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چکیده
آمایش سرزمین که عبارت است از بهرهبرداری عقالیي از امکانات ،منابع و استعدادهای مناطق مختلف یک

کوکور ،نشرشکي جکامع در

برنامهریزی است که به همة ابعاد اقتصادی ،فرهنشي ،سیاسي ،امنیتي و غیره ميپکردازد یککي از مهمتکرین ابعکاد و مال آکات آمکایش
سرزمین ،بُعد دفاعي  -امنیتي و سیاسي آن است در تحقیق اضر ابتدا نقاط قوّ ت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای استان آذربایجان شکرقي
در زمینة آمایش دفاعي ،سیاسي و امنیتي شناسایي شد ،سپس به جمعبندی و ارائة راهبردهای مناسب برای اسکتان آذربایجکان شکرقي
پرداخته شد روش تحقیق در پژوهش اضر ،توصیفي  -تحلیلي است و روش گردآوری اطالعات و دادههکا شکامر روشهکای اسکنادی و
میداني است روش تجزیهوتحلیر اطالعات با استفاده از مدل  SWOTو  ANPو نرمافزار  SUPER DECISIONصکورت گرفتکه اسکت
نتایج پژوهش نوان ميدهد ،مناسبترین راهبردهای این اسکتان ،راهبردهکای تهکاجمي /رقکابتي ) (SOو تنکو ) (STاسکت ازجملکه
راهبردهای تهاجمي /رقابتي ) (SOعبارتاند از :راهبردهای تقویت و افزایش رقابت و تبادالت اقتصادی بکین منکاطق اسکتان بکا بهبکود
سیستم

مرونقر هوایي وزمیني ،تبلیغ آثار گردششری استان و افزایش سهم این بخش درجهتِ معرفي فرهنگ و تاریخ غني اسکتان و

غیره و از راهبردهای تهاجمي نیز ميتوان به افزایش اتحاد و همبستشي بین مردم درجهتِ افزایش ثبات سیاسي و امنیتي استان ،مبکارزه
با تروریسم در ورای مرزهای کوور و جلوگیری از نفوذ تروریسم به داخر کوور و استان اشاره کرد.
کلید واژگان:آمایش سرزمین ،SWOT ،ANP ،استان آذربایجان شرقی.

 -1استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین
 -2دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی ،دانشگاه گیالن ( نویسنده مسؤول)

esmailzadehyaghoub@yahoo.com
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مقدمه
آمایش سرزمین که عبارت است از بهرهبرداری عقالیی
از امکانات ،منابع و استعدادهای منیاق متتفیی یی
کشور (احمدیپور و همکاران ،)3 :1393،نگرش جامع
در برنامییهری ی ی اسییت کییه بییه هم یة ابعییاد اصتدییادی،
فرهنگیی  ،سیاسیی  ،امنیتیی و ییییره میی پیییردازد
( .)Boudeville, 2000: 27-28یک از مهمترین ابعاد و
مالحظات آمیایش سیرزمین ،بعید دفیاع  -امنیتی و
سیاس آن اسیت؛ زییرا ریرورتهیای دفیان نظیام و
یرنظام مسائف هستند کیه در جهیان کنیون کفییة
ابعاد زندگ را دربر م گیرند و فقط به ایجاد فعالییت و
اسکان در مناق استراتژی محدود نم شود (مؤمن ،
 .)10 :1381ن دی به نیی صیرن از اجیرای قیر هیای
متتفی آمایش سرزمین در ایران سپری شده اسیت .در
این مدت نتایج قر ها بیا ناکیام هیا و موفقییتهیای
روبه رو بوده اسیت .ملفیم مهی ایین اسیت کیه همیة
مسئوالن بر ررورت آمایش سرزمین و استفادة بهینه
از امکانات محیل صیحه گااشیتهانید؛ امیا دییدگاههیا
عمدتاً بر موریون توسیعه تأکیید داشیته و قیر هیای
امنیت  -دفاع و سیاس ارائیه نکیردهانید؛ بیه همیین
دلیل بوده است کیه از برنامیة سیو توسیعة جمهیوری
اسالم ایران ،مالحظات دفاع  -امنیت و سیاسی در
سرلوحة برنامیة آمیایش سیرزمین صیرار گرفتیه اسیت
(زرصان و اعظم .)72 :1389 ،
رعایییت مالحظییات دفییاع و امنیتیی در قییر هییای
آمایش  ،تابع متغیّرهیای متعیددی اسیت کیه بایید در
اینگونه قیر هیا میورد توجیه صیرار گیرنید .اهی ایین
متغیّرها عبارت اند از :نون و سیل تهدییدات نظیام و
امنیت متوجه منلقیة میوردنظر ،موصعییت جغرافییای
منلقیة مییوردنظر ،شناسییای مهمتییرین منییاق مییورد
تهدید و سرانجا ارائة راهکار متناسم با نون تهدییدات
و شییرایط صییاط منلقییه (پورموسییوی.)12 :1387 ،
مسائل امنیتی  -دفیاع و سیاسی از ارکیان مهی در
برنامهری ی دولتهاست .این مسائل در کشور ایران نی
از جایگییاه بییاالی برصوردارنیید .از عفییل اصییف آن،
همسایگ ایران با  15کشور همسایه اسیت .توجیه بیه
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مسیائل امنیتی  -دفییاع و سیاسی هنگیام تشییدید


م شود که ناامن و چالشهای سیاسی در کشیورهای
همسایه زیاد بوده باشد و کشورهای ابرصدرت نی بیرای
پیشراندن اهداف صود در منلقه ،نگرش آزمایشگاه
داشته باشند.
آذربایجان شرص از استانهای مه  ،پرجمعییت و آبیاد
ایران است که در شمال رب کشور صیرار دارد .اهمییت
ژئوپفیتی و ژئواکونومی این استان صدمت بیه انیدازة
آشنای انسان با بازرگان دارد .از زمیان جیادة ابریشی
تاکنون ،این منلقه محور ارتباط صاور دور با صفم آسییا
بوده اسیت (صنبیری و روسیتای  .)336 :1392 ،اسیتان
آذربایجان شرص بهعنوان ی استان مرزی و همچنیین
نقش کیه در مسیائل سیاسی و امنیتی کشیور دارد،
دارای شرایط صاط و راهبردی است که با بررس نقاط
صوّت ،رعی ،فرصت و تهدیدها می تیوان برنامیهریی ی
مناسب برای این استان انجا داد.
ازاینرو ،با شناسای عوامل داصف (نقاط رعی و صوّت)
و صارج (فرصتهیا و تهدییدهای) امنیتی  ،دفیاع و
سیاس استان آذربایجان شرص و تشیری مسیاع بیا
متتددان و صبرگان تالش م شود به رفع نقاط رعی
و تهدیدها و تقویت نقیاط صیوّت و فرصیتهیا پرداصتیه
شود .در این راستا مه ترین اهداف در پیژوهش حاریر
شناصت نقاط صوّت ،رعی ،فرصیت و تهدیید در حیوزة
امنیت  -دفاع و سیاس در استان آذربایجان شرص و
تییدوین راهبردهییا و انتتییاب اسییتراتژی بهینییة توسییعة
مسائل امنیت  -دفیاع و سیاسی اسیتان آذربایجیان
شرص است.
سؤاالت که در تحقی حارر تالش م شیود بیه آنهیا
پاسخ داده شود ،عبارتاند از:
مهمترین نقاط رعی ،صوّت ،فرصت و تهدیید در حیوزة
امنیت  -دفیاع و سیاسی اسیتان آذربایجیان شیرص
کدا اند؟
استراتژی بهینة امنیت  -دفاع و سیاسی آمیایش در
استان آذربایجان شرص بیا اسیتفاده از میدل راهبیردی
 SWOTکدا است؟
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اهمیت و ضرورت تحقیق
قر حارر بهدلیلِ موصعیت ویژه و حساس ژئوپفیتیک
استان آذربایجان شرص و تهدیدات پیرامیون و داصفی
که متوجه مسیائل امنیتی  ،دفیاع و سیاسی اسیتان
آذربایجان شرص و کشور ایران است ،ریروری بیهنظیر
میی رسیید .رییرورت هییر پییژوهش براسییاس نیییاز و
رییرورتهییای مکییان و زمییان آن تعریییی م ی شییود.
حساسیت موصعیت و مکان جغرافیای استان آذربایجان
شرص و تهدیدات ناش از آن و ریعیهیای سیرزمین
این اسیتان لی و یی میدیریت سیرزمین هوشییار و
منلق براساس تحفیلهیا و تبییینهیای عفمی روز را
م رساند که این امیر صیود در گیروِ یی برنامیهریی ی
سرزمین براساس اصتضائات انسیان و قبیعی منلقیه
است .برنامهری ی که فرصتها و صیوّتهیا و تهدییدها و
رعیهای سرزمین را محاسبه کرده و بیه راهبردهیای
منلق و صابل اجرا منته شود .در ایین بیین ریرورت
توجه به آمایش دفیاع  -امنیتی و سیاسی درجهیت
آمایش فضای سرزمین کشور رروری بهنظر م رسد.
مواد و روشها
روش تحقییی در پییژوهش حارییر روش توصیییف -
تحفیف است؛ بدین معن که ابتدا به توصیی وریعیت
موجییود اسییتان آذربایجییان شییرص در ابعییاد متتفییی
امنیت  ،دفاع و سیاس پرداصته م شود و سیپ بیا
توجه به شاصصهیا و متغیّرهیای بیهدسیت آمیده ،بیه
تحفیل مالحظیات امنیتی  ،دفیاع و سیاسی آمیایش
سییرزمین در اییین اسییتان پرداصتییه میی شییود .روش
گردآوری اقالعات و دادهها شامل روشهای اسینادی و
میییدان اسییت کییه براسییاس روش اسیینادی بییه تهی یه
اقالعات از سازمانها و ادارات مرتبط ،کتم ،مقیاالت و
یییره پرداصتییه میی شییود و ازقرییی ِ روش میییدان
(پرسشنامه) به شناسای و وزنده شاصصهای نظری
تحقی ازقری ِ گیروه صبرگیان اصیدا می شیود .روش
تج یهوتحفیل اقالعات نی با استفاده از میدل SWOT
و  ANPصورت گرفته است.

