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 چكيده

افزون کشورها را به ي اخير روند وابستگي و پيوند روزهاگرفته در طي دهه هاي صورتتحوالت و پيشرفت

تبديل کرده است. مطالعات  يکديگر فراهم آورده است و در اين بين مناطق مرزي را به کانون توجه مطالعات

ها، نفوذپذيري مرزها، ساکنين مرزي و غيره مرزي در دوره حاضر بيشتر روي توسعه مناطق مرزي، سطح کنا

گرفته در اين زمينه بررسي مطالعات صورت اند.کرده تر شدن مطالعه مناطق مرزي تأکيدهمه به نوعي بر برجسته

ازي درست از منطقه مرزي است. از سوي ديگر، در زمينه وسعت و سنشانگر وجود نوعي ابهام و عدم مفهوم

اي که به عنوان منطقه مرزي در نظر گرفته شود، کاري صورت نگرفته است. تحقيق حاضر با سازي منطقهپهنه

هاي دهنده منطقه مرزي با روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از دادههاي شکلسازي و تبيين مولفههدف مفهوم

دهنده آن است که مفهوم نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان اي به انجام رسيده است.نامهاي و پرساتابخانهک

هاي متفاوت که تحت تأثير مستقيم مرزها قرار فضاي جغرافيايي بالفصل خطوط مرزي با وسعتمنطقه مرزي 

، استفاده شده است. نتايج (ANP)يمراتبحليل محتوا و تحليل سلسلهبراي تفسير از ت باشد.گيرند، ميمي

 داليل به)منطقه در پايين گذاريمرز، سرمايه فراسوي با طبيعي پيوند بودن دهد که دارابندي نيز نشان مياولويت

مرز،  هم کشور به نسبت ارتباطي سياست از مرز، تأثيرپذيري فراسوي با قوميتي پيوند بودن ، دارا(غيره و امنيتي

و در  شدهتوافق وسعت با اي، منطقهمرز با بازيگران زندگي مرز، آميختگي فراسوي با ريخيتا پيوندهاي داراي

 . دهي منطقه مرزي انتخاب شدندهاي شکلجنگ، موثر مولفه و حمله مقدم خط در آخر قرارگيري
 

  .(ANP)مراتبيهاي مرزي، فضاي جغرافيايي، تحليل سلسلهمرز، منطقه مرزي، مولفه کليدي:هايواژه
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 مقدمه .1

باشد.   تحول و پويايي در مفاهيم مختلف علمي يکي از ارکان اصلي پيشرفت و توسعه علوم مي   

سان  سان موجودي       اين تحول و پويايي در علوم از ذات ناکامل ان ست. زيرا ان شأت گرفته ا ها ن

سيدن به اين کمال نيا        ستا، براي ر ست. در اين را سيدن به کمال ا زمند  ناکامل و در جستجوي ر

صه  صه تحول و پويايي در عر ست تا از اين طريق   هاي مختلف زندگي به ويژه عر هاي علمي ا

بتواند به نيازهاي خود پاســخ دهد و به اهداف خود دســت يابد. در اين ميان، حوزه مطالعات   

هاي مرتبط  هاي اصلي مورد مطالعه در رشته جغرافياي سياسي و رشته      مرزي که از جمله حوزه

الملل و غيره است، از اين قاعده مستثني نيست و حرکت و    ر علوم سياسي، روابط بين  ديگر نظي

شدن مفاهيم، باز تعريف و غيره         شدن يا کمرنگ  سته  سبب ورود مفاهيم جديد يا برج پويايي 

شناخت و درک اين تغيير و      ست.  شده ا در اين حوزه مطالعاتي با توجه به تحوالت و تغييرات 

هاي علمي است، هر چند  لعات مرزي و هر عرصه ديگر جزء ضروريت  تحوالت در عرصه مطا 

ــه        کاري که در اين زمينه کم   ها و نواقص متعددي وجود دارد. از جمله مفاهيمي که در عرصـ

ــترده تعريف دقيق و قابل درکي از آن وجود          ــتفاده گسـ مطالعات مرزي با وجود اهميت و اسـ

س    1ندارد، مفهوم منطقه مرزي ست. چرا که برر ست که،     يا شان دهنده آن ا صورت گرفته ن هاي 

شتر تعاريف و ديدگاه  صورت     در بي شده در مورد منطقه مرزي آن را با خط مرزي به  هاي بيان 

ــته         اند. در حالي که منطقه      متداخل بيان کرده و يا اينکه آن را با مفهوم حريم مرزي يکي دانسـ

ــوي ديگر، افراد در کارهاي    هاي زيادي دارند   مرزي با خط مرزي و حريم مرزي تفاوت   . از سـ

ــعي کرده ها و  اند بدون تعريف منطقه مرزي تنها تمرکز خود را روي بيان کلي ويژگي     خود سـ

مشــخصــات اين مناطق قرار دهند. يکي از معدود تعاريف موجود به صــورت مختصــر منطقه   

شهرها،    ست از اينکه مناطق مرزي نواحي جغرافيايي مجاور مرز که  ستاها  مرزي عبارت ا  و رو

ساني  اجتماعات ست در بر مي را ان در کنار اين  (.Gregory  et al,2009:53)گيرد تعريف کرده ا

ستره منطقه مرزي        سعت و گ سب از منطقه مرزي، بحث ديگر و ابهام و عدم وجود تعريف منا

يي  هااست که نامشخص است و در هيچ يک از منابع نه تنها به آن اشاره نشده است، بلکه مولفه
                                                           

1.Border region 
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ــخص        واند منطقه مرزي را از مناطق غير   تکه مي  مرزي تفکيک کند، نيز تا حدي کلي و نامشـ

توجهي  است. اين ابهام و عدم مشخص بودن منطقه مرزي به صورت قابل فهم سبب افزايا بي

سوي ديگر زمينه ايجاد نگرش منفي و تأکيد بر مولفه     ست و از  شده ا هاي منفي  به  اين مناطق 

ــکونت ناپايداري جغرافيايي، ز، انزوايمرک از )دوري   هايتبادل جمعيت، مداوم جاييجابه و س

  سيستمي ضديت کشور، داخلي مناطق با و مذهبي قومي فرهنگي، هايتفاوت مرزي، غيرقانوني

يدات   و هد يت        ت ــدن واقع ته شـ بدون در نظر گرف ناطق  يت  خارجي( براي اين م ها و  ها، ظرف

سيل  شکل      هاي اين منطقه در مطاپتان ست، که اين خود زمينه  شده ا شگران  گيري و لعات پژوه

نه        عه تفاوت و ناهمگني بين مناطق مرزي و مناطق مرکزي در زمي ــ به ويژه   توسـ هاي مختلف 

ــادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم آورده و بازتاب دهنده نوعي ناهمخواني و         ــعه اقتصـ توسـ

ست. بر اين مبنا، تحق      شور ا ضاي ک شکالت متعدد در ف ضر با توجه به مرزهاي طوالني   م يق حا

سترده از يک    شور و مناطق مرزي گ شور       ک سائل متعدد در طول مرزهاي ک شکالت و م سو و م

ست         ضرورت تبديل کرده ا ستره منطقه مرزي را به يک  شخص کردن مفهوم و گ پرداختن و م

سي و تحليل قرار گيرد و     که تالش مي سئله مهم مورد برر سازي   مفهومشود تا حد امکان اين م

 تر براي منطقه مرزي در نظر گرفته شود. هاي قابل قبولتر و مولفهقابل درک

 پيشينه تحقيق .2

هاي انجام شده در ارتباط با در انجام هر کار پژوهشي و تحقيق علمي، مطالعه و بررسي پژوها

ست و محقق ها ضروري امندي از نتايج توسعه و تکامل آنموضوع مورد بررسي و با هدف بهره

کند. بررسي منابع مرتبط و نزديک قابل توجهي کمک ميجهت دستيابي به نتيجه بهتر تا حد را 

