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میرنجف موسوی ،استاد گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
کاظم ذوقیبارانی ،استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه امام حسین ،تهران ،ایران.
مریم تکروستا،کارشناسارشد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
ساجد بهرامیجاف* ،1دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت1399/12/8 :

پذیرش نهایی1400/2/4 :

چکیده
آمایش سرزمین بهعنوان مجموعهای از دانشها ،فنون ،اصول ،سیاستها ،برنامهها ،اقدامات و عملیات هماهنگ و
منسجمی است که بهمنظور ازبینبردن نابرابریها ،ساماندهی و نظم بخشیدن به فضاها و مکانهای زیستی و جغرافیایی به
کار گرفته میشود .استان کرمانشاه به دلیل واقعشدن در مناطق مرزی غرب کشور و همجواری با کشور عراق و
دارابودن مرزهای طوالنی و در عین حال پیچیده ،همواره مسائل خاصی به همراه داشته است .تحقیق حاضر با روش
توصیفی  -تحلیلی و روش گردآوری کتابخانهای – پیمایشی با هدف شناسایی معیارهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی
مؤثر تحقق برنامههای آمایشی استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری تی تک نمونهای و رگرسیون خطی
صورتگرفته است .نتایج آزمون تی تک نمونهای در بخش شاخصهای ژئوپلیتیکی نشان داد که نزدیکی به قلمرو
سیاسی بیثبات و بحرانزای کشور عراق با امتیاز میانگین  3/48و در بحث شاخصهای ژئواکونومی عدم توسعه مناسب
اقتصادی با امتیاز  3/92بیشترین اهمیت را از نظر کارشناسان بر روی تحققپذیری برنامههای آمایشی داشتهاند .همچنین
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که معیارهای ژئوپلیتیکی دارای تأثیرگذاری بیشتری بر روی تحققپذیری آمایش
سرزمین در استان کرمانشاه بوده است.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک ،آمایش سرزمین ،مرز ،استان کرمانشاه.
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هستند؛ بهگونه ای که در پژوهشهای علمی مورد بحث قرار

سرزمین است که نیطه اتاال این دانش به آمرایش سررزمین

میگیرند و دولتها را به نگرانی میاندازند .نابرابریها مری-

نیررا اسررت (جرروادی .)5 :1395 ،آمررایش سرررزمین بررهعنرروان

توانرد وحرردت ملرری و ثجررات اجتمراعی را برره خطررر بیندازنررد

مجموعهای از دانشها ،فنون ،اصول ،سیاسرتهرا ،برنامرههرا،

(دنیسوی .)2 :2015 ،1در پژوهشهرای جغرافیرای سیاسری،

اقدامات و عملیات هماهنگ و منسجمی است کره برهمنظرور

موقعیررت نسررجی واحرردهای سیاسرری ر فیررایی و کررارکرد

ازبین بردن نابرابریها ،ساماندهی و نظم بتشیدن به فیراها و

ژئوپلیتیک ،اهمیت فراوانی دارد .موقعیرت یراد شرده ،بیرانگر

مکانهای زیستی و جغرافیایی به کار گرفته میشود (میرهای

خشکی و دریایی بودن واحدهای سیاسی ر فیرایی ،خشرکی

و همکاران.)188 :1395 ،

یررا گررهرگاهی بررودن آنهررا ،خگتگرری یررا پویررایی موقعیررت

از منظر ژئروپلیتیکی مریتروان گگرت آمرایش سررزمین

ژئوپلیتیک در مناسرجات قردرت اسرت .برهگونره ای کره ایرن

گرامی عملرری و منطیری بررر اسرراس تروانهررای اکولوژیررک و

موقعیت تا اندازه زیادی میراان فعالیرت هرر واحرد سیاسری -

اقتیائات ژئوپلیتیکی یک کشور است کره برا ارائرهی نیشره

فیرایی در مییرراسهرای متتلررف جغرافیرایی و کارکردهررای

جامع ژئوپلیتیکی ،تیویت کدهای ژئوپلیتیکی موجت و خنوی-

مکانی – فیرایی آنهرا را تعریرف مریکنرد (کاویرانیراد و

سررازی و کرراهش تهدیرردات کرردهای ژئرروپلیتیکی منگرری را

مالداری.)842 :1396 ،

ممکن میسازد ،بدون شناخت جامع از کردهای ژئوپلیتیرک

ایران با توجه به توانمندیها و ظرفیرتهرای اقتارادی،

موجت و منگی و تجایه وتحلیل و اولویتبندی آنها نمیتوان

فرهنگی ،نظامی ،جغرافیرایی و در یرک کلمره واقعیرتهرای

به آمایش سررزمین دسرت زد (رشریدی و همکراران:1393 ،

ژئرروپلیتیکی آن یکرری از کشررورهای بسرریار مهررم منطیرره برره

 .)248مرزهررای ایررران بررهعنرروان گلوگرراههررای ارتجرراطی بررا

حساب میآید زیرا با توجه به موقعیت ارتجاطی آن در کانون

دارابودن ظرفیتهای ژئوپلیتیک فوقالعاده اقتاادی ،امنیتی،

راههای مواصالتی اوراسیا واقع شده و این گستره جغرافیرایی

دسترسی ،ارتجاطات منطیهای و بینالمللی واجد کارکردهای

برای پیوند جغرافیایی مجنا و به عجارتی هارتلند اوراسیا با پهنه

تولید کننردهی قردرت در کشرور مریباشرند (ابرراهیمزاده و

آبهای آزاد و دنیای خارج از موقعیت ویژهای بهره میبررد

همکرراران .)2 :1395 ،همچنررین نررواحی مرررزی مجراهررای

(ولییلیزاده و ذکری .)22 :1387 ،ایرران بره واسرطه موقعیرت

ارتجاطی و عامل تگسیر کننده وضعیت ژئواکونرومیکی ایرران

راهجردی و واقع شدن در یکی از حساستررین منراطق جهران

از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت فراوانی پیدا میکنند (حراف نیرا،

همواره دارای فرصتها و مایتهرایی همرراه برا تهدیردها و

 .)39 :1397باتوجه به تنوع و پیچیدگی منراطق مررزی ،عردم

آسیبپهیریهای اجتناب ناپهیر و غیر ارادی میباشد (گل-

تعررادل منطیررهای میرران منرراطق مرررزی و منرراطق مرکررای و

وردی .)12 :1389 ،در محیط ژئروپلیتیکی هرر کشرور یرک-

حساسیت مناطق مرزی در ایران که از تغییرات این مناطق در

سری قوتها و فرصتها و ضعفها و تهدیردها وجرود دارد

طررول ترراریش ناشرری شررده (عنرردلیب و مطرروف،)73 :1388 ،

که برخی در داخل و برخی در خارج از مرزهای ملی وجود

وجود طروننیتررین مرزهرا و تنروع جغرافیرایی ،قرارگررفتن

Dennis Wei

1

نیمرری از اسررتانهررای ایررران در منرراطق مرررزی ،تعرردد و تنرروع
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هماهنگ و کارآمرد در منراطق مررزی (عاتری و همکراران،

