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 1392ريزي شهري، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان مجله پژوهش و برنامه

  1/8/1392: پذيرش -  13/12/1391: دريافت

        95- 112صص 

        

   Email: Mkarimi35@yahoo.com                                                       :            نويسنده مسؤول*

 

  توسعه پايدار در مناطق مرزي  امنيت سازي با

  )مطالعه موردي، شهر مريوان(
  

  
ــي  ــي كريمـ :مرتضـ

ــايي  ــر وف ــي اكب :عل
 

*اســــتاديار جغرافيــــاي سياســــي، دانشــــگاه امــــام حســــين، تهــــران، ايــــران        

ــگاه امـــام حســـين، تهـــران، ايـــران         ــناس ارشـــد جغرافيـــاي سياســـي، دانشـ كارشـ
   

  

   هچكيد

منيت ا عموضو مطالعه ،شهرها در جتماعيا يها منيا نا رواج و شهرنشيني گيدترگس به توجه با وزهمرا   

 يشهرها در عموضو ينا و ستا يافته ورتضر شهرها در منيتا تقويت يهارهكارا  و آنرـب مؤثر ملاعو سازي،

 هاييركشو هميشگي غدغهد زيمر مناطق منيتا شگستر و حفظ .تـسا رداربرخو يبيشتر حساسيت از زيمر

 سازيمنيت ا مينهز در نوين يها هيدگاد. باشند مي دخو نهمسايگا  با طوالني كمشتر يهازمر داراي كه تسا

 منيتا نداتو مي كه نچهآ حقيقت در. نددار اوانفر  تاكيد زيمر مناطق ارپايد توسعه يتژاسترا بر زيمر مناطق

 معرفي با كه ستا ينا بر  شتال الهمق ينا در .ستا زيمر مناطق ارپايد توسعه نمايد تضمين را زيمرمناطق

 مناطق از يكي  سيربر به زيمرمناطق  منيتا شگستر و حفظ ساسيا دهبررا انعنو به زيمر مناطق ارپايد توسعه

 تحليلي و توصيفي يها روش  از نوع كاربردي وازهش وپژ ينا   .دازدبپر هيدگاد ينا سساا بر ركشو زيمر

ريق منابع كتابخانه اي، واسنادي ومنابع اينترنتي ومشاهدات ميداني جمع ، كه اطال عات ازطستا هشد دهستفاا

 منطقه بنتخاا با زي،مر مناطق ارپايد توسعه صخصو در ها نظريه سيربر از پس ،هشوپژ ينا آوري شده در

. دشو ختهداپر آن مكاني، فضايي رساختا بر منطقه  دنبو زيمر تاثير به ردي،مو مطالعه انعنو به مريوان  شهر زيمر

 توسعه پايدار ارمغان امنيت وامنيت پايدار ارمغان توسعه است وكه و در نهايت به اين نتيجه منتج شده است 

 ينكها به عنايت با   .باشد نمي ارپايد توسعه تحقق جهت در و هنشد يعزتو مناسب يلگوا مطابق منطقه در تمكاناا

 توجه  بي زيمر مناطق يها يژگيو به ييزر برنامه عنو ينا             و باشد مي بخشي رتصو به انيرا ييزر برنامه منظا

                                                                                              .ستا

  امنيت سازي، توسعه پايدار، مناطق مرزي، مريوان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1

   مسأله طرح -1-1

 از عما يياتوسعه تتحقيقا در خيرا يهههاد رد

 مناطق به يكژكولوا و جتماعيا و ديقتصاا تتحقيقا

 گرفته رتصو ريبسيا توجه  زيمر اتتاثير و زيمر

 ادمتدا در كه مناطقي به فروا عالقه و غبتر ينا. ستا

 رطو ند بهاگرفته ارقر هاركشو يياهمگر يهازمر

 مناطق ينا كه گرفته تنشأ رتصو ينا از مشخصي

 ريگازسا ديجاا موجب ستا ممكن ه،يژو فيايياجغر

 هاركشو بين يياهمگر در ديقتصاا  همساني و

                        Niebuhr ).2005،71(نددگر

 يها يژگيو داراي ريكشو هر در زيمر مناطق 

 ركشو خليدا مناطق با ساسيا رطو به و دهبو خاصي

 كه هايي چالش نمهمتري  از يكي. نددار هايي وتتفا

 ارداردقر رموا نمسئوال روي پيش زيمر مناطق در

 حفظ مسئله. ستا زيمر مناطق منيتا مسئله

 هاييركشو در هيژو به زي،مر مناطق منيتا شگستر  و

 دخو نهمسايگا با طوالني كمشتر يهازمر داراي كه

 رموا نمسئوال حساسيت و توجه  ردمو ارههمو هستند

 گوناگوني يهارهكارا رمنظو بدين و ستا دهبو

 و حفظ  ايبر هاركشو برخي در. ستا هشد هنديشيدا

 نظامي يهارهكارا به زيمر مناطق منيتا شگستر

 هازمر منيتا كه ندا دهنمو سعي و آورده روي يانهاگر

 و هازمر در مستقر نظامي يهاونير تقويت  طريق از را

 ينا ماا. نمايند اربرقر منيتيا شديد يها لكنتر

 به و دهنبو مدرآكا  انچند نگوناگو علل به هارهكارا

 خيرا يها ههد در ينابنابر. ندا هنشد منجر مثبتي نتايج

   .ندا هشد حمطر رمنظو بدين ييگرد يهارهكارا

 يهاونير بر بلكه ،نظامي وينير بر نه كه هاييرهكارا

 شگستر و ديجاا. نددار تكيه ديقتصاا و جتماعيا

 زيمر مناطق در جتماعيا  -ديقتصاا توسعه سطح

 نوين يها هيدگاد. ستا نوين يهارهكارا ينا از يكي

 بر زيمر مناطق منيتا شگستر و حفظ مينهز در

 زيمر مناطق ارپايد توسعه دهبررا ورتضر و هميتا

 شگستر با كه نندآبر ها هيدگاد ينا. نددار تاكيد

 مي زيمر مناطق در جتماعيا و ديقتصاا توسعه  سطح

 در. دنمو تضمين مناطق ينا در را ارپايد منيتا انتو

 زيمر مناطق ارپايد توسعه  يتژاسترا، بچورچها ينا

 ينا در   .ستا گرفته ارقر تاكيد ردمو و هشد حمطر

 توسعه دهبررا معرفي با تا ستا هشد كوشش مقاله

 ايبر ساسيا دهبررا انعنو به زيمر مناطق ارپايد

 ايازشهره يكي زي،مر مناطق منيتا  شگستر و حفظ

 مطالعه ردمو نمونه انعنو به نماركشو زيمرمحدوده 

 شهرمريوان از ستا رتعبا منطقه ينا. دگير ارقر

 با. كردستان نستاا غربي بخش آن در زيمر  منطقه و

 با آن يها يژگيو تحليل و زيمر منطقه ينا سيربر

 هشد شتال ارپايد توسعه يها شاخص   از دهستفاا

 ارپايد توسعه يطاشر به ستيابيد يهارهكارا كه ستا

                                  .دگيرارقر جستجو ردمو منطقه در

 بنتخاا و بنقالا از قبل توسعه مسو برنامه با نهمزما 

 يها قطب ديجاا ،توسعه يلگوا انعنو به صنعت

 كه شد حمطر توسعه ايبر  ديهبررا انعنو به ،شدر

 و دياقتصا رگبز قطب يك نمدآ دجوو به آن پيامد

 وينير  و سرمايه شديد تمركز و انتهر در سياسي

 يها نستاا بيشتر در مرا ينا تبع به. دبو آن در نسانيا

 ساير و مركز بين دلتعا معد نوعي نيز ركشو

 ستارو و شهر بين كلي رطو به و نستاا  يها نشهرستا

 از دهگستر يها تمهاجر آن حاصل كه مدآ پديد

 در  .دبو رگبز يشهرها  به كوچك يها شهر و ستاهارو

 از گيدفتاا دور ليلد به انيرا زيمر مناطق نميا ينا
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 غفلت ردمو يگرد نقطه هر از بيش رگبز يشهرها

