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چكيده

در مطالعات آمايش سرزمين ،جغرافيا بهعنوان بستر ،نقش محوري در تحقق طرحها و برنامههاي مدون آمايشي ايفاء ميكند.

آمايش مناطق مرزي نوعي برنامهريزي است كه توسعة مرزها را با امنيت و دفاع عجين نموده و براساس ويژگيهاي جغرافيايي
مناطق مرزي ،با برقراري پيوند بين شاخصهاي توسعه و طرحهاي امنيتي ،راهكارهايي براي توسعه پايدار مناطق مرزي معرفي

ميكند و لذا در آمايش مرزي امنيت و توسعه الزم و ملزوم يكديگر است .در اين پژوهش ،دغدغة اصلي تعيين و طبقهبندي
شاخصهاي آمايش مرز تأثيرگذار در امنيت مرزهاي ج.ا.ايران بوده كه براي تحقق اين مهم ،با تجزيه و تحليل متون مستخرجه
از مصاحبههاي صورت گرفته با جامعه خبرگي از روش دادهبنياد و به شيوة تحليل محتوا در نرمافزار  MAXQDAو دستهبندي

شاخصهاي مستخرجه ،عامليت هر كدام از شاخصهاي ذيل مؤلفههاي مربوطه از طريق تحليل عاملي در نرمافزار

SPSS

صورت پذيرفت .عاملهايي كه بيشترين ضريب تأثير در اجراي طرحهاي امنيتي مرزي منطقة آذربايجان داشته ،شامل؛ طراحي
عملياتهاي كمين و ضد كمين و تعيين محل اجراي كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين ،موقعيت عوارض طبيعي
نسبت به گذرگاهها ،موقعيت گريزگاهها و معابر وصولي ( ،)0/87انطباق تعداد و فاصلة پاسگاههاي مرزباني در نوار مرزي

منطقه بر ويژگيهاي جغرافيايي(طبيعي و انساني)( ،)0/79ناامنيهای مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعهيافتگي مرز ()0/764
بوده است .همچنين براي بررسي وضعيت كاربست شاخصهاي گزينش شده در مرزهاي شمالغرب كشور با تجزيه و تحليل

آماري كاربست شاخصهاي آمايش مرزي در طرحهاي امنيتي مناطق مرزي سه استان آذربايجان مورد ارزيابي قرار گرفت .در
رتبه اول استان اردبيل با ميانگين كلي  3/92در رتبة دوم استان آذربايجانشرقي با ميانگين كلي  3/64و در رتبة سوم استان

آذربايجانغربي با ميانگين كلي  3/61قرار گرفتند.
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مقدمه

ريشه بسياري از مشكالت امنيتي و اقتصادي و فرهنگي
و اجتماعي در داخل كشور را بايد در مرزها جستجو كرد.
هرگونه ناامني در مرز قادر است در سيستمهاي اقتصادي،
فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و نظامي داخل كشور اخالل
ايجاد نمايد (حافظنيا و جانپرور .)76 :1396 ،آمایش مناطق
مرزی ،سازماندهی فضایی مناطق مرزی بهمنظور بهرهبرداری
مطلوب و مناسب از مزیتهای جغرافيايي این مناطق در
راستای منافع ملی و در چهارچوب توسعه اقتصادی کشور؛
از طریق توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی
مناطق مرزی را مورد تأكيد قرار میدهد.
از نظر ساختار فضايي مناطق مرزي ،عالوه بر ويژگي
دوري از مركز ،داراي ويژگيهاي كالبدي و انساني خاصي
هستند كه در مجموع باعث تشديد گسستگي فضايي و در
نتيجه توسعهنيافتگي مرزها ميشود .كشورهاي مختلف دنيا
بر مبناي دغدغههايي كه در زمينه دفاعي ،امنيتي و نظامي
مرزهاي سياسي خود دارند ،تالش ميكنند به مباحث
آمايش مناطق مرزي توجه ويژهاي داشته باشند .كشورهايي
كه برقراري امنيت را بهعنوان دغدغة اصلي ميداند ،براي
رسيدن به امنيت پايدار بايد برنامههاي آمايش سرزمين را
بهترتيب اولويت از نوار مرز به داخل كشور اجرا نمايند.
مالحظات امنیتی از جمله مقولههایی است که در طرح و
برنامهریزيهاي کالن کمتر به آن توجه شده است .عالوهبر
آن آگاهی از وضعیت کنونی براي هر نوع برنامهریزي دقیق
براي توسعه و پیشرفت مناطق بهویژه در استانهاي کمتر
توسعهیافته ضروري میباشد (علیپور و همکاران.)159 :1395 ،
اهم مسائل و معضالتي كه در تدوين و اجراي طرحهاي
آمایشي در كشور وجود دارد ،شامل؛ عدم توجه به
مالحظات جغرافيايي  -امنیتی در مكانيابي استقرارگاههاي
يگانهاي انتظامي ،مرزباني و نظامي ،مراکز و تأسیسات
حیاتی و حساس ،كاربريهاي تجاري ،اقتصادي و ارتباطي
است .اين مسائل موجب آسيبپذيري مرزهاي سياسي در
مقابل تهدیدات ،حمالت نظامی و تروريستي ،نفوذپذيري

مرزها در مقابل گروهكهاي مسلح و معارض ،ناامني
مرزها ،نارضايتي و تعارض بين مرزنشينان ،فقر و عدم
توسعهيافتگي و ...در مناطق مرزي كشور گرديده است.
منطقۀ مرزی شمالغرب كشور در محدودة جغرافيايي سه
استان آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي و اردبيل از مهمترین
مناطق مرزي كشور است كه بهدلیل جايگاه ژئوپليتيكي
حساس به سر ايران معروف است .اين منطقه در كنار ارزش
و اهميت منحصر به فرد ژئوپليتيكي ،ویژگیهای خاصی به
لحاظ موقعيت جغرافیایی ،چالشهاي امنيتي ،شاخصهاي
اجتماعی و فرهنگی ،معضالت زیستمحیطی و اقتصادی
دارا میباشد.
به لحاظ موقعیت جغرافیایی؛ همجواری اين منطقه با
منطقۀ قفقاز که در ادبیات جغرافیای سیاسی از آن بهعنوان
کمربند تنشهای قومی یاد میشود ،اقليم خودمختار
كردستان عراق ،قلمرو حد گسترش شرقي پيمان نظامي
ناتو از شاخصهاي ژئوپليتيكي مرزهاي منطقه آدربايجان
بهحساب ميآيند .اهم چالشها و تهديدات امنيتي در مرز
منطقه آذربايجان با همسايگان ،فعاليت گروهكهاي مسلح
م ّليگراي  P.K.Kو پژاك ،گروههاي پانتركيسم ،قاچاق
اسلحه و مهمات ،قاچاق انسان ،قاچاق كاالهاي ممنوعه،
كولهبري و ترددهاي غيرمجاز مرزي و ...است.
در حوزه زيستمحيطي آلودگي آب رودخانههاي
مرزي ،ساخت سدها و آببندها بدون توجه به ظرفيت
آب رودخانهها ،ايجاد موانع مصنوعي مثل ديوار حائل
مرزي تركيه ،كاهش ظرفيت باروري زمين در مناطق مرزي،
نابودي سكونتگاههاي انساني در نوار مرز و ...از اهم
مسائل و مشكالت موجود در مناطق مرزي آذربايجان با
همسايگان است.
از منظر اجتماعي و فرهنگي؛ تحميلي بودن مرزهاي
جغرافيايي كه باعث افتراق و جدايي بين اقوام با اشتراکات
باالي مذهبي و فرهنگی در حاشیۀ مرزهاي سياسي شده،
زمينه خيزشهاي اجتماعي و فرهنگي در بين مرزنشينان
را تقويت نموده است .بر همين اساس ،هدف و رسالت
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اصلي تحقيق حاضر مطالعه و شناسايي ،تقسيمبندي
شاخصهای جغرافيايي اثرگذار در تدوين آمايش مرزي
است .این پژوهش ضمن شناسايي شاخصهاي آمايش
مرزي تأثيرگذار در پيادهسازي و اجراي طرحهاي امنيتي
مرزهاي ج.ا.ايران به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که شاخصهاي آمايش مرزي تأثيرگذار در پيادهسازي و
اجراي طرحهاي امنيتي مرزهاي شمالغرب كشور كدامند؟
و وضعيت كاربست شاخصهاي مستخرجه در امنيت
مرزهاي شمالغربي به چه صورت ميباشد؟
در ارتباط با موضوع تحقيق ،مطالعات متعددي در كشور
صورت پذيرفته است كه اهم مطالعات به شرح زير است:
پورموسوي ( ،)1386در تحقيق خود تحت عنوان
«مالحظات دفاعي-امنيتي در آمايش سرزمين ج.ا.ايران»
تأكيد دارد براي تدوين مالحظات دفاعي  -امنيتي در آمايش
سرزمين ج.ا.ايران ،شناخت انواع تهديدات و راهكارهاي
مقابله با آن ،شناسايي مناطق آسيبپذير و مستعد بحران در
برابر انواع تهديدات ،براي حفظ وحدت م ّلي ،يكپارچگي
سرزمين و ايجاد بستر امن و مناسب براي توسعه پايدار
ضروري است.
پيشگاهيفر و سلطاني( ،)1392در تحقيق خود تحت
عنوان «سياستهاي آمايش سرزمين ايران و تركيه»؛ تأكيد
دارند عواملي كه در آمايش سرزمين دو كشور تأثيرگذارند
شامل؛ استفاده ابزاري از گروههاي قومي در مناطق مرزي
عليه كشور مقابل ،حاكميت الگوي ايدئولوژيمحور در
سياستگذاريهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،تقويت
نظام فدرالي در شمال عراق و مداخالت فرامنطقهاي است.
عزتي و همكاران ( ،)1390در تحقيق خود تحت عنوان
«نقش و جايگاه آمايش مناطق مرزي در نظام برنامهريزي در
مناطق مرزي ايران» تأكيد دارند امنيت و توسعه در آمايش
مناطق مرزي الزم و ملزوم يكديگرند .بهعبارت ديگر ،توسعه
را در مناطق مرزي نميتوان تحقق بخشيد ،مگر اينكه امنيت
را در آنجا برقرار كرد و بالعكس .در برنامههاي آمايش
مرزي ،عالوهبر عناصر گوناگون توسعه و دارا بودن شاخص

