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  چكيده

ور يابد بلكه افزايش امنيت ملي هر كشبا افزايش قدرت نظامي تحقق نمي ديدگاه نوين، افزايش امنيت صرفاًدر 

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي است. ژئوپليتيك انرژي و در گرو افزايش قدرت ملي در تمامي حوزه

جه به ملي ايران در اين خصوص باشد. با تو گذار بر امنيتتأثيرتواند از مهمترين عوامل بويژه ژئوپليتيك آب مي

طوالني بودن مرزهاي آبي و  لحاظبهيكي از بزرگترين كشورها  عنوانبهموقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ايران 

هاي از نوار مرزي، قابليتدرصد  50وجود رودخانه و دريا در بيش از  همچنينو  خاكي و  تعداد همسايگان

وجود آورده است كه توجه به آن باعث ارتقاء همه جانبه و پايدار مناطق مرزي آن به زيادي را براي توسعه

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي در اين مناطق خواهد شد. در اين تحقيق سعي شده است ضمن شاخص

مناطق مرزي  ايهاي توسعههاي جغرافيايي و هيدروپلتيكي، به ظرفيتبندي مناطق مرزي بر مبناي ويژگيتقسيم

هاي مرزي پرداخته شود. در اين راستا با استفاده برداري از آبدر ارتباط با موضوع مهار و بهره ويژهغرب كشور ب

هاي مرزي و منابع آب مشترك وزارت نيرو و نيز فرا تحليل هاي رودخانهاي و گزارشكتابخانه-از منابع اسنادي

ها، رفتارهاي عملكردي ذينفعان در كار گيري علم پويايي سيستمهو بالمللي و تجارب شخصي هاي بيننمونه

 عنوانبه »توسعه پايدار مرز با محوريت آب«نواحي مرزي غرب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. رويكرد 

امنيت در مرزهاي غربي كشور،  هاي انساني و اجتماعي و متعاقب آن ايجادمهمترين عامل در ارتقاء شاخص

باشد. با منظور نمودن تمامي تعامالت و بازخوردهاي درون و شرايط تحقق آن حاصل اين بررسي مي همچنين
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 الگوي هس هاي علت و معلولي، استخراجبرون سيستم حوضه آبريز غرب كشور و در نظر گرفتن فعاليت حلقه

ين حاصل ا »رشد وديتمحد« و »موفق گروه براي موفقيت« ،»آن انداختن تأخير به و مشكل كردن جابجا« تيپ

 طورهبهاي فكري و رفتارهاي ذينفعان را در مواجهه با ناامني، توان پايهاين الگوها مي . با استفاده ازباشدميبررسي 

ان ريزي در بخش آب با رويكرد توسعه پايدار پرداخت. نتايج تحقيق نشسيستمي تبيين و تحليل نمود و به برنامه

هاي فيزيكي انسداد اجراي طرح »انداختن آن تأخيرجابجا كردن مشكل و به «فتاري دهد، بر اساس الگوي رمي

هاي رفاه مردم مرز نشين و جلب مشاركت آنها، اشتغال، امنيت غذايي، ارتقاء شاخص تأمينمرزها بدون توجه به 

ندازد. عالوه بر آن امي تأخيرگوي امنيت باشد. بلكه مشكل امنيت را جابجا و به د پاسختوانميدر بلند مدت ن

گذاري دولت و بخش خصوصي زا مانند سرمايههاي برون، بدون محرك»موفقيت براي گروه موفق«طبق الگوي 

برداري از آبهاي مرزي و مشترك ايجاد براي بهره  هاي عرفي و قانوني راحقابه توانميدر توسعه نواحي مرزي ن

شور حقابه ك تأمين،  فعال كردن ديپلماسي آب براي تفاهم و »محدوديت رشد«با توجه به الگوي  همچنينكرد. 

     .باشدميبرداري پايدار از آبهاي مرزي و مشترك پايين دست يك الزام براي بهره
  

  ها.يستمس ياييپو يكردرو ي،مرز يها، رودخانههيدروپليتيك ي،مناطق مرز يت،امن پايدار،توسعه  كليدي:هايواژه

  مقدمه -1

 ,Mirshaymberنوين، امنيت از ابعاد گوناگوني مورد بازبيني قرار گرفته است (در ديدگاه 

فظ يابد بلكه حبا افزايش قدرت نظامي تحقق نمي كه افزايش امنيت صرفاًيطوربه) 24 :2077

، هاي اقتصادي، سياسيو افزايش امنيت ملي هر كشور در گرو افزايش قدرت ملي در تمامي حوزه

باشد. ژئوپليتيك و بويژه ژئوپليتيك انرژي (نفت، گاز و آب) از مهمترين امي مياجتماعي و نيز نظ

هاي مؤلفه). اما آب از Mehrabi et al, 2013باشد (گذار بر امنيت ملي كشورها ميتأثيرعوامل 

  خواهد داشت.  دنبالبهخود امنيت بيشتر را  نوبهاساسي در توسعه است و توسعه نيز به

هاي مرزي تشكيل از جمعيت كشور را استاندرصد  49از مساحت و درصد  50حدود 

مناطق مرزي و مركزي از ديرباز  دهد فاصله قابل توجهي بين توسعهها نشان ميدهند. پژوهشمي

هاي مرزي را بر اساس يافتگي استانكه بعضي از آنها ميزان توسعهيطوربهوجود داشته است 

�اهاي تعريف شده تميانگين شاخص

�
. از طرف ديگر كشور هاي مركزي ذكر كرده انداستان  

ها و مذاهب مختلف، ميزان استراتژيك بودن و تعداد همسايگان، وجود قوميت لحاظبهايران 

كه بستر يطوربهبااليي قرار دارد.  گذار در امنيت و ثبات، در رتبهتأثيرديگر پارامترهاي محيطي 
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ره آماده است و در هر زمان با احساس ضعف در قدرت مركزي، تهديدات بيروني و داخلي هموا

هاي صورت گرفته بيانگر اين شود. بررسيثباتي در مناطق مرزي دامن زده ميبه ناامني و بي

ها و تهديدات به ميزان توسعه يافتگي منطقه بستگي دارد. هرچه در مطلب است كه دامنه تنش

يل اي بيشتر باشد، پتانسشاخص توسعه لحاظبهزي اين مناطق فاصله و شكاف با مناطق مرك

  ).Saiedabadi et al, 2010, 3ها نيز بيشتر خواهد بود (شورش و ناهنجاري

اين واقعيت نمايان است، شكاف عميق اقتصادي و اجتماعي بين  در مقياس جهاني هم چهره

ثباتي را در همه جا بي فقيرترين مردم جهان، ناامني و يك ميليارد ثروتمندترين و يك ميليارد

بهداووس كه مهمترين كنفرانس اقتصادي جهان  2007كه در كنفرانس يطوربهگسترده است. 

رود پژوهشگران اين هشدار را به رهبران كشورهاي بزرگ و توسعه يافته دادند كه مي شمار

نها در فريقايي، تها و فقر ديگر كشورها از جمله كشورهاي آتوانند با ناديده گرفتن دشوارينمي

 دهه چند ). درAleyasin, 2007: 351توسعه، امنيت و رفاه باشند ( دنبالبهداخل مرزهاي خود 

 هانج و منطقه كشورهاي از بسياري ملي برنامه در مناطق مرزي، اقتصادي توسعه ارتقاء اخير،

 ري ايرلند، مناطقتوان به مناطق مرزي ايرلند شمالي و جمهوقرار گرفته است كه از آن جمله مي

ك و مناطق جنوبي تركيه اشاره و مكزي آمريكامرزي ميانمار، مناطق مرزي اياالت متحده 

) با توجه به موقعيت ژئوپليتيك جمهوري اسالمي ايران و وجود Andalib, 2004(كرد

امنيت در مناطق مرزي همواره يكي از  تأميندر ناامني مرزهاي كشور،  مؤثرپارامترهاي متعدد 

ي مؤثراقدام  »طرح عمران مرز«سال از  30رغم گذشت حدود هاي كشور بوده است. عليغدغهد

 توانميكه بتواند امنيت پايدار مرزها را تضمين كند حاصل نشده است اگرچه دالئل زيادي را 

ترين آنها ديد گاه مسئولين امر در بحث امنيت رسد يكي از عمدهنظر ميبراي آن برشمرد ليكن به

