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چكيده
امروزه دستيابی به توسعه پايدار ،يكی از مباحث عمده كشورها به ويژه كشورهای در حال توسعه است.
وقتی تفاوت مكانی توسعه زياد باشد و ساكنان مناطق مرزی نسبت به اين تفاوتها آگاهی يابند ،اين
مسئله سبب ايجاد بحران در اين مناطق میشود؛ بنابراين كشورها بهمنظور جبران عقبماندگیها ،رهايی از
فقر سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعهای معتدل و همهجانبه كه بتواند به بهبود
وضع زندگی همه مردم منجر شود ،به شناخت صحیح قابلیتها ،توانها و محدوديتها در تمامی زمینهها و
مناطق خود نیاز دارند.
اين پژوهش با هدف تحلیل شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در مناطق مرزی كالن
منطقه آذربايجان انجام شده است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با هدف كاربردی است .جامعه
آماری شامل  11شهرستان مرزی كالن منطقه آذربايجان بر پايه آمارگیری سال  1331است .برای ارزيابی
از 4مؤلفه آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی -درمانی در قالب  41شاخص استفاده شده است .برای
بیان اهمیت نسبی هريک از شاخصها از مدل  ANPاستفاده شده است .مدل بهكار برده شده برای
تجزيهوتحلیل دادهها ،مدل تصمیمگیری چند معیاره پرومته است.
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد كه شهرستانهای ماكو ،نمین و جلفا با )،Phi (41361
) Phi(42561و ) Phi(41361در رتبه اول تا سوم و شهرستان پلدشت و سردشت با  (-31161) Phiو Phi(-
) 33161در رتبه آخر قرار دارد .در كل از بین 11شهرستان منطقه آذربايجان  3شهرستان كامالً برخوردار،
 2شهرستان برخوردار 3 ،شهرستان نیمهبرخوردار 1 ،شهرستان نابرخوردار و  2شهرستان كامالً نابرخوردار
از شاخصهای توسعه هستند.
کليد واژهها :توسعه ،امنیت پايدار ،مناطق مرزی ،آذربايجان غربی ،پرومته.
sarvarh33@gmail.com
 -1استاد گروه جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 -2دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی Aeshghei@jmail.com
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی alavi.saide.1331@gmail.com
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بيان مسئله
امنیت ملی يكی از مهمترين اهداف سیاست خارجی هر كشور(اصغرروشن و سعادتی
جعفرآبادی )154 :1331 ،و اساس توسعه پايدار محسوب میشود؛ بهگونهای كه شكوفايی
تمامی بخشهای اقتصادی ،كالبدی ،محیطی و اجتماعی هر مكان جغرافیايی وابسته به میزان
پايداری امنیت در آن فضای جغرافیايی است( يوسفی و همكاران .)121 :1333 ،با ورود به
هزاره سوم میالدی و شكلگیری فرايند جهانی شدن و افزايش تحركات انسانها ،كاالها،
سازمانها و ...نقش و جايگاه مرزها بهطور فزايندهای پیچیده و بیشتر شده ،بهطوریكه بسیاری
از دولتها در سراسر جهان در پی تأمین امنیت مرزهای خود ،جلوگیری از مهاجرتهای
ناخواسته و تحركات ديگر و از سوی ديگر در تالش برای به حداكثر رساندن فرصت تعامالت
مطلوب فرامرزی هستند(افشردی و همكاران)1 :1333 ،؛ چراكه نابرابریها بین مناطق مركزی
و پیرامونی میتواند شكافهای سیاسی را عمیقتر كند و نارضايتی ناحیهای را موجب
شود(درايسل و بلیک)221 :1333 ،؛ بر اين اساس ،مطالعه نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و آموزشی در میان گروهها ،قشرها ،اقوام و نیز بین مناطق جغرافیايی يا تقسیمات
سیاسی در يک كشور ،يكی از كارهای ضروری و پايهای برای برنامهريزی و اصالحات در جهت
تأمین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است(غیاثوند و معزی فر .)111 :1331 ،شناخت
نابرابریها و بیتعادلیها در چارچوب محدودههای جغرافیايی مختلف(كشور ،استان ،شهرستان
و بخش) و در نتیجه پی بردن به اختالف و تفاوتهای موجود و سیاستگذاری برای رفع و
كاهش نابرابریها از وظايف اساسی دستاندركاران توسعه مناطق به شمار میآيد(نظمفر و
علیبخشی .)31 :1334 ،در اين راستا موفقیت برنامههای توسعه نیازمند شناخت نیازها ،توان
و ظرفیت گروههای هدف ،تدوين برنامهريزی نظاممند و مديريت دقیق است؛ بنابراين ،بهمنظور
تدوين زيربنای علمی و منطقی برای سیاستگذاری توسعه ،الزم است ارزيابی جامعی از
وضعیت موجود توسعه مناطق از نظر شاخصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی انجام
شود ( يا و ديگران.)1213 :2111 ،1
نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مركزی در اكثر كشورهای جهان سوم
امری اجتنابناپذير است كه در اثر ساختار متمركز نظام برنامهريزی در فرايند تاريخی
1 - Yu& et al
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به وجود آمده است(ابراهیمزاده و همكاران .)214 :1331 ،كشور ايران نیز از اين قاعده
مستثنی نیست؛ ازاينرو آمايش مناطق مرزی در ايران ،به دلیل وجود مرزهای طوالنی و
قرارگیری بیش از نیمی از استانهای كشور در مرزهای بینالمللی با كشورهای همجوار،
از جايگاه ويژهای در نظام برنامهريزی كشور برخوردار است(عندلیب و مطوف:1333 ،
 .)53كالن منطقه آذربايجان(آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی و اردبیل) به عنوان
بخشی از مناطق مرزی ايران بعد از اجرای چهار برنامه توسعه همواره در سايه عدم
تعادل و توازن در توزيع امكانات محیطی و انسانی باقی مانده است .عدم مهار سريع و به
موقع پديده توزيع نامناسب جمعیت ،فعالیت و خدمات باعث منفعل ماندن شهرهای
كوچک بهويژه شهرهای مرزی منطقه آذربايجان شده است(موسوی و همكاران:1333 ،
)131؛ ازاينرو توسعه يكپارچه و متــوازن شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان
و شناخت نابرابری بین آنها ،در برنامهريزی ضروری است و بايستی بــا برنامهريزی
