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 چکیده

ایران به دلیل برخورداری از مرزهای طوالنی و تعدد همسایگان در 

ای برخوردار است. مسائل مرتبط با کنرتل مرزها از اهمیت برجسته

دهنده عوامل متعددی است نگاهی کلی به مناطق مرزی کشور نشان

کنرتل مرزهای کشور را با چالش مواجه و زمینه بروز مشکالت  که

توان ها میای را فراهم منوده است، چنانکه با شناخت بهرت آنعدیده

برداشت؛ و مرزهای کشور را بهرت  مشکالتگامی در جهت کاهش این 

 حلیلیت-توصیفی روش و کاربردی هدف کنرتل کرد. پژوهش حارض با

مؤثر بر کنرتل مرز در استان خراسان رضوی با به دنبال بررسی عوامل 

-از دو شیوة کتابخانه اطالعات گردآوری برای. کشور افغانستان است

ای و پیامیشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل 

های جغرافیایی سیاسی، علوم سیاسی و در زمینه کارشناس 13از 

نامه های پرسشتحلیل یافتهمنظور مرزبانان است. در بخش بعدی به

های میدانی نتایج یافته استفاده شده است. PLSو  SPSSافزار از نرم

نشان داد که شاخص کلی کنرتل مرز بر اساس ابعاد  Tدر بخش آزمون 

نشان از تأثیر مثبت ابعاد  3.55گرفته با امتیاز میانگین شکل

در بخش  شده بر کنرتل مرز در محدوده موردبررسی داشت.مطرح

( نشان داد که PLSهای مرتبط با روش حداقل مربعات جزئی )یافته

رضایب مسیر برای ابعاد اقتصادی و اجتامعی به ترتیب با امتیازهای 

بیشرتین مقدار همبستگی و برای ابعاد جمعیتی و  0.244و  0.248

کمرتین مقدار  0.191و  0.178سیاسی به ترتیب با امتیازهای 

 اند.نرتل مرز داشتههمبستگی را با ک

مرز، کنرتل مرز، خراسان رضوی، افغانستان، مناطق واژگان کلیدی: 

 مرزی

 

Abstract 

Due to its long borders and multiplicity of neighbors, 

issues related to border control have been of great 

importance to Iran. An overview of the border areas 

of the country shows several factors that have 

challenged the control of the country's borders and 

have provided the basis for many problems, so that by 

better understanding them, a step can be taken to 

reduce these problems; And better controlled the 

country's borders . The present study with the aim of 

application and descriptive-analytical method seeks 

to investigate the factors affecting border control in 

Khorasan Razavi province with Afghanistan. For data 

collection, two methods of library and survey have 

been taken. The statistical population of the study 

consists of 13 experts in the fields of political 

geography, political science and border guards. In the 

next section, SPSS and PLS software were used to 

analyze the findings of the questionnaire. The results 

of the field findings in the T-test section show that the 

general border control index is based on the 

indicators formed with a scale of 3. In the sections 

related to partial least squares (PLS) methods, it 

shows the economic and social path coefficients with 

scores of 0.248 and 0.244. The highest correlation and 

demographic and political ratios with scores of 0.178 

and 0.191, respectively, had the lowest correlation 

with border control. 

Keywords: border, border control, Khorasan Razavi, 

Afghanistan, border areas 
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املللی در درجه اول دارای یک نقش اساسی مرزهای بین

