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هاي عشايري در هاي اقتصادي و اجتماعي سكونتگاهنقش چالش
  تهديد امنيت مناطق مرزي

  )هاي عشايري نازدشت و بارنجگانكانون: مورد( 
  

  ۳پريسا آقاجانپور ۲محمد حجي پور، *۱مفيد شاطري
  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند  - ۱

Email: mshateri@birjand.ac.ir  
  ريزي روستايي، دانشگاه خوارزميتري جغرافيا و برنامهدانشجوي دك  - ۲
  ريزي روستايي، دانشگاه بيرجنددانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه  - ۳

  
  چكيده

آنان در طول تاريخ . آيندعشاير در ساختار اجتماعي كشورمان بخشي هر چند كوچك اما اثرگذار به شمار مي
دفاعي  –هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و امنيتي گانه در حوزهسرزميني همواره از كاركردي چند

اند و گستره حيات آنان در مجاورت مرزها سبب گرديده كه موضوعاتي هم چون تامين امنيت و برخوردار بوده
ايش جانبه و افزدر چند دهه اخير به منظور توسعه همه. حفظ تماميت ارضي در پيوند با زندگي آن قرار گيرد

ريزي و اجرا گرديده و اسكان عشاير هاي متعدد طرحرفاه در شيوه معيشت و زندگي اين بخش از جامعه، برنامه
شان از جمله راهبردهايي است كه در پهنه جغرافيايي خراسان جنوبي و يعني تغيير الگوي سكونت و معيشت
شهرستان (و دو كانون اسكان نازدشت مكاني يافته  –المللي نمودي فضايي به ويژه مجاورت مرزهاي بين

هاي اسكان عشاير استان از ترين كانونترين و پرسابقهبه عنوان مهم) شهرستان زيركوه(و بارنجگان ) سربيشه
هاي اقتصادي و اجتماعي دو كانون در تحقيق حاضر تالش بر آن بوده كه ضمن بررسي چالش. اندآن جمله

ها در تهديد عليه امنيت مناطق مرزي خراسان نقش اين موانع و چالش عشايري ياد شده، به تبيين چگونگي
تحليلي است كه در پيشبرد آن از مطالعات  –اين مقاله مبتني بر رويكردي توصيفي . جنوبي پرداخته شود

هايي مطالعات نشان داد كه در بعد اقتصادي، عدم افزايش شاخص. اسنادي و تجارب ميداني استفاده شده است
انداز در سطحي قابل انتظار براي خانوارهاي عشايري اسكان يافته نسبت به ون درآمد، اشتغال و پسهم چ

سازان و متوليان، سازي عدالت از سوي برنامهريزي و پيادهگذشته؛ و در بعد اجتماعي نابرابري و عدم طرح
هاي نازدشت و اكن در كانونهاي ساكن و عدم رغبت به مشاركت همگاني در ميان اجتماعات سواگرايي گروه

هاي ها، بنياندر نتيجه اين چالش. بارنجگان از عمده موانع فراروي توسعه اين بخش از جامعه عشايري است
گردد كه هاي اسكان در سير قهقرايي ركود و ناكارآمدي از چرخه توسعه خارج مياقتصادي و اجتماعي كانون

به همراه اين بحران عواملي نظير . شودخانوارها مي ناپايداري حيات منجر به بروز آسيب جدي و يا ظهور بحران
هاي توسعه، انزواي جغرافيايي، آشنايي با معابر مرزي، و وجود مناسبات جبر اجتماعي، دوري از مراكز و قطب

                                            
                         Email:  mshateri@birjand.ac.ir ۰۹۱۵۳۶۲۱۵۸۷،   استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند :  نويسنده مسئول  *
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در  شود تا رفتار و كنشي هر چند ناخواسته اما خالف امنيتاي با طوايف آن سوي مرز سبب ميقومي و قبيله
  .ابعاد فضايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را شاهد باشيم

  
 .اسكان عشاير، نازدشت، بارنجگان چالش، امنيت مناطق مرزي، كانون :هاي كليديواژه

 
  

  :مقدمه
انسان در طول تاريخ تا كنون سه نظام اجتماعي با اوضاع و شرايط اقتصادي، فرهنگي و سياسي گوناگوني را 

هاي بشر، نظام اجتماعي موده كه به سبب توانايي محدود نظام قبلي در رفع نيازها و ارضاء خواستهتجربه ن
نشيني به عنوان اولين نظام اجتماعي جامعه در حال حاضر زندگي عشايري و شيوه كوچ. جديد پا گرفته است

   .باشدبشري در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي خود با افول مواجه مي
ديگر زندگي عشايري به مراتب نسبت به دو نظام روستانشيني و شهرنشيني با دشواري بيشتري همراه  از سوي
ريزان و متخصصين مربوطه به منظور ارتقاء كيفيت اين شيوه از زندگي، راهبردهاي كه از سوي برنامه بوده

 مرحله عملياتي و اجرا درآمده از جمله راهبردهايي كه در گوشه و كنار كشور به. گوناگوني ارائه گرديده است
ها آميزي از سوي حكومتباشد كه از آغاز قرن بيستم اقدامات پردامنه و گاه خشونتاند، اسكان عشاير مي

   ).۵۸: ۱۳۸۰سو،(جهت اسكان آنان اعمال شده است 
فزايش رفاه و چون برقراري عدالت، بهبود توسعه انساني، پايداري محيطي و اهاي اسكان در پي اهدافي همطرح

گفتني است در ايران اسكان . باشند، به اجرا درآمده اندنشين ميرضايتمندي آن بخش از افراد جامعه كه كوچ
ريزان و با اهداف ياد شده نبوده، چرا كه عواملي چون عمده شدن درآمد نفتي در عشاير تنها به خواست برنامه

هاي روي ، زمينه... هاي شغلي در شهرها وي، افزايش فرصتاقتصاد ملي، واردات مواد غذايي، توسعه شهرنشين
اسكان جامعه . برنامه و يا بابرنامه فراهم كرده استآوري به اسكان و مهاجرت به شهرها را چه خود جوش يا بي

ريزي شده توسط دولت، با تحوالتي اساسي در ابعاد فرهنگي، زا و خودجوش و يا برنامهكوچنده به گونه درون
  ).۵۵-۵۴ :۱۳۸۸توكلي و ضياء توانا،(اقتصادي و زيستي زندگي عشاير همراه است  –ماعي اجت

