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 چکیده 

.. از .تبادالت مرزی و، ناپایداری سکونت، توسعه نیافتگی، های خاص از جمله دوری از مرکزمناطق مرزی بدلیل یکسری ویژگی

رده ریزی کشور پیدا نکدیرباز مورد توجه حکومتها بوده است. اما آمایش این مناطق هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام برنامه

است. استان خراسان جنوبی با داشتن بیشترین مرز با کشور افغانستان از نظر توسعه یافتگی در ردیف استانهای کمتر توسعه یافته 

تحلیلی و با  –های مرزی کمتر استفاده نموده است. این پژوهش با روش کمی و با ماهیت توصیفیها و قابلیتاست و از فرصت

به ارائه الگوی مناسب برای آمایش مناطق  ANPو  SWOTوتحلیل با استفاده از مدل مه و تجزیهشیوه میدانی و کمک پرسشنا

دهد الگوی مناسب برای مناطق مرزی از نوع تهاجمی است و بر مرزی )استان خراسان جنوبی( پرداخته است. نتایج حاصله نشان می

زیرساختهای توسعه و امنیت برای نیل به توسعه پایدار از ( یعنی تقویت همزمان SOاستراتژی تهاجمی )، بندیاساس اولویت

، های مرزیدهی به زیر معیارها نیز بیانگر این واقعیت است که وجود بازارچهاولویت اول برخوردار است. نتایج بدست آمده از وزن

ثباتی بی، مهمترین فرصت استان( O3امنیت نسبی موجود در مرز )، ( مهمترین نقطه قوت استانS2گمرک و منطقه ویژه اقتصادی )

( W4آهن و..( )راه، های کالبدی )جاده( مهمترین تهدید استان و ضعف زیرساختT2طرف افغان در مناسبات تجاری و سیاسی )

 باشد.مهمترین نقاط ضف استان می
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 مقدمه

 که باشند می خاص کالبدی های ویژگی دارای، مرکز از دوری ویژگی بر عالوه مرزی مناطق، فضایی ساختار نظر از 

 ساختار گونه هر نتیجه در و شوند می آنها نیافتگی توسعه نتیجه در و فضایی گسستگی تشدید باعث مجموع در

 از برخورداری مستلزم، نواحی دیگر و مرزی ایفضاه بین ارتباط در ویژه به  مختلف های مقیاس و سطوح در فضایی

هنوز از ، (. خراسان جنوبی با بیشترین مرز با افغانستان787: 7033، است)عزتی و همکاران مرکزیت بنام ای پدیده

های ها و قابلیتپتانسیل، هافرصت، های توسعه یافتگی در ردیف استانهای کمتر توسعه یافته قرار داردنظر شاخص

-بخش تعاونی و خصوصی کافی نبوده و تمایلی برای سرمایه، گذاری دولتسرمایه، تر مورد توجه بودهمرزی کم

گرایش مردم منطقه به قاچاق کاال و مواد ، گذاری در این استان وجود ندارد. لذا شاهد تخلیه روستاهای نوار مرزی

ها از عوامل مهاجرت و أمین زیرساختهای متعدد و عدم تباشیم. اگرچه که بیکاری و خشکسالیمخدر و... می

ای در جهت اشتغال جوانان منطقه صورت ای قابل توجهلیکن برنامه توسعه، آیدتخلیه روستاهای مرزی به شمار می

نگرفته و مردم منطقه بعضاً برای امرار معاش به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی روی آورده که این امر سبب 

، گاه تهدید محور به مرز و مناطق مرزی در شرق کشور داشته باشند)عندلیب و مطوفگردیده مقامات حکومتی ن

7088 :17.) 

تعلیق فعالیت گمرکات و ، ثباتی در مبادالت مرزیبی ، های داخلیضعف حکومت مرکزی افغانستان و ناامنی

بر نقش و کارکرد مرز ، ستانای برای تصاحب بازار افغانای و فرامنطقهتالش کشورهای منطقه، های مرزیبازارچه

ایران و افغانستان تأثیر گذار است. این مسئله مطرح است که با توجه به موقعیت مرزی و کمتر توسعه یافتگی 

خراسان جنوبی چه الگویی برای آمایش سرزمین این منطقه مفید و کاربردی خواهد بود؟ پژوهش حاضر قصد ارائه 

در مناطق مرزی ایران بویژه منطقه مورد مطالعه را با استفاده از مدل  راهبردهای مناسب برای آمایش سرزمین

دارد. محدوده تحقیق استان خراسان جنوبی است که از میان سه استان شرقی کشور بیشترین  SWOT - ANPترکیبی

 مرز مشترک با افغانستان را دارد.