دهنده آن است که دهنده منطقه مرزي نشانهاي تشکيلمولفهبه موضوع که به شناخت و تحليل 

رفته است، با وجود اينکه اين مفهوم در کارهاي متعددي به ويژه در مقاالت مورد استفاده قرار گ

دهنده آن نيز توجه نشده است. برخي از هاي شکلاما تعريفي از آن ارائه نشده است و به مولفه

 .آورده شده است( 1)اند، در جدولاين منابع که تا حدي بيشتر بحث را مطرح کرده
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 هاي موثر بر آنپيشينه مفهوم منطقه مرزي و مولفه(: 1ل)جدو
 يافته ها عنوان محقق/ سال

 صابرو همکاران

1397 

 تاثيرگذار هاي مولفه مقاله: تحليل

 و ايران مناسبات بر مرزي منطقه آمايا

 عراق

 جايگاه از الملليبين و ملي مباحث در جغرافيايي شاخص مناطقي با عنوان به مرزي مناطق

. اند بوده نظامي و سياسي رخدادهاي دستخوش همواره مناطق اين زيرا اي برخوردارند، ويژه

 در همواره نيز ژئوپليتيکي هاي حساسيت از برخورداري دليل ايران به در مرزي مناطق

 مي صحه آمايا ضرورت بر مناطق، اين و اهميت اند گرفته قرار رخدادها اين معرض

 .گذارد

 مختاري و همکاران

1393 

 مناطق آمايا راهبردهاي مقاله: تدوين

 شرقي مرزهاي موردي مطالعه مرزي؛

 کشور

 کشور شرق مرزي مناطق آمايا مسير در حرکت مناسب راهبردهاي شرايط فعلي، به جهتو با

 برنامه تدوين راهبردهاي شده انجام اساس اولويت بندي بر هم اکنون و است تدافعي نوع از

 و توسعه ،(مناطق مرزي به خصوص)کشور  شرقي استان هاي همه جانبه توسعه جامع،

 به منظور... و  جاده آهن، راه نقل، و حمل: شامل ي،کالبد هايزيرساخت انواع تقويت

 از کشور داخل کانون هاي و يکديگر با شرقي مناطق پرچمعيت پيوندهاي کانون هاي افزايا

 .برخوردارند باالتري اولويت

زارع و سرداري 

1394 

 و SWOT هاي مدل مقاله: کاربرد

SWOT- AHP منطقه آمايا در 

 و دهاراهبر بر تأکيد با مرزي هاي

 هايمنطقه:ريزيبرنامه هاي اولويت

 بانه، و مريوان: مطالعه مورد

، راهبرد تدافعي به عنوان استراتژي اصلي انتخاب شده و در مدل SWOTدر مدل 

SWOT- AHP( راهبردهاي تهاجمي، رقابتي ،so با امتياز )به عنوان استراتژي  0.861

به عنوان استراتژي آلترناتيو برگزيده شده  0.680( با امتياز woاصلي و راهبردهاي بازنگري )

 است.

 نوري و ذکائي

1394 

 مطالعه: مرزي مناطق در مقاله: زندگي

 نوسود شهر مرزنشينان پديدارشناختي

 و فرهنگي هايتفاوت از پژوها، اين در کنندگان شرکت براي مرزنشيني زندگي تجربه

 اين واردشدن. مي گيرد الهام کنند،يم تشديد را هانگراني و مشکالت ها،چالا که زباني

 را اين امکان هانگراني و مشکالت تا شوند مي موجب پاسخگويان معاني گستره در عناصر

 مشکالت و فهم براي تالش در پاسخگويان. شوند مطرح ديگر موقعيتي در که کنند پيدا

و  خود بين را روابطي طريق اين از و دهندمي آنها به جديدي معناي زندگيشان سختي هاي

 .مي کنند بازنمايي را هاآن قومي هويت مرزهاي نهايت در که دهند مي شکل ديگران

Székely 
(2013) 

 مقاله: ساختارهاي مناطق مرزي

 به تبديل مرزي منطقه يک چگونه نظري، لحاظ از که است اين تحليل و تجزيه اين از هدف

 به منجر ها بندي طبقه و تعاريف. کنديم کار خوبي به و يکپارچه مي شود مرزي منطقه يک

 .است شده ساخته 1990 هاي سال در عموماً که شودمي مرزي فضايي مفاهيم

 

بسياري  علمي مرتبط منابع که دهدمي نشان پژوها نظري سوابق و بررسي و تحليل پيشينه

دهنده هاي شکلخصوص تعريف و تبيين مفهوم منطقه مرزي و شناخت و تحليل مولفه در کمي

است؛ اگر چه اين مفهوم زياد مورد استفاده قرار گرفته  گرفته انجام سطح کشور در مناطق مرزي

دهنده منطقه مرزي توجه کرده و در هاي شکلمولفهاست اما در کمتر کاري به خود مفهوم و 

ضوح اند. همچنين ابهام و چندگانگي در استفاده از مفهوم مناطق مرزي به ومورد آن بحث کرده
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تحقيق حاضر تالش دارد تعريف قابل  شود. بر اين مبنا،در مقاالت داخلي و خارجي ديده مي

ي منطقه مرزي را مورد دهندههاي شکلقبول از منطقه مرزي ارائه داده و از سوي ديگر مولفه

 .بررسي و تحليل قرار دهد

 روش تحقيق .3

حاضر کاربردي است و روش بررسي با توجه به ماهيت موضوع و اهداف تحقيق، نوع تحقيق 

است. در تحقيق حاضر تالش شده است ضمن بازشناسي مفهوم منطقه  تحليلي -آن توصيفي

هاي شکل دهنده آن جهت مطالعات بعدي مورد شناخت و تحليل قرار گيرد. بدين مرزي، مولفه

سازي ، مفهوم(موضوع اب مرتبط مجالت و مقاالت ها،کتاب) ايها کتابخانهمنظور با مراجعه به داده

دهي به مفهوم هاي موثر بر شکلمرزي مورد بررسي قرار گرفته است و در گام دوم مولفهمنطقه

ساختاري، بازيگران، تاريخي،  -امنيتي، حقوقي -بعد )دفاعي 8اند که در منطقه مرزي احصاء شده

اند، و به منظور هبندي شداجتماعي، اقتصادي، سرزميني( دسته -حاکميتي، فرهنگي -سياسي

استفاده  ANPمراتبي هاي مورد استفاده از مدل تحليل سلسلهها و زير مولفهبندي مولفهاولويت

اند نفر متخصص در حوزه جغرافياي سياسي بوده 15شده است. جامعه آماري تحقيق شامل 

دانا )باتوجه به نوع سواالت و محتواي تحقيق که نياز به برخورداري از سطح خاصي از 

جغرافياي سياسي داشت، تعداد جامعه آماري انتخاب شده محدود بوده است(، پرسشنامه تحقيق 

به صورت مقايسه زوجي)دو به دو( بوده و با هدف  1حاضر بر اساس مدل توماس الساعتي

ها طراحي شده و براي اين منظور ابتدا ماتريس ها و زير مولفهدهي به مولفهبندي و وزنيتواول

هايي در فاکتور اصلي تهيه و سپس براي هر فاکتور زير مولفه  8ي مقايسه زوجي در مربع

ها يک بار در سطر و يک بار در ستون نوشته شدند نظرگرفته شده است. به اين ترتيب که مولفه

 تا باهم مقايسه دو به دويي شوند.