ی است که در داخل آن امنطقههم تحدید حدود بودند و آن

ها اما با گذشت زمان دولت ،شودیک نوع قدرت اعامل می

های مهمی دیگری هم مثل مهاجرت، تالش کردند تا نقش

 تجارت، بهداشت و غیره را در منطقه اعامل منایند

(Perescott,1987: 55.) ارتباطات و  شدنیبا جهان

اقتصاد و بازار، ما شاهد تعریف  شدنیاطالعات و جهان

رو، کشورها کارکردهای جدیدی برای مرزها هستیم؛ از این

امنیتی مرزها و تبدیل -کنند تا با تغییر کارکرد دفاعیتالش می

آن به کارکرد ارتباطی و تجاری، از متغیر توسعه برای برقراری 

. (176: 1393)زرقانی و همکارن،  ه منایندامنیت استفاد

املللی خطوطی اعتباری و قراردادی مرزهای سیاسی بین

منظور تحدید حدود واحدهای سیاسی بر روی هستند که به

شوند. این خطوط، ضمن تعیین حدود زمین مشخص می

نیز  کننده اختیارات دولت آن حکومتتعیین ،قلمرو حکومت

از مباحث اصلی جغرافیای سیاسی مرزها  نی؛ بنابراهستند

(. 213: 1398میرحیدر و همکاران، ) روندشامر میبه

شدن، ورود تحوالت قرن حارض در عرصه جهانی نظیر جهانی

های تسلیحاتی به عرص اطالعات و پیرشفت در زمینه فناوری

ها و و نظامی مرزها، همچنان یکی از نقاط اولیه رشوع جنگ

یر ورود افراد تروریست، مواد مخدر، نظ هایر یپذبیآسسایر 

ها و غیره به کشورها هستند. این قاچاق کاال، ورود بیامری

املللی همچنان موضوع سبب شده که مرزهای سیاسی بین

 ها بهدارای اهمیت برای کشورها باشند و حکومت

ها با هدف کاهش های مختلف برای کنرتل آنصورت

محلی و ملی سعی پذیری کشور در سطوح مختلف آسیب

(. یکی از مباحث مهم در ارتباط 96: 1396پرور، جان) کنند

ویژه ها است، بهاملللی، کنرتل و مراقبت از آنبا مرزهای بین

(. Glassner, 2004: 80) در مناطق پرتنش و نابسامان

ی نواحی توانند مانعی در برابر توسعه و یکپارچهمرزها هم می

ن پلی ارتباطی زمینه تعامالت و پیوند عنوامرزی باشد و هم به

طورکلی به (.Chen, 2006: 25) دو طرف مرز را فراهم کنند

ها ها، زبان و دولتعنوان عامل جدایی میان فرهنگمرزها به

شوند، در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی ایده شناخته می

های مفهوم مرز تسلط داشت. مرزهای طبیعی بر متام جنبه

لی برای افزایش همبستگی میان جغرافیای سیاسی مرزها دلی

 عنوان فضای سیاسی ایدئال هستندو جغرافیای فیزیکی به

(Troebst, 2010: 10.)  کنرتل و نگهبانی از مرزهای

سیاسی در مناطق پرتنش و نابسامان امری حساس و خطیر 

شود )بهرامی جاف های رسزمینی محسوب میبرای حکومت

(. در این میان کشور ایران به دلیل 4: 1399و همکاران، 

جنوب غرب آسیا،  پرخطردر منطقه پرتنش و  شدنواقع

داشنت مرزهای طوالنی دریایی و خشکی، همسایه بودن با 

کشور و چندین منطقه خودمختار، تنوع قومی و  15بیش از 

ثباتی سیاسی مذهبی در جداره مرزها، تنوع اقلیمی و نیز بی

ایه آن باعث شده که مسائل مرتبط برخی از کشورهای همس

ای در مسائل مرزی برخوردار با کنرتل مرزها از اهمیت برجسته

(. نگاهی کلی به 39: 1400باشد )بهرامی جاف و همکاران، 

دهنده عوامل متعددی است که مناطق مرزی کشور نشان

کنرتل مرزهای کشور را با چالش مواجه کرده و زمینه بروز 

را فراهم منوده که با شناخت و درک بهرت ای مشکالت عدیده

برداشت و  مشکالتتوان گامی جهت کاهش این ها میآن

مرزهای کشور را بهرت کنرتل کرد. در کنرتل مرزها عوامل 

متعددی دخیل هستند و بنا به فراخور هر منطقه مرزی 

باشند که باید در مطالعات در این متفاوت از یکدیگر می

 شود. زمینه در نظر گرفته

 مبانی نظری

های مختلفی دارند. برخی نظران درباره مرز دیدگاهصاحب

مرز را برخاسته از متایل غریزی انسان به اعامل نظارت 

دانند که بر آن اصطالحاً انحصاری بر بخشی از فضا می

که برخی دیگر مانند گویند، درحالیقلمروخواهی انسانی می

واهی انسان و دیوید ام اسمیت تشابه میان قلمروخ

دانند و معتقدند متایل به قلمروخواهی حیوان را مردود می

ای تنها دلیل اهمیت از نظر مادی بلکه وسیلهداشنت قلمرو نه

برای نیل به اهداف دیگری مانند ادامه بقا، سلطه سیاسی یا 

(. 78: 1399ستیزی است )بهرامی جاف و همکاران، بیگانه

تحدید حدود و نظارت بر یک  افرادی مانند رابرت ساک نیز

 تأثیرگذاری منظوربهمنطقه جغرافیایی را تالش فرد یا یک گروه 

ها و روابط میان آن هادهیپدروی مردم،  نفوذاعاملیا 

های رغم دیدگاه(. به14-20: 1392)مویر،  دانندیم

توان گفت، مفهوم مرز برخاسته از تفاوت متفاوت، می
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هم دو پدیده و غیره که بااست. تفاوت بین دو شخص، 

 نقطهآن یک فصل مشرتک یا  جهیدرنتکنند و برخورد می

ها آید که اصطالحاً مرز میان آنها به وجود میمتاس میان آن

 نیب نیدر ا(. 72: 1400شود )جانپرور و همکاران، نامیده می

ی انسانی هاگروههای سیاسی را در ژان گامتن، جدایی

شد یک نیروی معنوی در محیط انسانی بررسی کرد و متوجه 

وجود دارد که با ظرافت، افراد را در یک گروه انسانی گرد هم 

ها جدا و به یک ملت یکپارچه تبدیل آورد از دیگر گروهمی

(. مرزها دارای 25-26: 1392پرور، نیا و جانکند )حافظمی

دو نوع کارکرد ذاتی و اکتسابی هستند، کارکرد ذاتی مرزها 

صورت ثابت بوده که این مسئله ناشی از ماهیت فلسفی به

مرزها است. هامنند کارکرد تفکیک رسزمین و حاکمیت که 

ها را از هم مجزا در طول زمان ثابت بوده و مناطق و حکومت

از سوی دیگر  (Janparvar, 2017: 59) سازدمی

کارکردهای اکتسابی متناسب با زمان، نیازها و اهداف 

شوند و با داده می به مرزها غیره فناوری و کشور، تحوالت

های گذشت زمان یا تغییر در اهداف و نیازها یا فناوری

شوند و یا پررنگ میموجود دچار تغییر شده و کمرنگ یا

 ,Janparvar et al. )روندصورت کامل از بین میاینکه به

در این میان کارکرد اقتصادی یکی از کارکردهای ( 2021

رود. هر حکومت در فضای به شامر میرزهااکتسابی م

دارای یک سیستم اقتصادی خاص  جغرافیایی رسزمین خود

ها و نیازهای آن فضای است که متناسب با ظرفیت

دهی سیستم حکومتی جهت پاسخهایجغرافیایی و توانایی

به نیازهای شهروندان آن نظیر اشتغال و غیره شکل گرفته 

اقتصادی و تحت تأثیر قرار این سیستم است. برای حفظ

نگرفنت ناشی از جریان کاالها و افراد از سایر کشورها، 

کارکرد اقتصادی را برای مرزهای خود تعریف هاحکومت

. در این راستا مرز (67: 1400)جانپرور و همکاران،  کنندمی

باشد، اما بیشرت  ونددهندهیپیا  جداکنندهممکن است 

صورت همزمان دو کارکرد را بهشود که هر اوقات مشاهده می

دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت، مرزها تاکنون 

مرور زمان این اند و بهکارکردهای مختلفی به خود گرفته

کارکردها تضعیف و یا تقویت و یا تغییر کرده است 

(Rumley and Minghi, 1991: 41 از نگاه کلی، کارکرد .)

