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 چکیده
شود. ماهیت بنیادي وپا در سازماندهی سیاسی فضا شناخته میهاي نعنوان یکی از گرایشآمایش سرزمین به

ریزي است. آمایش به سبب تاکید بر مدیریت هاي اقتصادي، سیاسی و برنامهاین گرایش، ترکیب روش
ریزي فضایی، آید. آمیختگی این رویکرد با برنامهشمار مینگر بهجغرافیایی فضا، نوعی رویکرد کُل -سیاسی

هاي کارگیري شاخصکند. بر این پایه، بهتر میتر و عینییافتهیک قلمرو مشخص را سازمان مدیریت فضا در
هاي مرزي را شناسایی و راهکارهاي تواند چالشي زیادي میآمایشی در مدیریت قلمروهاي مرزي، تا اندازه

ویژه در ایران، تیکی خود، بهگرایانه را براي مدیریت آن ارائه کند. قلمروهاي مرزي به سبب اهمیت ژئوپلیواقع
رسد که بخش نظر میسازد. بهگاهی از توانمندي یا ناکارامدي مدیریت کالن و ملی را نمایان میهمواره جلوه

ویژه مرزهاي شرق کشور، به سبب نبود رویکرد آمایشی قابل توجهی از ناکارامدي در مدیریت مرزهاي ایران، به
استان  مرزي چهار شهرستاناي به بررسی آمایشی مقایسه-با روش علیباشد. از این روي، پژوهش حاضر 

هاي نهبندان، درمیان، زیرکوه و سربیشه پرداخته است. براي بررسی وضعیت شهرستانخراسان جنوبی، شامل 
هاي توسعه شامل شاخص از شاخص 23ي پایدار، توزیع ها با رویکرد امنیت و توسعهآمایشی این شهرستان

هاي مذکور مطالعه شده اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، بهداشتی و زیرساختی در سطح شهرستان هايشاخص
است. مفروض اصلی این پژوهش این است که میان اقتصاد فضا و وضعیت امنیتی هر منطقه، رابطه وجود دارد. 

هاي عه در شهرستانهاي توسرسد که ناهمگنی و توزیع نامطلوب شاخصنظر میي نتایج این تحقیق، بهبرپایه
کند و به دلیل، فرامقیاس بودن هاي امنیتی ایجاد میمرزي استان خراسان جنوبی، بستر مناسبی براي گسست

 ي خود را به مقیاس ملی خواهد رساند.ي امنیت، گسست امنیتی در مقیاس محلی، دامنهمسئله
 :کلید واژه ها

 ن جنوبیمدیریت مرز، آمایش سرزمین، توسعه، امنیت، خراسا
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 مقدمه -1
نقش مرز در تعیین هویت ملی نقشی غیر مستقیم است. به ایـن  
ترتیب که مرز موجب می شود حدود و قلمرو یک کشـور تعیـین   
گردد و به این ترتیب، از یـک طـرف، دولـت خاصـی بتوانـد بـر       

و از طرف دیگر، افـراد آن   سرزمینی خاص اعمال حاکمیت نماید
سرزمین به عنوان ملت براي خود هویتی متمـایز قایـل شـوند و    
هویت ملی خود را در قالب و چهارچوب مرزهاي سیاسـی کشـور   

. منـاطق مـرزي بـه    )17: 1393بیگی، (متقی و قره تعریف نمایند
ي دلیل اهمیت اسـتراتژیک و بـرد ملـی، اصـوالً بایـد از توسـعه      

اعی بهینـه و همگنـی برخـوردار باشـند. ناگفتـه      اجتم -اقتصادي
هاي اقتصادي در هر مکانی اهمیـت شـایانی   پیداست که شاخص

آیـد، ایـن   دارند، اما زمانی که سخن از مناطق مرزي به میان می
شـوند؛ بـدین معنـی کـه     مناطق به کدهاي ژئوپلیتیک تبدیل می

وانند تي یک واحد یا فضاي جغرافیایی میمناطق مرزي به مثابه
محل منازعه، تنش، مشاجره، همکاري، رقابت و چه بسا درگیري 

یافته، ثبات در منـاطق  شوند. از همین روي، در کشورهاي توسعه
اجتماعی مرزنشـینان   -هاي اقتصاديمرزي و فراهم کردن زمینه

از اولویت برخوردار است. چنین رفتار و کنشی بـدین سـبب روي   
ي مسـتقیمی  ناطق مرزي، رابطهدهد که توانمندي و تقویت ممی

با توانمندي و ثبات یک کشور خواهد داشت. بیهوده خواهـد بـود   
نیافتگی در مـرز، سـبب   ثباتی و توسعهاگر کسانی بپندارند که بی

تحکیم قدرت مرکزي خواهد شد. چراکه از نظرگاه ژئوپلیتیـک و  
جغرافیاي سیاسی، مرز و مناطق مرزي داراي اهمیت اسـتراتژیک  

ثباتی و تغییر در این منـاطق، بـر دیگـر    د؛ یعنی هرگونه بیهستن
(مجتهـدزاده،   مناطق یک کشور در سطح ملی اثر خواهد گذاشت

ي . بنابراین، ساخت و پرداخت مناطق مرزي و توسعه)34: 1390
اجتماعی در آن بصورت همگن و  -هاي اقتصاديفضایی شاخص

خواهـد شـد.    غیرتبعیضی، سبب استحکام در امنیت و دوام ملـی 
هـاي هـر   ي بهینه از تـوانش ي امکانات و استفادهتوزیع دادگرانه

ي فضـایی در میـان   منطقه در راستاي توسـعه و سـازمان بهینـه   
هــاي مهــم اقتصــاد پویــا و ســالم ي جمعیــت از ویژگــیبیشــینه

ریـزان بـراي بـرآوردن    مداران و برنامهشود. سیاستمحسوب می
هـا از طریـق   زدودن عـدم تعـادل   هـا و این امر، کاهش نابرابري

زدایـی و گسـترش   هاي متعدد محرومیـت تدوین و اجراي برنامه
کننـد.  هاي مثبت توسعه یافتگی را دنبـال مـی  ي جنبههمه جانبه

اقتصـادي، الزم اسـت    -هاي اجتمـاعی بنابراین در اجراي برنامه

تخصیص منابع با توجه به شرایط جغرافیایی مناطق انجام گیـرد.  
دستیابی به چنین هدفی، شناخت شرایط موجود بسیار مهم براي 

ي متوازن و همگن بویژه زمـانی کـه پـاي منـاطق     است. توسعه
یابند؛ بدین معنـی  آیند، اهمیتی استراتژیک میمرزي به میان می

