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 يرانكشورا يشرق يمردم مرزها ييغذا يتامن و يسالمت جسم
 

 3ياحمد يبهط ،2يانجواد يدحم يدس ،* 1نژاد يد زمانيناه

 مسئول امورتغذيه دانشگاه تربيت معلم سبزوار-ترينگكيMBAكارشناس ارشدعلوم وصنايع غذايي ومشاورارشد -1
و  ياييجغراف يمركز پژوهش يپژوهش يها و كارشناس مطالعات طرح يشهر يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2

   معلّم سبزوار يتدانشگاه ترب ياجتماع
 معلم سبزوار يتدانشگاه ترب يعيطب يايارشدجغراف يكارشناس يدانشجو -3

zamani_n333@yahoo.com 
 

 چكيده
ششم  يك ي،است. بحران خاموش گرسنگ ي,ازعوامل موءثر دربرآوردتوسعه انسانييغذا يتوامن يجسم سالمت

 .را به مخاطره انداخته است يتكرده و صلح و امن يررا درگ ينكره زم يانسان ها
 .داشته باشد ييانسان نقش بسزا يهتواند درتغذ يم يستيز يطوشرا يعيطب محيط
همواره  ييموادغذا ينوتام يهبرخوردارند,درامرتغذ يمرز يطوشرا يعتشرق كشور كه ازقهرطب ينمرزنش مردم

 يا يهتغذ يازهاي,شناخت نييموادغذا ينتوان منطقه درتام يدباشناختخاطربا ينبامشكل مواجه هستند.به هم
وسالمت آن ها  ييغذا شتبهدا يريتازذائقه مردم آن سامان, به مد يريمناطق گرم وخشك,بهره گ يژهو

 .پرداخت
بدن  يازسازگار وموردن ييوموادغذا يباتنوع ترك ي,ذائقه مردم,معرفيي,شناخت منابع غذايقتحق ينهدف ا 

 ياهي(گ ييغذا يعت,شناخت طبيطشرا يندرا ييموادغذا ينگهدار يانسان ساكن درمناطق گرم وخشك,چگونگ
 يها يتوانمند يشترشناخت هرچه ب يبرا ياند مارا به راهكارمناطق, بوده,تابتو ين),مردم ساكن درايوانيوح

 .شرق كشور رهنمون سازد يمناطق مرز
 .باشد يم يواسناد يكتابخانه ا يقتحق ي يوهاست,ش يكاربرد يقتحق نوع

 يتمنطقه,جهت امن ييموادغذا يعتطب يبرتوانمند يمتوان يم يزاندهد,تاچه م يبه مانشان م يقتحق نتيجه
 .ييمآ يلآن مناطق نا ييونوع موادغذا يازهانموده وبه شناخت ن يهانسان تك يوسالمت جسم

 

 .ي,سالمت جسمي,توسعه انسانيستيز يط,شراييغذا يتامن :يديواژگان كل
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در  يدارتوسعه پا يراهگشا يت،به ابعاد مختلف امن ينگاه بوم
 يرانا يمرزها

 

 3يفاطمه غالم، 2يصادق زمان ،*1يغالمرضا زمان

 يرانا يژه،عسلويه،واحد سازمان منطقه و يكاربرد يمدرس دانشگاه علم ي،كارشناس ارشد جامعه شناس -1
 يرانها، ا يبمدرس و محقق حوزه آس يزي،كارشناس ارشد برنامه ر -2

 يرانا يمسائل اجتماع يمدرس و پژوهشگر حوزه بررس ي،كارشناس ارشد جامعه شناس -3
Gholamreza.zamani@gmail.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 
ز اين كه موضوع انسداد مرزها چه پيشبرد انسداد مرزها در اليحه بودجه در نظر گرفته شده است فارغ ا

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 

تحت عنوان پدافند  يانسان يرويبوده است منجمله بحث ن يمقطع يا ديرت تك بعاگر مورد توجه بوده به صو
تبلور  يهمگان يبه صورت آموزش و همكار يعموم يتو امن يمنيا يجادعامل كه خود در حفظ و ا يرغ
به  يدندر جهت رس يبا ابزار مشاهده مشاركت تحليلي – يفيپژوهش از روش توص يندر ا يرتفاس ينا يابد؛با يم
 يرمختلف و تاث يجنبه ها يابعاد به بررس يشده ضمن معرف يمقاله سع يندر ا ينشده و همچنفادهاست يجتان

پژوهش عبارتند از :   ينكشورمان پرداخته شود ، كه ابعاد مدنظر ا يمرزها يدارهمه جانبه آنها در توسعه پا
 يبوم يروهايتوجه به توان ن ياژوهش، كه آپ ينا يابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و با دنبال كردن سوال اصل

كشور را  يدر مرزها يداررا كاهش داده و شرط توسعه پا يكيلجست يها ينهداشتن توانسته است هز يونگاه بوم
كاسته  يو گروه يفرد يبهايشده از آس ياداست كه توجه به ابعاد  يننشانگر ا يقتحق يها يافتهفراهم سازد ؟ 

 ين، بار ا يهر منطقه مرز يانبوم ينشده ب يادكارها در خصوص ابعاد  قسيمو ت يانمبه بو يتو با دادن شخص
 يانبوم يندر ب ينيكارآفر يزهو انگ يت، خالق ييشكوفا ينهامر زمينها را از دوش دولت بردارد كه ا ينههز يلقب

 .استيدهرا موجب گرد
 

 يكيلجست يها ينههزدار،ي، مرزها ، توسعه پا يان، بوم يتابعاد امن :يديكل واژگان
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موثر بر خشونت دانش آموزان (مطالعه  يعوامل اجتماع يبررس
 )يالمپسرانه شهر ا يرستانهايدب يمورد

 

 3ي، مسعود ساجد2يگروس يجعفر حاتم ،*1زماني صادق
 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تهران -1

 دانشگاه تهران ي،موزشآ يزيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ر -2
 توسعه، دانشگاه تهران يريتدانشجوي كارشناسي ارشد مد -3

Sadegh_zamani67@ut.ac.ir 
 

 چكيده
 يچبشر رخنه كرده است .ه ياست كه با ابعاد متنوع خود در تمام سطوح زندگ يانحراف اجتماعيك خشونت
رفتار كجروانه مصون بوده است. هر چند   ينادعا كند كه در تمام طول عمر خود، از عواقب ا تواند يكس نم

نوع  ييرها يبه معنا ينا اماگردد،  يظاهر نميزيكيو ف يجسمان يامروزه خشونت صرفاً در چهره خشونت ها
ده جسمي و رواني . خشونت در مدارس شامل طيف وسيعي از رفتار آزاردهنيستن يمساله اجتماع ينبشر از ا

است كه سالمت كودكان و نوجوانان را مورد تهديد قرار مي دهد. مطالعه تجارب وسيع جهاني در اين زمينه 
و مدرسه الزم است عالوه بر اصول عام و مشترك، ويژگي  لهنشان مي دهد كه با توجه به شرايط خاص هر مح
دانش  ينموثر بر بروز خشونت در ب يعوامل اجتماع يقتحق ينهاي هر مدرسه مورد توجه دقيق قرار گيرند در ا

و  يمايشيپ_يفيمقاله توص ينشده است. روش مورد استفاده در ا يبررس يالممدارس شهر ا يرستانيآموزان دب
 يچند مرحله ا يخوشه ا يوهبه ش يازبوده كه نمونه مورد ن يالمپسرانه شهر ا يرستانهايدب يهما كل يجامعه آمار

و  يهشده و تجز يدانش آموز به كمك پرسشنامه جمع آور 140انتخاب شده است. اطالعات ياز جامعه آمار
وجود خرده فرهنگ  كهدهد  ينشان م يجصورت گرفته است. نتا spss به كمك نرم افزار يزداده ها ن يلتحل

 ينكنترل والدبا دوستان ناباب، ضعف  ينيبا مدرسه، همنش يوندو پ يدانش آموزان، عدم وابستگ يهخشونت، تنب
.دانش آموزان موثر بوده اند ينو خشونت در خانواده در بروز خشونت در ب يختگيبر دانش آموزان، ازهم گس

 

 خرده فرهنگ خشونت. يالم،خشونت، دانش آموز، مدارس، ا واژگان كليدي:
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 يدر شهرها يادنوجوانان به اعت يشخانواده بر گرا يراتتأث يبررس
 )مهران يشهر مرز يمورد مطالعه( يمرز

 

 2يكماس ين، حس*1زماني صادق
 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تهران -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه سيستان و بلوچستان -2
Sadegh_zamani67@ut.ac.ir 

 

 چكيده
به مصرف هر  يشو گرا يسبب سر خوردگ يزندگ يبعد عاطفو كم رنگ شدن  يماتامروزه مشكالت و نامال    
 يريچشمگ يشمواد افزا ينمصرف ا يي،گسترش فردگرا يلبه دل يگرد يمواد مخدر شده است. از سو يشترچه ب
تحت  ياعمل صرفاً معلول  اينتوان ادعا كرد كه  يعمل نم ينارتكاب ا ييچرا  يحو توض ييناست. در تب يافته

مواد بكشاند. در  يندر بروز آن نقش داشته تا فرد را به سمت ا يباشد، بلكه عوامل متعدد يعامل م يك يرتاث
و  يادگيري ي،فشار اجتماع يكردنوجوانان به مصرف مواد مخدر در قالب رو يشخانواده بر گرا يرمقاله تاث ينا

بوده و  يمايشيپ_يفيمقاله توص يناست. روش مورد استفاده در ا رفتهقرار گ يمورد بررس يكنترل اجتماع
پرونده در ستاد مبارزه با مواد  يمعتادان دارا يانمتناسب از م يتصادف يرينمونه گ يوهآن به ش يجامعه آمار

اسناد  يبا بررس يازشده است. اطالعات مورد ن يين) تعيالماستان ا يمرز يمخدر در شهر مهران(از شهرها
معتادان (به  يردو گروه معتادان و غ يننفر در ب 140نامه از پرسش يكتكنيريدر ستاد مذكور و به كارگ موجود

انجام شده است.    spss داده ها با استفاده از نرم افزار يلو تحل يهشده و تجز يعنوان گروه كنترل) جمع آور
و در دسترس بودن مواد،  يجنس يي، لذت جويفشار خانواده و سطوح وابستگ ينتوان گفت كه ب يم يتدر نها
 ياقتصاد -ياجتماع يگاهو پا يالتتحص يزانسن، م ي،مرز يدر شهرها يو فرهنگ يحيامكانات تفر كمبود

  .رابطه وجود دارد يادبه اعت يشنوجوانان وگرا
 

 مهران. ي،مرز يشهرها ياد،خانواده، نوجوان، اعت واژگان كليدي:
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 يشهر يبر نواح يمرز يبازارچه ها ياثرات توسعه ا يلتحل
 ونيرامپ

 

 2يصادق زمان ،1يزمان مسلم

 واحد المرد يآزاد اسالم دانشگاه -1
 معلم تهران يتداتشگاه ترب يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يآموخته كارشناس دانش -2

Satin195@gmail.com 
 

 چكيده
و  يركنان فقسا يزندگ يطبهبود شرا يتوسعه هر كشور در راستا يها از جمله برنامه ي،توسعه شهر هاي برنامه

 ييرها، تغ برنامه ينآن كشور است. هدف از ا يرشد و توسعه كلّ يرو خودكفا كردن آنها در مس ييدرآمد روستا كم
دولتها هستند.  يزها ن برنامه ينو كارگزار در ا ياست. مجر ييحاكم بر جامعه روستا يو اقتصاد يساختار اجتماع

 ينمعاش مردم مرزنش امرار يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار ياصل يشاخص يمرز ياقتصاد نواح
در كنار هم و باهم از فرصتها و  توانند يم يههمسا يكشورها يمرز يمردم ساكن در نواح يقطر يناست و از ا

و  يو رونق اقتصاد يتامن ين،و تفاهم طرف يمنجر به دوست تواند يامر م ينكنند و ا دهمنابع مشترك استفا
  .شد يدر مناطق مرز ينسب يتنوع مز يك يريگ و شكل يشغل  يفرصتها يجاداتوسعه، 
 يشهر ي) بر نواحيو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد ي،(اثرات كالبد يبازارچه مرز يا اثرات توسعه يلو تحل ارزيابي

طرح  ينف ااهدا يناز مهمترها ينهزم يندر ا يتو موفق يابيها در دست بازارچه ينا يتموفق يزانو م يرامونپ
و  يساتتأس يانداز ، راه بازارچه يزيكيف يتو وضع يراه ارتباط يفي: بهبود و ارتقاء سطح ككرد يحدانست و تصر

 يگرخانه مناسب و استراحتگاه و د احداث مسجد و نماز ، وران يلهدر كار تجار و پ يلتسه يامكانات برا
،  هدف يمنطقه به بازارها ينا يتجار يابيبازار يأتاعزام ه ، يرفاه يرامكاناتو ذهاب و سا يابا يسهايسرو

بازارچه  يتبا توجه به فعال يسقف ارزش دالر يش، افزا بازارچه يتو تقو يزتر جهت تجهيشاختصاص اعتبارات ب
 ياست كه بر مبنا يشنهاداتياز جمله پ يبهداشت يزو ن يو كم يفياز نظر ك يصادرات يبر كاالها يقو نظارت دق

 . پژوهش مطرح شده است ينا يجنتا
 يمحرك خوب تواند يم يحقوق ينمقرّرات و قوان يدرقالبها يكه توسعه مبادالت مرز دهد ينشان م يبررس اين
يهايگسترش همكاري،نسبيتهايتجارت به سمت مزيدهجهتيمبادالت كاال بصورت رسميشافزايبرا

 يمتكاهش ق ي،تجار ايسوده يجادا ي،ا منطقه ينب يمرز يها مناطق آزاد، توسعه بازارچه ينجانبه ب همه
موارد از  ينشود كه ا ينانمرزنش يبرا يتدرآمد، اشتغال و امن يجادعرضه و تقاضا و ا يانم ييكاالها، همگرا

مناطق  يندر ا يو رفاه نسب يمناطق مرز ياقتصاد يافتگياست. توسعه  يجمله آثار مثبت مبادالت مرز
ل قاچاق كاال، مواد مخدر، سرقت و... را فراهم و از ياز قب ياز مشكالت مرز يموجبات كاهش برخ تواند يم

 .كند يريجلوگ يمناطق مرز يتيجمع يهتخل
 

 يدارتوسعه پا ي،مرز يبازارچه ها ي،شهر يتوسعه نواح :يديواژگان كل
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جوانان در  ياجتماع يتعوامل موثر بر احساس امن يبررس
 يالم)ا يشهر مرز يمطالعه مورد( يمرز يشهرها

 

 3رستم پور يه، سم2ي، مسعود زمان*1زماني صادق
 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تهران-1

 فارس، دانشگاه تهران يجارشد مطالعات خل يكارشناس-2
 دانشگاه تهران ي،ارشد جامعه شناس يكارشناس يدانشجو-3

amani67@ut.ac.irSadegh_z 
 

 چكيده
 يشخو ياعضا يرا برا  سازي يتاست كه نقش هو ياجتماع يگروهها يبرا يتامن ينتام يدر پ ياجتماع امنيت

و  يشهاست كه به جهت داشتن احساس اند  ياجتماع يها گروهها و دسته ياجتماع يت. مرجع امنكنند يم يفاا
 يكپارچه يتياز كل برخورداري يلداده و به دل يلرا تشك يمنحصر به فرد يتكل يشاناعضا يانعمل مشترك م

است كه  يرهاييمجموعه متغ يانبرآمده از تعادل م يت،. احساس امندانند يرا به خود منتسب م»ما«عنوان
 يندارند. ابعاد ا يالو آرامش خ يمساعد قرار داده و مردم در پرتو آن احساس راحت ياجتماع يجامعه را در فضا

 يا مقوله ياجتماع يتباشد. احساس امن يم يو نظام ييقضا جتماعي،ا ي،فرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س يت،امن
قابل  يرو همگام با غ يجرو، به تدر  ينهستند و از ا  يمآن سه يندر تام يكديگراست كه افراد و دولت به همراه 

رو  ين.از اكند يم يداداق پآن دو مص يحالت در خصوص ناامن ينهم يكديگر،از   شدن دولت و جامعه يكتفك
گروه يكافراد خودشان را بعنوان عضو   آن ياشاره دارد كه برمبنا يژگيهاييبه حفظ مجموع و ياجتماعيتامن

او را  يگروه يتكه هو گردد يفرد م ياز زندگ ييها به جنبه  معطوف يگرد يانبه ب يا كنند يقلمداد م ياجتماع
 .بخشند يسامان م

پرداخته است. روش  يالمجوانان شهر ا يندر ب ياجتماع يتعوامل موثر بر احساس امن يرسمقاله حاضر به بر
نفر(دختران و  140باشد كه با استفاده از مصاحبه ساختمند با  يم يمايشيمقاله از نوع پ ينمورد استفاده در ا

 يت،گفت جنس يتوانم يت. در نهاستانتخاب شده اند صورت گرفته ا يپسران)  به كه به صورت تصادف
هستند كه بر  ييها يرجرم، متغ يزانو تصور از م ياجتماع يها يبوجود آس ي،فرهنگ يهسرما يزانم يي،فردگرا

 .داشته اند يرتاث ياجتماع يتاحساس امن
 

 يالما ي،مرز يشهر ها ي،اجتماع يتجوانان، امن :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 



 

 
٢۴٩ 
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 چالش هاي فرهنگي  استان سيستان و بلوچستان
 تباط با دو كشور افغانستان و پاكستاندر ار 

  

2رويا زنگنه چكني، 1افشين زنگنه

 معلم ثامن الحجج مشهد يتترب ي،دانشگاهتجسم يهنر ها يكارشناس يدانشجو -1
 مشهد يفردوس يي،دانشگاهروستا يزيو برنامه ر ياجغراف يكارشناس يدانشجو -2

roya.zanganeh@yahoo.com 
 

 چكيده
شود و  يحكومت متزلزل م يك يها يهپا يدر جوامع مختلف است.زمان يمهم انسان يهااز عامل يكي فرهنگ

باشد.از  يو درون يرونيعوامل مختلف ب ياش در گرو يفرهنگ يافتدكه عرصه  يآن جامعه به خطر م ي يندهآ
 يتو امن يندحفظ نما ياست كه فرهنگ خود را در چارچوب امن ينبر ا يحكومت ها سع يرو در تمام ينا

 يتامن يدر حوزه  يموضوع يچشود كه ه يدر تمام حكومت ها مالحظه م ينفرهنگ خود را فراهم آورند. بنابرا
با دو  ينكهو بلوچستان به لحاظ ا يستان.استان سيستن يفرهنگ يتمهم تر از موضوعات مربوط به امن يمل

قرار  يگانهول زمان مورد تهاجم اقوام بدر ط يباشدهمواره از لحاظ فرهنگ يكشورافغانستان و پاكستان هم مرز م
استان  ينمهم ا يشده است كه چالش ها و مسائل فرهنگ ينبر ا يرو در پژوهش حاظر سع اين گرفته است از

 .چالش ها ارائه شود ينجهت رفع ا ييراهكار ها ياندر پا ينهمچن يرد وقرارگ يمورد بررس
 

 ينگفره يها يت،جامعه،چالشفرهنگ،امن :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢۵٠ 
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 يها يلتحل يقغرب كشور از طر ياييجغراف يمرزها يتامن يشپا
 ):شهرستان پاوهيمطالعه مورد(GISيطدر محييفضا

 

 ييزهرا اكبر
 يطيمح يزيدر برنامه ريشناس يمارشد اقل يكارشناس دانشجوي

a_zahraei65@yahoo.com 
 

 چكيده
همچون  يمورفولوژ يه به پهناور بودن و تنوع در  واحد هاكشور با توج ياييجغراف يمرزها يزيكيف كنترل

و برنامه  يريتمد يازمندمشكل ن يناست. مرتفع نمودن ا يامر مشكل و ضرور يك...  يابان،درياوكوهستان،ب
كشور با  يمتفاوت موجود در مرزها يمرزها و مقابله با خطرها يزيكيف يتهمه جانبه جهت حفظ امن يزير

ز جمله عراق و افغانستان است. امنيت پايدار مرزها، به كليه اقدامات عملي نظامي و همجوار ا يكشورها
غيرنظامي در فراهم نمودن زمينه و بسترهاي الزم امنيت در سطوح مختلف جامعه، به ويژه براي مناطق مرزي 

و ايجاد  محلي و دولتها، ضمن ارتقاي كيفيت زندگي ردمو مرزنشينان در جهت ايجاد محيطي امن براي م
رضايتمندي مردم محلي زندگي تمامي افراد جامعه را از هرگونه تعدي و تعرض از ناحيه مرز مصون مي دارد. 

كيفي  -مكاني و تلفيق داده هاي كمي -سيستم اطالعات جغرافيا به دليل نگاه يكپارچه به ماهيت فضايي
 يلتحل يندفرا  يقغرب كشور از طر ييايجغراف يمرزها يتامن يشپژوهش حاضر  پا دفاهميت خاصي دارد. ه

در شهرستان پاوه از استان  يو بصورت مورد (GIS)ياييبا استفاده از سامانه اطالعات جغراف ييفضا يها
قاچاق و  ياز لحاظ عبور و مرور كاروان ها ينقاط پرخطر مرز يابيكرمانشاه است. در پژوهش جهت مكان 

ها بوده يبو جهت ش ينزم يبش ي،منطقه از جمله توپوگراف يولوژمورف يمولفه ها يبر رو ياصل يداشرار تاك
 يرستر يها يهال يدمتر اقدام به تول 90ينيزم يكبا تفك (DEM)يجيتاليد ياست. با استفاده از نقشه ارتفاع

 ييو روستا يشهر نتگاههايسكو ينو همچن (TIN)يمثلث يمدل ارتفاع ي،توپوگراف يب،جهت ش يب،ش
 يلومترك 5 يشهرستان به پهنا يبرا يباند مرز يكمناطق پرخطر ابتدا  ينيت مكان گز. جهيدشهرستان گرد

 يل. با استفاده از كاربرگ تحليدگرد يدباند مورد نظر تول يبرا ينيدر مكان گز يلدخ يها يهو ال يدجدا گرد
 ينقشه ها يدو تول ياقدام به طبقه بند يههر ال يبرا ياضيو ر يشروط منطق يفپس از تعر GIS در ييفضا

نقشه خطر  يها در محاسبه گر رستر يهال يببا ترك يت. در نهايدگرد يبر اساس روش وزن يههرال يخطر برا
 .يدشهرستان استخراج گرد يقاچاق و اشرار برا يعبور و مرور كاروانها

 

 GISيي،غرب،فضا يلمرز، تحل يت،امن :يديكل واژگان
 
 
 
 
 



 

 
٢۵١ 
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 تيدر توسعه امن يمرز ينقش بازارچه ها
 

 2يميابراه ، حسين*1ياردكان ينيز حسين

(ع)  يندانشگاه امام حس يوتركامپ يمدرس و كارشناس ارشد مهندس يتاطالعات دانشگاه ترب يكارشناس ارشد فناور -1
 تهران

 كارشناس علوم و ارتباطات دانشگاه تهران -2
Zeini_321@yahoo.com 

 

 چكيده
 يكدهد. با  يرا به خود اختصاص م يمهم يگاهاكثر كشورها جا يدر سر فصل منافع مل يتمرزها و امنموضوع

كشور در  يبا مناطق مركز يسهدر مقا يا يهو حاش يمناطق مرز يفضع يگاهتوان به جا يمياجمال يبررس
 ي،مناطق مرز ياييجغراف نزوايتوان ا يامر م ينا يلبرد. از دال يپ يو عدالت اجتماع يرفراگ يتامن يندفرآ
و  ياسيس ي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماع يافتگيو توسعه ن اقتصادي –يصنعت يهااز قطب  يدور

كه از  يمرز يباعث شده تا كشورها در قالب بازارچه ها يگونه مسائل در مناطق مرزينبر شمرد. ا يفرهنگ
ا مسائل متنوع رود، قدم در راه مبارزه ب يبه شمار م يمرز ينواح اديتوسعه اقتص يروش ها ينشناخته شده تر

 ياست كه سطح قابل توجه يهيمسئله امروزه روشن و بد ينمذكور بگذارند. ا يدر نواح ياز عقب افتادگ يناش
روابط  سعهتو ي،مرز يبازارچه ها يرشود. هدف از تاث يم ينتام يمبادالت مرز يقاز طرينمردم مرزنش يازاز ن

 يمرز يبازارچه ها يجادگمان ا يتوان عنوان نمود. ب يم يتاشتغال و امن يجادو ا يههمسا يبا كشورها يتجار
 يتجارت خارج ينهكارها و آموزش كسب تبحر در زم يعانجام گرفتن سر يكننده برا يدوارام ياربسيتجربه ا
 .داشته باشند يمرز يدر شهرها يتامن عهو توس يجاددر ا يتوانند نقش مهم يبازارچه ها م يناست. ا

 

 مرز ين،مرزنش يت،امن ي،مرز يچه هابازار :يديكل واژگان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢۵٢ 

 

 � � 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 

 ياسالم يجمهور يمرز يشهرها يفرهنگ يتو امن يبفرهنگ رق
 )و بلوچستان  يستاناستان س ي:مورد يران(مطالعها

 

 يانساسان سعيد
 دانشگاه شيراز ،يقاو شمال آفر يانهارشد مطالعات خاورم يكارشناس دانشجوي

Saeed_sasanian_83@yahoo.com 
 

 چكيده 
در  يهو پا ياز اركان قطع يكيتوانست به عنوان  يفرهنگ امنيت ،به موسع يقاز مض يتتوسعه مفهوم امن در

به  يازمندن اي يدر هر سطح و حوزه مفهوم يجلوه گر شود. از آن جا كه هر موضوع يدارپا يتبه امن يشكل ده
 يداتبا تهد ياروييدر رو يزن وزه فرهنگح ،باشد يم »يتيموضوع امن« يكشدن به  يلجهت تبد »يدتهد« يك

مقاله در  ينخواهد گرفت. ا يرا پ يخاص يو تقابل يتعامل يشده و سازوكارها امنيتي ،اعم از بالقوه و بالفعل
 يمرز يفرهنگ در شهرها يساز در امنيتي ،يبشكل گرفته است كه فرهنگ رق يسوال اصل ينپاسخ به ا

سوال به آزمون گذاشته خواهد  ينكه در پاسخ به ا يا فرضيهد داشت. خواه يچه اثر يرانا ياسالم يجمهور
و  يجهت دهيعامل مداخله گر در تالش برا يكبه مثابه  يبشده است كه؛ فرهنگ رق يگونه طراح اين ،شد
اهداف  ينخواهد گرفت كه ا يرا پ عمل كرده و استحاله فرهنگي ،فرهنگ هدف ييمعنا يدال ها يفتحر
كه در  يمرز يدر شهرهايدارپا يتاساس امن ينحوزه فرهنگ هدف خواهد شد. برا شدن يتيامن منجر به يتانها

تواند تحت  مي ،يداتتهد با توجه به نوع واكنش به اين ،تحقق دارد يتقابل يمل يتچارچوب طرح جامع امن
 .يردقرار بگ يرتاث

 يبدر فهم فرهنگ رق سعي ،آن يرزم يو بلوچستان و فرهنگ شهرها يستاناستان س يبا مطالعه مورد مقاله
 .شهرها خواهد داشتينا يدارپا يتبر امن يتقابل يناثرات چن واكنش ها و نهايتا ،»يتوهاب« يعني

 

 وهابيت،و بلوچستان سيستان ،يمرز شهرهاي ،يفرهنگ يتامن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
٢۵٣ 
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 يمرز يشهرها يتو امن يدارمفهوم توسعه پا يدبازتول
 

 ياننساسا سعيد
 دانشگاه شيراز ،يقاو شمال آفر يانهارشد مطالعات خاورم يكارشناس دانشجوي

Saeed_sasanian_83@yahoo.com 
 

 چكيده 
 ياتنظر يصورت گرفته و از روند خط ياز توسعه كه عمدتا در چارچوب درون گفتمان يدجد يها قرائت
 يكتئور يها و مبان ينيبر وجود جهان ب ياست كه مبتن يا ييمعنايدال ها نيازمند ،است يزمتما يككالس

 يدرون ياجاتت احتيشده توسعه كه براساس موضوع يمفهوم بوم يانتوان م يشكل گرفته اند. لذا م يبوم
سوال  ينا ياساس مقاله حاضر برمبنا ينكرد. برا يينرا تب نسبتي ،يتو مفهوم موسع از امن يرندگ يشكل م

 يمرزها ياتياسالم و در چارچوب عمل يناز منظر د يدارفهوم توسعه پام يانشكل گرفته است كه اساسا م ياصل
 يهسوال در قالب فرض ينوجود دارد؟ پاسخ به ا سبتيچه ن يمرز يدر شهرها يتو امن يرانا ياسالم يجمهور

كرده و معتقد به وجود رابطه يدو را در دو حوزه فرهنگ و اقتصاد بررسيناست كه نسبت ا يدهمطرح گرد يا
در حوزه  يوستگيپ ينا يينباشد. تب يشهرها م يندر ا يدارو توسعه پايمرز يدر شهرها يتامن يانم يقوث يا

به حوزه  يرسم ينينگاه د يبرمبنا يزحوزه اقتصاد ن يحاست و تشر يافتهشكل  يتو قوم بفرهنگ براساس مذه
شده است.  بيان ،آن يتيرد امنو كارك يمرز يتحقق آن در شهرها يتو اهم يرانا ياسالم ياقتصاد در جمهور

در  يتيكيو مسائل ژئوپل يهكشور همسا يمرز يهمچون فرهنگ مشابه در شهرها يطيعوامل مح يانم يندر ا
 .وارد شده است يتموسع از امن يفعامل موثر در تعر يكبه عنوان  يمرز يشهرها

 

 توهابي،و بلوچستان سيستان ،يمرز شهرهاي ،يفرهنگ يتامن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢۵۴ 
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 يمرز يتبرامن يرعاملپدافند غ يرتأث
 

 3مهنازصابردوست، 2يناصابردوستم، 1ييساالرزا يرحمزهام
 وبلوچستان يستانحقوق، دانشگاه س يرشته فقه ومبان ياراستاد -1
 و بلوچستان يستانحقوق، دانشگاه س يرشته فقه و مبان يدانشجو -2

 شگاه اصفهانالملل، دان ينرشته روابط ب يدانشجو -3
 

  چكيده
 ينكه  ا يردگ يصورت م يو علم ي، دفاع فرهنگ ي، دفاع اقتصاد ياسيبا دفاع س يهر كشور يتامن امروزه

و جنگ است كه جنگ خود  از عناصر پايدار تاريخ بشري بوده و  يدفاع نظام يكي:  يباشددفاع به دو صورت م
 .دتماعي قلمداد نمودهانجامعهشناسان آن را به عنوان يك پديده و واقعيت اج

.به مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب كاهش يباشدعامل) م يرعامل(پدافند غ يرنوع دفاع ، دفاع غ يندوم 
آسيب پذيري نيروي انساني ، ساختمانها و تاسيسات، تجهيزات و شريان هاي كشور در مقابل عمليات خصمانه 

غيرعامل گفته مي شود.  به  دافندانح غيرطبيعي مي گردد، پو مخرب دشمن و يا كاهش مخاطرات ناشي از سو
آن عبارت است  يقغيرعامل به معناي دفاع بدون بكارگيري تجهيزات نظامي است كه مصاد يگرپدافندد يعبارت

 يجادحفظ اطالعات مهم كشور ، ا يها برا يكروفيلماستفاده از م ي،نظام يرو غ ياز استتار مراكز مهم نظام
 .... و يرددشمن قرار گ يمكه ممكن است مورد اصابت مستق ياماكن مهم استحكام در

استتار  يياز موجودات توانا يكه خداوند به بعض يگرددبر م يعتعامل به اصل خلقت طب يردفاع غ يشينهپ البته
(ع) آن در قرآن آمده كه خداوند به حضرت داوود  يگرنمونه د يااطراف خود را داد و  يطو همرنگ شدن با مح

    .ساخت زره آموخت
 يست؟چ يآن  نسبت به دفاع نظام يازاتاست و امت يچه اثرات يعامل دارا يرپدافند غ ينكها ياندر ب حال

 يرو يتواندعامل م ير، استفاده از دفاع غ ياز دفاع نظام يناش يو مال يگفت كه با توجه به خسارات جان يتوانم
است كه  ينآن ، ا يباال  يازاتكشور داشته باشد ، كه از جمله امت يتحفظ امن ينهدر زم يمؤثرتر ياركرد بس

 ينشود و ا يباعث كاهش خسارت به كشور مدافع م يگرد يكشور مهاجم را باال برده و از سو ينظام ينههز
 .است يو هم درمسائل نظام يانسان يروين ينهخسارت هم در زم يلتقل
 ي، تالش م يمعتبر علم يها يتو سا ياستفاده از كتب علمو با  يليتحل - يفيبا روش توص يقتحق ينا در

  .يمقرار ده يابعاد آن را مورد بررس يرعاملدفاع غ ياصول و مبان ييشود كه با شناسا
    

   يث، قرآن و احاد يعامل ، دفاع نظام يرپدافند غ :يديواژگان كل
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 يدر راستا (CDS) يكردبر رو يدبا تأك يمرز يشهرها يكاستراتژ
 : شهر زابل)ي(مطالعه موردي شهر يدارتوسعه پا

 

 *2زاده يرانوندب يممر،  1يسردر يساالر يفرضعل
 نور گله دار ياممدرس دانشگاه پ -1

 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه -2
beyranvand28@gmail.com 

 

چكيده
و جايگزيني آن به جاي  (CDS) بحث توسعه پايدار شهري طبق استراتژي توسعه شهري يراخ هاي در سال 

مطرح شده است. در طرح  يتوسعه شهري در محافل علم هاي ريزي هاي جامع شهري در برنامه-طرح
 يدارتوسعه پا اصولو اتكاء به  يمحل گيري از مشاركت مردم، نهادهاي با بهره (CDS) راهبردي توسعه شهري

 يطمح يفيتك يبر منافع عمومي در جهت اعتال ها و تأكيد طرح يريو اصالح پذ پذيري انعطاف يتو با قابل
 يطرح راهبرد يهو ته ريزي آن به برنامه ياجزاء و عناصر اصل ينارتباط ب يو بررس يطمح يداريپا ي،شهر

 يجمع آور هاي و داده "يليتحل -يكم"از روش  هپژوهش با استفاد ين.  در اشود يپرداخته م يتوسعه شهر
اي و بازديدهاي ميداني متناسب با اصول و  زابل و مطالعات كتابخانهشده از اطالعات طرح جامع شهر 

راهبرد  -ريزي شهري (با تأكيد بر كاربري زمين) به مقايسه طرح جامع شهر زابل با استراتژي معيارهاي برنامه
 ها و نقايص با توجه به ضعف دهد يپژوهش نشان م هاي يافتهشده است.  ختهپردا (CDS) ريتوسعه شه

در  (CDS) يتوسعه شهر ياستراتژ يو رواج الگو يگزينيكشور و  جا يطرح جامع در توسعه شهرها يالگو
گوناگون شهر زابل بر  هاي يعدم تحقق كاربر ينكشور و همچن ياز شهرها يو در برخ يشرفتهپ يكشورها

ن است كه، از آ يحاك يج. نتاباشد يم يضرور يطرح راهبرد توسعه شهر يريآن، به كارگ جامعاساس طرح 
 يفرهنگ يسبز و فضاها يبا توسعه فضاها يشهر در بخش تراكم خالص مسكون يزيكيو توسعه ف يترشد جمع

 .باشد-يبرابر نم
 

.(CDS) شهر زابل، طرح جامع، كاربري زمين شهري، استراتژي توسعه شهري :واژگان كليدي
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و استقرار صنايع انرژي بر در سواحل جنوبي استان سيستان 
بلوچستان و تاثير آن بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شرق 

 كشور
 

 3محمدعلي قصري، 2عبدالباسط نهتاني فر، 1حسين سپهري راد

 واحد زاهدان يكارشناسي ارشد شهرسازي، عضو هئيت علمي گروه معماري دانشگاه آزاد اسالم -1
لي مهندسين مشاور ره شهركارشناس ارشد زمين شناسي زيست محيطي، گروه بين المل-2
 واحد زاهدان يكارشناس ارشد معماري، عضو هئيت علمي گروه معماري دانشگاه آزاداسالم -3

Sepehri77@yahoo.com 
 

 چكيده
پايدار شهرهاي مرزي و بخصوص مرزهاي جنوبي و شرقي يكي از دغدغه هاي اصلي دولت در ساليان  امنيت

ي كه در ساليان اخير براي توسعه و پيشرفت مناطق مرزي مطرح شده اخير بوده است.  از طرح هاي توسعه ا
بر در  است استقرار صنايع انرژي بر در سواحل جنوبي كشور مي باشد. انديشه شناسايي و استقرار صنايع انرژي

ها پيش مطرح بوده است. اقدامات جدي در اين زمينه از  حوزة تأثيرپذير ميادين گازي جنوب كشور از سال
جنوبي شكل گرفته است. در مطالعات مكان  زمان با ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و هم  1377  سال

هاي مناسب براي بارگذاري، استان سيستان و بلوچستان داراي  پهنهيابي استقرار صنايع انرژي بر ، از لحاظ 
داراي شرايط مناسبي براي استقرار بيشترين پتانسيل بوده و سواحل چابهار  بعلت نبود زيرساخت هاي الزم 

اين صنايع در بلند مدت تشخيص داده شدند. در حال حاضر بيشتر زيرساخت هاي مورد نياز براي استقرار 
در سواحل جنوبي استان فراهم شده است. استقرار صنايع مذكور در سواحل جنوبي استان باعث  كورصنايع مذ

اقتصادي و امنيتي مهمي بدنبال خواهد داشت كه يكي از  -ماعيتوسعه و پيشرفت منطقه شده و تاثيرات اجت
 .مهمترين اين تاثيرات فعال شدن توسعه محور شرق كشور مي باشد

 

 شهرهاي مرزي، صنايع انرژي بر، توسعه محور شرق :يديواژگان كل
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 شهرهاي مرزي و امنيت فرهنگي
 

 حسن ستايش
 

 چكيده
ريج به سويي پيش مي روند كه همگي بر هويت فرهنگي خويش تاكيد دارند و در دنياي امروز همه جوامع بتد

نسبت به هويت سياسي خود بي اعتنا هستند .در واقع اهميت فزاينده هويت فرهنگي در عصر بعد از جنگ 
سرد، خالء ناشي از كاهش اهميت هويت سياسي را پر مي كند  . ترديدي نيست كه پايبندي افراد و نهادهاي 

ه به ارزش ها و هنجارهاي پذيرفته شده در فرهنگ، نوعي مصونيت اجتماعي ايجاد مي كند كه طبعاً جامع
موجب امنيت پايدار مي گردد . هرچه امنيت فرهنگي و اجتماعي در جامعه گسترش يابد،پيشرفت در ساير 

و درخشش جامعه  ابعاد توسعه تسريع مي شود و افراد جامعه به سمتي سوق پيدا مي كنند كه در سازندگي
تاثير مي گذارند و از آسيب ها و انحراف ها مصون مي مانند . اما مرا,دات فرامرزي و تعامالت فرهنگي 
مرزنشينان در كشور هاي همجوار  چنان است كه فرهنگ و هويت ملي ما را در معرض خطر قرار مي دهد. اين 

امنيت فرهنگي راهكارهايي را ارائه دهد و معتقد  مقاله برآن است كه براي پيشگيري از اين تهديدات و تامين
است   امنيت فرهنگي در سايه يك حكومت مردمي كه متكي به آراي مردم باشد، آن هم از منظر بومي امكان 
پذير است. زيرا  تجربه نشان داده است درمناطق مرزي هر كجا كه امنيت بومي شده است سريع تر به امنيت 

 .پايدار دست يافته است
 

 امنيت ، امنيت فرهنگي ، مناطق مرزي ، تعامل فرهنگها ، فرهنگ ملي :يديكل واژگان
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 يتدر امن يدارپا يكرديرو ي،مرز درخدمت توسعه اجتماعات محل
 يرانا يمناطق مرز

 

 3 رمضانپور يصغر،  2يثان يمحمد اسكندر،  1يسجاد يالژ
 تهران يبهشت يدهدانشگاه ش يندانشگده علوم زم ياراستاد -1

  يبهشت يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -2
 يرانالملل صندوق ضمانت صادرات ا ينو كارشناس امور ب يكارشناس ارشد علوم اقتصاد -3

M_Eskandarisani@hotmail.com 
 

 چكيده
توجه به اجتماعات  يكردرو ي،نطقه او م يمحل يبر همگان آشكار است كه راه برون رفت از چالش ها امروزه

 يو انسان يفرهنگ يزيكي،ف ي،اجتماع يعي،طب يها يهاجتماعات با توجه به سرما ينباشد، چرا كه ا يم يمحل
را  يدارو مقدمات و بستر توسعه پا اشندها داشته ب يهسرما يناز ا ينهبه يتوانند بهره بردار يموجود در خود م

 يبا توجه به روند جهان يرانا يدر مناطق مرز يژهمساله به و ين. ايندراهم نماف يشمتعلق به خو يدر فضاها
متنوع  يها و فرهنگ ها يتسو و قرار گرفتن قوم يكمرزها نسبت به قبل از  يشترهر چه ب يريشدن و نفوذ پذ
است  ينكشاند، ا يپژوهش آن را به چالش م ينكه ا يباشد. مساله اصل يپررنگ تر م يگرد يو مختلف از سو

در  يزبانبه توسعه اجتماع م يمرز يشده در نواح يجادهر چند اندك ا يهايگذار يهفرصت ها و سرما ياكه آ
 هافرصت  ينسهم آنان از ا يامناسب ختم شده است و  يو بهكشت اقتصاد يعيعدالت توز ي،قالب رفاه اجتماع

تأثير شگرفي  ي،مراودات تجار يحت ياآ باشد و يقاچاق كاال م يلاز قب يسكو در حد كسب مشاغل پرر يزناچ
كاالهاي مبادله شده عمدتاً رويكرد فرا استاني و فرا  يادر تأمين مايحتاج نيازهاي ساكنين مرزنشين داشته و 

برنامه  يتمسول ينتر ينحال سنگ ينو در ع ينرسد گام نخست يراستا به نظر م ينمنطقه اي داشته است. در ا
(بهره يروابط انتفاع يا يتساو ي،فرصت طلب يا ياست كه منجر به فرصت ساز استهاييس يندادن ب يزتم يزان،ر

 .شود يم يپدرساالر يا) و مشاركت يكش
 

 .يرانا يدار،پا يتامن ي،مرز، اجتماعات محل :يديواژگان كل
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با  ي،شهر يگردشگر يچالش ها وفرصت ها يقيتطب يسهمقا
 فارس و يجخليهحاش يمرز يهااستان يدارپا يتبه مقوله امن ينگاه

 خزر يايدر
  )يمناطق نمونه گردشگر :يمطالعه مورد (

 

 3يجمال يبن يني، فاطمه حس 2يانسجاد يد، ناه* 1مهيارسجاديان
 يي)وروستا يشهر يريتمد يشوسنجش از دور(گرا GISكارشناس ارشد -1

 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد  -2
 نور گرمسار يامدانشگاه پ يريتمدارشد  يكارشناس يدانشجو -3

mahyarsajadian@yahoo.com 
 

 چكيده
 يها ينهكسب رتبه اول در زم يبرا يرانا ياسالم يساله كشور، جمهور يستسند چشم انداز توسعه ب در

خود  يرا برا يادن يدرصد كل گردشگر 1.5به  يابيدر سطح منطقه،دست يوفرهنگ ي،اجتماعيمختلف اقتصاد
است كه مورد  رهاييراهكا يناز جمله مهمتر ينمونه گردشگر ينه،مناطقزم ينوده است. در انم يهدف گذار

 يناز ا يخزر تعداد يايفارس ودر يجخل يهحاس يمرز يتوجه قرار گرفته ودر سطح كشور واز جمله در استانها
 يسموضوع،تاس يهوبودن آنها،عالوه بر بحث ما ياستانها با توجه به مرز ينشده است،كه در ايسمناطق تاس

مورد توجه  واثرگذار  ي،مركز ياستانهايراز سا يشب ستانهاا ينا يدارپا يتامن يشتواند در افزا يمناطق م ينا
دو حوزه در  ينعدم تعادل در ا ياست،كه نوع ينپژوهش مسئله ا ينباشد.اما در ارتباط با مناطق مورد مطالعه ا

پژوهش به سبب  ينگردد.لذا ا يشده مشاهده م يستاس يگردر مناطق نمونه گردش يشهر يگردشگر ينهزم
البته با  يشهر يگردشگر يچالش ها وفرصت ها يبه هدف بررس يكاربرد-يليتحل يروش اموضوع ب يتاهم
 يپرداخت. ابزارها يقخزر، به تحق يايفارس ودر يجخل يهحاش يمرز يدر استانها يدارپا يتبه مقوله امن ينگاه

كه  يقتحق يها يافتهواكسل بوده است.بر اساس  ArcGIS10،PASWيق،تحق ينام امورد استفاده در انج
مناطق نمونه  يشهر يگردشگر ينهعدم تعادل در زم يمتعدد ارائه شد،نوع يدر قالب نقشه ها،جداول ونمودارها

 يها يافتهبر اساس  يزشود.در انتها ن يم يدهخزر د يايفارس ودر يجخل يهحاش يمرز ياستانها يگردشگر
 .يدگرد پيشنهادياستيوس يعمل يدار،راهكارهايپا يتبه مقوله امن يوبا نگاه يقتحق

 

 خزر يايفارس،در ي،خليجشهر يدار،گردشگريپا يتامن :يديكل واژگان
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 Sensorو  GISبر يمبتن يهايتكنولوژ يقاز تلف يريبهره گ
Web با اهداف  يمرز يمرزها وشهر ها ينهبه منظور كنترل به

 چندگانه

 3يجمال يبن يني، فاطمه حس2يانسجاد يد، ناه*1مهيارسجاديان
 )ييوروستا يشهر يريتمديشوسنجش از دور(گرا GISكارشناس ارشد -1

 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد  -2
 نور گرمسار يامدانشگاه پ يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو -3

mahyarsajadian@yahoo.com 
 

 يدهچك
در  يزمناطق همواره از امور چالش برانگ ينكارآمد تردد در ا يريتومد يمرز يرزها وشهرهام ينهبه كنترل

 يناست،استفاده از انواع سنسورها از مهمتر ي،در سطح جهان و در كشور چند ينهزم ينكشور بوده است. ودر ا
به  يبرا ختييرساتم باز وزيسس يك،  Sensor Webراستا ينباشد.در ا يم ينهزم يندرا يابزار كنترل

به  يستمس ينا ينباشد.همچن يوب م يحاصل از سنجش آنها بر رو يشبكه سنسورها وداده ها ياشتراك گذار
ودر  يطيمح يها يدهپد يكاربران اجازه پردازش انواع متفاوت داده حاصل از سنجش سنسورها،جهت بررس

 Web شامل GISبر يمبتن يكان مبنام تكنولوژيهاي يندهد.در كنار ا يرا م ياجتماع يها يناهنجار يجهنت
GISوMobile GIS تواند در كنار يوجود دارد؛كه م Sensor Web تردد در مرزها  ينهدر منترل به

 ي،بعدكاربرد-يليتحل يموضوع با روش يتپژوهش به سبب اهم ين.لذا ايردمورد استفاده قرار گ يمرز يوشهرها
با  يمرز يمرزها وشهرها ينهدر جهت كنترل به يسامانه ا يمفهوم يبه معماريها،نسبتتكنولوژ ينا ياز بررس

سامانه فوق الذكر در كنار اصول  يمفهوم يق،مهماريتحق يها يافتهاهداف چندگانه اقدام نمود.بر اساس 
 .ديگرد يشنهادپ يزن يعمل يق،راهكارهايتحق يها يافتهبر اساس  يز.در انتها نيدآن ارائه گرد يها يرسامانهز
 

 GIS،Sensor Web،Web GIS،Mobile GISمرز، :يديكل واژگان
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با استفاده از برنامه  يمرز يدر شهرها ياجتماع يتامن يشافزا
بر  يد(با تاكC.P.T.E.Dيكردبر رو يمبتن يكالبد-ييفضا يزير

 كشور) يشرق يمرز يشهرها

 
 3يجمال يبن يني، فاطمه حس2يانسجاد يد، ناه*1مهيارسجاديان

 يي)وروستا يشهر يريتمد يشوسنجش از دور(گرا GISارشد كارشناس -1
 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد  -2

 نور گرمسار يامدانشگاه پ يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو -3
mahyarsajadian@yahoo.com 

 

 يدهچك
 يههر سازان ونظرش ياساس يها يتوبسترساز رفاه وسالمت مردم از اولو يادينبه عنوان حق بن امروزه،امنيت

 يكالبد-ييفضا ينهبه يها يزيگردد كه با برنامه ر يم ينه،سعيزم ين،درا ينباشد.و بنابرا يساخت شهر م يها
 ينهكارآمد در زم يطراح يك C.P.T.E.Dيكرددر شهر ها اقدام گردد.رو ياجتماع يتنسبت به ارتقاء امن
آن  يبر اجرا يشرفتهپ يكشورها يژهبه و ياريسب يباشد كه در حال حاضر در كشورهايم يكاهش جرائم شهر

آن  يدارآنهم از نوع پا يشهر يتامن ي،مبحثمرز يدر شهرها يژهو يز،بهن يرانشود.در ا يم يدهورز ياراهتمام بس
 يتاكنون نسبت به اجرا ينهزم ينوشهروندان بوده، ودر ا يشهر يرانمدي،انتظام ينمهم مسئول ياز دغدغه ها

 يناست كه اغلب در ا يناست.اما مسئله ا يدهشهرها اقدام گرد ينا يتامن يشافزا ينهچند در زم ييطرحها
 يا يستهشا يگاهجا يدآنچنان كه با يثابت شده جهان ياتبر خالف تجرب يكالبد-ييفضا يزيطرحها برنامه ر

 يابخانه ابر مطالعات كت يمبتن يفيتوص-يليتحل يموضوع با روش يتپژوهش به سبب اهم يناست.لذا ا هنداشت
شرق كشور نسبت به طرح  يمرزيبر شهر ها يدبا تاك يمرز يدر شهرها ياجتماع يتامن يشبه هدف افزا

 يق،شهرهايتحق يها يافتهاقدام نمود.براساس  C.P.T.E.Dيكردبر رو يمبتن يكالبد-ييفضا يزيبرنامه ر
 C.P.T.E.Dيكردبر رو يبتنم يكالبد-ييفضا يزيبرنامه ر ينهدر زم يجد يها يبكشور با آس يشرق يمرز

 .يدگرد يشنهادپ ياستيوس يعمل يق،راهكارهايتحق يها يافتهبر اساس  يزمواجه هستند.در انتها ن
 

 C.P.T.E.D يي،فضا يزير ي،برنامهمرز يدار،شهرهايپا يتامن :يديكل واژگان
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بر اساس  يمرز يدر شهرها يدارپا يتالزامات امن يينتب
 يشهر يدارتوسعه پا يها شاخص

 كشور) يشرق ي:استانهاي(مطالعه مورد

 3يجمال يبن يني، فاطمه حس 2يانسجاد يدناه ،* 1مهيارسجاديان
 يي)وروستا يشهر يريتمد يشوسنجش از دور(گرا GISكارشناس ارشد -1

 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد  -2
 نور گرمسار يامدانشگاه پ يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو -3

mahyarsajadian@yahoo.com 
 

 يدهچك
 يتكالن از جمله در ارتباط با توسعه وامنياستگذاريهايكامال شاخص در س يبه گونه ا يداري،امروزهپا پارادايم

 يشهر يدارپا يدار،توسعهپا يدار،امنيتچون توسعه پا يديكل يواژه ها ينخود را باز نموده است.بنابرا يجا
 يدارپا يتن ارتباط در سطح جهان امنيشود.در ا يم يدهوبه چشم د هيدبه طور مستمر به گوش شن يرهوغ

بدون  يكيكه ارتباط  يشوند.به گونه ا يشناخته م يكديگرتنگاتنگ با  يبا ارتباط يشهر يداروتوسعه پا يشهر
به سبب هم مرز بودن با  يرانا ياسالم يكشور جمهور يشرق ي.استانهايدنما يم يرامكان ناپذ يگريد

كشور افغانستان همواره با  يژهكشورها،به و ينگسترده در ا يها يريداافغانستان وپاكستان وناپا يكشورها
فوق الذكر،تاكنون  يداتاست كه عالوه بر تهد ينروبرو بوده است.اما مسئله ا يمتعدد ومتنوع يتيامن يداتتهد

توسعه  يبر اساس شاخص ها كشور يشرق ياستانها يمرز يدر شهرها يدارپا يتالزامات امن يدآنچنان كه با
را دوچندان نموده است.لذا  يخارج يداتاز تهد يناش يها ينهمسئله هز يننشده است.كه ا ينتدو يدار شهريپا
به  يواسناد يبر مطالعات كتابخانه ا يمبتن يفيتوص-يليتحل يموضوع با روش يتپژوهش به سبب اهم ينا

 يدارتوسعه پا يشاخص ها سكشور بر اسا يشرق ياستانها يمرز يدر شهرها يدارپا يتالزامات امن يينهدف تب
 ياستانها يتالزامات با توجه به وضع يق،اينتحق يها يافتهدر قالب  يتپرداخت،كه در نها يقبه تحق يشهر
 .يدگرد يشنهادپ ياستيوس يعمل يق،راهكارهايتحق يها يافتهبر اساس  يز.در انتها نيدكشور ارائه گرد يشرق

 

 يشهر يدارپا ي،توسعهشرقيدار،استانهايپا يتامن :يديكل واژگان
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مناطق  يدارو توسعه پا يتدر امن يمرز ينقش بازارچه هايلتحل
 )سردشتي: بازارچه مرزيمورد (مطالعهمجاور

 

 *2يشمس ، هژير 1ييسرا محمدحسين

 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش -1
 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -2

Shamsi_hazhir@yahoo.com 
 

 چكيده
از عمده ترين مسائل فراروي كشورهاي در حال توسعه، دستيابي به توسعه پايدار، امنيت فراگير و عدالت  

در مناطق  يتو نگهداشت جمع يتبا توجه به ضعف امن يتجمع يهرو يب يشاجتماعي مي باشد. امروزه افزا
در حال  ياكثر كشورها يآورده است. در مرزها يدپد يا يهحاش ينواح يندهآ يبرا يا يچيدهپ يارق بساف ي،مرز

مبادالت  ينگونهشود. ا يم ينتأم يمبادالت مرز يقاز طر ينمردم مرزنش يازاز ن يتوسعه، سطح قابل توجه
بوده و باعث  يههمسا يكشورها ياندر مبادالت م يتينقش پراهم يبودن آن دارا يو محل يرسم يرغ يرغمعل

شود. با يك بررسي اجمالي مي توان به جايگاه ضعيف مناطق مرزي و  يم يساكنان مناطق مرز يبهبود زندگ
حاشيه اي در مقايسه با مناطق مركزي كشور در فرآيند توسعه ملي و منطقه اي پي برد. از داليل اين امر مي 

ب هاي صنعتي ـ اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف توان انزواي جغرافيايي مناطق مرزي، دوري از قط
اقتصادي، سياسي و فرهنگي برشمرد. وجود اين گونه مسائل درمناطق مرزي باعث شده تا كشورها  عي،اجتما

شمار مي رود،  در قالب بازارچه هاي مرزي كه از شناخته شده ترين روش هاي توسعه اقتصادي نواحي مرزي به
خالء  ي،مرز ي. بازارچه هارزه با مسائل متنوع ناشي از عقب افتادگي در نواحي مذكور بگذارندقدم در راه مبا

امر  ينكنند كه ا يم يريمرزها جلوگ يهشدن حاش يموجود در محدوده مرزها را جبران و برطرف كرده و از خال
واقع شود. اين مقاله با روش  مؤثر ياراز قاچاق، بس يريمرزها و جلوگ يتامن يبتواند در باال بردن ضر يخود م

نقش بازارچه مرزي  يلكتابخانه اي و ميداني سعي در بررسي و تحل عتحليلي و تكيه بر مناب _توصيفي 
  .سردشت در امنيت و توسعه پايدار مناطق مجاور خود دارد

 
 سردشت يدار،و قاچاق، توسعه پا يتامن ي،بازارچه مرز :يديكل واژگان
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 يرهايمتغ  يبر برخ يمرز ياثرات بازارچه ها ليو تحل يبررس
 )سردشت ي: بازارچه مرزيمورد ي(مطالعهكالن اقتصاد

 

 2يشمس ، هژير1ييسرا ينحس محمد

 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش -1
 يزددانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -2

Shamsi_hazhir@yahoo.com 
 

 چكيده
امرار معاش  يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار ياصل ياز شاخص ها يكي يمرز يمبادله تجار
در كنار هم و  توانند يم يه،همسا يكشورها يمرز يمردم ساكن در نواح يقطرينو از ا باشد يم ينمردم مرزنش

و  يدوست يداريمنجر به استمرار و پاتواند يامر م ينو ا يندبا هم از فرصت ها و منابع مشترك استفاده نما
در  ينسب يتنوع مز يك يريگ و شكل يشغل يها فرصت يجادو توسعه، ا يو رونق اقتصاد يتامن ين،تفاهم طرف

و  يدر ترق ينقش اساس تواند يم يمناطق مرز يايو اقتصاد پو يگردد. در كل مبادله تجار يمناطق مرز
مناسب  يعمردم، كاهش فقر، توز يزندگ يبهبود استانداردها ي،مرز ينواح صاداقت يژهبو يدارتوسعه پا يشرفتپ

داشته باشد.  يمرز ينواح ينب يشترب يهايهمكار يعتسر يشتر،ب ييو آشنا يروابط دوست يجادو برابر درآمد، ا
نيز  ناي نيست كه تنها مختص به ايران باشد. اين امر در برخي نقاط جها هاي مرزي تجربه ايجاد بازارچه

داق دارد. درحال حاضر در افريقا در مرز كشورهاي سومالي و اتيوپي و در نزديكي با مرز جيبوتي، دو مص
بازارچه قرار گرفته  و در مرزهاي ويتنام با كشورهاي  يكبازارچه قرارگرفته،  در آسيا در مرز هند و تبت، 

باشد و در  ورهاي در حال توسعه ميهمسايه نيز حدود ده بازارچه مرزي قرار دارد.  بازارچه بيشتر مختص كش
اي براي صادرات يا  تواند به عنوان دريچه  هاي مرزي براي كشورهاي با اقتصاد بسته مي واقع وجود بازارچه

مناطق است كه در شهرستان  ينسردشت از جمله ا يواردات با موانعي كمتر تلقي گردد. بازارچه مشترك مرز
 يدرصدد بررس يليتحل -يفيحاضر با روش توص يق. تحقيدتتاح گرداف 1375سردشت قرار دارد و در سال 

 .باشد يبازارچه بر شهر سردشت م ينا يجاداثرات ا
 

 سردشت ي،اقتصاد يتامن ي،كالن اقتصاد يرهايمتغ ي،بازارچه مرز :يديكل واژگان
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 يزيبرنامه ر يبرا يننو ينگرش ي،توسعه شهر يكبرنامه استراتژ
 يمرز يرهاشه يدارتوسعه پا

 

 2يري، عباس بش 1اكبر سردره علي

 يمعمار يروزكوه،گروهواحد ف ي،مدرس دانشگاه آزاد اسالم ي،و منطقه ا يشهر يزيكارشناس ارشد برنامه ر -1
واحد رودبار ي،دانشگاه آزاد اسالم يريت،گروه مد يالملل، مرب كارشناس ارشد روابط بين -2

alisardareh@hotmail.com 
 

 چكيده
باشد.  يمقدور نم يكپارچهمنسجم و  يشهر يريتو مد يزيبدون برنامه ر يدارپا يبه توسعه شهر يابيدست

و برنامه  يستشه ن يكالبد يتوسعه  ي يرندهتنها در برگ يتوان گفت كه امروزه توسعه شهر يم ينعالوه بر ا
را مورد توجه قرار دهد. برنامه  ريتوسعه شه ياسيو سيو اجتماع يابعاد اقتصاد يهكل يدبا يدارپا يشهر يزير

 يهآن شهر ته يهر شهر و به صورت خاص برا يژهو يها يتبر اساس استعدادها و قابل يدبا يشهر يدارتوسعه پا
شهر ها  يندر ا يدارتوسعه پا يها يلپتانس يرااست ز يشترب يتاهم يدارا يمرز يمهم در شهر ها ينگردد. ا

كشور خواهد شد.   يتوسعه در نقاط مرز يندباعث كند شدن فرايتنها متفاوت بوده و عدم توجه به آنها در
 يو توسعه شهرها يتخود را جهت هدا ييموار ناكاراياريدر بس يشهر يليجامع و تفص يامروزه طرحها

 city development)يتوسعه شهر يراهبرد يكشورمان نشان داده اند. در حال حاضر برنامه ها
strategy) يزيبه برنامه ر يكردرو ينباشند. آخر يم يليجامع و تفص يطرح ها يبه جا نييگزيدر حال جا 

نظر و عمل  يوارد فضا يالديم 70 يباشد كه از دهه  يم يكاستراتژيا يراهبرد يزيتوسعه در واقع برنامه ر
 ينقطه  كهبوده  يراهبرد يزياز برنامه ر يدر واقع گونه ا CDS يشد. برنامه ها يتوسعه شهر يزيبرنامه ر

باشد. در حال  يهر شهر م ي يژهو يها يلها و پتانس يتبا در نظر گرفتن قابل يشهر يتمركز آنها توسعه 
و به و توسط وزارت مسكن و  يبانك جهان يتبا حما يشاهرود و بندر انزل ين،سه شهر قزو CDS حاضر طرح

كاربست برنامه  يمرز ير هاشه ي يژهو يطشده است. با توجه به شرا يهته يلوتبه صورت پا يشهرساز
 .رسد يبه نظر م يضرور يشهر ها امر يندرا يداربه توسعه پا يابيدست يبرا يشهر يكاستراتژ

 

 )CDS(يتوسعه شهر يراهبردها ي،مرز يشهر ها يدار،توسعه پا :يديواژگان كل
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 )پاكستان-يرانمرز جنوب شرق( ا يتيعوامل موثر برنقش امن
 

 3يري، عباس بش 2رستگار موحديعل ، 1اكبر سردره علي

 يمعمار يروزكوه،گروهواحد ف ي،مدرس دانشگاه آزاد اسالم ي،و منطقه ا يشهر يزيكارشناس ارشد برنامه ر -1
 يروزكوهواحد ف ي،آزاد اسالم ي،دانشگاهمعمار دانشجوي -2

حد رودباروا ي،دانشگاه آزاد اسالم يريت،گروه مد يالملل، مرب ينكارشناس ارشد روابط ب -3
alisardareh@hotmail.com 

 

 چكيده
بوده است كه نه تنها با گذشت زمان از  يمهم و كاربرد ياراز موضوعات بس يكيمرزها  يتامن ينتام همواره

 يشترب ي يدهبه آن افزوده شده است. به عق يديها و مسائل جد يارآن كم نشده است بلكه مع يتاهم
مانع در برابر حركت انسان،  يجادا يعنيآن  يمرز كاركرد دفاع يتينقش امن ينو مهمتر يدارترينصاحبنظران پا

ضرورت  يتوجه به ابعاد گوناگون آن  دارا يآن  در عصر كنون يچيدگيكاال و تفكرات است كه با توجه به پ
و  ياجتماع ي،اقتصاد يتي،امن ياز نظر شاخص ها يخاص يطشرا يجنوب شرق دارا ياست. نوار مرز يشتريب

 ياشتراكات فرهنگ يه،و سطح روابط با كشور همسا عمسلط بر منطقه، نو يكاستراتژ ينوع فضا ينچنهم
 يفمنجر به تضع يكعوامل هر ينباشد كه ا يرا دارا م ينانمرزنش ياقتصاد يها يژگيمرز و و يدو سو ينساكن

هر  يلو تحل يهو تجز يررسمقاله تالش شده است با ب ينآن شده است لذا در ا يريمرز و نفوذ پذ يتينقش امن
  .مرز برداشته شود يريو نفوذناپذ يتارتقاء سطح امن يبه سو دميعوامل ق يناز ا يك

 

 )CDS(يتوسعه شهر يراهبردها ي،مرز يشهر ها يدار،توسعه پا :يديواژگان كل
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 كنترل كاركرد مرزها ي:عامل اصل يتوسعه مناطق مرز

 

 محمد علي سرگزي
 مربي، دانشگاه سيستان و بلوچستانعضو هيات علمي،

masargazi@yahoo.com 
 

 چكيده
فضايي مي باشند كه مستقل از ديگر واحدهاي مجاور  –مرزهاي بين المللي عامل تفكيك واحدهاي سياسي 

خود بوده و واجد كاركردهاي مختلفي مي باشند. كاركرد اصلي مرزها در تعامالت بين كشورهاي پيرامون آن 
د. يكي از اين تعامالت، تبادالت مرزي به منظور تامين معاش ساكنان مرز مي باشد. اين نوع آشكار مي شو

تبادالت مرزي كه در مواردي گريز ناپذير مي باشد در صورت عدم كنترل و نبود زير ساختهاي اساسي ، زمينه 
 ساز ارتباطات مرزي غير قانوني و چالش هاي مختلف مي گردد. 

ن مي دهد شناسايي پتانسيل هاي مرز، ايجاد زير ساختهاي الزم به منظور توسعه مناطق نتايج اين مقاله نشا
مرزي و هدايت و به كارگيري نيروي انساني به صورت هدفمند و قانوني، عامل اصلي در جهت كنترل كاركرد 

اده شده و جمع مرزها و ايجاد امنيت مي باشد. به منظور انجام اين تحقيق از روشهاي تحليلي و پژوهشي استف
 آوري اطالعات بر مبناي مطالعات ميداني در كنار منابع كتابخانه اي، اسنادي و آماري، صورت گرفته است

 

 امنيت، توسعه، تبادالت ، كنترل مرز  :يديكل واژگان
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كنترل كاركرد  ي:عامل اصل يو منطقه ا يمل يطرح ها ييهمسو
 مرزها

 

 يسرگز يعل محمد
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،مربي،علم ياتو هعض  

masargazi@yahoo.com 
 

 چكيده
مجاور  يواحدها يگرباشند كه مستقل از د يم فضايي – ياسيس يواحدها يكعامل تفك يالملل ينبيمرزها

 آن يرامونپ يكشورها ينمرزها در تعامالت بيباشند. كاركرد اصل يم يمختلف يخود بوده و واجد كاركردها
نوع  ينباشد. ا يساكنان مرز م شمعا ينبه منظور تام يتعامالت، تبادالت مرز يناز ا يكيشود.  يآشكار م

 ينه، زم ياساس يساختها يرباشد در صورت عدم كنترل و نبود ز يم يرناپذ يزگر يكه در موارد يتبادالت مرز
  .گردد يمختلف م يو چالش ها يقانون يرغ يساز ارتباطات مرز

 يرز يجادمرز، ا يها يلپتانس ييدهد شناسا ينشان م يستاندر منطقه س يمقاله با نگاه مورد ينا نتايج
 يبه صورت هدفمند و قانون يانسان يروين يريو به كارگ يتو هدا يالزم به منظور توسعه مناطق مرز يساختها

 يجاداركرد مرزها و اك كنترلدر جهت  يعامل اصل يو منطقه ا يمل يها يزيبرنامه ر ييو در مجموع همسو
اطالعات  ياستفاده شده و جمع آور يو پژوهش يليتحل ياز روشها يقتحق ينباشد. به منظور انجام ا يم يتامن

 صورت گرفته است ي،و آمار ياسناد ي،در كنار منابع كتابخانه ا يدانيمطالعات ميبر مبنا
 

 توسعه، تبادالت ، كنترل مرز يت،امن :يديكل واژگان
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) قانون اساسي  و حل 48اجرايي كردن اصل معطل مانده(اصل 
بحران مشاركت سياسي در مورد حقوق قوم بلوچ عامل  امنيت و 

 انسجام ملي
 

 4، هادي موقر3، محمد خليلي2، كامران گل محمد پور آذر*1حميد سرمدي

 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران -1
 دانشجوي كارشناسي اقتصاد دانشگاه اروميه -2

 كارشناسي ارشد علوم سياسي -3
 واحد مرزباني -گروهبان يكم نيروي انتظامي -4

Hamedsarmadi2000@yahoo.com 
 

 چكيده
ترين مسائل الملي شدن جزئيگيري نهادهاي فراملي، بينشكل ارتباطات، جهاني صنايع ظهور معرض در ما

هاي مشترك ملي و جهاني هستيم. ها و چالشعامالت و ارتباطات اجتماعي، دغدغهمحلي، افزايش حجم ت
، سطوح گستردههاي ارتباطي جديد همراه با يك زبان جهاني با فراهم ساختن يك زير ساخت آوريپيدايش فن

باعث نوعي  اين ارتباطات تا حدودي توانسته .فراملي را تحقق بخشيده است و اي از ارتباطات انسانيسابقهبي
. مطابق با هاي عمومي باشددهي سياستجهاني از حقوق، تكاليف و مشاركت در فرآيندهاي شكل ملي و  درك

فرهنگي زندگي روزمره به  اقتصادي، سياسي عرصه ،ديد انتقادي نسبت به زندگيضمن افزايش  اين فرآيند
هاي بنياديني درباره مناسبات پرسشمت، هاي مقاوكه با افزايش فزاينده شكل حوزه پرچالشي بدل گشته است

گرديده است. نگارندگان معتقدند  در ايران  كنوني نيز با ابتناء بر اينكه قوم اجتماعي و فرهنگي قدرت طرح 
هاي مشروع آنها مي تواند وحدت و انسجام ملي را بلوچ به حقوق مشروع خودشان  واقفند، عدم تحقق خواسته

شور را با موانع عديده اي روبرو سازد. نگارندگان جهت تقويت همبستگي ملي به چالش كشيده و توسعه ك
را بعنوان راهكار پژوهش  ) قانون اساسي و حل بحران مشاركت سياسي48عملياتي كردن اصل معطل مانده (

 باشد.-تحليلي مي -مد نظر دارند. روش تحقيق از نوع توصيفي
 

) قانون اساسي، حل بحران 48بلوچستان، اصل معطل مانده(قوم بلوچ، استان سيستان و  :يديكل واژگان

 مشاركت سياسي.
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با  يمرز استان خراسان رضو ينقش و كاركرد اقتصاد يبررس
 افغانستان

 

 يجعفرآباد يسعادت حسن
 ينظاميايارشد رشته جغراف يدانش آموخته كارشناس

saadati64@yahoo.com 
 

 چكيده
مناسبات  يبلكه در شكل ده كند يم ينرا تأم ينكشور و سرزم يكملت  يتنه تنها امن المللي ينب مرزهاي

از  يكي يددر دوران جد يرا بر عهده دارند. كاركرد اقتصاد يا ها نقش برجسته حكومت يانم يو اقتصاد ياسيس
 يتبر اهم يكه به مرور زمان و با توجه به مناسبات جهان شود يمرز محسوب م يها و كاركردها نقش ينتر مهم

 يجادكه اشود يمرزها محسوب م يمظاهر كاركرد اقتصاد ينتر از مهم يكي ي. بازارچه مرزشود يآن افزوده م
و افغانستان به  يآن برشمرد. مرز استان خراسان رضو يامدهايپ ينتر از مهم توان يرا م يو توسعه مرز يتامن
همواره از  ينان،مرزنش يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد ياسي،خاص س عيتو وض ياييجغراف هاي يژگيو يلدل

گذر  يبرا يگستردگ يلمنطقه به دل ينبوده است. ايههمسا يبا كشورها يرانمشترك ا يمرزها ينتر پرحادثه
 هبه وجود آورد ينانمرزنش يبرا يمواد مخدر همواره مصائب و مشكالت يها اشرار، قاچاق كاال و انسان و كاروان

استان خراسان  يمرز يتدوغارون بر امن يو توسعه بازارچه مرز يجادا ريتأث يبررس يقتحق يناست. هدف ا
 يجانجام شده است. نتا يدانيو م يبوده كه با استفاده از دو روش اسناد يردهه اخ يبا افغانستان ط يرضو

از  يريمردم، جلوگ يدرآمد يتاشتغال، بهبود وضع يشدوغارون در افزا يبازارچه مرز دهد يحاصل نشان م
ورود  يزانكاهش م يرقانوني،كاهش عبور غ ي،مرز يها دولت در احداث پاسگاه ينهكاهش هز ينرت، همچنمهاج

در منطقه نقش داشته است. در  يتامن يشافزا يتمواد مخدر به داخل، كاهش قاچاق كاال و انسان و در نها
.است يدهارائه گرد ينانمرزنش يشتيمع يتجهت ارتقاء وضع ييراه كارها يانپا
 

 افغانستان. -يخراسان رضو -مرز -يكاركرد اقتصاد -نقش :يديكل اژگانو
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 يو توسعه شهرها يتدر امن يكتئور هاي يدگاهو د ينظر يمبان
 يمرز
 

 يجعفرآباد يسعادت حسن
ياگروه جغراف -(ع) يندانشگاه جامع امام حسي، نظام يايارشد رشته جغراف يدانش آموخته كارشناس

saadati64@yahoo.com 
 

 چكيده
در  يتآن جستجو نمود. اگر امن يدر مرزها توان يرا م كند يكه در داخل هر كشور بروز م يعمده مشكالت ريشه

 يمختلف يات. نظركند يرا فراهم م يمل يتحفظ و ثبات امن يمل يتشود حاكم ينتأم يمرز يمرزها و شهرها
 يبو كاهش ضر  هايتقابل يجبس يچگونگ ي،مرز يريهايپذ يببرخورد با آس ينهصاحبنظران در زم ياز سو

گام در  ينها اول يدگاهو د يهاتئور ينمطرح شده است. توجه به ا يو توسعه مناطق مرز يتيامن يريپذيبآس
 هايي يدگاهو د ها يتئور يانپژوهش ب ينباشد. هدف ا يم يو توسعه در شهرها و مناطق مرز يتامن يجادا ينهزم

انجام گرفته است. در  يليتحل يكردو با رو يكه به روش اسناد باشد مي يمرز يعه شهرهاو توس يتامن ينهدر زم
مختلف در  يكه كشورها يتوسعه مرز يها تجارب و برنامه ينمربوطه و همچن هاي يو تئور ياتنظر يانپا

 .قرار گرفت  يلو تحل يهو تجز ياند مورد بررس خود ارائه و اجرا نموده يمناطق مرز
 

 .يمرز يشهرها-توسعه  -يتامن -يدگاهد -ينظر مباني :ليديواژگان ك
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استان  يمرز يدر شهرها يتيامن يبضر يشافزا يراه كارها
 با افغانستان يخراسان رضو

 

 2يگلونوراله ب يكرامت ، اصالن*1يجعفرآباد يحسن سعادت

 (ع)ينجامع امام حسدانشگاه  -ي نظام يايارشد رشته جغراف يدانش آموخته كارشناس -1
 (ع)يندانشگاه جامع امام حس -ينظام يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

saadati64@yahoo.com 
 

 يدهچك
گردد،  يمهم محسوب م ينبه ا يدنگام در رس ينبلكه اول يستن يمل يتجدا از امن يمرز يدر شهرها يتامن 

 يزيو برنامه ر يريتگام در مد ينشوند اول يم يدر مناطق مرز يو آشفتگ يكه باعث ناامن يلذا شناخت عوامل
 يشود تا اقدامات راهبرد يبلكه موجب م ه،هموار كرد يزيهابرنامه ر يامر نه تنها راه را برا ينباشد. ا يم يحصح

و ثبات  يمل يتهرگونه بحران اتخاذ و تعامل و امن يوستنقبل از به وقوع پ يحيصح يريهايگ يمبه موقع و تصم
 يمو تصم يزيرا براي برنامه ر ينهو زم يري،جلوگ يو انسان ين حفظ گردد و از اتالف منابع مالتا حد امكا

پژوهش  يندر ا يق. روش تحقيدبا راهبردها و چشم اندازهاي بلندمدت فراهم نما يندهسازيهاي حال و آ
تجربه داشته و روش  يمرز يشهرها يتو امنيريتكه در امر مد يبر مصاحبه با افراد يمبتن يلي،تحل -يفيتوص

 يتيب امنيكه باعث كاهش ضر يمقاله بر آن است تا عوامل يناسناد و مدارك) بوده است. ا ي(بررس يا كتابخانه
 يج. طبق نتايدمعضل ارائه نما ينرا جهت حل ا ينموده و مدل مناسب ييشوند را شناسا يم يمرز يدر شهرها

مسئله  يكه جوابگو ياستان، تنها مدل يمرز يشهرها يقه او منط ياجتماع يطي،مح يطحاصله با توجه به شرا
 ينبدون توجه به ا يباشد و انجام هرگونه برنامه ا يم يانتظام -يباشد، استفاده از مدل توسعه ا يم يتامن

 در منطقه نخواهد كرد. يدارپا يتامن يجادبه ا يمدل، كمك
 

 افغانستان. -يخراسان رضو -يمرز يشهرها -يتيامن ضريب :واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٧٣ 

 

 � � 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 

توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مناطق مرزي با رويكرد 
مطالعه موردي: جنوب شرق كشور پدافند غيرعامل  

 

 علي سعيدي
 )جغرافيا دانشگاه جامع امام حسين (ع يارگروهاستاد 

alisaeidi15 @ yahoo.com 
 

 چكيده
مناطق مرزي مي باشد كه با توجه به گستردگي  از مهمترين چالش هاي توسعه در كشور، محروميت يكي

) كيلومتر مرز با كشورهاي همسايه كه تنوع جغرافيايي، فرهنگي، قومي را سبب  7816مرزهاي جغرافيايي (
شده است ، مطالعه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب آمايش سرزمين با رويكرد پدافند 

ار است. مناطق مرزي از جمله جنوب شرق كشور به دليل تعارض و تعامل با غيرعامل از اهميت ويژه اي برخورد
محيط هاي گوناگون داخلي و خارجي و روابط بينا بيني با اين محيط ها از آسيب پذيري خاصي برخوردار 

باشند كه  بااليي در روند توسعه برخوردار مي يتهستند. اين مناطق با توجه به ويژگي هاي خاص خود از اهم
رنامه ريزي و تدبير ويژه اي را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و دفاعي پايدار را ايجاب مي كند كه با ب

  .مدنظر قرار دادن رويكرد و پدافند غيرعامل مي تواند تحقق پيدا كند
رزي سيستان و بلوچستان يكي از محروم ترين استان هاي كشور است. در اين استان بخصوص مناطق م استان

آن روستاها و نقاط عشايري از محروميت بااليي برخوردارمي باشند. اين مناطق محروم استعداد بااليي در زمينه 
هاي كشاورزي، صنعتي، شبكه  بخشهاي مختلف براي جلب سرمايه گذاري را دارا هستند. سرمايه گذاري در 

تواند فقر و محروميت را از اين استان دور ارتباطي، ترانزيتي، دامداري، گردشگري و غيره در اين مناطق مي 
  .كند و شكوفايي اقتصادي را براي اين مناطق فراهم كند

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مذكور با رويكرد پدافند غيرامل توأم شود از يك طرف باعث باال  چنانچه
و مشاغل غيرمجاز شده و سرانجام  رفتن ضريب امنيتي و دفاعي شده و از طرف ديگر باعث از بين رفتن بيكاري

سعي مي شود توسعه اقتصادي، اجتماعي  الهآورد. در اين مق به شكوفايي اقتصادي را در اين مناطق به وجود مي
مناسب ارائه  يو فرهنگي با رويكرد پدافند غيرعامل در جنوب شرق كشور بررسي شده و راهكارها و پيشنهادها

  .گردد
 

 مناطق مرزي، آمايش، برنامه ريزي، پدافند غيرعاملتوسعه،  :واژگان كليدي
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توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مناطق مرزي با رويكرد 
 )مطالعه موردي: جنوب شرق كشور(پدافند غيرعامل

 

 علي سعيدي
 )جغرافيا دانشگاه جامع امام حسين (عيارگروهاستاد 

alisaeidi 15 @ yahoo . com 
 

 چكيده
ين چالش هاي توسعه در كشور، محروميت مناطق مرزي مي باشد كه با توجه به گستردگي از مهمتر يكي

) كيلومتر مرز با كشورهاي همسايه كه تنوع جغرافيايي، فرهنگي، قومي را سبب  7816مرزهاي جغرافيايي (
ند شده است ، مطالعه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب آمايش سرزمين با رويكرد پداف

غيرعامل از اهميت ويژه اي برخوردار است. مناطق مرزي از جمله جنوب شرق كشور به دليل تعارض و تعامل با 
محيط هاي گوناگون داخلي و خارجي و روابط بينا بيني با اين محيط ها از آسيب پذيري خاصي برخوردار 

باشند كه  روند توسعه برخوردار مي بااليي در يتهستند. اين مناطق با توجه به ويژگي هاي خاص خود از اهم
برنامه ريزي و تدبير ويژه اي را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و دفاعي پايدار را ايجاب مي كند كه با 

  .مدنظر قرار دادن رويكرد و پدافند غيرعامل مي تواند تحقق پيدا كند
ور است. در اين استان بخصوص مناطق مرزي سيستان و بلوچستان يكي از محروم ترين استان هاي كش استان

آن روستاها و نقاط عشايري از محروميت بااليي برخوردارمي باشند. اين مناطق محروم استعداد بااليي در زمينه 
هاي كشاورزي، صنعتي، شبكه  بخشهاي مختلف براي جلب سرمايه گذاري را دارا هستند. سرمايه گذاري در 

ي، گردشگري و غيره در اين مناطق مي تواند فقر و محروميت را از اين استان دور ارتباطي، ترانزيتي، دامدار
  .كند و شكوفايي اقتصادي را براي اين مناطق فراهم كند

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مذكور با رويكرد پدافند غيرامل توأم شود از يك طرف باعث باال  چنانچه
ز طرف ديگر باعث از بين رفتن بيكاري و مشاغل غيرمجاز شده و سرانجام رفتن ضريب امنيتي و دفاعي شده و ا

سعي مي شود توسعه اقتصادي، اجتماعي  الهآورد. در اين مق به شكوفايي اقتصادي را در اين مناطق به وجود مي
رائه مناسب ا يو فرهنگي با رويكرد پدافند غيرعامل در جنوب شرق كشور بررسي شده و راهكارها و پيشنهادها

  .گردد
 

 توسعه، مناطق مرزي، آمايش، برنامه ريزي، پدافند غيرعامل كليدي: واژگان
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 يستو نقش آن در شناخت مسائل ز يشهر يكپارچه يريتمد
 يشهر يداربر توسعه پا يدشرق كشور با تاكيطي مح

 
 يكرباس يرضا زنگنه ، عل ي، عل يي، محمد رضا آمو يديشهرام سع 

 يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف كارشناس ارشد  
saedishahram@yahoo.com 

 .يدانشگاه علوم انتظام يعلم يأتعضو ه  
 .يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف  
 بازرگاني. يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو  

 
 چكيده

عنوان جزئي از سلسله  شهرها كانون فرصت و محيطي براي ارائه توانايي ها و استعدادهاي بالقوه بوده و به
جغرافيايي هر كشور براساس شاخص هاي مختلف   سياسي،  -مراتب سيستم فضايي و تقسيمات سياسي

 يدارتوسعه پا ينهانجام شده در زمي. با وجود تالش هايرندگ مي شكل يطيو مح ي، فرهنگ ياقتصاد ي،اجتماع
از مسائلي است كه ذهن بسياري از شهرسازان،  مساله هنوز هم يكي ينا يستمقرن ب يانيپا يدر دهه ها يشهر

معماران و برنامه ريزان شهري را به خود مشغول داشته است. با رشد فيزيكي شهرها، روز به روز بر ابعاد زيست 
محيطي شهرها افزوده شده و امكان برنامه ريزي و مهار مشكالت از مسئولين را سلب كرده است. بنابراين نياز 

كارآمد به عنوان يك نهاد مديريتي فراگير و درگير با موضوع ها و پديده هاي بسيار گسترده  به مديريت شهري
و متنوع شهر و برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه پايدار شهري كه خدمات زيست محيطي و پايدار شهر را  

در شناخت و چگونگي فراهم مي كند، ضروري است. از اين رو به منظور بررسي نقش مديريت يكپارچه شهري 
كاهش اثرات مخرب وارده بر محيط زيست شهري شرق كشور در راستاي توسعه پايدار شهري، تحقيق حاضر به 

اي به بررسي و جمع آوري اطالعات موجود تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه -روش توصيفي
رق كشور به دليل موقعيت طبيعي و مسائل انساني درباره موضوع پرداخته است نتايج نشانگر اين است كه ش

شاهد چالش هاي زيست محيطي فراواني از جمله عدم وجود فضاي سبز كافي، حاشيه نشيني، استفاده غير 
اجرايي  -اصولي از فاضالب شهري، وزش طوفان مي باشد. كه مي توان در شهرهاي شرقي با تبيين نقش اداري

ك برنامه ريز، تبيين نقش اجرايي مديريت شهري در قالب نظام شهرداري سيستم مديريت شهري به مثابه ي
هاي شرق كشور با توجه به ويژگي ها و شرايط زيست محيطي اين شهرها و استفاده از فرم شهرهاي پايدار 
براي اين نواحي به صورت كاربردي و عملي اثرات مخرب وارده بر محيط زيست شهري شرق كشور را كاهش 

 داد.
 

مديريت شهري، محيط زيست، توسعه پايدار شهري. :يديكل گانواژ
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 ياجتماع يتو امن يمرز يشهر ها
 

 *2يدي، نادر رش 1پور يديبهمن سع

 نور يامدانشگاه پ يتيگروه علوم ترب ياراستاد -1
 دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه يآموزش يارشد تكنو لوژ يكارشناس يدانشجو -2

naderrashidi59@yahoo.com 
 

 يدهچك
  باشد يم ياجتماع يتامن ينو همچن  يمرز يها يني،امنيت،شهرشهر نش يممفاه يمقاله بررس ينهدف از ا   
،   ياجتماع يت)   بر امنيزيون(تلويجمع يها يررسانهشدن و تأث ياز نظر اسالم و جهان ياجتماع يتبعد امن 

آن  يانگرپژوهش  ب ينا يها يافتهاست.  يانه اوكتابخ يفيمقاله توص ينگردد  .روش پژوهش در ا يم  يبررس
  .است
و  يتاسالم بر امن ينبرخوردار هستند.و و در د يكمتر يتاز امن  يگرد ينسبت به شهر ها  يمرز يها شهر
 يمورد آمده است. و جهان يندر ا ياديز يثو احاد ياتو آ ييدهگرد يدتاك يتمردم ازامن وبرخورداري يشآسا

از جمله  يجمع يرسانه ها ينداشته است. و همچن يانسان ها در جوامع امروز يتر امنب ياديز يرشدن تاث
 .مثبت دارد يرتأثمردم ياجتماع يتبر امن يزيونتلو
 

   يجمع يها ي،رسانهاجتماع ي،امنيتمرز يها يت،شهرامن :يديواژگان كل
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 يو مسائل اجتماع يمرز يشهرها
 

 *2يرزاييم يدسع،  1پور يديبهمن سع

 نور  يامدانشگاه پ ياراستاد -1
 رنو يامدانشگاه پ يتيارشد علوم تربيكارشناس يدانشجو -2

saeed_ta2001@yahoo.com 
 

 يدهچك
اغلب جامعه شناسان بوده است،و از  يفكر ياست كه همواره از دغدغه ها ياز جمله مباحث ياجتماع مسائل

هستندكه متعاقباً  يمرز يهستنند شهرها يگوناگون يئل اجتماعمسا يركه مردمان آن ها درگ يجمله نواح
كشور ايران داراي  ينكهبه ا هدهد و باتوج يقرار م يرشهرها را مورد تأث يرآنها سا يو مسائل اجتماع يتامن

مرزهاي زيادي با همسايگان خود مي باشد كه ناامني آنها نگراني هايي را براي مرزنشينان و دولت مركزي به 
مورد كه امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز  يند آورده است و باتأمل در اوجو

توسعه جوامع انساني است، در همين راستا اهميت نقش مسائل اجتماعي در روند توسعه جوامع، مسأله اي 
اين مقاله بررسي ابعاد  است كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. هدف اصلي

واستفاده از منابع  يمختلف مسائل اجتماعي بر امنيت مناطق مرزي مي باشد. روش تحقيق از نوع كتابخانه ا
باشدويافته ها نشان مي دهد كه ساكنان مرز، اعتماد زيادي نسبت به يكديگر دارند،و وجود  ميدست اول 

چون  يمعضالت فراوان ينامتعارف فرهنگ يو ورود كاالها يمسائل هم چون قاچاق انسان ،مشروبات الكل يبرخ
 .شهر ها به ارمغان آورده است ينجوانان ا يرا برا يو فساد اخالق ياداعت
 

 ي،توسعهمرز ي،اعتماد،امنيتمسائل اجتماع :يديكل يها واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٧٨ 

 

 � � 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 

مورد: استان خراسان ( بررسي آسيب هاي اجتماعي در نقاط مرزي
 )جنوبي

 

 سقايي مهدي
 دكتري جغرافيا ـ پژوهشگر آزاد

Mehdi.saghaii@gmail.com
 

 چكيده
آسيب هاي اجتماعي اگر چه پيامد مسائل اجتماعي به شمار مي رود اما به دليل توليد متن فضايي مخصوص به 

يگر خود در ابعاد پيچيده اي با توجه به شرايط خاص، يك فرايند فضايي ـ مكاني محسوب مي شود. به عبارت د
با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط فضايي ـ مكاني با انواع مختلف آسيب هاي اجتماعي مواجه هستيم. 
خوانش متن فضايي حاصل از آسيب هاي اجتماعي در ابعاد فضايي ـ مكاني در ارتباط تنگاتنگي با بحث توسعه 

آسيب هاي اجتماعي در رابطه اي كه با يافتگي و همچنين محروميت مكاني دارد. از اين رو در بررسي اوليه 
پذير  به خصوص مناطق مرزي و توسعه نايافته و توزيع   سطح توسعه يافتگي دارد، توجه به مناطق آسيب

وعملكرد هر استان در دستور كار قرار گرفته و به مناطق و نواحي مرزي و   اعتبارات استاني برحسب شاخص
ين آثار وتبعات اين گونه آسيب ها ومشكالت اجتماعى ، موجب تخريب اي خواهد شد. همچن محروم توجه ويژه 

سرمايه هاى اجتماعى به عنوان منبعى اساسى براى توسعه شده وبسيارى بنيان ها كاركردى واساسى جامعه و 
دردرجه اول بنيان خانواده به چالش مي كشاند. در اين مقاله آسيب هاي اجتماعي در مناطق مرزي استان 

نوبي مورد مطالعه قرار گرفت و تاثيرات شرايط فضايي ـ مكاني در شكل گيري انواع مختلفي از خرسان ج
آسيب هاي اجتماعي در منطقه بررسي گرديد. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه با توجه به 

تصادي و اجتماعي شرايط موجود در مناطق مرزي نوع آسيب اجتماعي در رابطه مستقيم با سياست هاي اق
ديكته شده از مراكز استان ها و به تبع مركز كشور قرار داشته و همبستگي مابين اين گونه از آسيب ها 
اجتماعي با ديگر نوع آسيب هاي اجتماعي در نواحي مركزي بسيار ناچيز بوده است. عالوه بر آن نتايج به دست 

عه يافتگي و نوع آسيب هاي اجتماعي موجود در نقاط آمده نشان دهنده آن است كه ارتباطي مابين سطح توس
 .مرزي استان خراسان جنوبي وجود ندارد

 

 نقاط مرزي ، آسيب هاي اجتماعي ، خراسان جنوبي ، سطح توسعه يافتگي :واژگان كليدي
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مرز و  يتامن يشدر افزا يايياطالعات جغراف يستمنقش س يبررس
 يمرز يشهرها

 

 3كامران نژاد يرضاعل،  2يرا زهرزه، *1 يمهرداد سالم
 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -1

 يستز يطكارشناس ارشد مح -2
 ياستان خراسان جنوب يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتدفتر تحق ياستر -3

salamimehrdad@yahoo.com 
 
 

 يدهچك
و  يعيو كامل از عوارض طب يقدقيكانو م يفيداشتن اطالعات توص ي،مرز ينواح يتامن ينتام يدر راستا

 هاي يدهعوارض و پد ينا ينب يمبتوان يداست. عالوه بر آن با يضرور ياراطالعات بس ينا يريتو مد يمصنوع
 يها يستمس يناز بهتر يكي. ييمنما وجيهارتباط را ت ينارتباط برقرار نموده و ا يمرز ينواح يو اجتماع يانسان

را  يمناسب يارتباط برقرار كند و مدل ها يو مكان يياطالعات فضا بين است ما كه هم زمان قادر ياطالعات
 يكه نقش فضا در رخداد ها يمدان يم يگراست. از طرف د يايياطالعات جغراف يستمارائه دهد س يل،جهت تحل

به فضا را با توجه  يانسان يها يدهاز پد ياريتوان بس يم يكهمحسوس است به طور ياربس يو انسان ياجتماع
به عنوان موضوع پژوهش  يمرز ينواح يتامن يندر تام يمكان ينقش شاخص ها يبررس يننمود. بنابرا يهتوج

 يعيمتفاوت طب يطشرا ي،نواح ينتنوع اقوام ساكن در ا ي،گستردگ يلبه دل يمرز ياست. نواح يدهانتخاب گرد
 يطو شرا يفضع ينظام سكونتگاه روبرو بوده است كه يخاص خود همواره با مشكالت يو نظام سكونتگاه

 يپژوهش با مطالعه مورد ينمناطق بوجود آورده است. در ا ينا يرا برا يناموزون يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد
با استفاده  يمرز ينواح يريتيمد ياز روش ها ياست نمونه ا يدهگرديسع ياستان خراسان جنوب يمرز ينواح
و  يابيمناسب از عوارض، مكان  ينقشه ها يهتوان ته يراستا م ينگردد.در اارائه  يايياطالعات جغراف يستماز س

استان مورد مطالعه و نحوه ارتباط آن  يمرز يدر نواح ينا امن يمدل ها يينتع ي،انتظام يمقرها يمكان شناس
 يتدر نها قرار داد و يمورد بررس GIS را با استفاده از يدد يهزاو پوگرافي،تو ي،مانند دسترس ييبا شاخص ها

 يشنهاداتبه عنوان پ يمرز ينواح يتامن ينتام يدر راستا يايياطالعات جغراف يستمموارد استفاده از س
.استيدهپژوهش ارائه گرد

 

 يتامن يي،فضا يل، تحلGIS ي،مرز يمرز، شهرها :واژگان كليدي
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 يتو نقش آن بر گسترش امن يمرز يكاركرد شهرهايبررس
 يمناطق مرز

 

 3كامران نژاد يرضا، عل 2ي، زهرا زهر* 1يسالممهرداد 
 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -1

 يستز يطكارشناس ارشد مح -2
 ياستان خراسان جنوب يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتدفتر تحق ياستر -3

salamimehrdad@yahoo.com 
 

 چكيده
اند، شرايط مناسب جغرافيايي و اقليمي،  شهرها مؤثر بودهاز زمان پيدايش شهرها، عوامل متعددي در ايجاد    

اعتقادات و باورها، عامل پدافندي و نظامي، عامل بازرگاني و عامل سياسي، حكومتي و اداري، از جمله عواملي 
كاركردها  يناند و ا شهرها را فراهم نموده جادهاي زماني مختلف، به شكل متفاوتي زمينه اي بوده كه در دوره

 يكيخاص ژئوپلت يطشرا يلبه دل يشهرها داشته اند. مناطق مرز يروابط اجتماع يفيتدر ك ييبسزا نقش
 ياز كاركردها را از آنها گرفته و در برخ يپاره ا يافتروبرو بوده اند كه امكان در ييها يتهمواره با محدود

 ياستان خراسان جنوب يمرز يانموده است. به عنوان مثال شهره يلشهرها تحم ينا هرا ب ييكاركردها ينواح
از  يكشورها به ناچار در پاره ا ينايناامن يرمرز با كشور افغانستان و تحت تاث يهقرار گرفتن در حاش يلبه دل

اند. لذا  يدهگرد وجهيقابل ت يو .. دچار نقصان ها يارتباطي،رفاه يستي،تور ي،كاركردها مانند كاركرد صنعت
 ييبه دنبال پاسخ به سوال ها ياستان خراسان جنوب يمناطق مرز يشهرها يدمور يپژوهش، با بررس يندر ا

 يندر تام يمرز ينوع كاركرد شهرها ياچگونه است؟ آ يمرزيدر شهرها ي،شهر يكاركردها يتچون: وضع
بر  يمطلوبتر است؟ مطرح و سع يمرز يشهرها يبرا ييچه نوع كاركردهاينموثر است؟ و همچن يدارپا يتامن

 .ادن به آنها شده استپاسخ د
 

 يخراسان جنوب يت،امن ي،كاركرد شهر ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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 –حضور اتباع بيگانه در شهرهاي مرزي و چالشهاي هويتي 
 تابعيتي وامنيت سازي

 

 شاهرخ سلطان احمدي
 با گرايش مطالعات امنيتيكارشناس ارشد علوم سياسي  -معاون حقوقي وسجلي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

shahrokh.soltanahmadi@Gmail.com 
 

 چكيده
كرد   يراناز اتباع بيگانه را در سه دهه گذشته وارد ا يبزرگ يقابل نفوذ گروهها يو مرزها يمنطقه ا يبحران ها

 ياداريالتموجود و تشك ينبود. قوان يمهم و فشار اقتصاد ياسيانقالب ، جنگ ، تحوالت س يركشور درگ
خاص پس از انقالب ،  يطنداشت، شرا رابودند  يرانيا يتيمداراك هو يكه در پ يبا مهاجران ياروئيقدرت رو

مشكوك التابعه ها در   يدهامر منجر به بروز پد ينكردهم يجادو تعدد مراكز قدرت  را ا ينظم ياز ب يدوره ا
داشتند تا  يرنيا يتيمدرك معتبر هو يكه ب يازن يراندر ا يعاد يزندگ يشهر هاي مرزي شداتباع بيگانه برا

جعل و غصب سند سجلي ايرانيان با  ينينو همچن  يل پرونده فاقد سند سجليبدون اخذ تابعيت و با تشك
كسب تابعيت، خود را  يبدون طي مراحل قانون يرنگون يبدريافت شناسنامه در چرخه اي از فعاليتها با فر

سرچشمه گرفته  يرانيا يلفردغير ايراني از منابع اص يته وانمود شود، كه هواي ك به گونه يندايراني قلمداد نما
به خود گرفته  يتيو امن ياسيشكل س ياست،مهاجرت اتباع بيگانه پس از وارد شدن به حوزه س يدهاست. پد

لت را دو يدهملت شود ، ا ييرو در درازمدت باعث تغ يدبه شمار آ يدمنبع تهد يتواند به نوعياست ،چرا كه م
آن را افزايش دهددر اين بررسي ازروش  هدگرگون سازد ، ضريب امنيت ملي را كاهش و دامنه تهديدات متوج

اتباع بيگانه در واسازي هويتي و  يتموقع هاي يژگيو منظم و ينيع يفاستفاده شد. هدف توص يفيتوص يقتحق
افراد مشكوك التابعه  يتتابع ييرتغ يلبر دال يدمقاله تاءك ينا يتابعيتي در شهر هاي مرزي است سئوال اصل

نموده اندامنيت  يخود واساز يرا برا يدجد يتياست كه آنان هو ييالگو رسيبر ينهمچن ي،قانون يربطور غ
در شرايطي شكل مي گيرد كه دولت بتواند نقش سازماني و همچنين "سازي در ارتباط با اتباع بيگانه صرفا

 باعو كنترل ات يساز يتامن ينرورتهاي عيني و امنيتي سازماندهي نمايد بكاركرد اجرايي خود را بر اساس ض
دهد كه اتباع بيگانه امكانات  يبررسي نشان مينا يجوجود دارد نتا يمدر شهر هاي مرزي رابطه مستق يگانهب

اني الزم در جهت ايجاد شرايط مطلوب براي تشكيل يك جامعه قدرتمند در شهرهاي مرزي را دارا هستند. اير
  كند مي يتما حكا يستميس يقلمدادشدن بيگانگان  از ضعف در انسجام درون

 

 مرز -امنيت اجتماعي -اتباع بيگانه -  -تابعيت -هويت :يديواژگان كل
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 يمرز يشهرها يتامن يجاددر ا ينقش تجارت و بازرگان يبررس
 مطالعه :منطقه آزاد چابهار مورد

 

 3يهاشم، الهام السادات  2يرانيش يباز

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يسم،تور يزي، برنامه ر ياكارشناس ارشدجغراف يدانشجو -1
 وبلوچستان يستان، دانشگاه س يشهر يزير يا،برنامهكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -2

Shirsni8@yahoo.com 
 

 چكيده
بندر،  يكتواند  يرار گرفته، مق يگمرگ يكشور است كه خارج از مرزها يكدر  ياييآزاد، محدوده جغراف مناطق

شوند،  يگذاران قائل م يهسرما يكه برا ييها يتو مز يازاتمناطق با ارائه امت ينشهر باشد. ا يك ياو  يرهجز
مناطق جلب كنند.  يندر ا يو تجار يصنعت يرا در بخش ها يو خارج يداخل يهايهتالش دارند تا سرما
از بنادر مهم در جنوب  يكيبندر  ينست كه  در بندر چابهار واقع شده، امناطق ا  يناز ا يكيمنطقه آزاد چابهار 

در كشور دارد و از  يا يژهو يگاهآزاد جا يدر كنار آبها يريو قرار گ يكاستراتژ يتاست كه به علت موقع يرانا
هار در منطقه آزاد چاب يترود. با توجه به نقش و اهم يبه شمار م يرانايجنوب ادربن ينخوش آب و هوا تر

و  ييدرآمد زاي،شغل يفرصت ها يجادا ي،ا يهتوسعه ناح  ي،توسعه گردشگر ي،، اقتصاد يمناسبات تجار يجادا
 يبازرگان و يتجار ينقش و كاركردها يپژوهش بررس يندر منطقه، هدف از ا يتامن يجادو ا ييزدا يتمحروم

با استفاده  تحليلي – يفيپژوهش توص يندر ا باشد. روش مطالعه يمنطقه م يتامن يجادمنطقه آزاد چابهار در ا
نقش  ينتوانسته ا يكه منطقه آزاد چابهار تا حدود يدهدپژوهش نشان م يجباشد. نتا يم ياز منابع كتابخانه ا

تواند با توجه به اهداف مورد  نظر،  يم يم يدر سطح مليريتيمنسجم مد يها يزيكه با  برنامه ر يدنما يفارا ا
 .يدنما يفامنطقه ا يتامن يجادانقش خود را در 

 

 منطقه آزاد چابهار ي،مرز ي، شهرها يتامن :يديواژگان كل
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توسعه يو اقتصاد ياسيس يادراك گردشگران از بسترها
يرانشهرپ يدر شهرستان مرز يگردشگر  

 

 2فرد يشگاهيزهرا پ، * 1يسلطان ناصر

 يهدانشگاه اروم يا،گروه جغراف ياراستاد -1
دانشگاه تهران يا،گروه جغرافيارانشد -2

n.soltani@urmia.ac.ir 
 

 چكيده
حاصل از اتّخاذ  يندبوده است. اما برآ يغالب در قبال مناطق مرز يكردرو يتي،و امن ياسيس هاي ينگران مديريت

سو و  يكاز  يرا متوجه حكومت مركز ينيسنگ هاي ينهنبوده و هز آميز يتچندان موفق يكردي،رو ينچن
 ي،از رساله دكتر يبخش انپژوهش به عنو يهدف اصل ي،رو ينكرده است. از ا يگرد ياز سو يامع محلجو

بلكه در  يست،ن يرانشهرپ يدر شهرستان مرز ياز توسعه گردشگر يناش ياسيس ياو  يپرداختن به آثار اقتصاد
توسعه  يو اقتصاد ياسيس يخواهد بود تا ادراك گردشگران نسبت به بسترها ينپژوهش، تالش بر ا ينا

 .به مورد آزمون و بحث گذاشته شود يرانشهر،پ يدر شهرستان مرز يگردشگر
مورد سئوال در  يبه محورها يابيبر پرسشنامه بوده است. اما جهت دست يو مبتن يمايشيپژوهش، پ روش

ه در خصوص نگرش نفر از گردشگران حاضر در منطقه مورد مطالع 10پرسشنامه، اقدام به انجام مصاحبه آزاد از 
 يت،شد كه در نها يرانشهردر شهرستان پ يمرز يتوسعه گردشگر يو اقتصاد ياسيس يطو برداشت آنان از شرا

 يرساختو فقدان ز يكو بوروكرات مراتبي محدود، ساختار سلسله يبر توسعه، روابط خارج يتمحور تقدم امن 4
و  يجنفره انتخاب شدند. نتا 165 ياز جامعه آمارپرسشنامه  يطرح سئوال برا يالزم، به عنوان محورها هاي
و  مراتبي بر توسعه، ساختار سلسله يتمحدود، تقدم امن يخارج طاز آن است كه رواب يپژوهش حاك هاي يافته

و  ياسيس يبه بسترها يانپاسخگو هاي يتاولو يبالزم، ترت يرساختهايفقدان ز يت،و در نها يكبوروكرات
 .بوده استيرانشهرپ ير شهرستان مرزد يتوسعه گردشگر ياقتصاد

 

 .يرانشهرپ يشهرستان مرز ي،مرز يگردشگر ي،و اقتصاد ياسيس يطشرا  :يديكل يها واژه
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 مخاطرات يمرزي برمبنا  يمالحظات پدافند غير عامل در شهر ها
 

 سلماني حسن
 شهرسازي از دانشگاه تربيت مدرس يلارشد فارغ التحص كارشناس

Salmani.ha@gmail.com 
 

 چكيده
با انواع  يعتاًطب يانهآن در منطقه خاور م يريو قرار گ يكاز لحاظ استراتژ يرانا يژهو يتتوجه به موقع با

 ينا يمرتفع ساز يعامل كه در پ يرروبرو است، از آنجا كه مالحظات پدافند غ يتيامن يداتمخاطرات و تهد
لذا فراهم آوردن  يد،نما يفاا ياتيح نقشكشور  ير مناطق مرزتواند د يدر ابعاد مختلف م يد،آ يمخاطرات بر م

  .يدنما يم يضرور يمرز يشهرها يمخاطرات برا يعامل بر مبنا يراز مالحظات پدافند غ يچهار چوب
 يرتحت تاث يگرد يو از سو يبرون مرز يتيو امن يمخاطرات نظام يرسو تحت تاث يكاز  يمرز شهرهاي

هستند، كه تعامل  ييها يژگيو يدارا يمرز يشهرها ين) هستند. ايعيطب يرغ-يعي(طبيمخاطرات درون مرز
 يندارد. لذا در تدو يمرز يبر روند توسعه شهرها يميمستق يرها و مخاطرات فوق، تاث يژگيو ينا يانم

مد نظر  يدشهرها را با ينا يها يژگيهم مخاطرات و  هم و ي،مرز يشهرها يعامل برا يرمالحظات پدافند غ
گذارند. اين يو امنيت در مناطق مرزي اثرات مستقيمي بر توسعه و امنيت در داخل كشور م . توسعهر دادقرا

توان انتظار داشت كه توسعه و  يبدين معني است كه اگر مناطق مرزي ما نا امن و توسعه نيافته باشند. نم
 يهرابطه دو سو يلدل همنطقه بدر هر  يتيامنيت در داخل كشور روند طبيعي خود را طي كند. مالحظات امن

باال، توسعه  يتامن يباست. از آنجا كه مناطق با ضر يتوسعه هر منطقه ا يالزمه بسترساز يت،توسعه و امن
دارد به  يمقاله سع ينباشد لذا ا يموثر م يتامن يشعامل در افزا يرباشند و مالحظات پدافند غ يتر م يافته
  د.بپرداز يمرز يمخاطرات شهرها اعساس انوبر ا يرعاملمالحظات پدافند غ يمتنظ

 

 توسعه –مخاطرات  -يمرز يشهرها  -عامل ير:پدافند غيديكلمات كل :واژگان كليدي
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 مورد شهر مهاباد يدرتوسعه گردشگر يمرز ينقش بازارچه ها
 

  3محمد نژاد ، علي 2آژغ ، فردين*1يمانيمنصورسل
 يدبهشتيدانشگاه شه زيير ياوبرنامهجغراف يدكتر يدانشجو -1

 يدبهشتيدانشگاه شه ييروستا يزيبرنامه ر ياوارشدجغراف يكارشناس يدانشجو -2
 يدبهشتيدانشگاه شه يزير ياوبرنامهجغراف يدكتر يدانشجو -3

Mansoor.soliemani1363@gmail.com 
 

 چكيده
كه در مقاصد گردشگري عيني گردشگري در عصر حاضر برآمده از پيامدهاي اقتصادي فراواني است  تبلور

برجاي مي نهد. نگاهي به جريان گردشگري در جهان ، خود گوياي اين امر است كه جابجايي حجم بااليي از 
انسان ها و درآمد در رابطه با عرضه محصول گردشگري و تقاضاي بازار گردشگري ، يك امر اقتصادي جهاني 

باشد.  يگري يكي از عوامل مهم در توسعه جوامع مشده را بيش از بيش استحكام مي بخشد. از اين روگردش
موقعيت ممتازشهر مهاباد در بخش تجارت و بازرگاني نيز موجب شده است كه اين شهرستان در سالهاي اخير 

شهر مهاباد در جنوب استان  يريبه مركزي براي عرضه انواع كاالهاي ايراني و خارجي تبديل شود. قرار گ
شهر  يك ينكهرغم ا يباعث شده شهر مهاباد عل يشرق يجانكردستان،آزربا ياستانها در تقاطع يغرب يجانآرزبا
 ينواح يرمحصوالت به سا ينايتو ترانز يرود اما به عنوان كانون عرضه محصوالت خارج يبه شمار نم يمرز
 .شهر را فراهم نموده است ينحضور گردشگران در ا ينهزم رام ينشودو ا يلتبد

اطع مختلف از حضور گردشگران در مهاباد جمع آوري شده نشان مي دهد ساالنه حدود يك كه در مقآمارهايي
ميليون گردشگر براي خريد از بازارهاي مهاباد و بازديد از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي، به اين شهرستان سفر 

  . .مي كنند
در جذب گردشگر و  يمرز يبازاچه ها يتنقش و اهم يبررس يقتحق ينتوجه به موارد ذكر شده هدف ا با

اطالعات از روش  يجمع آور يبرا يقباتوجه به عنوان تحق يقتحق ينباشد در ا يشهر مهاباد م يدارتوسعه پا
 يكاي از تكن عهراهبردهاي توس يينوتع يصاستفاده شده است. ودر تشخ يمايشيو پ يليتحل ياسناد

SWOTاستفاده شده است. 
 

