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تاریخ پذیرش مقاله95/09/28 :

آمایش مناطق مرزی ،بهرهبرداری مطلوب از کلیه امکانات انسانی و فضایی این مناطق در جهت بهبود وضع مادی و معنوی

جامعه به دنبال تبیین مبانی نظری سازماندهی مطلوب فضایی پایدار انسان ،سرزمین و فعالیتهای انسانی در مناطق مرزی با
توجه به ویژگیهای این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمین و تحقق توسعه و امنیت ملی است.به واقع میتوان گفت که
برنامه ریزی برای توسعه مناطق محروم و عقب مانده به ویژه مناطق مرزی به علت جایگاه شان در توسعه و امنیت در بسیاری
از کشورها ازجمله ایران ضرورت تام یافته است .این پژوهش به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی و به لحاظ هدف توسعهای

کاربردی میباشد .روش گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانهای و میدانی میباشد که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه
استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین در زمینه مطالعات مرزی میباشد ،که با استفاده از نمونهگیری
هدفمند  30نفر از بین آنها انتخاب شده است.در ادامه به تحلیل مفهوم استنباطي مرز از دیدگاههای مختلف پرداخته شده و با

مطالعه وضعیت توسعه یافتگی مناطق نابرابری ها مشخص شده اند .همچنین جایگاه ناحیه موردمطالعه در مبادالت مرزی نیز

با استفاده از ارائه آمارهای موجودبررسیشده است.سپس با استفاده از الگوی تحلیلی  SWOTبه شناخت سایر توانمندیها و

مشکالت محیطی ناحیه مورد مطالعه با رویکرد آمایشی جهت برنامه ریزی توسعه پرداخته شده است .نتایج به دست آمده حاکی

از این است که مناطق مرزی ازلحاظ برخورداری در وضعیت محروم قرار دارند و همچنین از ظرفیتهای این مناطق به نحو
درستی استفاده نشده است ،که با یک برنامه استراتژیک متناسب میتوان در جهت دستیابی به توسعه این مناطق گام برداشت.
واژههای کلیدی :استراتژی ،توسعه ،مناطق مرزی ،آمایش سرزمین ،ارومیه -سلماس
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 -1مقدمه

توسعه تنها یک پدیده اقتصادی نیست ،بلکه فرایندی
چندبعدی شامل سازماندهی مجدد و جهتدهی اقتصاد
وسیستمهای اجتماعی است و همچنین به دنبال افزایش
درآمد و بازدهی جامعه میباشد .توسعه اصوالً شامل تغییرات
بنیادی در ساختارهای سازمانها ،جوامع و مدیریتها و به
همان نحو تغییرات در دیدگاه مردم و در برخی موارد سنتها
و عقاید نیز هست) .(Streetn,1997:56درواقع توسعه همان رشد
اقتصادی نیست ،چراکه توسعه یک جریان چندبعدی است
که در خود تجدید سازمانی و جهتگیری متفاوت کل نظام
اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد .در معنی سادهتر
میتوان توسعه را رشد همراه با عدالت اجتماعی دانست
) .(Hadder,2003:3مهمتر اینکه در امر توسعه یافتگی مردمی که
در مناطق پیرامونی کشورها زندگی میکنند بهطورمعمول
از کانون توجه برنامهها و سیاستگذاریهای توسعه دور
هستند .همین امر سبب میشود سطح توسعه اجتماعی و
اقتصادی آنها کاهش یابد (تودارو .)23:1387،این عدم توجه
به نواحی پیرامونی به ویژه مناطق مرزی در طول تاریخ
درروند توسعهای این نواحی اختالل ایجاد کرده است و
باعث کمبودهای بالقوه ازجمله فقدان اشتغال ،نازل بودن
درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه در این نواحی
استراتژیک شده و زمینه را برای معضالت و نابسامانیهایی
چون قاچاق کاال ،مهاجرت ،شورش و ناامنی فراهم کرده
است (ذکی ،پاشالو .)2:1393،
در این بین آمایش مناطق مرزی به منظور توسعه
همهجانبه از اهمیت ویژهای برخورداراست .از نظر ساختار
فضای مناطق مرزی عالوه بر ویژگیهای دوری از مرکز،
دارای ویژگیهای کالبدی خاص مناطق مرزی میباشد
که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و در نتیجه
توسعهنیافتگی آنها میشوند ،بنابراین کشورهای مختلف بنا
به حساسیت و دغدغههایی که در زمینه بعد دفاعی نظامی
و امنیتی خود دارند به بحث آمایش مناطق مرزی جهت
توسعه توجه ویژهای دارند (عزتی ودیگران .)3:1390،همانطور

