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  داریپا تیامن تحقق يراستا در يمرز مناطق در توسعه  هاي شاخص یبررس
 )غربی جانیآذربا استان يمرز هاي شهرستان يمورد (مطالعه

3ویسیان محمد ،2حمیديمحمدي سمیه ،1سرور رحیم
 

  54 تا 25 صفحه از

  چکیده
 هر در استنگرفتهصورت یکسان صورتبه مناطق بین در مختلف هايمکان و هازمان در توسعه کهازآنجایی
 ايویژه مناطق مختلف هايشاخص زمینه در و زیادبوده کشورها در ايمنطقه هاينابرابري مقیاسی
 و فرهنگی اجتماعی، قتصادي،ا هاينابرابري مطالعه ن،بنابرای دارند. مناطق سایر بهنسبت ممتازتري موقعیت
 کارهاي از یکی کشور یک در تقسیمات با جغرافیایی مناطق نیز و اقوام قشرها، ها،گروه میان در سیاسی
 ژهویبه داریپا تیامن تحقق و اقتصادي رشد تأمین ورمنظبه اصالحات و ریزيبرنامه براي ايپایه و ضروري

 استان يمرز هايشهرستان بین هانابرابري و هاتفاوت یبررس حاضر پژوهش هدف است. حساس مناطق در
 ،اجتماعی اقتصادي، هايشاخص شامل که شاخص63 از برخورداري سطح و وضعیت نظر از غربیجانیآذربا

 .باشدمیادشدهی يها-شاخص از يبرخوردار زانمی نظر از هاشهرستان نیا بنديرتبه و يکالبد و یآموزش
 هايروش از زین اطالعات لتحلیوهیتجز يبرا است. ايسهیمقا - یلیتحل زین آن وشر و يکاربرد پژوهش نوع

 جنتای بهباتوجه است.شدهاستفاده باشند،یم ارهیچندمع يرگیمیتصم هايروش از که س،یتاپس و الکتر
 صورتبه استان نیا هايشهرستان انیم در توسعه هايشاخص که شدمشخص هابررسی از آمده دست به

 از سوم تا اول گاهیجا در بترتیبه هیاروم و سردشت رانشهر،یپ هايشهرستان و استنشدهعتوزی متعادل
 هیاشنو ماکو، هايشهرستان درمقابل، .باشندیم فرابرخودار تیوضع داراي هاشاخص نیا از يبرخودار لحاظ

 ن،یهمچن .باشندیم ردمطالعهمو هايشاخص از يبرخوردار لحاظ از نابرخوردار تیوضع يدارا چالدران و
 هايشاخص سردشت، شهرستان یآموزش هايشاخص از يبرخوردار لحاظ از سیتاپس روش جنتای بهباتوجه
 اند.قرارگرفته نخست گاهیجا در هیاروم شهرستان يکالبد و ياقتصاد هايشاخص زین و هیاشنو یاجتماع

 و توسعه سطوح دهیسامان و موجود وضع سازينهیبه در تواندیم پژوهش نای در هاشهرستان بنديرتبه
 .مؤثرباشد. استان نیا در داریپا تیامن

 .غربی جانیآذربا استان س،یتاپس الکتر، دار،یپا تیامن ،يمرز هاي شهرستان توسعه، :ها واژه کلید

                                                                                                              
  sarvarh83@gmail.comشهرري(نویسنده مسئول). - دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) -1
 Mohammadi128@gmail.com. برنامه ریزي شهري، دانشگاه زنجان کارشناس ارشد جغرافیا و -2
 Mwaysian63@gmail.com. برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی تهران کارشناس ارشد جغرافیا و -3

05/06/93تاریخ دریافت:   
 25/09/93تاریخ پذیرش: 

  انتظامی جغرافیاي پژوهشنامه
 1393پاییز ،هفتم، شماره دومسال 
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  مقدمه
 روابط المللیبین و سرمایه جریان شدن،جهانی حال در رشدروبه روند یک با امروز دنیاي
 شده مختلف مناطق در توسعه نابرابري باعث که استمواجه کشورها تجاري

 کاهش و ايمنطقه هاينابرابري سبب توسعه شدنقطبی .)19:2013است(لیسمن،
 اجتماعی تغییرات ).443:2002است(فدوروف،شده مناطق بین در زندگی استانداردهاي

 برخی در امکانات ازحدبیش تمرکز و ايمنطقه تعادل فقدان اخیر هايدهه اقتصادي –
 در مناطق برخی آن نتیجه در که استداشتهدرپی را نقاط دیگر محرومیت و نقاط

 توسعه و رشد از درنتیجه داشته بهتري عملکرد کشور یک مناطق سایر با مقایسه
 تواندمی توسعه هاينابرابري ).54 :1391صبوري، و اند(تقواییبرخورداربوده تريمطلوب
 دلیلبه ایران در موضوع این ترنماید.عمیق را اجتماعی و اقتصادي سیاسی، هايشکاف

 نتیجه امنیت پایداري و توسعه رو،ازاین دارد. بیشتري اهمیت فرهنگی و مذهبی تنوع
 و فقر که تصورکرد را ايچرخه توانمی و است شهروندان برابري و بیکاري فقر، کاهش
 موجب ناامنی و ناامنی منجربه انسانی امنیت با مرتبط هايمؤلفه سایر کاهش
 کهازآنجایی ).10:1390همکاران، و خواهدشد(آدمی جامعه در ثباتیبی و نیافتگی توسعه

 یک به ايمنطقه توسعه هاينابرابري کاهش کندمیتالش توسعه راه در کشوري هر
   ).174:2011چلتساس، و است(گلتسیسشدهتبدیل آنها سیاست در کلیدي مسئله

 آبادانی و پیشرفت مطلوب، وضع به موجود وضعیت تبدیل ریزيبرنامه هدف
 باید مطلوب وضع به رسیدن براي نخست گام در استبدیهی است.شدهدرنظرگرفته

 علم ازطریق تنها شناختی چنین داشت؛ موجود وضع از ايجانبههمه و دقیق شناخت
 پذیرخواهدبود.امکان سیستمی نگرش براساس و دینامیک صورتبه هم آن جغرافیا

 فضایی، مکانی، اختالف که است مناطق توسعه سنجش براي روشی توسعه، بنديسطح
 بهنسبت را مناطق وضعیت و دهدمینشان را مناطق فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 سوي از ).155 :1390همکاران، و کند(تقواییمیمشخص توسعه سطح نظر از یکدیگر
 هايموضوع دیگر مثابهبه نیز امنیت تمدن و توسعه پیشرفت دلیلهب امروزه دیگر،
 کالبدي، ابعاد همه آن دامنه و گرفته خود به تريمهم نقش کشورها برانگیزبحران

 گرچه تحوالت این است.دربرگرفته را هاانسان زندگی روانی و اقتصادي اجتماعی،
 آمارها اما استبهبودبخشیده گذشته به نسبت را هاانسان زندگی از بسیاري مشکالت
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 انسانی و طبیعی پنهان، و پیدا هايناامنی دارند. ناامنی افزایش و امنیت کاهش از نشان
 تمام دامنگیر ضعف و شدت با سالخوردگان حتی و مردان زنان، کودکان، زندگی در

   ).108 :1389است(صارمی، جوامع
 ویژهبه کشورها عمده مباحث از یکی پایدار توسعه و رشد به دستیابی حاضردرحال
 جبران براي توسعهدرحال کشورهاي و رودشمارمیبه توسعهدرحال کشورهاي

 ايتوسعه به رسیدن براي و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، فقر از فرار ها،ماندگی عقب
 نیازمند منجرگردد مردم همه زندگی وضع بهبود به بتواند که جانبههمه و متعادل
 فراست(نظم ايمنطقه و ملی سطح در بهینه و مناسب هايریزيبرنامه و صحیح شناخت

 تأثیرات مرزي مناطق در امنیت و توسعه دیگر، عبارتی به ).104 :1392پادروندي، و
 مستقیمی تأثیرات توسعه پژوهش فرایند در اقدامی هر کهايگونهبه دارند برهم متقابلی

 از توسعه باالي هايشاخص داراي مناطق ترتیب، این به برعکس. و گذاردمی امنیت بر
 هستند برخوردار ترنیافتهتوسعه مناطق بهنسبت باالتري امنیتی ضرایب

