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خراسان : مورد  گردشگري شهرهاي مرزي در ايجاد امنيت-جايگاه ژئوپولوتيكي 
 جنوبي

  

  ۳، فهيمه شهركي۲معصومه حافظ رضازاده، ۱ مرتضي اسمعيل نژاد 
  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند  - ۱
  آزاد زاهداناستاديار گروه جغرافيا، دانشگاه   -  ۲

  آزاد زاهدان، دانشگاه افيا و برنامه ريزي توريسمجغررشته ارشد  دانشجوي كارشناسي۳

  
  چكيده

شهرهاي . نقش باالي شهرها در جذب گردشگر به ويژه در مناطق مرزي از عوامل مهم ايجاد امنيت محسوب مي شود
ايجاد . مرزي به دليل داشتن نقش امنيتي و دروازه ورود كاال و انسان، مي تواند در جذب گردشگر، موفق عمل كنند

ازارچه هاي مرزي، وجود رودخانه و چشم اندازهاي طبيعي، وجود بناهاي تاريخي مانند قلعه و يا نوع مرز در اين گونه ب
خراسان جنوبي با داشتن شهرهايي همچون سربيشه، قاين و نهبندان از . شهرها، از جذب توريسم به شمار مي رود

تحليل و با  -اين تحقيق به روش توصيفي. ا مي باشدمنطقه اي دار - موقعيت ويژه اي جهت جذب گردشگران محلي
استفاده از منابع كتابخانه اي و ميداني به بررسي نقش ژئوپولوتيكي و جايگاه شهرهاي مرزي خراسان جنوبي در جذب 

شهرهاي مرزي اين استان با داشتن پتانسيل در جذب گردشگر ،موقعيت ژئوپولتيكي كه در توسعه .گردشگر مي پردازد
 –ژئوپولوتيكي -سرانجام مدل. گري دارند و اين ويژگي خود باعث فراهم كردن امنيت در اين شهرها خواهد شدگردش

  ..گردشگري استان خراسان جنوبي در راستاي امنيت گردشگري ارائه شد

  شهرهاي مرزي، امنيت، گردشگري،خراسان جنوبي  :واژه هاي كليدي
  

  :مقدمه
 توسعه جهت ييباال هاي پتانسيل ،افغانستان كشور با مشترك مرز دارابودن با ايران شرق در خراسان جنوبي استان
 شهرستان در منابع و امكانات گسترش و توسعه راستا اين در . است دارا را مرزي شهرهاي در خصوص به بازرگاني
 هم و باشد تهداش همسايه هاي كشور با مرزي بين هاي همكاري تقويت در اساسي تواند نقش مياستان  مرزي هاي
  .تسريع كند را ملي توسعه آهنگ تواند مي
 و مرزي مناطق به اكولوژيك و اجتماعي و اقتصادي تحقيقات از اعم توسعه ايي تحقيقات در اخير دهه هاي در

 مرزهاي امتداد در كه مناطقي به وافر ي عالقه و رغبت اين .است گرفته صورت بسياري مرزي توجه تاثيرات
 ممكن ويژه، جغرافيايي مناطق اين كه گرفته نشأت تصور اين از مشخصي طور به .گرفته اند قرار اكشوره همگرايي
بررسي   )Niebuhr,2004,71(گردند كشورها بين همگرايي در همساني اقتصادي و سازگاري ايجاد موجب است

                                            
  Email:esmailnejad.m@birjand.ac.ir.comو  ۰۹۱۵۳۳۳۱۸۳۸،شماره تماس  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند  - ۱
  آزاد زاهدان دانشگاهاستاديار گروه جغرافيا، دانشگاه   - ۲

  آزاد زاهدان، دانشگاه ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشجوي كارشناسي ۳
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به عنوان مهم ترين ) استكه عامل در پايداري يك محيط (مشكالت شهرهاي مرزي حاكي از آن است كه مانايي مردم
  ).۱۳۹۰پاكشير،(مشكل قلمداد شده هرچند مسايل ديگري را نيز داراست

 آن شهر در كه است انسان توسط شده ساخته محيط و اجتماعي ، طبيعي عوامل تركيب از ي ا مجموعه شهر
 سياسي) ۱۳۸۰:۴شيعه،(است شده متمركز ساكن جمعيت : قدرت يك زير در و ساخت انسان است زيستگاهي
   حرفه هاي اساس تخصص بر ويژه فضاهايي ، دهد مي جاي خود درون را پايداري نسبتًا جمعيتي تمركز كه ، مشخص
 و كند مي ايجاد كاري بافتهاي و مسكوني هاي بافت ميان اينده فز و مشخص بيش كما تفكيكي ، آورد مي بوجود اي