مناسـب برای رفع ايـن نابرابریها و تبـديل وضع موجود به وضع مطلوب تالش كرد .در
راستای برنامهريزی بهتر شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان ،الزم است كه
شهرستانها از نظر برخورداری طبقهبندی شوند تـا نسبت به میزان برخورداری يا عدم
برخـورداری آنها ،برنامهريزی شـود؛ بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف سطحبندی
شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان به لحاظ شاخصهای توسعه در راستای
تحقق امنیت پايدار با استفاده از مدل ANPو پرومته انجام شده است.
مبانی نظری
پايداری و مفاهیم تركیبی آن مانند «امنیت پايدار» ناظر بر درك جامعی است كه بر
پايه آن ،به همه عوامل مؤثر سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی و ...در كنار يكديگر و
در تعامل با هم توجه میشود (نصیری.)32 :1334 ،
امنیت به اين معنا پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
دارد (هزارجريبی )123 :1331 ،و ايجاد آن بهعنوان يكی از نیازهای فطری بشر ،همواره
مهمترين فلسفه وجودی دولتها بوده است (رنجبر)224 :1333 ،؛ ازاينرو امنیت از
نیازهاى اصلى انسانى محسوب شده و اهمیت اين امر تا اندازهای افزايش يافته است كه
كار ويژه بیبديل دولتها ،ايجاد و حفظ امنیت است (محمدی و همكاران.)3 :1333 ،
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امنیت وضعیتی است كه در آن ارزشهايی از ديد تصمیمسازان برای بقا و بهتر زيستن
جامعه حیاتی است (ذوقی بارانی و عین شاهی میرزا .)213 :1334 ،نونژاد با تأكید بر
رابطه امنیت و توسعه ،معتقد است امنیت ،فرهنگ توسعه است(رهنمايی و پورموسوی،
)131 :1335؛ ازاينرو ،توسعه و پايداری امنیت نتیجه كاهش فقر ،بیكاری و برابری
شهروندان است و فقدان وجود مؤلفههای امنیت پايدار سبب ناامنی و ناامنی منجر به
توسعهنیافتگی و بیثباتی در جامعه خواهد شد(عباسزاده و كرمی.)33 :1331،
توسعهنیافتگی در مناطق مرزی كشور باعث تهديد امنیت اين مناطق میشود و اين
ناامنی مناطق مرزی ،باعث هجوم عوامل تهديد به داخل كشور شده و باعث ايجاد چالش
بزرگی در فرايند توسعه كشور میشود(رضازاده و همكاران 51 :1333 ،به نقل از
رضوانی) .برای جلوگیری از اين پیامدها ،ديدگاه آمايش مناطق مرزی مطرح شد .آمايش
مناطق مرزی نوعی برنامهريزی است كه توسعه را با امنیت و دفاع ،از نیازهای مناطق
مرزی ،در چارچوب شرايطی كه مناطق مرزی دارند ،به يكديگر پیوند میدهد و راهكاری
برای توسعه مناطق مرزی معرفی میكند كه در آن امنیت و توسعه ،الزم و ملزوم
يكديگر میشود (عندلیب)14 :1331،؛ بنابراين ،گرچه آمايش مناطق مرزی يک نوع فن
برنامهريزی است ،اما خود بر پايههای نظری و متدولوژی علمی خاصی متكی است كه
ضمن تحلیل و تفسیر شرايط و ويژگیهای مناطق مرزی ،موانع توسعه يا امنیت را
توأمان در نظر گرفته و برای آنها راهحلهای يكپارچهای ارائه میدهد تا اهداف توسعه و
امنیت در مناطق مرزی را بر يكديگر منطبق سازد (همان.)14 ،
اصولیترين نگرش برای تحقق امنیت پايدار و توسعه پايدار ،نگرش درك متقابل
توسعه و امنیت است كه میبايست طراحی طرحهای مرتبط با امنیت پايدار مرزی بر
پايه اين رويكرد صورت بگیرد(لی و شايک)1-31 :2111 ،1؛ بنابراين امنیت پايدار
مناطق مرزی در بستر توسعه پايدار مناطق مرزی تحققپذير است؛ چراكه توسعه پايدار
بهويژه بعد انسانی آن ،توسعهای است كه نهتنها رشد اقتصادی ايجاد میكند ،بلكه منافع
آن را هم عادالنه توزيع میكند؛ به جای تخريب محیط زيست آن را بازسازی میكند؛ به
جای در حاشیه قرار دادن مردم به آنها قدرت میدهد(تیلر ،تیلر .)2 :1333 ،با وجود
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اينكه يكی از اهداف مهم آمايش مناطق مرزی ،كمک به مناطق كمتر توسعهيافته و
اقشار فقیرتر جامعه و توزيع عادالنه امكانات و درآمدها با توجه به مزيتهای نسـبی
مناطق و عقبماندگیهای آنها است ،ضروری است كه ارزيابی و اندازهگیری میزان
برخورداری و سطح توسعهيافتگی مناطق مختلف و بررسی شرايط بهبود يا عدم بهبود
آنها در شاخصهای توسعه در راستای دستيابی به امنیت پايدار موردتوجه قرار گیرد.
محدوده مورد مطالعه
منطقه آذربايجان ،يكی از نُه منطقه كشور بر مبنای طرح مطالعاتی كالبد ملی در شمال
غربی كشور است كه شامل استانهای آذربايجان غربی ،آذربايجان شرقی و اردبیل است
كه با توجه به شرايط همگن اقلیمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بهعنوان يک منطقه،
همگن برنامهريزی شناخته میشود .اين منطقه دارای مساحتی در حدود 11344164
كیلومترمربع( 1633درصد از مساحت كشور) داشته و از سمت شمال با كشورهای
جمهوری آذربايجان ،ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان و از غرب با كشورهای
تركیه و عراق و از سمت جنوب با استانهای زنجان و كردستان و از جنوب شرقی
بهصورت نواری با استان گیالن مرز مشترك دارد (يزدانی31 :1333،؛ زالی.)35 :1333 ،
جمعیت آن  5431135نفر بر مبنای سرشماری  1331است .بر اساس آخرين تقسیمات
كشوری استان اردبیل دارای 11شهرستان (اردبیل ،بیلهسوار ،پارسآباد ،خلخال ،سرعین،
كوثر ،مشگینشهر ،گرمی ،نمین و نیر) به مركزيت اردبیل ،استان آذربايجان شرقی
21شهرستان (آذرشهر ،اسكو ،اهر ،بستانآباد ،بناب ،تبريز ،جلفا ،چاراويماق ،خداآفرين،
سراب ،شبستر ،عجبشیر ،كلیبر ،مراغه ،مرند ،ملكان ،میانه ،ورزقان ،هريس و هشترود)
به مركزيت تبريز و استان آذربايجان غربی دارای  13شهرستان (ارومیه ،اشنويه ،بوكان،
پلدشت ،پیرانشهر ،تكاب ،چالدران ،خوی ،چايپارا ،سردشت ،سلماس ،شاهیندژ ،ماكو،
شوط ،مهاباد ،میاندوآب و نقده) به مركزيت ارومیه است (شكل شماره يک).
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شكل شماره (  :)1محدوده موردمطالعه (منبع :نگارندگان)

