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*********
چكيده 

در مطالعات آمایش سرزمين، جغرافيا به عنوان بستر، نقش محوري در تحقق طرح ها و برنامه هاي مدون آمایشي ایفاء مي كند. 
آمایش مناطق مرزي نوعي برنامه ریزي است كه توسعة مرزها را با امنيت و دفاع عجين نموده و براساس ویژگي هاي جغرافيایي 
مناطق مرزي، با برقراري پيوند بين شاخص هاي توسعه و طرح هاي امنيتي، راه كارهایي براي توسعه پایدار مناطق مرزي معرفي 
مي كند و لذا در آمایش مرزي امنيت و توسعه الزم و ملزوم یكدیگر است. در این پژوهش، دغدغة اصلي تعيين و طبقه بندي 
شاخص هاي آمایش مرز تأثيرگذار در امنيت مرزهاي ج.ا.ایران بوده كه براي تحقق این مهم، با تجزیه و تحليل متون مستخرجه 
از مصاحبه هاي صورت گرفته با جامعه خبرگي از روش داده بنياد و به شيوة تحليل محتوا در نرم افزار MAXQDA  و دسته بندي 
 SPSS شاخص هاي مستخرجه، عامليت هر كدام از شاخص هاي ذیل مؤلفه هاي مربوطه از طریق تحليل عاملي در نرم افزار
صورت پذیرفت. عامل هایي كه بيشترین ضریب تأثير در اجراي طرح هاي امنيتي مرزي منطقة آذربایجان داشته، شامل؛ طراحي 
عمليات هاي كمين و ضد كمين و تعيين محل اجراي كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين، موقعيت عوارض طبيعي 
نسبت به گذرگاه ها، موقعيت گریزگاه ها و معابر وصولي )0/87(، انطباق تعداد و فاصلة پاسگاه هاي مرزباني در نوار مرزي 
منطقه بر ویژگي هاي جغرافيایي)طبيعي و انساني()0/79(، ناامني های مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعه یافتگي مرز )0/764( 
بوده است. همچنين براي بررسي وضعيت كاربست شاخص هاي گزینش شده در مرزهاي شمال غرب كشور با تجزیه و تحليل 
آماري كاربست شاخص هاي آمایش مرزي در طرح هاي امنيتي مناطق مرزي سه استان آذربایجان مورد ارزیابي قرار گرفت. در 
رتبه اول استان اردبيل با ميانگين كلي 3/92 در رتبة دوم استان آذربایجان شرقي با ميانگين كلي 3/64 و در رتبة سوم استان 

آذربایجان غربي با ميانگين كلي 3/61 قرار گرفتند.
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مقدمه
ریشه بسياري از مشكالت امنيتي و اقتصادي و فرهنگي 
و اجتماعي در داخل كشور را باید در مرزها جستجو كرد. 
هرگونه ناامني در مرز قادر است در سيستم هاي اقتصادي، 
اخالل  كشور  داخل  نظامي  و  اجتماعي  سياسي،  فرهنگي، 
مناطق  آمایش   .)76  :1396 جان پرور،  و  )حافظ نيا  نماید  ایجاد 
مرزی، سازمان دهی فضایی مناطق مرزی به منظور بهره برداری 
در  مناطق  این  مزیت های جغرافيایي  از  مناسب  و  مطلوب 
راستای منافع ملی و در چهارچوب توسعه اقتصادی كشور؛ 
از طریق توزیع بهينه جمعيت و فعاليت در پهنه جغرافيایی 

مناطق مرزی را مورد تأكيد قرار می دهد. 
ویژگي  بر  مرزي، عالوه  مناطق  فضایي  نظر ساختار  از 
دوري از مركز، داراي ویژگي هاي كالبدي و انساني خاصي 
هستند كه در مجموع باعث تشدید گسستگي فضایي و در 
نتيجه توسعه نيافتگي مرزها مي شود. كشورهاي مختلف دنيا 
نظامي  امنيتي و  مبناي دغدغه هایي كه در زمينه دفاعي،  بر 
مباحث  به  مي كنند  تالش  دارند،  خود  سياسي  مرزهاي 
آمایش مناطق مرزي توجه ویژه اي داشته باشند. كشورهایي 
براي  به عنوان دغدغة اصلي مي داند،  امنيت را  برقراري  كه 
برنامه هاي آمایش سرزمين را  باید  پایدار  امنيت  به  رسيدن 
نمایند.  اجرا  داخل كشور  به  مرز  نوار  از  اولویت  به ترتيب 
امنيتی از جمله مقوله هایی است كه در طرح و  مالحظات 
برنامه ریزي هاي كالن كمتر به آن توجه شده است. عالوه بر 
آن آگاهی از وضعيت كنونی براي هر نوع برنامه ریزي دقيق 
كمتر  استان هاي  در  به ویژه  مناطق  پيشرفت  و  توسعه  براي 

توسعه یافته ضروري می باشد )علی پور و همكاران، 1395: 159(.
اهم مسائل و معضالتي كه در تدوین و اجراي طرح هاي 
به  توجه  عدم  شامل؛  دارد،  وجود  كشور  در  آمایشي 
مالحظات  جغرافيایي - امنيتی در مكان یابي استقرارگاه هاي 
تأسيسات  و  مراكز  نظامي،  و  مرزباني  انتظامي،  یگان هاي 
حياتی و حساس، كاربري هاي تجاري، اقتصادي و ارتباطي 
است. این مسائل موجب آسيب پذیري مرزهاي سياسي در 
نفوذپذیري  تروریستي،  نظامی و  تهدیدات، حمالت  مقابل 

ناامني  معارض،  و  مسلح  گروهك هاي  مقابل  در  مرزها 
عدم  و  فقر  مرزنشينان،  بين  تعارض  و  نارضایتي  مرزها ، 
است.  گردیده  كشور  مرزي  مناطق  در  و...  توسعه یافتگي 
منطقة مرزی شمال غرب كشور در محدودة جغرافيایي سه 
استان آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي و اردبيل از مهم ترین 
ژئوپليتيكي  جایگاه  به دليل  كه  است  كشور  مرزي  مناطق 
حساس به سر ایران معروف است. این منطقه در كنار ارزش 
و اهميت منحصر به فرد ژئوپليتيكي، ویژگی های خاصی به 
لحاظ موقعيت جغرافيایی، چالش هاي امنيتي، شاخص هاي 
اقتصادی  و  زیست محيطی  معضالت  فرهنگی،  و  اجتماعی 

دارا می باشد. 
با  منطقه  این  همجواری  جغرافيایی؛  موقعيت  لحاظ  به 
منطقة قفقاز كه در ادبيات جغرافيای سياسی از آن به عنوان 
خودمختار  اقليم  می شود،  یاد  قومی  تنش های  كمربند 
نظامي  پيمان  شرقي  گسترش  حد  قلمرو  عراق،  كردستان 
آدربایجان  منطقه  مرزهاي  ژئوپليتيكي  از شاخص هاي  ناتو 
به حساب مي آیند. اهم چالش ها و تهدیدات امنيتي در مرز 
منطقه آذربایجان با همسایگان، فعاليت گروهك هاي مسلح 
قاچاق  پان تركيسم،  گروه هاي  پژاك ،  و   P.K.K مّلي گراي 
ممنوعه،  كاالهاي  قاچاق  انسان،  قاچاق  مهمات،  و  اسلحه 

كوله بري و ترددهاي غيرمجاز مرزي و... است. 
رودخانه هاي  آب  آلودگي  زیست محيطي  حوزه  در 
ظرفيت  به  توجه  بدون  آب بندها  و  سدها  ساخت  مرزي، 
حائل  دیوار  مثل  مصنوعي  موانع  ایجاد  رودخانه ها،  آب 
مرزي تركيه، كاهش ظرفيت باروري زمين در مناطق مرزي، 
اهم  از  و...  مرز  نوار  در  انساني  سكونت گاه هاي  نابودي 
با  آذربایجان  مرزي  مناطق  در  موجود  مشكالت  و  مسائل 

همسایگان است. 
مرزهاي  بودن  تحميلي  فرهنگي؛  و  اجتماعي  منظر  از 
جغرافيایي كه باعث افتراق و جدایي بين اقوام با اشتراكات 
مرزهاي سياسي شده،  فرهنگی در حاشية  و  باالي مذهبي 
مرزنشينان  بين  در  فرهنگي  و  اجتماعي  خيزش هاي  زمينه 
رسالت  و  هدف  اساس،  همين  بر  است.  نموده  تقویت  را 
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تقسيم بندي  شناسایي،  و  مطالعه  حاضر  تحقيق  اصلي 
مرزي  آمایش  تدوین  در  اثرگذار  جغرافيایي  شاخص های 
آمایش  شاخص هاي  شناسایي  ضمن  پژوهش  این  است. 
امنيتي  طرح هاي  اجراي  و  پياده سازي  در  تأثيرگذار  مرزي 
این سؤال است  به  پاسخگویی  دنبال  به  مرزهاي ج.ا.ایران 
و  پياده سازي  در  تأثيرگذار  مرزي  آمایش  شاخص هاي  كه 
اجراي طرح هاي امنيتي مرزهاي شمال غرب كشور كدامند؟ 
امنيت  در  مستخرجه  شاخص هاي  كاربست  وضعيت  و 

مرزهاي شمال غربي به چه صورت مي باشد؟
در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالعات متعددي در كشور 
صورت پذیرفته است كه اهم مطالعات به شرح زیر است: 

عنوان  تحت  خود  تحقيق  در   ،)1386( پورموسوي 
ج.ا.ایران«  سرزمين  آمایش  در  دفاعي-امنيتي  »مالحظات 
تأكيد دارد براي تدوین مالحظات دفاعي - امنيتي در آمایش 
راه كارهاي  و  تهدیدات  انواع  شناخت  ج.ا.ایران،  سرزمين 
مقابله با آن، شناسایي مناطق آسيب پذیر و مستعد بحران در 
انواع تهدیدات، براي حفظ وحدت مّلي، یكپارچگي  برابر 
پایدار  توسعه  براي  مناسب  و  امن  بستر  ایجاد  و  سرزمين 