 جامعه یک در پایدار و واقعی امنیت به دستیابی براي بنابراین، ).196:1380(عندلیب،
 تريتأمل قابل مسائل در را آن و تجدیدنظرنمود زمینه این در موجود مفاهیم در باید

 و جستجوکرد(آدمی وفاق و همکاري اجتماعی، مشارکت فرهنگی، هايارزش همچون
 از پایدار امنیت توسعه مقوله به پرداختن ضرورت میان این در ).8:1390همکاران،

   ناپذیراست.اجتناب توسعه و امنیت میان متقابل پیوند که نمایدمیمهم آنجایی
 آن از خود و است اقتصادي و اجتماعی ابعاد در توسعه بسترساز و ساززمینه امنیت

 یک امنیت آن هايمؤلفه تعیین و پایدار امنیت توسعه مطالعه دلیلبه پذیرد.تأثیرمی
 پژوهشگران موردتوجه کمتر امنیت عامل کهازآنجایی رود.شمارمیبه اساسی عامل

 قرارگیرد. پردازاننظریه مندنظام و جدي توجه مورد رسدمینظربه ضروري قرارگرفته
 همان به دارند مرکز از فاصله دلیلبه مرزي هاياستان بیشتر که موقعیتی بهباتوجه
 آذربایجان استان یابد.میکاهش ايتوسعه هاي حمایت براي امر متولیان توجه میزان
 موقعیت قراردارد. محروم هاياستان ردیف در و نیستمسنثنی قاعده این از نیز غربی

 مؤثر ارتباطات دربرابر طبیعی موانع قرارگرفتن نظر از تا استشدهسبب استان جغرافیایی
 مرکز در خدمات و امکانات تمرکز بنابراین، روشود.روبه مشکالتی با مواصالتی هايراه و

 این تأمل قابل نکته است.گردیده مواهب این از استان محرومیت و دورافتادگی باعث
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 هايدغدغه سطوح فرهنگی، و اقتصادي ضعف از برخوردار مرزي هاياستان در که است
 اقتصادي، پارامترهاي مهار و شناسایی منظور همین به تراست.گسترده نیز امنیتی

 بهباتوجه باید دارند، را امنیتی تهدید به تبدیل قابلیت که فرهنگی، و اجتماعی
 اقتصادي، رکود ضریب باالبودن صورت در زیرا قرارگیرند موردتوجه امنیتی هاي مؤلفه

 بود. بینخوش استان سطح در فراگیر امنیت تحقق به نسبت تواننمی فقر و بیکاري
 عنوانبه استان این مرزي هايشهرستان ايتوسعه جایگاه شناخت راستاي در بنابراین،

 براي الزم امکانات و هاپتانسیل هدایت و ریزيبرنامه براي کشور محروم مناطق از یکی
 مسئله است. ضروري و الزم هانابرابري کاهش و زداییمحرومیت منظوربه گذاريسرمایه

 هايشهرستان یافتگیتوسعه درجه یا سطوح مقایسه و بررسی نیز پژوهش این اصلی
 اجتماعی، اقتصادي، هاي(آموزشی،شاخص براساس غربیآذربایجان استان مرزي

 نیافته توسعه توسعه(برخوردار)،درحال یافته(فرابرخوردار)،توسعه سطح چهار در کالبدي)
  باشد.می محروم(نابرخوردار) و برخوردار) (نیمه

  پژوهش ضرورت و اهمیت
 هستند وتحلیلتجزیه و نابرابري مطالعه براي آلایده واحد هاشهرستان جهات بسیاري از

 فرایند در ).1492:2013دارند(پیترز، زمان طول در باثبات نسبتاً مرزهاي زیرا
 و قوتنقاط از آگاهی و نواحی یافتگیتوسعه سطوح تبیین و شناخت توسعه ریزي برنامه
 تغییرات با انطباق زیرا )149 :1383دارد(رضوانی، زیادي اهمیت آنها ضعف

 از آینده وضعیت و منطقه به رساندنآسیب بدون آن حفظ و توسعه ناپدیر اجتناب
 مقایسه و سنجش ).632:2014دووانکرا، و است(نازیر توسعه پایدار مدیریت ضروریات

 سزاییبه اهمیت از مختلف هايشهرستان بین و استان یک داخل یافتگیتوسعه سطح
 ریزيبرنامه و اجتماعی اقتصادي، امور کارشناسان موردتوجه همواره و برخورداربوده

 تداوم یا پایداري عنصر ترینمهم از امنیت ).2 :1390است(سپهردوست،قرارداشته شهري
 است سرزمین و جامعه میان رابطه در چشمگیر پیشرفت معرف و حاکمیت

  ).53:1389 احمدي، و فرد (پیشگاهی
 و شدهخارج محسوس فیزیکی هايجنبه و اولیه حالت از شهرها در امنیت مفهوم

 امروزه کهطوريبه استدربرگرفته را سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مختلف ابعاد
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 و است(موسوي اقتصادي و اجتماعی مفاهیم تمامی شامل شهرها در امنیت
 با مرزي مناطق در توسعه و امنیت شدهانجام هايپژوهش براساس ).40:1387همکاران،

 کهايگونهبه باشدمی یکدیگر با دوسویه و مستقیم ايرابطه داراي باال همبستگی ضریب
 و گذاردمی مستقیمی تأثیرات امنیت تحقق فرایند بر توسعه تحقق فرایند در اقدامی هر

 باالتري امنیتی ضرایب از توسعه باالي هايشاخص داراي مناطق ترتیب، این به برعکس.
 این در ).131 :1389همکاران، و برخوردارند(قادري ترنیافتهتوسعه مناطق بهنسبت
 تحلیل و تعیین به تاپسیس و الکتر مدل ازبااستفاده شدهسعی حاضر پژوهش در راستا،
 پژوهش شود.پرداخته غربی آذربایجان استان مرزي هايشهرستان برخورداري سطوح
 پایدار امنیت توسعه نهایت و فضایی تعادل و اصولی ریزيبرنامه جهت در تواندمی حاضر

  بردارد.مهمیگام استان این مرزي مناطق

 پژوهش نظري مبانی

 و پدیدارشده جامعه یک در متعدد اصول پایه بر که است نسبی و ذهنی مفهومی امنیت
 و نظامی نیروهاي کاربرد اغلب امنیت مقوله به سنتی هاينگرش در یابد.یماستمرار

 امروز نگرجامع و انتقادي امنیتی مطالعات در کهدرحالی بودهموردتوجه تهدیدمحوري
 یا محیطی عوامل طریق از بلکه نظامی ابزار ناحیه از تنهانه توانندمی اجتماعی هايگروه

 استقالل یا یکپارچگی خودنوبهبه توانندمی عوامل این و موردتهدیدقرارگیرند اقتصادي
 هدف ).180 :1385پورموسوي، و موردتهدیدقراردهند(رهنمایی را کشور یک سیاسی

 ملی امنیت گرو در مهم این که بوده ملی بقاي پایه ملت حکومت هر تغییرناپذیر و اصلی
 متوازن توسعه ملی، وحدت حفظ در حکومت توانایی میزان از نیز مسئله این و است

 که عواملی ترینمهم از یکی روازاین است. متأثر شهرواندان رضایت درنهایت، و ايمنطقه
 مختلف مناطق بین فضایی هاينابرابري وجود دهدمیموردتهدیدقرار را کشور یک امنیت

 تواندمی پیرامونی و مرکزي مناطق بین ویژهبه هانابرابري این است. کشور آن جغرافیایی
 دیگر، طرف از گردد.موجب را ايناحیه نارضایتی و ترکندعمیق را سیاسی هايشکاف
 کشور در ملی امنیت درنتیجه و ملی قدرت مبانی تقویت به آن سوي به حرکت و توسعه

 فراهم را ملی توسعه جهت مناسب بسترهاي از یکی نیز ملی امنیت و انجامدمی
 شرایطی حاکمیت متضمن پایدار امنیت مفهوم ).75 :1390موسوي، و آورد(اطاعت می
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 امنیت منظر این از بگذارند.احترام شهروندي حقوق به هادولت آن چارچوب در که است
 و توسعه رو،ازاین است. ثبات به اتکا قابل درجات به رسیدن براي هامؤلفه ترینمهم از

