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های حیاتی موثر بر آینده  توسعه فضایی منطقه آزاد  شناسایی پیشران

 ارس با رویکرد آینده پژوهی

 مهدی مالزاده

 ، ایران دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند

 1محمدرضا پورمحمدی 
 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد 

 کریم حسین زاده دلیر 

 ، مرند، ایران، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمیاستاد گروه شهرسازی

 چکیده  
امروزه مناطق آزاد یکی از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، بر بستر اقتصاد سیاسی فضا 

و از اصلیترین کانونهای تمرکز حضور سرمایه گذاران محسوب میشود. از بدو تشکیل مناطق آزاد زمین مهمترین عامل در بین  

ت تولید و تجارت مورد  از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد الزمه تغییر  دیگر عوامل  وجه می باشد و آنچه بعد 

است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی برای التیام مشکالت این مناطق می باشد در پژوهش حاضر، با رویکرد آینده  

اری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده  نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذ

راهبردها،   تدوین  و همچنین  بعدی  واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل  پردازد که در  ارس می  منطقه آزاد  توسعه فضایی 

میکند که   فراهم  را  به سناریوهای مطلوب  برای رسیدن  و سیاستگذاری  تحلیل برنامه ریزی  و  دلفی  های  از روش  استفاده    با 

تبینی و کاربست نتایج،    –از لحاظ روش توصیفی    اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و

)اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری  عامل ۴ قالب در متغیر ۵1 کاربردی است در مرحله اول، با روش دلفی،  

عامل پس از بررسی   ۵1سعه فضایی منطقه آزاد ارس، شناسایی شدند از میان  و کالبدی و محیطی( مؤثر بر وضعیت آینده تو

غیرمستقیم،   و  با روشهای مستقیم  منطقه،  این  آینده  بر وضعیت  و  بر یکدیگر  این عوامل  تأثیرگذاری  عامل کلیدی،  1۳میزان 

نعت، صادرات، قیمت زمین،  ای، توسعه بخش ص های کشاورزی و گلخانه المللی، توسعه دشت های بین جذب سرمایه، تحریم

با کشورهای   دیپلماتیک  روابط  روستایی،  و  شهری  قفقازتوسعه  منطقه حوزه  رقابت  زیرساخت،  مناطق آزاد،  سایر  با  های  ای 

باغ و روند صلح، بیشترین نقش را در توسعه    گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره  انتخاب شدند، که 

 آزاد ارس، ایفا می نماید.فضایی آینده منطقه 
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 مقدمه 

بر اساس کنش درونی، شیفته  تاریخ همواره  بوده است)زالی، بشر در طول  آینده و رمزگشایی از آن  ی کشف 

برنامه(2:  1393 بر پایه سناریو، روشی منظم است که  .  از آن برای کشف نیروهای پیشران و کلیدی در متن  ریزی 

پیچیدگی شتابان،  فوقتغییرات  قطعیتهای  عدم  و  می العاده  استفاده  متعدد  سناریوها،  های  تعریف  از  مقصود  شود. 

ترین آینده و سعی در تطبیق با آن انتخاب فقط یک آینده مرجع و آرزوی به حقیقت پیوستن آن یا پیدا کردن محتمل

برنامه نیست،   اتخاذ تصمیمبلکه قصد اصلی  پایه سناریو،  بر  برای)همهریزی  استراتژیک است که  آیندههای  های  ی 

 (. 42:  1390ممکن( به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند)فروزنده دهکردی و همکاران،  

نگرف       آینده نگاری، مطالعات زیادی صورت  با روشهای  ته است و در این زمینه  در موضوع مناطق آزاد کشور 

توجه   در مناطق شهری  این پدیده  بررسی  به  به طور غیرمستقیم  یاد کرد که  از مطالعات زیر  نمونه ای  تـوان  مـی 

با  (56:  1389)بهشتی و همکاران،  کرده اند ازجمله کارهای صورت گرفته در ایـران میتوان به مطالعهای که توسط  

م" عنوان توسعه  کلیدی  عوامل  استان  شناسایی  موردی  مطالعه  سناریو؛  پایه  بر  ریزی  برنامه  رویکرد  با  ای  نطقه 

رونـد   "آذربایجان شرقی بر  مؤثر  کلیدی  عوامل  شناسایی  برای  الگویی  تا  پژوهش سعی شده  این  در  که  پرداخت 

ایجان  توسعه در مقیاس منطقهای (که در واقع زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در ده سال آینده استان آذرب

شرقی است( فراهم شود. و سرانجام سیزده عامل به عنوان عوامل کلیدی و پیشران توسعه، شناسایی و وضعیتهای  

 احتمالی آنها در ده سال آینده برای تهیه سناریوها تدوین شده است.  

