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 Analysis and leveling of border parameters affecting the 

security and development of border cities. (Case study: 

Javanrood city) 

  A B S T R A C T 

 The boundaries are completely complex spatial-geographical phenomena 

that include several dimensions and parameters. This spatial-geographic 

phenomena has become the focus of governments due to their importance 

and position in order to establish order and security within the country and 

to protect national interests and different efforts are done to protect them. 

To achieve this, the first and basic step is to know the dimensions and 

parameters that form and affect the borders. This research tries to determine 

these dimensions and parameters and their impact on urban development 

of Javanrood city. Accordingly, a questionnaire consisting of parameters 

and components affecting the development of border areas based on nine 

dimensions (territorial, socio-cultural, economic, political-governance, 

geopolitical, defense-security, historical, legal-structural and 

technological) is projected. The present study is descriptive- analytic in 

terms of it's practical purpose and in terms of the method of data collection. 

Since the aim of this study is to investigate the effects of security 

parameters on the development of border cities, the research is a descriptive 

correlational study. The results showed that among the components of the 

territorial dimension, environmental resilience; among the components of 

the socio-cultural dimension, the existence or absence of social capital in 

the border city; among the components of the economic dimension, the 

dependence of border residents on economic interaction with border; 

among the components of political dimension, level of freedom of action 

of local governments on both sides of border; among geopolitical 

components, geoeconomic position of border; among the defense-security 

components, intervention of local players; among the historical 

components, human and physical commonality between the two sides of 

the border; among the components of the legal and structural dimension, 

the government's attitude towards the people and the border; and among 

the components of technology, border infrastructure and technologies are 

as the most important and influential factors influencing the border 

development of Javanrood city. 
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توسعه امنیت و  بر مؤثرمرزی پارامترهای بندی حلیل و سطحت

 (شهر جوانرودنمونه موردی: ) شهرهای مرزی
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 چکیده
هســتند کش شــام    ایپیچیده غرافیایی کامالج -یهای فضــایهمرزها پدید

ضای شوند. این پدیده ی میابعاد و پارامترهای متعدد   باغرافیایی ج -یهای ف
یت          بش  توجش  جایگاهی کش جهت برقراری نظم و امن در درون  اهمیت و 

ــور و ظ م منافم م ی  ــند بش کانون توجش ظمومتدارا میکش ها تبدی  باش
راهبردهایی از   پیشگیری شود با در  مخت ف تالش می صورت بشاند و گشتش 

ستیابی بش این      این کانون صورت گیرد. جهت د ست الزم  ها ظ اظت و ظرا
بر  ثرمودهنده و  شناخت ابعاد و پارامترهای شم    یایمهم، گام اولیش و پایش

مرزها است کش در این تحقیق تالش شده است کش این ابعاد و پارامترها و      
شهر مرزی جوانر    هاآن ثیرتا سعش  ساس       بر تو شود. بر همین ا سنجیده  ود 

بر توســعش منا ق   ثرمو هایل شمومتشــم  از پارامترها و  یانامش پرســ 
ساس  مرزی بر س    ف-ی، اجتماعبعد )سرزمینی  9ا -یرهنگی، اقتصادی، سیا

فاع ظ  تاریخی، ظقوق ا-یاکمیتی، ژئوپ یتیمی، د ــ - یمنیتی،  تاری و   سـ اخ
  ثیظ از و یاربردک هدف لحاظ از ظاضــر . پژوه شــم  گرفت فناورانش(

  این در کشجاییآن از. اســت ی یح ت -ی یتوصــ ا العات، یگردآور روش
  شــهرهای مرزی توســعش بر پارامترهای امنیتی ثیرتا بررســی هدف تحقیق
ست،  صی ی  نظر مورد تحقیق ا ستگی  نوع از تو ست  همب ست بشنتایج . ا   د

شان داد کش در بین   آمده سرزمینی، تاب  هایل شمون آوری محیطی؛ در  بعد 
ایش اجتماعی  فرهنگی، وجود یا عدم وجود سرم-اجتماعیبعد  هایل شموبین 

بعد اقتصادی، وابستگی ساکنین مرزی بش تعام       هایل شمودر شهر مرزی؛  
ظاکمیتی، ســطآ آزادی عم   -بعد ســیاســی هایل شموبا مرز؛ اقتصــادی 

قعیــت  ژئوپ یتیمی، مو هــایل ــشموهــای مح ی دو ســـوی مرز؛ دولــت
فاع   های ل ش موژئواکونومیمی مرز؛  عد د بازیگران     ا-یب مداخ ش  فرو  منیتی، 

بعد تاریخی، تاریخ مشترک  بیعی و انسانی بین دو سوی      هایل شمو؛ یم 
و   ختاری، نگرش ظمومت بش مردم و مرزاســ  -یبعد ظقوق هایل شمومرز؛ 

ــاخت و   ل ش مو بعد فناورانش نیز    های ل ش مودر بین  مرز   های فناوری زیرسـ
بر توســـعش مرزی شـــهر جوانرود    ثرموعوام    ثیرگذارترین تا و  ترینمهم

 شناختش شدند.

  .، جوانرودپارامترهای امنیتی، توسعش، شهرهای مرزی: کلیدواژه
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 @mail.um.ac.irs.bahramiنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
  نقاط در مرزی، شــهرهای معضــالت و مشــمالت  ورک یبش

سئ ش  دو از جهان مخت ف سی    م سا شی  ا  کمبود یمی: شود می نا
 درآمد دیگری کمبود و( هازیرســاخت ضــعف) اجتماعی اممانات

صادی  ضعف ) خدمات   بش توانمی اجتماعی اممانات ازجم ش(. اقت
ــتی،  ــی، بهداشـ   ارتبا ی  خطوط اجتماعی،  مینتا  و بیمش  آموزشـ

  و برق سوخت،  آشامیدنی،  آب و امنیت ارتبا ات( و و ونق ظم )
ــاره آن مانند ــتش  اش ــورها نتوانس ــاختی کش اند کرد. در بعد زیرس

  فقر از را آنان کرده، ظ  را مرزی شــهرهای  زندگی معضــالت 
ستا  مهاجرت می  و دنبرهان  در .[1]دنده کاه  را شهر  بش از رو

  عدم ع ت بش مرزی شــهرهای عموما نیز، اقتصــادی ضــعف بعد
صی،   هایبخ  و دولت گذاری بهینشسرمایش  شد  خصو   چندانی ر
شتش  صادی  از مرزی، ساکنان  و ندا سبت  تریضعیف  بنیش اقت   بش ن

ستند  برخوردار مرزی غیر شهرهای  سایر    را پیامدهای آن کش ه
  شــاهد مرزها در... و مخدر مواد قاچاق، کاالی رویشبی ســی  در

ــتیم  ظدی و     14ایران برخوردار از  .[1]هسـ ــر تان سـ ــ   91اسـ
 -ســرنوشــت و زندگی اقتصــادی تبعاشــهرســتان مرزی اســت. 