ضروري است. 
تحت  خود  تحقيق  در  سلطاني)1392(،  و  پيشگاهي فر 
ایران و تركيه«؛ تأكيد  عنوان »سياست هاي آمایش سرزمين 
دارند عواملي كه در آمایش سرزمين دو كشور تأثيرگذارند 
مناطق مرزي  از گروه هاي قومي در  ابزاري  استفاده  شامل؛ 
در  ایدئولوژي محور  الگوي  حاكميت  مقابل،  كشور  عليه 
سياست گذاري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تقویت 
نظام فدرالي در شمال عراق و مداخالت فرامنطقه اي است.  
عزتي و همكاران )1390(، در تحقيق خود تحت عنوان 
»نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزي در نظام برنامه ریزي در 
مناطق مرزي ایران« تأكيد دارند امنيت و توسعه در آمایش 
مناطق مرزي الزم و ملزوم یكدیگرند. به عبارت دیگر، توسعه 
را در مناطق مرزي نمي توان تحقق بخشيد، مگر اینكه امنيت 
آمایش  برنامه هاي  در  بالعكس.  و  كرد  برقرار  آنجا  در  را 
مرزي، عالوه بر عناصر گوناگون توسعه و دارا بودن شاخص 

پایداري، پایداري امنيتي مناطق مرزي نيز ضرورت دارد.  
آفتاب و هوشمند)1397(، در تحقيق خود تحت عنوان 
»تدوین راهبردهاي دفاعي- امنيتي در مرز آذربایجان غربي با 
رویكرد آمایش سرزمين«، نتيجه گيري نموده اند كه طرح هاي 
جغرافيایي  بستر  براساس  استان  امنيتي   - دفاعي  آمایش 
كشورهاي  از  ناشي  قومي  گروه هاي  تحركات  و  تهدیدزا 
است  الزم  امنيت؛  نهادینه سازي  براي  است.  همسایه 
توسعه  طریق  از  همسایه  كشورهاي  با  منطقه اي  همكاري 
توسعه  گمرك،  احداث  قبيل  از  ارتباطي  زیرساخت هاي 
بازارچه هاي مرزي، توسعه حمل و نقل زميني، ریلي و هوایي 

صورت پذیرد.
»آمایش  عنوان  تحت  خود  تحقيق  در  متقي)1399(، 
و  سيستان  استان  مرز  )مورد:   AHP با  مرزي  فضایي 
شناسایي  هدف  با  مرزي  آمایش  دارد  تأكيد  بلوچستان(« 
تبعيض ها  شناسایي  و  توسعه  فضایي  پراكنش  چگونگي 
پراكنش  الگوي  تحليل  طریق  از  فضایي  بي عدالتي هاي  و 
مدنظر  مرزي  مناطق  در  انساني  فعاليت هاي  و  امكانات 

برنامه ریزان منطقه اي قرار  گيرد.  
»تحليل  عنوان  تحقيق خود تحت  در  پركامان1)2003(، 
آمایشي مناطق مرزی در اروپا«، تأكيد دارد از جمله عواملی 
كه می تواند ثبات و پایداری نسبی را در مناطق مرزی ایجاد 
كند و تنش و منازعه را دست كم در حوزه فقر و محروميت 
اقتصادی بكاهد، توسعة همگن و سازمان فضایی بهينه در 

مناطق مرزی است.
رابينسون2)2016(، در تحقيق خود تحت عنوان »مرزهای 
قوميت«،  براساس  ماالوی  در  بازار  تقسيم بندی  داخلی: 
دریافتند زمانی كه گروه های قومی از نظر جغرافيایی جدا و 
بازارها تمایل به  اعتماد در درون گروه ها متمركز می شود، 
تقسيم شدن در خطوط قومی دارند. نتایج نشان می دهد كه 
اگر تفاوت های قومی موانع بين المللی برای تجارت باشد، 
دولت هایی با تنوع قومی به ناكارآمدی بازار و نتایج ضعيف 

توسعه را متحمل خواهند شد.
1- Perkamann

2- Rabinson
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تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد تاكنون مطالعات 
در  مرزي  آمایش  شاخص های  تبيين  درخصوص  عميقی 
تحقيقات  است.  نگرفته  صورت  امنيتي  طرح هاي  اجراي 
دنبال  به  پژوهش  این  است.  موردي  بيشتر  گرفته  صورت 
تبيين شاخص های آمایش مرزي اثرگذار در اجراي طرح هاي 
امنيتي در مرزهاست تا راه كارها و پيشنهادهاي سازنده برای 

بهينه سازي پوشش امنيتي مرزهاي سياسي ارائه شود. 

مباني نظري پژوهش
آمایش سرزمين

شده  تعریف  چنين  آمایش  الروس،  لغات  فرهنگ  در 
اقتصادی  فعاليت های  جغرافيایی  توزیع  نوع  بهترین  است: 
امور  و  اقتصاد  انسانی. فرهنگ  و  طبيعی  منابع  به  توجه  با 
شكل  به  را  آمایش  تعریف   معاصر،  اجتماعی  ـ  اقتصادی 
چارچوب  یك  هر  كه  است:  سياستی  نموده  ارائه  دیگری 
بر  جمعيت  ممكن  توزیع  بهترین  پی  در  معين  جغرافيایی 
حسب منابع طبيعی و فعاليت های اقتصادی می باشد )لطيفي، 
1391: 43(. آمایش عبارت  است از؛ برقراري نسبت و رابطة 

منظم بين انسان، فعاليت و فضاست. 
آمایش سرزمين1 شامل تنظيم روابط و كنش های متقابل 
بين عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محيطی به منظور ایجاد 
سرزمينی مبتنی بر بهره گيری بهينه و پایدار از استعدادهای 
مطلوب  ترین،  دیگر  به عبارت  می باشد.  محيطی  و  انسانی 
مهم  مؤلفه  سه  به  كه  آرایشی  پایدارترین  و  عادالنه ترین 
جمعيت، سرمایه و منابع طبيعی و محيطی در یك منطقه یا 
سرزمين داده می شود، برنامه آمایش سرزمين اطالق می گردد 
را  سرزمين  آمایش  از  منظور  الكاز  پل  ژان   .)1395 )قيومي، 

توسط  جمعيت،  ممكن  توزیع  مطلوب ترین  به  رسيدن 
در  اجتماعی  ـ  اقتصادی  فعاليت های  توزیع  شكل  بهترین 

پهنه سرزمين مي داند. 
بهره برداری عقالیی  از  عبارت است  »آمایش سرزمين   
یك  مختلف  مناطق  استعدادهای  و  منابع  امكانات،  از 

1- Spatial planning

همة  به  كه  است  برنامه ریزی  در  جامع  نگرشی  و  كشور 
و...  امنيتی  سياسی،  فرهنگی،  اقتصادی،  جغرافيایي،  ابعاد 
مرزی  مناطق  آمایش   .(Christofakis et al, 2019:18) مي پردازند 
بهره برداری  به منظور  مرزی  مناطق  فضایی  سازمان دهی 
مطلوب و مناسب از مزیت های این مناطق در راستای منافع 
طریق  از  كشور؛  اقتصادی  توسعه  چهارچوب  در  و  ملی 
مناطق  جغرافيایی  پهنه  در  فعاليت  و  جمعيت  بهينه  توزیع 

مرزی را تأكيد مي كند )صدیق و همكاران، 1395: 7(. 
به عبارت دقيق تر، موضوع محوری در آمایش سرزمين، 
نامتوازن  توزیع  و  فعاليت ها  از  تمركززدایی  نابرابری ها، 
آن ها )جمعيت و فعاليت( در پهنة سرزمين برای درازمدت، 
شناسایی قابليت ها و ظرفيت ها، محدودیت ها و محروميت ها، 
چگونگی تبدیل قابليت ها از حالت بالقوه به بالفعل و غيره 

است )رهنما و آقاجانی، 1391: 65(. 

آمایش مرزي
كليه  از  مطلوب  بهره برداري  مرزي،  مناطق  آمایش 
در جهت  مرزي  مناطق  فضایي  و  مكاني  انساني،  امكانات 
بهبود وضعيت مادي و معنوي جامعه به دنبال تبيين مباني 
نظري سازماندهي مطلوب فضایي پایدار انسان، سرزمين و 
فعاليت هاي انساني در مناطق مرزي با توجه به ویژگي هاي 
این مناطق در چارچوب آمایش سرزمين و تحقق توسعه و 
نظر  از  ملي است)پرنيان و همكاران، 1396: 173(.  امنيت 
از  دوري  ویژگي  بر  عالوه  مرزي،  مناطق  فضایي  ساختار 
هستند  خاصي  انساني  و  كالبدي  ویژگي هاي  داراي  مركز، 
كه در مجموع باعث تشدید گسستگي فضایي و در نتيجه 
دنيا  مختلف  كشورهاي  لذا  مي شود.  مرزها  توسعه نيافتگي 
نظامي  امنيتي و  مبناي دغدغه هایي كه در زمينه دفاعي،  بر 
مباحث  به  مي كنند  تالش  دارند،  خود  سياسي  مرزهاي 
آمایش مناطق مرزي توجه ویژه اي داشته باشند. كشورهایي 
براي  به عنوان دغدغة اصلي مي داند،  امنيت را  برقراري  كه 
برنامه هاي آمایش سرزمين را  باید  پایدار  امنيت  به  رسيدن 

به ترتيب اولویت از نوار مرز به داخل كشور اجرا نمایند. 
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با توجه به توضيحات داده شده، مالحظاتي كه اجراي 
آمایش سرزمين در مناطق مرزي را توجيه مي كند به شرح 

زیر است )پناهي و اميني، 1399: 62(: 
تأثيرات  و  متغيرها  وتنوع  گستردگی  پيچيدگی،  درك   -1

آن ها در مرز،
2- لزوم تأمين شرایط و زیرساخت های توسعه مرزها، 

3- ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و 
خارج مناطق مرزي،

4- تحقق پيوستگی مناطق مرزي با مركز، 
5- حمایت و پشتيبانی های ویژه مناطق مرزي برای خروج 

از محدودیت و دستيابی به توسعه و امنيت.

