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 چكيده

 ةسدقيرار مععيدت و فعاليدت در پ طد    طور کلي چيددمان مطقيدي اا ا  هو ب ،هایش در فضا پيامد فضایي آمایش، تعامل ميان انسان و فعاليت
امقعدايي و اتقادادي در سدقوخ مفقلد       ةهاي توسع به نحوي است که تعام برنامه ي دیگرها ریزي و نيش آن در برنامه استسرامين 

هدد   . شودمحسوب مياي م م  ميوله ،و امطيقي راهبردييطوان نياط ه لذا، آمایش فضایي ش رهاي مراي ب. مغرافيایي مقأثر اا آن است
 تحييق حاضر با تکيه. هاي توسعه در آمایش ش رهاي مطاطق مراي اسقان آذربایجان شرتي است تعيين رویکردها و برنامه ،پژوهش این

آمدایش مطداطق    ةهداي توسدع   هاي برنامه بطدي ایرشاخص شطاسایي و رتبه ضعن ،چطدمعياره گيري تاعيم رویکردو با ارائة  ANPروش بر
 0)ریزي فضدایي آمدایش در دو سدقع معيارهدا      هاي امرایي برنامه م ت تعيين اولویت. کطد بطدي ميرا اولویتمایشي هاي آ برنامه ،مراي

اي ش رهاي مدراي آذربایجدان شدرتي انقفداب      با تومه به شرایط محيقي و مطقيه( شاخص 94ایرمعيار با  3)و ایرمعيارها ( معيار اصلي
اتقاادي با ایرمعيارهداي تأسيسداو و    ةآمایشي این اسقان رویکرد توسع ةرویکردهاي توسع انمي اي، اا تحليل شبکه ةپس اا محاسب. شد

روابط دیپلعاتيد  و   ةهاي اتقاادي و محيط ایست در اولویت نفست، توسع تج يزاو ایربطایي، درماني، حعل و نيل و ارتباطاو، فعاليت
 .هاي بعدي ترار گرفقطد ي در رتبهفرهطگي و امقعاي ةو رویکرد توسع ،امطيت ملي در اولویت دوم

 واژگان کليدي

 .ANPآمایش سرامين، تحليل شبکه، توسعه، ش رهاي مراي، 

 

                                                           

  6100 -6226662: تلفن          نویسندة مسئول           Email: hakime_ghanbari@yahoo.com     

 آمایش سرزمین

 2932، پاییز و زمستان 2شمارة ، 5دورة 

  995ـ  930صفحات 

mailto:hakime_ghanbari@yahoo.com


 333                           2932پایيز و زمستان، 2، شمارة 5دورة ، آمایش سرزمين 

 

 مقدمه

 جنگ از پس هاي سال مرزي، به مناطق در گذاري سرمایه و مناطق کپارچۀی ایران، پیشینۀ توسعۀ در

 زدایيي  محرومیت دولت براي ةگسترد هاياقدام. گردد برمي دوم عمراني هاي ویژه برنامهتحمیلي، به

همچنيین،   ،UFRD رویکيرد  بير  مبتنيي  اي منطقه و فضایي توسعۀ هاي برنامه تنظیم و محروم مناطق

 ها اما برنامه شد؛ مرزي مناطق توسعۀ به دولت جدّي توجه مرزي، موجب مناطق در امنیت برقراري

 .دهيد  سيامان  را ایران مرزي ناطقم هاي نارسایي و مشکالت گرفته نتوانسته استهاي انجاماقدام و

آن  ایيران بيا   همسيایۀ  کشيورهاي  کيه  بوده اسيت،  سیاسي هاي امر چالش علت این ترین شاید مهم

 از آنجيا کيه ایيران از   . کردنيد  ميي  تحمیي   ایيران  ميرزي  منياطق  بير  را ناامني آثار و اند بوده مواجه

 راهبردي موقعیت از یک سو، دارد، همچنین، همسایه کشور 51 و طوالني مرز است که کشورهایي

 تيا  اسيت  شيده  موجيب  انيريي  و نفيت  عظیم منابع وجود سوي دیگر، جهان دارد و از در نظیر بي

 کيه  اي گونيه  بيه . کنند تشيدید ایران مرزي مناطق در را ها غربي، بحران کشورهاي و بیروني عوام 

 بيراي  را مسياعد  رایطشي  تيرین  مهيم  توانيد  ميي  همسایه کشورهاي با ایران مناسب سیاسيي روابط

 و بازرگياني،  و تجيارت  زمینيۀ  در مرزيبین هاي همکاري .کند ایجاد مناطق این در امنیت برقراري

 اقتصيادي  بيرر   گيذاران  سيرمایه  براي را امنیت از عواملي است که مرزي مشترک بازارهاي ایجاد

 شودمنجر مي مناطق این توسعۀ و رشد وضعیت به این که کندایجاد مي

قرار  رب کشورغ مالدر شهاي مهم، پرجمعیت و آباد ایران است که  رقي از استانش بایجانآذر

. ي انسان بيا بازرگياني دارد  یآشنا ةدمتي به اندازق استاناین اهمیت يئوپلیتیک و يئواکونومیک . دارد

تان اسي  .اسيت  این منطقه محور ارتباط خاور دور با قليب آسيیا بيوده    ،ابریشم تاکنون ةجاد از زمان

جمهوري خودمختار نخجيوان   شمال، با کشورهاي آذربایجان، ارمنستان و ۀشرقي از ناحی آذربایجان

مرز مشترک ایين  ، و داراي خط همجواري است کیلومتر 531به طول ( وابسته به کشور آذربایجان)

ایين  ارتبياط   ،در حيال حاضير  . (5شيک   ) دهد تشکی  مي را رود ارس یادشدهاستان با کشورهاي 

جلفا، خيداآفرین و کردشيت انجيام     ۀاز سه نقط فقط ستان با کشورهاي همجوار در طول این مرزا

نخجيوان،   آهين  راهشهر ميرزي جلفيا از طریيق    . داردجلفا اهمیت خاصي ، گیرد که در این میان مي
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آهين پيس از    این خط .شود دریاي سیاه وص  مي درهايکراین و بنوایروان و تفلیس به جمهوري ا

اسيت   شود، این امر و نردیکي استان به دریاي سیاه باعث شده ایروان به شهر باکو وص  ميگذر از 

 .باشد این استان از نظر موقعیت ارتباطي، اهمیت و جایگاه خاصي در منطقه داشته

از آنجا که امروزه، مناطق مرزي و شهرهاي واقع در آن، براي بسیاري از کشورها فرصت، تلقي 

مرزي مؤثر باشد، توجه بیشيتر بيه ایين    هاي بین تواند در همکاري ین شهرها ميشود، و توسعۀ ا مي

هيا، ضيرورتي    ها و تهدیدها، براي نی  بيه توانمنيدي   شهرها و بررسي نقاط قوت و ضعف، فرصت