بندی کرد: ایجادکننده دستهتوان در موارد زیر مرزها را می

متایز میان دو فضای جغرافیایی، خطوط جداکننده قلمرو 

ملت، خط جنگ و صلح میان  کننده کپارچه، یهاتیحاکم

ها، خط کنرتل ها، خط تعامل و اتصال میان دولتدولت

(. کنرتل مرز اغلب به 19: 1397نیا، کاالها و اجناس )حافظ

ها و ارد که به افراد، دولتهایی اشاره دها و فناوریروش

کند تا مسائل مرزی، عبور و مرور افراد ها کمک میحکومت

و کاالها، استفاده بهینه از منابع مشرتک و غیره را منطبق با 

 :Heinesson, 2009) قوانین و مقررات کشور انجام دهند

 یتواند خود دارامرز می یحفاظت و نگهدار (. 11

 یو نگهدار  حفاظت. 1 باشد: ریصورت زبه ییهایبندبخش

 یتیامن-ینظام یو نگهدار  حفاظت. 2. از مرزها ینظام

و  حفاظت. 4. مرزها یتیامن یحفاظت و نگهدار . 3. مرزها

 یو نگهدار  حفاظت. 4 .مرزها یاقتصاد-یتیامن ینگهدار 

پیرت هاگت،  (.128-129، 1396پرور، )جان مرزها یاقتصاد

با ارائه مدلی از کشورهای محصور در خشکی با عنوان 

ده محور جغرافیایی بالقوه دردرسزا را که « پوتیتکاهای»

شوند را موجب منازعه و مشاجره کشورهای همسایه می

 (.370-372: 1392)هاگت،  ترشیح کرده است

ت در امتداد مرز بین دو کشور مجاور م ارتباطا1994سافر در 

دهد. ها را موردبررسی قرار میبا سابقه تاریخی درگیری بین آن

 مورداستفادهعنوان ابزاری برای آزمایش او مدل هاوس را به

ی به دلیل انفعاالتهای جریان فعل و قرار داده اما از همه جنبه

رز یعنی م موردمطالعهعدم وجود اطالعات کافی در منطقه 

، او حالنیبااکند. بین رژیم صهیونیستی و لبنان پیروی منی

با لبنان را که شامل منطقه امنیتی  مرز رژیم صهیونیستی

 موردمطالعهعنوان منطقه تحت اشغال این رژیم است را به

. سافر در مطالعه خود روی تعامالت مردم، کندیمانتخاب 

دولت در های و متاس هارساختیزتجارت، استفاده از 

دهد. مفهوم اصلی در مدل رسارس مرز را موردبررسی قرار می

سافر عبارت است از اینکه، جایی که در دو طرف مرز یک 

 نیبکینزدکنند باید انتظار برقراری روابط اقلیت زندگی می

شده و را داشت، حتی اگر مرز بین دو کشور مهر و موم  هاآن

رسد که ه این نتیجه میدشمنانه باشند. سافر در کار خود ب

روابط بین دو کشور، وابسته به قدرت اتصال منطقه مرزی و 

کنند، اندازه جمعیت اقلیتی که در دو طرف مرز زندگی می

 ,Soffer، به نقل از: 42-43: 1391پرور، باشد )جانمی
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ود در دو طرف مرز هر توپوگرافی منطقه مرزی و انسانی موج