خورنـد.  که با منافع ملی یک کشور در سطح کالن ملی گره مـی 
تـر و  مگـون هرچه مناطق مرزي از توسعه و سـازمان فضـایی ه  

تري برخوردار باشد، ثبات در آن منـاطق نسـبتاً چشـمگیر و    مرفه
ناآرامی و تنش بـه حـداقل خواهـد رسـید. از ایـن روي، در امـر       

ي جغرافیا را بکار نگرانهریزي مناطق مرزي باید دیدگاه کلبرنامه
هـاي  هـا و محـدودیت  بست تا با شناسـایی امکانـات، توانمنـدي   

هـایی کـه بـه    ها و چالشبتوان از تنشمناطق مرزي، دست کم 
ي نـامتوازن، محرومیـت و نـاهمگنی فضـایی     سبب وجود توسعه

). پـژوهش  33: 1381آید، پیشگیري کرد (کریمـی پـور،   پدید می
ي راهکار بهینه در مدیریت مرزي، حاضر، با هدف بررسی و ارائه

هاي گونـاگون از منظـر آمـایش    به بررسی توزیع فضایی شاخص
شهرستان مرزي استان  4پرداخته است. قلمرو پژوهش، سرزمین 

خراسان جنوبی هستند که به سبب ویژگی مـرزي و اسـتراتژیک   
-باشند. در ایـن پـژوهش بـا بـه    خود، نیازمند بررسی فضایی می

ي مدیریت آمایش در منـاطق مـرزي،   کارگیري تلفیقی دو نظریه
ر شهرسـتان مزبـور د   4کوشش شده است تا اقتصاد فضـایی در  

 استان خراسان جنوبی بررسی شود. 
 

 هامواد و روش -2
و اي است مقایسه -پژوهش پیش روي، از لحاظ روش علی

هاي شاخص از شاخص 23باشد. تعداد ماهیت آن کاربردي می
اجتماعی،  -اقتصاديهاي ي شاخصتوسعه که دربردارنده

 درمانی -هاي بهداشتیشاخص، فرهنگی -هاي آموزشیشاخص
ها  باشد، انتخاب گردیده است. دادهمیهاي زیرساختی صشاخو 

گیري از اسناد استانداري و  اي و با بهره ي کتابخانهبه شیوه
هاي چهار شهرستان مرزي نهبندان، درمیان، زیرکوه و فرمانداري

سربیشه واقع در قسمت مرزي استان خراسان جنوبی در سال 
هاي ش،  شهرستاني آماري پژوهجامعه گردآوري گردید. 1392

حجم نمونۀ مورد مطالعه منطبق مرزي استان خراسان جنوبی و 
بر جامعه آماري به تفکیک مرزهاي سیاسی در سطح شهرستان، 

بندي و براي رتبهشهرستان  مشخص شده است.  4به تعداد 
هاي مرزي استان از لحاظ میزان بندي شهرستانسطح

گیري تصمیم برخورداري از شاخص مورد بررسی، از روش
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هاي موجود در این استفاده شده است. از میان روش 1چندشاخصه
-براي سطح 2آل (تاپسیس)ي ایدهشباهت به گزینه زمینه، روش

شانون براي تعیین ضریب اهمیت بندي و از ضریب آنتروپی 
ها استفاده شده است.  بدین منظور، آمار ) هر یک ازشاخصوزن(

از طریق مطالعات اسنادي به صورت هاي گردآوري شده و داده
 معیارهاي خام بودند که به منظور تبدیل آنها به ارقام کمی، ابتدا، 

 

 
 چارچوب نظري -3
 رزمینآمایش س -3-1

را نخستین بار کلودیوس پتی، وزیر بازسازي و  3آمایش سرزمین
ابداع کرد، اما به سرعت در فرایند  1920مسکن فرانسه در دهه 

توسعه، مقبولیت عام یافت به نحوي که امروزه وظیفه تفکر 
ساماندهی فضایی یا طراحی و ساختاریابی سرزمین هر کشور بر 

» آمایش«شناسی، ز لحاظ واژهعهده برنامه ریزان ملی است. ا
است. این  Amonegemantي فرانسوي معادلی براي واژه

 Managementهاي فراسنوي به انگلیسی، واژه در فرهنگ
آمایش سرزمین به «توان گفت که معنا شده است. بنابراین، می

 ).60: 1388(عندلیب و مطوف، » معناي مدیریت سرزمین است
 توان با توجه به مفاهیم رایج، دودر یک تقسیم بندي کلی می 

نگرش را در سازماندهی فضایی از یکدیگر بازشناخت: نگرش 
اول توزیع اولیه جغرافیایی یا به اصطالح یک سازماندهی ساده 
فضایی است که دو نکته عمده را مطرح می سازد: نکته اول: 
توزیع جغرافیایی براساس توزیع جمعیت و نکته ي دوم: مفهوم 

1- Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
2- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
3 . Spatial planning 

نوع توزیع متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن. در این بهترین 
صورت منظور از آمایش رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و 

نگر ش دوم که براساس مفاهیم جدید ارئه  فعالیت خواهد بود.
مقیاس تبدیل و سپس ارقام به هاي بی معیارها به شاخصاین 

ي شمارهدست آمده، به صورت تحدیدهاي آماري که در جدول 
هاي کیفی یک بیان شده است، تقسیم شدند تا ارقام کمی با داده

 ).1 (جدول اند، تعریف شوندسطح تعریف شده 5که در 

 
 
 
 

شده است، آمایش سرزمین را از یک سازماندهی فضایی ساده 
فراتر برده و آن را شامل سازماندهی اقتصادي، اجتماعی، 

آینده اي مطلوب فرهنگی، زیست محیطی به منظور تحقق 
پیشنهاد می نماید. همانطور که مالحظه می شود وجه مشترك 

 -در هر دو نگرش آنست که برنامه ریزي هاي اقتصادي
اجتماعی باید به همراه برنامه ریزي فضایی صورت گیرد تا پدیده 
عدم تعادل فضایی بروز نکند. لذا برنامه ریزي آمایشی از چنین 

ن را در مقایسه با سایر شیوه هاي توانایی برخوردار است و آ
-18: 1390برنامه ریزي برجسته نموده است (رهنما و آقاجانی، 

17.( 
بخشی  آمایش سرزمین در واقع شامل اقدامات ساماندهی و نظام

به فضاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي در سطوح ملی و 
گیري هاي  ترین جهت اي است که براساس تدوین اصلی منطقه

