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 چکیده

هایش در فضا، و به طور کلی چیدمان منطقی از استقرار جمعیت و فعالیت در پهنهه  پیامد فضایی آمایش، تعامل میان انسان و فعالیت 

های توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف است که تمام برنامههای دیگر به نحوی ریزیسرزمین است و نقش آن در برنامه

ریهزی در منهاطق   ی برنامهها اولویتهدف از تحقیق حاضر، آمایش مناطق مرزی با تأکید بر راهبردها و  .از آن است متأثرجغرافیایی 

همچنین تحقیق حاضر از نوع . شده استتحلیلی انجام  –در این تحقیق روش پژوهش به صورت توصیفی . مرزی بانه و مریوان است

نفر از متخصصهان   ۰۲آوری اطالعات اسنادی و میدانی در قالب پرسشنامه و توسط جمع آید و شیوهتحقیقات کاربردی به شمار می

 -SWOTو  SWOT ،QSPM ،SWOT-ANPهای استفاده شده در تحقیق حاضر مدل هیبریدی، امر انجام گرفته است، مدل

AHP بهرای   های آمایش مناطق مرزی به لحاظ توسعه انجام گرفته شده است،ها و محدودیتی آن سنجش قابلیتنتیجه است، در

هها و  و فرصهت ( عوامهل داللهی  )اقهدام بهه شناسهایی نقهات قهوت و ضهعف        SWOTاز تکنیک  گیری بهره حصول بدین مقصود با

وزن دههی مجموعهه عوامهل داللهی و لهارجی       به AHP و ANPشده است و سپس با استفاده از مدل ( عوامل لارجی)تهدیدها 

-SWOTدههد کهه در مهدل    نتهای  تحقیهق نشهان مهی    . پردالته شهده اسهت   (SO,WO,ST,WT)جهت اتخاذ بهترین استراتژی 

QSPM ،WT به عنوان راهبرد اصلی، در مدل SWOT-AHP  راهبردSO  بهه عنهوان راهبرداصهلی و در مهدل      ۱۶۸/۲ با امتیهاز

SWOT-ANP برد راهST  به عنوان راهبرد اصلی انتخاب شد ۸۶۶۶/۲با امتیاز. 

 

مریووان و   ،SWOT- ANP,SWOT – AHPریزی، ی برنامهها اولویتآمایش مناطق مرزی، : واژگان کلیدی

 .بانه
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 مقدمه

در اغلد  مدوارد، ماندای آن در    . کندد در زبان انگلیسی، کلمه مرز، قلمرو سیاسی و فضای زنددگی را مشد م مدی    

تر از مرزی است کده در ماندای تیسدیح مدددوده قددرر کشدورهای مسدتی         جغرافیای سیاسی و اقتصادی، گسترده

هدای ملدی در برابدر    و همواره، به نوعی آمی ته با دفاع نظامی از سدرزمین (. Guo, 2005:5-6)رود همسایه به کار می

 (.Walter, 2006)اند حمله ارتش کشورهای متجاوز بوده

های مناطق مدرزی، در هادارهو    نیاز امنیت و دفاع، از ریزی است که توساه را باطق مرزی نوعی برنامهآمایش منا 

کده   کندد  یمد ی مناطق مرزی مارفی دهد و راهکاری برای توساهشرایطی که مناطق مرزی دارند، به یکدیگر پیوند می

بنابراین هاارهو  نظری توسداه منداطق   (. 69۱۱ :92عندلی ، ) شوددر آن امنیت و توساه الزم و ملزوم یکدیگر می

آنجایی که این مناطق با مناطق مرکزی متفداور اسدت، ایدن     و از. ای استای منطیهمرزی، درک ، هاارهو  توساه

اصدوال  تمدام   . ای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی استوار اسدت هاارهو  نظری بر تفسیر پدیده عدم تاادل منطیه

هرخندد، و  هایشدان مدی  ای به عنوان مدور بدثعدم تاادل منطیه ای بر پایه پدیدهمنطیه به توساه های مربوطنظریه

و از آنجدایی کده   . دهدد  یمد  ارائهح  و یا برای رفع آن، راه کند یمای را تفسیر عدم تاادل منطیه ها یا پدیدهاین نظریه

های نظری آمایش مناطق مدرزی  مشاود، و شاخم است، پایهای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی عدم تاادل منطیه

 (6929 زرآبادی،)شود ای مستیر میمنطیه های توساهبر نظریه

اند که با بررسی اجمالی منداطق مدرزی در میایسده بدا     هایی همراه بودهها و ضافمناطق مرزی همواره با مددودیت 

هدای  از جمله انزوای جغرافیایی منداطق مدرزی، دوری از قطد    ای های عمدهتوان به ضافمناطق مرکزی کشور، می

سیاسدی،   همچنین توساه نیافتگی در اباداد م تلدف اجتمداعی،     اقتصادی، قرار گرفتن در حاشیه و پیرامون،  –صناتی 

و از آنجا که ایدن منداطق بده عندوان      .(Hansen, 1975)مناطق مرکز کشور دست یافت  اقتصادی و فرهنگی نسبت به

تواند مالول شرایط جغرافیایی منداطق  ای بودن گرهه میشوند، این حاشیهای و توساه نیافته شناخته میطق حاشیهمنا

سدازد  هدای آن منطیده را مضدمد  مدی    مرزی باشد، اما خود پدیده مرزی بودن است که بسیاری از امکانار و قابلیت

(Jones, Wild, 1994). مورد بدی تدوجای    اوال ر مناطق پیرامونی و دور از مرکز، زیرا این مناطق به دلی  واقع شدن د

-ثانیدا ، بده دلید  بدی    . مناطق نزدیک به مرکز اسدت  آرگیرند؛ زیرا امکان باره برداری از منابع آناا کمتر کام  قرار می

 ,Pena)یابندد  توجای، حداق  منابع موجود این مناطق نیز به سوی مناطق مرکزی یا مناطق نزدیک بده آن تماید  مدی   

های مرز و مناطق مرزی است که مانع جددی  های زبانی، فرهنگی و اعتیادی از ویژگیهمچنین وجود تفاور(. 2005

هدای آن  امدا منداطق مدرزی خدار  از مدددودیت      .(Topaloglou et al, 2006)کندد  گذاری ایجاد میدر برابر سرمایه

شارهای واقع در این مناطق، جزیی از هشح اندازهای سیاسدی و  هایی نیز دارند، از جمله اینکه مناطق مرزی و مزیت

های بارز فاالیت گسترده در جادت  های بین مرزی، یکی از نشانهشوند، همکاریحکومتی اکثر کشورها مدسو  می

-الملی در اثر همکداری که با گسترش تجارر بین(. Perkmann, 2003)شوند توساه و رونق این مناطق مدسو  می

هدای  کننده در رابطده بدا هزینده   هرا که، مکان عاملی تایین. کنندای پیدا مین مرزی، مناطق مرزی اهمیت ویژههای بی

تواندد کارخانجدار را تشدویق بده احددا  و      دسترسی به بازارهای خارجی است و نزدیکی به بازارهای خارجی مدی 

ها و یا مراکز هاار راه  ها،ا و مناطق مرزی، دروازهزیرا شاره(. Niebuhr and Stiller, 2004)ایجاد در این مناطق کند 
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تدرین ایدن   از مادح . نمایندد کنترلی هستند که ورود و خرو  یک کشور و یا منطیه خدا  را هددایت و رهبدری مدی    

(. Knox and Marston, 1998)های مرزی، حجدح بداالی حمد  و نید  و عمدده فروشدی آنااسدت        های شارویژگی

