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 چکیده

برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهاانی  دولت ها یکی از ابزارهای تجاری و صنعتی در ایران امروزه مناطق آزاد

از بادو   های تمرکز حضور سرمایه گاذاران محساوم میداودشدن، بر بستر اقتصاد سیاسی فضا و از اصلیترین کانون

تدکیل مناطق آزاد زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید و تجارت مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری 

التیاا   است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در ایان ناواحی بارایتوجه شدن چندین دهه از تدکیل مناطق آزاد لازمه 

پیدارانهای توساعه، شناساایی مهمتارین بعد از نگاری  با رویکرد آینده این مقاله در باشد میدکلات این مناطق م

گردیاده فاراهم  ،ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوم تدوین راهبردها، برنامه ،تدوین سناریوها

عاات از روش اسانادی و لاآوری اط بارای جما پژوهی، تبیینی و  روش تحقیق براساس روشهای جدید آینده است.

 در در محیط نر  افزار میک مک متغیر ۱1 ، با روش پویش محیطی،اولدر مرحله  محیطی استفاده شده است پویش

مؤثر بار وضاعیت آیناده ( )اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی عامل گروه 0 قالب

چگونگی تأثیرگذاری ایان عوامال بار یکادیگر و بار  نهایت در وشناسایی ارس،  آزاده توسعه فضایی محدوده منطق

 آخار ، کاه درانتخام شدند ،عامل کلیدی 13وضعیت آینده این سکونتگاهها با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، تعداد 

ضعیف و سناریو های با با حذف سناریو های  و گیری بهره Scenario Wizard افزار نر  از سناریوها استخراج برای

 ین،بیداتر دارای پانجم و اول ساناریوهای هفت سناریو مطلوم شناسایی که از بین آنها، ناسازگاری بالا، در نهایت

 مورد ارزیابی قرار گرفت. امتیاز

 
 جلفا. ارس، آزادسناریو، منطقه   توسعه فضایی،  آینده پژوهی، :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

عنوان نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجااد تهاهیلاتی کاه از ای جدید سکونتگاهی و بهواقع پدیدهمناطق آزاد تجاری به
ایجاد انگیازه  شوند و درصددپذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق میطریق حکومت، قوانین و مقرراتی انعطاف

ای کاه دوتات مرکازی خواهاان آن اسات گذاری در منطقاه و حاوزهگذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایهبرای سرمایه
هاا، آ،، بارو و ریاره را بار عهاده های موردنیاز ازجملاه راهباشند در این مناطق، حاکمیت مهئوتیت ایجاد زیرساختمی
آیناد شوند، بلکه بارای توتیاد توساعه باه وجاود مییی موجب هدایت توسعه نمیتنهاها بهگیرند. اگرچه این زیرساختمی

محادوده  منطقه مصو، و عملیاتی شده باا چنادین ترینوسیععنوان منطقه آزاد ارس به. (11ص 1931:آرش)صادقیان، 
هیل اماور با افزایش کارکرد صانعتی، بارای رسایدن باه حاد مطلاو، اراااه خادما  و تهامنفصل با موقعیت ارتباطی، 

را پایش روی شاهروندان  گهترش فضایی و توسعه کاتبدی با تغییر فرآینادها، تغییارا  کااربری زماینگذاری به سرمایه
ساو انباوهی  واقع ایان مهائله از یا  است در طور اخص قراردادهبه مدیران منطقهریزان و طور اعم و مدیران، برنامهبه

 ،تجااریف، بدون توجه به نیازهای حال و آینده و به عبارتی افزایش کاربری سازی صرجمعیت و از سوی دیگر ساختمان
یاا تقاد   ها بوده و همچنین پیشی گرفتن رشد بر توساعهها و فضاها به سایر کاربریمهکونی و تخصیص کمترین سرانه

ی زیاادی در ماورد اما پژوهش هاا (.111: 1931مقیاس بر عملکرد وبرتری کمیت بر کیفیت است )اسکندری، همکاران 
 ،شده و مطلو،توجه به پیچیدگی روابط در مناطق آزاد جهت رسیدن به اهداف تعیینوتی با  آینده پژوهی انجا  شده است

و در خاار  از کشاور، در رسااته  در ایاران ،ههاتیم در منطقاه آزاد ارس پژوهیناگزیر از بررسی این روابط در بهتر آینده
 ( و4002تای پااوپاه و همکاارانش )و ( 1933زحمتکش ) و (1931محمد پور جابری )(، 1911) پورمحمدی و زاتیدکتری 

اگرچاه باه تحاا   ایان تحقیقاا  مطاتعاتی انجا  شده است (4040آسنتیو )و  (4019 )جبین وانبگ و( 4012)ژنگ وان 
 عملیااتی نواقصای قابالهای ای است اما به تحا  روش و شیوهنگاری منطقهمحتوایی پوشش خوبی به چهارچو، آینده

 مای باشادخطی و نگاه تکنوکراتی  نگرش ی و افتگیتوسعهمیزان تعیین تحقیقا ،  عمده اینویژگی  است.مشاهده بوده 
با کمی دقت در پیشران های حیاتی کشف شده و سناریوهای منتخب و تحلیل آنها باا مشاکلا  مبتلاباه  در این مقاته اما

 ،هاای کیفای و کمایبا روش تحقیقدر این فته ها و روش منتخب تحقیق پی برد حت یامنطقه آزاد ارس می توان به ص
شده  وتحلیل هرکدا  پرداخت سناریو شناسایی و به تجزیه تعداد هفتها از بین آن ه استآمد دستسناریوهای مختلف به

س در خصوص برنامه ریزی و هدایت این تغییر نگرش مدیریتی در منطقه آزاد اردر  میتوان، را مقاتهدکترین این  امااست 
 خلاصه کرد.، روند به سمت چشم انداز سازی توسعه بر اساس تغییرا  خارجی و منابع و استعداد های داخلی

 
 مبانی نظری

 )مناطق آزاد و آینده پژوهی(نظریه ها و رویکردها

سوی آینده وع شد، تحظه کوتاهی، حال است و بهرود؛ از گذشته شرپیش میبازگشت بهطرفه و بیصور  ی زمان به 
در جهت یافتن مهیر درست زندگی در جهان، تنها دانش واقعاً سودمند، دانش و معرفت نهبت به آینده  کندمیحرکت 

دیگر وجود ندارد. گذشته خاتمه یافته است. گرچه وقتی حقایق  شود که گذشته،است. این فرض از این حقیقت ناشی می
رسیم و افکار ای از گذشته میگیریم، به برداشت تازههای بیشتری میآوریم، درسراجع به گذشته به دست میبیشتری 

آینده هنوز پیش نیامده است. آینده شاید در پرتو اراده  کند، زیراکنیم، اما حکایت آینده فرو می لاحخود را پیرامون آن اص
طور به (بینی شوندکه پیشدرصورتی)آتی را که خار  از کنترل آدمی است توان حوادث و اقداما  ما ساخته شود. حتی می

، 1310ی های دههها در سالبا افزایش نرخ تغییرا  و دگرگونی (11: 1911اساتتر، )تعدیل کرد  و آمیزی جرحموفقیت
نبودند. امروزه عد  قطعیت به  هابینی آینده استوار بودند، جوابگوی نیاز سازمانریزی که بر پیشهای برنامهدیگر روش

ثباتی و بی ،این محیط سرشار از تغییر در شده استریزان تبدیلتوجه بازرگانان و برنامه یکی از عوامل مهم و اصلی مورد
« معماری آینده»برای  تلاشهای بیشتری دارد ها، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کهب موفقیتآکنده از عد  قطعیت
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 01                      ارس آزادارزیابی سناریوهای توسعه فضایی  با رویکرد آینده پژوهی، مورد: منطقه  و همکاران / یامچی لازادهم

