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کشور با ترکم ستان در طول استان خراسان شامالی ساامان دها ی گردناا تاا علااوه بر
افزایش کارآمای ،زمی ة کاهش هزی ه های جانی و مالی ک تارل مارزی بارای کشاور
فراهم شود
کلیدواژهها :ساک ان مرزی ،ک ترل مرز ،مرزهای جمهوری اسلامی ایران ،خراسان شمالی
 .1مقدمه

تحولات قرن حاضر در عرصة جهانی نظیر جهانیشان ،ورود به عصر اطلاعات و پیشرفت
درزمی ة ف اوریهای تسلیحاتی و نظامی مرزها ،همچ ان یکی از نقاط اولیة شارو ج ا هاا و
سایر آسیبپذیریها نظیر ورود افراد تروریست ،موادم ار ،قاچاا کالاا ،ورود بیمااریهاا و
غیره به کشورها هست ا این موضو سابب شااه اسات کاه مرزهاا همچ اان یکای از م ااطق
حساس و دارای اهمیت برای کشورها محسوب شونا و حکومتها به صاورتهاای م تلا
برای ک ترل و مایریت آنها با هاف کاهش آسیبپذیری کشور در ساوو م تلا

محلای و

ملی سعی ک ا؛ بهصورتیکه کشورها برای تجهیز مرز با استفاده از امکانات نظامی هزی اههاای
فراوانی را بهاجبار بایا بپردازنا و از نیروی انسانی زیاادی بارای پوشاشدادن ساوو مارزی
استفاده ک ا با درنظرگرفتن تمام این هزی هها برای ک ترل و مایریت ،باا توجاه باه شارایط و
ویژگیهای خاص م وقة مرزی ،مرزها همچ ان خوب مایریت نمیشونا و زمی اه بارای ورود
ناام ی و آسیب به درون کشورها وجود دارد که این مهم ،ناشی میشود از نبود شا اخت کاافی
نیروهای مرزی از م اطق مارزی ،وجاود تأسیساات و پاساناههاای مارزی کام و متمرکاز در
مکانهای خاص که ضریب آسیبپذیری آنها را افزایش میدها دراینراستا ،کشاورها بارای
مایریت و ک ترل بهتر مرزها به صورتهای م تلفی ازجمله کااربرد تجهیازات جایاا ک تارل
مرزی ،توسعة پاسناههای مرزی ،استفاده از نیروهای مرزی بیشتر و غیره استفاده کاردهاناا کاه
اینها خود نیز دارای نقاط ضع

و قوت متعادی هست ا دراینبین ،بهکارگیری ساک ان مرزی

در مایریت و ک ترل مرزها با توجه به ظرفیتهای زیاد ازجمله شا اخت جغرافیاای طبیعای و
انسانی م اطق مرزی ،پیوناخوردن م افع آنها باا ماایریت بهتار مرزهاا و برقاراری ام یات در
م اطق مرزی ،کاهش هزی ههای ک ترل و مایریت مرزها میتوانا یکی از گزی ههای پایش روی
کشورها باشا در جمهوریاسلامیایران ،سالیانه هزی اههاای زیاادی بارای ک تارل و ماایریت
مرزهای میشود؛ اما در این امر از ساک ان مرزی استفاده نمیشود؛ بهنحویکه ساک ان مرزی در
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ک ترل و مایریت مرزها بهع وان یک بازینر حاشیهای بودهاناا کاه ایان خاود علااوهبر ایجااد
دیاگاه م فی در آنها نسبت به حکومت مرکزی ،به افزایش هزی ههای جانی و ماالی ک تارل و
مایریت مرزهای کشور انجامیاه است؛ برایناساس ،ش اخت جایناه ساک ان مرزی در ک ترل و
مایریت مرزهای جمهوریاسلامیایران با ترکم ستان در استان خراسانشمالی ،میتوانا علااوبر
ارتقای وجهه و جایناه ساک ان مرزی در سوح کشور به پیونا بین آنها و ب ش مرکزی کشور
نیز کمک قابلتوجهی ک ا براینمب ا ،تلاش برای توسعة نقشآفری ی و بازینری ساک ان مارزی
درطول مرزهای جمهوریاسلامیایران میتوانا زمی ة ک ترل و مایریت بهتر مرزها را در کشاور
برای دستیابی به م افع ملی و ام یت ملای فاراهم آورد درایانراساتا ،پاژوهش حاضار درپای
پاسخدهی به این سؤال است که عوامل پیوناده اة ساک ان مرزی در ک ترل و مایریت مرزهای
جمهوریاسلامیایران درطول مرز با ترکم ستان در محااودة اساتان خراساانشامالی کااماناا
بهنظر میرسا با پاسخ به این سؤال گام مثبتی برای بهکارگیری ساک ان مرزی باا هااف ک تارل
مرزها برداشته شود و از این طریق علاوهبر کاهش هزی ههای جاانی و ماالی درطاول مرزهاای
کشور ،زمی ه برای ک ترل بهتر مرزها نیز فراهم گردد
 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی اسات ابازار گاردآوری دادههاا باهصاورت
کتاب انهای (استفاده از م ابع موجود در کتاب انهها و اساتفاده از اسا اد و مااارر در رابواه باا
موضو و کاوش در سایتهای ای ترنتی) و میاانی ازطریق پرساشناماههاای جماعآوریشااه
است جامع آماری انت ابشاه برای پاسخگویی به پرسشنامه دو گروه است که عبارتاناا از:
اساتیا و صاحبنظران علمی شامل اساتیا و دانشجویان رشتههاای جغرافیاای سیاسای ،علاوم
سیاسی و نیز مسئولان و صاحبنظاران اجرایای شاامل مسائولان اجرایای در حاوزة مرزهاا و
مرزبانان
برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونة جامعه محاود باا ساوح اطمی اان 11
درصا استفاده شاه است کاه براسااس آن ،بایاا  91پرساشناماه جماعآوری مایشاا بارای
بهترشان نتیجه در جمعآوری دادهها ،حاود  01پرسشنامه بین جامعة آماری توزیاع شاانا و
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پرسشنامههایی که بهصورت کامل پاسخ داده شانا ،جمعآوری گردیانا کاه تعاااد آنهاا 15
عاد بود این پرسشنامهها بهع وان یافتههای تحقیق ارزیابی و تحلیل شانا پایایی پرسشناماه
ازطریق آزمون آلفای کرانباخ ارزیابی شا که برابر با  6/90است که نشان میدها پرسشنامه از
پایایی خوبی برخودار است توزیع پرسشنامه در دو گروه بهصورت زیر باوده اسات (شاکل
:)9