پيشينه پژوهش
قادری و همكاران( )1333پژوهشی با عنوان «تبیین نقش بازارچههای مرزی در امنیت و
توسعه پايدار نواحی پیرامون» با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام دادند .نتايج تحقیق
نشان داد كه بازارچههای مرزی استان خراسان جنوبی تا حدود زيادی نتوانستهاند در
توسعه نواحی پیرامون خود تأثیر مثبت بگذارند .عزتی و همكاران( )1331پژوهشی با
عنوان «نقش و جايگاه آمايش مناطق مرزی در نظام برنامهريزی» انجام دادند .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه توسعه و امنیت در مناطق مرزی ايران ،الزم و ملزوم يكديگر است.
كريمی و وفايی( )1332پژوهشی با عنوان «امنیتسازی با توسعه پايدار در مناطق
مرزی بهصورت موردی شهر مرزی مريوان» را مورد مطالعه قرار دادند .نتايج تحقیق
نشان داد كه توسعه پايدار ارمغان امنیت و امنیت پايدار ارمغان توسعه است و امكانات
در منطقه مطابق الگوی مناسب توزيع نشده و در جهت تحقق توسعه پايدار نیست.
سرور و همكاران( )1333در پژوهشی با عنوان «بررسی شاخصهای توسعه در مناطق
مرزی در راستای تحقق امنیت پايدار» به صورت موردی شهرستانهای مرزی آذربايجان
غربی را مورد مطالعه قراردادند .نتايج تحقیق نشان داد كه شاخصهای توسعه در میان
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شهرستانهای اين استان بهصورت متعادل توزيع نشده است .قنبری و همكاران()1334
پژوهشی با عنوان «راهبردهای آمايش مناطق مرزی بر اساس مدلهای SWOT- ANPو
 »AHP-SWOTدر سیستان و بلوچستان انجام دادند .نتايج اين تحقیق نشان داد در
مدل ، SWOT-ANPراهبرد  SOيعنی توسعه صادرات و واردات كشور و تثبیت جمعیت
در منطقه با ايجاد اشتغال و كاهش فقر مهمترين راهبرد آمايش مناطق مرزی است .در
مدل ،SWOT- AHPراهبرد STيعنی توسعه در روابط اقتصادی در مناطق مرزنشین و
گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی در دو سوی مرز مهمترين راهبرد است.
میرلطفی و همكاران ( )1334پژوهشی با عنوان بررسی انسجام اجتماعی در حفظ
امنیت مرزی با تأكید بر تنوع قومی مذهبی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام دادند.
نتايج پژوهش نشان داد كه در بین شاخصهای امنیت اجتماعی مؤثر بر مرزهای
شهرستان زابل ،شاخصهای میزان رضايت از مسئوالن امنیتی و اعتماد به مرزنشینان
در باالترين رتبه قرارگرفته كه از تالش مسئوالن دولتی برای برقراری امنیت در اين
منطقه نشأت میگیرد .با بررسی پژوهشهای انجامگرفته پیشین در حوزه امنیت پايدار
مناطق مرزی مشخص شد كه پژوهشهای پیشین برای ارزيابی امنیت كمتر از مدلها و
بیشتر از روشهای  spssاستفاده كردند .پژوهش حاضر با رويكردی نوين و با بهكارگیری
فرايند تحلیل شبكهای و مدل پرومته در پی ارزيابی شاخصهای توسعه در راستای
تحقق امنیت پايدار در شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان است .از طرفی ديگر
چنین پژوهشی برای شهرستانهای مرزی پهنه سرزمینی آذربايجان انجام نشده است.
پژوهش حاضر میتواند خأل موجود در اين زمینه را پر كند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با هدف كاربردی است .در اين پژوهش از
مطالعات كتابخانهای و اسنادی برای نگارش مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده
است .جامعه آماری شامل  11شهرستان مرزی كالن منطقه آذربايجان بر پايه آمارگیری
سال  1331است .برای ارزيابی از  4مؤلفه آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی-
درمانی در قالب  41شاخص استفاده شده .به اين صورت كه ابتدا دادههای خام
شاخصسازی شده و برای بیان اهمیت نسبی هريک از شاخصها از  ANPاستفاده شده
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است .مدل بهكار برده شده برای تجزيهوتحلیل دادهها مدل تصمیمگیری چند معیاره
پرومته است .در اين راستا از نرمافزار  Super Decisionsبرای تعیین وزن شاخصها ،از
نرمافزار  Visual PROMETHEEبرای اجرای مدل و از نرمافراز سامانه اطالعات
جغرافیايی برای ترسیم خروجی نتايج استفاده شده است .در زير مدل بهكار رفته در
پژوهش به صورت خالصه معرفی میشود.
مدل پرومته

