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 22/1/6931تاریخ تصویب:               61/8/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 صوور بهای به حفاظت و دفاع نیاز دارد. همچنین فضای مرزی فزاینده طوربهبرای کشورها فضای مرزی 

مهم و منابع معودنی  گذاریسرمایههای ای مرکز ایدئولوژی و عملکرد کشورها، مکانی برای سیاستفزاینده

هوای بیویار است و دورترین منطقه حاکمیتی است. در جهان امروز که مرزها در انواع مختلف و با ویژگی

مشابه بییار متنوع است. یکوی از ایون  صور بهرویکردها نیبت به مدیریت مرز نیز  ،متنوعی وجود دارند

جمهوری اسالمی ایوران در حوا   ازجملهها رویکردها ایجاد دیوار مرزی است که توسط بییاری از کشور

کوه  اسوتسولبی  صوور بهاز راهبردهای کنتر  مورز پیگیری است. باید توجه نمود که دیوار مرزی یکی 

دهد. باید بیان نمود که این دیووار مورزی کوه کاال و ... را تحت کنتر  شدید قرار می افراد،ورود و خروج 

بروز مخاطرا  محیطی است. مخاطرا   ساززمینهگردد خود دیوار امنیتی برای کشور محیوب می نوعیبه

و ...( و بالیووای انیووانی  نووابودی  لوورزهنیزم ،محیطووی خووود بووه دو دسووته بووالی طبیعووی  سووی ، طوفووان

صودد ی دریلتحل -شوند. مقاله حاضر با روش توصیفی، گرم شدن کره زمین و ...( تقییم میمحیطیزییت

دیوار مرزی در منطقه سییتان و بلوچیوتان اسوت و سوبا بوا  احداثبررسی این نوع مخاطرا  ناشی از 

ای کوه منطقوه را مخواطره تورینمهمپردازد تا بندی این مخاطرا  میای به طبقهاستفاده از روش توان رتبه

 درار مرزی در منطقه واث دیحددهد مخاطرا  ناشی از اآید. نتایج تحقیق نشان می به دستکند د مییتهد

مخاطرا  طبیعی  نوابودی گیاهوان، انقوراا جوانوران، بوین رفوتن صونعت اکوتورییوم  افوزای   مورد 9

قومی دو سوی مرز  هدایت افراد به فضاهای  -فرسای  بادی منطقه( و مخاطرا  انیانی  تفکیک فرهنگی

هوای اعتماد بوه حکوموت مرکوزی  هزینوه ناشناخته  افزای  گرای  به قاچاق مواد مخدر و اسلحه  کاه 
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ای که منطقوه را مخاطره ترینمهمای با استفاده از روش توان رتبهآخر گردند. در تقییم می باالی اقتصادی(

بییاری از  ساززمینهتواند آمد که خود می به دست 01کند کاه  اعتماد به دولت مرکزی با وزن تهدید می

 ای و ملی باشد.قهمشکال  آتی برای در سطح منط

 : مخاطرا  محیطی، مرز، دیوار مرزی، استان سییتان و بلوچیتانهادواژهیکل

 مقدمه. 6

کنود توا میوائ  کمک می هاحکومتو  هادولتهایی که به افراد، ها و فناوریکنتر  و مدیریت مرز اغلب به روش

  کشور انجوام دهنود، مقررای بهینه از منابع مشترک و ... را منطبق با قوانین و مرزی، عبور و مرور افراد و کاال، استفاده

کنتر  و مدیریت مرز مکانییمی بورای تضومین امنیوت مرزهوای  دیگرعبارتیبه (.Heinesson, 2009: 1 کند اشاره می

سوط ارتبواف فرهنگوی، ملی و برای تنظیم حرکا  قانونی در طو  مرزها برای دستیابی بوه نیازهوای متفواو  ملوت تو

ی کنتور  اموور بنابراین کنتر  و مدیریت مرز محدوده  گرددباشد، که از طریق مرزها فراهم میاجتماعی و اقتصادی می

، پرورجوانکنود  اجرایی مرزها شام  اطمینان از حفظ حرمت و برقراری نظم و امنیت در طو  مرزها را مشوخص موی

های قلمرو کشوورها جهوت برقوراری نظوم و کنتر  و حفاظت از محدوده هاحکومتگیری با شک  امروزه (.4: 1991

هوای مختلوف سوعی در کنتور  صوور به هواحکومتامنیت جایگاه برجیته و پر اهمیتی به خوود اختصواد داد و 

 هواحکوموتاند که ساخت دیوار چین، هواردین، دیووار گرگوان و ... از سووی ها و مرزهای قلمرو خود کردهمحدوده

دیوارهوای مورزی بوا نزدیکوی و  کارگیریبوهبر این مدعا در ادوار گذشته است. با گذشت زموان اسوتفاده و  شواهدی

و جهوان بودون مورز  شودنجهانیگیری مباحثی نظیر شک به یکدیگر و  هاحکومتوابیتگی هر چه بیشتر کشورها و 

 رونوداموا   نیمه دوم قرن بییتم تحت شعاع خود قرار دادنودهای پایانی اهمیت و جایگاه مرزها و مرزبانی را برای دهه

 نظیور مبواحثی گیوریشوک  و بورلین دیوار فروپاشی از بعد دهه دو که است بوده ایگونهبه معاصر جهان در تحوال 

 رونود ایون. اسوت گرفتوه شوک  معاصور جهوان در معکوسوی و ... رونود جغرافیا پایان مرز، بدون جهان شدن،جهانی

 شوده ایجواد هواحکومت سووی از جهان مختلف نقاف در مرزی دیوار 25 تقریباً 2666 سا  از که است بوده ایگونهبه

 عرصوه در پیشوگام کشورهای عنوانبه غاصب صهیونییم رژیم و هند آمریکا، متحدهاال یا کشور سه نیبنیدرا. است

 زمینوه در هواپیشوگویی وجوود بوا کوه،بطوری. هیتند معکوسی روند پیشگامان این، ازجملهدموکراسی  و شدنجهانی

 حصوار کیلوومتر 5066 حودود انگیزیشوگفت طوربوه تنهاییبوه کشور سه این شدن،جهانی طریق از مرز بدون جهان

اند تا از ایون طریوق بتواننود مرزهوای خوود را بهتور کنتور  و کرده ایجاد همیایه کشورهای با خود مرزهای در امنیتی

های اخیر نیز جمهوری اسالمی ایوران نیوز بوا توجوه بوه دارا بوودن مرزهوای نمایند. در این میان، در طی سا مدیریت 

تور کورده اسوت نظیور طوالنی از یک سو، و میائ  و مشکال  مرزی که کنتر  و مدیریت مرزهای کشوور را سوخت

سیاسوت انیوداد  یریوگ یپبوا در  ثبا ، عدم همکاری جهت کنتر  مرزها و ... تالش کرده اسوت کوههمیایگان بی
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در  موثثرتر صوور بهمرزهای کشور از طریق ایجاد دیوار در طو  مرزهای کشور، کنتر  و مدیریت مرزهای کشور را 

نظیر مرز ایران و پاکیتان، ایران و افغانیتان، ایران و عراق  شما  عراق( فراهم آورد. اجورای ایون طورر در  هاییبخ 

 هواآنو کنتر  بهتر مرزهای کشور دارای مزایایی نیوبی اسوت کوه در اینجوا پورداختن بوه  سطح کالن جهت مدیریت

موضوعیت ندارد، اما بحثی که کمتر با اجرای این طرر به آن پرداخته شده است و بنوا اسوت کوه در ایون مقالوه بوه آن 

کوه کمتور بوه  باشدمینیانی( در قالب مخاطرا  محیطی  طبیعی و اناشی از اجرای این طرر  هایچال پرداخته شود 

مخواطرا  محیطوی ناشوی از انیوداد مرزهوا را بیوان کورد  ترقیودق صور بهبرای اینکه بتوان . خواهد شدآن پرداخته 

 موردی مرز ایران در استان سییتان و بلوچیتان در نظر گرفته شده است.  صور به

 مباحث نظری .2

 مخاطرات محیطی. 6. 2

 (.Kates, 1999: 15  کننوداد مویج از جامعوه آن را ایجوارکوه نیروهوای خو هیوتندمخاطرا  طبیعی مخاطراتی 

وقوایع شودید جغرافیوایی و حووادث مهوم فناورانوه کوه  گونه تعریف نموودتوان ایندر واقع می مخاطرا  محیطی را

خیارا  قاب  تووجهی را بوه کاالهوا و محویط وارد توانند کنند و میتهدیدی غیرمنتظره را برای زندگی انیان ایجاد می

-موی شومار بوه انیانی یا طبیعی خاستگاه با تدریجی یا ناگهانی پیشامدهای محیطی، مخاطرا (. 0: 1999نی، ی ام کنند

مخواطرا   ۀاسومیت دایور. شوودموی مواجه خطر با بشر اسکان و زییت گیتره امنیت و سالمت آن، از متأثر که روند

شویمیایی تهدیود  ماًیمیوتقاد فیزیکوی و صدما  حو هواسط هزندگی انیان را ب کند کهمحیطی را به وقایعی محدود می