 مبانی نظری 

  تعریف و مفهوم آمایش سرزمین

. در فرهنگ لغات اندگرفتهمهیا کردن ، زینت دادن، آراستن، به معنای آباد کردنو آماییدن  نآمایش را از ریشه آمود

تعریف شده  "های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانیبهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت"الروس آمایش: 

اند. این تنوع از آمایش سرزمین ارائه کردهسازمانها و نهادهای مرتبط با آمایش سرزمین تعاریف متعددی ، است. افراد

 های مختلف بین متخصصان و نهادهای متولی آمایش سرزمین است. نیازها و سلیقه، هادر تعاریف بیانگر دیدگاه

ایدار از پبرداری درخور و به منظور بهرهفضا  های انسان درو فعالیت فضا، تنظیم رابطه بین انسانآمایش سرزمین 

 ات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان استجمیع امکان

، (. آمایش سرزمین در چارچوب اصول مصوب از طریق افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی71: 7081، )مخدوم

عقول توسعه و رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح م، گسترش عدالت اجتماعی
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، ایجاد نظام کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ محیط زیست، رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی

مکانی سیاستهای  -ای و هماهنگ سازی تأثیرات فضاییایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه

انداز بلند مدت توسعه کشور و ند که بتواند اهداف چشمکای عمل میتوسعه مناطق و محورهای خاص به گونه

 (. 7: 7081، مدیریت یکپارچه سرزمینی را محقق سازد)مرکز ملی آمایش سرزمین

جمع امکانات در جهت  برداری منطقی از های انسان در فضا به منظور بهره فعالیت فضا و، تنظیم رابطه بین انسان

تجربه در طول  ابزار علم و یا، سوابق فرهنگی، های اعتقادی ر اساس ارزشمعنوی اجتماع ب بهبود وضعیت مادی و

(. آمایش سرزمین عبارت است از توزیع متوازن و هم آهنگ جغرافیایی 03: 7011، )معصومی اشکوریزمان است

(. 30: 7081، اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به منابع طبیعی و انسانی)سهامی، های اقتصادیکلیه فعالیت

ها و تجهیزات و همچنین ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسانها و محل فعالیتبرنامه

آمایش سرزمین یک (. 7010، های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی و اقتصادی )مهندسین مشاور ستیرانکنش

 (.et al, 2017: 39 Susanneو حکومت است)اصطالح عمومی است که شامل یک مجموعه ترکیبی از سیاست 

 & Atziliپردازدساختار اجتماعی و فعل و انفعاالت بین تعیین مرزها و ساختارها می، آمایش سرزمین به تعیین مرزها

Westbrook ,2017: 115).) 

 مرز 

-ن مشخص میمرزها خطوط اعتباری و قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمی

 تعیین کننده حدود اختیارات دولت آن حکومت نیز هستند، شوند و ضمن تعیین حدود قلمرو یک حکومت

ای سازد و جنبهخط پیرامونی است که بخش پایانی گستره یک ملت را مشخص می، (. مرز713: 7081، )میرحیدر

صالحیت و مالکیت یک حکومت ، رو حاکمیت(. تعیین کننده حدود و قلم03: 7081، کند)مجتهدزادهسیاسی پیدا می

ای (. مرز به پدیده073: 7033، نیاحافظکند)ها را از یکدیگر جدا و متمایز مییا نظام سیاسی است و کشورها و دولت

شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعد خاصی در مقابل فضایی اطالق می

 .(737: 7011، بلیک ودرایسدل کند)ل کاال و... ایجاد میانتقا، حرکت انسان

 پیشینه پژوهش

3مناطق مرزی مطالعه موردی نظریه انتقادی فضایی در اروپا"ای تحت عنوان ( در مقاله7318) 7هانسن
ای به شیوه "

