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بررسي نقش و كاركرد كنترل مرز استان خراسان رضوي

آن بر امنيت استانتأثيرو با افغانستان
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چكيده
ساز هر آورنده و زمينهوجودبهتماميت ارضي و حاكميت بوده و حفظ اهداف ديگر و نيز لي جوهره استقالل،امنيت م

ينمهمترتوان گفت امنيت ملي يكي از ميبنابراين. هدف كالن در كشورها در گرو حفظ و ايجاد اين هدف است

مرز ايران . اشتن مرزهاي مطمئن استراز وجود امنيت ملي، د. شودميكشوري محسوب اهداف سياست خارجي هر

ي و رواج فضاي ثباتبيدر كشور همسايه، ويژهي فقر و محروميت مرزنشينان بهاداشتن ويژگيدليلبهبا افغانستان 

ي مواد مخدر در منطقه و ترددهاي هاهرج و مرج و بي قانوني، حضور و فعاليت گروههاي مسلح تروريستي و كارتل

جهت امنيت در اين منطقه بهلذا . شودميپذير كشور محسوبخيز و آسيبجر يكي از نقاط بحرانغيرقانوني اتباع مها

اين امر ايران را . شودميهاي گوناگون مورد تهديد واقع نفوذپذيري مرز و نيز داخل استان خراسان رضوي از جنبه

با توجه به تحميل . روژه انسداد داشته باشدي كالني براي كنترل مرزهاي خود در قالب پگذارسرمايهوادار ساخته است 

هاي كالن طرح انسداد مرزها به جمهوري اسالمي ايران و عدم وجود تحقيقات علمي در خصوص شناخت هزينه

پاسخ به اين سوال است كه كنترل مرزهاي استان خراسان دنبالبهحاضر پژوهشات مثبت و منفي اين طرح، تأثير

توان آن را ارتقاء بخشيد؟قشي در امنيت استان داشته است و با چه راهكارهايي ميرضوي با افغانستان، چه ن

بررسي ارتباط بين دو متغير كنترل دنبالبهشناسي داراي ماهيت همبستگي بوده و روشلحاظبهحاضر پژوهش

) و سازمانهاي مختلفنهادهابرداري، آمار، فيشايهكتابخان(باشد كه با استفاده از دو روش اسنادي ميمرزي و امنيت

و SPSSي آمار استنباطي افزارنرمهاي هگيري از بستبهرهو ) مشاهده و مصاحبه با مرزنشينان و مسئولين(و ميداني 

GISاقدام به جمع آوري و در نهايت تجزيه و تحليل اطالعات شده است ، .
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فاكتور تقويت كننده نيز محسوب عنوانبهتواند كه ميبر امنيت استان و مرز، تأثيرگذاراصلي و هاي هيكي از مؤلف

ها و مصاحبه با مردم، مسئولين و آمار نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسشنامه. شود، مقوله معيشت مرزنشينان است

داشته؛ مهمي بر امنيت و متقابالً معيشت منطقه تأثيردهد پروژه كنترل مرز ميي، نشانالمللبينسازمانهاي داخلي و 

درصد از مردم و مسئولين سه شهرستان مرزي معتقدند كه احداث ديوار بتوني، پاسگاههاي مرزي و 87ي كه طوربه

در زمينه كنترل مرز و . خيلي زياد و زياد در ايجاد امنيت منطقه داشته استتأثيريي از مرز هابازارچه مرزي در بخش

درصد مقام اول، ديوار بتوني 90هاي مرزي با ه است، احداث پاسگاههاي گوناگون آن كه در طول مرز اجرا شدشيوه

درصد جايگاه جايگاه سوم را در ايجاد امنيت و بهبود معيشت منطقه 60درصد دوم و احداث بازارچه مرزي با 70با 

و مستحدثات هاي الكترونيكينكته مهم در امر كنترل مرز استان اين است كه تنها استفاده از دستگاه. داشته است

همراه ندارد و بايد عامل توسعه و ايجاد رونق اقتصادي را نيز در منطقه توامان و بهتأثيرفيزيكي جهت ايجاد امنيت 

مبناي رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزايش روز افزون ي بايد برريزبرنامههرگونه . كنترل فيزيكي لحاظ نمود

.امنيت در منطقه باشيم

هاي پژوهش، مدل نهايي و كاربردي تحقيق حاصل شد و مشخص گرديد كه ايجاد تجزيه و تحليل يافتهپس از

از طرفي بين كنترل مرز و معيشت مرزنشينان نيز . امنيت به دو عامل كنترل مرز و معيشت مرزنشينان، بستگي دارد

در ايجاد امنيت در منطقه و استان بيهوده تنها توجه به يكي از عوامل مذكور.رابطه متقابل و مستقيمي برقرار است

توان با اجراي آن پس از مشخص شدن رابطه دو عامل كنترل مرز و معيشت مرزنشينان، پارامترهايي كه مي. باشدمي

اي در مدل توسعه. انتظامي است- اي و مدل نظاميبه كنترل مرز استان رسيد، طبق مدل مذكور، استفاده از مدل توسعه

انتظامي با دو شيوه انسداد فيزيكي با استفاده از - هاي مرزي را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظاميبازارچهتوان مي

دره در هاي مرزي، احداث ديوار بتوني و انسداد الكترونيكي در مناطق مرتفع و كوهستاني مانند مناطق جهنمپاسگاه

بنابراين . استفاده شودGISبايد از عوامل اپتيكي، راداري و ندارد، تربت جام كه امكان استفاده از انسداد فيزيكي وجود

توان مرز استان خراسان رضوي با كشور افغانستان را كنترل كند با استفاده از مدل تلفيقي ميميحاضر پيشنهادپژوهش

و متعاقب آن افزايش ) يهاي مرزاز طريق بازارچه(توان با ايجاد اشتغال در رابطه با معيشت مرزنشينان مي. نمود

درآمد، كاهش نرخ بيكاري، معيشت مردم منطقه را ارتقاء بخشيد كه در نهايت منجر به افزايش امنيت در منطقه و 

.استان مورد مطالعه شود

.كنترل مرز، امنيت مرزي، خراسان رضوي، افغانستان: كليديهايواژه
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مقدمه-1

دايي يك واحد متشكل سياسي از واحدهاي ين عامل تشخيص و جمهمترمرزهاي سياسي 

,Mirhaydar(ديگر است  2008: دهنده حد نهايي اعمال اراده ، خطوط مرزي همچنين نشان)141

