تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعة پایدار مناطق مرزی
مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی

میرنجف موسوی

مارال رحیمی

1

تاریخ دریافت مقاله94/06/16 :

2

تاریخ پذیرش مقاله94/10/14 :

*********

چكيده

توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی ،نیروی انسانی ،تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور

و درخور آن میتواند تحقق یابد و انجام چنان توسعهای تنها در محیط یاد شده ،پایدار خواهد بود .از این رو ،هدف تحقیق
حاضر ،تبیین نقش مؤلفههای جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین ،جامعة

آماری تحقیق را تعداد  9شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال  1390تشکیل داده است .این تحقیق به روش «توصیفی

ـ تحلیلی» و با استفاده از مدلهای ک ّمی به انجام رسیده است .دادههای تحقیق به روش کتابخانهای (اسنادی) جمعآوری گردید.
در این راستا ،ابتدا به تحلیل جمعیتشناختی شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی سالهای  1390ـ  ،1355پرداخته شد،
سپس رتبهبندی شهرستانهای استان از نظر شاخصهای مختلف توسعة پایدار در سال  1390با استفاده از مدل ویکور (در

محیط نرم افزار  )Excelو سطحبندی آنها با بهرهگیری از روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 16

انجام شد .نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستانها در بخشهای مختلف ،متفاوت بوده و در نهایت نیز ،شهرستان

ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محرومترین شهرستان ،شناخته شد .برای بررسی میزان نابرابریهای میان شهرستانها
نیز از مدل ضریب پراکندگی ( )CVاستفاده گردید .کاربرد این مدل ،نشان داد که در بین شاخصهای مختلف ،بیشترین میزان
نابرابری در شاخصهای اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخصهای زیستمحیطی بوده است .براساس نتایج مدلسازی

معادالت ساختاری با نرمافزار  ،LISRELمؤلفههای جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشتهاند .در

آزمون فرضیهها مشخص شد که تمامی مؤلفههای جمعیتی مورد بررسی ،بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بودهاند.
واژههای کلیدی :اسکان جمعیت ،توسعة پایدار ،مناطق مرزی ،استان آذربایجان غربی.
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 -1مقدمه

این مسئله امروزه روشن و بدیهی است که دستیابی به
توسعه در کشور نیازمند برنامهریزی است .چرا که توسعة
بدون برنامه منجر به توسعة نامتوازن بخشهای اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل
منطقهای و در نتیجه آسیبپذیری و تضعیف وحدت ملی
میشود  .اگر فعالیتی بدون توجه به ضوابط آمایشی و اصول
برنامهریزی شکل بگیرد محکوم به شکست خواهد بود
(قادری حاجت و همکاران  .)122 :1389 ،براساس مطالعات نظری
و تجربی در کشورهای مختلف که تنوع و پیچیدگی در
مناطق مرزی دارند ،عدمتعادل منطقهای میان مناطق مرزی
و مناطق مرکزی بسیار آشکار است (عندلیب و مطوف:1388 ،
   .)73نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی
در اکثر کشورهای جهان سوم نیز امری اجتنابناپذیر
میباشد ،که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامهریزی
در فرآیند تاریخی به وجود آمده است (ابراهیم زاده و همکاران،
  .)214 :1391این عدمتعادل دو تأثیر منفی بر روند توسعة
آن مناطق از خود بر جای میگذارد .از یک سو ،حرکت
توسعه در مناطق مرزی را ،در مفهوم کلی آن ،با مشکل
مواجه میسازد و موانع بسیاری سر راه آن قرار میدهد و
از سوی دیگر ،ناامنی را هم به دلیل موقعیت مناطق مرزی
و هم به دلیل عدمتوسعه ،گسترش عمومی میدهد .این
تأثیرات متقابل توسعه و امنیت به صورت زنجیرهای ،به
یکدیگر مرتبط و مجموعهای از کنش و واکنشهایی
ایجاد میکنند که جوهرة توسعة پایدار مناطق مرزی را
تحت تأثیر خود قرار میدهد (عندلیب و مطوف  .)73 :1388 ،
توسعة پایدار در یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن توان
اکولوژیکی ،نیروی انسانی ،تکنولوژی و منابع مالی متعلق
به آن محیط یا کشور و درخور آن میتواند تحقق یابد و
انجام چنان توسعهای تنها در محیط یاد شده (با هماهنگی
چهار پارامتر) پایدار خواهد بود (مخدوم  .)18 :1390 ،این در
حالی است که تراکم کم جمعیت و پراکندگی آن ،وجود
جمعیتهای متحرک در برخی از مناطق مرزی به همراه

کمبود زیرساختهای توسعه و ضعف بنیانهای اقتصادی،
محرومیت و توسعهنیافتگی شدید و وضعیت نامتعادل و
نابرابر اقتصادی ،فرهنگی و  ...این مناطق با مناطق مرکزی
را به دنبال داشته است (عزتی و همکاران  .)194 :1390 ،بنابراین
مناطق مرزی بواسطة دوری از مرکز ،انزوای جغرافیایی و
توسعهنیافتگی و  ...تفاوتهای فاحشی از نظر برخورداری
از رفاه و توسعه در مقایسه با مراکز عمدة جمعیتی دارند،
که این تفاوتها منجر به گسست این دو ناحیه و ایجاد
یک رابطة استثماری به نفع مرکز میشود (عندلیب و مطوف،
 .)73 :1388امروزه افزایش بیرویة جمعیت با توجه به ضعف
امنیت و نگهداشت جمعیت (تثبیت جمعیت) در مناطق
مرزی ،افق بسیار پیچیدهای برای آیندة مناطق حاشیهای
پدید آورده است (قادری حاجت و همکاران .)122 :1389 ،همچنین
مطالعات نشان میدهد در برخی مناطق مرزنشین از گذشته
به لحاظ همگنیهای اکولوژیکی ،خصوصیات اجتماعی
و قرابتهای قومی با مردم مرزنشین آنسوی مرزها ،از
یک سو و نبود یک راهبرد آمایشی در برنامههای توسعة
ملی از سوی دیگر پیوسته انگیزهساز بسیاری از تحرکات
غیررسمی و مبادالت ناخواسته ،جابجایی و انتقال جمعیت
به صورت کوچهای دستهجمعی به شهرهای بزرگ بوده
است  .اثرات منفی این جریانات بر پیکر امور اقتصادی ـ
بازرگانی کشور ،آشفتگی و ناامنی ساختاری و عدمثبات
جمعیت در مناطق مرزنشین است .وجود چنین تفاوتها
و عدمتعادلهای منطقهای تأثیرات عمدهای بر روند توسعة
مناطق مرزی بر جای گذاشته است (همان 123 :و  .)124در
آینده کشوری مؤفق خواهد بود که بتواند مشکالت جمعیتی
خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهکارهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی بتواند جمعیت را به ماندن در
مناطق مرزی و محل تولدشان عالقهمند نماید (عندلیب و
مطوف.)73 :1388 ،
کشور ایران با هشت هزار کیلومتر خط مرزی آبی،
کوهستانی و بیابانی ،از کشورهای دارای مرز طوالنی در
جهان محسوب میشود  .از نظر تنوع مسایل و مشکالت
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سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه ،در جهان منحصربه
فرد است (موسوی و زنگی آبادی .)1 :1390 ،استان آذربایجان
غربی نیز به علت همجواری با سه کشور مهم منطقة
خاورمیانه و قفقاز جنوبی یعنی ترکیه ،عراق و جمهوری
آذربایجان (منطقة خودمختار نخجوان) ،همچنین به علت
موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به عنوان
دروازة ورود و پل ارتباطی ایران به اروپا ،در بین 16
استان حاشیة ایران ،پس از خوزستان بیشک مهمترین
استان مرزی ایران میباشد  .خط مرز  سیاسی این استان
به طول  890کیلومتر از درة رودخانة زاب کوچک واقع در
جنوب سردشت در همسایگی کردستان عراق تا بورآالن
(دیم قشالق) در شمالیترین نقطة مرزی این استان با کشور
ترکیه به علت متأثر شدن از ویژگیهای خاص جغرافیایی
(طبیعی و انسانی) از قبیل کوهستانی و صعبالعبور بودن و
تحرکات قومیتی ،به عنوان یکی از ناآرامترین خطوط مرزی
کشور تلقی میشود (چوخاچی زاده مقدم و امینی قشالقی:1389 ،
   .)186استان آذربایجان غربی براساس آخرین تقسیمات
اداری و سیاسی ،دارای  17شهرستان است  .جمعیت نقاط
شهری  1932544نفر و جمعیت نقاط روستایی 1148032
نفر میباشد که از این تعداد  9شهرستان در محدودة مناطق
مرزی واقع شده اند و  1252424نفر در نقاط شهری و
 740805نفر در نقاط روستایی سکونت دارند (مرکز آمار
ایران  .)1390 ،بنابراین ،با توجه به اهمیت مناطق مرزی این
استان در توسعة منطقهای و ملی ،الزم است تا راههای تحقق
توسعة پایدار مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد  .از آنجایی
که اسکان جمعیت یکی از راههای تثبیت توسعة اقتصادی و
منطقهای میباشد به همین منظور این مطالعه در صدد است
تا نقش اسکان جمعیت را در تحقق توسعة پایدار مناطق
مرزی استان آذربایجان غربی تبیین نموده و راهبردهایی را به
منظور تثبیت جمعیت در این مناطق ارایه نماید .در مجموع،
این تحقیق درصدد بوده تا به این سؤاالت پاسخ دهد که
«آیا افزایش جمعیت مناطق مرزی استان آذربایجان غربی در
تحقق مؤلفههای توسعة پایدار این مناطق مؤثر بوده است؟»،