است مورد ماهیت و اهمیت تئوری مکان و نظریه قطب رشد را در رابطه با کارکرد منطقه مرزی و سی، انتقادی

اند یک تئوری رضایت بخش برای مناطق بررسی قرار داده و استدالل نموده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته

0مناطق مرزی و سرزمینی، مرز"ای با عنوان ( در مقاله7333) 0مرزی تنظیم نمایند. اندرسون و اودو
دارند که بیان می "

کند. مرز و به طور موثری در زمان و مکان تغییر می، وقعیت جغرافیایی شانمانند م، مفهوم و اهمیت مرزهای کشور

پایان جنگ سرد و رشد مناطق فرا دولتی ، مناطق مرزی از جمله مکان های هشدار دهنده در عصر جهانی شدن
                                                                                                                                                               
1
. Hansen 

2
. Border Regions: A Critique of Spatial Theory and an European Case Study 

3
. Anderson & O’ Dow 

4
. Borders, Border Regions and Territoriality 
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-پایه عالوه بر شناخت "توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران"( در مقاله 7088هستند. عندلیب و مطوف )

ی ایران در ها ههای کشورهای مختلف جهان و نیز تجربتجربه، های مربوط به آمایش سرزمینهای نظری و نظریه

آمایش مناطق مرزی را مورد بحث و بررسی قرار داده و راهبردها و راهکارهای برخورد با مشکالت مناطق مرزی را 

نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در "ای تحت عنوان مقاله( در 7033پور و اقبالی)حیدری، . عزتیاند هتبیین نمود

الزم و ، دارند که توسعه و امنیت در مناطق مرزیبیان می "ریزی )مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران( نظام برنامه

ملی ای میان مناطق مرزی و مناطق داخلی در ایران بر توسعه شدت عدم تعادل منطقه، ملزوم یکدیگر بوده و همچنین

تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه "ی ( در مقاله7030)، مومنی و باقری، هشیتأثیرگذار است. مختاری

به ارائه راهبردهای مناسب برای آمایش مناطق مرزی شرق کشور پرداخته و از مدل  "موردی مرزهای شرقی کشور

تحقیق "با عنوان  ای( در مقاله3371) 7پاتیتری ست.بندی راهبردها استفاده نموده اتحلیلی سوآت برای اولویت

3مناطق و مطالعات مرزی، پیوندهای بین مرزها
کند که مطالعات مرزی در رویکردش بیشتر حالت بین بیان می "

مرزها مانند خطوط تقسیم شده بین دو ، ای شکل نگرفته استای دارد. در مناطقی که هنوز یکپارچگی منطقهرشته

باشد. وی معتقد است که مرزها در اروپا بر اساس گیرد و رویکرد مطالعات نیز امنیتی میطالعه قرار میکشور مورد م

یک توافق بزرگ برای اتحاد بوجود آمده و مرزها یک عامل ترکیبی )چند منظوره( هستند در حالی که در جنوب 

 باشد. ز امنیتی میبوده و رویکرد مطالعات مرزی نی گیری مطالعات مرزی در حال شکل، آسیا

هرچند راجع به آمایش سرزمین و الگوی آمایش سرزمین کارهای پژوهشی انجام گرفته است ولی کار راجع به 

در مناطق مرزی ایران انجام نشده و یا خیلی محدود کار انجام گرفته  آمایش سرزمین و ارایه الگوی آمایش سرزمین

ررسی الگوی آمایش سرزمین در مناطق مرزی در استان خراسان جنوبی است بنابراین از آنجایی که این پژوهش به ب

 باشد.( پرداخته شده است موضوعی جدید میANPای)( و تحلیل شبکهSWOTبا استفاده از مدل سوات )

 ها  مواد و روش

و ها تحلیلی است و از روش کمی استفاده شده است. داده -این پژوهش از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی

وتحلیل از مدل سوات آوری و برای تجزیهای و اسنادی جمعکتابخانه، (اطالعات به صورت میدانی )پرسشنامه

(SWOT )و تحلیل شبکه(ایANPاستفاده شده است. برای انجام کار ) ، نقاط قوت و ضعف )به عنوان عوامل محیط

دلفی جمع آوری و برای تکمیل اطالعات و ( به روش به عنوان عوامل محیط خارجیداخلی( و فرصت و تهدید )