موقعیت جغرافیایي و ارتباطي شهرهاي . این شهرهيا است هاي ها و برنامه اساسي براي تدوین طرح

اي در ایين اسيتان    ان شرقي موجب شده توسعۀ این شهرها، به توسيعۀ منطقيه  مرزي استان آذربایج

بنابراین، توجه به توسعۀ این شيهرها  . منجر شود و ارتباط کشور را با کشورهاي منطقه تقویت کند

الملليي   اي، بلکه از بُعد ملي و بین تنها از نظر منطقهها، نههاي آن ها و ظرفیت ها، توانمندي و پتانسی 

با توجه به اینکه بحث توسعۀ مناطق مرزي در حوزة مباحث آمایش سرزمین قيرار  . اهمیت دارد نیر

بندي راهبردهاي توسعه در چيارچوب مفهيوم آميایش بررسيي شيده       دارد، در این پژوهش اولویت

هياي اقتصيادي،    جنبيه  عقالنيي  و منطقيي  دانيش سيازماندهي   و سرزمین، علم آمایش»زیرا، . است

صيالحي و همکياران،   ) «شيود  ميي  شيام   را زیسيت  محیط توسعۀو  حفاظت و ياجتماعي، فرهنگ

 حسيب  درخور، بر و پایدار نگرش بازده با ضوابطي طبق ،سرزمین آمایش(. 594-515ص، 5311

 کياربري  سيرزمین، نيو    از انسان مختلف هاي براي استفاده سرزمین کمي و کیفي و استعداد توان

 در و زیسيت  محيیط  شيدن ضيایع  و طبیعي منابع هدررفتگي از ن،بنابرای .کندرا تعیین مي سرزمین

 .(54، ص5341مخدوم، ) کاهد کند، مي مي کار زمین روي انساني که فقر از، نتیجه
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 نقشة موقعيت مناطق و شهرهاي مرزي استان آذربايجان شرقي با کشورهاي همجوار. 1شکل 

 مباني نظري 

 مرزي رویكردهاي آمایش مناطق

 منياطق  نیازهياي  دفيا  کيه از   و امنیيت  با را توسعه که است ریري نوعي برنامه مرزي، مناطق آمایش

 توسيعۀ  بيراي  راهکياري  و دهد مي پیوند یکدیگر مرزي،به مناطق شرایط چارچوب مرزي است، در

، 5311 عندلیب،)شود  مي یکدیگر ملروم و الزم توسعه و آن امنیت در که کند مي معرفي مرزي مناطق

 (.59-54ص 

 قطب رشد ةتحليل مفهوم استنباطي مرز از دیدگاه نظری

اي قطب رشد بيه   اي است که شعا  تأثیرات توسعه مرز در مفهوم نظریۀ قطب رشد، دورترین نقطه

اي  منيدي از تشعشيعات توسيعه    اي است که کمترین بهره بر این اساس، مرز به منطقه. رسد آنجا مي



 333 ...                      کارگيريبهدر استان آذربایجان شرقي با  ریزي و آمایش مناطق مرزي برنامههاي  اولویتبررسي      

 

 

 

نیافتيه و  کند؛ به این جهت مناطق مرزي اغليب منياطقي محيروم، توسيعه     قطب رشد را دریافت مي

از آنجا که اسياس ایين نظریيه بير توسيعۀ      . (15، ص5333دارونت، )روند  عقب مانده به شمار مي

اي  گذاري کالن اقتصيادي بایيد شيرایط ویيژه     ویژه صنعتي، متکي است و براي سرمایهاقتصادي، به

مده، در مناطق میاني و مرکري فراهم اسيت، ليذا توسيعۀ مرزهيا از     وجود داشته باشد که به طور ع

هاي  بودن راهموانع گمرکي، قطع یا نامناسب. گیرد طریق توسعۀ قطب رشد با تأخیر زماني انجام مي

اميا بيه ميرور زميان آثيار      (. 53-51، ص5311عندلیب، )اندارتباطي و جر آن از موانع تأخیر توسعه

 .شود رشد به شک  امواج در فضاهاي اطراف خود منتشر ميتوسعۀ ایجادشده در قطب 

در منطقۀ مورد بررسي، بر اساس نظریۀ قطب رشد که معتقد به پخش توسعه تيا شيعا  معینيي    

هياي   اي ناشيي از فعالیيت   مدت آثار توسيعه شود در میانتصور مي( 31، ص5311کالنتري، )است 

اند، منتشير   هاي شهري و روستایي پراکنده گاه نتها، یعني جایي که سکو اقتصادي در حوزة نفوذ آن

 .شود

 پيرامون -مرکز  ةتحليل مفهوم استنباطي مرز از دیدگاه نظری

اي  هاي عمده توان به شاخص با بررسي اجمالي مناطق مرزي در مقایسه با مناطق مرکري کشور، مي

صيادي، قرارگيرفتن در   اقت -هياي صينعتي    از جمله انرواي جغرافیایي مناطق مرزي، دوري از قطب

نیافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي، سیاسي، اقتصيادي و فرهنگيي   حاشیه و پیرامون، همچنین توسعه

در ارتباط ایين نظریيۀ بيا    (. Hansen, 1975, pp.821-823)یافت نسبت به مناطق مرکر کشور دست 

 :اند ازهاي مداخله چند نکته اهمیت دارد که عبارت ریري اولویت برنامه

توجهي کام  قيرار   شدن در مناطق پیراموني و دور از مرکر، اوالً، مورد بيمرزها به دلی  واقع. 5

ثانیاً، بيه دلیي    . ها کمتر از مناطق نردیک به مرکر است برداري از منابع آن گیرند؛ زیرا امکان بهره مي

ق نردیک به آن تمای  توجهي، حداق  منابع موجود این مناطق نیر به سوي مناطق مرکري یا مناط بي

 ؛(Pena, 2005, pp. 286-290)یابند  مي

یيافتگي  برداري مناطق مرزي از مرکر منطقه، سرعت توسعه به دلی  تأخیر، تأثیرپذیري و بهره. 5

 در مناطق مرزي کند است؛
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نیافتگي و جر آن در برخيورداري از رفياه و   نواحي مرزي به دلی  انرواي جغرافیایي، توسعه .3

هاي عمده به گسسيت ایين    هاي فاحشي دارند که این تفاوت با مراکر عمدة جمعیتي تفاوت توسعه

هيا و   بنيدي برناميه   اميا بيا سيط    . شود دو ناحیه و ایجاد یک رابطۀ استثماري به نفع مرکر منجر مي

اجراي متناسب در نقطۀ صفر مرزي که سبب ایجاد روابط تجياري و فرهنگيي بيین مرزنشيینان دو     

ساز رفاه و توسعه ایين منطقيه    شود که زمینهشود، شرایط جدیدي در منطقه فراهم مي يسوي مرز م

