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هاي گسترده وزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوي همسان بوده و از نابرابريمیزان و نحوه ت
مین همه أمکان جغرافیایی بر روي زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تهمین جهت، هیچبه.برخوردار است 

جدي به طور بهدن نیازمندیهاي خود دست آورهرو همه مکانها براي باز این.نیازهاي ضروري ساکنان خود باشد
با اتکا به شود آن است که، مکانهاي جغرافیایی چگونه وپرسشی که در این زمینه مطرح می.اندمکانهاي دیگر وابسته

رهیافتی موسوم به در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر،توانند به رفع نیازهاي خود بپردازند؟چه مکانیسمی می
پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظري و کارکردي رهیافت »کمیلیترهیافت هم«

هاي منابع و مزیت- 1:هاي محیطی شاملمؤلفهاز آنجا که همه مکانها ي جغرافیایی واجد دو دسته از .فوق است
نند از طریق برقراري همکاري و مناسبات دو تواباشند، لذا میهاي محیطی میکاستی، ضعف و محدودیت- 2؛محیطی
تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب اي از تعامالت همچرخهسویه،
هاي غیرسازنده میان مکانها را به در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت.گردد

صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه ت و همکاري تبدیل نماید و روشن است در اینم با رفاقأروابطی تو
.ي جغرافیایی در دسترس خواهد بودهان ، ثبات و امنیت پایدار در محیطمتواز

کنندگی نظري و سازماندهی أله دارد؛ لذا از قابلیت تبیینکاربردي و حل مساز آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی
هاي جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا کارگیري آن در  همه مقیاسهلی باالیی برخوردار بوده و امکان بعم

اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل طور مشخص در چهار حوزه سیاست،ههمچنین ب. باالترین سطوح فرا ملی وجود دارد
کور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف سازي رهیافت مذطی مقاله حاضر، نحوه پیاده.سازي استپیاده

دار مکاتباتنویسنده عهدهmosaferan88@gmail.comE-mail:
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هاي مشارکت و نیافتگی این منطقه از کشور و  نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینهحل مسأله توسعه
.این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته استتکمیلی هم

.جنوب شرق ایرانمنابع جغرافیایی،متقابل،وابستگی، تکمیلیهم،راهبرد:کلیديهايهواژ

مقدمه-1
فلسفه وجودي علوم اجتماعی از جمله دانش جغرافیا، حل و رفع مسائل و معضالت اجتماعی 

,Soroush(و محیطی است 2006: ها و بر این اساس، جستجو براي دستیابی به مکانیسم). 1
ترین هاي جغرافیایی، اصلیدر محیطو کارآمد در زمینه حل مشکالت موجودمؤثرالگوهاي 

رود در پژوهشهاي جغرافیایی، میشماربهجمله جغرافیا ازوظیفه و هدف علوم اجتماعی 
باشد بلکه هاي جغرافیایی نمیها و محیطافزایی در خصوص پدیدهاولویت اصلی صرفاً دانش

اتی و با هدف هاي مقدمعمل آمده در این رشته، در حکم بررسیمجموعه مطالعات به
ریزیهاي گوناگون سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی ها و برنامهکارگیري آنها در طرحبه

:Koul,1986(باشدمی سو و محدودیت و عدم توزیع رشد روزافزون جمعیت از یک.)65-69
مه هاي انکارناپذیري هستند که ههمسان منابع محیطی بر روي زمین از سوي دیگر، واقعیت

الت و چالشهاي ریز و درشت محیطی مواجه نها را با خیل عظیمی از معضمکا
شکی نیست که منابع موجود آب و خاك، منابع معدنی، .)Bulletin News, 2015(اندنموده

هاي ساختاري و یافتگی و صدها نمونه دیگر از تضادها و نابرابريسطوح نابرابر توسعه
جنگها، فقر، ناامنی و بالیا و مل بروز بسیاري از شکافها،کارکردي میان مکانها ي جغرافیایی، عا

جغرافیایی روشنی منشأمخاطرات طبیعی و انسانی بوده و بخش اعظم این چالشها، به
Hafeznia(دارند and Nasiri,1999: روشن است هدف اصلی قی،لّبر اساس این ت). 463

ابع محدود کنونی معطوف بوده و هاي جغرافیایی باید به حل و فصل و ساماندهی منپژوهش
.در این زمینه باشدمؤثردر پی یافتن راهکارهاي مناسب و 

محدودیت شدید منابع جغرافیایی و روند رشد مصرف در نواحی گوناگون عالوه بر وارد 
رقابت و جنگهاي عامل اصلی بروز کشمکش،ساختن فشار فزاینده بر منابع سطع زمین،
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:Hafeznia and Nasiri,1999(دولتهاستگسترده میان کشورها و ، طی بر این اساس.)463
عمل آمده تا در راستاي حل یا کاهش مسائل محیطی موجود، راهکار مقاله حاضر تالش به

این رابطه، مکانیسم و رهیافتی با عنوان حل مورد نظر درراه. مناسبی پیشنهاد و ارائه گردد
.باشدمیتکمیلی هم

کار ههاي بها و برنامهنظر از سیاستهیافت مزبور آن است که، صرفمفروضه بنیادي ر
طور همسان توزیع ه، چون منابع موجود بر روي زمین بهاگرفته شده از سوي دولتها و کشور

از .باشدمین نیازهاي ساکنان خود نمیأتنهایی قادر به تاند، لذا هیچ مکان جغرافیایی بهنشده
ندارد که مکانها و نواحی جغرافیایی در چارچوب یک همکاري و رو گریزي از آن وجوداین

,Omidi(مشارکت گسترده و با کمک یکدیگر، به رفع نیازها و مشکالت خود بپردازند 2009:

هاي مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادي و فرهنگی تواند در حوزهاین همکاریها می. )29-31
.ملی مطرح گرددن فروملی و فراآن در سطوح گوناگوصورت بگیرد و عالوه بر

له عدم تعادل و نابرابري در سطوح أریزان، مسیکی از موضوعات مهم مورد توجه برنامه
مساله توسعه مناطق بعد از جنگ جهانی دوم،.میان مکانهاي جغرافیایی استیافتگی توسعه

هاي الگوها و مدلخود مشغول نموده و محروم ذهن بسیاري از پژوهشگران و نیز دولتها را به
,Hemmati(متعددي در این رابطه مطرح گردیده است 1990: ها و در غالب طرح. )39

اي و منفرد مورد نظر قرار گرفته است صورت نقطههاي ارائه شده، توسعه مناطق محروم بهمدل
. )Ibid(که در بیشتر موارد، این مدل از کارایی چندانی برخوردار نبوده است

اي است که الگویی خوشهلهاي پیشین، الگو و مدل مورد نظر در این مقاله،بر خالف مد
هاي مکمل و از طریق اي از مکانطی آن مکانها و نواحی جغرافیایی در چارچوب زنجیره

عالوه بر آن، از این .یابندبه سطحی از توسعه متوازن دست میجانبه،و یا چندهاي دهمکاري
وجود هآکنده از صلح، ثبات و امنیت در روابط میان مکانها بطریق امکان نیل به محیطی 

Hafeznia(آیدمی and Kavianirad, 2004: ، منطقه تکمیلیهممطابق رهیافت . )60-61
نمونه، در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته و نحوه اجرا و عنوان بهجنوب شرق ایران 

نیافتگی منطقه، هبا هدف حل مساله توسعسازي رهیافت فوق در این منطقه از کشور وپیاده
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.مطرح گردیده است
مقاله حاضر از حیث نوع پژوهش در زمره پژوهشهاي کاربردي است و از نظر هدف جزو 

ذکر الزم به.باشد و مبتنی بر شیوه توصیف و تحلیل استمی) محورمسأله(تحقیقات حل مسأله 
مالت فکري نویسندگان مقاله أمقاله مبتنی بر تاست، از آنجا که مبانی و مفروضات و مفاد این

طور طبیعی از منابع و هلذا بپردازي آنان است،اي از مطالب آن حاصل ایدهبوده و بخش عمده
منزله یک تولید تر، این مقاله بهعبارت روشنبه.اندعمل آوردهارجاعات محدودي استفاده به

رو، میزان اتکاي آن به منابع دیگر بسیار ناچیز از این. پردازانه داردفکري است و خصلتی نظریه
. است

مبانی نظري-2

تکمیلیهممفهوم -1-2
سازوکار عملیاتی است که در قالب عنوان یک چارچوب وتکمیلی هممفهومی، راهبرد لحاظ به

.رویکردي کارکردگرایانه مطرح است
حوه توزیع منابع محیطی ونمفروضه بنیادي این راهبرد آن است که، چون میزان و

هاي گسترده برخوردار است، از نابرابريجغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوي همسان بوده و
. باشدهمه نیازهاي ضروري ساکنان خود نمیتأمینتنهایی قادر به لذا هیچ مکان جغرافیایی به

هاي دیگر شدت به مکانهمنابع مورد نیاز خود، بتأمینرو، مکانهاي جغرافیایی براي از همین
مقیاس، واجد دو دسته مکان جغرافیایی در هر سطح واین اساس، هربر. اندنیازمند و وابسته

:جغرافیایی استهاي محیطی ومؤلفهاز 
هایی که در اختیار دارد؛منابع و مزیت-1
.هایی که در زمینه منابع ضروري با آن روبروستمحدودیتکاستی، کمبود و-2

دنبال منابعی همایحتاج خود بتأمینز سوي دیگر، افراد ساکن در یک مکان جغرافیایی براي ا
که این منابع در سایر مکانها و مناطق جغرافیایی در حالی. باشندهستند که خود فاقد آن می
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.شودوفور یافت میبه
سو و ها از یکانائیها در طول زندگی خود به فراخور توگروهگونه که افراد وبنابراین همان

همکاري متقابل وارد یک چرخه جبري و واقعی تعامل ونیازها و محدودیتها از سوي دیگر،
هاي جغرافیایی نیز شوند، مکانهاي دیگر میگروهبراي مرتفع ساختن نیازهاي خود با افراد و

,Mitrany(کنندبراي بقا و استمرار خود از همین قاعده جبري و الگوي واقعی، پیروي می

1948: در هاي محیطی مثالًمزیتواجد یک دسته ظرفیت وAطور مثال، اگر مکان هب. )350
در عین حال، در زمینه منابع معدنی نظیر شرایط مساعد اقلیمی باشد وخاك وزمینه آب و

کمبودهاي اساسی مواجه باشد، از نظر گاز و نیروي انسانی متخصص با محدودیت ونفت و
دادتعامل وواقعی، گریزي از آن نخواهد داشت که وارد یک چرخه از روابط متقابل وعینی و