     ( اسـتیلر  و  عنوان  2002نـایبور  تحـت  ای  مقالـه  در  بـا"(،  مـرزی  نـواحی  در  همگرایی  از    اثرات  استفاده 

بـه بررسی اثرات اقتصادی تجارت نواحی مـرزی پرداختـه اند و معتقدند که  "تئوریهای اقتصادی و مشاهدات تجربی

اثرات همگرایی کشـورها در منـاطق مرزی متمرکـز شـده و بـدون توجـه بـه تئـوری هـا ی اقتصادی موجود نمی  

رات همگرایی انجـام داد. همچنـین یـاد اور شده اند که تحلیلهـا ی  توان تحلیلهاای فضایی مناسبی را درباره این اث

 تجربـی و تئوریـک قـوی ، نیازمند فهمیدن و درك دقیق همگرایـی و یکپـارچگی در مناطق مرزی است.

اجتماعی تجارت مرزی و تــأثیر آن در افــزایش    -اثرات اقتصادی  "( به بررسی  2004لی پائوپه و همکارانش )   

مردم اس زنــدگی  قسمت  "ــتانداردهای ســطح  در چند  تحقیق  ایـن  پردازنـد.  مـی  ایالت کشور الئـوس  در سه   ،

به   دوم  قسمت  در  مرزی،  نـواحی  در  اقتصـاد  و  تجـارت  سیاسـی  به چهارچوبهـای  اول  در قسمت  که  تهیه شده 

س بـه آنالیز اثرات تجارت مرزی بر  کاالی تولید شـده در منطقـه مورد مطالعه و چگونگی صـادر شـدن آن و سـپ

در   مـرزی  تجـارت  دهد،  می  نشـان  تحقیق  نتایج  میپردازد.  نواحی  این  مردم  زندگی  سـطح  استانداردهای  روی 

افـزایش تنـوع و کیفیـت کاال،ایجاد اشتغال به طـور کلـی افـزایش اسـتاندارهای زندگی این ایالتهای سه گانه موثر  

 بوده است.

، بـه بررسـی مبـادالت  "اقتصاد مرزی کامبوج  "( در مقالــه ای تحــت عنــوان  2005همکــارانش ) مورشـید و   

جنبه در ارتباط با اقتصاد مـرزی در کـامبوج    4مـرزی کامبوج، الئوس، ویتنام وتایلنـد مـی پردازنـد. در ایـن تحقیق  

مه های تجارت نـواحی مـرزی ، تمـام رژیـم هـای  مورد توجه قرار گرفته اسـت کـه عبارتنـد از : جریـان توافقنا

فقـر   اثـرات  توسعه،  استراتژیهای  یا  سیاسی  موضوعات  کـامبوج،  تجـارت  آزادسـازی  سیاسـتهـای  و  حقـوقی 

گـذاری   سـرمایه  ریسـک  کـه  است  مساله  این  از  حاکی  آن  نتایج  که  محلی.  سطوح  بر  مرزی  نواحی  اقتصادهای 
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افزایش رقابتهـا   بـرای  علیرغم  تـرخیص کـاال مخصوصـا  نیـز هزینـه هـا ی رسمی و غیـر رسـمی  بـازاری و  ی 

 تجارتهای کوچـک افـزایش یافتـه اسـت.  

در راستای آینده نگری صنعت گردشگری، در مطالعه موردی هلند با استفاده از روش  (  2015لوب و همکارانش)  

، بینش جدیدی در گردشگری و مهمان نوازی را ایجاد کرده  تفکر طراحی و تمرکز بر مفهوم سبک زندگی در هتل ها

 و جایگزین های با ارزشی در روش های سناریو نوسی قعلی ارائه دادند. 

( در مقاله ای با موضوع تأثیرات مناطق آزاد تجاری جدید چین بر توسعه ی گردشگری  2018جین و همکاران )  

هن گکنگ به طور فزاینده ی یکپارچه در مواجهه با اقتصاد جهانی، دولت چین به کشور را به منظور جذب سرمایه  

است. از این رو تحقیق حاضر پیشنهاد می کند    ( تدریج مناطق آزاد تجاری خارجی بیشتر، ارتقاء دادهFTZگذاری )

که هن گکنگ باید به دنبال یکپارچگی همسو در پیشرف تهای چینی، تنوع بخشیدن به محصوالت گردشگری فعلی  

از تجربه های حمایت   بهر هبرداری  و  اقتصادی می    FTZخود  توسعه ی  از  به گردشگری در مناطقی که  مربوط 

 کنند، بهره ببرد. 

( در مقاله ای با موضوع بررسی رابطه ی بین رضایت گردشگران و توسعه ی پایدار  2019و کومار ) اسمالش   

گردشگری فرهنگی در شهر تیگرای اتیوپی به این نتیجه رسیدند که پایداری سازمانی در حوزه ی مدیریت  

گردشگران از پویایی  گردشگری موجبات رضایت گردشگران را فراهم خواهد آورد. همچنین به نظر م یرسد ادراك 

اقتصادی منطق هی گردشگری بر رضایت آنها تأثیرگذار می باشد. درحالی که با توجه به گردشگری فرهنگی رابطه  

 ی معناداری بین رضایت و وضعیت محیط زیست منطقه ی مورد مطالعه دیده نمی شود.