تاكنون روشها و مدلهای متفاوتی برای تصمیمگیریهای جغرافیايی بهكار گرفته
شده است كه يكی از روشهای كاربردی آن ،استفاده از مسائل مبتنی بر تصمیمگیریهای
چندمعیاره است .اين روش مبنای عملكرد را بر پايه مقايسه گزينهها قرار میدهد و به دو
طبقه كلی مدلهای تصمیمگیری چندهدفه 1و چندشاخصه 2تقسیم میشود (آريسوی،3
 .)33-33 ،2113روشهای مختلفی مانند الكتر ،ويكور ،تاپسیس و  ...برای تصمیمگیری
چند شاخصه وجود دارد(مومنی و شريفی سلیم .)1 :1331 ،پرومته يكی از جديدترين اين
روشهاست كه روش ساختاريافته رتبهبندی ترجیحی برای غنیسازی ارزيابی-
هاست(همان .)113 ،روش پرومته بر پايه مقايسات زوجی شكل گرفته است كه به كمک
مفهوم روابط فرارتبهای 4به رتبهبندی گزينههای مطرح در مسائل تصمیمگیری می-
پردازد( .)Figueira, et al, 2114لیكن در اكثر مطالعات صورت گرفته ،برای بررسی مسئله
در حالت گسسته كاربرد دارد(كفاشچرندابی و آل شیخ .)111 :1331 ،اين روش در دهه
1335میالدی به وسیله برانس و وينک 5برای انجام رتبهبندی ارائه شد .از جمله مزايای
مهم روش پرومته 1میتوان بهسادگی ،وضوح و پايايی نتايج ،امكان استفاده از طرح
گرافیكی مدلسازی  GAIAو امكان تحلیل حساسیت بهصورت ساده و سريع اشاره كرد.
در نهايت رتبهبندی از بزرگترين تا كوچکترين عدد صورت میگیرد( Gilliams et al,
.)2115: 142; Caterino et al, 2113: 4

