

 

 3يوانيك يمه، سل2پور ي، محمد رضا باق*1ييرضا حجت

 دانشگاه زنجان يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-1
 دانشگاه نجف آباد يسم،تور يزير و برنامه ياارشد جغراف يرشناسكا يدانشجو -2

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
h_rezaie1367@yahoo.com 

 

 چكيده
 يتوضع بر ياديز يراتتأث يراخ ي) در سال هاياز صنعت هزاره سوم (جهانگرد يبه عنوان بخش اكوتوريسم

جهان داشته است و بسياري از كشورهاي جهان را بر آن داشته كه سرمايه  يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد
 يا يسمگذاري هاي عمده اي را به اين بخش، به لحاظ درآمدزايي فراوان آن، اختصاص دهند. دانش اكوتور

 يعيعلوم وابسته به منابع طب ينرحال پرمنفعت ت ينو در ع يناز پرجاذبه تر يكيبه عنوان  يعتطب يگردشگر
 ياز شهرستان ها يكيبدان پرداخته نشده است. ماكو  يبه طور جد يرانشود كه هنوز در ا يم يتلق ياو جغراف

منحصر به فرد،  يعيقرار گرفته است. وجود منابع طب تركيهو  يرانمرز ا يكيباشد كه در نزد يكشور م يمرز
 يطيمنطقه شرا يگرم، آبشارها، مناطق حفاظت شده و شكارگاه هاآب  يچشمه ها ي،چشم انداز كوهستان

مهم كه تحقق و  ينموده است. امر ياشهرستان مه يندر ا يسمتوسعه صنعت اكوتور يمناسب را برا ياربس
موجود  يعيمنابع طب يفيتتواند بهبود ك ينه تنها م يجهان يو استانداردها علمي ينگسترش آن براساس مواز

كه  يو بوم يجوامع محل يو اجتماع يآن را به همراه داشته باشد، بلكه بر توسعه اقتصاد ينابود از يريو جلوگ
بود. هدف از  دگذار خواه يرتاث ياربس يزدهند ن يم يلرا تشك يعيمنابع طب ياز عرصه ها يرناپذ ييبخش جدا

حاضر،   يقاست. روش تحق يمرز ينواح ياين پژوهش تبيين جايگاه اكوتوريسم در دست يابي به توسعه اقتصاد
باشد.  ي( پرسشنامه و مصاحبه ) م يدانيو م ياطالعات اسناد ي، روش گردآور تركيبي – تحليلي – يفيتوص
 ياقتصاد شهرها ياييو پو يسوء باعث تحرك شغل يكاز  يسمكه اكوتور يدهدنشان م يقحاصل از تحق يجنتا

 .عنوان يك اصل اساسي شده استباعث حفاظت از محيط زيست به  يگرد يو از سو يمرز
 

 اشتغال، شهرستان ماكو ي،توسعه اقتصاد يسم،اكوتور :يديواژگان كل
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(قاچاق) در  يررسمياقتصاد غ گيري عوامل مؤثر بر شكل يبررس
 )سردشت ي: شهر مرزيمطالعه موردي(مرز يشهرها

 

 3يشمس ير، هژ2، هادي ويسي1ييرضا محمدرضا

 يزددانشگاه  يا،فگروه جغرا ياراستاد -1
 نور استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام -2

 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
Rezaeim@yazduni.ac.ir 

 

 چكيده
 يتهاي. اما نوع فعالآيند يبه حساب م يو تجار ياقتصاد يتهايشهرها به عنوان كانون مراكز فعال يربازاز د

از كشورها به  ياريدر بس ياست. مناطق مرز يو انسان يطيدر هر منطقه متأثر از عوامل مختلف مح يصاداقت
اقتصاد  گيري مستعد شكل هستند، يكنترل شده و دولت ياقتصاد يدگاهد يكه دارا ييدر كشورها يژهو
 ي،مناطق مرز يهادر شهريررسميبخش اقتصاد غ ين. مهمترباشند يم يو پنهان در مبادالت تجار يررسميغ

در مناطق  پذيري قانون و قانون يتو عدم حاكم ياجتماع نظمي ينشانگر ب يقتقاچاق است. قاچاق در حق
بر  يمتك ياقتصاد شهر گيري مؤثر بر شكل هاي مينهعوامل و ز يپژوهش به دنبال بررس يناست. ا يمرز

منطقه مورد  يق،تحق يياجرا يتقابل بودن موضوع و به منظور يكل يلاست. به دل يمرز يقاچاق در شهرها
با استفاده از روش  يقتحقينانتخاب شده است. ا يغرب يجانشهرستان سردشت در استان آذربا يق،مطالعه تحق

كه  دهد ينشان م يقتحق يجانجام شده است. نتا اي كتابخانه هاي بر داده يو مبتن يليـ تحل يفيتوص
مرز،  يدر دو سو يمتهاق يادتفاوت ز يدار،و نبود اشتغال پا رييكاب يت،محروم يعي،و طب يطيمح يتنگناها

پنهان  ياقتصاد گيري مؤثر بر شكل هاي مؤلفه ينمهمتر يران،حكومت ا ياقتصاد يدگاهو د يتجار ينقوان
  .سردشت بوده است يدر شهر مرز اچاقق
 

 سردشت ي،مرز يقاچاق، شهرها يررسمي،اقتصاد غ :يديكل واژگان
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 يو توسعه شهرهايتشرق كشور بر امن يتيمناطق ژئوترانز نقش
 يمرز
 

 نژاد يرضو يمرتض سيد
 مشهد يدانشگاه فردوس ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو

razavinezhad@yahoo.com 
 

 چكيده
 و بلوچستان يستانو س ي، خراسان جنوبي، خراسان رضويخراسان شمال هاي شامل استان يرانايشرق مناطق

 يايي،جغراف يانزوا يلاز قب يليدارند، به دال يدارو توسعه پا يتامن يكه برا يبالقوه فراوان ياستعدادها يرغمعل
در كشور  يستيترور يبا كانون ها مجواريبا اشرار مسلح و ه يرياز درگ يناش هاي يها، ناامن يناهماهنگ

اند. به رغم  بازمانده يتاز چرخه توسعه و امن ،يگذاريهسرما يتافغانستان و پاكستان، عوامل محدودكننده امن
مقاله ارائه  ينمطلوب قرار ندارد. هدف از ايتوسعه در آنها در سطوح هاي فراوان، شاخص هاي وجود قابليت

 ينا يرا برا يت، توسعه و امن يتيبرتر ژئوترانز يتبا استفاده از موقع توان يكه  م تاس يتيكيژئوپل يراهكار
و  دهد كه روستاها نشان مي يزنمود. تاملي در زندگي گذشته و حال جامعة بشري  ن ينتاممناطق توامان 

اند و  يافته اند، بيش از ديگر مناطق رونق نقل بوده و ها و گذرگاههاي اصلي حمل شهرهايي كه در مسيرشاهراه
اسالمي ايران با آسياي شوند. همسايگي جمهوري  اكثر آنها امروز از  مراكز عمده تجاري و توليدي محسوب مي