 .(Pena, 2005, pp.286-290)شود  مي

کنندة اهمیت توجه ویژة دولت و مراکر جمعیتي به ناحیۀ مرزي است کيه بير   موارد یادشده بیان

همگرایي، تثبیت جمعیت، توسعه اساس آن رابطۀ نویني بین مرکر و پیرامون برقرار شده و به ایجاد 

در این صورت، نگاه جمعیت مرزنشین به جاي نگياه بيه خيارج بيه     . شودو رفاه همگاني منجر مي

 (.39-33، ص5313فخرفاطمي، )شود  سمت درون و همگرایي معطوف مي

 مناطق مرزي و محروم ةریزي توسع رویكردهاي برنامه

اميروزه،  . ریيري کشيورها اسيت    نهادهياي برناميه   هيا و  از اهداف اساسي دوليت  5جانبهتوسعۀ همه

تنها خود را ملرم به تيالش در  هاي سیاسي پس از جنگ جهاني دوم، نه ها در تمامي نظام اکثردولت

هياي مختليف    دانند؛ بلکه نظيام پذیر مي جهت ارتقاي سط  کیفي زندگي قشرهاي محروم و آسیب

کنند و در راستاي تحقيق آن  في را انتحاب ميهاي مختل براي نی  به این هدف، راهبردها و سیاست

اي، اغلب در برگیرندة  توسعۀ منطقه( . Copus, 2001, p.548) گیرندکار ميابرارهاي گوناگوني را به

زایيي در جاهيایي کيه ميردم     مشخص است که اشيتغال . ها است دو هدف متضاد رفاه مردم و مکان

شيود و از منيابع   و اقتصيادي مهياجرت اجتنياب ميي     کنند به دلی  اینکه از هرینۀ رواني زندگي مي

شيود، بير تيأمین شيغ  در     برداري مي هاي اجتماعي بهره اي و زیرساخت طبیعي و تجهیرات سرمایه

 .جاهاي دیگر برتري دارد

 توسيعۀ  دهيد  هاي مطرح شده در حوزة آمایش مناطق مرزي نشان ميتحلی  رویکردها و نظریه
                                                           

1. Integrated Development 
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 دسيتیابي بيه دیيدگاه    و اي منطقيه  تعيادل  ایجاد در ارتباط است و کشور ک  توسعۀمرزي با  مناطق

هياي توسيعه، قابي       برنامه به دهي اولویت بررسي نحوة با مرزي مناطق توسعۀ ریري برنامه در جامع

اي  هاي رشد و همگرایي منطقه توان مرزها را در چارچوب مدل از جنبۀ اقتصادي مي. حصول است

 .کردو گسترش تجارت آزاد بررسي 

هاي مرکري، که مفاهیم مرز مناطق، عدم تعادل بین مراکر و نواحي دور از  بر اساس نظریۀ مکان

کند، با بررسي اجمالي منطقۀ مورد بررسي در مقایسه با مناطق مرکيري   ها با یکدیگر را تبیین مي آن

مون، همچنین اي از جمله انرواي جغرافیایي، قرارگرفتن در حاشیه و پیرا هاي عمده کشور، شاخص

نیافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به مناطق مرکر کشور توسعه

هياي اقتصيادي در راسيتاي تعيادل      مشاهده شد که این امر به ناکامي نسيبي ایين نظریيه در برناميه    

 .(Jones & Wild, 1994, pp.259- 273)بخشیدن به توسعۀ منظم در این منطقه اشاره دارد 

هيا، واردات   هياي اقتصيادي، از جمليه توسيعۀ بازارچيه      در منطقۀ مورد بررسي، تأثیرات برناميه 

خودرو، ارائۀ خدمات رفاهي بر فضاي کالبدي شهر بیشتر بوده تيا مراکير روسيتایي، بنيابراین، بير      

شيود بيدون   اساس نظریۀ قطب رشد که معتقد به پخش توسعه تا شعا  معیني اسيت، تصيور نميي   

اي ناشي از این  اي آثار توسعه ها، با توجه به شرایط بومي و منطقه بندي برنامه ریري و اولویت مهبرنا

. انيد، انتشيار یابيد    هاي روستایي پراکنيده  گاهها، یعني جایي که سکونت ها در حوزة نفوذ آن فعالیت

الملليي در   انشيگاه بيین  هاي اقتصادي عالوه بر توسعۀ د هاي فرهنگي نیر به مثابۀ برنامه دربارة برنامه

بایيد  ( جذب بیشتر دانشجویان خارجي نسبت به دانشجویان داخلي)منطقه و ایجاد شهر دانشگاهي 

هایي دربارة تبلیغ و ترویج فرهنگ بومي و توسعۀ ارتباطات فرهنگي در منياطق ميرزي اجيرا     برنامه

اي و  مباني نظري توسعۀ منطقه با توجه به اینکه شدههاي مطرحبدین ترتیب، با الهام از نظریه. شود

اي منشاء اقتصادي یيا جغرافیيایي دارد و عوامي  امنیتيي، اجتمياعي و       هاي منطقه تفسیر عدم تعادل

بخشي منياطق ميرزي دارد، و در جهيت تکامي  بیشيتر ایين        سرایي در تعادل فرهنگي، نیر نقش ب

هياي   بنيدي برناميه   و اولویيت هيایي بيراي تيدوین     کارگیري مدلها و توسعۀ مناطق مرزي، بهنظریه

 .اجرایي در چارچوب برنامۀ آمایش سرزمین ضروري است



 343                           2932پایيز و زمستان، 2، شمارة 5دورة ، آمایش سرزمين 

 
 هاي اجرایي آمایش سرزمين هاي تحليلي و مدل روش

تيوان   از جمله مي. برقراري آمایش سرزمین در جهان وجود دارد برايهاي مختلفي  ها و شیوه روش

، تحلیي  سیسيتم   3، تحلیي  عملیيات  5، تحلی  اثرگذاري5هاي دینامیکي هاي تحلی  سیستم به روش

ارزیيابي   فرآینيد  هياي  ميدل  برخيي . دکراشاره  1و تحلی  ارزیابي چندمعیاري 9اطالعات جغرافیایي

خطيي   آمياري  هياي  ميدل  شام  ،کنند مي فراهم را سرزمین توان تر دقیق نمایش امکان که چندمعیاري

ANN ،AHP و ANP وهش حاضر تحلی  ارزیيابي  در پژ(. 514، ص5313مخدوم، )باشند  فازي مي

 .شود شرح داده مي ،تفصی گرفته است که در ادامه به   انجام ANPمدل  کارگیريبهچندمعیاري با 

 روش پژوهش

 بيرآورد  منظير  هاي آمایش سرزمین از شهرهاي مرزي در برنامه ۀرویکردهاي توسع پژوهش این در

ها  بندي برنامه در اولویت عوام  متعددي آنجا که از. است شدهبندي اولویت اي ملي و منطقه اهداف