ظائز اهمیت      ــور  ــاکن در خطوط مرزی کشـ اجتماعی مردم سـ
ست؛  سجام       فراوانی ا سی )ظ م ان سیا بنابراین عالوه بر اهداف 

ــطآ زندگی مادی   ش دیگر دولت در برابر م ت، ارتقام ی( وظی س
در ســـطآ مط وب، توزیم عادالنش ثروت و منابم،      و معنوی آنان 

ست     ص ش  بقاتی و ایجاد وفاق جمعی ا چگونگی  . [2]کاه  فا
ــعش منا ق مرزی بش   کارکرد و نق  مرزها عام ی ک یدی در توس

ــمار می  ــعش و     روند. مرزها هم می  شـ ند مانعی در برابر توسـ توان
ــد و هم بش   شمپارچ  ی زمینش  عنوان پُ ی ارتبا ی  نواظی مرزی باشـ

ــتش .[3تعامالت و پیوند دو  رف مرز را فراهم کنند] های از گذش
ناتوانی      ی   بش دل ــین  بالقوه، جز  دور منا ق مرزنشـ منا ق    های 

ــاب میمنزوی و محروم بش  ــهرها و     [؛4رفت ] ظسـ نابراین شـ ب
ستاهای واقم در این منا ق   سعش  رو سیار محدود  از تو برخوردار ب

تجارت، امور مالی و تغییرات در  شدن صنعت،   اما با جهانی بودند
ظام بین  بش    ن یه  ــتراتژ های     الم  ی ت مرات ژئواسـ باور ــوی  سـ

ای کش تحوالت  گونشجغرافیای اقتصــادی مرزها معطوف شــد. بش
در کارکردهای مرز و نگرش بش آن، مرکز را وادار بش تجدیدنظر        

ــت] ــهرهای   جاآن از. [5در روابط خود با پیرامون کرده اس کش ش
دلی  موقعیت خاص جغرافیایی از منا ق محروم کشور   مرزی بش

های امنیتی این پذیریشـوند، برای کاه  آسـی   محسـوب می 
ــتغال، فعالیت      های تجاری و مبادالت   منا ق از  ریق ایجاد اشـ

شهرهای مرزی بهبود    ضعیت زندگی مردمان   کرده دایپمرزی، و
ــت.  ــوعات مهم از  رفی تااس در مین امنیت مرزها یمی از موض

ست کش همواره بر اهمیت آن افزوده      سی ا سیا شده   جغرافیای 
شور می    ست. امنیت داخ ی یه ک ای از  عنوان مجموعشتواند بشا
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ــائ  و امنیت خارز از   المرکز تحت تا  های متحد دایره ثیرات مسـ
کشــور مبتنی بر منطقش مرزی شــود. در ظقیقت آنچش امروز همش 

ــت ا درباره آن مت ق ــتند این اس ــتن مرزهای  لقول هس کش داش
ــن هم   ــت ظس ــیاس جواری و اعمال  مطمئن و امن در اجرای س

یت دولت در     یت    هر ظاکم هدا یدی و  ــوری نق  ک  نده  کشـ کن
داشــتش و از کاربرد وســیعی برخوردار اســت و پیچیدگی مســائ   

ــرورت توجش بش ابعاد گوناگونان  ــر کنونی ض آن را   مرزی در عص
صا    صو شتر نمایان می خ ایجاد امنیت  .[6سازد ] ، از بعد امنیتی بی

ــعش منا ق        بنایی  ترین و زیرمهم ترین فاکتور جهت نی  بش توسـ
ست  ست کش با       . [7] مرزی ا شده ا ضر نیز تالش  در تحقیق ظا

ناخت پارامترهای مرزی، مهم      ــ عوام     نیرگذارتر یثات ترین و شـ
 جوانرود شناختش شود. مرزی شهر بر امنیت و توسعش در ثروم

 

 مبانی نظری

 شهرهای مرزی -1
ــت عنوان انواع   برای تعریف مرز بش همراه  بقش   بندی و فهرسـ

(،  1936هایی توســط دانشــمندانی مانند هارتشــورن )مرز، تالش
تف )  1943-45(، جونز )  1940هولــدری) )   ــ (  1959( و کریسـ

سرزمینی    انجام ست. اگرچش اولین بحث در مورد مرزهای  گرفتش ا
ــط  نان یجغرافتوسـ مان راتزل )      دا بش ز گاهی،  ــ (  1897دانشـ

ما این          برمی لت را مطرح کرد، ا گانیمی دو تار ار کش رف گردد 
ــط لرد کرزن ) ــوع توسـ ( درباره  1916( و هولدری) )1908موضـ

شم       سی و  سیا ست ]   مرزهای  شده ا   .[8گیری مرزها پیگیری 
گیری تعاریف مخت  ی درباره مرز شده این روند، خود باعث شم 

ها وجود ر م هوم و محتوا ت اوت زیادی بین آن اســـت، هرچند د 
کند درواقم مرز یه خط نیســت  بیان می ندارد. مارتین گ ســنر 

ب مش یه ســطآ اســت، یه ســطآ عمودی اســت کش از  ریق  
ضا، خاک و زیرزمین دولت  سایش را برش می ف دهد. این های هم

سد] صورت یه خط بش نظر می روی زمین بش سطآ در  بش   .[9ر
شود   ای فضایی ا الق می ب یه مرز بش پدیده -ل یسد عقیده درا

ــی یه ظمومت بوده و  کش منعمس ــیاس کننده ق مرو ظاکمیت س
ــان، انتقال کاال  ــی در مقاب  ظرکت انس   ...و  مطابق قواعد خاص

ــا ظافم   .[10کند] مانم ایجاد می   کند   نیا نیز اذعان می  محمدرضـ
ــرزمین   ــتند کش ظدود بیرونی ق مرو س تحت  مرزها خطو ی هس

مت م ی را مشـــخی می      یه ظمو یت  م       ظاکم عا ند. مرز  ک
شور از           سی یا یه ک سیا شم   شخیی و جدایی یه واظد مت ت

کند  دره میرظیدر بیان می .[11دیگر واظدهای مجاور آن اســت ]
ستند کش بش  منظور  خطوط مرزی، خطو ی اعتباری و قراردادی ه

ــی بر روی زمین مشـــخی           یاسـ ــ ظد سـ تحدید ظدود یه وا
توان گ ت، مرزها خطو ی هسـتند  درمجموع می .[12]شـوند می

ــالظیت ظمومت را    ــا کش محدوده ظاکمیت، مالمیت و ص در فض
ند] مشـــخی می ــهر مرزی نیز می   .[6کن با شـ باط  توان  در ارت

ــر، ا   یمیش گ تش  نا ب بگونش بیان کرد کش  این  نیاز محققان معاصـ
ــهرها نمشیا بر یعوامانش مبن ریتعب  یتیآن مراکز جمع یمرز یش