اين منطقه به استفاده از قلمرو ايران براي توسعه نياز  ، و دارا بودن مشتركات ديني، فرهنگي و تاريخي مركزي
كشور ما فراهم آورده است كه بسط روابط اقتصادي و  يشرق ناطقتجارت و ترانزيت موقعيت ممتازي را براي م

در آينده به شريك بزرگ يمموقعيت ما ميتوان با استفاده از اينكند،  سياسي با اين منطقه را تسهيل مي
يكي از پرسودترين تجارتهاي دنيا به  يتامروزه ترانز ين. عالوه بر ايمتبديل شو يترانزيتي آسياي مركز تجاري،

را از توانند بيشترين بهره  كه در مسير كريدورهاي ترانزيتي قرار مي گيرند مي رود و طبيعتأ مناطقي مي ارشم
نقش  ينتب يدر پ اي و با استفاده از منابع كتابخانه يليتحل -يفيتوص يمقاله با روش اين تجارت ببرند. اين

  .باشد يم ينواح ينا يمرز يشهرها توسعهو  يتبر امن يرانا يشرق يمناطق مرزها يتيژئوترانز يلهايپتانس
 

 امنيت –توسعه  – ژئوترانزيت – يشرق يمرز يشهرها :واژگان كليدي
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 يدر شهرها يدارپا يتموثر بر امن يمولفه ها يلو تحل يبررس
 يمرز
 

 يعيرف قاسم
واحد مرودشت يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف مدرس

ghasem_star@ yahoo.com 
 

 چكيده
بنحو  يو فرهنگ يجتماعا ي،اقتصاد ياستهايو كاركرد آن در س يشهر يدر زندگ يتامن يگاهتوجه به شأن و جا

شهروندان از  يدر جامعه و سطح بهره مند يدهپد ينا يرحضور و تأث يزانباشد و م يدر حال رشد م يا يندهفزا
جوامع  يافتگيسطح توسعه  يابيارز يبرا دهعم يارباشد، مع يآنان م ياجتماع يدر زندگ يكه حق مهم يتامن

 ينبر تام يرگذارمهم و تاث ياز مولفه ها يبرخ يو بررسمقاله شناخت  ي. هدف اصليدآ يبه شمار م يبشر
از مطالعات  يريو با بهره گ يليتحل -يفيتوص يقرو  نوشتار حاضر با روش تحق ينباشد؛ از ا يم يدارپا يتامن

و چگونه در  يگريچه عوامل د ياز عامل نظام يراست كه به غ يپرسش اصل ينپاسخ به ا يدر پ يكتابخانه ا
  موثرند؟ يتامن ينتام
دهد عوامل و مولفه هاي ديگري نيز مي تواند در تامين امنيت پايدار در مناطق مرزي  ينشان م يقتحق يجنتا

موثر باشد. عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و راهكارهايي كه در اين زمينه مي توان در پيش گرفت، بدون 
 يجهان يتموثر در حفظ صلح و امن يوان عواملموثر بوده و  به عن يشك در تامين امنيت مناطق مرزي و مل

 .مورد توجه قرار گرفته اند
 

 يشهر مرز يتي،امن يمولفه ها امنيت، :يديكل واژگان
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 -يكالبد ييراتبر تغ يمناطق مرز ياقتصاد يرتحوالتتأث يبررس
 : شهر بانهيمورد ي ي نمونهشهر ييفضا

 

 *2يفرانك احمد،  1يعيانرف يمجتب

 مدرس يتدانشگاه ترب -يگروه شهرساز يارنشدا -1
 يا و منطقه يشهر يزير ارشد رشته برنامه يكارشناس يدانشجو -2

faranak.ahmadi@modares.ac.ir 
 

يدهچك
از اصول  يكي يشهر يريتها و كاربرد آن در نظام مد آن ي شهرها در رشد و توسعه ياقتصاد هاي يانبه بن توجه

 ياقتصاد ينهادها ييراتتغ ي به واسطه تواند يدر شهرها م يرشد اقتصاد ي. الگوآيد يبه شمار م يدارپا ي توسعه
. يردصورت پذ يرونيب يها و بر اثر محرك زا رونب ي توسعه ي در مقابل به واسطه ياشهرها حادث شود و  يدرون

از  ياديحجم ز ندتوا ياست كه م يشهر ي توسعه يرونيب يها از جمله محرك ياز مبادالت مرز يناش ي توسعه
 يلبه دل ييراتتغ ينروستا) وارد سازد. ا يا(شهر  يمسكون يهناح يكرا به  يو اجتماع ياقتصاد هاي يهسرما

از  ي. جداگردد يها موجب م آن ييفضا -يرا در ساختار كالبد ينينو هاي دگرگونيخود،  يزا برون يتماه
 يتگرفتن آن و عدم هدا يدهناد گذارد، يشهر م يملكردو نظام ع يمابر س يندفرا ينكه ا يا توسعه هاي يتجذاب

با  صادياقت هاي يتفعال ينعدم تناسب بيرنظ يرا با مشكالت يشهر ي ممكن است توسعه يرات،مناسب تاث
 ي توسعه يرشهر مواجه سازد و آن را از مس يبا بافت سنت يدجد يها توسعه يشهر و ناهمگون ييساختار فضا

در شهر  ياقتصاد يدارپا يبا بهره گرفتن از منابع درآمد يشهر يريتمد ين. بنابراخارج كند يشهر يدارپا
  .شود واقعمؤثر  يدارهمگون و پا يشهر ي توسعه يجادا يدر راستا تواند يم

با عراق واقع شده و در  يرانكشور ا ينوار مرز ي استان كردستان است كه در محدوده ياز شهرها يكيبانه  شهر
قاچاق كاال بوده است.  يقاز طر يررسميو رشد اقتصاد غ ياقتصاد ي عمده هاي يشاهد دگرگون يراخ يها سال
حجم  ينكه ب دهد يشهر نشان م ي شهر بانه بر توسعهياثرات تحوالت اقتصاد يابيحاضر با ارز يقتحق
اما  يست؛قرار نبر يآن تناسب يرساختيو ز ييفضا -يكالبد ي موجود در شهر بانه و توسعه ياقتصاد هاي يتفعال

 يو ارتقا يدارپا ي توسعه يدر راستا شود، يم يددر شهر تول ها يتفعال ينا يقكه از طر ياز منابع اقتصاد توان يم
در  يو ناهمگون  آشوب يجادسبب ا ياقتصاد يناگهان ييراتبهره جست تا تغ انهدر شهر ب يزندگ يفيتسطح ك

  .شهر نشود ي توسعه يانجر
 

 شهر بانه ي،شهر يدارپا ي شهر، توسعه ييفضا -يكالبد ي توسعه ي،اطق مرزمن :واژگان كليدي
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 يمرز يها يدارشهرجنگلها و مراتع در توسعه پا يتاهم يبررس
 و بلوچستان يستاناستان س

 

 2يرضا گنجعليدحم ،1يرمضان مصطفي

 يخراسان رضو يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق يعلم يئتعضو ه -1  
 زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يئتضو هع   -2

mramazani2004@yahoo.com 
 

  چكيده
شونده  يدتجد يعيمنابع طب يو غنا ياهي،موجب بروز تنوع در پوشش گ ييوسعت استان و تنوع آب و هوا 