ها و تهديدها و ارائه الگوهاي مختلف بررسي فرصت رواز اينعوامل اثرگذار روي آن است. و 

تواند هاي مرزي، ميبرداري از آبهاي مناطق مرزي بويژه بهرهو شناساندن ظرفيتها و مزيت

  سازي طرح جامع امنيت پايدار مرز باشد. كمكي در تبيين موضوع و پياده

بررسي جايگاه آب در كنار عوامل  منظوربهها پويايي سيستمدر تحقيق حاضر از رويكرد 

امنيتي استفاده شده است تا با در نظر گرفتن تمامي تعامالت، -اجتماعي و سياسي -اقتصادي 
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هاي مديريت حوضه آبريز، نقش عنصر كليدي آب در توسعه پايدار مرز بازخوردها و محدوديت

به اين منظور نخست سوابق پژوهش و كاربرد اين امنيت مناطق مرزي تحليل گردد.  تأمينو 

هاي مناطق مرزي با گيرد سپس به ويژگيمدل در حوضه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي

ها و نقاط قوت، تهديدها و نقاط ضعف پرداخته تمركز روي توسعه غرب كشور به بيان فرصت

رفته و با استفاده از اين مدل مفهوم ها مورد توجه قرار گشود. در ادامه رويكرد پويايي سيستممي

ژئوپليتيك آب در مناطق مرزي غرب كشور تشريح شده است. در انتها الگوهاي سيستميك و 

بندي و ارائه پيشنهادات، بخش اي غرب كشور ارائه شده و جمعتطابق آنها با رويكردهاي توسعه

  . باشدميپاياني اين تحقيق 

  پژوهش سوابق -2

پردازان در زمينه امنيت و توسعه و سازماندهي نظران و نظريهي توسط صاحبهاي مختلفتئوري

ه اين امنيت است. سابق-فضايي مناطق مرزي ارائه شده است. يكي از اين تئوريها، نظريه توسعه

 آمريكاوزير دفاع رابرت مك نامارا گردد. ديدگاه به چند دهه قبل بويژه بعد از جنگ سرد برمي

اكنون  ...« كندعنوان مي »١ذات امنيت«در كتاب جانسون و طراح جنگ ويتنام در زمان كندي و 

ديگر امنيت كشورها در دست نيروهاي نظامي نيست، بلكه به موازات نيروهاي نظامي، الگوهاي 

امروزه  امنيت تأمين .اقتصادي و رشد سياسي در يك كشور و در ساير كشورها نقشي برابر دارند

فكر انسان و درسايه توسعه است.  و زور و بازوي نظامي نيست، بلكه در گرو در سايه سالح صرفاً

از  ).Macnamara, 1956: 163(»امنيت وجود ندارد ،امنيت همان توسعه است و بدون توسعه

هاي ناشي از ناامني در معرض بروز بحران يافتگي است دائماًاي كه فاقد توسعهنظر وي جامعه

متعددي درسطح جهاني و داخل كشور صورت گرفته كه در آن  گيرد. پژوهشهايقرار مي

 1376 هايسال در كه توان به مطالعاتياند. از جمله ميپژوهشگران به تبيين اين نظريه پرداخته

 مرزي شهرستان پنج تعداد( خوزستان، استان مرزي مناطق آمايش با رابطه در ايران در 1379 تا

 )ماهشهر و آبادان خرمشهر، دشت آزادگان، اي شوش،خوزستان شامل شهره استان غرب در

                                                           

1- The Essence of Security 
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 توسعه هايشاخص همبستگي ميزان دهدمي است اشاره كرد. اين مطالعات نشان صورت گرفته

 نشانگر بوده كه 0,9جنگ  پايان از و پس جنگ هنگام جنگ، از پيش دوره سه هر در امنيت و

 همبستگي ميزان است. اين استان يمرز منطقه پنج در توسعه و امنيت باالي بسيار همبستگي

 ,Motavef & Shahrokhianاست ( بوده باال بسيار نيز آبادان منطقه و خرمشهر منطقه در

پذيري توسعه و امنيت از يكديگر يك موضوع انكارناپذير است ليكن تأثير). هر چند 2012

ا كه در اين تحقيق ب حركت درآوردن اين چرخه، نياز به عامل يا عوامل بيروني دارده تكميل و ب

  استفاده از مدل پويايي سيستم ها به آن پرداخته شده است. 

وسيعي در  طوربهمدلسازي دارد و يك الگوي  عنوانبهها تاريخچه طوالني پويايي سيستم

كار همهندسي ب همچنينهاي اقتصادي و اجتماعي و هايي از قبيل تجارت، اكولوژي، سيستمزمينه

 ,Forresterمحيطي جهاني در نظام جهاني (توان به آناليز زيستله آن ميرود كه از جممي

1971; Meadows et al, 1972اي و جهاني )، مسائل مربوط به توسعه پايدار در مقياس منطقه

)Saeed, 1998محيطي ()، مديريت زيستMashayekhi, 1990ريزي منابع )، مديريت و برنامه

) و Wu and Marceau, 2002محيطي و اكولوژيكي (ست)، مدلسازي زيFord, 1999آب (

 كه توسط ايمطالعه) اشاره كرد. در Sterman, 2000هاي آبريز (ريزي منابع آب حوضهبرنامه

ميان  2وانانجام گرفت مدلي براي تخصيص بهينه آب در حوضه آبريز سان 2005در سال  ١ايورز

ن مختلف تهيه شد. با استفاده از اين مدل اندركنشنفعابين ذي آمريكاايالت كلرادو و مكزيكو در 

هاي اقتصادي براي مصارف مختلف آب و اثرات تغيير اقليم بر آورد رودخانه اصلي بررسي 

از روش  )1999( ٤سيمينوويك و فاهمي و )1997( ٣سيمينوويك و همكاران همچنينگرديد. 

مدت منابع آب در حوزه رودخانه گذاري بلند ريزي و سياستبراي برنامه هاسيستم پويايي

  مشترك نيل در مصر استفاده كردند.

                                                           
1- Ewers 

2- Sanvan 

3- Simonovic et al  

4- Simonovic and Fahmy 
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انجام شده، مشكالت زيست محيطي  )2002( ١سايسل  همكاران در تحقيق ديگري كه توسط

، مورد 2گاپمرتبط با منابع آب بعد از اجراي پروژه آناتولي جنوب شرقي تركيه تحت عنوان 

دست آوردن ههاي سياستي است كه در بريزي گزينهارزيابي قرار گرفته است. هدف مدل برنامه

هستند. براي اين منظور، استراتژي رهاسازي  مؤثرپايداري زيست محيطي و اجتماعي بلند مدت 

ژي هاي با آبياري پيشرفته، استراتهاي با آبياري معمولي به زمينآب آبياري، نرخ تغيير زمين

كاالهاي كشاورزي و كنترل شوري و مديريت  هاي دولتي رويچرخش محصوالت زراعي، يارانه

نهدهند انتخاب گزيمي نشان هالشود. تحليسم و كود آزمايش شده و نتايج حاصله بررسي مي

  بلكه در كل سيستم تغيير ايجاد خواهد كرد. خاص، اجزاي رفتار در فقط نه هاي سياستي

 روش تحقيق -3

هاي اي و گزارشكتابخانه-يه بر منابع اسنادياند با تكدر اين تحقيق نگارندگان تالش نموده

المللي و هاي بينهاي مرزي و منابع آب مشترك وزارت نيرو، و نيز فرا تحليل نمونهرودخانه

تجارب شخصي، به بررسي و تبيين جايگاه ژئوپليتيك آب در امنيت و توسعه پايدار نواحي 

م، ا بهره برده تا با تحليل رفتارهاي سيستهمرزي بپردازند. در اين راستا از علم پويايي سيستم

هاي مهمترين عامل در ارتقاء شاخص عنوانبهرا  »توسعه پايدار مرز با محوريت آب«رويكرد 

امنيت در مرزهاي غربي كشور قلمداد كنند. بدين منظور  انساني و اجتماعي و متعاقب آن ايجاد

آبريز مرزي غرب كشور مورد  تم حوضهابتدا تمامي تعامالت و بازخوردهاي درون و برون سيس

هاي علت و معلولي، الگوهاي تجزيه و تحليل قرار گرفت و در ادامه با توجه به فعاليت حلقه

