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  مرزها يتحفظ امن يراهبرد اساس ي؛مناطق مرز يدارتوسعه پا
  

  2، روزبه دادجو*1ياحمد حسن
  يالنو هنر، دانشگاه گ يدانشكده معمار ي،گروه شهرساز ياراستاد -1

  ياستان خراسان شمال يسازمان مسكن و شهرساز يمعاون شهرساز ي،كارشناس ارشد شهرساز -2
hamed@guilan.ac.ir 

  

  چكيده
با  يمشترك طوالن يمرزها ياست كه دارا ييكشورها يشگيدغدغه هم يمرزها و مناطق مرز يتو گسترش امن ظحف

 يدتاك يمناطق مرز يدارتوسعه پا يبر استراتژ يمناطق مرز يتامن ي ينهدر زم يننو يها يدگاهد. باشند يخود م يگانهمسا
مقاله تالش  يندر ا. است يمناطق مرز يدارتوسعه پا يدنما ينتضم رامرزها  يتتواند امن يآنچه كه م يقتدر حق. فراوان دارند

 يمرزها به بررس يتحفظ و گسترش امن يبه عنوان راهبرد اساس يمناطق مرز يدارتوسعه پا يبوده است كه با معرف ينبر ا
  .بپردازد يدگاهد ينكشور بر اساس ا ياز مناطق مرز يكي
پژوهش از  يندر ا. باشد يم يدر مناطق مرز يداربه توسعه پا يابيدست ياسب برامن يپژوهش ارائه راهكارها ينا ياساس هدف

بهره گرفته  يآمار ياز مدل ها ،روش ها و نرم افزارها يكم يها يلاستفاده شده است؛ در تحل يليو تحل يفيتوص يروش ها
شهرستان  يبا انتخاب منطقه مرز ي،مناطق مرز يدارها در خصوص توسعه پا يهنظر يپژوهش، پس از بررس ينا در. شده است

منطقه  ياجتماع يتوضع يبه بررس يكم يبا استفاده از شاخص ها ي،به عنوان مطالعه مورد يبجنورد در استان خراسان شمال
بودن  يمرز يرشده است به تاث يموجود با استانداردها، سع هايفاصله شاخص  يينپرداخته و پس از تع 1372 -1383در دهه 

منطقه پرداخته و نحوه پراكنش  يسكونتگاه ها  يمنظور به سطح بند ينبد. آن پرداخته شود يمكان -يياختار فضامنطقه بر س
   .شده است يخدمات در منطقه بررس

در جهت تحقق  يرده سال اخ يبودن منطقه، ط يمرز يلبه دل ياجتماع يشاخصها ييراتدهد، تغ ينشان م يقتحق يها يافته
كه امكانات در منطقه مطابق  يدمنطقه  مشخص گرد يمكان -ييساختار فضا يلبا تحل ينهمچن. ستنبوده ا يدارتوسعه پا

  .باشد يار نميدنشده و در جهت تحقق توسعه پا يعمناسب توز يالگو
 يب يمناطق مرز يها يژگيبه و يزينوع برنامه ر ينباشد و ا يم يبه صورت بخش يرانا يزينظام برنامه ر ينكهبه ا يتعنا با
  .استفاده گردد يچند سطح يتوسعه منطقه ا ياز الگو يتوسعه مناطق مرز يزيگردد در برنامه ر يم يشنهادوجه است، پت
   
  يمنطقه ا يزيبرنامه ر يت،امن ي،مرز، مناطق مرز يدار،توسعه پا :يديواژگان كل 

  
 مقدمه

يكي از . اطق داخلي كشور تفاوت هايي دارندمناطق مرزي در هر كشوري داراي ويژگي هاي خاصي بوده و به طور اساسي با من
مسئله حفظ و . مهمترين چالش هايي كه در مناطق مرزي پيش روي مسئوالن امور قراردارد مسئله امنيت مناطق مرزي است

گسترش امنيت مناطق مرزي، به ويژه در كشورهايي كه داراي مرزهاي مشترك طوالني با همسايگان خود هستند همواره مورد 
در برخي كشورها براي . و حساسيت مسئوالن امور بوده است و بدين منظور راهكارهاي گوناگوني انديشيده شده است توجه

حفظ و گسترش امنيت مناطق مرزي به راهكارهاي نظامي گرايانه روي آورده و سعي نموده اند كه امنيت مرزها را از طريق 
اما اين راهكارها به علل گوناگون  چندان . شديد امنيتي برقرار نمايند تقويت نيروهاي نظامي مستقر در مرزها و كنترل هاي
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. بنابراين در دهه هاي اخير راهكارهاي ديگري بدين منظور مطرح شده اند. كارآمد نبوده و به نتايج مثبتي منجر نشده اند
 - يجاد و گسترش سطح توسعه اقتصاديا. راهكارهايي كه نه بر نيروي نظامي، كه بر نيروهاي اجتماعي و اقتصادي تكيه دارند