که میدانیم کشور ایران نیز در این زمینه دارای مشکالت
خاصی است .در واقع یکی از خصوصیات ساخت اقتصادی
اجتماعی ایران این است که یک منطقه یا چند منطقه کشور
توسعهیافته و بقیه مناطق کشور از مسئله توسعهنیافتگی رنج
میبرند .ازجمله مهمترین این مناطق که دارای محرومیت
و توسعه نیافتهاند ،مناطق مرزی کشور میباشند که بهرغم
توانمندیهای گسترده هنوز دارای محرومیت هستند.
بهطوریکه نتایج بیانگر آن است درجه توسعهیافتگی در
مناطق مرزی  % 57و مناطق مرکزی  % 169میباشد و
نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار
باال بوده و این نسب معادل  1/6است .درواقع میتوان گفت
مناطق مرکزی در ایران حدود  3برابر بیشتر از مناطق مرزی
توسعهیافتهتر است .همچنین میزان نابرابریهای درون
منطقهای مناطق مرزی  1/.8و مناطق مرکزی  1/43میباشد
که این رقم بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین
استانهای کشور است (ابراهیمزاده و دیگران .)18:1390،بنابراین
بدیهی است در کشوری همچون جمهوری اسالمی ایران
که دارای  8574کیلومتر مرز میباشد (نامی محمدحسن،حیدری
پور )1:1390،و با وجود کشورهای همسایه که اغلب آنها
دچار ضعف و بیثباتی هستند لزوم توجه تنگاتنگ با
مسئله آمایش سرزمین و رسیدن به توسعه در مناطق
مرزی با در نظر داشتن ابعاد امنیتی امری بسیار اساسی و
ضروری است .در این بین ناحیه ارومیه -سلماس با دارا
بودن موقعیت مرزی و ارتباطی مهم بین شرق و غرب و
وجود توانمندیهای طبیعی و اکولوژیکی فراوان دارای
توانمندیهای زیادی جهت توسعه است که به علت دوری
از مرکز و عدم برنامهریزی مناسب و شرایط هشت سال
جنگ تحمیلی ،بحرانهای کشورهای همسایه چون عراق،
آذربایجان و درگیریهای قومی در ترکیه موجب ناامنی
مرزهای جغرافیایی ناحیه ارومیه  -سلماس شده و از نظر
توسعهیافتگی آن را در رتبههای آخر نواحی کشور قرار داده
است .بهطوریکه در بین  336شهرستان ،ارومیه در رتبه
 103و سلماس در رتبه  280ازلحاظ درجه توسعهیافتگی

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

استراتژی توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش175 / ...

قرار دارند (تقوایی و دیگران .)161:1390 ،این امر باعث شده
ازنظر شاخصهای برخورداری نسبت به نواحی دیگر در
سطح پایینی قرار بگیرند و نابرابریهای فضایی در آنها
چشمگیر باشد .بنابراین مسئله اساسی این پژوهش ارائه
استراتژیهایی متناسب با توانهای اقتصادی ،اجتماعی ،و
طبیعی منطقه جهت ایجاد عدالت سرزمینی و توسعه پایدار
برای ارتقای ناحیه مرزی ارومیه  .سلماس میباشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2توسعه

کیفی از امکانات کمی خویش ،در جهت آرمانی که برای
خودش قائل است ،بهطور همهجانبه استفاده میکند .مایکل
تودارو در بیان چندبعدی بودن توسعه ،این پدیده را جریانی
چندبعدی میداند ،که مستلزم تجدید سازمان و جهتگیری
مجموعه نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و عالوه
بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکار ،متضمن تغییرات
بنیادی در ساختهای اجتماعی ،نهادی واداری و نیز طرز
تلقی عامه و در بیشتر موارد ،حتی آداب و رسوم و اعتقادات
است (میسرا،آرپی.)86:1392،

مایکل تودارو 1عنوان میکند که توسعه را باید جریانی  -2-2آمایش سرزمین و توسعه مناطق مرزی

آمایش مناطق مرزی نوعی برنامهریزی است که توسعه
را با امنیت و دفاع ،از نیازهای مناطق مرزی ،در چارچوب
شرایطی که مناطق مرزی دارند ،به یکدیگر پیوند میدهد
و راهکارهای برای توسعه مناطق مرزی معرفی میکند
که در آن امنیت و توسعه الزم و ملزوم یکدیگر میشود
(عندلیب.)14:1380،
بنابراین گرچه آمایش مناطق مرزی یک نوع فن
برنامهریزی است ،اما خود بر پایههای نظری و متدولوژی
علمی خاصی متکی است که ضمن تحلیل و تفسیر شرایط
و ویژگیهای مناطق مرزی ،موانع توسعه و امنیت را توأمان
در نظر گرفته و برای آنها راهحلهای یکپارچه ارائه میدهد
تا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را بر یکدیگر
منطبق سازد .بنابراین میتوان آمایش را نوعی برنامهریزی
راهبردی -فضایی و «آمایش مناطق مرزی» را نوعی
برنامهریزی راهبردی در فضاهای مرزی کشورها دانست
(عزتی و دیگران.)7:1390،

چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت
اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع
رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق
است .توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام
اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستههای
افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام ،از حالت نامطلوب
زندگی گذشته خارج شده و بهسوی وضع یا حالتی از
زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است ،سوق مییابد
(تودارو.)135:1378،
به واقع برای تعریف توسعه باید دید که این اصطالح
بر چه شاخصها و ویژگیهایی داللت میکند .طبیعی
است که این شاخصها برحسب اینکه از چه منظری -مث ً
ال
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی-به توسعه نگریسته
شود متفاوت خواهد بود .در سطح عمومی و مشترک ،اکثر
مشخصههایی که پیرامون مفهوم توسعه میتوان برشمرد،
آنچه ذیل سه مفهوم پیشرفت ،تکامل و نوسازی آورده
میشود یکسان است .همه این واژهها را توصیف میکنند
که بر گذار از مرحله فرودین به مرحله فرازین داللت دارد-1-2-2 .مفهوم استنباطي مرز و منطقه مرزي از دیدگاه
در واقع توسعه به معنای فرایندی چندبعدی ،که همه ابعاد آمایش سرزمین
بر اساس آنچه اشاره شد اصول چارچوب نظری آمایش
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را پوشش میدهد،
نشاندهنده یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه بهطور مناطق مرزی با تأکید بر توسعه ،امنیت ،و دفاع برپایه مباحث
نظری و تجربی در مطالعات جهانی به شرح زیر ارائه میگردد:
1- Michael Todaro
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 -1نخست آنکه دو مقوله «امنیت» و «توسعه» بهویژه در
ارتباط با مناطق مرزی ،الزم و ملزوم یکدیگر بوده و توسعه
در مناطق مرزی نقش تعیینکنندهای در فرایند تحقق امنیت
فراگیر در کل جامعه دارد .از سوی دیگر تحقق رابطه منطقی
میان امنیت و توسعه در مناطق مرزی ،مستلزم توجه خاص و
جامعنگر به مؤلفههای توسعهای مؤثر بر امنیت و مؤلفههای
امنیتی بر توسعه میباشد .چنین ارتباطی مستلزم برخورداری
از دیدگاهی منسجم و نظاممند میان این دو مقوله بوده و
درنتیجه عدم تعادل منطقهای فضایی میان مناطق مرکزی
و مرزی منجر به کاهش امنیت مطلوب در مناطق مرزی
میگردد.
 -2برنامهریزی توسعهای در مناطق مرزی مستلزم توجه به
سطوح محلی و منطقهای ،ملی ،فراملی ،و جهانی امنیت بوده
و هرگونه برنامهریزی توسعهای در مناطق مرزی ،مستلزم
تأمین زیرساختهای امنیتی الزم (تأسیسات دومنظوره نظامی
و عمرانی) متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی میباشد.
 -3میان «سلسلهمراتب توسعهای» و «سلسلهمراتب امنیتی»
مناطق مرکزی و مناطق مرزی ،رابطهای متقابل وجود دارد.
برقراری چنین رابطهای موجبات تحقق «تعادل توسعهای»
و «تعادل امنیتی» را فراهم میآورد .از اینجهت توسعه در
مناطق مرزی توجه به ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکی (ذهنی)
مرز را میطلبد (عندلیب.)187:1380،
 -4براساس تقسیمبندی مناطق برنامهریزي ،مناطق مرزي
جزء مناطق داراي منابع و مناطق داراي مسائل ویژه میباشند
که به نگرش توسعهای خاصي نیاز دارند.
 -5بر اساس این دیدگاه ،مناطق مرزي به دلیل دورافتادگی
از مناطق هستهای ،شرایط جغرافیایي ویژه ،اقتصاد
ویژه ،حملونقل نامناسب و  ...ازلحاظ توسعهیافتگی با
مشکالت زیادي مواجه میباشند هرچند که با منطقهاي
کردن و برنامهریزیهای مربوط به آن میتوان شکاف میان
برنامهریزي در سطح ملي و محلي را پر کرد و در حقیقت
به یک برنامهریزي در سطحي میانه رسید ،اما باید گفت
که حسن این نظریه آن است که مناطق داراي ویژگیها و

استعدادهاي بالقوه توأم با مسائل اجتماعي -اقتصادي خاص
خود را جداي از سایر مناطق موردتوجه قرار میدهد و
از این لحاظ مناطق مرزي هم بهعنوان یک منطقه نیازمند
برنامهریزي ،موردتوجه قرار میگیرد.
 -6بطور کلی میتوان گفت آمایش مناطق مرزی ،بهره برداری
مطلوب از کلیه امکانات انسانی و فضایی این مناطق در
جهت بهبود وضع مادی و معنوی جامعه به دنبال تبیین
مبانی نظری سازماندهی مطلوب فضایی پایدار انسان،
سرزمین و فعالیتهای انسانی در مناطق مرزی با توجه به
ویژگیهای این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمین
و تحقق توسعه و امنیت ملی است.

 -3-2نظریههای توسعه منطقهای و مرز

با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه
میتوان گفت که در ارتباط با توسعه مناطق مرزی نظریههای
مختلفی از قبیل نظریه مکان مرکزی کریستالر ،نظریه قطب
رشد ،نظریه مرکز رشد ،نظریه مرکز پیرامون ،نظریه برگشت
مرکز به کار گرفته میشوند که هرکدام با توجه به شرایط
و اصول خاصی طراحیشدهاند و در سطوح خاصی کاربرد
دارند .بنابراین در اینجا تالش شده است تا با تحلیل این
نظریات در ارتباط با مرز پرداخته شود که نتایج به قرار زیر
هستند:
بطور کلی میتوان گفت پژوهشهای انجامشده در ارتباط
با مناطق مرزی برای اولین بار ریشه در تفکرات نظریههای
مکان مرکزی ،بهویژه والتر کریستالر )1933(1دارد ،بهواقع او
سعی داشت علت عدم تعادلهای منطقهای را در میان مناطق
مرکزی و مناطق مرزی تجزیه تحلیل کند(معطوف.)476:1381 ،
بعدها کسانی با پایه قرار دادن مطالعات کریستالر ،سعی
کردند تعادلهای منطقهای در مناطق مرزی را موردتوجه
قرار دهند ،که عبارتاند از:
«نیلز هانسن» 2در سال  ،1978پس از انجام مطالعات
میداني گستردهای در مرزهاي کشورهاي آلمان ،فرانسه و
1- Walter Christaller
2- Niles Hansen
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جدول  :1تحلیل مفهوم استنباطي مرز از دیدگاههای مختلف
مرز در نظریه
مکان مرکزی
کریستالر

