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چهار با بيا از  ناحيهاست. اين  بودهکشور  ميان چندينتنا و نيز همکاري ساز رود ارس در طول تاريخ زمينه
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هاي مؤثر بر امنيت ناحية مرزي هدف پژوها حاضر، شناسايي و تحليل مؤلفه از اهميت خاصي برخوردار است.

دهد که نتايج نشان ميکاربردي است. ـ  نوع تحقيق بنيادي و توصيفيي ـ تحليل ،روش پژوها. استارس 
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 بيان مسئلهو  مقدمه .1

به     ــر جهان،  ــراسـ با افزايا اختالفات قومي، مذهبي، نژادي و مهاجرت و      امنيت در سـ ويژه 

مقياس ناحية مرزي   .(Jabareen,2017:1)شــده اســتچنين تروريســم به نگراني مهم تبديل هم

اي از عوامل  توجه است؛ زيرا آن را مجموعه براي گسترش بحث و گفتگو در مورد امنيت قابل  

 در جغرافيايي شاخصنواحي  عنوانبه مرزي دهد. نواحيي و خارجي تحت تأثير قرار ميداخل

 دستخوش  همواره نواحي اين چرا که ؛اي برخوردارندويژه جايگاه از الملليبين و يملّ مباحث

نگرش   يک در چند هر نواحي اين .(Saber et al,2018:45)دانبوده نظامي و سياسي   هايدرخدا

 موجود هاييتفعال مکمّل و سرزميني  درون هاينارسايي  کنندۀتکميل بايستي  ستمي، پايدار سي 

شند،  در آن ضات   به دليل ليکن با شده اتعار ستگي    و يجاد س  در متقابل عملکردي يهانظام گ

 عنوانبه گاه بلکه کنند،ينم حرکت ملّي منافع در جهت ارتقاي تنهانه ي،ابرنامهغير فرايند يک

ــرزمين يکپارچگي و عليه امنيت يندهفزا تهديد يک ــوند مي نيز مطرح مادر س  Ileka and)ش

Dinpanah,2011:56). جه، نواحي نت در يل و    ي به دل ماعي،      هاي يژگيمرزي  يايي، اجت جغراف

ــتري براي تأمين امنيت و يا فرهنگي، مذهبي و قوميتي خاصـــي که دارند، به عنوان زمينه و بسـ

مرزي با يک سري تهديدات امنيتي مواجه هستند     ، نواحيعالوههکنند. ببالعکس ناامني عمل مي

 Barzegar and)هستند   زيرا يکي از عوامل مؤثر بر امنيت همسايگان  ؛که خاستگاه بيروني دارد 

Mirsardo,2018:235) . ،رويه جمعيت با توجه به ضعف امنيت امروزه افزايا بياز سوي ديگر

شت جمعيت )تثبيت جمعيت در و نگه سيار پيچيده (مناطق مرزي دا اي براي آينده نواحي  ، افق ب

مرزي ايران  در اين ميان، نواحي .(Ghaderi Hajat et al,2010:122)اي پديد آورده است حاشيه 

اند. وجود از شـهرهاي بزرگ بيا از هر نقطه ديگر مورد غفلت واقع شـده   يبه دليل دورافتادگ

هاي ســودآور ، گســترش فعاليتنواحيامنيت اين اختالفات مرزي با کشــورهاي مجاور و عدم

گزيني فرهنگي  سو و جدايي هاي مولد از يکگذاري در بخاغيرقانوني و عدم تمايل به سرمايه 

ــي  ــوي ديگر، باعث     هاي قومي و مذهبي در آن  به دليل وجود اقليت    نواحيدر بعضـ ها از سـ

بدين  .(Mir Lotfi et al,2015:58)ده اســتشــاز روند توســعه کشــور  نواحيماندن اين عقب

سيت   در اثر وجود ايران مرزي ترتيب، نواحي  اين معرض در همواره نيز ژئوپليتيکي هايحسا



94 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   _______________________

 Saber et) گذاردمي هصحّ  آمايا ضرورت  بر ،نواحي اين و اهميت اندگرفته قرار رخدادها

al,2018:45).  

ر که منطبق ب(Akhbari and Nami,2009:189) کيلومتر است  8576طول مرزهاي ايران، بال  بر 

ي، مردابي،  ، کويري، باتالقاييهکوهســتاني، کوهپا نواحيفيزيوگرافيک اصــلي، شــامل  ةده ناحي

ــتپي، دريارودخانه   ــ  ايياچه  ، جنگلي، اسـ  پژوها .(Karimipour,2001:222)تو دريايي اسـ

المللي  ينبمرزي  غربي ايران و در امتداد روددر شــمال ياحاضــر، ناحيه فيزيوگرافيک رودخانه

زماني   ومرزي رود ارس در طول تاريخ زمينه تنا  ناحية ارس را مورد بررسي قرار داده است.  

  بودن صدها  دارابا  ناحيهت و کشور را فراهم ساخته است. اين    نيز زمينه همکاري دو يا چند ملّ

داشـــتن چهار  منســـتان و ترکيه، آذربايجان، ار يالمللي مشـــترک با کشـــورهاکيلومتر مرز بين

ت، )منابع معدني، نفنيباالي طبيعي و انســـا هاييتشـــهرســـتان و هفت شـــهر مرزي با ظرف

فاوت   ــاورزي، ت ــي      و مرزي و تنوعات قومي   يها کشـ خاصـ مذهبي( از اهميت ژئوپليتيکي 

ررســي بدر اين تحقيق، عوامل مؤثر بر امنيت ناحيه مرزي رود ارس از طريق  برخوردار اســت.

شده و به         روابط پيچيده بين  سايي  شنا صادي  سي و اقت سيا طور کلي چگونگي  عوامل محيطي، 

،  اقتصــادي -جنس، ســن، وضــعيت اجتماعي  جمله ازتأثيرات عوامل متعدد مربوط به امنيت، 

ناحيه و  يتيکي، عناصــر متغير قدرت درژئوپلاعتماد، قوميت و ســاختار و بافت ناحيه، موقعيت 

ــت. لذا با لحاظ مو    بافت فرهنگي آن از طريق تحليل عامل     ــنجا قرار گرفته اسـ ارد  ي مورد سـ

صلي تحقيق را مي    سا ا صورت طرح نمود: چه عواملي بر امنيت ناحية   مذکور، پر توان بدين 

 مرزي رود ارس بيشترين تأثير را داشته است؟

 تحقيق ةپيشين .1-1

ــده، اما کمتر مطالعه   مطالعات متعددي در زمينه امنيت مرزي انجام       ــي وبه برر ياشـ تحليل    سـ

ــت هاي مرزي پرداخته  عوامل مؤثر بر امنيت رودخانه     به مرتبط  رو در ايناين از .اسـ ترين  جا 

هاي مرزي و عوامل مؤثر بر آن را مدنظر قرار     تحقيقات داخلي و خارجي که امنيت رودخانه       

 گردد:اند، اشاره ميداده
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شــناختي امنيت شــهري:  هســتي يســاز(، در تحقيقي با عنوان مفهوم2017و همکاران ) 1جابرين