در واقع با پذيرش اين اصل كه اسكان وسيله و محملي براي ايجاد تحول در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، 
رترين راهبرد و با توجه به شرايط كنوني كشور، آن موث) ۲۲: ۱۳۸۶عبداللهي،(اجتماعي و فرهنگي عشاير است 

ها با آن مواجه هستند، گامي توجه به موانع و مسائلي كه اين كانون. باشددر جهت توسعه زندگي عشايري مي
هاي عمده در به بيان ديگر، واكاوي چالش. ريزي روستايي خواهد بودموثر در راستاي عملكرد بهتر نظام برنامه

ريزي توسعه روستايي به عنوان جزئي از فرآيند برنامه هاي اين طرحهاي اسكان نوعي سنجش ناكاميكانون
هاي اقتصادي و اجتماعي دو كانون نازدشت و بارنجگان و از اين رو هدف پژوهش حاضر ، بررسي چالش. است

  .  استها در تهديد امنيت مناطق مرزي استان خراسان جنوبي تبيين چگونگي نقش اين موانع و چالش
  

  مباني نظري
درصد  ۵/۲ايري ايران به عنوان يكي از سه جامعه شهري، روستايي و عشايري و با جمعيتي حدود جامعه  عش
ترسيم افق آتي . باشدهاي مهمي در كشور مياجتماعي و فرهنگي داراي نقش  ،، از نظر اقتصاديجمعيت كشور
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شور و جامعه عشايري موثر و داشتن برنامه بلندمدت و ميان مدت براي اين جامعه مي تواند در توسعه پايدار ك
  ) . ۱۴۷: ۱۳۸۷صيدائي، (واقع گردد 

عشاير آن دسته از جمعيت كشور است كه عالوه بر آگاهي به ساختمان اجتماعي ايلي و تقسيمات سنتي طايفه 
خود ، فعاليت اصلي توليدي آنان را دامداري تشكيل مي دهد و فعاليت هاي زراعي و صنايع دستي و ساير 

ر فصول ، كوچ است كه دوجه مشخصه جامعه عشايري. ر دارد ر كنار فعاليت هاي مربوط به دام قرافعاليت ها د
ژه  كشور ايران بنا به موقعيت جغرافيايي خاص خود به وي). ۳۴: ۱۳۶۸نژاد،صفي(ورزند معيني به آن مبادرت مي

ايي كه در ايران تشكيل شده محل ورود اقوام كوچ نشين بوده و اغلب حكومت ه  از سمت شمال و شمال شرقي،
حكومت هاي مركزي به  از اين رو ايالت نقش فوق العاده مهمي در ثبات و عدم ثبات. باشدوابسته به ايالت مي
ن ها مبتني بر كوچ و كوچندگي است، گاه از چارچوب مرزهاي كوچ نشينان كه اساس زندگي آ. عهده داشتند
  . )۸۵:  ۱۳۸۹ صاري زاده و همكاران،ان(كردند را درگير مي رفتند و دو يا چند همسايهكشور فراتر مي

در واقع مرزهاي ايران . ساختار ايلي داشت  هايي از جمعيت ايران براساس طبيعت آن،تا اواخر قرن بيستم بخش
كرد و  ، آذري،بختياري و عرب در غرب  لر،  ،كرد  محل سكونت گروه هاي ايلي از جمله آذري، و همسايگان آن

  . )۵۴:  ۱۳۸۹ احمدي،(كمن در شمال غربي و شمال شرقي و بلوچ در جنوب شرقي بود تر
هاي عشايري هستند كه بخش بزرگي از جمعيت كشور ايالت و عشاير اسكان يافته،  ساكنان روستاها و دهواره

ف و زوال ، ضعاسكان يافتن و يكجانشين شدن ايالت و عشاير بر اثر تغيير شيوه معيشت. دهندرا تشكيل مي
نشيني نشيني به نيمه كوچمور ديگر است كه به تدريج از كوچهاي زراعي و اداري سنتي و اشتغال به فعاليتگله
ايالت و عشاير يكجانشين كه يا بر اثر  ).۶۴:  ۱۳۷۷ ،عسكري نوري(جام به يكجانشيني منجر شده است و سران

. كنندديگر كوچ نمي  و يا به ميل خود ساكن شده، هادهاي مركزي كرحكومت» اسكان اجباري«اعمال سياست 
تخته قاپو شدن عشاير در ايران پيشينه ديرين دارد و شايد قدمت آن كمتر از سابقه خود صحرانشيني نباشد 

  : اقدامات اسكان با دو هدف مشخص مدنظر بوده است.  )۹:  ۱۳۶۲ ،فيروزان(
 با انگيزه هاي سياسي و امنيتي  اسكان  .۱

ورد، هدف از اسكان بسط اقتدار و نمود دولت مركزي مي باشد و روستانشين كردن ايالت و در اين م
نا به سبب اولويت هاي عشاير به عنوان وسيله اي براي اين اعمال  قدرت به كار گرفته مي شود و ضم

كي كه از ، مقتضيات اجتماعي و اقتصادي عشاير از نظر دور مانده و امر اسكان به عامل مكانيسياسي كشور
خارج بر جامعه عشايري تحميل شده ديده مي شود و بدين ترتيب با برطرف شدن زور و اجباري كه امر 

  .)۲۱۸: ۱۳۷۶ عابدي،(اسكان را تحميل نموده ، كوچ از سر گرفته مي شود
 اسكان با انگيزه هاي توسعه و عمران  .۲

: ۱۳۸وند، امان اللهي بهار(ه اند عث ناامني و هرج و مرج شدبا كوچ نشينان اغلب براي كسب قدرت ،
عليزاده ( اصر تشكيل مي دادند و بخش قابل مالحظه اي از جمعيت كشور را تا دوران مع )۱۶۲
هاي ايران و همسايگانش داشته دهي به مرزين قبايل نقش مهمي در چگونگي شكلا. ) ۱۰۷:  ۱۳۸۵ ،
مهم ترين مانع بر سر راه   ،تلف ايرانگريز در مناطق مخدر واقع وجود نيروهاي قدرتمند مركز. اند

