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رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقاي وضعيت پيراموني شهرهاي مرزي 
مطالعه موردي: شهرهاي مرزي بانه و سقز
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که با راهنمایی دکتر مجتبی رفيعيان و دکتر ابوالفضل مشکينی و با حمایت مادی و معنوی دانشگاه تربيت  موردی: شهرهای مرزی بانه و مریوان« است 

مدرس تهران انجام شده است.

چکیده:
کارکردشان را به عنوان مانع از دست داده  گذشت زمان، مرزهای سياسی بخش عظيمی از  که با  شواهد زیادی وجود دارد 
و تعامالت و همکاری  های ميان مرزی به طور روزافزون از اهميت بيشتری برخوردار می  شوند. در این حالت مرز به عنوان 
کارکردی برای تبادالت و تعامالت اقتصادی_ اجتماعی فرامرزی تبدیل می  شود و اثرات مثبت  منطقه  تماس، به فضایی 
کارکرد مرز با ارتقای  خود را در مناطق و شهرهای مجاور بر جای می  گذارد. بنابراین این تحقيق با هدف تحليل رابطه تحول 
کمی_ پيمایشی و  گرفته است. بررسی این رابطه با استفاده از روش  های  وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی بانه و سقز شکل 
که برای وارد  گفتنی است  گروه شامل فعاالن تجارت ميان مرزی و خبرگان و مسئوالن محلی انجام شده است.  از دیدگاه دو 

گردآوری اطالعات ميدانی براساس طرح پانل واپس  نگر اقدام شد. کردن ُبعد زمان در مطالعه، در مرحله 
کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه هم از دیدگاه فعاالن تجارت ميان مرزی و هم از  براساس یافته  های توصيفی تحقيق، 
کننده همين مطلب است. در  دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی، متحول شده است. نتایج آزمون t تک نمونه  ای نيز تأیيد 
کی از بهبود و ارتقای شاخص  های وضعيت پيرامونی  ادامه در بررسی متغير وضعيت پيرامونی شهری، یافته  های تحقيق حا
شهرهای مرزی به ویژه از دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی است. در پاسخ به سؤال اصلی تحقيق و بررسی رابطه تحول 
کارکرد مرز با ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مورد مطالعه، یافته  های تحليلی تحقيق منتج از تحليل رگرسيون نشان 
کارکرد مرز با ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی مورد مطالعه وجود دارد.  که ارتباط معناداری بين تحول  می  دهد 
کارکرد مرز از دیدگاه فعاالن تجارت ميان مرزی و خبرگان و  که ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی با تحول  به طوری 
مسئوالن محلی به ترتبب دارای 50 و 51 درصد همبستگی است. عالوه بر این با استفاده از رتبه  بندی ميانگين شاخص  ها 
کاهش  کارکرد مرز، توسعه زیرساخت  های ارتباطی و  که از ميان شاخص  های سازنده تحول  در آزمون فریدمن مشخص شد 

کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه داشته  اند. کنان آن  سوی مرز مهمترین تأثير را در تحول  فاصله اجتماعی_ فرهنگی با سا

کارکرد مرزها، وضعيت پيرامونی، شهرهای مرزی، بانه، سقز. واژگان کلیدی: مناطق مرزی، 
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مرزهایشان،  قيدو شرط  بدون  کنترل  در  ملی  دولت  های  توانایی 
عماًل مرزهای ملی را از خطوط برخورد و تضاد به مناطق ارتباط و 
تعامل تبدیل نموده اســت)Blatter, 2004: 532(. به عبارت دیگر، 
در دو دهه اخير، دگرگونی عظيمی در مفهوم مرزها به وجود آمده، 
از فيزیکی به  از یک خط به یک منطقه،  که مفهوم آن  به طوری 
فرهنگی و از فضایی به کارکردی و نفوذ ناپذیری به نفوذ پذیری بدل 
 Moraczewska, 148؛   :1385 همکاران،  و  است)محمدپور  شده 
مناطق  روستاهای  و  شهرها  چــارچــوب،  همين  در   .)2010: 331
مجاور مرزها، ممکن است روبه زوال روند و یا شکوفا شوند، بسته 
به اینکه خط مرزی موجب برهم زدن حوزه طبيعی آنها شده باشد 
و یا برعکس، نقش  های جدید در خصوص عبور از مرز به آنها داده 

.)Newman, 2003: 123 باشد)رجوع شود به ميرحيدر، 1380؛
که مرزهای ایران نيز از تحوالت اخير بی  نصيب نمانده  بدیهی است 
گذشته  که مناطق مرزی در مقایسه با  و امروزه شاهد آن هستيم 
نفوذ پذیرتر شده  اند. در این ميان روابط دو جانبه ایران و عراق به 
ویژه بعد از سقوط رژیم بعث، به دالیلی همچون مشترکات مذهبی 
زمينه  و  کرده  اقتصادی توسعه پيدا  و  و منافع سياسی  تاریخی  و 
صورت  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تعامالت  شــروع  بــرای 
کنان مناطق مرزی غرب  رسمی و غيررسمی فراهم شده است. سا
کشور نيز با توجه به سطح پایين توسعه یافتگی و عدم برخورداری 
از زیرساخت  های مناسب، به منظور ایجاد اشتغال و تحصيل رفاه 
اجتماعی_  و  اقتصادی  مبادالت  سمت  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
کشور حاصل شده، حرکت نموده  که از روابط نزدیک دو  فرهنگی 
و در حال حاضر برخی از مناطق به شدت به بستری برای ورود و 
کاالها و خدمات، ایده و... تبدیل شده است. مناطق  خروج انواع 
ایران و عراق به واسطه استقالل و امنيت نسبی  کردستان  مرزی 
از رونق و  کشور  کردستان عراق، نسبت به سایر مناطق مرزی دو 
حاضر  حال  در  و  مي باشد  برخوردار  بيشتری  اقتصادی  شکوفایی 
کاال، سرمایه و مردم  حجم عظيمی از مبادالت و جریانات مختلف 
کليدی در توسعه منطقه مرزی  که مي تواند عاملی  در جریان است 
مورد مطالعه و ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای واقع در مجاورت 
اثرات تحول  مرز باشد. اهداف این مطالعه شامل تبيين نتایج و 
کارکرد مرز در شهرهای مرزی، شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر 
مهمترین  شناسایی  و  مطالعه  مــورد  منطقه  در  مرز  کارکرد  تحول 
کارکرد  که در نتيجه تحول  شاخص  های پيرامونی شهرهای مرزی 

گرفته  اند، است. مرز به طور مثبتی تحت  تأثير قرار 
مطرح  ذیــل  شــرح  به  اصلی  فرضيه  سه  فــوق،  مباحث  مبنای  بر 
ارتقای  و  مــرز  کــارکــرد  تحول  ميان  معناداری  رابطه   -1 مــی شــود، 
انــزوای  از  ناشی  عمدتًا  )کــه  مــرزی  شهرهای  پيرامونی  وضعيت 
گذشته،  کشور، بی  توجهی مسئوالن در  جغرافيایی و دوری از مرکز 
کم بر مناطق مرزی و... بوده است(، وجود دارد.  نگاه امنيتی حا
کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی  2- به نظر می  رسد شاخص  های 
تحول  در  عــوامــل  مهمترین  ارتــبــاطــی  زیــرســاخــت  هــای  توسعه  و 
می  رسد  نظر  به   -3 هستند.  مطالعه  مــورد  منطقه  در  مــرز  کارکرد 
کارکرد مرز به ميزان یکسانی شاخص  های مختلف پيرامونی  تحول 

شهرهای مرزی را تحت  تأثير قرار نداده است.

1. مقدمه
کليدی در توسعه مناطق و  کارکرد و نقش مرزها عاملی  چگونگی 
در  مانعی  می توانند  هم  مرزها  می  روند.  شمار  به  مرزی  شهرهای 
برابر توسعه و یکپارچگی نواحی مرزی باشند و هم به عنوان پلی 
کنند. فهم  ارتباطی زمينه  تعامالت و پيوند دو طرف مرز را فراهم 
این تأثير بازدارندگی و یا نقش ارتباطی مرزها وابسته به این است 
 .)Chen, 2006: 25(کنيم کارکرد آنها را معنی  که ما چگونه مرزها و 
کليدو دیدگاه غالب درباره نقش مرزها) به ویژه در ادبيات  به طور 
خطی  عنوان  به  مــرز  نخست  دارد:  وجــود  مــرزی(  مناطق  توسعه 
 Van کننده و دوم  مرز به عنوان منطقه تماس)رجوع شود به جدا
 Geenhuizen et al, 1996: 674; Newman, 2003: 126-128; Laine,
 2007: 50; Wu, 1998: 189; Feinstein and Dajani-Daoudi,
 2000: 4-6; kladivo et al, 2012: 49; Tykkylainen, 2009: 346;
 .)Wasti-walter, 2009: 332; Moraczewska, 2010: 329-331
یا فيلتر می توانند هزینه  از دیدگاه نخست، مرزها به معنای مانع 
آورند. به عبارت دیگر، مرزی  بار  را به  معامالتی و تبادالتی زیادی 
که مانع مشروع شکل  گيری نظام  های نهادی، سياسی و اجتماعی 
در منطقه مرزی باشد، مانعی در برابر جریان آزاد اطالعات و تشدید 
پيچيدگی  های بازار است)Wu, 1998: 191(. به گفته چن1 )2006( در 
این حالت، مرز تمایل بيشتری به جدایی مناطق مرزی همجوار از 
کنترل و نظارت بر عبور و مرور و تشدید قوانين  طریق تعيين حدود، 
گمرکی دارد تا پيوستگی آنها)Chen, 2006: 25(. اما در دیدگاه مرز 
که  به مانند یک منطقه تماس، منطقه مرزی به صورت ناحيه  ای 
شبکه   ای از بنگاه  های اقتصادی و سایر شبکه  های اجتماعی دیگر 
می توانند از خطوط مرزی فراتر روند، فرصت  ها و مزایای جدیدی 
از یک مانع  خلق می کنند)Wu, 1998: 191( و نقش مرز فی نفسه 
به یک پل ارتباطی یا به عبارت ساده تر از یک دیوار به یک منبع 

