
تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین 

و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهرپیرانشهر

 ابراهیم شریف زاده اقدم 1                                 محمد اجزاء شکوهی 2

تاریخ پذیرش مقاله: 99/03/09                       تاریخ دریافت مقاله: 98/06/11 

*********

چکیده 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اولیه مؤثر مرز تمرچین بر ارتقا توسعه یافتگی شهر پیرانشهر است. در این راستا 
از مطالعات توصیفی - تحلیلی، اسنادی و پرسشنامه در چارچوب مدل دلفی و تحلیل های نرم افزاری برنامه ریزی استراتژیک 
استفاده گردید. پس از گفتمان و رایزنی در چهارچوب دیالکتیکی در باب مسائل شهری با افراد نخبه و آکادمیک و آشنا با 
وضعیت و شرایط منطقه، 50 نفر به عنوان جامعه ی آماری تحقیق، تعداد 23 متغیر در قالب 8 طبقه بندی کّلی به عنوان متغیرهای 
اّولیه ی پژوهش شناسایی شدند. به منظور اجرای فرآیند کار متغیّرهای اّولیه، در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزارهای 
متاسوات برای برنامه ریزی راهبردی، میک مک و سناریو ویزارد برای آینده نگاری تعریف شدند. شاخص برازش مدل به دست  
آمده در سطح باال می باشد. همچنین با اتّکا به یافته های به دست  آمده، مرز سیرانبند بانه با بیشترین میزان امتیاز بزرگ ترین 
رقیب و شاخص های افزایش کیفیت زندگی مرزنشینان و اتخاذ سیاست های اقتصادی منطبق با سیاست های اقتصاد کالن کشور 
در افق 1404 باالترین ارزش را نشان دادند. در نهایت، با در نظر گرفتن نیروهای پیشران کلیدی شناسایی شده، سناریوهای 

مطلوب، میانه و فاجعه ارائه گردید.
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1- مقدمه
اسکان  و  فعالیت  محِل  را  شهرها  جغرافیدانان  بیشتر 
برای  مردم  که   (Thornley, 2018) می دانند انسان ها  گروهی 
جابجا  آن  در  خود  فعالیت های  انجام  و  کار  به  دسترسی 
 (Soja, می شوند و موجبات تحوِل فضایی را فراهم می آورند
(2005. در این  بین  شهرهای مرزی به سبب داشتِن فرصت هاي 

سایر  به  نسبت  اجتماعي  و  اقتصادي  پیشرفِت  برای  بیشتر 
فضایی  تحوِل  از  متفاوتی  شکل های  سکونتگاهي،  اشکال 
برهمین   .(Skelton, 2010) می کنند تجربه  را  توسعه  سطح  و 
مبناست که جغرافیدانان بیشتر به درجه نفوذپذیری، تأثیرات 
و  افکار  کاال،  )جریان  فضایی  کنش های  الگوهای  بر  مرز 
حرکت مردم، ارتباط مکان با مکان و مردم با مکان( و طرز 
راستا  این  در   .(Howland,1999) می پردازند  مرزنشینان  تلقی 
فرآیند یکپارچگی اقتصادی و همکاری های بین مرزی، نظم 
را  آن  پیرامون  و  مرزی  مناطق  فضایی،  توسعه  و  اقتصادی 
تغییر خواهد داد که می تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه رفاه 
این شهرها داشته باشد (Hansen, 1975: 25). از این رو شناخت 
با  می تواند  مرزی  نواحی  وضعیت  تحلیل  و  دقیق  عوامل 
آینده گرایی و چشم انداز استراتژیکی صحیح بسیار کارساز 

واقع شود. 
با توجه به این مهم، می توان با شناسایی عوامل مهم و 
تأثیر آن ها در »برنامه ریزی شهرهای مرزی« به وسیله تعیین 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و اتخاذ استراتژی های توسعه 

به منافع حاصل از آن دست یافت. 
در این  بین آینده نگاری در ارتباط با برنامه ریزی راهبردی 
به دلیل دارا بودن ویژگی هایی از قبیِل فرآیند تصمیم گیری 
منطقی (Jimenez,2012: 583)، تعیین چگونگی حرکت به سمت 
آینده مطلوب  (Gates,2010: 3) ترغیب مدیران به تفکر بلندمدت 
و پیش بینی افق های دوردست )دهکردی وسلمانپور،1385: 188( 
اجرای صحیح  و  تدوین  در  هدایت حکمروایان شهری  با 

سناریوها مفید واقع شود. 
رویکردهای  به کارگیری  نیاز  اخیراً  که  به طوری 
ضرورت  شهری،  توسعه  در  سناریونویسی  و  آینده نگاری 

از  استفاده  با   (Kaberger, 2002) استراتژیک رویکرد  به  توجه 
می دهد.در  جلوه  بیشتر  را  استراتژیک  مدیریت  ابزارهای 
در  امکانات  و  منابع  از  برخورداری  همواره  ایران  کشور 
است  بوده  زیادی  تفاوت  دارای  پیرامون  و  مرکز  شهرهای 
که به دلیل مسائل امنیتی نقاط مرزی بر حساسیت آن افزوده 
بین  گسستی  جغرافیایی،  انزوای  و  مرکز  از  دوری  و   شده 
مرکز ـ پیرامون به وجود آورده است؛ )عندلیب،1380: 35( اما 
در چند دهه ی اخیر، مراکز جغرافیای کشور با تغییر در رفتار 
و برنامه های خود نسبت به پیرامون سعی کرده اند یک نوع 

 .(van Dijk, 1999) همگرایی ایجاد کنند
نقاط  این  توانایی  از عواملی که می تواند در عین  یکی 
برنامه ریزی  رویکرد  داشتن  کند،  درست  متعادل  شرایطی 
در  بزرگ  بازارچه هایی  منطقی  هدایت  برای  استراتژیک 
نقاط مرزی است که با نقش جدید و مهمی که به شهرها 
موجب  و  رقم زده  را  جدیدی  شرایط  می توانند  می دهند، 
بین  همگرایی  در  اقتصادی  همسانی  و  سازگاری  ایجاد 

.(Niebuhr& Stiller, 2004: 2) کشورها شود
این شرح  به  پژوهش  پیشینه  در خصوص  بررسی ها    
عنوان  با  مقاله ای  در   )2001( همکاران  و  گیلمر  می باشد: 
شهرهاي مرزي تگزاس و چشم انداز رشد درآمد، به بررسي 
نتیجه  در  و  اشتغال  ایجاد  بر  مرزي  موقعیت های  اثرات 

افزایش درآمد در شهرهاي مرزي پرداخته است. 
را  مرزي  شهرهاي  درآمد  و  اشتغال  سطح  تحقیق  این 
در مقایسه با سایر شهرها بیشتر می داند و بر اساس برخي 
مرزي  موقعیت های  و  مرزها  که  می گیرد  نتیجه  شاخص ها 
شهرهاي  توسعه  باعث  اقتصادي  بعد  در  به ویژه  می تواند 

پیرامون شود. 
نَیبور و ستیلر )2002( در بررسی ضمن تأکید بر اثرات 
و  فهم  که  داشته اند  بیان  مرز  نواحی  در  تجارت  اقتصادی 
درک دقیقی از همگرایی ویکپارچگی در مناطق مرزی باید 
باشد  داشته  وجود  مرزی  مناطق  در  استراتژیک  اهداف  از 
که این امر نیازمند تحلیل های فضایی مناسب درباره اثرات 
همگرایی است. راهنما و توانگر )1389( در پژوهشی با عنوان 
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نقش شهرهاي مرزي در فرایند جهانی شدن و توسعه منطقه ای 
ایران، به بررسي اثرات جهانی شدن بر مرزها و درنتیجه تغییر 
نشان  تحقیق  نتیجه  و تحوالت شهرهاي مرزي پرداخته اند. 
می دهد که اتخاذ یک استراتژي فرامنطقه ای به عنوان استفاده 
از فرصت های منطقه ای که در آن نقاط شهري مورد مطالعه 
کنند  نقش  ایفاي  و خروجي  ورودي  مدخل های  به  عنوان 
می تواند باعث تسریع روند توسعه محلي و منطقه ای و ملي 

شوند.
توسعه  مسئله  عنوان  با  مقاله ای  )1385(در  افراخته 
بررسي وضعیت توسعه  به  منطقه اي و شهر مرزي زاهدان 
شهر مرزي زاهدان پرداخته است؛ که مهم ترین عوامل عدم 
توسعه منطقه بلوچستان و شهر مرزي زاهدان را دورافتادگي 
و  اقتصادي  پس کرانه های  از  جمعیتي  مراکز  جدایي  و 