به دليل غلبه ساخت ايلي و عشيره اي بر . تمركزگرايي دولت و انحصارگرايي قدرت سياسي بود 
زيرا در اين . تعيين نمي شد... شأن و   حقوق ،  سلسله مراتب اجتماعي بر اساس طبقه،  جامعه ايران ،

يكديگر به شمار مي رفتند و حتي شاه هنگام گسترش  ساختار ايالت و عشاير بالقوه قدرتي برابر با
از همين رو . طلبي يا هجوم خارجي از نيروي نظامي آن ها براي دفاع از امپراتوري استفاده مي كرد 
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قدرت گرفتن يك قبيله از نظر نظامي و يا اتحاد قبايل با يكديگر بالقوه مي توانست ساختار سياسي 
  ) .۱۱۹: ۱۳۸۶،افضلي(پادشاهي شود  تغيير سلسله در كشور را متحول كرده و موجب

از بين رفتن مراتع و ايل راه ها از . امروزه عشاير كوچنده با مشكالت بيشتري نسبت به گذشته روبرو هستند 
مخاطرات فراواني روبرو يك سو و عدم دسترسي به علم و فناوري روز از سوي ديگر ادامه زندگي عشايري را با 

عشاير  وجود مشكالت اقتصادي و ضرورت برقراي ارتباط پويا با جامعه ،  ز به آموزش و بهداشت،نيا. ساخته است
اين مهاجرت نه تنها رافع مشكالت بوده بلكه معضالت . را ناگزير از مهاجرت به شهرها و يكجانشيني كرده است 

مله مي توان به عاطل ماندن كه از آن ج. ديگري را چه براي عشاير و چه براي جامعه به همراه داشته است 
 – ۲۴: ۱۳۸۲ قرخلو،(ر غير ماهر در شهرها اشاره كرد كاهش توليدات دامي و فشار مضاعف جمعيت بيكا  مراتع ،
. توان مشكالت اين جامعه را حل كردر لزوم اسكان و يا عدم اسكان نميآن چه مسلم است با بحث بر س. )۱۵

ب مي شود كه كوچندگي به عنوان ميراث معنوي حفظ شود و هويت برخورد هوشمندانه با مسئله عشاير موج
  با پذيرش كوچندگي عشاير مي بايست در جهت ارتقاي فرهنگي ،. نسل هاي گذشته به آينده منتقل گردد 

با توجه به نقش عشاير در ). ۱۵۰: ۱۳۹۰ علي پور و حجت،(رفاهي آنان راهكارهاي عملي جست اقتصادي و 
  . يت مناطق مرزي، پرداختن به مفهوم امنيت و امنيت مرزي ضروري استحفظ يا تهديد امن

است » نداشتن دلهره و دغدغه « گرفته شده است كه از نظر لغوي به معناي  )secures(امنيت از ريشه التين 
در .  آمده است» ايمني ، ايمن شدن  بي خوف ، امن ، بي بيمي ،«  در لغت نامه دهخدا در مقابل كلمه امنيت ،. 

با ذكر . معني شده است » آرامش و آسودگي  ايمني ، بي ترسي ، در امان بودن ،« ژه امنيت  لغتنامه عميد نيز وا
رهايي از تشويش ، اضطراب ، موارد فوق در خصوص مفهوم لغوي امنيت ، اكنون مي توان امنيت را احساس 

برخي از محققان هم براي . دانست ) ۱۳۷۹هانسل، (مش و اطمينان خاطر يا احساس آرا) ۱۳۸۱نصري، (ترس 
امنيت به معناي از بين رفتن   از ديدگاه اين محققان ،. تعريف واژه امنيت از ديد ديگري به قضيه نگاه كرده اند 

همان . هيچ گونه مفهومي ندارد   در واقع واژه امنيت بدون وجود عنصر تهديد ،. نگراني ها و تهديدات است 
وجود نداشت ما هرگز نمي توانستيم مفهوم روشنايي را درك كنيم ، چنان چه بخواهيم به  طور كه اگر ظلمتي

استفاده بهينه از فرصت ها براي رفع « زباني ساده امنيت را تعريف كنيم مي توانيم بگوييم امنيت يعني 
و فرصت سرچشمه  از اين تعاريف مي توان نتيجه گيري نمود كه امنيت از دو عنصر اساسي تهديد. » تهديدها 
بنابراين تحقق و گسترش امنيت از يك سو منوط به مقابله با تهديدها است و از ) .  ۱۳۸۱خليلي ، ( مي گيرد 
  ). ۴۳۱: ۱۳۸۸رفيعي و همكاران،(گر پيامد بهره گيري از فرصت ها سوي دي
 عنوان به امنيت ژهوا. است بوده بشر حيات هميشگي هاي دغدغه از ديرينه و كهن مفهومي عنوان به امنيت
 و حيات از صيانت و نفس بقاي با و گيرد برمي در را انسان زندگي ابعاد و شؤونات تمامي عام مفهوم يك

 حال، عين در و ترين اساسي از يكي نيز امروزه امنيت). ۳۲۴: ۱۳۸۵ نيا،حافظ(خورد مي پيوند انسان موجوديت
 است قدري به امنيت مفهوم اساسي اهميت). ۴۲۶: ۱۳۸۶ خليلي،( باشد مي معاصر انسان مسائل ترين مبهم
 بين و ملي يا فردي سطح در خواه امنيت، مسأله اهميت منكر كه شود مي پيدا كسي كمتر بوزان، تعبير به كه

 در موجود پيچيدگي و ابهام اما و) ۱۲: ۱۳۷۸ بوزان،( گردد روبروست، آنها با بشر كه مسائلي بين در المللي،
 امنيت درتعريف. (Buchan, 1967:24) شودمي ناشي نامشخصش ماهيت و متعدد معاني از امنيت مفهوم
 دانشمندان از برخي . ندارد وجود صاحبنظران بين نظري اتفاق هيچ ديگر اساسي مفاهيم از بسياري همانند نيز
  ، وجوه ساير از و اند تهداش  توجه آن ابعاد از»  بعد«  يك به ، ديگر اي عده و امنيت از»  نوع«  يك به تنها ،

 :Wrong,1994)است  افزوده امنيت مفهوم گشتن انگيز ابهام بر امر اين كه اند گشته غافل امنيت ابعاد و انواع