جامعییة آمییاری تحقییی شییامل  2گییروه کارشناسییان
(متشکلاز متتددان رشتههای عفم مرتبط بیا عفیو
جغرافیییای  ،آمییایش سییرزمین ،حییوزههییای امنیت ی و
دفاع  ،جامعهشناس  ،عفیو سیاسی و ییره) و گیروه
صبرگان (شامل مسئوالن سازمانهیا ،ادارههیا و ییره)
م باشند .نمونهبرداری در پیژوهش مربیوط بیهصیورت
آگاهانه و یرتدادف انجا گرفته که توسط پژوهشیگر
انتتاب شده است .حج نمونه در ایین تحقیی شیامل
 20نفر کارشناس و  20نفر گروه صبرگان اسیت .بیرای
تعیین اعتبار پرسشنامه ،روای محتوا بهکار گرفته شید؛
بدین صورت که بعد از قراح اولیة پرسشینامه ،از 10
نفییر از متتددییان برنامییهری ی ی شییهری و روسییتای ،
شهرسییازی و آمییایش سییرزمین در اییین حییوزه دربییارة
پرسشنامه نظرسنج شیده و روایی پرسشینامه تأییید
شد.
مبانی نظری
آمایش سرزمین

آمییایش سییرزمین مبیییّن جغرافیییای سیاسییتهییای
اصتدادی ،اجتمیاع  ،فرهنگی و بیو شیناصت جامعیه
است .در همین حال این عبیارت اشیاره بیه یی نظی
عفم  ،فن مدیریت و سیاسیت بیا رویکیردی جیامع و
بین رشتهای با هدف توسعة موزون و متعادل منلقهای
و سییازمان فضییای بییر مبنییای ی ی راهبییرد جییامع و
همهسونگر است (عظیم بفوریان .)34 :1389 ،مورون
محوری در آمایش سرزمین ،نابرابریها ،تمرک زدایی از
فعالیتها و توزیع نامتوازن آنهیا (جمعییت و فعالییت)
در پهنة سرزمین برای درازمدت ،شناسای صابفیتهیا و
ظرفیتها ،محدودیتها و محرومیتها ،چگونگ تبدیل
صابفیتها از حالت بالقوه به بالفعل و یره است (رهنمیا
و آصاجان .)65 :1391 ،
آمایش سرزمین عبارت است از :برنامهریی ی و سیازمان
دادن نحوة اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسانها و
محل فعالیتها و تجهی ات و همچنین کنشهیای بیین
عوامیییل گونیییاگون نظیییا اجتمیییاع  -اصتدیییادی
(شرییزادگان و رریویدهکیردی .)88 :1389 ،مرکی
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مف آمیایش سیرزمین ،آمیایش سیرزمین را ایینگونیه
توصیی می کنید :تنظیی کینش متقابیل بیین عوامیل
انسان و محیل بهمنظیورِ ایجیاد سیازمان سیرزمین
مبتن بر بهرهگییری بهینیه از اسیتعدادهیای انسیان و
محیل  .آمایش سرزمین در چارچوب اصیول مدیوّب،
ازقری ِ اف ایش کارای و بیازده اصتدیادی ،گسیترش
عدالت اجتماع  ،رفع فقر و محرومیت و برصراری تعادل
و توازن در برصورداری از سل معقول توسعه و رفاه در
نقاط و مناق جغرافیای  ،ایجاد نظا اراری متناسیم
با اهداف توسعة متعادل و حفظ محیط زیست ،ایجیاد و
تحکی پیونیدهای اصتدیادی درون و بیرونمنلقیهای و
هماهنگسازی تأثیرات فضای  -مکیان سیاسیتهیای
بتش و توسعة مناق و محورهای صاط ،بیهگونیهای
عمل م کند که بتوانید اهیداف چشی انیداز بفندمیدت
توسعة کشور و مدیریت یکپارچیة سیرزمین را محقی
سازد (سفلان .)66-65: 1392 ،
آمایش سرزمین زیربنای توسعة منلقیهای اسیت و بیه
بیان دیگر ،اب ار اصف برنامهری ی و تدمی گیریهیای
منلقهای و مف است که زمینة اصف تهیة برنامههیای
توسییعة اصتدییادی  -اجتمییاع هییر منلقییه را فییراه
م آورد ( .)United Nation,2008مهمترین صدوصیت
آمایش سرزمین ،جامعنگری ،دوراندیشی  ،کیلگرایی ،
کیفیتگرای و سازمانده فضای کشیور اسیت .هیدف
آمایش سرزمین ،توزییع بهینیة جمعییت و فعالییت در
سرزمین است؛ بهگونهای کیه هیر منلقیه متناسیم بیا
صابفیییتهییا ،نیازهییا و موصعیییت صییود ،از فعالیییتهییای
اصتدییادی و اجتمییاع برصییوردار باشیید و جمعیتیی
متناسییم بییا تییوان و ظرفیییت اصتدییادی صییود بپییایرد
( .)Bostock & Jones,1989: 15ازنظییرِ تییاریت ،
استفاده از اصول و فنون آمایش سرزمین ،برای سیامان
دادن و تنظییی امییور مکییان  ،جغرافیییای  ،مسییکون و
نظییام  ،پیشییینهای بییه صییدمت پیییدایش نتسییتین
تمییدنهییای ب ی ر در جهییان دارد .در دوران معاصییر،
کشورهای متتففی چیون آمریکیا ،انگفسیتان ،ایتالییا،
آلمان و شوروی ساب  ،قر های بسیار ب ر و متنوع
در زمینة آمایش سرزمین و قر ری یهیای منلقیهای
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اجرا کردند که ازجمفة آنها م توان بیه قیر عمیران


درة تنس در آمریکا اشاره کرد (احمدیپور و همکاران،
.)4 :1393

نمودار  .1عناصر اساسی در آمایش سرزمین و ساماندهی فضا
(منبع :پاپف ی دی)3 :1383 ،

آمایش مبتن بر نظریههای متتففی بیوده و مهمتیرین
پایههای نظری توسعة منلقهای که در آمیایش منیاق
مرزی تیاکنون میورد اسیتفاده صیرار گرفتیه ،متکی بیر
نظریههای مکان مرک ی والتر کریسیتالر ،نظرییة صلیم
رشد و مرک  -پیرامیون بیوده اسیت (سیعیدی و تیرک
لشکناری.)133 :1392 ،
نظریة مرکز  -پیرامون

برای درک ساصتار فضای مناق و پیشبین تغیییر و
تحوالت و روند توسعه ،فریدمن الگوی مرک  -پیرامیون
را عرره م کند .وی معتقد است ،هر نظا جغرافییای
شامل دو زیر نظا فضای است .یکی مرکی کیه صفیم
پیشییتاز و پویییای نظییا اسییت و دیگییری پیرامییون کییه
م تواند آن را بقییة نظیا بیهحسیاب آورد و در حالیت
وابستگ یا سفلهپایری نسبتبه مرک صرار دارد .رابلة
مرک  -پیرامون را اصوالً م تیوان رابلیهای اسیتعماری
دانست .معموالً بروز ی ساصتار فضای صلب شیده ،بیا
ی سری جابهجای های عوامل اصف تولیید ،از حاشییه
به مرک همراه است .تا موصع که پیرامیون بیهصیورت
ی تولیدکنندة میواد اولییه و معیدن بیاص می مانید،
گرایش عموم نرخ مبادله بین مناق بهقیورِکفی بیه
نفع مرک ادامیه صواهید یافیت .نیابرابریهیای ف اینیدة
منلقهای به فشارهای سیاس برای تغییر جهت منیابع
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بهسویِ پیرامون و کم به باال بودن درآمید سیرانه در
حاشیه منجر صواهید شید (پیاپف یی دی و سیناجردی،
.)204 :1387
آنچه در این الگو بیش از هرچی دیگر مه است ،نقشِ
وحدتبتش است که شهر در آن ایفا م کند .درواصیع
توسعه و نوآوری در ماتریس از مناق شیهری زایییده
شده و به پیرامون روستای جریان می یابید کیه در آن
ی نظا مرتبهای از شهرها و عرصههای شهری حاصل
م شود که م تواند نمایانگر اف ایش یکپارچگ فضای
و در نتیجه توسیعه باشید (پیاپف یی دی و سیناجردی،
.)204 :1387
نظریة مکان مرکزی

مارک جفرسون ،اولین کس بیود کیه در سیال ،1931
اصلال مکان مرک ی را برای ی سکونتگاه که کیانون
فعالیتهای متتفی اصتدادی – اجتمیاع بیرای حیوزة
نفوذ صود بود ،بهکار برد .با وجیود ایین ،ایین اصیلال
بعدها توسط والتر کریستالر در سال  1933تکمیل شد.
این تئوری که در نواح جنوب آلمان بهکار برده شید،
بیشییتر بییه اصییول تجییاری و حمییلونقییل متک ی بییود.
کریسییتالر در قییر نظری یة مکییان مرک ی ی ،بیشییتر از
نظریات عفم ِ فون تونن (کاربرد زمینهای کشیاورزی،
 ،)1826آلفییرد وبییر (مکییانگ ین ی صیینعت  )1909 ،و
انگفندر (کرایة حمل و نقل )1924 ،بهیره گرفتیه اسیت.
وی در سال  ،1940به همراه آگوسیت لیوش ،سیازمان
فضای اصتدادی را تهیه کرد .هدف اصف نظرییة مکیان
مرک ی ،شر و تبیین سازمان فضیای سیکونتگاههیا و
حوزة نفوذ آنهاست .نظریة مکیان مرکی ی کریسیتالر،
بعدها بهوسیفة افراد دیگری اصال شد .در سال ،1944
آگوست لوش تغییرات در این نظریه ایجاد کرد و توجه
بیشتر صود را معلوف به تولیید اصتدیادی و تتددی
کییرد .از نظییر وی ،توسییعة مکییانهییای مرک ی ی ،ال امیاً
سفسفهمراتب نیست؛ بفکه آنچه اتفیا می افتید ایجیاد
نییوع تعییادل فضییای اسییت .الگییوی فضییای اسییتقرار
سکونتگاهها در نظرییة لیوش ،حالیت صلیاع داشیته و
مجموعییهای از سییکونتگاههاسییت کییه در میییان آنهییا،