تاریتی این علم پدیدآمرده اسرت (دودس .)31 :2007 ،2در

 )149 :1390و نیرررا جایگررراه ویرررژه ایرررران در نظریرررههرررای

این بین ،در ارتجا با تعریف ژئوپلیتیک میتروان بیران نمرود

ژئوپلیتیکی ،به نظر میرسد آمایش مناطق مرزی اهمیت قابل

که این علم به تجایره وتحلیرل اثررات جغرافیرایی برر روابرط

قجررولی داشررته باشررد (یررادانپنرراهدرو .)9 :1397 ،کشررورهای

قرردرت در سررطح بررینالمللرری تیثیرگررهار اسررت .همچنررین

متتلف بنا بره حساسریت و دغدغرههرایی کره در زمینره بعرد

ژئوپلیتیک بهعنوان مطالعه تیثیر موقعیت ،جمعیت و غیرره برر

دفاعی ،نظامی و امنیتی خود دارند بره بحرث آمرایش منراطق

روی سیاست یک کشور میباشد (جانسرتون.)433 :2004 ،3

مرزی جهت توسعه توجه ویژهای دارند (پرنیان و همکراران،

در تعریف ژئواکونرومی دیردگاههرای متتلگری وجرود دارد.

)174 :1395؛ بنررابراین ،برردیهی اسررت در کشرروری همچررون

عدهای آن را تجارت و حمایت از صنایع داخلی بدون توجه

ایران که دارای  8574کیلرومتر مررز مشرتری مریباشرد و برا

به بعد ژئوپلیتیکی آن میدانند (لورت )2001 ،4عدهای دیگر

وجود کشورهای همسایه که اغلب آنها دچار ضعف و بی-

اسرتگاده از ایرن عامرل (ژئواکونرومی) را بررای فررراهمآوردن

ثجاتی هستند ،لراوم توجره بره آمرایش سررزمین امرری بسریار

زمینههای قدرت اقتاادی ضروری میدانند (یانگا)2011 ،5

ضررروری اسررت (نررامی و حیرردریپررور .)1 :1390 ،اسررتان

و در نهایررت برخرری دیگررر آن را رابطرره متیابررل بررین اقتارراد

کرمانشاه به دلیل واقعشدن در مناطق مررزی غررب کشرور و

بررینالملررل ژئرروپلیتیکی و ژئواسررتراتژی در نظررر گرفتررهانررد

همجواری با کشور عراق و دارا بودن مرزهای طروننی و در

(ترول .)2010 ،6یکی از کارکردهای انسانی که تیثیر زیادی

عین حال پیچیده ،همواره مسائل خاصی به همراه داشته است

در آمررایش سرررزمینی دارد ،قرردرت اقتاررادی اسررت ،زیرررا

(حیرردریفررر و پاهکیررده .)170 :1397 ،از ایررنرو ،پررژوهش

امروزه قدرت اقتاادی تا حد زیادی تعیینکننرده جایگراه و

حاضر درصدد بررسی این سؤال اساسی است کره شراخص-

نیش کشورها در نظام جهانی است .ازاینرو منراطیی کره از

هرای ژئروپلتیکی و ژئواکونرومیکی مرؤثر در آمرایش منرراطق

نظر اقتاادی غنیتر و قدرتمندتر باشند اهمیت بیشتری یافتره

مرزی استان کرمانشاه کدامند؟

و در نتیجه نظام جدید جهانی ،مناطق ژئواکونومیک موقعیت

ژئوپلیتیک در دوران جنگ جهانی بهعنوان یک عاملی

بهتررری خواهنررد یافررت (امررامی .)142 :1392 ،ژئواکونررومی

که میتواند در کشف جغرافیایی و ایجادکننده یرک رقابرت

استگاده از اباارهای اقتاادی برای دفاع از منافع ملی و تولید

سیاسی گسترده در سطح جهرانی مطررب باشرد تعریرف شرد.

نتایج مگید ژئوپلیتیکی و تیثیر اقدامات اقتاادی سایر ملتها

نظریهپرردازان مررتجط برا ایرن دیردگاه تئروریهرایی را بررای

بر اهداف ژئروپلیتیکی کشرور اسرت (بلرکویرن و هرریس،7

تیویت نمودن قدرت کشورها بیران نمودنرد .در ایرن ارتجرا

 .)20 :2016در ژئواکونومی جنجههایی از اقتااد مورد توجره

یکی از جغرافیدانران بره نرام داس 1بیران مریکنرد :در طرول

قرار میگیرند که عمدتاً با جغرافیا پیونرد دارنرد .در حیییرت

صدسال گهشته تالشهای بسیاری برای ترسیم نمودن تاریش

2

پیچیده علم ژئوپلیتیک صورتگرفته است و این عامل سجب
Doss

1

Dodds
3
Johnston
4
Lorot
5
Youngs
6
Thirlwell
7
Blackwill and Harris
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ژئوپلیتیکی نیا در نظرر گرفرت (متتراریهشری.)57 :1397 ،

از ایررنرو ،امررروزه مرزهررا دیگررر کررارکرد صرررف سیاسرری و

ایده اصلی ژئواکونرومی و توجره بره اباارهرای اقتارادی در

اقتاادی را ندارند و تجدیل به اباارها و فیاهای تیثیرگهاری

امور نظامی و کشرورداری از قردیم موردتوجره بروده اسرت.

