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چکیده

شها و محدودیتها مهمترین اصل آمایش
تهای منطقهای در جهت مقابله با چال 
بهره برداری صحیح و مدبرانه از منابع و قابلی 

سرزمین م 
یباشد .ضرورت دارد مولفههای تاثیرگذار بر توسعه پایدار شهرهای مرزی شناسایی و در برنامهریزیهای شهری و
منطقهای مورد تاکید قرار گیرند .در همین راستا در پژوهش حاضر ،تاثیر امنیت پایدار و عوامل مرتبط مرزی بر توسعه پایدار شهری
از دیدگاه کارشناسان در منطقه مرزی گشت بررسی شده است .گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام و
برای تجزیه و تحلیل اطالعات توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای ( (GIS,SPSS,EXEL,GOOGLE
 EARTH,EXPERT CHOICEتکنیکها و مدلهای  آلفای کرونباخ ، معادالت ساختاری یا لیزرل (Lisrel) و برای
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون معتبر كمولموگروف -اسميرنوف و برای بررسی سطح معنی داری فرضیات از آزمون تی
استفاده شده است .سطح معنی داری برای فرضیات در پرسشنامه از  0.05کوچکتر و میانگین هم از 3بزرگتر است لذا امنیت پایدار
مناطق مرزیمیتواند موجب تحقق توسعه پایدار شهرهای مرزی (شهر گشت )گردد.
ی ،منطقه مرزی گشت.
ن ،امنیت پایدار ،توسعه پایدار شهر 
ی :آمایش سرزمی 
واژگان کلید 

( -1نویسنده مسئول) Rezaanvari2000@Yahoo.Co.In
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مقدمه
يکي از مهمترين عواملي که امنيت يک کشور را تهديد مي کند ،وجود نابرابريهاي فضا يي بين مناطق مختلف
شهاي جغرافيا يي يک کشور به ويژه بين
يهاي جغرافيا يي و توسعة نامتوازن بخ 
جغرافيا يي آن است .وجود بي عدالت 
مناطق مرکزي و پيراموني ممکن است به همبستگي و وحدت ملي آسيب بزند و به بروز تحرکات واگرايانه به ويژه
در مناطق قومي بينجامد .اين مسئله تأثيري سوء بر قدرت ملي دارد .از ديدگاه صاحب نظران ،از جمله ايساکسون و
ماهان ،توسعه و امنيت مکمل يکديگرند .بدين ترتيب ،مي توان امنيت پايدار را مرهون توسعه ي پايدار ،و توسعه ي
پايدار را تضمين کننده ي امنيت ملي دانست .تأمين امنيت ملي کشور در گرو رفع تهديدهاي داخلي و خارجي
است؛ از اين رو آنچه در اين ميان خأل به وجود آمده در توسعه ي نامتوازن يک کشور را بهبود مي بخشد ،علم
طهای نامطلوب
یرسد در قرن حاضر محی 
برنامه ريزي آمايش سرزمين است) (Yazdan Panah et al., 2017به نظرم 
بهای اجتماعی موثر بودهاند .با
شهری مشکالت بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسی 
یبازد و جرائم باالم 
گسترش این آسیبها ،امنیت رنگم 
یرود و مردم در کنشهای اجتماعی محتاطانه عمل کرده و
یشود و در نتیجه احساس ناامنی م 
با هر اتفاقیترس و دلهره در آنان دوچندان م 
یکنند ( Bemanian and
)Mahmoudi Nejad, 2009
به منظور جلوگیری از مسایلی از جمله بحران محیط زیست ،فرسایش ،تخریب خاک ،افزایش جمعیت و ....تدوین
حهای آمایش سرزمین به منظور نیل به اهداف استراتژ 
طر 
یهای جامعه توسعه ملی بوده است .بقای موجودیت کشور
در گروی امنیت ملی است و این مسیله نیز به توانایی حکومت بر حفظ تمامیت ارضی ،وحدت ملی ،توسعه متوازن
منطقهای و رضایت شهروندان بستگی دارد .در این میان یکی از مهمترین عواملی که امنیت ملی کشور را مورد تهدید
یهای فضایی بین مناطق مختلف جغرافیایی آن کشور به ویژه بین مناطق پیرامونی مرکز
یدهد وجود نابرابر 
قرار م 
حکومت است .آمایش سرزمین پاسخی هوشمندانه به این ضرورت در حفظ امنیت پایدار در مناطق مختلف
جغرافیایی کشور است( )Karami, 2015وابستگی متقابل اقتصادی ،ادغام اقتصادهای ملی در سطح جهانی و منطقهای
تهای
نیز از مهمترین پیامدهای اقتصاد امروز کشورهای درحالتوسعه است .وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به قدر 
نالمللی ،زمینه همکاری متقابل و در تقابل
جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بی 
یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است(.)Tabatabai et al., 2020
یو وضعیت جنو ب شرق ایران شرایط پیچیدهای را به لحاظ امنیتی شکل داده است.
موقعیت ژئوپلتیکی ،ترکیب قوم 
همجواری این منطقه با کشورهای افغانستان و پاکستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر ،شکا
یهای قومی و مذهبی مردم با آن سوی مرز جمهوری اسالمی ایران و.
فهای قومی -مذهبی درون منطقهای ،پیوستگ 


یهای شرایط امنیتی را تشدید نموده است (Heshmati et al., 2014).همجواری با کشور پاکستان و مرز
..پیچیدگ 
مشترک با کشوری که هیچگونه ثبات سیاسی و راهبرد مشخصی در مواجهه با سایر کشورها ندارد مشکالت متعدد
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مرزی را ایجاد نموده است.ساختار ،تفکر و اعتقادات افراطی و جنگ طلبانه بنیادگرایان پاکستان ،بیانگر خطر امنیتی
آنها برای پاکستان ،منطقه و جهان است(Ali mohammadi et al., 2018) .

آمایش شهرهای مرزی با در نظر گرفتن مراودات مرزی و ظرفیتهای صادراتی و نیازهای مناطق مرزی همسایه
یهای ناشی از
یتواند ضمن توسعه کمی و کیفی شهرهای مجاور مرز ،فرصتهای شغلی فراوانی را ایجاد و کاست 
م 
یهای باال
ی ،خال ناشی از تصمیمگیر 
دوری مراکز تصمیم گیرنده را کاهش داده و با رعایت قوانین ملی و بین الملل 
به پایین و عدم توجه به تفاوتهای منطقهای را از بین ببرد.
منطقه مرزی جنوب شرق ایران واقع در بلوچستان و به خصوص منطقه مرزی گشت-سراوان از ابتدای انقالب و
پیش از آن در پیشخوان اخبار ناخوشایند امنیتی و سیاسی قرار گرفته است ،اتفاقات و حوادثی که به شدت توسعه
شهرهای مرزی را تحت الشعاع قرار داده و موجبات نگاه امنیتی به مرز و به تبع آن به خطر افتادن معیشت مردم
مرزنشین را فراهم آورده است .بحرانهایی که ناشی از عدم شناخت نیازهای واقعی منطقه ،نبود یک سیستم علمی
حهای
بشناسی و نبود توجیه منطقی برای بسیاری از طر 
کارآمد جهت بررسی و موشکافی دقیق وقایع ،عدم آسی 
ی ،عدم اعتماد به مردم بومی و محلی و...
ی ،مقطعی بودن و غیرکارشناسانه بودن طرحهای توسعها 
شتابزده مرز 
بشناسی دالیل اغتشاشات مرزی و عدم توسعه متوازن منطقه ،و
یباشد .لذا میطلبد به قید فوریت نسبت به آسی 
م 
شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای توسعه آفرین در جهت تحقق توسعه پایدار منطقهای و شهرهای جنب مرزی اقدام
شها را برای پیشرفت آن
یهای انسانی جامعه و یا نیازهای واقعی آنان تمامی تال 
نمود .چه بسا مغفول ماندن از ویژگ 
یگردد.بررسی مسائل از
منطقه به شکست کشانده و موجب هدر رفت منابع و فرسایش توان مدیران بومی و ملی م 
یباشد ،متاسفانه با
شها م 
دیدگاه مخاطبان و جامعه هدف ،اصولی ترین راهکار در جهت شناخت واقع بینانه چال 
اجرای برنامههای متنوع مرزی و اجرای آزمون و خطا طی سالیان متمادی نتوانسته ایم به یک مدل واقعی در جهت
توسعه و پیشرفت دست یابیم.عدم توجه به اصل درونی سازی ارزشهای فرهنگی و ملی در نیل به امنیت پایدار و
یهای شدید قومی در دو سوی مرزهای شرقی ،توسعه شهرهای مرزی را نیز
نادیده گرفتن بافت اجتماعی و وابستگ 
یبایست با دیدگاه علمی و
یها و بی ثباتی سیاسی قرار داده است  .آمایش مناطق مرزی م 
شدیدا تحت تاثیر ناامن 
بومی آمیخته گردد تا بتوانیم بهترین راهکار را جهت توسعه پایدار مناطق مرزی به دست آورده و اجرا
نماییم.ضرورت دارد آمایش اولیه مناطق مرزی با تاکید بر رکن اساسی توسعه یعنی امنیت پایدار وشناسایی دالیل
یها و با نگاه علمی کارشناسان ساکن در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و با تلفیق راهکارهای نوین علمی
اصلی ناامن 
و بومی ،موجبات توسعه پایدار شهرهای مرزی را فراهم آوریم .بنابراین هدف از این پژوهش نیز دستیابی به یک
مدل کاربردی منطبق بر واقعیتهای موجود در سطح منطقه جهت ایجاد امنیت پایدار و به تبع آن افزایش اشتغال
مرزی و در نهایت توسعه پایدار منطقه مرزی گشت-بلوچستان و کاهش حداکثری آسیبها و پیامدهای مربوطه
یباشد .بدین ترتیب پژوهش حاضر در جهت پرکردن این خأل و کاستی ،به آمایش مناطق مرزی از طریق شناسایی
م 
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عوامل موثر بر امنیت پایدار در جهت تحقق توسعه پایدار شهرهای مرزی پرداخته و به سواالت مطروحه ذیل پاسخ
خواهد داد:

