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چکیده
امروزه دستیابی به توسعه پایدار به طور عام و توسعه پایدار شهری به طور خاص به عنوان یکی از اهداف بنیادین برنامهریزان
و سیاستگذاران در همه سطوح سازمان فضایی (محلی ،منطقهای و جهانی) مطرح است .در راستای نهادینه شدن
این هدف اساسی در تمامی ابعاد (به ویژه در سطح محلی) تأ کید بر جهتگیری برنامهریزی و سیاستگذاری مورد تأ کید
برنامهریزان میباشد .گفتنی است که دستیابی به توسعه پایدار و میزان پایداری عرصههای فضایی به ویژه شهرها متأثر از
عوامل و فرایندهای مختلف محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...میباشد .در بین فرایندهای مختلف
تأثیرگذار ،یکی از فا کتورهای مهم ،موقعیت فضایی و به خصوص موقعیت مرزی و روابط مختلف فضایی بین سکونتگاههای
متأثر از این جریان میباشد که میتواند بر ساختار و عملکرد یک فضای جغرافیایی تأثیر داشته باشد .شهر مریوان در استان
کردستان به خاطر برخورداری از موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مجاورت مرز عراق از این جریان بیتأثیر نبوده است .تحقیق
فرا رو سعی بر این دارد که با سنجش وضعیت شاخصهای توسعه پایدار این شهر نسبت به شهرهای غیرمرزی ،تأثیر مرز
را بر پایداری شهر مریوان بررسی نماید .بنابراین برای دستیابی به این هدف ،روشهای میدانی و بهرهگیری از تکنیک
پرسشنامه و اسناد و اطالعات رسمی مورد استفاده قرار گرفت .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری
همچون تحلیل رگرسیونی تک متغیره ،آزمون  Tتک نمونهای و روش تا کسونومی سنجیده شد .براساس نتایج حاصل،
موقعیت مرزی تأثیر قابل توجهی در زمینه مختلف بر توسعه شهر مریوان گذاشته و نتایج تحقیق نیز مبین این امر است؛
به طوری که در بیشتر گویههایی که با مضمون تأثیرات مثبت موقعیت مرزی بر توسعه شهرها طرح گردیدهاند ،از دیدگاه
پاسخگویان ،موقعیت مرزی تأثیرات مثبت قابل توجهی در بیشتر شاخصها داشته است.
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 . 1مقدمه
توسعه ،ایده و تمرینی است که از اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد.
این مفهوم با ایده پیشرفت تفاوت داردCow en &Shenton: 1996,
ً
) .)1مشخصات کلیدی پایداری شهری که غالبا در ادبیات موضوع
و اسناد بیان میشوند ،عبارتند از برابری درون نسلها ،برابری
بین نسلها ،حفاظت از محیط طبیعی ،استفاده حداقل از منابع
تجدید نشدنی ،بقای اقتصادی و ت��نوع ،جامعه خود اتکا ،رفاه
فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه .به عالوه توسعه پایدار