 وجود فقدان و است شهروندان برابري و بیکاري فقر، کاهش نتیجه امنیت پایداري
 در ثباتیبی و نیافتگیتوسعه منجربه ناامنی و ناامنی سبب پایدار امنیت هايمؤلفه
 و عمده مفاهیم از توسعه اما ).39 :1390کرمی، و زادهشد(عباس خواهد جامعه
 معیارهاي به دستیابی براي آن رقابتی صورت که است بشریت براي برانگیز چالش

 مباحث در دوم جهانی جنگ از بعد و نمودیافته بیستم قرن ابتداي از زندگی استاندارد
 ویژه جایگاه المللیبین مسائل و مناسبات و کشوري سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، علمی،

   ).108 :1392همکاران، و است(امانپورپیداکرده
 سال در امریکا، جمهورریس ترومن، مشهور سخنرانی به توسعه گیريشکل هايریشه

 عنوانبه توسعه تا شدسبب همسو عامل چندین تاریخی لحاظ به گردد.برمی 1949
 توسعه واژه از مختلفی تعابیر توسعه نظرانصاحب افکار در شود.مطرح جهانی پروژه

 و کمی سطح ارتقاي بازدهی، افزایش تولید، افزایش به توانمی ازجمله که وجوددارد
 و بیکاري مشکالت کردنبرطرف درمانی، و بهداشتی خدمات سطح ارتقاء زندگی، کیفی
 در فعال مشارکت و فرهنگ و آموزش از برخورداري اجتماعی،-اقتصادي تأمین تورم،
 توسعه اگرچه است. بهبود و گسترش معنی به توسعه کلمه کرد.اشاره مختلف هايعرصه
 در اما شودتلقی رشد مترادف استممکن حتی موارد ايپاره در است کمی بعد داراي
   ).60 :1391همکاران، و است(سرور کیفی ابعاد داراي اصل

 به توانمی دارند بیشتري تأکید عامل کدام روي کهاین برحسب را توسعه هاينظریه
   کرد:تقسیم عمده دسته چهار
 ...)؛ و کنت دهند(وبر،می فرهنگی عامل به را اولویت که هایینظریه -

 هیرشمن رستو، دارند(مارکس، بیشتري تأکید اقتصادي عوامل بر که هایینظریه -
 ..)؛ و

 رادیکال هايهستند(نظریه قائل اولویت سیاسی عوامل براي که هایینظریه -
 و..)؛ امین فرانک، وابستگی،
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 تمرکز اجتماعی نظام ساختارهاي شدنتخصصی و انفکاك بر که هایینظریه -
 و..). کنند(وبر،دورکهایم می

 فرهنگی بعد در باشد. چندبعدي و یکپارچه جامع، باید توسعه کهذکراستبهالزم
 را توسعه اصلی محورهاي آزادي سیاسی بعد در و عادالنه اجتماعی مناسبات و روابط

 مقطع یک از که اندکردهتعریف پویا روندي را توسعه رادیکال، اقتصادانان دهد.میتشکیل
 توزیع آن هدف و شودمی شروع جامعه یک اقتصادي سیاسی حیات در تاریخی خاص

 این مقابل در ).22 :1392صالحی، و است(تقوایی عدالتیبی بردنازبین و درآمد عادالنه
 محلی، اجتماعات همچون هاییدیدگاه پذیرش با توسعه نوین هايچارچوب هانظریه
 مشارکت دموکراسی، و عدالت جنسیتی، مباحث )،NGOغیردولتی( هايسازمان نقش

 پایین از توسعه رویکرد بر پایدار توسعه و زیستمحیط همه از ترمهم و شهروندي
 عنوانبه نه انسانی اجتماع و انسان اخیر چارچوب منظر از توسعه کنند.تأکیدمی

 اشیاي« نه افراد و شودمیکارگرفتهبه »تغییرها در عاملی« بلکه »هاتعدیل براي اشیایی«
 راستین پژوهش الزمه رو،ازاین شوند.می محسوب »پژوهش هايموضوع« که »پژوهش
 این در خواهدبود. دوسویه و پایین از حرکتی با »مشارکتی رهیافت« پذیرش توسعه

 و علت روابط شناخت به توجه ضمن مسائل به 1گرایانهکل نگرش دلیلبه چارچوب
 پیگیري را مردم نظر مورد مسائل به پاسخگویی براي روابط مجموعه مندينظام معلولی

 روشن و فهم قابل نتایج تا دارداتکاء کمی هايروش همانند کیفی هايروش به و کندمی
 اثباتی علمی عنوانبه نه را توسعه ریزيبرنامه و شودارایه مردم توسط گیريتصمیم در

 جستجوي بلکه نیست شمولجهان قوانین دنبال به که داندمی هنجارگذار شدتبه بلکه
 ماهیت به بنا درنتیجه، است. منطقه فرهنگ با سازگار و مورد هر ویژه که است قوانینی
 اما ).8 :1385رونیزي،اکبریان و جوید(بدريسودمی فرایندي هايتکنیک از عمدتاً
 از استفاده جغرافیایی مطالعات در ايرایانه و آماري هايروش پیشرفت با امروزه

 در است. نواحی بندي سطح معیار ترینمتداول گوناگون موارد در مختلف هايشاخص
 سنجش امر در جهان مختلف کشورهاي در فراوانی مطالعات و هاپژوهش راستا، همین
 زیر هايپژوهش به توانمی نمونه عنوانبه که استپذیرفتهصورت یافتگیتوسعه میزان
  کرد:اشاره

                                                                                                              
1- Holistic. 
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 فضایی ساختار تحلیل« عنوان تحت ايمقاله در 1388 سال در همکارانش و موسوي
 و چندمتغیره آماري هايتحلیل از استفاده با »غربیآذربایجان استان مرزي شهرهاي

 گیريتصمیم جمله از ریزيبرنامه کمی هايمدل از استفاده با و عصبی هايشبکه
 شبکه هايروش از و بنديرتبه براي پراکندگی ضریب آنتروپی، تاپسیس، چندمعیاره

 استفاده هاداده وتحلیلتجزیه براي نیز واریانس تحلیل و رگرسیون تحلیل عصبی
 براساس استان مرزي شهر13 بین از پژوهشگران گرفتهصورت هايبررسی برابر اند. نموده

 حدود که اشنویه و سردشت پیرانشهر، شهرهاي 1385 سال سیاسی و اداري تقسیمات
 مرزي شهرهاي عنوانبه شوندمیشامل را مرزي شهرهاي جمعیت از درصد8/67

  اند.شدهشناخته یافته توسعه
 در یافتگیتوسعه هايشاخص سنجش به پژوهشی در )1392نسب(شجاعی و اطاعت

 گیريبهره با پژوهش این در اند.پرداخته 1388 تا 1383 هايسال طی کشور هاياستان
 سطح فرهنگی) اجتماعی، زیربنایی، (اقتصادي، توسعه مختلف هايشاخص از

 مدل وسیلهبه استفاده مورد هايداده است.شدهمقایسه کشور هاياستان یافتگی توسعه
 ارزیابی در که دهدمینشان پژوهش نتایج و قرارگرفتهموردتحلیل عددي تاکسونومی

 آنها در یافتگیتوسعه توازن فقدان تطبیقی صورتبه مختلف هاياستان در توسعه فرایند
 نشدهترمیم تنهانه سوم برنامه با مقایسه در چهارمبرنامه در توسعه شکاف و شدهمشاهده

  است.داشته نیز افزایشی روند بلکه
 صنعتی یافتگیتوسعه درجه سنجش به پژوهشی در )1390همکاران( و نژادحاتمی
 دهندهنشان که شاخص، 8 از استفاده با غربیآذربایجان استان مرزي هايشهرستان

 این و قراردادهموردارزیابی عددي تاکسونومی مدل توسط باشدمی صنعتی توسعه
 به نزدیکی که سازدمیمشخص پژوهش این نتایج اند.کردهبندي سطح را هاشهرستان

 و قومی هايتفاوت و استنداشتهتأثیري آنها یافتگیتوسعه میزان بر المللیبین مرزهاي
  .است هاشهرستان این در یافتگیتوسعه سطح کنندهتعیین عامل زبانی