کشور سبب توسعه و یا ایجاد مانع در روابط بین دو کشور 

شود. بر پایه این استدالل مارتینز تعامل در مناطق مرزی می

-صورت زیر میرا به چهار سناریوی مرتقی تقسیم کرد که به

، منطقه 2، منطقه مرزی همراه1باشد: منطقه مرزی بیگانه

پرور، افرشدی و جان) یکپارچه مرزی وابسته و منطقه مرزی

 طورهامن(. Martinez, 1994، برگرفته از: 72-71: 1392

شود به هر میزان مناطق مرزی که در نظریه مارتینز مشخص می

سوی یکپارچگی پیش بروند زمینه برای تعامل در مناطق به

شود و از سوی دیگر کنرتل مرزها مرزی بیشرت فراهم می

 بر وایلد و جونز (.182: 1396پرور، جان) شوندیم ترسخت

 نایلز هاینظریه و ایمنطقه ریزیبرنامه هاینظریه اساس

چند  در موردی مطالعاتی مرزی، مناطقبا  رابطه در هانسن

 آملان دو میان پیشین سیاسی مرز سوی دو در واقع منطقه

 تدوین و استخراج مناطق این برای خصوصیاتی و دادند انجام

 رشح به این خصوصیات. (Janparvar et al, 2021) کردند

 و ایحاشیه منطقه عنوانبه مرزی . مناطق1 :است زیر

 تری،پیرشفته کشور در حتی ماند،می باقی افتهینتوسعه

 معلول تواندمی بودن حاشیه . اگرچه2غربی.  آملان مانند

 بودن، مرزی پدیدة اما باشد، مناطق این جغرافیایی رشایط

-می مضمحل را منطقه آن هایو فعالیت امکانات از بسیاری

 پیوستگی و تداوم کشور، دو میان مرز . برقراری3 .سازد

 به را کشور دو توسعة فضاهای اصولی طوربه که فضایی

 واقع منطقه دو هر و گسلدمی هم از را دهدپیوند می یکدیگر

 ایحاشیه فضایی، پیوستگی قطع دلیل به مرز، سوی دو در

 فضایی نظر از مرز، برقراری از قبل که . مناطقی4 .شوندمی

 و جدا همدیگر از اند،بوده متصل همدیگر به فعالیت و

 .(1125: 1400شوند )جانپرور و همکاران، می ایحاشیه

 شدن ایحاشیه نیز مرزی نواحی این یماندگعقب علت

 که فعالیت و زیست توسعه، فضای ،نیبنابرا است. هاآن

 مبادالت و بوده پیوسته آملان دو میان مرز کشیدن از قبل

 و رشق میان آن سوی دو در اجتامعی فرهنگی، اقتصادی،

 با است، بوده برقرار اروپا کل بلکه آملان کشورتنها نه غرب

 و واحد آملانچهرة  بر شکاف و شودمی قطع مرز کشیدن

(.284: 1387تورنلی،  و نیومن)کند می وارد یکپارچه اروپای

 
 (85: 1396پرور، : مدل نظری پژوهش )جان1شکل 

                                                           

1 . Alienated borderlands 2 . Coexistent borderlands 



 

 46شماره   1401 بهار

 47 

ثر
مؤ

ل 
وام

 ع
ی

س
رر

ب
… 

 موردمطالعهمنطقه 

 است خراسان پهناور استان از بخشی رضوی خراسان استان

 به خراسان تقسیم از پس و ش1383 در دولت مصوبه با که

 این. است شده ایجاد جنوبی و رضوی شاملی، قسمت سه

 وسعت لومرتمربعیک 116000 از بیش ش1391 در استان

 37 تا دقیقه 52 و درجه 33 جغرافیایی مدار بین که داشته

 و درجه 56 و استوا خط از شاملی عرض دقیقه 42 و درجه

النهار نصف از رشقی طول دقیقه 16 و درجه 61 تا دقیقه 19

 و شامل از رضوی خراسان استان. است گرفته قرار گرینویچ

 مشرتک مرز دارای کیلومرت 531.6حدود  طول به رشق شامل

 مرز کیلومرت 302 حدود طول به رشق از و ترکمنستان کشور با

 از داخلی مرزهای ازلحاظ و دارد افغانستان کشور با مشرتک

 استان با جنوب از شاملی، خراسان استان با غربی شامل

 هایاستان به غربی شامل نیمه و غرب از و جنوبی خراسان

 را رضوی خراسان ارتفاعات. باشدمی محدود سمنان و یزد

 ارتفاعات. کرد تفکیک جنوبی و شاملی ارتفاعات به توانمی

 آنکهحال هستند. غربی-رشقي عموماً  رضوی خراسان شامل

بلندترین . دارند جنوبی-شاملی امتداد جنوب، ارتفاعات

 نقطه ترینپست و مرتی 3615 در بینالود قله استان، نقطه

 واقع دریا سطح از مرت 299 ارتفاع رسخس با دشت در استان

 استان کشوری، تقسیامت آخرین اساس بر. است شده

 بخش، 72 شهرستان، 29 دارای ش1398 در رضوی خراسان

 رضوی خراساناستان  است. بوده دهستان 166 و شهر 79

 مناطق جزو طورکلیبه اما است، برخوردار اقلیمی تنوع از

 بندیطبقه بر اساس. رودمی شامر به کشور خشکنیمه

 نیشابور، قوچان، درگز، هایشهرستان دومارتن اقلیمی

 و خشکنیمه اقلیم دارای تایباد و جامتربت جغتای، جوین،

 جنوبی نواحی و فریامن رسخس، مشهد، هایشهرستان

 استان اقليم لذا. باشدمی خشک اقلیم دارای استان

 در آن خشکی رضیب مقادیر آنکه به دلیل رضوی خراسان

 خشک اقلیم دارای گیردمی قرار دو و یک اقلیمی بندیطبقه

 و بارندگی نظر از استان این اما باشد،می خشکنیمه و

 آخرین اساس باشد برمی خشکنیمه اقلیم دارای رطوبت

 جمعیت 1395 آبان در مسکن و نفوس عمومی رسشامری

 جمعیت درصد. است بوده نفر 6.434.501 با برابر استان

 26.9و  73ترتیب  به استان روستایی و شهری نقاط در ساکن

جام، تایباد و خواف درصد بوده است. سه شهرستان تربت

باشند )سالنامه دارای مرز مشرتک با کشور افغانستان می

(.1398آماری، 

 
)مأخذ: نگارندگان( موردمطالعهنقشه محدوده  :2شکل 
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 روش حیث از و کاربردی هدف ازلحاظ حارض پژوهش