:Hafeznia, 2000(باشد يمسياسي حكومت و سطح تماس فضايي دو نظام سياسي همجوار 

مشخصي است كه به عقيده پيتر تيلور مرز مفهومي از بيرون به درون است و خط .)134

مارتين گالسنر نيز اعتقاد دارد كه مرز يك خط ). Taylor,1989: 72(دهديمجدايي را نشان 

ي همسايه هادولتنيست بلكه يك سطح عمودي است، كه از طريق فضا، خاك و زير زمين، 

:Glassner, 1992(رسد يمنظربهيك خط صورتبهاين سطح در روي زمين . دهديمرا برش 

و اين خط ذا مرز خط مشخصي است كه جدا كننده دو واحد سياسي از يكديگر بودهل). 2

ايران .شوديميك سطح در فضا و زير زمين كشيده صورتبهيك مانع عمل كرده و عنوانبه

رخي از اين مرزها، امنيت در ب. كشور مرز مشترك خشكي و آبي دارد15كشوري است كه با 

نفوذپذيري، دليلبهوجود ندارد و در نتيجه ... غيرمجاز افراد، كاال ومعني، عبور و مروركامل به

مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و هاي هامنيت در مناطق مرزي و حتي داخل كشور از جنب

اعمال حاكميت بر منظوربهكند ميهر كشوري سعي. شودمياجتماعي مورد تهديد واقع 

مانند مرزهاي شرقي ايران كه كشور همسايه بويژهكند سرزمين خود، مرزها را كنترل و نظارت

در چنين شرايطي . داراي شرايط خاص باشد و نتواند به وظيفه اصلي خود جامعه عمل بپوشاند

و معابر غيرقانوني و انجام اعمال خالف قانون، امنيت در هابا ورود غير مجاز افراد از گذرگاه

:Roshan, 2010(شودميمناطق مرزي مورد تهديد واقع  5(.

نظري تحقيق مباني -2

گردد هاي مختلف از جمله احداث ديوار به چندين سده قبل باز ميانديشه كنترل مرز به شيوه

حفاظت امپراتوري از حمالت اقوام وحشي منظوربههاي چين و روم ي كه در امپراتوريطوربه

به شيوه انسداد(رزي از كنترل مرز ديوار چين نمونه با. كردنداقدام به كشيدن ديوار مي

هاي جغرافيايي و با توجه به ويژگي. حراست از سرزمين خود بوده استمنظوربه) فيزيكي
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راهبردهاي كشور و با عنايت به نظام سياسي، مديريتي، شرايط مرزها، فضاهاي داخلي و محيط 

رابطه با مديريت و كنترل اي در پيراموني، همچنين با در نظر گرفتن تحوالت جهاني و منطقه

:Akhbari, 2009(مرزي سه راهبرد اساسي  :باشدقابل تدوين مي) 43

پايه و مبناي اين راهبرد بر تهديدزا بودن مرزها و مناطق مرزي :راهبرد تهديدمحور: الف

اي است كه تهديدهاي بالقوه و گونهبهاستوار است و بر اساس اين نگرش، شرايط و وضعيت 

مندي از بهرهباشد، يا اينكه وضعيت و موقعيت براي ها مييلي بيشتر از فرصتبالفعل خ

بر مبناي اين تفكر، شاكله مديريت و كنترل مرز، در قالب . باشدنميهاي مرزي مناسب فرصت

در نتيجه مرزها و مناطق مرزي . گيردهاي نظامي و امنيتي شكل ميكنترل شديد و به شيوه

مي و امنيتي تحت حفاظت شديد قرار گرفته و مديريت آن اغلب در اختيار مناطق نظاعنوانبه

. گيردهاي امنيتي قرار ميقواي نظامي و دستگاه

مندي حداكثري از بهرهاصلي در اين راهبرد بر اساس تأكيد:محورراهبرد فرصت: ب

فرهنگي ها و امكانات مرزي است كه بر اساس آن سبب توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرصت

. رودآن بسياري از عوامل تهديد از بين ميتبعبهشود و مناطق مرزي ميويژهجامعه، ب

طوربهي ايران ژئوپليتيكطرفداران اين راهبرد معتقدند شرايط، موقعيت جغرافيايي، ارتباطي و 

-يهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي نظامبالقّوه منابع و امكانات نامحدودي را در زمينه

مندي و به فعليت رساندن آنها نه تنها مناطق مرزي بهرهامنيتي در اختيار دارد كه در صورت 

مند گرديده، در نتيجه شرايط مناسبي براي توليد قدرت و بهرهبلكه داخل نيز از اين امكانات 

. گرددمهيا ميآسيااي ايران در جنوب غربافزايش اقتدار ملي و تحكيم جايگاه منطقه

تركيبي به مسايل مرز و مناطق مرزي بوده و طوربهنگرش اين راهبرد :راهبرد تلفيقي:ج

بر مبناي اين . جانبه در مديريت مرزي مدنظر داردهمهطوربههاي تهديد و فرصت را جنبه

هاي مناسب جهت توسعه و توليد راهبرد در عين حال كه مرزها و مناطق مرزي داراي ظرفيت

داند و از نميرها بوده، در كنار آن اين مناطق را مصون از تهديد و آسيبقدرت براي كشو

هاي مادي، سرزميني، و معنوي يك كشور و ملت را به هاي مختلف ممكن است ارزشجنبه

آل است و بنابراين، اين راهبرد براي اداره مرزها و مناطق مرزي ايده. مخاطره بيندازد
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همچنين زمينه و شرايط . دهدرا در سرلوحه اجرايي خود قرار ميراهكارهاي مقابله با تهديدها 

ها را جزء خط مشي اجرايي مندي از اين ظرفيتبهرههاي موجود و چگونگي شكوفايي ظرفيت

.بر مبناي اين راهبرد، بهترين شيوه براي مرزها و مناطق مرزي، مديريت تركيبي است. داندمي

خطر، تهديد، آسيب، تشويش، اضطراب، هراس، نگراني امنيت در لغت به معناي رهايي از 

نظريات در خصوص امنيت . )Mandel, 1994: 44(و حائل است تأمينيا وجود آرامش، اعتماد، 

در بستر دو گفتمان اصلي سلبي و ايجابي يا منفي و مثبت يا گفتمان سنتي و مدرن مطرح 

:McCain, 2001(اند شده .ز امنيت نظر دارندكه هر يك بر وجه خاصي ا.)13

اين . شودتعريف مي»تهديد«در اينجا امنيت با نبود عامل ديگري به نام:1گفتمان سلبي:الف

بر بعد نظامي در تأكيدگفتمان از پيشينه تاريخي طوالني برخوردار است و شاخصه بارز آن 

ت توان نظامي براي راهبرد اصلي در اين رويكرد امنيتي، تقوي. مقام تحليل وضعيت امنيتي است

جنگ ادامه سياست است، البته با ابزار و وسايل «از اين ديدگاه . سركوب دشمنان استمقابله و 

شان در د براي افزايش ضريب امنيتي قلمروشورود و به زمامداران توصيه ميميشماربه»ديگر

.كوشا باشندتجهيز و تقويت ساز و برگ و توان جنگي

ت در وجه سلبيامني:1جدول شماره 

ابزارنگرشوجوه امنيتامنيت

قدرت و زورعيني و بيرونياولويت نظامينبود تهديد

:Navidnia, 2009(: منبع 27(

اين گفتمان در پي نقد جدي مباني و اصول گفتمان امنيت سلبي پا به :2گفتمان ايجابي: )ب

شود كه در آن بستر ي را شامل مياز اين ديدگاه امنيت، توانايي و شرايط. عرصه وجود گذاشت

اي كه در عين بر اين اساس جامعه). Lake, 1997: 45(توان به منافع همگاني دست يافت مي

اش يابي به منافع جمعيدرگير نبودن با تهديد خارجي يا داخلي، توان الزم را براي دست

:Eftekhari, 2002(شود امن گفته مينداشته باشد، امنيت ندارد و نا 214(.