 SWO يكمهاباد. تكن ي،توسعهمرز يها ي،بازارچهگردشگر :يديواژگان كل
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 يرانا يدر مناطق مرز يگذار يهسرما يچالشها و فرصتها يبررس
 ) و بلوچستان و هرمزگان يستانس ي( استان هايمورد مطالعات

 

 2يرعليپ يرضا، عل*1 يادتس سعيده

 يرازنور ش يامدانشگاه پ ي، مربMBA يريتكارشناس ارشد مد -1 
 نور اهرم يامدانشگاه پ يعلم يئتهعضو  ي،مرب -2 

S_Seyadat@yahoo.com 
 

 چكيده
چون  يلياست كه بنا به دال يكيحساس و استراتژ ياركشور از نقاط بس يشرق و جنوب شرق يمرز مناطق

 يالزم برا يها يزهفقدان رفاه و انگ ياباني،و ب يكوهستان يبودن، عرصه ها يزحاصلخ يرغ ي،منزو يعتطب
وجود  يگرد ي. از سواندبوده  يو اقتصاد يمناطق كشور به لحاظ اجتماع يرترينپذ يبزء آسهمواره ج يزندگ
و  ياز معادن غن يكار جوان، برخوردار يرويگمرك، ن ي،مرز آب يلومترهادر بر داشتن ك يرنظ يقو يها يلپتانس

استانها از  ينا يناكنس يدنگذاران و رهان يهمطلوب جهت حضور سرما ييمرزها را به بسترها ينموارد ا يرسا
نموده است. در پژوهش حاضر تحت عنوان چالش يلتبد يكاريب واز فقر ياز مشكالت و معضالت ناش ياريبس

و بلوچستان و هرمزگان،  يستانس يبا تمركز بر دو استان مرز يدر مناطق مرز يگذار يهسرما يها و فرصت ها
 يفرصت ها و چالشها ييبه شناسا يلعات كتابخانه او مطا يفيتوص -يليپژوهشگر با استفاده از روش تحل

از فرصت ها و  يريچند جهت بهره گ ييپرداخته و راهبردها يدو استان مرز ينگذاران در ا يهسرما يفرارو
 .نموده يشنهاددو استان را ارائه و پ يندر ا يگذار يهسرما يرو يشپ يداتغلبه بر موانع و تهد

 

و بلوچستان ، هرمزگانيستان، سيگذاريهسرماچالش ، فرصت ، :يديواژگان كل
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و  يستاندر استان س يدارپا يتتوسعه امن يراهكارها يبررس
 بلوچستان

 

 2يرعليپ يرضا، عل*1 يادتس سعيده
 يرازنور ش يامدانشگاه پ ي، مربMBA يريتكارشناس ارشد مد -1

 نور اهرم يامدانشگاه پيعلم يئتعضو ه ي،مرب -2
S_Seyadat@yahoo.com 

 

 يدهچك
در  يدارپا يتامن ياجتماع سالم، برقرار يكاز  يبرخوردار يازن يشپ ينو جامعه شناسان اول يارياعتقاد بس به

 يرشد ارتقاء اقتصاد يالزم برا يطعالوه بر آنكه بستر ساز شرا يتيامن يناز چن يبرخوردار يراجامعه است ز
باشد. در پژوهش حاضر  يم يزآن ن گيو فرهن يجهت رشد اجتماعمطلوب  يها ينهمنطقه است فراهم ساز زم

است تا با  يدهو بلوچستان پژوهشگر كوش يستاندر استان س يدارپا يتتوسعه امن يراهكارها يتحت عنوان بررس
و توسعه  يبرقرار يرو يشپ يداتچالش ها و تهد يو مطالعات كتابخانه ا توصيفي – يلياستفاده از روش تحل

مورد مطالعه قرار  يتيو امن ياجتماع ي،را در ابعاد سه گانه اقتصاد بلوچستانو  يستاندر استان س داريپا يتامن
منطقه، اطالعات حاصله را  ينموجود در ا يدنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد ييپس از شناسا ينگونهداده و بد

 يشنهادو پ ائهاستان را ار يندرا يدارپا يتراهكارها جهت توسعه امن ينبهتر يبترت يننموده و بد يلو تحل يهتجز
  .نموده است

 

 و بلوچستان يستان، س يدارپا يتراهكار، امن :يديواژگان كل
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 مولفه هاي مدرن و امنيت در بلوچستان

 

 قاسم سياسر

 
 

  يدهچك
موجود  خورشيدي متعرض نظم سنتي دراز پيشينه 1307حكومت پهلوي به محض ورود به بلوچستان در سال 

در اين منطقه شد .اما به دليل اينكه شناخت ژرف و گسترده اي از اين نظم سنتي نداشت بدون راهبرد و برنامه 
عمل دقيقي، با اتكا به قدرت نظامي شماري از اجزاء  نظم سنتي مزبور را به چالش گرفت و در كاركرد آن 

رنيسم خاص روزگار پهلوي و سياست هاي اين اخالل ايجاد كرد. نگارنده اين مقاله از يك سوي به نقد مد
حكومت در بلوچستان پرداخته و از سوي ديگر بازكاوي تاثير اين سياست ها و برنامه ها را در بروز پديده ناامني 

 .در بلوچستان وجهه همت خويش قرار داده است
 

ايي،حكومت هاي حكومت پهلوي، بلوچستان، سياست ها، نظم سنتي، ناامني، قوم گر : يديكل واژگان
 محلي.
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 ي(مطالعه مورديسمحمل و نقل بر صنعت تور يرتاث بررسي
 )يرانشهرپ ينتمرچ ي بازارچه

 

 4زاده يم،صالح رح3ي، بهمن قادر2يآباد يمنع ين، نازن*1يشاه مراد لقمان

 دانشگاه زابل ي،شهر ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه زابل يي،روستا ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يشجودان -2
 دانشگاه زنجان يي،روستا ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو - 3

 دانشگاه زابل يي،روستا ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4
loghmanshahmoradi@yahoo.com 

 

 چكيده
 ينتر بشر تا به امروز جزء مهم يزندگ ينتر يمختلف از ابتدا يها ن انسان در مكانجا شد جابه يتفعال 

كرده  يداپ يريانسان به علم و تخصص حمل و نقل و توسعه چشمگ يانسان بوده است با دسترس هاي يتفعال
 يها ينهمحققان در زم هاست ك يازن ينانسان مرتبط شده است. بنابرا يمختلف زندگ يجنبه ها يااست و 

بپردازند. صنعت حمل و نقل حاصل مسافرت و  يگرد يها يرحمل و نقل با متغ ينارتباط ب يمختلف به چگونگ
عمده  يرتاث يو خصوص يباشد . توسعه حمل و نقل در بخش دولت يخود م ياقامت مردم در خاج از مناطق بوم

نقل مناسب ، مطمئن ، راحت و امكانات حمل و  ودنصنعت داشته است . فراهم ب ينا يتبر رشد و هدا يا
و  ينهخود دو عامل هز يماتگردشگران در تصم يرااست . ز يجمع يشرط توسعه گردشگر يشو ارزان پ يعسر

فراهم بودن  ياحمل و نقل و  يستمانتخاب نوع س يبه مقاصد گردشگر يدسترس يزمان را مد نظر دارند و برا
از  ياساس در پژوهش حاضر در قالب چهار مرحله ا  ينبر اگذارد.  يم يرتاث لدو عام ينمناسب بر ا يستمس

نقل و انتقال  ينهدر زم يحمل و نقل بر صنعت جهانگرد يرتأث يحمل و نقل به  بررس يزيبرنامه ر يها مدل
دست  يجهنت ينبه ا يانپرداخته شده است. در پا يغرب يجاندر استان آذربا يرانشهرپ ينمسافر در مرز تمرچ

در استان  يبر توسعه صنعت جهانگرد يرزياديتأث يرانشهرپ ينحمل و نقل مسافر از مرز تمرچ كه يمكرد يداپ
 .                            شود يدر استان ارائه داده م يدر جهت توسعه گردشگر يراهكارها يتدارد. در نها يغرب يجانآذربا

 

 يرانشهرپ ين،تمرچ يسم،پايانهحمل و نقل، تور :يديكل واژگان
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 يو كاركردها يمرز يشهرها يتبر امن يشهر هاي پروژه ياجرا يرتأث
 يباسازيو ز ساماندهي:يمورد ي (نمونهآن يو اقتصاد ياجتماع

 )آبادان، خوزستان يمرز ي منطقه ين،دارخو يورود
 2مطوف يف، شر *1يانشاهرخ مرجان

 يرادفرتاوشركت ه يرعاملدانشگاه و مد تهران، مدرس يبهشت يداز دانشگاه شه يارشد بازساز يكارشناس -1
 تهران يبهشت يدشه يگروه بازساز ياراستاد ينبورگ،اد وات يوتاز دانشگاه هر يشهر يزير برنامه يدكترا -2

Marjan_sh2021@yahoo.com 
 

 چكيده
ز به شهر شده است، ا يلاستان خوزستان، تبد ياسيس هاي بندي يمبه دو سال است در تقس يبكه قر دارخوين

در  يريبه آن داده است، قرارگ يكياستراتژ يتبوده كه موقع خصوصي به هاي يژگيو يتاكنون دارا االيام يمقد
 خانه پمپ ترين يميقد ي،گاه اتميرومتعدد نفت، ن هاي ارتباط شمال به جنوب كشور، وجود چاه ياصل يرمس

 و عراق، از جمله يرانتا مرز ا يلومتريك 25كمتراز  ي ها و فاصله كارون، نخلستان ي نفت و آب، رودخانه هاي
جنگ گشته بود و  ي به خط مقدم جبهه يلدر زمان حصر آبادان، تبد ين. دارخوباشند يم ها يژگيو ينا ي

خود  يدمنطقه در دوران جنگ با مقاومت شد ينبود. ا ياتعمل تداركات ي منطقه يزبعداز شكست حصر آبادان ن
 ي رغم سابقه در حال حاضر به ين،از مردم بوده است. دارخو ياريهادت بسو شيرانيدر برابر دشمن، شاهد و

 هايي پذيري يبو آس ها يتمشكالت، محروم گريبان به كه دارد، دست اييژهو هاي يلخاص منطقه و پتانس
 .آن هستند يردرگ يمرز هاي استان ياست كه معموالً شهرها

مناطق به  ينا ي از توسعه يريجلوگ ي يهسوخ شدن نظركه نشانگر من يپژوهش، مطالعات و تجارب جهان اين
 يو چگونگ دهد يقرار م يرا مورد بررس باشد يدشمنان به امكانات و منابع آن م يابيمنظور عدم دست

 يجهبه آن و در نت بيشتر يتو فعال يتموجب جذب جمع يمناطق مرز يكه عمران و آبادان يهنظر ينا يگزينيجا
مستحكم و زنده در برابر مخاطرات و  د را مورد بحث قرار دهد تا به عنوان دژهايها خواهد ش آن يتوانمند

(هفت) كه نگاه يرادفرتاوشركت ه يبا توجه به تجارب بخش خصوص يتعمل كنند. در نها يخارج يداتتهد
 يك ياجرا يدارد، چگونگ يدر مناطق مرز يو شهرساز يمعمار يننو هاي يهنمودن نظر ياتيبه عمل اي يژهو

. دهد يو اجرا شده است، مورد مطالعه قرار م يطراح ريزي، كه با توجه به موارد فوق، برنامه يشهر ي پروژه
و  يطيمح ي،مكان يتوانمندساز يرخلق فضا و تأث يچگونگ يلي،تحل-يفيتوص يفيك تحقيق  با روش ترتيب ينبد

و  گيرد يقرار م يمورد بررس يدو اقتصا يفرهنگ-ياجتماع يتي،امن يطبر شرا شهرها گونه يندر ا ييفضا
 يگردر د يجهت استفاده در انجام تجارب آت يازمورد ن ها و الگوهاي تجربه به همراه شاخص يناز ا ييها-درس

   .گردد ياستخراج م ي،مرز يشهرها
 

 .يندارخو ي،و اقتصاد يكاركرد اجتماع يت،امن يي،فضا يتوانمندساز ي،شهر هاي پروژه :يديواژگان كل
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 يرانا يمرز يدر شهرها ياجتماع يتامن يسبرر
 

 3يسوند يشاه يلهجم، 2يسوند يشاه يدهحم، 1يسوند يشاه زهرا

 ييروستا يزير و برنامه ياارشد جغراف كارشناس -1
  يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -2

 يرستاندب يعي،دبيرطب يايجغراف يسانسل   -3
Zahrashahi_80@yahoo.com 

 

 چكيده
احساس امنيت يكي از شاخصه هاي كيفيت زندگي در شهرهاست و آسيب هاي اجتماعي از مهمترين  مفهوم

پيامدهاي مختلف امنيت به شمار مي روند.  امروزه حفاظت و حراست از سرزمين در سراسر كره زمين براي 
و داشتن مرزهايي  اتمام كشورها يك ارزش به حساب مي آيد.  ضمانت تحقق اين امر بدون شك مديريت مرزه

با امنيت كامل مي باشد.  امنيت بنيادي ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي به 
شمار مي رود.  كشور ايران داراي مرزهاي زيادي با همسايگان خود مي باشد كه نا امني آنها نگراني هايي را 

از مراكز  يمرز يبه دليل فاصله شهرها  يگرد ياست.  از سو هبراي مرز نشينان و دولت مركزي به وجود آورد
سياسي، اداري و اقتصادي، معموالً خيلي كندتر از ساير نواحي از مزاياي توسعه كشور بهره مند مي شوند.  
محروميت مناطق مرزي به همراه مسائل و مشكالت آن سوي مرزها از جمله عوامل مهمي هستند كه باعث نا 

مرزي كشور مي شود كه نياز به ژرف نگري علمي و داشتن نگاهي راهبردي به مرز و منطقه  طقامني در منا
مرزي دارد تا اين كه نا امني ها كنترل، تنظيم و مقابله شود. هدف اصلي اين مقاله بررسي ابعاد مختلف امنيت 

كه از طريق مطالعات  تحليلي بوده است -پژوهش از نوع توصيفي ينمناطق مرزي مي باشد. روش تحقيق در ا
قرار گرفته است.  و در نهايت راهكارهاي مناسب  يلو تحل يهكتابخانه اي اطالعات جمع آوري شده و مورد تجز

 .براي ارتقاء امنيت اجتماعي شهرهاي مرزي ارائه شده است
 

 ي،ايراناجتماع يتامن يت،مرز ، امن :يديواژگان كل
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 ): خوزستاني(مطالعه مورديمرز يااستانه يوكليماييب يپهنه بند
 

 2يداوود يسا، پر* 1يشبانكار مهران

 شهيد چمران اهواز دانشگاه -1
 يشناس يمارشد اقل كارشناس -2

m_mehran51@yahoo.com 
 

  چكيده
 يشعدم آسا يا يشآسا يطشرا ي،محيط يانجام فعاليتها يدر پژوهش حاضر به منظور تعيين بهترين زمان برا

 16) 1992-2007ساله (15 يآمار هاي ترجونگ، با استفاده از داده يمياقل يستاس شاخص زبر اس يانسان
نتايج حاصل به نرم پسقرار گرفت. س يايستگاه خوزستان و استانهاي مجاور، محاسبه و مورد بررس

 .يدگرد يمماهانه استان ترس بندي بيوكليمايي پهنه هاي وارد شد و نقشه Surferافزار
استان در طول سال تنوع زيادي دارد. در دوره سرد سال  يشيآسا ها آشكار نمود كه شرايط قشهبررسي ن     

شرايط بيوكليمايي  (CD) و(K)، (C)طي ماههاي آذر تا اسفند، سراسر منطقه با قرار گرفتن در گروه هاي
 و خنك (M) مطبوعخنك، بسيار خنك تا سردي دارند. در اوايل فروردين ماه با استيالي شرايط بيوكليمايي 

(C) فراهم مي شود. با رسيدن به اواخر ارديبهشت و  يطيمح يتهايدر گستره استان، بهترين زمان براي فعال
اوايل خرداد از مطلوبيت زيست اقليمي خوزستان كاسته مي شود. طي ماه هاي تابستان به استثناي نوار باريك 

از اقليم مطلوبي برخوردار است؛ ديگر  (M)ار گرفتن در گروهبا قر گرس،كهشمالشرقي، واقع بر ارتفاعات بلند زا
قرار دارند و شرايط بيوكليمايي گرم تا داغي دارند. در تابستان تقريباً شرايط  (H) (W) مناطق در گروه

 كليماييدر كل استان استيال پيدا مي كند. با آغاز پاييز، در ماه هاي مهر و آبان شرايط بيو يشينامطلوب آسا
بيشتر منطقه را در بر مي گيرد. بتدريج با رسيدن به اواخر پاييز از مطلوبيت زيست  (C) و خنك (M)عمطبو

 .اقليمي استان كاسته مي شود
 يشو عدم آسا يشيهاي آسا دوره يشاخص ترجونگ توانايي آشكارساز -1نتايج پژوهش نشان داد كه 

مكاني،  -از نظر زماني -2دهد.  ياستان ارائه م ييشاز اقليم آسا ينسبتاً متنوع يخوزستان را دارد و نمودها
با آغاز فصول بهار و  است؛خارج  يفصول زمستان و تابستان از محدوده آسايش زيست اقليم يخوزستان ط
 -3است.  يشرايط آسايش انسان يگذار از سرما به گرما (فروردين) و گرما به سرما (آبان) داراهاي پاييز در ماه

ايي نواحي زيست اقليمي استان، عوامل متعددي دخالت دارند كه در ميان آنها اثر ارتفاعات در تنوع و جابج
.استمشهودترزاگرس و مجاورت با پهنه هاي آبي 

 

 يوكليماب يش،: استان خوزستان، شاخص ترجونگ، آساكليدي واژگان
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شهر آبادان در جهت توسعه  يشيآسا يماقل يطشرا يابيارز
 يگردشگر

 

زاده ياعشج كبري
 نور اصفهان يام،دانشگاه پ يشناس يمارشد اقل يكارشناس دانشجوي

Farnaz.shojaeezadeh@yahoo.com 
 

 چكيده
انتخاب مقصد  ياست. اكثر گردشگران برا يگردشگر يبرا يقو يلپتانس يكآب و هوا  يمكان - يزمان تنوعات

 يامطلوب  يماقل يان معموال در جستجودهند. گردشگر يرا مورد توجه قرار م يميمالحظات اقل ي،گردشگر
 ينندارد. درا يميو اقل رتيحرا يشو عدم آسا يتيگونه احساس نارضا يچهستند كه در آن فرد ه يشآسا يماقل

معادل  ي) و شاخص دما1990-2005ساله(16 يدوره آماريآبادان ط يستگاها يهواشناس يپژوهش از داده ها
بدست آمده نشان داد كه  يجآبادان استفاده شده است. نتا يشيآسا يماقل يطشرا يابيارز يبراpet))يزيولوژيكف

واقع شده  ييزصورت دو دوره مجزا در اواخر زمستان و اواسط پا هدر شهرآبادان ب يشيآسا يممطلوب اقل يطشرا
 يتعامل محدود ينتر يماه است. اصل 5شود  يم يهتوص يگردشگر يزمان برا يندوره كه بهتر يناست. طول ا

 .آن است يدشد ييدر فصل تابستان در آبادان تنش گرما يگردشگر
 

 pet، آبادان، شاخص يمياقل يشآسا ي،گردشگر :يديكل واژگان
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 شهرستان خرمشهر ي:مطالعه مورديدارپا يسماكوتور
 

زاده يشجاع كبري
 نوراصفهان يامپ ي،دانشگاهشناس يمارشد اقل يكارشناس دانشجوي

farnaz.shojaeezadeh@yahoo.com 
 

 چكيده
به منظور  يو گردشگر يعتباشد كه عالقه مندان به طب يمياز گردشگر ي) شاخه ايسم(اكوتوريگرد طبيعت

 يعتكنند. طبيبه آن اقدام م يعت،آن و لمس طب ياز جاذبه ها يدارد يزون يعتلذت بردن از حضور در طب
 يكهر يگرد يعتطب قعيتمو يمطرح شود. به طور قطع يدارپا يدرآمد اقتصاد يكتواند به عنوان  يم يگرد

 يگردشگر يگرد يعتكه هدف طب ينباشد. با توجه به ا يم ييآب و هوا يطاز شرا ياز مناطق كشور ناش
 يناست. هدف ما در ا يبه آن الزام يشترباشد، توجه ب يم يستز يطو حفاظت مح يعيمنابع طب يدار،حفظپا

 يم يستمناسب جذب تور يبسترها يمعرف وخرمشهر  يعيو طب يكيوان اكولوژوضع موجود، ت يپژوهش بررس
آن و به وجود آمدن مناطق  ييخاص آب و هوا يطمطالعات نشان داد كه در خرمشهر با توجه به شرا يجباشد. نتا

 يفراهم م يتوسعه صنعت گردشگر يبرا يمساعد يطشرا يرش رودخانه اروندكنار و رود بهمن 2همانند اي يژهو
 ينا يگردشگر يها جلوه يگرهمانند شركت نفت از د يصنعت هاي يتها و سا نخلستان ينآورد. و همچن

در  يگر گردش يالزم برا يحيامكانات تفر يانداز منسجم و راه هاي يزير با برنامه توان يشهرستان هستند كه م
شهرستان به وجود  يندشگر در ادر جذب گر ييبه سزا يرفارس تاث يجحد فاصل رودخانه خرمشهر تا دهانه خل

 .وردآ
 

 يدار،خرمشهرتوسعه پا ي،گردشگر يسم،اكوتور :يديواژگان كل
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 يرانشهربر شهر پ يددر توسعه با تاك ينقش گردشگر يبررس
 

زاده يشجاع كبري
 نور اصفهان يامدانشگاه پي،شناس يمارشد اقل يكارشناس دانشجوي

farnaz.shojaeezadeh@yahoo.com 
 

 چكيده
درصد از  10ناخالص و   يددرصد تول 10كه  يصنعت جهان است. به طور ينو درآمد زاتر ينبزرگتر گردشگري،

 ينبخش تر يداز ام يكي ياشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان معتقدند كه گردشگر
ع و توسعه استفاده كند. يصنا يگرد نييجانشيآن برا يها يتتواند از قابل ياست كه جهان سوم م يعيصنا

مناطق جاذب گردشگر به وجود آورد.  يبرا يتواند ثروت فراوان و مشاغل گوناگون يصنعت م ينتوسعه ا
 ي،و جنگل يپوشش مرتع يايي،و جغراف يتوپوگراف يمي،اقل يها يژگياز و يبا بهره مند يرانشهرشهرستان پ

جهت توسعه  يپرجاذبه و ... بستر مناسب يروستاها د،متعد يتجار يو رودخانه ها، بازاچه ها يغن يمنابع آب
شهرستان  يها يتها و محدود يتها، قابل يكوشد با شناخت توانمند يمقاله م ينفراهم آورد. ا يگردشگر

 .ارائه دهد يجذب  و توسعه گردشگر ينهدر زم يمناسب يراهكارها ي،گردشگر ينهدر زم يرانشهرپ
 

 يرانشهرتوسعه، پ ي،گرگردش :يديواژگان كل
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 يمناطق مرز ييدر توسعه روستا يمرز ينقش بازارچه ها
 مهران ي: بازارچه مرزيمطالعه مورد 

 

 2ياري يد، مج *1شرافت سجاد

 يكارشناس ارشد علوم اجتماع -1
 ياسيكارشناس ارشد علوم س -2

sajad.sherafat@yahoo.com 
 

 چكيده
 يتبرخوردار است و بدون توجه به اهم ييواال يتاز اهم يدارتوسعه پا ينددر فرآ ييتااجتماعات روس جايگاه

كه  يياز برنامه ها يكيكرد.  يطراح يداربه توسعه پا يلجهت ن يتوان چشم انداز روشن يروستاها نم يگاهجا
ست. پژوهش ا يمرز يبازارچه ها يجادكرده اند ا يمناطق طراح ينجهت توسعه ا يدولت ها در مناطق مرز

 يناست. ا يدهبه انجام رس يمناطق مرز ييدر توسعه روستا يمرز ينقش بازارچه ها يحاضر با هدف بررس
و  يوكتابخانه ا ياطالعات مورد نياز از روش اسناد يگردآور يباشدكه برا يم يمايشيمطالعه  از نوع پ

 يپژوهش، ساكنان نواح ينا يمارشده است. جامعه آ دهمحقق ساخته استفا ياز ابزار پرسشنامه  ينهمچن
 378حجم نمونه كوكران تعداد  ييننفر بوده كه براساس فرمول تع 26535شهرستان مهران به تعداد  ييروستا

پرسشنامه با اخذ نظر  ييشده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روا يطبقه بند يرينفر به روش نمونه گ
و  پايايي پرسشنامه با  يو علوم اقتصاد ياجغراف يي،عه روستاحوزه توس ينو متخصص يدكارشناسان، اسات

داده ها با استفاده از نرم افزار  يلو تحل يه. تجزيد/. به اثبات رس76كرونباخ به مقدار  يآلفا يباستفاده از ضر
 يهچهار فرض پژوهش ينكندال انجام گرفته است. در ا يو تاوب يرمناسپ يآمار يو آزمون ها SPSS يآمار
اشتغال،  يشمهران باعث افزا يدهد بازارچه مرز ينشان م يقتحق يجو مورد آزمون قرارگرفته،كه نتا ينوتد

 .مجاور شده است يروستاها ينساكن يزندگ يفيتدرآمد و بهبود ك يشكاهش مهاجرت، افزا
 

 مهران  - يزندگ كيفيت  –  توسعه روستايي  – يبازارچه  مرز  :يديكل واژگان
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 ي بر نقش آموزش رسانه اي در تأمين امنيت اجتماعيتأمل
 

 2سيدحميدرضوي ، *1يانمحمدحسن شربت

ناجا(خراسان  يقاتهمكارعلمي پژوهشي دفترمطالعات كاربردي وتحق -يخراسان جنوب نور يامهيت علمي پ مربي و -1
 جنوبي) 

 ناجاخراسان جنوبي قاتيعضودفتر ومطالعات كاربردي وتحق-عضوهيت علمي دانشگاه علوم انتظامي -2 
sharbatiyan@pnu.ac.ir 

 

 چكيده
رسانه هاي جمعي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم حاكميت در تأمين امنيت اجتماعي از طريق نهادينه سازي فرايند 

شار، آموزش هاي مستقيم و غير مستقيم رسانه اي مي تواند نقش بارزي داشته باشد. اجراي اين فرايند منجربه اشاعه، انت
عمومي نسبت به تأمين امنيت اجتماعي مي گردد. اجراي فرايند رسانه  رآگاهي محوري، ترغيب و تشويق مخاطبان و افكا

اي از طريق كاربرد فنون آگاه سازي رسانه اي مي تواند سهم عمده اي در بستر سازي تأمين امنيت اجتماعي داشته 
در قالب تغيير باورها،  قه،توجه به نيازها، ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر منطباشد. در راستاي اين فرايند رسانه ها بايد با 

نگرش ها، گرايشات و...، منافع مرتبط با تأمين امنيت اجتماعي را حفظ كنند. اين فرايند بايد با توجه به درك پذيرش 
اجتماعي باشد، همچنين در راستاي آموزش دهندگان در قالب  آموزش بايد از دانسته ها به نادانسته ها در حوزه امنيت 

بايد مخاطبان را با آزادي در انتخاب توليدات آموزش رسانه اي فعال نمايند، و با انگيزه باالي  روندانتوانمند سازي شه
مشاركت در گروه هاي هدف، بستر سازي امنيت اجتماعي را فراهم كنند. اين آگاهي سازي و انتشار نبايد منجربه ارائه 

انفجار اطالعات و بازخورد منفي گروه هاي هدف نسبت به باالعات به يكباره در حوزه امنيت اجتماعي شود، كه انبوه اط
پذيرش تأمين امنيت اجتماعي روبرو مي شود. آگاهي محوري آموزش رسانه اي با تأكيد بر پرآموزي بايد به سمت نهادينه 

يد بر بهره برداري از الگوهاي اجتماعي، و رهبران محلي، ملي سازي امنيت اجتماعي مخاطبان را سوق يابد؛ و با تأك
نفوذمند در افكار عمومي به سمت نهادينه كردن تأمين نظم اجتماعي حركت كنند. برانگيختن انگيزه ها و عاليق 

وزش مخاطبان، استفاده از حمايت هاي اجتماعي گروه هاي مرجع و گروه همساالن و... مي تواند گروه هاي هدف در آم
سوق دهد. بهره گيري از هيجان و عواطف مخاطبان، توجه به  اجتماعيرسانه اي را به مشاركت فعال در تأمين امنيت 

خرده فرهنگ حاكم بر منطقه در كنار توليدات آموزش رسانه اي كه به صورت ملي در حوزه امنيت اجتماعي تهيه  مي 
شخصي  ني در حفظ نظم اجتماعي شده است، بهره گيري از فنوشود، منجربه انتشار و آگاهي محوري منطقه اي و بوم

سازي، روش هاي ادراكي و فهمي، تأثير پذيري و بي طرف بودن در گسترش مخاطبان مي توان بر ارتباط آموزش رسانه 
ري اي و امنيت اجتماعي اثر گذارد. وجود تكنيك هاي همانند سازي، تأثير عالقمندي، ايجاد ترس متوسط و تأثير گذا

بر فعال بودن گروه هاي هدف، مخاطبان و افكار عمومي مؤثر باشد. واندتقدم و تأخر پيام در حوزه امنيت اجتماعي مي ت
بر اين اساس در اين مقاله با تأكيد بر روش مطالعه توصيفي، مرور يافته ها، به تبيين و تحليل رابطه آموزش رسانه اي و 

پليس و صدا و سيما و ساير  هيكسري از پيشنهادات و راهكارهايي را براي دستگا تأمين امنيت اجتماعي پرداخته ايم؛ و
   .مجريان برقرار امنيت اجتماعي بيان كرده ايم

 
 سازي، آموزش رسانه اي، امنيت اجتماعي، پليس، مخاطب آگاهي :يديكل واژگان
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 يكاربرد سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در كنترل مناطق مرز
 يرانا يماسال يجمهور

  )ناجا يمرز يسآن در پل ييبركارا يدبا تاك( 
 

 4جعفري ، مرضيه 3ياله چهارراه ، ذبيح 2غضنفرپور ، حسين* 1اله شرفيحجت

 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان -1
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان -2

 ياييت جغرافاطالعا يها يستمدانشگاه تهران و مدرس س  ياكارشناس ارشد جغراف-3
 دانشگاه سيستان و بلوچستان –كارشناس ارشد جغرافيا -4

hojjat.sharafi@ yahoo.com 
 

 چكيده
انديشه «روي امنيت ملي درآستانه هزاره سوم،  هاي پيش چارچوب دكترين جديد، براي غلبه بر چالش در

ريزي توسعه پايدار تلقي شده  برنامهبعنوان رويكرد مبنايي در » استفاده از فناوري هاي نوين در نيروي انتظامي
گيرد؛  و يكپارچه  مورد توجه قرار مي وأماناي ت گونه است. در چارچوب اين رويكرد، انسان با زمين زير پايش به

هاي اقتصادي اوست، كه البته  زيرا پايداري فضاي جغرافيايي ناظر بر ايجاد توازن ميان انسان، محيط و فعاليت
از  يكيبه عنوان  يكنترل مناطق مرز يراخ ياص به موضوع توجه داشتند. در سالهاهر كدام از منظري خ

 يرراستا و با رشد چشمگ ينناجا مطرح بوده است. در ا يمرزبان يزانو برنامه ر يرانمشكالت مد ينمهمتر
كالن   تيريدر مد يايياطالعات جغراف يها يستماستفاده از س ير،اخ يو ارتباطات در دهه ها يانهرا يفناور

 يرغ ايمقابله با معضل تردد ه يروش ها يناز شاخص تر يكيو به عنوان  يافته يو خاص يژهو يگاهمرزها جا
 يستمس يگررا از د يايياطالعات جغراف يستمس يكآنچه  يقتشود. در حق يم يدر سرحدات  تلقيمرز يقانون

است. اما در اين ميان  يفيو اطالعات توص يياطالعات فضا يساز يكپارچهكند، امكان  يم يزمتما يمعمول يها
جدي تري قرار گيرد. با عنايت به اهميت  اشمرز بايد مورد كنك يدارپا يتامن يلنقش فناوري اطالعات در تحل

موضوع، در زمينه سيستم هاي اطالعات جغرافيايي، پژوهش ها، مطالعات، تاليفات و ترجمه هاي زيادي انجام 
با نگاهي نو به موضوع نگريسته و با رويكردي نوين  به  يم،مقاله درصدد هست گرفته است،  ليكن در اين 

  .بپردازيم يانتظام يروين يمرز يسدر  پل ياييجغراف تاطالعا يستمموضوع كاربرد س

 نيروي انتظامي يمرز يسپل ي،مرز يدارپا يتسيستم هاي اطالعات جغرافيايي، جرم، امن واژگان كليدي:
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 يبر قاچاق كاال در نواح يكيژئومورفولوژ هاييژگيو يرتاث
 ): شهرستان بانهي(مطالعه مورديمرز

 

   2تكاور ، بيژن*1يشرف سيامك
 واحد لرستان يدانشگاه تهران و پژوهشگر جهاد دانشگاه يژئومورفولوژ يدكتر يدانشجو -1

 دانشگاه تهران يكارشناس ارشد ژئومورفولوژ -2
ssharafi@ut.ac.ir   

 

 چكيده
در قاچاق كاال دارد.  يكشور نقش عمده و اصل يمرز ي) در نواحيشناس يختر ين(زميكيژئومورفولوژ ژگيهايوي
 يشرق يكه در نواح يبه طور يند،جاذب در قاچاق كاال عمل نما ياتوانند به عنوان نقاط  دافع  يم يژگيهاو ينا

 يكيخاص ژئومورفولوژ يژگيهايشور با وغرب ك يهموار نقش جاذب در قاچاق كاال داشته و نواح ينهايوجود زم
قاچاق وجود  يخروج كاال يانقاط مانند خط القعرها امكان ورود  يبلند)، تنها در برخ يها و خط الراسها يغ(ست

 يكردبر قاچاق كاال در  شهرستان بانه با رو يكيژئومورفولوژ يژگيهايو يرتاث يدارد. پژوهش حاضر با هدف بررس
 يو ژئومورفولوژ يشناس ينزم ي،توپوگراف ياست. بررسي نقشه ها يدهگرد ينتدو يليتحل – يفيتوص يكردرو

هكتاري شهرستان،  145239است، به طوري كه از وسعت  يهكوهستاني بودن ناح  يانگرشهرستان بانه ب
درصد كل وسعت شهرستان). با احتساب مساحت تپه  82.3هكتار آن را كوهستانها پوشش داده اند ( 119573

هكتار از كل وسعت شهرستان را كوهستانها و تپه هاي با توپو گرافي بسيار ناهموار و  127443 "مجموعا ،ها
گرفت  يجهتوان نت يم يندر صد وسعت كل اراضي). بنابرا 87.7شيب و پستي و بلندي زياد تشكيل داده اند.(

تنها يه،ناح ينبه داخل كشور از ا الكاشهرستان بانه، قاچاق  يكيو عوارض خاص ژئومورفولوژ يطكه با وجود شرا
  .باشد ينم يرنقاط امكان قاچاق كاال امكان پذ يربوده و در سا يراز خط القعر دره ها امكان پذ

 

 شهرستان بانه. ي،مرز يقاچاق كاال،  نواح ي،ژئومورفولوژ يكاركردها :يديكل واژگان
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 يمرز يبر توسعه شهرها يكشور يمرزها يناامن يراتتأث
 )و افغانستان يران: مرز اينمونه مورد(

 

 3يزديا ، علي* 2عباس زاده ، غالمرضا1يحجت اهللا شرف

 باهنر كرمان يددانشگاه شه يعلم يأتعضو ه -1
 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -2

 و بلوچستان يستانس يانتظام يروين يقاتدفتر تحق يسرئ -3
abbaszadeh59@gmail.com 

 

 چكيده
برخوردارند. مطالعات يخاص يژگيهاياز و ي،و خارج يگوناگون داخل يها يطتماس با مح يلبه دل يمرز مناطق
كاسته نشده بلكه  يمرزها و مناطق مرز يتنه تنها از اهم يراخ يآن است كه در سالها يانگرب يراخ يقاتو تحق
مناطق  ينا يشبه مطالعات آما اصيمناطق، در جهان توجه خ ينا يژهو يتهايو حساس يتوجود اهم يلبه دل

 .معطوف شده است
 يفراوان يبهايها و آس ينهبوده و هز يبحران يو به خصوص مرز افغانستان، از مرزها يرانكشور ا يشرق مرزهاي

 يراتتأث يحاضر با هدف بررس يقراستا تحق ينوارد كرده است. در ا يمرز يو به خصوص شهرها يرانرا بر ا
 يسع يليتحل يفيو افغانستان و روش توص يرانمرز ا ينمونه مورد يو با بررس ي،مرز يبر توسعه شهرها يناامن

آن  يانگرب يجقرار دهد. نتا يورود مهاجران افغان به شهرها و توسعه آنها را مورد بررس يامدهاينموده است تا پ
 يدر افغانستان و پناهنده شدن آوارگان و مهاجران افغان يو اقتصاد يادار ياسي،س يثبات يب يلاست كه به دل

 ي،در شهرها، توسعه ناامن يهمچون اسكان آوارگان و پناهندگان افغان يامدهاييپ مان،كشور يمرز يبه شهرها
 ينيو د يقاچاق و مصرف مواد مخدر، به مخاطره افتادن انسجام مذهب يشافزا يكاري،فقر و ب يشمهاجرت، افزا

 .بوده اند ثرشهرها مؤ يافتگيتوسعه ن ينهرا به دنبال داشته است كه در زم يشهر يها يتقوم و مخاطرات
 

 يمرز يشهرها ي،توسعه شهر يت،امن :يديكل واژگان
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به  ياسيو س ياجتماعي ها يدهگذار پد يلو تحل يمدل بررس
 و بلوچستان يستاناستان س يتي درامن يداتتهد

 

 ي ناصر شعبان
 دانشجوي دكتري امنيت ملي-ت علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)عضو هيئ

 

 چكيده
سـه سـال گذشـته، شـرق كشـور همـواره شـاهد         هاي استان سيستان و بلوچستان ايـران در سـي   با تداوم ناآرامي

باشد. از سوي ديگر با اجراي طـرح سـناريوي خاورميانـه بـزرگ توسـط       هاي امنيتي بسياري مي ها و تنش ناآرامي
هاي قومي و مذهبي در كشورهاي منطقه از الويت خاصي برخـوردار شـد. در ايـن طـرح      مريكا، فعال كردن گسلا

شود تا موضوعات بسيار ساده و اجتماعي در كشاكش اختالفات قومي و مذهبي بـه صـورت مشـكالت و     تالش مي
ي شـود . هنـر طراحـان ايـن     معضالت سياسي مطرح شده و سپس در قالب بحران هاي امنيتي از آنها بهره بردار

هـاي قـومي و مـذهبي وارد فضـاي      سناريو در اين بود كه مسايل بسيار ساده اجتماعي را با بهـره گيـري از تضـاد   
هـاي نظـام، مسـايل اجتمـاعي      هاي مـردم و داشـته   سياسي جامعه كرده و با سوء استفاده از فاصله ميان خواسته

هـاي امنيتـي ايجـاد كننـد. مقالـه       اين طريق در داخل كشور بحرانسياسي شده را وارد فضاي امنيتي كنند و از 
چگونه موضوعات اجتماعي در گذر از فضاي اجتماعي وارد محيط سياسي مي شوند "حاضر با طرح اين سوال كه 

؟ در پاسخ "و سپس طي چند فرايندي به فضا يا محيط امنيتي وارد و در نهايت به بحران امنيتي تبديل مي شوند
حاضر كوشيده است تا با ترسيم سه محيط اجتماعي، سياسي، امنيتي در جوامع، در قالب يك   سوال مقاله به اين

مدل نحوه تبديل موضوعات اجتماعي را به بحران امنيتي تبيين نمايـد وبـا ارائـه ايـن مـدل از طريـق مهندسـي        
تان و بلوچستان مـي توانـد ضـمن    اجتماعي از اين فرايند جلوگيري كند. تعميم اين مدل تحليلي در استان سيس

هاي تـاثير گـذار بـر امنيـت را     هريك از متغير  هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي از يكديگر ، جايگاه تفكيك محيط
معين كند و از تبديل غير منطقي و غير طبيعي موضوعات اجتماعي به موضـوعات سياسـي و سـپس موضـوعات     

تواننـد بـا واقـع نگـري بـه احصـاء و        سياسـي و امنيتـي اسـتان مـي    امنيتي جلوگيري كند. بر اين اساس مديران 
بندي مسايل اجتماعي ، سياسي و امنيتي و روز آمد كردن آنها بپردازنـد و جايگـاه واقعـي هـر موضـوع را       اولويت

تعيين كرده و از ورود مسايل اجتماعي به محيط سياسي و نيز از ورود مسايل سياسي به محيط امنيتي جلوگيري 
 تواند مانع از امنيتي شدن بسياري از مسايل اجتماعي و سياسي شود. . اين مدل تحليلي ميكنند

 
اسـتان   -امنيـت داخلـي   -بحـران داخلـي   -محيط امنيتي -محيط سياسي -محيط اجتماعي:يديكل واژگان

 سيستان و بلوچستان
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 امنيت شهرهاي مرزي سواحل خليج فارس
 

  يشفق يروسس
 اناستاد دانشگاه اصفه

 
 

  يدهچك
يعني  sinus persicusخليج فارس، بحر فارس يا ردياي پارس كه در منابع قديمي يونان از آن با واژه 

خليج فارس ياد شده كه با تمدن كهن ايران همزاد است. خليج فارس محور ارتباط بين سه قارة اروپا، آسيا و 
باشد. تمدن هاي كهن چون بابل، سومر، ايران و  آفريقا و به عنوان مهمترين مركز ارتباطي ميان سه قاره مي

هاي نخستين اسالمي از آن اند و مسلمانان هم در سدهيونان از موقعيت ممتاز جغرافيايي آن استفاده كرده
به خليج فارس و سواحل آن به خليج فارس و  15اند. اما پاي اروپاييان از قرن استفاده تبليغاتي مذهبي كرده

هاي اخير نيز نفوذ اياالت متحدة از آن تاريخ به فكر تصرف و تسلط بر آن افتادند و در دههسواحل آن باز و 
 آمريكا در آن بسيار چشم گير است.

اكنون ساكنين سواحل خليج فارس به واسطة ايراني بودن، داراي يكپارچگي اجتماعي هستند، اما چندگانگي و 
اي داراي است. منطقه با تمام تفاوتهاي قومي ـ قبيلههمگني مذهبي در منطقة خليج فارس بسيار مشهود 

يكپارچگي اجتماعي بوده و جامعه يكدست ايراني است. با وجود اين گاهي مردمان اين سامان احساس مي 
كنند كه آنها اول به اين سواحل تعلق دارند و بعد به ايران و روابط آنها بيشتر با مردم كشورهاي خليج فارس به 

 ين ها و حتي با جنوب آسيا مانند هند و پاكستان بمراتب بيشتر از خود ايران است. ويژه شيخ نش
در اين مطالعة كوتاه كوشش بر اين است كه علل آن حتي االمكان شناسايي شود. البته گاهي دوگانگي فرهنگي 

هاي حوزة خليج  ـ مذهبي و زباني هدف هاي اقتصادي، روابط تنگاتنگي را بين ايرانيان ساحل نشين و سرزمين
فارس موجب شده است. موقعيت جغرافيايي و استراتژيك سواحل خليح فارس و تجاري بودن اين حوزه نفت 
خيز با درآمدهاي نسبتاً باال، توجه سوداگران ايراني و بين المللي را به خود جلب نموده است. زماني 

كايي ها سياست هاي سلطه گرانه خود را بر خليج استعمارگران پرتغالي و هلندي بعداً انگليسي ها و اكنون آمري
فارس و سواحل آن گسترده اند و اين امر حوزة خيلج فارس را به يك منطقة نا آرام استراتژيك تبديل نموده 
است. همة اين عوامل دست به دست هم داده و مرزهاي جنوبي ايران را به يكي از پرتنش ترين و نا آرام ترين 

 جهان تبديل نموده است.  منطقة ژئوپولتيكي 
 

 خليج فارس، امنيت، درياي عمان : يديكل واژگان
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 ي(مطالعه مورد يمرز يشهرها يترشد جمع  يسهو مقا يبررس
 )يرانا يخشك يمرزها يشهرها

 

 2يسورشجان يدريرسول ح،   1يشفق يروسس
 دانشگاه اصفهان يزيو برنامه ر يايياستاد دانشكده علوم جغراف -1
 دانشگاه اصفهان يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر ينشجودا -2

Rasol_heidary@yahoo.com 
 

 چيكده
 يخاص يها يژگيو يو... كشور دارايفرهنگ ي،اقتصاد ياسي،از مركز س يچون دور يليبه دال يمرز شهرهاي

ن به رشد كند توا يم يمرز يشهرها يها يژگي. از وكنند يم يزشهرها متما يرهستند كه آنها را از سا
شهرها رشد  ينا يها ويژگي يناقتصاد شكننده و ... اشاره كرد.  از مهمتر ي،و نژاد يمشكالت مذهب يت،جمع

كه قرار گرفته اند  ياييجغراف يطشهرها بنا بر مح يناست. ا يمرز يتعداد شهرها ينو همچن يتنامتعادل جمع
.هستند يتمتفاو يتيجمع يها يژگيو يكشور، دارا يمرز يگانو همسا

با  يلومتر،ك 449 يهخود دارد، در غرب با كشور ترك يگانبا همسا يمرز خشك يلومترهزار ك 6از  يشب ايران
و با  611 يجاندر شمال با آذربا909با پاكستان  936با افغانستان  992،   در شرق  با تركمنستان 1458عراق

با  يخشك يمرزها يلومتريك 100 لهدر فاص رانيشهر ا 250مرز مشترك دارد. حدود  يلومترك 35ارمنستان 
 10 يزمان يها يدر سر يتجمع يداده ها يبر رو يلو تحل يمقاله با روش اسناد ينقرار دارند. در ا يگانهمسا

 يرانا يخشك يمرزها يتنها شهرها يشود. جامعه آمار يشهرها پرداخته م ينرشد ا يسهو مقا يساله به بررس
فاصله داشته باشند.  يلومترك 100حداكثر  يران،ا يگانبا همساخشكيمرز مشترك را شامل شده اند كه با 

با هم دارند. از نظر  ياريبس يمختلف كشور تفاوت ها يدر نواح يمرز يرشد شهرها يقتحق ينا يجبراساس نتا
بشدت  يمرز يساعت) تعداد شهرها ي(موافق گردش عقربه ها يرانا يتعداد از سمت غرب تا جنوب شرق

چون اهواز،  ييبرخوردارند، شهرها يادياز دامنة ز يزن يتاز نظر جمع يمناطق مرز يد. شهرهاياب ياهش مك
 يطو شرا ياييجغراف يطشوند. نوع مح يم يدهد يگركوچك د ياربس ييدر كنار شهرها يهزاهدان و اروم

 يربا سا قايسهدر م يشرق در مناطق جنوب ياثر نبوده است. رشد شهر يشهرها ب ينا يعدر توز يزن يتوپوگراف
 .شوديميدهكشور ديغربيدر مرز هايرشد شهريشترينكمتر بوده و بياربسيمرزيشهرها

 

 يشبكه شهر ي،رشد شهر ي،مرز يشهرها :يديكل واژگان
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در كاهش مناسبات  ياجتماع يهنقش سرما يرامونپ ينظر يمدخل
 يمرز يدر شهرها يقوم

 

 زاده يعشف سمانه
 ياسيارشد علوم س يكارشناس ويدانشج

Samaneh.shafizadeh@gmail.com 
 

 چكيده
 يريدر شكل گ ياديز يتقلمداد كرد كه اهم يبه عنوان دروازه ورود در هر كشور يتوانرا م يمرز يها شهر

 يتدر استفاده از ظرف يموثر يارشهرها نقش بس ينمختلف ا يلتوجه به مسا يندر كل كشور دارد. بنابريتامن
در  يههمسا يكشور ها ياندر م يرانا يكيژئو پولت يتمسائل با توجه به موقع ينازا يكيمناطق دارد ينا ياه

برخوردار بوده  ياديز يتدر شهرها از اهم يتامن يخاست . همواره در طول تار يتوجود امن يمرز يشهر ها
نا  يها ينهاز زم يكيوده است ب يتامن ينحفظ و تام يدر ان برا يو همكار ياجتماعات شهر يرياست شكل گ

قرار داده است مناسبات  يررا تحت تاث يمرز يدر شهرها يتبا ان روبه رواست وامن يمرز يكه شهرها يامن
خرده فرهنگ  يانروابط در م يرينوشتار شكل گ ينكه منظور از ان در ا يباشد.  مناسبات قوم يم يهايقوم

 يريباشد  باعث شكل گ يشهر م يكدر درون  يشاونديو خو ياشتراكات مذهب يكوچك دارا يها و گروه ها
 ينرا از ب يشهروند يتو رضا يتاحساس امن يناهنجار ينشود كه ا يخود م يردر برابر غ يخود يتهو ينوع

 يرتواند تاث يابعاد  م يرو سا ياسيو س يو اقتصاد ياجتماع يها ينهان در شهر ها در زم يها يامدبرد و پ يم
مناطق كه  يندر ا عياجتما يهسرما يتاست كه با تقو ينشود ا يمطرح م ينجاكه در ا يا يهرضگذار باشد. ف

 ياز مناسبات قوم يرونان به ب يممختلف و تعم ياعتماد  در درون گروه ها يريشاخص ان شكل گ ينمهمتر
 يانا در مر يتو امن يتاحساس رضا يگرد يو از سو يو اجتماع يو توسعه اقتصاد يتثبات و امن يتوانم

– يليو به صورت تحل يمنابع كتابخانه ا زشده است با استفاده ا يپژوهش سع يننمود ا يتشهروندان تقو
 .مسئله پرداخته شود ينا ينظر يبه بررس توصيفي

 

 يقوم ي،مناسباتاجتماع يه، سرما يمرز يشهر ها يت،: امنيديكل واژگان
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و بلوچستان؛ ريشه ها  جامعه شناسي ناامني اجتماعي در سيستان
 و راهكارها

 

 عبدالوهاب شهلي بر
 پژوهشگراجتماعي و كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه تهران

ashohlibor@yahoo.com 
 

 چكيده
پاياني از فرهنگ ها، فرايندهاي منتج از مدرنيته، سكونتگاه هاي عظيم انساني را شكل داده اند كه تنوع بي 

سبك هاي زندگي و هويت هاي اجتماعي را در خود جا داده اند. در اين سكونت گاهها، در كنار فرصت هاي 
متنوع زندگي كه براي انسان معاصر، خلق مي شوند، انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي ظهور مي كنند كه 

ي كنند. قرار گرفتن جامعه ي ايراني در معرض زيست انساني را دچار مخاطره كرده و بقايش را تهديد م
فرايندهاي مدرنيته همچون گسترش شهرنشيني، تغييرات ارزشي و هنجاري، ادغام در جامعه ي جهاني و ... 
باعث شده است كه امنيت اجتماعي آن مواجه با چالش هاي جدي شود. استان مرزي و استراتژيك سيستان و 

ست كه ناامني اجتماعي، هم بصورت عيني و هم بصورت ذهني، در آن مطرح بلوچستان، يكي از مناطق كشور ا
است. در اين استان سرقت مسلحانه و غير مسلحانه، قتل، آدم ربايي، خشونت، ضرب و شتم و... باعث سلب 
امنيت اجتماعي شده است. تحقق امنيت اجتماعي پايدار در سيستان و بلوچستان، مستلزم شناخت ريشه هاي 

ي و فرهنگي ناامني اجتماعي و ارائه ي سياست هاي اجتماعي علمي و كاربردي جهت مهار آنها است كه اجتماع
كه بطور » تركيبي-كيفي«اين پژوهش، به دنبال چنين مقوله هايي است. براي انجام پژوهش، از يك روش 

كارشناسان و روش مصاحبه با «و » روش مصاحبه با مجرمين«، »روش اسنادي«توأمان در برگيرنده ي 
اقتصادي،  -) محروميت اجتماعي1است، استفاده شده است. نتايج پژوهش حكايت ازآن دارند كه » معتمدين

) بحران هويت ملي، 5) آنومي اجتماعي،  4عشيره اي،  -) فرهنگ خشن ايلي3) اقتصاد جنايي مواد مخدر، 2
) بازنمايي رسانه اي مخدوش و غلو 8و  ) نظام نهادينه شده ي  مردساالري، 7مذهبي،  -) تنش هاي قومي6

) تعديل فرهنگ 2) توسعه اجتماع مدار، 1شده ي حوادث ضدامنيتي، عمده ترين ريشه هاي ناامني اجتماعي و 
 -) رفع تنش هاي قومي5) بازسازي و تقويت هويت ملي، 4) تعميق مدرنيته، 3عشيره اي،  -خشن ايلي

) بازنمايي رسانه اي جذاب و غيرامنيتي، 8) تعديل نظام مردساالري، 7) باال بردن سرمايه اجتماعي، 6مذهبي، 
مهم ترين و كارآمدترين سياست هاي اجتماعي ممكن و ضروري براي مهار آن در سيستان و بلوچستان، 

  .هستند
 

 -ناامني اجتماعي، توسعه نيافتگي، آنومي اجتماعي، منازعات هويتي، فرهنگ ايلي :يديكل واژگان
 اي، عشيره
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 شهري يتاثيرات اقتصاد غير رسمي (قاچاق كاال) درجهش ها
 )نمونه موردي شهر بانه(

 

 2يارخسرويبخت ،1ينام يبانيش يسيع

 نور يامدانشگاه پ يعلم يأته عضو -1
 نور يامدانشگاه پ يعلم يأتعضو ه -2

 

 چيكده
كه در دوران حاضر تحت شهرهاي متعدد و جديد، و گسترش شهرهاي موجود از پديده هاي مهمي است  ظهور

ي شهري در زندگي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي مختلف جهان به وجود آمده است. سيستمي -عنوان توسعه
هاي متفاوت تابعي از توزيع اندازه ي شهرهاي مربوط به خود را تعريف مي كنند -از شهرهاي مختلف با اندازه

توسعه ي شهري در كشورها معموالً در قالب رشد  هاي آن مي پردازد. كه اقتصاد شهري به بررسي ويژگي
شهري تحت تأثير عوامل مختلف از  گيرد. توسعه ي شهرهاي موجود، خلق شهرهاي جديد، يا هر دو صورت مي
تأثير و تأثر توسعه ي شهري و رشد اقتصادي به  فهجمله عوامل اقتصادي قرار دارد. در واقع يك رابطه دوطر

تصاد همواره قابل ترسيم است.رشد اندازه شهرها داراي الگوي فضايي است، بدين شكل تعاملي بين شهر و اق
(قاچاق) بدون  يررسميباشد اقتصاد غ ي شهرهاي مجاور نيز مي معني كه رشد هر شهر، تحت تأثير رشد اندازه

 آن در گذر زمان و يمدت شده و تبعات منف يانريزي آن موجب رشد م توجه به اقتصاد شهري و برنامه
 .گردد يشهرها م ينوع از اقتصاد باعث اخالل درگسترش موزون ينراكدماندن ا

(قاچاق كاال) راتجربه  يررسميروند اقتصاد غ يكبه بعد 1375ازسال  يعني يراخ يبانه در سالها شهرمرزي
 ينسال ا 14يندر ا يگرد يبه عبارت باشد يم يو فرهنگ ياجتماع ياسي،س ي،تبعات اقتصاد يكه دارا كند يم

و  يياثرات آن در توسعه فضا داكثرو حباشد يم يرانا يگرد يرشهرهايبه سا يواردات يكاالها يعشهر محور توز
در كالبد شهر به سبب  ييراست و موجب توسعه ناموزون و تغ يافته ينيتشهر ع ينا يتيو جمع يكالبد

 .است يدهخارج از استان گرد يو مهاجرتها يروستا شهر يمهاجرتها
 

 (قاچاق)، بانهيررسمياقتصاد غ ي،اقتصادشهر يي،توسعه فضا ي،توسعه شهر :يديكل نواژگا
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 يمرز يبا تمركز بر شهرها ياز قاچاق مشروبات الكل يشگيريپ
 

 2يادب ، علي1ياالسالم يخعباس ش

 واحد مشهد يدانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -1
 يجرم شناسكارشناس ارشد حقوق جزا و  -2

 

 چكيده
در برطرف ساختن  تواند يم يشگيرانهو پ يكنترل هاي ياستدر حوزه جرائم مرتبط با قاچاق ،س ترديد بي

 يطبر مح يدبا تاك يطيمح يشگيرانهپ هاي ياستكارساز باشد. س يمرز يدر مرزها و شهرها يتيمخاطرات امن
ساكن بر  يتن نقاط بر جمعيا ياييجغراف يهاييژگو ييعالوه بر شناسا يمرز يشهرها يو اجتماع ياييجغراف

. دهد يمورد مداقه قرار م يزمناطق را ن ينا اي يلهقب يقوم يمتمركز بوده و فرهنگ و ساختارها يزمناطق ن ينا
 يا يتيكبه نام ژئوپول يا گرفته و در مجموعه را در بر ينيكنترل سرزمهاي ياستمبحث نقطه تمركز سينا

 .گيرد يقرار م يد بررسمور ياييجغراف ياستس
 يريو بكارگ ييندخالت دارند كه در تب يمتعدد هاي ينهعوامل و زم يقاچاق مشروبات الكل يدهپد يبررس در

راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله  تواند يعوامل م ينتمام ا ييموثر، مطالعه و شناسا ييجنا ياستسيك
 ييبا تمركز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلكه در مرحله اجرا يوجه چند يكردرو يكبه  يازن يگذار ياستس
 .گردد يموثر قلمداد م يموجود راهكار يتمام ابزارها يريگ از جرم با بكار يشگيريبه پ يچند نهاد يكردرو يزن

 

 .كيفري يرغ يشگيريپ –يتيكژئوپول –يريسرزنش پذ –قاچاق مشروبات الكلي –قاچاق كاال :يديواژگان كل
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 يران)بر قاچاق كاال (در اقتصاد ا ها يارانهيهدفمند يرتأث
 

 2يمانيسل يسلمان محمد، * 1يرافكنش يمهد

 چابهار ياييو علوم در يانوردياقتصاد دانشگاه در گروه يعلم يأتعضو ه -1
 چابهار ياييو علوم در يانورديدانشگاه در ياقتصاد بازرگان يدانشجو كارشناس -2

shirafkan@cmu.ac.ir 
 

 چكيده
كاذب، باعث اخالل در  يتو فعال يشوم اقتصاد يدهپد يكبه سمت قاچاق كاال به عنوان  يآوردن گروه روي

 يگردان يكشور نه تنها باعث رو ياقتصاد يانقاچاق به شر يكاالها يقكشور و تزر ياقتصاد هاي يتروند فعال
 يداخل يديتول يها و كارگاه نجاتكارخا يتو فعال يدتولبلكه به ركود خط  شوند يم يداخل يمردم از كاالها

 يها حامل يمتاوال هم تراز نبودن ق ينكها يلبه دل يانرژ يها قاچاق كاال خصوصا قاچاق حامل شوند يمنجر م
بر  يها و عدم كنترل و نظارت كاف مرز يو دوم گستردگ يه،از جمله ترك يگانهمسا يدر كشور ما با برخ يانرژ
اقتصاد  يآور برا يانز اي يدهشدن معضل قاچاق فراهم ساخته پد يرفراگ وگسترش  يرا برا ينهزمها كه  آن

خصوصا در بخش  ها يمتق يو آزاد ساز يمقابله با معضل قاچاق را رهاساز يها كشور است از جمله راه
 ها يارانه ين هدفمندقانو يهمجوار است تا قبل از اجرا يبا كشورها ها يمتو هم تراز كردن ق يانرژ يها حامل
تجارت سودآور و  يككه داشتند  يينيپا يمتبا توجه به ق يلو گازوئ ينخصوصا بنز يانرژ يها حامل قاچاق

 يها حامل يمتق يمهم آن آزادساز ياز بندها يكيقانون كه  ينا يبود، اما بعد از اجرايانقاچاقچ يبرا يرينش
معضل به طور كامل حذف  ينا ماقاچاق شده است ا يدهدپنج سال بود، به مراتب شاهد كاهش پ يط يانرژ

است.  يههمسا ياز كشورها تر ييندر كشور ما پا يانرژ يها حامل يمتهم ق يبعد از آزادساز ينشده چون حت
 ينوار مرز يها است كه كشور ما دارا مرز يشترمقابله با معضل قاچاق را نظارت و كنترل ب يها از راه يگرد يكي

مشكل كرده  يارمسئوالن بس يامكان نظارت و كنترل را برا ين گستردگياست و ا يگانشا همساب يا گسترده
 يها يمتمختلف و تراز كردن ق يها در بخش ها يارانه يكامل قانون هدفمند يبا اجرا يدوجود با يناست، با ا
 ي،زيبرنامه ر ي،گذار يهابه مردم و با سرم يممستق يارانهكاالها، دادن  يارانهو  حذف  يجهان يمتداخل با ق

ها و اجازه واردات و صادرات كاال را به آن يمببند يانقاچاقچ يها را بر رو امكانات الزم مرز ينو تام يسامانده
.يمكشور باش يو شاهد كاهش و حذف معضل قاچاق از بدنه اقتصاد يمنده

 
 يتجار يقاچاق كاال، آزادساز يارانه، هدفمندي:يديكل واژگان
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در  يدارپا يتكشور بر امن يشرق يمرزها يكيژئوپلت يتموقع يرثتا
 مناطق ينا

 

 2يناصابردوست، م1صابردوست مهناز
 .الملل دانشگاه اصفهان ينارشد رشته  روابط ب يكارشناس يدانشجو -1

 .و بلوچستان يستانارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه س يكارشناس يدانشجو -2
 

 چكيده
ملت ها  -اما  دولت يمالملل هست يندر نظام ب يديجد يگرانز جنگ سرد شاهد ورود بازچند در دوره پس ا هر

از  ملت ها ، برخورداري –از مشخصات  مهم دولت  يكيالملل هستند .  يننظام ب ياصل يگرانهنوز هم  باز
  گييژو حفاظت شده و ابتث يمرزها  ينباشد.  بنابرا يم يحكومت يدمشخص جهت  اعمال صالحد ينسرزم

با ابعاد متنوعش  يتامن يمحكم برا يا مرزها پشتوانه يترو امن ينباشد. از ا ملت ها مي –دولت  يراجتناب ناپذ
 يم يكيدر مباحث ژئوپلت ياز موضوعات مهم و كاربرد يزيكيمرزها،ن يتامن ينباشد و تام يدر داخل كشور م

  .باشد
 يطوالن يها دوره يلكه به دل ييمرز است؛ كشورها هماز سمت شرق با دو كشور افغانستان و پاكستان  ايران

دارند . فقدان تكامل  يراندر مناطق همجوار خود از جمله ا يناامن يجاددر ا يادينقش ز ثباتي، يتنش و ب
 .در كشور به دنبال داشته است يريصدمات جبران ناپذ يرچند دهه اخ يكشور ، ط يشرق يمرزها يافتگي

مرز، محصور بودن افغانستان در   فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ساكنان دو طرفهم چون تجانس  يعوامل  
خشكي و نياز به موقعيت گذرگاهي ايران (ايران به دليل موقعيت جغرافيايي در مسير مبدأ و مقصد مواد مخدر 

 ياداقتص ي،تبعات فرهنگ خودكه به همراه   يبرون مرز ياروپا قرار دارد) موج مهاجرت ها -افغانستان 
 يلترين مرز كشور تبد به دنبال دارد، سبب شده است تا  مرز ايران و افغانستان  به بحراني ياسيو س ياجتماع

ورودكاالهاي   ي،افغان يرقانونيغ ي،ورود هزاران پناهجو شود. جرايم سازمان يافته مانند قاچاق مواد مخدر 
 ينديراستا  ايجاد امنيت پايدار هر چند  فرا ينازد. در اتواند امنيت ملي كشور را به مخاطره اند ممنوعه و ... مي

گام جهت  ينباشد ،اما مهم تر يدر سطح منطقه ا يپلماتيكد ينكار زار سنگ يك يازمندو ن ينهزمان بر، پرهز
 .باشد يشهروندان م يتامن ينتام
آن بر  يرور و تاثكش يشرق يمرزها يكيژئوپلت يتچون  موقع يمسائل  يمقاله در صدد است به بررس ينا 

مانند انسداد مرزها ، ايجاد علقه و وابستگي به ارزش ها و  يدارپا يتامن يجادا يمرزها و مولفه ها ينا يتامن
توسعه  يو فراهم كردن بسترها  اديبردن  شكاف هاي فرهنگي و اقتص ينب ينان،ازدر مرزنش يداشته هاي مل

 .مناطق بپردازد يندر ا ياقتصاد
 

 مخدر،مهاجرت. يدار،موادپا ي،ژئوپلتيك،امنيتشرق يمرزها :يديواژگان كل
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مطالعه و بررسي جابه جايي سرمايه از شهرهاي مرزي و پيامدهاي 
 اقتصادي و اجتماعي آن

 

 2صديقه قيصاري ،*1رستم صابري فر

 عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور فردوس -1 
 سان جنوبيكارشناس ارشد معاونت برنامه ريزي استانداري خرا -2

Saberifar@yahoo.com 
 

چكيده
انتقال سرمايه از شهرهاي مرزي به كالن شهرها، در زماني كه تنش هاي بين المللي و ناآرامي هاي منطقه اي 

كند، شدت مي گيرد. اين امر در صورتي كه به شكل بي رويه انجام شود، به عدم تعادل منطقه  افزايش پيدا مي
ل سرمايه ركورد بيشتر مناطق مرزي مي انجامد. شناخت بهره برداران متمايل به انتقامنجر شده و در نهايت به 

از اين مناطق، مي تواند امكان مداخله موثر را در برنامه ريزي هاي كنترل و يا كاهش اين روند فراهم آورد. به 
ه(خريد مسكن) مورد دليل محدوديت هاي مختلف، در اين مطالعه تنها يك نمونه از شيوه هاي انتقال سرماي

بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق در اين بررسي از نوع پهنانگر و مقعطي است كه در آن از جمعيت 
خريداران مسكن در شهر مشهد گروهي را كه اين كار را صرفاً براي سرمايه گذاري و يا سكونت در مواقع 

ردآوري اطالعات از هر دو روش كمي و كيفي ضروري انجام داده بودند، مورد پرسش قرار داده است. براي گ
نفر و اصالتاً از شهرهاي مرزي استان هاي خراسان رضوي،  300استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش 

جنوبي و سيستان و بلوچستان بودند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه اغلب خريداران در گروه سني ميان سال 
قه اند. گروه ياد شده، نسبت به احتمال ناآرامي و شرارت در منط متاهل بوده سال قرار داشته و اغلب 45تا  30

خود اذعان داشته و سازوكارهاي مورد توجه دولت براي مقابله با اين شرايط را ناكافي مي دانستند. غير بومي 
ي از جمله هاي سرمايه گذار بودن مسئولين، عدم وجود تاسيسات و زيربناهاي توليدي و بي توجهي به زمينه

مرزي براي سرمايه گذاري اظهار داشتند. داليل ديگري بود كه سرمايه داران در ارتباط با امنيت شهرهاي 
بنابراين، براي ماندگاري سرمايه در شهرهاي مرزي و توسعه و پيشرفت اين گونه شهرها، توجه دولت به 

  .روري به نظر مي رسدهاي توليدي و اشتغال و افزايش امنيت رواني شهروندان ض زيرساخت
 

  .شهرهاي مرزي، انتقال سرمايه، سرمايه گذاري، ناآرامي و شرارت :واژگان كليدي
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 مرزي  استان شناسي زمين  ساختارهاي يو معرف ييشناسا
 بلوچستان و سيستان

 همسايه كشورهاي هاي در دانشگاه  مشترك علمي مطالعات براي
 

 زاده صاحب بهروز
 زاهدان -يمطهر يدشه ينمعلم مع يت(ص)، مركز تربيامبراعظمپ يعال آموزش مجتمع علمي ياتعضو ه

Sahebzadeh.geologist@gmail.com
 

 چكيده
 افغانستان-يكشورها يگيدر همسا كشورايران هاي يناز زم وسيعي جغرافيايي ي محدوده يران،ا شرق جنوب

 يران،در ا هاي ينترك گسترده در سرزممش شناسي زمين وپاكستان در شرق با در برگرفتن ساختارهاي
 ايران شيرين آب المللي نبي تنها تاالب  به عنوان هامون ي ياچهدر يرمند،ودهچون ر افغانستان و پاكستان هم

 ملك مرزي   يو منابع اقتصاد ها كوه ي مجموعه سيستان، ي فروافتاده دشت وافغانستان، يراندر اشتراك ا
 هاي  چمن، خليج بزرگ  گسل سرباز،طويل  ي خانه رود تفتان، تشفشانيآ ي و الر، مجموعه كوه سياه
 جلوه ساختي، ينزم فرد منحصربه هاي يدهبرگرفتن پد درو ... و با  گواتر چون خليج هم هند اقيانوس يساحل
 -نهبندان حاجات ي در منطقه ايران آزبست منابع ترين ژئومورفولوژيكي بزرگ-هاي يدهاز پد بديع هاي

و تنها  چابهار  ي واحل برآمدهها و س فشان گل يرجاوه،م -زاهدان ي در منطقه شرق جنوب يوليتاف ان،يستس
 هم  يگاه با اعتبارجهان محيطي يستز فرد منحصربه هاي يژگيهمراه با و ايران اقيانوسي هاي يجبنادر و خل

 و ... فرصت هندي يمموس مرطوب ييهوا هاي يانو جر سيستان ي روزه120 گرمسيري چون وزش بادهاي
 ي قرارداده، مطالعه دانشگاهي در اختيارمحققين  مشترك علمي  را براي مطالعات اي يستهمتعدد و شا هاي

 ينب علمي روابط ي و توسعه يجاددر ا يمنطقه، گام بلند يندر ا موجود ساختي ينزم يساختارها مشترك
 مستقر مطالعاتيهاي ها و پژوهشكده دانشگاه يقاز طر علمي شتابان ي توسعه درحال ي يههمسا يكشورها
 .اشدب-يافغانستان، پاكستان و ... م ايران، ي همسايه يكشورها مرزي هاي دراستان

 

 -افغانستان -وبلوچستان استان سيستان -علمي  مطالعات  -شناسي زمين يساختارها :يديواژگان كل
 .پاكستان
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زنان  ي جامعه ياسيوس فرهنگي، اجتماعي ميزان مشاركت يبررس
 وبلوچستان سيستان مرزي استان جغرافيايي ي ساكن در محدوده

 

 3، زهره حسني2افشاري ، زهره1زاده بهروزصاحب

 شهيدمطهري معين معلميتمركزترب -(ص)يامبراعظمپ عالي آموزش مجتمع علمي ياتعضوه -1
 زاهدان -رسالت ي معلم دخترانه يتمدرس ترب -2

 دخترانه زاهدان فني ي زشكدهآمو علمي ياتعضوه -3
Sahebzadeh.Geologist@gmail.com 

 

 چكيده
  هاي عرصهوموثرشهروندان در  فعالجوامع، ازطريق مشاركت ي جانبه وتعالي همه عصرتوسعه هزاره، دنياي

 هها، ب عرصه بانوان در اين و نوع مشاركت بوده، ميزان   زنان ي جامعه اجتماعي و سياسي به ويژه - فرهنگي
 ينا پايدار ي و توسعه  شناختي اختصاصات جامعه ييناز موضوعات مهم در تب يكي ويژه در مناطق مرزي،

 نامهپيمايشي و بااستفاده از پرسش پژوهش باروش بوده، اين كشور سياسي مناطق عموما دور از مراكز قدرت
 بانوان باالي آماري  ي درجامعه  مناسب واستنباطي توصيفي آماري هاي روا و پايا و روش ي ساخته محقق ي

 800آماري ي و حجم نمونه 1389دوم سال  ي درنيمه وبلوچستان سيستان- مرزي استان  ساكن در سال15
 زنان ي وسياسي جامعه اجتماعي، فرهنگي  مسائل مشاركت اي، به تبيين-خوشه –ري تصادفي گي نفر با نمونه

 .پردازد وبلوچستان مي سيستان استان
-جغرافيايي ي ساكن در محدوده  زنان ي جامعه فرهنگي مشاركت كه ميزان دهد يوهش نشان مپژ نتايج

واندك  ، ضعيف سياسي مشاركت ميزان%) ، 17واندك(حداكثر ضعيف  وبلوچستان سيستان مرزي  استان
 فرهنگي،  مشاركت ميزان %) بوده، بين26واندك(حداكثر ضعيف  اجتماعي  مشاركت %)، ميزان23(حداكثر
 تحصيالت باميزان  زنان ي جامعه نفع (به  تحصيالت برحسب ميزان  استان زنان ي وسياسي جامعه-اجتماعي

 متغير محل سيستان)، برحسب ي درمنطقه ساكن نفع شهروندان دائم(به  سكونت متغير محل-باالتر)، برحسب
نفع شهروندان با  (بهمادري متغيرزبان سازشهرها) و برحسب تازه نفع شهروندان ساكن در مناطق (به سكونت
 ي مشاركت فرهنگي واجتماعي جامعه ميزان چنين بين شود. هم مي معناداري ديده-زابلي) تفاوت  گويش

 سال)، ديده وميان نفع شهروندان جوان مجرد) و متغيرسن(به زنان ي نفع جامعه-تاهل(بهبرحسب   استان زنان
 نفع معناداري( به آنان تفاوت  برحسب نوع اشتغال  زنان ي سياسي جامعه مشاركت ميزان شود. بين مي

 .شود مي كارمنددولت) ديده  زنان ي جامعه
 

 سيستان   -سياسي  مشاركت  -فرهنگي مشاركت -اجتماعي مشاركت -زنان ي جامعه :يديواژگان كل
وبلوچستان
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 مرزي يتموقع هاي و فرصت يدهاچشم انداز تهد
و  يستاناستان س شوپرور آموزش ي توسعه يسند مل در

 بلوچستان
 

 2ي، زهره افشار1صاحب زاده بهروز

 زاهدان -يمطهر يدشه ينمعلم مع يتاعظم(ص)، مركز ترب يامبرپ يمجتمع آموزش عال علمي ياتعضو ه -1
زاهدان-معلم دخترانه رسالتيتمدرس مركز ترب-2

Sahebzadeh.geologist@gmail.com
 

 چكيده
-تربيت از طريق  وتعالي انسان درابعاد گوناگون، نيازمند توسعه جامعه ي جانبه ههم وتعالي پايدار ي توسعه

معظم  خطير دستگاه آرماني، مسئوليت ورسالت  متعالي و طراز توسعه بوده،  توليد انسان وتوليد انسان
 ياتوخصوص ها ويژگي ي گرايانه وتبيين خردمندانه، و واقع وپرورش است كه تنها از طريق شناخت-آموزش

 يابد.  سندملي توسعه مي م دستبه اين مه  پيراموني محيط اختصاصات و مطالعه و تبيين  دروني-هاي مولفه
آينده،   انسان، جامعه،  يساله، با مطالعه انداز بيست وبلوچستان در چشم وپرورش استان سيستان-آموزش ي

و تبيين  آرماني، با مطالعه جديد از انسان ريفتع  ي ارائه يو... برا ملي فرهنگ و باورهاي اعتقادي-ي ها ارزش
براساس  عمومي يطمح بندي وپرورش و تبيين و اولويت آموزش اصلي دستگاه هاي مولفه   وقوت نقاط ضعف

واسنادمعتبر مطالعاتي،   و منابع محيطي حاصل از مطالعات استناد نتايج واستاني،  به-ملي ي اسناد توسعه
 آموزشي هاي فعاليت فراروي هاوتهديدهاي وبلوچستان، جداول فرصت يستانس-استان مرزي يتموقع ازجمله

محيطي  هاوتهديدهاي تاثير هريك از فرصت ضريب ي وتربيت دراستان را با محاسبه تعليم وپرورشي دستگاه
( ژيكاسترات يشنهادهاي)، پهديدت يا(فرصت تاثير نوع و تعيين وپرورش و با ارزيابي آموزش اصلي هاي بر مولفه

 ساز ارائه انسان تر اين دستگاه بيش هرچه راهبردها) براي اثربخشي – ها سياست –اقدامات  – ها يهتوص
 ينحاصل از ا  يو اقتصاد  يقوم فرهنگي، مشتركات وبلوچستان، سيستان استان مرزي نموده، موقعيت

 مهم از موضوعات يكي ستان،ا آموزي دانش ي جامعه-گون در ميان گونه بروز اختصاصات يجاودودر ا يتموقع
  .ساله است انداز بيست وبلوچستان در چشم-سيستان و پرورش استان آموزشي ي در تدوين سندملي توسعه

 

 فرصت -يدهاتهد -مرزي يتموقع -وبلوچستان سيستان استان -وپرورش آموزش  ملي سند :يديواژگان كل
 ها.
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 مرزي  استان يفرهنگ - تاريخي  هاي سازه معرفي و ييشناسا
 توسط  مشترك  علمي مطالعات يبرا بلوچستان و سيستان

 همسايه كشورهاي
 

 2، زهره افشاري1زاده صاحب بهروز

 زاهدان -يمطهر يدشه ينمعلم مع يت(ص)، مركز تربيامبراعظمپ يعال آموزش مجتمع علمي ياتعضو ه -1
زاهدان-رسالتدخترانهمعلمتربيتمركز(ص)، مدرسيامبراعظمپيعالآموزشمجتمععلميعضو هيات-2

Sahebzadeh.geologist@gmail.com
 

 چكيده
 ينافغانستان و پاكستان، سرزم يكشورها يگيدر همسا وبلوچستان اينكاستان سيستان   سال كهن سرزمين
با عنوان كشورافغانستان و كشور  هايي به بخش اخير ي از آن در صده يعيوس هاي است كه بخش  وسيعي

 متعدد هاي ياچهها و درگير آب وسيع، هاي با دشت منطقه ينا شده، يكتفك بزرگ ايران ي يكرهستان از پپاك
را  يمناسب وهوايي آب اختصاصات يا،از كوهستان تا دشت و در اقليمي و تنوع متعدد هاي رودخانه شيرين، آب
اي  شده شده و معرفي طالعهكمتر م تاريخي نموده، سرزمين فراهم باستاني كوش سخت انسان سكونت يبرا

مچي،  معماري  قلعه بادي هاي شهرسوخته، آسياب چون مشترك هم   يفرهنگ - تاريخي  هاي است كه سازه
 تمين، روستائي اي صخره مسكن  الديز و معماري سنگي پارينه سيستان، روستاي ي در منطقه بومي گنبدي

سراوان و... به  ي ايران در منطقه تاريخي هاي نگاره سنگ ترين مجموعه ومتنوع ترين اسپيدژ، وسيع قبرستان
 دانشگاهي مشترك مطالعات ي توسعه يبرا يابزار مناسب مشترك، متنوع ياجتماع -يختصاصات فرهنگهمراه ا

 ينافغانستان و پاكستان بوده، ا ايران، ي همسايه  يدر كشورها  مطالعاتي هاي وپژوهشكده ها دانشگاه يانم
 ايجادموجود در منطقه،  يرپايد يبوم -  يمشتركات فرهنگ ييدر شناسا ينقش مهم ترك،مش  علمي يهمكار
 در رابطه با مرز و مسائل استان ياقتصاد وتعالي و توسعه پايدار امنيت ي و توسعه يجادو ا  اي منطقه تفاهم
  .خواهدداشت مرزي

 

 پاكستان. -افغانستان -مشترك نگفره -استان سيستان و بلوچستان – تاريخي  هاي سازه :يديواژگان كل
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 جغرافياي مسائل ديدگاه يبرمبنا يتدر امن مرز يگاهجا يفبازتعر
 ويكم يستدرقرن ب  انساني ي توسعه

 

 2ينفرد يمحمدعل ،1زاده بهروزصاحب

 واحد زاهدان - يآزاد اسالم دانشگاه
 

 چكيده
 حكومت ياسيس يتحاكم هاي هت جدانمودن محدودههايي انساني بر روي زمين ج بين كشوري دست ساخت مرزهاي

مي باشند. مرزها به داليل متنوع بوجود مي آيند و مي توان آنها را بر اساس اهداف و  جغرافيايي هاي ها در محدوده
هاي اقتصادي باشند.  مهم اجتماعي و فعاليت هاي ياستچگونگي استفاده تقسيم بندي كرد. آنها قادرند ميزبان تمامي س

 باشند كه منجر به محدود كردن سرزمين هاي استداللي حاكم مي هاي از پروسه ديدگاه ديگر، مرزها دست ساخت از
 هد تغيير يابند و مرزها بر بقاياي پديدتوانن ها مي ها مي شوند. اين پروسه هاي يك قلمرو و مردم آن از ديگر سرزمين

شند و نه براي اهداف ضروري كه مدت طوالني ادامه مي يابند. كه ممكن است نظر ما را جلب كنند وجود داشته باهايي
مرزها به داليل مختلف ضروري مي باشند اما مطالعه در اختصاصات مرزها  ياتاگر چه هنوز مطالعات درباره مرز و خصوص

 يت آن به كوچكاطالعات و ارتباطا يفنآور يايكه دن سوم، ي هزاره اوانهمه در  باشند. با اين ذاتي، مبهم مي صورت به
حاصل از آن بايد  يجو نتال ها يژگيمطالعه و تفكر درباره مرز و اختصاصات و و است، نمودهيلتبد يده،درهم تن اي دهكده

و  يجادسياسي براي ا هاي از فضاهاي ملي و محدوده تر يعبيشتر و وس حانه، يبازتر شود و تغييركند تا فضاي سرزمين
  .شود فراتر از مرزهاي هر كشورخاص در نظر گرفته  ي،شهروندان جوامع بشر يدنبال كردن زندگي آرام برا

ترين كاربردهاي مرز و سرحدات محسوب  جامعه، يكي از قديمي ياسيسيتحاكم هاي همه دفاع از محدوده ينا با
توانند  نمي مرزهاي طبيعي است. همه مرزهاي سياسي يميو قد يشود. كاركرد دفاعي مرز، تداعي كننده مفهوم سنت مي

توانند اين نقش را ايفا كنند، اما  طبيعي مطابقت دارند مي يها به عنوان موانع دفاعي عمل كنند. فقط آنهايي كه با پديده
اي كه بايد روي آن تامل نمود اين است كه در قرن جديد كاركرد دفاعي از كاركردهاي قديمي مرزها محسوب  نكته
 اعياسي در كاركرد دفاعي مرزها رخ داده است و مرزها تا حد زيادي، كاركرد دفشود چرا كه امروزه  تحوالت اس مي

هاي  توانستند در جنگ هاي مرتفع و رودهاي بزرگ مي اند و اگر چه تا پيش از اين كوهستان امنيتي خود را از دست داده
ديد جنگي، ديگر مرزها حتي اگر هاي ج زميني به عنوان مانع دفاعي عمل كنند، اما در قرن حاضر به دليل توسعه سالح

اند . بنابراين مانند چند دهه  شان را از دست داده هاي قبلي را داشته باشند، ارزش دفاعي سابق به صورت فيزيكي قابليت
ناپذير سازند، بلكه كشورها  ها را شكست شان، آن كنند تا با تقويت و تجهيز مرزهاي قبل برخي كشورها نه تنها تالش نمي

افزايش ارتباط و تعامالت مرزي نقش  رهاي مرزي د ها و مراكز گمركي و بازارچه كنند با ايجاد و افزايش گذرگاه سعي مي
 .شود. البته در اين رابطه نيز استثناهايي نيز وجود دارد كنند. چرا كه ديگر تهديد تنها به بعد نظامي ختم نمي ايفا مي

 
 يمرز. گسترش مراكز مرز يدفاع ي. كاربردهاسياسييايفمرز، جغرا ي،انسان يايجغراف :يديواژگان كل
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درآمدي بر آسيب پذيري قومي امنيت مرزي جمهوري اسالمي 
 ايران

 

 محمدعلي صادقي
 يريتكارشناس ارشد مد

sadeghi8064@gmail.com 
 

           چكيده
حكومت در حفظ و بسط منافع  امنيت مرزي و ثبات سياسي هر كشور از نمادهاي اقتدار ملي و از مظاهر توفيق

ملت براي تحقق امنيت عمومي و الزمه دستيابي به رفاه  و آسايش و  –ملي وزمينه ساز پيشبرد اهداف دولت 
 . توسعه و عدالت و ارزشهاي ملي است

هر واحد سياسي به ميزان برخورداري از وفاق و همگرايي و ارزشهاي مشترك در برابر تهديدات و عوامل آسيب 
ن محيطي ، زمينه مصونيت و مقاومت و فرصت وحدت عمل مي يابد و در مقابل به ميزان وجود شكافهاي رسا

اجتماعي (قومي ، مذهبي و طبقاتي) و اصطكاك و واگرايي، در تعقيب اهداف ملي خود ، در مقابل عوامل 
 محيطي آسيب پذير و دچار مشكل مي گردد.

استقرار اقوام گوناگون با مراتبي از واگرايي و مركز گريزي،  رزي ج.ا.ا ،يكي از عوامل بالقوه آسيب پذيري امنيت م
 در حاشيه مرزهاست .

مقاله حاضر با نيم نگاهي به خصوصيات مناطق مرزي ايران ، اهميت ژئوپلتيك مرزها ، محيط استراتژيك  
وق مداخله قدرتهاي قابليتها و جاذبيتهاي عرصه قومي براي سرمايه گذاري بيگانگان و شرايط مش جديد ،

عنوان  6آيتم و ذيل  61خارجي ، كوشيده است شاخصهاي سنجش آسيب پذيري قومي امنيت مرزي را در 
 (طيف و دامنه سنجش) به عنوان رهيافتي براي استمرار مطالعات مشابه، ارائه نمايد.

حوزه موضوع، ارائه داده پيشنهاداتي در جهت كاهش آسيب پذيري ها در  گيري از مباحث ، نويسنده  با نتيجه
 است .