آمایش امنيتي مرز
بين كشورهاي  تنش  بروز  منابع  از  یكي  كه  آنجایي  از 
همسایه اختالفات مرزي و سرزميني است، الزم است در 
مورد  مرزها  نظامي  و  امنيتي  ابعاد  آمایشي،  ارائه طرح هاي 
توجه قرار گيرد. بر همين اساس، تحليل آمایشی شاخص های 
امنيتی در مناطق مرزي به عنوان یك نياز راهبردي و فضایی، 

مقوله ای مهم محسوب مي شود. 
هر  قرارگيري  به  نسبت  امنيتي  آمایش  برنامه ریزي 
تهدیدها  سرزمين،  شكل  محيط ها،  موقعيت ها،  در  كشور 
یاده  عوامل  از  یك  هر  در  كه  چرا  مي گردد،  طراحي  و... 
شده شرایط متفاوتي ایجاد مي شود كه بسته به این شرایط 
از  این رو یكي  از  اعمال شود.  نيز  متفاوتي  برنامه هاي  باید 
با  مي تواند  كه  است  امنيتي  آمایش  پيشنهادي،  برنامه هاي 
توجه به موقعيت و محيط هر سرزمين، موجب ساماندهي 
فضایي انسان ها، فعاليت ها، امكانات و زیرساخت ها و... در 

پهنة سرزمين شود )فتحي و همكاران، 1396: 93(. 
است  برنامه ریزي  نوعي  مرزي  مناطق  آمایش  واقع  در 
كه توسعه را با امنيت و دفاع، از نيازهاي مناطق مرزي، در 
چارچوب شرایطي كه مناطق مرزي دارند، به یكدیگر پيوند 
معرفي  مرزي  مناطق  توسعه  براي  راه كارهایي  و  مي دهد 
یكدیگر  ملزوم  و  الزم  توسعه  و  امنيت  آن  در  كه  مي كند 

بر  مرزي  مناطق  آمایش   .)60  :1388 مطوف،  و  )عندليب  است 
پایه هاي نظري و متدولوژي علمي خاصي متكي است كه 
ضمن تحليل و تفسير شرایط و ویژگي هاي مناطق مرزي، 
موانع و عوامل توسعه و امنيت را توأمان در نظر گرفته و 
براي آن ها راه  حل ها و راه كارهاي یكپارچه ارائه مي دهد تا 
اهداف توسعه و امنيت در مناطق مرزي را بر یكدیگر منطبق 
سازد. بر همين مبنا آمایش مناطق مرزي نوعي برنامه ریزي 
راهبردي در فضاهاي مرزي كشور محسوب مي شود  )عزتي 
به  توجه  لزوم  آمایش  طرح هاي  در   .)7  :1390 همكاران،  و 

مالحظات امنيتی و ارائه طرح ها و راهكارهایی براي امنيت 
سرزمينی و حفاظت از استقرارگاه هاي انتظامي و مرزباني، 
مراكز و تأسيسات حياتی، حساس و مهم در مقابل تهدیدات 
پایه اي محسوب  اصول  از  تروریستي  و  نظامی  و حمالت 
طرح هاي  در  امنيتی  و  دفاعی  مالحظات  رعایت  مي شود. 
آمایشی تابع متغيرهاي متعددي است كه باید در این گونه 
منطقه  جغرافيایی  موقعيت  قرارگيرند.  توجه  مورد  طرح ها 
موردنظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنيتی و تروریستي 
و  عامل  پدافند  طرح هاي  و  راهكارها  منطقه،  یك  متوجه 
جغرافيایي  شرایط  و  تهدیدات  نوع  با  متناسب  غيرعامل 
منطقه مهم ترین این متغيرها هستند )زرقانی و همكاران، 1392: 
71(. براساس ماده 1 مصوبه هيأت وزیران در جلسه مورخ 

مورخ   101/134108 شماره  پيشنهاد  به  بنا  و   1383/8/6
به  و  كشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   1383/7/25
ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   138 اصل  استناد 
»مالحظات امنيتی و دفاعی، وحدت و یكپارچگی سرزمين و 
تعادل منطقه ای« از مهم ترین اصول مصوب آمایش سرزمين 
می باشد. نظر به اهميت و جایگاه ویژه بخش دفاع و امنيت، 
ضروري است كه ابتدا بعد دفاعی - امنيتي آمایش سرزمينی 

مورد نظر قرارگيرد )پورموسی، 1386: 8(. 

آمایش مرز و اجراي طرح هاي امنيتي مرز
مهم ترین  و  پایدارترین  صاحب نظران،  بيشتر  عقيده  به 
نقش مرز، كاركرد امنيتي آن یعني ایجاد مانع در برابر حركت 
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انسان، كاال و تفكرات است و تالش كشورها بر این است 
برخي  در  جز  آن ها  مرزهاي  باشد  ممكن  كه  جایي  تا  كه 
گذرگاه هاي توافق شده و مجاز غيرقابل نفوذ باشد تا به این 
وسيله حاكميت آن ها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و 
امنيت كشور در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
امروزه   .)4  :1393 مظاهري،  و  )جعفرزاده  نبيند  آسيب  نظامي  و 
خطوط مرزی نقش امنيتی و حفظ امنيت سرزمينی كشورها 
و منافع آنان را با كاركردهای جدید دارند. ریشه عمده ای 
در  باید  می كند،  بروز  كشور  داخل  در  كه  را  مشكالتی  از 
مرزها جستجو كرد؛ زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و 
كاالهای قاچاق، مواد مخدر و سایر اقالم ممنوعه كه باعث 
بهداشتی  و  امنيتی  فرهنگی،  اقتصادی،  سيستم  در  اختالل 
می شود، از مرزها انجام می گيرد و اگر طرح هاي عملياتي در 
مرزها پياده سازي شود، نه تنها امنيت در مرز بلكه در داخل 

كشور هم تأمين خواهد شد )اخباری و نامی، 1393: 28(.
طرح هاي امنيتي مرزي، طرح هایي هستند كه براي نهادینه 
كردن امنيت در مناطق مرزي توسط ستادهاي برتر تدوین و 
برای پياده سازي و اجرا به رده هاي فرماندهي در یگان هاي 
امنيت مرزها نقش  تأمين  نيروهایي كه در  مرزباني و سایر 
نوع،  براساس  امنيتي مرز،  ابالغ مي شوند. طرح هاي  دارند، 
نوار  در  امنيت  برقراري  عملياتي  راه كارهاي  و  شيوه نامه ها 
دارد  امكان  كه  پيش بيني  قابل  سناریوهاي  براساس  را  مرز 
امنيت مرزها را با چالش مواجه كند، مشخص مي نمایند. اهم 

طرح هاي امنيتي مرز مطابق جدول 1 است:

منطقة مورد مطالعه
و  غربی  آذربایجان شرقی،  استان های  آذربایجان  منطقه 
اردبيل را شامل مي شود كه بين مداراتَ 49،°39 الیَ 35،58° 

جدول1: انواع طرح هاي امنيتي در تأمين امنيت مرزهاي سياسي
شرح طرحعنوان طرح امنيتي

طرح پرده پوشش مرز

دیده باني مستمر از مرز از طریق اكيپ هاي گشت زني به صورت پياده و خودرویي، موتورسوار در موقعيت ها و مسيرهاي 
خاص براي ثبت هرگونه مشاهدات و تحركات نظامي كشور مقابل، جمع آوري اخبار و اطالعات و تجزیه و تحليل 

اطالعات براي بهره برداري در تأمين و برقراري امنيت مرزي
آرایش فضایي و مكاني یگان هاي مرزي و تأسيسات و ابنيه مرزباني در طول نوار مرز استطرح  پراكندگي 

طرح هاي پدافندي مرزي براساس اصول پدافند عامل و پدافند غيرعامل تبيين و تعریف مي شوندطرح  پدافندي مرزي

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 یك عمليات همه جانبه و برق آسا

طرح كمين و ضدكمين
شامل تكي توأم با غافلگيري و حجم آتش زیاد از یك موضع پوشيده عليه ستون هاي موتوري، پياده متحرك یا موقتًا ثابت 

نيروهاي دشمن است

طرح انسداد فيزیكي مرز
موانع سخت افزاري هستند كه براي ممانعت از ترددهاي غيرقانوني مهاجران، قاچاقچيان انسان، ترانزیت مواد مخدر، نفوذ 

گروهك هاي معارض و مسلح مرزي و... در امتداد خط مرز طراحي و ساخته مي شوند  

طرح خودآگاهي مرزي
شناخت دقيق مرز از منظر وضعيت جغرافياي مرز، ویژگي هاي نظامي-امنيتي، بافت فرهنگي، اوضاع اقتصادي، مؤلفه هاي 

اجتماعي و سياسي مرزنشينان و انواع جرایم رایج و شناسایي افراد صالح توسط نيروهاي مرزباني 

طرح مانور
هدایت نيروها در صحنه عمليات نيروهاي مرزباني در زمان و مكان معين به منظور قرار گرفتن نيروها در وضعيتي برتر 

نسبت به معارضين و گروهك هاي مسلح و متجاوزین مرزي
مشاركت مردمي در مناطق مرزي و مدنظر قرار گرفتن بوميان مرزنشين در طرح هاي امنيتي مرزيطرح مرزیار

طرح پایش و كنترل مرز
رصد كليه جریان هاي غيرمعمول نيروهاي مرزي نظامي یا غيرنظامي كشور همسایه، ترددها، كنترل پرواز هواگردها، 

جابه جایي نيروها از طریق استقرار سيستم هاي كنترل و پایش در طول نوار مرز
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عرض شمالی و بين نصف النهاراتَ 31، °44 الیَ 56،°48 طول 
شرقی از نصف النهار مبدأ واقع شده است. مساحت منطقه با 
احتساب وسعت دریاچه اروميه حدود 110764 كيلومترمربع 
می دهد  تشكيل  را  كشور  مساحت  كل   %7/35 كه  می باشد 
)عزتي، 1376: 56(. منطقة آذربایجان از سمت شمال به رودخانه 

ارس و از طرف جنوب به خط فرضی كه از قله داالمپرداغ 
شروع شده و پس از گذشتن از جنوب دریاچه اروميه و ميانه 
محدود  می رسد،  تالش  ارتفاعات  جغرافيایی  خط الرأس  به 
یاد  ارتفاع  از خط الرأس جغرافيایی  می شود. حد شرقی آن 
بندر  به  و  شروع  هشتپر  شهرستان  جنوب  در  واقع  شده 
آستارا، مرز مشترك دو كشور ایران و جمهوری آذربایجان 
رسيده و سپس دامنه ارتفاعات تالش را به طرف رودخانه 
این  متابعت می نماید. مرز سياسی در  )بلغارچای(  بالهارود 
بخش حدود 60 كيلومتر خط تقسيم آب رودخانه مذكور را 

به سمت شمال شرق آن طی طریق نموده از 5/5 كيلومتری 
شرق بيله سوار گذشته و سپس به صورت خط مستقيم بعد 
از عبور از جلگه مغان در ساحل جنوبی رودخانه ارس به 
پيرامونی  می رسد. حدود  پارس آباد  نزدیك  قره دونی  آبادی 
این منطقه از طرف غرب از نقطه مرزی به نام دیم قشالق، 
از بخش  از قطع آب هاي بورآالن و گذشتن  شروع و پس 
و  تبعيت  جنوب  طرف  به  را  ارتفاعات  خط الرأس  مرزی، 

سپس به داالمپرداغ منتهی می گردد )اميني، 1387: 56(.
جمهوری  آذربایجان، ارمنستان، نخجوان، تركيه و عراق، 
در  شدن  واقع  با  طرفی،  از  و  بوده  منطقه  مواصالتی  گره  
مسير كریدور شمال و جنوب از موقعيت ارتباطي بي نظيري 
پيوندگاه  در  آذربایجان  منطقة  واقع  در  می باشد.  برخوردار 
ارواسيا، ارتباط دهندة واحدهاي مهم جغرافيایي قفقاز، فالت 

ایران، فالت آناتولي و خاورميانه است )نگاره1(.