 .ریزی کشورها استها و ناادهای برنامهی این مناطق از اهداف اساسی دولتانبهبنابراین توساه همه ج

طبیات مرزی و غیر حاصل یز ایدن  . ندیآ یماز آنجایی که مناطق مرزی از نیاط حساس و استراتژیک کشور به شمار  

ی الزم بدرای  هدا  زهید انگبه دلی  فیدان رفاه و نبدود   وستهیپ ی کوهستانی و بیابانی ایران،ها عرصهمناطق ب صو  در 

  ی بالیوه در تولیدد، ها یناتوان. ی وقت بوده استها دولتی و امنیتی برای اقتصادساز مشکالر سیاسی،  زندگی، زمینه

اجتمداعی ایدن    –مش صده اقتصدادی    نیتدر  عمدده و عدم دسترسی به نیازهای اولیه،  درآمدفیدان اشتغال، نازل بودن 

خدالی  (. 92: 69۱6سازمان اقتصاد و دارایدی،  )آورد  یمطق است که زمینه را برای قاهاق کاال در این مناطق فراهح منا

ی الزم بدرای زنددگی در ایدن    هدا  زهید انگشدن مرزها از سکنه و مااجرر مرزنشینان به شارهای بزرگ در اثر فیددان  

اسدت  آن در امنیت مرزها به وضوح قاب  لمس بوده  تأثیر روند رو به افزایشی داشته است که با یتیرمناطق در گذشته 

، حضدور مدردم در   همجدوار کیلومتر از مرزهای ایران با کشدورهای   ۱7۸۸اما برای ایجاد امنیت در . (692۱ سرداری،)

، ا ید ثان، کنترل این مرزها با توجه به شرایط اقلیمدی بدا یکددیگر متفداور اسدت و      اوال مناطق مرزی ضروری است که 

از آنجا که حفاظدت از مرزهدای هدر    (. همان)باشد  یمامنیت آن بدون اتکا به مساعدر مرزنشینان امری مشک   نیتأم

ی متاددی را بدرای  ها سیاستصد ساله اخیر حاکح بر کشورمان  ی یکها دولت  کشوری از اهح مسائ  حکومت است،

دران بیکاری، فیر، مفاسد گونداگون اجتمداعی، ایجداد    به منظور کاهش ب عمدتا  ها سیاستکه این  اند نمودهمرزنشینان 

توجده بده امدور    . ی مااجرر و غیره بوده استها زهیانگکاهش   اشتغال، کاهش قاهاق کاال، برقراری عدالت اجتماعی،

اقتصادی مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است، زیرا رفاه اقتصادی، مردم را ترغی  به مانددن در مرزهدا   

اگر فرآیند توسداه را کوششدی هوشدمندانه    . است کرده یمو حفاظت از مناطق مرزی را برای حکومت تسای   نموده

ایران از جمله منداطق مدورد    همچونداشت که نیاز کشوری  باید اذعان  جات ارتیای سطح کیفی زندگی مردم بدانیح،

اسدماعی  زاده و صددابی،   )اسدت  مشداود  توساه مناطق مرزی و مددروم بسدیار    خصوصا مطالاه به فرایند توساه و 

6926.) 

ی مدرزی ازجملده اسدتان کردسدتان و     ها استانبر همین اساس توجه به نواحی مرزی غر  کشور در راستای توساه  

ی است که به دلی  طوالنی بدودن و همچندین بده دلید  وجدود      ا ژهیوتأمین امنیت مرزهای غربی کشور دارای اهمیت 

. کشور پرتنش عراق نیازمند امنیت و ایمنی در کلیه ابااد کالبددی، اجتمداعی، اقتصدادی، فرهنگدی و مددیریتی اسدت      

بنابراین با بررسی مناطق مرزی مورد مطالاده و میایسده آن بدا سدایر منداطق کشدور از لدداا دوری از مرکدز، عددم          

ی را بدون رجوع بده  ا عمدهتفاور  توان یمافتگی، دوری از مراکز صناتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ی توساه

نیدافتگی در بسدیاری از    و این عدم برخورداری هندد باددی مرزهدا باعدث توسداه     . آمار و ارقام رسمی مشاهده نمود

رزهدا از سدکنه و ماداجرر مرزنشدینان بده سدوی       باعث خالی شددن م  تا ینااساز پدیده قاهاق کاال و  و زمینه ها نهیزم

زدایی، ایجاد اشدتغال، نگاداشدت جمایدت،     با مدرومیت توانند یمی وقت ها دولتبنابراین ». شود یمشارهای بزرگ 

 «ممانات از ت لیه مناطق مرزی و کنترل قاهاق تمایداتی الزم برای پویدا کدردن اقتصداد ایدن منداطق لدداا نمایندد       

 (.69۱7ران، احمدی پور و همکا)
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 پیشینه

ها و موانع توساه در این مناطق، تناا از هندد سدال پدیش    مطالاار در مورد مناطق مرزی با هدف شناخت پیچیدگی 

آید که مطالاار متاددی در این زمینه صورر گرفته است کده از آن  آغاز شده است و مطالاار جوانی به حسا  می

 :توان به موارد زیر اشاره کردجمله می

 داخلدی  که مرز رسد یمشارهای مرزی به این نتیجه  مد  در نظری ی با عنوان مذاکرارا مطالاه، در (9۰۰7)سرمک  

موانع خارجی جدی بر سر راه شارهای مناطق مرزی اروپا . اند آورده دست به را توساه برای فرصتی جدید شارهای

 دروازهبتوانند با توساه حم  و نی  و تجارر بده   آناامنجر به رکود اقتصادی شود مگر اینکه  تواند یموجود دارد که 

 .شارها تبدی  شوند

 و نظدح  حفد   بدرای  ایداالر  اسدتراتژی  عندوان  به ، در پژوهشی با عنوان مدیریت مرز؛(9۰6۱)همکاران جان پرور و  

که  اند دهیرس، به این نتیجه (اینترنت و کتا ) وصیفیت نظری و کشور را با هدف مدیریت مرز و به صورر در امنیت

عالوه بر مفاوم مدیریت مرز جایگاه مدیریت مرزی در مسائ  م تلفی از جمله فضای سایبری، هویدت، ارتبداط بدین    

 .مرزها و امنیت داخلی کشور مورد بررسی قرار دهند

مطالاده مدوردی   )دهای آمدایش منداطق مدرزی    تدوین راهبر»، در تدییق با عنوان (6929)م تاری هشی و همکاران  

آمایش  اند که با توجه به شرایط فالی، راهبردهای مناس  حرکت در مسیربه این نتیجه رسیده( مرزهای شرقی کشور

انجام شده راهبردهای تدوین برنامده   بندی مناطق مرزی شرق کشور از نوع تدافای است و همکنون بر اساس اولویت

هدای  ، توسداه و تیویدت اندواع زیرسداخت    (ب صو  مناطق مرزی)های شرقی کشور جانبه استانجامع، توساه همه

های پرجمایدت منداطق شدرقی بدا     به منظور افزایش پیوندهای کانون... حم  و نی ، راه آهن، جاده و : کالبدی، شام 

 .های داخ  کشور از اولویت باالتری برخوردارندیکدیگر و کانون

آمایش مناطق مدرزی و تددوین راهبردهدای توسداه در منطیده      »، در تدیییی با عنوان (692۸)ی عندلی  و جوانشیر 

که تیویت زیرساختاا و امنیت منطیه جات عدم تاثیرگدذاری مدسدوس فاالیدت     اند دهیرسبه این نتیجه « مرزی تایباد

و اعتمداد مرزنشدینان بده دولدت     ایجداد جد   –پایانه مرزی دوغارون  مدور ترانزیتی کراهی افغانستان بر ساح ترانزیتی