.)Laine, 2007: 49(باارزش تبدیل  می شود
مناطق  و  مــرز  نظری  ادبــيــات  بــه  اجمالی  نگاهی  بــا  بدین  ترتيب 
گذشت زمان، »مرزهای ملی، بخش  که با  مرزی مشخص می  شود 
کارکردشان را به عنوان مانع از دست داده  اند و تعامالت  عظيمی از 
از اهميت بيشتری  و همکاری  های ميان مرزی به طور روزافزونی 
برخوردار شده  اند«)kladivo et al, 2012: 49(. پایان سده بيستم با 
پدیده جهانی شدن مشخص می  شود و از نشانه  های این پدیده، 
اوج گيری در حد انفجار همه انواع جریان  ها و تأثير هر نوع حرکت 
و همکاران، 1389: 38(.  زمين است)حافظ  نيا  کره  نقاط  بر همه 
کستلز  مانوئل  که  رفته  پيش  آنجا  تا  شــدن  جهانی  فرایندهای 
)نویسنده معروف( نظریات خود را در مورد فرایندهای یکپارچگی 
اطالعات،  عصر  همچون  نوشته هایی  در  جهان،  بيشتر  چه  هر 
شبکه  ای  جامعه  ظــهــور  از  متشکل  فرهنگ  و  جامعه  اقــتــصــاد، 
کرده  بيان   )1998( هــزاره  پایان  و   )1997( هویت  قــدرت   ،)1996(
مهاجران  و  سرمایه  کــاال،  جریان  مباحث،  ایــن  مبنای  بر  اســت. 
بلکه  فرهنگ   ، کرده  را محدود  تأثير حکومت های مرکزی  نه تنها 
 Brunet-Jailly,(اســــت را دگرگون ساخته  محلی و هویت سياسی 
641 :2005(. چنين فرآیندهایی با تأثيرگذاری بنيادین بر قدرت و 
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تبادالت  افزایش می  دهند. در نتيجه حجم  را  ميان دو طرف مرز 
سرزمين  داخــل  با  مقایسه  در  مرز  طول  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
خيلی پایين  تر اســت)Laine, 2006: 25(. ون هوتوم4 معتقد است 
که یک مرز می  تواند فاصله هندسی، هزینه حمل  و نقل و مسافرت، 
اجتماعی،  اداری،  اقتصادی،  زمــانــی،  فاصله  ارتــبــاطــات،  ميزان 
عاطفی و شناختی را افزایش دهد)Ibid, 26(. توپالوغلو5 )2009( در 
برررسی و تأیيد تأثير بازدارندگی مرز بر ميزان تعامالت ميان مرزی به 
برخی مطالعات انجام شده در این رابطه اشاره می کند: برای مثال، 
کشورهای  که به دليل وجود مرز ميان  بروکر6 )1984( برآورد می کند 
کاهش یافته است.  اتحادیه اروپا، حجم تجارت تا حدود یک پنجم 
را با پروازهای خارجی  یا ریتولد7 )2001(، فراوانی پروازهای داخلی 
کرد و به ترتيب نسبت  بين فرودگاه  هایی با فاصله یکسان مقایسه 
10 به 3 را برای پروازهای داخلی به خارجی به دست آورد و بونسترا8 
)1992( در مطالعه  مشابهی، ارتباطات ریلی داخلی و خارجی را با 
به  داخلی  ریلی  ارتباطات  نسبت  که  برد  پی  و  نمود  مقایسه  هم 
خارجی معادل 10 به 4 اســـت)Topaloglou, 2009: 118(. بدین-

که چنين مرزهایی بر جای می  گذارند این   ترتيب مهمترین تأثيری 
 Van(که از شکل  گيری روابط ميان مرزی جلوگيری می  کنند است 
der Velde and Martin R, 1998: 1(. به تعبير ریتولد )2012( باعث 
می- مــرز  طــرف  دو  سکونتگاه  های  ميان  پيوندهای  گسستگی 
ویژگی  مــرزی  مناطق  نهایت  در  و   )Rietveld, 2012: 151(شـــونـــد 
با  دیگر  عبارت  به  می  گيرند.  خــود  به  پيرامونی  و  منزوی  مناطق 
که به یکدیگر متصلند و تداوم  کشور، فضاهایی  برقراری مرز بين دو 
از یکدیگر می  گسلند و حاشيه  ای می- تأمين می  کنند،  را  فضایی 
 شوند. این حاشيه ای بودن، علت اصلی عقب ماندگی این نواحی 
دجانی_  و  فاینشتاین  همکاران، 1385: 154(.  و  است)محمدپور 
داوودی9 )2000( معتقدند زمانی که تعامل ميان مرزی محدود می-
ایده  و  کاال، خدمات  تبادل  از یکدیگر جدا می  شوند،  شود، مردم 
از خشونت  ناشی  تهدیدات  به حداقل ممکن می  رسد،  نظرات  و 
با  آشنایی  از  مــرز  طــرف  دو  کنان  سا و  می  شود  پدیدار  زودهنگام 
ميراث  های فرهنگی و مذهبی محروم می  شوند و در نتيجه از درک 
Feinstein and Dajani-(مــی  شــونــد بی  نصيب  یکدیگر  احساسات 

نشان  که  دارد  وجــود  متعددی  مثال  های   .)Daoudi, 2000: 28
اغلب موارد منجر به عقب ماندگی  می  دهد بسته بودن مرزها در 
تعرفه- اداری،  بوروکراسی  های  می  شود.  مرزی  مناطق  اقتصادی 

گير منجر به شکل گيری  گمرکی و قوانين و مقررات دست  و پا  های 
برای  محدودی  فرصت  های  آن  واسطه  به  که  می  شود  شرایطی 
کار وجود  تقسيم  و  از مقياس  ناشی  از صرفه  جویی  های  استفاده 
خواهد داشت.بنابراین اقتصاد منطقه بسته  تر، شرکت  ها کوچک تر 
 Kitchin and Thrift,(داشــــت خواهد  وجــود  نيز  کمتری  رقابت  و 

4 Van Houtum
5 Topaloglou
6 Brocker
7 Rietveld
8 Boostra
9 Feinstein and Dajani-Daoudi

2. پیشینه و مبانی نظری تحقیق
کيد بر  مطالعه نظام مند در مورد مرزها و مناطق مرزی به ویژه با تأ
پرهيز از نگاه  های تاریخی_ جغرافيایی به مرز )نقشه نگاری تاریخی( 
گونه  شناسی مرزهای سياسی به ابتدای  دهه 1950 بر می  گردد. از  و 
کاال و اطالعات  آن زمان به بعد، مطالعه جریان  های فرامرزی مردم، 
متفاوت  عناصر  و  پيرامون  مناطق  بر  مرزها  متفاوت  تأثير  و...، 
رویکرد  قالب  در  مرز  و طبيعی دو طرف  اجتماعی  چشم  اندازهای 
کار اوليه جان  کارکردگرایانه به بحث  های زیادی منجر شده است. 
هوس1، که مدلی کارا و عملياتی را برای مطالعه جریان  های فرامرزی 
کرد، این نوع نگاه را به بلوع رسانيد و در سال های اخير،  پيشنهاد 
همکاری های  مـــرزی،  کــرات  مــذا قالب  در  آن  عملی  کــاربــردهــای 
کرده  مرزی و مدیریت فرایندهای اجتماعی در مناطق مرزی بروز 
منابع  باارزش ترین  از  یکی   .)Kolossov, 2005: 607-612(اســــت
کتاب دنيس راملی و جوليان مينگهی2  تحقيقاتی در این زمينه، 
که  ــرزی" اســت  )1991( بــا عــنــوان "جــغــرافــيــای چــشــم انــدازهــای مـ
مجموعه  ای از مهمترین مطالعات مناطق مرزی اروپا و آمریکا بعد 
از جنگ جهانی دوم است. براساس نتایج تحقيقات انجام شده در 
کتاب، تجزیه  و تحليل ابعاد مختلف زندگی مرزنشينان و فرایند  این 
توسعه مناطق مرزی کشورها بدون توجه به چگونگی کارکرد مرزها، 
 Rumley &(کاری بدون پشتوانه علمی است و راه به جایی نمی  برد
Minghi, 1991(. در ادامه مهمترین تحقيقات انجام شده در زمينه 
گردیده خالصه ای  موضوع مورد مطالعه، دسته  بندی شده و سعی 
از  که  اســت  گفتنی  شــود.  بازگو  تحقيق  نتایج  و  کليدی  نکات  از 
مشخصات بارز مطالعات جدول 1، تحليل و ارزیابی نتایج و اثرات 
کارکرد مرز در مناطق مرزی و به ویژه شهرهای مرزی با رویکرد  تحول 