نفر از صاحب نظران  03به کمک پرسشنامه از طریق ، ها یزیرمعیارها و استراتژ، وزن دهی به هر یک از معیارها

آب ، صنعت و معدن، اقتصاد و دارایی، استانداری، ریزیکارگروه آمایش سرزمین استان )سازمان مدیریت و برنامه

کار و امور ، ایبرق منطقه، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، استاندارد، میراث فرهنگی، تمحیط زیس، ایمنطقه

آوری و بر اساس آن الگو و استراتژی آب و فاضالب استان( جمع، گمرک، شرکت ارتباطات زیرساخت، اجتماعی

 . بندی گردیدآمایش استان مشخص و اولویت

 
                                                                                                                                                               
1
. Dhananjay Tripathi 

2. Interrogating Linkages Between Borders, Regions, and Border Studies 
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 مدل سوات

ها و فنون در فرایند مدیریت روش ترینمتداولاز  هـا و تهدیدهافرصـت، ضـعف، و تحلیـل نقـاط قـوت تجزیـه

گیری بزار مهم برای تصمیمبه عنوان یک ا سوآت وتحلیلتجزیه(. (Hill &Westbrook,1997: 48استاستراتژیک 

 et al, 2002: 684) رودبـه کـار مـی هاسـازمانو بیرونی درونی های محیطمند موتحلیل نظاتجزیهرای باشـد و بـمـی

Stewart .)از نقـاط قـوت  با تـدوین استراتژی، ها و تهدیدهافرصت، ضعف، شناسایی نقاط قوتها با سازمان

سوآت  وتحلیلتجزیه. دنپردازبا تهدیدها میمقابله برداری و به ها بهرهاز فرصت، برطرفنقـاط ضـعف را ، اسـتفاده

عوامل تحت عنوان عوامل استراتژیک کند. این احصاء میرا ؤثر بر سیستم مرونی یعوامل درونی و بترین اساسی

توانند در (.عوامل داخلی و خارجی میet al, Kangas 352 :2003)شـوندمی مطرحسازمان ینده تأثیرگذار بر آ

 (. et al, 1999: 127 Houben )محدودیت یا توانمندی ایجاد کنند، موفقیت و عملکرد سازمان

 ( ANPای )شبکه مدل تحلیل

 7331ساعتی در سال ، توماس ال. های متعددی برای حل مسائل چند معیاره ارائه شده استتاکنون ابزارها و روش

یک چهارچوب با روابط ای . تحلیل شبکهرا مطرح نمود ایای تحت عنوان فرایند تحلیل شبکهروش توسعه یافته

. تحلیل ها مورد بررسی قرار گیردگیری و خصیصهن سطوح تصمیمدهد روابط بیارایه و اجازه می سلسله مراتبی

در واقع فرایند تحلیل . بازخورد رویکرد جایگزین شده سلسله مراتبی با شبکه در روابط بین سطوح استای شبکه

، گیریوابط متقابل پیچیده میان سطوح تصمیمردهد اجازه میو  یند تحلیل سلسله مراتبی استاتعمیم یافته فر، شبکه

 وجهی مورد بررسی قرار گیرد.مراتبی و به صورت چند بدون رعایت ساختار سلسله، صفات و معیارها

 ANP-SWOT مدل هیبریدی

گیـری و در مراحل اندازهسوآت  وتحلیلتجزیهکارامد است ولی  هـااسـتراتژی یمبـرای تنظـهرچند که مدل سوات 

اهمیت نسبی هر  در تعیین سوات وتحلیلتجزیـه(. (Hill &Westbrook,1997: 48استضعف  دارای نقاطارزیابی 

عوامـل مورد نظر را بـه سوآت هر یک از  وتحلیلتجزیه( Kajanus ,2004:503)توانایی الزم را نداردک از عوامـل ی

لیستی  سوآت وتحلیـلنتیجه تجزیـهکند و یتوصیف مکلی  یبه طور خالصه و خیل و صـورت مجـزا و جداگانه

گیری تواند به ارزیابی فرایند تصمیمدهد و به همین دلیل نمیارائه می رونییو ب نـاقص از عوامـل کیفـی درونی

توان از (. لذا برای رفع نقاط ضعف مدل سوآت میet al, Kangas 352 :2003)استراتژیک به طور جامع عمل نماید 