 –تیویت طرح انسداد فیزیکی و الکترونیکدی مرزهدا و تجایدز مرزبدانی      –مرکزی و افزایش احساس تالق به منطیه 

تصوی  قوانین اصولی و کاهش قوانین دست و پاگیر به منظور تسای  مبادالر تجاری و حم  و نی  بین دو کشدور  

هدای  گذاری بیشتر و ایجاد زمینده پشتیبانی ب ش دولتی، برای سرمایه جل  مشارکت ب ش خصوصی با حمایت و –

 .اشتغال سالح در منطیه

: مطالاده مدوردی  )مرز کننده امنیت پایدار  نیتأمعوام   سازی الگو»، در تدیییی با عنوان (692۸)همکاران پوالدی و  

 نیتدأم  کده  اندد  دهیرسد امنیت پایدار در مرزهای به ایدن نتیجده    نیتأمرا با هدف ارزیابی عوام  ( مرزهای شرقی ایران

امنیت پایدار مرزهای شرقی پیامدهایی از جمله حف  جمایت بومی، کنتدرل قاهداق کداال و همچندین از بدین رفدتن       

 .های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشتتادید
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 محدوده و قلمرو

و  النادار گریندوی    نصدف  9۸درجده و   9دقییه تدا   ۱۱درجه و  9۸مریوان با طول و عرض جغرافیایی بین  شارستان 

و طبدق  . اندد  گرفتده است قدرار   دقییه ۸2 و درجه 9۸ وعرض دقییه ۸9 و درجه ۱۸جغرافیائی  شارستان بانه در طول

اسدت  بدوده   699۸1۸ و 77۱ ،61۱هدای مریدوان و بانده بده ترتید       شارستان تیجما 692۰آخرین سرشماری سال 

های بانه و مریوان بدا دارا بدودن مدرز مشدتر  بدا کردسدتان       شارستان(. 692۰سازمان نفوذ و مسکن استان کردستان )

سه ب ش سه شدار و شدش دهسدتان     یدارا ها به ترتی  بااین شارستان. اندعراق در غر  استان کردستان واقع شده

 .باشدمی

 
 های پژوهش یافته: منبع   ی مورد مطالعهموقعیت منطقه  (: ) شکل شماره

همچندین تدییدق مدورد نظدر از ندوع       .دلیلی انجام گرفته استت -این تدییق روش پژوهش به صورر توصیفی در 

قال  پرسدش نامده    در به صورر اسنادی و میدانی و اطالعار آوری جمعشیوه  و آید یمتدیییار کاربردی به شمار 

بددین صدورر کده پرسشدنامه بادد از      . صدوری اسدتفاده شدد    برای تایین روایی پرسشنامه از اعتبار .شده استانجام 

ریدزی شداری و روسدتایی، شارسدازی و آمدایش      مت صصدان برنامده  )نفر از مت صصدان   9۰طراحی اولیه در اختیار 

 ار گرفدت و در ناایدت پرسشدنامه   بدین صورر روایی پرسشنامه مورد تأیید قر. در این حوزه قرار داده شد( سرزمین

های به عم  آمده بر روی مدیط داخلی و خارجی مدثثر  با بررسی. تأیید شده است را  شده و مورد تأیید قرار گرفت

مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظر خواهی  در منطیه، فارستی از نیاط قور، ضاف، فرصت و تادیدها

به هرکدام از عوام  صورر گرفت و با تنظیح عوام  استراتژیک داخلدی و خدارجی کده    دهی از کارشناسان امر، وزن

ای و سلسله مراتبی عوام  در مدیط نرم باشد، نسبت به تایه و تنظیح ساختار شبکهمبنا و پایه در تدوین استراتژی می

در . اسدت رین استراتژی اقدام شدهبندی و ات اذ باتبا هدف تایین، اولویت .Expert choiceو  Super decisionافزار 

 .استگردیده ارائه (SO,WO,ST,WT)ناایت با تلفیق این عوام  با یکدیگر، هاار استراتژی 
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 :SOWT- ANPو  SOWT- AHP مدل هیبریدی

ی هدا  نده یگزمندد و یدا ارزیدابی     ، وسای  تایدین اهمیدت نسدبی مایارهدا را بده شدک  نظدام       SWOTو تدلی   تجزیه  

به یدک   SWOTمنظور رسیدگی به این نارسایی، هارهو   به . کند ینمگیری با توجه به این مایارها را فراهح  تصمیح

 شدود  یمد وتدلید    یکپارهده و تجزیده   AHP / ANPای تبدی  شده و مدل با استفاده از  شبکه/ ساختار سلسله مراتبی 

(Kajanusa et al, 2004 .)لی  سلسله مراتبی کارگیری فرآیند تد هدف از به(AHP) ای  و فرآیند تدلی  شبکه(ANP) 

برابدر شدود    آنادا واجد صالحیت شده و شددر   SWOTمند عوام   این است تا به شک  نظام SWOTدر هارهو  

(Wickramansinghe and Takano, 2010.)    شدود  روش ارائه شده در سه مرحله به کدار گرفتده مدی(Gallego and 

Juizo, 2011). 

و  هدا  فرصدت )و خدارجی  ( نیاط قور و ضاف)گام اول این است تا به شک  قاب  توجای عوام  داخلی : 6مرحله  

گدام دوم  : 9فارسدت شدوند، مرحلده     SWOTریزی استراتژیک و سداخت تجزیده و تدلید     را برای یرنامه( دهایتاد

 AHPدر ناایت مرحلده سدوم از   : 9کند، مرحله اعمال می SWOTدو را برای تصرف اوزان هر گروه های دوبهمیایسه

سپس، رتبده کلدی وزن   . شود یماستفاده  SWOTی ها گروهی نسبی هر یک از عوام  در ها اولویتبرای دست آوردن 

عملیدار مداتریس بده     ANPمددل   در .آمده اسدت  دست عام  از ضر  عوام  وزن مدلی توسط گروه خا  وزن به

 ,Yüksel and Dağdeviren)، الگوریتح پیشناادی به شرح زیر است SWOTز عوام  ی کلی اها اولویتمنظور تایین  

2007:) 

وجدود   SWOTفرض کنید کده هدی  وابسدتگی بدین عوامد       : 9را شناسایی کنید، مرحله،  SWOTعوام  : 6مرحله  

ماتریس وابسدتگی هدر یدک از عوامد      : 9را تایین کنید، مرحله،  2 -6با مییاس  SWOTندارد؛ درجه اهمیت عوام  

SWOT   را با توجه به عوام  دیگر و با استفاده از نمایش شماتیک از وابستگی از عوامSWOT  ،تایین کنید، مرحله

را بدا   SWOTلدی  درجه اهمیدت زیدر عوامد  مد   : ۸را تایین کنید، مرحله،  SWOTی وابسته به عوام  ها اولویت: ۱

 .را تایین کنید SWOTدرجه اهمیت جاانی زیر عوام  : 1تایین کنید، مرحله،  2-6مییاس 

 
 در پژوهش مورد نظر SWOT- AHPچهارچوب عملی مدل هیبریدی ( ۲)شکل 

 های پژوهش یافته: منبع
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 های پژوهش یافته: منبع  در پژوهش مورد نظر SOWT- ANPچهارچوب عملی مدل مدل هیبریدی ( ۳)شکل 

 هایافته

ها و پیمایش صورر گرفته با روش دلفی، نظدرار کارشدناس   در مرحله اول که مرحله ورودی است، پس از بررسی 

در ...( روسدتایی، شارسدازی و    ریدزی  شاری، زمینه جغرافیا و برنامده  ریزی مت صصان در زمینه جغرافیا و برنامه)امر 