 

 . امنيت ملي  -آسيب پذيري  -مناطق مرزي    -شاخص هاي امنيتي  –امنيت مرزي  :يديكل واژگان
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 يمرزيمراكز شهرستان ها يادار يها يتسا يتوضع يبررس
اطالعات  يستمبا استفاده از س ياستان خراسان جنوب

 )GIS(ياييجغراف
 

 2مقدم يمحمد حاصل، *1يحجت ا... صادق

 ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-1
ييروستايزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2

sadeghi8422@yahoo.com 
 

 يدهچك
 يرينهتمدن د يدارا يكه  كشورها يبوده است؛ بگونه ا يگسترده ا ييراتهمواره دچار تغ يخدر طول تار مرزها
مختلف از جمله تحوالت  يها ينهكوچك شده اند. لذا امروزه با توجه به تحوالت گوناگون در زم يارزه بسامرو

مهم در  ياز جنبه ها يكياست.  روريمهم و ض يمرز يو اداره شهرها يزيبرنامه ر ي،ارتباط -يكيتكنولوژ
باشد، كه نوع مكان يمورد م ينادر  يزيشهرها و برنامه ر ينادارات ا يابيمكان  يچگونگ يمرز يشهرها ينهزم

عمل  ياتيمهم و ح يارتواند بس يپراكنده بودن، در زمان بحران و جنگ م ياآنها نسبت به متراكم بودن  يابي
منطقه  يتبا توجه به موقع ياستان خراسان جنوب يمرز يادارات شهرستان ها يمقاله هدف بررس ينكند. در ا

 يها يتسا ينا يابيكه اطالعات الزم نسبت به مكان  يباشد، بگونه ا يم يايياطالعات جغراف يستمس يقاز طر
 يجمع آور يو قائنات در استان خراسان جنوب ياندرم يشه،نهبندان، سرب يمرز يدر شهرستان ها يادرا

، مشخص (area)تابع مساحت، (distance)از جهت تابع فاصله  (GIS)يطدر مح يلو تحل يهو تجز گرديده
براساس  يابيمكان  يدگاهاز دو د  (location)يادار يها يتسا يابيورد نظر از نظر مكان م يكردن شهرها

ادارات در شهرستان  يابي اننشان داد كه نوع اتخاذ مك يكل يجانجام شد. نتا يتيكيو ژئوپل يشهر يزيبرنامه ر
مركز  يصله از مرز خارجكه با فا يباشد. بگونه ا يآنها م يمرز يتمورد مطالعه مناسب و مطابق با وضع يها

ادارات  يابيمكان  يبرا يتيكيژئوپل يدگاهقرار گرفته است و د يدر فاصله مطلوب يباًتقر يزشهرستان ها ن
  .مورد مطالعه لحاظ شده است يشهرستان ها

 
 .يايياطالعات جغراف يستمس ي،خراسان جنوب ي،مرز يشهرستان ها ي،ادار يها يتسا :واژگان كليدي
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 كشور يمناطق مرز ياقتصاد يتبر امنوييت پولشاثرا
 و بلوچستان يستانس ي؛مورد مطالعه

 

 2ياناحمد گوگردچ، 1يعمروآباد يصادق بهروز

 اقتصاد دانشگاه اصفهان يدكتر دانشجوي -1
 اقتصاد دانشگاه اصفهان استاديار -2

sadeghi.behruz@gmail.com 
 

 چكيده
بر تراز  يبيتواند اثرات تخر يباشد كه م يكشور م يمعضالت اقتصاد يناز مهمتر يكاال در مناطق مرز قاچاق

در  يياز ابعاد پولشو يكيكشور داشته باشد.  در واقع قاچاق كاال به عنوان  يرشد اقتصاد يجهو در نت يتجار
 .مواجه كند يدكشور را با تهد يمناطق مرز يتتواند امن يكشور م

اثر شوك  ي،مدل اقتصاد يك يحشود با تصر يم يموضوع، سع يرنظ يينپژوهش ضمن تب يناساس در ا براين
 يتافتد را بر امن يبه صورت قاچاق كاال اتفاق م يكه در مناطق مرز ييكوتاه مدت و بلند مدت پولوشو يها

 .شود يابيارز يوهانسون يو همجمع VAR )  آن ها با استفاده از روشي(اقتصاد
 

 .VAR ي،قاچاق كاال، مناطق مرز ي،اقتصاد يتامن يي،پولشو :يديواژگان كل
 JEL: G28,F13,M21 يبند طبقه
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 يمرز يشهرها يتامن ينو نقش شهروندان در تام يبازار مرز
 

 2محمدرضا اقارب پرست ،*1يصادق نگين

 واحد خوراسگان يسبز دانشگاه آزاد اسالم يمدرس گروه فضا-يشهرساز يدكتر يدانشجو -1
 واحد شهرضا يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه-الملل ينبروابط  يدكتر -2

nnegary@yahoo.com 
 

 چكيده
شود.  يم يفكشور ما با سلسله مراتب كشور، استان، شهرستان، بخش و دهستان تعر ياسيس تقسيمات

ماندار، كشور، استاندار، فر يروز ياراتدر حوزه اخت يببه ترت ياسمرتبط با هر مق يلمسا يو هماهنگ يريتمد
به  يربطذ يلزوم توجه نهادها يانگرب ي،شهر يريتسلسله مراتب مد يفباشد.هر چند تعر يبخشدار و دهدار م

حضور فعال و  يكنشود، ل يم يتلق يينباشد كه بعنوان نظارت باال به پا يو حفظ منافع محدوده م ينتام
نفوذان هر اقدام به واسطه تعلق  ينفعان و ذيهر حوزه و ذ يخودجوش شهروندان به عنوان ساكنان اصل

 يمنيو ا يتامن ينو خصوصا تام يطيمح كيفيات يتوانند در حفظ و ارتقا يكنند م يكه احساس م يخاطر
از جرم و كنترل خشونت به  يشگيريپ ياز حركت ها ياريبس يمثمر ثمر واقع شود، چنانچه امروزه جهت ده

 .يردگ يكمك شهروندان صورت م
 ينهتواند زم يشهروندان م يازهاين ينتر ياز اساس يكيبعنوان  ي،گذار يهبحث مشاغل و سرماو  ياقتصاد منافع

 يتحرك اقتصاد يجادرسد ا يشود. لذا به نظر م يستيز يفضا يجنبه ها يربه سا ياريساز جذب توجهات بس
واند به كنترل ت يم يطمح جتماعيو ا يكسب و كار و مبادالت، ضمن حفظ منافع اقتصاد يفضا ينتام يقاز طر

رفتار خود سازماندهنده در  يكشود كه بعنوان  يبه باال م يينشهروندان و نظارت پا يقاز طر يتو امن يمنيا
 .شود يو مداوم تلقيدتواند مف يشهر م

و  يتو امن يمنيا ينتواند موجبات تام يم ياجتماع-يبا نقش اقتصاد يمرز يبازارها ياسازيوصف، پو ينا با
 يبازارها يجادمقاله نقش ا ينفوق باعث گردد. در ا يشهر يشهروندان در فضا يقك را از طرو تحر ياييپو

مورد  يطيمح يمنيو ا يتن امنيحضور شهروندان در نظارت و تام يرو تاث ياپو يشهر يفضا يجاددر ا يمرز
 .مطالعه قرار گرفته است

 

 يتامن-يمنيا-بازار-شهروند-يمرز شهر يدي:كل واژگان
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 ررسي وتحليل جايگاه مناسبات قومي درشهرهاي مرزي به عنوان ب
 يك مؤلفه در هويت ملي

 

 2مجد ي، زهرا صفائ1يكورش صالح

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يخگروه تار ياراستاد -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه سيدوره اسالم يرانا يخارشد تار يكارشناس يدانشجو -2

majdnastaran@yahoo.com 
 

كيدهچ
سرزميني است كه به داليل طبيعي و تاريخي شاهد تنوع و گوناگوني فراواني به لحاظ  ايران

صورت پذيرفته،انواع 1327-1330زباني،فرهنگي،قومي و تاحدودي نژادي است. آمارگيري كه بين سالهاي 
شامل  ي درايراني قوم هاي عمده گونه نشان داده است.گروه 85نوع وانواع زبانها را 48مذهب درايران را

هاي قومي درمناطق مرزي ايران ساكن  لر،تركمن،كرد،بلوچ وآذري زبانها مي باشندكه غالب اين گروه
باشند.  هاي قوم گرايانه ميهاي قومي درايران داراي احساسات وگرايش هستند.درحال حاضربرخي گروه

وتقابل پيدامي كند.  ملي ارتباط ي هويتهنگامي كه هويت قومي وجه سياسي بيشتري رادربرگيردبه مولفه
تواند موقعيت هويت ملي را به  تكيه برعناصرهويت ملي(تاريخ، فرهنگ،سرزمين وزبان )و ترويج اين عناصر مي

هادرآن حضوردارندبه عنوان يك مولفه  عنوان عامل حمايتي هويت قومي مطرح نمايد و مناطقي راكه اين قوم
تواندحس همبستگي رادرسطح كشورموجب گردد ودر  ميهويت مليوحدت بخش مطرح نمايد.قوميت دركنار 

لواي همبستگي ملي است كه يكي از مهمترين اهداف دولت كه ايجاد و حفظ امنيت ملي است محقق مي 
هاي قومي احساس غرور و رضايت از ايراني بودن، تعهد به اهداف  گردد. با تقويت هويت ملي مي توان در گروه

و افتخار به هويت تاريخي مشترك و... ايجاد و تقويت نمود. درآخراين كه،  اع از كشوركشور، تمايل به دف
پرداختن به هويت قومي در سطح سياست هاي كالن كشور هنگامي به اهداف تعريف شده خواهد انجاميد كه 

ار مي بنيادهاي هويت ملي مستحكم باشند. در صورت عدم تحقق آن، هويت قومي در تقابل با هويت ملي قر
  .گيرد و در يك ارتباط متقابل به ضعف همبستگي ملي و امنيت ملي مي انجامد

 

 ينانمرز نش ي،مل يتهو ي،قوم يتهو  :يديكل يها واژه
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 يمرز يپدافند غير عامل در شهرها
 جهت كاهش خطرپذيري در برابر سوانح راهكاري

 

 3يحاتم داوود ،2يراييبح ، ميثم1ييصحرا احمد

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسانسمقطع فوق ل يشجودان -1 
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسانسمقطع فوق ل يدانشجو -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسانسمقطع فوق ل يدانشجو -3

sahrai_ahmad@yahoo.com 
 

 چكيده
ت نظامي و صرفا بر مبناي از پدافند غيرعامل مجموعه اقداماتي است كه بدون نياز به كاربرد تجهيزا منظور

برنامه ريزي و طراحي معماري و با ارائه تمهيداتي در فرم ساختمان، نماهاي جانبي، بازشوهاي خارجي و 
زلزله و بهبود  يل،نظامي، س داتسيركوالسيون داخلي، در پي محدود نمودن آسيب هاي ناشي از انفجار تهدي

ت از جان افراد و به حداقل رساندن تلفات جاني ناشي از قابليت هاي فضاي كالبدي به منظور تامين محافظ
هايي كه در برخي انواع خطرات طبيعي و  باشد. در پژوهش حاضر با توجه به تشابه يخطرات در شهرها م

به ارزيابي خطرات بالقوه در هر مكان، تمهيدات  خطرپذيري،تهديدات انسان ساز يافت مي شود، جهت كاهش 
. كاهش خسارات ناشي از زلزله، يممل، كاهش خطرپذيري  انواع خطرات و سوانح پرداخته اپدافند غيرعا  بهينه

 يليتحل -يفيمقاله با روش توص ينباشند. ا يكاركردها م ينا يناز مهمتر يرهو لرزش موج انفجار بمب و غ يلس
كه تعامل ميان  دهد يها نشان م يافته يلحاصل از تحل يجاست. نتا يدهگرد يهته يمنابع اسناد يقاز طر

تمهيدات پدافند غيرعامل در مقابل تهديدات انسان ساز از يك سو و همپوشاني آن با ديگر خطرات طبيعي 
شود. بدين ترتيب با  نجرم يشهر ياز سوي ديگر، مي تواند به پايداري معماري و سازه ها يلمانند زلزله و س

مديريت بحران مي توان با بكارگيري اقدامات موثر همراه استفاده از اصول پدافند غيرعامل در برنامه هاي جامع 
با طرح هاي كاربردي و كم هزينه و چند منظوره در مرحله آمادگي قبل از بحران، به ميزان زيادي از شدت و 

 .گونه خطرات كاستينگستردگي خسارات و تلفات ناشي از ا
 

 يعامل در معمار يرپدافند غ ي،شهرعامل  يرعامل، پدافند غ يرپدافند، پدافند غ :يديواژگان كل
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 يتبر امن ييو روستا يتوسعه شهر ياستهايس يرتاث
 )و بلوچستان يستان: سيموردشناس(

 

  2يطهماسب ، قباد1ييصحرا احمد
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف يسانسفوق ل دانشجوي -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزينامه رو بر ياجغراف يسانسفوق ل دانشجوي -2

Sahrai_Ahmad@yahoo.com 
 

 چكيده
از شروع قرن بيستم نظريه پردازان اقتصادي، تنها زمين، سرمايه و نيروي كار را به عنوان نهاده هاي سه  پيش

عملي مبتني بر ريزي هاي اقتصادي در حوزه تئوري و  گانه توليد و خدمات، قلمداد مي كردند و تمامي برنامه
قرن بيستم ظهور نظريه مديريت  يلبود. اوا استفاده از تركيبي موثر از عوامل براي نيل به اهداف بلند اقتصادي

علمي بر منابع توليد، مثلث نهاده هاي توليد را دچار تغيير اساسي كرد.تمامي نظريه پردازان به اين نتيجه 
ينه از منابع و نهاده هاي توليد و خدمات كمتر از خود آنها رسيده بودند كه اهميت مديريت در استفاده به

مديريت به عنوان چهارمين ركن توليد و خدمات وارد ادبيات اقتصادي شد و در كمتر از  يلنيست، به همين دل
صد سال به عنوان مهمترين شاخه علمي دنياي امروز، تحولي وسيع در تمامي شئونات زندگي انسان امروزي، از 

  .ه گرفته تا مديريت شهر و كشور ايجاد كردخانواد
آنجا كه فلسفه شهر نه از براي زيستن، بلكه از براي به زيستن است، برطرف كردن مشكالت زندگي  از

شهرنشيني از حيث اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيت و بهداشت در كنار باال رفتن سطح توقع شهروندان از 
به عدالت اجتماعي، جلب  ي و همچنين ايجاد فرصتهاي برابر و توجه كاملرسان مديران شهري در بعد خدمات

 يرمشاركت مردمي، انجام امور مردم در اسرع وقت، جز با تقويت و توانمند ساختن مديريت شهري امكان پذ
 يشهر يرانمد يماتآن در تصم يضرورت وجود ينباشد، بنابرا يم ينخود توسعه، و توسعه آفر يت. امنيستن

 .باشد يم يرر ناپذانكا
 ي،اجتماع ي،اقتصاد ي،فرهنگ  يطدر جهت بهبود شرا ييو روستا يتوسعه شهر ياستهايس يا،در دن امروزه

هم راستا  يباشدهمه جانبه از هر لحاظ م يتبا امن يمرم كه مساو يكه موجب بهبود همه جانبه زندگ ياسيس
ييو روستايتوسعه شهريهاياستسينضمن تبئلييو تحليفيتوصياست. پژوهش حاضر با استفَاده از روشها

اطالعات و ارتباطات و  يفناور يرگذارارتباطات، و نقش تاث ينوع ارتباطات، چگونگ يصبه تشخ يت،وامن
 يننشان داده كه ب يها يپردازد.  برس يم يتامن يجهت برقرار ياستهالحاظ كردن آن درغالب س يچگونگ

 ياستهايدر س يبازنگر ينوجود دارد.  بنابرا يمرابطه مستق يك يتمنو ا يشهر يرانمد يها ياستگذاريس
 . باشد يضرورت م يكبه عنوان  ييو روستا يتوسعه شهر

 يت،و امن ياستگذاريهاس ينرابطه ب ينقش شهر و روستا، چگونگ ي،مناطق مرز يت،امن :يديواژگان كل
 اجرا ياستگزاريها،س يناطالعات و ارتباطات، تدو يفناور
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  جنوب يانسداد مرزها يريتدر مد يكيحظات ژئومورفولوژمال
 شرق كشور

 

 2نژاد يعباد يدعليس ،*1يصفار يرام

 معلم يتدانشگاه ترب ياييدانشكده علوم جغراف ياراستاد -1
 يدانشگاه علوم انتظام ياراستاد -2

safari@tmu.ac.ir 
 

چكيده
كه  باشد يبالقوه و بالفعل م يداتنسبت به تهد يتمنا ينكنترل و تام يريت،مد يها از روش يكيانسداد مرزها 

  .سابقه دارد يراناز جمله كشور ا يامختلف دن يدر كشورها
حفر  ي،بتن يوارمانند احداث د يمختلف يها و بلوچستان) از روش يستانشرق كشور(استان س  جنوب يدر مرزها

ها در  روش ينا ياجرا ينكها توجه به ااستفاده شده است. ب يمرزبان يها و احداث برجك يضعر يها كانال
 يناش پذيري يبتا از آس يرد،صورت گ يعيطب يندهايبا توجه به فرا يستيبا يكي،مختلف ژئومورفولوژ هاي يطمح

 يندهايمالحظات(مطالعه اشكال و فرا ينا يمقاله بر آنست تا به بررس ينمذكور مصون بماند، لذا ا يندهاياز فرا
خصوص ارائه  يندر ا يشنهادهاييمحدوده مورد مطالعه پرداخته و پ يانسداد مرز يها وش) در ريكيژئومورفولوژ

و مراجعه به منابع مكتوب  يدانيو مشاهدات م يا مطالعات كتابخاته يقالزم از طر عاتها و اطال . دادهيدنما
 يلتحل يها ها از روش داده يلو تحل يهتجز ياند. برا مورد استفاده قرار گرفته يقتحق يندو در فرا يآور جمع

 .ها استفاده شده است با توجه به نوع داده يريو تفس ياسيق
نشان داد كه در  يقتحق يجنتا ها، يمرتفع، نسبتاً مرتفع و فرورفتگ هاي يطمرز در مح يبا توجه به گستردگ

 يالبانند باد و سغالب در منطقه م يكيژئومورفولوژ يندهايمرز به فرا يزيكيانسداد ف يها از روش يبرخ ياجرا
و  ينتام يبرا يزرا ن يمضاعف هاي ينههز والزم را نداشته  ييممكن است كارآ يجهكمتر توجه شده و در نت

 .يدنما  يلتحم ياناحداث شده برمجر يها سازه ينگهدار
 

 و بلوچستان. يستانس يت،انسداد مرز، دفاع، امن ي،ژئومورفولوژ :يديواژگان كل
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بانه در چارچوب  يدر شهر مرز يوسعه گردشگرت يامكان سنج
 (SWOT )يكمدل استراتژ

 

 2وند ي، جعفر موس* 1يصفار يرام

  معلم يتدانشگاه ترب ياييدانشكده علوم جغراف ياراستاد -1
 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناسي ارشد جغراف-2

safari@tmu.ac.ir 
 

 چكيده
 يو كاستن از فشارها يدارتحقق توسعه پا يو در حال توسعه برا هيافتتوسعه  يكه در كشورها ياز جمله اقدامات

است.  يتوسعه گردشگر يبرنامه ها يشود، اجرا يانجام م يطيمح يستو ز ياسيس ي،ـ اجتماع ياقتصاد
از  يشصنعت ب ينتوجه به اثرات ا رتباشند و ضرو يقائده مستثن ينتواند از ا ينم يزنياسالم يرانا يشهرها

 يجهت امكان سنج SWOT يكنوشتار، استفاده از مدل استراتژ ينا ياست. هدف اصل افتهي يتاهم يشپ
است.  يگردشگر يقكشور از طر يغرب يدر مرزها يشترب يداريو پا يتامن يجادو ا يشهر يتوسعه گردشگر

 يساست. در برر يـ كاربرد يپژوهش اكتشاف ينق در ايبانه است. روش تحق  ينمونه مورد مطالعه شهر مرز
بر اقتصاد و اشتغال شهر بانه نداشته است  ياثرات مثبت چندان يمشخص شد كه نقش گردشگر يدانيم يها

است كه  يمرز يفراوان و وجود بازارچه ها يو فرهنگ ينيد يعي،طب يخي،تار يامر با وجود جاذبه ها ينكه ا
 يحصح يزياست كه با برنامه ر ينست ابه همراه داشته باشد. است. آنچه كه مسلم ا نيزرا  يتواند ارز خارج يم

 ينهدر زم يشترب يغاتتبل يرايي،و پذ يو امكانات اقامتگاه يالتبهبود تسه يربنايي،خدمات ز يجادا ي،و اصول
 يشترن منطقه را بيراموپ يحوزه ها يراقتصاد شهر مذكور و سا يتتوان وضع يو ... م يمرز يشهرها يگردشگر

وارد منطقه كرد تا به  ياقتصاد يها يتفعال يرمكمل در كنار سا يتنوان فعالرا به ع يمتحول كرد و گردشگر
  .يابدكشور بهبود  يغرب يدر مرزها يطيمح يستو ز يكالبد ي،اجتماع يتتبع آن وضع

    

 . SWOTمدل  ين،سور يروستا يدار،توسعه پا يي،توسعه روستا ي،گردشكر :يديواژگان كل
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 ت بر فرهنگ شهرستان پيرانشهربررسي تاثيرات واردا
 

 يوسف صوفي
 فوق ليسانس

Sofi.875@gmail.com 
 

 يدهچك
ملموس و  يوازه فرهنگ پرداخته وسپس مفهوم فرهنگ را به مولفه ها يمقاله ابتدا به مفهوم شناس دراين

ده ومولفه حرفه، اداب وسنن، ابزار بسط دا يملموس رابه شاخص ها يناملموس بسط داده وهركدام از مولفه ها
به اهداف  يابيدست  ي.  كه برايمنموده ا يبند يمزبان وباورها وهنر تقس يناملموس را به شاخص ها يها

به عنوان  يبصورت تصادف يرانشهرنفر از افراد شهرستان پ 255پژوهش  با استفاده از جدول مورگان تعداد 
فرهنگ  يق ساخته بر اساس مولفه هااطالعات از پرسشنامه محق يجمع آور ينمونه انتخاب شدند و برا

دو استفاده شده است  يو فرمول خ spss يداده ها از نرم افزار آمار يلو تحل يهتجز ياستفاده شده است و برا
زبان، ارزشها، حرفه ها، آداب و سنن ،هنر و  يواردات ومولفه ها يننشان دهنده  رابطه معنا دار ب  يينها يجو نتا

 .باشد يابزار ها م
 
 .يرانشهرفرهنگ، زبان، ابزار، حرفه، هنر، ابزار، آداب و سنن، پ :يديكل اژگانو
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عوامل مؤثر بر قاچاق كاال در شهرستان  ييو شناسا يبررس
 سردشت

 

 4حسن پور ي، عبدالهاد 3 ي، اكبر صوف 2يعاشر يامامعل ،1يصوف يوسف
 نور يامدانشگاه پ يعلم ياتعضو ه -1

 نور يامدانشگاه پ يا،روه جغرافگ ياراستاد -2
 نور يامدانشگاه پ يليتكم يالتمركز تحص يا،ارشد رشته جغراف يكارشناس يدانشجو -3

 يبازرگان يريتكارشناس مد -4
sofi@pnu.ac.ir 

 

 چكيده
د از اقتصا يواقع يتحما يرايرو  يندارد از ا يو اقتصاد يتجار ياستهايبر كاركرد س يكاال اثرات نامطلوب قاچاق

به كشور عراق قاچاق  يكيكند..در شهرستان سردشت به علت نزد يم يداكشور،مبارزه با قاچاق كاال ضرورت پ
عوامل مؤثر بر قاچاق  ييشناسا يقتحق ينا ازآورند.هدف  يم يشغل رو يناز مردم به ا ياريو بس يافتهيشافزا

 ينآزمون ا يو برا يمتنظ يهرضهدف هشت ف ينبه ا يابيدست  يباشد برا يكاال در شهرستان سردشت م
 يارپرسشنامه، دراخت ياييوپايي. پس از سنجش روايدگرد يسوال طراح 31شامل  يها ، پرسشنامه ا يهفرض

قرارگرفت. پس از  يد،نفر براورد گرد70  يتصادف يريكه تعداد آن با استفاده از روش نمونه گ ينمونه آمار
جمع  يداده ها يلتحل يهتجز يشد، سپس برا يوطبقه بند يصتلخپرسشنامه ها ، اطالعات حاصله  يجمع اور

دو ) استفاده  يو آزمون خ يرسونپ r(ازمون همبستگس يواستنباط يفيتوص يامار يشده  ازروش ها ياور
از منابع مهم درآمد مردم در  يكيادعاست كه قاچاق  ينگواه به ا يبه خوب يقتحق ينحاصله از ا يج. نتايدگرد

 ينب يگرقرار گرفت . به عبارت د يمورد بررس يمورد نظر براساس نظرات بهاگوات يقتحق سردشت است كه
/ بوده كه 83آمده  ستبد يينتع يبوجود دارد و ضر يدار يكاالها و قاچاق كاالها رابطه معن يمتق يردومتغ

( قاچاق كاالها) را وابسته يرمتغييراتدرصد از تغ 67كاالها توانسته اند  يمتامر است كه ق يننشان دهنده ا
 ...كنند يينتب
 

 قاچاق، مرز، سردشت :يديكل واژگان
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 يرانشهرپ يواردات بر فرهنگ شهرستان مرز يرتاث يبررس
 

 4ياحمد يوسف، 3ي، اكبر صوف2يعاشر ي، امامعل*1يصوف يوسف
 نور يامدانشگاه پ يعلم ياتعضو ه -1 

 رنو يامدانشگاه پ يا،گروه جغراف ياراستاد -2 
 نور يامدانشگاه پ يليتكم يالتمركز تحص يا،ارشد رشته جغراف يكارشناس يدانشجو -3

 نور يامدانشگاه پ ي،بازرگان يريتكارشناس مد -4
sofi@pnu.ac.ir 

 

چكيده
باشد.كه با استفاده از جدول  يم يرانشهرواردات بر فرهنگ شهرستان پ يرتاث يپژوهش بررس يناز ا هدف

جمع  يبه عنوان نمونه انتخاب شدند و برا يبصورت تصادف يرانشهرر از افراد شهرستان پنف 255مورگان تعداد 
و  يهتجز يشده است و برا هفرهنگ استفاد ياطالعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه ها يآور
رابطه معنا  دو استفاده شده است كه نشان دهنده وجود يو فرمول خ spss يداده ها از نرم افزار آمار يلتحل

توان  يم يناندرصد اطم 49زبان، ارزشها، حرفه ها، آداب و سنن ،هنر و ابزار ها كه با  يمولفه ها يندار در ب
 يرتوان گفت كه واردات بر ارزشها تاث يم يناندرصد اطم 59.5مثبت داشته و با  يرگفت كه واردات بر زبان تاث

درصد  40مثبت داشته و با  يرفت كه واردات بر حرفه ها تاثتوان گ يم يناندرصد اطم69.7داشته و با  يمنف
توان گفت  يم يناندرصداطم 57.34مثبت داشته و با  يرتوان گفت كه واردات بر آداب و سنن تاث يم يناناطم

  كه واردات با هنر رابطه معنا دار
 .مثبت داشته است يرت تاثتوان گفت كه واردات برابزار ها و امكانا يم يناندرصد اطم 65.78باشد و با  مي

 

 .يرانشهرفرهنگ، زبان، ، آداب و سنن، پ :يديواژگان كل 
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 يتبر اقتصاد و امن يمرز يبازارچه ها يكاركرد - ييفضا يبازتابها
 يرانا ييو روستا يشهر يپسكرانه ها

 

 2رضا دربان آستانه، محمد* 1ياميص قدير

 مشهد يدانشگاه فردوس يشهر يزيرو برنامه  ياجغراف يدكتر دانشجوي -1
 ينور خراسان شمال يامدانشگاه پ يعلم يئته يي،عضوروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف كارشناس -2

Qadir.siami@iran.ir 
 

 چكيده
 يژهو در مجاورت گمركات بوده كه با اهداف و يدر نقاط صفر مرز يمبادالت يمحوطه ها ي؛مرز يها بازارچه

 ييو روستا يشهر يو پسكرانه ها يرامونيپ يدر حوزه ها ييباال يرگذاريشوند و توان تأث يم نهاده يانبن يا
بازتابها  يندر خصوص شناخت ا رديچند مطالعه مو يلو تحل ينظر يمبان يمقاله بررس ينخود دارند. هدف ا

ت انجام شده و به مطالعا يمقاله بر اساس برخ ينخود است. در ا يرامونپ ييو روستا يشهر يدر سكونتگاها
 يمرز يدر چند استان كشور از جمله كردستان(بازارچه ها يراتتأث ينا يبه بررس يفيو توص يليتحليوهش

 يمرز ي(بازارچه هاي)، استان خراسان جنوبيثالث باباجان درمرزسله يخدر مرز نوسود و ش يبازارچه شوشم
پرداخته شده  يدر خراسان رضو يرانباجگ يزارچه مرزدوكوهانه) و با يو بازارچه مرز 75 يل، م73 يلم يزدان،

صرفنظر از كاهش نامحسوس  يمرز يبازارچه هايجادنشان داد در استان كردستان ايبررس ينا يجاست. نتا
دو  ينا ياقتصاد هفت شهر واقع در پسكرانه ها ييسبب شكوفا يي،روستا يدر نواح يو دام يزراع يداتتول

 يشغل يتو احساس امن يجان ي،مال يتاحساس امن ياستان خراسان جنوب يمرز يحبازارچه شده است. در نوا
بازارچه در  احداث يناست. همچن يافته يشافزا يبازارچه به صورت قابل توجه يسنسبت به دوره قبل از تأس

 يتهابوده است و در ن يرگذارتأث ياربسيزداخل روستاها و منطقه ن يممنطقه و كاهش جرا يها يكاهش ناآرام
 يشو افزا يتتثب يران،در شهر باجگ يتسبب توسعه خدمات، ارتقا امن يس،از زمان تأس يرانباجگ يبازارچه مرز

 ياز مهاجرت به شهرها يريو اشتغال و جلوگ يجادو ا چهمرتبط با كاكرد  بازار يشهر و شهرها ينا يتجمع
 .بزرگ شده است

 
 ييو روستا يشهر يپسكرانه ها ،يتامن ي،اقتصاد،مرز يها بازارچه :يديكل واژگان
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  يتو امن ينيدر توسعه كار آفر يدست يعصنا يها ينقش تعاون
 يرانا يمرز يشهر ها

 

 4اسالم فرد يمجتب،  3يقنبر يروس،س 2،فاطمه اسالم فرد 1يطاوس تقي

 يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س ياردانش -1  
  يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س يسمتور يزيبرنامه ر ينشجودا -2  

 يطيمح يزيو برنامه ر ياو بلوچستان دانشكده جغراف يستاندانشگاه س ياراستاد -3  
 تهران ييدانشگاه عالمه طباطبا ياسيارشد علوم س يكارشناس يدانشجو  -4 

eslamfard48@yahoo.com 
 

 يدهچك
دستي  به دليل سابقه ي چندين هزار ساله در ايران و تنوع رشته هاي مختلف از ديرباز يكي از حرفه  صنايع

هاي مهم ايرانيان به شمار مي رود و باالترين ميزان اشتغال را در كشور به خود اختصاص داده است. در سال 
صادرات صنايع دستي و فرش، بيش  حلاز مهاي اخير بررسي روند صادرات غيرنفتي نشان مي دهد كه ساالنه 

از نيم ميليارد دالر ارز عايد كشور شده است. اين در حالي است كه آمارهاي رسمي تجارت جهاني صنايع 
دستي بالغ بر چهار ميليارد دالر بوده است. از نظر ميزان اشتغال در صنايع دستي، ايران پس از چين و هند، 

نوع آن  150چنين كشور ما از نظر تنوع رشته هاي صنايع دستي كه حدود رتبه ي سوم جهاني را دارد. هم
شناسايي شده است، رتبه ي نخست و از نظر حجم توليدات صنايع دستي مقام سوم جهان را دارا مي باشد. 

ها به  يموارد تعاون يندر ا يد،شان كوش يو كارآمد يفلسفه وجود يلبه دل يدست يعدر حفظ صنا يدبا ينبنابرا
ابزارها و  يرمعقول و مطلوب است. كه مسلما نه به صورت تنها، بلكه در كنار سا يا يوهو تجربه، ش نطقكم مح

و انجام خدمات، مبادله  يدتول يده،ا يشزا يانم يپل ينيكه كارآفر ييشوند. از آنجا يروش ها موثر واقع م
تا بهره برداري از منابع و  يدهدم ارقر ريكديگاست كه عوامل گوناگون را در كنار  ياطالعات و كاالست، عامل

شوند  يجادگردد و مؤسسات بهره ور و خالق ا يسرم يمنافع مل ينفعال شدن آنها در جهت بهره وري و تأم
نقش  ينيتواند در توسعه كار آفر يو خالق م يدجد يها يدهو ارائه ا يزشانگ يجادبا ا يدست يعصنا يها يتعاون

باشد،  يم يدست يعصنا يادز ياربس يها يلپتانس يدارا يرانكشور ا ينكهبه اجها توداشته باشد. ب يمهم ياربس
در  ينيوكار آفر يتامن يجادبر ا يدست يعصنا يها يتوسعه تعاون يرشده است كه تاث يپژوهش سع يندر ا

اطالعات از روش  يجمع آور يباشد. برا يم يليتحل يفيپرداخته شود. روش پژوهش توص يمرز يشهرها
 يمرز يدر شهرها يدستيعصنا يها يدهد كه توسعه تعاون ينشان م يجاستفاده شده است. نتا يا انهتابخك

 ينيدر توسعه كارآفر يتواند نقش موثر يشهرها م يندر ا يدست يعصنا يداتتول يهايكشور با توجه به توانمند
 .اشدشهر به همراه داشته ب يندر ا يتامن يجاداشتغال و به تبع آن ا يجادو ا
 

 ينيكارآفري،دست يعصنا يها يتعاون ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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 و بلوچستان يستاندر استان سيتو امن يرابطه مناسبات قوم
 

 2جان ينستار آهن ،1يطلوع يهاد

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

htolouei66@gmail.com 
 

 چكيده
از الزامات  يكيباشد. در عصر حاضر  يم يمهم يگاهجا يهر كشور دارا يها در سرفصل منافع مل يتقوم موضوع

 يتاقل يها، مذاهب و گروهها يتقوم ييهمگرا يبرا يو مشاركت عموم يبر همبستگ يهتك يتوسعه هر كشور
توسعه  يفرصت ها يشافزا وعداشته باشند عالوه بر موضسكونت  يدر مناطق مرز يتهااقل يناست. حال اگر ا

كه اقوام گوناگون و  يمتوجه حكومتها خواهد شد. در صورت يزن يدر مناطق مرز يتاقوام، چالش امن ينا يبرا
و  يكنند و عقبه اجتماع يداهر كشور اسكان پ يو مرز يراهبرد يحوزه ها يندر مهم تر يمذهب يها يتاقل

 يوندقرار داشته باشد، به لحاظ ارتباط و پ يمل يتمرزها و خارج از حوزه نفوذ و حاكم يراآن ها در و يفرهنگ
كند و  يم يتبه داخل مرزها سرا يبه سادگ يزن يرونياقوام به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران ب ينا

 يگانگانبا اهداف ب كه يمساله زمان ينا ين. همچنيابد يمناطق به شدت كاهش م ينامكان نظارت دولت بر ا
 ياسيبه ساخت س يگانهشود. ورود عناصر ب يم يلكشور تبد يتامنيهعل يدتهد يبرا يشود به منبع يهمراه م

 ينو از ا يردگ يبه سهولت صورت م يو مذهب يقوم يها يتاقوام و اقل يكشورها با سوء استفاده از ناهمگون
 يرد،گ يقرار م يرتحت تأث يزگونه كشورها ن ينا يالملل نيو ب يمنطقه ا ياستس يرهگذر عالوه بر مسائل داخل

 يقتحق يندر كشورمان مشهود است. در ا يمرز يشهرها يتها بر امن يمداخالت و ناامن ينا يرتأث يكهبه طور
و  يستانس يستانشهرها در استان س ينا يتو امن يمرز يدر شهرها يبرآن است كه رابطه مناسبات قوم يسع

  شود. يبلوچستان بررس
 

 يمرز يشهرها يت،امن ي،مناسبات قوم :يديواژگان كل
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اجتماعي خشكسالي بر واپاشي  –بررسي زيان هاي اقتصادي 
مطالعه موردي استان خراسان (روستاها با رويكرد پدافند غيرعامل
 )رضوي

 

 2يدي، احمد ق1فرشاد طهان

ايران –واحد ابهر  يدانشگاه آزاد اسالم يرزكشاو يريتكارشناسي ارشد مديريت كشاورزي،گروه مد -1
عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان-2

farshadtahan@yahoo.com 
 

  چكيده
محصوالت  يداتيك اثرات مستقيم دارد كه به خود خشكي بر مي گردد و بصورت كاهش تول خشكسالي

غذايي را به دنبال دارد ، ولي  مي شود و در نهايت تهديد امنيت يمحصوالت دام يداتكاهش تول ياكشاورزي و 
كاهش سطح آموزش در اثر  يااثرات غير مستقيم خشكسالي كه با كاهش درآمد كشاورزان و مهاجرت آنان و 

 .آنان مي گذارد يندهآ يبر زندگ ياديدر كودكان و نوجوانان كه خود اثرات سوء ز يخشكسال
 يچند سال ما شاهد خشكسال ياحداقل دو  كه يونددپ يبه وقوع م يزمان اجتماعي – ياقتصاد خشكسالي

 SPI با شاخص معروف استاندار يهواشناس يخشكسال يمنظور ما به بررس ينتحقق ا يبرا يمباش يهواشناس
 اجتماعي  – ياقتصاد يمقدار خشكسال يينبه تع يهواشناس يپرداخت. پس از مشخص شدن خشكسال يمخواه
متوسط  يخشكسال ي، دارا 1384،  1385،  1386، 1387 يهاسال يپرداخت. در استان خراسان درط يمخواه

حالت 1374،  1375،  1377،  1380، 1381،  1382،  1383 يمرطوب ، در سالها 76و  1388، در سال 
  .داشته است يدشد يخشكسال 1378و 1379سال  2 ينرمال داشته ودر ط

ش جمعيت مواجه گشته است و اين در شهر مشهد با افزاي 1385آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال  طي
نتيجه كاهش جمعيت در شهرستانهاي سبزوار ، تربت حيدريه و گناباد مي باشد. با افزايش جمعيت شهر 

كرد. در اين  هدنشيني نياز غذايي ، آب و معضالت اجتماعي حاشيه نشيني در شهر روند صعودي را طي خوا
 يو اثرات نامطلوب آن بر رو  اجتماعي – ياقتصاد يخشكسال و يهواشناس ينوشتار برانيم به بررسي خشكسال

 .پرداخت يمتغييرات جمعيتي در روستاها و مهاجرت روستاييان و خالي شدن روستا از سكنه خواه
 

، مهاجرت  SPI، شاخص  اجتماعي – ياقتصاد ي، خشكسال يهواشناس يخشكسال :يديواژگان كل
 روستاييان
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 يشهرها يفرهنگ ييراتبر تغ يع خارجحضور اتبا يرتاث يبررس
 )استان كردستان يوان،(محدوده مورد مطالعه: شهرستان مريمرز

 

 2يراشد احمد،  *1راد ينيعابد آرزو
 معلم تهران يتدانشگاه ترب ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1
 تهران معلم يتدانشگاه ترب ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -2

arezooabedini66@yahoo.com 
 

چكيده
ارتباط،  يبرقرار يزانبوده و به تناسب م يههمسا يكشورها يتمحل رفت و آمد جمع يربازاز د يمرز شهرهاي

از جمله تجارت، قاچاق، روابط  ييها يتگذارند. فعال يرداخل كشور تاث يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد يطبر شرا
شهرها  ينا يتبه نوبه خود از امن يكبوده كه هر  يمرز يافراد در شهرها ينر او... سبب حضو يشاونديخو

 يفراموش ي،مل يلاصيفرهنگها يچون كمرنگ ييها يژگيبا و يزن يفرهنگ ييرات. تغيندافزا يبر آن م ياكاسته 
 سنجش يفرهنگ مردمان خارج يگزينيفرهنگها و جا ييربه اثرات تغ يتوجه يب ي،وطن يفرهنگ يسنتها

در ابزارها،  ييراتياست، تغ يمرز يان كه در بدو ورود به شهرهايگانگب يشترحضور هر چه ب يجه. در نتيشودم
كه در غرب استان كردستان  يوانشهرها به دنبال دارد. شهرستان مر ينمردمان ا يارزشها و اعتقادات فرهنگ

كه به  يشودم يپر رفت و آمد معرفيمرز ياز شهرها يكيواقع شده و با كشور عراق مرز مشترك دارد، بعنوان 
را تجربه  يآشكار يفرهنگ ييراتقرار گرفته و تغ يانورود خارج يرتحت تاث يرااخ يمرز يداشتن بازارها يلدل
 ي يجهدر نت يوانشهر مر يمناطق تجار يفرهنگ ييراتمقاله بر آن است كه به تغ ينراستا ا ين. در ايكندم

محدوده  ينمنتخب در ا يدر عناصر فرهنگ ييراتيسوال كه چه تغ ينزد و به اپردا يگانهبرخورد با فرهنگ ب
با  يمايشيو مطالعه پ يكتابخانه ا يبوده و بررس يليـ تحل يفياز نوع توص يق. روش تحقيدشده، پاسخ گو يجادا

در امر است كه  ينا يايبدست آمده گو يجكمك ابزار مصاحبه و پرسشنامه در آن استفاده شده است. نتا
دگرگون  يخرده فرهنگها به كل يبرخ ي،كاالها و ابزار خارج ينو همچن يانورود تاجران و قاچاقچ يراستا

  .اند يافته ييرتغ يگانهبا فرهنگ ب يگزينيمورد جا يگرد يگشته و برخ
 

 يوانمر يگانه،فرهنگ، فرهنگ ب ييرتغ يت،امن :يديكل واژگان
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 يمرز ياعامل در شهره يركاربرد پدافند غ
 

 5يتيهدا آرش  ،4محمد نژاد يشمس ،3يبوداق ي، عل2اقدم يزاده، محمد باقر عل*1محمد عباس زاده

 يزدانشگاه تبريگروه علوم اجتماع ياراستاد -1
 يزدانشگاه تبر ياجتماع يقاتموسسه تحق ياراستاد-2

 يزدانشگاه تبر يارشد پژوهش علوم اجتماع يكارشناس دانشجوي -3
 ي)شرق يجانناجا(استان آذربا يكاربرد تر تحقيقاتمسوول دف -4
 )يشرق يجانناجا(استان آذربا يكاربرد يقاتكارشناس دفتر تحق - 5

m.abbaszadeh1@yahoo.com 
 

 چكيده
از  يليو خ يريتو مد ياستاز جامعه شناسان، عالمان اهل س توجه خيلي  كه ياز مقوالت يكيعصر حاضر  در
 ينباشد؛ به ا يمختلف م يعامل در حوزه ها يرجلب كرده است،كاربرد پدافند غ را به خود يگرد يشمنداناند

 يلرا به فرصت تبد يدهااز تهد ياريمربوطه اش، بتواند بس يكار ينهنحو كه هر كس بنا دارد با كاربرد آن در زم
 يمرز يشهرها يتوسعه  يها ياساس، مقاله حاضر در صدد است با الهام ازتئور ين. بر ايدنما

 يعامل درشهرها ير(بوزان)،كاربرد پدافند غياجتماع يت(باتا) و امنيچون(كريستالر،گريش و...) و رفاه اجتماع
آموزش فرهنگ  ينان،مرز نش يندر ب ياحساس تعلق شهر ايشچون افز ييها يوهرا با توسل به ش  يمرز

 يعادالنه امكانات و مواهب شهر يعتوز ي،مشاركت يدر قالب نظام ها ينانمرزنش يهاول يازهاين ينتام ي،شهروند
 .يدنما يلتحل يمانند آن به صورت نظر يو موارد  يياشتغال زا يقاز طر ينانمرزنش ياقتصاد يو توانمند ساز

  

 يو مل يمحل يتامن ي،توانمند ساز ينان،مرزنش ي،مرز يعامل،  شهر ها يرپدافند غ :يديكل واژگان
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گردشگري در شهرهاي مرزي ( نمونه بررسي چالشها و فرصتهاي
 موردي: شهرستان پاوه )

 

 سعيد عزيزي
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، دانشگاه تربيت معلم تهران

rasr 2707 @ yahoo.com 
 

 چكيده
و زمان بيشتري در قرن بيست و يكم، پيشرفت فناوري  موجب  مي شود  تا وقت انسان بيش از پيش آزاد گردد 

را صرف اوقات فراغت خود نمايد. در واقع اين قرن را بايد عصر صنعت گردشگري ناميد. گردشگري  با  هر 
انگيزه اي جزو ملزومات زندگي قرن بيست و يكم است. گردشگري امروزه به عنوان يكي از منابع درآمد و ايجاد 

ادي بويژه  در مناطق و  شهرهاي كم توسعه  و  اشتغال در سطح محلي است و رهيافتي براي توسعه  اقتص
مرزي مي باشد. شهرهاي  مرزي كشور  به  دليل كمبود  امكانات  و  عدم سرمايه گذاريها  همواره  از نقاط  
محروم كشور محسوب مي شوند.  وجود پديده هايي چون قاچاق كاال، شرارت و كشيده شدن مرزنشينان به  

شي از فقر و بيكاري و كمبود امكاناتي است كه  بر اثر عدم توجه به  مناطق  و شهرهاي فعاليتهاي  غيرقانوني  نا
مرزي كشور به  وجود آمده است. گردشگري در  شهرهاي مرزي مي تواند  عاملي در كاهش اين مشكالت باشد. 

هرهاي مرزي، در اين پژوهش تالش شده  است  ضمن بيان  محدوديتها  و فرصتهاي گردشگري در ارتباط با  ش
به بررسي چالشها و ظرفيتهاي گردشگري در شهرستان پاوه  پرداخته  شود. در پايان  به  ارائه  راهكارهاي 
گوناگون  براي اجرايي شدن طرحهاي گردشگري و توسعه اين فعاليت به منظور توسعه شهرستان پاوه اقدام 

 شده است. 
 

 زي ، چالشها و فرصتهاگردشگري ،شهر پاوه ، شهرهاي مر :يديكل واژگان
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تأثير گذار درهم گرايي قوميت ها با تأكيدبر  و عوامل موثر يبررس
 يرانساختار امنيت كشورا

 

 *2عباس مفرد ، امير1يزيپروانه عز

 واحد گرمسار يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه رشته جغراف يرومد يعلم يئتعضو ه -1
 واحد گرمسار يدانشگاه آزاد اسالم ياسيس يايارشد رشته جغراف يكارشناس دانشجوي -2

mofrad33@yahoo.com 
 

چكيده
به  يرانجامعه ا يها يژگياز و يمتفاوت منطقه ا يو وجود خرده فرهنگ ها يوقوم ي، مذهب ينيتنوعات د 

 يالملل ينبزرگ بيقدرت ها ياستعمار يمداخله ها يلوعمدتا به دل يخياز ادوار تار يرود، كه برخ يشمار م
 . شده است ييمسائل وبحران ها يدايشساز پ ينهزم

 يبرمبنا ينينو يكردهايرو ينساز تكو ينه(ره ) زم ينيحضرت امام خم يبه رهبر يانقالب اسالم پيروزي
 يژهو يوانسان سازآن نگاه يوفرهنگ غن ياسيس يريتدرحوزه مد يقرآن يديتوح يوآموزه ها يتاخالق،معنو

درخت  يها يوهانسان ها را م مهبر مشتركات، ه يدداشته وبا تاك "االرض  ياهللا عل يفهخل "به انسان به مثابه 
به رغم  يرانيمبنا اقوام مختلف ا ينقرار دارند.برهم ياله يردرمس يكند كه به طور فطر يقلمداد م يواحد

از  يناش يمتحد بوده اند.بحران ها يني، ملت وسرزم يخبودن درطول تار يرچترايرانيمختلف ز يتفاوت ها
از شكاف ها  يضد انقالب درمناطق محروم بهره بردار يگروه ك ها يتهشت ساله وفعال يليجنگ تحم

 يقوم يچالش ها يبرخ يدايشساز پ ينهزم يردو دهه اخ ي، ط يپهلو يمرژ يتاز حاكم يناش يها يتومحروم
احساسات يكتحر يبرا يصتشكاف ها به مثابه فر يناز ا يرانا ياسالم يشد ودشمنان جمهور يزن يراندرا
 يجمع آور يوهوش تحليلي– يفيتوص يقمقاله روش تحق ينكنند. در ا يم تفادهسوءاس يوقوم يوناليستيناس

 يندكهن وبرا يمحصول چند هزارساله ملت يرانا يباشد،منظومه فرهنگ يم يكتابخانه ا يوهبر ش ياطالعات مبتن
به سهم خود بران  يكاند وهر  يدهرا شكل بخش يرانا يفرهنگ يتاست كه هو يقوم يگروه ها يتعمل جمع

وخود  يلمستح يكالن فرهنگ يتهو يندرا يتافزوده اند ودر نها يمثبت ومنف يگوناگون با مولفه هاييها اليه
حال همه اقوام وگروه  يناست كه درع يريچتر گسترده وفراگ يرانا يفرهنگ يتاز ان شده اند درواقع هو يبخش

 . داده است يجا يشخورا در يقوم يها
 

 يفرهنگ يتهو ي،قوم يچالش ها ياسي،س يريتمد يني،تنوعات د :يديكل واژگان
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 يمرز يشهر ها يتدر امن يروان ياتو عمل يجمع ينقش رسانه ها
 

 2پور ينحس يمهد ،*1يزيعز يالدم

  يعصنا ي، دانشكده مهندسواحد تهران جنوب يدانشگاه آزاد اسالم يع،صنا يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -1
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه -2

 Miladazizi66@yahoo.com 
  

 چكيده
 يدملت ها را مورد تهد يو اعتقاد ينيد ي،فرهنگ ي،محل ي،مل يها يتهو يعه،شا يلهبه وس يغرب يها رسانه

دارد، و رسانه ها نقش  ياريبسيرتاث ياذهان عموم يندر ب يپراكن يعهو شا يساز يعهشا.يدهندقرار م يجد
 .كنند يفاتوانند ا يم يافكار عموم يدر شستشو يموثر

صدور قطعنامه  ي،اقتصاد يدشد يها يمتحر يران،به ا يدر مورد حمله نظام يسازيعهبا شا يگانهب يها رسانه
گروهك  ينظام يزو تجه يتهستند و با حما يدر اذهان عموم يشو تشوينگدوگا يجادبه دنبال ا يران؛ا يهعل
آنها،  يو با پوشش رسانه ا يزنندخرابكارانه م يها ياتكشور اقدام به عمل يضد انقالب، در مناطق مرز يها

 .آورند يم يينپا يمرز يشهر ها يترا نسبت به امن يافكار عموم
 يو چگونگ يلو تحل ييندر صدد تب يعهشا يندبر انتشار فرآ يمبن تمييسس يكردمقاله با استفاده از رو ينا در

است كه عوامل بروز  يدهرس يجهنت ينمقاله به ا ين.ايپردازدمهار آن م يدر جامعه و چگونگ يعهرشد و انتشار شا
و  ياز عوامل به صورت تعامل يطرفه برخوردار نبوده بلكه مجموعه ا يكو  يخط ياز حالت يعهو گسترش شا

را كنترل  يعهشا يدهپد يتوانكه با توجه به آنها م يدهندرا شكل م يعهشا يدهرفتار پد ي،خط يرحالت غ يدارا
 .كرد

 

 ياپو يستمهايرسانه، س ي،روان ياتعمل يعه،شا :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٣٣٧ 

 

 � � 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 

 بررسي عوامل موثر بر قاچاق در  شهرهاي مرزي
 

 محسن عطار
 سرهنگ ستاد

 

 چكيده
فرهنگي در سطح ملي مشكالت  –ه عنوان  يك پديده نا مطلوب اقتصادي و معضلي اجتماعي قاچاق كاالب

مختلفي  به وجودآورده است ، عوامل متعددي در شكل گيري آن دخيل اند  واين در حالي است  كه در 
رفته است  تحقيقات قبلي عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي بر آن پژوهش هاي چنداني صورت نگ

بيشتر مطالعات انجام شده به بررسي هاي اقتصادي و جنبه هاي پولي و مالي آن پرداخته اند كه بي ترديد گام و
نخست در رفع ومبارزه با اين پديده شناسايي عوامل موثر برآن است.در مقاله حاضر هدف بررسي نقش قاچاق 

مصرف در شهرهاي مرزي مي باشد كاال در فرهنگ كسب وكار واحدهاي توليدي و افزايش گرايش به فرهنگ 
كه با تعريف مفهوم قاچاق و شناسايي و گروه بندي  كاالهاي قاچاق تحقيق شده است و همچنين به تعريف 
مفهوم فرهنگ كسب و كار  وگونه شناسي آن در شهر هاي مرزي پرداخته شده است با توجه به موضوع تحقيق 

 .،اهداف وماهيت آن كه عمدتا كيفي ميباشد
 

 شهرهاي مرزي ، قاچاق كاال، علل قاچاق،پيامدهاي قاچاق،فرهنگ كسب وكار :يديكل ژگانوا
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 نقش توسعه و اقتصاد در افزايش نظم و امنيت شهر هاي مرزي
 

 علي عظيمي
 پژوهشگر حوزه علوم اجتماعي -كارشناس ارشد دفتر تحقيقات اردبيل 

 

 هچكيد
توسعه شهرهاي مرزي ضريب امنيت ملي را  و امنيت پايدار زيرساخت توسعه يك جامعه است از آنجا كه
  .اي برخوردار هستند شهرهاي مرزي همواره در كشورها از اهميت قابل مالحظه  دهد افزايش مي
ا به لحاظ امينت ملي بسيار استراتژيك و حساس هستند يك عده بر اين باورند كه اگر عمران و اين شهره

آبادي را در اين مناطق ايجاد كنيم مطمئناً به لحاظ وجود خطرات حمله دشمن دوباره چيزي جز ويراني و 
تر  و اقتصاد آنها را باشكوهاي ديگر بر اين نظر كه بايد شهرهاي مرزي را آبادتر  شود و عده خرابي عايدمان نمي

درازي به كرد تا از اين نظر جمعيت بيشتري را رد اين مناطق متمركز كرده و دشمن از خيال واهي و خام دست
 عموضو مطالعه ،شهرها درجتماعيا  يمنيهاا نا رواج و شهرنشيني گيدگستر به توجه با وزهمرا  آنها سرباز زند

 يشهرها در عموضو ينا و ستايافته ورتضر شهرها در منيتا تقويت يهاراهكرا و آنبر مؤثر ملاعو ،منيتا
 ييزربرنامه افهدا از كه منيتا و سايشآ ه،فار يمؤلفههاسيربر الذ. ستا رداربرخو يبيشتر حساسيت از زيمر

 پي در. گيرند ارقر سيربر ردمو بايد ،ميباشند يشهر ارپايد توسعه  و سالم شهر يهايهارمعيا از و دهبو يشهر
 بر مؤثر جتماعيا ملاعو و جتماعيا منيتا انميز سيربر فهد با تا ستا  آن بر حاضر رنوشتا تيورضر چنين

         .دازدبپر زيمر يشهرها از لگوييا انبعنو انندوشهر منيتا سحساا
ر گرفتن تفاوت با در نظ بايد دولتمردانبراي رسيدن به اين مهم  كه  ستا آن به طور خالصه حاكي ازنتايج  

شهرهاي مرزي كشور را تقويت كنند، اقتصاد را بيش از پيش در آنها شكوفا كرده و   هاي قومي و مذهبي 
 .توسعه ابعاد مختلف اجتماعي را رقم زنند

  

   ، اقتصاد شهرهاي مرزي ، توسعه شهر هاي مرزيمنيت ا :يديكل واژگان 
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ناسب آنها در شهرهابازارچه هاي مرزي و مكانيابي نام  
 (مورد : بازارچه مرزي شهر  پاوه)

 

 4سرخ كمال ي، كبر3يرانوندزادهب يم، مر2زاده ي، پرستو عل*1زاده يدانا عل يدس
 يشهر يزيكارشناس ارشد برنامه ر-1

 )يشناس يتجمع يش(گرا يكارشناس ارشد علوم اجتماع-2
 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه-3

 يشهر يزيبرنامه ركارشناس ارشد -4
Da_alizadeh1363@yahoo.com 

 

 چكيده
با رشد سريع شهرنشيني و گسترش و پيچيده شدن مسائل شهري، يكي از اولين مشكالت شهري كه نزد برنامه 
ريزان رخ مي نمايد، مكان گزيني براي كاربري هاي مختلف شهري مي باشد، از جمله اين كاربري هاي كه در 

يژه شهرهاي مرزي به يكي از مهمترين كاربري ها تبديل شده است بازارچه هاي مرزي بسياري از شهرها بو
است . با وجود آن كه هدف كلي يعني صرفه اقتصادي ايجاد بازارچه ها  تا حدي عملي شده است اما احداث آن 

بازارچه هاي مرزي  و الگوهاي ارائه شده معموال بدون مطالعات انجام شده است. بنابراين به نظر مي رسد ايجاد 
بيش از آن كه به ساختمان و فضاي استقرار متكي باشد، نيازمند پشتوانه اي است كه در بردارنده نياز و 
خواست گردشگران و شهروندان  بوده و از طرف ديگر مطالعاتي را در خود داشته باشد كه در آن به عنوان يك 

يل كرده و مشتمل بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، برنامه، مسائل مربوطه را به طور جامع و كامل تحل
سازماني و سيستمي شهر ، شهروندان و گردشگران باشد. در اين صورت عالوه بر آن كه نقاط احداث بازارچه 
هاي مرزي  مي تواند پايدار باشد، وجود الگو يا الگوهاي مناسب براي فضاي استقرار كه در آن نيازها و 

ان و فروشندگان و نيز اصول مديريت و منافع سازمان در نظر گرفته شده باشد برعملكرد خواستهاي خريدار
 –تأثير مثبت خواهد داشت. برمبناي مباحث مطرح شده نوشتار حاضر در يك تحقيق توصيفي يبازارچه مرز

با آن تحليلي و پيمايشي سعي در شناخت اهميت مكانيابي مناسب در توسعه بازارچه هاي مرزي و متناسب 
. بررسي هاي انجام شده نشان دادكه :عدم توجه به توسعه مطلوب شهري  به طور موردي در شهر پاوه دارد

شاخص هاي مطلوب مكانيابي از جمله تراكم جمعبت ، اصل زيادگي ، سازگاري كاربري ها و... و همچنين 
ترين عواملي هستند كه باعث شده  نداشتن الگوي مناسب و متناسب با نياز گردشگران و مردم بومي ، از اصلي

تا بازارچه مرزي شهر پاوه عالرغم داشتن پتانسيل هاي فراوان بويژه در زمينه جذب گردشگر اما هنوزه 
 جايگاهي مطلوب نداشته باشد .

 

شهر پاوه -بازارچه ، بازارچه مرزي  -شاخص هاي مكانيابي -مكانيابي  :واژگان كليدي
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ي در توسعه گردشگري شهرها TDSتحليلي بر ضرورت تدوين 
 يمرز
 

 4يخواهك ينحس، 3پرستو علي زاده، 2يرانوندزادهب يممر ،*1سيد دانا علي زاده

 آزاد شركت مهندسان مشاور -كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري -1
 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه -2

 كارشناس ارشد جمعيت شناسي -3
 يشماكارشناس  ارشد آ -4

da_alizadeh1363@yahoo.com 
 

 چكيده
گردشگري شهري يكي از مهمترين الگوهاي فضائي گردشگري را شكل مي دهد بطوري كه امروزه يكي از 
مهمترين كاربري شهرها، ارائه خدمات گردشگري نوين است. در دوره مدرن مهمترين فضايي كه مورد ديدار و 

ري هستند كه ازديربازجذاب ترين فضاها را تشكيل مي دادند، اين اقامت گردشگران قرارمي گيرد فضاهاي شه
قضيه خود معلول اين است كه شهرها پيشرفته ترين و كاملترين قرارگاه هاي انساني راتشكيل مي دهند و 
دربردارنده مراكز مهم اقتصادي ، علمي، تفريحي، پزشكي و ...هستند وافزون بر اين از جاذبه هاي طبيعي نيز 

به عنوان وسيله براي رشد گردشگري به منظور توسعه  (TDS) مندند. استراتژي توسعه گردشگريبهره 
استراتژي گردشگري براي آينده و به خصوص شناسايي محدوديت هاي كه نياز به  راه كار دارند، عبارت است 

دت تهيه مي شود. اين از: تهيه چشم انداز بلند مدت يك منطقه (ناحيه) كه براساس آن برنامه اقدام كوتاه م
استراتژي اتخاذ رويكرد تجزيه و تحليل جامع است كه همه عناصر الزم براي توسعه و بهبود وضعيت گردشگري 

تحليلي ( با تاكيد بر تحليل ثانويه )  –را دارا مي باشد.يافته هاي اين مقاله كه بر اساس روش تحقيقي توصيفي 
هري و سليقه اي عمل كردن مديران شهري در برنامه مديريت هاي شتهيه شده ، بيانگر آن است كه :جابجائي 

 يبر شهرها يدريزي و توسعه گردشگري شهري، مهمترين عامل ضعف گردشگري در شهرهاي كشور با تأك
مي توان اين مشكل را حل و برنامه توسعه گردشگري در بلند مدت  TDS مي باشد، كه با تهيه طرح يمرز

كه با تغيير و جابجائي مديريت  يكهي را موظف به انجام و اجراي آن كرد، بطورتهيه كرد و مديران شهر
 .استراتژي گردشگري شهر تغيير پيدا نكند

 

 ، گردشگري ، گردشگري شهري ، مديريت، استراتژيTDS :واژگان كليدي
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بررسي زمينه هاي موثر در تهديدات محيطي بر امنيت انساني 
 منطقه سيستان

 

 يزادهمحمدرضا عل
و  يستاندانشگاه س يطيمح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1

 بلوچستان
 

 چكيده
درصد از بالياي طبيعي شناخته شده در جهان را  80ايران از جمله كشورهاي غرب آسيا مي باشد كه  كشور

له آسيا، وجود كوههاي متعدد آتشفشاني، سواحل گسترده در دارا مي باشد. قرار داشتن اين كشور روي خط زلز
رويدادهاي طبيعي خانمان  وزشمال و جنوب و نيز قرارگيري بر روي كمربند خشك جهان زمينه را براي بر

برانداز فراهم كرده است. وجود و وقوع هر يك از اين مخاطرات محيطي، فشار زيادي به جمعيت منطقه حادثه 
و باعث مهاجرت ساكنين آن منطقه و در نهايت خالي از سكنه گرديدن آن مي شود كه آسيب ديده وارد كرده 

پذيري و به خطر افتادن امنيت انساني را در پي دارد. برنامه ريزي در زمينه زيست محيطي در شرايطي مي 
ر دست باشد. در تواند دقيق و جامع صورت گيرد كه شناخت دقيقي از عوامل تأثير گذار بر امنيت يك منطقه د

اين تحقيق سعي ميشود با استفاده از روش توصيفي و تحليلي ابتدا عوامل محيطي كه امنيت جنوب شرق را به 
اندازد، مورد بحث و مطالعه قرار دهيم و در مرحله بعد به بررسي ، چگونگي و رفع آنها پرداخته  يمخاطره م

طقه سيستان يعني خشكسالي و تاثيرات آن بر امنيت شود. هدف اين تحقيق، بررسي پديده غالب و پرخطر من
امنيت انساني در  برانساني منطقه سيستان است و به اين سوال پاسخ مي دهد كه چگونه تهديدات محيطي 

منطقه سيستان تاثير گذار است. گرچه تعيين زمان وقوع، توسعه و پايان خشكسالي بسيار مشكل مي باشد، اما 
در جهت كسب آمادگي و رويارويي با اين پديده مي تواند نقش مهمي را در روند توسعه  ارائه راهكارهاي اصولي

نمايد و همين امر خواهد توانست راهگشاي سياستگذاريهاي  يفاو به حداقل رساندن خسارات وارده در منطقه ا
  .بهينه در راستاي گذر از شرايط بحران ناشي از خشكسالي گردد

 

 ساني ،تهديدات محيطي ، خشكسالي ، منطقه سيستانامنيت ان :يديواژگان كل
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 يمرز  يربررسي برخي پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب در ذخا
آنها با  يسه) و مقايكشماره  يمه(چاه ن يستانآب شرب منطقه س

 سالمت آب يشموجود جهت پا ياستانداردها
 

 4يياحمد قرا ،3ييوچاساحل پاكزاد ت ،2يغفار ي، مصطف*1يرپ ياله ينع فاطمه

 هامون، دانشگاه زابل يالملل ينتاالب ب پژوهشكده
Fateme.eynollahi@yahoo.cim 

 

 چكيده
 ياك،آمون يزيم،من يترات،(سولفات، ن يمهاين مطالعه برخي از پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب چاه ن در
رد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نمونه ) اندازه گيري شد و سپس نتايج مويو سخت ينكلر يم،كلس يائيت،قل

انجام شد.  يمهدر سطح چاه ن نقطه 19و در مجموع از  يستگاها 6برداري جهت انجام مطالعات آزمايشگاهي از 
مورد  ياز فاكتورها يكهر  يشگاه. سپس در آزمايدگرد يرياندازه گ يزآب ن pH و ECينمونه بردار يندر ح

تا  106 ينبه دست آمده غلظت سولفات ب يجشدند. بر اساس نتا يريازه گاند 8000نظر توسط دستگاه فتومتر 
نقاط مختلف  يندر ب ياكغلظت آمون يتر،گرم بر ل يليم 600تا  416 ينب يزيمغلظت من يتر،گرم بر ل يليم124
 يليم 215تا  125 ينب يائيتقل يتر،گرم بر ل يليم 93/0تا 52/0 ينب يتراتن يتر،گرم بر ل يليم 10/0تا  02/0

 سيمكل يتر،گرم بر ل يليم 19/0تا  05/0 ينب ينكلر يتر،گرم بر ل يليم 225تا  170 ينب يسخت يتر،گرم بر ل
 45/8 ينب pH متر و يبر سانت يكروموسم 604تا  33/559ينب EC يزانم يتر،گرم بر ل يليم 94تا  67 ينب

 يها يستگاها ينشده در ب يرياندازه گ يااز فاكتور ه يك يچه يآمار يسهبود. بر اساس مقا يرمتغ 79/8تا 
بوده و از  يكسانيپراكنش  يدارا كتورهافا ينا يزاناساس م ينرا نشان ندادند. بر ا يدار يمختلف تفاوت معن

آب  يموجود برا يشده با استانداردها يرياندازه گ ياز فاكتورها يك. هر يرندگ يمنشأ نم يمنابع نقطه ا
 يترات،سولفات، ن ياز فاكتورها يكهر  يزاناز آن بود كه م يحاك يساتمقا ينا يجهشدند. نت يسهمقا يدنيآشام
 يدارا يدنيآب آشام يشده برا ييننسبت به استاندارد تع EC و pH ي،سخت كلر، يم،كلس يائيت،قل ياك،آمون

 يافتهبنابر   داشت. يشترياز حد مطلوب و حد مجاز غلظت ب يزيمحال مقدار من ينبودند. در ع يتر يينمقدار پا
  .برخوردار هستند يمطلوب يفيتاز ك يمهشده در آب چاه ن يبررس يموجود فاكتورها يا

 

 آب، استاندارد يفيتك يمه،چاه ن :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يتدر امن يجمع ينقش رسانه ها
 

 4ينور يال، سه3، هاجر پاكباز 2يقنبر يروس، س *1يغفار بهمن
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزير و برنامه ياارشد جغراف يسكارشنا يدانشجو -1

 بلوچستان يستاندانشگاه س يا،گروه جغراف ياراستاد -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
 يلوچستانو  يستاندانشگاه سيسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4

kelileodemnehh@gmail.com 
 

 چكيده
مثبت و  يها يشهاند يريپذ يرانتقال فرهنگ و تاث يدر عرصه جهان يارتباط جمع يبا گسترش رسانه ها امروزه

و سردمداران آنها  يان. متاسفانه اربابان رسانه كه امروزه غربيردپذ يرسانه ها صورت م يناز رهگذر ا يمنف
تنها باعث انتقال مخرب فرهنگ خود       هن يارتباط جمع يباشند. با نفوذ بر رسانه ها يم يكارو آم يسانگل

سوق  يتيهو يجوامع فرودست و جهان سوم آنان را به ب يزندگ يبو عنصر تخر يباشند بلكه با خبرپراكن يم
 يفدر تضع يل خود سعمقاب يدر كشورها ياذهان عموم يقتشو يجادراستا رسانه ها با ا يندهند. در هم يم

 يتو برهم زدن امن يمرز يكانون ها توجه به شهرها يناز ا يكي. دارندكشورها  ينا يمل يتو امن يتتمام
آنها را  يارض يتمقابل غرب و تمام يكشورها يكل يتامن يتكه در نها يباشدمناطق م يندر ا ياجتماع

 يتوجه رسانه ها يدر شناخت كانون ها يسعمسئله  ينا يسازد. پژوهش حاضر با بررس يدستخوش مخاطره م
    ينا يراتتاث يدر بازدارندگ يشنهاديپ يپرداخته و راهكارها يبر فرهنگ مردم بوم يگذار يردر تاث يغرب

از   يفرهنگ ساز يقاز آن است كه كنترل رسانه ها از طر يحاك يقتحق يج. نتايدنما يگيريرسانه ها را پ
راستا  يندر ا يمكمل و يديو آموزش و پرورش نقش كل يردصورت پذ يدنواده) باكانون فرهنگ(خا ينتر ييابتدا

و  يرسانه ا يكردهايو ابطال رو ييتوانند در شناسا يم يداخل يرسانه ها يشفاف ساز يگرد يدارند. از سو
 .موثر واقع شود يانغرب ياجتماع يتبرهم زننده امن يخبر پراكن

 

 يجمع رسانه هاي – يمرز رهايشه – ياجتماع يتامن :يديواژگان كل
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 يتسطح امن يشعامل افزا ينيو تعهد د ياخالق يتارتقاء امن
 )شهر سوسنگرد خوزستان ي(مطالعه موردياجتماع

 

 4، هاجر پاكباز3ينور يال، سه 2يقنبر يروس، س* 1يغفار بهمن
 و بلوچستان انيستدانشگاه س يسمتور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 بلوچستان يستاندانشگاه س يا،گروه جغراف ياراستاد -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
 يلوچستانو  يستاندانشگاه سيسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4

kelileodemnehh@gmail.com 
 

 چكيده
تواند موجبات امكان رشد و  ياست كه گسترش آن م يمقوله ا يتو حس امن ياجتماع يتمقوله امن امروزه

 يدر عرصه ها يگذار يهافراد به سرما يلتما يتآورد چرا كه از رهگذر امن يرا فراهم م يهر منطقه ا يتوسعه 
 يمرز يراستا شهرها ينبد. در هميا يم يشافزا يفرهنگ يها يزيبرنامه ر يدندر به ثمر رس يدو ام ياقتصاد

و  يشهفضا باعث تالطم اند ينچرا كه خدشه وارد شدن به ا يرندقرار گ يتبحث امن يتوانند كانون اصل يم
 ياخالق يتبه امن يتوانم يتامن يمطرح در عرصه  يگردد. از مقوله ها يحوزه ها م يگردر د يرانمد يكردرو

و  يو رشد و ارتقاء سطح تعهد اخالق ياخالق يتمسئله امن يبررس راستا پژوهش حاضر به يننام برد. در هم
جنوب غرب كشور (سوسنگرد)      يمرز ياز شهر هايكيدر  ياجتماع يتآن بر رشد امن يرافراد و تاث ينيد
است  يرفتهانجام پذ تحليلي – يفيتوص يكردو با رو يدانيو م يكه به صورت كتابخانه ا يقتحق يجپردازد. نتا يم

حفظ روابط و سالم نگه داشتن  يه،احكام شرع يبه اجرا يدخانواده ها و تق ينياز آن است كه تعهد د كيحا
و از همه مهمتر آموزش و  يجمع يرسانه ها يقاز طر يغاتجوانان در كانون خانواده و اجتماع، عنصر تبل يطروا
 يجادو ا ينتعهد د يشموثر در افزا املعنصر خانواده و آموزش و پرورش، عو يقو از طر يينپا يناز سن يغاتتبل
رهگذر فرصت  ينباشد و از ا يم يمرز يدر شهرها ياجتماع يتارتقاء سطح امن يجهو در نت ياخالق يتامن

 يرها امكان پذ يزيبا هدف بازخورد مثبت برنامه ر يمرز يشهرها يبلند مدت را در توسعه  يها يزيبرنامه ر
 سازد يم
 

 يمرز شهرهاي – ياخالق امنيت – تعهد ديني – يتماعاج يتامن :يديواژگان كل
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 يمرز يعوامل موثر بر قاچاق كاال در شهرها يبررس
 

 يانغالم سارا

 تهران دانشگاه يدانشكده علوم اجتماع ي،ارشد رشته توسعه اجتماع يكارشناس يدانشجو
sr.gholamian@gmail.com   

 

 چكيده
لف ،گسترش اقتصاد زيرزميني يا بازرگاني غيرقانوني است كه مخرب و جمله مشكالت امروزي كشورهاي مخت از

 .ضد توليد بوده و بخش مهمي از اين اقتصاد زيرزميني را قاچاق كاال در بر مي گيرد
كاال از جرايم مهمي است كه در اكثر كشورها به گونه هاي مختلف با آن مقابله مي شود اين جرم امروزه  قاچاق

ملي و بسيار خطرناك محسوب مي شود و تمام كشورها با تمام امكانات خود سعي در مقابله در زمره جرايم فرا
 ينفلسفه وجودي خود ،به دنبال رفع ا ايدر راست يزبا آن دارند و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ن

 .معضل است
  كه قاچاق كاال به دنبال دارد از جمله يجيبا توجه به آثار و نتا و

  يو پول ي، مال يتجار يها ياستاخالل در س يجادا
  ياسيس يرهاياخالل در كاركرد متغ يجادا

 ياتي)مال يدولت (درآمدها يكاهش درآمدها
  منابع يصانحراف در تخص

  يكاريرشد نرخ ب
  يريتاقتدار مد يطهكاهش ح

  ينيزم يراقتصاد ز يشافزا
)....كم رنگ شدن ارزشهاير( نظيدهپدينايو فرهنگي، اجتماعياسياز آثار مخرب سيعيوسيفو ط
 يدابه منظور پ يدهپد ينا يعلم يلو تحل يهو تجز يمرز يها و عوامل قاچاق كاال در شهرها يزهانگ شناسايي

 .است يالزم و ضرور يده،پد ينكنترل ا يبرا يمناسب و عملينمودن راهكارها
 .شديباعوامل موثر درقاچاق كاال ميبررس يدر پ يقتحق اين
و مقاله  يانتشارات يرآن از منابع موجود در ذخا ياست كه منابع اطالعات اي پژوهش كتابخانه يك يقتحق اين
 .پژوهشگر است يلهايمطالب ادغام شده با تحل يشده است، و باق يهته ينهزم ينموجود در ا يها
 

و عوامل موثر بر قاچاق كاال. يامدهاقاچاق،قاچاق كاال،پ :يديكل واژگان
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 يداربه توسعه پا يابيعامل در دست يرمالحظات پدافند غ يگاهجا
 يمرز بر مناطق يدبا تأك يشهر

 

3خداداد يعل ،*2يزهرا زابل ،1يافاضل ن يبغر

 دانشگاه زابل ياراستاد  -1
 دانشگاه زابل ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-2

 بحران يريتكارشناس مد -3
Zahra.zaboli@gmail.com 

  ه چكيد
 يكينقاط به  ينا يمرز يدر مناطق شهر ياتيمهم وح يسات، تاس يتاز جمع يمياز ن يشتوجه به استقرار ب با

به  يدنتوان گفت كه در جهت رس يرو م ينشود. از ا يمحسوب م يددر مواقع تهد يرپذ يبآس يدياز نقاط كل
مردم قرار داده  يدر بطن زندگ يمورد ضرور يكيبه عنوان  يتمنمسأله ايدبا  يشهر يدارتوسعه مطلوب و پا

همواره مورد توجه محافل  يعلوم دفاع ينتر يداز جد يكيعامل به عنوان  يرشود. در عصر حاضر دانش پدافند غ
و  يمنيايشو افزا يدو تهد يريپذ يبعامل به دنبال كاهش سطح آس يربوده است. پدافند غ يو نظام يعلم
 ينهبردن زم ينراستا از ب ينباشد . در ا يو ... م يصنعت ياسي،س دي،اقتصا ي،ابعاد اجتماع يتمام در يتامن
و  يكشور، طراح يبا مناطق داخل يزيكيف يرو غ يزيكيف يوندهايپ يتتقو ي،در مناطق مرز يريپذ يبآس يها

ساخت  يرز يتمنظوره، تقوچند  يعمران يطرح ها ياجرا ينو همچن يت،توسعه و امن يها يستمس يزيبرنامه ر
از جمله  يازدر مواقع مورد ن  يو استحكامات دفاع يساتو احداث تأس عمراني – يشكل دو منظوره دفاع هها ب
مناطق  ينا يها يژگيدانش با توجه به و يناست. كه كاربرد ا يعامل در مناطق مرز يرو پدافند غ يداتتمه

 .يردمورد توجه قرار گ يدهمواره با
 

 يشهر، مناطق مرز يدار،توسعه پا يرعامل،پدافند غ :يديكل واژگان
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 يدر شهرها يگذار يهسرما يموانع و تنگناها يابيو ارز يبررس
 يستان): منطقه س يمورد ي(مطالعهمرز

 

 *2نژاد يداد ينهفاطمه پود، 1يافاضل ن يبغر

 دانشگاه زابل يي،روستا يزيو برنامه ر ياجغراف استاديار -1
 زابل يا،دانشگاهارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

Podine.f@gmail.com 
 

            چكيده
شود.  يمحسوب م يدر هر كشور يرشد و توسعه اقتصاد يدشاه كل يه،و انباشت سرما يگذاريهسرما امروزه
 يانجام م يو دولت يدر حال توسعه، توسط بخش خصوص يدر كشورها يژهكشورها، بو يشتردر ب يگذار يهسرما

كشور داشته  ياقتصاد افاهد يشبردتوانند در پ يم يكه شهرها و نقاط مرز ي. با توجه به نقش مهميريدگ
سهم  يمرز يداشته باشد، كه متاسفانه شهرها يخاص يتتواند اهم يشهرها م يندر ا يگذار يهباشند، سرما

اهداف استقرار دولت  ينتر ياز اساس ييكدهد.  يكشور را به خود اختصاص م يها يگذار يهاز كل سرما ياندك
و  يگذار يهبر سر راه سرما يموانع جد يمرز يدر شهرها ماجامعه است، ا يها فرآهم ساختن رفاه و توسعه برا

بوده است، كه بابهره  يليتحل -يفيو توص يمايشيپژوهش، پ ينوجود دارد. روش استفاده در ا ياقتصاد يشرفتپ
به خصوص منطقه  يمرز يدر شهرها يگذار يهاز آن است كه سرما يله حاكحاص يجنتا swotاز مدل  يريگ

مطلوب در  يتيامن يببودن ضر يينتوان به پا يروبه روست، كه م ينهزم يندر ا يجد وانعبا م يستان،س يمرز
قاچاق كاال و مواد مخدر، عدم  يتترانز يعبور كاروان ها يرمنطقه در مس يريمنطقه و قرار گ يمناطق مرز

 ياييجغراف انزواي ي،نقاط مرز يها يتها و ظرف يلبه پتانس يگذاران، كم توجه يهو سرما يگذار يهسرما يتنام
ها و محدود بودن  يوتداوم خشكسال يمينامناسب اقل يطشرا ي،مل يريگ يماز مراكز تصم يو دور يو ارتباط

 يو مصرف را م يعتوز يد،عمده تول يارهااز باز يدر منطقه و دور يليتبد يعفقدان صنا ي،و اقامت يامكانات رفاه
 توان اشاره كرد.

 
 .يستانس ي،مرز يشهرها ي،گذار يهموانع سرما: يديكل واژگان
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 يشهرها يتو نقش آن در امن يمرز يبازارچه ها يابيو ارز يبررس
 )يستان(سيلكم ي: بازارچه مرز يمورد ي مطالعهمرز

 

 *2ادنژ يداد ينهفاطمه پود، 1يافاضل ن يبغر

 دانشگاه زابل يي،روستا يزيو برنامه ر ياجغراف استاديار -1
 زابل يا،دانشگاهارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

                Podine.f@gmail.com 
 

                  چكيده
 ين،نشامرار معاش مردم مرز يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار ياصل ياز شاخص ها يكي امروزه

توانند در كنار يكشورها ميمرز يمردم ساكن در نواح يقطر يناست و از ا يمرز يو اقتصاد يمبادالت تجار
 يداريتواند منجر به استمرار و پا يامر م ينكه ا يندهم و با هم از فرصت ها و منابع مشترك استفاده نما

نوع  يك يريو شكل گ يشغل يفرصت ها يجادو توسعه، ا يو رونق اقتصاد يتامن ين،و تفاهم طرف يدوست
از  يرونيمتنوع ب يها يطتماس با مح يلبه دل يمرز يگردد.بازارچه ها يم يدر مناطق مرز ينسب يتمز
 يداتو تهد يريپذ يبمرز و آس يدر دو سو ييفضا يوندهايبرخورداراند، وجود مبادالت و پ يخاص يها يژگيو

داده است كه در  يبه مناطق مرز ينسرزم يشتوسعه و آما يزي،ر برنامه يندرا در فرا يا يژهو يتمختلف اهم
 يندر ا يقبود.روش تحق يمخواه يدر مناطق مرز يعمده ا يصورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالش ها

شده و با  ياطالعات جمع آور يدانيو م يمطالعات كتابخانه ا يقبوده كه از طر يليتحل-يفيپژوهش توص
و  يرانا يكه در نقطه صفر مرز يلكم ينقاط ضعف و قوت بازارچه مرز يبه بررس  swotاستفاده از مدل 

 يها چهبازار يتوسعه و ارتقا يبرا يمناسب يراهكارها يتافغانستان قرار دارد پرداخته شده است، و در نها
 داده شده است. يمرز

 
 .يستانس يت،امن ي،مرز يبازارچه ها يابي،ارز: يديكل واژگان
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در  ييروستا يسمتور يدارتوسعه پا يها وتنگناها يتمطالعه قابل
 )محدوده مورد مطالعه : شهرستان دهلران (يمرز ينواح

 

 2اصغر پاشازاده، *1يفاضل مصطفي

 معلم تهران يتدانشگاه ترب ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغرا ف يكارشناس ييدانشجو -1
 معلم تهران يتدانشگاه ترب ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغرا ف يكارشناس ييدانشجو -2

mfazli98@ymail.com 
 

  چكيده
 يدگاهايمحسوب شده و از د ياقتصاد يها يتمهم فعال ياز بخش ها يكيامروز  يايدر دن ييروستا گردشگري

ره به . از آنجا كه گردشگري صنعت توليد و مصرف است و توسعه آن هموايردگ يمختلف مورد توجه قرار م
شود.  يمحسوب م تصادياق يها يتمهم فعال ياز بخش ها يكيافزايش ميزان كار و درآمد ملي كمك كرده، 

شده اند .  يلتبد يا قتصاد جهان ياز اركان اصل يكيدر حال حاضر، به عنوان  يو اقتصاد گردشگر يگردشگر
كنند.  يمياد يدارتوسعه پا ين اصلبه عنوان رك ياز صنعت گردشگر يزتوسعه ن ياستگزارانو س يزانبرنامه ر

صورت، گسترش  ينا يرطرح و اجرا شوند. در غ يطيمح عبا توجه به مناب يدبا يكالن گردشگر يست ها ياس
بر جا بگذارد . امروزه صنعت  ياثر مخرب يفرهنگ يراثو م يمل يعي،توا ند در منابع طب يم يگردشگر
 يها يتها و محدود يتمز ييو شناسا ياصول يزيبرنامه رتوا ند با  يراهبرد م يكبه عنوان   يگردشگر

سوال  ينبه ا يقبر عهد داشته باشد. تحق يبه ا قتصاد منطقه ا يدر توسعه و تنوع بخش ينقش موثريستي،تور
و  يدر شهرستان دهلران كدامند؟ چه راهبردها يتوسعه گردشگر يها يتها و محدود يلپردازد كه پتانس يم

از  ادهمنظور با استف ينگردد، وجود دارد. به ا يم يدار،كه منجر به توسعه پا يسعه گردشگرجهت تو يراهكارها
و  يبه ارائه استراتژ SWOT يوهبه ش يدهانقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهد يينو تع ين يداروش مطالعات م

در  يها ليوتحل يهدهلران پرداخته شده است. تجز يدر شهرستان مرز يراهبرد در جهت توسعه گردشگر
 يست ها ياو ارا ئه س يمند بازنگريازباال بوده و ن يريپذ يبدهد كه آستا نه آس يمنطقه مورد مطالعه نشان م

.باشد يبا استفاده از نقاط قوت و فرصت ها م يدهامنا سب در جهت رفع ضعف ها و تهد
 

 . SWOTدهلران، يي،روستا يدارتوسعه پا ي،گردشگر :يديواژگان كل
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 يها يشهر يو بررس يمرز يتموثر بر امن يتيكيامل ژئوپلعو
 و افغانستان وپاكستان يرانا يبر مرز شرق يدتاك يدباتهد

 

  يياحمد صحرا، يفاطم جواد
 وبلوچستان يستان،دانشگاه س يسمتور يزيبرنامه ر و ياارشد جغراف يكارشناس
 وبلوچستان يستان،دانشگاه س شهري يزيبرنامه ر و ياارشد جغراف يكارشناس

 
 

 چكيده
برهه اي از زمان كشور و نيروها درگير تهديدهاي كالسيك دشمن در مرزهاي غربي كشور بودند و به  در

مرزهاي شرقي زياد توجه نمي شد ولي امروزه مرز شرق كشور داراي امنيت مطلوب خاصي است. امروز تمامي 
براي پيشرفت و  هميشده و امنيت شاخص مدستاوردها و موفقيت هاي كشور در سايه امنيت پايدار محقق 

توسعه هر كشور و جامعه اي محسوب مي شود. كشور ايران به لحاظ جغرافيايي و ژئوپليتيك همواره نقش 
مهمي را در منطقه و حتي جهان داشته است. مسلماً مرزهاي كشور در اين راستا اهميتي دو چندان 

 يم،كه با كشور پاكستان دار اي يمرز آب ضمامان و پاكستان به انبا افغانست يرانا ينيگسترده زم يدارند.مرزها
است. مسلماً مرزهاي كشور  يآن، كار مهم و مشكل يتامن ينكه كنترل و تأم دهد يم يلرا تشك يعيگستره وس

در اين راستا اهميتي دو چندان دارند. در اين ميان مرزهاي شرقي ايران كه بسيار طوالني هستند با موضوعاتي 
مسائل قومي و مذهبي و بحث مناطق آزاد،وحضور كشورهاي بيگانه  يرمند،رود ه مسالهز قبيل مواد مخدر، ا

،  ي، اقتصاد ياسي، س ي، انسان يعيطب هاي يژگياز جمله و يو عوامل مختلف ينهدست به گريبان اند.زم
با  يليتحل يفيه روش توصمرز موثرند. نوشتارو پژوهش حاضر ب يتامن يفدر بهبود و تضع يرهو غ  ياجتماع

 يفرا كه در تضع يعوامل ينتر است وبرآن است تا مهم  يمعتبر  وكتابخانه ا يواسناد ياستفاده از منابع آمار
(با افغانستان و  يشرق يآن دخالت داشته با توجه به نمونه مورد مطالعه مرز ها يريمرز و نفوذپذ يتينقش امن

 .دقرار ده وتحليل يهزو تج يبررس يي،پاكستان) مورد شناسا
 

 مرز يدها،كنترلتهد يشه،افغانستان وپاكستان،ر يرانا يشرق ي،مرزهايمرز يتامن :يديواژگان كل
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هاي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستانتحليل چالش
 با تاكيد بر امنيت 1404انداز مرزي در راستاي سند چشم

 ستان خراسان جنوبي)(مطالعه موردي شهرستان نهبندان در ا
 

 2پور، محمد حجي*1سليمانمحمود فال

 عضو هيات علمي گروه جغرافيا دانشگاه بيرجند -1 
ريزي روستاييكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-2

mm_fall@yahoo.com 
 

 چكيده
منوط به  1404ريزي كشور است كه تحقق آن در افق انداز بيست ساله در راس اهداف نظام برنامهسند چشم

-هاي گوناگون در مناطق مختلف كشور و حصول توسعه يكپارچه سرزميني ميتوسعه و برقراري امنيت از جنبه
شان از اهميت خاصي يافتگيهاي مرزي با توجه به موقعيت قرارگيري و درجه توسعهباشد. مناطق و شهرستان

جمله است. اين مقاله تالش دارد به بررسي و برخوردارند و شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبي از آن 
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين شهرستان در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز در تحليل چالش

باشد كه در پيشبرد تحليلي و ژرفانگر مي–با رويكردي امنيتي بپردازد. مقاله حاضر از نوع توصيفي  1404افق 
استفاده شده است. مطالعات نشان داد منطقه نهبندان به منظور توسعه و برقراري آن از ابزار روش اسنادي 

هايي هم چون پايين بودن سطح سواد، توزيع نابرابر درصد باسوادان ميان مناطق شهري امنيت در آن با چالش
ناسب از و روستايي، واگرايي و روستاگريزي، پايين بودن سطح درآمد در مناطق روستايي و عدم استفاده م

 اي مواجه است. هاي موجود در راستاي توسعه منطقهظرفيت
 

 اي، امنيت، شهرستان مرزي، نهبندان.انداز، توسعه منطقهسند چشم :يديكل واژگان
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 يتو ارتقاء امن يامن شهر يفضاها يجادشناخت عوامل موثر در ا
راف ؛ مورد مطالعه بافت فرسوده اطCPTED يكردبا رو يكالبد

 بازار زابل
 

 3رئوف ي، محمد مهد 2يجهد يد، نو* 1يفتح ميالد

 يرانزنجان، ا ي،واحد زنجان، گروه شهرساز ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يارشد طراح يكارشناس يدانشجو -1
يرانزنجان، اي،واحد زنجان، گروه شهرسازي،دانشگاه آزاد اسالمي،شهريارشد طراحيكارشناسيدانشجو-2

زنجان،  ي،زنجان، گروه شهرساز يقاتواحد علوم تحق ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يارشد طراح يكارشناس يدانشجو -3
 يرانا

milad_65_fathi@yahoo.com 
 

 چكيده
 ينهمچن ياجتماع هاي ينجارانسان است. بروز انواع ناه ياساس يازهاياز ن يكي يتبه امن يازاست ن بديهي

است.  يشهر يدر فضاها يو رشد آنوم يوقوع جرائم و خشونت در شهرها از علل عدم حضور مردم، بروز ناامن
 يبسترها يو اقتصاد يفرهنگ ي،اجتماع ي،در ابعاد كالبد يجد يها فرسوده در شهرها به علت ضعف يها بافت

شهروندان،  يشآسا يندر تأم يتامن يدي. با توجه به نقش كلآورند يبروز بزه و جرم فراهم م يالزم را برا
 .شده است يلو مسئوالن تبد يزانر برنامه ياصل يها از دغدغه يكيو كاهش بروز جرم به  يشگيريپ يراهكارها

است؛ كه  (CPTED) يطيمح يطراح يقاز جرم از طريشگيريپ يت،امن يشافزا يزيكيف ياز راهبردها يكي
بهبود  يكردرو يناست. بر اساس ا يشهر يدر فضاها يكالبد يتامن ينتأم يراهكارها ينترامروزه از كارآمد

 .شود يدر شهرها م ينتمجرمانه، منجر به بهبود ام يها ضمن كاهش فرصت يكالبد يطشرا
در  يطمح ينقش كالبد يضمن بررس ي،شهر يتدر حوزه امن يا نوشته بر آن است تا با ذكر مقدمه ينا
 يكالبد يتامن يشافزا يدر راستا يطراح ي، به ارائه راهكارهاCPTED يكرددر رو يرائم شهراز ج يشگيريپ

 يكاز  ياييو جغراف يخيتار يمي،خاص اقل يطشرا يزابل كه دارا يمنظور شهر مرز ين. بديداقدام نما يطمح
عنوان  ت، بهاس يگرشهر از طرف د ينمعضل بخصوص در محدوده اطراف بازار ا يطرف و بافت فرسوده دارا

پژوهش با  يها بوده و داده يليتحل-يفينوشته، توص ينانتخاب شده است. روش مورد استفاده در ا ينمونه مورد
 .شناخت و ارائه راهكارها مورد استفاده قرار گرفته است جهت يدانيو مطالعات م يا استفاده از منابع كتابخانه

 
 CPTEDبافت فرسوده زابل،  ي،البدك يطكاهش جرم، شرا ي،شهر يتامن :يديواژگان كل
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 ياقتصاد يترودخانه اروند و نقش آن درامن يتيكيابعاد ژئوپول
 خرمشهر و آبادان يمناطق مرز

 

 4توفان يننسر ، 3يصدر يدهسع ، 2زاده يجوج يجه، خد 1يفتوح صمد

 و  بلوچستان يستاندانشگاه س ياراستاد -1
 عييارشد مخاطرات طب يكارشناس يدانشجو -2
 يعيارشد مخاطرات طب يكارشناس يدانشجو -3

 ييروستا يزيكارشناس ارشد برنامه ر -4
 

 چكيده
ژئوپليتيك كانون قدرت جهاني و منطقه اي را بر روي جغرافياي طبيعي و به عبارتي بر روي پهنة  مفهوم

درت و هدف را برقرار جغرافيا به صورت متقابل مورد ارزيابي قرار مي دهد و در ميدان سياست، رابطة ميان ق
يك منطقه را تشكيل مي دهد.   امي كند. و زمينة سياست امنيتي و ترقي يك دولت، گروهي از دولت ها و ي

شود كه منابع و عوايد الزم براي  امنيت اقتصادي استانداردهاي مطمئن و ثابت زندگي را شامل مي
ها را تأمين  هاي اجتماعي افراد و خانواده يتمشاركتاقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و درخور شأن فعال

و   داخلي  هاي ، جنگ سياسي هاي . بحران است  يافتگي توسعه  شاخص  ترين مهم  اقتصادي  امنيت  كند. امروزه مي
ها  سرمايه  را براي  امنيت  شكنندگي  ضريب  هر لحظه  كه  است  ،عواملي جامعه منافع  به  قدرت  صاحبان  توجهي بي

  تحقق  اقتصادي  امنيت  در هر كشور تنها درسايه  اقتصادي  سازد. اصوالً نظام تر مي كارآمد افزون  انساني و نيروي
 يجمربع در كنار خل يلومترك 236هزار و  64حدود  يبا مساحت يرانيابد. استان خوزستان در جنوب غرب ا مي

جنوب غرب جلگه خوزستان و محل  يهال يدر منته قرار دارد. بندر خرمشهر -شط العرب  -فارس و اروندرود 
:گمرك و امكانات يمناسب بازرگان يساختار ها يبندردارا ين.اتدو رودخانه كارون و اروند واقع شده اس يتالق

 ينيبعد از بندر عباس و بندر امام خم يرانبندر بزرگ ا ين.خرمشهر سوميباشدكاال م ينگهدار يالزم برا
 يجباشد. نتا يم يو با استفاده از منابع  كتابخانه ا يليتحل-يفيبر اساس روش توصموجود  يق. تحقيباشدم

مناطق خرمشهر وآ  ياقتصاد يتتواند در امن يكه م ياروند و نقش يكياستراتژ يتباتوجه به موقع هدد ينشان م
 .طق مذكور باشدمنا ياقتصاد يازهاين يتواند پاسخگو يكند منطقه آزاد اروند تا چه اندازه م يفاِبادان ا

 

ينانمرز نشي،مليتهوي،قوميتهو:يديواژگان كل
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 يتت و امنيجمع ينرابطه ب يينو تب يبررس
 

 3ياكبر محمد يعل،  2يكرم يمه، حك 1يصمد فتوح

 وبلوچستان،  يستاندانشگاه س يعي،طب يايگروه جغراف ياراستاد -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعي،و مخاطرات طب ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم، دانشگاه سيستان وبلوچستان -3
samadfotohi@yahoo.com 

 چكيده
فرد،جامعه و خانواده و  يتامن يت،جمع يبود و فزون يو خط يقطع يدر حالت سنت يتو امن يعتجم رابطه

خود را به  يها جا يتو تخصص كم يبهره ور يريت،مد ي،تكنولوژ يشرفتا امروز با پكرد. ام يم ينكشور را تام
 يفراهم شده برا يتامن وموجود  يتجمع  ينرابطه ب ينو تب يداده است. هدف پژوهش حاضر بررس يفيتك
نابع و م يدانيو م يبر منابع كتابخانه ا يهو با تك يمايشيو پيفياز نوع توص يقاست. روش تحق يتجمع ينا

ها داده است. در  يفيتخود را به ك يگذشته جا يها يتاز آن است كه كم يحاك يقتحق يجاست. نتا ياسناد
است كه باسواد، خالق، با فرهنگ،  يتعامل امن يتيتنها جمع براينها.  بنا ينها  مهم اند  نه بشتر ينواقع بهتر

 .شناس باشد يفهمتخصص و وظ
 

 بطهرا يت،امن يت،جم :يديواژگان كل
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 ياقتصاد يترودخانه اروند و نقش آن درامن يتيكيبعاد ژئوپولا
 خرمشهر و آبادان يمناطق مرز

 

 4توفان يننسر  ،3يصدر يدهسع،  2زاده  يجوج يجه، خد 1يفتوح صمد

 و  بلوچستان يستاندانشگاه س ياراستاد -1
 يعيارشد مخاطرات طب يكارشناس يدانشجو -2
 يعيارشد مخاطرات طب يرشناسكا يدانشجو -3

 ييروستا يزيكارشناس ارشد برنامه ر -4
 

 چكيده
ژئوپليتيك كانون قدرت جهاني و منطقه اي را بر روي جغرافياي طبيعي و به عبارتي بر روي پهنة  مفهوم

رار جغرافيا به صورت متقابل مورد ارزيابي قرار مي دهد و در ميدان سياست، رابطة ميان قدرت و هدف را برق
يك منطقه را تشكيل مي دهد.   امي كند. و زمينة سياست امنيتي و ترقي يك دولت، گروهي از دولت ها و ي

شود كه منابع و عوايد الزم براي  امنيت اقتصادي استانداردهاي مطمئن و ثابت زندگي را شامل مي
ها را تأمين  فراد و خانوادههاي اجتماعي ا مشاركتاقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و درخور شأن فعاليت

و   داخلي  هاي ، جنگ سياسي هاي . بحران است  يافتگي توسعه  شاخص  ترين مهم  اقتصادي  امنيت  كند. امروزه مي
ها  سرمايه  را براي  امنيت  شكنندگي  ضريب  هر لحظه  كه  است  ،عواملي جامعه منافع  به  قدرت  صاحبان  توجهي بي

  تحقق  اقتصادي  امنيت  در هر كشور تنها درسايه  اقتصادي  سازد. اصوالً نظام تر مي كارآمد افزون  انساني و نيروي
 يجمربع در كنار خل يلومترك 236هزار و  64حدود  يبا مساحت يرانيابد. استان خوزستان در جنوب غرب ا مي

نوب غرب جلگه خوزستان و محل ج يهال يقرار دارد. بندر خرمشهر در منته -شط العرب  -فارس و اروندرود 
:گمرك و امكانات يمناسب بازرگان يساختار ها يبندردارا ين.اتدو رودخانه كارون و اروند واقع شده اس يتالق

 ينيبعد از بندر عباس و بندر امام خم يرانبندر بزرگ ا ين.خرمشهر سوميباشدكاال م ينگهدار يالزم برا
 يجباشد. نتا يم يو با استفاده از منابع  كتابخانه ا يليتحل-فييموجود بر اساس روش توص يق. تحقيباشدم

مناطق خرمشهر وآ  ياقتصاد يتتواند در امن يكه م ياروند و نقش يكياستراتژ يتباتوجه به موقع هدد ينشان م
 .مناطق مذكور باشد ياقتصاد يازهاين يتواند پاسخگو يكند منطقه آزاد اروند تا چه اندازه م يفاِبادان ا

 

 خرمشهر ي،اقتصاد يت،اروند، امن يتيك،ژئوپول :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٣۵۶ 

 

 � � 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 

 يتبندر كنارك و سواحل آن بر امن يكيژئوپولت يتموقع يرتاث
 جنوب شرق كشور

 

 4توفان يننسر  ،3زاده يجوج يجهخد ، 2يصدر يده، سع 1يفتوح صمد

 و بلوچستان يستاندانشگاه س ياراستاد -1
 يعيخاطرات طبارشد م يكارشناس يدانشجو -2
 يعيارشد مخاطرات طب يكارشناس يدانشجو -3

 ييروستا يزيكارشناس ارشد برنامه ر -4
 

 چكيده
بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد گوناگون آن توجه شده است. به  "امنيت"مقوله امروزه

منطقه اي و جهاني مطرح ميگردد و  -همين دليل است كه مفهوم امنيت هم در سطح فردي، جمعي و هم ملي
كسب ميكند.امنيت به  يكردهامقوله امنيت، منزلت و جايگاه و حساسيت خاص و مسلطي نسبت به ديگر رو

مفهوم عام آن يكي از مهمترين و اساسي ترين آرمان هاي دامنه دار انسان و جوامع انساني است كه همواره 
يك منطقه از كشور  يكيتامين آن مي شود. موقعيت ژئوپولت بخش قابل توجهي از انرژي زيستي انسان صرف

گذاري بر اقتصاد و امنيت آن منطقه،مي تواند بر اقتصاد،  اثيردر زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و نظامي ضمن ت
منافع و امنيت ملّي آن كشور تاثيرات متفاوتي داشته باشد.تعامل و برآيند سياست، قدرت و موقعيت سرزميني    

تواند چشم اندازهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي را در حوزه هاي جغرافيايي يك كشور به وجود آورد .   مي
هند و دارا بودن استعدادها و پتانسيلهاي بالقوه  يانوسكنارك به لحاظ دسترسي به درياي عمان و اق طقهمن

ما به دليل عدم شناخت صحيح طبيعي، موقعيت ويژه اي را از لحاظ راهبردي به خود اختصاص داده است. ا
قابليتها و محدوديتها منطقه،استفاده از اين موقعيت راهبردي به نحو مطلوب صورت نمي گيرد . از جمله 

 يتآزاد؛ مصون يقابليتهاي محيطي اين منطقه مي توان به وجود موقعيت بندر گاهي و ترانزيت مناسب در آبها
و  ييو عمق الزم و ارتباط پسكرانه هوا يامناسب كف در يورفولوژاز ژئوم ياز امواج و مخاطرات آن؛برخوردار

است مهمترين عوامل ژئوپوليتيكي كه بر كاركرد امنيت سواحل  شدهاشاره كرد. در اين مقاله تالش   ينيزم
 يقتحق ينكنارك بر جنوب شرق كشور تاثير داشته مورد شناسايي ،بررسي و تجزيه وتحليل قرار گرفته است. ا

و  ياطالعات از منلبع كتابخانه ا يجمع آور يانجام گرفته است.برا يليتحل -يفيفاده از روش توصبا است
 ينتواند در تام يمنطقه كنارك م يكيژئو پولت يتموقع يدهدنشان ميجاستفاده شده است.نتا يدانيمطالعات م

  .جنوب شرق كشور مثمر ثمر واقع شود يتامن
 

 سواحل يك،وپولتكنارك، ژئ يت،امن :يديواژگان كل
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 فارس يجدر خل يدارپا يتتوسعه امن يكارها و موانع و ساز
 

 2ياكبر محمد ي، عل 1يصمد فتوح

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يعي،طب يايگروه جغراف ياراستاد -1
 وبلوچستان  يستانارشد، دانشگاه س يكارشناس يدانشجو -2

samadfotohi@yahoo.com 
 

 چكيده
شود. با توجه به  يمحسوب م يكو ژئواكونومن طق جهان از منظر ژئواستراتژيك منا ينمترفارس از مه خليج

منطقه  يناست. ا ياللملل ينوابعاد ب يتاهم يدارا يعالوه بر ابعاد منطقه ا يزفارس ن يجخل يتامن يت،اهم ينا
 ينوع  يل مختلفن مفهوم كه عواميمحسوب كرد. بد ييمنطقه ا يتيمجموعه امن يكتوان به عنوان  يرا م

 ينموده است. هدف مقاله حاضر بررس يجادمنطقه ا يگرانكشورها و باز ينب يتيمتقابل امن يو وابستگ يوستگيپ
ثبات و  يجادا يمناسب برا يفارس و ارائه الگو و ساز وكارها يجدرمنطقه خل يدارپا يتو توسعه امن يجادموانع ا

و استفاده  يو اسناد يمقاله استفاده از منابع كتابخانه ا يندر ا  يق. روش تحقاستمنطقه  يندر ا يدارپا يتامن
 يينجامع  و تب يبررس يبوزان مطرح شده و برا يكه از سو يمنطقه ا يتيمجموعه امن ياز چارچوب نظر

 الگويدهد كه تسلط  ينشان م يقتحق يجباشد. نتا يفارس مورد استفاده قرار گرفته، م يجخل يتيامن يطشرا
رقابت  يلاز قب يگريفارس و موارد د يجخل يتيمجموعه امن يگرانباز يندر ب يدتالف، خصومت و تهدرقابت، اخ

در  يدارپا يتامن يرياز موانع عمده شكل گ يدر سطح منطقه ا يدئولوژيكو ا ياسيو اختالفات س يحاتيتسل
فارس محسوب  يجخل يتيمجموعه امن رمداخله گر د يگريبه عنوان باز يكاشود. آمر يفارس محسوب م يجخل
رقابت ها و  يدآن به تشد يها ياستس يشده است و حت يمنطقه ا يشود كه مانع توسعه همكارها يم

 يدارپا يتامن يجادا يو برون منطقه ا يراستا با توجه به موانع درون منطقه ا يناست. در ا يدهخصومت ها انجام
 يطبهبود شرا يمرتبط با آن برا يو ساز وكارها يانهجو يو همكار يمشاركت يتيامن يفارس. الگو يجدر خل

 شود. يم يشنهادفارس پ يجدر خل يتيامن
 

 موانع وساز و كارها     يدار،پا يتفارس، امن يجخل :يديواژگان كل
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 يدر مناطق مرز يچالشها و مشكالت گردشگر
 شهرستان چابهار) ي(مطالعه مورد

 

 2يبلوچ ، محمود 1يفتوح صمد

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعلم تيعضو ه -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

bmahmood_61@yahoo.com 
 

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

چون قاچاق سوخت و كاال ، مواد مخدر،  ييها يدهدهد پد يانجام شده نشان م يها يشوند، بررس يمحسوب م
 يو كمبود امكانات يكارياز فقر و ب يناش يقانون يرغيها يتبه فعال يمرز يشدن ساكنان نواح يدهشرارت و كش

حاظ دارا و بلوچستان به ل يستانكشور به وجود آمده است. استان س ياست كه بر اثر عدم توجه به مناطق مرز
بكر و منحصر  يعتو طب  يخيو تار يدارد. وجود اماكن باستان يا يژهو يگاهاز جا يگردشگر يها يلبودن پتانس
استان  ينا ينكهمنطقه شده است، اما با ا يندر ا يگردشگر يها بقط يجادمنطقه منجر به ا ينبه فرد در ا

منطقه و كشور باشد  يبرا يينوان منبع درآمد زاتواند به ع يباشد و م يم ياديز يگردشگر يها يتقابل يدارا
 يننتوانسته در ا يو گردشگر يسماست كه صنعت تور ينامر ا يتمردم منطقه بكاهد، اما واقع يكاريواز فقر و ب

