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 .1دانشیار ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تبریز ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تبریز ،ایران
 .3کارشناسارشد آمایش سرزمین ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1030/11/03:؛ تاریخ پذیرش)1031/31/22 :

چکیده
هدف از مقالة حاضر تدوین راهبردهایی جهت توسعة مناطق مرزی استان سیستتان و لووسستتان استت .در ایتن تققیتق روش پتشوه
توصیفی -تقویوی است .همچنین ،تققیق مورد نظر از نوع تققیقات کارلردی است و شیوههای جمعآوری اطالعات استنادی و میتدانی و
در قالب پرسشنامه انجام گرفته است و روایی پرسشنامة حاضر توسط  23نفر از متخصصان لرنامهریزی شهری و روستایی ،شهرستازی و
آمای سرزمین لررسی و تأیید شد .مدلهای لهکار گرفتهشده در این تققیق مدلهای ترکیبی  SWOT-ANPو  SWOT- AHPاستت.
در نتیجه ،سنج قالویتها و مقدودیتهای آمای مناطق مرزی له لقاظ توسعه انجام گرفته است ،لرای رسیدن لته ایتن هتدف و لتا
لهرهگیری از فن  SWOTنقاط قوت و ضعف (عوامل داخوی) ،و فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) شناسایی شد و لا لهکارگیری متدل
 ANPو  AHPمجموعة عوامل داخوی و خارجی جهت اتخاذ لهترین راهبرد ( )SO,WO,ST,WTوزندهی شد .یافتههای پشوه نشتان
میدهد در مدل  ،SWOT-ANPراهبرد SO ،لا امتیاز وزنی  3/25182مهمترین راهبرد ،و راهبرد  STلا امتیاز وزنتی  ،3/27860راهبترد
جایگزین است .همچنین ،در مدل  ،SWOT- AHPراهبرد  STلا امتیاز وزنی  3/638له عنوان مهمترین راهبرد و راهبترد  WOلتا امتیتاز
 3/731له عنوان راهبرد جایگزین انتخاب شده است.

کلیدواژگان
آمای  ،راهبرد ،سیستان و لووسستان.SWOT-AHP،SWOT-ANP ،
 نویسندة مسئول ،رایانامهa_ghanbari@tabrizu.ac.ir :
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بیان مسئله
مرزها از قدیم بیانکنندة حق حاکمیت سیاسی و نظارت بر منابع موجود در کشوورها ،حاوارد در
مقابل تجاوزات و عاملی در جهت دفاع و امنیت محسوب میشدهانود (موسوود ،8811 ،ص ،)7و
همواره ،به نوعی آمیخته با دفاع نظامی از سرزمینهاد ملی در برابر حملة ارتش کشورهاد متجاوز
بودهاند

(2006, p.188

 .)Walter,مناطق مرزد همواره با محدودیتها و ضعفهایی همراه بودهانود

که با بررسی اجمالی مناطق مرزد در مقایسه با مناطق مرکزد کشور ،میتوان به ضعفهایی عموده
از جمله انزواد جغرافیایی مناطق مرزد ،دورد از قطبهواد نونعتی – اقتاوادد ،قراررورفتن در
حاشیه و پیرامون ،و توسعهنیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتاادد و فرهنگوی نسو ت
به مناطق مرکز کشور دست یافت ( .)Hansen, 1975, pp.821-823از آنجا که این مناطق بوه عنووان
مناطق حاشیهاد و توسعهنیافته شناخته میشوند و ایون حاشویهادبوودن مویتوانود معلوول شورای
جغرافیایی مناطق مرزد باشد ،اما خود پدیدة مرزد بوودن بسویارد از امنانوات و قابلیوتهواد آن
منطقه را مضمحل میکند ( .)Jones & Wild, 1994, p.263زیرا این منواطق بوهدلیول واقوعشودن در
مناطق پیرامونی و دور از مرکز ،اوالً مورد بیتوجهی کامل قرار میریرند؛ زیرا امنان بهرهبردارد از
منابع آنها کمتر ار مناطق نزدیک به مرکز است .ثانیاً ،به دلیل بیتوجهی ،حداقل منابع موجود ایون
مناطق نیز به سود مناطق مرکزد یا مناطق نزدیک بوه آن تمایول موییابنود