  SWOTهدای عوامد  مدیطدی، ضدری  و رتبده آنادا در قالد  مددل         مورد نیاط قور، ضاف، تادیددها و فرصدت  

و  Super Decisionشده تا در مراح  باد، مجموع امتیاز ناایی مداسدبه شدده عوامد  در ندرم افزارهدای       آوری جمع

Expert choice .  (6جددول  ) ایدن مرحلده مداتریس عوامد  داخلدی      در. یابدد  به مایارهای مش م شده اختصدا ،

 .است را  شده است( 9جدول )ها و استراتژی( 9جدول ) خارجی
 (بانه و مریوان)در آمایش مناطق مرزی  (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(: ۴- )شماره جدول 

 (S-W) عوام  تأثیرگذار داخلی وزن امتیاز عام  امتیاز وزنی

 (S) قورنیاط    

91/۰ ۱ ۰2/۰ 6:S (سیران بند بانه و باشماق مریوان)های مرزی  وجود بازارهه 

9۱/۰ ۱ ۰7/۰ 9:S وجود گمر  در مناطق مرزی و قابلیت ترانزیتی در مناطق مورد مطالاه 

6۸/۰ 9 ۰۸/۰ 9:S نیروی کار فراوان در مناطق مورد مطالاه با توجه به جمایت زیاد این مناطق 

69/۰ 9 ۰۱/۰ ۱:S عنوان یکی از فاکتورهای امنیتی مناطق مرزی ها و ارتفاعار به وجود کوه 

69/۰ 9 ۰۱/۰  ۸:S   و رسوم ویژه وجود فرهنگ قومی و اجتماعی و آدا 

9۱/۰ ۱ ۰7/۰ 1:S موقایت مرزی شارهای بانه و مریوان و تبادالر مرزی با کردستان عراق 

6۸/۰ 9 ۰۸/۰ 7:S (مراکز تجاری) و بانه( های طبیای جاذبه) ناشی از حضور گردشگر و مبادله کاال در مریوان درآمد 

2/۰ 9 ۰9/۰ ۱:S ای تولیدی و مرزبان عنوان جاماه  حضور روستاییان این مناطق در حاشیه مرزها به 

6۸/۰ 9 ۰۸/۰ 2:S تاص  و غیرر مناطق مرزی مورد مطالاه نسبت به آ  و خا  و آبادانی 

 (W) نیاط ضاف   

۰۱/۰ 6 ۰۱/۰ 6W : گرایش به سمت قاهاق در مناطق مورد مطالاه به علت بیکاری و نبود کار مناس 

6/۰ 9 ۰۸/۰ 9W :ها بالفا  این مناطق و نیازهای مایشتی مرزنشینان رشد شتابان جمایت و عدم پاس گویی به توانایی 

6/۰ 9 ۰۸/۰ 9W :علت مااجرر این افراد به مناطق دیگر کمبود نیروی کار زبده و مت صم به 

۰7/۰ 6 ۰7/۰ ۱W : های صناتی در استان کردستان و مناطق مرزی مورد مطالاه ماندگی در زمینه مدرومیت تاری ی ممتد و عی 

۰1/۰ 6 ۰1/۰ ۸W :گری دولت در مناطق مرزی مطالاه نیش تصدی 

۰1/۰ 9 ۰9/۰ 1W :مردم مناطق مورد مطالاه به علت نبود امکانار سوادی بیهای عمومی و  پایین بودن سطح آموزش 

6/۰ 9 ۰۸/۰ 7W :ت لیه جمایت نواحی مرزی مناطق مورد مطالاه بر اثر نبود امکانار و فیر و مدرومیت شدید  

۰۱/۰ 9 ۰۱/۰ ۱W :پایین بودن سطح باداشت و کمبود امکانار باداشتی و درمانی مناطق مورد مطالاه 

۰7/۰ 6 ۰7/۰ 2W ::(ی تندرو مذهبیها گروهی ضدانیال  و ها گروه) های قومی، نژادی و زبانی بر اثر اقدامار کشورهای میاب  تدریک اقلیت 

 جمع 6=6۰۰٪  ۱۸/9

 های پژوهش یافته: منبع
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 (بانه و مریوان)در آمایش مناطق مرزی  (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  (:۴-۲)شماره جدول 

 (O-T) عوام  تأثیرگذار خارجی وزن امتیاز عام  امتیاز وزنی

 (O) نیاط فرصت   

99/۰ ۱ ۰۱/۰ 6O : مناطق مورد مطالاه جات توساه و ارتباط با کردستان عراق( ژئوپولتیکی و ژئواکونومیک)موقایت ممتاز سرزمینی 

61/۰ ۱ ۰۱/۰ 9O :استفاده از ظرفیت نیروی کار جوان و تدصی  کرده 

6۸/۰ 9 ۰۸/۰ 9:O استفاده از ظرفیت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها 

9۱/۰ ۱ ۰1/۰ ۱:O زایی از طریق دولت و ب ش خصوصی ایجاد اشتغال سالح در مناطق مورد مطالاه با اشتغال 

69/۰ 9 ۰۱/۰ ۸:O امکان هدایت سرمایه در نیاط روستایی به منظور تیویت روستاها و تثبیت جمایت روستایی 

9۱/۰ ۱ ۰7/۰ 1:O  های مناس  مناطق مورد مطالاه امکان ایجاد منطیه آزاد تجاری در مییاس ملی با توجه به پتانسی 

9۱/۰ ۱ ۰1/۰ 7:O زایی در مناطق مرزی مورد مطالاه های اقتصادی و اشتغال حمایت دولت از اجرای طرح 

6۸/۰ 9 ۰۸/۰ ۱:O  بومی و آشنا به ظرفیت منطیهاستفاده از مدیریت استانی و مدلی و افزایش نص  مدیران 

69/۰ 9 ۰۱/۰ 2:O ورسومشان خاطر مردم نواحی مرزی مناطق مورد مطالاه به گویش و آدا  تالق 

 (T) نیاط تادید   

۰1/۰ 6 ۰1/۰ 6T :(ایران و کردستان عراق) ای و روابط سببی و نسبی بودن ساکنان دو طرف مرز وجود روابط عشیره 

۰۱/۰ 6 ۰۱/۰ 9T :امنیت اقتصادی با توجه کشور بی امنیت عراق تضایف 

6/۰ 9 ۰۸/۰ 9T :مطالاه به شارهای بزرگ و کردستان عراق بده علدت    ب صو  در مناطق مورد) مااجرر نیروی مت صم و تأثیرگذار از منطیه

 (نبود کار و صنات مناس 

۰1/۰ 6 ۰1/۰ ۱T : (عراق)عدم ثبار سیاسی کشور همسایه 

6/۰ 9 ۰۸/۰ ۸T:های غیرقانونی های فراوان گرایش افراد بیکار به فاالیت زمینه وجود 

6/۰ 9 ۰۸/۰ 1T :تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مجاور و امکان واگرایی ملی با توجه به همسایگی با کشور عراق 

۰7/۰ 6 ۰7/۰ 7T :مناطق مورد مطالاهبه ( عراق) ترانزیت مشروبار الکلی از طریق کشور همسایه 

6/۰ 9 ۰۸/۰ ۱T :ای برای امنیت منطیه و مبارزه با تروریسح های امنیتی منطیه فیدان سازه 