نیازها وکمبودهاي ،BوAبدیهی است در نتیجه تعامل میان دو مکان . گرددBستد با مکان و
طور روشن اسباب هاین ببرآورده خواهد شد ووتأمین دو مکان از این طریق هرمتقابل
چرا که طی فرایند مزبور، دو . ندیگومی» تکمیلیهم«است که آن را فرایند فراینديگیري شکل

رو هریک از از همینپردازند وکمبودهاي همدیگر میخال ومکان جغرافیایی به رفع نیاز،
.شوندمکانهاي مزبور در حکم مکمل یکدیگر قلمداد می

تکمیلیهمرخهچ: 1شمارهشکل
پوشانی همکارکردي، قرابت واز حیث مفهومی وتکمیلی مهالزم به ذکر است، راهبرد 
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دارد، لیکن در عین حال، واجد تمایز و2و وابستگی متقابل1همگراییبا دو نظریه نسبی
هاي نظري راهبرد مفروضهباشد که در اینجا ابتدا به مبانی ونظریه مزبور میتفاوتهایی نیز با دو

وابستگی متقابل وهمگراییتفاوت آن با دو نظریه سپس به وجوه تشابه ووتکمیلی هم
:شودمیپرداخته پرداخته 

تکمیلی همهاي نظري راهبرد مفروضهمبانی و-2-2
تفاوتهاي موجود در سطح مکانهاي جغرافیایی از نظر میزان وعینیت اختالف وواقعیت و

جغرافیایی؛نحوه توزیع منابع محیطی و
هاي جغرافیایی، به منابع ها مکانتبع آنهاي انسانی و بهگروهفراد وعینی بودن نیاز اواقعی و

؛)Kazemi, 1991: 108(نیازهاي ضروري خودتأمینمحیطی جهت 
ها و مکانهاي جغرافیایی به دو شکل ضروري بودن روابط میان افراد، گروهواقعی و

,Hafeznia(نزاعهمکاري و ؛)1999
 منفرد؛مستقل وصورت بهگروهی، مه نیازهاي فردي وهتأمینواقعیت داشتن عدم امکان
ها و مکانهاي جغرافیایی گریزناپذیر بودن برقراري پیوند و تعامل میان افراد، گروهالزامی و

.در قالب یک چرخه مشارکت و همکاري متقابل

و وابستگی مقابلهمگراییبا دو نظریه تکمیلی همپوشانی نسبی راهبرد همتشابه و-3-2
تفاوتهاي محیطی در هر سه رهیافت؛اهمیتموضوعیت و
ویژگی کارکردي در هر سه رهیافت؛
؛هاي جغرافیایی در هر سه رهیافتروابط دو یا چندجانبه میان مکانتماس وبرتأکید
 هدف نهایی در هر سه عنوان بهدستیابی به محیطی آکنده از ثبات، صلح و امنیت پایدار

.)Ney, 1977: 225&Koehane(رهیافت

1 - Integration
2 - Complex interdependence
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ی و وابستگی متقابل گرایبا دو نظریه همتکمیلی همتفاوتهاي میان راهبرد -4-2
ی و وابستگی یتکمیلی، نقش عامل جغرافیایی نسبت به دو نظریه همگرادر راهبرد هم

برجستگی بیشتري برخوردار است؛متقابل، از اهمیت و
مقیاس در سطح واًی متقابل، عمدتی و وابستگگرایهاي مربوط به دو نظریه همتحلیل

:Dougherty, 1996(شودکشورها مطرح میهاي ملی ودولت حال آنکه در راهبرد ).25
ها از خردترین روابط میان دو فرد مقیاستکمیلی، این تحلیل طیف وسیعی از سطوح وهم

میان افراد، مشتمل بر تحلیل روابطگیرد وتا باالترین سطح در مقیاس جهانی را در بر می
جهانی است؛المللی وباالخره سطح بیناي،  ملی وها، سطوح محلی، ناحیهگروه
هاي روابط میان مکانهاي جغرافیایی از گستردگی تکمیلی، زمینه و عرصهراهبرد همدر

در . هاي سیاسی، اقتصادي، امنیتی و فرهنگی استشامل عرصهبیشتري برخوردار بوده و
هاي اقتصادي وناظر به عرصهگرایی و وابستگی متقابل عمدتاًاي همهحالی که نظریه

امنیتی است؛
ی و وابستگی متقابل از غلبه بیشتري برخوردار گرایهاي همویژگی تئوریک در نظریه

,Seifzade(است 2010: ، بر ویژگی کاربردي و تکمیلیهمحال آنکه در راهبرد ).55
شود؛میتأکیدعملیاتی 

و وابستگی متقابل، مجاورت جغرافیایی واحدهاي متعامل وهمگراییي هادر نظریه
). Ibid(هاي اساسی استدر زمره مفروضه،ایدئولوژیکقرابتهاي فرهنگی، قومی، زبانی و

قرابت فرهنگی، قومی و، مجاورت جغرافیایی وتکمیلیهمحال آنکه در راهبرد 
تکمیلی همفرایند کهطوريبه. شونداساسی محسوب نمیایدئولوژیک، شرط الزامی و

نیز غیرمشابه از نظر فرهنگی ورابطه با مکانهاي جغرافیایی غیرمجاور وتواند درمی
را معلول چهار همگراییمیزان اشپیگل پیدایش وکانتوري و. ایدئولوژیک مطرح باشد

اعی ودانند و معتقدند، همبستگی اجتمسازمانی میعامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و
همگراییاي، نقش اساسی در بروز تشابه ابعاد اجتماعی کشورهاي عضو یک نظام منطقه

).Cantori and Spiegel, 1970: 10-11(دارد
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تکمیلی همهاي زمینهها وحوزه-5-2
هاي گوناگونی مطرح و تواند در حوزهمیان مکانها و مناطق جغرافیایی میتکمیلی همفرایند 

توان این فرایند را در چهار زمینه  سیاسی، ر بگیرد؛ لیکن در قالب کلی، میمورد بررسی قرا
یک از محورهاي فرهنگی مطرح نمود که در اینجا به تفکیک پیرامون هراقتصادي، امنیتی و

.گیردقرار میبررسی بحث وموردفوق 

حوزه اقتصادي -1-5-2
کانها و مناطق جغرافیایی، نقطه آغاز توان گفت که مناسبات اقتصادي میان ممیبدون تردید

شکی نیست که نیاز . مرحله از این فرایند استترین ملموسوتکمیلی همفرایند گیري شکل
غذا، جزو نخستین اولیه زندگی نظیر آب ومکانهاي جغرافیایی به منابع حیاتی وافراد و
ی، وجود تفاوتهاي آشکار واز طرف. برقراري ارتباط میان انسانهاستهاي انگیزهترین واصلی

نحوه توزیع منابع مادي در سطح زمین و نیاز فزاینده انسانها به این نابرابریهاي ناشی از میزان و
بروز ضرورتهاي ناشی از رشد مداوم وتصاعدي جمعیت و. منابع، واقعیتی انکارناپذیر است

مسکن اي درمانی، آموزشی و، آب، نیازهغذاییاقالم تأمینخدمات در زمینه ی وینیازهاي غذا
امانی را متوجه مصرفی، واقعیتهاي مشهودي هستند که فشار بیدیگر کاالهاي خدماتی وو

محدودیت منابع موجود و توزیع نابرابر آنها در سطح زمین که . سازندمیمنابع محدود محیطی
ط مکانهاي جغرافیایی نیازها توستأمینبقا و استمرار زندگی انسانها وابسته بدان است، امکان 

دخالت عامل انسانی در بروز اقتصادي وهاي صرفنظر از سیاست. دهدرا به تنهایی، نمی
متفاوت مکانها از حیث هاي شکافهاي اقتصادي میان مناطق، شرایط طبیعی و ویژگینابرابري و

. ه داردعهدعدم توازن محیطی برموقعیت جغرافیایی، نقش پررنگی را در بروز نابرابري و
عامل موقعیت مطلق جغرافیایی موجب پیدایش اشکال متنوعی از شرایط اقلیمی در سطح 

نزوالت جوي زمینه دما وسیاره زمین گردیده که پیامد مستقیم آن وجود اختالفات فاحش در
نیازهاي تأمینخاك ونوبه خود دسترسی به منابع آب ومیان مناطق جغرافیایی است که این به

در مقابل کهطوريبه. اي مبدل ساخته استله پیچیدهأساکنان مناطق مختلف را به مسی یغذا
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هاي خاك، قلمروهاي وسیعی در موقعیتمناطق برخوردار از منابع مناسب و کافی آب و
شرایط مسلماً. برندمیسرهمضیقه بنیمه خشک زمین از این جهت در محدودیت وخشک و

ی خود، ینیازهاي غذاتأمینن مناطق خشک زمین در زمینه شود که ساکنامیموجود سبب
همین وضعیت را. متکی به مکانهاي برخوردار از این جهت قرار بگیرندوابسته وشدتبه

طور مثال، از میان ذخایر شناخته شده هب. توان در خصوص منابع اولیه معدنی مالحظه نمودمی
ر چند منطقه محدود از سیاره زمین انباشته سوختهاي فسیلی، حجم قابل توجهی از آن فقط د

,Koul(اندمناطق بسیار دیگري را که فاقد این منابع حیاتی هستند، نیازمند خود ساختهشده و

1986: 229-254(.
مناطق یافتگی میان کشورها وعالوه بر موارد یاد شده، اختالفات ناشی از سطح توسعه

هاي گسترده میان مناطق مختلف در سطح زمین گردیده نابرابریگیري شکلجغرافیایی نیز باعث 
,Koul(است 1986: فوق مبین این حقیقت آشکار است که، بخشها وهاي واقعیت. )42-48

اي از ورود به چارهاند واي به یکدیگر نیازمند و وابستهگستردهطوربهقطعات مختلف زمین 
با در زمینه اقتصادي، معموالًتکمیلی همسه پرو. با یکدیگر ندارندتکمیلی همفرایند همکاري و

طی روندي تکاملی، به پیوندهاي در طول زمان وشود ومیسطوح همکاري آغازترین پائین
مناسبات اقتصادي با مرحله مبادالت این اساس، غالباًبر. گرددمیعمیق و گسترده منتهی

بعدي، به شکل مبادالت فنی ودر گامشود ومیآغازغذاییزمینه مواد تجاري بویژه در
عبور در صورت تداوم روابط اقتصادي میان دو مکان جغرافیایی و. گرددمیتکنولوژیک ظاهر