ــتند کش در هر  رف مرزها     فیالم  ی قرار دارند، تعر بین یهسـ
ما را نسبت  یمردهایاز مرزها رو گرید یهابرداشت. ستین یکاف

ی  ممان یشــهر مرز هیدهد، یگســترش م یمرز یبش شــهرها
ست  ست. ا     یکش کماب ا ستش بش مرز ا  کشست  ا بدان معنا نیواب

  ی، ب مش بش دلاستمرز  یمینزدکش در  ستیشهر ن هیفقط  نیا
  از جزوی شــهرهای مرزی کش .[13]بش وجود آمده اســت زیمرز ن

 یه از کش شــهری فضــاهای از اندعبارت هســتند مرزی منا ق
 گرید عبارتبش .[14]شـــوند منتهی الم  ی بین مرزهای بش  رف

ــهرهایی گ تش میمی ــهر مرزی بش ش ــود کش در توان گ ت، ش ش
ستقیم مرزها از و تحت تا اندقرار گرفتشداخ  منا ق مرزی    ثیر م

فرهنگی، ســیاســی، امنیتی و دفاع و   -نظر اقتصــادی، اجتماعی
ها دارای ماهیتی محیطی قرار دارند و مبتنی بر این ویژگیزیست 

 .[15]مت اوت با سایر شهرها هستند

 شهر مرزی توسعه -2

 شــهرهای توســعش در زمینش کاربردی و نظری ادبیات بر مروری
شان  مرزی سعش  کش دهدمی ن شهرها  تو  رویمرد سش  قال  در این 
ــنتی رویمرد عنوان تحت  مان،  سـ ماری  رویمرد م   بین های هم

ــ مردمی مرزی و رویمرد یش  و یمورد بررسـ ی   و تجز قرار  تح 
ستالر، لوش،  بش توانمی اول رویمرد در .[14]اندگرفتش   نظریش کری

ــواگری ،  ــاره فریدمن جان و ژرو و فرانس نظریش   درد کش کر اش
ــهرهای    تالر، شـ ــ  موارد مرزی منا ق  بش  توجش  با  مرزی کریسـ

  صورتبش استان کنار در شهرها این شوند، زیرامی ق مداد ایویژه
  .[16]اند قرار گرفتش فضایی  و اقتصادی  لحاظ بش منزوی و من رد

 زیرا بود خواهند شمننده  و ضعیف  اقتصادی  لحاظ بش شهرها  این
  وابستش  منا ق ظذف و شدن  قطم سب   کشوری  و م ی مرزهای
تش  .بود خواهند  ــد الب یت   رونق و رشـ   مرزها  در تجاری  های فعال

  با لوش .[17]داشت  خواهند شهرها  این توسعش  در مثبتی ثیراتتا
سی  صاد  برر ضایی  اقت ست  معتقد مرزی منا ق ف   م ی مرزهای ا
  و شـود می بازار و اقتصـادی  شـبمش  در فاصـ ش  خال ایجاد سـب  
بود   خواهند مرزی منا ق شــهرهای رکود و ماندگیعق  موج 

  هایتجارت برابر در سدی  م ی، مرزهای گیرش، مدل در .[18]
ــند می الم  یبین  داخ  تولیدات میزان هرچش وی اعتقاد بش .باشـ
ــور یه ــتر کش ــد، بیش ــادی منا ق نتیجش در باش   تربزرگ اقتص

ند  ــورت آن در بود، خواه عداد  صـ نان    از کمتری ت   و کارآفری
ــرمایش ــ خواهند را مرز نزدیه منا ق بش گرای  گذارانس ت داش

ستای  در مرز عام  ظذف تنها صورت  آن درکش   سازی یمسان  را
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 1400 بهار، 2، شماره3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

  مرزی منا ق در اقتصادی هایفعالیت بش گرای  سب  اقتصادی
  منا ق مورد در رشد قط  نظریش تح ی  با ژاندارم .[19]شود می

ست  معتقد مرزی سی، موج    مرز ا سترش  ثیراتکنترل تا سیا  گ
ــد های قط    راه تنها  وی .بود خواهند  پیرامونی منا ق  در رشـ

سترش  ستم    در را مرزی شهرهای  گ صادی  سی  یافرامنطقش اقت
سی  سعش  منا ق گیری قرار بش آن در کش کندمی برر  و نیافتش تو
سعش  شاره  یمدیگر کنار در مرزها سوی  دو در زمان هم یافتش تو  ا

 هایقط  گیری شــم  را شــهرها این توســعش ظ راه و کندمی
چش   پار ماری  و یم ند  می مرزی بین های هم قاد  بش  .[20]دا  اعت

سیاری   اقتصادی  یمپارچگی فرآیند نظریش این نظران صاظ   از ب
ــادی نظم مرزی، بین هایهمماری و ــعش و اقتص ــایی توس   فض

مونی      و مرزی  منــا ق   یرا یر      را پ ی غ   و رونق  موجــ   و داد ت
ستراتژیمی  اهمیت و پذیریجمعیت شت   خواهد شهرها  این ا گ

[21 ،22]. 

 بر توسعه ثرمومرزی پارامترهای  -3

ای هستند کش پیچیده جغرافیایی کامال -یمرزها پدیدهای فضای
های شوند. این پدیدهشام  ابعاد و پارامترهای متعددی می

بش اهمیت و جایگاهی کش جهت  توجش جغرافیایی با -فضایی
برقراری نظم و امنیت در درون کشور و ظ م منافم م ی و غیره 

اند و ها تبدی  گشتشباشند بش کانون توجش ظمومتکش دارا می
شود با در پیشگیری راهبردهایی از صورت مخت ف تالش میبش

ها ظ اظت و ظراست الزم صورت گیرد. جهت دستیابی این کانون
ای شناخت  ور کش گ تش شد گام اولیش و پایشمهم، همانبش این 

ثر بر مرزها است کش در این مودهنده و ابعاد و پارامترهای شم 
صورت ک ی بیان فص  تالش شده است این ابعاد و پارامترها بش

ای کش این ابعاد پایش .[1]ها ایجاد گردد گردد تا شناخت الزم از آن
صورت توان بششود را، مینیز می خود دارای متغیرهای مخت  ی

 ( نشان داد.1شم  )

 روش تحقیق

طالعش،  روش م لحاظ ازکاربردی و  –ظاضر از نوع نظری پژوه 
ــی ی ــت. داده –توصـ بش دو   نیاز  موردها و ا العات تح ی ی اسـ

شی  کتابخانش روش گردید. در این پژوه ،   آوریجممای و پیمای
ثار کتابخانش     در  یمهم مرز های ل ش مویافتن   با  رابطش  درای از آ

ست اده شهر جوانرود   ست.   شده  ا شی نیز از ابزار    روش درا پیمای
س   شد.   هال شموبندی رتبش منظور بش نامشپر  جاازآنبهره گرفتش 