شکل  -1درصد مشارکت گروه علمی و اجرایی
مأخذ :ننارناه9911 ،

 .2 .2منطقة موردمطالعه

جمهوریاسلامیایران ازجمله کشورهایی است که مرزهای طولانی دارد و درک اار شارایط
م وقهای؛ یع ی همساینان بیثبات و ناامن و غیره ،ک ترل و مایریت مرزهاای کشاور را تاحاا
قابلتوجهی دشوار کرده است؛ باهگوناهایکاه جمهاوریاسالامیایاران ساالانه بارای حفا و
ننهااری از مرزهای خود هزی ههای جانی و مالی قابلتوجهی میپردازد (حاف نیا و جانپرور،
 ،9915ص  )901دراینمیان ،یکی از بازینران اصلی که در ک ترل و ننهااری مرزهای کشاور
میتوانا به حکومت کمک ک ا و علاوهبر افزایش کارایی هزی ههاا را نیاز تاحاا قابالتاوجهی
کاهش دها ،ساک ان مرزی هست ا که متأسفانه تااک ون نادیااه گرفتاه شااهاناا باا توجاه باه
قرارگیری گروه قومی ترکمن در دو سوی مرز ،مرز جمهوریاسلامیایران با کشور ترکم ساتان
در محاودة خراسان شمالی دارای وضعیت ویژهای است؛ ب ابراین ،بایا قبل از بهارهبارداری از
ساک ان مرزی درطول مرزهای دو کشور ،عوامل مؤثر در ک ترل مرزها ازسوی سااک ان مارزی،
بررسی شود (شکل :)5
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شکل  -2مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان در خراسانشمالی
مأخذ :ننارناه9911 ،

 .3مبانی نظری تحقیق
 .1 .3ساکنان مرزی

یکی از بازینران اصلی در محاودة مرزها ،ساک ان مرزی یا مرزنشی ان هست ا در لغتناماة
ده اا ،مرزنشین یا ساکن مرز به کسی گفته میشود که در نواحی سحای و مارزی ساکونت
دارد (ده اا ،9901 ،ص  )5000به همة اش اصی که در عمق نوار مرزی و جزایر مجاور هر
کشور سکونت دائمی داشته باش ا ،مرزنشین اطلاا مایشاود (کارک اان نظاامی و انتظاامی و
ساک ان شهرهای بزرگ مستث ا هست ا) (رحمتیراد ،9991 ،ص  )90بهبیاندینر ،باه مجموعاه
افرادی که در فاصلة معی ی از خووط مرزی و ساحلی کشور بهصورت دائم زنااگی مایک اا،
ساک ان مرزی میگوی ا البته بایا توجه داشت که برخی عوامل بهصورت قابالتاوجهی زمی اة
ایجاد پیونا بین ساک ان مرزی با مرزها را فراهم میآورنا و سبب مایشاونا کاه باین آنهاا و
سایر افراد ساکن در این فضا تفاوت باشا مهمترین این عوامل عبارتاناا از :تعلاقخااطر باه
محل سکونت (دلبستنی به سرزمین و وطن) ،فره

خاص مرزنشی ی ،پیونا ام یتای افاراد و

خانوادههای آنها با ام یت م وقاة مارزی ،پیوناا اقتصاادی باا فضاای م وقاة مارزی و غیاره
(جانپرور)9911 ،
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 .2 .3کنترل مرزها

ک ترل و مایریت مرز اغلب به روشها و ف اوریهایی اشاره میک ا که به افراد ،دولتها و
حکومتها کمک میک ا مسائل مرزی ،عبورومرور افراد و کالا ،استفادة بهی ه از م ابع مشاترر
و غیره را م وبق باا قاوانین و مقارارت کشاور انجاام ده اا (ه سان ،5661 ،9ص  )9بعاا از
علامتگذاری خووط مرزی بین دو کشور ،برای ای که ناام یها ،مساائل و مشاکلات فراساوی
مرزهای کشور از کشورهای همسایه وارد فضای کشور نشود و ام یت ملی ،حاکمیت و م اافع
ملی کشور را تحتتأثیر قرار ناها ،حکومتها مرزهای خود را ک ترل مایک اا باا توجاه باه
شرایط کشور همسایه و چنوننی ک ترل مرزهاا ازساوی آن کشاور ،میازان و بساتر صالح یاا
ناامنبودن کشور همسایه ،حساسیتهای کشور دارناة مرز و غیره ،مرحلة حفاظت و ننهااری
مرز میتوانا خود دارای ب شب ایهایی بهصورت زیر باشا:
حفاظت و ننهااری نظامی از مرزهاا :در ایان مرحلاه ،مساائل و نااام یهاای کشاورهای
همسایه یا حساسایت کشاور نسابت باه مرزهاا زیااد اسات بارای مثاال ،مایتاوان باه مارز
جمهوریاسلامیایران و کشور افغانستان یا مرز جمهوریاسلامیایران و کشور پاکساتان اشااره
کرد که در بازههای زمانی خاصی مان ا قارتگرفتن طالبان در افغانساتان یاا حملاة آمریکاا و
متحاان به افغانستان ،توسط ارتش و سپاه با توجه به مسائل و ناام یهای افزایش یافته در ایان
ب ش از کشور ،بهصورت کاملاً نظامی حفاظت و ننهااری میشونا؛
حفاظت و ننهااری نظامی -ام یتی مرزها :در این مرحله ،مسائل و نااام یهاا و حساسایت
نساابت بااه ماارز تاحااای کاسااته شاااه اساات مثااال ایاان سااوح ماایتوانااا همااان ماارز
جمهوریاسلامیایران و کشور افغانستان یا مرز جمهوریاسلامیایران و کشاور پاکساتان باشاا
که با توجه به مسائل و مشکلات این دو کشور و نبود ثبات در آنها و نیز حضاور و فعالیات
گروههای تروریستی و قارتهای فرام وقهای در این کشورها ،حفاظت و ننهاااری از مرزهاا
بهصورت تعاملی باین نیروهاای نظاامی و انتظاامی انجاام میشاود در ایان ناو حفاظات و
ننهااری ،نیروهای انتظامی بهع وان نیروهای اجرایی و اصلی عمل میک ا و نیروهاای نظاامی
بیشتر بهع وان نیروهای پشتیبان حضور و فعالیت دارنا؛

1. Heinesson
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حفاظت و ننهااری ام یتی مرزها :در این مرحله ،حفاظت و ننهااری از مرزهاا مساائل و
ناام یها تاحای فروکش کرده و حساسیت حکومتها نیز نسبت باه ایان مرزهاا کاساته شااه
است و ت ها برای جلوگیری از ورود ناام ی و قاچا به کشور ،مرزها ازطریق نیروهای انتظامی
حفاظاات و ننهااااری ماایشااونا باارای مثااال ،در ایاان زمی ااه ماایتااوان بااه مرزهااای
جمهوریاسلامیایران و ترکم ستان اشاره کرد؛
حفاظت و ننهااری ام یتی -اقتصادی مرزها :در این مرحله ،ناام یها درطول مارز تاا حاا
قابلتوجهی کاسته شاه است و حساسیت کشور نیز نسبت به آن ازمیان رفته است؛
حفاظت و ننهااری اقتصادی مرزها :در این مرحله ،مرزها ت هاا ازنظار اقتصاادی ک تارل و
ننهااری میشونا؛ زیرا ،مسائل و ناام یها بین دو کشاور ازباین رفتهاناا (جاانپارور،9910 ،
صص )950-951
 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4استخراج عوامل مؤثر بر کنترل مرزها توسط ساکنان مرزی