مرز در نظریه
قطب رشد

مرز در نظریه
مرکز رشد

مرز در نظریه
مرکز پیرامون

مرز در نظریه
برگشت مرکز

 -1عامل مشخصکننده مرز مناطق ،بهرهبرداری از خدمات و سرمایهگذاری در آن حوزه است
 -2محل تالقی مرزها در این نظریه از توانایی انتخاب برخوردارند که به کدام مرکز وابسته باشند و امکانات دریافت کنند.
 -3موانع طبیعي و انساني باعث ایجاد شکاف در نظام فضایی سلسله مراتبی حوزههای نفوذ پیوسته میشود.
 -4در این نظریه یک سلسلهمراتب مرزبندی در مناطق تقاطع حوزههای نفوذ مکانهای مرکز وجود دارد.
 -1در نظریه قطب رشد مفهوم مرز به دورترین نقطهای گفته میشود که اثرات توسعهای قطب به آنجا میرسد .بطوریکه مرز محلی
است که از اثرات توسعهای قطب رشد کمترین بهرهمندی را دارد ،و بیشتر به این دلیل است که این مناطق بهصورت محروم و
عقبمانده میباشند.
 -2با توجه به اینکه بنیان این نظریه بر توسعه صنعتی و سرمایهگذاری کالن صنعتی استوار است و این امر نیازمند وجود شرایطی است
که بیشتر در مناطق مرکزی مهیا میشود .بنابراین قطبهای رشد توسعهیافته و توسعهی مناطق مرزها متأثر از توسعه قطب رشد است که
با تأخیر صورت میگیرد.
3ـ تأکید بر قطبي بودن توسعه به این مفهوم است که هر قطب ،سلسله مراتبي از مرزبندي را از طریق حوزه نفوذ و حیطه جغرافیایي خود
بهصورت امواج پیدرپی مشخص میسازد .بر این اساس به میزان قوت قطب رشد ،حیطه این مرزبندیها نیز گسترش مییابد .اما مرزهاي
سیاسي مانع عبور تأثیرات قطب رشد به کشور مجاور میشود.
 -1در این نظریه تعدیل شدن مفهوم قطب رشد مدّ نظر میباشد .تفاوت و تضاد بین مناطق مرکزی و مرزی کاهش مییابد.
 -2در تئوری مرکز رشد به علت افزایش تعداد مراکز رشد مرزها نیز متعدد شده و نزدیکی و اختالط بیشتر به وجود میآید که این
امر باعث کاهش فاصله بین مرکز و مرز میشود و فرایند توسعهیافتگی با سرعت بیشتری در مناطق مرزی رخ میدهد و باعث کاهش
محرومیت و عقبماندگی این مناطق خواهد شد.
 -3سرمایهگذاری در این نظریه تنها اختصاص به مناطق مرکزی ندارد .بنابراین توسعه متعادلتر و روند آنهم جانبه تر و دارای تأثیر
بیشتر بر تمام مناطق است.
 -1در این نظریه بین مرکز هر منطقه با مناطق مرزی(پیرامونی) تفاوت بسیار زیاد است ،و این امر باعث تشدید منافع بین آنها میشود
 -2در نظریه مرکز پیرامون مرزها به علت قرار گرفت در مناطق پیرامونی کمتر موردتوجه قرار میگیرند و درنتیجهی این بیتوجهی حداقل
منابع موجود این مناطق نیز بهسوی مناطق مرکزی تمایل مییابند
 -3با توجه به فاصله بین مناطق مرکزی ،پیرامونی این مناطق عقبماندهتر و فرایند توسعه کندتر صورت میگیرد
 -4به دلیل تأکید بر تمرکز همه منابع قابل بهرهبرداری در مرکز منطقه ،درواقع یک خط مرزي ذهني و درعینحال قابللمس میان مرکز و
پیرامون ترسیم میشود .بدینجهت خط مرزي این دو بسیار شفاف و قابلتشخیص است(عندلیب.)30،1380،
 -1بر اساس این نظریه مناطق مرزی یا دورافتاده محرومتر و توسعهنیافتهترند و این ایده وجود دارد که به دنبال توسعه مناطق مرکزی
احتمال دارد که برگشت تمرکز باعث توسعه این مناطق شود
 -2اساس این نظریه بر سیاستگذاری منطقهای در جهت هدایت توسعه از مرکز به مناطق پیرامونی است

مأخذ :مطالعات نگارندگان

سوییس ،ویژگیهای مناطق مرزي را مورد توجه قرار داده
و آنها را بر اساس نظریههای مکان مرکزي «کریستالر» و
قطب رشد «پرو» تجزیه و تحلیل کرد .وي در مطالعات
خود به نکات مثبت و منفي مناطق مرزي و تحلیل آنها از
دیدگاه «کریستالر»« ،لوش»« ،ژاندارم»« ،بودویل»« ،اوربان»
و «پرو» میپردازد .او نکات مثبت مرزها را که در کنار
مرزهاي سیاسي باثبات قابلتصورند ،عبارت از توسعهي
فعالیتهای تجاري و فرهنگي مرزي که شعاع نفوذي در
کشور مجاور پیدا میکنند ،و درآمدهاي حاصل از دریافت
عوارض ،برمیشمارد (عندلیب.)39-37 :1380 ،
سپس کسان دیگری از قبیل «فیلیپ جونز» و «تریوور

والد» مقالهي تحقیقي خود را در تحلیل تغییرات فضایي
ساختاري در مرز پیشین دوپارهای آلمان پس از برقراري
مرز و برداشتن موانع مرزي نوشتند .در این مقاله ،پس از
انجام مطالعات نظري و تکیه بر نظریههای مکان مرکزي و
قطب رشد و نیز انجام مطالعات موردي در منطقه مرزي
موردبحث بهنقد این نظریات پرداخته و خصوصیاتي براي
مناطق مرزي استخراج کردند ،به عقیدهي این دو ،مناطق
مرزي بهعنوان مناطق حاشیهای و توسعهنیافته شناخته
میشوند ،این حاشیهاي بودن گرچه میتواند معلول شرایط
جغرافیایي مناطق مرزي باشد اما خود پدیدهي مرزي بودن،
1