 گردآوری برای. است حلیلیت-توصیفی اطالعات، گردآوری

 میدانی بخش در و اسنادی روش از نظری بخش در اطالعات

 .است شده گرفته بهره نامهپرسش بر مبتنی پیامیش روش از

ای، نظریاتی را که در در بخش اول با مراجعه به منابع کتابخانه

نامه در اختیار و در قالب پرسشاحصا زمینه کنرتل مرز بود 

 13نخبگان دانشگاهی و مرزبانان قرار گرفت که متشکل از 

علوم سیاسی -های جغرافیایی سیاسیدر زمینه کارشناس

اند قرار گرفت و درنهایت نظرات این کارشناسان بوده

به دست آمد. در مرحله بعد  2صورت جدول شامره به

ای آمده پرسشنامهدستبندی متغیرهای بهمنظور اولویتبه

صورت بسته با طرح این سؤال در مورد هرکدام از گزینه که به

در هرکدام از ابعاد، دارای  شدهمطرحیک از متغیرهای کدام

به همزمانی  با توجهیشرتین تأثیر در زمینه کنرتل مرز است. ب

گیری شیوع ویروس تحقیقات میدانی پژوهش حارض با همه

کرونا در کشور ایران و افغانستان، امکان حضور فیزیکی برای 

صورت نامه بهها از دسرتس خارج و پرسشتکمیل پرسشنامه

اند ر بودهنف 13که  الکرتونیکی برای جامعه آماری پژوهش

پاسخ دریافت گردیده  12ارسال گردید و درنهایت تعداد 

نامه های پرسشمنظور تحلیل یافتهاست، در بخش بعدی به

استفاده شده است. 1PLSو  SPSSافزار از نرم

 : نتایج آزمون پایایی2جدول 

 تعداد گویه مقدار آلفا

0.852 29 

 میدانیهای یافته

سنجش تأثیر ابعاد کنرتل مرز در منطقه مرزی خراسان رضوی 

 ای(تک منونه Tبا کشور افغانستان )

( که 3میانگین منونه را با مقدار ) Tبرای آزمون  در این پژوهش

یسه قرار مقامقدار متوسط در نظر گرفته شده است مورد 

کمرت از  های پژوهشز شاخصگیرد. چنانچه هر یک امی

دار با این مقدار باشد و دارای اختالف معنی 3مقدار 

این موضوع است که آن بعد  دهندهنشانشده باشد، یینتع

تأثیر کمرت از مقدار نرمال را بر روی کنرتل مرز در منطقه 

دارد. برای ارزیابی عوامل مؤثر بر کنرتل مرز در  موردمطالعه

بعد  6راسان رضوی با کشور افغانستان منطقه مرزی استان خ

فرهنگی، سیاسی، -جغرافیایی، جمعیتی، اجتامعی

امنیتی بهره گرفته شده است. برای -اقتصادی و نظامی

-Oneبررسی میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر کنرتل مرز از آزمون 

Sample Test 3که نتایج آن در جدول شامره  استفاده شد 

آورده شده است.

 Tآمده از آزمون دست: نتایج به3جدول 

 داریسطح معنی Test value T میانگین ابعاد کنرتل مرز

  4.2 جغرافیایی

 

 

 

3 

20.25 0.000 

 0.000 19.41 2.34 جمعیتی

 0.000 33.78 3.09 فرهنگی -اجتامعی 

 0.000 38.22 3.87 سیاسی

 0.000 34.57 3.22 اقتصادی

 0.000 35.05 3.69 امنیتی -نظامی 

 0.000 41.06 3.55 شاخص کل

شود شاخص کل مشاهده می 3هامنگونه که در جدول 

( نشان از تأثیر مثبت کلیت ابعاد 3.55آمده )دستبه

                                                           

های کوچک و . دلیل استفاده از این روش جوابدهی آن برای داده1

 جامعه آماری نخبگان است.

دارد،  موردمطالعهبر کنرتل مرز در منطقه  ذکرشده

ان صورت کلی بر اساس نظرات کارشناسیگر بهدعبارتبه
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و تشکیل یافته از متغیرهای  ذکرشدهکلیه ابعاد  پژوهش

( بوده 3که عدد ) به میانگین نظری پژوهش با توجهمختلف 

است بر کنرتل مرز بین خراسان رضوی و کشور افغانستان 

ابعاد  Tتأثیر مثبت داشته است. همچنین بر اساس آزمون 

ین دارای بیشرت 3.87و  4.2جغرافیایی و سیاسی با میانگین 

تأثیر و ابعاد اجتامعی و فرهنگی و جمعیتی به ترتیب با 

کمرتین تأثیر را بر روی کنرتل مرز در  2.34و  3.09میانگین 

بعد  جزبهصورت کلی اند، بهمنطقه موردبررسی داشته

جمعیتی همه ابعاد موردبررسی به دلیل داشنت میانگین باالتر 

اند. نتیجه مرز بودهدارای تأثیر مثبت بر روی کنرتل  3از عدد 

اهمیت بسیار زیاد متغیرهای  دهندهنشانآمده دستبه

 جغرافیایی بر روی کنرتل مرز است.

یرگذار در کنرتل مرز با استفاده از تأثتعیین سهم ابعاد  

 رگرسیون چند متغیره

های مهم رگرسیون خطی مربوط به توزیع فرضیکی از پیش

های متغیرهای باشد که دادههای متغیرها میپراکندگی داده

باید نرمال و یا نزدیک به نرمال باشند، برای حل این  پژوهش

شود. نتایج حاصل ویلک استفاده می-مسئله از آزمون شیپرو

-دهد توزیع دادهنشان می 4ویلک در جدول -از آزمون شیپرو

ی پارامرتیک نرمال بوده و دارای تناسب آمار  های پژوهش

های ی که سطح آماری این آزمون برای دادهاگونهبهاست. 

است. 0.794برابر با  پژوهش

 ویلک-: نتایج آزمون شیپرو4جدول 

 نتیجه داریسطح معنی مقدار آماری

 ها نرمال استتوزیع داده 0.41 0.794

به رضیب همبستگی چندگانه  Rدر آزمون رگرسیون مقدار 

( متغیر 1( و )0معروف است، مقدار این همبستگی بین )

تر باشد، ( نزدیک1است. هر چه مقدار این همبستگی به )

نشان از همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته 

است که  0.904معادل  Rمقدار  5دارد. بر اساس جدول 

رضیب  R Squareهد. دباالیی را نشان می قبولقابلمقدار 

( و 0باشد و مقدار آن نیز بین )می های پژوهشتعیین معرفه

تر باشد نشان از آن دارد که ( نزدیک1( است و هرچه به )1)

اند که میزان متغیر وابسته را تبیین متغیرهای مستقل توانسته

است،  0.817رو، چون رضیب تعیین برابر با کنند؛ از این

درصد از کل تغییرات کنرتل  0.812یباً قرتبیانگر آن است که 

 پژوهش گانهششبا ابعاد  موردمطالعهمرز در منطقه مرزی 

 قابل تبیین است.