مشترك وهاي يگذارسرمایهتر در این زمینه، به در گام پیشرفتهاز مرحله مبادالت تجاري،
در نهایت در کارشناسی وودنبال این مرحله، مبادالت فنی هب.گرددمیانتقال تکنولوژي منجر

بیانگر شکل 2شماره شکل. انجامدمیمرحله همکاري، به پیوندهاي وسیع اقتصاديترین کامل
).Cantori and Spiegel, 1970: 10-11(در حوزه اقتصادي استتکمیلی همکلی فرایند 



33...تکمیلی، مبانی و کارکردهاي آنرهیافت هم_________________________________

اقتصاديتکمیلی هممراحل : 2شکل شماره 

حوزه فرهنگی -2-5-2
قرابت قومی، زبانی، مذهبی وهاي مستلزم وجود زمینهدر حوزه فرهنگ غالباًکمیلی تهمفرایند 

قومی، بیش از هر شرایط متعارف، وجود اشتراکات فرهنگی وبدیهی است در. تاریخی است
Cantori(جغرافیایی باشدهاي ساز پیوند و همکاري در میان مکانتواند زمینهمیعامل دیگر

and Spiegel, 1970: باعث نزدیکی وزیرا احساس نزدیکی در حوزه فرهنگ، معموالً). 607
خاستگاه مشترك قومی وشکی نیست که مبانی اعتقادات و. شودمیهاپیوند در سایر حوزه

ها، پوشانی دیدگاههمانطباق وافزایش روند درك متقابل مکانها از یکدیگر وزبانی در تسریع و
نگاهی به ساختار . بیش از عوامل اقتصادي و امنیتی نقش دارندق فی ما بین، یاهداف و عال

موجود میان مکانها، عامل هاي رغم تفاوتژئوپلیتیکی حال حاضر جهان گویاي آن است که، به
ها در قالب متنوعی از کشورها و ملتهاي بنديارزشهاي مشترك، خالق دستهفرهنگ و

به گفته ساموئل هانتینگتن، جهان امروز . ده استامنیتی گردیسیاسی، اقتصادي وهاي اتحادیه
تمدنی فرهنگی وهاي بندیهاي جدیدي است که اساس آن ارزشدستهشاهد ائتالف و

,Hantingten(است 1995: 22.(
ها و توسعه کمی میان افراد، گروهها گسترش تماسرشد فزاینده ارتباطات جهانی و

ا در سطح جهان، خالق فعالیت اقتصادي بسیار پراهمیتی هجایی افراد وگروهبهجاها ومسافرت

مبادالت تجاري در زمینه  
مواد غذایی مبادالت در زمینه تکنولوژي

سرمایه گذاریهاي مشترك  
در زمینه هاي مختلف

گسترش همکاریهاي  
اقتصادي
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اقتصاديتکمیلی هممراحل : 2شکل شماره 

حوزه فرهنگی -2-5-2
قرابت قومی، زبانی، مذهبی وهاي مستلزم وجود زمینهدر حوزه فرهنگ غالباًکمیلی تهمفرایند 

قومی، بیش از هر شرایط متعارف، وجود اشتراکات فرهنگی وبدیهی است در. تاریخی است
Cantori(جغرافیایی باشدهاي ساز پیوند و همکاري در میان مکانتواند زمینهمیعامل دیگر

and Spiegel, 1970: باعث نزدیکی وزیرا احساس نزدیکی در حوزه فرهنگ، معموالً). 607
خاستگاه مشترك قومی وشکی نیست که مبانی اعتقادات و. شودمیهاپیوند در سایر حوزه

ها، پوشانی دیدگاههمانطباق وافزایش روند درك متقابل مکانها از یکدیگر وزبانی در تسریع و
نگاهی به ساختار . بیش از عوامل اقتصادي و امنیتی نقش دارندق فی ما بین، یاهداف و عال

موجود میان مکانها، عامل هاي رغم تفاوتژئوپلیتیکی حال حاضر جهان گویاي آن است که، به
ها در قالب متنوعی از کشورها و ملتهاي بنديارزشهاي مشترك، خالق دستهفرهنگ و

به گفته ساموئل هانتینگتن، جهان امروز . ده استامنیتی گردیسیاسی، اقتصادي وهاي اتحادیه
تمدنی فرهنگی وهاي بندیهاي جدیدي است که اساس آن ارزشدستهشاهد ائتالف و

,Hantingten(است 1995: 22.(
ها و توسعه کمی میان افراد، گروهها گسترش تماسرشد فزاینده ارتباطات جهانی و

ا در سطح جهان، خالق فعالیت اقتصادي بسیار پراهمیتی هجایی افراد وگروهبهجاها ومسافرت

مبادالت در زمینه تکنولوژي مبادالت فنی و کارشناسی انتقال تکنولوژي

گسترش همکاریهاي  
اقتصادي

بروز پیوندهاي استراتژیک  
اقتصادي
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اقتصاديتکمیلی هممراحل : 2شکل شماره 

حوزه فرهنگی -2-5-2
قرابت قومی، زبانی، مذهبی وهاي مستلزم وجود زمینهدر حوزه فرهنگ غالباًکمیلی تهمفرایند 

قومی، بیش از هر شرایط متعارف، وجود اشتراکات فرهنگی وبدیهی است در. تاریخی است
Cantori(جغرافیایی باشدهاي ساز پیوند و همکاري در میان مکانتواند زمینهمیعامل دیگر

and Spiegel, 1970: باعث نزدیکی وزیرا احساس نزدیکی در حوزه فرهنگ، معموالً). 607
خاستگاه مشترك قومی وشکی نیست که مبانی اعتقادات و. شودمیهاپیوند در سایر حوزه

ها، پوشانی دیدگاههمانطباق وافزایش روند درك متقابل مکانها از یکدیگر وزبانی در تسریع و
نگاهی به ساختار . بیش از عوامل اقتصادي و امنیتی نقش دارندق فی ما بین، یاهداف و عال

موجود میان مکانها، عامل هاي رغم تفاوتژئوپلیتیکی حال حاضر جهان گویاي آن است که، به
ها در قالب متنوعی از کشورها و ملتهاي بنديارزشهاي مشترك، خالق دستهفرهنگ و

به گفته ساموئل هانتینگتن، جهان امروز . ده استامنیتی گردیسیاسی، اقتصادي وهاي اتحادیه
تمدنی فرهنگی وهاي بندیهاي جدیدي است که اساس آن ارزشدستهشاهد ائتالف و

,Hantingten(است 1995: 22.(
ها و توسعه کمی میان افراد، گروهها گسترش تماسرشد فزاینده ارتباطات جهانی و

ا در سطح جهان، خالق فعالیت اقتصادي بسیار پراهمیتی هجایی افراد وگروهبهجاها ومسافرت

انتقال تکنولوژي
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به گواهی به باور بسیاري از کارشناسان و. موسوم به گردشگري در دنیاي امروز شده است
چنان اهمیت یافته که مسافرت در شرایط کنونی آنجایی وآمار و اطالعات موجود، حجم جابه

. اه اصلی فعالیت اقتصادي قرار داده است در برخی از کشورها، مقوله گردشگري را در جایگ
هاي اروپایی، صنعت گردشگري  محور فعالیتتا جایی که در بسیاري از کشورهاي آسیایی و

خود کارکردهاي اقتصادي کشورها را بهبخش مهمی از درآمد وشود ومیاقتصادي شمرده
ب کشورها، کارکرد چه مهمترین کارکرد صنعت گردشگري براي اغلاگر. اختصاص داده است

درآمدزایی آن است، لیکن فعالیت گردشگري عالوه بر آن، نقش اقتصادي در زمینه اشتغال و
هاي تماسمبادالت وکهروشن است. مبادالت فرهنگی داردبارزي در عرصه ارتباطات و

ر فراهم ی ملتها را با یکدیگیمناطق جغرافیایی، در طول زمان زمینه آشناها وفرهنگی میان گروه
-Y.g, 2011: 36(کندمیالمللی کمکثبات بین، صلح واز این طریق به فرایند تفاهمساخته و

38 and Ghaderi, 2004: 36(.ًها وارتباطات میان افراد، گروهافزایش حجم تماس ومسلما
هایی چون گردشگري، ضمن فراهم ساختن ساکنان مناطق مختلف جغرافیایی در قالب زمینه

همکاري یکدیگر، به نزدیکی وهاي دیدگاهوها ها با الگوها، ارزشگروهن آشنایی افراد وامکا
فصل نوبه خود به حل وگردد که این بهمینهادهاي سیاسی در هر کشور منجرمیان دولتها و

امنیت باعث گسترش ثبات وانجامد ومیالمللیبینمخاصمات محلی ووها بسیاري از تنش
.شودمیالمللیبیندر محیط 

هم پیوسته فرایند مراحل بهوها رسد حلقهمینظربراساس مطالبی که مطرح گردید، به
.باشدمی3شکل شماره در حوزه فرهنگی، مطابق تکمیلی هم
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در حوزه فرهنگیتکمیلی هم: 3شکل شماره 

حوزه امنیت-2-5-2
وجود با.شمار استتهدیدهاي بیواشکال خطرات محیط زندگی انسان آکنده از انواع و

تکنولوژي بدان دست یافته و به اي که بشر امروز در عرصه ابزار والعادهخارقهاي پیشرفت
آورده است، اما کنترل خود درنیروهاي موجود در طبیعت را تحت انقیاد وبخشی ازکمک آن

.طبیعی قرار داردغیرجدي طبیعی وهاي آسیبزندگی انسان همچنان در معرض مخاطرات و
صنعتی هاي شکی نیست که وجود سالحهاي مخرب کشتار جمعی، آثار ویرانگر فعالیت

ویرانگر در هاي انسانها که منابع محیط زیست را در معرض نابودي قرار داده، وقوع جنگ
ماندگیهاي ناشی از نواحی مختلف، گسترش غیرقابل کنترل فقر، بیماري، بیکاري و عقب

هاي متوالی، روند رو همراه محدودیت شدید منابع محیطی، وقوع خشکسالیانی، بهشکاف جه
مورد از این ها دهجامعه بشري واندیشه داروینیستی برغلبه فرهنگ وی ویگرابه رشد مصرف