 یافتگیتوسعه وضعیت تحلیل به پژوهشی در نیز )1392قهاري( و مؤمنی
 هايتکنیک از استفاده با 1390 تا 1380 زمانی بازه در فارس استان هاي شهرستان

 سطح و پرداخته متغیره چند رگرسیون و ویلیامسون ضریب عددي، تاکسونومی آماري
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 بررسی مورد شاخص زیر 52 و اصلی شاخص 6 با را استان هايشهرستان یافتگیتوسعه
 تعداد از آماري دوره طول در که دهدمینشان پژوهش این نتایج اند.داده قرار

 است.شدهافزوده محروم هايشهرستان تعداد بر و شدهکاسته یافتهتوسعه هاي شهرستان
 عادالنه توزیع فقدان از ناشی استان هايشهرستان در یافتگیتوسعه اختالف اصلی دلیل

 بهداشتی و آموزشی کشاورزي، بخش با مرتبط هايشاخص و هازیرساخت خدمات،
  باشد. می

 براساس فارس استان هايشهرستان مقایسه به پژوهشی در )1387جاللیان( و زیاري
 هايشهرستان پژوهش این در اند.پرداخته 1355-75 هايسال بین توسعه هايشاخص

-رتبه انسانی توسعه لحاظ به عاملی تحلیل مدل با و شاخص40 اساس بر را استان این
-دوره در فارس استان هايشهرستان که دهدمینشان پژوهش این نتایج اند.کرده بندي
 توسعه فقدان بیانگر که اندبوده توسعه تفاوت داراي مختلف هايزمینه در متفاوت هاي

 طبیعی، عوامل برآیند و بازتاب نابرابري این آنهاست. جمعیتی نیازهاي با هماهنگ
   باشد.می رشد قطب و ریزيبرنامه نظام هاينارسایی سیاسی، اقتصاد

 ایجاد بسترهاي« عنوان تحت ايمقاله در 1389 سال در قشاقی و زادهچوخاچی
 با »امنیتی - نظامی جغرافیاي منظر از غربیآذربایجان استان مرزي مناطق در ناامنی
 غربیآذربایجان مرزي مناطق در ناامنی بسترهاي بررسی به تحلیلی - توصیفی روش

 و هامحدودیت همچون: عواملی وجود دهندهنشان آمدهدستبه نتایج که اندپرداخته
 نظامی، مناسب راهبردهاي اتخاذ عدم اجتماعی، اقتصادي، جغرافیایی، هايعدالتی بی

 در ناامنی گسترش باعث که باشدمی ترکیه و عراق کردنشین مناطق تحوالت و امنیتی
 و بهینه امنیت تأمین راستاي در پژوهش این است.شده استان این مرزي مناطق

 ارایه به استان مرزي مناطق در مناقشات و تهدیدات روزافزون گسترش از ممانعت
  است.پرداخته امنیتی - نظامی بعد از الزم پیشنهادهاي و راهکارها

 و موانع فارس؛ خلیج در پایدار امنیت« عنوان با خود پژوهش در )1390هاشمی(
 دشمنی و دوستی الگوي در خصومت و اختالف رقابت، تهدید، تسلط »سازوکارها

 اختالف و تسلیحاتی هايرقابت مانند دیگر موارد و فارسخلیج امنیتی مجموعه بازیگران
 در پایدار امنیت گیريشکل اصلی موانع از را ايمنطقه سطح در ایدئولوژیک و سیاسی
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 پایدار امنیت ایجاد ايمنطقهبرون و ايمنطقهدرون موانع بهباتوجه و داندمی فارسخلیج
 امنیتی شرایط بهبود براي را جویانههمکاري و مشارکتی امنیتی الگوي فارسخلیج در
   دهد.پیشنهادمی منطقه این در

  تحقیق روش
 پژوهش براین حاکم رویکرد موضوع ماهیت و موردبررسی هايمؤلفه به توجه با
 بخش در و بوده کاربردي هدف نظر از پژوهش این .باشدمی »ايمقایسه - توصیفی«

 استفاده ايکتابخانه و اسنادي روش از نیز اطالعات آوريجمع براي پژوهش ادبیات
 آمده تفصیل به زیر در و بنديخوشه شاخص4 قالب در متغیر36 درمجموع، .استشده
 بنديسطح براي و Excel افزارنرم از نیز هاداده وتحلیلتجزیه براي همچنین .است

 از هاشهرستان از هریک وضعیت بررسی منظوربه نیز و ELEKTER تکنیک از هااستان
 استفاده TOPSIS تکنیک از مطالعه مورد چهارگانه هايشاخص از برخورداري لحاظ
  است.شدهاشاره هامدل این ساختار به زیر در که استشده

  مطالعه مورد هايشاخص
 سطوح در مختلف هايزمینه در جغرافیایی هايمکان وضعیت از تردقیق و بهتر شناخت
 موردنظر هايمکان از شدهپردازش و کامل اطالعات داشتن بهمنوط متفاوت

 شاخص سريیک از مهم این به نیل براي ).183:1390موسوي، و نیااست(حکمت
 و بنديطبقه آوري،جمع فرایند که هستند نشانگرهایی هاشاخص .شودمیاستفاده
 را هافعالیت جهت طورکلیبه و منطقی را گیرينتیجه و اطالعات وتحلیلتجزیه

 و تدوین گذاري،هدف براي را مناسبی چارچوب مفهومی حیث از و سازندمیمشخص
 این طریق از ).8:1383دهند(رضوانی،میدستبه هافعالیت ارزشیابی و ریزيبرنامه

 این در آورد.دستبه یافتگیتوسعه توزیع از مناسب تصویري بتوان باید هاشاخص
 کالبدي و آموزشی اقتصادي، اجتماعی، هايشاخص گروه4 از مجموع در پژوهش
  است.شدهاشاره آنها از هریک به زیر در که استشدهاستفاده
 باسوادي درصد شامل گروه این از منتخب هايشاخص: آموزشیهاي شاخص 

 درصد جمعیت، کل به نسبت زنان باسوادي درصد جمعیت، کل به نسبت مردان
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 درصد روستایی، مناطق در باسواد زنان درصد روستایی، مناطق در باسواد مردان
 تعداد دانشگاهی، تحصیالت داراي زنان درصد دانشگاهی، تحصیالت داراي مردان
 مقطع  آموزاندانش کل به کالس نسبت دانشگاهی، تحصیالت داراي افراد

 و فنی آموزاندانش کالس تراکم دولتی، آموزدانش کالس تراکم متوسطه،
 کارکنان و کارمندان نسبت آموزان،دانش کل به هاکالس کل نسبت کاردانش،
-دانش کل تعداد به دایر هايآموزشگاه نسبت آموزان،دانش تعداد به خدماتی
  باشند.می متوسطه مقطع در کالس تراکم و آموزان

 درصد هايشاخص ترتیببه نیز هاشاخص گروه این از هاي اقتصادي:شاخص 
 بخش شاغالن درصد کشاورزي، بخش شاغالن درصد صنعت، بخش شاغالن
 و مردان بیکاري کل درصد زنان، بیکاري درصد مردان، بیکاري درصد خدمات،

  است.شدهانتخاب زنان
 متر 50 مسکونی واحد درصد هايشاخص نیز گروه این از: هاي کالبديشاخص 

 200 تا 101 مسکونی واحد درصد متر، 100 تا 51 مسکونی واحد درصد کمتر،
 متر 301 مسکونی واحد درصد و متر 300 تا 201 مسکونی واحد درصد متر،

  است.شدهانتخاب بیشتر
 درصد شهرنشینی، درصد هايشاخص نیز گروه این از هاي اجتماعی:شاخص 

 شاخص میزان گذشته، سال 5 طی واردشده مهاجران درصد روستانشینی،
 نسبت شهري، جنسی نسبت کل، جنسی نسبت خانوار، در شاغل تعداد ورتهام،
 است.شدهانتخاب فعالیت نرخ و تکفل بار مهاجر، جمعیت درصد روستایی، جنسی

  1روش الکتر
 هايروش بهترین از یکی عنوانهب و شدمطرح 1980 دهه اواخر در مدل این
 کارهب گزینه چند بنديرتبه براي که قرارگرفت موردتوجه چندشاخصه گیريتصمیم