رفتارهاي  هاي فكري و تحليلتواند با تبيين پايهتيپ استخراج گرديد. استفاده از اين الگوها مي

ريزي در بخش آب با رويكرد توسعه رنامهاندازهاي بمرزنشينان در مواجهه با ناامني، به چشم

استفاده از عبارت  .توان اين پژوهش را توصيفي تحليلي تلقي نمودرو ميپايدار منجر شود. از اين

نيازهاي اساسي، بهبود  تأمين باشد چون با اين نگرش عالوه بردار مي، معني 3توسعه پايدار

                                                           
1- Saysel et al  

2- GAP(Guneydogu Anadolu Projesi) 

در ريودو ژانيرو مورد پذيرش  1992توسعه پايدار به عنوان راهبرد جهاني قرن بيست و يكم در نشست سران به سال  -3
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  .گيردها نيز مورد توجه قرار مييستماستانداردهاي زندگي، حفاظت و مديريت بهتر اكوس

 هاي مناطق مرزي ايرانويژگي -4

كيلومتر مرز مشترك با كشورهاي پاكستان، افغانستان،  8755كشور جمهوري اسالمي ايران، 

كيلومتر از آن (معادل  1918تركمنستان، تركيه، عراق، جمهوري آذربايجان و ارمنستان دارد كه 

كيلومتر (معادل  4137) مرز دريايي و درصد31كيلومتر (معادل  2700اي، ) مرز رودخانهدرصد22

اي و دريايي ، طول مرزهاي خشكي، رودخانه1 شماره نمودار) مرز خشكي است. در درصد47

  ).Ministry of Power, 2002: 8( ورهاي همسايه نشان داده شده استايران به تفكيك كش

با كشورهاي همجوار را  ايرانهاي مشترك از مرز درصد53شود طور كه مالحظه ميهمان

د يكي از محورهاي توسعه در اين مناطق توانميدهد. بدين ترتيب آب مرزهاي آبي تشكيل مي

كيلومتر كه  1500باشد. در مرزهاي غربي و شمال غرب كشور، رشته كوه هاي زاگرس به طول 

يابد ق كشور ايران ادامه ميشود و تا جنوب شراز كرانه هاي درياچه وان در تركيه شروع مي

هاي زاگرس از لحاظ اقليمي، باعث عدم نفوذ باشد. بلنديهاي بارز اين مناطق مييكي از ويژگي

ها در غرب اين اي به مناطق مركزي كشور شده است و عمده بارشبادهاي مرطوب مديترانه

ي بزرگ و كوچك ودخانهها رهاي زاب، سيروان، الوند و دهرشته كوه صورت مي گيرد. رودخانه

توپوگرافي و شيب زمين  لحاظبهگيرند و هاي زاگرس در داخل كشور سرچشمه ميكه از كوه

توانند ظرفيت و پتانسيل بسيار خوبي را هم در حال حاضر به كشور عراق جريان دارند مي

رزي مناطق م كشاورزي ايجاد نمايند و باعث توسعه پايدار در توليد انرژي و هم توسعه لحاظبه

كيلومتر  632گيرد و رودخانه مشترك ارس كه از كشور تركيه سرچشمه مي همچنينغرب شوند. 

هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل را با كشورهاي آذربايجان و مرز آبي استان

                                                           

ف شده، براي تحقق توسعه پايدار كه متضمن تقويت هويت اقتدار و امنيت ملي خواهد قرارگرفته است. براساس اهداف تعري

 ،كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه بود، ضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و محروم در سطح ملي در اولويت قرار گيرد.

هاي آتي بدون لطمه زدن به توانايي نسل اي كه احتياجات نسل حاضر راتوسعه كند:توسعه پايدار را بدين صورت تعريف مي

  ).Brandt land, 1987سازد (مين نيازهاي خود بر آورده ميأدر ت
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ب تاال .كنددهد، نقش مؤثري در توسعه و امنيت مرز شمال غرب ايفا ميارمنستان تشكيل مي

هاي جنوب غرب هورالعظيم و نقش آن در اكوسيستم و محيط زيست منطقه از ديگر ويژگي

  باشد.مي

  
  اي و دريايي ايران: طول مرزهاي خشكي، رودخانه1 نمودار شماره

ابل ه حجم قهاي كلي منابع آب در مناطق مرزي، كه به آن اشاره شد و اينكبا توجه به ويژگي

هبدهد الزم و ضروري است آب ر كشور را آبهاي مرزي تشكيل ميپذيتوجهي از آبهاي تجديد

يكي از موضوعات مهم در مبحث آمايش سرزمين و سازماندهي فضايي مناطق مرزي تلقي  عنوان

ضوع آب از مو متأثرشود. در اين ارتباط قابليتهاي توسعه استانها و مناطق مرزي غرب كشور كه 

ايي هتنگناها و چالش همچنينمورد توجه قرار گرفته است، باشد و در سند توسعه اين مناطق مي

  . باشدمينموده است به شرح ذيل  متأثركه امنيت آنها را 

 قوت نقاط و هافرصت -4-1

 ترين موضوعات مرتبط با آب عبارتند از:اصلي

  ؛ترين مرز آبي كشورطوالني عنوانبهرود پرآب ارس با موقعيت بسيار جذاب و توريستي  -

سو، نازلوچاي و قطورچاي (اين رودها از مرزهاي تركيه وارد سو، ساريهاي قرهخانهرود  -

 ؛شوند)استان آذربايجان غربي مي
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رودخانه ديگر با منابع عظيم آب ( در حال  15هاي گالس (زاب)، چومان، سيروان و رودخانه  -

 ؛شود)مؤثر از كشور خارج مي آب آن ها بدون استفاده حاضر عمده

هاي ب هورالعظيم و نقش آن در اكوسيستم و محيط زيست منطقه و توجه سازمانتاال  -

 ؛ي در احياء آنالمللبين

آب و  تأمينهاي مرزي غرب كشور پس از چند دهه و نقش آنها در به اجراء درآمدن طرح  -

  توسعه منطقه؛

 ؛ثبات نسبي در مناطق مرزي و داشتن روابط حسنه با دولت مركزي عراق  -

 .هاي مرزي ايران و عراقهاي مرتبط با آبالجزاير و پروتكل 1975اد قرارد  -

 هاي آبريز مرزي ايران با كشورهاي همسايهموقعيت حوضه :1نقشه شماره 

 ضعف نقاط و تهديدها -4-2

 مهمترين اين موارد عبارتند از:

با مناطق  مبستگيپيامدهاي منفي تنوع قوميت، مذهب و پيشينه تاريخي نه چندان مثبت براي ه  -

 ؛مركزي
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هاي آذربايجان غربي، كردستان و ايالم هاي توسعه، در مناطق مرزي استانپايين بودن شاخص  -

ريزي در ها بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه(شاخص توسعه انساني در اين استان

. البته اين باشدمي 23و  26، 22و اميد به زندگي  23و  29، 24به ترتيب رتبه 1384سال 

  ؛شهرهاي مرزي از شرايط بدتري برخوردار هستند ها مربوط به كل استان است و قطعاًشاخص

گذاري و ثبات هاي معاند و اقدامات ضد امنيتي آن ها براي جلوگيري از سرمايهحضور گروه  -

 ؛در منطقه

جاد گذاري براي ايهاي اروپايي در شمال عراق و سرمايهها و سازمانحضور شركت  -

 ؛هاي مهار آب و تثبيت حقابه براي عراقها و سازهزيرساخت

سال جنگ تحميلي و  8خالي از سكنه بودن بخش زيادي از نوار مرزي (به علت وقوع 

ناامني نسبي پس از جنگ، هنوز پراكنش جمعيتي مناسبي در مرزها  همچنينمهاجرت مرزنشينان، 

 .پذير نمايد)امنيت مرز را آسيبتواند وجود نيامده است كه اين موضوع ميبه

گذاري براي نا هم مكاني منابع آب و خاك در بخش زيادي از مناطق مرزي و ضرورت سرمايه -

 ؛انتقال آب

هاي دجله و فرات به اجراي طرح گاپ در كشور تركيه و كاهش شديد ورودي آب رودخانه -

ستگي بيش تر عراق به ها و از جمله هورالعظيم و وابعراق و در نتيجه خشك شدن تاالب

  هاي مرزي ايران در آينده؛آب

مندي از منابع هاي مناطق مرزي كه مهمترين آنها بهرهتوان قضاوت كرد كه ويژگيبا يك نگاه كلي مي