 شناسي منطقه مرزيمفهوم .4

سازي است. به هر ميزان مفهوم مورد بحث به مفهوم اي نيازمند درک وگام اول در هر مطالعه

                                                           

1.Tomas L Satty 
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ريزي، ايجاد هاي بعدي جهت مطالعه، برنامهتر ارائه شده باشد گامتر و قابل درکصورت شفاف

طور که در قبل بيان شد گيرد. در زمينه منطقه مرزي همانتفاهم و غيره براي آن بهتر صورت مي

وجود نيز بيشتر حالت مبهم و کلي دارند و بيشتر در تعاريف کمي وجود دارد و تعاريف اندک م

 قالب توصيف و توضيح هستند. برخي از اين موارد به صورت ذيل است:

 توسعه نواحي اين در که است حکومت مرزهاي به جغرافيايي نواحي تريننزديک مرزي منطقه -

 تأثير تحت ندباش نفوذپذير و باز يا سخت، و سفت يا بسته مرزها که اين به بسته فضايي

 (.Newman,2003:18)گيردمي قرار مرز وجود

مرزي منطقه مشترک بين دو کشور همسايه است. منطقه مرزي نيز دربرگيرنده چند شهر  منطقه -

؛ باشندباشد. در بيشتر کشورها، نواحي مرزي دورترين مناطق پيراموني از مرکز ميمرزي مي

ترين نواحي کشورها ترين و محرومهبه همين دليل اغلب اين نواحي از عقب ماند

 (. Zaki and Pashalo,2014:1)هستند

روند. مناطق مرزي عموماً داراي مناطق مرزي از نقاط حساس و استراتژيک کشور به شمار مي -

هاي ذاتي شود. اين ويژگيهاي مشترکي هستند که ذاتي اين مناطق محسوب ميويژگي

بودن، جمعيت ناپايدار و ناپايداري سکونت، محل  ايعبارتند از: دوري از مرکز، حاشيه

مبادالت اقتصادي، تنوع قومي، اجتماعي و فرهنگي در معرض تهديدات خارجي 

 . (Nayehdor,2014:3)دبودن

ها از مناطق مرزي نشانگر آن است که توافق قابل مالحظه نگاه و بررسي اين تعاريف و توصيف

توان بر پايه آنها تصوير و درک قابل قبولي از منطقه يدر زمينه منطقه مرزي وجود ندارد و نم

اما شايد بتوان به صورت کلي منطقه مزري را اين گونه تعريف کرد و در نظر مرزي داشت. 

هاي منطقه مرزي عبارت است از، فضاي جغرافيايي بالفصل خطوط مرزي با وسعتگرفت، 

ايد توجه داشت، عرض منطقه مرزي گيرند. بمتفاوت که تحت تأثير مستقيم مرزها قرار مي

شود. متناسب با وضعيت و عملکرد مرزها و تحت تأثير قرار دادن محيط پيرامون کم يا زياد مي

البته به صورت کلي بايد گفت، با افزايا ميزان اثربخشي مرزها از طريق تحوالت صورت گرفته 

مرزي  ها، عرض منطقهانسان ها و گسترش زمينه تحرکات کاالها وهاي مختلف فناوريدر عرصه
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افيايي از در حال افزايا است زيرا اين تغييرات تأثيرپذيري مستقيم و بالفصل فضاهاي جغر

توان مناطق مرزي را در به صورت کلي مي (.Janparvar,2017:75)دهدمرزها را گسترش مي

 بندي کرد: قالب دو بخا ذيل تقسيم

جغرافيايي منطقه مرزي در دو  اندازمناطق مرزي چشم : در اين نوع ازالف( مناطق مرزي متصل

سوي مرز از يکپارچگي و همساني با يکديگر برخوردار بوده و يک منطقه واحد را تشکيل داده 

اند. بايد توجه داشت که کنترل که توسط خطوط مرزي به دو بخا مجزا از يکديگر تقسيم شده

زا است. مناطق مرزي متصل داراي خت و چالاو مديريت مرزها در اين نوع از مناطق مرزي س

 باشند:اشکال ذيل مي

مناطق مرزي متصل طبيعي: در اين نوع مناطق مرزي متصل چشم انداز جغرافيايي که خط  -

گيرد از نظر طبيعي در دو سوي مرز نه تنها يکسان بلکه تکميل کننده و نيمه مرزي را در بر مي

توان به يک دشت يا جنگل اشاره کرد که از نظر طبيعي باشند. به عنوان مثال مييکديگر مي

دهند و خط مرزي از ميان آن عبور کرده يک اکوسيستم خاص و به هم پيوسته را تشکيل مي

 است. 

مناطق مرزي متصل انساني: در اين نوع مناطق مرزي متصل چشم انداز جغرافيايي که خط  -

متفاوت هستند اما از نظر انساني دو سوي مرز  گيرد از نظر طبيعي با يکديگرمرزي را در بر مي

اي دارند و تشکيل يک چشم انداز جغرافيايي انساني واحد را با يکديگر پيوندهاي گسترده

توان به قرارگيري يک گروه قومي با زبان و مذهب، آداب و رسوم مشترک دهند. مثالً ميمي

اند و به وسيله خط وجود آورده انداز جغرافيايي خاصي را بهدر منطقه مرزي که يک چشم

اند، اشاره کرد. فضاي قرارگيري اين گروه مرزي به دو بخا جداگانه از يکديگر تقسيم شده

 دهد.قومي در دو سوي مرز منطقه مرزي متصل انساني را تشکيل مي

مناطق مرزي متصل ترکيبي: در اين نوع مناطق مرزي متصل چشم انداز جغرافيايي که خط مرزي 

گيرد هم از نظر طبيعي و هم از نظر انساني با يکديگر در دو سوي مرز داراي در بر ميرا 

رف مرز تفکيک قائل توان بين دو طباشند و به سادگي نميپيوندهاي گسترده و تکميل کننده مي

 (.1)شکلشد
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 : مناطق مرزي متصل طبيعي، انساني و طبيعي بين دو کشور (1)شكل

 
Source:Janparvar,2017:75)) 

جغرافيايي منطقه مرزي در دو  انداز: در اين نوع از مناطق مرزي چشممناطق مرزي منفصلب(

انداز جغرافياي طبيعي، انساني خاص باشد و هر طرف مرز چشمسوي مرز از يکديگر متفاوت مي

اي توان گفت که خط مرزي در اين نوع مناطق مرزي به گونهخود را دارا هستند. به بيان ديگر مي

انداز جغرافيايي متفاوت يا با حداقل تشابه و وابستگي را از تحديد حدود شده که دو چشم

يکديگر جدا کرده است. با توجه به اين عدم پيوند و تشابه کنترل و مديريت مرزها در اين نوع 

 (.Janparvar,2017:74-75)( 2)شکلر و با چالا کمتري نيز مواجه استتمناطق مرزي سهل

 مناطق مرزي منفصل: 2شكل

 
Source: Janparvar,2017:76)) 

به نظر مي          چه مفهومي پيچيده  يد گفت، مفهوم منطقه مرزي اگر  با ما در   در مجموع  ــد ا رسـ

سوي مرز        ضاهاي دو  ساده دارد. چرا که منطقه مرزي، ف ضايي مفهوم و ماهيتي  واقعيت و بعد ف

توان آن را مشاهده   دهد و به سادگي مي گيرند را شکل مي که تحت تأثير مستقيم مرزها قرار مي 

 و درک کرد.  

يه داراي موقعيت               ــا ــور همسـ ندازه منطقه مرزي بين دو کشـ ــت، هر ا يد توجه داشـ با ته  الب
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هاي دو طرف نسـبت به آن  تري باشـد ادعاها و درگيري تر و با اهميتژئواسـتراتژيک برجسـته  

و دستيابي به موقعيت ژئواستراتژيک   شود و کشورها براي ارتقاي وزن ژئوپليتيک خودبيشتر مي

سبت به کشور همسايه ادعاهايي ارائه مي    کنند  دهند و سعي در کنترل آن منطقه مرزي مي بهتر ن

(Afshordi and Others,2014:11.)       ــت که مرزهاي بين لي محل  لالمهمچنين بايد توجه داشـ

صورت مي    شورها با يکديگرند و روابط آنها از طريق مرزها   Mokhtari Hashi)گيرد تالقي ک

and Nasereslami,2016:99.) 