ستند،   صورت بشها و متغیرهای این پژوه  شاخی  کش کی ی ه
ــد.       ها آنعم یاتی کردن   منظوربش  ــت اده شـ از تعدادی گویش اسـ

ساس  یف لیمرت پنج ها براین گویش درنهایت شد.   ا تایی تنظیم 
ست اده  ) دل یروایی ابزار تحقیق از روش  منظوربش   10 از نظراتا

است اده شد.     ن ر از کارشناسان مرتبط با مسائ  مرزی و شهری(    

 نامشپرس  25)تممی   آزمون پی در مرظ ش پایایی نیز با انجام 
  0.808ن با مقدار آل ای آ ییدتاتصــادفی و   صــورت بشمقدماتی 
باخ(  ید تا مورد  کرون ــاز یکم برایقرار گرفت.   ی ا العات    یسـ

 SPSS قیها از  رداده یها یاز تح  یبش برخ یابیدستو  ی یک
ــت دهی ( اقدام و مبادرت گرد  فریدمن آزمون ) جامعش آماری     . اسـ

ستان         شهر ساکن  شهروندان  ستند.   جوانرودتحقیق، ک یش    باه
شیوع ویروس کرونا و محدودیت      بش توجش شی از  سائ  نا های م

ــور فیزیمی در منطقش  ــ ، مطالعش موردظض ــورتبش نامشپرس   ص
نه   ــتاالتاینترنتی  راظی و لی یاد      یهای در گروه سـ عداد ز با ت

های دریافتی از  فرســتاده شــد، تعداد پاســخ جوانرودشــهروندان 
بود، در مرظ ش  نامشپرســ  49های مجازی شــهروندان در گروه

ــخ  باالبردن منظوربشبعد   ــاتیدن ر از  28ها، تعداد  تعداد پاسـ ، اسـ
ــد و    ــی و ارش ــناس ــجویان کارش ــان   همچنیندانش ــناس کارش

  انتخابهدفمند  صورت بشدر این شهرستان    زیست ساکن  محیط
سال و   هاآنی ابر ستاالت و لینه  شده  سخ   23 درنهایتار پا

ید     فت گرد یا عا و  در نش تحقیق      مجمو عش نمو مورد بوده  72جام
 است.

 موردمطالعهمنطقه 
شمال غربی       مرکز جوانرودشهر   ستان جوانرود واقم در  شهر

ــاه    ــتان کرمانشـ ــرقی  46.5172 عرض با اسـ    ول و درجش شـ
شمالی  34.7961 ست  درجش  شهر   .ا ارت اع   متر از دریا 1339این 

سال ی  45دارد و  ساالنش بارش نیز    خبندانروز در  دارد. میانگین 
ست. می ی 600   دو پ  و لهون اورامان بش شمال  از جوانرود لیتر ا
ستان   بش جنوب از آب، شاه  بش شرق  از و ذهاب سرپ   شهر  کرمان

ــ  عراق خاک  بش  غرب از و ــت متصـ حاظ  از .اسـ یت  ل  موقع
ــهر این جغرافیایی  ــش بین در و اورامانات   منطقش  مرکز در شـ   سـ
  شهر  این. است  محصور  روانسر  و باباجانی ثالث پاوه، شهرستان  

جوانرود با جمعیت   .اســـت ب وط بمر و  بیعی هایجنگ   دارای
 از پس استان پرجمعیت شهر ، سومین1395ن ر در سال  81343

شاه  شهرهای  سالم  و کرمان ست. مردم  غرب آباد ا  کرد جوانرود ا
  منطقش این مردم زبان. گویندمی سخن  جافی گوی  با و هستند 
تمامی مردم این شهر نیز   . است ( جافی گوی  با سورانی ) کُردی

س مان،  ستند.   مذه  شافعی  وسنت  اه  م  کاالهای وارداته
عراق   -دجوانرو مرز  ریق از ایرانی کاالهای صادرات  و خارجی

  و شــوشــمی)عراق  -هپاو و( صــ ش شــیخ)عراق  -ثثال ،(درولش)
  از. است  آورده ارمغان بش شهر  این برای پررونقی ، بازارچش(سازان 
سبت  جوانرود یهابرتری ضش  شهرها  سایر  بش ن صوالت،  عر   مح
یت  م ،    امن قامتی  مراکز کا ناســـ ،   ا تدل،    هوای وآب م مع

های  ناســـ    محور نا ق  بش  نزدیمی و راه م ــگری م  گردشـ
ستان،  اق ستون،  ب ستاها  و داریان سد  ق عش، قوری غار بی  یرو

ــت. اورامانات ــگاه و خرید مراکز همچنین جوانرود اس  هایفروش
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 1400 بهار، 2، شماره3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

ــی کش دارد زیادی ــاد از بخش ــمی  را آن اقتص   نام دهند.می تش
ــت متعددی ظمومتی هایق عش از برگرفتش جوانرود  این در کش اس
سط  اخیر قرن چند در منطقش ست   بنا نهاده  هاظمومت تو .  شده ا

ــواهد  و آثار  ــتبش  ممتوب شـ   قدمت   و تاریخ  منطقش  در آمده دسـ
 .  رسانندمی سال 700 از بی  بش را نام  و جوانرود

 
 : موقعیت محدوده موردمطالعش2شم 

 
 

 های تحقیقیافته

 بعد سرزمینی هایلفهموبندی رتبه-1
سرزمینی نشان داد کش  هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای 

در جایگاه  3.2محیطی با امتیاز  آوری تاب هایل شموبش ترتی  
های مرزی در جایگاه دوم با امتیاز اول، وضعیت جریان رودخانش

در جایگاه سوم  2.27وضعیت مخا رات محیطی با امتیاز  و 2.64
 .اندقرار گرفتش

 

 سرزمینی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :1جدول 

لفهمو امتیاز  رتبه 
 1 محیطی آوری تاب 3.2

 2 بودن( دست پایینیا  دست باالهای مرزی )میزان آب، وضعیت وضعیت جریان رودخانش 2.64

 3 وضعیت مخا رات محیطی 2.27

 1399های تحقیق، منبم: یافتش
 

 فرهنگی –بعد اجتماعی هایلفهموبندی رتبه-2

 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  2 نتایج جدول

 ترینمهمفرهنگی نشان داد کش بش ترتی   –بعد اجتماعی
وجود یا  از: بر توسعش منا ق مرزی عبارت بودند ثرمو هایل شمو

در جایگاه نخست،  5.25عدم وجود سرمایش اجتماعی با امتیاز 
در جایگاه  4.7پایداری یا ناپایداری سمونت در شهر مرزی با امتیاز 

دنبالش قومی، مذهبی و زبانی فراسوی مرزها با  بودن دارادوم، 
های قومی و ضایی گروهدر جایگاه سوم، ساختار ف 3.05امتیاز 

های قومی، در جایگاه چهارم، وجود گروه 2.85مذهبی با امتیاز 
ساختار  در جایگاه پنجم و 2.75ت با امتیاز مذهبی و زبانی مت او

