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استان كردستان درجهت  يمرز يتوسعه شهرستان ها يها يتقابل يلتحل
  يههمسا يبا كشورها يمرز ينب يها يتوسعه همكار

  

  3يسمانه رحيم، 2امانپور يدسع، *1ياحمد عاطفه
  خوارزمي تهراندانشگاه  يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف دكتري يدانشجو -1

  چمران اهواز يددانشگاه شه ياراستاد -2
  چمران اهواز يددانشگاه شه يستز يطارشد عمران و مح يكارشناس يدانشجو -3

Atefeh.ahmadi78@yahoo.com 
  

  چكيده
 ي،ازرگانجهت توسعه ب ييو بالقوه ا يقو يها يلبا دارابودن مرز مشترك با كشور عراق، پتانس يراناستان كردستان در غرب ا 

تواند  يم يمرز يراستا توسعه و گسترش امكانات و منابع در شهرستان ها يندر ا. را دارا است يمرز يبه خصوص در شهرها
 يعرا تسر يتواند آهنگ توسعه مل يداشته باشد و هم م يههمسا يبا كشور ها رزيم ينب يها يهمكار يتدر تقو ينقش اساس

 يها يهمكار يتاستان كردستان را در جهت تقو يمرز يتوسعه شهرستان ها يها يتابلآن استتا ق يحاضر در پ يقتحق. كند
است وبا  يليتحل -يفيروش پژوهش حاضر توص. قرار دهد يلو تحل يهو تجز يمورد بررس يههمسا يبا كشورها يمرز ينب

استان كردستان در  يمرز ين هاشهرستا يافتگيسطح توسعه  يينتع ييبها يانهرا يو نرم افزارها يكم ياستفاده از مدل ها
 ي،و اشتغال، شاخص مسكن، شاخص اقتصاد يتيجمع ياستان با استفاده از شاخص ها يشهرستان ها يگرد يسهبامقا
با  يشهر كه در مناطق مرز 4شهر استان كردستان،  9 يننشان داد كه از ب يقتحق يها يافته.ستپرداخته ا يبهداشت يربنايي،ز

استان برخوردار بودند، به گونه  يشهرستان ها يگرنسبت به د يينتريپا يافتگيفته اند، از درجه توسعه قرار گر يهكشور همسا
به عنوان  يافتگيتوسعه  يبضر%  80بودن  اراصورت گرفته مشخص شد كه شهرستان قروه با د يبراساس بررس ييكها

شهرستان در استان كردستان  ينه عنوان محروم ترب% 12 يافتگيتوسعه  يبسروآباد، با ضر يو شهرستان مرز ينبرخوردارتر
 ه،بان يمرز يبرخوردار و شهرستان ها يمهبه صورت ن يبسقز به ترت ياران،سنندج، كام يوان،مر يشهرستان ها. شدند ييشناسا

  .شدند ييشهرستان استان كردستان شناسا ينبه عنوان محروم تر يتاولو يبو سرو آبادبه ترت يواندرهد يجار،ب
  
  استان كردستان ي،شاخص توسعه انسان ي،مرز يبازارچه ها يافتگي،توسعه : يديكل يها ژهوا
  

  مقدمه
ايي اعم از تحقيقات اقتصادي و اجتماعي و اكولوژيك به مناطق مرزي و تاثيرات مرزي هاي اخير در تحقيقات توسعهدر دهه

. اندي كه در امتداد مرزهاي همگرايي كشورها قرار گرفتهاين رغبت و عالقه ي وافر به مناطق. توجه بسياري صورت گرفته است
به طور مشخصي از اين تصور نشأت گرفته كه اين مناطق جغرافيايي ويژه، ممكن است موجب ايجاد سازگاري و همساني 

سعه بدين معني كه در مرزهاي اكثر كشورهاي در حال تو). Niebuhr, 2004:71(اقتصادي در همگرايي بين كشورها گردند 
اينگونه مبادالت علي رغم غير رسمي و محلي بودن . شودسطح قابل توجهي از نياز مردم مرزنشين از طريق مبادالت تامين مي

شود از اين رو آن داراي نقش پر اهميتي در مبادالت ميان كشورها همسايه بوده و باعث بهبود زندگي ساكنان نقاط مرزي مي
هاي متقابل اقتصادي، گسترش بازارهاي مرزي هايي در نوع خود به توسعه همكاريجريانبرنامه اي كردن چنين مبادالت و 
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ها و خدمات مورد نياز محلي، ايجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشين و باالخره بهبود امنيت در اين مناطق و بهبود زير ساخت
  ).   2: 1384مراتب، ( آورد منطقه را به همراه مي