ریزي هایی از باال و  دمدت کشور در قالب تلفیق برنامهتوسعه بلن
ها، توانمندي ها و محدودیت هاي  پایین و با تکیه بر قابلیت

ریزي هماهنگ و بلندمدت صورت  اي در یک برنامه منطقه
گیرد این رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و  می

 ارزش کیفی 
 هامتغییرها و شاخص

 فرهنگی -آموزشی
 نفر 1000به 

 درمانی-بهداشتی
 نفر 1000به 

 اجتماعی -اقتصادي
 نفر 1000به 

 خدمات زیرساختی
 به درصد

 خیلی خوب 100 – 80 66/2 – 27/3 90/0 – 178/0 2 – 6
 خوب 99/79 – 60 96/1 – 65/2 68/0 – 89/0 1 – 99/1

 متوسط 99/59 – 40 95/1 – 31/1 45/0 – 67/0 40/0 – 99/0
 بد 99/39 – 20 66/0 – 3/1 23/0 – 44/0 20/0 – 39/0

 خیلی بد 99/19 – 0 0 – 65/0 0 – 22/0 0 – 19/0

ارزش کیفی شاخص ها و معیارها و کمی سازي به اعداد و ارقام )1جدول   
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صه سرزمین را ها در عر فعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیت
آمایش سرزمین شامل تنظیم روابط و کنش هاي . کند فراهم می

متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادي و عوامل محیطی به منظور 
ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیري بهینه و پایدار از 
استعدادهاي انسانی و محیطی می باشد. به عبارت دیگر مطلوب 

ترین آرایشی که به سه مولفه مهم ترین، عادالنه ترین و پایدار
جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا 
 سرزمین داده می شود، برنامه آمایش سرزمین اطالق می گردد

)Cizre, 2001:223( بدیهی است برنامه جامع آمایش .
سرزمین در چهارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربري 

ش بهره وري، کارائی و بازده اقتصادي، هاي پایدار اراضی، افزای
گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراري تعادل 
و توازن در برخورداري از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام 
مناطق جغرافیائی و حوضه هاي آبی، ایجاد و تحکیم پیوندهاي 
اقتصادي درون و برون منطقه اي، و هماهنگ سازي تاثیرات 

زمانی سیاست هاي بخشی، استانی، منطقه اي و ملی  –ی فضائ
به گونه اي عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلند مدت 
توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت تحقق 
پذیر، متوازن، پایدار و عادالنه عملی سازد. امروزه یکی از 

اق برنامه شاخص ها و معیار هاي توسعه یافتگی، میزان انطب
هاي اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین 
می باشد. برنامه آمایش سرزمین، برنامه نرم افزاري، شالوده 

اري و اجرائی هر کشور می باشد تا ذگتمشیت و شاکله سیاست
بتوان از مزیت ها، فرصتها و استعدادهاي هر سرزمین به گونه 

ت ها، تهدیدها و چالش ها، کمترین اي استفاده کرد که محدودی
زمینه ي تاثیرگذاري و میدان مانور را داشته باشد. از مهمترین 
ویژگی ها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین، جامع و یکپارچه 
نگري، پویا و دینامیک بودن برنامه، زمانمند بودن، عادالنه بودن 

ه فرآیندها، ایمن و زیست محیطی بودن، نظام مند و سلسل
مراتبی بودن برنامه به لحاظ سطح، موضوع و پدیده ها، و 
 باالخره متوازن بودن همه ارکان و ابعاد برنامه می باشد

)Donnan and Haller, 2002: 18( . 
با پیشرفت جوامع بشري نیاز به شناخت منابع و توان هاي 
محیطی (طبیعی و انسانی) نواحی و مکان هاي جغرافیایی از 

ي برخوردار می شوند. میزان دسترسی به این گونه اهمیت ویژه ا
منابع در ارتباط مستقیم با میزان اطالعاتی است که جوامع از 

محیط جغرافیایی خود بهره مند هستند. هر کشوري که بتواند 
امکانات و مزیت هاي نسبی سرزمین خود را بهتر بشناسد، در 

در اجراي شکل دهی به فضاي سرزمینی و به عبارت دیگر 
فضاسازي موفق تر خواهد بود. کارل ساور جغرافی دان آمریکایی 

یک چشم انداز جغرافیایی، فضایی است از اشکال «معتقد است: 
طبیعی و فرهنگی که آثار انسانی را در محیط خود و در طول 

اگر این شناخت و قضاوت را مالك عمل ». زمان نشان می دهد
نتیجه می رسیم که در و سنجش جغرافیایی قرار دهیم به این 

چشم اندازهاي جغرافیایی اثر و نقش متقابل انسان و طبیعت 
بسیار مشهود بوده و مثل این است که چشم اندازهاي جغرافیایی 

با  را انسان و طبیعت با همکاري و همسازي یکدیگر آفریده اند.
توجه به بیان فوق، مشاهده می گردد که رابطه ي بسیار نزدیک 

بین جغرافیا و آمایش سرزمین وجود دارد، به تعبیري و تنگاتنگی 
جغرافیا آمایشی ترین علوم و آمایش سرزمین جغرافیایی ترین 
نوع برنامه رزي است. آنچه را که جغرافیا به عنوان یک علم 
توضیح می دهد، آمایش به عنوان مجموعه اي از علوم شیوه ها 

افیا امکانات و و فنون و هنرها می کوشد آن را عملی سازد. جغر
توان هاي محیطی را شناسایی و مورد ارزیابی قرار می دهد و 
شرایط را براي آمایش فضا امکان پذیر می سازد (چوخاچی زاده 

). رابطه آمایش سرزمین و جغرافیا می تواند 80: 1381مقدم، 
بیان هاي مختلفی داشته باشد. بر همین اساس می توان 

قرار و توزیع جمعیت و فعالیت در را تبیین نوع است» جغرافیا«
را تنظیم رابطه ي بین » آمایش«عرصه ي سرزمین دانست و 

این عناصر به حساب آورد. در جغرافیا و آمایش سرزمین، سه 
عنصر اساسی وجود دارند که زمینه هاي اصلی مطالعه اند و 

. )Bradley, 2002: 13( عبارت اند از: انسان، فضا و فعالیت
که جغرافیا به شناخت روابط انسان و فضا و ن به همان میزا
پردازد، آمایش سرزمین نیز در پی اصالح این ها میتعامل بین آن

روابط و تعامالت بین انسان و فضاي جغرافیایی آن است 
)Bucken-Knapp, 2003: 23( در واقع آمایش سرزمین .