 بيشماري هاي فرهنگ خرده درون خود كه آورد مي پديد خويش دروني روابط از حاصلي مثابه به را خاص فرهنگي
 عوامل پوياي و پيوسته متقابل تأثرات و تأثير و كنشها برآيند ايراني شهر )۲۹:۱۳۸۳فكوهي،( كند مي حمل را

 )۲۲۳:۱۳۷۷مومني،(است ايران تاريخ مسير در انساني و طبيعي برونزاي و درونزا  « پرور شهر و آفرين شهر گوناگون

  ولوتيك گردشگريژئوپ
 سياسي توانايي و قدرت نقش دارد؛ كاربرد سياسي، و استراتژيك ابعاد در كه  گردشگري ژئوپليتيك با ارتباط در

 گردشگري و ژئوپليتيك واژه دو از كه اصطالح اين .يابد مي اهميت گردشگر و توريسم جذب « در هر كشورها
 به منجر كه جغرافيايي و محيطي عوامل اساس بر گيري ميمتص و سياستگذاري گونه واقع در است، يافته تشكيل
 ما اگر .نمود لحاظ گردشگري ژئوپليتيك تعاريف چارچوب در توان مي را شود المللي بين گردشگران دفع يا جذب
 متوجه آنگاه بدانيم، ژئوپليتيك را ملل سياست در جغرافيايي محيط عوامل نقش يا و سياست يك جغرافيايي نتايج
 ساليق و ايدئولوژي عقايد، افكار، تمايالت، به فقط الملل بين اقتصاد و سياست در كشور هر نقش كه شد يمخواه
 و محيطي هاي محدوديت و منابع و عوامل بلكه ندارد، بستگي خارجي سياست حوزه در ويژه به آن كنندگان اداره

 و پيشرفت توسعه، براي دولتمردان گيري صميمت و سازيها تصميم در ويژهاي جايگاه كه است اقتصادي و جغرافيايي
 عوامل اساس بر ژئوپليتيكي قلمروهاي و استراتژيك مناطق گردشگري، ژئوپليتيك در.دارند سرزميني واحد يك بقاي
 مي اهميت زمين كره از مناطقي يعني .ميشوند تعيين اقتصادي منابع از برداري بهره و توليد در دخيل متغير و ثابت
 آرامش و استراحت و ميزبان جامعه براي رفاه و درآمد ايجاد بتوانند فرهنگي – اقتصادي معيارهاي اساس بر كه يابند
   و مناطق گرديده قلمداد كشورها گردشگري توسعه اصول از يكي ژئواكونوميك علم لذا .كنند ميهمان جامعه براي
كه  كنند مي ايفا حكومتي كارگزاران و ندولتمردا سياسي گيريهاي تصميم در را خود اصلي نقش گردشگري مهم
  ).۵۱۶:۱۳۸۷رحيم پور،(است گردشگري ژئوپليتيك نهايي هدف همان
 جغرافيايي محيط از گيري بهره براي قدرت از استفاده دارد، همراه به خود با را ژئوپليتيك مفهوم كه اصطالح اين در

 چگونه براي كشورها توانايي و قدرت نحوه كه يعيطب عوامل نقش ژئوپليتيك، واقع در.است شده مطرح در گردشگري
 تداعي را آنها از كردن . « مورد يكديگر به دولتها سياست كردن نزديك براي ابزاري منزله به استفاده ژئوپليتيك

 علوم صحنه در سياسي جغرافيايي كه زماني در و گذشته قرن يك در .است گرفته قرار دارد توجه مي بيان ميكند،
 در .بود دولتها از يكي نفع به آن سياسي گرايش برعكس نبود، عيني تحليل و تجزيه آن هدف شد، ظاهر انساني
 پايان از بعد .رفت بين از آن مشروعيت اروپا، بر سيطره و طلبي سلطه به نازيها گرايش و دوم جهاني جنگ زمان
 تفكرات و كند بررسي را حوادث واقعيت بود قادر كه آوردند وجود به جغرافيا از جديدي تصوير پردازان نظريه جنگ،
 قطبي، دو جهان بافت كه حاضر حال در .دهد قرار نظر مد را طلب توسعه كشورهاي ژئوپليتيكي تحليل و تجزيه
 و درگيريها بيني پيش و شدن جهاني  شناخت براي ابزاري سياسي جغرافياي ندارد، سياسي هاي صحنه در نقشي