پايداري ،پايداري امنيتي مناطق مرزي نيز ضرورت دارد.
آفتاب و هوشمند( ،)1397در تحقيق خود تحت عنوان
«تدوين راهبردهاي دفاعي -امنيتي در مرز آذربايجانغربي با
رويكرد آمايش سرزمين» ،نتيجهگيري نمودهاند كه طرحهاي
آمايش دفاعي  -امنيتي استان براساس بستر جغرافيايي
تهديدزا و تحركات گروههاي قومي ناشي از كشورهاي
همسايه است .براي نهادينهسازي امنيت؛ الزم است
همكاري منطقهاي با كشورهاي همسايه از طريق توسعه
زيرساختهاي ارتباطي از قبيل احداث گمرك ،توسعه
بازارچههاي مرزي ،توسعه حملونقل زميني ،ريلي و هوايي
صورت پذيرد.
متقي( ،)1399در تحقيق خود تحت عنوان «آمايش
فضايي مرزي با ( AHPمورد :مرز استان سيستان و
بلوچستان)» تأكيد دارد آمايش مرزي با هدف شناسايي
چگونگي پراكنش فضايي توسعه و شناسايي تبعيضها
و بيعدالتيهاي فضايي از طريق تحليل الگوي پراكنش
امكانات و فعاليتهاي انساني در مناطق مرزي مدنظر
برنامهريزان منطقهاي قرارگيرد.
پرکامان ،)2003(1در تحقيق خود تحت عنوان «تحلیل
آمايشي مناطق مرزی در اروپا» ،تأكيد دارد از جمله عواملی
که میتواند ثبات و پایداری نسبی را در مناطق مرزی ایجاد
کند و تنش و منازعه را دست کم در حوزه فقر و محرومیت
اقتصادی بکاهد ،توسعة همگن و سازمان فضایی بهینه در
مناطق مرزی است.
رابینسون ،)2016(2در تحقيق خود تحت عنوان «مرزهای
داخلی :تقسیمبندی بازار در ماالوی براساس قومیت»،
دریافتند زمانی که گروههای قومی از نظر جغرافیایی جدا و
اعتماد در درون گروهها متمرکز میشود ،بازارها تمایل به
تقسیم شدن در خطوط قومی دارند .نتایج نشان میدهد که
اگر تفاوتهای قومی موانع بینالمللی برای تجارت باشد،
دولتهایی با تنوع قومی به ناکارآمدی بازار و نتایج ضعیف
توسعه را متحمل خواهند شد.
1- Perkamann
2- Rabinson
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تحقيقات صورت گرفته نشان ميدهد تاکنون مطالعات
عمیقی درخصوص تبیین شاخصهای آمايش مرزي در
اجراي طرحهاي امنيتي صورت نگرفته است .تحقیقات
صورت گرفته بيشتر موردي است .این پژوهش به دنبال
تبیین شاخصهای آمايش مرزي اثرگذار در اجراي طرحهاي
امنيتي در مرزهاست تا راهكارها و پيشنهادهاي سازنده برای
بهينهسازي پوشش امنيتي مرزهاي سياسي ارائه شود.

مباني نظري پژوهش

آمايش سرزمين
در فرهنگ لغات الروس ،آمایش چنین تعریف شده
است :بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی
با توجه به منابع طبیعی و انسانی .فرهنگ اقتصاد و امور
ف آمایش را به شکل
اقتصادی ـ اجتماعی معاصر ،تعری 
دیگری ارائه نموده است  :سیاستی که هر یک چارچوب
جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر
حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی میباشد (لطيفي،
ت است از؛ برقراري نسبت و رابطة
 .)43 :1391آمايش عبار 
منظم بين انسان ،فعاليت و فضاست.
آمایش سرزمین 1شامل تنظیم روابط و کنشهای متقابل
بین عوامل انسانی ،اقتصادی و عوامل محیطی بهمنظور ایجاد
سرزمینی مبتنی بر بهرهگیری بهینه و پایدار از استعدادهای
انسانی و محیطی میباشد .بهعبارت دیگر مطلوبترین،
عادالنهترین و پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم
جمعیت ،سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا
سرزمین داده میشود ،برنامه آمایش سرزمین اطالق میگردد
(قيومي .)1395 ،ژان پل الکاز منظور از آمایش سرزمین را
رسیدن به مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت ،توسط
بهترین شکل توزیع فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی در
پهنه سرزمین ميداند.
«آمایش سرزمین عبارت است از بهرهبرداری عقالیی
از امکانات ،منابع و استعدادهای مناطق مختلف یک
1- Spatial planning

کشور و نگرشی جامع در برنامهریزی است که به همۀ
ابعاد جغرافيايي ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و...
ميپردازند ) .(Christofakis et al, 2019:18آمایش مناطق مرزی
سازماندهی فضایی مناطق مرزی بهمنظور بهرهبرداری
مطلوب و مناسب از مزیتهای این مناطق در راستای منافع
ملی و در چهارچوب توسعه اقتصادی کشور؛ از طریق
توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی مناطق
مرزی را تأكيد ميكند (صدیق و همکاران.)7 :1395 ،
بهعبارت دقیقتر ،موضوع محوری در آمایش سرزمین،
نابرابریها ،تمرکززدایی از فعالیتها و توزیع نامتوازن
آنها (جمعیت و فعالیت) در پهنۀ سرزمین برای درازمدت،
شناسایی قابلیتها و ظرفیتها ،محدودیتها و محرومیتها،
چگونگی تبدیل قابلیتها از حالت بالقوه به بالفعل و غیره
است (رهنما و آقاجانی.)65 :1391 ،
آمايش مرزي
آمايش مناطق مرزي ،بهرهبرداري مطلوب از كليه
امكانات انساني ،مكاني و فضايي مناطق مرزي در جهت
بهبود وضعيت مادي و معنوي جامعه به دنبال تبيين مباني
نظري سازماندهي مطلوب فضايي پايدار انسان ،سرزمين و
فعاليتهاي انساني در مناطق مرزي با توجه به ويژگيهاي
اين مناطق در چارچوب آمايش سرزمين و تحقق توسعه و
امنيت ملي است(پرنيان و همكاران .)173 :1396 ،از نظر
ساختار فضايي مناطق مرزي ،عالوه بر ويژگي دوري از
مركز ،داراي ويژگيهاي كالبدي و انساني خاصي هستند
كه در مجموع باعث تشديد گسستگي فضايي و در نتيجه
توسعهنيافتگي مرزها ميشود .لذا كشورهاي مختلف دنيا
بر مبناي دغدغههايي كه در زمينه دفاعي ،امنيتي و نظامي
مرزهاي سياسي خود دارند ،تالش ميكنند به مباحث
آمايش مناطق مرزي توجه ويژهاي داشته باشند .كشورهايي
كه برقراري امنيت را بهعنوان دغدغة اصلي ميداند ،براي
رسيدن به امنيت پايدار بايد برنامههاي آمايش سرزمين را
بهترتيب اولويت از نوار مرز به داخل كشور اجرا نمايند.
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با توجه به توضيحات داده شده ،مالحظاتي كه اجراي
آمايش سرزمين در مناطق مرزي را توجيه ميكند به شرح
زير است (پناهي و اميني:)62 :1399 ،
 -1درک پیچیدگی ،گستردگی وتنوع متغیرها و تأثیرات
آنها در مرز،
 -2لزوم تأمین شرایط و زیرساختهای توسعه مرزها،
 -3ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و
خارج مناطق مرزي،
 -4تحقق پیوستگی مناطق مرزي با مرکز،
 -5حمایت و پشتیبانیهای ویژه مناطق مرزي برای خروج
از محدودیت و دستیابی به توسعه و امنيت.

است (عندليب و مطوف .)60 :1388 ،آمايش مناطق مرزي بر
پايههاي نظري و متدولوژي علمي خاصي متكي است كه
ضمن تحليل و تفسير شرايط و ويژگيهاي مناطق مرزي،
موانع و عوامل توسعه و امنيت را توأمان در نظر گرفته و
براي آنها راهحلها و راهكارهاي يكپارچه ارائه ميدهد تا
اهداف توسعه و امنيت در مناطق مرزي را بر يكديگر منطبق
سازد .بر همين مبنا آمايش مناطق مرزي نوعي برنامهريزي
راهبردي در فضاهاي مرزي كشور محسوب ميشود (عزتي
و همكاران .)7 :1390 ،در طرحهاي آمایش لزوم توجه به
مالحظات امنیتی و ارائه طرحها و راهکارهایی براي امنيت
سرزمینی و حفاظت از استقرارگاههاي انتظامي و مرزباني،
مراکز و تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم در مقابل تهدیدات
و حمالت نظامی و تروريستي از اصول پايهاي محسوب
ميشود .رعایت مالحظات دفاعی و امنیتی در طرحهاي
آمایشی تابع متغیرهاي متعددي است که باید در این گونه
طرحها مورد توجه قرارگیرند .موقعیت جغرافیایی منطقه
موردنظر ،نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی و تروريستي
متوجه يك منطقه ،راهکارها و طرحهاي پدافند عامل و
غیرعامل متناسب با نوع تهدیدات و شرایط جغرافيايي
منطقه مهمترین این متغیرها هستند (زرقانی و همكاران:1392 ،
 .)71براساس ماده  1مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ
 1383/8/6و بنا به پیشنهاد شماره  101/134108مورخ
 1383/7/25سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به
استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
«مالحظات امنیتی و دفاعی ،وحدت و یکپارچگی سرزمین و
تعادل منطقهای» از مهمترین اصول مصوب آمایش سرزمین
میباشد .نظر به اهمیت و جایگاه ویژه بخش دفاع و امنيت،
ضروري است که ابتدا بعد دفاعی  -امنيتي آمایش سرزمینی
مورد نظر قرارگیرد (پورموسی.)8 :1386 ،