 مشيهور  هاي روش جمله از .ایمهمواج این قسمت در پیچیده گیري تصمیم ينوع با ،، لذااست دخی 

 فنون این. ستا MADM فنون ،ها بندي گرینه اولویت انتخاب و و گیري تصمیم  ئمسا با همواجه در

 مناسب گرینۀ انتخاب و گیري تصمیم در مختلف وام ع ارزیابي به خاصي قادر هاي اتخاذ الگوریتم با

فرایند  فن به نام ،MADMدر  مشهور هاي روش جمله از ،تحقیق این در کار گرفته شدهفن به. هستند

 .است (ANP)اي  شبکه تحلی 

 
 فرايند اجراي تحقيق. 2شکل 

                                                           
1. Dynamic System Analysis 
2. Impact Analysis 
3. Scenario Analysis 
4. Geographic Information System Analysis 
5. Multi-criteria Evaluation Analysis 

 تعیین وزن نهایي

 هر یک از

 راهبردهاي پاسخ

 طراحي مدل

 گیري تصمیم

 و انجام مقایسات 

 زوجي 

 تعیین

 راهبردهاي

 پاسخ

 شناسایي

 ها زیرشاخص

 شناسایي

 ها شاخص

 تعریف پرويه
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 (ANP) روش تحليل شبكه

 کيه  همگرایيي اسيت   هاي تحلی  یا ها وزن جمع جمله ازفنون،  سري یک شام  تحلی  شبکه روش

 ،سيپس  وند،شي  دهيي  وزن و امتیيازدهي  مبحيث،  یيک  بيه  وابسيته  معیارهياي  از دهد طیفي مي اجازه

 بر روش تحلی  شبکه(. Higgs, 2006, p.236)ند کن بندي رتبهها را آن ذینفع هاي گروه و کارشناسان

 & Phua)دارد  انيد، دالليت   شيده  ارزیيابي  معیيار  چنيد  ۀبه وسیل که ایيه گرینه گذاريارزش فرآیند

Minowa, 2000, p.68) .فضا در معیارها ،واقع در .اندفضایي زیادي میران به تحلی  شبکه هاي تکنیک 

تحلیي    راهبيرد . (Malczewski, 1999, p.28) انيد گیري، متفياوت  تصمیم مسائ  از تعداد زیادي میان

 بيراي  راهبيرد  ، اینشودگرفته ميفضایي به کار  واحدهاي مسائ  ح  براي کردنهیکپارچ در شبکه

 .ماند باقي مدیریتي هايحوزه و عملي هاي پژوهش در فقط ،توجه قاب  دوره زماني یک

 فعي  و  نو  هر مقایسه براي برندهپیش شبکه، معیاري تحلی  و تجریه مدل کنترل مراتب سلسله

 اي شيبکه  وتحلیي  تجریه فرایند کارگیريبه بر ها یافته تحلی  اینکه به توجه با. است شبکه در انفعال

اسيتاندارد،   مراتبيي سلسله تحلی  روش مشابه شبکه وتحلی تجریه در نسبي وزن تعیین ،است استوار

 درنظرگيرفتن  بيا  سطر هر در ها مؤلفه زوجي هاي مقایسه روش این در. مبتني است زوجي ۀمقایس بر

 ،سيپس ، گیرد مي انجام شبکه وتحلی تجریه اصول و بر مبناي کنترل معیارهاي در هاآن نسبي اهمیت

-آن تيأثیرات  تجهي  ةکننيد تعیین که را ها خوشه اي، ارتباط شبکه ساختار ۀوسیل به شبکه تحلی  مدل

 بيه  را تصيمیم  تيوان عناصير   نمي ها گیري تصمیم از بسیاري در که صورتي در کند؛مي هاست، تعیین

 گیيري  انيدازه  مقیياس  نیير  اي شبکه وتحلی تجریه فرایند اگرچه. کرد سازي مدل مراتبيسلسله شک 

 مراتبيي، سياختار   سلسله تحلی  فرایند مانند گیرد، اما کار مي به را زوجي هاي مقایسه بر مبتني نسبي

 دیيدگاه  رگیريکيا به با گیري را تصمیم موضو  بلکه ،کند نمي تحمی  مسئله به را مراتبيسلسله کامالً

 هيا  شياخص  آن در کيه  مسيائلي  ح  براي ANP روش. کند مي سازي مدل، بازخورد با توأم سیستمي

 فرض ، یعنيAHPهاي  محدودیت از یکي تواند بر این روش مي. شودکار گرفته ميبه نیستند مستق 

 مقيادیر  گیيري  ندازهاي، ا شبکه وتحلی تجریه فرایند در .کند غلبه ،ها گرینه و ها شاخص بین استقالل

انجيام   4 تيا  5 طیيف  کمک به و زوجي هاي مقایسه با مراتبيسلسله تحلی  فرایند مانند ،نسبي اهمیت
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 شيدید  اهمیت ةدهندنشان 4 ارزش و عام  دو یکسان اهمیت ةدهندنشان 5 ارزش آن در که گیرد مي

 (.531-599، ص5314فرجي سبکبار و همکاران، )است  دیگر به عام  نسبت عام  یک

 Teklu)است  مناسب روش چندشاخصه، انتخاب گیري تصمیم هاي مدل کارگیريبه در مهم ۀنکت

Pan, 2000, pp.1441-1444)، چنيدمعیاره   گیيري  تصيمیم  هياي  ميدل  در کيه  مختلفي هاي روش زیرا

(ANP) متما دررا ها آن توان نمي و ددارن مشخصي هاي محدودیت و ها ، ویژگيشودگرفته مي کار به 

 عيدم  یيا  تأثیر به توان مي مناسب روش انتخاب جمله معیارهاي از .کار گرفتبه گیري تصمیم مسائ 

 نسيبي  وزن بيه  دسترسي عدم یا ها، دسترسي شاخص بودنيکمّ یا یکدیگر، کیفي بر ها شاخص تأثیر

 در گیرنده از تصمیم اطالعات کسب به نیاز عدم یا نیازها،  شاخص اثر بودن منفي مثبت یا ها، شاخص

 .(131، ص5313جب  عاملي و همکاران، )کرد  اشاره قبی  این از مواردي و ،مسأله ح  فرایند حین

 ANP هاي مدل ویژگي

. اسيت  شدهروابط ماتریسي در ادامه مطرح  بیانبا تشری  بیشتر این مدل و  ANPهاي مدل  ویژگي

فرآینيد  »چنيدمعیاره موسيوم بيه    گیيري   هاي تصمیم یکي از تکنیک ANPاي یا  فرآیند تحلی  شبکه

و  منيؤمي ) بخشيد  ، بهبود ميي «مراتبسلسله»به جاي « شبکه»را با جایگریني « مراتبيتحلی  سلسله