است راج عوامل مؤثر بر ک ترل مرزهاا توساط سااک ان مارزی ،ازطریاق بررسای کارهاای
انجامشاه در گذشته درقالب نظریهها ،کتابها ،پایاننامهها و مقالاات انجاام شااه اسات ایان
عوامل است راجشاه  06مورد هست ا که برای درر بهتر درقالب شش بعا بهصورت شکل ()9
ارائه شاهانا بایا توجه داشت که این عوامل باا یکااینر ارتبااط دارناا و بار یکااینر تاأثیر
میگذارنا و از یکاینر تأثیر میپذیرنا افزونبراین ،بایا توجه داشت که مرزهاا پایااههاایی
دوطرفه هست ا و وجود آنها مبت ی به وجود طرف یا طرفهای دینر اسات؛ بهصاورتیکه باا
توجه به ویژگیهای خاص مرزها ،ضرورت دارد دولتهای هریک از کشاورهای همساایه بار
م وقة سرزمی ی خود حاکمیت قوی داشته باش ا تا مارز ک تارل شاود؛ ب اابراین ،اگار یکای از
کشورهای همسایه به علل م تل

ازجمله ناآرامیهای داخلی ،مشکلات اقتصادی ،فساد اداری

و مالی یا وجود حکومتهای ملورالووایفی (غیرم سجم) ،نتوانا درسراسر سرزمینهای خاود
حاکمیت قوی اعمال ک ا ،کشور همسایه نیز نمایتواناا باه نتیجاة مولاوبی در تاأمین ام یات
مرزهای خود دست یابا (حاف نیا و جانپرور ،9915 ،ص )991؛ برایناساس ،هر عااملی کاه
لازم است درزمی ة ک ترل مرزها درنظر گرفته شود ،بایا با ننرشی مبت ی بر این مش صة مرزها؛
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یع ی دوطرفه و چ اطرفهبودن آنها باشا که در شکل ( )9سعی شاه است با این نناه ،عوامال
مؤثر در ک ترل مرزها که مبت ی بر ساک ان مارزی درطاول مرزهاای جمهاوریاسالامیایاران و
ترکم ستان در محاودة استان خراسانشمالی است ،ارائه شونا:

بعد سیاسی

بعد دفاعی-

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی -فرهنگی

بعد سرزمینی

بعد جمعیتی

امنیتی ساکنان مرزی
شکل  -3ابعاد مختلف عوامل مؤثر در کنترل مرزها توسط
مأخذ :ننارناه9911 ،

بعد سرزمینی :عوامل سرزمی ی ازجمله مهمترین عواملی هست ا کاه بار چناوننی ک تارل
مرزها تأثیرگذار هست ا؛ زیرا ،هر سرزمین دارای ویژگیهای خاصی است که آن را متفااوت از
فضاهای جغرافیایی دینر میک ا و بهعلاوه ،زمی ة ارزشم اشان آن را فراهم میک ا بایا توجه
داشت که بعا سرزمی ی کشور ،بر سیاست و روابط دولتها با همسااینان و ساایر کشاورها و
همچ ین ،سیاستهای مرزی آن تأثیرگذار است این عوامل دارای ت و گستردهای هست ا؛ اماا
مهمترین عواملی که در بعا سرزمی ی برای ک ترل مرزها توسط ساک ان مرزی بایا درنظر گرفته
شونا ،هفت مورد هست ا که عبارتانا از :طول مرزهای کشور ،میزان فاصاله از مرکاز ،میازان
تعامل و پیونا با مرکز (پیوناهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره) ،وسعت م وقاة مارزی،
وضعیت ژئومورفولوژیک م وقة مرزی؛ گسست یا فقاان گسست بین م وقة مارزی و مرکاز و
نیز محصوربودن در خشکی کشور هممرز
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بعد جمعیتی :وضعیت جمعیتی موجاود در کشاور نیاز یکای دینار از ابعاادی اسات کاه
میتوانا بهصورتهای م تلفی بر ک ترل مرزهای کشور تأثیرگاذار باشاا در ایان زمی اه بایاا
گفت هر برنامة ک ترل مرزی برای ای که نتیجهب ش باشا بایا بتواناا بعاا جمعیتای دو طارف
مرز بهویژه کشور خود را بهخوبی بش اسا؛ بهنحویکه به هر میزان که ش اخت نسبت باه بعاا
جمعیتی کشور بیشتر باشا ،برنامهریزیها و تلاشها برای برطارفکاردن چاالشهاا و فقااان
رضایتم ایها مفیاتر میشود؛ برایناساس ،حساسیت حکومت کمتر مایشاود و زمی اه بارای
شکلگیری همکاری و تعامل با کشورهای همسایه برای دستیابی به ک ترل بهتر مرزی فراهمتار
میشود؛ زیرا ،حکومت ،دینر دغاغة کمتری نسبت به نفوذ کشور مقابل ،واگرایی گاروههاای
قومی و مذهبی موجود در کشور و سایر مسائل جمعیتی دارد (افشردی ،جانپرور ،احمایپور
و قصری ،9919 ،ص  )99همچ ین ،بایا توجه داشت نحوة توزیاع جمعیات در ساوح یاک
سرزمین ملی میتوانا ثبات سیاسی را تحتتأثیر قارار دهاا وجاود تجمعای از انساانهاا در
نواحی داخلی و جمعیت پراک اهتری در نواحی مرزی یک کشور توزیع مولوبی اسات چ این
النویی باعث ایجاد احساس مشترر اجتماعی در دولت میشود و ارتباط با ساک ان کشورهای
خارجی را بهحااقل میرسانا تمرکز جمعیت در مرزها و وجود جمعیتای محااود در هساتة
مرکزی ،باترین شکل توزیع جمعیت در یک کشور است این النو ک اکردن روابط با ناواحی
داخلی و تشویق به روابط نزدیکتر با مردم ساک ان مرزی دینر کشورها را باهوجود مایآورد
مردمی که در نزدیکی مرزها زناگی میک ا ،ممکن است روابط باینالمللای قاویتاری را در
مقایسه با روابط با نواحی داخلیتر کشور خود بهوجود آورنا امروزه با پیشارفتهاای جایاا
ارتباطات ،توزیع جمعیت اهمیت کمتری دارد؛ هرچ ا این موضو ممکن اسات ه اوز عامال
تأثیرگذاری بهحساب آیا (جاردن و راونتاری ،9906 ،ص  )995افزونباراین ،مسائلة دینار
ش اخت پیونا قومیتی بین دو کشور هممرز است که میتوانا ک ترل مرزها را تحاتتاأثیر قارار
دها مهمترین عواملی که در این ب ش برای ک ترل مرزهای کشور در اساتان خراساانشامالی
توسط ساک ان مرزی ،بایا درنظر گرفته شاونا هفات ماورد هسات ا کاه عبارتاناا از :تاراکم
جمعیت در م وقة مرزی ،ساختار جمعیتی ،توزیع و پراک ااگی سااک ان مارزی درطاول مارز،
ترکیب جمعیت در م وقة مرزی ،میزان ش اخت ساک ان مرزی از م وقاة مارزی ،ساوح تعامال
بین دو سوی مرز و نو تعامل بین دو سوی مرز
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بعد اجتماعی -فرهنگی :اگار مرزهاای بیشاتر کشاورهای ملای اماروزی را ننااه ک ایم،
درمییابیم که مرزها صرفاً نمایاننر نقاط انقوا قراردادی هست ا؛ زیرا ،بسیاری از خصوصیاتی
که به یک ملت هویت میده ا ،ازقبیل زبان ،قومیت ،تاریخ مشترر و پیشی ة فره نی ،ناگهاان
در مرزها خاتمه نمییاب ا (هاگت ،9905 ،ص  )909این وضعیت بهخصوص درمورد م ااطق
مرزی ایران بسیار مصاا پیاا میک ا نناهی کلی به م اطق مرزی کشور نشانده اة آن اسات
که ازیکسو ،ساک ان مارزی باا فراساوی مرزهاا دارای پیونااهای زباانی و ماذهبی هسات ا و
ازسویدینر ،با فضای درونی کشور تمایزاتی دارناا وجاود ایان زباان و ماذهب مشاترر و
نزدیک به هم ،سبب نزدیکی بیشتر ساک ان این نواحی با یکاینر میشود (رازی ای و باساتانی،
 )9909اگر مرزنشی ان دو سوی مرز از یک قوم و طایفه باش ا و خویشااونای نیاز باین آناان
وجود داشته باشا ،بهخصوص اگر ازدواجهای جایا نیز بین مرزنشی ان دو طارف مارز انجاام
گیرد ،رفتوآماهای غیرقاانونی وجاود خواهاا داشات (جاانپارور ،9909 ،ص  )951ایان
موضو ک ترل انسجام ملی را که عبارت است از تعهاهای مشترر اجتماعی و فره نی جامعه
با یکاینر (میکائیل ،9109 ،9ص  ،)906تحتتأثیر قرار میدها و ک تارل مرزهاا را سا تتار
میک ا درمجمو  ،مهمترین عواملی که در این ب ش جهت ک ترل مرزها توسط ساک ان مارزی
بایا درنظر گرفته شونا ،ده مورد هست ا که عبارتانا از :پیونا مذهبی با مرکز یا فراسوی مرز،
سوح سواد ساک ان مرزی ،دیاگاه ن بنان مرزی نسابت باه مارز و حکومات مرکازی ،نحاوة
معیشت مرزنشی ان ،فعالیت تعاونیهای مرزنشین ،میزان مشارکت ساک ان مرزی در امور کشور
(سیاست ،اقتصاد و غیره) ،نو زناگی (شهرنشای ی ،روستانشای ی و کاو نشای ی) ،پیونااهای
خویشاونای در دو سوی مرز ،مشااهیری نظیار م تاومقلای و نیاز میارا