 با گزینه هر مقایسه نتیجه در بندي طبقه این ).549:2013مین، و (زاخورودمی
 ؛1998اسالوینسکی، و شود(موسیو می حاصل هستند طبقات مرز مبین که هایی پروفیل

                                                                                                              
1- Elimination et Choice Translating Reality. 
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 را گیريتصمیم هايفعالیت که باشدمی باال کارایی با ارزیابی حلراه یک و )2002برگر،
 و محاسبه جايبه و )14:2005چیه،کند(ونتجهیزمی کیفی و کمی هايشاخص وجود با

 با شدهمشخص هايشاخص براساس را آنها هاگزینه از هریک عددي ارزش تعیین
 هاگزینه روش این در سازد.میمشخص را مسلط هايگزینه و کردهمقایسه یکدیگر

 و شدهشناسایی مغلوب و مسلط هايگزینه و شوندمیمقایسه یکدیگر با زوجی صورت به
  ).59 :1389 گردند(عطائی،میحذف مغلوب هايگزینه سپس

  الکتر ساختار روش
 و بنديرتبه براي الکتر روش یريکارگ به منظور هب خود کتاب در يموسو و نیاحکمت

  اند: نموده ذکر ترتیببه را یرز مراحل موجود، هايگزینه یانم از ها ینهگز بهترین انتخاب
 تشکیل مکان  m و شاخص  n از ماتریس این: گیريتشکیل ماتریس تصمیم - 1

 ؛تاسشده

 روش و AHP روش از استفاده با ها شاخص به دهیوزن :ها شاخصدهی به وزن -2
  آنتروپی؛

 )10-19( رابطه ازطریق ها داده ماتریس: ها دادهسازي ماتریس مقیاسبی -3
 شوند؛ یم سازيمقیاس بی

푛 =
푋

∑ 푋
 

 مقیاسبی ماتریس ضرب یقازطر ماتریس این شده موزون:مقیاسماتریس بی -4
 گردد؛ یمحاصل شاخص هر وزن یسماتر در شده

 وسیلهبه )푆( هماهنگی مجموعه از ممکن ارزش: هماهنگیمحاسبه ماتریس  -5
 یعنی شود. یمگیرياندازه مجموعه آن در هماهنگ يها شاخص از موجود اوزان
푆( مجموعه که است ییها شاخص از )푊( اوزان با برابر هماهنگی معیار  را ),
퐼( رمعیا صورت بدین دهند. یمیلتشک  بدین 퐴 و 퐴 بین هماهنگی ),

I                         قراراست: = ∑ W : ∑ w∈ , = 1 
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 퐷مجموعه به ناهماهنگی(نظیر معیارهاي محاسبه ماتریس ناهماهنگی: - 6
 .باشد یم 퐴 با رابطه در یابیارز بدتربودن شدت دهندهنشان 퐼 معیار برعکس

푁퐼 معیار ینا  مجموعه ازايبه شدهموزون امتیازات  Vعناصر از استفاده با ,
 گردد: یممحاسبه قراربدین 퐷 ناهماهنگ

NI , =
max
∈ ,

v − v

max
∈

v − v
 

 باید هماهنگی یسماتر از 퐼 ارزش: نمودن ماتریس هماهنگ مؤثرمشخص -7
 مورد بهتر 퐴بر 퐴 ارجحیت شانس تا شوندیدهسنج آستانه ارزش یک بهنسبت

퐼 کهیدرصورت شانس این شود.واقع قضاوت 퐼( آستانه حداقل یک از , ̅( 
  : باید کهمعنیبدان شدخواهدیشترب کندتجاوز

I , ≥ I̅ 
 퐼   آورد:دستبه هماهنگی معیارهاي از متوسط صورت-به توان یم مثالً را دلخواه  ̅

I̅ = I , |m(m − 1) 

퐼 اساس بر  ک)ی و صفر عناصر با( F بولین ماتریس یک پسس ه)آستان (حداقل ̅
  که:ايگونهبه دهیم یمشکیلت

퐹 = 0 → 퐼 < 퐼  ̅퐹 = 1 → 퐼 ≥ 퐼 ̅
 گزینه یک دهندهشانن ر)مؤث هماهنگ (ماتریس f یسماتر در واحد عنصر هر آنگاه

   است؛ یگريد بر مسلط و مؤثر
푁퐼 عناصر نمودن ماتریس ناهماهنگ مؤثر:مشخص -8  ناهماهنگ ماتریس از ,

 آستانه ارزش ینا د.شونسنجیده آستانه ارزش یک بهنسبت باید هشتم مرحله
) 퐼 

−
푁( نمود:محاسبه زیر طریق به توان یم طورمثالبه را 

푁I̅ = NI , |m(m − 1) 
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 دهیم یمشکیلت ر)مؤث ناهماهنگ ماتریس به (معروف  G بولین ماتریس یک سپس
  که:طوريبه

g = 0 → NI > 푁I̅ g = 1 → NI ≤ NI̅ 
  باشد؛ یم ها ینهگز ینب در مسلط روابط دهندهنشان نیز G یسماتر در واحد عناصر

ℎ( مشترك عناصر :مؤثر و کلی ماتریس نمودنمشخص -9  دو از زیر گونهبه ),
  دهند: یمتشکیل گیريتصمیم يبرا را )H( کلی ماتریس یک  Fو  Gماتریس

h , = f , × g ,  

 هاي یتارجح ترتیب دهندهنشان H کلی ماتریس :جاذبهکم هايگزینه حذف -10
ℎ  کهمعنیدانب است ها ینهگز از یکهر نسبی , =  بر 퐴 که دهد یم نشان 1

 퐴  퐴 ولی ت.اسارجح ناهماهنگی معیار نظر از هم و یهماهنگ یارمع نظر از هم 
 : ازاست عبارت که است مؤثر گزینه یک الکتر روش از استفاده با

ℎ = 1 → → براي حداقل یک 1 1 = 1,2 … . , 푚: 푘 ≠ 1 

→ براي کلیه 푖 = 1,2, … 푚: 푖 ≠ 푘: 푖 ≠ 1  

ℎ = 0 →  푖ها

 توان یم سادگیبه ولی نادرباشد استممکن توأمان صورتبه شرط دو این وجود
 که را  h از ستونی هر که طریقبدین دادتشخیص  h ماتریس از را مؤثر هايگزینه

 تحت ستون آن یراز نمودحذف توان یم باشد واحد با برابر عنصر یک داراي حداقل
  باشد. یم هایی یفرد یا ردیف تسلط

 و هوانگ توسط که رسد یم 1981 سال به مدل این از استفاده سابقه: 1تاپسیس
 شد.مطرح چندمعیاره گیريتصمیم در موجود هايگزینه از گزینه یک انتخاب براي یون
 این درحقیقت، .ردیگ یمقرار ارزیابی مورد شاخص n لهیوس به گزینه m روش این در

 مطلوبیت تابع دیگر،عبارتبه است. مبتنی آمار در پراکندگی پارامترهاي بر تکنیک
 با ها نهیگز مقایسه بر تکنیک این اساس لذا، است. غیرخطی تکنیک این گیرندهتصمیم

                                                                                                              
1- Technique for Order-preference by Simlarity to Ideal Solution. 
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1
1




n

i
iw

 فضاي در که برخوردارخواهدبود باالتري رتبه از ايگزینه است. منفی و مثبت حلراه
 راه دو با را فاصله بیشترین و مثبت آل ایده حلراه دو با را فاصله کمترین اقلیدسی

  باشد:می زیر شرح به مدل این ساختار .دباشداشته  منفی آلایده حل

 شاخص؛   و آلترناتیو  اساس بر ها داده ماتریس تشکیل - 1

 ماتریس تشکیل و ها داده استانداردنمودن - 2
     :زیر رابطه ازطریق استاندارد

 راستا این در .   اساس بر   ها شاخص از یک هر وزن تعیین - 3
 برخوردارند؛ نیز باالتري وزن از بیشتر اهمیت داراي هاي شاخص

