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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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  .ي مرزي با استفاده از تحلیل خوشه ايهاسطح بندي پایداري امنیتی شهرستان
  ي استان خراسان شمالیهاشهرستان :نمونه موردي

  

  3زادهعبدالسالم اسمعیل ،2نیا، حسن حکمت*1شمیهاسید مصطفی

  ن، ایرانواحد علوم و تحقیقات تهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتري تخصصی جغرافیاي سیاسی1
 دانشگاه پیام نور - ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه2

  طباطباییریزي شهري و منطقه اي دانشگاه عالمه ارشد شهرسازي؛ گرایش برنامهکارشناس3
  8/3/96؛ تاریخ پذیرش:  21/10/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
امنیت مرزها پشتوانه اي محکم براي امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه نا امنـی در مـرز قـادر اسـت در     

و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر اسـت در   فرهنگی، سیاسی، اجتماعیاقتصادي،  هاسیستم
مالحظات آمایش سرزمین بعد  د اختصاص دهد. یکی از مهمترین ابعاد واي را به خود در امنیت داخل کشور سهم برجستهحد خو
که در جهان کنونی کلیه ابعاد زندگی را در ي دفاعی نظامی و غیر نظامی مسایلی هستند هاامنیتی آن است. زیرا ضرورت –دفاعی
ي هـا در کشـور ایران نیز یکی از اهداف مهـم در برنامـه   شود.و اسکان در مناطق استراتژیم نمی گیرند و تنها به ایجاد فعالیتبرمی

. روش اســت   جهـت ایجـاد پایـدراي امنیتـی     جتماعی پس از انقالب، کاهش محرومیـت و رفـع نابرابري بین منـاطقااقتصـادي 
عنـوان  استان خراسـان شـمالی بـه    يهااز نوع تحلیلی کاربردي است و هدف از این مقاله سطج بندي شهرستان تحقییق این مقاله

اي کـه در  . با استفاده از روش تحلیـل خوشـه  گویه است 80بعد اصلی پایداري و  4ي محروم مرزي؛ با  استناد به هایکی از استان
نسبت به  هامحاسبه شده و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش شباهت پایداري امنیتی شهرستان SPSSمحیط 

ي تحقیـق شهرسـتان   هاانتقال داده شده است. با توجه به یافته Gisنتایج نهایی به  هاهم محاسبه شده است و جهت ترسیم نقشه
اي توجـه جـدي   یجـاد تعـادل ناحیـه   ا که جهت رفـع محرومیـت و   ر دارد.راز و جرگالن در پایین ترین سطح پایداري امنیتی  قرا

  طلبد.را میمسوالن و برنامه ریزي استراتژیک 
  

  ايسطح بندي، پایداري امنیتی، مرز، خراسان شمالی، تحلیل خوشه هاي کلیدي:واژه
  

  1مقدمه
هـاي  در هـر کشـوري داراي ویژگـی   مناطق مرزي 
طور اساسی با منـاطق داخلـی کشـور    خاصی بوده و به

هایی کـه در  ترین چالشیکی از مهم، هایی دارندتفاوت
 ،مــور قــرار دارداُ روي مســئوالنِ مــرزي پــیش منـاطق 

امنیت مناطق مرزي اسـت مسـئله و گسـترش     ۀمسئل
ویـژه در کشـورهایی کـه داراي    امنیت مناطق مرزي به

مناطق مـرزي مشـترك طـوالنی بـا همسـایگان خـود       
حساسیت مسـئوالن امـور    وهستند همواره مورد توجه 

ــاگونی     ــاي گون ــور راهکاره ــدین منظ ــت و ب ــوده اس ب
). 96 :1392، (کریمـی و وفـایی   اندیشیده شـده اسـت  

                                                             
   m.hashemi2006@gmail.comنویسنده مسئول:*

از نقاط حساس و استراتژیک کشـور بـه    مناطق مرزي،
روند. طبیعت منزوي و غیر حاصلخیز مـرزي،  شمار می

هاي کوهسـتانی و بیابـانی ایـران    به خصوص در عرصه
هـاي الزم  قـدان رفـاه و نبـود انگیـزه    ف پیوسته به دلیل

زمینه ساز مشـکالت سیاسی،اقتصـادي و   ، براي زندگی
هـاي  ناتوانـایی  هاي وقت بوده است.امنیتی براي دولت

پـایین بـودن درآمـد و     اشتغال، فقدان بالقوه در تولید،
 ۀتـرین مشخصـ  عمـده  عدم دسترسی به نیازهاي اولیه،

ه زمینه را براي اجتماعی این مناطق است ک -اقتصادي
 قاچاق کـاال،  هایی چون مهاجرت،معضالت و نابسامانی

ــاامنی در ایــن منــاطق فــراهم آورده اســت شــورش  ون
 ايمنطقـه عـدم تعـادل    )49:1378 (سازمان مدیریت،

میان منـاطق مـرزي و منـاطق مرکـزي بسـیار آشـکار       
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میان منـاطق مـرزي و    ايمنطقهاست. این عدم تعادل 
منـاطق مرکـزي دو تـأثیر منفـی بـر رونـد توسـعۀ آن        
مناطق از خود بر جاي میگذارد. از یک سو، ایـن عـدم   
تعادل، حرکت توسعه در منـاطق مـرزي را، در مفهـوم    

سازد و موانع بسیاري سـر  کلی آن، با مشکل مواجه می
دهد و از سوي دیگر، نـاامنی را هـم بـه    راه آن قرار می

موقعیت مناطق مرزي و هم به دلیل عدم توسعه،  دلیل
این تأثیرات متقابل توسعه و  .دهدگسترش عمومی می

امنیـت بـه صـورت زنجیرهـاي، بـه یکـدیگر مـرتبط و        
کننـد  هایی ایجـاد مـی  نش و واکنشاز کُ یایهمجموعه

پایدار مناطق مـرزي را تحـت تـأثیر     ۀتوسع ةکه جوهر
). 195 :1390 (عزتـی و همکـاران   دهـد خود قرار مـی 

اي محکـم بـراي امنیـت بـا ابعـاد      امنیت مرزها پشتوانه
متنوعش در داخل کشور است و هرگونه ناامنی در مرز 

هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی،  قادر است در سیستم
اجتماعی، و نظامی داخل کشور اخـالل ایجـاد نمایـد و    
در مقابل امنیت مطلـوب قـادر اسـت در حـد خـود در      

ــه خــود شــور ســهم برجســتهامنیــت داخــل ک اي را ب
تـرین  ). یکی از مهم85 :1374(خطایی  اختصاص دهد

امنیتی  –ابعاد و مالحظات آمایش سرزمین بعد دفاعی 
ي دفاعی نظامی و غیر نظـامی  هاآن است؛ زیرا ضرورت

مسایلی هستند که در جهان کنونی کلیه ابعاد زنـدگی  
و اسـکان در  گیرند و تنها به ایجـاد فعالیـت   را در برمی

ــاطق اســتراتژیم نمــی  ــومنی شــودمن  ).10 :1381 ،(م
هماهنـگ و سـزاوار    یدهـ را سـازمان  نیسـرزم  شیآما

 ۀ، توسعیکل يهااستیدر قالب س رکشو یاتیح يفضا
 انـد دانسـته  یدفـاع  يهـا کشـور و ضـرورت   ۀجانبهمه

 يبنـد ، طبقـه ترقیعبارت دقبه. )59 :1378 ،پوراحمد(
مشــتمل بــر  ینگــاه کلــ کیــ انســان در يهــاتیــفعال
ــفعال ــاتی ــاگون و پ يه ــچیگون  يانســان در فضــا دهی

 دابعـا  نیتراز مهم یکیاست.  ی، نظامیاسی، سیاجتماع
 کـه يطوراست به یتامنی –یعد دفاعب نیسرزم شیآما

دارد. سـپس   یمفهـوم دفـاع   نیسـرزم  شیدر ابتدا آما
ــاوجود  نیهمچنــ ؛کنــدیمــ دایــپ يامفهــوم توســعه ب

توجه به  یتامنی – یو خطرات روزافزون نظام داتیتهد
ــاع ــات دف ــامنی -یمالحظ ــرح یت ــادر ط ــا يه  شیآم

ــا يهــامهــم اســت. در طــرح اریبســ نیســرزم  شیآم
طور عمده بر امر توسـعه  به هادگاهید رانیدر ا نیسرزم

ـ  داشته دیتأک در جهـت   ییهـا طـرح  ۀو از توجه به ارائ
، یاتیـ ح ساتیسأت و حفاظت از مراکز و ینیدفاع سرزم

 یو حمـالت نظـام   داتیـ حساس و مهم در مقابـل تهد 
 يهـا تـاکنون در طـرح   یطوراساسغفلت شده است. به

کمتـر   تیدفاع و امن ۀبه مقول تلفمخ لیبه دال شیآما
و  ) توسـعه 72 :1381 ،یتقـ یی(رهنما توجه شده است

 ؛امنیت در مناطق مـرزي الزم و ملـزوم یکـدیگر اسـت    
میـان منـاطق    ايمنطقـه همچنین، شدت عدم تعـادل  

مـــرزي و منــاطق داخلــی در ایــران بــر توســعه ملــی  
ـــه    ـــر چ ـــر، اگ ـــارت دیگ ـــه عب ــذار اســـت. ب تأثیرگ

امنی انیافتگی در مناطق مرزي که منجـر بـه نــ   توسعه
نیافتگی و نـاامنی  شـود، اثـرات خـود را بـر توسعهمـی

 :1388 ،(عنـدلیب و مطـوف   گـذارد در کل کشـور مـی  
این، گرچه آمایش مناطق مرزي یک نوع فـن  بنابر .)57

هــاي نظــري و ریــزي اســت، امـا خــود بــر پایـه  برنامـه 
متدولوژي علمی خاصی متکی است که ضمن تحلیل و 

هاي مناطق مرزي، موانع توسعه تفسیر شرایط و ویژگی
هــا ن در نظــر گرفتــه و بــراي آنو یــا امنیــت را توأمــا

اهداف توسعه و  دهد تاه میئاي اراهاي یکپارچهحلراه
امنیت در مناطق مرزي را بـر یکـدیگر منطبـق سـازد.     
براساس این توضیحات که براي آمایش منـاطق مـرزي   

ریــزي را نــوعی برنامــه "آمـایش "تــوان داده شـد، مــی 
را نـوعی   "آمایش منـاطق مـرزي  "فضایی و  -راهبردي