شهری شکلی از توسعه است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع
شهری نسلهای آینده را تأمین میکند؛ از نظر کالبدی ،تغییراتی
در کاربری زمین و سطوح ترا کم برای رفع نیازهای سا کنان شهر در
زمینه مسکن ،حملونقل ،اوقات فراغت و  ...به وجود میآورد تا
در طول زمان ،شهر را از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی،
از نظر اقتصادی با دوام و از نظر اجتماعی همبسته نگه دارد (2001
.)Mousakazemi ،,101
فرآیند تاریخی بیانگر این واقعیت است که حا کمیت پارادایمهای
کالسیک و سنتی در فرآیند توسعه در اغلب شهرها سبب ناپایداری
جوامع انسانی و به ویژه جوامع شهری شده است ،به طوری که
جوامع شهری امــروز با مسائلی همچون فقر و بیعدالتی ،از هم
پاشیده شدن روابط اجتماعی ،تخریب محیط زیست ،از بین رفتن
هویت شهری ،کاهش مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیمگیری،
آسیبپذیری شهرها در مقابل حــوادث طبیعی و انسانی (سیل،
زلزله ،جنگ ،بحرانهای اقتصادی) و  ...مواجه هستند (2009,
 .)،Eftekhari-mogaddam and Mofidi shemirani :15بنابراین
آنچه مسلم است این که به رغم بزرگ شدن شهرها ،صنعتی شدن
و تغییر الگوها و حتی افزایش استانداردهای زندگی در شهرها،
روند کلی در زمینه ناپایدار شدن هر چه بیشتر شهرها در سده اخیر
مشاهده شده است؛ به طوری که پایداری بسیاری از شهرهای
امروزی به خاطر این که ظرفیتسازی مناسبی در ساختار و عملکرد
خود برای فائق آمدن بر شرایط پیشبینی نشده و سازگار با شرایط
در حال تغییر جهانی را ارائه ندادهاند ،تبدیل به مسئله مهم شده
( )Jaafari :2008,55و با این شرایط و با رشد سریع جمعیت و تمرکز
آن در شهرها ،مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی
تأثیرگذار بر چشمانداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح گردیده
است (.)Qarakhlou and etal :2009,1
به طور کلی همچنان که اشاره شد ،در حال حاضر پایداری تعداد
قابل توجهی از شهرهای کشور به صورت مستقیم به موقعیت مرزی
آنها ارتباط دارد و بنابراین هر گونه راهبرد ،سیاست و تغییر و تحول
در خصوص مرزهای کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بخش
قابل توجهی از شهرهای مرزی کشور تأثیر میگذارد .در این میان،
شهرهای استان کردستان نیز به عنوان یکی از استانهای مرزی
کشور همواره تحت تأثیر موقعیت مرزی این استان قرار گرفتهاند و
توسعه و به ویژه پایداری آنها همواره تابعی از موقعیت مرزی آنها (به
دلیل فرازونشیبهای فراوان در روابط و تعامالت کشورهای ایران
و عراق) بوده است .بدین سان و براساس مجموع گفتههای فوق،
این پژوهش به دنبال پاسخ به سئواالت اساسی زیر میباشد:

•پایداری شهرهای استان کردستان در چه سطحی قرار دارد؟
•موقعیت مرزی چه تأثیری بر پایداری شهر مرزی مریوان داشته
است؟
 .2مبانی نظری
ً 2
1
پایداری شهری و توسعه پایدار شهری غالبا به دلیل نزدیکی ،به
جای یکدیگر به کار میروند .در توسعه پایدار شهری کلمه توسعه
نشانگر فرایندی است که پایداری میتواند در آن اتفاق بیفتد .اما در
پایداری شهری ،پایداری مجموعهای از وضعیتهاست که در طول
زمان دوام دارد ) .(Maclaren, 1996: 185توسعه پایدار شهری اشاره
به این امر دارد که توسعه اجتماعی و اقتصادی شهری باید در ارتباط
با حفاظت از منابع بــرای نسلهای کنونی و آینده صــورت گیرد.
منابع طبیعی و ظرفیت ا کوسیستمهای طبیعی نسبت به تغییرات
انسانساخت حساس بــوده و دارای محدودیتند ،بنابراین این
محدودیت باید در طر حهای رشد و توسعه شهری مد نظر قرار گیرد.
دیگر مفهوم مرتبط با توسعه پایدار شهری ،شهرهای قابل زیست
هستند .در واقع یکی از مسائل کلیدی از منظر پایداری شهری،
کاهش تأثیرات زیست محیطی کلیه فعالیتهای شهری به حداقل
ممکن است .این امر بدان معناست که اتالف و هدررفت منابع باید
در فضای محلی به حداقل ممکن برسدُ .بعد مهم دیگر پایداری
شهری ،اشاره به هزینههای اجتماعی و تصمیمات اقتصادی در یک
شهر و یا ناحیه شهری معین دارد .به طور کلی توسعه پایدار شهری
این انگاره را بیان میکند که شیوه گذشته و کنونی توسعه شهرها
به واسطه اثرات زیست محیطی و جای پای ا کولوژیکی گسترده و
همچنین نابرابریهای اجتماعی و فضایی که در درون شهرها به بار
آورده ،الزم است تغییر یافته و به سمت الگوهایی پایدار سوق داده
شوند).(Gottdiener and Budd, 2005: 158
پایداری شهری مفهومی است که در پی طرح توسعه پایدار به
عنوان پارادایم جدیدی در جهان مطرح گردید .ریشههای نگرش
توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی_اقتصادی
در شهرها از نظر ا کولوژی بر میگردد .از اوایــل دهه  70میالدی،
جنبشهای گستردهای با حساسیتهای زیست محیطی بر ضد
توسعه متداول شهرها در کشورهای شمال به راه افتاد (Steits,
.)111 :2008 ،cited in saberi far 1995
در خصوص پایداری شهرها ،رویکردها و نگرشهای مختلفی وجود
دارد و هر محققی با توجه به زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و یا
زیستمحیطی ،رویــکــرد مشخصی را نسبت به پــایــداری شهری
مطرح کرده است .با این حال در یک تقسیمبندی کلی میتوان دو
رویکرد را نسبت به پایداری شهری مطرح نمود:
 . 1رویکرد بومشناسانه به پایداری شهری 3و
4
 . 2رویکرد اقتصادی_اجتماعی به پایداری شهری .
براساس رویکرد بومشناسانه ،دستیابی به پایداری شهری مستلزم
Urban Sustainability
Sustainable Urban Development
Ecological Approach
Socio-Economic Approach