کارکردگرایی است.
 2.1.مبانی نظری تحقیق

که در مقدمه تحقيق بيان شد، مرزها در روند تکامل خود  همان طور 
بر عهده  ارتباطی(  کارکرد  و  بازدارندگی  کارکرد   ( را  اصلی  کارکرد  دو 
کارکرد  مهم مرزها  داشته  اند. در ادامه به تفصيل در مورد این دو 

صحبت خواهد شد.
2.1.1. مرز به عنوان مانع

شرایط  گونه  هــر  معنی  بــه  مانع  واژه  تحقيق،  نظری  ادبــيــات  در 
توليدات،  سرمایه،  مــردم،  ــه  آزادانـ جابجایی  که  اســت  اقــدامــی  و 
 .)Laine, 2007: 50(خدمات، ایده و... را محدود و یا مسدود نماید
کمپ3 و همکارانش، عواملی در زمان و مکان  مانع در منظر نيج 
که از حرکت آزادانه و راحت اطالعات و فعاليت  ها جلوگيری  هستند 
سویه  دو  ارتباطات  قطع  باعث  می توانند  مواقعی  در  و  می  کنند 
کارکرد مانعی یا  شوند)Van Houtum, 1998: 23(.بنابراین منظور از 
بازدارندگی مرز، تأثير منفی چنين شرایطی بر تعامالت مرزی ميان 

دولت  ها و ملت  هاست.
یکپارچگی  از  که  می  شوند  دیــده  مانعی  عنوان  به  مرزها   

ً
معموال

نسبی  فاصله  و  می  کنند  جلوگيری  مــرزی  ميان  بالقوه  جریانات  و 

1 John House
2 Dennis Rumley and Julian Minghi
3 Nijkamp
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نهم ــاره  ــمــ شــ  

پيرامونی در ابعاد مختلف اقتصادی_ اجتماعی و فرهنگی و سياسی 
تبدیل می کند و به توزیع ناعادالنه قدرت اقتصادی_ اجتماعی و 

کشور دامن می  زند. سياسی در سطح 
ــورد مــعــيــارهــای شــنــاخــت و انــــدازه- ــ مــحــقــقــان مــتــعــددی در م

کارکرد  به عبارت دیگر تحول  و  بازدارندگی مرز  کارکرد   گيری ميزان 
گفته  اند. برای مثال به اعتقاد ریتولد1 )2001(  بازدارندگی مرز سخن 
کارکرد بازدارندگی مرز عبارت است از:   مهمترین نشانه  ها و دالیل 

1 Rietveld

350 :2009(. اقتصاددانان از این نوع مرزها به عنوان مانع تجارت 
ميزان  که  است  این  مرزی  چنين  نتایج  می کنند.  یاد  بين المللی 
مرز  کــه  جایی  گهانی  نا طــور  بــه  مــجــاور  مناطق  اقتصادی  روابـــط 
به   .)Stiller, 2003: 5(افت می کند به شدت  نفوذ است،  غيرقابل 
که شهرهای مجاور این نوع مرزها، مسير بسيار سختی برای  طوری 
 Brzosko-Sermak, 2007:(توسعه و رشد اقتصادی پيِش رو دارنــد
76(. وجود چنين شرایطی همراه با موقعيت حاشيه  ای این مناطق 
در جغرافيای سرزمين، مناطق و سکونتگاه  های مرزی را به نواحی 

جدول )1(: نمونه هایی از مهمترین مطالعات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق

نکات کلیدی و نتایجعنوان مطالعهمحقق

Herzog, 
Lawrence A. 

)1991(

ساختار شهری فراملی 
شــهــرهــای  دوره  در 
جهانی )مادرشهرهای 
فـــــــرامـــــــرزی ایـــــــاالت 

متحده و مکزیک(

براساس یافته های تحقيق، یکی از پدیده های منطقه ای حرکت جمعيت، صنعت و سرمایه به سوی 
مناطق مرزی و سپس تغيير شکل نواحی شهرنشين فراملی در امتداد برخی مرزهای ملی است. ظهور 
کننده یک الگوی ادغام تدریجی مناطق مرزی در  کز شهری در امتداد مرزهای بين  المللی منعکس  مرا
چرخه اقتصادی و مالی نظام سياسی_ اقتصادی جهانی است. شهرهای فرامرزی، ساختار و تشکيالت 

خود را مدیون نقش در حال تغيير مرزهای بين  المللی می  دانند.

Arreola, Daniel 
D. & Curtis, 

James R. )1993(

شـــــــــــــهـــــــــــــرهـــــــــــــای 
ــک:  ــ ــزی ــ ــک ــ مـــــــــــرزی م
اســــتــــخــــوان بــــنــــدی 
چــــــــــشــــــــــم انــــــــــداز و 

شخصيت مکان

تبادالت  و  تعامالت  نظر  از  فعال  منطقه  ای  مکزیک  با  متحده  ــاالت  ای "مــرز  اینکه  اعــالم  با  محققان 
فرامرزی است و مردم و محصوالت، ایده  ها و اطالعات و سرمایه و فناوری به آسانی از مرز می  گذرد"، 
که نيروهای فرامرزی همراه با شرایط اجتماعی_ اقتصادی، فناوری، روابط بين شهرها،  تأیيد می کنند 
که  ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی و... شهرهای مرزی را به شدت تحت تأثير قرار داده اند؛ به طوری 

گرفته است. کشور در منطقه مرزی مورد مطالعه شکل  ساختار شهری متفاوتی با سایر مناطق 

Portnov, 
Boris A. & 

Pearlmutter, 
David )1999(

در  شهرها  پایدار  رشد 
نواحی مرزی

مکانی،  موقعيت  نامساعد،  اقليمی  شرایط  همچون  متعددی  عوامل  تأثير  مطالعه  این  در  محققان 
شرایط اقتصادی و سياست های دولتی را بر رشد جمعيت شهری در مناطق مرزی بررسی می کنند و 
به تحليل ميزان نقش هر یک از آنها در ناپایداری جمعيت مناطق مرزی فلسطين اشغالی می پردازند. 
کارکرد بازدارندگی مرزها از مهمترین  که شرایط رکود اقتصادی ناشی از  نتایج تحقيق نشان می دهد 

عوامل مؤثر بر ناپایداری رشد جمعيت در این نواحی به شمار می  رود.

Brzosko-
Sermak, 

Agnieszka 
)2007(

ــررســی انــدیــشــه  هــای  ب
نظری موقعيت مرزی 

شهرها

براساس یافته  های تحقيق، مرزهای باز برای شهرها و حتی شهرهای غيرمرزی، شانس توسعه ایجاد 
کوچک و بزرگ در مناطق مرزی، هدف اصلی اثرات مرزی هستند. این  می  کنند. به نظر آنها شهرهای 
کز ابداع ایده  ها و نوآوری فرهنگی،  مکان ها نه  تنها موتور توسعه اقتصادی منطقه  ای هستند، بلکه  مرا

دگرگونی اجتماعی و تغييرات سياسی می  باشند.

Ni, Pengfei 
)2011(

ــوان  ــنـ ــا بــــه عـ ــرهـ ــهـ شـ
توسعه  جــدیــد  مــوتــور 
چين  هــمــکــاری هــای 

و هند

کارکرد مرزها  از تحول  ناشی  تعامل و همکاری شهرهای مرزی  که  یافته  های تحقيق نشان می  دهد 
از  را افزایش دهد و  کاال و خدمات مورد نياز  کند، تجارت  می تواند همکاری در سطح ملی را تقویت 
کار بهره ببرد و بنابراین یک موقعيت ُبرد_ ُبرد را رقم زند و توسعه اقتصادی شهرها را  تقسيم نيروی 
تسریع نماید. به طور خالصه، تعامل و همکاری شهرهای مرزی می  تواند شرایط زندگی ميليون  ها نفر از 

کند. مردم را بهبود ببخشد و رشد هماهنگ و  متعادل را از نظر جهانی تقویت 

محمدپور، علی و 
همکاران )1385(

کارکرد مرز  نقش تحول 
جغرافيایی  فضای  بر 
بــخــش بــاجــگــيــران در 
مرز ایران و ترکمنستان

باجگيران،  ترکمنستان در منطقه  و  ایران  بازگشایی مرز  از  بعد  که  این تحقيق نشان می  دهد  نتایج 
این منطقه شاهد تغييرات فضایی و جغرافيایی در زمينه  های حمل  و نقل، سکونتگاه  های روستایی_ 
شهری، ارتباطات و تأسيسات عمومی و دایر شدن تعداد زیادی از نمایندگی  های ادارات و سازمان های 
دولتی و غيردولتی و همچنين تغيير روند حرکت جمعيت به خصوص در شهر باجگيران بوده است؛ به 

که نمای این شهر نسبت به قبل، تحولی اساسی داشته است. طوری 

موسوی، ميرنجف 
و زنگی آبادی، 

علی )1390(

توسعه  ــامــه  ریــزی  ــرن ب
ــای مــــــرزی-  ــرهــ ــهــ شــ
ــه مــــــــوردی:  ــعـ ــالـ مـــطـ
ــان  ــجـ ــایـ اســـتـــان آذربـ

غربی

کارکردهای امنيتی، اجتماعی و اقتصادی مرز بر ساختار فضایی شهرهای مرزی  در این پژوهش، تأثير 
کارکردهای مرز به  که  گرفته است. نتایج تحقيق نشان می  دهد  استان آذربایجان  غربی مورد بررسی قرار 
که دارای  کارکرد اقتصادی آن بر ساختار فضایی شهرهای مرزی مؤثر است؛ به طوری که شهرهایی  ویژه 
گمرک و بازارچه مرزی نبوده  اند، از نظر شاخص  های توسعه، وضعيت نامناسبی داشته  اند. همچنين با 

ازدیاد جمعيت شهرهای مرزی، ميزان امنيت در منطقه نيز افزایش داشته است.