شدهاند .که از مهمترین و بارزترین آن ،ویژگریهرای جابره-

بهخاوص در اسرتراتژیهرای قردیمی چینری بررای پیرروزی

جایی و انعطافپهیری این مرزها اسرت (آدی.)18 :2004 ،5

غیرنظررامی؛ سررون تسررو 1مرریگویررد :بهترررین نرروع برتررری،

تیابل در مرزبندی ،هنگامی که اولویت به راضی کردن منافع

بهزانودرآوردن ارتش دشمن بردون جنرگ اسرت (سرولین،2

ملی داده شود ،بان میگیرد و دیگر منرافع و نیرازهرا اهمیرت

.)45 :2012

ثانوی مییابند .ژئوپلیتیرک ،در ارتجرا برا ایرن داسرتانهرای

یعنی خطروطی کره سررزمین یرک حکومرت را از حکومرت

(دالجررری .)415 :1998 ،6آنچررره مطالعررره مرزهرررا را از منظرررر

همسایه جدا میکنند .در این دیدگاه ،بیشتر بره گونرهشناسری

جغرافیایی توجیه میکند کوشش حکومتها برای سرلطه برر

مرزها از نظر پیدایش و تطجیرق برا گرروههرای قرومی ر زبرانی

یک حوزه سرزمینی مشتص و اداره آن اسرت (حراف نیرا و

(پرریش از سررکونت ،تطجییرری ،تحمیلرری و متروکرره) از لحرراظ

کاویانی راد .)266 :1395 ،در مجموع میتوان گگرت مرزهرا

تطابق با عوارض طجیعی (ماننرد کروه ،دره و رودخانره) و نیرا

برره صررورت دیرروارههررای زنرردگی ،هویررت ،خانرره ،کشررور،

کارکردهای بینالمللی (جداکنندگی ،یکپارچگی ،تگراوت-

حکومت و  ...شما را از دیگران جدا میکنند و به شما و آن-

سازی ،کشمکش و ارتجرا ) (حراف نیرا و همکراران:1394 ،

ها اعتجار و هویت میبتشرند (حراف نیرا و جرانپررور:1396 ،

 .)104پرداخته میشود .در گگتمان جدید ،مرز نشانه و سازند

 .)38و بر همرین اسراس ژئوپلیتیرک مررزی عجرارت اسرت از

جغرافیایی قدرت تنظیمی 3در روابط اجتماعی اسرت .مرزهرا

دانش شناخت ،کسرب ،بهررهوری و حگر منرابع جغرافیرایی

به موابه نشرانههرای قردرت ،از نظرر مییراس ،اهمیرت وثجرات

قرردرت در منرراطق مرررزی و حرروزههررای پیوسررته بررا آنهررا در

اجتماعی متگاوتاند (بدیعی ازنداهی .)543 :1395 ،مرزها از

مناسجات محلی ،ملری ،منطیرهای و جهرانی (جرانپرور:1396 ،

گگتمانهای اصلی و مهم جغرافیای سیاسی به شمار میرونرد

.)84
منظور از آمایش سرزمین تعیین توان بالیوه و شایستگی

(افیلی و همکاران به نیل از میرحیدر.)219 :1392 ،
بطور کلی مررز سیاسری از جهراتی دارای سره کرارکرد

اراضی یا تعیین مطلوبترین نروع بهررهوری از آنهرا اسرت.

است :الف -عملکرد قرانونی؛ کره در آن خرط مررزی دقییرا

بهعجارتدیگر ،آمایش سرزمین فرآیندی است که زیجنردگی

حدود سررزمین قلمررو و مسرئولیت اسرتانداردهای قیرایی و

هررر نرروع اسررتگاده را برررای هررر بتررش از سرررزمین باتوجررهبرره

قانونی کشور را مشتص میکند .ب  -عملکرد کنترلی؛ کره

قابلیتهای آن نشان میدهد (موسوی و ابرراهیمزاده:1394 ،

در آن هر عجور از خط مررزی ،در کنتررل کشرور قررار مری-

 .)5بهطورکلی آمایش سرزمین عجارت است از استگاده بهینره

گیرررد .ج– عملکرررد مررالی؛ کرره در آن عملکرررد کنترلرری بررا

از جمیع امکانرات و توانراییهرای هرر فیرا برهمنظرور تعرادل

1

4

2

5
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3
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در دیدگاه سنتی ،مرزهای بینالمللی مطالعه مریشروند؛

بسیار متگاوت و نمایشهای فرهنگی گوناگون از فیا اسرت
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فرآیندهای سیاسی ،موقعیت خاص جغرافیایی منراطق کشرور

را رقررم مرریزننررد (یوسررگی و کرمرری .)28 :1389 ،امررروزه بررا

و نحوه استیرار مکانی اقوام و مهاهب در آن ایجاب میکنرد

جهانی شدن صنعت ،تجارت ،امور مرالی و تغییررات در نظرام

که پدیدهها و وقایع مربو به مؤلگرههرای جغرافیرای انسرانی

بررینالمللرری ،تگکرررات ژئواسررتراتژیک بررهسرروی باورهررای

مانند نژاد و قومیتهای مناطق و تیثیر آنها در امنیت منطیه و

ژئواکونومیک مرزها معطوف شده است (پنرا.)288 :2005 ،1

در سررطح ملرری برریش از هررر چیررا در چررارچوب ژئوپلیتیررک

اکنون وجود مجادنت و پیوندهای فیرایی دو سروی منراطق

بررسرری شرروند (بتتیررار پررور و عاترری)2 :1389 ،؛ بنررابراین

مرزی غرب کشور بهویژه استان کرمانشراه ،عرالوه برر ایجراد

موضرروعات مرررتجط ریشررهیررابی مسررائل قررومی ،جریانررات

یک موقعیت ژئواکونومیکی برای منطیه ،اهمیت ویرژهای را

مهراجرت ،تحلیرل قرردرت سیاسری شررهرهای مررزی ،تحلیررل

در فرایند توسعه و برنامهریای آمایش سرزمین کشور داشرته

فیایی قدرت سیاسی در سطح منطیه ،تیسریمات کشروری و

و دارد .بهعجارت دیگر استگاده بهینه از منابع جغرافیای قدرت

رقابتهای مکانی ،دولرت محلری ،تمرکرا و عردم تمرکرا از

در مناطق مرزی برهمنظرور دسرتیابی بره اهرداف در مناسرجات

جمله مسائلی است که امروزه در قلمرو مطالعات ژئوپلیتیرک

خارجی از عوامل کلیدی و مهم در پیشجرد اهداف توسعهای

موردتوجه و بررسی قرار میگیرند (حاف نیا.)47 :1392 ،

(آمررایش سرررزمین) در هررر کشررور برخرروردار اسررت ،زیرررا

یکی از کارکردهای انسانی که تیثیر زیادی در آمایش

پیشرفت و توسعه هنگامی صورت خواهد پهیرفت که جمیع

سرزمینی دارد ،قدرت اقتاادی اسرت ،زیررا امرروزه قردرت

امکانات و بهنوعی از منابع جغرافیای قدرت به جرا و مناسرب

اقتاادی تا حد زیادی تعیینکننده جایگاه و نیرش کشرورها

اسررتگاده و بهرررهبرررداری شرروند .ازایررنرو یکرری از ملاومررات

در نظام جهانی است .ازاینرو منراطیی کره از نظرر اقتارادی

توسرعه برنامرههرای آمرایش سررزمین اسرتگاده بهینره از منررابع

غنی تر و قدرتمندتر باشند اهمیرت بیشرتری یافتره و در نتیجره

جغرافیای قدرت در منراطق متتلرف از جملره منراطق مررزی

نظام جدید جهرانی ،منراطق ژئواکونومیرک موقعیرت بهترری

است .در زمینه آمایش مناطق مرزی تحیییات متعددی انجام

خواهند یافت (امرامی .)142 :1392 ،اصرونً در جهران نیرا

گرفته است که به در جدول ( )1به برخی از آنها اشاره مری-

جغرافیایی خاصی وجود دارد که تسلط بر آنها به طور ویژه-

گردد.