 ریــزي راهبــردي در فضــاهاي مــرزي کشــورها برنامــه
ــدلیب دانســـت ــابرا)؛ 62 :1380، (عنـ ــرعا نیبنـ  تیـ

تـابع   یشـ یآما يهادر طرح یتامنی –یمالحظات دفاع
هـا  طـرح  گونـه نیدرا دیاست که با يمتعدد يرهایمتغ

انـد از:  عبـارت  رهایمتغ نی. اهم ارندیتوجه قرار گ مورد
 ۀمنطقـ  ۀمتوجـ  یتیمنو ا ینظام داتینوع و سطح تهد

نظــر  مــورد ۀمنطقــ ییایــجغراف تیــموقع ،مــورد نظــر
 ۀو سرانجام ارائ دیمناطق مورد تهد نیترمهم ییشناسا

 خاص منطقه طیو شرا داتیراهکار متناسب با نوع تهد
  .)2 :1389 ،يدهای(زرقان

کـه بیشـتر مـورد تهدیـد     شرق کشور به لحاظ این
اســت و پایگاههــاي نظــامی غــرب کــه در کشــورهاي  
همسایه وجود دارد و مسئلۀ قاچاق مواد مخدر و فقر و 
تروریست و.... حساسیت این منطقـه و تهدیـدات آن را   
صدچندان نموده است؛ لذا باید تهدیداتی که در شـرق  
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هـاي  براي مرزهاي ما وجود دارد شناسایی شده و گـام 
در جهــت رفــع آن تهدیــدات برداشــته شــود؛ اساســی 

پـذیر بـودن و بـه ثبـت     چراکه ما بارهـا شـاهد آسـیب   
ایم؛ لذا شـناخت  رساندن و ناامن بودن این منطقه بوده
اي دارد. با رجوع ساختاري مرزهاي شرقی اهمیت ویژه

توان به این نکته پی برد به تاریخ گذشتۀ کشور هم می
مل در منـاطق مـرزي   که به دلیل عدم تامین امنیت کا

باعث ایجاد ناامنی در کشور (چون ناامنی در یک شـهر  
مرزي در امنیت کل کشور و زیر سوال رفتن حکومـت  
مرکزي خواهد شد) و از دست رفتن  مسـاحت زیـادي   

بنــابراین بایــد در تهیــه  از مرزهـاي کشــور شــده ایــم. 
ي ملی و منطقه اي توجه به مناطق مـرزي  بـا   هاطرح

 در اولویت قرار گیـرد  امنیتی_ی و دفاعیرویکرد آمایش
ــان  ــمالیخراس ــوپلیتیکی،    ش ــت ژئ ــل موقعی ــه دلی ب

هـاي تأثیرگـذار و   شرق از استان استراتژیکی در شمال
کشـور ایـران    ايمنطقـه تأثیرپذیر در سیاسـت ملـی و   

این استان به دلیل همجواري بـا   ۀاست. امنیت و توسع
، مرکـزي  ورود بـه آسـیاي   ةترکمنستان در واقـع درواز 

است. اسـتان خراسـان    پس از فرو پاشی شوروي سابق
شمالی از چند بعد خیلـی مهـم در خطـر ایجـاد عـدم      

تـوان بـه تهدیـدات    امنیت قرار دارد کـه از جملـه مـی   
اجتماعی ناشی از واگرایی نسبی و قومی و زبانی اشـاره  

کـردن  کرد که در صورت عدم  توجـه بـه آن و فـراهم   
توانـد  ک از اقـوام سـاکن مـی   امکان توسعه بـراي هریـ  

هاي ناامنی و تبعیض را فراهم کند؛ همچنـین از  زمینه
نظر تهدیـدات سیاسـی ناشـی از همجـواري بـا کشـور       

پیمانان آمریکا در منطقه)، می ترکمنستان (یکی از هم
که کمترین تنش بین کشور توان نام برد باتوجه به این

مـرز  هـم ایران و ترکمنستان نسبت به سایر کشورهاي 
رخ داده است، امـا نبایـد از فشـار اقتصـادي غـرب بـر       
ــم از نظــر اقتصــادي    ــه  ه ــود ک ــل ب ترکمنســتان غاف
(تبادالت مـرزي) و هـم از نظـر امنیتـی تـأثیر دارد، از      
طرف دیگر وجود قومیت یکسان قـومی و فرهنگـی در   
دو سوي کشور ایران و ترکمنستان که در صورت اتخاذ 

توانـد زمینـۀ یـک تهدیـد     یهاي واقع بینانه مـ سیاست
بالقوه باشند. باتوجه بـه مشـکالت و مسـایل مـذکور و     

بنــدي  ضــرورت توجــه در ایــن مقالــه بــه ســطح     
هاي استان خراسان شمالی از لحاظ پایـداري  شهرستان

امنیتــی پرداختــه خواهــد شــد و ایــن تحقیــق در پــی 
بنــدي گـویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه سـطح       پاسـخ 

لحـاظ تهدایـدات   ن بـه  هـاي اسـتان خراسـا   شهرستان
  ؟گوناگون چگونه است

  
  تحقیق  روش

هاي مهم تحقیق، بخـش مربـوط بـه    یکی از بخش
پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنـی یکـی از کارهـاي    

مربـوط بـه    منـابع  ۀضـروري در هـر پژوهشـی، مطالعـ    
تـوان  علـوم را مـی   ۀموضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشم

جـان  ) 1 :2006(دمپی یر،  در پیشینه آنها کاوش کرد
رد مطالعـه منـابع، بـه محقـق کمـک      دیوئی اعتقـاد دا 

هـاي مختلـف   کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبـه می
از بایـد  هـم   منـابع،  ۀموضوع تحقیق پیدا کنـد. مطالعـ  

طور مستقیم، در رابطـه بـا موضـوع    منابعی باشد که به
تحقیق باشند و هم از منـابعی باشـند کـه بـه صـورت      

 :1383(دالور،  موضوع، ارتباط دارنـد غیرمستقیم با آن 
هاي ) در این تحقیق نیز با جستجو در پایگاه داده182

داك و سیویلیکا منابع مطالعاتی ایران SIDعلمی مانند 
کــه در زمینــۀ آمــایش ســرزمین و مالحظــات دفــاعی 
امنیتی در مرزهـاي کشـور انجـام شـده اسـت پـس از       

ر گردیده مطالعه و بررسی به صورت خالصه در زیر ذک
  است.

) پژوهشـی تحـت عنـوان    1388عندلیب و مطوف (
کـار  توسعه و امنیت در آمـایش منـاطق مـرزي ایـران     

هدف این مقاله، ضمن تبیین جایگـاه آمـایش   اند کرده
ریـزي کشـور؛ شـناخت    مناطق مرزي در نظـام برنامـه  

عناصر و مولفه آن، چگونگی ارتباط این عناصر با دیگـر  
زي کشـور و شـناخت اهمیـت و    ریـ عناصر نظام برنامـه 

؛ ضــرورت پــرداختن بــه آمــایش منــاطق مــرزي اســت
ــه   ــناخت پای ــر ش ــالوه ب ــین، ع ــري و  همچن ــاي نظ ه

هـاي کشـورهاي مختلـف    هـاي مربوطـه، تجربـه   نظریه
ي؛ هاي ایران در آمایش مناطق مـرز بهجهان و نیز تجر

کارهــاي برخــورد بــا هــا و نیــز راهراهبردهــا، سیاســت
نتایج به دست آمده در اعمال  مشکالت مناطق مرزي و

 .گرفتـه اسـت  هـاي نـوین، مـورد توجـه قـرار      سیاست
دهد؛ توسـعه  گیري مطالعات این مقاله نشان مینتیجه

 ؛و امنیت در مناطق مرزي الزم و ملزوم یکـدیگر اسـت  
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میـان منـاطق    ايمنطقـه  همچنین، شدت عدم تعـادل 
ــر توســع  ــران ب ــی در ای ــاطق داخل ــی  ۀمــرزي و من مل

تاثیرگذار است. آمایش مناطق مـرزي سـعی دارد ایـن    
 -ریـزي فضـایی  یک نوع برنامه هئو با ارا موانع را بردارد

یکپارچــه و پایــدار ملــی را تحقــق  ۀراهبــردي، توســع
   .بخشد

وهشی تحت عنوان ژ) پ1389( حمزه و رنجبر کلور
تـاثیر آن   پاکسـتان و  تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و

این تحقیق در اند کار کرده واحی مرز شرقیبر امنیت ن
اسـت. کـه آیـا     هـاي پرسـش پی پاسخ گفتن به به این 

امنیت در محور شرق متاثر از روابـط سیاسـی ایـران و    
پاکستان است؟ همچنین آیا پیوندهاي ژئو پلیتیکی دو 

گیري امنیـت مرزهـاي   پاکستان در شکل ایران و کشور
 هـاي پرسـش  گـویی بـه  شرقی موثر است؟ جهت پاسخ

به تبیـین و   تحلیلی –تحقیق از روش تحقیق توصیفی 
تشریح عوامل موثر در همگرایـی و واگرایـی روابـط دو    

 دهـد کـه  کشور پرداخته شد. نتایج تحقیق نشـان مـی  
امنیت در محور شرق متاثر از روابط سیاسی دو کشـور  

و همگرایــی ایــن روابــط در برقــراري امنیــت در  اسـت 
نــواحی مــرزي تاثیرگــذار اســت. در نهایــت در جهــت  

همسـایه   تحکیم، بسط و گسترش روابط بین دو کشور
اسالمی با توجه به پیوندهاي ژئـوپلیتیکی پیشـنهاداتی   
براي تامین امنیت در نواحی مرز شرقی ارائـه گردیـده   

  . است
اندیشــه عنــوان اي تحــت ) مقالــه1389موســوي (

سرمایه اجتماعی: وفـاق اجتمـاعی، توسـعه سیاسـی و     
کار کرده است نگارنـده در ایـن مقالـه بـه      امنیت ملی

نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت و توسعه ملـی  
تـوان  هاي تحقیـق مـی  توجه به یافته پرداخته است، با

ویــژه ســرمایه اجتمــاعی و بــه ارتبــاط بــینگفـت کــه  
ــه ــاي آنمؤلف ــاق ا -ه ــی، وف ــاد سیاس ــاعی،  عتم اجتم

همبستگی ملی، انسجام اجتمـاعی و نظـم اجتمـاعی و    
مستقیم  ۀملی به گون ۀمدنی و توسع ۀتأثیر آن بر جامع