های مختلف نگاری با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکتدر دنیای امروز، آینده (1911:9ی، خزاا) است
تر شدن درحرکت صور  فزاینده به سمت پیچیدهطور منظم، منهجم و هماهنگ راجع به آینده مطلو، در جهانی که بهبه

  (.1939:1 گودرزی و همکاران،)نمایند ریزی میاست، شروع به برنامه
 ز طرف دیگر رویکردا ی بوده وا نظریه پایه توسعه منطقهنظریه های مختلف ه بین مبانی نظری این تحقیق برگرفت

 پژوهی بنیان نهاده شده و از میان انواع آن که شامل آینده نگاری و آینده تئوری  این تحقیق پایه مبانی فکری آینده

نگاری وفادارانه را انتخا، و  انه میباشد با اتکا به اهداف اسناد باتادستی، رویکرد آیندهنگاریهای اعتراضی، خروجی و وفادار
توان یکی از ریزی برای توسعه مناطق آزاد را میبرنامه مهیر تحقیق براساس پذیرش جامعیت این اسناد نهاده شد

مناطق امروزه کنند. ف خاصی را دنبال میکشورها با ایجاد مناطق آزاد اهدا ای دانهت.ریزی منطقههای برنامهمصداو
بر حول این محور است که نهایتا،  این مناطق افزایش موافقان دیدگاه راتبو بوده نئوکلاسی  نظریه آزاد اساسا بر پایه 

اما در ایران افزایش کمی این مناطق بیشتر منطبق بر چانه زنی در نظا  نهفته است  ینفع جامعه در سود سرمایه گذار
نامه ریزی متمرکز و بخشی و بهره مندی از امتیازها قانونی در توتید، صادر  و معافیتهای ماتیاتی و به تبع آن ارزش بر

توسعه صادرا ، تأمین ارز، رشد و توسعه ی  منطقه، در ممکن است هدف این افزوده زمین برای مناطق استوار است 
ق منظور تحقعنوان ی  استراتژی سریع بهدر حال حاضر مناطق آزاد به باشدشده و ...  اتمللنیبآزمایش ورود به اقتصاد 

مطرح است هرکدا  از مناطق با اهداف مختلفی از قبیل جذ،  های توسعه ملی و منطقه ای ایراناهداف برنامه
سعه از وظایف انداز توشده در سند چشمهای مطرح گذاری خارجی و ایجاد اشتغال بوده است در ایران تما  آرمانسرمایه

خو،  عملکرد برای اساسی شرطپیش ی  عنواناین مناطق به توسعه. ههتی قانونی مناطق آزاد هاتیمهؤوتقانونی و 
ها و و بهبود کارایی سازمان فیزیکی هایگذاریسرمایه پایدار و تخصیص گذاریسرمایه جذا، شرایط ایجاد و بازارها
صنعتی مصو،، سال –تجاری است که این موضوع در ماده ی  قانون مناطق آزاد  ربرخوردا ایاهمیت ویژه از ،هاکردعمل

و نحوه تصاحب برخورداری از زمین این منطقه، از بدو تشکیل در محدوده ارس اما  ،صراحت آورده شده است به 1914
مد  در بوده است   توجه و تجار  مورد سرمایه گذاریعنوان مهمترین عامل در بین دیگر عوامل  بهزمین کاربری 

 4321 ،شاملارس  شکل گیری مهاحت اراضی ساخته شده در ساتهای ،ساته 19فعاتیت و جذ، سرمایه گذار در دوره 
که این تغییرا  حاصل سیاستگذاری و نحوه نگرش و هکتار افزایش یافته است 2910به  4040و در سال بوده هکتار 

با طی فرایند معمول درون  و باری اراضی زراعی شتابزدهتغییر  طرفیبر اساس طرح جامع)ریر مصو،( و از مدیریت( 
در  با اختیارا  حاصل از قوانین اداره مناطق آزاد)تبصره ذیل ماده هشت، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی( و ،سازی
ز ساختار فضایی منطقه آگاهی اتزو  پس  می باشد. استفاده از مزیتهای خاص منطقه آزاد در تجار  و واردا  کاتا جهت

این گیری منطقه آزاد بر چگونگی توسعه آن حاکم بوده، برای تبیین آینده آن ضرور  دارد و و دتایلی که از بدو شکل

ای و موضوع این مقاته در قاتب توسعه منطقه .ریزان استیکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامهمهم 
 هدفترین باشد در این راستا مهمبا قوانین مناطق آزاد می ارس با قوانین خاص و نحوه ادارهشامل محدوده منطقه آزاد 

تدوین سناریوهای مؤثر بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه  پسابتدا شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و  پژوهش این
 باشد.آزاد ارس می

 

 روش تحقیق

 محدوده مورد مطالعه
در نقطه صفر مرزی در مجاور  با ایران  شده عملیاتی ،منطقه آزادوسیع ترین عنوان ب رس در شماتغر، ایرانمنطقه آزاد ا

کیلومتری شمال رر،  199که در ، کشورهای ارمنهتان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است
اقع شده است. به تحا  تاریخی این منطقه به جهت و ،رودصنعتی کشور به شمار می -های علمی تبریز که خود از قطب

بر قابل توجهی دارد با قفقاز از تحا  تاریخی  وفرهنگی خط آهن برقی و ارتباطا  تجاریاوتین گمرک و تاسیها  وجود 
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هکتار از اراضی منطقه می شد  3100به محدوده منطقه آزاد ارس شامل  1/2/1912اساس مصوبه هیا  وزیران در تاریخ 
شهرستان جلفا و  4هزار هکتار شامل بخشهایی از  91محدوده این منطقه به  دوتت،هیا   بعدیمصوبه براساس  که

برای مقطع   8 & 7بر اساس مطاتعا  )نگارنده( که با استفاده از تصاویر ماهواره ای تندست یافت خداآفرین افزایش 
با تاکید بر تغییرا  کاربری و توسعه فضایی صور   4013تا  4009ساته با تکنی  شی گرا برای ساتهای  19زمانی 

هکتار افزایش 2910به  4013هکتار و در سال  4321گرفته است در ساتهای اوتیه شکل گیری منطقه آزاد جلفا شامل 
  یافته است. 

µ
0 10 20 30 405

کیلومتر

راهنمای نقشه

موقعیت  استقرار منطقة مورد مطالعه در

شهرستان جلفا، استان آذربایجان شرقی و 

کشور ایران

1

1

3

2

موقعیت استان آذربایجان شرقی در ایران -1

موقعیت شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی -2

موقعیت منطقه آزاد ارس در شهرستان جلفا3-

 
 

 موقعیت محدوده مصوم منطقه آزاد ارس. 1شکل 

 

 و روش کارداده 

باا تحلیلای و  -گیارد کاه باا روش توصایفیکاربردی قرار می-های بنیادیپژوهشهدف در دسته  ازنظرپژوهش حاضر 
های کمای و کیفای و با استفاده ترکیبی از مادل 4هنجاری میپارادا یپژوهی با چهارچو، نظرآینده کردیگیری از روبهره

عا  از روش لاآوری اط معپژوهی، تبیینی و برای ج روش تحقیق براساس روشهای جدید آینده شودانجا  می این رویکرد
و  یپرسشنامه است که پس از طراح قیتحق نیاستفاده در ا ابزارهای مورداز  محیطی استفاده شده است اسنادی و پویش