ديدگاه هاي نوين در زمينه حفظ و گسترش امنيت مرزها و . اجتماعي در مناطق مرزي يكي از اين راهكارهاي نوين است
اين ديدگاه ها برآنند كه با گسترش سطح . مناطق مرزي بر اهميت و ضرورت  راهبرد توسعه پايدار مناطق مرزي  تاكيد دارند

در اين چهارچوب استراتژي . صادي و اجتماعي در مناطق مرزي مي توان امنيت پايدار را در اين مناطق تضمين نمودتوسعه اقت
  .توسعه پايدار مناطق مرزي مطرح شده و مورد تاكيد قرار گرفته است

راي حفظ و گسترش در اين مقاله كوشش شده است تا با معرفي راهبرد توسعه پايدار مناطق مرزي به عنوان راهبرد اساسي ب
اين منطقه عبارت است از منطقه . امنيت مناطق مرزي، يكي از مناطق مرزي كشورمان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گيرد

با بررسي اين منطقه مرزي و تحليل ويژگي هاي آن با استفاده از . مرزي راز و جرگالن در بخش  شمالي استان خراسان شمالي
 .دار تالش شده است كه راهكارهاي دستيابي به شرايط توسعه پايدار در منطقه مورد جستجو قرارگيردشاخص هاي توسعه پاي

 
  طرح مساله 

همزمان با برنامه سوم توسعه قبل از انقالب و انتخاب صنعت به عنوان الگوي توسعه، ايجاد قطب هاي رشد، به عنوان راهبردي 
دن يك قطب بزرگ اقتصادي و سياسي در تهران و تمركز شديد سرمايه و براي توسعه مطرح شد كه پيامد آن به وجود آم

به تبع اين امر در بيشتر استان هاي كشور نيز نوعي عدم تعادل بين مركز و ساير شهرستان هاي . نيروي انساني در آن بود
و شهر هاي كوچك به استان و به طور كلي بين شهر و روستا پديد آمد كه حاصل آن مهاجرت هاي گسترده از روستاها 

  .گ بودرشهرهاي بز
وجود . در اين ميان مناطق مرزي ايران به دليل دور افتادگي از شهرهاي بزرگ بيش از هر نقطه ديگر مورد غفلت واقع شدند

اختالفات مرزي با كشورهاي مجاور و عدم امنيت اين مناطق ،گسترش فعاليت هاي سود آور غير قانوني و عدم تمايل به 
گذاري در بخش هاي مولد از يكسو و جدايي گزيني فرهنگي در بعضي مناطق به دليل وجود اقليت هاي قومي و  سرمايه

  . مذهبي در آنها از سوي ديگر، باعث عقب ماندن اين مناطق از روند توسعه كشور گرديد
و حاصل خيزي خود منطقه  مناطق مرزي شمال شرق كشور در طول تاريخ به دليل نقش ارتباطي بين ماوراءالنهر و ايران

چنانكه در زمان صفويه، جهت جلوگيري از هجوم اقوام .  همواره مورد توجه حكام و تاخت و تاز مهاجمان قرار داشته است
ازبك به شمال شرق كشور، طوايفي از كردها از غرب كشور به اين منطقه انتقال داده شده اند كه تا زمان رضا خان نيز به 

  .در مراتع اين خطه مي پرداختند زندگي كوچ نشيني
براساس مصوبه مورخ (استان خراسان شمالي از نظر شاخص هاي توسعه جزء مناطق محروم كشور تلقي مي گردد 

در اين ميان منطقه مرزي راز و جرگالن ). هيئت محترم دولت استان خراسان شمالي جزء مناطق محروم ميباشد27/3/1385
لي رغم برخورداري از پتانسيل باالي توسعه و مواهب و منابع طبيعي فراوان، از نظر شاخص هاي از توابع شهرستان بجنورد، ع

  .توسعه جزو توسعه نيافته ترين نقاط استان است
با وجود اكثريت قومي تركمن در منطقه راز و جرگالن در زمان حكومت كمونيستي شوروي سابق، با توجه به سياست اين  

ه مبادالت مرزي، گمرك مرزي در اين ناحيه تعطيل و مرز تبديل به يك خط جدايي بين دو كشور كشور، ضمن توقف هر گون
  .و اقوام ساكن در دو سوي  مرز شد

با توجه به تغيير جغرافياي سياسي منطقه و تمايل كشور تركمنستان به گسترش مبادالت تجاري با ايران و نيز ويژگي هاي  
بين دو كشور كه در گذشته به عنوان يك خط جدايي و مانع توسعه محسوب مي شد،   مشترك تاريخي و قومي، اكنون مرز