 ي،توسعه ايها يزيآن در برنامه ر يگاهموضوع و جا يتبه دست آورد. با توجه به اهم يچندان يتموفق منطقه
هدف كه ضمن  ينقرار دهد. با ا يدر شهرچابهار را مورد بررس يگردشگر يرد چالشهادا يمقاله سع ينا

مقاله  يندهد. روش كار در ا ايهمورد ار يندر ا ييمنطقه بتواند راهكارها يندر ا يگردشگر يچالشها ييشناسا
و  يهتجز يراپرسشنامه و مصاحبه و ب يداني،اطالعات از روش م يگرد آور يباشد. برا يم يفيتوص - يليتحل
توسعه  ينهدر زم ييراهكارها يانبهره گرفته شده است. و در پا spssو پردازش اطالعات از نرم افزار  يلتحل

است.ديدهگريهمنطقه ارايندر ايسمصنعت تور
 

 يچابهار، مناطق مرز ي،گردشگر يچالش ها :يديواژگان كل
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 يمرز ينواح يدارپا يتامن
 

2خواه ينيمحمد حس ديس ،*1يفراهان يعل  

يارشد دانشگاه علوم انتظام يكارشناس يدانشجو -1  
يدانشگاه علوم انتظام يهآموخته سال ته دانش -2  

Pro_vb@yahoo.com 
 

 چكيده
آن توآم است،  ياييو جغراف ياسيس ي، با حفظ مرزها يرانما ا يمدر گستره كشور عظ يتوسعه واقتدار مل نماد

و  يمبس عظ يپهناور كشور كار ياييستره فرهنگ ، آداب و رسوم ، اقوام ، جغرافبا گ يانتظام جامعه اسالم
نخواهد بود ،  يرمقوله امكان پذ ينا وبوده  يجامعه اسالم يمقدرت عظ يراست، حصار پهناور كشور در ز ينوز

كشور ياكه خود در پهن ياند و مردمان يكه مرزدار كشور اسالم يمگر با همت ، مشاركت و تالش همه آنان
خاص  يطما در جهان و شرا يكشور اسالم يها يتكنند. حساس يمرزها را چون ناموس خود حفظ م ياسالم

 .دهد يتوجه قرار م دمور يشترو ب يشتررا ب يرمنطقه موضوع اخ
كشورها  ياست كه در تمام يحفظ مرزها و استفاده از توان آنان نكته ا يبرا يمردم يتو فعال ياجتماع تعامل

 .شود يبه آن توجه م يشتريقت ببا د
را در  ي، مرزدار يتحفظ امن يبرا ياست كه موجب گشته تا مشاركت عموم يموضوع عامل ينا همچنين

 .جهان مورد مداقه قرار دهد ياز كشورها ياريبس
 

 يت، قوم ي، مناطق مرز يداري، پا يتامن : يديكل يها واژه
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 يمرز ينواح يتامن
 

 2خواه ينيمحمد حس يدس،  *1يانفراه يعل

 يارشد دانشگاه علوم انتظام يكارشناس يدانشجو -1
 يدانشگاه علوم انتظام يهدانش آموخته سال ته -2

pro_vb@yahoo.com 
 

  چكيده
آن توآم است،  ياييو جغراف ياسيس ي، با حفظ مرزها يرانما ا يمدر گستره كشور عظ يتوسعه واقتدار مل نماد

و  يمبس عظ يپهناور كشور كار ياييبا گستره فرهنگ ، آداب و رسوم ، اقوام ، جغراف ياسالمانتظام جامعه 
نخواهد بود ،  يرمقوله امكان پذ ينا وبوده  يجامعه اسالم يمقدرت عظ يراست، حصار پهناور كشور در ز ينوز

كشور يخود در پهنا كه ياند و مردمان يكه مرزدار كشور اسالم يمگر با همت ، مشاركت و تالش همه آنان
خاص  يطما در جهان و شرا يكشور اسالم يها يتكنند. حساس يمرزها را چون ناموس خود حفظ م ياسالم

 .دهد يتوجه قرار م دمور يشترو ب يشتررا ب يرمنطقه موضوع اخ
كشورها  ياست كه در تمام يحفظ مرزها و استفاده از توان آنان نكته ا يبرا يمردم يتو فعال ياجتماع تعامل

 .شود يبه آن توجه م يشتريبا دقت ب
را در  ي، مرزدار يتحفظ امن يبرا ياست كه موجب گشته تا مشاركت عموم يموضوع عامل ينا همچنين

 .جهان مورد مداقه قرار دهد ياز كشورها ياريبس
 

 يمرز ي، نواح يت، قوم يداري، پاامنيت: يديكل واژگان
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 يداريپا يبه سو يكشور راه يمناطق مرز يشو آما يافتگيتوسعه 
 يتيامن

 

 3ي، رسول افضل 2يمي، آزاده عظ 1يمالئ يفرج امين

 دانشگاه تهران-ياجغراف يدكتر يو دانشجو يجهاد دانشگاه يو مطالعات اجتماع يپژوهشگر پژوهشگاه علوم انسان -1
 .يرانتهران، ا ي،واحد شهر ر ي،مدرس دانشگاه آزاد اسالم -2

 .يراندانشگاه تهران، تهران، ا يا،دانشكده جغراف ياسي،س يايجغراف ياردانش-3
farajiamin55@yahoo.com 

 

 چكيده
به عنوان مناطق حساس و شكننده محسمب  ياز مركز حكومت يكشور به علت دور يمرز ينواح يطور كل به
مرزها در تبادالت  يتسو حسا يبرون مرز يبه علت كنش ها يتوان گفت مناطق مرز يگردند. در واقع م يم
 ينا يافتگيتوسعه ن شرايطبا  يلپتانس ينا يدارند. حال در صورت يدر بروز ناامن ييباال يلپتانس يرقانونيغ

بالقوه در  يرويمناطق را به ن ينا يلمبدل عمل كرده و پتانس يكتواند به عنوان  يشود، م يبمناطق ترك
در نظر  يمرز يدر اوح يدارپا يتامن يجادو ا يا را همبارزه با ناامنمساله تنه ينكند. با توجه به ا يلتبد يناامن

به  يوستهشده است در دو بخش به صورت به هم پ يمقاله سع ينباشد. در ا يتوسعه م يها يزمگرفتن مكان
باشد  يم يليتحل-يفيبه صورت توص يقپرداخته شود. روش تحق يمناطق مرز يو ناامن يافتگيتوسعه ن يبررس

 يداده ها يگردآور يمبنا يناستفاده شده است. در ع (t-test و topsis)يآمار يها يكن از تكنكه در آ
  .باشد يم يمطالعات اسناد حقيقت يازمورد ن

 يزانباال بوده كه م ياربس يو مركز يمناطق مرز يانم يمنطقه ا يها يصورت گرفته نابرابر يها يبررس برابر
 يتوسعه منطقه ايالگو يانگرب يمناطق مرز يافتگيوتوسعه ن يطق مركزمنا يافتگيباشد. توسعه  يم 6/1آن 

گفت براي حركت در راه توسعه  وانت يم يقتحق يجكشوراست.  بر اساس نتا ييدر ساختارفضا پيرامون–مركز 
امنيت "پايدار و امن، نخستين گام آشتي توسعه با امنيت و دفاع باشد كه الزمة آن ارايه تعريف مشتركي از 

 .است "توسعة قابل دفاع"و  "توسعة امن"و نيز  "اي دفاع توسعه"و  "اي وسعهت
 

 .يرانا يش،آما يت،امن ي،و مركز يمناطق مرز يافتگي،توسعه ن :يديواژگان كل
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 بلوچستان و يستاندر استان س يفنقش اقوام وطوا
 در منطقه يدارپا يتامن يجادآنها بر ا يرتاث و

 

 3ياقوتياكبر  يعل ،*2دهقان ،يداهللا 1مسعود فروزان نيا

 کارشناس ارشد اطالعات -١
 الملل ومدرس دانشگاه ينكارشناس ارشد روابط ب  -2

 ياسيكارشناس علوم س -3
 

 چكيده
باشد كه  يموضوع م ينا يافتنوبلوچستان به دنبال  يستاندر استان س يفپژوهش باعنوان نقش اقوام وطوا اين

در استان  يتكاهش سطح امن ياو يشتوانند باعث افزا يود در سطح استان ممتعدد موج يفچگونه اقوام وطوا
 يلهوقب يساختار قوم يانق ضمن بيتحق يست؟دراينچ ينهزم ينگذار در ا يرتاث يمولفه ها ينبشوند و مهمتر

 يفاقوام وطوا يپراكندگ ي,چگونگيوناليسمعوامل شكل دهنده ناس ينوبلوچستان به مهمتر يستاندر استان س
وبه تبع آن كل استان  يفطوا يندر ب يتامن ياهل سنت در برقرار يها ير سطح استان ,نقش مولود

در استان پرداخته شده است. آنچه كه به عنوان موضوع اصلي  يتامن يداريوپا يجادبر ا يفطوا يرتاث ينوهمچن
بلوچستان  با اقوام و يستاندر استان س ياجتماع يتدر اين تحقيق بيان مي شود اين است كه رابطه امن

استان به  يفالبته فرض اين تحقيق و پژوهش برآن است كه اقوام وطوا يست؟گوناگون موجود در آن چ يفوطوا
 يبااستان تقر يوفرهنگ يداشتن كامل بافت اجتماع ياردر تمام سطح استان و دراخت گيتعدد وپراكند يلدل

رند والبته همجواري استان سيستان وبلوچستان با كشور در منطقه رادا يتامن يجاددر ا يليبد يوب ينقش اساس
 يو فرهنگ ياجتماع يطباشند،شرا يم يا يلهوقب يقوم ينظام اجتماع يهاي افغانستان وپاكستان كه دارا

 يعهدرمنطقه ,وجود دو مذهب ش يفرامنطقه ا يخاص استان ,دخالت مستمر كشور ها يواقتصاد ياييوجغراف
 يتامن يجاددرا يياستان كه نقش باال يفكننده اقوام وطوا يكعوامل تحر ينمله مهمتردر استان و....از ج يوسن

 ياستان م يندرا يا يلهوقبيقوم يساختار ها ودنبه موارد فوق وعلم به منسجم ب يتباشد. لذاباعنا يدارند م
 يزندگ يحتاجامخارج وم ينتام يوراهها يزندگ يها يوهمواضع،تفكرات،آداب ورسوم،ش يقدق يتوان با بررس

در  يا يفهنظام طا يدشد يردرسطح منطقه راكه تحت تاث يتامن يجادموثردرا ياستان راهكارها يفاقوام وطوا
از  يشب يكينمودن آنها باعث فاصله گرفتن از نقاط تعارض ونزد ييوضمن اجرا كشفباشد. را  ياستان م ينا
ارتقاء سطح  يجهجامعه ودر نت يومدن ياجتماعبه سمت نظام  يشگرا يكديگروهمچنينبه  يفاقوام وطوا يشپ

   .در استان شد يتامن
 

 يفرامنطقه ا يروهاي،ن يدار،پا ي،امنيتقوم ي،ناسيوناليسمقوم يها يت،ساختاروقوم قوم :يديكل واژگان
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قاچاق كاال  يدهپد ياجتماع -يو فرهنگ ي، اقتصاد يتيامن يراتتاث
 يمرز هاي در سكونتگاه

 

  يحيفص اله حبيب
 امام يادگارواحد  يمدرس دانشگاه آزاد اسالم -يشهر ريزي و برنامه ياجغراف دكتري

habibfasihi@yahoo.com 
 

 چكيده
به معضل بزرگ اقتصاد  شود يم يركاالها تعب عنوان ورود و صدور غيرقانوني قاچاق كاال كه از آن به امروزه

جا  خود قرار داده است .  از آن يرمنفيتحت تاث يزرا ن جامعه يگرشده و آثار مرتب بر آن ، اركان د يلكشور تبد
است كه شهرها  يعياست ، طب يگذر مرز مستلزممجاز و قاچاق  يرغ كه هرگونه از صدور و ورود كاال به طريق

متاثر گردند.  قاچاق و  يشترقرار داشته و از آن  ب ها يتفعال ينا يروداردر گ يشترب يمرز يو ساكنان نواح
 يدر شهرها يكه خود از موجبات ناامن ينا ينارتباط متقابل دارند . قاچاق در ع  يمرز يشهرهادر  يتامن
سو  يكقاچاق از ي. در بعد اقتصاد گيرد يو قوت م يدهگرد يلتسه يتعدم امن لواياست ، در پوشش و  يمرز

 سوق ساز ينهزم يگرد يورشد و گسترش شهرهاست از سو ينمرزنش يتجمع يموجد درآمد و عامل ماندگار
. در بعد باشد يجامعه م يبرا يانبارز يو حت  يدمف يرغ هاي يتبه فعال يو انسان يماد هاي يهسرما يابي

 يرقانونيغ ي. فعل قاچاق كه عمل يستقاچاق در امان ن هاي يباز آس ينمرزنش ي جامعه يزن ياجتماع فرهنگي
،  يتدر هر مرحله از فعال يرو قاچاقچ ينون است . از او ضابطان قان يانو گذر از قانون و مجر يزگر يازمنداست ن

اش را  خود او و خانواده ينگردد كه ا يزقانون ن ندو چه بسا گرفتارو در ب يابد يقانون م يدخود را در معرض تهد
قاچاق كه عمدتا  يكاالها ينمرزنش يتجمع يبرا  ي. وانگه دهد يقرار م يو اخالق يروان در معرض آسيب

 يار، بس باشند يحرام م يبه لحاظ شرع يزن يكنترل نشده هستند و برخ يفيبوده و به لحاظ ك ارديراستاندغ
– ياسيو س يفرهنگ هاي يبآس يدر مناطق مرز كاالها ينمصرف ا يوعش  الحصول است و بنابراين  سهل

  . همراه دارد به يجد امنيتي
 

؛  ياقتصاد يرات؛ تاث يتيامن يرات؛ تاث ينمرزنش يت؛ جمع يمرز يقاچاق كاال ؛ شهرها :يديكل واژگان
 ياجتماع -يفرهنگ يراتتاث
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گذاري در استان سيستان و بلوچستان با رويكرد  استراتژي سرمايه
 1404انداز   امنيت در چشم

 

 فرهمند يناصر فقه
 ايران گروه مديريت صنعتي، تبريز، يز،واحد تبر ي،هيئت علمي (دانشيار) دانشگاه آزاد اسالم عضو

farahmand@iaut.ac.ir 
 

 چكيده
امنيت بيشترين اهميت را در تأمين امنيت داشتند، امروزه عالوه بر تمام  يو فيزيك يگذشته عوامل اجراي در

و  يساز توان تصميم ي،اجتماع ييكپارچگ ي،از قبيل مشروعيت نظام سياس يافزار اين عوامل، وجوه نرم
. با توجه به برخي از زنند يم نيتيتوسعه و ... حرف اول را در مباحث ام و ياقتصاد يمديريت قو ي،گير تصميم

گذاري، در تنظيم آن دو  ها و وظايف نيروي انتظامي در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با امر سرمايه مأموريت
اعدسازي توان مدنظر قرار داد. در اين راستا در بسترسازي و مس نگاري را مي بيني و آينده رويكرد كلي پيش

نه تنها امري غير ممكن  يگذار كالن، طراحي الگوي امنيتي سرمايه محيطگذاري در  امنيت براي سرمايه
آيد كه بايد در دستور كار جامعه علمي و عملياتي قرار  شود، بلكه ضرورتي علمي نيز به شمار مي ارزيابي نمي

  .گيرد
مي جمهوري اسالمي ايران در ارتباط مستقيم و ها و وظايف نيروي انتظا توجه به برخي از مأموريت با

گذاري از قبيل  استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و همكاري با  غيرمستقيم با امر سرمايه
ها در حدود قوانين  و شهرداري ها بانكهاي دولتي و وابسته به دولت،  ها، مؤسسات و شركت ها، سازمان وزارتخانه

انداز، ارايه دهنده يك تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است كه مانند چراغي در ط، چشمو مقررات مربو
نگاري،  نگري، آينده هاي جامع افق بلندمدت، فرا روي جامعه و نظام حكومتي قرار دارد و داراي ويژگي

  .اشدب گرايي مي گرايي و واقع ارزش
 

 گذاري گذاري، مديريت سرمايه سرمايه گذاري، امنيت، امنيت و سرمايه :يديكل واژگان
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استان  يدر رشد و توسعه اقتصاد يمرز هاي نقش بازارچه
 كردستان

 

 4فرد يمقام ينبز،  *3يعاطفه احمد، 2احمد پور احمد، 1يروزيف يمحمد عل

 چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد -1
 استاد دانشگاه تهران-2

 چمران اهواز يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياافارشد جغر يكارشناس يدانشجو-3
 چمران اهواز يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-4

Atefeh.ahmadi78@yahoo.com 
 

  يدهچك
به  يبوده و هست. مناطق مرز ياسيس يايجغراف يموضوعات مورد بررس ترين ياز اصل يمرز ييراتمرز و تغ

 يوندبرخوردارند. وجود مبادالت و پ يخاص هاي يژگياز و يو خارج يگوناگون داخل هاي يطتماس با مح يلدل
 يتمناطق اهم يندر ا تلفمخ يها يدو تهد يريپذ يبمجاور و آس يكشورها ينمرزب يدو سو ييفضا هاي

 يقاده است. هدف تحقد يكشور به مناطق مرز يشو آما يتتوسعه، امن هاي ريزي برنامه يندرا در فرا اي يژهو
. از لحاظ روش باشد يو استان كردستان م يدر رشد و توسعه اقتصاد يمرز هاي نقش بازارچه يحاضر بررس

شده است.  آوري گرد ايي كتابخانه – يبا روش اسناد نآ يكاست كه مباحث تئور يليتحل -يفيتوص ي،شناخت
هم مرز با  هاي از استان يكيان كردستان به عنوان است كه استينا يانگرمقاله ب ينبه دست آمده در ا يجنتا

مناسب  هاي ينهاز گز يكيبه عنوان  تواند يخود، م ينسب هاي يتو مز ها يلكشور عراق، با توجه به پتانس
 يدر عرصه تجارت جهان يزآم يترا به منظور حضور موفق ينقش قابل مالحظه و موثر ي،تجار زادمناطق آ يجادا

 . يدنما يفاور او كمك به توسعه كش
 

 استان كردستان ي،توسعه اقتصاد ي،مناطق آزاد تجار ي،مرز هاي بازارچه: يديكل واژه هاي
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 اي در توسعه بازار كار شهرهاي مرزي تمايز منطقه
 

 4، گلسا صالحي فيروزآبادي3، الهه عبدالمطلبي*2، سعيده رادمنش1پور محمدعلي فيض

 اقتصاد، مديريت و حسابداري، دانشگاه يزدعضو هيأت علمي دانشكده  -1
 هاي اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي سيستم كارشناس ارشد برنامه -2

كارشناس اقتصاد صنعتي، دانشگاه يزد -3
  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز -4

m.a.feizpour@yazduni.ac.ir 
 

چكيده
هاي اقتصادي از ديرباز مورد توجه قرار گرفته، اما توجه ويژه به  ع مكان و تأثير آن بر عملكرد بخشاگرچه موضو

هاي اخير موضوعيت يافته است. اين نيز بدان دليل است كـه عليـرغم    اين موضوع در اقتصاد ايران تنها در سال
هـاي   ب اسـالمي بـر كـاهش نـابرابري    هاي توسعه مدون پـس از انقـال   هاي توسعه و خصوصاً برنامه تأكيد برنامه

اي و توسعه متوازن نسبي، در عمل تمايزات آشكاري ميان متغيرهاي اقتصادي در سطح مناطق مشـاهده   منطقه
شـود از   گردد. تمايزات مذكور، خصوصاً هنگامي كه كشور به دو بخش مناطق مـرزي و غيـر آن تقسـيم مـي     مي

هاي بيكاري به مراتب باالتري  دهنده نرخ مثال، شواهد موجود نشاننمود بيشتري برخوردار بوده است. به عنوان 
هاي مركزي است. اين تمايزات نيز خود با دو ديـدگاه امنيتـي و اقتصـادي     هاي مرزي نسبت به استان در استان

تواند به نگهداشت جمعيت در منـاطق مـرزي و در نتيجـه     اي مي قابل توجيه است. از نگاه امنيتي، توازن منطقه
توانـد   گذاري در مناطق مـرزي مـي   ثبات امنيتي آن كمك نمايد. اين در حالي است كه از نگاه اقتصادي سرمايه

گذاري را افزايش داده و دسترسي به مواد اوليه و بازارهاي مركزي فروش را با موانع جدي مواجه  ريسك سرمايه
گيـرد، از   و نـه صـادرات آن صـورت مـي    سازد. اين موضوع، خصوصاً هنگامي كه توليد بـا نگـاه مصـرف داخلـي     

كوشد تا سطح توسعه بـازار كـار    موضوعيتي مضاعف برخوردار است. بر اين اساس و با اين رويكرد، اين مقاله مي
شهرهاي مرزي ايران را در مقايسه با شهرهايي كه از اين ويژگي برخوردار نيسـتند، بررسـي نمايـد. بـراي ايـن      

تقيم بر سطح توسعه بازار كار تأثيرگـذار اسـت، انتخـاب گرديـده و سـطح      شاخصي كه به صورت مس 4منظور، 
محاسبه گرديـده  ) SSروش امتياز استانداردشده (ها و با استفاده از  توسعه بازار كار شهرها با تلفيق اين شاخص

انـد. نتـايج ايـن پـژوهش     و عالوه بر آن، شهرهاي كشور به دو دسته شهرهاي مرزي و غيرمـرزي تقسـيم شـده   
داري كمتر از شهرهاي غيرمرزي  دهنده آن است كه سطح توسعه بازار كار شهرهاي مرزي به صورت معني نشان

بوده و عالوه بر آن، پراكندگي سطح توسعه بازار كار در داخـل شـهرهاي مـرزي بـيش از سـاير شـهرها اسـت.        
ار كـار شـهرهاي ايـران احتمـال     توان با استفاده از سطح توسعه باز هاي اين پژوهش مي همچنين بر اساس يافته

 ها را در شهرهاي مرزي و غير آن محاسبه نمود.  قرار گرفتن آن
 

 روش امتياز استانداردشده، ايرانتوسعه بازار كار، شهرهاي مرزي و غيرمرزي،  :يديكل واژگان
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 يعدالت اجتماع يتبا محور يدارتوسعه پا
 

 3 يخالد احمد ،2 يزهرا تاراس،1يرضا قادر
 يهنور اروم يامدانشگاه پ يارستادا -1

 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -2
 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -3

tarasizanjan@yahoo.com-ncsd 701 
 

 چكيده
يكي از اهداف توسعه پايدار در جوامع انساني رفع نابرابري هاي ناحيه اي و منطقه اي است وبه نوعي ايجاد 

ان احاد ملت در يك كشور است در واقع توسعه پايدار بر پايه هوشياري انسان نسبت به خودش همگرايي در مي
و نسبت به منابع طبيعي استوار است و خواهان يك زندگي پايدار براي همه انسانها است و مخالف مصرف بيش 

رافرادي كه دراجتماع گردهم از اندازه، اتالف منابع و بي توجهي به نسلهاي آينده و قطع رابطه با گذشته است.اگ
برسند نخستين زمينه هاي  حضورعدالت درجامعه فراهم مي شود.   يتيآمده اند همه به نوعي ازتعادل شخص

وقتي سخن از عدالت به ميان مي آيد بعداجتماعي آن بيشتر مورد توجه  عموالازهمين منظر است كه امروز م
مستلزم ابزار ولوازمي است كه يكي از اساسي ترين آنها عدالت باشد . حال ماندگاري وپايداري توسعه خود  يم

. روش دبه عدالت اجتماعي مي پرداز يدناجتماعي است. اين تحقيق به بحث در باره توسعه پايدار باهدف رس
رابانگرش عدالت  يداربه توسعه پا يدنرس يباشدواصولم ياسناد -يداده ها بصورت كتابخانه ايگردآور
  .يدهدقرارم مدنظر ياجتماع

 
 عدالت˛ پايدار توسعه˛ يعدالت اجتماع :يديكل واژگان
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 توسعه پايدار روستايي
 

 3 يزهرا تاراس ،2يخالد احمد ،1يرضا قادر
 يهنور اروم يامدانشگاه پ ياراستاد -1

 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -2
 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -3

tarasizanjan@yahoo.com-ncsd 701 
 

 چكيده
 ييهايو توانا يتهااست همه جانبه، موزون، و درون زا كه در چارچوب آن ظرف ينديفرآ ييروستا توسعه

شكل دهنده نظام  يروهايو كنترل موثر بر ن يو معنو ي،مادياساس يازهايرفع ن يبرا يياجتماعات روستا
بد .با توجه به نقش و يا يم ي)رشد و تعالينيو سرزم يادنه ي،اقتصاد ي،اجتماع يكي،(اكولوژيسكونت محل

 ينو ب يمل ي،منطقه ا ي،محل ياسدر مق ياسيو س ياجتماع ي،توسعه اقتصاد يندهايروستاها در فرآ يگاهجا
 يت،جمع يعرشد سر ينده،فزا يچون فقر گسترده ،نابرابر ييمناطق روستا يافتگيتوسعه ن يامدهايو پ يالملل

تقدم آن بر توسعه  يو حت ييبه توسعه روستا توجهموجب  يرهو غ يشهر ينينش يه، حاشمهاجرت يكاري،ب
مناسب  يطشرا يجادا يزشهر و روستا و ن يامكانات اقتصاد ينتعادل مناسب ب ياست .با برقرار يدهگرد يشهر

ب آن،گام از مواه يو بهره مند يگيردصورت م يتوسعه مل يكه برا ييمردم در تالش ها يعمشاركت وس يبرا
توجه  يداربه توسعه پا يدبا ييهمه جانبه در بر خواهد داشت. در توسعه روستا عهتوس يقدر جهت تحق يبزرگ

  :كرد يمتوان به چهار گروه تقس يرا م يدارتوسعه پا ياصول يها ياستكرد كه س
 يرناپذ يدتجد يعيبه حداقل رساندن مصرف منابع طب -
                                                                           يرپذ يدساختن مصرف منابع تجد يدارپا -
    يو جهان يجذب محل يتظرف يزانها در م يو آلودگ يعاتضا يدنگه داشتن حد تول -
يو اجتماع يانسان يهپا يازهاين ينتام -
 

 روستا يي،توسعه روستا يدار،توسعه پا :يديكل واژگان
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 يدارتوسعه پا يبسو يگام ييعه روستاتوس
 يني)كا ر آفر يتبا محور(

 

 3يخالد احمد،  2يزهرا تاراس،  1يرضا قادر
 يهنور اروم يامدانشگاه پ ياراستاد -1

 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -2
 ييروستا يزيارشد برنامه ر يكارشناس -3

tarasizanjan@yahoo.com-ncsd 701 
 

 چكيده
باشد   يشدن م يزهن مدر˛رشد اجتماعي˛ ياجتماع ييرهمچون تغ يمشابه يمعان داراي˛ يلحاظ لغو از توسعه

ضرورت توسعه  يدوسعت دادن و فراخ است .شا يبه معنا يندرفرهنگ مع(Development) توسعه  معادل
مسائل عقب  و مشكالتاز تودارو بيان نمود كه اذعان دارد ريشه تمامي  يتوان با جمله ا يرا م ييروستا

ماندگي مثل فقر گسترده ، نابرابري در حال رشد ، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده ، در مناطق روستايي 
از  يكيرا بهبودمحيط روستايي مي داند . يقرار دارد ، همچنين مايكل تودارو راه حل نهايي مسأله بيكاري شهر

 يتعاون يجادو ا ينيباشدكار آفر يم يو  مل يدارتوسعه پا يجهنترو د ييتوسعه روستا ينهزم يشكه پ يفاكتورها
و خدمات  يبه كاال ها يانروستائ يابي:دست ينيكار آفر يكار كرد ها ينباشد. از مهمتر يدر روستاها م يها

و رفاه  اجتماعي˛ يتسطح امن ارتقاي˛مهاجرت به شهر ها  يكاهش پديده˛روستاها  رشد اقتصادي˛ يازمورد ن
 يفاكتور ها يتتوسعه كه همه ا يكسب و كارها تشويق˛يدجد يكسب و كارها يجادبه ا تشويق˛ در روستاها

است تا ضمن تبيين مفاهيم توسعه روستايي و كارآفريني و  ينشده. در اين مقاله تالش بر ا يباعث توسعه مل
در توسعه پايدار  آن اثراتبررسي عوامل موثر بر توسعه و گسترش كارآفريني در محيط روستا ، به تشريح 

روستا و در نتيجه آن توسعه همگون شهر و روستا و حل مشكالت فوق الذكر ، پرداخته شود. به منظور 
  .دستيابي به اين اهداف از روش پژوهش اسنادي و كتابخانه اي استفاده شده است

 

 توسعه پايدار˛ يكشاورز ينيآفر كار˛ينيآفر كار˛ييتوسعه روستا : يديكل واژگان
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 يمرزيشهرها يتآن بر امن يرقاچاق كاال و تأث يدهپد
 

 2ياوري يرضا، عل1يقاسم محمد

 و مطالعات ناجايقاتسازمان تحق يپژوهش يعلم يئتعضو ه -1
 و مطالعات ناجا يقاتسازمان تحق يپژوهش يعلم يئتكارشناس ارشد آمار و عضو ه -2

 

 چكيده
رواج نا امنيهاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل  امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و 

مؤثر برآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از 
 ينارتباط ب يدر برقرار ياصل هاي از شاخص يكي يمرز يحساسيت بيشتري برخوردار است. مبادله تجار

 يمرز يمردم ساكن در نواح يقطر ينو از ا باشد يم ينامرار معاش مردم مرزنش يزون يههمسا يكشورها
 تواند يامر م ينو ا نمايند استفاده  توانند دركنارهم وباهم از فرصتها ومنابع مشترك يم يههمسا يكشورها

و  شغلي  يهافرصت يجادوتوسعه، ا يو رونق اقتصاد يتامن ين،وتفاهم طرف يدوست يداريمنجر به استمرار وپا
در مرزها به سمت  ياقتصاد يتهايفعال يشگرا يكنگردد. ل يدرمناطق مرز ينسب مزيت نوع   گيري يك شكل
موانع متعدد باعث  يجادبا ا دهد يرا تحت الشعاع قرار م يمناطق مرزياياقتصاد پو ينكه،قاچاق ضمن ا يكاال

 يعمردم، كاهش فقر، توز يزندگ ير استانداردهاخلل د يجاداي،مرز ياقتصاد نواح يژهبو يدارپا ةعدم توسع
بدنبال خواهد داشت. در پي چنين  يمرز يرا در شهرها يدارپا يتعدم استقرار امن يتنامناسب درآمد، و در نها

و متعاقب آن بر  يمرز دقاچاق بر اقتصا يكاال يرضرورتي نوشتار حاضر بر آن است تا با هدف بررسي ميزان تأث
با استفاده  يمرز يشهرها يتقاچاق بر امن يدهپد يمنف يرتأث يينتب يتبپردازد و در نها يزمر يشهرها يتامن

پژوهش محقق خواهد شد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي، تحليلي  ينا يها يافتهاز شواهد به عنوان 
 .است هاي صورت گرفت بوده كه از طريق مطالعات كتابخانه

 

 .يدارپا يتامن ي،اقتصاد مرز، بازارچه مرز ي،اقتصاد يتنقاچاق، ام يكاال :يديكل واژگان
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 يرانا يمرز هاي عملكرد بازارچه يابيو ارز يبررس
 

 3ينيحس يمصطف يد، س 2، مهراب عاشورلو 1يصفر قائد رحمت

 يزددانشگاه  يعلم يئتو ه يشهر يزيگروه برنامه ر ياراستاد -1
 يزددانشگاه  ي،شهر ريزي برنامهو  ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 يزددانشگاه  ي،شهر ريزي و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

safarrahmati@yazduni.ac.ir 
 

 چكيده
مهم در ايجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي  يها مرزي به عنوان يكي از اهرم يها بازارچه امروزه

عالوه بر آنكه   يمرز يها اند، بازارچه اقتصادي كشور داشته هاي يتدر فعال يراوانقابل توجه و ف يرجوار تأث هم
شوند. به نوعي مصداق و تبلور حضور  يكمتر تلق يواردات با موانع ياصادرات  يبرا اي يچهبه عنوان در توانند يم

در  ي،نفت تجارت غيراند ضمن تحقق توسعه  مستقيم مردم در امور اقتصادي منطقه هستند و تاكنون توانسته
بزرگ دولت است نقش مهمي  يها شغلي در شرايطي كه مشكل بيكاري از جمله دغدغه يها ايجاد فرصت

عملكرد  يابيو ارز يبه بررس ي،مرز يها نقش، اهميت و جايگاه بازارچه يضمن بررس همقال ينداشته باشند. در ا
در دوره  يههمسا يبا كشورها يهم مرز يكتفك به ها در مبادالت تجاري ها و نقش آن گونه بازارچه ينا

 ينارزش كل كاالهاي صادراتي ا 1375كه در سال  دهد يپژوهش نشان م يج. نتاپردازيم يم 1375-1380
ميليون دالر رسيده است.  208به بيش از 1380ميليون دالر بوده است و در سال  20ها بالغ بر  بازارچه
هم مرز با  يها بيشترين ميزان صادرات از آن بازارچه 1375در سال  كه دهد يپژوهش نشان م يجنتا ينهمچن

. به طور شود يمرز با عراق م هم يها بيشترين سهم نصيب بازارچه 1380تا 1376از سال  يتركيه بوده است ول
 32و  11، 41 يببه ترت 1380و جنوب در سال  يجانهم مرز با عراق، آذربا يها گفت كه بازارچه توان يم يكل

از سهم  يراخ يها اند. البته در سال كشور را به خود اختصاص دادهيمرز يها بازارچه يدرصد از عملكرد صادرات
ها بين نواحي  تقسيم سهم عملكرد بازارچه ينكاسته شده است. همچن قعرا يمرز هاي بازارچه يعملكرد

  .خواهد شد آينده ها در بازارچه ينمختلف مرزي كشور باعث اميدواري در عملكرد صادراتي ا

 .يرانا ي،مرز يها بازارچه ي،عملكرد، توسعه اقتصاد واژگان كليدي:
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 كرمانشاه يدر استان مرز ينيشهرنش يتوضع يبررس
 

 *2يرنسبش يهاد،  1يصفر قائد رحمت
 يزددانشگاه  ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد -1

 يزددانشگاه  ي،شهر يزينامه رو بر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
hadi_sh23@yahoo.com 

 

                                                                           يدهچك
و  يمل يها يگذار يهسرما يو اثربخش  ييتواند در كارا يسو م يككه از  يا يدهبه عنوان پد ينيشهرنش يندفرا

ساز  ينهكوچك زم يروستاها و شهرها يتبا جذب جمع يگرد يو از سومؤثر و سودمند باشد  يمنطقه ا
قرار  يمورد بررس يشترب يستبا ياست كه م ياديمهم و بن يبزرگ گردد امر يدر شهرها يو معضالت ينابسامان

باشد  يم ييتوان باال يدارا يعيو طب يانسان يها يتكرمانشاه در غرب كشور به لحاظ ظرف ياستان مرزيرد. گ
 8/66ها مؤثر خواهد بود حدود  يتظرف يناز ا يريآن در بهره گ يتجمع ييعدم تعادل فضا ياتعادل  يسوبرر

پژوهش  يندر ا .ساكن بوده اند ناستا ينقطه شهر 28در  1385استان كرمانشاه در سال  يتدرصد از كل جمع
 يمرز يداد كه شهرها استان نشان يشهرها براي اندازه –و مدل رتبه  يريكشش پذ يبشاخص ضريريبكارگ

 يتجمع ينسب يشاز افزا يليپس از جنگ تحم يو پاوه در سال ها يرينسرپل ذهاب، قصرش يالنغرب،گ
جذب  يزانشهرها، از م يگربا د يادز يتيجمع هشهر كرمانشاه با توجه به فاصل يگرد يبرخوردار بوده اند و از سو

را سبب شده است  ينخست شهر يدهپد يجهبوده در نتشهرها برخوردار  يگرنسبت به د يباالتر ياربس يتجمع
 يتشهر جمع ينبرابر دوم 8استان،  ينقطه شهر يناندازه به عنوان اول -كه  براساس مدل رتبه يبه گونه ا

 .دارد
 

 اندازه -مدل رتبه يري،كشش پذ يبكرمانشاه، ضر يني،شهرنش :واژگان كليدي
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 يمرز يو اقتصاد شهرها يتمنو اشتغال در ا يگذار يهنقش سرما
 : شهر سومار استان كرمانشاهيمورد مطالعه

 

 2شير نسب ي، هاد*1يصفر قائدرحمت
 دانشگاه يزد يا،گروه جغراف ياراستاد -1

 دانشگاه يزد ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
safarrahmati@yazduni.ac.ir 

 

 چكيده
 – ياقتصاد هاي يستمس ييفضا ياتاست كه در آن خصوص يچهارچوب يقتر حقد يا منطقه يزير برنامه

چه  ييكه در بعد فضايمعن يندرك كرد و در جهت رشد و توسعه منطقه اقدام نمود، به ا توان يرا م اجتماعي
منطقه مؤثر  يك سطحدر  يمختلف اقتصاد هاي يتو فعال يتجمع يعدر توز تواند يم هايي يژگيعوامل و و

درآمد، حمل و  يت،اشتغال، جمع يرنظ يرهاييمنطقه عمدتاً حول محور متغ يكرشد و توسعه  يد. بررسباشن
. سومار به گيرد يدولت قرار م ياسيس يماتتصم يتو در نها ياقتصاد هاي يتامنيت، فعال ي،شهر يننقل ب

 يارهاياز مع يك يچدر واقع ه يدهكش يدك راكه در طول چند دهه گذشته عنوان شهر  يعنوان يك شهر مرز
 ي،نفت يرو وجود ذخا ياسيس يطتنها به لحاظ شرا يعيمختلف طب هاي يتظرف يرغمرا نداشته است و عل يشهر

داشته  يتنفر جمع 78)تنها 1385( يسرشمار ينكه در آخر يهمواره به عنوان شهر مطرح بوده است، شهر
في و تحليلي است. نمونه مورد مطالعه شهر و روش بررسي آن توصي» كاربردي « است. پژوهش حاضر از نوع 

 ينگيرد. در ا يمورد مطالعه قرار م يو امنيت ياقتصاد ي،جمعيت يباشد كه از نظر شاخص ها يسومار م يمرز
مختلف عدم رشد و توسعه شهر سومار پرداخته شده و در  يها جنبه يعوامل مختلف، به بررس يمقاله با بررس

 يبازارچه مرز يجاددر حوزه حمل و نقل، ا يربناييز هاي يگذار يههمچون سرما ييو راهبردها ها ياستت سينها
 .يدگرد يشنهادو توسعه منطقه پ ينيشهرنش يتدر جهت تقو يعو استقرار صنا

 

 .ينيسومار، شهرنش ي،ا منطقه يزيبرنامه ر :كليدي واژگان
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 : نمونهيدر مناطق مرز يگردشگر يها ها و فرصت چالش يبررس
 يالماستان ا يمورد

 

 3سيد مصطفي حسيني 2شير نسب ي، هاد *1يصفر قائدرحمت

 دانشگاه يزد يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه يزد -2

 safarrahmati@yazduni.ac.ir 
 

 چكيده
رو اكثراٌ آن را به عنوان  ينمختلف است و از ا ياجزااز يبيو متنوع با ترك يچيدهپ ياربس يمقوله ا گردشگري

 ينكه امروزه مهمتر يآن مورد توجه است. به طور يمنافع اقتصاد يشتركه ب يشناسند. صنعت يصنعت ميك
شود.  يم يدهچهارم نام عاليتصنعت و خدمات،  ف ي،جهان محسوب شده و پس از كشاورز ياقتصاد يتفعال

فراوان و متعدد و  يخيو تار يعيطب يها وجود جاذبه يلكشورمان است كه به دل يمرز يها از جمله استان يالما
 يتاهم يدارا ياز نظر گردشگر ياتعتبات عال ينتردد زائريردر مس يريبا عراق و قرارگ يمرز يتموقع يلبه دل

ه مورد توجه استان هموار يندر ا ينقاط قوت و ضعف صنعت گردشگر اختكه شن يا باشد به گونه يفراوان م
شده است با توجه به هم  يو سع باشد يم يفياز نوع توص يقتحق ينبوده است. ا يشهر يزانمسئوالن و برنامه ر

استان، با استفاده از  يگردشگر يدبا كشور عراق و شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديالماستان ا يمرز
پژوهش  يجاستان پرداخته شود. نتا يندر ا يتوسعه گردشگر يامكان سنج يبه بررسSWOT يمدل راهبرد

در حد متوسط، و از لحاظ عوامل   05/2 يوزن يازبا امت ياز لحاظ عوامل داخل يالمكه استان ا دهد ينشان م
از فرصت ها و كاهش  يريبهره گ باتواند  ياستان م يندر حالت مطلوب قرار دارد. ا 06/3 يوزن يازبا امت يخارج
  .شود يلتبد يرانا يستياز مراكز تور يكيبه  يبهبود عوامل داخل يو تالش برا يداتتهد

 

 .يگردشگر ي،مناطق مرز يالم،ا :يديكل يها واژه
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 يرانا يشرق يكوچك در مرزها يها شهر يتيتحوالت جمع يبررس
 1385تا  1335يها سال يط

 

 2محمدزاده ، زهرا*1صفرقائدرحمتي

 يزدگاه ، دانش ياجغراف يارگروهاستاد -1
 يزد، دانشگاه  يشهر يزير وبرنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

safarrahmati@yazduni.ac.ir 
 

  چكيده
 يشو آما يشهر ةتوسع يها از راهبرد يكيبه عنوان  يراخ يها كوچك در دهه يها شهريگاهنقش و جا تقويت
و  يزير مرزها به برنامه يدر دو سو ييفضا ييوندهاوجود پ يگرد يهمواره مطرح بوده است و از سو ينسرزم

مسائل شاهد  ينا به توجهي ياست كه در صورت ب يدهبخش يخاص يتمناطق اهم ينشهرها در ا يشآما
تحوالت  يپژوهش بررس ينبود . هدف ا يممناطق خواه ينا يتياز جمله : عدم ثبات جمع يا عمده يها چالش

 يق. روش تحقباشد يم 1385تا  1335 يها سال يط انيرا يشرق يكوچك در مرزها يشهرها يتيجمع
 هاي يافته. باشند يم يرانا يشرق ايه در استان يكوچك مرز يشهرها يآمار ةبوده و جامع تحليلي – يفيتوص

به طور  يسرشمار ةشش دور يط يرانا يشرق يكوچك در مرزها يآنست كه تعداد شهرها يانگرپژوهش ب
توازن  يجادشهرها نه تنها در ا يننشان دادكه ا يآنتروپ يبمحاسبه ضراست اما  يافته يشافزا يمحسوس

 يتجمع ييو استقرار فضا يعباعث عدم توازن و تعادل در توز لكهاند، ب مؤثر نبوده يرانقسمت از ايندر ا يتجمع
شهرها در  ينا يتيتوان جذب جمع يشافزا ةنشاندهند يريپذ كاربرد مدل كشش ينشده اند ؛ عالوه بر ا

 يستاندر استان س يشهر يتشهرها در جذب جمع ينا يتو عدم موفق يو شمال شرق يشرق يمرزها
 . باشد يوبلوچستان م

 

 . يريپذ كشش يب، ضر يآنتروپ يب، ضر يرانا يشرق يشهركوچك ، مرزها :يديكل واژگان
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 كرمانشاه يدر استان مرز ينيشهرنش يتوضع
 

 2نسبشير  ي، هاد*  1يصفر قائدرحمت
 دانشگاه يزد يا،گروه جغراف ياراستاد -1

 دانشگاه يزد ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
safarrahmati@yazduni.ac.ir 

 

 يدهچك
و  يمل يها يگذار يهسرما يو اثربخش  ييتواند در كارا يسو م يككه از  يا يدهبه عنوان پد ينيشهرنش فرايند
ساز  ينهكوچك زم يروستاها و شهرها يتبا جذب جمع يگرد يمؤثر و سودمند باشد و از سو اي منطقه
قرار  يمورد بررس يشترب ايستب ياست كه م ياديمهم و بن يبزرگ گردد، امر يدر شهرها يو معضالت ينابسامان

 يوش بررسي آن توصيفي و تحليلي است. هدف پژوهش بررسو ر» كاربردي « . پژوهش حاضر از نوع يردگ
در سه دوره قبل از انقالب، دوره انقالب و  ي،در استان كرمانشاه به عنوان يك استان مرز يوضعيت شهرنشين

 يها يتكرمانشاه در غرب كشور به لحاظ ظرف يمرز نباشد. استا يم يو بعد از جنگ تحميل يجنگ تحميل
از  يريآن در بهره گ يتجمع ييعدم تعادل فضا ياتعادل  يباشد و بررس يم ييتوان باال يدارا يعيو طب يانسان

نقطه  28در  1385استان كرمانشاه در سال  يتدرصد از كل جمع 8/66ها مؤثر خواهد بود. حدود  يتظرف ينا
 دازه برايان –و مدل رتبه  يريكشش پذ يبشاخص ضر يريپژوهش بكارگ يناند. در ا ودهاستان ساكن ب يشهر

پس از  يو پاوه در سال ها يرينسرپل ذهاب، قصرش يالنغرب،گ يمرز ياستان، نشان داد كه شهرها يشهرها
 فاصلهشهر كرمانشاه با توجه به  يگرد يبرخوردار بوده اند و از سو يتجمع ينسب يشاز افزا يليجنگ تحم

شهرها برخوردار بوده است  يگرنسبت به د يباالتر ياربسيتجذب جمع يزانشهرها، از م يگربا د يادز يتيجمع
 يناندازه به عنوان اول -كه  براساس مدل رتبه يرا سبب شده است به گونه ا ينخست شهر يدهپد يجهدر نت

 .دارد يتشهر جمع ينبرابر دوم 8استان،  ينقطه شهر
 

 .يريكشش پذ يبكرمانشاه، ضر يني،شهرنش :يديكل يها واژه
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در  ياجتماع يتامن يشجهت افزا يشهر يطراح يراهبردها
 C.P.T.E.D يكردبر رو يدبا تاك يمرز يشهرها

 

 2ي، محسن توسل 1شاد يقائم مرتضي

 دانشگاه آزاد مشهد ي،شهر يارشد طراح يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه زابل ي،شهرساز يگروه مهندس يعلم يئته -2

Morteza.ghaemi@gmail.com 
 

 چكيده
رو  يندارد . از ا يرامونيپ يطدر استفاده از مح يانسان است كه نقش مهم يازهاين ينتر يساساز ا يكيامنيت

 يت،ارتقا امن ياز راهها يكيمورد توجه قرار داشته است. يشههم يشهر يها يطمح يتو ارتقا امن ينتام
 يقواند از طرت يباشد و م ميبرخوردار  يشتريب يتاز حساس يمرز ياست كه در شهرها يكاهش جرائم شهر

 ي،شهر يفضاها يزاساس طراح و برنامه ر ينمصنوع حاصل شود.بر ا يها يطمح يشهر و طراح يساختار كالبد
كه  ييامر توجه كند كه از خلق فضاها ينبه ا يدكالن) با ياخرد  ياسفضاها (مق يگزينيو جا يطراح ينددر فرآ

 يطراح يقكند. نگرش كاهش جرم از طر يداربر دارد خود دررا  يامكان بروز جرم و كاهش نظارت عموم
 يتامن يتمجرمانه سبب تقو يو كاهش فرصت ها ينظارت عموم يشدارد تا با افزا يسع CPTED يطيمح

بر كاهش  يدمقاله تاك ينرو در ا ينشهروندان را فراهم آورد. از ا يتمنديشود و موجبات رضا يشهر يدر فضاها
 يو راهبرد يياجرا يد توجه قرار گرفته است كه بصورت راهكارهامور يشهر طراحي يقاز طريجرائم شهر

  . شود يارائه م
 

 CPTED،  يشهر ي، طراح يكاهش جرائم شهر :يديواژگان كل
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 يمدارا و امنيت اجتماع
 

 3ينيحس يدهاديس  ،*2سيد حميد جواديان،  1يقدرت حسين

 غرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوارشناسي مركز پژوهشي علوم ج استاديار جامعه -1
كارشناس مركز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار و دانشجوي كارشناسي  -2

 ارشد برنامه ريزي شهري
اعي دانشگاه استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري مركز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتم -3

 تربيت معلم سبزوار
S_h_javadian@yahoo.com 

 

 چكيده
بر مناطق  يدو مدارا با تأك يتامن يدر مورد رابطه  يبه بحث نظر يحاضر با استفاده از روش اسناد ي مقاله
 ياساس يبخش نكته  ين. در ايرندگ يقرار م يو مدارا مورد بررس يتامن يمپردازد. ابتدا مفاه يم يرانا يمرز

در  يشهر يقاًدارد، عم يسخت افزار يكه صبغه ا ياسيس يريتمد يمورد نظر در حوزه  يتاست كه امن ينا
 يتاحساس امن يناست. ا ينرم افزار يژگيِواجد و ياديدارد كه تاحد ز ينمردم مرزنشيِاجتماع يتاحساس امن

 يمدارا يكبخش تفك يندارد. در ا ينانمرزنش يِو مذهب يقوم يتبا هو ياسينظام س يبا مدارا يقيوث يرابطه 
 يمدارا يران،ا ينيدر نظام د ياسيس يمدارا يشه. از آن جا كه ريابديضرورت م يمذهب ياز مدارا ياسيس

 يمذهب يبه مدارا يشترتوجه هر چه ب يدبا ي،مناطق مرز يتامن ينتأم يرسد، برا ياست، به نظر م يمذهب
را داشته باشد.  يدجد يايدن ي يچيدهپ يطبا شرا يسازگار يتقابل برآمده از آن ياسيس يتا مدارا يردصورت گ

 يهست يكبه  يابيدر جهت دست يو دانشگاه ينيدر مراكز علوم د يادينبن يجز با تالش نظر يزامر ن اين
  .يستممكن ن يرانعطاف پذ ينيد يشناس

 

 مدارا ي،مل يتامن ي،اجتماع يتامن يت،امن :يديكل واژگان
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قش اعتماد مردم به نهادهاي نظم و قانون و تاثير آنها بر بررسي ن
ميزان امنيت اجتماعي نقاط مرزي ( مطالعه موردي: شهرستان 

 غربي) مرزي بازرگان استان آذربايجان
 

 4، محمدكريم معتمد3، زهرا اميري2، جالل اسماعيلي*1سهيال قربان زاده

 ه گيالندانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي، دانشگا  -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي، دانشگاه گيالن  -1
 استاديار اقتصاد كشاورزي، عضو هيات علمي دانشگاه گيالن  -3

 دانشيار ترويج و آموزش كشاورزي، عضو هيات علمي دانشگاه گيالن  -4
ghorbanzade66@yahoo.com 

 چكيده
 خويش اعضاي براي را سازي هويت نقش كه است اجتماعي ايهگروه براي امنيت تأمين پي در اجتماعي امنيت

 حضور الزمه. است جامعه كي اجتماعي توسعه براي الزم زمينه پيش جوامع، در امنيت احساس. كنند مي ايفا
 كننده تهديد عوامل مهمترين از. است آنان براي اجتماعي امنيتوجود روستا، و شهر عمومي فضاهاي در مردم

 همه توسعه و شكوفايي و رشد راه سر بر جدي مانع كيناامني. است نگراني و ترس و ناامني بروز حضور اين
 اين در. است برخوردار بيشتري اهميت از مرزي شهرهاي در موضوع اين. شود مي محسوب جوامع جانبه

 استان در بازرگان مرزي شهر خاصه مرزي، شهرهاي اجتماعي امنيت كه است شده سعي پژوهش
 انتظامي نيروي( قانوني نهادهاي به اعتماد ميزان بررسي مورد متغيرهاي. گيرد قراربررسي مورد غربي جانآذرباي

 در اصلي ابزار و بوده ميداني عملي، بخش در و اي كتابخانه نظري، بخش در پژوهش اين. باشند مي) دادگاه و
 روستاهاي و بازرگان شهرستان ياهال بررسي مورد آماري جامعه. است پرسشنامه آن اطالعات آوري جمع

 آنها ميان در نامه پرسش و انتخاب نفر 50 ساده، تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با كه بوده  آن پيرامون
 اين از آمده بدست نتايج. شد استفاده spss افزار نرم از اطالعات تحليل و تجزيه منظور به. گرديد توزيع

 امنيت با مرتبط قانوني نهادهاي به منطقه مردم اعتماد بين مثبت و دار معني ارتباط از حاكي پژوهش
. است بازرگانمرزي شهر جمله از مرزي شهرهاي در اجتماعي امنيت ميزان و اجتماعي امنيت بخصوص
 اي رابطه اجتماعي امنيت با مرتبط قانوني نهادهاي به اعتماد و سواد سطحبين كه گرديد مشخص همچنين

 شهرستان در انتظامي نيروي به اعتماد ميزان كه كرد مشخص پژوهش نتايج. دارد وجود ارد معني و مثبت
 افراد رجوع تعداد كه نمود مشخص پژوهش نتايج همچنين. است باالتر آن اطراف روستاهاي از بازرگان مرزي

 مشخص حاصله جنتاي به توجه با. بود روستاها از بيشتر بسيار شهر در جمعيت نسبت به قانوني نهادهاي به
 قابل سطح در اجتماعي امنيت تامين براي قانوني نهاد يك عنوان به انتظامي نيروي از رضايت ميزان كه گرديد
 .قراردارد قبولي

 

 داران غرفه بازرگان، شغلي، امنيت مرزي، بازارچه :يديكل واژگان
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 يدر توسعه مناطق مرز يمرز ينقش بازارچه ها
 قاسم رش در شهرستان سردشت) يز: بازارچه مري(مطالعه مورد

 

 2يرشكارانم ، يحيي*1نژاد يقربان يبازر

 مدرس تهران يتدانشگاه ترب ياسي،س يايجغراف يدكتر يدانشجو-1
 مدرس تهران يتدانشگاه ترب ياسي،س يايجغراف يدكتر يدانشجو-2

r.ghorbani22@gmail.com 
 

 يدهچك
 يطي،فقر مح يايي،جغراف يچون انزوا يمشترك هاي ؤلفهكشور به خاطر داشتن م يمرز يشهرها و روستاها   
كشور از  يبا مناطق مركز ياسدر ق يارتباطهاي داخل و ضعف راه يو علم يصنعت هاي از قطب يدور
مناطق در چند  ينكه ا ستامر سبب شده ا ينبرخوردارند. و ا يباالتر يكارينامطلوب و آمار ب ياقتصاد يتوضع

 يتيكه به لحاظ امن يمناطق مرز يه. كه عالوه بر تخليرندمهاجر فرست كشور قرار گ در زمره مناطق يردهه اخ
 ياجتماع هاي يو انواع نابهنجار ينينش يهحاشيجادموجب ا يست،كشور چندان مناسب ن يك يبرا ياسيو س

ق مناط يكه به منظور توسعه اقتصاد يياز راهكارها يكياست.  يدهكشور گرد يبزرگ و صنعت يدر شهرها
وزارت كشور در نظر گرفته  ياز سو يناناز روند مهاجرت مرزنش يريجلوگ يزدر آن و ن زايي و اشتغال يمرز

 .باشد يم يههمسا يو كشورها يرانا يانم يمشترك در نقاط صفر مرز يمرز هاي بازارچه يسشده است، تأس
و  يهعراق، ترك يبا كشورها ملليال ينمرز مشترك ب يكشور كه دارا يدر شمال غرب يغرب يجاناستان آذربا   

را در  اي فعال نقش عمده يبا داشتن هفت بازارچه مرز باشد، يم يجانخودمختار نخجوان آذربا يجمهور
بازارچه  يان،م يندارد. در ا هدهمربوط به صادرات و واردات كاالها برع هاي يتو فعال يتوسعه مبادالت تجار

و در  يغرب يجانشهرستان سردشت در جنوب استان آذربا يغرب شمال يلومتريك 20قاسم رش  كه در  يمرز
بزرگ و فعال استان به شمار  هاي از بازارچه يكيشده است، به عنوان  يسو عراق تأس يرانا ينقطه صفر مرز

به دنبال آن  يدانيو م اي از مطالعات كتابخانه گيري و با بهره ليليتح -يفيتوص يكرديمقاله با رو ين. ارود يم
و  ينانمرزنش ياشتغال برا يجادا يزمنطقه و ن يقاسم رش را در توسعه اقتصاد يبازارچه مرز يرتا تأث است
 .مورد مطالعه قرار دهد يمرز يروستاها يهاز تخل يريجلوگ

  
 قاسم رش يسردشت، بازارچه مرز ي،مناطق مرز يدار،توسعه پا ي،بازارچه مرز :واژگان كليدي
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 يمناطق مرز ندهاييوو پ ياناتجر يينتب
 

 2كرده خدر فرج،*1نژاد يقربان يبازر

 مدرس تهران يتدانشگاه ترب ياسي،س يايجغراف يدكتر يدانشجو -1
 مدرس تهران يتدانشگاه ترب ي،شهر ريزي و برنامه ياجغراف يدكتر يدانشجو -2

R.ghorbani22@gmail.com 
 

 چكيده
و  يتعلقات قومچنين و هم يار معاش و گذران زندگبه منظور امر يساكنان مناطق مرز يخ،در طول تار  

 ينبرقرار نموده كه ا ياسيو س ياجتماع ي،فرهنگ ي،اقتصاد يوندهايانواع و اقسام تعامالت و پ ي،مذهب
به  يتبا عنا چنين است. هم گرفته يبه خود م يمختلف هاي آن، شكل يو مكان يزمان يطارتباطات بسته به شرا

قرار  يهدر حال توسعه به علت در حاش يالخصوص در كشورها-ياكثر كشورها و عل در يمناطق مرز كه ينا
با  ياسبه لحاظ سطح توسعه در ق ي،متفاوت فرهنگ ياز ساختارها يو برخوردار ياييگرفتن به لحاظ جغراف

ت تعامال ينو گسترش ا گيري شكل يبرا يمناسب ينهقرار دارند، زم تري يينكشور در سطوح پا يمناطق مركز
زمان و  يكه منجر به فشردگ يراخ هاي شدن در دهه يجهان يندحال، گسترش فرا ينبه وجود آمده است. با ا

به  ها به يكديگر آن يشترب يكشورها در كنار وابستگ ينب يمرزها يمكان و كمرنگ شدن نقش جدا كنندگ
ساكنان  ياررا در اخت يسبشده است، فرصت منا يدولت يرغ يگرانباز يتفعال يشافزا يزو ن يلحاظ اقتصاد

 .قرار داده است يههمسا يبا كشورها يو اقتصاد يبه منظور گسترش روابط تجار يمناطق مرز
و واقع  يگانبا همسا يمرز آب يلومترك 2700و  يمرز خشك يلومترك 6000با داشتن  يرانكشور ا يان،م يندر ا

با ناپذيري اجتناب يوندهايمراودات و پ يراهمواره دا ي،جنوب غرب يايحساس آس يتيكشدن در منطقه ژئوپل
فارس و  يجخل يحوزه جنوب قفقاز،شبه قاره هند،  ي،مركز يايخود در مناطق مختلف آس يرامونپ يكشورها
از  گيري و با بهره يليتحل -يفيتوص يكرديمقاله با رو يناساس، ا ينبوده است. بر ا يهعراق و ترك يكشورها

 يم يكديگربا  يساكنان مناطق مرز يوندهايو پ ياناتجر ييو شناسا ييننبال تببه د اي، مطالعات كتابخانه
و مؤثر  يردرگ يگرانو باز يمناطق مرز يوندهايو پ ياناتاست كه جر سؤال ينبه ا گويي . و در صدد پاسخباشد
شده توسط از مدل ارائه  يقتحق ينا يهفرض يابيپاسخ و ارز يافتننظور ها هستند؟ به م كدام يدهپديندر ا

 .آلبرتز  و كوپنز  استفاده شده است
 

 يتعامالت مرز ي،مرز يشهرها ي،مرز، مناطق مرز :واژگان كليدي
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برنامه ريزي استراتژيك ارتقاء امنيت و اقتصاد رودهاي مرزي 
 )(مطالعه موردي رود ارس

 

 2حكيمه قنبري ،1رسول قرباني

 اه تبريزريزي شهري دانشگ برنامه -دانشيار جغرافيا -1
 ريزي شهري دانشگاه تبريز برنامه -دانشجوي دكتري جغرافيا  -2

 

 چكيده
 يع،آب شرب، صنا ينهاي كشتيراني، كشاورزي، توسعه گردشگري، تام در بررسي انواع مرزها، رودهاي مرزي از نظر قابليت

 ياز افت سفره ها يريجلوگ ي،و مسكون يتيمناسب جمع يفضاها يجادا ي،توسعه گردشگر ي،پاك برق آب يانرژ يدتول
به توجه ويژه دارند و تأمين امنيت استفاده از اين منابع آبي در  نيازاشتغال و رونق توسعه در شهرها و روستاها  يجادآب، ا

استان  يشمال يمهآن در ن يزنقاط مرزي در اولويت تدوين استراتژيهاي مناسب هر كشور قرار دارد. رود ارس و حوضه آبر
خودمختار نخجوان  يو در همجواري كشورهاي ارمنستان، آذربايجان و جمهور يلو اردب يو غرب يشرق يجانآذربا يها

باشد كه نيازمند مطالعه دقيق و تدوين  هاي مرزي مهم و مطرح در كشور مي (وابسته به كشور آذربايجان) يكي از رودخانه
  .باشد وري آن مي راهبردهاي جهت افزايش امنيت و بهره

اقتصادي رودخانه ارس در مرزهاي  –تحليلي به بررسي نقش امنيتي  –ين مقاله برآنيم با استفاده از روش توصيفي ا در
  .شمالغرب كشور پرداخته و راهبردهايي جهت ارتقاء امنيت و اقتصاد اين منبع طبيعي و سرشار الهي ارائه نماييم

ها و  جويي توانمندي ريزي استراتژيك، ضمن پي برنامه پژوهش حاضر هدف اصلي آن است كه با بكارگيري فرايند در
هاي كاربردي در جهت  ي راهكارها و تعيين استراتژي كاركردهاي رودهاي مرزي و به منظور توسعه اين كاركردها، به ارائه

نتايج نهايي اقتصادي منطقه،  –هاي امنيتي  ها و فرصت قابليت بررسيارتقاء امنيت و اقتصاد رود ارس پرداخته شود. با 
هاي محافظه كارانه  ريزي اين مرز طبيعي، در اولويت اول استراتژي هاي قابل قبول در برنامه كه استراتژيمبين آن است 

و  WO هاي اوليه گيرد. بدين منظور، نخست استراتژي ريزي قرار مي هاي تهاجمي در اولويت دوم برنامه بوده و استراتژي
نمايانگر  WO ي كارانه در اولويت قرار گرفتند. در واقع استراتژيهاي محافظه SWOT ريسدر مات SO هاي سپس استراتژي

با ارائه  WO گردند. به منظور تحقق اين مهم، استراتژي بهترين استراتژي در ارتقاء امنيت و اقتصاد ارس تلقي مي
گسترش راههاي ترانزيت و قوانين كاربردي درجهت توسعه امنيت و اقتصاد منطقه،  براهبردهايي همچون تصوي

سازي منطق برخوردهاي  مسيرهاي ارتباطي، برقراري ارتباط بيشتر با كشورهاي همسايه و ايجاد روابط ديپلماتيك، شفاف
به عنوان مؤثرترين استراتژي  SOشوند و بعد آن، استراتژي تهاجمي سياسي ايران با كشورهاي همجوار ارس پيشنهاد مي

كارانه با راهبردهايي همچون توسعه جايگاه انحصاري منطقه به عنوان حوزه مواصالتي كشور ، پس از استراتژي محافظه 
توسعه و تقويت امنيت مرزي رود ارس و نظارت و كنترل مرزي، توسعه استفاد صحيح و بهينه از آب رودخانه ارس و 

المللي و ملي با ايجاد  ات ترانزيت بينارزان برق، توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و ارتباط نرژيهدايت آن جهت تأمين ا
المللي، مركز درمان فراملي، مركز بازاريابي الكترونيكي و مركز علمي فراملي، توسعه  مسير راه آهن و تأسيس فرودگاه بين

 .شود و ژئوتوريستي منطقه مطرح مي وتوريستيبازارچه هاي مرزي حاشيه رود ، توسعه جاذبه هاي گردشگري، اك
 

 ارس -رودهاي مرزي –اقتصاد  –امنيت  -برنامه ريزي استراتژيك  :يديواژگان كل
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 ينانمرزنش يشتكنترل مرز و مع
 يجان)با كشور آذربا يلمرز استان اردب يمطالعه مورد(

 

 2خواجه لو يمحمد جنگجو حاج ،1زاده يقل يمابراه يدس

 )(عيندانشگاه جامع امام حس يعلم يئتعضو ه -1
 (ع)يندانشگاه جامع امام حس ينظام يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 drGholizadeh@yahoo.com 
 

  چكيده
آن جستجو نمود. اگر كنترل  يتوان در مرزها يكند را م يكه، در داخل هر كشور بروز م يعمده مشكالت ريشه
به  يجانو آذربا يراندر مرز بلكه در تمام كشور حفظ خواهد شد. مرز ا يتدر مرزها شود نه تنها امن يمطلوب

همواره از پر  ينان،مرزنش يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد ياسي،خاص س يتو وضع ياييجغراف يها يژگيو يلدل
گذر  يبرا يگستردگ يلمنطقه به دل ينبوده است. ا يههمسا يبا كشورها يرانمشترك ا يمرزها ينحادثه تر

بوجود آورده  ينانمرزنش يبرا يره مصائب و مشكالتمواد مخدر هموا ياشرار، قاچاق كاال و انسان و كاروان ها
 يكنترل مرزها يبرا يكالن يگذار يهرا وادار ساخته است سرما يرانا د،خو يعدم كنترل مرزها يجهاست، درنت

با كشور  يلاستان اردب ينانمرزنش يشتكنترل مرز بر مع يرتاث يبررس يقتحق ينخود داشته باشند. هدف ا
به نقاط  يانانجام خواهد شد. در پا يدانيو م ياست كه با استفاده از دو روش اسناد ريدهه اخ يط يجانآذربا

 .گردد يآنان ارائه م يشتيمع يتجهت ارتقاء وضع يياشاره و راه كارها ينانكنترل بر مرزنش يرقوت و ضعف تاث
 

 .يشتمع ينان،كنترل مرز، مرزنش يل،واژگان: استان اردب كليد
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 ياز ترددها يريدر جلوگ يلاستان اردب ينانقش مرزنشن يبررس
 يدمنطقه (با تأك يمرز يتآن بر امن يرو قاچاق كاال و تأث يقانون يرغ

 شاهسون) يلا ينمرزنش يربر عشا
 

 *2خواجه لو يمحمد جنگجو حاج1زاده يقل يمابراه يدس
 (ع)يندانشگاه جامع امام حس يعلم يئتعضو ه -1

)(عيندانشگاه جامع امام حسينظاميايشد جغرافاريكارشناسيدانشجو-2
jangjoo_m@yahoo.com 

 

 يدهچك
آن جستجو نمود. اگر كنترل  يتوان در مرزها يكند را م يكه در داخل هر كشور بروز م يعمده مشكالت ريشه
اكثر  موجود در يثباتيدر مرز بلكه در تمام كشور حفظ خواهد شد. ب يتدر مرزها شود نه تنها امن يمطلوب

 يبروز جنگها ير،دو دهه اخ طيدر  يراندر شمال غرب ا يجاناز جمله كشور آذربا يرانا يههمسا يكشورها
مجاز و  يرغ يترددها ي،متعدد، مساله آوارگان و پناهندگان، تجارت مواد مخدر و ورود مشروبات الكل يداخل

 يرانج . ا . ا يمناطق مرز يتامن يژهو به و يتبه طرق مختلف بر امن يرهودخالت در امورات و غ يگانگانحضور ب
 ينملموس بوده است. هدف ا يارآن بس امنيتي – ياقتصاد يانبارز يهايامدگذاشته است كه پ يمنف يرتاث

از  يريشاهسون در جلو گ يلا ينمرزنش يرعشا يژهبو يلاستان اردب ينانمرزنش يرنقش و تأث  يبررس يقتحق
با  يجانجام خواهد شد، و نتا يدانيو م يال  است كه با استفاده از دو روش اسنادو قاچاق كا يقانون يرغ يترددها

به ارائه راهكارهها و  يانقرار خواهد گرفت، و در پا يلو تحل يهمورد تجز spss استفاده از نرم افزار
 .پرداخت يمجهت ارتقاء خواه يشنهادهاييپ
 

 يمرز يتامن  يرقانوني،غ يهسون، ترددهاشا يرعشا ينان،مرزنش يل،استان اردب  :يديكل واژگان
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 يمرز يآن بر ناامن يرو تأث ينانمرزنش يندرب يكارينقش ب
 )يلاستان اردب ينمرزنش يرعشا يمطالعه مورد(

 

2خواجه لو يمحمد جنگجو حاج ، 1زاده يقل يمابراه يدس

 عضو هيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين(ع) -1
 )دانشگاه جامع امام حسين(ع ارشد جغرافياي نظامي دانشجوي كارشناسي -2

drGholizadeh@yahoo.com 
 

  چكيده
آن جستجو نمود. اگر كنترل  يتوان در مرزها يكند را م يكه در داخل هر كشور بروز م يعمده مشكالت ريشه
وجود در اكثر م يثباتيدر مرز بلكه در تمام كشور حفظ خواهد شد. ب يتدر مرزها شود نه تنها امن يمطلوب

 يبروز جنگها ير،دو دهه اخ طيدر  يراندر شمال غرب ا يجاناز جمله كشور آذربا يرانا يههمسا يكشورها
مجاز و  يرغ يترددها ي،متعدد، مساله آوارگان و پناهندگان، تجارت مواد مخدر و ورود مشروبات الكل يداخل

 يرانج . ا . ا يمناطق مرز يتامن يژهو به و يتامن به طرق مختلف بر يرهودخالت در امورات و غ يگانگانحضور ب
ملموس بوده است. پژوهش حاضر با  يارآن بس امنيتي – ياقتصاد يانبارز يهايامدگذاشته است كه پ يمنف يرتاث
 يلا يژهبو يلاستان اردب ينمرزنش يرباشد كه عشا يم يسؤال اصل ينپاسخ به ا يدر پ يليتحل يكرديرو

مورد نظر  يمنظور پس از مشخص نمودن شاخص ها ينمنطقه دارد؟ بد يمرز يتامن بر يريشاهسون چه تأث
سوار و  يلهشد و سه شهرستان پارس آباد، ب ينو مسئول يمردم عاد يفدو ط يپرسشنامه برا يهاقدام به ته

نه باشد، به عنوان نمو يم يرنشينمنطقه عشا ينكهبه خاطر ا يژههم مرز و بو يجانكه با كشور آذربا يگرم
 ينانبا اطم ينمرزنش ايرعش يكارينشان داد كه رفع مشكل ب spss حاصل از نرم افزار يج. نتايدندانتخاب گرد

  .دارد يمثبت يرتاث يمرزيتدرصد بر امن99
 

 .يمرز يتامن  ينان،شاهسون،  مرزنش يرعشا يل،اردب استان :يديكل واژگان
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 مين امنيت مرزهاروستانشينان در تأنقش و اهميت روستا و
 

 يوسف قنبري
استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان

y.ghanbari@ltr.ui.ac.ir 
 

 چكيده
كشورهمسايه كه در مناطق غرب ، شرق و شمال كشور قرار دارند داراي مرز  8جمهوري اسالمي ايران با 

ر منطقه و همچنين وجود كشورهاي با مسائل خشكي مي باشد. موقعيت استراتژيك و حساس كشورمان د
اجتماعي، اقتصادي و سياسي متفاوت در كشور و داشتن مرزهاي مشترك زياد با اين كشورها ، اهميت و 

سازد .امروزه چگونگي نگهداري از  حساسيت در نظام و مديريت مرزداري را براي كشور ،بيش از پيش نمايان مي
رود در واقع مسائل مالي و  هاي حكومتها به شمار مي مسائل و دغدغهمرزهاي سياسي از جمله مهمترين 

كه بايستي به نوعي در زمانهاي مختلف براي از   مشكالتي هستند …اعتباري ، مسائل فرهنگي بين مرزها و 
 هزار واحد روستايي (بنابر منابع مختلف) 35تا  50مرزهاي سياسي مدنظر قرار گيرد .از طرف ديگر نزديك به 

ها وكوهستانهاي صعب العبور  اند ،بويژه در حاشيه مرزهاي سياسي ، درقعر دره ر سطح كشورمان پراكنده شدهد
و در مناطق صحرائي و كويري كشور ،كه نقش مهم وجود روستائيان در اطراف مرزهاي سياسي با كشورهاي 

بر اين مرزهاي سياسي از  كوچك و بزرگ همسايه با شرايط مختلف ايدئولوژيكي و سياسي متفاوت و نظارت
اي برخوردار است . در واقع وجود اين روستاها و آباديهاي كوچك و بزرگ در اطراف مرزهاي كشور  اهميت ويژه

تواند جايگاه و نقش بسيار واالتري را به  اي بدون هزينه اما معتقد و غيرتمند مي از نظر اهميت سياسي ، به گونه
ريت مرزداري كشور بدهد . همچنين خالي شدن اين نقاط از جمعيت ،تنها با روستايي و روستا در نظام و مدي

تواند جبران شود كه مسائل مختلف را براي دولت به دنبال  جايگزين كردن پاسگاهها و پادگانهاي پرهزينه مي
رهاي خواهد داشت .هدف از ارائه اين مقاله تبيين نقش و جايگاه روستا و روستايي به عنوان يكي از راهكا

اي كه در تدوين سياستها و برنامه  هاي آينده در  باشد .به گونه مؤثردر صيانت و تقويت نظام مرزداري كشور مي
  . اين زمينه ،روستاها نيز جايگاه واقعي و مناسب خود را پيدا نمايند

 

 روستانشينان –امنيت داخلي  –روستا  –مرز سياسي  :واژگان كليدي
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 يداراشتغال و توسعه پا يجادا يت،در امن يمرز ينقش بازارچه ها 
 يرامونپ ينواح

 )و بلوچستان يستاناستان س يمرز ي: بازارچه هايمطالعه مورد(
 

 4ياعباس ن ي، هاد 3ياكبر محمد ي، عل 2، حسن جمس 1يقنبر يروسس

 وبلوچستان يستاندانشگاه س يي،روستا يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -1
وبلوچستانيستاندانشگاه سيسم،توريزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيجودانش-2
 وبلوچستانيستاندانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

 وبلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4
sghanbari2004@yahoo.com 

 

 كيدهچ
 ياز جمله انزوا يعمده ا يتوان به شاخص ها يكشور م يبا مناطق مركز يمناطق مرز يسهو مقا يبررس با

 ي،در ابعاد گوناگون اجتماع يافتگيو توسعه ن ياقتصاد-يصنعت ياز قطب ها يمناطق، دور ينا ياييجغراف
از  يرونيمتنوع ب يط هايا محتماس ب يلمناطق به دل ين. ايافتدست  يتيو امنياسيس ي،اقتصاد ي،فرهنگ

 ينمختلف در ا يداتمرز و تهد يدو سو ييفضا يوندهايبرخوردارند؛ وجود مبادالت و پ يخاص يها يژگيو
مناطق داده است كه در  ينبه ا ينسرزم يشتوسعه و آما يزي،برنامه ر يندرا در فرآ يا يژهو يتمناطق اهم

قاچاق كاال و انسان،  ين،ثبات جمعت مرزنش عدمجمله از يعمده ا يصورت غفلت از آنها شاهد چالش ها
در قالب  يههمسا يمرزها باعث شده تا كشورها يدر دو سو يلمسا ينگونهبود. امروزه ا يمو...خواه يكاريب

درآمد،  يشافزا ين،مرزنش يتتثبت جمع يي،اشتغالزا يد،در تول يادينبن يتحول يمشترك مرز يبازارچه ها
اشتغال  يجادايقاز طر يمرز ينقش بازارچه ها يپژوهش بررس ين. هدف از ايندنما يجادا يداروتوسعه پا يتامن

و بلوچستان است. روش  يستاناستان س يمرز يبازارچه ها يژهبو يمناطق مرز يدارو توسعه پا يتدر امن
كه  تآن اس يانگرب يقتحق يها يافنهاست.  يدانيوم يبر منابع كتابخانه ا يهتوصيفي، تحليلي با تك يقتحق

امر بستر الزم  ينگذار بوده اند كه ا يرخود تاث يرامونپ ياشتغال و توسعه نواح يجادمورد نظر در ا يبازارچه ها
  .آورد يدر ابعاد مختلف فراهم م يتامن يشافزا يرا برا

 
 و بلوچستان يستانس يدار،توسعه پا يي،اشتغالزا ي،مرز يبازارچه ها يت،امن :يديكل واژگان
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 يها دوره يط يمرز يدر شهرها يكارياشتغال و ب يلو تحل يررسب
 )جوانرود يشهرستان مرز يمطالعه مورد(1385و  1375

 

 3يكماس ين، حس *2يني، داود جم 1يقنبر يوسف

 دانشگاه اصفهان ييروستا يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد  -1
 دانشگاه اصفهان  ييروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
Davood.jamini@gmail.com 

 

 چكيده
 يشهرها يشتراست كه ب ييها چالش ينتر از مهم يكي يشغل يها از فرصت يمند در بهره يو نابرابر تبعيض
 ينا يافتگيعدم توسعه يتاًمهاجرت و نها ي،آشفتگ يت،فقر و محرومچون  يامدهاييگرفتار آنند و پ ينمرزنش

 يا ينتأم يرااست، ز يكو استراتژ يديبحث كل يك ي،مباحث اقتصاد يدارد. اشتغال در تمام يمناطق را در پ
به توسعه هر كشور داشته  يابيدست يدر چگونگ ياثرات مثبت و منف تواند يم يانسان يروياشتغال ن ينعدم تأم

اشد. بيكاري عالوه بر اتالف منابع انساني، مسائل و مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به همراه ب
. هدف دهد يو دامنه فقر را در جامعه گسترش م نمايديبدل م يشيدوره فرسايكدارد و دوره گذر توسعه را به 

 يها جوانرود به لحاظ شاخص يتان مرزاين تحقيق، بررسي، تحليل و مقايسه روند اشتغال و بيكاري شهرس
كل، جمعيت واقع در سن فعاليت اقتصادي، جمعيت فعال و غيرفعال، جمعيت شاغل و بيكار و ميزان  يتجمع

-پژوهش از لحاظ روش توصيفي يناست. ا 1375-85عمده فعاليت اقتصادي طي دو دوره  يها بخش اغلينش
بر مستندات مركز آمار كشور و  يدبا تأك يه از مطالعات كتابخانه ابا استفاد يازمورد ن يتحليلي بوده و داده ها

استفاده شده  Excel نرم افزار زنمودارها ا يمشده است و جهت ترس يمصاحبه با كارشناسان مربوطه گردآور
 88/20فعال و  يتجمع يدرصد 72/4،  يتجمع ينفر 46801نشان دهنده كاهش  يقتحق هاي يافتهاست. 
 ين. همچنباشد يم 1375نسبت به سال  1385شهرستان جوانرود در سال  يبخش كشاورز ينشاغل يدرصد

بخش  ينشاغل يدرصد 91/20 ي،ت اقتصاديواقع در سن فعال يتجمع يدرصد 96/12 يشافزا يانگرب يجنتا
. در كل باشد يم 1375نسبت به دوره  1385شهرستان در دوره  يكارينرخ ب يدرصد 56/6خدمات و 

، 1385درصد در سال  3/49 يكاريو نرخ ب 1375درصد در سال  74/42 يكارينرود با نرخ بشهرستان جوا
از نقطه  يريبا بهره گ يتداشته است. در نها مانشاهاستان كر يها شهرستان ينرا در ب يكارينرخ ب يشترينب

 ييان راهكارهانگارندگ يدانيشهرستان جوانرود و مشاهدات م ربط يو كارشناسان ذ يدانشگاه يدنظرات اسات
 .يدجهت توسعه اشتغال شهرستان جوانرود ارائه گرد

 
 جوانرود. ي،مرز يتوسعه، شهرها يكاري،اشتغال، ب :يديكل واژگان
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 ياييو عوامل جغراف ياجتماع يتامن ينرابطه ب
 

 2ياكبر محمد ي، عل 1يقنبر يروسس

 بلوچستانو يستاندانشگاه س  يي،وبرنامه روستا ياگروه جغراف ياراستاد -1
 وبلوچستانيستاندانشگاه س يسم،تور  يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

sghanbari2004@yahoo.com 
 

 چكيده
عوامل  يتگذارند. اهم يرتاث ياجتماع يتامن يهستند كه در برقرار ياز جمله عوامل متعدد ياييجغراف عوامل
ها در بستر  يو ناامن يمهمه جرا يريمشود كه بپذ يم يناش يين جااز آ ياجتماع يتامن يدر برقرار ياييجغراف

 يتدر امنياييعوامل جغراف بطهرا يحاضر به منظور بررس يقدهند. در تخق يرخ م يزمان ومكان مشخص
در  يرهابه سنجش متغ ييو پرسشنامه ا يمايشيپ-يفيآنها، با استفاده از روش توص يتاهم يابيو ارز ياجتماع

از آن  يپژوهش حاضر حاك يها يافتهاقدام شده.  يعيطب ياييو عوامل جغراف يانسان ياييمل جغرافدو بعد عوا
عوامل  يايي،عوامل جغراف ينبرقرار است و در ب يتو امن غرافياييعوامل ج ينب ياست كه رابطه معنادار

 يتمقوله نظم وامن رابطه را با يشترينبا جرم است، ب يترابطه تراكم جمع يانگركه ب يانسان ياييجغراف
و نظم و  يانسان يايعوامل جغراف ينوجود رابطه ب يعنياول   يهكه درمورد فرض يدهدنشان م يقتحق يجدارند.نتا

درصد  99با احتمال  H1 يهصفر، فرض ي) وسطح معنا دار3/7محاسبه شده( t با توجه به مقدار آزمون نيتام
 يو سطح معنا دار T(036/0) ا توجه به مقدار آزموندوم ب يهقرار گرفت. اما درخصوص فرض ييدمورد تا

 .رد شد H1 (971/0(يهفرض
 

 جرم ي،انسان ياينظم، جغراف يت،امن يايي،عوامل جغراف :يديكل واژگان
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آن بر  يرو تأث يهدف گردشگر يبا ارزش، روستاها هاي بافت
 ياز توابع شهرستان مرز يرشمش ي(مورد روستا ييروستا ةتوسع

 پاوه) بر اساس مدل سوات
 

 4يعي،بهمن شف 3يمي،جعفر كر 2يگوشكي، محمد شمس *1يقنبر يروسس

 گروه دانشگاه سستان وبلوچستان  ييروستا يزيوبرنامه ر يارجغرافيااستاد  -1
وبلوچستان     يستاندانشگاه سيسمتوريزيوبرنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2

 نور تهران يامدانشگاه پ يانسان يزينامه ربريدكتر يدانشجو -3
 وبلوچستان يستاندانشگاه س ييروستا يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناسيدانشجو -4

sganbari2004@yahoo.com 
 

 چكيده
ابعاد و  ياست كه همچون توسعه دارا ييدر متون توسعه روستا يدي(مقوله) جديافتره ييروستا گردشگري
 يو اقتصاد يكه در اصالح اجتماع يغالباً با سهم ييروستا يتوسعه و رشد گردشگر ينت بنابرااس يآثار گوناگون

از صنعت گردشگري به حساب  زئيراستا گردشگري روستايي نيز ج يندارد متناسب است، در ا ييمناطق روستا
ردشگري روستايي، مي آيد كه مي تواند با برنامه ريزي اصولي و مناسب و شناسايي مزيتها و محدوديتهاي گ

از توابع بخش نوسود  يرشمش يروستا يانم ينداشته باشد كه در ا يينقش مؤثري در توسعه مناطق روستا
 ييتوسعه در مناطق روستا يتواند باعث تعادل بخش يكه م دشهرستان پاوه در شهرستان كرمانشاه قرار د ار

و مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت،  يليتحل -يفيشود. به اين منظور مقاله حاضر با استفاده از روش توص
به ارائه استراتژي و راهبرد در جهت توسعه گردشگري در توسعه  SWOT يوهضعف، فرصتها و تهديدها به ش

و توجه مسئوالن،  يشترب يگذار يهدهد در صورت سرما ينشان م يجشده است و نتا پرداخته يرشمش ييروستا
به نظام مراكز  يتواند باعث تعادل بخش يبافت با ارزش م يكه عنوان ب يرشمش يو مشاركت مردم روستا

 .شغل در منطقه مورد مطالعه گردد يشو افزا يو شهر ييروستا
 

 SWOTپاوه، مدل. يشهرستان مرز ير،شمش يگردشگري روستايي، توسعه روستايي،  روستا :يديواژگان كل
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 يومنطقه ا يمل تيجادامنيدرا يمرز يرودها يتنقش واهم يبررس
 يرانا يسددوست يدبرباتاك يررود:رودخانه هر ي(مطالعه مورد

 )وتركمنستان
 

 3يالهام عابد ، 2يمعصومه امان ، 1يقنبر سيروس

 وبلوچستان يستان،دانشگاه س يادانشكده جغراف ياراستاد -1
ستانوبلوچيسستاندانشگاه سيي،روستايزيبرنامه ر-ياكارشناس ارشدجغرافيدانشجو-2
 وبلوچستان يسستاندانشگاه س يي،روستا يزيبرنامه ر -ياكارشناس ارشدجغراف يدانشجو -3

M_amani2011@yahoo.com 
 

 چكيده
چندكشورمشترك  يادو ينآنها ب يزآبر ياندكه حوضه ها يجهان، ساكن مناطق يتدرصد جمع40حدود  امروزه

دراختالفات  ي،عامل مهم يمنبع اقتصاد يكبه عنوان  يمشترك درمناطق مرز يمنابع آب يناست. وجود ا
 يگسترده ا يفط ك،مشتر يازمنابع آب يدولتها دربهره بردار يانشود.نوع كنش م يكشورها محسوب م يمرز

رودخانه  يوتركمنستان بررو يرانا ي. سددوستيردگ يوجنگ را دربرم يكامل تا ناسازگار يوهمكار يازسازگار
مثبت  يازنمونه ها يد،يكيرس يبه بهره بردار1379در سال يسدبزرگ مرز ينبه عنوان اول يررودكههر يمرز

تواند  يم يزمنطقه پرچالش كه آب ن يندرا براينباشد بنايم يمنطقه ا ييوهمگرا يدر همكار يمنابع آب
 يها يوتركمنستان به عنوان نمونه بارز همكار يرانا يكشورها ينگردد ب ياسيس يها يجادتنشموجب ا

 يهردو كشور ،م يبرا يكشاورز ي،اقتصاد يها يتدر فعال يازآب موردن ينشده است كه با تام ليمشترك تبد
سد   يو منطقه ا يمل يباشد هدف پژوهش حاضرمطالعه نقش و كاركردها منيتصلح وا يجادا يبرا يتواند عامل

از مطالعات  با استفاده يليتحل -يفيباشد .پژوهش حاضر به صورت توص يدو كشور مذكور م ينب يدوست
 يبررس يومنطقه ا يمل يتامن يجادسدرا درا ينا يتصورت گرفته است كه  نقش واهم يو كتابخانه ا ياسناد

 يدارد و م يو منطقه ا يمل يتهايدر فعال يارمهميسد نقش بس يندهد كه ا يمطالعات نشان م تايجكندن يم
 .دو كشور باشد ينب يآور صلح و دوست يامتواند پ

 

 يرود، هر يسد دوست ي،ومنطقه ا يمل يت،امن يرود مرز :دييواژگان كل
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در برابر جنگ نرم با  ينمرزنش يرانياقوام ا ييهمگرا يلتحل
 SWOT يكتكن از يريگ بهره

 

 3ياري ، افسانه2ياري ، منير1يقنبر يروسس

 وبلوچستان يستاندانشگاه س ييروستا يايگروه جغراف يعلم يئتعضو ه -1 
 وبلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيوبرنامه ر يارشد جغرافكارشناس ا -2

 يزدانشگاه تبر يدانش آموخته كتابدار -3
Sghanbari2004@yahoo.com 

 

 چكيده
به  يگرد يوبرخ يددر قالب تهد يكشور بهمراه دارد كه برخ يرا برا ييچالشها يرانا يكمتن ژئوپلت يقوم تنوع

چالشها،  ينهر دو وجه ا يبرا يستبا ينظام م يعال يريتاست مد يهيد. بيابند يشكل فرصت ظهور وبروز م
 يگانگانب يكه با اهداف استعمار زمانيكشور  ي. مسئله تنوع وتكثر قوميدواتخاذ نما يطراح يمتناسب ياستراتژ
 يياسبه ساخت س يگانهگردد. ورود عناصر بيم يلكشور تبد يتامن يهعل يدتهد يبرا يشود به منبع يهمراه م

 يپراكندگ يگر،د ي. از سويردگيبه سهولت صورت م يقوم يها يتاقوام واقل يكشور با ابزار ناهمگون
باعث شده است كه به سهولت در دسترس امواج  يرانا يوقرار گرفتن آنها در مناطق مرز يرانياقوام ا ياييجغراف
مقاله  ين. لذا در ايرندقرار بگ يرانا ياسالمينظام جمهور يهآنها بر عل يغاتيدشمن ومورد هجوم تبل يارتباط
از  يريبوده وبا بهره گ يفيتوص -يليتحل يققرار گرفته است. روش تحق يمورد بررس يرانياقوام ا ييهمگرا

قرار  يلوتحليمورد بررس يرانياقوام ا يي) همگرايداتقوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهد) SWOT يكتكن
 9 ي،ضعف داخل 14 ي،قوت داخل 12 يرانياقوام ا يين است كه در همگراآ يانگرها ب يافته يجگرفته است. نتا

متقابل آنها بر  يراتتاث يارتباط بوده كه پس از بررس ينعمده در ا يرتاث يدارا يدتهد 10و يرونيفرصت ب
 .يدراهبرد متناسب ارائه گرد 40آنها  ينداز برآ يتاآنها، نها يفيوك يكم يلوتحل يكديگرواز  يكديگر

 

 SWOT يكجنگ نرم، تكن يت،قوم :يديكل گانواژ
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 يماتتقس يمرزها ييراتعوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح و تغ يبررس
 يكشور

 

 2ييحجت مهكو، * 1يقاسم قنبر
 و مطالعات ناجا يقاتنور و كارشناس سازمان تحق ياممدرس دانشگاه پ ياسي،س يايكارشناس ارشد جغراف -1 

 يكاربرد -ينور و دانشگاه جامع علم يامو مدرس دانشگاه پ يدانشگاه آزاد اسالم ياسيس يايجغراف يدكتريدانشجو -2
gh_ghanbari@yahoo.com 

 چكيده
اند. مرزها گاه بر اساس تصور  مشخص شده ها بندي و جداره ها بندي يمكشورها با تقس ينسرزم ي،طور كل به

 ها يمرزبند يشترگفت ب توان هرحال مي . بهيعيطب يطبر اساس شرا اند و زماني-ها به وجود آمده انسان
 يبوده و اغلب با توجه به عوامل داديكامالً قرار يهناح يك يدارند. مرزها يقابل بحث يرغ ياييجغراف يتواقع

 ياييمركز به مفهوم جغراف ياكانون  يدارا يهناح ينجا. در اشوند يم يينتع يچون سلسله مراتب شبكه ارتباط
داشته و  يدرمانگاه و ... كه نقش مركز يرستان،چون دب يبا توجه به عناصر يهمركز ناح ياكه كانون آن نبوده، بل

عنصرِ شاخص الزاماً در  ينكه ا يمعن ينبه ا شود؛ يم يينتع شوند، يشناخته م يهبه عنوان عناصرِ شاخص ناح
همچون شبكه  يگريو عوامل دمناسب  ياراض يتمحدود يلقرار نگرفته، بلكه به دل يهناح ياييمركز جغراف

 مركزيت يه،ناح يكدر  يگر. به عبارت ديرندقرار گ يهناح يگرد هاي و ... ممكن است در بخش ها يدسترس
 هاي يتمحدوده مسئول يينبا هدف تع يدرون كشور ياست. مرزها ينبوده، بلكه كاركرد ياييالزاماً جغراف

 يمتقس يندفرا يكشور تقسيمات .شوند يو ... مشخص م تيامال آوري جمع ي،ارائه خدمات عموم يبرا يقانون
 هاي ياسمشخص است كه در مق يحدود آن توسط مرزها يدو تحد ياسيس هاي نقش منظور ايفاي فضا به

فضا  ياسيس يريتفوق مد هاي ياساز مق يك. متناظر با هر گيرد يصورت م يو فرومل يمل اي، منطقه ي،جهان
داشته باشد ياررا در اختيازابزار موردنيدباياسيفضا، قدرت سياسيسيماندهتحقق سازي. براشودياعمال م

مختلف هاي قالب يي،فضا ياسيس يماتو كاركرد تقس اهميت  .است ينآنها تسلط بر سرزم ينكه مهمتر
 كشور يمفضا، تقس بندي يمتقس يو هدف اصل سازد يمواجه م ياساس ييراترا با تغ ياييجغراف يمربوط به فضا

از  از انتقال واحد سياسي است عبارت ياسيارتقاء سطح س يرشد متوازن است. از طرف يهمگن برا يبه واحدها
هر  يبرا يكشور يماتو ضوابط تقسيفقانون تعار در .سطح باالتر يكبه  تر يينپايادار -ياسيسطح س يك
آنها در نظر گرفته  يسو تأسجاديا يي،شناسا يبرا ينيو ضوابط مع يارهامع يف،تعار يماتياز سطوح تقس يك

 ي،اجتماع هاي شاخص ينبا در نظر گرفتن تراكم، همچن يتجمع يشامل پارامترها يارهامع ينشده بود. ا
. شود يدر ارتقاء سطح لحاظ نم يت... مناطق بود؛ اما در حال حاضر پارامتر جمع و ياسيس ي،فرهنگ ي،اقتصاد

با استفاده از روش  يداخل يمرزها ييراتو تغ ياسيارتقاء سطح س يدجد يارهايمقاله، معيندر ا رو ينازا
 .شود يم يلو تحل يينتب يدانيروش م ينو همچن يفيتوص -يليتحل يقتحق

 
 )يداخل ي(مرزها يمرز ييراتارتقاء سطوح و تغ ي،كشور يماتتقس :يديواژگان كل
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 يمرز يرود ها ييراتتغ يشضرورت پا
 )ضه دوزال: رودخانه ارس(حو يمورد مطالعه

 

 يتال يقهرود منيژه
 يبهشت يددانشگاه شه ين،دانشكده علوم زم يعي،طب يايگروه جغراف ياردانش

M-Ghahroudi@sbu.ac.ir 
 

 چكيده
 يجادسبب ايرند،گ يدر مرزها قرار م يكهآب هنگام يانجر يدب ييراتبستر و تغ ييراتتغ يلها به دل رودخانه

 يمرز ها وجود دارد، مشكالت بزرگتر يندر طرف يتجانس فرهنگ يكهمهنگا يژهشوند، بو يم ياختالفات مرز
رفتار رودخانه و در  ينيب يشتواند سبب پ يم يمرز يروخانه ها يششود. پا يفراهم ميدولت مركز يبرا
،  يهترك يران،ا ياسالم يجمهور يشود. رودخانه ارس مرز مشترك كشورها يكاهش اختالفات مرز يجهنت

 ينحوضه ارس، دره ا يكيخاص ژئومرفولوژ يتموقع يلاست . به دل يجانآذربا ن و جمهورى ارمنستا جمهورى 
و بستر  يسبب عدم تطابق خطوط مرز ييراتتغينا هدر طول زمان شده است ك يمتعدد ييراتتغ يرود دارا

اده باشد. د يرود ارس م يو رسوبگذار يشفرسا ييراتتغ يشباشد. هدف پژوهش حاضر پا يرودخانه ارس م
عدم وجود اطالعات  يلباشد. به دل يم Aster يرادار يو داده ها 1:25000 يمورد استفاده نقشه ها يها

 يحوضه دوزال از حوضه ها يرانجام شده است كه ابتدا ز يبترت ينبه ا تحقيق ينا يه،همسا ياز كشورها يمكان
 يآن در كشورها يگرد يحوضه ها ير، ز Aster يرادار يانتخاب شد و سپس بر اساس داده ها يرانا يمرز

حوضه  يردر ز 1:25000 يو رودخانه ارس بر اساس نقشه ها يرانو ارمنستان استخراج شد.  مرز ا يجانآذربا
در  يرانمربع و طول مرز ا يلومترك 11469.940جدا گشت. مساحت حوضه مورد مطالعه معادل  يانتخاب ايه

مرز  يندر امتداد ا يطول رودخانه ارس در حوضه انتخاب يكهاست. در حال يلومترك 215.61حوضه  ينداخل ا
گرفتن رود ارس از مرز  فاصلهدر رودخانه ارس و  يشفرسا يزانم يبررس يباشد. برا يم يلومترك 231.57برابر 

 يرانبه دست آمده نشان داد كه فاصله رودخانه ارس از مرز ا يجاستفاده شده است. نتا  Near از تابع يرانا
از باال  ييراتتغ يزانبوده است. م يرانبه سمت ا يشفرسا يشترينكند كه ب يم ييرمتر تغ 4481تا  128 ينب

و  ينخداآفر يرانبه سمت ا ييراتتغ يشترينبه ب يكنزد يتيجع مراكزاست.  يشرو به افزا ييندست به سمت پا
   .باشند يم يجاندر خاك آذربا يزو هوراد يراندر ا يجانالر
 

 .Nearرودخانه ارس، حوضه دوزال، تابع  ي،مرز يرودها :يديكل واژگان
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 يارتباط يو رسانه ها يجنس يرفتارها ينب يرابطه  يبررس
 زاهدان ينوجوانان شهر مرز )درماهواره  و تلفن همراه ينترنت،(ا

 

 4فاطمه آذر خرداد ،3منش يكزهرا ن ،2يكاظم ، يحيي1يدريح يدلقو محبوبه

مدرس پاره وقت و  آموزش و پرورش زاهدان 2 يهناح يمشاوره  يمشاور هسته ،  يتترب يناسكارشناس ارشد روانش -1
 يمطهر يدمعلم شه يتترب

 و بلوچستان يستانس يتي دانشگاهعلوم ترب يدكترا -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه سيعموم يروانشناس يدكترا -3

 يتيترب يكارشناس ارشد روانشناس -4
sharifehheidary@yahoo.com 

 

 چكيده
است كه نوجوانان را در اي يچيدهپ يو اجتماع يا عوامل متعدد توسعه يركشورها، تحت تاث يهمانند تمام يرانا 

 يبه كشورها يغرب يها يشهانتقال فرهنگ و اند دهد؛ يقرار م يپرخطر جنس ياز رفتارهايمعرض خطرات ناش
 ينكه ا يقرار داده است به طور تاريرف يالگوها ارزش ها و ييرجوامع را در معرض تغ ينفرهنگ ا ي،اسالم

معضالت درگرو  ينمواجه نموده، حل ا يمرز يدر شهرها يژهبه و ياريها و معضالت بس يبكشورها را با آس
 يرفتارها يبررس ينه،زم ينباشد. در ا يعلل م يو بررس يقابعاد مسأله، كسب آمار، اطالعات دق ييشناسا
مناسب  يهايتوسعه استراتژ يبرا يزير رسد. لذا هرگونه برنامه ميبه نظر  يورضر يجنس يو رسانه ها يجنس

 يمطالعه بررس ين. هدف اباشد يگروه م ينموجود ا يتوضع يگروه، مستلزم بررس ينا يازهايجهت پاسخ به ن
عداد ت يبر رو 1389در سال  يقتحق ينبا رسانه ها است. ا ي)زاهدان14-16نوجوانان ( يجنس يرابطه رفتارها

محقق ساخته   يساله شهر زاهدان، با استفاده از پرسشنامه ها 16تا 14پسر)  195دختر  165( جواننو 368
از نوع  يريگ ماهواره و تلفن همراه) انجام شد، روش نمونه ينترنت،(ايارتباط يو رسانه ها يجنس يرفتار ها ي

وآزمون كروسكال  يانسوار يلانند، تحلم يآمار يبدست آمده براساس روشها يجاست. نتا يا خوشه يتصادف
آمار  يقپژوهش از طر ياطالعات الزم، داده ها يپرسشنامه ها و گرد آور يلبدست آمد. پس از تكم يسوال

و  يممستق ي ها نشان داد: رسانه ها رابطه يافته. يدگرد يلتحل spss يبا استفاده از برنامه آمار ياستنباط
 يجنس يرسانه ها يننشان داد ب يسآزمون كروسكال وال يج. نتادجوانان دارننو يجنس يبا رفتارها يدار يمعن

ماهواره و تلفن  يگردر سطح    وجود دارد. از طرف د يدار يو معن يمنوجوانان رابطه مستق يجنس يبا رفتارها
 ي: ميريگ يجهدار است.  نت يدارد. و در سطح    معن يشتريب يرتأث ينوجوانان به رفتار جنس يشهمراه در گرا

 =r )65/0( يجنس يرسانه ها با رفتارها يناز ا ياخالق يرگرفت كه استفاده غ يجهپژوهش نت يها يافتهاز  وانت
 ينا يها يافتهدانش آموزان با  يجنس يرفتارها يينسواالت پژوهش، تع ييددارد. با توجه به تأ يهمبستگ 

متأثر از استفاده نامناسب آنها  واناننوج يجنس ياتوان ادعا كرد كه رفتاره يم ينپژوهش ممكن است. بنابرا
 .باشند يدر ارتباط م يكديگرها با  يبآس  يشتراينب يقتحق ينا يجاست. براساس نتا

