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 چكيده

لذا شناسايي کليدي در برقراري امنيت پايدار کشور دارند.  اهميتيمرزي  . نواحيتوسعه يافتگي رابطه مستقيمي داردامنيت با 

که موجب بي عدالتي در اين مناطق و ايجاد چالشهاي امنيتي شده مرزي  نواحيتوسعه در  جغرافيايي،-اختالفات فضايي

دستيابي به  به عنوان مانعي در وسعه مناطق مرزي شهرستان تايبادشكاف ت شناسايي پژوهشهدف  از اين رو .ضروري استاند

رد نياز به روش اسنادي موو اطالعات  تحليلي است –مي باشد. روش پژوهش توصيفي  مرزيشهرستان هاي  درامنيت پايدار 

به واحد تحليل دهستان هاي اين شهرستان است. و محدوده جغرافيايي مورد مطالعه شهرستان تايباد . ه استگرديد گردآوري

 Cvشاخص اي از هاي توسعهبه منظور کمي نمودن شكافتكنيک وايكور و و تاپسيس  تكنيک منظور شناسايي درجه توسعه از 

و  Excel مورد استفاده نرم افزارهايبعد کمي گرديد.  3 به تفكيکشاخص  38مطالعه درجه توسعه به کمک استفاده شد. در اين 

Arc Gis تكنيک تاپسيس با دهستان کرات درهاي تحقيق نشان داد يافتهاست. ودهب di=0.23  و وايكور با di=0.23 

 1.3و در مدل ويكور  1.9توسعه در مدل تاپسيس همچنين ضريب تغييرات سطح باشد. شهرستان ميبرخوردارترين دهستان 

رو سازمان فضايي در اين شهرستان اين  از  .شهرستان استهاي دهستاناي در سطح شكاف توسعهوجود که بيانگر  است

به لحاظ سطح توسعه  تايباديافته هاي پژوهش حاکي از عدم تعادل فضايي در سطح دهستان هاي شهرستان  بوده ونابسامان 

 از توسعه باالي هاي شاخص داراي مناطق مايد زيران با مشكل مواجهرا در اين منطقه را امنيت پايدار  و اين نكته مي تواند است

 برخوردارند. تر نيافته توسعه مناطق به نسبت باالتري امنيتي ضرايب

 
 ، توسعهامنیت پایدارشهرستان تایباد، عدم تعادل فضایی،  :يديکلواژگان 
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 مقدمه
در لغت به معنای در امان بودن، بی بیمی، آسایش، بی هراسی، اطمینان و سکون قلب و در اصطالح به معنای نبود تهدید  امنیت

نظامی برای ملت و یا توان نگهداری کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشور در دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی و 
        درجه ای از حفاظت از ارزش های کسب شده :از نگاه ولفرز، امنیت عبارت است از(. 4: 6986)باالیی، حمید،  منافع ملی است

.(Wolfers, 1952: 484)  یعنی فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد بیشتر مفهومی نظامی  6886امنیت تا قبل از سال
گرفتند و این تصور شکل گرفته بود که امنیت داشت و بر بعد نظامی آن بیشتر تاکید می شد و سایر ابعاد امنیت در حاشیه قرار می 

فقط یک بعد دارد و آن هم بعد نظامی است اما به مرور زمان این مهم مشخص گردید که با تاکید بر یک جنبه امنیت نمی توان به 
امنیت با امروزه توسعه همه جانبه و یکپارچه دست یافت و برای دست یابی به توسعه باید به سایر جنبه های آن نیز توجه نمود. 

مفهوم توسعه یافتگی، و ناامنی با مفهوم عقب ماندگی گره خورده است به گونه ای که مناطق جغرافیایی که دارای شاخص های 
توسعه بهتری هستند دارای ضریب امنیتی بیشتری نیز می باشند و مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته جهان با مناطق ناامن 

آن مورد می آید دیگر تنها جنبه ی نظامی  امروزه وقتی از مفهوم امنیت سخن به میان(. 620: 6981یسی، هادی، )و منطبق هستند
توجه نیست، بلکه این مفهوم ابعاد بسیار گسترده ای را شامل می شود و دیگر نمی توان گفت که امنیت فقط یک بعد دارد و آن 

اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد و در سیاست گذاری های کالن کشور  امنیت پایدار دارای ابعادهم بعد نظامی است. 
های امنیت و غلبه بر معضالت و آسیب های ناشی از بروز تهدیدات امنیت پایدار به مثابه ایده و برنامه ای برای ارتقای شاخص

: 6982)قیصری، نوراله،  ن شکنندگی و ناپایداری استنوینی است که شکنندگی و ناپایداری امنیت را به همراه دارد و یا ناشی از ای
(. توسعه و امنیت دارای ارتباطات متقابلی با یکدیگر می باشند. به طوری که امنیت بسترساز توسعه است و توسعه نیز بسترساز 12

دارند و فرآیند بیشتری نیز  امنیت است و مبانی آن را تقویت می کند. به طور کلی مناطق مرزی که توسعه یافته تر می باشند امنیت
ها ه توسعه کمتری دارند دارای بحرانشکل گیری امنیت پایدار در این مناطق به سرعت بهبود می یابد و بر عکس مناطق مرزی ک

عدیده ای روبه رو می شود. و چالش های فراوانی نیز می باشند و فرآیند شکل گیری امنیت پایدار در این مناطق با مشکالت 
سازی امنیت پایدار در این مناطق با مشکالت و چالش های ترل این مناطق مرزی و برقراردولت ها نیز برای اداره و کن ینهمچن

به مرور زمان به حفره  ،فراوانی روبرو هستند. اگر به این مناطق و توسعه آنها توجهی نشود و بسترهای توسعه در آنها فراهم نشود
تی ممکن است امنیت ملی یک کشور را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر در بسیاری مواقع توسعه و حتبدیل می شوند  امنیتیهای 

سبب بروز برخی ناآرامی های سیاسی نیز می شود که عالوه بر گسترش فضای ناامنی، مشروعیت دولت  دوامدار گسترده ونیافتگی 
سائل سیاسی دانسته می شود، اما نمی توان اثر محرومیت معموما دهد. اگر چه ریشه های ناامنی  می قرارتاثیر را هم تحت 

قب مانده از رشد و اقتصادی و پایین بودن شاخص های توسعه را نادیده گرفت. به طور کلی ناامنی در بسترهای توسعه نیافته و ع
یکدیگر رشد و  به طور همزمان بابروز پیدا می کند. توسعه و امنیت به مثابه ی دو بال یک پرنده می باشند که باید توسعه نمود و 

به تعالی یابند. تجربه نشان می دهد کشورهایی که به طور همزمان به توسعه و امنیت توجهی نکرده اند، امنیت شکننده تری نسبت 
فاعی قوی و امنیت صرفا با داشتن بنیه ی د بنابراین. ، دارندکشورهایی که به این دو مقوله به طور بنیادی و همزمان توجه کرده اند