برداري از آنها توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و تمركز باشد و با استحصال و بهرهغني آب مي

پذيري امنيت آن آسيب تبعبهنايافتگي و تواند شكاف توسعهنمايد، ميم ميجمعيت در نوار مرزي را فراه

 شود.ها به تبيين اين مطلب پرداخته ميپايدار را كاهش دهد. در ادامه با استفاده از مدل پويايي سيستم

   هاسيستم پويايي رويكرد -5

رود، در مقابل تفكر خطي مي شماربهها تفكر سيستمي كه اساس و مبناي رويكرد پويايي سيستم

وجود آورنده آنها، درون شود اتفاقات و مكانيزم بهشود. در تفكر خطي فرض ميبكار برده مي
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كنند، در حالي كه تفكر سيستمي بر پايه تئوري فرآيندهاي سيستم در طول زمان ثابت عمل مي

ه ورودي در نظر گونه بازخوردي از خروجي بباشد. در تفكر خطي هيچبازخوردي استوار مي

  ).Hjorth and Bagheri, 2006شود (هاي باز اطالق ميشود و به آنها مدلگرفته نمي

پويايي  رويناز اكند. هاي پيچيده را فراهم مياين تفكر، بستر يك فرآيند يادگيري در سيستم

دي و ساير علوم طراحي گرديده ها مبتني بر فلسفه درك مسائل اجتماعي، اقتصاسيستم

تواند بر ساير پارامترها اين متدولوژي بر روشهايي كه يك پارامتر مي ).Sterman, 2000(ستا

قدار ها به مكند. اغلب اين جرياناز طريق جريان كمي اطالعاتي و فيزيكي اثر گذارد، تمركز مي

ار تدهند. رفهاي بازخوردي را تشكيل ميگردند و حلقهاند برمياي كه از آن نشات گرفتهاوليه

ردها و ها به كمك بازخوباشد. ديناميك سيستمهاي بازخوردي مياين حلقه تأثيرسيستم تحت 

كند تا دريابند كدام راهبرد و استراتژي قابل اجرا است و چه اثرات ثانويه به مديران كمك مي

رويكرد  درك بيشتر از منظوربه). Winz et al., 2009ها قابل انتظار خواهد بود (اي از آننتيجه

  . 1ها، مفاهيم مورد استفاده در اين خصوص در ادامه بيان شده استپويايي سيستم

  بازخورد -5-1

 بازخورد و تتعامال گرفتن نظر در با كه باشدمي سيستميك تفكر از ايشاخه هاسيستم پويايي

 ممارست). Forrester, 1961( پردازدمي پيچيده هايسيستم پوياي رفتار مطالعه به سيستم درون

 ,Senge( است سيستميك تفكر ايجاد و نگرش در تغيير آغاز بازخورد، مفهوم شناخت در

 دارهش سيستم ديگر اجزاي ساير به را جزء يك در تغيير كه است فرآيندي بازخورد). 1990

به كه فرآيند اين). Jervis, 1997( گذاردمي اثر سيستم اصلي اجزاي روي بر واقع در و دهدمي

 هايستمس تطابق و پيچيدگي ايجاد در اصلي اجزاي از يكي كند،مي بروز سيستم در مكرر طور

به هايستمس پويايي توسط سازيمدل ويژه توانايي فرآيندها، اين گرفتن نظر در و درك. باشدمي

 قالب در و بازنمايي نموداري ابزارهاي توسط بازخوردها). Sterman, 2000( رودمي شمار

                                                           

ستم       -1 ستمي و رويكرد ديناميك سي آمده   Sterman (2000)و  Forrester (1968)در كتابهاي ها شرح دقيق تفكر سي

 است.
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 نوع دو سيستمي هر در اساساً. شوندمي نمادسازي رياضي صورتبه سيستم سازيشبيه معادالت

 هب منجر مثبت بازخوردهاي. منفي و مثبت بازخوردهاي: دارد وجود بنيادي بازخوردي ساختار

 اتفاقات تعادل جهت در منفي بازخوردهاي و شوندمي دهد،مي رخ سيستم در آنچه هر تقويت

  ). Paimozd, 2010كند (مي رفتار سيستم داخلي

   1معلولي و علت هايحلقه -5-2

لقهح به موسوم ابزاري از اجزاء ميان بازخوردهاي و تعامالت نمايش براي سيستميك تفكر در

 و يرهامتغ بين روابط كشيدن تصوير به با هاحلقه اين. گرددمي استفاده معلولي و علت هاي

  . كنندمي مكك آن با ارتباط برقراري نيز و مسئله ساختار فهم در مدير به سيستم، دروني ساختار

 را چيدهپي هايسيستم آنها، متقابل تأثير و بوده منفي و مثبت هايحلقه شامل عّلي هايحلقه

 قشن تغييرات، تعديل و سيستم در تعادل جهت در منفي بازخوردي هايحلقه. دهندمي تشكيل

 عنوانبه كه هستند نيز مثبت بازخوردي هايحلقه لشام هاسيستم همچنين. نمايندمي ايفا

 تواندمي مثبت هايحلقه. است گرديده معرفي روند يا تغيير يك رشد براي تقويتي بازخوردهاي

 پايداري سمتبه را سيستم منفي، هايحلقه اگر. كند تقويت پي در پي را كوچك واقعه يك

 پيراموني محيط جستجوي و كشفسمت به ستمسي كه دهندمي اجازه مثبت هايحلقه دهند، سوق

 بر هاسيستم پويايي). Newman, 2005( نمايد ميل سيستم براي جديد توسعه ايجاد و خود

 از پس. ستا استوار معلولي و علت مسيرهاي تعقيب و رديابي و ساختار بازنمايي فلسفه مبناي

 منتج رفتار مورد در دانش كسب سيستم، پويايي اصلي هدف معلولي، و علت هايحلقه تكميل

 نظر، وردم سيستم در اجرا براي يافته بهبود هايسياست طراحي به تا است سيستم ساختار از

  .كند كمك

 

 

  

                                                           
1- Casual Loop Diagram 
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  كشور غرب مرزي مناطقآب در  ژئوپليتيك مفهومي مدل -6

تحليل و به تصوير كشيدن مدل مفهومي حاكم در مناطق مرزي غرب  منظوربهدر اين بخش 

هوم علم پويايي سيستم ها استفاده شده است كه از تركيب ساختار بازخوردهاي ميان كشور از مف

گيرد. همانطور كه در مقدمه نيز مختصرا اشاره گرديد دو پارامتر امنيت و توسعه پايدار شكل مي

). مناطق و شهرهاي مرزي هنگامي 1ت، علت و معلول يكديگر هستند (شكل شماره توسعه و امني

اشند، از امنيت برخوردار كنند و هنگامي كه توسعه يافته بد توسعه پيدا ميكه امن هستن

). بنابراين توسعه پايدار مرز و امنيت مناطق مرزي Motavef & Shahrokhian, 2012(شوندمي

خواهد  دنبالبهدهند كه افزايش هر كدام، افزايش ديگري را را تشكيل مي 1يك حلقه عّلي تقويتي

  داشت.

  
  توسعه پايدار -: نمودار علت و معلولي پارامترهاي امنيت 1 رهشما شكل

و  آمريكاهاي موفق جهاني در اين خصوص از جمله مرزهاي توان به تجربهبراي نمونه مي

و مكزيك يكي از ناامن ترين مناطق جهان  آمريكامكزيك اشاره كرد. تا دو دهه اخير، مرزهاي 

و اطالعات منتشر شده ساالنه بيش از بيست و پنج  كه براساس آماريطوربهشد، محسوب مي

). اما پس Gomes et al., 2011گرفته است (ميليون عبور غيرقانوني از مرز ميان آنها انجام مي

 ، مكزيك و كانادا كه براساسآمريكاميان سه كشور  »نفتا«از امضا و اجراي توافقنامه بازرگاني 

بين، تبديل به يك منطقه اقتصادي گرديد، اين مناطق كيلومتر مرزهاي في ما 1400آن درحدود 

اي ههاي انجام شده و ايجاد زمينهگذاريبه سرعت مسير توسعه و امنيت را طي كرد كه با سرمايه

                                                           

1- Reinforcing 

امنيت مناطق مرزی توسعه پايدار مرز
+

+
R
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آن آمار بزهكاري و  تبعبههاي بيكاري جوانان مكزيكي و ها، شاخصشغلي براي مكزيكي

ر د آمريكاهاي نظامي و انتظامي كشور هزينهكاهش يافت و درنتيجه  شدتبهخشونت در منطقه 

در مرزهاي كشور ميانمار با همسايگانش نيز پس از اجراي  همچنينمناطق مرزي كاسته شد. 