-ها به خوبی استفاده نماید که دارای نقاط قوت و قابلیتتتواند از فرصیک روش ترکیبی استفاده نمود. سازمانی می

ها تهدید و فرصت، قوت، رود. لذا بین نقاط ضعفها از دست میهای مناسب باشد در غیر این صورت فرصت

روابط داخلی وجود دارد در حالی که در روش سوآت فرض بر استقالل این عوامل است. برای رفع این نقیصه از 

 شود.استفاده می ANPو SWOTمدل ترکیبی

                                                                                                                        های پژوهشیافته

( و هر کدام از عوال T( و تهدید )Oفرصت )، (Wضعف )، (Sقوت ) عامل اصلی شامل 0این پژوهش در برگیرنده 
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باشند که در می WTو  SO ،ST ،WOهای های پژوهش نیز استراتژیباشد.گزینهمی زیر مجموعه 0صلی دارای ا

 آورده شده است. 7جدول 
 های پژوهشها و گزینهمؤلفه، : معرفی عوامل1جدول 

 ها(ها )استراتژیگزینه هامولفه عامل

 (Sقوت )

S1- ( کییو ژئواکونومیتیکی لو)ژئوپینی سرزمیت موقع 

S2- یاقتصاد یژهگمرک و منطقه و، یمرز یهابازارچه  

S3- وجود معادن غنی و فراوان 

S4- یریو سردس یریاز محصوالت گرمس یو برخوردار یمیتنوع اقل 
 

SO )استراتژی تهاجمی( : 

 ی توسعه و امنیت برای نیل به توسعه پایدارها تتقویت همزمان زیرساخ

STوسعه روابط با افغانستان برای حفظ بازار مصرف آن کشور:)استراتژی محافظه کارانه( ت 

WO )استراتژی رقابتی( : 

 های کالبدی و صادراتتوسعه زیرساخت

WT )استراتژی تدافعی( : 

 حذف موانع سرمایه گذاری در استان

 

 (Oفرصت )

O1 - افغانستان یژهبو یههمسا یبازار مصرف کشورها 

O2 – دو کشور ینب یو ارض مرزی تعارضات فقدان 

O3 - موجود در مرز  ینسب یتامن 

O4 - و افغانستان یرانا یخیو تار یاشترکات فرهنگ 

 (Wضعف )

W1 -  توسعه نامتعادل و ناموزون 

W2–نامناسب جمعیت توزیع و جمعیتی مراکز پراکندگی 

W3 - سکونتگاهها در منطقه مرزی  یداریناپا 

W4 - (و نآهراه –کالبدی )جاده  یرساختهایضعف ز... 

 (Tتهدید )

T1 – کشور جهت حضور در بازار افغانستان سایر رقابت 

T2 – ثباتی طرف افغان در مناسبات سیاسی و تجاریبی 

T3 - در افغانستان  یافرا منطقه ینظام یهایرویحضور ن 

T4 - یههمسا توسعه نیافتگی کشور 

 7031های پژوهش،  منبع: یافته

 سبه اوزانتشکیل مقایسات زوجی و محا

شود که با ایجاد سوپرماتریس های پژوهش انجام میزیرمعیارها و گزینه، در این قسمت مقایسات زوجی معیارها

 آوریم. این مراحل در نرم افزار سوپردسیژن انجام شده است.اوزان نهایی را بدست می

 مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف

دهند که در دید با یکدیگر نسبت به هدف تشکیل مقایسه زوجی میفرصت و ته، ضعف، معیار اصلی نقاط قوت 0

 شود.جدول زیر آورده شده است و سپس وزن معیارها محاسبه می
 (01012: مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف )نرخ ناسازگاری: 2جدول 

 

o s T W 

 

 وزن نرمال

O 7033 3081 7010 7001 

 

30333 

S 7078 7033 7033 7030 

 

30071 

T 3017 3080 7033 3031 

 

30331 

W 3013 3013 7030 7033 

 

30783 

 7031، های پژوهش یافتهمنبع: 

اولویت  30331معیار تهدید با وزن ، اولویت دوم 30333معیار فرصت با وزن ، اولویت اول 30071معیار قوت با وزن 