لذا لزوم برنامه ريزي در جهت تحقق هدف فوق با استفاده از الگوي توسعه . مي بايد تبديل به يك موتور مولد توسعه گردد
  .ب گرديدبه همين منظور جهت مطالعه موردي شهرستان بجنورد  انتخا. پايدار احساس مي شود
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  :بر اساس مطالب فوق اين تحقيق به دنبال پاسخ به سواالت زير است
آموزشي، بهداشتي و (آيا توسعه منطقه مرزي راز و جرگالن شهرستان بجنورد در طي ده سال اخير از جنبه هاي اجتماعي  -1

 در جهت توسعه پايدار بوده است ؟) تفريحي، تجهيزات شهري -درماني، امكانات فرهنگي
 در زمينه بخش هاي مورد بررسي وضعيت كنوني  منطقه با استانداردها چقدر فاصله دارد ؟ -2
 مكاني  موجود، شرايط الزم براي تحقق توسعه پايدار را دارد ؟ - آيا ساختار فضايي -3
  تحقق پيدا مي كند ؟ آيا توسعه پايدار مناطق مرزي از طريق برنامه ريزي بخشي -4
  

 فرضيات تحقيق
  :ايت به سواالت اصلي تحقيق، فرضيات اين تحقيق عبارت خواهند بود ازبا عن

 .تغييرات زير شاخص هاي اجتماعي در منطقه طي ده سال اخير در جهت توسعه پايدار نبوده است -1
زيادي از جنبه هاي اجتماعي، به دليل مرزي بودن منطقه، منطقه مورد نظر با استانداردهاي موجود توسعه پايدار فاصله  -2

 .دارد و در طبقه بندي جزء مناطق توسعه نيافته محسوب مي شود
مكاني موجود در اين منطقه مرزي، امكانات را مطابق الگوي مناسب توزيع ننموده است و در جهت تحقق  -ساختار فضايي -3

  . توسعه پايدار نمي باشد
اي مناطق مرزي، اين نوع برنامه ريزي به تنهايي براي با توجه به ماهيت برنامه ريزي بخشي و عدم توجه آن به ويژگي ه -4

    .توسعه مناطق مرزي نا كارآمد است
  

  اهداف و كاربردهاي تحقيق
اين تحقيق عالوه بر توسعه زمينه نظري در خصوص توسعه پايدار مناطق مرزي، پس از بررسي شاخص هاي توسعه پايدار 

بعد نيازهاي اجتماعي انسان و بررسي فاصله شاخص هاي موجود با  از 1375- 1385منطقه در چهار مقطع زماني در دهه 
استانداردها، از طريق روش هاي علمي و برنامه ريزي استراتژيك با شناسايي و ارزيابي توان هاي محيطي، سعي در ارائه 

  . راهكارهاي مناسب جهت توسعه پايدار منطقه دارد
  : شاره كردهمچنين از اهداف فرعي مي توان به موارد زير ا

شناسايي دقيق نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدات منطقه به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهره برداري  .1
  از منابع منطقه راز و جرگالن 

 مشخص نمودن نحوه پراكنش خدمات پيشنهادي در سطح منطقه جهت هدايت رشد و توسعه موزون منطقه  .2
 اي اجرايي در جهت ايجاد توسعه پايدار در منطقه راز و جرگالندستيابي به راهبردها و برنامه ه .3
كمك به برنامه ريزان، تصميم گيران و مديران محلي براي ارائه چهارچوب مناسب جهت طراحي فضاي پايدار در  .4

 منطقه   
  

  پيشينه تحقيق
ايي موفق صورت پذيرفته است، هر چند در زمينه توسعه مناطق مرزي در بعضي از كشورهاي جهان مطالعات و اقدامات اجر

به عنوان نمونه مي توان به اقدامات انجام شده در مرز مشترك . متاسفانه در داخل كشور كمتر به اين مقوله پرداخته شده است
در خصوص همكاري بين المللي در . آمريكا و مكزيك، مرز ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند و مناطق مرزي ميانمار اشاره نمود

مطابق اين منشور اجراي هر طرح  با تاثيرات منفي بر . ه توسعه مناطق مرزي مي توان به منشور آمايش اروپا اشاره كردزمين
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همچنين اين منشور هماهنگي بين كشورها را در . محيط زيست كشورهاي مجاور بدون موافقت كشورهاي مجاور ممنوع است
  . جهت توسعه مناطق مرزي خود ضروري مي داند

  :صوص برنامه ريزي توسعه مناطق مرزي در كشور مي توان به موارد زير اشاره نموددر خ
ارايه طرح آمايش پنج استان مرزي غرب كشور كه به مسايل و مشكالت مناطق مرزي غرب كشور نيز توجه شده  •