جاي اسلحه، به فعاليت كشاورزي مشغول شدند و منجر به اي، مردم محلي بههاي توسعهطرح

  ). Andalib, 2009هاي امنيتي گرديد (افزايش شاخص

و  يغرب يجانو بلوچستان، كردستان، آذربا يستانسمرزي  يهااستانايران نيز  در كشور

. از دارندرتبه قرار  ينترييندر پا يافتگي و ساير پارامترها از نظر شاخص توسعهي خراسان شمال

و  يستانزنجان، س ياري،چهارمحال و بخت يالم،ا ياستان ها نيز يزندگ يفيتنظر شاخص ك

 زيشاخص بهداشت و درمان ن ينجدول هستند. در ب ييپنج استان انتها انبلوچستان و كردست

 ي،بغر يجانآذربا يل،اردب ي،شرق يجانآذربا ي،خوزستان، خراسان شمال از جمله يمرز يهااستان

 Statistical(قرار دارند كشور  يياستان انتها 10 ينو بلوچستان و هرمزگان در ب يستانس

Center of Iran, 2012.( يينو پا يتمحروم يباال يزانم آيد،بر مي ي مذكوراز آمارها چهآن 

لوچستان، و ب يستانبه خصوص در سه استان س يمرز يدر استان ها يزندگ يفيتبودن شاخص ك

 يمناطق مرز درنيز ها را يناآرام يشتريناست كه در طول سال ب يغرب يجانكردستان و آذربا

 با رشدايران  يمرز يهادر استان يتامن ينب يمقرابطه مست ندهنشان ده ينشاهد هستند و ا

هاي مرزي غرب كشور به تفكيك نيز رتبه استان 1 شماره در جدول در آنها است. ياقتصاد

  هاي اجتماعي قابل مشاهده است.براساس برخي شاخص
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 هاي اجتماعيشور براساس برخي شاخصي مرزي غربي كهارتبه استان: 1 شماره جدول

 )Mahab Ghodss Consulting Engineering Company, 2011 & Statistical Center of Iran, 2011(  
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لزوم در مناطق مرزي نيز الزم و م »جمعيت ساكن«و  »امنيت«از سوي ديگر دو پارامتر 

امنيت مناطق مرزي، مهاجرت كاهش يافته و با  تأمينكه با يطوربه)، 2شماره  يكديگرند (شكل

ي توان به پروژه بزرگ منابع آبافزايش جمعيت توسعه و امنيت برقرار خواهد شد. براي نمونه مي

جنوب  امنيت ملي در تأمين منظوربهاشاره كرد كه  »گاپ«جنوب شرق آناتولي تركيه تحت عنوان 

). محروميت، فقر و عقب Korkutan, 2001 & Najafi, 2013اين كشور صورت گرفت (

وء استفاده دهند باعث سماندگي مناطق جنوبي تركيه كه ساكنان اصلي آن را قبايل كرد تشكيل مي

طلب شده بود كه دولتمردان تركيه راهكار افزايش امنيت در اين مناطق را، در هاي جداييگروه

پروژه مذكور يافتند. بنابراين رشد و توسعه مناطق مرزي، منجر به كاهش مهاجرت از اين اجراي 

رابطه علت و معلولي امنيت و جمعيت مشخص  2شماره مناطق خواهد شد كه مطابق شكل 

  گرديده است. 

در جريان جنگ تحميلي عراق عليه كشورمان نيز اين موضوع به اثبات رسيد مناطقي كه 

و جمعيت بود به سرعت به اشغال نيروهاي بعثي درآمد و بالعكس در مرزهاي خالي از سكنه 

فعاليت  عالوه بر آباد و داراي سكنه ماهها طول كشيد تا نيروهاي عراقي توانستند پيشروي كنند.
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-اديهاي اقتصرتقاي شاخصبا ا يزن گذاريهاي فوق، حلقه تقويتي اشتغال و سرمايهمكانيزم

 قتيكند. در حقيم فعاليتنسبت  ينا يشدر جهت افزاكشور، به كل  نسبتمنطقه  اجتماعي

. عالوه فعاليت خواهد كردمنطقه  يتامنتوسعه و  يش اشتغال و نهايتاًدر جهت افزا يتيفعال ينچن

غال و نبود اشت يكاريب يجد يها يبسآاز  يگرد در مناطق مرزي، يكيقاچاق كاال  يحجم باالبر 

اطراف  يشدن روستاها و مناطق مسكون يمهاجرت آنها و خالكه است  كشور ينانمرزنش يبرا

 يهادر سال دهنده آن است كهنشان  يدانيم يها يبررسخواهد داشت.  دنبالبهرا مرز از سكنه 

همجوار  يهااطراف مرز به داخل شهرها و مراكز استان ساكن ييانروستا مهاجرت يزانماخير 

 شدن ي از سكنه. خالافزايش يافته استنند تهران بزرگ ما يمهاجرت به شهرها يمرز و حت

كه در  ارتباطيكشور دامن بزند،  يمناطق مرز شدن د به ناامنتوانمي يروستاها و مناطق مرز

   گردد.يمشاهده م 4حلقه عليتي شكل 

  جمعيت و مهاجرت -توسعه پايدار -نمودار علت و معلولي پارامترهاي امنيت :2شماره  شكل

توسعه اراضي و ايجاد اشتغال، تغييرات درآمد سرانه (رفاه اقتصادي)  4و  3، 2در جدول 

هاي مرزي غرب كشور سهم توليد ناخالص داخلي استان همچنينمناطق مرزي غرب كشور و 

 Mahab(هاي مرزي غرب كشور مقايسه شده است برداري از آبقبل و بعد از اجراي طرح بهره

Ghodss Consulting Engineering Company, 2011.(  

  

امنيت مناطق مرزی توسعه پايدار مرز

مھاجرت

اشتغال

جمعيت

+

+

+

+

+

+

++

+
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  : توسعه اراضي و ايجاد اشتغال با اجراي طرح بهره برداري از آب هاي مرزي غرب كشور2 شماره جدول

 شرايط توسعه

 هكتار 104868 وسعت اراضي شامل توسعه و بهبود

 نفر ماه 163828 نيروي كار مورد نياز در بخشهاي زراعت، باغداري و دامداري

  فرصت 15789  مستقيم در بخش كشاورزي تعداد فرصت شغلي دائم و

  فرصت 6316  تعداد فرصت شغلي موقت و مستقيم

  فرصت 4962  تعداد فرصتهاي شغلي در بخشهاي صنعت و خدمات مرتبط با كشاورزي

  فرصت 6141  نيروي كار مورد نياز واحدهاي صنعتي

  فرن 197036  جمع نيروي كار مورد نياز و فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي طرح
  

  : مقايسه تغييرات درآمد سرانه (رفاه اقتصادي) منطقه قبل و بعد از اجراي طرح 3 شماره جدول

 تغييرات درآمد سرانه (رفاه اقتصادي) منطقه 

 72572 درآمد سرانه منطقه قبل از اجراي طرح

 74494 منطقه بعد از اجراي طرح درآمد سرانه ساكنين

 2,6 درصد افزايش درآمد سرانه

  

  استانهاي مرزي غرب كشور قبل و بعد از اجراي طرح  توليد ناخالص داخلي: 4 شماره دولج

  
هاي بيكاري آن بهبود شاخص تبعبههاي كشاورزي و صنعتي و اما از سوي ديگر رونق فعاليت

براساس قانون طلبد. بخش خصوصي را مي همچنينهاي دولتي و گذاريو اشتغال، سرمايه
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كشور  يدرصد از درآمد كل تجارت خارج 3 يد) ساالنه با1371وب سال (مص يمبادالت مرز