یک جنبش جغرافیایی در جهان مدرن براي اصالح روابط انسان 
ضاي جغرافیایی است. در دوران نوزایی (رنسانس) که بهره و ف

کشی از محیط تحت هر شرایطی در محوریت برنامه هاي 
توسعه بشري قرار گرفته بود، تفکر آمایش سرزمین واکنشی 
علمی و عملی علیه این رویه ي طبیعت ستیزانه بود 

)Donnan and Haller, 2002: 16.(  در سایه این
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، توجه به عدالت جغرافیایی بین انسان و فضا رویکرد نوین بشري
و نیز انسان ها با یکدیگر و تعادل بین فضاهاي محلی، منطقه 
اي و ملی در محوریت آمایش سرزمین قرار گرفت. اثرات مثبت 
آمایش سرزمین سبب حمایت و حفاظت از فضاهاي جغرافیایی 

جر می شود که این امر به توسعه پایدار جامعه ي بشري نیز من
. در واقع هدف جغرافیا و )Bufon, 2002: 182می شود (

آمایش سرزمین همسان است؛ اما در اثر اوج گیري علوم 
مهندسی و کمی که سبب به حاشیه رفتن علوم انسانی و از جمله 
جغرافیاي انسانی شده بود، آمایش سرزمین به نحوي یک نوزایی 

ن اندیشمندان و و رنسانس و به عبارتی بیداري جغرافیایی در بی
 .)Busch, 2003: 33سیاست مداران در دوران مدرن بود (

 

 آمایش سرزمین و مدیریت مرز -3-2
ریزي است که توسعه را با مرزي نوعی برنامه مناطقآمایش 

امنیت و دفاع،از نیازهاي مناطق مرزي،در چارچوب شرایطی که 
راي مناطق مرزي دارند،به یکدیگر پیوند می دهد و راهکاري ب

توسعه مناطق مرزي معرفی می کند که در آن امنیت و توسعه 
و  29: 1379الزم و ملزوم یکدیگر می شود (عندلیب و مطوف، 

بنابراین، گرچه آمایش مناطق مرزي یک  ).14: 1380عندلیب، 
نوع فن برنامه ریزي است، اما خود بر پایه هاي نظري و 

و تفسیر  متدولوژي علمی خاصی متکی است که ضمن تحلیل
شرایط و ویژگی هاي مناطق مرزي، موانع توسعه و یا امنیت را 
توأمان در نظر گرفته و براي آن ها راه حل هاي یکپارچه اي 
ارایه می دهد تا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزي را بر 

را نوعی برنامه » آمایش«یکدیگر منطبق سازد. بنابراین می توان 
را نوعی »آمایش مناطق مرزي«و فضایی  -ریزي راهبردي 

برنامه ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي کشورها، دانست 
)Cizre, 2001:223(. 

کشورها معموالً به دالیل مختلف اقتصادي، فرهنگی و زیست 
محیطی با بعضی از همسایگان خود دچار تضاد منافع هستند. 
این تضادها با تغییرات در حکومت ها حل و فصل نشده و به 

ورت آتش زیر خاکستر باقی می مانند. به خصوص این که ص
افزایش جمعیت مناطق مزبور، فعالیت هاي ناشی از بهره برداري 
اقتصادي از توانمندي بالقوه و بالفعل محیطی، همچنین اقدامات 

به ویژه در زمینه تفاوت یا تشابه مذهبی در دو سوي مرز سیاسی 
 :Coakley, 2012ند (کامنیت را در منطقه مزبور متشنج می

). در گذشته براي تأمین امنیت در مناطق مرزي نبود تهدید 39
نظامی مطرح بود. لذا، سیاست امنیتی متوجه دست یابی به 
حداکثر توان نظامی براي تفوق بر دشمنان (داخلی و خارجی) و 
کسب امنیت است. اکنون تهدیدهاي نظامی در مناطق مرزي 

اکولوژیکی، مسائل انواع قاچاق و بی  جاي خود را به بحران هاي
ثباتی هاي دیگر داده است که براي سازمان دهی آن ها، با توجه 
به شرایط جغرافیایی مناطق مرزي، نیاز به برنامه ریزي ملی دو 
کشور در مناطق مرزي است. از آن برنامه ریزي که معطوف به 

-نديمسائل انسانی و طبیعی جهت بهره برداري منطقی از توانم
ي هاي محیطی مناطق مرزي براي دستیابی به امنیت، توسعه

شود پایدار است، تحت عنوان آمایش مناطق مرزي یاد می
)Cohen, 2009: 119 ،از این روي، آمایش مناطق مرزي .(

مراد از نوعی رویکرد جامع و استراتژیک به مدیریت مرز است. 
که در  مدیریت مرزها، مجموعه ي اقدام هاي هدفمندي است

جهت تثبیت و انجام بهینه ي کارکردهاي مرز در ابعاد مختلف 
در طول خط مرز و مناطق مرزي انجام می شود. این اقدام ها 
شامل اقدام هاي قانونی، انتظامیع سیاسی، فرهنگی، عمرانی و 

. )Conversi, 2014: 556حتی زیست محیطی است (
 -ادي، فرهنگیامنیتی، اقتص -مدیریت مرز داراي ابعاد نظامی

اجتماعی، عمرانی است. مدیریت بهینه مرزها در واقع به منصه 
ي ظهور رساندن کارکردهاي مرزها در ابعاد مختلف با حفظ 
ویژگی ها، عمران و آبادي و استفاده از توان هاي محیطی و 
انسانی جوامع و مناطق مرزي به وسیله ي اقدام هاي درست و 

نکته اي که باید به آن توجه  به موقع و روش هاي صحیح است.
نمود آن است که در مواردي واپایش و مدیریت مرز یکی 
پنداشته می شود، حال آن که واپایش مرز، فرایندي است که به 
واپایش ورود و خروج در مناطق و مبادي مرزي اشاره دارد و در 

 ,Cunninghamآن تأکید بر کارکرد انسدادي مرز است (
2002: 193(. 