آمايش امنيتي مرز
از آنجايي كه يكي از منابع بروز تنش بين كشورهاي
همسايه اختالفات مرزي و سرزميني است ،الزم است در
ارائه طرحهاي آمايشي ،ابعاد امنيتي و نظامي مرزها مورد
توجه قرار گيرد .بر همين اساس ،تحلیل آمایشی شاخصهای
امنیتی در مناطق مرزي بهعنوان یک نیاز راهبردي و فضایی،
مقولهای مهم محسوب ميشود.
برنامهريزي آمايش امنيتي نسبت به قرارگيري هر
كشور در موقعيتها ،محيطها ،شكل سرزمين ،تهديدها
و ...طراحي ميگردد ،چرا كه در هر يك از عوامل ياده
شده شرايط متفاوتي ايجاد ميشود كه بسته به اين شرايط
بايد برنامههاي متفاوتي نيز اعمال شود .از اينرو يكي از
برنامههاي پيشنهادي ،آمايش امنيتي است كه ميتواند با
توجه به موقعيت و محيط هر سرزمين ،موجب ساماندهي
فضايي انسانها ،فعاليتها ،امكانات و زيرساختها و ...در
پهنة سرزمين شود (فتحي و همكاران.)93 :1396 ،
در واقع آمايش مناطق مرزي نوعي برنامهريزي است
كه توسعه را با امنيت و دفاع ،از نيازهاي مناطق مرزي ،در
چارچوب شرايطي كه مناطق مرزي دارند ،به يكديگر پيوند آمايش مرز و اجراي طرحهاي امنيتي مرز
به عقيده بيشتر صاحبنظران ،پايدارترين و مهمترين
ميدهد و راهكارهايي براي توسعه مناطق مرزي معرفي
ميكند كه در آن امنيت و توسعه الزم و ملزوم يكديگر نقش مرز ،كاركرد امنيتي آن يعني ايجاد مانع در برابر حركت
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کشور هم تأمین خواهد شد (اخباری و نامی.)28 :1393 ،
طرحهاي امنيتي مرزي ،طرحهايي هستند كه براي نهادينه
كردن امنيت در مناطق مرزي توسط ستادهاي برتر تدوين و
برای پيادهسازي و اجرا به ردههاي فرماندهي در يگانهاي
مرزباني و ساير نيروهايي كه در تأمين امنيت مرزها نقش
دارند ،ابالغ ميشوند .طرحهاي امنيتي مرز ،براساس نوع،
شيوهنامهها و راهكارهاي عملياتي برقراري امنيت در نوار
مرز را براساس سناريوهاي قابل پيشبيني كه امكان دارد
امنيت مرزها را با چالش مواجه کند ،مشخص مينمايند .اهم
طرحهاي امنيتي مرز مطابق جدول  1است:

انسان ،كاال و تفكرات است و تالش كشورها بر اين است
كه تا جايي كه ممكن باشد مرزهاي آنها جز در برخي
گذرگاههاي توافق شده و مجاز غيرقابل نفوذ باشد تا به اين
وسيله حاكميت آنها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و
امنيت كشور در ابعاد گوناگون سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي
و نظامي آسيب نبيند (جعفرزاده و مظاهري .)4 :1393 ،امروزه
خطوط مرزی نقش امنیتی و حفظ امنیت سرزمینی کشورها
و منافع آنان را با کارکردهای جدید دارند .ریشه عمدهای
از مشکالتی را که در داخل کشور بروز میکند ،باید در
مرزها جستجو کرد؛ زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و
کاالهای قاچاق ،مواد مخدر و ساير اقالم ممنوعه که باعث
اختالل در سیستم اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و بهداشتی منطقة مورد مطالعه
منطقه آذربايجان استانهای آذربايجانشرقى ،غربى و
میشود ،از مرزها انجام میگیرد و اگر طرحهاي عملياتي در
مرزها پيادهسازي شود ،نه تنها امنیت در مرز بلکه در داخل اردبيل را شامل ميشود كه بين مدارات َ  39°،49الى َ 58°،35
جدول :1انواع طرحهاي امنيتي در تأمين امنيت مرزهاي سياسي

عنوان طرح امنيتي

شرح طرح

طرح پرده پوشش مرز

ديدهباني مستمر از مرز از طريق اكيپهاي گشتزني بهصورت پياده و خودرويي ،موتورسوار در موقعيتها و مسيرهاي
خاص براي ثبت هرگونه مشاهدات و تحركات نظامي كشور مقابل ،جمعآوري اخبار و اطالعات و تجزيه و تحليل
اطالعات براي بهرهبرداري در تأمين و برقراري امنيت مرزي

طرح پراكندگي

آرايش فضايي و مكاني يگانهاي مرزي و تأسيسات و ابنيه مرزباني در طول نوار مرز است

طرح پدافندي مرزي

طرحهاي پدافندي مرزي براساس اصول پدافند عامل و پدافند غيرعامل تبيين و تعريف ميشوند

طرح عمليات تأخيري

مبادلة زمين با زمان در عمليات تأخيري مرز (تأخير روي مواضع متوالي و تأخير روي مواضع متناوب) بستگي به
جغرافياي طبيعي مناطق مرزي دارد

طرح مهار

هدف از اجراي طرح مهار ،جلوگيري از گسترش دامنة ناامني به عمق منطقه و سركوب متجاوزان و مهاجمان در اولين
موضع مناسب در طول نوار مرزي با انجام يك عمليات همهجانبه و برقآسا

طرح كمين و ضدكمين

شامل تكي توأم با غافلگيري و حجم آتش زياد از يك موضع پوشيده عليه ستونهاي موتوري ،پياده متحرك يا موقت ًا ثابت
نيروهاي دشمن است

طرح انسداد فيزيكي مرز

موانع سختافزاري هستند كه براي ممانعت از ترددهاي غيرقانوني مهاجران ،قاچاقچيان انسان ،ترانزيت مواد مخدر ،نفوذ
گروهكهاي معارض و مسلح مرزي و ...در امتداد خط مرز طراحي و ساخته ميشوند

طرح خودآگاهي مرزي

شناخت دقيق مرز از منظر وضعيت جغرافياي مرز ،ويژگيهاي نظامي-امنيتي ،بافت فرهنگي ،اوضاع اقتصادي ،مؤلفههاي
اجتماعي و سياسي مرزنشينان و انواع جرايم رايج و شناسايي افراد صالح توسط نيروهاي مرزباني

طرح مانور

هدايت نيروها در صحنه عمليات نيروهاي مرزباني در زمان و مكان معين بهمنظور قرار گرفتن نيروها در وضعيتي برتر
نسبت به معارضين و گروهكهاي مسلح و متجاوزين مرزي

طرح مرزيار
طرح پايش و كنترل مرز

مشاركت مردمي در مناطق مرزي و مدنظر قرار گرفتن بوميان مرزنشين در طرحهاي امنيتي مرزي

رصد كليه جريانهاي غيرمعمول نيروهاي مرزي نظامي يا غيرنظامي كشور همسايه ،ترددها ،كنترل پرواز هواگردها،
جابهجايي نيروها از طريق استقرار سيستمهاي كنترل و پايش در طول نوار مرز
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نگاره :1موقعيت جغرافيايي منطقة آذربايجان

عرض شمالى و بين نصفالنهارات َ  44° ،31الى َ  48°،56طول
شرقى از نصفالنهار مبدأ واقع شده است .مساحت منطقه با
احتساب وسعت درياچه اروميه حدود  110764كيلومترمربع
مىباشد که  %7/35كل مساحت كشور را تشكيل مىدهد
(عزتي .)56 :1376 ،منطقة آذربايجان از سمت شمال به رودخانه
ارس و از طرف جنوب به خط فرضى كه از قله داالمپرداغ
شروع شده و پس از گذشتن از جنوب درياچه اروميه و ميانه
به خطالرأس جغرافيايى ارتفاعات تالش میرسد ،محدود
مىشود .حد شرقى آن از خطالرأس جغرافيايى ارتفاع ياد
شده واقع در جنوب شهرستان هشتپر شروع و به بندر
آستارا ،مرز مشترك دو كشور ايران و جمهورى آذربايجان
رسيده و سپس دامنه ارتفاعات تالش را به طرف رودخانه
بالهارود (بلغارچاى) متابعت مىنمايد .مرز سياسى در اين
بخش حدود  60كيلومتر خط تقسيم آب رودخانه مذكور را

