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در کشور ایران مناطق مرزی به دلیل وجود طیف گستردهای از تهدیدات بالقوه و بالفعل کانونهای بحران در کشورهای

همسایه ،لزوم اقدامات و تدابیر مؤثر دفاعی و مقابله با این تهدیدات آشكار است تا از این طریق بتوان ضمن تأمین امنیت،
شرایط را جهت رشد و توسعه اقتصادی روستاهای فراهم ساخت .در این راستا هدف پژوهش حاضر ،تحلیل ساختار فضایی
سكونتگاههای روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با تأکید بر پدافند غیرعامل میباشد .نوع پژوهش کاربردي بوده و روش

تحقیق آن توصیفي ـ تحلیلي ميباشد .در این ارتباط  8معیار اصلی (منابع آب ،مخاطرات طبیعی ،شكل زمین ،مالحظات امنیتی،
اقلیم ،مالحظات جمعیتی ،دسترسی به امكانات  ،جنس زمین) با  17زیرمعیار در قالب مدل ANPدر رویكردی تلفیقی با سیستم

اطالعات جغرافیایی مورد تحلیل قرار گرفتند ،نتایج حاصل از پژوهش ،پهنهبندی محدوده مورد مطالعه بر اساس آسیبپذیری
در قالب پنج طبقه خیلی کم تا خیلی زیاد میباشد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از  1259روستای واقع در محدوده مورد

مطالعه  29درصد از آنها با جمعیتی بالغ بر  26/3( 150213درصد) در محدوده آسیبپذیری خیلی زیاد و زیاد قرار گرفتهاند.

این درحالی است که در محدوه آسیبپذیری خیلی کم از نظر قابلیت پدافندی  299روستا با  31درصد از جمعیت قرار دارد.
نتایج نشان میدهد که مالحظات امنیتی با امتیاز  0/349بیشترین اهمیت و تأثیر را در تحلیل سكونتگاههای روستایی نواحی

مرزی ایران و ترکیه از نظر پدافند غیرعامل دارد .در مرتبههای بعـد مالحظات جمعیتی با امتیاز  0/232و مخاطرات محیطی با
امتیاز  0/150از نظر اهمیت قرار دارند .در این میان ،جنس زمین و منابع آب به ترتیب با میزان اهمیت  0/019و  0/026کم اهمیت

ترین میباشند.
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 -1مقدمه

اجتنابناپذیر بودن وقوع جنگها در طول تاریخ بشري
و وقوع جنگهای مهم در حریم مرزهاي کشورمان پس از
جنگ تحمیلي عراق علیه ایران تاکنون و اهداف راهبردي
کشورهای غربی در محاصره ،مهار ،تضعیف و براندازي
جمهوري اسالمي و حضور نظامي قدرتهاي فرامنطقهاي
و همچنین وجود طیف گسترده تهدیدات بالقوه وبالفعل
کانونهاي بحران در پیرامون کشور ،مارا برآن ميدارد که
همواره با انجام اقدامات و تدابیر مؤثر پدافندي ،خود را
آمادة مقابله با تهدیدات دشمن نماییم (مقیمي و همكاران،
 .)78 :1391امنیت در مرزها پشتوانهای محکم برای امنیت با
ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامنی در
مرز قادر است در سیستمهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی و نظامی داخل کشور ایجاد اخالل نماید (علینژاد
و عابدی .)2 :1393،منشاء و ریشه بسیاری از مشکالتی که در
حوزه امنیت داخلی به عنوان بخشی از امنیت ملی در داخل
کشور اتفاق میافتد را باید در مرز و حوزه مرزی جستجو
نمود )،(Taylor & Francis, 2006
با توجه به اهمیت و کارکرد مرزها در امنیت و توسعه
کشورها ،مرز و مفاهیم مرتبط با ابعاد مختلف آن همه توسط
دانشمندان رشتههای مختلف ،نخبگان سیاسی و نظامی و حتی
نظریهپردازان اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و
تعاریف مختلفی در مورد مفهوم مرز ارائه میشود .به عنوان
مثال میتوان گفت که مرز به دو مفهوم عیني مانند مرزهاي
رسمي کشورها ،و یا ذهني به کار ميرود؛ مانند مرزهاي
عقیدتي .همچنین ميتواند باز ،بسته یا ضعیف و یا قوي باشد
(عندلیب و معطوف.)1388Jones and Wild, 1994; Buchanan, 1998; ،
براساس حقوق بینالملل ،مرز خط فرضی است که
قلمرو سرزمینی کشوری را مشخص میکند .این قلمرو،
فضای زمینی ،هوایی ،دریایی و تحت االرضی هر کشور
را شامل میشود ) .(Martin, 2003: 57به طور کلی ویژگیهای
مناطق مرزی را می توان به صورت جدول شماره  1بیان
نمود:

جدول  :1ویژگیهای مناطق مرزی
دوري از مرکز :بیانگر فاصله مکانی -جغرافیایی مناطق مرزي از
سرزمین اصلی است .
انزوا و حاشیهاي بودن :مناطق مرزي ،بویژه در کشورهاي در
حال توسعه و توسعه نیافته،بیانگر تفاوتهاي عمیق عملکردي-
ساختاري هستند .
ناپایداري الگوي اسکان و سکونت :به دلیل شرایط جغرافیایی مناطق
مرزي ،که عموم ًا مناطق با طبیعت خشن و صعبالعبور هستند .
نظام و الگوي مراودات و تبادالت :مناطق مرزي،با توجه به موقعیت
مراودهاي خود در مرز حایل سیاسی بین دو کشور ،از فرصت و
ظرفیت الزم براي تقویت کنش هاي اقتصادي ویژه برخوردارند .