 نفوذ ژئوپلیتیکی گسترده تامین و حفظ نمی شود و یا ارتقاء پیدا نمی کند، بلکه مستلزم توسعه همه جانبه ابعاد مختلف قدرت است
(. در عصر حاضر قدرت و توانمندی دولت ها با توسعه رابطه تنگاتنگی دارد، بطوری که بدون تالش 9: 6986)شاپوری و همکاران، 

دیشه ی انلب اآنچه که در ق. امکان قدرتمند شدن و برقراری امنیت پایدار در یک کشور امکان پذیر نخواهد بوددر راه توسعه، 
توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج انتظاری ناشی از آن اقدامات مشخص می شود، شناخت 

به هر حال در روزگار ما هر کشوری تالش  (.6: 6984)رستم زاده و همکاران،  دعرصه هایی است که نیاز به تحول و دگرگونی دارن
در بحث توسعه عمدتا از توسعه اقتصادی و  .در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری  می دانند

عوامل مهم توسعه است، اما تنها عامل هم  پیشرفت اقتصادی یکی ازاگرچه برنامه ریزی توسعه اقتصادی سخن به میان می آید. 
بنابراین هدف اصلی (. 22: 6939)طبیبی، سید جمال الدین،  نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفا پدیده ای اقتصادی نیست

ابری های (. نابر6964)تودارو،  باشد ،دهدتوسعه باید ایجاد یک الگوی مطلوب رشد درآمد همگانی که تمام اقشار جامعه را پوشش 
ناحیه ای در بسیاری از کشورها، چالشی اساسی در مسیر توسعه و برقراری امنیت پایدار است به ویژه برای آن دسته از کشورها که 

ه نیز کانون تولید ایجاد ناامنی برای آن کشور باشد. همسایقلمرو حاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می شود و کشور 
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مناطق مرزی است و دست یابی به وحدت و یکپارچگی به توسعه ی متعادل و متوازن در  تهدیدی جدی برای رسیدن این ناامنی ها
ملی را دشوار می کند. مردمی که در مناطق پیرامونی کشور زندگی می کنند، به طور معمول از کانون توجه برنامه ها و سیاست 

ود سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی آنها کاهش یابد و ناامنی در مناطق گذاری های توسعه دور هستند؛ همین امر سبب می ش
 مختلف شاخص هایتجدید شود. در این پژوهش دهستان های شهرستان مرزی تایباد از نظر به وجود آید و گاهی  مرزی

که می توانند تولید امنیت کنند و مذهبی( ـاداری و فرهنگیداشتی، سیاسی ـ جمعیتی، اقتصادی، زیربنایی، حمل و نقل، آموزشی، به)
امنیت پایدار را در این منطقه جغرافیایی برقرار سازند تجزیه و تحلیل شده اند، تا بتوان میزان توسعه یافتگی دهستان های این 

از این رو . تجزیه و تحلیل نمود رانمود و نقش آنها را در برقراری امنیت پایدار  کمی به لحاظ شاخص های مرتبط با امنیتمنطقه 
دهستان های مرزی شهرستان تایباد از نظر سطح توسعه در چه شرایطی سوال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می گرددکه این 

 در این نواحی باشد؟امنیت پایدار  می تواند چالشی در برقراریشکاف توسعه ای دهستان های مرزی قرار دارند و آیا 

 

 ژوهشپپيشينه  

ل و عوامل آن و تاثیرات آن بر امنیت هم در سطح کشور و هم در سطح جهانی مطالعات بسیاری انجام در خصوص توسعه و عل
گرفته است. اما در زمینه مطالعه امنیت پایدار و رابطه آن با توسعه در سطح کشور، مطالعات محدودی انجام شده است. با این حال 

 ماهیتی را با حوزه توسعه و امنیت پایدار  داشته اند ارائه می شوند. در این تحقیق برخی از بررسی هایی که بیشترین ارتباط
)مطالعه  در مقاله ای به تبیین نقش مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (6983)و همکاران  موسوی

ود بر اساس مؤلفه های مورد مطالعه در موردی استان کردستان( پرداخته اند. نتایج حاصل از مطالعه و تجزیه و تحلیل وضع موج
درصد( مهم ترین عوامل تأثیرگذار در  0982این تحقیق بیانگر این مطلب است که مؤلفه های اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبت )

ی اصلی بخش اقتصاد مقاومتی هستند که در تحقق هر چه بهتر امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان باید به عنوان مؤلفه ها
 و غیر جایگزین مدنظر باشند.

مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار )مطالعه هشی به بررسی شاخص های توسعه در ( در پژو6983) زرقانی و همکاران
موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز( پرداخته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع شش دهستان این شهرستان 

ن در سطح کامال برخوردار، چهار دهستان نیمه برخوردار و یک دهستان در سطح محروم قرار دارد؛ ضمن اینکه از نظر یک دهستا
مؤلفه ها و شاخص ها نیز تفاوت زیادی بین دهستان ها وجود دارد. رتبه بندی دهستان ها در این پژوهش می تواند در بهینه سازی 

 منیت پایدار در این شهرستان مؤثر باشد.وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه و ا
( در پژوهشی به الگو سازی عوامل تامین کننده ی امنیت پایدار مرزی )نمونه موردی مرزهای شرق 6981پوالدی و همکاران )

جمله حفظ  ایران( پرداخته اند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها بیانگر آن است که تأمین امنیت پایدار مرزهای شرقی، پیامدهایی از
 جمعیت بومی، کنترل قاچاق کاال و همچنین از بین رفتن تهدیدهای سیاسی امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.

( در پژوهشی به بررسی آمایش مناطق مرزی و تدوین راهبردهای توسعه در منطقه مرزی تایباد 6981) عندلیب و جوانشیری
ل بیرونی سهم بیشتری در توسعه منطقه دارد و در وضعیت فعلی منطقه در موقعیت پرداخته و یافته ها نشان می دهد که عوام

تدافعی قرار دارد و بیش از هر چیز نیازمند راهبرد می باشد، یعنی راهبردهای مربوط به کاهش نقاط ضعف موجود در منطقه و 
 مدنظر می باشد.جلوگیری یا کاهش تهدیدات وارد بر آن به عنوان راهبرد اصلی توسعه این منطقه 

 ـ فرهنگیهای اجتماعی ( در تحقیق خود با عنوان سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص6981) زارعی
در مناطق روستایی استان و تخصیص ناعادالنه  های استان خراسان رضوی( ضمن ترسیم یک فضای منطقه ای نابرابر )شهرستان

میزان  که در مجموع شاخص ها، شهرستان های رشتخوار، خلیل آباد و کاشمر دارای باالترین ن دادامکانات و خدمات روستایی، نشا
روستایی را دارا بوده اند. در پایان نیز جهت رفع توسعه و شهرستان های بجستان، سرخس و مه والت، پایین ترین میزان توسعه

 روستایی استان خراسان رضوی، پیشنهاداتی کاربردی ارائه گردید.اجتماعی در مناطق  عدم تعادل منطقه ای و برقراری عدالت
)مطالعه موردی استان کرمان( پرداخته است. نتایج  در تحقیقی به بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت اجتماعی (6981) ویسی

و  ملیبع تهدید در سه سطح فراملی، مکانی با توجه به منا اعی استان کرمان متاثر از موقعیتتحقیق نشان می دهد که امنیت اجتم
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درون استانی است و متأثر از وضعیت توپوگرافیکی و دوری و نزدیکی به کانون های بحران، شهرستان های نیمه غربی استان 
 کرمان نسبت به نیمه شرقی از وضعیت امنیت اجتماعی بهتری برخوردارند.