  .و متقابل است
) تحقیقــی تحــت عنــوان 1392کریمــی و وفــایی (

در شـهر   پایدار در مناطق مـرزي  ۀسازي با توسعامنیت
ست که این ابر ش ین مقاله تالدر ااند مریوان کار کرده

د هبران رابه عنوزي مناطق مرار با معرفی توسعه پاید

ــاطق منیت ش اگسترو ساسی حفظ ا به زي مرمنــــــ
 نــ یا ساــ سابر روـکش زيرـاطق مـمن ازیکی  سیربر
و از اسـت  از نوع کاربردي هش وین پژا دازد.بپره یدگاد

، کــــه سته اشدده ستفااتحلیلی و توصیفی ي هاروش
اي و اسنادي و منـابع  اطالعات از طریق منابع کتابخانه

ین آوري شـده در ا اینترنتی و مشاهدات میـدانی جمـع  
 ةتوسع صخصو درا ـــــسی نظریههربر ازپس  ،هشوپژ

ــنتخا ابزي، مناطق مرار پاید شهر زي مر ةمنطقب اـــــ
ــوان  دن بوزي به تاثیر مرردي، مطالعه موان به عنومریـ

د و در خته شوداپرآن مکانی ، فضاییر منطقه بر ساختا
توسعۀ پایـدار  که نهایت به این نتیجه منتج شده است 

ارمغان امنیت و امنیت پایـدار ارمغـان توسـعه اسـت و     
ه و یع نشدزمناسب توي لگوامنطقه مطابق ت در مکاناا

ــتار جهت تحقق توسعه پایددر  که ینا. باعنایت به نیس
ین و ا اســــتبخشی رت به صوان یري ایزربرنامه م نظا
توجه بیزي مر مناطقي هایژگیوبه ي یزربرنامهع نو
    ست.ا

امنیـت و  ) پژوهشـی تحـت عنـوان    1392امیدي (
هاي محلـی در  توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت

براساس نگاه بـین  کار کرده است در این پژوهش  ایران
ي هـا اي، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدلرشته

 » تئـوري حکمرانـی خـوب   «و  » محلـی هاي حکومت«
ایران براساس چارچوب تئوري حکمرانی خوب و  ةدربار

در پایان  اند وشدهسیاسی ارزیابی  -هاي امنیتیبایسته
هـاي محلـی در ایـران مثبـت     نیز روند تکاملی حکومت

ارزیابی شده است، اما راهکارهایی بـراي کـارکرد بهتـر    
  .  آن ارائه شده است

 کـرد یرو نییتع یابیارزدر رابطه با  )1394پیله ور (
ــیس ــابرابر یاس ــهر يدر ن ــناح -يش ــتان ا هی ي در اس

 یپـژوهش سـع   نیدر ا خراسان شمالی کار کرده است.
 ياهیـ ناح -يشهر يمنظور شناخت نابرابرشده است به

اسـتفاده و   يآمـار  يو نـرم افزارهـا   یکمـ  يهااز مدل
 ،یفرهنگــ ،ياقتصــاد ،ی(اجتمــاع یانتخــاب يارهــایمع

. روش ردیــ) مــورد آزمــون قــرار گيکالبــد ،یبهداشــت
حاصله  جیاست. نتا »یلیتحل -یفیتوص«پژوهش از نوع 

 راتییـ تغ بینشانگر آن است کـه براسـاس مـدل ضـر    
)cvنیــی) و تع z منطقــه، شهرســتان  يهــاشهرســتان

رتبـه اول را   یانتخـاب  اریـ مع 11 از اریـ مع 6 بجنورد در
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ــا  ي)، فاصــله آشــکار 57/8آن ( zداراســت و مقــدار  ب
) –54/3بــه عنــوان شهرســتان دوم اســتان، ( روانیشــ

 انگریــب ،يا هیـ ناح یابیـ ارز جــهیرو نت نایـ  از. داراسـت 
 یاسـ یتحـوالت س  شتریب ریشهر بجنورد و تأث یابیتقاار

حاضـر بـا    لیـ بوده اسـت. تحل  ينخست شهر دةیبر پد
و بـه   دهیانـدازه بـه انجـام رسـ     -استفاده از مدل رتبـه 

 -یاسـ یآن است که بجنورد با کارکرد س يایوضوح گو
ــمرکز ،يادار ــ تی ــود را تحک ــوالت میخ ــوده و تح  ینم

  داشته است. یرا در پ يساختار
امنیـت،  ) پژوهشی تحت عنـوان  1394ذوالفقاري (

توسعه و انتخاب استراتژیک: تالش چین براي دستیابی 
کار کرده است در این پـژوهش   به جایگاه قدرت بزرگ

ي مـدیریت  هـا پرسش از منطق استراتژیک و مکانیسـم 
المللـی،  ل به موقعیت جاري بـین سیاسی چین براي نی

عنوان اهتمام اصـلی ایـن پـژوهش اسـت. مشـارکت      به
راهبردي در نهادهاي چندجانبه، گسـترش دیپلماسـی   
ــاز و وابســتگی   اقتصــادي، تعقیــب سیاســت درهــاي ب

هاي بزرگ جهانی و ده و همکاري با قدرتمتقابل پیچی
. ایـن  اسـت ، به عنوان فرضیه اصـلی نگاشـته   ايمنطقه

اي، بـه  پژوهش با استفاده از مطالعه اسنادي و کتابخانه
ــات ت ــع اطالع ــتفاده از  تجمی ــت و بااس ــی پرداخ حقیق

شناسی مـدیریت اسـتراتژیک و کاربسـت تئـوري     روش
ین بـه جایگـاه   یابی چسازه انگاري، به تبیین روند دست

  پردازد.قدرت بزرگ می
اي تحـت  ) مقالـه 1389کاران (قادري حاجت و هم

هـاي مـرزي در امنیـت و    تبیین نقـش بازارچـه  عنوان 
مــوردي: توســعه پایــدار نــواحی پیرامــون مطالعــه    

کـار کـرده    هاي مرزي استان خراسـان جنـوبی  بازارچه
 تحلیلی و تکیه بر منابع -این مقاله با روش توصیفیاند.

اي و میدانی سعی در بررسـی و تبیـین نقـش    کتابخانه
در امنیت و توسعه پایدار نـواحی  را  هاي مرزي بازارچه

ویژه در اسـتان خراسـان جنـوبی دارد.    هپیرامون خود ب
ها پتانسیل بازارچه فرض اصلی این مقاله این است که:

افــزایش امنیــت و توســعه پایــدار نــواحی  دررا بــاالیی 
هاي تحقیق بیانگر این مطلب ارند. یافتهد دپیرامون خو

هـاي مـورد نظـر تـا حـدود زیـادي       است کـه بازارچـه  
نواحی پیرامون خود تـاثیر مثبـت    ۀاند در توسعتوانسته

بگذارند که این امر بستر الزم را بـراي افـزایش امنیـت    

در ابعاد مختلف فراهم آورده است. الزم به ذکـر اسـت   
هـا ماننـد بهبـود    صـه هـا در بعضـی از شاخ  که بازارچه

سطح علمی ساکنان منـاطق   ءوضعیت تحصیلی و ارتقا
اي قابـل تامـل   داراي کارکرد منفی بوده است که نکته

کـه توسـعه    سـازد مـی ایـن نکتـه    ۀبوده و مـا را متوجـ  
 .استاي فراتر از پیشرفت مقوله

اي تحـت عنـوان،   مقاله )1392مدیري و همکاران (
غیرعامـل در آمـایش   هاي امنیت سـاز پدافنـد   شاخص
 –	روش مورد استفاده، توصیفیاند، ، کار کردهسرزمین

 پـژوهش،  موضـوع  دقیـق  مطالعـۀ  براي و تحلیلی است
 و شـپیمایـ ( یکمـ  روش از اديــاسن مطالعۀ بر افزون

) و کیفـی (مصـاحبه) اسـتفاده شـده     SPSS از استفاده
یـابی  دهـد کـه مکـان   نتـایج تحقیـق نشـان مـی    است. 

هـاي  سازي، اسـتفاده از تجـارب و اقـدام   مناسب، مقاوم
ــ  ــورها ب ــی کش ــی از  برخ ــوارض طبیع ــتفاده از ع ا اس

ترین عوامل امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش مهم
  سرزمین است.

اي تحـت عنـوان   ) مقالـه 1393( سرور و همکـاران 
ــرزي در  بررســی شــاخص ــاطق م ــاي توســعه در من ه

ــوردي     ــه م ــدار (مطالع ــت پای ــق امنی ــتاي تحق  :راس
کـار   هـاي مـرزي اسـتان آذربایجـان غربـی)     شهرستان

هــا و پــژوهش بررســی تفــاوت ایــن هــدفانــد، کــرده
هاي مرزي اسـتان آذربایجـان   ها بین شهرستاننابرابري

ــورداري از     ــطح برخ ــعیت و س ــر وض ــی از نظ  63غرب
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی،    شاخص که شامل شـاخص 
از نظر  هابندي این شهرستانآموزشی و کالبدي و رتبه

. نـوع  اسـت  هـاي یادشـده  میزان برخورداري از شاخص
اي مقایسـه  -پژوهش کاربردي و روش آن نیز تحلیلـی 

هـاي  است. براي تجزیه و تحلیل اطالعات نیـز از روش 
ــه  ــر و تاپســیس، ک ــاي تصــمیماز روش الکت ــري ه گی

ده شده است. بـا توجـه بـه نتـایج     ، استفااندچندمعیاره
هاي ا مشخص شد که شاخصهدست آمده از بررسیبه

صـورت  هاي ایـن اسـتان بـه   ر میان شهرستانتوسعه د
اي پیران شـهر،  همتعادل توزیع نشده است و شهرستان

وم از ترتیب در جایگـاه اول تـا سـ   سردشت و ارومیه به
هـا داراي وضـعیت فـرا    لحاظ برخوداري از این شاخص

هاي ماکو، اشنویه ند. در مقابل، شهرستانهستبرخودار 
و چالدران وضعیت نابرخوردار از لحـاظ برخـورداري از   



 163- 180/ صفحات:  98و دوم/ تابستان  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                168

همچنین، با توجـه بـه    ؛نددارهاي مورد مطالعه شاخص
اپســـیس از لحـــاظ برخـــورداري از    نتـــایج روش ت

هـاي  هاي آموزشی شهرستان سردشت، شاخصشاخص
ي اقتصادي و کالبدي هااجتماعی اشنویه و نیز شاخص