 بنیادهاي نظري آمایش مناطق مرزي 3-2-1
هاي نظري توسعه منطقه اي که در آمایش مناطق ترین پایهمهم

مرزي تاکنون مورد استفاده قرار گرفته متکی بر نظریه هاي 
، 3فرانسوا پرو 2، نظریه قطب رشد1، والتر کریستالر1مکان مرکزي

1 . Central Place Theory 
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و نظریه بازگشت متمرکز  5جان فریدمن 4پیرامون -نظریه مرکز
وده است که در ذیل به توضیح ویژگی هاي مناطق مرزي از ب

 دید هر یک از آن ها پرداخته می شود:
هاي مناطق مرزي در نظریه ي مکان مرکزي والتر ویژگی )1

 کریستالر
» مکان هاي مرکزي«براساس مطالعات والتر کریستالر مفهوم 

بر پایه دو معیار قرار دارد: مراکز شهري و شبکه هاي ارتباطات 
). از 20: 1388اقتصادي حایل میان مراکز شهري (مونتریشه، 

این رو، در یک ناحیه، تعدادي از مکان هاي مرکزي با 
خصوصیات سلسله مراتبی مختلف وجود دارند و در نظام فضایی 
خاصی پراکنده شده اند. این مکان ها داراي مجموعه اي از 

جهت نقش هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي می باشند که 
: 1379استفاده مردم ناحیه پس کرانه ارئه می کنند (بهفروز، 

). بنابراین، در این سلسله مراتب، نوعی مرزبندي به صورت 316
متداخل در محل تقاطع حوزه هاي نفوذ مکان هاي مرکزي با 
یکدیگر وجود دارد. عامل تعیین کننده جدایی و مرزبندي، حوزه 

خدمات و سرمایه گذاري هاي نفوذ مکان هاي مرکزي دیافت 
هاي مربوط به آن است. مرزهاي زمینی باعث ایجاد گسل و 
شکاف در نظام فضایی سلسله مراتبی مناطق پیوسته می شود. 
نقاط مرزي از نوعی خصلت انتخاب برخوردار می شوند؛ یعنی 
این که به کدام مرکز نزدیک ترند و یا امکانات بیشتر دریافت 

 می کنند.
 اطق مرزي در نظریه قطب رشد فرانسوا پروهاي منویژگی )2

فرنسوا پرو الهام بخش اندیشه اقتصادي فرانسه در حوزه ي 
آمایش سرزمین است. اندیشه پرو درباره ي نابرابري ها، به 

انجامید. او معتقد بود  1955در سال » قطب هاي رشد«توصیف 
که رشد اقتصادي در همه جا ظاهر نمی شود؛ بلکه، از برخی 

حاصل می گردد و از آن جا به دیگر فضاهاي جغرافیایی  نقاط
). تأکید بر قطبی بودن 17: 1388گسترش می یابد (مونتریشه، 

توسعه به این مفهوم است که هر قطب، سلسله مراتبی از 
مرزبندي را از طریق حوزه نفوذ و حیطه جغرافیایی خود به 

ه صورت امواج پی در پی مشخص می سازد. بر این اساس، ب

1 . Walter Christaller 
2 . Growth Pole 
3 . Perroux 
4 . The Periphery-Core Theory 
5 . John Freedman 

میزان قوت قطب رشد، حیطه این مرزبندي ها نیز گسترش می 
یابد؛ اما، مرزها مانع عبور تأثیرات قطب رشد به کشور مجاور می 
شود. مرز در نظریه قطب رشد، دورترین نقاطی است که شعاع 
تأثیرات توسعه قطب رشد به آن جا می رسد. بر این اساس، مرز 

ین بهره مندي از به منطقه اي اطالق می شود که کم تر
تشعشعات توسعه اي قطب شد را دریافت می کند. به این جهت 
مناطق مرزي اغلب مناطقی محروم تر، توسعه نیافته تر و عقب 
مانده تر به شمار می روند.  از آنجا که اساس این نظریه بر 
توسعه اقتصادي به ویژه صنعتی متکی است و سرمایه گذاري 

رایط ویژه اي است که به طور کالن صنعتی مستلرم وجود ش
عمده در مناطق میانی و مرکزي فراهم است؛ لذا، توسعه مرزها 
از طریق توسعه قطب رشد با تأخیر زمانی و تأثیر کم تري 
صورت می گیرد. عواملی چون موانع گمرکی، ناتوانی در بهره 
برداري از موانع طبیعی، قطع اتصال راه هاي ارتباطی بین دو 

رزها، عدم تلفیق بین بازارهاي دو کشور و مانند کشور توسط م
 آن نیز در این امر می توانند موثر باشند.

پیرامون جان -ي مرکزویژگی هاي مناطق مرزي در نظریه )3
 فریدمن

پیرامون یک  -به عقیده جان فریدمن ساختار فضایی مرکز
ساختار چند هسته اي است که بخش هاي مساعد پیرامونی 

به مرکز درجه دوم در کنار مرکز قدرتمند  توسعه می یابند و
تبدیل می شوند. طبق این تعریف، غایت ساختار فضایی فریدمن 
تشکیل یک مرکز است و نزدیکی به مرکز در دست یابی به 

-297: 1384توان اجتماعی و اقتصادي موثر است (شکوئی، 
در مناطق پیرامونی و  ). بنابراین مرزها به دلیل واقع شدن296

دور از مرکز اوالً مورد بی توجهی کامل قرار می گیرند؛ چرا که، 
امکان بهره برداري از منابع آن ها کم تر از مناطق نزدیک به 
مرکز است و ثانیاً به دلیل این بی توجهی، منابع موجود این 
مناطق به سوي مناطق مرکزي یا مناطق نزدیک تر به آن تمایل 

د. به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین مرکز هر منطقه و می یابن
دورترین نقاط پیرامونی آن (مرزها)، تضاد منافع بین مرکز و نقاط 
مرزي تشدید می شود. به دلیل تأکید بر تمرکز همه منابع قابل 
بهره برداري در مرکز منطقه، در واقع یک خط مرزي ذهنی و در 

ون ترسیم می شود. به عین حال قابل لمس میان مرکز و پیرام
این جهت، خط مرزي شفاف و قابل تشخیص است. به دلیل 
تأخیر در تأثیرپذیري و بهره مندي مناطق مرزي از مرکز منطقه، 
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سرعت توسعه یافتگی در مناطق مرزي به کندي صورت می 
 گیرد.

 نظریه کاربري اراضی )4
 مفهوم مرز در این نظریه، با اتکاء بر اصل حاکم که اصل سود و

صرفه اقتصادي است، حالت ذهنی و تجریدي به خود می گیرد. 
به دلیل این که این نظریه، در ابتداي ارائه ي خود یک نظریه ي 
اقتصادي صرف بوده است، مفهوم مرز را از دیدگاه اقتصادي خود 
تحلیل و تعریف می کند. دو نکته اساسی در تحلیل مفهوم مرز 

 ):Boggs, 1980از این دیدگاه وجود دارد (
تعیین مرز ذهنی بین سود و زیان، به عبارت دیگر، مرز  -الف

 ».دیگران«و » ما«بین منابع و زیان 
یک نوع مرزبندي جدید در یک مقیاس وسیع تر بین  -ب

گروهی که منافع ما همخوان و آن هایی که همخوان نیستند، 
 ایجاد می کند.