وجود قرابتهاي 
فرهنگی و جاذبه هاي 

گردشگري
بروز جریان تماس و 
ارتباطات گردشگري 

تداوم توسعه 
ارتباطات 

گردشگري 
برگزاري نمایشگاه هاي 
مداوم به صورت متقابل 

بروز عالقه جهت مبادله 
تولیدات فرهنگی مثل فیلم 

و سریال 

برگزاري همایش هاي فرهنگی، 
علمی، آموزشی به صورت 

متقابل 
عقد تفاهم نامه هاي فرهنگی 
علمی آموزشی میان مکانها  

مبادله دانشجو و 
پژوهشگر و مبادالت 

ورزشی 
بروز تعامل میان نخبگان 

دانشگاهی، مذهبی و هنري 
انجام سرمایه گذاریهاي مشترك 
در زمینه تولید فیلم و سریال 

همکاري و مبادالت 
رسانه اي و مطبوعاتی 

شکل گیري اتحادیه و  
سازمان فرهنگی  

زمینه سازي براي اتحاد و هم تکمیلی بیشتر در 
حوزه اقتصادي، امنیتی و سیاسی
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Hemmati, 1990: 50(آمیز را براي جامعه انسانی رقم زده استقبیل، محیطی بسیار مخاطره

and Rezaiy, 2012: 10.(
پیشرفت تکنولوژي بویژه تکنولوژي ارتباطات، عمدي خطرات وتا پیش از توسعه و

. شدمیافزاري دولتهاي رقیب نسبت به یکدیگر محدودتهدیدات به اقدامات نظامی و سخت
آوریهاي نوین، اشکال متنوع و جدیدي از در سایه پیشرفت فندنیاي امروز ولیکن در

شماري را در موضوعات بیاند ومیان ملتها و کشورها گام نهادهتهدیدات به عرصه روابط 
اگر در گذشته تعداد . اند که هرگز با گذشته قابل مقایسه نیستحوزه امنیت خلق نموده

آمد، امروزه ابزارهایی چون میحسابمیزان تسلیحات معیار قدرت و توانمندي بهسربازان و
اطالعاتی و ارتباطی، شبکه هاي صنعت سینما، ماهوارهرادیو تلویزیونی،هاي ها، شبکهرسانه

، در حکم ابزار وسازياز همه مهمتر ، پدیده جهانیواینترنت، مطبوعات، کتاب، موسیقی، هنر
قلمرو حاکمیت کشورها، بلکه مبانی روند که نه تنها مرزها ومیشماربهتسلیحات نوینی 

ساختار فرهنگی، تربیتی، آموزشی وهاي نظامارزشهاي حیاتی آنان واصول واعتقادات و
. انداي مواجه ساختهاقتصادي ملتها را با چالش و خطرات گستردهحتی سیاسی واجتماعی و

محدودتر گذشته، به موضوعات وهاي مفهوم تهدید و امنیت را از موضوع و زمینهکهطوريبه
اي، هایی نظیر جنگ نرم، جنگ رسانهواژهامروزه. اندتري مبدل کردهگستردهمتنوع وهاي زمینه

مورد ها دهجرائم الکترونیکی وتروریسم اطالعاتی، جنگ سایبري، هک، سرقت وجاسوسی و
کارهگفتگوهاي عادي میان مردم بآیند که درمیشمار بهاي مشابه، اصطالحات عادي و روزمره

,Golshan pajoh(روندمی 2012: 36-37(.
ابزار با امکانات وها ملت، پرسش اساسی آن است که، آیا کشورها ودر چنین شرایطی

تهدیدات تنهایی قادر به مقابله با این حجم از خطرات ونظارتی که در اختیار دارند، بهکنترل و
اند، هستند؟ استمرارشان را هدف گرفتهبنیادهاي بقا وامنیتی نامحسوس که موجودیت و

کنترل اروپا نیز به تنهایی قدرت مهار وآمریکا وامع پیشرفته درواقعیت آن است که، حتی جو
مراتب از بنیه تکنولوژیکی این قبیل تهدیدات را ندارند چه رسد به مناطق و کشورهایی که به

.مندندتري بهرهضعیف
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حجم تهدیدات محیطی اعم از مخاطرات طبیعی و توجه به گستردگی ورسد بامینظربه
با اتکا تنهایی ورایط کنونی هیچ مکان و واحد جغرافیایی در هیچ نقطه از عالم بهانسانی، در ش

هیچ کشوري امکانات داخلی، توان رویارویی با تهدیدات فزاینده مزبور را ندارد وبه منابع و
مدت طوالنی قادر به تضمین استقالل خود بهتنهایی توان صیانت از امنیت خود را نداشته وبه

مناطق جغرافیایی گریزي از آن نیست که با اتکا به ر چنین شرایطی، براي مکانها ود. نیست
هم در قالب یک شبکه بهمشارکت جدي وامکانات خود در سایه همکاري وافزایی منابع وهم

از این اجراي استراتژي امنیت گروهی بپردازند و، به طراحی وتکمیلیهمهاي پیوسته از حلقه
هاي زمینهترین ملموسوترین از آنجا که شایع. امنیتی یکدیگر را مرتفع سازندي هاءطریق خال

نظامی هاي شوند، لذا برقراري پیوندمیدر شکل نظامی مشاهدهمربوط به تهدید و امنیت غالباً
این بر. همکاریهاي دو یا چندجانبه در این زمینه، سرآغاز مسائل مرتبط با حوزه امنیت استو

:نشان داد4شکل شماره در حوزه امنیت را مطابق تکمیلی همتوان فرایند یماساس،

در حوزه امنیتتکمیلی هم: 4شکل شماره 

حوزه سیاسی -3-5-2
مشتمل بر مراحل وگام به گام بوده وروندي تدریجی وتکمیلی همنظر به اینکه فرایند 

زمان میان مکانهاي جغرافیایی شکلمتوالی است که در طولهم پیوسته وبههاي حلقه

مبادله و تجارت در  
حوزه تسلیحات

همکاري هاي خدماتی  
و آموزشی در حوزه 

نظامی 

سرمایه گذاري هاي  
مشترك در حوزه 

نظامی 

انتقال فن آوري تولید تسلیحات 
نظامی 

انعقاد پیمانهاي نظامی و امنیتی در 
سطح تاکتیکی 

انعقاد پیمانهاي نظامی و امنیتی در 
سطح استراتژیک 

دستیابی به اتحاد استراتژیکی در 
حوزه امنیت
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شود،میباالتر مطرحدر مقیاس ملی وسیاسی را که عمدتاًتکمیلی همگیرد، پیوند ومی
تر، عبارت روشنبه. حساب آوردمرحله پایانی این فرایند بهحلقه نهایی وتوان نقطه اوج ومی

در ممکن آغاز کرده وهاي زمینهسطوح وترین مکانهاي جغرافیایی مناسبات خود را از پایین
تاجایی که در . برندمیسمت کمال پیشطول زمان مراحل پیوند و همکاري را مرتباً به

استراتژیک که همانا کالن وتکمیلی همباالترین سطح همکاري، به پیوستگی ووترین کامل
ر دو زمینه نگرش ودر این مرحله، پیوند میان مکانها د. یابندمیپیوستگی سیاسی است، دست

مشابه وهاي ها، منافع، عالئق و دیدگاهگیرياز جهتوآیدمیکارکردهاي سیاسی پدید
یکپارچگی واحدهاي متعاملبه ادغام ورود که بعضاًمیتا آنجا پیشوگرددمیثرأمشترك مت

:Frankel,1992(انجامدمی گستردگی همکاري از آنچناندر این مرحله، مجاري پیوند و. )84
و سازمانهاي متعلق به هر یک از کشورها، شامل ها برخوردار است که عالوه بر پیوند میان نهاد

.شودمیغیرنهادي نیزهاي تشکلوها ارتباطات گسترده میان افراد، گروه
صورت توان بهمیسیاسی راتکمیلی همنمودار مفهومی مطابق آنچه که بیان گردید، مدل و

:نشان داد5شماره شکل 

سیاسیحوزهدرتکمیلی هم:5شمارهشکل

مراحل آن وتکمیلی همفرایند -6-2
یک جریان تدریجی وگام به گام است که تکمیلی همکه پیشتر بیان گردید، فرآیند همچنان

جغرافیایی در هاي متوالی است که طی آن مکانهم پیوسته ومراحل بهوها مشتمل برحلقه
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بنا به وجود نیازهاي متقابل، در قالب یک شبکه و نظام گروهی به مشارکت وطول زمان و
.پردازندمیهمکاري

این گیري شکلأمبدپرسش مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که، نقطه آغاز و
ی در این یگام نهابه کدام زمینه همکاري مربوط است؟ همچنین مرحله وفرایند چیست و

وزه همکاري متقابل است؟فرایند کدام ح
رسد که اشتراکات قومی، زبانی، تاریخی و نیز مینظراگرچه در نگاه اولیه چنین به

فرایند مزبور باشد، لیکن با توجه به مبنا و انگیزه گیري شکلمجاورت جغرافیایی، سرآغاز 
ه ناشی از نیاز مکانهاي جغرافیایی کوها ارتباط میان افراد، گروهعینی بروز تماس وواقعی و

منابع اولیه زندگی تأمینزمینه نیاز متقابل، به حوزه ترین در این رابطه ملموسمتقابل است و
,Coper(سایر نیازهاي اولیه حیاتی مربوط استنظیر آب، غذا و 1968: نظربه.)159-160

سایر در طول زمانبوده وتکمیلی همسرآغاز پیوندهاي رسد مشارکت در حوزه اقتصادمی
,Mitrany(گیردرا در برمیها حوزه 1948: اگرچه برقراري پیوندهاي اقتصادي. )350-365

فرهنگی از عمق وقومی، زبانی، مذهبی، تاریخی وهاي زمینهعوامل وتأثیرتواند تحت می
رغم تصور اولیه، عامل قرابت فرهنگی و مجاورت هگستردگی بیشتري برخوردار شود، لیکن ب

عنوان بههایی چون اقتصاد را ندارد ونقش مطلقی در افزایش پیوند در زمینهی لزوماًجغرافیای
مالحظه شرایط عینی و بیرونی در مناطق . گرددعمومی محسوب نمییک قاعده و روند کلی و

فرهنگی مشتركهاي رغم آنکه در برخی مناطق وجود زمینهدهد، علیمیمختلف نشان
در را داشته باشد، متقابالًها بروز پیوندهاي متقابل در سایر حوزهتواند نقش محوري در می

حتی اروپا، روند واقعی عکس این مناطق دیگري نظیر خاورمیانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و
.دهدمیتصور را نشان

شرکاي اقتصادي کشوري نظیر ایران، کشورهاي ترین نمونه، در شرایط فعلی اصلیعنوان به
تاریخی فرهنگی وهاي یا کشورهاي مسلمان مجاوري که داراي زمینهمرز با آن ومجاور هم

توان در مورد کشورهاي عضو سازمان میچنین وضعی را. باشندمشترکی با ایران هستند، نمی
Omidi, 2009: 198 amd(اي اکو نیز مالحظه کردمنطقه Oshloghi and Pakdaman,
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2013: 18(.
توان در مورد کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، میهمچنین این شرایط را