(Pena, 2005, pp.286-

 .)290همچنین ،وجود تفاوتهاد زبانی ،فرهنگی و اعتقادد از ویژریهواد مورز و منواطق مورزد
است که مانع جدد در برابر سرمایهرذارد ایجواد مویکنود ( ،)Topaloglou et al., 2006, p.24اموا
مناطق مرزد خارج از محدودیتهاد آن مزیتهوایی نیوز دارد ،از جملوه ایننوه منواطق مورزد و
شهرهاد واقع در این مناطق ،جزئوی از ششوم انودازهاد سیاسوی و حنوومتی کشوورها محسووب
میشوند ،همناردهاد بینمرزد ،ینی از نشانههاد بارز فعالیت رسترده در جهت توسعه و رونوق
این مناطق محسوب میشوند

(2003, p.123

 ،)Perkmann,که با رسترش تجارت بینالمللی در اثور

همناردهاد بینمرزد ،مناطق مرزد اهمیتی ویژه یافته است .زیورا منوان عواملی تعیوینکننوده در
رابطه با هزینههاد دسترسی به بازارهاد خارجی است و نزدینی به بازارهواد خوارجی مویتوانود
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کارخانهها را به احداث و ایجاد در این مناطق تشوویق کنود ( )Niebuhr & Stiller, 2004, p.1610و
شهرها و مناطق مرزد ،دروازهها ،شهارراهها ،یا مراکز کنترلی اند که ورود و خروج یک کشوور ،یوا
منطقة خاص را هدایت و ره رد میکنند .از مهمترین ویژریهاد شوهرهاد مورزد ،حجوم بواالد
حملونقل و عمدهفروشوی آنهاسوت ( .)Knox & Marston, 1998, pp.285-289بنوابراین ،توسوعة
همه جان ة این مناطق از اهداف اساسی دولتها و نهادهاد برناموهریوزد کشوورها اسوت .اموروزه،
بیشتر دولتها در تمامی نظامهاد سیاسی پس از جنگ جهانی دوم ،نهتنها خود را ملزم بوه تو ش
در جهت ارتقاد سطح کیفی زندری قشرهاد محروم و آسیبپذیر میدانند ،بلنه نظامهاد مختلف
براد نیل به این هدف ،راه ردها و سیاستهاد مختلفی را انتخاب میکنند و در راستاد تحقوق آن
ابزارهاد رونارونی را بهکار میریرند (.)Copus, 2001, p.548