ای موجب افاایش ثرروت و قردرت یرک کشرور مریشروند

 .2روش تحقیق

به طوری که بسیاری از صاحب نظران از تگوق ژئواکونومی بر

با توجه به ماهیت موضوع و مؤلگههای مورد بررسی ،روش

ژئوپلیتیک در قرن بیسرت و یکرم سرتن بره میران آوردهانرد

پژوهش توصیگی ـ تحلیلی است که در آن با استگاده از

(خلیلی و همکاران.)87 :1390 ،

نظرات کارشناسان ،متتااین و مشاورین در رابطه با مسائل

آمررایش ژئرروپلیتیکی در واقررع بسترسرراز شررکلگیررری

ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در تحیق آمایش سرزمین استان

الگوی فیایی روابط سیاسی درون منطیهای و برون منطیره-

کرمانشاه پراخته شده است .در مرحله اول تحییق با مراجعه

ای است .بهطروریکره کرنش و واکرنش کارکردهرا در ایرن

به میانت و کتب و همچنین سایتهای متتلف تحیییات

الگوی فیایی چگونگی پیدایش الگوی رقابت ،همکاری یا
Pena

1
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سررامانمند و برره سررامان .در ارتجررا بررا مؤلگرر جغرافیررا در

چگونگی تعامل نیروهای طجیعی و انسانی هستند که تحونت
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بتشی بره روابرط انسران و طجیعرت برا هردف ایجراد فیرایی
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شاخصهای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی مؤثر در آمایش ( ....موسوی و همکاران)
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منابع تدوین نمودیم .سپس با استگاده از منابع گردآوری شده

قالب جدول شماره  1آورده شد که روایی (همسو بودن

و براساس ویژگیهای طجیعی و انسانی منطیه موردمطالعه

سؤانت مطرب شده با هدف و موضوع تحییق) آن توسط

شاخصها و متغیرهای مورداستگاده در تحییق شناسایی شده

کارشناسان مربوطه تایید گردید.

جدول  .1مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث
محیقها و سال

نتیجهگیری

عنوان

نشان میدهند که هرچند ژئوپلیتیک حاکم ،در شرایط فعلی مجتنی بر صلح اسرت؛ امرا پراره ای
حیدریفر و

تهدیدها و متاطرات مناطق مرزی

میاان آن افاوده خواهد شد؛ ازاینرو توجه به هوشمندسازی ،دیوارسرازی و تیویرت سرازههرا

استان کرمانشاه

در مرررز برین دو کشررور باتوجررهبرره رونررد روبررهرشررد تهدیردهای نظررامی  -اجتمرراعی ،ازجملرره
ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.

آمایش ژئوپلیتیکی و
ابراهیمزاده و

ژئواکونومیکی مناطق مرزی

همکاران ()1395

جنوب شرق کشور و راهجردهای
توسعه آن

اشاره میکنند که گسرترش ترنش هرای قرومی کره همرواره بره علرت تحریکرات قردرتهرای
فرامنطیه ای و تحت تیثیر عوامل نادیکی برا مررز و متریثر از آن سروی مرزها اسرت ،منجرر بره
ایجاد ناامنی در منطیه شده و این عوامل تمام فرصتهای موجرود در منطیره در زمینر توسرع
اقتاادی را از برین می بررد کره در ایرن راسرتا راهجردهرایی جهرت آمرایش و توسرع مطلروب
سرزمینی در این منطیه در متن اصلی میاله ارائه شده است.
نیش بازارچههای مرزی کرمانشاه را در ثجات اقتاادی و امنیتری مررتجط برا جریران قاچراق در

پیشگاهیفرد و
همکاران ()1393

بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کان و

این استان ،بهویژه در مناطق مرزی بررسی کند .نتایج پژوهش بیان میکند که مجموعه عوامل

ارز با تیکید بر بازارچههای مرزی

ژئوپلیتیکی نامناسجی در مناطق مرزی وجود دارد که همانند بازارچههای مرزی ،زمینر قاچراق

(مطالعه موردی :استان کرمانشاه)

کان و ارز را فراهم کرده است .امنیرت و ثجرات اقتارادی نیرا در ایرن منراطق وجرود نردارد و
اغلب ،سرمایهگهاری برای حل مشکل بیکاری در کانون توجه نیست.

حیدریفر و
رضایی ()1393

نیازمندیهای امنیتی و مطالجات
استان کرمانشاه در جهت بهجود
کنترل مرز
عناصر ژئوپلیتیکی و

عباسی ()1391

ژئواکونومیکی محلی در توسعه
روابط دوجانجه ایران و افغانستان

ولیقلیزاده و
همکاران ()1387

حافظنیا و رومینا
()1384

تالش نموده تا مطالعهای مناسب از شرایط جغرافیایی  -سیاسی مرزهای استان کرمانشراه ارائره
دهند و با شناخت هرچه بیشتر امکانات و تسهیالت موجرود در مررز بره مردیریت تهدیردات و
فرصت هرای موجرود کمرک نمروده و راهکراری مناسرب جهرت میابلره و خنوری سرازی ایرن
تهدیدات پیشنهاد نمایند.
ابراز می نماید که عناصر ژئوپلیتیکی از جمله مرزها ،مرواد متردر ،مهراجرت ،مسرائل قرومیتی
استانهای مرزی سجبساز تهدیدات امنیتی مشتری و به همان میاان فرصتهرای مشرترکی را
بین روابط دو کشور در دوره نوینی شکل میدهد ،نتایج نشان مریدهرد منطرق رفترار ایرران و
افغانستان در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تعیین میگردد.