5(. 33-31 ، ص5313، سوز آتش
AHP پیشينهاد   سياعتي . میالدي توسط تومياس آل  31 ۀکه در ده

ي چنيدمعیاره اسيت کيه    گیر هاي معروف تصمیم ، یکي از تکنیک(Saaty, 1977; Saaty, 1980) شد

مجميو  ایين سيطوح تصيمیم، یيک      . کنيد  گیري را به چند سط  مختلف تجریه ميي  تصمیم ۀلئمس

بيه عناصير    فقطعناصر هر سط   ،AHPمطابق اص  همبستگي در . دهد ميتشکی   را مراتبسلسله

اند، یعني ضرایب اهمیت عناصر هير سيط  بير اسياس سيط  بياالتر مشيخص         سط  باالتر وابسته

روابيط و  »گیيري،   هاي تصمیم و معیارهاي تصيمیم  شود؛ در حالي که در بیشتر اوقات بین گرینه مي

اسيت   ليئابراري سودمند در مسا ANP(. 13 ص ،5319پور،  قدسي)وجود دارد « همبستگي متقاب 

 .(Karsak et al., 2002, pp.171-190)دهد مي تشکی  تعام  بین عناصر شبکه هاکه در آن
                                                           

1. Analytical Hierarchy Process  
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ANP یک ک  از مدل ،در واقع ،ساعتي پیشنهاد شده است ۀسیلکه به وAHP درحالي کيه  . است

AHP دهيد،   را نشيان ميي   5جهتيمراتبي یکچارچوبي با ارتباط سلسلهANP      بيراي روابيط متقابي

 (.3شک  )کاربرد دارد ها  و مشخصه هاپیچیده میان سطوح تصمیم

 

 

 

 

 

 
 (.Yuksel & Metin, 2007, p. 3366)اي  شبکهساختار : bمراتبي؛ ساختار سلسله: a. 3شکل 

ارتبياط   ،کيه در آن  کنيد ميي هایي جایگرین  مراتب را با شبکه، سلسلهANPرویکرد بازخوردي 

 شيود داده نميي  مستقیم یا غیرمسيتقیم بيه آسياني نشيان     و ني، مسلط یا تبعي،ییسطوح باالیي یا پائ

(Yuksel & Metin, 2007, p.3367 .)هيا را   اهمیت جيایگرین  ،وه بر اهمیت معیارهاعال ،براي نمونه

 ،بنيابراین . تيأثیر داشيته باشيد   اهمیت معیارهيا  برها ممکن است  اهمیت جایگرین .کند مشخص مي

هياي   سیسيتم . اسيت مناسب ناهاي پیچیده  ین براي سیستمیمراتبي با ساختار باال به پانمایش سلسله

کميان نشيان داده    ۀتباطيات در شيبکه بيه وسيیل    ار. شبکه نشيان داد  به شک توان  بازخوردي را مي

کيه اصيطالحاً    ،وابسيتگي متقابي  دو گيروه   . ها داللت بر جهت وابستگي دارد جهت کمان. شود مي

وابسيتگي داخليي   . شود هاي دوطرفه نشان داده مي پیکان ۀبه وسیل ،شود وابستگي بیروني نامیده مي

 .شود مي اي نشان داده هاي حلقه کمان ۀعناصر گروه به وسیل

شرایطي را  ANPگیرد،  کار ميگیري به طرفه را بین سطوح تصمیمروابط یک AHPدر حالي که 

                                                           
1. Uni-directional 

(b) (a) 

x y 

 yاست، یيا    yکنندة تعیین xیعني 
 .است xوابسته به 
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تيري   گیيري و معیارهياي تصيمیم بيه شيک  کليي       کند، که روابط متقاب  بین سطوح تصمیم مهیا مي

کيار  گیري نسبي مبتني بير مقایسيات زوجيي را بيه     نیر یک مقیاس اندازه ANPاگرچه . شودبررسي 

 ۀلئمسي  و کنيد  مراتبيي را بيه مسيائ  تحمیي  نميي     سياختار اکیيداً سلسيله    ،AHPگیرد، اما مانند  يم

 a، 3در شيک   . کنيد  سازي مي، مدل5کارگیري دیدگاه سیستمي توأم با بازخوردگیري را با به تصمیم

 هيا وابسيتگي را   جهت کمان. دهد را نشان مي( سیستم)مراتب و شبکه تفاوت ساختاري سلسله bو 

نشيان   5ها، همبستگي داخلي عناصير را در یيک خوشيه یيا گيروه      دهد، در حالي که حلقه نشان مي

اي از سياختار   مراتبي حاليت خياص و ویيژه   ساختار سلسله ،شود طور که مشاهده مي همان. دهد مي

 معیارها یدمؤ bقسمت  3 در شک شده هاي ترسیم بیضي(. Saaty, 1999, pp.12–14) استاي  شبکه

متعيدد در   هايروشبه  3گیرند، شک   ها یا نودها داخ  بیضي قرار مي گره ANPدر ساختار ، است

بیيان شيده   ساعتي به تفصی  و با ذکر جرئیات بیشيتر  . خصوص منابع توماس الهمنابع مختلف و ب

 .است

تا  5با مقایسات زوجي و به کمک طیف  ،AHPگیري مقادیر اهمیت نسبي مانند  اندازه ANPدر 

اهمیيت   ةدهنيد نشيان  4اهمیت یکسان بین دو عامي  و عيدد    ةدهندنشان 5ارزش. گیردجام ميان 4

ijij ۀدر رابطي . اسيت  شدید یک عام  نسبت به عام  دیگير  aa /1 ،ija  اهمیيت   ةدهنيد نشيان

 : شام  دو مرحله است ANPاز دیدگاه کلي، . استام jام در مقایسه با معیارiمعیار

  ؛تشکی  یا ساخت شبکه: اول ۀمرحل

 .هاي عوام  اولویت ۀمحاسب: دوم ۀمرحل

وقتي که عامي   . توجه شودتمامي تعامالت بین عوام  باید به له، ئبه منظور تشکی  ساختار مس

Y   وابسته به عامX فلشي از  شک ، رابطه به استX  بهY ایين روابيط و    ۀهم. شود ن داده مينشا

 .شود ارزشیابي مي 3مقایسات زوجي و روشي موسوم به سوپر ماتریس ۀها به وسیل همبستگي

                                                           
1. System - with - Feedback 
2. Cluster 
3. Super Matrix 
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، کيه از بردارهياي اولویيت ایين روابيط      اسيت سوپر ماتریس، ماتریسي از روابط اجراي شبکه 

  :استط  سسه يمراتبماتریس سلسله ، سوپر((Saaty, 1999, pp.12-14آید  دست مي هب

W= 

   

   
   

 
 
 
 
 
 

   

 55 1 1

1  35  
 
 
 
 
 
 

 