در سطحی باالتر براي کشورهاي عضو کنفرانس اسالمی کشورهاي عضو اتحادیه عرب و
Hafeznia(مطرح نمود and Zarghani, 2012: هاي رغم آنکه وجود زمینهبنابراین، به. )11

روابط متقابل میان مکانهاي ستگی ودر روند پیوها تواند در سایر حوزهمیفرهنگی مشترك
منزله پیوندي مطلق ولیکن این اثرگذاري امري نسبی بوده و بهگذار باشد،تأثیرجغرافیایی 

.بسته به مناطق مختلف، داراي اثرات متفاوتی استعمومی نیست و
نقطه آغاز فرایند رسد مناسبات اقتصادي حلقه نخست ومینظربنا به آنچه بیان شد، به

باالترین استراتژیک، در حکم آخرین وپیوندهاي سیاسی ومناسبات وبوده وتکمیلی هم
امنیتی روشن است در این بین، دو حلقه فرهنگی و. آیدمیشماربهتکمیلی همسطح مناسبات 

.دهندمیسوم این فرایند را تشکیلنیز به ترتیب مراحل دوم و
هم پیوسته فرایند بههاي حلقهمراحل ووتوان نمودار کلیمیبراین اساس، اینک

.ارائه نمود6شکل شماره را مطابق تکمیلی هم

هم پیوسته آنهاي چهارگانه بهتکمیلی و حلقهنمودار کلی فرآیند هم: 6شمارهشکل
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تکمیلیهماشکال و سطوح -7-2
انسانی، طبیعی وهاي ث ظرفیتباتوجه به تفاوتهاي موجود میان مکانهاي جغرافیایی از حی

.پذیر استندرت امکانمشابه بههمسان وکامالًهاي مشاهده مکان
دو طرف همکاري و تعامل هررو طی فرایند همکاري و مناسبات دوجانبه، لزوماًاز این

تکمیلی همهمین جهت، در فرایند به. یکسان برخوردار نیستندهاي قابلیتهمواره از وزن و
قابلیتهاي بیشتر نسبت به طرف مقابل برخوردار است یکی از دو طرف تعامل از مزیت وغالباً

حجم مثال، میزان وطوربه. گرددمیمناسبات دوسویه نامتوازنی منجرگیري شکلکه این به 
الگویی برابر از یافته شمال با کشورهاي جنوب، هرگز منطبق برمناسبات میان کشورهاي توسعه

توان الگوي میراها این شکل از مناسبات میان مکان. باشدبین نمیفی ماهاي يسطوح همکار
تر از واضح است در مناسبات نامتقارن، همواره مناطق قوي. نامتقارن یا عمودي قلمداد نمود

در چنین حالتی، مناسبات . تر از تراز منفی برخوردار خواهند بودمناطق ضعیفتراز مثبت و
تکمیلی همچنانچه فرایند مناسبات . آوردمیاقع شکلی از وابستگی را پدیدودر تکمیلی هم

یکسانی مشابه وهاي قابلیتنسبی از شرایط وطوربههایی صورت بگیرد که میان مکان
.متقارن یا افقی مواجه خواهیم بودتکمیلی همبرخوردار باشند، در آن صورت با نوعی از 

متعددي متنوع وهاي مشتمل بر حوزهها سبات میان مکانعالوه بر دو شکل فوق، اگر منا
چند متغیره روبه رو هستیم و برعکس، چنانچه حوزه وتکمیلی همباشد، در آن حالت با نوعی 

تکمیلی هماقتصادي محدود باشد، در چنین حالتی، بازمینه همکاري به یک زمینه خاص مثالً
گانه چهارهاي سبات میان طرفین، همه حوزهحال اگر حجم منا. تک متغیره سروکار داریم

جانبه همهاز نوع کامل وتکمیلی همبگیرد، فرایند اقتصادي ، فرهنگی ، امنیتی وسیاسی را در بر
باالترین سطح پیوند و همکاري وتکمیلی همشکل ترین مطلوبپدید خواهد آمد که مسلماً

.جغرافیایی را پدید خواهد آوردهاي میان مکان

تکمیلیهماهداف وآثار -8-2
، فرایند یاد عنوان گردیدتکمیلی هماي که براي فرایند چهارگانههاي وحوزهها باتوجه به زمینه
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همراه دارد که از آن میان، دستیابی به سطح قابل قبولی از پیامدهاي متعددي را بهشده اهداف و
س این هدفها قرار أیی، در رامنیت پایدار در محیط جغرافیانیز ایجاد ثبات وتوسعه و

,Deutsch(دارند 1957: 5.(
صورت بهنواحی جغرافیایی توسعه مکانها واستراتژیهاي توسعه، معموالًدر اغلب مدلها و

در حالی که مطابق . گیردمیجدا از هم صورتمستقل وهاي در قالب مکانمنفرد واي ونقطه
لذا توسعه هر . گرددمیگروهی محسوبجمعی واي توسعه پدیده، اساساًتکمیلیهمالگوي 

تر، طی این فرایند، دویا عبارت روشنبه. دیگر استهاي مکان، در گرو توسعه مکان یا مکان
و محدودیتهاي خود با یکدیگر از طریق ها چند مکان جغرافیایی ضمن تبادل مزیت

جب تکمیل فرایند توسعه موپردازند ومیستد متقابلنوعی داد ومتقابل، بههاي همکاري
یافتگی زمان طرفهاي همکاري به مواهب توسعهشوند که حاصل آن دستیابی هممیهمدیگر

، توسعه تکمیلیهمبنابراین در فرایند . هم استوابسته بههاي اي از مکانشبکهیکپارچه و
تی، امکان روشن است در چنین وضعی. منفرداي واي دارد نه نقطهخوشهاي وحالتی زنجیره

کارگیري الگوي هب.برقراري توازن فضایی در یک گستره بزرگ جغرافیایی وجود خواهد داشت
ی یتوازن فضاعدم تعادل ویافته که از نابرابري ومناطق کمتر توسعهفوق بویژه در کشورها و

. دنبال داردهنتایج مثبتی ببرند، بسیار کارساز بوده ومیمیان مناطق مرکزي و پیرامونی خود رنج
پیشرفت از طریق به هر حال، دستیابی مناطق مختلف جغرافیایی به سطوح مطلوبی از توسعه و

مانده، نقش پیشرفت گروهی مکانهاي عقباین فرایند، عالوه بر تسریع در نیل به توسعه و
موجود میان نواحی جغرافیایی خواهد داشت هاي کشمکشي در حل وفصل اختالفات ومؤثر
گوناگون هاي ناامنیامنیت پایدار جایگزین رقابت ودنبال آن، فضایی از صلح، ثبات وهکه ب

میان تکمیلی همنتایج حاصل از فرایند توان اهداف ومیمطابق آنچه ذکر شد،. خواهد گردید
:وار چنین برشمردصورت فهرستهنواحی جغرافیایی را ب

,Seifzade(کانهاي جغرافیایییا چندجانبه میان مافزایش تماس و روابط دو.1 2010: ؛)334
محور منافع و اهداف جغرافیایی برهاي همیاري متقابل میان مکانافزایش مشارکت و.2

؛مشترك
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؛ايدستیابی به سطح مطلوبی از توسعه پایدار در قالب گروهی و شبکه.3
نابرابریهاي از میان رفتن شکافهاي حاصل ازتوازن فضایی میان مناطق وبرقراي تعادل و.4

؛فضائی
؛سازنده میان مناطق جغرافیاییغیرهاي کشمکشتنش، اختالف وهاي از میان رفتن زمینه.5
.متقابلهاي امنیت پایدار در سایه همکاريدستیابی به محیطی آکنده از ثبات، صلح و.6

اي ههاي تبیینی و کارکردواجد ظرفیتتکمیلی همتر بیان شد، رهیافت چنان که پیشهم
اي در عملی باالیی در مقایسه با دو نظریه همگرایی و و ابستگی متقابل بوده و کاربرد گسترده

حل مسائل و مشکالت متنوع محیطی در هر مقیاسی دارد و طیف متنوعی از موضوعات و 
در . گیرددر بر میها هاي سیاسی، اقتصادي، امنیتی و فرهنگی را در مناسبات میان مکانحوزه

سازي رهیافت فوق را در وهش موردي، مراحل و نحوه اجرا و پیادهژپعنوان بهمت این قس
. گیردمورد بحث و بررسی قرار مینیافتگی ناحیه جنوب شرق ایران،خصوص مسأله توسعه

منظور مراعات حجم صفحات مقاله و خودداري از اطاله بحث، در اینجا بهالزم به ذکر است،
.شوده نمیپرداختجزئیات تفصیلی به 

هاي پژوهشیافته-3

در توسعه ناحیه جنوب شرق ایران تکمیلی همکاربرد الگوي -1-3
در هاي جغرافیایی قابل توجه،شرق ایران در عین برخورداري از ظرفیت و مزیتناحیه جنوب
هاي و محدودیتها یکی از مناطق محروم کشور بوده و گرفتار ضعفعنوان بهحال حاضر 

Hafeznia(اي استگستردهفراوان و & Romina, 2005: دلیل عدم توازن و همتأسفانه ب.)17
هاي منفی آن، توسعه و پیشرفت منطقه و جنبهها هاي مثبت منطقه با ضعفتناسب میان ظرفیت

نظر رو بهاز این.پذیر نیستمستقل و منفرد امکانصورت بههاي داخلی آن با اتکا به ظرفیت
یافتگی، برقراري تري از توسعهرین را ه حل دستیابی منطقه به سطح مناسبرسد مناسبتمی

.استتکمیلی همپیوند آن با نواحی مکمل داخلی و خارجی در چارچوب رهیافت 
شرق کشور، مشـتمل بـر چهـار    در ناحیه جنوبتکمیلی همسازي عملی الگوي فرایند پیاده
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بلکـه در هـر سـطح و    ها در مورد این ناحیـه، هم پیوسته است که نه تنمرحله از اقدامات به
مراحل یاد شـده  . کارگیري و اجراستهمقیاسی و در مورد هر منطقه جغرافیایی دیگر قابل ب

:ازعبارتند
شرق ایران؛بررسی موقعیت و محدوده جغرافیایی جنوب .1
؛و تنگناهاي محیطی جنوب شرق ایرانهابررسی و شناسایی محدودیت.2
؛ظرفیت و مزیتهاي محیطی جنوب شرق ایرانبررسی و تعیین .3
.بررسی و تعیین نواحی مکمل داخلی و خارجی جنوب شرق ایران.4