مأخذ: نگارندگان، 1393.
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شکل می گيرد و در این حالت، مردم دو سوی مرز عالقه متقابلی 
کار مشترک_ به دليل پيوندهای فرهنگی یا دالیل اقتصادی_  به 
که می توان از آن به عنوان روابط »رو در رو«5 مناطق  پيدا می کنند 
نباید    .)1 بــــــــرد)Wasti-Walter, 2009: 333()تــصــویــر  ــام  ن مـــرزی 
گرایش به یکپارچگی سياسی در قالب اتحادیه و  که  کرد  فراموش 
انجمن های منطقه ای و جهانی و به عبارت دیگر جهانی شدن روند 
اخير، در نقش  به ویژه در دو دهه  و تصميم  سازی،  تصميم گيری 
پذیری مرز به عنوان ارتباط دهنده و نيز مطرح شدن مفهوم و ایده 
تأثير  بسزایی داشته است)رجوع شود به  »مناطق ميان مرزی6« 
 Kladivo et al: 2012: 48-63; شرکت مهندسين مشاور وزنا، 1387؛
 Laine, 2007: 49-62; Van Houtum, 1998: 18-20; Christensen

.)and Levinson, 2003: 103

تصویر )1(: نمایی شماتیک از تأثیر بازگشایی مرزها بر افزایش تعامالت 
میان مرزی

)Laine, 2006: 29  برگرفته از Heigl, 1978 and Janssen, 2000(
پیرامونی  وضعیت  ارتقای  مرزها:  کارکرد  تحول  نتایج   .2.1.3

شهرهای مرزی
به طور ایده  آل، مرزهای باز از تعامل سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
تعامالتی می توانند سبب  در طول خود حمایت می  کنند. چنين 
مردمان  ميان  موجود  شرایط  استمرار  و  جدید  پيوندهای  خلق 
کشورهای همجوار شوند و در نهایت  به عادی سازی روابط ميان 
کشورهای همسایه منجر شوند. از نظر روان شناختی مرزهای باز و 
کاالها، به درک متقابل احساسات مردمان دو  جریان آزاد مردم و 
 Feinstein and Dajani-Daoudi, 2000:(می کند کمک  مرز  طرف 
روابط  تکامل  به  منجر  می  تواند  فرایند  این  بنابراین   ...  .)13-14
دوستانه و تقویت همکاری ميان مردم دو طرف مرز شده  و به ایجاد 
صلحی پایدار ميان دشمنان قبلی منجر شود)Ibid, 14(. به اعتقاد 
کمتر می  شود، اشکال  که تأثير مانعی مرزها  مرکس7 )2000(، زمانی 
جدیدی از حرکت و جابجایی در طول خط مرزی منجر به ایجاد 
یک سری روابط و نوعی پویایی می  شود و حتی هویت  ها و نهادهای 

5 face to face
6 Cross-border regions
7 Merkx

1- زیرساخت های ضعيف حمل ونقل و ارتباطات بين المللی، 2- 
مصرف  به  کنندگان  مصرف  اولویت  حمل و نقل، 3-  باالی  هزینه 
منطقه  در  مختلف  انــواع  به  دولــت  مداخله   -4 داخلی،  کاالهای 
کشورهای همسایه و  گاهی مردم در مورد  آ و 5- نبود اطالعات و 
که عالوه  خارجی)Rietveld, 2001: 5(. پسچل1 )1992( معتقد است 
بر هزینه  های حمل  و نقل و هزینه  های ناشی از فاصله، تفاوت  های 
زندگی  سياسی  و  اجتماعی  وضعيت  در  تفاوت  و  زبانی  و  فرهنگی 
کارکرد مرز مؤثر   در چگونگی 

ً
 و یا سهوا

ً
ممکن است به صورت عمدا

و  کاتن  از  اقتباس  با  نيز  توپالوغلو2   .)Laine, 2006: 25-26(بــاشــد
گراسلند3 )1992( بيان می کند که دو عامل ناهمگونی و تفاوت ميان 
گسستگی جریانات ميان آنها،  شهرها و روستاهای دو طرف مرز و 
 Topaloglou,(مـــی  رود کارکرد مانعی مرز به شمار  از جمله شواهد 
118 :2009(. وی در جایی دیگر مهمترین شاخص  های شناخت 
ــازار، مــيــزان قــدرت خــریــد، موقعيت  ــدازه بـ کــارکــرد مــرز را انـ تحول 
کيفيت  بزرگ،  شهرهای  از  فاصله  ميزان  توپوگرافی،  و  جغرافيایی 
محلی  اقتصاد  توليدات  در  تفاوت  و  شرکت  ها  پایين  بــهــره  وری  و 
معرفی می کند)Ibid, 122(. لين4 )2007( نيز در مقاله  خود به منظور 
کارکرد مرز ميان فنالند و روسيه، به بررسی  شناسایی ميزان تحول 
شاخص  هایی مانند وضعيت تجارت ميان مرزی، وضعيت عمومی 
منطقه، ميزان همکاری و مشارکت، جغرافيای اقتصادی منطقه، 
 Laine,(مــی پــردازد ارتباطی  زیرساخت  های  و  عبور و مرور  وضعيت 

.)2007: 49-62
2.1.2. مرزهای باز در مقابل مرزهای بسته

دهنده  پيوند  و  دهنده  ارتباط  کارکردی  دارای  مرزها  مقابل،  در 
از  می توانند  مــرزی  مناطق  کنان  سا که  معنی  بدین   هستند.  نيز 
انواع  و  ببرند  بهره  همسایه  کشورهای  ميان  موجود  تفاوت های 
فعاليت های ميان مرزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را گسترش 
جاهایی  در  روابطی  چنين  شکل گيری  بــرای  عالی  شرایط  دهند. 
که اقليت نژادی با زبان و فرهنگ آن سوی مرز آشنایی  وجود دارد 
داشته باشد)Wasti-Walter, 2009: 332(. عمومًا در هنگام بحث 
کارکرد ارتباطی مرز، مفهوم باز بودن و یا بازگشایی مرزها به  بر سر 
عناصر  جابجایی  آزادی  مرزها،  بــودن  باز  از  منظور  می آید.  ميان 
گفتنی  مرزهاست.  طریق  از  کار  نيروی  و  کاالها  مانند  اقتصادی، 
که مفهوم باز بودن مرز نسبی است و به معنای مجوز ورود  است 
کاالها  که برخی افراد، اقالم و  و خروج هر جریانی نيست. در زمانی 
اجازه  دیگر  برخی  کنند،  عبور  مرز  از  محدودیت  بــدون  می توانند 
کيد  عبور از مرز را ندارند)Smallbone et al, 2007: 28(. ون هوتوم تأ
که مرزها محدوده فضای عمل انسان را قطع  می کند، در شرایطی 
کارکرد زیادی  نمی کنند، حرکت آزادانه در جریان است. چنين مرزی 
و  اتصال دو طرف  بــرای  ارتباطی  پلی  بلکه  ــدارد،  ن مانع  عنوان  به 
 Laine, 2006:(مکانی برای مالقات بازیگران و ذی نفعان خواهد بود
کارکرد ارتباطی مرزها، شبکه  ای از روابط ميان مرزی  27(. با غلبه 

1 Peschel
2 Topaloglou
3 Cattan and Grasland
4 Laine
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تغييرات  و  سياسی  تغييرات  سریع،  شهرنشينی  جمعيت،  سریع 
 Ganster, 1998:(اقتصادی به ویژه در شهرهای مرزی اشاره می کند