1. Negative security
2.  Positive Security Discourse



159بررسي نقش و كاركرد كنترل مرز استان خراسان رضوي با افغانستان___________________

امنيت در وجه ايجابي:2جدول شماره 

ابزارنگرشوجوه امنيتامنيت

كسب فرصت
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، 

...نظامي و 
اطالعات بيشترذهني و دروني

:Navidnia, 2009: (منبع 29(

اي از خطرات والزم است به اين نكته توجه كرد كه امنيت در هر دو بعد با مجموعه

تهديدات مواجه است كه براي از بين بردن يا به حداقل رساندن صدمات و مخاطرات پيش 

اما از آنجايي كه نوع خطرات در وجه سلبي، امنيت به . آمده، نيازمند توانايي و ضرورت است

بقا و حيات معطوف است، با خطرات در وجه ايجابي كه ناظر بر كيفيت زندگي هستند، 

:Saadati, 2010(متفاوت خواهد بود  به بيان ديگر، خطرات در وجه سلبي عيني، ملموس و .)43

ي هستند و در بعد ايجابي خطرات ذهني، روحي، فكري و افزارسختقابل روئيت يعني 

داراي ابعاد در بعد ايجابي، امنيت). ,22Rozena :2004(هستندي افزارنرماحساسي يعني 

كه با توجه به ارتباط موضوع . باشدمي... سياسي ومختلفي از جمله امنيت مرزي، اقتصادي،

. شوداي مياين تحقيق با امنيت مرزي، به آن اشاره

امنيت مرزي

سرزمين قلمرو حقوقي و سياسي جماعات را . مرز نشان دهنده پايان سرزمين يك دولت است

اين خطوط ضمن تعيين. هاستمشخص نموده و مبين قلمرو حاكميت و صالحيت دولت

 ,Pishgahifard(حدود قلمرو حكومت، تعيين كننده اختيارات دولت آن حكومت نيز هست 

2009: هاي عمومي حاكم بر كشورها در محدوده سرزمين خود از اختيارات تام و قدرت.)49

اين زمامداري . كنندتمام زمامداري برخوردارند و براي مردم ساكن آن ايجاد حق و تكليف مي

گردد و بدين ترتيب كشورها از يكديگر باز مرزهاي شناخته شده متوقف ميدر محدودهطبعاً

:Hashemi, 1995(گيرد المللي در نظمي خاص شكل ميشوند و روابط بينشناخته مي 64(.

امروزه حفاظت و حراست از سرزمين در سراسر كره زمين براي تمام كشورها يك ارزش به 
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دون شك مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت تحقق اين امر بضمانت . آيدميحساب

:Ghalibaf, 2009(باشد ميكامل ها پاسداري از ين وظايف دولتمهمتربنابراين يكي از .)1

مرزها ممكن است به دو شكل . امنيت نمايندمرزهاي كشور است تا بدين وسيله مردم احساس

براندازي منظوربهقالب جنگ كه غالباً از سوي دشمنان تهديد شوند، يكي تهاجم تمام عيار در

هاي ناگهاني و يا شبيخون هاي مقطعي كه به شكل يورشگيرد و ديگر هجومرژيم صورت مي

هاي گيرد و بيشتر جهت ايجاد ترس و وحشت در دل مردمان و سست كردن پايهصورت مي

، ناامني در مناطق كژئوپليتيدر رويكرد . باشندباشند، كه گاه خود مقدمه جنگ ميرژيم مي

 ,Ebrahimbay(كند ميدارشرقي كشور يكي از مسائل اصلي است كه امنيت ملي ايران را خدشه

هاي جغرافيايي و وضعيت خاص سياسي، ويژگيدليلبهمرز ايران و افغانستان .)1 :2006

رهاي ترين مرزهاي مشترك ايران با كشوحادثهو فرهنگي مرزنشينان همواره از پراقتصادي 

:Panahi, 2006(همسايه بوده است  از عوامل عمده ناامني و بروز حوادث مختلف مرزي، .)19

هاي هاي مسلحانه با اشرار و قاچاقچيان، راهزني و سرقتهاي هوايي و زميني، درگيريتجاوز

:Rahmatirad, 1995(باشد مسلحانه، آدم ربايي و ترددهاي غيرقانوني در مرز مي 19(.

هاي كنترل مرزي كه در صفحات قبل ذكر گرديد، مدل مورد ها و مدله به ديدگاهبا توج

زيرا . باشدگرا و تلفيقي ميجانبهاستفاده جهت كنترل مرزهاي استان خراسان رضوي، مدل همه

هاي ر بازارچهها و مطالعات انجام شده براي ايجاد ديگبا ايجاد بازارچه مرزي دوغارون و طرح

و همچنين انسداد فيزيكي و غيرفيزيكي مرز ) ايمدل توسعه(آباد، خواف صالحمرزي از قبيل

بنابراين . باشد، مدل مورد استفاده، تلفيقي از دو مدل فوق مي)مدل مديريت نظامي و انتظامي(

اي كه اين پژوهش الگوي تحليلي خود را با مدل تلفيقي انطباق داده، هاي مورد استفادهشاخص

هاي ديوار بتوني، كانال، سيم خاردار، رادار، بازارچه مرزي، برجك، پاسگاه:عبارت است از

ين مهمتردر مورد معيشت . باشدانتظامي، عوارض طبيعي مثل رودخانه هريرود مي

ايجاد اشتغال، افزايش درآمد، كاهش : هايي كه مورد استفاده قرار گرفته عبارت است ازشاخص

در . باشدحداقل غذا و پوشاك ميتأمينايش قدرت خريد، نرخ بيكاري، كاهش نرخ تورم، افز

ها، نظرات و ابعاد مختلفي كه در مورد امنيت بيان گرديد، رابطه با امنيت با توجه به ديدگاه
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هاي مورد استفاده امنيت در باشد كه شاخصگفتمان ايجابي، الگوي تحليلي پژوهش حاضر مي

ي از مرز، ميزان ورود مواد مخدر، تعداد اتباع غير عبور غيرقانون: اين پژوهش عبارت است از

گيري و ، گروگانهابندانهاي تروريستي، اشرار و قاچاقچيان، تعداد راهمجاز ورودي، گروهك