  2شـناختي دارند که با توسـعه مفهوم هسـتي  شـهر و ابعاد اجتماعي و فضـايي آن بيان مي   هسـتي 

. در اين شودگرفته ميصورت يکپارچه در نظر امنيت شهري، ابعاد فردي، اجتماعي و محيطي به

ــده که مک  تحقيق، فرض ــکل دادن به تجارب نقا مهمي ايفا مي     ناشـ ند. براي اکثر   کنها در شـ

ش  شه به      يمحل روزمره هنوز هم هاييوهمردم،  صورات امنيتي و ترس همي ستند و ت صورت  ه

شان مي اند. يافتهگرفته هاي خاص قرارگرفته و در مکانفضايي صورت   هاي  دهد که ويژگيها ن

 گيريچشـــم درک امنيت اهميت ( درهاي مســـکونيبلوکها و ، محلهنواحيها )نافيزيکي مک

ي امنيت شهري   س شنا فضايي ممکن است هستي    يزيرکه برنامهتوان گفت ينتيجه، م درارند. د

 را ارتقا دهد.

هاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي روابط تبيين مؤلفه وان(، در پژوهشي با عن1392پور پويان )حسين 

ــالمعتقد اســـت که  در مناطق ژئوپليتيکي فيايي و هاي جغراهاي اخير، اغلب، نقا بنياندر سـ

شته ها و ملتژئوپليتيکي در روابط بين دولت شود.   مي کم اهميت تصور  ياشده و  ها ناديده انگا

ست   هاني حداقل  اي، پيراموني و جروابط در مناطق ژئوپليتيکي در ابعاد منطقهکه اين در حالي ا

ــامل: موقعيت جغرافيايي        ــيزده متغير و عامل محيطي، جغرافيايي و ژئوپليتيکي شـ امل   ع ، از سـ

ژيک  هاي ايدئولوژيکي، بار اســتراتهمســايگي، تعداد همســايگان، کدهاي ژئوپليتيکي، حکومت

ــتراتژيک منطقه، درجه ثبات و امنيت منطقهمکان ــاها، بار اس اي،  هاي منطقهاي، اتحاديهها و فض

ضاهاي امن  درت  زن قنامتوايا  سطوح متوازن ، هامنابع جغرافيايي منازعات همکاري، ناامنيا  ف

 .تأثيرپذير است وزن ژئوپليتيکي و ايدرون منطقه

شردي و همکاران )  شاخص   1393اف شي با عنوان تبيين  هاي مؤثر در مديريت مرزها  (، در پژوه

ــاخص  بيان مي  ــمت از جمله واقعيت       دارند که شـ هاي   هاي مؤثر بر مديريت مرز در پنج قسـ

ست      سيا ستراتژيکي،  ساختاري و عوامل مرزي   ها، بازيجغرافيايي، ژئوپليتيکي و ا گران، عوامل 

ــ قابل   ــت. از آنبررسـ ــتند که مکمل يکديگرند، اين          ي اسـ جا که مرزها داراي دو طرف هسـ

                                                           

1.Jabareen 

2.Ontological 
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شاخص   ها عيناً در طرف مقابل نيز تکرار ميشاخص  ها را در شود و براي مديريت مرزها بايد 

 .قراردادي و فرامرزي مدنظر مرزدرونهاي دو بخا شاخص

 بر مرزي نواحي آمايا يرگذارتأث هايمؤلفه تحليله (، در تحقيقي ب1397ن )صــابر و همکارا

سبات  ست  آن از حاکي نتايج تحقيق اند.پرداختهعراق  و ايران منا   يرگذارتأث هايمؤلفه بين که ا

 و دارد ( وجودr= 55/0)يمعنادار و مثبت ةرابطدو کشــور  مناســبات و مرزي نواحي آمايا

 و ايران مناسبات  باال( بر به متوسط  ي)درصدها توجهيقابل حد در انيانس  و طبيعي هايمؤلفه

   .يرگذارندتأث عراق

(، در تحقيقي به ارزيابي عوامل ژئوپليتيکي، تهديدها و مخاطرات         1397فر و پاهکيده )  حيدري 

ــاه پرداخته نواحي ــتان کرمانشـ ــان مياند. نتايج بهمرزي اسـ ــت آمده نشـ دهد که هر چند دسـ

از تهديدات هنوز در جاي   يااکم در شــرايط فعلي مبتني بر صــلح اســت؛ اما پارهژئوپليتيک ح

شد؛     ماندهيخود باق ست و احتماالً در آينده نيز به دليل ماهيت مرز بر ميزان آن افزوده خواهد  ا

ها در مرز بين دو کشور با توجه به و تقويت سازه يسازيوار، ديرو توجه به هوشمندسازاين از

جمله ضروريات اصلي نهادهاي رسمي کشور        رشد تهديدهاي نظامي اجتماعي، از  هروند رو ب

 است.

ساردو )  سي مؤلفه 1397برزگر و مير سي و اجتماعي تأث    يها( در تحقيقي به برر بر  يرگذارسيا

شان مي   شرقي ايران پرداختند. نتايج ن سطح امنيت    امنيت مرزهاي  دهد که کوشا براي ارتقاي 

عنوان عوامل ناامني  چه که بهکلي آن طوربه .هاي کشـــور اســـتچالا ينترمرزها يکي از مهم

  نواحييافتگي عبارتند از: مســائل قومي، نژادي و مذهبي، هويتي، توســعه شــدهمرزي شــناخته 

نشيني، مهاجرت و تغييرات   مختلف، تغييرات جمعيتي اعم از مهاجرت به شهر و توسعه حاشيه   

صورت    ست که در  سترش بي    جمعيتي نخبگان ا تواند امنيت مرزها را رويه، ميضعف و يا گ

تحت تأثير قرار دهد و کشور را با مشکالتي فراوان مواجه سازند؛ انسجام هويتي و اجتماعي و     

ــوب م    تغييرات جمعيتي از مؤلفه  ــوديهاي اجتماعي قدرت مرزها محسـ که مؤثرترين ابزار    شـ

  سازدا حاضر را از تحقيقات پيشين متمايز ميچه پژوهآن .روديتأمين امنيت مرزها به شمار م 

نده امنيت          ــت که عوامل تهديدکن مرزي   ناحية  رهيافت يکپارچه در يک        با را مرزي اين اسـ
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زاي کشور جاي دارد، مورد تبيين  بحرانمحروم و  مرزي نواحيمرزها و ۀ که در زمر ايرودخانه

 .دهدو بحث قرار مي

 مباني نظري .2

ف و مفاهيم کليدي تحقيق از جمله مرز، امنيت و امنيت مرزي با رويکرد در اين بخا به تعاري

جامع و منسجم اشاره شده است. مقوله امنيت مرزها از جمله مباحث مهم نظري و عملي 

هاي امنيتي و دفاعي است که در دو دهة اخير به لحاظ ماهيتي و کارکردي دچار تغييراتي حوزه

