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 چکیده
یل ماهیت و کارکردی که دارند؛ بهدلشوند. مرزها بهی سیاسی محسوب میمرزهای سیاسی از مباحث عمده در جغرافیا مطالعۀ

شروع تعامل و ارتباط کشورها با  اکمیت کشورها و نیز نقطۀححد نهایی  ۀکنندمشخصو  قلمرو کشورها ۀجداکنندعنوان 

. گاهی برخی از نیستندمرزها از اهمیت یکسانی برخوردار  هستند. اما آنچه مسلم است، همۀیکدیگر، از اهمیت باالیی برخوردار 

ها به این مرزها موجب افزایش توجه دولت اهمیت بیشتر یابند که اینتری میمرزها به دالیل گوناگون برای کشورها اهمیت بیش

بندی نماید. براساس مطالعات صورتاسایی و سپس رتبهشود. این تحقیق سعی دارد تا عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها را شنمی

ها را در قالب آناست که برای درک بهتر شاخص بر اهمیت مرزها تأثیرگذار  40های موجود، گرفته و مطابق نظریات و دیدگاه

عد عد جمعیتی، بُعد جغرافیایی، بُآمده شامل: بُدستاست. ابعاد بهعد دارای پنج شاخص که هر بُطوری، بهدیمبندی کرعد، طبقهبُ 8

و جهانی. برای تأیید ابعاد و  یامنطقهعد عد سیاسی و بُحقوقی، بُ ـیتیهوعد دفاعی، بُ ـیتیامنعد عد فرهنگی، بُاقتصادی، بُ

ر این زمینه، توزیع شد. نتایج بهد نظرانصاحبهایی طراحی و بین نامهپرسشها، بندی آنآمده و نیز رتبهدستههای بشاخص

شده، رد شاخص استخراج 40شاخص از مجموع  3ها، حاکی از این بود که تنها نامهپرسشاساس تحلیل آماری آمده بردست

صورت ابعاد با توجه به میزان تأثیر آنها بر اهمیت مرزها، بهبندی گرفتند. همچنین رتبه ها مورد تأیید قرارشدند و مابقی شاخص

عد بُ -6و جهانی؛  یامنطقهعد بُ -5عد جغرافیایی؛ بُ -4عد سیاسی؛ بُ -3عد اقتصادی؛ بُ -2دفاعی؛  ـیتیامنعد بُ -1 زیر به دست آمد:

 .حقوقی ـیتیهوعد بُ -8عد فرهنگی؛ بُ -7جمعیتی؛ 

 

 .: مرز، مرزهای خشکی، اهمیت مرزواژگان کلیدی
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Abstract 

Borders are important because they separate territories and determine sovereign states. 

However, all borders are not equally important. This study aims to identify key factors 

through which the importance of borders may be measured in order to contribute to 

scholarly endeavor on border management and border area planning. The increasing 

importance of border maintenance and control as well as spatial planning in border areas 

necessitate a comprehensive measurement of their importance. No current research has 

comprehensively investigated key factors in border importance measurement. Based on the 

existing relevant theories 40 indicators may be used to measure border importance. We 

classify them into 8 categories containing 5 indices. The 8 categories are entitled 

geographical, demographical, economic, cultural, security - defense, the identity - rights, 

political and regional and global categories. To confirm the dimensions and indicators, 

questionnaires were designed and were distributed among experts in the field. The results 

that are based on statistical analysis of the questionnaires, Showed that only three index of 

the 40 extracted Index, were rejected and the remaining indices were confirmed– rights 

dimension. 

 

Keywords: Borders, Land borders, border importance.  

 

 مقدمه

مطالعه در جغرافیای سیاسی هستند که از اهمیت و جایگاه مرزها و مطالعات مرزی ازجمله مباحث مورد

ند. این اهمیت تا جایی است که در برخی از کشورها نظیر انگلستان، ای در این رشته برخودارتهبرجس

فیای ل اهمیت مرز در جغراگیرند. درواقع، دلیجغرافیای سیاسی را مترادف با مطالعات مرزی در نظر می
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خوبی آشکار است و تأثیر متقابل این دو را بهمیان جغرافیا و سیاست  مرز رابطۀ»سیاسی این است که 

دارند. همچنین هر حکومت به کردن قلمرو خود، به تعیین مرز نیازبرای مشخص هاحکومتزیرا  ،سازدمی

 به همین دلیل، مطالعات دربارۀ .(,p. 24 Mirhaydar ,2013)« شودیممرز از حکومت دیگر جدا  وسیلۀ

در جغرافیای سیاسی جایگاه مهمی دارد. در گذشته این مطالعات در دو جهت متفاوت  یالمللنیبمرزهای 

وسیلۀ و نیز به شدیمبندی منطقی از مرز منجر اصول کلی که به طبقه یهاشیآزماو  هاهیاطالعبه شکل 

این روند مطالعاتی در . (Dikshit, 1995, p. 68) است شدهیمانجام  مطالعات موردی شخصی مقایسۀ

طالعات کالبدی واحدهای سیاسی، تأثیر تسلط مکه جغرافیای سیاسی تحت م1960مرزها تا اوایل دهه  زمینۀ

 های مرزی توجه زیادی را به خود جلب کرده بودند، ادامه داشتویژه کشورها قرار داشت و اختالفبه

(Drysdale & Blake, 1995, p. 11)و شاید  شودیمکه امروزه چنین مطالعاتی بسیار کم انجام حالی. در

شکل و ساختار فیزیکی کشورها( دیگر مرسوم  که رویکردهای پیکرشناختی )دربارۀ دلیل آن این باشد

ومت را از جدید هستند و با خطوط باریکی دو حک یهاحکومتتفکیک  یهانشانهنیستند. اکنون مرزها از 

. امروزه خطوط مرزی ارزش دهندیمها را نشان و قلمرو رسمی اعمال ارادۀ سیاسی آن کنندیمهم جدا 

. کنندیم یگذارعالمتطور رسمی تعیین و به مرزهمحقوقی دارند و حدود آن را کشورهای همسایه و 

 دارند، جامعۀ یالمللنیبارزش ؛ بنابراین شودیموضعیت خطوط مرزی در سوابق سازمان ملل متحد نیز ثبت 

و  هاگذرگاهمجاور از طریق  یهاحکومتشناسد. تعامل و ارتباط رسمی آن را به رسمیت می المللنیب

براین قوانین هر کشور عالوه .(Hafeznia, 2002, p. 300) شودیمشده برقرار مرزی تعریف یهاگمرک

ی که فرد در آن قرار دارد به جای هاتیمسئولنونی و استوار است. حقوق قا هاتیصالحمرزها و  بر پایۀ

یین هر کشور تع شدۀحاکم را در چهارچوب مرزهای مشخص ، صالحیتهاحکومتوابسته است و قوانین 

 یهایژگیوتکامل یک خط مرزی خاص و  جای اینکه فقط مباحثی دربارۀکنند. بنابراین امروزه بهمی

ر به بررسی اهمیت مرزها، تأثیرات مرزها بر الگوهای میان کنشی بیشت ،کالبدی ایستای آن توصیف شود

نفوذپذیری مرزها )مانند  مردم(، طرز تلقی مرزنشینان، درجۀ فضایی )جریان کاال، افکار و حرکت