«آیا مهاجرپذیری مناطق مرزی استان آذربایجان غربی در
تحقق مؤلفههای توسعة پایدار این مناطق مؤثر بوده است؟»
و «آیا ساختار سنی و جنسی جمعیت سکونتگاههای شهری
و روستایی مرزی در تحقق مؤلفههای توسعة پایدار مناطق
مرزی این استان مؤثر بوده است؟»   .
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق باید گفت که
مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و
خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند  .وجود مبادالت
و پیوندهای فضایی دو سوی مرز بین کشورهای مجاور و
آسیبپذیریها و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت
ویژهای در فرآیند برنامهریزی و آمایشی به مناطق مرزی داده
است .با توجه به جایگاه و نقش مهمی که مناطق مرزی در
امنیت کشور ،دستیابی به منافع ملی ،روابط بین دو کشور
هممرز و به همان میزان مدیریت مرزها دارا میباشند؛ هرگونه
کمکاری در زمینة توسعه و آمایش این مناطق میتواند سبب
واگرایی بین این مناطق با مناطق داخلی کشور ،شکلگیری
ناامنی در این مناطق ،بیاعتمادی نسبت به حکومت مرکزی
و  ...شود که این خود ضمن ایجاد چالش بین دو کشور
همسایه ،مدیریت مرزها را نیز دچار مشکل میکند (افشردی
و همکاران.)26 :1393 ،

عدم توازن و تعادل در توزیع امکانات ،تسهیالت و
سرمایه و همچنین عدمتوسعة مناطق مرزی و حاشیهای
کشور باعث بروز مهاجرتهای گسترده به سمت محورهای
توسعه شده است (هاکوپیان و همکاران .)27 :1389 ،توزیع نابرابر
امکانات نیز ،خود نتیجة اجتنابناپذیر تمرکزهای سنگین
جمعیت و خدمات در بعضی مناطق و وزن کم و ناموزون
جمعیت ،فعالیتها و اقدامات در مناطق دیگر است که
باعث بروز حرکات جمعیتی شدید گردیده است (موسوی و
همکاران  .)191 :1393 ،تبدیل شدن برخی شهرها به قطبهای
جمعیتی و استقرار جمعیت فراتر از حد قابلیتهای منطقه
باعث از بین رفتن تدریجی منابع و امکانات زیربنایی موجود
در آنها شده است  .این در حالی است که در بسیاری از
مناطق کشور ،جمعیت موجود کمتر از ظرفیت بالقوة آنها
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بوده اما توان توسعة آنها بیش از حد فعلی است و این
امر نشاندهندة سیاستگذاریهای نامناسب برای توسعه و
جذب جمعیت است (هاکوپیان و همکاران  .)19 :1389 ،اصوالً در
رویکرد جدید توسعه ،توسعة پایدار به عنوان راهبرد جهانی
قرن بیست و یکم مورد پذیرش قرار گرفته است که اهداف
آن عبارتند از :تأمین نیازهای اساسی ،بهبود استانداردهای
زندگی برای همه ،حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستمها
که در همة سطوح سازمان فضایی (محلی ،ملی ،منطقهای
و جهانی) باید اجرا شود (شایان  .)72 :1383 ،بر همین اساس
برای تحقق توسعة پایدار که متضمن تقویت هویت ،اقتدار
و امنیت ملی خواهد بود ،ضرورت دارد تا مناطق دورافتاده
و محروم در سطح ملی در اولویت قرار گیرند.
استان آذربایجان غربی با  890کیلومتر مرز مشترک با
کشورهای عراق ،ترکیه و جمهوری آذربایجان و دارا بودن
تنوعهای قومی ـ فرهنگی ،یکی از مهمترین استانهای
مرزی ایران به شمار میرود  .بحرانهای کشورهای عراق،
آذربایجان و درگیریهای قومی در ترکیه موجب ناامنی
مرزهای جغرافیایی استان شده و از نظر توسعهیافتگی آن
را در رتبههای پایانی استانهای کشور قرار داده است  .بر
این اساس ،در تحقیق حاضر ،تالش میشود نقش اسکان
جمعیت به عنوان یکی از راههای تحقق توسعة پایدار مناطق
مرزی استان آذربایجان غربی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گیرد.
از مطالعات انجام شده در زمینة جمعیت و توسعة مناطق
مرزی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فیلیپس ( ،)2001در مقالهای تحت عنوان ساختار فضایی
و اقتصادی شهرهای مرزی دلریو و مکآلن واقع در ایالت
متحدة امریکا به این نکته اشاره دارد که مسافرتهای
متوالی شهروندان مکزیکی به این دو شهر در اثر عدم
محدودیتهای مرزی موجب رونق تجارت و بازرگانی در
آن شهرها شده است.
افراخته ( ،)2006در مقالهای با عنوان مسائل توسعة
منطقهای و شهرهای مرزی ،از جمله مهمترین عوامل مؤثر