رونق  باعثيي زدايتتا عالوه بر محرومگردد  يگذاريهسرما يدولت در مناطق مرز ياز سو

هيقانون و سرما ينا يعالوه بر اجرا يداساس دولت با ينا بر .مناطق بشود يندر ا ياقتصاد

فعاالن  همچنين ي،گذاران بخش خصوصيهسرما يزم را براال يهامشوق ي،در مناطق مرز يگذار

از نظر  باال ظرفيت هايكشور با توجه به  يمرز وجود آورد. مناطقمناطق به يندرا ياقتصاد

بدون ترديد شوند كه يمحسوب م يگذاريهسرما يبرا يمطلوب يارنقاط بس ي،صادرات و بازرگان

 يهاحلقه يتفعال جمعيت در مناطق مرزي،ش و كاهوجود امنيت الزمه آن است. عدم امنيت 

  خواهد كرد. محدود  گذاري بخش خصوصي راگذاري بويژه سرمايهسرمايه يتيتقو

ت كشاورزي و محصوال يدجهت تول ياديز يلمات ي،وجود منابع آب كافاز طرف ديگر 

در منطقه ا ر يشتريباشتغال  يشتر،ب يد. تولآوردميوجود را بو كسب درآمد در منطقه  صنعتي

 موجود نابع آببرداري از مامكان بهرهوابسته به  يرشد ينوجود چن ليكنموجب خواهد شد؛ 

ه كشور توجه به اينك يابد. بايادامه مميزان منابع آب در دسترس  يهبر پا يرشد ينچنو  باشدمي

ادين دليل وجود ميهاي متمادي پس از آن، بهدر طي هشت سال جنگ تحميلي و نيز سال يرانا

هاي برداري از آبامكان بهره هاي كشاورزي و مسكوني،ويراني زيرساختو نيز  گسترده مين

زايي است تا بتواند در هاي بروننيازمند محرك ،سرزميني خود را حتي در حد متعارف نداشته

در  .برداري از آبهاي سرزميني خود را دنبال كندمابين ايران و عراق، بهرههاي فيقالب پروتكل

م هاي فوق ترسيتحقيق حاضر با توجه به فعاليت مكانيزم CLD1 مدل مفهومي 3شماره شكل 

  شده است. 

                                                           

1- Causal Loop Diagram 
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  مناطق مرزي غرب كشور CLD: مدل مفهومي 3شماره شكل 

يكرد، چارچوبي متشكل از روابط و تعامالت پيچيده درون و برون سيستم رواز اينبا استفاده 

تصوير كشيدن چنين مدل ه كه ابزار مورد استفاده جهت ب غير خطي ترسيم شده است طوربه

مناطق مرزي  يبراها CLDند تا با رسم باش يها مCLDمفهومي، نمودارهاي عليت يا همان 

 يمترس دست آورد. فرآيندهشناخت خوبي از روابط عليتي موجود در سيستم بتوان غرب كشور، ب

و اطالعات ارائه با استناد به آمار غرب كشور ناطق مرزي از تعامالت موجود در م يمدل مفهوم

هاي يزممكانبراساس  يتو در نها يدآغاز گرد يهاول يخط فكر عنوانبهشده و تجربيات جهاني، 

 »قموفقيت براي گروه موف«، »انداختن آن تأخيرجابجا كردن مشكل و به «يپ تفوق، سه الگوي 

يد كه در بخش منطقه استخراج گرداين در  هاديناميك يمنشا اصل عنوانبه »رشد يتمحدود«و 

  .بعد به آنها پرداخته شده است

امنيت مناطق مرزی

توسعه پايدار مرز

مھاجرت

سرمايه بخش
خصوصی

جذب سرمايه گذاری
کشاورزی و صنعت

اشتغال

جمعيت

بھره برداری از آبھای مرزی بر
اساس پروتکل ھای بين المللی

سياست ھای دول8ت
مرکزی

منابع آب در دسترس

سرانه آب

مطلوبيت منطقه از حيث
+شرايط آبی
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  سيستميك الگوهاي -7

كند. اين رفتارها از الگوهاي ساختار سيستم در طول زمان الگوهاي رفتاري خاصي را ايجاد مي

 ها تحت عنوان الگوهاي سيستميك ناميدهكنند كه در پويايي سيستماي خاصي پيروي ميپايه

مشابه  طوربههايي از روابط علت و معلولي هستند كه در اكثر موارد شود. اين الگوها نمونهمي

توان به قواعد مي، شونده سيستمي ها يا الگوهاي تكرارگونه در صورت دركگردند. تكرار مي

ق و از اين طريپي برد دهد مي عمومي رفتار در تقابل با رفتارهايي كه سيستم از خود بروز

الگوهاي سيستمي يا همان ساختارهايي كه توسط الگوها به نمايش  د.دهچيدگي را كاهش پي

چيده هاي پيآيند، ابزار كليدي در درك و تجزيه و تحليل بسياري از رفتارها در سيستمدرمي

ي خويش اباشند. تمامي مسائل مديريتي يگانه و از يك ريشه نيستند بلكه هر يك الگوي پايهمي

 گيريهاي حاصل از اين الگوها در تصميمدرستي دريافت. منحنيهكند كه بايد آن را بميرا دنبال 

ر اين تگذاري آتي نقش اساسي خواهند داشت. فراگيري و درك هر چه بيشتر و عميقو سياست

در حل مشكالت مورد  مؤثرهايي اهرم عنوانبهكند كه در موارد بيشتري، آنها را الگوها كمك مي

). از آنجا كه در تحقيق حاضر سعي بر اين است كه Paimozd, 2010ه قرار دهيم (استفاد

كنند، ز ميبروآب  يتبا محورهاي غربي كشور مرز يدارتوسعه پاالگوهاي رفتاري كه در ارتباط با 

فوق  هاي علت و معلوليبه تصوير كشيده شوند، در ادامه الگوهاي رفتاري منتج از فعاليت حلقه

توان به مرجع رزي غرب كشور، آورده شده است. در ارتباط با ديگر الگوها ميدر مناطق م

)Senge, 1990.مراجعه نمود (  

  1آن انداختن تأخير به و مشكل كردن جابجا رفتاري الگوي -7-1

 تأثرماز يك باور و يا اعتقاد  »انداختن تأخيرجابجا كردن مشكل و به «الگوي رفتاري ساختار 

 منظورهبافتد كه عملكرد سيستم در بخشي نامطلوب بوده و اقداماتي اق مياست و زماني اتف

اين ايده يك راه حل گردد. موقت حل مي صورتبهگيرد كه مشكل بهبود آن بخش صورت مي

وضعيت را بدتر كند چرا كه و در بلند مدت ممكن است  يك مسئله استحل كوتاه مدت براي 

                                                           

1- Shifting the Burden archetype  
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. زيرا پس از كندحلهاي بنيادين بلندمدت تخريب مييافتن راه قابليت و توانايي سازمان را براي

حلقه ). Senge, 1990(دهد كند و مطلوبيت سيستم را كاهش ميمدتي مشكل دوباره بروز مي

وجود آمدن هتر بحث گرديد، عامل بتوسعه پايدار و امنيت مناطق مرزي غرب كشور كه پيش

 Bو  R يهاحلقهاست و  »انداختن آن تأخيرل و به جابجا كردن مشك«مكانيزمي مشابه مكانيزم 

در افق  Bحلقه اقدامات نظامي يا ايجاد موانع مرزي طبق باشند. دهنده اين ساختار ميتشكيل

راه حلي بنيادين  عنوانبهكه توسعه پايدار كوتاه مدت با پارامتر امنيت در ارتباط است، درحالي

هاي گذاريريزي و سرمايهكه با برنامهيطوربهدهد. قرار مي تأثيرامنيت را در افق بلند مدت تحت 

آن آمار بزهكاري، خشونت، اقدامات  تبعبههاي بيكاري و هاي شغلي، شاخصالزم و ايجاد زمينه

كاهش خواهد يافت و درنتيجه  شدتبهطلبان، قاچاق كاال و غيره در منطقه سوجويانه جدايي

 4شماره شكل در مناطق مرزي نيز كاهش خواهد يافت. در  هاي نظامي و انتظامي كشورهزينه

  تر نمايش داده شده است. رفتاري مذكور به بياني دقيقالگوي 

  انداختن آن در مناطق مرزي غرب كشور تأخيراري جابجا كردن مشكل و به : الگوي رفت4شماره  شكل