�-Multiple Objective Decision Making
�-Multiple Attribute Decision Making
3 - Arisoy
�- Outranking
�-Brans and Vincke
6 - PROMETHEE
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متغيرهای پژوهش
در جدول شماره يک مؤلفهها و شاخصهای بهكار رفته در پژوهش معرفی میشوند:
جدول شماره ( :)1معيارها و زیرمعيارهای مورد استفاده در پژوهش
معيارها

زیر معيارها

آموزشی

 A1درصد باسوادان جمعیت شهری  1سال به باال A2 ،درصد دانشآموزان دبسـتان A3 ،درصـد
دانشآموزان دوره راهنمايی A4 ،درصـد دانشآمـوزان دوره متوسـطه A5،درصـد دانشآمـوزان
دوره پیشدانشگاهی A1 ،تعداد آموزشگاههای دوره آمـوزش اسـتثنايی A3،تعـداد دانشآمـوزان
آموزشگاههای استثنايی A3 ،تعداد آموزشـگاههای دوره آمـادگی A3 ،تعـداد دانشآمـوزان دوره
آمادگی A11 ،تعداد سوادآموزان بزرگسال نهضت.

فرهنگی

 B11تعداد اعضای كتابخانه B12 ،تعداد كتابخانه B13،تعداد سالن نمـايش B14 ،تعـداد سـینما،
 B15تعداد اماكن مذهبی B11 ،تعداد چاپخانـهها B13 ،تعـداد كتابهـای موجـود بـه جمعیـت
باسواد B13 ،تعداد زمینهای ورزشی B13 ،تعداد دانشگاهها B21 ،تعداد اقامتگاههای عمومی

اقتصادی

 C21كارگاههای صنعتی C22 ،تعداد شاغالن كارگاههای صنعتی C23 ،شركتهای تعاونی بخش
معدن C24 ،تعداد شاغالن بخش معـدن C25 ،شـركتهای تعـاونی فعـال صـنعتی C21 ،تعـداد
كارگاههای صنعتی  51نفر كاركن C23 ،تعداد اعضای شركتهای تعـاونی فعـال صـنعتیC23 ،
تعداد شاغالن شركتهای تعاونی فعال صنعتی C23 ،تعداد شاغالن كارگاههای صنعتی  51نفـر
كاركن C31 ،متقاضیان كار ثبتشده برحسب سواد

بهداشتی–
درمانی

 D31تعداد آزمايشگاه D32،تعـداد داروخانـه D33 ،تعـداد مركـز پرتونگـاری D34 ،تعـداد مركـز
توانبخشی D35 ،تعداد پزشک عمـومی D31 ،تعـداد پزشـک متخصـص D33،تعـداد مؤسسـات
درمانی فعال D33،تعداد تخت بیمارستان D33 ،تعداد دندانپزشک D41 ،تعداد دكتر داروساز
(منبع :مطالعات نگارندگان)

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر برای ارزيابی شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در
مناطق مرزی كالن منطقه آذربايجان از مدل پرومته استفاده شده است .برای ارزيابی
شاخصهای توسعه در شهرستانهای نوار مرزی كالن منطقه آذربايجان از 41شاخص
توسعه مرتبط با امنیت پايدار مناطق مرزی استفاده شده است .برای تحلیل يافتهها،
ابتدا دادههای خام شاخصسازی شده ،سپس برای بیان اهمیت نسبی هر يک از
شاخصها از مدل  ANPبهره گرفته شده است .در مرحله بعد دادهها وارد مدل پرومته
شد .مراحل اجرای مدل بهصورت خالصه در زير بیان شده است:
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گام اول(تشكيل ماتریس تصميمگيری و تعيين نوع معيار) :پس از تشكیل ماتريس
تصمیمگیری در گام نخست بايد بر پايه رابطة)𝑏( 𝑗𝑓  𝑑𝑗 = (𝑎, 𝑏) = 𝑓𝑗 (𝑎) −تفاوت
هر يک از گزينهها را در هر يک از شاخصها نسبت به يكديگر بهدست آورد .اين تفاوت
برای شاخص  Maxزمانی معنادار خواهد بود كه )𝑏( 𝑗𝑓 > )𝑎( 𝑗𝑓 باشد .برای شاخصهای
 Minاين رابطه برعكس است.1
پس از محاسبه میزان تفاوت گزينهها با يكديگر ،مقدار)𝑏  𝑝𝑗 = (𝑎,به دست آورده
میشود؛ اين مقدار از قرار دادن 𝑗𝑑 در تابع برتری مربوط به هر شاخص بهدست میآيد.
توابع برتری انواع مختلفی مانند توابع عادی ،بخشی ،خطی ،همسطح V ،شكل با ناحیه
بیتفاوت و گاوسی است .در پژوهش حاضر با توجه به گسسته بودن دادهها از تابع عادی
استفاده شده است.