امکانات حملونقل و دیگر تسیهیالت برصیرار می شیود
(اسماعیلزاده.)47 :1393 ،
نظریة قطب رشد

نظریههای هیرشمن و میردال شامل عناصیری هسیتند
که پیرو آن را صلیم رشید می نامید .بیه ییراز نظرییة
نوکالسی که اساساً مبتن بر توجیه شیرایط بیازار آزاد
است ،هیچ نظرییة توسیعة منلقیهای از بعید از جنیگ
تاکنون تأثیرگاارتر از نظریههای مربوط به صلیمهیای
فضای رشد نبودند .از اواسط دهة  1960به این قیرف،
این نظریه به اشکال گونیاگون در پشیت سیاسیتهیای
منلقهای به نحوی حضور داشته اسیت (پیاپف یی دی و
سناجردی .)200 :1387 ،تکوین این نظریه را م تیوان
در درک اهمیت فضا در توسعة منلقهای پیگیری کیرد.
رشتههای جغرافییای اصتدیادی و اصتدیاد فضیا بییشاز
دیگر رشتهها به این درک کمی کیردهانید .در سیل
راهبردهای کالن توسعه ،هیرشمن ( )1958بیه تمرکی
بییر چنیید بتییش کفیییدی سییفارش کییرد و بییه ماهیییت
تمرک قفم توسعة اصتدادی در فضا اعتقاد داشیت و آن
را روند صلب شدن نامید .هرچند او معتقد بیود کیه در
مراحل بعدی با یراصتدادیشدن تمرک  ،رونید تیراوش
به اقراف یا رصنه به پایین رخ صواهد داد .مییردال نیی
ه زمان با او چنین روندی را با واژههای متفاوت بییان
کرده است؛ ول با ایین تفیاوت کیه در شیر سیازوکار
چرصة عفّیّت تراکمی بیرصالف هیرشیمن ،بیه تشیدید
صلب شدن بهویژه در کشورهای جنیوب بیاور داشیت و
درنتیجه دصالت دولت در بیازار را بیرای تعیدلبتشی
رروری م دانست .میردال دریافت هنگام که بیه هیر
دلیف رشد ی مرک شرون شود ،از آن پ انباشت از
صرفهجوی هیای داصفی و صیارج پیوسیته رشید آن
مرک را به زیان دیگر مراک استحکا و تداو بتشییده
و جریانهای نیروی کار ،کارآفرین  ،بازرگان و سرمایه
را به صود جاب م کنند که آن را عفّیّت تراکم نامید
(صراف .)212-211 :1379 ،
پرو معتقد است کیه اسیاس و پاییههیای صلیم رشید،
صنایع یا کارصانجات است که عمفکردی بسیار صیوی و
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برای رشد استعداد زیادی دارد .بیشترین پیچیدگ این
نظریه ،از این واصعیت ناش م شود که پرو ،صلم رشد
را به جای ی مکان جغرافیای صاط ،در یی فضیای
اصتدادی ملف م نگرد .وی درحقیقیت رشید صینایع
اساس پیشرفته را موتور محرّک رشد اصتدادی م داند
(حسینزاده دلیر.)70 :1388 ،
در پژوهش حارر سع شده است با تففی نظریه هیای
باال به ارائة راهبرد در منلقیة میورد بررسی پرداصیت.
هدف از این کار این بوده است که نیواصص نظرییههیای
باال را کاسته و همچنین از نقیاط صیوّت آنهیا در ارائیة
بهترین راهبردها و راهکارها استفاده کرد.
پیشینة تحقیق
ی دانفا ( )1390در مقالهای باعنوانِ «آیندهشناسی و
برآورد محیط راهبردی ،الزمیة تدیمی گییری بهتیر در
امنیت مفی » معتقید اسیت کیه تدیمی هیای درسیت
نیازمند شناصت دصی واصعیت ها ،توانمندیها و بررس
گ ینییههییای احتمییال و بییرآورد دصییی ه ینییههییا و
دستاوردهای هر اصدام با توجه به دو محیط راهبیردی
داصف و بینالمفف است و این دو محیط بر هی تیأثیر
م گاارند و نحیوة تعامیل آنهیا بیه عوامیل متعیددی
بستگ دارد.
مجیییدی و حمیدیی ( )1392در مقالییهای بییا عنییوانِ
«بررسییی نقیییش عوامیییل سیاسییی و امنیتییی در
سیاستگااری سازمانهای مرد نهاد ایران » تأسی و
توسعة سازمانهای مرد نهاد را ازجمفه عوامیل مهی و
تأثیرگاار بر منافع امنیت مف کشورها عنوان کیردهانید
و رمن شناصت عوامل متتفی ازجمفه عوامل سیاسی
و امنیت بر این نهادهیا بیه تبییین میی ان و چگیونگ
تأثیرگااری آنها بیر ابعیاد منیافع امنییت مفی کشیور
م پردازند.
اعظم ی و دبیییری ( )1390در مقال یة «تحفیییل عناصییر
تهدید سیاس  -امنیتی در نظیا تقسییمات کشیوری
ایران» مهمترین عناصر تهدید سیاس  -امنیتی نظیا
تقسیمات کشوری را بی تیوجه بیه مشیارکت میرد ،
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ب توجه به جغرافیای فرهنگی کشیور ،شیکلگییری


رصابتهای محف و ناحیهای و یره عنوان کردند.
مییؤمن و همکییاران ( ،)1392در مقالییهای بییا عنییوان
«آمییایش سییرزمین و مییدیریت توسییعة فضییای ؛ مییورد
ملالعه :شهرستان مفکیان» ،بیه تبییین ابعیاد متتفیی
مدیریت فضای در فرایند تهیة برنامة آمایش سیرزمین
در شهرستان مفکان م پردازنید .نتیایج تحقیی نشیان
م دهد که مؤلفیة اصیف در تحفییلهیای واصیعبینانیة
آمایش را باید در ساصتارهای جغرافیای جستجو کیرد.
درواصییع سیییمای آمایش ی کشییور بییهویییژه در سییلو
ناحیهای در درجة اول تابع از مؤلفههای قبیعی و در
مرحفة بعد تابع نظا تتدیص و تدمی گیری است.
شییییرییزادگییییان و همکییییاران ( )1392در مقالیی یة
«بهکارگیری رویکرد شبکة ه پیوندی در سیل بنیدی
فضاهای سکونتگاه استان ص برای بهبود برنامهریی ی
و آمییایش منلقییهای» ،بییا ملالعییة چییارچوب نظییری
ملالعات شبکة هی پیونیدی ،روشی پیشینهادی بیرای
تعیین سفسفهمراتم و نی سل بنیدی سیکونتگاههیا در
سکونتگاههای شهری و روستای استان ص ارائه کردند.
نتایج تحقی آنها نشان م دهد که شهر ص بیهعنیوان
مرک استان ،تنها نقلة جمعیت است که تیوان جیاب
عناصر برتر صدمات را دارد.
کاویان راد ( )1392نی در مقالهای بیا عنیوان «تبییین
نسبت عدالت محیل و امنیت مف » بیان م کند کیه
نابرابریهای فضای که برآیند ناکارآمدی نظیا توزییع
در صف فرصتهای برابر بهشمار م روند ،زمینیة بیروز
بحرانهای اجتماع و ناامن محیل هستند.
مییدیری و همکییاران ( )1392در مقالییهای بییا عنییوان
«شاصصهای امنیتسیاز پدافنید یرعامیل در آمیایش
سرزمین» به بررس عوامل امنیتساز پدافند یرعامیل
در آمایش سرزمین م پردازنید و مکیانییاب مناسیم،
مقاو سازی را از مه ترین عوامیل امنییتسیاز پدافنید
یرعامل در آمایش سرزمین ذکر کردند.
ررای و صاوریان گرمسیر ( )1393در مقالة «تحفیفی
بر معیارها و شاصصهای مکانیاب شهرکهای صنعت
با تأکید بر اصول برنامهری ی فضای و آمایش سیرزمین
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در ایییران» ،بیی تییوجه بییه معیارهییای صییحی در
مکانگ ین کاربرها را سبم ب تعادل فضای در سل
مناق می داننید .هیدف پیژوهش ،ملالعیة معیارهیا و
عوامل مؤثر در مکانیاب شهرکهای صنعت ملاب بیا
اصول برنامهری ی فضای و آمیایش سیرزمین در اییران
است .از نتایج صابل مالحظة این پیژوهش می تیوان بیه
مییواردی همچییون مهی تییر بییودن عوامییل و معیارهییای
قبیع نسبتبه عوامل انسان و همچنیین وزن بیشیتر
عوامل محف نسبتبه سیایر سیلو فضیای و کیاهش
وزن عوامل با اف ایش فضای از سیل محفی بیه مفی
ذکر کرد.
صنبییری و همکییاران ( )1394در مقالییهای بییا عنییوان
«راهبردهای آمایش مناق مرزی براسیاس میدلهیای
 SWOT-AHPو ( SWOT-ANPمییییورد ملالعییییه:
سیستان و بفوچستان)» به تدوین راهبردهای درجهیت
توسییعة منییاق مییرزی اسییتان سیسییتان و بفوچسییتان
م پردازند .در این پژوهش پ از تدوین و جمیعآوری
پرسشنامه از متتددان ،راهبرد مناسم بیرای توسیعة
این استان را راهبرد  SOکه شامل توسیعة صیادرات و
واردات کشور و تثبییت جمعییت در منلقیه بیا ایجیاد
اشتغال و کاهش فقر م دانند.