اجتماعي آن ها می داند. 
موسوي و همکاران )1389( در بررسی با عنوان تحلیل 
غربي  آذربایجان  استان  مرزي  شهرهاي  فضایي  ساختار 
نتیجه می گیرد که بخش  های فرهنگي و زیربنایي به ترتیب 
بیشترین و کمترین تأثیر را برساختار فضایي شهرهاي مرزي 
شهرها  توسعه  که  می کند  اشاره  تحقیق  همچنین  داشته اند. 
که  است  نگرفته  یکسان صورت  مختلف  شاخص های  در 
از  گرفته  نشأت  می تواند  شهرها  توسعه  یکساني  عدم  این 

موقعیت و مکان مرزي آن ها نیز باشد. 
تحلیل  و  بررسی  به   )1398( نجفی  دیگر  تحقیقی  در 
عوامل مؤثر بر توسعه شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی 
از  ناشی  را  سیستم  ناپایداری  که  پرداخته  زابل  شهر  در 
ارتباط  اجرایی و سیاسی، ضعف  ناکارآمد مدیران  برخورد 
ریلی با کانون های جمعیتی مجاور، پتانسیل بروز و تشدید 
تجارت  حوزه  در  داشتن  قرار  اجتماعی،  ناهنجاری های 
وضعیت  در  را  آن ها  و  دانسته  و...  مخدر  مواد  بین المللی 

توسعه آینده شهر زابل دخیل می داند. 
بررسی  در   )1398( همکاران  و  پیری  عیسی  پژوهش 
دلفی   روش  با  سردشت  شهر  مرزی  بازارچه   آینده پژوهی 
است.  گرفته  صورت  میک مک  نرم افزار  از  آینده نگاری  و 

نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارچه از اهداف اولیه خود 
تحقق  تدوین و  فاصله گرفته و عدم  موارد  از  بسیاری  در 
سطح  شده  موجب  موارد  برخی  در  مطلوب  چشم انداز 
مدیریت بازارچه با مشکالتی روبرو شده و از سطح پایدار 

بسیار فاصله بگیرد.
داشتن  و  استراتژیکی  موقعیت  دلیل  به  پیرانشهر  شهر 
پتانسیل های باالی اقتصادی در جذب مهاجر توانسته است 
همواره به صورت مکانی با کارکردهای متفاوت نقش فعال 

و مستمری بر پیرامون و منطقه خود داشته باشد. 
روند  در  مکرر  تغییرات  گذراندن  از  بعد  شهر  این 
دیپلماسی های منطقه ای بین کشور ایران با همسایگان )عراق 
و ترکیه( نقش اقتصادی، بازرگانی و نظامی متفاوتی را تجربه 
کرده است. برهمین اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی 
شهرهای  بر  مرزی  بازارچه های  توسعه ای  اثرات  تحلیل  و 
مجاور و میزان موفقیت این بازارچه ها در دستیابی به اهداف 
خود و تأثیرگذاری که می تواند بر میزان توسعه یافتگی داشته 

باشد شکل گرفته است. 
در  استراتژیک  برنامه ریزی  مؤثر  رویکردهای  تبیین 
همکاری های  و  یکسان سازی  مرزی،  بین  همکاری های 
به صورت تعامل سازمان یافته را میان کشورها برای توسعه 
 ،(Niebuhr &Stiller, 2004: 2) می داند  ضروری  مرزی  مناطق 
شناسایی  پی  در  پیش رو  نوشتار  شد  گفته  آنچه  براساس 
پیرانشهر بر اساس  عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی شهرستان 
الگوی تحلیلی سناریو نگاری است تا ضمن بررسی عوامل 
استراتژیک  رویکرد  تحلیل  با  پیرانشهر،  توسعه  بر  مؤثر 
به وسیله ابزارهای مدیریت استراتژیک )مدل سناریو ویزارد 
اولویت بندی  را  اساسی  راهبردهای   ،)SwotMetaنرم افزار و 
را  حاضر  پژوهش  و ضرورت  اهمیت  اعتبار،  این  به  کند. 
آینده پژوهی شهرهای مرزی،  این نگریست که  می توان در 
حکمروایی  در  شده  حساب  و  منظم  تالش  از  فرآیندی 
خوب شهری براي نگرشی علمی به آینده بلند مدت باهدف 
شناخت کافی از حوزه های پژوهش راهبردی می باشد که با 
از  فراگیر  فناوری های  پیدایش  و  فضا  خردمندانه  مدیریت 
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مسائل مرتبط با این حوزه ضمن دربر گرفتن منافع عمومی 
و  کشور  اقتصاد  به  را  سودهی  میزان  بیشترین  شهروندان، 
منافع جوامع مرزنشین وارد نماید و با در نظر گرفتن الگویی 
از مدیریت دموکراتیک و اکوسیستمی، سناریوهای مطلوب 

توسعه یافتگی شهرهای مرزی را نیز ارائه دهد. 
و  خالقیت  از  نوعی  با  حاضر  پژوهش  اساس  این  بر 
نوآوری در عرصه مدیریت صحیح و برنامه ریزی استراتژیک 
و راهبردی با در نظرگیری همه جوانب توسعه پایدار شهری 
نشان می دهد به جنبه های آینده نگرانه و محیطی که بخشی 
از مطالعات جغرافیا و برنامه ریزی شهری است تأکید کرده 

است. 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سؤال اصلی است که 
شاخص ها و عوامل کلیدی اصلی در برنامه ریزی استراتژیک 

توسعه شهر مرزی پیرانشهر کدامند؟ 
می توان  ترتیب  بدین  را  پژوهش  اهداف  منظور  این  به 

عنوان نمود:
در  کلیدی  و  مؤثر  اولیه ی  عوامل  و  الگوها  شناسایی   -

توسعه یافتگی شهر مرزی پیرانشهر
عرصه  در  قابل استفاده  فرصت های  به  ضعف ها  تبدیل   -

افزایش رفاه مرزنشینان
توسعه یافتگی  آینده نگاری  بر  مبتنی  راهکارهای  ارائه   -

مناطق مرزی

مأخذ: واحد آمار حوزه نظارت بر گمرکات استان آذربایجان غربی، 1397؛ 
سایت تعرفه گمرکی ایران

نگاره 1: نمودار وضعیت صادرات و واردات مرز تمرچین 
پیرانشهر

2- مبانی نظری
2-1- مرزنشین1 و اقتصاد مناطق مرزی

برقراری  در  اساسی  شاخص  مرزی  نواحی  اقتصاد 
ساکن  مردم  و  خانوارها  همسایه،  کشورهای  بین  ارتباط 
نقش  می تواند  که   (Ohmae, 1995)می باشد مرزی  نواحی 
نواحی  اقتصادی  توسعه ی  و  پیشرفت  و  ترقی  در  بزرگی 
فقر،  کاهش  مردم،  زندگی  استانداردهای  بهبود  مرزی، 
توزیع مناسب دائمی، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، 
باشد  داشته  مرزی  نواحی  بین  بیشتر  همکاری های  تسریع 

 .(Chandoewit et al,2004:145)

مرزی،  بین  همکاری های  رویکرد  به  گرایش  بر  تأکید 
تعامل  به صورت  بین مرزی  همکاری های  و  یکسان سازی 
مرزی  مناطق  توسعه  برای  کشورها  میان  را  سازمان یافته 
(Niebuhr & Stiller,2004: 2)، با توجه به امور اقتصادی مردم در 

مناطق پیرامونی به دور از اهداف سیاسی می طلبد )سعیدی و 
همکاران، 1388: 96(.