در عقبماندگی شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
را جدایی مراکز جمعیتی از کرانههای اجتماعی و اقتصادی
آنها ،ویژگیهای مشترک فرهنگی ،قومی و مذهبی مردم
در دو طرف مرز ،سطوح مختلف توسعة مناطق مرزی و
مهاجرت منطقه میداند.
جوآا ُ فونتس و همکاران ( ،)2014در مقالهای تحت
عنوان دسترسی و توسعة محلی :اثرات متقابل میان دسترسی
فرامرزی و توسعة محلی در پرتغال و اسپانیا؛ با استفاده
از دادههای اجتماعی ـ اقتصادی و دسترسی ،بر مرزهای
پرتغال و اسپانیا متمرکز شدهاند  .مطالعهای آزمایشی است
که بر روی مناطق شمالی و مرکزی با استفاده از متغیرهای
سن جمعیت ،ویژگیهای فارغالتحصیلی ،مهاجرت،
بیکاری و دسترسی روزانه به شهرهای اصلی انجام شده
است   .متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی ،همگی به عنوان
وابسته آزمون شدهاند و خودهمبستگی معنی داری را نشان
نمیدهد.
شایان ( ،)1383در مقالهای با عنوان تنگناهای توسعه
در استانهای مرزی کشور ،وضعیت یازده استان مرزی
کشور را از نظر شاخصهای متأثر و مؤثر بر سطح توسعه
همانند امید به زندگی ،میزان باسوادی ،هزینة ناخالص سرانه
و میزان موالید بررسی نمود  .یافته ها حاکی از آن است
که تفاوتهای بنیادین میان آنها و بقیة کشور به ویژه در
استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان ،ایالم ،کرمانشاه،
آذربایجان غربی و هرمزگان وجود دارد و برآیند آن را
میتوان حداقل در مهاجرفرستی اغلب آنها مالحظه کرد   .
محمدی و فخر فاطمی ( ،)1384در مقالهای تحت عنوان
نقش بازارچههای مرزی در توسعة فضایی مناطق مرزی
باجگیران به این نتیجه رسیدهاند که بازارچه ،موجب خروج
این منطقه از انزوای جغرافیایی ،گسترش زیرساختهای
منطقه ،توسعة روستایی و تثبیت جمعیت در شهر مرزی
باجگیران و تعدادی از روستاها شده است.
قادری حاجت و همکاران ( ،)1389در مقالهای به تبیین
نقش بازارچههای مرزی استان خراسان جنوبی در امنیت
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و توسعة پایدار نواحی پیرامون پرداختند  .براساس تحقیق
انجام شده ،تأسیس بازارچهها تأثیر زیادی روی کاهش
مهاجرت در منطقه و به تبع آن افزایش پایداری جمعیت در
مناطق موردنظر و افزایش امنیت مناطق یاد شده داشته است.
گل وردی ( ،)1390در مقالهای تحت عنوان محدودیتها
و فرصتهای توسعة اجتماعی ـ فرهنگی نواحی مرزی ،از
جمله محدودیتهای توسعة اجتماعی و فرهنگی نواحی
مرزی را تراکم ناچیز جمعیتی ،غلبة روندهای جابجایی
و مهاجرتهای ناخواسته ،رشد منفی جمعیتی به ویژه در
مراکز و نقاط روستایی برشمرد.
موسوی و زنگی آبادی ( ،)1390در اثر خود با عنوان
برنامهریزی توسعة شهرهای مرزی؛ (مطالعة موردی :استان
آذربایجان غربی) ،افزایش جمعیت در مناطق مرزی را به
عنوان عاملی مهم برای ثبات امنیت مدنظر دارند .بنابراین
با جلوگیری از مهاجرتهای مناطق مرزی به سوی مناطق
مرکزی و سرمایهگذاری و تزریق سرمایه در شهرهای مرزی،
میتوان امنیت در این مناطق را ارتقا بخشید.
محمدی یگانه و همکارانش ( ،)1391به ارزیابی اثرات
اقتصادی بازارچة مرزی مهران بر توسعة نواحی روستایی
دهستان محسنآباد پرداختهاند  .نتایج تحقیق نشان میدهد،
بین ایجاد بازارچه و اثرات اقتصادی آن از جمله افزایش
اشتغال ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت
ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر رابطة معناداری وجود
دارد.
مشفق و حسینی ( ،)1391در مقالهای به بررسی و تحلیل
تحوالت جمعیتشناختی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق
غیرمرزی میپردازند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
به طور کلی جمعیت در محیط ملی ایران ،پیرامونگریز
(مرزگریز) و بسیار تمرکزگراست که از نظر جمعیتشناسی
سیاسی زمینهساز مسایل و چالشهای امنیتی میشود  .پیرامون
گریزی جمعیت در کشور موجب شده است که تراکم نسبی
جمعیتی در برخی از مناطق مرزی به شدت کاهش یابد و
این مناطق با مسئلة کمجمعیتی مواجه شوند  .این مقاله برای

افزایش امنیت ملی و امنیت مرزی به طور مشخص پیشنهاد
میکند سیاستهای بازتوزیع جمعیت به منظور بهینهسازی
تراکم و ترکیب جمعیت در مناطق مرزی صورت گیرد،
این سیاستها مستلزم سیاستهای پیشران از جمله سیاست
تمرکززدایی صنعتی ،آموزشی و شغلی است  .
مختاری هشی و همکارانش ( ،)1393در مقالهای به تدوین
راهبردهای آمایش مناطق مرزی شرق کشور پرداختند  .نتایج
نشان میدهد که با توجه به شرایط فعلی ،راهبردهای مناسب
حرکت در مسیر آمایش مناطق مرزی شرق کشور از نوع
تدافعی است و هماکنون بر اساس اولویتبندی انجام شده
راهبردهای تدوین برنامة جامع ،توسعة همهجانبة استانهای
شرقی کشور (بخصوص مناطق مرزی) ،توسعه و تقویت
انواع زیرساختهای کالبدی ،شامل :حمل و نقل ،راه آهن،
جاده و  ...به منظور افزایش پیوندهای کانونهای پرجمعیت
مناطق شرقی با یکدیگر و کانونهای داخل کشور از اولویت
باالتری برخوردارند.
با مطالعة سوابق تجربی موضوع میتوان دریافت که در
تمامی این مطالعات ،جمعیت و مؤلفههای آن به صورت
جنبی و به عنوان متغیر وابستهای که تحت تأثیر سطح
برخورداری مناطق قرار میگیرد ،بررسی شده است   .در
حالیکه ،در مطالعة حاضر ،تالش میشود تا نقش و تأثیرات
مؤلفههای جمعیتی بر تحقق ابعاد سهگانة توسعة پایدار مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و جهت جمعیتپذیری
مناطق مرزی به منظور نیل به توسعة پایدار این مناطق
راهبردهایی را پیشنهاد دهد.

 -2مبانی نظری تحقیق

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨاﻃﻖ ﻣﺮزي ،در ﻛﻞ ،ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ  .از آﻧﺠﺎﻳﻲ که ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪة
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل منطقهاي ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي
اﺳﺘﻮار است .اصوالً تمام نظریههای توسعة منطقهای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ 
ﭘﺪﻳﺪة ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر بحثﻫﺎﻳﺸﺎن
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میﭼﺮﺧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪة ﻋﺪمﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪاي
را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ،راه ﺣﻞ ارائه میدهد
(عندلیب و مطوف .)62 :1388 ،به طور کلی ،نظریههای توسعة
مناطق مرزی در قالب سه رویکرد اساسی تحت عنوان
«رویکردهای سنتی مکان»« ،رویکرد همکاریهای بین
مرزی» و «رویکرد مردمی» دستهبندی شدهاند.

 -1-2رویکردهای سنتی مکان

در این رویکرد میتوان به نظریههای کریستالر ،لوش،
فرانسوا پرو و جان فریدمن اشاره کرد .از اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ توسعة ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﻔﺴﻴﺮﻛﻨﻨﺪة ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻣﻜـﺎن ﻣﺮﻛـﺰي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (کریمی و
وفایی  .)102 :1392 ،فون تونن ،اولین کسی بود که در سال
 1826میالدی ،برای رسیدن به یک تئوری کلی در مورد
مکانهای مرکزی تالش نمود  .نظریة ایشان ،زمینه را برای
افرادی چون آگوست لوش و والتر کریستالر فراهم نمود و
حدود یک قرن بعد ،تحلیل جامعتری از عملکرد و تأثیرات
مکانهای مرکزی ارائه شد (موسوی و زنگی آبادی  .)22 :1390 ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮیة ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاﺧﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ حوزهﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻣﻜﺎنﻫﺎي
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد  .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪة ﺟﺪاﻳﻲ و
ﻣﺮزﺑﻨﺪي این حوزهها درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن اﺳﺖ  .ﻣﺮزﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﻞ و شکاف در
ﻧﻈﺎم ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲشود و ﻧﻘﺎط
ﻣﺮزي از ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺼﻠﺖ  اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﻮردار میﺷﻮﻧﺪ  (اﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧﺪ  و ﻳﺎ  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  درﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ) (عزتی و همکاران.)186 :1390 ،
بر اساس نظریة مرکز ـ پیرامون ،ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و دور از ﻣﺮﻛﺰ اوالً مورد بیﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آنﻫﺎ ﻛﻢﺗﺮ 
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ  .ثانی ًا به دﻟﻴﻞ اﻳﻦ بیﺗﻮﺟﻬﻲ،
ﺣﺪاﻗل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي
ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت

ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ منطقه و دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ
(مرزها) ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲشود
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗأﺧﻴﺮ در ﺗأثیرﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي از
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﻪ ﻛﻨﺪي
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد (کالنتری و عبداله زاده.)114-102 :1391 ،
در دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮیة ﻗﻄﺐ رشد ،ﺗأﻛﻴﺪ ﺑﺮﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺐ ،ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﻣﺮزﺑﻨﺪي
را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮزة ﻧﻔﻮذ و حیطة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻣﻮاج ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺳﺎزد  .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻗﻮت ﻗﻄﺐ رﺷﺪ ،حیطة اﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪيها ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،
اﻣﺎ  مرزها ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﺗأﺛﻴﺮات ﻗﻄﺐ  رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎور
ﻣﻲﺷود (عزتی و همکاران  .)187 :1390 ،بر اساس این نظریه،
مرز دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﺎع ﺗأﺛﻴﺮات توسعة ﻗﻄﺐ 
رﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ میرﺳﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺮز ،ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻃﻼق
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻢﺗﺮین ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻗﻄﺐ 
رﺷﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي اﻏﻠﺐ 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲروﻧﺪ (زیاری  .)117 :1391 ،
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ توسعة اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻳﮋه
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﻼن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ  وﻳﮋهای اﺴﺖ ﻛﻪ  به طور ﻋﻤﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ (پاپلی یزدی و ابراهیمی205- :1387 ،
 ،)203ﻟﺬا توسعة ﻣﺮزﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ توسعة ﻗﻄﺐ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗأﺧﻴﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ و ﺗأثیر ﻛﻤﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد  .ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﻮاﻧﻊ  
گمرکی ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣنابع ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل
راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﻴﻦ  
ﺑﺎزارهای دو ﻛﺸﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣؤﺛﺮ 
ﺑﺎشند (عزتی و همکاران.)187 :1390 ،
ﻧﻴﻠﺰ ﻫﺎﻧﺴﻦ در ﺳﺎل  ،1978پس از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮئیس،
ویژگیهای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
داد و آنها را ﺑﺮ اساس نظریههای مکان مرکزی «کریستالر» و
قطب رشد «پرو» ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ کرد (کریمی و وفایی:1392 ،
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  .)103ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻫﺎﻧﺴﻦ ،اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ  :
 وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ (ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي اﻋﻤﺎل میﮔﺮدد)؛
 ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎيﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در  زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ؛
 ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ گسست در ساختار فضایی این مناطق بر اثر ایجاد مرزهایفیزیکی ،و چنین استدالل میکند؛
مادامی که این شرایط برقرار و این خصوصیات برای
مناطق مرزی باقی است ،مناطق مرزی به صورت مناطق
محروم ،توسعهنیافته و پیرامونی باقی خواهد ماند (عندلیب و
مطوف.)63 :1388 ،

 -2-2رویکرد همکاریهای بین مرزی

دومين رويكرد اساسي كه از دهة  90ميالدي وارد ادبيات
جغرافياي اقتصادي گرديد ،با اشاره به نظرية سيستمهاي جهاني 
شهر ،جهاني شدن ،اعتماد ،تعاون و اتحاد به تحلیل مناطق
مرزی میپردازد ).(Van Houtum, 2000: 63
اين رويكرد مناطق مرزي بين دو كشور را از نظر بالقوه بودن
در زمينههاي مختلف ،ويژگيهاي جغرافيايي ،تاريخ ،گروههاي
قومي و فرصتهاي اقتصادي شبيه هم ميداند و معتقد است
اين تنها مسائل حكومتي و قلمرو سياسي دو كشور است كه
دو طرف مرز را از هم جدا ساخته است )  .(Perkamann, 2003: 167
يكسانسازي و همكاريهاي بين مرزي به صورت
تعامل سازمانيافته ميان دو كشور براي توسعة اين مناطق
ضروري است  .از ديدگاه طرفداران اين رويكرد پراكندگي 
مناطق مرزي ديگر قابل قبول نيست و مرزها ميتوانند در اثر
توافقها از بين بروند )  .(Niebuhr & Stiller, 2003: 2-3

 -3-2رویکرد مردمی

در رويكرد سوم ،مرزها به محوريت يكپارچهسازي
است   .نظريهپردازان اين گروه به تحليل مرزها از نظر

توليد نسل و افزايش جمعيت به عنوان عاملي  تأثيرگذار
در ثبات مرزها و روند يكپارچهسازي ميپردازند .مهمترين
عامل در اين تحليلها ،ايجاد فكر ،شكلدهي نمادين به آن
و در نهايت شكلدهي  به مرزها توسط عوامل انساني  با
كمك سياستمداران ،شركتها ،مصرفكنندگان و شهروندان
است  .در واقع ،در اين رويكرد ،محوريت عوامل انساني 
جايگزين همكاريهاي بين مرزي توسط افراد و مجموعه
افراد میگردد )  .(Van Houtman, 2000: 63
در واقع در اين رويكرد ،مرزها ،عامل اصلي  جدايي 
سياسي  نيستند   .بلكه فرآيندهاي انساني  با مشخصات و
مليتهاي گوناگون هستند كه موجب جدايي  مناطق
ميشوند)  .(Rumley & Minghi, 1991: 35-47اين رويكرد در قالب
نظريههاي روانشناسي  و جامعهشناسي  مورد بررسي  قرار
گرفتهاند .در نظرية روانشناسي ،مرزها همانند موجودات
انساني  و ساختار اجتماعي  تحت تأثير ادراك  و نگرش
انساني نسبت به فضا هستند).(Leimbruber, 1991: 43-62
این نظریه موجب افزوده شدن وجه ادراكي ،وجه
تأثيرگذاري و وجه ذهني و رواني به مرزها شده است كه اين
سه بعد هيچ ارتباط مستقيمي با يكديگر ندارند  .يعني فاصلة
ميان مناطق يك فاصلة نسبي بوده است  .
آن چه كه مهم است فاصلة ادراكي به فضا است (Cadwallader,
)  .1979: 565اما در نظرية مردمي ،جامعهشناسي مرزها و مناطق
مرزي بيشتر به عنوان ساختارهاي اجتماعي و فضايي نگريسته
ميشود كه توسط افراد و گروهها در فرآيند تاريخ به وجود
ميآيند و داراي مفهوم ميباشند  .
يعني اين گروه بيشتر به پيدايش و شكلگيري ملتها با
خصوصيات مخصوص به خود و همچنين تأثيرات آنها به
مفهوم مرزها هستند )  .(Passi, 1996: 50-65
بنابراین ،در این رویکرد ،افزایش جمعیت در مناطق
مرزی به عنوان عاملی مهم برای ثبات امنیت مدنظر است.
با جلوگیری از مهاجرتهای مناطق مرزی به سوی مناطق
مرکزی و سرمایهگذاری و تزریق سرمایه در شهرهای مرزی،
میتوان امنیت در این مناطق را ارتقا بخشید.
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نگاره  :1موقعیت محدودة مورد
مطالعه در استان آذربایجان غربی

 -3روششناسی تحقیق

 -4شناخت محدودة تحقیق

استان آذربایجان غربی با وسعتی معادل  37411کیلومتر
مربع (بدون در نظر گرفتن دریاچة ارومیه) ،بین عرضهای
جغرافیایی  35درجه و  58دقیقه تا  39درجه و  46دقیقة
شمالی و طولهای شرقی  44درجه و  3دقیقه تا  47درجه
و  23دقیقه از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است (مرکز