    
 )شاخص هر عملکرد باالترین(آل ایده آلترناتیو از آلترناتیو امینi فاصله تعیین - 4

 دهند؛ مینشان   با را آن که

    
 هر عملکرد ترین پایین(حداقل آلترناتیو از آلترناتیو امینi فاصله تعیین  - 5

 دهند؛ مینشان   با را آن که )شاخص

    
 ؛    آلترناتیو و   آل ایده آلترناتیو براي اي فاصله معیار تعیین - 6

    
 مجموع بر تقسیم   حداقل آلترناتیو فاصله با برابراست که ضریبی تعیین  - 7
   با را آن که   آل ایده آلترناتیو فاصله و   حداقل آلترناتیو فاصله
 :شود میاستفاده زیر رابطه از و داده نشان
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 در یک و صفر بین فوق میزان .میزان براساس آلترناتیوها بندي رتبه
  دهنده نشان نیز   و رتبه باالترین دهندهنشان   راستا،دراین .است نوسان

    ).25- 23 :1389همکاران، و است(زیاري رتبه کمترین

  پژوهش هايیافته
  معرفی منطقه مورد مطالعه

 با ایران غربشمال در مربع کیلومتر 43660 حدود وسعت با غربیآذربایجان استان
 مشترك مرز داراي نخجوان) خودمختار آذربایجان(جمهوري و ترکیه عراق، کشور سه

 از کیلومتر 128 نخجوان خودمختار جمهوري با استان این مرز طول باشد.می سیاسی
 ترکیه، مشترك مرز محل در ارس و سفلی سويقره التقاي محل تا قطورچاي رود دره

 نیز پژوهش این اصلی هدف که عراق و ترکیه با استان این مرز است. نخجوان و ایران
 سه مشترك مرز محل در داالمپرداغ تا سفلی سوقره از کیلومتر 564 طول به باشدمی

 این مرزي شهرستان8 پژوهش این در است.شدهکشیده عراق و ترکیه ایران، کشور
 شامل که استشدهانتخاب توسعه هايشاخص لحاظ از بنديسطح براي استان

 چالدران و پیرانشهر اشنویه، سلماس، خوي، ماکو، سردشت، ارومیه، هايشهرستان
 بهباتوجه موردمطالعه هاياستان از هریک موقعیت )1شماره( شکل در باشند. می

   است.شدهدادهنمایش کشور سیاسی و اداري تقسیمات

*
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  هاي مرزي استان طبق آخرین تقسیمات اداري و سیاسی کشور): موقعیت شهرستان1شکل(

 نتایج به توجه با را هاشهرستان از یک هر جمعیت میزان نیز )1شماره( نمودار
  دهد.مینمایش 1390 سال مسکن و نفوس سرشماري دوره آخرین

  
  1390): میزان جمعیت شهرستانهاي مرزي استان طبق سرشماري سال 1نمودار(

 شهرستان و جمعیت بیشترین با استان، مرکز ارومیه، شهرستان نیز نمودار این طبق
  هستند. مطالعه مورد هايشهرستان میان در جمعیت کمترین داراي نیز چالدران
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  هاي مرزي استان یافتگی شهرستانارزیابی توسعه
 توسعه میزان بررسی براي پژوهش این در نمودیماشاره نیز ترپیش طورکههمان

 زیر در که استشدهاستفاده الکتر روش از استان این مرزي هايشهرستان از هریک
 مورد معیارهاي بهباتوجه است.آمده تفسیر به مدل این از حاصل آمدهدستبه نتایج

 گیريتصمیم ماتریس استان این هايشهرستان از هریک جایگاه بررسی براي مطالعه
 معیارها اهمیت تعیین براي سپس دهیم.میتشکیل باال در یادشده مراحل طبق را اولیه

 مقایسه زوجی صورتبه معیارها ابتدا ساعتی پیشنهادي روش طبق همدیگر بهنسبت
 سازيمقیاسبی بعدي مرحله موردمطالعه معیارهاي به دهیوزن از بعد است.شده

 باال در شدهاشاره هايفرمول طبق که باشدمی موزون شدهمقیاسبی و ها داده ماتریس
 بهباتوجه که باشدمی هماهنگی ماتریس محاسبه بعدي مرحله است.شدهمحاسبه

  است.آمدهدستبه )1شماره( جدول صورتبه آمدهدستبه نتایج شدهانجام محاسبات
  ): ماتریس هماهنگی1ماتریس(

  풄ퟏ 풄ퟐ 풄ퟑ 풄ퟒ 풄ퟓ 풄ퟔ 풄ퟕ 풄ퟖ  

풄ퟏ -  0.71 0.65 0.64 0.64 0.67 0.39 0.4 

풄ퟐ 0.6 - 0.65 0.48 0.56 0.61 0.31 0.34 

풄ퟑ 0.34 0.39 -   0.33 0.5 0.38 0.31 0.3 

풄ퟒ 0.41 0.45 0.48 -  0.42 0.37 0.23 0.25 

풄ퟓ 0.38 0.35 0.48 0.46 -  0.5 0.34 0.3 

풄ퟔ 0.43 0.48 0.62 0.59 0.51 -   0.34 0.25 

풄ퟕ 0.66 0.67 0.69 0.71 0.7 0.71  -  0.35 

풄ퟖ  0.67 0.73 0.73 0.73 0.73 0.69 0.62 - 

 باشد.می ناهماهنگی ماتریس محاسبه بعدي مرحله هماهنگی ماتریس تشکیل از بعد
 شده داده نمایش زیر در که آمدهدستبه )2شماره( ماتریس صورتبه نیز ماتریس این

  است.
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  ): ماتریس نا هماهنگی2ماتریس(

 مؤثر هماهنگی هايماتریس جفت محاسبه بعدي مرحله فوق مراحل محاسبه از بعد
 شدهاشاره هايفرمول طبق نیز ماتریس این محاسبه براي که باشدمی مؤثر ناهماهنگی و

 )4( و )3شماره( هايماتریس صورتبه ماتریس جفت این است.شدهاستفاده باال در
  خواهدبود.

  مؤثر ماتریس هماهنگی): 3ماتریس(
 풄ퟏ 풄ퟐ 풄ퟑ 풄ퟒ 풄ퟓ 풄ퟔ 풄ퟕ 풄ퟖ 
풄ퟏ - 1 1 1 1 1 0 0 
풄ퟐ 0 - 1 1 1 1 0 0 
풄ퟑ 0 0 - 0 0 0 0 0 
풄ퟒ 0 0 0 - 0 0 0 0 
풄ퟓ 0 0 0 0 - 0 1 0 
풄ퟔ 0 0 1 1 1 - 0 0 
풄ퟕ 1 1 1 1 1 1 - 0 
풄ퟖ 1 1 1 1 1 1 1 - 

  ناهماهنگی مؤثر ): ماتریس4ماتریس(
c  c  c  c  c  c  c  c 

풄ퟏ - 1 1 1 1 1 1 1 
풄ퟐ 1 - 1 1 1 1 1 1 
풄ퟑ 1 1 - 1 1 1 0 1 
풄ퟒ 1 1 1 - 1 1 0 0 
풄ퟓ 1 1 1 1 - 1 0 0 
풄ퟔ 1 1 1 1 1 - 0 1 
풄ퟕ 1 1 1 1 1 1 - 1 
풄ퟖ 1 1 1 1 1 1 1 - 

 c  c  c  c  c  c  c  c  

c  - 4.88 1.401 9.327 5.12 8.131 0.0002 0.0004 

c  0.005 - 0.381 1072.56 2.83 3.34 2497332.19 117420511.6 
c  1 1 - 1 1 1 16201749459 444605813 
c  1 1 1 - 1 1 19403064509 21863577169 
c  4.58 0.37 139.97 1 - 1.05 13963759900 15736207714 
c  3.18 0.36 0.38 1 0.4 - 294227266.6 29212884.08 
c  0.07 0.074 0.073 0.073 0.074 0.074 - 1.1418 
c  0.042 0.042 0.041 0.04 0.042 0.449 0.0053 - 
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 که باشدمی مؤثر و کلی ماتریس محاسبه نهایی مرحله فوق مراحل محاسبه از بعد
  نماییم.میمشاهده )5شماره( ماتریس در

  مؤثر ): ماتریس کلی و5ماتریس(
풄ퟏ 풄ퟐ 풄ퟑ 풄ퟒ 풄ퟓ 풄ퟔ 풄ퟕ 풄ퟖ 

풄ퟏ - 1 1 1 1 1 0 0 

풄ퟐ 0 - 1 1 1 1 0 0 
풄ퟑ 0 0 - 0 0 0 0 0 
풄ퟒ 0 0 0 - 0 0 0 0 
풄ퟓ 0 0 0 0 - 0 1 0 
풄ퟔ 0 0 1 1 1 - 0 0 
풄ퟕ 1 1 1 1 1 1 - 0 
풄ퟖ 1 1 1 1 1 1 1 - 