انـد.  رفتـه شهرستان ارومیه در جایگـاه نخسـت قـرار گ   
توانـد در  ها در ایـن پـژوهش مـی   بندي شهرستانرتبه

سازي وضع موجود و ساماندهی سطوح توسـعه و  بهینه
  .ثر باشدؤامنیت پایدار در این استان م

اي تحت عنـوان،  ) مقاله1392قاسمی و صفی پور (
ــتان سیســتان و    ــرز اس ــدامات انســدادي م بررســی اق

کـار   نظرانصاحببلوچستان بر امنیت استان از دیدگاه 
این تحقیق درصدد است تا میزان تـاثیر انـواع   اند کرده

(نصب سیم خـاردار، حفـر کانـال و خـاکریز،      انسدادها
بـانی،  هـاي دیـده  ها و سـاخت برجـک  گسترش پاسگاه

هاي مداربسـته)  ساخت دیوارهاي بتنی و نصب دوربین
در مرزهاي استان سیستان و بلوچستان بـر امنیـت آن   

نظـران و خبرگـان بررسـی    ز دیدگاه صـاحب استان را ا
 ةکنــد. ایــن تحقیــق از نظــر هــدف، کــاربردي و نحــو 

پیمایشی  -آوري اطالعات در این تحقیق، اسناديجمع
ــت. جامعــ  ــان و    ۀاس ــامل، خبرگ ــق ش ــاري تحقی آم

ــا موضــوع در ســطح اســتان  صــاحب نظــران مــرتبط ب
سیستان و بلوچستان اعم از نظامی، انتظامی، مرزبـانی،  

و دیگر افراد مـرتبط بـا حـداقل بـیش از چهـار       قضایی
ـ   مـورد مطالعـه    ۀسال سابقه کار در استان اسـت. نمون

نفـر   6نفر آنان مرد و  55نفر است که تعداد  61شامل 
زن بوده و به صورت تمام شماري در دسترس انتخـاب  

گرفتـه  اند. از دیدگاه پاسخگویان، اقدامات صـورت شده
کشـور، بیشـترین   درخصوص انسـداد مرزهـاي شـرقی    

هـا واپـایش ترددهـاي    ترتیـب بـر شـاخص   ثیر را بـه أتـ 
غیرمجاز، کـاهش تحرکـات اشـرار، جلـوگیري از ورود     

مخدر، جلوگیري از خروج تولیدات داخلـی و   انواع مواد
مدیریت و واپایش بهتر بر مرزها و کمترین تاثیر را نیـز  

هــاي، افــزایش ســطح درآمــد بــه ترتیــب بــر شــاخص
زایی و افزایش تولیـد ملـی داشـته    غالمرزنشینان، اشت

  .است
اي تحـت عنـوان   ) مقالـه 1391روشن و سـعادتی ( 

بررسی نقش و کـارکرد کنتـرل مـرز اسـتان خراسـان      
کـار   رضوي با افغانستان و تاثیر آن بـر امنیـت اسـتان   

شناسـی داراي  پژوهش حاضر بـه لحـاظ روش  اند کرده
بـین  ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط 

که با اسـتفاده از   است دو متغیر کنترل مرزي و امنیت
اي، فــیش بــرداري، آمــار دو روش اســنادي (کتابخانــه

هـاي مختلـف) و میـدانی (مشـاهده و     نهادها و سازمان
گیـري از  ولین) و بهـره ئمصاحبه بـا مرزنشـینان و مسـ   

، GISو  SPSSافـزاري آمـار اسـتنباطی    هـاي نـرم  بسته
ــع  ــه جم ــدام ب ــل  آوري و اق ــه و تحلی ــت تجزی در نهای

ــاي اصــلی و لفــهؤاطالعــات شــده اســت. یکــی از م  ه
عنـوان  تاثیرگذار بر امنیت استان و مرز که می تواند به

فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت 
مرزنشــینان اســت. نتــایج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل 

ولین و آمـار  ئو مصـاحبه بـا مـردم، مسـ     هـا نامهپرسش
 ةدهد پـروژ هاي داخلی و بین المللی، نشان مینسازما

و متقـابال معیشـت   کنترل مرز تاثیر مهمی بـر امنیـت   
ــه درصــد از مــردم و  87کــه طــوريمنطقــه داشــته، ب

ولین سه شهرسـتان مـرزي معتقدنـد کـه احـداث      ئمس
مـرزي در   ۀهـاي مـرزي و بازارچـ   دیوار بتونی، پاسـگاه 

یجـاد امنیـت   هایی از مرز تاثیر خیلـی زیـاد در ا  بخش
هـاي  کنترل مرز و شـیوه  ۀمنطقه داشته است. در زمین

گوناگون آن که در طول مرز اجرا شـده اسـت، احـداث    
درصد مقام اول، دیـوار بتـونی    90هاي مرزي با پاسگاه

درصـد   60درصد دوم و احداث بازارچه مرزي با  70با 
جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه 

ت. نکته مهم در امر کنترل مـرز اسـتان ایـن    داشته اس
هـاي الکترونیکـی و   است که تنهـا اسـتفاده از دسـتگاه   

مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تـاثیر نـدارد و   
باید عامل توسـعه و ایجـاد رونـق اقتصـادي را نیـز در      
منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحـاظ نمـود.   

متقابـل فـوق    ۀناي رابطهرگونه برنامه ریزي باید بر مب
اجرا گردد تا شاهد افزایش روزافزون امنیت در منطقـه  

هاي پژوهش، مدل پس از تجزیه و تحلیل یافته باشیم.
نهایی و کاربردي تحقیق حاصل شد و مشخص گردیـد  
که ایجاد امنیت بـه دو عامـل کنتـرل مـرز و معیشـت      
مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بـین کنتـرل مـرز و    

ت مرزنشـینان نیـز رابطـه متقابـل و مسـتقیمی      معیش
است. تنها توجـه بـه یکـی از عوامـل مـذکور در       برقرار

ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پـس  
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از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشـت  
مرزنشینان، پارامترهایی که می توان بـا اجـراي آن بـه    

مذکور، اسـتفاده از   کنترل مرز استان رسید، طبق مدل
انتظامی است. در مدل  -اي و مدل نظامی مدل توسعه

هاي مـرزي را فعـال نمـود و    توان بازارچهاي میتوسعه
 ةانتظــامی بــا دو شــیو -توسـعه داد، در مــدل نظــامی  

هاي مرزي، احـداث  انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه
دیوار بتونی و انسداد الکترونیکـی در منـاطق مرتفـع و    
کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربـت جـام کـه    
امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجـود نـدارد، بایـد از    

بنـابراین   ؛اسـتفاده شـود   GISعوامل اپتیکی، راداري و 
کنـد بـا اسـتفاده از مـدل     پژوهش حاضر پیشنهاد مـی 

توان مرز استان خراسـان رضـوي بـا کشـور     فیقی میتل
ــت     ــا معیش ــه ب ــود. در رابط ــرل نم ــتان را کنت افغانس

ــی ــتغال مرزنشــینان م ــاد اش ــا ایج ــوان ب ــق  ت (از طری
ي مــرزي) و متعاقــب آن افــزایش درآمــد، هــابازارچــه

ارتقـاء   کاهش نرخ بیکـاري، معیشـت مـردم منطقـه را    
در منطقه نهایت منجر به افزایش امنیت  بخشید که در

  و استان مورد مطالعه شود.
همانطور که ماهیت پیشنۀ تحقیق ایـن اسـت کـه    

انـد و  بدانیم در تحقیقات قبلی تا چه میـزان پیشـرفته  
اي با تحقیقـات قبلـی   این تحقیق نیز به صورت زنجیره

ارتباط برقرار کند و از دوباره کاري و تکـرار جلـوگیري   
مچنـین جهـت   انـد؛ ه شود مطالعات قبلی مطالعه شده

قـات  هاي پایـداري امنیتـی نیـز از تحق   تکمیل شاخص
توان گفت کلی میصورتقبلی استفاده شده است اما به

که تحقیقـات زیـادي در زمینـۀ امنیـت     با توجه به این
هـاي  بندي شهرسـتان مرزي انجام شده است، اما سطح

هـاي صـرفا امنیتـی و بـاروش     استان مرزي با شـاخص 
بنـدي اسـتان خراسـان    سـطح  اي جهـت تحلیل خوشه

  شمالی تاکنون انجام نشده است.
  

  مبانی نظري
مرز ازجملـه مفـاهیمی   مرز: : امنیت و آمایش مرزي

هـاي گونـاگون سیاسـی، اقتصـادي،     است که در عرصه
تجاري، فرهنگی و جغرافیایی کاربردهاي متفاوتی پیدا 

کند. مرز به دو مفهوم عینی مانند مرزهـاي رسـمی   می
رود؛ ماننـد مرزهـاي   یا ذهنـی بـه کـار مـی     کشورها، و

 تواند باز، بسته؛ ضعیف و یا قوي باشـد عقیدتی. که می
)Jones and Wild, 1994; Hansen, 1978.(  

ساز و بسترسـاز توسـعه در ابعـاد    امنیت زمینه امنیت:
پذیرد. می اجتماعی و اقتصادي است و خود از آن تأثیر

ــه ــ ب ــل مطالع ــع ۀدلی ــین   ۀتوس ــدار و تعی ــت پای امنی
 رودمـی  شمار اساسی بههاي آن امنیت یک عاملمؤلفه

  .)27 :1393 ،(سرور و همکاران
پایدار متضمن یـک  طرح مفهوم امنیت  امنیت پایدار:

زاده و کرمـی،  مفهوم نو در مباحث امنیتی است (عباس
ویژه اي است که به، مفهوم تازه»پایداري). «32: 1390

تحوالت جهانی در سه دهۀ گذشـته و بـر اثـر    در روند 
ها و امیدهاي نو طرح شده و گسـترش یافتـه و بـا    بیم

پایدار مستلزم توجه بـه   رو شده است. امنیتاقبال روبه
هــاي تمـامی وجــوه امنیــت اســت. بـه ســبب ظرفیــت  

پایدار با وجـود پیشـینۀ کوتـاه آن،     گردآمده در امنیت
بـه ویـژه در موضـوع    هاي گوناگون این مفهوم در پهنه

، در سطح جهان و در محافل گوناگون بسـیار  »توسعه«
و مفـاهیم  » پایـداري «مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.    