G  = ،هدف یا آرمانC  = معیارها وA  =55ها، که در آن  گرینهW   برداري است که اثر هيدف را

هيا   اثر هر یک از معیارهيا بير گرینيه    ةدهند نشان  35W ماتریس. دهد بر هر یک از معیارها نشان مي

ریس ميذکور بيه منظيور کياهش حجيم      سيوپر ميات  . اسيت  5همياني  يماتریس I. است( آلترناتیوها)

هر عامي  بير   ( کلي)این امر اثر تجمعي . شود هاي کلي ایجاد مي تعیین اولویت برايمحاسبات الزم 

 .کند ها در تعام  است، تعیین ميهر یک از عوام  دیگر را که با آن

اي یعني معیارهيا و راهکارهيا باشيد، بير    ( عنصر خوشه)شام  دو گروه  فقطاي  وقتي که شبکه

 Karsak) کار بيرد را به (5413)توان دیدگاه ساعتي و تاکیراوا  وابستگي اجراي سیستم، مي ۀمحاسب

et al., 2002, pp.171-190) .برخيي   ،هاي متنيو  آن  مدل و قابلیت ةشدهاي مطرح باتوجه به ویژگي

 .است بیان شدهدر ادامه  ANPموارد کاربردي 

راي تحلیيي  عمييومي، حکييومتي و همکيياري در اجرایييي بيي يفراینييد تحلیيي  شييبکه چييارچوب

معیارهياي ملميوس و    ۀ عوامي  و دهد همي  ه اجازه ميگیرند ، و به تصمیمکندميگیري ارائه  تصمیم

و  خطرهيا . در نظير بگیيرد   ،سياخت بهتيرین تصيمیم دارنيد     بير داري  غیرملموس را که تأثیر معني

 ,.Tuzkaya et al شيود گرفتيه ميي   در نظير  ANPهاي احتمالي هستند، که در ميدل   ها اندازه فرصت

2007, p.14)) .ANP توان با ایين ميدل    ، بلکه مياستهاي کیفي و کمي مناسب  نه فقط براي نمونه

در (.  (Cheng & Heng, 2007, pp.278-287کيرد هياي ميرتبط نیير غلبيه      بر مسائ  وابسته در زمینيه 

اليدین افتخياري و    رکن) اندار گرفتهکبهها  در پژوهشرا  SWOTدانان مدل هاي اخیر، جغرافي سال

                                                           

 .عدد یک استاصر قطر اصلي آن همه برابر با ماتریس هماني یا یکاني؛ ماتریس قطري است که عن .5
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پیشین  هاي توان آن را با مدل مي و متنو  و وسیع است ANPها و تواناهاي  قابلیت(. 5311مهدوي، 

در  ANP ۀوتحلیي  شيبک  روش فرآیند تجریيه ( 5313)بند  ، رضوي و عالقهبارهدر این . کرد ترکیب

SWOTمدل 
هاي  مدل کارگیريبه. دانگرفتهکار رس بهاي فا موردي شرکت برق منطقه ۀرا با مطالع 5

رویکردهياي نيویني    ،ANPدر تحقیقيات ميرتبط بيا ميدل     ( ANPو  SWOTمانند ترکیب ) ترکیبي

بيراي  . کيرد توان معرفيي   هاي ترکیبي فراواني را مي رو، نمونه از این. دهد روي محققان قرار مي پیش

گیيري   هاي پشيتیباني تصيمیم   سیستم ۀوسعدر بررسي ت 5(FANP) فرآیند فازي و تحلی  شبکه مثال

ميدل  ( 5313)سيوز   مؤمني و آتش .(Boran & Goztepe, 2010, p.1939)فازي براي دستیابي به کاال 

GP-ANPترکیبي
QFP ریري محصول را براي طرح 3

هياي مشيتري و    و روابط خوشه کار گرفتندبه 9

و نیير   ،هياي مشيتریان   خواسيته  هاي داخلي هاي فني محصول را با درنظرگرفتن همبستگي همشخص

 .بندي مدل را ارائه دادند اولویت ،در نهایت .کردندهاي فني بررسي  ویژگي

 مدلطراحي ها و  آوري داده جمع

 ، درشيود کار گرفته ميي به نخبگان ۀجامع با خطاب در چندمعیاره گیري تصمیم هاي روش آنجا که از

 و مسيائ   کارشناسيان  عميدتاً  کيه  هسيتند،  دسترسرد نخبگان ۀجامع اساس بر کار اولویت نیر اینجا

 بيراي  کيه  آنجيا  از. باشيند ميي  شهرنشيیني  ۀزمین در مجرب دانشگاهي اساتید و شهرنشیني مشکالت

نفير را از   4 مقاليه  ایين  نیير در  اند، ميا  دانسته کافي را خبره 4الي  1 تعداد محققین روش اجراي این

، میانگین نفر 4این  از شدهآوري جمع هاي دادهسازي ارچهبه منظور یکپ .ایمخبرگان را انتخاب کرده

 نهيایي  عيدد  وشد  گرفته هندسي میانگین نظرات نخبگان تمامي از یعني .ها محاسبه شدهندسي داده

 بيراي   ANPروش اینکيه  بيه  توجيه  بيا  کيه  شيود بیان ميي  ،آخر در. گیرد قرار مي کار مالک حاص 

انيد، ایين روش   کیفيي  معیارهيا  تمامي ، کهتحقیق این دارد، در کاربرد قابلیت کمي و معیارهاي کیفي

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
2. Fuzzy Analytic Network Process 
3. Goal Programming – ANP 
4. Quality Function Deployment 
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هياي پيژوهش را   داده نخبگان ۀجامع و فردي هاي قضاوت از منظر در ادامه،. کار گرفته شده است به

 .کنیمبررسي مي
 هاي آمايش سرزمين شهرهاي مرزي استان آذربايجان شرقي دهي به برنامه هاي اولويت شاخص. 1جدول 

 هاي آمايش سرزمين شهرهاي مرزي استان آذربايجان شرقي دهي برنامه هاي اولويت شاخص

 ها گرینه عناوین

 اجتماعي توسعۀ

 اقتصادي ۀتوسع

 ملي امنیت و دیپلماتیک روابط توسعۀ

 توسعۀ فرهنگي

 زيرمعيارها معيارها ها انواع برنامه

 سياسي -دفاعي  -امنيتي  امنيتي

 امنیت ملي

 کشورها دیپلماتیک روابط

 کاال قاچاق

 اقتصادي

 درماني
 فراملي و ملي بیمارستان

 متخصص پرشکان

 يربناييتأسيسات و تجهيزات ز

 برق

 ها هت  و مهمانسراها

 گاز

 حمل و نقل و ارتباطات

 جاده به دسترسي

 آهن راه به دسترسي

 فرودگاه

 وسیله نقلیه عمومي

 هاي اقتصادي فعاليت

 صنعتي بخش شاغالن

 کشاورزي بخش شاغالن

 خدمات شاغالن

 بیکار

 محيط زيست

 رودخانه -آب 

 جنگ 

 طبیعي ابعمن

 اجتماعي

 جمعيت

 باسوادي

 فعال جمعیت

 جمعیت رشد

 مهاجرت

 هاي اجتماعي فعاليت

 اجتماعي سرمایۀ

 زندگي کیفیت

 زنان مشارکت

 هاي فرهنگي فعاليت فرهنگي

 ها کتابخانه

 فراملي و ملي آموزشي مراکر

 مساجد

 ها پارک
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بحيث   ميورد  ۀلئمسي . کنيیم  تيدوین  را تحقیيق  ۀلئمسي د بایي  اول گيام  در ؛ميدل  ساخت: اول گام