امنیت مناطق مرزی در چه صورتی به طریق حداکثری تامین خواهد شد؟
امنیت پایدار مناطق مرزی چه تاثیری بر عوامل ناامنی یعنی فقر و بیکاری خواهد داشت؟
امنیت پایدار مرزی چه تاثیری بر توسعه پایدار شهرهای مرزی دارد؟

ت .از نظر وسعت،
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و نوع تجزیه و تحلیل دادههای آن توصیفی – استنباطی اس 
منطقهای و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است که در سال  1396پژوهش آن شروع شده است .شیوه اجراء،
یباشد .جامعه آماری پژوهش شامل
پیمایشی و مکان پژوهش شهر گشت و منطقه مرزی آن واقع در بلوچستان ایرانم 
یباشد که به طور مستمر در منطقه در حال فعالیت
گروه سنی  ، 60 - 18شامل کارشناسان وصاحب نظران منطقهای م 
یباشند روش نمونهگیری در تحقیق حاضر ،چند مرحلهای است .حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونهگیری
م 
کوکران و از میان نخبگان جامعه به دست آمده است .تمامی مراحل ارسال و دریافت اطالعات پرسشنامه از طریق
فضای مجازی و یا به صورت اینترنتی انجام پذیرفته است .از  60نفر جامعه نمونه در نظر گرفته شده به روش
انتخابی هدفمند 58 ،نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه ارسالی به صورت صرفا مجازی و اینترنتی اقدام نمودند.
یباشد .سؤاالت
با توجه به ماهیت موضوع ،ابزار گردآوری اطالعات ،مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه م 
پرسشنامه تحقیق ،براساس چهارچوب نظری ،مفاهیم و متغیرهای به کار رفته در فرضیههای مطروحه و با بازبینی
پرسشنامههای تحقیقات مشابه طراحی شده است .قبل از اجرای عملیات نهایی ،ابتدا پرسشنامه توسط چند متخصص
علوم اجتماعی ،علوم اقتصادی ،کارشناس توریسم ،برنامهریز شهری و کارشناس امنیتی ،مورد ارزیابی جدی قرار
یشوند .پرسشنامه نهایی با  28سؤال طراحی و مورد استفاده
گرفته و بعد از پارهای اصالحات ،برای پیش آزمون آمادهم 
ت .در سواالت بسته از طیف لیکرت جهت پاسخگویی استفاده گردید .روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما
قرار گرف 
و مشاور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه توسط  20نفر از محققان و صاحب نظران مربوطه مورد تحلیل قرار
ت .برای سنجش سازگاری
گرفته و روایی آن در سنجش متغیرها و مولفههای پژوهش مربوطه مورد تایید قرار گرف 
درونی پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ استفاده میشود .پایایی پرسشنامه پژوهش نیز میزان  0/ 944تعیین گردید که نشان
یباشد.
از دقت و اعتباری مناسب در سنجش متغیرها و مولفههای پژوهشم 
مدل معادالت ساختاری رو كي رد آماري جامعي براي آزمون فرضيهها يي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده
يباشد .از طريق اين رو كي رد ميتوان قابل قبول
) (Observed variablesو متغيرهاي مكنون ( )Latent Variablesم 
بودن مدلهاي نظري را در جامعههاي خاص با استفاده از دادههاي همبستگي ،غيرآزمايشي ،و آزمايشي آزمود .يكي
يترين و مناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيهوتحليل چند
از ق و 
نگونه موضوعات چند متغيره بوده و نم 
متغيره است ،زيرا ماهيت اي 
يتوان آنها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها
كي

متغير مستقل با كي

متغير وابسته در نظر گرفته م 
يشود) حل نمود .تجزيه وتحليل چند متغيره به كي سري
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يشود كه ويژگي اصلي آنها ،تجزيهوتحليل همزمان  Kمتغير مستقل و  nمتغير
روشهاي تجزيه وتحليل اطالق م 
وابسته است .تجزيه و تحليل ساختارهاي كواريانس يا مدلسازي ع ّلّلي يا مدل معادالت ساختاري ،يكي از اصليترين
روشهاي تجزيهو تحليل ساختارهاي دادهاي پيچيده است و به معني تجزيهو تحليل متغيرهاي مختلفي است كه در
كي

ساختار مبتني بر تئوري ،تأثيرات همزمان متغيرها را برهم نشان م 
يدهد .اين روش ،تر يك ب رياضي و آماري

پيچيدهاي از تحليل عاملي ،رگرسيون چند متغيره ،و تحليل مسير است كه در كي

سيستم پيچيده گرد هم آمده تا

پديدههاي پيچيده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .مدل معادالت ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تائیدی و
تحلیل مسیر تقسیم م 
فها یا همان سواالت پرسشنامه با سازهها مورد
یشود .در قسمت اندازهگیری ارتباط معر 
لهای مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد
یگیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عام 
بررسی قرار م 
توجه هستند.
در واقع تجزيهوتحليل چند متغيره به كي سري روشهاي تجزيهوتحليل اطالق ميشود كه ويژگي اصلي آنها ،تجزيه
و تحليل همزمان  Kمتغير مستقل و  nمتغير وابسته است .تجزيهوتحليل ساختارهاي كواريانس يا مدلسازي ع ّلّلي يا
شهاي تجزيه وتحليل ساختارهاي دادهاي پيچيده است و به
مدل معادالت ساختاري( ،)SEMيكي از اصليترين رو 
معني تجزيه وتحليل متغيرهاي مختلفي است كه در كي

ساختار مبتني بر تئوري ،تأثيرات همزمان متغيرها را برهم

يدهد.
نشان م 
روابط بین متغیرها در مدل معادالت ساختاری به دو حوزه کلی تقسیممیشود:
 )1روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار (مدل اندازهگیری و یا مدل تحلیل عامل تاییدیمیباشد).
 )2روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان (مدل ساختاری و یا مدل تحلیل مسیرم 
یباشد).
یگیرد و در قسمت مدل
مدل اندازهگیری ارتباط معرفها یا همان سواالت پرسشنامه با سازهها مورد بررسی قرار م 
ساختاری ارتباط عام 
لهای مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند .در واقع تا ثابت نشود
یتوان روابط را مورد آزمون
فها یا همان سواالت پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را به خوبی اندازهگیری کردهاند ،نم 
معر 
قرار داد .لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازهگیری شدهاند از مدل اندازهگیری یا تحلیل عاملی تائیدی استفاده
یشود .آنالیز ساختار کوواریانس یا مدلهای لیزرل برای اولین بار توسط باک ) (Bockو باگ من ) (Bargmanبرای
م 
یکند که
توصیف روش تحلیل عاملی تائیدی ) (confirmatory factor analysisبکار گرفته شد .این روش تالش م 
روابط بین مجموعهای از متغیرهای عینی مشاهده شده ) (observed variablesرا در قالب تعداد محدودتری
متغیرهای نهفته) ، (latent variablesبیان کند .کاربرد روش تحلیل ساختار کوواریانس معمو ًالًال نیازمند بکارگیری
مدلها و توابع پیچیده ریاضی و بیشینه کردن ) (maximizationتوابع برای چندین متغیر است .در مسیر حل چنین
مشکلی جورسکاگ و سوربم ) (Sorbomطی سالهای  ۱۹۸۹ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۷۷ ، ۱۹۷۶نرم افزار کامپیوتری به نام
 LISRELرا توسعه دادند .توسعه این نرم افزار نقش اساسی در پذیرش و کاربرد روش تحلیل ساختار کوواریانس
داشته است ،این مدلها به نام مدلهای لیزرل ) (LISREL MODELESمشهور شدهاند .مدلیابی معادله ساختاری
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یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل
ساختاری کوواریانس ،مدلیابی ع ّلّلی و گاه نیز لیزرل ) (Lisrelنامیده شده است اما اصطالح غالب در این روزها،
مدلیابی معادله ساختاری یا به گونه خالصه SEMاست )Hooman, 2005( .روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب
یکند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون،
مجهول مجموعه معادالت ساختاری خطی را برآورد م 
یباشد
خطاهای اندازهگیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل ،علیت دو سویه ،هم زمانی و وابستگی متقابل م 
طر 
یگویند ،یکی از
حریزی گردیده است .تحلیل ساختاری کوواریانس که به آن روابط خطی ساختاری نیز م 
تکنیکهای تحلیل مدل معادالت ساختاری است .جالب است بدانید که نام  LISRELاز عبارت
)(Linear Structural Relationsکه به معنای روابط خطی ساختاری است ،بدست آمده است .اما این روش را
یتوان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی ،تحلیل رگرسیون چند متغیری ،تحلیل مسیر،
م
مدلهای اقتصادی خاص دادههای وابسته به زمان ،مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای دادههای مقطعی/
طولی ،مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونهای (مانند آزمون فرضیههای برابری ماتریس
کوواریانسهای ،برابری ماتریس همبستگ 
یها ،برابری معادالت و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد (Azar, (.
یداند .این
 2014, 2016آن را یکی از قویترین و بهترین روشهای تجزیه و تحلیل در علوم رفتاری و مدیریت م 
روش مجموعهای از روشهای آماری برای مدلسازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری) و
شهای تجزیه و تحلیل عاملی ،رگرسیون و یا
یباشد که از رو 
متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر (مدل اندازهگیری) م 
تجزیه و تحلیل مسیر تشکیل شده است  )The same, 2016(.این روش امکان برقراری چندین رابطه را به صورت
یدهد که از این رو به آن مدل رگرسیون چندگانه گفته م 
همزمان به محقق م 
یشود .مدلسازی معادالت ساختاری
یکند:
موارد زیر را دنبالم 
-1مدلسازی روابط بین متغیرهای مستقل (برون زا) و وابسته (درون زا)-2مدلسازی متغیرهای پنهان (مکنون)-3
مدلسازی خطاهای اندازهگیری متغیرهای مشاهده پذیر-4آزمون فرضیات استنباط شده از ادبیات مورد بررسی به
کمک دادههای عینی (تجزیه و تحلیل مسیر)
قابل ذکر است روش پیش فرض نرم افزار لیزرل درمدلیابی معادالت ساختاری ،روش بیشینه احتمال ( Maximum