ویژگیهای محدودة موردمطالعه
استان آذربایجانشرص به محدودهای از منلقیه شیمال
ییرب کشییور اقییال میی شییود کییه ازنظییرِ موصعیییت
جغرافیای در محدودة  45درجه و  07دصیقیه الی 48
درجه و  20دصیقه قول شرص و  36درجه و  45دصیقه
ال  39درجه و  26دصیقیه عیرش شیمال واصیع شیده
اسییت .اسییتان آذربایجییان شییرص از ناحی یة شییمال ،بییا
کشورهای آذربایجان ،ارمنستان و جمهوری صودمتتیار
نتجوان به قول  235کیفیومتر دارای صیط همجیواری
است که مرز مشترک این استان بیا کشیورهای فیو را
رود ارس تشکیل می دهید .در ایین صسیمت از حیدود
اسییتان ،دو شهرسییتان جففییا و کفیبییر بییه قییول 200
کیفییومتر بییا جمهییوری آذربایجییان و  35کیفییومتر بییا
جمهوری ارمنستان ه مرز هسیتند کیه در سراسیر آن
رود ارس جریییان دارد .اسییتان آذربایجییان شییرص بییا
 45٬481کیفومتر مربع مساحت ،حیدود  2.8درصید از
وسعت کل ایران را به صود اصتداط داده اسیت کیه از
این جهیت ،ییازدهمین اسیتان بی ر اییران محسیوب
م شود .بر پایة سرشیماری عمیوم نفیوس و مسیکن
سییال  1390صورشیییدی ،جمعیییت اسییتان آذربایجییان
شرص در این سال بالغبیر  3٬724٬620نفیر بیوده کیه
ن دی به  5درصد از جمعییت کیل اییران را بیه صیود
اصتداط داده است (هاشم و همکاران.)154 :1396 ،

نقشة  .1موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در ایران
(منبع :نویسندگان)1395 :
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همچنییین از سییوی دیگییر بایسییت نقییاط رییعی و


تحلیل یافتهها

تهدیییدهای موجییود در اسییتان را بررسیی و درجهییت
کاستن عواصم منف آن برنامهریی ی کیرد .در پیژوهش
حارر مهمترین عوامل داصف (صیوّت و ریعی) اسیتان
درجهت مالحظات دفاع  ،سیاس و امنیت شیامل 31
عامل و مهمتیرین عوامیل صیارج (فرصیت و تهدیید)
شامل  28عامل است.

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
استان آذربایجان شرص بهعنیوان یکی از اسیتانهیای
تأثیرگاار در عرصههای متفیاوت کشیور اسیت .در ایین
راسییتا بییرای بیشییترین بهییرهبییرداری از صابفیییتهییا و
ظرفیتهای استان باید نقاط صوّت و فرصتهای اسیتان
را شییناصت و درجهییت پایدارسییازی آن تییالش کییرد و

جدول  .1عوامل داخلی مؤثر بر مالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
رعیها ()W

صوّتها ()S


 .1پل ارتباق میان کشور با منلقة صفقاز و اروپا؛



 .1ناآشنای بعض از مدیران و مسئوالن به مسائل سیاس استان؛



 .2دسترس باال به نهادهای متتفی توسط مرد استان؛



 .2فرایند پاستگوی رعیی اداری به مرد ؛



 .3تعدد نتبگان سیاس و نظام در استان و کشور؛





 .4وجود انجمنها ،گروهها و اح اب فعال متتفی در استان؛

 .3عد ِ جاب نیروهای تازة تحرکیافتة اجتماع به حوزة مشارکت
سیاس ؛



 .5مشارکت سیاس باالی مرد استان؛



 .4ب سوادی باال در سل استان؛



 .6ظرفیتها و صابفیتهای باالی نظام ؛



 .5عد ِ بهرهبرداری مناسم از فنّاوریهای نوین؛



 .6وجود روابط قایفهای گاشته در زندگ امروزی در بین مرد
استان؛



 .7اف ایش سل جرائم چون آد ربای و گروگانگیری در سل
استان؛



 7وجود روحیة شهادتقفب باالی مرد استان؛



 .8امنیت داصف باال در شهرها و روستاهای استان؛



 .9همگن باالی جمعیت ازنظرِ شاصص زبان  ،ماهب و صوم ؛



 .10ح



 .11اف ایش تمایل به آگاه و دانستن تاریخ و هویت میان مرد استان؛

میهنپرست باالی مرد استان؛



 .12جوان بودن اکثر جمعیت استان؛



 .13وجود شبکة ریف و جادهای بهنسبت مناسم در استان؛



 .14مجاورت با کشورهای باثبات سیاس ؛



 .15صرارگیری در مسیر اصف شبکهراههای تران یت بینالمفف ؛



 .16وجود زمینهای حاصفتی فراوان در استان؛



 .17وجود مواد معدن فراوان و متنون در منلقه؛



 .18وجود کارصانجات و شرکتهای متعدد در استان؛



 .19وجود منلقة آزاد تجاری در استان.



 .8نبود سیست حملونقل هوای توسعهیافته و کارآمد؛



 .9نبود تعادل منلقهای و وجود ب عدالت در بتشهای از استان؛



 .10دسترس نداشتن به آبهای آزاد؛



 .11نبود سرمایهگااری کاف در سل استان؛



 .12ناتوان اصتدادی کارگاههای کوچ

درجهت سرمایهگااری مجدد.

(منبع :نویسندگان)1395 :
جدول  .2عوامل خارجی مؤثر بر مالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
تهدیدها ()T

فرصتها ()O


 .1برگ اری انتتابات و گ ینش مسئوالن توسط مرد ؛



 .1مدیریت متمرک و نظا برنامهری ی از باال به پایین در استان؛



 .2وجود سیاستهای سازشقفبانه کشور در عرصة منلقهای و جهان ؛





 .3نقش و تأثیرگااری مه استان در سیاستهای کالن دولت و نظا ؛

 .2تبفیغات کشورهای استعمارگر بر ایجاد و اف ایش تفرصه میان مرد
کشور و استان؛



 .4تأکید مسئوالن بر اجرای اصول پدافند یرعامل؛



 .3ک توجه به شاصصهای فرهنگ استان؛




کشورهای
 .5صرارگیری بهعنوان یک از استانهای مرزی کشور و مجاورت با
بهنسبت توسعهیافته؛

 .6وجود نیروی نظام توانمند استان؛



 .7امکان دسترس سریع هوای  ،زمین بین مناق متتفی استان؛



 .8وجود فرهنگ و گویش مشترک استان آذربایجان شرص
همجوار؛





 .9وجود اشتراکات فرهنگ

استان آذربایجان شرص



با استان 
های


همسایه

با کشورهای

 .4آسیمپایری باال بهدلیل انباشت و تمرک صدمات و امکانات در
شهرهای ب ر ؛
 .5تهدیدات ناش از تغییرات اصفیم و محیط زیست ؛
 .6کاهش نرخ رشد جمعیت استان؛
 .7رشد پدیدة تروریس در بعض کشورهای مجاور ایران؛
 .8آسیمپایری باال بهصاقر موصعیت مرزی؛
 .9صرارگیری مناق بیشتری از استان بر روی گسل؛
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شمال و شمال رب ؛





 .10فاصفة نسبتاً زیاد از مرک کشور؛

 .10باال بودن تعداد رسانهها و شبکههای اجتماع ؛





 .11عد اجرای مناسم برنامهری ی بفندمدت اصتدادی؛

 .11باال بودن رصابت اصتدادی بین مناق استان؛





 .12رشد اصتدادی پایین استان؛

 .12وجود جاذبههای گردشگری فراوان در استان؛





 .13وابستگ به اصتداد ت محدول نفت؛

 .13اصفی مناسم استان؛





 .14وجود بعض اح اب و گروههای جدای قفم.

 .14شکل و فر کالبدی مناسم استان.
(منبع :نویسندگان)1395 :

پ از شناسای عوامل یادشده ،با بهرهگیری از نظیرات
کارشناسان منلقه به کمّی کیردن متغیّرهیای مربیوط
اصدا شد که نشاندهندة وزن نسب  ،میانگین رتبیهای،
امتیاز وزن و رتبهبندی هری از نقیاط ریعی ،صیوّت،
فرصییت و تهدییید در محییدودة ملالعییات از دیییدگاه
کارشناسان و صبرگان است .در سیتون اول ،مهمتیرین
متغیّرهای ابعاد چهارگانیة داصفی و صیارج تعییین و
شناسای شدند .در سیتون دو  ،وزن نسیب هریی از
عوامل داصف و صارج براساس اثر احتمال آنهیا بیر
موصعیییت اسییتراتژیک کنییون سیسییت بییا اسییتفاده از
تکنی دلف و مدل ANPتعیین شد .در ستون بعدی
با مشارکت واحدهای تحفییل ،متغیّرهیای تعییینشیده
رتبهای از  5تا ( 1بسیارمه  ،مه  ،متوسط و ک اهمیت
و ب اهمیت) گرفتند کیه مییانگین رتبیهای متغیّرهیا را
تشکیل م دهد .در ستون بعدی ،امتیاز وزن متغیّرهیا
محاسبه شده است .در ستون بعدی نی براساس میی ان
امتیاز وزن کسیمشیده ،رتبیهبنیدی متغیّرهیا صیورت
گرفت .نهایتاَ با درنظر گرفتن امتیازات وزن واحیدهای
تحفیل ،مجمون امتیاز وزن هری از عوامیل داصفی و
صارج مشیتص شیدند (به ادفیر و همکیاران:1387 ،
.)97
در این بتش ،ابتدا بهوسیفة گیروه صبرگیان و تکنیی
دلفی  ،وزن نسییب هییری ی از شییاصصهییا ارائییه شیید؛
بهصیورت کیه ابتیدا  10نفیر از متتددیان در زمینیة
آمیایش مالحظییات دفیاع  ،سیاسی و امنیتی اسییتان
آذربایجان شیرص بیهبوسییفة میدل  ANPبیه مقایسیة
زوج شاصصها پرداصتند .نتایج در بتش نقیاط صیوّت