ايي جغرافيايي هايي كه درمناطق مرزي وجود دارد اين مناطق به علت دوري از مركز، كه عموما مسئلهتوان ها وعليرغم ظرفيت
هاي غير آمايشي پيامدهاي ايي و برنامههاي توسعهشود به لحاظ اتخاذ سياستاست و بيشتر از ساختار مناطق مرزي ناشي مي

-ترين آن، محروميت شديد و حاشيه ايي بودن اين مناطق و قرار نگرفتن آنامطلوبي را براي اين مناطق به همراه دارد كه مهم
هاي دوري از مركز جغرافيايي كشور كه به معناي دوري از تصميم گيري. ها در مسير امواج آمايشي توسعه كشور استن

هاي جمعيتي و صنعتي تشود اين مناطق به دليل دوري از مركز و هم به دليل كاستي در قابليسياسي كشور است، باعث مي
دهد در برخي مطالعات نشان مي). 1380:202عندليب، ( هاي توسعه داخلي قرار گيرند كمتر در جريان آثار مثبت برنامه

هاي قومي با مردم مرزنشين آن سوي هاي اكولوژكي، خصوصيات اجتماعي و قرابتمناطق مرزنشين از گذشته به لحاظ همگني
هاي توسعه ملي از سوي ديگر پيوسته انگيزه ساز بسياري ازتحركات غير د يك راهبرد آمايشي در برنامهمرزها، از يك سو و نبو

هاي دسته جمعي به كشورهاي همسايه و شهرهاي رسمي و مبادالت ناخواسته، جابجايي و انتقال جمعيت به صورت كوچ
ازرگاني كشور، آشفتگي و ناامني ساختاري و عدم ثبات ب -اثرات منفي اين جريانات بر پيكر امور اقتصادي . بزرگ بوده است

ايي در روند ايي تاثيرات عمدههاي منطقهها و عدم تعادلوجود چنين تفاوت. جمعيت مناطق مرزنشين بر كسي پوشيده نيست
  .توسعه مناطق مرزي بر جاي گذاشته است

هاي مهم تجاري، اين قابليت را دارد كه به يكي از قطب استان كردستان با برخورداري از موقعيت خاص استراتژيك و اقتصادي،
لذا با توجه به شرايط خاص آن از لحاظ موقعيت جغرافيايي و حتي سياسي . دروازه كاالهاي وارداتي كشور به عراق مبدل شود

اهميت توجه به به لحاظ واقع شدن آن در مجاورت با كشور عراق و لزوم توجه همه جانبه به مسايل مختلف آن و از جمله 
رشد و توسعه اين منطقه مهم و با توجه به آن كه هم اكنون در اقتصاد داخلي استان، زمينه فعاليت و سرمايه گذاري خصوصي 

هاي مجاور را تواند زمينه رشد و شكوفايي و توسعه اقتصادي استان و حتي استانباشد، مياعم از داخلي و خارجي محدود مي
هاي استان كردستان با استفاده از شاخص توسعه قيق حاضر به بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستانلذا تح  .فراهم آورد

هاي مرزي استان، گويي به اين سئوال است كه سطح توسعه يافتگي شهرستانپاسخ انساني پرداخته است و در نهايت به دنبال
  سايه تاثير داشته است؟ هاي همهاي بين مرزي باكشورايي در گسترش همكاريتا چه اندازه

 روش بررسي
 1385هاي سالنامه آماري استان كردستان در سال تحليلي بوده كه با استفاده از منابع و داده ـماهيت اين تحقيق توصيفي 

در اين . هاي استان كردستان از نظر شاخص توسعه انساني انجام شده است جهت سنجش ميزان توسعه يافتگي شهرستان
جامعه  .بهداشتي و آموزشي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است ؛ عوامل اقتصادي،شاخص 3تغير در قالب م 15تحقيق، 

  . باشدهاي استان كردستان ميآماري اين تحقيق همه شهرستان
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  نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه

ل تاكسونومي، مدل موريس و شاخص هاي متعددي وجود دارد كه تحليدر زمينه سنجش و تعيين سطوح توسعه يافتگي روش
فرايند اين مدل در سه  ).8(باشد  ها مدل توسعه انساني ميترين آنكه جديدترين و علمي. هاستترين آنتوسعه انساني از مهم

