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 چکیده

از آنجا که ایران دارای مرزهای طولاانی و همسااینان متعااد اسات، ک تارل  اهداف:

ن تعااد ، ایاالبتاهمرزها در آن در ام یت ملی از جایناه برجسته ای برخودار اسات  

ای جانی و مالی گسترده هایبر کاهش کارآمای ک ترل مرزها، هزی ههمساینان، علاوه

 ک ا را به کشور تحمیل می

جاانی و ماالی  هایحاضر با هاف افزایش کارآمای و کاهش هزی اه پژوهشروش: 

ک ترل مرزهای کشور را پیش هاد دهی ساک ان مرزی برای راهبرد سامان ،ک ترل مرزها

 ی بر داده های نظری تحلیلی و مبت -تحقیق با استفاده از روش توصیفی وه است داد

   و میاانی انجام شاه است

دهی ساک ان مرزی ثر بر سامانمؤ عامل 06ده اة آن است که نشان نتایج: / نتایجهایافته

  ترل مرزهاک شمالی برای  ستان در محاودة استان خراسانمرزهای ایران و ترکم در

 -قالاب شاش ب اش سارزمی ی، جمعیتای، اجتمااعیهاا را درتوان آنت ا که میهس

ارزیاابی یتی ت ظیم کارد  ایان عوامال موردام  -فره نی، اقتصادی، سیاسی و نظامی

 شااهتأییاا تی  نامه و با استفاده از آزمونپرسش ، بان مرتبطنظران و مسئولاصاحب

دو مت اسب با زمان هست ا که در  هرامل دارای سه وجه مثبت، م فی و این عواست  

اسب با این این عوامل مت  ،ن مرتبطظران و مسئولانطریق صاحببازة زمانی انجام از

   اناوجوه ت ظیم شاه

، ایان حاضر بایا در گام اولپژوهش شان راهبرد پیش هادی برای اجرایی: گیرینتیجه

تارل مرزهاای ک  هااف ساک ان مرزی با ،نا و مت اسب با آننظر گرفته شوعوامل در
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بر ی گردناا تاا علااوهدهاطول استان خراسان شامالی ساامانکشور با ترکم ستان در

های جانی و مالی ک تارل مارزی بارای کشاور هکاهش هزی  افزایش کارآمای، زمی ة

  فراهم شود

  مرزهای جمهوری اسلامی ایران، خراسان شمالی، ک ترل مرز، ن مرزیساک ا :هاکلیدواژه

 همقدم .1

اعات و پیشرفت اطل شان، ورود به عصرقرن حاضر در عرصة جهانی نظیر جهانیتحولات 

هاا و همچ ان یکی از نقاط اولیة شارو  ج ا  ،ی مرزهاهای تسلیحاتی و نظامف اوریدرزمی ة 

هاا و ا نظیر ورود افراد تروریست، موادم ار، قاچاا  کالاا، ورود بیمااریهپذیریسایر آسیب

یکای از م ااطق اسات کاه مرزهاا همچ اان هست ا  این موضو  سابب شااه  به کشورها غیره

هاای م تلا  ها به صاورتا و حکومتنت برای کشورها محسوب شواهمیحساس و دارای 

ساوو  م تلا  محلای و پذیری کشور در کاهش آسیب ها با هافک ترل و مایریت آن برای

هاای هزی اهاستفاده از امکانات نظامی که کشورها برای تجهیز مرز با صورتیبه ؛ملی سعی ک  ا

ن ساوو  مارزی داداز نیروی انسانی زیاادی بارای پوشاشجبار بایا بپردازنا و افراوانی را به

باا توجاه باه شارایط و  ک ترل و مایریت، ها برایاستفاده ک  ا  با درنظرگرفتن تمام این هزی ه

شونا و زمی اه بارای ورود یزی، مرزها همچ ان خوب مایریت نممر های خاص م وقةویژگی

شا اخت کاافی  از نبودشود میناشی ، ناام ی و آسیب به درون کشورها وجود دارد که این مهم

کاز در هاای مارزی کام و متمرنیروهای مرزی از م اطق مارزی، وجاود تأسیساات و پاساناه

 بارای راستا، کشاورهادراین دها ها را افزایش میپذیری آنکه ضریب آسیب های خاصمکان

د تجهیازات جایاا ک تارل جمله کااربری ازهای م تلفمایریت و ک ترل بهتر مرزها به صورت

اناا کاه فاده از نیروهای مرزی بیشتر و غیره استفاده کاردههای مرزی، استمرزی، توسعة پاسناه

ن مرزی کارگیری ساک اهببین، ضع  و قوت متعادی هست ا  دراین ها خود نیز دارای نقاطاین

بیعای و جمله شا اخت جغرافیاای طاز های زیادو ک ترل مرزها با توجه به ظرفیت ر مایریتد

ام یات در ها باا ماایریت بهتار مرزهاا و برقاراری خوردن م افع آنانسانی م اطق مرزی، پیونا

روی  های پایشا یکی از گزی هتوانای ک ترل و مایریت مرزها میهم اطق مرزی، کاهش هزی ه

ای ک تارل و ماایریت هاای زیاادی بارایران، سالیانه هزی اهاسلامیدر جمهوری ا کشورها باش

ک ان مرزی در که سانحویبه شود؛استفاده نمین مرزی ا در این امر از ساک اام شود؛مرزهای می
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ایجااد  براناا کاه ایان خاود علااوهای بودهع وان یک بازینر حاشیهک ترل و مایریت مرزها به

های جانی و ماالی ک تارل و به افزایش هزی ه ،ها نسبت به حکومت مرکزیآندیاگاه م فی در 

در ک ترل و ن مرزی اساس، ش اخت جایناه ساک امایریت مرزهای کشور انجامیاه است؛ براین

بر توانا علااوشمالی، میم ستان در استان خراسانایران با ترکلامیاسمایریت مرزهای جمهوری

ا و ب ش مرکزی کشور هن مرزی در سوح کشور به پیونا بین آنساک اارتقای وجهه و جایناه 

آفری ی و بازینری ساک ان مارزی تلاش برای توسعة نقش مب ا،توجهی ک ا  برایننیز کمک قابل

در کشاور را ک ترل و مایریت بهتر مرزها  توانا زمی ةایران میاسلامیدرطول مرزهای جمهوری

راساتا، پاژوهش حاضار درپای درایانفاراهم آورد  و ام یت ملای ابی به م افع ملی برای دستی

در ک ترل و مایریت مرزهای ن مرزی ة ساک اده اعوامل پیونااست که دهی به این سؤال پاسخ

 ناا اشامالی کاامایران درطول مرز با ترکم ستان در محااودة اساتان خراسااناسلامیجمهوری

ک تارل  کارگیری ساک ان مرزی باا هاافثبتی برای بهرسا با پاسخ به این سؤال گام منظر میبه

طاول مرزهاای های جاانی و ماالی در هکاهش هزی برشود و از این طریق علاوهمرزها برداشته 

    ترل بهتر مرزها نیز فراهم گرددزمی ه برای ک ،کشور

  تحقیق شناسیروش .2

 تحقیقروش . 1. 2

صاورت هاا باهبازار گاردآوری دادهی اسات  اتحلیل -حاضر توصیفی روش انجام پژوهش

ها و اساتفاده از اسا اد و مااارر در رابواه باا ای )استفاده از م ابع موجود در کتاب انهکتاب انه