 يهاركشو با زيمر تختالفاا  دجوو. شدند قعوا

 يها فعاليت شگستر، مناطق ينا منيتا معد و ورمجا

 اريگذ سرمايه  به تمايل معد و قانوني غير آور دسو

 گزيني يياجد و يكسو از مولد يها بخش در

 يها قليتا دجوو ليلد به مناطق بعضي در فرهنگي

 عقب باعث ،يگرد يسو از نهاآ در مذهبي  و قومي

 مسئله   .يددگر ركشو توسعه ندرو از مناطق ينا نماند

 متأثر را ركشو منيتا و توسعه ندرو ز،مر در منيتا

 لمسائ با گيردر يهاركشو كه ريطو به زدسا مى

 اليلد به كه ندا يافتهدر زيمر   مناطق در منيانا

 شگستر منيانا... و تنگدستي ،فقر جمله از مختلف

 منتقل ركشو  كل به مستقيم رطو به منيانا ينا و يافته

غربي كشور  دراين زمينه مناطق   .ستا هيددگر

مخصوصا استان كردستان و به شكل خاص شهر 

ندگي شديدي مريوان ازقافله توسعه دچار عقب ما

شده است كه عامل اصلي آن در يك بعد نبود امنيت 

در اين شهر به علت عدم كنترل از طرف دولت 

مركزي وهمچنين هم مرز بودن باكشور عراق كه 

كمترين كنترل را در مناطق مرزي شرق خود داشته 

 ملاعو مهمترين از يكي.است مربوط مي شود

 يا سرت مرزي، مناطق در دممر رحضو هتهديدكنند

 مرزي،   يفضاها و مكانها منيانا. ستا منيانا سحساا

 و ميكند مختل همرروز ندگيز در را سالمتي و طنشا

، اقتصادي و اجتماعي دـشر راه سر بر مانع ديجاا با

 را ديياز يهزينهها   ،وميـعم كتراـمش و يـفرهنگ

                                                                                                                                         ). 8 ،1381 ري،فتخاا(نمايد مي تحميل جامعه بر

 اهميت وضرورت  - 2- 1  

 فعاليت و ندگيز بستر انعنو به يشهر يفضاها  

 يتهاوتفا و شباهتها به توجه با نندابتو بايد انندوشهر

 ،جنسي ،جتماعيا و نيس  يههاوگر و ادفرا نميا

 همه ايبر را ابجذ و ارپايد و سالم ،منا محيطي

 پاسخ  جتماعيا رقشاا تمامي زنيا به و كند همافر ادفرا

 باشندبا هازنيا قلاحد يپاسخگو و بدهند مناسب

 ركشو تمايل و منطقه سياسي يفيااجغر تغيير به توجه

 نيز و انيرا با ريتجا تالدمبا شگستر به عراق

 بين زمر نكنوا ،قومي و يخيرتا كمشتر  ياه يژگيو

 و يياجد خط يك انعنو به گذشته در كه ركشو دو

 يك به تبديل بايد مي   ،شد مي بمحسو توسعه مانع

 در ييزر برنامه وملز الذ. ددگر توسعه مولد رموتو

 يلگوا از دهستفاا با قفو فهد تحقق جهت

 جهت رمنظو همين به. دشو مي سحساا ارپايد توسعه

        .يددگر بنتخاا مريوان مرزي شهر رديمو مطالعه

  اهداف تحقيق -1-3

 صخصو در ينظر مينهز توسعه بر وهعال تحقيق ينا

 شاخص سيربر از پس زي،مر مناطق ارپايد توسعه

 شاخص فاصله سيربر و منطقه  ارپايد توسعه يها

 علمي يها روش طريق از ،هااردستاندا  با دموجو يها

 انتو يابيارز و شناسايي با تژيكاسترا ييزر برنامه و

 جهت مناسب يهارهكارا   ئهارا در سعي ،محيطي يها

      .دارد منطقه ارپايد توسعه

  پيشينه تحقيق -1-4

 از بعضي در زيمر مناطق توسعه مينهز در چند هر

 موفق يياجرا تمااقدا و تمطالعا نجها يهاركشو

 كمتر روكش خلدا در متاسفانه   ،ستا پذيرفته رتصو

 مي نمونه انعنو به. ستا هشد ختهداپر مقوله ينا به

 و مريكاآ  كمشتر زمر در هشد منجاا تمااقدا به انتو

 و يرلندا ريجمهو و شمالي يرلندا زمر ،مكزيك

 صخصو در. دنمو رهشاا رميانما زيمر مناطق

 مي زيمر مناطق توسعه مينهز  در لملليا بين ريهمكا
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 ينا مطابق. دكر رهشاا پاوار مايشآ رمنشو به انتو

 محيط  بر منفي اتتاثير با حطر هر ايجرا رمنشو

 يهاركشو فقتامو ونبد ورمجا يهاركشو يستز

 هماهنگي رمنشو ينا همچنين. ستا عممنو ورمجا

 دخو زيمر مناطق توسعه جهت  در را هاركشو بين

 توسعه ييزر برنامه صخصو در  .نددا مي وريضر

 رهشاا يرز اردمو به انتو مي ركشو در زيمر مناطق

         :دنمو

 كه ركشو بغر زيمر نستاا پنج مايشآ حطر يهارا -  

 نيز ركشو بغر زيمر مناطق تمشكال و مسايل به

      .ستا  هشد توجه

 نستاا بر تاكيد با ركشو قشر رمحو مطالعاتي حطر -  

 كه 1372تا1369 يها لسا در نبلوچستا و نسيستا

 يهازمر در آن به طمربو تمشكال  و زيمر مسايل

      .ستا گرفته ارقر سيربر ردمو ركشو شرقي

 به وممحر مناطق در توسعه و حياا حطر ايجرا -  

     .)1374، حياا حطر( ركشو زيمر يها نستاا هيژو

 غالب يدد و جهيو تك شنگر ليلد به ها حطر ينا 

 ديجاا به ندا نستهانتو زيمر مناطق به سياسي يا منيتيا

. كنند كمك منطقه در ارپايد و ازنمتو   توسعه يالگوها

 در گرفته رتصو نشگاهيدا تتحقيقا صخصو در

 منطقه در هشد   منجاا تحقيق به انتو مي مينهز ينا

 شريف كترد نقاياآ توسط1380 لسا در اننهبند

 سالهر رطو همين و عندليب عليرضا كترد و فمطو

 مناطق مايشآ صخصو در عندليب كترد يقاآ   ايكترد

       .دنمو رهشاا)منيتيا مسايل بر تاكيد با ( انيرا زيمر

  سواالت و فرضيات - 5 -1

 تحقيق ينا قفو مطالب سساا بر : سواالت -1-5-1

   :ستا يرز تالاسو به پاسخ لنباد به

 خيري ااه دهه طي در مريوان زيمر منطقه توسعه ياآ 

 ،مانيدر  و شتيابهد ،شيزموآ( جتماعيا يها جنبه از

 در )يشهر اتتجهيز ،تفريحي -فرهنگي تمكاناا

 منطقه كنوني ضعيت، وستا دهبو ارپايد توسعه جهت

                      ؟ دارد فاصله رچقد هااردستاندا با

 ايبر زمال يطاشر د،موجو مكاني -فضايي رساختا ياآ 

            ؟ دارد را ارپايد توسعه تحقق

                     تحقيق تفرضيا - 5-2 -1  

 ينا تفرضيا ،تحقيق صليا تالاسو به عنايت با 

            :از دبو هنداخو رتعبا تحقيق

 جتماعيا يها شاخص يرز اتتغييربه نظر مي رسد - 

 ارپايد توسعه جهت در خيرا ياه دهه طي منطقه در

 ردمو منطقه شهر، دنبو زيمر ليلد به، و ستا دهنبو

 فاصله ارپايد سعهتو دموجو يهااردستاندا با نظر

 نيافته توسعه مناطق ءجز يبند طبقه در و دارد  ديياز

                     .دشو مي بمحسو

 در دموجو مكاني -فضايي رساختابه نظر مي رسد -  

 مناسب يلگوا مطابق را تمكاناا زي،مر منطقه ينا

 ارپايد توسعه   تحقق جهت در و ستا دهننمو يعزتو

                              .نيست

  روش تحقيق -1-6

، اين پژوهش از نوع كاربردي وبه روش توصيفي

تحليلي وبا استفاده از منابع كتابخانه اي واسنادي و 

منابع اينترنتي ومشاهدات ميداني ومقاالت وگزارشات 

مرتبط با اين موضوع در محدوده شهرستان مريوان 

  .تهيه شده است

  مباني نظري تحقيق -2

 توسعه و توسعه سيربر در كه هايي يارشود از 

 توسعه ممفهو دنكر مشخص دارد، دجوو نيافتگي
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 ينا توسعه واژه سيربر  رد مو در نكته ليناو. ستا