 :نیچننیاکند. وقایعی می

 اثرهای نمایان   مشخص و تولیدکننده دارای سرچشمه 

  وقایعی در ک  با آغازی سریع و با زمان کوتاهی برای هشدار   

  های مشخص  موقعیت  در هشدارزمانی کوتاه برای  با فاصله یهاانیزایجادکننده 

 کند و منجر به بحوران مویاضطراری را توجیه می کن وابا شد  و مقیاسی که یک  معموالًمردم  تهدیدکننده-

 (.Smith; 1992, 58  گردد

 کرد: یبندمیتقی زیر صور به بخ  دو به توانمی را هاآن مخاطرا  از کلی بندیتقییم در

مخاطره طبیعی به معنای وقوع یک پدیده با شرایط طبیعی اسوت کوه در زموان و اصطالر  طبیعی: مخاطرات( الف

حوادث ناگوار طبیعی یا به قولی بالیوای طبیعوی (. 166: 1991کیانی،   شود زیآممخاطرهمکان معین، تهدید ایجاد کند و 

 طوربوهگونوه وقوایع عمومواً شوند، ایونجانی و مالی جوامع بشری میهایی هیتند که موجب خیارا  پدیده ازجمله

از قبی  خشکیوالی کوه زموان شوروع و خاتموه آن  برخی حوادث یاستثنابهپیوندند وقوع میه گیرانه بناگهانی و غاف 
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حمودنیا،  م شوودبعد نموودار موی هاسا و حتی  تدریجبهسو آن  تأثیرا زنده دارد همچنین مشخص نبوده و حالت خ

اجتمواعی و  اقتصوادی، هایتوانمنودیناگهانی کوه موجوب تضوعیف و از بوین رفوتن  مترقبه هر اتفاق غیر(. 4: 2616

ه را فوراهم آورد، عوهای اشتغا  در جامجانی و مالی، تخریب تأسییا  زیربنایی و کاه  زمینه فیزیکی مانند خیارا 

 (.149 :1994خمر، شود  می طبیعی معرفی به عنوان بالیای

 درک بورای نوظهووری گرفت، پارادایم شک  سرد جنگ از پا که انیانی امنیت اصطالر انسانی: مخاطرات( ب

 ایون بور و کشویده چوال  بوه را ملی امنیت از های سنتیبرداشت آن، کنندگاناستدال  است. کروی هایپذیریآسیب

 را  محوور مردم امنیتی دیدگاه انیانی امنیت .هالتدو نه باشند هاانیان امنیت باید جیتار برای مناسب مرجع که باورند

شوناخت  میوتلزم امنیوت، ای چندرشوته فهوم اسوا،، این داند. برمی ضروری کروی، و ایملی، ناحیه امنیت مقوله در

انیوانی،  امنیوت و درونمایوه راهبوردی مطالعا  المل ،بین روابط توسعه، مطالعا  همچون پژوهشی هایحوزه برخی

(. در ارتباف با مخاطرا  انیانی باید نخیت بیان نموود کوه 90: 1909 کاویانی راد،  است بشر حقوق هیته از حفاظت

 و هویوت میوکن(، و غوذا  مانند اساسی نیازهای محیط، گوید:می سخن انیانی امنیت منبع چهار ( از1999ریردون  

بورای کیوب رفواه  اصو  در و فوردی گروهوی انیوانی امنیت کند کهمی تصریح وی زیان. و آسیب از محافظت شأن،

باشود  بودیعی، موی توقوع هموین برآوردن صوری لحاظ به شودمی انجام امنیت نام تحت که چیزی هر واقع است. در

 اختالفوا  هوا،اقلیوت و اقووام طلبویتوان جداییمی انیانی ابعاد در محیطیتهدیدکننده زییت عوام  (. از110: 1900

هوای مهواجر  و آن، عدم توجه به مفهوم توسوعه پایودار مطالبا  تأمین از ناشی پیامدهای جمعیت و افزای  مذهبی،

   .(269: 1992 جاجرمی،  برد نام داخلی و خارجی را

 مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان .2. 2

 %1155معواد   کیلومترمربوع 100562 وسعت با و است کشور هایاستان پهناورترین از بلوچیتان و سییتان استان

 عورا دقیقوه 29 و درجوه 91 توا دقیقه 9و  درجه 25 بین استان این .است داده اختصاد خود به را کشور میاحت

 از کوه ،(151: 1991  شواطریان، اسوت شوده واقع شرقی دقیقه طو  26 و درجه 09 تا دقیقه 49 و درجه 50 و شمالی

بوه  غورب از و افغانیوتان و پاکیوتان کشورهای به شرق از عمان، دریای به جنوب از جنوبی، خراسان استان به شما 

 یوک از جغرافیوایی، یتموقعبوه توجوه بوا و بلوچیتان سییتان منطقه .است شده محدود کرمان و هرمزگان هایاستان

هنود  اقیوانو، موسومی هایباران آن تبعبه و هند قارهشبه بادی جریان :مانند جوی متعدد هایجریان تأثیر تحت طرف

 مشوهود پدیوده تورینمهم گرمای شودید که دارد قرار متوسط هایعرا زیاد فشار تأثیر تحت دیگر طرف از و است

 مرکوز 90 شهرستان، 14 دارای استان این کشوری تقییما  آخرین براسا، (.149: 1991 ،یطاووس  است آن اقلیمی

 کنوار در استقرار جهت به استان استثنایی و ویژه موقعیت .است دار کد آبادی 5094 و دهیتان 162 بخ ، 46 شهری،

 دو بوا خواکی مورز کیلوومتر 1166 بوودن دارا و آبی مرز لومتریک 966 با هرمز تنگه از خارج و المللیبین آزاد هایآب
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 کشوت محصووال  بورای مناسب اقلیم معدنی، توجه قاب  امکانا  (260: 1906 ،  صفوی،افغانیتان و پاکیتان کشور

 توسوعه بورای مناسوب شورایط همچنوین و (164: 1996  عزیوزی، انبوه مووز، مرکبا ، خرما، نظیر صادراتی سودآور

 ایون اقتصوادی مالحظوه قابو  هوایفرصت ازجمله تفتان یهادامنهو  عمان دریای سواح  در گردشگری هایفعالیت

 بوه سوریع دسوتیابی علوت کوه بوه اسوت مهموی سوواح  ازجمله که عمان سواح  خصوصاً .روندمی شمار به استان

جهت ترانزیت کاالهای گونواگون بوه کشوورهای  هابندرگاه ایجاد و الجیشیسوق نظر از دنیا آزاد هایآب و هااقیانو،

 (.  2: 1991  شیخ زاده، است مالحظه قاب  بییار هند قارهشبهخلیج فار، و حوزه 

   سیستان و بلوچستانانسداد مرزی  استان  .9. 2

و  زابو  مورز از کیلومتر 92 تنها کیلومتری، 1256 مرز از توان بیان نمود که،مرز در این استان می انیداد در ارتباف با

 و مورزی پاسوگاه 166 کیلوومتری 00 میوافت این است. در مراقبت مورد و شده میدود جاوه میر مرز از کیلومتر 95

 موقعبوه تجهیز و تعویض و نیروها تأمین نیازهای برای دسترسی مناسب عدم علت به البته که دارد وجود برجک 266

 وسویلهبهاز مرزهوای منطقوه  کیلومتر 456 نیرو است. همچنین بدون هاپاسگاه و هابرجک این بخشی از هاآن مناسب و

 قبیو  طبیعوی از عوامو  طریوق از مرورزمانبوهمنطقوه  هوایی و آب شرایط علت به حفر کانا  میدود شده است، که

باشود. موی گشتن عبور قاب  یا و شدن پر در حا  محلی مردم و قاچاقچیان مانند انیانی عوام  و باران و باد هایجریان

 اطوراف در نیرویوی و گیردنمی صور  آن از مراقبتی گونههیچ و است شده طبیعی رها مانع یک همانند تنها کانا  این

 علوت به واقع در .است حالت میطح کامالً زمین که شده ایجاد جایی در موانع این اینکه ضمن است. نشده آن میتقر

 بورای هووایی تجهیزا  و ارتباطی هایراه ایجاد آن تر ازمهم و مرزی موانع ایجاد زیاد بییار هزینه و کوهیتانی شرایط

 شودن در پنهان یا و روستایی مناطق به رسیدن از قب  قاچاقچیان سریع دستگیری و در مرز میتقر نیروهای از حمایت

 دیووار، احوداث طریوق انیداد فیزیکی  از همچون مختلفی طرق از مرزی انیداد عدم و انیانی و طبیعی هایمخفیگاه

 هوایدوربوین طریق الکترونیکی  از انیداد ها(،آبراه ها،تنگه مرزی، انیداد هایبرجک و هاپاسگاه احداث خاردار،سیم

 در هوای دیوددوربین همچون ابزارهایی به تجهیز و هوایی پیشرفته تجهیزا  استقرار (،هااز ماهوراه استفاده بیته، مدار