امنيت  از تعريف ترين اما تعريفي كه شايد آن را مورد اتفاق همه صاحبنظران دانست همان ساده. (202-204
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 اي پايه تعاريف از يكي ديگر). Tajbakhsh,2008:1؛ ۲۰ :۱۳۸۷بخش،تاج( است ناامني و تهديد نبود  يعني
 امنيت). ذهني امنيت(  ايمني احساس همچنين و) عيني امنيت( خطر مقابل در حفاظت از عبارتست امنيت
 مشتمل و دارد باشد، مي رواني و مادي امنيت بر ناظر كه ايمني احساس يا ترس از بودن فارغ احساس بر داللت
  ).  ۴۴ :۱۳۷۷ هانسل،( است جامعه بنيادي ارزشهاي و نهادها به خوردن لطمه برابر در جامعه ظتحفا بر

باشد، كه  مي تحليل و تجزيه و بررسي قابل مختلف سطوح و مقياسها و  وجوه ابعاد، ها، حوزه در امروزه امنيت
هومي امنيت در گذر زمان اين امر نشان از گسترده شدن ادبيات نظري مفهوم امنيت و همچنين تحوالت مف

 و مراجع محدوده، و مي توان گفت گستره مفهومي امنيت، )۱۳۸۰ الي،  ؛ waltz, 1959 ؛۱۳۷۲قاسمي،(دارد
است كه برخي از صاحبنظران ظهور امنيت پايدار را  يافته فراواني تحول و گسترش تاريخ، طول در آن ابعاد

  .فهومي و ابعاد امنيت  مي دانندحاصل سير تحوالت مفهومي امنيت و توسعه گستره م
 جايگاه از نيز معصوم امامان و پيامبر نظر در و اسالم فرهنگ در خاص طور به مرزها امنيت و عام طور به امنيت
قبل از طراحي امنيت براي يك ظرف فضايي ابتدا بايد شناخت كاملي از ويژگيهاي  .است بوده برخوردار اي ويژه

 اما دارد را خود خاص چالشهاي و فرصتها ويژگيها، مرزي مناطق از يك هر چه گرا. آن ظرف فضايي پيدا كرد
جغرافياي  به انطباق توان مي ويژگيها اين جمله از كه است مشترك مرزي مناطق اغلب در ويژگيها از برخي
 جمعيت پايدارينا بيكاري، نرخ بودن باال توسعه، سطح بودن پايين ايران با جغرافياي اقوام ايراني، مرزي مناطق
با اين همه بايد متذكر شد كه در تدوين طرح براي امنيت مناطق . كرد اشاره...  و جمعيت جواني روستايي،

 اجرايي نسخه يك توان نمي و پذيرد صورت جدي توجه مرزي مناطق در موجود تفاوتهاي به مرزي مي بايست
 عالوه. پيچيد شان انساني و طبيعي جغرافياي در موجود تفاوتهاي همه اين با مرزي مناطق همه براي را واحد
 از هريك بر تاثيرگذار بازيگران مرزي، مناطق از هريك فرهنگي و اقتصادي سياسي، طبيعي، جغرافياي برتفاوت
 امنيت بر را خود خاص تأثير هريك ويژگيهاي و ما همسايگان. باشند مي همديگر از متفاوت نيز مرزي مناطق
 تأثيرات با را مرزي مناطق امنيت بر آن تأثير و تركيه با همسايگي تأثيرات توان نمي. دارند مرزي مناطق
  .پيچيد واحد اي نسخه هردو براي و دانست يكي آن از ناشي امنيتي تهديدات و افغانستان با همجواري

ري كه اغلب يكي از ويژگيهاي مناطق مرزي ايران، انطباق آن با پراكنش جغرافيايي اقوام ايراني است به طو
ويژگيهاي خاص توپوگرافيكي و نوع قرار گيري عوارض . مرزها استقرار يافته اند حاشيه در اقوام ايراني

جغرافيايي نيز در جدا افتادگي برخي اقوام از پيكره اصلي سرزمين ايران موثر بوده است بعالوه امتداد زبانه اي 
و در كشورهاي همسايه، جملگي مسائل اقوام ايراني را  مرز سوي آن جمعيتي از هم تباران قومي و مذهبي در
همه موارد باال به ما اين نكته را گوشزد مي نمايد كه در برنامه ريزي . در طول تاريخ تحت تاثير قرار داده است

اين . براي امنيت مناطق مرزي، بايد جايگاه اقوام مختلف و سياست قومي متناسب با همگرايي مد نظر باشد
گامي مهم تر مي نمايد كه موقعيت جغرافيايي حاشيه اي اقوام با موقعيت حاشيه اي آنها در اقتصاد و مسائل هن

 توسعه نيز منطبق باشد در اين صورت است كه واگرايي در اقوام حاشيه اي تقويت مي گردد چرا كه چنانچه
 آن در قومي هويت گردد، ديگر گروههاي و دولت متفاوت و آميز تبعيض رفتاري باعث قوم يا گروه هر به تعلق
 اقدام و بسيج اساس تواند مي قومي هويت برجستگي و) Gurr,2000:1-2( گرديد خواهد تر برجسته گروه
  ).۴۵۴: ۱۳۸۶ قاسمي،(شود سياسي

نگاهي به عملكرد دولت ها در دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه عشاير جايگاه چنداني در برنامه ريزي دولت 
با مرور اجمالي سير تكويني برنامه ريزي كشور ، انعكاسي از جايگاه عشاير در برنامه هاي اول . ها نداشته است 

در برنامه چهارم اولين رويكرد راهبردي به جامعه . مشهود نيست ) پيش از انقالب ( ، دوم و سوم عمراني 
ش بخشي به توسعه ، توأم عشايري ديده مي شود كه كمابيش در چارچوب برداشت كلي برنامه ريزان و يا نگر
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در برنامه . با نام دامداران متحرك تأكيد شده است   نخستين بار است كه بر نقش عشاير ، مي باشد و طي آن ،
( پنجم اولين بار بود كه طرح ريزي براي اين جامعه مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد پنجاه مجموعه عمراني 

هدف از راه . ايجاد شود   دو هزار خانوار را زير پوشش بگيرد ،  وعه ،كه هر مجم) مركز جمعيتي اسكان يافته 
اندازي مجموعه هاي عمراني ، تبديل تدريجي اقتصاد جامعه عشايري به زندگي يكجانشين با اتكا بر كشاورزي 