2-2- شهرهای مرزی و کارکرد بازارچه های مرزی
بازارچه مرزی محوطه ا ی است محصور در نقطه صفر 
مرزی و یا مکان هایی هستند که طبق تفاهم نامه های منعقده 
امکانات  و  شده  ایجاد  همسایه  کشورهای  و  ایران  بین 
صادرات و واردات کاالرا با برخی تسهیالت میسر می کند 

 .(Pitelis, & Teece,2010)

به طورکلی بایستی اشاره نمود که تحلیل چنین فضاهایی 
در  بشری  نهادهای  و  انسان ها  تأثیر  و  عملکرد  بررسی  با 
جهت  در  کوشش  جغرافیایی،  فضاهای  و  مکان ها  تحول 
قرار  اساس کار خود  را  انسان ها  بهینه کردن محل زیست 
مرزی  مبادالت  از  استفاده  با  که   .(Jones,1945:5) است  داده 
افزایش  افزایش رفاه شهروندان،  مزایایی همچون  می تواند 
بهره وری ملی و مزیت یابی اقتصادی را به همراه داشته باشد. 
تأمین  به  کمک  ضمن  مرزی  بازارچه های  واقع  در 
 )262  :1389 )نظری پور،  می توانند  مرزنشینان  نیازمندی های 

1- Border Resident
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به عنوان یک چشم انداز جغرافیایی، کانون اصلی همگرایی 
کشورهای  همکاری   با  که   (Niebuhr, 2002:VI) باشند  منطقه 
توسعه  مشترک،  مرزی  بازارچه های  قالب  در  همسایه 
آورند  فراهم  را  مرزنشین  مناطق  اجتماعی  و  اقتصادی 

.(French, & Poterba, 1990)

2-3- شهرهای مرزی و توسعه یافتگی
ایجاد  موجب  ویژه  جغرافیایی  مناطق  به عنوان  مرزها 
کشورها  بین  همگرایی  در  اقتصادی  همسانی  و  سازگاری 
بر سرعت  مرزی عالوه  مناطق   .(Niebuhr,2002:VI) می شوند 
امر صادرات غیر نفتی، در شکوفایی و توسعه  به  بخشیدن 
هر  اشتغال زایی  در  بزرگی  کمک  و  بوده  مفید  نیز  منطقه 
از  زیادی  تعداد  مستقیم  اشتغال  بر  افزون  و  دارند  منطقه 
از  زیادی  عده   غیرمستقیم  اشتغال  موجبات  منطقه،  مردم 
ساکنان منطقه را نیز در ارتباط با حمل ونقل و تهیه کاالهای 
افزایش  که   )1385 )اسماعیل زاده:  می آورند  فراهم  صادراتی 
منطقه  موردنیاز  خدمات  و  زیرساخت ها  بهبود  و  امنیت 
شهری را می توانند به همراه داشته باشند )رکن الدین افتخاری 

و همکاران،1387: 83(. 

به طور کلی توسعه یافتگی شهری در مرزها با دو انگیزه 
تجارت  از:  عبارتند  که  می شوند  پنداشته  اصلی  هدف  و 
در   .(Smallbone & Welter, 2012) مرزنشین ها  رفاه  افزایش  و 
افکار صاحب نظران توسعه تعابیر مختلفی از واژه ی توسعه 
وجود دارد. از آن جمله می توان به افزایش بازدهی، ارتقا 
سطح کمی و کیفی زندگی - ارتقا سطح خدمات بهداشتی 
تأمین  تورم،  و  بیکاری  مشکالت،  کردن  برطرف  درمانی، 
و  آموزش  از  برخورداری  اجتماعی،   - اقتصادی  نیازهای 
فرهنگ و مشارکت فعال در عرصه های مختلف اشاره کرد 

 .(Todaro, 1980)

در جوامع پیچیده و پرشتاب کنونی دیگر برنامه ریزی و 
مدیریت به صورت سنتی معنای خود را از دست داده است. 
آینده پژوهی  عنوان  با  دانش جدیدی  اخیر  در دو سه دهه 
پدید آمده که به جای برنامه ریزی خطی و قطعی برای آینده 

واحد می کوشد که با کاوش در امکانات وسیع و ناشناخته 
انسان و فن آوری، افق بارزتری را به سمت انواع آینده های 

ممکن و مطلوب پیش روی انسان بگشاید. 
یا  آینده  ساختن  برای  برنامه ریزی  مفهوم  نتیجه  در 
به  محض  و چون  12(؛   :1389 )مهدی زاده،  است  آینده آفرینی 
آمد  به وجود  مرزی  خط  یا  و  مرزی  منطقه  یک  این که 
به شمار  آن  از  جزئی  که  را  طبیعی  منظره  نه  تنها  می تواند 
می رود بلکه عمران و سیاست های کشورهای مجاور را نیز 
تجربه  راستا  این  در  )پرسکات،1352(.  دهد  قرار  تأثیر  تحت 
برنامه ریزی  اجرای  که  می دهد  نشان  مختلف  کشورهای 
یکسانی  پیامدهای  توسعه نیافته  کشورهای  در  ملی  توسعه 
عدم  مشکالت  بروز  موجب  موارد  اکثر  در  و  نداشته 
تعادل های منطقه ای گشته است )زنگ آبادی و آهنگری، 1391(. 
به عبارت ساده می توان گفت با توجه به این که هدف اصلی 
بهترین مفهوم توسعه، رشد  نابرابری هاست،  توسعه حذف 

.(Marvin at el, 2008) همراه با عدالت اجتماعی است

3- روش شناسی پژوهش
مطالعات استراتژیک، برنامه ای کاربردی به منظور تحّقق 
شهرها  توسعه یافتگی  سطح  میزان  در  بلندمدت  اهداف 
از  قبولی  قابل  میزان  به  دستیابی  راستا  این  در  و  است 
توسعه یافتگی شهرها در مناطق پیرامونی نیازمند بهره مندی 
از دیدگاه متخصصین و قشر روشنفکری که دارای آگاهی 

الزم از آن محیط هستند می باشد. 
روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی می باشد که با 
توجه به عنوان پژوهش و رهیافت های نظری و مالحظات 
تجربی آن، با استفاده از روش دلفی شامل پیمایشی دو یا 

چند دوره ای انجام شده است. 
در دور دوم، نتایج دور اول در دسترس مشارکت کنندگان 
قرار گرفت و آن ها در صورت تمایل ارزیابی های اولیه خود 
را تعدیل کردند. به طوری که در ده سال اخیر، مطالعات دلفی 
با روش های آینده نگری گره  خورده است، لذا ضمن آگاهی 
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از نقاط قوت و ضعف آن، بایستی متناسب با موضوع مورد 
مطالعه استثناءهای الزم در آن مدنظر قرار گیرد.

به دست  کیفی  و  نتایج کمی  فوق الذکر  بنابراین روش 
و  پیش گویانه  اکتشافی،  عناصر  دربرگیرنده ی  و  می دهد 
حتی هنجاری است )زالی و پورسهراب، 1396(. لذا از مطالعات 
اسنادی و پرسشنامه در چارچوب مدل دلفی و تحلیل های 

نرم افزاری سناریونگاری استفاده گردید. 
تشکیل  روش های  بر  مبتنی  داده ها  جمع آوری  روش 
بوده  محیطی  پیمایش  و  گروهی  گفتمان های  و  جلسات 
است. جامعه آماری تحقیق، شامل 35 نفر می باشد. روش 
غیرتصادفی  نمونه گیری  و  هدفمند  روش  به  نمونه گیری 

بوده است.
از مشارکت کنندگان خواسته شد تا در چارچوب ماتریس 
اثرات متقاطع، متغیّرها را بر مبنای میزان تأثیرگذاری آن ها 
با اعدادی در طیف 0 تا 3 که در آن عدد صفر )به  منزله ی 
تأثیر ضعیف(، عدد دو  تأثیر(، عدد یک )به  منزله ی  بدون 
 P به  منزله  ی تأثیر متوّسط(، عدد سه )به معنی تأثیر زیاد( و(

)به معنای اثرگذاری مستقیم( هستند، بسنجند. 
سپس، امتیازها را در ماتریس متقاطع وارد نمایند تا در 
چارچوب نرم افزارآینده نگاری میک مک تأثیرگذاری مستقیم 
و غیرمستقیم هرکدام از عوامل و متغیّرهای زیرمجموعه آن  
با دیگر عوامل سنجیده شود و به عنوان خروجی با مشخص 
در  رو  پیش  سناریوهای  کلیدی،  پیشران  نیروهای  نمودن 
افق 1404 به دست آید؛ پس از انجام تحلیل های  مورد نیاز 
در نهایت لیستی از مهم ترین پارامترهای نهایی تحت عنوان 
اثرگذاری  جدول  تشکیل  با  و  محاسبه  پیشران  نیروهای 
ترسیم  پارامتر  هر  با  مرتبط  نمودارهای  نهایی،  به صورت 

گردید. 
همچنین، نیروهای پیشران کلیدی، در چارچوب 5 عامل 
مطلوب ترین  از  طیفی  در  تصّور شده  ممکن  15 حالت  و 
تا فاجعه بارترین وضعیت ممکن، در چارچوب سناریوهای 