Symptom Solution

Problem System

Fondomental

Solution

-

+

Side Effect

+

+

-

-

اقدامات نظامی يا ايجاد
موانع مرزی

عواقب و عوارض
جانبی

نا امنی

توسعه پايدار
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 1موفق گروه براي موفقيت رفتاري الگوي -7-2

دست آوردن يك منبع محدود تشكيل هقابت دو مصرف كننده جهت باين مكانيزم در پي ر

يابد. هر يك از اين دو كه نسبت به ديگري از موفقيت بيشتري برخوردار شود، بخش بيشتري مي

از منبع محدود موجود را به خود اختصاص خواهد داد و در نتيجه مصرف كننده دوم با كمبود 

 نشان داده شده است، 5شماره اين الگو كه در شكل  ).Senge, 1990منبع مواجه خواهد شد (

هاي مرزي طور كه مشخص شده منابع محدود، آبگردد. هماناز دو حلقه تقويتي تشكيل مي

در طي هشت سال جنگ  يرانتوجه به اينكه كشور ا مابين كشورهاي ايران و عراق است كه با

ميادين گسترده مين و نيز ويراني  هاي متمادي پس از آن، به دليل وجودتحميلي و نيز سال

برداري از امكان بهره هاي كشاورزي و مسكوني و مهاجرت جمعيت مناطق مرزي،زيرساخت

برداري بيشتر طرف با بهره عمالًست، هاي سرزميني خود را حتي در حد متعارف نداشته اآب

خود اختصاص بيشتري را به ها، منابع آبيمقابل در برخي مناطق و با ايجاد حقابه در طي اين سال

زا الزمه تغيير  هاي بروندر مدل مفهومي بدان اشاره گرديد، محرك طور كه قبالًداده است. همان

 جريان حاكم است.     

 
  : الگوي رفتاري موفقيت براي گروه موفق در مناطق مرزي غرب كشور5شماره شكل 

                                                           

1- Success to the successful archetype  

Result A

Allocation A

Relative to B

Success B

+

Resource A

+

Resource B

-

+

+

+

بھره برداری و سود
عراق

منابع آب ھای مرزی

بھره برداری و سود
آوری ايران

حقابه عراق

حقابه ايران
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١رشد محدوديت رفتاري الگوي -7-3
 

تي تواند بدون هيچ محدودير اين مبنا استوار است كه هيچ فرايند رشدي نميتئوري اين الگو ب

براي هميشه تداوم داشته باشد و همواره محدوديتهايي وجود دارند كه در نهايت بروز پيدا 

). در اين الگو، مرحله رشد توسط يك يا Senge, 1990خواهند كرد و شناخته خواهند شد (

آن يك فرآيند متعادل كننده كه خود منبعث از يك  دنبالبهگردد. يچند فرآيند بازخورد تقويت م

صورت محدوديت و هكند. محدوديت مزبور يا بباشد، حركت سيستم را كند ميمحدوديت مي

نمايد. يكي از العمل داخلي و يا خارجي در مقابل رشد سيستم عمل مييك عكس صورتبهيا 

هاي آبريز مشترك برداري از اين منابع در حوضهز، بهرههاي عمده در مديريت منابع آب نيچالش

 عنوانبههاي مرزي خود (برداري از رودخانهاكنون كشور ايران در بهرهباشد. واقعيتي كه هممي

باشد. لذا مديريت و مهار آبهاي مرزي و دست) سالهاست با آن مواجه ميباالدست يا پائين

 ,Hajihosseiniهايي را به همراه خواهد داشت (ها و چالشبرداري از اين منابع، پيچيدگيبهره

برداري يتي (مهار آبهاي مرزي و بهرهحلقه تقو يدآيبرم 6شماره  طور كه از شكلهمان). 2016

مهار آبهاي مرزي  يشافزا يو رشد خود ادامه خواهد داد تا آنجا كه در پ يتبه فعال از اين منابع)

لقه رشد ح يترشد فعالمانع  يليحلقه تعدپايين دست،  اطقدر من يكم آب يشو افزاتوسط ايران 

    خواهد شد.

 
  : الگوي رفتاري محدوديت رشد در مناطق مرزي غرب كشور6شماره  شكل

  

                                                           

1- Limits to Growth archetype 
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Slowing Action+

+ +
-R B
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   گيرينتيجه -8

ها و نقاط قوت و ضعف مرزهاي غربي در نوشتار حاضر، ضمن برشمردن تهديدها، فرصت

امنيت نواحي  تأمين مهمترين عامل در عنوانبه »يت آبتوسعه ي پايدار مرز با محور«كشور، 

مرزي غرب كشور، با رويكرد سيستمي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس اسناد و 

ذينفعان و مرزنشينان در مبحث  ي، بررسي رفتارهاي پيچيدهالمللبينمدارك موجود و تجارب 

الزم برخودار نيست بلكه با استفاده از حلقه خطي از قابليت اطمينان صورتبهتوسعه و امنيت 

ريزي منابع اين رفتار را تبيين و برنامه توانميهاي علت و معلولي سيستم پويا و بازخورد آن 

هاي تحقيق استخراج گرديد كه آب را انجام داد. در اين رابطه سه نوع الگوي سيستميك از يافته

  ود:در سه بند ارائه نم توانمينتايج آن را 

 يهايامنو نا يتدر امن گذارتأثير يطيمح يداشتن پارامترها لحاظبهكشور،  يمناطق مرز-1

هاي وقت در دولت هستند. يرپذيبآس شدتبههمجوار  ياز كشورها يموجود در بعض

در بخشي  اند.اتخاذ نمودهي مرزنواحي جمهوري اسالمي ايران سياست هاي متعددي را براي 

 تأمينانسداد مرز بدون توجه به  يزيكيف يهاطرح ياجرابا ها ياستاين س از مناطق مرزي

اعمال شده است. بر  و جلب مشاركت آنها ينرفاه مردم مرز نش يهااشتغال و ارتقاء شاخص

مورد بحث قرار گرفت  پژوهشاساس حلقه توسعه پايدار و امنيت مناطق مرزي كه در اين 

 رتأخيجابجا كردن مشكل و به «مشابه الگوي رفتاري وجود آمدن مكانيزمي هاين اقدام عامل ب

است. اقدامات نظامي يا ايجاد موانع مرزي مذكور در افق كوتاه مدت ممكن است  »انداختن آن

راه حلي بنيادين، امنيت را در افق بلند مدت  عنوانبهكند، ليكن توسعه پايدار  تأمينامنيت را 

امنيتي  -نوعي در راستاي اهداف سياسيمردم به نمايد. توجه به امور اقتصاديتضمين مي

كاهش بيكاري، فقر، ايجاد اشتغال، كاهش قاچاق كاال، برقراري عدالت اجتماعي،  .باشدمي

داشته و با كاهش انگيزه هاي مهاجرت و افزايش جمعيت در  دنبالبهتوسعه پايدار مرز را 

 آورد.مناطق مرزي امنيت مرز را به ارمغان مي

روند. با توجه به جايگاه مي شماربهرزي از نقاط حساس و استراتژيك كشور مناطق م-2

مهمترين مزيت استراتژيك  توانميژئوپليتيك آب و فراواني آن در مناطق مرزي غرب كشور، 
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رودخانه با توليد مقادير متنابهي از آب در اين  20اين نواحي از كشور را آب دانست. بيش از 

امنيت تلقي  تأمينمهمترين محور توسعه در مرز براي  عنوانبهه آب را كند كمنطقه ايجاب مي

برداري مؤثر از آن را براي عمران و آباداني مناطق كرده و با استفاده از فرصت هاي موجود، بهره

در طي هشت سال جنگ تحميلي  يرانتوجه به اينكه كشور ا مرزي در اولويت قرار دهيم. اما با

هاي دليل وجود ميادين گسترده مين و نيز ويراني زيرساختدي پس از آن، بههاي متماو نيز سال

 هاي سرزمينيبرداري از آبامكان بهره كشاورزي و مسكوني و مهاجرت جمعيت مناطق مرزي،

برداري بيشتر طرف مقابل در با بهره عمالًست و خود را حتي در حد متعارف نداشته ا محدود