ه نواحی مرزی شرق کشور )نمونه موردی دهستان های مرزی استان ( در پژوهشی به تحلیل فضایی توسع6984) نامتقی و همکار
خراسان جنوبی( پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که دهستان مود، در باالترین سطح برخورداری نسبت به دیگر 

درمانی و  -رهنگی، بهداشتیف -اجتماعی، آموزشی -دهستان های مورد مطالعه قرار دارد. از لحاظ توسعه ی شاخص های اقتصادی
دهستان شامل درح، مومن آباد، میغان، بندان، شوسف و گزیک  بعنوان دهستان های نیمه برخوردار و  6شاخص های زیربنایی، 

چهار دهستان به ترتیب شامل قهستان، میاندشت، نهارنجان و عرب خانه به عنوان دهستان های محروم شناسایی شدند. از این رو 
 و نامتجانس است. وازنتناماستان خراسان جنوبی، به شدت  ی رسد که سازمان فضایی در میان دهستان های مرزیبه نظر م

در یک جمع بندی کلی از تحقیقات انجام شده در رابطه با امنیت و توسعه می توان گفت که امنیت و توسعه به مانند دو روی یک 
به این ترتیب امنیت بدون توسعه و توسعه ی ی دیگری می باشد. تکمیل کننده این دو مقوله مکمل وسکه هستند، که هر کدام از 

بدون امنیت هیچ معنا و مفهومی ندارد و اگر کشوری در برنامه ریزی های آینده خود برای رشد و پیشرفت به این دو مقوله به طور 
 همزمان نپردازد، قطعا در پیشبرد برنامه های آینده خود شکست خواهد خورد.

 

 مباني نظري

امنیت مفهومی است که تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد. واقعیت یافتن امنیت در محیط جغرافیایی، مستلزم 
نظامی، امنیت اجتماعی،  _اقدامات و برنامه ریزی های ویژه ای است و با مسائل زیادی از قبیل امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی

نیت زیست محیطی و ... ارتباط دارد. امنیت پایدار معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و امنیت بهداشتی، ام
توسعه نیافتگی در مناطق مرزی کشور باعث تهدید امنیت (. 6: 6986)مختاری هشی و همکاران،   روستایی و تا سطح فردی است

وامل تهدید به داخل کشور شده و باعث ایجاد چالش بزرگی در این مناطق می شود و این ناامنی مناطق مرزی، باعث هجوم ع
اصولی ترین نگرش برای تحقق امنیت پایدار و توسعه پایدار، نگرش  .(16: 6989)رضازاده و همکاران،  فرایند توسعه کشور می شود

 این رویکرد صورت گیرد ایهدرک متقابل توسعه و امنیت است که می بایست طراحی طرح های مرتبط با امنیت پایدار مرزی بر پ
ی متقابل می باشند. از یک سو هر جا که امنیت باشد توسعه پدیدار اتوسعه و امنیت دارای رابطه لذا (. 6-96 :2066، )لی و شایک

می شود و فراهم آمدن امنیت ملی، یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه ملی می باشد، از سوی دیگر هر جا که توسعه باشد، 
جود دارد، و توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه امنیت ملی در کشور می انجامد. زمانی که امنیت و

در یک جامعه امنیت نباشد، امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری موجب تعمیق عقب ماندگی خواهد 
مختاری هشی و ) یه، ناامنی های اجتماعی و فرهنگی شدیدی به همراه خواهد آوردشد. در مقابل عدم توسعه یافتگی در یک ناح

ی کشور ممکن است وجود بی عدالتی های جغرافیایی و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیای همچنین (.43: 6981همکاران، 
)احمدی پور و  ق قومی شودموجب آسیب همبستگی و وحدت ملی شده و منجر به بروز تحرکات واگرایانه به ویژه در مناط

 (.28: 6996همکاران، 

 
 (28: 6996)احمدی پور و همکاران،  روابط متقابل امنيت و توسعه. 8 شكل 
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مناطق مرزی تحقق پذیر است؛ چرا که توسعه پایدار به ویژه بعد انسانی  زی در بستر توسعه پایداربنابراین امنیت پایدار مناطق مر
ها رشد اقتصادی ایجاد می کند، بلکه منافع آن را هم عادالنه توزیع می کند؛ به جای تخریب محیط آن، توسعه ای است که نه تن

فقر و  عالوه بر این(. 2: 6939)تیلر،  حاشیه قرار دادن مردم به آن ها قدرت می دهدآن را بازسازی می کند؛ به جای درزیست 
به وجود آورده است. ناامنی،  شواری های زیادی را برای مدیران کشورتوسعه نیافتگی از مهمترین عوامل ناامنی در کشور است که د

اثر توسعه ضعیف بر رشد ناامنی و همزمان فقر اقتصادی و سایر ناهنجاری های اجتماعی، هر لحظه ثبات کشور را تهدید می کند. 
بارز هم افزایی این دو عامل در تشدید  مناطق مرزی کشور  را نمونه نقش ناامنی در تضعیف توسعه کشور، پدیده ای است که امروز

ناامنی و افزایش فقر کرده به ویژه آن که رشد فقر با درصد کاهش امنیت نسبت مستقیم پیدا کرده است. ناامنی ها در مناطق مرزی 
های از طرف دیگر زمینه را برای گروه از یک طرف فرصت سرمایه گذاری، ایجاد شغل و شروع توسعه را نابود کرده است و

این الگوی هم افزایی عدم توسعه یافتگی با ناامنی منحصر به ایران نیست و  است.تروریستی و مافیای مواد مخدر مساعد کرده 
شواهد ناظر بر دالیل بی ثباتی در بسیاری از مناطق دنیا نشان می دهد که همین الگو حاکم بوده است و امکان تکرار آن نیز در 

این که چگونه ایران می تواند هم افزایی منفی توسعه و امنیت را به دو عامل هم راستا مثبت هست.  سایر کشورهای منطقه نیز
 .ر عرصه مدیریتی کشور باز می گرددتبدیل کند، چیزی است که به تدابیر و اقدام دولت د

امنیت مفهومی ذهنی،  گستره مفهوم امنیت، عرصه تصمیم سازی، کنش و واکنش های حرفه ای است.همان گونه که گفته شد 
توسعه و امنیت  (.9: 6986)عالیی، حسین،  نسبی و مقوله ای چندوجهی است که رابطه متقابل و دوسویه با پیشرفت و توسعه دارد