نگاره1: موقعيت جغرافيایي منطقة آذربایجان
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روش شناسي
این تحقيق به روش آميخته )كمی و كيفی( انجام شده 
داده های  و  مؤلفه ها  تمامی  تركيب  با  داده ها  تحليل  است. 
حاصله، از طریق روش نظریه پردازی زمينه ای و مبنائی )داده 
به دست  براي  تحقيق  این  در  است.  گرفته  صورت  بنياد( 
آوردن حقایق و فهم بيشتر از داده ها به متغيرهای كيفي و 

كمی نيز توجه ویژه شده است. 
از منظر شيوة انجام، تحقيق حاضر، توصيفي و پيمایشي 
مبتني بر كار ميداني، استفاده از پرسشنامه  نيمه ساختاریافته 
 SPSS و پرسشنامه بسته و با استفاده از نرم افزارهای تحليلی
و MAXQDA و Arc GIS است. جامعه آماري تحقيق حاضر 
حوزه  فرماندهان  و  مدیران  كارشناسان،  اساتيد،  شامل؛ 
انجام  براي  است.  مرزباني  مرزي،  امنيت  مرزي،  مطالعات 
خبرگي  جامعه  به عنوان  آماري  جامعه  از  بخشي  مصاحبه 
جامعه  به عنوان  دیگري  بخش  پرسشنامه،  تكميل  برای  و 

صاحب نظر گزینش شدند. 
ردة  از  مرزباني  فرماندهان  شامل؛  خبرگی  جامعه 
سه  در  مرزي  گروهان  فرمانده  تا  استان  مرزباني  فرمانده 
و  )اردبيل،  آذربایجان شرقي  كشور  شمال غربي  استان 
انجام  براي  ميداني  كار  در  كه  است  بوده  آذربایجان غربي( 
استان  )هر  نفر   24 آن ها  تعداد  و  گزینش شده اند  مصاحبه 
فرماندهان،  شامل؛  صاحب نظر  جامعه  است.  بوده  نفر(   8
تكميل  برای  كه  بوده  مرز  امنيتي  امور  مسئوالن  و  مدیران 
پرسش نامه ها گزینش شدند و تعداد جامعه آماری آن ها 90 

نفر بود )30 نفر براي هر استان(.
هدفمند  به صورت  تحقيق  خبرگي  جامعه  حجم  تعيين 
بوده است. تعداد 24 نفر گزینش شده براي جامعه خبرگي 
به شيوة تمام شمار و بر مبناي اشباع نظري بوده است. براي 
تعيين جامعة نمونه صاحب نظر، از آنجایي كه تعداد جامعه 
آماري صاحب نظران بيشتر از 100 نفر )120 نفر( بوده، از 
فومول كوكران براي محاسبه آمار جامعة صاحب نظر استفاده 
انتخاب  پرسشنامه  تكميل  براي  نفر   90 تعداد  و  گردیده 
شدند. تعيين روایي پرسشنامه كّمي ليكرت بر مبناي تحليل 

كرونباخ  آلفاي  روش  به  كّمي  پرسشنامه  پایایي  و  عاملي 
صورت پذیرفت كه نتيجه آن 0/96 بوده است. 

جدول 2: جامعه آماري و جامعه نمونه تحقيق
تعداد كلجامعه نمونهجامعه آماري

جامعه صاحب نظر 
)تكميل پرسشنامه(

6دكترا
36كارشناسي ارشد

42كارشناسي
6كارداني
90جمع

جامعه خبرگي 
)انجام مصاحبه(

1دكتري
14كارشناسي ارشد

9كارشناسي
24جمع

یافته هاي پژوهش
گرفته  صورت  مصاحبه هاي  صوتي  فایل هاي  تبدیل  با 
با جامعه خبرگي به متن و پياده سازي آن براساس اسلوب 
پياده سازي  متن هاي  داده بنياد،  نظریة  در  شده  تعریف 
محيط  در  مربوطه  استان  براساس  دسته بندي  از  بعد  شده 
متن ها  بارگذاري شد.   Maxqda11 تحليل محتواي  نرم افزار 
باز،  كدگذاري  شكل  به  مرحلة  سه  در  مزبور  نرم افزار  در 
و  تجزیه  مورد  انتخابي  كدگذاري  و  محوري  كدگذاري 
تحليل كيفي قرار گرفته و در نهایت مقوله ها و شاخص هاي 
امنيت  تأمين  در  تأثيرگذار  مرزي  آمایش  مقوله هاي  ذیل 

مرزها استخراج و دسته بندي شدند. 
صورت  تحليل  یافته هاي  به  مربوطه  جداول  ادامه  در 
و  تجزیه  براساس  سپس،  گردید.  تهيه  و  استخراج  گرفته 
پرسشنامه اي  داده هاي  روي  بر  گرفته  صورت  تحليل هاي 
نظریة  اسلوب  طریق  از  آمده  به عمل  مصاحبه هاي  و 
داده بنياد، مهم ترین تأثيرات شاخص هاي آمایش مرزي در 
مرزي  امنيتي  طرح هاي  پياده سازي  و  امنيتي  برنامه ریزي 
سه گانه  استان هاي  در   7 جدول  مطابق  شمال غرب  منطقه 

استخراج و دسته بندي شد. 
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جدول 3: كدگذاري داده هاي مستخرجه از متن مصاحبه ها حاصل از تحليل داده بنياد در حوزه توسعه مرز
گزارهشاخصمقوله

توسعه مرزها 

بي عدالتي فضایي در سطح توسعه 
مرزها

فقدان مراكز اشتغال پایدار و باال بودن نرخ بيكاري و استفاده عناصر از این وضعيت موجود براي تحریك اقوام از معضالت 
امنيتي مرزهاي آذربایجان غربي است.

تعبيه معابر مجاز براي تبادل كاال در جلوگيري از قاچاق كاال بسيار تعيين كننده است.ورود و خروج قانوني كاال 

دیدگاه فرصت محوري و امنيت 
مرزي

در مرزهاي استان اردبيل نگاه غالب به مرزنشينان، نگاه فرصت محور است. بر همين اساس از پتانسيل هاي مرزي براي توسعه مرز 
استفاده مي شود. 

گسترش مناطق آزاد و رونق 
كسب و كار مرزها

در مرز جلفا در بحث تجارت و صنعت و اشتغال زایي شرایط مناسب است. با تبدیل شدن منطقه به منطقه آزاد تجاري و صنعتي 
رونق خوبي پيدا كرده و به شدت مهاجرپذیر شده است.

گردشگري و توسعه 
سكونتگاه هاي مرزي

منطقه مرزي ارسباران پتانسيل هاي بسيار بكري براي تبدیل شدن به قطب گردشگري و اكوتوریسم دارد اگر سرمایه گذاري بشود 
مي تواند در تحول اقتصاد مرز نقش بي بدیلي را بازي كند.

برنامه ریزي براي جذب 
سرمایه گذار در مناطق مرز

زمينه براي سرمایه گذاري در نخجوان مهياست. ولي عرصه را به تركيه باختيم. و ترك ها هستند كه در مسائل اقتصادي خوب 
ورود پيدا كرده است.

مدیریت بهينه مناطق آزاد و تحول 
در مرزها

منطقه آزاد براي قشر سرمایه دار خوب است ليكن به علت گراني كاالهاي ارائه شده براي مرزشينان آنچنان نفعي ندارد. دامنه 
شموليت مناطق آزاد چند بعدي باید باشد تا خود مرزنشين هم منتفع شود. قدرسهم باید مشخص شود چه ميزان نفع براي 

مرزنشين، چه ميزان براي مرزباني است؟ باید شفاف تعریف بشود.

مرزنشينان نيروي كار ارزان قيمت براي كار در كارگاه ها و كارخانه هاي احداث شده در مناطق مرزي هستند. نيروي كار مرزنشين 
جلب سرمایه گذاران آذربایجان براي مشاركت در طرح هاي كالن این چنيني مي تواند در ارتقاء ضریب امنيتي مرز هم تأثيرگذار باشد.جذب سرمایه گذاران خارجي و داخلي 

جایگزیني دیدگاه هاي توسعه 
محور با دیدگاه رفاه محور 

نگاه غالب ج.ا.ایران در مناطق مرزي رفاه محور است. یعني برق، آب و گاز روستاها تأمين مي شود ولي فكري به حال اشتغال و 
تثبيت جمعيت نمي شود.

مكانيزه كردن كشاورزي براي 
ارتقاء راندمان توليد

با انتقال آب سد خداآفرین بيش از 10 هزار هكتار از اراضي منطقه تحت آبياري قطره اي و باراني قرار خواهد گرفت. این امر در 
تثبيت جمعيت و آباداني مناطق مرزي پارس آباد و دشت مغان تأثيرات مثبتي خواهد داشت.

گسترش صنایع تبدیلي در نوار 
مرز

نياز است صنایع تبدیلي در این محدودة مرزي گسترش پيدا كند. تحقق این امر در افزایش بازدهي و بهره دهي محصوالت 
كشاورزي توليد شده از سوي مرزنشينان تأثيرات مثبتي دارد. 

جدول 4: كدگذاري داده هاي مستخرجه از متن مصاحبه ها حاصل از تحليل داده بنياد در حوزه حریم جغرافيایي مرز
گزارهشاخصمقوله

حریم جغرافيایي مرز

تعيين خطوط قرمز مرزي و 
كاهش جرایم مرزي

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 كوله بري مؤثر است.

تعيين عمق حریم مرزي 
عمق 40 الي 50 كيلومتر تردد مرزنشينان در حریم مرز حوزة فعاليت هنگ هاي مرزي است 

تعيين عمق تردد مرزنشينان با روادید بستگي به توافق كشورهاي همسایه دارد.