شهای سنجش و آزمون مربوط به توزیع« ،آزمون کولموگروف
یباشد .در آمار ناپارامتری ،یکی از رو 
)Likelihoodم 
یتوان بوسیله یک نمونه تصادفی از جامعه
اسمیرنف » )(Kolmogorov–Smirnov testاست .به کمک این آزمون ،م 
آماری ،مشخص کرد که آیا جامعه آماری از توزیع مورد نظر پیروی میکنند یا خیر! همچنین بوسیله این آزمون،
امکان بررسی همتوزیعی در بین دو جامعه نیز وجود دارد .برای بررسی صحت فرضیات نیز از آزمون تی استفاده
یشود و به عبارت
شده است .این آزمون جهت مقایسه میانگین جامعه با میانگین فرضی یا مورد نظر محقق استفادهم 
دیگر از طریق این آزمون در مورد وضعیت میانگین جامعه آماری تصمیمگیری خواهد شد.
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رویکرد مفهومی و نظری
از دیدگاه جغرافیدانان ،آمایش سرزمین ،نظم نوینی از سازماندهی منابع طبیعی و فعالیتهای انسانی را بر پهنه سرزمین
مهیا میسازد و به سازماندهی منطقی و متعادل فضای موجود حیاتی ،برای هر گونه تجمع انسانی م 
یپردازد .در
یگردد)Ziari, 2009: 23( .
کهای برنامهریزی فضایی استفاده م 
اینجاست که در مطالعات آمایش سرزمین از تکنی 
یهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و غیره،
اصوال آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی ،عالوه بر ویژگ 
دارای وجه فضایی نیز هست .بر این اساس ،در برنامهریزی آمایش سرزمین ،جهت هماهنگ ساختن تأثیرات فضایی
سیاستهای سایر بخشها ،از توسعه اقتصادی برای دستیابی به توزیع بهینهای میان مناطق صورت م 
یپذیرد .از این
دیدگاه ،اساسیترین رویکرد آمایش سرزمین توسعه پایدار میباشد و توسعه پایدار ذاتا مفهومی ارزشی است که در
لهای آینده مد نظر م 
تها و نیازهای نسل حاضر و نس 
آن مسئولی 
یها و ضرورتهای آمایش
یباشد .از مهمترین ویژگ 
لگرایی ،هدفمندی ،دورنگری ،آینده نگری،
سرزمین ملی میتوان به مواردی چون ،نگرش همه جانبه به مسائل ،ک 
انعطاف پذیری ،معطوفیت به اراده و دارای نگرش کیفی و استنتاج فضایی ،مشارکت جویانه و نتیجهگیریهای مکانی
از استراتژی توسعه ملی و عوامل پیوند دهنده برنامههای کالن و برنامههای منطقهای اشاره نمود(Ebrahimzadeh, .
)2013

«امنیت» ،میزان و مفاهیم وابسته و پیوسته با آن ،برای تمام نظامهای سیاسی و اجتماعی و تمام اقشار شهر و صرف
نظر از سطح توسعه اقتصادی ،اجتماعی و یا نوع ایدئولوژی یا جهان بینی که به آن متصف میشوند یا شدهاند
یآید ،چراکه مقوله امنیت به مثابه یک آرمان یا واقعیت ،به عنوان یکی از
مهمترین و با اولویتترین مسایل به شمارم 
لها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف
حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعهای از تعام 
تصم اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ساختار آن جامعه است .در چارچوب جهاني شدن ،امنيت پايدار در عمل ،نوعي
رو كي رد به كنترل مرزي است كه مت يك بر اين باور است كه نميتوان پيامدهاي ناامني در مرزها (از جمله تروريسم يا
قاچاق) را صرفًاًا از طريق كنترل و حضور نظامي چاره جو يي نمود ،بلكه در اين راستا بايستي بيشتر بر شناسا يي علل
و زمينههاي اصلي ناامني تا يك د ورزيد .براين اساس ،رو كي رد «امنيت پايدار» بر شناسا يي نيروهاي مرتبط و اصلي
ناامني و تعارض ،با تا يك د بر راهبردهاي پيشگيرانه نسبت به راهبردهاي انفعالي ،پافشاري دارد .خميرما ةي اصلي
رو كي رد امنيت پايدار عبارت از اين است كه نميتوان در كنترل تمام پيامدهاي ناامني فائق آمد ،اما بايست براي علل
[ناامني] چاره جو يي نمود و آنها را از ميان برداشت(Rahmani Fazli and saeedi, 2015: 22) .امنیت نیز یکی از
یدهد .این شاخصهابطور مستقیم یا غیر مستقیم در نگرش و
شاخصهای مهم کیفیت زندگی شهری را تشکیل م 
رفتار مردم در زندگی روزمره تاثیرم 
یگذارد و در مواردی از قبیل :توجه و دخالت دادن برخی از شاخصهای کیفیت
زندگی مانند امنیت در خرید وفروش خانه ،انتخاب مسیرهای رفت وآمد ،تعیین محل سکونت ،تعیین محل تفریح و
صهاو معیارهای ارایه شده برای سنجش کیفیت زندگی
ف ،شاخ 
ییابد .تمرکز تعاری 
گذران اوقات فراغت تجلی م 
یسازدKokabi et al., 2005: ( .
شهری بر مقوله امنیت ،جایگاه و اهمیت باالی آنرا در زندگی شهری آن را نمایانم 

 )8امنیت و یا عدم امنیت در مناطق مرزي پیوند مسـتقیم بـا وضـعیت مشـارکت مـردم در امـور سیاسی و اقتصادي
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و اجتماعی کشور دارد ،به طوري که هر اندازه مشارکت بیشتر باشد ،کمتر شاهد ارتکاب به اعمال خالف قانون و
درنهایت ناامنی در این مناطق هستیم .به عبارت دیگر پایین بودن مشارکت اقتصادي و به تبع آن شرایط فقر و
تنگدسـتی در ایـن منـاطق مـیتوانـد محیط مناسبی جهت ناامنی و تحریک دشمنان در بهره برداري از سرپلهاي به
وجـود آمـده در این مناطق گردد .همچنین درنتیجه این محرومیت تمایل به قاچاق و کسب درآمد از این طریق
بیشتر میشود و ریسک کسب درآمدهاي غیرقانونی در مقابل احتمال مجازات پـایین م 
یآید .به همین ترتیب عـدم
مشـارکت سیاسـی نیـز باعـث مـیشـود افـراد کمتـر احسـاس تأثیرگـذاري در تعیــین سرنوشــت خــود کننــد و
درنتیجــه انگیــزه پیوســتن بــه گــروههــاي جدایی طلب و ناراضی بیشتر میشود .درواقع توسعه نیافتگی مناطق
مرزي ،باعث عدم تعـادل بین مناطق مرزي و مرکزي یک کشور میشود .همچنین با گسترش ناامنی و توسعه
یشـود(Anadalib, 2001) .
نیـافتگی در مناطق مرزي ،نتایج آن به طور مستقیم و بالفاصله به کل کشور منتقل م 

یتواند تأثیر منفی بر نیازها
یها و)...م 
اختالالت موجود در بازار و معامالت برای حفظ تجارت در هنگام بحران (ناامن 
ت ،مقاله در مورد گنجاندن
و شرایط خانوارها و همچنین ظرفیتهای محدود تجار بگذارد .بهبود شرایط آنها در نهاي 
يهاي تاب آوري و مطالعات زيربنا يي
بازارها در ارزياب 

در زمينههاي شهري با درآمد كم است(Smith, 2020).

بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،توسعه پایدار این گونه تعریف شده است " :برآوردن

نیازهای نسل حاضر بدون به مخاطرهانداختن توانایی نسل آینده در برآوردن نیازهای خودشان"Ziari et al., ( .

ن ،توسعهی پایدار در
 )2015توسعه پایدار بر سه پایه توسعه اقتصادی ،اجتماعي و محيط زیستي استوار است .بنابر ای 
واقع راه حلی برای معمای توسعه ،در شرایط در حال تغییر سالهای پایانی سده بیستم است))Arnold,1993توسعه
پایدار یعنی ایجاد فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسائلی
نظیر پایداری اکوسیستم محیط زیست ،پایداری منابع طبیعی ،پایداری توسعه اقتصادی و پایداری رفاه انسانی را به
ثهای
صورت پایدار و ماندگار حفظ کند( )Hosseinzadeh Dalir, 2001: 93نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بح 
طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه
توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد .نظریه توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از

یهای محیط زیست شهری و ناحیهای  -کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی – ناحیهای و ملی حمایت از
آلودگ 

بازیاف 
تها -عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرحمیکند(Scout, Allen .
Jan, 2005: 98)توسعه پایدار شهری ،پدیدهای است که ابعاد پیچیده اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی دارد.
پایایی توسعه در یک جامعه شهری یعنی تأمین حد مطلوبی از رشد تولید اقتصادی و نرخ اشتغال ،رفاه اجتماعی و
ک )Eshkevari, 1999: 137( .نظریه توسعه پایدار شهری موضوعاتی نظیر ،جلوگیری از
محیطی سالم و پا 
تها،
یهای محیط شهری و ناحیهای ،کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی ،ناحیهای و ملی حمایت از بازیاف 
آلودگ 
عدم حمایت از توسعههای زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرحم 
یکند )Ziari, 2009( .بنابراین

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر امنیت پایدار349 ...

شهر پایدار جانشینی موجه و معقول برای شهرسازی مخرب قرن بیستم است و در آن به موازات توجه به مسائل
زیست محیطی ،مسائل اجتماعی و انسانی ،نظیر مسکن مناسب و زندگی حداقل توجهمیشود)Bahraini, 1997( .
محیط مورد مطالعه
یباشد.
موقعیت جغرافیایی شهر گشت  26درجه و  57دقیقه طول شرقی و  27درجه و  47دقیق عرض شمالی م 
یباشد .شهر خاش در شمال غربی گشت و شهر سراوان نیز تقریبا
متوسط ارتفاع این شهر از سطح دریا  460 1متر م 
در جنوب شرقی شهر گشت واقع شدهاند .شهر سوران نیز در جنوب گشت قرار دارد 0مردم این منطقه با گویش
یباشد .کوه سفید،
بلوچی صحبت میکنند .آب و هوای منطقه گشت در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد م 
یترین
یشوند .رشته کوه سیاهان طوالن 
عترین کوههای این منطقه محسوبم 
ی ،کوهسر ،بادامو و بنگر از مرتف 
کوه گیل 
رشته کوه در این منطقه م 
ک ،رزک و آب انار
ش ،روتک ،بندی 
یتوان به سیم 
یباشد .از رودخانههای مهم منطقه نیزم 
اشاره نمود.
جدول  :1آمار جمعیتی شهر گشت و سراوان (سرشماری ) 95

نام شهر جمعیت کل تعداد خانوار زن

مرد

گش ت

4992

229 1

2552

2440

سراوان

41 600

92951

2 9325

30689

Source: Statistics Center of Iran

یشود منطقه مرزی سراوان و گشت بالغ بر  15هزار خانوار جمعیتی را شامل
همانطور که از جدول فوق مشاهده م 
یشود.
م 

شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مرزی شهر گشت و محیط مورد مطالعهSource: Composition of Authors.
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یباشد که در این تحقیق منطقه مرزی گشت نامیده
محدوده مورد مطالعه مسیر مواصالتی مرزی از جالق تا روتک م 
یشود و تاثیر این منطقه مرزی بر توسعه پایدار شهر گشت مورد بررسی قرار گرفته است.که حدودا  200کیلومتر از
م
یباشد که
مسیر مرزی از لولکدان تا جالق را در بر می گیرد.مساحت محدوده مطالعاتی تقریبا  0000 1کیلومتر مربع م 
جمعیتی بالغ بر  50000 1نفر را شامل م 
یشود.عکس ماهواره ای واقع در شکل  1محدوده پژوهشی طرح را نشان می
دهد.
نقشههای واقع در شکل  2نشان می دهند-1:منطقه مرزی گشت و سراوان نتوانسته است جمعیت زیادی را به خود
جذب نماید-2.بیشترین جمعیت ساکن در بخش روستایی و عشایری در نقاط با خطرات باالی زلزله خیزی واقع
یباشد-4.
شدهاند-3.بیشترین میزان فرسایش در بخش مرکزی و دهستان گشت و در مسیر دشت گشت-سراوان م 
باالترین ارتفاع و همچنین منطقه کوهستانی در قسمت شمال غربی و دهستان گشت و ناهوک قرار گرفته است-5.
نقشه زمین شناسی منطقه نشان می دهد بیشترین ذخایر معدنی شهرستان سراوان در حومه گشت و ناهوک قرار
دارند ،مخصوصا بیشترین ذخایر سنگ گرانیت در همین منطقه واقع شده است که استفاده چندانی از آن در جهت
ایجاد اشتغال صورت نگرفته است-6.در پهنه بندی سیالب بخش مرکزی و مهرگان و همچنین جالق باالترین
خطرات سیالب را دارند.

تیپ خاک

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر امنیت پایدار153 ...

یهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه Source: Research Findings, 2020 .
شکل :2ویژگ 

یباشد اما در قسمت شمال
منطقه مورد مطالعه بهترین شرایط آب و هوایی را نسبت به سایر مناطق شهرستان دارا م 
یباشد-8.در بخش کاربری اراضی بهترین خاک
شرقی آب و هوایی گرم و خشک با کمترین میزان بارش حاکم م 
تهایی
کشاورزی و همچنین شرایط کشاورزی متعلق به محدوده مورد مطالعه و در منطقه ماشکید قرار دارد-9 .فعالی 
کوهزایی منطقه عمدتا در دوران کواترنر و ترشیاری شکل گرفتهاند-01.طول مرزی اثرگذار بر محدوده مورد مطالعه
حدودا  200کیلومتر در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه و همجوار با کشور پاکستان م 
یباشد- 11 .به غیر از سه رود
یباشند مابقی رودهای منطقه فصلی و بارشی میباشند
سی میش ،ماشکید و رزک که در بیشتر ایام سال دارای آب م 
یباشند- 12 .پوشش گیاهی منطقه عموما مرتع بیابانی ،جنب کوهستانی و استپهای
که در بیشتر ایام سال خشک م 
یباشد .منطقه ماشکید(ماشکل) فاقد هرگونه پوشش گیاهی پایدار ،ریگستان و شنزار میباشد.
انبوه م 
ناحیه درگیر آب و هوایی منطقه عبارت است از:ناحیه ی بلوچی در گوشه ی جنوب شرقی در بلوچستان گسترش
یافته و از اقلیمی تندری برخوردار است(Masoudian,2003:179).