دارای ارتباطات متقابل می باشند، از یک سو توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه امنیت در کشور 
)احمدی پور،  آوردو از سوی دیگر فراهم آمدن امنیت ملی، یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه ملی را فراهم می می انجامد 

بر اساس تحقیقات انجام شده امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضریب همبستگی باال دارای رابطه ای مستقیم و (. 23: 6996
امی در فرایند تحقق توسعه تأثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می گذارد دوسویه با یکدیگر می باشند. به گونه ای که هر اقد

(. به این ترتیب مناطق دارای شاخص های باالی توسعه از ضرایب امنیتی باالتری 13: 6984)موسوی و همکاران،  و بالعکس
رابطه چهار نگرش به شرح زیر قابل درک در این  (.869: 6986دارائی و همکاران، ) نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند

 است:

این نگرش توسعه در بستر امنیت شکل می گیرد و تا زمانی که امنیت شکل نگیرد،  درالف( نگرش قائل به تقدم امنیت بر توسعه: 
عیتی و تمرکز عراق می باشد. این کشور با داشتن تراکم جمکشور چنین تفکری  انبه وجود ندارد. نمونه بارزامکان توسعه همه ج

 .منابع نفتی و سوابق تاریخی ستیز تمدن ها در حول و حوش مرز شرقی خود، اولویت نخست را به امنیت مناطق مرزی می دهد

دم توسعه بر امنیت: این نگرش قائل به این است که هرگونه ایجاد امنیت در مناطق مرزی منوط به بهبود تقب( نگرش قائل به 
فتگی مناطق است. این دیدگاه بر این عقیده استوار است که توسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است. بر شرایط توسعه و توسعه یا

 .روی توسعه این مناطق تمرکز نمودقق امنیت در مرزها ابتدا باید این اساس برای تح

 نیستند،مقدم  توسعه بر یکدیگر ت که امنیت واسبر آن  امنیت: در این نگرش، عقیده غالب ج( نگرش قائل به درک متقابل توسعه و
حائز اهمیت است. اهمیت امنیت در کشورهایی که به این دیدگاه  ،بلکه ارتباط هم عرض و هم سنگ توسعه و امنیت برای آن
 .معتقدند با اهمیت توسعه هم سنگ و در ارتباط با یکدیگر است

درک متقابل از امنیت و توسعه وجود ندارد و مسئولین و د( نگرش قائل به تفکیک توسعه و امنیت در عرصه عمل: در این نگرش 
 (.16: 6984)موسوی و همکاران،  برنامه ریزان هر یک از دو حوزه امنیت و توسعه به کار خود مشغول اند

م ترین ویژگی های کشورهایی با چنین نگرشی عبارت اند از: گستردگی پهنه سرزمین و ضعف پیوندهای فضایی بین مناطق مهاز 
ور و وجود همین ضعف با کشور همسایه به دلیل گستردگی سرزمین، عدم وابستگی کشور به منابع واقع در مرز، عدم توانایی کش

 (.686: 6990)عندلیب،  دولت مرکزی و دستگاه های تابع ملی و محلی در استفاده مناطق مرزی
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  ژوهشپروش 

در استان خراسان  تایبادمرزی شهرستان مورد مطالعه در این پژوهش تحلیلی است. محدوده جغرافیایی  –روش تحقیق توصیفی
بندی دهستان ها، تکنیک رتبه تکنیک های مورد استفاده برای رتبه  واحد تحلیل دهستان های شهرستان تایباد است.. استرضوی 

عات مورد نیاز از روش کتابخانه می باشد. در زمینه جمع آوری اطال وایکورو مدل  (Topsis) آلبندی براساس تشابه به حل ایده 
 Gisو  Excelای استفاده شده است. و به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی دهستان ها و تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار های 

-تیبعد: جمعیتی، اقتصادی، زیربنایی، ارتباطات و حمل و نقل، آموزشی، بهداش 8شاخص در  16استفاده شده است. در این پژوهش 
مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. و جهت وزن دهی به شاخص ها از روش  -اداری و فرهنگی -درمانی، بازرگانی و خدمات، سیاسی

 .عکس پذیری رتبه ای بهره گرفته شده است

 
 تايباد. شهرستان مرزي هاي دهستان در اي توسعه شكاف سنجش در بررسي مورد هاي شاخص و ابعاد .8 جدول

 وزن شاخص/ بعد

 جمعیتی
(، 0944) (، درصد باسوادی زنان0908) دهستان (، درصد جمعیت0922) درصد با سوادی دهستان(، 0966نسبت جنسی دهستان )

 (0961) رصد آبادی های دارای سکنهد

 اقتصادی
(، درصد شاغالن بخش 0961) (، درصد شاغالن بخش کشاورزی0908) (، درصد جمعیت فعال0966) شاغلدرصد جمعیت 

 (0922) (، درصد شاغالن بخش خدمات0944) صنعت

 زیربنایی
(، درصد روستاهای 0944) (، درصد روستاهای برخوردار از انرژی های نو0966) درصد روستاهای متصل به شبکه برق سراسری

صد واحد مسکونی دارای اسکلت (، در0908) (، درصد روستاهای برخوردار از آب لوله کشی0961) برخوردار از گاز لوله کشی
 (0922) فلزی

 ارتباطات و حمل و نقل
(، درصد روستا های 0961) (، درصد روستا های دفتر مخابرات0966) درصد روستا های دارای دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

(، درصد روستا های دارای دسترسی به آسفالت 0944) ICT(، درصد روستا های دارای0922) دسترسی عمومی به اینترنت
 (0908) عمومی

 گانی و خدماتبازر
 (، درصد روستا های دارای فروشگاه تعاونی0903) (، درصد روستا های دارای نانوایی0920) درصد روستا های دارای بانک

درصد روستا های دارای تعمیرگاه ماشین آالت غیر (، 0960) (، درصد روستا های دارای تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی0909)
 (0964) دارای جایگاه سوختدرصد روستا های (، 0946) کشاورزی

 آموزشی

 (، درصد روستا های دارای هنرستان فنی حرفه ای پسرانه0960) درصد روستا های دارای هنرستان فنی حرفه ای دخترانه
 (، درصد روستا های دارای دبیرستان کاردانش پسرانه0926) (، درصد روستا های دارای دبیرستان کاردانش دخترانه0963)
(، 0903) (، درصد روستا های دارای دبیرستان نظری دخترانه0903) تا های دارای دبیرستان نظری پسرانه(، درصد روس0960)

 (0969) (، درصد روستا های دارای دبیرستان شبانه روزی دخترانه0908) درصد روستا های دارای دبیرستان شبانه روزی پسرانه

 درمانی -بهداشتی
(، درصد روستا های دارای 0960) (، درصد روستا های دارای داروخانه0906) نیدرصد روستا های دارای مرکز بهداشتی درما

(، درصد 0969) (، درصد روستا های دارای دامپزشک0906) (، درصد روستا های دارای پزشک0968) مرکز تسهیالت زایمانی
 (0909) (، درصد روستا های دارای سامانه جمع آوری زباله0998) روستا های دارای آزمایشگاه رادیولوژی