 اولویت چهارم را کسب کرده است. 30783سوم و معیار ضعف با وزن 

 سه زوجی زیرمعیارهای فرصتمقای

 ها در زیر آورده شده است.زیرمعیار است که مقایسه زوجی آن 0معیار فرصت دارای 
 (01000: مقایسه زوجی زیرمعیارهای فرصت )نرخ ناسازگاری:  3جدول

 

o1 o2 o3 o4 
 

 وزن نرمال

o1 7033 7038 3013 7003 

 

30317 

o2 3033 7033 3018 7001 

 

30301 

o3 7003 7001 7033 7003 

 

30071 

o4 3017 3010 3011 7033 

 

30731 
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( O1) افغانستان یژهبو یههمسا یبازار مصرف کشورها، اولویت اول 30071( با وزن O3) موجود در مرز ینسب یتامن

، اولویت سوم 30301 ( با وزنO2) دو کشور ینب یو ارض یفقدان تعارضات مرز، اولویت دوم 30317با وزن 

اولویت چهارم را در بین زیرمعیارهای فرصت  30731( با وزن O4) و افغانستان یرانا یخیو تار یاشترکات فرهنگ

 کسب کرده است.

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای قوت

 زیرمعیار است که مقایسه زوجی آنها در زیر آورده شده است. 0معیار قوت دارای 
 (0101یرمعیارهای قوت )نرخ ناسازگاری: : مقایسه زوجی ز 4جدول 

 

s1 s2 s3 s4 
 

 وزن نرمال

s1 7033 7078 7031 0001 

 

30031 

s2 3081 7033 7013 0073 

 

30003 

s3 3031 3013 7033 0070 

 

30318 

s4 3030 3030 3030 7033 

 

30310 

 7031های پژوهش،  منبع: یافته

 یتیکیلو)ژئوپینیسرزم یتموقع، اولویت اول 30003( با وزن S2) یاقتصاد یژهگمرک و منطقه و، یمرز یهابازارچه

اولویت سوم و  30318( با وزن S3) وجود معادن غنی و فراوان، اولویت دوم 30031( با وزن S1)( یکیو ژئواکونوم

اولویت چهارم را در بین  30310( با وزن S4یری )و سردس یریاز محصوالت گرمس یو برخوردار یمیتنوع اقل

 رمعیارهای قوت کسب کرده است.زی

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای تهدید

 زیرمعیار است که مقایسه زوجی آنها در زیر آورده شده است. 0معیار تهدید دارای 
 (01012: مقایسه زوجی زیرمعیارهای تهدید )نرخ ناسازگاری:  5جدول 

 

t1 t2 t3 t4 
 

 وزن نرمال

t1 7033 3081 7001 7081 

 

30383 

t2 7071 7033 3037 0081 

 

30033 

t3 3013 3013 7033 7031 

 

30781 

t4 3010 3031 3018 7033 

 

30703 

 7031های پژوهش،  منبع: یافته

کشور جهت  یررقابت سا، اولویت اول 30033( با وزن T2) ثباتی طرف افغان در مناسبات سیاسی و تجاریبی

( T3)در افغانستان  یافرامنطقه ینظام یهایرویحضور ن، یت دوماولو 30383( با وزن T1) حضور در بازار افغانستان

اولویت چهارم را در بین  30703( با وزن T4یه )توسعه نیافتگی کشورهمسااولویت سوم و  30781با وزن 

 زیرمعیارهای تهدید کسب کرده است.

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای ضعف

 آنها در زیر آورده شده است. زیرمعیار است که مقایسه زوجی 0معیار ضعف دارای 
 (01000: مقایسه زوجی زیرمعیارهای ضعف )نرخ ناسازگاری:  6جدول 

 

w1 w2 w3 w4 
 

 وزن نرمال

w1 7033 3003 7083 3001 

 

30310 

w2 3003 7033 7033 3031 

 

30730 

w3 3011 3037 7033 3007 

 

30700 

w4 3033 0031 0037 7033 

 

30083 

 7031هش، های پژو منبع: یافته
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توسعه نامتعادل و ناموزون ، اولویت اول 30033( با وزن W4) ...(و آهن راه –کالبدی )جاده  یرساختهایضعف ز

(W1 با وزن )ها در منطقه مرزی  سکونتگاه یداریناپا، اولویت دوم 30033(W3 با وزن )اولویت سوم و  30033

اولویت چهارم را در بین زیرمعیارهای  30033وزن  ( باW2) پراکندگی مراکز جمعیتی و توزیع نامناسب جمعیت

 ضعف کسب کرده است.