و تااریخ مشاترر

(آدابورسوم و غیره)
بعد اقتصادی :کشورهایی که درگیر ناام ی در م اطق مرزی خود بودهانا ،دریافتاهاناا کاه
عماهترین مسائل مربوط به این ناام یهاا کاه باهصاورتهاای م تلا

ک تارل مرزهاا را نیاز

تحتتأثیر خود قرار میدها ،ناشی از شرایط توسعهنیافتنی (اقتصادی -اجتماعی) و پیامااهای
تبعی آن بوده است بهعبارتدینر ،شرایط فقر و ت ناساتی در ایان م ااطق مایتواناا محایط
م اسبی برای ناام ی و تحریک دشم ان در بهرهبرداری از سرپلهای بهوجودآماه در این م ااطق
1. Mitchell
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گردد درواقع ،توسعهنیافتنی م اطق مرزی ارتباط مستقیمی با نبود تعادل بین م ااطق مارزی و
مرکزی یک کشور دارد همچ ین ،با گسترش ناام ی و توسعهنیافتنی در م ااطق مارزی ،نتاایج
آن بهطور مستقیم و بلافاصله به کل کشاور م تقال مایشاود (ع االیب ،9906 ،صاص )5-9؛
بهصورتیکه این نابرابریها بهویژه بین م اطق مرکزی و پیرامونی میتوان ا شکافهای سیاسای
را عمیقتر ک ا و موجب ایجاد نارضایتی ناحیهای شونا (درایسل و بلیاک ،9999 ،ص )556
افزونبراین ،در دنیای جهانیشاة ک ونی که وابستنیهای گساتردهای را ازنظار اقتصاادی باین
فضاهای جغرافیایی بهویژه کشورها ایجاد کرده است ،مرزها را به دروازههای تعامال اقتصاادی
با فضاهای بینالمللی تبایل کرده است علااوهبراین ،فضاای م ااطق مارزی باهع اوان فضاای
زناگی ساک ان مرزی ،دارای ظرفیتهای اقتصادی جهت تأمین نیازها و ویژگیهاای اقتصاادی
خاصی است که به صورتهای م تل