 اداری -سیاسی
(، درصد روستا 0961) (، درصد روستا های دارای مرکز خدمات جهاد کشاورزی0966) درصد روستا های دارای شورای اسالمی

 (، درصد روستا های دارای شورای حل اختالف0944) (، درصد روستا های دارای پاسگاه نیروی انتظامی0908) های دارای دهیار
(0922) 

 مذهبی -فرهنگی
(،  درصد روستا های دارای سالن 0966) (، درصد روستا های دارای زمین ورزشی0908) یصد روستا های داری کتابخانه عمومدر

 (0961) (، درصد روستا های دارای سایر اماکن مذهبی مسلمانان0944) (، درصد روستا های دارای امامزاده0922) ورزشی

 

 تاپسيسمدل 

معیار رتبه بندی می کند. این مدل برای  Nزینه را با توجه به گ M ست کها MADMیکی از روش های TOPSIS تکنیک 
یک تصمیم گیری چند شاخصه بسیار قوی برای  TOPSISمعرفی گردید. الگوریتم  6896اولین بار توسط هوانگ و یون در سال 

ی، حساسیت بسیار کمی داشته و اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد که به تکنیک وزن ده
(. مفهوم این مدل، انتخاب کوتاه ترین فاصله از راه حل 6980پاسخ های حاصل از آن، تغییر عمیقی نمی کند)حکمت نیا و موسوی، 
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 ایده آل مثبت و دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی به منظور حل مسائلی است که با ضوابط تصمیم گیری متعددی رو به رو
 به منظور  بهره گیری از تکنیک تاپسیس مراحل زیر به اجرا گذاشته می شود: (.Jadidi et al, 2008, 763است)

 شاخص. kآلترناتیو و   nمرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس 
 مرحله دوم: استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر: 

 

. در این راستا شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن ( بر اساس wiتعیین وزن هر یک از شاخص ها )مرحله سوم: 
 باالتری نیز برخوردارند. 

 نشان می دهند.   امین آلترناتیو از آلترناتیو ایده آل )باالترین عملکرد هر شاخص( که آن را با  iمرحله چهارم: تعیین فاصله 
 

 
 

 نشان می دهند.  امین آلترناتیو حداقل )پائین ترین عملکرد هر شاخص( که آن را با  iجم: فاصله مرحله پن
 

 
 

 . و آلترناتیو حداقل  مرحله ششم: تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو ایده آل 

 

 
 

و فاصله  تقسیم بر مجموع فاصله آلترناتیو حداقل  آلترناتیو حداقل  مرحله هفتم : تعیین ضریبی که برابر است با فاصله

 نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می شود:  که آن را با  آلترناتیو ایده آل 

 
 در نوسان است.  یزان فوق بین صفر و یک . م مرحله هشتم: رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان 

 (.63تا  61، 6996نیز نشان دهنده کمترین رتبه است) طاهرخانی،  = 0نشان دهنده باالترین رتبه و  = 6در این راستا 

 

 يكوراروش و
 عناصر وجوه از بسیاری مدیران، به تواند می که ستا این ویکور جمله از( MCDM) هاچندمعیاره گیری تصمیم اصلی مزیت
(. Wang & pang, 2011: 307) کند ارزیابی را متفاوت درجات با ممکن های گزینه نیز و بدهد، نشان را شده گرفته درنظر

 ویکور تکنیک در. کند می بندی رتبه یا بندی اولویت را ها گزینه معیارها، اساس بر ها گزینه ارزیابی طریق از ویکور تکنیک
 با و معیارها اساس بر ها گزینه سپس و شود می ارزیابی دیگر های روش طریق از معیارها بلکه شوند نمی دهی وزن معیارها
 بر ها گزینه این که دارد وجود مختلف گزینه چند همواره مدل این در. شوند می بندی رتبه و شده ارزیابی معیارها، ارزش در ترکیب
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: همکاران و حبیبی)گردند می بندی رتبه ارزش، اساس بر ها گزینه نهایت در و شوند می ارزیابی مستقل صورت به معیار چند اساس
6989.)  

 تصميم ماتريس شكيلت

 براساس گزینه تعدادی ارزیابی برای ماتریس یک گیری تصمیم ماتریس. است تصمیم ماتریس تشکیل ویکور تکنیک گام نخستین
 هر و X با تصمیم ماتریس. است شده امتیازدهی معیار تعدادی براساس گزینه هر آن در که ماتریسی یعنی. است معیار تعدادی

 شودمی داده نشان xij با آن درایه

X=  

 

 نرمال تصميم ماتريس تشكيل
. است تصمیم ماتریس رب مبتنی چندمعیاره گیری تصمیم های تکنیک تمامی حل در گام دومین سازی مقیاس بی یا سازی نرمال

 خطی روش به سازی نرمال VIKOR تکنیک در. شود استفاده سازی مقیاسبی واژه از است بهتر MCDM های روش در
 .گیردمی صورت

N= 

 تعيين نقطه ايده آل مثبت و منفي

نامیم. اگر معیار از نوع می  – fو + f رتیببرای هر معیار، بهترین و بدترینِ هریک را در میان همه گزینه ها تعیین کرده و به ت
 :سودمندی باشذ خواهیم داشت

 
Max   

Min   

 
 6رابطه 

 
 

 
 

 4رابطه  , 

 
 1رابطه  ,
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 فتاس و سودمندي تعيين
 بیانگر( S)سودمندی مقدار. است کرده مطرح ویکور محاسبات در را( R) تاسف و( S) سودمندی اساسی مفهومی دو اپریکویک

 این برای. باشدمی آلایده نقطه از دوری از امi گزینه ناراحتی حداکثر بیانگر( R)تأسف مقدار و آلایده نقطه از امi گزینه نسبی فاصله
 است)همان(. 9 رابطه براساس هرگزینه برای( Q)ویکور شاخص محاسبه بعدی گام .شود می استفاده 2 ابطهر و 6 رابطه از منظور

 
 مقايسه ي دو روش ويكور و تاپسيس .8 جدول

 تفاوت در خروجي تشابه تفاوت دليل استفاده از مدل مدل

ور
يك

و
 

این روش تعیین شاخص ها و گزینه های مربوط 
س شاخص های تعریف است تا این گزینه ها بر اسا

 شده ارزیابی و در نهایت رتبه بندی شوند

در روش ویکور راه حل توافقی، 
همیشه نزدیکترین گزینه تا ایده 

ر دو از تابع ه (vآل است)وجود ضریب
له تجمعی که فاص

از ایده آل ها را 
د، بازنمایی می کن
ند.استفاده می کن  

در روش ویکور، هر چه 
ه به صفر ضرایب به دست آمد

نزدیک تر باشد، توسعه یافته 
تر و بر عکس، هر چه به یک 
نزدیک تر باشد، نشان از عدم 

 توسعه آن دارد.