مطالعات دربارة مناطق مرزد با هدف شناخت پیچیدریها و موانوع توسوعه در ایون منواطق ،از
شند سال پیش آغاز شده است و مطالعات جوانی به حساب میآیود و مطالعوات متعوددد در ایون
زمینه انجام ررفته است که از آن جمله میتووان بوه مطالعوات آرکووت و اورزن ( ،)۳۰۰8نی وور و
استیلر ( ،)۳۰۰۲افراخته ( ،)۳۰۰۲پتالورو و پتوراکس ( ،)۳۰۰۲پتوراکس و اکانوامو ( ،)۳۰۰۳نی وور
( )۳۰۰۲و جان پرور ( )۳۰8۲اشاره کرد.
از جمله دستاوردهاد برنامهها و طرحهاد توسعه و آمایش مرزد در کشورهاد توسعهیافتوه از
جمله ایرلند شمالی و جمهورد ایرلند ،کواهش بوی اعتموادد و ایجواد اعتمواد نسو ی متقابول بوین
پروتستانها و کاتولیوکهوا و تفواهم بوین دولوتهواد ایرلنود و انگلویس ،کواهش نواامنی و قطوع
درریردهاد مسلحانه در نواحی مرزد ،شروع توسعة اقتاوادد در منطقوة مورزد و احیواد منوابع
محلی بهویژه توسعة منابع انسانی بومی در این کشورهاست (عنودلیب ،881۰ ،ص .)۲7-۲1اموا در
کشورهاد در حال توسعه از جمله میانمار میتوان به تحقق نس ی امنیت و توسعه در مناطق مرزد،
کناررذاشتن اسلحه و درریردهاد شرینی و مسلحانه ،و مشارکت رروههاد درریر در طورحهواد
عمرانی و توسعة منطقهاد ،احیاد منابع انسانی بومی و محلی در مسیر توسعة نواحی مرزد ،ایجواد
جو اعتماد و همنارد بین مرزنشینان و مرکزنشینان اشاره کرد (عندلیب ،881۰،ص.)8۳
در ایران پیشینة توسعة ینپارشه مناطق و سرمایهرذارد در مناطق مرزد ،به سوالهواد پوس از
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جنگ تحمیلی ،بهویوژه برناموههواد عمرانوی دوم برمویروردد .اقودامهواد رسوتردة دولوت بوراد
محرومیت زدایی مناطق محروم و تنظیم برنامههاد توسعة فضوایی و منطقوهاد م تنوی بور روینورد
 ،UFRDهمچنین ،برقرارد امنیت در مناطق مرزد ،موجب توجه جدد دولوت بوه توسوعة منواطق
مرزد شد ،اما برنامه و اقدامهاد انجامررفته نتوانسته است مشن ت و نارساییهاد منواطق مورزد
ایران را سامان دهد .شاید مهمترین علت این امر شالشهواد سیاسوی بووده اسوت کوه کشوورهاد
همسایة ایران با آن مواجه بودهاند و آثار ناامنی را بر مناطق مرزد ایران تحمیل میکردند (قن ورد و
همناران ،88۳۳ ،ص.)88۲
نواحی مرزد شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوشستان ناامن و توسعهنیافتهاند (مختوارد
هشی ،88۳8 ،ص .)۳81و به دلیل طوالنیبودن مرز و همسایگی با کشور پرتنش افغانستان نیازمنود
امنیت و ایمنی در همة ابعاد کال دد ،اجتماعی ،اقتاادد ،فرهنگی و مودیریتی اسوت .بنوابراین ،بوا
بررسی مناطق مرزد این اسوتان و مقایسوة آن بوا منواطق دیگور کشوور از لحواا دورد از مرکوز،
توسعه نیافتگی ،دورد از مراکز ننعتی ،سیاسی ،اقتاادد و فرهنگی کشور میتوان تفاوتی عمده را
بدون رجوع به آمار و ارقام رسمی مشاهده کرد و این عدم برخووردارد شندبعودد مرزهوا باعو
توسعهنیافتگی در بسیارد زمینهها و زمینهساز پدیدة قاشاق کواال و در نهایوت ،باعو
مرزها از سننه و مهاجرت مرزنشینان به سود شهرهاد بوزر

خوالیشودن

مویشوود .بنوابراین ،بوا توجوه بوه

موقعیت استان میتوان اذغان کرد از منابع و پتانسیلهاد منطقوه بوهویوژه کارکردهواد متعودد مورز
استفاده الزم و بهینه نشده است و با توجوه بوه ایننوه روینورد توسوعة آموایش منواطق مورزد بوا
بهکارریرد روش هاد علمی و با توجه بوه شورای خواص هور منطقوه تعیوین و تفسویر مویشوود،
به کارریرد مدلها ریاضی زمینهاد را ایجاد میکند تا متغیرهاد متعدد و شندمعیاره در اولویتدهی
به برنامهها در توسعة آمایش مناطق مرزد کشور در نظر ررفته شوند و میتوان با طرح ایون سولال
که آیا با بهکارریرد مدلهاد شندمتغیره میتوان راهنارها و راه ردهایی را جهوت توسوعة نوواحی
مرزد شناسایی کرد؟
هدف این تحقیق شناسایی راه ردهاد آمایش مناطق مرزد استان سیستان و بلوشستان

است.
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مبانی نظری
مناطق مرزد ناحیه و سیستمی است که در آنجا قلمروهاد تحت حنومت دو یا شند کشور به هم
میرسند (.)Peach & Adkisson, 2000, p.482

منظور از آمایش مناطق مرزد ،سازماندهی فضایی مناطق مرزد به منظور بهرهبردارد مطلوب و
متناسب از مزیتهاد این مناطق در راستاد منافع ملی و در شارشوب توسعه و امنیت کشور است
(عندلیب ،8811 ،ص.)۲۳
نظریههای آمایش مناطق مرزی
رویکرد مردمی و مناطق مرزی