فظتي براي تضمين امنيت مردم بسيار مهم است و از دوران شده است. مرز به عنوان عنصر محا

کردند، تشکيل اجتماعاتي که بايستي از سرزمين، منافع و ثروت شخصي خودشان محافظت مي

ديوارها  هاي مهم مرزهاست؛از ويژگي 1شدهآيد. نفوذپذيري کنترليک امر تاريخي به شمار مي

ت براي شهرها و جوامع خود نداشته بلکه به و مرزهاي باستاني و مدرن قصد ايجاد محدودي

واقع، محيط مرزي بسيار  در .(Vollmer,2019:4)اندامنيت ايجاد شدهمنظور برقراري کنترل و 

شود. در نتيجه، تحرک و منافع امنيتي و موضوعات و بازيگران متنوعي را شامل مي پيچيده بوده

حرکت افراد و کاالها براي ارتقاي رشد سو، کنند؛ زيرا از يکگاهي از هم تعارض پيدا مي

خواهند چنين ميديگر، کشورها همرسد. از طرفنظر مياقتصادي و توسعه اجتماعي ضروري به

 ,Gustafsson)و تروريسم مبارزه کنند  اقامنيت ملي را حفظ کنند و با جنايات فراملي مانند قاچ

کرده که نقا واسط بين امنيت امنيت مرزي از آن جهت اهميت مضاعف پيدا . (2018:310

يري تهديدات از گسمتشود. محسوب مي هادولتداخلي و خارجي دارد و پاشنه آشيل 

مابين همسايگان رو يفهاست و هر آئينه روابط پذيري حاکميتهاي بيروني، نقطه آسيبکانون

ها بيا از دولتباشند، لذا به تيرگي بگذارد مرزها اولين الية جذب تشعشات و امواج منفي مي

با ورود به هزاره سوم . (Heidari et al,2012:119)پردازندوضوعي به امنيت مرزها ميهر م

ها و نقا ها، کاالها، سازمانشدن و افزايا تحرکات انسانگيري فرايند جهانيميالدي و شکل

ها در سراسر کشور که بسياري از طورياي پيچيده و بيشتر شده، بهطور فزايندهو جايگاه مرزها به

هاي ناخواسته و تحرکات ديگر جهان در پي تأمين امنيت مرزهاي خود، جلوگيري از مهاجرت
                                                           

1.Controlled Permeability 
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. (Afshordi et al,2015:1)در تالش براي به حداکثر رساندن تعامالت مطلوب فرامرزي هستند

 ,Boldrin et al)اندازه احساس امنيت اهميت دارد و از نيازهاي پايه بشري است وجود امنيت به

طورکلي به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و درباره امنيت به .(2015:264

مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق  هاييافراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزاد

هر  و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در کل هايو آزاد

رو اين از .(Jones,1999:102-104)استعاملي که آراما انسان را از بين ببرد، تعريف شده

مفهوم . (Caring,2001)گيرنديمثابه يکي از نيازهاي اساسي انسان در نظر مدانشمندان امنيت را به

ار گرفته کامنيت مرزي غالباً براي نشان دادن مديريت مرزي کشورها به منظور حفظ امنيت ملي به

مکانيسم، طور خاص، امنيت مرزي در قالب عملکرد، به .(Gustafsson,2018:310)شودمي

است. مطمئناً، امنيت مرزي به يک شاخص عملکردي دستگاه و ممنوعيت حاکميتي تفسير شده

کنترل فيزيکي مهاجرت و کاالها تبديل شده اما اين امر تأثير بالقوه تهديدهاي موجود را نيز نشان 

مرزي به دليل وجود انواع مسائل اقتصادي،  نواحيدر اين راستا، در  .(Vollmer,2019:3)دهدمي

رو است؛ زيرا نتايج مطالعات له امنيت با حساسيت و چالا مضاعفي روبهأسياسي و فرهنگي مس

دهد که کشورهايي با مساحت وسيع مانند مرزي از جنبه علمي نشان مي نواحيشده در انجام

مرکزي و مرزي  نواحياي و فضايي مشهودي بين هناحي يهاتعادلعدم ها وداراي تفاوت ايران،

که جاي گذاشته است: يکي اين در دو جهت بر ياها، تأثيرات عمدهتعادلباشند و اين عدممي

مرزي  نواحيحرکت توسعه را با کندي مواجه ساخته و در مرحله بعد نيز به گسترش ناامني در 

 استرا تحت تأثير قرار داده نواحيو کل نظام توسعه، امنيت و مديريت اين منجر شده 

(Mohammadpour et al,2006:148) .که در حوزه امنيت  را منشأ و ريشه بسياري از مشکالتي

در مرز و حوزه  بايستمي افتد،يي در داخل کشور اتفاق معنوان بخشي از امنيت ملّداخلي به

زيرا اگر کنترل مطلوبي در مرزها انجام شود  ؛(Taylor and Francis,2006:2)مرزي جستجو کرد

هاي مهم واقع، يکي از مؤلفه نه تنها امنيت در مرز بلکه در داخل کشور هم تأمين خواهد شد. در

و فراگيرترين نياز بشري، داشتن مرزهاي مطمئن است که از  ترينيعنوان دائمتأمين امنيت، به

، يجواردرت هر کشوري به شمار آمده است و اهرم مهم سياست حسن همهاي امنيت و قمؤلفه
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المللي است عامل بهبود موقعيت کشور در نظام بين يتنها متغير مؤثر در سياست خارجي و در

(Pilevar,2006:3). طور کلي، امنيت مرزي را بايد مفهومي مرکب قلمداد کرد که از تالقي دو به

ا پديد آمده است. بنابراين در صورت بروز هر گونه تحولي در هر پژوهي و جغرافيحوزه امنيت

بيني کرد که تلقى تازه و متفاوتي از امنيت مرزي شکل خواهد ياپتوان يميک از اين دو حوزه 

گرفت که با پيشينه و مراحل تکوين آن يکسان نخواهد بود. تعريف عمومي و متعارف از امنيت 

بسياري از  قبول موردن بيستم و شروع انقالب ارتباطات، ي واپسين قرهاسالمرزي که تا 

 شدهوضعپژوهشگران حوزه مطالعات امنيتي بوده عبارت است از: صيانت از خطوط قراردادي 

که از  ياحتمال تارضاتعزيست يک واحد سياسي، در مقابل يطمحبراي بخا پاياني پيرامون 

نواحي . (Mojtahedzadeh,2000:31-32)شودسوي ديگر بازيگران طراحي و به اجرا گذارده مي

مرزي  نواحي، به گيرديم جغرافيايي مجاور مرز که شهرها، روستاها و اجتماعات انساني را در بر

 از کشور نواحي دورترين مرزي، نواحي کهينا به نظر (.Gregory et al,2009:53)اندموسوم

 هايبخا ينترمحروم و ينترافتادهعقب زمره در نواحي اين بيشتر هستند، هاي مرکزيبخا

مرزي، رودخانه مرزي  نواحي ينترجمله مهم از (.Mokhtari et al,2014:242)دهستن کشور

از ديدگاه  .المللي است که کارکردهاي گوناگوني در تأمين و تهديد امنيت بر عهده دارندبين