 عموالً ... و دیود از شوده میتتر سایر امکانا  و خودروها تشخیص برای قرمز مادون اشعه به مجهز هایسییتم شب،

 ورود افغوان، مهاجران ورود بلکه آورده فراهم قاچاقچیان برای را ترددامکان  تنها نه امر این و است باز و شده رها مرز

 اسوت. بودجوه کورده تیوهی  نیوز را مرز در غیرمجاز ترددهای و سایر از کشورهای افغانیتان و پاکیتان هاترورییت

 بوا البتوه اسوت. بلوچیوتان و سییتان استان به متعلق آن از بخشی که شده تومان اعالم میلیارد 166 شرقی مرز انیداد

 ایون از بیشوتری رود سوهمموی انتظار استان این در ترورها افزای  و آمده پی  حوادث و مرز این به حیاسیت توجه

 (.  109: 1991 یابد  حشمت زاده، اختصاد استان این به بودجه
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 هامواد و روش .9

دیوار مرزی بر روی محیط زییت و مردم است که تحقیق از نوع هدف کواربردی  تأثیرا هدف از تحقیق بررسی 

ای و تحلیلی است و برای گردآوری اطالعا  از منوابع کتابخانوه -روش کلی تحقیق حاضر توصیفیشود. محیوب می

 از:  ندباشد عبارتمی هاآندهی به ی که تحقیق حاضر در پی پاسختاینترنتی استفاده شده است. سواال

 ساخت دیوار مرزی چه مخاطرا  زییتی و انیانی برای ساکنان مرزی سییتان و بلوچیتان دارد؟ .1

 شود؟ مرزهای جنوب شرقی کشور محیوب می امنیت تأمینموثری برای  آیا دیوار مرزی فاکتور .2

-ک از بوا اهمیوتای درجه اهمیت هر یودهی رتبه توانی، بر مبنسبا فاکتورهای مورد نظر با استفاده از روش وزن

های رتبه بندی بوده که در آن ابتدا بوه معیارهوا روش ازجملهرتبه توانی،  ترین طبقه بندی شده است.ترین تا کم اهمیت

 پردازیم.به رتبه بندی معیارها می jr-(n(1+2رتبه میتقیم داده و سبا با استفاده از فرمو  

 بحث و نتایج  .1

 ایکتابخانه مباحث. 6. 1

 مخاطرات طبیعی ناشی از احداث دیوار مرزی .6. 6. 1

. بایود کنودمیز به داخ  کشور عم  اغیرمج دیوار مرزی به عنوان یک مانع فیزیکی در برابر ورود افرادهمچنان که 

-هوای منفوی نیوز مویهای مثبتی که دارد دارای جنبهعالوه بر ویژگی دست بشر است موانعی که ساخته که اذعان کرد

کنود جلوگیری موی مرورهای غیرمجاز عنوان مثا  دیوار مرزی سییتان و بلوچیتان در عین حا  که از عبور وباشد. به 

 گیواهی و  باعو  صودمه زدن بوه اکوسییوتم طبیعویه هموراه دارد کوه خاطراتی را نیز برای محیط زییت بوبرخی م

این مخواطرا  ناشوی  ترینمهماهد نمود. ایجاد خو مد  مشکالتی را از نظر طبیعیگردد و در درازجانوری( منطقه می

 از انیداد مرزها در استان سییتان و بلوچیتان عبارتند از:

 سد کردن راه مهاجرت حیواناتالف( 

 در .هیوتند ضوروری بیویار هاآن فرهنگی -اجتماعی توسعه و انیانی جوامع اقتصاد برای زمین کره یزییت منابع

 و حوا  نیو  برای زیاد بییار ارزش با جهانی سرمایه یک زییتی تنوع که دارد وجود این از به رشدی رو درک نتیجه

توسوط  اکیویژن تولید، الوار و چوب طبیعی، فیبرهای داروها، از بییاری ما، غذاهای تمام زییتی شام  منابع. است آتی

 از یکوی زییوتی تنووع نوابودینموود.  اشواره هابیماری و آفا  طبیعی کنتر  غذائی، مواد چرخه اقلیم، تنظیم گیاهان،

 بوه عمودتاً و اسوت داده کواه  بحرانی حد تا را هاگونه از بییاری جمعیت که است تأثیرگذاری هایبحران یا فجایع

 و متعودد اقتصوادی هوایفرصوت بحران این مدیریت است. عدم انیانی هایفعالیت غیر میتقیم و میتقیم نتایج علت

مضراتی کوه دارنود  همه جانوران و گیاهان عالوه بر. (1:1996گرفت  مبارکی، خواهد انیانی جوامع از را الزم سالمت
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میتقیم یا غیر میتقیم در زندگی ما نقو  بیوزایی داشوته، دارنود و خواهنود  طوربهوجود داردکه  هاآن فوایدی نیز در

طبیعوت وجوود دارنود. هموین تعوداد کوم باعو   به تعداد ناچیز در های نادرهمان طور که می دانیم تمام گونه داشت.

هوای نوادری کوه ها کم و بی  در خطر انقراا قرار بگیرند. همچنین باید بدانیم که انقراا گونوهکه این گونه شودمی

وجوب تغییورا  گیورد و مزندگی جانداران صور  موی ۀآنان و همچنین چرخ تأثیرا وجود دارد متناسب با فواید و 

اسوتان سییوتان و ها نیوز در خطور انقوراا قورار گیرنود. شود دیگر گونهشود و حتی باع  میمی ناگهانی در طبیعت

بلوچیووتان دارات تنوووع پوشوو  جووانورت اسووت و پرنوودگان، آبزیووان و جووانوران وحشووط متعووددت در ایوون منطقووه 

اه راه بلووچی، سونجاب ر کنند. پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، شغا ، روباه، خرگوش، کفتار، خوک، سگ وحشوط،می زندگط

، سمور سنگی، گراز، خارپشت، خدنگ، تشی، قوچ، می ، ک ، بوز و خور، سویاه از جوانوران وحشوی گربه وحشط

کننود. هوا اسوت کوه در ایوران زنودگی میخر، سیاه یکی از دو گونوه خوانواده خر، باشند.ساکن در این استان می

سییتان و بلوچیوتان و هرمزگوان  های کرمان،استان پراکن  خر، سیاه در ایران محدود به مناطق جنوب شرق شام 

است. زییتگاه اصلی این گونه باارزش و کمیاب نواحی کوهیتانی و جنگلی است. رژیم غوذایی خور، سویاه بیویار 

تغذیوه  داران کوچک و میووهمهرگان، مهرهمتنوع بوده و در واقع همه چیز خوار است. این خر، از حشرا ، عی ، بی

های انجام شده، این گونه جاندار در ایران در حوا  انقوراا اسوت و متأسوفانه امکوان نوابودی بندیق طبقهکند. طبمی

با احداث دیوارهای مرزی در طو  مرزهای کشوور در اسوتان سییوتان و بلوچیوتان بیویاری از   کام  آن وجود دارد.

دیوارهوای مورزی را ندارنود در دو سوی مرز قرار دارد و توانوایی گوذر از  هاآنهای جانوری که محدوده زییتی گونه

 روند. از بین می مرورزمانبه

 های گیاهی منطقهاز بین رفتن گونهب( 

 و لبوا، سووخت، غذا، عنوان به تنها نه هاآن سازند،می فراهم را برای ما زیادی خدما  گیاهی مختلف هایگونه

 گورده اقلویم، تنظویم خواک، فرسوای  از جلووگیری آب، کننده تصفیه عنوان به بلکه گیرندمیمورد استفاده قرار  دارو

 هوایفعالیوت حیواتی بیویار منبوع همچنوین هواآن نیز مورد بهره برداری جوامع انیانی هیتند. زراعی گیاهان افشانی

 افوت باعو  هواگونوه نوابودی آن، تبع به .هیتند روحی روانی و احیاسی فرهنگی، ارزشهای دارای و بوده اقتصادی

این استان به دلی  همجواری با دریای عموان از یوک طورف و کوویر  .شوندمی اقتصادی پایه امنیت و ما زندگی کیفیت

توورانی اسوت بنوابراین از ترکیوب  -لو  از طرف دیگر، از لحاظ پوش  گیاهی دارای دو نوع پوش  بلوچی و ایران

کلوی پوشو  گیواهی ایون اسوتان بوه علوت کموی  طوربهپوش  گیاهی متنوع و به تبع آن فون غنی برخوردار است. 

ای اسوت حتوی در بعضوی نقواف لکوه صور بهرویه، اغلب پراکنده و ، فرسای  خاک، سیالب و مصرف بیبارندگی

استان حداق  شرایط گیاهان بیابانی و کویری نیز وجود ندارد اما با ایون حوا  در پوشو  گیواهی ایون سورزمین تنووع 

کوائوچو، انبوه و  ازجملوهشود یران یافت نمیرویند که در سایر نقاف اشود. در این استان گیاهانی میگیاهی مشاهده می
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هوا ها، رودها و دامنه ارتفاعا  به علت وجود رطوبت بیشتر و درجه حورار  کمتور، جنگ در کنار میی  انجیر هندی.