، ناظر بر درك جامعی »پایدارامنیت«ترکیبی آن مانند 
است که بـر پایـۀ آن بـه همـۀ عوامـل مـؤثر سیاسـی،        
ــادي و    ــی (اقتصــ ــی و امنیتــ ــاعی، فرهنگــ اجتمــ

یکدیگر و در تعامل با هم توجه  زیستی) در کنارمحیط
  ).82: 1384(نصیري،  شودمی

 منظـور  بـه  و تعـادل  ایجـاد  بـراي  پایداري و توسعه:
 بحـــث همگـــون، و فضـــاهاي مناســـب دادن شـــکل

 در گـام  اولـین  و شـود مطرح می ايمنطقه برنامهریزي
 -اقتصـادي  شـناخت نابرابریهـاي   برنـامهریزي،  نوع این

 توازن ایجاد. است فرهنگیو  محیطی زیست اجتماعی،
 هـــايســـامانه و عمـــوم ســـاختارها در همـــاهنگی و

 بشمار پایدار توسعه و بارز توسعه مصادیق از ،ايمنطقه
 منــاطق، در اسـت  الزم ایــن خصـوص  در لـذا  رود؛مـی 

 منظــوربــه مفیــدي و مطالعــات اساســی و هــاکوشــش
ــناخت ــائی ش ــا نارس ــا، کمبوده ــداري و ه ــاناپای  در ه
 تالشـهاي  و گیـرد  آن صـورت  مختلـف  هايشهرستان

. گیـرد  انجام هارفع نابسامانی جهت در جدي و مصرانه
ــداري ســطحبندي و بررســی ــاي وضــعیت پای  نماگره

 موضـوعی  و تـدقیق  تفکیـک  موجـب  سـویی  از توسعه
 نقـاط  تـر دقیق سبب شناخت دیگر سویی از و شودمی
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 واقع بر مبتنی هايباعث نیازسنجی نیز و قوت و ضعف
  )20 :1395 ،فر و علی بخشی(نظم شودمی

آمـایش منـاطق مـرزي نـوعی     : آمایش مناطق مرزي
ریزي است کـه توسـعه را بـا امنیـت و دفـاع، از      برنامه

نیازهــاي منــاطق مــرزي، در چــارچوب شــرایطی کــه  
دهــد و منـاطق مـرزي دارنــد، بـه یکـدیگر پیونــد مـی     
کند کـه  راهکاري براي توسعه مناطق مرزي معرفی می

 شـود مـی  الزم و ملزوم یکـدیگر  هامنیت و توسعدر آن 
ــدلیب، ــع  ) در14 :1380؛29 :1379 (عن ـــایش واق آم

منـاطق مـرزي، سـازماندهی فضـایی منـاطق مــرزي  
-منظـور بهـره وري مطلـوب و متناســب از مزیـت  بـه

راستاي منافع ملی و در چـارچوب   هاي این مناطق در
ر این تعریف امنیت کشور تعریف شده است. د توسعه و

عنـوان ارکـان   تناسـب، مزیـت و امنیـت، بـه     سه عنصر
 توجــه قــرار مـورد  اصــلی آمــایش منــاطق مــرزي     

که سازماندهی مناطق مـرزي در طوريگرفتـه است؛ به
 امنیــت یــک کشــور    راسـتا و چــارچوب توســعه و  

 شود. درمجمـوع، آمـایش منـاطق مـرزي، از    تعریف می
ــت    ــه جمعی ــع بهین ــق توزی ــ طری ــت در پهن  ۀو فعالی

خواهــد بــود،  پــذیرانکــرزي اممــجغرافیــایی منــاطق 
ایـن منــاطق، متناسـب بــا     اي کـه هریـک ازگونهبـه

ها و تهدیدات آن، از طیـف  ها، نیازها، محدودیتقابلیت
هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و امنیتـی    فعالیت مناسبی از

و امکان رشد مادي و معنـوي را بـراي   اشد برخوردار بـ
ـــازد  اکنانســ ـــراهم س ــاطق ف ــن من ـــیخ( ای زاده و ش

تـوان خصوصـیات و   طورکلی مـی به )1391همکـاران، 
هــاي زیـر را در رابطـــه بــا آمـــایش منـــاطق   ویژگـی 

؛ 1381 زاده مقدم،چوخاچی( دنظر قـرار دا مـرزي مـد
  .)1391 همکاران، عزتی و به نقل از
 مرکز  دوري از

 انزواي جغرافیایی  
  سکونت بر اثرناپایداري 

ــافتگی و حاشــیه الــف: توســعه ــق نی ــودن. ب: رون اي ب
  مبادالت اقتصادي 

 مرزي  تبادالت
 هاي فرهنگی تفاوت

 تهدیدات خارجی
 ضدیت سیستمی

دلیل واقـع شـدن در منـاطق    مرزها به دوري از مرکز:
مورد بـی تـوجهی کامـل     لئپیرامونی و دور از مرکز اوا

ها برداري از منابع آنبهرهگیرند، چرا که امکان می قرار
دلیل این ه کمتر از مناطق نزدیک به مرکز است. ثانیاً ب

این منـاطق بـه سـوي     توجهی، حداقل منابع موجودبی
مناطق مرکزي یا مناطق نزدیـک تــر بــه آن تمایــل     

  .)186: 1391 همکاران، عزتی و( یابندمی
هـاي منـاطق   یکی دیگر از ویژگی انزواي جغرافیایی:

تــوان  ي انزواي جغرافیایی این مناطق است که میمرز
 ایـن منـاطق   مرکـز  هـاي دوري از گفت یکی از معلول

 اي بـودن بـه مفهـوم دوري و جـدایی ازحاشـیه است.
ساختاراقتصادي یک کشور یا یک منطقه و یا حتـی از  

 ةنظام اقتصـادي جهـان قابـل تفسـیر اســت . پدیــد  
ي ماهیـت اقتصـادي اسـت.    اي بودن، بیشتر داراحاشیه

اي حاشـیه ةمواردي بسیاري از مرزهاي ایران پدیـد در
 ،عنـدلیب( منطبق اسـت دوري از مرکز ةبودن بر پدید

بـه نقـل از چوخـاجی زاده مقـدم و امینــی  ؛ 7: 1383
  .)203 :1389 قشالقی

و مـورد از مسـائل مربـوط بـه     د ناپایداري سـکونت: 
 توانـد منجـر مرزي مـی ناپایداري سکونت که درمناطق

 حرکـت در  یکی، اسـتفاده از . امنی شـود ابـه ایجـاد نـ
ــاامنی  مــرزي بــراي انتقــال و نــوار جابجــایی عوامــل ن

جاسوسـی اسـت و    مانندقاچاق اسـلحه، موادمخــدر و 
مناطق مرزي بـه دلیـل  دیگري عدم عمران وآبادي در

نــاامنی  نتیجــه تشـدید   در عــدم ثبــات جمعیـــت و  
ــت.  ــرك و اس ــت متح ــدار  جمعی ــکونتگاههاي ناپای  س

تواند کمتراحساس تعلق به خـاك ومحـل سـکونت    می
همچنـین منـاطق مـرزي بیشـتردر      ؛داشته باشند خود

و  هـاي دشـمن جهـت ایجادآشـوب    معرض نفوذ نقشـه 
جنـگ روانـی    تاثیرات روحی روانی درهنگام محاصره و

توانــد بــه   است. حضور مـردم در منـاطق مـرزي مـی    
تهیـدات نظـامی دشـمن     برابـر  دژیی محکـم در عنوان 

عمل کنـد؛ بـه ویـژه هنگـامی کـه بـا نیـروي نظـامی         
اي در پدافنـد  وانتظـامی ترکیب میشود، تأثیرات عمده

    .داشت دفاع شهري خواهد انسانی و
ت مرزي به خودي خود منفـی  التباد مرزي: تبادالت

مـردم   نیستند و چه بسا بیشتر اوقات آثار مثبتی هم بر
ـــون    ــی همچ ــار منف ــی یکســري آث ــد ول ــه دارن منطق
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کـه بایــد تمهیــداتی را    مبـادالت غیرقـانونی و... دارد
 در ایـن خصوص دید. یکـی از مسـائلی کـه امـروزه در    

رفتـه رفتـه    بسـا این استان شاهد آن هسـتیم کـه چـه   
کـه بــه    است و انسان الشود بحث قاچاق کامی حادتر

دیگـري هـم بـراي کشــور   ت فـراوانالتبـع آن مشـک
منظـور کـاهش    تمهیداتی کـه بـه   .آوردبـه وجـود می

تأثیرات مبادالت مرزي منفی در منـاطق بایـد صـورت    
ــت   گیـــرد، عمـــدتاً در زمینـــه کــاهش میــزان مبادال

غیرقانونی و در مقابـل افـزایش میـزان و امکـان انجـام      
تبادالت قانونی و مفید است. در ایـن رابطـه، قـوانین و    

عنـوان  ـش را بـه زم براي این کار بیشترین نقالمقررات 
رش د. گســـت دهـ یود اختصـاص مـ  تمهیـدات بـه خـ  

ز نیـ  ه وتنبیـ  ار و تشـویق و کـ  ي فرهنگی ایناهزمینه
باشـد. البتـه    تاثیرگـذار  توانـد انجام کـار فرهنگـی مـی   

ویژه توسعه اقتصــادي در ایــن   اي و بهاقدامات توسعه
ونی براي فعالیـت اقتصـادي و   منـاطق راهکارهـاي قـان

معاش براي مـردم مرزنشـین فـراهم ســازد تــا       امرار
ت مـرزي غیرقانونی نشوند. با الناچـار بـه انجـام مبـاد

اقتصـادي منطقــه،    ۀهـا و توســع  ایجاد ایــن فعالیـت  
ت مرزي که الرود ضـمن قانونمندشـدن مبادیم ارتظان

کاهد، این امرمیروز پیامدهاي ناامنی مربوط به آن از ب 
تهدیـدات   منطقه در برابر به امـن شـدن بیشـتر منجر

طریق تهدیـد را نیـز    خارجی و یا امکان سوءاستفاده از
هاي بـرایـن، ایجاد ساختماندهـد. افـزونکـاهش مـی

مـرزي قـانونی    مبـادالت هـاي  جهت انجام فعالیت الزم
ـ  توانـد هاي مرزي میمانند بازارچه حـی  اي طراگونـه هب

ــه   ــارجی ب ــدات خ ــل تهدی ــه در مقاب ــوند ک ــوان ش عن
در . استحکامات دفاعی نیز مورداسـتفاده قــرار گیرنـد   