بررسی و تحلیل جایگاه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باتوجهبه واقعیتهای موجود بره نظرر مریرسرد کشرور

ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران

ایران نتوانسته است جایگاه ویژهای به لحاظ سیاسی ـ اقتاادی بررای خرود در منطیره تعریرف

برای کشورهای CIS
ظرفیتهای ژئوپلیتیک سواحل
جنوب شرق ایران در راستای
منافع ملی

نماید.
به این نتیجه رسیدند که جنوب شرق ایران با دارابودن ظرفیتهای ژئوپلیتیک اقتاادی،
امنیتی ،دسترسی ،ارتجاطات منطیهای و بینالمللی در کشور است و نتایج نشان داد که موقعیت
ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با همجواری کشورهای همسایه جایگاه ویژهای برای گسترش
مجادنت منطیهای و بینالمللی ایران فراهم نموده است.
منجع :نگارندگان1399 ،

در مرحله بعد پرسشنامه تحییق با استگاده از شاخص-

دستی در اختیار جامعه نمونه تحییق قرار گرفت ،با عنایت به

های مطرب شده تنظیم گردید و به دو صورت الکترونیکی و

این مسئله که برای جواب دادن به پرسشهای مطرب شده
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پاهکیده ()1397

ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی،

از تهدیدات هنوز در جای خود باقیمانده است و احتمانً در آینده نیا به دلیل ماهیت مررز برر
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دسترسی آسان و هدفمند به تعداد  78نگر مطلع کلیدی در

بررسی میاان تیثیر معیارهای مطرب شده بر تحیقپهیری

زمینه جغرافیای سیاسی انتتاب شد(جامعه آماری تحییق 78

برنامههای آمایش سرزمین استان از روش آماری رگرسیون

نگر بودند ،از این تعداد  55نگر دانشجوی کارشناسی ارشد

چندگانه (روش اینتر) استگاده شد که در جداول  5و  6نتایج

رشته جغرافیای سیاسی 17 ،نگر دانشجوی دکتری جغرافیای

آن به نمایش گهاشته شده است و در نهایت با استگاده از

سیاسی و  6نگر نیا عیو هیئت علمی دانشگاههای فردوسی

تجایه نتایج به تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته شد و در

مشهد ،ارومیه در زمینه جغرافیای سیاسی بودهاند) .در مرحله

آخر پیشنهاداتی برای بهجود وضع موجود در سطح استان

بعدی پرسشنامه گردآوری شده را در نرمافاار  SPSSوارد

ارائه گردید.

نموده و برای تجایه نتایج از آزمون کرونجاخ جهت میاان

بهمنظور بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه

پایایی (میاان ثجات نتایج بدست آمده) استگاده شد که نتیجه

تحییق از ضریب آلگای کرونجاخ استگاده شد و نتایج

آن در جدول  2بیان شده است .در بحث نتایج بدست آمده

بهدستآمده نشان میدهد که میدار آلگای کرونجاخ متغیر

برای بررسی وضعیت هریک از گویهها ،بر اساس نظرات

وابسته تحییق (برای  22سؤال) برابر با  0/713بوده است که

جامعه آماری تحییق از آزمون  Tتکنمونهای بهره گرفته

نشاندهنده بان بودن میاان قابلیت اعتماد و مناسب بودن اباار

شده که در جداول  3و  4نتایج آن بیان شده (امتیاز

تحییق میباشد.

استاندارد این آزمون با توجه به اینکه در پرسشنامه تدوین
جدول  :1معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در تحقیق
گویهها

شاخصها

نادیکی جغرافیایی با قلمرو بحرانساز و بیثجات عراق؛ تیثیرپهیری از تحونت مناطق کُردنشین عراق؛ شرایط خاص
جغرافیای طجیعی مرز؛ همجستگی گرایشهای برونمرزی؛ تنشهای مههجی و دینی بین شهروندان؛ ایجاد تنشهای
ژئوپلیتیکی

فرقهای توسط گروهها؛ مجاورت با محور قاچاق اسلحه ،مواد متدر و کان؛ تحریک بیگانگان و دخالت آنها در
مسائل مههجی؛ نادیک بودن به محل گروههای بنیادگرا؛ ظهور گرایشهای سیاسی محلی گرا؛ گسترش روابط بین
مرزی؛ تراکم کمجمعیت در مناطق مرزی؛ درگیری نظامی با گروههای متالف نظام؛
قابلیت ترانایتی استان به دلیل داشتن مرز مشتری؛ وجود بازارچههای مرزی مشتری؛ عدم جهب مناسب

ژئواکونومیکی

سرمایهگهاری خارجی در بتشهای متتلف اقتاادی؛ عدم توسعه مناسب اقتاادی؛ قاچاق انواع کان و اسلحه و
مهّمات؛ گسترش بازارچههای مرزی و حهف تشریگات گمرکی؛ گسترش زیرساختهای ارتجاطی و ترانایتی؛
سرمایهگهاری خارجی بیشتر در استانهای اقلیم کردستان عراق بهعنوان رقجای استان؛ وجود منابع فسیلی و زیرزمینی
منجع :نگارندگان1398 ،

 .1 .2محدوده مورد مطالعه

دقییه تا  48درجه  7دقییه طول شرقی از نافالنهار

استان کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نگر و وسعت

گرینویچ قرار گرفته است .از شمال به استان کردستان ،از

 24998کیلومترمربع با مرکایت شهر کرمانشاه در میانه ضلع

جنوب به استانهای لرستان و ایالم و از شرق به استان همدان

غربی کشور بین مدار جغرافیایی  33درجه 40دقییه تا 35

و از غرب به کشور عراق محدود میشود و با این کشور

درجه  18دقییه عرض شمالی از خط استوا و  45درجه 24

 370کیلومتر مرز مشتری دارد (مرکا آمار ایران.)1395 ،
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حجم نمونه با استگاده از روش نمونه گیری غیرتاادفی با

عنوان میدار استاندارد آزمون انتتاب شد) و به منظور
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کوه سرپل ذهاب ،مرز تجاری خسروی ،بازارچه مرزی

محرومی هستند که هیچگونه امکانات مناسجی برای اشتغال

شوشمی پاوه ،بازارچه سومار ،بازارچه پرویا خان اتاق

ندارند ،به علت سالهای جنگ و نادیکی به مرزها ،تجعیض-

بازرگانی ،صنایع ،معدن و کشاورزی کرمانشاه.)1399 ،

ها و محرومیتهای زیادی را تجربه کردهاند (حیدریفر و

استان کرمانشاه با  18/5درصد بیکاری بانترین رقم بیکاری

پاهکیده .)177 :1397 ،این مشکالت و نامناسب بودن

را در سطح کشور دارد ،و در شهرستانهای مرزی این استان

وضعیت اقتاادی مردم استان علیرغم وجود قابلیتهای

این نرخ بهمراتب بیشتر است و بیشتر بیکاران استان را قشر

ویژه این استان میباشد که در این تحییق سعی بر شناسایی

جوان تشکیل میدهند ،همین عامل بیکاری جوانان باعث

بتشی از این قابلیتها در بحث ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی

قاچاق انواع کانها و مواد متتلف و نیا تهدید امنیتی و

جهت محیق شدن برنامه آمایش سرزمین است.