استان به علت كمي بارندگي، فرسايش خاك، سيالب و مصرف  ين. پوشش گياهي ااست يدهجنگلها و مراتع گرد
زابل ،  يشامل شهرستانها يتوران _ن يراحاكم بر استان  در منطقه ا يميبيرويه اغلب پراكنده اند . تنوع اقل

، بنه ، تاغ و  يآن عبارتند از بادام كوه ياهيگ يگونه ها يناز سراوان است كه مهمتر يزاهدان ، خاش و بخش
 ينمتفاوت است. از مهمتر يكشهر، سرباز و ن يرانشهرچابهار ، ا يشامل شهرستانها يعمان _ يجگز و منطقه خل

درصد از  55، چگرد ، چش و كنار را نام برد. حدود  ير، كل يرانيتوان كهور ا يبخش م ينا يجنگل يگونه ها
 750هزار هكتار مراتع خوب،  300است كه  هكتار را مراتع در برگرفته 10250000كل مساحت استان معادل 

امكان  و. وجود تاالب هامون باشد يم يرفق يليو خ يرهكتار مراتع فق يليونم 2/9هزار هكتار مراتع متوسط و 
تن در هكتار علوفه خشك (در مواقع  6متوسط حداقل  يدهكتار با تول 150000در سطح يو بون يعلوفه ن يدتول
 70ه حدود ك ياهيگونه گ 1200از  يش. در استان برود يمهم منطقه به شمار مهاي يه) از سرمايخشكسال يرغ

كهور، كنار، بنه،  يها گونه توان ياست. از جمله م شناخته شده باشد يم يو صنعت ييارزش دارو يگونه آن دارا
دامنه كوهستان تا راس قله ها  يماسه سنگها يبادام كوهي، جش و گز روغن را نام برد كه انتشار آن بر رو

درخت از  ينموارد استفاده ا ينشود و مهمتر  يم يدهد يكشهردرن يستاز خاك ن ياثر ينكه كوچكتر ييوجا
نوع ساپونن است و ساالنه درآمد  يكدرصد روغن و  40-38 يآن است كه دارا ايروغن دانه ه ينظر اقتصاد
 يبمتراكم و كم تراكم هستند قر يمهاستان كه عمدتاً ن يها كند . مساحت جنگل ينصيب مردم م يقابل توجه

نيست و مجنگلها در  ناحيه شمالي و يا غرب ايران به صورت انبوه و متراك ين. ادباش يهكتار م يليونم يكبه 
يابانيبيجنگليرا پوشش هايهناحينايجنگل ها2/3اي است. حدود اغلب به طور پراكنده و به اصطالح لكه

كهور،  يابا گونه ه يريگرمس يجنگل ياز آن را پوشش ها يدهند و بخش يم يلتاغ و گز تشك يبا گونه ها
 يم يلبنه تشك -بادام يخشك با گونه ها ايو حرا (در منطقه گواتر) و جنگل ه يركنار، چش، توج، چگرد، كل

به توسعه  يدندر رس يقابل توجه يرتواند تاث ي، توسعه و اصالح جنگلها و مراتع منطقه م ياءدهند. توجه به اح
  . منطقه داشته باشد يعيطب يدر عرصه ها يدارپا
 

 و بلوچستان يستان، س يمرز ي، شهرها يدارجنگل ، مرتع ، توسعه پا :يديان كلواژگ
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 يبررس(عامل يردر پدافند غ يننو يكرديرو ياجتماع ي يهسرما
 )و بلوچستان يستاناستان س يمرز يشهرها يمورد

 

 *3يكپور گلو يعسكر ين، حس2ياهللا ساالرزه يبحب ،1روشنيقليعل
 و بلوچستان يستانانشگاه سد يريت،مد يارگروهاستاد -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يريت،گروه مد ياردانش -2

 چابهار ياييو علوم در يانورديدانشگاه در ي،علم ياتعضو ه -3
askaripoor@cmu.ac.ir 

 

 چكيده
 و يريشود تا در صورت بروز درگ ياست كه انجام م يمجموعه اقدامات يرعاملپدافند غ يمدان يهمانگونه كه م

را همچون استتار،اختفاء،  ياقدامات، اصول مختلف ينخود برسد.ا يزانبه حداقل م يجنگ ، خسارات احتمال
 ياجرا ي. در راستايردگ يرا در بر م خبرو استحكامات و اعالم  يمقاوم ساز ي،تفرقه و پراكندگ يب،پوشش، فر

حاضر  يقكند.در تحق يعآن را تسر يياجراتواند روند  يمختلف م يزورهاياصول هفتگانه، استفاده از كاتال ينا
 .يردگ يقرار م يروند ؛ مورد بررس ينا يعبالقوه و ارزان بر تسر يزوريبه عنوان كاتال ياجتماع ي يهاثر سرما

است و  يگسترده ا يو آب يخاك يمرزها يكه دارا يو بلوچستان به عنوان استان يستانراستا استان س يندر ا
 يبوده و م ياسالم يدشمنان نظام جمهور يممستق يرو غ يممستق يو تعد يدرد تهدمتعدد مو يها يتدر موقع

پدافند يساز يادهجامعه بر پ جتماعيا ي يهسرما ير. و تاثيدانتخاب گرد يآمار يباشد؛ به عنوان جامعه 
 .قرار گرفت ياستان مورد بررس يمرز يشهرها ييو اجرا ينظام ينمسئول يدگاهاز د يرعاملغ

 يكا يليو تحل يفيآمار توص يو با روش ها يپرسشنامه محقق ساخته گردآور 380 يقاز طر يقتحق يداده ها
و  ي،شناختيدهد كه ابعاد رابطه ا يبدست آمده نشان م يجقرار گرفته است.نتا يلو تحل يهدو،مورد تجز

گذارند  يرم خبر تاثو اعال ي،تفرقه افكن يب،پوششآسان تر اصول فر يساز يادهبر پ ياجتماع يهسرما يساختار
عامل محسوب  يرپدافند غ ي ينهبه ياجرا يمناسب برا يساز ينهتواند زم يم ياجتماع يهگسترش سرما يعني.

 . شود
مشترك  يت،سرگذشتهويميت،هنجارها،احساس،صم يهمچون اعتماد عموم ييبر محورها يددر انتها با تاك

 يبرا يشنهادهاييعامل پ يرافراد و اصول پدافند غ ينب يرابطه ا يبند يكرموجود و پ يشبكه ا يوندهايافراد،پ
 .است يدهگرد ائهو بلوچستان ار يستانعامل در استان س يرپدافند غ يبهبود روند اجرا

 
 .يمرز يشهرها ي،اجتماع يهعامل، سرما يرپدافند غ :يديواژگان كل
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 تقسيمات كشوري و نواحي مرزي
 

 عليرضا روحاني
 )ار راهه توسعه (مهندسين مشاورمديرعامل شركت ك 

Rohani.Alre@gmail.com 
 

 چكيده
هر سيستم حكومتي كه اصطالحاً كشور ناميده ميشود،ناگزير از آن است كه به منظور اداره قلمرو حكومتي 