شود که از مرز بين دو يا چند آبي اطالق مي يهاالمللي به راه، رودهاي بينالمللينحقوق ب

کند يا رودهايي که در طول مسير خود از کشور عبور کرده و نوار مرزي کشورها را تعيين مي

 :Zarghani,2007)کنند. مانند رن، دانوب، اروندرود و دجله و فرات قلمرو چند کشور عبور مي

دست و فرودست را فراهم همکاري يا منازعه ميان کشورهاي فرا ةها، زميناين رودخانه. (69

سطحي و نيازهاي روزافزون  يهاسو با کاها روزافزون منابع آبچنين، از يککند. هممي

ينة هاي انرژي، کشاورزي و صنعت زمها به بازدهي اقتصادي آب رودها در بخادولت

اري، استفاده ابزديگر در صورت عدمکنند و از سويگيري هيدروپليتيک منفي را فراهم ميشکل

تعامل و همگرايي ميان ة وفصل موارد اختالفي مربوط به رودها زمينبرداري عادالنه و حلبهره

 (.Zaki et al,2015:38)دکننمي يدکشورها و به عبارتي هيدروپليتيک مثبت و همکاري را بازتول

بي، ها و منابع آهاي فرادست رودخانهبا توجه به روند افزايشي مصرف آب در بخا چنين،هم
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هاي ساکن در فرادست و فرودست منابع آب نيز در مشاجرات هيدروپليتيک ميان جوامع و ملت

ها( از همين روست که منابع آب )مانند رودخانه .(Mokhtari Hashi,2013:52)حال افزايا است

ز که در بسياري ا شود؛ چراالمللي تلقي ميي و بينعنوان يک مشکل امنيتي در سطح ملّغالباً به

ي ايجاد کشورها مديريت منابع آب، رقابت شديدي را براي سلطه و نظارت بر منابع آبي فراملّ

 ت.کرده اس

 مطالعه  محدوده مورد.4

آباد استان اردبيل، کل اراضي محدوده مرزي رود ارس در ايران شامل بخشي از شهرستان پارس

ان شرقي و شهرستان پلدشت در هاي شهرستان خداآفرين و جلفا در استان آذربايجو سکونتگاه

است: دين شرح مرزي ب يهااستان آذربايجان غربي است. موقعيت جغرافيايي اين شهرستان

درجه  35دقيقه و  59درجه تا  35دقيقه و  34آباد در شمال استان اردبيل بين شهرستان پارس

طول شرقي از  درجه 51دقيقه و 53درجه تا  47دقيقه و  21عرض شمالي از خط استوا و بين 

از بين  (.Statistical Annals of Ardabil Province,2016)استشده النهار گرينويچ واقعنصف

آباد، تنها بخا اصالندوز که متشکل از دو دهستان اصالندوز نقاط سکونتگاهي شهرستان پارس

عتي معادل . شهرستان خداآفرين با وسقرار دارددر محدوده مرزي ارس باشد، ميغربي و قشالق

درجه عرض شمالي  39دقيقه و  26شرقي بين شرقي استان آذربايجاندر شمال يلومترمربعک 1525

النهار گرينويچ و شهرستان جلفا درجه طول شرقي از نصف 46دقيقه و  25از خط استوا و بين 

درجه  38دقيقه و  39شرقي بين در شمال استان آذربايجان يلومترمربعک 1670با وسعتي معادل 

النهار درجه طول شرقي از نصف 46دقيقه و  31تا  45دقيقه  17عرض شمالي از خط استوا و بين 

شهرستان  (.Statistical Annals of East Azarbaijan Province,2016)تاسگرينويچ واقع شده

 39دقيقه و  35غربي بين در شمال استان آذربايجان يلومترمربعک1508پلدشت با وسعتي معادل 

 46درجه تا  45دقيقه و  27درجه عرض شمالي از خط استوا و بين  38دقيقه و  52درجه تا 

 Statistical Annals of West) قرار داردالنهار گرينويچ درجه طول شرقي از نصف 44دقيقه و

Azarbaijan Province,2016.) کيلومتر است 475کلي، طول مرز آبي رود ارس با قفقاز  طوربه 

(Hafeznia,2013:317.) 
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 طول رود ارس به تفكيک تقسيمات اداري ـ سياسي کشور (:1)جدول
 طول مرز )کيلومتر( کشورهاي همسايه هاشهرستان استان

 235 آذربايجان، ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان خداآفرين و جلفا شرقيآذربايجان

 131 جمهوري خودمختار نخجوان پلدشت غربيآذربايجان

 109 آذربايجان آبادپارس اردبيل

 (1397ترسيم نگارندگان، : منبع)
 

 مطالعه نقشة موقعيت جغرافيايي محدوده مورد (:1)شكل 

 
 (.1397)ترسيم نگارندگان، 

 روش تحقيق .4 

کاربردي است. روش گردآوري  ي ـنوع تحقيق بنياد و توصيفي ـ حاضر تحليلي روش پژوها

که ابتدا، اطالعات نظري در رابطه با شهرهاي  ياگونهايشي است، بهو پيم ياها کتابخانهداده

شد و سپس جهت تهيه  يآوره مرزي ارس جمعناحيهاي آن و ها و ويژگيمرزي، شاخص

)مصاحبه و پرسشنامه( انجام شد و پرسشنامه نيز براساس طيف هاي خام مطالعات پيمايشيداده

ها به خبرگان آشنا شاخص مطابق شدهيطراح ياهجهت سنجا روايي، سؤال. يه شدليکرت ته

ها ارزيابي ها به سؤالها خواسته شد، صحت تبديل شاخصبه مفاهيم تحقيق تحويل و از آن
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آن با تعدادي  محتوايمطالعه برده شد و  شود. پس از تأييد خبرگان، پرسشنامه به محدوده مورد

ب شکل ظاهري، معرفت محتوايي، کفايت از ساکنان اين شهر به بحث گذاشته شد. و بدين ترتي

براي سنجا پايايي هر يک از متغيرها تأييد شد. مسئله ها در انعکاس ها و توانايي سؤالسنجه

 تعيين که الزمه تحليل عاملي است، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بنابراين، جهت

 و سپس با گرديد اجرا مورد مطالعه هجامع ساکنين نفر از 30 در بين آزمونپيا ابزار، پايايي

مشخص گرديد. مقدار آلفا  کل پرسشنامه و سؤال هر براي آلفا مقدار SPSSافزار نرم از استفاده

است و بيانگر مناسب بودن آن براي تحليل عاملي است  7/0آمده که باالتر از دستبه« 821/0»

 (.2)جدول
 يين پايايي ابزارنتيجه آزمون آلفاي کرونباخ جهت تع (:2)جدول

 مقدار آلفا تعداد گويه تعداد پاسخگويان آزمون پايايي

 - 36 30 آزمونپيش

 821/0 36 385 آلفاي کرونباخ

 (.1397هاي تحقيق،: يافتهمنبع)