موقعیت و محدوده جغرافیایی جنوب شرق ایران -1-1-3
حدود یک پـنجم وسـعت  کیلومتر مربع، 346751با وسعتی حدودناحیه جنوب شرق ایران با 

دقیقـه  57درجه و 31دقیقه تا 42درجه و 26فتن در بین که با قرار گرگیردمیدر برراایران
دقیقـه طـول شـرقی از   13درجـه و  63دقیقه تا 43درجه و 56و استواعرض شمالی از خط

ازنفـر جمعیـت،  5013489بـا  1390طبـق آمـار سـال    نظر جمعیتـی از،گرینویچالنهارنصف
.)Statistical Centre of Iran,  2015(کشور استمناطقترین تراکمکم

موقعیت جغرافیایی جنوب شرق ایران:1نقشه شماره 
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این ناحیه از شمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب به دریاي عمـان، از غـرب بـه نیمـه     
کشور پاکسـتان و  به دوکیلومتر مرز خاکی،1210غربی استان کرمان و هرمزگان و از شرق با

.شودافغانستان منتهی می
سواحل شمال غربی اقیانوس دلیل مجاورت با دریاي عمان واین منطقه در بخش جنوبی به

همچنین دسترسی به حوزه خلیج فارس از طریق استان هرمزگان، از موقعیت نسبی قابل هند و
همچنـین واقـع   . رخوردار اسـت ژئواکونومیکی بتوجهی در چارچوب مالحظات ژئوپلیتیکی و

ترانزیتی جنوب به شمال، منطقه را در موقعیت بسیار کلیـدي  شدن این منطقه در مسیر کریدور
).Zarghani & Gholizade, 2012: 8(قرار داده است

اهمیـت  پـر هـاي  ها، نقش مهمی در دسترسی منطقه بـه حـوزه  نتایج حاصل از این موقعیت
المنـدب، دریـاي   تنگـه بـاب  جزیره عربسـتان و آبهاي جنوب شبهقاره هند، آسیاي مرکزي، شبه

.بویژه حوزه خلیج فارس داردسرخ و
تواند آثـار  میپاکستان،ناامنی افغانستان وچند مجاورت این ناحیه با دو کانون چالش وهر

هـاي  کشور یاد شده در حکم مکمـل لیکن در شرایط متعارف، دوهمراه داشته باشد،مخربی به
.شوندمیآسیاي مرکزي محسوبقاره هند وی این منطقه و حلقه اتصال آن به شبهشرق

مجاورت این ناحیـه بـا پهنـه    توان گفت، موقعیت ساحلی ومیاجمالطوربهدر مجموع و
ترانزیتی جنوب به شـمال، در زمـره   داشتن در مسیر کریدورهمچنین قرارآبی اقیانوس هند و

.شوندمیژئوپلیتیکی این منطقه از کشور محسوبویژئواستراتژیکهاي مزیت

تنگناهاي محیطی جنوب شرق ایران محدودیت و-2-1-3
جغرافیـایی قابـل توجـه،    هاي مزیتناحیه جنوب شرق ایران در عین برخورداري از ظرفیت و

دلیل عدم تـوازن و هسفانه بأمت. اي نیز استگستردهفراوان وهاي محدودیتوها گرفتار ضعف
منفی آن، توسعه و پیشرفت منطقه هاي جنبهوها مثبت منطقه با ضعفهاي تناسب میان ظرفیت

از همـین  . منفرد، ناممکن سـاخته اسـت  مستقل وصورت بهداخلی آن را هاي با اتکا به ظرفیت
یـافتگی،  حل دسـتیابی منطقـه بـه سـطح مطلـوبی از توسـعه      راهترین رسد مناسبمینظررو، به
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زیرا نگاهی به فهرست بلند ضـعفها  . خارجی استیوند آن با نواحی مکمل داخلی وبرقراري پ
سازد که مشکالت این میخوبی آشکارموجود، بههاي مقایسه آن با مزیتتنگناهاي منطقه وو

موجـود  هـاي  قابل وصـفی برخـوردار اسـت کـه ظرفیـت     گستردگی غیرناحیه از چنان عمق و
در گـرو  شـدت بـه همـین دلیـل، توسـعه منطقـه     بهآن نیست وتنهایی قادر به حل مشکالتبه

.غیرمجاور آن استهمیاري سایر نواحی مجاور و
طـور بـه ماندگی جنوب شرق کشور  معلول عوامل متعددي است کـه در اینجـا   مسأله عقب

Tavosi(شوداجمال به چهار دلیل عمده در این رابطه اشاره می & others, 2012: 12(.

یعی عامل طب-1
تردید بخش مهمی از معضـالت موجـود در مسـیر توسـعه جنـوب شـرق ایـران، ریشـه در         بی

. پیامدهاي ناشی از شرایط نامساعد اقلیمی آن داردموقعیت مطلق جغرافیایی و

بعد مسافت وسعت و-2
گذار است، عامـل  تأثیرماندگی این منطقه از کشور مستقیم در عقبطوربهعامل مهم دیگري که 

منطقه مزبور فاصله طوالنی آن از مرکز سیاسی کشور است که باعث گردیده تاسعت منطقه وو
:Hafeznia & Romina, 2005(در حاشـیه قـرار بگیـرد   مورد غفلت واقع شـده و  17 and

Saeidi, 2007: 26(.

مدیریت-3
در طول تاریخ، ریزان به منطقهتوجهی مسئولین و برنامهتوجهی یا کمبیعامل مدیریت دولتی و

.آیدمیشماربهماندگی جنوب شرق کشور در عقبمؤثراز دیگر عوامل 

پیرامون -ساختار مرکز-4
سـایر منـاطق   همچنـین  ماندگی جنوب شرق ایـران و گذار در عقبتأثیراز جمله عوامل مهم و 

در پیرامـون  -ساختار فضائی مرکـز  چراي مدل ومحروم کشور، سیطره خاموش و بی چون و
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,Andalib(طی قرون متمادي برکشور بوده است 2001: 202(.

محدودیتهاي جنوب شرق ایران از بعد سیاسیوها ضعف-1-2-1-3
؛کیفیترکیب ناهمگون جمعیت منطقه از حیث کمی و-1
هـاي  ساز بروز واگرایـی فرهنگی که زمینهترکیب ناهمگون جمعیت منطقه از حیث قومی و-2

؛)Others, 2012: 2&Khalili(گرددمیسیاسی
محلـی، موجـب   اي جمعیت که عالوه بر ایجاد رقابتهـاي قـومی و  طایفهاي وساخت قبیله-3

در نتیجـه بـه کـاهش مشـارکت ملـی     گـردد و مـی هویـت ملـی  گیري شکلاختالل در فرایند 
,Ebrahimzade(انجامدمی 2010: ؛)141
؛سازدمیی آن را با مشکل مواجهکنترل سیاسوسعت زیاد ناحیه که مدیریت و-4
فرایند ساز بروز نارضایتی در سطح منطقه گردیده وبیکاري که زمینهگستردگی دامنه فقر و-5

؛)Ibid:140(کندمیکشور را تشدیدمحلی نسبت به مرکز سیاسی هاي واگرایی
عد مسافت بتأثیرگزینی با نواحی مرکزي کشور در این منطقه، تحت وجود احساس جدایی-6

؛)Ibid:141(عوارض طبیعیو موانع و
؛به مناطق مجاور در کشورهاي همسایهاحساس نسبی تعلق خاطر جمعیت منطقه-7
؛روي این منطقهاي برون مرزي برماهوارههاي گستردگی فعالیت شبکه-8
؛)Ibid:142(این منطقهافغانستان براثرگذاري تحوالت داخلی پاکستان و-9

سیاسی امنیتی وءات سوتأثیرباندهاي قاچاق مواد مخدر وتروریستی وهاي الیت گروهفع-10
.)Hosseinbor, 2015(منطقهبرآن 
کالن منطقه وهاي کارگیري نیروهاي محلی در مدیریتهنارضایتی عمومی ناشی از عدم ب-11

.محلیهاي ییآن در تشدید واگراتأثیر

جنوب شرق از بعد اقتصاديي هامحدودیتوها ضعف-2-2-1-3
غلبه اقلیم گرم وویدلیل موقعیت جغرافیایهنزوالت جوي بکمبود شدید منابع آب و.1
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,Najar(منطقهخشک بر 2006: ؛)12
؛متوسط در منطقهکشاورزي مرغوب وهاي کمبود گسترده زمین.2
؛غذاییین بودن توان تولیدي منطقه از حیث محصوالت کشاورزي ویپاضعف و.3
؛مولد در منطقهپائین بودن درصد جمعیت شاغل و.4
دلیل کوچ ومهاجرت هخالی بودن بخشهاي وسیعی از منطقه بتراکم پائین جمعیت و.5

؛اجباري جمعیت
کشاورزي و هاي روان بر منطقه که موجب تخریب زمینهاي تسلط پدیده ماسه.6

؛گرددمیزیرساختهاي اقتصادي
؛گرددمیی که موجب توسعه و گسترش مناطق بیابانیمتوالهاي اثرات ویرانگر خشکسالی.7
Khosravi(ویرانگر حاصل از بارانهاي موسمی اقیانوسی در منطقههاي بروز هرساله سیل.8

& Porine, 2010: ؛)2
Negharesh(بادي خاکهاي منطقهش گسترده آبی وفرسای.9 & Latifi, 2008: ؛)2

روستایی که اثر منفی احی شهري وتخلیه جمعیتی نومهاجرت اجباري جمعیت وکوچ و.10
؛توان تولیدي منطقه داردبر

؛نقل در منطقهحمل وفقدان شبکه مناسب مواصالتی وضعف و.11
؛فقدان مراکز صنعتی قابل توجه در منطقهضعف شدید زیرساختها و.12
؛آموزش دیده در منطقهکمبود شدید نیروي انسانی ماهر و.13
؛بهداشت در منطقهزش وپائین بودن سطح درآمد، اشتغال، آمو.14
کاذب و مخربی چون قاچاق مواد مخدر وهاي فعالیتگسترش روز افزون مشاغل و.15

؛سوخت در سطح منطقه
.توسعه در منطقههاي کمبود شدید سرمایه و اعتبارات مالی مورد نیاز براي انجام طرح.16