، سرقت، قاچاق كاال، سوخت، سالح، انسان، ميزان واگرايي، جاسوسي، ورود هاآدم ربايي

، چارچوب مفهومي اين ايمنطقههاي فرافرهنگي، اختالفات مذهبي، حضور نيروكاالهاي ضد

.دهندپژوهش را تشكيل مي

اولين قطب توليد مواد مخدر در جهان براي تمامي كشورها شناخته شده عنوانبهافغانستان 

افغانستان به اروپا با توجه به موقعيت گذرگاهي ايران، كه در مسير عبور مواد مخدر از. است

:Hafeznia, 2004(قرار دارد  مرزي اين كشور با استان خراسان رضوي، داراي بار و هم) 72

.باشدامنيتي و سياسي براي اين استان مي

و بازرگاني اي در ارتباط با داد و ستدآن كه مرزها داراي مواهب مثبت و ارزندهعالوه بر

گستردگي براي گذردليلبهباشد، مرزهاي شرقي كشور ميآنهابراي مرزنشينان و بهزيستي 

آورده وجودبههاي مواد مخدر همواره مصائب و مشكالتي را براي مرزنشينان كاروان

:Kord, 2000(است از طرفي فقدان حكومتي فراگير و قوي در افغانستان و در نتيجه عدم .)17

كنترل مرزهاي خود و انتقال بار نگهداري آن به كشور ايران و از طرفي ديگر نقش برجسته و 

ايران را وادار ساخته است براي كنترل مرزهاي ها،اقتدار و حاكميت دولتمهم مرزها در 

:Heydari, 2005(ها را داشته باشد يگذارسرمايهخويش بيشترين  اين امر مسئولين ما را بر  .)2

هاي در دو دهه گذشته شيوه. دارد كه كنترل جدي بر مرزهاي شرقي كشور داشته باشندآن مي

هاي كنترل يكي از شيوه. ت فيزيكي و كنترل مرزها صورت گرفته استگوناگوني براي حفاظ

باشد كه با دو سيستم سنتي مبتني بر ايجاد موانع فيزيكي بر سر راه تردد و مرز، انسداد مي

باشد كه مي... هاي پيشرفته و مدرن همچون تجهيزات الكترونيكي و راداري وهمچنين سيستم

:Akhbari, 2009(كند بت ميهمه نقاط مرز را كنترل و مراق در نتيجه قرارگاه نزاسا در سال .)53

اولين طرح انسداد فيزيكي مرز را با اولويت جنوب شرقي كشور تهيه و به مرحله اجرا 1372

براي 1377گذاشت و سپس مرحله دوم طرح توسط معاونت اجرايي نيروي انتظامي در سال 
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توجه با. اكنون نيز ادامه دارداجرا گرديد كه همهاي شرقي و شمال شرقي كشور تهيه وقسمت

هاي عامل در مرزها از شود، همه سازمانراهبرد جاري قلمداد ميعنوانبهبه اينكه كنترل مرزها 

اين . كنندنيروي انتظامي طرح انسداد مرز را دنبال ميآنهاجمله هيأت محترم دولت و در رأس 

يت استان خراسان رضوي در پي داشته كه در اين پژوهش اقدام اثرات مثبت و منفي را بر امن

هاي كالن طرح انسداد مرزها به جمهوري با توجه به تحميل هزينه. گيردمورد كنكاش قرار مي

ات مثبت و منفي اين تأثيراسالمي ايران و عدم وجود تحقيقات علمي در خصوص شناخت 

ل مرزهاي استان خراسان رضوي با كنتر: پاسخ سوال زير استدنبالبهطرح، تحقيق حاضر 

توان آن را ارتقاء افغانستان، چه نقشي در امنيت استان داشته است و با چه راهكارهايي مي

بخشيد؟

امنيت استان خراسان «: براي يافتن پاسخ علمي به اين سوال فرضيه زير مطرح شده است

مخدر، كاال و اتباع بيگانه به با كنترل مرز بهبود يافته و باعث جلوگيري از قاچاق موادرضوي

.»آن باعث بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان شده استدنبالبهاستان شده و 

روش تحقيق-3

بررسي ارتباط بين دنبالبهشناسي داراي ماهيت همبستگي بوده و روشلحاظبهتحقيق حاضر 

، ايهكتابخان(ادي باشد كه با استفاده از دو روش اسنميدو متغير كنترل مرزي و امنيت

مشاهده و مصاحبه با مرزنشينان و (، و ميداني )و سازمانهاي مختلفدهابرداري، آمار نهافيش

آوري اقدام به جمع، GISو SPSSي آمار استنباطي افزارنرمهاي هگيري از بستبهرهو ) مسئولين

. و در نهايت تجزيه و تحليل اطالعات شده است

تحقيقهاييافته-4

خود اختصاص درصد از خاك كشور را به8تان خراسان رضوي در شمال شرق نزديك به اس

چهارمين استان پهناور كشور پس از كرمان، سيستان و بلوچستان و يزد شناخته عنوانبهداده و 

كيلومتر مرز مشترك با افغانستان در سه شهرستان تربت جام، 302اين استان داراي .دوشمي
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بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، خراسان رضوي ). 1نقشه شماره (باشد ميتايباد و خواف 

آبادي داراي سكنه 3767دهستان و 158بخش، 62نقطه شهري، 64شهرستان، 19متشكل از 

نفر بوده كه از تراكم 5503079بالغ بر 1385جمعيت استان خراسان رضوي در سال . باشدمي

درصد ساكن در 68از اين جمعيت در حدود . دار استنفر در هر كيلومتر مربع برخور43

به علت شرايط متنوع اقليمي، . انددرصد ساكن در نقاط روستايي بوده31نقاط شهري و 

جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توزيع جمعيت در سطح استان متعادل نيست، 

شهرستان سبزوار، درصد در سه21درصد آن در شهرستان مشهد، 51ي كه حدود طوربه

 Iranian(اندشهرستان ديگر استقرار يافته15درصد باقي مانده در 28نيشابور و تربت حيدريه و 

Statistical Center, Annual data, 2006.(

هاي تربت جام، تايباد و خواف با افغانستان به ناممرزهمدر اين پژوهش سه شهرستان 

.تحقيق ميداني در نظر گرفته شده استهاي مورد نظر اين مكانعنوانبه

5اين شهرستان داراي . در شرق استان واقع شده و مركز آن شهر تربت جام است: تربت جام-

. آبادي داراي سكنه است270دهستان و 13شهر، 4بخش، 

4بخش، 3اين شهرستان داراي . در شرق استان واقع شده و مركز آن شهر تايباد است: تايباد-

. آبادي داراي سكنه است99دهستان و 6و شهر

اين شهرستان داراي . در جنوب شرق استان واقع شده و مركز آن شهر خواف است: خواف-

).Statistical Center of Iran, 2006(آبادي داراي سكنه است 99دهستان و 8شهر، 5بخش، 4
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واف در استان خراسان رضويموقعيت شهرستانهاي تربت جام، تايباد و خ:1نقشه شماره 