 مرحليه  این. استآمایش سرزمیني ملي  ۀشهرهاي مرزي در برنام ۀتوسع ویکردهاير بندي اولویت

 در نظر گرفته مدل معیار کنترلي عنوان به بحث مورد ۀلئمس. دشو مي معرفي مدل اول سط  عنوان به

 و هيا  خوشيه  شيام   شيده طراحي ۀشبک .شود مي طراحي اي شبکه آن براي ،منظور همین به ؛گیرد مي

 یااول،  سط  .است سط  سه شام  ،کلي طورهب شبکه تحقیق این در. استه خوشه این درون اجراي

هياي   در نظریيه . دهيد  ميي  تشيکی   را هيا  گرینه ،سوم سط  و معیارها سط  ،دوم سط  ؛هدف سط 

درمياني،   -ساختار جمعیتي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشيتي   ،ساختار فضایي شهرهاي مرزي ۀتوسع

محیطيي  بنایي شهري، حم  و نق  و ارتباطات، کالبدي، زیسيت فرهنگي، تأسیسات و تجهیرات زیر

گیري رویکردهاي توسيعه در   و کارکردهاي امنیتي، اقتصادي و اجتماعي مرز عوام  مهم در تصمیم

این عوام  بر اساس نظرات کارشناسان خبره در بحث آمایش . اجراي برنامه آمایش سرزمین هستند

 (.5جدول ) شوندميه و دو به دو مقایسه بندي شد دسته( نفر 4تعداد )سرزمین 

 
 (مدل مسئلة تحقيق)ها  ارتباط درون گروهي و برون گروهي آنهاي مورد مطالعه و  شاخص. 4شکل 
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 بخيش  ؛عناصير  یيا  هيا  خوشه میان زوجي مقایسات انجام و متقاب  هاي وابستگي تنظیم :دوم گام

  .گیرد مي شک  مرحله این در مدل اساسي و راهبردي

 ماتریس ابر تشكيل یا ها داده وتحليلتجزیه

 اولیيه  ابرماتریس جدول ، در قالبشدن نرماالیر پس زوجي ساتمقای ماتریس داخ  هاي داده تمامي

 .شوند مي نشان داده Unweighted Matrixنام  به

 
 (غيروزني)سوپر ماتريس اوليه . 5شکل 

زوجيي   ۀاز مياتریس مقایسي   حاصي   نرمياالیر  سيتون  در ناموزون ابرماتریس این ،بعد ۀدر مرحل

 .استزیر  موزون تریسابرما حاص  شود، که مي ضرب معیارهاي کلیدي

 

 سوپر ماتريس وزني. 6شکل 
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 سوپر ماتريس حد. 7شکل 

رویکردهياي توسيعه در بحيث     انيوا   بيراي  آميده دست به هايوزن سازي نرمال با ،نهایي گام در

 .شودبندي مياولویت تحقیق نتایج ،آمایش سرزمین

 
 وزن زيرمعيارها. 8شکل 

و بر اساس وزن هير یيک از    شودميرمعیارها استخراج بندي هریک از زی وزن نهایي و اولویت

 :آیدميهاي اصلي مدل به دست  وزن نهایي شاخص ،هاآن
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 بندي زيرمعيارها وزن نهايي و اولويت. 2جدول 

 Normalized By Cluster Limiting معيارها رديف
 113344/1 55341/1 توسعۀ اجتماعي 5

 131133/1 91331/1 توسعۀ اقتصادي 5

 151141/1 54339/1 وسعۀ روابط دیپلماتیک و امنیت مليت 3

 111433/1 53553/1 توسعۀ فرهنگي 9

 515153/1 11353/1 امنیت ملي 1

 531359/1 95539/1 روابط دیپلماتیک کشورها 3

 151511/1 13191/1 قاچاق کاال 3

 114193/1 15941/1 بیمارستان ملي و فراملي 1

 115533/1 51111/1 پرشکان متخصص 4

 134135/1 11331/1 برق 51

 113/1 11193/1 ها مهمانسراها و هت  55

 199143/1 31154/1 گاز 55

 155111/1 95114/1 باسوادي 53

 114141/1 33413/1 جمعیت فعال 59

 119553/1 59314/1 رشد جمعیت 51

 115431/1 51549/1 مهاجرت 53

 151115/1 59335/1 دسترسي به جاده 53

 193131/1 91541/1 سترسي به راه آهند 51

 133333/1 31131/1 فرودگاه 54

 119315/1 19931/1 وسیلۀ نقلیۀ عمومي 51

 113393/1 14315/1 سرمایۀ اجتماعي 55

 151134/1 33153/1 کیفیت زندگي 55

 114514/1 59331/1 مشارکت زنان 53

 113919/1 33145/1 شاغالن بخش صنعتي 59

 159443/1 59113/1 کشاورزي شاغالن بخش 51

 154133/1 55314/1 شاغالن خدمات 53

 133433/1 34135/1 بیکار 53

 115131/1 13111/1 ها کتابخانه 51

 153131/1 34133/1 مراکر آموزشي ملي و فراملي 54

 115131/1 19415/1 مساجد 31

 115339/1 13139/1 هاپارک 35

 151315 13353/1 رودخانه -آب  35

 113353/1 14533/1 جنگ  33

 155931/1 39111/1 منابع طبیعي 39

 .5345ساخته،  محقق: منبع
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 ها نمودار حساسيت گزينه. 9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها وزن نهايي گزينه. 11شکل 

Sensitively 
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 گيري نتيجه

هياي   گیيري  و تصمیمسرزمین  توان تر دقیق نمایش که ،ارزیابي چندمعیاري فرآیند در دخی  هاي مدل

 و ANN ،AHPخطيي   آماري هاي مدل شام  کند،پذیر ميامکان ها را بندي برنامه پیچیده در اولویت

ANP  ریري فضيایي آميایش   هاي اجرایي برنامه تعیین اولویت برايدر پژوهش حاضر . استفازي، 

و زیرمعیارها ( اصلي معیار 9)کار گرفته شد که در دو سط  معیارها به( ANP)اي  مدل تحلی  شبکه