برابر برخی کاالها و افراد و  دیگر، نفوذپذیری در ایدوره ی در یک دوره و نفوذناپذیری درنفوذپذیر

مونشان، کنترل و مدیریت مرزها ...( و تأثیر مرزها بر مناطق پیراابر کاالها و افراد دیگر وبردر  یرینفوذناپذ

شده در میان مباحث جدید مطرح (.Hafeznia & Janparvar, 2013, p. 45) گیرد... مورد توجه قرار میو

ر اهمیت آن است که شناخت عوامل مؤثر ب دهندۀگرفته نشانهای صورتبررسی در مطالعات مرزی،

عنوان مثال نگاهی به ی نسبت به مرزهای دیگر دارند )بهکه چرا برخی از مرزها اهمیت بیشتر، اینمرزها
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مرزهای شرقی کشور نسبت به مرزهای غربی که آن است  دهندۀی جمهوری اسالمی ایران نشانمرزها

نسبت به « فارسیجخلمرزهای دریایی در »اهمیت بیشتر دارند. از سوی دیگر مرزهای جنوبی کشور 

بندی این عوامل مؤثر بر اهمیت ند( و از سوی دیگر سطحاهمیت بیشتری دار« ای خزردری» مرزهای شمالی

مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است.  مندنظامصورت جامع و ا نیز یکی از موضوعاتی است که بهمرزه

کنترل و مدیریت مرزها با توجه به این عدم  ها، آمایش و چگونگیریزیاین امر سبب شده است که برنامه

وری الزم را فراهم آورد، زیرا عدم شناخت این عوامل و میزان بهرهشناخت دچار مشکل شود و نتواند 

... دارد، که این خود موفقیت و عدم ریزی، میزان هزینه وونگی برنامهتوجهی در چگتأثیر آنها تأثیر قابل

جغرافیای  حاضر سعی دارد از منظر پژوهشدهد. بر این اساس تأثیر قرار مین زمینه را تحتموفقیت در ای

عوامل تأثیرگذار بر اهمیت مرزها را استخراج کرده تا از طریق شناخت این عوامل بتواند درک  ،سیاسی

ها و آمایش مناطق مرزی و همچنین کنترل و ریزیدست آورد و بر مبنای آن برنامههبهتری از مرزها ب

 د.دهی کنریت مرزهای خشکی را سامانمدی

 مباحث نظری تحقیق
 مرز

پایه را مشخص -مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سرزمین تحت حاکمیت یک حکومت ملت

کنند. مرز عامل تشخیص و عامل جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا یک کشور از دیگر واحدهای می

ص و ین عامل تشخیترمهم یاسیس یمرزهابه بیان دیگر،  (.9Hafeznia, 2006, p. 6)مجاور آن است 

ه بهکند ایو قرارداد یاعتبار یخطوط یو خطوط مرز هستندگر ید یاز واحدها یاسیواحد س یک ییجدا

 (.Mirhaydar, 2013, p. 213) شوندیمن مشخص یزم یبر رو یاسیواحد س یکد حدود یمنظور تحد
 مرز خشکی

حاکمیت، مالکیت و  و جداکنندۀ محدودۀ شودیمبین کشورها ترسیم  اهیخشکخطوط مرزی که در 

. این خطوط مرزی میشوندیمدر قلمرو فضایی هستند، مرزهای خشکی نامیده  هاحکومتصالحیت 

 از:اندعبارت هاآن نیترمهممختلف باشند که  یهاشکلتوانند دارای 

 کوه، جنگل و باتالق و ...جغرافیایی نظیر  هایپدیدهمرزهای طبیعی مبتنی بر  -

 ...ای خطوط مدارها و نصف النهارها ومبن، برمرزهای هندسی شامل مرزهای مستقیم، محدب و مقعر -

قبل از  یشتاز، مرزهایپ یشامل مرزها ،مذهبی -قومی هایگروهتوزیع فضایی  مرزهای منطبق بر -

 ...و یلیتحم یمتروکه، مرزها یسکونت، مرزهای تطبیقی، مرزها

 آهن، کانال و...خطوط جاده، راهشامل مرزها در امتداد  مرزهای انسانی جغرافیایی، -
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 (. :38p.Janparvar, 2017-39) ...و -

 مفهوم اهمیت مرز

شوند. مقصود از مرزهای دارای اهمیت، مرزهایی یافتن یک مرز میعوامل گوناگونی موجب اهمیت

 نیاز به کنترل بیشتر و در نتیجه گماشتن نیروهای مرزی وها بر آنها معطوف شده و هستند که توجه دولت

ها خواهیم به دالیلی که در این تحقیق به آنگونه مرزها های بیشتر جهت حفظ آنها است. اینصرف هزینه

تری جهت حفظ تمامیت و امنیت این دارد تا مراقبت افزونرا بر آن می هاملتها و حتی دولت ،پرداخت

شود، ای برخوردارند و همین امر نیز سبب میمرزها در هر کشوری از اهمیت ویژهد. مناطق داشته باشن

. اما، اهمیت مرز چیست و چرا نیازمند توجه ویژه دای بر آن وجود داشته باشحساسیت و نظارت ویژه

 یسانهم با وحدت طبیعی یا اناً وحدت سیاسی در قلمرو جغرافیایی هستند و الزام ۀمرزها پدیدآورند ؟است

امنیت و استقالل هر کشور نیز مترادف سرزمین و مساحتی است که به نام آن کشور در اسناد  د.همراه نیستن

مرزها همچنین نماد  .یید شده استأهای جهانی و حقوق فراملی در سطح جهان ثبت و تالمللی، وفاقبین

فاظت از مرزها و شوند و حساسیت مردم یک کشور به ححاکمیت ملی یک کشور نیز محسوب می

شده نیز شاخصی از حاکمیت ملی است و قلمرو این مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف نگهداری از

بسزایی نیز در توان اقتصادی و میزان مبادالت بازرگانان  ریتأثمرزها  .کنندحاکمیت را نیز مرزها تعیین می

ثیر مستقیم بر شمار و کیفیت أبودن مرز تامنکشورهای مختلف با یکدیگر دارند و بدیهی است که امن یا نا

 .ها را در رونق اقتصادی کشور دارا خواهد بودترین نقشهای تجاری خواهد داشت و یکی از مهمکاروان

های تولیدی و بازرگانی از های اقتصادی بخشریزیاین موارد سبب شده تا توجه به مرزها در برنامه

 .رخوردار شوداولویت و اهمیت حیاتی و اساسی ب

جایی که ثیرگذارند و از آنأای نیز تمنطقه و حتی فرامنطقه مرزها در روابط دیپلماتیک کشورهای همسایه،

عاملی مهم برای ایجاد ثبات و  ،المللی و حقوق جهانی هستندهای بیناساس میثاقشده برهای شناختهحریم

 .آیندارضی کشورها علیه یکدیگر به حساب میآرامش میان کشورها یا اختالفات و منازعات و ادعاهای 

های خارجی و داخلی کشورها در تبعیت از چگونگی مرزهای بر همین اساس نیز بخش مهمی از سیاست