   ( عنوان 1393فرشیدی  با  خود  نامه  پایان  در  در    "(  آزاد  مناطق  تجارینقش  آزاد  )منطقه  اقتصادی  توسعه  -امر 

با استفاده از پرسشگری از کارمندان و تجار منطقه  و تحلیل اطالعات با استفاده از روش    " صنعتی ارس، شهر جلفا(

تحلیل آزمون واریانس یک طرفه به بررسی نقش منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی شهر جلفا پرداخته است. نتایج  

می دهد افزایش رشد اقتصادی در اکثر امور شهرستان و منطقه می باشد. اما همچنان این منطقه نیز  این تحقیق نشان  

های  ساختارهای شهری، بر پیچیدگی  .همانند تمام مناطق آزاد دیگر نیازمند توجه جدی مسئولین مربوطه می باشند 

می منطقه  در محدوده مصوب  زمین  کاربری  کنترل  و  پیچیدگیمدیریت  تغییرات شـدیـد،  افزاید.  ، عــدم قطعیت، 

ویکم   بیست  قـرن  شهر  و  امــروزی  جهان  ویژگیهای  مهمترین  از  دقیق  پیشبینی  امکان  عــدم  و  تنیدگی  درهــم 

اسـت کـه یـک نگاه نـو بـرنـامـه ریـزان بــرای حل مسائل شهری را میطلبد. با افزایش تغییرات و دگرگونیها در  

پیاپی مسائل جدید در جامعه جهانی، اتکا به روشهای برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، اواخـر هـزاره دوم و ظهور  

جوابگوی نیاز مدیریتهای کالن کشورها نبوده و سایه سنگین عدم قطعیتها و ظهور رویدادهای ناپیوسته، وضعیت را 

زان، امری مشکل به نظر میرسید.  به گونهای دگرگون کرده بود که پیش بینی آینده در دنیای پر تحول برای برنامه ری

عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگیهای ناشی از تغییرات روزافــزون باعث شد تا محققان از  

بینی   پیش  و  ریزی  برنامه  فعالیتهای  بطن  وارد  را  نگاری  آینده  و  برده  بهره  پژوهی  آینده  نوظهور  دانش  قابلیتهای 

( اما در این پژوهش، مهمترین سواالت، الف( عوامل مؤثر بر  1390:37پورمحمدی،کنند )  تحوالت علمی و فناوری

و   یکدیگر  بر  چگونه  مختلف  عوامل  ب(  کدامند؟  ارس  آزاد  منطقه  محدوده  فضایی  توسعه  آینده  وضعیت  روند 

کدامند؟  موثر   ارس  آزاد  منطقه  محدوده  فضایی  توسعه  آینده  وضعیت  بر  کننده  تعیین  کلیدی  با    عوامل  که  بوده 
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بررسی و پاسخ به این سواالت می توان، کمک بسزایی در برنامه ریزیهای خرد و کالن، ترسیم و ارائه مدل مناسب  

 برای آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس تبیین و در اختیار کارشناسان قرار داد. 
ماهیت بررسی، از دو روش توصیفی و   این پژوهش براساس اهداف مدنظر، از نوع کاربردی بوده و در آن بنا بر    

شده   استفاده  توأمان  جدید  تحلیلی  روشهای  بـراسـاس  تحقیق،  هــدف  و  مـوضـوع  بـه  تـوجـه  بـا  است. 

آیندهپژوهی، تبیینی میباشد که از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغییرها و شاخص ها استفاده شده  

بر اول  این راستا در مرحله  در  مقاالت علمیاست  از  متغییرها  توسعه فضایی    -ای جمع آوری  پژوهشی در زمینه 

و  تجارت  در حوزه  خبره  و  متخصص  کارشناسان  بین  یافته  ساختار  نیمه  مه  پرسشنا  سپس  و  استفاده  آزاد  مناطق 

بنای تاثیر  سرمایه گذاری توزیع شد و از آن ها خواسته شده تا در چهارچوب ماتریس اثرات متقابل به متغییرها، بر م

گذاری و تاثیر پذیری با اعدادی در طیف صفر تا سه امتیاز دهند در این امتیاز دهی )صفر( به منزله بدون اثر))یک(( 

به منزله تاثیر ضعیف و )دو( تاثیر متوسط و )سه( به معنای تاثیر زیاد است پس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شد  

مس تاثیر پذیری  و  تاثیر گذاری  تاثیر  تا  امتیاز  به  توجه  با  و  از سنجیده شود  از عوامل  تقیم و غیر مستقیم هر کدام 

با   ها  پیشران  مراحل کشف  کلیه  ذکر است  به  آید. الزم  می  به دست  کلیدی  پیشران  تاثیرپذیری عوامل  و  گذاری 

 استفاده از نرم افزار میک مک استفاده شده است.  