روینرد مردمی در واقع سومین بخش مطالعات مناطق مورزد و مرزهوا بوا محوور ینپارشوهسوازد
است .نظریه پردازان این رروه مرزها را از نظر تولیود نسول و افوزایش جمعیوت بوه عنووان عواملی
تأثیررذار در ث ات مرزها و روند ینپارشهسازد تحلیل میکنند .مهمترین عامول در ایون تحلیولهوا
ایجاد فنر ،شنلدهی نمادین به آن و در نهایت ،شنلدهی جدید به مرزها توس عوامل انسانی بوا
کمک سیاستمداران ،شرکتها ،مارفکنندران و شهروندان است .در این مطالعات مناطق مورزد
با محوریت عوامل انسانی ،جایگزین تحلیل مناطق مورزد بوا محوریوت فعالیوت و همنواردهواد
بین مرزد توس افراد و مجموعة افراد میشود .از جمله طرفوداران ایون دیودراه ،هیگول (،)8۳1۳
رالج و استیمسون ( ،)8۳17هوریت و پیرر ( ،)8۳۳۰ویشارت ( ،)8۳۳۰روملوی و میننوی (،)8۳۳8
لیمگربر ( ،)8۳۳8ریدل ( ،)8۳۳۲پشل ( ،)8۳۳1پاسی ( ،)8۳۳۲ویلسون و دونن ( ،)8۳۳1ون هوتم
( ،)8۳۳1ون درولد ( ،)8۳۳۳بر

( ،)۳۰۰۰اهلرز و بارسوینک ( ،)۳۰۰۰و شوا ( )۳۰۰۰هسوتند.

(.)Van Houtum, 2000, p.67

رویکرد همکاریهای بینمرزی و شهرهای مرزی

از روینردهاد اساسی دربارة مرزها و مناطق مرزد همناردهاد بینمرزد است که از اوایول دهوة
 ۳۰می دد وارد متون نظرد جغرافیاد اقتاادد و منطقوهاد شود .از جملوه عوامول تأثیرروذار بور
شنل ریرد این روینرد نظریة سیستمهاد جهانی شهر ،جهانی شدن ،اعتماد ،تعاون ،اتحواد و غیوره
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بوده است ( .)Van Houtman, 2000, p.63از آنجا که مناطق مرزد و شهرهاد واقع در ایون منواطق
جزئی از ششم اندازهاد سیاسی و حنوومتی اکرور کشوورها محسووب مویشووند ،همنواردهواد
بینمرزد ینی از نشانههاد بارز فعالیت رسترده در جهت توسوعه و رونوق ایون منواطق محسووب
میشوند ( .)Perkmann, 2003, p.167در این روینرد مناطق مرزد بین دو کشور از نظر بالقوهبوودن
در زمینههاد مختلف ،ویژریهاد جغرافیایی ،تاریخی ،اکولوژینی ،رروههاد قومی و فرنتهواد
اقتاادد ،ینسان و ش یه به هم هستند و تنها مسائل حنومتی و قلمرو سیاسی دو کشور دو طورف
مرز را از هم جدا کرده است ( .)Sermak, 2007, p.78ینسانسازد و همناردهاد بوینمورزد کوه
به نورت تعامل سازمانیافته ،میان مناطق مرزد دو کشور انجوام مویریورد ،ناشوی از توافوقهوا و
برنامهریزدهاد ازپیشتعیینشده است که با اهداف بقا ،توسعه و پیشرفت این مناطق انجام میریرد
( .)Perkmann, 2003, p.156از دیدراه طرفداران این روینرد ،پراکندری مناطق مورزد دیگور قابول
ق ول نیست و مرزها میتوانند در اثر توافوقهوا از بوین برونود .در واقوع ،ایون روینورد بوه دن وال
روشهایی است که اهمیت همناردهاد بینمرزد بین سازمانها ،ملسسات و شرکتهواد بوزر
تجارد را رسترش دهد و از عنوانهایی مانند اعتماد ،هزینههواد انتقواد ،هزینوة فعول و انفعواالت،
آموزش و غیره بهره میریرد (.)Van Houtman, 2000, p.64

منطقة مورد مطالعه
مرز استان سیستان و بلوشستان با کشورهاد افغانستان و پاکسوتان بوه طوول  88۰۰کیلوومتر اسوت
(سازمان مدیریت و برنامهریزد سیستان و بلوشستان ،8818 ،ص .)8۲خاونیات و ویژرویهواد
این استان را عواملی از جمله وسعت زیاد ،پراکندری ،رشد سریع و جوانبودن جمعیت ،همجوارد
و همسایگی با دو کشور معضلخیز پاکستان و افغانستان ،اقلیم و شرای زیستی سخت ،شیوههواد
سنتی معیشت ،محرومیت تاریخی ممتد و عقبماندری در زمینههاد ننعتی ،کشاورزد و خدماتی،
تنوع قومی ،فرهنگی و مذه ی مرزنشینان منطقه با اقوام کشورهاد همجوار ،کم ود شدید زمینههاد
اشتغال سالم ،وجود زمینههاد فراوان ررایش افراد بینار بوه فعالیوتهواد غیرقوانونی و جوز آن را
تشنیل میدهد .استان سیستان و بلوشستان از حی