تواناایی تحاتتاأثیر قاراردادن ک تارل مرزهاا را دارد

همچ ین ،برای ساک ان مرزی ،مرزها بهع وان یک م بع عمل میک ا که به صورتهای م تلفی
مورداستفاده قرار میگیرنا که این خود بر ک ترل مرزها تأثیرگذار است؛ برایناسااس مایتاوان
گفت که زناگی اقتصادی درطول مرزها برای ساک ان حاشیة مرز ،سودها و زیانهاای م تلفای
دارد مجاورت با یک مرز ناامن ممکن است م جر به محاودیتهایی در کاربری زماین شاود
ممکن است جوامع مرزی درطول زمان با النوی جایا زناگی انس بنیرنا ،اما مارز همچ اان
بهصورت یک سلوه باقی خواها مانا و در بیشتر مواقع ،عامل بازدارناة توساعه و فعالیات در
شرایط زناگی ساک ان محلی خواه ا بود در م ااطق مارزی کاه م اابع فقیار دارناا یاا م اابع
دردسترس ناارنا ،مشکلاتی مان ا وخامت اوضا اجتمااعی یاا نقاص عوامال زیرب اایی یاک
جمعیت روستایی ممکن است سیاسی و بااهمیت نشان داده شونا که این خاود بار مشاکلات
زناگی در م اطق مرزی میافزایا و فرصتها و ظرفیتهای موجود را در این م ااطق را ازباین
میبرد (حاف نیا و جانپرور ،9915 ،ص  )990و از این طریق ،بعا اقتصادی مانظر را درطول
مرزها میتوانا تحتتأثیر قرار دها بایا توجه داشت توزیاع جغرافیاایی امکاناات توساعه باا
م اطق مرزی همپوشی داشاته باشاا چاه بساا در آن صاورت م ااطرات ام یتای گساتردهای
میتوان ا داشته باش ا که به میزان زیادی دامنگیر ام یت ملی کشاور شاود و ک تارل مرزهاا را
تحتتأثیر قرار دها؛ زیرا ،وقتیکه در هر جامعهای نبود توازن اقتصادی باین مرکاز و پیراماون
شات بنیرد ،بهتبع آن ،دشم یهای اجتماعی نیز یکاینر را تقویت کارده و محایط جامعاه را
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مسموم مایک اا (کااظمیپاور ،9991 ،ص  )11و تمایال جهات واگرایای ،فقااان احسااس
مسئولیت و غیره ،در آنها افزایش مییاباا و ایان خاود مایتواناا ک تارل مرزهاای کشاور را
تحتتأثیر قرار دها؛ برایناساس ،مهمترین عواملی که در این ب ش برای ک ترل مرزها توساط
ساک ان مرزی بایا درنظر گرفته شونا ده مورد هست ا که عبارتانا از :سوح توسعه نسابت باه
داخل ،سوح توسعه نسبت به کشور هممرز ،پیونا اقتصادی با مرکز ،پیونا اقتصادی باا کشاور
هممرز ،ثبات و بیثباتی اقتصادی کشور ،ثبات و بیثباتی اقتصادی کشور هممرز ،وجاود م اابع
باارزش مرزی ،قاچا  ،بازارچه های مرزی و عوامل ارتباطی (خووط ارتباطی).
بعد سیاسی :بعا سیاسی مؤثر در ک ترل مرزها ،یکی از ابعاد پررن

و برجساته اسات کاه

دارای عوامل و زیرب شهای متعادی درطول مرزهای کشور است برای طولانینشاان کلاام،
ت ها بایا گفت یکی از ج بههای حیاتب ش زناگی انسانها توسعة سیاسی است کاه موجاب
لذتبردن آگاهانه از زناگی میشود ای که انسان بفهما در چه جایناهی قرار دارد و در دنیای
بیکران ،نیروها و فرای اها به نفع چه کسی و به چه سمتوساویی در حرکات هسات ا ،زمی اة
انایشیان را فراهم میآورد؛ ب ابراین ،فرد میکوشا از خمودی و محااودیت بیارون آیاا و باا
بصاایرت ،درراسااتای مولوبیااتب شاای بااه اوضااا اجتماااعی ،فره ناای و اقتصااادی خااود و
همنوعانش تلاش و نقشآفری ی ک ا برای دستیابی به این آگاهی ،رشا سیاسی و باازینری دو
شرط اساسی لازم هست ا اول ای که ،مردم و گروهها بایا در امور عمومی به مشاارکت تشاویق
شونا؛ یع ی گروههای اجتماعی و افراد م افع خودشان را تش یص ده ا و اعتقاد داشته باش ا
که نهادهای دولتی و مراکز قانونیای وجود دارنا که میتوان ا آنها را به ب شای از اهاافشاان
برسان ا حس علاقهم ای و توجه به نفع عموم از مرز قوموقبیله فراتر میرود؛ زیارا ،احسااس
هماردی نسبت به سایر افراد در جریانات سیاسی و قبول توافق ،ازجمله شرایط مقاماتی برای
مشارکت اصیل هست ا دوم ای که ،اعتقاد به برابری فرصتها و لزوم رعایت حقو دیناران و
نهادم اکردن آنها در تصمیمات و ارگانهای سیاسی کشور میتوانا نقش مهمی در مشاارکت
بهع وان یکی از شاخصهای مهم توساعة سیاسای داشاته باشاا آزادی باهع اوان یاک ارزش
اجتماعی از لوازم ضروری مشارکت فعاال هماة ماردم در عرصاههاای اجتمااعی ،سیاسای و
فره نی است همة این ارزشها میتوان ا توسعة سیاسی را تحتتأثیر قرار ده ا (پاپلییازدی
و رجبیس اجردی ،9905 ،صص  )51-96اگر فردی از شرکت در امور کشورش ک ار گذارده
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شود ،نسبت به سرنوشت آن نیز بیتفاوت خواها ماناا (اعتمااد ،9991 ،ص  )1و ای کاه اگار
افراد جامعه نسبت به رعایت حقو خود مومئن باش ا ،نسبت به اجارای تکاالی

و تعهااات

خویش درمقابل جامعه جای خواه ا بود؛ اما اگار حکومات ،حقاو و آزادیهاای فاردی را
محترم نشمارد ،افراد جامعه نیز خود را موظ