اداري توجه خاص معمول داشته و در چهار  –خويش به مقوله تقسيمات كشوري به عنوان فرايندي سياسي 
درت و حفظ سرزمين را برنامه ريزي تقسيم كار و توزيع خدمات و تأمين نيازهاي استمرار قچوب آن امكان 

 .نمايد
و سير تكاملي مفهوم تقسيمات كشوري  حضور شاخص مرز بندي تفاوتها را در  يدايشبا تأملي در تاريخ پ

و به مرور با غلبه  فضاي جغرافيائي مي بينيم كه بصورت ساده اي ابتدا در بستر مرزهاي طبيعي مطرح شده
 .به وضعيت موجود رسيده است تازمان و مكان پيچيدگي يافته  ياتعوامل متنوع انساني و تكنيكي بنا به مقتض

اين مقاله به بررسي چگونگي اين مرزبنديها و تأثير آن بر نواحي مرزي پرداخته شده و براي پاسخ به اين  در
واحدهاي تقسيمات كشوري به بهبود وضع و اداره بهتر نواحي  سوال،اين فرضيه مطرح شده است كه ارتقاءسطح

آن تشريح و تبيين شده  دمرزي منجر شده است.لذا ضمن توضيح آنچه كه هست،وضعيت مسأله و ابعا
تحليلي است و اطالعات  –است.پژوهش انجام شده،به لحاظ هدف از نوع كاربردي و به لحاظ روش توصيفي 

 .شده است ه از شيوه كتابخانه اي و اينترنتي و ميداني گردآوريالزم براي مقاله با استفاد
نتيجه اين پژوهش مشخص شده است كه تأثير تقسيمات كشوري در نواحي مرزي در بيشتر موارد مثبت  در

 .بوده و ارتقاء سطح واحدهاي تقسيماتي موجب بهبود وضع و اداره بهتر نواحي مرزي شده است
 

 ريزي ناحيه ايبرنامه  –جغرافياي ناحيه اي  –نواحي مرزي  –وري تقسيمات كش :يديكل واژگان
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(مورد شهر يمرز يشهرها ياقتصاد يتبر امن يديقاچاق كاال تهد
 )زاهدان

 2اكبر شهناز ي، عل 1ييگعبدالغفور ر

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يشجودان -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يودانشج -2

Aliakbar.shahnaz@gmail.com 
 

 چكيده
 يبه نوع يشهو بلوچستان و از آن جمله شهرستان زاهدان هم يستاناستان س يسكونت واقع در نوار مرز مراكز

گردش كاال،  ينشهرستان بوده است. ا يندرون ا گونه كاالها در ينمرز و گردش ا يقاچاق كاال از آن سو يردرگ
. يدآ يزاهدان به شمار م هرستانساكنان ش يبرا يو درآمد يشغل ياز فرصت ها يساز بخش عمده ا ينهزم

 يزاقتصاد شهر زاهدان ن يبرا يجد يداتقاچاق در شهر زاهدان كه از جمله تهد يدهنكته مهم در ارتباط با پد
باشد. به  يدر شبكه قاچاق م» گذار يهسرما« و نقش افاغنه به عنوان  يدهپد ينشود سازمان ا يمحسوب م

در شهرستان زاهدان نه از سرمايه هاي كالن افراد غيربومي  كاالطوري كه درشرايط كنوني سازمان قاچاق 
ن به هاي اندكي كه از سوي افراد بوم ي ساكن روستاها و نواحي عشايري استا يهخارج ازمنطقه و نه از سرما 

منظور سود اندك در اختيار اين سازمان قرار مي گرفت، اثري بر جاي نمانده است و اكنون سرمايه گذاران 
مستمر و مستقيم بيشتري در فرايند انجام قاچاق كاال دارند، سهم عمده سرمايه گذاران اصلي قاچاق  تدخال

تعداد سرمايه گذاران مي باشند. پس از  درصد كل 61كاال در شهرستان زاهدان را افاغنه تشكيل مي دهند كه 
اين گروه بلوچ ها با بيش از سي درصد و چند درصد باقيمانده را زابلي ها و به شكل نادر سرمايه گذاران 
غيربومي تشكيل مي دهند. افزون بر نقش افاغنه در سرمايه گذاري در امر قاچاق، در برخي از نواحي استان اين 

قاچاق كه درواقع ابزار عملياتي شبكه محسوب مي شوند، نيز دست باال را دارند.  در  »ينعامل«گروه به عنوان 
مقاله با استفاده  يندرصد زابلي هستند. در ا 2درصد افغاني و  27بلوچ،  عامليندرصد از  71شهرستان زاهدان، 

بزرگ  ياز شهرها يكيوان آن بر اقتصاد شهر زاهدان به عن يرقاچاق كاال و تاث يرتاث يلاز منابع معتبر به تحل
دهد بر پايه آخرين آمار مربوط به تعداد و ارزش پروند ه هاي  ينشان م يج. نتايمدر شرق كشور پرداخته ا يمرز

 يياز عرصه ها يكيدرصد ارزش  6/36درصد تعداد و  1/39تشكيل شده در امر قاچاق، شهرستان زاهدان با 
زاهدان  يشهر يزانمد ياز سو ياست اقدامات مقتض يو ضرورقرار دارد  يدتهد  يشتريناست كه در معرض ب

 .يدخصوص به عمل آ يندر ا
 

 زاهدان ي،مرز يشهرها ي،اقتصاد يتقاچاق كاال، امن :يديواژگان كل
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 يبرا يراه يستانمنطقه س يگردشگر يها و جاذبه ها يتوانمند
 منطقه يتوسعه گردشگر

 

 3ن فر، مهروش شايا 2، سارا پاكزاد* 1ريكي علي

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد واحد زاهدان -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد واحد زاهدان -2
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد واحد زاهدان -3

ilovenobody_2011@yahoo.com 
 

 چكيده
و كارخانه ها اوقات  يعشدن صنا ينيبه بعد در جهان با ماش يالديم 1750 يدر سال هاا ياز انقالب صنعت پس

براي انسان ها به وجود آمد و سبب شد كه انسان ها راه هايي را براي گذراندن اوقات فراغت  يفراغت فراوان
گردش و مسافرت به مناطقي بود كه  غت،گذراندن اوقات فرا پيش بيني كنند. يكي از بهترين پيشنهادات براي

جاذبه هاي متنوعي از جمله طبيعي، تاريخي، شهري، مذهبي و فرهنگي داشت.با توجه به اينكه منطقه 
سيستان يكي از پر جاذبه ترين مناطق شرق كشور از نظر گردشگري محسوب مي شود و داراي انواع جاذبه 

ورزشي بوده و همچنين داراي تسهيالت مناسب  وخي، مذهبي، تفريحي هاي گردشگري طبيعي، تاري
گردشگري و زيرساخت هاي نسبتاً آماده اي مي باشد مي توان با ترسيم سياست هاي واقع بينانه و سرمايه 
گذاري بيشتر در اين بخش توسعه ي اجتماعي و اقتصادي منطقه را شتاب بيشتري داد.براي توسعه گردشگري 

ها (تاسيسات و تجهيزات) مورد نياز گردشگران امري ضروري و انكار ناپذير  تقه توجه به زير ساخدر يك منط
است كه توسعه ي اين امكانات و پتانسيل ها و نيز شناسايي جاذبه هاي گردشگري و معرفي آنها سبب جذب 