.)1077
که  گفت  می  توان  شــد،  بيان  کنون  تا که  آنچه  براساس  بنابراین 
چگونگی تعریف نقش  و کارکرد برای مرزها در سطح وسيعی می تواند 
دهد.  قرار  خود  تحت الشعاع  را  مرزها  توسعه ای  اثــرات  و  پيامدها 
دارای  یا  و  بازدارنده  عاملی  عنوان  به  مرز  اینکه  به  بسته  بنابراین 
نقشی ارتباط دهنده باشد، می تواند دو پيامد ملموس متفاوت و 
که در حالت نخست،  متضاد را به دنبال داشته باشد. به طوری 
شهرهای مرزی به عنوان فضاهای حاشيه ای و پيرامونی قلمداد 
کالن توسعه ملی و فراملی جدا افتاده  اند و  که از جریان  می  شوند 
منجر به تشدید مهاجرت فرستی شهر مرزی، امنيتی شدن فضای 
کم بر شهر مرزی، عدم توسعه زیربناهای شهر و منطقه پيرامون،  حا
نگرفتن  شکل  نتيجه  در  و  شهرها  جمعيتی  ــدازه  ان بــودن  کوچک 
آستانه های الزم برای به وجود آمدن فعاليت ها و خدمات مورد نياز، 
متکی شدن اقتصاد شهر بر فعاليت های سنتی و در نهایت تشدید 
که مرز  وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی خواهد شد. اما در صورتی 
کلی  کارکردی ارتباط دهنده باشد، شهرهای مرزی در جریان  دارای 
توسعه ملی و فراملی ادغام می  شوند، منجر به عدم مهاجرت فرستی 
مثبت  اثـــرات  و  می شوند  ــرزی  م شهرهای  مهاجرپذیری  حتی  و 
دیگری چون توسعه زیربناها و زیرساخت های حمل ونقل، افزایش 
جمعيت شهرها و گسترش حوزه نفوذ آنها به آن سوی مرز، گسترش 

 Laine, 2007:(جدیدی برای خلق پيوندهای قوی  تر شکل می  گيرند
52(. همچنين آزادسازی تجارت و حرکت عوامل توليد منجر به بازار 
وسيع تر همراه با افزایش استفاده از صرفه  جویی ناشی از مقياس و 
بنابراین ایجاد فرصت  هایی برای تخصصی  تر شدن و توسعه صنایع 
مرزی  سکونتگاه  های  و  مناطق  که  معناست  بدان  این  می شود. 
سابق به بخشی از بازار بزرگ  تر اقتصادی تبدیل می  شوند و اثر ویژه 

.)Tykkylainen, 2009: 350(بازگشایی مرزها مثبت خواهد بود
کمتر و در نتيجه بهره  مندی مرزنشينان از مزایای ناشی  اثر مانعی 
تغيير موقعيت  برای  تقویت مناطق مرزی  با مرز، در  از همجواری 
پيرامونی آنها در فضای ملی به یک مرکز بين المللی تأثير  بسزایی 
دارد. بازگشایی مرزها، فرصت  های جدیدی خلق می کند، تماس 
و تعامالت جدیدی ایجاد می  شود، حوزه نفوذ بازار توسعه می  یابد 
 .)Laine, 2007: 52(و رقابت نواحی دو طرف مرز شدیدتر می  شود
کارکرد مرزها بر توسعه و  که به بررسی تأثير  ک )2007(  برزوسکو سرما
که مرزهای باز اثرات  تحول شهرهای مرزی می  پردازد، بيان می کند 
مثبتی بر توسعه شهرهای مرزی در ابعاد مختلف بر جای می  گذارد. 
به نظر وی، مرزهای باز برای شهرها و حتی شهرهای غيرمرزی نيز 
شانس توسعه ایجاد می کند)Brzosko-Sermak, 2007: 77(. گنستر 
)1998( نيز در بررسی خود در مورد مرز ایاالت متحده و مکزیک بيان 
که منطقه مرزی ایاالت متحده و مکزیک به واسطه تغيير  می  دارد 
کارکرد مرز و تشدید انواع جریان  ها و روابط به منطقه  ای پویا تبدیل 
به رشد  ناحيه  این  از ویژگی  های مهم  ادامــه  اســت. وی در  شده 

کارکرد مرز و ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی-مأخذ: نگارندگان کننده رابطه تحول  تصویر )2(: الگوی نظری تبیین 
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اوليه، مهمترین  آزمــون ميدانی  مبانی نظری تحقيق و همچنين 
برای  بررسی  این  براساس  گردید.  استخراج  تحقيق  شاخص  های 
کارکرد مرز، چهار معيار اصلی )شامل تقویت ظرفيت  متغير تحول 
جریان  تسهيل  ارتباطی،  زیرساخت  های  توسعه  نهادی،  قانونی_ 
گر به  کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی( و 18 نما مبادالت تجاری و 

دست آمد)جدول 2(.
پيرامونی  وضعيت  متغير  مــيــزان  سنجش  منظور  بــه  همچنين 
شهرهای مرزی، هفت معيار اصلی در قالب سه ًبعد اصلی پيرامونی 
شامل  نهادی(  سياسی_  و  فرهنگی  اجتماعی_  )اقتصادی،  بودن 

گردشگری و در نهایت به ارتقای  اقتصاد خدماتی_ بازرگانی، توسعه 
وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی و یا به عبارت دیگر توسعه شهری 

منجر خواهد شد)تصویر 2(.
3. روش  شناسی تحقیق

در  البته  اســت.  پيمایشی  کمی_  نــوع  از  تحقيق  ایــن  انجام  روش 
مرحله جمع  آوری اطالعات ميدانی و به ویژه در طراحی پرسشنامه 
تحقيق  این  متغيرهای  شد.  گرفته  کمک  واپس نگر  پانل  طرح  از 
شهرهای  پيرامونی  وضعيت  و  مرز  کارکرد  تحول  متغير  دو  شامل 
و  گذشته  مــرور مطالعات  بر مبنای  راستا  این  مــرزی می  باشد. در 

کارکرد مرز گرهای تشکیل دهنده متغیر تحول  جدول 2: شاخص  ها و نما

گرهاشاخص  هامتغیر اصلی نما

تحول کارکرد 
مرز

تقویت ظرفیت قانونی_ 
نهادی

1- ميزان شفافيت و ثبات قانونی به ویژه در راستای تسهيل فرایند مبادالت مرزی، 2- ميزان توانمندی 
کيفيت سيستم بانکی در ارائه خدمات، 3- حذف فرایند و تشریفات اداری طوالنی در مبادالت مرزی و  و 

4- تغيير نگاه و نگرش دولت و مسئوالن محلی به مرز و روابط مرزی.

زیرساخت های  توسعه 
ارتباطی

کيفی راه  های ارتباطی در منطقه  کمی و  کيفيت دسترسی به اطالعات و ارتباطات، 2- تقویت  1- ميزان 
مرزی و 3- ميزان دسترسی به خدمات حمل  و نقل عمومی ميان مرزی.

تــــســــهــــیــــل جـــــریـــــان 
مبادالت تجاری

1- ميزان دسترسی به بازارهای آن سوی مرز، 2- ميزان خرید و فروش )محصوالت و توليدات( با آن سوی 
مرز، 3- ميزان سپرده  گذاری و سرمایه  گذاری در آن سوی مرز، 4- ميزان هزینه حمل  و نقل و مسافرت به 

گمرکی. آن سوی مرز، 5- ميزان تعرفه  ها و عوارض 

کــــــــاهــــــــش فــــاصــــلــــه 
با  فرهنگی  اجــتــمــاعــی  

کنان آن سوی مرز سا

گرایش به ایجاد و  کاالهای خارجی، 3-  گرایش به استفاده و مصرف  1- تقویت هویت قومی و محلی، 2- 
کنان آن سوی مرز، 4- ميزان آشنایی با شهرها و روستاهای آن سوی  تحکيم پيوندهای خانوادگی با سا
گرایش به گذران اوقات فراغت و تفریح در آن سوی مرز، 6- ميزان آشنایی و استفاده از رسانه  های  مرز، 5- 

جمعی آن سوی مرز.

منبع: نگارندگان با جمع  بندی و استخراج از ادبيات نظری تحقيق.

گرهای تشکیل دهنده متغیر وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی جدول 3: شاخص  ها و نما

گرهاشاخص  هاابعادمتغیر اصلی نما

وضعیت پیرامونی 
شهرهای مرزی

اقتصادی

کيفيت اشتغال و درآمد

ميزان اشتغال
رضایت شغلی

ميزان درآمد و رضایت از آن
ميزان پس  انداز

عدالت و رفاه اقتصادی

رفع فقر و محروميت
ارتقای سطح معيشت

سهم هزینه  های تفریح و مسافرت در سبد خانوار
انگيزه سرمایه  گذاری و ميل به تقویت فعاليت  های اقتصادی

کيفيت مسکن و دسترسی به 
خدمات

دسترسی به مسکن مناسب و رضایت از آن
ميزان دسترسی به خدمات عمومی

اجتماعی_ فرهنگی

پویایی جمعيت
افزایش ميزان جمعيت

کاهش مهاجرت

امنيت اجتماعی
ميزان جرم  و جنایت

گسستگی خانواده  ها رواج طالق و 
افزایش سرمایه اجتماعی

سیاسی_ نهادی
مشارکت

ميزان مشارکت عمومی در سياست
ميزان مشارکت عمومی در مدیریت محلی

ساختار نهادی
افزایش اعتبارات تخصيصی

رضایت از عملکرد دولت در منطقه و ایجاد اعتماد متقابل
منبع: نگارندگان با جمع  بندی و استخراج از ادبيات نظری تحقيق.
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1392 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

کارکرد مرز  تحول مرز به قصد شناسایی تأثير هر یک از آنها در تحول 
استفاده شد.