  
-به مرحله این از حاصل نتایج است. جاذبهکم هايگزینه حذف مرحله نهایی مرحله

  باشد.می )1شماره( جدول صورت
  ها): میزان الکتر و جایگاه هر یک از شهرستان1جدول(

  جایگاه اختالف باختتعداد  بردتعداد  هاشهرستان
 3 67/3 33/1 5 ارومیه
 4 1 3 4 سلماس

 5 - 5 5 0 چشمهسیه
 8 - 5 5 0 اشنویه
 6 - 5 5 0 ماکو

 - 1 4 3 خوي 7
 2 5 1 5 سردشت
 1 6 0 6 پیرانشهر

 با پیرانشهر شهرستان الکتر روش محاسبات از حاصل آمدهدستبه نتایج به توجه با
 در مطالعه مورد شهرستان 10 میان در باخت تعداد کمترین و برد تعداد بیشترین

 دوم جایگاه در باخت 1و برد 5 با نیز سردشت شهرستان است.قرارگرفته نخست جایگاه
 باخت 1.33و برد 5 با باشد،می استان اداري و سیاسی مرکز که نیز، ارومیه شهرستان و

 قرار توسعه لحاظ از سوم جایگاه در مطالعه مورد گانه36 هايشاخص بهباتوجه
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 میان در آخر جایگاه در باخت4 و برد3 تعداد با خوي شهرستان درنهایت، است. گرفته
 از هریک وضعیت )2شماره( جدول همچنین، است.قرارگرفته هاشهرستان این

 نمایش موردمطالعه هايشاخص از برخورداري لحاظ از را موردمطالعه هايشهرستان
  دهد.می

  هاي توسعههاي موردمطالعه از لحاظ برخوداري از شاخصاز شهرستان): وضعیت هریک 2جدول(
  ضریب اولویت

  فروبرخوردار 5الی  4 نیمه برخوردار 1الی  4  برخوردار 0الی  1  فرا برخوردار 2 الی  6  

پیرانشهر، ارومیه و   هاشهرستان
  ماکو، اشنویه، چالدران  خوي  سلماس  سردشت

 فقط موردمطالعه مرزي شهرستان8 از نماییممیمشاهده نیز جدول در که طور همان
 هايشاخص از برخورداري لحاظ از سردشت و ارومیه پیرانشهر، شهرستان سه

 باشند.می فرابرخورداري وضعیت داراي توسعه هايشاخص عبارتی به یا و موردمطالعه
 و برخودارنیمه وضعیت خوي برخوردار، وضعیت داراي نیز سلماس شهرستان
 وضعیت داراي هاشهرستان دیگر با مقایسه در نیز چالدارن و اشنویه ماکو، هاي شهرستان

 را موردمطالعه هايشهرستان از هریک وضعیت )2شماره( نقشه باشند.می فروبرخوردار
  دهد.مینمایش وضوح به محاسبات حاصل آمدهدستبه الکتر میزان بهباتوجه

  
  هاي توسعهها از لحاظ برخورداري از شاخص): وضعیت هریک از شهرستان2شکل(
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  هاي توسعهها باتوجه به شاخصوضعیت شهرستان
 از هریک بندياولویت به تاپسیس تکنیک از گیريبهره با نیز بخش این در

 اجتماعی، اقتصادي، هايشاخص بهباتوجه و جداگانه طوربه استان گانه8 هايشهرستان
 صورتبه هاشاخص از هریک براي حاصل نتایج که استشدهپرداخته آموزشی و کالبدي
  است.آمدهدستبه )3شماره( جدول

  هاي چهارگانهها با توجه به شاخص): میزان تاپسیس و جایگاه هریک از شهرستان3جدول(
  هاي اجتماعیشاخص  هاي آموزشیشاخص

  وضعیت رتبه +cli ها شهرستان  وضعیت رتبه +cli هاشهرستان
  فرابرخوردار 1 0.83 اشنویه  فرابرخوردار  1  1 سردشت

 3  0.22 سردشت  3 0.29 ماکو  برخوردار 2 0.29 پیرانشهر  برخوردار 2 0.24 چشمهسیه
- نیمه 4 0.19 خوي

  برخوردار

 4 0.18 ارومیه
  برخوردارنیمه

  
 5 0.15 سلماس 5  0.18 ارومیه
 6  0.145 خوي 6 0.14 سلماس
 7 0.12 چشمهسیه  فروبرخوردار 7 0.04 اشنویه

  فروبرخوردار 8 0.07 ماکو 8 0 پیرانشهر

  
  هاي اقتصاديشاخص  هاي کالبديشاخص

  وضعیت رتبه +cli ها شهرستان  وضعیت رتبه +cli هاشهرستان
  فرابرخوردار 1  0.69 ارومیه  فرابرخوردار 1 0.86 ارومیه
 3 0.64 سردشت  برخوردارنیمه 3  0.48 خوي  برخوردار 2 0.67 سلماس 2 0.71 سلماس

 5 0.50 پیرانشهر  برخوردار 5 0.24 اشنویه  برخوردارنیمه 4 0.54 خوي 4 0.36 پیرانشهر
 6 0.41 چشمهسیه 6  0.21 چشمهسیه

 7 0.36 اشنویه  فروبرخوردار 7 0.17 ماکو  فروبرخوردار
 8 0.36 ماکو 8 0.16 سردشت
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 گانه8 هايشهرستان درمیان نماییممیمشاهده نیز )3شماره( جدول در طورکههمان
 هايشاخص به باتوجه ترتیب به ارومیه و اشنویه سردشت، هايشهرستان استان

 درمقابل، اند.قرارگرفته نخست جایگاه در اقتصادي و کالبدي اجتماعی، آموزشی،
 جایگاه در موردمطالعه هايشاخص به-باتوجه سردشت و ماکو پیرانشهر، هايشهرستان

 لحاظ از را گانه8 هايشهرستان از هریک وضعیت )3شماره( شکل اند.قرارگرفته آخر
  دهد.مینمایش شدهمحاسبه تاپسیس میزان بهباتوجه توسعه هايشاخص از برخورداري

  
  توسعه هاي چهارگانهها از لحاظ برخورداري از شاخص): وضعیت هریک از شهرستان3شکل(

  هاي مرزي استانشهرستانامنیت پایدار در 
 ايمسئله از مرزها امنیت مسئله جهانی سوزخانمان هايجنگ گرفتنپایان با
 هايشورش درمورد باشد جهانیان تمامی براي عینی ايمسئله توانستمی که المللی بین

 ايمنطقهدرون چالشی به ايمنطقه هايجنگ مورد در و ملی موضوعی به مرزيدرون
 مرزها انسداد موضوع و مرزي مناطق امنیت موضوع اخیر هايسال طی گردید.تبدیل

 براي ايبودجه هايردیف ،راستاهمین در است.بوده مسئوالن توجه مورد جدي طور به
 الیحه در طورساالنهبه مرزها انسداد پیشبرد براي لجستیکی امکانات و تجهیزات ساخت
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 و وطنی نیروهاي تالقی نقطه مرز دیگر امروزه درمقابل، .استشدهدرنظرگرفته بودجه
 افزارهايجنگ ازبااستفاده و افتدمیاتفاق ندرتبه جنگ چراکه نیست خارجی دشنمان

 چند از کمتر در مرزها شکستن و کشورها درون به تعرض همانند مفاهیمی عمالً نوین
 در پایدار امنیت تأمین در تواندمی نیز دیگري هايلفهؤم بنابراین، است.شدهمطرح دقیقه

 این در که راهکارهایی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، عوامل مؤثرباشد. مرزي مناطق
 مؤثراست. مرزي مناطق امنیت تأمین در شکبدون گرفتدرپیش توانمی زمینه

 براي مرزي استحکامات تقویت لزوماً مرزها در امنیت برقراري از هدف بنابراین،
 و مرزي اغتشاشات و هاناآرامی از جلوگیري و امن محیطی ایجاد بلکه نیست بازدارندگی