در جایگاه ششم  2.4جمعیتی )سنی، جنسی، سواد و غیره( با امتیاز 
 اند.بر توسعش شهر مرزی جوانرود جای گرفتش گذاری ثیرتااز میزان 
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 فرهنگی -اجتماعی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :2جدول 

لفهمو امتیاز  رتبه 
 1 وجود یا عدم وجود سرمایش اجتماعی 5.25

 2 پایداری یا ناپایداری سمونت در شهر مرزی 4.7

 3 دنبالش قومی، مذهبی و زبانی فراسوی مرزها بودن دارا 3.05

 4 های قومی و مذهبیساختار فضایی گروه 2.85

 5 های قومی، مذهبی و زبانی مت اوتوجود گروه 2.75

 6 ساختار جمعیتی )سنی، جنسی، سواد و غیره( 2.4

 1399، های تحقیقمنبم: یافتش
 

 بعد اقتصادی هایلفهموبندی رتبه-3
 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  3 نتایج جدول

بعد اقتصادی نشان داد کش بش ترتی  میزان وابستگی ساکنین 
در رتبش  11.4مرزی بش تعام  اقتصادی با فراسوی مرز با امتیاز 

در رتبش  9.3اول، سطآ تعام  اقتصادی دو سوی مرز با امتیاز 
دوم، وجود یا عدم وجود تنوع در منابم درآمدی ساکنین مرزی با 

 هایراهمیزان وجود یا عدم وجود  در رتبش سوم، سطآ و 8.7امتیاز 
ارتبا ی در  ول مرزها و پیوند مرزها با فضاهای داخ ی با امتیاز 

با  مرزهمدر رتبش چهارم، سطآ توسعش اقتصادی دو کشور  7.6
در رتبش پنجم، نوع اقتصاد منطقش مرزی )کشاورزی،  7.45امتیاز 

طقش و وجود تعادل و عدم تعادل بین من صنعت، خدمات و ...(

های ششم و در رتبش 7.35مرزی و منا ق مرکزی کشور با امتیاز 
 7ه تم، اشتغال و بیماری در منطقش مرزی دو  رف مرز با امتیاز 

در رتبش هشتم، سطآ توسعش دو منطقش مرزی نسبت بش مرکز و 
در رتبش نهم،  6.6با امتیاز  مرز همنسبت بش منطقش مرزی کشور 

 5.55ها و منا ق آزاد مرزی با امتیاز وجود یا عدم وجود بازارچش
در رتبش یازدهم،  4.65در رتبش دهم، منابم مشترک مرزی با امتیاز 

در  4.3با امتیاز  یافتش سازمانوجود یا عدم وجود قاچاق کاالی 
)اداره سدها(،  آبی -برقبندی آب و قدرت سهمیشرتبش دوازدهم و 

بت سالمتی، محافظت ها، مواظ رفش کنترل جریان های دوپروژه
در  3.75، توسعش مساکن و شهرها و ... با امتیاز زیست محیطاز 

بر توسعش شهر مرزی جوانرود  ثیرگذاریتارتبش سیزدهم از میزان 
 اند.جای گرفتش

 

 اقتصادی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :3جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز

 1 میزان وابستگی ساکنین مرزی بش تعام  اقتصادی با فراسوی مرز 11.4

 2 سطآ تعام  اقتصادی دو سوی مرز 9.3

 3 وجود یا عدم وجود تنوع در منابم درآمدی ساکنین مرزی 8.7

 4 ارتبا ی در  ول مرزها و پیوند مرزها با فضاهای داخ ی هایراهسطآ و میزان وجود یا عدم وجود  7.6

 5 مرز همسطآ توسعش اقتصادی دو کشور  7.45

 6 نوع اقتصاد منطقش مرزی )کشاورزی، صنعت، خدمات و ...( 7.35

 7 وجود تعادل و عدم تعادل بین منطقش مرزی و منا ق مرکزی کشور 7.35

 8 اشتغال و بیماری در منطقش مرزی دو  رف مرز 7

 9 مرز همسطآ توسعش دو منطقش مرزی نسبت بش مرکز و نسبت بش منطقش مرزی کشور  6.6

 10 ها و منا ق آزاد مرزیوجود یا عدم وجود بازارچش 5.55

 11 منابم مشترک مرزی 4.65

 12 یافتش سازمانوجود یا عدم وجود قاچاق کاالی  4.3

ها، مواظبت سالمتی،  رفش کنترل جریان های دو)اداره سدها(، پروژه آبی -برقبندی آب و قدرت سهمیش 3.75
 ، توسعش مساکن و شهرها و ...زیست محیطمحافظت از 

13 

 1399 های تحقیق،منبم: یافتش
 

 حاکمیتی –بعد سیاسی هایلفهموبندی رتبه-4
 هایل شموظاص  از نتایج آزمون فریدمن برای  4 ج جدولنتای

ظاکمیتی نشان داد کش بش ترتی  سطآ آزادی عم   -بعد سیاسی

در رتبش اول،  14.15های مح ی دو سوی مرز با امتیاز دولت
در رتبش دوم،  12.6سیاست مرزی )باز، نیمش بستش یا بستش( با امتیاز 

مشرو ش،  ،مانیپارل) هیمرز دموکرات یشم  ظمومت در دو سو
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...75   

 1400 بهار، 2، شماره3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 11.9با امتیاز  مط قش و ...( پادشاهی) یو ...( و استبداد یجمهور
سیاسی فضای کشور در دو  دهیسازماندر رتبش سوم، چگونگی 

در رتبش چهارم، ایدئولوژیه بودن یا  11.25سوی مرز با امتیاز 
در رتبش پنجم، وجود یا  10.95با امتیاز  مرزهمنبودن دو کشور 

مشترک مرزی  کننده هماهنگها و نهادهای زمانعدم وجود سا
ی ششم، نوع ظمومت در دو سوی مرز در رتبش 10.9با امتیاز 

در رتبش ه تم،  10.8( امتیاز فرا فدرالو  ایناظیش)بسیط، فدرال، 
ای، سطآ تمام  ظمومت در دو سوی مرز )ظمومت قبی ش

در رتبش هشتم، ثبات یا  10.7پایش و ...( با امتیاز  -تسرزمینی، م 
ثباتی سیاسی مدیریت سیاسی فضا در دو سوی مرز با امتیاز بی

با امتیاز  مرزهمدر رتبش نهم، سطآ روابط خارجی با کشور  9.4

 مرز همدر رتبش دهم، میزان پیوند و وابستگی بین دو کشور  8.95
 هایسیاسترتبش یازدهم،  در 7.7)سیاست ارتبا ی( با امتیاز 
در رتبش  6.75ای و جهانی( با امتیاز ظمومتی )مح ی، م ی، منطقش

های معاند در منا ق مرزی دو دوازدهم، وجود یا عدم وجود گروه
در رتبش سیزدهم، شخصیت رهبران کشور  6.25 رف مرز با امتیاز 

در رتبش چهاردهم، سطآ و میزان اعمال  5.7با امتیاز  مرز هم
در رتبش پانزدهم، قوانین  5.55با امتیاز  ظاکمیت در دو سوی مرز

ناسیونالیسم م ی با امتیاز  در رتبش شانزدهم و 4.9ی با امتیاز گمرک
بر توسعش شهر مرزی  گذاری ثیرتادر رتبش ه دهم از میزان  4.55

 اند.جوانرود جای گرفتش

 
 ظاکمیتی -سیاسی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :4جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز
 1 های مح ی دو سوی مرزسطآ آزادی عم  دولت 14.15

 2 یا بستش( بستش مشینسیاست مرزی )باز،  12.6

مط قش و  پادشاهی، مشرو ش، جمهوری و ...( و استبدادی )پارلمانیشم  ظمومت در دو سوی مرز دموکراتیه ) 11.9
)... 