پژوهش حاضر به عنوان يك  مطالعة كاربردي و با
رويكرد توصيفي  ـ تحليلي  به انجام رسيده است .براي
گردآوري دادهها جهت دستيابي  به اهداف پژوهش از
مطالعات و اسناد كتابخانهاي و اطالعات و دادههاي مربوط
به شاخصهاي پژوهش از سالنامة آماري سال  1390استان
آذربایجان غربی و منابع آماري استانداري آذربایجان غربی آمار ایران.)1390 ،
این استان در شمال غربی ایران و بین جمهوریهای
استفاده شده است .جهت تجزيه و تحليل اطالعات در
بخش ارزشگذاري شاخصهاي پژوهش از روش وزندهی آذربایجان ،ارمنستان و ترکیه در شمال ،کشورهای ترکیه
آنتروپی و مدل ویکور (اختیاری 168-166 :1391 ،و فتاحی و و عراق در غرب ،استانهای زنجان و آذربایجان شرقی در
همکاران 74-73 :1392 ،و  Akman, 2014: 6و  )Zhu et al, 2015: 4شرق و استان کردستان در جنوب واقع شده است  .گسترة
و جهت تعیین میزان نابرابریهای بین شهرستانها از مدل استان آذربایجان غربی ،بخشهایی از حوضههای آبریز
ضریب پراکندگی (حکمت نیا و موسوی280 :1392 ،ـ )279استفاده دریاچة ارومیه ،رود ارس و زاب کوچک را دربرمیگیرد
شد   .برای آزمون فرضیهها و سنجش نحوة تأثیرگذاری و  بر اساس تقسیمات کالبدی کشور ،همراه با استانهای
متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای تابع از روش تحليل آذربایجان شرقی و اردبیل ،منطقة کالبدی شمال غرب را
رگرسيوني در محيط نرم افزار  SPSS 16.0استفاده شده است تشکیل میدهند (موسوی و زنگی آبادی  .)64-63 :1390 ،استان
(مهدوی و طاهرخانی190 :1385 ،ـ  .)177همچنین ،با بهره گیری آذربایجان غربی براساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی
از نرم افزار مدلسازی معادالت ساختاری  LISREL 8.50به سال  ،1390دارای  17شهرستان بود  .در این سال ،جمعیت
نقاط شهری  1932544نفر و جمعیت نقاط روستایی
طراحی مدل تحقیق مبادرت گردید.
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 1148032نفر بوده که از این تعداد  9شهرستان در محدودة فاصلهای هستند که همراه با شاخصهای مورد مطالعه در
مناطق مرزی واقع شدهاند و  1252424نفر در نقاط شهری جدول شمارة ( )1آمده است.
و  740805نفر در نقاط روستایی سکونت داشتهاند  .بنابراین
جامعة آماری این مطالعه را تعداد  ۹شهرستان مرزی استان  -6یافتههای تحقیق
آذربایجان غربی و مناطق شهری و روستایی آن تشکیل داده  -1-6تحلیل جمعیتشناختی استان آذربایجان غربی طی
است (نگاره .)1
سالهای 1355-1390
در بسیاری از برنامهریزیها ،تعداد جمعیت و توزیع و
پراکندگی مکانی و فضایی آنها ،از اهمیت ویژهای برخوردار
 -5شاخصهای تحقیق
توسعة پایدار مناطق مرزی به عنوان متغیر وابستهای است  .آگاهی بر این ویژگیها نهتنها روند تکامل جمعیت
است که از سه بخش تشکیل شده و همگی دارای مقیاس را معرفی خواهد کرد ،بلکه در طرح برنامههای اقتصادی و
جدول  :1شاخصهای تحقیق

شاخصهای اقتصادی ( 26شاخص)
نرخ اشتغال ،نرخ مشارکت زنان ،سهم نسبی در تعداد انواع دام ،سرانة تولید شیر ،درصد از تولید شیر ،سرانة تولید گوشت قرمز ،درصد از گوشت
دام ،سرانة تولید گوشت مرغ ،سرانة تولید تخم مرغ ،سرانة تولید ماهی ،سرانه تولیدات زراعی به جمعیت روستایی به کیلو گرم ،درصد شاغالن
بخش صنعت ،درصد شاغالن بخش معدن ،درصد شاغالن بخش حمل و نقل ،درصد شاغالن بخش آموزش ،درصد شاغالن بخش فعالیتهای
سالمت انسان ،تعداد کارگاههای صنعتی باالی ده نفر کارکن به  10000نفر جمعیت ،سرانة واحدهای صنعتی از سرمایهگذاری صنعتی به میلیون
ریال ،سهم نسبی در اشتغال کارگاههای صنعتی فعال ،تراکم واحدهای صنعتی در کیلومتر مربع ،درصد از سرمایهگذاری صنعت استان ،درصد
از کل نیروی کار معادن استان ،سهم نسبی از تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادر شده ،سهم نسبی در ظرفیت اشتغال پروانههای صنعتی
صادر شده ،درصد واحدهای بانکی تجاری دولتی ،سرانة سپردههای نزد بانکها برای هر سپردهگذار.
شاخصهای اجتماعی ( 34شاخص)
درصد شهرنشینی ،بعد خانوار ،درصد باسوادی ،درصد باسوادی زنان نسبت به جمعیت زنان ،درصد باسوادی مردان نسبت به جمعیت مردان،
نسبت دانش آموزان به جمعیت به درصد ،نسبت کارکنان آموزشی به دانش آموز به درصد ،درصد شاغالن بخش آموزش نسبت به کل
شاغالن ،درصد کالس ،نسبت دانش آموزان دختر به کل دانش آموزان به درصد ،درصد مراکز فنی و حرفهای ،درصد مراکز آموزش عالی،
تعداد دانشجویان به ازای هر  10000نفر جمعیت ،نسبت دانشجویان به مدرسان تمام وقت ،درصد بیمارستان ،درصد تخت ،درصد پزشکان،
تعداد پزشک به ازای هر  10000نفر جمعیت ،تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر  10000نفر جمعیت ،تعداد بیمارستان به ازای هر 100000
نفر جمعیت ،تعداد مراکز توانبخشی به ازای هر  10000نفر جمعیت ،تعداد داروخانه  به ازای هر  10000نفر جمعیت ،تعداد آزمایشگاه
تشخیص پزشکی  به ازای هر  10000نفر جمعیت ،تعداد مراکز پرتونگاری به ازای هر  10000نفر جمعیت ،درصد مراکز بهداشتی ـ درمانی،
نسبت مراکز بهداشتی ـ درمانی روستایی به کل مراکز درمانی به درصد ،درصد خانه بهداشت ،تعداد بهورز به ازای هر  10000نفر جمعیت،
درصد شاغالن بخش فعالیتهای سالمت انسان نسبت به کل شاغالن ،درصد هتل ،درصد مهمانسرا و رستوران ،درصد خدمات فرهنگی،
تعداد سینما به ازای هر  100000نفر جمعیت ،درصد خدمات پستی.
شاخصهای زیست محیطی ( 10شاخص)
تراکم بیولوژیک (نفر در کیلومتر مربع) ،تراکم نسبی (نفر در کیلومتر مربع) ،سرانة سطح کل اراضی کشاورزی به هکتار ،سرانة سطح
اراضی زیر کشت به هکتار ،سرانة سطح اراضی زیر کشت آبی به هکتار ،سرانة سطح اراضی زیر کشت دیم به هکتار ،سرانة سطح اراضی
زیر کشت محصوالت باغی به هکتار ،سهم نسبی از مقدار کود شیمیایی توزیع شده در استان (به درصد) ،سهم هر هکتار از اراضی
کشاورزی قابل کشت از مقدار کود شیمیایی توزیع شده به کیلوگرم ،سرانة مصرف گاز طبیعی (متر مکعب).
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اجتماعی به منظور جهتگیری سیاستهای ملی از اهمیت
ویژهای برخوردار خواهد بود .در همین راستا ،تحوالت
جمعیتی استان آذربایجان غربی در قالب شهرستانهای
مرزی و غیرمرزی و به تفکیک نقاط شهری و روستایی
آنها بررسی شده است .برابر آمار رسمی کشور ،تعداد
شهرستانهای این استان در سالهای ،1375 ،1365 ،1355
 1385و  1390به ترتیب 17 ،14 ،12 ،9 ،9 ،شهرستان بوده
است   .در سال  1355کل جمعیت استان  1407970نفر
بوده است که از این تعداد 445364 ،نفر در نقاط شهری
و  962606نفر در نقاط روستایی ساکن بودهاند  .در این

سال ،تعداد  6شهرستان مرزی وجود داشت که 890035
نفر جمعیت در آنها سکونت داشتند   .این رقم در سال
 ،1390به  1993229نفر افزایش یافته است که حدود 64/7
درصد از جمعیت استان را دربرمیگرفت  .در طی دورههای
 1355تا  1390آهنگ رشد جمعیت استان و مناطق شهری
و روستایی آن روند نزولی داشته است  .این روند ،برای
شهرستانهای مرزی و نقاط شهری و روستایی آنها نیز با
شدت بیشتری صادق است (جدول شمارة  .)2نگاره شمارة
(  )2متوسط رشد جمعیت استان و مناطق مرزی و غیرمرزی
آن را نشان میدهد.