 تقريباً و ستا شيارز ربا داراي كلمه ينا كه ستا

 در  Improvement"  " دبهبو كلمه با ادفمتر

 ءتقاار را توسعه جهاني بانك. دشو مي گرفته  نظر

 كند مي تعريف دممر ندگيز كيفيت و ندگيز حسط

                              .)43 ،1380 عندليب،(

 كه ستا تعريفي اري،پايداز تعريف ترين اولمتد 

  WCED( توسعه و يستز محيط جهاني نكميسيو

 بدين را ارپايد توسعه رمذكو نكميسيو  .ستا داده ئهارا

 تتياجاحا كه اي توسعه: كند مي تعريف رتصو

 يها نسل نايياتو  به زدن لطمه ونبد را حاضر نسل

 زدسا مي آوردهبر د،خو يهازنيا تامين در تيآ

                             ).1978، ندلندا بر نكميسيو(

 مناطق مايشآ ينظر بچورچا لصوا سساا ينا بر  

 به جهاني تمطالعا در ينظر مباحث ي پايه بر زيمر

 زيمر مناطق نكهآ نخست   .ددگر  مي ئهارا يرز حشر

 ؛باشند مي يمركز مناطق از مونياپير مناطق تريندور

 ينا ترين  وممحر و ترين هماند عقب ،ليلد همين به

 و تبيامر سلسله اجموا شكل به توسعه. هستند مناطق

 كزامر دلمتعا يعزتو صليا شدر مركز يترمحو با

. دياب مي شگستر )هازمر( حيانو تريندور  تا شدر

 يها يرساختز تأمين با زيمر مناطق توسعه همچنين

 يك و منسجم فضايي  منظا يك درون در آن زمال

 رساختا نظر از   .ستا ميسر ه،شد حياطر چهرپا

 ،مركز از دوري يژگيو بر وهعال زيمر مناطق ،فضايي

 مي زيمر مناطق صخا يكالبد يها يژگيو داراي

 و فضايي گسستگي تشديد باعث عمجمو در كه  باشند

 هر نتيجه در و شوند مي نهاآ نيافتگي توسعه نتيجه در

 مختلف يها سمقيا و حسطو  در فضايي رساختا گونه

 ،حيانو يگرد و زيمر يفضاها بين طتباار در هيژو به

   .ستا مركزيت  منا به اي هپديد از رداريبرخو ممستلز

 مناطق در فعاليت و جمعيت ،فيايياجغر ملاعو بين

 رساختا يك بطروا ينا كه ستا اربرقر طيبروا زيمر

 فعر نستدا بايد. هندد مي تشكيل  را فضايي منظا و

 يعزتو طريق از فضايي و اي منطقه دلتعا معد هپديد

 به " مركزيت  " يتودمحد با ،توسعه تبيامر سلسله

 و دشو مي ميسر زيمر مناطق يا " نمواپير " جانب

 پيچيدگي كدر ممستلز زيمر مناطق مايشآ و توسعه

 عمتنو دبعاا و اي منطقه دلتعا ي،كالبد ،فضايي  يها

 طمفر تأكيد سويي از. باشد مي مناطق ينا در خيلد

 فضايي يا اي توسعه ييزر برنامه  در تمركز ي مقوله بر

 يشاپيد نتيجه در و ،فضايي و اي منطقه دلتعا معد به

 وديحد تا كه  ) مونياپير مناطق و يمركز مناطق

 ،عندليب( دشو منجرمي ،ستا زيمر مناطق رب منطبق

1380،14.(                                                                                                                                                  

 توسعه بر مبتني  ييزر برنامه نوين يها هيدگاد در 

 يها حركت تلفيق يمبنا بر اي طقهمن توسعه ار،پايد

 در كه دگير مي شكل پايين از توسعه و باال از توسعه

 محلي تجتماعاا و دممر نقش به هيد لويتاو با   آن

 دهستفاا جهت در ،منطقه خليدا منابع از دهستفاا با و

 در الذ. دشو مي حركت توسعه   يياامز از دممر همه

 مناطق بين ديصاقتا -جتماعيا ازنتو معد هيدگاد ينا

 يها يژگيو به عنايت با   .باشد نمي لقبو قابل ركشو

 از يكي انعنو به انرآ انتو مي زي،مر مناطق صخا

 انتو مي   .نستدا اي منطقه ييزر برنامه قابل مناطق

 مناطق توسعه در را يرز يها يژگيو و تخصوصيا

                                               .دنمو ئهارا و جستنتاا زيمر

 در ركشو توسعه دبعاا با زيمر مناطق توسعه دبعاا -  

 با زيمر مناطق توسعه ،يگرد رتعبا به. ندا هتنيد هم

                              .ندرداربرخو متقابل اي بطهرا از    ملي توسعه
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 خلدا توسعه يها برنامه تالقي محل زيمر مناطق - 

. ستا همسايه يهاركشو توسعه يها برنامه با ركشو

 ،يكديگر بر ها برنامه ينا متقابل اتجهتتاثير بدين

 تلقي)فرصت ( مثبت يا و )تهديد( منفي انتو مي كه

                     .گيرند  ارقر نظر مد نماز هم بايد ،شوند

 و يطاشر از يپذير تاثير بر وهعال زيمر مناطق - 

 و سائلم از متأثر ر،كشو كل به طمربو يها يژگيو

 خصوصياتي. ستا زيمر مناطقصخا يها يژگيو

 قوميت عتنو ،فيايياجغر واينزا ،مركز از دوري مانند

 رتنظا انميز  كاهش و ها فرهنگ دهخر و هبامذ ،ها

 در نيز ملاعو ينا كه نهاآ بر يمركز لتدو لكنتر و

                     .ندارگذ تأثير زيمر مناطق توسعه يندآفر

 ،طبيعياعم از مناطق مورفولوژي  هب توجه با - 

 در زيمر مناطق سياسي و فيايياجغر يطاشر ونسانيا

 سيستمي حطر طريق    از انتو مي ،ملي توسعه يندآفر

 در را محلي منابع بر مبتني ييزر برنامه ،هماهنگ

 توسعه با بطهرا در ينكها نتيجه   .داد ارقر لويتاو

 يندآفر در بايد را ديمتعد مسايل زي،مر مناطق

 گرفت  نظر در جانبه همه توسعه ايجرا و حياطر

  ؛)111، همان.(

           توسعه منطقه اي - 1- 2  

 توسعه بر مبتني  ي يزر برنامه نوين يها هيدگاد در

 يها حركت تلفيق يمبنا بر اي منطقه توسعه ار،پايد

 در كه دگير مي شكل پايين از توسعه و باال از توسعه

 محلي تجتماعاا و دممر نقش به يهد لويتاو با   آن

 دهستفاا جهت در ،منطقه خليدا منابع از دهستفاا با و

 در الذ. دشو مي حركت توسعه   يياامز از دممر همه

 مناطق بين ديقتصاا -جتماعيا ازنتو معد هيدگاد ينا

 يها يژگيو به عنايت با   .باشد نمي لقبو قابل ركشو

 از يكي انعنو به انرآ انتو مي زي،مر مناطق صخا

 انتو مي   .نستدا اي منطقه ييزر برنامه قابل مناطق

 مناطق توسعه در را يرز يها يژگيو و تخصوصيا

                                               ).1380،11عندليب،(دنمو ئهارا و جستنتاا زيمر

        ارپايد توسعه -2-2   

 توسط ميسر ربطو ربا ليناو ارپايد توسعة ممفهو 

 هيندآ" ارشگزدر1987 لسادر لند نتابر   خانم

 ارپايد توسعه كلي رطو شد به حمطر "ما كمشتر

 را نجها كنوني يهازنيا كه ايتوسعه از ستا رتعبا

 در  را تيآ يها نسل نايياتو نكهآ ونبد كند تامين

 كه ينا و فكندا همخاطر به دخو يهازنيا آوردنبر

 در طبيعت و ها ننساا متقابل بطهرا ارپايد توسعه

                       .)28، 1376،بحريني(ست ا نجها سراسر

            زيمر چهزاربا -2-3  

 و زيمر صفر نقطهدر قعوا رمحصو ستا اي محوطه 

 ترخيص تتشريفا منجاا به زمجا تگمركا ارجودر

 و كاال ننداتو مي فطر دو هاليا و نددار  ارقر كاال

 راتمقر عايتر با را دخو زنيا ردمو تمحصوال

 نمايد عرضه  اـه هـچزاربا نـيا در واردات، و دراتصا

  .              )1،شكل 1379وزارت بازرگاني، (

 در توسعه و منيتا به ي مربوطيدگاههاد -2-4

   زيمر مناطق

 در“  منيتا ”بستر در توسعه منجاا به قائل شنگر ينا 

 منيتا بايد نخست س،ساا ينا بر. ستا زيمر مناطق

 به. دگير رتصو توسعه دوم مرحله  در تا باشد اربرقر

 را منيتا تحقق ه،يدگاد ينا به معتقدين ،يگرد رتعبا

 ينا به. ننددا مي   عهـتوس قـتحق بر ممقد و زمال طشر

، “منيتا ”به نشد قائل لويتاو با حقيقت در ،ترتيب

، حالتي چنين در. ننداميد منيتا تحقق اربزا را توسعه
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 با سكونتگاهها و فعاليتها ارستقرا زسا مينهز نيتما  