ها و شهرهاي حاشية رود ارس تشکيل جامعة آماري پژوها را ساکنان مرزي روستاها، دهستان

عنوان حجم نمونه اي تصادفي بهگيري خوشهر با روش نمونهنف 385ها داده است. از بين آن

مراتب سياسي ـ اداري هاي سلسلهاي هر يک از ردهگيري خوشهانتخاب گرديد. براساس نمونه

در نظر گرفته شدند « خوشه»عنوان هاي محدودۀ مورد مطالعه( به)روستا، شهر، دهستان و بخا

 (.3)جدول
 هاي تحقيقآوري دادهحجم نمونه جهت جمع حجم جامعة آماري و(: 3)جدول

 حجم نمونه )نفر( جامعه آماري )نفر( شهرستان )خوشه(

 218 173182 آبادپارس

 44 34977 خداآفرين

 70 55166 جلفا

 53 42071 پلدشت

 385 305396 جمع

 (.1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع)
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 1تحليل عامليشده است؛ انجام  SPSSافزار منرها، از طريق تحليل عاملي اکتشافي در تحليل داده

شود. در اين تحليل، شده اجرا مي با آزمون انگاره همبستگي )کوواريانس( بين متغيرهاي مشاهده

هاي متغيرهايي که همبستگي بااليي )چه مثبت و چه منفي( باهم دارند، احتماالً تحت تأثير عامل

هاي متفاوتي تأثير املهم تقريباً همبستگي ندارند از ع يکساني هستند؛ اما متغيرهايي که نسبت به

 .(Costello et al,2005:7)پذيرندمي

اي از روش تحليل عاملي جهت پي بردن به متغيرهاي زيربنايي يک پديده يا تلخيص مجموعه 

، EFA(2(.در تحليل عاملي اکتشافي),Fabrigar and Wegener:192012(شودها استفاده مياز داده

فرض اوليه محقق در اين شود. پياختار زيربنايي مجموعه نسبتاً بزرگي از متغيرها کشف ميسا

نوع تحليل، آن است که هر متغيري ممکن است با هر عامل ارتباط داشته باشد. به عبارتي، محقق 

کند تا از بارهاي عامل براي کشف ساختار اي ندارد و سعي ميدر اين روش، هيچ تئوري اوليه

 EFA از استفاده زماني که .(Habibpour and Safari Shali,2009:306)ها استفاده کندلي دادهعام

بگيرد  نظر در بايد محقق که( مشهودترين آن و شايد)موضوع بنيادي  گيرد، اولينمدنظر قرار مي

 ,Fabrigar and Wegener)مناسب است يا خير  تحقيقسؤال  به پاسخ براي EFA آن است که آيا

 شناسي تحقيق بيان شده است.( فرايند انجام روش2)در شکل .(2012:19

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1.Factor Analysis 

2.Exploratory Factor Analysis 
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 شناسي تحقيق(: فرايند روش2شكل)

 
 (1397: نگارندگان: منبع)

 وتحليلها و تجزيهيافته .5

 انحراف و هاپاسخ قالب ميانگين در توصيفي آمار از ابتدا تحقيق هاييافته تحليل براي

تأثيرگذار بر امنيت محدوده  اساسي هايعامل استخراج منظوربه د. سپسگردي استفاده استاندارد

 شد.  عاملي استفاده تحليل آزمون از مورد مطالعه

 دهندگانمشخصات توصيفي پاسخ.5-1

ت (، ميزان تحصيال05/1)(، سن22/0اي تحقيق از جمله جنسيت)اي زمينهواريانس متغيره

بدين شکل  ست. انحراف استاندارد اين متغيرها نيز( ا88/1)( و وضعيت شغلي پاسخگويان23/1)

( و وضعيت شغلي 109/1يزان تحصيالت)(، م026/1)(، سن474/0برآورد شده است: جنسيت)

که باالترين گروه سني را در جامعه آماري درصد سن پاسخگويان  35(. 371/1)پاسخگويان

درصد  24« )36-50»سني  است و در ردۀ دوم، گروه« ساله 26-35»تشکيل داده، گروه سني 

درصد  17سال به باال نيز  50درصد( قرار دارد. گروه سني  24« )18-25»پاسخگويان( و 

ها درصد آن 34درصد پاسخگويان مرد و  66پاسخگويان را تشکيل داده است. به لحاظ جنسيت، 

شناسي بوده تر از سطح کارطورکلي، پاييندرصد پاسخگويان به 56زنان بودند. ميزان تحصيالت 
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باشند. وضعيت شغلي ارشد و دکترا ميدرصد از پاسخگويان داراي تحصيالت کارشناسي 13و 

درصد(،  17)يف مورد نظر از قبيل جمعيت بيکارپاسخگويان نيز به شکل تقريباً متعادلي در پنج ط

درصد( توزيع  16)«ساير»درصد( و طيف  17، کارمند)درصد( 26)درصد(، بازاري 29دانشجو)

 شده است.
 هاانجام تحليل روي گويه. 5-2

جام گرفت. شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر امنيت ناحية مرزي از طريق تحليل عاملي اکتشافي ان

ها برداري و ضريب بارتلت براي دادههاي کفايت نمونهدر تحليل اکتشافي آزمون، ابتدا شاخص

ليل اکتشافي، فرايند انجام تحليل آغاز شد. يي انجام تحشده و پس از اطمينان از توانامحاسبه

هاي اصلي و با استفاده از چرخا واريماکس انجام تحليل اکتشافي آزمون با شيوه تحليل مؤلفه

 شد. توضيحات کامل اين فرايند در ادامه بحث آمده است. 

 از حصول اطمينان براي، )KMO(1بردارينمونه کفايت آزمون ابتدا عاملي، تحليل انجام جهت

 آزمون زيربناي هايپرسا بين همبستگي جا کهاز آن شد. سپس محاسبه نمونه حجم کفايت

صفر نيست از  برابر متغيرها بين همبستگي شود مشخص کهاين براي است، عوامل تحليل

 و 579/0برابر با   KMO مقدار آزمون اين (. در3)جدول  شد استفاده 2بارتلت کرويت آزمون

 بودن مناسب دهندهنشان مقادير اين که آمد دست به 034/0بارتلت  ونآزم سطح معناداري

 عاملي بار با متغيرهاي که اندکرده بيان« و فيدل تاباچنيک»است.  عاملي تحليل براي هاداده

 از ايدامنه خود، مطالعات در« کومري و لي»بايد مورد توجه قرار گيرند.  32/0از  تربزرگ

 اندکرده بيان هااند. آنکرده پيشنهاد هاعامل و متغيرها بين روابط شدت براي تفسير را هاارزش

 55/0تا  45/0، 63/0تا  55/0خيلي خوب،  71/0تا  63/0و باالتر عالي،  71/0عاملي  بارهاي که

است، « 5/0»آمده باالتر از دستبه KMOضعيف است. يعني با توجه به اينکه  45/0تا  33/0و 

« 000/0»چنين آزمون معناداري هاي مورد نظر مقدور است. همي روي گويهانجام تحليل عامل

آمده براي اين متغيرها،  دستقبول است. در نتيجه ماتريس بهاست، قابل « 05/0»تر از که کم

                                                           

1.Kaiser- Meyer- Olkin  

2.Bartlett s Test of Sphricity 
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« 05/0»تر از است. ماتريسي که مقدار آزمون بارتلت در سطح خطاي کوچک« ناهماني»ماتريس 

داري بين متغيرها وجود دارد و امکان کشف ساختار حالت، ارتباط معني دار باشد. در اينمعني

) Habibpour 1باشد، ماتريس واحد و هماني است« 05/0»ها ممکن است. باالتر از جديد از داده

and Safari Shali,2009:322). 