۰۱/۰ 9 ۰۱/۰ 2T :مرزی مناطق اجتماعی و فرهنگی انزوای 

 جمع 6=٪6۰۰  ۸9/9

 های پژوهش یافته: منبع

 (مریوانبانه و )ی مؤثر در آمایش مناطق مرزی راهبردها (:۴-۳)شماره جدول 
 راهبردها

 :(SO) راهبرد رقابتی و تااجمی

 های مرزی با توجه به وجود بازار کشور همسایه عراق و کردستان عراق؛ تیویت بازارهه-6

 تثبیت جمایت در منطیه با ایجاد اشتغال و کاهش فیر و افزایش رونق اقتصادی؛ -9

 گذاری بیشتر؛ های دولتی و خصوصی برای سرمایه المللی و جل  مشارکت ب ش بینملی و   ای، تیویت و افزایش روابط تجاری در سطوح منطیه -9

 مناطق مورد مطالاه جات توساه و ارتباط با کشور عراق و کردستان عراق؛( ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی)تیویت استراتژی توساه و مناطق مورد مطالاه به علت موقایت ممتاز سرزمینی  -۱

 (:ST) راهبرد تنوع

 جات جلوگیری از قاهاق کاال و مشروبار الکلی؛ های مرزی و گمرکار در مناطق مورد مطالاه توساه بازارهه-6

 گسترش ارتباطار فرهنگی و اقتصادی مردم در دو سوی مرز؛ -9

 ها؛ های قومی و جلوگیری از شرارر و درگیری های امنیتی و حفاظتی در مناطق مرزی مورد مطالاه با توجه به ترانزیت مشروبار الکلی تنوع ب شیدن به زیرساخت -9

 یافته؛ گذاری در مناطق کمتر توساه گذاری با توجه به تمای  دولت به تمرکززدایی در سرمایه تمرکز ب شیدن در قوانین و میررار برای سرمایه-۱

 :(WO) راهبرد بازنگری

 در جات تیویت اقتصاد مدلی و کاهش ناامنی در منطیه توجه به الگوی مراوداتی بین مردم و دوسوی مرزها و ساماندهی آن-6

 ای و بین المللی؛ های مورد مطالاه و توجه ویژه این مناطق با توجه به موقایت ممتاز سرزمینی و دسترسی به مسیرهای منطیه های جامع شارستان بازنگری برنامه -9

 های اقتصادی و اشتغال زدایی در مناطق مرزی کشور؛ و میررار حمایتی دولت از انجام طرح ها سیاستبازنگری در -9

 های توساه مناطق مرزی؛ در جات پیشبرد برنامه... های قومی و مذهبی و  ها و جشنواره ها و باورهای جوامع مرزی از قبی  برگزاری نمایشگاه توجه به تیویت سنت-۱

 :(WT)راهبرد تدافای 

 گذاری در این مناطق؛ در مناطق مورد مطالاه برای افزایش سرمایه ریزی کارگیری مدیریت شایسته و کارآمد برنامهبه -6

 ؛های طبیای خا  مناطق غربی و تجایز امکانار نوین برای کنترل مرزها و کاهش عبور و مرورهای غیرمجاز های امنیتی برای امنیت منطیه با لداا کردن ویژگی تدوین سازه -9

 افزایش ضری  اشتغال مولد جات جلوگیری از جذ  مرزنشینان به باندهای قاهاق کاال و مشروبار الکلی؛ -9

 ها؛ ها در جات تیویت احساس مشارکت و کاهش شکاف سازی برای استفاده از مت صصین بومی در مدیریت زمینه-۱
 

 های پژوهش یافته: منبع
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و با توجه به قرار گدرفتن منداطق مدورد مطالاده در      SWOTبا عنایت به هاار دسته استراتژی قرار گرفته در ماتریس 

ریزی اسدتراتژیک   هایی را جات ارزیابی و انت ا  در ماتریس برنامه ماتریس داخلی و خارجی، آن دسته از استراتژی

 .باشندای داخلی و خارجی  ماتریس هاارخانهشده در  کمی برگزیده شده است که مربوط به منطیه تایین

 
 (بانه و مریوان)در آمایش مناطق مرزی ( IE) و خارجی ماتریس عوامل داخلی(: ۴)شکل شماره 

 های پژوهش یافته: منبع

 

بده عندوان   ( WO)کارانده  به عنوان راهبرد اصلی و راهبرد مدافظه ( WT)راهبرد تدافای  SWOTدر ناایت در مدل  

 .جایگزین انت ا  شده استراهبرد 

باشد کده شدام    مورد نظر به صورر سلسله مراتبی می مسائ تجزیه  SWOT – AHP هایلدر مرحله دوم تلفیق مد 

آورد مراتبی پژوهش را به وجود میهای داده شده و در ناایت ساختار سلسله هدف، مایارها، زیرمایارها و استراتژی

در هر قالد  مجموعده    SWOTه تایین میایسار زوجی بین هاار مایار اصلی مدل سپس اقدام ب( ۸ی هشک  شمار)

اقدام گردیده است که نتدای  آن درنمدوادر    expert choiceعوام  موجود در زیرمایارها به صورر مجزا در نرم افزار 

 .ذی  قاب  مشاهده است
 Expert Choise در محیط SWOT نهایی زیرمعیارهای وزن (:۴)شماره جدول 

  زیرمایارها مایارهای اصلی

 وزن مایارهای اصلی× وزن زیرمایارها 
 نتیجه حاصله از ضر  وزن زیرمایارها و مایارهای اصلی

 
 

 
 

S9۸1/۰= 

 
 

 

 6 9۱۱/۰ 9۱۱/۰×9۸1/۰ ۰19/۰ 

 9=616/۰ 616/۰×9۸1/۰ ۰۱6/۰ 

 9=۰۱1/۰ ۰۱1/۰×9۸1/۰ ۰99/۰ 

 ۱=۰۱1/۰ ۰۱1/۰×9۸1/۰ ۰99/۰ 

 ۸=6۸1/۰ 6۸1/۰×9۸1/۰ ۰92/۰ 

 1=6۸1/۰ 6۸1/۰×9۸1/۰ ۰92/۰ 

 7=۰۱1/۰ ۰۱1/۰×9۸1/۰ ۰99/۰ 

 ۱=۰۱1/۰ ۰۱1/۰×9۸1/۰ ۰99/۰ 

 2=۱۱۰/۰ ۱۱۰/۰×9۸1/۰ 696/۰ 

 
 

 

 

 6=9۱۸/۰ 9۱۸/۰×69۱/۰ ۰96/۰ 

 9=۰19/۰ ۰19/۰×69۱/۰ ۰۰۱/۰ 

 9=۰۱1/۰ ۰۱1/۰×69۱/۰ ۰66/۰ 
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 های پژوهش یافته: منبع

 SWOT – AHP در مدل ها یاستراتژوزن نهایی (: ۵)شماره جدول 

 هااستراتژی هاوزن ناایی استراتژی

۱16/۰ SO 

۸16/۰ ST 

1۱۰/۰ WO 

911/۰ WT 

 های پژوهش یافته: منبع

ی تاداجمی،  هدا  یاسدتراتژ  Expert Choiceافزار  و خروجی نرم SWOT – AHPی تدییق در مدل ها افتهبا توجه به ی

عندوان   بده  1۱۰/۰بدا امتیداز   ( WO)ی بدازنگری  هدا  یاسدتراتژ عنوان استراتژی اصلی و  به ۱16/۰با امتیاز  (SO)رقابتی 

 .استراتژی آلترناتیو انت ا  شده است

  هدف، مایارهدا، باشد که شام  ای میمساله مورد نظر به ساختار شبکه هیتجز SWOT - ANP در مرحله سوم تلفیق، 

سدازی مسداله   آورد سپس با شفافای پژوهش را به وجود میها شده و در ناایت ساختار شبکهزیرمایارها و استراژی