 ،صنايع گزيني نمكا. نهاستآ مكاني مزيت به توجه

 و فضاها به زنيا ،توسعه  ياـطرحه و تتأسيسا

                                               ).1381،56حافظ نيا، ( دارد منا يمكانها
  

  
  منطقه ومحدوده مرزي شهر مريوان نمايي از سردرب گمرك در: 1شكل شماره 

   زيمر مناطق منيتا -2-5

 ملي منيتا تامين ركشو روز مسائل مهمترين از  

 ديقتصاا و سياسي نگوناگو يشهارو وزهمرا. ميباشد

 رفكاا ذنفو ضمعر در پيوسته فرهنگي و جتماعيا و

 حاشيه متاسفانه ،گرفته ارقر هاركشو ساير مسئولين

 تهديد ضمعر  در زيمر هايهرش و ستانهاا زمر يها

 در يبرانابر و تبعيض ،ستا ديقتصاا و منيتيا شديد

 ستا عاملي مد مهمتريندرآ و لشتغاا از يمند هبهر

 رگرفتارا محلي دممر اي، حاشيه و زيمر مناطق  در كه

 و تمهاجر ،فقر نچو پيامدهايي الذ. ستده انمو

. رددا بر در را نفتي يها  آوردهفر هبويژ كاال ققاچا

 موجب مرا ينا به مسئولين توجهي بي متاسفانه

. سته اشد  زيمر مناطق در منيانا اتثرا نشد دهگستر

 زيمر حاشيه مناطق در منيتيا يچالشها  و كاال ققاچا

 بر منفي ربسيا اتثرا معيشت در نياناتو و فقر با امتو

 منيتيا بخش تمشكال  از يكي و شتهدا جامعه پيكر

 ديقتصاا منيتا و كاال ققاچا تيرعبا به د،ميشو تلقي

 منيانا  و نيافتگي توسعه عامل اي حاشيه مناطق در

 مناطق در منيتا تحقق جهت سساا همين بر و ستا

 محل در را توسعه بايد ابتدا در اي حاشيه و زيمر

 كمك منيتا ارستمرا و تحقق در آن  نتايج تا ديجاا

 و ورود هنحو بر كافي لكنتر و رتنظا انفقد. نمايد

 و جهر به فتهر  فتهر ركشو در كاال زغيرمجا وجخر

 منيتيا ضد تمحصوال و كاال ققاچا نگرايرو جمر

 ،جتماعيا ،سياسي منظا نكاار كه شد هداخو لمبد

 منيتيا و سياسي تثبا و عمومي سايشآ  و فرهنگي

 بهمين .دنمو هداخو جهامو يجد خطر با را ركشو

 همچنين و زيمر مناطق فعلي يطاشر   كه ستا علت

 دآوريسو موجب اريگذ سرمايه يطاشر به توجه

 نيز را مولد ييهاارگذ  سرمايه هنگيزا ق؛قاچا هيندافز

 ديجاا افنحرا اريگذ سرمايه در و هدد مي كاهش

 بر در را مختلف   جنبه دو نيز منابع منيتا. كند مي

 ثانياً و هشوند تجديد منابع منيتا الًاو شامل كه دارد

 فسيلي يسوختها همانند ديد ناپذيرتج منابع منيتا
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 يكاال ينازا مهمي بخش متاسفانه كه   ستا

 دميشو ققاچا ونبير بهركشوي هازمراز تژيكاسترا

                                                                                                                                                                                                        ).22/2/1390روزنامه خراسان،(

 دو از قلاحد ر،كشو يك در بيثباتي يا و تثبا دجوو

   :دارد منيتيا نظر زي ازمر مناطقبر مهمي تاثير بعد

 ديجاا ضمن ركشو يك در سياسي بيثباتي گونه هر - 

 يتاسر باعث رمزبو ركشو خليدا رموا در انبحر

 ارهمجو يهاركشو به آن بمخر يپيامدها   و انبحر

  .شد هداخو زيمر مناطق هيژو به

 ،ها حكومت پي در پي تغيير و سياسي بيثباتي - 

 و نيناقو ايجرا و ضعو در تثبا معد به منجر

 و نيناقو تثبا معد ،ستا بديهي   .دميشو مقررات

 راتمقر و فعاليتها ردمو در چندگانه يهاردبرخو

 در ارپايد توسعه  معد باعث زي،مر مناطق در دموجو

  .               ددميگر مناطق ينا

            منيتا و توسعه متقابل شنگر -2-6 

 و منيتا كه نيست آن بر غالب هعقيد ش،نگر ينا در 

 و ضعر هم طتباار بلكه ،مقدمند يكديگر بر توسعه

 يتهما حايز آن ايبر منيتا  و عهـتوس نگـس هم

 كه گفت انتو مي باال يها هيدگاد سساا بر  ستا

 همبستگي ضريب با زي،مر مناطق در توسعه و منيتا

. يكديگرند با سويه دو و  مستقيم رابطه اي داراي باال

 در متقابلي اتتأثير ،منيتا و توسعه ،يگرد رتعبا به

   رـه هـك اي گونه هـب ؛نددار هم بر زيمر مناطق

 مناطق نساكنا هفار و توسعه حققت يندافر در مياقدا

 آن منيتا تحقق يندافر بر مستقيمي اتتأثير زي،مر

 ينا به. بالعكس و دارد ملي منيتا  آن،  تبع به و منطقه

 از ،توسعه يباال يها شاخص داراي مناطق ،ترتيب

فته نيا توسعه  مناطق به نسبت يباالتر منيتيا يباضر

 تبامر سلسله ”نميا كه ينا مهم نكته. ندرداربرخو تر

 اطقـمن“ يـمنيتا بـتامر سلسله ”و“ اي توسعه

 اريبرقر. دارد دجوو بطهرا زي،مر مناطق  و يزـمرك

 ”و اي توسعه دلتعا”تحقق تموجبا اي بطهرا چنين

، 1380،عندليب(آورد مي همافر را“ منيتيا دلتعا

197-196.(                                                                         

  زيمر مناطق در دلتعا معد و دلتعا -2-7 

 اي منطقه توسعه مبحث دو بر اي، منطقه ييزر برنامه 

 توعاـموض ينا و ستاراستوا اي منطقه دلتعا معد و

 كه اي گونه به .ندرداربرخو مشتركي  يرـنظ انيـمب از

 منطقه دلتعا معد در اي منطقه توسعه هعمد مشكل

 ممكن دجوو ينا  اـب .دشو مي حليلت و تفسير اي،

 ئهارا و حطر ،يكديگر از ايجد مقوله دو ينا ستا

 هـمنطق توسعه ينظر مباني كه ينا به توجه با. شوند

 منشأ بر مبتني اي، منطقه يها دلتعا معد تفسير  و اي

 تنظريا عمدتاً ،ستا دهبو فيايياجغر يا ديقتصاا

 يا ننادداقتصاا توسط  اي  هـمنطق يزـير هـبرنام

 ممفهو. ستا يافته تكامل و هشد حمطر ننادا فياجغر

   هيژو به د،قتصاا دنمو ترين صليا انعنو به هم زاربا

 يها مؤلفه از يكي انعنو به توسعه لحا در معاجو در

 نهمچنا دي،قتصاا شناسي جامعه مطالعه در صليا

 ليناو از   .ستا ديقتصاا يها  هـنظري تسلط تحت

 هكنند تفسير و اي منطقه توسعه به طبومر يها نظريه

 ناـمك يها نظريه به انتو مي اي منطقه دلتعا معد

 مناطق در نظريه ينا سساا بر. دنمو رهشاا   يزـمرك

 به تخدما آن تبع به و فعاليت ،جمعيت يعزتو ارهمو

 رتصو مينيزسر پهنه در تبيامر سلسله كزامر شكل

 يكديگر رناك در ها آن يگير ارقر شكل كه دگير مي

   داده نمايش هندسي منظم يها لكريستا شكل به
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 طريق از جمعيت به تخدما يعزتو يعني. دشو مي