شااه آوریهاای جماعناماهطریق پرساشهای ای ترنتی( و میاانی ازموضو  و کاوش در سایت

ناا از: اکه عبارت روه استنامه دو گپرسشگویی به شاه برای پاسخجامع آماری انت اب است 

هاای جغرافیاای سیاسای، علاوم شامل اساتیا و دانشجویان رشته ظران علمیناساتیا و صاحب

مرزهاا و  نظاران اجرایای شاامل مسائولان اجرایای در حاوزةنیز مسئولان و صاحب و سیاسی

  مرزبانان

 11اطمی اان جامعه محاود باا ساوح  م نمونه از فرمول تعیین حجم نمونةبرای تعیین حج 

شاا  بارای آوری مایناماه جماعپرساش 91بایاا  استفاده شاه است کاه براسااس آن، درصا

و  ناآماری توزیاع شاا ةبین جامعنامه پرسش 01، حاود هاآوری دادهبهترشان نتیجه در جمع
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 15هاا آوری گردیانا کاه تعاااد آنصورت کامل پاسخ داده شانا، جمعهکه ب یهاینامهپرسش

ناماه   پایایی پرسشهای تحقیق ارزیابی و تحلیل شاناع وان یافتهها بهنامهاین پرسش  عاد بود

نامه از دها پرسشنشان میکه  است 90/6ازطریق آزمون آلفای کرانباخ ارزیابی شا که برابر با 

)شاکل  اساتصورت زیر باوده نامه در دو گروه به  توزیع پرسشپایایی خوبی برخودار است

9:) 

 

 
 درصد مشارکت گروه علمی و اجرایی -1شکل 

 9911ننارناه، مأخذ: 

 

 مطالعهموردة منطق .2. 2

ک اار شارایط ایران ازجمله کشورهایی است که مرزهای طولانی دارد و دراسلامیجمهوری 

کشاور را تاحاا  ترل و مایریت مرزهاای ک ثبات و ناامن و غیره،ی همساینان بییع  ؛ایم وقه

حفا  و  ساالانه بارایایاران اسالامیکاه جمهاوریایگوناهتوجهی دشوار کرده است؛ باهقابل

پرور، نیا و جانپردازد )حاف توجهی میهای جانی و مالی قابلهزی ه ننهااری از مرزهای خود

کشاور ای میان، یکی از بازینران اصلی که در ک ترل و ننهااری مرزه(  دراین901  ، ص9915

تاوجهی هاا را نیاز تاحاا قابالبر افزایش کارایی هزی هتوانا به حکومت کمک ک ا و علاوهمی

باا توجاه باه  اناا ، ساک ان مرزی هست ا که متأسفانه تااک ون نادیااه گرفتاه شااهکاهش دها

یران با کشور ترکم ساتان ااسلامیمرز جمهوریقرارگیری گروه قومی ترکمن در دو سوی مرز، 

بارداری از بایا قبل از بهاره ؛ ب ابراین،ای استدارای وضعیت ویژه ودة خراسان شمالیدر محا

، ن مارزی، عوامل مؤثر در ک ترل مرزها ازسوی سااک اطول مرزهای دو کشورساک ان مرزی در

  :(5)شکل  بررسی شود
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 لیشماران با کشور ترکمنستان در خراسانای مرزهای جمهوری اسلامی -2شکل 

 

 9911 ،مأخذ: ننارناه

 نظری تحقیق مبانی. 3

 . ساکنان مرزی1. 3

ناماة لغتیکی از بازینران اصلی در محاودة مرزها، ساک ان مرزی یا مرزنشی ان هست ا  در 
شود که در نواحی سحای و مارزی ساکونت ، مرزنشین یا ساکن مرز به کسی گفته میده اا

اش اصی که در عمق نوار مرزی و جزایر مجاور هر (  به همة 5000، ص  9901)ده اا،  دارد

شاود )کارک اان نظاامی و انتظاامی و کشور سکونت دائمی داشته باش ا، مرزنشین اطلاا  مای

دینر، باه مجموعاه بیان(  به90، ص  9991راد، ساک ان شهرهای بزرگ مستث ا هست ا( )رحمتی

ک  اا، صورت دائم زنااگی مایبهافرادی که در فاصلة معی ی از خووط مرزی و ساحلی کشور 

تاوجهی زمی اة صورت قابالگوی ا  البته بایا توجه داشت که برخی عوامل بهساک ان مرزی می

هاا و شاونا کاه باین آنآورنا و سبب مایایجاد پیونا بین ساک ان مرزی با مرزها را فراهم می

خااطر باه تعلاق ناا از:اتترین این عوامل عبارسایر افراد ساکن در این فضا تفاوت باشا  مهم

محل سکونت )دلبستنی به سرزمین و وطن(، فره   خاص مرزنشی ی، پیونا ام یتای افاراد و 

ها با ام یت م وقاة مارزی، پیوناا اقتصاادی باا فضاای م وقاة مارزی و غیاره های آنخانواده

 ( 9911پرور، )جان
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 . کنترل مرزها2. 3

ها و ک ا که به افراد، دولتهایی اشاره میوریها و ف اک ترل و مایریت مرز اغلب به روش

ک  ا مسائل مرزی، عبورومرور افراد و کالا، استفادة بهی ه از م ابع مشاترر ها کمک میحکومت

( بعاا از 9 ، ص 5661، 9و غیره را م وبق باا قاوانین و مقارارت کشاور انجاام ده اا )ه سان

ها، مساائل و مشاکلات فراساوی اام یگذاری خووط مرزی بین دو کشور، برای ای که نعلامت

مرزهای کشور از کشورهای همسایه وارد فضای کشور نشود و ام یت ملی، حاکمیت و م اافع 

ک  اا  باا توجاه باه ها مرزهای خود را ک ترل مایتأثیر قرار ناها، حکومتملی کشور را تحت

تر صالح یاا شرایط کشور همسایه و چنوننی ک ترل مرزهاا ازساوی آن کشاور، میازان و بسا

های کشور دارناة مرز و غیره، مرحلة حفاظت و ننهااری بودن کشور همسایه، حساسیتناامن

 صورت زیر باشا:هایی بهب ایتوانا خود دارای ب شمرز می

هاای کشاورهای حفاظت و ننهااری نظامی از مرزهاا: در ایان مرحلاه، مساائل و نااام ی

تاوان باه مارز بارای مثاال، ماییااد اسات  ت کشاور نسابت باه مرزهاا زهمسایه یا حساسای

ایران و کشور پاکساتان اشااره اسلامیایران و کشور افغانستان یا مرز جمهوریاسلامییجمهور

گرفتن طالبان در افغانساتان یاا حملاة آمریکاا و قارت مان ا یهای زمانی خاصکرد که در بازه

های افزایش یافته در ایان ائل و ناام یسپاه با توجه به مس متحاان به افغانستان، توسط ارتش و

 شونا؛نظامی حفاظت و ننهااری می صورت کاملاًب ش از کشور، به

هاا و حساسایت ام یتی مرزها: در این مرحله، مسائل و نااام ی -حفاظت و ننهااری نظامی

توانااا همااان ماارز مثااال ایاان سااوح ماایاساات  نساابت بااه ماارز تاحااای کاسااته شاااه 