 بارتلت کرويت و KMOآزمون  نتايج (:3)جدول

 KMO 714/0شاخص 

آزمون کرويت 

 بارتلت

 207/4116 ار کاي اسکويرمقد

 630 درجه آزادي

 000/0 سطح معناداري

 (.1397هاي پژوها، يافته منبع:)

 هاواريانس تبيين شده متغيرها توسط عامل. 5-3

 شده که بيانگر دو نکته است: مشخص« اشتراکات»در اين مرحله جدولي با عنوان 

ر است که دهنده مقدار کل واريانس هر متغينشان )اوليه يا ابتدايي( Initialستون اول با عنوان  .1

ها اند( آن را تبيين کنند. بنابراين، از آنجا که عاملکه توانسته)نه اينتوانندمجموعه عوامل مي

شود که يين کنند، در جدول مالحظه ميدرصد( را تب 100)توانند کليه واريانس يک متغيرمي

 ( است.1))متغيرها( برابر با عدد هامقدار اين واريانس براي تمامي گويه

جموعه عوامل موردنظر دهنده مقداري از واريانس هر متغير است که مستون دوم نشان.2

نوسان دارد. هر « 1تا  0»توانند( آن را تبيين کنند. مقدار اين واريانس از که مي)نه ايناندتوانسته

تر هر متغير نشان از آن دارد دير کوچکتر باشند، بهتر است و مقانزديک« 1»چه مقادير به عدد 

اندازه کافي براي تحليل عاملي مناسب نيست و بنابراين بايد از تحليل خارج که متغير موردنظر به 

                                                           

[. بنابراين، 0[ و مقدار عناصر غيرقطري برابر با ]1ماتريس هماني، ماتريسي است که در آن، مقدار عناصر قطري برابر با ].1

ر آن باشد، د 70/0باالتر از  KMOکرد. هر چه « رد»ماتريس « بودنهماني»توان فرض مبني بر با اجراي آزمون بارتلت مي

 شود.ها کاسته ميصورت از ميزان هماني و واحد بودن ماتريس همبستگي داده
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درصد(  50)يا  50/0اند باالتر از ها نتوانستهعنوان يک قاعدۀ کلي، متغيرهايي را که عاملشود. به

شود تا بعداً در انتخاب يل و يا از مجموعه متغيرها حذف ميها را تعيين کنند، تعداز تغييرات آن

 (.4)جدولها مشکلي ايجاد نکنندبندي عاملو دسته

 هاواريانس گويه (:4)جدول

 هاگويه
 (Commonalities)اشتراکات 

 هاگويه
 (Commonalities)اشتراکات 

 استخراج واريانس ابتدايي استخراج واريانس ابتدايي

Q1 1 408/0 Q19 1 764/0 

Q2 1 505/0 Q20 1 740/0 

Q3 1 453/0 Q21 1 730/0 

Q4 1 560/0 Q22 1 634/0 

Q5 1 473/0 Q23 1 645/0 

Q6 1 761/0 Q24 1 220/0 

Q7 1 524/0 Q25 1 619/0 

Q8 1 677/0 Q26 1 783/0 

Q9 1 366/0 Q27 1 763/0 

Q10 1 285/0 Q28 1 680/0 

Q11 1 619/0 Q29 1 289/0 

Q12 1 512/0 Q30 1 524/0 

Q13 1 722/0 Q31 1 798/0 

Q14 1 790/0 Q32 1 706/0 

Q15 1 772/0 Q33 1 404/0 

Q16 1 548/0 Q34 1 598/0 

Q17 1 660/0 Q35 1 724/0 

Q18 1 794/0 Q36 1 501/0 

 (.1397هاي پژوها، يافته منبع:)
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 باالتر از 2ويژه مقادير داراي که عامل شا 1واريماکس چرخا از استفاده با تحليل اين در

 ( مقادير ويژه،5)داشتند به دست آمد. جدول 25/0از  باالتر عاملي بار هاآن مواد و بودند يک

طور که دهد. همانمي اننش را عامل هر واريانس تجمعي درصد و شده تبيين واريانس درصد

در شا  که دهدرا نشان مي چرخا انجام از بعد استخراجي عناصر الذکر مقاديرجدول فوق

 58شده به اند. با دستور استخراج شا عامل درصد کل واريانس تبيينشدهبندي گروه طبقه

رسد. درصد کل واريانس براي هر يک از عوامل بدين شرح است: عامل اول درصد مي

(؛ عامل پنجم 085/44(؛ عامل چهارم )059/35(؛ عامل سوم )068/24(؛ عامل دوم )600/12)

 (.338/60(؛ و عامل ششم )522/52)

 هاي مؤثر بر امنيت ناحية مرزي رود ارسمؤلفه به مربوط شدۀتبيين واريانس نتايج (:5)جدول

 اوليه ويژه مقادير 3امليع بار مربعات استخراج از مقادير عاملي بارهاي يافتهچرخش مقادير

درصد  مؤلفه

 تجمعي

 درصد

 واريانس
 جمع

درصد 

 تجمعي

 درصد

 واريانس
 جمع

درصد 

 تجمعي

 درصد

 واريانس
 جمع

600/12 600/12 536/4 377/23 377/23 416/8 377/23 377/23 416/8 1 

068/24 468/11 129/4 778/34 401/11 104/4 778/34 401/11 104/4 2 

059/35 991/10 957/3 527/42 749/7 790/2 527/42 749/7 790/2 3 

085/44 026/9 249/3 633/49 106/7 558/2 633/49 106/7 558/2 4 

522/52 437/8 037/3 376/55 743/5 068/2 376/55 743/5 068/2 5 

338/60 815/7 814/2 338/60 961/4 786/1 338/60 961/4 786/1 6 

      323/64 985/3 435/1 7 

      730/67 407/3 227/1 8 

      714/70 984/2 074/1 9 

      202/76 607/2 938/0 10 

      713/78 511/2 904/0 11 

      796/80 083/2 750/0 12 

      783/82 987/1 715/0 13 

                                                           

1.Varimax Rotate Eigenvalue  

2.Eigenvalue 

3.Squared Factor Loading 
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      640/84 857/1 669/0 14 