 مبانی نظری

 مناطق آزاد تجاری 

( به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژیهای    SEZs( و ویژه ی اقتصادی )    FTZ)  امروزه ایجاد مناطق آزاد تجاری   

تولید،   با هدف تقویت  اغلب  توسعهی بروننگر، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. این مناطق 

تأسیس میگردند. مناطق ویژهی اقتصادی و آزاد تجاری  توسعهی صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشورها  

از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی بهکار گرفته شوند و از 

  ( باشند  صنعتی  رشد  و  ترقی  برای  مؤثر  ابزاری  میتوانند  نگردند،  منحرف  خود،  اصلی   ,Baissacاهداف 

عاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیربندری است که از شمول  .(بنا به ت 2011:14

برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود  

با جذب   واردات  و  فرآیندهای صادرات  در  تسریع  و  تعرفه گمرکی،همچنین سهولت  و  و  سرمایه گذاری خارجی 

(    UNIDOانتقال فناوری به توسعه ی سرزمین اصلی کمک مینماید. سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد )  

منطقه ی آزاد تجاری را محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی میداند. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد  

ا  معروف  صادرات  پردازش  آزاد  ی  منطقه  به  که  که  گمرکی،  مرز  از  خارج  در  ای  ویژه  صنعتی  ی  ناحیه  به  ست 

تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته میشود. از جمله مزایای این مناطق نیز بارگیری سریع کشتی و هواپیما از  

  ( است  گمرکی  بازرسیهای  و  پیچیده  مقررات  باال،  تجاری  های  تعرفه  همچون  موانعی  حذف  و  کاهش  طریق 

Sullivan and Sheffrin, 2003:27    همچنین این نقاط میتوانند به عنوان مراکز کار و تولید متمرکز که شامل .)

  ( باشند  است،  شده  تولید  محصوالت  صادرات  و  قطعات  و  اولیه  مواد   ,Sargent and Matthewsواردات 

2009:3.) 

 آینده پژوهی 
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دیـد مــردم را نسبت به رویدادها، فرصتها و چالشهای  آیـنـده پـژوهـی در واقــع دانــش و معرفتی اسـت کـه     

احتمالی آینده باز میکند و از طریق کاهش ابهامها و تردیدهای فرساینده، توانایی انتخاب های هوشمندانه مـردم و 

باید   توانند بروند و  به کجاها  بدانند که به کجاها می  تا  بروند  جامعه را افـزایـش داده و به همگان اجازه میدهد 

 (. 1385:55)پورمحمدی و نعیمی،

 محدوده مورد مطالعه 

ایران در  شمال غربی آن و  محصور توسط کوهمنطقه آزاد ارس بزرگ     ها و دشتهای بسیاری  ترین منطقه آزاد 

از قطب  133است که در   تبریز که خود  به شمار می  -های علمی  کیلومتری شمال غرب  واقع صنعتی کشور  رود 

های ارسباران و مندی از طبیعت بکر جنگلهای البرز و مجاورت با رود مرزی ارس و بهره  شده است. امتداد کوه

 های منحصر به فرد این منطقه افزوده است.  منطقه حفاظت شده کیامکی به ویژگی

گانه استان آذربایجان شرقی است. 19های  دهد که یکی از شهرستانشهر جلفا مرکزیت این منطقه را تشکیل می    

با   جلفا  مساحت    1718شهرستان  مربع  و د  7/3کیلومتر  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  استان  مساحت  از  رصد 

رود،   و سیه  مرکزی  بخش  دو  و سیه3دارای  هادیشهر  )جلفا،  و  شهر  این    5رود(  تاریخی  لحاظ  به  است.  دهستان 

 الف(.   1388منطقه سابقه تجاری و صنعتی قابل توجهی دارد )سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس, 

  
موقعیت محدوده مصوب منطقه آزاد ارس  . 1 شکل     

 منبع: نگارندگان

 تجزیه و تحلیل داده ها  

 موثر بر توسعه فضایی منطقـه آزاد ارس بـوده و بـا روش  اساس هدف اولیه این تحقیق که شناسایی عوامل بر     

 بـا سـپس و اسـت شدهشناساییتوسعه فضایی منطقه آزاد ارس   بر مؤثر عوامل عنوانبه حوزه 4در متغیر 51 دلفی،

 اصـلی عوامـل اسـتخراج جهـت MICMAC افـزارنرم توسـط ساختاری یا متقابل اثرات تحلیل روش از استفاده

 51*51 ماتریس ابعاد متغیرها تعداد اساس بر گرفتند قرار تحلیل مورد موردمطالعه محیط آینده وضعیت بر تأثیرگذار

 دهـی وزن توسط یکدیگر بر عوامل این از هرکدام تأثیر 51 در 51 ماتریس یک در عوامل این دادن قرار با باشدمی 
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 یـک صورتبه و تنیده،درهم عناصر با سیستمی دخیل، همچون عوامل تمامی شد مشخص (3 صفرتا از ) عوامل به

 تأثیرگذاری که برتر عوامل تا گیردمی قرار مورد سنجش باهم عوامل این ارتباطات و شودمی گرفته نظر در ساختار،

 پرشـدگی درجـه و اسـت شـدهگرفتـه  نظر در بار 6برهم متغیرها تعامل تکرار تعداد .شوند استخراج دارند بیشتری

 عـدد رابطه 124 یک، عدد رابطه 315 ماتریس، این در ارزیابی قابل رابطه  722 مجموع است از درصد 28 ماتریس