سی نفر با تخصص های مختلف در رشته هاس برنامه ریزی  لیتوسط کارشناسان خبره تکم ییایو پا ییروا دیآزمون و تاا
جهت  و از اساتید دانشگاه و کارکنان سازمان منطقه آزاد در واحد شهرسازی، بهره برداری یشهری، اقتصاد و جامعه شناس

اطلاعا   یشهر تیریو مراجعه به نهادهای مرتبط با مد یدانیهای مبا استفاده از برداشت زین یفیآوری اطلاعا  توصجمع
 و شادهشناسایی حیااتی هایپیشاران و هاشااخص هشد یاد افزارهاینر  از استفاده با سپس گردید وآوری نیاز جمع مورد

هاای دتفای، روش با توجه به ماهیت این پژوهش، در این تحقیاق از روش شوند و همچنینمی شناسایی برتر سناریوهای
 خواهد شد.  تحلیل تأثیرا  متقابل( ساختاری و روش سناریونویهی استفاده)
 
 
 

 

                                                           
Normative 4 
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 وهشژپهای یافته

 توسعه فضایی منطقه آزاد ارس  آینده در محتمل و منتخب سناریوهای تحلیل

 اسات، شده متصورتوسعه فضایی منطقه آزاد ارس  آینده برای را وضعیت 10014 می  م  افزار نر  اینکه به توجه با

 ساناریوها ساایر از بیش را ریوسنا 1 وقوع احتمال ویزارد، سناریو افزار نر  با مختلف هایوضعیت به مربوط های داده

 کنشای هام از سناریوها این است کرده ارزیابی وضعیف و ناچیز بهیار حد در را سناریوها سایر وقوع احتمال و دانهته

 افتادن اتفاو اینکه شوند می استخرا  دیگر عوامل از ی  هر وضعیتها با ارتباط در عوامل از هری  هایوضعیت بین

 هایوضعیت ساختن محدود حتی یا و دیگر هایوضعیت توانمندسازی و تقویت یا افتادن اتفاو احتمال بر وضعیت ی 

 و عوامال همزماان تحاا  مهاتلز  کاه سناریوهاسات گیری شکل اصلی پایه باشد داشته تواند می تأثیری چه دیگر
 باه قاادر هوشامند هاای هپردازند تنها و بوده خار  بشر ذهن از آن تحلیل توان که است پیچیده بهیار هایوضعیت

 بحرانای در  هایوضعیت تعداد نهبی سیطره از حاکی گانه  1 سناریوهای اوتیه بررسیهای .ههتند آنها همزمان تحلیل

بهایار   ساناریوهای و در نهایات سناریو های ایهتا )ادامه وضع موجاود( سپس باشد،می توسعه فضایی منطقه آزاد ارس
توسعه فضایی منطقه  احتماتی هایوضعیت تحلیل جهت اند داده اختصاص خود به را هاسناریو تعداد ترتیب به مطلو،،
 معاروف سناریو صفحه ماتریس به که زیر جدول شود می پرداخته محتمل سناریوهای از ی  هر تحلیل به آزاد ارس

 روش MICMAC زارنر  افادی که با استفاده از کلی املوع و سناریو تفکی  به وضوح به را ممکن هایوضعیت است

 .(1)جدول  .دهد می نشان عوامل بدست آمده، از این شدند تکرار ریرمهتقیم و مهتقیم
 

 وضعیت پیدران های حیاتی به تفکیک سناریو .1جدول 

 سناریو دو  سناریو اول

 کلیدی شاخص وضعیت محتمل کلیدی شاخص وضعیت محتمل

 جذ، سرمایه بحرانی جذ، سرمایه بهیار مطلو،

 اتمللیهای بینتحریم ادامه وضع موجود اتمللیهای بینتحریم طلو،بهیار م

 ایهای کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت بحرانی ایهای کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت بحرانی

 توسعه بخش صنعت بحرانی توسعه بخش صنعت بهیار مطلو،

 صادرا  ادامه وضع موجود صادرا  بحرانی

 قیمت زمین ادامه وضع موجود زمینقیمت  ادامه وضع موجود

 توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود

 روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بحرانی روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بحرانی

 ای با سایر مناطق آزادهرقابت منطق بحرانی ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی

 های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو، های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو،

 رونق تجار  ادامه وضع موجود رونق تجار  بهیار مطلو،

 تههیل در واردا  بهیار مطلو، تههیل در واردا  بهیار مطلو،

 باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهناقشه قرهم بحرانی باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی

 سناریو چهار  سناریو سو 

 کلیدی شاخص وضعیت محتمل کلیدی شاخص وضعیت محتمل

 جذ، سرمایه بهیار مطلو، جذ، سرمایه بحرانی

 اتمللیهای بینتحریم بهیار مطلو، اتمللیهای بینتحریم ادامه وضع موجود

 ایهای کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت بحرانی ایو گلخانه های کشاورزیتوسعه دشت بحرانی

 توسعه بخش صنعت بهیار مطلو، توسعه بخش صنعت بحرانی

 صادرا  بحرانی صادرا  بحرانی

 قیمت زمین ادامه وضع موجود قیمت زمین ادامه وضع موجود
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 تاییتوسعه شهری و روس ادامه وضع موجود توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود

 روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بحرانی روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بحرانی

 ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی

 های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو، های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو،

 رونق تجار  بهیار مطلو، رونق تجار  وجودادامه وضع م

 تههیل در واردا  بحرانی تههیل در واردا  بحرانی

 باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی

 سناریو ششم سناریو پنجم

 یکلید شاخص وضعیت محتمل کلیدی شاخص وضعیت محتمل

 جذ، سرمایه بهیار مطلو، جذ، سرمایه بهیار مطلو،

 اتمللیهای بینتحریم ادامه وضع موجود اتمللیهای بینتحریم ادامه وضع موجود

 ایهای کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت بحرانی ایهای کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت بهیار مطلو،

 توسعه بخش صنعت جودادامه وضع مو توسعه بخش صنعت ادامه وضع موجود

 صادرا  بحرانی صادرا  بحرانی

 قیمت زمین ادامه وضع موجود قیمت زمین ادامه وضع موجود

 توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود

 ا کشورهای حوزه قفقازروابط دیپلماتی  ب بهیار مطلو، روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بهیار مطلو،

 ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی

 های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو، های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو،

 رونق تجار  ادامه وضع موجود رونق تجار  ادامه وضع موجود

 ههیل در واردا ت بحرانی تههیل در واردا  بحرانی

 باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی

  سناریو هفتم

   کلیدی شاخص وضعیت محتمل

   جذ، سرمایه بهیار مطلو،

   اتمللیهای بینتحریم ادامه وضع موجود

   ایخانههای کشاورزی و گلتوسعه دشت بحرانی

   توسعه بخش صنعت بهیار مطلو،

   صادرا  بحرانی

   قیمت زمین ادامه وضع موجود

   توسعه شهری و روستایی ادامه وضع موجود

   روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز بحرانی

   ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه بحرانی

   های گردشگریزیرساخت بهیار مطلو،

   رونق تجار  امه وضع موجوداد

   تههیل در واردا  بحرانی

   باغ و روند صلح در مناطق آزادشدهمناقشه قره بحرانی

 
 پذیرفت انجا  نیبحرا تا مطلو، بهیار عناوین از طیفی با وضعیتها جایگزینی طریق از سناریوها صفحه از کیفی درک

 بارای .دهاد نشاان شفاف طور به کلیدی عامل هر و سناریو تفکی  به را توسعه فضایی منطقه آزاد ارس  وضعیت تا