نباتا  استان درختان بنه، بادام کوهی، خنجوک، پیوته وحشوی،  ترینمهمروید. تری میو گیاهان طبیعی متنوع و متراکم

ه، گز، تاغ، قیچ، انجیر وحشی، انگور وحشی و در نواحی ساحلی درختان کنار، کهوور، بیودار، اسوتبرق، شیشوم، بید، پد

های اسوتان سییوتان و بلوچیوتان حودود یوک جنگ  باشند.لو ، کو ، کلیر، انجیر هندی، تمرهندی و دارتیجک می

های تنوک جزو جنگ  هاآندرصد  06بی  از شوند که درصد( از ک  میاحت استان را شام  می 5/95میلیون هکتار  

شوهر و های چابهار، ایرانشوهر و نیکعمانی شام  شهرستان -ها در دو رویشگاه خلیجو نیمه متراکم هیتند. این جنگ 

اند. از دیگور تورانی که از نظر میاحت سطح بیشتری را به خود اختصواد داده اسوت، پراکنوده شوده -رویشگاه ایران

هکتار، در خلویج گوواتر  966های مانگرو یا حرا است که با وسعت های خدادادی این استان جنگ نعمتاستعدادها و 

شوود بوا شوناخته می« اوسینا مارینوا»های مانگرو که با نام علمی جنگ  در شرق چابهار و مرز پاکیتان قرار گرفته است.

به خشکی تعلق دارند نه به دریا بلکوه مشوترک بوین ها نه های جنگلی تفاو  اساسی دارند. این جنگ سایر اکوسییتم

شوود کوه در سوواح  دریاهوا و هایی اطوالق میهوای موانگرو بوه درختوان و درختچوهآب و خشکی هیتند. جنگ 

 هواآنشووند کوه پراکنودگی های مناطق استوایی و نیمه استوایی اجتماعاتی را شوام  میها قرار دارند و در آباقیانو،

 0توا  9های متفواو  بوین شود. حرا گیاهی است به شک  درختچه یا درخت با اندازهمحدود به مناطق جزر و مدی می

متر ارتفاع که شاخ و برگ سبز روشنی دارد. اجتماع این درختان پوش  فشرده و انبوهی را در بخ  تواج درخوت بوه 

های که دسترسی به درون آن چندان آسوان نییوت. ریشوهای است ها در یکدیگر به گونهآورد. تنیدگی شاخهوجود می

شووند کوه متر از سوطح گو  خوارج میسوانتی 96الی  26های عمودی به طو  اصلی حرا بییار کوتاه است ولی ریشه

های دهنود. درختوان حورا تنوههووازی انجوام میشوند و عم  تهویه و تنفا گیاه را در شورایط بیپنوماتوفر نامیده می

ی که تشخیص تنه اصلی به آسانی مییر نییت. از آنجایی که برگ درختان حرا دائمی هیوتند، ایون طوربهرند متعدد دا

-استان سییتان بلوچیتان سرزمینی بیابوانی و کوویری محیووب موی گویند.های همیشه بهار نیز میها را جنگ جنگ 

ز یک سو مورد استفاده غوذایی موردم هیوتند و از نماید زیرا گیاهان اگردد که پوش  گیاهی در آن نق  اصلی ایفا می

ها و فرسای  بادی منطقه بر عهده دارنود. سواخت دیووار مورزی سوی دیگر نق  محافظت از خاک را در برابر طوفان

-نی گیاهان گشته و در نتیجوه  گونوهزیرا این دیوار مانع گرده افشا زندگی گیاهی منطقه را با چال  مواجه ساخته است

 ای را با خطر انقراا مواجه کرده است. های گیاه

 فتن صنعت اکوتوریسمراز بین  ج(

 باصودها خوودرو نفوت و صونایع کنوار در اقتصوادی مهم فعالیت سه از یکی عنوان ، بهدر قرن کنونی گردشگری

 ایجوادانوواع خودما ،  گیترش در و شده خوانده نامرئی صادرا  نیز تجار  در ،شودمیشناخته  درآمد دالر میلیارد

 بورو ...   ، افوزای  ارز خوارجی بورای کشوورهادولت، کیب درآمد برای مردم و زیرساختها توسعه شغلی، فرصتهای
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 سواالنه رشود نورخ 96 دهۀ در آمار (. براسا،01: 1996  سجادیان، تاثیردارد پایدار توسعه در دخی  پارامترهای تمامی

 اسوت داشته رشد گردشگری صنعت کلی رشد سه برابر کلی طوربه 2664 سا  در و درصد 94 تا 26 بین اکوتورییم

 کشوور .دهود اختصاد خود به را گردشگری صنعت نرخ رشد باالترین نیز آینده سا  26 در که شودمی بینی پی  و

 ردیوف پونجم در زموین، کوره زییتی تنوع از برخورداری نظر از و دهم ردیف در گردشگری هایجاذبه از نظر ایران

خوود  بوه را جهوانی کوار و کیوب ایون از ناچیزی سهم خود، باالی هایقابلیت با توجه به داشتن اما دارد  قرار جهان

 هواییپتانیوی  از برخوورداری بوا بلوچیتان و سییتان استاندر این بین (. 09: 1905 ریان،باست  رنج داده اختصاد

 تاسییوا  و هوازیرسواخت وجود جهان، آزاد هایآب با منطقه، مجاور  در خود مرزی موقعیت زیاد، وسعت چون

 و نوادر طبیعی جاذبه متخصص، و جوان انیانی نیروی غنی، فعا ، فرهنگ صنایع و معادن فص ، چهار اقلیم ضروری،

 دارد اجتمواعی و اقتصادی هایبخ  تمامی در بلکه گردشگری در زمینه تنها نه فراوانی هایقابلیت و ... کهن فرهنگی

 البتوه داراسوت. نیوز را خود های بالقوهو تقویت پتانیی  ضعف نقاف و رفع مهار توانایی نگری آینده و ریزیبرنامه با و

 عودم گوذاری، سورمایه کمبوود تولیود، باالی هایهزینه مرزی، مناطق در امنیت عدم قبی  از استان مشکال  از بخشی

هوا، عودم توسوعه ، ضوعف زیرسواختبازاریوابی تبلیغوا  و جهت جهانی الکترونیک هایشبکه از مناسب گیری بهره

: 2616 شوود  تووانگر، اندیشویده آن بورای تودابیر باید ملی کالن سطح در که است میایلی ازجملهو ... یافتگی منطقه 

تووان یکوی از موانوع اصولی در موی ،ها و نقاف قوتی که این استان برای جذب گردشوگر داردبا توجه به پتانیی  .(12

 احوداث شوده از سووی دولوت دیووار مورزی ،گورددمیآینده را که مانع توسعه این صنعت در سییتان و بلوچیوتان 

 سوازدنطقه را مختو  مویدانیت. با توجه به مواردی که ذکر شد از یک سو دیوار مرزی اکوسییتم گیاهی و جانوری م

و از سوی دیگر سبب ایجاد تر، و هرا، ناشوی از عودم گردد می مرورزمانبهوع زییتی سرزمین و موجب نابودی تن

 کواه  و در نتیجوه گوردد کوه خوود عواملی اصولی بورایدر منطقه میها از سوی گردشگران و تورییموجود امنیت 

 است. استان سییتان و بلوچیتان نابودی صنعت تورییم 

 ایش بادی منطقهسافزایش فر د(

 هوزار 066 حودود آن یعنوی درصود 10 کوه است بیابان هکتار میلیون 5 از بی  دارای بلوچیتان و سییتان ستانا

 بواد وزش بوا منطقوه فعا  نیمه و فعا  شنزارهای (.04: 1905 شود  لطیفی،می محیوب فعا  زارهای شن جزو هکتار

 و اقتصوادی تأسییوا  روسوتاها، و شوهرها ارتبواطی، هایراه کشاورزی، انهار، اراضی به خود هجوم با و شده جابجا

-جبوران لطموا  منطقوه زیربنایی هایفعالیت به و کندمی فراهم مردم زییت برای ای راعدیده مشکال  منطقه حیاتی

 زییوت بوه محویط بخشوی زیوان و مخرب اثرا  اخیر دهه چند در خصود به و اخیر قرن دو طی .زندناپذیری می

: 1905  نگوارش، انودیافته گیترش سرعت به هابیابان طبیعی، منابع از نادرست استفاده اثر در و است آمده وارد انیانی

 روان هوایماسوه حرکوت باع  متعددی عوام  شک بدون که باشدها ماسه میعنصر اصلی تشکی  دهنده بیابان .(45
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 تورینمهمیکوی از  .است سا  خشک فصو  در باد سرعت هاآن ترینمهم یکی از که شده سییتان منطقه هایبیابان در

 116 بوین را آن سورعت کوه شودمحیوب می ایران بادهای تریناز سهمناک یکی روزه سییتان 126 باد بادهای منطقه،

 روزه 126 بادهوای وزش اند. شود زده تخمین سانتیگراد درجه 50 معاد  درجه حرارتی با ساعت در کیلومتر 106 تا