1- Trevor .wild

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،26شماره ،104زمستان 96

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.104, Winter 2018 /178

نگاره  :1موقعیت ناحیه ارومیه  .سلماس

مأخذ :نگارندگان

بسیاري از امکانات و قابلیتهای آن منطقه را مضمحل  -3روش تحقیق

میسازد .آنان معتقدند که با برقراري مرزي بین دو کشور،
فضاهایي که بهطور اصولي به یکدیگر متصلاند و تداوم
فضایي را تأمین میکنند از یکدیگر میگسلند و حاشیهای
میشوند ،این حاشیهای بودن علت عقبماندگی این نواحي
است (عندلیب .)40 :1380 ،سپس در همین زمینه پتراکاس و
اکانو ،)2002( 1آرکوت و اورزن ،)2003( 2به مطالعه در
زمینه توسعه مناطق مرزی در اتحادیه اروپا پرداختند و به
این نتایج دست یافتند که توسعه مناطق مرزی تنها از طریق
بهکارگیری سیاستهای گسترش همکاریهای بینالمللی و
روابط بین مرزی و برقراری امنیت در مرزها امکانپذیر
است (موسوی .)8 14- :1388 ،همچنین نیپور )2005( 3در
مقالهای تحت عنوان اثرات رشد در اتحادیه اروپا بر توسعه
اقتصادی شهرهای مناطق مرزی این کشورها به این نتیجه
رسید که اثرات یکپارچگی و تغییرات در دسترسی به بازار،
نقش اساسی در توسعه این شهرها داشته است .به صورتی
که اثرات آن از تئوریهای پیشبینیشده بیشتر بوده است
).(Niebuhr,2005;28
1- Ptrakas and Akanv
2- Rkvt and Avrzn
3-Nippur

پژوهش حاضر از نظر هدف با توجه به اهداف تحقیق
و مؤلفههای مورد بررسی توسعهای-کاربردی و رویکرد
حاکم بر فضای تحقیق ازلحاظ روش «توصیفی  .تحلیلی
و اکتشافی» است .در این تحقیق برای جمعآوری دادههای
تحقیق به صورت توأمان از روشهای کتابخانهای و میدانی
استفادهشده است .در ادامه جهت شناخت ابعاد توسعه مناطق
مرزی و شناخت بهتر پتانسیلهای منطقه و همچنین وزن
دهی و رتبهبندی استراتژیها از یک جامعه آماری شامل
متخصصین و صاحبنظران در زمینه برنامهریزی و توسعه
مناطق مرزی که از طریق روش نمونهگیری هدفمند از 30
نفر خبره در الگوی تحلیلی سوات استفادهشده است .سپس
براساس مدل  VIKORجایگاه ناحیه مرزی مورد مطالعه از
نظر توسعه یافتگی مشخص شده است.
در ادامه با استفاده از ابزارهای SPSSو  Excelمحاسبات
آماری صورت گرفته و وضعیت بازارچههای این منطقه
مشخص گردیده .در آخر طبق الگوی تحلیلی  SWOTبا
تکیه بر مطالب جمعآوری شده ،به تدوین استراتژیهای
آمایشی مناسب جهت توسعه ناحیه مرزی مورد نظر پرداخته
شده است و با استفاده از روش  QSPMنیز استراتژیهای
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نگاره ( :)2سطحبندی استانهای کشور با استفاده
از مدل ویکور
منبع :محاسبات نگارندگان

انتخاب شده اولویتبندی شدهاند.

 -4معرفی منطقه

ناحیه ارومیه  .سلماس با وسعتي حدود  7865کیلومترمربع
در استان آذربایجان غربی در حدفاصل شهرستانهای خوي
در شمال و شهرستان اشنویه در جنوب واقع شده و شامل
شهرستانهای ارومیه و سلماس میگردد .این ناحیه از غرب
به کشور ترکیه و عراق محدود میشود و دریاچه ارومیه در
شرق آن واقعشده است.
ناحیه ارومیه -سلماس در تقسیمات طرح کالبدي ملي
یکي از نواحي چهارگانه استان آذربایجان غربي میباشد
که در بخش میاني آن واقع شده و حدود  20/7درصد از
سطح استان را به خود اختصاص داده است( .گزارش اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی استان.)3:1391،

 -5یافتههای پژوهش
 -1-5جایگاه منطقه مرزی استان آذربایجان غربی
در توسعه

و کیفی شاخصهای گوناگون در وضع موجود بر پایه
قابلیتهای بنیادین آنهامیتوان به چشمانداز روشنی امیدوار
بود .بنابراین طبق مطالعات انجام شده توسط نگارندگان
(نگاره شماره  )2که براساس تکنیک  VIKORانجام شده
است (پرنیان ،1394 ،ص  )146-135و سایر پژوهشهای انجام
شده در این زمینه ،نتایج بیانگر این است که مناطق مرزی
ایران از جمله آذربایجان غربی دارای وضع خوبی در توسعه
نیستند .این امر در حالی است که حتی در استان هم این
نابرابری بین مناطق مرزی و مرکزی وجود دارد .همانطور
که در نگاره شماره  3مشاهده میشود بیشتر شهرستانهای
برخوردار استان داخلی هستند و در مقابل شهرستانهای
مرزی دارای محرومیت بیشتری هستند (پرنیان ،1394 ،ص
.)169-147

 -2-5ظرفیتهای توسعه ناحیه ارومیه -سلماس
(استان آذربایجان غربی)

ناحیه ارومیه  .سلماس دارای ظرفیتهای متنوعی از
قبیل وجود منابع کشاورزی و پتانسیلهای گردشگری ذخایر
بررسی و تحلیل جایگاه نواحی مختلف بهویژه تفاوت
معدنی ،نیروی انسانی متخصص و ....است .البته میتوان
بین مناطق مرزی و مناطق مرکزی کشور ازلحاظ توسعه
گفت که از مهمترین توانهای بالقوه ناحیه با موقعیت
بهعنوان مبنایی برای برنامهریزیهای آتی این مناطق دارای
جغرافیایي آن پیوند خورده است .وجود این موقعیت ویژه
اهمیت بسزایی است .چراکه تنها با تعیین وضعیت کمی
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در امتداد مرز مشترک با کشور ترکیه زمینههای توسعه
بازرگاني را فراهم کرده است .توسعه فعالیتهای صادراتي
با توجه به ظرفیتهای تولید بخشهای کشاورزي ،معدن
صنعت ناحیه از قابلیتهایی برخوردار است که میتواند این
ناحیه را در مرکز استان در موقعیتی فعال ازنظر پیوند اقتصاد
منطقهای و ملي با آنسوی مرزها قرار دهد.