 نقش انسانها و معادن،  منابع،دانش مديريت زيست، محيط از حمايت در تواند مي ها نيبي پيش نوع اين .جنگهاست
  )۱۳۸۶شوتار،(باشد داشته مهمي
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 كشور يك ژئوپليتيك در موثر متغير و ثابت عوامل همان گردشگري ژئوپليتيك در موثر عوامل شد، گفته آنچه بنابر
 قرار خود نظر مورد و بررسي دولتها را عوامل اين توريسم صنعت توسعه براي رويكرد با باشند كه مي

 و طبيعي بخش دو به كه هستند جغرافيايي عوامل همان ژئوپليتيك در و تأثيرگذار موثر عوامل مجموعه.ميدهند
 آن به بايد كه است انساني عوامل بر حاكم سياسي بار هست، ميان در اين كه تفاوتي ولي شوند؛ مي تقسيم انساني
 ژئوپليتيك در مزبور عوامل ديگر عبارت به .شوند مي سياسي بررسي بار با انساني عوامل ديگر عبارت به شود، توجه
 :شود مي تقسيم نيز متغير و ثابت عوامل به
  ژئوپليتيك ثابت عوامل:  الف
  جغرافيايي موقعيت .۱
  فضا و وسعت.۲
  ها ها،ناهمواري آب شبكه مرزها، توپوگرافي وضع .۳
 .كشور شكل. ۴
  ژئوپليتيك متغير عوامل  ب
 جمعيت . ۱
   معدني منابع غذايي، منابع طبيعي منابع . ۲ 
  اجتماعي و سياسي نهادهاي. ۳
  .)۵۹:۱۳۸۶اطاعت،)(جهاني قدرت مراكز دگرگوني(الملل بين نظام ويژگيهاي. ۴

به رابطه مستقيم  با توجه. امنيت شهرهاي مرزي و لزوم ايجاد و حفظ آن،يكي از مهمترين مسايل هر كشور مي باشد
امنيت و گردشگري استفاده از پتانسيل هاي گردشگري شهري در نقاط مرزي مي تواند منجر به ايجاد ثبات و امنيت 

استان خراسان جنوبي،  . گردد و استفاده از پتانسيل هاي مشترك دو كشور باعث ايجاد همگرايي و امنيت مي شود
كيلومتر مرز مشترك با  ۳۳۱اين استان . لومتر مربع مساحت مي باشدكي ۱۰۲۴۶۰شرقي ترين استان ايران، داراي 

  ).۱۳۹۰مختاري و همكاران،(كشور افغانستان دارد
خراسان جنوبي با داشتن شهرهاي غني و تاريخي از جمله قاين، بيرجند و نهبندان از موقعيت ژئوپولوتيكي ويژه اي 

 در مرزي خراسان جنوبي شهرهاي كه هايي پتانسيل جمله از .براي پوپايي ژئوپولوتيك گردشگري برخوردار مي باشد
  .برد نام مرزي بازارچه هايويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي   و تاريخي بناهاي وجود به دارند مي توان توريسم جذب
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  پراكندگي شهرهاي استان خراسان جنوبي. ۱شكل

  :شهر مرزي
 متفاوتي كاركردهاي داراي كه دارند قرار گوناگوناگوني شهرهاي كشور، يك مختلف قمناط در كشور، يك درون
 گفته مرزي شهرهاي دارند قرار سرزمين حواشي و اطراف در كه شهرهايي كشور، يك پيرامون و در مرزها .ميباشند
 انسان عبور و كاال دورو و تحاجمات برابر در و هستند دفاعي سد حكم « شهرهاي از در بسياري بيشتر كه ميشوند
 عصر آغاز از بعد داشتند، قرار شديدي جغرافيايي انزواي در گذشته در كه واقع مرزي در .دارند چشمگيري نقش
 كشور، يك نقاط ساير به توسعه امواج انتقال اي گره نقاط يا قطب پذيرش نقش سوي به )۱۹۷۰(اطالعات تحوالت
 لح درصدد شهرهايي چنين لذا .اند كرده حركت
  مي شدن جهاني فرايند معيارهاي با سازگاري منظور به فرهنگي و قانوني خالءهاي مديريتي، زيرساختي، مشكالت
  .)۱۵۳:۱۳۸۹رهنما،(باشند