 هرگونوه زموین سوطح در هوای روانماسوه هجووم و آسمان در غبار و گرد غلظت ایجاد با که است حدی به سییتان

 نقو  بیابوانی منطقوه ایون در آورد. بوادمی وجود عمومی به وضع در را اختالالتی و کندمی سلب انیان از را فعالیتی

 کنودمی منتقو  غبوار و گورد صور به را ماسه ریز ذرا  میلیون تن صدها ساالنه و دارد ماسه ذرا  انتقا  در ایعمده

 برموی فورارود رودخانوه و دربیتر افغانیتان خاک به قیمتی شن هایطوفان منشاء بلوچیتان سییتان در .(40 همان:

 کشوت خشکیوالی زیور علوت بوه که کشاورزی شده رها اراضی و هامون خشک دریاچه بیتر از نیز قیمتی و گردد

 اولویوت ترتیوب به که باشدمی منطقه سه شن طوفان و روان هایماسه حرکت بحرانی مناطق .گیرندمی منشاء اندنرفته

 :از عبارتند

  طورفین میویر در و شوروع هوامون دریاچوه افغانیتان در مرز از که هکتار 95926 وسعت با میانکنگی شنزار 

 .شودمی ختم چوتو پاسگاه و مشترک به رودخانه نیاتک رودخانه

 شوروع یاروزهیف روستای شما  از سییتان غربی رودخانه ضلع از که هکتار، 19965 وسعت با جزینک شنزار 

 .شودمی ختم چهارم چاه نیمه به و

 کوانون این مییر در اقتصادی و میکونی نداشتن تاسییا  قرار علت به که هکتار 142020 وسعت با تاسوکی 

 نقواف اکثر گفت توانیم سییتان، منطقهخشکیالی  سا  هشت زمان در البته .است گرفته قرار اولویت آخر در

 (.0: 1904 است  صفدری، شده تبدی  بادی فرسای  برداشت منطقه و کانون بحرانی به سییتان

 ذرا ، خصوصویا  بواد، :از عبارتنود دارنود، ایعموده نقو  بادی هایماسه انتقا  میزان در که عواملی ترینمهم

 تشوخیص مورفولووژی تورینعمده .است خاک در امالر وجود و زمین سطح هاییناهموار گیاهی، پوش  رطوبت،

 حاضور حوا  در هوابرخوان این است، پیوسته هم به عرضی هایبرخان و برخان سییتان، شرق و شما  در شده داده

 بوا بوادی فرسوای  وجوود و هواآن حورک از حاکی که دارد وجود منطقه در هاآن تشکی  شرایط کلیه و هیتند فعا 

به عنان عواملی جهوت اسوتتار و اختفوا موورد اسوتفاده قورار  توانندمی هادشت در هابرخان .است منطقه در زیاد شد 

هوا گفوت کوه برخوان تووانیماه. در واقوع و جان پنو افند به عنوان سنگردعین حا  نیز در مواقع آفند و پ بگیرند و در

 فاصوله و دارد را دشمن برای تیر پوش  عدم جهت سه از اینکه دلی  بهکنند. نق  را به عنوان سنگر ایفا می ترینمهم

قورار  از بایود که کرد توجه نکته این به باید ضمن در. آیدمی حیاب به نظامی نیروهای برای کور نقطه تبه، عرا بین

 دقتویبی صور  در کند کهاف کوری ایجاد مینق زیرا کرد خودداری برخان عرا در چادرها احداث و مهما  دادن

 .ببوشواند را تجهیوزا  ک  روان هایشن شودیم باع  برخان تبه عرا همان یا کور نقطه در تجهیزا  کردن پیاده و
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-ماسوه حرکوت و روزه 126 بادهوای توأثیر تحت که دارد قرار مرزی پاسگاه 16 به نزدیک مرز با موازی زاب  شرق در

 هوایپاسوگاه ایون کهک شهرک نزدیکی در مرزی پاسگاه تا شودمی شروع ساسوکی پاسگاه از که دارند قرار روان های

 هوایشون هجووم موورد که دارند قرار ایمنطقه در هیتند مرز از حراست و حفاظت هاآنهدف از احداث  که مرزی

 هوایزمین از عظیمی منطقه زاب  شهر شرق جنوب و شرق پاسگاه، 16 این غرب در اینکه دلی  به گیرندمی قرار روان

گورده افشوانی کرد صوحیح لعدم عماز عواقب ایجاد دیوار مرزی در این منطقه  .دارد قرار متحرک هایشن و زار ماسه

دهود از ها و بادها را افوزای  مویوفانشده و ط گیاهی منطقه سبب نابودی پوش  مرورزمانبه دباشد که خوگیاهان می

ان وتوموی گیترش داده و در نتیجههوا را  یخشک هاآنسوی دیگر گیاهان نق  تلطیف هوا را برعهده دارند که نابودی 

 در ال تاخو باعو  کوه کنودموی ایجواد امنیتی نیروهای برای را زیادی مشکال  غبار، و ماسه هایطوفانان نمود که یب

 بوا کوه ی،یهواجواده انیوداد نظوامی، چادرهوای از غبوار و گرد عبور :شام  ال تاخ این .شودمی هاآن مطلوب عملکرد

 بادهوای از  صوحا شون هایطوفان همچنین .کندمی بروز مشکالتی نظامی، هایپایگاه پشتیبانی امر در فاصله افزای 

 سوازندموی آلوده را هانوشیدنی و اغذیه و کنندمی خراب را نوری هایدستگاه اندازند،می کار از را هااسلحه روزه 126

 در مهمواتی زاغوه در کوه انفجواراتی اً ظاهر .شوندیم مغناطییی نماهای قطب افتادن کار از باع  الکتریییته تولید با و

-موی شوده انبوار تجهیوزا  روی بر ماسه این بر عالوه بود خاطر همین به داد، رخ 1942سا   در لیبی تبروک نزدیکی

 زیواد نیوبتاً را لجیوتیکی هایمحموله وزن کاهد،می تجهیزا  مفید عمر از گیرانه،پی  اقداما  انجام علیرغم و نشیند

 .(110: 1992  کریمی، سازدمی بار رقت و سخت افراد برای را زندگی و کندیم

 مخاطرات انسانی. 6. 2. 1

دیوارهای مرزی عالوه بر افزای  مخاطرا  طبیعی سبب بوه خطور افتوادن امنیوت انیوانی در منواطق مورزی نیوز 

 یرتوأثکه این عدم امنیت به سایر نواحی کشور نیز انتشار خواهد یافت و به عبار  کلی تمام کشوور را تحوت  شوندیم

 قرار خواهد داد. 

 قومی دو سوی مرز -تفکیک فرهنگیالف( 

 و جدیود کشوورهای ایجواد و 26 و 19 قرن یگیترده هایمهاجر  قومیت، یپدیده گیریشک  عوام  نتریمهم

 کشوورهایی محیووب ازجملوهایوران (. 22: 1905  مارجر، ه استبود دوم جهانی جنگ از پا سوم در جهان میتق 

 سییوتانی و بلووچ قووم دو از بلوچیوتان و سییوتان اسوتانهای زیادی است در ایون میوان گردد که دارای قومیتمی

 شومار کوه ایگونه به .بلوچیتان هیتند ۀکوچک و بزرگ در منطق ۀیفطا هادهدارای  هابلوچ باشد.می متشک ( فار، 

 ایوران مرزهوای داخو  در هوابلووچ هموه مویالدی هیجدهم قرن اواسط . تااندکرده طایفه ذکر 156 را بلوچ هاییفهطا

هوای امبریالییوتی بریتانیوا در در پی سیاست م 1009در سا   و هندوستان ایران بین بلوچیتان تقییم کردند.می زندگی

بور ایون اسوا،، (. 111: 1900  احمودی، آسیا صور  گرفت که در نتیجه آن بلوچیتان بوه دو قیومت تقیویم شود
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سوا   رسومی سرشومار اسا، بر. دارند مذهبی و قومی اشتراک ایران مرز سوی آن هایبلوچ با قومی لحاظ به هابلوچ

(. 1900 ر ایوران،اهیتند  مرکوز آمو میلمان %9955 حدود سییتان و بلوچیتاندر نفر 2465042 جمعیت ک  از 1905

سوراوان،  خواش، چابهوار، شوهرهای ایوران، بلوچیوتان در .اسوت میولمان زیاد جمعیت با هاییاستان جزء استان این

و  سییوتان اسوتان جنووبی هوایبخو  در بیشتر شهرها این .هیتند سنّی اکثریت جمعیت دارای شهر نیک و ایرانشهر

 یهوابخ  بوا استان شما  شهرهای به نیبت کمتری روابط از مذهبی و قومی ترکیب دید از و اندشده واقع بلوچیتان

 در (.166:1996 ضورغامی، باشوندیمبا آن سوی مورز دارا  ترییقوو در واقع پیوند مذهبی و زبانی  دارند ایران دیگر

 چنودین دارای ایو  هور .دارنود مراتبی سلیله حالت که دارند حضور عشیره و تیره طایفه، ای ، 466 حدود این استان