3.1. معرفی محدوده مورد مطالعه
در  بانه  و  سقز  مــرزی  شهرهای  را  تحقيق  مطالعه  مــورد  محدوده 
تشکيل  عــراق  کردستان  اقليم  با  ــران  ای کردستان  مــرزی  منطقه 
شهر  شمال  کيلومتری   95 فاصله  در  سقز  مــرزی  شهر  مــی دهــد. 
)در سال 1390(  نفر  ــزارو738  با جمعيتی معادل 139هـ و  سنندج 
با موقعيتی  بــزرگ استان به شمار مــی  رود. این شهر  دومين شهر 
غرب  از  غربی،  آذربایجان  در  بوکان  شهر  به  شمال  از  ــی،  راه سه 
و جنوب غرب به شهر بانه و مرز ایــران و عراق و از جنوب به شهر 
سنندج مرتبط است. شهر بانه نيز با جمعيتی معادل 85هزارو190 
کيلومتری غرب سقز، آخرین نقطه  نفر )در سال 1390( در فاصله 55 
کردستان است)نقشه 1(.  شهری مهم شمال استان در مرز با اقليم 
براساس نقشه تقسيمات سياسی استان، شهرهای مورد مطالعه 
اقليم  بــا  را  اســتــان  مــرزی  ــوار  ن از طــول  ــد  از 60 درص مشترکًا بيش 
کردستان تحت پوشش دارنــد و با وجود موانع و عــوارض طبيعی 
در منطقه دارای ارتباطات وسيع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
که این دو شهر مرزی  کنان آن سوی مرز هستند. به طوری  با سا
کنترل دولت عراق بر بخش  های  در چند دهه اخير با توجه به عدم 
شمالی و شرقی آن کشور و تشکيل حکومت مستقل در این بخش، 
از طریق بازارچه های مشترک مرزی رسمی و غيررسمی ارتباطات 
پيوند  و  تعامل  شاهد  امــروز  و  داشته  مــرز  ســوی  آن  با  گسترده ای 
مستقيم اقتصاد این دو شهر با تجارت ميان مرزی هستيم)رجوع 
شود به دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و بررسی های 

اقتصادی، 1381: 83-79(.

4. یافته  های تحقیق
4.1. یافته  های توصیفی و تحلیلی

کارکرد مرز بر مبنای امتياز شاخص ها  بررسی توصيفی متغير تحول 
گرفتن اختالف  با در نظر  ارزش گـــذاری ليکرت و  بر اساس طيف  و 
بررسی  این  نتایج  شد.  انجام  )امتياز 3(  نظری  ميانه  از  ميانگين 
امتياز  کــه  مــی دهــد  نشان  مــرزی  ميان  تــجــارت  فــعــاالن  ميان  در 
کارکرد مرز از ميانه نظری باالتر است و در مورد چهار  متغير تحول 
شاخص سازنده آن یعنی تقویت ظرفيت قانونی_ نهادی، توسعه 
کاهش  زیرساخت های ارتباطی، تسهيل جریان مبادالت تجاری و 
فاصله اجتماعی_ فرهنگی امتيازها به ترتيب 3.06، 3.30، 2.56 و 

3.07 است ) جدول5(.
نيز  محلی  مسئوالن  و  خبرگان  پرسشنامه  توصيفی  نتایج  بررسی 
کننده نتایج بيان شده است. بدین ترتيب  با اندک تفاوتی تأیيد 

کيفيت مسکن و  کيفيت اشتغال و درآمد، عدالت و رفاه اقتصادی، 
دسترسی به خدمات، پویایی جمعيت، امنيت اجتماعی، مشارکت 

گردید)جدول3(. و ساختار نهادی انتخاب 
گروه متمایز از هم یعنی فعاالن تجارت  جامعه آماری تحقيق را دو 
ميان مرزی و خبرگان و مسئوالن محلی تشکيل می  دهد. در رابطه 
گروه نخست یعنی فعاالن تجارت ميان مرزی، با توجه به اینکه  با 
تعداد کل جامعه برای دو شهر سقز و بانه مشخص نبود و همچنين 
منظور  به  بــود،  مواجه  مشکالتی  با  نمونه  ها  به  سریع  دسترسی 
گرفته  کمک  برفی  گلوله  نمونه  گيری  روش  از  نمونه  حجم  تعيين 
گروه هدف نخست 131  شد1. مطابق این روش تعداد نمونه  ها برای 
نفر برای دو شهر سقز )72 نفر( و بانه )59 نفر( به دست آمد. در مورد 
خبرگان و مسئوالن محلی نيز بایستی گفته شود که انتخاب خبرگان 
که عملکرد آنها به طور مستقيم  گرفت  گونه  ای صورت  و نهادها به 
با موضوع مورد مطالعه ارتباط داشتند. بدین منظور با استفاده از 
از خبرگان و مسئوالن  از تعداد 49 نفر  روش نمونه  گيری هدفمند 

گردید)جدول 4(. محلی در دو شهر سقز و بانه پرسشنامه تکميل 
در ادامه شاخص  های مختلف تحول کارکرد مرز و وضعيت پيرامونی 
شهرهای مرزی در قالب طيف ليکرت، هم از دیدگاه فعاالن تجارت 
ميان مرزی و هم از دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی مورد سنجش 
شاخص های  نمودن  عملياتی  و  سنجش  منظور  به  گرفتند.  قــرار 
گروه های  تفکيک  به  تغييراتی  انــدک  با  پرسشنامه  دو  تحقيق، 
پرسشنامه ها  پایایی  سنجش  برای  سپس  گردید.  طراحی  نمونه 
برای  این ضریب  استفاده شد.  کرونباخ  آلفای  از محاسبه ضریب 
پرسشنامه فعاالن تجارت ميان مرزی )0.930( و برای پرسشنامه 
این  بــر  آمـــد.  دســت  بــه   )0.946( نيز  محلی  مسئوالن  و  خبرگان 
گویه  های طرح شده  و  که ســؤاالت  گرفته می  شود  نتيجه  اساس 
از انسجام درونی برخوردار بوده و قابليت سنجش  در پرسشنامه 
داده هــا،  تجزیه  و تحليل  مرحله  در  ــد.  دارن را  نظر  مــورد  متغيرهای 
گردیده و با یاری آزمون t تک  نخست نتایج توصيفی تحقيق ارائه 
نمونه  ای نتایج توصيفی بررسی و تأیيد شد. در ادامه با استفاده 
ارتقای  با  مــرز  کارکرد  تحول  رابطه  بررسی  به  رگرسيون  تحليل  از 
وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی مورد مطالعه پرداخته شد. در 
نهایت از آزمون فریدمن برای رتبه  بندی شاخص  های سازنده متغير 

هدفدار  نمونه  گيری  روش  های  انواع  از  برفی،  گلوله  1 نمونه گيری 
در  موجود  افراد  آن  در  که  می  شود  اطالق  تکنيکی  به  غيراحتمالی، 
که نمونه  که همچنان  مطالعه، افراد بعدی را معرفی می  کنند. به طوری 
جمع آوری  تحقيق  در  استفاده  برای  کافی  اطالعات  می  شود،  ساخته 
64-66؛   :1386 همکاران،  و  اصل  احمدزاد  به  شود  می گردد)رجوع 

.)Schutt, 2012: 174-175

گروه هدف تحقیق جدول 4: حجم نمونه در دو 

تعداد نمونه  هامصادیقجامعه آماری

گروه هدف نخست: فعاالن اقتصادی 
مرتبط با فعاليت  های تجارت ميان مرزی

اعضای هيأت مدیره شرکت  های بازرگانی صادرات و واردات، اعضای 
تعاونی های مرزنشين، تاجران، عمده و خرده فروشان محلی.

131

گروه هدف دوم: خبرگان و مسئوالن محلی
کارشناسان ادرات محلی مرتبط با موضوع، اساتيد و اعضای هيأت  مدیران و 

علمی دانشگاه  های محلی و برخی صاحب  نظر محلی.
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

مــيــان مـــرزی، شــاخــص  هــای توسعه زیــرســاخــت  هــای ارتــبــاطــی و 
کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی و از دیدگاه خبرگان و مسئوالن 
توسعه  ــهــادی،  ن قــانــونــی_  ظرفيت  تقویت  شــاخــص هــای  محلی 
بر  فرهنگی  اجتماعی_  فاصله  کاهش  و  ارتباطی  زیرساخت های 

کارکرد مرز مؤثر بوده اند. تحول 
مورد  شهرهای  پيرامونی  وضعيت  متغير  توصيفی  نتایج  بررسی 
که از دیدگاه فعاالن تجارت ميان مرزی،  مطالعه نيز نشان می دهد 
متوسطی  حد  در  پيرامونی  وضعيت  متغير  کل  امتياز  ميانگين 
گردید و از ميان شاخص های سازنده آن، ميانگين  )2.85( ارزیابی 

کارکرد مرز، هم از دیدگاه فعاالن  براساس نتایج توصيفی تحقيق، 
از دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی در  تجارت ميان مرزی و هم 
کارکرد بازدارندگی سابق  دهه اخير متحول شده و به عبارت دیگر از 