قابلیتهاد مورزد جایگواهی ویوژه در سوطح
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ملی و بینالمللی دارد .وجود  8۰۰کیلومتر مرز آبی و ارت وا اسوتان بوا کشوورهاد حاشویة خلویج
فارس و ش ه قارة هند ،مطالعه و تهیة طورحهواد توسوعهاد و زیرسواختی ماننود راهآهون شابهوار،
زاهدان و مشهد و احداث جادة ترانزیتی شابهار ،میلک و وقارون نشاندهندة اهمیت و تأثیر اسوتان
در توسعة ملی و منطقهاد است (کامران و همناران ،88۳۰ ،ص.)8۳

شکل  .1نقشة موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

شکل  .2نقشة موقعیت بازارچههای مرزی منطقة مورد مطالعه
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شکل  .3نقشة موقعیت راههای راهبردی منطقة مورد مطالعه

شکل  .4نقشة مرز مشترک منطقة مورد مطالعه با کشورهای همجوار

روش پژوهش
روش پژوهش این تحقیق تونیفی -تحلیلی است .همچنین ،تحقیق موورد نظور از نووع تحقیقوات
کاربردد است و شیوههاد جمعآورد اط عات اسنادد و میدانی و ابزار تحقیق پرسشونامه اسوت.
براد تعیین اعت ار پرسشنامه روایی محتوا بهکار ررفته شد .بدین نورت که بعود از طراحوی اولیوة
پرسشنامه ،از  ۳۰نفر از متخااان برنامهریزد شهرد و روستایی ،شهرسازد و آمایش سرزمین در
این حوزه دربارة پرسشنامه نظرسنجی شد و روایی پرسشنامه تأییود شود .بوا بررسوی محوی هواد
داخلی و خارجی ملثر بر منطقه ،فهرستی از نقا قوت ،ضعف ،فرنت و تهدیدها شناسوایی شود.
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سپس ،با نظرخواهی از کارشناسان ،هر یک از عوامل وزندهی شود و بوا تنظویم عوامول راه وردد
داخلی و خارجی که م نا و پایه در تدوین راه رد است میباشد ،ساختار ش نهاد و سلسولهمرات وی
عوامل در محی نرمافزار  Super decisionو  Expert choiceبا هدف تعیین ،اولویتبنودد و اتخواذ
بهترین راه رد تهیه و تنظیم شد .در نهایت ،با تلفیق این عوامل با یندیگر،

شهار راه رد ( SO, WO,

 )ST, WTطراحی شد.
مدل هیبریدی  SOWT- AHPو :SOWT- ANP

تجزیه وتحلیل  ،SWOTوسایل تعیین اهمیوت نسو ی معیارهوا را بوه شونل نظواممنود ،یوا ارزیوابی
رزینههاد تامیمریرد با توجه به این معیارها را فوراهم نمویکنود .بوه منظوور رسویدری بوه ایون
نارسایی ،شارشوب  SWOTبه یک ساختار سلسلهمرات ی  /ش نهاد ت دیل شوده اسوت و مودل بوا
بهکارریرد  AHP/ ANPینپارشه و تجزیهوتحلیل میشود ( .)Kajanusa et al., 2004, p.501هودف
از بهکارریرد فرایند تحلیل سلسلهمرات ی ( )AHPو فرایند تحلیول شو نهاد ( )ANPدر شوارشوب
 SWOTاین است که بهطور نظاممند عوامل  SWOTواجد ن حیت شده و شدت آنها برابر شوود
( .)Wickramansinghe & Takano, 2010, p.958روش عرضهشوده در سوه مرحلوه بوهکوار ررفتوه
میشود