تفاوتهاي فرهنگی -قومی و نژادي :معموالً و در بسیاري از

کشورهایی که خطوط مرزي گستردهاي دارند و تنوع قومیتها
در آن شدید است ،مسأله تفاوتهاي فرهنگی و قومی بین نواحی
مرکزي و مرزي حالت شدیدتري به خود میگیرد.
تهدیدات خارجی :مناطق مرزي به دلیل اتصال به کشورهاي
همجوار ،که ممکن است با تعارضات سیاسی نیز همراه باشد.
ساختار دوگانه و دوگانگی سیستمی :در نگرش سیستمی به عناصر
سرزمین ملی مشاهده میشود که عموم ًا مناطق مرزي از ساختاري
دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعیف و بروز تعارضات
توسعهاي در کشور میشود.

(مختاریهشی و همكاران242 :1393 ،؛ موسوی و همكاران.)58 :1394 ،
بیترید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تکامل
یکجانبه و همچنین شکوفایی استعدادها ،مهمتر از عنصر
امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی و
خالقیت و فعالیت ارزشمند ،بدون امنیت امکانپذیر نیست
(موسوی و همكاران .)2 :1391 ،مفهوم امنیت در مناطق مرزی
کشور ،اهمیت دو چندان دارد .زیرا ،عالوه بر برقراری
امنیت اجتماعی با امنیت مرزی هم مواجه است .امنیت در
هر منطقه موجب توسعه و گسترش سرمایهگذاری و تزریق
امکانات و تسهیالت زندگی به آنها میشود .سکونتگاههای
مرزی که از کارکردهای متفاوت مرزی تأثیر میپذیرند،
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اگر در مرزهای بینالمللی ناامنی قرار گیرند و هیچگونه،
ارتباطات و همکاری بین مرزی با کشورهای همسایه
نداشته باشند ،در انزوای جغرافیایی قرار خواهند گرفت
) .(Sermak, 2007: 76همواره انزوای جغرافیایی با عقب ماندگی
سکونتگاههای روستایی در ارتباط متقابل و دو طرفه بوده
است .به عبارتی عقب ماندگی ناشی از نبود تولید ،سرمایه
و پسانداز ،ضعیف بودن تکنولوژی و بنیانهای ضعیف
زندگی منجر به انزوای هرچه بیشتر روستاها شده و از
طرفی دیگر نیز موجب انزوای جغرافیایی به عنوان مانعی
اساسی در عدم توجه به سرمایهگذاری دولت در مناطق
روستایی شده است).(Arellano, 2015: 65
در شرایط کنونی که تعداد و نوع بحرانها وآسیبها به
شدت افزایش یافته است (بیش از 50نوع مخاطرات انسانی و
طبیعی)؛ ضرورت بکارگیري موضوع پدافند غیرعامل کاري
بس هوشمندانه بوده که به معنی حفظ جان مردم ،تضمین
امنیت افراد ،صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در
همه مواقع در برابر هرگونه شرایط ،موقعیت و هر گونه
تجاوز بدون بکارگیري سالح میباشد (حسینی امینی.)1390 ،
پدافند غیرعامل مناطق مرزی یکی از جدیدترین رویکرهای
مطرح شده است که در طی چندسال اخیر نقش و کارکرد
چندبعدی به خود گرفته است .از نظر غیبی و نیک پور()2015
پدافند غیر عامل منجر به توانمند ساختن روستائیان در تأمین
حداکثر ایمني و پایداري و به حداقل رسانیدن آسیبپذیري
زیر ساختهاي مرتبط با توسعه پایدار میشود(Gheibi and
) .Nikpour, 2015: 340پدافند غیرعامل روستائیان را قادر به ایفاي
نقش اساسي در حراست و حفظ استقالل ،تمامیت ارضي و
سرمایههاي ملي در چرخه نظام دفاعي و اقتصادی و اجتماعی
کشور میکند ).(Arellano, 2015: 63
پدافند غیر عامل منجر به برخورداری روستاها از آمایش
سرزمیني مناسب و متکي به ویژگيهاي جغرافیایي ،جمعیتي
وفرهنگي و اصول دفاع غیرعامل در حوزههای مختلف با
رعایت توزیع و پراکندگي موزون سرمایهها و فعالیتها
در عرصه ایمن جغرافیا میشود ) .(Cabana, 2010: 9پدافند