ماريجامعه آماري و نمونه آ

جامعه عنوانبهسال مناطق روستايي و شهري سه شهرستان مرزي مذكور 65تا 18كليه افراد 

، 1385روند كه رقم آن طبق آمار رسمي سرشماري سال ميشماربهآماري پژوهش حاضر 

پژوهش از فرمول كوكران استفاده شده براي انتخاب حجم نمونه در اين. باشدمينفر195998

. باشدنفر مي293آمده از اين روشدستبهاست كه تعداد نمونه آماري 

) امنيت(و وابسته ) كنترل مرز(اين تحقيق داراي متغير مستقل :سنجش متغيرهاي تحقيق

.شودپرداخته ميآنهاباشد كه به تعريف نظري و عملياتي مي

اي كه در مرزها از ورود و خروج هر پديده: مستقل كنترل مرزتعريف نظري متغير: الف

آورند، مرز مانند ميعملبهاعمال قدرت و حاكميت آن كشور اختالل ايجاد كند، ممانعت 

ها و كند كه مانع از انتقال كاال، موجودات زنده، حركت مردم و همچنين انديشهفيلتري عمل مي
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شود كه از منظر حكومت مخل ها و غيره ميا، مجالت، كتابههاي آنان در قالب روزنامهآرمان

با اقدامات مختلفي از جمله ايجاد موانع فيزيكي، نصب . شوندامنيت كشور محسوب مي

يك مانع صورتبهمرز ... تجهيزات الكترونيكي، تأسيس مراكز نظامي، انتظامي و نظارتي و

آيد و تردد اشخاص و حمل و نقل وجودبهغيرقابل نفوذ در آمده تا در نتيجه امنيت مرزي 

.هاي مجاز مرزي انجام گيردكاال، حيوانات اهلي با رعايت ضوابط قانوني و از طريق دروازه

يك از هاي هردر تعريف عملياتي، ابتدا شاخص:)كنترل مرز(تعريف عملياتي متغير مستقل 

ه هر متغير طرح و مورد سواالت مربوط بآنهامتغيرها را احصاء نموده و سپس بر اساس 

بر امنيت پرسيده شده آنهاتأثيركنترل مرز و ريي كه در متغيهاشاخص. گيردسنجش قرار مي

ي هاپاسگاهاحداث ديوار بتوني، كانال، ايجاد خاكريز، كشيدن سيم خاردار، ايجاد : ازدعبارتن

).6جدول شماره (باشديممرزي، احداث بازارچه مرزي 

امنيت يك مفهوم چند وجهي است، به همين جهت :)امنيت(متغير وابسته تعريف نظري :ب

مفهوم هاي لغت دربارهتعاريف مندرج در فرهنگ. آن اختالف نظر زيادي وجود دارددرباره

كلي امنيت، بر روي احساس آزادي از ترس يا احساس ايمني كه ناظر بر امنيت مادي و رواني 

.داردتأكيداست 

هايي شد كه در اين بخش ابتدا اقدام به تعيين شاخص: ي متغير وابسته امنيتتعريف عمليات

ميزان كاهش قاچاق كاال به داخل : ميزان امنيت را در منطقه سنجيد، كه شاملآنهابتوان بر طبق 

كشور، كاهش قاچاق كاال به خارج از كشور، كاهش ورود مواد مخدر، كاهش قاچاق سوخت، 

ز مرز و كاهش قاچاق انسان به خارج از كشور، كاهش ورود غير مجاز كاهش عبور غيرقانوني ا

.اندگرفتهاتباع افغاني كه از مسئولين و مردم منطقه مورد پرسش قرار 

تجزيه و تحليل اطالعات -5

تهيه و code sheetمورد بازبيني قرار گرفتند، سپس هاپرسشنامهپس از گردآوري اطالعات، 

صورت آنهاگرديد و تجزيه و تحليل الزم بر روي spssي افزارنرمته نها وارد بسآاطالعات 

.گرفت
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هاتوصيف داده: الف

هاي تربت جام، نفر از مردم عادي شهرستان263ي بوده است كه نحوبهها توزيع پرسشنامه

ها پاسخ نفر به پرسشنامه293مجموع در ها و نفر از مسئولين اين شهرستان30تايباد، خواف و 

16درصد ديپلم، 34تر، درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك سيكل و پايين40. اندداده

.اندفوق ليسانس بوده03/0درصد ليسانس و 8درصد فوق ديپلم، 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت پاسخ دهندگان: 3جدول شماره 

تراكميدرصدمعتبردرصددرصدفراوانيضعيتو

عاديمردم

مسئولين

جمع

2638/898/898/89

302/102/10100

293100100

ها بين گروه سني دهندگان به پرسشنامهاز پاسخ) درصد58(نفر 170از لحاظ گروه سني، 

59تا 46بين ) درصد11(نفر 33سال و 45تا 32بين ) درصد29(نفر 84سال، 31تا 17

.اندسال را داشته

گويان بر حسب سنتوزيع فراواني پاسخ:4جدول شماره 

تراكميدرصدمعتبردرصددرصدفراوانيسن

سال17- 31

سال32- 45

سال46- 59

باالتروسال60

جمع

جواببي

جمع كل

170585959

847/282/292/88

333/115/117/99

13/03/0100

2883/98100

57/1

293100
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت شغلي:5جدول شماره 

تراكميدرصدمعتبردرصددرصدفراوانيشغلعنوان

كارمند

و دامداركشاورز

آزادشغل 

جمع

جواببي

جمع كل

178/59/89/8

575/198/297/38

1179/393/61100

1912/65100

1028/34

293100

102نفر شغل آزاد و 117نفر كشاورز و دامدار، 57نفر كارمند، 17ميان پاسخ دهندگان، از 

درصد به مدت 47سال، 5–19درصد از پاسخ دهندگان به مدت 13. اندجواب بودهنفر بي

سال در منطقه مورد 48درصد نيز بيشتر از 4سال و 24-47درصد بين 14سال، 23-20

.درصد نيز به اين گزينه پاسخ نداده بودند22اند، همچنين مطالعه سكونت داشته

، مشخص گرديد كه 6ها در جدول شماره طبق نتايج حاصله از تجزيه و تحليل پرسشنامه

درصد مردم و مسئولين معتقد بودند 70، )مصادف با كنترل مرزهاي استان(طي ده سال اخير 

8و زياد در ايجاد امنيت داشته است و تنها خيلي زيادتأثيركه احداث ديوار بتوني در مرز 

درصد نيز اعتقاد 35و 19به ترتيب . اندخيلي كم و كم پاسخ دادهتأثيرهاي درصد به گزينه

در پاسخ به سوال . بودهمؤثردارند كه كشيدن سيم خاردار خيلي زياد و زياد در ايجاد امنيت 

خيلي زياد و زياد اشاره تأثيرمخاطبين به درصد از65احداث كانال در مرز و افزايش امنيت 