جدول  :2نرخ رشد جمعیت استان و شهرستانهای مرزی و غیرمرزی به تفکیک مناطق شهری و روستایی ،سالهای  1390ـ 1355
جمعیت

جمعیت

جمعیت

2496320 1989935 1407970

2873459

3080576

3/52

ساکن در نقاط روستایی 1181119 1078524 962606

1148505

1148032

1/14

شهرستان
کل استان

ساکن در نقاط شهری
شهرستانهای مرزی

جمعیت
1355

445364

جمعیت
1365

911411

1375

1315201

1587611 1241105 890035

ساکن در نقاط شهری

300115

573380

831491

شهرستانهای غیر مرزی

517935

728514

908709

ساکن در نقاط روستایی 586919
ساکن در نقاط شهری

145249

ساکن در نقاط روستایی 375687

669492
310269
393967

757261
483710
423858

1385

1724954
1929823
1123841
788260
943636
575853
367784

1390

1932544

55-65

65-75

75-85

85-90

7/42

3/73

2/75

2/30

2/29

-0/28

1252007

6/69

3/79

3/06

2/18

1087347

3/47

2/23

0/38

2/88

407107

0/48

1993229
740699
680058

3/38

1/33
7/88

0/91

1/42

1/40

-0/0082
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نگاره  : 2متوسط رشد
جمعيت مناطق مرزی و
غیرمرزی استان ،سالهای
1355 - 1390

نرخ رشد نرخ رشد نرخ رشد نرخ رشد

2/59

1/24
4/54
0/73

1/97

0/40
1/76

-1/41

0/65

-1/24
3/38

2/05
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نتایج حاصل از برآورد تعداد مهاجران در جدول شمارة
( )3نشان میدهد که استان آذربایجان غربی در طی سالهای
 85 ،65 ،55و  1390دارای موازنة مهاجرتی منفی بوده
و خالص مهاجرتی در این سالها به ترتیب (-219210
 -25262 ،-84061 ،و  ) -18994بوده است   .در سال
 ،1355در بین شهرستانهای استان ،شهرستان خوی با
خالص مهاجرتی  -67655نفر مهاجرفرستترین بوده و
شهرستان پیرانشهر با  -7550نفر کمترین خالص مهاجرتی
را داشته است   .در سال  1365به غیر از شهرستانهای
ارومیه ،سلماس و نقده بقیة شهرستانها مهاجرفرست
بودهاند که شهرستان ارومیه با خالص مهاجرتی 37131
نفر مهاجرپذیرترین و شهرستان میاندوآب با  -38704نفر
مهاجرفرستترین است  .در سال  ،1375شهرستان ارومیه
با دارا بودن خالص مهاجرتی  47782نفر مهاجرپذیرترین و

شهرستان نقده با  -12580نفر مهاجرفرستترین میباشد  .در
سال  ،1385شهرستان ارومیه با خالص مهاجرتی -15729
نفر مهاجرفرستترین و شهرستان بوکان با  3449نفر
مهاجرپذیرترین شهرستان شناخته شده است  .این وضعیت در
سال  ،1390تغییرات قابل مالحظهای داشته و شهرستان ارومیه
با خالص مهاجرتی  35600نفر مهاجرپذیرترین و شهرستان
سلماس با   -13689نفر مهاجرفرستترین بوده است.

 -2-6رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی
از نظر شاخصهای مختلف توسعة پایدار

با توجه به محاسبات انجام شده با استفاده از مدل
تصمیمگیري چند معیارة ویکور ( )VIKORجهت
رتبهبندي شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و تلفیقی

جدول  :3موازنة مهاجرتی شهرستانهای استان آذربایجان غربی به تفکیک مرزی و غیرمرزی طی سالهای 1355-1390
توضیح
شهرستان

کل استان
ارومیه

اشنویه

مناطق مرزی

پلدشت

پیرانشهر

چالدران

خوی
سردشت
سلماس
ماکو

شاهین دژ
شوط

مناطق غیر مرزی

بوکان

تکاب
چایپاره

مهاباد
میاندوآب
نقده

موازنة مهاجرتی
1355

موازنة مهاجرتی
1365

موازنة مهاجرتی
1375

موازنة مهاجرتی
1385

موازنة مهاجرتی
1390

-219210

-84061

26168

-25262

-18994

-18774

37131

47782

-15729

35600

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

15
ـ

-7550

-30023

4602

1969

-67655
-9039
-29593
-31425

-7836
-9874
3486
-28128

-6009
-7190
2816
-5083

-393
-1859
-75
-1566

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

-2508
ـ

11811

-149

-2552
ـ

3449

1057

1122

-2741
-1852

-11556
-4014
-13689
-1639
-5767

-2470
3794

-18280
-26110

-11747
-38704

-12274
ـ
-1402
6203

-6665
ـ

-8691
-1921

-10784

1634

-12580

-1253

-4784
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-713
259

1320
-2763
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جدول  :4رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر شاخصهای مختلف با استفاده از مدل ویکور
ردیف
1

شاخصها

نام شهرستان
ارومیه

2

اشنویه

4

پیرانشهر

6

خوی

8

سلماس

10

بوکان

12

چایپاره

14

شوط

16

میاندوآب

3

پلدشت

5

چالدران

7

سردشت

9

ماکو

11

تکاب

13

شاهین دژ

15

مهاباد

17

نقده

ضریب پراکندگی

شاخصهای اجتماعی

شاخصهای اقتصادی

شاخصهای زیست محیطی

شاخصهای تلفیقی

Qi

رتبه

Qi

رتبه

Qi

رتبه

Qi

رتبه

0

1

0

1

0

1

0

1

0/959078

12

0/963294

11

0/860399

4

0/96391

12

0/974655

15

1

17

0/716989

2

0/97007

14

0/963203

14

0/932708

7

0/945048

14

0/96000

11

0/962533

13

0/997424

16

0/896553

8

0/98484

16

0/795331

2

0/883435

3

0/955918

15

0/88225

2

0/927732

10

0/975175

13

0/91282

12

0/96502

13

0/878495

6

0/934163

8

0/932667

13

0/94216

6

0/881846

7

0/975284

14

0/890369

7

0/94502

10

0/892296

8

0/937043

9

0/908233

11

0/943012

8

0/9546

11

0/929952

6

0/845416

3

0/943859

9

0/984061

16

0/971008

12

1

17

0/984125

15

0/926174

9

0/942623

10

0/860415

5

0/942921

7

0/985755

17

0/993317

15

0/97656

16

1

17

0/827681

4

0/91335

5

0/90465

10

0/920729

4

0/804599

3

0/881594

2

0/887598

6

0/89182

3

0/87725

5

0/911453

4

0/898797

9

0/927383

5

1/57

2/06

1/43

2/09

مأخذ :محاسبات نگارندگان

در  سال  ،1390مقدار  Qبیانگر رتبة نهایی هر شهرستان از
شاخصهای مورد مطالعه است .این مقدار بین عدد صفر تا
یک تعیین میگردد و هر چه به عدد صفر نزدیکتر باشد
نشاندهندة مطلوبیت پایداري و هر چه به عدد یک نزدیکتر
نشانگر ضعف پایداري است (جدول شمارة  .)4رتبهبندی
بر اساس ارزش  Qصورت گرفت ،به گونهای که کمترین
ارزش باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است  .
همانگونه که جدول شمارة ( )4نشان میدهد بر اساس
مقدار  Qاز نظر شاخصهای پایداری اجتماعی شهرستان
ارومیه با رتبة  1در بهترین وضعیت و شهرستان شوط
در بدترین وضعیت قرار دارد .میزان نابرابری شهرستانها

 1/57بوده است که بیانگر نابرابری و عدمتجانس نسبی
شهرستانهای استان در شاخصهای اجتماعی است .از نظر
شاخصهای پایداری اقتصادی ،شهرستان ارومیه با رتبة 1
در بهترین وضعیت و شهرستان پلدشت در رتبة آخر قرار
دارد  .ضریب پراکندگی  2/06بوده که نشاندهندة شکاف
عمیق توسعه بین شهرستانها میباشد .از نظر شاخصهای
مربوط به توسعة زیست محیطی نیز ،شهرستان ارومیه در
رتبة اول و شهرستان چایپاره در رتبة آخر قرار دارد  .ضریب
پراکندگی با میزان  1/43بیانگر نابرابری بین شهرستانها در
شاخصهای زیست محیطی بوده است  .میانگین محاسبه
شده برای  Qدر شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،و زیست
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جدول  :5سطح بندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر شاخص های تلفیقی ()1390