ت مــرزي،  الویژگــی تبــاد   رابطه با تهدیدات ناشی از
هــا بــه شــکل    اقـداماتی ماننـد تقویـت زیرســاخت 

دفاعی درمناطق مرزي  -عمرانیة هاي چندمنظورطرح
دفـاعی   -ايتوسعه ةمنظور هاي دوتقویت فعالیت نیز و

ي التوان گفت که تعرفـه بـا  و همچنین مید تاثیرگذارن
 الوجـود آمــدن قاچــاق کــا     گمرگی اکثراً باعـث بـه  

تا  هاتوان با متعادل کردن این تعرفهشـود کـه میمـی
 .حدود زیادي ازاین مسئله جلوگیري به عمل آورد

ایران تنها کشـوري نیسـت کـه     هاي فرهنگی:فاوتت
کند، شاید این احســاس  می میان اقوام آن عبور مرز از

داشته باشند، درشبه جزیـره   نیز را همسایگان فعلی ما
ایـن وضــع    مــا شــاهد   عربستان، حتـی دراروپـا نیـز   

هسـتیم. بـه طورمشـخص در کشـور ســوئیس زبــان   
ن آ ۀســه منطقــ   فرانســوي در  انگلیسـی، آلمــانی و 

ـــیکن فرصــت ــد  رواج دارد؛ ل ــراي پیون ــادي ب ــاي زی ه
وجـود آمــده    کشورهاي همسایه به همین واسـطه بـه  

اســت از جملــه تــاریخ و فرهنـگ مشـترك موجــب      
ــه ــه یکــدیگر عالق ـــراي   ب ـــع ب ـــده اســـت، در واق ش

یـک بـراي    سرنوشــت هـر  ، مرز ۀهـاي حاشـیقومیـت
 دکننـ تعقیب مـی ا یکدیگر ر دیگري مهم است واخبار

  .)5: 1393 ،(مالشاهی و آذربها
-در حقیقت ضدیت سیستمی می :ضدیت سیستمی

تبـــاین میـــان منـــاطق  توانــد از احســاس تفـــاوت و
مرکزي در ذهن مـردم مرزنشـین ایجادکنـد.     مـرزي و

ـــوجهی از   ــین ت ــردم مرزنش ــه م ــامی ک ـــوي  هنگ س
مسـئولین دولـت مرکزي نبیند و در عوض تبعـیض را  

را متعلــق بــه سیســتم اداري و احســاس کننــد، خــود 
کـرد   از این رو، سعی خواهنـد  بیندانتظامی کشور نمی
 ؛کشـور نداننـد   ۀهاي توسعها و طرحخود را تابع برنامه

حـس   در این رابطه ایجاد بنابراین، نخستین اقدام مؤثر
گسترش حس اعتماد در بین مردم مرزنشین با  تعلق و

 مکـــان سـوء  دولـت و مـردم کشـور اســـت تـــا از ا  
اســتفاده دشــمن خــارجی جلــوگیري بــه عمــل 

تقویـت   آیــد. اقــدامات دفـــاع غیرعامـــل برمحـور   
هاي توسعه دراین مناطق بـه صـورت   زیرساخت تجهیز

 تواندباشد ایـن اقدامات می پذیرعملی امکان ملموس و
هـاي هاي غیرفیزیکی مانند تقویت سیستمشامل جنبه

ـــارتی و اداري و ـــع نظـ ــدیریتی  ۀتوسـ ـــات مـ امکانـ
 ،زاده و همکـاران شـد (شـیخ  واقتصادي دراین مناطق با

1391 :3.(  
  

  ابعاد امنیتی مناطق مرزي
تـرین  عنـوان سـنتی   منیت نظامی بـه ا :منیت نظامیا

محور امنیت ملّی، به میزان قابلیت نیروهاي مسلّح یک 
کشــور بــراي حفاظــت از حکومــت و مــردم در مقابــل 

موضـوع اصـلی امنیـت     .دارد هتهدیدهاي قهرآمیز اشار
و  اسـت و ابزارهاي زور متمرکـز   گنظامی، بر محور جن

ـ   و در صـورت واقـع    گروز جنـ هدف آن، ممانعـت از ب
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ـ   ،باشدیشدن، پیروزي در آن م روز تغییـرات و  اما بـا ب
ــرن بیســتم، نظــم   ۀت گســترد در دهــالتحــو آخــر ق

ت ژرف و التحـو  تغییر و ضاجتماعی و محیطی در معر
جهانی امـروز را در   ۀقرار گرفته است که جامع هگسترد

ــه    ــتانه تجرب ــذار و در آس ــک دوران گ ــتن ی بطــن و م
است. براساس ایـن   هبدیل قرار داداي بدیع و بیهالگوار

اسـت  د رسـ  گمسلّط دوران جن ة، ایدهتغییرات گسترد
(مک اسـت. ه که در قالب برخورد و رویارویی تبلور یافت

  )  100-99 :1390 ،نیموسی
عــد دیگــر امنیــت ملّــی، وجــه ب ي:اقتصــاد تیــامن

سرد، بـه   گکه در دنیاي پس از جن است اقتصادي آن
طور روزافزونی به عنوان یک پایه از امنیت ملّی مطـرح  

هـاي  امروز در مورد نظریه است. تهدید بزرگی که هشد
رایج امنیت اقتصادي وجود دارد، این است که به طـور  

 عـد مهـم در امنیـت ملّـی تلقّـی      نادرستی آن را تنهـا ب
نمایند. چنان که در گذشته نیز چنین برداشـتی در  می

. امنیـت اقتصـادي بـه    ردمورد امنیت نظـامی وجـود دا  
زنـدگی مـردم یـک     ةو ارتقاي شیوظ معناي میزان حف

و خدمات، هم از مجـراي   کاالهاجامعه از طریق تأمین 
بـین المللـی   در بازارهـاي  عملکرد داخلی و هم حضور 

  )81 :1387 ،(ماندل شود می اطالق
جدیدترین جنبه امنیت ملّی  ی:طیمح -منابع تیامن

 هها در ایـن مفهـوم ادغـام شـد    که کمتر از سایر جنبه
هـاي اخیـر،   محیطی است. در سال -است، امنیت منابع

ده رشد سـریع جمعیـت، کـاهش    ه مربوط ب مالحظات
نیز وارد صحنه اصلی تفکر روابـط   همنابع طبیعی و غیر

بین المللی پژوهشگران و سیاسـتگذاران گشـته اسـت.    
تجدیـد و هـم منـابع     قابل امنیت منابع، هم منابع غیر

کــه امنیــت گیــرد، درحــالیبرمــی تجدیــد را در قابــل
حیــات و  ههــاي تهدیدکننــدمحیطــی شــامل آلــودگی
زمـین،   هشود که گرم شدن کرمحیط زندگی انسان می

هـاي اسـیدي، از مهمتـرین    زدایی جهانی و بارانلجنگ
رود. تـأمین امنیـت منـابع و    نمودهاي آن به شمار مـی 

کـه بتوانـد ضـمن     اسـت محیط نیازمند دولت پاسخگو 
هاي تـأمینی و حمـایتی بـراي منـابع و     تمهید سیاست

محــیط، بــه شــهروندان هــم پاســخگو باشــد. براســاس 
زیسـت، دو  راهبردهاي مختلف مدیریت منابع و محیط 

ــدیریت   ــوع م ــی«ن ــز - محل ــانی«و  »غیرمتمرک  -جه

ــه   »متمرکــز ــوع اول، منجــر ب وجــود دارد. مــدیریت ن
پیدایش الگوهاي متنوع ملّی در زمین توسعه و اسـتفاد  

که مـدیریت  شود. درحالیاز منابع صنعتی و نظامی می
نوع دوم، خواستار مدیریت متمرکز جهانی هستند کـه  

ــه همســانی و ا  ــر ب ــن ام ــاي  ای ســتاندارد شــدن الگوه
چندملیتی، در زمینه توسعه و استفاد از منابع صـنعتی  

  .)Mandel, 1980: 99-127( شودو نظامی منجر می
عد سیاسـی و فرهنگـی   ب: یو فرهنگ یاسیس تیامن

عـد امنیـت ملّـی، از جملـه     ترین ببه عنوان نامحسوس
امنیت ملّی تنظـیم   هي است که کمتر از سایر وجوادابع

هـاي مفهـومی،   راسـت. ابهـام در م   هبندي شـد و طبقه
عـد  شد که تحلیلگران از برخورد مجـزا بـا ایـن ب    ثباع

عنـوان بخشـی از امنیـت    و اغلب آن را به هغفلت ورزید
ز ا نظامی یا اقتصادي مطرح نمایند؛ امدا در دنیاي پس

آفرینی عقاید فرهنگی در فراگردهـاي  سرد، نقش گجن
و سیاسـت و   گاسی، رقیق شدن تمایز میـان فرهنـ  سی

بذل توجه به تفاوتهاي فرهنگی در مدیریت سیاسی بر 
سیاسـی و   ةافکار عمومی، منجر به ادغـام نسـبی حـوز   

یکی از اهداف اصـلی   .فرهنگی امنیت ملّی گشته است
مشـروعیت سیاسـی و    ظعد از امنیـت ملّـی، حفـ   این ب

ها بـه فرآینـد   ههویت فرهنگی از طریق وارد کردن تود
) 82 :1393 ،(جعفري و ذوالفقاري .سیاستگذاري است
ــومی ــت فرهنگــی از شاخصــه - رنگــارنگی ق ــاي باف ه

 جمعیتی ایران اسـت و دشـمنان ایــن ســرزمین، بــا     
ــن ویژگــی و بهــره  ــد از  آگـــاهی از ای ــرداري هدفمن ب

فرهنگی، سـعی دارنـد تـا از طریـق      -ابزارهاي سیاسی
الیسـم قــومی و حمایـت مـادي     اشاعۀ عامدانـه ناسیون 

هاي افراطی قومگرایانه معنوي آشکار و خزنده از جریان
و سلفیگري، وحدت، همبسـتگی و انسـجام ملـی را بـا  

  .)114 :1393(امیدي  چالش روبرو نمایند
روش تحقیق در این پـژوهش  : شناسی پژوهشروش

تحلیل است و مبتنی بر دو مرحلـه  -به صورت توصیفی
بندي و طبقه اول مطالعه اسناد و مدارك،است. مرحله 

تجزیه وتحلیل اطالعات در زمینه عوامل تهدید کننـده  
پایداري امنیتی و مصاحبه با نخبگان دفاعی در راستاي 