میانه، مطلوب و فاجعه ارائه گردید.
ارزیابی  به منظور تحلیل و  به دست آمده  نتایج  ادامه،  در 

در اختیار افراد نمونه قرار گرفت. در این راستا، پس از اخذ 
نظرات نمونه ی آماری، وضعیت های محتمل در چارچوب 
سناریو   نرم افزار  به  ورود  به منظور   n*n ابعاد  با  ماتریسی 
ویزارد تعریف و ُکدگذاری متفاوت با مرحله ی اول انجام 
ماتریس  قالب  در  پرسش نامه ای  از  استفاده  با  سپس  شد. 
شد  خواسته  آماری  نمونه ی  از  متعادل  متقاطع  اثرگذاری 
تا برحسب میزان اهمیت این شاخص ها از 3- تا 3+ )3-: 
 :-1 منفی،  نسبتًا  اثرگذاری   :-2 منفی،  به شدت  اثرگذاری 
اثرگذاری منفی و ضعیف،0: اثرگذاری خنثی، 1+: اثرگذاری 
مثبت ضعیف، 2+: اثرگذاری مثبت متوسط، 3+: اثرگذاری 
مثبت شدید( به امتیازدهی به توصیف گرها و عوامل مربوط 

به هر کدام بپردازند. 
ویزارد  نرم افزارسناریو  از  گرفتن  خروجی  از  پس 
نرمال1  ماتریس  ماتریس،  به  واردشده  امتیازهای  برمبنای 
میزان  تحلیل  با  و  شد  محاسبه  شده2  استانداردسازی  و 
طبقه بندی  محتمل  سناریوهای  توصیف گرها،  سازگاری 
استراتژیک  الگوی  چارچوب  در  نیز  ادامه  در  گردیدند. 
راهبردی  برنامه ریزی  برای  تعیین شده  اهداف   ،SwotMeta

نقشه  استراتژی،  توسعه  جهت  در  مؤثر  عوامل  پیرانشهر، 
رقابتی و میزان سطح رقابت پذیری مرز تمرچین و درنهایت 

چالش ها و فرصت های هر حوزه بیان گردید.

4- یافته ها
4-1- بخش اول تجزیه و تحلیل

آن  در  که  میک مک  نرم افزار  خروجی  مبنای  بر   
و  نخبگان  نظر  اساس  بر  اولیه  ماتریس  ویژگی های 
متخصصین استراتژیِک مرزی تمرچین به دست  آمده است 
می توان استنباط کرد که سطح برازش و اعتبار متغیرها در 

سطح بسیار مطلوبی می باشد. 
متغیرها  برای  آمده  به دست   پُرشدگی  شاخص  آن  در 
نشان  را   %91/9 عدد  داده ای  چرخش  تکرار  بار   2 با 
نشانگر ضریب  99% عدد  با ضریب سازگاری  که  می دهد 
1- Normal Martix.

2- Standarization Matrix.
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عوامل  و  متغیرها  در  باال  عاملی  بار  و  تأثیرگذاری  باالی 
انتخاب شده بر یکدیگر است. 

اولیه  وضعیت  از  حاصل  نتایج  به  اتکا  با  که  اگرچه 
تشکیل ماتریس ها، یافته ها نشان داده است که بر مبنای آن 
486 ارزش محاسبه شده در ماتریس اولیه ی اثرات متقاطع 
دارای  باال  آماری  حجم  با  مورد   288 نخبگان،  سوی  از 
میزان اثرگذاری باال بوده است. همچنین، 115 مورد دارای 
تأثیرگذاری کم، میزان عدم  تأثیرگذاری متوسط، 72 مورد 
تأثیر یا تأثیر بسیار ضعیف با 43 مورد بوده اند اگرچه که 2 

مورد نیز تأثیرات بالقوه ارزیابی شده اند. 
آینده  وضعیت  بر  مؤثر  عوامل  مستقیم  تأثیر  میزان 
جدول1  در  که  شد؛  محاسبه  تمرچین  مرزی  استراتژیِک 
به صورت  آینده  وضعیت  بر  مؤثر  عوامل  تأثیرات  ماتریس 

مستقیم ارائه شده است )جدول1(. 
این نکته قابل توجه است که ماتریس مذکور، ارتباطات 
تا  می دهد.  نمایش  را  متغیرها  میان  اول  درجه  و  مستقیم 

ضمن استخراج عوامل کلیدی مؤثر با تبیین عوامل تأثیرگذار 
به بررسی توزیع فضایی آن ها پرداخت. 

در ادامه کلیه متغیرها و محیط دربرگیرنده آن ها با نمایش 
آن ها در یک نمودار مفهومي یا محور مختصات )تأثیرگذاری 

– تأثیرپذیری( نمایش داده شده است )نگاره های 2 و 3(. 
به دنبال تبیین و درِک مفاهیم، زیر شاخص ها و تکمیِل 
عملیاتی کردن متغیرها به بررسی شناخِت جایگاه هر یک 
از آن ها می پردازیم که خود الزمه تفسیر نمودن هر متغیر با 

دیدی واقع بینانه نسبت به وضع موجود است. 
شده  ارزش گذاری  مقادیر   ،)2( جدول  چارچوب  در 
در سطرها و ستون های ماتریس اثراِت متقاطع به ازای هر 

متغیر بیان  شده است. 
پیرامون درک اعداد به دست  آمده در نگاره )3( بایستی 
اشاره نمود که جمع مقادیر هر سطر بیانگر میزان تأثیرگذاری 
آن ها  تأثیرپذیری  میزان  نشان دهنده ی  ستون  هر  مقادیر  و 
تأثیرگذاری  میزان  همچنین  و  می باشد؛  شاخص  دیگر  از 

 جدول1: ماتریس اثرگذاری و تأثیرپذیری مستقیِم متغیرهای مؤثر
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محاسبه  از  پس  متغیرها  تأثیرپذیری  و  وابستگی  سطح  و 
ماتریس نیز ارائه شده است. متغیرهایی که بیشترین میزان 
مقادیر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را داشته اند به عنوان عوامل 

کلیدی اصلی منتخب شده اند.
4-2- بخش دوم تجزیه وتحلیل

دانشگاه  پژوهشی  مرکز  در  ویزارد  سناریو  نرم افزار 
اشتوتگارت آلمان توسعه یافته است. اساس کار این نرم افزار 

ماتریس های اثر متقابل است.
این ماتریس ها به منظور استخراج نظر خبرگان در مورد 
روی  بر  توصیف گر  یک  از  حالت  یک  وقوع  احتمال  اثر 
کالمی  عبارت های  قالب  در  دیگر  توصیف گر  از  حالتی 

 .(ZIRIUS, 2012) استفاده می شود
این روش با استانداردسازی به سناریوپردازی از وضعیت 
آینده شهر می پردازد و مطلوب ترین سناریو تا فاجعه بارترین 

نگاره 2: موقعیت انواع متغیرهاي 
متناسب با تأثیرگذاري
 و تأثیرپذیري آن ها

  نگاره 3: موقعیت انواع متغیرهاي برنامه ریزی استراتژیِک مرزی تمرچین متناسب با تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آن ها
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جدول 2: مقادیر اثرگذاری و تأثیرپذیری مستقیِم متغیرهای مؤثر در برنامه ریزی راهبردی مرز تمرچین پیرانشهر
معیار

ف
زیر معیارردی

تأثير

گذاری

تأثير

پذیری

ماتریس 

تأثيرگذاری

ماتریس

وابستگی

نی
سا

و ان
ی 

نگ
ره

ف

4848411411توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و مالی برای منطقه1

5144437377افزایش مشارکت مؤثر در سیاست گذاری و قانون گذاری2

3952334445کیفیت زندگی شهروندان شهرهای مرزی3

6664566548امنیت پایدارو کنترل مطلوب شهرهای مرزی4

3950334428تبادالت انتظامی، فرهنگی، اجتماعی5

سی
سیا

5849497420توافقات و همکاری های زیست محیطی بین المللی6

6055514471تدوین سند جامع و طرح های شهری7

4046343394طرح های ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی و مدیریتی و سازمانی8

6147523403برخورداری قوانین از ضمانت اجرایی و کاربردی9

دی
صا

اقت

4847411403اثرات اقتصادی طرح های آمایش مرزی بر منطقه شهری10

توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاه های خصوصی در اقتصاد و رونق 11

اقتصادی منطقه
4045343385

6245540385افزایش توان ثروت آفرین کشور و تقویت ناحیه تحت نفوذ12

6658566497میزان صادرات و واردات کاال13

3548300411کنترل اقتصاد غیررسمی14

4845411385گردشگری شهرهای مرزی÷15

دی
کالب

 و 
کی

یزی
ه ف

سع
6046514394بازارچه های مرزی و ایجاد تحوالت فضایی – کالبدی16تو

6256541480فاصله شهرهای مرزی با مناطق مرکزی – پیرامونی17

4448377411زیرساخت های شهرهای مرزی18

ون
قان

الزام به رعایت قوانین محیطی در اجرای پروژه های عمرانی و خدمات رسانی اماکن 19
تجاری، امنیتی و...