ایران و کشاور پاکساتان باشاا اسلامین و کشور افغانستان یا مرز جمهوریایرااسلامیجمهوری

ها  و نیز حضاور و فعالیات که با توجه به مسائل و مشکلات این دو کشور و نبود ثبات در آن

ای در این کشورها، حفاظت و ننهاااری از مرزهاا های فرام وقههای تروریستی و قارتگروه

شاود  در ایان ناو  حفاظات و نظاامی و انتظاامی انجاام می صورت تعاملی باین نیروهاایبه

ک  ا و نیروهاای نظاامی ع وان نیروهای اجرایی و اصلی عمل میننهااری، نیروهای انتظامی به

 ی پشتیبان حضور و فعالیت دارنا؛ع وان نیروهابیشتر به

                                                 
1. Heinesson 
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ساائل و حفاظت و ننهااری ام یتی مرزها: در این مرحله، حفاظت و ننهااری از مرزهاا م

ها نیز نسبت باه ایان مرزهاا کاساته شااه ها تاحای فروکش کرده و حساسیت حکومتناام ی

تظامی است و ت ها برای جلوگیری از ورود ناام ی و قاچا  به کشور، مرزها ازطریق نیروهای ان

تااوان بااه مرزهااای باارای مثااال، در ایاان زمی ااه ماایشااونا  حفاظاات و ننهااااری ماای

   و ترکم ستان اشاره کرد؛ایران اسلامیجمهوری

ها درطول مارز تاا حاا اقتصادی مرزها: در این مرحله، ناام ی -حفاظت و ننهااری ام یتی

   نیز نسبت به آن ازمیان رفته است؛ توجهی کاسته شاه است و حساسیت کشورقابل

حفاظت و ننهااری اقتصادی مرزها: در این مرحله، مرزها ت هاا ازنظار اقتصاادی ک تارل و 

، 9910پارور، )جاان انااها بین دو کشاور ازباین رفتهشونا؛ زیرا، مسائل و ناام یااری میننه

 (   950-951صص  

 تحقیق هایتهیاف .4

   ن مرزیساکنا توسطاستخراج عوامل مؤثر بر کنترل مرزها  .1. 4

طریاق بررسای کارهاای از ،سااک ان مارزی ؤثر بر ک ترل مرزهاا توساطاست راج عوامل م

ها و مقالاات انجاام شااه اسات  ایان نامهها، پایانکتابها، در گذشته درقالب نظریهشاه انجام

( 9صورت شکل )مورد هست ا که برای درر بهتر درقالب شش بعا به 06شاه عوامل است راج

 و بار یکااینر تاأثیر شت که این عوامل باا یکااینر ارتبااط دارناا  بایا توجه دااناارائه شاه

هاایی براین، بایا توجه داشت که مرزهاا پایااهپذیرنا  افزونینر تأثیر مییکاو از  گذارنامی

باا  کهصاورتیهای دینر اسات؛ بهها مبت ی به وجود طرف یا طرفو وجود آندوطرفه هست ا 

های هریک از کشاورهای همساایه بار ص مرزها، ضرورت دارد دولتهای خاتوجه به ویژگی

ب اابراین، اگار یکای از  داشته باش ا تا مارز ک تارل شاود؛وی سرزمی ی خود حاکمیت ق م وقة

فساد اداری های داخلی، مشکلات اقتصادی،  تل  ازجمله ناآرامیکشورهای همسایه به علل م

های خاود سراسر سرزمینالووایفی )غیرم سجم(، نتوانا درهای ملورو مالی یا وجود حکومت

تواناا باه نتیجاة مولاوبی در تاأمین ام یات اعمال ک ا، کشور همسایه نیز نمای حاکمیت قوی

اساس، هر عااملی کاه (؛ براین991  ، ص9915پرور، نیا و جانمرزهای خود دست یابا )حاف 

؛ مرزها ، بایا با ننرشی مبت ی بر این مش صةنظر گرفته شودلازم است درزمی ة ک ترل مرزها در
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عوامال  ،سعی شاه است با این نناه( 9باشا که در شکل ) هاآن بودنطرفهیع ی دوطرفه و چ ا

ایاران و اسالامیطاول مرزهاای جمهاوریمبت ی بر ساک ان مارزی درکه مؤثر در ک ترل مرزها 

   :است، ارائه شوناشمالی ة استان خراسانترکم ستان در محاود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     9911مأخذ: ننارناه، 
 

ک تارل  چناوننی ست ا کاه بارترین عواملی هجمله مهمعوامل سرزمی ی از: بعد سرزمینی

های خاصی است که آن را متفااوت از هر سرزمین دارای ویژگی ،زیرا مرزها تأثیرگذار هست ا؛

بایا توجه ک ا  علاوه، زمی ة ارزشم اشان آن را فراهم میک ا و بهیی دینر میفضاهای جغرافیا

ن و ساایر کشاورها و همساایناها با ، بر سیاست و روابط دولتبعا سرزمی ی کشورکه داشت 

اماا  ؛ای هست ا  این عوامل دارای ت و  گستردههای مرزی آن تأثیرگذار استستسیا ،همچ ین

نظر گرفته رین عواملی که در بعا سرزمی ی برای ک ترل مرزها توسط ساک ان مرزی بایا درتمهم

میازان  مرکاز،نا از: طول مرزهای کشور، میزان فاصاله از اکه عبارت ، هفت مورد هست اانشو

 )پیوناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره(، وسعت م وقاة مارزی، با مرکزنا تعامل و پیو

ت یا فقاان گسست بین م وقة مارزی و مرکاز و مرزی؛ گسس وقةوضعیت ژئومورفولوژیک م 

  مرزنیز محصوربودن در خشکی کشور هم

 بعد جمعیتی بعد سرزمینی

ی
بعد اجتماع

- 
ی

فرهنگ
 

 -بعد دفاعی بعد سیاسی

 امنیتی

ی
اد

ص
قت

د ا
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 ابعاد مختلف عوامل مؤثر در کنترل مرزها توسط ساکنان مرزی -3شکل 
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از ابعاادی اسات کاه یاز یکای دینار وضعیت جمعیتی موجاود در کشاور ن: بعد جمعیتی

ایان زمی اه بایاا  گاذار باشاا  دری بر ک ترل مرزهای کشور تأثیرهای م تلفصورتهتوانا بمی

بتواناا بعاا جمعیتای دو طارف ب ش باشا بایا مرزی برای ای که نتیجه ک ترل گفت هر برنامة

ت باه بعاا به هر میزان که ش اخت نسب کهنحویخوبی بش اسا؛ بههویژه کشور خود را بمرز به

هاا و فقااان کاردن چاالشها برای برطارفها و تلاشریزی، برنامهجمعیتی کشور بیشتر باشا

شاود و زمی اه بارای حساسیت حکومت کمتر مای ،اساساینبر شود؛ها مفیاتر میرضایتم ای

تار گیری همکاری و تعامل با کشورهای همسایه برای دستیابی به ک ترل بهتر مرزی فراهمشکل

هاای کمتری نسبت به نفوذ کشور مقابل، واگرایی گاروه ، حکومت، دینر دغاغةزیرا ؛دشومی

پور پرور، احمای)افشردی، جان ود در کشور و سایر مسائل جمعیتی داردقومی و مذهبی موج

نحوة توزیاع جمعیات در ساوح یاک  (  همچ ین، بایا توجه داشت99  ، ص9919و قصری، 

در  هااتأثیر قارار دهاا  وجاود تجمعای از انساانسی را تحتتوانا ثبات سیاملی می سرزمین