کاسته شده است)جدول6(. آن به مقدار زیادی 
انجام آزمون t تک نمونه  ای نيز نتایج مشابهی را نشان می دهد. 
تجارت  فعاالن  دیدگاه  از  هم  مــرز  کارکرد   t آزمــون  نتایج  براساس 
متحول  محلی  مسئوالن  و  خبرگان  دیــدگــاه  از  هم  و  مــرزی  ميان 
تحول  سازنده  شاخص های  مــورد  در   t آزمــون  نتایج  اســت.  شده 
که از دیدگاه فعاالن تجارت  کارکرد مرز نيز نشان دهنده این است 

نقشه 1: موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرهای مورد مطالعه

کارکرد مرز از دیدگاه فعاالن تجارت میان مرزی جدول 5: نتایج بررسی توصیفی شاخص  های متغیر تحول 

انحراف معیار میانگین کثر حدا حداقل تعداد نمونه  ها شاخص  ها
0.60 3.06 4.71 1.71 131 تقویت ظرفيت قانونی_ نهادی

0.66 3.30 4.71 1.57 131 توسعه زیرساخت  های ارتباطی

0.65 2.56 4.00 1.25 131 تسهيل جریان مبادالت تجاری

0.66 3.25 4.71 1.14 131 کاهش فاصله اجتماعی- فرهنگی

0.39 3.07 4.14 2.07 131 کارکرد مرز تحول 

کارکرد مرز از دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی جدول 6: نتایج بررسی توصیفی شاخص های متغیر تحول 

انحراف معیار میانگین کثر حدا حداقل تعداد نمونه  ها شاخص  ها
0.49 3.16 4.07 1.79 49 تقویت ظرفيت قانونی_ نهادی
0.62 3.34 4.29 2.00 49 توسعه زیرساخت  های ارتباطی
0.57 2.69 3.88 1.25 49 تسهيل جریان مبادالت تجاری
0.74 3.21 4.50 2.29 49 کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی
0.32 3.12 3.67 2.51 49 کارکرد مرز تحول 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

همبستگی  درصــد   50 دارای  مرز  کارکرد  تحول  با  مــرزی  شهرهای 
که 23  است. همچنين ضریب تعيين تعدیل شده نشان می دهد 
درصد از تغييرات وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی از طریق متغير 
محاسبه  مقدار  آن  بر  عــالوه  اســت.  شده  تبيين  مرز  کارکرد  تحول 
کارکرد مرز( به  که متغير مستقل )تحول  شده برای F نشان می دهد 
صورت معناداری قادر به تبيين و پيش بينی تغييرات متغير وابسته 
است. همچنين براساس ضریب استاندارد شده تأثير متغير تحول 
کارکرد مرز بر ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی، متغير تحول 
شهرهای  پيرامونی  وضعيت  ميزان  بر  معنا داری  تأثير  مرز  کارکرد 

مرزی دارد.
تحليل رگرسيون داده های مربوط به پرسشنامه خبرگان و مسئوالن 
مرزی  شهرهای  پيرامونی  وضعيت  که  می دهد  نشان  نيز  محلی 
همچنين  است.  همبستگی  درصد  دارای 51  مرز  کارکرد  تحول  با 
که 25 درصد از تغييرات  ضریب تعيين تعدیل شده نشان می دهد 
کارکرد مرز  وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی از طریق متغير تحول 
تبيين شده است. عالوه بر آن مقدار محاسبه شده برای F نشان 

اقتصادی،  رفاه  و  عدالت  درآمــد،  و  اشتغال  کيفيت  شاخص های 
پویایی جمعيت به ترتيب 2.9، 2.9 و 3.2 در حد متوسطی ارزیابی 
کل  امتياز  نيز ميانگين  از دیدگاه خبرگان و مسئوالن محلی  شد. 
در  و  است  نظری  ميانه  از  باالتر   )3.02( پيرامونی  وضعيت  متغير 
مشارکت  شاخص های  ميانگين  آن،  سازنده  شاخص های  مــورد 
کيفيت مسکن و دسترسی به خدمات، عدالت و رفاه  اجتماعی، 
کيفيت اشتغال و درآمد به ترتيب با  اقتصادی، امنيت اجتماعی، 
امتياز 2.9، 2.9، 3.0، 3.1 و 3.2 در حد متوسط به باال ارزیابی شد. 
کارکرد مرز و  در نمودار )1(، نتایج بررسی توصيفی دو متغير تحول 
وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی از نگاه فعاالن تجارت ميان مرزی 

و خبرگان و مسئوالن محلی ارائه شده است.
در نهایت، برای اثبات یا رد فرضيه اصلی تحقيق و مشخص شدن 
شهرهای  پيرامونی  وضعيت  بر  مرز  کارکرد  تحول  اثرگذاری  ميزان 
مرزی بانه و سقز، اقدام به تحليل رگرسيون گردید. این تحليل برای 
تحليل  نتایج  براساس  گرفت.  انجام  گانه  جدا صورت  به  گروه  دو 
رگرسيون پرسشنامه فعاالن تجارت ميان مرزی، وضعيت پيرامونی 

گروه کارکرد مرز و شاخص های سازنده از دیدگاه هر دو  جدول 7: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر تحول 

شاخصگروه هدف
آماره

نتیجه آزمون
t آمارهP-value

فعاالن تجارت ميان مرزی

قبول 1.1440.255H0تقویت ظرفيت قانونی- نهادی

رد 5.1940.000H0توسعه زیرساخت  های ارتباطی

قبول 7.7480.000H0-تسهيل جریان مبادالت تجاری

رد 4.3050.000H0کاهش فاصله اجتماعی- فرهنگی

کارکرد مرز رد 1.9960.048H0تحول 

خبرگان و مسئوالن محلی

رد 2.280.027H0تقویت ظرفيت قانونی- نهادی

رد 3.920.000H0توسعه زیرساخت های ارتباطی

قبول 3.770.000H0-تسهيل جریان مبادالت تجاری

رد 2.020.049H0کاهش فاصله اجتماعی- فرهنگی

کارکرد مرز رد 2.650.011H0تحول 

نمودار )1(: نتایج بررسی توصیفی دو متغیر اصلی تحقیق از دیدگاه فعاالن تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئوالن محلی
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کارکرد  تأثير زیادی حداقل در ميان شاخص های یاد شده در تحول 
مرز داشته اند)جدول12(. بر این اساس فرضيه دوم تحقيق اثبات 

می شود.
توضيحات  براساس  که  شود  بيان  بایستی  مسئله  این  تبيين  در 
فضای  گسترش  همچون  رخداد هایی  پرسشنامه،  در  مخاطبان 
مجازی و سایبری در دهه اخير، احداث زیربناهای دسترسی زمينی 
کنان دو طرف مرز، توسعه حمل و نقل عمومی به آن سوی  برای سا
مرز، تسهيل فرایند اداری رفت و آمد و مبادالت مرزی و در نتيجه 
آشنایی بيشتر و تحکيم روابط مرزنشينان از جمله عوامل اصلی در 
کارکرد بازدارندگی مرز در منطقه مورد مطالعه است. به گفته  کاهش 
کارکرد مرز، به جای مواجه و برخورد،  لين1 )2007( چنين دگرگونی در 
گفتمان  گفتمان ميان مرزی می  شود. این  باعث شکل  گيری نوعی 
که آنها شناخت بيشتری  کنان دو طرف مرز باعث می شود  ميان سا
کنند، فهم متقابل آنها افزایش یابد و همچنين  نسبت به هم پيدا 
 .)Laine, 2007: 59(بــاشــد متقابل  همکاری  ایجاد  برای  زمينه ای 
که براساس یافته  های تحقيق در اینجا می  توان بدان  نکته مهمی 
بازگشایی مرزها )شامل صدور مجوز  تنها  که  کرد این است  اشاره 
کنان دو طرف مرز با ایجاد پایانه ها  کاال و توليدات و سا ورود و خروج 
که مطالعات  کارکرد مرز آنچنان  و بازارچه های مرزی( برای تحول 
زنگی  و  موسوی  و   )1385( همکاران  و  محمدپور  مانند  داخلی 
کافی نيست  کرده اند،  کيد  تأ بر آن  آبادی )1390( در تحقيق خود 
1   Laine

کارکرد مرز( به صورت معناداری  که متغير مستقل )تحول  می دهد 
قادر به تبيين و پيش بينی تغييرات متغير وابسته است. در نهایت 
بر  مرز  کارکرد  تحول  متغير  تأثير  شــده،  استاندارد  ضریب  براساس 
کارکرد مرز  ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی، متغير تحول 

تأثير معنا داری بر ميزان وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی دارد.