 : خالصه آماره مربوط به برازش مدل5جدول 

 (Rرضیب همبستگی ) R Square رضیب تعیین

0.812 0.817 0.904 

 Sigبررسی نیکویی برازش مدل رگرسیونی، از مقدار  منظوربه

ستون تحلیل واریانس استفاده شده است، هامنگونه که در 

با ، این مقدار برابر با صفر است و شدهدادهنشان  6جدول 

بوده، نتیجه  0.05به اینکه این مقدار کمرت از  توجه

 کاررفتهبهدهد که مدل رگرسیونی میآمده نشان دستبه

بینی کننده مناسبی برای متغیر معنادار بوده و از سطح پیش

 عنی کنرتل مرز است.وابسته پژوهش ی

 متغیرهای مستقل بر روی وابسته استانداردشده: رضایب رگرسیونی 5جدول 

 

 ابعاد کنرتل مرز 

 تحلیل واریانس

(ANOVA) 

 

T 

 

 

رضیب همبستگی 

(Beta) 

 

 داریسطح معنی

F Sig 

  جغرافیایی

 

 

 

9.4 0.251 0.000 

 0.000 0.232 8.56 جمعیتی
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  فرهنگی-اجتامعی

656.22 

 

0.000 

10.1 0.293 0.000 

 0.000 0.238 11.1 سیاسی

 0.000 0.266 11.7 اقتصادی

 0.000 0.284 12.1 امنیتی-نظامی

در تحلیل رگرسیون، بیشرت مقیاس با توجه به این مسئله که 

متغیرهای مستقل از ابعاد متفاوتی شکل گرفته، بنابراین 

کند تا سهم نسبی هر رگرسیونی به محقق کمک میرضیب 

متغیر مستقل را در تبیین تغییرات متغیر وابسته با در نظر 

ای مستقل معین کند. در آزمون رگرسیون گرفنت سایر متغیره

هر چه مقدار رضیب بتای یک متغیر بیشرت باشد، اهمیت 

تر است. بر بینی تغییرات متغیر وابسته برجستهآن در پیش

داری رضایب بتای آمده از معنیدستاساس نتایج به

توان گفت که هر شش بعد متغیرهای مستقل پژوهش، می

أثیر بر کنرتل مرز، دارای نقش مثبت در نظر گرفته شده برای ت

آمده از ابعاد دستدر کنرتل مرز هستند. بر اساس رضایب به

ها در کنرتل )متغیرهای مستقل( سهم هرکدام از آن گانهشش

فرهنگی با امتیاز -از بعد اجتامعی اندعبارتمرز به ترتیب 

، بعد اقتصادی با 0.284امنیتی با امتیاز -، بعد نظامی2.93

، بعد سیاسی 0.251، بعد جغرافیایی با امتیاز 0.266یاز امت

دارای  0.232و بعد جمعیتی با امتیاز  0.238با امتیاز 

 ANOVAاند. همچنین تحلیل باالترین رضایب بتا بوده

و  معنادارطور آن است که آیا مدل رگرسیون به دهندهنشان

بینی کند؟ که مطابق مناسب تغییرات متغیر وابسته را پیش

-می 0.05کمرت از  آمدهدستبه Sigمقدار  5با نتایج جدول 

، کاررفتهبهتوان بیان داشت که مدل باشد بر این اساس می

 بینی مناسبی برای متغیر کنرتل مرز است.پیش

سنجش میزان تأثیر متغیرهای ابعاد مختلف بر کنرتل مرز در 

 منطقه مرزی خراسان رضوی

مدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

PLS  ارائه شده است. اعدادی  2و رضیب مسیرها در شکل

ها با یکدیگر نشان داده شده است، که بر روی مسیر سازه

شود. این اعداد بیانگر بتای رضیب مسیر نامیده می

رضیب همبستگی دو سازه  در رگرسیون یا استانداردشده

است و برای بررسی میزان تأثیر مستقیم یک متغیر بر متغیر 

ها و شود. اعدادی که بر روی مسیر بین سازهدیگر ارائه می

های انعکاسی بیانگر شود در مدلها منایش داده میمعرف

که وضعیت مدل  2ها است. بر اساس شکل بار عاملی آن

دهد، استاندارد را منایش می گیری پژوهش در حالتاندازه

هر یک از متغیرهای مستقل که هامن ابعاد  تأثرتوان می

کنرتل مرز در این پژوهش هستند را بر متغیر وابسته  گانهشش

که کنرتل مرز است، سنجید و میزان تأثیر هر یک از متغیرهای 

ها است نیز نشان داد موجود در ابعاد را که بار عاملی آن

دهد که در میان نشان می 6تایج جدول (. ن6)جدول 

متغیرهای ابعاد جغرافیایی مؤثر بر کنرتل مرز متغیر وضعیت 

در جایگاه  0.876توپوگرافی منطقه مرزی با رضیب عاملی 

نخست قرار دارد و میزان فاصله منطقه مرزی از مرکز استان 

در جایگاه دوم از میزان تأثیر بر بعد  0.830با رضیب عاملی 

یایی کنرتل مرز قرار گرفته است. در این بخش متغیر جغراف

در جایگاه چهارم و آخر قرار  0.637عدالت فضایی با امتیاز 

واقع شده است. در بین متغیرهای ابعاد جمعیتی مؤثر در 

ترین متغیر در این ، مهم6کنرتل مرز بر اساس نتایج جدول 

، بوده 0829زمینه تعداد )کمیت( جمعیت با رضیب عاملی 

همچنین متغیر نحوه توزیع و پراکنش جمعیت در منطقه مرزی 

بندی اهمیت در جایگاه دوم از رتبه 0.800با رضیب عاملی 

در متغیرهای جمعیتی مؤثر در کنرتل مرز جای گرفته است. 