3351283437

6661566523اتخاذ سیاست های اقتصادی منطبق باسیاست های اقتصاد کالن کشور در افق 201404

توجه به اصل ارزش گذاری های فرهنگی در مکان های حواشی نوار مرزی به هنگام 21
تدوین قوانین.

6347540403 

به روزرسانی قوانین بهره مندی مناطق مرزنشین با توجه به تجارب ملی، بین المللی 22

و چالش های فرارو.
3555300471

توجه به تدوین و اجراِی قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست شهری نقاط 23
مرزی کشور

4259360506

11661166مجموع مقادیر
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 (Rebenstein, آن را متناسب با داده های به دست آمده ارائه می دهد
متوازن، روشی  متقاطع  آثار  تحلیل  به طوری  که   2010, p.115)

برای تحلیل بینش کیفی درباره روابط بین عوامل یک شبکه 
شبکه  رفتار  درباره  سازگار  تصویری  به  تا  است  اثرگذاری 
دست  یابد. از نتیجه آن قسمت برای تبیین و تحلیل ماتریس 
ارزیابی اطالعات  برای  الگوریتمی  به صورت  متعادل  اثرات 
گردآوری  شده با تحلیل کیفی استفاده  شده است و درنهایت 
پانل تخصصی که  با تشکیل یک   CIB تحلیل  پایه  ساختار 
طیف کاملی از دانش الزم برای درک سرفصل های مربوطه را 

شامل می شود برداشتن گام های زیر شکل می گیرد:
ازنظر  که  )توصیف کنندگان(  عوامل  مجموعه  شناسایی 
شروع  نقطه  می کنند.  توصیف  را  سیستم  تحلیلی،  هدف 
تحلیل CIB است. ممکن است روابط اثرگذاری به صورت 
یک طرفه یا دوطرفه باشد. هر پیکان از طرف توصیف کننده 
توصیف شونده  اثرگذاری روی  توصیف شونده،  به سمت 

توسط توصیف کننده را به تصویر می کشد. 
سیستم به مثابه یک کل به پیکربندی گرایش دارد که در 
آن شبکه آثار به روشی سازگار، متوازن شود. تحلیل و بیان 
توصیف گرهای مختلف موضوع و عوامل آن در چارچوب 

جدول )3( ارائه شده است. 
وضعیت هاِی  به منظورسناریونگاری  راستا  درهمین 
مختلِف برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن 
بر میزان توسعه یافتگی شهر پیرانشهر، تعداد 5 توصیف گر در 
چارچوب 16 زیر معیار و در قالب ماتریسی 16×16 مورد 

تحلیل قرار گرفت. 
 4 وضعیتی  چهار  توصیف گرهای  تعداد  میان،  این  در 
مورد )10/37٪( و تعداد توصیف گرهای سه وضعیتی نیز 9 
مورد )89/63 درصد(، از مجموع 5 حالت توصیف گرهای 
با  اساس،  همین  بر  دادند.  اختصاص  خود  به  را  پژوهش 
توجه به مجموِع محاسبات انجام شده در چارچوِب نرم افزار 
سناریو ویزارد تعداد 1.800.000 حالت محتمل در سناریوی 
ترکیبی بر مبنای امتیازهای داده شده به توصیف گرها محاسبه 
شد که این امر نشان دهنده ی دقت باالی نرم افزار و ماتریس 

رتبه بندی  و  ارزش گذاری  سنجِش  زمینه ی  در  تشکیل شده 
توصیف گرهای پژوهش می باشد که در سطحی باال داده های 

آن ها را مورد تأیید قرارداد. 
همچنین بایستی اشاره نمود که این تعداد سناریو در قالب 
418 گروه سلوِل عملیاتی1 مورد تحلیل قرار گرفتند. بر مبناِی 
پروتکل محاسبه شده2، سهِم هرکدام از وضعیت هاِی مربوط 
به توصیف گرهای مختلف در سناریوهای پژوهش به صورت 

جدول )3( قابل ارائه می باشد.

جدول 3: مشخصات کلی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک 
مرزی تمرچین

تعداد زیر پارامترپارامتر

5تعداد توصیف گر
16تعداد زیر توصیف گر

1.800.000تعداد کل محاسبه های توصیف گرها

0سلول های اعمال نشده در قضاوت بخشی

418تعداد سلول های دواری شده عملیاتی

128سلول )10/37٪(تعداد سلول های دارای تالقی قضاوتی

290 )89/63 درصد(سلول های دارای سایر قواعد تقابل قضاوتی

این پروژه شامل هیچ توصیف مستقل نیست

این پروژه شامل هیچ توصیفی غیرفعال نیست

صورت  متخصصین  توسط  که  داده ها  جمع آوری  با 
گرفت امکان استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد فراهم گردید. 
برای به دست آوردن سناریوها کمک ارزشمند این نرم افزار 

ضروری و حیاتی است. 
و سنگین،  پیچیده  محاسبات  با  ویزارد  سناریو  نرم افزار 
امکان استخراج سناریوهای با احتمال مطلوب، سناریوهای با 
احتمال میانه و سناریوهای با احتمال فاجعه باال رابرای محقق 
فراهم می آورد؛ که مجموعاً یک میلیون و هشتصد هزار تحلیل 
الگوریتمی توسط نرم افزار سناریو ویزارد وضعیت هرکدام از 

متغیرها را ارائه داده است.
1- Cell Judgment Group. 

2-  Protocol Evaluation.
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جدول 4: مقدار وزنی نتیجه انتخاب قضاوت نخبگان

توصیف گرها مقدار وزنی عامل کلیدی

عدم امنیت و چالش های فراوان امنیتی %055/6 A1
امنیت پایدارو کنترل مطلوب شهرهای 

مرزی
ادامه روند فعلی %015/7 A2

داشتن امنیت پایدار  %037/0 A3

نبود برنامه ریزی استراتژیک %034/3 T1

ادامه روند فعلیتدوین سند جامع و طرح های شهری %025/0 T2

برنامه ریزی جامع و هدفمند با چشم انداز مشخص %054/6 T3

محدود شدن مبادالت مرزی  %021/0 K1

میزان صادرات و واردات کاال
عدم ثبات و روند نزولی صادرات و واردات %016/0 K2

صادراتي و وارداتي طبق ضوابط فعلی کشور %065/4 K3

صادرات و وارداتی مشخص و پایدار %003/7 K4

عدم گسترش ارتباطات و محدودیت های پیش رو %040/7 M1
فاصله شهرهای مرزی با مناطق مرکزی - 

ادامه وضعیت فعلی و توسعه به صورت نیمه پایدارپیرامونی .%5029 M2

توسعه روابط با مناطق مرکزی %050/9 M3

نبود دیپلماسی و گفتمان های پایدار %028/7 S1

اتخاذ سیاست های اقتصادی منطبق با 
سیاست های اقتصاد کالن کشور در افق 

.1404

ادامه وضعیت فعلی %   025/9 S2

اتخاذ سیاست های کالن اقتصادی
%053/7

S3

جدول 5: وزن و میزان اثرگذاری هرکدام از چهار سناریوی منتخب مطالعات ساماندهی
سناریوهاایمپکت فاکتوروزن

32321Scenario No. 1

A2, T1, K1, M1, S1=  سناریو اول

32219Scenario No. 2

A2, T2, K1, M1, S2= سناریو دوم

32018Scenario No. 3

A3, T2, K3, M2, S3= سناریو سوم

31616Scenario No. 4

A1, T2, K2, M3, S2= سناریو چهارم
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درگیری  یک  نتیجه  نشانه ی   4 در جدول  وزنی  مقدار 
سیستماتیک با سایر توصیف گرها نیست بلکه نتیجه انتخاب 
قضاوت نخبگان است. که در ستون توصیف گرهای متقابل 
قضاوت ها  نامطلوب  انتخاب  شدید،  موارد  در  اما  است، 
ممکن است یک نوع )واریانس "ممنوعه"( را کاماًل غیرفعال 
کند. بیشتر شدن متوسطه وزن تقریبًا اجتناب ناپذیر و قابل 