 نظریه مرکز رشد )5
تر مرکز رشد، مرز نیز رقیقبا رقیقی شدن مفهوم قطب رشد به 

می شود و تضاد بین مرکز و مرز کاهش می یابد. به دلیل تعداد 
مراکز رشد، مرزهاي حوزه ي نفوذ این مراکز متعدد شده و در 
نتیجه، اختالط و تداخل اجتناب ناپذیر آن ها باعث رقیق تر 
شدن این مرزها می شود و در نهایت فاصله ي بین توسعه 

مرزي و غیر مرزي کم می گردد. فاصله مرز تا یافتگی مناطق 
مرکز رشد نسبت به فاصله آن تا قطب رشد کاهش می یباد و اثر 
آن نیز رقیق تر می گردد (یعنی محرومیت و عقب ماندگی کم 
تر) یا به عبارت دیگر باعث کاهش محرومیت، توسعه نیافتگی و 

یه عقب ماندگی این مناطق خواهد شد. به این دلیل که سرما
گذاري صرف در این نظریه اختصاص به مناطق میانی و مرکزي 
ندارد، توسعه مراکز رشد با سرعت زمانی و تأثیر بیشتر نسبت به 

 :Houtum, 2005نظریه قطب رشد انجام می پذیرد (
693(. 

 1نظریه نیلز هانسن )6
مرزها مانع تجارت بین المللی هستند. مرزها به واسطه اختالف 

یا تفاوت فرهنگی موجب محدود شدن و یا نرخ رشد اقتصادي 
قطع ارتباطات با همسایگان می شود. مرزها در معرض خطر 
تهدیدات و تهاجمات نظامی قرار دارند. آسیب دیدگی و جراحت 

1 . Niles Hansen 

سازمان فضایی مناطق مرزي از طریق گسستگی در ساختار 
فضایی آن در اثر مرزهاي فیزیکی ایجاد می شود. مادامی که 

عنوان خصوصیت مناطق مرزي باقی است، این محرومیت به 
مناطق محروم، توسعه نیافته و پیرامونی خواهند ماند 

)Hansen, 1978: 254.( 
 3و وایلد 2نظریه جونز )7

مناطق مرزي به عنوان مناطق حاشیه اي و توسعه نیافته باقی 
می مانند. این حاشیه اي بودن گرچه می تواند معلول شرایط 

زي باشد؛ اما، خود پدیده مرزي بودن، جغرافیایی مناطق مر
بسیاري از امکانات و قابلیت هاي آن منطقه را مضمحل می 
سازد. برقراري مرز بین دو کشور، و تداوم و پیوستگی فضایی که 
به طور اصولی فضاهاي توسعه دو کشور را به یکدیگر پیوند می 
 دهد، از هم می گسلند و هر دو منطقه واقع در دو سوي مرز به

دلیل قطع پیوستگی فضایی، حاشیه اي می شوند. مناطقی که 
قبل از برقراري مرز، از نظر فضایی و فعالیت به همدیگر متصل 
بوده اند، از همدیگر جدا و حاشیه اي می شوند و علت عقب 

 ها است.ماندگی این نواحی مرزي نیز حاشیه اي شدن آن
ناطق مرزي باید بنابراین، از نظر جونز و وایلد، براي توسعه م

 اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:
درك پیچیدگی، گستردگی و تنوع متغیرها و تأثیرات آن ها  -

 در مرز؛
 لزوم تأمین شرایط و زیرساخت هاي توسعه مرزها؛ -
 ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج؛ -
 لزوم پیوستگی مرز با مرکز؛ -
ژه از این مناطق جهت لزوم حمایت و پشتیبانی هاي وی -

 & Jonesخروج فوري از محرومیت و دستیابی به توسعه (
Wild, 1994: 270.( 

ي قطب رشد فرانسوا پرو، ي ترکیب نظریهپژوهش حاضر، بر پایه
ي مرکز رشد پیرامون جان فریدمن و نظریه-ي مرکزنظریه

هاي شکل گرفته است. بدین گونه، بررسی آمایشی شاخص
ي قطب رشد است و به دنبال اثبات این از نظریهپژوهش، متاثر 

بودگی و کشش فرضیه است که مناطق مرزي به دلیل حاشیه
سرمایه به سوي مرکز، برخورداري فضایی نامطلوبی دارند. 

2 . Philip N. Jones 
3 . Trevor Wild 
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پیرامون جان فریدمن، حتی -ي مرکزي نظریههمچنین، برپایه
اگر هیچ تصمیم سیاسی مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مناطق 

زي در کشورهاي جهان سوم به دلیل در حاشیه بودن از مر
ي کمتري برخوردار هستند، مگر آنکه تبدیل به سک توسعه

ي مرکز رشد، راهکار ارائه قطب دسترسی شوند. همچنین نظریه
هاي توسعه ي شاخصشده در این پژوهش براي توزیع عادالنه

اي هي مناطق حاشیدر قلمروهاي مرزي است. مدیریت یکپارچه
(مرزي) همزمان با مدیریت مناطق مرکزي، راهکاري است که 

 ي فضایی را پر کند.هاي توسعهتواند گسستمی
 

 شناسی تحقیقمحیط -4
 82864ترین استان ایران، داراي  استان خراسان جنوبی، شرقی

دقیقه تا  46درجه و  57باشد که بین  کیلومتر مربع مساحت می
دقیقه تا  35درجه و  30ول شرقی و ي طدقیقه 57  درجه و 60
ي عرض شمالی قرار گرفته است (بانک دقیقه 14درجه و  34

درصد مساحت  22). بیش از 1392هاي علوم زمین ایران، داده

اند که این مقدار  ها تشکیل داده استان خراسان جنوبی را بیابان
اقلیم  .شود هاي کل کشور را شامل می درصد از بیابان 6بیش از 

استان از نوع خشک و بیابانی است، اما با توجه به موقعیت 
 شود؛قرارگیري مناطق پست یا مرتفع، به دو دسته تقسیم می

الف) اقلیم خشک و گرم: شامل دشتها و مناطق هموار مرکز، 
 غرب و جنوب استان

ب) اقلیم خشک و مالیم: که دربخشهاي مرتفع شمالی، شمال 
 شاهده می شودغربی استان واطراف بیرجند م

نهبندان، درمیان، از این روي، چهار شهرستان مرزي این استان (
 زیرکوه و سربیشه) رویهم رفته داراي اقلیم گرم و خشک هستند.