اجتماعی جنوب شرق از بعد فرهنگی وهاي ومحدودیتها ضعف-3-2-1-3
اثـرات  دلیل تفاوتهاي قومی، زبانی و مـذهبی و هوجود ناهمگونی فرهنگی در سطح منطقه ب-1
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هویت ملی؛گیري شکلفرایند منفی آن بر
؛اجتماعی در سطح منطقهسیاسی وهاي آگاهیسطح نازل سواد و-2
؛سازدمیطبیعی زمینه منازعات محلی را فراهمطوربهاي جمعیت منطقه که ساخت قبیله-3
؛احساس جدایی از مرکز سیاسی کشور در سطح منطقهروحیه انزواگرایی و-4
؛احساس عدم همبستگی فرهنگی با داخل کشور در منطقهوجود نگاه به بیرون از مرزها و-5
؛بیکارينسبی فقر وتأثیرجنایت در سطح منطقه تحت رواج گسترده جرم و-6
بـــرون مـــرزي در مـــاهواره اي وهـــاي پـــذیري از شـــبکهتأثیروجـــود زمینـــه عمیـــق -7

,Ebrahimzade(منطقه 2010: 140.(

ضعف ومحدودیتهاي جنوب شرق از بعد امنیتی -4-2-1-3
دفـاعی در  هاي ءتخلیه جمعیتی منطقه که موجب بروز خالروند رو به افزایش مهاجرت و-1

؛این بخش از کشور شده است
قاچاقچیان مواد مخـدر کـه موجـب بـروز     ستی وتروریهاي به رشد فعالیت گروهروند رو-2

؛ناامنی در منطقه شده است
ات مخرب امنیتی آن در تأثیرافغانستان وفرایندهاي داخلی دو کشور پاکستان وتحوالت و-3

؛منطقه جنوب شرق کشور
ــأثیر-4 ــات معــارض خــارج از کشــور بــر     سیاســی وهــاي فعالیــتت تبلیغــاتی جریان

؛)sonnat.net(منطقه
؛و بیکاريدلیل شیوع فقرهجنایت در منطقه ببه افزایش جرم وروند رو-5
؛باالي آنهاي هزینهمرتبط با کنترل مرزها وهاي ضعفمشکالت و-6
همچنین تفاوتهـاي  اجتماعی واقتصادي وهاي عدالتیوجود نابرابریهاي فضائی ناشی از بی-7

امکان اي بوده وناحیهمحلی وهاي وز کشمکشساز برمذهبی در سطح منطقه که زمینهقومی و
,Ebrahimzae(سـازد مـی اي را فـراهم منطقـه محلـی و هـاي  تبدیل آن به بحران 2010 and

sonnat.net(؛
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محیطی جنوب شرق ایران هاي مزیتظرفیت و-5-2-1-3
فهرست قرار گرفت و اشاره مورد در بخش قبلی محدودیتها و نقاط ضعف منطقه جنوب شرق

منطقه جنوب شرق در عین ابتال بـه مشـکالت و  . شدبالقوه این منطقه ارائه معضالت بالفعل و
ي از سـوي  گـذار سرمایهتوسعه وفراوانی براي رشد وهاي زمینهوها محدودیتها، واجد مزیت

وار معرفی اجمـالی و فهرسـت  در این قسمت، به بیان و. خارجی استان داخلی وگذارسرمایه
.شودخته میپردافرهنگیدر چهار حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادي وها این مزیت

جنوب شرق از بعد سیاسی و امنیتی هاي مزیتظرفیت و-6-2-1-3
ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت هايپتانسیلبرخورداري از جایگاه ژئواستراتژیکی و-1

؛جغرافیایی
کنترل خطوط تجارت یت نظارت وقابلدسترسی به پهنه عملیاتی بزرگ اقیانوس هند و-2

؛دریایی در این حوزه
هاي دریایی و قابلیتهاي ژئوپلیتیکی ناشی از حضور در عرصههاي مندي از مزیتبهره-3

Hafeznia(ثر از آنأژئواکونومیکی مت & Romina, ؛)2004
ت واتأسیسپیامدهاي ناشی از آن در زمینه احداث بنادر، مندي از موقعیت ساحلی وبهره-4

؛نظامی دریاییهاي پایگاه
گاه جمهوري اسالمی ایران از حیث ژئواستراتژیکی در جناح تکیهمرکز ثقل و-5

,Akhgar(شرقی 2013: ؛)5
جنوب قاره هند، آسیاي مرکزي،پراهمیتی چون خلیج فارس، شبههاي دسترسی به حوزه-6

؛شرق آفریقاالمندب، دریاي سرخ وشرق آسیا، تنگه باب
؛پیرامونیهاي ژئوپلیتیکی حوزهفرایندهاي سیاسی، استراتژیکی واثرگذاري برقابلیت-7
ترانزیتی جنوب واقع شدن در مسیر کریدور ارتباطی وبرخورداري از موقعیت ارتباطی و-8

,Abdollahy(ژئواستراتژیکی ناشی از آنمزایاي ژئوپلیتیکی وبه شمال و 2012: ؛)2
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وب شرق از بعد اقتصادي جنهاي مزیتظرفیت و-7-2-1-3
؛آب کافیتأمینبالقوه تولیدات کشاورزي در صورت مندي از قابلیت باال وبهره-1
نقـل کـاال، احـداث    ناشی از موقعیت دریایی در زمینه حمـل و هاي برخورداري از ظرفیت-2

عالیـت  واردات کـاال، توسـعه ف  صادرات وات دریایی در زمینه بارگیري، تخلیه وتأسیسبنادر و
باالخره، قابلیتهاي مربوط بـه صـنعت   سازي وصنعت شیالت، ایجاد صنایع کشتیماهیگیري و

؛گردشگري در بخش دریایی
معدن، کشاورزي، صنعت وهاي ي در منطقه در حوزهگذارسرمایهگسترده هاي وجود زمینه-3

؛زیرساختهاي خدماتینقل، گردشگري، شیالت وحمل و
نقـش آن در توسـعه   ارتبـاطی و مربـوط بـه موقعیـت ترانزیتـی و    هاي بلیتمندي از قابهره-4

؛مبادالت خارجی کشور
شرق بـه غـرب آسـیا و مزایـاي اقتصـادي      امکان اتصال به خطوط ریلی جنوب به شمال و-5

؛ناشی از آن
؛وجود منابع معدنی پراهمیت بویژه منابع فلزات در منطقه-6
اقتصـادي قلمـداد  هـاي  رزان در منطقـه کـه در زمـره مزیـت    اوجود نیروي کـار فـراوان و  -7

Hafeznia(شودمی & Romina, 2004(.

جنوب شرق از بعد فرهنگی هاي مزیتظرفیت و-8-2-1-3
ــه-1 ــاریخی و فرهنگــی در منطقــه و هــاي وجــود جاذب اهمیــت آنهــا در حــوزه طبیعــی، ت

؛)Ebrahimzade-Esmaeilnejhad, 2012: 2(گردشگري
؛اهمیت آن در حوزه گردشگري دریاییمندي از موقعیت دریایی وبهره-2
متعـددي را در زمینـه توسـعه    هـاي  نظیر در منطقه که قابلیـت وجود ابنیه و آثار تاریخی کم-3

Ebrahimzade(گذاردمیگردشگري در اختیار & Others, ؛)2010
؛ناشی از آنهاي مزیتوجود تنوع فرهنگی در سطح منطقه و-4
.در منطقه... وجود قابلیتهاي گسترده در زمینه تولید صنایع دستی نظیر فرش و -5
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تکمیلیهمتوسعه جنوب شرق ایران براساس راهبرد -2-3
هـم پیوسـته   تکمیلی، مشتمل بر انجام چهار مرحله اقدامات بهفرایند توسعه براساس راهبرد هم
تا مراحل مزبور در مورد منطقه شودمیشاینجا تالشد و دراست که پیش از این بدانها اشاره 

.گذاشته شودجنوب شرق بررسی و به مورد اجرا 
مطابق این الگو، در گام نخست به بررسی موقعیت و محدوده جغرافیایی جنوب شرق ایران

منطقـه در چهـار حـوزه    هاي محدودیتوها در مرحله دوم، به بررسی مزیت. شودمیپرداخته
اطالعات گردآوري شده در قالب جـدول  وپرداخته شده امنیتیهنگی وسیاسی، اقتصادي، فر

منطقـه جنـوب   هاي در مرحله سوم، متناسب با داده. گرددمیتنظیممحیطی فهرست وهاي داده
بدیهی . شودمیتعیینی ویخارجی شناسامناطق مکمل آن در حوزه داخلی وشرق، واحدها و

یک از آنها را همانند جنوب محیطی هرهاي فوق، دادههاي ی مکملیاست طی بررسی و شناسا
هـاي  الزم به ذکر است، جهت پرهیـز از بررسـی  . گرددتنظیم میها جدول دادهصورت بهشرق، 

هـاي  غیرضروري در مورد واحدهاي مکمل، تنها به گردآوري آن دسته از اطالعات کـه بـا داده  
.شودداخته میپرمرتبط است،مربوط به جنوب شرق متناسب بوده و

همکـاري میـان ناحیـه    تعامـل و هاي سرانجام در مرحله چهارم، به شناسائی ومعرفی زمینه
همکاري مشخص و پیشنهادهاي حوزهوگرددمیآن مبادرتهاي جنوب شرق کشور با مکمل

مثال، ناحیه جنـوب غـرب کشـور مرکـب از دو اسـتان خوزسـتان و بوشـهر،       طوربه. گرددمی
همکاري متقابل با ناحیه جنوب حوزه اقتصادي بویژه بخش کشاورزي، به تعامل وتواند درمی

. یکدیگر بپردازندهاي ءدر قالب این همکاري متقابل، به رفع خالشرق کشور بپردازد و
پیشنهاد دقیق زمینه همکاري متقابل میان دو ناحیه مکمل، مسـتلزم در  بدیهی است تعیین و
.محیطی آنهاستهاي جزئیات دقیق پیرامون دادهاختیار داشتن اطالعات و

یا چندجانبـه  دوهاي متنوعی از تعامل وهمکاريهاي ، اشکال و زمینهتکمیلیهمطی فرایند 
توانند میمکملهاي مثال، واحدطوربه. بینی استپیشمیان واحدهاي جغرافیایی قابل تصور و

آوري، مبادلـه نیـروي   فـن یه، انتقال دانـش و مبادالت تجاري، انتقال سرما: در زمینه هایی چون
امنیتـی،  متقابـل سیاسـی و  هـاي  مبادله مواد اولیه، همکـاري وتأمینماهر، انسانی متخصص و
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یکـدیگر  همکـاري بـا  بـه مشـارکت و  زمینه همکاري متقابـل دیگـر،  ها دهمبادالت فرهنگی و
مجـاورت هـم قـرار دارنـد و    نکته قابل ذکر آن است که، برخی واحدهاي مکمـل در  . بپردازند