در ميان سواالت پرسشنامه، . انددرصد به گزينه خيلي كم پاسخ داده2اند و كمتر از كرده

هاي مرزي و افزايش امنيت در ايجاد پاسگاه«بيشترين درصد پاسخ گزينه خيلي زياد به سوال 

هاي مرزي در افزايش ند ايجاد پاسگاهدرصد مردم و مسئولين نظر دار50داده شده كه »منطقه

. رسددرصد مي88خيلي زياد دارد كه با جمع پاسخ دهندگان به گزينه زياد به تأثيرامنيت 

، بهبود وضعيت )درصد60بيش از(در مورد احداث بازارچه مرزي و افزايش اشتغال 

و كاهش ) درصد50نزديك به (، جلوگيري از مهاجرت افراد جوان )درصد40(درآمدي مردم 
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هاي خيلي ، پاسخ دهندگان گزينه)درصد40(هاي مرزي هاي دولت در احداث پاسگاههزينه

. اندزياد و زياد را انتخاب نموده

)1379- 89(سال اخير 10متغير كنترل مرز در هاي هدرصد گوي:6جدول شماره 

هاگويه
خيلي 

كم
خيلي زيادزياديتا حدكم

9/44/37/216/355/34؛وني و افزايش امنيتاحداث ديوار بت-1

1/39/71/357/432/19؛كشيدن سيم خاردار و افزايش امنيت-2

4/15/107/232/423/22؛احداث كانال و افزايش امنيت-3

6/31/13445/258/13؛ايجاد خاكريز در مرز و افزايش امنيت-4

1/24/29/78/388/48؛يش امنيتهاي مرزي و افزاايجاد پاسگاه-5

3/69/64/223/3331؛احداث بازارچه مرزي و افزايش اشتغال در منطقه-6

1/157/125/321/217/18؛احداث بازارچه مرزي و بهبود وضعيت درآمدي مردم-7

6/62/139/327/286/18؛احداث بازارچه مرزي و جلوگيري از مهاجرت-8

اث بازارچه مرزي و كاهش هزينه دولت دراحد-9

؛هاي مرزياحداث پاسگاه
9/65/126/403/268/13

8/12/103/288/399/19.و افزايش امنيت در منطقهاحداث بازارچه مرزي-10

،در معبر رسمي بين دو كشور ايران و افغانستانفعال مرزي به نام دوغارون، بازارچه تنها 

و از شهر هرات افغانستان 15ايجاد شده است و فاصله آن از شهر تايباد فهطريكصورتبه

،مباشر،قالب غرفه داررنفر از مردم بومي و مرزنشين د180بيش از . باشدميكيلومتر 135

شده و براي صدها نفر در بخش توليد و خدمات بين كاربهمشغول ... كارمند و،راننده، كارگر

،مواد غذاييشامل بازارچه مرزي اين عمده اقالم صادراتي از . شده استتغال ايجاد شاراهي 

مواد و ، مواد شوينده،مصنوعات پالستيكي،مصالح ساختماني،مصنوعات، توليدات صنعتي

ارقام اخذ . باشدميلوازم بهداشتي و آرايشي ، لوازم خانگي،نواع لولها،محصوالت شيميايي

.يد اين نكته استؤ، م)7جدول شماره (ان رضوي شده از سازمان گمرك استان خراس
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5.004.003.002.001.00
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Mean =3.54
Std. Dev. =0.591

N =146

هاي كنترل مرزهيستوگرام شاخص:1نمودار شماره 

كه همراه با كنترل مرز بوده، ميزان ارزش صادرات بازارچه 1379-84ساله 6طي يك دوره 

ميليون 7/66ميليون دالر به 1/1از 79ي كه صادرات آن در سال طوربهسير صعودي داشته، 

به ترتيب 84و 83، 82، 81، 80هاي ميزان صادرات در سال. رسيده است1384دالر در سال 

. درصد رشد داشته است119و 179، 436، 142، 444

)1379–1384(ارزش صادرات بازارچه مرزي دوغارون به دالر :7جدول شماره 

رصد افزايشدارزش صادرات سالدرصد افزايشارزش صادرات سال

13791124564-138231000000436

13805000000444138355700000179

13817100000142138466700000119

Source: Customs Organization of Khorasane Razavi Province

از ) درصد69(مشخص گرديد، بيش از نيمي ) 8جدول (هاي امنيت در مورد شاخص

در . ات منفي بر امنيت منطقه داشته استتأثيرعتقد بودند كه اتباع كشور افغانستان پاسخگويان م

، )درصد66بيش از(، عبور غيرقانوني از مرز )درصد72(مورد كاهش اتباع افغاني در منطقه 

بيش (و خارج از كشور ) درصد57(، قاچاق كاال به داخل )درصد43(ميزان ورود مواد مخدر 
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. ، در طي ده سال گذشته كاهش يافته است)درصد57(اچاق سوخت قو) درصد60از 

درصد نيز ميزان امنيت موجود را نسبت به دهه گذشته باالتر ارزيابي 87همچنين بيش از 

.اندنموده

)1379-89(سال اخير 10متغير امنيت در هاي هدرصد گوي:8جدول شماره 

خيلي زيادزيادحديا تكمخيلي كمهاگويه

7/77/77/154/335/35؛حضور اتباع افغانستان و كاهش امنيت در منطقه-1
2/118/87/78/295/42؛كاهش اتباع افغاني در منطقه-2
9/53/78/193/407/26؛كاهش عبور غيرقانوني از مرز-3
6/147/158/262/277/15؛كاهش ميزان ورود مواد مخدر به داخل كشور-4
108/102/225/355/21؛قاچاق كاال به داخل كشوركاهش-5
9/84/1020307/30؛كاهش قاچاق كاال به خارج از كشور-6
1/65/12245/309/26؛كاهش قاچاق سوخت به خارج از كشور-7
4/17/16/94/479/39.دانيدكلي امنيت موجود را در چه حد ميطوربه-8

هاي امنيتهيستوگرام شاخص:2ماره نمودار ش

هادادهتحليل :ب

ي افراد به سواالت متغير مستقل كنترل مرزي بين متوسط و زياد هاپاسخاز آنجايي كه ميانگين 

ها معتقدند كنترل مرز در كاهش ورود مواد مخدر، اتباع بيگانه، يآزمودني عبارتبهبوده است و 

زيادي داشته است، لذا ميانگين نمره تأثيرش امنيت كاهش قاچاق سوخت و در نتيجه افزاي

5.004.003.002.001.00

��
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����
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Mean =3.83
Std. Dev. =0.675

N =243
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همچنين ميانگين نمره پاسخگويان به متغير . باشديم54/3پاسخگويان به متغير كنترل مرزي 