 مـرزي  ي مورد مطالعه در این پـژوهش چهـار شهرسـتان   منطقه
شهرستان نهبندان، درمیان، زیرکوه استان خراسان جنوبی، شامل 

-گی در مرز ایران و افغانستان واقع شدهو سربیشه هستند که هم
  ).1ي ي شمارهاند (نقشه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) موقعیت چهار شهرستان مرزي خراسان جنوبی (منبع: گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند)1نقشه 
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 ها و تجزیه و تحلیلیافته -5
هاي این پژوهش، از آنجا که تحدیدهاي در ارتباط با شاخص

شود و اي بیان میهاي کیفی بصورت سلیقهبراي دادهآماري 
: 1389گیرد (پورطاهري، ي نامحدودي از اعداد را در بر میدایره
)، به منظور قرار دادن ارقام در محاسبات، باید این ارقام 189

تبدیل به یک واحد معناردار وزنی شوند تا کمیت و زون هر 
 شاخص مشخص شود. 

 اجتماعی-يهاي اقتصادشاخص  -5-1
در این پژوهش، با استفاده از روش آنتروپی، وزن هر شاخص 

 اطق ـتماعی منـاج -ابراین، شاخص اقتصاديـــمشخص شد. بن
 
 
 
 
 
 

 فرهنگی -هاي آموزشیشاخص -5-2
ــی در    ــی و آموزش ــاي فرهنگ ــت دادن معیاره ــور دخال ــه منظ ب

زیر شاخص بدین صورت مـورد ارزیـابی قـرار     8محاسبات تعداد 
)، تعـداد دبسـتان   36/0گرفتند؛ شمار مکانهاي ورزشـی بـا وزن (  

)، وجود دبسـتان دخترانـه در شهرسـتان بـا     02/0پسرانه با وزن (
 )،  076/0ي راهنمایی دخترانه با وزن ()، مدرسه0 041/0وزن (

 
 
 
 
 
 
 

 درمانی -هاي بهداشتیشاخص -5-3
زیرشـاخص   5درمـانی تعـداد    -ي شاخصهاي بهداشـتی در زمینه

هـاي بهداشـت در سـطح    مورد ارزیابی قرار گرفتند.؛ شـمار خانـه  
)، تعــداد مراکــز بهداشــت در ســطح 066/0شهرســتان بــا وزن (

)، تعداد بهیـار در سـطح شهرسـتان بـا     249/0شهرستان با وزن (
 عداد ـــــ) و ت54/0ا وزن (ـزشک بــــداد پـــ)، تع065/0وزن (

زیر شاخص بدین صورت مورد  5مرزي استان خراسان جنوبی، 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت که عبارتند از: وجود شرکت هاي 

)، نانوایی با 126/0)، فروشگاه با وزن (505/0وزن ( تعاونی با
،)، و مراکز فروش نیازهاي روزانه (خواروبار  077/0وزن (

) و مراکز تعمیر ماشین آالت کشاورزي 047/0وزن ( فروشی) با
).  نتایج محاسبات نشان می دهد، در ارتباط با 245/0با وزن (
ه، شهرستان ترین گزیناقتصادي، محروم -هاي اجتماعیشاخص

ها نیز از میزان توسعه یافتگی، از سربیشه است. دیگر شهرستان
شرایط مشابهی نسبت به هم برخوردار هستند و تفاوت آنها به 

 لحاظ امتیاز تاپسیس به دست آمده، زیاد نیست.
 

 
 
 
 
 
 

 
)، دبیرستان پسرانه بـا  076/0ي راهنمایی پسرانه با وزن (مدرسه
) و سـرانجام،  213/0دخترانـه بـا وزن (   )، دبیرستان102/0وزن (

) انتخاب و محاسبه گردید. در ارتباط بـا  131/0کتابخانه با وزن (
هاي آموزشی و فرهنگی، بر خالف شـاخص اجتمـاعی و   شاخص

 ي محروم قرار گرفتند.ها در ردهي شهرستاناقتصادي، همه
 

 
 
 
 
 
 

 
نشـان   8ي ). همچنانکه جـدول شـماره  081/0داروخانه با وزن (

هـاي  دهد، شهرستان درمیان، در ارتباط با خدمات و شـاخص می
محـروم اسـت کـه در    بهداشتی و درمانی یـک شهرسـتان نیمـه   

شهرستان مرزي دیگـر خراسـان جنـوبی، وضـعیت      3مقایسه با 
 تري دارد.مناسب

 

 وضعیت برخورداري شاخص شباهت آلفاصله از ضد ایده آلفاصله از ایده هاگزینه
 محرومنیمه 0.39006 0.17098 0.49876 درمیان
 0.38900 0.17011 0.49585 نهبندان

 
 محروم

 0.37036 0.16898 0.43007 زیرکوه
 0.37029 0.16850 0.43000 سربیشه

 وضعیت برخورداري شاخص شباهت آلفاصله از ضد ایده آلفاصله از ایده هاگزینه
 0.37689 0.16476 0.321595 نهبندان

 
 محروم

 0.37397 0.16333 0.300443 درمیان
 0.37037 0.16300 0.321595 زیرکوه

 0.36980 0.16297 0.321595 سربیشه

 اقتصادي -هاي اجتماعیآل بر اساس شاخصآل و ضد ایدهه از ایدهشاخص شباهت و فاصل )2جدول 
 

 فرهنگی -آل بر اساس شاخص هاي آموزشیآل و ضد ایدهشاخص شباهت و فاصله از ایده )3جدول 
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 ي زیرساختیهاي توسعهشاخص -5-4
زیرشـاخص شـامل درصـد مراکـز      6به منظور اعمال این معیار، 

آب لوله کشی شده، مخـابرات و نهایتـاً   سکونتی داراي برق، گاز، 
درصد مراکز سکونتی داراي دفتر پست و خدمات ارتبـاطی مـورد   

 تحلیل قرار گرفت. ضریب اهمیت هریک از این زیر شاخص ها 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ها به روش آنتروپی تعیـین شـده اسـت.     نیز همانند دیگر شاخص
اسـت،   آمـده  10ي ي این محاسبات که در جدول شـماره نتیجه

 ي  هاي توسعهدهد که شهرستان درمیان از نظر شاخصنشان می
ي نخست قرار دارد، امـا وضـعیت برخـورداري    زیرساختی در رده

 شود.آن، محروم تلقی می
 
 
 
 
 