نشان م دهد که شاصصهای امنییت داصفی بیاال در
شهرها و روستاهای استان با وزن نسب  ، 0.04وجیود
انجمنها ،گروهها و اح اب فعال متتفیی در اسیتان بیا
وزن نسب  0.038و مشیارکت سیاسی بیاالی میرد
استان با وزن نسب  0.036بیشترین امتیاز را بهدسیت
آوردنیید .در مرحف یة بعییدی س ی نفییر از کارشناسییان و
صبرگان به امتیازده و ارزشگااری (صیفی کی  ،کی ،
متوسط ،زیاد و صیفی زییاد) بیه هریی از شیاصصهیا
بهوسییفة میدل  SWOTپرداصتنید؛ سیپ هیریی از
شاصصها ،کمّ سیازی (صیفی کی  1امتییاز ،کی 2
امتیاز ،متوسط  3امتیاز ،زیاد  4امتیاز و صیفی زییاد
 5امتیاز) شید .نتیایج ایین مرحفیه نیی نشیان داد کیه
بهعقیدة کارشناسان و صبرگان ،شیاصصهیای امنییت
داصفی بیاال در شیهرها و روسیتاهای اسیتان ،وجیود
انجمنها ،گروهها و اح اب فعیال متتفیی در اسیتان و
جوان بودن اکثر جمعیت استان مهمتیرین نقیاط صیوّت
استان هستند .درنهایت پی از جمیعبنیدی و بررسی
امتیاز وزن  ،شاصصهای امنیت داصف باال در شهرها و
روستاهای استان ،وجود انجمنها ،گیروههیا و احی اب
فعال متتفی در استان و مشارکت سیاس باالی مرد
استان مهمترین نقاط صوّت استان محسیوب شیدند .در
فرایندی مشابه ،امتیازبنیدی نقیاط ریعی اسیتان نیی
بهدست آمد که مهمترین نقاط رعی استان شامل نبود
تعادل منلقهای و وجود ب عیدالت در بتیشهیای از
اسییتان ،افیی ایش سییل جرائمیی چییون آد ربییای ،
گروگانگیری و ب سوادی باال در سل استان بهترتیم
با امتیاز وزن  0.244 ،0.284و  0.216شدند.
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جدول  .3ماتریس  SWOTنقاط قوّت و ضعف مالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
وزن

میانگین

امتیاز

نسبی

رتبهای

وزنی

نقاط قوّت ()S

مشارکت سیاس باالی مرد استان
جوان بودن اکثر جمعیت استان
امنیت داصف باال در شهرها و روستاهای استان
وجود منلقة آزاد تجاری در استان
پل ارتباق میان کشور با منلقة صفقاز و اروپا
ح میهنپرست باالی مرد استان
دسترس باال به نهادهای متتفی توسط مرد استان
همگن باالی جمعیت ازنظرِ شاصص زبان  ،ماهب و صوم
وجود انجمنها ،گروهها و اح اب فعال متتفی در استان
صرارگیری در مسیر اصف شبکهراههای تران یت بینالمفف
اف ایش تمایل به آگاه و دانستن تاریخ و هویت میان مرد استان
تعدد نتبگان سیاس و نظام در استان و کشور
وجود زمینهای حاصفتی فراوان در استان
وجود کارصانجات و شرکتهای متعدد در استان
وجود روحیة شهادتقفب باالی مرد استان
وجود مواد معدن فراوان و متنون در استان
ظرفیتها و صابفیتهای باالی نظام
مجاورت با کشورهای باثبات سیاس
وجود شبکة ریف و جادهای نسبتاً مناسم در استان

0.036
0.03
0.04
0.012
0.02
0.035
0.034
0.032
0.038
0.023
0.029
0.027
0.015
0.014
0.024
0.016
0.03
0.027
0.018

4.4
4.6
4.8
3.4
4.2
4.4
4.5
4.4
4.7
4.1
4.3
4.2
4
3.7
4.2
3.9
4.3
3.9
4.6

0.159
0.126
0.192
0.040
0.083
0.154
0.152
0.141
0.178
0.095
0.123
0.115
0.059
0.053
0.102
0.062
0.125
0.105
0.082

3
7
1
19
14
4
5
6
2
13
9
10
17
18
12
16
8
11
15

نقاط ضعف ()W

تحلیل SWOT

رتبه

فرایند پاستگوی رعیی اداری به مرد
وجود روابط قایفهای گاشته در زندگ امروزی در بین مرد استان
عد ِ جاب نیروهای تازهتحرکیافتة اجتماع به حوزة مشارکت سیاس
نبود سیست حملونقل هوای توسعهیافته و کارآمد
اف ایش سل جرائم چون آد ربای و گروگانگیری در سل استان
ناتوان اصتدادی کارگاههای کوچ درجهت سرمایهگااری مجدد
نبود تعادل منلقهای و وجود ب عدالت در بتشهای از استان
نبود سرمایهگااری کاف در سل استان
عد بهرهبرداری مناسم از فنّاوریهای نوین
عد دسترس به آبهای آزاد
ب سوادی باال در سل استان
ناآشنای بعض از مدیران و مسئوالن به مسائل سیاس استان

0.045
0.034
0.041
0.028
0.058
0.022
0.065
0.044
0.031
0.026
0.052
0.038

3.7
4.0
3.7
3.5
4.2
3.4
4.4
3.5
3.7
3.3
4.2
3.8

1

-

0.167
0.134
0.150
0.098
0.244
0.075
0.284
0.154
0.115
0.084
0.216
0.143
4.013

4
8
6
10
2
12
1
5
9
11
3
7

مجمون امتیاز عوامل داصف ()IFE

-

(منبع :نویسندگان)1395 :

بررس ها و نتیایج پرسشینامههیا در ارتبیاط بیا عوامیل
صارج نشان م دهد که مهمترین فرصتهیای اسیتان
وجود سیاستهای سیازشقفبانیة کشیور و نظیا  ،در
عرصة منلقهای و جهان با امتیاز وزنی  ،0.269بیاال
بودن تعداد رسانهها و شبکههیای اجتمیاع بیا امتییاز
وزن  0.244و برگ اری انتتابات و گ ینش مسیئوالن

توسط مرد با امتیاز وزن  0.233هستند و مهمتیرین
تهدیدهای استان نی شامل شاصصهیای رشید پدییدة
تروریس ی در بعض ی کشییورهای مجییاور ایییران ،وجییود
اح اب و گروههای جیدای قفیم و آسییمپیایری بیاال
بهدلیل انباشت و تمرک صدمات و امکانات در شهرهای
ب ر بهترتیم با امتیاز وزن  0.235 ،0.248و 0.215
هستند.
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جدول  .4ماتریس  SWOTفرصت و تهدید مالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
تحلیل SWOT

میانگین

امتیاز

رتبهای

وزنی

فرصتها ()O

تأکید مسئوالن بر اجرای اصول پدافند یرعامل
وجود اشتراکات فرهنگ استان آذربایجان شرص با کشورهای همسایة شمال و شمال رب
باال بودن رصابت اصتدادی بین مناق استان
باال بودن تعداد رسانهها و شبکههای اجتماع
نقش و تأثیرگااری مه استان در سیاستهای کالن دولت و نظا
وجود سیاستهای سازشقفبانة کشور و نظا در عرصة منلقهای و جهان
وجود جاذبههای گردشگری فراوان در استان
وجود نیروی نظام توانمند استان
صرارگیری بهعنوان یک از استانهای مرزی کشور و مجاورت با کشورهای بهنسبت توسعهیافته
شکل و فر کالبدی مناسم استان
امکان دسترس سریع هوای  ،زمین بین مناق متتفی استان
وجود فرهنگ و گویش مشترک استان آذربایجان شرص با استانهای همجوار
اصفی مناسم استان
برگ اری انتتابات و گ ینش مسئوالن توسط مرد

0.047
0.031
0.033
0.052
0.044
0.056
0.021
0.041
0.039
0.016
0.024
0.027
0.019
0.050

4.3
3.9
3.9
4.7
4.2
4.8
3.2
4.3
4
2.9
3.3
3.6
3
4.5

0.202
0.121
0.129
0.244
0.187
0.269
0.069
0.178
0.154
0.046
0.079
0.095
0.057
0.223

4
9
8
2
5
1
12
6
7
14
11
10
13
3

تهدیدها ()T

وزن نسبی

رتبه

کاهش نرخ رشد جمعیت استان
آسیمپایری باال بهصاقر موصعیت مرزی
رشد پدیدة تروریس در بعض کشورهای مجاور ایران
مدیریت متمرک و نظا برنامهری ی از باال به پایین در استان
آسیمپایری باال بهدلیل انباشت و تمرک صدمات و امکانات در شهرهای ب ر
صرارگیری مناق بیشتری از استان بر روی گسل
ک توجه به شاصصهای فرهنگ استان
وجود بعض اح اب و گروههای جدای قفم
رشد اصتدادی پایین استان
وابستگ به اصتداد ت محدول نفت
نبود اجرای مناسم برنامهری ی بفندمدت اصتدادی
فاصفة نسبتاً زیاد از مرک کشور
تهدیدات ناش از تغییرات اصفیم و محیط زیست
تبفیغات کشورهای استعمارگر بر ایجاد و اف ایش تفرصه میان مرد کشور و استان

0.043
0.018
0.054
0.032
0.050
0.021
0.046
0.051
0.038
0.036
0.047
0.012
0.25
0.27

4
3
4.6
4
4.3
3.6
4.1
4.6
3.9
3.6
4.2
2.4
3.7
3.8

0.174
0.054
0.248
0.128
0.215
0.074
0.189
0.235
0.148
0.130
0.200
0.030
0.091
0.101

6
13
1
9
3
12
5
2
7
8
4
14
11
10

1

-

4.071

-

مجمون امتیاز عوامل صارج ()EFE
(منبع :نویسندگان)1395 :

اولویتبندی نهایی عوامل داخلی و خارجی
بررس های حاصل از ماتری  SWOTنشان می دهید
که اکثر اولویتبنیدیهیا در عوامیل داصفی و صیارج
ازنظرِ صبرگان ،کارشناسیان و مسیئوالن سیازمانهیای
مرتبط تا حیدّ زییادی مشیترک اسیت .در رتبیهبنیدی

نهای  ،هر متغیّری که میانگین وزن ب ر تری داشیته
باشد ،از اهمیت بیشتری برصوردار است .در این بتیش
به اولویتبندی شاصصها در نقاط صوّت ،رعی ،فرصیت
و تهدید پرداصته شد که نتایج در جدول زیر نشان داده
شد.
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جدول  .5ما اولویتبندی عوامل داخلی و خارجی مالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
اولویتبندی عوامل داخلی ()IFE

اولویتبندی عوامل خارجی ()EFE

میانگین
وزنی

اولویتبندی نقاط صوّت
اولویتبندی نقاط رعی

مجمون امتیاز عوامل داصف ()IFE

(منبع :نویسندگان)1395 :