در  SWOTنسبت به میایسار زوجی بین هاار مایار اصدلی مددل   ( در راستای تایین باترین استراتژی)و تجزیه آن 

اقدام گردید که نتدای    Super Decisionبه صورر مجزا در نرم افزار  هاهر قال  مجموعه عوام  موجود در زیرمایار

، اوزان (ارزش نادایی ) وزن نسبی هریک از مایارها از طریق روش میدار ویدژه . نموادر ذی  قاب  مشاهده است آن در

 هرمایار تایین گردید

W69۱/۰=  ۱=69۱/۰ 69۱/۰×69۱/۰ ۰67/۰ 

 ۸=69۱/۰ 69۱/۰×69۱/۰ ۰67/۰ 

 1=۰۱9/۰ ۰۱9/۰×69۱/۰ ۰۰۸/۰ 

 7=۰۱6/۰ ۰۱6/۰×69۱/۰ ۰6۰/۰ 

 ۱=۰7۱/۰ ۰7۱/۰×69۱/۰ ۰2۱/۰ 

 2=692/۰ 692/۰×69۱/۰ ۰67/۰ 

 
 
 

 

 

O۱7۱/۰= 

 6=999/۰ 999/۰×۱7۱/۰ 6۰1/۰ 

 9=۰۸1/۰ ۰۸1/۰×۱7۱/۰ ۰91/۰ 

 9=۰77/۰ ۰77/۰×۱7۱/۰ ۰91/۰ 

 ۱=696/۰ 696/۰×۱7۱/۰ ۰۸7/۰ 

 ۸=۰۸6/۰ ۰۸6/۰×۱7۱/۰ ۰9۱/۰ 

 1=999/۰ 999/۰×۱7۱/۰ 6۰1/۰ 

 7=661/۰ 661/۰×۱7۱/۰ ۰۸۸/۰ 

 ۱=۰12/۰ ۰12/۰×۱7۱/۰ ۰99/۰ 

 2=۰1۸/۰ ۰1۸/۰×۱7۱/۰ ۰96/۰ 

 
 
 

 

 

T69۱/۰= 

 6=6۸1/۰ 6۸1/۰×69۱/۰ ۰96/۰ 

 9=6۱۱/۰ 6۱۱/۰×69۱/۰ ۰62/۰ 

 9=۰19/۰ ۰19/۰×69۱/۰ ۰۰۱/۰ 

 ۱=6۱2/۰ 6۱2/۰×69۱/۰ ۰9۰/۰ 

 ۸=۰19/۰ ۰19/۰×69۱/۰ ۰۰۱/۰ 

 1=۰1۸/۰ ۰1۸/۰×69۱/۰ ۰۰۱/۰ 

 7=617/۰ 617/۰×69۱/۰ ۰99/۰ 

 ۱=۰۸2/۰ ۰۸2/۰×69۱/۰ ۰۰7/۰ 

 2=۰91/۰ ۰91/۰×69۱/۰ ۰۰۱/۰ 



 783 ...آمایش مناطق مرزی با تأکید بر راهبردها و

/ این است که عناصر سوپر ماتریس حد باید نرمالیزه شدوند تدا حالدت تصدادفی       در این تدییق منظور از ماتریس 

ارجدیدت هدر یدک از         جمع عناصر سدتونی آن یدک شدود، همچندین منظدور از مداتریس      ) دیآاحتمالی به دست 

اسدت  در ارتباط با هر یک از زیرمایارها، که مورد بررسی و قضاور قرار گرفتده  ( SO, ST,WO,WT) های استراتژی

 .کمیتی ساعتی است 2و مبنای این قضاور همان مییاس 
 Eijضرب در  (Wj)نتایج حاصل از ماتریس (: ۶)شماره جدول 

               زیرمایارها مایارهای اصلی

 
 

 

 

S=997۱/۰ 

 
 

 SO ST WO WT SO ST WO WT 

 6 ۰۱9/۰ ۰۱99۱7/۰ 66666/۰ 9969۰/۰ 61۸79/۰ ۰1۱7۰/۰ ۰۰۱۱/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰76/۰ ۰۰9۱/۰ 

 9 ۰99/۰ ۰997۸9/۰ 66666/۰ ۰77۰۱/۰ ۰7219/۰ 692۱6/۰ ۰۰91/۰ ۰۰6۱/۰ ۰۰6۱/۰ ۰۰9۰/۰ 

 9 ۰9۰/۰ ۰9۰7۰9/۰ 66666/۰ 66۸19/۰ 67۸۱1/۰ ۰197۰/۰ ۰۰99/۰ ۰۰99/۰ ۰۰91/۰ ۰۰69/۰ 

 ۱ ۰6۱/۰ 6۱7۰1۰/۰ 66666/۰ 66۸19/۰ ۰۱9۱1/۰ 692۱6/۰ ۰9۰7/۰ ۰961/۰ ۰6۸۸/۰ ۰9۱9/۰ 

 ۸ ۰96/۰ ۰966۸9/۰ 66666/۰ 66۸19/۰ 61۸79/۰ 692۱6/۰ ۰۰9۱/۰ ۰۰9۱/۰ ۰۰9۸/۰ ۰۰97/۰ 

 1 ۰9۱/۰ ۰9۱7۰2/۰ 66666/۰ ۰۱۰۱۸/۰ ۰۱9۱1/۰ 62۰۱۸/۰ ۰۰97/۰ ۰۰62/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰۱۱/۰ 

 7 ۰6۰/۰ ۰6۰919/۰ 66666/۰ 6۰962/۰ ۰۱9۱1/۰ 692۱6/۰ ۰۰66/۰ ۰۰6۰/۰ ۰۰6۰/۰ ۰۰69/۰ 

 ۱ ۰99/۰ 996699/۰ 66666/۰ ۰۱۰۱۸/۰ ۰۱9۱1/۰ 692۱6/۰ ۰9۱۰/۰ ۰67۱/۰ ۰6۱9/۰ ۰9۱1/۰ 

 

 

 
 

W=6971/۰ 

 2 ۰6۱/۰ ۰6۱719/۰ 66666/۰ ۰۱۰۱۸/۰ ۰۱9۱1/۰ ۰99۰۸/۰ ۰۰61/۰ ۰۰66/۰ ۰۰69/۰ ۰۰۱۱/۰ 

 6 ۰9۰/۰ ۰9۰667/۰ 6۰۰۰۰/۰ 6۱9۱۸/۰ 61297/۰ 6۸261/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰۱9/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۰۱7/۰ 

 9 ۰6۱/۰ ۰6۱2۰7/۰ 6۰۰۰۰/۰ 6۱9۱۱/۰ ۰۱۱19/۰ ۰72۸۱/۰ ۰۰6۱/۰ ۰۰97/۰ ۰۰61/۰ ۰۰6۱/۰ 

 9 ۰۰۱/۰ ۰۰۰۱11/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱۱/۰ ۰۱۱19/۰ ۰72۸۱/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰6۸/۰ ۰۰6۱/۰ ۰۰69/۰ 

 ۱ ۰96/۰ ۰969۸9/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱۱/۰ ۰۱۱19/۰ ۰1۸9۱/۰ ۰۰96/۰ ۰۰1۰/۰ ۰۰17/۰ ۰۰6۱/۰ 

 ۸ ۰96/۰ ۰96۰19/۰ 9۰۰۰۰/۰ 9۱۸76/۰ 9629۸/۰ ۰17۰2/۰ ۰۰96/۰ ۰۰66/۰ ۰۰66/۰ ۰۰69/۰ 

 1 ۰6۸/۰ ۰6۸۱92/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱9/۰ ۰۸71۰/۰ ۰72۱۱/۰ ۰۰6۸/۰ ۰۰۰6/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰6/۰ 