ارتباطات  .شوندثر از مرزها شکل گرفته و تعریف میأهای ژئوپلیتیکی متمشترکشان با یکدیگر و موقعیت

سازی یا مهم دیگری در مرز است که در فرهنگ ۀلفؤه مرزنشینان نیز مویژها بهیان انسانفرهنگی و روابط م

ت نظامی نیز از عوامل قدر .های فرهنگی نقش مهمی داردها و مجاورتثیرگذاری متقابل از فرهنگأت

 نظارت ۀو حتی هوایی است که حراست و نحو نیازهای یک کشور در مرزهای خشکی، آبی ۀکنندتعیین

 .ثیرگذارندأگیری نیروهای مسلح و قدرت نظامی یک کشور تشکل ۀنحو خود، بر بر آن هریک به نوبه
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دهد. پیش افزایش میازریزی برای آن مرز را بیش، نیاز به کنترل، آمایش و برنامهیافتن یک مرزاهمیت

ه همین دلیل کنترل و بیشتر است و ب مرزهای دارای اهمیتاستعداد ایجاد تنش و کشمکش در  عمدتاً

منشأ درونی یا بیرونی داشته باشد و ممکن  تواندیمتر است. این کشمکش ها بیشتر و پرهزینهرت بر آننظا

گری مرزنشینان داخلی باشد. طلبی و عصیاندلیل استقاللهاست ناشی از قلمروخواهی کشور همسایه و یا ب

 شود.منجر به اهمیت آن نمیدن مرز ش. البته صرف امنیتیاین دو عامل خود منبعث از عوامل متعددی است

، اهمیت تاریخی، جمله اهمیت اقتصادی، اهمیت نظامی، اهمیت سیاسی، ازاهمیت ابعاد گوناگونی دارد

 (.Janparvar, 2015, Class Notes)... اهمیت فرهنگی و
 های مرتبطو دیدگاه هاهینظرتحلیل 

موضوع اهمیت مرزها کار خاص و  ۀ آن است که تاکنون در زمینۀدهنداننشصورت گرفته  یهایبررس

 شدنیتیامنصورتی به منازعات مرزی و مرزی به یهادگاهیداما نظریات و  ،کامل صورت نگرفته است

 هادگاهیدو  هاهینظرعواملی را از این  توانیمنوعی که به اندپرداختهمرزها و نیز تعامالت مرزی و غیره 

صورت ذیل به هادگاهیدو  هاهینظرمرزها نیز ارتباط دارد. این با اهمیت  ییهاصورتاستخراج کرد که به 

 هستند:

، دوازده «پوتیتکاهای»خشکی مدلی از کشورهای محصور در  نظریۀ پیتر هاگت: پیتر هاگت، با ارائۀ  -1

کند کشورهای همسایه شوند، تشریح می توانند موجب منازعه و مشاجرۀه میبالقوه دردسرزا را ک مسئلۀ

(t, 2003, p. 372Hagget). فرهنگی، قومی و  هایگروههای مشترک، خود به مباحث آب وی در نظریۀ

یافتن و زمینۀ اهمیت تواندمیصورتی کند. هریک از این عوامل بههای مشترک و... اشاره میبرداریبهره

 شدن مرزها را با خود به همراه داشته باشند.تربرجسته

درگیری  تاریخیِ د مرز بین دو کشور مجاور با سابقۀارتباطات در امتدا شانظریهسافر: سافر در  نظریۀ -2

تی تحت اشغال امنی ونیستی با لبنان را که شامل منطقۀدهد. او مرز رژیم صهیبررسی قرار میبین آنها را مورد

ژیم با رصورت خالصه مرز این کند. همچنین او بهب میمطالعه انتخاعنوان منطقۀ مورداین رژیم است را به

خود روی تعامالت مردم، تجارت، استفاده از  دهد. سافر در مطالعۀالعه قرار میمطاردن و سوریه را نیز مورد

دهد. مفهوم اصلی در مدل سافر بررسی قرار می های دولت در سراسر مرز را موردسها و تمازیرساخت

تظار برقراری روابط باید ان ،کنندیجایی که یک اقلیت در دو طرف مرز زندگی م»عبارت است از اینکه: 

سافر با بیان این «. حتی اگر مرز بین دو کشور مهر و موم شده و دشمنانه باشد ،ها را داشتنزدیک بین آن

بود تعامالت در مرزهایی که خطر درگیری و تهدید دارند، را که اعالم کرده  مینگیهای مفهوم گفته

مرزهای خصمانه تعامالت عمدتاً ن توضیح داد که در امتداد وجود ندارد را به چالش کشید. او همچنی
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کند که ممکن است این او ادعا میبرگیرد. عالوهتجارت محلی صورت می اساس روابط خانوادگی وبر

باشد و در نهایت  آمیزخشونتحتی اگر اوضاع در مرز  ،ها در دو طرف مرز روابط برقرار شودبین دولت

رسد که روابط بین کند. سافر در کار خود به این نتیجه میبرقراری صلح را فراهم میای برای این امر زمینه

و طرف مرز زندگی جمعیت اقلیتی که در د کشور وابسته است به قدرت اتصال منطقۀ مرزی و اندازۀ دو

 واحدقرارگیری یک گروه قومی  توانمیسافر  ا توجه به نظریۀب. (Soffer, 1994, pp. 188-190) کنندمی

 یافتن مرزها در نظر گرفت.بر اهمیت مؤثرعنوان یکی از عوامل در دو سوی مرزهای یک کشور را به

را  یتعامالت فرامرزی و مدیریت بهتر مرزها فرضیات و شرایط نظریۀ نیومن: وی برای تسهیل و توسعۀ -3

تعیین آن وجود  نحوۀ ای بر سر محل مرز وچ منازعهمسائل سرزمینی حل شده باشد و هی داند:ضروری می

که از تبادالت میان کشورهای ب قانون آسان شود. مرز بیش از آنتعامل فرامرزی در چارچو نداشته باشد؛

 ربردارندۀنوعی دمرز به ها را تسهیل کند؛هاجرت نیروی کار جلوگیری کند، آنهمسایه مثل تبادل مسافر و م

های که با پروژهمنازعه باشد، منشأ قدرت است. چراری و که منشأ درگیهوم امنیت است. مرز بیشتر از اینمف

برداری مشترک از امکان بهره های جنگ را از بین برد.اقتصادی مشترک سطح رفاه را باال برده و دغدغه

جانبه از طریق تعامل بین طرفین، پایه و اساس مرزهای آرام است وجود داشته باشد. رشد اقتصادی دومنابع 

های محلی در این زمینه مناسب و کارساز ایجاد حکومت ؛ی صلح و مناطق تجارت آزاد(ها)ایجاد پارک

دهند چگونه در کشورهای هایی از مواردی است که نشان مینمونه ونقلحملاست. خدمات اورژانسی و 

Afshordi ) جادکنندیاکارکردی را در اطراف مرزها  مناطق یکپارچۀتوانند های محلی میهمسایه حکومت

78-& Janparvar, 2013, pp. 77.) 
 هایکشمکش ینۀزم در گرفتهصورت مطالعۀ الملل: دوهای بینهای مرتبط با سیاستدیدگاه کشمکش -4

 تجربی هایموقعیت براساس که اندکرده تالش ( Diehl, 1992 &Goertz) المللیبین هایسیاست با مرتبط