3 

 4 سیاسی فضای کشور در دو سوی مرز دهی سازمانچگونگی  11.25

 5 مرز همایدئولوژیه بودن یا نبودن دو کشور  10.95

 6 مشترک مرزی کننده هماهنگها و نهادهای وجود یا عدم وجود سازمان 10.9

 7 (فدرالفرا و  ایناظیشنوع ظمومت در دو سوی مرز )بسیط، فدرال،  10.8

 8 پایش و ...( -تای، سرزمینی، م سطآ تمام  ظمومت در دو سوی مرز )ظمومت قبی ش 10.7

 9 سیاسی مدیریت سیاسی فضا در دو سوی مرز ثباتیبیثبات یا  9.4

 10 مرز همسطآ روابط خارجی با کشور  8.95

 11 )سیاست ارتبا ی( مرز هممیزان پیوند و وابستگی بین دو کشور  7.7

 12 ای و جهانی(ظمومتی )مح ی، م ی، منطقش هایسیاست 6.75

 13 های معاند در منا ق مرزی دو  رف مرزوجود یا عدم وجود گروه 6.25

 14 مرز همشخصیت رهبران کشور  5.7

 15 سطآ و میزان اعمال ظاکمیت در دو سوی مرز 5.55

 16 قوانین گمرکی 4.9

 17 ناسیونالیسم م ی 4.55

 1399های تحقیق، منبم: یافتش

 

 بعد ژئوپلیتیکی هایلفهموبندی رتبه-5
 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  5دولنتایج ج

 ثرمو هایل شمو ترینمهمبعد ژئوپ یتیمی نشان داد کش بش ترتی  
 هیاکونومژئوموقعیت  :بر توسعش منا ق مرزی عبارت بودند از

موقعیت ژئوکالچری در جایگاه نخست،  4.5با امتیاز  منطقش مرزی
موقعیت ژئوپ یتیه در جایگاه دوم،  4.25با امتیاز  منطقش مرزی

موقعیت در جایگاه سوم،  3.75با امتیاز  مرزکشورهای هم
شم  در جایگاه چهارم،  3.45با امتیاز  ژئوپ یتیه منطقش مرزی

 2.75با امتیاز  مرز همقعر، مستقیم( بین دو کشور مرز )محدب، م
با امتیاز  موقعیت ژئواستراتژیه منطقش مرزی در جایگاه پنجم و

بر توسعش شهر مرزی  گذاری ثیرتادر جایگاه ششم از میزان  2.4
 اند.جوانرود جای گرفتش
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 ژئوپ یتیمی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :5جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز
 1 منطقش مرزی هیاکونومژئوموقعیت  4.5

 2 موقعیت ژئوکالچر منطقش مرزی 4.25

 3 مرزهمموقعیت ژئوپ یتیه کشورهای  3.75

 4 موقعیت ژئوپ یتیه منطقش مرزی 3.45

 5 مرز همشم  مرز )محدب، مقعر، مستقیم( بین دو کشور  2.75

 6 ژئواستراتژیه منطقش مرزیموقعیت  2.3

  1399های تحقیق،منبم: یافتش

 

 تیامنی -بعد دفاعی هایلفهموبندی رتبه-6

 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  6نتایج جدول 
فرو مداخ ش بازیگران امنیتی نشان داد کش بش ترتی   -بعد دفاعی

 همسطآ قدرت نسبت بش کشور در رتبش اول،  9.45با امتیاز  م ی
سطآ قدرت نسبت بش کشورهای در رتبش دوم،  9.4با امتیاز  مرز

 شرایط محیط امنیتیدر رتبش سوم،  8.45با امتیاز  منطقش و جهان
درست  گزینی ممانچگونگی در رتبش چهارم،  8.3با امتیاز 

موقعیت در رتبش پنجم،  8.3با امتیاز  های مرزیها و برجهپاسگاه

با  امنیتی -یفرادست یا فرودستی )توپوگرافیه( در زمینش دفاع
در  6.35با امتیاز  استراتژی امنیتیهای ششم، در رتبش 6.65امتیاز 

با  امنیتی مشترک -یهای دفاعها و پیماننامش ت اهمرتبش ه تم، 
ظامی و امنیتی مستقر تعداد نیروهای ندر رتبش هشتم،  5.3امتیاز 
 4.55با امتیاز  استراتژی دفاعیدر رتبش نهم،  5.05با امتیاز  در مرز

در رتبش یازدهم  4با امتیاز  مداخ ش بازیگران فرام یدر رتبش دهم، 
در رتبش  2.2با امتیاز  های مرزیو برجه هاپاسگاهتعداد  و

بر توسعش شهر مرزی جوانرود جای  گذاری ثیرتادوازدهم از میزان 
 اند.گرفتش

 
 امنیتی –دفاعی هایل شموتایج آزمون فریدمن برای ن :6جدول 

 رتبه مؤلفه امتیاز
 1 فرو م یمداخ ش بازیگران  9.45

 2 مرز همسطآ قدرت نسبت بش کشور  9.4

 3 و جهان سطآ قدرت نسبت بش کشورهای منطقش 8.45

 4 شرایط محیط امنیتی 8.3

 5 های مرزیها و برجهدرست پاسگاه گزینیممانچگونگی  8.3

 6 امنیتی -یموقعیت فرادست یا فرودستی )توپوگرافیه( در زمینش دفاع 6.65

 7 استراتژی امنیتی 6.35

 8 امنیتی مشترک -یهای دفاعها و پیماننامش ت اهم 5.3

 9 نظامی و امنیتی مستقر در مرز تعداد نیروهای 5.05

 10 استراتژی دفاعی 4.55

 11 مداخ ش بازیگران فرام ی 4

 12 های مرزیها و برجهتعداد پاسگاه 2.2

 1399های تحقیق، : یافتشمنبم
 

 بعد تاریخی هایلفهموبندی رتبه-7
 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  7نتایج جدول 