حوزه نفوذ
شهر گشت به وسعت  ۱۹۳هکتار یکی از شهرهای شهرستان سراوان از استان سیستان و بلوچستان است .بر اساس
آخرین آمارگیری رسمی در سال  ۹۰این شهر دارای  ۵۱۴۵نفر جمعیت بوده است که در سرشماری  95به دلیل
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سیاستهای غلط دهیار سازی در روستاهای اطراف مرز و گسیل شناسنامههای شهر به دهات اطراف گشت به 4992
نفر کاهش یافته است.این در حالی است که آمار مرکز بهداشت گشت بر خالف سرشماری سال  95میباشد و
جمعیتی بالغ بر  8000نفر را شامل میشود .تراکم نسبی شهر در همین سال  ۳۹نفر در هکتار بوده است  .شهر گشت
در مسیر جاده خاش  -سراوان قرار دارد و از حوزه نفوذ روستاهای پیرامونی برخوردار است .طبق بررس 
یهای انجام
شده بالغ بر  40روستا تحت حوزه نفوذ مستقیم این شهر قرار دارد .کل جمعیت حوزه نفوذ شهر در سال  ،9۵تقریبا
تا  0000 1نفر تا مرز ایران و پاکستان برآورد شده که از نرخ رشد  2.01نسبت به سال  90برخوردار میباشد .پایه
اقتصاد روستاهای حوزه نفوذ ،کشاورزی و دامداری است .الزم به یادآوری است که بر اساس طرح جامع ناحیه ای
ایرانشهر  -سراوان ،شبکه سکونتگاهی این ناحیه از یک نظام سلسله مراتبی  ۶سطحی تشکیل شده است که به شرح
یباشد-1 :مركز ناحیه  -۲مراکز اصلی ناحیه  -۳مراکز فرعی ناحیه  -۴مراکز منظومههای روستایی  -۵مراکز
زیر م 
مجموعههای روستایی  -۶مراکز حوزههای عمران روستایی .جدول  2روستاهای خدمات گیر روزانه از شهر گشت
را نشان می دهد.
جدول  :2روستاهای خدمات گیر روزانه شهر شهرگشت (نفوذ مستقیم )
ردب

ردیف

نام روستا

وضع طبیعی

1

اله آباد

جلگه ای

11

2

بزم بلوم

کوهستانی

12

نام روستا

ف
چاه

وضع

ردب

طبیعی

ف

جلگه ای

21

نام روستا

وضع

ردبف

نام روستا

وضع طبیعی

طبیعی
چاه الو

جلگه ای

13

تنگ آب کاهوکان

کوهستانی

بهارشاه
کوهستانی

22

دشتو

کوهستانی

32

چکول

کوهستانی

3

تیغی

کوهستانی-ج

31

چاه نخود

جلگه ای

23

کلگ گیلی

کوهستانی

33

کسوری

کوهستانی

4

چاه گروک

جلگه ای

41

چادامداری

جلگه ای

24

کوهی سر

کوهستانی

34

زراگی

کوهستانی

5

خلیل آباد

جلگه ای

15

هوت آباد

جلگه ای

52

پتکوک

کوهستانی

35

گیدبست

کوهستانی-ج

6

کهن سکن

جلگه ای

16

پردیس آباد

جلگه ای

62

پشتوک

کوهستانی

36

لشکران

کوهستانی

7

هری چاهی

کوهستانی

17

تن ک

جلگه ای

27

کوه سفید

کوهستانی

37

دره وادی

کوهستانی

8

کمال آباد

جلگه ای

18

گل پیچوک

جلگه ای

28

نوک آباد

کوهستانی

38

چاه خدابخش

دشتی

جلگه ای

91

بندران

کوهستانی

29

الغرکوه

کوهستانی

39

سیکندر

کوهستانی

جلگه ای

20

تیغ آب

کوهستانی

30

گزن

کوهستانی

40

شیخ رستم

دشتی

9

همپانی

01

چاه

ولی

اناران

خان
14

دزدآباد

دشتی

42

پسیل

دشتی

43

محمد آباد

دشتی

44

خلیل آباد

دشتی

Source: Research Findings, 2020

یافتههای پژوهش
در تحقیق حاضر جهت بررسی اینکه هر یک سازههای تحقیق تا چه حد با نشانگرهای انتخاب شده جهت سنجش
آنها دارای همسویی بودهاند از مدل اندازهگیری یا همان تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه مورد مطالعه استفاده شده
است که نتایج آن در ادامه آمده است.تعداد گویههای پرسشنامه  28سوال م 
یباشد که توسط جامعه نمونه مورد
سنجش قرار گرفت.گویههای پرسشنامه توسط جمعی از اساتید برجسته دانشگاه و مرتبط با موضوع پژوهش مورد
بررسی و واکاوی قرار گرفت که پس از ایجاد تغییرات مورد نیاز روایی آن مورد تایید قرار گرفت(.جدول شماره )3
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جدول  :3آمار توصیفی گویههای پرسشنامه کارشناسان
انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

تعداد

سواالت

به نظر شما حضور افراد بومی منطقه در حراست از مرز تا چه میزان می تواند به امنیت

.82945

4.4464

5.00

1.00

56

تا چهاندازه امنیت شهری را بر توسعه فیزیکی شهر موثر می دانید؟

.66160

4.5455

5.00

3.00

55

تا چه حد واگذاری امنیت مرزی را به افراد بومی در کاهش ناامنی موثرمی دانید ؟

.85332

4.3704

5.00

1.00

54

تا چه قدر امنیت پایدار را در افزایش اشتغال و کسب و کارهایمرزی تاثیرگذار می دانید ؟

.67293

4.6792

5.00

2.00

53

تا چه میزان احساس امنیت اجتماعی را در توسعه مشاغل مرزی موثر میدانید ؟

.90228

4.5294

5.00

2.00

51

یهای منطقه موثر میدانید؟
تا چهاندازه ایجاد گذرگاه مرزی را در کاهش ناامن 

.84033

4.5370

5.00

1.00

54

یهای موجود را ناشی از نبود اشتغال و درآمد پایدارمی دانید ؟
تا چه سطح نا امن 

.76811

4.6038

5.00

1.00

53

به نظر شما ایجاد گذرگاه مرزی تا چه میزان میتواند موجب برگشت مهاجران منطقه از

.83423

4.3585

5.00

2.00

53

تا چه میزان امنیت شهری و اجتماعی را در جذب جمعیت و سرمایه موثرمی دانید ؟

.72008

4.5185

5.00

2.00

54

تا چه سطح وجود مراکز آموزش عالی و سواد حرفه ای را در افزایش امنیت شهری و مرزی

.76629

4.5273

5.00

2.00

55

یهای عمومی از مسائل شهری را در افزایشامنیت شهری و توسعه
تا چه میزان افزایش آگاه 

.60628

4.5185

5.00

3.00

54

افزایش درآمد خانواده تا چه میزان بر افزایش درآمد نهادهای خدمات رسان از طریق دریافت

.81397

4.3774

5.00

1.00

53

تا چه میزان افزایش نرخ اشتغال را در توسعه فیزیکی شهری موثر میدانید ؟

.80193

4.3636

5.00

2.00

55

یهای شهری و خدمات رسانی
افزایش اشتغال و درآمد تا چه سطح برنظم بخشی به کاربر 

.75975

4.3704

5.00

2.00

54

تها و تسهیالت شهریموثر میباشد ؟
تا چه میزان افزایش امنیت در توسعه زیرساخ 

.76194

4.6415

5.00

1.00

53

یها تاثیر گذاراست ؟
تا چه میزان گردشگری شهری بر درامد زایی شهردار 

.62925

4.4182

5.00

3.00

55

تها و تسهیالت شهری
یتواند به توسعه زیرساخ 
تا چه میزان افزایش درآمد خانواده م 

.99891

4.3396

5.00

1.00

53

تا چه میزان حضور گردشگران را در احیای صنایع دستی منطقه و افزایش اشتغال موثر می

.57065

4.7037

5.00

2.00

54

تا چه حد افزایش اشتغال و درآمد پایدار را در تنوع بخشی به فضاهای تفریحی و رفاهی

.70014

4.5000

5.00

3.00

52

تا چه میزان گردشگری پایدار در ساخت اماکن اقامتی توسط بخش خصوصی یا نهادهای

.75822

4.5098

5.00

2.00

51

تا چه حد افزایش اشتغال و درآمد شهری رابر بهبود وضعیت حمل و نقل شهری موثر می

.72334

4.4717

5.00

2.00

53

تا چه میزان افزایش اشتغال و درآمد را بر میزان ارائه خدمات با کیفیتشهرداریها تاثیر گذار

.91266

4.3529

5.00

1.00

51

تا چه میزان امنیت شهری را در ایجاد مشاغل گوناگون و تنوع فعالیت های اقتصادی موثر

.74703

4.4340

5.00

2.00

53

تا چه میزان افزایش درآمد و اقتصاد خانواده ناشی از ایجاد گذرگاه مرزی را بر توسعه شهری

.74230

4.5741

5.00

2.00

54

نقش شهرداریها را در کاهش خطرات زیست محیطی تا چه میزانارزیابی می کنید ؟

.89353

4.3519

5.00

2.00

54

تا چه حد حضور گردشگران و جذب جمعیت را در به خطر افتادن محیطزیست منطقه موثر

1.01715

4.0556

5.00

1.00

54

تا چه میزان افزایش امنیت پایدار ،اشتغال و درآمد خانواده را به ایجاد شرایط بهداشتی

.81360

4.5091

5.00

1.00

55

تهای فرسوده و معابر غیر استاندارد را در امنیتشهری موثر می دانید
تا چه میزان احیای باف 

.72008

4.4815

5.00

3.00

54

منطقه بیانجامد ؟

شهرهای دیگر باشد؟

موثر می دانید ؟
شهری موثر می دانید ؟
عوارض و ...موثر است؟

بهتر می انجامد ؟

بینجامد ؟
دانید ؟
شهری تاثیر گذار است ؟
دیگر تاثیر گذار است ؟
دانید ؟
می دانید؟
می دانید ؟
پایدار موثر می دانید؟

می دانید؟
مطلوب شهری موثر می دانید ؟
؟

Source: Research Findings, 2020
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جدول  3آمار توصیفی گویههای پرسشنامه را نشان می دهد.بیشتر از  90درصد پاسخگویان به سوالت پژوهش پاسخ
دادهاند.
یهای کلی جامعه نمونه در زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
ویژگ 
جدول  :4توصیف اطالعات جمعیت شناختی
سن
Valid