اسات  چ این  یمولوب تری در نواحی مرزی یک کشور توزیعنواحی داخلی و جمعیت پراک اه

شود و ارتباط با ساک ان کشورهای دولت می عث ایجاد احساس مشترر اجتماعی درالنویی با

ا و وجود جمعیتای محااود در هساتة رسانا  تمرکز جمعیت در مرزهحااقل میخارجی را به

 کردن روابط با ناواحیک ادر یک کشور است  این النو مرکزی، باترین شکل توزیع جمعیت 

آورد  وجود مایهتر با مردم ساک ان مرزی دینر کشورها را باداخلی و تشویق به روابط نزدیک

تاری را در ی قاویالمللاک  ا، ممکن است روابط بایندمی که در نزدیکی مرزها زناگی میمر

هاای جایاا امروزه با پیشارفتوجود آورنا  هتر کشور خود بمقایسه با روابط با نواحی داخلی

 موضو  ممکن اسات ه اوز عامالاین  طات، توزیع جمعیت اهمیت کمتری دارد؛ هرچ اارتبا

دینار  باراین، مسائلة(  افزون995  ، ص9906حساب آیا )جاردن و راونتاری، ی بهتأثیرگذار

تاأثیر قارار توانا ک ترل مرزها را تحاتکه می مرز استاخت پیونا قومیتی بین دو کشور همش 

شامالی ه در این ب ش برای ک ترل مرزهای کشور در اساتان خراساانترین عواملی کدها  مهم

ناا از: تاراکم اعبارتنا هفات ماورد هسات ا کاه نظر گرفته شاو، بایا درن مرزیتوسط ساک ا

رزی، ساختار جمعیتی، توزیع و پراک ااگی سااک ان مارزی درطاول مارز، م جمعیت در م وقة

میزان ش اخت ساک ان مرزی از م وقاة مارزی، ساوح تعامال  ترکیب جمعیت در م وقة مرزی،

  نو  تعامل بین دو سوی مرز بین دو سوی مرز و
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، را ننااه ک ایماگار مرزهاای بیشاتر کشاورهای ملای اماروزی : فرهنگی -بعد اجتماعی 

بسیاری از خصوصیاتی  ،مرزها صرفاً نمایاننر نقاط انقوا  قراردادی هست ا؛ زیراکه یابیم درمی

قبیل زبان، قومیت، تاریخ مشترر و پیشی ة فره نی، ناگهاان  ا، ازدهکه به یک ملت هویت می

مورد م ااطق خصوص دره(  این وضعیت ب909  ، ص9905ا )هاگت،  یابدر مرزها خاتمه نمی

ده اة آن اسات هی کلی به م اطق مرزی کشور نشانک ا  نناسیار مصاا  پیاا میمرزی ایران ب

ونااهای زباانی و ماذهبی هسات ا و ن مارزی باا فراساوی مرزهاا دارای پیسو، ساک اکه ازیک

  وجاود ایان زباان و ماذهب مشاترر و ونی کشور تمایزاتی دارناابا فضای در ،دینرازسوی

شود )رازی ای و باساتانی، یکاینر می ک ان این نواحی بایک به هم، سبب نزدیکی بیشتر سانزد

باین آناان  قوم و طایفه باش ا و خویشااونای نیازمرزنشی ان دو سوی مرز از یک  اگر(  9909

های جایا نیز بین مرزنشی ان دو طارف مارز انجاام خصوص اگر ازدواجهوجود داشته باشا، ب

(  ایان 951  ، ص9909پارور، )جاانقاانونی وجاود خواهاا داشات وآماهای غیرگیرد، رفت

عه فره نی جام که عبارت است از تعهاهای مشترر اجتماعی ورا ک ترل انسجام ملی موضو  

تار  تارل مرزهاا را سا تو ک دهاتأثیر قرار میتحت (،906، ص 9109، 9)میکائیل با یکاینر

ط ساک ان مارزی ر این ب ش جهت ک ترل مرزها توسترین عواملی که دمجمو ، مهمک ا  درمی

نا از: پیونا مذهبی با مرکز یا فراسوی مرز، اعبارت ، ده مورد هست ا کهاننظر گرفته شوبایا در

مرزی نسابت باه مارز و حکومات مرکازی، نحاوة  دیاگاه ن بنان سوح سواد ساک ان مرزی،

ر در امور کشون مرزی های مرزنشین، میزان مشارکت ساک امعیشت مرزنشی ان، فعالیت تعاونی

پیونااهای  نشای ی(،اگی )شهرنشای ی، روستانشای ی و کاو نو  زن )سیاست، اقتصاد و غیره(،

تااریخ مشاترر  میارا  و قلای و نیازدر دو سوی مرز، مشااهیری نظیار م تاومخویشاونای 

 (ورسوم و غیره)آداب

 اناا کاها، دریافتاهانکشورهایی که درگیر ناام ی در م اطق مرزی خود بوده: بعد اقتصادی 

ای م تلا  ک تارل مرزهاا را نیاز هاصاورتهاا کاه باهترین مسائل مربوط به این ناام یعماه

اجتماعی( و پیامااهای  -نیافتنی )اقتصادیدها، ناشی از شرایط توسعهرار میتأثیر خود قتحت

تواناا محایط ن م ااطق مایشرایط فقر و ت ناساتی در ایا ،دینرعبارتتبعی آن بوده است  به

آماه در این م ااطق وجودهای بهبرداری از سرپلناام ی و تحریک دشم ان در بهره م اسبی برای

                                                 
1. Mitchell 
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تعادل بین م ااطق مارزی و  نیافتنی م اطق مرزی ارتباط مستقیمی با نبودهتوسع ،واقعگردد  در

فتنی در م ااطق مارزی، نتاایج نیا، با گسترش ناام ی و توسعهمرکزی یک کشور دارد  همچ ین

(؛ 5-9ص  ، صا9906شاود )ع االیب، قیم و بلافاصله به کل کشاور م تقال مایطور مستآن به

های سیاسای ا شکاف توانویژه بین م اطق مرکزی و پیرامونی میهب هاکه این نابرابریصورتیبه

(  556  ، ص9999)درایسل و بلیاک،  ای شوناموجب ایجاد نارضایتی ناحیها و  تر ک را عمیق

اقتصاادی باین نظار ای را ازهای گساتردهکه وابستنی ک ونی شاةجهانی در دنیای براین،افزون

های تعامال اقتصاادی دروازه رها ایجاد کرده است، مرزها را بهویژه کشوفضاهای جغرافیایی به

ع اوان فضاای براین، فضاای م ااطق مارزی باهالمللی تبایل کرده است  علااوهبا فضاهای بین

هاای اقتصاادی اقتصادی جهت تأمین نیازها و ویژگیهای فیتدارای ظر ،زین مرزناگی ساک ا

 ادن ک تارل مرزهاا را دارد دتاأثیر قارارهای م تل  تواناایی تحاته به صورتخاصی است ک

ی های م تلفا که به صورت ک ع وان یک م بع عمل میهمچ ین، برای ساک ان مرزی، مرزها به

تاوان اسااس مایترل مرزها تأثیرگذار است؛ براینر ک ا که این خود بنگیراستفاده قرار میمورد