  :روش پژوهش
گردگري در  –در اين پژوهش كه بصورت توصيفي و تحليلي انجام گرفته است پس از انتخاب معيارهاي ژئوپولوتيك 

شهر هاي آن ويژگي هاي ژئوپولوتيكي گردشگري آن در يك مدل ارائه گرديد وو نقش اين استان خراسان حنوبي و 
  .ويژگي در امنيت استان تشريح شد

  :يافته ها
نقش ويژه شهرها در امنيت مرزي مشخص مي باشد بخصوص بتوان از ويژگي هايي مانند گردشگري يك شهر جهت 

ي هاي گردشگري شهرهاي استان و مشخص كردن جهات توسعه بررسي ويژگ. همگرايي مرزي و امنيت استفاده نمود
  .اولويت هاي پژوهشي است كه به آن پرداخته مي شودگردشگري آن در راستاي استقرار امنيت نيز از مهمترين 

  )گردشگري شهري(توريسم فرهنگي و تاريخي شهر هاي مرزي خراسان جنوبي
 وجود .ميباشند گذار تأثير توريسم جذب در كه هستند عواملي جمله از تاريخي اماكن و بناها وجود شهرها، درون

 ميتوانند خاص، معماري نوع با ... و ارگ حمام، تاريخي، مهم رهبران و اشخاص مساكن قلعه، مانند بناهاي تاريخي
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 بناهايي وجود داشتهاند امنيتي كاركرد بيشتر قديم از كه مرزي شهرهاي در .نمايد عمل توريسم موفق جذب در
 نقش و دارند كه امنيتي موقعيت دليل به شهرها گونه اين.ميشود گردشگري باعث توسعه ارگ و دژ قلعه، همچون

 .هستند توجه مورد همواره دارند كشور يك براي ژئوپليتيكي سطح و ارتقاء ژئوپليتيكي موقعيت در كه تأثيرگذاري
 بناهاي داشتن با مرزي شهرهاي كشورها، اقتصاد در درامدي توريسم نقش و شدن جهاني روند به توجه با امروزه
  .نمايند عمل موفق توريسم عرصه در برنامهريزي با ميتوانند تاريخي

قائن كه بيشتر در وجه قاين . يكي از شهر هاي مهمي كه توان گردشگري بااليي در مرز هاي استان دارد قاين مي باشد
تلفظ مي شود، يكي از شهرهاي ناحيه قهستان در سرزمين خراسان است كه نام آن در بيشتر منابع جغرافيايي قرن 

نريمان جد رستم را پايه گذار قاين  دهخدا سم بن فرهنگ ).۱۳۸۳ابريشمي،(چهارم هجري و پس از آن آمده است
باشد قاين شهري است بسيار كهن و نام آن قبل از اسالم كاين بود، پس از ورود اعراب كاين به  آنچه مسلم مي. داند مي

. تان بودها پايتخت ايالت پهناور و پرآوازه قهس اين شهر تاريخي قرن. قاين و ايالت كوهستان به قهستان تغيير نام يافت
اغلب مورخان و جغرافيدانان همچون جيهاني، اصطخري، . اند افراد مختلفي در توجيه و تفسير واژه قاين تالش كرده

خندق، بارانداز، شبكه  حوقل و مقدسي شهر تاريخي قاين را بزرگ توصيف نموده و به دژ نظامي، حصار و برج و بارو، ابن
در عهد صفويه بارها شاهد حضور . اند ع، داراالماره و لشكرگاه آن اشاراتي داشتهشارستان، قنوات متعدد، مسجد جام  راه،

. ايم هاي شيباني ماوراءالنهر بوده پادشاهان اين خاندان در قاين و حركت از اين محل براي دفاع از هرات در برابر سلسله
  ).۱۳۸۴رجبي، (اند بدين جهت برخي مورخين قاين را سرزمين جنگاوران باستان دانسته

درجه و  ۳۲اي در جنوب خراسان در  شهر بيرجند در ميان دره گسترده. ديگر شهر مهم اين منطقه بيرجند مي باشد
نفر   ۱۶۶۱۳۸جمعيت اين شهر . طول شرقي واقع شده استدقيقه  ۱۳درجه و  ۵۹شمالي و  عرضدقيقه  ۵۳
بافت تاريخي بيرجند شامل . خراسان مي باشدكه بزرگترين و مهمترين شهر در جنوب ) ۱۳۸۵مركز آمار ايران،(است