چون انحراف . دهديماست كه تقريباً قرابت و نزديكي با يكديگر را نشان 82/3امنيت مرزي 

دهنده آن است كه پاسخ دهندگان در اشد، نشانبيمتر يينپااز معيار در متغير كنترل مرزي 

مورد اين كه آيا كنترل مرز استان خراسان رضوي با افغانستان باعث بهبود امنيت استان، 

. هستندالقولمتفقمرزنشينان و بهبود وضعيت آنان شده است 

ي كه ضريب كمتر طوربهشده است تأييدداري متغيرها نيز اين وضعيت در شاخص معني

كنترل مرز استان بر 99/0دهد با اطمينان يمبراي امنيت مرزي حاصل شده كه نشان 05/0از

آمده دستبهبراي متغير كنترل مرزي 5/0بوده است و نيز ضريب كمتر از مؤثرامنيت مرزي 

ي توسعه مرزي هاشاخصكنترل مرز استان بر 95/0است كه اشاره دارد به اينكه با اطمينان 

. ستاتأثيرگذار

اسميرنوف متغيرها–آزمون فرض كولموگروف :9جدول شماره 

مرزكنترلامنيتهاشاخص

243146فراواني

ميانگين

انحراف معيار

zآماره

82/354/3

675/0590/0

623/1400/1

010/0265/0داريمعني

ي ارتبهياس، در سطح با توجه به اين كه مقياس سنجش متغيرها، ليكرت بوده و اين مق

تأييدها و ياسمقبراي تعيين نرمال يا غيرنرمال بودن ، لذا دهديممتغيرها را مورد سنجش قرار 

. يا رد فرضيه تحقيق از آزمون فرض اسپيرمن استفاده شد

Rho:آزمون فرض اسپيرمن 

داشته و دنبالبهكنترل مرز افزايش امنيت را «با انجام آزمون فرض اسپيرمن در مورد فرضيه 

داري ، مشخص گرديد كه سطح معني»سبب بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان شده است
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است، بدين معني كه بين دو متغير همبستگي 05/0از سطح آلفاي تركوچكمحاسبه شده 

همچنين طبق آمار رسمي . گردديممورد قبول واقع 99/0وجود دارد و اين فرضيه با ضريب 

كه مصادف با 2009تا 2000ي ميزان كشفيات مواد مخدر از سال المللبيني و سازمانهاي داخل

نمودار (خود گرفته است اجراي طرح كنترل مرزهاي شرقي بوده است سير صعودي به

آن افزايش و دنبالبهبسزاي پروژه كنترل مرز در افزايش امنيت و تأثيركه خود مبين ) 4شماره

).11جدول شماره(بوده است بهبود سطح معيشتي مرزنشينان 

Rhoآزمون فرض اسپيرمن 10جدول شماره 

كنترل مرزامنيت

297/0(**)ضريب همبستگي

P(001/0(معني داري 

132تعداد

H1:  p < 0/05

ميزان كشفيات مواد مخدر افغانستان توسط ايران و ساير نقاط جهان به تن:3نمودار شماره 
Source: UNDOC AQ/DELTA
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نسبت به دهه 86همچنين طبق آمار مرزباني و گمرك استان، ارزش ريالي كشفيات در سال 

.يافته استاي افزايش قابل مالحظه) 76سال (قبل

)1386(و بعد از انسداد ) 1376(مقايسه ميزان كشفيات، قبل از انسداد :4نمودار شماره 
Source: Customs Organization of Khorasane Razavi Province

ميزان كشفيات مواد مخدر ورودي از مرز تربت جام، تايباد و خواف:5نمودار شماره 
Source: Police of Khorasane Razavi Province

86سال 
87سال 
88سال
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مشاهده 5شماره تدريجي بوده است و در نمودارصورتبهاجراي طرح انسداد مرز 

خود گرفته است كه ستان مورد مطالعه روند صعودي بهرشود كه ميزان كشفيات در سه شهمي

گوياي انسداد مجاري ورودي و هدايت اجباري قاچاقچيان و اشرار به معابر محدودتر و تسلط 

توان لذا مي. كنترل مرز بر امنيت استان استتأثيرنهايت در بيشتر نيروهاي امنيتي بر آن معابر و 

تر اجرا شود، افزايش امنيت و بهبود تر و دقيقمرز جديچه كنترل گفت با ادامه روند فعلي هر

طبق آمار . يابدتر تحقق ميروزافزون معيشت در منطقه مرزي استان خراسان رضوي سريع

، رونق بازارچه مرزي دوغارون در زمان اجراي طرح كنترل مرز و نظر 11و7شماره جداول 

متوسط كنترل مرز و تأثيردرصد به 15و زياد، خيلي زياد تأثيرها مبني بر آزمودني46/0

تر توان گفت كه هرچه كنترل مرز جديبر اين اساس مي. بازارچه مرزي بر معيشت بوده است

.تر اجرا شود، افزايش امنيت و معيشت در منطقه مرزي را در پي خواهد داشتو دقيق

)1381-1385(زايي بازارچه مرزي دوغارون آمار اشتغال:11جدول شماره 

درصد افزايشاشتغال مستقيمسال

1381158-

1382230444

1383252142

1384280436

1385179179*سه ماهه اول 

.تعطيل گرديد9/3/85بازارچه مرزي دوغارون در تاريخ - *
Source: Customs Organization of Khorasane Razavi Province

بين نظر مسئولين و مردم در مورد متغيرهاي مورد بررسي تفاوتي براي محاسبه اين كه آيا 

– Manهاي وجود دارد يا خير آزمون Whitney  وWilcoxon W استفاده شد و پس از تجزيه و

.حاصل گشت11مربوطه، جدول شماره هاي هتحليل آمار
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هاي مسئولين و مردماي پاسخوضعيت رتبه12جدول شماره 

هاجمع رتبهايگين رتبهميانNوضعيت

21694/1215/26338مردمامنيت

2750/1225/3307مسئولين

243جمع كل

13131/739604مردمكنترل مرز

1513/751127مسئولين

146جمع كل

5/122و 94/121در مورد متغيرهاي امنيت، نظرات مردم و مسئولين با رتبه ميانگيني 

يعني هر دو طيف . دهددرصد، تقريباً يك نزديكي را نشان مي75و 73رل مرز با درصد و كنت

القول هستند كه با اجراي طرح كنترل مرزها در دهه گذشته نه تنها امنيت در منطقه بلكه متفق

.در استان نيز افزايش يافته است

داري بين متغيرهاآزمون و معني:13جدول شماره 

كنترل مرزامنيتآزمون

Mann-Whitney U5/2902958

Wilcoxon W5/263389604

-z039/0-158/0آماره 

p(969/0874/0(ي دارمعني

ي محاسبه شده دارمعنيبدين صورت بوده است كه سطح هاآمده از آزموندستبهنتايج 

كسان بودن نظر دهنده ينشانP = 0/96و امنيت مرزي با P = 0/87براي متغيرهاي كنترل مرز با 

.كنترل مرز بر امنيت بوده استتأثيردر مورد ) مسئولين و مرزنشينان(دو طيف مورد مطالعه 

اتگيري و پيشنهادنتيجه-6

فاكتور تقويت عنوانبهتواند بر امنيت استان و مرز، كه ميتأثيرگذاراصلي و هاي هيكي از مؤلف