فقدان  حفاظت فيزیكي در حریم مرز
از دیگر تهدیدات امنيتي مرز فقدان حفاظت فيزیكی مناسب در حریم مرز است. 
حفاظت فيزیكي و تعيين حریم مرز مي تواند باعث تقليل ترددهاي غيرمجاز گردد.

خالء هاي امنيتي مرزی در مرزهاي ما زیاد است. یكي از دالیل آن فقدان حریم مرزي است.خالء هاي امنيتي مرزي

چراي احشام در صفر مرزي 

بيشتر جرایم رخ داده در حریم مرزها شامل: چرای احشام است.
تعليف احشام با بيشترین جرایم حوزه مرزي در حوزه استحفاظي گروهان رضي در گسترش وقوع جرایم مرزي اثرگذار می باشد.

دامدارها تا نقطه صفر مرزی احشامشان را براي چرا می برند و این امر مشكل ایجاد كرده و شناسایي آن ها و اینكه چه منظوری 
دارند كار بسيار مشكلي است.

تحليف احشام مرزنشينان عامل تردد غيرمجاز مرزنشينان از مرز و موجب ترویج قاچاق چمداني و مواد مخدر مي شود.

قرابت جغرافيایي اراضي 
كشاورزي به خط مرز

در برخي از قسمت هاي مرز حریم اراضي كشاوري مرزنشينان دقيقًا به خط مرز ختم شده است.

به علت فقدان حریم مرز، كشاورزان تا نقطه صفر مرزی پيش رفته و اقدام به كشت و زرع می كنند.

كشيده شدن دامنه گسترش اراضي كشاورزي به لبة مرز از عوامل ترددهاي غيرمجاز از مرز است.

لزوم ایجاد حریم امن مرزي
عدم تعيين و پياده سازي حریم مرز به شكل فيزیكي، از نواقص و كسورات مرزي استان است.

نوار مرزی منطقة استحفاظي ما فاقد انسداد فيزیكی است.
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جدول5: كدگذاري داده هاي محتواي مصاحبه ها حاصل از تحليل داده بنياد در حوزه محورها و شبكه هاي ارتباطي مرزي
گزارهشاخصمقوله

محورها و شبكه هاي ارتباطي مرزي

تقسيم بندي محورهاي مرزي براساس 
ضریب آسيب پذیري

در پياده سازي طرح هاي امنيتي مرز، بررسي مكاني و فضایي مرز و شناسایي معابر و محورهاي مواصالتي با ضریب 
آسيب پذیري زیاد و استقرار سامانه هاي كنترلي اپتيكي در دستور كار قرار مي گيرد.

عمران جاده هاي مرزي
جاده مرزي ارس جاده استاندارد مواصالتي نيست. جاده مرزي كه از جلفا به سمت خداآفرین و به سمت پلدشت كشيده شده  

در سال 61-1360 به عنوان جادة مرزي احداث شد. جاده مرزي با كاربري مرزي با شاخصه هاي مرزي احداث شده است. 
ویژگي هاي الزم براي یك جاده ترانزیتي براي تردد در مقياس منطقه اي را ندارد.

نقش گذرگاهي پل ها و دیواره سدها 
شهر جلفا در دشت رسوبي رودخانه اي قرار گرفته به غير از دو پل ارتباطي دارای یك پل ارتباطي معرف به پل فلزي است كه 
راه اهن ج.ا.ایران را به راه آهن آذربایجان در منطقه نخجوان متصل مي كند. در شهریور 1320 روس ها از موقعيت همين پل به 
جلفا تجاوز نظامي داشته اند. سابقًا حدود 50 درصد تبادل كاال بين ایران، اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي از 

گمرگ جلفا صورت مي گرفته است.

موقعيت جغرافيایي گذرگاهي و 
توسعه سكونتگاه هاي مرزي

جلفا در شاهراه ارتباطي مسيرهاي مواصالتي از سمت ایران به سمت قفقاز و اروپا بوده است. پل هاي ارتباطي به اسم 
ضياءالملك كه شكسته شده و كاروانسراهایي مثل خواجه نظر در راستاي همين نقش مواصالتي در موقعيت جلفا ایجاد شده 

بودند. یكي از شاخه هاي فرعي جاده ابریشم از اینجا به سمت قفقاز و آناتولي عبور مي كرده است.

توسعه شبكه هاي ارتباطي مرزي و 
توسعه مرز

جاده مرزي ارس، زیرساخت هاي جاده اي ضغيفي دارد. با ورود سازمان هاي ذیربط و همكاري بهينه با مرزباني مي توان بسياري 
از مسائل مرزي را به راحتی مدیریت كرد.

توسعه محورهاي ارتباطي زميني و ریلي بسيار مهم است. گسترش محورهاي مرزي موجب تسریع روند آباداني مناطق مرزي و 
ارتقاء توان عملياتي نيروهاي مرزباني مي شود. 

جاده هاي مرزي نامناسب و آسيب 
امنيتي مرز

اكثر جاده هاي منتهي به پاسگاه ها و برجك هاي مرزي خاكي هستند خاكی جاده مرزی در حوزة عمليات نيروهاي مرزباني یك 
آسيب بزرگ تلقي مي شود.

به علت برف گير بودن نوار مرزي در آذربایجان غربي، برخي از مسيرهاي ارتباطي به پاسگاه هاي مرزي تا خردادماه مسدود مي شوند.توسعه مسيرها و محورهاي ارتباطي مرزي

جدول6: كدگذاري داده هاي محتواي مصاحبه ها با تحليل داده بنياد در حوزه مكان یابي و بهينه سازي ابنيه و اماكن مرزي
گزارهشاخصمقوله

مكان یابي و بهينه سازي ابنيه و اماكن مرزباني

مكان گریني احداث برجك ها و 
پاسگاه ها 

در طرح هاي جانمایي اماكن و تأسيسات مرزي باید دقت شود برجك ها و پاسگاه ها نباید در مناطق سيل گير احداث شوند. 
از منظر مكان گزیني بخشي از پاسگاه هاي مرزي جمهوري آذربایجان مشرف به پاسگاه هاي مرزي ما هستند.

برجك هاي مرزي نياز به جانمایي مجدد دارند تا در نقاطي ساخته شوند كه به هر دو سوي مرز اشراف داشته باشند.
پایين بودن ارتفاع بعضي از پاسگاه هاي مرزي ما نسبت به پاسگاه كشور مقابل)تركيه( باعث برتري و اشرافيت آن ها نسبت به 

مرزبانان ما مي شود.
مكان گزینی پاسگاه ها نسبت به كشور مقابل مناسب است. 

جانمایي پاسگاه ها مشكالتي دارند كه گاهي به علت واقع شدن در نقاط پست و آسيب پذیر برجك هاي مرزي كشور  همسایه 
مشرف بر پاسگاه هاي ما هستند.

جانمایي پاسگاه هاي جدید در 
خالء هاي مرزي

جانمایي پاسگاه هاي جدید: )تعریف پاسگاه مرزي: در فاصلة 20 الي 500متري مرز یا مشرف بر مرز باشد( احداث 6 پاسگاه 
جدید در دستور كار قرار گرفته است.  

جانمایي دكل هاي دیده باني در 
نقاط مشرف و سركوب 

 در حوزه نمين برای كنترل مرز از دكل های دیده بانی استفاده شد. با استفاده از ویژگي هاي جغرافيای منطقه این دكل ها
 جاسازی شدند.

فاصله پاسگاه ها از هم
فاصلة پاسگاه هاي حوزة استحفاظي گروهان خيلي زیاد است. 13 كيلومتر مابين دو پاسگاه فاصلة عرضي وجود دارد. 

یكی از معضالت امنيتي در محدودة مرز فاصله زیاد بين پاسگاه ها و برجك ها است. 
در مناطق كوهستاني مرزي فاصله بين پاسگاه ها زیاد است و باعث افزایش خالء امنيتي در مرز مي شود.

نوسازي و مرمت پاسگاه هاي فرسوده
برخي از پاسگاه هاي قدیمي و فرسودة مرزي نامناسب جانمایي شده و به صفر مرزي منتقل شده است. كميته امنيت و عمران 

مرزي اعتبارات الزم براي احداث پاسگاه هاي جدید را پيش بيني نموده است.
تأسيسات و ابنيه مرزباني مثل پاسگاه ها فرسوده بوده و تاریخ تأسيس مربوط به سنوات قدیمي است.

ناهمتراز بودن استعداد و تجهيزات 
پاسگاه هاي كشور مقابل

مرزبانی تركيه چون زیر نظر ارتش است، نسبت به ما كنترل مرزی بهينه تر دارند. نفرات و استعداد نيروی بيشتری دارند و از 
تجهيزات به روزتري استفاده می كنند. 

ترك ها از منظر استعداد نيروها و سطح تجهيزات و تسليحات نظامي برتر از ما هستند. مسيرهاي دسترسي به پاسگاه هایشان همه 
آسفالت هستند.

چون ارتش تركيه متولي امنيت مرز است، هم ساز و برگ نظامي و دفاعيشان و هم استعداد نيروهایشان نسبت به نيروهاي ما بيشتر 
است. استعداد پاسگاه 60 نفر و حتي بعضًا در پاسگاه هاي بزرگ تر تا 160 نفر هم مي رسد. استقرار نفربر و تانك، هلي كوپتر و 

سایر جنگ افزارهاي سنگين یك مسأله عادي است.
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جدول7: تأثيرگذاري شاخص هاي آمایش مرز در پياده سازي و اجراي طرح هاي امنيتي مرز در استان هاي سه گانه
تأثيرگذاري شاخص هاي آمایش مرز در پياده سازي و اجراي طرح هاي امنيتي مرز در استان هاي سه گانهاستان

اردبيل

• طرح مكان گزیني و جانمایي پاسگاه و تأسيسات مرزباني مربوطه به سنوات قبل مي باشد، لذا در برخي از مناطق مرزي موقعيت مكاني پاسگاه و برجك هاي 
مرزي از منظر شيب زمين، دسترسي ها، موقعيت مكاني نسبت به پاسگاه هاي مرزي كشور همسایه در وضعيت مناسبي قرار ندارد.

• در حوزه اجراي طرح هاي توسعه مرزي، خالء هاي مشهودي در حوزة توسعه طرح هاي كشت صنعتي و مكانيزه در دشت مغان، مدرن سازي شبكه هاي 
آبياري و كانال كشي و توسعه بازارچه هاي مرزي و ایجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي وجود دارد.