  .است
ه مسايل مرزي و ك 1369-72طرح مطالعاتي محور شرق كشور با تاكيد بر استان سيستان و بلوچستان در سال هاي  •

 .مشكالت مربوط به آن در مرزهاي شرقي كشور مورد بررسي قرار گرفته است
 ).1374طرح احيا ، (اجراي طرح احيا و توسعه در مناطق محروم به ويژه استان هاي مرزي كشور  •

يجاد الگوهاي توسعه اين طرح ها به دليل نگرش تك وجهي و ديد غالب امنيتي يا سياسي به مناطق مرزي نتوانسته اند به ا
در خصوص تحقيقات دانشگاهي صورت گرفته در اين زمينه مي توان به تحقيق انجام . متوازن و پايدار در منطقه كمك كنند

توسط آقايان دكتر شريف مطوف و دكتر عليرضا عندليب و همين طور رساله دكتراي 1380شده در منطقه نهبندان در سال 
  .اشاره نمود)  با تاكيد بر مسايل امنيتي( مايش مناطق مرزي ايران آقاي دكتر عندليب در خصوص آ

  
  مباني نظري

اولين نكته  در مورد . از دشواري هايي كه در بررسي توسعه و توسعه نيافتگي وجود دارد، مشخص كردن مفهوم توسعه است
در نظر  "Improvement"با كلمه بهبود بررسي واژه توسعه اين است كه اين كلمه داراي بار ارزشي است و تقريباً مترادف 

  ).43، 1381نوروزي، ( بانك جهاني توسعه را ارتقاء سطح زندگي و كيفيت زندگي مردم تعريف مي كند . گرفته مي شود
. ارائه داده است 1 (WCED)متداول ترين تعريف از پايداري، تعريفي است كه كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه

توسعه اي كه احتياجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به «: عه پايدار را  بدين صورت تعريف مي كندكميسيون مذكور توس
  ).1978كميسيون براندلند ، (» توانايي نسل هاي آتي در تامين نيازهاي خود، برآورده مي سازد 

  )با تاكيد بر مناطق مرزي(نظريه هاي توسعه منطقه اي 
  قطب رشدنظريه  -        نظريه مكان مركزي -
  پيرامون -نظريه مركز -        نظريه مركز رشد -
  ديدگاه هاي نظري هانسن -        نظريه برگشت تمركز -
  نظريه عدالت منطقه اي ديويد هاروي -      ديدگاه هاي نظري جونز و وايلد -
  زيست منطقه و توسعه پايدار -

ظري در مطالعات جهاني به شرح زير ارائه مي بر اين اساس اصول چارچوب نظري آمايش مناطق مرزي بر پايه ي مباحث ن
  .گردد

نخست آنكه مناطق مرزي دورترين مناطق پيراموني از مناطق مركزي مي باشند؛ به همين دليل، عقب مانده ترين و محروم 
تا توسعه به شكل امواج سلسله مراتبي و با محوريت مركز رشد اصلي توزيع متعادل مراكز رشد . ترين اين مناطق هستند

همچنين توسعه مناطق مرزي با تأمين زيرساخت هاي الزم آن در درون يك نظام . گسترش مي يابد) مرزها(دورترين نواحي 
  .فضايي منسجم و يك پارچه طراحي شده، ميسر است

اشند از نظر ساختار فضايي، مناطق مرزي عالوه بر ويژگي دوري از مركز، داراي ويژگي هاي كالبدي خاص مناطق مرزي مي ب
كه در مجموع باعث تشديد گسستگي فضايي و در نتيجه توسعه نيافتگي آنها مي شوند و در نتيجه هر گونه ساختار فضايي در 
                                            
1 "Word Commission on Environment  and  Development" 
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سطوح و مقياس هاي مختلف به  ويژه در ارتباط بين فضاهاي  مرزي و ديگر نواحي، مستلزم برخورداري از پديده اي به نام 
  .مركزيت است

جمعيت و فعاليت در مناطق مرزي روابطي برقرار است كه اين روابط يك ساختار و نظام فضايي را بين عوامل جغرافيايي، 
 "بايد دانست رفع پديده عدم تعادل منطقه اي و فضايي از طريق توزيع سلسله مراتبي توسعه، با محدوديت . تشكيل مي دهند

عه و آمايش مناطق مرزي مستلزم درك پيچيدگي هاي يا مناطق مرزي ميسر مي شود و توس "پيرامون  "به جانب  "مركزيت 
از سويي تأكيد مفرط بر مقوله ي تمركز در . فضايي، كالبدي، تعادل منطقه اي و ابعاد متنوع دخيل در اين مناطق مي باشد