 هایشـاخص اسـاس بـر مـاتریس صفر بوده است همچنین نیز عدد  رابطه 1879 و  بوده سه عدد رابطه 283 و دو

 بـاالی روایـی از حـاکی کـه بـوده برخوردار درصد 100 شدگیبهینه و مطلوبیت از ایداده چرخش بار  6 با آماری

 ها،پیشـران شناسـایی جهـت درنهایـت و سیسـتم محیط کلی تحلیل جهت ادامه در است آن هایپاسخ و پرسشنامه

 میـزان و بنـدیرتبه بررسـی بـه همچنـین و متغیرهـا پذیری تاتیر و تأثیرگذاری پالن بررسی به مؤثر کلیدی عوامل

 است. شدهپرداخته متغیرها جاییجابه

 توسعه فضایی منطقه آزاد ارسهای مؤثر بر شاخص. 1جدول 
 نام متغیر  طبقه بندی 

سرمایه، توسعه بخش صنعت، رونق تجارت، درآمد ساکنین، افزایش صادرات، تسهیل در واردات، تسهیالت  جذب   اقتصادی 

ای با  های داخلی سازمان، نیروی  انسانی ساده و ماهر رقابت منطقهبانکی، میزان بودجه ملی سازمان، تحقق بودجه

 1سایر مناطق آزاد، 

ونقل، قاچاق کاال، عوارض گمرکی، روابط دیپلماتیک  های حملینهبها، تجارت الکترونیک، هز  قیمت مسکن و اجاره

 حوزه قفقاز با کشورهای 

اجتماعی  

 وگردشگری 

پذیری طرحامنیت مهاجر پذیری سرمایه کنترل جرائم فرهنگ گردشگر  برند  های اجتماعی  های توسعه گردشگری 

 2سازی

زیرساخت گردشگری  آژانستنوع  گردشگری  اطالعهای  های  و  تبلیغات  رونق صنایعمسافرتی  جذب  رسانی  دستی 

 ترویج آیین و فرهنگ بومی بخصوص آشپزخانه و طباخی بومی 3گردشگر خارجی 

کالبدی و  

 محیطی 

 4شده سازمان ریزیهای برنامهتوسعه پهنه

زیستآلودگی دشتهای  توسعه  گلخانهمحیطی،  و  کشاورزی  سدها،  های  آبگیری  و  طرحای،  شهری  توسعه  های 

 شده، توسعه شهری و روستایی روستایی، شرایط اقلیمی، مخاطرات طبیعی، مناطق حفاظت

 

سیاسی و  

 نهادی 

باغ و روند صلح در مناطق آزادشده، ثبات سیاسی در داخل  ترمیم روابط سیاسی با جمهوری آذربایجان، مناقشه قره

کشورهای   در  سیاسی  ثبات  همکشور،  کشورهای  با  روادید  حذف  تحریمهمسایه،  بینجوار،  مدیران های  المللی، 

های توسعه  های گمرکی و ترانزیتی، ساماندهی بصری و زیباسازی محیطی، طرحسیاسی، اختالفات مرزی، سیاست

 شده، توسعه شهری و روستایی شهری و روستایی، شرایط اقلیمی مخاطرات طبیعی، مناطق حفاظت

 

 1399های تحقیق،منبع:تحلیل نگارنده گان از یافته

 مشخصات ماتریس اثرات متقاطع . 2جدول 
ابعاد   شاخص 

 ماتریس 

تعداد  

 تکرار 

تعداد  

 صفرها 

تعداد  

ها یک  

تعداد دو  

 ها 

تعداد  

ها سه  

درجه   جمع p تعداد 

 پرشدگی 

دصد27.75 722 0 283 124 315 1879 6 51 مقدار  

 
 منطقه آزاد ماکو در داخل کشور و منطقه آزاد مغری در کشور ارمنستان  1
 برند سازی آثار ملموس و ناملموس )غیرمادی و فرهنگی(  2
 گردشگری در انواع مختلف بخصوص جذب دانشجویان خارجی در پردیس های بین المللی  3
 پهنه های طرح جامع منطقه آزاد ارس مانند سایت توریسم،صنایع سنگین،صنایع های تک و.... 4
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   1399های تحقیق،منبع: تحلیل نگارنده گان از یافته

 یافته های پژوهش

 ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها 

 تـوانمی توسـعه فضـایی منطقـه آزاد ارس  آینده وضعیت بر مؤثر متغیرهای پراکندگی صفحه وضعیت از آنچه    

 که غیرمستقیم تأثیرات و مستقیم تأثیرات هستند، تأثیر نوع دو دارای است. متغیرها سیستم ناپایداری وضعیت فهمید،

 شود.می داده توضیح تفصیلبه زیر در

 متغیرها مستقیم تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ارزیابی

 بـه همچنـین و است آمدهدستبه همدیگر بر متغیرها مستقیم تأثیرات درجه و میزان ،6شکل شماره  به توجه با     

 پـس باشـد،می سیسـتم پایـداری از حـاکی پراکنـدگی، صفحه در مؤثر متغیرهای پراکنش و توزیع شیوه اینکه دلیل