 نوجوانان، زاهدان ي،جنس يرفتارها ي،ارتباط يرسانه ها :يديكل واژگان
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 يتجمع يتدر تثب يدولت يهايگذار يهو سرما يينقش اشتغالزا
 ي مناطق مرز

 ي)استان خراسان جنوب يمرز يشهرستانها يمورد مطالعه(
 

 2يخواجو يهعال، 1يصاريق يقهصد

 يخراسان جنوب ياستاندار ييكارشناس ارشد دفتر روستا-1
يخراسان جنوبياستاندارييكارشناس ارشد دفتر روستا-2

Ghisari_57@yahoo.com
 

 يدهچك
به  يباشد. مناطق مرز يم يتجمع يهبحث مهاجرت و تخل ييبخصوص در مناطق روستا يجمله معضالت مناطق مرز از

همراه با كوچ  يبر اقتصاد رمه گردان يمتك يژهبو يهاول يها يوهدر آنها به ش ياند و زندگ يافتهطور عمده مناطق توسعه ن
 دهد كه خود منشاء يكاهش م ينانمرز نش ينن را در بيو سرزم ينامر احساس تعلق به زم ينهمراه است ا يرو

در  يژهبه و يگردد. در مراحل بعد يم يتجمع يثبات يب يلبه دل يتوسعه اقتصاد يثبات ياز ب يناش يامدهايمشكالت و پ
امن  يبه محلها ياز مناطق مرز يجبه تدر يتباشد جمع ياسيو س يتيامن  ينظام يهايكه مرزها محل نا آرام يطيشرا
در يدهپد ينگردد. ا يتر م يشب يتجمع يداريكمتر و ناپا يزدر مناطق مر يتتراكم جمع يگركوچ كرده و بار د تري
و  يزانبرنامه ر ياصل يها ياز دلمشغول يكيگذارد و به عنوان  يم يمنف يرتأث يمناطق مرز يتتوسعه و امن يندفرا
ان از مرز مشترك با كشور افغانست يلومترك450با داشتن  ي. استان خراسان جنوبيدآ يگذران استان به شمار م ياستس
 ير،نمودن عشا يننش يكجامناسب  از جمله  يكردهايدولت با اتخاذ رو يل،دل ينمعضل در امان نمانده است به هم ينا

 يقدمها يتجمع يتو تثب يياشتغالزا يو .......... در راستا يمرز ياحداث بازارچه ها ي،حلقه چاه كشاورز ياحداث تعداد
برنامه  ينانمرز نش ييرسد كه چنانچه بتوان  در بحث اشتغالزا يبه نظر م ينابرداشته است. بنابر ينهزم يندر ا يمثبت

مشكالت حل خواهد شد.  يناز ا يميداد، بخش عظ يشگذران افزا ياستو س يزانرا به برنامه ر يانواعتماد روستائ يزير
باشد.  يم يياشتغالزا  يتجمع يتتث يراهكار برا يندهد كه بهتر ينشان م انموفق در است ياز طرح ها يتجربه برخ

و  يرا مورد بررس يمناطق مرز يتجمع يتدر تثب يدولت يهايگذار يهو سرما يينوشته حاضر در نظر دارد نقش اشتغالزا
 يمنظور از چهار شهرستان مرز يناست. به ا يدهبه انجام رس يليو تحل يفيتوص يوهبه ش يبررس اين .كنكاش قرار دهد

 يهايگذار يهانتخاب شده است.و نقش سرما يمرزيروستا 30به حجم يكوكران نمونه ااستان با استفاده از فرمول 
مردم  يها و خواسته ها يتاولو يوقت هدهد ك ينشان م يبررس ينا يجقرار گرفته است  نتا يدر آن مورد بررس يدولت
است  در كنار  يرامكان پذ ييروستا يتجمع يتتثب  يرد،باشد  مورد توجه قرار گ يم يكاريحل مسئله ب يشتركه ب يمحل

 ياز جمله  عوامل يدرآمديتو بهبود وضع ييبه سكونت در نقاط روستا ي، عالقمند يتوسعه انسان يآن بهبود شاخص ها
شناخت  ي،محل يدارتوسعه پا يكرداز رو ينقش داشته باشد   هرچند كه بهره مند ينهزم يندر ا اندتو ياست كه م

با كمك و  يتجمع يتو تثب ييبه توسعه روستا يابيدست يامكان توسعه درون زا و محلها و  يتها ، قابل يتوانمند
 .سازد يم يررا امكان پذ ييمردم ساكن در مناطق روستا يهمراه

 
 يخراسان جنوب ي،مناطق مرز يي،اشتغالزا  ي،گذار يهسرما :واژگان كليدي
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و  يستاندر س ييروستا يگردشگر هاي و توسعه فرصت يتامن
 ) يسط يروستا يمطالعه مورد (ستانبلوچ

 

 3ياشياطهره ع، 2يمحمدرضا رضوان، * 1كاتب زهرا
 دانشگاه تهران يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -1 

 دانشگاه تهران ييروستا يزياستاد برنامه ر -2 
 دانشگاه تهران يسمتور يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو -3 

Zahra.kateb@ yahoo.com 
 

 چكيده
در جهان به شمار  يتوسعه گردشگر ياستراتژ يناصل در تدو ترين يربناييو ز ينبه عنوان مهمتر يتامن امروزه

 يو خارج يو در ارتباط تنگاتنگ در مناسبات داخل يكديگردو مقوله وابسته به  يو گردشگر يت. امنيدآ يم
 ينبر هم داشته باشند، بد يو كاهش ايشيافز يرثتوانند تأ يدو مقوله در تعامل دو جانبه با هم م ينهستند، ا

ارتباط  يگردشگر ينا خواهد شد، بنابر يركود گردشگر ياكاهش باعث رونق  يا يشكه هرگونه افزا يمعن
و با داشتن  يرنظ يو ب يباز يعيو بلوچستان با داشتن مناطق طب يستاندارد. استان س يتبا مقوله امن يممستق
و داشتن يو معمار ياقتصاد -يآن، زنده بودن بافت اجتماع يخيتار اليار و تود يشهر يتمدن يشينهپ يك

 يفاا يو خارج يرا در جذب گردشگران داخل يتواند نقش مهم يو منحصر به فرد خود م يباز ييمناطق روستا
است و رروش جمع  يفيتوص يوهبه ش يقتحق ينكشور باشد. ا يگردشگر هاي از قطب يكيكند و به عنوان 

در توسعه  يتنقش امن يباشد، كه به بررس يم ي) و مرور اي ( كتابخانه يداده ها به شكل اسناد يرآو
در  يتاز آن است كه با گسترش امن يحاك يقتحقيجشود . نتا ياستان پرداخته م ينا ييروستا يگردشگر

 هاي يتعالگسترش فيبرا ينهزم يفرهنگ ساز يقو چه از طر يدولت هاي يتفعال يقمنطقه چه از طر
جهت رها  يامر به نوبة خود عامل ينفراهم خواهدآورد ، كه ا ييمناطق روستا يژهدر منطقه به و يگردشگر

 يو خارج يمنطقه به گردشگرن داخل يشناساندن فرهنگ بوم ينمنطقه از فقر و همچن ييمناطق روستا
 .خواهد شد

 
 يسط يروستا يي،روستا يگردشگر يت،امن :يديكل واژگان
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 يدار امنيت، سيستان و بلوچستان وتوريسم پا
 )چابهار يساحل يسمتور ي(مورد

 

  كاشف يلاسماع
 يكاربرد يمدرس دانشگاه علم-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد يسمتور يزيبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس

Kasheftourist2004@yahoo.com 
 

  يدهچك 
 يمتعدد يو عناصر و فاكتورها يگردشگر يستمكرد مناسب سدر گرو عمل يگردشگر يدارو رشد پا يتموفق

 يتمذكور اهم يستمدر س يكپارامتر ها  هر   ين.ادهند يم يلرا تشك يگردشگر يستمهم رفته س ياست كه رو
فاكتورها كه رونق و توسعه  ينا ينتر مهم زا يكيدارند. يفاكتورها ارتباط تنگاتنگ يرداشته و با سا يخاص

و  يطيمح يست، ز ياسي،س ي،فرهنگ ي،اجتماع ياقتصاد يها ينهدر زم يتامن«آن است، در گرو يگردشگر
 يكشورها ، همچون اوضاع كنون يبرخ يداخل ياسيس يماتو تصم ياناتجر يدارياست. ناپا يبهداشت

در و  يباعث كاهش و ركود گردشگر يسمترور يهعل يالملل ينب نگبه عالوه ج يرهپاكستان،عراق، افغانستان و غ
مناطق   يبرخ ياكشورها و  ينادرست از برخ يغاتو مناطق جهان شده است.و گاها تبل ياز كشورها ياريبس

 يب يعيو طب يخيدر سواحل و اماكن تار يباعث كاهش و ركود گردشگر يرانو بلوچستان در ا يستانمثل س
 .رم و مهمان نواز   شده استخون گ يو با مردم يلو بلوچستان ،با ان همه پتانس يستاندرچابهار و س يرنظ

در  يتامن يگاهو جا يتاهم  يلو تحل يبا تجز يدانيو م يفيبر آن است كه به شكل توص يمقاله سع يندر ا
و بلو چستان  يستانس يهمچون گردشگر يا كشورها و شهرها رامشخص و با ارائه نمونه يتوسعه گردشگر

 يدارآن  در رشد و عدم رشد و توسعه پا يتو اهم ييتامن يمنف يغاتچا بهار  نقش تبل يساحل يوگردشگر
ركن توسعه  ينتر و مهم ترين يعنوان اساس همه جانبه را به يتامن يرا. زيممنطقه را بشناس ينا يگردشگر
 .خواهد بود يسركامل، م يتصنعت با وجود امن ينا يداريو دوام و پا يمعرف يگردشگر

 
 چابهار–و بلو چستان  يستانس -  يتامن - يدارپا يسمتور- يسمرتو يستمس - يساحل يسمتور : يديكل واژگان
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 ي(بررس يزبانبررسي ميزان رضايت گردشگران از فرهنگ جامعه م
 )چابهار يشهر گردشگر يمورد

 

 *2 يكپور گلو يعسكر ين، حس 1يكاظم يمهد

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يريت،گروه مد ياردانش -1
 چابهار ياييو علوم در يانورديدانشگاه در يريت،مد گروه يعلم ياته -2

ahmadi.pm@gmail.com  
 

چكيده
شهر  يك يمهم در توسعه اقتصاد يتواند به عنوان مقوله ا يم يدهد كه گردشگر يمطالعات نشان م نتايج

 يتشهر ، حضور گردشگران ضرورت دارد و رضا يكدر  يتوسعه گردشگر يبرا يگرد ييمطرح گردد. از سو
 .باشد يم اكيددر جذب گردشگران مورد ت يديكل يبه عنوان عامل يزبانم يگردشگران از فرهنگ جامعه 

گردشگران از  يترضا يزانچابهار وم يستيشهر تور يزبانم يمقاله با هدف بررسي وضعيت فرهنگ جامعه  اين
ر انجام گرفته است. براي آن با توجه به رونق و رشد چشمگير گردشگري تجاري شهر چابهار در چند ساله اخي

و پس از تعيين حجم نمونه به  مهاين منظور از روش جمع آوري ميداني داده ها و به كارگيري ابزار پرسشنا
عدد با استفاده از رابطه كوكران و به روش طبقه بندي تصادفي، پرسشنامه ها تكميل و داده هاي  380تعداد 

اده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي اقدام شده است. آن استخراج گرديده و سپس نسبت به تحليل د
ميداني و نيز تجزيه و تحليل داده هاي آماري حاصل از پرسشنامه ها  اينتايج و يافته ها ي حاصل از بررسي ه

 يشهر در سطح مطلوب يندر ا يزبانگردشگران از فرهنگ جامعه م يترضا يزانگوياي اين واقعيت است كه م
 وو اين امر مي تواند بر مقصد سفرهاي آتي آنها و انتخاب مقاصد ديگر به جاي چابهار تاثير بگذارد باشد  ينم

فرهنگ مشوق  يجادو ا يالزم است به منظور پرهيز از اين روند، اقدام مناسب در راستاي اصالح فرهنگ
  .يردشهر چابهار صورت پذ يناز جانب مردم و مسئول يگردشگر

 
 شهر چابهار يزبان،گردشگران،فرهنگ جامعه م يتشگري، گردشگر، رضاگرد :يديواژگان كل
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مناطق  يتو نقش آن بر گسترش امن يمرز يكاركرد شهرها يينتع
 يمرز
 

 3يزهرا زهر، * 2 يمهرداد سالم،  1كامران نژاد يرضاعل

 ياستان خراسان جنوب يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتدفتر تحق ياستر-1
 يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغرافكارشناس -2

 يستز يطكارشناس ارشد مح-3
salamimehrdad@yahoo.com 

 

 يدهچك
اند، شرايط مناسب جغرافيايي و اقليمي،  از زمان پيدايش شهرها، عوامل متعددي در ايجاد شهرها مؤثر بوده

ومتي و اداري، از جمله عواملي اعتقادات و باورها، عامل پدافندي و نظامي، عامل بازرگاني و عامل سياسي، حك
كاركردها  يناند و ا شهرها را فراهم نموده جادهاي زماني مختلف، به شكل متفاوتي زمينه اي بوده كه در دوره

 يكيخاص ژئوپلت يطشرا يلبه دل يشهرها داشته اند. مناطق مرز يروابط اجتماع يفيتدر ك يينقش بسزا
خود قرار داده است. لذا  يرتحت تاث يزآنها را ن يكه بعضا توسعه اقتصاد روبرو بوده اند ييها يتهمواره با محدود

 ينموثر است؟ و همچن يدارپا يتامن يندر تام يمرز ينوع كاركرد شهرها ياچون: آ لهاييپژوهش، سوا يندر ا
 .است يدهبر پاسخ دادن به آنها گرد يمناسب ترند؟ مطرح و سع يمرز يشهرها يبرا ييچه نوع كاركردها

 

 يتكاركرد، امن ي،توسعه اقتصاد ي،مرز يشهرها :واژگان كليدي
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با  يشهريمنيو ا يترفاه، امن يندر تام يخوب شهر يريتنقش مد
 يرعاملدفاع غ يكردرو

 

 3ينيام ينحس ، حسن2يزاديپر ، طاهر1كامران حسن

 دانشگاه تهران يايگروه جغراف يارو دانش يعلم ياته  -1
 واحد بروجرد علوم و تحقيقات – يدانشگاه آزاد اسالم يگروه شهرساز يعلم ياته -2

 نور يامدانشگاه پ يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -3
 

  چكيده
و در حال توسعه به مطالعه  يافتهتوسعه  يكشورها يقاتاز تحق يبخش عمده ا يراخ يچند دهه  يشك ط بي

 . داشته است يشگرا يشهر يتامن ينت شهروندان در تاممشارك يو كم يفيك يشافزا يراهبردها
 يم يخوب شهر يبه حكمران يسنت يشهر يريتنقش مد يلو تبد يق،اصالحتحق ينحاصله ازا يجبراساس نتا 

      . منجر شود ييشهر يتامن ينمختلف تام يدر پروسه ها يمشاركت يدجد يها يتتواند به خلق ظرف
شهروندان (بخش  يبرا يو عمل يقانون يهاينبا  تضم يستبا يم يخوب شهر يريتاساس، مد براين

 . بازتعريف كنند يافكار عموم ياعتمادساز و خالق را برا يريتيمد يزنگرش)  نيخصوص
راستا باشد تا شهروندان طالب  ينتواند گام اساسي در ا يم يمتنوع و جذاب شهروند يالتارائه تسه ييسو از

و سود مشاركت در نظر گرفته شده را با آرامش والبته  يالتتسه ي؛شهر يمشاركت در طرحها و پروژه ها
                                                   .شاهد باشند يشروزمره خو يدر زندگ يشتريسرعت ب

مسائل  يبرخ يلكند ضمن تحل يم يصورت گرفته است،سع يو اسناد يكتابخانه ا يوهتحقيق كه با ش اين
و لزوم نگاه جامع به شهرو  يشهر ينو تحوالت نو ييرتغ يينبه تب يراندر ا يشهر يزيو برنامه ر يشهرساز
 .پرداخته شده است ينيشهرنش

  :يلبه سواالت ذ اسنادي – يليپاسخ تحل يابيارز نتايج
 ي،شاخص يرانا يفعل يشهر يريتتوانسته در مديو جهان شهر يمحل يها ياساستانداردها و مق ياآ -1

 باشد؟ يشهر يتامن ينتحقق تام يلوب برامط
شود  يم يادتوسعه،  يتوانسته اند عوامل موثر درجلب مشاركت كه از آنها به عنوان الفبا يراندرا يهاشهردار -2

 ، موفق عمل كنند؟
خالق  يريتمد ييو پاسخگو يو اعتماد شهروندان از خدمات رسان يمند يترضا يزاندهد به هر ميم نشان
در  ينمنافع شهر وشهروندان خواهد شد . همچن يبنص يشتريب يابيو كام يتموفق يزانباشد،م ريشتب يشهر
 يركه بر نقش  تاث كند يخوب شهري، تالش م يريتمتنوع با موضوع مد يفصورت گرفته عالوه بر تعار يبررس

  .يدنما  يحو تشر يينتبشهري را واضح تر  يريتمد يتگذار پروسه اعتماد سازي شهروندان و ارتباط آنها با موفق
 

 . يشهر يريتخوب، مشاركت شهروندان ،مد ي، حكمران يشهر يمنيو ا يتامن :يديكل واژگان
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يمرز يعامل وشهرها يرپدافند غ
 

  يكاوند عبدالرحيم
 چمران اهواز يددانشگاه شه  يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو

Rahim520@yahoo.com 
 

 چكيده
شهر يابيباز فكر وذهن انسان را به خود مشغول  داشته است.  مكان يراز شهر در برابر تهاجم دشمن از دعدفا
كه  يمرز يشهرها بوده است. شهر ها يوطراح يدفاع يهدر نقاط مرتفع وقابل دفاع از اصول اول يهاول يها

عامل  يراصول پدافند غ يتر است رعات يمسئله دفاع ضرور يباشندم ينيبعنوان حفاظ ونقطه قابل اتكاء سرزم
از  يكيعامل  يرموثر شود  اصول پدافند غ يمرز يازحمالت دشمن درشهرها يدركاهش خسارات ناش يتواندم

 يتو تقو يدر شهر مرز يشهر يزاتوتجه يساتوتاس يبه بافت شهر يباز آس يريدرجلوگ يمنطق يراهكارها
 .وشهر گردد يمل يتامن
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: جنوب شرق ي(مطالعه مورداي يهبحران ناح يتيكژئوپل يينتب
 )كشور

 

 3موصلو يدريح يمهد ، 2موصلو يدريح طهمورث ، *1راد يانيكاو مراد

 معلم يتدانشگاه ترب ياسيس يايجغراف ياراستاد  -1
 مدرس يتدانشگاه ترب ياسيس يايارشد جغراف يدانش آموخته كارشناس -2

 دانشگاه شاهد تهران يتيربارشد علوم ت يكارشناس -3
Kviani@TMU.AC.IR 

 

 چكيده
و  ياسيكاركرد نظام س يان،م ين. در ارود يبه شمار م يتيكدانش ژئوپل مايه قدرت و فضا، بن برهمكُنشي

و...در  ياسيمشاركت س يني،سرزم يوستگيو پ يمل يهمگرا و واگرا در همبستگ يروهاين آفريني نقش يعي،توز
 يو فرهنگ ينيتنوع سرزمجغرافيايي،دارند. در علوم  يادينقش بن يشده در گستره مل ياد يها يهتحولِ بن ما

  يلناهمگون تشك يشكماب ياز نواح يو پهناور يترو، كشورها به نسبت جمع يناست. از ا يهناحيدايشپ يادبن
 ي،و اقتصاد يعتيجم يها تنوع، توانش يرشدر پذ يتحاكم يكردرو ي،ناهمگون يزانمانند م اند. عواملي شده
) ياسيو س ياقتصاد ي،(فرهنگ ييگرا يهواگرا در قالب ناحيروهايو ن ورمختلف كش ينواح يتيكژئوپل يتموقع

. گيرند يشكل م اي يهناح هاي بحران يطي،مح -يمناسبات اجتماع تنيدگي كه به نسبت درهم آورند يسر بر م
به صورت  يزن يها فعال و برخ از آن يدارد كه برخ ياح) تنوع نوي(مطلق و نسبيتمتأثر از موقع يرانكشور ا

 ينواح يرپذيريدر كشور، تأث گرايي ياز عناصر مقوم مل يتابع يراندر ا گرايي يه. بروز ناحشوند يفعال م يا دوره
جنوب  ين،بوده است. همچن يتنوع فرهنگ يرشدر پذ يتحاكم يكردو رو اي و منطقه يجهان هاي ياناز جر

 يادگرايياز بن يرياثرپذ ي،و زبان هبيمذ يزاتو بلوچستان به واسطه تما يستانقالب استان س در يرانشرق ا
 بحران يبا كشورها يگيهمسا ها، يمولو آفريني نقش ي،بودن سطوح برخوردار ييندر شبه قاره هند، پا يمذهب

 گرايهناح يسمتروردر قالب  يمذهب ييگرا يهبحران ناح يددهه گذشته شاهد تشد يك زده و... دست كم طي
)، سطح يبرون مرز هاي يان(جريفرامل يندهاياز كاركرد سه سطح فرا ابعيشده ت ياد گرايي يهبوده است. ناح

سه  يككه ارتباط ارگان يتا زمان كند يم يترا تقو يگريد ياست كه هر كدام به نوع اي يهو سطح ناح يمل
 يدر پ اي گسترده يتيو امن يانتظام هاي ينهبود و هز ماندگار خواهد گرايي يهشده برقرار است ناح يادسطح 

ابعاد  يينتب يدر پ يليتحل -يفيو به روش توص ياپژوهش با استفاده از منابع كتابخانه ينخواهد داشت. ما در ا
 .باشيم يدر حوزه جنوب شرق كشور م اي يهبحران ناح يتيكژئوپل

 

 .ييگرا يهناح ي،ا يهران ناحو بلوچستان، بح يستانس يتيك،ژئوپل كليدي: واژگان
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ي رزم يشهرها يتدر توسعه امن يمرز ينقش بازارچه ها يبررس
 ) سوار يلهب ي: بازارچه مرزيمطالعه مورد(

 

 2يجعفر آباد يحسن سعادت، *1يگلونوراله ب يكرامت اصالن
 (ع)يندانشگاه جامع امام حس -ينظام يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 ياگروه جغراف -(ع) يندانشگاه جامع امام حس -ينظام يايارشد رشته جغراف يته كارشناسدانش آموخ-2
aslankeramati@yahoo.com 

 

 چكيده
 يچون دور يعمده ا يژگيهايتوان به و   يمناطق كشور م يگربا د يسهدر مقا يو مطالعه مناطق مرز يبررس با

 ياسي،سي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماع يافتگين سكونت، توسعه يداريناپا يايي،جغراف ياز مركز، انزوا
 -يقوم يوندهايارتباطات و پجود. ويافتقاچاقدست  يدهو پد يخارج يداتتهد ي،قوم يبحرانها ي،فرهنگ
مناطق  ينمختلف در ا يو بحرانها يدهاتهد يبها،وقوع آس يبرا يروشن يلمرز دل يدر دو سو ييو فضا يمذهب

مواجه خواهد  ياريبا خطرات ومشكالت بس يمرز يشهرها يتعدم توجه به آنها امناست؛ كه در صورت  يمرز
 يو هم مرز در قالب بازارچه ها يههمسا يمرز باعث شده تا كشور  ها يگونه مسائل در دو سو ينشد. امروزه ا

 يهنگو فر ياقتصاد -ياجتماع -ياسيتوسعه در ابعاد مختلف س يروشها ينو موثر تر ينمشترك كه از بهتر
سوار در توسعه و  يلهب ينقش بازارچه مرز يبررس يقتحق ين.هدف اياورندب يرود، رو يبشمار م يمناطق مرز

سواربا  يلهب يمرز بازارچه .انجام شده است يدانيو م يكه با استفاده از دو روش اسناد شهرستاناست ينا يتامن
 يشافزا ين،مرزنش يتجمع يتاشتغال، تثب ديجاا يد،در تول يخود نقطه عطف ياجتماع -ياقتصاد يكاركردها

 يكه در تعامل با بازارچه هستند محسوب م يمرز يسوار و روستاهايلهب يدر شهر مرز يداردرآمد و توسعه پا
و  يانسان يژگيهايبزرگ و كوچك متناسب با و نعتيص يواحدها يجادو ا يقاساس تشو ينشود. بر هم

 ينبه مردم مرزنش يژهو يالتارائه تسه ي،توسعه گردشگر ياسب برامن يهايگذار يهمنطقه، سرما ياييجغراف
 يمرز يو ضوابط صادرات و واردات به منظور رونق بازارها يطشرا يلاز مهاجرت آنها، تسه يريجهت جلوگ

 يلهب يشهر مرز يتيامن يبضر يشو به تبع آن افزا يتجمع يتجهت تثب درتواند  يهستند كه م يعوامل
 .سوارموثر باشد

 

 توسعه يت،امن ي،مرز يشهرها ي،بازارچه مرز :واژگان كليدي
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 يواندر شهرستان مر يتوسعه گردشگر يچالش ها و فرصت ها
 

 *2يفيصالح شر ،1يكردوان يزپرو
 تهران يقاتدانشگاه آزاد واحد علوم وتحق يايگروه جغراف استاد -1

 تهران يقات، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحق ييروستا يزيو برنامه ر ياجغراف يترم آخر دكترا دانشجوي -2
salah_sharify@yahoo.com 

 

  چكيده
شهر  ينبه عنوان پنجم يوانباعث شده تا شهرستان مر يعيطب يها يدهو تنوع پد يژهو ياييجغراف موقعيت

 يعيطب ياز جاذبه ها يرغم برخوردار ياست كه عل يدر حال ينكشور شناخته شود. ا يعيتنوع طب يدارا
كه مانع از گسترش آن  هدر جذب گردشگر مواجه بود يبا مشكالت و موانع گوناگون يوانمر يفراوان ، گردشگر
 يشناحت موانع موثر در جذب گردشگر و ارائه راهكارها« پژوهش  يناساس هدف از ا ينشده است. بر ا

و  تحليلي – يفيوصت« و روش آن  »يدانيو م يفيك«است. نوع پژوهش   »يتوسعه گردشگر يمناسب برا
 يانگرپژوهش ب يها يافتهانجام شده است.   يو كتابخانه ا يدانيم ي،منابع اسناد ياست كه با بررس »يدانيم

كه از نظر تعداد گردشگران آثار  ياست ؛ به گونه ا يوانمر يفراوان  در صنعت گردشگر يوجود چالش ها
نفر  498000اول را در استان كردستان  با تعداد رتبه  1389در سال  يوان، شهرستان مريعيو طب يخيتار

  .شود يمردم م يبنص ياز سهم گردشگر يزيكه درآمد ناچ يكسب كرده است. در حال
،  ي؛ كشاورز يسه عامل اقتصاد يهايتوانمند يزانم يبررس« مقاله برگرفته از رساله نگارنده تحت عنوان  اين

: بخش  يآنها ، مطالعه مورد يبرا يزيو برنامه ر يوانمنطقه مر يروستاها يداردر توسعه پا يصنعت و گردشگر
 .باشد يم»   يوانشهرستان مر يمركز

 

 ، چالش، فرصت يدار، توسعه پا يگردشگر :يديكل واژگان
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 چابهار يدر منطقه ساحل يدارپا يگردشگر يعمل يراهكارها
 

 يياحمد قرا ي،كرم رقيه
 هامون يالملل ينب بزابل، پژوهشكده تاال دانشگاه

roghaye.karami@gmail.com
 

 چكيده
 ينباشد. ا يم يافتهتوسعه  يكشورها يبرخيو درآمدزا يمنابع اقتصاد يناز بزرگتر يكيامروزه  گردشگري

و  يفرهنگ يچابهار به لحاظ دارا بودن منابع غن ياست. منطقه ساحل يدارتوسعه پا ياز اهرمها يكي يتفعال
و  يدانيم يدبازد يفي،توص شپژوهش با استفاده از رو ينباشد. ا يم ياصد مهم گردشگراز مق يكي يعيطب

 يگردشگر يعمل يراهكارها يهآن منجر به ارا يجمنطقه انجام شد و نتا ياسو در مق يستميس يلو تحل يهتجز
 يو درك گردشگر ارتقاء دانش ين،از زم يدارپا يبرنامه بهره بردار ينو تدو يهته يدر پنج سرفصل اصل يدارپا
و  يتظرف يشافزا يبرا يگذار يهسرما ي،گردشگر يتهايدر فعال يمشاركت فعال جوامع محل يجترو يدار،پا

 يم يتراهكارها در نها ينشده است. ا يكپارچهحمل و نقل  يستمآن و استقرار س ينمنطقه و ساكن ييتوانا
   .يرنده قرار گمورد استفاد يدارتوسعه پا ياز شاخه ها يكيتواند به عنوان 

 

 .يرانراهكار، چابهار، ا يدار،پا يگردشگر :يديكل واژگان
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مسلح در  يروهاين يهاياز توانمند يكاستراتژ گيري ضرورت بهره
 يبه دعا يمحور يكرديبا رو يمرز يشهرها يدارپا يتامن

 زمامداران امام سجاد(ع) و نهج البالغه
 

  *2يشجاداود گن، 1يكرم ينغالم حس

 آجا هاي دانشگاه يعلم يئتو عضو ه يخارج يزبانها يكارشناس عال -1
يستاريدشهييكارشناس دانشگاه هوا-2

 

 يدهچك
اند و پر واضح است كه مكتب قرآن و اهل  ها نبوده امامان(ع) تنها براي حيات معنوي در آخرت انسان هاي آموزه

خود دست  يو اخرو يوياند تا انسان به حيات معقولِ دن قرار كردهاي درست بر بيت(ع) ميان دنيا و آخرت موازنه
توجهات و  يرمستقيمو غ يمخود به طور مستق يمتعال يدر دوران زندگ ينراستا ائمه معصوم ينيابد، در هم

و  ها يهجهان اسالم داشتند، و توص يمرز يبخصوص شهرها ياسالم يشهرها يتبه حفظ امن اي يژهو ياتعنا
 يم يانمهم ب ينتوجه و اهتمام به ا يزمان خود برا ينظام يروهايو ن يبه مسئوالن دفاع يمؤكد هاي سفارش
 گيري ) ضرورت بهرهياسناد -اي در تالش بوده است تا با اتخاذ روش(كتابخانه يشرو. پژوهش پنمودند
 يبه محتوا يمحور يكرديرا با رو يمرز يشهرها يدارپا يتمسلح در امن يروهاين يهاياز توانمند يكاستراتژ

 يهيقرار دهد. بد يو بررس يلاز نهج البالغه را مورد تحل يريزمامداران امام سجاد(ع) و برداشت تفس 27 يدعا
 تواند يفاخر در قالب رويكردهاي علمي روز، م يمنابع اسالم يناز ا ييو اجرا ي،كاربردياست برداشت تئور

سيه صحيفه سجاديه و نهج البالغه را در باب لزوم تدوين استراتژي از ابعاد ناشناخته از بركات و انوار قد ياريبس
ارزشها، آرمانها، رسالتها و اهداف كلي و  نييع ي،مرز يشهرها يتامن يبرا ينظام يروهاين يهايتوانمند

 يعلم و معرفت ميايدر ينكوچك از ا اي پژوهش قطره ينا هاي يافتهو  يجراهبردها،  را ارائه كند كه نتا
 .باشد

 
 .يمرز يشهرها يت،مسلح، امن يروهاينهج البالغه، ن يه،سجاد يفهصح :واژگان كليدي
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 يستانبحران آب در دشت س يريتمد
 

 3يياحمد قرا ،2يغفار يمصطف ،1يكرم رقيه

 هامون يالملل ينزابل، پژوهشكده تاالب ب دانشگاه
roghaye.karami@gmail.com 

 

 چكيده
است كه در  يافغانستان منطقه ا يآب  خود از منابع آب ينبه تام يرانشرق ا واقع در جنوب يستانس دشت

آب آماده  يمقابله با بحران احتمال يكامل برا يزيالزم است تا با برنامه ر ينمعرض بحران آب قرار دارد، بنابرا
دهد كه  يشان ممطالعه ن يجهاست. نت شدهانجام  يستميس يلو تحل يهو تجز يفيمطالعه به روش توص ينبود. ا

كشور احداث خواهد شد كه سهم  ينا يرودخانه ها ياز صد سد بر رو يشبراساس برنامه بلندمدت افغانستان ب
باشد.  ياز هشت صد م يشب يستانكننده آب دشت س ينمنبع تام ينبه عنوان مهمتر يرمندرودخانه ه

 ينشود. بنابرا يم يجادمنطقه ا ينب اكننده آ ينمنبع تام ديگررودخانه فراه رود  يبر رو ييسدها ينهمچن
را در  يعپهنه وس ينتا ا يدنماينبلند و كوتاه مدت تدو يريتدر سطح خرد و كالن برنامه مد يرانالزم است ا

  .يدنما يريتهنگام بحران مد
 

 .يرانا يستان،س ي،بحران، سد ساز يريتمد :يديكل واژگان
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 يشهرها يدر توسعه گردشگر يهدف گردشگر يبازارها جايگاه
 يمرز
 

 زاده يمكر عليرضا
 هاي مشهد و دانشگاه يسانپرد يو گردشگر يهتلدار يكاربرد-يمدرس دانشگاه (جامع علم -يخ تار يسانسفوق ل

 )و مطهر مشهد يزشاند ينالود،ب
karimzadealireza@gmail.com

 

 چكيده
 يننقش ا يو ...؛ بازكاو يفرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س ي،گردشگر ي،به لحاظ انسان يمناطق مرز يژهو يتموقع

 يت،مناطق به لحاظ اهم ينا يگاهبخش توجه به جا ينكرده است. در ا يراجتناب ناپذ يرانمناطق را در رشد ا
موضوع به  يناست. متاسفانه تاكنون ا رتفك يستهشا ي؛راهبرد ياستيبه عنوان س  يك،استراتژ يتوسعت و موقع

بازار رقابت، با كم رنگ شدن  نقش  يبه مقتضا يجه؛قرار گرفته، در نت يرد بررسعلل مختلف كمتر مو
 يتبخش تقو ينخود را در ا يتموقع يههمسا ي)، كشورهايادر يا ين(زم يمرز هاي در حوزه يرانا يگردشگر

ست. رنج برده ا يكم توجه يناز ا يشهكشور هم ين. عالوه بر ااند هم بدست آورده هايي و موفقيت  نموده
 ياتگذشته و توجه به تجرب يامر است. بازكاو ينا يجنتا يگرو... از د يكاهش توسعه اجتماع يكاري،ب ي،ناامن

 :كرده و موجب تر هدايت درست هاي ياستما را به اتخاذ س يههمسا يكشورها
 .و ارتباطات يتجارت،گردشگر هاي ينهدر زم يرانا يكژئوپلت يتموقع يمتحك - 
 .كند يكمك م ياز مدار بسته تك محصول تر يعسر ييما را در رها  -
نگرش  ييرسوء برخوردار است موجب اصالح و تغ يغاتدر كمرنگ كردن تبل يبياز قدرت عج يچون گردشگر -

 .شود يم يراندرون ا ياجتماع-ياسيس هاي يتنسبت به واقع يانجهان
 يسعه بدون توجه به رشد صنعت گردشگرتو ياسالميبه عنوان الگو يرانا يفراموش كرد تحقق آرمان معرف -

 .سخت خواهد بود
است. » هدف از نگاه گردشگران يشناخت بازارها« يتوسعه گردشگر ها موضوع تخصصي از دهيكيرو  ينا از

ف مسافران در ها و اهدا انگيزه  يگاهبه بررسي جا ي،گردشگر يگاهمقاله حاضر برآن است تا ضمن توجه به جا
مديريت انگيزش يرا براارياثرگذهايياستاميد كه بتوان سينبپردازد. به ايرزبازار هدف مناطق م
 مناطق ارائه داد. ينا يتوسعه گردشگر يگردشگران در راستا

 
 يهدف، مناطق مرز يبازارها ي،گردشگر :يديواژگان كل
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 يدارموثر در عدم تحقق توسعه پا ياييجغراف  يطبسترها وشرا
 وبلوچستان يستانساستان  يمرز يشهرها

 

يقطب آباد يمياله كر فضل
 نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف كارشناس

karimi1110@yahoo.com 
 

  يدهچك
است كه در آن هم شهروندان معاصر از  يال وآرمان يدهشهر نسبتاً ا يكبه دنبال ساختن يشهر يدارپا توسعه

به يازهايشانبرآورده كردن نيبرايندهآينسلهايهاييبرخوردار شوند و هم توانانسبتاً خوب يزندگيك
باشند  يروبرو م ياييخاص جغراف يطوبلوچستان با شرا يستاناستان س يمرز ي. امروزه شهرها يفتدمخاطره ن

 يدو بخش كل توان در يدر ابعاد مختلف در آنها محقق نشده است  . مجموع عوامل فوق را م يداركه توسعه پا
مسئله فوق محقق نموده اند . روش يرا برا يطنمود كه در طول زمان شرا يمخارج از كشور وداخل كشور تقس

شده  يگرد آور يبه روش اسناد يازباشد و اطالعات مورد ن يم ياتوسعه يكردبا رو توصيفي – يليتحل يقتحق
در طول زمان كمك  يواجتماع ي) ، اقتصاد ييزيك(ف يكالبد يدر بخشها ياييجغراف يبسترها يجاداست . ا

 استان محقق شود . ينا يمرز يدر سطح شهرها يدارخواهد نمود تا توسعه پا
 

 وبلوچستان يستان، مرز ، س يت، امن ياييجغرافيط، شرا يشهر يدار: توسعه پا يديكل يها واژه
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 يمرز يشهرها يدارپا يتدر توسعه امن يمرز ينقش بازاچه ها
 وبلوچستان سيستان استان

 

يقطب آباد يمياله كر فضل
 نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف كارشناس

karimi1110@yahoo.com 
 

  چكيده
به آن توجه نمود .  يدباشد كه با يمسائل در هر كشور م ينازمهمتر يدر مناطق مرز يجادامنيتا امروزه
يانمينباشد كه در ايگوناگون ميمتعدد در بخشهايرساختهايزيازمنددر ابعاد مختلف آن نيتامنيبرقرار

 يمهم يارامروزه نقش بس يمرز يها چهاشاره كرد . بازار يمرز يمانند بازارچه ها يتوان به مراكز اقتصاد يم
بستر  يتودر نها يتجمع يتباز قاچاق مواد مخدر، تث يري، جلوگ ياشتغال مولد ، توسعه بازرگان يجاددر ا

فعال در استان  يبازارچه مرز7دارند . امروزه وجود  يدر مناطق مرز يدارپا يتامن يجادمناسب درجهت ا
 يستانباشد . با توجه به نقش حساس استان س يمسئله فوق م بر يوبلوچستان ، خود گواه روشن يستانس

، ضرورت توسعه  يرانا يجنوب شرق  يهآن در ناح يجنوب  و نقش ژئوپوليتك –شمال  يدوروبلوچستان در كر
 تحليلي – يفي( توص يبيترك يقشود . روش تحق ياحساس م يشپ يشب يمراكز اقتصاد ينوفعال نمودن ا

شده  يگردآور يدانيوم ياسناد يروشها يقاز طر يازباشدواطالعات مورد ن يم يا وسعهت يكرد) بارويمايشوپ
 است .

 

 وبلوچستان  يستان، اشتغال مولد ، مرز ، س يت، امن يمرز يرچه هابازا : يديكل يها واژه
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استان  يمرز يدر شهرها يبخش گردشگر يفرصتها وچالشها
 يالما

 

يقطب آباد يمياله كر فضل
 نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيوبرنامه ر ياارشد جغراف كارشناس

karimi1110@yahoo.com 
 

 چكيده
برخوردار  يباال در بخش گردشگر يلهاياز پتانس يخيوتار ياييخاص جغراف يطشرا يلبه دل يرانا يمرز مناطق

به يالممناطق مذكور استفاده نمود . استان ايتوان در توسعه اقتصاديباشند كه در صورت توجه با آنها ميم
باشد كه تا به  يبرخوردار م يگردر بخش گردش  يارزيادبس يلهاياز پتانس  ياييجغراف يتداشتن موقع يلدل

دفاع  ياتيمرتفع ، آبشارها ، آتشكده ها ، چشمه ها ، مناطق عمل يامروز ناشناخته مانده است .غارها ، قله ها 
انواع مختلف  يجادا يرا براينهباشند كه زمياستان م يندر ا يگردشگر ياز جاذبه ها يمقدس و... تنها بخش

 يقجنگ و... فراهم نموده است . روش تحق ي، گردشگر يخيتار يگردشگرسم ، يمانند اكونور يگردشگر
 يروش كتابخانه ا يقاز طر يقتحق ينا يازباشد واطالعات مورد ن يم يتوسعه ا يكردبا رو توصيفي – يليتحل

، عدم وجود سندجامع بخش  يواطالع رسان يغات، ضعف تبل يشده است . كمبود مراكز اقامت يگردآور
استان ، عدم تعامل مناسب نخبگان وكارشناسان با يجامع در امرگردشگر يريتان ، نبود مداست يگردشگر

باشد كه  يم يالمدر استان ا ياز مشكالت مرتبط با بخش گردشگر يو... تنها بخش يمسئوالن حوزه گردشگر
در مناطق  يتامن به ثبات  يتوان عالوه برتوسعه اقتصاد يدر صورت توجه به آنها واتخاذ اقدامات مناسب ، م

 كمك نمود . يزاستان ن ينا يمرز
 

  يالم، فرصتها ، چالشها ، استان ا يمرز ي، شهرها ي: گردشگر يديكل يها واژه
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 يمرز يشهرها يتدر امن ينزم يكيمورفولوژ هاي نقش فرم
 )تا جالق يرجاوه(م

 

  2شفائي مرتضي ،1ي كردآباد يكريم مرتضي
 )رافيا دانشگاه جامع امام حسين (عاستاديارگروه جغ -1
 )دانشگاه جامع امام حسين (ع ياكارشناس ارشد جغراف -2

MKARIMI35@YAHOO.COM 
 

  يدهچك
ها را از  هستند و دولت ياسينظام س يك يتو مالك يتكننده حدود و قلمرو حاكم يينتع يبه طور كل مرزها

شتن مرزهاي طوالني، تنوع جغرافيايي مرزها و تنوع . كشور ج.ا.ا به دليل داكنند يم يزجدا و متما يكديگر
 يمرز ثباتي يا ضعف هستند در مرزهاي خود و  بخصوص شهرهاي كشورهاي همسايه كه اغلب دچار بي

 .مشكالت و تنگناهاي امنيتي را دارا مي باشد
 هر حكومت نيزترين احتياجات  ترين نياز هر انسان تلقي و از اساسي بديهي آنجاكه احساس امنيت جزء  از

يابيم كه ايجاد امنيت بخصوص امنيت مرزي يكي از مهمترين وظايف هر نظام  گردد درمي-محسوب مي
راهي به سوي ايجاد  تواند سياسي است. در اين راستا عوامل مختلف تاثيرگذاري وجود دارد كه توجه به آنها مي

يرگذار، عوامل جغرافيايي بوده كه با توجه به امنيت را در مقابل هر نظام سياسي بگشايد. از جمله عوامل تاث
هاي منطقه، فعال و متنوع بودن فرآيندهاي موثر بر شكل  وضعيت فيزيوگرافي و  مورفولوژيك خاص زمين

مورفولوژيكي زمين و  هاي مهم و تاثيرگذار فرم هاي قوي يكي از پارامترهايزمين شامل: بادها و سيالب
 هاي ژئومورفولوژيكي غالب (مانند: تپههاي يق به بررسي فرماشد. اين تحقتواند ب مسايل مربوط به آن مي

  .مرزي( ميرجاوه تا جالق) پرداخته است ها در امنيت شهرهاي آبكندها) و نقش آن اي، ماسه
 يمرز يت) درامني(مثبت، منفيهركدام به نحو ينزم يكمورفولوژ هاي كه فرم دهد يحاصل نشان م نتايج

(آبكندها يآبرفت هاي دشت يدهمانند: پد يكيمورفولوژ هاي . فرمكنند يم يفاو نقش خود را ا منطقه موثر بوده
) نقش يشيفرسا هاي ها، حفره يگستان(ريبادرفت هاي دشت ها) و پديده افكنه مخروطه ها، ها،گالي يلر يا
مانند:  هايي يدهما پد. اكنند يم يفادر منطقه ا يتيها در بروز مشكالت امن-يدهپد يررا نسبت به سا يشتريب

 يندر تام ها يدهپد يررا نسبت به سا يشترياست نقش ب ها كه حاصل تكتونيك ها، صخرهارتفاعات،گردنه
  .كنند يم يفامنطقه ا يتامن
 يتو  بر اساس ماه تحليلي  – يفيتوص يقو اهداف ذكر شده، نوع روش تحق يقتحق ينتوجه به موضوع  ا با

 يبه بررس يدانيو مطالعه م يمنابع كتابخانه ا ها و اطالعات از طريق داده يمع آوركه با ج باشد يم يكاربرد
   .موضوع مورد نظر در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است

 
 فرم ي،ژئومورفولوژ يت،مرز، امن : يديكل واژگان
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و نقش آن در توسعه  يوانمر يشهرستان مرز يفرهنگ يگردشگر
 يسمصنعت تور

 

 2نژاد يجمال ي، مهد* 1يميكر جعفر
 يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -1

 دانشگاه اصفهان يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر  يدانشجو -2
Jkarimi15@yahoo.com 

 

 چكيده
سفر به  يمهم جهانگردان برا هاي يزهاز انگ يكيدهند.  يم يلرا تشك يسمو اساس تور يهپا ، يعموم فرهنگ
قرار گرفته است.  يادن ياز كشورها يارياست كه مورد توجه بس يفرهنگ هاي يزهمختلف انگ يكشورها
از امكانات گوناگون  يبرخوردار يهمختلف جهان در سا يكشورها يخشناخت تار يكردبا رو يفرهنگ يگردشگر

از مشتاقان  يشمار ينقاط جهان است و هر ساله تعداد ب يردرصدد جلب جهانگردان از سا  متنوع يها جاذبه
به كشورها و  يژهبه سراسر جهان به و يها و مراكز فرهنگ كاخ موزه يخي،تار هاي يادمان يدارد يبرا

ها به  ياست كه دشمن يكديگر. در واقع تنها از راه آشنا كردن فرهنگ با كنند يسفر ميخيتار هاي ينسرزم
استان  ينب ين. در ايدآ يبه دست م مسافرت يعنيهنر بزرگ از گردشگري  ينشوند، ا يم يلتبد يدوست

با برنامه  يستبا يمتنوع، م يفرهنگ يها يتاز جذاب يبا برخوردار يوانمر يكردستان بخصوص شهرستان مرز
كشانده و با فروش و  يهناح ينرا به ا يشتريب يفرهنگ يستتور فرهنگي، يگردشگر ينهدر زم يقدق يزير

را  يفرصت مناسب يندر قبال آن سود رساند. و ا يمردمان محل به گردشگران و  ي،محصوالت فرهنگ يغاتتبل
 .آورد يفراهم م يفرهنگ يها يتشهرستان به خصوص جذاب ينا ياز جاذبه ها يبهره بردار يبرا
 

 .يوانشهرستان مر يسم،صنعت تور ي،فرهنگ يفرهنگ، گردشگر :يديكل واژگان
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از  يريبهره گ زابل با يشهرستان مرز يگردشگر يزيبرنامه ر
 يوكليماتيكشاخص ب

 

 2نژاد يجمال ي، مهد* 1يميكر جعفر
 يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -1

 دانشگاه اصفهان يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر  يدانشجو -2
Jkarimi15@yahoo.com 

 

 چكيده
صنعت پاك مطرح شود و  يكان است كه توانسته است به عنو يمهم اقتصاد ياز بخش ها يكي گردشگري
درآمد به خصوص  يجادبه رونق اشتغال و ا يا يستهكمك شا ي،اقتصاد مل يبرا يارز يدرآمد ها يشضمن افزا
مكان  يك شگريگرد يها يلشناخت پتانس يسمعوامل جذب تور يناز مهم تر يكي. يدنما يمرز يدر شهرها

 يتآن،  از اولو يماقليها يژگيمنطقه به خصوص و كي يعيطب يبا استعدادها ييراه آشنا ينباشد در ا يم
شهرستان زابل  يسميتور يزيبرنامه ر يدر راستا يزپژوهش ن ينمنطقه است. ا يارائه شناسنامه گردشگر يها

 يها يتجذاب ييمنظور ابتدا به شناسا ينپرداخته شده است. بد يسميتور يماز شاخص اقل يريبا بهره گ
 يتاز سا يازمورد ن يام و سپس با استفاده از شاخص اوانز و كسب داده هاشهرستان اقد ينا يسميتور

روزانه در حاالت(الف  يشاز آن بود كه آسا يحاك يج. نتايرفتانجام پذ يازمورد ن يها يلكشور، تحل يهواشناس
باشد.  يم و ج در ماه آذر و باز ب در ماه اسفند در منطقه زابل موجود آبانب در ماه  ين،و ب) در ماه فرورد

الف در مرداد، ب در مرداد و ب در  ير،ب در ت ير،ب در خرداد، الف در ت يبهشت،شبانه، حالت ج در ارد يشآسا
 ينماه مسافرت در منطقه زابل در طول روز ماه فرورد ينبهتر ينباشد.  بنابرا يمنطقه موجود م يندر ا يورشهر

باشد و در طول  يم يشمار يب يگردشگر يها يتجذاب يباشد.  منطقه زابل دارا يم يرو در طول شب ماه ت
بهره  يبرا يمناسب يمنطقه از هوا ينباشند ا يبرخوردار م يسرد ياز هوا يرانفصل سرد سال كه اكثر مناطق ا

 .باشد يبرخوردار م يسميتور يها يتاز جذاب يبردار
 

 اوانز، زابل. يمي،اقل يشآسا يزي،برنامه ر ي،گردشگر :يديكل واژگان
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 وبلوچستان يستاناستان س يمرز يدر نواح يشهر يدارتوسعه پا
 

3 يمحبوبه مرعش،  2، معصومه حافظ رضازاده 1 يبستان يميانكر مريم

 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه جغراف يار،استاد -1
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياگروه جغراف يار،استاد -2

 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يگردشگر ياناس ارشد جغرافكارش يدانشجو -3
pepesh2000@gmail.com 

 

  چكيده
امر نه تنها به رشد سرما  ينباشد و ا يهمه دولت ها  م يهدف اصل يدارپا يبه رشد و توسعه اقتصاد دستيابي
كند بلكه  يمنطقه كمك م اقشار مختلف مردم يحالل برا ياشتغال و كسب درآمدها يجادمولد، ا يهايبه گذار

 يدت ممتاز استان در امر تجارت، بايو موقع يطباشد. با توجه به شرا يم يزن يكننده عدالت اجتماع يننضم
لز  يشهمراه باشد لزوم ب يو خارج يداخل يگذار يهسرما ينجامعه در جهت تضم يتيو امن ياسيس يطشرا

 يهبر سرما يدر استان كه مبتن يدارتوسعه پا يالگو ينشز. گيدنما يم يهدر استان را توج يتامن يبرقرار يشپ
 يو اقتصاد ياجتماع يبرنامه ها و پروژه ها يريتو مد يو طراح غالو توسعه اشت يانسان يهدر سرما يگذار

 .شود يواقع م يدمف يشغل يتو امن يهجذب سرما ينهدر زم يمردم يتوسط نهادها
استان و مجاورت با  ياييخاص جغراف يططرف و شرا يكاز  يرشه يدارو رشد و توسعه پا يتامن ينب رابطه

نوع  يكلزوم  يگر،طرف د يكاستان از  يمرز ينواح يتآنها برامن يرگذارو تاث ياسيفاقد ثبات س يكشورها
متضمن  ي،اقتصاد يتامن ي،اسيس يتامن يكند كه در آن برقرار يبلند مدت را حكم م يكاستراتژ يزيبرنامه ر

بر توسعه  يرگذارعوامل تاث يمقاله، بررس ينباشد. هدف نگارش ا ياستان م ينا يمنطقه مرز ييرشد و شكوفا
 يم يمرز يدر نواح يكاربرد يو بلوچستان و ارائه راهبردها يستاناستان س يمرز يدر نواح يشهر يدارپا

 ينطقه و با بررسم يداربه منظور نقش آن در توسعه پا استان ينا يها يلپتانس يبا معرف يمدار يباشد. سع
 .يمگام بردار يرو يشچالش ها و موانع پ

 

 .ياقتصاد يت،امن يدار،توسعه، پا :يديواژگان كل
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 يتوسعه بازارچه ها يها ياستراتژ ينو تدو يكاستراتژ يلتحل
 يبازارچه مرز يمطالعه موردSWOT (با استفاده از مدل يمرز

 )استان كرمانشاه
 

 3يرحمان يل، اسماع 2يوه مراد، سر 1يانرضا كمال ينام

 و بلوجستان يستاندانشگاه س يريتگروه مد ياردانش-1
و بلوچستانيستاندانشگاه سيبازرگانكارشناس ارشدمديريت-2

 نور تهران يامدانشگاه پ يبازرگان يريتكارشناس ارشد مد -3
moradiserve@yahoo.com 

 

 چكيده
از  يكرده و به عنوان بخش يتلق يمنطقه ا يها يگسترش همكار يتوان در راستا يرا م يمرز يها بازارچه

و گسترش  يكننده ثبات در مناطق مرز يجاد، ا يمنطقه ا يكاهش بحران ها يبرا يراه حل اقتصاد يك
 يازاز ن يدر حال توسعه سطح قابل توجه ياكثر كشورها  يمحسوب كرد.در مرزها يو تجار يديتول يتهايفعال

 ييها يانمبادالت و جر ينكردن چن يرو برنامه ا ينشود.از ا يانجام م يمبادالت مرز يقاز طر ينمردم مرزنش
صلح و ثبات در مناطق  يجاد، ا يمحل يبازارها ي،گسترشمتقابل اقتصاد يها يدر نوع خود توسعه همكار

 يهمراه م را به يازها و خدمات مورد ن يرساختز بودمناطق و به يندر ا يتو باالخره بهبود امن ينمرزنش
استان كرمانشاه با در  يمرز يتوسعه بازارچه ها يمناسب برا يها ياستراتژ ينپژوهش تدو ينآورد.هدف از ا
 ينازچارچوب جامع تدو ياستراتژ ينتدو ياست.برا يخارج يها يتو موقع يداخل يطشرا يهنظر گرفتن كل

 يگردد.در مرحله ورود يم يانب يزمر يبازارچه ها يتمرحله شروع مامور د،درشو ياستفاده م ياستراتژ
شود.با توجه به  يآورده م (EFE)يعوامل خارج يابيارز يسو ماتر (IFE) يعوامل داخل يابيارز يسماتر

 يمده يم يلرا تشك (IE)يو خارج يداخل يسو ماتر SWOT يساطالعات به دست آمده از مرحله قبل ماتر
مختلف يها ينهگز (QSPM) يكم يكاستراتژ يزيامه ربرن يسبا استفاده از ماتر يريگ يمتصم له.در مرح

 .گردد يم يينبازارچه ها تع يبرا ياستراتژ ينو بهتر ييشناسا
 

)،بازارچه QSPM( يكم يكاستراتژ يزيبرنامه ر يس،ماترSWOT يسماتر ي،استراتژ واژگان كليدي:
 يمرز يها
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 يمرز يقاچاق كاال بر شهرها ياثرات اقتصاد يبررس
 استان كردستان يوان،؛ شهر مر يموردمطالعه 

 

 يكهنه پوش يهاد سيد
 مشهد ي. دانشگاه فردوسييروستا يزيو برنامه ر يارشته جغراف يدوره دكتر دانشجوي

Hadi.kohn@yahoo.com 
 

 چكيده
كه  يواناز توابع شهرستان مر يوان،شهر مر ياثرات قاچاق كاال بر شهر مرز يبر آن است كه به بررسيقتحق اين

گمرك،  يسازمان جهان يفاستان كردستان و هم مرز با كشور عراق است،  بپردازد. طبق تعر يدر مرز غرب
و به منظور فرار از  يانهمخف شبه رو يكاال در طول مرز گمرك جايي است شامل جابه يقاچاق تخلف گمرك«

ري به عنوان يكي از عوامل . امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به امر بازاريابي و جذب مشت»ينظارت گمرك
شود. اما اين فعاليت جهاني، همواره در معرض خطرها و  موثر در رشد و توسعة اقتصادي برشمرده مي

قاچاق به عنوان يك تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد قرار  دةهاي جدي قرار داشته و دارد. امروزه پدي آسيب
خاص جغرافيايي براي ورود و خروج كاال و نيز نبود شرايط با دارد. مسأله قاچاق در كشور ما به دليل شرايط 

و بنابر روش  يثبات در كشورهاي همسايه، بسيار قابل توجه است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف كاربرد
. پس از آن پردازد ياز منابع ماي اطالعات كتابخانه يابتدا به جمع آور يقتحق يناست. ا همبستگيو  يفيتوص
 يوانشهر مر ينآن در ب يلپرسشنامه و تكم يهو سپس به ته اطالعات مربوط به منطقه گردآوريها و  داده

 يتشد. در نها تفادهاس ARC GIS از نرم افزار يزرسم نقشه ها ن يهمراه با مشاهده پرداخته است. برا
 يريگ يجهشده و به ارائه نت يلتحل SPSS و Excel ياطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارها

 يراتاز تاث يحاك يقتحق يجاست. نتا يقتحق ينا يجامعه آمار يوان،مر يشهر مرز ينپرداخته است. ساكن
 .باشد يقاچاق كاال م يتدر فعال يوانشهر مر يناشتغال و درآمد ساكن يزانقاچاق كاال بر م

 

 . ياقتصاد شهر يوان،قاچاق كاال، شهر مر ي،مرز يشهرها :يديكل واژگان
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و  يستاناستان س يمرز يجنگ نرم در شهرها يابعاد اصل يينتب
 آن يتيامن يبلوچستان و چالش ها

 

 2يتيهدا ، آرش1يكوه كمال

 يزدانشگاه تبريو اجتماع يدانشكده علوم انسان ياراستاد -1
  يشرق يجاناستان آذربا يانتظام يروين يكاربرد يقاتكارشناس دفتر تحق -2

k.koohi@Tabrizu.ac.ir 
 

 چكيده
كند  جنگ نرم است  يم يدآن را تهد يمل يو همبستگ  ياسالم يرانكه امروزه جامعه ا يعامل يناز مهمتر يكي

صفوف مردم،  ينتفرقه در ب يجاداست كه با ا ينآن ا يبه راه انداخته شده و هدف اصل يگانگانب يكه از سو
ود كه تحت سطه درآوردن جامعه است برسد. بتواند به اهداف شوم خ يافكار عموم يبو تخر يدولت ينمسول

هاي جنگي دوران معاصر عليه فكر، عقيده،  جنگ نرم قسمتي از جنگ همه جانبه بوده، و جمله بدترين سالح
شجاعت، اطمينان و ميل به جنگيدن است. بخش عمده جنگ نرم در حوزه افكار، باورها، اعتقادات و نگرشها  به 

جنگ نرم عمدتا در دو  يزو بلوچستان ن يستان. در سيردگ يم ورتص ينگ و ددر حوزه فرهن يقتر،عبارت دق
 يرا برا ينهزم يو تنوع زبان يتنوع قوم ي،صورت كه تنوع مذهب ينافتد. به ا ياتفاق م ياستحوزه فرهنگ و س

اهل تسنن و  يانم يمختلف بر اختالف مذهب يجنگ نرم فراهم كرده است. عامالن جنگ نرم با ترفندها
را  يزنند تا وحدت و انساجم اجتماع يدامن م يگرد ياز سو يو زبان يسو و اختالفات قوم يكاز  يعهش روانيپ

را  يو ناامن يآن تفرقه و دو دستگ يببرنند و به جا يناز ب يمرزيو بلوچستان بويژه در شهرها يستاندر س
وحدت و  يتاستان حفظ و تقو درجنگ نرم  مقابله با يتنها راه مقابله با راهبردها ين. بنابرايندنما يگزينجا

نرم كه سازوكار يتامن يكرداست. رو يرانا ياسالم ينظام جمهور ياصل يكرهبا پ يو زبان يقوم ي،اتحاد مذهب
تواند در مقابله با جنگ نرم  يم يتنظم و امن يجامعه محور در برقرار يريتاست و مد يآن متقاعدسازياصل

 .موثر باشد
 

 يتو بلوچستان، نظم وامن يستانس ي،اجتماع يجنگ نرم، همبستگ :يديكل واژگان
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در  يو فرهنگ ياجتماع يتكننده امن يتكننده و تقو يدعوامل تهد
 يمرز يشهرها

 

 4نگارستان يفرخ مينا ،3رهبر، 2محمد عباس  زاده، 1يكمال كوه

  يزدانشگاه تبر يو اجتماع يدانشكده علوم انسان ياراستاد -1
 يزدانشگاه تبريگروه علوم اجتماع يارستادا -2

 يشرق يجاناستان آذربا يانتظام يروين يكاربرد يقاتكارشناس دفتر تحق -3
 يزدانشگاه تبر يعلوم اجتماع يدانش آموخته كارشناس -4

K.koohi@tabrizu.ac.ir 
 

 چكيده
 يتنظم و امن يتو حاكم ياربرقر يگر،شود، به عبارت د يانسانها محسوب م ياجتماع يشرط زندگ يشپ امنيت

كند  يم يدااست كه كشور توسعه پ يتامن يهدهد. در سا يم يلانسانها را تشك ياجتماع يزندگ يفلسفه وجود
 يگرتر از د يتبااهم خيلي يمرز يدر شهرها يو فرهنگ ياجتماع يتامن يرسد. برقرار يم يو به بالندگ

 يقرار دارند. معموال در شهرها يو فرهنگ ياجتماع ييبهاآس يكاندر نوك پ يشهرها ينا يرا،شهرهاست، ز
 ياجتماع يتكننده امن يدتهد ياصل يابزارها يشههم يو زبان يمذهب ي،قوم يها يتاقل يسه مسئله اصل يمرز

و بلوچستان از  يستاندارند در س ينرم عامالن آن سع جنگ. در قالب يردگ يمورد استفاده قرار م يو فرهنگ
قاچاق كاال و مواد  ي،مرز يمتشنج نشان دادن شهرها ي،و قوم يها و اختالفات فرقه ادر تنش يدندم يقطر

 يتوابسته به خارج وضع يگروهك ها يتو  فعال يسمزبان، گسترش ترور يفارس يماهواره ا يمخدر، شبكه ها
 يتگساخته و وحدت و همبس يو بلوچستان را بحران يستاناستان س يو اقتصاد سياسي ي،فرهنگ ي،اجتماع

 ي،و حفظ وحدت قوم يتتهاجمات و مشكالت تقو ينمقابله با ا يببرند. برا ينخطه از كشور از ب ينرا در ا يمل
بر سرنوشت مشترك امت  يدو تأك يتتوجه به نقاط مشترك، تقو يقكشور از طر ياصل يكرهبا پ يو زبان يمذهب
حفظ  يدها،نسبت به دشمن مشترك و تهد يدنبخش يآگاه يپايه،ب يهاياز خرافهها و دلبستگ يدور ي،اسالم

 يعتوز يني،عالمان و روشنفكران د يمشترك از سو يجلسات علم يبرگزار ي،حرمت مقدسات مذاهب اسالم
صدا و  يها ، نظارت بر ساخت برنامهيتندرو و احساسات يها بر عملكرد گروه يها، نظارت جد ارزش ي عادالنه

 يكاري،حل معضالت ب ي،و محصوالت فرهنگ يسندگاننو هاي يتلنظارت بر فعا ي،گروه يها و رسانه يماس
 يتآن امن يرو نظا  يتنظم و امن يجامعه محور در برقرار يكردو از همه مهمتر كاربرد رو يتمحروم يسوادي،ب

 .را در استان برقرار نمود يو فرهنگ ياجتماع
 

و بلوچستان يستانس ،يمرز يشهرها ي،فرهنگ يتامن ي،اجتماع يتامن يت،امن :يديكل واژگان
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بدون  هاي از پرنده گيري و كنترل در مرزها با بهره يتامن يشافزا
 يمرزبان هاي يگانو  يانتظام يرويدر ن UAV )پهپاد(ينسرنش

 
 

 يفالورجان يانيك فرهاد
 بندرعباس، دانشگاه مالك اشتر بندرعباس يكاربرد يهوافضا، دانشگاه جامع علم يكارشناس ارشد، مهندس

AEROSPACE_62@YAHOO.COM 
 

 چكيده
اطالعاتي به   شوند، از بازوان پرتوان هر ارتش و يا يگان پذير از دور كه اختصاراً پهپاد ناميده مي هدايت هاي پرنده

مرزي با  دليل موقعيت راهبردي و هم روند كه وجودشان بسيار حائز اهميت است. كشور ما نيز به شمار مي
قاچاق مواد مخدر و  يكشور و حضور اشرار و باندها يندر ا يگانهب ياننظامچندين كشور مختلف و حضور 

هاي فراواني هم  تهديداتي كه امكان بروز دارد؛ نيازمند انواع اين پهپادها بوده و در اين راه تالش يرهمچنين سا
را كسب  قييبا نفوذ به عمق هدف، اطالعات دق توانند يم ينبدون سرنش يپرنده ها ينصورت گرفته است. ا

كشور و  يرسانند. با توجه به رشد صنعت هوافضا يارياهدافشان  يشبردو فرماندهان و كاربران را در پ يندنما
ها در كشور  پرنده يناز ا يمختلف هاي كشور گونه يصنعت و با توجه به توان دفاع ينساخت در ا يرتوسعه ز

شبانه روز و در  حظاتكشور را در تمام ل يمام مرزهات توان يم يپرنده ها ينبا استفاده از ا شود، ساخته مي
دقت، كاهش تلفات  يشافزا ها، ينهامر باعث كاهش هز ينمورد رصد قرار دادا ييآب و هوا يطتمام شرا

 يدر شهرها يتامن يتخواهد شد. و در نها يمرزبان هاي يگان يو اطالع رسان ياتسرعت عملي،افزايشانسان
 .خواهد كرد يدارتقاء پا يريرا با طور چشمگ يمرز

 

يمرزهاييگانين،نويفناورين،بدون سرنشهايدر مرزها، پرندهيتامن:يديكلواژگان
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 يدبا تاك يمرز يدر شهرها يرعاملپدافند غ يالگوها يلزوم اجرا
 يداتدر مقابل تهد يمرز يشهرها پذيري يببر كاهش آس

 

 2محمدرضا باباپور ، سرهنگ* 1يفالورجان يانيك فرهاد

 استان هرمزگان يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتكارشناس ارشد، دفتر تحق -1
 استان هرمزگان يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتدفتر تحق يسكارشناس ارشد، رئ -2

aerospace_62@yahoo.com 
 

 چكيده
برخي مسائل سياسي است. نفت خيز اي از دنيا واقع شده كه مستعد  ايران به لحاظ ژئوپلتيك در نقطه كشور

ورزي به كشورمان است. از طرفي وقوع انقالب اسالمي و  بودن خاورميانه و جنگ انرژي در دنيا، باعث طمع
كشورمان مطرح شود،  هاي اصولي جمهوري اسالمي باعث شده تا تهديداتي از جانب دشمنان عليه سياست

هاي مورد نياز مردم است تا بتدريج  پذيري زيرساخت  هدف پدافند غيرعامل، ايمن سازي و كاهش آسيب
بواسطه اهميتي كه از لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي  يشرايطي را براي امنيت ايجاد نمايد. شهرهاي مرز

 يتي،امن ياييجغراف يط. اين شهرها كه بواسطه شراگيرند براي هر كشوري دارند بسيار مورد توجه قرار مي
متفاوت از ساير شهرها در و ساير تاسيسات دارند همواره از نظر دفاعي و مديريت  ياتيخصوص يدارا ياقتصاد

 يدجد يموجود و احداث شهرها يدانش در بافت شهرها ينا بايست مورد توجه قرار گيرند. . بررسي بحران مي
در  يتو امنيمنيا يشو افزا يريپذ يببه دنبال كاهش سطح آس يرعاملاست. پدافند غ ههمواره ضرورت داشت

 – يمقاله با استفاده از روش اسناد ين. در اباشد يم ي،صنعت ياسي،س ي،، اقتصاد يابعاد اجتماع يتمام
 يفدر دامه به تعر و گيرد يقرار م يمورد بررس يرعاملپدافند غ ياابتدا مفهوم، اصول كاربردها، مزا كتابخانه اي
كاهش  يبرا يشنهاداتيپ يزن يانداخته شده است. در پاپر يمرز يدر شهرها يرعاملپدافند غ يمرز و الگوها

 .كشور ارائه شده است يمل يتامن يشو افزا يمرز يشهرها يريپذ يبآس
 

 يداتتهد يت،امن ي،مرز يشهرها يري،پذ يبآس يرعامل،كاهشپدافند غ :يديكل واژگان
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 يمل يتامن هاي مولفه يارتقا يبرا يننو هاي آوري استفاده از فن
و  اي ماهواره ياستفاده ازتكنولوژ يمطالعه مورد يمرز يو شهرها

 علم سنجش از دور
 

 2يبرنجگان يعي، فرزانه شف* 1يفالورجان يانيك فرهاد

 بندرعباس يكاربرد يهوافضا، دانشگاه جامع علم يكارشناس ارشد، مهندس -1
يريتكارشناس مد-2

AEROSPACE_62@YAHOO.COM 
 

 چكيده
هاي مورد نياز  پذيري زيرساخت ترين هدف پدافند غيرعامل، ايمن سازي و كاهش آسيب حاضر عمده درحال

مردم است تا بتدريج شرايطي را براي امنيت ايجاد نمايد. اين گونه اقدامات مهم در اكثر كشورهاي دنيا يا انجام 
و اكنون  گذرد يشر مماهواره ساخت ب لموشك حام يندر حال اقدام است. پنجاه سال از پرتاب نخشت شده و يا

ها در صنعت ارتباطات  كه ماهواره يبوده است. انقالب نظير يتمدن ب يخكه در طول تار يقرن يمپس از گذشت ن
ارتباط وجود  يدر برقرار ها ودرياها مانند كوه ها موانعي است. با وجود ماهواره يرچشمگ اند بسيار كرده ايجاد

 يناست . درا يالزم و ضرور ياردر ابعاد مختلف بس يننو آوري اده از فناستف يعلم و تكنولوژ يشرفتندارد. با پ
 يتكنولوژ يپرداخته شده است و در ادامه با معرف يمل يتو امن يتمقوله امن يو بررس يفمقاله ابتدا به تعر

 يجهتن توان يم يانپرداخته شده است. در پا يمل يتامن ينتام هاي مولفه يو نقش آنها در اتقا اي ماهواره
 يمرز يدر كشور و مخصوصاً شهرها يمل يتامن يها-مولفه يباعت ارتقا يننو يگرفت استفاده از تكنولوز

 .خواهد شد
 

 علم سنجش از دور اي، ماهواره يتكنولوژ ين،نو يها يفنآور ي،مل يتامن :يديكل واژگان
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 نيستامنطقه س يشهرها يو توسعه افق ييبر ساختار فضا يليتحل
 

 *3زاده يرانوندب يممر،  2فرضعلي ساالري سردري،   1يانياكبر ك
 دانشگاه زابل يعلم يأتعضو ه -1

 ريزي شهري، دانشگاه زابل كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -2
 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه -3

beyranvand28@gmail.com 
 

 چكيده
درست و منطقي از اين منابع از جهات توسعه پايدار، استفاده ها در  نظر به اهميت منابع طبيعي و نقش آن

باشد. مديريت اين منابع در رشد و توسعه شهرها به صورت توسعه عمودي شهرها در  گوناگوني ضروري مي
سيستان با توجه به  نطقهمناطق  ايران به ويژه م كشورهاي توسعه يافته شكل گرفته است، اما در برخي

آن (وفور زمين) با توسعه افقي شهرها (توسعه كم تراكم) و نابساماني بازار زمين شهري  ياييجغراف يتموقع
هاي كشاورزي حاشيه شهرها، افزايش  ها)، همراه بوده كه منجر به از بين رفتن زمين (عدم كنترل كاربري

ه با استفاده از نشيني و ... گرديده است. در اين مقال اشيهافزايش مصرف انرژي، ح هزينه حمل و نقل شهري،
اي و بررسي ميداني از شهرهاي زابل، زهك و اديمي با توجه به جهات گسترش آنان و تبديل  مطالعات كتابخانه

هاي شهر  اديمي)، تالش شده با استفاده از معيارها و شاخص -نقاط روستايي به محالت شهري (خاك سفيدي
هرهاي منطقه كه ناشي از افزايش جمعيت شهري بر بوم محوري و با توجه به توسعه افقي ش سالم مبتني

هاي  باشد، به تجزيه و تحليل آنان پرداخته شود. يافته شهرها، مهاجرت روستائيان و ماشيني شدن شهرها مي
زاي شهرهاي منطقه سيستان همانند شهر  دهد كه، با توجه به ساختار ارگانيك و درونپژوهش نشان مي

ابع طبيعي (آب)، با پيشنهاد تركيب كاربري در ابستگي اين شهرها به منسوخته، دهانه غالمان و غيره و
ريزي -ها و همچنين رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و برنامه شهرهاي منطقه و ايجاد پيوستگي بين كاربري

و طبيعي منطقه با تأكيد بر استفاده  شهري منطبق با شرايط اقليمي و زنده نگه داشتن سيستم هاي بومي
  .باشد يتوسعه بوم محور منطقه م ينهدر زم يييح و درست منابع طبيعي راهكار اجراصح

 
 ريزي شهري. سيستان، زابل، منابع طبيعي، رشد افقي، برنامه واژگان كليدي:
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 آمد شهروندان و رفت يزانكشورها بر م يانفرهنگ مشترك م يرتاث
 

 فر  يوانك كيوان

 يهرش يزيكارشناس ارشد برنامه ر 
        keywanfarkeywan@yahoo.com 

 

 چكيده
 يكشورها، عدم اعتماد كشورها يرشهروندان سا يبرا يكاف يتكشورها، نبود امن يانم يردست و پاگ قوانين

 يانرفت و آمد م يزانباعث شده تا برم يمخرب فرهنگ يراتكشورهاو تاث يرمقصد نسبت به شهروندان سا
 يشموانع پ يبررسلهمقا ينا ي. هدف اصل يدبه وجود ا يمشترك مشكالت با فرهنگ يشهروندان دركشورها

 يقباشد .روش انجام تحق يفرهنگ مشترك م يهمجوار دارا يكشور با كشورها ينمسافران و زائر يرو
استفاده شده است .  يو كتابخانه ا ياسناد ياطالعات از روش ها يگردآور يباشد.برا يم يليتحل_يفيتوص

با  يرانا يانرغم فرهنگ مشترك و مناسبات مناسب م ياست كه چرا عل ينا يقتحق ينا سوال ينمهمتر
 يقانون يرغ يمقصد به راهها يورود به كشور ها يبرا ينشهروندان و زائر يهعراق و ترك يژههمجوار بو يكشورها

شهرستان پاوه  يراب1390در تابستان  يدانيو م يبا استفاده از مطالعات اسناديقتحق ينشوند . ا يمتوسل م
شهروندان  يتورود به كشور مقصد، نبود امن يباال برا ينهباشد :هز يم يرشرح ز هآن ب يجانجام شده است . و نتا

در  ياسالم يدارب يمقصد و مبدا به علت وجود انقالب ها يدر كشورها يردست وپاگ ينمقصد، قوانيدر شهرها
 منطقه،  

 

 فرهنگ، شهرستان پاوه ي،بات قوممناس ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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آن  يرو يشو موانع پ يمرز يدر توسعه شهرها يسمتور يرتاث
 ): شهرستان پاوه ي(مطالعه مورد

 

  2زاده قادر  هانا ،1كيوانفر كيوان
 شهري ريزي برنامه و ياجغراف ارشد كارشناس  -1

 ي)مورفولوژ (ژئو طبيعي يايجغراف ارشد كارشناس -2
keywanfarkeywan@yahoo.com 

 

 چكيده
، عدم اساس  يخارج يسوء كشورها يغاتو تبل يو جهان يمناسب در سطح مل يرسان اطالع يستمس يكنبود   
گردشگران،  يانو راهنما ين، كم بودن تعداد مترجم يمرز يدر شهرها يكاف يتجهانگردان و نبود امن يتامن

 ي،و ساكنان مرز ردشگرانفرهنگ گ يان، تعارض م يبه گردشگرمربوط  يدولت در بخشها گذاري يهعدم سرما
در  يژهدر كشورمان بو يسمها و ... باعث شده تا صنعت تور كشور يربه گردشگران در سا يدو دادن سوبس يقتشو

 يچالش ها و فرصت ها يمقاله بررس ينا ي. هدف اصليابدخود را ب يواقع يگاهنتواند جايمرز يشهرها
 يقانجام تحق باشد. روش يم كشور يمرز يدر شهرها  يگردشگر هاي يلموانع و پتانس يياو شناس يگردشگر

استفاده شده است و سپس  يدانيم  و مطالعات ياطالعات از دو روش اسناد يآور گرد يباشد . برا يم يمايشيپ
 مدل يريبا بكارگ يتداده پرداخته و در نها يلو تحل يهبه تجز excel و spss يافزارها با استفاده از نرم

swot بر  يدبا تاك يمناطق مرز ي) گردشگريروني(ب يدهاي) و فرصت ها و تهد ينقاط قوت و ضعف (درون
تمدن و  يرينهرغم سوابق د ياست كه چرا عل ينمقاله ا ينسوال ا ينشوند . مهمتر يم ييشهرستان پاوه شناسا

 يابيدست يبرا  يليدولت بعد از جنگ تحم يهامتنوع كشور (چهار فصل بودن) تالش  يمياقل يطفرهنگ و شرا
شده  يجمع آور يمقاله با استفاده از داده ها ينهمچنان ناموفق بوده است ؟ ا ياز راه گردشگر يبه در آمد مل

باشد:  يم يرآن به شرح ز يجشهرستان پاوه انجام شده است و نتا يبرا1390 يزو در پائيدانيم يها يبررس
دولت در  گذاري يهضعف سرما ي،گردشگر ناطقكمبود امكانات در م ي،مرز يشهرهادر  يكاف يتفقدان امن
مشخص  يناكام ينشود علل ا يم يو سع يدر سطح مل يگردشگر يجاذبه ها ياطالع رسان يسم،عدمبخش تور

مناسب ارائه  يشنهادهايگردشگران پ يتامن يتبا محور يمرز يدر شهرها يژهگردشگر بو يشترجذب ب يو برا
.شود

 
 ، شهرستان پاوه swot،  يمرز ي، شهرها يستيتور يها ، جاذبه يسمتور :يديكل واژگان
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 يمرز يدر شهرها يرزمينياقتصاد ز
 

 2يسرمد يد، حم 1گل محمدپور آذر كامران

 يهدانشگاه اروم ي،علوم اقتصاد يكارشناس يدانشجو -1 
 تهران يقاتاحد علوم و تحقو ي؛دانشگاه آزاد اسالم ياسي،علوم س يدكتر يدانشجو -2

k.golmohammadpoor@gmail.com 
 

 چكيده
 يجنوب غرب ياقتصاد يو قطب ها يانهخاورم يكشورها يناز پهناورتر يكيبه عنوان  يرانا ياسالم جمهوري

قاچاق  يده،پد ينا يمنف ياقتصاد يامدهايپ يناز مهم تر يكياست.  يهكشور همسا 7با  ينيبه صورت زم ياآس
 ينشود. ا يم ياداز آن  يررسميغ داقتصا يا يرزمينياست كه تحت عنوان اقتصاد ز يرانا يمرز يشهرها كاال در

كه در علم اقتصاد به  يمنف يينها يتبا مطلوب ياقتصاد يبه صورت قاچاق كاالها يشتردر شرق كشور ب يدهپد
 ياجتماع يها ينابسامان ي،قتصادا يمنف يشوند مطرح است كه عالوه بر جنبه ها يم يدهبد نام يعنوان كاالها

 يجنتا يههمسا ياز كشورها يمصرفيكاالها يرقانونيواردات غ يزغرب كشور ندررا به همراه دارد.  يالوصف يدزا
 يجگذار و نتا يرعوامل تاث يمقاله بررس ينرا به دنبال داشته است. هدف از نگارش ا يمتعدد ياقتصاد يمنف

 .باشد يم رانيبسط و گسترش قاچاق كاال در ا
 

 قاچاق يامدهايپ يرزميني،قاچاق كاال، اقتصاد ز ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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به  يابيبا دست يو عدالت اجتماع يتامن ينابعاد ارتباط  ب يبررس
 يدارتوسعه پا

 

 2يرضو يدحم يد، س*1گل محمدي فرهود
 يرجندتمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ب يعلم ئتيعضو ه - يو آموزش كشاورز يجرشته ترو يدكترا - 1
 يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتو عضو دفتر تحق -ناجا يدانشگاه علوم انتظام  يارو استاد  يعلم يئتعضو ه -2

FARHOODGOL@YAHOO.COM 
 

 چكيده 
ي كه بشر قدم به عرصه امنيت از اولين و ضروري ترين نيازهاي جامعه بشري محسوب مي شود. اين نياز از زمان

حيات نهاد، پديد آمده است. حكماي يونان باستان اصلي ترين كار ويژه حكومت ها را تحقق عدالت بمنظور 
(رنسانس) نيز امنيت را پايه و اساس نگريتامين امنيت انسان ها قلمداد كرده اند. انديشماندان عصر روش

بشري محسوب كرده اند. بي شك بدون امنيت هيچ  زندگي بشر و مستحكم ترين بستر دوام و بقاء جوامع
نيازي از نيازهاي فردي و اجتماعي بطور كاملي قابليت ارضاء پيدا نمي كنند مقام معظم رهبري در اين زمينه 

هيچ يك از دستاوردهاي جامعه از جمله پيشرفت هاي علمي و تكنيكي و  باشدمي فرمايند اگر امنيت يا رفاه ن
ي تواند به درستي در جاي خود قرار گيرد و بهره واقعي خود را به مردم ببخشد. امنيت سياسي يك جامعه نم

 ازلو،به ميزان بلوغ فرهنگي، انسجام اجماعي و اراده هاي ملي قابل حصول است. برطبق هرم نيازهاي آبرهام م
ز تامين و برآورده نشود فرد نياز امنيت جزو نيازهاي پايه اي و زير بنايي انسان ها شمرده مي شود. و تا اين نيا

به نيازهاي سطوح باالتر همچون نيازهاي زيست گروهي(عشق و محبت)، نيازهاي خودشكوفايي و درك 
عدالت  يت،امن ي،توسعه انسان يدار،پا وسعهت يمخويشتن دسترسي پيدا نمي كند. در اين مقاله، به ارايه مفاه

مي پردازد و در پايان به نتيجه گيري از  يرانكشور ا يطشرا در يژهبه آن به و يابيدست يو راهكارها ياجتماع
زمين مي يرانكشور ا يطكاربردي در شرا يها يهتوص يانموارد ذكر شده دركشورهاي گوناگون جهان و ب

  .پردازد
 

 ايران. ي،توسعه انسان يدار،اسالم، توسعه پا  ي،عدالت اجتماع يت،امن :يديكل واژگان
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ICTs  در  يدارتوسعه پا يشدن و چالشها و فرصت ها يجهان
 يرانا  يشهرها

 

 2يرضو يدحم يد، س*1گل محمدي فرهود
 يرجندتمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ب يعلم يئتعضو ه - يو آموزش كشاورز يجرشته ترو يدكترا - 1
 يانتظام يفرمانده يكاربرد قاتيو عضو دفتر تحق -ناجا يدانشگاه علوم انتظام  يارو استاد  يعلم يئتعضو ه -2

FARHOODGOL@YAHOO.COM 
 

چكيده
است. مردم روستانشين نيازمند تحصيل  يافته يلتشك يريو عشا ييروستا ي،از سه بخش شهر يرانجامعه ا

هاي  گير بسياري از بخش گي از دستاوردهاي علم و دانش هنوز هم گريبان بهره سوادي و بي اطالعات هستند. بي
هاي زندگي و در نهايت توسعه علم، ارتباط مستقيمي با پيشرفت  . به كارگيري علم در تمامي عرصهجهان است

آورد كه  دارد. افزايش و ارتقاي سطح دانش و آگاهي شهروندان يك جامعه دستاوردهاي مثبتي را به دنبال مي
 ياندر سال يرانا يشهرعمده جامعه  يممكن است در مراحل اوليه محسوس و يا ملموس نباشد. از چالش ها

 يوستنپس از پ يژهشهروندان در حال و بو يآن در زندگ يادزيراتشدن و تأث يجهان يدهتوان به پد يم يراخ
در  يرانجامعه ايچالش  ها يناشاره نمود كه از بزرگتر   (WTO) يبه سازمان تجارت جهان يرانكامل ا
نقش فن آوري اطالعات در عصر حاضر ،  يانپس از ببر شمرده شده است.  در اين مقاله،   يندهآ يسالها

 يو روندها يفها، تعار شدن يرو،  گفتمان دوجهان يشپ يها و چالش يارتباط هاي يآور  شدن، فن يدوجهان
هاي  اطالعات و ارتباطات، اهميت فنّاوري اطالعات، فنّاوري اطالعات و رفع محدوديت يموجود در فناور

شده،  و در پايان به نتيجه  جهانيدو يايدر دن يجيتالياز شكاف د يريجلوگ يارهااقتصادي و اجتماعي، راهك
  .مي پردازد  يرانكشور ا يطدر شرا يشنهاداتيپ يانگيري از موارد ذكر شده دركشورهاي گوناگون جهان و ب

 

 شدن، توسعه، پايداري، روستا، ايران. يفن آوري اطالعات و ارتباطات، جهان :يديكل واژگان
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: يموفق جهان در مقابله با خشكسال يبر تجارب كشورها ينگاه
 يدر استان ها يدارپا يتبه توسعه و امن يابيدستيبرا ييآموزه ها

 جنوب شرق كشور يريكو
 

 2يرضو يدحم يد، س*1گل محمدي فرهود
 يرجنداسالمي واحد بتمام وقت دانشگاه آزاد  يعلم يئتعضو ه - يو آموزش كشاورز يجرشته ترو يدكترا - 1
يانتظاميفرماندهيكاربرديقاتو عضو دفتر تحق-ناجايدانشگاه علوم انتظاميارو استاد يعلميئتعضو ه-2

FARHOODGOL@YAHOO.COM 
 

 چكيده
 يو كاهش عملكرد م يعبارت است از يك دورة ممتد كمبود بارش كه منجر به صدمه زدن محصوالت زراع يخشكسال

هاي شديد قرار دارد. سابقه مطالعات موجود نشان  ز كشورهاي خشك دنياست كه در معرض خشكساليشود. ايران ا
دهد كه در اغلب سالها پديده خشكسالي برخي نقاط و يا حتي كل كشور را در بر گرفته است. در سالهاي گذشته  مي

از نظر شدت و گستره داراي اهميت هاي شديد و استثنائي را تجربه كرده اند كه  بسياري از مناطق كشور خشكسالي
هاي بسيار زياد به محصوالت كشاورزي و دامي مناطق روستايي  هايي موجب خسارت اند. وقوع چنين رويداد بسياري بوده

دهد كه برخي از  ها نشان مي كه مهاجرت دسته جعي روستائيان به شهرها را به دنبال دارد. نتايج سرشماري دشو مي
هاي شديد و بلند مدت بويژه  اند. وقوع پياپي خشكسالي ها خالي از سكنه شده  اثر اين گونه خشكساليروستاهاي كشور در 

اي آرام و خزنده  بر خالف سيل پديده  شود. خشكسالي هاي شديد اقتصادي مي در مناطق حساس و شكننده موجب زيان
اي چون سيل و زمين لرزه به  دد. پديدهگر است كه به آرامي يك محيط را تسخير و به يك بالي طبيعي تبديل مي

تر و  هاي ناشي از خشكسالي اغلب سنگين كنند در حاليكه خسارت هاي سنگيني بر يك جامعه تحميل ميباره خسارت يك
تر است. از اين رو بررسي،  باشد، اما چون به تدريج ايجاد مي شود براي مردم و حتي مديران نامحسوس تر مي تردهگس

باشد. براي  اي مي هاي اساسي جوامع، مديران و برنامه ريزان ملي و منطقه شدار خشكسالي يكي از نيازپيش بيني و ه
الزم است قبل از وقوع حادثه تدابير الزم انديشيده شود. يهاي سنگين ناشي از خشكسالجلوگيري و يا كاهش خسارت

قليم شناسي اهميت دارد واهميت آن اين است كه خشكسالي با كاهش منابع آب شيرين به وقوع مي پيوندد كه از نظر ا
خشكسالي نه تنها كمبود آب در يك زمان مخصوص است بلكه رخدادهاي متوالي از يك كمبود است. بنابراين زماني كه 
دوره كمبود آب شروع مي شود و مدت زماني كه ادامه دارد خيلي مهم است. اما بيشتر شاخصهاي خشكسالي فقط كمبود 

ديدگاه اقليمي در دوره هاي از پيش تعيين شده ارزيابي مي كنند و قادر به نشان دادن دوره واقعي كمبود آب آب را از 
و مقابله با اثرات آن در  يريتمد يو راهكارها يراندر ا يخشكسال يدهپد لعهبه مطا يمقاله به صورت اجمال يننيستند. در ا

 يخشكسال يدهدر مواجهه با پد يبياو نام يكاآمر يا،موفق استرال يراهكارها و تجارب كشورها يو بررس يبخش كشاورز
 يتبه توسعه و امن يابيدست يدر راستا يرانكشور ا يطبا توجه به شرا ييراهكارها يانشود و در انتها به ب يپرداخته م

استانها  ينا يدر بخش كشاورز يژهبو يخشكسال يدهجنوب شرق كشور در مقابله با پد يريكو يدر استان ها يدارپا
 .شود يپرداخته م

 .يرانا يدار،توسعه پا ي،كشاورز يريت،مد ي،خشكسال :يديكل واژگان
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 -يرانا يريمناطق كو ياشتغال در روستاها يجادا يبر راهكارها ينگاه
 يدارو توسعه پا يتمردم، امن يبه ماندگاريابيدر دست ياساس يضرورت

، 5ينهپود ينابم ي، هاد4يرمضان يدون، فر3يانه فرهاد، طاهر 2يرضو يدحم يد، س*1گل محمدي فرهود
 6يخدابخش دهباش

 يرجندتمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ب يعلم يئتعضو ه -يو آموزش كشاورز يجرشته ترو يدكترا -1
و  ي خراسان جنوب يانتظام يفرماندهيكاربرد يقاتو عضو دفتر تحق -ناجا يدانشگاه علوم انتظام  يارو استاد  يعلم يئتعضو ه -2

 يمختلف خراسان جنوب يمدرس در دانشگاهها
 يرجند،تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ب يعلم يئتعضو ه -3

 نور يامتمام وقت دانشگاه پ يعلم يئتعضو ه -4
 كارشناسي ارشد رشته ترويج و آموزش كشاورزي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند يدانشجو -5

 و بلوچستان يستاناستان س -شهرستان زابل يز آموزش جهاد كشاورزمرك يرمد  و
 كارشناسي ارشد رشته ترويج و آموزش كشاورزي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند يدانشجو -6
 و بلوچستان يستاناستان س -زاهدان يسازمان جهاد كشاورز -و آموزش يجترو يريتكارشناس مد و

FARHOODGOL@YAHOO.COM 
 

 يدهچك  
از ابتدا تا كنون شناخته  ياسالم ينظام مقدس جمهور ياز اصول اساس يكيبه عنوان  ييبه توسعه روستا يبخش يتاولو 

و  يكم آب يژهو بو يرانكشور ايميخاص اقل يطشرا يلكه صورت گرفته است به دل ييشده است.با توجه به برآوردها
توسعه بخش  يتواند منحصراَ بر رويتوسعه نم ينبه ا ييابدست اساس – يراخ يانمتعدد در ساليها يخشكسال
 يهمانند كشورها ييموفق جهان در امر توسعه روستا يبنا نهاده شود.  تجارب كشورها يرانا يدر روستاهايكشاورز

و  زاييو در آمد  يشغل يفرصت ها يجادكردن روستا در اياست كه صنعت ياديز يتو هندوستان، نشان دهنده اهم ينچ
راستا، در اين  ينآن در سطح كل كشور دارد. در ا يمنف يامدهايبه شهرها و پ يياناز مهاجرت روستا يريجلوگ يتنها در

 يو انتقال تكنولوژ يپردازد كه گردشگر يم ييمهم در توسعه روستا يفوظا ينو شناخت مهم تر يمقاله محقق به بررس
راستا، اسناد داخلي و بين المللي زيادي موجود مي باشد  يندراباشد. و  يم ييو روستا يمناسب در جوامع كشاورز يها

و كشاورزي و نقش عمده اي  ييبه توسعه پايدار روستا يابيو مثبت موارد فوق در دست يقو ياركه نشان دهنده نقش بس
ع مفهوم توسعه و جامتعريفمقاله پس از بيان نياز مطلق براي توسعه و ينايفا مي كنند. دراينهزميناست كه آنها در ا

عناصر ضروري موجود در آن، اهميت ايجاد فرصت هاي كاري در اين كشورها و نقش صنايع كوچك روستايي در اين 
بيان تكنولوژي هاي مناسب براي نواحي روستايي كشورهاي جهان سوم، داليل   يي،و توسعة روستا يفرآيند، گردشگر

سط در كشورهاي در حال توسعه، داليل توجه به دانش و فن آوري متو ولوژيتوجه و رويكرد به صنايع كوچك و تكن
 يانبومي در فرآيند توسعه روستايي، اهميت ترويج تكنولوژي مناسب و مباني اشاعه آن در فرآيند توسعه روستايي ، ب

وستاها در در ر كوچك يعمتوسط و صنا يها ينقش توسعه تكنولوژيانبه ب يتراستا، و در نها ينتجارب چند كشور در ا
پردازد. و  يآن م يها يتو محدود يامزا يانو  ب ييدر  توسعة روستا يو نقش گردشگر ياقتصاد يها يتتوسعه فعال

 ياز طرح پژوهش قسمتي –مقاله  يندرانتها به نتيجه گيري از موارد فوق الذكر در كشورهاي در حال توسعه مي پردازد. ا
 يريمناطق كو يدر روستاها يياشتغالزا يبر راهكارها يد(با تأك  يتو امن يركو اسبمن يالگو يتحت عنوان  (( طراح

باشد كه توسط نگارنده در دفتر  ي) ))  ميدارپا يتبه امن يابيمردم و دست يماندگار يدر راستا ياستان خراسان جنوب
 .باشد يرا مو  اج ويبدر حال تص يرجندمركز ب -ياستان خراسان جنوب يانتظام يفرمانده يكاربرد يقاتتحق

 . يرانروستا، توسعه، ا يسم،اقتصاد، اشتغال، تور ي،تكنولوژ :يديكل واژگان
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 كشور يتدر امن يگانهحضور اتباع ب يمنف يراتتاث يبررس
  

 2، احمدرضا بهادري1رضا گلوي

كارشناس دفتر تحقيقات سيستان و بلوچستان -1  
كارشناس اداره گزينش و استخدام سيستان و بلوچستان -2  

 

 چكيده
ايجاد شرايط بهتر براي زندگي و به دست آوردن محيط زيست امن و راحت تر يكي از مهمترين علل مهاجرت و 

به ايران در بسياري از مواقـع ، منشـاء   ازجمله افغانستان مهاجرت اتباع خارجي برخي كشورها پناهندگي است.
زايش كج روي ها و ساير انحرافات اجتمـاعي  بروز مشكالت مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، اف

مهـاجرت و خـروج سـاكنان     ،ازعمده مشكالتي كه جنگ ها و اشغال كشورها درپـي دارنـد   و ناهنجاري هاست.
كشور اشغال شده به مرزهاي كشورهاي همسايه است.در اين مقاله سعي بر اين شـده اسـت كـه زنـدگي اتبـاع      

 ور آنان در كشور مورد بررسي قرار گيرد.بيگانه در ايران و تأثيرات ناشي از حض
 
 

 اتباع بيگانه، اقتصاد، ازدواج، ناهنجاري :يديكل واژگان
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در  يمرزيشهرها يدارپا يتدر امن يانتظام يروهاينقش ن يابيارز
 جامع) ي(پژوهشيرانا

 

 2ي، فاطمه انصار 1يشگنجا يدحم

    اندانشگاه اصفه ياي) كارشناس ارشد جغراف1
   و بلوچستان يستاندانشگاه س ياي) كارشناس ارشد جغراف2

Hamid gonjayeash@yahoo.com 
 

چكيده
در  يمرز يشهرها يدارتوسعه پا ياستراتژ يناصل در تدو ترين يربناييو ز ينبه عنوان مهمتر يتامروزه امن

 يبا اقتدار و كارآمد اي مه جانبهكشور ارتباط ه يمرز يدر شهرها يدارپا يت. و امنآيد يكشورمان به شمار م
 يمرز يدر شهرها يو اجتماع يفرد ترسو اس يشهرها داشته و احساس هرگونه ناامن يندر ا يانتظام يروهاين

. مطالعات سازد يوارد م ييشهرها ينچن ياييبه توسعه و پو يقابل جبران يرغ يبهايتوسط ساكنان آن آس
 ايم بوده يشتريب يكشور كه شاهد ناامن يمرز ياز شهرها يرخدر ب دهد يدر كشور نشان م يرچندساله اخ

 ترين ييندر پا يهبازار و اقتصاد سرما يمردم، كساد ينشاط و سالمت نيناام ينا يهبوده و در سا يشترمهاجرتها ب
 اييروهن ياتيكرده است. لذا از آنجا كه نقش ح يلرا بر جامعه تحم ها ينههز يشترينحد قرار داشته و عمالً ب

 حساسا يگرد ياز ارگانها يشترب يمرز يشهرها يژهحفظ نظم و آرامش در كشور بو يجاددر ا يسو پل يانتظام
. طلبد يبرخوردارند را م يباالتر يتكه از حساس يمرز يرا در باب شهرها يپژوهش ينضرورت چن شود يم

 ياستانها«كشورمان از جمله  يمرز ياز شهرها يبه برخ يمورد است تا با نگاهي  در تالش  بوده يشرونوشتار پ
 يروهاينقش و عملكرد ن »يو شرق ربيغ يجانكرمانشاه، و استان آذربا ي،و بلوچستان، خراسان رضو يستانس

 دهد يپژوهش نشان م يجقرار دهد. نتا يينو تب يلو تحل يابيارز يمرز يشهرها يتامن يداريرا در پا يانتظام
با مردم،  يو همفكر ييتعهد و تخصص، همگرا« همچون  هايي مؤلفه و يانتظام يروهاين يكارآمد ينكه ب

و  يلبا سران قبا يكو بخصوص تعامل نزد ي،و نخبگان دانشگاه ريشه يرانمستمر با مد يمشاركت و همكار
 يترضا يوجود دارد. در مجموع در كنار سطح نسبتاً باال يرابطه معنادار» شهرها يو اجتماع ياقوام مذهب

به عملكرد  يزن اي يدهعد يبهاياشكاالت و آس يانتظام يروهاياز عملكرد ن يمرز ين شهرهاساكنا يمند
 يك،نزد يندهدر آ يمرز يشهرها يشرويافق پ يبهاآس ينوارد است كه در صورت بهبود ا اميانتظ يروهاين

ي اطالعات آور بخش خواهد بود. نوع و روش اين تحقيق تركيبي(همبستگي و اسنادي) و جمع يدو ام يمتعال
 سؤالي بوده كه جامعه آماري ما در اين 20به صورت ميداني بوده است. ابزار اندازه گيري اطالعات، پرسشنامه 

بررسي شده است و تحليل آن از طريق نرم  ياستانها ياز شهروندان شهرهاي مرز يمورد هاي پژوهش نمونه
، رگرسيون تك و چند متغيره و T-testهاي  روشدر دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از   SPSSافزار 

 كاي اسكوور و ... بوده است.
 