بدون داده
20-30
30-40
40 50
 50باالی

6
25
17
9

10.3
43.1
29.3
15.5

10.3
43.1
29.3
15.5

12.1
55.2
84.5
100.0

100.0

100.0
Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

58
Total
Frequency
بدون داده

1

1.7

1.7

1.7

دانشجوی دکتری

9

15.5

15.5

17.2

دیپلم

3

5.2

5.2

22.4

تحصیالت
Valid

Frequency
1

Percent
1.7

Valid Percent
1.7

Cumulative Percent
1.7

کاردانی

4

6.9

6.9

29.3

کارشناسی

18

31.0

31.0

60.3

کارشناسی ارشد

23

39.7

39.7

Total
شغل

58

100.0

100.0

Valid

100.0

Frequency
1

Percent
1.7

Valid Percent
1.7

Cumulative Percent
1.7

بیکار

6

10.3

10.3

12.1

شغل آزاد

7

12.1

12.1

24.1

بدون داده

کارفرما

3

5.2

5.2

29.3

کارمند دولتی

28

48.3

48.3

77.6

کارمند شرکتها

9

15.5

15.5

93.1

نظامی ،انتظامی

4

6.9

6.9

100.0

Total

100.0
100.0
58
Source: Research Findings, 2020

یدهند 29 ،درصد نیز
یشود  43درصد جامعه ما را افراد  30تا  40ساله تشکیلم 
همانطور که از جدول  4مشاهدهم 
باالی  40سال و تا  50سالهمیباشند 01 ،درصد جامعه نمونه را نیز افراد  20تا  30ساله تشکیلم 
یدهند.
بیشتر از  15درصد نیز االتر از  50سال سن دارند .حدودا  2درصد نیز وضعیت سنی خویش را مشخص ننمودهاند و
یدهد بیشتر از  70درصد پاسخ دهندگان از
تمایلی به اعالم سن و سال خویش نداشتهاند .همچنین جدول  4نشانم 
تحصیالت لیسانس و باالتر برخوردار بودهاند 12 .درصد دیپلم و فوق دیپلم و بیشتر از  15درصد نیز دانشجوی
دکتری و یا دارای مدرک دکتری م 
یباشند .قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSS21محاسبه گرديد.
یتوان اطمینان حاصل کرد
میزان میانگین آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق به طور کل برابر  0.944به دست آمد .بنابراین م 
که سطح دشواری سؤالها ،یکسان بوده و ماهیت متغیر اندازهگیری شده نیز بهصورتی بوده که استفاده از پرسشنامه
را توجیهپذیر م 
ینماید )Sarmad et al., 2012( .آلفای هریک از متغیرها به تفکیک در جدول  5ارائه گردیده است.

جدول  :5الفای کرونباخ پرسشنامه کارشناسان

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر امنیت پایدار553 ...
Case Processing Summary
%
72.4
27.6
100.0

N
Valid
42
Excluded
16
Total
58
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.944
28
Cases

Source: Research Findings, 2020

يتوان گفت كه اين آزمون از قابليت اعتماد
با توجه به آن كه معمو ًالًال قابليت اعتماد فراتر از  0.7 0مطلوب است ،لذا م 
باال يي برخوردار است(.جدول )5
ششناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا الزم است تا روایی
مدل اندازهگیری یا تحلیل عاملی تائیدی (:)CFAدر رو 

سازه 1مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازههای مورد نظر خود از
دقت الزم برخوردار هستند .برای این منظور از تحلیل عاملی تائیدی( ،)CFA2استفاده میشود .به این شکل که بار
عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tباالتر از  1/ 96باشد .در این صورت این نشانگر از دقت الزم برای

اندازهگیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است.
اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادالت ساختاری:پس از تعیین اعتبار گویههای هر شاخص ،کلیه شاخصها تحت
صهای جزیی
فهای شاخ 
یک شاخص کلی مورد سنجش قرار خواهند گرفت بنابراین این شاخص از مجموع معر 
بررسی شده تشکیل شده است مدل اندازهگیری هر یک از این شیوهها در شکل  3و  4آمده است .شکل  3مدل
اندازهگیری با ضرایب استاندارد را نشان می دهد.

شکل  :3مرحله اول ؛ مدل اندازهگیری با ضرایب استاندارد Source: Research Findings, 2020

Construct Validity
Confirmatory Factor Analysis

1
2
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یدهد .همانگونه که در این شکل مشخص است ،تمامی ضرایب بدست
شکل  4مدل در حالت معناداری را نشان م 
آمده معنادار شدهاند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1.96یا کوچکتر از  - 1.96نشان دهنده معناداری بودن روابط در سطح
ت(:شکل )4
 0.05اس 

یداری پارامترهای مقدار t
شکل  :4مرحله دوم؛ مدل اندازهگیری برای بررسی معن 
Source: Research Findings, 2020

یباشد و در
با توجه به شکل 4مشاهدهمیشود که مقادیر معنی داری برای تمامی شاخصهای متغیر بیشتر از  1.96م 
یشاخصها معنادار هستند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که گویههای پرسشنامه توانستهاند به خوبی میزان
نتیجه تمام 
ارتباط و اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر را مورد سنجش قرار دهند.رابطه بین امنیت پایدار با توسعه پایدار
شهری و هم چنین نقش آن بر اشتغال مرزی و توسعه شهری به طور واضح معلوم شده و این ارتباط با معنی داری
شاخصهای قابل سنجش در پرسشنامه به اثبات می رسد.

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر امنیت پایدار753 ...

بررسی برازش مدل تحقیق
بطور کلی برای ارزیابی مدل تحلیل مسیر چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی از
سماندها  ،RMRشاخص برازندگي  ،GFIشاخص تعديل برازندگي ،AGFI
شاخصهای  ،X2ميانگين مجذور پ 
شاخص نرمشده برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگي ( ،)NNFIشاخص برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص
برازندگي تطبيقي ( )CFIو شاخص بسیار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب  RMSEAاستفاده شده است.
صهای برازندگی مدل ساختاری
جدول  :6شاخ 
مقدار برآورد شده

شاخص

حد مطلوب

ميانگين مجذور پسماندهاRMR

نزدیک به صفر

0.020

ميانگين مجذور پسماندها استاندارد شدهSRMR

تزدیک به صفر

054 .0

شاخص برازندگيGFI

در حدود 0/9

95 .0

شاخص نرمشده برازندگي ()NFI

در حدود 0/9

96 .0

شاخص نرمنشده برازندگي )(NNFI

در حدود 0/9

96 .0

شاخص برازندگي فزاينده ()IFI

در حدود 0/9

96 .0

شاخص برازندگي تطبيقي )(CFI

در حدود 0/9

96 .0

ريشه دوم برآورد واريانس خطاRMSEA ،

کمتر از 0/1

083 .0

Source: Research Findings, 2020

یدهد دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری
همانطور که مشخصههای برازندگی جدول  6نشان م 
تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر اعتبار سازه است.بنابراین سازههای پژوهش به طور حتم از اعتبار باالیی
برخوردار بوده و از ضریب اطمینان قابل توجهی برخوردار است.ریشه دوم برآورد واریانس خطا نشان از پایین ترین
میزان خطا در دادهها و تجزیه و تحلیل مسیر دارد.
بررسی نرمال بودن متغیرها
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین عمل قبل از هر
اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی بر خودار است.
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر كمولموگروف -اسميرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش
استفاده شده اس 
ت .آزمون كمولموگروف اسميرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا .ن .كمولموگروف و ن .و
اسميرنوف به این نام خواندهمیشود ،روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطالعاتی تجربی با توزیعهای آماری منتخب
عآوری شده است.
است ،بنابراین آزمون كمولموگروف اسميرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جم 
این آزمون برای گرفتن مجوز الزم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیرهای مستقل و وابسته اعمال
میگردد تا نرمال بودن اطالعات اثبات گردد در این آزمون با توجه به فرضیات زیر اقدام به بررسی نرمال بودن دادهها شده است:

: HO

دادهها دارای توزیع نرمال هستند.

: H1

دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.