 .هر چه بيشتر گردشگران به منطقه و رشد و توسعه منطقه را در پي خواهد داشت
 

 گردشگري، جاذبه ها و پتانسيل ها، توسعه، سيستان :يديكل گانواژ
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 بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در تأمين معيشت و اقتصاد
مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي استان سيستان و ( مرزنشينان

 )بلوچستان
 

كوهزاد رئيس پور
 ر برنامه ريزي محيطي، دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي دوره ي دكتراي جغرافياي طبيعي، اقليم شناسي د

kohzadraispor@yahoo.com 
 

 چكيده
با استانداردهاي     اي محصور و كنترل شده واقع در نقاط مرزي هستند كه مطابق بازارچه هاي مرزي محوطه

شوند و  سيس ميشده بين ايران و كشورهاي همجوار تا  نامه منعقد معين، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم
و  يستانداراي محدوده و سقف مشخص ساالنه اي براي انجام فعاليتها و تبادالت تجاري خود هستند. استان س

كيلومتر مرز خشكي و 1100كيلومتر مرز مشترك( 1400بلوچستان يكي از مناطقي است كه با داشتن حدود  
را جاي داده است.  ياديز يمرز يشهرها و روستاهاكيلومتر مرز آبي) با افغانستان و پاكستان، در دل خود  300

كه در منتهي اليه جنوب شرقي كشور قرار داشته و با ميزان تراكم  ستاين استان پهناورترين استان كشور ا
 187502نفر در هر كيلومترمربع يكي از كم تراكم ترين استانهاي كشور است كه با مساحت  7/7نسبي 

صد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است.اقليم استان از نوع در 04/11كيلومتر مربع حدود 
 100خشك و بياباني است و از جمله مناطق خشك و كم باران محسوب مي شود. متوسط بارندگي ساليانه به 

ميليمتر مي رسد كه همين نزوالت ناچيز هم در مــدتي كوتاه ريزش نموده و خود باعث بــروز مشكالت و 
وابسته از  غلي مي گردد. بنابراين با توجه به محدوديت هاي اقليمي، بخش كشاورزي، دامپروري و مشاخسارات

رونق چنداني برخوردار نمي باشند. بنابراين تأمين معيشت بخشي از جمعيت استان كه در نوار مرز سكني 
كشور پاكستان و افغانستان، به  گزيده اند راهكارهاي ديگري را مي طلبد. با توجه به همجواري اين استان با دو

منظور رفع محروميت و ايجاد اشتغال براي مرزنشينان، قابليت هاي فراواني در  ايجاد بازارچه هاي مرزي فراهم 
ژوهش كه به روش كتابخانه اي، ميداني انجام شده است، عالوه بر بررسي بازارچه هاي فعال   مي باشد. در اين پ

رهايي براي توسعه و رونق هرچه بيشتر آنها، مناطقي ديگري از مرز را كه پتانسيل مرزي كنوني و ارائه راهكا
بازارچه هاي مرزي جديد را دارند پيشنهاد گرديده و همچنين راهكارهايي جهت رونق هرچه بيشتر  ادايج

زي فعال بازارچه هاي مرزي كنوني ارائه شده است. بررسيها نشان داده است، رونق و توسعه ي بازاچه هاي مر
مي تواند عالوه بر حل  ،كنوني و تأسيس بازارچه هاي جديد در نقاطي كه شرايط الزم را دارا مي باشند

مشكالت معيشتي مرزنشينان و رونق بخشيدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزي استان، خالء موجود در 
تواند در  يموضوع خود م ينكه ا كند يم  يريمرزها جلوگ يهشدن حاش يمحدوده ي مرزها را جبران و از خال

  واقع شود. ر موثر يااز قاچاق، بس يريمرزها و جلوگ يتضريب امن يشافزا
 بازارچه هاي مرزي، معيشت، مرزنشينان، پاكستان و افغانستان، سيستان و بلوچستان. :يديواژگان كل
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 هيرمند مهمترين عامل زمينه ساز اختالف ميان ايران و افغانستان
 

رئيس پور كوهزاد
دانشجوي دوره ي دكتراي جغرافياي طبيعي، گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي، دانشگاه سيستان و 

 بلوچستان
kohzadraispor@yahoo.com 

 

 چكيده
از جمله بزرگترين رودخانه هاى افغانستان بوده كه از ارتفاعات كوه بابا (واقع درشصت  يرمندرودخانه ه

گردد  كيلومتر به دوشاخه تقسيم مي 1400حدود  يمسافت يل) سرچشمه گرفته و پس از طكيلومترى غرب كاب
شمالى آن كه قسمتى  خهيابد. شا كه يك شاخه آن بطرف شمال وشاخه ديگر آن بطرف شمال غرب جريان مى

درياچه هامون به  كند يدهد، پس از آنكه ايالت نيمروز را آبيارى م از مرز ميان افغانستان وايران را تشكيل مي
سيستان  يريزد. شاخه دومى آن كه بطرف شمال غرب جريان دارد، وارد ايران شده و در چاه نيمه ها مي

و افغانستان بوده است. در دوره هاي  يرانا ياناختالفات م يشود. اين رودخانه همواره علت اصل ذخيره مي
 يمرز يافغانستان، اقدام به عقد قراردادها به عنوان واسطه ميان ايران و يسمختلف، دولت استعمارگر انگل

نمود كه  1351) و قرارداد يرمندرود ه يدلتا يسيون(كم1330، 1317ماكماهون،  يت،مختلفي چون گلداسم
مساله در  ينتر همواره مهم يرمندجدا و به افغانستان واگذار شده است. رود ه يراناز خاك ا ييها آن بخش يط

 يزن يرمندو افغانستان، آب رود ه يرانا ينب يقراردادها عالوه بر مرزبند يندر ا عقد اين قراردادها بوده كه
منطقه ي سيستان و شهر  فينقش رود هيرمند در تأمين آب مصر -1شده است. لذا با توجه به:  بندي يمتقس

مواره زمينه قبول بخشي از مسير آن به عنوان خط مرزي ميان ايران و افغانستان، اين رودخانه ه -2زاهدان و 
ساز اختالف ميان دو كشور مذكور شده است. در اين تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، مطالعات 

منطقه و پردازش  250000/1و  50000/1هاي توپوگرافي شهميداني(حضور در منطقه مرزي) و همچنين نق
ميزان آب و همچنين تغيير مسير آن تصاوير ماهواره اي، به بررسي رودخانه هيرمند و نوسانات ناشي از 

پرداخته شد. نتايج حاصله بيانگر نقش رود هيرمند به عنوان يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز اختالف ميان 
بوده است. بروز نوسانات متعدد چه در ميزان آب و چه در تغيير مسير اين رودخانه در خط  انايران و افغانست

كشور ايران متضرر شده و خساراتي را متحمل گردد. اين روند همچنان ادامه  مرزي، همواره باعث گرديده كه
 .است يدهمساله كامالً حل نگرد ينا يزحاضر ن يطداشته و  در شرا

 

 هيرمند، ايران، افغانستان، اختالفات مرزي، سيستان. :يديواژگان كل
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 ژئوپليتيك مواد مخدر  وامنيت مرزهاي شرقي