 دهنده مناطق مرزيهاي شكلمولفه .5

 ها مرتبط با مناطق مرزيها و ديدگاهها از نظريهاستخراج مولفه .5-1

دهنده منطقه مرزي است. براي هاي شکلمرزي گام دوم درک مولفهسازي منطقهبعد از مفهوم

هاي مرتبط با مرزها و ا دست يافت تالش شده است نظرات و ديدگاههاينکه بتوان به اين مولفه

 ها از آنها استخراج شود:  مناطق مرزي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و مولفه
 کريستالر والتر مرکزي مكان نظريه -

با  مرکزي مکان هاي از تعدادي ناحيه، يک در کريستالر والتر مرکزي مکان نظريه اساس بر

 يناند. اشده پراکنده خاصي فضايي نظام در و دارند وجود مختلف سلسله مراتبي خصوصيات

 که جهت باشندمي اقتصادي و فرهنگي نقشه هاي اجتماعي، از هاييمجموعه داراي هامکان

 سلسله اين، در بنابراين، .(Behfrouz,1995:316)کنندمي ارائه پسکرانه ناحيه مردم استفاده

 با هاي مرکزي مکان نفوذ حوزه هاي تقاطع محل در متداخل صورت به مرزبندي نوعي مراتب

 هاي مرکزيمکان نفوذ حوزه هاي و مرزبندي، جدايي تعيين کننده عامل دارد؛ وجود يکديگر

و  گسل ايجاد باعث زميني مرزهاي است؛ آن به مربوط هايگذاريسرمايه و خدمات دريافت

 خصلت نوعي از مرزي نقاط و شودمي پيوسته قمناط مراتبي سلسله فضايي نظام در شکاف

 دريافت بيشتر امکانات يا و ترندنزديک مرکز کدام به مي شوند )اينکه انتخاب برخوردار

  (.Saber  et al,2018:49)کنند(مي

 پرو فرانسوا رشد قطب نظريه -

يا  اهقطب در بلکه، شود؛نمي ظاهر همه جا در همزمان طور به رشد پرو، نظريه اساس بر
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 (.Mobayeni-Dehkordi and Hashemi-Esfahani,2006:42)شوندمي ظاهر خاصي مراکز

احاطه  را آن که هاييسرزمين بر قطب يک که است اقتصادي نفوذي بيانگر گرياصطالح  قطبي

 را مرزبندي از مراتبيسلسله قطب، هر بنابراين، (.Lacoste,2012:425)کندمي اعمال کرده اند

 با و مي سازد مشخص پي درپي امواج صورت به خود جغرافيايي حيطه و نفوذ زهحو طريق از

 مرز ترتيب، اين به يابد.مي نيز گسترش هامرزبندي اين حيطه رشد، قطب قوت ميزان به توجه

 آنجا به رشد قطب توسعه تأثيرات که شعاع است نقاطي دورترين رشد، قطب نظريه مفهوم در

 اين به کند.مي دريافت را رشد قطب ايتوسعه تشعشعات از ديمنبهره کمترين و رسدمي

 شمار به ترماندهعقب و ترتر، توسعه نيافتهمحروم مناطقي اغلب مرزي مناطق جهت

 .(Saber  et al,2018:50)روندمي
 فريدمن جان پيرامون -مرکز نظريه -

 مرکزي همان نواحي ،آن اساس مطرح گرديد. بر 1967 سال در فريدمن جان توسط نظريه اين

 به دهند کهمي تشکيل را پيراموني نواحي بقيه، و هستند نوآوري و تحوالت يعمده مراکز

 ها برقرار استخاصي بين آن منافع تضاد و کشمکا نوع يک و هستند وابسته مرکزي نواحي

-نظريه اين باشد. گرچهمي مرکز از ترپايين بسيار پيراموني مرزهاي در يافتگيتوسعه سرعت که

 با رابطه در نظري هاييديدگاه اما نپرداختند، مرزي مناطق موضوع به مستقيم صورت به ها

 مرزي مناطق نظري هايو ديدگاه هانظريه بر که ساختند مطرح را ايمنطقه تعادل عدم يپديده

 ليلد به مرزها بنابراين، (.Saeidi and Turk Lashkankari,2013:133)است بوده تأثيرگذار

 چرا که، گيرند؛مي قرار کامل توجهيبي مورد مرکز از دور و پيراموني در مناطق شدنواقع

 توجهي،بي اين دليل به و است مرکز به نزديک مناطق از کمتر هاآن منابع از برداريبهره امکان

 مرکز نبي منافع تضاد نتيجه، در مي يابند. تمايل مرکزي مناطق سوي به مناطق اين منابع موجود

کندي توسعه  و پيرامون و مرکز ميان لمس قابل حال عين در و ذهني مرزي خط مرزي، و نقاط

 .(Saber  et al,2018:51)شودمي مشاهده مرزي مناطق در يافتگي
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 تونن فون هاينريخ يوهان اراضي کاربري نظريه -

 را در اقدام اولين« 2زيکشاور با رابطه در منفرد ايالت»خود  کتاب انتشار با آلماني 1تونن فون

ناحيه پيرامونا انجام  و شهر يک فضايي روابط با زمين کاربري الگوهاي همبستگي کشف زمينه

 صرفه و سود اصل که حاکم اصل بر با اتکا نظريه، اين در مرز مفهوم (.Haggett,1996:277)داد

 تعريف و تحليل ياقتصاد ديدگاه از و گيردخود مي به تجريدي و ذهني حالت است، اقتصادي

 .(Saber  et al,2018:51)شودمي
 هانسن نيلز نظريه  -

رشد  نرخ اختالف واسطه به که هستند الملليبين تجارت مانع مرزها3هانسن نيلز نظريه در

 شوند و درمي همسايگان با ارتباطات قطع يا و محدود شدن موجب فرهنگي تفاوت يا اقتصادي

 عنوان خصوصيت به محروميت که مادامي و دارند قرار امينظ تهاجمات و تهديدات خطر معرض

 بنابراين،. خواهند ماند پيراموني و نيافته توسعه محروم، مناطق اين است، باقي مرزي مناطق

 اثر در آن ساختار فضايي در گسستگي طريق از مرزي مناطق فضايي سازمان آسيب ديدگي

  (.Hansen,1978:254)شودمي ايجاد فيزيکي مرزهاي
 5وايلد و 4جونز نظريه -

. شوندمي هشناخت نيافته توسعه و ايحاشيه مناطق بعنوان مرزي مناطق وايلد، و جونز عقيده به

 پديده وداما خ باشد، مرزي مناطق جغرافيايي شرايط معلول تواندمي گرچه بودن ايحاشيه اين

 Jones and)سازدمي مضمحل را منطقه آن هايو قابليت امکانات از بسياري بودن، مرزي

Wild,1994:259-273 .) 
 6نظريه سافر -

ارتباطات در امتداد مرز بين دو کشور مجاور با سابقه تاريخي  1994اش در سال سافر در مقاله

                                                           

1.Johann Heinrich von Thunen 

2.Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft 

3.Niles Hansen 

4.Philip N. Jones 

5.Trevor Wild 

6.Saffer 
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دهد. مفهوم اصلي در مدل سافر عبارت است از اينکه: درگيري بين آنها را مورد بررسي قرار مي

کنند بايد انتظار برقراري روابط نزديک بين آنها زندگي ميجايي که يک اقليت در دو طرف مرز »

سافر (. Soffer,1994:188)«ر مهر و موم شده و دشمنانه باشدرا داشت حتي اگر مرز بين دو کشو