• متروكه و خاكي بودن جاده هاي ارتباطي مرزي از معضالت برقراري ارتباط بهينه بين نيروهاي مرزباني در طول نوار مرز است. 
• با بهره برداري از اتوبان قفقاز از اردبيل تا صفر مرزي بيله سوار زمينه براي توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي بيشتر با كشور جمهوري آذربایجان فراهم 

شده و با افزایش سرعت انتقال محصوالت كشاورزي در دشت مغان به بازارهاي مصرف زمينه براي تحول اقتصادي استان بيش از پيش فراهم شده است.
• عدم تعریف و تعيين حریم جغرافيایي مرز به صورت فيزیكي در روي زمين معضالت عدیده اي براي نيروهاي مرزباني در امر كنترل و پایش مرز ایجاد 

نموده است. این عامل، موجبات سوء استفاده اقشار فرصت طلب ساكن مرز براي ارتكاب جرایم را نيز فراهم آورده است.
• سنتي و قدیمي بودن ابزارهاي كنترل و پایش از اصلي ترین معضالت مشهود در طول نوار مرز استان است.

• در طول مرز استان هيچ قسمت از محدودة مرز از طریق انسداد فيزیكي كنترل نمي شود.

آذربایجان شرقي

• ساخت سد مشترك خداآفرین بر روي رودخانة مرزي ارس و بهره برداري از حق آبه آن براي توسعه روستاها و شهرهاي مرزي استان از كالن پروژه هاي 
اصلي توسعه مناطق مرزي استان است. طرح هاي توسعه مرزي آذربایجان شرقي، مبتني بر همكاري هاي مشترك با همسایگان در حوزة بهره برداري بهينه از آب 
رودخانة مرزي ارس براي عمران و آباداني سكونتگاه هاي مرزي و افزایش راندمان توليد محصوالت كشاورزي و توسعه صنعت از طریق تحول در طرح هاي 
كشت صنعتي و مكانيزه در محدوده مرزهاي خداآفرین،  توسعه معادن و مدرن سازي شبكه هاي آبياري و كانال كشي و توسعه بازارچه هاي مرزي و توسعه 

منطقة آزاد تجاري و صنعتي ارس است.
• جادة مرزي ارس به عنوان اصلي ترین محور مواصالتي مرزي استان، نقش كليدي در ارتباط خاك اصلي جمهوري آذربایجان با خاك ارمنستان دارد. از 
آنجایي كه خاك ارمنستان حائل بين دو قسمت خاك جمهوري آذربایجان بوده و به علت اختالفات سرزميني ارامنه اجازه تردد به آذري ها را سلب نموده، این 

مسأله فرصت مناسبي براي نقش آفریني این معبر مهم ارتباطي مرزي در برقراري ارتباط بين دو بخش خاك آذربایجان را فراهم ساخته است. 
• سرزندگي جاده مرزي ارس و ازدیاد ترددها از این جاده در توسعه مرزها و نهادینه سازي امنيت مرزي استان امتياز مهمي به حساب مي آید.  

• مسأله اي كه در حوزة موقعيت مكاني ميله هاي مرزي در برخي از مناطق رمزي استان مشهود است، قرارگيري موقعيت هاي جغرافيایي نامناسب و كم بودن 
تعداد ميله ها و زیاد بودن فاصلة ميله ها و عالئم مرزي است.

• عبور جادة مرزي ارس از حریم مرزهاي سياسي استان، معضالتي براي نيروهاي مرزباني در امر كنترل و پایش مرز ایجاد نموده است. این عامل، زمينه سوء 
استفاده اقشار فرصت طلب ساكن مرز براي ارتكاب جرایم را نيز فراهم آورده است.

آذربایجان غربي

• بهترین راهبرد براي برقراري امنيت پایدار مرزي در آذربایجان غربي تسریع روند توسعه مرزهاست. ساخت سد مشترك پلدشت بر روي رودخانة مرزي ارس 
و بهره برداري از حق آبه آن براي توسعه روستاها و شهرهاي مرزي استان از عوامل مؤثر در توسعه مناطق مرزي در شمال استان است. اجراي طرح هاي توسعه 

مرزي آذربایجان غربي از آنجایي مهم جلوه مي كند كه این استان موقعيت حساس جغرافيایي داشته و پل ارتباطي كشور با مرزهاي اروپاست. 
• اجراي طرح هاي توسعه منابع آب و خاك و ساخت سد انحرافی و شبكه آبياری و زهكشی بویالپوش در منطقة مرزي خوی و كانال انتقال آب و شبكه 

آبياری جلدیان)سد سيلوه( پيرانشهر و ساخت سد سردشت از جمله طرح هاي كالن توسعه است كه اخيراً در مناطق مرزي استان اجرا شده است.
• از آنجایي كه مرز هاي آذربایجان غربي جزء مرزهاي درگير است. تعریف حریم و تفهيم آن به مرزنشينان از راه كارهاي اصلي برقراري امنيت در مرزهاست. 
براساس ضریب امنيتي و تنوع و فراواني ناامني هاي مرزي، حریم مرزهاي سياسي استان به مناطق سفيد، خاكستري و قرمز طبقه بندي شده است. محدودة قرمز 
مرزي مناطق عبور و ورود ممنوعي هستند كه در آن حریم نيروهاي مرزبان حق تير داشته و در راستاي ممانعت از غافلگيري از سوي گروهك هاي مسلح مرزي 

و برقراري پدافند مرزي مي توانند از طریق اقدام نظامي مترددین را نشانه روند. 
• در حریم مرزهاي ناامني تعریف ساعت هاي منع تردد براي حفظ جان مرزنشينان و برقراري امنيت مرزي صورت مي پذیرد.

كوهستاني، صعب العبور و پرشيب بودن محور مواصالتي مرزي استان آذربایجان غربي، از عوامل اصلي كاهش توان عملياتي و قدرت انعطاف پذیر و مانور 
نيروهاي مرزباني در مرزهاي آذربایجان غربي 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 عدیده اي مواجه نموده است. 
توسعه محورهاي مرزي از شمالي ترین نقطه مرزي استان تا جنوبي ترین نقطة آن، در محدوده محورهاي بازرگان، قطور، سرو، تمرچين و سردشت در دو حوزه 

ریلي و زميني مي تواند در اقتصاد مرزي استان تحوالت شگرفي را موجب گردد.
در حوزة موقعيت مكاني ميله هاي مرزي، در برخي از مناطق مرزي استان واقع شدن ميله در مناطق صعب العبور مرزي و قرارگيري عالیم مرزي در موقعيت هاي 
جغرافيایي نامناسب و كم بودن تعداد ميله ها و زیاد بودن فاصلة ميله ها و عالئم مرزي مشهود است. همچنين عدم مدرنيزاسيون ميله هاي مرزي با توجه به افزایش 

سطح توسعه فناوري ارتباطات از معضالت فعلي در این محدوده مرزي است. 
ایجاد دیوار 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 ایفا مي نماید.   
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تجزیه و تحليل داده ها
وضعيت مرزهاي منطقه شمال غرب براساس شاخص هاي 

گزینش شده 
براي  كه  ليكرت  پرسشنامة  آماري  تحليل  و  تجزیه  با 
مقوله هاي  از شاخص ها و  كاربست هركدام  ميزان  ارزیابي 
مرز  امنيتي  مدیریت  و  برنامه ریزي  امور  در  مستخرجه 
استان هاي سه گانة منطقة آذربایجان )اردبيل، آذربایجان شرقي 
مزبور مورد  استان  بود، سه  تنظيم شده   آذربایجان غربي(  و 
و  تهيه  مربوطه  نقشه هاي  و  جداول  و  گرفته  قرار  ارزیابي 

استخراج گردید. 

- شاخص هاي آمایش مرزي و تأثيرات آن در امنيت مرزي
ميزان  مقوله  این  ذیل  در  شده  ارائه  سؤاالت  براساس 
انجام  فرآیند  و  مرز  امنيت  در  مرزي  آمایش  تأثيرگذاري 
مأموریت هاي نيروهاي مرزباني مورد قياس قرار گرفت. با 
تجزیه و تحليل آماري به عمل آمده براساس ميانگين حسابي، 
نتایج آزمون كولموگروف - اسميرنوف و سطح معناداري؛ 
جدول  در  شده  محاسبه  ميانگين هاي  توجه  قابل  فاصلة 
)8( از عدد 5، نشانگر آن است كه در هر سه استان مورد 
مطالعه، علي رغم اینكه مقولة مهم آمایش مرز به عنوان یك 
در  توجهي  قابل  تأثيرات  مكان محور  منطقه اي  برنامه ریزي 
نهادینه شدن امنيت پایدار در مناطق مرزي دارد، برنامه ریزان 
طرح ریزي هاي  در  مدیریتي  كالن  رده هاي  فرماندهان  و 
امنيتي و طرح هاي كنترل و مدیریت امنيتي مرزهاي منطقه 

آذربایجان به این مقولة مهم كم توجه هستند.

- تحليل عاملی تأیيدی شاخص هاي مقولة آمایش مرزي
در  زمين  ویژگي هاي  تأثيرگذاري  ميزان  سنجش  براي 
تحليل  مطالعه،  مورد  استان  سه  در  مرزي  آمایش  بررسي 
پذیرفت. تحليل  SPSS صورت  نرم افزار  تأیيدی در  عاملی 
عاملي براساس چرخش واریماكس و ارزیابي تناسب داده 
  KMO حجم نمونه بر مبناي آماره آزمون بارتلت و شاخص
انجام و نتيجه با توجه به بارهای عاملی شاخص ها مشخص 

واریماكس)جدول9(  ماتریس  جدول  به  توجه  با  گردید. 
مورد  عامل  سه  قالب  در  شده  شناسایی  شاخص  دوازده 
ارزیابي قرار گرفت كه بعد از بررسي شاخص ها: عامل اول؛ 
از سطح توسعه یافتگي مرز  متأثر  ناامني ها مرزي در منطقه 
در  مرزباني  پاسگاه هاي  فاصلة  و  تعداد  دوم؛  عامل  است، 
نوار مرزي منطقه منطبق بر ویژگي هاي جغرافيایي)طبيعي و 
انساني( است، عامل سوم؛ رونق بازارچه هاي مرزي و تحول 
منطقه  در  مرزي  امنيت  پایداري  بر  مردم  كار  و  كسب  در 
شاخص هاي  بين  در  اصلی  عامل  سه  به عنوان  است،  مؤثر 
جغرافيایي-امنيتي مؤثر در تدوین و اجراي طرح هاي آمایش 
مرزي براي تأمين امنيت مرزهاي منطقة آذربایجان انتخاب 

شدند.