بر  ثرمو هایل شمو ترینمهمبعد تاریخی نشان داد کش بش ترتی  
تاریخچش مشترک  بیعی و  :توسعش منا ق مرزی عبارت بودند از

وابستگی در جایگاه نخست،  5.3با امتیاز  انسانی بین دو سوی مرز
در جایگاه  4.85با امتیاز  مرزی بش مرزو پیوستگی ساکنین شهر 

در جایگاه سوم،  4.45با امتیاز  مرز گیری شم دوم، تاریخچش 
در جایگاه چهارم، تاریخچش  4.05گیری مرزها با امتیاز  نحوه شم 

 شم  زمان مدتدر جایگاه پنجم،  3.3گیری مرز با امتیاز  شم 
و آرشیو مرتبط  اسناد در جایگاه ششم و 3.05رز با امتیاز گیری م

بر توسعش  گذاری ثیرتادر جایگاه ه تم از میزان  3با مرزها با امتیاز 
 اند.شهر مرزی جوانرود جای گرفتش
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 1400 بهار، 2، شماره3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 
 

 تاریخی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :7جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز
 1 سوی مرز تاریخچش مشترک  بیعی و انسانی بین دو 5.3

 2 وابستگی و پیوستگی ساکنین شهر مرزی بش مرز 4.85

 3 مرز همتاریخچش دو فضای  4.45

 4 مرزها گیری شم نحوه  4.05

 5 مرز گیری شم تاریخچش  3.3

 6 گیری مرز شم  زمان مدت 3.05

 7 اسناد و آرشیو مرتبط با مرزها 3

 1399های تحقیق، منبم: یافتش

 

 ساختاری –بعد حقوقی هایلفهموبندی رتبه-8

 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  8نتایج جدول 
 ترینمهمساختاری نشان داد کش بش ترتی   -بعد ظقوقی

نگرش  :بر توسعش منا ق مرزی عبارت بودند از ثرمو هایل شمو

نگرش در جایگاه نخست،  3.5ظمومت و مردم بش مرز با امتیاز 
در جایگاه دوم، ظقوق دسترسی  3با امتیاز  گریمدیدو کشور بش 

ساختار همگن یا ناهمگن در جایگاه سوم و  2.4می با امتیاز عمو
بر توسعش شهر  گذاری ثیرتادر جایگاه چهارم از میزان  1.25امتیاز 

 ند.امرزی جوانرود جای گرفتش
 ساختاری -ظقوقی هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :8جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز
 1 نگرش ظمومت و مردم بش مرز 3.5

 2 نگرش دو کشور بش یمدیگر 3

 3 ظقوق دسترسی عمومی 2.4

 4 ساختار همگن یا ناهمگن 1.25

 1399، های تحقیقمنبم: یافتش

 

 فناورانهبعد  هایلفهموبندی رتبه-9

 هایل شموبرگرفتش از نتایج آزمون فریدمن برای  8نتایج جدول 
بر  ثرمو هایل شمو ترینمهمنشان داد کش بش ترتی   فناورانشبعد 

ها و فناوری ساخت زیر :توسعش منا ق مرزی عبارت بودند از
 هایگذاری اشتراک اه نخست ودر جایگ 2.95 مرزی با امتیاز

در جایگاه دوم از میزان  2.05های مرتبط با مرز امتیاز فناوری
 اند.بر توسعش شهر مرزی جوانرود جای گرفتش گذاری ثیرتا

 
 فناورانش هایل شمونتایج آزمون فریدمن برای  :9جدول 

 رتبه لفهمو امتیاز
 1 ها و فناوری مرزیساخت زیر 2.95

 2 های مرتبط با مرزفناوری هاییگذار اشتراک 2.05

 1399تحقیق، های منبم: یافتش
 

 گیری نتیجه
ی بش دنبال بررسی عوام  تحقیق ظاضر با روش توصی 

تحقیق ثر بر توسعش منا ق مرزی بوده است، در این امنیتی مو

فرهنگی،  –بعد )سرزمینی، اجتماعی 9ظر در ن عوام  مورد

امنیتی،  –ئوپ یتیمی، دفاعیظاکمیتی، ژ –اقتصادی، سیاسی

ساختاری و فناورانش( بررسی و با است اده از  –تاریخی، ظقوقی

اساس شهر مرزی بندی بربندی فریدمن اولویتآزمون رتبش
نتایج آزمون  گردد.رائش میها در زیر ااند کش نتایج آنجوانرود شده

ی آور های سرزمینی نشان داد کش تابل شبندی موفریدمن از رتبش
ثر توسعش شهر مرزی ترین عام  سرزمینی مومحیطی مهم

آوری  واقم تاب شده است، در نظر مردم شناختش جوانرود از
شده در  های محیطی ایجادبش بروز شمنندگی توجش محیطی با
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مراتم،  رفتن نیب ازسالی، کمبود آب، جم ش خشم ازچند دهش اخیر 
گردها و ... باعث شده کش مشمالت معیشتی و تداوم  بروز ریز

صورت ک ی در این منا ق را با چال  مواجهش کرده و زندگی بش
ترین مسائ  پی  روی توسعش شهرهای مرزی و نوعی از مهمبش

فرهنگی  –یرود. نتایج بعد اجتماعشهر جوانرود بش شمار می
ل ش وجود یا عدم وجود رز در شهر جوانرود نشان داد کش موتوسعش م

 –ترین پارامتر اجتماعین شهر مهمسرمایش اجتماعی در ای
دیگر وجود سرمایش  عبارتیبش .رودفرهنگی توسعش بش شمار می

ای است. الزمش هر جامعش ،اجتماعی در بین مردم برای توسعش
این بخ  پایداری سمونت در شهر  اهمیت در ل ش دیگر پرمو

 بش مشمالت متعدد زیست توجش است. در شهرهای مرزی با
محیطی، اقتصادی و امنیتی با مشم  پایداری جمعیت و سمونت 

و داشتن جمعیتی ثابت و ساکن  رو هستیمدر این منا ق روبش
ل ش ترین مواست. در بخ  اقتصادی مهم الزمش توسعش هر فضایی

وابستگی ساکنین مرزی بش تعام  اقتصادی با مرز برای توسعش 
بش وضعیت تجاری شهر مرزی جوانرود  توجش واقم با در .بوده است

ی آن سوبودن بازارچش مرزی فعال نیاز بش تعام  اقتصادی با  و دارا
ی کارکرد مرز برای توسعش اقتصادی این شهر مرزی کش بیشتر دارا

ل ش دیگر مهم بعد اقتصادی برای تجاری است ضروری است. مو
توسعش شهر مرزی جوانرود عبارت بود از سطآ تعام  اقتصادی 

ل ش قب  ذکر گردید شهر ر موکش د همان گونشدو سوی مرز، 
جوانرود دارای کارکردی تجاری است کش در آن پاساژها و مراکز 

-تجاری متعدد کاالهای کش از کشورهای عراق، ترکیش وارد می

مناسبی بش سطآ درآمدی این  شوند و رونق نسبتامی شوند عرضش
آن شهر بخشیده است، بنابراین تداوم سطآ تعام  اقتصادی با 

ی مرز و نیز پایداری تعامالت اقتصادی یمی از م زومات سو
های بعد ل شهر است. مسئ ش مهم دیگر در بین موتوسعش این ش

درآمدی  اقتصادی برای ساکنین شهر مرزی جوانرود وجود تنوع
تبم آن تنوع درآمدی برای ساکنین آن است، وجود تنوع شغ ی و بش

لحاظ داشتن  برای ساکنین یمی از باالترین شهرهای مرزی از
اندازه تنوع  تعداد بیماران برای توسعش آن الزامی است، زیرا هر

شغ ی در شهرهای مرزی وجود داشتش باشد پایداری سمونت و 
گیری خواهد یرقانونی کاه  چشمتمای  بش انجام کارهای غ

-ل ش آزادی عم  دولتظاکمیتی مو –در بخ  سیاسی داشت.