غیرعامل روستایی پایدارترین ،ارزانترین و صلحآمیزترین
روش تقویت ظرفیتهای اجتماعی روستائیان در زمینهی
باور همگانی به دستیابی توسعه مطرح است (Shakibamanesh,
) .2015: 4در نهایت اینکه پدافند غیر عامل به عنوان یک
پشتوانه همه جانبه برای توسعه و عدالت فضایی روستایی
است ).(Rosset and Martínez,2012: 77
با توجه به موارد مطرح شده میتوان گفت که توجه به
مکانیابی درست این مراکز ،در راستای اهداف توسعه است
و در هنگام حوادث نظامی ،امنیت و استقامت بیشتری برای
این مناطق فراهم میکند .وجود امنیت پایدار به خصوص در
سکونتگاههای مرزی نیز منجر به رونق کسب و کار ،مبادالت
مرزی و در نهایت شکلگیری توسعه اقتصادی متوازن و
برقرار عدالت فضایی در سطح ملی میگردد .براین اساس
و به منظور فراهمسازی شرایط و ضوابط شکلگیری توسعه
اقتصادی در سکونتگاههای روستایی مناطق مرزی ،رویکرد
پدافند غیرعامل میتواند با تأکید بر مدیریت پیش از بحران
و اقدامات غیرمسلحانه جهت کاهش آسیبپذیری نیروی
انسانی ،تأسیسات و تجهیزات ،ساختمانها و شریانهای
کشور در مقابل بحرانهایی با عامل طبیعی (سیل ،زلزله و
 )...و عامل انسانی (جنگ ،شورشهای داخلی ،تحریمها
و  )...به عنوان رویکردی واحد در تحلیل ساختار فضایی
و بهبود ساماندهی مکانی این مناطق به شمار آید (صارمی
و حسینی امینی )135 :1390 ،و زیرساختهای توسعه پایدار
روستایی را در این مناطق مهیا سازد .در این زمینه بررسی
تجارب موفق کشورهای توسعه یافته شرق آسیا و از جمله
کشور مالزی ،چین ،سنگاپور گویای این واقعیت است که در
همهی این کشورها از طریق اتخاذ رویکرد پدافند غیرعامل
در مناطق مرزی اقدام به توانمندسازی ،ظرفیتسازی و
ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه نمودهاند.
کشور ایران با  8731کیلومترخط مرزي آبي ،کوهستان و
بیاباني از کشورهاي داراي مرز طوالني در جهان محسوب
ميشود (حیدریفر و رضایی .)23 :1394 ،از نظرتنوع مسایل و
مشکالت سیاسي و اجتماعي کشورهاي همسایه ،در جهان
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منحصر به فرد است .داشتن همسایگاني مانند ،افغانستان و
پاکستان که از نظر توسعه یافتگي در جهان رتبههاي آخر
را دارند و همسایگاني مانند عراق ،آذربایجان ،ترکمنستان،
نخجوان و ترکیه و غیره که از نظر سیاسي و ایدئولوژي مسایل
و بحرانهاي حادي درچند دهه اخیر داشتهاند و کشورهاي
حوزه خلیج فارس نیز از نظر اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي
با چالشهاي شدیدي مواجه بودهاند ،مشکالت بسیاري به
مناطق مرزي ایران وارد کرده و وجود طیف وسیعی از ناامنی
در کشورهای مجاور منجر به عدم تسلط حکومت مرکزی

این کشورهای گردیده و این امر نیز منجر به کشانده شدن
درگیریها و بیثباتیهای اقتصادی این کشورها به سمت
مرزهای ایران میگردد .در کنار مشکل ناامنی در کشورهای
مجاور ،نبود رویکرد مدیریتی و به ویژه معضالت مدیریتی
در بخش اقتصادی ایران باعث شده که مناطق مرزی ایران
به لحاظ اقتصادی همپای مناطق مرکزی رشد و توسعه نیافته
و این مناطق دچار معضالتی مانند اشتغال کاذب ،قاچاق
کاال ،مهاجرت ،ناهنجاریهای اجتماعی و نابرابری فضایی
گردند .استان آذربایجان غربي با 980کیلومتر مرز مشترك

نگاره  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

ساختار فضایی سکونتگاههای روستایی در نواحی مرزی 217 / ...

با کشورهاي عراق ،ترکیه و جمهوري آذربایجان و دارا
بودن تنوعهاي قومي فرهنگي از این قاعده مستثني نبوده
است .شرایط هشت سال جنگ تحمیلي ،بحرانهاي کشور
همسایه عراق ،آذربایجان و درگیريهاي قومي در ترکیه
موجب ناامني مرزهاي جغرافیایي استان آذربایجان غربي
شده است (موسوي.)57 :1389،
در همین راستا پژوهش حاضر به بررسي ساختار فضایي
و ارزیابی میزان آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در
نواحی مرزی ایران و ترکیه با تأکید بر رویکرد پدافند
غیرعامل می پردازد تا در نهایت طرح مناسب بهبود فضایی
زیرساختهای استراتژیک این مناطق را در قالب توجه
به الزامات و مقررات رویکرد پدافند غیرعامل به گونهای
طراحی نماید که به ارتقاء و بهبود سازماندهی شاخصهای
امنیتی ـ دفاعی در این مناطق منجر گردد.

 -2محدده مورد مطالعه

محدودهی مورد مطالعه ،بخشهایي از استان آذربایجانغربي
را در برميگیرد که با کشور ترکیه هممرز است و شامل
شهرستانهاي ماکو ،چالدران ،خوي ،سلماس و ارومیه بوده
و 1259روستا با  568843نفر را در بر میگیرد .این منطقه
بین عرض جغرافیایي  37درجه و  15دقیقه تا  39درجه
و  45دقیقه شمالي و بین طول جغرافیایي  44درجه تا 45
درجه و  30دقیقه شرقي قرار دارد .مرز ایران با کشور ترکیه
 564کیلومتر است که  530کیلومتر آن را مرز خشکي و
 43کیلومتر آن را مرز آبي تشکیل ميدهد (اخباري و نامي،
 ،)1388سرتاسر مرز مشترك ایران و ترکیه کوهستاني است
و در مرزبندي از عوارض طبیعي به طور گستردهاي استفاده
شده است .ارتفاعات در نوار مرزي به گونهاي است که یک
تقارن را بین دو کشور ایجاد کرده است؛ به گونه اي که
هر چه از سمت مرز به داخل ایران و ترکیه حرکت کنیم،
از میزان ارتفاعات کاسته ميشود .خط مرزي دو کشور در
شمال از محل تالقي رودخانه قرهسو و ارس در محلي به
نام «دیم قشالق» شروع و به ق ّلهي داالمپرداغ در جنوب

ختم ميشود .با توجه به کوهستاني بودن منطقه ،ارتباط بین
دو کشور محدود به محورهاي مواصالتي است که مهمترین
این محورها ،محور وان -قطور-خوي،سرو -ارومیه و
بازرگان -ماکو میباشد .حداقل ارتفاع در منطقهي مورد
مطالعه  800متر و حداکثر ارتفاع  3600متر است (حنفی و
موسوی .)49 :1392 ،نگاره  1موقعیت جغرافیای محدوده مورد
مطالعه را نشان میدهد.