شکل  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه منجع :نگارندگان1399 ،

 .3یافتههای تحقیق
بررسی عملکرد گویههای مطرح شده در تحقیق
با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
بررسی نتایج آزمون  Tبرای مؤلگههای ژئوپلیتیکی ،نشان
میدهد که زیر مؤلگههای نادیکی جغرافیایی با قلمرو
بحرانساز و بیثجات عراق با میانگین  ،3/84تیثیرپهیری از
تحونت مناطق کُردنشین عراق با میانگین  ،3/8تحریک
بیگانگان و دخالت آنها در مسائل مههجی با میانگین  3/63به
ترتیب دارای بیشترین میاان میانگین بوده و از نظر
کارشناسان دارای اهمیت بیشتری در میان معیارهای

ژئوپلیتیکی مؤثر تحیقپهیری برنامههای آمایش سرزمین
استان بودهاند و زیرمعیارهای ایجاد تنشهای فرقهای توسط
گروهها ،مجاورت با محور قاچاق اسلحه ،مواد متدر و
کان ،ظهور گرایشهای سیاسی محلیگرا به دلیل بانتر
بودن سطح معنیداری آنها از عدد  0/005نتایج بدست
آمده آنها قابل پهیرش نمیباشد .همچنین زیرمعیار نادیک
بودن به محل گروههای بنیادگرا با امتیاز میانگین  2/6اهمیت
کمتری را در این بتش داشته است.
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بازارچه مرزی شیش صالح ثالث باباجانی ،بازارچه مرزی تیله

استان و بهویژه در مناطق مرزی بیشتر خانوادهها از اقشار
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جدول  .3نتایج آزمون  Tبرای مؤلفههای ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیکی

نادیکی جغرافیایی با قلمرو بحرانساز و بیثجات عراق

3/84

0/000

77

15/4

تیثیرپهیری از تحونت مناطق کُردنشین عراق

3 /8

0/000

77

16/25

شرایط خاص جغرافیای طجیعی مرز

3/33

0/000

77

6/69

همجستگی گرایشهای برونمرزی

3/28

0/000

77

5/07

تنشهای مههجی و دینی بین شهروندان

3/38

0/000

77

4/74

ایجاد تنشهای فرقهای توسط گروهها

3/14

0/013

77

1/18

مجاورت با محور قاچاق اسلحه ،مواد متدر و کان

3/25

0/006

77

2/53

تحریک بیگانگان و دخالت آنها در مسائل مههجی

3/63

0/000

77

7/75

نادیک بودن به محل گروههای بنیادگرا

2 /6

0/000

77

-4/29

ظهور گرایشهای سیاسی محلی گرا

2/99

0/011

77

-1/12

گسترش روابط بین مرزی

3 /6

0/000

77

7/64

تراکم کمجمعیت در مناطق مرزی

3/29

0/003

77

3/06

درگیری نظامی با گروههای متالف نظام

3 /2

0/004

77

2/25

منجع :نگارندگان1399 ،
جدول  .4نتایج آزمون  Tبرای مؤلفههای ژئواکونومیکی
میدار استاندارد آزمون= 3

ض ژئواکونومیکی

میادیر

T

df

sig

میانگین

قابلیت ترانایتی استان به دلیل داشتن مرز مشتری

5/63

77

0/000

3/51

وجود بازارچههای مرزی مشتری

2/19

77

0/31

3/18

عدم جهب مناسب سرمایهگهاری خارجی در بتشهای متتلف اقتاادی

3/26

77

0/002

3/27

عدم توسعه مناسب اقتاادی

12/78

77

0/000

3/92

قاچاق انواع کان و اسلحه و مهّمات

-0/781

77

0/034

2/94

گسترش بازارچههای مرزی و حهف تشریگات گمرکی

5/21

77

0/000

3/25

گسترش زیرساختهای ارتجاطی و ترانایتی

14/2

77

0/000

3/79

سرمایهگهاری خارجی بیشتر در اقلیم کردستان عراق بهعنوان رقجای استان

- 3 /7

77

0/000

2/69

وجود منابع فسیلی و زیرزمینی

4 /6

77

0/000

3/44

منجع :نگارندگان1399 ،

نتایج جدول  3نشان میدهد که بیشتر زیر معیارهای

ترانایتی استان به دلیل داشتن مرز مشتری با امتیاز  3/51به

مطرب شده در بحث ژئواکونومیکی بر تحیقپهیری برنامه-

ترتیب بیشترین اهمیت را در بین معیارهای ژئواکونومیک

های آمایش سرزمین از دیدگاه جامعه آماری تحییق مهم

داشتهاند .معیارهای وجود بازارچههای مرزی مشتری و

ارزیابی شدهاند ،عدم توسعه مناسب اقتاادی با ،3/92

قاچاق انواع کان و اسلحه و مهمّات باتوجهبه بان بودن سطح

گسترش زیرساختهای ارتجاطی و ترانایتی با  ،3/79قابلیت

معنیداری آنها از میدار استاندارد که  0/005است ارتجا و
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میانگین

sig

df

T
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ندارند .زیر معیار سرمایهگهاری خارجی بیشتر در اقلیم

مستیل یعنی شاخصها) تجیین میگردد و مابیی این تغییرات

کردستان عراق بهعنوان رقجای استان اهمیت کمتری را نسجت

( 8درصد) از متغیرهای وابسته مربو به علت تیثیر عوامل و

به بییه زیر معیارها با امتیاز  2/69داشته است.

متغیرهای بیرونی پدیدآمده است که به مجهور کمیت خطا

بررسی میزان تأثیر هر یک از دو مؤلفه بر تحقق-

 e2معروف است .نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه

پذیری برنامههای آمایش سرزمین

متغیرهای فوق را میتوان بهصورت استانداردشده و به شکل

در این بتش با استگاده از آزمون آماری رگرسیون

ریاضی اینچنین نوشت:

پهیری برنامههای آمایشی استان کرمانشاه سنجیده شده

در این مطالعه متغیرهای ژئوپلیتیک با ()0/639

است .با توجه به خروجی تحلیل آماری رگرسیون چندگانه

تیثیرگهاری بیشتری بر روی تحیقپهیری برنامههای آمایش

(بر اساس روش اینتر) مشتص گردید که ضریب تعیین

سرزمین استان داشتهاند تا متغیرهای ژئواکونومیکی که با

تعدیلشده برای متغیرهای وارد شده به مدل تحییق برابر با

امتیاز ضریب بتای استاندارد ( )0/483در رده دوم قرار

 0/922است که بیانگر این مطلب است که  92درصد از

گرفته است.