هاای م تلفای ، سودها و زیانمرز گفت که زناگی اقتصادی درطول مرزها برای ساک ان حاشیة

هایی در کاربری زماین شاود  م جر به محاودیتدارد  مجاورت با یک مرز ناامن ممکن است 

س بنیرنا، اما مارز همچ اان ممکن است جوامع مرزی درطول زمان با النوی جایا زناگی ان

توساعه و فعالیات در  ، عامل بازدارناةصورت یک سلوه باقی خواها مانا و در بیشتر مواقعبه

کاه م اابع فقیار دارناا یاا م اابع شرایط زناگی ساک ان محلی خواه ا بود  در م ااطق مارزی 

یی یاک وخامت اوضا  اجتمااعی یاا نقاص عوامال زیرب اا ، مشکلاتی مان ادسترس ناارنادر

ا که این خاود بار مشاکلات ناهمیت نشان داده شوعیت روستایی ممکن است سیاسی و باجم

باین را ازهای موجود را در این م ااطق ها و ظرفیتافزایا و فرصتزناگی در م اطق مرزی می

، بعا اقتصادی مانظر را درطول ( و از این طریق990  ، ص9915پرور، نیا و جانبرد )حاف می

بایا توجه داشت توزیاع جغرافیاایی امکاناات توساعه باا تأثیر قرار دها  توانا تحتیمرزها م

ای در آن صاورت م ااطرات ام یتای گساترده   چاه بساام اطق مرزی همپوشی داشاته باشاا

ی کشاور شاود و ک تارل مرزهاا را گیر ام یت ملا که به میزان زیادی دامن  ا داشته باشنتوامی

توازن اقتصادی باین مرکاز و پیراماون ای نبود در هر جامعه کهوقتی، یراز تأثیر قرار دها؛تحت

و محایط جامعاه را کارده کاینر را تقویت های اجتماعی نیز یدشم یتبع آن، بهشات بنیرد، 
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( و تمایال جهات واگرایای، فقااان احسااس 11  ، ص9991پاور، ک  اا )کااظمیمسموم مای

تواناا ک تارل مرزهاای کشاور را و ایان خاود مای باایاها افزایش میدر آنمسئولیت و غیره، 

ترین عواملی که در این ب ش برای ک ترل مرزها توساط ، مهماساستأثیر قرار دها؛ براینتحت

نا از: سوح توسعه نسابت باه اعبارته مورد هست ا که دنا نظر گرفته شوساک ان مرزی بایا در

صادی با مرکز، پیونا اقتصادی باا کشاور مرز، پیونا اقتداخل، سوح توسعه نسبت به کشور هم

وجاود م اابع ، مرزثباتی اقتصادی کشور همثباتی اقتصادی کشور، ثبات و بیمرز، ثبات و بیهم

 .عوامل ارتباطی )خووط ارتباطی( باارزش مرزی، قاچا ، بازارچه های مرزی و

اسات کاه   رن  و برجساتهیکی از ابعاد پر ،بعا سیاسی مؤثر در ک ترل مرزها: بعد سیاسی 

نشاان کلاام، های متعادی درطول مرزهای کشور است  برای طولانیدارای عوامل و زیرب ش

ها توسعة سیاسی است کاه موجاب ب ش زناگی انسانهای حیاتت ها بایا گفت یکی از ج به

ر دنیای در چه جایناهی قرار دارد و دشود  ای که انسان بفهما گاهانه از زناگی میبردن آلذت

زمی اة  ،در حرکات هسات اساویی وی اها به نفع چه کسی و به چه سمتبیکران، نیروها و فرا

شا از خمودی و محااودیت بیارون آیاا و باا کوفرد می؛ ب ابراین، آوردانایشیان را فراهم می

ب شاای بااه اوضااا  اجتماااعی، فره ناای و اقتصااادی خااود و بصاایرت، درراسااتای مولوبیاات

سی و باازینری دو آفری ی ک ا  برای دستیابی به این آگاهی، رشا سیانقش نوعانش تلاش وهم

تشاویق عمومی به مشاارکت ها بایا در امور  که، مردم و گروهایشرط اساسی لازم هست ا  اول 

های اجتماعی  و افراد م افع خودشان را تش یص ده ا و اعتقاد داشته باش ا شونا؛ یع ی گروه

ها را به ب شای از اهاافشاان ا آن تواننا که میای وجود داراکز قانونیکه نهادهای دولتی و مر

احسااس  ؛ زیارا،رودمیقبیله فراتر وی و توجه به نفع عموم از مرز قومم ا ا  حس علاقهبرسان

یط مقاماتی برای جمله شرا، ازهماردی نسبت به سایر افراد در جریانات سیاسی و قبول توافق

زوم رعایت حقو  دیناران و ها و لاعتقاد به برابری فرصت ،وم ای کهد مشارکت اصیل هست ا 

توانا نقش مهمی در مشاارکت می های سیاسی کشورها در تصمیمات و ارگانکردن آننهادم ا

ع اوان یاک ارزش های مهم توساعة سیاسای داشاته باشاا  آزادی باهع وان یکی از شاخصبه

اجتمااعی، سیاسای و هاای ماردم در عرصاه ی از لوازم ضروری مشارکت فعاال هماةاجتماع

یازدی تأثیر قرار ده ا )پاپلیة سیاسی را تحت ا توسعنتواها میاین ارزش فره نی است  همة

(  اگر فردی از شرکت در امور کشورش ک ار گذارده 51-96ص  ، ص9905س اجردی، و رجبی
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( و ای کاه اگار 1  ، ص9991تفاوت خواها ماناا )اعتمااد، ، نسبت به سرنوشت آن نیز بیشود

تعهااات افراد جامعه نسبت به رعایت حقو  خود مومئن باش ا، نسبت به اجارای تکاالی  و 

هاای فاردی را خویش درمقابل جامعه جای خواه ا بود؛ اما اگار حکومات، حقاو  و آزادی

قررات اجتماعی ن واها دانسات و خود را موظ  به رعایت محترم نشمارد، افراد جامعه نیز م

(  906  ، ص9991زاده، شود )حبیابنظام اجتماعی و نظم و ام یت عمومی م تل می ،نتیجهرد

ترین عواملی که در این ب ش برای ک ترل مرزهاا توساط سااک ان مارزی بایاا ، مهممجمو در

ثبااتی های مرزی، ثبات و باینا از: سیاستاعبارتکه  نا، شانزده مورد هست انظر گرفته شودر

ننرش  مرز، اختلافات مرزی، ادعاهای ارضی،ثباتی سیاسی کشور همبات و بیسیاسی کشور، ث

مرزنشای ان باه سیساتم حکومات  ننااه قوانین شفاف و مش ص مارزی، مرزنشی ان،حکومت به 

آمیز(، میازان حاکمیات حکومات در آمیز یا خشونتگیری مرزها )مسالمتمرکزی، چنوننی شکل

مل اجارای ک تارل و ماایریت مارز، تکامال مارز و مشاارکت عوانناه مرزنشی ان به  م وقة مرزی،

ازینری محلای )دولات محلای( در م وقاة میازان با مرز،ر همننرش نسبت به کشو ساک ان مرزی،