ردیف

نام گروهها

شهرستان های همگن

سطوح توسعه

مرزی

تعداد

غیرمرزی

تعداد

1

گروه اول

ارومیه

1

ـ

0

خیلی باال

2

گروه دوم

خوی

1

میاندوآب

1

باال

3

گروه سوم

سلماس ،ماکو

2

بوکان ،تکاب ،شاهین دژ ،مهاباد ،نقده

5

متوسط

4

گروه چهارم

اشنویه ،پلدشت ،پیرانشهر ،سردشت

4

ـ

0

پایین

5

گروه پنجم

چالدران

1

چایپاره ،شوط

2

خیلی پایین

_

9

مجموع

ـ

8

ـ

مأخذ :محاسبات نگارندگان

نگاره  : 3تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی
شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر
شاخصهای تلفیقی

محیطی به ترتیب برابر با  ،0/8907 ،0/8585و 0/6883
بدست آمده ،بنابراین شهرستانهای استان آذربایجان غربی
از نظر این شاخصها پایینتر از حد متوسط بوده است  .
با بررسی تلفیقی شاخصهای مورد مطالعه نیز شهرستان
ارومیه توسعهیافتهترین و شهرستان شوط در رتبة آخر قرار
گرفته است  .میزان نابرابری در بررسی شاخصهای تلفیقی
نیز باال بوده و به میزان  2/09است .میانگین محاسبه شده
برای  Qدر شاخصهای تلفیقی برابر با  0/8392بدست
آمده ،بنابراین شهرستانهای استان آذربایجان غربی از نظر
شاخصهای تلفیقی نیز پایینتر از حد متوسط بوده است  .

با استفاده از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی به سطحبندی
شهرستانهای استان در پنج سطح توسعه مبادرت گردید  .
نتایج حاصل از سطحبندی شهرستانهای استان با استفاده
از  70شاخص تلفیقی در جدول شمارة ( ،)5حاکی از آن
است که از نظر این شاخصها شهرستان مرزی ارومیه با
کسب رتبة اول دارای سطح توسعة خیلی باال بوده ،و پس
از آن شهرستانهای مرزی خوی و غیرمرزی میاندوآب در
سطح بعدی جای دارند  .شهرستانهای سطح سوم توسعه
(متوسط) را هم شهرستانهای مرزی سلماس و ماکو و
غیرمرزی بوکان ،تکاب ،شاهین دژ ،مهاباد و نقده تشکیل
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داده است .در سطح توسعة پایین شهرستانهای مرزی
اشنویه ،پلدشت ،پیرانشهر و سردشت قرار گرفته که هیچ
شهرستان غیرمرزی در این سطح دیده نمیشود  .شهرستان
مرزی چالدران و شهرستانهای غیرمرزی چایپاره و شوط با
رتبههای پایینتر در آخرین سطح توسعه ،یعنی سطح توسعة
خیلی پایین قرار گرفتهاند (نگاره   .)3نگاره  ،4توزیع فضایی
سطوح توسعه را در شهرستانهای استان آذربایجان غربی از
نظر شاخصهای تلفیقی نشان میدهد.

نگاره  :4سطحبندی شهرستانهای استان آذربایجان غربی از
نظر شاخصهای تلفیقی

 -3-6مدلسازی معادالت ساختاری تأثیر مؤلفههای
جمعیتی بر ابعاد توسعة پایدار

در این تحقیق ،متغیر مستقل شامل مؤلفههای جمعیتی و
متغیر وابسته ،ابعاد سهگانة توسعة پایدار را شامل میشود  .
نگاره ( )5مؤلفههای مدل مفهومی معادلة ساختاری بررسی

نقش جمعیت در تحقق ابعاد توسعة پایدار را نشان میدهد.
بر اساس برآورد ضرایب استانداردشدة مدل ساختاری
تحقیق در نگاره شمارة ( ،)6تأثیرات مهاجرت بر توسعة
پایدار با ضریب منفی  ، -0/10تعداد جمعیت با ضریب
مثبت  ،0/71جمعیت واقع در گروه سنی  0 -14سالة ساکن
در نقاط شهری با ضریب مثبت  ،0/05بزرگساالن شهری با
ضریب مثبت  ،0/23سالخوردگان شهری با ضریب مثبت
 ،0/71جوانان روستایی با ضریب مثبت  ،0/71بزرگساالن
روستایی با ضریب مثبت  0/70و سالخوردگان روستایی
نیز با ضریب مثبت  ،0/70ساختار جنسی شهری با ضریب
مثبت  0/70و ساختار جنسی روستایی با ضریب مثبت 0/67
هستند که نشان میدهد به استثنای خالص مهاجرتی که تأثیر
منفی و کاهنده بر توسعة پایدار مناطق مرزی داشته ،تمامی
مؤلفههای مورد بررسی در این مدل بر توسعة پایدار تأثیرات
مثبت داشتهاند  .
ضرایب مسیر مربوط به ابعاد توسعة پایدار نیز نشان میدهد
که در مجموع ،تمامی مؤلفههای جمعیتی بر ابعاد اجتماعی و
اقتصادی توسعة پایدار تأثیرات مثبت و افزاینده داشتهاند  .
به عبارت دیگر ،تغییرات در مؤلفههای جمعیتی به
میزان  0/60بر توسعة اجتماعی و در حدود  0/67بر توسعة
اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب ارتقاء و افزایش توسعة
شاخصهای اجتماعی و اقتصادی شده است  .ولی ،تأثیرات
جمعیت و مؤلفههای آن بر بعد زیست محیطی توسعة پایدار
منفی و کاهنده بوده و به میزان  ، -0/12منجر به پایین آمدن
و کاهش توسعة شاخصهای زیست محیطی شده است
(جدول شمارة .)6
مدل حاصل از انجام مرحلة  T- Testدر نگاره شمارة ()7
آمده است  .در این مدل قدر مطلق ضرایب اگر کمتر از 1/96
باشد بیانگر معنیدار نبودن رابطة بین متغیرها است  .بنابراین،
این مدل نشان میدهد که از میان مؤلفههای جمعیتی ،فقط
تأثیر مؤلفههای خالص مهاجرتی و جمعیت گروههای سنی
جوانان و بزرگساالن شهری بر توسعة پایدار ،معنیدار نبوده
و بقیة مؤلفهها در سطح  0/05معنیدار بودهاند  .در بررسی
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نگاره  :5مؤلفههای مدل
مفهومی معادلة ساختاری
بررسی نقش جمعیت در
تحقق ابعاد توسعة پایدار

نگاره  :6مدل بررسی نقش مؤلفههای جمعیتی در
تحقق مؤلفههای توسعة پایدار

نگاره  :7خروجی نرم افزار از اعداد معنیداری در
تحلیل مسیر

تأثیر مجموع مؤلفهها بر ابعاد توسعة پایدار نیز ،تنها برای بعد
اقتصادی توسعة پایدار با ضریب  2/05معنیدار بوده که سطح
معنیداری آن نیز به میزان  0/05است (جدول شمارة   .)6

 -1-3-6آزمونهای نیکویی برازش مدل

شاخصهای نیکویی برازش ،قدرت برازش یک مدل
را با دادههای اندازهگیریشده ،نشان میدهد  .به طور کلی،

در کار با نرم افزار لیزرل ،هر یک از شاخصهای به دست
آمده برای مدل ،به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم برازندگی
آن نیستند ،بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با
هم تفسیر کرد .معموالً برای تأیید مدل ،استفاده از سه تا پنج
شاخص کافی است .ولی در این تحقیق از تمامی شاخصهای
موجود برای برازش مدل استفاده شده است ،که عدد مربوط
به هر یک از این شاخصها در جدول شمارة ( ،)7آمده است  .
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مقادیر به دست آمدة تمامی شاخصها در محدودة خود قابل  -7جمعبندی و نتیجهگیری