به رعایت مقررات اجتماعی ن واها دانسات و

درنتیجه ،نظام اجتماعی و نظم و ام یت عمومی م تل میشود (حبیابزاده ،9991 ،ص )906
درمجمو  ،مهمترین عواملی که در این ب ش برای ک ترل مرزهاا توساط سااک ان مارزی بایاا
درنظر گرفته شونا ،شانزده مورد هست ا که عبارتانا از :سیاستهای مرزی ،ثبات و بایثبااتی
سیاسی کشور ،ثبات و بیثباتی سیاسی کشور هممرز ،اختلافات مرزی ،ادعاهای ارضی ،ننرش
حکومت به مرزنشی ان ،قوانین شفاف و مش ص مارزی ،ننااه مرزنشای ان باه سیساتم حکومات
مرکزی ،چنوننی شکلگیری مرزها (مسالمتآمیز یا خشونتآمیز) ،میازان حاکمیات حکومات در
م وقة مرزی ،نناه مرزنشی ان به عوامل اجارای ک تارل و ماایریت مارز ،تکامال مارز و مشاارکت
ساک ان مرزی ،ننرش نسبت به کشور هممرز ،میازان باازینری محلای (دولات محلای) در م وقاة
مرزی ،عضویت کشاور هاممارز در ساازمانهاای م وقاهای و فرام وقاهای و وضاعیت م اابع آب
(هیاروپلیتیک) در م وقة مرزی
بعد دفاعی -امنیتی :مرزها و ایجاد سرزمین دو روی یک سکه هست ا کاه محااودههاای
فضایی هویت را دوباره میسازنا و آنها و آنجا را ،درمقابل ما یا ای جا شکل میده ا (پسای،9
 ،9110ص  )59-0این امر؛ یع ی مقابل یکاینر قرارگرفتن سبب میشود که مسائل و عوامال
دفاعی -ام یتی به ابعاد برجسته و مهم موالعات مرزی تبایل شونا؛ زیرا ،مرزهاا نقواة شارو
ورود ناام ی از فراسوی مرزها به داخل کشور هست ا و بهسادگی میتوان ا تحاتتاأثیر شارایط
فراسوی مرزی قرار گیرنا بایا توجه داشت در دنیاای پار تحارر اماروزی ،کشاورها زماانی
میتوان ا با خیال آسوده راه پیشرفت و توسعه را درپیش گیرنا که نسبت باه ام یات داخلای و
خارجی بهخصوص ام یت مرزهای خاود اطمی اان حاصال ک اا دغاغاههاای ام یتای مجاال
انایشیان به حرکت و توسعه را از کشاورها مایگیارد و تازماانیکاه دولاتماردان از ام یات
انسانهای ساکن در کشور خود خیالشان آساوده نباشاا ،نمایتوان اا درپای تجهیاز امکاناات
درجهت رشا و پویایی باش ا و این جای تأمل دارد ام یت مرزها بهمع ای ام یات انساانهاای
1. Paasi
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درون مرزها است کشورهای همسایه درقبال ام یت مرزی یکااینر مسائول هسات ا کوتااهی
آنها در این امر خویر پیاماهای جبراننشانی خواها داشت افزونبراین ،ام یت مرزها بهمثاباة
آیی ة تمامنمای ام یت درونی کشورها است و بسیار تأثیرپذیر از اوضا داخلی کشورها اسات
تأمین ام یت مرزها مقولة بسیار پیچیاهای است که نیازم ا همکاری و تعامل دولتهاای دارای
مرز مشترر است ام یت ،نیازم ا توسعة متوازن است و بازدارناگی از تهایاات برای تقویات
ام یت ازطریق رایزنی و همکاری با کشورهای همجوار امکانپذیر است (پورخسروانی ،بایتاا،
ص  )591بااینوجود ،کشور جمهوریاسلامیایران با توجه به شرایط کشورهای همساایه کاه
درگیر بیثباتی ،حضور نیروهای مااخلهگر و غیره هست ا ،بیشتر برپایاة تاوان خاود ساعی در
دفا و برقراری نظم و ام یت درطول مرزهای کشور میک ا که این خود مسئلة دفاا  -ام یات
را درطول مرزهای کشور برجستهتر میک ا درزمی ة این بعا ،مهامتارین عاواملی کاه در ایان
ب ش برای ک ترل مرزها توسط ساک ان مرزی بایا درنظر گرفته شاونا 96 ،ماورد هسات ا کاه
عبارتانا از :پیونا کامل ام یتی با ام یت و نااام ی در م وقاة مارزی ،وجاود ام یات در م وقاة
مرزی ،نبود ام یت در م وقة مرزی ،حضور و نقاشآفری ای گاروههاای تروریساتی ،موقعیات
ژئوپلیتیک م وقة مرزی ،میزان مااخلة کشور هممرز ،حضور کشاورهای م اال

و رقیاب در

کشور هممارز ،اهمیات نظاامی م وقاة مارزی ،تبلیغاات رساانهای و نیاز مساائل ایاائولوژیک و
ب یادگرایی.
 .2 .4تأیید یا رد عوامل مؤثر در کنترل مرزها توسط ساکنان مرزی

برای ای که عوامل مسات رج از نظریاههاا و موالعاات گذشاته پذیرفتاه شاونا ،لاازم باود
صاحبنظران و مسئولان مربوط آنها را ارزیابی ک اا؛ بارایناسااس ،در پرساشناماهای ایان
عوامل به صاحبنظران و مسئولان این حوزه ارائه شا تا نظرهاای آنهاا درزمی اة تأییاا یاا رد
عوامل مؤثر در ک ترل مرزها توسط ساک ان مرزی جمعآوری شود پس از جماعآوری دادههاا،
نظرهای ارائهشاه ازطریق آزمون تی ارزیابی شانا که نتایج در جاااول ( )9و ( )5آورده شااه
است در آزمون تی ،اگر مقاار انحراف معیار بیشتر از  6/61باشا ،وجاود رابواه و تاأثیر باین
متغیر مستقل و متغیر وابسته رد میشود؛ اما اگر مقاار انحراف معیار کمتر از  6/61باشا ،تأییاا
میشود در پژوهش حاضر ،دادههای پرسشنامهای بهاینصورت جمعآوری شاهانا که عوامال
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بهع وان متغیرهای مستقل یا  Xدرنظر گرفته شاهانا و ک ترل مرزها باهع اوان

متغیر وابسته یا  Yدرنظر گرفته شاه است که نتایج این آزمون بهصورت زیر است:
جدول  -1نتایج آزمون تی دربارة عوامل مؤثر در کنترل مرزها
مأخذ :ننارناه9911 ،
آزمون تی در سطح معناداری  95درصد
شاخص ها

مقدار تی

درجة

معنا

میانگین

پایین

بالا

طول مرزها

-019/199

19

6/666

-19/96901

-19/1009

-19/6519

فاصله از مرکز

-916/615

19

6/666

-19/59699

-19/1911

-16/1000

میزبان تعامل و پیونا با مرکز

-999/100

16

6/666

-19/51116

-19/1611

-19/6619

وسعت م وقة مرزی

-909/619

19

6/666

-19/6666

-19/5991

-16/9009

-901/955

11

6/666

-16/11666

-19/9950

-16/9691

-000/950

19

6/666

-19/50010

-19/1110

-19/6559

-915/159

19

6/666

-19/61901

-19/9660

-16/0910

تراکم جمعیت در م وقة مرزی

-019/199

16

6/666

-19/99999

-19/1009

-19/6990

ساختار جمعیتی

-910/099

16

6/666

-19/91060

-19/1191

-16/1160

-095/191

16

6/666

-16/15919

-19/9961

-16/9959

-019/955

10

6/666

-19/91500

-19/1516

-16/0099

-910/100

19

6/666

-19/610091

-19/9515

-16/0099

سوح تعامل بین دو سوی مرز

-151/959

19

6/666

-19/69015

-19/5911

-16/0919

نو تعامل بین دو سوی مرز

-019/199

19

6/666

-19/61091

-19/9901

-16/0990

-091/669

19

6/666

-19/59699

-19/1111

-19/6606

-9669/659

16

6/666

-16/10691

-9050/19

-16/9105

-090/010

11

6/666

-19/91666

-1119/19

-19/6561

وضعیت ژئومورفولوژیک
م وقة مرزی
گسست یا نبود گسست بین
م وقة مرزی و مرکز
محصوربودن کشور هممرز در
خشکی

توزیع و پراک اگی ساک ان
مرزی درطول مرز
ترکیب جمعیت در م وقة
مرزی
میزان ش اخت ساک ان مرزی از
م وقة مرزی

پیونا مذهبی با مرکز یا
فراسوی مرز
سوح سواد ساک ان مرزی
دیاگاه ن بنان مرزی نسبت
به مرز و حکومت مرکزی

آزادی

سطح

تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

داری
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آزمون تی در سطح معناداری  95درصد
درجة