 كل در يكديگر از منظمي صلافو در كه يكزامر

 1379 شكوئي، ( دگير مي  رت صو ،ندا هكنداپر منطقه

،236.(                                                                                                              

 منطقه دلتعا معد هپديد به كه قفو ينظر يها پايه   

 در ،نددازپر مي مناطق نيافتگي توسعه اليلد و اي

 منطقه ييزر برنامه انهشگروپژ  طـتوس دـبع يالهاـس

 مناطق نميا اي منطقه دلتعا معد تفسير ايرب اي،

 نايلز.   ” شد گرفته ركا به زيمر مناطق و يمركز

 ن،لماآ بين زيمر مناطق در كه مطالعاتي با“ هانسن

 نظريه به دستناا با داد، منجاا نسهافر و سويس

 منطقه اي دلتعا معد هپديد تفسير  در سعي ،كريستالر

 تفسير در سعي نيز ارمندژا. ستا شتهدا حيانو آن در

 نيافتگي توسعه  و منطقه اي دلاـتع مدـع تمشكال

 او. شتدا شدر قطب نظريه به دستناا با زيمر مناطق

 داريرـب هرـبه در نياناتو ،گمركي نعامو كه دبو معتقد

 مينهز در غلط يها يشاگر دجوو ،طبيعي منابع  از

 يجا به هازمر با ازيمو نقل و حمل يها راه اثحدا

 و ارهمجو ركشو درون  به ههارا توسعه و اثحدا

 ر،كا زاربا تلفيق ليلد به تقاضا و عرضه تمشكال

   توسعه و زيمر مناطق در اي منطقه دلتعا معد ملاعو

 فيليب ”ارم،ندژا و هانسن از پس   .نهاستآ نيافتگي

 ينظر يها پايه بر تكاا با“ يلدوا رتريو ”و“ جونز

 تفسير در  سعي شول يهاركا و كريستالر يمركز نمكا

 مناطق ماندگي عقب و اي منطقه دلتعا معد هپديد

 ينامساعد يطاشر كه نددبو معتقد نهاآ .نددنمو زيمر

 ،باال منيتيا يها هزينه مانند زي،مر  مناطق در

 از زيمر طخطو توسط هشد ديجاا فضايي گسيختگي

 معتقدند همچنين  اـنهآ .دـبمان تر عقب خليدا مناطق

 ناشي نيافتگي توسعه هپديد بر وهعال يزمر حيانو كه

 مركز از دور مناطق انعنو به فيايياجغر موقعيت از

 كل يكالبد و فضايي رساختا بر مستقيمي اتتأثير  

 از دهستفاا با و قفو مطالب سساا بر   .نددار نيز ركشو

 اردمو انتو مي يلدوا و جونز ،هانسن ينظر يها يافته

 كه زيمر  اطقمن يها شاخص انعنو به را يرز

 اجستخرا نددگر ارستوا نهاآ بر بايد توسعه يطرحها

                                                                                                                                          :دنمو

 عامل دو از ناشي زيمر مناطق نيافتگي توسعه - 

 شدر معد ييگرد و فيايياجغر مركز از دوري هعمد

                     .ستا منيتا سطح دنبو  پايين ليلد به ديقتصاا

 ظرفيت ستا زمال زي،مر حيانو توسعه ايبر - 

 ظرفيت. دگير رتصو ديقتصاا كتحر و زيسا

 كتحر و اي، منطقه  عهـتوس ياـه برنامه با زيسا

 يهافعاليت در اريگذ سرمايه طريق از ديقتصاا

                     .مييابد تحقق منطقه مناسب ديقتصاا

 مناطق در بنايي يرز يهارساختا ضعف ليلد به - 

 با اي توسعه اريگذ سرمايهو امقدا هرگونه زي،مر

          . ددگر ميي مواجه   داـيز ياـه يتوددـمح

 را مسائل ينا بايد زيمر مناطق توسعه تحقق ايبر

                          .داد منجاا عفيمضا امقدا و شناسايي

 مي كه ستا سياستهايي متما مدآسر ،ييزا لشتغاا

 نـيا در. وادارد كرـتح به را منطقه دقتصاا نداتو

 ديجاا و نفرينارآكا شناسايي  تـجه در شالـت تاـسرا

 مناطقي در هيژو به اي منطقه فرينيرآكا يها هنگيزا

 هستند  ه ـجامو رياختاـس رياـبيك تكالـمش با كه

 منطقه توسعه ايگردنها ديكررو صليا يها سياستاز

 و ريبيكا سمقيا و عمق ،مناطقي چنين در. ستا اي

 لشتغاا تحقق نمكاا دي،قتصاا ضعيف  رساختا نيز

 را منطقه آن فاهير ضعيتو در دبهبو هيژو به و كامل

 زيمر مناطق توسعه ن،ميا ينا در   .زدسا مي ممكن غير
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 يشهر مختلفي يها هنگيزا از كه ستا ديارمو شامل

 از جتماعيا  و سياسي يها هنگيزا گاهي .دگير مي

 لحا هر به ليو ندرو مي رشما به آن صليا ملاعو

 ستا توسعه از عيانوا جمله از زيمر مناطق توسعه

 سياسي و جتماعيا يها فهد جهت در   اًديدـش هـك

                                                         ).1385،37ر،پودرنا ( دارد نجريا

            ننشينازمر ندگيز در منيتا هجايگا -2-8 

 و ارستقرا ،جتماعيا سالم ندگيز طشر نخستين  

 در ارههمو ننساا. ستا جامعه در منيتا اريبرقر

 دهبو دخو ندگيز در ارپايد  منيتا تامين ايبر شتال

 ،نسانيا معاوج تشكيل از پس كه ينحو به. ستا

 تامين  ها حكومت تشكيل مهم يها هنگيزا از يكي

 شهرنشيني ،منيتا اريبرقر با. ستا دهبو منيتا

 منظا و دشو مي شكوفا دقتصاا ،كند مي اپيد هميتا

 زهحو و رود مي پيش هفار و نظم  سمت به يشهر

 رزاده،عطا( دشو مي نسكو رگرفتا فرهنگي

100،1387(.                                       