واریانس و تغییرات متغیر وابسته (تحیقپهیری برنامههای
جدول  .4نتایج کلی مدل رگرسیون
متغیر

ضريب تعيين تعديل شده

ضریب همبستگی

ضریب تعیین
R2

()R2Adj

0/960

0/922

0/920

چندگانه R

تحققپذیری برنامه-
های آمایش سرزمین

منجع :نگارندگان1399 ،
جدول  .5نتایج تفصیلی مدل رگرسیون
متغیرها

ضریب غیر

ضریب خطای

ضریب بتای

استاندار بتا

استاندارد

استاندارد

T

سطح معنی-
داری

مقدار ثابت

19/6

6/77

-

4/893

0/010

ژئوپلیتیک

1/42

0/085

0/639

16/71

0/000

ژئواکونومیک

1/40

0/111

0/483

12/64

0/000

منجع :نگارندگان1399 ،

 .4بحث و نتیجهگیری

قومی ،مههجی (بیشتر ساکنین مناطق مرزی استان اهلسنت

استان کرمانشاه به لحاظ مسائل ژئوپلیتیکی با مسائل و

میباشند) در درون استان و نسجت به مناطق مرکای از جمله

مشکالتی از جمله دور بودن از مرکا کشور و عدم

اهم مسائل ژئوپلیتیکی استان میباشند .در این تحییق سعی

توسعهیافتگی مناسب ساختارهای اقتاادی ،شکنندگی

شد با شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مؤثر بر

وضعیت معیشتی مردم ،وجود مرز طوننی با کشور عراق،

تحیقپهیری برنامه آمایش سرزمین راهکارهایی جهت بهجود

تیثیرپهیری از بحرانهای به وجود آمده از عراق ،باعث

وضعیت موجود ارائه گردد .از همینرو ،براساس نتایج

پیدایش ناامنی در این استان گردد .میتوان گگت تمایاات

حاصل از آزمون  Tبرای مؤلگههای ژئوپلیتیکی نشان داد که
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میاان تیثیر دو متغیر موجود در تحییق را بر روی تحیق-

))Y= 19/6 + (1/42 (X1)) + (1/ 4(X2
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است که از لحاظ سیاسی دارای مشکالت عدیده و بیثجاتی

شد (بهرامیجاف ،106 :1397 ،موسوی و همکاران:1397 ،

ناشی از آن میباشد ،با توجه به عدم وجود اندیشه سیاسی

 .)80وضعیت بیکاری موجود در استان که سرآمد کل

دولت عراق (علت وجودی )1که ناشی از نحوه شکلگیری

کشور در طی چندساله اخیر بوده منجر بهناچار کردن

این کشور که براساس خواست کشورهای پیروز جنگ

مردمان این استان بهویژه مناطق مرزی برای درآوردن لیمه-

جهانی دوم بود ،این کشور نتوانسته است بهعنوان یک کشور

ای نان به کارهای غیرقانونی متعدد از جمله قاچاق کان و

ملت پایه 2در سطح جهانی ظهور پیدا کند (ربیعی و شیرزاد،

مهمات که از ویژگیهای اصلی این استان میباشد کرده که

 ،)32 :1396این کشور با داشتن طیف متنوعی از ملیتها و

متیسگانه هرچند وقت یکجار و به طور مداوم شاهد کشتهشدن

مهاهب متتلف و عدم پهیرش فرهنگ تکورگرایی در میان

کولهبران به دست نیروهای مرزبانی و یا سیو این افراد به

نتجگان سیاسی و دولتمردان این کشور باعث بهوجودآمدن

پایین کوه به دلیل صعبالعجور بودن مناطق استان میباشد.

مشکالت عدیدهای از جمله واگرایی مناطق کردنشین و

این مسائل در حالی است که قابلیتهای ژئواکونومیکی

عربهای اهلسنت این کشور و بهتجع درگیریهای ناشی از

استان از جمله وجود بازارچههای مرزی و قابلیت ترانایتی

این فرایندها باعث تیثیرگهاری بر استان کرمانشاه بهعنوان

استان و همچنین محوری بودن موقعیت استان برای اتاال

یکی از مناطق کُردنشین و دارای بافت اهلسنت شده است و

شمال غرب به جنوب غرب میتواند زمینه توسعه هرچه

این تیثیرات سجب شکلگیری دیدگاه امنیتی بیشتر به این

بیشتر اقتاادی استان را فراهم نماید (جانپرور و همکاران،

استان و مناطق مرزی گشته که این دیدگاه منجر به عدم

 .)67 :1400از آزمون رگرسیون برای میاان تیثیر هریک از

توسعهیافتگی اقتاادی این استان علیرغم وجود پتانسیل-

متغیرهای طرب شده بر تحیقپهیری برنامههای آمایش

های فراوان جهت توسعه گردیده است (زرقانی و همکاران،

سرزمین استگاده شد و نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای

 .)91 :1399بهعجارتدیگر با توجه به نتایج جدول  3سه

ژئوپلیتیکی تیثیرگهاری بیشتری از متغیرهای ژئواکونومیکی

معیار مهم تیثیرگهار هر سه ناشی از مجاورت با منطیه

بر تحیقپهیری آمایش سرزمین دارند ،در واقع از نظر

بحرانزای عراق میباشد.

کارشناسان ویژگیهای ژئوپلیتیکی برشمرده شده استان به

براساس نتایج مهمترین معیارهای ژئواکونومیکی

دلیل موقعیت حساسی که در آن واقع شده از اهمیت بیشتری

اثرگهار بر کارکرد و تحیقپهیری آمایش سرزمین در استان

برخوردار بوده است .یکی از مجاحث مهم در استان ،بحث

عدم توسعه مناسب اقتاادی در جایگاه اول از این لحاظ

آمایش مناطق مرزی است ،این برنامه سعی دارد امنیت و

قرار گرفته است ،عدم توسعهیافتگی مناسب استان سجب عدم

توسعه را نزم و ملاوم یکدیگر در مناطق مرزی قرار دهد و

شکوفایی استعدادهای استان جهت توسعه گشته ،همچنین

قائل به تیدموتیخر هیچیک از این دو معیار نیست ،بلکه می-

باعث افاایش مهاجرت و بهتجع کاهش نرخ رشد جمعیت

کوشد که در مناطق مرزی دیدگاههای امنیتی را تعدیل

این استان در طی چند دو دهه اخیر شده است و بر کسی

نموده و معتید است که با توسعه مناطق مرزی امنیت آنها

1

نیا بیشتر میشود ،برایناساس در استان کرمانشاه به دلیل

. rasion d’etre
. nation-state

2
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آمایش سرزمین استان ،در همسایگی قرارگرفتن کشور عراق
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ایالتهای مهم ایران در گهشته به شمار میرفته توجه

میاان آن افاوده خواهد شد؛ به دلیل تاثیر پهیری مناطق

خاصی به این منطیه بوده و همواره دیدگاههای امنیتی که از

مرزی غرب کشور به ویژه در استان کرمانشاه از تحونت

بانبهپایین بوده سجب عدم توسعهیافتگی مناسب این استان و

کردستان عراق و نا امنیهای موجود در کشور عراق که در

بهره نگرفتن از موقعیت ژئواکونومیکی آن گشته است.