س
سي

تاپ
 

در استفاده از این روش، مطلوبیت هر شاخص باید به 
طور یکنواخت افزایشی)یا کاهشی(باشد. یعنی بهترین 
ارزش موجود از یک شاخص نشان دهنده ی ایده آل 

و بدترین ارزش موجود، از آن مشخص آن بوده 
کننده ایده آل منفی خواهد بود، همچنین به علت 

 سادگی الگوریتم، روش مناسبی است.

اهمیت نسبی، فواصل از ایده آل 
مثبت و منفی را در نظر نمی 

گیرد، به همین دلیل بهترین راه 
حل در تاپسیس همیشه و لزوما 
نزدیک ترین راه حل به حالت 

 بت نیست.ایده آل مث

در روش تاپسیس هر چه عدد 
به دست آمده از صفر دور تر 
باشد نشان از توسعه یافتگی 

 بیشتر دارد.

  (6986ماخذ: نظم فر)

 

 مورد مطالعه حدودهم

کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان و از شرق به طول  196استان خراسان رضوی از شمال و شمال شرقی به طول 
در سال شهرستان تایباد  (.23: 6986)سالنامه آماری استان خراسان رضوی،  مرز مشترک با کشور افغانستان استکیلومتر  902

مرزی های یکی از شهرستان (99: 6986)سالنامه آماری استان خراسان رضوی، کیلومتر مربع  2828وسعتی در حدود  با6986
ی آخرین تقسیمات کشوری دارای (. و بر پایه6980)مرکز آمار ایران، ردداکشور ایران قرار  شرقاستان خراسان رضوی است که در 

دو شهر تایباد و کاریز و بخش میان والیت شهر مشهد شامل به نام های مرکزی و میان والیت می باشد بخش مرکزی  دو بخش
هسنگی و میان والیت می باشد. ریزه را شامل می شود. این شهرستان دارای چهار دهستان با نام های کرات، پایین والیت، کو

 بهتربت جام از سمت جنوب به کیلومتر مربع می باشد، همچنین این شهرستان از شمال  220فاصله این شهرستان از مرکز استان 
 محدود می شود.شهرستان باخرز به کیلومتری مرز بین المللی کشور افغانستان و از سمت غرب  22خواف از سمت شرق در فاصله 

افغانستان موقعیت ارتباطی ویژه ای به این شهرستان بخشیده و باعث گردیده تا  مشترک با کشورمرز گرفتن این شهرستان در قرار 
مشهد را بازی کند و به همین دلیل از موقعیت ژئواکونومیکی و  کالنشهرهرات به  شهراین شهرستان نقش پل ارتباطی 

  ژئواستراتژیکی ویژه ای برخوردار می باشد.
 

 8933، تايباد مرزي شهرستان هاي دهستان در آبادي تعداد و جمعيت. 9 جدول
 درصد مساحت درصد تعداد آبادي هاي داراي سكنه درصد جمعيت دهستان بخش شهرستان

 

 تايباد

 9693 826 2399 61 4196 63811 کرات مرکزی

 4296 6290 4996 26 6696 6196 پایین والیت

 693 683 899 1 6491 1366 کوهسنگی میان والیت

 6894 163 6499 9 2998 8486 دشت تایباد

 600 2828 600 14 600 98389 جمع
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 شهرستان تايباد در مرز شرقي کشور )ايران و افغانستان(. 8شكل 

 

 و بحث يافته ها

هرستان تایباد استفاده گردیده است. در ابتدا بعد برای تعیین درجه توسعه یافتگی دهستان های ش 8شاخص در  16در این تحقیق از 
با استفاده از روش عکس پذیری رتبه ای، وزن و اهمیت هر یک از شاخص های مورد نظر محاسبه و بعد از تعیین وزن و اهمیت 

به ان تایباد اقدام به سنجش درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرست روش وایکورو  هر کدام از آنها، با استفاده از روش تاپسیس
گردیده است. بررسی نتایج محاسبات با استفاده از روش تاپسیس می دهد که  لحاظ شاخص های موثر در امنیت نواحی مرزی

دهستان های شهرستان مورد مطالعه از سطح توسعه یکسانی برخودار نمی باشند. به طوری که در بعد جمعیتی دهستان پایین 
 (، در بعد اقتصادی09489) ه یافتگی( و دهستان کوهسنگی کمترین میزان توسع09102) یوالیت بیسترین سطح توسعه یافتگ

(، در بعد 0969( و دهستان کوهسنگی کمترین میزان توسعه یافتگی را)0996) دهستان پایین والیت بیشترین سطح توسعه یافتگی را
، در بعد ارتباطات و حمل (09960) رین دهستانوهسنگی محروم ت( و دهستان ک09929) زیر بنایی دهستان کرات برخوردار ترین

بعد آموزشی دهستان کرات (، در 09696) ( و دهستان پایین والیت محروم ترین09389) ونقل دهستان کرات برخوردار ترین
 (، در بعد بهداشتی و درمانی دهستان کرات برخوردار ترین09009) ( و دهستان کوهسنگی محروم ترین09886) ترینبرخوردار

( و 09889) ترینی و خدماتی دهستان کرات برخوردار(، در بعد بازرگان09006) ( و دهستان پایین والیت محروم ترین09696)
( و دهستان پایین والیت 09981) ترینسی و اداری دهستان کرات برخوردار(، در بعد سیا09221) دهستان کوهسنگی محروم ترین

 ( و دهستان پایین والیت محروم ترین09691تان کرات برخودار ترین)(، در بعد فرهنگی و مذهبی دهس09033) محروم ترین
محروم ترین  0964با ترین و کوهسنگی اربرخورد 0969با درجه توسعه به طور کلی دهستان کرات ( دهستان می باشد. 09006)

 دهستان می باشد.
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 رستان تايباد بر اساس مدل تاپسيسشهي جه توسعه يافتگي نهايي دهستان هادر  .9 جدول
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 09296 09006 09033 09228 09006 09900 09696 09410 09903 09102 پایین والیت

 09690 09691 09981 09889 09696 09886 09389 09929 09982 09100 کرات

44090 09316 09100 دشت تایباد  09493 09900 09604 09966 09642 09624 09913 

 09246 09626 09641 09221 09093 09009 09681 09960 09628 09489 کوهسنگی

 
دهستان های شهرستان تایباد به سه سطح توسعه یافته یا برخوردار، در حال  ،سیسمدل تاپ ابعاد دربر اساس جمع بندی کلیه 

توسعه یا نیمه برخوردار، و محروم  طبقه بندی شده اند. بر این اساس از مجموع چهار دهستان شهرستان دهستان کرات در سطح 
در  والیت پایین و کوهسنگی دهستانهایرخوردار و حال توسعه یا نیمه بدر سطح در دشت تایبادتوسعه یافته یا برخوردار، دهستان 

سطح توسعه نیافته یا محروم یعنی قرار دارند. از این رو به نظر می رسد که سازمان فضایی در میان دهستان های شهرستان مرزی 
انجام گردد  د اقداماتیتایباد، به شدت نامتوازن و نامتجانس است و دهستان های شهرستان در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و بای

و محرومیت باعث ایجاد ناامنی و توسعه نیافتگی دهستان ها به حداقل ممکن برسد زیرا که توسعه نیافتگی  تا این عدم تعادل ها
ترانزیتی در شرق کشور دارد می -مرزی و به مخاطره افتادن امنیت در این منطقه مرزی که نقش بسیار مهم و استراتژیک های
 شود.