سطح معنا

تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

شاخص ها

آزادی

داری

میانگین

پایین

بالا

نحوة معیشت مرزنشی ان

-995/566

19

6/666

-19/69159

-5000/19

-16/9019

فعالیت تعاونیهای مرزنشین

-906/199

16

6/666

-19/91000

-9199/19

-16/1551

-009/005

11

6/666

-16/00666

-6099/19

-16/0151

مقدار تی

میزان مشارکت ساک ان مرزی
در امور کشور
نو زناگی مرزنشی ان
(روستانشی ی ،شهر نشی ی و

-991/991

11

6/666

-19/56666

-1909/19

-16/1099

غیره)
پیوناهای خویشاونای در دو

-019/900

19

6/666

-16/16901

-19/9915

-16/0001

-096/691

16

6/666

-19/69155

-19/5111

-16/0516

-999/699

19

6/666

-19/99090

-19/9991

-16/0100

-996/695

16

6/666

-19/69019

-19/9516

-16/0591

-016/599

16

6/666

-19/91060

-19/1919

-16/1909

پیونا اقتصادی با مرکز

-919/090

11

6/666

-19/61666

-19/5099

-16/9109

پیونا اقتصادی با کشور هممرز

-091/916

11

6/666

-19/90666

-19/1991

-16/0001

-901/111

19

6/666

-19/95015

-19/1116

-19/6110

-019/919

19

6/666

-19/50010

-19/1991

-19/6611

سوی مرز
مشاهیر مشترر در دو سوی
مرز (م تومقلی)
میرا

و تاریخ مشترر

سوح توسعه نسبت به داخل
کشور
سوح توسعه نسبت به کشور
هممرز

ثبات و بیثباتی اقتصادی
کشور
ثبات و بیثباتی کشور هم مرز

جدول  -2نتایج آزمون تی دربارة عوامل مؤثر در کنترل مرزها
مأخذ :ننارناه9911 ،
آزمون تی در سطح معناداری  95درصد
درجة

سطح

تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

شاخص ها

آزادی

معناداری

میانگین

پایین

بالا

طول مرزها

-016/951

19

6/666

-19/99901

-19/9951

-16/1651

فاصله از مرکز

-010/109

19

6/666

-19/61005

-19/5951

-16/0119

مقدار تی
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آزمون تی در سطح معناداری  95درصد
درجة

سطح

تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

شاخص ها

آزادی

معناداری

میانگین

پایین

بالا

میزبان تعامل و پیونا با مرکز

-910/696

16

6/666

-19/96666

-19/1119

-16/6119

وسعت م وقة مرزی

-910/019

19

6/666

-19/91060

-19/1191

-16/1160

-060/001

11

6/666

-16/15960

-19/9111

-16/0100

-050/596

19

6/666

-19/61005

-19/5919

-16/0906

-061/509

19

6/666

-19/10911

-19/9000

-16/9911

تراکم جمعیت در م وقة مرزی

-196/191

16

6/666

-19/61091

-19/5101

-16/0111

ساختار جمعیتی

-090/109

16

6/666

-19/50199

-19/1096

-16/1090

-990/695

16

6/666

-19/59151

-19/1019

-16/1009

-910/916

10

6/666

-19/99999

-19/1096

-19/9699

-010/169

19

6/666

-19/99960

-19/1911

-16/1969

سوح تعامل بین دو سوی مرز

-911/955

19

6/666

-19/59911

-19/1116

-16/1019

نو تعامل بین دو سوی مرز

-969/595

19

6/666

-19/15119

-19/9019

-19/5011

-901/511

19

6/666

-19/99511

-19/0961

-19/9915

-910/099

16

6/666

-19/91060

-19/1191

-16/1160

-090/191

11

6/666

-19/66666

-19/5991

-16/9059

نحوة معیشت مرزنشی ان

-999/995

19

6/666

-19/99019

-19/1995

-16/1910

فعالیت تعاونیهای مرزنشین

-919/195

16

6/666

-19/96901

-19/1900

-19/6900

-010/100

11

6/666

-19/15960

-19/9609

-19/9169

وضعیت ژئومورفولوژیک م وقة
مرزی
گسست یا نبود گسست بین
م وقة مرزی و مرکز
محصوربودن کشور هممرز در
خشکی

توزیع و پراک اگی ساک ان مرزی
درطول مرز
ترکیب جمعیت در م وقة مرزی
میزان ش اخت ساک ان مرزی از
م وقة مرزی

پیونا مذهبی با مرکز یا فراسوی
مرز
سوح سواد ساک ان مرزی
دیاگاه ن بنان مرزی نسبت به
مرز و حکومت مرکزی

میزان مشارکت ساک ان مرزی در
امور کشور

مقدار تی

نو زناگی مرزنشی ان
(روستانشی ی ،شهر نشی ی و
غیره)

-059/010

11

6/666

-19/96666

-19/1115

-19/6610
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آزمون تی در سطح معناداری  95درصد
درجة

سطح

تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

شاخص ها

آزادی

معناداری

میانگین

پایین

بالا

-006/099

19

6/666

-19/91091

-19/0910

-19/6909

-009/910

16

6/666

-19/11010

-19/9909

-19/9911

-019/919

19

6/666

-19/50010

-19/1991

-19/6611

-099/191

16

6/666

-19/90666

-19/1119

-16/0961

-995/910

16

6/666

-19/99960

-19/1966

-16/1909

پیونا اقتصادی با مرکز

-105/610

11

6/666

-19/59101

-19/1969

-16/1661

پیونا اقتصادی با کشور هممرز

-900/019

11

6/666

-19/59119

-19/1696

-19/6156

ثبات و بیثباتی اقتصادی کشور

-916/911

19

6/666

-19/69159

-19/5050

-16/9910

ثبات و بیثباتی کشور هم مرز

-919/061

19

6/666

-19/99960

-19/1991

-16/1505

پیوناهای خویشاونای در دو
سوی مرز
مشاهیر مشترر در دو سوی
مرز (م تومقلی)
میرا

و تاریخ مشترر

سوح توسعه نسبت به داخل
کشور
سوح توسعه نسبت به کشور
هممرز

مقدار تی

نناهی کلی به نتایج آزمون تی نشان میدها عواملی که محقق پژوهش حاضار آنهاا را از
نظریهها و موالعات گذشته اسات راج کارد ،در بعااهای م تلا

باه تأییاا صااحبنظاران و

مسئولان اجرایی در حوزة مرزها رسیاه است؛ ب ابراین ،میتوان گفت عوامال ماؤثر در ک تارل
مرزها توسط ساک ان مرزها شامل  06مورد است برای ای که بتوان از ظرفیات سااک ان مارزی
برای کاهش هزی ههای جان و مالی و ک ترل و مایریت بهتر مرزهای کشاور درطاول مرزهاای
جمهوریاسلامیایران با ترکم ستان در محاودة خراسان شمالی ،استفاده کرد بایاا ایان عوامال
درنظر گرفته شونا
 .3 .4جنبههای مثبت و منفی عوامل مؤثر در کنترل مرزها