رابطه()1
1 𝑑=1
{=)P(d
Brans& Mareschal, 2115؛ ) Chou et al, 2114:53
1 𝑑>1
(Bogdanovic et al, 2112؛ Kalogeras et al, 2114؛

گام دوم(تعيين وزن شاخصها) :تعیین وزن شاخصهای مختلف ،كاری الزم در همه
مسائل تصمیمگیری چند شاخصه است .در روش پرومته ،وزن شاخصها اعداد حقیقی
هستند كه به واحد اندازهگیری شاخص بستگی ندارند .روش به كار گرفته شده در
پژوهش حاضر برای محاسبه اهمیت نسبی مؤلفهها ،مدل ANPاست .در اين پژوهش
برای محاسبه دقیقتر وزن شاخصها از نرمافزار  Super Decisionsاستفاده شده
است(جدول شماره دو).

 -1جداول مربوط به دلیل حجم زياد در متن مقاله آورده نشده است
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جدول شماره ( :)2وزن شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

A1

16121

B11

16133

C21

16123

D31

16121

A2

16121

B12

16125

C22

16124

D32

16113

A3

16121

B13

16124

C23

16133

D33

16124

A4

16121

B14

16121

C24

16123

D34

16113

A5

16121

B15

16123

C25

16131

D35

16113

A1

16123

B11

16124

C21

16132

D31

16121

A3

16125

B13

16132

C23

16131

D33

16123

A3

16124

B13

16131

C23

16125

D33

16125

A3

16123

B13

16123

C23

16123

D33

16121

A11

16123

B21

16122

C31

16134

D41

16121

(منبع :محاسبات نگارندگان)

نتايج حاصل از جدول شماره دو تعیین وزن نسبی هر يک از معیارها در مدل  ANPبا
استفاده از نرمافزار  Super Decisionsحاكی از آن است كه شاخص  C31يعنی(متقاضیان
كار ثبت شده برحسب سواد) با كسب امتیاز  16134باالترين وزن و شاخص  D32يعنی
(تعداد داروخانه) با كسب امتیاز  16113پايینترين وزن را كسب كردهاند.
گام سوم :رتبهبندی پايانی يا اولويت گزينه با جمعكردن اولويت همه شاخصها
بهدست میآيد كه به آن مقدار كلی گفته میشود و با رابطه زير بهدست میآيد:
رابطه(:)2
𝑘

)(Leeneer and Pastijn, 2112

𝑘

𝜋(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑎, 𝑏) , ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑖=𝑗

𝑖=𝑗

در اینجا 𝑤𝑗 :وزن شاخص jام است ˚ 𝑗 ،بعد محاسبه )𝑏  𝑝𝑗 (𝑎,بايد آنها را در 𝑗𝑤
ضرب كرد .مجموعه تمام )𝑏  𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑎,برابر است با برتری  aنسبت به  bكه با )𝑏 𝜋(𝑎,

نشان داده میشود .در اين مرحله وزنها توسط تصمیمگیرنده تعیین و سپس
نرمال ∑ 𝑤𝑗 = 1میشوند.
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گام چهارم(جريان رتبهبندی مثبت و منفی) :در اين مرحله برای هر گزينه 𝐴 ∈ 𝑎 و
با در نظر گرفتن گزينههای ديگر𝐴 ∈ 𝑥 میتوان جريان رتبهبندی زير را بهدست آورد:
رابطه( : )3خروجی جریان مثبت یا رتبهبندی جریان
1
)∑ 𝜋(𝑎, 𝑥) (Brans et al. ,1333
𝑛−1

= )𝑎( ∅+

𝑎∈𝑥

اين جريان نشان میدهد كه گزينه  aچقدر بر گزينههای ديگر اولويت دارد.
بزرگترين)𝑎(  ∅+به معنای بهترين گزينه است.
رابطه ( :)4جریان رتبهبندی منفی یا جریان خروجی
1
∑
)𝑎 𝜋(𝑥,
𝑎∈𝑥 𝑛−1

= )𝑎( ∅−

اين جريان نشان میدهد كه گزينههای ديگر تا چه میزان بر گزينه  aاولويت دارند.
كوچکترين)𝑎(  ∅−نشاندهنده بهترين گزينه است.
گام پنجم (محاسبه جريان خالص رتبهبندی) :رتبهبند گزينهها را میتوان با جريان
مثبت يا جريان منفی رتبهبندی كرد .اين جريان حاصل توازن میان جريان رتبهبندی
مثبت و منفی است .جريان خالص باالتر ،نشاندهنده گزينه برتر است .برای محاسبه
جريان خالص رتبهبندی از رابطه شماره ( )5استفاده میشود (جدول شماره سه):
رابطه (:)5
)𝑎( ∅(𝑎) = ∅+ (𝑎) − ∅−
جدول شماره ( :)3جریان رتبهبندی مثبت ،منفی و خالص
شهرستان

Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

جلفا

16131

16233

16413

ماكو

خداآفرين

16415

16531

-16121

نمین

ارومیه

16413

16433

-16132

جلفا

اشنويه

16332

16543

-16131

گرمی

پلدشت

16233

16533

-16311

خوی

پیرانشهر

16423

16513

-16131

چالدران

چالدران

16452

16453

-16113

مشگینشهر

وضعيت پایداری
ال برخوردار
كام ً

برخوردار

نیمه برخوردار
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شهرستان

Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

خوی

16431

16414

16115

ارومیه

سردشت

16234

16124

-16331

پیرانشهر

سلماس

16431

16515

-16134

پارسآباد

ماكو

16311

16243

16413

سلماس

بیلهسوار

16333

16434

-16135

بیلهسوار

پارسآباد

16413

16433

-16133

خداآفرين

مشگینشهر

16414

16432

-16123

اشنويه

گرمی

16431

16421

16131

پلدشت

نمین

16134

16213

16425

سردشت
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وضعيت پایداری

نابرخوردار

ال نابرخوردار
كام ً

(منبع :محاسبات نگارندگان)

نتايج جدول شماره سه رتبه شهرستانهای نوار مرزی كالن منطقه آذربايجان از نظر
برخورداری از شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در مناطق مرزی بر
اساس مدل پرومته نشان میدهد كه شهرستانهای ماكو ،نمین و جلفا به ترتیب با
كسب  phiخالص  16425 ،16413و  413رتبه اول تا سوم را كسب كردند و از نظر
برخورداری از شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار از وضعیت بسیار
مطلوبی برخوردار هست .در رتبه بعدی شهرستانهای گرمی و خوی با كسب  phiخالص
 16131و  16115وضعیت نسبتاً مطلوب ،شهرستانهای چالدران ،مشگینشهر و ارومیه
به ترتیب با كسب  phiخالص  16123 ،16113و  16132وضعیت نیمه برخوردار و
شهرستانهای پیرانشهر ،پارسآباد ،سلماس ،بیلهسوار ،خداآفرين و اشنويه به ترتیب با
كسب  phiخالص  16121 ،16135 ،16134 ،16133 ،16131و  16131وضعیت نابرخوردار
به لحاظ شاخصهای توسعه دارند .رتبههای آخر را شهرستانهای پلدشت و سردشت با
كسب  phiخالص  16311و  16331به خود اختصاص دادند كه جزء محرومترين
شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه در
راستای تحقق امنیت پايدار هستند .شكل شماره دو نمودار  ˚ phi ،+phiو  phiخالص
هر يک از شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان را به لحاظ برخورداری از
شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار را نشان میدهد .همچنین شكل
شماره سه نقشه میزان برخورداری شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان به لحاظ
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برخورداری از شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار را با استفاده از نتايج
حاصل از مدل پرومته نشان میدهد.

شكل شماره ( :)2جریان رتبهبندی منفی ،مثبت و خالص
(منبع :يافتههای پژوهش)

شكل شماره ( :)3ميزان برخورداری شهرستانهای مرزی کالن منطقه آذربایجان از شاخصهای توسعه
بر اساس مدل پرومته (منبع :نگارندگان)

تحلیل فضايی شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در مناطق مرزی...

روش مدلسازی
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ویژه1

در اين روش مجموعه گزينهها را میتوان با  nنقطه در فضای  Kبعدی ارائه داد .با
توجه به اينكه تعداد شاخصها بیش از دو شاخص است ،تصوير واضح از فضای  nبعدی
غیرممكن است و بنابراين تحلیل تركیب اصلی میتواند شبیه تحلیل دوبعدی گزينهها
بهكار رود .نتايج حاصل از تحلیل گايا در زير نشان داده شده است .بر اساس تحلیل گايا
گزينهها در جهت جريان خالص و در بین Wو � در رتبههای برتر قرار میگیرند(شكل
شماره چهار).

شكل شماره ( :)4پراکندگی گزینهها و معيارها در صفحه گایا (منبع :يافتههای پژوهش)

شكل شماره چهار توزيع فضايی شهرستانهای نوار مرزی كالن منطقه آذربايجان به
لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه در راستای دستيابی به امنیت پايدار در صفحه گايا
نشان میدهد كه ماكو ،نمین و جلفا نزديکترين شهرستانها به جريان خالص هستند كه
ازنظر برخورداری از شاخصهای توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشند .در مقابل،
شهرستانهای پلدشت و سردشت دورترين شهرستانها به جريان خالص هستند كه جزء
محرومترين شهرستانهای استان به لحاظ شاخصهای توسعه میباشند.
�-Geometrical Analysis for Interactive Assistsnce
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تحليل GAIA Web

نمودارهای گرافیكی در  GAIA Webنمايشدهنده جريان  phiخالص هر يک از
معیارهای منفرد در ارتباط با گزينههای مختلف است .شكل حاصله از اين نمودارها بیانگر
تابعی از رابطه بین معیارها در ارتباط با گزينه انتخابی است .ازآنجاكه دواير منظم حول
مركز نشانگر مقادير جريان خالص از مركز تا  +1خارجیترين دايره از مركز دايره است،
هراندازه محورها به همديگر نزديکتر باشند و اختالف كمتری داشته باشند ،نشاندهنده
مقادير خالص و هراندازه از همديگر دور باشند ،نشان اختالف بیشتر است .در اين نمودار
موقعیت محور تصمیم و دايره نقطهچین مربوط به مقادير PIيک انتخاب هستند ،چنانچه
دايره نقطهچین سبز رنگ باشد ،مقادير مثبت و رنگ قرمز نشانگر مقدار منفی مربوط
است .چنانكه كه در شكل شماره پنج مشخص است PI ،مربوط به شهرستانهای ماكو
سبز رنگ است كه حاكی از مثبت بودن  PIو برخورداری كامل به لحاظ شاخصهای
توسعه است .در مقابل PI ،مربوط به شهرستان سردشت قرمز است و اين نشان از منفی
بودن و وضعیت بسیار نامطلوب شاخصهای توسعه در اين شهرستان است.