      326/86 686/1 607/0 15 

      909/87 583/1 570/0 16 

      385/89 476/1 531/0 17 

      760/90 375/1 495/0 18 

      804/91 044/1 376/0 19 

      794/92 990/0 356/0 20 

      653/93 859/0 309/0 21 

      457/94 804/0 289/0 22 

      232/95 776/0 279/0 23 

      898/95 666/0 240/0 24 

      545/96 647/0 233/0 25 

      116/97 571/0 206/0 26 

      666/97 550/0 198/0 27 

      106/98 440/0 158/0 28 

      496/98 391/0 141/0 29 

      840/98 343/0 124/0 30 

      157/99 317/0 114/0 31 

      422/99 265/0 095/0 32 

      665/99 243/0 088/0 33 

      000/100 160/0 057/0 34 

 (1397هاي پژوها، يافته منبع:)

 هابندي گويهها و دستهريزهآزمون سنگ. 5-4

کننده آن کتل است، در برخي منابع به نام منابع آزمون اسکري کتل که ابداع 1ريزهآزمون سنگ

هاي گرافيکي براي انتخاب تعداد مناسب ترين روشنيز معروف است. اين آزمون يکي از مرسوم

دهد که در ها از روي مقادير ويژه است. اين آزمون نتايج را در قالب يک نمودار نشان ميعامل

                                                           

1. Scree Test 
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شوند، نشان داده مي (X)و مقادير ويژه در محور عمودي (Y)ها در محور افقيها يا مؤلفهآن، عامل

زه، شود. درروش سنگريطوري که همراه با حرکت به سمت راست، از مقادير ويژه نيز کاسته مي

شود که ميزان واريانس خاص از واريانس مشترک پيشي ها تا جايي ادامه داده مياستخراج عامل

تر است يابد که سهم واريانس مشترک از واريانس خاص بيابگيرد. به عبارتي تا جايي ادامه مي

.(Mansourfar,2006:302) ورد شا مقبول در اين تحقيق، هاي با مقدار ويژۀ قابل تعداد عامل

 (. 2)شکلمحاسبه گرديد
 هاي مؤثر در امنيت ناحية مرزي رود ارس(: نمودار اسكري عامل3شكل)

 
 (.1397هاي تحقيق، )يافته

، 16، 3هاي )سؤال که دهدمي ماتريسي، نشان دوران از بعد عاملي تحليل روش از حاصل نتايج

، 23، 21، 14، 11هاي )، سؤال( در دسته دوم15، 5، 1هاي )( در دسته اول، سؤال36و  28، 19

( در دسته چهارم، 32و  26، 25، 17، 12، 8، 6، 2هاي )( در دسته سوم، سؤال35و  33، 27، 24

( در 34و  29، 18، 13، 10، 4هاي )( در دسته پنجم و سؤال31و  30، 22، 20، 9، 7هاي )سؤال

 (. 6گيرند )جدول دستة ششم قرار مي
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 گانه امنيت ناحية مرزي ارسهاي ششبه هر يک از جنبههاي مربوط گويه (:6)جدول

 تعداد گويه ها شمارۀ گويه ها جنبه )عامل(

 5 36-28-19-16-3 اول

 3 15-5-1 دوم

 8 35-33-27-24-23-21-14-11 سوم

 8 32-26-25-17-12-8-6-2 چهارم

 6 31-30-22-20-9-7 پنجم

 6 34-29-18-13-10-4 ششم

 (.1397ق، هاي تحقييافته منبع:)

 هاي مؤثرگذاري و تفسير عاملنام. 5-5

 نمودار و مقدار ويژه مبناي عامل بر 6گويه  36مجموع  از عاملي، تحليل نتايج آزمون اساس بر

شده در شود، عوامل استخراج( مالحظه مي6گونه که در جدول )استخراج گرديد. همان سنگريزه

براي  بارها ترينبيا در اين عامل نخست: عامل از: عبارتند «امنيت مرزي رود ارس»راستاي 

متغيرهاي وضعيت و تجهيزات نظامي موجود، فعاليت اشرار در ناحيه، حضور نيروهاي 

ها و موقعيت اي و قاچاق سالح و مهمات نظامي، نقا و کارکرد نيروي انتظامي و پاسگاهفرامنطقه

تناسب محتوايي و مفهومي با يکديگر،  برآورد شد و به سبب همخواني و دفاعي ـ نظامي رود ار،

 روي بر بار عاملي ترينبيا دوم: عاملگذاري گرديد؛ نام« نظامي»عنوان عامل  تحت

ابعاد اقليمي )مانند ميزان درجه حررات، سيل و بارش( و ژئومورفولوژيکي  با مرتبط هايشاخص

تگي دروني متغيرهاي موجود، توان با توجه به همبس)مانند گسل، شيب زمين( بدست آمده، لذا مي

متغيرهايي  روي بر بار عاملي ترينبيا سوم عامل در سوم: عاملناميد؛ « جغرافيايي»آن را عامل 

معابر ورودي و نفوذي، منابع آبي و معدني مشترک، گسترش گردوغبار و تداوم آن در پيرامون 

نحوۀ ارائه خدمات شهري  ارس، رژيم حقوقي حاکم بر رود ارس، احداث معادن و مخازن انرژي،

و روستايي در ناحية مرزي، برخورداري فضايي و نحوۀ توزيع جمعيت برآورد شده که اغلب 

 عاملگذاري شد؛ نام« مديريتي ـ نهادي»جنبة نهادي ـ مديريتي و فضايي دارند. لذا اين عامل 



112 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   _______________________

هاي از: عملکرد رسانه عبارتند چهارم که داراي بار عاملي بااليي بودند، عامل متغيرهاي چهارم:

ملي، سطح رفاه و آسايا اجتماعي ساکنان ناحية ارس، تجربيات تاريخي ـ فرهنگي  محلي و

مشترک، تعامالت مرزي و دامنه آن، وابستگي و همگرايي قومي، وضعيت اجتماعي ناحيه، 

و  هاي قومي ـ مذهبي، رضايت از مسئوالن انتظامي و سرماية اجتماعي که از همبستگيبحران

« ژئوکالچري»توان آن را عامل ارند، بنايراين ميهمگوني مفهومي و معنايي مناسبي برخورد

روي متغيرهاي سطح و کيفيت  بار عاملي بر تريندر اين مؤلفه، بيا پنجم: عاملگذاري کرد؛ نام

ت و هاي مرزي، بازار مسکن شهري ـ روستايي، نظام توليد و فعالياشتغال، قاچاق کاال، بازارچه

اين عامل تحت  قابل رؤيت است. لذا هاکردهويژه جوانان و تحصيلمسأله بيکاري جمعيت به

بار عاملي  به توجه اين مؤلفه را با عامل ششم:گذاري شد؛ و نام« ژئواکونوميکي»عنوان 

هاي ژئوپليتيکي کشور در ناحية ارس و قفقاز جنوبي، فضاي امنيتي حاکم متغيرهايي مانند نگرش

هاي کالن راهبردي ـ ثباتي کشورهاي همسايه در ناحية ارس، سياستناحيه، ثبات و بيبر 

ساختاري در منطقة قفقاز، اشراف و حاکميت دولت مرکزي بر ناحية ارس و بحران ژئوپليتيکي 