1
2
3
4

اصول زیر است :الف) میزان استفاده از منابع (ماده و انرژی) کمتر
از نرخ بازتولید و احیای آن باشد و ب) نرخ انتشار آلودگیها کمتر
از قدرت جذب آنها توسط طبیعت (محیط زیست) باشد .رویکرد
دوم یعنی رویکرد اقتصادی_اجتماعی بر توزیع مناسب فرصتهای
استفاده از منابع برای همه افراد شهر ،منطقه یا جهان است و با

وجود تفاوتهای موجود بین اقشار اجتماعی یا کشورهای مختلف
و به عبارتی با رشد اقتصادی نامتوازن نمیتوان در دستیابی به
پایداری شهری و زیست محیطی امیدوار بود (50, Sarafi :2000,8
.)Jaafari :2008

تصویر شماره :1پایداری درونی شهرها از دیدگاه فلیشر ).(Fleischer, 2004: 5-7

 .2.2موقعیت مرزی و اثر آن بر توسعه پایدار شهرهای مرزی
در مرزهای بیشتر کشورهای در حال توسعه ،سطح قابل توجهی
از نیاز مــردم مرزنشین از طریق مبادالت مــرزی تأمین میشود.
اینگونه مبادالت باوجود غیررسمی و محلی بودن آن دارای نقش
پراهمیتی در مبادالت میان کشورهای همسایه بوده و باعث بهبود

تصویر شماره  :2نقش و کارکرد مرز براساس میزان باز بودن آنها

7

شماره بیستم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1395

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی

 .2.1نقش و کارکرد مرزها
هدف از ایجاد مرزها ،اعمال حا کمیت دولتها بر مناطق تحت
کنترل خود و مردم سا کن در این مناطق بوده است ،اما با تحوالتی
که در جهان صورت گرفته ،مسئله حا کمیت دولتها بر مناطق
تحت کنترل خود تضعیف شده است .بنابراین مفهوم سنتی مرزها
نیز با تحوالت جدید دگرگون شده است .به عبارت دیگر ،مفهوم
مرز تغییر کرده و یک مرز به چند مرز ،از یک خط به چند منطقه،
از فیزیکی به فرهنگی و از فضایی به کارکردی و از نفوذناپذیری به
نفوذپذیری تبدیل شده است (MohammadPour, :2006,148
.)etal
معانی و اهمیت مرزها میتواند به طور چشمگیری در سراسر فضا
و زمان دگرگون شود؛ هنگامی که رژیمها در یک و یا تعداد بیشتری
از کشورهای مجاور هم تغییر کنند ،هنگامی که مرزها بسته و یا باز
هستند و یا هنگامی که مزایای گرانبهایی از یک طرف مرز به طرف
دیگر آن سرازیر شود ) .(Anderson and O’ Dowd, 1999: 594مرزها
دارای ویژگیها و شرایط خاص خود هستند و بسته به قرارگیری
در بین کشورهایی با ساختارهای حکومتی ،اقتصادی و اجتماعی
گونا گون ،کارکردها و شرایط خاصی به خــود میگیرند و به این
خاطر است که خصوصیات ویژه محلی اعم از سیاسی ،اقتصادی،
یتــوانــد بــر حــســب مــفــهــو مســازی
اجــتــمــاعــی و فرهنگی فــقــط مــ 
گستردهتری فهمیده شود.
مرزها دارای کارکردها و نقشهای گونا گونیاند .گاهی به عنوان
یک عامل فیزیکی ،هر گونه ارتباط و جریانات بین نواحی دو طرف
مرز را مانع میشوند و گاهی نیز به عاملی برای تعامالت اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی نواحی دو طرف آن تبدیل میشوند .این که
مرزها چه کارکردی دارند ،چگونه در چشمانداز منعکس میشوند
و احساس افراد واقع در دو طرف آن نسبت به آن چگونه است ،از
ویژگیهای فضایی و موقتی مرز مهمترند (Glassner and Fahrer,
).2004: 81
به طور کلی باید اشاره نمود که نقش و کارکرد مرزها در همه مناطق
جهان یکسان نیست و با توجه به شرایط و موقعیتهای مختلف
سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی و  ...نوع کارکرد مرزهای بینالمللی
نیز متغیر اســت .ضمن ایــن کــه عــاوه بــر مسئله مــکــان ،موضع
زمان نیز در نوع کارکرد مرزها مهم است .به این معنی که ا گرچه
از نظر تاریخی ،مهمترین کارکرد مرز جدا کردن دو ناحیه و واحد
سیاسی و دو گروه از مردم از هم بوده و هست اما با گذشت زمان
و پیشرفتهای به وجود آمده در عرصههای مختلف اقتصادی،
سیاسی ،تکنولوژیکی و ارتباطات ،امروزه کارکردهای جدیدی برای
مرزها تعریف شده و آنچنان که گالسنر معتقد است ،امروزه نقش
و عملکرد مرزها به مرور زمان تغییر میکند؛ به عنوان نمونه امروزه
فناوریهای پیشرفته ،کارکرد تدافعی مرزها را تا حد زیادی کم کرده
است ).(Glassner and Fabrer, 2004: 80