. هكتار و در غرب مركز شهر واقع شده و داراي چندين محله قديمي مي باشد ۱۰۰محدوده اي به مساحت تقريبي 
تجارت و بازرگاني در اقتصاد اشكانيان و . شهر بيرجند در قبل از اسالم در دوره ساسانيان و اشكانيان وجود داشته است

ه قدري حائز اهميت بود كه آنان اقدام به ايجاد تاسيساتي مانند جاده،آب انبار،كاروانسرا، بازار ومراكزي براي ساسانيان ب
بر اين اساس شهر بيرجند در اثر نياز آنان به منزلگاه بوجود آمده و . استراحت و كار بازرگانان و كاروانيان مي نموده اند
ا در اثر گسترش راههاي تجاري و كثرت عبور و مرور اين منطقه رشد پيدا نقش سكونتگاه بين راهي داشته است و بعده

حمدهللا مستوفي يك قرن بعد از ياقوت و ). ۱۳۵۳گنجي،(نموده و به آبادي و سپس قصبه و شهر تبديل شده است
حافظ ابرو در اوايل قرن نهم هجري بيرجند را ايالت عمده قهستان بر شمرده كه بازرگاني در آن رواج 

مي توان گفت كه دو عامل دسترسي به منابع آب و اقليم بالنسبه مناسب در اثر مجاورت با ). ۱۳۶۲مستوفي،(رددا
كوههاي باقران و احراز موقعيت ارتباطي، از عوامل پيدايي هسته اوليه آبادي و سپس شهر بيرجند بوده اند، بويژه واقع 

بازرگاني و زمينه شهر شدگي آن را فراهم -تدريجاً نقش تجاريبازرگاني شرق ايران،-شدن بر سر راه ارتباطي و تجاري
  ).۱۳۷۲مرادي، (آورده است

  توريسم تجاري در شهرهاي مرزي خراسان جنوبي
 قوي مديريت و ريزي برنامه مسئوالن، توجه نيازمند همواره مرزي، شهرهاي درون اقتصادي تحوالت و توسعه
 نمايد، كمك مرزي شهرهاي در توريسم و جمعيت جذب و صادياقت توسعه و تحول به تواند مي كه آنچه.است
 نقطه در واقع محصور است اي محوطه مرزي هاي بازارچه باشد؛ مي كشورها اي حاشيه مناطق در مرزي هاي بازارچه
 و كاال ميتواند مرز طرف دو اهالي و دارند قرار كاال ترخيص تشريفات به انجام مجاز گمركات جوار در و مرزي صفر

 وجود اثر كمترين .نمايد عرضه ها بازارچه اين در واردات و مقررات صادرات رعايت با را خود نياز مورد محصوالت
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 .ميباشد كشورها براي امنيتي ضريب افزايش و مرزي در مناطق مرزنشينان ماندگاري درصد بردن باال مرزي، بازارچه
 مرزي مناطق در توليدي محصوالت بهبود و و افزايش لاشتغا موجب و بوده مؤثر نيز اقتصادي نظر از آنكه ضمن
 منطقه مردم مرزي مبادالت كه براي مي باشد كشور خارجي بازرگاني از بخشي مرزي بازارچه هاي.شد خواهد
 حاشيه در عملكردشان و كاركرد به توجه با مرزي شهرهاي. )۱۳۲:۱۳۸۹قادري،(شده است گرفته نظر در مرزنشين
 كشور از را آنها كه مرزي نوع به توجه با اي حاشيه نواحي گونه اين همچنين .دارند زيادي يتأثيرگذار كشورها،
 ويژگي يك مرزكه  شود گفته اگر. دارند توريسم  جذب و ملي امنيت توسعه، در هايي پتانسل كند، مي جدا همسايه

 ها حاشيه و مبرز خواهد بود مرزها كشور يك براي موقعيت  ژئوپليتكي ايجاد در آن است، نقش مادي و ژئوپليتيكي
 موقعيت مرزي در شهرهاي ).۱۷۴:۱۳۹۰فلينت،(كشور هستند  يك ژئوپليتيكي كد ناپذير جدايي بخش يك