جموعه آميخته با دامداري بوده و بر لزوم مشاركت نمايندگان و معتمدان دامداران متحرك نيز در ايجاد اين م
پس از پيروزي انقالب اسالمي و تحت تأثير گرايش هاي عدالت طلبانه و جهت رفع . ها تأكيد شده است 

در تدوين نخستين برنامه پنج ساله ، به   تبعيض در برخورداري از تسهيالت عمراني و زيرساخت هاي توسعه ،
عشايري تدوين نشد و راهكار  رغم تأكيد بر نقش و اهميت عشاير ، برنامه مشخصي براي توسعه جامعه

در اين دوره براي زيرساخت هاي توسعه در بين عشاير ، اقداماتي مدون و منسجم . مشخصي نيز ارائه نگرديد 
  .)۶۲۹: ۱۳۸۴عمادي ،(صورت نگرفت 

  

  : اهروش  مواد و
از دو  بوده كه تحليلي –، كاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي هدفاساس  تحقيق حاضر بر 

به بررسي در شيوه كتابخانه اي اطالعات  .جهت گردآوري داده استفاده شده استميداني تكنيك اسنادي و 
امه هاي كتب، مقاالت ، پايان نامه ها ، سايت هاي اينترنتي و سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن ، سالن

ها خانوار اطالعات مورد نامهستفاده از پرسشدر مطالعات ميداني با ا. پرداخته شده است... آماري ، گزارش ها و 
  . نياز گردآوري شد

خانوار در سايت نازدشت  ۱۶۶سايت اسكان بارنجگان و خانوار در  ۳۴۹تعداد ۱۳۸۵طبق سرشماري سال 
 ۱۰۱خانوار و در نازدشت  ۱۸۳اند كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه در بارنجگان سكونت داشته
  . اندهاي مورد نظر انتخاب شدهگيري تصادفي ساده، نمونهروش نمونهگرديد كه از  خانوار تعيين

  
  : محدوده مورد مطالعه

شهرك نازدشت از روستاهاي دشت . يكي از كانون هاي عشايري استان خراسان جنوبي كانون نازدشت مي باشد
باشد و شهرستان آباد از توابع بخش مركزي شهرستان سربيشه ميآباد غيناب، واقع در دهستان مومنحسين

آباد غيناب دشت حسين. آيدمي هاي استقرار عشاير در استان خراسان جنوبي به شمارسربيشه نيز يكي از قطب
به دليل مجاورت و نزديكي با كشور افغانستان و استان سيستان و بلوچستان، مدتي از سال در معرض فرسايش 

باشد كه وزش اين بادها، همه ساله سبب مي) خردادماه الي مهرماه(روزه سيستان  ۱۲۰شديد ناشي از بادهاي 
ميزان . گرددش گياهي، مزارع و محصوالت كشاورزي در اين دشت ميوارد آمدن خسارات قابل توجهي به پوش

 ۱۳۰چنين متوسط نزوالت آسمانيساعت در سال است و هم ۳۰۰۰متوسط ساعات آفتابي دراين ناحيه بيش از 
گراد درجه سانتي ۵/۴۴گراد و درجه حرارت حداكثر درجه سانتي ۱۷ميليمتر، متوسط درجه حرارت ساالنه آن 

طايفه  ۶سال قبل  ۱۰از حدود ). ۳- ۲ :۱۳۸۹محمودآبادي و هراتي، (درجه سانتي گراد مي باشد  -۱۶و حداقل 
  .در شهرك نازدشت اسكان يافته اند هاي كُرد، آذري، نادي،  ملكي، سليماني و محمد ابوليعشايري به نام

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۲۵۳  
 

 

 

  
  
  

 
  ينقشه موقعيت شهرك نازدشت شهرستان سربيشه در استان خراسان جنوب: ۱شكل

  
 ۱۲۰كانون اسكان عشايري بارنجگان در . در اين پژوهش ، كانون بارنجگان مي باشد كانون مورد مطالعه ديگر 

اين منطقه از توابع دهستان . كيلومتري شهرستان قاينات به سمت مرز كشور افغانستان واقع گرديده است
. كيلومتر است ۳۰آباد كوه يعني حاجيباشد كه فاصله آن از مركز بخش زيرپترگان واقع در  بخش زيركوه مي

ثانيه  ۱۸دقيقه و  ۴۴درجه و  ۳۳ثانيه تا  ۴۵دقيقه و  ۲۰درجه و  ۳۳به لحاظ موقعيت جغرافيايي بين مدار 
ثانيه طول شرقي كشيده  ۳۶دقيقه و  ۳۷درجه و  ۶۰ثانيه تا  ۱۲دقيقه  ۵درجه  ۶۰عرض شمالي و نصف النهار

، ۱۳۷۴امكان سنجي طرح اسكان عشاير در روستاي بارنجگان در سال پس از انجام مطالعات . شده است
تعدادي چاه عميق و نيمه عميق به همراه اراضي زراعي نوبنياد در حومه روستاي مذكور، به عشاير اسكان يافته 

  .تخصيص يافت
 

   :شناختي كانون هاي مورد مطالعهيتهاي جمعويژگي
آيد كه بر اين ريزي به شمار ميهاي مطرح در امر برنامهي مولفهترترين و بنياديعامل جمعيت، از اساسي

هاي احتمالي در آينده اساس، آگاهي از روند تغييرات كمي و كيفي آن در گذشته، گوياي مسائل و چالش
 ۱جداول . از اين رو مطالعه ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي نازدشت و بارنجگان از ضروريات است .خواهد بود
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طبق اطالعات به . ه هاي مختلف سرشماري نشان مي دهدوالت جمعيتي اين كانون ها را در طول دورتح ۲و 
هاي بارنجگان و حاكي از افزايش تعداد جمعيت در سايت ۱۳۴۵دست آمده روند تحوالت جمعيتي از سال 

ل اجراي اسكان به دلي ۱۳۷۵نسبت به سال  ۱۳۸۵افزايش بيشمار جمعيت بارنجگان در سال . باشدنازدشت مي
  .باشدو تجميع عشاير در اين دوره مي