به سمت شمالشرق آن طى طريق نموده از  5/5كيلومترى
شرق بيلهسوار گذشته و سپس بهصورت خط مستقيم بعد
از عبور از جلگه مغان در ساحل جنوبى رودخانه ارس به
آبادى قرهدونى نزديك پارسآباد مىرسد .حدود پيرامونى
اين منطقه از طرف غرب از نقطه مرزى به نام ديمقشالق،
شروع و پس از قطع آبهاي بورآالن و گذشتن از بخش
مرزى ،خطالرأس ارتفاعات را به طرف جنوب تبعيت و
سپس به داالمپرداغ منتهى مىگردد (اميني.)56 :1387 ،
ی آذربایجان ،ارمنستان ،نخجوان ،ترکیه و عراق،
جمهور 
گر ه مواصالتی منطقه بوده و از طرفی ،با واقع شدن در
مسیر کریدور شمال و جنوب از موقعيت ارتباطي بينظيري
برخوردار میباشد .در واقع منطقة آذربايجان در پيوندگاه
ارواسيا ،ارتباطدهندة واحدهاي مهم جغرافيايي قفقاز ،فالت
ايران ،فالت آناتولي و خاورميانه است (نگاره.)1
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عاملي و پايايي پرسشنامه ك ّمي به روش آلفاي كرونباخ
روششناسي
اين تحقیق به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده صورت پذيرفت كه نتيجه آن  0/96بوده است.
است .تحليل دادهها با ترکیب تمامی مؤلفهها و دادههای
جدول  :2جامعه آماري و جامعه نمونه تحقيق
حاصله ،از طریق روش نظریهپردازی زمینهای و مبنائی (داده
تعداد كل
جامعه نمونه
جامعه آماري
بنیاد) صورت گرفته است .در اين تحقيق براي بهدست
6
دكترا
آوردن حقایق و فهم بیشتر از دادهها به متغیرهای كيفي و
36
كارشناسي ارشد
جامعه صاحبنظر
کمی نیز توجه ويژه شده است.
42
كارشناسي
(تكميل پرسشنامه)
از منظر شيوة انجام ،تحقيق حاضر ،توصيفي و پيمايشي
6
كارداني
مبتني بر كار ميداني ،استفاده از پرسشنامهنیمه ساختاریافته
90
جمع
و پرسشنامه بسته و با استفاده از نرمافزارهای تحلیلی SPSS
1
دكتري
14
كارشناسي ارشد
و  MAXQDAو  Arc GISاست .جامعه آماري تحقيق حاضر
جامعه خبرگي
9
كارشناسي
شامل؛ اساتيد ،كارشناسان ،مديران و فرماندهان حوزه
(انجام مصاحبه)
24
جمع
مطالعات مرزي ،امنيت مرزي ،مرزباني است .براي انجام
مصاحبه بخشي از جامعه آماري بهعنوان جامعه خبرگي
و برای تكميل پرسشنامه ،بخش ديگري بهعنوان جامعه يافتههاي پژوهش
با تبديل فايلهاي صوتي مصاحبههاي صورت گرفته
صاحبنظر گزينش شدند.
جامعه خبرگی شامل؛ فرماندهان مرزباني از ردة با جامعه خبرگي به متن و پيادهسازي آن براساس اسلوب
فرمانده مرزباني استان تا فرمانده گروهان مرزي در سه تعريف شده در نظرية دادهبنياد ،متنهاي پيادهسازي
استان شمالغربي كشور (اردبيل ،آذربايجانشرقي و شده بعد از دستهبندي براساس استان مربوطه در محيط
آذربايجانغربي) بوده است که در كار ميداني براي انجام نرمافزار تحليل محتواي  Maxqda11بارگذاري شد .متنها
مصاحبه گزينش شدهاند و تعداد آنها  24نفر (هر استان در نرمافزار مزبور در سه مرحلة به شكل كدگذاري باز،
 8نفر) بوده است .جامعه صاحبنظر شامل؛ فرماندهان ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي مورد تجزيه و
مديران و مسئوالن امور امنيتي مرز بوده كه برای تکمیل تحليل كيفي قرار گرفته و در نهايت مقولهها و شاخصهاي
پرسشنامهها گزينش شدند و تعداد جامعه آماری آنها  90ذيل مقولههاي آمايش مرزي تأثيرگذار در تأمين امنيت
مرزها استخراج و دستهبندي شدند.
نفر بود ( 30نفر براي هر استان).
در ادامه جداول مربوطه به يافتههاي تحليل صورت
تعيين حجم جامعه خبرگي تحقيق بهصورت هدفمند
بوده است .تعداد  24نفر گزينش شده براي جامعه خبرگي گرفته استخراج و تهيه گرديد .سپس ،براساس تجزيه و
به شيوة تمامشمار و بر مبناي اشباع نظري بوده است .براي تحليلهاي صورت گرفته بر روي دادههاي پرسشنامهاي
تعيين جامعة نمونه صاحبنظر ،از آنجايي كه تعداد جامعه و مصاحبههاي بهعمل آمده از طريق اسلوب نظرية
آماري صاحبنظران بيشتر از  100نفر ( 120نفر) بوده ،از دادهبنياد ،مهمترين تأثيرات شاخصهاي آمايش مرزي در
فومول كوكران براي محاسبه آمار جامعة صاحبنظر استفاده برنامهريزي امنيتي و پيادهسازي طرحهاي امنيتي مرزي
گرديده و تعداد  90نفر براي تكميل پرسشنامه انتخاب منطقه شمالغرب مطابق جدول  7در استانهاي سهگانه
شدند .تعيين روايي پرسشنامه ك ّمي ليكرت بر مبناي تحليل استخراج و دستهبندي شد.
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جدول  :3كدگذاري دادههاي مستخرجه از متن مصاحبهها حاصل از تحليل دادهبنياد در حوزه توسعه مرز
شاخص

بيعدالتي فضايي در سطح توسعه
مرزها
ورود و خروج قانوني كاال

گزاره

فقدان مراكز اشتغال پايدار و باال بودن نرخ بيكاري و استفاده عناصر از اين وضعيت موجود براي تحريك اقوام از معضالت
امنيتي مرزهاي آذربايجانغربي است.
تعبيه معابر مجاز براي تبادل كاال در جلوگيري از قاچاق كاال بسيار تعيينكننده است.

ديدگاه فرصتمحوري و امنيت در مرزهاي استان اردبيل نگاه غالب به مرزنشينان ،نگاه فرصتمحور است .بر همين اساس از پتانسيلهاي مرزي براي توسعه مرز
استفاده ميشود.
مرزي
گسترش مناطق آزاد و رونق
كسب و كار مرزها

توسعه مرزها

گردشگري و توسعه
سكونتگاههاي مرزي
برنامهريزي براي جذب
سرمايهگذار در مناطق مرز

در مرز جلفا در بحث تجارت و صنعت و اشتغالزايي شرايط مناسب است .با تبديل شدن منطقه به منطقه آزاد تجاري و صنعتي
رونق خوبي پيدا كرده و به شدت مهاجرپذير شده است.

منطقه مرزي ارسباران پتانسيلهاي بسيار بكري براي تبديل شدن به قطب گردشگري و اكوتوريسم دارد اگر سرمايهگذاري بشود
ميتواند در تحول اقتصاد مرز نقش بيبديلي را بازي كند.
زمينه براي سرمايهگذاري در نخجوان مهياست .ولي عرصه را به تركيه باختيم .و تركها هستند كه در مسائل اقتصادي خوب
ورود پيدا كرده است.

مديريت بهينه مناطق آزاد و تحول
در مرزها

منطقه آزاد براي قشر سرمايهدار خوب است ليكن به علت گراني كاالهاي ارائه شده براي مرزشينان آنچنان نفعي ندارد .دامنه
شموليت مناطق آزاد چند بعدي بايد باشد تا خود مرزنشين هم منتفع شود .قدرسهم بايد مشخص شود چه ميزان نفع براي
مرزنشين ،چه ميزان براي مرزباني است؟ بايد شفاف تعريف بشود.

نيروي كار مرزنشين

مرزنشينان نيروي كار ارزان قيمت براي كار در كارگاهها و كارخانههاي احداث شده در مناطق مرزي هستند.

جايگزيني ديدگاههاي توسعه
محور با ديدگاه رفاهمحور

نگاه غالب ج.ا.ايران در مناطق مرزي رفاهمحور است .يعني برق ،آب و گاز روستاها تأمين ميشود ولي فكري به حال اشتغال و
تثبیت جمعيت نميشود.

جذب سرمايهگذاران خارجي و داخلي جلب سرمايهگذاران آذربايجان براي مشاركت در طرحهاي كالن اين چنيني ميتواند در ارتقاء ضريب امنيتي مرز هم تأثيرگذار باشد.

مكانيزه كردن كشاورزي براي
ارتقاء راندمان توليد
گسترش صنايع تبديلي در نوار
مرز

با انتقال آب سد خداآفرين بيش از  10هزار هكتار از اراضي منطقه تحت آبياري قطرهاي و باراني قرار خواهد گرفت .اين امر در
تثبيت جمعيت و آباداني مناطق مرزي پارسآباد و دشت مغان تأثيرات مثبتي خواهد داشت.
نياز است صنايع تبديلي در اين محدودة مرزي گسترش پيدا كند .تحقق اين امر در افزايش بازدهي و بهرهدهي محصوالت
كشاورزي توليد شده از سوي مرزنشينان تأثيرات مثبتي دارد.

جدول  :4كدگذاري دادههاي مستخرجه از متن مصاحبهها حاصل از تحليل دادهبنياد در حوزه حريم جغرافيايي مرز

مقوله

شاخص

تعيين خطوط قرمز مرزي و
كاهش جرايم مرزي
تعيين عمق حريم مرزي

حريم جغرافيايي مرز

فقدان حفاظت فيزيكي در حريم مرز
خالءهاي امنيتي مرزي

گزاره

اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اجازة تيراندازي نيروهاي مرزباني در مناطق با وضعيت قرمز از لحاظ امنيتي در
كاهش حجم قاچاق چمداني و كولهبري مؤثر است.
عمق  40الي  50كيلومتر تردد مرزنشينان در حريم مرز حوزة فعاليت هنگهاي مرزي است
تعيين عمق تردد مرزنشينان با رواديد بستگي به توافق كشورهاي همسايه دارد.
از دیگر تهدیدات امنيتي مرز فقدان حفاظت فیزیکی مناسب در حريم مرز است.
حفاظت فيزيكي و تعيين حريم مرز ميتواند باعث تقليل ترددهاي غيرمجاز گردد.
خالءهاي امنيتي مرزی در مرزهاي ما زياد است .يكي از داليل آن فقدان حريم مرزي است.
بیشتر جرایم رخ داده در حريم مرزها شامل :چرای احشام است.
تعلیف احشام با بیشترین جرایم حوزه مرزي در حوزه استحفاظي گروهان رضي در گسترش وقوع جرايم مرزي اثرگذار میباشد.