 -مي ايفا را اساسي نقش كشورها مرزهاي براي امنيت تأمين در و دارند گذاري تأثير نقش كشور يك ژئوپليتيكي
 ميتواند مرز طرف دو در كشور دو ميان روابط گسترش و اقتصادي رونق جاداي دليل به مرزي بازارچه هاي . .نمايند

  .)۱۳۵:۱۳۸۵افتخاري،(نمايد كمك امنيتي مشكالت حل مهاجرت، اشتغال، ايجاد شاخصهايي همچون
  بازارچه هاي مرزي استان. ۱جدول

  رتبه كشوري  تعداد غرفه  موقعيت جغرافيايي  نام بازارچه
ين و كيلومتري شهر قا ۱۷۰  يزدان

نزديكترين شهر افغانستان 
  شينديد

۲۵  ۳  

كيلومتري شهر بيرجند و  ۱۸۰  ۷۳ميل 
  كيلومتري شهر فراه ۲۰۰

۸  ۱۰  

كيلومتري شهر بيرجند و  ۲۲۰  دوكوهانه
  كيلومتري شهر فراه ۱۵۰

۴  ۷  

كيلومتري شهر نهبندان  ۱۵۰  ۷۵ميل 
  كيلومتري شهر فراه ۱۳۰و 

۴  ۷  

 ۱۳۸۹استانداري خراسان جنوبي،: منبع

زيرساختها  توسعه و اقتصادي رونق در تواند مي مرزي هاي بازارچه داشتن با مرزي شهرهاي اقتصادي سطح افزايش
 در تواند مي خود چنيني اين اقدامات بنابراين،.شد خواهد شهرها اين در توريسم جذب باعث خود اين و بينجامد
  .باشد گذار تاثير روند، مي كشورها فمختل مناطق به بازديد براي كه گردشگراني توريسم و جذب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارتباط گردشگري و امنيت. ۲شكل

 امنيت 

 شهرهاي مرزي

 گردشگري
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گردشگري . با توجه به مباحث انجام گرفته گردشگري در شهر هاي مرزي استان به دو نوع عمده تقسيم مي شود

بنيان هاي اين دو مقوله به همراه موقعيت استراتژيك شهرها مي توان . فرهنگي و شهري و گردشگري تجاري
در گردشگري فرهنگي مي توان از ويژگي هاي تاريخي و مذهبي و . ژئوپولوتيك گردشگري در استان را شكل دهد

اجتماعي شهرهاي استان بخصوص دو شهر قاين و بيرجند كه قدمت بااليي دارند جهت توسعه اين نوع گردشگري 
با . ش مهمي جهت توسعه گردشگري دارا مي باشندگردشگري تجاري نيز بازارچه هاي مرزي نقاستفاده نمود و در 

توجه به اهم موارد فوق اساس امنيت را مي توان بر پايه گردشگري در شهرهاي استان برنامه ريزي نمود كه در مدلي 
  ).۳شكل(ارائه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  گردشگري استان خراسان جنوبي-مدل ژئوپولوتيك . ۳شكل

  

  :نتيجه گيري
ان جنوبي با داشتن شهرهاي مهمي از جمله نهبندان،بيرجند و قاين و ويژگي هاي جهانگردي شهري اين استان خراس

اين شهرها هم به لحاظ موقعيت مرزي و هم . شهرها از موقعيت ويژه اي در مرزهاي شرقي كشور برخوردار مي باشد
 مرزي در شهرهاي. ن را شكل دهندگردشگري در استا –ويژگي هاي گردشگري مي توانند بنيان هاي ژئوپولوتيك 

 ايفا را اساسي نقش كشورها مرزهاي براي امنيت تأمين در و دارند گذاري تأثير نقش كشور يك ژئوپليتيكي موقعيت
 دو در كشور دو ميان روابط گسترش و اقتصادي رونق ايجاد دليل به مرزي در اين شهرها ،بازارچه هاي  .نمايند -مي
 با مرزي شهرهاي. نمايد كمك امنيتي مشكالت حل مهاجرت، اشتغال، ايجاد هايي همچونشاخص ميتواند مرز طرف
 با نواحي حاشيه اي گونه اين همچنين .دارند زيادي تأثيرگذاري كشورها، حاشيه در عملكردشان و كاركرد به توجه
توريسم   جذب و ملي منيتا توسعه، در پتانسل هايي مي كند، جدا همسايه كشور از را آنها كه مرزي نوع به توجه
گردشگري  –گردشگري به فرايند تاثيرات متقابل ژئوپولوتيك  - در خراسان جنوبي با ارائه مدل ژئوپولوتيك .دارند