عوامل مست رج از نظریهها و دیاگاههای م تل
میتوان ا در بازههای زمانی و شرایط م تل

که باه تأییاا صااحبنظاران رسایاهانا،

دارای ج بههای مثبت یا م فی باش ا یا گاهی هار

دو ج به را داشته باش ا؛ برای مثال ،میزان ش اخت ساک ان مرزی از فضای مرز میتواناا مثبات
و نیز م فی باشا؛ یع ی مواقعی که ساک ان مرزی درقالب نیروهای هماراه بارای ک تارل مرزهاا
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باش ا ،این ج به مثبت است و اگر ساک ان مرزی از این ظرفیت بارای قاچاا و غیاره اساتفاده
ک ا ،این ج به م فای اسات شاکلهاای ( )0( ،)9( ،)0( ،)1( ،)1و ( )1برگرفتاه از نظرهاای
صاحبنظران و مسئولان مرزی درزمی ة ج بههای م تل

عوامل مؤثر در ک ترل مرزهاا هسات ا

که بایا در زمان اجرای راهبرد بهکارگیری ساک ان مرزی در ک ترل مرز درنظر گرفته شونا:

شکل  -4بعد سرزمینی
مأخذ :ننارناه9911 ،

شکل  -5بعد جمعیتی
مأخذ :ننارناه9911 ،
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شکل  -6بعد اجتماعی -فرهنگی
مأخذ :ننارناه9911 ،

شکل  -7بعد اقتصادی
مأخذ :ننارناه9911 ،

شکل  -1بعد سیاسی
مأخذ :ننارناه9911 ،
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شکل  -9بعد دفاعی -امنیتی
مأخذ :ننارناه9911 ،

 .5نتیجهگیری

تغییرات انجامشاه در دهههای اخیر فرصتها و چالشهای زیادی را برای کشورها فاراهم
آوردهانا و سبب شاهانا که در قرن بیستویکم ک ترل مرزها کاار پیچیااه و چاالشبراننیازی
شود و نیازم ا توجه ویژهای باشاا ایان مسائله بارای کشاورهایی همچاون ایاران کاه دارای
مرزهای طولانی ،همساینان متعاد و ناآرام و بیثبات است ،از اهمیت و برجستنی دوچ ااانی
برخوردار است؛ بهنحویکه جمهوریاسلامیایران سالانه متحمل هزی اههاای گساتردة ماالی و
جانی برای ک ترل مرزهای خود میشود برای ای که بتوان علاوهبر کاهش این هزی ههاای کلاان
مالی و جانی زمی ة ک ترل بهتر مرزها را فراهم آورد ،در پاژوهش حاضار راهکاار سااماندهای
ساک ان مرزی جهت ک ترل مرزهای کشور ،با موردپژوهی مرزهای جمهاوریاسالامیایاران باا
کشااور ترکم سااتان درطااول اسااتان خراسااان شاامالی پیشا هاد شاااه اساات باارای ارزیااابی و
اجراییبودن یا نبودن این راهکار ،در گام ن ست ،عوامل مؤثر در سااماندهای سااک ان مارزی
جهت ک ترل مرزها درطول مرزهای استان خراسانشمالی با کشور ترکم ستان ،ازطریق بررسای
نظریهها و کارهای مرتبط است راج شانا این عوامل که شامل  06مورد هست ا ،در شاش بعاا
سرزمی ی ،جمعیتی ،اجتماعی -فره نی ،اقتصاادی ،سیاسای و نظاامی -ام یتای ت ظایم شاانا
قراردادن هریک از این عوامل در زیرب ش این ابعاد نشانده اة ارتباطنااشتن آنها با یکااینر
نیست یا نشانده اة این نیست که در زیرب ش دینری نمیتوان آنها را آورد؛ بلکه فقط برای
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درر بهتر این تقسیمب ای انجاام شااه اسات یافتاههاای پاژوهش حاضار در ب اش نظاری
تأییاک اة این عوامل است در بعا میاانی نیز دادههای جمعآوریشاه ازطریق پرسشنامه کاه
با آزمون تی ارزیابی شاهانا ،نشان میده ا که صاحبنظران علمی و مسائولان اجرایای ،هماة
 06عاماال را بااهع ااوان عواماال مااؤثر در ساااماندهاای ساااک ان ماارزی باارای ک تاارل مرزهااای
جمهوریاسلامیایران با ترکم ستان درطول مرزهاای اساتان خراساان شامالی تأییاا کردهاناا؛
ب ابراین ،برای ای که بتوان راهکار ساماندهی ساک ان مارزی جهات ک تارل مرزهاای کشاور را
بهکار برد ،بایا این عوامل را در م وقة مرزی مانظر ارزیابی کرد نکتة دینری که درزمی ة ایان
عوامل ارزیابی شاه است ،چ اوجهیبودن عوامل مؤثر در ساماندهای سااک ان مارزی جهات
ک ترل مرزهای کشور است این عوامل دارای ج بههای م تلفی (مثبت ،م فی و هردو) هسات ا
که هریک از این عوامل مت اسب با شرایط و فضای جغرافیایی خاص میتوان ا هریاک از ایان
وجوه را داشته باش ا و بهصورت مثبت ،م فی یا در برخی بازههای زمانی ،مثبات و در برخای
بازههای زمانی ،م فی عمل ک ا نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانده اة آن اسات کاه ایان
عوامل در ابعاد م تل

میتوان ا دارای هریک از این وجههای مثبت ،م فی یاا هار دو باشا ا

درمجمو بایا گفت که حرکت با هاف دستیابی به ک ترل بهتر و کمهزی هتر ازساوی کشاورها
بهویژه جمهوریاسلامیایران با توجه به شرایط ویژهای کاه دارد ،ضارورت ناشای از تحولاات
دهههای اخیر بهدلیل جهانیشان و ورود به عصر اطلاعات که زمی اه را بارای نقاشآفری ای و
بازینری شهروناان در عرصههای م تل

فراهم آورده است و نیز درنظرگرفتن ساک ان مارزی

ازسوی سیستم حاکمیتی ،به یک ضرورت تبایل شاه است راهکار ساماندهی ساک ان مارزی
جهاات ک تاارل مرزهااای جمهااوریاساالامیایااران بااا ترکم سااتان درطااول مرزهااای اسااتان
خراسانشمالی ،با درنظرگرفتن  06عامل مؤثر در آن ،میتوانا یکی از راهکارهاای ماؤثر بارای
کاهش هزی ههای جانی و مالی گسترده و همچ ین ،ک ترل بهتر مرزهای کشاور در ایان ب اش
باشا؛ البته برای اجراییکردن این راهکار بایا عوامل بهصورت کامل و مت اسب با وجوه مثبت،
م فی و هر دو که میتوان ا از خود بروز ده ا ،درنظر گرفته شونا
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