-ثیر زیادی بر توسعش این شهر میهای مح ی در دو سوی مرز تا

های مح ی در دو سوی مرز اندازه دولت گذارد بش بیانی دیگر هر
های مرزی بین خود گیریآزادی عم  بیشتری برای تصمیم

سعش این منا ق بیشتر خواهد شد. مول ش ت توداشتش باشند ظرک

-ظاکمیتی مهم در این بخ  نوع سیاست –مهم دیگر سیاسی

های مرزی دو کشور است، تداوم سیاست مناس  در ارتباط با 

مالظظات و اظتیاجات شهروندان ساکن در  کردن لحاظمرزها و 
تواند منجر بش افزای  اعتماد بش دولت و ارتقای این منا ق می

ل ش دیگر ردم با دولت شود. در این زمینش موطآ همبستگی مس
مهم شم  ظمومت ظاکم بر نواظی مرزی است بش این معنا کش 

تر باشد توجش بش نیازهای اندازه ظمومت ظاکم دموکراتیه هر
تبم آن منا ق مرزی نیز توسعش بیشتر شهروندان بیشتر بوده و بش

سمت دیمتاتوری باشد خواهند داشت، اما اگر ظاکمیت موجود بش 
در توسعش  فرآیندگیرد و مرزها کارکرد امنیتی و نظامی بش خود می

سعش ثر بر توهای ژئوپ یتیمی مول شآن کندتر خواهد بود. در بین مو
ل ش موقعیت ژئواکونومیمی این ترین مومرزی شهر جوانرود مهم

ی بش اکونومژئوو  شهر برای مباظث تجاری و اقتصادی است
قدرت در مناسبات  دان  است اده بهینش از منابم جغرافیایمعنای 

عبارتی  راظی بهترین استراتژی بر مبنای منابم سیاسی است و بش
جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات سیاسی بین 

مناس  و  هر جوانرود با داشتن جمعیت نسبتابازیگران است، ش
ارچش مرزی باز جوان و نیز موقعیت مرزی و همچنین داشتن

لحاظ  ارزان دارای موقعیتی مناس  از معروف و کاالهای نسبتا
ها در مناسبات سیاسی با مرز اقتصادی برای است اده بهینش از آن

لحاظ ژئوکالچری نیز این  اق یم کردستان عراق است. همچنین از
شهرستان بش دلی  مرکزیت ای  جاف در ایران و نیز وجود جمعیت 

ویژه در استان ظ بچش  ای  در اق یم کردستان عراق بشزیاد از این 
تواند منبم جغرافیای مرز با شهرستان جوانرود است می کش هم

های بر مبنای فرهنگی جهت قدرت مهمی برای  راظی استراتژی
رسیدن بش اهداف در مناسبات سیاسی با اق یم کردستان عراق 

کردستان عراق کش در بش موقعیت ژئوپ یتیمی اق یم  توجش است. با
نوعی کشور عراق نیز  بین چهار کشور ایران، سوریش، ترکیش و بش

موقعیت واسطی دارد و از سوی دیگر بش دلی  داشتن جمعیت کرد 
گذاری زیادی  ثیرن، ترکیش و سوریش این اق یم از تادر سش کشور ایرا
 رو نیا ازسش کشور پیرامون خود دارد  زبان کردبر روی جمعیت 

اشتن مناسبات مناس  مرزی با این اق یم جهت توسعش شهر د
 -های دفاعیل شجوانرود الزم است. در بین مو نیکردنشمرزی 

ل ش مداخ ش بازیگران ، موثر بر توسعش شهر مرزی جوانرودامنیتی مو
بش سیستم  توجش فرو م ی دارای اهمیت بیشتری بوده است زیرا با

کثریت تصمیمات برای نواظی بسیط کشور ظاکم در کشور ایران ا
شود و بر همین دیگر در مرکزیت سیاسی یعنی تهران گرفتش می

 فرآیندثیر زیادی بر بازیگران سیاسی موجود در تهران تااساس 
توسعش در منا ق دارند. مسئ ش مهم دیگر در این زمینش سطآ 

گیری در امور مرز برای تصمیم قدرت سیاسی نسبت بش کشور هم
های در بین مول ش اهمیت زیادی برخوردار است.مخت ف از 

ثر در توسعش شهر مرزی جوانرود تاریخ مشترک  بیعی تاریخی مو
و انسانی بین دو سوی مرز از اهمیت زیادی برخوردار بوده زیرا 
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اندازه این تاریخ مشترک ذهنی بین دو سوی مرز وجود داشتش  هر
بین دو سوی  باشد منجر بش افزای  سطآ مناسبات و ارتبا ات

 ساز توسعش این شهر مرزی است. مسئ ش پر نتیجش زمینش مرز و در
اهمیت دیگر در این بخ  وابستگی و پیوستگی ساکنان شهر 

بش تجربش تاریخی مردم از سمونت  توجش مرزی بش مرز است کش با
مرزی بش وجود نوعی وابستگی بش مسائ   در این منطقش مرزی بش

های ظقوقی و ساختاری نگرش ظمومت ل شآمده است. در بین مو

اندازه این  بش مردم و مرز از اهمیت زیادی برخوردار بوده زیرا هر
نگاه از ظالت امنیتی فاص ش بگیرد و بش سمت شموفایی اقتصادی 

نشینان بهتر خواهد بود. در بین وضعیت مرز ،مرز ظرکت کند
مرزی دارای ها و فناوری ل ش زیرساختهای فناورانش نیز مومول ش

ساز بیشترین اهمیت بوده زیرا کنترل مناس  این مرزها زمینش
 توسعش بیشتر خواهد بود.

 
 شم  : مدل م هومی پژوه 

 
 

 توسط نویسندگان گزارش نشده است. موردی تشکر و قدردانی:

ی توسط مورد تعارض منافع: های اخالقی،تاییدیه

  نویسندگان گزارش نشده است.

ی توسط موردها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 نویسندگان گزارش نشده است.
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