. هاي تعريف شده داردايي است كه هر ناحيه بر مبناي شاخص، شامل تعريف اندازه توسعه)1(رابطه : مرحله تنظيم شده است
امنه توسعه به دست آمده بين صفر تا يك در نوسان خواهد بود كه در آن صفر حداقل توسعه و يك حداكثر توسعه در د

  .دهدهاي مورد بررسي را نشان ميشاخص
  

  xiشاخص  = 

  
  .شوددر مرحله دوم، ميانگين توسعه در هر ناحيه با توجه به فرمول زير تعيين مي

  

  
  

  .باشدمبناي ايده آل از ميانگين توسعه مي رحله از روش مورد استفاده تفاوت عدد يك به عنواندر آخرين م
  

(HDI)= (1- D.I) 
هاي هاي استان كردستان را در رابطه با شاخصتوسعه انساني شهرستانها، وضعيت درجه اين رابطه در نهايت، نتايج حاصل 

توسعه (در روش شاخص توسعه انساني، هر چه درجه برخورداري . اهد دادنشان خو) بهداشت، آموزش، درآمد(مورد مطالعه 
: 1384حكمت نيا و موسوي، (باشد تر باشد، نشانه برخوردار بودن آن شهرستان مييك شهرستان به عدد يك نزديك) يافتگي

320.(  
  

 هاي مورد استفاده جهت تحليل شاخص توسعه انسانيشاخص

فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجه گيري منطقي و به طور  هايي هستند كهها نشانگرشاخص
ريزي و ارزشيابي  ها را مشخص و از حيث مفهومي چارچوب مناسبي براي هدف گذاري، تدوين، برنامهكلي جهت فعاليت

)1(رابطه  

)2(رابطه  

)3(رابطه  
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در راستاي شناسايي مناطق توسعه يافته هاي مورد استفاده ترين شاخصمهم). 76: 1380طبرسا، (دهند ها به دست ميفعاليت
   :اند از در شاخص توسعه انساني اين تحقيق عبارت

  
  هاي بهداشتيشاخص) الف

شامل بيمارستان و زايشگاه، آسايشگاه،  (ها برحسب وضعيت حقوقي هاي موجود در آنتخت تعداد موسسات درماني فعال و
شامل درمانگاه، كلينيك، پلي كلينيك و مراكز بهداشتي، تعداد (فيايي درماني برحسب وضعيت جغراـ تعداد مراكز بهداشتي 

  .)ها، مراكز پرتونگاري و توانبخشي برحسب شهرستانها و داروخانهآزمايشگاه
  
  هاي اقتصاديشاخص) ب

ها، تعداد نهاي عمده فروشي، تعداد واحدهاي بانكي در شهرستاهاي صنعتي بر حسب وضع مالكيت، تعداد كارگاهتعداد كارگاه
ها، تعداد جمعيت فعال از نظر اقتصادي، تعداد  حسب شهرستان هاي داخل ثبت شده، مساحت اراضي كشاورزي برشركت

  . هاي تعاوني معدني فعالهاي صنعتي، تعداد شركتشاغالن گارگاه
 
  هاي آموزشي شاخص) ج

  ها ها، تعداد كتابخانه، تعداد آموزشگاهها بر حسب ساكن و غيرساكنساله و بيشتر شهرستان 6تعداد باسوادان 
  

و بر مبناي ) 2(و ) 1(هاي استان كردستان، بر اساس رابطه در اين راستا به منظور برآورد درصد توسعه يافتگي شهرستان
هاي مورد بررسي، در مرحله اول نتايج در شاخص توسعه انساني براي تك تك متغيرها در شاخص 1385اطالعات سرشماري 

درجه توسعه ) 1(بر نتايج تحليلي حاصل در جدول در نهايت با اجراي رابطه سوم،به دست آمد و ) 1(در جدول شان دادهن
  .هاي استان مشخص گرديديافتگي شهرستان
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  هاي تحقيقيافته
نتوانسته است اقتصاددانان طرفدار نظريه رشد متوازن در مناطق مختلف يك كشور معتقدند كه نظريه قطب رشد نه تنها 

ايي ريزي منطقه  ايي را از بين ببرد، بلكه باعث تشديد آن نيز شده است لذا، اين افراد ضرورت برنامه منطقه هاينابرابري
ها هم چنين معتقدند كه بايستي هدف از توسعه متعادل توزيع آن. كنندصحيح، براي رسيدن به توسعه متوازن را توصيه مي