 7 ۰61/۰ ۰۰616۱/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱9/۰ ۰۸71۰/۰ ۰72۱۱/۰ ۰۰۰6/۰ ۰۰66/۰ ۰۰۰2/۰ ۰۰69/۰ 

 ۱ ۰6۸/۰ ۰6۸27۱/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱9/۰ ۰۸71۰/۰ ۰72۱۱/۰ ۰۰6۸/۰ ۰۰۰2/۰ ۰۰66/۰ ۰۰۱۰/۰ 

 

 

 
 

 

O=۱29۱/۰ 

 2 ۰69/۰ ۰69617/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰76۱9/۰ ۰۱۱19/۰ 96۰79/۰ ۰۰69/۰ ۰۰9۸/۰ ۰۰97/۰ ۰۰۱9/۰ 

 6 ۰96/۰ ۰9696۱/۰ 6۱۱۸9/۰ 66۱۱۱/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰۸7/۰ ۰۰9۱/۰ ۰۰69/۰ ۰۰6۱/۰ 

 9 ۰61/۰ ۰61۸97/۰ ۰199۱/۰ 6۱۱91/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰6۰/۰ ۰۰9۱/۰ ۰999/۰ ۰۰69/۰ 

 9 ۰69/۰ ۰69۸2۰/۰ ۰199۱/۰ 99212/۰ 9۸12۸/۰ 66666/۰ ۰۰۰7/۰ ۰۰۰1/۰ ۰۰6۰/۰ ۰۰69/۰ 

 ۱ ۰66/۰ ۰667۸1/۰ ۰2991/۰ ۰۸7۱9/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰6۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰61/۰ ۰۰۰6/۰ 

 ۸ ۰۰2/۰ ۰۰۰2۱۱/۰ ۰2991/۰ 6۰972/۰ 67۱1۰/۰ 66666/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰69/۰ ۰۰6۱/۰ ۰۰99/۰ 

 1 ۰96/۰ ۰96691/۰ 6۱۱۸9/۰ ۰1997/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰9۱/۰ ۰۰67/۰ ۰۰69/۰ ۰۰61/۰ 

 7 ۰6۸/۰ ۰6۸9۱۱/۰ 6۱۱۸9/۰ 66۱۱۱/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰9۱/۰ ۰62۰/۰ ۰۰61/۰ ۰۰96/۰ 

 ۱ ۰62/۰ ۰62۰۱۱/۰ ۰2991/۰ 66۱۱۱/۰ ۰۱79۰/۰ 66666/۰ ۰۰67/۰ ۰۰66/۰ ۰۰۰2/۰ ۰۰99/۰ 

 

 
 

 

 

T=6۱62/۰ 

 2 ۰9۰/۰ ۰9۰۸2۰/۰ ۰۱۱27/۰ ۰۸922/۰ ۰۱۱1۰/۰ 66666/۰ ۰۰۰2/۰ ۰۰62/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰99/۰ 

 6 ۰9۰/۰ ۰9971۰/۰ 6۱779/۰ ۰۱1۰۱/۰ ۰2۰2۰/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰۱9/۰ ۰۰9۱/۰ ۰۰91/۰ ۰۰9۱/۰ 

 9 9۱7/۰ ۰9۱79۱/۰ 6۱779/۰ ۰۱1۰۱/۰ ۰2۰2۰/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰۸9/۰ ۰۰۸6/۰ ۰۰۸9/۰ ۰۰91/۰ 

 9 ۰92/۰ ۰9212۰/۰ ۰29۸9/۰ 67967/۰ 6۱6۱6/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰97/۰ ۰۰۱1/۰ ۰۰۱۱/۰ ۰۰۸9/۰ 

 ۱ ۰91/۰ ۰91292/۰ ۰1972/۰ 67967/۰ 6۱6۱6/6 6۰۰۰۰/۰ ۰۰67/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰69/۰ ۰۰92/۰ 

 ۸ ۰92/۰ ۰92۱67/۰ ۰17۸۰/۰ 6۰۱۰2/۰ ۰۱۸۱۸/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰62/۰ ۰۰61/۰ ۰۰66/۰ ۰۰6۱/۰ 

 1 ۰6۱/۰ ۰6۱۱9۱/۰ ۰9221/۰ ۰۱۱11/۰ ۰2۰2۰/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰12/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰9۰/۰ ۰۰99/۰ 

 7 ۰99/۰ ۰992۱7/۰ 6۱۱79/۰ ۰7۸۸6/۰ ۰2۰2۰/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰۱9/۰ ۰۰9۸/۰ ۰۰97/۰ ۰۰9۰/۰ 

 ۱ ۰9۰/۰ ۰9۰۸۱9/۰ ۰2199/۰ 67667/۰ 6۱6۱6/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰62/۰ ۰۰۰1/۰ ۰۰12/۰ ۰۰6۸/۰ 

 2 ۰6۸/۰ ۰6۸6۸۸/۰ ۰196۰/۰ ۰۱9۰۱/۰ ۰۱۸۱۸/۰ 6۰۰۰۰/۰ ۰۰۰2/۰ ۰۰9۸/۰ ۰۱۸/۰ ۰۰۱7/۰ 

 های پژوهش یافته: منبع
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 SWOT – ANPدر مدل  ها یاستراتژوزن نهایی (: ۷)شماره جدول 

  هااستراتژی هاوزن ناایی استراتژی

 

 

 

  =   *    
 

6992/۰ SO 

6112/۰ ST 

6۱61/۰ WO 

69۱7/۰ WT 

 های پژوهش یافته: منبع

و هدایت پژوهش در مسدیر واقایدار   ( بانه و مریوان)به منظور تجزیه و تدلی  شرایط درونی و بیرونی منطیه مرزی 

های مناس  بدرای  –استفاده شده است تا بر اساس آن استراتژی  SWOT – ANPها از مدل موجود، برای تدلی  یافته

نیداط قدور،    بنددی  نتای  حاصد  از اولویدت  . پذیری در منطیه ارائه شود کاهش میزان آسی  بابود وضایت کنونی و

 Super افدزار  و خروجدی ندرم   SWOT – ANPی تدییدق در مددل   هدا  افتده ضاف، تادید و فرصت و با توجده بده ی  

Decision ی تااجمی، رقابتی ها یاستراتژ(ST)  ی بدازنگری  هدا  یاسدتراتژ عنوان استراتژی اصلی و  به 6121/۰با امتیاز

(WO ) عنوان استراتژی آلترناتیو انت ا  شده است به 6۱1/۰با امتیاز. 