شكل شماره ( :)5برخوردارترین و محرومترین شهرستان کالن منطقه آذربایجان به لحاظ برخورداری از
شاخصهای توسعه در صفحه گایا
(منبع :نگارندگان)

تحلیل فضايی شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در مناطق مرزی...
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نتيجهگيری
امنیت و توسعه مفاهیمی به همپیوسته ،الزم و ملزوم يكديگر هستند .بهطوریكه
دستيابی به توسعه بدون برخورداری از امنیت ناممكن است .اهمیت اين پیوند در
مناطق مرزی بیشتر و مستحكمتر است؛ چراكه مناطق مرزی به دلیل موقعیت
حاشیهای از آسیبپذيری بیشتری برخوردارند و به عنوان مناطق توسعهنیافته شناخته
میشوند .نابرابریهای توسعه میتواند شكافهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را
عمیقتر كند .توسعهنیافتگی در مناطق مرزی كشور باعث ناامنی مناطق مرزی ،هجوم
عوامل تهديد به داخل كشور و ايجاد چالش بزرگی در فرايند توسعه كشور میشود.
برای جلوگیری از چنین پیامدهايی و رسیدن به وضع مطلوب بايد شناخت دقیق و
همهجانبهای از وضع موجود داشت .سطحبندی توسعه ،روشی برای سنجش توسعه
مناطق است كه اختالف مكانی ،فضايی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان
میدهد و وضعیت مناطق را نسبت به يكديگر از نظر سطح توسعه مشخص میكند؛ بر
اين اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت
پايدار در مناطق مرزی كالن منطقه آذربايجان انجام شده است .در اين پژوهش برای
بیان اهمیت نسبی هريک از شاخصها از مدل  ،ANPو برای تجزيهوتحلیل دادهها از
مدل تصمیمگیری چند معیاره پرومته استفاده شده است .نتايج حاصل از پژوهش نشان
داد كه شهرستانهای ماكو ،نمین و جلفا با كسب رتبه اول تا سوم از نظر برخورداری از
شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار
هستند .وضعیت برخورداری بقیه شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان حاكی از
آن دارد كه شهرستانهای گرمی و خوی وضعیت نسبت ًا مطلوب ،شهرستانهای چالدران،
مشگینشهر و ارومیه وضعیت نیمه برخوردار و شهرستانهای پیرانشهر ،پارسآباد،
سلماس ،بیلهسوار ،خداآفرين و اشنويه وضعیت نابرخوردار به لحاظ شاخصهای توسعه
دارند .رتبههای آخر را شهرستانهای پلدشت و سردشت به خود اختصاص دادند كه
جزء محرومترين شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان از نظر برخورداری از
شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار میباشند .بهمنظور رفع اين
نابرابریهای ،رهايی از فقر سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره و برای رسیدن به
توسعهای معتدل و همهجانبه كه بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود،
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پیشنهاد میشود دستاندركاران امر برای كاهش اين اخـتالف در شاخصهای دارای
كمترين رتبه همت بیشتری به خرج دهند و با استفاده از نتايج حاصل از اين پژوهش
كه میتواند ابزار مناسبی برای تعیین سطوح توسعهيافتگی و كمكی برای برنامهريزی-
های مناسب و پايدار بهمنظور نیل به اهداف توسعه پايدار و همگن و از بین بردن
نابرابریها و برقراری امنیت پايدار در شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان باشد،
از بار سنگین محرومیت مناطق قدری بكاهند تا ساكنان اين مناطق كشور همانند
مناطق داخلی به دور از ناآرامیهای منطقهای در رفاه اقتصادی و اجتماعی زندگی كنند.
در راستای يافتههای پژوهش اجرای پیشنهادهای زير میتوانند در ارتقای امنیت پايدار
در مناطق مرزی شهرستانهای مرزی كالن منطقه آذربايجان مؤثر واقع شوند:
 تشكیل پايگاه دادههای خدمات شهری و جمعیت مناطق و پايش افزايش ياكاهش نیاز به خدمات مذكور؛
 تالش در جهت انطباق برنامهريزی بخشی با نظام برنامهريزی فضايی؛ تعديل در توزيع و پراكنش امكانات و خدمات با رويكرد عدالت فضايی؛جلوگیری از تمركز بیشازاندازه واحدهای صنعتی در مركز استان و شهرستانهای
بزرگ و برخوردار و انتقال اين صنايع به شهرستانهای مرزی با هدف ايجاد اشتغال.

تحلیل فضايی شاخصهای توسعه در راستای تحقق امنیت پايدار در مناطق مرزی...
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