تغییر است. 
تجدیدنظر  برای  انگیزه ای  باید  زیاد  و  قوی  مقدار  اما 
در قضاوت توصیف گرهای مربوطه باشند. با اتکا به نتایج 
پانل های  در  خبرگان  نظرات  ونقطه  نرم افزار  در  تحلیلی 
تخصیصی تفسیر جدول باال مربوط به بسیاری از سناریوهای 
سازگار است که می تواند با محاسبه فرکانس های توصیفی 
متغیرهای  درنهایت  شود.  کمک  سناریوها  لیست  در  متنی 
زیر به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی به صورت عوامل 
موثر برای سناریونگاری آینده انتخاب شدند. در این رابطه، 
سناریوهای  صحت  میزان  پیرامون  ذیل  توضیحات  ارائه 

پژوهش دارای اهمیت است:
System-grid یک ابزار ساده برای ارزیابی نقش هریک 

از مفاهیم در سیستم مورد بررسی می باشد. ارزیابی مفاهیم 
در واقع یک مرحله آماده سازی برای فرآیند ساخت  وساز 

سناریوهاست. 
بر شناسایی سناریوهای  ویزارد عالوه  نرم افزار سناریو 
سازگار، قابلیت دیگری نیز دارد و به تحلیل نقش فرض ها 
یک  اثرپذیری  یا  اثرگذاری  لحاظ  به  )توصیف کننده ها( 
فرض بر سایر فرض ها در سیستم می پردازد و شبکه ای از 

.(Analyze - System - Grid) سیستم مورد مطالعه ارائه می دهد
در واقع جمع عامل (Active sum) مربوط به هر فرض، از 
طریق جمع کردن امتیازات درون سطرهای آن فرض حاصل 
 Passive )می شود و متناظر با آن جمع انفعالی یا غیرعامل
sum مربوط به هر فرض، از طریق جمع کردن همه امتیازات 

درون ستون های آن فرض در ماتریس اثرات متقابل محاسبه 
می شود. 

و  راست  سمت  در  متغیرها  همه  حاضر  پژوهش  در 
باالی نمودار قرار گرفته اند که این مفهومی است که تأثیر 
از  هم  زیادی  تأثیر  عین  حال  در  و  دارد  سیستم  بر  قوی 

سیستم می پذیرد.

 
نگاره 4: نمودار System-grid  ثأثیرسنجی عوامل کلیدی پژوهش
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جدول 6: وضعیت نیروهای پیشران کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهر 
پیرانشهر در افق 15 سال آینده

عامل کلیدی سناریو فاجعه سناریو میانه سناریو مطلوب

امنیت پایدارو کنترل 

مطلوب شهرهای 

مرزی

تبدیل شدن اقلیم کردستان به کشور و اعمال فشار 

ایران بر مرزها و محدود شدن ارتباطات ایران و 

اقلیم و تأثیر منفی بر توسعه شهرهای مرزی، به 

هم خوردن روابط ایران و عراق  و بستن مرزها 

و اعمال فشار بر مرزنشینان، امنیتی کردن منطقه و 

برخورد متناقض احزاب اقلیم در دیپلماسی های 

اقتصادی با میران استانی ارومیه

ادامه وضعیت فعلی و روابط 

پایدار با کشور همسایه 

اما روبه رو شدن با موانع 

و محدودیت های ناشی از 

سیاست های متغیر دولت با 

توجه به وضعیت های متفاوت

تقویت روابط اقلیم کردستان عراق با ایران، 

گسترش ارتباطات بین المللی از طریق مرز 

تمرچین و افزایش ترانزیت و تأثیرات 

مثبت بر توسعه شهرهای مرزی  

تدوین سند جامع و 

طرح های شهری

عدم ارتباط نظام مند بین برنامه های راهبردی مرز 

تمرچین با سیاست ها و طرح های کالن کشور، 

نبود برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت در تقویت 

توان های اقتصادی منطقه، عدم مدیریت یکپارچه 

بخش های مختلف تصمیم گیری و نبود یک 

استراتژی جامع برای شهرهای مرزی

ادامه وضعیت فعلی

برنامه ریزی جامع و هدفمند در دریافت، 

نگهداری، حفاظت و ترخیص کاالها، 

ایجاد کار گروه های فعال در همه 

عرصه های برنامه ریزی  در تدوین سندهای 

چشم انداز گمرک و

 ورودی و خروجی، همچنین اخذ حقوق 

گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه 

میزان صادرات و 

واردات کاال

محدود شدن مبادالت مرزی در قالب بازارچه های 

مرزی وممانعت های شدید در واردکردن و صدور 

کاالهای غیرنفتی 

رعایت استانداردها براي 

کاالهاي صادراتي و یا 

وارداتي از بازارچه های مرزي 

الزامي است

ساماندهی مبادالت غیررسمی رایج در 
منطقه برای کاالهایی که از کشورهای 

هم جوار وارد می گردد، افزایش تسهیالت 
الزم در جذب سرمایه گذاران و تقویت 

توان اقتصادی مرز

فاصله شهرهای 

مرزی با مناطق 

مرکزی – پیرامونی

عدم گسترش ارتباطات جاده ای و ریلی بین 

شهرهای حاشیه کشور با مناطق مرکزی، افزایش 

فاصله طبقاتی در برخورداری از امکانات و 

تسهیالت شهری

ادامه وضعیت فعلی

افزایش دسترسی های ریلی، جاده ای و 

هوایی بیشتر بین شهرهای مرزی با مناطق 

مرکزی، ایجاد قوانین الزم  

اتخاذ سیاست های 

اقتصادی منطبق 

باسیاست های اقتصاد 

کالن کشور در افق 

.1404

نبود دیپلماسی و گفتمان های پایدار با 

شهرهای مرزی کشورهای همسایه، افزایش 

تنش های سیاسی در منطقه و تأثیر منفی بر 

مبادالت اقتصادی، عدم اجرایی کردن برنامه ها 

و سیاست های کالن اقتصادی در افق های 

برنامه ریزی شده

ادامه وضعیت فعلی

اتخاذ سیاست های کالن اقتصادی، 

دیپلماسی مفید با کشورهای همسایه در 

بهبود اقتصاد نواحی مرزی، مشارکت 

در کنفرانس ها و اجالس های بین المللی 

مربوط به امور گمرکی و جمع آوری 

و انتشار آمار بازرگانی خارجی جهت 

بهره گیری در برنامه ریزی. 
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4-3- بخش سوم تجزیه  و تحلیل
خارج  به  داخل  رهیافت  اساس  بر   SwotMeta مدل 
که  است،  گرفته  منابع شکل   بر  مبتنی  دیدگاه  به  نوعی  و 
مزیت  ایجاد  به  قادر  قابلیت ها  و  منابع  این  از  کدام یک 

رقابتی پایدارند؟ )آگاروال« و همکاران،2012: 13( 
علم  نظریه پردازان  که  کرد  ادعا  می توان  چنانچه 
استفاده  این اجماع رسیده اند که  به  برنامه ریزی راهبردی 
خارج  به  داخل  از  رهیافت  یک  به  خود  خالقیت  از 
از  را  درونی، خود  توانایی های  بر  اتکا  با  و  دست زده اند 

 .(Miller,2007) دیگران متمایز کرده اند 
SwotMeta تعیین  نخستین گام در مراحل برنامه ریزی 
باید  اهداف  تعیین  برای  است،  تحقیق  موضوع  اهداف 
کشوری  کالن  طرح های  و  برنامه ریزی  فرادست،  اسناد 
پیش بینی شده  اهداف  مرحله  این  در  لذا  کرد  مطالعه  را 
چشم انداز  و  استراتژیک  برنامه ریزی های  چهارچوب  در 
متخصصین  به وسیله ی  دلفی  مدل  از  استفاده  با  بلندمدت 
نمونه گیری  مدل  از  استفاده  با  حوزه  این  کارشناسان  و 
هدفمند در سه سطح باال، متوسط و پایین رتبه بندی شده 

است.
نظر  به  اتکا  با  و  پانل های تخصصی  برگزاری  از  پس 
کلیدی  عوامل  باید  بعد،  گام  در  کارشناسان  و  نخبگان 
به عبارت  دیگر،  شوند.  شناسایی  سازمان  موفقیت  برای 
جریان  در  که  شود  شناسایی  باید  توانایی هایی  و  منابع 