با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون
() 05 .0باشد توزیع دادهها نرمالم 
یباشد .همچنینمیتوان از قضیه حد مرکزی توزیع نرمال بودن متغیرها را سنجید .در این قضیه
یتوان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت.
هر گاه حجم نمونه بزرگتر از  30باشدم 
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جدول  :7آزمون كولموگروف اسميرنوف متغيرهاي پژوهش
اماره ازمون

سطح معنی داری

متغیرها

0/ 136

0/ 102

فرضیه اول

0/ 64 1

0/870

فرضیه دوم

0/ 187

0/370

فرضیه سوم

Source: Research Findings, 2020

همانطور که از دادههای جدول  5مشخص است ،سطح معناداری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای همه فرضیهها بزرگتر از
مقدار  0/ 05است .در نتیجه این متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال میباشند و برای اثبات فرضیات
یتوان از ازمونهای پارامتریک استفاده کرد.
تحقیقم 
بررسی صحت فرضیات با استفاده از آزمون تی:
جدول  :8نتایج آزمون تی با توجه به نظرات کارشناسان
فرضیات

سطح اطمینان  95درصد
باال

پایین

تفاوت میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

t

میانگین

اول

1.6506

1.2629

1.45679

.000

53

15.073

4.4568

دوم

1.7034

1.4049

1.55417

.000

47

20.947

4.5542

سوم

1.5773

1.2818

1.42955

.000

43

19.511

4.4295

Source: Research Findings, 2020

یگردد .
یرسد واگذاری امنیت مرزی به افراد بومی منجر به کاهش نا امنیم 
فرضیه اول :به نظرم 

ت.
با توجه به جدول باال ( )8مشخص است که سطح معنی داری برای فرضیه اول از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر اس 
یتوان گفت واگذاری امنیت مرزی به افراد بومی منجر به کاهش نا امنی
یشود وم 
یشود که فرضیه اول تاییدم 
لذا این نتیجه حاصلم 
م 
یگردد .
یتواند به افزایش اشتغال و درآمد پایدار بینجامد.
فرضیه دوم :امنیت پایدار مرزیم 
ت .لذا
با توجه به جدول باال مشخص است که سطح معنی داری برای فرضیه دوم از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر اس 
یتوان گفت امنیت پایدار مرزیمیتواند به افزایش اشتغال و درآمد پایدار
یشود وم 
یشود که فرضیه دوم تاییدم 
این نتیجه حاصلم 
بینجامد.
یآورد.
فرضیه سوم :امنیت پایدار مرزی موجبات تحقق توسعه پایدار شهری را فراهمم 
ت .لذا
با توجه به جدول باال مشخص است که سطح معنی داری برای فرضیه سوم از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر اس 
یتوان گفت امنیت پایدار مرزی موجبات تحقق توسعه پایدار شهری را
این نتیجه حاصلمیشود که فرضیه سوم تاییدمیشود وم 
یآورد.
فراهمم 
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
تهای مرز ایجاد نموده است،
تهای زیادی را برای مردم در استفاده از قابلی 
یدهد نبود امنیت مرزی محدودی 
نتایج تحقیق نشانم 
نبود یک سیاست قوی و متمرکز در بهره برداری از مرز موجب شده است مهاجر 
تهای گسترده ای به شهرهای مرزی و جنب
شها
تهای آمایشی منطبق بر واقعیات جامعه هدف موجب ایجاد چال 
مرزی با توجه به بیکاری باالی منطقه ایجاد شود .نبود سیاس 
ت .نبود امنیت دردو سوی
و مشکالت زیادی در مرزها و شهرهای مرزی و به تبع آن توسعه نامتقارن این مناطق را در پی داشته اس 

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر امنیت پایدار953 ...