- كاربست شاخص هاي آمایش مرز در طرح هاي عملياتي 
مرزباني در مرزهاي شمال غرب كشور

ميزان  مؤلفه  این  ذیل  در  شده  ارائه  سؤاالت  براساس 
كاربست شاخص هاي آمایش مرز در تدوین، پياده سازي و 
اجراي طرح هاي عملياتي مرزي و روند انجام مأموریت هاي 
نيروهاي مرزباني مورد قياس قرار گرفت. با تجزیه و تحليل 
آماري به عمل آمده براساس ميانگين حسابي محاسبه شده، 
نتایج آزمون كولموگروف - اسميرنوف و سطح معناداري 
هر سه استان در جدول )10(، نشانگر آن است كه در هر سه 
استان مورد مطالعه، نيروها و یگان هاي مرزباني شاخص هاي 
پياده سازي  و  اجرا  در  عوامل  مهم ترین  از  را  جغرافيایي 

طرح هاي عملياتي مرزي تلقي مي كنند. 

-تحليل عاملی تأیيدی كاربست شاخص هاي آمایش مرز در 
طرح هاي عملياتي مرزباني در مرزهاي شمال غرب 

با توجه به جدول ماتریس واریماكس)جدول11( سيزده 
مرز  آمایش  شاخص ها ی  مبناي  بر  مرزي  عملياتي  طرح 
از  بعد  كه   گرفت  قرار  ارزیابي  مورد  عامل  سه  قالب  در 
كمين  عمليات هاي  طراحي  اول؛  عامل  شاخص ها:  بررسي 
و ضدكمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين، موقعيت 
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عوارض طبيعي نسبت به گذرگاه ها، موقعيت گریزگاه ها و 
معابر وصولي صورت مي پذیرد، عامل دوم؛ در طرح پایش 
و كنترل مرز، تعيين موقعيت سامانه هاي مخابراتي و ارتباطي 
منطقه بر مبناي وضعيت نقاط سركوب با اشرافيت دید كافي 
نسبت به مناطق پيراموني است، عامل سوم؛ تعيين مسيرهاي 

بهينه براي گشت زني در مرز بر مبناي واقعيت هاي جغرافيایي 
حاكم در نوار مرز از منظر شيب زمين، فاصله تا صفر مرزي ، 
برف گيري، سيل گيري و... صورت مي گيرد، به عنوان سه طرح 
اصلی در بين طرح هاي عملياتي مرزي متأثر از شاخص هاي 
آمایش مرزي در مرزهاي شمال غرب كشور گزینش شدند. 

جدول8: تجزیه و تحليل آماري شاخص آمایش مرزي در امنيت مرزهاي شمال غرب كشور
آمایش مرزي

سؤاالت
انحراف ميانگينتعداداستان

معيار
آزمون كولموگروف-واریانس

اسميرنوف
سطح 

معناداري

ناامني های مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعه یافتگي مرز است.
304/10/8450/7140/2230/001اردبيل

303/51/0751/1550/2460/012آذ/شرقي
303/61/0371/0760/2170/001آذ/غربي

تعداد و فاصلة پاسگاه هاي مرزباني در نوار مرزي منطقه منطبق بر ویژگي هاي 
جغرافيایي)طبيعي و انساني( است.

303/630/7590/5760/2860/000اردبيل
303/570/7740/5990/2460/000آذ/شرقي
303/770/9350/8750/3650/000آذ/غربي

در آمایش امنيتي مرز به نقش و جایگاه مرزنشيان در منطقه بها داده مي شود.
303/770/9350/8750/1990/004اردبيل

303/630/90/8090/2570/004آذ/شرقي
303/230/8580/7370/2260/003آذ/غربي

طرح هاي امنيتي مرز در منطقه منطبق بر ویژگي های جغرافيایي تدوین گردیده است.
303/70/8770/7690/2670/000اردبيل

303/471/0331/0680/2610/002آذ/شرقي
303/630/8090/6540/3080/001آذ/غربي

محروميت مناطق مرزي در ضریب نارضایتي مرزنشينان و گرایش آن ها به آن 
طرف مرز در منطقه تأثيرگذار است.

304/40/6210/3860/30/000اردبيل
304/270/7850/6160/2580/000آذ/شرقي
304/370/8090/6540/3170/000آذ/غربي

بي عدالتي جغرافيایي و نابرابر بودن امكانات و اعتبارات تخصصي به مناطق مرزي 
نسبت به مناطق مركزي در افزایش قاچاق كاال در منطقه مرزي اثرگذار است.

304/040/6790/4610/3310/023اردبيل
304/40/6750/4550/3130/000آذ/شرقي
304/330/8020/6440/3300/000آذ/غربي

رونق بازارچه هاي مرزي و تحول در كسب و كار مردم بر پایداري امنيت مرزي 
در منطقه مؤثر است.

304/430/6260/3920/3170/000اردبيل
304/70/5350/2860/4460/000آذ/شرقي
304/30/9520/9070/3020/000آذ/غربي

ایجاد مناطق آزاد تجاري ضریب امنيتي مرزي در منطقه را ارتقاء مي دهد.
3040/960/9210/2920/000اردبيل

304/330/9280/8610/2510/000آذ/شرقي
304/10/9230/8520/2570/001آذ/غربي

مهاجرت بي رویة مرزنشينان و خالي شدن روستاهاي مرزي باعث ناپایداري 
امنيت در مناطق مرزي منطقه شده است.

304/031/0081/0160/2470/023اردبيل
303/90/8850/7830/3450/011آذ/شرقي
304/130/8600/740/3050/000آذ/غربي

وجود زنجيرة شهرهاي مرزي با فواصل جغرافيایي كم به عنوان مكمل نقش 
امنيتي براي نيروهاي مرزباني مستقر در مرز عمل مي كند.

303/60/8050/6480/3310/000اردبيل
303/931/1121/2370/2280/009آذ/شرقي
303/80/6640/4410/3520/002آذ/غربي

فرصت هاي سكونتگاه هاي مرزي نسبت به تهدیدات آن در منطقه بيشتر است.
303/90/6070/3690/3320/000اردبيل

3040/8680/7540/2870/002آذ/شرقي
303/80/7610/4410/2520/002آذ/غربي

رونق گردشگري مرزي از عوامل مؤثر در توسعه سكونتگاه هاي مرزي، تثبيت 
جمعيت و نهادینه شدن امنيت پایدار مرزي است.

304/630/490/240/4060/000اردبيل
304/370/6690/4470/2950/001آذ/شرقي
304/60/5630/3170/3950/000آذ/غربي
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جدول9: تحليل عاملي تأیيدي شاخص هاي آمایش مرز در اجراي طرح هاي امنيتي در مرزهاي شمال غرب
عامل 3عامل2عامل1شاخص هاي آمایش مرز

0/764ناامني های مرزي در منطقه متأثر از سطح توسعه یافتگي مرز است.
0/790/18تعداد و فاصلة پاسگاه هاي مرزباني در نوار مرزي منطقه منطبق بر ویژگي هاي جغرافيایي)طبيعي و انساني( است.

0/220/859رونق بازارچه هاي مرزي و تحول در كسب و كار مردم بر پایداري امنيت مرزي در منطقه مؤثر است.
0/557مقدار آماره آزمون بارتلت

0/000سطح معناداري
55درجة آزادي

جدول10: تحليل آماري كاربست شاخص جایگاه شاخص هاي جغرافيایي در طرح هاي عملياتي مرزهاي منطقة شمال غرب
كاربست شاخص هاي آمایش مرز در طرح هاي عملياتي مرزهاي شمال غرب

سؤاالت
استان

ميانگينتعداد
انحراف 

واریانسمعيار
آزمون كولموگروف-

اسميرنوف
سطح 

معناداري
در طرح مانور؛ تعيين مسيرهاي بهينه براي گشت زني در منطقه بر مبناي واقعيت هاي 

جغرافياي طبيعي حاكم از نوار مرز از منظر شيب زمين، فاصله تا صفر مرزي ، 
برف گيري، سيل گيري و... صورت مي گيرد.

304/10/6070/3690/3320/000اردبيل
303/751/0061/0130/30/001آذ/شرقي
303/80/4840/2340/4270/000آذ/غربي

در مدل سازي الگوهاي پوشش نيروهاي گشت زني مرزي براي ایجاد پرده پوشش 
مرزي در منطقه از ابزارهاي جغرافيایي مثل نقشه ، قطب نما، GPS استفاده مي شود. 

303/70/8370/70/240/027اردبيل
303/171/0531/1090/2860/014آذ/شرقي
303/530/8190/6710/3160/001آذ/غربي

طرح هاي پراكندگي یگان هاي مرزي در منطقه براساس شاخص هاي جغرافيایي مثل 
موقعيت، مسافت، وسعت، شكل حوزه استحفاظي و... صورت مي پذیرد.

303/870/5710/3260/3590/000اردبيل
303/730/8280/6850/3260/002آذ/شرقي
303/670/8020/6440/2940/000آذ/غربي

در طرح پایش و كنترل مرز؛ تعيين موقعيت سامانه هاي مخابراتي و ارتباطي منطقه بر 
مبناي وضعيت نقاط سركوب با اشرافيت دید كافي نسبت به مناطق پيراموني است. 

303/870/8190/6710/2550/000اردبيل
303/730/9070/8230/3490/000آذ/شرقي
303/90/6620/4380/2930/000آذ/غربي

الگوهاي ارتباط زميني و هوایي نيروهاي مرزباني با یكدیگر و سایر نيروهاي مسلح 
در منطقه بر مبناي شرایط اقليمي و توپوگرافيكي منطقه مرزي صورت مي گيرد. 

303/630/7650/5850/2630/000اردبيل
303/60/7240/5240/2630/000آذ/شرقي
303/370/8090/6540/250/003آذ/غربي

طرح هاي پدافند غيرعامل در منطقه مرزي منطبق بر ویژگي هاي جغرافيایي منطقة 
مرزي تبيين، پياده سازي و اجرا مي گردد.

303/670/9940/9890/1980/004اردبيل
303/430/7280/5300/2910/004آذ/شرقي
303/230/9710/9440/2380/001آذ/غربي

طرح پدافند دورتا دور براساس موقعيت پاسگاه مرزي و وسعت فضاي دید و تير 
زميني و هوایي در پيرامون پاسگاه صورت مي پذیرد.