این تحییق نیا بدان اشاره گردید مطابیت و همتوانی دارد.

نتایج به دست آمده این تحییق در بعد ژئوپلیتییکی که

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان راهکارهای کاربردی

نشان دهنده اهمیت وتاثیر زیاد مسائل قومیتی در امایش

زیر را برای بهجود آمایش سرزمین مناطق مرزی استان

مناطق مرزی بوده با نتایج تحییق عجاسی ( )1391که بیان

کرمانشاه پیشنهاد نمود:

مهاجرت ،مسائل قومیتی استانهای مرزی سجبساز

های نتجه استانی در سطوب متتلف مدیریتی بدون در نظر

تهدیدات امنیتی مشتری شده است همتوانی دارد .همچنین

گرفتن تعابهای قومیتی و مههجی؛

نتیجه به دست آمده از بعد ژئواکونومیکی تحییق یعنی

توجه به وضعیت مناطق مرزی استان جهت بهرهبرداری

گسترش زیرساختهای ارتجاطی و خدمات با نتایج حیدری

بیشتر از ظرفیتهای این مناطق در قالب ایجاد صنایع تجدیلی

فر و رضایی ( )1393که اهمیت امکانات و تسهیالت موجود

و بنگاههای اقتاادی جهت رونق سرمایهگهاری در این

در مرز مناطق مرزی را در مدیریت تهدیدات و فرصتهای

نواحی؛

موجود در این مناطق مهم ارزیابی کرده بودند نیا همتوانی
دارد .مسئله مهم عدم توسعه اقتاادی و تاثیر آن در آمایش
مناطق مرزی استان با نتایج پیشگاهی فرد و همکاران ()1393
که نجود اشتغال و توسعه مناسب اقتاادی را عامل مهمی در

استگاده مناسب از موقعیت ژئواکونومیکی استان برای
افاایش میاان اشتغال در سطح استان؛
توسعه زیرساختهای ارتجاطی برای رونق بازارچههای
مرزی موجود؛

افاایش قاچاق و کاهش سطح امنیت در مناطق مرزی استان

افاایش تعامالت مناطق مرکای با استان از طریق

دانسته بودند نیا مطابیت دارد .نیش و جایگاه مهم مسائل

توسعه زیرساختهای توریستی جهت همجستگی بیشتر با

مههجی در آمایش مناطق مرزی استان که از یافتههای تحییق

سایر مناطق کشور؛

به دست آمد با نتایج تحییق ابراهیم زاده و همکاران ()1395

ساماندهی بازارچههای مرزی موجود و کولهبران این

که گسترش تنشهای قومی را به علت تحریکات قدرتهای

مناطق برای جلوگیری از تلگات ناخواسته انسانی بیشتر در

فرامنطیهای و تحت تیثیر عوامل نادیکی برا مررز و متریثر از

این مناطق؛

آن سروی مرزها میدانند همتوانی ندارد .تاثیرپهیری از

پیگیری راهجردهای مناسب برای بهرهگیری از موقعیت

تحونت در منطیه اقلیم کردستان که از یافتههای مهم این

ارتجاطی استان در غرب کشور برای اتاال مناطق شمال

تحییق به شمار میآید با نتایج حیدریفر و پاهکیده ()1397

غرب با جنوبشرق و همچنین اتاال سایر استانها به کشور

که نشان میدهند ژئوپلیتیک حاکم ،در شرایط فعلی مجتنی بر

عراق؛

صلح است؛ اما پارهای از تهدیدات هنوز در جای خود
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موقعیت قرارگیری آن و سابیه تاریتی این استان که از

باقیمانده است و احتمانً در آینده نیا به دلیل ماهیت مرز بر

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی ،سال دوم ،شماره اول (پیاپی  ،)5بهار 1400

در اولویت قراردادن معیشت پایدار مرزنشینان در

تمرکازدایی صنایع و خدمات از مرکا استان به سایر
نواحی جهت تعادل ناحیهای بیشتر در سطح استان؛

تیویت زیرساختهای حمل و نیلی و ارتجاطی نزم

تالش برای همگرایی بیشتر و ارتجا

بیشتر

برای توسعه بازارچه مرزی پرویا خان و همچنین بهجود روند

شهرستانهای استان در قالب اعطای اختیارات تامیمگیری

توسعه منطیه آزاد قارشیرین با درنظر گرفت مسائل امنیتی

به شهرستانهای با شرایط خاص؛

ویژه مرزی؛
ارائه امکانات خدماتی بیشتر به نیا

اصالب ساختار اداری استان ،در راستای کارآمدی،
روستایی در

مناطق مرزی جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان؛

اصالب و بهجود ساختارهای مدیریتی و نظام تامیمگیری در
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دیپلماسیهای بینالمللی؛
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سطح محلی.
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Abstract
Spatial Planing is a set of coordinated and coherent knowledge, techniques, principles, policies,
programs, actions and operations aimed at eliminating inequalities, organizing and regulating
biological and geographical spaces and places. Is used. Kermanshah province has always had special
problems due to its location in the western border areas of the country and its proximity to Iraq and its
long and complex borders. The present research has been done by descriptive-analytical method and
library-survey collection method with the aim of identifying effective geopolitical and geoeconomic
criteria for the realization of Kermanshah province's beauty programs using one-sample t-test and
linear regression statistical methods. The results of one-sample t-test in the section of geopolitical
indicators showed that proximity to the unstable and critical political realm of Iraq with an average
score of 3.48 and in the discussion of geoeconomic indicators lack of proper economic development
with a score of / 92. 3 Experts have been most concerned about the feasibility of beauty programs.
Also, the results of regression test showed that geopolitical criteria had a greater impact on the
feasibility of land management in Kermanshah province. Also, the results of regression test showed
that geopolitical criteria had a greater impact on the feasibility of land management in Kermanshah
province.
Keywords: Geopolitics, Geoeconomics, Land use planning, Border, Kermanshah Province.
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