م اابع آب  وضاعیت ای وای و فرام وقاههاای م وقاهمارز در ساازمانمرزی، عضویت کشاور هام

  مرزی )هیاروپلیتیک( در م وقة

هاای ودهکاه محاا یجاد سرزمین دو روی یک سکه هست ازها و امر: امنیتی -بعد دفاعی 

، 9)پسای ده اها و آنجا را، درمقابل ما یا ای جا شکل میسازنا و آنفضایی هویت را دوباره می

شود که مسائل و عوامال ؛ یع ی مقابل یکاینر قرارگرفتن سبب میاین امر ( 59-0، ص 9110

شارو   ، مرزهاا نقواةزیرا نا؛موالعات مرزی تبایل شو ام یتی به ابعاد برجسته و مهم -دفاعی

 تاأثیر شارایطتوان ا تحاتسادگی میی مرزها به داخل کشور هست ا و بهفراسواز ورود ناام ی 

 کشاورها زماانیدر دنیاای پار تحارر اماروزی،  فراسوی مرزی قرار گیرنا  بایا توجه داشت

پیش گیرنا که نسبت باه ام یات داخلای و ره را دتوان ا با خیال آسوده راه پیشرفت و توسعمی

هاای ام یتای مجاال خصوص ام یت مرزهای خاود اطمی اان حاصال ک  اا  دغاغاههخارجی ب

ماردان از ام یات کاه دولاتو تازماانیگیارد انایشیان به حرکت و توسعه را از کشاورها مای

امکاناات  توان اا درپای تجهیاز، نمایهای ساکن در کشور خود خیالشان آساوده نباشااانسان

هاای مع ای ام یات انساانرشا و پویایی باش ا و این جای تأمل دارد  ام یت مرزها به جهتدر

                                                 
1. Paasi 
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کوتااهی   قبال ام یت مرزی یکااینر مسائول هسات ااست  کشورهای همسایه در درون مرزها

 مثاباةبراین، ام یت مرزها بهنشانی خواها داشت  افزونها در این امر خویر پیاماهای جبرانآن

اسات   نمای ام یت درونی کشورها است و بسیار تأثیرپذیر از اوضا  داخلی کشورهاآیی ة تمام

هاای دارای ای است که نیازم ا همکاری و تعامل دولتبسیار پیچیاه تأمین ام یت مرزها مقولة

از تهایاات برای تقویات  متوازن است و بازدارناگی مشترر است  ام یت، نیازم ا توسعة مرز

تاا، پذیر است )پورخسروانی، بایجوار امکانطریق رایزنی و همکاری با کشورهای همت ازام ی

رایط کشورهای همساایه کاه ایران با توجه به شاسلامی، کشور جمهوریوجود(  بااین591  ص

ر تاوان خاود ساعی د ، بیشتر برپایاةگر و غیره هست اثباتی، حضور نیروهای مااخلهدرگیر بی

ام یات  -ک ا که این خود مسئلة دفاا های کشور میطول مرزنظم و ام یت در دفا  و برقراری

تارین عاواملی کاه در ایان مهام ،این بعا ک ا  درزمی ةتر میرا درطول مرزهای کشور برجسته

 ماورد هسات ا کاه 96، اننظر گرفته شاوب ش برای ک ترل مرزها توسط ساک ان مرزی بایا در

تی با ام یت و نااام ی در م وقاة مارزی، وجاود ام یات در م وقاة م ینا از: پیونا کامل ااعبارت

هاای تروریساتی، موقعیات آفری ای گاروهمرزی، نبود ام یت در م وقة مرزی، حضور و نقاش

ر حضور کشاورهای م اال  و رقیاب د مرز،ژئوپلیتیک م وقة مرزی، میزان مااخلة کشور هم

مساائل ایاائولوژیک و  ای و نیازانهاهمیات نظاامی م وقاة مارزی، تبلیغاات رسا مارز،کشور هم

 .ب یادگرایی

 ن مرزیتأیید یا رد عوامل مؤثر در کنترل مرزها توسط ساکنا .2. 4

  باودهاا و موالعاات گذشاته پذیرفتاه شاونا، لاازم برای ای که عوامل مسات رج از نظریاه

ایان  ایناماهپرساشاسااس، در ارزیابی ک  اا؛ باراینرا ها نظران و مسئولان مربوط آنصاحب

تأییاا یاا رد  هاا درزمی اةآن تا نظرهاای ن حوزه ارائه شانظران و مسئولان ایعوامل به صاحب

 ،هااری دادهآوآوری شود  پس از جماعساک ان مرزی جمع عوامل مؤثر در ک ترل مرزها توسط

آورده شااه ( 5)و ( 9ول )اجاانتایج در که  ارزیابی شانا تی طریق آزمونشاه ازنظرهای ارائه

وجاود رابواه و تاأثیر باین  ،باشا 61/6 ازبیشتر گر مقاار انحراف معیار ا تی، است  در آزمون

، تأییاا باشا 61/6مقاار انحراف معیار کمتر از اما اگر  ؛شودمی متغیر مستقل و متغیر وابسته رد

ل که عواما اناهآوری شاصورت جمعاینای بهنامههای پرسشداده ،پژوهش حاضرشود  در می
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ع اوان و ک ترل مرزها باه انادرنظر گرفته شاه Xع وان متغیرهای مستقل یا در ابعاد م تل  به

 زیر است: صورتهبرفته شاه است که نتایج این آزمون نظر گدر Yمتغیر وابسته یا 
 نتایج آزمون تی دربارة عوامل مؤثر در کنترل مرزها -1جدول 

 9911مأخذ: ننارناه، 

 شاخص ها

 درصد 95داری در سطح معناآزمون تی 

 مقدار تی
 درجة

 آزادی

سطح 

 معنا

 داری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95اطمینان  فاصلة

 بالا پایین

-199/019 طول مرزها  19 666/6 96901/19- 1009/19- 6519/19- 

-615/916 فاصله از مرکز  19 666/6 59699/19- 1911/19- 1000/16- 

-100/999 مرکزمیزبان تعامل و پیونا با   16 666/6 51116/19- 1611/19- 6619/19- 

-619/909 وسعت م وقة مرزی  19 666/6 6666/19- 5991/19- 9009/16- 

وضعیت ژئومورفولوژیک 

 م وقة مرزی
955/901-  11 666/6 11666/16- 9950/19- 9691/16- 

گسست یا نبود گسست بین 

 م وقة مرزی و مرکز
950/000-  19 666/6 50010/19- 1110/19- 6559/19- 

مرز در محصوربودن کشور هم

 خشکی
159/915-  19 666/6 61901/19- 9660/19- 0910/16- 

-199/019 تراکم جمعیت در م وقة مرزی  16 666/6 99999/19- 1009/19- 6990/19- 

-099/910 ساختار جمعیتی  16 666/6 91060/19- 1191/19- 1160/16- 

ن توزیع و پراک اگی ساک ا

 مرزی درطول مرز
191/095-  16 666/6 15919/16- 9961/19- 9959/16- 

ترکیب جمعیت در م وقة 

 مرزی
955/019-  10 666/6 91500/19- 1516/19- 0099/16- 

میزان ش اخت ساک ان مرزی از 

 م وقة مرزی
100/910-  19 666/6 610091/19- 9515/19- 0099/16- 

-959/151 سوح تعامل بین دو سوی مرز  19 666/6 69015/19- 5911/19- 0919/16- 

-199/019 نو  تعامل بین دو سوی مرز  19 666/6 61091/19- 9901/19- 0990/16- 

پیونا مذهبی با مرکز یا 

 فراسوی مرز
669/091-  19 666/6 59699/19- 1111/19- 6606/19- 

-659/9669 سوح سواد ساک ان مرزی  16 666/6 10691/16- 19/9050- 9105/16- 

دیاگاه ن بنان مرزی نسبت 

 به مرز و حکومت مرکزی
100/090-  11 666/6 91666/19- 19/1119- 6561/19- 



 ونهمای                                  شمارة بیستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           996