 گیرینتیجه

ی است که به دلی  طوالنی بودن ا ژهیوتوجه به نواحی مرزی استان کردستان و تأمین امنیت این مرزها دارای اهمیت  

ایمندی در کلیده اباداد کالبددی، اجتمداعی، اقتصدادی،       و همچنین به دلی  وجود کشور پرتنش عراق نیازمند امنیدت و  

بنابراین با بررسی مناطق مرزی مورد مطالاه و میایسه آن با سدایر منداطق کشدور از لدداا     . فرهنگی و مدیریتی است

تفداور   تدوان  یمد یافتگی، دوری از مراکز صناتی، سیاسدی، اقتصدادی و فرهنگدی کشدور      دوری از مرکز، عدم توساه

و ایدن عددم برخدورداری هندد باددی مرزهدا باعدث        . ی را بدون رجوع به آمار و ارقام رسمی مشاهده نمدود ا عمده

باعدث خدالی شددن مرزهدا از سدکنه و       تدا  ینااساز پدیده قاهاق کداال و   و زمینه ها نهیزمنیافتگی در بسیاری از  توساه

زدایدی، ایجداد    با مدرومیدت  توانند یموقت  یها دولتبنابراین ». شود یممااجرر مرزنشینان به سوی شارهای بزرگ 

اشتغال، نگاداشت جمایت، ممانات از ت لیه مناطق مرزی و کنترل قاهاق تمایداتی الزم برای پویا کردن اقتصاد این 

 مناطق لداا نمایند

 تواندد بده طدور   و اینکه فیط یک لیست ناقم از عوام  درونی و بیرونی است نمی SWOTهای مدل به دلی  ضاف 

بدرای   SWOT-ANPو  SWOT-AHPهدای ترکیبدی   گیری استراتژیک را ارزیدابی کندد، از مددل   جامع فرآیند تصمیح

های انت ابی و انت ا  استراتژی برتر استفاده شده است شده اسدت، امدا مددل    ها با استفاده از عام ارزیابی استراتژی

SWOT-AHP گیری و ارزیابی مراح  تدلی  های ذاتی در اندازهاگرهه مددودیتSWOT    را رفع کدرده، امدا نمدی-

به عنوان مدلی کداملتر   SWOT-ANPمدل کند در ناایت از  گیری را اندازه SWOTتواند وابستگی ممکن بین عوام  

 .را برطرف کرده است استفاده شده است SWOT-AHPو  SWOTهای مدل که مددودیت

بده ارزیدابی    AHPو  ANPاسدتراتژی از مددل    ۱زیدر مایدار و    91، متشک  از SWOTبدین ترتی  با تایه ماتریس  

هدا در مددل    های مناطق مرزی بانه و مریوان و از تجزیده و تدلید  داده  ها پرداخته شد که با توجه به ویژگیاستراتژی

SWOT افزار  و دو نرمSuper Decision  وExpert choice .دل دادن وزن ناایی به راهبردها در م وSWOT   راهبدرد

 – SWOTبه عنوان راهبرد جایگزین، در مددل  ( WO)کارانه به عنوان راهبرد اصلی و راهبرد مدافظه ( WT)تدافای 
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AHP های تااجمی، رقابتی  استراتژی(SO)  های بدازنگری   عنوان استراتژی اصلی و استراتژی به ۱16/۰با امتیاز(WO )

هدای   اسدتراتژی  SWOT – ANPهمچندین در مددل   . رناتیو انت ا  شدده اسدت  عنوان استراتژی آلت به 1۱۰/۰با امتیاز 

 6۱61/۰بدا امتیداز   ( WO)های بدازنگری   عنوان استراتژی اصلی و استراتژی به 6112/۰با امتیاز  (ST)تااجمی، رقابتی 

 .عنوان استراتژی آلترناتیو انت ا  شده است به

ی این حیییت است که در تدوین راهبردهای آمایش منداطق   دهنده نشانبندی راهبردها  آمده از اولویت نتیجه به دست 

اجتماعی باید توجه الزم را نمود و تنادا   –به هر هاار عام  اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی  مرزی بانه و مریوان

پیشرفت جاماده   توان باعث توان توساه را در مناطق مرزی رقح زد و یا عام  اقتصادی صرف نمی با عام  امنیت نمی

ی یدک جاماده هسدتند و بدا      سیاست، امنیت، فرهنگ و اجتماع، از اجزای تشکی  دهنده: بنابراین عواملی از قبی . شد

 .توان به آمایش مناطق مرزی رسید صرف به هر یک از این عوام  نمی توجه به

 ها و پیشناادها توصیه

پدذیری   های صناتی بزرگ که این خود باعث جمایدت  رحگذاری بیشتر دولت در شارهای مرزی و ایجاد ط سرمایه -

گذاری ایجاد  ها و توجه دولت به سرمایه بیشتر و ماندگاری جمایت در این شارها شده و به تبع آن ترددها، مشارکت

 .گردد شده، بیشتر شده و حفاظت مرزی و درونی افزایش یافته و در نتیجه احساس امنیت در شاروندان زیادتر می

هدا،   جات ایجاد یک جو صمیمانه در بین شاروندان؛ جات جلدوگیری از آشدو     ناادهای سیاسی و امنیتی، توجه -

 .های مذهبی اغتشاشار و جدال

از طریق مشدارکت دادن    های ملی در راستای تدکیح انسجام ملی، افزایش حس تااد و پایبندی مرزنشینان به ارزش-

 .ادی در این مناطق جات رسیدن به توساه و امنیت پایدارهای توساه فرهنگی و اقتص ساکنین در طرح

صناتی و صناتی در نواحی مرزی با توجه به نیازهای اولیه و ثانویه ساکنان تدا از ایدن طریدق     های نیمه ایجاد شار -

را بده   سدازی  زایی رونق گرفته و هح با توساه اقتصادی، توساه اجتماعی نیز به وجود آید تا این دو امنیدت  هح اشتغال

 .ارمغان آورد

نیافته و افدزایش میدزان    ی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی به منظور نگاداشت جمایت در مناطق توساهها جاذبهایجاد  -

 .خدمار رفاهی و زیربنایی جات افزایش حس تالق آنان

  از جمایدت بدومی و   ریزی در مناطق مرزی با اتکا بر ترکیبی مناس های و راهکارهای برنامه شود طرح پیشنااد می -

 .مااجر و با همکاری و هماهنگی کام  استوار گردد تا کارآمدی الزم را داشته باشد

 .گری دولت در مناطق مورد مطالاه و واگذاری امور اداری به مردم تأکید بر کاهش نیش تصدی -

 .ان بانه استفاده کندهایی که از منابع بومی منطیه مرزی بانه و مریو زایی از طریق ایجاد فاالیت درون -

به مناطق مرکزی کشور از طریق تیویت روابدط اقتصدادی و   ( بانه و مریوان) ارتباط دهی مناطق مرزی مورد مطالاه -

 .سیاسی با داخ  کشور

از این رو، نداامنی باعدث فیدر و    . شوند نیافتگی این منطیه مدسو  می فیر و مدرومیت و تبایض، از عوام  توساه -

نیافتگی باعث تشدید ناامنی شده است، لذا، برای افزایش شاخم امنیت در این  و همین فیر و توساه مدرومیت شده

 .زدایی کرد منطیه الزم است اقدام به مدرومیت
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در هادارهو  سدند ملدی    ( های موجود در شدارهای بانده و مریدوان   با توجه به پتانسی ) یتجارایجاد منطیه آزاد  -

 .توساه مناطق آزاد

های کشور همسایه از طریق نیازسنجی؛ مثال  ایجاد کارخانجار تولید مواد غدذایی در ندوار صدفر     استفاده از فرصت -

 .کارگیری نیروی بومی مرزی و به

به دلی  مجاورر با کشور همسایه، این مناطق ممکن است تدت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسدی کشدور    -

. سدازد  یابد که روند توساه را متدأثر مدی   واگرایی ملی افزایش و همگرایی کاهش میدر این صورر . عراق قرار گیرد

هایی که هح پیوندی این منطیه را با ک  کشور افدزایش دهدد و بدر احسداس تالدق بده کشدور بیفزایدد،          اجرای برنامه

 .ضرورر دارد

 :قدردانی

 منداطق  ریزی آمایش سرزمین با عنوان آمایشو برنامه ی جغرافیای کارشناسی ارشد رشتهاین میاله برگرفته از پایانامه 

نگارندگان بدر خدود الزم   . باشدمی (بانه و مریوان) مرزی مناطق ریزیبرنامه یها اولویت و راهبردها بر تأکید با مرزی

 .های مانوی قدردانی نمایددانند از دانشگاه تبریز به خاطر حمایتمی
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