 باه اعاداد جاایگزینی به نهبت است شده داده -9 تا 9 بین وضعیتها از هری  به که امتیازی براساس وضعیتها درک
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 ناریوهاسا جاای به 9 عدد بنابراین .شود فراهم نیز سناریوها صفحه از کمی درک زمینه تا گردید اقدا  وضعیتها جای

 هار بارای اعاداد مجموع است شده جایگذاری بحرانی سناریوهای جای به -9 و ادامه وضع موجود 1 ، مطلو،، کاملا

 بیشاتر دارای پانجم و اول ساناریوهای اسات، شده مشخص که همانطور است شده داده نشان زیر جدول در سناریو

 .باشدمی امتیاز
 مای نشان توسعه فضایی منطقه آزاد ارس   برای را بیمطلو موقعیت که ههتند سناریوهاییو پنجم   اول سناریوی اما 

 کاه است حاتی در این اند داده اختصاص خود به را شده تعریف مطلوبیت از 10و پنجم  با تحقق  اول سناریوی دهند

   گفت توان می نیزما دارد وجود فاصله درصد 100 کامل مطلوبیت با هنوز کامل بطور سناریوها این تحقق صور  در
 کامال مطلوبیت به شده تعریف هایوضعیت تما  که شد خواهد محقق کامل آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس در

در آخرین درجاه مطلوبیات قارار  )مطلوبیت منفی و بحرانی(با حداقل مطلوبیت  دو  و سو  در نهایت سناریو های  برسند
 سناریوها تعداد که است این مهم نکته .دهند می نشان منفی امتیازهای با را و،نامطل روندهای سناریو 9 تعداددارند. 

تقریبا دو برابر امتیاز های مثبت است که این نشاان دهناده حرکات توساعه فضاایی  پژوهش این در منفی امتیازهای با
 منطقه آزاد ارس به سمت ناپایداری است.

 

 منتخب سناریوهای تحلیل و گروهبندی

 باا ساناریو چند شامل گروهها از ی  هر که کرد تقهیم گروه سه به توان می را کردنی باور سناریوی 1 مجموع در 

 باه گروههاا ایان که ههتند کلیدی عامل 19 میان از وضعیت چند یا ی  در کم تفاو  با مشترک، تقریبأ ویژگیهای

  :باشندمی زیر شرح
 و پنجم  اول سناریوهای شامل مطلو، سناریوهای -
 چهار  و ششم   سناریوهای شامل آرا  بهیار روند با موجود وضع و ایهتا ریوهایسنا -
 دو ، سو  و هفتم  سناریو های بحرانی سناریو های  -

 

 لاو گروه سناریوهای

درصاد اسات و  90چنانچه گفته شد این گروه شامل سناریوهای اول و پنجم  است که درصد مطلوبیت این گروه باتاای 
 است 9درصد و امتیاز  10چنانچه امتیاز این گروه سناریو ها با مطلوبیت  اخص ها در حاتت بهیار مطلو، قرار دارنداکثر ش

در این مقاته بطور خلاصه و رعایت حجم مطاتب از آوردن ت  ت  سناریوها صرف نظر میشود و فقط ساناریو گاروه اول 
 آورده شده است.

هاای رفاع تماامی تحریمگذاری خارجی وخصوصا کشاورهای اروپاایی، جذ، سرمایه  ویژگیهای اصلی این گروه سناریو:
ای و صادرا  محصاوتا  باه دیگار کشاورها بعلااوه روسایه، افازایش های گلخانهاتمللی، ادامه فازهای توسعه سایتبین

قیمات زماین باه فازهای صنعتی و ایجاد کارخانه های توتیدی، کاهش صادرا  محصوتا  به روسایه و ترکیاه، کااهش 
عنوان مهمترین عامل توتید، مدیریت یکپارچه محدوده منطقه آزاد شامل محدودهای شهری و روستایی، روابط مناسب با 

گذاری اقتصادی مشترک، عاد  توجاه باه ذربایجان و ترکیه و گرجهتان و سرمایهآهمه کشورهای حوزه قفقاز خصوصا با 
رعایت فاکتورهای جذ، سرمایه گذار در رقابت با دیگر مناطق، ایجاد ارتبااط گذاری و عد  موضوع رقابت و جذ، سرمایه

ریلی و صادرا  به اروپا و ترکیه، کاهش عوارض واردا  اجناس مختلف و خوردو سواری و سنگین، ادامه مناقشه و رقابت 
 .(4)جدول  ی.جذ، سرمایه و توسعه زیر ساخت های گردشگرفرسایشی ایران و ترکیه و روسیه در قره باغ و 
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 گانه 3 هایحالت اساس بر سناریوها امتیاز مجموع .8 جدول
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 9 -9 9 9 9 -9 -9 1 1 -9 9 -9 9 9 سناریو اول

 -1 -9 9 1 9 -9 -9 1 1 1 -9 -9 1 -9 سناریو دو 

 -11 -9 -9 1 9 -9 -9 1 1 -9 -9 -9 1 -9 سناریو سو 

 -1 -9 -9 9 9 -9 -9 1 1 -9 9 -9 9 9 سناریو چهار 

 9 -9 -9 1 9 -9 9 1 1 -9 1 9 1 9 سناریو پنجم

 -1 -9 -9 1 9 -9 9 1 1 -9 1 -9 1 9 سناریو ششم

 -9 -9 -9 1 9 -9 -9 1 1 -9 9 -9 1 9 سناریو هفتم

 
توساعه فضاایی  بارای را بیمطلاو موقعیات که ههتند سناریوهایی و پنجم اول سناریویاز بین سناریوهای هفت گانه، 

 اندداده اختصاص خود به را شده تعریف مطلوبیت از 10با تحقق  و پنجم اول سناریوی دهندمی نشان منطقه آزاد ارس

 وجاود فاصاله درصاد 100 کامل مطلوبیت با هنوز کامل طوربه سناریوها این تحقق صور  در که است حاتی در این

 تعریاف هایوضعیت تما  که شد خواهد قمحق کامل آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس در گفت توانمی زمانی دارد
در آخرین  )مطلوبیت منفی و بحرانی(با حداقل مطلوبیت  دو  و سو درنهایت سناریوهای  .برسند کامل مطلوبیت به شده

 اسات این مهم نکته دهندمی نشان منفی امتیازهای با را نامطلو، روندهای سناریو 9 تعداددارند. درجه مطلوبیت قرار 

دهنده حرکات تقریباً دو برابر امتیازهای مثبت است که ایان نشاان پژوهش این در منفی امتیازهای با سناریوها تعداد که
 .(9)جدول  توسعه فضایی منطقه آزاد ارس به سمت ناپایداری است.

 

 اول گروه سناریوهای. (3)جدول 

 وضعیت گروه
سنار
 یو

 ویژگی میانگین امتیاز

 0.2 9 اول مطلو، اول

 اری خارجی وخصوصا کشورهای اروپاییگذجذ، سرمایه

 اتمللیهای بینرفع تمامی تحریم

 قطع صادرا  محصوتا  به روسیه

 افزایش فازهای صنعتی و ایجاد کارخانه های توتیدی

 کاهش صادرا  محصوتا  به روسیه و ترکیه

 های مختلف با شاخص های ثابتقیمت گذاری زمین های سایت

 ودهای شهر و روستاگهترش ساخت و سازها در محد

 بحرانی شدن مناسبا  با ترکیه و اذربایجان

گذاری و عد  رعایت فاکتورهای جذ، سرمایه عد  توجه به موضوع رقابت و جذ، سرمایه
 گذار در رقابت با دیگر مناطق.