 یک براساس( 1996) هاس ابتدا در. دهند قرار سیموردبرر کلی صورتبه را کشورها بین هایکشمکش

 مالحظات و کشورها جویانۀستیزه عالیق نتیجۀ در المللیبین هایکشمکش که کرد استدالل واقعی مدل

 زیرا. کندنمی کفایت کشورها بین کشمکش توضیح برای این البته،. گیردمی شکل کشورها نظامی قدرت

 نظر در را خارجی سیاست اصول بر هاآن تأثیر و داخلی سیاست ورهایفاکت مدل این( هاس) نظریه براساس

و سطح مطالعه کردند. های سرزمینی را در دگورتز و دیل نیزکشمکش (.Huth, 1996, p. 16) گیردنمی

ها در گیری کشور را مطالعه کردند و تالش کردند توضیح دهند که چگونه کشمکشها شکلدر ابتدا آن

ها شود را مطالعه کردند. آنیجاد میهایی که بین دو یا چند کشور اشود و دوم کشمکشاین سطح ایجاد می

بررسی قرار مورد 1914و بعد از  1914سرزمینی بین کشورها را در دو دورۀ قبل از مورد از تبادالت  160
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سرزمین  نرژی(، اهمیت نسبیصورت آماری )نسبت تولید آهن به استیل و مصرف ادیل به دادند. گورتز و

طلبانه در داخل کشور )رشد جمعیت، رشد اقتصاد و مناقشه( و فشارهای توسعه)اندازۀ سرزمین مورد

 1914هایی که قبل از سال ها کشف کردند که بیشتر کشمکشلمرو اولیه( را مطالعه کردند. آنگسترش ق

که نقش مهمی را در  طلبانه بودنات نسبی کشورها و فشارهای توسعهافتاد مرتبط با امکااتفاق می

فاکتور خیلی مهم،  دو 1914 کرد. بنابراین، بعد از دورۀزی میهای بین کشورها در این دوره باکشمکش

کرده است. از دو ها نقش مهمی ایفا طلبانه و اهمیت وسعت سرزمین در ایجاد کشمکشفشارهای توسعه

صورت ای سرزمینی مؤثر باشند را بدینهتوان فاکتورهایی که ممکن است در درگیریگذشته می مطالعۀ

مشاجره است. کشورها هنوز هم نگران امنیت های موردیت ژئواستراتژیک سرزمینخالصه کرد. اول موقع

و  هادرگیریملی خود هستند، بنابراین اهمیت باالی سرزمین از نظر ژئواستراتژیک برای کشورها در 

د زمانی توانها مییی برخوردار است. دوماً، کشمکشمنازعه با همسایگان حول سرزمین از اهمیت باال

رقابت در مناطق های موردژئواکونومیک در سرزمین ارزش اقتصادی از موقعیتاتفاق بیفتد که منابع با

... برخوردار باشد. این منابع نقش مهمی را در بع آب، و، مناهاماهی، هاهیدروکربنمرزی مانند 

 .(Afshordi & Janparvar, 2013, p. 68) هستندهای موجود دارا کشمکش

های مرتبط با عوامل قومی و مذهبی: قومیت بر مرزهایی داللت دارد که بر مبنای دیدگاه کشمکش -5

ها، نمادها، تاریخ، ها، سنتهای فرهنگی از قبیل زبان، دین، آداب، ارزشمشترک و ویژگی هایتبارشناسی

های که تالشطوریبه .(Kivisto, 2006, p. 12)اند شدهفولکلور و اصالت جغرافیای مشترک ساخته 

پذیرد، در جهتی دیگر بسیاری از سازی اروپا صورت میپارچهیک یندهایفراوسیعی از حیث سیاسی برای 

های خونین سرزمینی منجر به جنگ مستقیماًگرایی قومی پیوند خورده است تمناهای محلی که با ملی

این . (Ó Tuathail & others, 2001, p. 967) استر بالکان و قفقاز رخ دادهگردد، نظیر آنچه که دمی

شود شدن مرزهای جدیدی در جهان در قالب مرزهای قومیتی میترگیری و برجستهدهندۀ شکلخود نشان

تواند ی در امتداد مرزها میدهد. این مسائل قومیتها و اختالفات بین کشورها را افزایش میکه کشمکش

ها را فراهم کند. از سوی زای ناشی از آنمیت و مسائل چالشهمکاری دو کشور برای کنترل قو نۀزمی

 هاییدورهویگل است که تأثیر مذهب بر سیاست در  از رویدادهای اخیر مؤید این عقیدۀدیگر، بسیاری 

ک یا دو عمومی کنار رفته است. این روند منحصر به ی شد از حوزۀها تصور میدهد که مدترخ می

های توان گفت، در جهان امروز نمونهکشور نبوده، بلکه ویژگی فراگیر سیاست جهان معاصر است. می

تلف مرزها را تحتهای مخبسیاری از اختالفات مربوط به عوامل قومی و مذهبی وجود دارد که به صورت
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هند و پاکستان، ایرلند  شمیر بینتوان به مبارزات ارضی در کاین اختالفات می دهند. ازجملۀقرار می تأثیر

 .(Afshordi & Janparvar, 2013, p. 70).. اشاره کرد شمالی و.

ای قههای جهانی یا منطهای دورتر قدرتتاریخی: در گذشته میراث با مرتبط هایکشمکش دیدگاه -6

تحمیل  رتضعیفپسند خود را میان مستعمرات خود یا میان خود و کشورهای توانستند مرزهای موردمی

دهند برای های برتر، در شرایطی ویژه، به خود اجازه میآید که قدرتکنند. در دنیای کنونی، گاه پیش می

پایان بخشیدن به جنگ و ناامنی میان دو یا چند کشور درگیر در منازعات مرزی و سرزمینی تحمیل کنند 

(Mojtahedzadeh, 2002, p. 49) .ی مرزها را در پشت مناطق با منابع های استعماراز سوی دیگر، قدرت

ت مثال خوبی در طرف گذشته بین عربستان سعودی، عراق و کویکردند. مناطق بیطبیعی فراوان ترسیم می

 1992. دو منطقه بین دولت سعودی و دولت بریتانیا در نیابت از عراق و کویت در سال این زمینه است

که این خود میراث  به شکل لوزی بین دو طرف ایجاد شد،، طرفی با عراقبی منطقۀ بنابراینترسیم شد. 

 & Afshordi) های بعد را به وجود آوردتاریخی برای کشمکش و اختالفات بین دو کشور در سال

Janparvar, 2013, p. 70). 

ی که عوامل یکی دیگر ازمرزها:  کنترل بر مرز سوی دو در قومی گروه یک قرارگیری تأثیرات دیدگاه -7

قرارگیری یک گروه قومی واحد در دو سوی مرزهای  ،دهدتأثیر قرار میمرزهای کشورها را تحتکنترل 

بر کیفیت و  ،ندهایی که دارتراکات و خویشاوندییک کشور است. این گروه قومی با توجه به اش

 منطق، یری گروه قومی واحد بلوچ درمثال قرارگعنوان. بهندهستچگونگی کنترل مرزهای کشور تأثیرگذار 

مختلف  هایصورتدر کشور همسایه پاکستان است، به مرزی که دارای دنباله در فراسوی مرزهای کشور

Yousofi, 2014, pp. 136-)ند توانایی و ظرفیت الزم برای تأثیرگذاری بر کنترل مرزهای کشور را دار

138). 