 -3مواد و روش

روش اصلی این پژوهش با توجه به ماهیت آن،
توصیفی ـ تحلیلی است .این پژوهش با استفاده از زمینه و
بسترشناختی و معلوماتی که در بر میگیرد ،از نوع کاربردی
میباشد که برای بهبود و بهینهسازی ابزارها ،اشیا و الگوها
در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی
اجتماعی در محدوده مورد مطالعه انجام میشود .در آغاز
با مطالعات اسنادي به تبیین مسئله تحقیق پرداخته و عوامل
و معیارهای مؤثر در این رابطه به بحث گذاشته شد .در
این راستا ،به منظور تحلیل فضایی سکونتگاههای روستایی
در نواحی مرزی ایران و ترکیه با توجه به رویکرد پدافند
غیرعامل  8معیار اصلی (منابع آب ،مخاطرات طبیعی ،شکل
زمین ،مالحظات امنیتی ،اقلیم ،مالحظات جمعیتی ،دسترسی
به امکانات  ،جنس زمین) با  17زیرمعیار براساس بررسی منابع
خارجی و داخلی انتخاب شد .سپس با استفاده از فرآیند تحلیل
شبکهاي به عنوان یکي از مهمترین تکنیکهاي تصمیمگیری
چند شاخصه میزان ضرایب اهمیت معیارها مشخص گردیده
است .در مرحله بعد به وسیله سامانه اطالعات جغرافیایي
الیههاي اطالعاتي در تناسب با شاخصها ،تولیدشده و با
توجه به قابلیتهاي  ،GISادغام و با همپوشاني الیههاي
اطالعاتي میزان آسیبپذیری سکونتگاهها استخراج گردید.
الزم به ذکر است که در این پژوهش مبنای انتخاب روستاهای
مرزی بر پایه دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی
بوده که مطابق آن استانهای آذربایجان غربی ،ایالم،
خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کردستان و کرمانشاه
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که از شاخصهای ضعیفتری برخوردار بودهاند ،سطح پایه
تعریف شده برای روستاهای مرزی ،شهرستان مرزی میباشد.
فرآیند تحلیل شبكهای ( :)ANPفرآیند تحلیل شبکهای ،همه
ویژگیهای مثبت  ،AHPاز جمله سادگی ،انعطافپذیری،
بکارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان و
قابلیت بررسی سازگاری و قضاوتها را دارد و عالوه بر آن،
میتواند ارتباطات پیچیده (وابستگیهای متقابل و بازخورد)
بین عناصر تصمیم را با بکارگیری ساختار شبکهای به جای
سلسله مراتبی در نظر بگیرد .تفاوت بین ساختار سلسله مراتبی
و ساختار شبکهای در نگاره  2نشان داده شده است .فرآیند
تحلیل شبکهای هر موضوع و مسئلهای را به مثابه شبکهای
از معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها (همه اینها ،عناصر نامیده
میشوند) که با یکدیگر در خوشههایی جمع شدهاند ،در نظر
میگیرد .همه عناصر در یک شبکه میتوانند ،به هر شکل،
ارتباط با یکدیگر داشته باشند ).(Garcia Melon and et al, 2009

 ANPساختاري را ایجاد مينماید که به گونهاي بالقوه،
خطاهاي ناشي از قضاوتها را (که پیشتر نیز قابل پیشبیني
است) ازطریق بهبود «اطمینان از پردازش اطالعات» کاهش
ميدهد ) .(Niemira and Saaty, 2004: 574گرچه این فرآیند نیازي به
ساختار سلسله مراتبي ندارد اما همانند  AHPاز مقیاس نسبي
با قضاوتهاي انساني (درعوض مقیاسهاي خود سرانه)
بهره ميبرد .لذا بدین طریق با استفاده از مقیاس نسبي تمامي
تأثیرات و قضاوتهاي افراد اخذ گردیده و به وسیله این
مقیاسها پیشبیني دقیقي در رابطه با آنها صورت ميپذیرد
) .(Tuzkaya et al, 2008: 972فرآیند تحلیل شبکهای را در چهار
مرحله زیر میتوان خالصه کرد:
الف)تبدیل مسئله یا موضوع به یک ساختار شبکهای؛
ب) قضاوتهای دو دویی و تعیین بردارهای اولویت؛
ج) سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد؛
د) انتخاب گزینه برتر.

 -4یافتههای پژوهش

نگاره  :2نمودار تفاوت ساختاری تحلیل سلسله مراتبی و
شبكهای )(Yuksel, Ihsan & Metin, 2007: 336

بنابراین ANP ،را میتوان متشکل از دو بخش اصلی دانست:
سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکهای .سلسله مراتب
کنترلی ارتباط بین هدف ،معیارها و زیرمعیارها را شامل
شده و بر ارتباط درونی سیستم تأثیرگذار است و ارتباط
شبکهای وابستگی بین عناصر و خوشهها را شامل میشود
). (Saaty, 1999

به منظور بهرهگیري از فرآیند تحلیل شبکهای ()ANP
باید ساختار شبکهای مدل شامل عناصر سازمان دهندة مدل
(هدف ،معیارهاي اصلي و زیرمعیارها) ایجاد شود .ساختار
شبکهای ایجاد شده در قالب نگاره  4نشان داده شده است.
طی این فرآیند ابتدا عوامل تأثیرگذار طبیعی و انسانی مورد
نیاز در قالب  8معیار اصلی (منابع آب ،مخاطرات طبیعی،
شکل زمین ،مالحظات امنیتی ،اقلیم ،مالحظات جمعیتی،
دسترسی به امکانات  ،جنس زمین) با  17زیرمعیار تهیه و
ویرایش شدند.
نظر به این که دلیل انتخاب معیارها و زیرمعیارهاي
مدل حاضر ،تأثیرگذاري کم و بیش آنها بر تحلیل ساختار
فضایی سکونتگاههای روستایی با رویکرد پدافند غیرعامل
بوده ،ممکن است افزایش مقدار یا کمیت تمامی معیارهای
تعیین شده با مناسب بودن از دیدگاه پدافند غیرعامل،
همجهت نباشند و برخی معیارها یا زیرمعیارها ،از جمله
فاصله از مراکز امنیتی و نظامی ،بطور معکوس بر مناسب
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نگاره  :3فرآیند پژوهش