 .يرانا ي،انتظام يروين ي،مرز يشهرها يت،امن: يديواژگان كل
 



 

 
۴٣۴ 

 

 � � 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 

در شهرستان  يمرز يبازارچه ها ياجتماع -يثرات اقتصادا
 اطراف يسردشت و روستا

 

 فر يلطف مجتبي
 ي شهري ،دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريز

lotfe_90@yahoo.com 
 

 چكيده
 يمرز يدر شهرها يناز درآمد و اشتغال ساكن يبخش يندر جهت تام يانجهان مرزنش ياز كشورها دربسياري
 يسو تاس يرياهداف شكل گ ينداشته و دارند. اصوال مهمتر يو بازرگان يروابط تجار يههمسا يبا كشورها

(جهت  يمنطقه ا يگسترش همكار يت،امن يشقاچاق، افزا يشت،كنترلمع يناشتغال، تام يجادا يبازارچه مرز
باشد. در  يم يتجار -يديتول يها يتثبات در مرزها و گسترش فعال يجاد)، اييمنطقه ا يكاهش بحرانها

 .تعراق شكل گرفته اس ي)دركنارمرزهايله،اشكانسه بازارچه (قاسم رش،ك ينكشهرستان سردشت هم ا
در شناخت اثرات  يو سع يهته يكتابخانه ا يها يافتهبر  يهو با تك يليتحل -يفيمقاله با روش توص ينا 

كه  ياطراف آن دارد. سوال اساس يبر شهرستان سردشت و روستاها يمرز يبازارچه ها ياعاجتم – ياقتصاد
اشتغال، درآمد  يتدر وضغ قشيه نچ يمرز ياست كه، بازارچه ها ينپاسخ آن بوده، ا يافتنبدنبال  يقتحق ينا

آن است كه  يانگرپژوهش ب ينا يها يافته يلحاصل از تحل يجداشته و دارد؟ نتا يشهر مرز ينا ينو رفاه ساكن
اشتغال و درآمد مردم منطقه را فراهم نموده است،  يشافزا ينهزم يتا حدود يمرز يبازارچه ها ينگرچه ا

به شهرنداشته واز  يانبر روند مهاجرت روستائ يريمنطقه، تاث ستاييرو يبر نواح يعدم اثر بخش يلبه دل يكنل
 .است يافتهنظر به اهداف مورد نظر دست ن ينا

 

 اطراف ي، سردشت ، روستا ياجتماع -ياثرات اقتصاد ي،مرز يبازارچه  :يديواژگان كل
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 زابل ينقش امنيت در توسعه گردشگر
 

 2يمحسن خامه چ،  1يلطف يدرح

 يانسان يايفصلنامه جغراف يرمسئولواحد گرمسار ، مد ياستاد دانشگاه آزاد اسالم -1
 واحد گرمسار ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 

 چكيده
 ينگردشگران ب يبه تعداد فعل يسهدر مقا  2030نفر سفر  تا سال  يلياردم 1،8كشورها به   يابيدست ينيب پيش
از آن است كه  يامر حاك ينسازد . ا يم يضرور يجهان را امر ينعت در كشورهاص ين، توسعه  ا يالملل

رشد   ينتجربه خواهد كرد . ا شتهگذ ياز سالها يشرا ب  يداررشد پا يندهدو دهه آ يط يالملل ينب يگردشگر
 يندرآرا بهمراه خواهد داشت  كه ب يطيمح يستز يداريو پا ياجتماع يشرفت، پ يبهمراه خود ، رشد اقتصاد

 يكديگردو عنصر وابسته به  يو گردشگر يت. امن يدنما يم يفاا ييكشورها نقش بسزا يتامن ينآن در تام
نسبت به هم دارند. تعامل فوق در  يكاهش يا يشيمتقابل افزا أثيرتعامل دوجانبه ت يك يندهستند كه در فرآ

(جوامع  يطيو مح يانسان يايجغراف اييرهبا متغ يبكه در ترك يابدمطلوب دست  يجتواند به نتا يم يصورت
 يم يشها را بشدت افزا ينهسه ضلع نه تنها هز يننادرست ا يبگردد . ترك يساز يو بوم يرد) قرار گيزبانم

توان در كشور مصر مشاهده  يكه نمونه آن را م يدنما يجادا يتيو امن يتواند مشكالت اجتماع يم بلكهدهد ، 
به توسعه  يابيدست يندتواند فرآ يم يگربهمراه عوامل د يبه مسائل گردشگر ييتنگاه امن ينبيننمود . در ا

 يتوضع ير، تحت تاث يميقد مدنيكهن و ت يخيدر شهر زابل با تار ي. توسعه گردشگر يدرا كند نما يگردشگر
بط با منطقه را تنها مرتيندر ا يگردشگر يتوان عدم رشد كاف يوجود نم ينمنطقه قرار دارد . با ايتيامن

توازن  يبر برقرار يمبتن يدگردشگريجد يها يوهو ش يتكنولوژ  يريدانست ، بلكه عدم بكارگ يتموضوع امن
 گردد. يم يابيامر ارز ينا رعامل د ين، مهمتر يو گردشگر يتامن ينب

 

 ي، توسعه اقتصاد ي، توسعه ، زابل، توسعه گردشگر يت، امن يگردشگر: يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
۴٣۶ 

 

 � � 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 

آن در توسعه  يروتأث يگردشگر هاي ها و فرصت چالش يبررس
 بانه يشهر مرز يدارپا

 

 3يمحمد يبا، فر 2ياناحمد ينو، م* 1يلطف منيره

 دانشگاه اصفهان يژئومورفولوژ يا،ارشد جغراف يكارشناس يدانشجو-1
 دانشگاه اصفهان شناسي يماقل يا،ارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه اصفهان شناسي يماقل يا،ارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

n.lotfi15@yahoo.com 
 

 چكيده
 يعيطب يطمح يانمين. در اشود يرا دوست دارد و جذب آن م يباييكه ز ايست و سرشت انسان به گونه ذات

جذب گردشگر را  هاي ينهزم ين،كره زم جاي يدر جا يبامناظر ز ينشو با آفر كند يم يفارا ا يينقش بسزا
آن  ياهال يبرا ياديز منافع تواند يم كند يرا به خود جذب م ياديكه گردشگران ز ي. مناطقسازد يم يامه

به  يريجبران ناپذ يحال ضررها ينممكن است در ع يصصح يريتداشته باشد، اما در صورت نداشتن مد
در شهر  و گردشگري انداز مختلف روابط چشم يها-وارد كند. در مقاله حاضر جنبه ينو ساكن يعيطب يطمح

قرار گرفته و  يمورد بررس اي و كتابخانه ويربرداري، تص اي مشاهده يدانيم يقبانه، با استفاده از روش تحق
 يدارا شود، يمحسوب م يتجار_ يشهر مرز يكحال كه  ينكه شهر بانه در ع دهد يحاصل نشان م يجنتا

 هاي ينهمردم شهر، زم يمل به همراه مهمان نوازدو عا ينو ا باشد يم يباييز ياربس يعيطب اندازهاي چشم
كه اگرچه  دهد ينشان م يجنتا ينشهر را فراهم كرده است، همچن ينبه ا رمايهشدن س يرجذب گردشگر و سراز

 يبادر ز يصصح يريتاما در مقابل عدم مد شود يباعث جذب گردشگر به شهر م يعيطب يبايز اندازهايچشم
راخلق كرده، كه بدون شك بر جذب  ينديناخوشا اندازهاي زباله، چشم آوري جمع يستمشهر بانه و س سازي

 توسعه يبرا يديخواهد گذاشت و تهد يمنف يرشهر بانه تأث يعيطب يطاقتصاد و سالمت مردم و مح دشگر،گر
 .شود يمنطقه محسوب م يندر ا يتو امن يدارپا ي

 شهر بانه يدار،توسعه پا ي،ها، گردشگر ها وفرصت چالش ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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توسعه درون  يبرمبنا يمرز يشهرها يدارپا يتوسعه شهر يريتمد
 شهرزابل) ي(نمونه مورديشهر

 

 2يجهعلو يفي، مسعود لط1يجهعلو يفيلط يانشا

 دانشگاه هنر اصفهان ي،شهرسازيمهندس -1
 ين، دانشگاه عالمه دهخدا قزو يمعمار يمهندس -2

Shayan.latifi@yahoo.com 
 

 چكيده
نا خواسته  ياخود دچار تحوالت خواسته و  ياتح يرگوناگون،در مس يطومتاثر از شرا ياپو يبه عنوان بستر شهر

 يزوال شاخص ها ياشوند، يمحسوب م يشهر ياتاز ح يتحوالت كه در گذر زمان جزئ ينشود.ا يم يا
 يرس ين.در اشوند يشاخص ها منجر م ينبه بهبود وگسترش ا ياخواهند داشت و يرا در پ يشهر يزندگ
 .باشد يم يا يژهو يتاهم يدارا يشهر يزندگ يشاخص ها يدارتحوالت شهر به سمت توسعه پا يتهدا

به دنبال  يداريشده وپا يجادا يازهايبه ن  يمختلف شهر يها يستممناسب س ييبه دنبال پاسخگو توسعه
قابل تامل است. بخش  يدر دو بخش اساس يريتمد ين.ايدآ يبه آنها به دست م ييوپاسخگو يازهان ينا يريتمد

 يم يازهان ينتام منطقيروند  يجادوبخش دوم ا يشهر ياتح يازهايچرخه مصرف ون ياول كنترل وسامانده
 .كند يلتحم يشهر يستمس يكرهمصرف را بر پ يزانم ينكمترياز،ن ينكه ضمن تام يباشد.روند

 يطشرا يتوسعه شهر يريتگردد.كه در آن مد يارائه م يعه درون شهرتوس يبر مبنا يپژوهش راه حل ينا در
 يتتوسعه هدا يتشهر را به سمت مراكز با قابل يهحد ومرز حاش يب يموجود را بهبود و توسعه ها يبافت ها

 يازهاچرخه مصرف آنها ، ن يموجود ضمن كنترل و سامانده يبافت ها يطراه با بهبود شرا ينكند.در ا يم
موجود بافت  يها يلبا استفاده از پتانس ين.همچن يابد يبوجود آمده كاهش م ييها ييكه بر اثر نارسا يومصارف

 .گردد ياضافه نم يزن يومصارف جانب يازهاشود. ون يپاسخ داده م يومصارف شهر يازهاشكل نينها به بهتر
 يريتمد يكه شاخص هاشود  يارائه م ييپژوهش به صورت مجموعه راهبردها ودستور عمل ها ينانتايج

مفهوم  يدر آن به بازشناس ين.همچنيدنما يرا مشخص م يتوسعه درون شهر يبر مبنا يدارپا يتوسعه شهر
شود. ضمن  يم اختهپرديا يهوحاش يدجد يبافت ها يجادموجود وا ي،روند بهبود بافت ها يتوسعه درون شهر

.وراهبردها انتخاب شده استميمفاهينايبررسيبرايآنكه شهر زابل به عنوان نمونه ا
 

 يتوسعه درون شهر ي،مرز يشهرها ي،اجتماع يدارپا يدارشهري،توسعهتوسعه پا :يديكل واژگان
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 يشرق يدر مرزها يتيامن ها و فرصتهاي چالش يبررس
 

  ييلكزا صديقه
از دانشگاه  يرانسائل ام يشگرا ياسي،رشته علوم س يلزابل، گروه معارف،  فارغ التحص دانشگاه يعلم ياتعضو ه

 باقرالعوم(ع) قم
s.lakzaee@yahoo.com

 

 چكيده
باشد كه نه تنها با  يم ياسيس ياييدر جغراف ياز موضوعات مهم و كاربرد يكيمرزها، همواره  يتامن ينتام 

 يقتاست. در حق يدهبه ان اضافه گرد يزن يديجد يلو مسا يارهاآن كم نشده بلكه مع يتگذشت زمان از اهم
 يمطمئن و امن در اجرا رزهاياست كه داشتن م ينالقول هستند ا آن چه كه امروزه همه درباره آن متفق

كننده داشته و از  يتو هدا يدينقش كل يدولت در هر كشور يتو اعمال حاكم يجوار حسن هم ياستس
ابعاد گوناگون آن را ضرورت توجه به  يدر عصر كنون يمرز يلمسا يچيدگيو پ باشد يبرخوردار م يعيكاربرد وس

پاسخ به اين سؤال است كه اساسا در محدوده   يحاضر درپ ه.مقالسازد يم ياننما يشترب يتيخصوصا از بعد امن
مرز ايران و افغانستان چه مسائل مهم و كليدي امنيتي وجود داردكه دو كشور ايران وافغانستان را ملزم به 

 يگنز،بحران اسپر يهو استفاده از نظر يتمطرح درباره امن ز تئوريهاينمايد؟ با استفاده ا آن مييرامونهمكاري پ
دو كشور به ارائه راهكارهايي بپردازيم .  يانمشترك م يو اقتصاد يتيامن ياسي،طرح مسائل مهم و برجسته س اب

 يجادبه حل بحرانها و ا تواند يبدون ترديد همكاري در اين حوزه ها ناشي از نفع مشترك ومتقابل است كه م
داراي تنوع مرزها و تعدد همسايگان  هكمك كند. لذا براي كشورهايي چون ايران ك ها در مناطق مرزي فرصت

وتفكر در مورد امنيت ملي و امنيت  يريگ يمو تداخل هاي قومي و فرهنگي با كشورهاي پيراموني هستند، تصم
اي بسيار  ريت و كنترل مرزها مسالهداخلي كشور بدون توجه به امنيت مرزها غير ممكن است.  موضوع مدي

به منظور مديريت و كنترل مرزها به طور كلي سه استراتژي  حياتي و استراتژيك محسوب مي شود. بنابراين
 .را مي توان مورد مطرح كرد يقيتهديد محور، فرصت محور و تلف

 .است يليتحل يفيو روش نگارش توص اي اطالعات كتابخانه يگردآور 
 

 محور. يدبحران، توسعه، فرصت محور، تهد يت،مرز، امن :ييدكل واژگان
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  يمرز يدر شهرها يفرهنگ شهر يبررس
 ): شهرآستارايمطالعه مورد(

 

 ياقتل فريبا
 ينقزو يدانشگاه آزاد اسالم ي،منطقه ا يزيارشد برنامه ر يكارشناس يدانشجو

faribaliaghat@yahoo.com 
 

 چكيده
مختلف در  يدهد. فرهنگ به صورت ها يميلرا دارد كه جوهره آن را تشكفرهنگ خاص خود  يملت هر
سازد. فرهنگ حداقل به  يمتفاوت م يگرد يشهر را از شهرها ييشود و از راه فضا يم يشهر متجل يمايس

 يك ي غلبه يا "گيتهاجم فرهن"ساز شده  ملت است. اما آنچه امروزه مشكل يك يشرفتاندازه فن عامل عمده پ
ها ـ  فرهنگ يربارز آن روند روبه گسترش تسلط فرهنگ غرب بر سا ي هاست كه نمونه فرهنگ يربر سا فرهنگ

 يندر ا يبا تبادل فرهنگ يتهاجم فرهنگ ي است. تفاوت عمده يرسال اخ يكصدـ در  يفرهنگ اسالم يژهبه و
 يموضوع  در شهرها ينندارد و مطالعه ا جودفرهنگ مورد هجوم امكان انتخاب و ياست كه در تهاجم برا

در  يدهپد ينا يشده است به نوع يمقاله سع ينمنظور، در ا ينبرخوردار است. بد يشتريب يتاز حساس يمرز
از  يبرخ يزو ن يو خارج يو عوامل داخل يردقرار گ يمورد بررس يالنشهرستان آستارا واقع در استان گ

مطرح  يمرز يفرهنگ شهر ها يتتقو يبرا يياه يافتره ينو هم چن نگيمبارزه با تهاجم فره يكارها راه
  .شود

 
 شهرآستارا ي،شهر مرز ي،فرهنگ شهر :واژگان كليدي
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خراسان،  يبر استان ها يددر شرق كشور با تأك يدارتوسعه پا
 يشمال ي،رضو ي،جنوب

 
 يا يشه، سجاد زنگ يي، محمد رضا آمو يدي، شهرام سع ييمهران ماوا 

 زلزله . يعمران و مهندسكارشناس ارشد 
M.mavaei@gmail.com 

 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف  
 .يدانشگاه علوم انتظام يعلم يأتعضو ه  

 يشهر يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف  
 

 چكيده
 المللي و ژئوپوليتيكي در نيمة دوم قرن هيجدهم موجب شد كه شرق ايران بسياري از تحوالت بين

هاي تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را از دست بدهد و تمدن شرقي در معرض  استعدادها و ظرفيت
هاي زيربنايي و مهم توسط دولت ايران در اين  ها و پروژه انحطاط قرار گيرد. در دهة اخير تعدادي از طرح

تصادي و پيشرفت اين منطقه فراهم منطقه اجرا شده كه زمينه مناسبي را براي توسعه مبادالت تجاري و اق
اي تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه -نموده است. لذا تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي

ها پرداخته است نتايج نشان گر اين مطلب است كه: توجه جمهوري اسالمي ايران  به بررسي مهم ترين اين طرح
هاي زيربنايي  ناطق و توجه مجلس شوراي اسالمي موجب تصويب و اجراي طرحبعد از جنگ تحميلي به اين م

هاي گازرساني،  برداري از معادن سنگ آهن، گسترش شبكه آهن، گسترش بهره در اين مناطق گرديد. احداث راه
عه هاي توس ها زيرساخت هاست. اين طرح رساني، مخابرات، فيبر نوري و آموزش بهداشت ازجمله اين پروژه برق

سازد. اما ابعاد تاريخي فقر، استضعاف در شرق، توجه ويژه را در  منطقه شرق كشور (استان خراسان) را مهيا مي
نيافتگي  طلبد. توسعه شرق نه تنها جزو مطالبات مردمي است، بلكه خروج اين منطقه از توسعه ريزي مي برنامه

مخدر خواهد شد كه تأثير آن بر روي مسايل انتظامي و قاچاق كاال و مواد  -موجب كاهش مشكالت امنيتي
 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همه كشور است.

 
 توسعه، شرق كشور، تمدن شرقي. :يديكل واژگان
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 يستدر گسترش و جلب تور ياجتماع يو نقش شبكه ها يگاهجا
 يرانا يمرز يدر شهرها

 2يخراز يرضاعل،  1يقهرود يديمج يمنس

 )( گروه علوم ارتباطات يواحد تهران مركز يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتو هو  عض ياراستاد -1
 يواحد تهران مركز ياز دانشگاه آزاد اسالم يل، فارغ التحص يكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع -2

nassim_majidi2002@yahoo.com 
 

 چكيده
ها متولد شده و  يتاز وب سايديه عنوان نوع جدب ياجتماع ي، شبكه ها يمجاز يشود كه در فضا ياست م يسال چند

شوند و  يمحسوب م ياجتماع ياز انواع رسانه ها يكي ياجتماع يكرده اند . شبكه ها يداپ ياديكاربران و طرفداران ز
موفق شده  ياجتماع يهستند . شبكه ها ينترنتيا برانكار يو شبكه ساز يمجاز يجماعت ها يريشكل گ يبرا يمحل

كاربران  ياصل يتچهار فعال ياندر م يالديرا جذب كنند ودر سال گذشته م ينترنتياز كاربران ا يقابل توجه اند تعداد
شبكه  ندانند . كاربرا يها م يتنوع سا ينا ياررا در اخت يمجاز يفضا يندهگران وب ، آ يلتحل يقرار گرفته اند . برخ

لز  يكنند ، شبكه ا يجادخودشان ا يبرا يشخص يها يلها صفحات و پروفا يتسا ينتوانند در ا يم ياجتماع يها
دهند  يقرار م يارشان.بالگ ها در اختيكركه وبالگ ها و م ييتوانند همانند فضا يآورند ، آن ها م يددوستانشان پد

اخبار و  ينرا آپلود كنند ، از آخر يشخص يديوهاي، صدا و و سكوتاه و بلندشان را منتشر كنند ، عك يها يادداشت
 يها يتمتنوع عضو شوند و قابل يگفت و گو يو اتاق ها يمختلف آگاه شوند ، در صفحات هوادار يدر حوزه ها يدادهارو

  . كاربرانشان فراهم كند يبرا يكه ممكن است هر شبكه اجتماع يگريفراوان د
و باال   يافتگير جهت توسعه د يمناسب ياربس يگاه، جا ياجتماع ي، شبكه ها يادن  يافتهتوسعه  ياز كشورها ياريبس در

و ...  يو گردشگر يو اقتصاد ي، فرهنگ ياجتماع  يبه اهداف بلند مرتبه  در حوزه ها يدنفراوان در رس يها يتبردن قابل
 يبه عنوان رسانه ا ياجتماع يشبكه ها يباال يلو پتانس ييمختلف از توانا يها ينهكرده است و صاحب نظران در زم يداپ

  . فراوان گفته اند يسخن هاو جذاب  يدجد
مناسب در جهت شناساندن آداب و رسوم و  فرهنگ و  ياز آن به عنوان راه ياملل دن  يكه تمام ياز اهداف مهم يكي

 يستدر جهت گسترش و جلب تور يكرده اند ، سع يديمف يكسب درآمد از آن استفاده ها يتو در نها يخيتار يشينهپ
و استفاده از  يدمناسب و جد يداشتند از ابزارها يسع يشه)  هم يستو تور يدشگراست كه متخصصان مربوطه (  گر

 . كنند يداسفر پ يبرا يخارج يهموطنان خود و گردشگران كشورها يبدر جهت ترغ يمناسب راه يغاتتبل
به اهداف  يدنرس كارآمد در ياربس ياز ابزارها يكيتوانند  يفراوان  م يها يتبا داشتن قابل ياجتماع يشبكه ها امروزه

 يتباشد . از قابل  يمرز يمخصوصا شهرها  ينزم يرانمختلف ا يو گردشگر در شهرها يستدر جهت جذب تور ييغا
توان به  يم  يمرز يكشور و باالخصوص شهرها رهايدر شه يستدر جهت گسترش و جذب تور يمجاز يشبكه ها يها
نوشتن  يبرا يمكان يجادو آداب و رسوم شهرها ، ا يخيو آثار تار هيخچتار يهر شهر و معرف يبرا ياختصاص يلپروفا يجادا

 لها در صفحه مخصوص هر شهر ، انتقا يستشهرها ، قراردادن عكس ها توسط تور يدكنندهافراد بازد ياتخاطرات و تجرب
 يشبكه ها يه ، معرفمقال ينا يسندگاناشاره كرد . هدف نو  يگرافراد از مشاهدات و اقامت در شهرها  و موارد د ياتتجرب

تواند در باال بردن و  يم ياجتماع ياست كه امروزه شبكه ها ييها  و فرصت ها يتكاركردها ، قابل يو بررس  ياجتماع
   .داشته باشد يمرز ي،  باالخصوص در شهرها يستجذب  تور

 
 يت، تورس ياجتماع ي، رسانه ها ياجتماع يشبكه ها :يديواژگان كل
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 شهري در توسعه پايدار شهرهاي مرزيتاثير امنيت فضاي 
 )نمونه موردي: شهر زاهدان(

 

 2سيده راضيه هاشمي، *1غالمحسن محمد يوسفي بهلولي

 كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري ، جغرافيا -1
 كارشناس معماري تكنولوژي -2

ghmy.um@gmail.com 
 

چكيده
شري بوده است، در پرتو تحقق امنيت پايدار در امنيت از نيازهاي اساسي و بنيادي انسان ها در طول حيات ب

شهرها و ايجاد بستري مناسب براي شكوفايي استعدادها و خالقيت هاي افراد جامعه، شناخت نقاط 
قوت،ضعف،فرصت و تهديد فضاي شهري از ضروريات توسعه پايدار شهري مي باشد. اين تحقيق با هدف بررسي 

امنيتي و در جهت نيل به توسعه پايدار شهري تدوين گرديده است.  و شناخت وضع موجود شهر زاهدان از بعد
روش بررسي در اين تحقيق بر پايه دو روش توصيفي و تحليلي است و  سپس  براي تجزيه و تحليل اطالعات 

استفاده شده است. با توجه به اين موضوع كه سه شاخص اصلي توسعه   Swot  جمع آوري شده از مدل
ل اقتصادي،عوامل اجتماعي ـ فرهنگي و عوامل محيطي مي باشند، به بررسي اين سه شاخص پايدار شهري عوام

مهم در شهر زاهدان از بعد امنيت فضاي شهري پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عوامل 
مخدر و ... تهديد كننده فضاي شهري زاهدان در بعد اقتصادي( بيكاري، فقر شهري، اشتغال كاذب، قاچاق مواد 

)، اجتماعي ـ فرهنگي( وجود طوايف و اقوام متنوع و احتمال درگيري و نزاع بين آنها، وجود مناطق حاشيه 
نشين و وجود انحرافات اجتماعي بيشتر در اين مناطق و ...)، و محيطي(وجود بافت هاي فرسوده شهري و 

الت مطرح شده در پايان اين تحقيق راهكارهايي احتمال بروز حوادث طبيعي و ...) رنج مي برد. با توجه به مشك
همچون بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري،ايجاد و گسترش بازارچه هاي مرزي، توسعه زيرساختهاي 
شهري ، جذب سرمايه گذاري هاي  بخش دولتي و بخش خصوصي و  ايجاد اشتغال ،شناسايي مناطق حاشيه 

ئه خدمات شهري به مناطق حاشيه نشين و و توانمند ساختن آنها  و ... نشين و جلوگيري از گسترش آن و  ارا
 .پيشنهاد مي گردد

 

 امنيت، فضا، شهر، توسعه پايدار، شهر مرزي :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يتمهم در ارتقاء امن يتعلق خاطر به مكان عنصر
 

 يمحمدپور جابر مرتضي
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو

 mohammadpourj@yahoo.com 
 

 چكيده
مقوله در  ينبنيادي ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي به شمار مي رود. ا امنيت
 يباالتر يتمناطق، از اهم ينو رواج مشاغل كاذب و خاص ا ياييجغراف يتبه لحاظ موقع يمرز يشهرها
نگهداري از مرزها همان مردم  براياست. مطمئناً بهترين افراد  يشتريب يجامع نگر يازمندردار بوده و نبرخو

 يايي،جغراف هاي يژگيو يخي،تار يشينهبسته به پ يهر شهر و سكونتگاه ينبومي و خود مرزنشينان اند. ساكن
و آن  يافتهشان تبلور  يكونتگاهس يهستند كه در فضا يمستقل يتهو ينژاد، مذهب و آداب و رسوم شان دارا

شهر  ملموس تر باشد، حس  ينشانه ها در فضا ين. هر قدر  ايدنما يمايزشهرها و سكونتگاهها متم يررا از سا
در  يريپذ يتمشاركت و مسول يت،تر شده و احساس رضا يشان قو يزندگ يطتعلق خاطر شهروندان به مح

شهر  يتو امن يداريبه پا يتشهروندان در نها يريپذ يتسولاست م يهي. بديابد يم يشقبال شهرشان افزا
نقش تعلقات  يضمن بررس يو كتابخانه ا يپژوهش بر آن است تا با روش اسناد ينخواهد نمود. ا يانيكمك شا

احساس تعلق خاطر شهروندان نسبت به  يتتقو يرا برا يشنهاداتيپ ي،مرز يشهرها يتامن يتدر تقو يمكان
 .يدرائه نماسكونت شان ا يفضا

 

 .يتامن يري،پذ يتمسول يت،حس مكان، هو ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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توسعه مناطق  يزيدر برنامه ر ينسرزم يشآما يگاهضرورت جا
 يمناطق مرز يمطالعه مورد(ييبر مناطق روستا يدبا تأك يمرز

 )و بلوچستان يستاناستان س
 

 3حامد كرد روپس ،2صاحبداد جوبه، *1مسعود محمدزاده
 يمصوبات سفرها يگيريستاد پ يرو دب يمنطقه ا يو حسابها يقاتگروه تحق يسرئ يزيارشد برنامه ر يكارشناس -1

و بلوچستان يستانو بلوچستان محل كار سازمان برنامه و ب.دجه استان سيستاناستان سيجمهورياستر
 شغل محقق ييروستا يزيبرنامه ر يكارشناس -2

 ييروستا يزيبرنامه ر يناسكارش -3
bmohamadzade@yahoo.com 

 

 چكيده
در نشت سران كشورها در سال  يكمو  يتقرن ب يبه عنوان راهبرد جهان يدارتوسعه، توسعه پا يدجد يكردرو در

بهبود  ي،اساس يازهاين ينعبارتند از: تأم يدارقرار گرفته است. اهداف توسعه پا يرش) مورد پذيودر (ر 1992
 ي،مل ي،(محل ييهمه سطوح فضادرها  يستمبهتر اكوس يريتهمه، حفاظت و مد يبرا يزند يداردهااستان

در  يژهبو يمل يكپارچگيو  يتمتضمن تقو يكه خود به نوع يدارتحقق توسعه پا ي). بريو جهان ي،منطقه ا
توسعه از  يمه هابه لحاظ برنا ياست، ضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و محروم در سطح مل يمناطق مرز

تواند  يتوسعه م يبرنامه ها يدر راستا ييتوسعه روستا يبرنامه ها يانم ينبرخوردار باشند. در ا يباالتر يگاهجا
است كه به عنوان  يمرز يكردن اقتصاد نواح يابرنامه ها پو يناز ا يكيقرار دهد.  يتوسعه مل يرآنها را در مس

 يبشمار م ينو بهبود امرار معاش مردم مرز نش يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقراريشاخص اصل يك
است.  يتوسعه كشور، مناطق مرز يطرحهايزيدر مطالعات حوزه برنامه ر يننو ياز عرصه ها يكي. امروزه يدآ

 يگاهعنوان تاكنون نه تنها جا ينبا ا يمناطق مرز يشهر چند از گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است آما آما
كمتر مورد قرار گرفته است.  يزآن ن يها يژگينشده است بلكه ابعاد و و يينتوسعه كشور تبيزير برنامه رآن د

 يينبه تب يمناطق مرز يدهايمقاله بر آن است تا با مطالعه فرصتها، امكانات، ضعف ها و تهد ينرو ا يناز ا
يبر راهبردهايمدل مبتنيكبا ارئه توسعه پرداخته و سپسيو طرحهايكار مليممناطق در تقسينايگاهجا
كشور ارائه  يزيرا به دست اندركاران برنامه ر ييمناطق روستا يژهمناطق بو ينا عهتوس يراهكارها يشيآما
 :پاسخ داده شود يرشده است به دو پرسش ز يمقاله سع ين. در ايدنما
 يست؟چ يمرز ياستان هاتوسعه كشور و  يزيدر نظام برنامه ر يمناطق مرز يشضرورت طرح آما -1
 توسعه كشور كجاست؟ يزيدر نظام برنامه ر ييمناطق روستا يژهبو يمناطق مرز يشآما يگاهجا -2
 

 شهر زاهدان،راهكار يت،عامل،بحران، امن يرپدافند غ :يديواژگان كل
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 عامل درشهر زاهدان يرتمهيدات پدافند غ
 

 4حامد كرد ،3هصاحبداد جوب ،2يلياسماع يرضاعل، 1مسعود محمدزاده
كارشناسي ارشد برنامه ريزي رئيس گروه تحقيقات و حسابهاي منطقه اي و دبير ستاد پيگيري مصوبات سفرهاي  -1

 رياست جمهوري استان سيستان و بلوچستان
 جانشين معاونت آماد و پشتيباني استان سيستان و بلوچستان -2

 كارشناسي برنامه ريزي روستايي ، محقق -3
 ي برنامه ريزي روستاييكارشناس -4

bmohamadzade@yahoo.com 
 

 چكيده
عامل  يرو دفاع ملي، بحث پدافند غ يتقانون برنامه پنجم توسعه، يكي از محورهاي اساسي موضوع امن مطابق

است،  يرياست، با عنايت به اينكه اين بحث از مباحثي است كه دانش فني آن در داخل كشور در حال شكل گ
 ينهباشد. توجه به وجود زم صوصو جايگاه اين مبحث ميتواند اقدامي موثر در اين خ يمفاهم يقترشناخت دق

ارضي كشور را نشانه گرفته ضرورت عقلي دفاع  يتملي، استقالل و تمام يتتهديدات بالقوه و خطراتي كه امن
 يعي،طب يتهر، موقعش يرعاملو پدافند غ يتيامن يزيو برنامه ر يابيمكان  يكامال مشهود مي باشد. در بررس

زيرساخت ها و تاسيسات و تجهيزات شهري، مالحظات امنيتي  رارنحوه پراكنش كاربري ها، موقعيت استق
 ينههز يدات،عوامل و تهد ينا ي. بررسيردگ يقرار م يو استحكامات) و... مورد بررس ي(استتار، اختفاء،پراكندگ

آورد.  يم يدشهروندان پد يرا برا يمطلوب تر يزندگ دهد و يكاهش م يارشهر را هنگام وقوع بحران بس يها
لرزه، گردباد، طوفان،رعد و برق، آتش  ين، زم يل(سيعيطب يكند به عوامل يم يدكه شهر را تهد يعوامل ملهاز ج
 ي،(تهاجمات دشمن، آشوبهاي داخلي و خياباني)، عوامل اجتماع يو...)، و عوامل مخاطرات انسان يسوز

 .توان اشاره نمود يم يگرعوامل د ياريو بس ييو فضا يوفرهنگ ياسي)، سيكوتاو ب يم(تحرياقتصاد
 يمنيضوابط خاص آن در جهت باال بردن ا يريونحوه بكارگ يرعاملدر پدافند غ يپژوهش،كنكاش ينهدف ا

 يريوسپس به درك بكارگ يومنطقه ا يبه ضرورت درك موضوع در سطح مل يكرد؛شهرهاست با ابن رو
 .در سطح شهر زاهدان پرداخته خواهد شد يرعاملافند غپد يراهبردها

پژوهش محدوده شهر زاهدان و جامعه آماري  يتحليلي است. فضا-حاكم بر اين پژوهش ،توصيفي رويكرد
مشاور ودفاتر  ين(مهندسي)،خصوصي(شهردارياز كارشناسان بخش عموم يپژوهش حاضر، تعداد

در  يرعاملدفاع غيداتتهم يموجود، و درك ضرورت بررس شناخت وضع ي(ادارات) در راستاي)،دولتيمهندس
 .باشد يزاهدان م يشهرنسبتاً مرز

 

 شهر زاهدان يت،عامل،بحران، امن يرپدافند غ :يديكل واژگان
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 يمرز يشهر ها ياجتماع يتدر امن ينيد يتنقش ترب
 

 2يكرم يمه، حك1ياكبر محمد علي

 و بلوچستان  يستاندانشگاه س يسم،تور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 وبلوچستان يستاندانشگاه س يعي،و مخاطرات طب ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

ali_mohammadi85@yahoo.com 
 

 چكيده
 يتاهم ينهم يتر والزم تراست در راستا يضرور يگراز موارد د ياريآحاد جامعه از بس يبرا ياجتماع امنيت

 يسالم، آرام و مطلوب م ييبخشد و جامعه ا يرا ارتقا م ياجتماع يتكه امن ييمولفه ها ينتر ياز اصل يكي
 يبر آن حكم فرماست، عدالت امر بيمذهيمانكه ا ييافراد آن   جامعه است. در جامعه ا ينيد يتسازد، ترب

بلكه  يستن يهيتنبو عوامل  يسترس از پل ييجامعه ا ينقانون د رچن يشود. ضمانت اجرا يمقدس محسوب م
 يتو امن ينيد يتترب ينرابطه ب يحاضر و به منظور بررس يقو اعتقاد افراد آن جامعه است. در تحق يمانا

نشان دهنده رابطه  يقتحق يجاستفاده شده است.نتا يمايشيو پ يفيتوص يي،از روش كتابخانه ا ياجتماع
استفاده از مواد مخدر، بعد از  ينهمثال در زم است. به عنوان ياجتماع يتو امن ينيد يتترب ينب يمعنادار

استفاده كنندگان از  يشترينبدست آمده كه ب يجهنت ينا يناز محقق يكيجوان توسط  1400نظرات  يبررس
از محققان معتقد  يكيكمتر است.  يدر افراد مذهب ياحتمال خودكش يناند. هم چن مذهبي يرمواد مخدر غ

 ينكه ا يزنند، در حال ينم يدست به خود كش يافراد مذهب يت،ئولعزت نفس واحساس مس يلاست به دل
 .شود ينم يدهد يمذهب يردر افراد غ  يژگيو
  

                            يبودن، نگرش مذهب يهنجارها، اجتماع ي،اجتماع يتامن يني،د يتترب :يديكل واژگان
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 انيرا يخارج ياستس يخدرتار يتيكژنوم ژئوپول يبررس
 

 يگمار يمحمد يدسع
 مشهد يالملل، دانشگاه فردوس ينارشد روابط ب يكارشناس دانشجوي

Saeed.m.gomari@gmail.com 
 

 چكيده
و قابل  يقعم يوابستگ ي،قابل چشم پوش يركشورها، به طرزغ يخارج ياستموجود در س يو رفتارها رويدادها

 يرياز عناصر ثابت و متغ يتيكژئوپول  يه. درون ماكشور دارد يك يتيكها و مختصات ژئوپول يژگيبه و يتوجه
از رفتارها و كردارها  يگرفتن برخ عهدهاست و كشورها، تنها با بر يستاا يشترو ب ياشده است كه كمتر پو يلتشك

از دانشمندان علوم  ياريشوند. بس يرهچ يتيك،ژئوپول يها يژگيبرآمده از و يها يتتوانند بر محدود يم
سازند كه  يم يتيكژئوپول يكشور را كاراكترها يك يخارجياستباورند كه س ينالملل، برا ينبو روابط  ياسيس

 يمبدون آنكه عامدانه،تصم ياستمداراناند و س يكشور، مخف يك يرفتار ايدر كده يك،عمدتاً به صورت ژنت
كنند. ژنوم  يادهپ ي،خارج ياستدر عرصه عمل س يي،شوند آن ها را به صورت اجرا يمجبور م يرند،بگ

 يتبسزا در شكل و ماه يريكشور است كه تأث يك يخارجياستس يايجغراف يكنقشه ژنت يتيكژئوپول
فرض  يشالملل دارد. پ ينو نظام ب يدر عرصه روابط خارج ياسيدولت/نظام س يك ايبه رفتاره يدنبخش
كنند، كشورها را  يعمل مخود  يتموجود يكاست كه همانگونه كه انسان ها، مطابق با نقشه ژنت ينا ياساس

 هاي يافتاز ره ياريبس يد،رس يروزيبه پ يرانكه انقالب ا يكنند.زمان يم يراهبر يكژنت يكدها يزن
 ياستس يو راهبرد يدئولوژيكا يكردمورد انتقاد قرار گرفت. رو يكاو آمر يغرب يبا كشورها يرانا يگرا ائتالف
 توان يامر را م ينگرا را در دستور كار قرار داد. ا مداخله يورهابا كش ييگرا از تعارض ييها جلوه يران،ا يخارج
مقاله قصد  يننمود.در ا يبزرگ تلق يها قدرت يتيكنترل امن ياستو س يممستق يها نسبت به مداخله يواكنش

  .يمنما يرا بررس يرانا يخارج ياستدرس يتيكژنوم ژئوپول يخي،دارم به صورت تار
 

 يرانا يخارج ياستس ي،خارجياستس يخ،تار يتيك،لژنوم، ژئوپ :يديواژگان كل
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چهار  يمرزها يتيكموجود در كد ژئوپل يها يناهمانند يبررس
 يرانا يمرز يتآن بر امن يرو تأث يرانگانه ا

 

 يگمار يمحمد يدسع
 مشهد يالملل، دانشگاه فردوس ينارشد روابط ب يكارشناس دانشجوي

Saeed.m.gomari@gmail.com 
 

 كيدهچ
و  يدادهااست. رو يتيكالملل، ژئوپل يندر رابطه با هر كشور در نظام ب يتقدرت و امن ياستس ياز كانون ها يكي

ها  يژگيبه و يو قابل توجه يقعم يوابستگي،قابل چشم پوش يركشورها، به طرز غ يخارج ياستموجود در س يرفتارها
 يطشرا يجادو ا يتيكژئوپل يطملكرد دولت ها برگرفته از محو ع يخارج ياستكشور دارد. س يك يتيكو مختصات ژئوپل

 يبر مبان يخارج ياستس يو اجرا يآنان است و مستلزم طراح يو زمان يمكان ياز رفتارها يتعامل در مجموعه ا
 .) استيو قلمرو فرهنگيدئولوژيا ي،منابع انرژ يت،وضع يت،( موقع يتيكژئوپل

ثابت است و كشورها،  يشترو ب ياشده است كه كمتر پو يلتشك يرياصر ثابت و متغاز عن يتيكژئوپل يهواقع درون ما در
 يرهچ يتيك،ژئوپل يها يژگيبرآمده از و يها يتتوانند بر محدودياز رفتارها و كردارها م يتنها با برعهده گرفتن برخ

 يكشور را كاركترها يك يخارج ستياباورند كه س ينالملل، بر ا ينب طو رواب ياسياز دانشمندان علوم س ياريشوند. بس
ضعف  ياقدرت  يباشند و به عنوان شاخص ها يم يلكشور دخ يك يتدر امن يمسازند كه به طور مستق يم يتيكژئوپل
 كشور، يك يرفتار يدر كدها يك،عمدتاً به صورت ژنت يتيكژئوپل يروند. در واقع كاركترها يكشور به شمار م يك
در عرصه عمل  يي،شوند آنها را به صورت اجرا يمجبور م يرند،بگ يمن آنكه عامدانه تصممداران بدو ياستاند و س يمخف

 يريكشور است كه تأث يك يخارج ياستس يايجغراف يكژنت ةنقش يتيكژئوپل يقتكنند. در حق يادهپ ي،خارج ياستس
و نظام  يصه روابط خارجدر عر يتامن يندر تأم ياسيدولت/ نظام س يك يبه رفتارها يدنبخش يتبسزا در شكل و ماه

كنند، كشورها  يخود عمل م يكاست كه همانگونه كه انسانها مطابق با نقشه ژنت ينا يفرض اساس يشالملل دارد. پ ينب
 .كنند يم يراهبر يتيكژئوپل يكدها يزرا ن

مراكز قدرت  ينه باهتمام برآن است كيتيكي،ژئوپل يلتحل يكاست. در  ياستس يك ياييجغراف يجدر واقع، نتا ژئوپليتيك
كشورها است؛ ياستدر سيايينقش عوامل جغرافيينرابطه برقرار شود و هدف از آن، تبياييو مناطق جغرافيالمللينب
 ياسيس يها يدهدر روند پديايياُفتد و عوامل جغراف ياتفاق م ياييجغراف يطمح يكدر  يشههم ياسيس يعوقا يراز

پژوهشگران  يذهن ياز دغدغه ها يكيكشورها همواره  يمرز يتدر امن يتيكژئوپل يرثتأ يگر،د يانياست. به ب يرگذارتأث
 .بوده است

 يرامونپ يتيكيژئوپل يها يكشور و بررس يك) يتيكيژئوپل ي( كدها ياسيس يايجغراف يها يلبرآن است كه تحل اعتقاد
حاضر بر آن است تا ضمن شناخت  كالن دارد. كوشش مقاله يها يريو جهت گ ياسيدر شناخت رفتار س يآن،نقش مهم

 .بپردازد يمرز يتآن بر امن ير، به شناخت تأثيرانگانه ا 4 يمرزها يتيكموجود در كد ژئوپل يها يناهمانند
 

 يتچهارگانه، امن يمرزها يتيك،ژئوپل يكدها يتيك،ژئوپلي،ناهمانند :يديواژگان كل
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 يتامن يتماه ييروتحولدرتغ يمرز يتيكژئوپل يرتأث يبررس
 يرانا يخارج ياستدرس

 

  2كشاورز يدرضاحم، *1يگمار يمحمد يدسع
 مشهد يالملل، دانشگاه فردوس ينارشد روابط ب يكارشناس دانشجوي -1
 مشهد يالملل، دانشگاه فردوس ينارشد روابط ب يكارشناس يدانشجو -2

Saeed.m.gomari@gmail.com 
 

 چكيده
 يواحدها يگرآن كشور در ارتباط با د يتيكيژئوپل يتقعمو ياز موضوعات مورد توجه در هر كشور يكي

با توجه به  يخارج ياستس يو اجرا يگذار ياستو تحول در س ييرتغ يهم مرز با آن است كه بررس ياييجغراف
در  يزن يرانرابطه ا ينخاص خود را دارد. در ا يو جهان يمنطقه ا يراتكشور، تأث يكو قدرت  يتاهم يزانم

در مورد  يژهبو يخارج ياستآن در سيالملل ينب يو كاركردها يمرز يشهرها يتموضوع امنمقاطع گوناگون، 
همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با ذكر  يمرز يهمچون تنش ها يموضوعات حساس

به  ييگوبه پاسخ يمرز يدر ارتباط با كنش ها ايران ياسيس يايجغراف يتيكيژئوپل يها يژگياز و يقيمصاد
دارند؟  يرتأث يتامن ينتأم يدر راستايرانا يخارج ياستس ييردر تغ يمرز يتنش ها يامسأله بپردازد كه آ ينا

 ياستاتصال س يلشده كه به دل يدكشور تأك ياسيو اصول س يرانا يتيكيساختار ژئوپل يرابطه بررس يندر ا
و  يتو اتصال مشروع يخارج ياسترت در سمركز محور قد يتماه ي،و اقتصاد ئوپليتيكيبه نظام ژ يخارج

  .است يرگذارتأث يرانا يخارج ياستدر س يتامن يتماه ييردر تغ ياييبه مسائل جغراف يمل يتامن
 

يرانايخارجياستسيت،مرز، امنيتيك،ژئوپل:يديواژگان كل
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 يمرز يشهرها يتدر امن يجمع ينقش رسانه ها
 

 3يميابراه حسين ،2ياردكان ينيز ، حسين1ياهللا محمد حبيب

 اطالعات و ارتباطات دانشگاه مازندران يفناور يكارشناس تكنولوژ -1
 مدرس تهران يتاطالعات دانشگاه ترب يكارشناس ارشد فناور -2

 و بلوچستان يستانكارشناس علوم ارتباطات دانشگاه آزاد س -3
zeini_321@yahoo.com 

 

 چكيده
و                    يآگاه يبرا يبدون وجود ابزار "ينشهروند مرزنش"به نام  يبا حضور تماشاگر يمرز يدر شهرها ارتباطات

برجسته  ي،مرز يرسانه ها را در شهرها يگاهمهم است كه نقش و جا ينو هم يستاساسا ممكن ن ياطالع رسان
و مهم قدرت  يهمنبع اولبه مثابه  "اطالعات"كه  يمرز يسازد. ابزار رسانه مخصوصا در شهرها يم ياتيو ح

  مطرح
با قدرت و نقش  يممفاه ينا يرسانه و اطالعات و تالق يبرخوردار است. همزاد ييباال يتباشد، از حساس مي

معادله مهم و  ي،فرد يو ارزشها يعمومي،اجتماع يبه هنجارها يرسانه در شكل ده يرمستقيمو غ يممستق
گذار  يرمرزها تاث يهكل يمل يتامن رآن بطور قطع د يجهزند كه نت يما رقم م ينانرا در مرزها و مرزنش يتازه ا

جامعه، به  ياجتماع يدر فضا يرسانه ها در كشور و بروز تحوالت تازه ا يفيو ك ياست. با توجه به رشد كم
با  يكه به نحو ييدست اندركاران امور اجرا يهكل يبحث برا ينا ينظر يرسد كه پرداختن به مبان ينظر م

  .است يده در ارتباط هستند، مفرسان
 يجامعه بوجود م يرا برا يريجبران ناپذ يمعموال آفت ها ي،از مالحضات نظر يو عار يدهناسنج يها اقدام

 ينيسنگ يو معنو يماد يها ينهو مستلزم پرداخت هز يرممكنغ يحت ياآورند كه تدارك آنها بعضا مشكل و 
است كه  يباشد، ضرور يم يا نهرسا يتاز فعال يديستانه دوره جددر آ يرانيحال كه جامعه ا يناست. بنابرا

     .يمامكان بروز خطا را به حداقل ممكن برسان يبترت ينآن را فراهم آورده و بد ينظريانبن يزيقبل از هر چ
 

 مرز ين،مرزنش ي،مل يترسانه، اطالعات، امن :يديكل واژگان
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 يمناطق مرزيشآما يانتظام - يتيمالحظات امن
 يشهر هاي بر سكونتگاه يدبا تاك

 

 4يالليحسن ا يدس ،3يكبختن ، اصغر2يندهپو يهاد ، محمد*1يانمحمد حسين

 معلم تهران يتدانشگاه ترب يشهر ريزي و برنامه ياجغراف يدكتر يدانشجو -1
 دانشگاه تهران ياسيس يايجغراف يدكتر يدانشجو -2
 يبهشت يده شهدانشگا ياسي،كارشناس ارشد علوم س -3

 ينسرزم يشكارشناس حوزه مطالعات آما -4
mp.articles@yahoo.com

 

 چكيده
هاي  مطبوعاتي، در ارتباط با  مرز يك ويژگي ژئوپليتيكيِ ايدئولوژيكي و مادي است. علي رغم جار و جنجال   
ها  ي تحميلي دولتهاي فيزيك ملت و يك جهان بدون مرز،  حركت كاال و مردم از طريق كنترل -ن كشورپايا

 .شود محدود مي
هاي قومي و مذهبي به همراه نگاه سنتي تهديدمحور به اين  مناطق مرزي با مناطق استقرار اقليت انطباق

و تداوم آن نيز اين نكته را مطرح  گيرد مناطق موجب شده تا چرخه محروميت نسبي در مناطق مرزي شكل
ر شكستن اين چرخه موفق نبوده است. از طرف ديگر، همراه با سازد كه مديريت تخصيص غيربهينه منابع د مي

 يانتظام -پذيري باالي امنيتي هاي محروم مرزي و آسيب اي و تعريف حاشيه امنيتي از استان تحوالت منطقه
عدالتي فضايي بيشتر  و بي  اقتصادي آن، موجب سرازير شدن منابع به ساير نقاط گشته كه متأسفانه نابرابري

  .زيادي مواجه ساخته است هاي پذيري و در نتيجه اين مناطق را با آسيبگرديده 
 يشهر هاي سكونتگاه يشآما ياسئوال است  كه آ ينبه دنبال پاسخ به ا يليتحل -يفيمقاله با روش توص ينا

 يقتحق هاي يافته ير؟خ يااست  يرفتهصورت پذ يانتظام –يتيبر مالحظات امن يدكشور با تأك يمناطق مرز
 هاي در مؤلفه يشيبرنامه آما كهمهم است  ينا يانگردر كشور ب يتجمع يپراكندگ يكه الگو هد د يان منش

 يتامن يداز منابع تهد يكيامروزه  يلدل است و به همين كشور مد نظر قرار نگرفته يمختلف آن در مناطق مرز
  .دباش يم يمرز يدر شهرها يتجمع يپراكندگ يالگو يراناياسالم يجمهور يمل
 

 يمناطق مرز يت،جمع ي،شهر هاي سكونتگاه انتظامي، – يتيمالحظات امن يش،آما :يديكل واژگان
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 نظم و امنيت در شهرهاي مرزي
 

 عباس محمودي
 كاربردي -دانشجوي رشته ضابطين قضايي دانشگاه علمي 

mahmoudiabbas@yahoo.com 
 

 يدهچك
امنيت و احساس ناشي از آن است؛ امنيت نياز اوليه يك  و حيات يك اجتماع در گرو حفظ و ثبات سعادت

جامعه سالم و احساس امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است. حضور مردم در فضاهاي عمومي شهر 
حضور مردم در  دهنيازمند احساس امنيت از جانب آنهاست. يكي از مهمترين عوامل تهديدكننده و محدودكنن

كند و با  اس ناامني است. ناامني نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل ميفضاهاي عمومي، ترس يا احس
نمايد. امروزه با  هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه

مل موثر بر آن و هاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع نظم و امنيت، عوا گستردگي شهرنشيني و رواج ناامني
راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته و اين موضوع در شهرهاي مرزي كه بخشي از ناامنيشان 

باشد، از حساسيت بيشتري برخوردار است؛ به خصوص كه در مواجهه  مرزي مي مربوط به عوامل خارجي و برون
گيرد شهرهاي مرزي خواهد  مورد تجاوز قرار ميكشورهاي ديگر به مرزها، اولين محلي كه  مهبا تهديدات و هج

هاي ويژه بايست از اولويت حفظ و بقاء نظم و امنيت در شهرهاي مرزي مي  بود؛ لذا توجه جدي به ايجاد،
ريزي  آسايش و امنيت كه از اهداف برنامه  هاي رفاه، گيرنده كشور باشد. بنابراين مولفه مقامات امنيتي و تصميم

باشد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. در پي چنين  معيارهاي شهر سالم و توسعه پايدار شهري ميشهري بوده و از 
ها و چالش  ضرورتي نوشتار حاضر بر آنست به بررسي عوامل موثر بر نظم و امنيت در شهرهاي مرزي،

ه از طريق تحليلي بوده ك-هاي حاصل از آن بپردازد. روش گردآوري مطالب در اين مقاله توصيفي رهيافت
اند. نتايج نشانگر آنست كه بين امنيت و  آوري شده به دست آمده اي و اطالعات جمع مطالعات كتابخانه

ها، نقش نيروهاي نظامي و انتظامي، فضاهاي فيزيكي شهر و ... رابطه معناداري  هايي چون عملكرد رسانه شاخص
 .منيت در شهرهاي مرزي ارايه شده استنيز راهكارهايي براي ارتقاء نظم و ا پايانوجود دارد. در 

 

 مرز، احساس امنيت امنيت، :واژگان كليدي
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 ضرورت توسعه مرز و نقش آن در توسعه ملي
 

 2ي، بهرنگ كالنتر 1 يابوالقاسم محمود

 دانشگاه تهران ياسيس يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 يبهشت يددانشگاه شه يشهر زييو برنامه ر ياارشد جغراف يدانشجوي كارشناس -2

mahmoodi_ghasem@yahoo.com 
 

 چكيده
از اهداف توسعه در اغلب كشورها،كاهش بيكاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه گمرك و  يكي

در چند دهه اخير همواره يكي از دغدغه هاي توسعه در ايران و كشورهاي در حال توسعه  يمرز يبازارچه ها
به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از  يعه مرزبوده است. توس

توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور الگوهاي متنوعي براي توسعه مرزها تجربه شده كه دستاوردهاي مطلوبي 
باورند كه توسعه مرزها ،  گران بر اين يلبرند. تحل ياين كشورها در فقر به سر م يناننداشته و اكثر مرزنش

و تالشي براي كاهش فقر است كه اين امر با ارتقاء  ينانمرزنش اقتصاديراهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و 
را از انزواي سنتي بيرون آورده و با اقتصاد  ينانبهره وري در مرزها ميسر مي گردد. توسعه مرزها بايستي مرزنش

 كليهشود و  مرزها تالشي فراگير است كه به محدوده يك بخش خالصه نمي عجين سازد. توسعه يملي و جهان
زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي توسعه را در بر مي گيرد. در ايران گر چه تالش هاي پراكنده اي براي 

، اما به هاي عمراني كشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است توسعه مرزها آغاز شده و در تدوين برنامه
افزوده شده، بطوري كه امروزه عالوه بر آن كه  زتناسب دگرگوني ها بر مسائل و چالش هاي توسعه مرزها ني

 .اند بسياري از مسائل ديرينه كماكان بجاي مانده، چالش هاي نويني نيز سر بر آورده
 

 ينانتوسعه مرزها ، توسعه پايدار، توسعه ملي ، مرزنش كليدي: واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴۵۴ 
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 يمرز يدر شهرها يگردشگر يچالشها و فرصت ها يبررس
 يرجاوه)ميمنطقه مرز يمطالعه مورد(

 

 3كرد ، يحيي*2 يني، محسن كرد تم  1ينادر مختار
 گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه دانشگاه سيستان و بلوچستانياراستاد -1

 دانشگاه سيستان و بلوچستان ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي يكارشناس يدانشجو -2
 ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه سيستان و بلوچستان يكارشناس يدانشجو -3

kord_63@yahoo.com 
 

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

چون قاچاق كاال، مواد مخدر، شرارت و  هايي يدهپد دهديمانجام شده نشان  يها  يبررس شوند، يمحسوب م
 يرجاوهامكانات است. شهر م كمبودو  يكارياز فقر و ب يناش يرقانوني،غ يها  يتبه فعال ينانشدن مرزنش يدهكش
و بلوچستان به  يستاناستان س ياز مناطق مهم گردشگر يكيملك،  يگو ر يزالد ين،تم يدهستان ها يدارا

 اي يژهو يگاهتواند جا يو بلوچستان م يستاناستان س يدر توسعه گردشگر يرجاوهم ي. منطقه مرزرود يشمار م
قلعه ها و  ين،تم يصخره ا يهمچون قبرستان هفتاد مال، معمار يخيو تار يداشته باشد، وجود اماكن باستان

مچون: كوه تفتان، غار ه يعيمناظر طب يرجاوه،م يمساختمان اداره پست قد يز،و الد ينتم يخيتار يتپه ها
 يتفتان، آبشارها و چشمه ها يدامنه ها ياهيانواع درختان و پوشش گ يها،فراوان و سرسبز يرودخانه ها يز،الد

و بلوچستان است، كه  يستاندر استان س يگردشگر قطب يجادا يمستعد برا يمنطقه ا ي،گرم و آبمعدن بآ
مقاله  ينمردم بكاهد. در ا يكاريو از فقر و ب يردو كشور قرار گ منطقه يبرا ييتواند به عنوان منبع درآمدزا يم

 ينتام ي،گردشگر يژهمناطق و ايجاد يرنظ ييراهكارها ي،گردشگر يها چالش يياست ضمن شناسا ينبر ا يسع
 .ييمنما يهارا ي،گردشگر يرسانه ا يو فرهنگ ساز يغاتگردشگران، تبل يتامن
 

 تفتان يرجاوه،م ي،مرز، گردشگر يت،امن :يديواژگان كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴۵۵ 
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 يدر حكمت اسالم يتامن يتاهم
 

 *2يعسگر يعل يمابراه، 1ينادر مختار

 استاد راهنما -1
 دانشگاه زاهدان يكارشناس ارشد  فقه وحقوق اسالم -2

hajebi65@yahoo.com 
 

 چكيده
 .است يتبشر در كنار خوراك ، پوشاك، مسكن  و ...احساس امن يضرور يها يازاز ن يكي

 يريآن تداب يو برا يتبه امن يازن ينوتوجه كامل داشته از جمله هم يتعنا يبشر يها يازهمواره به ن اسالم
بعد از  يرا برا ينيقوان ينكرده و همچن ينتقن يتسلب امن ياز عوامل احتمال يشگيريپ يبرا يني، قوان يشدهاند

 سلب و شكستن قانون را مشخص كرده است .
كه در اسالم  يتامن يتو فقط از اهم يمرا ندار ياسالم يو راه كارها ينقوان ينصت بحث از امقاله ما فر ينا در

 .يمكن يم ياناز آنها بحث شده  به طور مختصر ب
اسالم  يرقب يركه ز يحكمت اسالم يك يژهجامعه است به و يكدر  يتمقاله اثبات لزوم وجود امن  يناز ا هدف

 پردازد.  يم يالمبه اداره  جامعه اس يو احكام شرع
 يرا برا ياست كه اسالم احكام ياز حكومت اسالم يركن جدا  نشدن يتكه امن يرسيمميجهنت ينبه ا يتنها در

 در جامعه عرضه كرده است. يتامن يجادا
 

 ، حكومت ، اسالم ،احكام. يتامن :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴۵۶ 
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 ياز منظر فقه و حقوق اسالم يمرزبان
 

 *2يعسگر يعل يمابراه، 1ينادر مختار

 استاد راهنما -1
 دانشگاه زاهدان يكارشناس ارشد  فقه وحقوق اسالم -2

hajebi65@yahoo.com 
 

  چكيده
نقاط احتمال  ينتر ياز اصل يتواندم يان است و مرز هر كشور يها يازن ينتر يكشور از اساس يك يتحفظ امن

،  ياسي،س يفرهنگ ي،جامعه از بعد اقتصاد يتافتادن  امنازعوامل به خطر  ياريو اختشاش باشد و بس يناامن
 بود اهدمرز ها بوده ، هست و خو يقو... توسط دشمنان از طر ينظام

داشته                  يشنهاداتيانها روش و پ ينتام يبشر توجه شده وبرا يازهاياست كه در ان به تمام ن ينيد اسالم
ان  ينتام يتوجه داشته و برا يزامر ن ينكه اسالم به ا يباشدم يتس امناحسا يزبشر ن يها يازاز ن يكياست و 

 كرده است يشنهادرا پ يروشها
را وضع                ينيدر جامعه هستند قوان يناامن  يعكه ما يافراديرعب برا يجادوا  يتاز امن يتحما يبرا اسالم 

 كرده است
كند و در هر                   يداها رشد و توسعه پ ينهر تمام زمتواند د ياست كه م يتامن يهسا يركشور در ز يك

  مرزبانان هستند يتاز اركان امن يكي  يكشور
          ي، اقتصاد ينظام يترا در مباحث امن يمرزبان يايو مزا يتهااز اهم يكه برخ يمدار يمقاله ما سع ينا در

 يمكن يبرس يفقه و حقوق اسالم يدو.... از د  ي،فرهنگ
                 يتيك،امنيتعامل ، علم ژو پل ير؛ پدافند غ يلاز قب يمرزبان يرامونياسالم بر امور پ يدتاك همچنين

مطرح  يو  حقوق يو ... را از بعد فقه يگانهاتباع ب يقانون يربر فرهنگ، ورد غ ينمهاجر ير، قاچاق كاال، تاث يشغل
 يمكن يامور را باهم برس ينا تباطار مقاله ينكه در ا يمقصد دار ينو همچن يمكن
 

 ....يتيك،مهاجران،اشتغال ، ژوپل يت، اسالم، امن يمرزبان :يديكل واژگان
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شهروندان در  يتموثر بر احساس امن يعوامل اجتماع يبررس
 يوانمرشهرستان :ينمونه مورد يمرز يشهرها

 

 2يريچنور نص ، *1يسيمرادو رزگار

 دانشگاه اصفهان يمعه شناسارشد جا يكارشناس -1
 ياسوجدانشگاه  يارشد جامعه شناس يكارشناس يدانشجو -2

rezgar.moradveisi@yahoo.com 
 

 چكيده
 يندهنسبت به آ يترس و نگران ي،است. احساس ناامن يانسان ييها يزهو انگ يازهان يناز مهمتر يتامن جستجوي

, يطيعوامل مح يزهانگ ينا يدايشكند. در پ يم جاديدر انسان ا ينديناخوشا يمبهم معموالً حالت روان
عوامل تهديدكننده حضور  همتريندارند. يكي از م ياديز ياربس يرتأث ياسيو س يفرهنگ ي،اقتصاد ي،اجتماع

مردم در فضاهاي عمومي، ترس يا احساس ناامني است. ناامني مكان ها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را 
مي كند و با ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي زيادي درزندگي روزمره مختل 

توجه به گسترش شهرنشيني و رواج نا امني هاي اجتماعي در شهرها،  ارا بر جامعه تحميل مي نمايد. امروزه ب
ست و اين موضوع مطالعه موضوع امنيت، عوامل مؤثر برآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته ا

كه مد  يشو آسا يتاحساس امن يمولفه ها يدر شهرهاي مرزي از حساسيت بيشتري برخوردار است. لذا بررس
باشد.  يتدر اولو يدباشد، با يدر شهرها م يتبرقرار كننده امن يانو متول ينو مسول ياجتماع يزانر رنامهنظر ب
ي جامعه شناختي به بررسي احساس امينت و عوامل پژوهش حاضر بر آن است تا  با رويكرد يلدل ينبه هم

اين پژوهش   يروش اصل ازبپردازد. در  يوانبه خصوص در شهر مر يمرز ياجتماعي مؤثر بر آن در شهرها
عملكرد  يناست كه بيننشانگر ا يج. نتايدهداده ها از پرسشنامه استفاده گرد يگرداور ياست و برا  پيمايشي

  –ياجتماع يگاهشهر  و پايو اجتماع يزيكيف يفضا ي،انتظام يروينقش ن ي،عاجتما يهرسانه ها، سرما
 يها به ارائه راهكارها يهو آزمون فرض يقتحق ياتت با مرور ادبيوجود دارد. و در نها يرابطه معنادار ياقتصاد

 0پرداخته است يوانيشهروندان مر يتاحساس امن يشافزا يمناسب برا
 

 يمرز ياس امنيت،  شهرهاامنيت، احس :يديواژگان كل
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بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنيت شهروندان در 
 شهرهاي مرزي( نمونه موردي:شهرستان مريوان)

 

 2، چنور نصيري *1رزگار مرادويسي

 كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان  -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه ياسوج -٢

rezgar.moradveisi@yahoo.com 

 

 چكيده
 آينده به نسبت نگراني و ترس، ناامني احساس .است انساني هايي انگيزه و نيازها مهمتريناز  امنيت جستجوي

ي, محيطعوامل  انگيزه اين پيدايش در. كند مي ايجادانسان در ناخوشايندي رواني حالت معموالً مبهم
 حضور تهديدكننده عوامل مهمترين از يكي. دارند زيادي بسيار أثيرت سياسي و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

 را سالمتي و نشاط عمومي، فضاهاي و ها مكان ناامني. است ناامني احساس يا ترس عمومي، فضاهاي در مردم
 زيادي هاي هزينه عمومي، مشاركت و فرهنگي رشد راه سربر مانع ايجاد با و كند مي مختل روزمره درزندگي

 شهرها، در اجتماعي هاي امني نا رواج و شهرنشيني شگستر به توجه با امروزه. نمايد مي تحميل جامعه رب را
 موضوع اين و است يافته ضرورت شهرها در امنيت تقويت راهكارهاي و برآن مؤثر عوامل امنيت، موضوع مطالعه

احساس امنيت و آسايش كه مد  لذا بررسي مولفه هاي .است برخوردار بيشتري حساسيت از مرزيشهرهاي در
نظر برنامه ريزان اجتماعي و مسولين و متوليان برقرار كننده امنيت در شهرها مي باشد، بايد در اولويت باشد. 
به همين دليل پژوهش حاضر بر آن است تا  با رويكردي جامعه شناختي به بررسي احساس امينت و عوامل 

  خصوص در شهر مريوان بپردازد. روش اصلي  اين پژوهش پيمايشي اجتماعي مؤثر بر آن در شهرهاي مرزي به
است. نتايج نشانگر اين است كه بين عملكرد رسانه  است و براي گرداوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديده

اقتصادي رابطه   –ها، سرمايه اجتماعي، نقش نيروي انتظامي، فضاي فيزيكي و اجتماعي شهر و پايگاه اجتماعي
معناداري وجود دارد. و در نهايت با مرور ادبيات تحقيق و آزمون فرضيه ها به ارائه راهكارهاي مناسب براي 

 افزايش احساس امنيت شهروندان مريواني پرداخته است.
                                                                

 شهرهاي مرزي اعي، سرمايه اجتماعي،امنيت اجتم امنيت، احساس امنيت، :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴۵٩ 

 

 � � 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 

 آنها يوانتظام يتيو مسائل امن يمرز يشهرها
 

 يمراد ناهيد
 يبهشت يدشه يي،دانشگاهروستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف كارشناس

Nahid.moradi21@gmail.com 
 

 چكيده
 است. يگرا داز واحد ه ياسيواحد متشكل س يك ييو جدا يصعامل نشخ ينمهم تر مرزسياسي،

 يرغ يها ياستبه لحاظ س يدور يناز مركز كشور است و ا يدور ي،مرز يشهر ها ياصل يها يژگيو از
 به همراه دارد. يمناطق مرز يرا برا ينامطلوب يامدهايپ يشي،آما

باكشور مجاورند،  ياقتصاد يگسترش همكار ي،اشتغال، ارزآور يبرا يمناسب يها يتمز يدارا يمرز شهرهاي
 ها، استفاده كرد. يتمز ينازا يبا تعامل مسئوالن و بخش خصوص يداكه ب

هستند. عمده  ياريمشكالت بس يخود، دارا يسكونت دارند كه در زندگ ينانيكشور، مرزنش يسراسر مرزها در
 آنها عبارتند از: ينتر
 كاال يتترانز يها و امكانات برا يهنامناسب بودن رو -
 به مرز يمنته ياده هامشكالت مربوط به محورها و ج -
 يدولت يو حت يبخش خصوص يگذار يهو عدم سرما يهفرار سرما -
 در بحث مواد مخدر و قاچاق كاال يفريك يتو جمع يكاريآمار ب يشتريندارا بودن ب -
 يناز ا يگرد ياريو بس يفرهنگ يها يبقرار داشتن در معرض آس يتي،امن ياسيفقر،كمبوددرآمد، مشكالت س -

مسائل.
 يزمثل انسداد مرزها و تجه ييگذشته راهكارها يسال ها يط يت،امن يرفع مشكالت و برقرار يراستا در

 يبازارچه ها يجادراستا، ا ينباشد كه در ا يشد.در حال حاضر بحث عمران مرزها مطرح م يم يدتأك يمرزبان
كشور مجاور،  ينانا مرزنشب ينانمرزنش ينتعامل ب يجادا ي،داد وستد مرز ينهمشترك، فراهم كردن زم يمرز

عوارض  يات،مال يروجوه نظ ياز پرداخت برخ ينانمعاف كردن مرزنش ي،و دادن اعتبارات ثانو يالتتسه يجادا
موجود در  يبردن، شكاف ها يانو از همه مهم تر از م يها، امكانات مرز يرساختز يشافزا يو...، تالش برا

مناطق  يندر ا يدار،پا يتامن يجادا يرابرا ينهو...) زم ياقتصاد ثمباح ي،مذهب ي،از لحاظ ( قوم يمناطق مرز
 كنند. يفراهم م

تواند موجب فراهم آوردن  يشهرها اتخاذ شود، م يندرا يتامن يجادو ايدر جهت سامانده يداتيتمه ينچن اگر
و كاهش قاچاق درآمد مردم  يشافزا يكاري،كاهش نرخ ب ي،مرز يرونق شهرها ي،تبادالت بازرگان يامكانات برا
 كاال شود.

 
 چالش، مشكالت يت،امن ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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 آنها يو مسائل اقتصاد يمرز يشهرها
 

 يمراد سميه
 معلم تهران يتدانشگاه ترب ي،ژئومورفولوژ يشگرا ياارشد جغراف يكارشناس دانشجو

Somayemoradi24@yahoo.com 
 

 چكيده
مناطق،  ينا ياصل يها يژگياز و يكيگفت،  يدبا يد، در مناطق مرزموجو يها و توان ها يتغم ظرف علي
 يدور ينشود و ا يم يناش يمناطق مرز يعتاز طب يشتركه ب ياييمسئله جغراف يناز مركز كشور است. ا يدور

به همراه دارد  يمناطق مرز رايرا ب ينامطلوب  يامدهايو مركز محور بودن، پ  يرآمايشيغ يها ياستبه لحاظ س
 مناطق است. ينبودن ا يا يهو حاش يدشد يتآن محروم ينمهم تر كه
 ينا ياقتصاديها يتظرف يرو يدوجود دارد، كه با يكاريآمار ب يشترينب يمرز يحال حاضر در شهرها در

 يها يترساندن ظرف يتبه فعل يو برايرگذارحوزه تأث يكحوره اقتصاد، به عنوان  يمناطق كار شود و برا
 .يمرا برطرف كن يمشكالت مناطق مرز يمتا بتوان يمداشته باشمنطقه برنامه 

 يارا نابود كرده  يتوسعه اقتصاد يها يلاز پتانس يارينخواهد، مرزها، بس ياانسان بخواهد  ينكهاعم از ا امروزه
مرزها و دادوستدشان دچار اختالل متعدد شده  يمردم دوسو ينچارچوب روابط ب ينكاهش داده اند و در ا

 است.
سو و آن سو مرز  ينمردمان ا ينسبب قطع كامل داد و ستد كاال و خدمات شده اند و ب يحت ي،گاه مرزها،

 تفرقه انداخته اند.
و  يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار ياصل ياز شاخص ها يكي يمرز ي،راستا، مبادالت تجار ينا در

 يم يههمسا يكشورها يمرز يمردم ساكن در نواح يقطر ينباشد و از ا يم ينامرار معاش مردم مرزنش يزن
تواند منجر به استمرار  يامر م ينكه ا يند،ها و منافع مشترك استفاده نما يتتوانند در كنار هم و با هم از ظرف

 يدر مناطق مرز يشغل يفرصت ها يجادو توسعه و ا يو رونق اقتصاد يتامن ين،و تفاهم طرف يدوست يداريو پا
 گردد.

 
 ياقتصاد يتظرف ي،مبادالت تجار ي،مرز يشهرها :يديكل واژگان
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شهرستان  ييحوزه روستا ييروستا يگردشگر هاي يتقابل يبررس
 QSPMو  SWOT يبا استفاده از مدلها يرينقصرش يمرز

 

 2يالفت يد، سع  1يمراد يجهخد

 دانشگاه اصفهان ي،ارشد ژئومورفولوژ يدانشجو -1
 يزددانشگاه  ي،شناس يمارشد اقل يكارشناس -2

Kmoradi86@yahoo.com
 

چكيده
در حال توسعه است كه  يكشورها ياقتصاد هاي از اهداف مهم در برنامه يكي يسمتوسعه صنعت تور امروزه

 يسماشتغال و درآمد را فراهم آورد. گسترش تور يجادا ينهبخش زم يندر ا يحصح ريزي با برنامه توان يم
مانع  تواند يم ييان،روستا يبرا آمدشغل و در يجادكه به تبع از ا باشد يم يرگذارتاث ريامهم بس يندر ا ييروستا

 ييگردد. حوزه روستا نشيني ها از جمله حاشيه مهاجرت ينبه شهرها و مسائل مربوط به ا ييانمهاجرت روستا
مطالعه  ينا بخش است كه در يندر ا يتوجه يانشا هاي يتقابل ياست كه دارا ياز مناطق يكي يرينقصرش

هايي در  چه قابليت يرينقصرش يياين است كه حوزه روستا ضراست. سئوال اصلي پژوهش حا يمورد بررس
-توان اين صنعت را در اين منطقه رونق بخشيد. روش پژوهش، توصيفي زمينه گردشگري دارد و چگونه مي

صنعت  ينا ها و تهديدهاي تنقاط ضعف، قوت، فرص يبه بررس SWOT بوده كه با استفاده از مدل يليتحل
ارائه  يبرا يتهاجم يغالب بود، استراتژيگربر موارد د ينقاط قوت داخل ينكها بهپرداخته شده و با توجه 
 ييدر حوزه روستا يگردشگر هاي يتكه توسعه فعال دهد يپژوهش حاضر نشان م يجراهكارها مناسب بود.  نتا

 ولويتا يتدر نها  QSPM است كه با استفاده از مدل مكمل هايي ياستراتژ يريدر گرو به كارگ يرينقصرش
 .شده است بندي

 

 .يرينقصرش ،SWOT ،QSPM ،ييروستا يگردشگر :يديواژگان كل
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ينمرزنش هاي يستبر جذب تور اي رسانه – يشهر يغاتنقش تبل  
مشهد يارتيمطالعه: شهر ز مورد  

 2ياشامخ ن يهراض، * 1يمسعود حميد

 مشهد يدانشگاه فردوس يعلوم اجتماع يارشد پژوهشگر يكارشناسيودانشج -1
massoudihamid@gmail.com 

 

 چكيده
شهر  ينا هاي نموده است كه با استفاده از رسانه يجادفرصت را ا ينكشور، ا يشهر مشهد در مرز شرق قرارگيري

 ينپژوهش محقق ينشد. لذا در ابا يمرز ياز كشورها يستمؤثر در جهت جذب تور يو با استفاده از راهكارها
در  توان يم اي رسانه يغاترا صرفاً در جهت تبل ييراهكارها اند كه، چه سؤال مهم بودهينپاسخ ا يافتنبه 

آنها در داخل كشور  يتو امن يههمسا ينانمرزنش يترضا يارتقا يبكار بست. هدف اصل يستجذب تور يراستا
و مصاحبه  يفيبا استفاده از روش ك يبترت يننظر قرار گرفته است. بدآنها مد  يورود و ماندگار يساز ينهو زم

ها در  . پاسخيداقدام گرديرمس يندر ا يموضوع بندي و رسانه، به دسته ريبا صاحب نظران در عرصه گردشگ
كشور و  يمشترك در مرزها يند يلگنجانده شد. بدل يو اقصاد ياحتيس يارتي،ز يستحذب تور راستاي
 هاي پاسخ يعامل يلبه روش تحل يچند يبالفعل و بالقوه در شهر مشهد راهكارها هاي تيظرف ينهمچن

 هاي برنامه ياجرا ي،و نرم افزار يدر بعد سخت افزار اي رسانه يبسترها يتآمد. تقو ستصاحب نظران بد
و خروج و مكتوب، سهولت ورود  يكيالكترون هاي رسانه يتتقو ي،مرز يمتناسب با فرهنگ كشورها اي رسانه
 يايآس راكبازار خو ي،مصنوع هاي يحگاهتفر يجادا ينان،اقامت مرزنش هاي ينهاز مرز، كاهش هز ينمسافر
  .ها بدست آمد پاسخ بندي يتاست كه پس از اولو ياز جمله موارد يراني،بر خوراك ا يدبا تأك يمركز

 

 شهر مشهد اي، رسانه يشهر يغاتتبل مرزنشين، :واژگان كليدي
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 توسعه پايدار، سرمايه اجتماعي و امنيت
 

 2محمد مسيبي،  *1سمانه مسيبي

 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -1
 موسسه آموزش عالي دانش پژوهان -2

mosayebisamane@yahoo.com
 

 چكيده
ايش كيفيت اطالق مي توسعه پايدار به حركتي درون زا، متعادل و موزون هر سيستم پويا در جهت كمال و افز

شود، كه بر منابع معنوي و مادي بومي تكيه داشته و يك حركت بالقوه مداوم است كه در برگيرنده سيستمي 
بالنده بوده و متشكل از اهدافي است كه با يكديگر رابطه ارگانيك داشته و الزمه آن نظم و توازن ميان اجزاي 

فراهم آوردن زمينه الزم جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه و  تشكيل دهنده آن مي باشد . هدف توسعه پايدار
بالفعل جامعه و افزايش كيفيت زندگي براي نسلهاي حاضر و آينده با عنايت به كرامت و ارزشهاي واالي انساني 
است. توسعه پايدار جزء الينفك توسعه انساني بوده و امنيت بخش اليتغير توسعه انساني مي باشد. در واقع 

انها بازيگران اصلي و مجريان توسعه پايدار اند. با توسعه انساني مي توان كمبودها و قابليت هاي مورد نياز انس
  .توسعه پايدار را جبران كرد. هدف اصلي بهره مند ساختن انسانها و بهبود كيفيت زندگي آنهاست

يه اجتماعي از سرمايه فيزيكي مهمتر در حال حاضر اعتقاد بر اين است كه براي بالندگي و توسعه پايدار، سرما
است و مي تواند عامل اساسي تامين امنيت اجتماعي تلقي گردد. سرمايه اجتماعي عبارت است از: رشته هايي 
نامرئي از عوامل و مولفه هايي كه افراد جامعه را با يكديگر و با سرزمين و اجتماع خود پيوند مي دهد. زيباترين 

عي در تعامل افراد اجتماع و امنيت حاكم بر آنها نمود پيدا مي كند.در واقع انباره جلوه هاي سرمايه اجتما
فضايل انساني در اجتماع با وجود امنيت به روانه تبدل مي گردد. آنچه به عنوان آموزه ياد مي گيريم، انباره و 

م. توسعه انساني و امنيت زماني كه از حقيقت آن آگاه مي شويم و در سطح جامعه نمود مي يابد روانه مي گويي
 .انباره فضيل انساني را به روانه تبديل مي كند

اين مقاله با اين فرض تهيه شده است كه توسعه پايدار انساني امكان فزوني سرمايه اجتماعي را مهيا نموده و 
رمايه در سرمايه اجتماعي اصلي ترين عامل حفظ و بقاي امنيت محسوب مي شود. زيباترين جلوه فزوني اين س

 .تعامل انسانها فراهم مي آيد
 

 توسعه پايدار، امنيت ملي، سرمايه اجتماعي، كيفيت زندگي، توسعه انساني. واژگان كليدي:
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 يمناطق مرز يشناخت تيجمع تحليلي بر
 داريپا تيآن بر امن اتو اثر

  

 2، قربان حسيني1محمود مشفق

 هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيهو شهرنشيني مركز مطالعات و پژوهشدكترا جمعيت شناسي و مدير گروه مهاجرت  -1
هاي جمعيتي گروه مهاجرت و شهرنشيني مركز مطالعات و پژوهش كارشناسي ارشد جمعيت شناسي و كارشناس -2

 آسيا و اقيانوسيه
m_moshfegh@yahoo.com 

               

 چكيده
ختي مناطق مرزي در مقايسه با مناطق غير مرزي مي اين مقاله به بررسي و تحليل تحوالت جمعيت شنا

هاي جمعيتي شناسي چون رشد جمعيت، تراكم جمعيت، الگوهاي مهاجرتي، تركيب پردازد. در اين مقاله مولفه
مورد تحليل جمعيت شناختي قرار گرفته اند و به منظور  1365 -1385جمعيتي مناطق مرزي طي دوره 

 يتي ناشي از اين تغييرات جمعيتي با مناطق غير مرزي مقايسه شده است.هاي امنشناسايي مسائل و چالش
با توجه به اثر الگوهاي توزيع و تركيب جمعيت بر امنيت پايدار مشخص مي شود كه حفظ تعادل عددي و 

هاي تاريخي شود زيرا تجربههاي اصلي امنيت ملي و مرزي محسوب ميتركيبي جمعيت بعنوان يكي از مولفه
دهد كه  بيش جمعيتي و كم جمعيتي از نظر امنيتي مسئله ساز مي شوند.  نتايج شناسي نشان ميجمعيت 

دهد كه بطور كلي جمعيت در محيط ملي ايران، پيرامون گريز( مرز گريز) و بسيار تمركز اين پژوهش نشان مي
هاي امنيتي چالش گراست، و اين همان مسئله است كه از نظر جمعيت شناسي سياسي  زمينه ساز مسائل و

 شود.مي
پيرامون گريزي جمعيت در ايران موجب شده است كه تراكم نسبي جمعيتي در برخي از مناطق مرزي به 

) مواجه شوند. كمي جمعيتي Under- Populationشدت كاهش يابد و اين مناطق با مسئله كم جمعيتي(
بازدارندگي نظامي در برخي از مرزهاي كشور به در مناطق مرز نه تنها امنيت مرزي را كاهش داده، بلكه قدرت 

شدت كاهش داده است. از سويي، مركزگرايي جمعيتي در ايران باعث شده، ميزان كنترل جرائم و ناهنجاري 
جمعيتي در شهرها ) Over-Densityهاي شهري بويژه در كالن شهرها كاهش يابد، همچنين بيش تراكمي(

 ي  در مقابل حمالت هوايي احتمالي دشمن زياد نموده است.ميزان خطر و شدت آسيب پذيري جمعيت
اين مقاله براي افزايش امنيت ملي و امنيت مرزي بطور مشخص پيشنهاد مي كند سياستهاي بازتوزيع جمعيت 
به منظور بهينه سازي تراكم و تركيب جمعيت در مناطق مرزي صورت گيرد، اين سياست ها مستلزم 

 سياست تمركز زدايي صنعتي، آموزشي و شغلي است.سياستهاي پيشران از جمله 
 

تحوالت جمعيت شناختي، مناطق مرزي و غير مرزي، امنيت پايدار، بيش جمعيتي، كم  :يديكل واژگان
 جمعيتي
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 يتيامن يازجرم وتوسعه فضا يشگيريدر پGIS  يكاربرد فناور
:شهرزاهدان) يشهر (نمونه مورد
 

  3يرحمت پروين، 2يدريح ، تقي1ينيابوالفضل مشك
 مدرس تهران يتدانشگاه ترب يعلم يئتعضو ه -1

 معلم تهران يتدانشگاه ترب يشهر يزيبرنامه ر يدكتر يدانشجو -2
 كارشناس دانشگاه زنجان -3

 

 چكيده
متعدداز  يعوامل يرتاث يران،تحتا يدر جنوب شرق يمادرشهر وقطب رشد منطقه ا يكزاهدان به عنوان  شهر

 يوقاچاق كاال ومواد مخدر،ناامن ي،قرار گرفتن در چهارراه تجارت1360بعد از دهه  يتجمع يهرو يرشد ب يلقب
و نابهنجار محيط وقوع جرم  تلخو..قراردارد . براساس قبول اين نظريه كه جنايت، ثمره  يهدر دول همسا

كاران امور است؛مي توان گفت هر محيط جغرافيايي تبهكاران مخصوص به خود دارد.لذا امروزه دست اندر
انتظامي و امنيتي شهرها به زمان و مكان جرم توجه زيادي دارند. در اين راستا ااطالعات و آماري را تهيه كرده 
وبراساس آن به تحليلهايي دست يافته اند. با افزايش حجم اطالعاتي يا پيچيده شدن آن ، ابزاري كارآمد الزم 

دلهاي زماني و مكاني جرائم ، به تشخيص ويژگيها پرداخته و است تا با مقايسه ، همپوشاني و به كارگيري م
الزم  آمديابزار مناسب مديريتي انتظامي امنيتي شهر فراهم آيد. فرآيند و ابزار دستي چنين حالت كارآيي و كار

ابل ، را فراهم نمي كنند، بلكه منجر به بهره وري پائين و كاربرد غير موثر از نيروي انساني نيز مي شوند. در مق
در تحليل جرم و برنامه ريزي به منظور توسعه امنيت در بسياري از  GISتواناييها و قابليتهاي فراوان فناوري 

شهرهاي جهان به اثبات رسيده به طوري كه با هماهنگ كردن اطالعات از منابع مختلف و دسته بندي كردن 
 ياجتماع يناهنجار يشگيريا به منظوركنترل وپآنها امكان تحليلهاي پيچيده را به شكلي آسان فراهم سازد.لذ

از جمله  يننو يهايفناور يزدر تجه يسيپل يتهايبه فعال يبخش يتاولو يزدر شهر زاهدان ن يتامن يشوافزا
 .يردشهر قرار بگ ييو قضا يودست  اندركاران انتظام ينمسئول يتدر ااولو يدبا GISسامانه 

 

 ،جرم،شهرزاهدان GIS يفناور :يديواژگان كل
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 يتيكيو ابعاد ژئوپول يمرز يشهرهايتامن
 

 ييمصطفا يحيي 
 يشهر يزير و برنامه ياكارشناس ارشد جغراف

  چكيده

يكي از مباحث مهم در مورد مرزهاي بين المللي، نقش و كاركرد مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل 
شود كه منعكس كننده قلمرو حاكميت سياسي يك  ق مياي اطال مختلف موثر برآنها است. در كل مرز به پديده

كند.  دولت بوده و مطابق قواعدي خاص در مقابل حركت انسان، انتقال كاال، نشر افكار و ... مانع ايجاد مي
توان به  اند كه از آن جمله مي كارشناسان و صاحبنظران، نقشها و كاركردهاي متفاوتي را براي مرزها و برشمرده

ند يكپارچه سازي، جداكنندگي و كشمكش و ارتباط تحديد حدود منطقه اعمال حاكميت و قدرت مواردي مان
ها و... اشاره كرد.  حكومت، مانع دفاعي و اقتصادي، شكل دهي به مناسبات اقتصادي وسياسي بين حكومت

ها  ي چون ويژگيتوان به موارد عوامل ژئوپوليتكي متفاوتي بر نقش و كاركرد مرزها مؤثر است از آن جمله مي
اقتصادي و اجتماعي مرزنشينان، موقعيت نسبي كشور و نوع فضاي استراتژيك مسلط بر منطقه، نظامهاي سيلي 
كشورهاي همسايه در دو سوي مرز، نوع نگرش و رفتار حكومتها نسبت به مرز، ذخاير و منابع طبيعي موجود در 

اي و ... اشاره كرد به نظر  با قدرتهاي فرامنطقه منطقه مرزي، پيمانهاي سياسي و نظامي كشورهاي هم مرز
توان مهمترين كاركرد مرز را به دو دسته كاركردهاي  رسد براساس يك رويكرد نوين و يك نگرش كُلي مي مي

حاضر تالش كه با مروري بركاركرد و نقش   تجاري تقسيم كرد. در مقاله–امنيتي و كاركرد ارتباطي  –دفاعي 
وامل ژئوپولتيكي مؤثر بركاركرد امنيتي و ارتباطي مرزها با تأكيد برمرزهاي جمهوري اسالمي مرزها، مهمترين ع

 ايران مورد بررسي قرار گيرد. 

 المللي . مرزهاي بين4. عوامل ژئوپوليتيك 3. امنيت 2. نقش و كاركردها مرز1 :يديكل واژگان
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يمرز يرهاشه ي توسعه ريزي برنامه يدو بازو يتتوسعه و امن
 : خرمشهر و آبادان، خوزستانيمورد ي نمونه

 

 2يان، مرجان شاهرخ* 1مطوف شريف

 تهران يبهشت يدشه يگروه بازساز ياراستاد ينبورگ،اد وات يوتاز دانشگاه هر يشهر يزير برنامه يدكترا -1
 يرادفرتاوشركت ه امليرعتهران، مدرس دانشگاه و مد يبهشت يداز دانشگاه شه يارشد بازساز يكارشناس  - 2

sm_1332@yahoo.com 
 

 چكيده
به بندر  يرانا يشده است تا وابستگ يلمهم جنوب كشور تبد ياز بندرها يكيبه  يهدر دوره قاجار خرمشهر
مورد تهاجم و اشغال دشمن  يليجنگ تحم يانشهر خرم در جر ينورود كاال به كشور خاتمه دهد. ا يبصره برا

بمباران ها و گلوله  يرهردو، ز ن،اشغال خرمشهر و در كل دوره جنگ خرمشهر و آبادا قرار گرفت. در طول دوره
 يباًدو شهر تقر ينا يهايرساختشدند. در ادامه جنگ، ز يباشغالگر به شدت تخر يروهاين يدشد يباران ها

و به  يداقتصا يهايرساختبه ز يژهدو شهر به و يها يرساختوارد شده به ز يدشد يبمنهدم شده است. آس
دو شهر صورت  ينا يصادرات و واردات كه از بندرها يانباعث شد جر ي،بندرگاه يساتصورت خاص تر به تأس

شان نتواند به حالت قبل از جنگ  يتجنگ تا كنون ظرف يانكه پس از پا يندبب يبآس يگرفت، به گونه ا يم
 بازگردد.

 يها يرساخت، همراه با حماسه بوده است. وجود زكشور يآن ها برا يتاهم يلدو شهر به دل يندفاع از ا اما
شود  يردو شهر امكان پذ ينشهر باعث شده است كار دفاع و مقاومت در ا يندر ا يو اجتماع ياقتصاد ي،كالبد

 هشت سال دفاع كنند. يبرا دهها استفاده كر يرساختز ينو انبوه مدافعان بتوانند با استفاده از ا
 يلبه تحل يمنطقه صورت گرفته و با استناد به تجارب جهان ينكه در ا يپژوهش يبر كارها يمقاله مبتن اين

مورد آزمون قرار  يو توسعه بپردازد كه در دو شهر خرمشهر و آبادان به عنوان مطالعات مورد يتارتباط امن
وابسته  يكديگربه شدت به  يمرز ايو توسعه در شهره يتدهد: امن يمطالعات نشان م ينا يجگرفته است. نتا

منجر به يزنيكشود. كاهش هر يميدوميشاخص هايشمنجر به افزايكهر يشاخص هايشاند كه افزا
 ينبه ا يتو فعال يتباعث جذب جمع يمرز يدر شهرها ياجتماع -يگردد. توسعه اقتصاد يم يگريكاهش د

 يتجمعبت و وجود جمع باعث جذل يتبد. وجود فعاليا يم يشاز آن ها افزا ينمدافع يلشهرها شده كه خ
 يو اجتماع ياقتصاد يها يرساختشود. اما فقدان ز يگونه شهرها م يندر ا يدفاع يشاخص ها يتباعث تقو
 يدبه تشد يتشود و در نها يو اشتغال م يتفعال يباعث كاهش فرصت ها يواقع در مناطق مرز يدر شهرها
امكانات دفاع از  يجهشده و در نت يتو فعال يتان فقر، باعث عدم جذب جمعيزم يشگردد. افزا يم يفقر منته

 .يابد يشهر كاهش م
 

 توسعه. يزيبرنامه ر ي،دفاع يآبادان، خرمشهر، شاخص ها ي،مرز يشهرها :يديواژگان كل
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 قوميت و امنيت اجتماعي؛
 )مطالعه موردي  قوم بلوچ ساكن استان سيستان و بلوچستان(

 

 آرزو مظفري
باطات اجتماعي، استانداري سيستان و بلوچستانكارشناس ارشد تحقيق در ارت

az_mozafari@yahoo.com 
 

 چكيده
است كه از  -بر قوم بلوچ يدبا تاك -نقش قوميت در امنيت اجتماعي يفايا يمقاله حاضر در پي تبيين چگونگ

اطالعات  يجمع آور يباشد و ابزار اصل يم يليتحل -يفيتوص يتو از نظر ماه يكاربرد-نظر نوع و هدف بنيادي
 .باشد يميو كتابخانه ا يپژوهش مطالعه اسناد

در تعارض قرار  يمل يتبلوچ با هو يقوم يتدهنده هو يلتشك يفرض اين است كه در جائي كه عناصر اصل    
در  ينشود.همچن يمطرح م يتيمولفه امن يكبه عنوان  يتو قوم يدآ يم يدپد يقوم ي، بحران ها يردگ يم

در منطقه بلوچستان مي  عيساز برهم زدن نظم اجتما ينهكه زم يبرخي از عناصر يبررسادامه نگارنده به  
و كم توسعه  ينقش آفريني نخبگان در ايجاد بي نظمي، فقر اقتصاد ي،و زبان يمذهب يباشند نظير تفاوت ها

 يتامن يخارجگذار در بعد  يرعوامل تاث ياشاره كرده است. در بررس يارتباط يمنطقه و ضعف شبكه ها يافتگي
 .حائز اهميت شناخته شده اند يمحرك قوم بلوچ در  برهم زدن نظم اجتماع يو منطقه ا يالملل ينعوامل ب يزن
  

 ،هويت ملي،هويت قومي،امنيت اجتماعي،قوم بلوچ هويت :يديكل واژگان
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شهر بوشهر در ارتباط با توسعه  يگردشگر يبر جاذبه ها يليتحل
 درهزاره سوم يشگرگرد يدارپا

 

 3ينياحمد خادم الحس ،2يبهزاد ، مسيح1مقدم نژاد محسن

 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 واحد نجف آباد يـ دانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يايوه جغرافگر ياراستاد -3
     M.moghaddamnejad@gmail.com 

                                

 يدهچك
 يالتامكانات و تسه ياز آنها ، فراهم ساز ينهاستفاده به يبرا يزيو  برنامه ر يگردشگر يها يشناخت توانمند

 ينبه آن وابسته است. هدف از ا ياست كه توسعه گردشگر يامل، از عو يو خارج يورود گردشگران داخل يبرا
آن ، فاصله  يموجود گردشگر يتوضع اييو شناس يگردشگر ينهشهر بوشهر  در زم يها يتقابل يبررس يقتحق

 يانجام شود . نقاط جاذب و قطبها يزيآن برنامه ر يوضع موجود و وضع مطلوب را در نظر گرفته ، تا برا ينب
است. روش  يدهارائه گرد يتوسعه گردشگر يمناسب برا يدرشهر مورد توجه قرار داده و راهكارهارا  يگردشگر

 يقاطالعات از طر يبوده و گردآور يليتحل يفيتوص يتوبراساس ماه  يپژوهش براساس هدف كاربردينا
رت گرفته صو يگردشگر ينه، پرسشنامه ، مصاحبه با مسئوالن مربوطه و صاحبنظران در زم يدانيم يبررس

قرار گرفته است.   يلوتحل يهاستخراج شده از پرسشنامه مورد تجز يداده ها ياست، كه براساس آمار استنباط
،  يباشدكه دارا م يدر شهر بوشهر  با توجه به توان بالقوه ايگردشگر يتدهد كه وضع ينشان م تحقيق يجنتا

 يگردشگر داخل ينهو در زم يدهعمل گرد فيضع ياربس يودر مورد جذب گردشگر خارج يستچندان مطلوب ن
 .باشد يماهها تعداد آنها اندك م يراز سال در سا يجز در مقاطع خاص

   

 بوشهر ي،،گردشگر يخيتار ي،جاذبه ها يعيطب يجاذبه ها :يديكل واژگان
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و  يريآن بر شكل گ يرو تاث يانسان ينحوه استقرار سكونتگاهها
:  يمطالعه مورد(يمرز يدر نواح يرسم يرترش مبادالت غگس

 )سروآباد يوان،مر يشهرستانها
 

 3يدي، كمال جمش 2يعي، محمد شف 1يكيمكان جواد 

 يرجنددانشگاه ب يا،گروه جفراف ياراستاد -1
يرجنددانشگاه بيي،روستايزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2
 يرجنددانشگاه ب يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف  يكارشناس يدانشجو -3

jmikaniki@yahoo.com 
 

 چكيده
آن  كشور است ساختار نظام  يمرزها يهر كشور ياسيس يايها در جغراف يدهپد ينو حساستر ينمهمتر از

استقرار و مكان  يوهشكل گرفته اند، ش يعيدر ارتباط با عوامل طب ياز  عوامل انسان يريپذ يراستقرار، ضمن تاث
تحقق اهداف نظام  يبرا يمانع يا دهكنن يلتسه يتواندم يمرز ي)در نواحييو روستا يسكونتگاهها( شهر ينيگز

، نقش  GIS به نام ياييجغراف يطياست كه در  مح ينبر ا يقتحق ينباشد  تالش ا يجهان يناقتصاد نو
به نام مرز  در جهت همراه شدن  ياردن عوارضو سروآباد را پشت سر گذ يواندو  شهرستان  مر يسكونتگاهها

و از لحاظ  يفيتوص -ي: اكتشافيبه لحاظ مطالعه ا يبررس ين. ا دبه بحث گذاشته شو يتحوالت اقتصاد يربا س
منطقه مورد نظر، استخراج  1:50000 ياست. ابتدا نقشه توپوگراف اي كتابخانه -ها  ميداني داده يروش گردآور

 يزمنطقه ن ي)، نقشه تراكم پوشش جنگليقتحق ينا ياز(با توجه به ن يهامنحن يساز يمو رقو يحو پس از تصح
با توجه به آمار  يزمربوط به آنها ن ياطالعات يگاهپا ي،و پس از استحصال نقشه سكونتگاه يددر سه رده تول

 اي ماهواره يرتصاو يقنقشه مذكور و با تلف ياز رو يمرز يراهها يژهو  نقشه راهها بو يهته 1385و 1375
حد امكان و با توجه به مطالعات   تا يانتظام يروهاين يو پاسگاهها يدبانينقاط د يندفرا ينشد .در ا يمترس

 يجآن بدست آمد. نتا يجو نتا يلمذكور با نظر صاحب نظران تحل يها يهال يگذار يهمو پس از رو يينتع يدانيم
اند اما به  كننده بوده ييننخست در استقرار سكونتگاه تع در وهله يعياست كه عوامل طب يناز ا يحاك يقتحق

در گسترش  يشده اند ول يرسم يرمبادالت غ يريمنجر به شكل گ يعوامل انسان ارعوامل در كن مرور زمان اين
 .دارند يتارجح ينوع مبادالت عوامل انسان ينا
  

 يرمبادالت غ  -) GIS(ياييغرفسامانه اطالعات ج  -مرز - ينظام استقرار سكونتگاه :يديواژگان كل
 و سروآباد يوانمريشهرستانها -يرسم
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 با استفاده از مدل يذهدر توسعه شهرستان ا ينقش گردشگر
SWOT 

 

 2ي، داود حاتم 1يملك يدسع

 استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز -1
 دانشگاه سيستان و بلوچستان ي،شهر يزير و برنامه يادانشجوي كارشناسي ارشد جغراف -2

Malekis@scu.ac.ir 
 

 چكيده
 يدارتوسعه پا يبرا ييگردد؛و راهكارها يم يبررس يذهدر توسعه شهرستان ا يگردشگر يراتپژوهش تاث ينا در

آن را به حداقل كاهش داد.  يمنف يراتمنافع حاصل از آن، بتوان تاث يششود تا ضمن افزا يارائه م يگردشگر
راهبرد توسعه  يينو تع يصتشخ دراستفاده شده است و  يليتحل -يفيو توص يمايشيپژوهش از روش پ يندر ا

در  ياز آن است كه صنعت گردشگر يحاصله حاك يجاستفاده شده است. نتا swot از مدليشهر يدارپا
توان  يواجه است كه مم ياديآن، با موانع ز يادز يها يلرغم پتانس يداشته و عل يتوسعه شهرستان نقش مهم

مردم و  يحيو تفر يتفننينگرش ي،صنعت گردشگر وسعهت ينهمنسجم و مدون در زم يزيبه نبود برنامه ر
شهرستان،  يدنيد يو جاذبه ها يخيمناسب آثار تار يموضوع و عدم معرف ينشهر و استان نسبت به ا ينمسئول

 .صنعت است ينبه ا يبودن اعتبارات اختصاص زيناچ ي،ساخت يرو ز يو اقامت يمحدود بودن امكانات رفاه
 

 .swotيذه،شهرستان ا يدار،پا ي،توسعهگردشگر :يديكل واژگان
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و بلوچستان با  يستاندر توسعه استان س ينقش صنعت گردشگر
و  (Butler Model)استفاده از مدل هاي برنامه ريزي (مدل باتلر

 (SWOT) سوات
 

 2ياتم، داود ح 1يملك يدسع

دانشكده -اهواز گلستان دانشگاه شهيد چمران-استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز -1
ادبيات و علوم انساني

 دانشگاه سيستان و بلوچستان ي،شهر يزير و برنامه يادانشجوي كارشناسي ارشد جغراف -2
Malekis@scu.ac.ir 

 

 چكيده
 پويا صنعت اين كشورها از بسياري. آيد مي حساب به دنيا در صنعت ترين متنوع و بزرگترين عنوان به گردشگري صنعت

 از يكي اساس همين بر. دانند مي زيربنايي ساختار توسعه و خصوصي بخشرشد و اشتغال درآمد، اصلي منبع عنوان به را
 در گردشگري گسترش و توسعه است، تهگرف قرار استفاده مورد جهان كشورهاياغلب در امروزه كه الزم راهبردهاي

 هاي فرصت ايجاد فوريت و ضرورت و بيكاري مشكل با رويارويي. باشد مي گردشگري پتانسيل داراي و محروم نواحي
. شود مي ناپذير اجتناب هم و آفرين مشكل هم آشكارا رفته رفته كه است مواردي و مسائل جمله از جديد شغلي

 و عقل حكم به و نشستراهيابي به عملي و سنجيده اي گونه به بايد آن با رويارويي براي كه نيست ترديدي بنابراين،
 توسعه طريق از جديد شغلي هاي فرصت ايجاد به كمك بيكاري،با رويارويي هاي راه ترين اساسي از يكي تجربه،

. باشد مي بازرگاني خدمات بخش زير ترين زا اشتغال و موثرترين كارآترين، ترين، عمده گردشگري. باشد مي گردشگري
 پايدار توسعه تواند مي اصلي هاي ساخت زير ايجاد و حمايت صورت در بلوچستانو سيستان استان در گردشگري اقتصاد

 قابليت از بلوچستان و سيستان در طبيعي و فرهنگي تاريخي، هاي جاذبه زيادي شمار وجود.  باشد داشته همراه به را
 گامي عنوان به گردشگري صنعت كه است آن بر سعي پژوهش اين در. رود مي شمار به ستانا به گردشگر جذب هاي
 و پيمايشي پژوهش اين در شده استفاده روش. گردد مي معرفي بلوچستان و سيستان استان توسعه جهت درنوين

 كه پرداخته پژوهش به  swot مدل و) Butler Model( باتلرهاي مدل از گيري بهره با كه است تحليلي -توصيفي
 مدل وسيله به وضع اين از رفت برون راهبردهاي ، ي ارائه و تهديدها و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط تحليل و تجزيه

swot كه شده مشخص و شده پرداخته استان گردشگري بندي سطح به باتلر مدل ي وسيله بهو ؛ شده انجام 
 كه است آن از حاكي حاصله نتايج.  دارد قرار باتلر مدل مراحل زا كداميك در بلوچستان و سيستان استان در گردشگري

 نبود به توان مي كه است مواجه زيادي موانع با ، زياد گردشگريهاي جاذبه به توجه با استان اين در گردشگري صنعت
 بودن محدود استان، ديدني هاي جاذبه و تاريخي آثار مناسب معرفي عدم موضوع، اين به نسبت منسجم ريزي برنامه

 .نمود اشاره صنعت اين به اختصاصي اعتبارات بودن ناچيز و اقامتي و رفاهي امكانات
 

 ) .SWOT( سوات ،) Butler Model(باتلر ، بلوچستان و سيستاناستان توسعه، : گردشگري،واژگان كليدي
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 يرانشهردر شهر ا يشهر يدارتوسعه پا هاي بر شاخص يليتحل
 

4يسارا فردوس،  3يدورازه يمعبدالعل،  2نژاد يلاسمع يمرتض ،* 1يملك ينگل آفر

 ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-1
 دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايرانيطيمح ريزي در برنامه يمدكترا اقل يدانشجو-2
 يزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايرانر كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-3
 دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران ييريزي روستا كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-4

Amaleki762@gmail.com 
 

 چكيده
رگونه ريزي شهري تبديل شده و ه ههاي اخير به الگوواره نوين و مسلطي در برنام پايدار شهري در دهه توسعه
به اهداف مورد  ينگردد، عمالً در دسترس ينو تدو يطراح يدارتوسعه پا يكرددر شهر چنانچه با رو ريزي برنامه

اي مستلزم تغيير  پايدار شهري و منطقه توسعهمواجه خواهد بود. نظريه توسعه پايدار و  يكمتر يتنظر با موفق
ريزي توسعه شهري و  ه بايد مديريت و برنامهي، كالبدي و اقتصادي است كهاي سياسي، اجتماع زيرساخت

 .اي بر مبناي چارچوب اصول توسعه پايدار فراهم گردد منطقه
است. نوع  يدهارائه گرد يرانشهر) در شهر ايو اجتماع ي(اقتصاد يداريپا يشاخصها يلحاضر با هدف تحل مقاله

شهر استان به لحاظ  ينسوم يرانشهرا. باشد يتحليلي و توصيفي ماي و روش مطالعه  توسعه -پژوهش كاربردي
تا  1335 هاي سال يت طيجمع يدرصد 27 يشكه با افزا باشد، يبعد از زابل و زاهدان م يتيجمع

 65تا  15 يدر رنج سن يرانشهرشهر ا يتدرصد جمع 41از  يشكه بدهديمواجه بوده است. آمار نشان م1385
، 85سال  يريآمارگ يجشهر دارد. بر اساس نتا يندر ا يتجمع يرقم نشان از جوان ينكه، ا باشند يسال م

اند. نقش غالب  ر از نعمت سواد برخوردار بودهيرانشهدرصد زنان در شهر ا 8/71درصد مردان و  05/83
 يشهر در قلب استان م يكو استراتژ ينسب يتآن هم موقع يلنقش خدماتي است، دل اقتصادي شهر ايرانشهر،

 .فراهم كرده است يخدمات يتعالف يرا برا ينهكه، زم باشد
) ياجتماع ي،(اقتصاد يدارتوسعه پا هاي به لحاظ شاخص دهد كه، شهر ايرانشهر پژوهش نشان مي هاي يافته

نسبت به متوسط نظام  يمناسب يطبالفعل و بالقوه فراوان از شرا هاي يو توانمند يروهااز ن يعالرغم برخوردار
اقتصادي،  هاي ها در زمينه فرصت نهاز عدم توزيع عادال يناش يتوضع. اين باشد يكشور برخوردار نم يشهر

كه  باشد هاي اجرايي در سطح شهر مي ها و سياست ساختي و ناكارآمدي برنامه زير ي،زيست محيط ي،اجتماع
 راستا توزيع متناسب جمعيت و خدمات، توسعه فرصت كند. در اين ها را روزبروز تقويت مي اين عوامل نابرابري

هاي فني ساكنان و  برابر منابع، ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي فرصتشهري، توزيع  اي شغلي در نواحيه
  .مديريت كارآمد به عنوان راهبردهاي اساسي براي توسعه و پايداري شهر ضروري است

 

 .يرانشهرا يداري،پا هاي شاخص ي،شهر يدارتوسعه پا يدار،توسعه پا واژگان كليدي:
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بهينه پدافند  يتوپوگرافيك در تدوين راهبردها يوان هات يارزياب
 يمطالعه موردي: شهر زاوين در نوار مرز (يمرز يشهرها يغيرعامل برا

 )ي ايران و تركمنستان، استان خراسان رضو
 

 دانشور يمنصور محمدرضا
دانشگاه سيستان و  ي،محيط يگروه جغرافيا و برنامه ريز ي،محيط يدر برنامه ريز ياقليم شناس يدكترا دانشجوي

 بلوچستان، زاهدان، ايران
mrm_daneshvar2012@yahoo.com 

 چكيده
 يويژگ يو فرهنگ ياجتماع يبا دو كشور افغانستان و تركمنستان عالوه بر تأثيرگذار ياستان خراسان رضو همسايگي

ه است. همان ميزان كه ورود پديد آورد يرا هم در اين استان و هم فراتر از آن در سطح مل يخاص ژئوپوليتيك يها
و  يتبعات فرهنگ ياستان باعث شكل گير يمرز يمهاجرنشين در شهرها يها يمهاجران در ابعاد وسيع و ايجاد كلون

همراه  يبه ويژه در بحث پدافند غير عامل شهر يامنيت ياين شهرها همراه با چالش ها يشده است، ماهيت ذات ياقتصاد
 ايفقدان شناسايي كامل فاكتوره ي،مرز يدر اينگونه از شهرها يامنيت يمربوط به چالش هاترين عوامل  ياست. از اساس

اين  يبرا يپدافند غيرعامل شهر يدر تدوين اصول و راهبردها يو ژئومورفولوژيكيجغرافيايي به ويژه مشخصات توپوگراف
دره ها، آبكندها،  ي،آبرفت ي، تراس هاشامل كوه ها و تپه ها يمحيط يباشد. شناسايي توان ها و تنگناها يشهرها م

را نسبت به  يتواند نقش مؤثرتر يپرشيب، گردنه ها و پرتگاه ها م يدامنه ها ي،ناوديس ها و تاقديس ها، حفرات كارست
اوليه و  يارسال خدمات و كمك ها ي،و پدافند غيرعامل در اين شهرها ايفا كند. مطمئناً در شرايط اضطرار ياصول طراح

 يبرا يبا اثرات امنيت فمشكالت مضاع يتوپوگرافيك يتوان ها و تنگناها يبحران در اين گونه مناطق بدون بررس مديريت
نيز از  يمرزبان يمديريت و فرمانده يبرا يمرز يمناطق و شهرها يتوپوگرافيك يكشور به وجود خواهد آورد. بررس

در پيوست پدافند غيرعامل طرح ها و برنامه  يتوپوگرافيكو  يطبيع يها يبرخوردار است. توجه به ويژگ ياهميت ويژه ا
 يها يبالقوه در كاربر ياز توان ها يقرار گيرد عالوه بر اينكه يك يتوجه يمورد ب اگراست كه  يچيز يمرز يشهر يها

 يكالبد و بافت يجوامع انسان يگيرد بلكه آسيب پذير يكشور مورد غفلت قرار م يايجاد مراكز حساس نظام يبرا يامنيت
نزديك  ياز شهرها ييك ياين شهرها را نيز در طول زمان افزايش خواهد داد. شهر زاوين در شمال استان خراسان رضو

است. اين شهر در اصل متشكل از سه نقطه  يخاص يتوپوگرافيك يها يويژگ يشود كه دارا يم يبه مرز اين استان تلق
به واسطه نوع نگاه  1384ين باال) و محمدآباد زاوين  مي باشد كه در سال روستايي زو سفلي (زاوين پايين)، زو عليا (زاو

و امكان تسهيل مديريت بحران، به شهر واحد زاوين (شهرزو) تبديل شد. اين  يبر ايجاد شهرها در نوار مرز محاك يامنيت
طول شرقي واقع شده  59° 56′ 39″تا  59° 54′ 30″عرض شمالي و  36° 45′ 10″تا  36° 43′ 53″شهر در موقعيت 

خانوار بوده است.  959نفر متشكل از  4053جمعيت  داراي 1385است و طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
در سه دامنه با ميزان و جهت شيب مختلف واقع شده است  ياوليه روستايي اين شهر شامل سه بافت قديم يهسته ها

توپوگرافيك و ژئومورفولوژيك در  يتوان ها يبررس -1ر خالصه كرد: توان به شرح زي يتحقيق حاضر را م ياهداف اصل
شهر مورد  يو مشكالت توپوگرافيك يامنيت يتحليل چالش ها -2بهينه پدافند غيرعامل.  يطرح ها و يايجاد برنامه ها

  .يمحيط طبيع ين هابر استفاده از توا يبر اصول پدافند غير عامل مبن يارائه راهبردها و راهكارهايي مبتن -3مطالعه. 
 