نگاره ( :)3سطحبندی شهرستانهای استان با استفاده از
تکنیک HDI

منبع :محاسبات نگارندگان

در همین زمینه الزم است تا به صورت دقیق تر به نحوه
بهره برداری از مرز و جایگاه بازارچههای مرزی این ناحیه
پرداخته شود که به قرار زیر میباشد.

 -1-2-5عملکرد گمرکات و بازارچههای مرزی
استان آذربایجان غربی

با توجه به مطالعات صورت گرفته مالحظه میگردد که
استان آذربایجان غربی با توجه به پتانسیلهای موجود در
زمینه صادرات و واردات در سطح کشور از جایگاه مناسبی

برخوردار نیست .مطابق جداول شماره ( )2و ( )3مشاهده
میشود که در زمینه صادرات تنها گمرک ارومیه است که
با رتبه  26در سطح کشور و رتبه  1در سطح استان از
جایگاه بهتری برخوردار است .در مقابل ،سایر گمرکات
و بازارچههای مرزی استان در ردههای انتهایی جدول در
امر صادرات قرار دارند .در زمینه واردات نیز تنها گمرک
بازرگان است که با رتبه  16در سطح کشور و رتبه  1در
سطح استان از وضعیت مناسبی برخوردار است .در مقابل
سایر گمرکات و بازارچههای مرزی استان در ردههای میانی
جدول قرار دارند .نکته مهم دیگری که با توجه به آمارهای
صادرات و واردات در سطح استان دیده میشود این است
که جایگاه گمرکات و بازارچههای مرزی استان در زمینه
واردات بهتر است که نیازمند توجه بیشتر در امر صادرات و
باال رفتن جایگاه استان در این زمینه میباشد.
عالوه بر موارد باال ،نکته دیگری که حائز اهمیت است
این است که میزان صادرات و واردات از طریق بازارچههای
مرزی کمتر از گمرکات استان است که به همین علت نقش
و جایگاه بازارچههای مرزی در مبادالت و توسعه اقتصادی
نیازمند توجه بیشتر است.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تأکید اصلی بر
ناحیه ارومیه  .سلماس است ،نشان میدهد که این ناحیه
با قرارگیری در مرز کشور ترکیه که بهعنوان دروازه اروپا
برای ایران محسوب میگردد تنها دارای یک گمرک و یک
بازارچه است که با توجه به نتایج بهدستآمده گمرک ارومیه
در سطح کشور در زمینه صادرات با رتبه  26و در استان با
رتبه  1دارای جایگاه مناسب در سطح استان و نیازمند توجه
در سطح کشور میباشد و همچنین بازارچه مرزی سرو که
تنها بازارچه این منطقه است در رتبه  61کشور و رتبه 4
استان قرار دارد.
در مقابل در زمینه واردات گمرک ارومیه با رتبه  33در
کشور و رتبه  2در سطح استان قرار دارد و همچنین بازارچه
مرزی سرو با رتبه  41در سطح کشور و در رتبه  3در سطح
استان قرار دارد.
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جدول :2آمار سرجمع صادرات از طریق گمرکات (سال )1392
گمرک /بازارچه مرزی