 سيد هادي زرقاني
 مشهد ي. دانشگاه فردوسياسيس يايجغراف يارستادا

h-zarghani@um.ac.ir 
 چكيده

توليد و تجارت مواد مخدر با گردش مالي سه هزار ميليارد دالري آن امروزه به يك عرصه ژئوپليتيكي تبديل 
زيگراني در شده است و از اينرو مي توان از آن تحت عنوان ژئوپليتيك مواد مخدر ياد كرد. در اين عرصه با با

سه سطح محلي، منطقه اي و جهاني روبرو هستيم؛ بدين ترتيب در پايين ترين سطح يعني سطح محلي 
كشاورزان افغانستاني قرار دارند كه با وجود زحمت و تالش زياد كمترين ميزان سود ناشي از اين تجارت غير 

دارند كه وظيفه انتقال و قاچاق مواد قانوني را به خود اختصاص مي دهند. در سطح دوم قاچاقچياني  قرار 
مخدر را از داخل افغانستان به بازارهاي منطقه بر عهده دارند و با توجه به نوع فعاليت خود سودهاي متفاوتي را 
نيز دارند و سرانجام در باالترين سطح مافياي جهاني مواد مخدرو كارتل هاي بين المللي قرار دارند كه در سطح 

ارت كثيف مشغول بوده و ضمن اينكه باالترين سودها را به خود اختصاص مي دهند، عموما از جهاني به اين تج
تعقيب و مجازات قانون در امان هستند. از سوي ديگر قاچاق مواد مخدر داراي آثار و پيامدهاي زيانباري براي 

ز حيث سياسي، افغانستان و همچنين كشورهاي همسايه آن است؛ به نحوي كه امنيت دولت و ملت ها ا
امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تهديد جدي واقع مي شود. تردد هاي غير مجاز مرزي، افزايش 
درگيري ها و نا امني هاي مرزي،  افزايش قتل، شرارت، گروگان گيري در مناطق مرزي، شيوع اعتياد و 

–اين مقاله درصدد است با روش توصيفي پيامدهاي منفي متعدد آن  از جمله اين تهديدات و آسيب ها است. 
تحليلي ضمن تبيين ژئوپليتيك مواد مخدر به بررسي پيامدهاي توليد و قاچاق مواد مخدر آن بر امنيت مرزهاي 

 شرقي جمهوري اسالمي ايران بپردازد.
 

امنيت، مرزهاي شرقي، ژئوپليتيك، مواد مخدر :يديكل واژگان
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 ي شهرهاي مرزي در ايرانبررسي و تحليل چالش ها
 و بلوچستان يستاناستان س يبر شهرها يدبا تاك

 

 سيد هادي زرقاني
  استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  

h-zarghani@um.ac.ir 
 

 يدهچك
سكونتگاههاي شهري در مناطق مرزي، به دليل مجاورت با مرزهاي بين المللي و موقعيت جغرافيايي ويژه خود، 

مقايسه با  شهرهاي داخلي داراي فرصت ها و چالش هاي منحصر بفردي هستند. دوري از مركز جغرافيايي  در
كشور و به تبع آن دوري از مهمترين مراكز تصميم گيري سياسي، اداراي و اقتصادي، توسعه نيافتگي و 

به دليل نگرش يوصبخش خص يسرمايه گذاري از سو يتمحروميت مضاعف، باال بودن ضريب نا امني، محدود
مناطق و تداوم اين اقليت ها و ارتباط آنها با  ينتقدم امنيت بر توسعه، سكونت اقليت هاي قومي و مذهبي در ا

اكثريت آنسوي مرز، ضعف شاخص هاي هويت ملي و افزايش احتمال واگرايي و تجزيه و قرار گرفتن در معرض 
درون  يچالش ها ينادي، بهداشتي از آن سوي مرز از مهمتراقتص انواع تهديدهاي نظامي، امنيتي، تروريستي، 

مقاله تالش خواهد شد  ينعمدتا با آن مواجه هستند.در ا يمرز يهستند كه شهرها يستميو برون س يستميس
استان  يمرز يبر شهرها يدبا تاك يمرز يشهرها يچالش ها ينمهمتر يلي،تحل-يفيرد توصيكبر اساس رو

 يرد.قرار گ يلو تحل يهو تجز يبررس و بلوچستان مورد يستانس
 
 و بلوچستان     يستان. چالش ها . استان سيمرز يشهرها: يديكل واژگان 
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 صول و مالحظات پدافند غير عامل در شهرهاي مرزيا
 

 سيد هادي زرقاني
  استاديار جغرافياي سياسي . دانشگاه فردوسي مشهد 

h-zarghani@um.ac.ir 
 

  يدهچك
آن  يجنگ افزار نبوده و با اجرا يريگردد كه مستلزم به كارگ ياطالق م يعامل به مجموعه اقدامات يرافند غپد
 يو تلفات انسان ينظام يرو غ يو حساس نظام ياتيح يساتو تاس يزاتتوان از وارد شدن خسارات به تجه يم

اصول و  يعامل دارا ير. پدافند غكاهش داد قلخسارات و تلفات را به حدا ينا يزانم يانموده و  يريجلوگ
آن اصول ما  يترعا يجهو در نت يردگ يعامل انجام م يراست كه بر اساس آن اقدامات پدافند غ يمالحظات خاص
و  يعموم يتداوم خدمات رسان ياتي،ح يازهاين ينتام يي،بنا يرز يتاستمرار فعال ي،دفاع يهشاهد حفظ بن

 يلبه دل يمرز ي. شهرهايمهست يداخل يداتتهد يا يتجاوز خارجو  يدتهد ئطاداره كشور در شرا يلتسه
هستند و به تبع آن نسبت به  يخاص يكيو ژئواستراتژ يتيكيژئوپل يتموقع يكشور مستقل، دارا يكمجاورت با 

بر  يقرار دارند.مرور يهكشور همسا ياز سو يتيو امن ينظام يداتداخل كشور در معرض انواع تهد يشهرها
 يساتمراكز و تاس يعرفتن سر يناز ب يژهو به و يليغرب كشور در دوران جنگ تحم يمرز يشهرها وضعيت

مطلب  ينا يدعامل مو يراصول و مالحظات پدافند غ يتعدم رعا يلشهرها به دل ينحساس و مهم در ا ياتي،ح
عامل  يرفند غپدا ياجراو يدر طراح يتموقع يناز ا ياساس الزم است الزامات و مالحظات ناش يناست. بر ا

 يينابتدا به تب يليتحل -يفيتوص يكرديمقاله در صدد است تا با رو ين. ايردمورد لحاظ قرار گ يمرز يشهرها
اصول و مالحظات  يدات،آن تهد يبپردازد و سپس بر مبنا يمرز يخاص شهرها امنيتي – ينظام يداتتهد

 .قرار دهد يلحلو ت يهتجز و يرا مورد بررس يمرز يعامل در شهرها يرپدافند غ
 

 عامل ير. اصول و مالحظات .پدافند غيتيامن-ينظام يدات. تهديمرز يشهرها :واژگان كليدي
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 يمؤثر بر بروز جرم در شهرها يها ينهعوامل و زم يلوتحل يبررس
 غرب كشور يمرز يبر شهرها يدبا تأكي مرز