زندگی سا کنان نقاط مــرزی میشود .از ایــن رو برنامهای کردن
چنین مبادالت و جریانهایی در نوع خود ،توسعه همکاریهای
متقابل اقتصادی ،گسترش بازارهای محلی ،ایجاد صلح و ثبات
در مناطق مرزنشین و باالخره بهبود امنیت در این مناطق و بهبود
زیرساختها و خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه مــیآورد .در
مجموع اقتصاد مناطق مرزی میتواند نقشی اساسی در ترقی و
پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مــرزی ،بهبود استانداردهای
زندگی مــردم ،کاهش فقر و توزیع مناسب درآمـــد ،ایجاد روابــط
دوستی و آشنایی بیشتر و تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی
مرزی داشته باشد ).(Chandoevwit, 2004: 145
ً
محققان منطقهای غالبا فرض بر این میگیرند که نواحی مرزی در
زمینه توسعه ،تأثیرات منفی دوگانهای را تجربه میکنند :نخست،
بر حسب موقعیت جغرافیایی آنها در نظام منطقهای ملی که
ً
براساس آن معموال به عنوان نواحی پیرامونی دیده میشوند .دوم،

تأثیر منفی مرزها بر توسعه ،ناشی از مکان مرز است که براساس
آن نواحی مرزی در حاشیه شبکههای ارتباطی و حملونقل ملی
ً
قــرار میگیرند؛ زیرساختهای آنها معموال توسعه نیافته است.
واحدهای توسعهای مرتبط با محیطهای مــرزی در واقــع تالقی
ساختارهای اقتصادی ،نظامهای اجتماعی ،زبــان و سنتهای
فرهنگی ناهمسان هستند به گونهای که مرزها مانع ارتباط دو
طرف مرز میشوند .بنابراین مرزها میتوانند به عنوان سدهای
ارتباطی عمل کنند که منجر به عدم امنیت و هزینههای مبادالتی
باالتر در همکاریهای اقتصادی میگردند .این در حالی است که
با در نظر گرفتن نظامهای تولید ،نگرش به مرزها و نواحی مرزی
ً
صرفا از منظر اقتصادی ملی امــری منطقی نبوده و سادهانگارنه
است؛ بلکه این امر باید بیشتر در بافت فضایی فراملی دیده شود
).(Kratke, 1998: 250
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به طور کلی شهرهای مرزی ممکن است رو به زوال روند و یا شکوفا
شوند؛ بسته به این که خط مرزی موجب برهم زدن حوزه طبیعی
آنها شده باشد و یا برعکس ،نقشهای جدیدی به آنها داده باشد.
به عبارت دیگر ،در نتیجه فقدان تعامالت مرزی ،منطقه مرزی به
منطقهای منزوی با ویژگیهایی چون عقبماندگی اقتصادی،
نــاپــایــداری سکونت و جمعیت ،تخریب محیط زیست ناشی از
بهرهبرداری غیراصولی ،ایجاد ناامنی در منطقه ،فقدان خدمات
و امکانات در زمینه آمــوزش و بهداشت و درمــان و کیفیت پایین
زیرساختهای ارتباطی تبدیل میگردد .به تبع چنین شرایطی،
شهرهای مـــرزی نیز دارای ویژگیهایی چــون نــرخ رشــد پایین
جمعیت ،فقدان فرصتهای شغلی و وجود بیکاری شدید و در
نتیجه مهاجرفرستی باال ،عدم توسعه امکانات و خدمات شهری،
کمبود منابع مالی و  ...خواهد بود .در مقابل با افزایش و تشدید
تعامالت مرزی ،منطقه مرزی تبدیل به فضای ارتباط و تعامالت
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و حمل و نقل بین دو کشور همجوار
میگردد .در این شرایط با توجه به این که نخستین اثرات توسعه
چنین روابط و تعامالتی در شهرهای مجاور مرزها بروز مینماید،
شهرهای مرزی از نظر اقتصادی تبدیل به شهرهایی پویا و فعال
خواهند شد ،رفاه اجتماعی و اقتصادی سا کنان ارتقا خواهد یافت و
در نتیجه محیط زیست مناسبی برای سا کنان شهر فراهم میگردد

( .)Mowloudi:2013از طــرف دیگر همچنان که هــرزا گ با الهام
از تجربه مناطق مرزی مختلف و به ویژه منطقه مرزی مکزیک و
ایاالت متحده بیان میدارد ،مرزها و موقعیتهای مرزی میتوانند
اثــرات توسعهای متعددی همچون ایجاد بازارهای کار شهری و
فرامرزی ،توسعه خدمات شهری و فراشهری ،بازار مسکن شهری
و فرامرزی ،نظام تولید شهری فرامرزی ،شکلگیری ائتالفهای
کار و اشتغال شهری فرامرزی و در توسعهیافتهترین حالت ممکن
ً
شکلگیری ائتالفهای شهری یا اصطالحا شکلگیری شهرهای
دوگــانــه یــا خــواهــرخــوانــده بــر جــای نهند (Herzog, 2000: 140-
) .147البته همچنان که در بخشهای قبلی در خصوص نقش و
کارکرد مرزها اشاره شد ،سیاستهای کالن کشورها و نگرشهای
ژئوپلیتیکی آنها و نقشها و کارکردهایی که بــرای مرزها تعریف
میکنند ،در سطح گستردهای میتواند پیامدها و اثرات توسعهای
مرزها و موقعیتهای مرزی را تحتالشعاع خود قرار دهد .با این
دیدگاه ،سیاستهای کالن کشورها و سطح و نوع روابط کشورهای
همجوار با هم مشخص میکند که مرز به عنوان عنصری با کارکرد
ارتباطی_تجاری دیده میشود و یا عنصری با کارکرد امنیتی_دفاعی؛
هر کدام از این نگرشها میتواند دو پیامد غیرملموس متفاوت و
متضاد را به دنبال داشته باشد .ا گر در سیاستهای کالن دو کشور
همجوار ،مرز به عنوان عنصری با کارکرد ارتباطی_تجاری و پیوند