  باشد.می مناطق این در ساکنان براي بیشتر امنیت احساس
 داراي طبیعی هايزیرساخت حیث از کافی غناي وجود با نیز غربیآذربایجان استان

 و دولت اندك هايگذاريسرمایه باشد.می متزلزل وحتی نابسامان اقتصادي هايپایه
 یأس به صنعت ازجمله اقتصادي مختلف هايبخش در را استان این خصوصی بخش
 تقاضا ولی باشد می درصد1.7 کشور صنعت از استان سهم کهطوريبه استکردهتبدیل
 از اقتصادي هايناهنجاري وجود بنابراین، است. درصد3.5 از بیشتر گذاريسرمایه براي
 پیامدهاي از و... موادسوختی موادمخدر، سیگار، الکلی، مشروبات کاال، قاچاق قبیل

 امینی و زادهباشد(چوخاچی می نابسامانی اقتصاد چنین انتظارقابل و محتمل
- می ذکرشد باال در که اهدافی و شدانجام که هاییبررسی به توجه با لذا،  ).201:1389،

 آنها امنیت میزان به را مناطق این کالبدي و اقتصادي اجتماعی، توسعه میزان توان
 بهباتوجه را موردمطالعه هاي شهرستان از هریک جایگاه )2شماره( نمودار داد. پیوند
 دهد.مینمایش آمدهدستبه تاپسیس میزان
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هاي چهارگانه اجتماعی، آموزشی، ها با توجه به شاخص): وضعیت هریک از شهرستان2نمودار(

  اقتصادي وکالبدي

 دیگر میان در سردشت و پیرانشهر اشنویه، هايشهرستان نمودار بهباتوجه
 سوم تا اول هايجایگاه در اجتماعی هايشاخص از برخوداري لحاظ از هاشهرستان
 و سلماس ارومیه، هايشهرستان موردمطالعه شهرستان8 از ترتیب،بدین اند.قرارگرفته

 درنهایت، اند.قرارگرفته سوم تا اول جایگاه در کالبدي هايشاخص لحاظ از خوي
 در سردشت و سلماس ارومیه، هايشهرستان نیز اجتماعی هايشاخص بهباتوجه
 را هاشهرستان از هریک وضعیت )3شماره( شکل اند.قرارگرفته نخست هاي جایگاه
 به توانمی هاشاخص این ترینمهم از دهد.مینمایش شدهاشاره هايشاخص بهباتوجه

 عنوانبه .شودمی انجام اقتصاد حوزه در بزه آمار بیشترین کرد.اشاره اقتصادي شاخص
 اقتصاد حوزه در جرم نوعی دارد باالیی آمار دیگر جرایم میان در که سرقت نمونه،

 میان در .تاس ترتیب همین به نیز موادمخدر عرصه در جرم .شودمیمحسوب
  است.قرارگرفته آخر جایگاه در ماکو شهرستان موردمطالعه هايشهرستان

  گیرينتیجه
 اخیر هايسال در جغرافیایی هايمحدوده در آن وجوه و توسعه هاينابرابري بررسی

 آن مختلف ابعاد و نابرابري وجود است.قرارگرفته مدارانسیاست و ریزانبرنامه موردتوجه
 کشورهاي عنوانبه امروزه که کشورهایی زیرا است نیافتگیتوسعه مهم هاينشانه از

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

اشنویهارومیهماکوسردشت

آموزشی اجتماعی کالبدي اقتصادي
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 باالیی اجتماعی و اقتصادي هايشاخص از کهاین ضمن شوندمیشناخته یافتهتوسعه
 کشورهاي در اما هستند ايعادالنه نسبتاً امکانات و درآمد توزیع داراي برخوردارهستند

 است. ناعادالنه بسیار آن توزیع هم و است پایین هاشاخص این مقادیر هم یافتهتوسعه
 موجود اقتصادي و اجتماعی فضایی، اختالفات به توانمی مناطق بنديسطح با همچنین

   برد.پی مناطق این میان در
 بین توازن یک به دستیابی براي مناسبی ابزار تواندمی هاپژوهش گونهاین نتایج

 هاينابرابري و ناهمگونی کاهش منطقی، توازن رهیافت به توجه و مختلف مناطق
 و ریزيبرنامه فرایند در بخشی –ايمنطقه -ملی سازگاري به توجه و استانی و ايمنطقه
 هايمحدودیت و امکانات و ساختاري هايویژگی برحسب که باشدمتناسب اهداف توزیع

 و ايمنطقه ریزيبرنامه و گذاريسیاست هايجنبه سایر است.متفاوت شهرستان هر
 آن جایگاه بهباتوجه استان هر خصوصیات و اهمیت شناخت و مطالعه مستلزم بخشی
 ترغیرطبیعی هايمهاجرت توانمی همچنین، باشد.می کشوري نظام کل در استان
 به دانست. ايمنطقه نامتوازن رشد عوارض از را برخوردار مناطق به غیربرخوردار مناطق

 هايشاخص از ايمجموعه ريیکارگهب با تا شدتالش پژوهش نیا در لیدل نیهم
 هايصشاخ چارچوب در غربیآذربایجان استان موردمطالعه شهرستان8 ،یافتگی توسعه

 ی،اجتماع ،اقتصادي شاخص36 بنديسطح براي شوند.بنديسطح اقتصادي و اجتماعی
 گردآوري از پس شد.گردآوري هاشهرستان از هرکدام ریمقاد و کالبدي و آموزشی
 هايشاخص تحلیلوتجزیه به الکتر تکنیک از استفاده با الزم هايداده و اطالعات

 فرابرخودار گروه چهار در نظر این از هاشهرستان شد.پرداخته هاشهرستان یافتگیتوسعه
 سلماس، شهرستان شامل برخوردار سردشت، و ارومیه پیرانشهر، هايشهرستان شامل
 و اشنویه ماکو، هايشهرستان شامل فروبرخوردار و خوي شهرستان شامل برخوردارنیمه

 بنديرتبه به نیز تاپسیس روش از استفاده با همچنین، شدند.بنديسطح چالدارن
 اجتماعی اقتصادي، کالبدي، هايشاخص چهارگروه بهباتوجه موردمطالعه هايشهرستان

 و اشنویه سردشت، هايشهرستان آمدهدستبه نتایج بهباتوجه که شدپرداخته آموزشی و
 در اقتصادي و کالبدي اجتماعی، آموزشی، هايشاخص بهباتوجه ترتیب به ارومیه
 در پیرانشهر و سردشت ماکو، هايشهرستان درمقابل، اند.قرارگرفته اول هايجایگاه
   اند.قرارگرفته آخر هايجایگاه
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هاي کمی در سنجش میزان یافتگی با استفاده از مدلطورکلی، بررسی سطوح توسعهبه
تواند ابزار مناسبی براي تعیین سطوح هاي این استان مییافتگی شهرستانتوسعه
منظور هاي مناسب و پایدار بهریزيعنوان کمکی براي برنامهیافتگی باشد و نیز به توسعه

ها و برقراري امنیت پایدار در بردن نابرابرينیل به اهداف توسعه پایدار و همگن و ازبین
کنان این مناطق کشور همانند مناطق داخلی به دور از نواحی استان باشد تا سا

کنند. به همین منظور براي اي در رفاه اقتصادي و اجتماعی زندگیهاي منطقه ناآرامی
  نمود:  توان پیشنهادهاي زیر را ارایههاي مذکور میبهترنمودن وضیعت توسعه در شهرستان

  فضایی؛ ریزيبرنامه نظام با بخشی ریزيبرنامه انطباق جهت در تالش -
 باعث تواندمی توسعه ریزيبرنامه براي اولویت در هامحرومیت مدنظرقراردادن -

  گردد؛ استان هايشهرستان بین فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، شکاف کاهش
 که شوندهدایت طوري زداییمحرومیت و متناسب توسعه به رسیدن راهبردهاي -

 بهبود و  استان توسطمحد به محروم هايشهرستان ارتقاي براي الزم زمینه
 شود؛ فراهم استمواجه کمبود با هاشهرستان این در که هاییشاخص

 منطقه؛ هايتوان و هاظرفیت رساندنفعلیتبه -

 محروم. مناطق در اشتغال ایجاد -
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