 

 2ترازك يمعصومه خسرو،  1سيد هادي زرقاني

 رافياي سياسي . دانشگاه فردوسي مشهداستاد يار جغ -1
 مشهد يدانشگاه فردوس -ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 

 يدهچك  
ها و عوامل  ينهو شناخت زم يبررس يقاز وقوع جرم از طر يشگيريمباحث در موضوع جرم، پ يناز مهم تر يكي

جرم هستند و تفاوت در ساختار  يريگ شكل يمؤثر بر بروز جرم است. مكان،انسان و زمان سه عنصر اصل
نباشد. از  يكسان جرم، يمكان -ييفضا يعشود توز يدر كنار عامل زمان، موجب م يرفتار ي،خصوصياتمكان

 ينبروز جرم و همچن يزانتواند در م يم يمركز جمعيت يك يو مكان ياييجغراف يترسد موقع يبه نظر م ينروا
خاص خود از جمله قرار گرفتن در  يها يژگيو يلبه دل يمرز يد.شهر هاداشته باش يردر آن تأث يعنوع جرم شا

عمدتاً نسبت به  ي،و اقتصاد ياسيقدرت س يها كانوناز  يدور يجهكشور و در نت ياييجغراف ي يهحاش
 يشهرها با كشورها ينمجاورت ا ينكهبرخوردار هستند. ضمن ا ياز امكانات توسعه و رفاه كمتر يداخل يشهرها
شهرها به همراه  ينا يبرا يتيامن -ياسيو س ي،اجتماعينامطلوب اقتصاد يامدهايعموماً پ يزن يههمسا

 يمرز ينوع جرم در شهرها ينبروز جرم و همچن يزانتواند در م يو عوامل فوق م اه ينهزم يدارد.مجموعه 
 يخدر،سرقت هاقاچاق كاال،سالح،موادم يرنظ يگونه شهرها، جرائم يندر ا يكهباشد؛ به طور يرگذارتأث

به  اديو به شيوه اسن تحليلي – يفيمقاله تالش دارد با روش توص يندارد. ا يشتريب يوعمسلحانه،شرارت و...ش
 .غرب كشور بپردازد يمرز يعوامل مؤثر بر بروز جرم در شهرها يبررس

 

 علل و زمينه ها ي،مرز يجرم، شهرها يايجغراف واژگان كليدي:
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مذهبي در شهرهاي مرزي  -چالش هاي قومي بررسي و تحليل
 ايران با تاكيد بر استان هاي غربي

 
 2ترازك يمعصومه خسرو،  1سيد هادي زرقاني

 استاديار جغرافياي سياسي . دانشگاه فردوسي مشهد -1
 مشهد يدانشگاه فردوس -ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 

يدهچك
ليل قرار گرفتن در حاشيه كشور از يكسو، و مجاورت با كشورهاي همسايه  از استان ها و شهرهاي مرزي به د

سوي ديگر از نظر تركيب قومي و مذهبي با داخل كشور كمتر تجانس دارند. بر اين اساس، در بسياري از 
مذهبي كشور به شمار مي روند اين در حالي  -مناطق مرزي ايران ساكنين حاشيه مرز جزء اقليت هاي قومي

ت كه عمدتا تداوم اين اقليت ها به صورت اكثريت در كشورهاي همسايه قرار دارند. از سوي ديگر مناطق اس
مرزي به دالئلي از جمله دوري از كانون هاي قدرت سياسي، اقتصادي و تصميم گيري ، محدوديت سرمايه 

 مذهبي –ي اقليتهاي قومي گذاري و...عمدتا جزء مناطق محروم و توسعه نيافته محسوب مي شوند. توزيع فضاي
ين مناطق همراه شود،  دربردارنده چالش هاي ا نيافتگي توسعه و محروميت با كه هنگامي مرز حاشيه در

امنيتي مختلفي چون احساس تبعيض نسبت با اكثريت، ضعف هويت ملي، تقويت قوم گرايي و منطقه  -سياسي
طلبانه خواهد بود. بر اين اساس، الزم است با مطالعه و گرايي، تشديد واگرايي، حركت در مسير اقدامات تجزيه 

بررسي دقيق اين چالش ها در مناطق و شهرهاي مرزي، راهكارهايي متناسب با آن ارائه نمود. در اين مقاله 
 بررسي مورد تحليلي–مذهبي شهرهاي استان هاي غربي كشور با رويكرد توصيفي -مهمترين چالش هاي قومي

 .گيرد مي رارق تحليل و تجزيه و
 

 -قومي هاي اقليت. امنيتي–شهرهاي مرزي، استان هاي غربي، چالش هاي سياسي  واژگان كليدي:
 مذهبي
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 يعوامل مؤثر بر گسترش قاچاق مواد مخدر در مرزها يبررس
 و بلوچستان يستانس

 

  2معصومه دهمرده، 1يزرقان يهاد يدس
 مشهد يوس.دانشگاه فردياسيس يايجغراف ياراستاد -1

 واحد مشهد ي.دانشگاه آزاد اسالمياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -2
 

 چكيده
 ينجهان و تنوع انواع مواد مخدر و قاچاق ب يدر اكثر كشورها يمشكل مل يكمواد مخدر به عنوان  مسأله

سأله مواد مخدر كرد كه با معضل و م يدارا پ يتوان كشور يباشد. به ندرت م يم يمشكل جهان يكآن يالملل
 ي،دارد. در بعد فرد يابعاد مل مو ه يهم بر ابعاد فرد يقيعم يرو عوارض آن روبرو نباشد. مواد مخدر  تأث

و عدم توسعه  يموجب بروز معضالت اجتماع يكند و در بعد مل يافراد را با خطر مواجه م يسالمت و زندگ
 يگيقرار دارد. همسا ييهالل طال يه در همجواراست ك يياز كشورها يكي يرانگردد. ا يكشورها م يافتگي

 يمواد(اروپا ينبازار مصرف ا ير(افغانستان) و قرار گرفتن در مسجهاندر  ياككننده تر يدتول ينبا بزرگتر يرانا
و  يستان(سيجنوب شرق يمرزها يتكشور به طور عام و امن يمرزها يتدر امن يمهم ير) تأثيشمال يكايو آمر

 يشو بلوچستان و افزا يستاناستان س يخاص داشته است. قاچاق مواد مخدر از مرزها بلوچستان) به طور
 يندر ا يگسترده ا يتيچالش امن يجادمواد مخدر از افغانستان و پاكستان باعث ا يعبور كاروان ها نروزافزو

نشأت  يها ييكمبود امكانات و نارسا ي،اقتصاد يساخت ها يرچون عدم ز يياست. مؤلفه ها يدهمنطقه گرد
را  يبستر مناسب ي،كاريدهه و گسترش فقر و ب يكبالغ بر  ياستان، بروز خشكسال يعمق يتگرفته از محروم

 يو همكار يكارانمنطقه فراهم كرده تا با استفاده از افاغنه، ب ينقاچاق مواد مخدر در ا يالملل ينب يباندها يبرا
بازار  يبلكه برا يكااروپا و آمر يمواد مخدر نه برا يعحمل و توز يبرا يعيضد انقالب، شبكه وس يگروه ها