(.)Gallego & Juizo, 2011, p.1106

مرحلة  :1در رام اول به طور قابل توجهی عوامل داخلوی (قووتهوا و ضوعفهوا) و خوارجی
(فرنتها و تهدیدها) براد برناموهریوزد راه وردد و سواخت تجزیوه وتحلیول  SWOTفهرسوت
میشوند؛
مرحلة  :۲مقایسههاد دوبهدو را براد تارف وزنهاد هر رروه  SWOTاعمال میکند؛ مرحلوة
 :8مرحلة سوم فن  AHPرا براد بهدستآوردن اولویتهاد نس ی هر یک از عوامل در روروههواد
 SWOTبهکار میریرد .سپس ،رت ة کلی وزن عامل از ضرب عوامل وزن محلی توس رروه خاص
وزن به دست میآید.
در مدل  ANPعملیات ماتریس به منظور تعیین اولویتهاد کلوی از عوامول  ،SWOTالگووریتم
پیشنهادد به شرح زیر است (:)Yüksel & Dağdeviren, 2007, p.3370
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مرحلة  :8عوامل  SWOTرا شناسایی کنید؛ مرحلة  :۳فرض کنیود هویو وابسوتگی بوین عوامول
 SWOTوجود ندارد؛ درجة اهمیوت عوامول  SWOTبوا مقیواس  ۳ -8را تعیوین کنیود؛ مرحلوة :8
ماتریس وابستگی هر یک از عوامل

SWOT

را با توجوه بوه عوامول دیگور و بوا نموایش شوماتیک

وابستگی عوامل  SWOTتعیین کنید؛ مرحلة  :۲اولویتهواد وابسوته بوه عوامول  SWOTرا تعیوین
کنید؛ مرحلة  :۲درجة اهمیت زیرعوامل محلی  SWOTرا با مقیواس  ۳-8تعیوین کنیود؛ مرحلوة :۲
درجة اهمیت جهانی زیرعوامل  SWOTرا تعیین کنید.

شکل  .5چارچوب عملی مدل هیبریدی  SWOT- ANPدر پژوهش مورد نظر

شکل  .6چارچوب عملی مدل هیبریدی  SOWT- AHPدر پژوهش مورد نظر
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یافتههای تحقیق
در مرحلة اول که مرحلة ورودد است ،پس از بررسیها و پیموایش انجوامررفتوه بوا روش دلفوی،
نظرهاد کارشناسان و متخااان در زمینة جغرافیا و برنامهریزد شوهرد ،جغرافیوا و برناموهریوزد
روستایی ،شهرسازد و جز آن) دربارة نقا قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرنتهاد عوامول محیطوی،
ضریب و رت ة آنها جمع آورد شد تا در مراحل بعد ،مجموع امتیاز نهایی محاس هشودة عوامول در
نرمافزارهاد  Super Decisionو  ،Expert choiceبه معیارهاد مشخصشده اختااص یابد .در ایون
مرحله ماتریس عوامل داخلی (جدول  ،)8خارجی (جودول  )۳و راه ردهوا (جودول  )8اسوتخراج
شده است.
جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFAS

 S1سرشار از مواد معدنی از جمله مس

 W1فقر و محرومیت به علت ن ود مراکز ننعتی

 S2نیرود کار فراوان

 W2ررایش به سمت قاشاق

 S3وجود بازارشههاد مرزد
 S4قرارررفتن در مسیر ترانزیت

 W3پایینبودن سطح کیفیت زندری و ن ود منابع کافی براد امرار
معاش مناسب و قانونی
 W4رشد شتابان جمعیت و عدم پاسخگویی به تواناییهاد بالفعل
این مناطق و نیازهاد معیشتی مرزنشینان

جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFAS

 O1برخوردارد از موقعیت اقتاادد و ژئواستراتژیک

 T1وجود رواب عشیرهاد و رواب س ی و نس ی
بین ساکنان دو طرف مرز

 O2بهکارریرد ظرفیت نیرود کار جوان و تحایلکرده

 T2تضعیف امنیت اقتاادد

 O3رسترش نقش دانشگاه در حل مشن ت اجتماعی

 T3مهاجرت نیرود متخاص و تأثیررذار از منطقه

 O4قابلیت م ادالت اقتاادد خاص

 T4انزواد فرهنگی و اجتماعی مناطق مرزد

جدول  .3راهبردهای توسعهدادهشده با توجه به عوامل شناساییشده

 SOتوسعة نادرات و واردات کشور و تر یت جمعیت در منطقه با ایجاد اشتغال و کاهش فقر
 WOافزایش سرمایهرذارد با استقرار ننایع جهت ایجاد اشتغال سالم و کاهش تمایل به قاشاق
 STتوسعة رواب اقتاادد در مناطق مرزنشین و رسترش ارت اطات فرهنگی و اقتاادد در دو سود مرز
 WTبهکارریرد مدیریت شایسته و کارآمد در برنامهریزد مناطق مرزد براد افزایش سرمایهرذارد و به ود سطح
زندری مناطق مرزنشین
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در مرحلة دوم تلفیق مدلهاد  SWOTو ،AHPو تجزیة مسائل مورد نظر بهطور سلسولهمرات وی
اسووت کووه شووامل هوودف ،معیارهووا ،زیرمعیارهووا و راه ردهوواد دادهشووده و در نهایووت ،سوواختار
سلسله مرات ی پژوهش را به وجود میآورد .سپس ،مقایسات زوجی بین شهوار معیوار انولی مودل
 SWOTدر هر قالب مجموعة عوامل موجود در زیرمعیارها بهطور مجزا در نرمافزار

Expert choice

انجام ررفت که نتایج آن در جدولهاد ۲ ،۲و  ۲نشان داده شده است.
جدول  .4وزن نهایی معیارهای اصلی در مدل SWOT – AHP

عوامل

وزن عوامل

SOWT

۰/۳۲8

Strenghts

۰/8۲۳

Opportunties

۰/۲۲7

Threats

۰/888

Weaknesses

جدول  .5وزن نهایی معیارهای اصلی و زیرمعیارها در مدل SWOT – AHP

وزن زیرمعیارها × وزن معیارهای اصلی

زیرمعیارها

۰/۳۲8 ×۰/8۲۲ =۰/۰81

Wo1 =۰/8۲۲

۰/۳۲8 ×۰/88۲ =۰/۰8۲
۰/۳۲8 ×۰/۲87 =۰/88۲
۰/۳۲8 ×۰/۳1۲ =۰/۰7۲
۰/8۳۲ ×۰/88۰ =۰/۰۲۳
۰/8۳۲ ×۰/8۲۰ =۰/۰۳۳
۰/8۳۲ ×۰/88۰ =۰/۰۲۳
۰/8۳۲ ×۰/۳۰۰ =۰/۰88
۰/۲۲7 ×۰/8۲8 =۰/۰۲8
۰/۲۲7 ×۰/۳1۲ =۰/8۳7
۰/۲۲7 ×۰/۳1۲ =۰/8۳7
۰/۲۲7 ×۰/۳1۲ =۰/8۳7
۰/888 ×۰/8۰۲ =۰/۰8۳
۰/888 ×۰/۳۳۲ =۰/۰81
۰/888 ×۰/۳۰8 =۰/۰۳۲
۰/888×۰/۳۰8 =۰/۰۳۲

Wo2 =۰/88۲
Wo3 =۰/۲87

وزن معیار اصلی

Wo = ۰/۳۲8

Wo4 =۰/۳1۲
Ws1 =۰/88۰
Ws2 =۰/8۲۰
Ws3 =۰/88۰

Ws = ۰/۳۲8

Ws4 =۰/۳۰۰
Wt1 =۰/8۲8
Wt2 =۰/۳1۲
Wt3 =۰/۳1۲

Wt =۰/۲۲7

Wt4 =۰/۳1۲
Ww1=۰/8۰۲
Ww2 =۰/۳۳۲
Ww3 =۰/۳۰8
Ww4 =۰/۳۰8

Ww=۰/888
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651

و ( SWOT- ANPمورد مطالعه... :

جدول  .6راهبردهای نهایی بر اساس مدل SWOT- AHP

وزن استراتژیها

استراتژیها

۰/۲81

SO

۰/۲۰8

WO

۰/7۰۲

ST

۰/۲78

WT

در مرحلة سوم تلفیق  SWOT – ANPو تجزیة مسئلة مورد نظر به ساختار شو نهاد اسوت کوه
شامل هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و راه ردها شده است .در نهایت ،ساختار ش نهاد پژوهش را بوه
وجود میآورد .سپس ،با شوفافسوازد مسوئله و تجزیوة آن (در راسوتاد تعیوین بهتورین راه ورد)
مقایسات زوجی بین شهار معیار انلی مودل  SWOTدر هور قالوب مجموعوه عوامول موجوود در
زیرمعیارها بهطور مجزا در نرمافزار

Decision

با روش مقدار ویژة (ارزش نهایی) تعیین

 Superانجام ررفت .وزن نس ی هور یوک از معیارهوا

شد.