نسانی موجود در دو طرف مرز استدالل کرد که شرایط محیطی و ا 1994مدل مارتینز: مارتینز در سال  -8

قرار  تأثیرشود و نفوذپذیری مرز را تحتر میهر کشور سبب توسعه و یا ایجاد مانع در روابط بین دو کشو

 ر سناریوی مترقی تقسیم کرد: منطقۀاین استدالل مارتینز تعامل در مناطق مرزی را به چها دهد. بر پایۀمی

 ,Martinez, 1994) 3پارچهمرزی یک و منطقۀ 2مرزی وابسته قۀ، منط1مرزی همراه ، منطقۀ1مرزی بیگانه

5-pp. 3). 

________________________________________________________________ 

1. Alienated borderlands 
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پارچگی پیش ، به هر میزان مناطق مرزی به سوی یکشودیممارتینز مشخص  طور که در نظریۀهمان

یمتر شود و از سوی دیگر کنترل مرزها سختزمینه برای تعامل در مناطق مرزی بیشتر فراهم می ،بروند

 .شود

های مطالعات وس: برای توضیح تعامالت متقابل مرزی، جان هاوس مدل عملیاتی از روشمدل ها -9

ها و تعامالت را المللی مانند کشمکش در تعامل قدرت، ارتباطات اجتماعی و تحلیل سیاستروابط بین

شده از سوی هاوس یک مدل تجربی است که در . این مدل ارائه(House, 1982, p. 8)تولید کرده است 

 دهندۀفرد مطالعاتی نشاند ارائه شده است. این مورد منحصربهمرز بین ایاالت متحده و مکزیک در ریوگران

د مهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی در سراسر مرز است. هدف اصلی این مدل این است که بفهفاصله

بین دو کشور را های مختلف تعامل، سراسر مرز چگونه روابط نامتقارن بین دو کشور همسایه در شکل

 دهد.تأثیر قرار میتحت

 5عنوان آمار منازعات کشندهدر کتابی فریبنده تحت4دان لوئیز ریچاردسنریچاردسن: ریاضی نظریۀ -10

های موشک اشت. او در این کتاب، قبل از دورۀپندهای مرزی، جنگ را حیاتی میاختالف در زمینۀ

 ,Haggett)جمله مشاجره( تابع تعداد همسایگان است ای )ازیهناحکند استعداد روابط بینمی پیما ثابتقاره

2003, p. 379)های مرزی کشورها رابطۀ مستقیمی با تعداد زان اختالفتوان گفت که می. بر این اساس می

 ها دارد.همسایگان آن

هایی که مطالعات گستردهدانافییکی از جغر 6مدل مدیریت مرزهای زمینی بلیک: جرارد اچ بلیک -11

صورت اولیه اهداف هر راهبرد مدیریت مرزی به کند کهبیان می ،مرزها انجام داده است ای در زمینۀ

توسط اهداف سیاست خارجی ملی تعیین خواهد شد. مناطق مرزی دارای این استعداد و توانایی هستند که 

را برای مدیریت مرزها های زیر ای پیشرفته و شکوفا تبدیل شوند. برای این منظور بلیک، شاخصبه منطقه

ت منابع گیرد: الف( مدیریت خط مرزی؛ ب( مدیریت دسترسی؛ ج( مدیریت امنیت؛ د( مدیریدر نظر می

 .(Blake, 1998, pp. 55-59) محیطی؛ و( مدیریت بحرانفرامرزی؛ ه( مدیریت زیست

                                                                                                     
1. Coexistent borderlands 

2. Interdependent borderlands 

3. Integrated borderlands 

4. Lewis Richardson 

5. The Statistic of Deadly Quarrels 
6. Gerard H Blake 
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شورهای دلیل مجاورت با کدیدگاه آمایش مناطق مرزی: براساس این دیدگاه، مناطق مرزی به -12

اص خود را دارد که جزء الینفک آنها های خها، ویژگییط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آنخارجی و شرا

ها این ویژگی چهچنان ،مناطق مرزی دارد ها تأثیرات مستقیمی بر روند توسعۀرود. این ویژگیشمار میبه

عنوان تهدیدی گذارد و بهناطق میو امنیت این متوجه قرار نگیرد، تأثیرات منفی بر روند توسعه مورد

ریزی توسعه و آمایش آن یند برنامهسعه عمل خواهد کرد. اما اگر موردتوجه قرار گیرد و در فرابرابر تودر

. این دشومید و از تهدید به فرصت تبدیل گذارمی کار گرفته شود، اثرات مثبتی از خود به جایمناطق به

های از: دوری از مرکز؛ انزوای جغرافیایی؛ ناپایداری سکونت؛ تبادلند اصورت کلی عبارتها بهویژگی

های فرهنگی، قومی و مذهبی با مناطق داخلی کشور؛ تهدیدات خارجی؛ ضدیت سیستمی مرزی؛ تفاوت

(161-Zarghani, 2007, pp. 160). 

یریت های مؤثر در مددیدگاه مدیریت مرزهای دریایی: این دیدگاه جهت دستیابی به شاخص -13

ه که نتایج حاصل از آن داد قراربررسی های مرزی و مرتبط با مرز را موردنظریات و مدل ،مرزهای دریایی

کنند، طرفه عمل میصورت دوشاخص که به 25ریت مرزهای دریایی مدی دهندۀ آن است که در زمینۀنشان

 هایشاخصای دو طرف هستند و بسته داره مرزهای دریایی در دریاهای نیمهتأثیرگذار هستند. از آنجا ک

مدیریت مرزهای دریایی،  ، بهترین الگو برایکنندمیطرفه عمل صورت دومؤثر بر مدیریت مرزها به

صورت مشارکتی مرزهای بین خود را مرزهای مشترک باید به الگوی دوطرفه است یعنی دو کشور دارندۀ

 .(Afshordi & Janparvar, 2013, pp. 299-306)مدیریت کنند 

 روش تحقیق

. روش گردآوری اطالعات در این تحقیق روش استروش کلی تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی 

ای طراحی شده است که شامل دو گونهبه نامهپرسش( است. نامهپرسشانی )ای، اینترنتی و میدکتابخانه

ی هاو دیدگاه شده از نظریاتعامل استخراج 40بایست هندگان میدبخش است. در بخش نخست پاسخ

و در گام دوم  کردندیم)خیلی زیاد تا خیلی کم( تأیید یا رد  یانهیگزمختلف مربوط به بحث در طیف پنج

شده . جامعۀ آماری انتخابدادندیماختصاص  نظر وزنی )از یک تا پنج(به هریک از عوامل در ابعاد مورد

 یهارشتهد یعلمی: شامل اساتعضای هیئتاساتید و ا -1ها شامل سه گروه نامهپرسشبرای پاسخ به 

التحصیالن مقطع دکتری در دانشجویان و فارغ -2 الملل و...؛، علوم سیاسی، روابط بینیاسیس یایجغراف