بودن تأثیرگذار باشند .یعنی با فاصله گرفتن از این مراکز،
از مناسبت پهنهها با پدافند غیرعامل کاسته میشود.پس
از تدوین ساختار شبکهای مدل ،تحلیل زوجی معیارهای
اصلی و زیرمعیارها با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان،
صاحبنظران و پژوهشگران ( 25نفر از کارشناسان حوزه
پدافند غیرعامل ،شامل اساتید و کارشناسان نظامی) و
نرمافزار  Expert Choiceبراساس مقیاس  9کمیتی توماس
الساعتی( 1جدول شماره  )2و میزان ناسازگاری قضاوتهای
انجام گرفته ،کنترل میشود.
مطابق جدول شماره  2و نگاره  5وزن نسبی معیارها از
1- ThomasL. Saaty

طریق مقایسه زوجی به دست آمده است .ماتریس زوجی
نمره اهمیت نسبی مؤلفه در سطر  iبا توجه به ستون  jرا
نشان میدهد.
aij= wi/wj aij
فرمول شماره :1
به عبارتی فرمول شماره  1مشخص میکند که نمره یک
نشان دهنده اهمیت برابر و نمره  9برابر با اهمیت خیلی زیاد
 iبر مؤلفه  jاست .میزان ناسازگاری قضاوتهای انجام گرفته
برابر با  0/08میباشد .با توجه به این مسأله که این مقدار
میبایست در یک قضاوت سازگار کوچکتر و یا مساوی
 0/1باشد مورد قبول است .سپس ،مقایسه عناصر داخل هر
خوشه (زیرمعیارها) شبیه روش  AHPانجام میگیرد .در گام
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جدول  :2مقابسه زوجی معیارهای اصلی

منابع آب
شکل زمین
مخاطرات محیطی
مالحظات امنیتی
مالحظات جمعیتی
اقلیم
دسترسی به امکانات
جنس زمین

منابع
آب

شكل
زمین

مخاطرات
محیطی

مالحظات
امنیتی

مالحظات
جمعیتی

اقلیم

دسترسی به
امكانات

جنس
زمین

1

1/4

1/5

1/7

1/7

1/3

1/5

3

1

1/3

1/5

1/3

5

3

5

1

1/4

1/3

5

3

6

1

3

7

5

9

1

6

5

7

1

1/5

5

1

5
1

نگاره  :4ساختار شبكهای مدل تحلیل ساختار فضایی سكونتگاههای روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویكرد
پدافند غیرعامل
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نگاره  :5اوزان بدست آمده برای معیارها و محاسبه سازگاری
جدول  :3وزن نهایی معیارها و زیرمعیارهای مدل ارزیابی
زیرمعیار

وزن عمومی

وزن خوشهای

وزن نهایی

معیار

دسترسی به منابع آب سطحی

0/0119

0/026

0/0003

دسترسی به منابع آب زیرزمینی

0/0053

0/026

0/0001

ارتفاع از سطح آبهای آزاد

0/0820

0/111

0/0091

میزان شیب

0/0217

0/111

0/0024

جهت شیب

0/0069

0/111

0/0007

فاصله از مناطق سیلخیز

0/0523

0/150

0/0078

فاصله از مناطق لرزهخیز

0/0338

0/150

0/0050

فاصله از مناطق در معرض خطر ریزش و لغزش

0/0161

0/150

0/0024

فاصله از مرز

0/2927

0/349

0/1021

نزدیکی به مراکز امنیتی و نظامی

0/2036

0/349

0/0710

تراکم جمعیت

0/0996

0/232

0/0231

نزدیکی به سکونتگاههای شهری موجود

0/0768

0/232

0/0178

میانگین دمای ساالنه

0/0059

0/038

0/0002

میانگین بارش ساالنه

0/0181

0/038

0/0006

رطوبت نسبی

0/0019

0/038

0/00007

دسترسی به امکانات
و تسهیالت

دسترسی به راههای اصلی

0/0281

0/074

0/0020

دسترسی به فرودگاه

0/0292

0/074

0/0021

زمینشناسی

جنس زمین

0/0135

0/019

0/0002

منابع آب

شکل زمین

مخاطرات محیطی

مالحظات امنیتی
مالحظات جمعیتی

اقلیم

بعدی وزن نسبی عناصر ماتریس محاسبه و در نهایت عناصر
جدول نرمال ميشوند .با توجه به این که برخي عناصر
درون خوشهها ممکن است ،به عناصر سایر خوشهها وابسته
باشند ،در این صورت با توجه به معیارهاي کنترل ماتریس

وزن متوسط
0/0002

0/0040

0/0050

0/0865
0/0204

0/0002

0/0020
0/0002

مقایسه زوجي تشکیل شده و عناصر ماتریس دو به دو با
هم مقایسه ميشوند و وزن ماتریس به دست ميآید و نتیجه
وارد سوپر ماتریس اولیه ميشود .سوپر ماتریس حاصل از
تلفیق ماتریسهاي مختلف ،سوپر ماتریس اولیه است که
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نگاره  :6مجموعه الیههای رستری استاندارد شده متناظر با معیارها و زیرمعیارها

جمع عناصر هر ستون سوپر ماتریس بیش از یک است و
در مرحله بعد ،سوپر ماتریس نرمال ميشود و سوپرماتریس
حاصله از آن سوپر ماتریس وزني است و نهایت ًا جهت همگرا
شدن سوپر ماتریس وزني ،عناصر موجـود در معیارها آنقدر
به توان ميرسند ،تا همگرا شـوند .جدول شماره  4وزن