. انودشوده پراکنوده پاکیوتان و افغانیتان ایران، کشور در سه که است متشک  عشیره و تیره چندین از طایفه هر و طایفه

مرزهوا  سووی دو در قومی قوی بییار تعصبا  و ایقبیله فرهنگ از و بوده خانوادگی فامیلی و نیبت دارای قبای  همه

 دو بوین افوراد ازدواج و باشندمرزها می سوی دو در ایگیترده روابط دارای قبای  افراد .برخوردارند دیگرکی به نیبت

 تبودی  اییلوهقب موضووعی به فرد دو درگیری همچون موضوعا  فردی شرایطی چنین در .است متداو  مرزها سوی

قبیلوه  حمایوت تحوت کامالً شود وارد آن به قبیله، به متعلق مجرم فرده اک چنانچه .کنددرگیر می را قبیله ک  و شودیم

 و پاکیوتان کشوورهای در است کوه جایی تا امر این .است غیرممکن حتی و دشوار بییار آن دستگیری امکان و است

 نفووذی چنودان دارای مرکزی حکومت و شودمی خودمختار محیوب مناطق جزء قبای  این به متعلق مناطق افغانیتان

مکوانی  و هوروئین بوه آن تبدی  و مخدر مواد تولید مح  به مناطق این که گردیده امر باع  همین نییت مناطق آن در

ساخته شدن دیوار مرزی بوه عنووان یوک بنابراین   باشد مخدر مواد قاچاق و ترورییتی هایگروه فعالیت برای مناسب

های ایران پیوند خویشاوندی خود را با آن سووی مورز از تا بییاری از افراد و قومیت گرددیممرزی سبب  عام  انیداد

اقووام بلووچ از  این عام  واگرایی بیشتر جهیخود را در انزوای جغرافیایی احیا، کنند که در نت نوعیبهدست بدهند و 

های ترورییتی و مباال  بیشوتر کاالهوای قاچواق شود و این عام  خود سبب گیترش عملیا مرکزی ایران میفال  

ز یوآمو این فاکتور را با اعموا  خشوونت زیرا اقوام و به خصود جوانان احیا، سرخوردگی دارند شودیمدر منطقه 

 گیرند.ا حکومت مرکزی به کار میبدر تقاب  

 های ناشناختههدایت افراد به فضا ب(

 جهوان مخودر موواد گانتولیدکننود ینتوربزرگ با خود شرقط جنوب همیایگی در ایران اسالمط جمهورت کشور

 یکوط .اسوت شده متحم  را انتظامط و امنیتط هاتآسیب بیشترین رو این از باشد،مط مرز هم  افغانیتان و پاکیتان( و 

 گیوترش .اسوت شورقط کشوور جنووب مرزهوات فیزیووگرافی ویژه به جغرافیایط شرایط زمینه این در مهم عوام  از

 ،هاشوک  زموین دیگور و منواطق کوهیوتانط متعودد، زارهاتنمک و کویرها وسیع، و گرم هاییابانب :مانند واحدهایط

 مخودر موواد قاچاقچیوان بورات را میاعدت که شرایط است، مناطق این در میلط ژئومورفولوژیکط فرایندهات حاص 
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 ژئومورفولووژیکط اشوکا . نماینودیم خوود غیرانیوانط اعما  اقدام به شرایط این از گیرت بهره با هاآن و نموده فراهم

 اراضوط ایون .دارند وجود هافرورفتگط و مرتفع مرتفع، نیبتاً اراضط شک  سه در نظامط لحاظ به سییتان و بلوچیتان

-در سورزمین معمووالًهای مورزی دیوار و قاچاقچیان دارد.جایط مردم  جابه تحرک و بر فردت به منحصر تأثیر یک هر

 گوردد ون محیوب مویاین عام  به عنوان یک محدودیت گیترده برای قاچاقچیا شودهای صاف و هموار احداث می

دارد این افراد به سمت و سوی این منواطق حرکوت کورده کوه زموین از  دقه وجوطاراضی مرتفعی که در منبه با توجه 

را بوا مشوک   هواآنالعبور، عبور و مرو ها و نقاف صعبفیکی همچون شیب زیاد وجود پرتگاهتوپوگرا هاییژگیونظر 

منطقه سبب هدایت این افراد به سووی کوویر گردیوده البتوه  های وسیع وعالوه بر آن وجود بیایان .مواجه ساخته است

 آب سوطح بوودن کوه بواال چورا کنند.مط استفاده کمتر زارنمک یا کویرت واحدهات از قاچاقچیان در بییاری از موارد

 حرکوت سورعت نتیجوه در سوازدموط همووار ها رازمین این در کردن گیر و فرورفتن احتما  مناطق این در زیرزمینط

 بوه یابودیم کواه  هواکاروان حرکوت زموین، سورعت سیتط مانند مناطق این خاد شرایط دلی  به .یابدمط کاه 

  عبوادی نوژاد، شوودیم تشودید میوئله ایون افتد،مط اتفاق هم دید که کاه  شدید بادهات وزش مواقع در خصود

امن و ناشوناخته را بوه دنبوا   هدایت افوراد بوه فضواهای نواباتوجه به شرایط بیان شده ساخت دیوار مرز  (.400: 1909

 گردد.داشته که در بعضی موارد موجب مرگ افراد می

 افزایش گرایش به قاچاق مواد مخدر و اسلحه ج(

هیوتند کوه  ای مواجههای طبیعی و انیانی گیتردهدودیتمناطق مرزی کشور به ویژه در جنوب شرق کشور با مح

زایی در این بخ  از کشور را تا حد قاب  تووجهی کواه  داده اسوت. از سووی ذای و اشتغا گاین خود زمینه سرمایه

کواه   زمینوهانود کوه ایون خوود نیوز توهحاشیه اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... کشوور قورار گرف دیگر مناطق مرزی در

گوذاری و در حاشویه قورار گورفتن در کنوار . ایون عودم سورمایهرا در مناطق مرزی فوراهم آورده اسوت گذاریسرمایه

بوین اقتصوادی  یترش تعوامال با آن سوی مرز از نظر فرهنگی، مذهبی و ...، زمینه گکه مناطق مرزی کشور پیوستگی 

خو  از های زنودگی افوراد را در ایون بهزینه نوعیبهورده و های قانونی و غیر قانونی فراهم آرا در قالب فعالیت هاآن

سووختنی  موواد عبارتنود از: شوودموط حمو  پاکیتان به ایران از که هم اکنون اجناسیکند. به نحوی که کشور تأمین می

 ایون که پفک و بییکویت مواد شوینده، پالستیکی، وسای  خالی، گونی سیمان، موکت، آرد، بنزین، گازوئی ، نفت، شام 

 اقالموی است. گردیده شهر تجار و داران مغازه کار رونق و باع  شودمط تأمین میرجاوه شهر از عمده صور به اجنا،

 لووازم چای، بورنج، کرییتا ، شربت، انواع انبه، میوه، آب موز، نارنگی، شام : پارچه، شودمط وارد ایران پاکیتان به از که

غیور قوانونی  صور بهنگاهی به این اقالم که بیشتر از سوی ساکنین مرزی  .باشدمط کبریت و شکال  آداما، آرایشی،

ن است که ایون ورود و خوروج در ایون سوطح آهای زندگی افراد است نشان دهنده شود و برای تأمین هزینهمبادله می

اند، ناامنی بورای کشوور ایجواد انه در حاشیه اقتصادی قرار گرفتهخرد ضمن کمک به اقتصاد مرزنشینان کشور که متأسف
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کنند را میتثنی کورد. بوا ای که اقدام به قاچاق مواد مخدر و اسلحه میهای سازمان یافتهکند. البته باید در اینجا گروهنمی

از بوین  هواآنستان زمینه مبادله این کاالها برای مرزنشینان و کمک به اقتصاد احداث دیوارهای مرزی در طو  مرزهای ا

بودین  کنود.مویتغییر نوع تبادال  مورزی های زندگی به سوی با توجه به نیاز به تأمین هزینه را هاآنرفته و بییاری از 

درعین حا  با سود بواالی اقتصوادی یک مانع فیزیکی به قاچاق کاالیی کم حجم و  صور  که مردم در مواجه شدن با

 .  شودکه خود باع  افزای  ناامنی در کشور می و ... اسلحه، آورند مانند مواد مخدرروی می

 کاهش اعتماد به حکومت مرکزی د(

تنوع قومی، مذهبی و فرهنگوی اسوت.  دارابودنهای به نیبت عمومی و جهان شمو  مناطق مرزی، یکی از ویژگی

در مرزهوای  هواآن بردارنود و دنبالوه ای است که اکثریت یوک قووم را دراز وجود کشورهای همیایهاین پدیده ناشی 

: نحووه تووان مطورر کوردرا از دو جنبوه مویها و مرز (. بح  ارتباف اقلیت260: 1906  عندلیب، اندکشور انتشار یافته

هوا در دو سووی مرزهوا موذهبی و زبوانی اقلیوتنقاف مشترک قومی، و ها در کشور در رابطه با مرزها پراکندگی اقلیت