5. بحث و نتیجه گیری
که از دیدگاه هر  کی از آن است  کلی یافته  های تحقيق حا به طور 
کارکرد مرز و ارتقای وضعيت  گروه، رابطه معناداری ميان تحول  دو 
توصيفی  بررسی  نخست،  دارد.  وجــود  مــرزی  شهرهای  پيرامونی 
گروه اذعان  که هر دو  کارکرد مرز نشان داد  یافته های متغير تحول 
که ميزان نفوذپذیری مرز به شدت افزایش یافته و در نتيجه  دارند 
مورد  منطقه  در  ویــژه  به  کشور  دو  سياسی  مرز  بازدارندگی  کارکرد 
کننده تحول  مطالعه متحول شده است. نتایج آزمون t نيز تأیيد 

کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه است )تصویر3(.
کدام از شاخص  های  بررسی عميق  تر نگارندگان در مورد سهم هر 
که این شاخص  ها از سهم  کارکرد مرز نشان می  دهد  سازنده تحول 
با  ميان  این  در  بــوده  انــد.  بــرخــوردار  مرز  کارکرد  تحول  در  متفاوتی 
رتبه  بندی ميان چهار شاخص  به یک  آزمون فریدمن  از  استفاده 
کارکرد مرز اقدام شد. نتایج این آزمون نشان می دهد  اصلی تحول 
فاصله  کاهش  و  منطقه  در  ارتباطی  زیرساخت های  توسعه  که 
که  کنان آن سوی مرز دو شاخصی هستند  اجتماعی_ فرهنگی با سا

کارکرد مرز بر ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی جدول 8: خالصه نتایج مدل اثرگذاری متغیر مستقل تحول 

جامعه هدفهمبستگی )R Square)Rضریب تعيين تعدیل شدهخطای برآورد انجراف معيار
25.104090.2360.2420.492aفعاالن تجارت میان مرزی

a. Predictors: )Constant(, کارکرد مرز تحول 

کارکرد مرز بر ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی جدول 9: ضرایب شدت اثرگذاری متغیر مستقل تحول 

tسطح معنی داری
ضرایب غیراستانداردضرایب استاندارد

جامعه هدفمدل
)β()β( خطای)β(

عرض از مبدا0.3081.02217.55117.945
فعاالن تجارت ميان مرزی

کارکرد مرز0.0006.4130.4920.1320.847 تحول 
متغير وابسته: وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی

کارکرد مرز بر ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی جدول 10: خالصه نتایج مدل اثرگذاری متغیر مستقل تحول 

جامعه هدفهمبستگی )R Square)Rضریب تعیین تعدیل شدهخطای برآورد انجراف معیار

27.698950.2480.2640.513aخبرگان و مسئوالن محلی
a. Predictors: )Constant(, کارکرد مرز تحول 

کارکرد مرز بر ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی جدول 11: ضرایب شدت اثرگذاری متغیر مستقل تحول 

tسطح معنا داری
ضرایب غیراستانداردضرایب استاندارد

جامعه هدفمدل
)β()β( خطای)β(

خبرگان و مسئوالن عرض از مبدا0.678-0.41839.224-16.414
محلی کارکرد مرز0.0004.1010.5130.2911.192 تحول 

متغير وابسته: وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی
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روابــط ميان  و  تعامالت  کارکرد مرزها،  با تحول  تجربی،  تحقيقات 
مرزی اقتصادی_ اجتماعی تشدید می  شود که به نوبه خود منجر به 
ایجاد فرصت  های جدید، توسعه حوزه نفوذ بازار، تشدید رقابت ها، 
شهرنشينی  جمعيت،  سریع  رشد  سياسی،  و  اقتصادی  تغييرات 
کالبدی_ فضایی و... در منطقه پيرامونی می شود. سریع، تحوالت 
شد،  گفته  نيز  تحقيق  نظری  مبانی  در  که  همان طور  نتيجه  در 
ارتقای وضعيت پيرامونی شهرهای مرزی و توسعه نواحی شهری 
نگاه دولت_ ملت ها  تغيير  و  کارکرد مرزها  بازتعریف  مرزی مستلزم 
یادآوری  به  با شرایط محلی است. الزم  به مناطق مرزی مناسب 
بدون  بودن  باز  معنی  به  مرزها  ارتباطی  ظرفيت  تقویت  که  است 
کارکرد  تحول  راستای  در  نيست.  مرزها  بی ضابطه  و  قيد و شرط 
بازدارندگی مرزها و در نتيجه مواجه با اثرات مثبت توسعه ای آنها، 
تقویت ظرفيت ها و بسترهای قانونی و نهادی به ویژه حذف فرایند 
مرزی- مبادالت  و  عبور و مرور  در  طوالنی  بوروکراتيک  تشریفات  و 
ثبات قانونی و شفافيت آن به ویژه در بحث قوانين تجارت ميان 
کت مرزنشينان، نهادهای مردمی و خصوصی در  مرزی_ افزایش شرا
مدیریت محلی_ توسعه زیرساخت های ارتباطی و فضای مجازی و 
تغيير نگاه دولت و نهادهای دولتی به مرزنشينان و مناطق مرزی از 
کارکرد مناسب  که می تواند زمينه را برای  جمله موارد مهمی است 
کمک نماید تا مرزنشين مرز را سدی در مقابل  کند و  مرزها فراهم 
فعاليت ها و تحرکات موجه خود نبيند و در پی شکستن آن نباشد. 
اظهارات فعاالن تجارت ميان مرزی در منطقه، عوامل  بر  مبتنی 
کليدی مشاهده اثرات توسعه ای مرزها هستند. به  یاد شده اصول 
کارکرد مرز در  عبارت دیگر، پایداری اثرات توسعه ای ناشی از تحول 
کارکرد ارتباطی  مناطق مرزی، رابطه مستقيمی با تداوم و تقویت 
که اغلب تحقيقات داخلی و برخی از تحقيقات  مرزها دارد. امری 

خارجی اشاره چندانی بدان نکرده اند.

کارکرد ارتباطی برای مرز، فراهم آوردن مجموعه  و الزمه تعریف یک 
زیرساخت  های  توسعه  ویــژه  به  ویژگی  ها  و  ملزومات  از  عظيمی 
که برای ارتباط و  ارتباطی و تقویت ظرفيت قانونی و نهادی است 
کنان دو طرف مرز و ارتقای آن به سطح همکاری- تعامل بيشتر سا
 های ميان مرزی ضروری است. براساس نتایج تحقيقات تجربی، 
مالی  حمایت  ارتباطی،  زیرساخت  های  وجــود  همچون  عواملی 
امکانات تسهيل جریان  تأمين  و  و محلی  نهادهای ملی  و فکری 
به  کارکرد مرزهای سياسی  از عوامل مهم تحول  تجاری  مبادالت 

شمار می  روند.
مــورد  مـــرزی  شهرهای  پيرامونی  شــاخــص  هــای  وضعيت  بــررســی 
که در مجموع منطقه، روند و مسير رو به  مطالعه نيز نشان می  دهد 
گروه ، بيشترین تحول  رشدی را طی می کند. براساس نظرات هر دو 
کيفيت اشتغال و درآمد  مثبت شهرهای مرزی به ترتيب به بهبود 
کاهش مهاجرت و جذب مــازاد جمعيتی  و رفاه اقتصادی مــردم، 
شهرستان، تقویت امنيت اجتماعی در منطقه و افزایش مشارکت 
براساس  بدین  ترتيب  می  شود.  مربوط  مردم  اجتماعی  و  سياسی 
کارکرد مرز  که تحول  یافته  های توصيفی تحقيق مشخص می  شود 
به ميزان یکسانی شاخص  های مختلف وضعيت پيرامونی شهرهای 
مرزی را تحت  تأثير قرار نداده است. در نهایت در اثبات فرضيه اصلی 
تحقيق، یافته  های تحليل رگرسيون نشان دهنده رابطه  معنا داری 
شهرهای  پيرامونی  وضعيت  ارتــقــای  و  مــرز  کــارکــرد  تحول  ميان 
که ارتقای وضعيت پيرامونی  مرزی مورد مطالعه است. به طوری 
کارکرد مرز از دیدگاه فعاالن تجارت ميان  شهرهای مرزی با تحول 
مرزی و خبرگان و مسئوالن محلی به ترتبب دارای 50 و 51 درصد 
کارکرد مرز با ارتقای وضعيت  همبستگی است. تبيين رابطه تحول 
تأیيد  کردستان،  استان  مــرزی  شهر  دو  پيرامونی  شاخص های 
نتایج  براساس  است.  تجربی  تحقيقات  نتایج  و  دیدگاه  ها  کننده 

 

تصویر 3: مقایسه میانگین متغیر تحول کارکرد مرز با میانگین نظری

کارکرد مرز جدول 12: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های تحول 
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کلی ایده مرز به عنوان پلی ارتباطی منجر به پخش اثرات  به طور 
گونه ای  توسعه ای مطلوبی در مناطق پيرامون خود می شود. به 
که در دو دهه اخير، محققان حوزه مرز و مناطق مرزی در ادبيات 
گسترش روابط و تعامالت ميان مرزی  توسعه مناطق مرزی از ایده 
به عنوان رهيافتی برای توسعه مناطق مرزی یاد می کنند. تجربيات 
ایاالت متحده  کشورها و مناطق مرزی مختلف دنيا همچون مرز 
کنگ، آفریقای جنوبی  و مکزیک، آلمان و لهستان، چين و هنگ 
نتایج  بدین ترتيب  مدعاست.  این  بر  شاهدی  و...  موزامبيک  و 
که عاملی  تحقيق نيز بر این سناریوی ارائه شده در مبانی نظری 
توسعه  و  مــرزی  شهرهای  پيرامونی  وضعيت  ارتــقــای  در  کليدی 
مناطق مرزی، تعریف کارکرد ارتباطی برای مرزها و یا حداقل کاستن 

کارکرد بازدارندگی آن است، تأیيد می کند. از 
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