4.01

اولویتبندی فرصتها

 .W1نبود تعادل منلقهای و وجود ب عدالت در بتشهای
از استان
 .W2اف ایش سل جرائم چون آد ربای و گروگانگیری در
سل استان
 .W3ب سوادی باال در سل استان
 .W4فرایند پاستگوی رعیی اداری به مرد
 .W5نبود سرمایهگااری کاف در سل استان
 .W6عد ِ جاب نیروهای تازهتحرکیافتة اجتماع به حوزة
مشارکت سیاس
 .W7ناآشنای بعض از مدیران و مسئوالن نسبتبه مسائل
سیاس استان
 .W8وجود روابط قایفهای گاشته در زندگ امروزی در بین
مرد استان
 .W9عد ِ بهرهبرداری مناسم از فنّاوریهای نوین
 .W10نبود سیست حملونقل هوای توسعهیافته و کارآمد
 .W11عد ِ دسترس به آبهای آزاد
درجهت
 .W12ناتوان اصتدادی کارگاههای کوچ
سرمایهگااری مجدد

0.284
0.244
0.216
0.167
0.154
0.150
0.143
0.134
0.115
0.098
0.084
0.075

میانگین
وزنی

اولویتبندی تهدیدها

 .S1امنیت داصف باال در شهرها و روستاهای استان
 .S2وجود انجمنها ،گروهها و اح اب فعال متتفی در استان
 .S3مشارکت سیاس باالی مرد استان
 .S4ح میهنپرست باالی مرد استان
 .S5دسترس باال به نهادهای متتفی توسط مرد استان
 .S6همگن باالی جمعیت ازنظرِ شاصص زبان  ،ماهب و
صوم
 .S7جوان بودن اکثر جمعیت استان
 .S8ظرفیتها و صابفیتهای باالی نظام
 .S9اف ایش تمایل به آگاه و دانستن تاریخ و هویت میان
مرد استان
 .S10تعدد نتبگان سیاس و نظام در استان و کشور
 .S11مجاورت با کشورهای باثبات سیاس
 .S12وجود روحیة شهادتقفب باالی مرد استان
 .S13صرارگیری در مسیر اصف شبکهراههای تران یت
بینالمفف
 .S14پل ارتباق میان کشور با منلقة صفقاز و اروپا
 .S15وجود شبکة ریف و جادهای نسبتاً مناسم در استان
 .S16وجود مواد معدن فراوان و متنون در استان
 .S17وجود زمینهای حاصفتی فراوان در استان
 .S18وجود کارصانجات و شرکتهای متعدد در استان
 .S19وجود منلقة آزاد تجاری در استان

0.198
0.185
0.171
0.164
0.152
0.147
0.136
0.125
0.123
0.115
0.105
0.102
0.095
0.089
0.082
0.062
0.059
0.040




 .O1وجود سیاستهای سازشقفبانة کشور و نظا در عرصة
منلقهای و جهان
 .O2باال بودن تعداد رسانهها و شبکههای اجتماع
 .O3برگ اری انتتابات و گ ینش مسئوالن توسط مرد
 .O4تأکید مسئوالن بر اجرای اصول پدافند یرعامل
 .O5نقش و تأثیرگااری مه استان در سیاستهای کالن دولت
و نظا
 .O6وجود نیروی نظام توانمند استان
 .O7صرارگیری بهعنوان یک از استانهای مرزی کشور و
مجاورت با کشورهای نسبتاً توسعهیافته
 .O8باال بودن رصابت اصتدادی بین مناق استان
 .O9وجود اشتراکات فرهنگ استان آذربایجان شرص با
کشورهای همسایه شمال و شمال رب
 .O10وجود فرهنگ و گویش مشترک استان آذربایجان شرص با
استانهای همجوار
 .O11امکان دسترس سریع هوای  ،زمین بین مناق متتفی
استان
 .O12وجود جاذبههای گردشگری فراوان در استان
 .O13اصفی مناسم استان
 .O14شکل و فر کالبدی مناسم استان

0.269
0.244
0.223
0.202
0.187
0.178
0.154
0.129
0.121
0.095
0.079
0.069
0.057
0.046

 .T1رشد پدیدة تروریس در بعض کشورهای مجاور ایران
 .T2وجود بعض اح اب و گروههای جدای قفم
 .T3آسیمپایری باال بهدلیل انباشت و تمرک صدمات و امکانات
در شهرهای ب ر
 .T4عد ِ اجرای مناسم برنامهری ی بفندمدت اصتدادی
 .T5ک توجه به شاصصهای فرهنگ استان
 .T6کاهش نرخ رشد جمعیت استان
 .T7رشد اصتدادی پایین استان
 .T8وابستگ به اصتداد ت محدول نفت
 .T9مدیریت متمرک و نظا برنامهری ی از باال به پایین در
استان
 .T10تبفیغات کشورهای استعمارگر بر ایجاد و اف ایش تفرصه
میان مرد کشور و استان
 .T11تهدیدات ناش از تغییرات اصفیم و محیط زیست
 .T12صرارگیری مناق بیشتری از استان بر روی گسل
 .T13آسیمپایری باال بهصاقر موصعیت مرزی
 .T14فاصفة نسبتاً زیاد از مرک کشور

0.248
0.235
0.215
0.200
0.189
0.174
0.148
0.130
0.128
0.101
0.091
0.074
0.054
0.030

مجمون امتیاز عوامل صارج ()EFE
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مالحظات دفاعی  -امنیتی آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی و ....

مرحلة سوم :تطبیق و تعیین راهبردها
در این بتیش ابتیدا مرحفیة تیدوین راهبردهیای اولییه
ازقری ِ میاتری  SWOTانجیا شیده اسیت و سیپ
مرحفة انتتاب راهبردهای صابلِصبول ،ازقریی ِ میاتری
داصف و صارج بهترتیمِ زیر صورت گرفته است:

برای تدوین راهبردهای مالحظیات دفیاع  ،سیاسی و
امنیت در استان آذربایجان شرص  ،ابتدا عوامل داصفی
(نقاط رعی و صوّت) و سپ عوامل صارج (فرصتهیا
و تهدیدها) تعیین م شود و درنهایت راهبردهیای ،SO
 WT ،ST ،WOتدوین م شوند.

تدوین راهبردها ازطریقِ تشکیل ماتریس SWOT
جدول  .6ماتریس  SWOTمالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
نقاط قوّت ()S

ماتریس

نقاط ضعف ()W

SWOT
راهبردهای رقابتی /تهاجمی ()SO
 SO1استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماع درجهت معرف اهداف،
سیاستها و صطمش های اح اب متتفی استان؛
 SO2تبفیغ آثار گردشگری استان و اف ایش سه این بتش درجهت
معرف فرهنگ و تاریخ ن استان؛
 SO3تشری مساع با استانهای مجاور و برنامهری ی منلقهای
درجهت کاهش مشکالت و معضالت محیط زیست منلقه؛
 SO4اف ایش روابط سیاس  ،فرهنگ و اصتدادی با کشورهای مجاور با
بهرهمندی از اشتراکات فرهنگ استان آذربایجان شرص با کشورهای
مجاور؛
 SO5جاب نیروهای متتدص و جوان در اح اب و گروههای فعال
متتفی و بهرهمندی از صابفیتهای و ظرفیتهای آنها؛
فرصتها ()O

 SO6تقویت منلقة آزاد استان بهدلیلِ مرزی بودن استان و نقش آن در
گسترش روابط سیاس  ،فرهنگ و اصتدادی با کشورهای توسعهیافته؛
 SO7بهرهمندی از روحیة میهنپرست مرد استان درجهت اف ایش
مشارکت در مسائل سیاس  ،فرهنگ  ،امنیت  ،محیط زیست و دفاع ؛
 SO8استتراج و استفادة بهینه از مواد معدن درجهت تقویت اصتداد
استان و تقویت زیرساصتهای استان؛
 SO9تقویت جایگاه استان در مسائل دفاع  ،سیاس و امنیت بهدلیل
موصعیت مرزی آن؛
 SO10تقویت و اف ایش رصابت و تبادالت اصتدادی بین مناق استان با
بهبود سیست حملونقل هوای و زمین ؛
 SO11توسعة صنایع و تکمیل زنجیرههای تولید با اولویت صنایع و
کارصانجات مادر؛
 SO12توسعة ارتباقات با استانهای مجاور ازقری ِ بهبود شبکة ارتباق
ریف و جادهای؛
 SO13اف ایش ارتباقات و مبادالت فرامف
صفقاز و ترکیه با کشورهای اروپای .

ازقری ِ کشورهای منلقة

راهبردهای بازنگری ()WO
 WO1تمرک زدای از شهرهای ب ر

و میان استان درجهت اجرای پدافند

یرعامل؛
 WO2بهکارگیری اصول و روشهای نوین نظام درجهت کاهش جر و
جنایت در استان؛
 WO3استفاده از رسانهها و شبکههای مجازی درجهت آموزشوپرورش و
ارتقای سواد فرهنگ و سیاس مرد ؛
 WO4اجرای اصول حکمروای

صوب درجهت مدیریت پایدار شهر و

روستاها؛
 WO5جاب سرمایهگااریهای صارج

بهوسیفة اعلای تسهیالت به

سرمایهگااران؛
 WO6آموزش اصول سیاس به شهروندان درجهت اف ایش می ان مشارکت
و انتتاب مدیران شایسته؛
 WO7جاب نیروی متتدص و جوان درجهت تشری

مساع در فرایند

تدمی سازی و تدمی گیریها؛
 WO8تسهیل دسترس هوای با کشورهای توسعهیافته با بهبود سیست
حملونقل هوای ؛
 WO9سرمایهگااری در شهرهای کوچ

و روستاهای ب ر

درجهت ایجاد

تعادل فضای در استان؛
 WO10جفوگیری از ورشکستگ کارگاههای کوچ

با حمایت و اعلای

تسهیالت ویژة دولت ؛
 WO11توسعة روشهای آموزش مجازی بهعنوان شیوهای نوین درجهت
کاهش ه ینههای اراف .
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راهبردهای تنوع ()ST