( راموني برنامه ريزي توسعه اي يا فضايي به عدم تعادل منطقه اي و فضايي، و در نتيجه پيدايش مناطق مركزي و مناطق پي
در ديدگاه هاي نوين برنامه ريزي ) 41-1380،42عندليب، . (، منجرمي شود)كه تا حدودي منطبق بر مناطق مرزي است

مبتني بر توسعه پايدار، توسعه منطقه اي بر مبناي تلفيق حركت هاي توسعه از باال و توسعه از پايين شكل مي گيرد كه در آن 
ماعات محلي و با استفاده از منابع داخلي منطقه، در جهت استفاده همه مردم از مزاياي با اولويت دهي به نقش مردم و اجت

 .اقتصادي بين مناطق كشور قابل قبول نمي باشد -لذا در اين ديدگاه عدم توازن اجتماعي. توسعه حركت مي شود
  .برنامه ريزي منطقه اي دانست با عنايت به ويژگي هاي خاص مناطق مرزي، مي توان آنرا به عنوان يكي از مناطق قابل
  .مي توان خصوصيات و ويژگي هاي زير را در توسعه مناطق مرزي استنتاج و ارائه نمود

به عبارت ديگر، توسعه مناطق مرزي  با توسعه ملي . ابعاد توسعه مناطق مرزي با ابعاد توسعه كشور در هم تنيده اند -1
  .از رابطه اي متقابل برخوردارند

بدين جهت . حل تالقي برنامه هاي توسعه داخل كشور با برنامه هاي توسعه كشورهاي همسايه استمناطق مرزي م  -2
تلقي شوند، بايد هم زمان مد نظر قرار ) فرصت( و يا مثبت ) تهديد(تاثيرات متقابل اين برنامه ها بر يكديگر، كه مي توان منفي 

 .گيرند
گي هاي مربوط به كل كشور، متأثر از مسائل و ويژگي هاي خاص مناطق مرزي عالوه بر تاثير پذيري از شرايط و ويژ -3

خصوصياتي مانند دوري از مركز، انزواي جغرافيايي، تنوع قوميت ها، مذاهب و خرده فرهنگ ها و كاهش . مناطق مرزي است
 .ندميزان نظارت و كنترل دولت مركزي بر آنها كه اين عوامل نيز در فرآيند توسعه مناطق مرزي تأثير گذار

با توجه به مناطق انساني، طبيعي و شرايط جغرافيايي و سياسي مناطق مرزي در فرآيند توسعه ملي، مي توان از  -4
 .طريق طرح سيستمي هماهنگ، برنامه ريزي مبتني  بر منابع محلي را در اولويت قرار داد

د طراحي و اجراي توسعه همه جانبه در نظر نتيجه اينكه در رابطه با توسعه مناطق مرزي، مسايل متعددي را بايد در فرآين 
  )1380،11عندليب،. (گرفت

  
  معرفي بخش مرزي راز و جرگالن شهرستان بجنورد 

،  1383جمعيت آن در سال . كيلومتر مربع در شمال شهرستان بجنورد واقع شده است 3228بخش راز و جرگالن با وسعت 
اين بخش از شمال، شمال شرق و شمال غرب با كشور تركمنستان . استنفر  5671نفر و مركز آن شهر راز با جمعيت  50692

 . هم مرز مي باشد و داراي سه دهستان به نام هاي غالمان، راز و جرگالن است
  1385مشخصات دهستان هاي بخش راز و جرگالن در سال :  1جدول شماره 

  كثريت نژاديا  تعداد روستا  مركز دهستان  )كيلومتر مربع(مساحت   جمعيت  نام دهستان
  تركمن  52  يكه سعود پايين  1171  31099  جرگالن

  تركمن، ترك  ،)تات ( فارس   13  تنگه راز  1207  11295  راز
  تركمن، ترك  ،)تات(فارس   35  غالمان  850  14125  غالمان

  جمعيت شهر راز، در دهستان راز محاسبه شده است : توضيح 
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يد گفت، پس از آنكه تركمانان سلجوقي يكي از وسيع ترين امپراطوري هاي در زمينه ريشه تاريخي سكونت اقوام تركمن با
زمان را به وجود آوردند، قوم تركمن در مناطق آمودريا، شمال افغانستان كنوني و تا رودهاي اترك و گرگان به صورت پراكنده 

انصاري ( منطقه كوچ نمودند  عمده تركمن هاي جرگالن پس از انقالب كمونيستي شوري سابق به اين. زندكي مي كردند
قدمت اكثر روستاها منطقه به كمتر از صد سال مي رسد و اين امر نشانگر زندگي كوچ نشيني ).  384-389، 1385مورد، 