ها، مواجه شده است. اين رفتار مشابه ه نادرست در طي اين سالبرخي مناطق و ايجاد حقاب

فعاليت خواهد كرد و همانطور كه بيان شد محرك »موفقيت براي گروه موفق«الگوي رفتاري 

  رسد.  نظر ميزا با هدف تغيير آن ضروري بههاي برون

از الگوي رفتاري  مرز يعمران و آبادان آن دنبالبه و مشترك و يمرز ياز آبها يبرداربهره-3

تواند بدون هيچ طور كه بيان شد هيچ فرايند رشدي نميكند. همانتبعيت مي »محدوديت رشد«

ه بايست حقابهاي مرزي نيز ميمحدوديتي براي هميشه تداوم داشته باشد. در زمينه مهار آب

پروژه هاي احتمالي را مشابه صورت اعتراضات و تنشپايين دست لحاظ گردد. در غير اين

 يهمكارفعال كردن ديپلماسي آب و  امر ينتحقق ا ايبرخواهد داشت.  دنبالبهگاپ تركيه 

 يرو و تفاهم با كشور پايين دستمرتبط از جمله وزارت امور خارجه و وزارت ن يدستگاهها

د در توانمي يگانسبد مشترك منافع با همسا يفتعردر اين رابطه  .شود يم يالزام تلق يك

 مؤثر باشد. يذايياز اقدامات ا يريو جلوگ يتامن يتتثب

  قدرداني  -9

هاي اساتيد ارجمند آقايان دكتر عليرضا عندليب و دكتر از راهنمايي دانندبرخود الزم مي گارندگانن

داوران گرانقدري كه با ارزيابي اين مقاله و ارائه نقطه نظرات خود بر غناي  همچنينشريف مطوف و 

   عمل آورند.هي و تشكر بدردانق ودند،افزآن 

   

 



   143.   .. بررسي جايگاه ژئوپليتيك آب در توسعه و امنيت پايدار   _____________________________

References 

1.Aleyasin, Ahmad (2007), Contrast with patterns of development and consumption 

of resources of the planet, the Iranian Society of Consulting Engineers 

Publications[in Persian]. 

2.Analysis capabilities Iranian border provinces in the development of cross-border 

cooperation with neighboring countries and the Islamic world, 4th International 

Congress of the Islamic World Geographers, 2010[in Persian]. 
3.Andalib, Alireza (2004), Logistics challenges in the border regions of Iran in the 

Age of Globalization, Security and Defence Studies, Vol 11, No. 39[in Persian]. 

4.Andalib, Alireza and Motawef, Sharif (2009) A Geopolitical Approach to the 

Spatial Planning: The examination of Mutual Effects on Development and Security 

in Border Regions; Case Study: Khuzestan, Iran[in Persian]. 

5.Beschorner, Natasha (1992/93), Winter. Water and Instability in the Middle East, 
ADELPHI paper (273). 

6.Brandt land (1987).  

7.Ewers, M. (2005). “Combining hydrology and economics in a system dynamics 

approach: modeling water resources for the San Juan Basin.” Proc., 23rd 

International Conference of the System Dynamics Society, July 17- 21, Boston. 

8.Ford, A.W (1999), Modeling the Environment. Washington, DC: Island Press. 

9.Forrester, J.W(1971), World Dynamics, 2nd ed. Portland, Oregon: Productivity 

Press. 

10.Gerald Sehlke and Jake Jacobson(2005), System Dynamics Modeling of 

Transboundary Systems: The Bear River Basin Model , Vol. 43, No. 5- GROUND 

WATER- September–October 2005. 

11.Gomez, Alan; Gillum, Jack and Johnson, Kevin (2011), US Border Cities Prove 

Havens from Mexico’s Drug. 

12.Hajafi, Alireza and Vatanfada, Jabbar (2013), Transboundary Water Management 

Improvements, the Way Forward in the Middle East; Case Study: Transboundary 

Water Management of Iran and Neighbors, Quarterly Geopolitics, Vol: 8, No 4, 

Winter[in Persian]. 

13.Hajihosseini. H; Hajihosseini. M; Morid. S; Delavar. M, and Booij. M (1973), 

“Hydrological assessment of the  treaty on the transboundary Helmand River, using 

the SWAT model and a global climate database.” Published in ISI journal, Water 
Resources Management, October 2016, Volume 30, Issue 13, pp 4681–4694, doi: 

10.1007/s11269-016-1447-y. 

14.Hjorth, P & Bagheri, A (2006), Navigation towards sustainable development: a 

system dynamics approach. Future 38 (1), 74–92[in Persian].  

15.Jervis, R (1997), System Effects: Complexity in Political and Social Life. 

Princeton University Press. 



ـ سال فصلنامه     144     ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك 

16.Korkutan, S (2001), The sources of conflict in the Euphrates-Tigris basin and its 

strategic consequences in the Middle East. PhD Thesis. Naval Postgraduate School, 

Monterey, California. 

17.Macnamara, Robert (1968), the Essence of security،NewYork Harper and Row، 
p150. 

18.Management and Planning Organization(2005), "the national document of the" 

Official Gazette No. 17603, August 4. 

19.Mashayekhi, A (1990), Rangelands destruction under population growth: The 

case of Iran. System Dynamics Review 6, No. 2. 

20.Meadows, D., D. Meadows, J. Randers, and W. Behrens(1972), Limits to Growth. 
New York: Universal Books. 

21.Mehrabi, Alireza; Safavi, S, Y; Mahdian, H (2013), Geopolitical position of 

national energy security from the perspective of three approaches to national 

security, Geopolitics Quarterly, Vol. 9, No. 1 [in Persian]. 

22.Ministry of Power (2002), Report on border rivers and shared water resources.  

23.Mokhtari, Hossein and Ghaderi, Mostafa (2008); Hydropolitics in the Middle 

East in 2025 Case Study: the Basins of Tigris, Euphrates, Jordan & Nile Rivers. 
Geopolitics Quarterly, Vol 4, No. 1 [in Persian].   

24.Motawef, Sharif & Shahrokhian, Marjan (2012), Development and security of the 

two arms development planning in border cities, National Congress on Border Cities 

and Security; Challenges and Strategies – CBCS[in Persian]. 

25.Newman, L (2005), Uncertainty, innovation, and dynamic sustainable 

development. sustainability: Science, Practice, & Policy, 1:25-31. 

26.Paimozd, Shahla (2010), “Inter-state water allocation in a common basin 

emphasizing on water conflict resolution – Case study: Qezel-Ozan Basin”, Ph.D. 

thesis, Tarbiat Modares University[in Persian]. 

27.Saadati Ja’farabadi, Hasan; Mosavi, Mirnajaf (2012), Theory and theoretical 

perspectives on security and development in border, National Congress on Border 

Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS[in Persian]. 

28.Saeed, K (1998), Towards Sustainable Development, 2nd ed. Brookfield, 

Vermont: Ashgate Publishing Company. 

29.Saysel, A.K; Yaman,B and Yenigun,O (2002), Environmental sustainability in an 

agricultural development project: a system dynamics approah. Journal of 

Environmental Management,64,247-260. 

30.Senge, P. M (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the learning 

Organization. Doubleday, New York. 

31.Simonovic, S.P.,Fahmy,H. and Elshorbaghy,A (1997),  The use of object oriented 
modeling for water resource planning in egypt, Water Resources 

Management,Vol.11,243-261. 

32.Simonovic,S.P. and Fahmy,H (1999), A new modeling approach for water 

resources policy analysis. Water resources Research , 35(1),295-304. 



   145.   .. بررسي جايگاه ژئوپليتيك آب در توسعه و امنيت پايدار   _____________________________

33.Statistical Center of Iran (2012 & 2011). 

34.Sterman, J.D (2000), Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for A 

Complex World. McGraw-Hill, Boston. 

35.Stockholm international water institute (2011), Euphrates and Tigris Economic 

Benefit Sharing Study, March. 

36.UNEP (2001), The Mesopotamia marsh lands; Demise of an ecosystem.  

37.Winz, I; Brierly, G; Trowsdale, S (2009), The use of system dynamics simulation 

in water resources management. Water Resour. Manage. 23 (7), 1301–1323. 

38.Wu, J and D. Marceau (2002), Modeling complex ecological systems: An 

introduction. Ecological Modelling 153, No. 1–2: 1–6.  

 

 