  .احي براساس نيازهاي جمعيتي باشد تا بدين ترتيب اصل عدالت اجتماعي رعايت شودبرابر امكانات در نو
هاي وضعيت درجه توسعه يافتگي همه شهرستان) HDI(در اين تحقيق با استفاده از الگوي شاخص تركيبي توسعه انساني 

نشان داده شده ) 2(كه در جدول  نتايج به دست آمده، همانطورهاي مورد مطالعه، بررسي گرديد و براساس مذكور در شاخص
است، شهرستان سنندج با اختصاص دادن ضريب بيشتري از توسعه، به عنوان شهرستان خيلي برخوردار و شهرستان ديواندره  

  .شناسايي گرديداستان كردستان در شاخص توسعه انساني  به عنوان محرومترين شهرستان 14/0با ضريب توسعه  
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  هاي استان كردستان براساس شاخص توسعه انسانيسطوح توسعه يافتگي شهرستانجدول تعيين ): 2(جدول 
رتبه توسعه يافتگي در  سطح توسعه يافتگي

 شاخص توسعه انساني

ضريب توسعه يافتگي 
با شاخص توسعه 

 انساني

شرح          
  شهرستان 

 بانه 21/0 6 محروم

 بيجار 26/0 4 محروم

 ديواندره 14/0 9 بسيار محروم

 سقز 49/0 2 يمه برخوردارن

 سنندج 81/0 1 خيلي برخوردار

 قروه 36/0 3  محروم

 كامياران 16/0 8 بسيار محروم

 مريوان 25/0 5 محروم 

 سروآباد 20/0 7 بسيار محروم

  

  
  هاي استان كردستاندرجه بندي توسعه شهرستان): 1(شكل 

 
  گيريبحث و نتيجه

امروزه در . فضايي توزيع بهينه جمعيت و خدمات از اهميت ويژه ايي برخوردار است اي وريزي منطقهدر مطالعات برنامه
يابي به عدالت فضايي و اجتماعي از مباحث مربوط به به توسعه پايدار برخورداري مناطق از امكانات و خدمات در راستاي دست

ها با توجه به نيازهاي جمعيتي نه تنها از رستانبين شه در واقع اختصاص بهينه امكانات ما. ايي برخوردار استجايگاه ويژه
  .مهاجرت به سمت شهرها جلوگيري خواهد كرد، بلكه موجب تعادل در مركز استان نيز خواهد شد

توسعه انساني در استان كردستان نشان از متفاوت بودن سطح توسعه  ها در شاخصبررسي ضريب توسعه يافتگي و رتبه
- اي كه در اين تحليل به چشم مينكته. باشدها ميه اين مسئله بيانگر توسعه نامتعادل شهرستانها دارد كيافتگي شهرستان
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درصد، توانسته است برتري  81خورد اين است كه شهرستان سنندج  مركز استان كردستان با اختصاص ضريب توسعه يافتگي 
ها در اين زمينه به وجود امكانات و خدمات ين استانداليل اختالف ب. هاي استان حفظ نمايدنسبي خود را بر ديگر شهرستان

هاي برخوردار بهداشتي، درماني و آموزشي بيشتر و با كيفيت بهتر و از طرفي وجود شرايط كافي اشتغال و درآمد باال در استان
هاي افتگي شهرستانبا نظر به درجه توسعه ي. باشدهاي محروم ميو عدم وجود و يا ضعف اين امكانات و خدمات در شهرستان

ها در عين حال كه داراي بهترين موقعيت براي انجام مراودات مرزي و توسعه شود، كه اين شهرستانمرزي مشخص مي
هاي ديگر در درجه هاي بين مرزي هستند، از نظر دستيابي به امكانات و خدمات كيفي و كمي متناسب با شهرستانهمكاري

و مريوان با بازارچه قشالق كه براساس مطالعات ) سيران بند(، به خصوص شهر بانه با بازارچه اندمحروم و بسيار محروم گرفته
ها با همراه بازارچه سيف در سقز يكي از بزرگترين مراكز هاي وزارت بازرگاني كشور، اين بازارچهريزي و بررسيمعاونت برنامه

كه با توجه به جايگاه اين شهرها در زمينه توسعه كشور و افزايش  واردات و صادرات كاالهاي مرزي و افزايش ارز كشور هستند،
- هاي بين مرزي با كشورهاي همسايه بحث توسعه و عدالت فضايي شهرهاي مرزي را بيشتر در كانون توجه قرار ميهمكاري

 . دهد
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