 مقایسه زوجی روابط درونی معیارهای اصلی

معیار قوت با فرصت و تهدید و معیار ضعف نیز با فرصت و تهدید رابطه دارند بنابراین مقایسه زوجی روابط درونی 

 باشد.به صورت زیر می
 ن معیاری نسبت به قوت: مقایسه زوجی روابط درو 0جدول 

 
O T 

 

 وزن نرمال

O 7033 3000 

 

30133 

T 3007 7033 

 

30337 
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 : مقایسه زوجی روابط درون معیاری نسبت به ضعف 0جدول 

 

O T 
 

 وزن نرمال

O 7033 7013 

 

3010 

T 3013 7033 

 

3001 

 7031های پژوهش،  منبع: یافته

 وزن دار وحدی، س اولیهتشکیل سوپرماتری

کنیم که اقدام به تشکیل سوپرماترس اولیه می، ها و روابط داخلیزیرمعیار و گزینه، بعد از محاسبه اوزان معیارها 

دار و دار را تشکیل و پس از به توان رساندن سوپرماتریس وزنشامل اوزان نسبی است. سپس سوپرماتریس وزن

، های همگرا شده همان وزن نهایی معیارهاحاصل این وزن، شودیل میسوپرماتریس حدی تشک، همگرا شدنش

 ها است. زیرمعیارها و گزینه
 : نتایج حاصل از سوپر ماتریس حدی 9جدول 

 نام معیار
وزن نرمال شده بر 

 اساس خوشه

وزن حاصل از سوپرماتریس 

 حدی
 نام معیار

وزن نرمال شده بر اساس 

 خوشه

وزن حاصل از سوپرماتریس 

 حدی

So 3003313 30713013 t1 3030717 30373033 

St 3033880 30770037 t2 3031831 30370100 

Wo 3038730 30703171 t3 3033100 30331803 

Wt 3078307 30330131 t4 3037300 30330817 

o1 3038801 30333771 w1 3033107 30337038 

o2 3038033 30333831 w2 3033317 30333110 

o3 3077711 30331371 w3 3033380 30333131 

o4 303130 30371031 w4 303730 30333111 

s1 3071103 30303733 O 3001311 30388713 

s2 3071373 30303138 S 3001831 30773101 

s3 3073801 30303771 T 3070101 30301808 

s4 3030087 30338130 W 3033731 30331310 

 7031های پژوهش،  منبع: یافته
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 وزن نهایی معیارهای اصلی

 
 7031های پژوهش،  منبع: یافته  : وزن و اولویت نهایی معیارهای اصلی 1نمودار

تهدید با وزن ، اولویت دوم 30010نقاط فرصت با وزن ، اولویت اول 30013نقاط قوت با وزن ، با توجه به نمودار باال

اند. معیار نقاط قوت با کسب تقریباً کسب کرده اولویت چهارم را 30337ضعف با وزن  اولویت سوم و تقاط 30701

 دهنده اهمیت ویژه آن است.درصد از اهمیت کل دارای برتری پیشتاز است و این نشان 08

 وزن نهایی زیرمعیارها

 یتموقع، اولویت اول 307133با وزن  (S2) یاقتصاد یژهگمرک و منطقه و، یمرز یهاوجود بازارچه

با وزن  (S3وجود معادن غنی و فراوان )، اولویت دوم 307111با وزن  (S1( )یکیو ژئواکونوم یتیکیلو)ژئوپینیسرزم

پراکندگی مراکز جمعیتی و توزیع اند. همچنین اولویت سوم را در بین تمامی زیرمعیارها کسب کرده 307381

 ر بین تمامی زیرمعیارها کسب کرده است.اولویت آخر را د 303331با وزن  (W2نامناسب جمعیت )