 حاصل را هازمر در جتماعيا منيتا و  ار پايد توسعه

 و دهكر ادقلمد توسعه و شدر و زيمر منيتا تعامل

 سايه در جز توسعه  و شدر تحقق كه گيرند مي نتيجه

 كه ستا رتصو ينا در تنها و ددگر نمي ميسر منيتا

 توسعه و شدر ارستمرا ايبر مناسبي بستر منيتا

                              ).1382،41ان،يگرد و نيرل(دشو  مي

 در و هازمر در انندوشهر ايبر منيتا و سايشآ

 هميتا  حائز نچنا آن زيمر شهر عمومي يفضاها

 برنامه تعيين در مهم يها مولفه از يكي كه ستا

 مي منيتيا ملاعو و منيتا زي،مر مناطق در ييزر

                       ).1381،31ري،ياز( باشد

 هكنند ديجاا يهاونير هماهنگي و منيتا دجوو ونبد

 لتاعد و آزادي ايبر مناسبي محيط نه ،هازمر در آن

 و يدآ مي همافر نسانيا يها متاكر و فضائل  شد ر و

 هداخو دجوو جامعه در نسانيا ندگيز يطاشر نه

 بي و ناكامي زي،مر مناطق  در منيتا اريناپايد. شتدا

 يها اريگذ سرمايه به و آورد هداخو ربا به ديعتماا

 سيبآ  جتماعيا هفار و توسعه يها برنامه و تبلند مد

 و زيمر مناطقزي سا يمنا ديكررو   .زد هداخو يجد

 و گاهانهآ كترمشا مندزنيا، منيتا مساله با جهامو

 يها شاخص  د يجاا و سو يك از انندوشهر فعاالنه

 منيتا ينبرتام مبتني يشهر ييزر برنامهدر ساسيا

                                               ).1385،21 ،گرركا(باشد مي يگرد يسواز فضاها

                     زيمر مناطق در منيتا تامين يها شاخص -2-9  

 تتعامال و جمعي ندگيز عرصه زيمر مناطق 

 هستند هايي نمكا فضاها ينا. هستند نبوميا جتماعيا

 يا و دهكر همشاهد را يكديگر   اندنوشهر آن در كه

 منيتا موجب نمونشااپير ادفرا كه كنند مي سحساا

 در موثر ملاعو و ها شاخص  درك . شوند مي نهاآ

 در آن يهارمعيا عايتر و فضاها ينا منيتا تامين

 زيسا  يمنا در نداتو مي ،شهرها حياطر و ساخت

 نقش انندوشهر ايبر سايشآ تامين و يشهر محيط

 نتظاميا ملاعو دكرركا به همچنين و كند يفاا مهمي

 در نتظاميا تخدما ئهارا و منيتا اريبرقر  جهت  در

                                               ).1381،43زياري(نمايد يموثر كمك شهرها

عوامل موثر بر توسعه نيافتگي و محروميت  -2-10

  مناطق مرزي

اكز تصميم گيري دوري از مركز جغرافيايي ومر -

  .سياسي، اقتصادي

  .انزواي جغرافيايي -

   )3شكل(.ناپايداري سكونت -

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

  105  )مطالعه موردي، شهر مريوان(امنيت سازي باتوسعه پايدار در مناطق مرزي 

  

  
  ي مرزي شهر مريواناه تصوير يك مركز اقتصادي در پايكوه : 3عكس شماره 

  ي جغرافيايي منطقه مورد مطالعهاه ويژگي -3

 10درجه و  46شهر مريوان از نظر جغرافيايي در  

دقيقه شمالي و ارتفاع  31درجه و  35و  شرقيدقيقه 

از  اين شهر. متري از سطح دريا قرار دارد 1320

عراق، از جنوب به  شهرستان سقزوكشور شمال به

واز سنندج شهرستان به  شرقپاوه و از شهرستان 

شهر مريوان . محدود مي شودغرب به كشور عراق 

كيلومتري سنندج و  161مركز شهرستان مريوان در 

ي اه شكل(.سنندج قرار دارد، ندر مسير راه مريوا

نفر  210787مريوان با جمعيتي حدود  شهرستان )5و4

 5/3229داراي چهاربخش است و با مساحت 

پنجمين شهرستان استان  مربع، از نظروسعت كيلومتر

سازمان جغرافيايي نيروهاي (محسوب مي شود

  )1جدول (.)1389،109مسلح،

  هر مريوان به تفكيك جنس وخانوارآمار جمعيتي شهرستان وش : 1جدول شماره 

  خانوار  زن  مرد  جمعيت  شرح

 44305 83063 85711 168774 مريوانشهرستان 

 32904 60053 62010 122063 نقاط شهري

 11401 23010 23701 46711 نقاط روستايي

  )،آذرماه1390مركزآمار ايران،( 

اكثريت اهالي اين شهرستان مسلمان و تابع مذهب 

هستند وزبان اهالي اين شهر لهجه )شافعي(تسنن

  كردي تكلم مي نمايند
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور ودر محدوده استان: 4نقشه شماره 

اين  مريوان كوهستاني و سرد استشهر آب و هواي 

منطقه در فصل پائيز و زمستان تحت تاثير جريانهاي 

ت درياي مديترانه قرارمي گيرد، اين جريانها رطوب

زيادي همراه داشته و بواسطه برخورد با ارتفاعات 

ميزان  .ناحيه باعث بارندگيهاي فراواني مي شود

ميلي متر  800بارندگي ساالنه به طور متوسط حدود 

 70و ميزان رطوبت نسبي و ساالنه به طور متوسط 

، رطوبت نسبي هوا درتيرماه درصد است

غيير درصد مت80درصدوحداكثر آن در بهمن ماه 5/29

نزوالت آسماني در زمستان بيشتر به صورت . است

برف است و مدتها سراسر منطقه را پوشش سفيدي از 

بيشترين بارندگي دراين شهرستان . برف مي پوشاند

ميليمتر و كمترين آن در تابستان 7/358در زمستان با 

  ). 6شكل ) (1369،306نجفي،( ميليمتر است 3

  
  )نگارنده:منبع(كيلومتر)27(مرزباشماق –محور مريوان  نقشه توپوگرافي: 5شكل شماره
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رود نگل، كه : ي شهرستان مريوان عبارتندازاه رودخانه

از كوههاي گلچيدرواز به هم پيوستن دو رودخانه 

شويشه و كالترزان در نزديكي روستاي نگل جريان 

رود گاران، از كوههاي قمچيان سرچشمه مي . دارد

آب رودخانه مريوان و و پس از اضافه شدن  گيرد

رودخانه ذكريان درمحدوده دوآب در ضلع جنوبي 

رودقزلجه . شهر مريوان به رودخانه ژاورود مي پيوندد

ي جنوبي كوه هزار ماله در ضلع اه سو باشماق، از دره

شمالي شهر مريوان سرچشمه مي گيرد و پس از عبور 

ار خانم شيخان و طي مسيردر نهايت به خاك كشور 

رود قزلجه پخي،از مناطق  - .رد مي شودعراق وا

حسن آباد،سردوش، پاكسل پائين در بخش جنوبي 

شهر مريوان سرچشمه گرفته پس از عبور ازقالنجان 

و طي مسير در نهايت به خاك كشور عراق وارد مي 

اقتصاد مريوان مانند اغلب شهرهاي كوچك . شود

آب كشاورزي از رود و  .ايران اقتصاد كشاورزي است

ياچه زريوار فراهم مي شود و محصوالت در

گندم، جو، بنشن، گردو، بادام، انار،  كشاورزي آن 

آلبالو، آلو، زردآلو،  سيب، گوجه سبز، گالبي، گيالس، 

صنايع دستي اين منطقه .هلو، سنجد و توتون هستند

شامل بافت قالي، گليم، گليمچه، شال پشمي، موج، 

افيايي سازمان جغر( شود جانماز و جاجيم مي

  ).585، 1389نيروهاي مسلح،

  
  )نگارنده:منبع(سنندج  - مريوان - نقشه هم بارش محور باشماق : 6شكل شماره

  زيمر سازي مناطقمنيت ا در دقتصاا هجايگا -3-1

 و ميباشند دور مركز از زيمر مناطق كه جا آن از  

 روبهرو دنبو ايحاشيه و ميتومحر تهديد با ارههمو

 زيمر مناطق منيتا و توسعه  به توجه ينابنابر هستند

 طريق از ننشينازمر ديقتصاا مددرآ و هفار يشافزا و

 اريسرمايهگذ  و حمايت با دي،قتصاا سالم يفعاليتها

 از. دارد مثبت تاثير زمر منيتيا دكرركا بر ،لتهادو

 سالم ديقتصاا ييشفعاليتهاافزا يگرد يسو

 بر وطرمش زي،مر مناطق در لتهادو اريسرمايهگذ  و

 ؛مفيد باشد نداميتو دي،قتصاا فاحش فختالا كاهش

 و كوچك صنايع در اريسرمايهگذ  از لتهادو حمايت

 يقابليتها دنكر لفعا زي،مر مناطق در تبديلي
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 يچههازاربا  ، كاال يهاهنمايشگا ديجاا دي،جهانگر