 0.422در این بعد متغیر سطح سواد با مقدار رضیب عاملی 

است. نتایج از اهمیت کمی بر روی کنرتل مرز برخوردار بوده 

فرهنگی با شش متغیر که بیشرتین تعداد -بعد اجتامعی

متغیر را در بین ابعاد مؤثر بر کنرتل مرز به خود اختصاص 

داده، متغیر پیوستگی فرهنگی دو سوی مرز نسبت به هم با 

دارای باالترین اهمیت و تأثیر بر نحوه  0.833رضیب عاملی 

است. متغیر بعدی فرهنگی بوده -کنرتل مرز در بعد اجتامعی

فرهنگی مؤثر در کنرتل مرز  –یرگذار بر بعد اجتامعی تأث

خراسان رضوی با کشور افغانستان پیوستگی فرهنگی دو 

سوی مرز با مناطق مرکزی خود بوده که دارای امتیاز عاملی 

از  0.103است. متغیر تعصبات قومی با امتیاز  0.699
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رات نخبگان در تری در کنرتل مرز بر اساس نظاهمیت نازل

متغیر  5از میان  داشته است. موردمطالعهمحدوده 

شده بعد سیاسی مؤثر در کنرتل مرز در استان خراسان یبررس

ترین متغیر را نخبگان سیاسی رضوی با کشور افغانستان مهم

داشته است، در رده  0.708موجود در منطقه مرزی با امتیاز 

وامع محلی در ینی جآفرنقشبعدی نیز سطح بازیگری و 

قرار گرفته است، در این بعد  0.698مناطق مرزی با امتیاز 

ی با رضیب عاملی بسیار پایین طلباستقاللمتغیر آرمان 

از اهمیت کمرتی در سیستم و نحوه کنرتل مرز منطقه  0.086

های پرسشنامه نخبگان برخوردار بر اساس یافته موردمطالعه

در بعد اقتصادی از میان متغیرهای احصاء شده  بوده است.

آن دو متغیر سطح توسعه منطقه مرزی با رضیب عاملی 

و تجارت مرزی و منافع مشرتک دو سوی مرز با امتیاز  0.840

ترین یتپراهمبه ترتیب  0.794مستقیم و رضیب عاملی 

یرگذار بر کنرتل مرز در بعد اقتصادی مرتبط با تأثمتغیرهای 

-ی استان خراسان رضوی با کشور افغانستان بودهمنطقه مرز 

اند، در این بخش همچنین سطح دسرتسی به خدمات و 

در جایگاه پنج قرار  0.479امکانات با رضیب عاملی و امتیاز 

گرفت و درنهایت از میان متغیرهای موردبررسی در بعد 

نظامی و امنیتی متغیرهای مسئله تروریسم با رضیب عاملی 

ه نخست و متغیر آمایش مناطق مرزی نیز با در رد 0.884

در جایگاه دوم قرار گرفته است. در  0.871رضیب عاملی 

در  0.230این بخش شیوه فعلی کنرتل مرزها با امتیاز عاملی 

یرگذاری بر کنرتل مرز منطقه تأثجایگاه آخر و پنجم از سطح 

مرزی موردبررسی در بخش نظامی و امنیتی جای داشته 

ید آن هستند که در میان ابعاد مؤنیز  4و  3شکل  است. نتایج

، موردمطالعهمؤثر بر کنرتل مرزها در منطقه  گانهشش

ین ابعاد به ترتیب امتیازی که از رضیب مسیر به دست ترمهم

. بعد اقتصادی با رضیب مسیر 1از:  اندعبارتاند آورده

. بعد 3 0.244. بعد جغرافیایی با رضیب مسیر 2 0.248

-. بعد نظامی4 0.202فرهنگی با رضیب مسیر -عیاجتام

. بعد جمعیت با رضیب 5 0.191امنیتی با رضیب مسیر 

دارای  0.178. بعد سیاسی با رضیب مسیر 6 0.184مسیر 

مناطق مرزی خراسان رضوی  یرات بر کنرتل مرز درتأثبیشرتین 

اند.با کشور افغانستان بوده

 ختلف کنرتل مرزیرهای ابعاد ممتغ: رضیب عاملی 6جدول 

 رضیب عاملی متغیر نام اختصاری مؤلفه

 

 جغرافیایی

S1 0.830 از مرکز فاصله 

S2 0.876 وضعیت توپوگرافی منطقه مرزی 

S3 0.755 دو سوی مرز طبیعی پیوستگی 

S4 0.637 فضائی عدالت 

 

 جمعیتی

S5 0.829 تعداد جمعیت 

S6 0.800 پراکنش جمعیت در منطقه مرزی 

S7 0.750 ساختار سنی جمعیت 

S8 0.422 سطح سواد در منطقه مرزی 

 

 

 فرهنگی-اجتامعی

S9 0.760 انسانی رسمایه 

S10 0.833 پیوستگی فرهنگی دو سوی مرز نسبت به هم 

S11 0.103 قومی تعصبات 

S12 0.458 ساختار اجتامعی 

S13 0.494 مذهبی و زبانی پیوندهای 

S14 0.699 سوی مرز با مرکز پیوستگی فرهنگی دو 

 