 
 7031های پژوهش،  منبع: یافته : وزن و اولویت نهایی زیرمعیارها 2نمودار 

 هاوزن نهایی گزینه

 باشد. ها به صورت زیر میوزن نهایی گزینه، با توجه به نتایج سوپرماتریس

 
 7031وهش، های پژ منبع: یافته ها: وزن و اولویت نهایی گزینه 3نمودار 
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به توسعه  یلن یبرا یتتوسعه و امن یهایرساختهمزمان ز یتتقو؛( یتهاجم- SOدهد که استراتژی)نتایج نشان می

 30387( با وزن و صادرات یکالبد یهایرساختتوسعه ز ؛(یرقابت - WOاستراتژی)، رتبه اول 30037یدار با وزن پا

با وزن  حفظ بازار مصرف آن کشور یروابط با افغانستان براتوسعه  ؛محافظه کارانه( - STاستراتژی)، رتبه دوم

رتبه چهارم را  30783( با وزن در استان یگذار یهحذف موانع سرما ؛(یتدافع - WTرتبه سوم و استراتژی) 30333

 کسب کرده است.

 بندی بحث و جمع

های مختلف به مسائل مرزی تحقیقات و مقاالت متعددی با رویکرد، در خصوص آمایش مناطق مرزی ایران مطالعات

ریزی نیز اشاره شده و و آمایش سرزمین صورت گرفته است که در برخی از آنها به راهبردهای آمایشی و برنامه

ها استفاده شده است. در مقایسه مرزها و مناطق مرزی در بندی استراتژیاغلب از روش سوآت برای تعیین و اولویت

شود که مطالعات مرزی در ای آورده است مشاهده میدر مقاله 3371در سال آنچه که تریپاتی ، آسیا و اروپا

مرزها مانند ، ای شکل نگرفته استای دارد. در مناطقی که هنوز یکپارچگی منطقهرویکردش بیشتر حالت بین رشته

وی معتقد است  باشد.گیرد و رویکرد مطالعات نیز امنیتی میخطوط تقسیم شده بین دو کشور مورد مطالعه قرار می

که مرزها در اروپا بر اساس یک توافق بزرگ برای اتحاد بوجود آمده و مرزها یک عامل ترکیبی )چند منظوره( 

بوده و رویکرد مطالعات مرزی نیز امنیتی  گیری مطالعات مرزی در حال شکل، هستند در حالی که در جنوب آسیا

 باشد. می

ت نسبی هر یک از عوامل توانایی الزم را ندارد و هر یک از عوامل را به وتحلیل سوآت در تعیین اهمیلیکن تجزیه

تهدید و ، قوت، کند و روابط داخلی بین نقاط ضعفصورت مجزا و جداگانه و به شکل خالصه و کلی توصیف می

شده است. ای استفاده دهد لذا برای رفع این نقیصه از مدل ترکیبی سوآت و تحلیل شبکهفرصت را مد نظر قرار نمی

ها از نرم افزار سوپردسیژن استفاده و وزن هر یک از الگوها زیرمعیارها و گزینه، دهی معیارهابرای مقایسه و وزن

تعیین گردید. که استراتژی تهاجمی بیشترین وزن و اهمیت را کسب نموده است. بر اساس مطالعه انجام شده در 

عامل درونی شامل نقاط  8یط درونی استان خراسان جنوبی ای با بررسی محچارچوب مدل سوآت و تحلیل شبکه

ها و تهدیدهای استان با نظر خبرگان و اسناد آمایشی استان شناسایی عامل خارجی شامل فرصت 8قوت و ضعف و 

مشخص گردید که الگوی مناسب برای استان مرزی خراسان جنوبی از نوع ، بندی شده استدهی و اولویتو وزن

های تهاجمی است به بیان دیگر این استان برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت و اجرای راتژیالگوها و است

گیری از نقاط قوت را به عنوان ها با بهرهیعنی استفاده مناسب از فرصت SOطرح آمایش سرزمین بایستی استراتژی

زیر معیارها نیز بیانگر این واقعیت  دهی بهاولویت اول آمایش سرزمین مد نظر قرار دهد. نتایج بدست آمده از وزن

امنیت نسبی موجود در ، ( مهمترین نقطه قوت استانS2گمرک و منطقه ویژه اقتصادی )، های مرزیاست که بازارچه

( مهمترین تهدید استان و T2ثباتی طرف افغان در مناسبات تجاری و سیاسی )بی، ( مهمترین فرصت استانO3مرز )
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