 دبهبو و هازمر قانوني تتعامال در نداميتو زي،مر

 نبيا پيشتر كه گونه انهم  .باشد موثر هازمر دكرركا

 به نظامي حالت از هايتژاسترا در تغيير با ،يمدنمو

سنتي   دكرركا در كه ستا طبيعي ،غيرنظامي حالت

شكل (ست ا داد رخ عميقي تتحوال نيز زيمر مناطق

د نمو رهشاا آن به انميتو كه ملياعو ينا از يكي. )7

 را هازمر منيتا كه چه  آن ؛حاضر نقر در كه ستا ينا                                          

 ينا بلكه نيست نظامي ملاعو يگرد ازدندامي خطر به

 دهكر  اپيد يشاگر نظامي غير مسايل سمت به ملاعو

 مركز از دوري ؛ستا ديقتصاا نهاآ مهمترين كه ستا

 مناطق طبيعت از كه ستا فيايياجغر مسئله ر،كشو

 ايبر را لوبينامط پيامدهايي د،ميشو  ناشي زيمر

 آن، مهمترين كه دارد اههمر به زيمر مناطق

 ارقر و مناطق  ينا دنبو ايحاشيه و شديد ميتومحر

 دوري. ستا ركشو توسعه اجموا مسير در نهاآ گرفتن

 از دوري يمعنا به كه ر،كشو فيايياجغر مركز از

 يياجرا و قضايي اداري، ،سياسي يتصميمگير  كزامر

 دوري ليلد به هم زيمر مناطق دميشو باعث ،ستا

 و جمعيتي يقابليتها انفقد  ليلد به هم و مركز از

 يبرنامهها نجريا در كمتر ،مناطق ينا در صنعتي

 ميتومحر  از مناطق ينا الذ. گيرند ارقر خليدا توسعه

 يميتهاومحر دجوو بيشك. ميبرند نجر يشديد

 مناطق در ريبيكا يباال انميز و ديقتصاا شديد

 و كاال ققاچا اد،فرا زغيرمجا رعبو يشافزا  در زيمر

 ،ميشوند بمحسو زمر منيتا مخل كه ريموا ساير

 ه،شد منجاا تتحقيقا  سساابر. دارد شگرفي تاثير

 ضريب با زي فوقمر درنواحي توسعه و منيتا

 با سويه دو و مستقيم ايبطهرا داراي باال همبستگي

 ،منيتا و توسعه ،يگرد رتعبا به. هستند  يكديگر

 به. نددار هم بر زيمر مناطق در متقابلي اتيرتاث

 ،توسعه تحقق  يند افر در مياقدا هر كه ايگونه

 و اردميگذ منيتا تحقق يندافر بر مستقيمي اتتاثير

 يخصهاشا داراي مناطق ترتيب ينا به. بالعكس

 مناطق به نسبت يباالتر منيتيا يباضر از توسعه  يباال

 ،1380،196 يب،عندل(ند ردارخو بر نيافتهتر توسعه

                                                                       )2جدول 

 تعيين سطوح توسعه نيافتگي شهرستانهاي استان كردستان براساس شاخص توسعه انساني :2جدول شماره 

  نام شهرستان  رديف
ضريب توسعه يافتگي با شاخص 

  توسعه ا نساني

در شاخص توسعه ا رتبه توسعه يافتگي 

  نساني
  سطح توسعه يافتگي

  محروم  6  21/0  بانه  1

  محروم  4  26/0  بيجار  2

  بسيارمحروم  9  14/0  ديواندره  3

  نيمه برخوردار  2  49/0  سقز  4

  خيلي برخوردار  1  81/0  سنندج  5

  محروم  3  36/0  قروه  6

  بسيارمحروم  8  16/0  كامياران  7

  محروم  5  25/0  مريوان  8

  بسيارمحروم  7  20/0  سروآباد  9
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 هفار يشافزا و زيمر مناطق ديقتصاا توسعه ،ينابنابر

 يفعاليتها طريق از ننشينازمر ديقتصاا مددرآ و

 بر لتهادو اريسرمايهگذ و حمايت  با دي،قتصاا سالم

 ،يگرد سويي از. دارد مثبت تاثير زمر منيتيا دكرركا

 رياسرمايهگذ  و سالم ديقتصاا يفعاليتها يشافزا

 فختالا معد به وطمشر زي،مر مناطق در ها لتدو

ند انيزميتوز، مري سودردو  ديقتصاا فاحش

 باشد شتهداتاثير مثبت ز تباطي مرار  د كرربركا

                                   ).1386،192زرقاني،(

 مناطق در ديقتصاا هفار و توسعه سطح فختالا

 زمر منيتيا يهادكرركا بر آن تاثير و ركشو دو زيمر

 چنين هم و ديقتصاا هفار  و توسعه سطح فختالا

 دو در تخدما و كاال قيمت و مددرآ فاحش وتتفا

منيت ا  رد كركا بر منفي تاثير قطع رطو به زمر يسو

 دجوو كه علت ينا به. شتدا هداخو زيمر مناطق

 ركشو دو ديقتصاا رتقد در اوانفر تختالفاا

 اال،ك قيمت توجه قابل تفاوت  به منجر كه ،همسايه

 زمر يسو دو در كاال زاربا و تتسهيال ت،خدما

  دد،ميگر

 كه ريكشو عتباا غلبا تا شد هداخو باعثاين امر 

 امقدا ،هستند رداربرخو يضعيفتر ديقتصاا انتو  از

 رمنظو به زمر از قانوني غير ددتر و كاال ققاچا به

 و تخدما از دهستفاا چنين هم و ركا زاربا از دهستفاا

 ضعيتو ينا كنند زمر يسو ان در دموجو تيالتسه

 در  مسئله ينا .دارد دجوو نجها طنقا از ريبسيا در

 مي قصد نيز محدوده مرزي در منطقه فوق ردمو

 ،بنزين جمله از سوختي ادمو ققاچا مثل. كند

 ليلد  به كه عراقبه محدوده مرزي از محشاا و ئيلزوگا

 منجاا رمذكو يهاركشو در نهاا يبها فاحش وتتفا

                                                                          ).1381،17كريمي پور،( دشو مي
  

  
  

ــازي   ــت سـ امنيـ

باتوسعه پايـدار در  

ــرزي  ــاطق مـ  منـ

ــوردي، ( ــه م مطالع

 و مريـــوان شـــهر

  )محدوده مرزي آن

 

 

  شود يم يوان مشاهدهتصوير يك مركز توليدي اقتصادي سنتي در شهر مر: 7شكل شماره 

               يگير نتيجه -4 

باتوجه به مباني نظري در محدوده مورد مطالعه 

 يرز بعد در، هدد مي ننشا تحقيق نتايجتحليل 

 در تياتغيير گرچه نمادر و شتابهد يها شاخص

 دهنبو دار معني اتتغيير  ينا ماا د،شو مي همشاهد منطقه

 بعد از. ستني ارپايد توسعه جهت در حركت و
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 توسعه جهت در حركت تفريحي و فرهنگي تمكاناا