ضوعف در ارتبواف بوا مرزهوا و  ران دارای وسعت بییاری است همین عام  به عنوان یک نقطهیا (.26: 1900  زرقانی،

عوام  طبیعی در ایجاد دشوواری ارتباطواتی در میوان تواند عم  کند زیرا تنوع طبیعی سبب شده تا ای مینواحی حاشیه

  گذارند. هر چند توسعه تلگراف و راه آهن  ترابری( ارتباطا  را تیهی  کورده اسوت یرتأثکشور بییار  مناطق مختلف

دور بوودن  نظام سیاسی نیازمند ارتباطا  مناطق مختلف باهم و از مرکز سیاسی با نوواحی پیراموونی اسوت.اما همچنان 

له فاصو کرییوتالر ۀشود که بنوا بور گفتوپیرامون می-رکزم ۀدر مرزها باع  به وجود آمدن پدید هاآنها و استقرار اقلیت

-وسعت و شک  دولت بور موی رود که اثرگذاری آن در تقویت نیروی گریز از مرکز بهعام  گریز از مرکز به شمار می

دهد عناصری وجود دارند که بورای موجودیوت و حفوظ دولوت ررسی تعاریف دولت کامالٌ نشان میتحلی  و ب. گردد

واگرایوی از قوانون و  .بوده، در صور  وجود نداشتن هر کدام از این عناصر، دولت نیز وجوود نخواهود داشوتبنیادی 

حکومت مرکزی نوعی گییت ارزشی در زمینه قواعد و الگوهای قوانونی اسوت کوه نظوم بیرونوی جامعوه را برقورار 

مقبولیوت قووانین حقووقی در میوان  به عبار  دیگر واگرایی از حکومت نوعی بیگانگی در عدم مشوروعیت و  کندیم

انود. عودم پوذیرش و نتی سیاسی و ایلی خوود متشوک  گشوتهس یهاتشک افراد جامعه و به ویژه کیانی است که در 

گوردد. در تالفا  خارج از چوارچوب قوانونی مویمقبولیت قوانین حقوقی و قضایی در جامعه منجر به ح  و فص  اخ

را دامن زده و بحوران را تشودید آید که واگرایی سنتی تعارا و اختالف به وجود می نتیجه میان دولت قانونی و اقتدار

هوای رسسوای پوذیرش و مقبولیوت دسوتورها و فرمواناجتماعی میزان -بلوچیتان به علت شرایط فرهنگی در .کندمی

کاهود از نفووذ حاکمیوت در میوان موردم موی از حاکمیت و قوانین دولتی بیشتر اسوت. ایون ویژگوی هایمولو قبای  و

منطقه بلوچیتان به عنوان بخ  بوزرگ اسوتان سییوتان و بلوچیوتان کوه مجموعواً عالوه بر آن (. 06: 1905  قالیباف،

بوه ویوژه گییوتگی  دورافتوادگی، در حاشویه بوودن و ازجملهدهد به دالیلی ت کشور را تشکی  میوسع %5/0حدود 
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طق مرکزی و داخلی به واسطه وجود دو صحرای بزرگ دشت لو  و دشوت کوویر بوا انوزوای فضایی این استان با منا

ها از نظرسیاسی نیبت به حکومت مرکوزی در طوو  تواریخ که عمالً باع  واگرایی عمیق بلوچجغرافیایی مواجه بوده 

-ر نوواحی مورزی، آسویبتان بوه ویوژه دهای ایران و پاکیرایی عمیق، دیرینه و گیترده بلوچشده است. با وجود همگ

وسعت و اهمیت استراتژیک بلوچیتان از ایران و افغانیتان بیشتراست. بوه هموین دلیو   پذیری پاکیتان به دلی  حجم،

اتژیک بوا ایوران از خوود بوروز پاکیتان طی نیم سده اخیر در این زمینه تمای  فراوانی به همکواری اسوتر یهاحکومت

های پاکیوتان و افغانیوتان توأثیر های مذهبی و اقتصادی و همجواری با بلوچشکاف .(104: 1909  کریمی پور، اندداده

تووان بوه هوای سیاسوی مویاین حوادث و گورای  ازجملههای سیاسی گریز از مرکز دارد. سزایی در ظهور گرای ه ب

 موارد زیر اشاره کرد:

   1960سرکوب اقوام بلوچ به دست رضاشاه در سا. 

 1919تا  1916های مختلف بلوچ در سا  های محلی طوایفشورش. 

  خوان در پاکیوتان و توأثیر در ایجواد بوه رهبوری جمعوه 1949بخ  بلوچیتان در سوا  تأسیا جبهه آزادی

هوای خان که پا از انقالب اسالمی با درگیوریهای ایران از حکومت مرکزی به ریاست عبدینارضایتی بلوچ

 .میلحانه از هم پاشیده شد

 تحت عنوان جبهه ملی خلق ایران که پرونده آن بوا درگیوری  1954وکراتیک بلوچیتان در سا  ظهور حزب دم

 .و خونریزی بیته شد

 هوای با آرموان 1950پور در سا  تأسیا سازمان دموکراتیک مردم بلوچیتان به رهبری مهند، رحمت حیین

 .قومی که موجب واکن  شدید دولت بدان شد

 در زاهدان در حوزه دانشگاهی متأثر از پاکیتان 1950ق بلوچ در سا  فرهنگی خل-تأسیا کانون سیاسی. 

 درگیری گروه پیشمرگ بلوچ به رهبری امان اللَّه برکزایی با حکومت انقالبی و فروپاشی آن. 

 توانود در همجواری این استان بوا پاکیوتان و مشوکال  اقتصوادی موی، 1904تا  1901های های سا درگیری

 (5: 1909  اسالمی، ثر باشد، هر چند از لحاظ نژادی و زبانی، فرهنگ آنان ایرانی استسازی شکاف مثفعا 

که ایون منطقوه  یاگونهاقتصادی منطقه است. به  ۀتوسعاز دالی  اصلی این واگرایی در بلوچیتان سطح  دیگر یکی

ا اقووام حاضور در توری برخووردار اسوت و هموین عامو  سوبب گردیوده توکمنیبت به سایر مناطق کشور از توسعه 

تووان بوه اقوداما  خرابکارانوه و موی ازجملوههای گوناگونی برای امرار معاش خود بهوره گیرنود کوه بلوچیتان از راه

موواد مخودر،  نحمو  و وارد کورد خیانت به دولت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعا ، ترورییتی در سطح کشور،

  ر اشاره داشت. از سوی دیگر دولت بورای مبوارزه بوا ایون گونوه اقودامااسلحه و سایر کاالهای قاچاق به داخ  کشو

بواال بوردن هوای خوود را در راسوتای هایی که در سطح منطقه وجوود دارد سیاسوتبدون توجه به نیازها و محرومیت
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بوا حکوموت  سبب واگرایی بیشوتر اقووام بلووچ کهلکاهد بدام نه تنها از مشکال  موجود نمیداند که این اقدیوارها می

شوند بلکه فرصوتی هیوتند کوه ها تهدید محیوب نمیدگاه به اقلیت نگاه کرد که اقلیتاین دیبا گردد. باید مرکزی می

 توان به راحتی تمامی معضال  موجود را ح  و فص  نمود.شود می اگر راهبردی صحیح و مناسب در پی  گرفته
 

 بلوچستان و سیستان استان با کشور سطح در مختلف هایشاخص ۀمقایس .6 جدول
 سیستان  بلوچستان کل کشور شاخص

 20500 2950 بت دان  آموزان به آموزگارین

 9251 5550 درصد آموزگاران دارای مدرک تحصیلی لییانا و باالتر

 5050 1021 هاراهف.  آزاد 

 6 0051 هابزرگراهطو  

 10560 9456 ضریب نفوذ تلفن ثابت

 25544 4952 همراهضریب نفوذ تلفن 

 5512 459 بعد خانوار

 00590 000599 نیبت باسوادی در مناطق شهری

 59500 05526 نیبت با سوادی در مناطق روستایی

 49506 00540 میزان شهرنشینی

 162:1996منبع: ضرغامی،
 

 
 در کشور هااستان. سطح بندی میزان توسعه 6شکل 
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 باالی اقتصادی هایینههزه( 

کیلوومتر مورز آبوی،  290 کیلوومتر مورز خشوکی و 069 کیلومتر خط مرزی با افغانیتان، شوام  945 ایران با داشتن

ترین همیایه به این کشور است که به واسطه هموین وسوعت در خوط مورزی مشوترک، متوجوه ترین و نزدیکبزرگ

بی اگر هر کشور دیگری در معرا چنوین آسویشاید  ها از حجم باالی تولید مواد مخدر نیز بوده است.بیشترین آسیب

دوخت و صد البتوه، انتظوار بورای مللی برای میدود کردن مرزهای  میهای بین القرار داشت، چشم به دریافت کمک

اموا اکنوون  اگر این کشور همیایه، در مییر ترانزیت مواد به اروپا نیوز قورار داشوت. شدیمها بیشتر دریافت این کمک

جدید در مییر قاچاق مواد مخدر به داخو  و ترانزیوت  یهاراهسا  گذشته، همواره از  96 یران که در طو بینیم که امی

مواد مخدر قرار داشته، بدون چشم داشت، کمر به همت خود بیته و نه تنها برای جلووگیری از ورود موواد مخودر بوه 

رهای اروپایی، در مییر انیوداد کامو  مرزهوای داخ  کشور، بلکه حتی با هدف پیشگیری از ترانزیت این مواد به کشو

کیلوومتر  406 برجک دیده بانی مورزی، 106 کیلومتر دیوار، 06 گونه که احداثآن شرقی با افغانیتان گام برداشته است.