راهبردهای تدافعی ()WT

 ST1مبارزه با تروریس در ورای مرزهای کشور و جفوگیری از نفوذ
تروریس به داصل کشور و استان؛

 WT1کاهش ب عدالت های منلقهای با تقویت و اف ایش رشد اصتدادی در
مناق محرو ؛

 ST2توجه به پتانسیلهای فرهنگ استان در برنامهری یهای بفندمدت؛

 WT2کاهش صلرات و آسیمپایری در مقابل حمالت تروریست بهوسیفة
تمرک زدای امکانات و صدمات؛

 ST3تقویت نقش و جایگاه کارصانجات و شرکتهای صدوص در اجرای
برنامههای اصتدادی؛
 ST4تثبیت و اف ایش جمعیت استان با اف ایش کیفیت زندگ و ایجاد
اشتغال در بین نیروی جوان؛

تهدیدها ()T

 ST5استفاده از پتانسیلهای اصتدادی استان (مانند صنعت فرش ،معادن
و یره) درجهت نیل به اصتداد پایدار و به دور از وابستگ به اصتدادی
نفت کشور؛
 ST6واگااری و تفویض اصتیار در تدویم و اجرای برنامهها و قر های
کوتاهمدت به انجمنها و اح اب و سازمانهای مرد نهاد درجهت
تمرک زدای مدیریت و اجرای مؤثرتر و کارآمد برنامهها و قر های
کوتاهمدت؛
 ST7اف ایش اتحاد و همبستگ بین مرد استان درجهت اف ایش ثبات
سیاس و امنیت استان؛
 ST8مکانیاب مناسم کاربریها بر روی گسل بهمنظورِ کاهش
آسیمپایری در مقابل متاقرات قبیع ؛
 ST9تقویت نیروی نظام و استفاده از نتبگان نظام بهمنظورِ کاهش
آسیمپایری مقابل حمالت نظام کشورهای استعمارگر؛

 WT3تقویت فرایند پاستگوی
محف ؛

اداری با تفویض اصتیارات به مدیریت

 WT4تقویت توان اصتدادی کارگاههای کوچ
به آنها در مناق محرو ؛

و اعلای وا های بالعوش

 WT5اف ایش ح میهنپرست بین اح اب جدای قفم بهوسیفة توجه به
صواستهها و درصواستهای آنها؛
 WT6استفاده از فنّاوریهای نوین نظام
تروریس ؛

درجهت مقابفه با پدیدة

 WT7اف ایش دسترس هوای بین مناق متتفی استان با بهبود سیست
هوای و سرمایهگااریهای زیربنای در این بتش؛
 WT8کاهش جرائم چون آد ربای  ،درگیری و یره در استان با ایجاد
محفههای اجتمانمحور؛
 WT9مقابفه با تهدیدات ناش از تغییرات اصفی با استفادة پایدار از منابع و
امکانات و برنامهری ی بفندمدت محف و مف ؛
 WT10کاهش پیامدهای منف صش شدن دریاچة ارومیه بهوسیفة احیای
این دریاچه.

 ST10تقویت نقش تشکلها و اح اب بهعنوان یک از بازیگران اصف در
جوامع مدرن.

(منبع :نویسندگان)1395 :

انتخاب راهبردهای قابلِقبول
راهبردهای صابلِصبول از میان راهبردهای جیدول فیو
انتتاب م شود .فرایند انتتاب راهبردهیای صابیلِصبیول
در استان آذربایجان شرص در دو گا زیر انجیا گرفتیه
است:
الف .تشکیل ماتریس راهبردها و اولویتهای اجراییی

ماتری

یادشده براساس امتیاز حاصل از نقیاط ریعی،

صوّت ،فرصتها و تهدیدها حاصل شده است کیه امتییاز
مربوط به هرکدا در جدول زیر نشان داده شده است.
ب .انتخاب راهبردهای قابلِقبول

راهبرد صابلِصبول مالحظات دفیاع  ،سیاسی و امنیتی
استان آذربایجان شرص در ماتری  ،SWOTبهترتییم
راهبردهای ( SOراهبردهای رصیابت تهیاجم ) و ST
(راهبردهای تنون) است.

جدول  .7ترکیب عوامل داخلی و خارجی
عوامل خارجی

عوامل داخلی
S
2.15

W
1.86

SO
4.2

WT
3.87

(منبع :نویسندگان)1395 :

مجموع ضرایب عوامل مرکب

O
2.05

T
2.01

ST
4.16

WO
3.91
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نمودار  .2امتیازبندی شاخصهای  SWOTمالحظات دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
(منبع :نویسندگان)1395 :

نمودار  .3استراتژی بهینة دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی
(منبع :نویسندگان)1395 :

نتیجهگیری
اولویییتبنییدی راهبردهییای دفییاع  ،سیاسی و امنیتی
استان آذربایجان شرص ازقری ِ تحفیل عوامل داصف و
صییارج بییا بهییرهگیییری از مییاتری  SWOTو مییدل
برنامهری ی راهبیردی کمّی  ،تعییین و مشیتص شید.
یافتههای تحقی نشان م دهد که مناسمترین راهبرد
این استان ،راهبردهای تهاجم رصابت ( )SOو راهبیرد
تنون ( )STاست .براساس راهبردهای تهاجم رصیابت
( )SOمهمترین راهبردهای استان عبارتاند از :تقوییت
و اف ایش رصابت و تبادالت اصتدادی بین مناق اسیتان

با بهبود سیست حمل ونقل هوای و زمین ؛ تبفیغ آثیار
گردشگری استان و اف ایش سه ایین بتیش درجهیت
معرف فرهنگ و تاریخ ن استان؛ استتراج و استفادة
بهینه از مواد معدن درجهت تقوییت اصتدیاد اسیتان و
تقویت زیرساصتهای استان؛ توسعة صینایع و تکمییل
زنجیرههای تولید با اولویت صنایع و کارصانجیات میادر؛
توسعة ارتباقات با استانهیای مجیاور ازقریی ِ بهبیود
شبکة ارتبیاق ریفی و جیادهای؛ افی ایش ارتباقیات و
مبادالت فرامفی ازقریی ِ کشیورهای منلقیة صفقیاز و
ترکیه با کشورهای اروپای ؛ تقویت منلقیة آزاد اسیتان
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بهجهت میرزی بیودن اسیتان و نقیش آن در گسیترش
روابییط سیاس ی  ،فرهنگ ی و اصتدییادی بییا کشییورهای
توسعهیافته؛ بهرهمندی از روحیة مییهنپرسیت میرد
استان درجهت افی ایش مشیارکت در مسیائل سیاسی ،
فرهنگ  ،امنیت  ،محیط زیسیت و دفیاع ؛ اسیتفاده از
رسانهها و شبکههای اجتماع در جهت معرف اهیداف،
سیاستها و صیطمشی هیای احی اب متتفیی اسیتان؛
تشری مساع بیا اسیتانهیای مجیاور و برنامیهریی ی
منلقهای درجهت کاهش مشکالت و معضیالت محییط
زیسییت منلقییه؛ اف ی ایش روابییط سیاس ی  ،فرهنگ ی و
اصتدادی با کشورهای مجاور با بهرهمندی از اشیتراکات
فرهنگ استان آذربایجان شرص بیا کشیورهای مجیاور؛
جاب نیروهای متتدص و جوان در اح اب و گروههای
فعال متتفی و بهرهمندی از صابفیتهای آنها و تقوییت
جایگییاه اسییتان در مسییائل دفییاع  ،سیاسی و امنیتی
بهدلیل موصعیت مرزی آن.
اولویت دو  ،راهبرد تهاجم ( )STاسیت کیه از تففیی
نقییاط صییوّت و تهدیییدها بییهدسییت آمیید .مهمتییرین
راهبردهای این استراتژی عبارت اند از :اف ایش اتحیاد و
همبستگ بین میرد اسیتان در جهیت افی ایش ثبیات
سیاس و امنیت استان؛ مبیارزه بیا تروریسی در ورای
مرزهای کشور و جفوگیری از نفوذ تروریس بیه داصیل
کشییور و اسییتان؛ تقویییت نیییروی نظییام و اسییتفاده از
نتبگان نظام درجهت کیاهش آسییمپیایری مقابیل
حمییالت نظییام کشییورهای اسییتعمارگر؛ واگییااری و
تفویض اصتیار در تدویم و اجرای برنامهها و قر های
کوتییاهمییدت بییه انجمیینهییا و اح ی اب و سییازمانهییای
مییرد نهییاد درجهییت تمرک زدای ی مییدیریت و اجییرای
مؤثرتر و کارآمد برنامهها و قر های کوتاه مدت؛ توجه
به پتانسیلهای فرهنگی اسیتان در برنامیهریی یهیای
بفندمییدت؛ تقویییت نقییش و جایگییاه کارصانجییات و
شرکتهای صدوص در اجرای برنامیههیای اصتدیادی؛
تثبیت و اف ایش جمعییت اسیتان بیا افی ایش کیفییت
زندگ و ایجاد اشتغال در بین نیروی جوان؛ استفاده از
پتانسیلهای اصتدیادی اسیتان (ماننید صینعت فیرش،
معادن و یره) درجهت رسیدن به اصتدیاد پاییدار و بیه
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دور از وابستگ بیه اصتدیاد نفتی کشیور؛ مکیانییاب