نهایی معیارها و زیرمعیارهای محاسبه شده نشان میدهد.
بر اساس نتایج بدست آمده مالحظات امنیتی با امتیاز
 0/349باالترین اهمیت و تأثیر را در تحلیل سکونتگاههای
روستایی نواحی مرزی ایران و ترکیه از نظر پدافند غیرعامل
دارد .در این میان شاخص فاصله از مرز با میزان 0/1021
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بیشترین نقش را از نظر رویکرد پدافند غیرعامل دارد ،در
مرتبه بعد مالحظات جمعیتی با امتیاز  0/232و مخاطرات
محیطی با امتیاز  0/150از نظر اهمیت قرار دارند .بررسی
تفصیلی نتایج به دست آمده در زمینهی سه متغیر فاصله از
مرز ،تراکم جمعیت و نزدیکی به مراکز امنیتی و نظامی نشان
میدهد که با افزایش فاصله روستاها از مرز و نزدیکی آنها
به مراکز نظامی و امنیتی منجر به شکلگیری احساس امنیت
بیشتر و در نهایت ماندگاری بیشتر افراد در روستا شده
که این امر نیز منجر به تقویت بنیانهای اقتصادی در این
گونه روستاها شده است .به نحوی که روستاهای پرجمعیت
دارای تنوع شغلی و احساس امنیت بیشتری در مقایسه با
سایر روستاها هستند .در خوشه مالحظات جمعیتی ،تراکم
جمعیت با امتیاز ،0/0231و در خوشه مخاطرات محیطی،
فاصله از مناطق سیلخیز با امتیاز 0/0078بیشترین تأثیر را
داشتهاند.
در این رابطه نیز یافتهها حاکی از این است که روستاهای
مرزی از نظر محیطی در بستر مناسبی شکل گرفتند و به
دلیل همراهی عناصر محیطی دارای کارکرد اقتصادی مناسب
و بهتری در مقایسه با سایر روستاها هستند.
در بین معیارهای اصلی بررسی شده جنس زمین
و منابع آب به ترتیب با میزان اهمیت  0/019و 0/026
کماهمیتترین میباشند .پس از به دست آوردن وزنهای
نهایی مربوط به هر یک از گزینهها ،پایگاه دادههای مکانی
منطقه مورد مطالعه در محیط نرم افزار  ArcGIS 10.2تشکیل
شد و گزینههای مؤثر در فرآیند ارزیابی به الیههای اطالعاتی
تبدیل شدند .مجموعه این الیهها در نگاره شماره  6نشان
نگاره  :7پهنهبندی آسیبپذیری روستاهای نواحی مرزی
داده شده است.
ایران و ترکیه با تأکید بر رویكرد پدافند غیرعامل
علت اصلی کم اهمیت بودن جنس زمین و منابع آبی به
دلیل موقعیت کوهستانی و گاه ًا صعبالعبور بودن برخی
بر اساس نتایج بدست آمده  17/9درصد از محدوده مورد
از روستاها و شیب زیاد زمین منجر به عدم شکلگیری
روستاها میباشد براساس زندگی کشاورزی گردیده و به مطالعه پهنهای با آسیبپذیری خیلی زیاد شناخته شد123 .
دلیل نبود زندگی کشاورزی منابع آبی اهمیت خود را تا روستا با  8/3درصد از جمعیت محدوده مورد مطالعه در این
حدودی از دست داده و منجر به این شده که بیشتر اهالی پهنه قرار دارند .بررسی میزان و نوع آسیبپذیری این گروه

روستاها به شغل کول بری روی آورند .پس از محاسبه
وزن عوامل مؤثر در محدوده مورد مطالعه و تهیه الیههای
رستری مربوط به این معیارها ،با اعمال ضریب اهمیت
هریک از معیارها و از جمع حاصل ضرب آنها به کمک
توابع همپوشانی در  ،GISنقشه پهنهبندی میزان آسیبپذیری
سکونتگاههای روستایی واقع در نواحی مرزی ایران و ترکیه
با توجه به تمامی عوامل و معیارهای به دست آمده ،نگاره
 7نقشه نهایی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی را نشان
میدهد .همانطوری که مالحظه میشود میزان آسیبپذیری
در پنج طیف خیلی کم ،کم ،نسبت ًا زیاد و خیلی زیاد
طبقهبندی شده است.
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از روستاها نشان میدهد که بیشترین میزان آسیبپذیری این
روستاها از نوع آسیبپذیری در برابر مخاطرات طبیعی و به
تبع آن احتمال اختالل در کارکرد اقتصادی روستاها است.
پهنه آسیبپذیری زیاد  17/5درصد از محدوده را در
برمیگیرد .در این پهنه  243روستا با  18درصد از جمعیت
واقع شدهاند .همانند گروه روستاهای با آسیبپذیری خیلی
زیاد ،روستاهای این گروه نیز در برابر مخاطرات اقتصادی
آسیبپذیر هستند.
در این رابطه میتوان گفت که هرچه میزان اشتغال
روستاها در فعالیتهای غیر زراعی و دامداری کاهش یابد
به دلیل احتمال آسیبپذیری کم روستائیان در برابر حوادث
طبیعی ،میزان آسیبپذیری آنان در برابر عوامل اقتصادی
افزایش یافته است ولی در این گروه زیاد چشمگیر نیست.
پهنه نسبت ًا آسیبپذیر نیز با  176روستا و با  9/4درصد
از جمعیت در محدودهای که  15درصد از مساحت را
در برمیگیرد واقع شدهاند .این گروه از روستاها معموالً
شامل روستاهایی میشود که در مقایسه با دو گروه قبلی
در فاصله نسبت ًا زیادی از مرز قرار گرفتهاند و عمده فعالیت
آنها شامل کشاورزی ،اشتغال در شهر و برخی از کارهای
خدماتی و از جمله گردشگری است که منجر به کاهش
نسبی آسیبپذیری روستاها شده است.
بیشترین مساحت با  25/1درصد مربوط به پهنه با
آسیبپذیری کم میباشد که بیشترین تعداد روستاها با
 418روستا را با بیشترین تعداد جمعیت یعنی  32/2درصد
دربرمیگیرد .در محدوه آسیبپذیری خیلی کم از نظر
قابلیت پدافندی  299روستا با  31درصد از جمعیت قرار
دارد .این محدوده با مساحت  24/5درصد مناسبترین پهنه
میباشد.
در حالت کلی میتوان گفت که موقعیت طبیعی روستاها،
فاصله آنها از نقطه مرزی ،میزان جمعیت روستاها و فاصله
آنها از مرکز شهرستان میزان آسیبپذیری روستاهای مرزی
و در نهایت میزان آسیبپذیری اقتصادی روستاها را دچار
تغییر کرده است.