 شاخص  مانيز طعامق در صرفاً و ستا دهنبو ارپايد

 ارپايد توسعه جهت در تفريحي و فرهنگي تمكاناا

 بعد از منطقه دياز فاصله ليلد به چند هر. ستا دهبو

 دجوو با ،هاارستاندا با تفريحي و فرهنگي  ت مكاناا

 ربسيا   بمطلو ضعو با فاصله زهنو مقطعي حركت

                                               . است دياز

 دهنبو ارپايد توسعه جهت در شيزموآ بعد از حركت  

 معد و منطقه در ادينژ و قومي عتنو علت به   ،ستا

 سيرفا نباز به ييابتدا  مقطع در زانموآ نو كافي تسلط

 سطح ليلد به رانگازومآكثر ا دنبو بومي غير نيز و

 با رانگازموآ شناييآ نا و منطقه در ادسو پايين

 به ستيدر به شيزموآ مفاهيم لنتقاا ،محلي  نباز

 رلعبوا صعب همچنين دپذير نمي رتصو محصلين

 دنبو نامناسب و آن فيايياجغر واينزا و منطقه دنبو

 باعث آن در نقل و حمل يها يرساختز  و  تمكاناا

 بخش در فعاليت به متخصص يونير غبتر معد

 مي باعث مرا ينا   .ستا هشد منطقه نمادر و شتابهد

 دسر لفصو در هيژو به منطقه به هيد تخدما دشو

 به اصالتيمو يها دهجا نشد بسته با و لسا

 منطقه در دموجو تمكاناا . دپذير رتصو  سختي

 هنشد يعزتو منطقه در مناسب فضايي رساختا با مطابق

 ارپايد توسعه افهدا از يكي ينكها به  يت عنا با. ستا

 از رداريبرخو نمكاا يمعنا به ،فضا در لتاعد

 ،باشد مي  منطقه  در ساكن ادفرا تمامي ايبر تخدما

 در تخدما يعزتو و دموجو مكاني -فضايي رساختا

                                                                                            . باشد نمي ارپايد توسعه تحقق جهت در منطقه

 يباال پتانسيل از رداريبرخو غمر علي ،منطقه ينا 

 گستره زمين كشاورزي، ازقبيل تنوع اقليمتوسعه 

 نظر از اوان،فر طبيعي منابع و هبامو وديگر

 طنقا ترين نيافته توسعه  ء و جز توسعه يشاخصها

 هبهر نمكاا معد و ژيتكنولو فقر ليلد به. ستا نستاا

 وري هبهر مركز از دوري ليلد به مالي منابع از يگير

 پايين ورزي وصنايع وابسته به آنكشا بخش در

 به منطقه تتفاعاار ضعيتو همچنين. )7شكل (ستا

 مناطق  ساير از را زيمر منطقه ينا كه ستا اي گونه

 واينزا نوعي در منطقه و زدسا مي اجد ركشو

 پايين سطح ركنا در مرا ينا. رددا ارقر فيايياجغر

 سبب بومي متخصصي وينير دكمبو  و منطقه در ادسو

 نشد ارشود با لسا دسر لفصو در هيژو به تا دشو مي

 هيژو به ،منطقه به   هيد تخدما ندرو منطقه در ددتر

                                 .ددگر مختل شتابهد و زشموآ                مرا در

 تأثير و زيمر مناطق صخا يها يژگيو علت به

 افر دعملكر و ركشو عرصه تمامي بر آن اريگذ

 از زيمر مناطق يپذير تأثير همچنين و آن  اي منطقه

 در كه سطحي چند اي منطقه توسعه ز،مر ينسوآ

 به ستا پائين و باال از توسعه ندرو دو هر هبرگيرند

. ددگر مي حمطر زيمر مناطق توسعه يلگوا انعنو

 باال از ييزر برنامه ندرو دو نهمزما رطو به لگوا ينا

 مي يپيگير را باال به پايين از ييزر برنامه و پائين  به

 ترتيب ينا به. دارد جانبه دو يگير جهت و كند

 در منطقه نساكنا تمامي  كترمشا مينهز ديجاا ضمن

 قابليت و تمكاناا از دهستفاا و توسعه يها فعاليت

   در محلي يهادنها يتودحدم و ضعف ،منطقه يها

 را، يگرد يسو از ركشو تمامي زنيا به پاسخگويي

 ييزر برنامه ماهيت  به  عنايت با الذ. زدسا مي مرتفع

 نظر در ونبد ،پائين به باال از حركت عمدتاً كه بخشي

 ينا دارد محلي نساكنا و تجتماعاا نقش فتنگر

 زي،رم مناطق توسعه ايبر تنهايي به ييزر برنامه  عنو

 توسعه به نسيدر ساسيا حل راه  .ستا مدرآناكا
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 مينزسر مايشآ ايجرا مريوان زيمر قهمنط ارپايد

 انتو نكهآ جهت به مينزسر مايشآ. ستا منطقه  در

 و كند مي يابيارز توسعه ايبر را منطقه يكژكولوا

 يهازنيا از همدآ عمل به  يابيارز به توجه با سپس

 در ساكن يها ننساا فرهنگي و جتماعيا دي،قتصاا

   ييزر برنامه به امقدا زنيا و انتو تطبيق و منطقه

 نتيجه در و محيطي يستز ارضعو وزبر از ،ميكند

. كند مي يجلوگير يستز محيط دينابو و تخريب

 ايبر ييزر برنامه زنيا پيش حقيقت  در مينزسر مايشآ

 برنامه ايبر مكمل انعنو به و دهبو ارپايد توسعه

ومشاركت افراد بومي  .يدآ مي رشما به بخشي ييزر

جهت بومي سازي امنيت و  اه منطقه دراين فعاليت

                                                                                                     .توسعه پايدار در منطقه است

  دهاپيشنها -5

فيايي ي جغرااه باتوجه به مباني نظري و ويژگي 

 ميآن پيشنهادات ذيل ارائه  نتايجمنطقه وتحليل و 

  گردد؛

توسعه زير ساختهاي شهري وفراهم نمودن امكا  - 

نات رفاهي واقتصادي در شهر مذكور جهت افزايش 

پويايي اقتصادي و فرهنگي در مسير امنيت سازي 

           .بومي

افزايش حس تعهد وپايبندي مرزنشينان به  - 

در راستاي تحكيم انسجام ملي، از ارزشهاي ملي 

طريق مشاركت دادن ساكنين در طرحهاي توسعه 

فرهنگي و اقتصادي در اين شهرستان جهت رسيدن 

  .به توسعه و امنيت پايدار

  
  نمايي از مهمانسراي جهانگردي مريوان در ضلع غرقي شهر مريوان كنار درياچه زريوار: 8عكس شماره 

 از تا زيمر طنقا در موميع يها هحتگااسترا ديجاا -

 با نندابتو ركشو طنقا ءقصاا از نهموطنانما طريق ينا

 فرهنگي و اي ورهمحا تتباطاار هازمر  در ساكن نبوميا

 كه دشو مي باعث ورهمحا معد ينا نچو ،كنند اربرقر

 غني فرهنگ داراي  نشهرنشينا نچو كنند فكر نبوميا

 ديجاا با ،عزيزترند دانلتمردو ايبر نهاآ پس هستند

بپوشانيم  نيز را ءخال ينا نيماتو مي ما فرهنگي طتباار

  .      )7عكس شماره، (             .و امنيت زايي بوجود آيد

 حيانو در صنعتي و صنعتي نيمه يشهركها ديجاا - 

 از تا نساكنا ثانويه و ليهاو يهازنيا به توجه با زيمر
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با توسعه  هم و گرفته نقرو يياشتغالزا  هم طريق ينا

اقتصادي توسعه اجتماعي نيز بوجود آيد تااين دو 

           .امنيت سازي را به ارمغان آورد

 

                    منابع   

 ،منيتا يلوتأو رساختا، 1380،1381،صغرا ري،فتخاا 

      1رهشما ،پنجم دي سالهبررا تمطالعا فصلنامه

، شهرســازي وتوســعه 1376بحرينــي، ســيد حســين،  

           .دار، مجله رهيافت، شماره هفدهمپاي

 و منيتا متقابل بطهرا، 1381،ضارمحمد ،نيا حافظ

 همايش تمقاال مجموعه ،مينزسر مايشآ با عفاد

ــمآ ــفد و ايشـــ  راتنتشاا: انتهر ،مينيزسر  عاـــ

           . حسين مماا هنشگادا

 در ديقتصاا و فرهنگي ملاعو نقش ن،سااخر نامهروز

 پنجشنبه ،"زيمر مناطق در اريدپا منيتا ديجاا

            17833 رنتشاا رهشما ،22/02/1390

ــت اهللا  ــاري، كرامـ ــداري  1381، زيـ ــعه وپايـ ، توسـ

ومسئوليت برنامه ريـزان شـهري درقـرن بيسـت     

  .يكم، دانشگاه تهران

فرهنــگ 1389ســازمان جغرافيــايي نيروهــاي مســلح، 

  .جغرافيايي آباديهاي استان كردستان

: انتهر ي،شهر يفيااجغر ،1379 ،حسين ،شكوئي

  . انتهر هنشگادا راتنتشاا

 مايشآ لصوا و پايه نظريه، ،1380،عليرضا ،عندليب

 هنشكددا راتنتشاا ان،تهر زي،مر مناطق

   .هسپا دستا فرماندهي

 شناخت ،1385،شريف فمطو ،عليرضا ،عندليب

 منطقه به نگاهي با زيمر مناطق مايشآ مباني

  .صفه نشريه ان،نهبند

، توسعه شـهر نشـيني و صـنعت    1385ارگر، بهمن، ك

گردشگري در ايران، انتشارات سازمان جغرافيايي 

  .نيروهاي مسلح، چاپ اول

 منابع نهمسايگا و انيرا ،1381 ر،پو هللايد ر،كريميپو

   .معلم تربيت هنشگادا ،تهديد و تنش

ــران،.منوچهر، لرني  شناسي سيبآ 1382و ديگـــــــ

   .پويا مپيا:انتهر،منيتا

  .1390سرشماري نفوس ومسكن،، ز آمار ايرانمرك

  .،جغرافياي عمومي استان كردستان1369نجفي،يداهللا،

ــلح    ــايي نيروهــاي مس ــازمان جغرافي ي اه نقشــه، س

   1:50000توپوگرافي 

 چهزاربا ضعيتو از تحليلي، 1379 ،گانيزربا وزارت

   ن،تاكنو فعاليت زغاآ از زيمر كمشتر يها

 فترد ديقتصاا يها يسربر و ييزر برنامه نتومعا 

           . ديقتصاا يها سيربر و هشوپژ
 Nebuhr, A (2005), The impact of EU 

enlargenment on Europesn border region, 

HWWA Discussio 
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