  
 ۱۳۸۵تا  ۱۳۴۵مشخصات دموگرافيك بارنجگان از سال  :۱جدول 
  دوره زماني

 پارامتر
۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 ۲۰۰۰ ۳۸۶ ۲۸۳ ۱۹۳ ۲۷۹ جمعيت
 ۳۴۰ ۹۱ ۷۱ ۵۰ ۶۶ خانوار

 ۸۸/۵ ۲۴/۴ ۹۶/۳ ۸۶/۳ ۲۲/۴ بعد خانوار
 ۹/۱۷ ۲/۳ ۹/۳ - ۶/۳ - )ددرص(نرخ رشد جمعيت 

  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵مركز آمار ايران،: عمنب

  
   ۱۳۸۸تا  ۱۳۶۵سير تحوالت جمعيتي كانون نازدشت از سال  :۲جدول          

 )درصد(نرخ رشد  بعد خانوار جمعيت تعداد خانوار سال
۱۳۶۵ ۲۶ ۱۱۹ ۶/۴ - 
۱۳۷۵ ۳۷ ۱۶۵ ۶/۴ ۳/۳ 
۱۳۸۵ ۱۶۶ ۷۴۳ ۵/۴ ۲/۱۶ 

  ۱۳۸۵العات سرشماري نفوس و مسكن ؛ مركز آمار ايران، اط۲۰-۱۳۸۸،۴ان، فال سليم: منبع

  
  : و سوادآموزش 

ها از گذشته، مطالعات نشان داد كه با توجه به فراهم بودن زمينه مساعد آموزش و تحصيل براي گروه بارنجگاني
توان گفت توزيع ر واقع ميد. باشداي ميها كمتر از دو طايفه يزداني و كبودهسوادي در ميان آنميزان بي

برخورداري از ميزان تحصيالت در ميان سه گروه اسكان يافته به صورت متناسب و يكسان نبوده كه اين عامل 
  .)۳جدول ( گر شده استدر مسائل و برخوردهاي روزمره اجتماعي آنان نيز جلوه

دليل آن سوادآموزي تعداد زيادي  بيشتر جمعيت نازدشت نيز داراي تحصيالتي در سطح ابتدايي مي باشند كه
از والدين و سالخوردگان شهرك در پيش از اسكان است و علت عمده كاهش تعداد افراد در مقطع راهنمايي، 

چنين كاهش تعداد افراد در مقاطع ديپلم و دانشگاه هم. باشدحذف گروه والدين و سالخوردگان از اين دسته مي
روستا، ممانعت از فرستادن دختران و بعضاً پسران براي ادامه تحصيل و به داليلي چون نبود دبيرستان در 
   .)۴جدول ( گرددشرايط نامساعد مالي خانوارها بر مي

  
 ۱۳۸۸سال كانون نازدشت در سطح تحصيالت باسوادان در : ۳جدول 

 دانشگاهي ديپلم راهنمايي ابتدايي
۳۴۶ ۱۰۷ ۲۳ ۳ 

  .۵۹ :۱۳۸۸فال سليمان، : منبع
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 وضعيت سواد در ميان افراد واقع در سنين آموزش در كانون اسكان بارنجگان  :۴جدول 
  طايفه

 سطح تحصيالت
 بارنجگاني ايكبوده يزداني

 ۱۳ ۱۱ ۴۴ سوادبي
 ۲۱ ۱۰ ۱۱ خواندن و نوشتن

 ۹ ۱۹ ۲۵ ابتدايي
 ۷ ۲۲ ۱۲ راهنمايي
 ۱۱ ۲۱ ۲۶ متوسطه

 ۷ ۰ ۱ آموزش عالي

  ۱۳۸۹ارنجگان، خانه بهداشت روستاي ب: منبع

  

  : اشتغال و درآمد
 هاي اقتصادي ديگري چون زراعت، باغداري است كه به فعاليتنشيني بر پايه داماساس اقتصاد زندگي كوچ

ها كه اين فعاليت) ۴۶-۱۳۸۶،۴۵مشيري و مواليي، (هاي فرعي نيز اشتغال دارندداري، صنايع دستي و فعاليت
اشتغال به عنوان مقوله اقتصادي و اجتماعي خود . داري بوده استدام بيشتر در راستاي تقويت و حمايت از
از اين رو  در اين پژوهش به بررسي عوامل اقتصادي موثر در زندگي . عامل و معلول فاكتورهاي متعددي است 

  . ساكنان اين كانون هاي عشايري پرداخته شد 
داري در جريان است كه به عت، كارگري و دامهايي چون زراپس از اسكان عشاير در نازدشت، عمده فعاليت

ي توليدات شامل گندم، در بخش زراعت، عمده. درصد از خانوار بدان اشتغال دارند ۹/۲۸و  ۵/۵۰،  ۳/۶۱ترتيب 
هكتار  ۶۱هكتار و جو با  ۱۷۲باشد كه گندم با اي، هندوانه و خربزه ميجو، چغندرقند، يونجه، چغندر علوفه

پايين بودن ميزان اشتغال در ). ۱۷۳: ۱۳۸۸سليمان، فال(اند شت را به خود اختصاص دادهبيشترين سطح زير ك
 :باشدداري نسبت به دو بخش زراعت و كارگري، در پي دو دليل عمده ميبخش دام
  هاي زراعي گرديده،با اسكان عشاير و تغيير شيوه معيشت، بخش كثيري از جمعيت عشايري جذب فعاليت- الف
  چراي دام در مراتع پيراموني و نزديك شهرك به سبب انجام پروژه جهاني ترسيب كربن ممنوعيت-ب

ها، بيشترين فراواني اشتغال در بخش زراعت مربوط به سرپرستان خانوار در كانون بارنجگان نيز ، در ميان گروه
 و طايفه نسبت به بارنجگانيتر يكجانشيني اين دباشد كه متاثر از سابقه طوالنياي ميدو گروه يزداني و كبوده

ها از يك سو و عدم تالش الزم و كافي به نبود تجربه كافي در زمينه اشتغال زراعي توسط بارنجگاني. ها است
منظور ارتقاء توانمندي آنان پس از اسكان توسط نهادهاي متولي از سوي ديگر سبب شده تا پس از واگذاري 

اي برداران برون منطقهها اين منابع توليدي خود را به بهرهبارنجگاني چاه و زمين زراعي به عشاير، عمده گروه
  .)۵جدول ( اي واگذار نمايندبه صورت اجاره