جدول  :4مساحت ودرصد قابلیت پدافندی و سكونتگاههای
روستایی
توصیف

مساحت

مساحت

قابلیت

پهنه

پهنه

پدافندی

(هكتار)

(درصد)

آسیبپذیری
خیلی کم
آسیبپذیری
کم
نسبت ًا
آسیبپذیر
آسیبپذیری
زیاد
آسیبپذیری
خیلی زیاد

تعداد
روستاها

جمعیت

درصد
جمعیت

389326/4

24/5

299

176376

31

396351/5

25/1

418

188972

33/2

236909

15

176

53282

9/4

276418/9

17/5

243

102833

18

284944/6

17/9

123

47380

8/3

 -5نتیجهگیری

پایداری سکونتگاههای روستایی مناطق مرزی همواره
در معرض تهدیدات گوناگون قرار دارند .این تهدیدات
در برگیرنده عوامل طبیعی ،انسانی و فناوری برون مرزی
و آسیبپذیریهای درون  -سیستمیِ سکونتگاه میباشد
که امنیت مرزنشینان را تحت تأثیر قرار میدهد .در این
چارچوب ،پدافندغیرعامل به عنوان یک رویکرد و
مجموعهای از برنامهها و اقدامات پیشگیرانه معرفی میشود
که سعی در توانمندسازی سکونتگاهها در مقابل بحرانها و
کاهش آثار زیانبار آنها دارد .در این راستا پژوهش حاضر،
به منظور تحلیل ساختار فضایی سکونتگاههای روستایی
در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل
از  8معیار اصلی با  17زیرمعیار با استفاده از مدل ANP
در رویکری تلفیقی با سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده
گردید .معیارهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتنداز:
منابع آب ،شکل زمین ،مخاطرات محیطی ،مالحظات امنیتی،
مالحظات جمعیتی ،اقلیم ،دسترسی به امکانات و تسهیالت
و زمینشناسی که هرکدام به صورت مستقیم و غیرمستقیم
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با امنیت سکونتگاههای روستایی ارتباط دارند .نتایج حاصل
از پیادهسازی مدل  ANPدر محیط نرم افزار  Gisنشان
میدهد که مالحظات امنیتی با امتیاز  0/349باالترین اهمیت
و تأثیر را در تحلیل سکونتگاههای روستایی نواحی مرزی
ایران و ترکیه از نظر پدافند غیرعامل دارد .در این میان
شاخص فاصله از مرز با میزان  0/1021بیشترین نقش را
از نظر رویکرد پدافند غیرعامل داشته که علت اصلی آن
افزایش احساس روستائیان با افزایش فاصله از مرزها بوده
که در سالهای اخیر به دلیل ناامنیهای ناشی از فعالیتهای
تروریستی چشمگیر بوده است ،درمرتبه بعد مالحظات
جمعیتی با امتیاز  0/232و مخاطرات محیطی با امتیاز 0/150
از نظر اهمیت قرار دارند .در واقع روستاهایی که به دلیل
شرایط مساعد طبیعی از جمله فقدان عوارض توپوگرافی
شدید از توان جمعیت بیشتری برخورداری هستند ،به دلیل
تقویت بنیانهای اقتصادی از شرایط مساعدی برخوردار
هستند .به عبارتی جمعیت ،فاصله از مرز و نزدیکی به مراکز
شهری منجر به کاهش میزان آسیبپذیری اقتصادی روستاها
میشود .در این میان ،جنس زمین و منابع آب به ترتیب با
میزان اهمیت  0/019و  0/026کماهمیتترینها میباشند
که علت اصلی آن وجود منابع آب نسبت ًا کافی و همچنین
شرایط مناسب زمین برای فعالیتهای کشاورزی و دامداری
است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از  1259روستای
واقع در محدوده مورد مطالعه 29 ،درصد از آنها با جمعیتی
بالغ بر  26/3( 150213درصد) در محدوده آسیبپذیری
خیلی زیاد و زیاد قرار گرفتهاند .در این راستا یافتهها نشان
داد که منبع اصلی و عمده تهدید کننده امنیت این گروه از
روستاها ،مخاطرات طبیعی و از آن جمله زلزله ،سیل ،خزش
و ...است که ضرورت تابآورپذیر کردن روستاها در برابر
مخاطرات را دو چندان کرده است .این درحالی است که در
محدوه آسیبپذیری خیلی کم از نظر قابلیت پدافندی 299
روستا با  31درصد از جمعیت قرار دارند .در واقع از جهت
غرب به شرق محدوده مورد مطالعه ،از میزان آسیبپذیری
کاسته میشود که این امر ناشی از متغیرهای تأثیرگذار