304/230/7280/530/2540/000اردبيل
304/030/5560/3090/3570/000آذ/شرقي
303/630/9990/9990/210/000آذ/غربي

طرح پدافند غيرعامل مرزي بر مبناي رنگ خاك ، موانع طبيعي  موجود، وسعت منطقه 
پراكندگي و سمت تهدیدات فرضي تدوین مي گردد. 

303/90/8450/7140/2140/001اردبيل
303/40/8140/6620/2360/002آذ/شرقي
303/271/0151/0300/2650/000آذ/غربي

طرح هاي عمليات تأخيري بر مبناي موقعيت و جایگاه موانع و عوارض طبيعي 
جغرافيایي مثل رودخانه ، جنگل، باتالق، كوهستان و... اجرا مي شوند.  

303/930/9070/8230/2630/000اردبيل
303/80/7140/510/3770/000آذ/شرقي
303/370/9280/8610/2860/000آذ/غربي

براي پياده سازي طرح مهار و آرایش عملياتي و جنگي نيروهاي آفندي و عمل كننده به 
ویژگي هاي طبيعي و توپوگرافي زمين توجه كافي مي شود.

303/90/8450/7140/380/000اردبيل
303/930/6910/4780/2720/002آذ/شرقي
303/670/7580/5750/3370/000آذ/غربي

طراحي عمليات هاي كمين و ضد كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين، 
موقعيت عوارض طبيعي نسبت به گذرگاه ها، موقعيت گریزگاه ها و معابر وصولي 

صورت مي پذیرد.  

304/10/8030/6450/250/000اردبيل
303/871/0421/0850/3510/000آذ/شرقي
304/070/7850/6160/2160/000آذ/غربي

طرح خودآگاهي مرزي بر مبناي جمع آوري داده هاي جغرافيایي از ویژگي  هاي 
فرهنگي، قوميتي، دیني و مذهبي منطقه صورت مي پذیرد.

304/030/8090/6540/250/000اردبيل
303/670/8840/7820/3140/002آذ/شرقي
303/770/8580/7370/240/001آذ/غربي

طرح انسداد فيزیكي مرز در منطقه برمبناي نوع عوارض جغرافيایي و موقعيت 
عوارض نسبت به خط مرز صورت مي پذیرد.

303/90/9950/990/240/000اردبيل
303/571/0821/0400/2950/013آذ/شرقي
3040/7430/5520/30/000آذ/غربي
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بررسي مقایسه اي استان ها
شاخص هاي  كاربست  وضعيت  تحليل  و  تجزیه  با 
آمایش مرز در پياده سازي و اجراي طرح ها در مناطق مرزي 
و  ليكرت  پرسشنامه  مبناي  بر  كه  مطالعه  مورد  استان هاي 
انجام  با  پذیرفت،  صورت  صاحب نظر  جامعة  به  مراجعه 
تجزیه و تحليل هاي آماري وضعيت استان ها نسبت به هم 

مشخص گردید. 
استان هاي  شاخص ها  ميانگين  جمع بندي  با  ادامه  در 
سه گانه مورد بررسي قرار گرفته و مطابق نمودار)1( نسبت 

به هم مقایسه و رتبه بندي شدند. 

نمودار1: مقایسه كلي استان هاي سه گانه براساس كاربست 
شاخص هاي جغرافياي انساني در اجراي طرح هاي امنيتي مرز

بر مبناي خروجي تحليل آماري، در رتبه اول استان اردبيل 
با ميانگين كلي 3/92 در رتبة دوم استان آذربایجان شرقي با 
ميانگين كلي 3/64 و در رتبة سوم استان آذربایجان غربي با 

ميانگين كلي 3/61 قرار گرفتند.

نگاره2: نقشه مقایسه  وضعيت سه استان براساس ميزان 
كاربست شاخص هاي آمایش مرز در پياده سازي و اجراي 

طرح هاي امنيتي مرزي

نتيجه گيري و پيشنهادها
با  مصاحبه هاي صورت گرفته  محتواي  تحليل  طریق  از 
 Maxqda10 نرم افزار  داده بنياد در  اسلوب  با  جامعه خبرگي 

جدول11: تحليل عاملي تأیيدي كاربست شاخص هاي آمایش مرز در اجراي طرح هاي امنيتي در مرزهاي شمال غرب
عامل 3عامل2عامل1شاخص

در طرح مانور؛ تعيين مسيرهاي بهينه براي گشت زني در مرز بر مبناي واقعيت هاي جغرافياي حاكم در نوار مرز از 
0/1280/3180/348منظر شيب زمين، فاصله تا صفر مرزي ، برف گيري، سيل گيري و... صورت مي گيرد.

در طرح پایش و كنترل مرز، تعيين موقعيت سامانه هاي مخابراتي و ارتباطي منطقه بر مبناي وضعيت نقاط سركوب با 
0/4250/645اشرافيت دید كافي نسبت به مناطق پيراموني است. 

طراحي عمليات هاي كمين و ضد كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين، موقعيت عوارض طبيعي نسبت به 
0/87گذرگاه هاي، موقعيت گریزگاه ها و معابر وصولي صورت مي پذیرد.  

0/687مقدار آماره آزمون بارتلت
0/000سطح معناداري
190درجة آزادي
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اجراي  و  پياده سازي  در  تأثيرگذار  آمایشي  شاخص هاي 
كشور  سياسي  مرزهاي  در  امنيتي  برنامه هاي  و  طرح ها 
استخراج گردید. با تلفيق نتایج تجزیه و تحليل صورت گرفته 
مشخص شد؛ شاخص هاي آمایش مرزي تأثيرات مستقيمي 
امنيت مرزي در  الگوهاي  امنيتي و تعریف  برنامه ریزي  در 

استان هاي سه گانه مورد مطالعه دارند. 
در این تحقيق بعد از دسته بندي و طبقه بندي شاخص هاي 
مستخرجه، وضعيت عامليت هر كدام از شاخص ها از طریق 
تحليل عاملي در نرم افزار SPSS محاسبه شده و طبقه بندي 
عامل ها صورت گرفت. با طبقه بندي عامل ها مشخص شد 
شاخص هایي كه بيشترین ضریب تأثير در اجراي طرح هاي 
طراحي  شامل؛  داشته،  آذربایجان  منطقة  مرزي  امنيتي 
مكان  و  موقعيت  تعيين  و  و ضدكمين  كمين  عمليات هاي 
اجراي كمين در منطقة مرزي بر مبناي شكل زمين، موقعيت 
عوارض طبيعي نسبت به گذرگاه ها، موقعيت گریزگاه ها و 
پاسگاه هاي  فاصلة  و  تعداد  انطباق   ،)0/87( وصولي  معابر 
مرزباني در نوار مرزي منطقه بر ویژگي هاي جغرافيایي)طبيعي 
و انساني( مرز )0/79(، گسترش ناامني های مرزي در منطقه 
به علت سطح توسعه یافتگي پایين مرز )0/764( بوده است. 
شاخص هاي  كاربست  وضعيت  بررسي  براي  همچنين 
گزینش شده در مرزهاي شمال غرب كشور با تجزیه و تحليل 
در  گزینش شده  شاخص هاي  پياده سازي  وضعيت  آماري 
اجراي طرح هاي امنيتي استان هاي اردبيل، آذربایجان شرقي 
براساس  كه  گرفت  قرار  مقایسه  مورد  آذربایجان غربي  و 
امنيتي  طرح هاي  در  مرزي  آمایش  شاخص هاي  كاربست 
تحليل  براساس  استان ها  وضعيت  آذربایجان  مرزي  مناطق 
با ميانگين  آماري صورت گرفته، در رتبه اول استان اردبيل 
با ميانگين  كلي 3/92، در رتبة دوم استان آذربایجان شرقي 
كلي 3/64 و در رتبة سوم استان آذربایجان غربي با ميانگين 

كلي 3/61 قرار گرفتند.
تحليل هاي صورت  از تجزیه و  نتایج حاصل  مبناي  بر 
آمایش  شاخص هاي  كاربست  بهينه سازي  برای  گرفته؛ 
به منظور  امنيتي  طرح هاي  اجراي  و  پياده سازي  در  مرزي 

اعمال مدیریت بهينه مرز و برنامه ریزي امنيت مرزي منطقة 
آذربایجان پيشنهادهایي به شرح زیر ارائه مي گردد: 

1- تدوین سند مّلي توسعه مناطق مرزي منطقة شمال غرب 
در  تنگناهاي موجود  و  رفع مشكالت  فرآیند  تسریع  براي 

مرزهاي منطقه؛
2- برنامه ریزي جامع توسعه مناطق مرزي بر مبناي عدالت 
برای  مرزي  مناطق  بين  موازنه  برقراري  براي  فضایي 

نهادینه سازي توسعه عادالنه مرزها؛
3- مكان گزیني و جانمایي موقعيت هاي بهينه برای ساخت 
ابنيه و تأسيسات امنيتي با استفاده از تجهيزات، تكنيك ها و 

ابزارهاي تحليل مكاني و جغرافيایي؛
4- جابه جایي سكونتگاه هاي روستایي واقع شده در حریم 
مرزها برای ساماندهي به ترددهاي غيرمجاز مرزي و ممانعت 

از ترویج قاچاق كاالهاي ممنوعه؛ 
5- تعریف حریم مرزها و تعيين آن در روي زمين به شكل 
اجراي  و  پياده سازي  برای  زمينه  تسهيل  به منظور  فيزیكي 

طرح هاي امنيتي از سوي نيروهاي مرزباني؛
6- توسعه شبكه هاي ارتباطي مرزي براي تسهيل در برقراري 
قدرت  و  توان  افزایش  و  مرزباني  یگان هاي  بين  ارتباط 

عكس العمل و مانور نيروهاي مرزباني در طول نوار مرز؛
نيروهاي  به عنوان  مرزیاران  مزایاي  و  حقوق  تصویب   -7
داوطلب مرزي كه در امر برقراري امنيت مرزي با مرزبانان 

همكاري مي كنند؛
استقرار  و  آنالین  و  مداربسته  پایش  طرح  اجراي   -8
سيستم هاي هشدار در نوار مرزي منطقه در راستاي كاهش 
وابستگي به نيروي انساني و افزایش ضریب دقت نيروهاي 

مرزباني در كنترل مرز؛
به  امنيتي  طرح هاي  تمرین  براي  مدون  برنامه ریزي   -9
شكل مشترك بين نيروهاي مرزباني، ارتش و سپاه در قالب 
رزمایش هاي مدون و بابرنامه در مقياس محلي و منطقه اي و 

سطح تاكتيكي و عملياتي در منطقة شمال غرب.
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