 
 سطح توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مرزي تايباد. 3 لجدو

 نام دهستان درصد سطح توسعه

 کوهسنگی -پایین والیت 10 محروم

 دشت تایباد 21 نیمه برخوردار

 کرات 21 برخوردار

 
ت استفاده یا ضریب تغییرا Cvبه منظور کمی نمودن شکاف توسعه به تفکیک هر بعد بین دهستان های مورد بررسی از شاخص 

از  و رودهای آماری به کار میگیری توزیع دادهدر نظریه احتمال و آمار ضریب تغییرات یک معیار بهنجار است که برای اندازه شد.
 آید:تقسیم انحراف معیار بر میانگین مطابق فرمول زیر به دست می

  
کند. این مقدار زمانی تعریف شده است میانگین را بیان میبه عبارت دیگر ضریب تغییرات، میزان پراکندگی به ازای یک واحد از 

در بین دهستان که میانگین صفر نباشد. میزان باال بودن ضریب تغییرات به این معنی می باشد که در توزیع شاخص های موجود 
 .نابرابری بیشتری وجود داردهای شهرستان، 

 
 در بين دهستان ها شكاف توسعهر سنجش ضريب تغييرات در ابعاد مورد بررسي به منظو. 6 جدول

 رتبه ضريب تغييرات ميانگين انحراف معيار بعد

 6 09006 09100 09002 جمعیتی

 4 0919 09120 09236 اقتصادی

 2 0999 09106 09686 زیربنایی

 9 0949 09142 09294 ارتباطات و حمل و نقل

 9 0986 09988 09961 آموزشی

69090 09012 درمانی-بهداشتی  0936 3 
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 رتبه ضريب تغييرات ميانگين انحراف معيار بعد
 6 0930 09419 09968 بازرگانی خدمات

 8 6903 09964 09996 اداری-سیاسی

 1 0913 09083 09011 مذهبی-فرهنگی

 - 094 09939 09616 سطح توسعه

 
( می باشد و کمترین میزان ضریب 6903) اداری -براساس یافته های پژوهش بیشترین ضریب تغییرات مربوط به بعد سیاسی

شرایط مشابه هم ( می باشد. بر این اساس دهستان های این شهرستان از لحاظ بعد جمعیتی 09006) وط به بعد جمعیتیتغییرات مرب
از اداری  -بعد سیاسیشاخص های می باشند و از لحاظ نها وجود ندارد آدارند و تفاوت چندانی به لحاظ شاخص های جمعیتی بین 

 شرایط نابرابری برخوردارند. 
زیر توزیع فضایی درجه ی توسعه یافتگی دهستان های شهرستان تایباد را با استفاده از مدل تاپسیس یا تشابه به  و نمودار نقشه

  حل ایده آل را نشان می دهد تا تصویر جامع تری از وضعیت توسعه در بین دهستان های این شهرستان را نشان دهد.

 

 
 مدل تاپسيسسطح توسعه يافتگي دهستان ها براساس . 9شكل 

 

 يكورايافته هاي مدل و
این روش روی رتبه بندی و انتخاب بهترین گزینه از میان گروهی از گزینه ها، تمرکز و جواب سازشی برای یک مسأله را به کمک 
یک معیار متناقض مشخص می کند، به نحوی که تصمیم گیرنده را به تصمیم نهایی می رساند )امیری و دارستانی فراهانی، 

دهد که دهستان  یم یکوراومحاسبات با استفاده از روش  جینتا یبررس(. 664، 6989نقل در نظم فر و علی بخشی،  63، 6982
دهستان کرات برخوردار  بعد جمعیتی که در یباشند. به طور یبرخودار نم یکسانیشهرستان مورد مطالعه از سطح توسعه  یها

( و دهستان 0900) ترینکرات برخورداراداری دهستان  -، در بعد سیاسیروم ترین( مح6900ین والیت)( و دهستان پای-0906ترین)
 (6900( و دهستان کوهسنگی )0900ترین )خدماتی دهستان کرات برخوردار -نی، در بعد بازرگا( محروم ترین6900ین والیت)پای

، در ( محروم ترین6900ن والیت )و دهستان پایی( برخوردار ترین 0900درمانی دهستان دشت تایباد ) -، در بعد بهداشتیمحروم ترین
، در بعد ارتباطات و حمل و نقل ( محروم ترین6941تایباد ) ( برخوردار ترین و دهستان دشت0900بعد آموزشی دهستان کرات )

( 0900، در بعد زیر بنایی دهستان کرات )( محروم ترین0984ت تایباد)(  برخوردار ترین و دهستان دش0900دهستان کرات )
 ( برخوردار ترین و دهستان0909، در بعد اقتصادی دهستان دشت تایباد )( محروم ترین0986ن والیت )برخوردارترین و دهستان پایی
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( محروم ترین 6900( برخوردار ترین و دهستان کرات)0900، در بعد جمعیتی دهستان دشت تایباد )( محروم ترین6900) کوهسنگی
ست آمده نهایی نشان می دهد که در همه ی ابعاد به جز)جمعیتی و اقتصادی( دهستان کرات برخوردار دهستان می باشد. نتایج بد

جدول زیر ترین دهستان و دهستان های دشت تایباد، پایین والیت و کوهسنگی به ترتیب در رتبه های بعد از آن قرار می گیرند. 
 مدل ویکور در هر یک از ابعاد را نشان می دهد.عه یافتگی دهستان های شهرستان تایباد بر اساس میزان توس

 
 وايكور مدل اساس بر تايباد شهرستان هاي دهستان نهايي يافتگي توسعه جه در .7 جدول
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 0998 0936 0904 0986 0984 6941 6900 0989 6900 6900 پائین والیت

 09299 6900 0960 0900 0900 0900 0910 0900 0900 -0906 کرات

 09462 0900 0909 0949 0912 6941 0900 0916 0980 0929 دشت تایباد

 09393 0939 6900 0968 0969 6929 0933 6900 0980 0964 کوهسنگی

 
 تغییرات ضریب میزان کمترین و( 6999)مذهبی -فرهنگی بعد به مربوط تغییرات ضریب بیشترین پژوهش های یافته اساس بر

 نشان را تایباد شهرستان های دهستان ابعاد از یک هر در تغیییرات ضریب میزان زیر جدول. باشد می اداری -سیاسی بعد به مربوط
 .دهد می

 بر اساس مدل ويكور سطح توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مرزي تايباد. 1 جدول
 نام دهستان درصد سطح توسعه