بخصوص عوامل امنیتی و فاصله از مرز و همچنین نزدیکی
روستاها به مراکز شهری بوده است .بنابراین میتوان از
طریق مقاومسازی روستاها در برابر مخاطرات محیطی و
با تکیه بر اصول مدیریت مبتنی بر پدافند غیرعامل ضمن
کاهش میزان آسیبپذیری روستاها ،تابآوری اقتصادی
روستاها را نیز تقویت نمود .از جمله راهکارهای عملی که
در این زمینه میتوان مطرح کرد عبارتند از:
• شناسایی و رفع آسیبهای ناشی از نزدیکی روستاها به
نقطه مرزی از جمله مخاطرات طبیعی و از جمله زلزله که به
دلیل آسیبپذیری مساکن روستایی در صورت وقوع زلزله،
روستاهای منطقه با بحران جدی روبهرو خواهند شد.
• رصد تهدیدات فرامرزی ،از جمله تهدیداتی که از طرف
کشورهای مجاور روستاهای ایران را دچار چالش میکنند.
در این راستا میتوان ضمن شناسایی و انسداد قسمتهایی
از مرز که امکان نفوذ عوامل خارجی وجود دارد ،از طریق
تعامل و همکاری با اهالی روستاها ،از ظرفیتهای اجتماعی
آنان نیز استفاده نمود.
• ایجاد تنوع شغلی در بین روستاهای مرزی به منظور
کاهش میزان وابستگی روستائیان به زمین .در این راستا
الزم به ذکر است که معیشت پایدار به عنوان یکی از ارکان
اصلی امنیت محسوب شده و در صورت رفع دغدغههای
اقتصادی روستایی ،سایر عوامل تهدید کننده امنیت مرزی
نیز تا حدود زیادی رفع خواهند شد.
• بایستی متناسب با نوع آسیبپذیری روستاهای مرزی،
برنامهریزی و پدافند غیرعامل ویژهی آن نیز تدوین گردد.
به عنوان مثال در روستاهای آسیبپذیر در برابر زلزله
بایستی طرح هادی روستا رویکرد اصلی خود را در راستای
این مخاطره قرار دهد .در حالی که در روستایی به دلیل
نبود معیشت پایدار ،افراد به سمت قاچاق کاال و یا تهاجم
فرهنگی قرار دارند ،بایستی رویکرد اصلی ایجاد اشتغال
بوده تا ضمن رفع مشکالت اقتصادی از مهاجرت و تخلیه
روستا نیز جلوگیری نمود.
• ارتقای نقش و کارکرد شهرهای مرزی و از جمله شهرهای
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میانه اندام در توسعه همه جانبه روستایی.
• تشویق مردم به ماندگاری در روستاها از طریق
سرمایهگذاری در زیرساختهای روستایی.
• تقویت حضور نیروهای نظامی و انتظامی در سطح مرز .در
این راستا بایستی نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با نوع
تهدیدات ،آمادگی الزم را داشته و خود را ملزم به همکاری
پایدار با اهالی روستاها بدانند.
• در نهایت اینکه امنیت وابسته به عوامل متعددی است که
برخی از معیارهای اصلی و مهم آن در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته و همانطوری که یافتهها نیز نشان داد
این معیارها وابسته به همدیگر بودهاند ،لذا بایستی در نظر
داشت که برنامهریزی در سطح مناطق روستایی نیز بایستی
به صورت سیستماتیک و همهجانبه ،تمامی عوامل مؤثر در
امنیت را مورد توجه قرار دهند.

 -6منابع و مآخذ

 -1اخباري ،نامي؛ محمد ،محمدحسن ( ،)1388جغرافیاي
مرز با تأکید بر مرزهاي ایران ،انتشارات سازمان جغرافیاي
نیروهاي مسلح ،تهران.
 -2حنفی ،موسوی؛ علی ،میرنجف ( ،)1392مکانیابي مراکز
حساس و مهم نظامي در مناطق مرزي ایران و ترکیه با توجه
به شاخصهاي هیدروژئومورفوکلیمایي با رویکرد پدافند
غیرعامل ،فصلنامه علمي -پژوهشي مدیریت نظامي ،شماره
 ،51صص .45 – 72
 -3حیدریفر ،رضایی؛ محمدرئوف ،ناصر (،)1394
نیازمندیهای امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود
کنترل مرز ،فصلنامه علمی-پژوهشی اطالعات جغرافیایی
(سپهر) ،شماره  ،89صص .32 – 42
 -4صارمی ،حسینی امینی؛ حمیدرضا ،حسن (،)1390
حفاظت از تأسیسات و تجهیزات شهری با استفاده بهینه
از محیط طبیعی درون شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
(مطالعه موردی :شهر بروجرد) ،فصلنامه مطالعات مدیریت
شهری ،شماره  ،6صص .133 – 154

 -5علینژاد ،عابدی؛ مهدی ،یونس ( ،)1393تحلیل
جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت
(بر اساس دادههای  ،)GISپژوهش نامه مطالعات مرزی،
شماره  ،5صص .1- 28
 -6عندلیب ،مطوف؛ علیرضا ،شریف ( ،)1388توسعه و
امنیت در آمایش مناطق مرزي ایران ،مجله باغ نظر ،شماره
 ،12صص .57– 76
 -7مختاری هشی ،مؤمنی ،باقري؛ حسین ،مهدی ،مهرداد
( ،)1393تدوین راهبردهاي آمایش مناطق مرزي؛ مطالعه
موردي :مرزهاي شرقی کشور ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
شماره  ،114صص .237- 254
 -8مقیمي ،یماني ،بیگلو ،مرادیان ،فخري؛ ابراهیم ،مجتبی،
جعفر ،محسن ،سیروس ( ،)1391تأثیر ژئومورفولوژي
زاگرس جنوبي بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه
هرمز (با تأکید بر مکانیابي مراکز ثقل جمعیتي) ،فصلنامه
علمي -پژوهشي مدیریت نظامي ،شماره  ،48سال دوازدهم،
صص .77 -112
 -9موسوی ،حسنی ،باقری کشکولی؛ میرنجف ،محمد،
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