 داده توضـیح کـه هسـتند شناسـاییقابل مسـتقل( متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای )تأثیرگذار ، متغیر دسته 3 بنابراین،

 شود.می

 تأثیرگذار متغیرهای  

 نامیـده تأثیرگذار متغیرهای هستند، باالتر بسیار هاآن تأثیرپذیری به نسبت هاآن تأثیرگذاری درصد که متغیرهایی     

 تأثیرگـذار بیشـتر متغیرهـا این .گیرندمی قرار تأثیرپذیری - تأثیرگذاری پالن غربی شمال  در متغیرها این و شوندمی

 تـرینبحرانی تأثیرگذار متغیرهای .دارد بستگی متغیرها این به بیشتر سیستم بنابراین .باشندمی تأثیرپذیر ترکم و بوده

 از .باشدمی مهم بسیار متغیرها این بر کنترل  میزان و است هاآن به وابسته سیستم تغییرات که زیرا باشند،می هامؤلفه

 قرارگیـری موقعیـت به توجه با زیر متغیرهایباشند. می سیستم ورودی متغیرهای عنوانبه متغیرها، این دیگر، طرف

  شوند.می شناخته تأثیرگذار متغیرهای تأثیرپذیری تأثیرگذاری پالن در هاآن

های کشاورزی، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک بـا المللی، توسعه دشتهای بینجذب سرمایه، تحریم  

 تأثیرگذار و مهم بسیار که هستند کشورهای حوزه قفقاز، افزایش صادرات، توسعه صنعت و قیمت زمین  متغیرهایی

 .باشندمی

 تأثیرپذیر متغیرهای

 متغیرهـای را هـاآن تـوانمی و دارنـد قـرار تأثیرپذیری – تأثیرگذاری پالن شرقی جنوب قسمت در متغیرها این    

 برخـوردار سیسـتم در پـایین بسـیار تأثیرگـذاری و سیسـتم از باال  بسیار تأثیرپذیری از متغیرها این .نامید نیز نتیجه

 تأثیرپـذیر متغیرهـای تأثیرپـذیری، -تأثیرگـذاری پالن در هاآن قرارگیری موقعیت به توجه با زیر متغیرهای .هستند

های گردشـگری و ای با سایر مناطق آزاد، رونق تجارت، درآمـد سـاکنین، زیرسـاختشوند: رقابت منطقهمی شناخته

 تسهیل در واردات.

 مستقل متغیرهای

 زیر متغیرهای دارند.  قرار تأثیرپذیری - تأثیرگذاری پالن غربی جنوب قسمت در متغیرها این مستقل، متغیرهای     

شـوند: تسـهیل می خوانـده   مستقل متغیرهای تأثیرپذیری – تأثیرگذاری پالن در هاآن قرارگیری موقعیت به توجه با

های داخلـی سـازمان، نیـروی انسـانی سـاده و در واردات، تسهیالت بانکی، میزان بودجه ملی سازمان، تحقق بودجه

ونقـل، قاچـاق کـاال، عـوارض گمرکـی، تـرمیم های حملبها، تجارت الکترونیک، هزینهماهر، قیمت مسکن و اجاره
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اغ و روند صلح در مناطق آزادشده، ثبات سیاسی در داخل کشـور، بروابط سیاسی با جمهوری آذربایجان، مناقشه قره

جـوار، مـدیران سیاسـی، اختالفـات مـرزی ، ثبات سیاسی در کشورهای همسایه، حذف روادیـد بـا کشـورهای هم

های اجتماعی، کنترل جرائم، فرهنگ گردشگر پـذیری، های گمرکی و ترانزیتی، امنیت، مهاجرپذیری، سرمایهسیاست

هـای مسـافرتی، های گردشـگری، آژانستوسعه گردشگری، برند سـازی ،تنـوع گردشـگری ، زیرسـاختهای  طرح

دسـتی، جـذب گردشـگر خـارجی، تـرویج آیـین و فرهنـگ بـومی بخصـوص رسانی، رونق صنایعتبلیغات و اطالع

بگیـری سـدها، محیطـی، آ  هـای زیسـتشده سازمان، آلودگیریزیهای برنامهآشپزخانه و طباخی بومی ،توسعه پهنه

هـای توسـعه شـهری و روسـتایی، شـرایط اقلیمی،مخـاطرات طبیعـی و  ساماندهی بصری و زیباسازی محیطی، طرح

 شده.مناطق حفاظت

 
 نمودار تحلیل روابط غیرمستقیم متغیرها . 6تصویر 

 منبع:یافته های تحقیق

 یافته های پژوهش

تصویر شماره)        نهایتاً   و شد سنجیده برهم هاآن تأثیرات و شناسایی عامل  51پیشین،   مباحث ، طبق (6طبق 

 در عامل 13 این همه که  شد مؤثر بر توسعه فضایی منطقه آزاد ارس استخراج کلیدی هایپیشران عنوانبه عامل13

عوامل تکرار غیرمستقیم و مستقیم روش دو هر  زیر جدول  شرح به وزنشان ترتیب به توجه با کلیدی شدند 