 جذ، سرمایه و توسعه زیر ساخت های گردشگری

 ایجاد ارتباط ریلی و صادرا  به اروپا و ترکیه

 ارض واردا  اجناس مختلف و خوردو سواری و سنگینکاهش عو

 ادامه مناقشه و رقابت فرسایشی ایران و ترکیه و روسیه در قره باغ
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 0.2 9 دو 

 

 گذاری خارجی وخصوصا کشورهای اروپاییجذ، سرمایه

 قرار گرفتن در شرایط تحریمی فعلی

به دیگر کشورها بعلاوه ای و صادرا  محصوتا  های گلخانهادامه فازهای توسعه سایت
 روسیه.

 ادامه فعاتیت اقتصادی و توتیدی در فازهای صنعتی

 کاهش صادرا  محصوتا  به روسیه و ترکیه

 های مختلف با شاخص های ثابتقیمت گذاری زمین های سایت

 گهترش ساخت و سازها در محدودهای شهر و روستا

اذربایجان و ترکیه و گرجهتان و  روابط مناسب با همه کشورهای حوزه قفقاز خصوصا با
 گذاری اقتصادی مشترک.سرمایه

گذاری و عد  رعایت فاکتورهای جذ، سرمایه عد  توجه به موضوع رقابت و جذ، سرمایه
 گذار در رقابت با دیگر مناطق.

 جذ، سرمایه و توسعه زیر ساخت های گردشگری

 مراودا  تجاری با نخجوان و ترکیه

 در کاتای حمل مهافری کاهش سهم منطقه آزاد

 ادامه مناقشه و رقابت فرسایشی ایران و ترکیه و روسیه در قره باغ

 

 
 توسعه فضایی منطقه آزاد ارس سناریوها در کلیدی عوامل وضعیت بررسی

 باا و  در نر  افزار می  ما عامل 19 فرایند توسعه فضایی منطقه آزاد ارس بر مؤثر عامل 91 بین از پژوهش این در

 عوامال ایان ابعاد سناریونویهی بخش در که اند گردیده نتخا،ا پیشران عوامل عنوان به متقاطع اثرا  تحلیل روش

باه  مورد بحث قرار گرفات صحنه در آنها وضعیت نظر از کلیدی عوامل تحلیل قهمت این در گرفت قرار بررسی مورد
 و کلیادی عامل هر در (-9 تا 9) نمرا  از طیفی امتیازهای با را بحرانی و ایهتا مطلو،، بهیار شرایط اگر طوری که

توساعه  روی پایش آیناده در عامال کلای وضاعیت دهنده نشان آنها میانگین بزنیم جمع گانه 1 سناریوهای کل برای
و میانگین  41در بین عوامل کلیدی شاخص زیرساخت های گردشگری با امتیاز  پس .بود خواهد فضایی منطقه آزاد ارس

گذاری ساازمان منطقاه آزاد به همراه سارمایهو کاربریهای گردشگری چندین هتل  ایجادبیشترین مطلوبیت را دارد که  9
است و پیش بینی می شود روند جاذ، سارمایه در  تایید کنندهارس در زیرساختهای گردشگری و تفریحی گواهی بر این 

پس از این شاخص؛  در آینده هم ادامه دار باشدبه جهت روند حمایت ماتی دوتت ها در ایجاد مراکز گردشگری این مهیر 
به عناوان مطلاو، تارین  0.2و میانگین  9و توسعه بخش صنعت با امیتاز  0.1و میانگین  3عامل جذ، سرمایه با امتیاز 

رمایه گذار داخلی در این منطقه و دیگر منااطق آزاد باه که جذ، س پیشران های حیاتی از وضعیت مطلوبتری برخوردارند
جهت مشوو های ماتیاتی و برخورداری از امتیازهای خاص منطقه در صادرا  و واردا  مواد اوتیه و نزدیکای باه ترکیاه، 

اما در خصوص شاخص های کلیدی ناپایدار و بحرانی می تاوان گفات اکثار شااخص هاا در حاتات  دور از انتظار نیهت 
مناقشه قره باغ نحوه برخورد ایران در رانی قرار دارند چنانچه بدترین وضعیت در بین شاخص ها مختص شاخص های بح

آزاده شاده اسات اداماه تانش هاا در منااطق  -9و رقابت منطقه با سایر مناطق آزاد است  چنانچه میانگین این شاخص 
 کنار  نبود برنامه ریزی های مشخص و راهبردی در سطح کلانای روشن در روند صلح قره باغ در و نبود آینده آذربایجان

و بحرانای باودن ایان ناپایداری  در خصوص ماموریت های منطقه آزاد ارس و ماکو  را می توان از مهمترین دتایل ایران

 .(2)جدول  .دانهت ارس، زادآ، خصوصا کارکرد فراملی ضعیف منطقه شاخص ها
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 یدی در آینده منطقه آزاد ارسوضعیت شاخص های کل .0جدول 

 عامل کلیدی
وضعیت عامل کلیدی در 

 ترکیب سناریو
 میانگین

 0.1 3 جذ، سرمایه

 0.19 -11 اتمللیهای بینتحریم

های کشاورزی و توسعه دشت
 ایگلخانه

19- 1.19- 

 0.2 9 توسعه بخش صنعت

 -1.9 -11 صادرا 

 0.99 1 قیمت زمین

 0.99 1 توسعه شهری و روستایی

حوزه روابط دیپلماتی  با کشورهای 
 قفقاز

3- 0.1- 

 -9 -41 ای با سایر مناطق آزادرقابت منطقه

 9 41 های گردشگریزیرساخت

 0.12 11 رونق تجار 

 -0.1 -3 تههیل در واردا 

باغ و روند صلح در مناقشه قره
 مناطق آزادشده

41- 9- 

 
یری کرد جهت توسعه فضایی بهینه  منطقه آزاد ارس  توجه به بهبود وضعیت با توجه به جدول فوو می توان نتیجه گ

ای، صادرا ، روابط دیپلماتی  با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت های کشاورزی و گلخانهتوسعه دشت شاخص های :
 در مناطق آزادشده باغ و روند توسعه و صلحای با سایر مناطق آزاد، تههیل در واردا  و حل پایدار مناقشه قرهمنطقه

اتزامی است. چون شاخص ها مذکور در آستانه تبدیل به بحران ههتند و ادامه روند مذکور مانع توسعه منطقه آزاد ارس 
 می شود. 

 
    گیری و پیدنهادنتیجه

بار اسااس ساند  ارس آزادکاتبدی و فیزیکی محدوده منطقه هدف کلی تحقیق عبار  است از تدوین سناریوهای توسعه 
 بعد از  اهداف فرعی و جزای نیز دنبال میشودو همچنین، قاتب هدف کلی  در نظریه پایه توسعهچشم انداز توسعه کشور و 
بیاان اوتیه که از اهداف  ارس آزادتوسعه فضایی منطقه آینده مؤثر در وضعیت پیشران توسعه و شناسایی عاوامال کلیدی 

عامل مؤثر انجا  گرفت با جمعبنادی، تلفیاق و  91تعداد شناسایی ابتدا ای این منظور، برپس است، شده در پژوهش بوده 
 باا نار سپس  و با استفاده از روش های دتفی و تحلیل اثرا  متقاطعحاوزه تقلیل یافت  چهارعوامل به تدقیق آنها نهایتا 

 .محایط مااورد مطاتعاه، تحلیال شادند باارای استخرا  عاوامال اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آیناده MICMAC افازار
حوزه مختلف تنظیم شده است. تعاداد تکرارهاا را دو باار در  چهاربود که در  91×91براساس تعداد عوامل، ابعاد ماتریس 

درصاد است که نشان دهنده ضریب متوسطی میباشد کاه طبیعای باه  10/21نظر گرفته شد و درجاه پرشدگی ماتریس 
 1931میباشاد. از مجماوع  ارس آزادتوسعه فضایی منطقه آینده م پرا کندگی متغیرهای مؤثر بر نظر میرسد و دتیل آن ه