 سیاسی

S15 0.644 سیاسی تبعیضات 

S16 0.698 آفرینینقش و سطح بازیگری 

S17 0.463 سیاسی ثبات 

S18 0.086 یطلباستقالل آرمان 
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S19 0.708 سیاسی نخبگان 

 

 اقتصادی

S20 0.530 وضعیت معیشتی 

S21 0.479 و خدمات امکانات به دسرتسی 

S22 0.614 اشتغال 

S23 0.794 تجارت و منافع مشرتک 

S24 0.840 سطح توسعه منطقه مرزی 

 

 امنیتی-نظامی

S25 0.230 مرزها کنرتل شیوه فعلی 

S26 0.591 فرامرزی نیروهای 

S27 0.871 مرزی مناطق آمایش 

S28 0.836 تهدید تراکم 

S29 0.884 تروریسم 

 

 

 
 حالت استاندارددر  گیری پژوهش: مدل اندازه3شکل 
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 : منودار رضایب مسیر ابعاد مؤثر بر کنرتل مرز4شکل 

 گیرینتیجه

ای ابعاد های کتابخانهآمده از یافتهدستبر اساس نتایج به

مرزها در شش بعد )جغرافیایی، جمعیتی، مؤثر در کنرتل 

ی( و امنیت-فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی-اجتامعی

بررسی تأثیر هریک از  منظوربهبندی شدند و متغیر دسته 29

این ابعاد و متغیرها بر کنرتل مرز در استان خراسان رضوی با 

ای در قالب ابعاد شش و کشور افغانستان پرسشنامه

گانه سازماندهی شد و در میان جامعه آماری  29متغیرهای 

های رشته پژوهش که شامل نخبگان آشنا با کنرتل مرز در

جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی و نیز مرزبانان توزیع 

نشان داد  Tهای میدانی در بخش آزمون گردید، نتایج یافته

گرفته با امتیاز که شاخص کلی کنرتل مرز بر اساس ابعاد شکل

بر کنرتل  شدهمطرحنشان از تأثیر مثبت ابعاد  3.55میانگین 

مرز در محدوده موردبررسی داشت. از سوی دیگر در میان 

و جمعیتی  4.2ابعاد نیز دو بعد جغرافیایی با امتیاز میانگین 

یرگذار بر کنرتل مرز تأثهای اول و پنجم در رده 2.34با میانگین 

اهمیت  دهندهنشانقرار گرفتند. نتایج آزمون رگرسیون نیز 

ی در کنرتل مرز با امتیاز بتای فرهنگ-بیشرت بعد اجتامعی

های مرتبط با روش داشته است. در بخش یافته 0.293

( نشان داد که رضایب مسیر PLSحداقل مربعات جزئی )

برای ابعاد اقتصادی و اجتامعی به ترتیب با امتیازهای 

بیشرتین مقدار همبستگی و برای ابعاد  0.244و  0.248

 0.191و  0.178زهای جمعیتی و سیاسی به ترتیب با امتیا

اند. در میان کمرتین مقدار همبستگی را با کنرتل مرز داشته

متغیرهای ابعاد جغرافیایی مؤثر بر کنرتل مرز متغیر وضعیت 

، در بین 0.876توپوگرافی منطقه مرزی با رضیب عاملی 

متغیرهای ابعاد جمعیتی مؤثر در کنرتل مرز بر اساس تعداد 

بوده، بعد  0829ملی )کمیت( جمعیت با رضیب عا

فرهنگی متغیر پیوستگی فرهنگی دو سوی مرز -اجتامعی

-، بعد سیاسی مهم0.833نسبت به هم با رضیب عاملی 

ترین متغیر را نخبگان سیاسی موجود در منطقه مرزی با امتیاز 

داشته است. در بعد اقتصادی متغیر سطح توسعه  0.708

ن متغیرهای و در میا 0.840منطقه مرزی با رضیب عاملی 

موردبررسی در بعد نظامی و امنیتی متغیر تروریسم با رضیب 

در رده نخست قرار گرفته است. نتایج  0.884عاملی 

دهد که در مسئله کنرتل مرز وضعیت آمده نشان میدستبه

جغرافیایی مرز هامنند نوع توپوگرافی و پیوستگی طبیعی تأثیر 

رو، وضعیت این بسزایی در سازوکار کنرتل مرز دارد. از

یرگذار است. تأثطبیعت منطقه مرزی بر کم و کیف کنرتل مرز 

در مسئله کنرتل مرز بر اساس نتایج توجه به بعد سیاسی 

منطقه مرزی در رده دوم از سطح اهمیت قرار داشته است. 

ینی آفرنقشدر این بین مسائلی همچون سطح بازیگری و 

ناطق مرزی و جوامع محلی و سطح تبعیضات سیاسی بین م

-مناطق مرکزی تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت و کاهش هزینه

که به جوامع  هراندازهیگر، دعبارتبههای کنرتل مرز دارد. 

ها توجه و نیز از مقدار محلی و نخبگان سیاسی موجود در آن

تبعیضات سیاسی نسبت به این مناطق کاسته شود، کنرتل 

و  خواهد داشت تریمرز در این مناطق کیفیت مناسب

ناشی از حضور نیروهای نظامی و  آوررسسامهای هزینه

 موردتوجهامنیتی را کاهش خواهد داد. مسئله بعدی که باید 

قرار گیرد، بحث تروریسم و کنرتل مناسب مرزها برای حفظ 

آن کل استان است. در این زمینه  تبعبهامنیت منطقه مرزی و 
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ی طالبان در مناطق مرزی با نظامشبهحضور مجدد نیروهای 

خراسان رضوی دارای  ایران اهمیت کنرتل مرزها را در استان

 کند.حساسیت بیشرتی می

 
 : مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کنرتل بهینه مرز در مناطق مرزی خراسان رضوی5شکل 

 فهرست منابع
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