روش  باشد.می مرزبانی؛ ولین اجرایی کشور در حوزۀمسئولین اجرایی: شامل مسئ -3 های فوق؛رشته

ن حجم نمونۀ یین حجم نمونه از فرمول تعییتع یی است و براصورت تصادفگیری در این تحقیق بهنمونه

شد که جهت توزیع می نامهپرسش 35د یاست که بادرصد استفاده شده  95نان یمحدود با سطح اطم جامعۀ
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پرسشنامۀ تکمیل 35، اما در نهایت تعداد توزیع گردید نامهپرسش 75حدود  ترقیدقدستیابی به اطالعات 

 صورت گرفت. نامهپرسش 35گردید و تحلیل بر اساس  یآورجمعکامل  شدۀ
 (: آزمون کرانباخ قابلیت اطمینان1جدول )

 N % 

Cases Valid 34 97.1 

   
aExcluded 1 2.9 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 40 

 

بررسی قرار گرفت. آلفای ری و ثبات )آلفای کرانباخ(، موردها از طریق آزمون سازگانامهپرسشپایایی 

شود. هرچه آلفای کننده محاسبه میهای دورنی میان اجزاء سنجشکرانباخ در قالب میانگین همبستگی

های تحقیق حاضر، نامهپرسشبیشتر است. در ارزیابی باشد، پایایی سازگاری درونی  ترکینزد 1کرانباخ به 

که از  است 0.893شود، ضریب آلفا طور که مشاهده میهمان آلفای کرانباخ پایایی مطلوبی را نشان داد.

ها در ل دادهیه و تحلیروش تجزاست.  نامهپرسشوجود پایایی مطلوب در  دهندۀبیشتر است و نشان 0.7

 هاداده Test-Tو با استفاده از آزمون  SPSSافزار لۀ نرمیوسای در بخش اول بههنامپرسشهای هبخش یافت

شده و اهمیت مرزها مورد ارزیابی قرار گرفته برای تأیید یا رد وجود رابطۀ معنادار بین عوامل استخراج

ی عوامل از دهبوده، این وزن نظرمدّبندی عوامل دهی و سطحتحقیق که وزن یهاافتهیاست. در بخش دوم 

ها از یک از این بخشدهندۀ هرد و هم در قالب عوامل تشکیلگیری هر یک در قالب ابعاطریق میانگین

 انجام شده است. SPSSافزار طریق نرم

 تحقیق هاییافته
 استخراج عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها

ست که عوامل آن ا دهندۀهای موجود دربارۀ مرزها، نشانها و مدلدیدگاهو  هاهینظربررسی و تحلیل 

این عوامل که  نیترمهمتأثیر قرار دهند. های مختلف اهمیت مرزها را تحترتصوتوانند به متعددی می

ها را برای که این شاخص استمورد یا شاخص  40توان استخراج نمود، شامل ها میاز نظریات و دیدگاه

عد اقتصادی، عد جمعیتی، بُشامل: بُعد جغرافیایی، بُ ایم کهبخش یا بُعد تنظیم کرده 8درک بهتر در قالب 
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شود که در ای و جهانی میعد منطقهعد سیاسی و بُعد هویتی حقوقی، بُدفاعی، بُ -عد امنیتیعد فرهنگی، بُبُ

 شده، آورده شده است:های بررسیمبنای نظریات و دیدگاهجدول ذیل بر 
 

 گانهها در قالب ابعاد هشتونظریه هادگاهیدا از بر اهمیت مرزه مؤثر: استخراج عوامل (2جدول )
 هاهینظرو  هادگاهید
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بعد جغرافیایی
              ژئومورفولوژی مرز 

              دوری از مرکز

انزوای جغرافیایی 

 طبیعی

             

              موقعیت جغرافیایی مرز

              شکل مرز

بعد جمع
یتی

 

تعداد جمعیت ساکن 

 در مرز

             

ی کمّ یهایژگیو

 جمعیت مرزنشین

             

پیوند خویشاوندی با 

 فراسوی مرز

             

              کیفیت جمعیت

توزیع و پراکندگی 

 جمعیت

             

صادی
بعد اقت

 

متفاوت  سطح توسعۀ

 دوسوی مرز

             

نابع مشترک وجود م

 مرزی

             

منابع و ذخایر باارزش 

 منطقه مرزی

             

موقعیت گذرگاهی 

 منطقه مرزی

             

وضع توسعه اقتصادی  
 منطقه مرزی
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(2ادامه جدول )

بُ
عد فرهنگی

پیوندهای قومی نژادی  
 با فراسوی مرز

             

با پیوند دینی زبانی 
 فراسوی مرز

             

              پیوند فرهنگی 

              توسعه فرهنگی

های خاص هایویژگی
 فرهنگی

             

بُ
عد نظامی

-
امنیتی

              موقعیت استراتژیکی 

وجود مناطق محافظت
 شده

             

              همسایگان بی ثبات

              تراکم تهدید

قراردادهای نظامی 
 همسایگان

             

بُ
عد هویتی

- 
حقوقی

              آثار باستانی شاخص 

مدفن مفاهر ملی 
 یادینی

             

              ابهام در قراردادها

              تعلقات تاریخی

عدم پذیرش 
 قراردادهای پیشین

             

بُ
عد سیاس

              سیاست ارتباطی ی

              سیاست داخلی

              ایدئولوژی دوکشور

              سیاست مرزی

              نظام سیاسی دو کشور

بُ
عد 

منطقه
ا

 ی
و جهانی

              قرارگیری در منطقه ناامن 

              تعداد همسایگان

 ساختار ژئوپلیتیک
 یامنطقه

             

ساختار ژئوپلیتیک 
 جهانی

             

ها در حضور قدرت
 مرزکشور هم
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 اینامهپرسش یهاافتهی

 آمار توصیفی

هیئتبین سه گروه اساتید و اعضای  نامهپرسشنظران مربوطه، نظرات محققان و صاحب منظور استفاده ازبه

التحصیالن مقطع الملل؛ دانشجویان و فارغغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بینج هایعلمی در رشته

های مذکور و همچنین پرسنل مرزبانی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد؛ با درصدهای دکتری در رشته

 زیر توزیع و تکمیل شد:
 

 

 

 

 

 

 

 جهت تأیید یا رد عوامل T-Testها بر اساس آزمون تحلیل داده

مؤثر بر اهمیت مرزها از طریق  شدۀتحقیق برای افزایش جنبۀ علمی کار، هریک از عوامل استخراج در این

ای و انجام آزمون تی تست جهت تأیید یا رد، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمون نامهپرسشهای داده

باشد، رابطه برقرار خواهد  05/0که اگر انحراف معیار کمتر از طوری، بهانحراف معیار اهمیت باالیی دارد

 دهد:شده نشان میشاخص مطرح 40این آزمون را برای  شود. جداول ذیل،بود و تأیید می

 
 T-test(: آزمون 3جدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

لندفورم ها و مرز )ژئومورفولوژی 

 یندها(فرا
6.900 35 .000 1.02941 .7259 1.3329 

 1.2796 7792. 1.02941 000. 35 8.370 دوری از مرکز )مسافت(

 یعیطبانزوای جغرافیایی 

 توپوگرافی()
4.545 35 .000 .70588 .3899 1.0218 

 1.5913 1.0557 1.32353 000. 35 10.055 موقعیت جغرافیایی مرز

 1.3557 7620. 1.05882 000. 35 7.257 شکل مرز
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 (:3جدول )ادامه 
ی جمعیت ساکن های کمّویژگی