 

 1ادامه جدول 

 شاخص ها

 درصد 95آزمون تی در سطح معناداری 

 مقدار تی
درجة 

 آزادی

سطح معنا 

 داری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلة اطمینان 

 بالا پایین

-566/995 شی اننحوة معیشت مرزن  19 666/6 69159/19- 19/5000- 9019/16- 

-199/906 های مرزنشینفعالیت تعاونی  16 666/6 91000/19- 19/9199- 1551/16- 

میزان مشارکت ساک ان مرزی 

 در امور کشور
005/009-  11 666/6 00666/16- 19/6099- 0151/16- 

نو  زناگی مرزنشی ان 

)روستانشی ی، شهر نشی ی و 

 غیره(

991/991-  11 666/6 56666/19- 19/1909- 1099/16- 

پیوناهای خویشاونای در دو 

 سوی مرز
900/019-  19 666/6 16901/16- 9915/19- 0001/16- 

مشاهیر مشترر در دو سوی 

 قلی(مرز )م توم
691/096-  16 666/6 69155/19- 5111/19- 0516/16- 

-699/999 میرا  و تاریخ مشترر  19 666/6 99090/19- 9991/19- 0100/16- 

سوح توسعه نسبت به داخل 

 کشور
695/996-  16 666/6 69019/19- 9516/19- 0591/16- 

سوح توسعه نسبت به کشور 

 مرزهم
599/016-  16 666/6 91060/19- 1919/19- 1909/16- 

-090/919 پیونا اقتصادی با مرکز  11 666/6 61666/19- 5099/19- 9109/16- 

-916/091 مرزاقتصادی با کشور هم پیونا  11 666/6 90666/19- 1991/19- 0001/16- 

ثباتی اقتصادی ثبات و بی

 کشور
111/901-  19 666/6 95015/19- 1116/19- 6110/19- 

-919/019 ثباتی کشور هم مرزثبات و بی  19 666/6 50010/19- 1991/19- 6611/19- 

 

 مل مؤثر در کنترل مرزهاعوا دربارةن تی نتایج آزمو -2جدول 

 9911مأخذ: ننارناه، 

 شاخص ها

 درصد 95داری آزمون تی در سطح معنا

 مقدار تی
 درجة

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95اطمینان  فاصلة

 بالا پایین

-951/016 طول مرزها  19 666/6 99901/19- 9951/19- 1651/16- 

-109/010 فاصله از مرکز  19 666/6 61005/19- 5951/19- 0119/16- 
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 2ادامه جدول 

 شاخص ها

 درصد 95آزمون تی در سطح معناداری 

 مقدار تی
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلة اطمینان 

 بالا پایین

 -6119/16 -1119/19 -96666/19 666/6 16 -696/910 میزبان تعامل و پیونا با مرکز

 -1160/16 -1191/19 -91060/19 666/6 19 -019/910 عت م وقة مرزیوس

وضعیت ژئومورفولوژیک م وقة 

 مرزی
001/060- 11 666/6 15960/16- 9111/19- 0100/16- 

گسست یا نبود گسست بین 

 م وقة مرزی و مرکز
596/050- 19 666/6 61005/19- 5919/19- 0906/16- 

مرز در محصوربودن کشور هم

 خشکی
509/061- 19 666/6 10911/19- 9000/19- 9911/16- 

 -0111/16 -5101/19 -61091/19 666/6 16 -191/196 تراکم جمعیت در م وقة مرزی

 -1090/16 -1096/19 -50199/19 666/6 16 -109/090 ساختار جمعیتی

توزیع و پراک اگی ساک ان مرزی 

 درطول مرز
695/990- 16 666/6 59151/19- 1019/19- 1009/16- 

 -9699/19 -1096/19 -99999/19 666/6 10 -916/910 ترکیب جمعیت در م وقة مرزی

میزان ش اخت ساک ان مرزی از 

 م وقة مرزی
169/010- 19 666/6 99960/19- 1911/19- 1969/16- 

 -1019/16 -1116/19 -59911/19 666/6 19 -955/911 سوح تعامل بین دو سوی مرز

 -5011/19 -9019/19 -15119/19 666/6 19 -595/969 و سوی مرزنو  تعامل بین د

پیونا مذهبی با مرکز یا فراسوی 

 مرز
511/901- 19 666/6 99511/19- 0961/19- 9915/19- 

 -1160/16 -1191/19 -91060/19 666/6 16 -099/910 سوح سواد ساک ان مرزی

دیاگاه ن بنان مرزی نسبت به 

 مرز و حکومت مرکزی
191/090- 11 666/6 66666/19- 5991/19- 9059/16- 

 -1910/16 -1995/19 -99019/19 666/6 19 -995/999 نحوة معیشت مرزنشی ان

 -6900/19 -1900/19 -96901/19 666/6 16 -195/919 های مرزنشینفعالیت تعاونی

میزان مشارکت ساک ان مرزی در 

 امور کشور
100/010- 11 666/6 15960/19- 9609/19- 9169/19- 

نو  زناگی مرزنشی ان 

)روستانشی ی، شهر نشی ی و 

 غیره(

010/059- 11 666/6 96666/19- 1115/19- 6610/19- 
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 2ادامه جدول 

 شاخص ها

 درصد 95آزمون تی در سطح معناداری 

 مقدار تی
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلة اطمینان 

 بالا پایین

ناهای خویشاونای در دو پیو

 سوی مرز
099/006-  19 666/6 91091/19- 0910/19- 6909/19- 

مشاهیر مشترر در دو سوی 

 قلی(مرز )م توم
910/009-  16 666/6 11010/19- 9909/19- 9911/19- 

-919/019 میرا  و تاریخ مشترر  19 666/6 50010/19- 1991/19- 6611/19- 

سوح توسعه نسبت به داخل 

 رکشو
191/099-  16 666/6 90666/19- 1119/19- 0961/16- 

سوح توسعه نسبت به کشور 

 مرزهم
910/995-  16 666/6 99960/19- 1966/19- 1909/16- 

-610/105 پیونا اقتصادی با مرکز  11 666/6 59101/19- 1969/19- 1661/16- 

-019/900 مرزپیونا اقتصادی با کشور هم  11 666/6 59119/19- 1696/19- 6156/19- 

-911/916 ثباتی اقتصادی کشورثبات و بی  19 666/6 69159/19- 5050/19- 9910/16- 

-061/919 ثباتی کشور هم مرزثبات و بی  19 666/6 99960/19- 1991/19- 1505/16- 

 

هاا را از پژوهش حاضار آن عواملی که محققدها می نشانتی  نناهی کلی به نتایج آزمون

نظاران و صااحب تأییاااسات راج کارد، در بعااهای م تلا  باه گذشته  موالعات ها ونظریه