 ي. تك جداره بودن، كوتاهي مسير و وجود فضاهاي خالي در مرزهاندكن يو سازمانده يطراح يرانا يداخل
مطالب، فقر  ينو بلوچستان) نيز بخشي از امتيازات مسير ايران است. با توجه به ا يستان(استان سيرانا يشرق

 اققاچ يشگذار در افزا يرتأث يلدال يگرتوان از د يارزان و پر سود بودن مواد مخدر را م ي،اقتصاد ي،اجتماع
عوامل مؤثر بر  يلو تحل يهبه  تجز يليتحل -يفيمقاله، با روش توص ينمواد مخدر در استان عنوان كرد. در ا

  يمپرداز يو بلوچستان م يستانس يگسترش مواد مخدر، در مرزها
 

 و بلوچستان. يستانافغانستان،س يران،ا ي،واد مخدر، مناطق مرزم :يديواژگان كل
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و  يرانا يدر مناطق مرز يتيامن يچالش ها يلو تحل يهتجز
 پاكستان

 

 3معصومه دهمرده، 2يناصر يمهد، 1اصغر زرگريعل

 واحد تهران مركز يالملل.دانشگاه آزاد اسالم ينروابط ب ياراستاد -1
 واحد تهران مركز يالملل.دانشگاه آزاد اسالم يند روابط بارش يكارشناس يدانشجو -2

 واحد مشهد ي.دانشگاه آزاد اسالمياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو -3
      

 چكيده
كشورهاي واقع در يك حوزه ي جغرافيايي به حكم مؤلفه هايي همچون جغرافيا، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ بر 

تاثير مي پذيرند. نگاه عميق به تحوالت جمهوري اسالمي ايران و پاكستان همديگرتأثير مي گذارند و از هم 
زباني و ديني از يكديگر متأثر  هنگي،نشان مي دهد كه اين دو كشور به علت همسايگي، مسا ئل تاريخي، فر

و  يثبات و پر آشوب قلمداد شده و از لحاظ اقتصاد يب يدر شرق، منطقه ا يرانا يمل يتامن يطبوده اند. مح
در  يتيامن -ياسيس يمنابع تنش زا ينشود. مهمتر يمناطق جهان محسوب م يرتريناز فق يزن ياجتماع
مرز،  يچون: مواد مخدر، مسأله اقوام و مذاهب در دو سو ييتوان در مؤلفه ها يو پاكستان را م يرانا يمرزها

در پاكستان،  يفرامنطقه ا يها ييروحضور ن ي،و مرز يمسأله بلوچ ها، اختالفات ارض يافته،جرائم سازمان 
مسأله افغانستان و  يسم،موضوع ترور يت،مسئله وهاب ي،مركز يايپاكستان و رقابت در آس يقدرت هسته ا

مجاز و جرائم خشن جستجو كرد.  يرغ يجنگ يو فروش سالحها يدورود، حمل و خري،گسترده مرز تترددا
 يكنزد يزند و آنها را به همكار يم يوندكشور را به هم پ و پاكستان، سرنوشت دو يرانروابط ا ي يطهكه در ح

   .كند يو مشترك وادار م
در تأمين امنيت داخلي كشور به نوعي  يرگذارهاي تأث توان ادعا كرد كه تمامي مؤلفه توجه به اين مطالب  مي با

 ينهزم يگانكشور با همساپذيري در روابط  متأثراز متغيرهاي خارج از مرزهاي سرزميني است لذا هر گونه آسيب
 .نمايد نقصان در امنيت داخلي و امنيت ملي را فراهم مي

 يبر مرزها يدو پاكستان با تأك يرانمنابع تنش زا در روابط ا يران،ا يتيامن يطمح يمقاله، ضمن بررس ينا در
  .يردگ يقرار م يلو تحل يهمشترك دو كشور مورد تجز

  

 .يتوهاب يافته،سازمان  يمرز، جراپاكستان، م يران،ا :يديواژگان كل
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در  يدارتوسعه پا ي، راهگشا يتبه ابعاد مختلف امن ينگاه بوم
 يرانا يمرزها

 

 3احمد كهنسال ،2يپاگرد يالل، 1يغالمرضا زمان

 يژهواحد سازمان منطقه و يكاربرد يمدرس دانشگاه علم –يپژوهشگر يشگرا-يكارشناس ارشد جامعه شناس -1
 يهعسلو

 شهرستان المرد يالملل ينفرودگاه ب -ه هاكارمند شركت فرودگا – يوترارشناس كامپك -2
 يژهواحد سازمان منطقه و يكاربرد يمدرس دانشگاه علم –يپژوهشگر يشگرا –يكارشناس ارشد جامعه شناس -3

 يهعسلو
Ghzamani55@yahoo.com 

 

 يدهچك
د مرزها به طور جدي مورد توجه مسئوالن بوده سال هاي اخير موضوع امنيت مناطق مرزي و موضوع انسدا طي

است. در همين راستا به طور ساالنه رديف هاي بودجه اي براي ساخت تجهيزات و امكانات لجستيكي براي 
پيشبرد انسداد مرزها در اليحه بودجه در نظر گرفته شده است فارغ از اين كه موضوع انسداد مرزها چه 

در  مناطق مرزي داشته است، به نظر مي رسد ابعاد و مولفه  يدارتوسعه پا يجادپيشرفت و تاثيراتي در امنيت وا
هاي ديگري نيز مي تواند در تامين امنيت پايدار در مناطق مرزي موثر باشد.كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و 

با  ژوهشيپ – ياز روش عمل يقتحق ينبوده است كه در ا يمقطع يا دياگر مورد توجه بوده به صورت تك بع
پژوهش پرداخته  يجبه نتا يداده ها با آماره استنباط يلبه تحل يابزار پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده مشاركت

همه جانبه  يرمختلف و  تاث يجنبه ها يابعاد به بررس يشده ضمن معرف يمقاله سع يندر ا ينشده و همچن
پژوهش عبارتند از :  ابعاد اقتصادي،  ينعاد مدنظر اكشورمان پرداخته شود ، كه اب يمرزها يداردر توسعه پا اآنه

 يونگاه بوم يبوم يروهايتوجه به توان ن ياپژوهش، كه آ ينا يفرهنگي، اجتماعي و با دنبال كردن سوال اصل
كشور را فراهم سازد  يدر مرزها يدارپا عهرا كاهش داده و شرط توس يكيلجستيها ينهداشتن توانسته است هز

كاسته و با دادن  يو گروه يفرد يبهاياز آس يادشدهاست كه توجه به ابعاد  يننشانگر ا يقحقت يها يافته؟ 
 ينههز يلقب ين، بار ا يهر منطقه مرز يانبوم ينشده ب يادكارها در خصوص ابعاد  يمو تقس يانبه بوم يتشخص

راموجب  يانبوم يندر ب ينيكارافر يزهو انگ يت، خالق ييشكوفا ينهامر زم ينكه ا ردها را از دوش دولت بردا
  . است يدهگرد

 

 يدار، مرزها ، توسعه پا يان، بوم يتابعاد امن :واژگان كليدي
 
 
 
 

 