 ژئوپولوتيك گردشگري خراسان جنوبي

 عناصر فرهنگي
 

 شهرهاي مرزي عناصر طبيعي

 گردشگري

 گردشگري فرهنگي تاريخي گردشگري شهري و تجاري

 امه ريزي ژئوپولوتيك گردشگريبرن

 بازارچه هاي مرزي

 امنيت
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و ) بازارچه هاي مرزي(استان پرداخته شد و مهمترني عناصر شكل دهي امنيت در اين راستا در شهرهاي مرزي، تجارت
  .د كه در استان وجود داردويژگي هاي فرهنگي مشترك مي باش

  
  :منابع
 .، زعفران از ديرباز تا امروز، انتشارات اميركبير، تهران۱۳۸۳ابريشمي، محمد حسن، .۱
 اول چاپ انتخاب، نشر : تهران ؛ ايران خارجي سياست و ژئوپليتيك ؛ )۱۳۸۶( جواد؛ اطاعت، .۲
  يدار اجتماعيتوانمند سازي شهرهاي مرزي در تحقق توسعه پا) ۱۳۹۰(پاكشير و همكاران .۳
  ، تاريخ و جغرافياي شهرستان قاينات، انتشارات شهرآشوب ۱۳۸۴رجبي،نجيب اهللا، .۴
 تحوالت در فارس خليج جايگاه همايش گردشگري؛ ژئواستراتژي و ژئوپليتيك)۱۳۸۷(علي؛ پور، رحيم .۵

  هما گرمسار،آبان دانشگاه آزاد جهان، استراتژيك
 توسعه بازتابهاي مرزي بازارچههاي اقتصادي اثرات ارزيابي)۱۳۸۷(ديگران و عبدالرضا افتخاري، ركن الدين .۶

 فصلنامه كرمانشاه؛ استان باباخان، ثالث شهرستان صالح شيخ مرزي بازارچه : مطالعه موردي مرزي؛ مناطق
  تابستان دوم، شماره چهارم، سال ژئوپليتيك،

 منطقهاي توسعه و شدن هانيج فرايند در مرزي شهرهاي ؛نقش)۱۳۸۹(توانگر،معصومه و رهنما،محمدرحيم .۷
 ششم، سال سوم، شماره ژئوپليتيك، فصلنامه رضوي؛ خراسان استان مرزي شهرهاي: موردي مطالعه ايران
  پاييز

 : تهران رضيئي، حامد سيد ترجمه سياسي؛ جغرافياي مفاهيم درك و شناخت ؛)۱۳۸۶(سوفي؛ شوتار، .۸
  .اول چاپ سمت، انتشارات

 تبريز دانشگاه انتشارات شهرشناسي؛ و ؛جغرافيا)۱۳۸۲(فريد،يداله؛ .۹
 : تهران پوينده، محمدهادي و قاليباف محمدباقر ترجمه ژئوپليتيك؛ بر مقدمهاي)۱۳۹۰(فلينت،كالين؛ .۱۰

  قومس، انتشارات
 نواحي پايدار توسعه و امنيت در مرزي بازارچه هاي نقش تبيين)۱۳۸۹(ديگران؛ و قادريحاجت،مصطفي .۱۱

 سال سوم، شماره ژئوپليتيك، فصلنامه جنوبي، خراسان استان مرزي هاي بازارچه: موردي مطالعه پيرامون
  پاييز ششم،

 .مقاله جغرافيايي ۳۲، انحطاط شهر بيرجند، )۱۳۵۳(گنجي، محمد حسن .۱۲
توانمندي ها، پتانسيل ها و فرصت هاي سرمايه گذاري ) ۱۳۹۰(مختاري مسينايي، مريم و همكاران .۱۳

 .دارايي خراسان جنوبي،چاپ و نشر امروز خراسان جنوبيخراسان جنوبي،سازمان امور اقتصادي و 
، عوامل موثر در توسعه كالبدي شهر بيرجند از قاجاريه تا كنون،پايان نامه كارشناسي )۱۳۷۱(مرادي، محمود .۱۴

 .ارشد جغرافيا،دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
 .، سرشماري عمومي نفوس و مسكن)۱۳۸۵(مركز آمار ايران .۱۵
 ۱۴۴.، نزهته القلوب،ص)۱۳۶۲(ستوفي، حمداهللام .۱۶
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