هاي اصلی در زمینه توسعه وامنیت و در تدوین شاخص
استفاده  ي استان باهابندي شهرستانمرحله دوم سطح

ورد مطالعـه بـا تحلیـل    ها در منطقـه مـ  از این شاخص
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ها و تهیه نقشه SPSSافزار اي و با استفاده از نرمخوشه
است؛ همچنـین جهـت مشـخص     ArcGISافزار در نرم

هـاي  کردن شباهت و تفاوت پایداري امنیتی شهرستان
استان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 هـاي اسـتان،  بنـدي شهرسـتان  درنهایت پس از سـطح 
راهبردهاي پیشـنهادي در زمینـه مالحظـات سیاسـی     
امنیتی دفاعی درراستاي نیـل بـه پایـداري امنیتـی در     
استان ارائه خواهد گردید. جهـت تحلیـل و اثرگـذاري    

ها از نظرات متخصصین استان از جمله معاونت شاخص
ــتانداري؛ معاونـــت پدافنـــدي   امنیتـــی سیاســـی اسـ

شهرسـازي   جهادکشاوزي؛ مدیریت طرح و توسعه راه و
استان، فرماندهی انتظامی و بقیه متخصصین آشـنا بـه   

نامه پر شده پرسش 26وضعیت امنیتی استان که جمعا 
اي اقـدام بـه   است سپس با اسـتفاده از تحلیـل خوشـه   

  ها شده است. بندي شهرستانسطح
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
  ان ــاسی استان خراسـموقعیت جغرافیایی و سی

 28خراسان شمالی با وسـعتی بـیش از   استان : شمالی
 51اسـتان کشـور و نیـز از     14هزار کیلومتر مربـع، از  

تر است. این اسـتان از نظـر موقعیـت    کشور دنیا بزرگ
دقیقـه تـا    37درجه و  36ریاضی، بین مدار جغرافیایی 

 55دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  17 درجه و 38
قــه طــول دقی 20درجــه و  58دقیقــه تــا  53درجــه و 

  .شرقی از نصف النهارگرینویچ قرار گرفته است
استان خراسان شمالی از شمال و شمال شرقی بـه  

ــا   281طــول حــدود  ــومتر داراي مــرز مشــترك ب کیل
جمهوري ترکمنسـتان و از شـرق و جنـوب بـا اسـتان      
خراسان رضوي و از جنوب غرب با اسـتان سـمنان و از   
غرب با استان گلستان داراي مـرز مشـترك اسـت. بـر     
 اساس آخرین تقسیمات سیاسی، ایـن اسـتان در سـال   

 17شهرسـتان،   8استان خراسان شمالی شـامل   1395
آبادي داراي سکنه  866 دهستان و 42بخش،  17شهر، 

شهر بجنورد واقع در شهرستان بجنورد است  ،و مرکز آن
  ).(سایت فرمانداري استان خراسان شمالی

  

 
  )ماخذ: نگارندگاننقشه مورد مطالعه (

روش : ايها با تحلیل خوشهبندي شهرستان رتبه
اي آماري مهم اســت  هاي یکی از روشتحلیـل خوشـه
بنـدي  عنــوان ابــزاري بــراي ســـطح    کــه از آن بــه  
هاي مســائل  ها، متغیرها وحتی شاخصمناطق، گزینه

زیه گیـري چندشاخصـه نیـز تحلیـل روش تجتصـمیم
) مـدل  257 :1387 ،(اکبري و زاهدي شوداستفاده می

بندي تجربی اشـیاء  اي اسبابی براي طبقهتحلیل خوشه
هاي سنجش چند کند. در برنامهها را فراهم میبه گروه
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تواند بـه طـور مـؤثرتري    بعدي، کالستر آنالیز اغلب می
 بندي اولیه متغیرها مورد استفاده قرار گیردبراي طبقه

)Mona and other, 2001: 5   هـدف از آن تفکیـک .(
هـاي  ها یا خوشـه ها به زیر مجموعهاي از دادهمجموعه

 Gallegos and( گسسته با خصوصیات مشترك اسـت 

Ritter, 2005: 1هاي ). هنگامی که تعداد و زیرمجموعه
ه اي طبقات را میخواهیم در نظر بگیریم، تحلیل خوشـ 

دار ت طبقات معنـی صوردسته بندي اشیاء شبیه هم به
ــت ( ) Kaufman and Rousseeuw, 1990: 12اس

بندي یـک روش تحلیـل چنـد متغیـري اســت.  خوشه
هـاي  در تحلیـل چندمتغیري مشاهدات شـامل انـدازه  

 ه درکـ اهـدافی   هلـ ازجم .متغیرنـد  همزمان روي چنـد 
بنـدي دنبـال   خوشـه  االخصب و ريیدمتغنهاي چروش

(جانسـون و   کـرد  وان اشـاره تزیر می شوند به مواردمی
ــاهش داده )1: 1379ویچــرن،  ــا آســانک ســازي هــا ی
اي ســعی  خوشـه در  بندي کـردن  دسته -2ساختاري 

اي متجـانس تقسـیم   هـ هه گـرو با مشاهدات تگردد می
گروه به یکدیگر ا مشاهدات همباي کــه گونه هبگردد، 

رین تشـابه را  تـ هـا کم شبیه و مشـاهدات سـایر گـروه  
  .)257 :1387(اکبري و زاهدي  باشند داشته

عمـده   ۀکلى بـه دو دسـت  طوراى بهروش تحلیل خوشه
  .شودتقسیم می

  مراتبى؛بندى سلسلهروش خوشه
  .مراتبى بندى غیر سلسلهروش خوشه

بـى بـه دلیـل    تاى سلسـله مرا روش تحلیل خوشـه 
از طرف  هاى حاصله وسادگى روش کار و تفسیر جواب

دین نـ کـردن دارا بـودن چتوانایى خوشهدیگر به دلیل 
بنــدى و توانــایى تبــدیل مختلــف بــراى خوشــه ةشــیو

ها بیشـتر گیرى عدم تشابه بین خوشهمتغیرها و اندازه
 :1388(گنجعلـی زاده،   گیـرد قـرار مـى   ادهفمورد اسـت 

اي به همین دلیل در این تحقیـق از روش خوشـه   .)27
  .است سلسله مراتبی نوع تراکمی استفاده شده

 جدول مـاتریس تقریبـی در واقـع اولـین خروجـی     
هـا را بـین   اي است که به ماتریس تقریبتحلیل خوشه

دهـد. مقـادیري کـه در    هاي استان نشان میشهرستان
این جدول آمده،  نشانگر میزان  تشابه یا تفـاوت بـین   

جـا از روش  هاسـت چـون در ایـن   هر یک از شهرستان
گردیده جهت سنجش  مجذور فاصله اقلیدسی استفاده

هــا میــزان فاصــله تهدیــدات امنیتــی بــین شهرســتان 
هر چـه ایـن فاصـله بیشـتر باشـد      استفاده شده است، 

هـا  این است که اخـتالف بـین شهرسـتان    هدهندنشان
 بیشتر است و برعکس. همانطورکه ایـن جـدول نشـان   

دهد شهرستان بجنورد با شیروان و مانه و سـملقان  می
ــد و  بیشــترین شــباهت از ن ظــر پایــداري امنیتــی دارن

ــا     ــله  را ب ــترین فاص ــرگالن بیش ــتان  راز و ج شهرس
شهرستان بجنورد دارد؛ همچنین چون این جـدول بـه   
صورت ماتریسی است بنابراین فاصله هر شهرسـتان بـا   
خودش برابر با عدد صفر است و قطر جدول صفر شـده  

  است.
  

 هاتریس تقریبی امنیتی شهرستان: ما1جدول 
Proximity Matrix 

Case 
Squared Euclidean Distance 

نجرگال و راز سملق و مانه گرمه جاجرم شیروان فاروج اسفراین بجنورد  
 215.573 46.449 210.774 206.621 73.757 126.034 109.566 000. بجنورد
 184.022 87.579 85.332 91.927 93.844 71.339 000. 109.566 اسفراین
 147.754 76.747 88.015 96.262 71.571 000. 71.339 126.034 فاروج

 155.223 46.183 172.793 179.291 000. 71.571 93.844 73.757 شیروان
 196.322 170.219 4.164 000. 179.291 96.262 91.927 206.621 جاجرم
 191.574 165.471 000. 4.164 172.793 88.015 85.332 210.774 گرمه

 163.593 000. 165.471 170.219 46.183 76.747 87.579 46.449 سملق و مانه
نجرگال و راز  215.573 184.022 147.754 155.223 196.322 191.574 163.593 .000 

This is a dissimilarity matrix 
  

برنامـه مجموعـه سـاز    که به جـدول   2در جدول 
معروف است از دو بخش تشکیل شـده اسـت و نشـان    

هاي استان در هر محله از دهد که چگونه شهرستانمی

شوند. کالسـترها  اي در همدیگر ادغام میتحلیل خوشه
هـا در همـدیگر و در ادامـۀ ادغـام     با ادغـام شهرسـتان  

کالسترها در همدیگر در مراحـل مختلـف شـکل مـی     
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هـاي  یابد تا همۀ شهرسـتان روند ادامه میگیرند و این 
استان به یـک کالسـتر بـزرگ ملحـق شـوند و در هـر       

یــا مرحلـه یــک شهرسـتان یــا کالسـتر در شهرســتان    
بنـدي  که خوشهطوريکالستر دیگر ادغام شده است. به

ــین ســتون   7طــی  ــه انجــام شــده اســت در اول مرحل
)Cluster Combined  ترکیـب   ه) است که بیـانگر نحـو

ــتان  کالس ــتون شهرس ــن س ــت در ای ــون  ترهاس ــا چ ه
صورت کالسترهاي دو بـه دو بـا  همـدیگر  ترکیـب     به

ــده ــب   ش ــین ترکی ــت در اول ــتون اس ــد داراي دو س ان

اند کـه  شهرهاي گرمه و جاجرم با همدیگر  ادغام شده
و رد مرحلـه دوم   4,164میزان ضرایب آن برابـر اسـت   

له شهرهاي شیروان و مانه و سـملقان بـا ضـرایب فاصـ    
اند در مرحلـه سـوم   در یک خوشه قرار گرفته 42,183

 46,449 شهرهاي شیروان و بجنورد بـا ضـریب فاصـله   
اند و به همـین منـوال بقیـه    یک خوشه را تشکیل داده