 تعقیوب افوراد و نیوز هاییگانهزار نفر در قالب  16 کانا  در مرزها، دو برابر کردن نیروهای مرزی، به کارگیری بی  از

مشواور   سوردار سورتیا اسوماعی  احمودی مقودم تشکی  پلیا ویژه مبارزه با مواد مخدر از این قبی  اقداما  است.

کوه توسوط ایوران در مبوارزه بوا مخودر در رابطوه بوا مجمووع اقوداماتی و دبیرک  ستاد مبارزه با موادرییا جمهوری 

طوو  سوه سوا  قابلوه بوا ایون موضووع تنهوا در مخدر انجام شده است، در گفت وگویی اظهار کورد: موا بورای ممواد

در مثالً کشور لهیوتان (.http://mardomsalari.com  میلیارد تومان در مرزهای شرقی کشور هزینه کردیم 066 گذشته،

ایون در حوالی  .(5: 1900 حق پنواه،  بود داده اختصاد کنتر  مرزهاامر هزار دالر به تنها یکصد تا دوییت 1999 سا 

هوا اجرای ایون پوروژه بوالر بور ده .ه را برای کنتر  فیزیکی مرزهای خود به کار برده استناست که ایران بیشترین هزی

های بازسازی این دیوار را باال خواهد بورد چوون میلیون دالر هزینه دارد و هیچ دست آوردی نخواهد داشت تنها هزینه

تخریوب  را هواآنشوند بلکه بوه آسوانی اند در برابر دیوار بتنی ناتوان نمیبه زانو آوردههای دنیا را قاچاقچیانی که ارت 

هوا پشوت مرزخوارج خواهنود شود و تموام رهای زیور زمینوی کیلومتکنند یا با ایجاد تون هموار می کرده و راه خود را

اسوتانهای غربوی  را در هزینوهن یتا جمهوری اسالمی ایران ا استتمهیدا  پاسبانی را پشت سر خواهند گذاشت بهتر 

هوا مورز را در آن پوروژه حاضور درهوای و هوم افغوان برسدایران  تا هم سودی به خود نمایدگذاری افغانیتان سرمایه

هوا بوه ناز حجم باالی تخریب وجهه ایوران نوزد افغوا از طرفی دیگرو  باز نگردندتا دوباره به ایران  شوندمشغو  بکار 

باعو  کواه  منطقوی کشوت موواد مخودر در  اریگوذچنوین سورمایهاز سوی دیگر    وشودمرزها کاسته  بیتندلی  

  غذایی و لبنوی تقاضوا در بخو  کشواورزی را بواال های فرآوری محصوالویژه احداث کارخانههگردد بمی افغانیتان

ان خواطر اطمینو اقوداماتیکنند ایجاد چنین سوق پیدا میبه سمت کشت مورد نظر از زارعان  و در نتیجه تعدادی بردیم

   .کند که کشت او بازار داردرا برای کشاورز فراهم می
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   آماری مباحث .2. 1

در این پژوه ، به بررسی دو دسته از مخاطرا  طبیعی و انیانی ناشی از احداث دیوار مرزی در مورز سییوتان و 

بنودی ایون به رتبه "ایتوان رتبه"بندی ه از تکنیک رتبهباشد. با استفادد میمور 9ه شده که در مجموع بلوچیتان پرداخت

رتبوه میوتقیم داده و  هواآنیم  به این ترتیب که ابتدا به پرداززان و درجه اهمیت موارد مذکور میمخاطرا  بر مبنای می

تقییم وزن هر معیوار بور مجمووع  وزن هر یک را به دست آورده و در نهایت با jr-(n(1+2سبا با استفاده از فرمو  

، ارهوایمع= تعداد کو  n در این رابطه: نماییم ین رتبه به کمترین رتبه فهرست میاوزان، مخاطرا  را در طیفی از بیشتر

jr.)رتبه میتقیم است = 
 

 رتبه بندی عوامل ناشی از احداث دیوار مرزی .2 جدول

 رتبه استاندارد وزن رتبه مستقیم مخاطرات

  اعتماد به حکومت مرکزیکاه   

  قومی دو سوی مرز_تفکیک فرهنگی 

  گیاهی منطقه هایگونهاز بین رفتن  

  سد کردن راه مهاجر  حیوانا  

  افزای  گرای  به قاچاق مواد مخدر و اسلحه 

  از بین رفتن صنعت اکوتورییم 

  باالی اقتصادی هایهزینه 

  هدایت افراد به فضاهای ناشناخته 

  افزای  فرسای  بادی منطقه 

  مجموع 
 

 گیرینتیجه .1

برند انیداد مرزهوا بوا احوداث دیریت بهتر مرزهای خود به کار میهایی که کشورها برای کنتر  و مراهکار ازجمله

برخوی مخواطرا  را نیوز بورای  د منوافعی بورای کشوورها،ساخت این دیوارهای مرزی با وجودیوارهای مرزی است. 

سواخت  کشورها به همراه دارد که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. در این میان جمهوری اسالمی ایران نیوز بوا

مووثرتری  صوور بهسعی دارد مرزهای خود در ایون بخو  از کشوور را بلوچیتان  سییتان و دیوار مرزی در منطقه

توان منافع و مزایای چنوین اقودامی را کتموان کورد اموا در کنوار ایون منوافع برخوی هر چند نمیکنتر  و مدیریت کند. 

  گرفتوه در زمینوه کند که در مطالعا  صوری مرزی کشور را با مشک  مواجه میمخاطرا  نیز با احداث این دیوارها

دهنده آن اسوت کوه کلی نشان صور بهدیوارهای مرزی کمتر به آن پرداخته شده است. نتایج حاص  از تحقیق حاضر 
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تووان در ر اسوتان سییوتان و بلوچیوتان را مویمخاطرا  ناشی از احداث دیوارهای مرزی در طو  مرزهای کشوور د

 بندی کرد:قالب دو بخ  ذی  تقییم

های گیاهی منطقوه  از بوین سد کردن راه مهاجر  حیوانا   از بین رفتن گونه :(محیطیزیستطبیعی )مخاطرات 

 .رفتن صنعت اکوتورییم  افزای  فرسای  بادی منطقه

قومی دو سوی مرز  هدایت افراد به فضاهای ناشوناخته  افوزای  گورای  بوه  -تفکیک فرهنگی: مخاطرات انسانی

 .های باالی اقتصادیه  اعتماد به حکومت مرکزی  هزینهکاقاچاق مواد مخدر و اسلحه  

در مجموع باید گفت، احداث دیوارهای مرزی در طو  مرزهای کشور ایوران در اسوتان سییوتان و بلوچیوتان بوا 

واند محیط زییت این بخ  از کشور را بوا مشوک  مواجوه تقاب  توجهی می صور بهکننده آن توجه به اکوسییتم ش

ی دیگر احداث این دیوارهای مرزی بدون توجه به وضعیت اقتصادی مرزنشینان در این بخو  از کشوور کند و از سو

چوه بیشوتر تواند زمینه واگرایی، عدم اعتماد به حکومت مرکوزی و جوذب هور به مبادال  مرزی می هاآنوابیتگی و 

وامو  در کنوار یکودیگر فوراهم آورد. ایون عهای سازمان یافته قاچاق مواد مخودر و اسولحه و ... را مرزنشینان به گروه

کنود اگور ایون ن است که سیاست احداث دیوارهای مرزی با هزینوه بواالیی کوه بوه کشوور تحمیو  مویدهنده آنشان

تواند در آینده نزدیک بازخورد مثبتی برای کشور داشته باشود بلکوه بوه یکوی از مخاطرا  را در نظر نگیرد، نه تنها نمی

شورایط  از سوی دیگر بایود توجوه داشوت کوه تواند تبدی  شود.ه ناامنی در جنوب شرق کشور مینندعوام  تشدید ک

برداری از راهکار انیداد مرزی نظیور ایواال  جغرافیایی مناطق مزی کشور ایران متفاو  از کشورهایی که سعی در بهره

ی، نیازهوای اقتصوادی، عودم توسوعه کنند، است. پیوستگی قوومی و موذهبمتحده آمریکا در مرز مشترک با مکزیک می

گیری چنین راهکارهایی جهوت کنتور  و مودیریت مرزهوای کشوور را دچوار شوک و اقتصاد مرزنشینان و .... در پی 

 کند. های علمی بیشتر در این زمینه را ضروری میکند و لزوم توجه و مطالعه و بررسیتردید می

 کتابنامه
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