طبق آماري كه از تجزيه و تحليل . استكننده نيز محسوب شود، مقوله معيشت مرزنشينان
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مهمي بر امنيت و تأثيرها و مصاحبه با مسئولين و مردم حاصل گشت، كنترل مرز پرسشنامه

درصد از مردم و مسئولين سه شهرستان 87ي كه طوربهمتقابالً معيشت منطقه و استان دارد، 

اي گوناگون آن كه در منطقه به هدر زمينه كنترل مرز و شيوه. مرزي معتقد به اين امر بودند

درصد و 70درصد مقام اول، ديوار بتوني با 90هاي مرزي با اجرا درآمده است، احداث پاسگاه

درصد جايگاه سوم را در ايجاد امنيت و بهبود معيشت در منطقه 60احداث بازارچه مرزي با 

هاي ستفاده از دستگاهنكته مهم در امر كنترل مرز استان اين است كه تنها ا. داشته است

ندارد و بايد عامل توسعه و ايجاد تأثيرالكترونيكي و مستحدثات فيزيكي جهت ايجاد امنيت 

ي بايد برريزبرنامههرگونه . رونق اقتصادي را نيز در منطقه لحاظ نمود و همچنين بالعكس

در نتيجه . طقه باشيممبناي رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد روز افزون افزايش امنيت در من

هاي آماري، آوري شده و نتايج حاصله از تجزيه و تحليل  دادهبا توجه به اطالعات جمع

:عبارتند از،تواند در منطقه مد نظر قرار گيردبخشي از اقداماتي كه مي

ي كه طبق اطالعات طوربهاستفاده از مستحدثات فيزيكي از قبيل پاسگاه و ديوار بتوني -1

مؤثردرصد در ايجاد امنيت در منطقه 70و 82ها هركدام به ترتيب پرسشنامهحاصله از 

اند؛بوده

اپتيكي؛هاي الكترونيكي و استفاده از روش-2

مطالعه و شناخت دقيق جغرافياي طبيعي، استاني و نظامي مرزهاي ايران و افغانستان، زيرا -3

ي شناخت دقيق منطقه است؛ريزبرنامهپايه و اساس هرگونه 

هاي و شناخت پتانسيلمايش اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي در مناطق مرزي استان آ-4

ناشناخته آن؛

فعال نمودن مجدد بازارچه مرزي دوغارون، با اقدامات ديپلماسي طرف افغان كه از سال -5

فعال شده است؛غير85

و آبادهاي مرزي دو شهر صالحهاي مرزي از جمله فعال نمودن بازارچهتوسعه بازارچه-6

؛سنگان

و از ميان برداشتن چتربازان مرزي؛ها تهيه و اجراي طرح خريد مرزنشينان از بازارچه-7
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ي بيشتر در بخش معادن از جمله سنگ آهن سنگان خواف و احداث ريل راه گذارسرمايه-8

جهت كاهش ميزان بيكاري در منطقه؛آهن و استفاده از كارگران بومي جهت كار در معادن

زيرا فرد بومي به . دور از نگاه مذهبيراد بومي تحصيل كرده در امور منطقه بهاستفاده از اف-9

منطقه مادري احساس تعلق داشته و تمام توان خود را صرف آباداني و توسعه منطقه 

.دننمايمي

مدل تحقيق -7

هاي پژوهش، با توجه به شرايط موجود و حاكم بر منطقه مدل پس از تجزيه و تحليل يافته

طوري كه در اين مدل مشخص گرديده، ايجاد همان. ي و كاربردي تحقيق حاصل شدنهاي

از طرفي بين كنترل مرز و معيشت نيز . امنيت به دو عامل كنترل مرز و معيشت بستگي دارد

تنها توجه به .يك همبستگي مثبتي برقرار استآنهارابطه متقابل و مستقيمي وجود دارد و بين 

. باشديا معيشت به تنهايي در ايجاد امنيت در منطقه و استان بيهوده مييك عامل كنترل مرز و

توان با اجراي پس از مشخص شدن رابطه دو عامل كنترل مرز و معيشت، پارامترهايي كه مي

: باشدميآن به كنترل مرز استان رسيد به شرح زير
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اي انتظامي و توسعه-يطبق مدل مذكور، كنترل مرز استان بايد تلفيقي از دو شيوه نظام

انسداد فيزيكي و :ازاقداماتي كه بايد صورت گيرد عبارتندهادر هريك از اين بخش. باشد

مرزي هاي هانتظامي، طبق نتايج پژوهش ميداني، استفاده از پاسگا-در شيوه نظامي. غيرفيزيكي
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ادامه ساير اقداماتي يري وگكاربهو ديوار بتوني در مناطق دشتي و مسطح حائز اهميت بوده و 

باشد از قبيل احداث كانال و سيم مياكنون در منطقه احداث شده و يا در حال احداثكه هم

نخواهد داشت، بلكه سبب اتالف سرمايه ملي دنبالبهاي گونه نتيجهنه تنها هيچ... خاردار و

توپوگرافي منطقه حاظلبهبا توجه به اينكه ) الكترونيكي(در بحث انسداد غيرفيزيكي . شودمي

كه تقريباً حالت كوهستاني در نوار مرزي حاكم بوده مانند جهنم دره در تربت جام، كه امكان 

S.Rو سيستم GISتوان از عوامل اپتيكي، راداري، مياستفاده از انسداد فيزيكي وجود ندارد

مرزي هاي هازارچتوان با احداث، فعال و توانمند نمودن بميايدر مدل توسعه. بهره برد

نوبه خود افزايش درآمد و قدرت خريد و كاهش شرايط اشتغال را فراهم نمود، كه اين امر به

با تلفيق عوامل فوق . نرخ بيكاري و در نهايت بهبود معيشت مرزنشينان را در پي خواهد داشت

كنترل . يم بودشاهد كنترل مرز و ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي استان خواه) مدل تلفيقي(

مرز با استفاده از مدل فوق باعث ايجاد اشتغال شده و بهبود معيشت نيز كنترل مرز را در پي 

از سويي كنترل مرز نيز باعث . داشته و همواره رابطه دو سويه بين آنها حاكم خواهد بود

كه در همان طوري. افزايش سطح امنيت منطقه شده كه اين امر نيز كنترل مرز را در پي دارد

باال بيان و در مدل ارائه شده مشخص گرديد، بين تمامي عوامل يك رابطه دو سويه برقرار بوده 

.در پي نخواهد داشتاي و توجه به يكي بدون در نظر گرفتن ساير موارد نتيجه

قدرداني-8

اسان از دفتر تحقيقات كاربردي مرزباني ناجا، استانداري خردانند نگارندگان بر خود الزم مي

رضوي، آقاي مصيب رستميان و تمامي مرزنشينان و مسئولين شهرستانهاي خواف، تايباد و 

. ندتربت جام، كمال تشكر و قدرداني را داشته باش
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