( را اعالم کرده بود تعامالت در مرزهايي که خطر 1991) 1هاي مينگيبا بيان اين مفهوم گفته

دهد در امتداد د را به چالا کشيد. او همچنين توضيح ميدرگيري و تهديد دارند، وجود ندار

گيرد. مرزها خصمانه تعامالت عمدتاً بر مبناي روابط خانوادگي و تجارت محلي صورت مي

ها در دو طرف مرز روابط برقرار شود کند که ممکن است بين دولتعالوه بر اين، او ادعا مي

نهايت اين امر زمينه براي برقراري صلح را  حتي اگر اوضاع در مرز خشونت آميز باشد و در

رسد که، روابط بين دو کشور وابسته به قدرت کند. سافر در کار خود به اين نتيجه ميفراهم مي

باشد کند، مياتصال منطقه مرزي و اندازه جمعيت اقليتي که در دو طرف مرز زندگي مي

(Soffer,1994:190.)  وجود اينکه سافر تنها قرارگيري يک گروه در زمينه مدل سافر بايد گفت، با

گيري و گسترش تعامل در دو سوي قومي واحد در دو سوي مرز را يکي از عوامل اصلي شکل

رسد در کنار اين قرارگيري عامل مهمتري که تشديد تعامل بين مرز دانسته است، اما به نظر مي

ي اقتصادي است که ل گستردهگروه قومي واحد در دو سوي مرز را سبب شده وابستگي و تعام

در ميان اين گروه قومي در دو سوي مرز نه تنها تعداد و حجم باالي اين ساکنين وجود دارد. بر 

اين مبنا، اگر در دو سوي مرز گروه قومي واحد با وابستگي و تعامالت اقتصادي ساکن باشند، با 

فته و گسترش پيدا خواهد هاي شديد بين دو طرف مرز تعامل و ارتباط شکل گروجود کنترل

 تواند بر گستره منطقه مرزي موثر باشد.کرد و از اين طريق مي
 منطقه مرزي اياالت متحده و مكزيک -

 تعريف 1983 سال در الپاز نامه توافق در که طورهمان مکزيک، و متحده اياالت مرزي منطقه

 و متحده اياالت مرز رفط دو هر در( مايل 62.5 حدود)کيلومتري 100 در اي منطقه است، شده

( مايل 1،952)کيلومتر 3،141 ، غرب در آرام اقيانوس تا شرق در مکزيک خليج از است. مکزيک

 که است شده تشکيل( مکزيک شا و متحده اياالت چهار)ايالت 10 از منطقه اين .دارد امتداد

                                                           

1.Minghi 
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 منطقه اين. ندشومي سازماندهي مرزي ايمنطقه کارگروه چهار در 2020 مرز برنامه طريق از

 اجتماعات از تعدادي و متحده اياالت در فدرال شده شناخته رسميت به قبيله 26 داراي همچنين

 مجاورت در که مرز، امتداد در را «خواهر شهر»جفت  پانزده 2020مرز برنامه .است مکزيک بومي

 دارند جهيتو قابل اقتصادي و اجتماعي روابط و هستند مکزيک مرزي اياالت و متحده اياالت

 .شناسدرا به رسميت مي
 مكزيک –(: نقشه منطقه مرزي اياالت متحده 3شكل)

 
( Source: State of the Border Region Indicators Interim Report, 2016) 

 فرهنگي، تاريخي، پيوندهاي با منطقه اين شود،مي تقسيم الملليبين مرز يک با منطقه اين گرچه

 و هازيستگاه آبي، و هوايي مشترک منابع با همچنين. است ارتباط در اقتصادي و خانوادگي

 را مشترکي دليل ارتباطات اين. اندشده متحد کنندنمي رعايت را سياسي مرزهاي که هايياقليم

 ايجاد خود مشترک محيط بهبود و حفظ براي هستند، ساکن مرزي منطقه در که افرادي براي

 .کنندمي

 صنعتي هايفعاليت و اقتصاد جمعيت، روند تأثير تحت منطقه محيط تبهداش و محيط کيفيت

 و آن، کرده ايجاد 2020 مرز فعلي هايفعاليت به توجه با را هاچالا از برخي نيروها اين. است

 سالمت بهبود و زيست محيط کيفيت مديريت براي جديد هايچالا ايجاد به همچنان آنها
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 در را مکزيک و متحده اياالت مرزي منطقه از کلي نماي اين .پردازندمي منطقه در زيست محيط

 (.State of the Border Region Indicators Interim Report, 2016)گيردمي بر
 ديدگاه عندليب -

 ايران اسالمي جمهوري مرزي مناطق آمايا اصول و پايه عليرضا عندليب در کتاب نظريه

 کند:  يل بيان ميهاي مناطق مرزي را به صورت جدول ذويژگي
 هاي مناطق مرزيويژگي (:2) جدول

 .است اصلي سرزمين از مرزي مناطق جغرافيايي -مکاني فاصله بيانگر :مرکز از دوري

 -عملکردي عميق هايتفاوت بيانگر نيافته، توسعه و توسعه حال در کشورهاي در بويژه مرزي، مناطق :بودن حاشيه اي و انزوا

 هستند. ساختاري

 صعب العبور و خشن طبيعت با مناطق عموماً که مرزي، مناطق جغرافيايي شرايط دليل به :سكونت و اسكان الگوي ايداريناپ

 هستند.

 از کشور، ود بين سياسي حايل مرز در خود مراودهاي موقعيت به توجه با مرزي، مناطق :تبادالت و مراودات الگوي و نظام

 .برخوردارند ويژه اقتصادي هاي کنا تقويت براي ظرفيت الزم و فرصت

 هاقوميت نوعت و دارند گستردهاي مرزي خطوط که کشورهايي از بسياري در و معموالً :نژادي و قومي -فرهنگي هايتفاوت

 .گيردمي خود به شديدتري حالت مرزي و مرکزي نواحي بين قومي و فرهنگي هايتفاوت مسأله شديد است، آن در

 باشد. همراه نيز سياسي تعارضات با است ممکن که همجوار، کشورهاي به اتصال به دليل مرزي قمناط :خارجي تهديدات

 از رزيم مناطق عموماً که شودمي مشاهده ملي سرزمين عناصر به سيستمي نگرش در :سيستمي دوگانگي و دوگانه ساختار

 .شودمي کشور در ايسعهتو تعارضات بروز و تضعيف موجب امر اين که دوگانه برخوردارند ساختاري

(Source: Andalib,200:137) 

 ساختارهاي مناطق مرزي -

( 2محرکه )مرکزگرا نيروي مرزي منطقه (؛ در1983)هاگت،  1با اقتباس هارتشون از مدل هاگت

 تاريخ، اساس مرزي بر مناطق .کنندمي عمل هم زمان اغلب( 3مرکزگريز)جداسازي نيروهاي و

را  جاذب مرزي منطقه يک ايجاد براي يکپارچه شدن و بيشتري نسشا مشترک، زبان و فرهنگ

 کوتاه( فرهنگ مشترک، زبان بدون)مرز طرف دو هر در جمعيتي گروه دو همبستگي اگر .دارند

نيست.  جمعيت نيز هماهنگ و قلمرو باشد، نداشته قوي وجود اقتصادي مرکز يک و باشد

                                                           

1.Haggett 

2.Centripetal 

3.Centrifugal 
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 است. از سوي ديگر بايد توجه داشت، فقط رممکنغي کامالً ايجاد منطقه مرزي کارآمد بنابراين

 زبان. دهد کاها را مرزها جدايي اثر تواند مي اقتصادي و اجتماعي ادغام از بااليي بسيار سطح

 زندگي استاندارد همان و يکپارچه کامالً اقتصادي کارکردهاي ،(زبانه دو کامالً منطقه يا)مشترک