 ياستان خراسان رضو ي،امنيت يتوپوگرافيك، چالش ها يپدافند غيرعامل، توان ها ي،مرز يشهرها :كليدي واژگان
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 يدجد يبه كمك تكنولوژ يدارپا يتحفاظت و امن يچگونگ
 

 يديانسادات مو سمانه
 معلم تهران يتترب يارشد ژئومورفولوژدانشجوي

SAMMOAYEDI@YAHOO.COM 
 

 چكيده 
مورد توجه مسئوال قرار گرفته  يكشور به طور جد يو انسداد مرزها يمناطق مرز يتامن يراخ يسال ها يط

 .است
عمده قاچاق انسان ،  ياز گذرگاهها يرانمرز مشترك با پاكستان دارد ، مرز پاكستان و ا يلومترك1100 ايران

 . باشد يكاالو مواد مخدر م
مناطق و حفاظت كامل از مرز كشور ارائه  ينا يدارپا يتامن يبرا ييه راهكارهابر آن شده ك يمقاله سع ينا در
 .يمده
 

 روز يوابزار ، علم وتكنولوژ يرو، استقرار ن يدارپا يتحفاظت از مرزها ، امن :يديواژگان كل
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ارزيابي و تحليل شاخص هاي ذهني كيفيت زندگي در شهرهاي 
 )هربندر تركمنمطالعه موردي: ش(مرزي

 

  2علي اكبر نجفي كاني،  1شهرام مهدوي
  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه گلستان -1

  استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه گلستان -2
Mahdavishahram@yahoo.com 

 

چكيده
گسترش همه جانبه فناوري و فرايند صنعتي شدن در كيفيت زندگي از جمله مسائل مهمي است كه ابتدا با 

كشورهاي غربي مورد توجه انديشمندان قرار گرفت و روز به روز بر مطالعات در اين زمينه افزوده شده و اين 
مهم به دليل اهميت روز افزون مطالعات كيفيت زندگي در پايش سياست هاي عمومي و نقش آن به عنوان 

و برنامه ريزي شهري است. كيفيت زندگي در شهرهاي مرزي و به خصوص مرزهاي  ابزاري كارآمد در مديريت
ساحلي به دليل قرار گرفتن در موقعيت استراتژيك و ژئوپوليتيك تا حدودي متفاوت از ساير شهرهاست و از 

ي سوي ديگر پرداختن به كيفيت زندگي يكي از مولفه هاي توسعه پايدار شهري مي باشد، در پي چنين ضرورت
نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از ابعاد ذهني به بررسي كيفت زندگي در شهر بندرتركمن بپردازد. جامعه 

 170آماري مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان شهر بندر تركمن مي باشند كه با استفاده از فرمول كوكران 
ده مي باشد. همچنين پژوهش حاضر، از نظر نمونه انتخاب شده  اند و روش نمونه گيري به صورت تصادفي سا

مولفه در سه گروه  19تحليلي و پيمايشي است كه براي قضاوتي صحيح از  –هدف كاربردي و روش توصيفي 
زيست محيطي استفاده شده است كه مولفه هاي موردنظر، از طريق  –مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي 

ل قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از پرسشنامه براي بيشتر مولفه ها مورد تجزيه و تحلي SPSS نرم افزار
% را نشان مي دهد، در واقع بيشتر ساكنان شهر بندر تركمن از كيفيت زندگي خود 95معناداري كمتر از 

ندان و ميزان رضايتمندي از اقتصادي شهرو –رضايت كمي دارند. براي بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي 
هاي ذهني كيفيت زندگي، از آزمون رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است كه نتايج بدست آمده نشان مولفه 

اجتماعي شهروندان ( به عنوان متغيير مستقل ) و ميزان   -دهنده رابطه معنادار بين وضعيت اقتصادي 
 .رضايتمندي آنها از مولفه هاي ذهني زندگي ( به عنوان متغيير وابسته ) مي باشد

 

 كيفيت زندگي، شاخص هاي ذهني، شهرهاي مرزي، بندر تركمن واژگان كليدي:
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 شناسي باستان هاي يتدر فعال يمرز يتامن يتنقش و اهم يبررس
 )يستان: دشت سيمطالعه مورد(

 

 3يانسعادت يمجتب ،2پناه يمقا يمهد ، نورالدين1ينرضا مهرآفر

 ستانو بلوچ يستانس شناسي گروه باستان دانشيار -1
 و بلوچستان يستانارشد س يدوره كارشناس دانشجوي -2
 و بلوچستان يستانارشد س يدوره كارشناس دانشجوي -3

 

 چكيده
 يدهبخش شناسي باستان هاي يتبه فعال يو اعتبار روز افزون و فراوان يتخاص جهان امروز، اهم يطو شرا اوضاع

خود فراهم كند.  يبرا يرا در جوامع علم يخاص يگاهجا شناسي شده است كه رشته باستانينو منجر به ا
بهتر  يتو وضع يستجذب تور ،آن به جهان يمعرف ي،به آثار شاخص باستان يابي مختلف جهت دست يكشورها
 ين. ادهند يانجام م شناسي باستان هاي يتمطالعات و فعال ي ينهدر زم ياديز گذاري يهسرما ي،اقتصاد

كشور  يجا يو هر ساله در جا گردد يم يدسته بنديو حفار يدانيم يرسبر يگروه اصل يرمطالعات در دو ز
. يممختلف هست يباستان هاي در محوطه شناسان اندست و حضور باست يناز ا هايي يتشاهد انجام فعال

 يكشور به حساب م يآن، در زمره مناطق مهم باستان هاي قسمت يگرهمچون د يزن يرانا يامروز يمرزها
 يي،. جهت شناسايمهست يو باستان يآن شاهد مناطق شاخص فرهنگ ي كه در گوشه گوشه يبه طور آيند،

 يشآنها، مرتفع شدن چند پ يبر رو يعلم هاي و پروژه يقاتتحق انجامو  يمراكز فرهنگ ينثبت و حفاظت از ا
با فراهم شدن  .باشد يمذكور م يدر نقاط مرز يدارپا يتامن يآنها، برقرار ينكه مهمتر كند يجلب توجه م يازن

خاك و  يرفرهنگ ز يبه بازساز توانند يم شناسي و كارآمد باستان يهبا تجر هاي يماست كه ت اي ينهزم ينچن
 .مانده، بپردازند يبه جا يبر اساس مواد فرهنگ يرانرفته ا ياداز 

 شناختي ستانبا هاي يتقابل انكار آن در فعال يرو نقش غ يمرز يتامن يتاهم ييبازنما يحاضر در پ پژوهش
به خصوص  يدانيم هاي يتنگارندگان در فعالينيو مشاهدات ع يشخص ياتبر تجرب يقاست و روش تحق

 يخيو تار يخاز تار يشمختلف پ يپربار از دوره ها يكه فرهنگ ياستوار است. دشت يستانپهن دشت س يبررس
ناسان است كه به آن فرهنگ و هنر ش در دل خود حفظ كرده و در انتظار كلنگ باستان يطوالن يمدت يرا برا
 .دوباره ببخشند جاني

 

 شناسي باستان يبررس يستان،س ي،مرز يتامن :يديكل واژگان
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هاي امنيتي  در بخش كشاورزي و تأثير آن بر شاخص (ICT)اهميت 
 مرزنشينان

 

 احمد مهربان

 استاديار گروه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان -1
M_A_Daraei@yahoo.com 

 

 چكيده
 Information and Communication Technologyاي از اصطالح  كه فشرده (ICT)فنآوري اطالعات 

باشد. بطوريكه  همه علوم مي  باشد، در جهان جديد با سرعت جالب توجهي رو به پيشرفت در زمينه مي
شود.  عت متغير و حتي دو برابر ميپژوهشگران معتقدند، اطالعات و فنآوري در عصر حاضر گاهي ساعت به سا

برد. با توجه به اينكه در اغلب شهرهاي مرزي بخش بهره فراوان مي ICTدر اين ميان بخش كشاورزي نيز از 
كشاورزي فعال بوده ولي از فنآوري اطالعات بي بهره هست و همچنين پتانسيل توسعه را خواهد داشت، لذا با 

هاي كشاورزي نظير افزايش سطح زير كشت، استفاده  تواند شاخص وزه ميگسترش فنآوري و اطالعات در اين ح
بهينه از منابع طبيعي، افزايش كارآيي راندمان مصرف آب و افزودن بخشي به پارامترهاي عملكرد محصوالت بر 
ميزان توسعه بخش كشاورزي افزود و يا به آن سرعت بخشيد. بديهي است در صورت توسعه زيربناهاي اين 

به موازات آن پارامترهاي مهمي مانند اشتغال، صادرات، خودكفايي و امثالهم نيز مترقي خواهد شد كه بخش 
 برآيند آن امنيت پايدار را در پي خواهد داشت.

 

 ، توسعه، كشاورزي، مرزنشينيICT :يديكل واژگان
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ت ريزي و فنآوري بر روي گياهان داروئي بر امني بررسي تأثير برنامه
 شهرهاي مرزي

 

 احمد مهربان

 استاديار گروه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان -1
M_A_Daraei@yahoo.com 

 

 چكيده
ترين فلور گياهان داروئي جهان به  هاي مختلف در مناطق مختلف، يكي از غني كشور ايران با دارابودن اقليم

تواند به يكي از ممالك  وليد و مصرف گياهان داروئي، ميآيد و با داشتن پيشينه قابل قبولي در ت حساب مي
قدرتمند در اين زمينه محسوب شود. به ويژه آنكه رويكرد جهان به مصرف گياهان داروئي به دليل تزاحم 

ريزان مسئول در اين  تواند به اين مهم اهميت بيشتري بخشيده و در صورتيكه برنامه داروهاي شيميايي مي
ها و نهادهاي مشمول و مربوط صورت  زم را معمول دارند و حمايت الزم نيز از سوي سازمانزمينه اقدامات ال

گيرد، ايران به يكي از بزرگترين صادركنندگان محصوالت گياه درماني مبدل خواهد شد. كه ضمن درآمدزايي 
ي با داشتن براي كشور درصد زيادي از جوانان مشغول به اشتغال خواهند شد. در اين ميان شهرهاي مرز

هاي پيدا و پنهان خود و ارتباطات قوميتي و احياناً پيوند خانوادگي با ساكنان شهرهاي مجاور در  پتانسيل
توانند محرك و مولد مهمي محسوب شوند و با فزون بخشي به اشتغال و صادرات ضمن  كشورهاي همسايه مي

 دهند. هاي امنيتي را نيز ترقي برقراري پيوندهاي حسن همجواري شاخص
 

 گياه درماني، مرزنشينان، اشتغال، امنيت، توسعه :يديكل واژگان
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هاي شن و اهميت آن بر  هاي روان و تقليل تأثير طوفان تثبيت شن
 امنيت شهرهاي مرزي

 

احمد مهربان
 استاديار گروه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان

 

 چكيده
شود كه در صورت آلودگي در  ي از مهمترين فاكتورهاي زيست محيطي محسوب ميبدون ترديد هواي سالم، يك

مدت زمان ناچيز، بشر را عليرغم تمام توانمنديهاي علمي فنآوري كه دارد رو به فنا خواهد برد. اگرچه آلودگي 
به داليل مختلف باشد كه متأسفانه بنا  ترين و شديدترين آلودگي، آلودگي هوا مي انواع مختلفي دارد، اما شايع

در سالهاي اخير عامل طوفان و آلودگي ناشي از ريزگردها و غبار، همواره با داشتن خطرات نامطلوب و مضر و 
نمايد. متأسفانه شهرهاي مرزي به ويژه در استان سيستان و  مهلك خود به عنوان يك تهديد تخريبي بروز مي

هاي روان همراه با خشك آبي  طوفان و حركت شن بلوچستان به شدت از اين عامل صدمه ديده است. عامل
هاي مرزي و مهاجرت به شهرهاي بزرگ و مركزي شده كه خود معضالت  باعث تخليه روستاها و شهرك

هاي  سازد. از سويي ديگر باعث بروز بيماري اقتصادي، اشتغالي و اجتماعي فراواني را به جامعه تحميل مي
شود.  هاي ساكنان شهري طوفان زده را شامل مي سهمي سنگين از هزينه بر و گاه خطرناك شده است كه هزينه

گر در مناطق  هاي طغيان هاي روان و تقليل تأثيرات طوفان چنانچه راهكارهايي جهت تثبيت تداوم دار شن
رويه به شهرهاي مركزي ممانعت به  هاي درماني از مهاجرت بي بادخيز مرزي صورت گيرد، ضمن كاهش هزينه

ده و ضمن تثبيت امنيت در مرز از طريق نيروهاي مردمي، از گسترش ناامني در اين مناطق و تداوم آن عمل آم
 شود. به شهرهاي داخلي جلوگيري مي

 

 هاي شن، مهار، هزينه، كاهش، امنيت طوفان :يديكل واژگان
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 هاي حيات وحش و تأثير آن بر امنيت مرزي توجه به گونه
 

 3، خسرو افسري2لهام آبتين، ا1احمد مهربان

 استاديار گروه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان -1
 كارشناس ارشد محيط زيست استان سيستان و بلوچستان -2
 كارشناس ارشد محيط زيست استان سيستان و بلوچستان -3

 

 چكيده
و جانوري در طبيعت خدمات  هاي گياهي هاي مختلف حيات وحش اعم از گونه دانشمندان معتقدند كه گونه

هاي مهمي مثل تلطيف هوا، تلقيح  پيدا و پنهان فراواني را به محيط زيست و جامعه بشري برعهده دارند. مقوله
هاي حيات وحش  هاي ممتاز تأثيرات گونه ها، تصفيه آب، و امثالهم از مثال گياهان، تنطيم اقليم، تقليل بيماري

ي از مردم از آن غافلند. اين در حالي است كه كشور گسترده ايران از غناي رسد بسيار باشدكه به نظر مي مي
هاي نادر حيات وحش در  مند است. نكته جالب در اين رابطه تجمع برخي از گونه خوبي در اين زمينه بهره

هاي با  باشد. به عنوان مثال در استان سيستان و بلوچستان، چه در سواحل جنوبي و دريا، گونه نواحي مرزي مي
هايي نظير خرس سياه  ها، و غيره و چه در بخش خشكي گونه ها، مرجان پشت اهميت دريايي و آبي نظير الك

هاي گياهي همچون گز روغن و چندين نمونه نظير اينها وجود دارد  آسيايي، تمساح پوزه كوتاه، هوبره و يا گونه
ي و توريستي كه خود جلب اشتغال خواهد هاي گردشگر كه در صورت توجه به آن ضمن فراهم ساختن زمينه

ها، باعث  ها ضمن حفظ بقاء اين گونه هاي توسعه و حفاظت از اين گونه توانيم با واگذاري طرح داشت، مي
 گسترش پارامترهاي تجاري، توريستي، و در نهايت امنيت پايدار اقتصادي و اجتماعي در اين استان مرزي شد.

 

 ، اشتغال، امنيت پايدارهاي نادر گونه :يديكل واژگان
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استان خوزستان با نگاه  يمرز يدر شهرها يو گردشگر يتامن
 يدارتوسعه پا

 

 3يمسعود ظفر، 2يرضا زارع، 1موحد يلع

 چمران اهواز يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف يعلم يتعضو هئ-1
 يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يدانش آموخته كارشناس-2

 واحد گچساران يمدرس دانشگاه آزاد اسالم-3
zareie3@gamil.com 

 

 چكيده
طور كه يكي  امنيت و گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارند. در واقع همان

ر يك از عوامل مهم توسعه گردشگري وجود امنيت است، رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران د
شود. البته نبايد فراموش كرد كه اين قضيه هميشه هم صادق نيست،  مقصد، موجب به وجود آمدن امنيت مي

چرا كه در برخي مواقع، وجود پديده گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني شده است. با اين وجود، 
 يشهرها يتتوجه به مقوله امن يانم ينصنعت گردشگري و مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي با هم دارند.در ا

منطقه منجر به توسعه  يعرب يفارس و كشورها يجبه خل يكيتواند با توجه به نزد ياستان خوزستان م يمرز
 يزاناستان خوزستان و م يمرز يشهرها يمقاله باهدف بررس يناستان باشد ا يندر ا يگردشگر يدارپا

 يتبا ماه تحليلي– يفيبه صورت توص يزاست و روش آن ن يرفتهشهرها صورت پذ ينبه ا يگردشگران ورود
 يتبا امن يميدر استان خوزستان ارتباط مستق يگرفته است كه گردشگر نتيجه يانباشد در پا يم يكاربرد

جذب  يزانفارس اول و دوم بر م يجخل يو جنگ ها يليحوادث جنگ تحم يردارد و در چند سال اخ
 يدر قالب كاروان ها يجذب گردشگران داخل ينهبوده است اما در زمگذار  يرتاث يخارج يورود يگردشگر

  . را داشته اند يتموفقع يشترينب يمرز هاينور شهر يانراه
 

 استان خوزستان شهرهاي – امنيت – توسعه پايدار – يگردشگر : يديكل واژگان
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تحليلي بر توسعه صنعت گردشگري در ناحيه زاهدان با استفاده از 
 SWOT راهبردي مدل

 

 3ياديص زهرا ،2يملك آفرين ، گل*1موحد يعل

معلم تهران، تهران، ايران يتريزي شهري ترب جغرافيا و برنامه ياراستاد -1
 ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -2
 يستان و بلوچستان، زاهدان، ايرانانشگاه سد ييريزي روستا كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -3

 

  چكيده
امروزه گردشگري يكي از منابع اصلي درآمد ملي كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه به ويژه 

بيني كارشناسان اقتصادي، صنعت توريسم با گردش  دهد. براساس پيش كشورهاي جنوب شرقي آسيا را تشكيل مي
سرمايه در ميان ساير فعاليت هاي اقتصادي را   گردشاز نظر رتبه سوم  2009ميليارد دالري در سال  900سرمايه حدود 

گيري از  خواهد داشت. اين در حالي است كه ايران عليرغم آنكه به دليل برخورداري از منابع سرشار محيطي و بهره
ن تا توسعه صنعت گردشگري برخوردار است، ليك اي در فرهنگي چند هزار ساله از قابليت ويژه –پشتوانه غني تاريخي

رود در برنامه پنجم و پس از آن تا  اي از اين گردش سرمايه را بدست آورد؛ گرچه انتظار مي نتوانسته سهم شايسته ونكن
بيش از گذشته شاهد تحولي سازنده در اين زمينه باشيم. سيستان و بلوچستان و بويژه ناحيه  1404تحقق چشم انداز 

حتي در سطح ملي در اين ارتباط برخوردار نبوده، ولي با توجه  اي تهاه شايسدشگري زاهدان نيز گرچه تا كنون از جايگگر
هايي كه در طرح جامع گردشگري استان در اين خصوص ديده شده، در صورت تحقق آنها قطعاً شاهد  ها و برنامه به طرح

كه با توسعه  رود تظار ميناحيه گردشگري زاهدان خواهيم بود و ان ارتقا كاركردهاي گردشگري و توسعه آن در استان و
گردشگري در منطقه، ضمن ايجاد اشتغال براي گروههاي مختلف، رونق صنايع دستي، حمل و نقل و صنايع وابسته، 

 .اي را نيز به دنبال داشته باشد افزايش درآمد و توسعه منطقه
نقاط قوت،  ي، مشخصاً به بررس SWOTو استفاده از مدل يدانيبا مطالعات مو  يليتحل -يفيتوص يكرديمقاله با رو ينا 

حاصل از مدل  هاي يلو تحل يهدر ناحيه گردشگري زاهدان پرداخته است. تجز يگردشگر ها و تهديدهاي ضعف، فرصت
ي طبيعي  ، غارهااي هاي ماسه مانند تپه هايي ، وجود جاذبهيكه در بعد عوامل درون دهد يفوق در اين پژوهش، نشان م

و  يساتتأُس يجادبودن ا ها و غيره از نقاط قوت و در عين حال پرهزينه قي الديز، گودواره سيكهفتاد مال، منطقه ييال
 يم العهگردشگران از نقاط ضعف ناحيه مورد مط يبه نقاط جاذب گردشگر برا يفضع يدر منطقه و دسترس ها يرساختز

ها در منطقه به  و ناآرامي يكاف يتاز مؤلفه عدم امن توان يم يبر توسعه گردشگر مؤثر يروني. در بعد عوامل بباشند
نام برد. گرچه كاركرد زاهدان به عنوان مركز استان، قرارگيري ميرجاوه در نزديكي  يرونيب يدعامل تهد ترين عنوان مهم

 يدر اين ناحيه م يبخش خصوص يگذار  يهاز سرما گيري فعال و بهره يانسان يروالمللي، وجود ني مرز ارتباطي و بين
شهرستان كارساز باشد. در مجموع نتايج تحليلي مقاله  يگردشگريتمناسب، جهت ارتقاء وضع يبه عنوان فرصت تواند

و ارتقا مراكز خدمات برتر  تواند در برگيرنده ايجاد در اين ناحيه مي يبيانگر آن است كه استراتژي توسعه صنعت گردشگر
  .حمل و نقل و تجارت در سطح منطقه و حوزه خليج فارس، آسياي مركزي و شبه قاره باشد پزشكي، مالي،

 
 .SWOTگردشگري، خدمات برتر، توسعه پايدار، زاهدان، مدل  :كليدي واژگان
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توسعه پايدار شهري در نواحي مرزي
 

 موسوي سارا
 حد مرنددانشگاه آزاداسالمي وا ي،شهر يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس

 دانشگاه پيام نور شهريار مدرس
sara61s2003@yahoo.com 

 

 چكيده
پايدار شهري يعني تالش براي ارتقاء زندگي شهري در ابعاد بوم شناختي ، فرهنگي ، اقتصادي ،  توسعه

اجتماعي ، بدون كاستن اثرات سرمايه طبيعي. توجه به شاخصهاي مختلف ذكر شده براي توسعه پايدارشهري 
عدم وجودرابطه معني دار  ااحي مرزي ضروري تر به نظر مي رسد. در نوشتار حاضر تالش شده تا وجود يدر نو

بين متغيرهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هنري با توسعه پايدار شهري به عنوان متغير وابسته 
  .بررسي گردد

از اصلي ترين شاخصها با توسعه پايدارشهري به بررسي رابطه بين شاخص توسعه اقتصادي به عنوان  يكي  ابتدا
پرداخت گرديده ، چرا كه تقويت اقتصادي شهرهاي مرزي و تزريق پول و سرمايه و تقويت بازارهاي  محلي و 

و ترقي اقتصادي شده و   پيشرفتهمچنين توجه ويژه دولت و مسئوالن به امر اشتغال جوانان ، موجبات  
عث بهبود وضع معيشتي مردم و كاهش گرايش جوانان منطقه به قاچاق كاال مجموع اين عوامل دربلند مدت با

و مواد مخدر و  جرايم كيفري مي گردد. سپس به بررسي رابطه بين توسعه پايدار شهري در مناطق مرزي با 
و هنري و جاذبه هاي توريستي و گردشگري اين مناطق مي  رهنگيميزان توجه مسئولين به ابعاد اجتماعي ، ف

دازيم و وجود يا عدم وجود رابطه معني دار بين متغير هاي مستقل مطرح شده و توسعه پايدارشهري در پر
مناطق مرزي به عنوان متغير وابسته ، بر اساس تئوريهاي مطرح شده و تجربيات ارائه شده در اين زمينه به 

 .حلهاي مناسب ارئه مي گرددبحث و چالش گذاشته مي شود و با نتيجه گيري در فصل آخر پيشنهادات و راه 
 

 توسعه پايدار ، شاخص توسعه اقتصادي، ناهنجاريهاي اجتماعي ، ابعاد فرهنگي. واژگان كليدي:
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 ياسيس ياييجغراف يدگاهاز د يتمرز و امن يمفهوم شناس
 

 2يلياسماع ي، عل1موسوي سيدمحمدرضا

 يعالمه طباطبائ دانشگاه يارشد مطالعات منطقه ا يكارشناس يدانشجو -1
 و مدرس دانشگاه ياسيكارشناس ارشد علوم س -2

moosaviut@gmail.com 
 

 چكيده
. در يوستو اهداف  آن به وقوع پ يكاستراتژ يقلمروها يمدر مفاه يشگرف ييراتتغ يكم،و  يستآغاز قرن ب با

داشت. چرا  يمتفاوت هايزيير به برنامه ياجبه خود گرفتند كه احت يديكاركرد جد يم،قرن مفاه يندر ا يقتحق
بنا شده است در  يدئولوژيكو ا جغرافييي ي،در قرن گذشته براساس توانزنظام يكاستراتژ يقلمروها يانكه بن

و روح مطالعات  يخاك، عنصر اصل يا ينسرزم يستماگر در قرن ب يگركردند. به عبارتد يداپ ييرقرن تغ ينا
 يتاهم يينخود را در تع يتاهم يمسائل نظام يكمو  يستر قرن بد داد؛ يم يلرا تشك يكو استراتژ يكژئوپلت

 يممفاه ينا ياندچار تحول شدند. از م يدگرگون ينبا ا يزن يمرو مفاه يناز ا د،از دست دا يكمناطق ژئواستراتژ
از  يمقاله هدفف ذكر بخش يناشاره نمود كه در ا يتبه مرز و امن توان يرا شاهد بودند م يدگرگون يشترينكه ب

به تحوالت  ختصرهر چند م يا رو الزم است اشاره ينباشد. از ا يم ياسيس يايجغراف يدگاهاز د ييراتتغ ينا
 .نمود يحمورد نظر مقاله را تشر يمداشته تا بتوان در پرتو آن، مفاه يكمو  يستقرن ب

 يرغمدو مفهوم عل يناچرا كه  يمبپرداز يتيكو ژئوپل ياسيس ياييتفاوت جغراف يبه بررس يددر ابتدا با اما
 .شوند يدر نظر گرفته م يكسانشان، گاه  تفاوت

  
 .يتمرز، سرحد، امن ياسي،سياييجغراف :يديواژگان كل
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 تربت جام يشهر مرز ياجتماع يتامن يبررس
 

 روزان يمحمد موسو سيد
 ياسيس يايارشد جغراف كارشناس

Musavi@irgeo.ir 
 

 چكيده
 ينشوند و به هم ينقاط كشور م يگراز ديمرز يمحدوده ها يزمتفاوت خود سبب تما يبا كاركردها مرزها

 يشو افزا يو مشاركت مردم يهمدل ياسي،در جامعه منوط به نظم س يتامن يدرست و منطق يريتنسبت مد
ا مختل ر ياجتماعيه زندگينكعالوه بر ا يباشد، نا امن يم يمرز يدر محدوده ها ياجتماع ياعتماد به نهادها

و با  يلدل ينجامعه است، به هم يبر سر راه رشد فرهنگ يو مانع ياقتصاد يها ينههز يلكند سبب تحم يم
باشد، لذا  يبر خوردار م ييباال يتدر شهرها از حساس يتضرورت مطالعه امن ينيتوجه به گسترش شهرنش

مورد  يداست با يشهر يدارتوسعه پا و يشهر يزير رنامهكه از اهداف ب يتو امن يشرفاه آسا يمولفه ها يبررس
و عوامل  ياجتماع يتامن يزانم يبا هدف بررس يضرورت ينچن يحاضر در پ نوشتار .يرندقرار گ يبررس

پژوهش  يقتربت جام شكل گرفته است. روش تحق يشهروندان شهر مرز يتمؤثر  بر احساس امن ياجتماع
 ي،جمع آور يازاطالعات مورد ن يپرسشنامه ا ي،خانه امطالعات كتاب يقبوده كه از طر يليتحل يفيحاضر توص

مورد آزمون قرار گرفته  ياتو فرض يلو تحل يهاطالعات مورد تجز SPSS يبا استفاده از  نرم افزار آمار سسپ
 يه: سرمايرنظ ياجتماع يو شاخص ها يتاحساس امن ينب ينشانگر ارتباط معنادار يقتحق يجاست. نتا

 يانشهر است. در پا يزيكيف يافراد و  فضا ياجتماع يگاهپا ي،انتظام يرويها، نقش ن عملكرد رسانه ي،اجتماع
 .است يدهتربت جام ارائه گرد يشهر مرز ياجتماع يتارتقاء امن يمناسب برا يو راهكارها يشنهادهاپ
 

 تربت جام ي،اجتماع يهسرما ي،اجتماع يتامني،نا امن يت،امن :واژگان كليدي
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يل تاثير حس تعلق مكاني روستاييان مرزنشين بر توسعه تحل
امنيت مناطق مرزي (مطالعه موردي روستاهاي مرزي شهرستان 

 زابل)
 

 3نجمه طيبي ، 2يوسف شفيعي  ،1موسوي سيدمحمود

ريزي روستايي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -1
 ريزي شهري كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -2
ريزي روستايي ارشد جغرافيا و برنامهكارشناسي  -3

mosavi_2008@yahoo.com  
 

 چكيده
اسـت. مرزهـا بـه     مرزي مناطق كشور، توسعه طرحهاي برنامه ريزي حوزه مطالعات در نوين عرصه هاي از يكي

عنوان جدا كننده خطوط سرزميني يك كشور با كشور يا كشـورهاي همسـايه از ويژگـي و حساسـيت خاصـي      
تـوان از  باشند. به همين خاطر معموالً چالش برانگيز هستند، با تقويت و توسعة مناطق مرزي مـي برخوردار مي 

چالشهاي موجود و مشكالتي كه ممكن است در آينده پيش بيايد جلوگيري كرد. وجود امنيت به عنوان يكي از 
قه و هم منجر به پايداري رود كه هم باعث رونق و توسعة منطفاكتورهاي اصلي زيرساختهاي توسعه به شمار مي

گردد و سرانجام به استقالل و امنيت ملي كمك خواهد كرد. مطمئناً بهترين افراد براي مرزها در اين مناطق مي
باشند. توسعة امنيـت در منـاطق مـرزي    توسعه امنيت در مناطق مرزي همان مردم بومي و خود مرزنشينان مي

لق بيشتري نسبت به حكومت خود داشته باشند. ايـن مقالـه بـه    شود كه مردم اين مناطق احساس تعباعث مي
اهميت و تاثير حس تعلق مكاني روستاييان مرزنشين بر پايداري و توسـعه امنيـت مرزهـا در منطقـة سيسـتان            

اي و بررسـي  باشند كه با تلفيقي از روش كتابخانـه پردازد. جامعة آماري اين تحقيق روستاييان مرزنشين ميمي
به تجزيه و تحليل اين spss گيري تصادفي و با استفاده از بستة نرم افزاري اني، از طريق پرسشنامه و نمونهميد

ها حاكي از اين است كه حس تعلق مكاني در بين روستاييان مرزنشين منطقة موضوع پرداخته شده است. يافته
يك ابـزار و يـك نقطـة قـوت در پايـداري و       توان از آن به عنوانسيستان از ضريب بااليي برخوردار است. و مي

 ايجاد توسعه امنيت مرزها در اين مناطق استفاده كرد. 
 

 حس تعلق مكاني، روستاييان، مرز نشين، امنيت، سيستان :يديكل واژگان
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 يا در توسعه منطقه يمرز يها موانع و مشكالت بازارچه
 

 2يمي، رضا رح1سيد محمدرضا موسوي

 يدانشگاه عالمه طباطبائ يارشد مطالعات منطقه ا يشناسكار يدانشجو -1
 دانشگاه تهران يزيو برنامه ر يشهر يايدانش آموخته جغراف -2

moosaviut@gmail.com 
 

 چكيده
بود.به  يدر جهت كاراتر ساختن مبادالت مرز يدجد يگام يمرز يها بازارچه يسبعد از انقالب،تأس يسالها در

مناطق،كارنامه عملكرد  ينا يو رونق اقتصاد يا در توسعه مبادالت منطقه مراكز ينرغم نقش برجسته ا
 يواردات يتبوده و غالبا فعال منفيمناطق  ينا يكه تراز بازرگان دهد يكشور نشان م يها در نقاط مرز بازارچه

 .دارند
در مناطق  يدارسعه پاتو يك يها برا بازاچه يريتيعملكرد مد يندموضوع در فرا ينا يجنتا يمقاله،بررس ينا هدف

 ينكردن ا ينهها در توسعه و نهاد بازارچه يريتيكه مقررات،در نظام مد دهد ينشان م يبررس يچاست.نتا يمرز
 .اند نبوده يمبادالت،چندان جد

 :است يربه سئواالت ز ييمقاله در صدد پاسخگو اين
نحوه اداره و  يا.آ2كند؟ يم  الت عملمباد يمها درست در جهت توسعه و تحك بازارچه ينمقررات و قوان ياآ.1

 يينتع يقانون يچارچوبها يا.آ3مناسب بوده است؟  شده ييناهداف تع يدر راستا يها بازارچه يريتعملكرد مد
 .شود يتلق يكسانها  بازارچه يتمام يبرا تواند يشده م

روش  يكبه  يدنرس يمقاله است كه در راستا ينا يپرسشها هدف اصل ينا يو آزمون عمل هرحال،تجربه به
 يپرس همه يك يقها كه به طر بازارچهياندركاران مبادالت دست  يهمراكز،نظرات كل ينمطلوب در اداره امور ا

 .گيرد يقرار م يلو تحل يقمورد تطب يدانيم يقاتاز تحق يخاص هاي يافتهبه دست آمده با  يآمار
 

 مبادالت ي،موانع،توسعه منطقه ا ي،مرز يبازارچه ها :يديواژگان كل
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و  يستاندر استان س يدارپا يتتوسعه امن يچالش ها و راهكارها
 بلوچستان

 

 2يآدم ي، عل1موسوي سيدمحمدرضا

 يدانشگاه عالمه طباطبائ يارشد مطالعات منطقه ا يكارشناس يدانشجو-1
 يدانشگاه عالمه طباطبائ ياسيالملل دانشكده حقوق و علوم س ينروابط ب ياراستاد-2

moosaviut@gmail.com 
 

 چكيده
است كه تحقق آن مستلزم هم  يفرابخش يو بلوچستان، روند يستاندر س يدارپا يتو استقرار امن يعتوز توليد،

بالقوه و  يدهايتهد ييعقال يريتو مد يربطذ يها، تعامل موثر نهادها يتظرف يكو استراتژ ينهبه ييافزا
متناسب با مختصات  ييالگو احيو طر يابي يتظرف ي،انطظام يتمنا يكاو يبآس يدشناسي،است. تهد يراهبرد
و بلوچستان  يستاندر استان س يتاستقرار امن يهستند كه توجه به آنها برا يمنطقه، چهار اقدام يايجغراف
 است. يضرور

بر  يرگذارتاث يمنف يو مولفه ها يدهاتهد ي،ناامن يمولدها يمقاله به مطالعه و بررس ينا يدشناسيمرحله تهد در
 يساختار يخالها ينمهم تر ي،انتظام يكاو يبشود. در مرحله آس يمطلوب در استان پرداخته م يتتحقق امن
رار  يابيفرارو مورد ارز يدهايتهد اكثريحد يساز يخنث ياستان برا يتيامن _يانتظام ينهاد ها يو برنامه ا

 .يرندگ يم
 يعو تجم ييو بلوچستان به سمت هم افزا يستاندر س تيامن يدتول يمتول ينهدها يابي، يتمرحله ظرف در

بهبود  يالزم برايراهكار ها يكاستراتژ يزيكنند. در مرحله برنامه ر يها و نقاط قوت حركت م يتظرف ييعقال
 يو اجرا م يزيطرح ر چستان،و بلو يستاناستان س ياسيس يماتدر سطوح تقس يانتظام_يتيامن يشاخص ها

 شود.
 

 و بلوچستان، چالش ها و راهكارها يستانس يدار،پا يتتوسعه، امن :يديواژگان كل
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 ييمرز و نقش آن توسعه ساختار فضا يتيكاركرد امن يبررس
 يمرز يشهرها

 

 *2يكشكول يباقر يعل، 1يموسو يرنجفم
 يهدانشگاه اروم ياراستاد -1

 يزداستان  يجهاد دانشگاه يكارشناس پژوهش -2
mousaviyy@yahoo.com 

 

يدهچك
 يها يلاشتغال  و درآمد و پتانس ياز فرصت ها يدر بهره مند يو نابرابر يضشك مسائل كالن، تبع بدون

همچون فقر، مهاجرت و  يامدهاييگرفتار آن هستند پ ينمرزنش يشهرها يشتراست كه ب يعامل ينمهمتر يدارپا
در  يتجارت خارج يها حدوديتدو محور م مربوط به يمناطق مرز يافتگيدارد. توسعه ن يقاچاق كاال را در پ

با  يمرز يواقع در نواح يكه شهرها ياست. به گونه ا يو عوامل نا امن ينظام يداتو تهديمرز ينواح
و  ييمرز را در ساختارفضا يكاركرد ها يممستق يراتدر توسعه خود مواجه اند و عالوه برآن تأث ييها يتمحدود

 يهعراق، ترك يمرز مشترك با كشورها يلومترك 890با داشتن  بيغر يجانرباكنند. استان آذ يمنتقل م يكالبد
 ياز استان ها 1385 سياسي –يادار يماتبر اساس تقس يشهر مرز 13و دارا بودن  يجانآذربا يو جمهور

 ييمرز به لحاظ بر ساختار فضا يتيمقاله كاركرد امن ينگردد. در ا يكشور محسوب م يكيو استراتژ يمرز
 »تحليلي – يفيتوص«قرار گرفت. روش پژوهش  يلو تحل يمورد بررس يغرب يجانآذربا اناست يمرزيشهرها

 يب(ضر يآمار يلو تحل يا يانهرا ي)، نرم افزارهايس(تاپس يارهچند مع يريگ يمتصميكم ياست. از مدلها
 13مجموع  ازدهد  يان مها نش يافتهداده ها استفاده شده است.  يلو تحل يهتجز ي)  برايرهچند متغ يونرگرس

چشمه،  يهشهر س 5برخوردار،  يتدرصد جمع 8/67با حدود  يهسردشت و اشنو يرانشهر،پ يشهرها ي،شهر مرز
 يرآباد،م يبرخوردار و شهرها يمهن يتدرصد از جمع 7/18گردكشانه، تازه شهر و پلدشت با حدود  يق،آواج

مرز بر  يتياثرات كاركرد امن يل. تحلهستندمحروم  يتعدرصد جم 5/13بازرگان، ربط و سرو با حدود  يلوانه،س
 يشهرها رابطه معن ييو ساختار فضا يتيامن يكاركردها يندهد ب يشهر نشان م ييساختار فضا يشاخص ها

پرداخته شده  يياجرا يبه ارائه راهكارها يمرز يشهرها ييجهت توسعه ساختار فضا يتدار وجود دارد. در نها
  .است

 

 يغرب يجانتوسعه، آذربا ي،مرز يشهرها يي،ساختار فضايتي،كاركرد امن :ييدكل واژگان
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 مرزي يبر كاركردهاي شهرها يتتأثير امن يبررس
 : شهرهاي مرزي استان آذربايجان غربي)ي(مطالعه مورد

 

 2يمحمد حسن، * 1يموسو يرنجفم

 يهدانشگاه اروم يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 يهمدانشگاه ارو ياراستاد -2

mousaviyy@yahoo.com 
 

يدهچك
گذاري و تزريق امكانات و تسهيالت زندگي به  در هـر منطقه و شهـري موجب توسعه و گستـرش سرمايه امنيت

 يزشود. مفهوم امنيت در مناطق مرزي كشورها، عالوه بر برقراري امنيت اجتمـاعي با امنيت مـرزي ن آنها مي
پايدار از آنجايي مهم  توسعهداختن به مقوله امنيت در چارچوب پژوهش ضرورت پر ينمواجه است. در ا

پژوهش حاضر با روش  يننمايد كه اصوالً مقوله امنيت و توسعه رابطه متقابل و دوسويه دارند. بنابرا مي
تأثير كاركرد امنيتي مرز بر توسعه ساختار فضايي شهرهاي مرزي استان آذربايجان  يتحليلي به بررس -توصيفي

درماني، زيربنايي،  -جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي عي،شاخص اجتما 77پرداخته است. حدود غربي 
كالبدي و تأسيسات و تجهيزات براي تحليل وضعيت ساختار فضايي شهرهاي مرزي استفاده شده و با 

داخته شده است. ها پر دهي آنتروپي شانون به تجزيه و تحليل داده هاي تاپسيس و روش وزن گيري از مدل بهره
چشمه، اشنويه، پيرانشهر و سردشت با  كه شهرهاي آواجيق، گردكشانه، سيه دهد يم نشانپژوهش  هاي يافته

درصد جمعيت شهري شهرهاي مرزي به عنوان شهرهاي امن و شهرهاي ربط و تازه شهر  6/77برخورداري از 
درصد  6/13انه، پلدشت، ميرآباد و سرو با بازرگان، سيلو ينيمه امن و شهرها يدرصد جمعيت، شهرها 8/8با 

شهر بازرگان،  3اند. در  به عنوان شهرهاي ناامن شناخته شده يغرب يجانجمعيت شهرهاي مرزي استان آذربا
پلدشت و سرو كه مرز مستقيم و ارتباطي با كشورهاي همسايه دارند و داراي گمرك مرزي هستند. قاچاق 

لحاظ امنيت در وضعيت مناسبي  ازشهرها  ينه است كه موجب گرديده اانسان، سوخت و گذرنامه بيشتر بود
رسد.  هاي توسعه به نظر مي ترين معيارها براي ارتقاي شاخص نباشند. كنترل ناامني در اين شهرها يكي از مهم

دهد كه ضريب همبستگي چندگانه برابر با  نشان مي يمرز يبر كاركردهاي شهرها يتتحليل اثرات امن يجنتا
. يعني كند يمرز و ساختار فضايي توسعه شهرهاي مرزي را تأييد منيتياست كه رابطه بين كاركرد ام 539/0

 .گردد هاي ساختار فضايي شهرها مي افزايش ضريب امنيت موجب باال رفتن توسعه و باال رفتن ميزان شاخص
 

 ربي.مرز، استان آذربايجان غ يشهرهاي مرزي، كاركردها يت،امن :كليدي واژگان
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 يمرز يها و رودخانه يتآب، امن
 

 يآباد يانم حجت
 يدروپليتيكرشته ه يدكترا يدانشجو

 

 چكيده
 يگزينو عدم وجود جا يبارندگ يريكسانغ يعمصرف، توز رويه يب يشنامناسب منابع آب، افزا يعو توز كمبود

مسأله  ينشده است كه ا ياق دناز مناط يدر برخ ياسيس يها تنش و بحران يجادمنابع آب سبب ا يمناسب برا
و  يندر مناطق مرزنش يمنابع آب كاف ينشده است. تأم يدروپوليتيكو مسائل ه يشدن منابع آب يتيسبب امن

بطور جد مورد توجه مسووالن و  يددارد كه با يمناطق مرز يتامن يندر تأم ياديز ياربس يرتأث ي،مرز يشهرها
و  ياز مسووالن استان ياريآنست كه بس يدر مناطق مرز يتامن ينتأماز مشكالت  يكي. يرددولتمردان قرار بگ

آب و  يبسزا يرو تأث يتو از اهم يستهنگر يتبه مقوله امن ياسيس ياو  يتنها از منظر نظام ي،كشور
 ينرو. از امانند يغافل م يمرز يشهرها يتامن يندر تأم يرگذارعامل مهم و تأث يكبعنوان  يمرز يها رودخانه

 يتنقش و اهم يچون بحران آّب و جنگ آب، به بررس يميمفاه يبرآنست كه ضمن بررس يمقاله، سع يندر ا
 .پرداخته شود يمناطق مرز يتامن يندر تأم يمرز هاي انهآب و رودخ

 

 .يمرز يها رودخانه يدروپوليتيك،ه يت،آب، امن :يديكل واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
۴٩٣ 

 

 � � 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 

 يشهر يحنوا  يبر توسعه اقتصاد ياثرات گردشگر
 :چابهاريمورد مطالعه

 

 2يشوق يه، مرض 1يلطف يرمحمود رضا م

 دانشگاه زابل يا،گروه جغراف ياراستاد -1
 دانشگاه زابل يي،روستا يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2

mmirlotfi@yahoo.com 
 

 چكيده
 يرتاث يقست، چراكه ورود گردشگر از طركشور مطرح بوده ا يشرفتپيبرا يهمواره به عنوان عامل گردشگري

 ياريبس ين. افزون بر ادهد يقرار م يراقتصاد كشور را تحت تاث ي،مل يو تراز بازرگان ها يمتبر درآمد، اشتغال، ق
 كنند يم ياد يدارتوسعه پا يعنوان ركن اصل هبياز صنعت گردشگر يزتوسعه ن گذران ياستو س ريزان از برنامه

با  تواند يم شود،كه يمحسوب م ياز صنعت گردشگر يجز يزن يمرز يشهرها يگردشگرراستا ، ين. در ا
 ينواح يندر توسعه ا يآن، نقش موثر هاي يتو محدود ها يتمز ييو مناسب و شناسا ياصول يزيبرنامه ر

خاص خود بوده كه  هاي جاذبه يكشور دارا يمرز يآنها داشته باشد. اكثر شهرها يبخصوص توسعه اقتصاد
 يفراهم آورده است. چابهار دارا يصنعت گردشگر يهر منطقه بر مبنا يرونق اقتصاد يرا برا يمساعد ينهزم

اثرات  يشناخت و  بررس يراستا، پژوهش حاضر در پ ينهست كه، در ا يمتنوع  يگردشگر هاي جاذبه
 يفيتوص -يليحلپژوهش بصورت ت ين. روش كار در اباشد يشهرستان چابهار م تصاديدر توسعه اق يگردشگر

شده  يلتكم هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي است كه،  با استفاده از داده يدانيبر مطالعات م يو مبتن
 ينا يجمورد نظر صورت گرفته است. نتا يلتحل spss توسط مردم انجام شده است و سپس در نرم افزار

همچون اشتغال يمثبتيامدهايت و پمنجر به اثرايكه، گرچه گردشگرباشديمطلب مينايانگربژوهشپ
 يشافزا يلاز قب  ياقتصاد يمنف يامدهايحال اثرات و پ يندرآمد ساكنان آن شده است در ع يشو افزا ييزا

 .به همراه داشته است يزرا ن ينزم يمتو باال رفتن ق يزندگ هاي ينههز
 

 چابهار ي،، توسعه اقتصاد يگردشگر :يديواژگان كل
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 فناوري اطالعات و ارتباطات يريبكارگ يچالشهافرصتها و 
(ICT)و تأثيرات آن در شهر،  يكدولت الكترون يتامن يريتدر مد

جهاد  يكردشهرداري، شهروند و زندگي الكترونيكي كشور(با رو
 )يرانكشور ا ياقتصاد

 

2يزهرا رضائ،  *1يرركنيم يهاد يدس

 استاد دانشگاه تهران -1
 طالعاتا يكارشناس ارشد فناور -2

shmirrokni@yahoo.com      
 

 يدهچك
 ها و سطوح حيات عرصه يبرتمام يرمستقيمو غ يمبه عنوان محورتوسعه بطور مستق اطالعات يفناور امروزه

 ي،فرهنگ ياسي،س هاي ينهزم يةآثار در كل ينداشته است. ا يقگسترده و عم يبشر اثرات يو اجتماع يفرد
انسانها متحول  ياجتماع تعاملو  يحكار، تفر ي،زندگ يوةكه ش اي به گونه باشد، يمشهود م يتو امن ياقتصاد

كار و اشتغال از راه دور، كسب و  يكي،دولت الكترون يتامن يكي،. به عنوان مثال، آموزش الكتروناست يدهگرد
، تأثيرات اين پژوهش سعي داريم در .است به زمان و مكان را كم رنگ نموده يوابستگ يكيكار و تجارت الكترون

پژوهش را مي توان از لحاظ  ينبررسي نماييم. ا يكفناوري اطالعات را در دولت و شهر الكترون يريبه كارگ
محسوب نمود كه  يفيك يقات)، از نوع تحقها (طرح تحقيق داده يبر حسب نحوه گردآور يقاتتحق بندي دسته

و از نظر  باشد يم يفيو ك يپژوهش كاربردحاضر از نظر  يقتحق يقت،حق در .است اجرا شده يمايشيبه روش پ
 يم بندي دسته يكه از نوع روش دلف شود يمحسوب ميمايشيپ يقاتروش جزء تحق ينروش مورد استفاده ا

و  يرا هماهنگ ها يتقادر خواهند بود كه به طور موثر، فعال ياطالعات هاي يستمبا استفاده از س مديران .گردد
و  اطالعات يرا كاهش دهند. فناور يانيم يراناز مد ياديو تعداد ز يستاد يربه دوا يازو ن يندكنترل نما

 المللي ينارتباطات، ارتباط در سطح ب ريبرقرا يلو وسا اطالعات اند. بدون فناوري وابسته يكديگرارتباطات به 
ول آن است. و ارتباطات محص شود يم يكار تلق يناطالعات، ماش يممكن خواهد بود. فناور يرافراد غ ينو ب

 گذاري يهو سرما يتجار ي،مال هاي را حل كند كه ارائه كمك يتواند مشكالت-يبالقوه م اطالعات يفناور
: دهد يقرار م يمهم ياربس يمرا در مقابل تصم يراهبرد يرانمد ينده،تحوالت آ  .شود ها نمي موجب حل آن

 "و ارتباطات اطالعات يدر فناور گذاري يهسرما يبلندمدت برا ريزي با تحوالت و برنامه يهماهنگ يچگونگ"
تحوالت و ينا يرشپذ ها نسبت بهشاغل در سازمان يانسان يروين يژهجامعه و بو سازي اما مهمتر از آن آماده

 اطالعات جمع يچيده،مدرن و پ ياطالعات ياست. نظام ها يو اقتصاد ياجتماع ي،فرهنگ هاي تحقق برنامه
 يامه يرانمد يبرا اي را در ابعاد گسترده يسازمان يانعملكرد برون، درون و م ييادن هاي يدهاز پد شده آوري

 كالن خود را اجرا كنند. هاي اتخاذ و برنامه حيحيص يراهبرد ها بتوانند تصميمات تا آن سازند يم
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 ييروستا يو توسعه گردشگر يترابطه امن
 )اورامانات استان كرمانشاه يمنطقه مرز يمطالعه مورد(

 

 يرزائيمت مرح
 نور پاوه يامدانشگاه پ يعلم ياتعضو ه

rm_1983@yahoo.com 
 

  چكيده
 ي،اجتماع يها در قالب تواند يدر منطقه است كه م ييروستا يتوسعه گردشگر يت،امن يها از شاخص يكي

 رديقرار گ يدمورد تأك ياًقو يدر گردشگر يستبا يكه م ياز موارد يكيكند.  يداپ يتجل ياسيو س ياقتصاد
اورامانات  يدر منطقه مرز يو توسعه گردشگر يتمتقابل امن يرتاث يمقاله به بررس ينباشد.لذا ا يم يتامن

در توسعه  يتامن يواقع يتو اهم يگاهمقاله هدف بر آن است كه جا ينپردازد. در ا ياستان كرمانشاه م
آن را در رشد و  يتبارز اهم ياه از اشتغال، مثال يمنطقه مشخص و سپس با ارائه آمار ييروستا يگردشگر
 .مشخص شود يگردشگر يدارتوسعه پا

 يدگاهاساس د ينباشد. بر ا يم يو اسناد يكتابخانه ا يوهبا استفاده از ش يليتحل -يفيازنوع، توص يقتحق روش
 يكتكن ينشود. در ا يمطالعه م ييروستا يو توسعه گردشگر يتها و نظرات موجود در متون در ارتباط با امن

آن اقدام  يلو تحل يهسپس نسبت به تجز خاب،خود را انت يازموجود، منابع مورد ن يداده ها يناز ب يدابتدا با
 .نمود
نشان  ي،مختلف گردشگر يبر اساس آمار ورود گردشگران به منطقه  و اشتغال در بخشها يق،تحق يها يافته

ان و افزايش اشتغال شده است و اين در منطقه باعث ورود گردشگر ييدهد كه توسعه گردشگري روستا يم
 يك ينكهصورت گرفته است. لذا با توجه به ا يينشان مي دهد كه  سرمايه گذاري دربخش گردشگري روستا

توسعه  ينتوان گفت كه ب يوجود دارد م يتو امن ييروستا يتوسعه صنعت گردشگر ينب يهرابطه دو سو
 .وجود دارد يابطه معنا داردر منطقه اورامانات ر يتو امن ييروستا يگردشگر

 

 اورامانات، كرمانشاه ي،منطقه مرز يي،روستا ي، توسعه گردشگر يتامن :يديكل واژگان
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 و جايگاه سرمايه اجتماعي در تامين امنيت در مناطق مرزي  نقش
 

  3، ريباز قرباني نژاد 2، محمدرضا رضايي 1يحيي ميرشكاران
 گاه تربيت مدرسدكتري جغرافياي سياسي دانش  -1

 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه يزد  - 2
 دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس -3

yahyamirshekaran@yahoo.com 
 

 چكيده
آيد. سياسي حكومتها به شمار مي -اجتماعي و به طور كلي بقاي ملي مهمترين هدف نظامي -تامين امنيت ملي

ماعي، بسته به تصويري است كه مردم از حكومت، نظام سياسي و دولت دارند اجت -مليحوزه و گستره امنيت 
افزاري اجتماعي به بعد نرمگيرد. سرمايهاجتماعي و رابطه آن با امنيت مورد بحث قرار ميكه در مقوله سرمايه

و پردازد همسويي جامعه با حكومت مي سيستم سياسي اجتماعي از قبيل مشروعيت، اعتماد، مشاركت و
در واقع  اجتماعيشوند. سرمايهاي از هنجارهايي است كه موجب اعتماد و مشاركت و انسجام ملي ميمجموعه

مشكالت سياسي  .است سيستمهاي مختلف سياسي اي براي رسيدن به توسعه سياسي و اجتماعي دروسيله
 باشد.تماعي ميگري و تضعيف جايگاه دولت ناشي از ضعف در  سرمايه اجچون واگرايي و افراطي

كشور به واسطه چالشهاي داخلي و خارجي داراي روابط ارگانيك مناسبي با حكومت  ايمرزي و حاشيه مناطق
باشد، كه گاهاً يكپارچگي رنگ بودن سرمايه اجتماعي در اين مناطق ميباشند كه بيشتر نشأت گرفته از كمنمي

تماعي در اين مناطق موجب همراهي و همسويي اين نمايد. تقويت سرمايه اجمرزهاي كشور را متزلزل مي
 ثبات و امنيت در مناطق مرزي خواهد گرديد.  مناطق با حكومت مركزي و كارايي بيشتر دولت در ايجاد و حفظ 

گيري امنيت تحليلي به بررسي جايگاه سرمايه اجتماعي در شكل -تحقيق حاضر تالش دارد با رويكردي فضايي
هاي قومي پرداخته و به تبيين اثرات تقويت سرمايه اجتماعي كه در نهايت يژه حاشيهدر مناطق مرزي و بو

 منجر به انسجام بيشتر در اين مناطق خواهد شد، بپردازد. 
 

 مليحاكميت پيراموني، مناطقمرز، ملي، امنيت اجتماعي،سرمايه  واژه هاي كليدي:
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 يشنقش آن در افزاو  يمرز هاي توسعه بازارچه يامكان سنج
 يمرز هاي : بازارچهي(مطالعه مورديمرز يشهرها يتامن يبضر

)يغرب يجانآذربا  
 

 *2يباريجو مسعود مدانلو،  1يركتوليجعفر م

 دانشگاه گلستان ي،شهر ريزي و برنامه ياجغراف ياراستاد -1
دانشگاه گلستاني،شهريزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2

modanlou.m@gmail.com 
 

 يدهچك
دارا بودن استعدادهاي محيطي، جغرافيايي و اقتصادي با قابليت مبادالت اقتصادي خاص منبعي براي درآمد 

هاي مخرب اقتصادي به  اي براي فعاليت ها، چشم اندازي براي دفع يا جذب منابع اقتصادي و پايانه دولت
 يدو سو ييفضا روند. وجود مبادالت و پيوندهاي به شمار ميشمار رفته و اينها از جمله مسائل اقتصادي مرز 

 هاي روش ترين شده   كه از شناخته يمشترك مرز هاي در قالب بازارچه يههمسا يمرز باعث شده تا كشورها
 يتجمع يتتثب يد،در تول ياديبن يتحول تواند يم رود، يبه شمار م ينمرزنش يشهرها يتوسعه اقتصاد

موثر واقع شود.  ياراز قاچاق، بس يريمرزها و جلوگ يتامن يبدر باال بردن ضر يتاًمد و نهادرآ يشافزا ين،مرزنش
 يجانآذربا يعراق، جمهور يه،مرز مشترك با سه كشور ترك يلومترهزار ك يكبا حدود  يغرب يجاناستان آذربا

 يمايشپ يقز طراست كه ا يفيتوص يقتحق يكمقاله حاصل  باشداين يم ياريبس يمرز هاي بازارچه يدارا
 ها انجام شد. نتايجداده يلو تحل يهتجز  Spss يطو در مح يآور و با ابزار پرسشنامه اطالعات جمع يدانيم

مردمان مستقر  ياشتغال و درآمد برا يجادباعث ا يمراكز تجار ينو گسترش چن يكه راه انداز دهد ينشان م
همجوار و واردات و  يكشورها به يدر مناطق مرز شده يدصادرات كاالها و محصوالت تول ي،مرز يدر شهرها

 يبرقرار ي،اجتماع يتامن يجادموصوف، ا ياز كشورها ينمردم مرزنش يبرا يشتيمع يازموردن يكاالها ينتأم
ها و  همجوار، نشر و صدور   ارزش يكشورها ياكشورها  ينبا مردم مرزنشيروابط حسنه و حسن همجوار

 يتو در نها يندشمنان، منافق ياحتمال هاي يبآس كاهش يركشورها،لل سابه م يو مل ياسالم هاي فرهنگ
 .شود يم يمرز يدر شهرها يتامن يبضر يشافزا

 

 spssنرم افزار  ي،غرب يجاناستان آذربا يت،امن يبضر ي،مرز هاي بازارچه :واژگان كليدي
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ي مرز يشهرها يو نقش آن در توسعه گردشگر يتاحساس امن
 )و تربت جام يباد: شهر تاي(مطالعه مورد

 

 *2يباريجو مسعود مدانلو،  1يركتوليجعفر م
 دانشگاه گلستان ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد -1

 دانشگاه گلستان ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
modanlou.m@gmail.com 

 

يدهچك
 ياسي،ابعاد س يرا در تمام يتامن يها مؤلفه  امروزه، يافته، يتعال با مفهوم بشر يهمسان و مواز يتمفهوم امن

را  يتعادالنه قانون احساس امن يو اجرا يشود. وجود نظم اجتماع يگيريپ يدبا يو اجتماع ياقتصاد ي،فرهنگ
و صنعت  يتشكل نخواهد گرفت. امن يسفر اشد،برقرار نب يت. اصوالً تا امنآورند يدر جامعه به وجود م

از عوامل مهم  يكيبا هم دارند.  يو ارتباط تنگاتنگ يممستق يمعادله است كه نسبت يك يپارامترها ي،شگرگرد
منطقه، موجب به وجود  يكدر  يزو تردد گردشگران ن ياست، رونق گردشگر يتوجود امن يتوسعه گردشگر

و  يگردشگر يدهوجود پد مواقع، يچرا كه در برخ يست،صادق ن يشههم قضيه ين. البته اشود يم يتآمدن امن
 شود، ياست كه گردشگر متوجه م يناز عواقب مثبت سفر ا يكي. شود يم و آمد گردشگران باعث ناامنيرفت

خود  يذهن هاي فرض يشو پ يغاتتبل يرقابل اعتنا هستند و چه مقدار تحت تاث يشها و ترس ها يچقدر از نگران
 هاي يشهاند ييرتوسط گردشگران است. تغ يتاحساس امن ي،در گردشگر يتمورد مالك امن يندارد. در ا قرار

شهرها از  يبه خاطر دور يول يستندكشور، ناامن ن يمرز ي. شهرهاهاست ييها و توانا دانستن داشته يح،ناصح
وجود دارد  يتصور ذهن ينا حانه،و حمله مسل گيري بدون سكنه و البته چند مورد گروگان يعهم و مناطق وس

 ييها در چه مقوله يتاست كه امن ينحاضر ا يق. هدف تحقيستندالزم برخوردار ن يتاز امن يمرز يكه شهرها
 يم يمربوط به چه مقوالتيت،احساس عدم امن ياو  يتعدم امن ينو اصوالً در صورت وجود، ا آيد يبوجود م

و  يبادتا يخيتار يادر شهره يدانيو م يمقاله به صورت اسناد ينا رد يقهستند. روش تحق يو چقدر واقع باشد
مصاحبه و پرسشنامه  هاي يكاز تكن ها و اطالعات ميداني داده آوري جمع است. براي  تربت جام صورت گرفته

 ينا يجبهره گرفته شده است. نتا يجنتا يلو تحل يهتجز يبرا Spss است و از نرم افزار آماري استفاده شده 
 داري يرابطه مثبت و معن يمرز يدر شهرها يگردشگرو  توسعه  يتاحساس امن ينب دهد ينشان م تحقيق

  .وجود دارد
 

 Spss نرم افزار ي،توسعه گردشگر ي،مرز يشهرها يت،احساس امن: يديكل هاي واژه
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متحده و  ياالتا يندولت يالملل ينب يتمسئول يحقوق يمبان
 يگيتوسط ر يارتكاب ياتپاكستان در جنا

 
 علي ميري

 قوق، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدانگروه ح يعلم يئتعضو ه 
 

 چكيده
مقاله ي حاضر بر محور حقوق بين الملل و در واقع مسئوليت هاي حقوقي ناشي از اعمال ارتكابي دولتين   
 .متحده و پاكستان به واسطه ي جنايات ارتكابي عبدالملك ريگي بنيان شده است ياالتا

كه براي اولين بار تشريح نماييم كه دول پاكستان و آمريكا به  اين نوشتار سعي بر اين قرار گرفته است در
واسطه ي فعل و ترك فعل هاي خود و نيز ياري رساني در قبال جنايات ريگي مسئوليت حقوقي دارند و نيز چه 

 .شدمبادي و ضمانت اجراهاي حقوقي به واسطه ي اعمال مذكور متصور مي با
يف جرم بين المللي ناشي از آن انتساب آن به دول موصوف مد نظر همين راستا بدواً ضمن تشريح و توص در

ديوان بين المللي دادگستري) نيز كمك گرفته شده و نهايتاً چگونگي ) icj است كه در اين طريق از آراي
معنوي و مالي خاطر  تشفياحقاق حق دولت ايران و راهكارهاي حقوقي بين المللي؛ جهت جبران خسارت و 

 .ورد توجه قرار گرفته استزيانديدگان م
اين نتيجه مورد نظر مي باشد كه تالش هاي حقوقي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران به  النهايه

موازات مساعي دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي كه حاصل بارز آن دستگيري شرور مدفون مي باشد نبوده 
 .است

 
 يحقوق يت، مسئول يحقوق يالملل ، راهكارها ينحقوق ب    :يديكل واژگان
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در مناطق  يتو امن يدر توسعه اقتصاد يمرز ينقش بازارچه ها
 ) زابل يلكم يبازارچه مرزي(مرز

 

 4يشهنواز يونس،  3حق پرست ي، عباسعل 2ييزا يلاسمع يدناه،  1يريم غالمرضا
   واحد زاهدان يدانشگاه ازاد اسالم يايگروه جغراف ياراستاد -1

  ايرانشهر أت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحدعضو هي -2
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -3
  واحد خاشيدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -4

Gholam_reza_miri@yahoo.com 
 

  چكيده
نشست سران در  در يكمو  يستقرن ب يبه عنوان راهبرد جهان يدارتوسعه ، توسعه پا يدجد يكرداصوالً در رو

 يو عدالت اجتماع يرفراگ يت، امن يداربه توسعه پا يابيقرار گرفته است . دست يرشمورد پذ يودر ر 1992سال 
 يانزوا يلبه دل يتوانكشور را م يمركز مناطقبا  يسهدر مقا يا يهو حاش يباشد . علت ضعف مناطق مرز يم

،  يدر ابعاد مختلف اجتماع يافتگيو توسعه ن يتصادو اق يصنعتياز قطبها ي، دور يمناطق مرز ياييجغراف
 ين. ايندنما يمرز يبازارچه ها يجاداقدام به ا يمتقابل منطقه ا يهايهمكار يشافزا يزو ن ي، و اجتماع ياقتصاد

نقش بازارچه  يينو تب يدر بررس يسع يدانيو م يبر منابع كتابخانه ا يهو تك يليتحل _ صيفينوشتار با روش تو
 ينخود پرداخته شده است بر ا يرامونپ ينواح يدارآن در توسعه پا يو اثرات اقتصاد يتدر امن يزمر يها

 يلتحل يو برا ديدو بلوچستان به عنوان نمونه انتخاب گر يستاندر استان س يلكم يمرز ياساس بازارچه ها
 يناست كه ا ينا يانگرب يقتحق يها يافتهاستفاده شده است و   SPSS داده ها و اطالعات و از نرم افزار

  .گذاشته است يرخود تاث يرامونپ يبازارچه بر نواح
 

 زابل يلك، م يت، امن يدار، توسعه پا يمرز يبازارچه ها :يديواژگان كل
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 و اوقات فراغت در شهر زاهدان يترابطه امن
 

 3يمحبوبه مرعش ، 2يوسفي ي، محمد عل1يريم غالمرضا
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يأتعضو ه – ياراستاد -1
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يدولت يريتكارشناس ارشد مد -2
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -3

pepesh2000@gmail.com 
 

 چكيده
نعمت  يگريو د يتنعمت امن يكيبندگان خدا مجهول است  يبرا يزدو چ"مكرم اسالم فرمودند:  رسول
 "يسالمت
است  يجوامع بشر يهمه  يو اجتماع فرهنگي – ياقتصاد يهايشرفتپ يهمه  يبنا يرز يتامن نعمت
از  يدر هنگام فراغت هم جزئ يتابعاد جامعه كه امن ياست با رشد همه جانبه در  تمام يمساو يتامن ينبنابرا

جستجو كرد، اما در  يبشر يختار يتوان در ژرفا يم فراغت را مهنگا ي يشينهباشد. هرچند پ يابعاد  م ينا
فراغت به طبقات باال و ثروتمندان جامعه اختصاص داشت. اما  ي،باستان يدور و در دوران تمدن ها يگذشته ها

 يتاهم يانسان امروز دارا يازن يككرده است. اوقات فراغت به عنوان  يداپ يگريد يگاهامروزه فراغت مفهوم و جا
 يجادپر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه و ا يهر نظام يها يمشغول دلاز  يكيكه  يبوده به گونه ا ياديز

 يلو عوامل دخ يتامن يزانم يبه بررس يقتحق ينباشد. با توجه به موارد فوق در ا يشهروندان منطقه م يتامن
كه اوقات فراغت  يدنما يم ينچن قيشهر زاهدان پرداخته شده است. تحق ينآن در گذران اوقات فراغت ساكن

 يشهر يپاركها و فضاها يتامن يشهروندان محسوب شود. برقرار يزندگ ياصل يها يزيتواند جز برنامه ر يم
 يروين يلهبه وس ياجتماع يتامن يگذران اوقات فراغت شهروندان موثر باشد برقرار يزيتواند در برنامه ر يم

اوقات فراغت شهروندان محترم  انفاكتور در گذر ينردم منطقه موثر ترم يشهر زاهدان و فرهنگ سازيانتظام
 يهتجز يباشد و برا ي) مي(روش پرسشنامه ا ميداني – يمقاله به صورت كتابخانه ا ينايقباشد. روش تحق يم

  .استفاده شده است  SPSSداده ها از نرم افزار يلو تحل
 

 زاهدان –ن شهروندا – امنيت –اوقات فراغت  :يديواژگان كل
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 يمرز يدر نواح ياقتصاد ينا امن يينو تب يتاقتصاد، امن
 

 3يمحبوبه مرعش ، 2يوسفي ي، محمد عل1يريم غالمرضا
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعلم عضو هيأت – ياراستاد -1
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يدولت يريتكارشناس ارشد مد -2
 واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم ياناس ارشد جغرافكارش يدانشجو -3

pepesh2000@gmail.com 
 

 چكيده
بدون  ياقتصاد يتكه انجام فعال يمعن ينهستند بد يكديگرالزم و ملزوم  ي،مرز يدر نواح يتو امن اقتصاد

حرك اقتصاد پر ت يازمندن يامن اقتصاد يطمح يريشكل گ يگر،د يو از سو يستممكن ن يامن مرز يطمح
آن ندارد. دولت  يدتول يبرايليتما يكه بخش خصوص يمعن ين. بديدآ يبه شمار م يعموم يكاال يت،است. امن

در  ينقش مهم يتامن يعموم يكاال يوجود، عرضه  ينكند. با ا يم يدقابل توجه آن را تول يها ينهبا صرفه هز
 يرهايمتغ يتواند روند حركت يكشور م يزمر ياسيو س ياقتصاديطدارد. شرا يمرز يامن اقتصاد يطمح يجادا

 يژهبه و ياسيس يطشرا يانم ينقرار دهد. در ا يررا تحت تأث تصاديتورم، اشتغال، رشد و رفاه اق يرنظ ياقتصاد
بر  يقابل توجه يردارد، تأث ياقتصاد يها يتفعال يامن برا يطمح يجاددر ا يكه نقش مهم ياقتصاد يثبات يب

از دوران  يتاقتصاد، ثبات و امن يانم ياز رابطه  يمتفاوت يفدارد. تعار يمرز يواحدر ن ياقتصاد يرهايمتغ
كرده اند.  ييرالملل تغ ينمختلف مطابق با روابط ب ياز جنگ سرد تا به امروز ارائه شده كه در برهه ها پيش

در  يت، در نهاآثار ينخواهد داشت. ا يبر برحان اقتصاد يبا توجه به شدت آن اثرات مختلف ياسيبحران س
 يبرنامه ها ي،اقتصاد يوابستگ وسعه،ت يرانحراف در مس ي،اقتصاد ياستراتژ ي،اقتصاد يتنامطلوب امن يطشرا

در نگاه كالن  يو بحران اقتصاد ياسيس يثبات يب يرمقاله تأث ينخواهد  شد. در ا يانو.... نما ياقتصاد يتوسعه 
 .يردگ يقرار م يمورد بررس يزمر ينواح يامن اقتصاد يطبر مح يو خرد اقتصاد

 

 .يمرز ي،نا امن يت،اقتصاد، امن :يديواژگان كل
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 )( نمونه : شهر سراوان يمرز يو توسعه شهرها يشهر يتامن
 

 4حق پرست ي، عباسعل3 يشهنواز يونس،   2ييزا يلاسمع يد، ناه 1يريم غالمرضا
   احد زاهدانو يدانشگاه ازاد اسالم يايگروه جغراف ياراستاد -1

  ايرانشهرعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -2
  واحد خاشيدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -3
  واحد زاهدان يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياتعضو ه -4

Gholam_reza_miri@yahoo.com 
 

  چكيده
استعدادها ، مهم تر  ييشكوفا ينو همچنجانبه  يك، توسعه و تكامل  يشرفتپ يبرا يعنصر يچه يدترد يب   

 يتارزشمند ، بدون امن يتو فعال يت، خالق يآرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماع ينو تام يتاز هنصر امن
 يها يبدر شهرهاست و آس يزندگ يفيتك يازشاخصه ها يكي يتنخواهد بود . مفهوم احساس امن يرامكان پذ

 يتو فعال يبعنوان بستر طندگ يشهر ي. فضا يرودبشمار م يتامن مختلف يامدهايپ ينمهمتر ياجتماع
 يطي؛ مح ي، جنس ياجتماع يسن يافراد و گروهها يانم يبتوانند با توجه به شباهتها و تفاوتها يدشهروندان با

 ، يتمطالعه امن ينيفراهم كند . با توجه به گسترش شهر مش افرادهمه  يو جذاب را برا يدارامن ، سالم و پا
شده است تا  ينوشتار سع يناست . در ا يافتهدر شهرها ضرورت  يتامن يتتقو يعوامل موثر بر آن و راهكارها

و  يستاناستان س يمرز يشهروندان شهرها ي/ نا امن يتموثر بر اجساس امن يعوامل اجتماع يكنكاش و بررس
 _ يفيپژوهش توص ينا يق. روش تحقبپردازد  يمرز ياز شهرها ييو خاصه شهر سراوان بعنوان الگو تانبلوچس

پرسشنامه، جهت پردازش  يقاطالعات از طر يوجمع آوريبوده وپس ازمطالعات كتابخانه ا يمايشيوپ يليتحل
است كه احساس  يننگر اياحاصله ب يجاستفاده شده و نتا  SPSS اطالعات از نرم افزار يلو تحل يهو تجز

 ياجتماع يگاهو پا يانتظام يروي، عملكرد رسانه ها ، نقش ن ياجتماع يههمچون : سرما ييو شاخصها يتامن
 ياجتماع يتارتقاء امن يبرا يمناسب يوجود دارد و راهكارها يشهر رابطه معنا دار يزيكيف يافراد و فضا

  . است يدهارائه گرد يمرز يشهروندان شهرها
 

 وان، شهرسرا يمرز ي، توسعه شهرها يشهر يت، امن يتامن : يديكل واژگان
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 يارزيابي نقش مديريت شهري در تأمين امنيت شهرهاي  مرز
 

    3مريم بيرانوند زاده، 2كبري سرخ كمال، * 1الوار ينادر دهقان يعل يدس
 دانشگاه تهران يشهر يزيو برنامه ر يادكترا جغراف يدانشجو -1

 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري -2
 واحد لرستان يگاهپژوهشگر جهاد دانش -3

beyranvand28@gmail.com 
 

 چكيده
يكي از مفاهيم بااهميت، پيچيده و جديد در دنياي امروز و در بسياري از مباحث سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
موضوع و مفهوم امنيت است.  توجه به مفهوم امنيت شهري  و روشهاي ارتقاء آن به عنوان يكي از اولويت هاي 

امنيت در اين شهرها را بيش از  أميننياز به ت  يشهري است. تمركز مردم در شهرهاي مرز اساسي مديران 
تحليلي، به ارزيابي نقش مديران شهري در تأمين امنيت  -پيش نموده است، پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي

ت هاي الزم، مي پردازد، نتايج حاكي از آن است كه عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخ  يشهرهاي مرز
هاي شهري و فقدان مديريت شهري كارآمد باعث  وجود عدم   حهجوم جمعيت به شهرهاي ساحلي ، ضعف طر

امنيت  شهري در اين مناطق  شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را 
 .در اين شهرها  به خطر انداخته است

 

 مديريت شهري، توسعه پايدار، شهرهاي ساحلي . امنيت، :واژگان كليدي
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 يتو امن يقشم در توسعه شهر يمنطقه آزاد تجار يگاهجا
 ) : قشميمطالعه مورد ( ياجتماع

 

 3يرانوندزادهب يممر ،2يرستم گوران يمابراه،  1ينادر دهقان يعل يدس
 اندانشگاه تهر يشهر يزيو برنامه ر يادانشجو دكترا جغراف-1

 نور بندرعباس ياممدرس دانشگاه پ-2
 واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه-3

Goorani2007@gmail.com 
 

 يدهچك
 يگر،د يبا كشورها يامر صادرات و تعادل اقتصاد يلدر اغلب كشورها به منظور تسه يمناطق آزاد تجار يجادا

ازجمله كسب درآمد، جذب  يعمده ا يمادر است. هدفها ينموجود در سرزم يقانون يتهايفارغ از محدود
به آن پرداخته شده است. منطقه آزاد قشم  يقكه در تحق يهاهداف ثانو يگرو د ييزدا يتمحروم ي،گذار يهسرما

درخور  يتهايفعال يو فرهنگ ياقتصاد ي،مختلف اجتماع يها ينهساله  توانسته در زم21 يسبا سابقه تاس
و  يكالبد ي،اقتصاد ي،توسعه(اجتماع ي، شاخص ها يرهنطقه آزاد در جزم يجادداشته باشد. تا قبل از ا يتوجه

 80در دهه  يژهبو يرسال اخ ينكه در چند يتهاييداشت اما فعال ودمقدار آن وج ين) در كمتريطيمح يستز
پژوهش  يندر ا يقنسبت به قبل  قرار داده است. روش تحق يبهتر يتشاخص ها را در وضع ينصورت گرفت ا

و  يگاهجا يرانو آمار مستند در مركزآمار ا  يو كتابخانه ا يبوده و با استفاده از منابع اسناد يليحلت -يفيتوص
 يرهموجود در جز ياجتماع يتامن يزانقرار گرفته، و م يمورد بررس يمنطقه آزاد قشم در توسعه شهر قشن

 ينطقه آزاد قشم شاخص هام يجاداست كه با ا يناز ا يحاكيقتحق يجمورد سنجش قرار گرفته است.  نتا
، اسكله ها،  تجاري يمانند گسترش بازارها ياقتصاد يو نماگرها يتهمچون آموزش، جمع يتوسعه اجتماع

سبب  يو اقتصاد ياجتماع يها ينهدر زم يشرفتپ يگرداشته اند، از طرف د يگمركها، اشتغال روند  روبه  رشد
و چه در روستاها  قابل مشاهده است .  يرهجز يرهاچه در سطح شه يو درمان يبهداشت يتهايگسترش فعال

 يقتحق يندر ا ينقابل قبول بوده است. همچن توسعه يتهايبا توجه به اولو يرهدر جز يرساختيز  يتهايفعال
 يتكننده امن يدتهد يجرمها يزانقرار گرفت كه م يقشم مورد بررس يرهدر جز يشهر يتامن يشاخص ها

 يتامن يكه به نوع يقرار داشتند  تنها مورد يينيدر سطح پا يريز و زورگقتل، تجاو ي،همچون دزد يشهر
  .كند قاچاق كاال است يم يدمنطقه را تهد ياقتصاد

 
 قشم. يرهجز يت،امن ي،: منطقه آزاد قشم، توسعه شهريديكل واژگان
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بر  يدبا تاك يشهر يو نقش آن در توسعه گردشگر يتمقوله امن
 يمرز يشهرها

 

 پور يادعلزهرا ن 
نورمدرس دانشگاه پيام – يتوسعه گردشگر ريزي كارشناس ارشد برنامه  

Zahra_nadali@yahoo.com 
 

 چكيده
داده و همه محققان  ياساس هاي توسعه و حيات انساني، به آن نقشي بر همه شاخه يتتأثيرگذاري امن امروزه

 يتهاياز فعال ياريتوسعه بس يازن يشپ تيسياسي گذشته و حال را به تأمل در آن واداشته است. وجود امن
با  يتيفعال ي. امروزه گردشگرباشد ينم يقاعده مستثن يناز ا يزن ياست و صنعت گردشگر يو انسان ياجتماع

 ياسي،سيتهايمنطقه، موقع يكدر  ياسيس ي. وجود مرزهاآيد يبه شمار م ياز مناطق مرز ياريدر بس يتاهم
از موارد، منجر به توسعه  ياريامر خود در بس ينكه ا آورد يرا به وجود م يمنحصر بفرد يو اقتصاد ياجتماع

امروزه حضور گردشگران در  يگرد ي. از سوشود يم يشهر مرز يا قهمنط يكدر  ياشكال منحصر بفرد گردشگر
 يتاهم يمرز يمسئله در شهرها يناحساس امنيت از سوي آنان است  و ا يازمندفضاي عمومي شهرها، ن

از مركز  يدور يلبه دل يزو ن ياسيو س ياييخاص جغراف يتموقع يلبه دل يمرز ي. شهرهاكند يم يداپ يشتريب
آنچنان  ياوجود نداشته و  يمرز يرمناطق غ يرروبرو هستند كه ممكن است در سا يو موضوعات لكشور، با مسائ

 .نباشد يتحائز اهم
و توسعه  يترابطه امن يو بررس يمرز يرهادر شه يبه موضوع گردشگر يفيتوص يكرديحاضر با رو مقاله

.پرداخته است يمرز يدر نواح يگردشگر
 

 يشهر مرز ي،شهر يگردشگر ي،گردشگر يت،امن :يديكل واژگان
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استان  يمرز يدر شهرها يدارپا يتبه عوامل موثر بر امن ينگاه
 و بلوچستان يستانس

 

 3يان، نورمحمد ناظر2ينزاده آسم يمابراه ين، حس1يان يمحمدرضا ناصر
 ارتقاء سالمت يقاتتحق ي،مركزشناس يتجمع يسانسفوق ل -1

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يگروه مردم شناس ياراستاد -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يگروه مردم شناس يرمد -3

 

 چكيده
 يگروهها ينو رقابت بچند فرهنگه، برخورد  يدركشورها يتمهم مخدوش كننده امن ياراز مسائل بس يكي 

مشترك  يفرهنگ -يوجوه اجتماع يدوگروه هم دارا يناست ا يهيباشد..بد يم يتو اقل يتوابسته به اكثر يقوم
تواند جامعه را بطرف  يمشترك م وهعوامل و پررنگ كردن وج ينباشند.شناخت ا يوجوه اختالف م يو هم دارا

 يتا با معرف يدهمقال كوش ينخواهد بود. محقق در ا يدارپا يتيببرد كه ضامن امن يشپيقيحق يهمدل يك
 .يدفاكتورها فراهم نما ينتربه ا يتر و عمل يپرداختن علم يرا برا ينهوجوه، زم ينازا يبرخ

با ابزار  يآن از دو روش كتابخانه ا ياست كه داده ها يليتحل -يفيتوص يقتحق يك يبررس ين:ايشناس روش
شده اند. مصاحبه شونده ها به روش  يجمع آور يافتهساختار يمهرسشنامه نبا پ يقو مصاحبه عم يبردار يشف

 .دانتخاب شده ان يبوم يرگذارانو تاث ياستانياستگزارانس ينهدفمند و از ب
آداب و رسوم  -2 يتمدن مل يرينقش بلوچها در شكل گ -1عوامل مشترك عبارتند از  يناز ا يها:برخ يافته
ها  يژگيو يناز ا يك،كه هر يتهاجم يفرهنگ يهسرما -4 يخود يفرهنگايهسرم – 3در جامعه بلوچ  يجار
 يبه توقعات جامعه پاسخ مناسب يانپاسخگو يدگاهباشند كه از د ياستان م يياجرا يستمدر س يانيمتول يدارا

، انگشت  يگانهب يدررابطه با قوم بلوچ، استفاده از رسانه ها ياستان يارائه ننموده اند.كمرنگ بوده برنامه ها
بلوچستان(زاتها)  ياجتماع يستمبلوچستان ، عدم توجه به س يباستان يتهايدر سا يدانيم يشمار بودن كاوشها

 .باشند يموارد م ينازجمله ا يهاخصوصا درمورد انتصا
 يبجا يشخص يبرداشتها يگاه يستن يرامكانپذ يجامعه براحت يك يو فرهنگ ي: شناخت اجتماعيريگ نتيجه

بودن  يلدارد قل يدر پ يشود كه تبعات كامال منف يم يكالن استان يها ياستگذاريوارد س يشواهد علم
  .مدعا است ينمتقن بر ا يشاهد يدولت يرمرتبط با موضوع در دوا يدانيم يها يبررس

 

 يعوامل فرهنگ -يعوامل اجتماع -و بلوچستان يستانس -يدارپا يتامن :يديكل واژگان
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ه هاي تئوريك در امنيت و توسعه شهرهاي مباني نظري و ديدگا
 مرزي

 

 نادر نائيج
 

 چكيده
فعاليت بازارچه هاي مرزي، باعث ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم، همچنين تحرك شغلي مرزنشينان 
گرديده كه سهم اشتغال غير مستقيم به مراتب بيشتر از اشتغال مستقيم است. همچنين فعاليت بازارچه هاي 

افزايش درآمد مرزنشينان گرديده است كه در اين ميان، درصد كمي، بيشترين درآمد را به خود  مرزي باعث
اختصاص داده و سهم اكثريت به مراتب كمتر است. علي رغم اينكه بازارچه ها توانسته اند حداقل امنيت نسبي 

انسته است به شاخصهاي امنيت از لحاظ اقتصادي در منطقه ايجاد كنند، متأسفانه ايجاد و رونق بازارچه ها نتو
اجتماعي در منطقه كمك شاياني بكند. استقرار بازارچه و ايجاد اشتغال براي ساكنين مرزنشين نتوانسته از 
خيل عظيم مهاجران روستايي به شهر بكاهد، اما از اقتصاد غير رسمي در اين منطقه تا حد زيادي كاسته است. 