زیرمعیار

معیار

هدف

۰

۰

۰

هدف

۰

W22

W21

معیار

W33

W32

۰

زیرمعیار

O ۰ /۲۲8
S ۰/۳8۰
T ۰/8۲8
W ۰/8۲8

()a

W21:

()b

W32:

()c

()d
شکل  .7ماتریس مقایسات زوجی بین چهار معیار اصلی مدل
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بر م ناد شنل  :a ،7مقایسة دودویی معیارهاد انولی؛  :bتشونیل مواتریسهواد مقایسوهاد و
کنترل سازرارد آنها؛  :cمقایسة دودویی معیارهاد انلی با توجه بوه وابسوتگی درونوی آنهوا؛ :d
مقایسة دودویی زیرمعیارهاد با معیارهاد انلی را نشان میدهد.

شکل  .8مقایسة دودویی وابستگیهای درونی زیرمعیارها

راهبردهای آمایش مناطق مرزی بر اساس مدلهای SWOT – AHP

و ( SWOT- ANPمورد مطالعه... :

شکل  .9مقایسة دودویی ارجحیت گزینهها

شکل  .11سوپرماتریس ناموزون
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شکل  .11سوپرماتریس موزون

شکل  .12سوپرماتریس حد

راهبردهای آمایش مناطق مرزی بر اساس مدلهای SWOT – AHP
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شکل  .13تشکیل ماتریس نهایی

در مرحلة آخر ،بعود از تجزیوهوتحلیول راه ردهوا در دو نورمافوزار
 ،choiceو وزندهی نهایی به راه ردها در مدل

– ANP

Decision

 Superو

Expert

 SO ،SWOTبه عنوان راه رد برتر و راه رد

 ،STبه عنوان راه رد جایگزین انتخاب شدند .اما در مودل  ST ،SWOT – AHPبوه عنووان راه ورد
برتر ،و  WOبه عنوان راه رد جایگزین انتخاب شده است.
نتیجهگیری
بدین ترتیب ،با تهیة مواتریس  ،SWOTمتشونل از  8۲زیرمعیوار و شهوار راه ورد از مودل  ANPو
 ،AHPراه ردها ارزیابی شد .با توجه به ویژریهاد مناطق مرزد استان سیستان و بلوشستان نتوایج
این تحقیق نشان میدهد در مدل  ،SWOT-ANPراه رد  SOیعنی توسعة نادرات و واردات کشور
و تر یت جمعیت در منطقه با ایجاد اشتغال و کاهش فقر با امتیاز وزنی  ۰/۳18۲۳مهمتورین راه ورد
آمایش مناطق مرزد است .ضمن ایننه راه رد  STیعنی توسعة رواب اقتاادد در مناطق مرزنشین
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و رسترش ارت اطات فرهنگی و اقتاادد در دو سود مرز با امتیاز وزنی  ۰/۳۲۲78به عنوان راه رد
جایگزین و منمل براد راه رد برتر انتخاب شد .در مدل  ،SWOT- AHPراه رد  STیعنوی توسوعه
در رواب اقتاادد در مناطق مرزنشین و رسترش ارت اطات فرهنگی و اقتاادد در دو سوود مورز
با امتیاز وزنی  ۰/7۰۲مهمترین راه رد ،و راه رد  WOیعنی افزایش سرمایهرذارد با استقرار ننایع
جهت ایجاد اشتغال سالم و کاهش تمایل به قاشاق بوا امتیواز ۰/۲۰8بوه عنووان راه ورد جوایگزین
انتخاب شدند .شایان ذکر است انتخاب راه رد به عنوان راه رد برتر و منمل به این معنوی نیسوت
که دو راه رد دیگر نمیتوانند در آمایش مناطق مرزد استان سیستان و بلوشستان تأثیر داشته باشد،
بلنه یعنی قابلیتهاد این استان در شرای فعلی در ایون دو راه ورد بیشوتر بووده و بایود آنهوا را
تقویت کرد .از نتایج مدل مشخص شده است که سیستان و بلوشستان در شهار راه رد قابلیتهواد
خوبی دارند زیرا امتیاز وزنی نس ی میان راه ردها بهخوبی توزیع شده است.
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