وجود اين اقليت قومي در منطقه باعث شده است تا امر آموزش به ويژه در مقطع ابتدايي به . تركمن ها قبل از اين تاريخ است
  . لط نوآموزان به زبان فارسي با مشكل مواجه شوددليل عدم تس

اين منطقه، علي رغم برخورداري از پتانسيل باالي توسعه و مواهب و منابع طبيعي فراوان، از نظر شاخص هاي توسعه جزو 
) وري از مركز به دليل د( به دليل فقر تكنولوژي و عدم امكان بهره گيري از منابع مالي . توسعه نيافته ترين نقاط استان است

همچنين وضعيت ارتفاعات منطقه به گونه اي است كه اين منطقه مرزي را از ساير . بهره وري در بخش كشاورزي پايين است
اين امر در كنار سطح پايين سواد در منطقه و . مناطق كشور جدا مي سازد و منطقه در نوعي انزواي جغرافيايي قرار دارد

ب مي شود تا به ويژه در فصول سرد سال با دشوار شدن تردد در منطقه روند خدمات دهي كمبود نيروي متخصصي بومي سب
  .به منطقه، به ويژه در امر آموزش و بهداشت مختل گردد

با وجود اكثريت قومي تركمن در منطقه راز و جرگالن در زمان حكومت كمونيستي شوروي سابق، با توجه به سياست اين 
مبادالت مرزي، گمركات مرزي در اين ناحيه تعطيل و مرز تبديل به يك خط جدايي بين دو كشور، ضمن توقف هر گونه 

به طوري كه بعد از فروپاشي حكومت شوروي بسياري از خانواده ها پس از گذشت . ( كشور و اقوام ساكن در دو سوي مرز شد
  ). سال موفق به ديدار اقوام خود در آنسوي مرز شدند 40

جغرافياي سياسي منطقه و تمايل كشور تركمنستان به گسترش مبادالت تجاري با ايران و نيز ويژگي هاي با توجه به تغيير 
مشترك تاريخي و قومي، اكنون مرز بين دو كشور كه در گذشته به عنوان يك خط جدايي و مانع توسعه محسوب مي شد، مي 

در جهت تحقق هدف فوق با استفاده از الگوي توسعه پايدار لذا لزوم برنامه ريزي . بايست تبديل به يك پتانسيل توسعه گردد
  .احساس مي شود

   
  روش كار و مراحل تحقيق

در بخش تحليلي براي بررسي و مطالعه منطقه، از . در انجام اين تحقيق از روش هاي  توصيفي و تحليلي استفاده شده است
شدن شاخص هاي تحقيق، آنها به شاخص هاي فرعي تر به منظور كمي و قابل محاسبه . شاخص هاي كمي استفاده شده است

پس از محاسبه جداول سنجه ها، براي نتيجه گيري در مورد هر شاخص و . و در نهايت به سنجه هايي تقسيم شده است
با استاندارد، بايد واحد همه سنجه ها يكسان شود )  1383يعني سال ( مقايسه ميان سال هاي مختلف و مقايسه وضع موجود 

. استاندارد برده شده است zبراي رسيدن به اين هدف همه سرانه ها در سيستم . ا انجام عمليات آماري روي آنها ميسر شودت
در مرحله بعد امتياز استاندارد شده هر يك از سنجه هاي هر شاخص در يك سال با هم جمع و نتيجه به تعداد سنجه هاي آن 

  . ، معدل امتياز استاندارد شده آن شاخص در آن سال خاص استامتياز به دست آمده. شاخص تقسيم مي شود
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  تقسيم نيازهاي اجتماعي به شاخص، زير شاخص و سنجه -1نمودار شماره 

 
اين ميانگين ها با هم مقايسه شده . بدين ترتيب براي هر يك از چهار شاخص مورد بررسي يك امتياز در هر سال به دست آمد

سپس با جمع امتيازات استاندارد شده همه  سنجه ها و تقسيم بر تعداد، عددي به دست آمد كه . رفتو نتيجه گيري صورت گ
بيانگر وضعيت اجتماعي منطقه در آن سال است و به اين ترتيب روند تغييرات در كل و در هر يك از چهار شاخص جداگانه در 

تغييرات حاصله در هر شاخص در دهه مورد بررسي معني  براي آنكه مشخص شود آيا. سال هاي مختلف با يكديگر مقايسه شد
  .استفاده شد (SAS)دار بوده يا نه از روش آماري آناليز يك طرفه در نرم افزار 

جهت سطح بندي  .مكاني منطقه به سطح بندي سكونتگاه ها پرداخته شده است - در ادامه براي تحليل ساختار فضايي
الگوي « شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان 13 6/10/78جنورد از مصوبه سكونتگاه هاي مناطق مرزي شهرستان ب