  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۲۵۶  
 

 

 

  
  

 وضعيت اشتغال دائم سرپرستان خانوار در ميان طوايف اسكان يافته در روستاي بارنجگان : ۵جدول 
  طايفه

 وضعيت اشتغال
 بارنجگاني ايكبوده يزداني

 شاغل
 ۹ ۱۷ ۲۴ اوانيفر

 ۳۰ ۲۴ ۲۹ درصد

 بيكار
 ۲۱ ۵۴ ۵۸ فراواني
 ۷۰ ۷۶ ۷۱ درصد

  هاي ميداني تحقيقيافته: منبع

  
ترين نقش و جايگاه در تدوام هر تغيير و نظام جديد ايجاد شده در ميان عوامل اقتصادي، درآمد داراي اساسي

درصد افراد معتقدند كه وضعيت اقتصادي  ۵۵ طبق بررسي تغيير درآمد و وضعيت اقتصادي خانوارها،. باشدمي
درصد اين تغيير را رو به بهبود و  ۱۵آنان به ويژه به لحاظ درآمدي نسبت به قبل از اسكان ركود داشته است، 

اي نارضايتي در اين ميان دو گروه يزداني و كبوده. انددرصد بدون تغيير مثبت و يا منفي ارزيابي نموده ۲۸
هاي اشتغال اند و دليل عمده آن، كاهش فرصتها از تغيير شرايط اقتصادي داشتهارنجگانيبيشتري نسبت به ب

ها در در واقع از آن جا كه در گذشته يزداني. باشدو كسب درآمد نسبت به پيش از اسكان در بازنجگان مي
شان در بارنجگان اسكاناند و هم اكنون با بازارچه مرزي يزدان كارگران روزمزد با حقوق نسبتاً مناسب بوده

با توجه به اين . امكان دسترسي به آن محل بسيار محدوده گشته، نارضايتي درآمدي آنان را تشديد نموده است
هاي مناسب به منظور تعديل شرايط نامطلوب ، در صورت عدم اجراي برنامهكانون بارنجگان  ، ساكنانشرايط 

شهرهاي قاين، بيرجند و در مواردي مشهد را نيز به عنوان اقتصادي از سوي نهادهاي متولي، مهاجرت به 
هاي اقتصادي در قبل و بعد هزينه و درآمد ناخالص هر خانوار از مجموع فعاليت .راهكاري مناسب در نظر دارند

  :نشان داده شده است ۶از اسكان در كانون نازدشت، در جدول 
  

اقتصادي خانوارهاي عشايري نازدشت در قبل و بعد از اسكان مقايسه هزينه و درآمد مجموع فعاليت هاي :  ۶جدول 
 )مبالغ به ريال(

 بعد از اسكان قبل از اسكان

 درآمد ناخالص هزينه درآمد ناخالص هزينه

۲۱۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ 

  هاي ميداني تحقيقيافته: منبع

 
  : امكانات رفاهي
ر محل، در مقايسه با زمان حال داراي شرايط نامطلوبي بوده، رسي به امكانات رفاهي دپيش از اسكان، دست

هاي نهضت سوادآموزي به عنوان يك جزء از چراكه با نبود امكانات بهداشتي و خدماتي مواجه و تنها كالس
رسي به امكاناتي چون پزشك، آنان به منظور دست. رسي بدان فراهم بوده استامكان آموزشي، شرايط دست

كيلومتري تا شهرهاي سربيشه و بيرجند با حداقل امكانات  ۱۱۰يا  ۵۰مجبور به طي مسافت .. .داروخانه و 
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رسي به امكاناتي از قبيل موارد ذيل در شهرك نازدشت فراهم در حال حاضر امكان دست. اندحمل و نقلي بوده
 :باشدمي

  .دبستان، راهنمايي، راديو و تلويزيون: امكانات آموزشي -
  .خانه بهداشتيخانه بهداشت، آب لوله كشي، حمام بهداشتي، غسال: يامكانات بهداشت -
  .جاده آسفالته، برق، تلفن، پست بانك، آرايشگاه زنانه، آرايشگاه مردانه، مسجد: امكانات خدماتي -

آيد و در ريزي در ارتباط با فضاهاي روستايي به شمار ميترين مراحل هر برنامهارزيابي عملكرد يكي از مهم
هاي مهم و اثرگذار در تدوام و ارتقاء مشاركت روستائيان و هم چنين كارآيي بهتر نتايج آن، يكي از مولفه قالب

سنجش ميزان رضايت افراد از اسكان در اين دو . مندي استهاي مرتبط با روستاها، ميزان رضايتبرنامه و طرح
درصد  ۱۶و اسكان رضايت ندارند و تنها  درصد آنان از شرايط كنوني ۸۴كانون اسكان عشايري نشان داد كه 

توان به وضعيت نامطلوب درآمدي، ارائه تسهيالت زيربنايي از عمده داليل عدم رضايت مي. اندها راضي بودهآن
 . داري اشاره داشتو فني از قبيل امكانات الزم براي توليد در بخش كشاورزي و دام

  

  :گيري و پيشنهاداتنتيجه 
بارنجگان گامي در جهت تغيير ساختار سنتي معيشت و زندگي اين بخش از جامعه و اسكان عشاير در 

 .ريزي توسعه عشايري صورت پذيرفته استمطلوبيت بخشيدن به آن بوده است كه در راستاي نظام برنامه
شناختي، روستاي بارنجگان ازجمعيت جواني برخوردار است و نيازمند مطالعات نشان داد به لحاظ جمعيت

. باشدريزي براي اشتغال پايدار بوده اما بررسي وضع موجود حاكي از شرايط نامطلوب در اين زمينه ميرنامهب
همگني و نزديكي فرهنگي و اجتماعي به هنگام اسكان عشاير از طوايف مختلف، از اصول اوليه و مهم به شمار 

د و حتي هم اكنون نيز پس از گذشت باشآيد كه شواهد حاكي از عدم توجه بدين امر در آن مرحله ميمي
متعدد، تالش و فعاليت آموزشي  هاي اجتماعيها و تنشچندين سال از اسكان عشاير در بارنجگان و بروز چالش