ارزش ریالی

ارزش دالری

رتبه در کشور

رتبه در استان

گمرک پلدشت

3520421360/00

142100/00

122

12

گمرک پیرانشهر

5348299834792/00

214958519/10

28

2

گمرک ارومیه

6400348994193/33

257522700/23

26

1

گمرک بازرگان

1072165102919/00

43129430/89

60

3

گمرک سردشت

73901240735/00

2973947/38

103

8

گمرک مهاباد

993208667472/00

40031854/41

63

5

بازارچه پیرانشهر-تمرچین

42847838226/00

1725024/80

107

9

بازارچه رازي-خوي

36849841994/00

1492849/00

108

10

بازارچه ساري سو

30629142715/00

1234040/78

110

11

بازارچه صنم بالغي

266961414000/00

10733736/44

91

7

بازارچه کیله سردشت

565191227744/00

22706898/87

80

6

بازارچه سرو

1063577828964/55

42800541/93

61

4

منبع :اطالعات اداره گمرکات کشور()1392

جدول :3آمار سرجمع واردات از طریق گمرکات شرح ذیل طی سال 1392

گمرک /بازارچه مرزی

ارزش ریالی

ارزش دالری

رتبه در کشور

رتبه در استان

گمرک پیرانشهر

684713581/00

27639/51

90

11

گمرک ارومیه

3524271621250/79

141919439/38

33

2

گمرک بازرگان

9759859911888/00

392297021/45

16

1

گمرک خوي

360502833671/82

14492631/63

56

4

گمرک رازي

1434920351/35

56361/96

87

9

گمرک سردشت

215892072/00

8712/00

92

12

بازارچه سرو

1655785414581/30

66642260/24

41

3

بازارچه پیرانشهر-تمرچین

22024679250/70

880419/09

78

8

بازارچه رازي-خوي

73220555140/61

2946102/38

66

7

بازارچه ساري سو

246834590764/00

9918407/72

58

5

بازارچه سردشت

1054025103/00

42311/61

89

10

بازارچه صنم بالغی

70345803853/00

3003542/00

66

6

منبع :اطالعات اداره گمرکات کشور()1392

نتایج فوق بیانگر این است که با توجه به موقعیت ویژه بازارچههای دیگر میباشد تا موجب رونق اقتصادی و توسعه
ناحیه ارومیه  -سلماس در سطح کشور ،توجه شایانی به منطقه گردد .نکته دیگر که در اینجا الزم است به آن توجه شود
آن نشده به آن است و این ناحیه نیازمند توسعه گمرکات و تنها برخورداری شهرستان ارومیه از گمرکات و بازارچههای
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مرزی است و در مقابل شهرستان سلماس فاقد بازارچه است که شناسایی شده اند .همچنین ،از بین عوامل خارجی عامل
نشانده عدم تعادل و عدم برخورداری از امکانات و ظرفیتهای موقعیت مکانی ویژه ناحیه با توجه به همجواری با کشور
ناحیه مورد مطالعه به شیوه درست است.
عراق و ترکیه و افزایش اهمیت استراتژیک منطقه به عنوان
یکی از دروازههای ارتباطی کشور با اروپا با امتیاز  0/245به
عنوان مهمترین فرصت و وجود پیش زمینههای ذهنی عدم
امنیت و برخی اقدامات عینی از سوی مرکزیت کشور و تأثیر
آن در عدم سرمایه گذاری دربخشهای مختلف اقتصادی با
امتیاز  0/095به عنوان مهمترین نقطه تهدید شناسایی شده اند.

نمودار  :1مقایسه میزان صادرات در بین گمرکات و
بازارچههای استان

منبع :اطالعات اداره گمرکات کشور

 -3-5تحلیل وضعیت منطقه مطالعاتی و تدوین
استراتژیهای آمایشی

در این مرحله با توجه به ضرورت ارائه راهبرد جهت
توسعه منطقه مورد مطالعه به بررسی همه جانبه عوامل
داخلی و خارجی در چهار بعد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی
و کالبدی از وضعیت منطقه پرداخته شده است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و شناسایی تعداد زیادی
از عوامل داخلی و خارجی ( 32نقطه قوت 25،نقطه ضعف،
 16فرصت و  19تهدید) ،تالش شد با استفاده از پرسشنامه و
براساس نظر نخبگان در این زمینه از هر عامل  10مورد که جزء
مهمترین آنها بودند انتخاب گردند .سپس با هدف اولویت بندی
عوامل و استراتژی ها و با توجه به نظر متخصصین به ارزیابی
عوامل داخلی و خارجی سیستم پرداخته شد ،که ضریب ،رتبه
و امتیاز نهایی هر مورد به قرار زیر است:
از مجموع عوامل داخلی عامل بهره مندی از منابع فراوان
آب سطحی و زیرزمینی جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی
و صنعتی با امتیاز  0/252مهمترین نقطه قوت و تخریب شدید
منابع طبیعی و بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از
مراتع و منابع آبی با امتیاز  0/92به عنوان مهمترین نقطه ضعف

نمودار  :2مقایسه میزان واردات در بین گمرکات و
بازارچههای استان

منبع :اطالعات اداره گمرکات کشور

 -6جمع بندی و نتیجهگیری

امروزه برنامهریزی برای توسعه مناطق محروم و عقب
مانده در بسیاری از کشورها ضرورت تام یافته است .در
این بین نقش و جایگاه مناطق مرزی به عنوان مناطق دارای
ظرفیت و پتانسیلهای باال از اهمیت بیشتری برخوردار
است .از جمله این مناطق که از موقعیت استراتژیک ویژهای
برخوردار است ناحیه مرزی ارومیه  .سلماس میباشد که
با توجه به بهرمندی از ظرفیتها و پتانسیلهای محیطی و
موقعیت استراتژیک و شرایط مناسب جهت توسعه مبادالت
و تجارت خارجی از توانمندیهای آن به خوبی بهرهبرداری
نشده است؛ بطوری که این ناحیه از لحاظ حجم مبادالت در
سطح کشور در زمینه صادرات گمرک ارومیه در رتبه  26و
بازارچه سرو در رتبه  61و همچنین در امر واردارت گمرک
ارومیه در رتبه  33و بازارچه سرو در رتبه  41قرار دارند.
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بنابراین میتوان گفت این ناحیه با داشتن توانمندیهای
متعدد از قبیل وجود اقلیم مساعد ،زمینه مناسب جهت
توسعه کشاورزی و ظرفیتهای ویژه دیگر از قبیل پتانسیل
باال جهت توسعه صنعت گردشگری و هم سو کردن این
توانمندیها جهت استفاده از موقعیت مرزی ناحیه میتواند
امکان کاهش تهدیدات و پوشش نقاط ضعف را برای ناحیه
مورد مطالعه فراهم کند .بنابراین براساس نتایج کلی به دست
آمده میتوان گفت با تدوین برنامهریزی استراتژیک توسعه
منطقهای که خود میتواند به عنوان یک نوع برنامه ریزی
آمایش سرزمین باشد؛ مسایل مربوط به توسعه نیافتگی و
دست یابی به عدالت اجتماعی را فراهم کرد واز آن میتوان
به عنوان برنامه ای امیدوار کننده برای تحقق توسعه پایدار و
تأمین امنیت در منطقه مرزی ارومیه  .سلماس استفاده نمود.
بدین ترتیب با استفاده از ماتریس  SWOTو ماتریسهای
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی چهار گروه استراتژی با
توجه به ویژگیهای مناطق مرزی و اصول آمایش سرزمین
برای ناحیه ارومیه -سلماس تحت عنوان :استراتژی تهاجمی
 ،SOمحافظه کارانه ،WOرقابتی  ،STو تدافعی WTاستخراج
شد که در نتیجه آن با توجه به نتایج بدست آمده در ارزیابی
داخلی و خارجی،مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی ()2/405
کمتر از  2/5بوده که نشان دهندهی غلبهی نقاط ضعف بر
نقاط قوت در این منطقه میباشد .ولی در مقابل جمع امتیاز
وزنی عوامل خارجی ( )2/587بیشتر از  2/5بوده که نشان
دهنده غلبه فرصتها بر تهدیدات در این ناحیه میباشد.