رابطه عدد ساه  19رابطه عدد دو، 104 ، یرابطه عدد  1411رابطه عدد صفر،  1949رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس، 
 100شادگی  دهای از مطلوبیات و بهیناهبوده است از طرف دیگر ماتریس براساس شاخصهای آماری با دو بار چرخش دا

 عامال  19 بارای محتمال وضاعیت 93پرسشنامه و پاسخهای آن اسات.  اتایدرصد برخوردار بوده که حاکی از روایی ب

)بهایار  حاتات 9 شارایط پیچیادگی میازان اسااس بار عامل هر محتمل هایوضعیت تعداد است گردیده طراحی پیشران
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 ،93*93  متقااطع مااتریس تهیاه و وضاعیتها طراحای با است شده گرفته نظر درنی( مطلو،، ادامه وضع موجود و بحرا
 باا متخصصاین گرفت قرار متخصصان اختیار در و تهیه ای پرسشنامه کلیدی، عوامل تعیین در قبل مرحله همانند مجددا

 وضاعیتها ساایر وقوع عد  ای و وقوع بر تأثیری چه بیفتد اتفاو گانه 99 هایوضعیت از ی  هر اگر" که سئوال این طرح

 بار را وضاعیتها از کادا  هار تأثیرگاذاری میازان ، -9 تا 9 بین دهی وزن اساس بر پرسشنامه تکمیل به "داشت؟ خواهد

 وساعت باه توجه با شد گیری بهره Scenario Wizard افزار نر  از سناریوها استخرا  برای کردند مشخص سیهتم

 استخرا  را زیر سناریوهای تعداد و تحلیل پرسشنامه شده وارد های داده اساس بر را ،93*93 اندازه به آن ابعاد و ماتریس

  گردد:

  سناریو 1 :قوی بهیار سناریوهای-

 سناریو  11: سناریو های با ناسازگاری باتا-

 سناریو 3333 :ضعیف سناریوهای-
 نتایج  باتاست وقوع احتمال با محتمل سناریو چند به سناریو میلیونها میان از سناریوها وقوع احتماتی ابعاد کاهش بعد از

سناریو از بین روابط بدست آمد که از این میان سناریو های ضعیف و سناریو های با ناسازگاری  10014تعداد  است حاکی
ال، سناریو باتا  به دتیل ناسازگاری و حجم باتا  ریر واقعی و ریر منطقی بودن حذف و در نهایت در جهت پاسخ به این سو

 شده مشخص در متن مقاته که همانطور سناریو به عنوان سناریو های مطلو، انتخا، شدند. 1های بهیار قوی به تعداد 

گذاری از ویژگیهای اصلی این گروه سناریو: جذ، سرمایه باشدمی امتیاز بیشتر دارای پنجم و اول سناریوهای ست،ا
ای و های گلخانهاتمللی، ادامه فازهای توسعه سایتهای بینمی تحریمخارجی وخصوصا کشورهای اروپایی، رفع تما

 صادرا صادرا  محصوتا  به دیگر کشورها بعلاوه روسیه، افزایش فازهای صنعتی و ایجاد کارخانه های توتیدی، کاهش 
 آزاددوده منطقه محصوتا  به روسیه و ترکیه، کاهش قیمت زمین به عنوان مهمترین عامل توتید، مدیریت یکپارچه مح

ترکیه و  ،ذربایجانآشامل محدودهای شهری و روستایی، روابط مناسب با همه کشورهای حوزه قفقاز خصوصا با 
گذاری و عد  رعایت فاکتورهای گذاری اقتصادی مشترک، توجه به موضوع رقابت و جذ، سرمایهگرجهتان و سرمایه

ارتباط ریلی و صادرا  به اروپا و ترکیه، کاهش عوارض واردا  اجناس  جذ، سرمایه گذار در رقابت با دیگر مناطق، ایجاد
و سواری و سنگین، ادامه مناقشه و رقابت فرسایشی ایران و ترکیه و روسیه در قره باغ و جذ، سرمایه و درمختلف و خو

و  اول سناریویچند  هر میتوان گفت در تحلیل این سناریوهانتیجه گیری و  اما توسعه زیر ساخت های گردشگری میباشد
 کامل بطور سناریوها این تحقق صور  دراما  اند داده اختصاص خود به را شده تعریف مطلوبیت از 10پنجم  با تحقق 

 ارس در آزادمنطقه مطلو، گفت  توسعه فضایی  توان می زمانی دارد وجود فاصله درصد 100 کامل مطلوبیت با هنوز

در  منطقه ارسقو   نقطه برسند کامل مطلوبیت به شده تعریف هایوضعیت تما  که شد خواهد محقق کامل آینده
)به دتایل مختلف خصوصا تههیل فرایند واگذاری اراضی(  است و جذ، سرمایه گذار داخلی های چهارگانه، توتیدشاخص

فاصله زیادی ، اینکه ،ود استمشه مناطق آزادآنچه در عملکرد اما رشد بیشتری ههت؛ بر اساس مطاتعا  ارااه شده، که 
ه تعریف شده در طرح های باتادستی و در مقایهه با مناطق آزاد همجوار خوصوصا اوتیه شکل گیری و جایگا با اهداف

تواند نتایج ادامه این مهیر نمیمناطق کشویه ترکیه است که نقش و کارکرد فراسرزمینی ایفا میکنند. اما در مناطق ایران 
گیری از عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ترسیم کند؛ اما قطعا بدترین نتیجه کشورار منطبق با اهداف برای مثبت مورد انتظ

این ضروری است نهادهای  آن است که حیطه عملکرد مناطق آزاد و امتیازا  آنها را کاهش داده یا محدود کنیم، بنابر
و تثبیت برنامه ریزی ریرمتمرکز با دسترسی به بازار آزاد و عد  دخاتتهای  و قانون گذار با رفع موانع ساز کشورتصمیم

د تا مناطق آزاد نموانع و مشکلا  ساختاری و درونی یا موانع و مشکلا  بیرونی را شناسایی و مرتفع کنسیاسی و رفع 
فرد  اتی و همچنین موقعیت منحصربههای باتقوه موجود منابع سرشار انهانی، مادی و ظرفیتبا توجه به عموما کشور

و قفقاز و شرو اروپا اتملل قرارگرفتن در شاهراه ارتباطا  و تجار  بین این منطقه با اقلیمی و ژاوپلیتی  خود، باتاخص
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در  .و پیشرفت کشور داشته باشدمنطقه شماتغر، در توسعه  مناسبیآفرینی نقش جنو، -قرارگیری در کریدورهای شمال
 تعداددارند. با حداقل مطلوبیت )مطلوبیت منفی و بحرانی( در آخرین درجه مطلوبیت قرار دو  و سو  هایت سناریو های ن

 امتیازهای با سناریوها تعداد که است این مهم نکته دهد می نشان منفی امتیازهای با را نامطلو، روندهای سناریو 9

ارس  آزادی مثبت است که این نشان دهنده حرکت توسعه فضایی منطقه تقریبا دو برابر امتیاز ها پژوهش این در منفی
 .به سمت ناپایداری است

در جمعبندی، این پژوهش می توان بیان کرد که موفقعیت و دستیابی به اهداف تعریف شده برای شکل گیری منطقه  
عوامل و ارتباط پیش رانها وابهته است به ارس و رسیدن به توسعه بهینه فضایی در این منطقه به بازتعریف روابط  آزاد