چراي احشام در صفر مرزي

دامدارها تا نقطه صفر مرزی احشامشان را براي چرا میبرند و این امر مشکل ايجاد كرده و شناسايي آنها و اینکه چه منظوری
دارند كار بسيار مشكلي است.
تحليف احشام مرزنشينان عامل تردد غيرمجاز مرزنشينان از مرز و موجب ترويج قاچاق چمداني و مواد مخدر ميشود.

قرابت جغرافيايي اراضي
كشاورزي به خط مرز
لزوم ايجاد حريم امن مرزي

در برخي از قسمتهاي مرز حريم اراضي كشاوري مرزنشينان دقيق ًا به خط مرز ختم شده است.
به علت فقدان حريم مرز ،کشاورزان تا نقطه صفر مرزی پیش رفته و اقدام به کشت و زرع میکنند.
كشيده شدن دامنه گسترش اراضي كشاورزي به لبة مرز از عوامل ترددهاي غيرمجاز از مرز است.
عدم تعيين و پيادهسازي حريم مرز به شكل فيزيكي ،از نواقص و كسورات مرزي استان است.
نوار مرزی منطقة استحفاظي ما فاقد انسداد فیزیکی است.
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جدول :5كدگذاري دادههاي محتواي مصاحبهها حاصل از تحليل دادهبنياد در حوزه محورها و شبكههاي ارتباطي مرزي

محورها و شبكههاي ارتباطي مرزي

مقوله

شاخص

گزاره

تقسيمبندي محورهاي مرزي براساس
ضريب آسيبپذيري

در پيادهسازي طرحهاي امنيتي مرز ،بررسي مكاني و فضايي مرز و شناسايي معابر و محورهاي مواصالتي با ضريب
آسيبپذيري زياد و استقرار سامانههاي كنترلي اپتيكي در دستور كار قرار ميگيرد.

عمران جادههاي مرزي

جاده مرزي ارس جاده استاندارد مواصالتي نيست .جاده مرزي كه از جلفا به سمت خداآفرين و به سمت پلدشت كشيده شده
در سال  1360-61بهعنوان جادة مرزي احداث شد .جاده مرزي با كاربري مرزي با شاخصههاي مرزي احداث شده است.
ويژگيهاي الزم براي يك جاده ترانزيتي براي تردد در مقياس منطقهاي را ندارد.

نقش گذرگاهي پلها و ديواره سدها

شهر جلفا در دشت رسوبي رودخانهاي قرار گرفته به غير از دو پل ارتباطي دارای يك پل ارتباطي معرف به پل فلزي است كه
راهاهن ج.ا.ايران را به راهآهن آذربايجان در منطقه نخجوان متصل ميكند .در شهريور  1320روسها از موقعيت همين پل به
جلفا تجاوز نظامي داشتهاند .سابق ًا حدود  50درصد تبادل كاال بين ايران ،اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي از
گمرگ جلفا صورت ميگرفته است.

موقعيت جغرافيايي گذرگاهي و
توسعه سكونتگاههاي مرزي

جلفا در شاهراه ارتباطي مسيرهاي مواصالتي از سمت ايران به سمت قفقاز و اروپا بوده است .پلهاي ارتباطي به اسم
ضياءالملك كه شكسته شده و كاروانسراهايي مثل خواجهنظر در راستاي همين نقش مواصالتي در موقعيت جلفا ايجاد شده
بودند .يكي از شاخههاي فرعي جاده ابريشم از اينجا به سمت قفقاز و آناتولي عبور ميكرده است.

جادههاي مرزي نامناسب و آسيب
امنيتي مرز

اكثر جادههاي منتهي به پاسگاهها و برجكهاي مرزي خاكي هستند خاکی جاده مرزی در حوزة عمليات نيروهاي مرزباني يك
آسيب بزرگ تلقي ميشود.

جاده مرزي ارس ،زيرساختهاي جادهاي ضغيفي دارد .با ورود سازمانهاي ذيربط و همكاري بهينه با مرزباني ميتوان بسياري
از مسائل مرزي را بهراحتی مديريت كرد.
توسعه شبكههاي ارتباطي مرزي و
توسعه مرز
توسعه محورهاي ارتباطي زميني و ريلي بسيار مهم است .گسترش محورهاي مرزي موجب تسريع روند آباداني مناطق مرزي و
ارتقاء توان عملياتي نيروهاي مرزباني ميشود.

توسعهمسيرهاومحورهايارتباطيمرزي به علت برف گير بودن نوار مرزي در آذربايجانغربي ،برخي از مسيرهاي ارتباطي به پاسگاههاي مرزي تا خردادماه مسدود ميشوند.

جدول :6كدگذاري دادههاي محتواي مصاحبهها با تحليل دادهبنياد در حوزه مكانيابي و بهينهسازي ابنيه و اماكن مرزي

مقوله

شاخص

گزاره

در طرحهاي جانمايي اماكن و تأسيسات مرزي بايد دقت شود برجكها و پاسگاهها نبايد در مناطق سيلگير احداث شوند.
از منظر مكانگزيني بخشي از پاسگاههاي مرزي جمهوري آذربايجان مشرف به پاسگاههاي مرزي ما هستند.

مكانيابي و بهينهسازي ابنيه و اماكن مرزباني

مكانگريني احداث برجكها و
پاسگاهها

برجكهاي مرزي نياز به جانمايي مجدد دارند تا در نقاطي ساخته شوند كه به هر دو سوي مرز اشراف داشته باشند.
پايين بودن ارتفاع بعضي از پاسگاههاي مرزي ما نسبت به پاسگاه كشور مقابل(تركيه) باعث برتري و اشرافيت آنها نسبت به
مرزبانان ما ميشود.
مکانگزینی پاسگاه ها نسبت به کشور مقابل مناسب است.

جانمايي پاسگاهها مشكالتي دارند كه گاهي به علت واقع شدن در نقاط پست و آسيبپذير برجكهاي مرزي كشور همسايه
مشرف بر پاسگاههاي ما هستند.
جانمايي پاسگاههاي جديد( :تعريف پاسگاه مرزي :در فاصلة  20الي 500متري مرز يا مشرف بر مرز باشد) احداث  6پاسگاه
جانمايي پاسگاههاي جديد در
جديد در دستور كار قرار گرفته است.
خالءهاي مرزي
در حوزه نمین برای کنترل مرز از دکلهای دیده بانی استفاده شد .با استفاده از ويژگيهاي جغرافیای منطقه این دکلها
جانمايي دكلهاي ديدهباني در
جاسازی شدند.
نقاط مشرف و سركوب
فاصلة پاسگاههاي حوزة استحفاظي گروهان خيلي زياد است 13 .کیلومتر مابین دو پاسگاه فاصلة عرضي وجود دارد.
یکی از معضالت امنيتي در محدودة مرز فاصله زیاد بین پاسگاهها و برجکها است.
فاصله پاسگاهها از هم
در مناطق كوهستاني مرزي فاصله بين پاسگاهها زياد است و باعث افزايش خالء امنيتي در مرز ميشود.
برخي از پاسگاههاي قديمي و فرسودة مرزي نامناسب جانمايي شده و به صفر مرزي منتقل شده است .كميته امنيت و عمران
مرزي اعتبارات الزم براي احداث پاسگاههاي جديد را پيشبيني نموده است.
نوسازي و مرمت پاسگاههاي فرسوده
تأسيسات و ابنيه مرزباني مثل پاسگاهها فرسوده بوده و تاريخ تأسيس مربوط به سنوات قديمي است.
مرزبانی تركيه چون زیر نظر ارتش است ،نسبت به ما کنترل مرزی بهينهتر دارند .نفرات و استعداد نيروی بیشتری دارند و از
تجهیزات بهروزتري استفاده میکنند.
تركها از منظر استعداد نيروها و سطح تجهيزات و تسليحات نظامي برتر از ما هستند .مسيرهاي دسترسي به پاسگاههايشان همه
ناهمتراز بودن استعداد و تجهيزات
آسفالت هستند.
پاسگاههاي كشور مقابل
چون ارتش تركيه متولي امنيت مرز است ،هم ساز و برگنظامي و دفاعيشان و هم استعداد نيروهايشان نسبت به نيروهاي ما بيشتر
است .استعداد پاسگاه  60نفر و حتي بعض ًا در پاسگاه هاي بزرگتر تا  160نفر هم ميرسد .استقرار نفربر و تانك ،هليكوپتر و
ساير جنگافزارهاي سنگين يك مسأله عادي است.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحليلي بر شاخصهای آمايش مرز در پيادهسازي و اجراي طرحهاي امنيتي 151 / ...
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• ساخت سد مشترك خداآفرين بر روي رودخانة مرزي ارس و بهرهبرداري از حقآبه آن براي توسعه روستاها و شهرهاي مرزي استان از كالنپروژههاي
اصلي توسعه مناطق مرزي استان است .طرحهاي توسعه مرزي آذربايجانشرقي ،مبتني بر همكاريهاي مشترك با همسايگان در حوزة بهرهبرداري بهينه از آب
رودخانة مرزي ارس براي عمران و آباداني سكونتگاههاي مرزي و افزايش راندمان توليد محصوالت كشاورزي و توسعه صنعت از طريق تحول در طرحهاي
كشت صنعتي و مكانيزه در محدوده مرزهاي خداآفرين ،توسعه معادن و مدرنسازي شبكههاي آبياري و كانالكشي و توسعه بازارچههاي مرزي و توسعه
منطقة آزاد تجاري و صنعتي ارس است.
• جادة مرزي ارس بهعنوان اصليترين محور مواصالتي مرزي استان ،نقش كليدي در ارتباط خاك اصلي جمهوري آذربايجان با خاك ارمنستان دارد .از
آنجايي كه خاك ارمنستان حائل بين دو قسمت خاك جمهوري آذربايجان بوده و به علت اختالفات سرزميني ارامنه اجازه تردد به آذريها را سلب نموده ،اين
مسأله فرصت مناسبي براي نقشآفريني اين معبر مهم ارتباطي مرزي در برقراري ارتباط بين دو بخش خاك آذربايجان را فراهم ساخته است.
• سرزندگي جاده مرزي ارس و ازدياد ترددها از اين جاده در توسعه مرزها و نهادينهسازي امنيت مرزي استان امتياز مهمي به حساب ميآيد.
• مسألهاي كه در حوزة موقعيت مكاني ميلههاي مرزي در برخي از مناطق رمزي استان مشهود است ،قرارگيري موقعيتهاي جغرافيايي نامناسب و كم بودن
تعداد ميلهها و زياد بودن فاصلة ميلهها و عالئم مرزي است.
• عبور جادة مرزي ارس از حريم مرزهاي سياسي استان ،معضالتي براي نيروهاي مرزباني در امر كنترل و پايش مرز ايجاد نموده است .اين عامل ،زمینه سوء
استفاده اقشار فرصتطلب ساكن مرز براي ارتكاب جرايم را نيز فراهم آورده است.