در مصوبه . استفاده شده است» استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور« و » سطح بندي مناطق و مراكز روستايي
انداردها و ضوابط خدمات فوق، هم الگوي سه سطحي منظومه، مجموعه و حوزه روستايي تعريف و مشخص شده و هم است

رساني روستايي، بر اساس سطح بندي فوق با لحاظ كردن آستانه هاي جمعيتي و فاصله هاي دسترسي و با در نظر داشتن 
بسترهاي توپوگرافي هموار و ناهموار در محيط هايي كه روستاها در آن پراكنده شده اند براي مطالعات شبكه روستايي الزامي 

  .شده است
ش توصيفي ضمن بررسي مباني نظري توسعه و  نظريه هاي موجود در زمينه توسعه پايدار مناطق مرزي به شناخت در بخ  

نقاط ضعف و (و عوامل دروني ) تهديدها و فرصت ها(منطقه راز و جرگالن و مطالعه محيطي در جهت تعيين عوامل بيروني 
  .شاخصهاي اجتماعي بررسي شده استپرداخته شده است و داليل عقب ماندگي منطقه از بعد ) قوت
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  تحليل توسعه پايدار منطقه
نتايج تحقيق نشان مي دهد در بعد زير شاخص هاي بهداشت و درمان گر چه تغييراتي در منطقه مشاهده مي شود، اما اين  

خالل سال هاي  از بعد امكانات فرهنگي و تفريحي در. تغييرات معني دار نبوده و حركت در جهت توسعه پايدار نمي باشد
حركت 1380تا 1376حركت در جهت توسعه پايدار نبوده است و صرفاً در مقطع زماني سال  1383تا 1380و  1375تا 1373

هر چند به دليل فاصله زياد منطقه از بعد امكانات . شاخص امكانات فرهنگي و تفريحي در جهت توسعه پايدار بوده است
، هنوز فاصله با وضع مطلوب  1380تا  1376وجود حركت مقطعي در خالل سال هاي  فرهنگي و تفريحي با استاندارها، با

  . در جهت توسعه پايدار نبوده است 73-83همچنين تغييرات شاخص تجهيزات شهري در طي سالهاي . بسيار زياد مي باشد
الي  1376ولي در فاصله زماني  حركت از بعد آموزشي در جهت توسعه پايدار نبوده است، 1375تا  1373در فاصله سال هاي  

به اين ترتيب در مجموع فرضيه اول مبني . حركت شاخص آموزش در جهت توسعه پايدار بوده است 1383الي  1380و 1380
  .برعدم تغيير زير شاخص هاي اجتماعي در جهت توسعه پايدار تأييد مي شود

آن تقسيم شد تا درصد، نسبت به وضع مطلوب به دست بر استاندارد  1383جهت آزمون فرض دوم مقدار هر شاخص در سال 
به دست مي آيد كه با توجه به  8/47چنانچه ميانگين درصد وضع موجود كل شاخص ها به استاندارد سنجيده شود عدد . آيد

ا مي علت اين امر ر. لذا فرض دوم اثبات مي شود. طبقه بندي مي شود) ضعيف( عدد فوق، منطقه جزء مناطق توسعه نيافته 
به علت تنوع قومي و نژادي در منطقه و عدم تسلط كافي نو آموزان در مقطع . توان در ويژگي هاي مناطق مرزي جستجو نمود

ابتدايي به زبان فارسي و نيز غير بومي بودن اكثرآموزگاران به دليل سطح پايين سواد در منطقه و نا آشنايي آموزگاران با زبان 
زشي به درستي به محصلين صورت نمي پذيرد و ما شاهد ترك تحصيل باالتر از ميانگين كشوري در محلي،  انتقال مفاهيم آمو

همچنين صعب العبور بودن منطقه و انزواي جغرافيايي آن و نامناسب بودن امكانات  و . مقطع ابتدايي در منطقه هستيم
. ر بخش بهداشت و درمان منطقه شده استزيرساخت هاي حمل و نقل در آن باعث عدم رغبت نيروي متخصص به فعاليت د

اين امر باعث مي شود خدمات دهي به منطقه به ويژه در فصول سرد سال و با بسته شدن جاده هاي مواسالتي به سختي 
، بهره وري از زمين پايين )به دليل دوري از مركز( به دليل فقر تكنولوژي و عدم امكان بهره گيري از منابع مالي . صورت پذيرد

  . است كه خود اين امر منجر به پايين آمدن شاخص هاي اجتماعي از ميانگين كشوري مي شود
براي بررسي فرضيه سوم چنانچه با استفاده از روش شاخص مركزيت به سطح بندي سكونتگاه هاي منطقه بپردازيم و سپس با 