 در مرز
5.374 35 .000 .85294 .5300 1.1759 

 1.3542 6458. 1.00000 000. 35 5.745 کیفیت جمعیت

پیوندهای خویشاوندی با فراسوی 

 مرز
11.080 35 .000 1.26471 1.0325 1.4969 

توزیع و پراکندگی جمعیت در 

 مناطق مرزی
9.519 35 .000 1.05882 .8325 1.2851 

مجاز ساکنین عبور و مرور غیر

 مرزی
9.055 35 .000 1.17647 .9121 1.4408 

متفاوت در دوسوی  سطح توسعۀ

 مرز
10.616 35 .000 1.32353 1.0699 1.5772 

سیال و ) یمرزوجود منابع مشترک 

 ثابت(
10.752 35 .000 1.35294 1.0969 1.6089 

منابع و ذخایر منطقه مرزی با ارزش 

 اقتصادی باال
11.259 35 .000 1.44118 1.1808 1.7016 

 1.5781 9513. 1.26471 000. 35 8.211 موقعیت گذرگاهی منطقه مرزی

 وضعیت توسعۀ اقتصادی منطقۀ

 مزی
9.639 35 .000 1.20588 .9514 1.4604 

نژادی با فراسوی  -یپیوندهای قوم

 مرز
9.929 35 .000 1.29412 1.0290 1.5593 

 1.6089 1.0969 1.35294 000. 35 10.752 زبانی در دو سوی مرز -پیوند دینی

پیوندهای فرهنگی مرزنشینان با 

 مرکز
4.186 35 .000 .73529 .3779 1.0927 

فرهنگی در منطقه  سطح توسعۀ

 مرزی
4.112 35 .000 .70588 .3567 1.0551 

خاص  هاییژگیوروحیه و 

 فرهنگی مرزنشینان
3.583 35 .001 .58824 .2543 .9222 

 1.7605 1.2984 1.52941 000. 35 13.467 مرزی موقعیت استراتژیک منطقۀ

ها و مناطق امنیتی کوجود پار

 شدهدفاعی حفاظت
1.576 35 .124 .29412 -.0855 .6737 
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 (:3جدول )ادامه 
 1.8819 1.4710 1.67647 000. 35 16.602 ثبات و ناامنبی ایهیههمساوجود 

 1.8047 1.3130 1.55882 000. 35 12.900 تراکم تهدیدات

قراردادهای نظامی دول همسایه با 

 ایهای معارض فرامنطقهقدرت
9.500 35 .000 1.11765 .8783 1.3570 

وجود آثار باستانی شاخص در 

 مناطق مرزی
.533 35 .598 .08824 -.2485 .4250 

 یهااسطورهوجود مدفن مفاخر و 

 دینی و ملی در مناطق مرزی
.725 35 .473 .11765 -.2124 .4477 

 1.3248 5576. 94118. 000. 35 4.992 وجود ابهام در قراردادها

 9975. 4142. 70588. 000. 35 4.924 تعلقات تاریخی

عدم پذیرش قراردادهای منعقده 

 جدید یهالتدوپیشین از سوی 
5.800 35 .000 .85294 .5537 1.1521 

 1.3598 9343. 1.14706 000. 35 10.971 مرزسیاست ارتباطی دو کشور هم

داخلی در مورد مناطق  هاییاستس

 مرزی
8.535 35 .000 1.14706 .8736 1.4205 

یدئولوژی و راهبردهای دو کشور ا

 مرزهم
10.495 35 .000 1.29412 1.0433 1.5450 

 1.4066 8875. 1.14706 000. 35 8.990 سیاست مرزی

 1.2487 6924. 97059. 000. 35 7.099 نظام سیاسی دو کشور همسایه

 1.8451 1.3901 1.61765 000. 35 14.466 قرارگیری در یک منطقه ناامن

 1.1871 5188. 85294. 000. 35 5.193 تعداد همسایگان

 1.2577 7423. 1.00000 000. 35 7.895 ساختار ژئوپلیتیک منطقه

 9577. 3952. 67647. 000. 35 4.894 ساختار ژئوپلیتیک جهانی

حضور و حمایت برخی کشورها و 

 مرزدر کشور هم هاقدرت
11.565 35 .000 1.38235 1.1392 1.6255 

 
گوناگونی ها و ابعاد دهی به سؤال تحقیق حاضر باید گفت اهمیت مرز دارای جنبهمجموع جهت پاسخدر

تواند مؤثر بودن مرزها میاهمیتداشتن و یا کمهای مختلف و پرتعدادی بر اهمیتاست و عوامل و فاکتور

آن است که  دهندۀای نشاننامهپرسشای و خانهکتاب هاییافتهاساس باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بر
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عد در قالب هشت بُ ها راآن توانمیبهتر هل مورد است که برای درک عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها شامل چ

 د توجه داشت که با وجود تأیید همۀکرد. البته بای بندیتقسیمخود دارای پنج شاخص است،  ،عدکه هر بُ

ها و مناطق وجود پارک»ظیر ن هاشاخصای برخی از های کتابخانهها در بخش یافتهاین شاخص

وجود مدفن »و نیز « وجود آثار باستانی شاخص»دو شاخص  نظامی و -عد امنیتیدر بُ« نظامی شدۀحفاظت

ها نامهپرسشحقوقی، در ارزیابی  -عد هویتیمربوط به بُ« های دینی و ملی در مناطق مرزیمفاخر و اسطوره

 مورد تأیید قرار نگرفته و رد شدند.
 هاشاخصبندی سطح

و به روش تخصیص  SPSSافزار ز نرمبندی کرد ااهمیت مرزها را سطح مؤثربرای اینکه بتوان عوامل 

دهی شده است و نظر وزند مدّایک از عوامل در قالب ابعده شده است. مبتنی بر این روش هرای استفانقطه

 صورت ذیل است:به هاوزنگانه محاسبه شده است. این در گام دوم وزن هریک از ابعاد هشت
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آن است  دهندۀل مؤثر بر اهمیت مرزها نشانبندی عوامای جهت سطحنامهپرسشهای نتایج حاصل از داده

یک متناسب با شرایط و فضای جغرافیایی قرارگیری ، بلکه هرندن عوامل دارای وزن یکسانی نیستکه ای

دفاعی بیشترین  -عد امنیتیت بر مرزها هستند. به نحوی که بُهای متفاوت و اثرگذاری متفاومرز، دارای وزن

اده است ترین وزن را به خود اختصاص دحقوقی نیز، کم -عد هویتیوزن را به خود اختصاص داده است و بُ

 توان مشاهده کرد.یک از این ابعاد را میکه در نمودار زیر، وزن هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیرینتیجه

نهایی حاکمیت کشورها و محل تالقی و برخورد  حدّ کنندۀزی، مشخصی سیاسی و مناطق مرمرزها
جوار هستند، همچنین تعامل و ارتباط با جهان پیرامون نیز از این نقاط صورت هم یهاملتها و حکومت