 چند توانمي نيز اروپا در حتي .است مرزي يرساختيز مشکالت رفتن بين از براي الزم شرايط

 ،لوکزامبورگ همسايه منطقه و( بلژيک در مرزي منطقه يک با)ليل کالنشهر کرد، پيدا را نمونه

 و است همراه دوم يا اول مرحله مشکالت با شرقي اروپاي مرزي مناطق. فرانسهو  بلژيک

 در توانمي را آينده تحقيقات. دارد را سابق آهن پرده مرزي مناطق در سوم مرحله از هايينمونه

 (.Székely,2013: 3-6)داد انجام پويا و استاتيک مختلف هايويژگي با کشور از خارج نقاط

با انجام مطالعات ميداني در مناطق مرزي بين کشورهاي آلمان، فرانسه، سوئيس،  1همچنين هانسن

رزها، مورد بررسي قرار داد. مفهوم مرز را از مسأله مبادالت بازرگاني بين کشورها را در طول م

 (.Muosavi and others,2015: 192)وند دهنده بين کشورها متحول ساختديوار به فضاي پي

 دهي مناطق مرزيهاي موثر بر شكلاستخراج مولفه .2-5

لفي هاي انساني داراي ابعاد مختهاي طبيعي و چه پديده، چه پديدهجغرافيايي -هاي فضاييپديده

ايد ابعاد مختلف ها را به صورت کامل مورد مطالعه قرار داد بهستند و براي اينکه بتوان آن پديده

ريزي و مهآنها را در نظر گرفت و مبتني بر اين ابعاد پديده را بررسي و تحليل کرده و برنا

 -هايي فضاييهدگذاري در زمينه آنها صورت گيرد. در اين ميان مرزها نه تنها به عنوان پديسياست

ا تري را نيز دارياسي از اين قاعده مستثني نيستند بلکه، ابعاد بيشتر و پيچيدهس -جغرافيايي

ه است باشند که مطالعه و کار روي آنها را نيازمند دقت و شناخت مختلف اين ابعاد کردمي

(Janparvar,2017:118 .)ها و ي نظريهدهي منطقه مرزهاي موثر بر شکلبراي دستيابي به مولفه

هايي ست. مولفهاهاي مرتبط با مرز و منطقه مرزي در باال مورد بررسي و تحليل قرار گرفته ديدگاه

هاي يدگاهها و ددهي به منطقه مرزي موثر هستند برگرفته از نظريهرسد در شکلکه به نظر مي

 باال در قالب جدول ذيل آورده شده است: 

 

                                                           

1.Hensen 
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 دهي منطقه مرزيموثر بر شكلهاي استخراج مولفه(: 3)جدول
 دهي منطقه مرزيهاي موثر بر شكلمولفه نظريه ها و ديدگاه ها رديف

 نظريه مکان مرکزي والتر کريستالر 1
هاي نفوذ مراکز؛ قرارگيري گذاري؛ انتخاب حوزهکاها قدرت مرکز در حاشيه؛ کاها سرمايه

 در پيرامون؛

 نقاط رشد؛ محروم؛ توسعه نيافتگيفاصله از  پرو فرانسوا رشد قطب نظريه 2

 فريدمن جان پيرامون -مرکز نظريه 3
دوري از مرکز؛ قرارگيري در پيرامون؛ پايين بودن سرعت فرايند توسعه؛ بهره برداري پايين از 

 ها؛ تضاد منافع با مرکز؛منابع و پتانسيل

 منطقه پيوند اقتصادي با فراسوي مرزها تونننظريه فون 4

 هانسن لزني نظريه 5

نرخ رشد اقتصادي متفاوت در دو سوي مرز؛ تفاوت يا اشتراک فرهنگي با فراسوي مرز؛ در 

نظامي بودن؛ توسعه نيافتگي؛ محروم؛ قرارگيري در پيرامون؛ داراي  -معرض تهديدات امنيتي

 گسيختگي فضايي )از طريق خودمرز(؛

 وايلد و نظريه جونز 6
ها به دليل مرزي امون )حاشيه(؛ عدم بهره برداري از قابليتنيافتگي؛ قرار گرفتن در پير توسعه

 بودن؛

 نظريه سافر 7
دارا بودن پيوند قوميتي با فراسوي مرز؛ تعامالت مرزي؛ وجود تهديدات و ناامني؛ روابط 

 خانوادگي با فراسوي مرز؛ وابستگي و تعامل دو سوي مرز؛

 منطقه مرزي اياالت متحده آمريکا 8

صل توافقات و قوانين؛ پيوندهاي تاريخي با آن سوي مرز؛ پيوندهاي فرهنگي با منطقه مرزي حا

کيفيت با آن سوي مرز؛ پيوندهاي اقتصادي با آن سوي مرز؛ نوادگي آن سوي مرز؛ پيوندهاي خا

 پايين خدمات بهداشتي و رفاهي؛

 ديدگاه عندليب 9

ان و سکونت؛ نظام و الگوي اي بودن؛ ناپايداري الگوي اسکدوري از مرکز؛ انزوا و حاشيه

فومي و نژادي با مرکز؛ تهديدات خارجي؛ ساختار  -هاي فرهنگيمراودات و تبادالت؛ تفاوت

 دوگانه و دوگانه سيستمي؛

 اي بودن؛ زبان مشترک؛ پيوندهاي اقتصادي؛ پيوند مستقيم با فضاي فراملي؛حاشيه ساختارهاي مناطق مرزي 10

 ده(هاي اضافه شمحقق )مولفه 11

وجود و افزايا مشاغل کاذب؛ دارا بودن همگني و پيوند طبيعي با فراسوي مرز؛ پيوستگي 

هاي خارجي نسبت به کشور هم مرز؛ تأثيرپذيري امنيتي با فراسوي مرز؛ تأثيرپذيري از سياست

هاي مرزي )بسته، نيمه بسته از سياست ارتباطي نسبت به کشور هم مرز؛ تأثيرپذيري از سياست

( با کشور هم مرز؛ تکامل يا عدم تکامل خط مرزي؛ منطقه اي حضور و بازيگري بيشتر و باز

کات تروريستي؛ حضور بازيگران امنيتي؛ منطقه با تأثيرپذيري مستقيم از حر -نيروهاي نظامي

 مجاز نظير افراطيون و ...(؛هاي و نهادهاي غيررسمي )گروهغير

 (1398،ماخذ: نگارندگان)

سازي در قالب هشت توان براي درک بهتر و سادهدهي منطقه مرزي را ميبر شکلهاي موثر مولفه

 بندي کرد:زيرمعيار مبتني بر ميزان اهميتي که دارند، به صورت ذيل طبقه 32بعد و 

ن گسيختگي طبيعي فضاي )دوري از مرکز( ؛ دارا بوداي بودن جغرافيايي: حاشيهبعد سرزميني

 ارا بودن پيوند طبيعي با فراسوي مرز؛ )از طريق مرز(؛ دمنطقه مرزي
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ها )نسبتاً ها و قابليت: پايين بودن سرعت فرايند توسعه؛ عدم بهره برداري از پتانسيلبعد اقتصادي

)به داليل امنيتي و غيره(؛ دارا بودن پيوند مستقيم گذاري پايين در منطقهباال( منطقه؛ سرمايه

 اقتصادي با مرز و کشور هم مرز؛ 

: دارا بودن پيوند قوميتي با فراسوي مرز؛ دارا بودن اشتراکات فرهنگي با اجتماعي -هنگيبعد فر

دارا بودن گسيختگي انساني فضاي منطقه مرزي )از طريق مرز(؛ دارا بودن پيوندهاي فراسوي مرز؛ 

 خانوادگي با فراسوي مرز؛ دارا بودن زبان مشترک با فراسوي مرز؛ 

)کشور و همسايه(؛ دارا در کانون جذب دو حوزه نفوذ مرکز ي: قرارگيرحاکميتي-بعد سياسي

هاي خارجي نسبت به کشور هم مرز؛ بودن پيوند مستقيم با فراسوي مرز؛ تأثيرپذيري از سياست