آذربايجانغربي

• طرح مكانگزيني و جانمايي پاسگاه و تأسيسات مرزباني مربوطه به سنوات قبل ميباشد ،لذا در برخي از مناطق مرزي موقعيت مكاني پاسگاه و برجكهاي
مرزي از منظر شيب زمين ،دسترسيها ،موقعيت مكاني نسبت به پاسگاههاي مرزي كشور همسايه در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
• در حوزه اجراي طرحهاي توسعه مرزي ،خالءهاي مشهودي در حوزة توسعه طرحهاي كشت صنعتي و مكانيزه در دشت مغان ،مدرنسازي شبكههاي
آبياري و كانالكشي و توسعه بازارچههاي مرزي و ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي وجود دارد.
• متروكه و خاكي بودن جادههاي ارتباطي مرزي از معضالت برقراري ارتباط بهينه بين نيروهاي مرزباني در طول نوار مرز است.
• با بهرهبرداري از اتوبان قفقاز از اردبيل تا صفر مرزي بيلهسوار زمينه براي توسعه همكاريهاي تجاري و اقتصادي بيشتر با كشور جمهوري آذربايجان فراهم
شده و با افزايش سرعت انتقال محصوالت كشاورزي در دشت مغان به بازارهاي مصرف زمينه براي تحول اقتصادي استان بيش از پيش فراهم شده است.
• عدم تعريف و تعيين حريم جغرافيايي مرز بهصورت فيزيكي در روي زمين معضالت عديدهاي براي نيروهاي مرزباني در امر كنترل و پايش مرز ايجاد
نموده است .اين عامل ،موجبات سوء استفاده اقشار فرصتطلب ساكن مرز براي ارتكاب جرايم را نيز فراهم آورده است.
• سنتي و قديمي بودن ابزارهاي كنترل و پايش از اصليترين معضالت مشهود در طول نوار مرز استان است.
• در طول مرز استان هيچ قسمت از محدودة مرز از طريق انسداد فيزيكي كنترل نميشود.

آذربايجانشرقي

اردبيل

استان
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• بهترين راهبرد براي برقراري امنيت پايدار مرزي در آذربايجانغربي تسريع روند توسعه مرزهاست .ساخت سد مشترك پلدشت بر روي رودخانة مرزي ارس
و بهرهبرداري از حقآبه آن براي توسعه روستاها و شهرهاي مرزي استان از عوامل مؤثر در توسعه مناطق مرزي در شمال استان است .اجراي طرحهاي توسعه
مرزي آذربايجانغربي از آنجايي مهم جلوه ميكند كه اين استان موقعيت حساس جغرافيايي داشته و پل ارتباطي كشور با مرزهاي اروپاست.
• اجراي طرحهاي توسعه منابع آب و خاك و ساخت سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی بویالپوش در منطقة مرزي خوی و کانال انتقال آب و شبکه
آبیاری جلدیان(سد سیلوه) پیرانشهر و ساخت سد سردشت از جمله طرحهاي كالن توسعه است كه اخيرا ً در مناطق مرزي استان اجرا شده است.
• از آنجايي كه مرزهاي آذربايجانغربي جزء مرزهاي درگير است .تعريف حريم و تفهيم آن به مرزنشينان از راهكارهاي اصلي برقراري امنيت در مرزهاست.
براساس ضريب امنيتي و تنوع و فراواني ناامنيهاي مرزي ،حريم مرزهاي سياسي استان به مناطق سفيد ،خاكستري و قرمز طبقهبندي شده است .محدودة قرمز
مرزي مناطق عبور و ورود ممنوعي هستند كه در آن حريم نيروهاي مرزبان حق تير داشته و در راستاي ممانعت از غافلگيري از سوي گروهكهاي مسلح مرزي
و برقراري پدافند مرزي ميتوانند از طريق اقدام نظامي مترددين را نشانه روند.
• در حريم مرزهاي ناامني تعريف ساعتهاي منع تردد براي حفظ جان مرزنشينان و برقراري امنيت مرزي صورت ميپذيرد.
كوهستاني ،صعبالعبور و پرشيب بودن محور مواصالتي مرزي استان آذربايجانغربي ،از عوامل اصلي كاهش توان عملياتي و قدرت انعطافپذير و مانور
نيروهاي مرزباني در مرزهاي آذربايجانغربي است .عدم توسعه شبكه هاي ارتباطي مرزي در عمق و در عرض منطقة مرزي ترددهای مرنشينان و مرزبانان را
در فصول بارش و فصول سرد سال با معضالت و مشكالت عديدهاي مواجه نموده است.
توسعه محورهاي مرزي از شماليترين نقطه مرزي استان تا جنوبيترين نقطة آن ،در محدوده محورهاي بازرگان ،قطور ،سرو ،تمرچين و سردشت در دو حوزه
ريلي و زميني ميتواند در اقتصاد مرزي استان تحوالت شگرفي را موجب گردد.
در حوزة موقعيت مكاني ميلههاي مرزي ،در برخي از مناطق مرزي استان واقع شدن ميله در مناطق صعبالعبور مرزي و قرارگيري عاليم مرزي در موقعيتهاي
جغرافيايي نامناسب و كم بودن تعداد ميلهها و زياد بودن فاصلة ميلهها و عالئم مرزي مشهود است .همچنين عدم مدرنيزاسيون ميلههاي مرزي با توجه به افزايش
سطح توسعه فناوري ارتباطات از معضالت فعلي در اين محدوده مرزي است.
ايجاد ديوار حائل از سوي تركيه در طول نوار مرز استان در محدوده مرزهاي شهرستان ماكو در تقليل ترددهاي غيرمجاز مرزي و تثبيت امنيت مرزي نقش
مثبتي را ايفا مينمايد.
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تجزيه و تحليل دادهها

وضعيت مرزهاي منطقه شمالغرب براساس شاخصهاي
گزينش شده

با تجزيه و تحليل آماري پرسشنامة ليكرت كه براي
ارزيابي ميزان كاربست هركدام از شاخصها و مقولههاي
مستخرجه در امور برنامهريزي و مديريت امنيتي مرز
استانهاي سهگانة منطقة آذربايجان (اردبيل ،آذربايجانشرقي
و آذربايجانغربي) تنظيم شد ه بود ،سه استان مزبور مورد
ارزيابي قرار گرفته و جداول و نقشههاي مربوطه تهيه و
استخراج گرديد.
 شاخصهاي آمايش مرزي و تأثيرات آن در امنيت مرزيبراساس سؤاالت ارائه شده در ذيل اين مقوله ميزان
تأثيرگذاري آمايش مرزي در امنيت مرز و فرآيند انجام
مأموريتهاي نيروهاي مرزباني مورد قياس قرار گرفت .با
تجزيه و تحليل آماري بهعمل آمده براساس ميانگين حسابي،
نتايج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف و سطح معناداري؛
فاصلة قابل توجه ميانگينهاي محاسبه شده در جدول
( )8از عدد  ،5نشانگر آن است كه در هر سه استان مورد
مطالعه ،عليرغم اينكه مقولة مهم آمايش مرز بهعنوان يك
برنامهريزي منطقهاي مكانمحور تأثيرات قابل توجهي در
نهادينه شدن امنيت پايدار در مناطق مرزي دارد ،برنامهريزان
و فرماندهان ردههاي كالن مديريتي در طرحريزيهاي
امنيتي و طرحهاي كنترل و مديريت امنيتي مرزهاي منطقه
آذربايجان به اين مقولة مهم كم توجه هستند.
 تحلیل عاملی تأییدی شاخصهاي مقولة آمايش مرزيبراي سنجش میزان تأثيرگذاري ويژگيهاي زمين در
بررسي آمايش مرزي در سه استان مورد مطالعه ،تحلیل
عاملی تأییدی در نرمافزار  SPSSصورت پذيرفت .تحليل
عاملي براساس چرخش واریماکس و ارزيابي تناسب داده
حجم نمونه بر مبناي آماره آزمون بارتلت و شاخص KMO
انجام و نتيجه با توجه به بارهای عاملی شاخصها مشخص