قبول بوده و این امر نشاندهندة برازندگی خوب مدل میباشد  .
در این تحقیق ،نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعة
جدول  :6نتایج مدل ساختاری :اثر مستقیم متغیرهای نهفتة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار
گرفت .برابر آمار رسمی کشور ،تعداد شهرستانهای استان
برونزا بر متغیرهای نهفتة درونزا
ضریب مسیر
مؤلفهها
آذربایجان غربی در سالهای 1385 ،1375 ،1365 ،1355
T-Value
مهاجرت
-0/26
-0/10
و  1390به ترتیب 17 ،14 ،12 ،9 ،9 ،شهرستان بوده است  .
جمعیت شهرستان
2/22
0/71
در سال  1355کل جمعیت استان  1407970نفر بوده است
شهری
ساختار جنسی
0/14
0/05
که از این تعداد 445364 ،نفر در نقاط شهری و 962606
ساختار جنسی روستایی
0/64
0/23
نفر در نقاط روستایی ساکن بودهاند  .در این سال ،تعداد 6
جوانان شهری
2/22
0/71
بزرگساالن شهری
2/22
0/71
شهرستان مرزی وجود داشت که  890035نفر جمعیت در
سالخوردگان شهری
2/19
0/70
آنها سکونت داشتند  .این رقم در سال  ،1390به 1993229
جوانان روستایی
2/16
0/70
نفر افزایش یافت که حدود  64/7درصد از جمعیت استان را
بزرگساالن روستایی
2/16
0/70
دربرمیگرفت  .در طی دورههای  1355تا  1390آهنگ رشد
سالخوردگان روستایی
2/04
0/67
توسعة اجتماعی
1/79
0/60
جمعیت استان و مناطق شهری و روستایی آن روند نزولی
توسعة اقتصادی
2/05
0/67
داشته است .این روند ،برای شهرستانهای مرزی و نقاط
محیطی
توسعة زیست
-0/31
-0/12
شهری و روستایی آنها نیز با شدت بیشتری صادق است.
مأخذ :محاسبات نگارندگان
در بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی در سال ،1390
نام
شاخص

جدول  : 7شاخصهای نیکویی برازش مدل

معادل فارسی

نوع شاخص

محدوده

مقدار قابل قبول برای
برازش مطلوب مدل

مقدار برای مدل
تحقیق

نتیجه

خی دو

مطلق

ـ

سطح معناداری  Pبیشتر از
 0.05باشد (معنی دار نبودن)

4.91Chi-Square
= = 1.00P

برازندگی قابل
قبول مدل

SRMR

ریشة میانگین مربعات
باقیماندة استاندارد شده

مطلق

بین  0و 1

کمتر از 0/05

0/075

مورد قبول

GFI

شاخص نیکویی برازش

مطلق

بین  0و 1

بیشتر از 0/90

0/91

مورد قبول

AGFI

شاخص نیکویی برازش
اصالح شده

مطلق

بین  0و 1

بیشتر از 0/8

0/88

مورد قبول

NFI

شاخص برازش هنجار شده

تطبیقی

بین  0و 1

بیشتر از 0/90

0/94

مورد قبول

CFI

شاخص برازش تطبیقی

تطبیقی

بین  0و 1

بیشتر از 0/90

0/94

مورد قبول

X2

RFI

شاخص برازش نسبی

PNFI

شاخص برازش تعدیل یافتة
هنجار شده

PGFI

شاخص نیکویی برازش
تعدیل یافته

RMSEA

ریشة میانگین مربعات
خطای براورد

مأخذ :محاسبات نگارندگان

تطبیقی

بین  0و 1

بیشتر از 0/90

0/92

مورد قبول

تعدیل یافته

بین  0و 1

بیشتر از 0/60

0/78

مورد قبول

تعدیل یافته

بین  0و 1

بیشتر از 0/60

0/65

مورد قبول

تعدیل یافته

بین  0و 0.1

کمتر از  0/05برازش عالی
کمتر از  0/08برازش مناسب

0

مورد قبول
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از نظر شاخصهای تلفیقی توسعة پایدار که  70شاخص در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و همچنین زیستمحیطی را تشکیل
میداد؛ شهرستان ارومیه برخوردارترین و شهرستان شوط
محرومترین بوده است  .کاربرد مدل ضریب پراکندگی برای
تمامی شهرستانها نشان داد که در بین شاخصهای مختلف،
بیشترین میزان نابرابری در شاخصهای اقتصادی و کمترین
میزان نابرابری در شاخصهای زیست محیطی بوده است.
بر اساس نتایج مدلسازی ساختاری ،مؤلفههای جمعیتی
بر بعد اقتصادی توسعة پایدار ،بیشترین تأثیر را داشتهاند
که آن هم مثبت و ارتقادهنده بوده است  .به منظور آزمون
فرضیههای تحقیق از روش تحلیل رگرسیونی خطی ساده
استفاده شد .در آزمون فرضیهها مشخص شد ،افزایش
جمعیت سکونتگاههای مرزی بر مؤلفههای توسعة پایدار
این مناطق مؤثر بوده است   .همچنین ،مهاجرپذیری و
جذب جمعیت بر مؤلفههای توسعة پایدار مناطق مرزی
استان تأثیر داشته است  .در این ارتباط میتوان به رویکرد
مردمی در خصوص توسعة مناطق مرزی اشاره نمود که
در آن افزایش جمعیت در مناطق مرزی به عنوان عاملی
مهم برای ثبات امنیت مدنظر است .ساختار سنی و جنسی
جمعیت نیز بر ابعاد توسعة پایدار تأثیرگذار بوده به طوریکه
جمعیت واقع در گروه سنی بزرگساالن ( 64ـ  15ساله)
بیشترین تأثیرگذاری ،آن هم تأثیر مستقیم و مثبت داشته
است  .در صورتی که جمعیت جوانان و سالخوردگان که
معموالً مصرفکننده بوده و افزایش تعداد آنان منجر به باال
رفتن بار تکفل میگردد تأثیری منفی و کاهنده بر توسعه در
پی داشته است  .فزونی مردان بر زنان و نسبتهای جنسی
باال به خصوص در مناطق روستایی و در ابعاد اجتماعی
و اقتصادی مؤثر بوده ،ولی ساختار جنسی بر بعد زیست
محیطی توسعة پایدار تأثیر معنیداری نداشته است    .

 -8ارایة پیشنهادها و راهکارها

در راستای توسعة پایدار مناطق مرزی ،جهت توسعه،
جمعیتپذیری و جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه از این

مناطق ،راهبردهای زیر پیشنهاد میگردد:
 توسعة انواع زیرساختهاي کالبدي شامل حمل و نقل،راه آهن ،جاده و  ...به منظور افزایش پیوندهاي کانونهاي
پرجمعیت مناطق مرزی با یکدیگر و با کانونهاي داخل
کشور؛
 تقویت بازارچههاي مرزي با توجه به وجود بازارهايکشورهاي همسایه ،جهت عرضة کاال و محصوالت و
خدمات تولیدي و وجود نیروي کار ارزان؛
 ایجاد مناطق آزاد تجاری مرزی (صورتی متکامل ازبازارچههای مرزی) ،به صورتی که بتواند در جهت رشد
و توسعة بلندمدت منطقه ،باعث رقابتی شدن بازرگانی
خارجی شده و در طول زمان با شناساندن مزیتهای نسبی
ما و کشورهای همجوار ،پیوندهای بازرگانی خارجی را
منطقی و مستحکم سازد؛
 توجه و اهتمام ویژة دولت به تمرکززدایی و سرمایهگذاريدر مناطق کمترتوسعهیافته ،نظیر اعطاي معافیتهاي مالیاتی؛
 اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر و کاهشبوروکراسی اداري به منظور جذب سرمایه براي ایجاد
قابلیتهاي اقتصادي جدید و اشتغال پایدار در مناطق مرزي؛
 تقویت بخش کشاورزي با قابلیت تولید محصوالت باارزش اقتصادي و همچنین ،سرمایهگذاری و ایجاد تحول
مناسب در این بخش و مدیریت نیروی کار و توسعة
مکانیزاسیون در بخش کشاورزی؛
 تسریع در تأمین و ایجاد زیرساختهای شهرکهایصنعتی و توسعه و گسترش آنها؛
 حمایت مؤثر از تشکیل و توسعة کارگاههای صنعتی برایایجاد فرصتهای شغلی جدید و باال بردن درآمد سرانه؛
 برنامهریزی جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی ازطریق حمایت بخش خصوصی در ایجاد ،اصالح و گسترش
تأسیسات گردشگری و همچنین ،فراهم آوردن تسهیالت
الزم جهت ورود گردشگران خارجی از مرزها؛
 برنامهریزی در جهت بهبود شاخصهای امنیتی درزمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و همچنین ،تأمین
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شرایط الزم برای برطرفکردن زمینههای ذهنی و عینی
عدمامنیت در مناطق مرزی استان جهت تشویق و جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی.

منابع و مآخذ
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نهم ،شمارة  ،25صص .161-179
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