اي شهرهاي مرزي استان آذربایجان  با توجه به شرایط محیطي و منطقه( شاخص 31زیرمعیار با  4)

 دوتایي و با توجه به شرایط مرزهياي اسيتان از   ۀو از طریق پرسشنامه و مقایس طراحي شد،شرقي 

نيوان رویکيرد اصيلي    اقتصيادي، بيه ع   ۀنهایي رویکرد توسيع  ۀاي، گرین تحلی  شبکه ۀطریق محاسب

ن امحققي  حاضير  الگيوریتم  بير  تکیيه  بيا . هاي آمایش فضایي در این استان مطرح شيد  اجراي برنامه

هياي آميایش سيرزمین در سيط       تدوین و اجراي برنامه در تأثیرگذار و دخی  مسائ  سایر توانند مي

 مدیریت یياري  در را شهرهاي مرزي و سایر نقاط سکونتي گردانندگان و مدیران و بررسي کنندملي 

  .کنند

ریيري   برناميه  زمینۀدر مطالعات جامع در  ،پیش از این نشان داد مطالعاتي تحقیق ۀبررسي پیشین

در نظير  فضایي در مناطق ميرزي و تعيادل بخشيي     ۀهاي ممکن توسع اي فقط جنبه شهري و منطقه

منياطق بيه توزیيع    و پس از تعیین عام  امنیت در ( 91، ص5313زادگان،  شریف)است  گرفته شده

بير   (.Petrakos & Economou, 2007, p.1) کیيد شيده اسيت   أعادالنه منابع و امکانات در سرزمین ت

هياي کشيور در    اینکه انجام مطالعات سند ملي آمایش سرزمین و اجراي آن براي اکثر استان خالف

انجام گرفتيه   ،این مطالعات به طور بسیار محدوديشده است، چهارم توسعه کشور تصویب  ۀبرنام

 ۀبا محدودشدن روابط دوسيوی  وویژه در مناطق مرزي کشور به ،آن هايبندي اقدامو اولویت است

 اسيت  این فرایند موجيب شيده   .(593، ص5313، همکارانمحمدپور و )محقق نشده است  ،مرزي

ه مباحيث  ها، بیشتر بي  تحقق برنامه ةجاي نحوهب ،در این حوزه گرفتههاي علمي انجام  پژوهش اکثر

گرفتيه   کيار هرویکردهياي بي   ،همچنین. (5331نقي، علي)نیافتگي مناطق اختصاص یابد عل  توسعه

 Petrakos) اسيت  شده يموجب استمرار شکاف بین شهرهاي مناطق مرزي با شهرهاي مرکر شده
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& Economou, 2007, p.1)ها و ایجياد امنیيت در ایين منياطق امکيان       حال آنکه با تغییر در روش ؛

 .(Erkut & Ozgen, 2003, p.28)شود  پیش فراهم مي یجاد تغییرات مثبت بیش ازا

 بيا مطالعيه منيابع و امکانيات سيرزمین      ۀبه دور از مباحث اولی دهدنشان ميهاي پژوهش  یافته

آمایشيي منياطق بيا     ۀسوگیري و جهت رویکيرد توسيع  باید  عنوان مطالعات جامع آمایش سرزمین، 

کيارگیري  هب .شودتعیین و تفسیر  ،با توجه به شرایط خاص هر منطقه ،ميهاي عل روش کارگیري به

ها در  به برنامهدهي  تا متغیرهاي متعدد و چندمعیاره در اولویت کندرا ایجاد مياي  زمینه ANPمدل 

 .آمایش مناطق مرزي کشور در نظر گرفته شوند ۀتوسع

 مناطق مرزي کشور در مدیریت اجرایي ةراهبردهاي توسع

و بيدون انجيام مطالعيات دقیيق در فراینيد       ،مناطق مرزي کشور با تمرکر صيرف بير اجيرا    ۀوسعت

هيایي کيه بيه بهبيود      هياي علميي قيوي و ميدل     تحلیي   کيارگیري بيه . استغیرممکن  ،ریري برنامه

از راهبردهياي اصيلي    کننيد، ميي ها و تعادل بخشي به توزیع امکانات و منيابع کميک    گیري تصمیم

اي و  با توجه به مدل تحلی  شبکه لذا،. شود ایش سرزمین محسوب مير بحث آممدیریت اجرایي د

، ANPميدل   کيارگیري بيه هيا بيا    ها و اولویيت بخشيي برناميه    گیري متغیرهاي تأثیرگذار در تصمیم

 :شود کیفي مدیریت اجرایي در مناطق مرزي کشور پیشنهاد مي يراهبردهاي ذی  جهت ارتقا

 ؛هاي علمي ها بر اساس نتایج مدل امهبخشي به اجراي برناولویت  -

همگرایي ملي و پیوند مناطق ميرزي بيا اقتصياد مليي و      مناطق مرزي با هدف تقویت ۀتوسع  -

و تقویت  ،اي یافته و حاشیه بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعهسازي براي تحرک زمینهو  فراملي

 ؛ملي پیوند با اقتصاد

بير اسياس معیارهياي     هيایي عات محدود و تدوین تصيمیم ها با مطال گیري اجتناب از تصمیم  -

 ؛مذکور هايبر مبناي تصمیم اي هاي منطقه تعادلتوزیع متناسب منابع به منظور رفع عدممتعدد و 

 ؛ها اي استان هاي سرمایه اي و تملک دارایي هرینه هاي توزیع اعتبارات تدوین شاخص  -

ها در حد میانگین ملي و در مقایسه با  تاناقتصادي و اجتماعي اس ۀهاي توسع شاخص يارتقا  -

 ؛نیافتگي مناطق مرزيو جبران شکاف توسعه ،کشورهاي همسایه
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 ؛مناطق آزاد ۀآزاد تجاري در چارچوب سند ملي توسع ۀایجاد منطق  -

هياي   در اسيتان مراتبي مراکر رشد از مرکریت تا دورترین نواحي مرز توزیع متعادل و سلسله  -

 شود؛مرکر استان و منطقه مرزي  ۀبرقراري تعادل فضایي میان منطق تواند موجب ميمرزي 

اجتمياعي و رفياهي بيه منظيور نگاهداشيت جمعیيت در منياطق         ،هاي اقتصادي ایجاد جاذبه  -

 ؛و افرایش میران خدمات رفاهي و زیربنایي جهت افرایش حس تعلق آنان نیافتهتوسعه

خليي از طریيق ارتباطيات جمعیتيي،     ميرزي بيا منياطق دا    ۀتقویت پیوندهاي فضيایي منطقي    -

 ؛اجتماعي، تقسیم کار اقتصادي و مبادالت اقتصادي و فرهنگي

تقویييت نظييام اداري محلييي از طریييق تقویييت شييوراهاي اسييالمي شييهرها و روسييتاها و     -

 .ها آنسازي توانمند
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