ضروری اند.  مجموعه  موفقیت 
اهمیت  و  وزن  توانایی ها  و  منابع  این  که  آن جا  از 
مجموع  کرد  وزن بندی  را  آن ها  باید  ندارند،  یکسانی 

وزن های تخصیص داده  شده باید برابر با 100 باشد. 
مدل های  و  روش ها  از  عوامل  این  وزن بندی  برای 
شبکه ای  تحلیل  مدل  دلفی،  روش  همچون  گوناگونی 
مؤثر  عوامل  نشان دهنده   3 نگاره  است.  گرفته شده  بهره 

پیرانشهراست. تمرچین  مرز  توسعه یافتگی  در 

جدول 7: اهداف تعیین شده جهت برنامه ریزی راهبردی 
برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین

سطح اولویت اهداف تعیین شده

اولویت متوسط توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و مالی 
برای منطقه

اولویت متوسط ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی و 
مدیریتی و سازمانی

اولویت باال امنیت پایدارو کنترل مطلوب شهرهای مرزی

اولویت متوسط افزایش مشارکت مؤثر در سیاست گذاری و 
قانون گذاری

اولویت باال کیفیت زندگی شهروندان شهرهای مرزی
اولویت ضعیف تبادالت انتظامی، فرهنگی، اجتماعی

اولویت متوسط توافقات و همکاری های زیست محیطی 
بین المللی

اولویت متوسط میزان صادرات و واردات کاال

اولویت ضعیف کنترل اقتصاد غیررسمی

اولویت باال گردشگری شهرهای مرزی

اولویت متوسط تبادالت انتظامی، فرهنگی، اجتماعی

اولویت پایین اثرات اقتصادی طرح های آمایش مرزی بر 
منطقه شهری

اولویت متوسط توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم 
بنگاه های خصوصی در اقتصاد و رونق 

اقتصادی منطقه
اولویت باال بازارچه های مرزی و ایجاد تحوالت فضایی 

- کالبدی

ویژگی های  دارایی ها،  توانایی ها،  منابع  از  منظور 
بهبود  در  که  است  نسبی  مزیت  نوع  هر  و  دانش  مثبت، 
شرایط آینده آن ها مؤثر باشد (barati et al, 2015)؛ و همیشه 
در  عوامل  این  که  دارند  وجود  کالن  عوامل  سری  یک 
دارای  ولی  هستند  محیط  خارج  و  نیستند  محیط  درون 
موفقیت  برای  آن ها  وجود  و  می باشند  قوی  تأثیرگذاری 

 .(Hansso& Sabanovic 2011, 216) مکان ضروری است
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جدول 8: عوامل مؤثر در توسعه استراتژی مرز تمرچین 
پیرانشهر

وزنعوامل مؤثر
7تدوین سند جامع و طرح های

4برخورداری قوانین از ضمانت اجرایی و کاربردی

8اثرات اقتصادی طرح های آمایش مرزی بر منطقه شهری

9افزایش توان ثروت آفرین کشور و تقویت ناحیه تحت نفوذ
6زیرساخت های شهرهای مرزی

10فاصله شهرهای مرزی با مناطق مرکزی - پیرامونی
 الزام به رعایت قوانین محیطی در اجرای پروژه های 
عمرانی و خدمات رسانی اماکن تجاری امنیتی و نظامی

6

به روزرسانی قوانین بهره مندی مناطق مرزنشین با توجه به 
تجارب ملی، بین المللی و چالش های فرارو.

4

 توجه به اصل ارزش گذاری های فرهنگی در مکان های 
حواشی نوار مرزی به هنگام تدوین قوانین.

5

توجه به تدوین و اجراِی قوانین مرتبط با حفاظت از 
محیط زیست شهری نقاط مرزی کشور

7

اتخاذ سیاست های اقتصادی منطبق باسیاست های اقتصاد 
کالن کشور در افق 1404

9

8امنیت
6راه های ارتباطی

5موقعیت جغرافیایی

6پتانسیل های منطقه برای توسعه یافتگی

100جمع

بنابراین دیدگاه مبتنی براین فرض است که توانایی های هر 
محیط نخستین مزیت و عامل متمایزکننده آن هاست و نوعی 

.(Akoi,2004)برتری پایدار و بلندمدت را به ارمغان می آورد

5- بحث و نتیجه گیری
برنامه ریزی  رویکردهای  رابطه  بر  آکادمیک  نگرشی  با 
استراتژیک و رویکردهای پایدار در توسعه شهرهای مرزی 
میزان  بیشترین  با  می توان استدالل کرد که پژوهش حاضر 
روایی و پایایی از تحلیل های صورت گرفته - که در سطح 
باالیی با واقعیت های بیان شده پیرامون شهر مرزی پیرانشهر 
در چهارچوب  دقیق  دارد، و خروجی های  انطباق   - است 
این  بر  مصداقی  خود  آینده نگرانه  و  استراتژیک  مطالعات 

واقعیت است. 
اما در تجربه های تحقیقی دیگر نیز یغفوری و همکاران 
در پژوهشی با ارزیابی و سنجش مؤلفه های برآمده از حق 
به شهر در پیرانشهر، ضمن بررسی وضعیت شهر پیرانشهر 
و  شخصی  سود طلبی  و  سرمایه داری  نظام  شیوه  برحسب 
کاهش دخالت ارگان های دولتی معتقدند که در بیشتر موارد 
شهر به حال خود رها شده است و حق به شهر در بحبوحه 
سود طلبی های شهروندان و ارگان ها به فراموشی سپرده شده 
است. اشاره کرده اند که حق به شهر امروزه در تقابل چنین 
ساخت  درباز  را  همه  تالش  و  است  آمده  شهری  مسائل 
این  در  عمدتًا  اما  می طلبد؛  پایدار  و  زیست  قابل  شهری 

نگاره 5: نقشه رقابتی و میزان 
سطح رقابت پذیری مرز تمرچین 

با مرزهای شمال غرب ایران
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اثرات  و  تمرچین  مرز  کلیدی  و  راهبردی  مسائل  بررسی 
نادیده  را  شهر  داخل  بازار  و  مرزی  بازارچه  استراتژیک 

گرفته اند. 
قربانی و همکاران در بررسی و تحلیل مؤثرترین موانع 
مواد مخدر و روان گردان  قاچاق  با  مبارزه  امر  موجود در 
در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر ضمن رسیدن به نتایج 
ضعف در نظارت و بازرسی و ضعف در آموزش نیروی 
در  امنیت  کلیدی  عامل  و  راهبردی  بحث های  انسانی، 
با  همکاران  و  آرمکی  نشده اند.  مشخص  انداز  یک  چشم 
بررسی کارگزاران توسعه ی محلی و تحلیل نیروهای مؤثر 
کارگزاران  معتقدند  پیرانشهر  مرزی  منطقه ی  توسعه ی  در 
از تجار، کولبران،  اقتصاد مرزی اعم  امنیتی، مرز و  دولتی، 
و  داشته اند  مؤثری  رویه ای  اثرگذاری  محلی  سرمایه داران 
باال  به  پایین  برنامه ریزی  نگاه  با  محلی  خوب  حکمروایی 
مشارکت  پشتوانه ی  به  و  بومی  کارگزاران  از  بهره مندی  با 
توسعه ی محلی  تحقق  برای  استراتژی  مناسب ترین  مردمی 

در منطقه ی مرزی پیرانشهر است. 
بررسی های موسوی نیز متوجه ارزیابی نقش بازارچه های 
مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین پیرانشهر 
است که نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت 
و استقرار بازارچه ها در منطقه توانسته است در بسیاری از 
متغیّرهای رفاهی تأثیر ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه 
از اقتصاد غیررسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است. 
امنیت  است  توانسته  تمرچین  بازارچه ی  این که  به عالوه، 
و  کالنتری  کند.  ایجاد  منطقه  در  اقتصادی  لحاظ  از  نسبی 
همکاران با ارزیابي میزان تحقق پذیری شاخص های توسعه 
که  دادند  نشان  پیرانشهر(  مرزی  منطقه  )در  شهري  پایدار 
توسعه  راستاي  در  پیرانشهر  شهري  توسعه  اخیر،  دهه  در 
دلیل  به  آن  توسعه  و  بوده و جمعیت پذیری  پایدار شهري 
فراهم شدن جاذبه های شغلي و اقتصادي از طریق مبادالت 
مرزي و بین المللی تأمین شده و در راستاي پایداري شهري 