هاي ها که در واقع همان عامل( اهميت دسته4ناميد. در شکل ) «ژئوپليتيکي»توان عامل باغ، ميقره

شده است. اند، نسبت به همديگر بيان شدهنه مؤثر بر امنيت ناحية مرزي رود ارس شناخته گاشا

طور مشترک با درجه اهميت ترين و عامل نظامي و جغرافيايي بهعامل چهارم ]ژئوکالچري[ مهم

 تري مشخص شدند.پايين
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 (: عوامل مؤثر بر امنيت ناحية مرزي رود ارس4شكل)

 
 (.1397تحقيق، هاي )يافته

 گيري و پيشنهادهانتيجه .6

ها، مشخص نمودن ضريب پايايي متغيرها است دادهاولين گام در اجراي تحليل عاملي بر روي

ترين سنجا پايايي، آزمون آلفاي کرونباخ است. اين ضريب براي گويه هاي که يکي از رايج

است، قابليت تحليل عاملي  7/0الي به دست آمد که با توجه به اينکه با 821/0تحقيق در حدود 

 867/0( به ترتيب با ]36و  27شده براي متغيرهاي شماره )را دارد. باالترين ضريب آلفاي محاسبه

 702/0( به ترتيب با ضريب ]29و  2هاي شماره )ترين ميزان آن مربوط به گويه[ و پايين866/0و 

ها قادر به پيشگويي ان داد تمامي گويهو کرويت بارتلت نش KMOنتايج آزمون  [ است.741/0و 

ها و متغيرها آمده نشانگر عالي بودن دادهدست هاي مربوط به خود هستند و مقادير به عامل

آمده دست( به714/0) KMOکه باشند. يعني با توجه به اينجهت آزمون با تحليل عاملي مي

چنين آزمون مورد نظر مقدور است. هم هاياست، انجام تحليل عاملي روي گويه« 5/0»باالتر از 

دست آمده  قبول است. در نتيجه ماتريس بهاست، قابل « 05/0»تر از که کم« 000/0»معناداري 

مقادير ابتدايي همه « اشتراکات»اساس جدول  است. بر« ناهماني»براي اين متغيرها، ماتريس 

و باالترين حالت متعلق به متغير شماره ترين متغيرها باالي يک است و واريانس متغيرها در پايين
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[ است. بعد از انجام چرخا متعامد از نوع واريماکس 798/0و  258/0( به ترتيب با ]31( و )10)

هاي هاي ناسازگار حذف و تعديل شدند و عاملآن بر روي متغيرها به ميزان سه مرتبه گويه

درصد عوامل مؤثر بر امنيت  60 طورکلي بيا ازاصلي در شا دسته عمده تقسيم شدند که به

که  ناحية مرزي رود ارس را شناسايي و تبيين کردند. با توجه به سطح استاندارد و قابل قبول آن

قبول دست آمده، قابل  درصد واريانس عوامل را بايد متغيرها تبيين کنند، نتايج به« 50»حداقل 

، عوامل مؤثر بر امنيت ناحية مرزي رود گويه )سؤال( 36عاملي با است. بنابراين در ساختار شا

شده است. درصد کل واريانس براي هر يک از عوامل بدين شرح  ارس کشف و شناسايي

(؛ عامل چهارم 059/35(؛ عامل سوم )068/24(؛ عامل دوم )600/12باشد: عامل اول )مي

 عاملي تحليل روش از حاصل (. نتايج338/60(؛ و عامل ششم )522/52(؛ عامل پنجم )085/44)

( در دسته اول، 36و  28، 19، 16، 3هاي )سؤال که دهدمي ماتريسي نشان دوران از بعد

( در دسته 35و  33، 27، 24، 23، 21، 14، 11هاي )( در دسته دوم، سؤال15، 5، 1هاي )سؤال

، 22، 20، 9، 7هاي )( در دسته چهارم، سؤال32و  26، 25، 17، 12، 8، 6، 2هاي )سوم، سؤال

گيرند. ( در دستة ششم قرار مي34و  29، 18، 13، 10، 4هاي )( در دسته پنجم و سؤال31و  30

عوامل جغرافياي طبيعي ]ژئومورفولوژيک »شده در اين زمينه عبارتند از ترين عوامل شناختهمهم

« ليتيکيژئوپ»و « ژئوکالچري»، «ژئواکونوميکي»، «نظامي»، «مديريتي ـ نهادي»، «ـ کليماتولوژيک[

شده است.  ها انجاماساس مفهوم و سنخيت معنايي و محتوايي گويه ها برگذاري عاملاست. نام

ها صورت هاي زيرمجموعة آناساس بار عاملي گويه ها بربندي عاملچنين، تفسير و اولويتهم

د ارس ترين عوامل مؤثر بر امنيت ناحية مرزي روگرفت. عوامل ژئوکالچري و ژئوپليتيکي مهم

با توجه به نتايج  ها شناخته شدند.تأثيرگذارترين عاملو عامل نظامي ـ انتظامي و جغرافيايي کم

 شود:آمده پيشنهادهاي زير جهت ارتقاي امنيت در محدودۀ مورد مطالعه ارائه ميبه دست

قومي، هاي يهمبستگترين بُعد امنيت در محدودۀ مورد مطالعه، امنيت ژئوکالچري است. مهم .1 

هاي همگرايي ينهزمتقويت ي رود ارس در صورت عدمماورانژادي، مذهبي و زباني با کشورهاي 

 گردد، لذا توجه به اين امر ضروري است. ي قوميهابحرانساز ينهزمتواند و وحدت مي

يافتگي صنعتي در بخا اعظم پهنة پيراموني رود ارس و متکي بودن بيشتر ساکنان به نتوسعه .2
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 معاش امرارکشاورزي که درآمد مکفي براي خانوارها به همراه ندارد و اغلب در حد تأمين  بخا

هاي توليدي صنعتي از طريق گذاري در بخاخانوارها نيز کارآمد نيست، ضرورت سرمايه

کند تا ناحيه از بيکاري، فقر و نداشتن درآمد پايدار نجات يابد و ي مسئول را ايجاب ميهاارگان

 ه امنيت ژئواکونوميکي حاصل شود يجنت در

ترين عوامل تأثيرگذار بر امنيت ناحية مرزي رود ارس ينة امنيت سياسي که از مهمزم در. 3

هاي موقعيت ژئوپليتيکي ممتاز رود ارس توسط ييکاراشناخته شده، استفاده مطلوب از 

دستيابي به امنيت پايدار  المللي بستراي، ملّي و بيني سياسي در مقياس محلّي، ناحيههادستگاه

 سازد. يمدر سطح ناحيه را هموار 

 قدرداني. 7

آوري ها و شهرهاي مرزي ارس( که در جمعاز ساکنان ناحية مرزي رود ارس )روستاها، دهستان

ها در مقاطع مختلف با بردباري هاي مورد نياز به صورت مصاحبه و تکميل نمودن پرسشنامهداده

 يت همکاري را با نويسندگان داشتند، بسيار سپاسگزاريم. و صرف زمان خويا نها
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