تأثيرپذيري از سياست ارتباطي نسبت به کشور هم مرز؛ تأثيرپذيري از سياست هاي مرزي )بسته، 

 تأثيرپذيري از نظام هاي سياسي دوگانه؛ نيمه بسته و باز( با کشور هم مرز؛ 

: داراي پيوندهاي تاريخي با فراسوي مرز؛ وجود تعلقات تاريخي در دو سوي مرز؛ بعد تاريخي

 مرز؛ گيري شکل تاريخچه

هاي و )گروهبا مرز؛ حضور بازيگران غيررسمي : آميختگي زندگي بازيگرانبعد  بازيگران

 .(؛ مجاز نظير افراطيون و ..نهادهاي غير

: منطقه با وسعت توافق شده و قانوني؛ وجود قوانين مشخص جهت ساختاري -بعد حقوقي

 برداري از منابع مشترک؛ وجود قوانين و ساختارهاي متفاوت عبور و مرور در منطقه مرزي؛ بهره

اي با پيوستگي مجاز از طريق مرز؛ منطقهأثيرپذيري مستقيم از تعامالت غير: تامنيتي -بعد دفاعي

امنيتي با فراسوي مرز؛ قرارگيري در خط مقدم حمله و جنگ؛ پيوند مستقيم امنيت و زندگي 

امنيتي؛  -ساکنين با امنيت منطقه مرزي؛ منطقه اي حضور و بازيگري بيشتر نيروهاي نظامي

 تأثيرپذيري بالفصل از کنترل و مديريت مرزها؛ 

 ايهاي پرسشنامهيافته.3-5

پس از شناسايي  دهي مناطق مرزيهاي موثر بر شکلبندي مولفهدر اين تحقيق براي اولويت

 ساختار تحليل بندي هرکدام از معيارها و زير معيارها با استفاده از مدلمعيارها و امتياز
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هاي موثر بر اساس ( به بررسي مولفهSUPERDESION)افزارنرم ( وANPمراتبي)سلسله

 با بعد سرزميني زير معيارهاي به امتيازدهي و بندياولويت معيارهاي تحقيق پرداخته شد. نتايج

مرز با امتياز  فراسوي با طبيعي پيوند بودن که مولفه دارا داد نشان کارشناسان نظرات از استفاده

دهي منطقه مرزي در بين ساير زير معيارهاي بعد سرزميني ( بيشترين تاثير را بر شکل0.054)

 دارد.
 اي بعد سرزمينيدهي زير معيارهوزن(: 4ول)جد

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0541 مرز فراسوي با طبيعي پيوند بودن دارا

 2 0.0185 حاشيه اي بودن جغرافيايي)دوري از مرکز(

 3 0.0063 دارا بودن گسيختگي طبيعي فضاي منطقه مرزي) از طريق مرز(

 گذاري پايين در منطقه )بهرمايهسدر بين زير معيارهاي بعد اقتصادي طبق نظرکارشناسان، مولفه 

مرزي داشته است.  منطقه دهيشکل ( بيشترين تاثير را بر بر0.062)داليل امنيتي و غيره( با امتياز

( دومين اولويت موثر بودن بر 0.055)مرز با امتياز فراسوي با مستقيم پيوند بودن و مولفه دارا

 دهي منطقه مرزي را به خود اختصاص داد.شکل
 اقتصادي بعد معيارهاي زير دهيوزن(: 5)جدول

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0620 (غيره و امنيتي داليل به)منطقه در پايين گذاريسرمايه

 2 0.0557 مرز فراسوي با مستقيم پيوند بودن دارا

 3 0.0248 ها )نسبتاً باال( منطقهها و قابليتبرداري از پتانسيلعدم بهره

 4 0.0108 توسعه فرايند رعتس بودن پايين

 فرهنگي اشتراکات بودن اجتماعي نيز نظر کارشناسان نشان داد که زير معيار دارا -در بعد فرهنگي

دهي به مناطق مرزي باشد. و ( مي تواند موثرترين مولفه شکل0.046)مرز با امتياز فراسوي با

(؛ کمترين تاثير را بين 0.0047)متيازمرز با ا فراسوي با خانوادگي پيوندهاي بودن معيار دارازير

 اجتماعي دارد. -معيارهاي اين بعد فرهنگيساير زير
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 فرهنگي -بعد اجتماعي معيارهاي زير دهيوزن(: 6)جدول

 اولويت امتياز زير معيارها

 1 0.0275 مرز فراسوي با قوميتي پيوند بودن دارا

 2 0.0462 مرز فراسوي با فرهنگي اشتراکات بودن دارا

 3 0.0122 مرز فراسوي با مشترک زبان بودن دارا

 4 0.0056 (مرز طريق از) مرزي منطقه فضاي انساني گسيختگي بودن دارا

 5 0.0047 مرز فراسوي با خانوادگي پيوندهاي بودن دارا

حاکميتي نيز مشخص کرد که به ترتيب  -بندي به زير معيارهاي بعد سياسينتايج اولويت

 ( و تأثيرپذيري0.053مرز با امتياز) هم کشور به نسبت ارتباطي سياست از رپذيريهاي تأثيمولفه

 اند.دهي مناطق مرزي داشتهرا بر شکل ( بيشترين تاثير0.047)دوگانه با امتياز سياسي هاينظام از
 حاکميتي -بعد سياسي معيارهاي زير دهيوزن(: 7)جدول

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0539 ياست ارتباطي نسبت به کشور هم مرزتأثيرپذيري از س

 2 0.0478 دوگانه سياسي هاي نظام از تأثيرپذيري

 3 0.0343 هاي مرزي )بسته، نيمه بسته و باز( با کشور هم مرزتأثيرپذيري از سياست

 4 0.0197 هاي خارجي نسبت به کشور هم مرزتأثيرپذيري از سياست

 5 0.0137 (همسايه و کشور) مرکز نفوذ حوزه دو جذب کانون در قرارگيري

 6 0.0090 منطقه در حاکميت سطح و ميزان کاها

تاريخي با فراسوي مرز  پيوندهايدر بين زير معيارهاي بعد تاريخي طبق نظرکارشناسان، مولفه 

مرزي داشته است. و مولفه تاريخچه  منطقه دهي شکل ( بيشترين تاثير را بر بر0.034)با امتياز

دهي منطقه مرزي را به خود ( دومين اولويت موثر بودن بر شکل0.029)يري مرز با امتيازگشکل

 اختصاص داد.
 بعد تاريخي معيارهاي زير دهيوزن(: 8)جدول

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0344 مرز فراسوي با تاريخي داراي پيوندهاي

 2 0.0290 مرز گيريشکل تاريخچه

 3 0.0081 مرز سوي دو رد تاريخي تعلقات وجود
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مرز با  با بازيگران زندگي در بعد بازيگران نيز نظر کارشناسان نشان داد که زير معيار آميختگي

 دهي به مناطق مرزي باشد. و زير معيار حضورتواند موثر ترين مولفه شکل( مي0.071)امتياز

( کمترين 0.014)با امتياز ...( و افراطيون نظير غيرمجاز نهادهاي و گروه هاي)غيررسمي بازيگران

 مرزي دارد. مناطق به دهيشکل تاثير را بر
 بعد بازيگران معيارهاي زير دهيوزن (:9جدول)

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0713 مرز با بازيگران زندگي آميختگي

 2 0.0143 هاي و نهادهاي غير مجاز نظير افراطيون و ...(حضور بازيگران غير رسمي )گروه

 

ساختاري نيز مشخص کرد که به ترتيب  -بندي به زير معيارهاي بعد حقوقينتايج اولويت

وجود قوانين مشخص جهت ( و 0.079)قانوني با امتياز و شده توافق وسعت با هاي منطقهمولفه