 باشد.می

 های کلیدی پیشران. 3 جدول
مجموع  تاثیرغیرمستقیم   تاثیرمستقیم   متغیر   رتبه  

 تأثیرگذاری 

 1468 652 816 جذب سرمایه  1

 1069 532 537 المللی های بینتحریم 2

های  توسعه دشت 3

 ای کشاورزی و گلخانه

487 482 969 
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 936 478 458 توسعه بخش صنعت  4

 889 438 451 صادرات  5

 851 415 436 قیمت زمین  6

 803 374 429 توسعه شهری و روستایی 7

 منبع: یافته های تحقیق

 نتیجه گیری  

بـا عامل مؤثر و با جمعبندی، تلفیق و تدقیق آنها نهایتا عوامل به چهار حـوزه تقلیل یافـت.  51با شناسایی تعداد       

بـــرای اسـتخراج عـوامــل  MICMAC بـا نـرم افـزاراستفاده از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و سپس 

 51×51حلیل شدند. براساس تعداد عوامـل، ابعـاد مـاتریس  اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آینده محیط مـورد مطالعه، ت 

بود که در چهار حوزه مختلف تنظیم شده است. تعداد تکرارها را دو بار در     نظر گرفته شـد و درجــه پرشـدگی 

درصـد است که نشان دهنده ضریب متوسطی میباشد که طبیعی به نظر میرسـد و دلیـل آن هـم پـرا   70/47ماتریس  

رابطه قابل ارزیـابی در ایـن   1391های مؤثر بر آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس میباشد. از مجموع  کندگی متغیر

رابطه عدد سه بـوده اسـت. از طـرف   13رابطه عدد دو،  102رابطه عدد یک،    1276رابطه عدد صفر،    1525ماتریس،  

درصـد   100و بهینـه شـدگی  دیگر ماتریس براساس شاخصهای آمـاری بـا دو بـار چـرخش دادهـای از مطلوبیـت  

ــدگی  ــرا کنـ ــفحه پـ ــعیت صـ ــه از وضـ ــت. آنچـ ــاالی اسـ ــی بـ ــاکی از روایـ ــه حـ ــوده کـ ــوردار بـ برخـ

ــدی( بمتغیرهــای مســتقل جمتغیرقابل متغیرهــای  :مشاهدهاســت:الف:متغیرهای بسیارتأثیرگذاربرسیســتم)عوامل کلی

مـؤثر بـر وضـعیت آینـده توسـعه خروجی سیستم)متغیرهای نتیجه( و آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهـای 

عامـل  51در نهایت از میان در این پزوهش  وضعیت ناپایدار ی سیستم استتوان فهمید، فضایی منطقه آزاد ارس می

ای، های کشـاورزی و گلخانـهالمللی، توسـعه دشـتهای بینجذب سرمایه، تحریمعامل کلیدی )  13یاد شده، تعداد  

حـوزه قفقـاز، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیکبا کشـورهای  

بـاغ و قرههای گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات، مناقشـه  ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخترقابت منطقه

( انتخاب شدند که نتایج بدست آورده نشان دهنده این است با تقسیم عوامل موثر بـه روند صلح در مناطق آزاد شده

درونی و بیرونی در توسعه فضایی منطقه مورد مطالعه، عوامل درونـی بیشـتر، سـاختاری، مـدیریتی و تـابع نگـرش 

ون نحوه اداره مناطق آزاد در این منطقه مربوط می شود بـه طـوری مدیران برمواد قانونی و آیین نامه های اجرایی قان

که در موضوع قیمت زمین که یکی از عوامل کلیدی است، نحوه قیمت گذاری و نحوه واگذاری اراضـی دولتـی بـه 

سرمایه گذاران مهمترین عامل در بین عوامل دیگر به شمار میرود و توسعه دشـت هـای کشـاورزی و گلخانـه ای و 

بخش صنعت، توسعه شهری و روستایی،  وابستگی مستقیم زیادی به نحـوه قیمـت گـذاری زمـین دولتـی و   توسعه

دیگر اراضی در منطقه آزاد ارس دارد. از طرفی در بین عوامل بیرونی، آزاد سازی و روند صلح در قره باغ به جهـت 

کیه و گرجستان و تسـهیل ارتبـاط بـا کشـور ایجاد ارتباط ریلی و ارتباط چند جانبه با دیگر مناطق آزاد کشورهای تر

آذربایجان و همچنین دیگر کشورهای قفقاز و اروپا، باعث افزایش جذب سرمایه گذاری، صادرات، رونـق تجـارت، 

 میگردد که این عوامل در ارتباط باهم باعث توسعه فضایی منطقه آزاد ارس در سالهای آینده خواهند بود.
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یستمی و توجه همه جانبه به امور و نگرش آینده محور به جای پـروژه محـوری در در جمعبندی باید گفت، نگاه س

این منطقه در رفع تنگناها مفید خواهد بود و یقینا توجه به عوامل تاثیر گذار در توسعه فضـایی و مـدنظر قـرار دادن 

 ا در پی خواهد داشت.عوامل کلیدی و روابط بین آنها، بستر های الزم برای نیل به اهداف توسعه این منطقه ر

 : پیشنهادات   

جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی و فضایی در منطقه آزاد ارس بر اسـاس پیشـران هـای حیـاتی کشـف شـده    

 پیشنهادات زیر را می توان مد نظر قرار داد:

فـزایش درآمـد ایجاد و کسب درآمد ارزی: با افزایش صادرات کاال و عملکرد صنعت جهان گردی تاثیر مناسـبی در ا -1

 ارزی دارد.