گوي سطح بندي مناطق و استانداردهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص ال 6/10/76استفاده از مصوبه مورخ 
وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص استانداردها و ضوابط خدمات رساني به مناطق، نسبت به تعيين اولويت هاي خدمات 
رساني به منطقه در بعد اجتماعي اقدام نمائيم در بسياري از سكونتگاه هايي كه فاقد خدمات مي باشند، بايد خدمات جديد 

با عنايت . به عبارت ديگر امكانات موجود در منطقه مطابق با ساختار فضايي مناسب در منطقه توزيع نشده است. مستقر گردد
به اينكه يكي از اهداف توسعه پايدار عدالت در فضا، به معناي امكان برخورداري از خدمات براي تمامي افراد ساكن در منطقه 

ع خدمات در منطقه در جهت تحقق توسعه پايدار نمي باشد و فرضيه سوم مكاني موجود و توزي -مي باشد، ساختار فضايي
 - حاصل از تقسيم كار اجتماعي -عدالت در فضا را مي توان از اين قرار تعريف كرد كه مكان زندگي هر فرد . (تأييد مي گردد

طبيعي ممكن است نه از لحاظ  مثالً، تبديل محيط روستا به شهر نه از لحاظ. وي را از استحقاق اجتماعي اش محروم نكند
اجتماعي و نه از لحاظ زيست محيطي، لذا هر چند يك بيمارستان تخصصي به اجبار در شهري بزرگ مستقر است، اما ساكنان 

بنابراين ساختار فضايي ) 1382،28اطهاري ، . ( روستا، چه از لحاظ درآمدي و  چه ارتباطي، بايد بتوانند به آن دسترسي يابند
  .ب منطقه، در جهت تحقق توسعه پايدار نمي باشدنا مناس
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براي بررسي فرضيه چهارم از روش توصيفي استفاده شده است و ضمن بررسي مباني نظري توسعه و نظريه هاي موجود در 
ا و تهديده(زمينه توسعه پايدار مناطق مرزي به شناخت منطقه راز و جرگالن و مطالعه محيطي در جهت تعيين عوامل بيروني 

پرداخته شده است و داليل عقب ماندگي منطقه از بعد شاخص هاي اجتماعي ) نقاط ضعف و قوت(و عوامل دروني ) فرصت ها
به علت ويژگي هاي خاص مناطق مرزي و تأثير گذاري آن بر تمامي عرصه كشور و عملكرد فرا منطقه اي . بررسي شده است

ي مرز، توسعه منطقه اي چند سطحي كه در برگيرنده هر دو روند توسعه از آن و همچنين تأثير پذيري مناطق مرزي از آنسو
اين الگو به طور همزمان دو روند برنامه ريزي از باال به . باال و پائين است به عنوان الگوي توسعه مناطق مرزي مطرح مي گردد

به اين ترتيب ضمن ايجاد زمينه مشاركت . دارد پائين و برنامه ريزي از پايين به باال را پيگيري مي كند و جهت گيري دو جانبه
ضعف و محدوديت نهادهاي محلي در  تمامي ساكنان منطقه در فعاليت هاي توسعه و استفاده از امكانات و قابليت هاي منطقه، 

نايت به لذا با ع. هماهنگي با كشورهاي مجاور از سويي و پاسخگويي به نياز تمامي كشور از سوي ديگر را، مرتفع مي سازد
ماهيت برنامه ريزي بخشي كه عمدتاً حركت از باال به پائين، بدون در نظر گرفت نقش اجتماعات و ساكنان محلي دارد اين نوع 

  .برنامه ريزي به تنهايي براي توسعه مناطق مرزي، ناكارآمد است
  

  نتيجه گيري
زمين نوع خاصي از برنامه ريزي را مطالبه مي  در مناطق مرزي و عدم وابستگي آنها به) عشاير(وجود جمعيت غير ساكن  

راه حل اساسي رسيدن به توسعه پايدار مناطق مرزي راز و جرگالن در شهرستان بجنورد اجراي آمايش سرزمين در . نمايد
بي آمايش سرزمين به جهت آنكه توان اكولوژيك منطقه را براي توسعه ارزيابي مي كند و سپس با توجه به ارزيا. منطقه است

اجتماعي و فرهنگي انسان هاي ساكن در منطقه و تطبيق توان و نياز اقدام به برنامه ريزي  به عمل آمده از نيازهاي اقتصادي، 
آمايش سرزمين در . مي كند، از بروز عوارض زيست محيطي و در نتيجه تخريب و نابودي محيط زيست جلوگيري مي كند

  . پايدار بوده و به عنوان مكمل براي برنامه ريزي بخشي به شمار مي آيد حقيقت پيش نياز برنامه ريزي براي توسعه
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