 اند.دهي مناطق مرزي داشته( بيشترين تاثير را بر شکل0.020)با امتياز برداري از منابع مشترکبهره
 ساختاري -بعد حقوقي زيرمعيارهاي دهيوزن (:10)جدول

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0797 قانوني و شده توافق وسعت با منطقه

 2 0.0205 مشترک منابع از برداري بهره جهت مشخص قوانين وجود

 3 0.0088 مرزي منطقه در مرور و عبور متفاوت ساختارهاي و قوانين وجود

 

 مقدم خط در قرارگيري امنيتي طبق نظرکارشناسان، مولفه -زير معيارهاي بعد دفاعيدر بين 

مرزي داشته است. و  منطقه دهيشکل ( بيشترين تاثير را بر بر0.096)با امتيازجنگ  و حمله

( دومين اولويت موثر بودن 0.065)مرزها با امتياز مديريت و کنترل از بالفصل مولفه تأثيرپذيري

امنيتي به خود اختصاص  -معيارهاي بعد دفاعيمنطقه مرزي را در بين ساير زير يدهبر شکل

 داد.
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 امنيتي -بعد دفاعي زيرمعيارهاي دهيوزن(: 11)جدول

 اولويت امتياز معيارهازير

 1 0.0966 قرارگيري در خط مقدم حمله و جنگ

 2 0.0654 مرزها مديريت و کنترل از بالفصل تأثيرپذيري

 3 0.0263 م امنيت و زندگي ساکنين با امنيت منطقه مرزيپيوند مستقي

 4 0.0182 امنيتي -اي حضور و بازيگري بيشتر نيروهاي نظاميمنطقه

 5 0.0141 اي با پيوستگي امنيتي با فراسوي مرزمنطقه

 6 0.0066 مرز طريق از غيرمجاز تعامالت از مستقيم تأثيرپذيري

امنيتي با  -که بعد دفاعي يارهاي اصلي نيز مشخص کردبندي معبه طور کلي نتايج اولويت

 -هاي موثر بر شکل دهي منطقه مرزي مي باشد و بعد حقوقيترين مولفه( موثر0.32امتياز)

 مرزي دارد. دهنده منطقهشکل هايساختاري کمترين تاثير را بر مولفه
 اصلي تحقيق معيارهاي دهيوزن(: 12)جدول

 اولويت امتياز معيارها

 1 0.323 امنيتي -دفاعي دبع

 2 0.233 حاکميتي-سياسي بعد

 3 0.186 بعد اقتصادي

 4 0.080 اجتماعي -فرهنگي بعد

 5 0.061 بازيگران  بعد

 6 0.0490 سرزميني بعد

 7 0.035 تاريخي بعد

 8 0.029 ساختاري -حقوقي بعد

 يريگجهينت .6

هاي بين روند که با توجه به افزايا کنامناطق مرزي از نقاط استراتژيک هر کشور به شمار مي

بازيگران و پيوند فضاهاي جغرافيايي اهميت آن بيشتر شده است. از آنجا که تعريف واحدي از 

مناطق مرزي وجود ندارد و بيشتر افراد مفهوم منطقه مرزي را با خط مرزي و ناحيه مرزي اشتباه 

سازي درستي از منطقه مرزي صورت گيرند، در گام تحقيق نخست تالش شده است مفهوممي

توان گفت منطقه مرزي عبارت است از، فضاي جغرافيايي بالفصل بگيرد. در بياني ساده مي
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گيرند. بايد توجه هاي متفاوت که تحت تأثير مستقيم مرزها قرار ميخطوط مرزي با وسعت

رار دادن محيط داشت، عرض منطقه مرزي متناسب با وضعيت و عملکرد مرزها و تحت تأثير ق

شود. البته به صورت کلي بايد گفت، با افزايا ميزان اثربخشي مرزها از پيرامون کم يا زياد مي

ها و گسترش زمينه تحرکات کاالها هاي مختلف فناوريطريق تحوالت صورت گرفته در عرصه

تقيم و مرزي در حال افزايا است زيرا اين تغييرات تأثيرپذيري مسها، عرض منطقهو انسان

در گام دوم  (.Janparvar,2017:75)دهدافيايي از مرزها را گسترش ميبالفصل فضاهاي جغر

ها مبتني بر تغييرات مرزي تبيين شود چرا که مولفهدهنده منطقههاي شکلتالش شده است مولفه

شدن و ورود به عصر اطالعات و ارتباطات تغيير کرده و تحوالت صورت گرفته در عصر جهاني

مولفه  32ها و نظريات مرتبط با مناطق مرزي، ها از ديدگاهست. پس از استخراج اين مولفها

بندي اند. در ادامه به منظور اولويتبعد طبقه بندي شده 8استخراج شده جهت درک بهتر در قالب 

)مقايسات زوجي( استفاده شده  ANPدهي مناطق مرزي از روشهاي موثر در شکلبه مولفه

امنيتي از ساير  -دهنده آن است که بعد دفاعيبندي هشت بعد اصلي نشانيج اولويتاست. نتا

ها هر يک از ترين مولفهمرزي داراست. مهمدهي منطقهبعدهاي ديگر اهميت بيشتري در شکل

مرز در بعد سرزميني،  فراسوي با طبيعي پيوند ابعاد نيز به اين صورت است. دارابودن

 قوميتي پيوند بودن در بعد اقتصادي، دارا (غيره و امنيتي داليل به)منطقه در پايين گذاريسرمايه

 هم کشور به نسبت ارتباطي سياست از فرهنگي، تأثيرپذيري -مرز در بعد اجتماعي فراسوي با

 مرز در بعد تاريخي، آميختگي فراسوي با تاريخي پيوندهاي حاکميتي، داراي -مرز در بعد سياسي

 -قانوني در بعد حقوقي و شده توافق وسعت با ايمرز در بعد بازيگران، منطقه با بازيگران زندگي

امنيتي، موثرترين  -جنگ در بعد دفاعي و حمله مقدم خط در ساختاري و در آخر قرارگيري

شود که مرزي به جايي گفته ميدهي منطقه مرزي هستند. به عبارت ديگر، منطقههاي شکلمولفه

هاي با اهميت بيشتر در آنها وجود ها وجود داشته باشد، به ويژه مولفهر آنها دبيشتر اين مولفه

تواند به تنهايي نمي منطقه در بعد اقتصادي در پايين گذاريسرمايهمولفه  مثالً داشته باشد.

مرزي باشد. چرا که چهار شهر برتر جهان از لحاظ کيفيت زندگي، يعني وين دهنده منطقهشکل

در سوئيس، ونکوور در کانادا و مونيخ در آلمان همگي در مناطق مرزي  در اتريا، زوريخ
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فرهنگي نيز  -مرز در بعد اجتماعي فراسوي با قوميتي پيونددارا بودن  کشورها قرار دارند. يا مثالً

دو کشور هند و پاکستان از لحاظ  دهنده منطقه مرزي باشد؛ چرا که مثالًتواند به تنهايي شکلنمي

ر باهم متفاوت هستند ولي مناطق مرزي مشترکي با يکديگر دارند. در مجموع بايد مذهبي بسيا

هاي شکل دهنده شود که بتواند تعداد بيشتري از مولفهگفت که منطقه مرزي به جايي گفته مي

 .منطقه مرزي را در خود جاي دهد
 دهي منطقه مرزيهاي موثر بر تشكيلمدل مفهومي مولفه (:4شكل)

 
 يقدردان .7

در پايان نويسندگان مقاله حاضر از معاونت پژوهشي دانشکده ادبيات  دانشگاه فردوسي مشهد 

 .کندبراي حمايت هاي مالي و معنوي از تحقيق حاضر قدرداني مي
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