ولی گاهی عامل یا عواملی موجب افزایش یا کاهش  ،نفسه حائز اهمیت هستندگیرد. بنابراین مرزها فیمی
همیت مرزها، محدود به مورد اشده درتاکنون تحقیقات انجامشوند. های گوناگون میاز جنبه این اهمیت

ارتباطی یا امنیتی مرز بوده است.  یکارکردهاشونده به اهمیت ژئوپلیتیکی، اهمیت نظامی و عوامل منجر

د امکان بهبخشند تا حز اهمیت میعواملی که به یک مر ن در این تحقیق تالش شده است کلیۀبنابرای
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در بخش نظری تحقیق، عوامل شده و مورد صورت جامع استخراج

آوری گردد. ها و منابع موجود مرتبط با مرز، جمعها و دیدگاهنظریه ثر بر اهمیت مرزها بر اساس مطالعۀمؤ

 8ا مؤثر دانست که برای درک بهتر در توان در افزایش اهمیت مرزهعامل را می 40ها، مطابق این بررسی
 اند.بندی شدهصورت زیر بخشعد، بهبُ

ژئومورفولوژی مرز؛ دوری از مرکز )مسافت(؛ انزوای جغرافیایی طبیعی؛ موقعیت  عد جغرافیایی:بُ -1
ی جمعیت ساکن در مرز؛ کیفیت جمعیت؛ های کمّویژگیعد جمعیتی: بُ -2 جغرافیایی مرز؛ شکل مرز؛
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خویشاوندی با فراسوی مرز؛ توزیع و پراکندگی جمعیت در مناطق مرزی؛ عبور و مرور غیرمجاز  پیوندهای
سیال ) یمرزمتفاوت در دو سوی مرز؛ وجود منابع مشترک  سطح توسعۀ عد اقت ادی:بُ -3 ساکنین مرزی؛

وضعیت  تصادی باال؛ موقعیت گذرگاهی منطقۀ مرزی؛و ثابت(؛ منابع و ذخایر منطقه مرزی با ارزش اق
 -ی با فراسوی مرز؛ پیوندهای دینینژاد -یقومپیوندهای  عد فرهن ی:بُ -4 مرزی؛ توسعۀ اقتصادی منطقۀ

مرزی؛  نگی مرزنشینان با مرکز؛ سطح توسعۀ فرهنگی در منطقۀزبانی در دو سوی مرز؛ پیوندهای فره
مرزی؛  یت استراتژیک منطقۀموقع دفاعی: -عد امنیتیبُ -5 های خاص فرهنگی مرزنشینان؛روحیه و ویژگی

ثبات و ناامن؛ های بیمرزی؛ وجود همسایه شده در منطقۀدفاعی حفاظت -ها و مناطق امنیتیرکوجود پا
 -عد هویتیبُ -6 ای؛های معارض فرامنطقهتراکم تهدیدات؛ قراردادهای نظامی دول همسایه با قدرت

های دینی و ملی در مدفن مفاخر و اسطوره وجود آثار باستانی شاخص در مناطق مرزی؛ وجودحقوقی: 
پیشین از سوی  یخی؛ عدم پذیرش قراردادهای منعقدۀمناطق مرزی؛ وجود ابهام در قراردادها؛ تعلقات تار

های داخلی در مورد مناطق مرز؛ سیاستسیاست ارتباطی دو کشور هم عد سیاسی:بُ -7 جدید؛ یهادولت
عد بُ -8 مرز؛ سیاست مرزی؛ نظام سیاسی دو کشور همسایه؛م؛ ایدئولوژی و راهبرد دو کشور همرزی

؛ ساختار یامنطقه کیتیژئوپل ساختارناامن؛ تعداد همسایگان؛  ۀقرارگیری در یک منطق جهانی: یامنطقه
 مرز.ها در کشور همرخی کشورها و قدرتژئوپلیتیک جهانی؛ حضور و حمایت ب

هایی مورد ها و نمونهن عوامل ضمن تبیین نظری با بیان مثالیک از ایای، هرهای کتابخانهر بخش یافتهد
ای طراحی شد تا جهت رد یا تأیید هریک نامهپرسشزمان تحلیل و بررسی قرار گرفته و اثبات گردید. هم

بور بین زشناسان نیز استفاده شود. پرسشنامۀ منظران و کاراز عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها، از نظرات صاحب
 نامهپرسش 35مرزی توزیع شد که در نهایت  ایی حوزۀنظران دانشگاهی و مسئولین اجراز صاحبنفر  75

های نظران نیز شاخصها نشان داد که مسئولین و صاحبنامهپرسشهای حاصل از تکمیل گردید. یافته
دفاعی  -یتیها و مناطق امنوجود پارک»ل شاخص شام 40شاخص از  3شده را تأیید کردند و تنها استخراج
وجود مدفن مفاخر و »و « مرزی وجود آثار باستانی شاخص در منطقۀ»، «مرزی شده در منطقۀحفاظت
گانه با 8ها در هریک از ابعاد بندی شاخصرد شد. همچنین سطح« دینی و ملی در مناطق مرزی یهااسطوره

موقعیت »شاخص افیایی، عد جغرای، نشان داد که در بُها به روش تخصیص نقطهدهی شاخصکمک وزن
عد اقتصادی، ؛ در بُ«پیوندهای خویشاوندی با فراسوی مرز»شاخص عد جمعیتی، ؛ در بُ«جغرافیایی مرز

با  نانیمرزنشی فرهنگی وندهایپ»شاخص عد فرهنگی، ؛ در بُ«مرزی موقعیت گذرگاهی منطقۀ»شاخص 
حقوقی،  -عد هویتی؛ در بُ«ناامن ثبات وبی یهاهیهمساوجود » شاخص یدفاع -یتیامنعد ؛ در بُ«مرکز

و « مرزایدئولوژی و راهبرد دو کشور هم»شاخص عد سیاسی، ؛ در بُ«وجود ابهام در قراردادها»شاخص 
عنوان تأثیرگذارترین به« قرارگیری در یک منطقۀ ناامن»هانی، شاخص ای و جعد منطقهانجام در بُسر

بندی ترتیب زیر رتبهمچنین در پایان هریک از ابعاد بهعد مربوط به خود، انتخاب شدند. هها در بُشاخص
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و جهانی؛  یامنطقهعد بُ -5عد جغرافیایی؛ بُ -4عد سیاسی؛ بُ -3عد اقتصادی؛ بُ -2دفاعی؛  ـیتیامنعد بُ -1شد: 
 .حقوقی ـیتیهوعد بُ -8عد فرهنگی؛ بُ -7عد جمعیتی؛ بُ -6

شده در اهمیت مرزها، مدل زیر به دست های تأییدشاخص ان تأثیر عوامل ودر پایان تحقیق، بر اساس میز
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 تقدیر و تشکر

ه فردوسی مشهد استخراج جغرافیای سیاسی دانشگا رشتۀکارشناسی ارشد  نامۀ دورۀقالۀ حاضر از پایانم

نهایت تشکر و  ، جهت انجام تحقیق حاضرمشهد های دانشگاه فردوسینویسندگان از حمایتشده است. 

 قدردانی را دارند.
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