 بندي کلیرتبه -5-5
مرزي  هاي هر یک از چهار شهرستان، رتبه6يجدول شماره

 هاي پژوهش که با اساس شاخصوبی را بر ـان جنـان خراسـاست
 
 
 
 

 
آل (تاپسیس) ي ایدهاستفاده از تکنیک روش شباهت به گزینه

 دهد.دست آمده است، نشان میبه
 

 
 

 
 

است که سطح دست آمده از این پژوهش، نشانگر آن نتایج به
هاي مرزي استان خراسان برخورداري هیچ یک از شهرستان

شاخص پژوهش، در حد مطلوب نسیت.  23جنوبی از لحاظ 
که به  0,323و  0,336بیشترین امتیاز تاپسیس به دست آمده 

هاي درمیان و نهبندان بوده، نشانگر ترتیب از آن شهرستان
د که حتی این دهنمحرومیت نسبی است. این مقادیر نشان می

دیگر (زیرکوه و دو شهرستان نیز که در مقایسه با دو شهرستان 
مند هستند، اما با این وجود سربیشه) از برخورداري فضایی بهره

هاي توسعه، داراي از نظر برخورداري مطلق از شاخص
ي و نقشه 7ي برخورداري متوسط به پایین هستند (جدول شماره

 ). 2ي شماره

 وضعیت برخورداري شاخص شباهت آلفاصله از ضد ایده آلفاصله از ایده هاگزینه
 محرومنیمه 0.38151 0.185325 0.30044 درمیان
 0.33688 0.16338 0.32159 نهبندان

 
 محروم

 0.33688 0.16338 0.32159 زیرکوه
 0.33688 0.16338 0.32159 سربیشه

 نهبندان سربیشه زیرکوه درمیان شهرستان

 0,323 0,270 0,289 0,336 امتیاز توسعه

 2 4 3 1 ي توسعهرتبه

 درمانی -شاخص شباهت بر اساس شاخص هاي بهداشتی )4جدول 
 

 وضعیت برخورداري شاخص شباهت آلفاصله از ضد ایده آلفاصله از ایده هاگزینه
 0.33688 0.16338 0.33159 درمیان

 
 محروم

 0.33159 0.16325 0.33044 نهبندان
 0.33088 0.16313 0.32159 سربیشه
 0.33069 0.16301 0.32159 زیرکوه

 

 ي زیرساختیهاي توسعهشاخص شباهت بر اساس شاخص )5جدول 
 

 هاي پژوهشي سطح برخورداري از شاخصهاي مرزي استان خراسان جنوبی برپایهبندي شهرستان) سطح7جدول 
 نهبندان سربیشه زیرکوه درمیان شهرستان 

 محروم  محروم محروم  محرومنیمه سطح برخورداري

 

 هاي پژوهشي میزان برخورداري از شاخصپایهخراسان جنوبی برهاي مرزي استان ) رتبه بندي شهرستان6جدول 
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 هاي پژوهش (ترسیم از نگارندگان)هاي مرزي خراسان جنوبی از شاخص) مقیاس برخورداري شهرستان2 نقشه

 گیرينتیجه -6
آمایش سرزمین به سبب برخورداري از رویکردهاي دقیق آماري 

نگري در مدیریت فضا، رهیافت مناسبی براي جانبهو همه
رق، در مدیریت مناطق مرزي است. قلمروهاي مرزي ایران در ش

هاي کوتاهی را تجربه کرده هایی از تاریخ نا امنی و چالشبرهه
است، اما در مقایسه با دیگر قلمروهاي مرزي ایران از ثبات 
بیشتري برخوردار است. با این حال، همچنانکه نتایج این 
پژوهش نیز نشان داد، برخورداري فضایی این مناطق از 

بخش نیست. با توجه یتي پایدار، چندان رضاهاي توسعهشاخص
ي اول ناشی از ي این تحقیق که امنیت را در وهلهبه فرضیه

ي دوم برآمده از توزیع مناسب توسعه در و در درجه فضاییثبات 
-توان گفت که ایجاد گسل و گسستفضا قلمداد کرده است، می

هاي امنیتی در مرزهاي شرق ایران دور از انتظار نیست. آمایش 
ان رویکردهاي مختلفی که در مدیریت مرز وحود سرزمین از می

-تر را در اختیار مدیران قرار میتر و عینیبینانهدارد، نگاهی واقع
 فیف که ـدهد که نا امنی هرچند خدهد. این نگاه عینی، نشان می

مقیاس «مرزهاي شرق ایران آنرا تجربه کرده است، به دلیل 
مل دیگر به بحرانی ملی تواند با گره خوردن به عوامرز می» مهم

هاي مرزي پایش و منجر شود. راهکار واقعی در برخورد با پدیده
ي آن است. آمایش سرزمین با رویکرد فضایی جانبهبررسی همه

دهد. اي در اختیار مدیران قرار میو جامع خود، نگرش گسترده
-آنچه بررسی آمایشی مرزهاي شرق ایران با تاکید بر شهرستان

دست آمد، استان خراسان جنوبی در این پژوهش بههاي مرزي 
هاي توسعه ي شاخصحاکی از توزیع ناهمگن و غیرعادالنه

ي انسانی) در سطح هاي توسعهي شاخص(شامل همه
هاي این استان است. از آنجا که نخستین گام در شهرستان

ها در سطح ها و ناکارامديآمایش سرزمین شناسایی تبعیض
ژوهش حاضر نیز به این نتیجه دست یافت که گسترده است، پ
گرایانه که مبتنی بر رویکردهاي صرفاً نظامی ندیریت تقلیل

تواند امنیت پایدار را در این مناطق برقرار سازد؛ چراکه است، نمی
اي است که امنیت از نظرگاه آمایشی، مسئله و مفهومی چندالیه

هاي آن توجه شود. ي الیهبراي برقراري پایدار آن باید به همه
هاي مرزي خراسان جنوبی نسبت ي بسیار اندك شهرستانفاصله

دهد هاي توسعه، نشان میي بسیار آنها از شاخصبه هم و فاصله
اي در این استان از ناکارامدي مرکز در که مدیریت مناطق حاشیه

ي بنابراین، برپایه برد.ي امکانات به پیرامون رنج میتوزیع بهینه
ي مرکز رشد، نباید با حاشیه قلمداد کردن مناطق مرزي هنظری

نیافتگی آنان شتاب بخشید، بلکه قلمروهاي مرزي به به توسعه
توانند بسترهاي امنیت و توسعه سبب اهمیت ژئوپلیتیک خود، می

 را تکمیل کنند.
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