 کوهسنگی -پایین والیت 10 محروم

 دشت تایباد 21 نیمه برخوردار

 کرات 21 برخوردار

 
ر ابعاد شاخص د 16تان های شهرستان تایباد با استفاده از یکور، اقدام به سطح بندی دهسادر تحقیق حاضر با استفاده از روش و

به دست  8دهستان شهرستان با توجه به جدول  4فرهنگی، زیربنایی، ارتباطات و... شده است. وضعیت مختلف اقتصادی، آموزشی، 
 ستند.محروم ترین دهستان ها ه 0963-0998برخوردار ترین و  بین  0929-0941آمده است. طبق این جدول بین 

 
 ها دهستان بين در شكاف توسعه سنجش منظور به بررسي مورد ابعاد در تغييرات ضريب. 3 جدول

 رتبه ضريب تغييرات ميانگين انحراف معيار بعد

 9 0930 0966 0949 جمعیتی

 9 6969 0942 0943 اقتصادی

 1 0931 0912 0998 زیربنایی

 3 6903 0940 0942 ارتباطات و حمل و نقل

 2 0963 6901 0930 یآموزش

 6 0936 0913 0949 درمانی-بهداشتی

 4 0934 0964 0943 بازرگانی خدمات

 6 0963 0930 0943 اداری-سیاسی

 8 6999 0994 090941 مذهبی-فرهنگی

 - 091 0919 0928 سطح توسعه
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 سطوح توسعه يافتگي دهستان ها بر اساس روش ويكور. 9 شكل

 

 گيري تيجهن
 برقراری برای لذا. باشد می مرزی مناطق در پایدار امنیت و نظم برقراری کشورها ی همه مشترک های دغدغه رینت مهم از یکی
 بتوانند مدیران تا گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد مرزی هایسکونتگاه یافتگی توسعه سطوح باید مناطق این در پایدار امنیت و نظم

 ایجاد باعث مرزی مناطق بیشتر در فضایی تعادل عدم و نیافتگی توسعه که زیرا نمایند، اتخاذ زمینه این در را درستی تصمیمات
. آورند می فراهم دولت برای را زیادی مالی و جانی های هزینه و گردد می مناطق این در پایدار امنیت برقراری در مشکل و ناامنی

 ملی امنیت و شود منتقل کشور مرکز به ایحاشیه و مرزی مناطق از ناامنی است ممکن نشود توجهی مناطق این توسعه به اگر
 مختلف مناطق و نواحی یکپارچه توسعه برای ریزی برنامه در تواندمی که ابزارهایی از یکی. کند فراوانی های چالش دچار را کشور
 منظور این برای که آنهاست یافتگی توسعه عدم یا یافتگی توسعه لحاظ از مناطق بندی دسته باشد، داشته وسیعی کاربرد کشور

 منطقه توسعه برای ای پایه و ضروری اقدامات از یکی دیگر عبارت به است ضروری بخش هر در متفاوتی های شاخص از استفاده
 به نسبت مناطق جایگاه و شناسایی و ای منطقه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های نابرابری مطالعه ها،نابرابری کاهش و ای

 از استفاده با تایباد شهرستان دهستان 4 سطح در بعد 8 در شاخص 16 پژوهش این در منظور بدین. باشد می توسعه نظر از یکدیگر
 برای پژوهش این در. شود مشخص دهستان هر بندی رتبه و یافتگی توسعه میزان تا شد، بررسی وایکورو   تاپسیس مدل

 رتبه و شده انجام های بررسی برابر. شد استفاده روستایی ریزی برنامه اسکارشن 90 نظر از ها شاخص از هریک به اوزان اختصاص
 پایین و کوهسنگی های دهستان و دهستان برخوردارترین کرات دهستان و وایکور تاپسیس مدل اساس بر ها دهستان بندی

 و وایکور تاپسیس مدل از حاصل نتایج اساس بر همچنین. باشند می شهرستان های دهستان ترین محروم ترتیب به والیت
 نسبتا شهرستان های دهستان بیشتر که دهد می نشان امر این. باشد می برخوردار نیمه توسعه سطح لحاظ از تایباد دشت دهستان
 شود می ابعاد تمامی شامل که پایدار امنیت گیری شکل و دارند قرار مناسبی نا شرایط در توسعه وضعیت لحاظ از و هستند محروم

 های دهستان میان فضایی سازمان که رسد می نظر به رو این از. است روبرو بسیاری موانع و ها چالش با مرزی نطقهم این در
اگر همچنان به توسعه همه جانبه نواحی روستایی توجهی نشود و باید یادآور شد  .است نامتوازن و نامتجانس شدت به شهرستان

های روستایی به مرور زمان خالی از سکنه خواهند شد و از آنجایی که عرصه ،مه یابدهمچنان روند مهاجرت روستاییان به شهرها ادا
تواند امنیت بودی یک واحد تولیدی است که میهر روستا یک واحد تولیدی است خالی از سکنه شدن هر روستا مساوی با نا
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روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها سکونت می  اقتصادی کشور را به مخاطره بیاندازد. در بعد اجتماعی می توان گفت بسیاری از
گزینند و به شغل های انگلی و آلونک نشینی روی می آورند که این خود می تواند امنیت اجتماعی را با مشکالت عدیده ای روبرو 

لبد روستا می تواند کند. بدین ترتیب اگر به توسعه همه جانبه نواحی روستایی توجهی نشود و مهاجرت روستاییان ادامه یابد خود کا
به عنوان یک سنگر و پناهگاه برای تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر علل خصوص در نواحی شرقی کشور تبدیل شود که می 

با تواند امنیت نظامی کشور را نیز به مخاطره اندازد و در کل همه ی این عوامل دست به دست هم می دهند و امنیت ملی کشور را 
 شهرستان های دهستان در نابرابری کاهش منظور به با توجه به یافته های تحقیق ش های فراوانی مواجه می کند.مشکالت و چال

 :گردد می پیشنهاد زیر راهکارهای مطالعه مورد
 شاخص متوازن و متعادل توزیع برای مناسب شرایط کردن فراهم و اند شده نسبی تعادل عدم ایجاد باعث که عواملی شناسایی .6
 در ها دهستان این دادن قرار اولویت در و شهرستان محروم های دهستان به بیشتر توجه شهرستان، های دهستان در مختلف ایه

 تعادل عدم کاهش جهت در باشد گامی که ها دهستان این بیشتر چه هر ی توسعه برای ریزی برنامه  و اجتماعی اقتصادی، توسعه
 .مرزی منطقه این در پایدار منیتا برقراری و شهرستان های دهستان بین

. برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه روستایی در شهرستان تایباد که باعث گردد جمعیت در نواحی روستایی حفظ گردد و از خالی 2
 .از سکنه شدن روستاها جلوگیری نمود

ندارند و اکثر جمعیت را نیروی کار جوان . از آنجایی که در بعد جمعیتی دهستان های این شهرستان با یکدیگر فرق چندانی 9
 تشکیل می دهد، باید از این نیروی کار جهت توسعه خود شهرستان و آمایش مناطق مرزی نهایت استفاده را کرد.
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