عدم تجانس ميان  .ترويجي خاصي در جهت تعديل اين شرايط از سوي نهادهاي متولي صورت نپذيرفته است –
اي و جداي از هم در درون روستا تجلي م اسكان، با ساخت و سازهاي قبيلهسه گروه مذكور از همان ابتداي انجا

اجتماعي در ميان عشاير اسكان يافته در بارنجگان  –هاي ناهمگوني فرهنگي از ديگر اثرات و چالش .يافته است
ايل به كه خود تبعات فني ديگري را نيز در پي داشته است، عدم وحدت و انسجام قوي ميان سه گروه، عدم تم

هاي متعدد كه اين عوامل نتايج ازدواج برون گروهي و كمتر بودن ميل و رغبت در مشاركت با يكديگر در زمينه
ها موجود در بارنجگان از ديگر موانع وچالش .سوء اقتصادي و تا حدودي امنيتي را تاكنون در پي داشته است

ها و طايفه مزبور اشاره داشت كه سبب برداشتتوان به عدم توزيع متناسب سواد و آموزش در ميان سه مي
  .شده است... هاي متعدد، تفاوت در پذيرش نوآوري و فرهنگي متفاوت، تنش - رفتارهاي اجتماعي 

اسكان عشاير در نازدشت، منجر به تحولي اساسي در تنوع شغلي و ايجاد اشتغاالت پايدار و داراي منزلت 
هاي اجتماعي هاي اقتصادي خانوار در نظامه عنوان اساس فعاليتدرآمد ب. اجتماعي مناسب نگرديده است

گوناگون، در درون جامعه عشايري نازدشت نسبت به مقطع قبل، نه تنها رشد و تحولي در راستاي توسعه 
به تبع تغييرات مذكور، پيامدهاي ديگري چون كاهش پس  .نداشته بلكه به نتيجه عكسي دچار گرديده است

، كاهش توليد سرمايه در بين عشاير اسكان يافته، ضعف در توانمندسازي و كاهش توان سرمايه انداز خانوارها
هاي شغلي جديد و يا ايجاد تحول مطلوب در نظام شغلي كنوني، اتكاي اين بخش از گذاري آنان در فرصت
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توان يان كلي ميبه ب. هاي دولتي، فقر و مهاجرت به شهرها در برداشته و يا خواهد داشتجامعه به حمايت
  .  اند تا منتفعگفت از بعد اقتصادي عشاير اسكان يافته بيشتر متضرر گرديده

هاي اسكان در سير قهقرايي ركود و ناكارآمدي از هاي اقتصادي و اجتماعي كانونها، بنياندر نتيجه اين چالش
. شودخانوارها مي پايداري حياتناگردد كه منجر به بروز آسيب جدي و يا ظهور بحران چرخه توسعه خارج مي

هاي توسعه، انزواي جغرافيايي، آشنايي به همراه اين بحران عواملي نظير جبر اجتماعي، دوري از مراكز و قطب
شود تا رفتار و كنشي هر اي با طوايف آن سوي مرز سبب ميبا معابر مرزي، و وجود مناسبات قومي و قبيله

  .ابعاد فضايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را شاهد باشيم چند ناخواسته اما خالف امنيت در
  : در زمينه بهبود شرايط اين كانون ها پيشنهاداتي نيز ارائه مي گردد 

ويژه هاي اقتصادي متعدد و بههاي مالي و فني دولت از خانوارهاي عشايري در زمينه فعاليتافزايش حمايت_
  پروريدام
برداري از زمين توسط ترويجي به منظور آشنايي عشاير اسكان يافته با چگونگي بهرههاي آموزشي و كالس _

 . جهاد كشاورزي بر پا شود
تواند در مطالعات امكان سنجي و تالش براي ايجاد تعاوني توليد كشاورزي و يا شركت سهامي زراعي نيز مي _

 .جهت رفع چالش اقتصادي موجود كارساز باشد
هاي اقتصادي به منظور افزايش سطح فرهنگ جامعه و جي در حوزه فرهنگي، و فعاليتهاي ترويآموزش _ 

  هاي اقتصادي براي افزايش توان اقتصادي آنان وري فعاليتارتقاء بهره
ها و هاي سه گانه به منظور كاهش تنشبه كمك مبلغان مذهبي و نهادهاي حمايتي، زمينه ازدواج ميان گروه _

 . مشاركت افراد با يكديگر فراهم گردد ها و ارتقاءدرگيري
پروري توسط جهاد كشاورزي داري به دامهاي تشويقي در زمينه تغيير دامهاي ترويجي و حمايتانجام طرح _

 . داري از دامها و افزايش بازدهي اقتصادي نگهبه منظور كاهش تنش

  
  :منابع
  .نشر ني : تهران   فسانه و واقعيت ،ا: قوميت و قوم گرايي در ايران . )۱۳۸۹. (احمدي، حميد .۱
  .انتشارات دانشگاه مفيد . دولت مدرن در ايران . )۱۳۸۶. (رسول  افضلي، .۲
 .يكجانشيني ايالت و عشاير : زوال كوچ نشيني در ايران . )۱۳۸۳. (اسكندر امان اللهي بهاروند ، .۳

  . ۱۵۵ – ۱۸۴، صص ۱۷فصلنامه مطالعات ملي ، شماره 
( ارتباط نوماديسم و تكوين مرزهاي سياسي در ايران . )۱۳۸۹. (و همكاران ، سلمانزاده انصاري .۴

شماره   ، ۴جلد  نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي،). ايالت و عشاير تركمن : مطالعه موردي 
  . ۱۳۸۹، تابستان  ۱۷
  .راهبردي مطالعات پژوهشكده ، تهران هراس، و دولتها مردم، . )۱۳۷۸( .باري بوزان، .۵
پيامدهاي فضايي اسكان عشاير در استان چهارمحال  ).۱۳۸۸(ضيا توانا، محمد حسن . توكلي، جعفر .۶

  .۱، شماره فصلنامه روستا و توسعهبختياري، 
  .پاپلي انتشارات  مشهد،  ، ژئوپليتيك مفاهيم و اصول .)۱۳۸۵( محمدرضا نيا، حافظ .۷
موضوع امنيت ملي ، فصلنامه پژوهشكده مهاجرت نخبگان ، پديده اجتماعي يا ). ۱۳۸۱. (خليلي، رضا .۸

  . ۲مطالعات راهبردي ، سال پنجم ، شماره 
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