برخی در فاصله دورتر از یکدیگر، همین وضعیت را در مـورد منطقـه جنـوب شـرق ایـران و     
مطابق برآوردهاي اولیه، در مورد منطقه جنـوب شـرق   . توان مالحظه کردمیآن نیزهاي مکمل

به دز ذیلی است که یخارجی قابل شناساکشور، دو دسته واحدهاي مکمل در سطح داخلی و
:شودپرداخته میمعرفی آنها

داخلیهاي مکمل: الف
واحد مکمل عنوان بهفارس و) نیمه غربی(ناحیه مرکب از مجموع دو استان هرمزگان-1

؛گذاريگردشگري و سرمایههاي کشاورزي،مجاور در زمینه
در زمینه کشاورزي )واحد غیرمجاور(خوزستان ناحیه مرکب از مجموع دو استان بوشهر و-2

؛و صنعتی
گذاري شمالی در زمینه سرمایهناحیه مرکب از مجموع سه استان خراسان جنوبی، رضوي و-3

؛هاي معدنیو فعالیت
اصفهان در زمینه فعالیتهاي معدنی، ناحیه مرکب از مجموع سه استان سمنان، یزد و-4

.گذاريسرمایهگردشگري و 

واحدهاي مکمل جنـوب شـرق   عنوان بهالزم به توضیح است، مناطق فوق در بررسی اولیه، 
محـدود  جنوب شرق کشور لزوماًهاي لیکن مکمل. شوندمیدر سطح داخلی معرفی و پیشنهاد

مطالعات بیشتر، واحدهاي دیگري نیز در ایـن  ممکن است طی بررسی وبه این مناطق نبوده و
.ی قرار بگیرندیرابطه مورد شناسا

خارجیهاي مکمل: ب
واحدهاي مکمل مجاور در مرزهاي شرقی در عنوان بهافغانستان دوکشور پاکستان و-1

؛هاي کشاورزي و امنیتیزمینه
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گذاري و هاي سرمایهواحد مکمل مجاور در زمینهعنوان بهحوزه مهم خلیج فارس -2
؛گردشگري

هاي واحد مکمل غیرمجاور در زمینهعنوان بهحوزه جنوب آسیا باالخص کشور هند -3
؛گذاريسرمایهصنعتی وکشاورزي،

مکمل عنوان بهکشورهاي محصور در خشکی این منطقه حوزه مهم آسیاي مرکزي و-4
؛گذاري و حمل و نقلهاي سرمایهغیرمجاور در زمینه

عنوان بهنیز کشور چین، آن و.سه.پیمان آجنوب شرق آسیا بویژه کشورهاي عضو-5
.کشاورزي و صنعت، حمل و نقل،گذاريهاي سرمایهواحدهاي غیرمجاور و بالقوه در زمینه

از میان واحدهاي مکمل داخلی وخارجی جنوب شرق ایران، برخـی واحـدها نظیـر خلـیج     
فارس وآسیاي مرکزي وهمچنین در سطح داخلـی، واحـد شـمالی یعنـی مجمـوع سـه اسـتان        

آیند وبرخی واحدها نظیـر  میبالفعل جنوب شرق ایران به حسابهاي خراسان، در زمره مکمل
هـاي  گردنـد کـه واجـد زمینـه    میوب شرق آسیا، به منزله واحدهاي مکمل بالقوه محسوبجن

.باشندمیمحتمل برقراري تعامل وهمکاري دوجانبه با جنوب شرق ایران
حـل  راهالگـو و عنـوان  بـه کـه  تکمیلی همدر پایان ذکر این مطلب ضروري است که فرایند 

ایران ارائه شده است، الگـویی کـاربردي و  براي توسعه جنوب شرقپژوهش حاضرپیشنهادي 
ی میان مناطق جغرافیایی یبرقراري توازن فضاعملی است که طریقه دستیابی به توسعه پایدار و

مقیاسـهاي مختلـف   این مدل پیشنهادي قابلیت آن را داراست که در سـطوح و . کندمیرا ارائه
تبیـین  توان بـراي بررسـی و  میتکمیلیهممثال، از راهبردطوربه. کار گرفته شودهجغرافیایی ب

بـاالخره در  منطقـه ، و کشـور، دو اسـتان، دو شـهر، دو همکاري میان دو روسـتا، دو روابط و
.عمل آوردمقیاس جهانی استفاده به
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واحدهاي مکمل داخلی و خارجی جنوب شرق ایران: 2نقشه شماره 

گیرينتیجه-4
رهیافـت مناسـب جغرافیـایی بـا عنـوان رهیافـت      حاضـر مبـانی و کارکردهـاي یـک     پژوهش 

الگـویی کـارکردي و   تکمیلـی  هـم از نظر مفهـومی،  .کرده استتبیین و معرفی را » تکمیلیهم«
روي مکانهـاي جغرافیـایی اسـت کـه در     الت پـیش ضچارچوبی براي حل و فصل مسائل و مع

، فرهنگی، امنیتی و ديهاي اقتصاملی تا فراملی مطرح بوده و در حوزههاي فروسطوح و مقیاس
هـاي موجـود میـان    فرض بنیادي رهیافت فوق مبتنی بر تفاوت و نابرابري.سیاسی کاربرد دارد

نتـایج حاصـل از   .مکانهاي جغرافیایی از حیث میزان و نحوه توزیع منابع محیطـی در آنهاسـت  
ت دقیق مربوط درستی و بر اساس اطالعاهبتکمیلی همدهد، چنانچه رهیافت ها نشان میتحلیل

،د شد تا طیف وسیعی از نابرابریهـا به مکانها به مورد اجرا گذارده شود، این امکان فراهم خواه
نیافتگی و همچنین منازعات و چالشهاي موجود میان نواحی و منـاطق جغرافیـایی   فقر و توسعه

ت جـایگزین  مشارکت، تعامل و رفاقـ ي که طی این فرایند،طوربه. کاهش یافته و مرتفع گردند
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واحدهاي مکمل داخلی و خارجی جنوب شرق ایران: 2نقشه شماره 

گیرينتیجه-4
رهیافـت مناسـب جغرافیـایی بـا عنـوان رهیافـت      حاضـر مبـانی و کارکردهـاي یـک     پژوهش 

الگـویی کـارکردي و   تکمیلـی  هـم از نظر مفهـومی،  .کرده استتبیین و معرفی را » تکمیلیهم«
روي مکانهـاي جغرافیـایی اسـت کـه در     الت پـیش ضچارچوبی براي حل و فصل مسائل و مع

، فرهنگی، امنیتی و ديهاي اقتصاملی تا فراملی مطرح بوده و در حوزههاي فروسطوح و مقیاس
هـاي موجـود میـان    فرض بنیادي رهیافت فوق مبتنی بر تفاوت و نابرابري.سیاسی کاربرد دارد

نتـایج حاصـل از   .مکانهاي جغرافیایی از حیث میزان و نحوه توزیع منابع محیطـی در آنهاسـت  
ت دقیق مربوط درستی و بر اساس اطالعاهبتکمیلی همدهد، چنانچه رهیافت ها نشان میتحلیل

،د شد تا طیف وسیعی از نابرابریهـا به مکانها به مورد اجرا گذارده شود، این امکان فراهم خواه
نیافتگی و همچنین منازعات و چالشهاي موجود میان نواحی و منـاطق جغرافیـایی   فقر و توسعه

ت جـایگزین  مشارکت، تعامل و رفاقـ ي که طی این فرایند،طوربه. کاهش یافته و مرتفع گردند
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واحدهاي مکمل داخلی و خارجی جنوب شرق ایران: 2نقشه شماره 

گیرينتیجه-4
رهیافـت مناسـب جغرافیـایی بـا عنـوان رهیافـت      حاضـر مبـانی و کارکردهـاي یـک     پژوهش 

الگـویی کـارکردي و   تکمیلـی  هـم از نظر مفهـومی،  .کرده استتبیین و معرفی را » تکمیلیهم«
روي مکانهـاي جغرافیـایی اسـت کـه در     الت پـیش ضچارچوبی براي حل و فصل مسائل و مع

، فرهنگی، امنیتی و ديهاي اقتصاملی تا فراملی مطرح بوده و در حوزههاي فروسطوح و مقیاس
هـاي موجـود میـان    فرض بنیادي رهیافت فوق مبتنی بر تفاوت و نابرابري.سیاسی کاربرد دارد

نتـایج حاصـل از   .مکانهاي جغرافیایی از حیث میزان و نحوه توزیع منابع محیطـی در آنهاسـت  
ت دقیق مربوط درستی و بر اساس اطالعاهبتکمیلی همدهد، چنانچه رهیافت ها نشان میتحلیل

،د شد تا طیف وسیعی از نابرابریهـا به مکانها به مورد اجرا گذارده شود، این امکان فراهم خواه
نیافتگی و همچنین منازعات و چالشهاي موجود میان نواحی و منـاطق جغرافیـایی   فقر و توسعه

ت جـایگزین  مشارکت، تعامل و رفاقـ ي که طی این فرایند،طوربه. کاهش یافته و مرتفع گردند
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.گرددهاي غیرسازنده میان مکانها میها، شکافها و رقابتکشمکش
پژوهش نمونه عنوان بهشرق ایران نیافتگی منطقه جنوب، مسأله فقر و توسعهپژوهشدر این 

بر اسـاس نتـایج حاصـله از ایـن     .مورد بررسی قرار گرفتتکمیلی همو در چارچوب رهیافت 
همـراه محـدودیت و تنگناهـاي محیطـی آن مـورد      احیه فوق بههاي نظرفیت و مزیتبررسی،

شناسایی قرار گرفته و همچنین نـواحی مکمـل داخلـی و خـارجی آن بـه همـراه زمینـه هـاي         
بـه عقیـده نگارنـدگان، چنانچـه رهیافـت      .مشارکت و همکاري، تعیین و تعریـف شـده اسـت   

جرا گذاشته شود، این رهیافـت  نحو صحیحی به اهاي اجرایی آن بهو مراحل و حلقهتکمیلی هم
نیافتگی بویژه در منـاطق  نظیري در حل و فصل مشکالت ناشی از فقر و توسعهو کممؤثرنقش 

همچنین به ارتقا و تقویت صلح، ثبـات و امنیـت پایـدار در    . یافته ایفا خواهد نمودکمتر توسعه
.دیدالمللی منجر خواهد گرهاي جغرافیایی و روابط و مناسبات بینمحیط

قدردانی-5
در انجـام  دانشـگاه تهـران   يدانشکده جغرافیاهاي حمایتدانند ازمیگان بر خود الزمنگارنده

. دنکمال تشکر و قدردانی را داشته باشپژوهش حاضر 
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