شده است و جدول ذیل طبـق   ها هم نشان دادهخوشه
  شود.نشان داده می 2شماره 

  

  سازبرنامه مجموعه: 2جدول 
Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 5 6 4.164 0 0 6 
2 4 7 46.183 0 0 3 
3 1 4 46.449 0 2 5 
4 2 3 71.339 0 0 5 
5 1 2 71.571 3 4 6 
6 1 5 85.332 5 1 7 
7 1 8 147.754 6 0 0 

 

 
  : نمودار دندروگرام1نمودار 

 
در نمودار دندروگرام زیـر کـه بیـانگر فاصـله بـین      

 25-0هاست داراي فاصله هاي امنیتی شهرستانخوشه
-15 است که در این نمودار بزرگترین خوشه در فاصله

ــله   25 ــت و در فاص ــده اس ــاخته ش ــداد  15-10س تع
کنـد و در فاصـله   خوشه افزایش پیدا می 6ها به خوشه

٢ 
١ ٢ 

٣ 

١ 

6 

١ 
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1 
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  عدد شـده اسـت و در فاصـله    7ها تعداد خوشه 5-10
  خوشه است. 8ها برابر هم تعداد خوشه 0-5

هـاي نهـایی در آن   که خوشـه  3با توجه به جدول 
هـاي اسـتان خراسـان    انـد شهرسـتان  نشان داده شـده 

 5بندي نسبی پایداري امنیتی به شمالی از لحاظ سطح
  اند:دسته تقسیم شده

 : بجنورد؛ شیروان و مانه و سملقانامنیتی کامال پایدار

 امنیت پایدار: شهرستان اسفراین
 از لحاظ پایـداري امنیتـی متوسـط: شهرسـتان فـاروج     

 داراي پایداري امنیتی ضعیف: جاجرم و گرمه
 امنیتی پایدرا کامال ضعیف: راز و جرگالن  

هـا  بنـدي شهرسـتان  همچنین در نقشۀ زیر هـم سـطح  
  نشان داده شده است. 

      
  بندي: جدول نهایی خوشه3جدول 

 رتبه خوشه شهر
 1 بجنورد
 2 سفراین
 3 فاروج

 1 شیروان
 4 جاجرم
 4 گرمه

 1 سملق و مانه
نجرگال و راز  5 

 

 
شمالیهاي استان خراسان بندي پایداري امنیتی شهرستان: سطح2نقشه   

 

کــه شــباهت هریــک از   همچنــین جهــت ایــن  
ها از لحاظ پایداري امنیتی سـنجیده شـود از   شهرستان

پیرسون استفاده شده است کـه هـر    ضریب همبستگی

دهنـدة شـباهت   چقدر این ضـریب بـاالتر باشـد نشـان    
ها است؛ کـه باتوجـه بـه ضـریب همبسـتگی      بیشتر آن

پیرسون زیر شهرستان بجنورد بیشترین شـباهت را بـا   
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مانــه و ســملقان دارد؛ همچنــین بیشــترین تفــاوت بــا 
ــفراین    ــتان اس ــرگالن دارد؛ شهرس ــتان راز و ج شهرس
ــه دارد و     ــتان گرم ــه شهرس ــباهت  را ب ــترین  ش بیش
بیشترین تفـاوت را بـا شهرسـتان راز و جـرگالن دارد؛     
شهرستان فاروج بیشترین  شباهت به شهرسـتان مانـه   

شهرستان بجنـورد   وت را باسملقان دارد و بیشترین تفا
ــترین   دارد؛ ــیروان بیش ــتان ش ــه   شهرس ــباهت را ب ش

 شهرستان مانه و سملقان دارد و بیشترین تفـاوت را بـا  
شهرستان جـاجرم دارد. شهرسـتان جـاجرم بیشـترین     

و بیشترین تفاوت را شباهت را به شهرستان گرمه دارد 
 با شهرستان بجنورد دارد؛ شهرسـتان گرمـه بیشـترین   
شباهت را به شهرستان جاجرم دارد و بیشترین تفـاوت  
را با  شهرستان بجنورد دارد؛ شهرستان مانه و سملقان 
ــورد دارد و    ــتان بجن ــه شهرس ــباهت را ب ــترین ش بیش
بیشترین تفاوت را با شهرستان جاجرم دارد؛ شهرستان 

جرگالن بیشترین شباهت را به شهرستان فـاروج   راز و
  .را با شهرستان بجنورد دارد دارد و بیشترین تفاوت

  
ها نسبت  به همدیگر: ضریب همبستگی پایداري شهرستان4جدول   

Correlations 

 گرمه جاجرم شیروان فاروج اسفراین بجنورد 
 و مانه

 سملقان

 و راز

 جرگالن

 بجنورد
Pearson Correlation 1 .522** .449** .693** .153 .115 .733** .252* 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .182 .314 .000 .026 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 اسفراین
Pearson Correlation .522** 1 .602** .528** .592** .636** .587** .434** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 فاروج
Pearson Correlation .449** .602** 1 .620** .548** .599** .695** .581** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 شیروان
Pearson Correlation .693** .528** .620** 1 .175 .208 .766** .473** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .124 .068 .000 .000 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 جاجرم
Pearson Correlation .153 .592** .548** .175 1 .974** .301** .394** 

Sig. (2-tailed) .182 .000 .000 .124  .000 .007 .000 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 گرمه
Pearson Correlation .115 .636** .599** .208 .974** 1 .322** .408** 

Sig. (2-tailed) .314 .000 .000 .068 .000  .004 .000 
N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 و مانه
 سملقان

Pearson Correlation .733** .587** .695** .766** .301** .322** 1 .461** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .007 .004  .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

 و راز
 جرگالن

Pearson Correlation .252* .434** .581** .473** .394** .408** .461** 1 
Sig. (2-tailed) .026 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 78 78 78 78 78 78 78 78 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
  گیرينتیجهبندي و جمع

هاي ورودي هر کشوري نقش عنوان دروازهمرزها به
کننـد  ایجاد امنیت و توسعۀ کشور ایجاد مـی مهمی در 

ریـزان قـرار   دلیل باید بیشتر مورد توجه برنامه همینبه
اي تنگاتنـگ بـین توسـعه و امنیـت     گیرد چون رابطـه 
هـاي  هاي مـرزي بـه دلیـل شـباهت    وجود دارد. استان
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سـوي مـرز خـود    مذهبی؛ فرهنگـی اجتمـاعی و..بـا آن   
هـاي  ر اسـتان پتانسیل ناامنی  بیشتري نسبت بـه دیگـ  

ریزي کشور مـا بـه   درونی دارند و در صورتی که برنامه
ریزي قطبی است و منـاطق مـرزي مـورد    صورت برنامه

  اند. غفلت واقع شده
دستیابی به توسعه متعادل و متوزان بـا توجـه بـه    

ي متـدول کنـونی   هاتوان و پتانسیل هر منطقه با روش
ر حالـت  اگر غیر محتمل نباشد د (برنامه ریزي بخشی)

خوش بینانه بدون آمـایش سـرزمین امـري طـوالنی و     
  زمان بر خواهد بود

ــرز      ــم داراي م ــمالی ه ــان ش ــتان خراس  310اس
هـاي  دلیل تشـابه یلومتر با کشور ترکمنستان است بهک

-هاي مرزي این استان با مناطق سکونتی آنشهرستان
سوي مرز خود درصورتی که تمهیداتی اندیشیده نشود 

شود. باتوجه بـه  ناآرامی و نا امنی بیشتر میزمینۀ بروز 
هاي استان در پنج سطح از هاي تحقیق شهرستانیافته

انـد کـه در سـطح    بندي شدهنظر پایداري امنیتی سطح
پایدار: بجنورد؛ شیروان و مانه و سـملقان   کامالً امنیتی

ــدار: شهرســتان اســفراین و در   و در ســطح امنیــت پای
ط: شهرسـتان فـاروج و در   سطح پایداري امنیتی متوس

سطح داراي پایداري امنیتی ضـعیف: جـاجرم و گرمـه    
قــرار و در ســطح امنیتــی پایــدار کــامال ضــعیف: راز و 
ــمالی     ــان ش ــتان خراس ــد. در اس ــرار دارن ــرگالن ق ج
شهرستان شیروان نیز یک شهرستان مرزي است اما بـا  

که داراي اشتراکات مـذهبی؛ زبـانی؛ قـومی    اینتوجه به
هـاي پایـدار واقـع    بندي جزء شهرستانسطحنیست در 

کلی از نتایج مصاحبه با متخصصان صورتشده است. به
استانی در زمینه پایداري امنیتی استان هم بیشـتر بـه   

دلیـل   اند کـه بـه  شهرستان راز و جرگالن اشاره نموده
اي جهت توسعۀ ایـن  هاي فوق العادهدارا بودن پتانسیل

میت کاملی برخوردار است که جا از محرومناطق اما آن
ضعف مـالی خانوارهـاي در ایـن شهرسـتان ضـعیف و      

دلیــل ضــعف مــدیران و ســاختار حــاکم در اســتان بــه
زیرساختهاي شغلی بسیار ضعیف است مردم بـه ناچـار   

-آورند و چون در آنهاي کاذب مرزي روي میبه شغل
جا به اندازة کافی جهت توسعه ایـن شهرسـتان توجـه    

عث گردیده که حس تعلق ملی به انـدازه  نشده است با

کافی جهت دفاع از مرزها در صورت بروز بحران وجـود  
نداشته باشد و آسب پـذیري مـرز را در صـورت وقـوع     
ناامنی دو چندان کند. از سویی دیگر آشفتگی فضـایی   
و عدم تعادل در ساختار نظام سکونتگاهی منطقه مورد 

 هـا لیـه سـکونتگاه  می تواند  در آینده  روند تخ مطالعه
استان به ویژه در مناطق روستایی را سـرعت بخشـد و   
به گونه اي  ناپایداري را در مناطق استان تشدید نماید 
و پیامدهایی نظیر بیکاري، فقر، نـا امنـی را بـه وجـود     

ي آمایشــی هــاآورد در ایـن راســتا بــا اعمــال سیاســت 
 ي توسعه اقتصادي و اجتماعی هامناسب  و انجام پروژه

در قالب آمایش سرزمین بـه ویـژه در بخـش شـمال و     
جنوب غربی استان که از پایداري کمی برخوردارند می 
تـوان در کـاهش عـدم تعــادل فضـایی گـامی اساســی      
برداشت و بـه تعـادل بخشـی سـازمان فضـایی اسـتان       

  کمک شایان نمود.  
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