می باشد.
لذا پژوهش حاضر با فرض وجود یا عدم وجود هرکدام 

از متغیّرها در توسعه شهرهای مرزی، این امکان را فراهم 
واقعیت  بر  منطبق  نتایج  دادن  نشان  ضمن  تا  است  نموده 
حاضر، سناریوهای مبتنی بر واقعیت های منطقه و تحوالت 
پیش رو را در نظر گیرد و اهمیت برنامه های کالن کشور 
قرار دهد. اقتصاد کشور مورد توجه  را در سطح مرزها و 
دانشگاهی و مدیران  نخبگان  با  از جنبه ای دیگر، مشورت 
متغیّرهای  تعریف  از  پژوهش،  مختلف  مراحل  در  اجرایی 
گذاشتن  اشتراک  به  و سپس  ارزیابی  امتیازدهی،  تا  تحقیق 
نتایج نهایی حاصل از تحلیل وضعیّت های ممکن در شرایط 
تحقیق،  توصیف گرهای  پیرامون  قطعیّت  و  قطعیّت  عدم 
داد،  کاهش  شّدت  به  را  نتایج  بودن  غیر صحیح  درصد 
به گونه ای که تمامی سناریوهای به دست  آمده، در جلساتی 
به بحث مجّدد گذاشته شد و در این میان، ایرادهای وارده 
بازبینی  مورد  سناریوها،  و  متغیّرها  اصالح  چارچوب  در 
به دست  اطالعات  تحلیل  تجزیه  و  همچنین  گرفت.  قرار 
 آمده در سطحی گسترده تأییدکننده این نکته بود که توسعه 
مرز تمرچین دارای سطح نیمه پایدار است، اما تداوم وضع 
موجود به شکل گیری سناریو فاجعه نزدیک خواهد شد و 
در بهترین حالت، در صورت ادامه وضعیّت فعلی، توسعه 
همراه  گسترده  موانع  با  تمرچین  مرز  از  ناشی  پیرانشهر 

خواهد بود. 
فرآیند یکپارچگی اقتصادی و همکاری های بین مرزی و 
توسعه فضایی مناطق مرزی و پیرامون آن به دلیل سیاست های 
متغیر ایران با بخش اقلیم کردستان عراق )بخش ناحیه زرد: 
این  توسعه  ادامه  بر  منفی  تأثیرات  دمکرات(  پارت  حزب 
شهر مرزی گذاشته است و عماًل قدرت اقتصادی و تجارت 
مرزی را به نفع سیران بند بانه و باشماق مریوان تغییر داده 

است.
تأثیرگذاری  بر  اصولی  نگرشی  اگر  کلی  نگاهی  در 
وضعیت  و   SwotMeta از  ناشی  خروجی های  و  متغیرها 
سناریوها داشت می توان استدالل کرد شهر پیرانشهر با قرار 
بر رشته کوه های زاگرس و حالت کوهپایه ای شهر،  گرفتن 
دارا بودن اقلیم خوب و پاک با شرایط زیست محیطی عالی 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی  ... / 147 

متنوع توانسته است عناصر و ویژگی های متنوع را در خود 
جمع کند. در این  بین به تنوع و تعدد کّمی و کیفی انواع 
و  کاال  آسان  مبادله  امکان  پاساژ   70 در  خارجی  کاالهای 
و  متحده  امارات  چین،  قبیل  از  خارجی  کشورهای  با  ارز 
عراق؛ تنوع و تعدد کّمی و کیفی انواع کاالهای خارجی در 
شهر و عرضه این کاالها؛ فاصله مناسب با مرکز استان های 
ساکنان  از  باالیی  تعداد  ورود  شرقی؛  و  غربی  آذربایجان 
حکومت اقلیم کردستان عراق به شهر به جهت امکان ورود 
با اتومبیل شخصی به این شهرستان؛ کمبود امکانات پزشکی 
با  پزشکی  گردشگری  گسترش  امکان  عراق؛  کردستان  در 
توسعه مراکز درمانی شهر؛ وجود گمرک رسمی جمهوری 
اسالمی ایران در مرز؛ حمل ونقل ترانزیت در مسیر پیشرفت 
اقتصادی کردستان عراق در دهه اخیر و میل شدید اتباع آن 

برای سفر به این بخش از ایران را بیشتر کرده است. 
راه اندازی  و  احداث  نیز،  آن  تحوالت  جدیدترین  در 
چندین سد بزرگ با مخزن باال که در صورت امکان می تواند 
باعث تقویت پتانسیل های منطقه شود. درنهایت در رابطه با 
انطباق وضعیت فعلی پیرانشهر و خروجی نرم افزارمی توان 
بین المللی چین و وضعیت  پربازده مرز  به اهمیت و نقش 
استراتژیک منطقه و گسترش تبادالت خارجی و محیط زیست 
نمود.  اشاره  منطقه  شهری  توسعه  پیشرفت  در  مناسب 
از  قدرتمند  اقتصادی  مکان های  به عنوان  مرزی  شهرهای 
طریق همکاری های ارضی و فرآیند شکستن موانع می توانند 
در ترغیب مدیران به تفکر بلندمدت، آینده نگری و پیش بینی 
افق های دوردست مؤثر باشند که در این چارچوب ارتباط 
کشورهای  مرزی  شهرهای  با  مرزی  شهرهای  بین  متقابل 
همسایه توسعه نیافتگی مناطق مرزی را که ناشی از دو عامل 
به  اقتصادی  و عدم رشد  مرکز جغرافیایی  از  دوری  عمده 
دلیل پایین بودن سطح امنیت است به حداقل ممکن برساند 
تا با روندی فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی-
نیازهای شهروندان در محدوده  به  پاسخگویی  اجتماعی و 
فضایی موردنظر شرایط زندگی مطلوبی را برای مرزنشینان 

به وجود آورد. 

در  اساسی  شاخص  واقع،  در  مرزی  نواحی  اقتصاد 
مردم  و  خانوارها  همسایه،  کشورهای  بین  ارتباط  برقراری 
توسعه  موتورهای  نه تنها،  که  می باشد  مرزی  نواحی  ساکن 
تحوالت  فرهنگی،  نوآوری  مراکز  بلکه،  هستند  اقتصادی 
این  بین  در  می باشند.  نیز  سیاسی  تغییرات  و  اجتماعی 
می توان با برنامه ریزی سناریو، روشی منّظم و منضبط  از آن 
ایجاد نمود و با تعیین نیروهای پیشران کلیدی در درون همه 
تغییرات، از پیچیدگی ها و عدم قطعیت های حّساس استفاده 
رویدادهای  این  به  مراجعه  با  تا حکمروایان شهری   کرد. 
غیرمنتظره در آینده و درک پیامدهای احتمالی آن ها، بتوانند 
با درک موقعیِت واقعیت موجود و نگرشی بر روند تحوالت 
درگذر زمان به اقدامات الزم و تبیین شرایط در آینده بپردازند. 
پژوهش حاضر توانست با استفاده از رویکرد استراتژیک در 
پایداری شهرهای مرزی و بهره گیری از شاخص هایی مانند 
و  فیزیکی  توسعه  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی،  و  »فرهنگی 
کالبدی، قانون« و با به کارگیری الگوی مطالعات آینده نگرانه 
سناریو ویزارد و استراتژیک، الگویی مطلوب در تحّول شهر 
شاخص های  طبقه بندی  این رو،  از  دهد.  پیرانشهر  مرزی 
موثّر بر توسعه یافتگی در شهر پیرانشهر در چارچوب یک 
متغیّرهای  و  کلی  طبقه بندی   5 قالب  در   23×23 ماتریس 

زیرمجموعه انجام شد. 
در  باال  پتانسیل های  دربرگیرنده ی  نکته  این  همچنین، 
شهر  در  توسعه  شاخص های  تقویت  برای  باال  مقیاسی 
در  شاخص ها  اعمال  با  تنها  که  به گونه ای  است،  پیرانشهر 
مطلوب  بسیار  وضعیتی  می توان  شاخص ها  توزیع  نمودار 
چهارچوب  در  داد.  نمایش  مرزی  متغیّرهای  توزیع  از  را 
نتایج باال برحسب جدول تدوین سناریوها، نتایج پژوهش 
شدن،  اجرایی  قابلیّت  دارای  زیادی  بسیار  حّد  تا  حاضر 
بهبود مدیریت صحیح  به منظور  راهنمایی  سناریو پردازی و 
توسعه شهرهای مرزی در چهارچوب برنامه ریزی ساختاری 

خواهد بود.
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