نمودار :3انتخاب استراتژی برتر(ماتریس داخلی ،خارجی)
مأخذ :محاسبات نگارندگان

بنابراین جهت انتخاب راهبرد برتر میتوان گفت عوامل
داخلی با  2/40و عوامل خارجی با  2/58هستندکه نقطه
تالقی آنها به عنوان گزینه برتر انتخاب شده است(نمودار.)3
پس جهت توسعه ناحیه ارومیه  .سلماس با توجه به
نتایج به دست آمده استراتژی محافظه کارانه  WOبهترین
راهبرد است .استراتژی محافظه کارانه راهبردهای استفاده
از مزیتهای بالقوهای است که در فرصتهای محیطی
نهفته است .برای جبران نقاط ضعف موجود در سازمان یا
سیستم هدف از استراتژیهای  WOاین است که سیستم از
مزیتهایی که در فرصت ها نهفته است استفاده نماید در
جهت جبران ضعف .گاهی فرصتهای بسیار مناسبی وجود
دارد ،ولی محیط به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از
این فرصت ها بهره برداری نماید.
در ادامه جهت شناخت بهتر و اولویت بندی استراتژیهای
محافظه کارانه از ماتریس برنامه ریزی  QSPMاستفاده شده
است که نتایج به قرار جدول شماره  4میباشد.

منابع و مآخذ

 -1ابراهیمزاده ،موسوی ،کاظمیزاد؛ عیسی ،میرنجف،
شمس اهلل (« .)1390تحلیل فضای نابرابریهای منطقهای
میان مناطق مرزی و مرکزی ایران» ،فصلنامه ژئوپلتیک،
شماره 1صفحات 214-235
 -2پرنیان ،حاتم ( .)1394تدوین استراتژیهای توسعه
مناطق مرزی از دیدگاه آمایش سرزمین .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران.
 -3تقوایی ،وارثی ،شیخ بیگلو؛ مسعود ،حمیدرضا ،رعنا
(« ،)1390تحلیل نابرابریهای توسعه ناحیهای در ایران»،
فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،شماره ،78
صفحات .153-168
 - 4تودارو ،مایکل( .)1378توسعه اقتصادی در جهان سوم،
تهران :انتشارات سازمان برنامهوبودجه.
 -5ذکی ،پاشالو؛ یاشار ،احمد (« ،)1393بررسی کاربرد
بازارچههای مرزی آذربایجان غربی» ،همایش ملی مرزنشینی،
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جدول :4اولویت بندی راهبردها
راهبردها

اولویت

امتیاز

1

افزایش همکاریهای فرامنطقه ای با کشورهای همسایه از طریق توسعه زیرساختهای ارتباطی از قبیل افزایش تعداد 2/085
گمرکات ،توسعه حمل و نقل ریلی ،هوایی و همچنین راههای زمینی با باالترین امتیاز ،بیان کننده مهمترین راهبرد آمایش
منطقه مرزی ارومیه – سلماس میباشد.

2

راهبردبرنامه ریزی در خصوص تولید طیف وسیعی از نیازهای غذایی منطقه به منظور بهره برداری بیشتر از منابع 2/077
کشاورزی ناحیه و توسعه زیرساختهای ارتباطی  ،صنایع تبدیلی ،تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی در زمینه
توسعه صادرات محصوالت در رتبه دوم و به عنوام راهبرد جایگزین انتخاب شده است.

3

بهره گیری از موقعیت منحصر بفرد مرزی این ناحیه با ایجاد مناطق آزاد تجاری و بازارچههای مرزی جهت توسعه تجارت 1/871
و صادرات محصوالت داخلی (توسعه و تجهیز بازارچه مرزی سرو و فعال نمودن بازارچه مرزی کوزه رش سلماس)

4

راهبردهای افزایش تسهیالت در بخش صنعت و معدن جهت توسعه این بخش و صادرات محصوالت آن به کشورهای 1/813
همسایه با امتیاز

5

مطالعه جهت مکانیابی امکانات الزم برای ارائه خدمات به گردشگران و ایجاد زیربناهای مناسب و تسهیالت الزم برای 1/473
سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در زمینه صنعت گردشگری جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی

6

مهار وذخیره سازی آبهای سطحی برای تبدیل اراضی مستعد دیم به کشت آبی وگسترش شبکههای آبیاری و زهکشی 1/269
و روشهای نوین کشاورزی با مشارکت بهره برداران ذینفع

7

توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور تربیت نیروهای ماهر و متخصص با توجه به نیازهای توسعه ناحیه 0/918

8

استفاده از تنوع قومی ،فرهگی و سرمایههای اجتماعی منطقه جهت تحکیم پیوندهای ملی و منطقه ای و توسعه یکپارچه سرزمینی 0/457

مأخذ :محاسبات نگارندگان

توسعه پایدار و فرصتهای سرمایهگذاری ،پارسآباد مغان
 -6عزتی ،حیدری پور ،اقبالی؛ نصراهلل ،اسفندیار ،ناصر
(« ،)1390نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام
برنامهریزی» ،مجله علمی  .پژوهشی نگرشهای نو در
جغرافیای انسانی ،شماره 4صفحات.196-180
 -7عندلیب ،علیرضا ( ،)1380نظریههای پایه و اصول
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