گرديد .با توجه به جدول ماتریس واریماکس(جدول)9
دوازده شاخص شناسایی شده در قالب سه عامل مورد
ارزيابي قرار گرفت كه بعد از بررسي شاخصها :عامل اول؛
ناامنيها مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعهيافتگي مرز
است ،عامل دوم؛ تعداد و فاصلة پاسگاههاي مرزباني در
نوار مرزي منطقه منطبق بر ويژگيهاي جغرافيايي(طبيعي و
انساني) است ،عامل سوم؛ رونق بازارچههاي مرزي و تحول
در كسب و كار مردم بر پايداري امنيت مرزي در منطقه
مؤثر است ،بهعنوان سه عامل اصلی در بين شاخصهاي
جغرافيايي-امنيتي مؤثر در تدوين و اجراي طرحهاي آمايش
مرزي براي تأمين امنيت مرزهاي منطقة آذربايجان انتخاب
شدند.
 كاربست شاخصهاي آمايش مرز در طرحهاي عملياتيمرزباني در مرزهاي شمالغرب كشور

براساس سؤاالت ارائه شده در ذيل اين مؤلفه ميزان
كاربست شاخصهاي آمايش مرز در تدوين ،پيادهسازي و
اجراي طرحهاي عملياتي مرزي و روند انجام مأموريتهاي
نيروهاي مرزباني مورد قياس قرار گرفت .با تجزيه و تحليل
آماري بهعمل آمده براساس ميانگين حسابي محاسبه شده،
نتايج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف و سطح معناداري
هر سه استان در جدول ( ،)10نشانگر آن است كه در هر سه
استان مورد مطالعه ،نيروها و يگانهاي مرزباني شاخصهاي
جغرافيايي را از مهمترين عوامل در اجرا و پيادهسازي
طرحهاي عملياتي مرزي تلقي ميكنند.
-تحلیل عاملی تأییدی كاربست شاخصهاي آمايش مرز در

طرحهاي عملياتي مرزباني در مرزهاي شمالغرب

با توجه به جدول ماتریس واریماکس(جدول )11سيزده
طرح عملياتي مرزي بر مبناي شاخصهای آمايش مرز
در قالب سه عامل مورد ارزيابي قرار گرفت كه بعد از
بررسي شاخصها :عامل اول؛ طراحي عملياتهاي كمين
و ضدكمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين ،موقعيت
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عوارض طبيعي نسبت به گذرگاهها ،موقعيت گريزگاهها و
معابر وصولي صورت ميپذيرد ،عامل دوم؛ در طرح پايش
و كنترل مرز ،تعيين موقعيت سامانههاي مخابراتي و ارتباطي
منطقه بر مبناي وضعيت نقاط سركوب با اشرافيت ديد كافي
نسبت به مناطق پيراموني است ،عامل سوم؛ تعيين مسيرهاي

بهينه براي گشتزني در مرز بر مبناي واقعيتهاي جغرافيایي
حاكم در نوار مرز از منظر شيب زمين ،فاصله تا صفر مرزي،
برفگيري ،سيلگيري و ...صورت ميگيرد ،بهعنوان سه طرح
اصلی در بين طرحهاي عملياتي مرزي متأثر از شاخصهاي
آمايش مرزي در مرزهاي شمالغرب كشور گزينش شدند.

جدول :8تجزيه و تحليل آماري شاخص آمايش مرزي در امنيت مرزهاي شمالغرب كشور
آمايش مرزي

سؤاالت
ناامنيهای مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعهيافتگي مرز است.
تعداد و فاصلة پاسگاههاي مرزباني در نوار مرزي منطقه منطبق بر ويژگيهاي
جغرافيايي(طبيعي و انساني) است.
در آمايش امنيتي مرز به نقش و جايگاه مرزنشيان در منطقه بها داده ميشود.
طرحهاي امنيتي مرز در منطقه منطبق بر ويژگيهای جغرافيايي تدوين گرديده است.
محروميت مناطق مرزي در ضريب نارضايتي مرزنشينان و گرايش آنها به آن
طرف مرز در منطقه تأثيرگذار است.
بي عدالتي جغرافيایي و نابرابر بودن امكانات و اعتبارات تخصصي به مناطق مرزي
نسبت به مناطق مركزي در افزايش قاچاق كاال در منطقه مرزي اثرگذار است.
رونق بازارچههاي مرزي و تحول در كسب و كار مردم بر پايداري امنيت مرزي
در منطقه مؤثر است.
ايجاد مناطق آزاد تجاري ضريب امنيتي مرزي در منطقه را ارتقاء ميدهد.
مهاجرت بيروية مرزنشينان و خالي شدن روستاهاي مرزي باعث ناپايداري
امنيت در مناطق مرزي منطقه شده است.
وجود زنجيرة شهرهاي مرزي با فواصل جغرافيایي كم بهعنوان مكمل نقش
امنيتي براي نيروهاي مرزباني مستقر در مرز عمل ميكند.
فرصتهاي سكونتگاههاي مرزي نسبت به تهديدات آن در منطقه بيشتر است.
رونق گردشگري مرزي از عوامل مؤثر در توسعه سكونتگاههاي مرزي ،تثبيت
جمعيت و نهادينه شدن امنيت پايدار مرزي است.

استان

اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي

تعداد ميانگين
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4/1
3/5
3/6
3/63
3/57
3/77
3/77
3/63
3/23
3/7
3/47
3/63
4/4
4/27
4/37
4/04
4/4
4/33
4/43
4/7
4/3
4
4/33
4/1
4/03
3/9
4/13
3/6
3/93
3/8
3/9
4
3/8
4/63
4/37
4/6

انحراف
معيار
0/845
1/075
1/037
0/759
0/774
0/935
0/935
0/9
0/858
0/877
1/033
0/809
0/621
0/785
0/809
0/679
0/675
0/802
0/626
0/535
0/952
0/96
0/928
0/923
1/008
0/885
0/860
0/805
1/112
0/664
0/607
0/868
0/761
0/49
0/669
0/563

واريانس آزمون کولموگروف -سطح
معناداري
اسمیرنوف
0/001
0/223
0/714
0/012
0/246
1/155
0/001
0/217
1/076
0/000
0/286
0/576
0/000
0/246
0/599
0/000
0/365
0/875
0/004
0/199
0/875
0/004
0/257
0/809
0/003
0/226
0/737
0/000
0/267
0/769
0/002
0/261
1/068
0/001
0/308
0/654
0/000
0/3
0/386
0/000
0/258
0/616
0/000
0/317
0/654
0/023
0/331
0/461
0/000
0/313
0/455
0/000
0/330
0/644
0/000
0/317
0/392
0/000
0/446
0/286
0/000
0/302
0/907
0/000
0/292
0/921
0/000
0/251
0/861
0/001
0/257
0/852
0/023
0/247
1/016
0/011
0/345
0/783
0/000
0/305
0/74
0/000
0/331
0/648
0/009
0/228
1/237
0/002
0/352
0/441
0/000
0/332
0/369
0/002
0/287
0/754
0/002
0/252
0/441
0/000
0/406
0/24
0/001
0/295
0/447
0/000
0/395
0/317
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جدول :9تحليل عاملي تأييدي شاخصهاي آمايش مرز در اجراي طرحهاي امنيتي در مرزهاي شمالغرب

شاخصهاي آمايش مرز
ناامنيهای مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعهيافتگي مرز است.
تعداد و فاصلة پاسگاههاي مرزباني در نوار مرزي منطقه منطبق بر ويژگيهاي جغرافيايي(طبيعي و انساني) است.
رونق بازارچههاي مرزي و تحول در كسب و كار مردم بر پايداري امنيت مرزي در منطقه مؤثر است.
مقدار آماره آزمون بارتلت
سطح معناداري
درجة آزادي

عامل1
0/764

عامل2

0/79
0/22
0/557
0/000
55

عامل 3
0/18
0/859

جدول :10تحليل آماري كاربست شاخص جايگاه شاخصهاي جغرافيايي در طرحهاي عملياتي مرزهاي منطقة شمالغرب
كاربست شاخصهاي آمايش مرز در طرحهاي عملياتي مرزهاي شمالغرب

سؤاالت
در طرح مانور؛ تعيين مسيرهاي بهينه براي گشتزني در منطقه بر مبناي واقعيتهاي
جغرافياي طبيعي حاكم از نوار مرز از منظر شيب زمين ،فاصله تا صفر مرزي،
برفگيري ،سيلگيري و ...صورت ميگيرد.
در مدلسازي الگوهاي پوشش نيروهاي گشتزني مرزي براي ايجاد پرده پوشش
مرزي در منطقه از ابزارهاي جغرافيايي مثل نقشه ،قطبنما GPS ،استفاده ميشود.
طرحهاي پراكندگي يگانهاي مرزي در منطقه براساس شاخصهاي جغرافيايي مثل
موقعيت ،مسافت ،وسعت ،شكل حوزه استحفاظي و ...صورت ميپذيرد.
در طرح پايش و كنترل مرز؛ تعيين موقعيت سامانههاي مخابراتي و ارتباطي منطقه بر
مبناي وضعيت نقاط سركوب با اشرافيت ديد كافي نسبت به مناطق پيراموني است.
الگوهاي ارتباط زميني و هوايي نيروهاي مرزباني با يكديگر و ساير نيروهاي مسلح
در منطقه بر مبناي شرايط اقليمي و توپوگرافيكي منطقه مرزي صورت ميگيرد.
طرحهاي پدافند غيرعامل در منطقه مرزي منطبق بر ويژگيهاي جغرافيايي منطقة
مرزي تبيين ،پيادهسازي و اجرا ميگردد.
طرح پدافند دورتا دور براساس موقعيت پاسگاه مرزي و وسعت فضاي ديد و تير
زميني و هوايي در پيرامون پاسگاه صورت ميپذيرد.
طرح پدافند غيرعامل مرزي بر مبناي رنگ خاك ،موانع طبيعي موجود ،وسعت منطقه
پراكندگي و سمت تهديدات فرضي تدوين ميگردد.
طرحهاي عمليات تأخيري بر مبناي موقعيت و جايگاه موانع و عوارض طبيعي
جغرافيايي مثل رودخانه ،جنگل ،باتالق ،كوهستان و ...اجرا ميشوند.
براي پيادهسازي طرح مهار و آرايش عملياتي و جنگي نيروهاي آفندي و عملكننده به
ويژگيهاي طبيعي و توپوگرافي زمين توجه كافي ميشود.
طراحي عملياتهاي كمين و ضد كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين،
موقعيت عوارض طبيعي نسبت به گذرگاهها ،موقعيت گريزگاهها و معابر وصولي
صورت ميپذيرد.
طرح خودآگاهي مرزي بر مبناي جمعآوري دادههاي جغرافيايي از ويژگيهاي
فرهنگي ،قوميتي ،ديني و مذهبي منطقه صورت ميپذيرد.
طرح انسداد فيزيكي مرز در منطقه برمبناي نوع عوارض جغرافيايي و موقعيت
عوارض نسبت به خط مرز صورت ميپذيرد.