و و نگرش آینده محور نیازهای واقعی بجای درخواست افراد و اشخاص نگاه سیهتمی و توجه همه جانبه به دیگر عبارتی 
به جای پروژه محوری در این منطقه در رفع تنگناها مفید خواهد بود و یقینا توجه به عوامل تاثیر گذار ایجاد مزیت نهبی 

تزو  بهط و تبیین بیشتر نقش و عملکرد آینده مناطق آزاد  اما موثر بوده ودر توسعه سناریوهای مختلف در پژوهش  و
تحوتا  منطقه قفقاز جنونی و آذربایجان و تزو  تعریف منافع و  با تحا خصوصا منطقه ارس به جهت تحوتا  پیش 

 این منطقه، پژوهش های دیگری را رهنمون می سازد. بهترسازی مناسب برای استفاده از ظرفتیهای بی همتا در  
 

 پیدنهادات
ارس بر اساس پیشران های حیاتی کشف شاده پیشانهادا   آزادجهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی و فضایی در منطقه 

 زیر را می توان مد نظر قرار داد:
آن قانون، هرگوناه صادور مجاوز  11اد و به تجویز ماده در مناطق آزاد عموماً مطابق مواد قانونی نحوه اداره مناطق آز-1

منطقه آزاد است اما در ادامه ذکرشده که اگر متصادی مهاتقیم نداشاته  از اختیارا  دیگر مجوزهاو  ها یتأسایجاد بنا و 
زاد باا تداخل محدوده مصو، منطقاه آ به علتی در منطقه آزاد ارس شده است چندگانگکه این مورد با بلاتکلیفی و  باشد

سال تا حال، تکاتیف هرکدا  مشخص نشاده اسات و هادایت  19محدوده مورد عمل شهرداری جلفا، بعد از سپری شدن 
ایان موضاوع باعاث  شاودینماهای توسعه منطقاه آزاد عملیااتی طرح ضوابطتوسعه کاتبدی و فضایی محدوده و اعمال 

اهنجاری کاتبدی شهری گردیاده اسات پاس بایاد بارای گهیختگی و نتجا اقداما  بخشی و ریر سیهتمی و به تبع آن 
رفع  اصلاح و یگذارقانوناز طریق مراجع باید گریبان گیر است، موضوع  مهئلهمنطقه آزاد ارس و همچنین قشم که این 

 گردد.
باتادساتی  گیری منطقه آزاد بوده و در اسنادبه کشور از اهداف اوتیه شکل های خارجی و انتقال تکنوتوژیجذ، سرمایه-4

عامل جذ، سرمایه گذار، یعنی بحث  نیترییابتدااما در عمل موانع قانونی مثلاً در  رفتیمجزو تکاتیف این منطقه بشمار 
یعنی ؛ است دشدهیقممنوع  مطلقاً، واگذاری و فروش به اتباع خارجی 42ماده  1اختصاص زمین برای توتید، مطابق تبصره 

گذاری و انتقال تکنوتوژی و دانش فنی با اهداف سرمایه گذران واقعی که دنبال سرمایه انداز روشنی برای جذ،هیچ چشم
و اصاول رقابات مناساب باا منااطق آزاد  هامشاووبلندمد  باشند وجود ندارد و در منطقه آزاد جلفا هم بدون توجاه باه 

نگااه حاکمیات، بایادها و نبایادها در نخواهد بود پس  ریپذامکانجوار خصوصاً ترکیه و گرجهتان، این امر کشورهای هم
باه جهات همجاواری و رقابات باا منااطق آزاد کشاور ترکیاه و  گذار در کل مناطق و خصوصاً این منطقهجذ، سرمایه

 باید اصلاح شود. گرجهتان و تحوتا  آینده قفقاز، در برنامه های توسعه ای کشور)برنامه هفتم توسعه(

ی گذارهدفزی منطقه همراه با آ، فراوان رود ارس برای توسعه منطقه مهم است اما باتای کشاور لیپتانهاستفاده از -9
ی فرودگااهی هااتیظرفو عاد  اساتفاده از  فارسجیخلبعدی به بازار روسیه و نبود ارتباط با کشورهای روسیه و نگاه ت 
منطقه آزاد که در ابتدا)صادرا  خا (  نو زنجیره تامی نقش تجهتیکی با این وضعیت کند ومی ریپذبیآسارس را در آینده، 

 بهتر نخواهد شد. و یا در انتها)واردا  محصوتا  نهایی و مصرفی(،
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 01                      ارس آزادارزیابی سناریوهای توسعه فضایی  با رویکرد آینده پژوهی، مورد: منطقه  و همکاران / یامچی لازادهم

جمله ژاوسایت ارس در جذ، گردشاگران خاارجی و افازایش ارز های متنوع گردشگری منطقه مناستفاده از پتانهیل -2
ن خارجی از اختیارا  مناطق آزاد نیهت درواقاع منطقاه آوری را خواهد داشت اما رسیدن به این درآمد از طریق گردشگرا

و عرضاه های ارتبااطی ی از توریهم خارجی ندارد و گردشگری باین اساتانی بایاد باا کما  باه زیرسااختابهرهارس 
 تههیل کرد. محصوتا  نهایی و مصرفی برای گردشگری روزانه، 

طارح جاامع منطقاه و  صاً تزو  پیگیری تصاویب نهااییهای توسعه شهری خصوریزی دقیق و استفاده از طرحبرنامه -9
شهرسازی عد  طرح جاامع مصاو، اسات  ضوابطوسازها و ترین عامل انحراف از اصول ساختای، مهمهای توسعهطرح

اجرایی نحوه استفاده  نامهنییآ 1قانون و ماده  42ی بر اساس ماده قانونمادهمناطق، حهب  مهئوتانچون مدیران عامل و 
ها در واگذاری زمین در مناطق آزاد، خواهند بود و باه بعیت و رعایت اتزاما  آن طرحتبه مجوزمین بعد تصویب نهایی از ز

 باشد.همین خاطر در مناطق آزاد کشور میل و رربتی برای تصویب نهایی نمی
رین مقاا  اجرایای محهاو، های توسعه کشور، مدیران عامل در منااطق آزاد باتااتی برنامهدااماحکا   19طبق ماده  -1
هر منطقه هماهنگ شوند درواقع با اجرایی شادن ایان مااده در  رعاملیمدو ادارا  با  هاارگانو تاز  است همه  شوندیم

ای و مادیریت منطقه و تقویت اراده حاکمیت برای اجرای این روش امیدواری به مدیریت یکپارچه، مدل مدیریت منطقاه
گذاری و شود به عبارتی چنانچه تصامیما  سارمایهو مشکلا  زیادی از مناطق آزاد مرتفع میشود واحد منطقه بیشتر می

گیری شود درواقع روش گذار و اخذ عوارض یا میزان ورود کاتا به سرزمین اصلی در خود مناطق، تصمیمحمایت از سرمایه
راهی به مدیریت عد  تمرکاز باوده و واگاذاری  ناًیقای در این منطقه و دیگر مناطق آزموده خواهد شد و یمدیریت منطقه

 گردد.اختیارا  با مناطق، مهیا می

گذاران عنوان مشوو، یکی از راهبردهای بهیار مهم در جذ، سرمایههای ماتیاتی بهبا توجه به اینکه اعطای معافیت -1
های بلندمد  ز مناطق آزاد منطقه، معافیتخارجی و داخلی و شیوه متداول و موفق همه مناطق آزاد جهان است و بعضی ا

نامه جدید معافیت ماتیاتی مناطق آزاد که در آن بر اساس روند کنند، آیینگذاران اعمال مییا داام ماتیاتی را برای سرمایه
ل معافیت ماتیاتی در هری  از های مشموو راهبرد جامع و اهداف هری  از مناطق، مقدار، زمان و نوع معافیت فعاتیت