تهای مرزی را برای آنان غیر ممکن ساخته و صرفا از چالشها و آسیبهای
مرزها عمال دسترسی عموم مردم و استفاده از مزی 
یدهد
یبرند و صدمات معیشتی فراوانی را متوجه مردم عادی و فقیر نموده است .نتایج حاصل از آزمون  Tنشانم 
مرزی بهرهم 
سطح معنی داری برای فرضیه اول به دست آمده از پرسشنامه کارشناسان از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر است بنابراین
تهای اقوام در حفظ و حراست از مرز و اعتماد به آنانمیتواند ناامنی را کاهش داده
واگذاری مرز به مردم بومی و استفاده از قابلی 
و به امنیت پایدار منجر شود .در مصاحبه شفاهی با ساکنین مرز تمام مصاحبه شوندگان عنوان نمودند در صورت واگذاری مرز به
لهای امنیتی بین دو کشور م 
اقوام ساکن جنب مرزی حاضر به رعایت تمامی قوانین تجارت مرزی و پروتک 
یباشند و در هیچ
صورتی از قوانین موجود تخطی نخواهند نمود.کارشناسان جامعه نمونه نیز بر واگذاری مرز به مردم بومی تاکید داشتند .قوانین
تهای مردمی که از مشکالت عدیده معیشتی
یبا مرزنشینان ،از دالیل اصلی مقاو 
سختگیرانه مرزی و عدم تعامل مرزبانان غیر بوم 
یباشد.
در تنگنا قرار گرفتهاند م 
با توجه به اطالعات به دست آمده از آزمون فوق سطح معنی داری برای فرضیه دوم از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر
اس 
یتواند به افزایش اشتغال و درآمد پایدار بینجامد .در صورت صدور
یشود که امنیت پایدار مرزیم 
ت .لذا این نتیجه حاصلم 
مجوزهای الزم جهت ایجاد تجارت مرزی سالم برای ساکنین مجاور مرز تا شعاع  00 1کیلومتری مرز ،بیکاری در منطقه به حداقل
رسیده و قاچاق اجناس ممنوعه به حداقل رسیده ،معیشت مردم به صورت چشمگیری رونق یافته و به تبع آن به دلیل افزایش
درآمد ساکنان شهرهای مرزی ،این شهرهای نیز از توسعه متوازنی نسبت به سایر مناطق برخوردار خواهند شد.آسی 
بهای اجتماعی
ناشی از فقر و بیکاری نیز در منطقه مورد مطالعه به شدت کاهش خواهد یافت.
نتایج پژوهش نشان داد در صورتی که امنیت مرز به مردم بومی واگذار گردد عالوه به حفظ و حراست از مرز ،تنشهای مرزی نیز
کها و دشمنان نظام نیز برنامهریزی کمتری در جهت جذب نیروهای بومی نموده و مالحظات قومی و
به حداقل رسیده ،گروه 
نتری را برای منطقه فراهم خواهد آورد .الزم به ذکر است مردم منطقه
قبیلهای که بین مرزنشینان دو سوی مرز حاکم است شرایط ام 
نسبت به استفاده از نیروهای غیر بومی که هیچ گونه شناختی از شرایط اجتماعی منطقه ندارند حساسیت فراوانی دارند اما چنانچه
تهای الزم را از آنان در خصوص تامین امنیت
بتوانیم نگاه امنیتی به مرز را تغییر دهیم و ضمن واگذاری مرز به مرزنشینان ،ضمان 
مرزی اخد نماییم شرایط حاد مرزی به سمت امنیت پایدار حرکت خواهد کرد.
ت.
با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد سطح معنی داری برای فرضیه سوم از  0.05کوچکتر و میانگین هم از  3بزرگتر اس 
یتواند موجبات تحقق توسعه پایدار شهری را فراهممیآورد .نتایج نشان داد
یشود که امنیت پایدار مرزیم 
لذا این نتیجه حاصلم 
در صورت تامین امنیت اجتماعی و شهری ،با افزایش حضور گردشگران و سرمایه گذاری در منطقه نه تنها محیط زیست شهری و
منطقه ای به خطر نمی افتد بلکه با تاثیر مثبت بر مردم منطقه به افزایش رعایت مسائل زیست محیطی و باال رفتن سطح فرهنگی
مردم منطقه منجر خواهد شد .شهرهای مرزی مورد اشاره از تبعات قاچاق و جو امنیتی موجود ،دچار چهره ناهمگونی گشته،
توسعه حداقلی را کسب نکردهاند و به دلیل نگاه درآمد سازی دولت و کاهش کمکهای مالی الزم به شهرها ،سرمایه و اعتبارات
الزم در جهت زیبا سازی و فرسوده زدایی را در اختیار ندارند .فقر گسترده و بیکاری فزاینده شهروندان ،درآمد شهرها را از محل
عوارض ساخت و ساز و یا استحکام بنا به شدت متاثر ساخته ،حاشیههای فقیر نشین و آلونک سازی چشم انداز نامناسبی را
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نصیب این شهرها نموده است.ایجاد محالت ذخیره و فروش مواد سوختی در شهرهای مرزی و به صورت نیمه پنهان محیط
زیست شهری را نیز به شدت آلوده نموده است .جادههای مواصالتی به دلیل تعقیب و گریزهای نیروهای نظامی و وسایط نقلیه
حامل سوخت و یا قاچاق انسان و  ...با خطرات متعددی مواجه شده ،تلفات انسانی بی شماری را رقم زده است که در صورت
تامین امنیت پایدار و رونق تجارت مرزی سالم ،بسیاری از آسی 
بها و چالشهای فوق الذکر به حداقل خواهد رسید.چهره
ناهمگون شهرهای مرزی نیز به سمت و سوی رونق و توسعه استاندارد و مناسب مبدل خواهد شد.
تحقیقات نشان داد در صورت تامین امنیت پایدار مرزی ،اشتغال مرزی به شدت رشد خواهد کرد و مقدمات پایداری درآمد ،ناشی
یآورد .عالقه مرزنشینان و ساکنان شهرها
از تجارت مرزی و رونق گردشگری با توجه به بافت تاریخی و باستانی منطقه را فراهمم 
تهای صادراتی و وارداتی نشان از یک
و روستاهای مرزی و همچنین عشایر منطقه به رعایت تمامی قوانین و مقررات و محدودی 
تها
یتواند مرز را به فرصتی برای نظام اسالمی ایران در جهت رفع محرومی 
یباشد کهم 
چشم انداز روشن و درآمدزا برای منطقهم 
درآورد.
بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید امنیت پایدار مرزی و به تبع آن افزایش سطح اشتغال و درآمد پایدارم 
یتواند نقش مهمی در
تحقق توسعه پایدار شهرهای مرزی همانند شهر گشت داشته باشد .مهمترین معضلی که شهرهای مرزی را دچار عدم توازن و
حهای عمرانی را
یباشد .عدم تحقق بودجههای سالیانه شهرهای مرزی بیشتر طر 
درهم ریختگی نموده است نبود درآمدهای پایدارم 
ینمایند.
یها و بیکاران شهری نه تنها برای اجتماع بلکه چشم اندازهای شهری را زشت منظرم 
ت .ناامن 
تحت الشعاع قرار داده اس 
افزایش درآمدهای مردمی میزان ساخت و سازهای استاندارد را نیز افزایش داده به استحکام و استقامت شهری منجر خواهد شد.
یباشد.
بنابر این توسعه پایدار شهرهای مرزی به شدت متاثر از امنیت پایدار مرزها و اشتغال مرزیم 
نتایج نشان از هجوم مردم غیر بومی از سایر شهرستانها به مناطق مرزی دارد مهاجرتی که با توجه به پایین بودن سطح خدمات
عمومی در شهرهای مرزی ،به دلیل رشد یکباره جمعیت ،دریافت خدمات عمومی همانند آموزش بهداشت ،آب شرب ،حمل و
نقل و  ...را برای بومیان منطقه سخت نموده و در ثانی نهادهای خدمات رسان نیز توان تامین یکباره نیازهای جمعیت مهاجر را
ندارند.الزم است در خصوص استفاده از قابیل 
تهای مرزی برای غیر بومیان نیز چارهاندیشی شده ،قوانین متناسب با استفاده و در
اولویت قرار گرفتن بومیان منطقه تغییر یابد.
تهای مرتبط با مسدود سازی مرز و واگذاری امنیت مرزی به افرادی که هیچ وابستگی و تعلقی
این پژوهش نشان داد تمامی سیاس 
شهای مرزی و نارضایتی مرزنشینان نداشته و ندارد.این
نسبت به مردم منطقه ندارند ،دستاوردی جز اثربخشی متضاد و بروز تن 
پژوهش نشان می دهد نگاه امنیتی به مرز ،توسعه پایدار شهرهای مرزی را به سوی ناپایداری سوق می دهد .تعیین سرطایفه و  ...و
واگذاری مجوزهای صادراتی و وارداتی صرفا از طریق یک نفر و با نظارت یک نهاد خاص هیچ اثربخشی در حل مشکالت
معیشتی مردم نداشته است.فروش أقالم نفتی از طریق شرک 
تهای مشخص تعاونی مرزنشینان که شدیدا وابستگی حزبی خاصی با
نهادهای امنیتی و نظامی دارند و در راستای منافع افراد خاص و نهادهای مشخصی فعالیت می کنند فقط توانسته است شیره جان
مردم مرزی را مکیده و اندک درآمدهای مرزی را عاید خودشان نماید.این روش بازخوردهایی نظیر افزایش بیکاری ،فقر گسترده
تر ،شغل کاذب ،ترک تحصیل دانش آموزان و هجوم مهاجرین با قومی 
تهای مشخص را به منطقه در پی داشته است.
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و در پایان نتیجه گرفته میشود در صورت-1 :تامین امنیت مرزی از طریق واگذاری امنیت به مردم بومی و اعتماد به آنان .و -2آزاد
سازی صادرات و واردات مرزی تا شعاع  00 1کیلومتری در قالب مجوزهای الزم و ایجاد گذرگاههای جدید مرزی  .می توان به
توسعه شهری پایدار دست یافت .چشم انداز شهرهای مرزی شدیدا تحت تاثیر قوانین مرزی تغییر خواهد کرد و در صورت
استفاده اصولی از قابلی 
تهای مرزی و در نتیجه افزایش اشتغال و درآمد پایدار ،شهرهای مرزی همانند شهر گشت نیز به توسعه
پایدار و متوازن خواهند رسید و از پیامدهای منفی مرز مصون خواهند ماند.
یشود:
در راستای نتایج حاصل شده در تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائهم 
تهای اقوام مشترک ساکن در دو طرف مرز
• واگذاری امنیت مرزهای منطقه به مردم بومی و استفاده کامل از ظرفی 
تهای مرزی
• ایجاد راه استاندارد در دسترسی به نقاط مرزی و ایجاد گذرگاههای متعدد جهت بهرهگیری از قابلی 
تهای الکترونیکی مرز به جای انسداد فیزیکی و محروم ساختن اکثریت جامعه از فواید اقتصادی مرز
• افزایش نظار 
• تغییر نگاه امنیتی به مرز به نگاه فرصت نگاری مرزی
• کوتاه نمودن دست دالالن مرزی و توزیع متوازن فرصتهای اقتصادی مرز بین تمامی مردم منطقه
• عقب نشینی تمامی نیروهای نظامی و انتظامی به شعاع  00 1کیلومتری مرز و مسئول و درگیر نمودن مردم منطقه با چالشهای
مرزی و حل مسالمت آمیز مناقشات مرزی
• در نظر گرفتن سهمیه واردات و صادرات به صورت جزئی به تمامی مردم منطقه بر حسب جمعیت خانوار و پرهیز از ارائه
لهای قومی و قبیله ای را
تها و تقاب 
فرصتهای مرزی صرفا به مردم ساکن در خط مماس مرزی ،این موضوع بستر بیشتر مهاجر 
در منطقه در پی داشته است .
• پرداخت بخشی از درآمدهای مرزی به نهادهای خدمات رسان شهرهای مرزی و جنب مرزی متاثر از مرز
حهای
تهای مرزی در توسعه طر 
• استفاده از نخبگان منطقه در ارائه الگوی مناسب آمایشی در مرزها و استفاده از سایر قابلی 
جامع و تفصیلی شهرهای مرزی
• تمام اعتبارات انسداد مرزها و درآمدهای کشف کاالی قاچاق صرفا در جهت ایجاد اشتغال در منطقه و همگرایی ملی هزینه
گردد.
• توسعه زیرساختهای توسعه ای اعم از حمل و نقل ،گاز رسانی ،بهداشت و درمان ،آموزش عمومی و عالی و ...
• نظارت قوی تر بر قاچاق انسان و مافیای مواد مخدر و استفاده از مردم محلی در برخورد با جرایم شهری و اجتماعی و
وندالیسم شهری
• صدور مجوز دریافت عوارض عبور از وسائل نقلیه سنگین و سبک که برای تجارت و داد وستد وارد شهرهای جنب مرزی
یشوند.
م
• ممنوعیت ورود خودروهای حامل سوخت قاچاق و  ...به شهرها و و عدم تعقیب و گریز در شهرها با توجه به ایجاد مشکالت
متعدد زیست محیطی برای شهرها در صورت پخش مواد نفتی بر بستر آسفالت و آلودگی خاک
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شهای مرزی بر تمام سطح استان و به خصوص
  کیلومتر با توجه به اثرگذاری منفی کن00 1  کیلومتر به30 • تغییر شعاع مرزی از
شهرهای واقع در شهرستانهای مرزی
تهای ملی
 • ایجاد چند گذرگاه جدید با نظارت قوی و امکان تجارت مرزی شبانه روزی منطبق بر سیاس
تهای مرزی و همچنین تعیین اجناس
 • تفویض اختیار به فرمانداران شهرهای مرزی در تعیین مالیات بر درآمدهای ناشی از تجار
مجاز جهت صادرات و واردات محدود
تهای
  ماهه و همچنین تمدید الکترونیکی کار6 • واگذاری مسئولیت دریافت عوارض و صدور روادید گذر مرزی ( به صورت
هوشمند فعال مرزی ) به شهرداریهای جنب مرزی جهت افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری
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Arranging border areas with emphasis on sustainable security in order to achieve
sustainable urban development from the perspective of experts
(Case study: GOSHT)
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Abstract
Proper and prudent use of regional resources and capabilities to meet the challenges
and constraints is the most important principle of land management. It is necessary to
identify the components affecting the sustainable development of border cities and
emphasize them in urban and regional planning. In this regard, in the present study, the
impact of sustainable security and related border factors on sustainable urban
development from the perspective of experts in the border patrol area has been
investigated. Data collection was done through library and field studies and to analyze
descriptive and inferential information from GIS, SPSS, EXEL, GOOGLE EARTH,
EXPERT CHOICE software, Cronbach's alpha techniques and models, Structural
equations or Lisrel, and to evaluate the normality of the data, the valid
Komolmogorov-Smirnov test was used and to check the significance level of the
hypotheses, t-test was used. The significant level for the hypotheses in the
questionnaire is less than 0. 05 and the average is greater than 3, so the sustainable
security of border areas can lead to the sustainable development of border cities
(Gosht).
Keywords: Land use planning, sustainable security, sustainable urban
development, Gosht border area
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