آزمون کولموگروف -سطح
انحراف
استان
تعداد ميانگين معيار واريانس
معناداري
اسمیرنوف

اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي
اردبيل
آذ/شرقي
آذ/غربي

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4/1
3/75
3/8
3/7
3/17
3/53
3/87
3/73
3/67
3/87
3/73
3/9
3/63
3/6
3/37
3/67
3/43
3/23
4/23
4/03
3/63
3/9
3/4
3/27
3/93
3/8
3/37
3/9
3/93
3/67
4/1
3/87
4/07
4/03
3/67
3/77
3/9
3/57
4

0/607
1/006
0/484
0/837
1/053
0/819
0/571
0/828
0/802
0/819
0/907
0/662
0/765
0/724
0/809
0/994
0/728
0/971
0/728
0/556
0/999
0/845
0/814
1/015
0/907
0/714
0/928
0/845
0/691
0/758
0/803
1/042
0/785
0/809
0/884
0/858
0/995
1/082
0/743

0/369
1/013
0/234
0/7
1/109
0/671
0/326
0/685
0/644
0/671
0/823
0/438
0/585
0/524
0/654
0/989
0/530
0/944
0/53
0/309
0/999
0/714
0/662
1/030
0/823
0/51
0/861
0/714
0/478
0/575
0/645
1/085
0/616
0/654
0/782
0/737
0/99
1/040
0/552

0/332
0/3
0/427
0/24
0/286
0/316
0/359
0/326
0/294
0/255
0/349
0/293
0/263
0/263
0/25
0/198
0/291
0/238
0/254
0/357
0/21
0/214
0/236
0/265
0/263
0/377
0/286
0/38
0/272
0/337
0/25
0/351
0/216
0/25
0/314
0/24
0/24
0/295
0/3

0/000
0/001
0/000
0/027
0/014
0/001
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/004
0/004
0/001
0/000
0/000
0/000
0/001
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002
0/001
0/000
0/013
0/000
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جدول :11تحليل عاملي تأييدي كاربست شاخصهاي آمايش مرز در اجراي طرحهاي امنيتي در مرزهاي شمالغرب
در طرح مانور؛ تعيين مسيرهاي بهينه براي گشتزني در مرز بر مبناي واقعيتهاي جغرافياي حاكم در نوار مرز از
منظر شيب زمين ،فاصله تا صفر مرزي ،برفگيري ،سيلگيري و ...صورت ميگيرد.

عامل1

عامل2

عامل 3

شاخص

0/128

0/318

0/348

در طرح پايش و كنترل مرز ،تعيين موقعيت سامانههاي مخابراتي و ارتباطي منطقه بر مبناي وضعيت نقاط سركوب با
اشرافيت ديد كافي نسبت به مناطق پيراموني است.

0/425

0/645

طراحي عملياتهاي كمين و ضد كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين ،موقعيت عوارض طبيعي نسبت به
گذرگاههاي ،موقعيت گريزگاهها و معابر وصولي صورت ميپذيرد.

0/87

مقدار آماره آزمون بارتلت

0/687

سطح معناداري

0/000

درجة آزادي

190

بر مبناي خروجي تحليل آماري ،در رتبه اول استان اردبيل
بررسي مقايسهاي استانها
با تجزيه و تحليل وضعيت كاربست شاخصهاي با ميانگين كلي  3/92در رتبة دوم استان آذربايجانشرقي با
آمايش مرز در پيادهسازي و اجراي طرحها در مناطق مرزي ميانگين كلي  3/64و در رتبة سوم استان آذربايجانغربي با
استانهاي مورد مطالعه كه بر مبناي پرسشنامه ليكرت و ميانگين كلي  3/61قرار گرفتند.
مراجعه به جامعة صاحبنظر صورت پذيرفت ،با انجام
تجزيه و تحليلهاي آماري وضعيت استانها نسبت به هم
مشخص گرديد.
در ادامه با جمعبندي ميانگين شاخصها استانهاي
سهگانه مورد بررسي قرار گرفته و مطابق نمودار( )1نسبت
به هم مقايسه و رتبهبندي شدند.

نگاره :2نقشه مقايسه وضعيت سه استان براساس ميزان
كاربست شاخصهاي آمايش مرز در پيادهسازي و اجراي
طرحهاي امنيتي مرزي

نمودار :1مقايسه كلي استانهاي سهگانه براساس كاربست
شاخصهاي جغرافياي انساني در اجراي طرحهاي امنيتي مرز

نتيجهگيري و پيشنهادها

از طريق تحليل محتواي مصاحبههاي صورتگرفته با
جامعه خبرگي با اسلوب دادهبنياد در نرمافزار Maxqda10
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شاخصهاي آمايشي تأثيرگذار در پيادهسازي و اجراي
طرحها و برنامههاي امنيتي در مرزهاي سياسي كشور
استخراج گرديد .با تلفيق نتايج تجزيه و تحليل صورتگرفته
مشخص شد؛ شاخصهاي آمايش مرزي تأثيرات مستقيمي
در برنامهريزي امنيتي و تعريف الگوهاي امنيت مرزي در
استانهاي سهگانه مورد مطالعه دارند.
در اين تحقيق بعد از دستهبندي و طبقهبندي شاخصهاي
مستخرجه ،وضعيت عامليت هر كدام از شاخصها از طريق
تحليل عاملي در نرمافزار  SPSSمحاسبه شده و طبقهبندي
عاملها صورت گرفت .با طبقهبندي عاملها مشخص شد
شاخصهايي كه بيشترين ضريب تأثير در اجراي طرحهاي
امنيتي مرزي منطقة آذربايجان داشته ،شامل؛ طراحي
عملياتهاي كمين و ضدكمين و تعيين موقعيت و مكان
اجراي كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين ،موقعيت
عوارض طبيعي نسبت به گذرگاهها ،موقعيت گريزگاهها و
معابر وصولي ( ،)0/87انطباق تعداد و فاصلة پاسگاههاي
مرزباني در نوار مرزي منطقه بر ويژگيهاي جغرافيايي(طبيعي
و انساني) مرز ( ،)0/79گسترش ناامنيهای مرزي در منطقه
به علت سطح توسعهيافتگي پايين مرز ( )0/764بوده است.
همچنين براي بررسي وضعيت كاربست شاخصهاي
گزينششده در مرزهاي شمالغرب كشور با تجزيه و تحليل
آماري وضعيت پيادهسازي شاخصهاي گزينششده در
اجراي طرحهاي امنيتي استانهاي اردبيل ،آذربايجانشرقي
و آذربايجانغربي مورد مقايسه قرار گرفت كه براساس
كاربست شاخصهاي آمايش مرزي در طرحهاي امنيتي
مناطق مرزي آذربايجان وضعيت استانها براساس تحليل
آماري صورتگرفته ،در رتبه اول استان اردبيل با ميانگين
كلي  ،3/92در رتبة دوم استان آذربايجانشرقي با ميانگين
كلي  3/64و در رتبة سوم استان آذربايجانغربي با ميانگين
كلي  3/61قرار گرفتند.
بر مبناي نتايج حاصل از تجزيه و تحليلهاي صورت
گرفته؛ برای بهينهسازي كاربست شاخصهاي آمايش
مرزي در پيادهسازي و اجراي طرحهاي امنيتي بهمنظور

اعمال مديريت بهينه مرز و برنامهريزي امنيت مرزي منطقة
آذربايجان پيشنهادهايي به شرح زير ارائه ميگردد:
 -1تدوين سند م ّلي توسعه مناطق مرزي منطقة شمالغرب

براي تسريع فرآیند رفع مشكالت و تنگناهاي موجود در
مرزهاي منطقه؛

 -2برنامهريزي جامع توسعه مناطق مرزي بر مبناي عدالت
فضايي براي برقراري موازنه بين مناطق مرزي برای

نهادينهسازي توسعه عادالنه مرزها؛

 -3مكانگزيني و جانمايي موقعيتهاي بهينه برای ساخت

ابنيه و تأسيسات امنيتي با استفاده از تجهيزات ،تكنيكها و
ابزارهاي تحليل مكاني و جغرافيايي؛

 -4جابهجايي سكونتگاههاي روستايي واقع شده در حريم

مرزها برای ساماندهي به ترددهاي غيرمجاز مرزي و ممانعت
از ترويج قاچاق كاالهاي ممنوعه؛

 -5تعريف حريم مرزها و تعيين آن در روي زمين به شكل
فيزيكي بهمنظور تسهيل زمينه برای پيادهسازي و اجراي

طرحهاي امنيتي از سوي نيروهاي مرزباني؛

 -6توسعه شبكههاي ارتباطي مرزي براي تسهيل در برقراري
ارتباط بين يگانهاي مرزباني و افزايش توان و قدرت

عكسالعمل و مانور نيروهاي مرزباني در طول نوار مرز؛

 -7تصويب حقوق و مزاياي مرزياران بهعنوان نيروهاي

داوطلب مرزي كه در امر برقراري امنيت مرزي با مرزبانان
همكاري ميكنند؛

 -8اجراي طرح پايش مداربسته و آنالين و استقرار
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