مجلس شورای  های توسعه به تصویبکند، در قاتب برنامه هفتم توسعه و یا احکا  داامی برنامهمناطق را تعیین می
مد ، به تغییر این قانون در کوتاه گذاران خارجی و داخلی به عد اسلامی برسد و همچنین برای حصول اطمینان سرمایه

 .ساته تاکید شود 49تغییر آن در ی  بازه زمانی  عد و مانعت م
گانه تعیین شده متن مقاته، یکی از عوامل موثر در توسعه آینده که باید بیشتر توجه شود 19در بین پیشرانهای توسعه -1

ی فرهنگی، جمعیتی بر اساس واقعیتها یامنطقهاستفاده از دیپلماسی فعال عامل، نقش فراملی منطقه آزاد ارس است پس 
شرکای  فعال به عنوان یکی ازو حضور  آذربایجان باغی در منطقه قرهگریانجیمجهت در  دو طرف رود ارسو اقتصادی 

مهندسی منطقه آزاد  و خدما ، صنعتی معدنیی استعدادهااصلی جمهوری آذربایجان جهت بازسازی این منطقه بر اساس 
 ارس.

و بخصوص  ایجابی یاجادها، ترانزیتی منطقه اوراسیا و استفاده از ظرفیت ترانزیتی تبدیل منطقه آزاد ارس به ه -3
 باکو.-ی مهیر ریلی نخجوانآزادسازترانزیت ریلی با 

 

      مناب 

 گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیا ، تهران، دانشگاه تهران.(؛ تصمیم1914محمدجواد )اصغرپور،  -1

ریزی )با تأکید بر ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه(؛ برنامه1919) یجانعلاری، عبداترضا؛ بهزادنهب، افتخ -4
 (.1-44، صص 11ریزی توسعه روستایی(، نشریه مدرس علو  انهانی، )شمارهبرنامه

ارشد،دانشگاه  ینامه کارشناسانشهر جلفا،پای یکیزینقش منطقه آزاد ارس در توسعه ف ی(، بررس1931) آقازاده،صمد -9
 .زیز،تبریتبر
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 انتشارا  آذرخش تهران. ی اتها  بهمن تیموری،ترجمه ریزی،ی برنامه(؛ نظریه1913) آتمندینگر، فیلیپ -2
 14و  11نگری ایران، شماره پژوهی، نشریه اتکترونیکی انجمن آینده، هدف آینده1930نگری ایران، انجمن آینده -9

 خلیلی سهرا، ترجمة سازمان، آیندة ساختن برای تحوّل با هماهنگ مدیریت تعاملی ریزیبرنامه( 1939) راسل ایکاف، -1

 .تهران مرکز، نشر هفتم، چاپ شورینی،

 .تهران گلباران، چاپ تکنوتوژی، پژوهیآینده هایروش (؛1912فردا ) توسعه بنیاد -1

 مطاتعة: سناریو پایة بر ریزیبرنامه بارویکرد ایمنطقه عهتوس کلیدی عوامل شناسایی( 1930) نادر زاتی، محمدباقر؛ بهشتی، -1

 .21-19. صص ،(19) 1 فضا، آمایش و ریزیبرنامه - انهانی علو  مدرّس شرقی، آذربایجان استان موردی

پژوهی، نخهتین کارگاه آنیده اندیشی: معرفت شناسی، (، ملاحظاتی شتابزده در با، معرفت شناسی آینده1914) یعلپایا،  -3
 ریزی، تهران.مرکز تحقیقا  سیاست علمی کشور و موسهه عاتی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

های مارزی سیهااتان و بلوچهااتان در قاتاب  . ارزیاابی وضعیت بازارچه1911پهلوانی، مصیب، دهمرده قلعه نو، نظار  -10

 .د و علو  داراییهای توسعه کشاور، سیهاتان و بلوچهاتان ، انتشارا  دانشکده اقتصا برنامه

کاتبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییرا  کاربری -گهترش فضایی یابیارز 1911پورمحمدی،  ؛ جماتی، ف؛ زمانی،  -11

 .19-01،صص 13پژوهشهای جغرافیایی، شماره ، زمین

طق همبهتگی، (، مروری بر اتگوهای تحلیل تأثیر متقابل و معرفی اتگویی با من1932) رضایعلحاجیانی، ابراهیم؛ همتی،  -14
 .13-19،صص 104پژوهی مدیریت، شماره فصلنامه آینده

جغرافیا و  ،ها، عوامل و عناصر مؤثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایراندیدگاه ،1919 هوشیار کریم،  حهین زاده دتیر  -19
 .1شماره  1919ای توسعه ناحیه

 .12-13، صص 411 ادبیا ، نشریه تدبیر، شماره صدف در مدیریت (،گوهر1913) خاکی، رلامرضا -12

 .تهران آوری، فن و علو  پژوهیآینده مرکز پژوهی،آینده مطاتعا  هایروش (؛1912) دیسع خزایی، -19

(، پژوهش پیمایشی: رهنمودها و استراتژیهایی برای انجا  دادن پیمایش، ترجمه 1910اتراک، پاملا ال؛ ستل، رابر  بی ) -11
 مهراندخت نظا  شهیدی، اردشیر امیدی محنه و محمود متحد، نشر آگه.

 باا انطباو فرایند در ترکیه ای منطقه ی توسعه های سیاست( 1931) دتیر مات  و اسماعیل ایبوردی،ب رضا، رسوتی، -11

 .1-11 صص اروپا، ی اتحادیه

  .111-119 ص تابان، انتشارا  تهران، اقتصادی، ی توسعه مبانی ( 1913) محمود روزبهان، -11

 ،(شرقی آذربایجان استان: موردی نمونه) سناریوسازی تکنی  از استفاده با ایمنطقه توسعه پژوهیآینده (؛1911نادر ) زاتی، -13
 تبریز. دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری رساته

 .تهران راهبردی، مطاتعا  پژوهشکده ای،منطقه توسعه و ریزیبرنامه در راهبردی پژوهیآینده (؛1934نادر ) زاتی، -40

 مبنا سناریو ریزیبرنامه در ایمنطقه توسعه راهبردی متغیّرهای سیهتمی تحلیل( 1932) مهعود پور،زمانی نادر؛ زاتی، -41

 .1-41. صص ،(1) 1 سرزمین، آمایش ،(مازندران استان: موردمطاتعه)

 1934، 34آمارنامه سال ، ریزی و بودجهسازمان منطقه آزاد ارس: مدیریت برنامه -44

 ، ایاران در ای منطقاه ی توسعه ریزی برنامه موانع و ها ،چاتش(1913) خواه پناهنده موسی و فران  اتدینی، سیف -49
 .19-13 صص ،19 ی شماره انهانی، جغرافیای های پژوهش

پژوهی، فناوری و ملی، همایش آینده نگاری آینده و ایمنطقه نگاری آینده میان رابطه و (، تفاو 1919) ایسونشفیعی،  -42
 امیرکبیر یصنعت دانشگاه ماه،تهران، خرداد 2 تا 1انداز توسعه، چشم

 علو  فصلنامه پژوهی،آینده پروژه ی  انتخا، بر مؤثر متغیرهای (؛1911اتله )روح قدیری، اتله؛حبیب سید طباطباییان، -49
 .99-10 صص ،1 شماره دو ، سال ایران، مدیریت

عه مباحث و مقاتا  ریزی توسعه در ایران، مجموریزی ارتباطی برای برنامه(، درسهایی از تئوری برنامه1911) یعلعهگری،  -41
 ریزی.اوتین همایش تدوین برنامه سو  توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه
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