مناسم کیاربریهیا بیر روی گسیل بیهمنظیورِ کیاهش
آسیمپایری در مقابل متاقرات قبیع و تقویت نقش
تشکلها و اح اب بهعنوان یکی از بیازیگران اصیف در
جوامع مدرن.
نتایج این پژوهش نشان م دهد که پایداری در مسیائل
امنیت  ،سیاس و دفاع آمایش زمان تحق م یابید
که بتوان شناصت دصی و منلق از مسائل داشیت .در
این راستا بهترین راهبردهای استان آذربایجیان شیرص
درجهیییت مالحظیییات دفیییاع  ،سیاسی ی و امنیتی ی
راهبردهای تهاجم رصابت ( )SOو راهبیرد جیایگ ین
آن راهبرد تنون ( )STاست.
منابع
احمدیپور ،زهرا؛ جعفرزاده ،حسن؛ میرزایی ،محمدرضا.)1393( .
تحلیل کاارکردی تسسایمات کراوری در اجارای بر اما هاای
آمایش سارزمین باا تیکیاد بار ایاران .فةالنامم بر اما ریایی
منطس ای ،دا راااه آزاد اساالمی واحاد مرودشا  ،ساا ،4
شمارة  ،14صص .1-12
اسماعیلزاده ،یعسوب« ،بررسای وضاعی اابرابری منطسا ای در
استان تهران» .پایان امم کارشناسای ارشاد ،رشات مهندسای
شهرسازی ،دا رکده هنر و معماری ،دا رااه گیالن.1393 ،
اعظمی ،هادی؛ دبیری ،علیاکبر .)1390( .تحلیل عناصار تهدیاد
سیاسی  -امنیتی در ظام تسسیمات کراوری ایاران .فةالنامم
بر ام رییی و آمایش فضا ،دا راااه تربیا مادر  ،دورة ،15
شمارة  ،4صص .63-83
بهیادفر ،مةطفی؛ زما یان ،روزب  .)1387( .بر ام رییی راهباردی
توسعم گردشاری با تکی بر محةو ( مو م موردی :شهرستان
یرابور) .رریم بین المللای علاوم مهندسای ،دا راااه علاو و
صنع ایران ،جلد  ،19شمارة  ،6صص.103-89 :
پاپلیییدی ،محمدحسین .)1383( .عادال اجتمااعی و توساع ،
کاااربرد فلسااف و ایااد ولوآی در آمااایش ساارزمین .فةاالنامم
تحسیسات جغرافیایی ،پژوهرکده امیرکبیر ،شمارة  ،74صص .1-29
پاپلی ییدی ،محمدحسین؛ رجبای ساناجردی ،حساین.)1387( .
ظری های شهر و پیرامون .تهران :ا ترارات سم .
پورموسااوی ،ساایدموساای؛ میاارزادهکوهراااهی ،مهاادی؛ رهنمااا
قرهخانبالو ،جها بخش .)1387( .سازما دهی سیاسای فضاا و

مالحظات دفاعی  -امنیتی آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی و ....

249

واحی فرهناای و کاارکردی در ایاران .فةالنامم آ وپلیتیا ،
ا جمن آ وپلیتی ایران  ،سا  ،4شمارة  ،3صص .75-101

راهکارهای بهبود آن ،فةلنامم علوم محیطی ،دا راااه شاهید
بهرتی ،سا  ،7شمارة  ،4صص .87-100

حسینزاده دلیر ،کریو .)1388( .بر اما ریایی احیا ای .تهاران:
ا ترارات سم .

صرافی ،مظفر .)1379( .مباا ی بر اما ریایی منطسا ای .تهاران:
ا ترارات سازمان بر ام و بودج .

رضایی ،محمدرضا؛ خاوریان گرمسیر ،امیررضا .)1393( .تحلیلای
بر معیارها و شاخصهای مکانیاابی شاهر هاای صانعتی باا
تیکید بر اصو بر ام رییی فضایی و آمایش سرزمین در ایران.
مجلم جغرافیا و آمایش شهری -منطس ای ،دا رااه سیستان و
بلوچستان ،شمارة  ،12صص .1-12

عظیمی بلوریاان ،احماد .)1389( .مفهاوم آماایش سارزمین در
بر ام رییی توسع  ،خاستااه ها ،سیر تکااملی و تجربام ایاران،
ا ترارات مؤسسم خدمات فرهنای رسا.

رهنماااا ،محمااادرحیو؛ آقاجاااا ی ،حساااین .)1391( .تحلیااال
ااابرابریهااای فضااایی در اسااتان خراسااان رضااوی .فةاالنام
بر ام رییی و آمایش فضا ،دا رااه تربی مادر  ،دورة ،16
شمارة  ،1صص .63-88
زالی ،ادر؛ اسماعیل زاده ،یعسوب .)1394( .قابلی سنجی توساعم
گردشاری با رویکارد توساعم پایادار در شاهر مارزی ارومیا .
فةاالنامم جغرافیااا و آمااایش شااهری و منطساا ای ،دا رااااه
سیستان و بلوچستان ،شمارة  ،14صص .89-104
زرقا ی ،سیدهادی؛ اعظمی ،هاادی .)1389( .تحلیال مالحظاات
دفاعی  -امنیتی در آمایش کاالن شاهر مراهد ،باا تیکیاد بار
تهدیدات تروریستی .مجلم جغرافیا و توسعم احی ای ،دا راااه
فردوسی مرهد ،شمارة چهاردهو ،صص .71-96
سعیدی ،علی؛ تر لرکناری ،ربیع .)1392( .مالحظات دفاعی -
امنیتی در آمایش شرق استان هرمیگان (سواحل شما شارق
تنام هرمی) .فةلنامم پژوشهای حفااتتی  -امنیتای دا راااه
جامع امام حسین (ع) ،دا رااه جامع امام حسین (ع) ،سا ،2
شمارة  ،3صص .127-148
سلطا ی ،اصر .)1392( .ارزیابی موا ع فراروی طرحهاای آماایش
سرزمین در ایران با رویکارد تلفیسای .مادر علاوم ا ساا ی-
بر ام رییی و آمایش فضا ،،دا رااه تربی مادر  ،دورة ،17
شمارة  ،3صص .63-84
شریفزادگان ،محمدحسین و خوا ینزاده ،اصغر و فتحی ،حمید
و مل پور ،بهیاد( ،)1392با کاارگیری رویکارد شابک هاو
پیو دی در سطح بندی فضاهای سکو گاهی استان قو برای
بهبااود بر ام ا ریاایی و آمااایش منطس ا ای ،فةاالنام آمااایش
ساارزمین،پردیس فااارابی دا رااااه تهااران ،دوره  ،5شااماره ،2
صص.240- 21:
شریف زادگان ،محمدحسین؛ رضوی دهکردی ،سیدامیر.)1389( .
ارزیااابی فراینااد بر اماا ریاایی آمااایش ساارزمین در ایااران و

قنبری ،ابوالفضل؛ سرداری ،ایوب؛ ز د کریمی ،آرش؛ ز د کریمی،
شیدا .)1394( .راهبردهاای آماایش منااطر مارزی براساا
مااد هااای  SWOT- AHPو ( SWOT- ANPمااورد
مطالع  :سیساتان و بلوچساتان) .فةالنامم آماایش سارزمین،
پردیس فارابی دا رااه تهران ،دورة  ،7شمارة  ،1صص .145-164

قنبری ،حکیم و روستایی ،شهریور .)1392( .بررسی اولوی های
بر ام رییی و آمایش مناطر مرزی در استان آذربایجان شرقی
با ب کارگیری مد تحلیال شابک ( .)ANPفةالنام آماایش
سرزمین ،پردیس فارابی دا رااه تهاران ،دورة دوم ،شامارة ،2
صص .335-360
کاویا ی راد ،مراد .)1392( .تبیین سب عدال محیطی و امنی
ملاای .فةاالنامم مطالعااات راهبااردی ،پژوهرااکده مطالعااات
راهبردی  ،سا  ،16شمارة  ،3صص .113-130
گلکار ،کورش .)1384( .مناسبسازی تکنی تحلیلای SWOT
برای کاربرد در طراحی شهری .مجلم صف  ،دا رکده معماری و
شهرسازی دا راااه شاهید بهراتی ،شامارة  ، .41ساا ،15
صص.65-44 :
مجیدی ،محمدرضا؛ حمیةی ،مرتضای .)1392( .بررسای ساش
عواماال سیاساای و امنیتاای در سیاسا گااراری سااازمانهااای
مردم هاد ایرا ی .فةلنامم سیاسا  ،دا راکده حساوق و علاوم
سیاسی دا رااه تهران  ،دورة  ،43شمارة  ،3صص .45-60
مااادیری ،مهااادی؛ کرمااای ،مهااارداد؛ ا ةااااریزاده ،سااالمان؛
حیدری موصلو ،طهمورث .)1392( .شااخصهاای امنیا سااز
پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین .فةلنامم راهبارد دفااعی،
مرکی تحسیسات راهبردی دفاعی ،ساا  ،11شامارة  ،41صاص
.33-58
موحد ،علی؛ توالیی ،سیمین؛ کما رودی کجوری ،موسی؛ تاابعی،
ادر .)1393( .تحلیل ابرابریهای فضاایی توزیاع خادمات در
سطح محل های منطسم شش تهران .آماایش سارزمین،پردیس
فارابی دا رااه تهران ،دورة  ،6شمارة  ،1صص .59-82

250
مؤمنی ،مةطفی«،جایااه دفااع ظاامی و غیر ظاامی در آماایش
ساارزمینی .» ،مجموع ا مساااالت آمااایش و دفاااع ساارزمینی:،
ا ترارات دا رااه امام حسین ،تهران.DVD.1381،
مؤمنی ،مهدی؛ مبارکی ،امیاد؛جنابی ،ارگس .)1392( .آماایش
سرزمین و مدیری توسعم فضایی (ماورد مطالعا  :شهرساتان
ملکان) .فةلنامم مطالعات مدیری شهری ،دا رااه آزاداسالمی
واحد علوم و تحسیسات تهران ،سا  ،5شماره  ،13صص .45-56
هاشمی ،سید مةطفی و علیپور ،عبا و اسماعیل زاده ،یعساوب،
فةلنام علوم و فنون مرزی ،دا رااه علاوم ا تظاامی اماین -
دا رکده علوم و فناون مارز  ،دوره هراتو ،شاماره  ،1صاص:
.162-145
یاایدانفااام ،محمااود .)1390( .آیناادهشناساای و باارآورد محاای
راهبردی ،الزمم تةمیوگیری بهتار در امنیا ملای .فةالنامم
مطالعات راهبردی ،پژوهرکده مطالعات راهباردی ،ساا ،14
شمارة  ،4صص .7-32

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،24پاییز 1396


Bostock, F; Jones, G. (1989). Planning and Power in

Iran: Ebtehaj and Economic Development under
the shah. Frank Cass.

Boudeville, J.R. (2000). Problem of Regional
Economic planning, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
United Nation. (2008). "Spatial Planning" Printed at
United Nations, Geneva, Switzerland. P: 56.