توان گفت عوامال ماؤثر در ک تارل ، میب ابراین رسیاه است؛ مرزها مسئولان اجرایی در حوزة

ای که بتوان از ظرفیات سااک ان مارزی  برایاست   مورد 06اک ان مرزها شامل مرزها توسط س

رل و مایریت بهتر مرزهای کشاور درطاول مرزهاای لی و ک تما های جان وبرای کاهش هزی ه

، استفاده کرد بایاا ایان عوامال خراسان شمالی ایران با ترکم ستان در محاودةاسلامیجمهوری

 ا  ننظر گرفته شودر

 ر کنترل مرزهامثبت و منفی عوامل مؤثر د هایجنبه .3. 4

انا، ان رسایاهنظارصااحبتأییاا های م تل  که باه ها و دیاگاهمست رج از نظریه عوامل

های مثبت یا م فی باش ا یا گاهی هار زمانی و شرایط م تل  دارای ج به هایتوان ا در بازهمی

 مثباتتواناا ساک ان مرزی از فضای مرز میمیزان ش اخت  ،مثال دو ج به را داشته باش ا؛ برای

ک تارل مرزهاا  ای هماراه بارایباشا؛ یع ی مواقعی که ساک ان مرزی درقالب نیروهم فی و نیز 
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این ج به مثبت است و اگر ساک ان مرزی از این ظرفیت بارای قاچاا  و غیاره اساتفاده  ،باش ا

 برگرفتاه از نظرهاای (1و ) (0)، (9)، (0)، (1) (،1) هاایشاکل  ج به م فای اساتاین  ک  ا،

 رل مرزهاا هسات اهای م تل  عوامل مؤثر در ک تنظران و مسئولان مرزی درزمی ة ج بهصاحب

 نا:نظر گرفته شوکارگیری ساک ان مرزی در ک ترل مرز درهکه بایا در زمان اجرای راهبرد ب
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  گیرینتیجه. 5

های زیادی را برای کشورها فاراهم چالش ها وفرصت های اخیرشاه در دههتغییرات انجام

براننیازی م ک ترل مرزها کاار پیچیااه و چاالشیکوکه در قرن بیست اناو سبب شاه اناآورده

ای باشاا  ایان مسائله بارای کشاورهایی همچاون ایاران کاه دارای شود و نیازم ا توجه ویژه

و برجستنی دوچ ااانی همیت از ا ،ثبات استی، همساینان متعاد و ناآرام و بیمرزهای طولان

ماالی و  هاای گساتردةان سالانه متحمل هزی اهایراسلامیکه جمهورینحویبرخوردار است؛ به

هاای کلاان هزی هکاهش این  برای که بتوان علاوه شود  برایک ترل مرزهای خود می جانی برای

دهای راهکاار ساامانپاژوهش حاضار در ک ترل بهتر مرزها را فراهم آورد،  مالی و جانی زمی ة

ایاران باا اسالامیموردپژوهی مرزهای جمهاوریبا  ،ک ترل مرزهای کشور جهتساک ان مرزی 

اساات  باارای ارزیااابی و  پیشاا هاد شاااه شاامالی کشااور ترکم سااتان درطااول اسااتان خراسااان

دهای سااک ان مارزی ر ساامان، در گام ن ست، عوامل مؤثر دنبودن این راهکار بودن یااجرایی

طریق بررسای شمالی با کشور ترکم ستان، ازترل مرزها درطول مرزهای استان خراسانجهت ک 

شاش بعاا مورد هست ا، در  06است راج شانا  این عوامل که شامل ها و کارهای مرتبط نظریه

ام یتای ت ظایم شاانا   -و نظاامیفره نی، اقتصاادی، سیاسای  -سرزمی ی، جمعیتی، اجتماعی

ها با یکااینر آن نااشتنده اة ارتباطمل در زیرب ش این ابعاد نشانقراردادن هریک از این عوا

بلکه فقط برای  ها را آورد؛آنن تواب ش دینری نمیده اة این نیست که در زیرنشانیا نیست 

 امنیتی -بعد دفاعی -9شکل 
 9911مأخذ: ننارناه، 
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ای پاژوهش حاضار در ب اش نظاری ها  یافتاهب ای انجاام شااه اساتدرر بهتر این تقسیم

نامه کاه شاه ازطریق پرسشآوریهای جمعاانی نیز دادهامل است  در بعا میاین عو تأییاک  اة

، هماة ن اجرایاینظران علمی و مسائولاصاحبده ا که می نشان انا،ارزیابی شاهتی  آزمون با

دهاای ساااک ان ماارزی باارای ک تاارل مرزهااای ر سااامانع ااوان عواماال مااؤثر درا بااه عاماال 06

 اناا؛ساتان خراساان شامالی تأییاا کردهمرزهاای ا طولایران با ترکم ستان دراسلامیجمهوری

ی جهات ک تارل مرزهاای کشاور را ن مارزدهی ساک ابرای ای که بتوان راهکار سامان ،ب ابراین

کار برد، بایا این عوامل را در م وقة مرزی مانظر ارزیابی کرد  نکتة دینری که درزمی ة ایان به

ن مارزی جهات دهای سااک امانر سابودن عوامل مؤثر دعوامل ارزیابی شاه است، چ اوجهی

ی م تلفی )مثبت، م فی و هردو( هسات ا هااین عوامل دارای ج بههای کشور است  ک ترل مرز

توان ا هریاک از ایان فضای جغرافیایی خاص مییک از این عوامل مت اسب با شرایط و که هر

برخای در ت و مثبا ،های زمانیصورت مثبت، م فی یا در برخی بازهوجوه را داشته باش ا و به

آن اسات کاه ایان  ده اةفی عمل ک  ا  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانم  ،های زمانیهباز

دو باشا ا   های مثبت، م فی یاا هاریک از این وجهتوان ا دارای هرابعاد م تل  می عوامل در

ا تر ازساوی کشاورههزی هدرمجمو  بایا گفت که حرکت با هاف دستیابی به ک ترل بهتر و کم

ولاات ضارورت ناشای از تحای کاه دارد، به شرایط ویژهایران با توجه لامیاسویژه جمهوریبه

ری ای و آفه عصر اطلاعات که زمی اه را بارای نقاششان و ورود بدلیل جهانیهای اخیر بهدهه

 ن مارزیساک ا گرفتننیز درنظرفراهم آورده است و های م تل  بازینری شهروناان در عرصه

دهی ساک ان مارزی به یک ضرورت تبایل شاه است  راهکار سامان ،ستم حاکمیتیسوی سیاز

اسااتان  طااول مرزهااایایااران بااا ترکم سااتان دراساالامیجهاات ک تاارل مرزهااای جمهااوری

توانا یکی از راهکارهاای ماؤثر بارای آن، می رعامل مؤثر د 06، با درنظرگرفتن شمالیخراسان

هتر مرزهای کشاور در ایان ب اش ک ترل بو همچ ین، گسترده های جانی و مالی کاهش هزی ه

 اسب با وجوه مثبت، صورت کامل و متکردن این راهکار بایا عوامل بهباشا؛ البته برای اجرایی

 ا  ننظر گرفته شو، درتوان ا از خود بروز ده ام فی و هر دو که می
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