 جذب سرمایه های خارجی و انتقال تکنولوژی: جذب سرمایه خارجی باعث افزایش صادرات است. -2

 ایجاد اشتغال: مهمترین هدف در ایجاد مناطق آزاد توسعه اشتغال است. -3

 .نفوذ در بازارهای خارجی: توسعه مناطق باعث تولید حرفه ای و نفوذ به بازارهای جهانی است -4

 استفاده از پتانسل باالی کشاورزی منطقه همراه با آب فراوان رود ارس   -5

استفاده از پتانسیل های متنوع گردشگری منطقه من جمله ژئوسایت ارس در جذب گردشـگران خـارجی و افـزایش  -6

 ارز آوری 

 کنترل رشد و توسعه شهر   -7

 ای منطقی برای شهر ترسیم کرده اند.برنامه ریزی دقیق و استفاده از طرح های توسعه شهری که چشم انداز ه -8

 استفاده از الگوی های رشد فشرده شهر من جمله رشد هوشمند و نوشهرگرایی -9

 رعایت اصول توسعه پایدار شهری در توسعه فضایی شهر -10

 منابع  

)با تاکید بر   (؛ برنامه ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه ریزی1383افتخاری، عبدالرضا؛ بهزادنسب، جانعلی)

 .1-22(، صص 8)1برنامه ریزی توسعه روستایی(، نشریه مدرس علوم انسانی، 

زاده، مجله برنامه  ی فاطمه تقی ریزی، ترجمهی برنامهگرایانه نظریهشناسی فراثبات( ؛ به سوی گونه1384آلمندینگر، فیلیپ)

 .51-80، صص 92و بودجه، شماره 

 12و  11نگری ایران، شماره پژوهی، نشریه الکترونیکی انجمن آیندههدف آینده ،1390نگری ایران، انجمن آینده

(؛ ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس  1396اسکندری، محمد؛ مالزاده، مهدی؛ پورداداش، امیر)

-168، صص  27منطقه ای، شماره  الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد: منطقه آزاد ارس.نشریه پژوهش و برنامه ریزی  

159. 

( ؛ ارزیابی تطبیقی بر ساز و کارهای مدیریت زمین در مناطق آزاد، مطالعه موردی: 1397صادقیان، ارش: برك پور، ناصر ) 

 . 36فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای شماره  -چین، امارات متحده عربی و ایران 

( نادر  زالی،  محمدباقر؛  شناس1390بهشتی،  منطقه (  توسعة  کلیدی  عوامل  برنامهایی  رویکرد  با  سناریو:  ای  پایة  بر  ریزی 

 .41-63(، صص. 15) 1ریزی و آمایش فضا، برنامه  -مطالعة موردی استان آذربایجان شرقی، مدرّس علوم انسانی 

علیرضا) همتی،  ابراهیم؛  الگویی 1394حاجیانی،  معرفی  و  متقابل  تاثیر  تحلیل  الگوهای  بر  مروری  همبستگی،    (،  منطق  با 

 . 69-85،صص 102فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، شماره 
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  . 67-89، صفحه 1398، بهار 67(شماره شهر تبریز کالنپژوهی: 
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Abstract 

Today, free zones are one of the tools of governments to realize the extroverted strategy in the 

paradigm of globalization, based on the political economy of space and one of the main focal points of 

the presence of investors. Since the formation of free zones and in this in Aras Free Zone, land is the 

most important factor among other factors of production and trade. And what is needed after several 

decades of the formation of free zones is to change the approach to planning in these areas will 

eventually lead to healing the problems of these areas.Meanwhile, in the present study, with a 

futuristic approach to identify the most important factors and examine the extent and how these factors 

affect each other and the future status of spatial development of the approved area of Aras Free Zone, 

including Julfa city and approved areas subject to legal materials. Free, pays.In fact, it provides the 

basis for developing scenarios in the next stages, as well as formulating strategies, planning and 

policy-making to achieve the desired scenarios. This article explores and recognizes these propellants 

using Delphi methods and cross-section analysis and Mick Mac software.This research is descriptive-

explanatory in terms of method and applied in terms of application of results .Finally, after examining 

the extent and how these factors affect each other and the future situation of this free zone, it was 

determined by direct and indir.Eleven key factors in this study :International sanctions, development 

of agricultural and greenhouse plains, development of industry, exports, land prices, urban and rural 

development, diplomatic relations with Caucasus countries, regional competition with other free 

zones, tourism infrastructure, trade boom, facilitation Imports were selected. These factors that play 

the most role in the future spatial development of the Aras Free Zone. 
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