تأمين مايحتاج نيازهاي ساكنين مرزنشين نداشته و كاالهاي مبادله  بازارچه مشترك مرزي، تأثير شگرفي در
  .شده عمدتاً رويكرد فرا استاني و فرا منطقه اي دارند

فعاليت و استقرار بازارچه ها در منطقه هر چند توانسته اند دربسياري از متغيرهاي رفاهي، بهبود نسبي ايجاد 
مثبتي بر جاي بگذارند؛ به طوري كه بعد از استقرار بازارچه، از ميزان  كنند، اما در زمينه فراغت نتوانسته اند اثر

 .فراغت، پاسخگويان كاسته شده است
 

 مرز، مناطق مرزي، جامعه شناسي اقتصادي، وضعيت رفاهي، بازارچه هاي مشترك مرزي :يديكل واژگان
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 قابل يو راهكارها يسماز صنعت تور ينقش شهرها و مناطق مرز
 ارائه

 

 يفشر ينخع مرتضي
 يريتارشد مد كارشناس

morteza.nakhae.sharif@gmail.com
 

 چكيده
است .  يدئولوژيكو ا ياسيس ياربزرگ و البته بس يطيمح يست، ز ي، اجتماع يقدرت اقتصاد يك گردشگري

و  يو اقتصاد ياسيو در هم بافته س يچيدهمتأثر از عوامل پ ييدر هر جامعه ا ي، جهانگرد ينمحقق يبرخ يدهعق
 ينو همچن يو منافع اقتصاد ياكند. مزا يرا مجذوب خود م يگراناست كه د ياييجغراف يها يژگيو ينهم چن

انجام شده  يقاتمطالعات و تحق يشترجالب توجه است و ب يارمفرح آن بس يها يژگيو و ياييجغراف يها يژگيو
ارتباطات ،  ي، فناور يطعوامل مانند : انسان ، مح يبرخ يمتقمس يراتتأث ينهموارد پرداخته اند ، اما درزم ينبه ا

صورت نگرفته است .  يچندان يعلم يت، فعاليآن در صنعت گردشگر رگيريبكا يندو فرآ يمجاز يگردشگر
 يعهده دار شوند و سع يرا با نام گردشگر يديجد يتمسئول يمرز يمناطق و شهرها ينلذا بهتر است مسئول

امر مهم بپردازند.در  ينا يبرا يراه حل و راهكار يجادو ا يينو به تب يگردشگر يها ياستس يلو تحل يهدر تجز
در  يگردشگر يتوسعه  يها ياستاز سيبعض يگذرا يقو تطب يبر آن است  ضمن معرف يمفاله سع ينا

ارتباطات و... را با  ي، فناور يمجاز يهمچون گردشگر ييكشورمان بسترها يمرز يمناطق و شهرها
 .مناسب انسجام دهد يراه كارها يو ارائه بعض يارتباط يگردشگر يكاركردها

 

 ارتباطات ،توسعه، اشتغال ي، فناور يمجاز ي، گردشگر يست،تور يسمتور :يديكل واژگان
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 يمرز يفرهنگي در مناطق و شهرها -ياجتماع يتنظم و امن
 

 يفشر ينخع مرتضي
 يريتارشد مد كارشناس

morteza.nakhae.sharif@gmail.com 
 

 چكيده
توجه به اهميت حضور مرزنشينان در مناطق مرزي ، بايستي توجه داشت كه كشورهاي همسايه و حتي غير  با

همسايه به منظور دستيابي به اهداف سياسي و منافع ملي خود با اجراي طرحهاي دراز مدت سعي دارند با 
مورد نظر را جلب و آنها را  ورو ايجاد تسهيالت رضايت اتباع كش اجراي برنامه هاي تبليغاتي آشكار و پنهان

عالقمند و وابسته به سياست و حكومت خود نموده تا در موقعيت مناسب از اين وضعيت بهره برداري نمايند و 
 . در اين راستا ، مرزنشينان كشور مقابل اولين هدف بوده و آسيب پذيري بيشتري خواهند داشت

بوده است. آنچه كه  ينيز حفظ امنيت اجتماع يمرز يرين دغدغه دولتها در مناطق و شهرهات و مهم نخستين
است. در سالهاي اخير دارا بودن نظام اطالع رساني قوي و مستقل  يهاي امنيت اجتماع مهم است داشتن مؤلفه

جنبه نظامي به جنبه امنيت از  اهيتشود. اين امر به خاطر تغيير م محسوب مي يهاي امنيت اجتماع جزء مؤلفه
 يزمانكشور عز يزمان به صورت جنگ نرم به سمت مرزها يناجتماعي و فرهنگي است چراكه دشمن در ا

 .هجوم آورده است
دشمن در نفوذ به مناطق  يخواننده با اهداف و روشها ييبر آن شده است كه ضمن آشنا يمقاله سع ينا در

مقابله با  يمناطق به ظاهر دور افتاده به ارائه راهكارها يندر امهم  يننسبت به ا يعموم يداريكشور و ب يمرز
 .آن بپردازد

 
 يساز فرقهي،اجتماع يها مرزنشينان ، مرز ، امنيت،  بحران :يديكل واژگان
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 يمرز يدر ممانعت از وقوع جرم در شهرها G.I.S كاربرد
 

 يفشر ينخع مرتضي
 يريتارشد مد كارشناس

morteza.nakhae.sharif@gmail.com
 

 چكيده
هاي اطالعات جغرافيايي در ايران دانشي نو به شمار مي آيند كه كاربرد آن ها هنوز در كشور ما چندان  سامانه

گسترش نيافته است. رشد روز افزون شهرنشيني و نيز افزايش چشم گير فعاليت ها در زمينه ي آمايش محيط 
دانش آشنا شويم و بيش تر درآن  اينعي) ما را وادار مي كند با (چه محيط هاي شهري و چه محيط هاي طبي

در محيط هاي شهري نشان  (GIS) سرمايه گذاري كنيم. گستره ي خدمات سامانه ي اطالعات جغرافيايي
در تمام  GIS مي دهد كه اين سامانه ها در شهرنشيني آينده، نقش بسيار مهمي ايفا خواهند نمود. نقش

تر مي شود. از طيف گسترده ي كاربردهاي سامانه ي  يانمديريت شهري روز به روز نمازمينه ها به ويژه 
استفاده ي بهينه از  ي،مرز ياطالعات شهري مي توان به اين موارد اشاره نمود: ممانعت از وقوع جرم در شهرها

رتباطي و مديريت و ديگر نهادها، طراحي شبكه ا يمرز يمستقر در شهرها يتوزيع نيروي انساني در سازمانها
سلسله مراتب شبكه ي دسترسي ها به ويژه جداسازي معابر ويژه ي عابرين پياده، كنترل كيفيت  يمبحران، تنظ

آب از ديدگاه بهداشت، يافتن آسان ترين و سريع ترين راه و مسير در موارد كمك رساني اضطراري توسط 
مسير عبور لوله  ينتعيين بهترين و اقتصادي تر پليس، پيش بيني مسيرانتشار آتش در آتش سوزي هاي بزرگ،

  .هاي آب، نفت يا گاز، و طراحي مراكز توزيع و فروش با توجه به توزيع و تراكم جمعيت
را ارائه  يقو يآمار يادبا بن يمرز يوقوع جرم شهرها ينقشه كانون ها يدتول يبرا يروش علم يكمقاله  اين

كند، سه روش (  يرا آزمون ميو پراكندگ يست كه خوشه بندا يروش شامل مراحل مقدمات ينا يكند،م
جرم به  ينقطه ا يشنما هاينقشه  يلتبد ي) برا يمكان يمرخهسته، معكوس وزن فاصله و رسم ن يبرآورد چگال

 .كند يوقوع جرم را مرور م يسطح يالگوها
 

 )GIS(ياييات جغرافاطالع ي،سيستممرز يسامانه اطالعات جغرافيايي، جرم، شهرها :يديكل واژگان
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 يرانا يمل يتگذار بر امن يرتأث يچالش ها يتيكژئوپل يلتحل
 فارس يجدرمنطقه خل

 

 4ي، رضوان نظر 3ياركم ي، ابوطالب احمد 2، قاسم روانبخش*1يولن ينظر الله

 واحد رشت يدانشگاه آزاد اسالم يسم،تور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس -1
 واحد رشت يدانشگاه آزاد اسالم ياسي،س يايس ارشد جغرافكارشنا -2
 واحد رشتيدانشگاه آزاد اسالم ياسي،س ي ياارشد جغراف يكارشناس -3

 واحد رشت يدانشگاه آزاد اسالم ياسي،س يايكارشناس ارشد جغراف -4
 

 چكيده
 يم يفخود تعر ينافع ملم يا ياسيس ياتح يهعل يخارج يدهايكشور در دفع تهد يك ييرا توانا يتامن مفهوم

 يو... را در بر م يروان ياسي،س ي،اقتصاد ي،اجتماع ي،فرهنگ ي،مانند: نظام يابعاد مختلف يت. واژه امنيندنما
 يعدم وجود آن را درك م ياوجود  جامعهافراد  ياصطالح تمام ينبودن ا يو چند وجه يرغم ذهن يو عل يردگ

فارس به  يجمنطقه خل ي،در قالب مفهوم ژئواكونوم يژئواستراتژ يكردور ييرجنگ سرد و تغ يان. پس از پايندنما
 ياسالم يجمهور يانم ينبرخوردار شد. در ا يا يژهو يتجهان از اهم يعنوان مركز مركزها و هارتلند انرژ

 فارس، به عنوان يجو خل ينكاسپ يايدو حوزه در يانفارس و قرار گرفتن در م خليجبا  يهمجوار يلبه دل يرانا
بر روش  يمقاله مبتن يندر ا يقشود. روش تحق يمحسوب م يانهمنطقه خاورم يكيمحور معادالت استراتژ

باشد. مقاله حاضر ضمن  يم يو اسناد ياطالعات به روش كتابخانه ا يبوده و گردآور تحليلي – يفيتوص
به شمار  يرانا يمل يتامن يهعل يديفارس كه به عنوان تهد يجحاكم بر خل يطعوامل، مؤلفه ها و شرا ناساييش
چالش ها (منطقه  يناز ا يناش يريپذ يباز آس يريرا در جهت كنترل و جلوگ ييدارد راهكارها يروند سع يم
 يعهش يوناليسم،چون: ناس ينشانگر آن است كه عوامل يقتحق ينحاصل از ا يج. نتايد) ارائه نمايو فرامنطقه ا يا

 يتامن يهچالش زا عل يمؤلفه ها ينبه عنوان مهمتر يكامتحده آمر ياالتو حضور ا ياختالفات مرزي،هراس
 .شوند يفارس قلمداد م يجدر منطقه خل يرانا ياسالم يجمهور

 

 چالش ها يكا،فارس، آمر يجمنطقه خل يران،ا يت،امن :يديكل واژگان
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   يمرز يدر شهرها يو گردشگر يتمتقابل امن يراتتاث يبررس
 استان گلستان و تركمنستان يمرز يه: ناحيمطالعه مورد

 

 3يمحمود يعل،  2يمحمود يمصطف،  1ينظر يدعبدالحم
 نور گنبد كاووس يامدانشگاه پ ياراستاد -1

 ينور سار يامپ يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 يانتظام يروين يمرزبان يكمگروهبان  -3

mahmoudi_geo@yahoo.com 
 

 چكيده
 يبطور متقابل با گسترش برخ باشد، يم يقانون ياقتصاد يتهر فعال يداريدر پا يربنايياز عوامل ز يكييتامن
 هاي گذاري يهسرما يو راه برا يابد يم يشافزا يزن يتامن ي،مانند صنعت گردشگر ياقتصاد هاي يتفعال
 يادن ياقتصاد هاي يتعالن فيجزو پر سودتر ي. در حال حاضر صنعت گردشگرشود يگشوده م يو بعد يجانب

سود از  يشترينبه ب يعصنا تر نسبت به ديگر اندك يهاول ي ينهصنعت با صرف هز يندر ا يرازباشد يم
 .يافتدست  توان يم يخارج يدرآمدها

كشور دارند معموال با كاهش  يگرنسبت به نقاط د يكمتر يتيكشورمان كه تراكم جمع ياز مناطق مرز برخي
 هاي ينهمناطق مجبور به صرف هز ينا يتامن ينحفظ و تام يو دولت برا باشند رو مي روبه يزن يتامن يزانم

 يكه م باشد يم ياريبس وريستيت هاي جاذبه يمناطق دارا يناز ا يبرخ يكهدر حال شود، يم يفراوان ينظام
 .يدآنها را بهبود بخش يتيامن يطشرا يهاندك اول هاي ينهتنها با صرف هز توان

و تركمنستان  يرانا يمرز يهموجود در ناح يگردشگر هاي يلپتانس يانشده است ضمن ب يسع يققتح ينا در
حاضر  يقپرداخته شود. نوع تحق يزن يهناح يندر ا يتو  امن يمتقابل گردشگر يراتتاث يو بررس يينبه تب

و اطالعات مورد  ها داده و باشد يم يليتحل -يفيمقاله حاضر توص يقبوده و روش تحق اي توسعه – يكاربرد
كه  دهد ينشان م يقتحق يجشده است. نتا ي(مشاهده و پرسشنامه) گردآوريدانيو م اي به روش كتابخانه نياز

 منطقه يندر ا يتامن يشوجود دارد و افزا يدر مناطق مرز يو گردشگر يتامن ينب داري رابطه متقابل و معنا
 .دهد يرا ارمغان م يتامن يشافزايزن يگردشگر و توسعه هرا به دنبال داشت يتوسعه گردشگر ي،مرز ي
 

 يسماستان گلستان و تركمنستان، تور يمرز يهناح يت،امن ي،صنعت گردشگر :يديكل هاي واژه
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 بررسي و تحليل نقش و كاركرد شهرهاي هاي مرزي
 

 حسين نظم فر
 استاديار گروه جغرافيا ، دانشگاه محقق اردبيلي

Nazmfar1@yahoo.com 
 

 يدهچك
گذاري و توسعه نقش غالب  نقش غالب شهرها حاصل روند رقابتي با ساير نقاط موجود و همچنين نتيجه سرمايه

هاي ثابتي نيستند و چه بسا در  باشد . شهرها از نظر اندازه و كاركرد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، پديده مي
دهند ، اين  دهد ، تغيير مي در پيرامون آنها رخ ميبستر زمان ، نقش كاركردي خود را ، همراه با تحوالتي كه 

اي در پيرامون شهرها ناشي  هاي نهفته هاي سياسي بوده ، يا از ظرفيت تغييرات ممكن است متأثر از تصميم
گيري نشده باشد . اين مقاله  گيري ، قبالً از آنها بهره شود كه به دليل عدم شناخت و يا پايين بودن تكنيك بهره

تحليلي نقش و كاركرد شهرستان مرزي جلفا را در استان آذربايجان شرقي طي سال هاي  –توصيفي با روش 
دهد كه شهر مرزي جلفا در طول  ژوهش نشان مي مورد بررسي و تحليل قرار داده است . نتايج پ 1385-1355

اركرد خود را در ها و روندهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي نقش و ك زمان بر اثر كنش
 1385با گذشت زمان به نقش خدماتي در سال 1355سطح منطقه تغيير داده و  از كاركرد چند نقش در سال 

 .  تغيير نقش داشته است كه نشانگر گسترش خدمات شهري در اين شهر مي باشد
 

 تحليل اقتصادي ، شهر مرزي ، نقش شهر ، جلفا . :يديواژگان كل
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 ياسيآن بر مشاركت س يرو تاث يمرز يها استان يكوپلتژئ
 يدر استان مرز يمشاركت انتخابات يمورد ينان(مطالعهمرزنش

 ي)جمهور ياستدر انتخابات ر يغرب يجانآذربا
 

 2فرد يكرم محمدرضا، 1مقدم ينواخت ينام

 يزگروه حقوق دانشگاه تبر ياراستاد -1 
 ياسيكارشناس ارشد علوم س -2

 چكيده
 يااعضاي دولت و حكومت،  ينشبر گز يرگذاريكه شهروندان براي تأث يشودگفته م هايي يتبه فعال ياسيكت سمشار

 ياسيمشاركت س يتاشكال آن است. نظر به اهم يناز مهمتر يكيو انتخابات  يدهند،آن ها انجام م يتهايبرنامهها و فعال
اقدامات مشاركت  ياسيو آثار س يو قانون يانهمسالمت جو يسياس يها كنش يژهبو ياسي،س يها در عرصه ها يتاقوام و اقل

 يقدرت در كشور، ضرورت انجام پژوهش ياسيدر ساختار س ها يتاثرگذار قوم ينيو نقش آفر يمل يتامنينخواه در تأم
 يائيجغراف يها يژگيبا توجه به و ياز،نينبه ا يپاسخگوئ يمقاله در راستا ينبوده است. ا يدنگر مورد تأك و عمق يليتحل

با  ياز تنوع قوم يو برخوردار ياز مركز فرا مل يزگر يها با كانون يبودن وهمجوار يمرز يژهو به ي،غرب يجاناستان آذربا
اقدام  "برقوم كرد يدبا تاك يغرب يجاندرآذربا ياسيمشاركت س "موضوع يبه بررس يينيو تب يفياز روش توص يريگ بهره

بيشتري در اداره امور جامعه  يا مشاركت عمومي ندازه از ميزان مشاركت سياسي مردمي ا هرنموده است. يك نظام سياسي 
گردد. بدين معنا كه مردم با مشاركت عمومي  مند مي برخوردار باشد، به همان ميزان از مشروعيت و حقانيت بيشتري بهره

بينند و دستگاه  در تعادل مي و نگدر سرنوشت مشترك خود، خويشتن را با حكومت و سازمان اجرايي جامعه هماه
آميز با مردم نيازي ندارد. اين امر باعث  حكومتي نيز در پيشبرد امور، به اعمال خشونت و قوه قهريه و نيز رفتاري خشونت

شود كه منابع قدرت ملي جامعه نيز، نه صرفا در جهت حفظ ثبات رژيم سياسي بلكه در جهت تغييرات مطلوب و  مي
مندي نظام سياسي از ميزان  مردم و اصال ح و ساماندهي امور جامعه به كار رود. به عالوه، بهره يومعم حمبتني بر مصال

 ينتر از مهم يكيدهه گذشته  يباالي مشاركت عمومي، عامل ثبات و تداوم بيشتر و نيز بقا و ماندگاري آن نظام است . ط
دانست. اگر  يتكردها و حاكم يانمتقابل م ياعتماد ير بان دتو يرا م يرا يها قهر كردها با صندوق يدهعوامل بروز پد

 مرزهاي ثبات و كرد خواهد تعميق را ملت –احساس عدم مشاركت در هموطنان كرد وجود داشته باشد، شكاف دولت 
 رايهايي را ب توانند النه طلبانه  نيز مي تجزيه تفكرات چون ورزاني طمع البته و شد خواهد بحران دستخوش نيز كشور

خودشان در اين مناطق پيدا كنند. دراستان آذربايجان غربي دو قوم كرد و آذري وجود دارند كه هريك پيوندهاي زباني و 
شود كه شركت  انقالب  مشاهده مييروزياز سه دهه از پ يشپس از گذشت ب ينكمذهبي با آن سوي مرزها نيز دارند.  ا

ه است. نوسان مشاركت سياسي اقوام موجود استان به ويژه قوم كرد با اقوام استان در انتخابات مختلف دچار نوسان بود
توجه به شكل گيري معادله  قدرت درعراق به نفع كردها وهمچنين مرزي بودن استان، از مهمترين مسائلي است كه 

غييرات ميزان ت در: عوامل موثريمسئواالت هست ينبه ا ييپژوهش به دنبال پاسخگو ينوكنكاش است. در ا يبررس يازمندن
آيا تغييرات ميزان مشاركت سياسي قوم كرد  ينكهمشاركت سياسي اقوام درآذربايجان غربي به ويژه قوم كرد كدامند؟و ا

 بودن تاثيري در افزايش و يا كاهش مشاركت دارد؟ يعلل دروني دارند يا مرز
 ي، تحوالت مرزقوم كرد ي،غرب يجانها، آذربايتقوم يت،امن ياسي،مشاركت س :يديكل واژگان
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 يرانا يمرز يشهرها يتدر كاهش امن ييگرا يتنقش قوم يبررس
 

 سارا نواصر
 

 چكيده
منشا رخدادها و  يقوم ييگرا يو مل يتقوم يستمدهد كه در آغاز قرن ب يجهان نشان م ياسيتحوالت س مرور

  ينسرزم يكپارچگيو  ياسيبوده اند. كه ضمن بر هم زدن ثبات س يشماريب يملل ينو ب يداخل يچالشها
 2001سپتامبر 11ه اند. پس از يداول انجام يمانند جنگ جهان يالملل ينب يبحرانها يدو تشد يجاددولت ها به ا

مورد  يرانا يمرژ ييرتغ يا يرانرفتار ا ييراعمال فشار به منظور تغ يبرا يبه مثابه ابزار يرانا يقوم يگروهها
 ييشده و از آنجا يفضع يقوم يگروهها يندر ب يرانيا يتدند كه هومعتق ياستفاده قرار گرفتند محققان غرب

كشور يها،كردها،عرب ها،تركمن ها وبلوچ ها در كناره ها يجمله آذر از يرانا يقوم يها يتكه اكثر اقل
 يتوان از آن به عنوان حربه ا يدارند م يوستگيخود ارتباط و پ يههمسا يمتمركز هستند و با مردم كشورها

 يكند. از آنجا كه استان ها يجادا يرانا يرا برا ياريبس يتياستفاده كرد و مشكالت امن يرانا يهعل
مقاله بر  ينهستند فرض ا يرانيمناطق ا ينتر يافتهجزء كم توسعه  ينو مناطق كرد نش ستان،بلوچستانخوز

 يااست  يرانيايه مناطق انشقاق از جامع ينا يگاه گاه يو شورشها يعقب افتادگ ياست كه علت واقع ينا
تا  يكاآمر يها يتو حما اتالش ه يگرد يكشور و از سو ياقتصاد يستمبرخواسته از مشكالت س يكاريفقر و ب

 .در مرزها باشد يرانا يقوم يها يتاقل يانكنند تنش م يجادتواند ا يچه حد م
 

 يمرز ي، شهرها يت، امن قوميت :يديواژگان كل
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آن بر  يرساكنان از كيفيت زندگي  و تاث  يتسنجش ميزان رضا
رود شهرستان  يهامنيت مناطق مرزي: مطالعه موردي  بخش س

 جلفا
 

 *2محمداكبرپورسراسكانرود،  1نوربخش يمرتض يدس
 يندانشگاه البرز قزو يعلم يتوعضو هئ يشناس يارجامعهاستاد -1

يواحد تهران مركزياد اسالمعضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزويپژوهشگر دكتر-2
Akbarpour1983@yahoo.com 

 

 يدهچك
ريزان ودولتمردان ارائه  برنامه يهايي است كه از سو ريزي بهبود كيفيت زندگي، هدف اصلي تمام برنامه امروزه

، در چند  يزندگ يفيتبخشد. بهبود ك مي شود. وجود مشكالت مختلف مطالعات كيفيت زندگي را ضرورت مي
پيمايشي مبتني بر  يق،تحق ينانجام ا شافراد ، گروهها و دولتها بوده است . رو ياز اهداف اصل يكي يردهه اخ

آنها  يرهاي مرتبط با كيفيت زندگي و ميزان تأث استفاده از پرسشنامه است. هدف اصلي مطالعه، سنجش متغير
منظور تحليل متغيرهاي مورد است. به  يشرق يجاندر امنيت منطقه مرزي شهرستان جلفا در استان آذربا

هاي آماري همبستگي،  و تأثيرشان بر امنيت مناطق مرزي، از روش اوضعيت هر يك از آنه يمطالعه، بررس
هاي آماري پارامتريك استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه  وضعيت كيفيت رگرسيون و آزمون

باال نبوده و از بين متغيرهاي تحقيق، سه متغير گذران  يادز زندگي در منطقه مورد مطالعه از ديد جامعه نمونه
 .كيفيت محيطي و كيفيت كالبدي بر امنيت مناطق مرزي تأثيرگذار هستند فراغت، وقاتا

 
 مرزي،  شهرستان جلفا ي،امنيت،مناطقكيفيت زندگ :واژگان كليدي
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در توسعه  يگردشگر يگاهو جا يمناطق مرز يتيامن يفضا
 يمرز يها ي استانقتصادا

 

 ينورمحمد اطهر
 نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي

a.noormohamadi66@yahoo.com 
 

 چكيده
گردشگري به عنوان يك صنعت اشتغال زا تأثير فراواني در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورها  صنعت

، چرا كه به دنبال ايجاد اشتغال، سرمايه هاي اقتصادي به حركت افتاده و تقاضا براي ايجاد سفر خواهد داشت
است. اصوالً تا امنيت برقرار  شگرانشكل خواهد گرفت. در اين راستا آنچه مهم به نظر مي رسد، امنيت گرد

ناسب امنيت بر قرار باشد، نباشد، سفري شكل نخواهد گرفت. در واقع هر گاه در سطح جامعه ي جهاني بستر م
از جوامع از جمله  يافراد سفر كرده و به دنبال آن فعاليت هاي مربوط به گردشگري رونق مي يابند. اما در برخ

در برابر توسعه متوازن  يدو نهاد دولت و جامعه، مانع جد ينب ياعتماد ساز يبرا زمال يها ينهفقدان زم يران،ا
 يگاهو جا يمناطق مرز يتيامن ياس در اين پژوهش به بررسي فضااس ينشده است.  بر هم يگردشگر
پرداخته شده است. روش به كار گرفته شده در اين پژوهش،  يمرز ياستان ها يدر توسعه اقتصاد يگردشگر

كتابخانه اي -است و گردآوري اطالعات از طريق مطالعات اسنادي يفيبراساس ماهيت از نوع توص  ربردي،كا
  .تصورت گرقته اس

 

 گردشگر ي،امنيت، مناطق مرز :يديواژگان كل
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و  يستاندر استان س يگردشگر يمشاخص اقل يلبرآورد و تحل
 TCIبلوچستان با استفاده از مدل

 

 ينورمحمد اطهر
 واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس دانشجوي

a.noormohamadi66@yahoo.com 
 

 چكيده
مثبت  يتواند پاسخ ها يمناسب م يماقل يكباشد،  يم يدر توسعه بخش گردشگر يعامل مهم اقليم

مقصد  يو جو يمياقل يطبرنامه سفر خود را با توجه به شرا يزداشته باشد و گردشگران ن يگردشگران را در پ
 يبا روند گردشگر اييآب و هو يطشرا ينط بارتبا يبه منظور بررس يقتح ينكنند. ا يم يزيمورد نظر طرح ر

 ينوپتيكس يستگاها يهواشناس ياز داده ها يقتحق ينانجام ا يدر شهرستان زاهدان انجام شده است. برا
 ينا يجاست. از نتا TCI))يگردشگر يميشاخص اقل يقتحق يناستفاده شده است. روش مورد استفاده در ا

  .كنننده از منطقه نام برد يدبازد ردشگرانو تعداد گ يجو يطشرا ينتوان به ارتباط متقابل ب يپژوهش م
 

 TCIمدل  - گردشگري – يمشاخص اقل :يديواژگان كل
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 يدر مناطق مرز يتتوسعه امن يمؤثر برا يراهكار يجنظام ترو
 

 يعباس نوروز
 وزارت جهاد كشاورزي – ينيامام خم يمركز آموزش عال يعلم يأته عضو

Abbasnorozi1966@hotmail.com
 

  چكيده
 ييو روستا يساله در خدمت به توسعه كشاورز 60از  يشب يبا قدمت يررسميبه عنوان نظام آموزش غ ترويج

 يدهها رس ينهزم يردر سا يريو بلوغ و تجربه جهت بهره گ ياز بالندگ يمرز و بوم ، امروزه به سطح مناسب ينا
 يرسا يانشده است كه متول موجب ييو روستا يكشاورز يها ينهدر زم يزشنظام آمو ينا ياست. دستآوردها

 يمقاله سع ين. در ايندنظام برآ يناز ا يدرصدد بهرهمند يزهمچون بهداشت ، تعاون و مسكن ن يعرصه ها
 ينمربوط به استفاده از ا ياتو جزئ يالتآن ، تفص هاي و عناصر و مؤلفه يجنظام ترو يشده است كه ضمن معرف

 ياز نظام آموزش يريالزامات مترتب بر بهره گ ينداوطلبانه مطرح گردد. از مهم تر ييربر تغ يمبتن يظام آموزشن
 يو توسعه نظام ها يجادموارد اشاره كرد: ا ينتوان به ا يم يدر مناطق مرز يتتوسعه امن ينددر فرآ يجترو
،  يكديگربا  يه) به منظور تعامل دو سوي، فرماندار يانتظام يروي(ن يربطذ يدر نهادها يجو ترو يقاتتحق

از شبكه رهبران  يريمربوطه ، بهره گ ينهادها يدر ساختار سازمان يتبا عنوان مروج امن يملحوظ نمودن افراد
اهتمام به آموزش گسترده  ينو همچن ينانو قاطبه مرزنش يجنظام ترو يانبه عنوان حلقه رابط م يمحل

و  ييشناسا ين. همچن يممستق يرو غ يو انبوه ي، گروه يمتنوع انفراد يها از روش يريبا بهره گ ينانمرزنش
 ياست كه م يدر بخش كشاورز يجنظام ترو ياتاز جمله تجرب يشاناز ا يلشاخص و تجل ينانمرزنش يمعرف

  .يردقرار گ يدر مناطق مرز يتمناسب در خدمت توسعه امن يتواند به گونه ا
 

 يمناطق مرز -امنيت – يجترو :يديكل واژگان
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  يدر كنترل مرز و شهرها يايياطالعات جغراف يستمكاربرد س
 يمرز
 

 2، بهرام آزادبخت*1ينوروز فريبا

 يواحد شهرر ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،شهر يزير و برنامه ياارشد رشته جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 كشور يپژوهش سازمان نقشه بردار كارشناس

 يواحد شهرر ي،دانشگاه آزاد اسالم ي،كارتوگراف -ياگروه جغراف ياراستاد -2
Norouzi_fariba@yahoo.com 

 

 چكيده
آن و با وجود مورفولوژي متنوع همچون  يگستردگ يلفيزيكي مرزهاي كشور پهناوري مثل ايران، به دل كنترل

اي متفاوت در مرزهاي كشور مرز آبي، بياباني و كوهستاني بسيار مشكل مي باشد و از طرفي ديگر وجود خطره
نياز به  ي،مرز يپر قدرت در شهرها هو كانون توسع يتامن يجادمانند قاچاق مواد مخدر ،اسلحه وكاال  لزوم ا

. امروزه برنامه ريزي بعنوان مؤثرترين ابزار مقابله با يسازدتر م يكارآمد را ضرور يستمسيكاستفاده از 
ليدي در مديريت بحران و امر تخصيص امكانات، مورد پذيرش قرار مشكالت پيچيده و ارائه راه حل هاي ك

جانبه و كامل از پهنه جغرافيايي مكان مورد بررسي از سويي و تجزيه  مهگرفته است. كه اين مستلزم شناخت ه
 ( GIS )يايياطالعات جغراف يستمو تحليل يكپارچه و همزمان تمامي عوامل مؤثر در آن مكان مي باشد. س

اطالعات  يااطالعات مكان مرجع  يكه پردازش آن بر رو ي،اطالعات يها يستماز س ينوع خاصبعنوان 
 يم ييها يدهرا دارد،  به كسب اطالعات در رابطه با پد ييو فضا يمكان هاي يلتحل يياست و توانا ياييجغراف

اطالع  يكان استفاده در شبكه هاابزار با ام ينا يريدر ارتباط اند. به كار گ يمكان يتبا موقع يپردازد كه به نحو
 يرهذخ يدر رفع تنگناهها يو راه حل مكانياستفاده كنندگان از اطالعات  ياساس يازبه ن يپاسخ ي،جهان يرسان
 يبنابر گستردگ يجهگونه اطالعات است. در نت ينا يريتمد يو به طور كل يلتحل يهتجز يابي،باز ي،ساز

كنترل و  يريتمد ينهتواند در انجام به يم GISيريبه كار گ يكديگربا  كشور و ارتباط آنها يمرزها ياييجغراف
هايي از جمله همپوشاني  در تجزيه و تحليل GIS هاي باشد. همچنين توانايي يدمرزها كارآمد و مف يتامن

آوري موفق در تلفيق و تحليل همزمان اطالعات  هاي مختلف اطالعاتي، آن را به عنوان يك علم و فن اليه
 .وع، معرفي نموده استمتن

 
 ييو فضا يمكان يها يلتحل -يمرز يشهرها -يمورفولوژ -يايياطالعات جغراف يستمس  :يديكل يواژه ها
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با  يمرز يتجار يشهرها ياجتماع يتامن يزانم يو بررس يلتحل
 (GIS)يايياطالعات جغراف يستمو س TOPSISاستفاده از مدل

 )شهر بانه يمطالعه مورد(
 

 يرنو يسادر
 )و بلوچستان يستان(دانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو  

nouri_edris@yahoo.com 
 

 يدهچك
دارند. وجود مبادالت و  يخاص يها يژگيو يو خارج يگوناگون داخل يطهايارتباط با مح يلبه دل يمناطق مرز

 يا يژهو يتمناطق اهم يناز آن در ا يناش يداتتهدو  يريپذ يبمرز، و آس يدو سو يشهرها ييفضا يوندهايپ
سالم و احساس  ياجتماع ي ينهزم پيش يتاست چرا كه امن ياجتماع يتشهرها، امن يازن يناز مهمتر يكيدارد.

 يو احساس ناش يتجامعه در گرو حفظ و بقاء امن يك يشرفتاست و پ يبستر ساز توسعه جوامع انسان يت،امن
 يعموم يكننده حضور مردم در  فضا ها يدعوامل تهد يناز مهمتر يكيترس  يا يامن از آن است و احساس نا

برنامه  يك يازمندباشند، ن يم ينقش تجار يكه دارا يمرز يشهر ها يتامن يجادجهت ا يزيباشد.برنامه ر يم
زه با توجه كند.امرو ينشهروندان و مسافران و گردشگران را تام ياجتماع يتاست كه امن يو اساس يكاستراتژ

 ينگونهدرا يتموضوع امن ي،مرز يتجار يدر شهر ها ياجتماع يها يو رواج ناامن ينيبه گسترش شهر نش
 ياجتماع يتامن يزانم ينوشتار حاضر بر آن است تا به بررس يضرورت ينچن ياست. در پ يافته ورتشهرها ضر
بر منابع  يهو با تك يليلتح– يفيپژوهش توص يندر ا يقموثر بر آن در شهر بانه بپردازد.روش تحقيو مولفه ها
 GIS  و نرم افزار  TOPSIS مطالب از مدل يزباشد؛كه جهت آنال يم يدانيو اطالعات م يكتابخانه ا

 يروين يسم،چون تور ييو شاخصها ياجتماع يتامن ينآن است كه ب يانگرب يقتحق يجاستفاده شده است. نتا
وجود دارد . و در  يشهر رابطه معنادار يزيكيف يافراد و فضا ياجتماع هيگاپا ي،اجتماع يها يهسرما ي،انتظام

 .شهر مورد مطالعه ارائه شده است ياجتماع يتامن يمناسب جهت ارتقا يراهكار يتنها
 

 يمرز يتجار يگردشگران و مسافران، شهرها ي،اجتماع يتشهر بانه، امن :يديواژگان كل
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غرب  يجنگ در مرزها يدشگرگر يفرصت ها و چالش ها يبررس
 يمرز يتآن در امن يركشور و تاث

 

 4، هاجر پاكباز3ي، بهمن غفار 2يقنبر يروس، س* 1ينور سهيال
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزير و برنامه ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 بلوچستان يستاندانشگاه س يا،گروه جغراف ياراستاد -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يناسكارش يدانشجو -3
 يلوچستانو  يستاندانشگاه سيسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -4

Noori.soheila1366@gmail.com 
 

 چكيده
باشد. از  يه شهرها مطرح مو توسع يتبر رشد امن يرگذاررو به توسعه و تاث يبه عنوان مقوله ا يگردشكر امروزه

باشد كه اول بار با  يجنگ م يمبحث گردشگر ي،گردشگر يورود به توسعه در عرصه ها يدجد يمقوله ها
 يكه دارا يبه عنوان كشور يزان نير. در ايددوم در اروپا مطرح گرد يجنگ جهان يها يادمان يحو توض يقتحق

كشور را دارا است. مبحث  ينسال جنگ با ا8سابقه باشد و  يبا كشور عراق م ياييجغراف يلطو يمرزها
   يضرور يو پاسداشت اسطوره سازان جنگ و شهدا امر يجنگ يادمانهايجنگ و حفظ و توسعه  يگردشگر

شود. هدف  يحوزه شامل م ينرا در ا ييها يتو محدود ستدارا ا يزرا ن ييآن چالش ها يباشد. اما توسعه  يم
مناطق است.  ينا يگردشگر يها و چالش ها يتو شناخت محدود يلهاپتانس فرصتها و ييپژوهش شناسا ينا

نور حاصل گشته است  يانراهياردوها يقاز طر ينيو مشاهدات ع ياسناد ي يوهحاضر كه به ش يقتحق يجنتا
فرهنگ دفاع مقدس در قشر جوان، عدم امكانات  يساز ينهمناسب، عدم نهاد ليغاتاز آن ست كه عدم تب يحاك

 يساز و چالش ها يتو... از عوامل محدود يكنندگان مناطق جنگ يدگردشگران و بازد يبرا يبرا يرفاه مناسب
جنگ،  نمانده از زما ينشده باق يو پاكساز يوجود مناطق بكر نظام ينباشند و همچن يمساله م ينا يرو يشپ

و وجود  يارق العاده نظاممهم و خ ياتعمل يقاز طر ياييجغراف يعوس يشهدا، مناطق آزاد شده  يمقتل ها
  .باشند يم يغرب يدر مرزها يگردشگر يدصنعت جد ينا ياز عوامل رشد و توسعه  يهاول يرساختهايز
 

 يمرز شهرهاي – امنيت –جنگ  ي: گردشگريديكل يها واژه
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با استفاده از مدل اوانز  يانسان يتامن يندرتام ييدما يشنقش آسا
 در عباسشهرستان بن يمطالعه مورد

 

 4 ينظر يممر ،3 زاده يجوج يجهخد ،2ي صدر يدهسع ،1ي رضا نور غالم

 و بلوچستان يستاندانشگاه س، يطيمح يزيو برنامه ر يادانشكده جغرافاستاديار  -1
 يطيمحيزيدر برنامه ر يشناس يمكارشناس ارشد اقل -2

 يزيو برنامه ر يابلوچستان دانشكده جغراف و 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
سي است و تا پيش شرط اساسي توسعه و رفاه هر جامعه اي وجود امنيت در تمامي ابعاد اجتماعي و سيا

هنگامي كه شهروندان يك جامعه نتوانند از تهديدها، اضطراب ها و مداخلة بيگانگان در امان باشند، نمي توانند 
در توسعة اقتصادي، اجتماعي و انساني توفيق پيدا كنند. امنيت انساني از دو جزء مهم رهايي از ترس و رهايي 

انساني را در ابعاد مختلف امنيت اقتصادي، اجتماعي، زيست  از نياز تشكيل شده است . اين دو ركن ، امنيت
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 
استرس دمايي مي گردد. همچنين بازدهي توليدات كارخانه اي كاهش و ميزان حوادث  آن محدوده دچار

توان  يشواهد م ينبا ا ينافزايش مي يابد، فراگيري دانشجويان و دانش آموزان كاهش پيدا مي كند. بنا برا
 ينباشد. هدف ا داشته يممستق يرتاث يانسان يتتواند بر امن ياست كه م ياز موارد يكيكه آب هوا  مودعنوان ن

باشد. شهرستان بندرعباس  يم ييدما يشآسا يرو غ ييدما يشدر محدوده آسا يانسان يتامن يپژوهش بررس
شهرستان است  ينمركز ا باسفارس و تنگه هرمز قرار دارد .بندرع يجگرم خل يو در كنار آبها يراندر جنوب ا

از نصف  يعرض شمال يقهدق 11درجه و  27و  يطول شرق يقهدق 17درجه و 56 ياييكه در مختصات جغراف
گرم و مرطب  يآب هوا يشهر ستان دارا ينكيلومتر مربع است. ا 27316واقع شده و وسعت آن ينويچالنهار گر

 يشداده ها از آسا يلو تحل يهتجز يباشد. برا يم يليتحل يفيپژوهش توص ينباشد. روش استفاده شده در ا يم
و  يشترب يتاحساس امن ييدما يشدهد كه انشان در محدود آسا ينشان م يجنتااوانز استفاده شده است.  ييدما

 خواهد شد. يروان يمحدود دچار استرس و نگران ينكه خارج از ا يباشد در صورت يم يشتريآرامش خاطر ب
 

 شهرستان بندر عباس ي،انسان يتامن ي،فشار عصب يي،دما يشآسا :يديواژگان كل
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بر ثبات و توسعه  يستيو تور يجگاهمطالعه نقش  مراكز تفر
 يو تفرجگاه يحيمطالعه: مجتمع تفر يران(موردا يمرز يشهرها

 )) شهرستان زهك يها يمهاهللا العظم (چاه ن يهبق
 

 2يديحم يهمرض، *1يغالمرضا نور
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعلم يأتعضو ه -1

واحد زاهدان-يدانشگاه آزاد اسالميشهريزيو برنامه رياكارشناس ارشد جغرافيدانشجو-2
noori@hamoon.usb.ac.ir 

 

 چكيده
رابطه  ينكه به ا يرسدبه نظر م يو صنعت يو تكنولوژ يعلم يها يشرفتگراست و اگرچه پ يعتفطرتاً طب انسان

 بخصوص به دنبال ارتباط يگردد كه انسان امروز يبر طبق مطالعات انجام شده مالحظه م يلطمه زده است ول
و  يعيالت ساالنه و ... در مناطق طبيشده در قالب تعط يجادا يو پر كردن اوقات فراغت و فرصت ها يعتبا طب

 يدانشگاه زابل شناخته م يعيو منابع طب يزابل كه در قالب پژوهشكده كشاورز يها يمهباشد. چاه ن يآرام م
 يژهتوانسته است بو يو تفرجگاه يحيتفر تا كنون با فراهم آوردن امكانات 1369از  يرسال اخ 20شوند حدود 

 يشافزا ي،دهد و موجب رونق اقتصاد يهزار نفر را در خود جا 130تا  سالينوروز در زمان خشك يالتدر تعط
با  يقتحق ينگردد.ا ياسيو س ياجتماع يتامن يقيناً يناشتغال و همچن يجادا يستان،در دشت س يبه زندگ يدام

 يبمنظور بررس يو پرسشنامه ا يدانيومشاهدات و مطالعات م ياتبر تجرب يدتحليلي با تأك _روش توصيفي 
 يجشده است. بر طبق نتا يهته يمتماد يسالها يكنندگان به مجتمع ط يدمسافران و بازد يها يزهعوامل و انگ

 هيمخوب و فراوان، وجود چاه ن ياهيبه مجتمع، شامل: وجود پوشش گ يمسافران نوروز يتهايالو يقتحق ينا
 يرنظ يخانواده ها و باغ وحش ب ناسكا يپر آب و خوش منظر، كادر مناسب مجتمع، امكانات مجتمع برا يها

اثبات  يجمنطقه بوده است. نتا يانتظام يروهايتوسط ن يتيپوشش خوب امن يندر سطح جنوب كشور و همچن
هم مرز با افغانستان  شهرستان ينشهرستان زهك بعنوان آخر يتيو جمع يكند كه توسعه وگسترش سطح يم

 يندر طول سال به ا ياستان يرو غ يوجود و تردد هزاران مسافر از شهروندان استان يونمد يستاندشت س
و يحيكند كه وجود و گسترش مراكز تفريميريگيجهنتياندر پايقتحقينباشد.لذا ايمجتمع بوده و م

 ي،اقتصاد يتي،و توسعه و ثبات جمع ياقتصاد در رونق يديتوان نقش كل يمجتمع م ينهمچون ا يتفرجگاه
 .كشور و استان شوند رزيم يشهر ها يتيو امن ياسيس
 

 يستانها، س يمهچاه ن ي،مرز يشهر ها يت،و امن ي،توسعهمراكز تفرجگاه :يديكل واژگان
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 )و بلوچستان يستان: سي(مطالعه مورد يو گردشگر يتمرز، امن
 

2ادهاحسان ز ناهيد ،1يغالمرضا نور

 يطيمح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف ياراستاد -1
 كارشناسي ارشد برنامه ريزي توريسم دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوي -2

n.ehsanzadeh2008@yahoo.com 
 

  چكيده
انسان براي مشخص كردن محيط پيرامون خود به گونه اي كه با گستر ة فعاليت همسايگان تداخل نداشته 

اچار از تعيين خطوط قراردادي در بخش پاياني و پيراموني محيط زيست يا قلمرو خود است . نوع باشد، ن
گسترش يافتة اين مفهوم خط پيراموني است كه بخش پاياني گستر ة فعاليت يك ملت را مشخص مي كند و 

 يده چرخ هاصنعت درآمدزا و رونق دهن يكبه عنوان  يگردشگر .جنبه سياسي دارد و مرز خوانده مي شود
در  ياز عوامل مهم توسعه گردشگريكيملل و اقوام در جهان دارد.  يندر ارتباط ب يكشور، نقش مهم ياقتصاد

تواند  يدر كشور است كه م يتوسعه گردشگر يت،امن ياز شاخص ها يكي يگر،است. به عبارت د يتكشور امن
تا امنيت برقرار نباشد، سفري شكل نخواهد  اصوالً .كند يداپ يتجل ياسيو س ياقتصاد جتماعي،ا يدر قالب ها

گرفت و سخن گفتن از گردشگري، بيهوده خواهد بود. هرگاه در سطح جامعه بستر مناسبي فراهم باشد، افراد 
يابند و اگر گردشگران نسبت به  هاي مربوط به گردشگري رونق مي كنند و در پي آن است كه فعاليت سفر مي

جنوب شرق كشور به داليل  منطقهد. كنن جا سفر نمي اشند، هرگز به آنب اشتهمقصدي احساس ناامني د
طبيعي، اقليمي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حوزه هاي جغرافيايي پر جاذبه براي توسعه گردشگري 

و بلوچستان بخصوص منطقه  يستانس استان .است و مي تواند در سطح كشور پذيراي گردشگران بسياري باشد
دارد، وجود اماكن باستاني و تاريخي، آداب و رسوم  اي يژهو يگاهجا يتوسعه گردشگريخچهدر تارانيستس

خاص محلي مي تواند عاملي در ايجاد قطب گردشگري فرهنگي شرق كشور با تأكيد بر ايجاد اشتغال )كاهش 
 هاي يتقابل يطقه دارامن ينا ينكهاما با ا. مرزي صورت گيرد ناطقفقر و بيكاري(  و توسعه پايدار در م

 يكاريمنطقه و كشور باشد و از فقر و ب يبرا ييبه عنوان منبع درآمدزا تواند يو م باشد يمياديز يگردشگر
به  يچندان يتمنطقه موفق يننتوانسته در ا يو گردشگر يسماست كه صنعت تور ينامر ا يتمردم بكاهد، واقع

 يينتب يدر پ يدانيم يها يافتهو  يبر منابع كتابخانه ا يهوتك يليو تحل يفيمقاله با روش توص اين .دست آورد
 يراصلي مقاله، شناسايي عوامل تاث هدف. يباشدم يستانمنطقه س يدر توسعه گردشگر يدر مرزها يتنقش امن

 -بوده كه از نقطه نظر عوامل جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي يستانمنطقه س يستگذار در عدم جذب تور
 قرار گرفته است يمنطقه در اين صنعت مورد بررس سييااجتماعي و س

 
  يستانسي،، گردشگر يتمرز، امن :يديواژگان كل
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 پديده ي قـاچـاق و امنيت مرزها نگاهي گذرا به
 

 عليرضا وطن پور    
 عضوهيات علمي دانشگاه علوم انتظامي. .مدرس دانشگاه آزاداسالمي

 vatanpour.alireza@yahoo.com  
 

 چكيده
كه به دست قاچاقچيان  -شايد بتوان جرم ورود وخروج كاالي قاچاق و عوارض امنيتي ناشي از اين پديده 

را يكي از  مهم ترين مشكالت كنوني مرزبانان و   -باعبور از مرزهاي خاكي ، آبي و هوايي صورت مي گيرد
 .مرزنشينان كشور به شمار آورد

ل امنيت زداي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي قاچاق  و نقش در اين مقاله سعي شده است عمده ترين عوام
مرزها در شكل گيري و استمرار اين عوامل و نيز برخي از مهم ترين تاثيرات ضدامنيتي آن كه در پيوند اساسي 

   .با  مساله ي مرز اعم از مرزنشيني ومرزباني قابل ارزيابي است ، به اجمال مورد بررسي قرار گيرد
  

 Good، قاچاق كاال/Smuggling،قاچاق/   Security،امنيت/ Borderمرز/  :دييواژگان كل
Smuggling 
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 يشهرها يـ مكان ييفضا يشدر آرا يتينقش مالحظات امن يبررس
  )يمرز يبر شهرها يدبا تأك (يرانا

 

 هادي ويسي
 نور، تهران، ايران  استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام 

hadiveicy@yahoo.com 
 

 چكيده
 گزيني  در مكان اند. در گذشته نقش عوامل محيطي  شهرها بوده ي،انسان هاي  سكونتگاه ينمهمتر يربازد از

نقش  يتيو امن ياسيس يرهايمتغ يعي،عوامل طب تر بوده است؛ اما امروزه ضمن حفظ جايگاه  شهرها پررنگ
 يمكان يشچگونه است؟ آرا ايران يشهرها ييفضا يشنحوه آما يراست. اما به كنند  يم يفاا ينهزم يندر ا يبارز

شكل  يرانا يدر مناطق مرز شهر مهمي  كالن يچاست؟ چرا ه يمتأثر از چه عوامل يرانا يشهرها ييـ فضا
  .سوالها است ينبه ا ييبه دنبال پاسخگو يمنطق يليو تحل يفيتوص يوهپژوهش به ش يننگرفته است؟ ا

 يفضا يران،ا ينيدر پهنه سرزم يعيعوارض طب ييفضا يعو توز يمكان يشه نحوه آرارسد ك ينظر م به
را به  يرانا يداخل يكه فضا اي  شده است. به گونه ييفضا يختگيكرده است و باعث گس يجادرا ا يناهمگون

 ينواحخلق  يت،جمع زننامتوا يعجدا كرده است و باعث توز يو مرز يرامونياز مناطق پ يعنوان هسته مركز
 يانيدر دو دهه پا يقوم هاي  ييو واگرا ياسيس يداريشده است. ناپا يرانيانا يـ قوم يفرهنگ يهو تجز يزمتما

  باعث شكل يران،ا يارض يتو حافظ تمام يقوم يانهايو ظهور رضاشاه به عنوان سركوبگر جر يهحكومت قاجار
ساخت باعث   نظام تك گيري  شد. شكل يراندر ا ساخت  تك ياسيس ينظام يحكومت مدرن بر مبنا گيري
توسعه نامتوازن  ساز  گرا شد و زمينه  محور و قطب يتختمحور، تمركزگرا، پا يتامن ياسيِس يدگاهد ترويج

به  يمرز يپس مناطق قوم ينشد. از ا يرانا يشهرها يـ مكان ييفضا يشآرا ينابسامان يجهو در نت ييفضا
 يشده و از هسته مركز يدهبه انزوا كش يجشدند و به تدر يلز مركز تبدا خارجو  يرامونيپ اي،  يهمناطق حاش

بر وجود  ي) به اقتصاد مدرن متكيسنت يكشاورز ي،دامدار يني،(كوچ نش يعقب ماندند. گذار از اقتصاد سنت
 يدر فضا يتختبه پا يآسفالته و راه آهن) منته ي(راه هايارتباط هاي  و نحوه استقرار شبكهينفت يدرآمدها
 يران،ا يو دامنه نفوذ آنها تا مرزها يفرامنطق يقدرتها ييفضا يكرد. رقابتها يدمسئله را تشد ينكشور، ا
به  يمسئله در دوره انقالب اسالم ين. اكرد  ينگران م ياسيس يدر گسستها يژهرا به و يرانا يمركز يحكومتها

آن  يو نظام ياسيو نفوذ س يرانبا حكومت ا ريكامتحده ام ياالتا يژهبه و يغرب يقدرتها يتخاصميكردرو يلدل
 يروهاياز نفوذ ن يحكومت مركز يتيامن هاي  ينگران يران،ا يههمسا يكشورها ينيسرزم يدر سرتاسر فضاها

 ينداد. از ا يشرا افزا يمرز يدر شهرها يحكومت مركز يهبر عل يقوم هاي  از گروه يو استفاده ابزار يخارج
 يو به تبع آن توسعه شهرها مرز يدر مناطق مرز يگذار يهسرما يزانبر م يركزحكومت م يتيامن يكردرو رو

 يدر مناطق قوم يژهمهم و كالن شهرها به و يشهرها گيري  مانع شكل يدگاهد ينداشته و ا يممستق يرتأث
  .شده است يمرز

 .اي  فرامنطقه يتوسعه، قدرتها يران،ا يت،امن ي،مرز يشهرها :يديكل واژگان
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 يمرز يشهرها يداردرتوسعه پا يمرز يرچه هانقش بازا
 شهر بانه يبازارچه مرز ي؛مورد مطالعه

 

 2يگدلياهللا ب ي، نب 1يسيرضا و
 نور رشت يامدانشگاه پ ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 چستانو بلو يستاندانشگاه س يي،روستا يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 

 چكيده
كشورها در سطح  يرشد و  توسعه اقتصاد يك،اكولوژ يطي،مح يستز يامدهايدر درجه اول بر پ يدارپا توسعه

 يزن يندگان)، آن است كه آيدار(توسعه پا يكردرو ينا يداشته و دارد. هدف اصل يدتاًك يو منطقه ا يالملل ينب
 يبهره مند گردنند. اصوالً مناطق مرز يطيمح يهايانمندو تو يعيحاضر از منابع طب يبتوانند به نسبت نسل ها

 يتر يفضع يگاهاز جا يو منطقه ا يتوسعه مل يندكشورها در فرا يبا مناطق مركز يسهدر مقا يا يهو حاش
 ياز قطب ها يدور ي،مناطق مرزياييجغراف يتوان به انزوا يامر م ينا يلدال ينبرخوردارند، كه از مهم تر

 يجاداشاره نمود. ا يو فرهنگ ياسي،س ي،اقتصاد ي،در ابعاد مختلف اجتماع يگيافتو توسعه ن ياقتصاد -يصنعت
روند، كه  يبه شمار م يمرز ينواح يتوسعه اقتصاد يروش ها يناز شناخته شده تر يكي يمرز يبازارچه ها

 ينا انجاماشند. هدف از توانند اثر گذار ب يمذكور م يدر نواح ياز عقب افتادگ يدر مواجهه با مسائل متنوع ناش
 يندر ا يقباشد. روش تحق يشهر م ينا يدارشهر بانه بر توسعه پا ينقش بازارچه مرز يينو تب يپژوهش بررس

 و با استفاده از نرم افزار يمايشيپ يها يافتهاطالعات بر اساس  يلو تحل يهبوده و تجز يليتحل -يفيمقاله توص
SPSS بوده است.  1385سال  يسرشمار يداده ها اساسشهر بانه، بر  يتجمع يانجام شده و جامعه آمار

 ياديشهرستان تا حدود ز يندر ا يآن است كه بازارچه مرز يانگرب يقتحق يهايافتهيلحاصل از تحل يجنتا
از شاخص ها مانند بهبود  يگذار باشند، گرچه بازارچه مذكور در بعض يرتاث يشهر يدارتوانسته است بر توسعه پا

  .نبوده است يمناسب يكاركرد ها يساكنان منطقه دارا يسطح علم اءو ارتق يليتحص يتوضع
 

 شهر بانه ي،مرز يشهرها يدار،توسعه پا ي،مرز يبازارچه ها :يديكل واژگان

 
 

 
 
 



 

 
۵٣٠ 

 

 � � 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 

(قاچاق) در  يررسمياقتصاد غ گيري عوامل موثر بر شكل يبررس
 يرانجنوب شرق ا يمرز ي: شهرهايمطالعه مورديمرز يشهرها

 

  2 ييمحمدرضا رضا، 1هادي ويسي 

 نور استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام -1
 يزددانشگاه  يا،گروه جغراف ياراستاد -2

hadiveicy@yahoo.com 
 

 چكيده
 يتهاي. اما نوع فعالآيند يبه حساب م يو تجار ياقتصاد يتهايشهرها به عنوان كانون مراكز فعال يربازد از

از كشورها به  ياريدر بس ياست. مناطق مرز يو انسان يطيطقه متأثر از عوامل مختلف محدر هر من ياقتصاد
اقتصاد  گيري مستعد شكل د،هستن يكنترل شده و دولت ياقتصاد يدگاهد يكه دارا ييدر كشورها يژهو
 ي،مناطق مرز يدر شهرهايررسميبخش 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 موثر بر شكل هاي ينهعوامل و زم يپژوهش به دنبال بررس يناست. ا يمرز

منطقه مورد  يق،تحق يياجرا يتبودن موضوع و به منظور قابل يكل يلاست. به دل يمرز يقاچاق در شهرها
 يو بلوچستان انتخاب شده اند. شهرها يستاندر استان س يرانا يجنوب شرق يمرز يشهرها يق،مطالعه تحق

 ينخاش و راسك است كه مورد توجه ا يرجاوه،زابل، زاهدان، سراوان، م يمنطقه متشكل از شهرها ينا يمرز
انجام شده  اي كتابخانه هاي بر داده يو مبتن يلـ تحل يفيبا استفاده از روش توص يقتحق ين. اباشد يمقاله م

، يدارو نبود اشتغال پا يكاريب يت،محروم يعي،و طب يطيمح يكه تنگناها دهد ينشان م يقتحق يجاست. نتا
موثر  هاي مولفه ينمهمتر يران،حكومت ا ياقتصاد يدگاهو د يتجار ينمرز، قوان يدر دو سو يمتهاق يادتفاوت ز
 .بوده است يرانا يجنوب شرق يمرز يپنهان قاچاق در شهرها يقتصاداگيري بر شكل

 

 و بلوچستان. يستانس ي،مرز يقاچاق، شهرها يررسمي،اقتصاد غ :يديكل واژگان
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 يدارپا يتعوامل موثر بر توسعه امن يبررس
 : استان كردستان يمورد مطالعه

 

 3يشاه ين، محمد ع 2ي، صادق زمان*1يسيانو محمد
 معلم تهران يتدانشگاه ترب يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1
 معلم تهران يتدانشگاه ترب يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 معلم تهران يتدانشگاه ترب يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

mwaysian63@gmail.com 
 

 چكيده
است. احساس امنيت موجب  ياز عوامل مهم جهت ادامه زندگ يكيبشر و  يازهاين ترين ياز اساس يكيامنيت

 يجاداست ا يرو توسعه اجتناب ناپذ يتامن يانمتقابل م ي. وابستگشود يم يدارو توسعه پا يشباال رفتن آسا
 يجاد. تحقق و استقرا و اپذيرد يم يراز آن تأث يزاست و خود  ن يساز توسعه در همه ابعاد انسان ينهزم يتامن
 يقتحق يناست. هدف ا يمنابع انسان يريتومد يربطذ يدر استان كردستان مستلزم تعامل نهادها يتامن

 يبآس يدها،تهد يراستا با  شناسايندر استان كردستان است. در ا يدارپا يتعوامل موثر بر توسعه امن يبررس
 يتهستند كه توجه به آنها منجر به استقرار امن يبا منطقه عوامل متناسب يو ارائه الگو يسنج يتظرف ي،شناس

و  اي كتابخانه يوهبر ش يو مبتن تحليلي – يفيتوص يبررس يندر ا يق. روش تحقشود يدر استان كردستان م
 .است ياسناد

 

 استان كردستاني،شهر يتتوسعه، امن يت،امن :يديواژگان كل
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 طراحانه يكردبا رو يشهر ير فضاهاد يتحس امن يجادا
 )شهر زاهدان ي: بازار چهار راه رسولينمونه مورد(

 

 3اين ييحسن رضا،  * 2اكبر شهناز ي، عل 1يانيهاد زهره
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر يااستاد جغراف -1

 و بلوچستان يستانارشد دانشگاه س يكارشناس يدانشجو -2
 ارشد دانشگاه تهران يارشناسك يدانشجو -3

aliakbar.shahnaz@gmail.com 
 

 چكيده
 يحضور در فضاها ين. ايستمردم ممكن ن يدر شهرها بدون حضور فعال و قو يزندگ يطمح يفيتك ارتقاء
افراد  يتشهروندان در تمام ساعات شبانه روز، مستلزم احساس امن يتوسط تمام افراد و گروهها يژهبه و يشهر

در شهرها افزون بر  يتامن ايش. افزيستن يعمل يانتظام يروهاين يلهتنها به وس يتامن ينا ينتام است. اما
امن كه  يهم دارد.  فضاها يگرد ياقتصاد يايفضا، مزا يباييو ز ييكارا ي،سرزندگ يت،هو يتچون تقو ياييمزا

 يدارا ياز نظر مال يجهو در نتو كسب و كار جذاب تر بوده  يگذار يهسرما يدارند برا يمردم در آن حضور قو
از روز  يشو هر روز ب يجناامن مرده و خطرناك به تدر يبالعكس فضاها وخواهند بود  يشتريب يارزش و تقاضا

از  يششده و خود هر روز ب يافراد عاد يعار يجفضاها به تدر ينگذاران خواهد بود ا يهقبل دافع مردم و سرما
 ودنه چندان دراز خ يخخواهد بود. شهر زاهدان در طول تار يون اجتماعخالف شئ يها يتروز قبل جاذب فعال

 يتموقع يشود دارا يمختلف همجوار در آن عرضه م يكه محصوالت كشورها يياز ابتدا با وجود بازارها
كه الل بخش  1349پررونق زاهدان است كه از سال  ياز بازارها يكي ياست. چهار راه رسول يخاص ياقتصاد

كه  يلوكس و دسته دوم الهايرا در آن ساخت به وجود آمد و امروزه با انواع كا يبازارچه رسم نياول يگير
دارد حفظ و ادامه رونق  يفرستند رونق خوب ينقاط كشور م يهبه آن آورده و به بق يههمسا يتجار از كشورها

هر  يتكننده امن ينتواند تضم يكه م يياز راهها يكيدر آن است.  يتامن يندر گرو تام يبازار چهار راه رسول
 يسهولت مداخله  يبرا يشهر يطراح يرآن فضاست. امروزه با استفاده از تداب يباشد نوع طراح يشهر يفضا

و  يدر كتاب زندگ يكوبزج يننمود. به گفته ج يجاددر شهرها ا يامن يتوان فضاها يم يتارتقاء امن يمردم برا
 ينهستند مهم تر يشهريفضا يعيكه مالكان طب يكسان» ظرچشمان نا« وجود  يكايي،آمر يمرگ شهرها

بازار چهار راه  يتمقاله با توجه به اهم ينامن است. در ا يآنها به فضاها يلاز فضا و تبد مراقبت يعامل برا
 -يحفظ رونق آن با استفاده از روش اسناد يبرا يتامن يجادا يتزاهدان و اهم يدر اقتصاد شهر مرز يرسول

 يبرا يشنهاداتيطراحانه پ هكارهايبا استفاده از را يمكرد يو سع يمامر پرداخته ا ينبه مطالعه ا ياكتابخانه 
 .يمبازار  ارائه ده يندر ا يتباال بردن امن

 

 طراحانه، زاهدان. يكردرو ي،شهر يفضا يت،حس امن :يديواژگان كل
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با مدل  يمرز يموجود در شهرها يچالشها و فرصتها يبررس
 ياپو يها تميسس يساز

 

 2هاشم راد يبن يعل ، سيد*1بجنورد يانهاشم ناهيد

 مشهد يامخ يموسسه آموزش عال يع استاديارصنا يمهندس دكتري -1
 مشهد يدانشگاه علوم پزشك استاديار -2

hashemian@aut.ac.ir
 

 چكيده
را در جهان  يهاهمس يشترينب يهدارد كه پس از روس يو آب يكشور مستقل، مرز مشترك خشك 15با  ايران

موجود در كشور هم مرز،  يها يو ناآرام ياسيخاص س يطشرا يلبه دل يرانا يمرزها يبرخ يگرد يدارد. از سو
 يرمس ينو امن تر ينآزاد و بهتر يايارتباط با در يلبه دل يرانا يجنوب يكرده اند. مرزها يجادا يخاص يچالشها
كرده  يجادا يرانا يبرا ييباشند و فرصت ها يآزاد م يايدر با يرانا يقاز طر يشمال يكشورها يبرخ يارتباط

 يدبا ينقاط حساس ينقرار گرفتن در چن يلبه دل يمرز يمرز آزاد شهرها يلبه دل  يرانا يمرز ياند. شهرها
 يشهرها يندر ا يا يژهو يرهايو متغ يطاز مقاالت به شرا ياريرند. در بسيو توجه خاص قرار گ يمورد بررس

 يمورد بررس يرهاشده اند و تعامل متغ يتك تك بررس يرهامتغ ينمقاالت ا ينه شده است اما در ااشار يمرز
 ليدر ارائه مد يشهرها  سع ينموجود در ا يرهايو متغ يطشرا ييبا شناسا يقتحق ينقرار نگرفته است. در ا
تواند در ارائه راهكار  يمدل م يننشان دهد. ا ياپو يستميرا در قالب سيرهامتغ ينشده است كه ارتباط ا

 .يردشهرها مورد استفاده قرار گ ينكنترل بهتر ا يمناسب برا
 

.ياپويهايستمسي،مرزيشهرها:يديكلواژگان
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: ي( نمونه مورد يمرز يشهرها يتدر امن يجمع ينقش رسانه ها
 )وبلوچستان يستاناستان س

 

 3يرانيش يباز، 2ياني، زهره هاد*1يالسادات هاشم الهام
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -1

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يعلم ياتو عضو ه ياراستاد  -2
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

Hashemi8888@yahoo.com 
 

 چكيده
 يابزار فعاليت هاي عصر حاضر، كه به عصر ارتباطات و اطالعات معروف است رسانه هاي جمعي م همترينم

و  ييربه تغ يكو تحر يبا دستكار يدوگانه در خصوص جوامع دارند، از طرف ينقش ي،جمع يباشند. رسانه ها
 يزنند و از طرف يدامن مرا  ياجتماع يها يورزند و نابسامان يجامعه مبادرت م يك يبافت اجتماع يدتهد

 .كنند يريجلوگ ياجتماع  يشكاف ها يجاداز ا يحصح يريتبا مد يگرميتوانندد
 يها يتافغانستان و پاكستان، و با داشتن قوم يو بلوچستان با داشتن مرز مشترك با كشورها يستانس استان

استان  يندر ا يناامن يجادو ا يكندر تفرقه اف يخارج يرسانه ايراتآماج تاث يو سن يعهگوناگون و دو مذهب ش
مرزها،  يتدر جهت باال بردن امن يداخل يها نهبه رسا يازرو ن يناست. از ا يمل يتدر امن يقطر يناز ا يتاو نها

و  يطمح يريتكنترل و مد ي،اجتماع ياز هنجارها يتحما ي،مل ييجامعه، همگراياعضا ينب يهمبستگ يجادا
 .شود ي... احساس م

 يمرز يدر شهرها يتامن يجادتوانند در ا يم يداخل ياست كه رسانه ها ينقش مثبت ياله بررسمق ينا هدف
 .است ياسناد -يمقاله از نوع كتابخانه ا ينباشد. روش مطالعه ا يكنند م يفاو بلوچستان ا يستاناستان س

 

 و بلوچستان يستانس ي،مرز يت،رسانه هاي جمعي، امن :يديواژگان كل
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 )2009-1961(يزمان ي سنندج در فاصله يبر امواج سرماي يلتحلي
 

 4 ياناحمد ينوم، 3نساء سپندار ، 2ينظر يرعبدالقد، 1پناه يزداناهللا  حجت
 دانشگاه اصفهان يا،گروه جغراف ياراستاد -1

 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -2
 شگاه اصفهاندان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -3
 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -4

abdolghadirnazari@yahoo.com 
 

 چكيده
سازه ها وتاسيسات دارند.  ي،عناصر طبيع ينجانوران، گياهان و همچن يبراثرات نامطلوب يتغييرات شديد دماي

 يعاليت مطلوب جانداران دچار اشكال مزيست و ف يپايين تر رود، شرايط برا يهوا از حد معين يدما يوقت
 يدماي ي¬را آستانه يمحدوده دماي اينمعين است كه ينيازمند دماي يزيست يهر مرحله از فعاليتها يراشود، ز

 ينسازه ها و ماشين ها و تاسيسات قايل شد. هدف از ا يتوان  برا يم يزرا ن يگويند. چنين آستانه هاي يم
 يستگاهحداقل روزانه ا يمنظورآمار دما ينحادث شده در سنندج است، به هم يامواج سرماي يمقاله بر رس

*) ابتدا C(يينتع يقرار گرفت. برا يلمورد تحل 2009تا  1961 يسنندج در دوره آمار ينوپتيكس يهواشناس
محاسبه شد .   يمتقو يروزها يهمه  يبرا Zحداقل روزانه در طول سال وسپس عدد  يبلند مدت دما يانگينم

دوره  ين*)در نظر گرفته شد. همC( يفراوان يبرا يوبه عنوان شاخصZ> - 1.5با يتعداد روزها يبترت ينبد
 يدر نظر گرفته شدند.شرايط سينوپتيك يي*)،به عنوان موج سرماC(يروز متوال3از  يشبا تداوم ب مراهه يها

ط به سطح زمين و ارتفاع ژئو فشار مربو يشده و الگوها يبررس يزاخير ن يشديد در سالها يامواج سرماي
پردازش شده  GrADSبرداشت و با استفاده از نرم افزار NOAAهكتوپاسكال از 1000و 500پتانسيل سطوح 

در دو  يروندكاهش يكنشان دادند كه  يجقرار گرفتند. نتا يدوره مورد بررس ينحاكم در ا ياست و الگوها
 *) وجود دارد.Cآخر در ( ي¬بخصوص دهه يراخ ي¬دهه

 

 حداقل، سنندج يموج سرما، دما :يديواژگان كل
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 )2010،1961( يزمان ي كرمانشاه در فاصله ييامواج سرما يبررس
 

 4ينظر ير، عبدالقد3، نسا سپندار* 2ياناحمد ينو، م1پناه يزداناهللا  حجت
 دانشگاه اصفهان-ياگروه جغراف يعلم يئتعضو ه -1

  دانشگاه اصفهان يناسش يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه اصفهان_يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -3
 دانشگاه اصفهان_يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -4

m_amadyan89@yahoo.com 
 

  چكيده
دما در  يراتتغ يناست. بنابرا ياديبن يتاهم يدارا يآب و انرژ ي چرخه يژهبو يعيطب يدر چرخه ها دما
افتادن  يرباعث به تاًخ ييرود .امواج سرما يبشمار م يمهم ياربس ي مولفه يطيمح يزيبرنامه ر و يريتمد

مانند گردو و بادام در ارتفاعات كرمانشاه شده  يدر انواع درختان يدجد يشكوفه ها و به وجود آمدن رخدادها
متعارف در نظرگرفته شده  يتناهنجار نسبت به وضع يداديحاضر موج سرما به عنوان رو ي است. در مقاله

همراه است موج  ياييجغراف ي يهناح يكو محسوس در  يعسر ييافت دما يكهوا كه با  ياست. وقوع سرما
ايستگاه  ي شود. هدف از انجام اين تحقيق بررسي روند فراواني وقوع موج هاي سرمايي ساالنه يم يدهسرما نام

تا  1961زماني  يايستگاه سينوپتيك كرمانشاه در بازه  ي هپژوهش دماي حداقل  روزان ينكرمانشاه است. در ا
 يبرا (*c) استمرار ي يجهكه نت ييو امواج سرما (*c ) يارسردبس يروزها يو بررس ييبه منظور شناسا 2010

بلند مدت حداقل مطلق  يانگينابتدا م (*c)يينتع يشده است. برا  يباشند ،بهره بردار يم يشتربياروز  3
به  z<-1.5 ي تعداد روزهايبترت ينمحاسبه شد. بد يمتقو يروزها يهمه  يبرا Z پس عددروزانه و س

  .در نظر گرفته شد (*c) يفراوان يبرا يعنوان شاخص
قابل توجه  ي كتهنوجود دارد ،  يربخصوص در دهه اخ يامواج سرما يروند كاهش يكدهد كه  ينشان م نتايج

  . يرسدبه اوج خود م 2010باشد كه در سال  يكرمانشاه م دما در يشافزا يصعود يرمقاله س يندرا
 

 حد اقل، روند، كرمانشاه يدما يي،موج سرما :يديواژگان كل
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 ييغذا يتحادث شده در كرمانشاه و امن ييامواج گرما يبررس
 

 4ينظر ير، عبدالقد3ياناحمد ينو، م*2، نساء سپندار1پناه يزداناهللا  حجت
 دانشگاه اصفهان يشناس مياقل ياراستاد -1

 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -2
 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو -3
 دانشگاه اصفهان يشناس يمارشد اقل يكارشناس يدانشجو  -4

nesasepanta@yahoo.com 

 
 چكيده

در بارش،  ييراتشود. تغ يبه غذا م يكاهش سطح دسترسباعث  يمتفاوت ياز روش ها و كانال ها يماقل تغيير
 يشبا افزا شود يم بيني يشبشود، پ يمحصوالت كشاورز يددر تول ييراتتواند باعث بروز تغ يهوا و ... م يدما
باعث به  ييگرما يموج ها يشآن افزا عو به تب يماقل يير. تغيابدكاهش  يعملكرد محصوالت زراع ين،زم يدما

جو  يحد يها يداداز رو يبخش ييگرما يشود. موج ها يدر سرتاسر جهان م ييغذا يتن امنمخاطره افتاد
آن  يدارياست كه دوام پا يدوره گرم ييموج گرما يكبشر شده اند.  يدر زندگ يديهستند كه باعث تلفات شد

رفتن  يناز بو  يمحصوالت كشاورز يبتوانند باعث تخريميدشد ييچند روز تا چند هفته باشد. امواج گرما
ناهنجار  يداديبه عنوان رو ييها و مرگ انسان ها شوند. در مقاله حاضر موج گرما يتماكوس ياهيجوامع گ

 يا يدهپد ينعدم وقوع چن ياوقوع  يبررس يمتعارف هرمكان در نظرگرفته شده است. ما برا يتنسبت به وضع
 يستگاها يندما در ا يشي. روند افزايمقرار داده ا يكرمانشاه را مورد بررس ينوپتيكس يستگاها يدما اهدر كرمانش

 يمتقو يروزها يهمه  يبرا  Z بلند مدت وسپس عدد يانگينابتدا م (*H) يينتع ياست. برا يدهمشاهده گرد
در نظر گرفته شدند.  (*H) اوانيفر يبرا يبه عنوان شاخص  z>1/5 تعداد روزها با يبترت ينمحاسبه شد . بد

 ينقابل توجه درا ي   وجود دارد، نكته يردما بخصوص در دو دهه اخ يشيروند افزا يككه  دهد ينشان م يجنتا
  .يرسدبه اوج خود م 2010باشد كه در سال  يدما در كرمانشاه م يشافزا يصعود يرمقاله س

 
 حداكثر، كرمانشاه، موج گرما يدما :يديواژگان كل
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محالت در  يبوم و يدرون هاي يتكارا با اتكا به ظرف يتامن
 يمرز يشهرها

 

 يعقوبي رضا
 يزتبر يدانشگاه هنر اسالم ياسالم يارشد معمار يكارشناس دانشجوي

yaghoubireza@yahoo.com 
 

 چكيده
رشد  يتدر محالت كالن شهرها به خصوص محالت كم درآمد آن نرخ جرم و جنا يراخ يها در سالمتأسفانه

 يامر كنترل اجتماع ينا يلدال يناز مهمتر يكيبه عمل آمده  هاي يرسداشته است. با توجه به بر يا يندهفزا
اهداف سند چشم انداز در مقوله  به. با توجه باشد يآنها م ياجتماع يوندهايدر پ يفمردم و تضع ياز سو يفضع
د. از راهگشا باش تواند يم يو كاهش بزه كار يتامن يبرقرار يبرا يو محل يبوم هاي يتاستفاده از ظرف يت،امن

 يلجزء تشك ينبه عنوان مهمتر يشهر يريتدر مدييبسزا يرو فعل و انفعاالت آن تأث "محله"كه  ييآنجا
در  يموثر يبه راهبردها تواند يآن م يرانيو ا يسنت يمحله به معنا هومتمركز بر مف كند يم يفادهنده آن ا

 يمحدوده ا يعنيآن  يرانيو ا يسنت ي. محله به معناينجامدب يشهر يو خالقانه فضاها ينهبه يريتجهت مد
عالوه  تواند يرا به همراه دارد م "بچه محل"كه در نهان خود مفهوم  يمشترك و قو يمشخص با تعلقات جمع

و كمك به  يبزه كار يزانو كاهش م يتمقابله با جرم و جنا يشود برا يمكان عامل يحس يغنا يتتقو رب
و  يتگزاف و ناكارآمد به امن يها ينهبدون صرف هز توان يته مبه گذش يلذا با دور نگاه ي؛شهر يريتمد
و تماس چهره به  يتعامالت اجتماعيشافزا يالزم برا يها ينه. خلق زميافتمناسب دست  يشهر يريتمد

در محل، يشور عموم يبرا يو در نظر گرفتن مكان يعموم يحس مشاركت و همكار يتچهره افراد محله، تقو
مناسب در  يسبك، كارا و سرزنده در محدوده محالت، نورپرداز هاي يكاربر يجادالت، انقش مركز مح يتتقو

در سطح محله و به تبع آن در سطح شهر  منيتا يجاداست كه منجر به كنترل و ا يشب و...ازجمله اقدامات
اب جرم مانع ارتك تواند ينم يشهر يو طراح ي. الزم به ذكر است كه معمارشود يمحله م يتوسط خود اهال

 .سلب كند ينارتكاب جرم را از مجرم يها فرصت يمناسب و اصول يبا طراح تواند يم يشود ول
 

مشاركت ي،محله،مرز ي،شهرهايشهر يريتمد يت،امن :يديكل واژگان
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 يتامن يجادا يمؤثر در راستا ي:گاميو شهرساز يمالحظات معمار
 يمرز يدر شهرها
 

  يعقوبي رضا
 يزتبر يدانشگاه هنر اسالم ياسالم يارشد معمار يكارشناس دانشجوي

yaghoubireza@yahoo.com 
 

 چكيده
هاي معنوي و حتي جان او را  ها، سرمايه زندگي بشر همواره با تهديداتي روبرو بوده است كه دست ساخته تاريخ

در برابر تهديدات كرده  به مخاطره انداخته است. از اين منظر تالش آدميان براي بقاء آنها را ناگزير به تجهيز
 يكيدموگراف يها يژگيبه همراه و يتكنولوژ يعسر ييراتو تغ يالملل ينب يطمح يچيدگيپ يگرد ياست. از سو

آنها  "يو انسان يروابط اجتماع"و  "ييفضا يطشرا"،  "يبشر يسكونتگاه ها"است كه به  يدهجهان موجب گرد
 يتلق يهر كشور يمظهر بروز و ظهور قدرت مل ينشده اشود و اصوال شهرها به طور اعالم  يشتريتوجه ب

و موقعيت استراتژيك ايران در خاورميانه و بررسي تاريخي اين سرزمين به  طبيعيگردند. با توجه به منابع غني 
به  يمرز يشهرها ينب يناين نتيجه مي رسيم كه ايران همواره مورد طمع كشورهاي ديگر بوده است. در ا

و  هبود يتمنظر حائز اهم ين، از ا يالملل ينب يخاص خود در ارتباط با عرصه ها يكراتژاست يتموقع يلدل
به ساختار  ينگاه يمشهرها تحت الشعاع قرار داده است. با ن ينا يتوجه معماران و شهرسازان را در طراح

گوناگون شاهد  متنوع و يدر شهرها را با پارامترها يتيامن يها يستمخود، لحاظ س يرانيو ا يسنت يشهرها
از شهرها به كهندژ، قلعه، برج، بارو، خندق، دروازه و ... نشان از  يمختلف و مهم ي.اختصاص بخشهايمهست

 يدخود دارد. اما با يسنت يدر شهرها يتيو امن يدادن آگاهانه به مالحظات دفاع يتواهم يرانيانا يرذكاوت وتدب
خود را از دست داده و  يجنبه صرف كالبد يتامن ينزان، تامخاطر نشان شد كه امروزه از نظر معماران وشهرسا

نشود و مولفه  يفتعر يكشورها فقط از منظر نظام يمل يتكه امن يدنما يم ايجابامروز جهان،  يطدرك شرا
 يسطح اقتدار مل يابعاد حفظ و ارتقا يربه عنوان سا "يو فرهنگ ياقتصاد ي،اجتماع يتامن "يرنظ يگريد يها
منزلت  توانندامان بينامحسوس اما ب ياست هرچه شهرها در رقابت يهي. بديردمورد توجه قرار بگ يالملل ينو ب

استعداد رشد و توسعه كشور را  يبرسانند، به نوع يالملل ينو ب يبه سطح منطقه ا يخود را از سطح مل يگاهوجا
متوجه  ياصل يتمسئول ينب يندرارسانند.  يبه اثبات م  يو فرهنگ ياقتصاد ي،اجتماع ي،نظاميها ينهدر زم

 ييمناسب شهرها يو با طراح  ياسالم يرانياست كه با شناخت فرهنگ وتمدن ا يرانيمعماران و شهرسازان ا
 .به ارمغان آورند يمرز يهموطنان شهرها يامن و آرام برا

 

 آرامش ي،شهر يطراح ي،معمار يطراح ي،مرز يشهرها يت،امن :يديكل واژگان
 
 
 
 



 

 
۵۴٠ 

 

 � � 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 پرهيز يتقاعدسازي براهاي م راه
 كاال و مقابله باآن در مناطق مرزي قاچاق

 

  يعقوبي داريوش
 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز   يمشاور مركز پزوهش ها

yaghoubi09@gmail.com 
 

 چكيده
 هاي كند تا راه اين تحقيق با بررسي تجربي مسئله قاچاق كاال در دو استان كردستان و هرمزگان تالش مي

متقاعدسازي مرزنشينان را در پرهيز از قاچاق، معرفي نمايد. جهت دستيابي به اين هدف با استفاده از روش 
ها پرداخته است. نتايج نشان مي  و داده تاطالعا يلو انجام پيمايش به گردآوري و تحل يرييابي، نمونه گ زمينه

 يزلحاظ ن يندو جامعه وجود دارد و به ا ينب يقابل مالحظه ا يو فرهنگ يساختار يدهند كه گرچه تفاوت ها
 يقتحق يها يافتهبايد اقدامات متنوع و مختلفي براي متقاعد كردن مردم مرزنشين دو استان صورت گيرد كه 

مهمترين تقاضاي  هر دو منطقه  ينكهوجود دارد از جمله ا يزن يمشترك يفته هاياكند اما  يبه ان اشاره م
مشاغل مولد با درآمد كافي و با دوام مؤثرترين راه براي مجاب كردن مرزنشينان  زايي است پس ايجاد اشتغال

 .مناطق براي نپرداختن به قاچاق كاالست ينا
 

 سنجي قاچاق كاال، متقاعدسازي، مردم مرزنشين، زمينه :يديواژگان كل
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از آن در  يريگ يشپ يعوامل قاچاق سوخت و راهبردها يبررس
 و بلوچستان يستاناستان س يرزم يشهرها

 

 *ا... بخش يلراح يعقوبي،  اسماعيل
 چابهار ياييو علوم در يانورديدانشگاه در ياييدر يو بازرگان يريتگروه مد يعلم يئتعضو ه -1

 چابهار ياييو علوم در يانورديدانشگاه در ياييدر يو بازرگان يريتمديكارشناس يدانشجو -2
rahil_ah@yahoo.com

 

 هچكيد
از  يريگ يشپ يبر  قاچاق سوخت ،راهبردها يرگذارعوامل تاث ييان است تا پس از شناسا يحاضر در پ مقاله

منظور ابتدا به  ينحصول به ا يقرار دهد.برا يو بلوچستان مورد بررس يستاناستان س يمرز يآن را در شهرها
به  يشگذار در گرا يرو عوامل تاث آن در استان پرداخته يريشكل گ يقاچاق و چگونگ يساختار عموم يبررس

 يكاريمنطقه،ب يت؛محروم يجاك ينابسامان منطقه؛داشتن مرزها يبا كشورها يقاچاق سوخت از جمله همجوار
قرار داده و  يورود و خروج سوخت و .... را مورد بررس يو مقررات موجود ،ضعف نظارت بر مباد ين،ضعف قوان

،رشد و توسعه بخش  يو گردشگر يسمپردازد از جمله صنعت تور يممبارزه با قاچاق سوخت  يبه راهكارها
 .پردازد ياشاره شده م يدر محورها يمرز ينواح يها يلها و پتانس يتو قابل يصنعت،كشاورز

 
 يمرز يو بلوچستان، نواح يستان،قاچاق سوخت، س قاچاق :يديواژگان كل
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با  يعه منطقه اتوس يدر راستا يتهاها و محدود يتظرف يلتحل
 يرانا يمناطق مرز يشآما يد برتأك
 و بلوچستان يستان: استان سيمورد مطالعه

 

  2فر يبهشت ، جاسم1يغفوري حسين
 و بلوچستان يستاندانشگاه س يطي،مح يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانشكدهاستاد  -1

و بلوچستاننيستادانشگاه سيشهريزيو برنامه رياارشد جغرافيكارشناسيدانشجو-2
 

 چكيده
توان با اعمال  يعيني سياست هاي آمايش سرزميني حكومت هاي مركزي را در مناطق مرزي م نمود

ممتاز  يتموقع يدترد يراهبردهاي هدفمند، به منظور هدايت متوازن دو الگوي امنيت و توسعه، مشاهده كرد. ب
 يبه سود منافع مل بيشترتوان هر چه  يم يزمانرا  يازامت ينا يكنل يست؛ن يدهپوش يبر كس يرانا يكژئوپلت

 يتوسعه در قلمرو مل ياصل ياز نظر شاخص ها ييفضا -ياجتماع يبه درون، تفاوت ها يسوق داد كه با نگاه
شود. آمايش مناطق مرزي در ايران، به دليل وجود مرزهاي طوالني  و قرارگيري بيش  يدهبه حداقل ممكن رسان

با كشورهاي همجوار، از جايگاه ويژه اي در نظام برنامه ريزي  لليور در مرزهاي بين الماز نيمي از استانهاي كش
در مورد مناطق مرزي با هدف شناخت پيچيدگيها و موانع  ينسرزم يشكشور برخوردار است. مطالعات آما

مقاله حاضر توسعه در اين مناطق، تنها از چند سال پيش آغاز شده است و مطالعات جواني به حساب مي آيد. 
آن، و  يجايگاه آمايش مناطق مرزي در نظام برنامه ريزي كشور؛ شناخت عناصر و مؤلفه ها ينتبي يدر پ

و بلوچستان به  يستانراستا استان س ينشناخت اهميت و ضرورت پرداختن به آمايش مناطق مرزي است. در ا
هدف با  ينبه ا يلن ي. برايردگ يه قرار مپژوهش مورد مطالع ينكشور در ا يمرز ياز استانها يعنوان نمونه ا

اطالعات پرداخته شده است.  يو استفاده از آمارنامه ها و گزارشات به جمع آور ياستفاده از مطالعات كتابخانه ا
استفاده شده  swot يكاز تكن يزاطالعات ن يلو تحل يهاست و جهت تجز يليتحل -يفيروش پژوهش توص

  .است
 ينبدين نتيجه رهنمون ساخت كه آمايش مناطق  مرزي سعي دارد موانع توسعه در ايافته ها ما را  تحليل

راهبردي، توسعة يكپارچه و پايدار ملي را تحقق  -يك نوع برنامه ريزي فضايي يمناطق را بر دارد، و با ارائه 
طقه است در من يتهاجم يتموقع هب يكتنوع نزد ياستراتژ يتموقع ينمب يقتحق يها يافته ينبخشد، همچن

 يشنهاديپ يهاياستراتژ يو اجرا يداتاز نقاط قوت و فرصتها در مقابل ضعفها و تهد يكه در صورت بهره بردار
 يتبه موقع يلو توسعه جنوب شرق و ن يفرهنگ ي،اقتصاد -ياجتماع يتوضع يتوان نسبت به ارتقايم

 .بود يدوارام يتهاجم
 

 swotيليو بلوچستان، توسعه، مدل تحل يستانتان سمناطق مرزي، اس ين،آمايش سرزم :يديكل واژگان
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در  ي وچندگونگي قوميارض يتو تمام ي ملييگانگ برحفظ يليتحل
 يمرز يشهرها

 

 *2ي فربهشت جاسم ،1يغفوري ينحس

 و بلوچستان  يستاندانشگاه س يطي،مح يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانشكدهاستاد -1
 و بلوچستان يستانسامه ريزي شهري دانشگاه ي كارشناسي ارشدجغرافياوبرندانشجو -2

Beheshtifar2009@gmail.com 
 

 چكيده
 منجربه گذشته، سال موقعيت جغرافيايي ايران و يورش اقوام كوچنشين با زبانها واديان مختلف درطول سه هزار

نوع قومي ايران ازجمله كشورهايي است كه ازت  .شده است يرانا ينياستقرار اقوام مختلف در پهنه سرزم
 هم اروپايي، آمريكاوكشورهاي همانند كشورها دراغلب كه تفاوت اين است. با درساختار جمعيتي خود برخوردار

 اقوام كه است جزءمعدودكشورهايي ايران ولي كشورهااست اين به مختلف اقوام مهاجرت محصول قومي بودي
 ازموضوعات .يكياطردارندخ وتعلق لبستگيخودد وسرزمين ايران وذاتابه اند سرزمين اين بومي همگي مختلف

 وفرهنگياست. مرزهاي قومي بامرزهاي سياسي مرزهاي انطباق عدم خاورميانه درمنطقه ساز ومسئله مهم
 اند. وبرخي شده واقع آن دردوسوي وتركمن عرب،بلوچ ترك،كرد، اقوام كه است اي بگونه نيز كشورمان سياسي

سياسي  فراترازمرزهاي قومي مرزهاي اند.امتدادگسترش يافته گسترشچهاركشور وحتي دردو،سه اقوام ازاين
 بزرگ وگاهاقدرتهاي ساخته فراهم مرزي همواره زمينه هايي رابراي تأثيروتأثرمتقابل اين اقوام ازتحوالت فرا

مراه تنوع قومي چالشهايي رابراي كشور به .اند انداخته مخاطره كشورهارانيزبه امنيت بدينوسيله اي وفرامنطقه
 نظام عالي مديريت است . بديهيداردكه برخي درقالب تهديدوبرخي ديگربه شكل فرصت ظهور وبروز مي يابند

 محتمل تهديدات تكتك واتخاذنمايد. براي طراحي متناسبي چالشهااستراتژي اين دووجه هر به بايست مي
يزتدابيروسياستهاي ن قومي زتنوعا ناشي فرصتهاي توسعه نمايدوبراي طراحي وكنترلي پيشگيرانه هاي برنامه

ازاين رو شايسته است بااتخاذتدابيرالزم براي كاهش مخاطرات و تهديدات ناشي ازتنوع  .الزم راتدوين نمايد
اين نوشتاردر پي  .درنظرگرفت مغتنم فرصتي عنوان كشوررابه هويتپليژنيك جامع، باديدي قومي دركشور

 نگاه . باشدكهاست كه تنوع وتعددقومي براي نظام فراهم مي آوردبررسي اجمالي تهديدات محتمل وفرصتهايي 
.منجرگرددكارآمدوسياسياقتصادي،فرهنگيتوسعهاستراتژيهايتدوينبهقوميتهاموضوعبهجانبههمه

 
 يمل ي،يگانگيمرز ي،شهرهايارض ي،تماميتقوم يچندگونگ :واژگان كليدي
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شهرهاي  ردشگري درراهكارهاي مديريت گ و بررسي چالش ها
 زابل شهر مورد: - (swot) استفاده ازمدل تحليلي مرزي با

 

 3، حسن جمس*2ياعباس ن ي، هاد1يغفوري ينحس

 و بلوچستان  يستانس ي،دانشگاهشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -1
 ستانو بلوچ يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يتاندانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

abbasnia.hadi2010@gmail.com 
 

 چكيده
دنياي امروزي گردشگري و به تبع آن گردشگري شهري يكي ازمنابع مهم و بنيادين درآمدي درشهرها مي  در

سعه ي پايدار شهري بينجامد. دستيابي به اين امر مستلزم باشد،كه بهره گيري صحيح از آن مي تواند به تو
شناسايي موانع وچالش هاي اساسي وارايه راهكارهاي مناسب درجهت بهبود آن مي باشد. شهرهاي مرزي به 

ژه، فضاي متفاوتي را ازلحاظ گردشگري ارايه داده اند، كه اساسا    دليل وجود پاره اي ازحساسيت ها وشرايط وي
عنوان يكي ازچالش هاي پيش رو وموانع توسعه ي گردشگري ياد مي شود. شهرزابل نيزيكي  ازآنها به

مي باشد، كه داراي پتانسيل هاي بالقوه از لحاظ  لوچستانازشهرهاي مرزي ومهم واقع دراستان سيستان وب
د رانمايان گردشگري مي باشد كه باشناسايي موانع و چالش هاي موجود درآن مي تواند به صورت بالفعل خو

باشد. در جمع آوري  يبوده از لحاظ هدف كاربردي وتوسعه اي م يليتحل يفيسازد. پژوهش حاضر با روش توص
مطالعات ميداني شامل، مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شده –اسنادي و كتابخانه اي  ياطالعات ازروشها

ررسي ها نشان دهنده اين است كه باوجود استفاده گرديده كه ب swot است. درتجزيه وتحليل اطالعات ازمدل
اي   اجتماعي شهر بهره –پتانسيل هاي موجود گردشگري در اين شهر، از آنها درجهت توسعه ي اقتصادي 

گرفته نشده است. كه ازعوامل اصلي آن مي توان ازعدم وجود يك مديريت يكپارچه و واحد گردشگري، عدم 
د زيرساختهاي مناسب ارتباطي وعوامل اجتماعي وفرهنگي ياد وجود احساس امنيت دربين گردشگران، نبو

 نمود. دراين زمينه ها راهكارهايي جهت توسعه گردشگري درشهر زابل ارايه گرديده است
 

 ، شهرزابل  swotگردشگري شهري، امنيت، مدل  :يديواژگان كل
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 يدر شهرها يتامن ينقش مشاركت شهروندان در برقرار يابيارز
 )(مورد: شهر زاهدان يمرز

 

 3، حسن جمس*2ياعباس ن ي، هاد1يغفوري ينحس

 و بلوچستان يستانس ي،دانشگاهشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف ياراستاد -1
 و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
 و بلوچستان يتاندانشگاه س يسم،تور يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

abbasnia.hadi2010@gmail.com 
 

 چكيده
است. و سعادت و  يجوامع انسان يبسترساز توسعه   يتاجتماع ، و احساس امن يك ينهزم يشپ امنيت،

 ينهدر زم يتاز آن است چرا كه وجود امن يو احساس ناش يتاجتماع در گرو حفظ و بقاء امن يك يخوشبخت
 يرو برقرار ينمطرح گردد. از ا يتوسعه ا يالگو يكتواند به عنوان  يشهر م يكشهروندان  يانف ممختل يها
رفاه،  يمولفه ها يباشد. لذا  بررس يدرگرو مشاركت شهروندان م ياديتا حد ز يمرز يدر شهرها يتامن
باشد  يم يشهر ريداپا يشهر سالم و توسعه  ياساس يارهايو مشاركت شهروندان، كه از مع يتامن يش،آسا

 يها يناامن يريو شكل گ ينيشهر و شهرنش ي هاست. امروزه با توسع يشهر يزانمهم برنامه ر يازدغدغه ها
 يتراهكار موثر در تقو يكبه عنوان   يتامن ينقش مشاركت شهروندان در برقرار يدرشهرها،  بررس ياجتماع

پژوهش  يناست.  هدف از ا يافتهضرورت برخوردارند  يشتريب يتكه از حساسيمرز يدر شهرها يتامن
مناسب در جهت  يو ارائه راهكارها يتامن يو عوامل موثر در برقرار ينقش مشاركت شهروندان زاهدان يبررس
 يقبوده كه ازطر تحليلي – يفيپژوهش توص يندر ا يقاست.  روش تحق يدارشهريپا يآن و توسعه  يتتقو

 يلو تحل يهمورد تجز  spssشده با استفاده ازنرم افزار يات جمع آورو پرسشنامه اطالع يمطالعات كتابخانه ا
 ييو شاخص ها يتامن يزانم يناز آن است كه ب يپژوهش حاك يجمورد آزمون قرار گرفته است. نتا ياتو فرض

شهر رابطه  يزيكيف يو فضا يغاتتبل  ي،انتظام يرويافراد،  نقش ن ياجتماع يگاهچون: مشاركت شهروندان،  پا
در  يدارشهريو توسعه  پا ماعياجت يتمناسب جهت ارتقاء امن ييراهكارها يانبرقرار است. در پا  يعنا دارم

  .شهر زاهدان ارائه شده است
 

 زاهدان يدارشهري،توسعه پا يت،مشاركت شهروندان، امن :يديكل واژاگان
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 يمل يتمدرن در امن ينقش گردشگر

 

 2سحر باش افشار، 1يگانگيكامران 

 واحد زنجان يدانشگاه آزاد اسالميعلم يأتعضو ه -1
 واحد ياز دانشگاه آزاد اسالم يشهرساز يكارشناس مهندس -2

yeganegi@azu.ac.ir 
 

 چكيده
در جهان به همراه آغاز مدرنيته شكل گرفت. مدرنيته اشكال مختلف زندگي را تنها بر پايه  گردشگري

شوند، مورد ارزيابي قرار داده و با مفاهيمي همچون سط افراد مصرف ميهاي آنها در توليد منافعي كه تو قابليت
جهان و به خويش سبب گرديد و  بههمواره به پيش رفتن و كنار گذاردن نگرش كهنه،  نگرش تازه انسان را 

ي زندگي  اي از دگرگوني دائمي، انهدام رسوم و فرهنگ سنتي را در صحنه بدين گونه با پيدايش بعد تازه
و   تكنولوژيكي  هاي نوآوري  با افزايش  داري اقتصاد سرمايه  در چارچوب  گردشگري  ماعي رقم زد. روند توسعهاجت

بيشتر مورد توجه قرار   فراغت  اوقات  مصرف  به  از آنها، در ميل  ناشي  اجتماعي  با سير تحول  همراه  مديريتي
باشد كه در آن كار در قالب ضرورت و  ها مي گرگوني. تفكيك ميان كار و اوقات فراغت يكي از اين د گرفت

گيرد. اوقات  مي قرارآورد،  گردشگري در قالب اوقات فراغت، كه دمي آسودن از كار را براي تجديد قوا فراهم مي
فراغت به عنوان زماني از بيداري انسان، كه فرد بتواند آن را به ميل و دلخواه خود بدون هيچ گونه الزامي 

در مدرنيته مابين تمايز خانه و كار صورت رسمي به خود گرفت. اوقات فراغت به عنوان يك مفهوم  بگذارند،
هاي تكنولوژيكي و مديريتي، اين فرصت  بود كه با توسعه نوآوري شا جديد نمايانگر گذار از كار در مفهوم سنتي

 يناجتماعي مدرن رها شود..حال در اهاي نظم  را مهيا كرد ـ كه هر چند كوتاه ـ انسان از اجبارها و محدوديت
 :گردد يم يبررس يرز يمقاله چالشها

 مدرن ياثر گذار بر گردشگر يپارامترها. 1
 يامدرن در دن يگردشگر يگاهجا. 2
 مدرن ياز گردشگر يارائه مدل مفهوم. 3
 

 .يمدرن ، تكنولوژ يمدرن ، فضاها يگردشگر :يديكل واژگان
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 يكاال درمناطق مرزعلل وقوع قاچاق  يبررس
 ياسيو س ياز منظر جرم شناس

 

 2يقادر زارع مهدو، 1مراغه ي يوسفيمهد

 )( تهران مركز يدانشگاه آزاد اسالم يحقوق جزا و جرم شناس يدوره دكترا يدانشجو -1
 ( تهران مركز) ياز دانشگاه آزاد اسالم ياسيكارشناس ارشد علوم س -2

M_Yousefi1982@Yahoo.com 
 

 چكيده
 يدهديتمز يكو  يلپتانس يكبه عنوان  يكشور اگر از منظر اقتصاد يا يهحاش ياستان ها يبودن برا زيمر

بودن  ياز مرز يرا به همراه دارد. معضالت ناش ياديعوارض و مشكالت ز يشتر،ب يدشا ياشود، به همان اندازه 
 ياكثر مواقع وجهه مثبت مناطق مرز راست كه عمالٌ و د يمورد نظر به حد ياقتصاد يها يلبا پتانس ياسدر ق

قاچاق كاال  يدهآنها پد ينتر يعشا ي،مرز يمعضالت موجود در شهرها ياندهد. در م يرا تحت الشعاع قرار م
 يمرزها يدداشته و با تهد يدر پ يزن يمخرب يتبعات اجتماع ي،بر اقتصاد كالن مل يانباراست كه عالوه بر آثار ز

 يبالقوه و بالفعل اقتصاد يها و استعداد ها يمناسب از توانمند يرياز بهره گ عانكشور، م يو گمرك ياقتصاد
علل و عوامل مؤثر بر وقوع و  ي،و جرم شناخت ياسيس يكرديشده است تا با رو يشود. در مقاله حاضر سع يم
 .يردو اثرات آن، مورد مطالعه قرار گ يقاچاق در مناطق مرز يوعش
آن  يربوده و تأث يبارز مفسده اقتصاد يقاز مصاد يكيآن است كه قاچاق كاال  نگريامقاله ب ينحاصل از ا يجهنت

 يزندگ يگرد يايبهداشت و زوا يشت،در فرهنگ، مع يقاچاق، به اشكال متفاوت يو نوع كاال يزانبسته به م
و به  يهرمافرار س ي،توازن اقتصاد يختنباد آورده، به هم ر يدهد. پول ها يخود را نشان م ي،و اجتماع يفرد

و ... وجه مشترك همه انواع  ياقتصاد يتكنترل سالمت،امن يو مسؤوالن برا يرانمد يبرنامه ها يختنهم ر
نه تنها به  ي،مل يتاز آن بر امن ينرم ناش يداتمخرب قاچاق كاال و تهد يراتوجود، تأث ينقاچاق است. با ا

و  يقيتحق ياتدر حوزه ادب ينگرفته، بلكه حتقرار  يگذاران داخل ياستو س ولينمورد توجه مسؤ يصورت جد
قرار  يخاص يبر خوردار نبوده و به ندرت مورد مطالعه پژوهش يدرخور توجه و مناسب يگاهاز جا يزن يدانشگاه

  .گرفته است
قانون مبارزه يو اجرايبو مقررات موجود، تصويندر قوانياساسياست كه اصالح و بازنگرينايزما نيشنهادپ

 ي،در مناطق مرز ينياشتغال و كار آفر يجادقاچاق كاال، ا ينهدر زم يالملل ينب يها يونو كنوانس ييولشوبا پ
و گمرك،  يسپل ينمأمور يژهبا قاچاق كاال بو هدست اندر كاران مبازر يريپذ يبعلل و عوامل آس ييشناسا

قاچاق  يوعاز وقوع و ش يشگيريدر پتواند  يو ... م يدر مناطق مرز يآزاد تجار يمناطق و بازارچه ها يجادا
 .مثمر ثمر واقع گردد يدست كم، كاهش آن در مناطق مرزياكاال و 

   
 .يعلل جرم شناخت ياسي،قاچاق كاال، علل س ي،مرز مناطق :يديكل واژگان
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 ها يافتها و ره چالش ي؛و گردشگر يتامن
 

 2يتهران يفي، محمد شر 1يوسفي جواد

 ييدانشگاه عالمه طباطبا ي،جهانگرد يريتارشد مد يكارشناس -1
 ييدانشگاه عالمه طباطبا ي،جهانگرد يريتارشد مد يكارشناس -2

yoosefi.javad@gmail.com         
 

 چكيده
در توسعه  يتواند نقش مهم يشود كه م يم ياد يبه عنوان موتور محركه اقتصاد ياز صنعت گردشگر امروزه

 يگردشگر ياقتصاد يكاركردها ينثروت از مهمتر يعاشتغال و توز جاديكند. ا يفاا ييو روستا يجوامع شهر
 ينا هاي يتاز مز يمند بهره برايبرخوردار است.  يا فوق العاده يتاز اهم يمرز ياست كه در شهرها و روستاها

بر محور  يگردشگر ينكهبه ا يتآن را فراهم ساخت. با عنا ي مناسب جهت توسعه يطو مح  ينهزم يدصنعت با
مقصد  يكبه انتخاب  يمشود تا او تصم ينتأم يمطلوب يطشرا يدفرد با ينا يرد گردشگر استوار است، براف

  .يردمشخص بگ
 يه) در نظر1943كه مازلو ( يرفته است بطور يانسان ها به شمار م يازهاين ينهمواره از مهمتر يتامن موضوع

افراد در  يتيامن يازهاين يدو معتقد است با دهد يم در رتبه دوم قرار يزيولوژيكف يازهايخود آن را بعد از ن
رشد و  يها ... برآورده شود تا او بتواند گام و يتجسم و جان، شغل، منابع، مالك يتچون امن يمختلف هاي ينهزم
ها به فكر رفتن به سفر نخواهند  افراد محقق نشود آن يبرا يموضوع مهم ينتا چن ينكند. بنابرا يرا ط يشرفتپ

كه  يتيامن يها رو به چالش يشدر آن برقرار باشد. در مقاله پ يتكه امن كنند يرا انتخاب م يمقصد ياو  افتاد
 .ها ارائه شده است چالش يبرا يزن هايي يافترا در دچار مشكل كند اشاره شده است و ره ردشگريگ تواند يم
 

 توسعه، شهرهاي مرزي يمني،ا يت،امن ي،گردشگر :يديواژگان كل
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 يلبا استفاده از تحل يمرز يتوسعه گردشگر يامكانسج يبررس
SWOT يه)ن و ترك يرامرز ا ي:مطالعات (مورد 

 

 3عطار يپور يننگ ،2يريمهنوش كث ،*1فريبا يوسفي

     دانشجوي كارشناسي ارشد  جغرافيا برنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -1
 ي ارشد  جغرافيا برنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباددانشجوي كارشناس -2
 دانشجوي كارشناسي ارشد  جغرافيا برنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -3

Yousefifariba88@yahoo.com 
 

  چكيده
در بسياري از كشورها، گردشگري  هاي اقتصادي عصر حاضر است ؛ امروزه يكي از پوياترين فعاليت گردشگري،

شود و با فراهم آوردن فرصتي راهبردي به اقتصاد محلي تنوع  ينيروي اصلي بهبود و رشد اقتصادي محسوب م
مختلف را در  يمرز كشورها االنهس ياديكند . گردشگران ز بخشيده، موجب اشتغالزايي شده، ايجاد درآمد مي

كشور را نداشته  يكاگر قصد سفر به  يافراد حت يناز هم ياري؛ و بس پردازند يم ياحتو س يرو به س يدهنورد
 يزآن سو تر را ن يبه رفتن به مرز ها يلتما يرآسان به مسيو دسترس يگراند يفباشند اما به واسطه تعار
توان  يمنطقه م يكحضور گردشگران بر اقتصاد  يرنسبت به تاث يو آگاه يرتفاس ينخواهند داشت . با تمام ا

كشور را در  يكشكل فرهنگ ، هنر و ...  ينآن را خواهند داشت كه به بهتر يتكشور ظرف يك يفت مرزهاگ
كه  يههمسا ياز كشورها يكيساز حضور گردشگران در كشور شوند .  ينهگذارند و زم يشابعاد كوچكتر به نما

 499باشد .  يم يهكاست كشور تر يدهرس يزن يگردشگر ينهدر زم يريسال گذشته به رشد چشمگ ددر چن
دعوت گردشگران به كشورمان باشد .  هدف از  يبرا يخوب يلتواند پتانس يكشور م ينمرز مشترك با ا يلومترك

باشد . روش  مي SWOT يلبا استفاده از تحل يمرز يتوسعه گردشگر يامكانسج يپژوهش  بررس ينانجام ا
كتابخانه اي -وري اطالعات از طريق مطالعات اسناديكاربردي و بر اساس ماهيت از نوع تحليلي و گردآ يق،تحق

 . اشتغال در مرزها كشور اشاره نمود يجادو ا يغاتتبل يرتوان به تاث يم يقتحق يها يافتهباشد . از  يم

 SWOT، توسعه ،  يمرز گردشگري :يديواژگان كل
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