دهنده دیده شود ،چشماندازی امن و عاری از تهدید در مناطق
مــرزی آن دو کشور شکل میگیرد و برعکس ا گر در سیاستهای
ً
کالن دو کشور همجوار ،مرز صرفا به عنوان عنصری امنیتی_دفاعی
دیدهشود که دو کشور همجوار را از هم جدا میکند ،چشماندازی
ناامن و مملو از تهدید در مناطق مرزی آن دو کشور شکل میگیرد.
هر کدام از این دو نگرش اثرات و پیامدهای توسعهای بر شهرهای
ً
م هستند .در صورت نگرش
مرزی به بار میآورند که کامال متضاد ه 
به مرز به عنوان عنصری با کارکرد ارتباطی_تجاری و پیوند دهنده و
در نتیجه شکلگیری چشماندازی امن و عاری از تهدید در مناطق
مرزی میتوان انتظار داشت که شهرهای مرزی در فرایندهای کالن
توسعه ملی و فراملی ادغــام شده و در نتیجه تغییرات توسعهای
ً
عمدتا مثبت در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی آنها
صــورت گیرد؛ پیامد این امر قــرار گرفتن شهر در مسیر پایداری و
دستیابی به سطحی از پایداری شهری خواهد بود .این در حالی
اســت کــه در صـــورت نگرش بــه مــرز بــه عــنــوان عنصری بــا کارکرد
امنیتی_دفاعی و دارای نقش جدا کنندگی و در نتیجه شکلگیری
چــشــمانــدازی ناامن و مملو از تهدید در مناطق مــرزی میتوان
انتظار داشت که شهرهای مرزی به عنوان فضاها و سکونتگاههایی
حاشیهای و پیرامونی در فضای کالن ملی نگریستهشوند که این
امر خود باعث جدایی و دوری آنها از فرایندهای کالن توسعه ملی
ً
و فراملی میگردد؛ نتیجه این امر شکلگیری روندهای عمدتا منفی
در تغییرات ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهرهای
مرزی بوده و پیامد آن شکلگیری ساختارهای ناپایداری اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی شهر خواهد بود.
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 .3روش شناسی تحقیق
روش انــجــام ایــن تحقیق بــا توجه بــه عــنــوان مسئله ،مــوضــوع و
فرضیههای تحقیق ،تلفیقی از روشهای کمی_ پیمایشی و کیفی و
همچنین مطالعهای تطبیقی است.
در این تحقیق برای گردآوری اطالعات در بخش ادبیات نظری از
طریق روشهای اسنادی و جستوجو در پایگاههای اطالعاتی،
منابع و مواد الزم برای تدوین مبانی و چارچوبهای نظری تحقیق
جمعآوری گردید .در بخش اطالعات و مواد تجربی تحقیق ،با توجه
به متغیرهای تحقیق ،اطالعات از طریق پرسشنامه ،مصاحبه،
منابع مربوط به آمــارهــای رسمی مرکز آمــار ایــران و نیز آمارهایی
که سازمانها و ادارات شهرستان و استان در اختیار گذاشتند،
جمعآوری گردید.
به منظور انتخاب شاخصهای نهایی و مرتبط با شرایط زمانی و
مکانی منطقه مطالعاتی و همچنین شاخصهای احتمالی که
ممکن است مورد اشاره قرار نگرفته باشند ،از طریق روش دلفی
(پرسشنامه خبرگان و کــارشــنــاســان) اقـــدام گــردیــد .پرسشنامه
خبرگان با هدف انتخاب شاخصهای متناسب با اهداف و منطقه
مطالعاتی اصلی طراحی گردید.
خبرگان میبایست به شاخصها از  1تا  9اهمیت بدهند 1 .به
معنای کمترین اهمیت و  9به معنای بیشترین اهمیت میباشد.
بعد از محاسبه میانگین شاخصها ،شاخصهایی که میانگین آنها

بیشتر از  4/5بود ،به عنوان شاخصهای نهایی انتخاب گردیده و
مورد سنجش قرار گرفتند.
پس از تدوین پرسشنامه با استفاده از ادبیات نظری و واقعیت
محلی بــرای تعیین روایــی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که میزان آن به وسیله نرمافزار  SPSSبا روایی0/721
محاسبه شده است .بنابراین این نتیجه حاصل شد که سئواالت
و گویههای طرح شده همسو بــوده و از قابلیت باالیی در زمینه
سنجش متغیرها برخوردارند.
به منظور انتخاب جامعه آمــاری در این پژوهش مــوارد زیر مورد
استفاد قرار گرفت:
سا کنان و مسئوالن شهر مرزی مریوان :در این بخش با دو جامعه
ً
آماریتقریبامجزااز همروبهروهستیم؛ گروهنخستشاملمسئوالن
شهر مرزی مریوان هستند که با توجه به محدود بودن تعداد این
افراد ،انتخاب آنها به صورت هدفمند بوده و در واقع از نمونهگیری
هدفمند استفاده خواهد شد .گروه دوم شامل سا کنان شهر مرزی
مریوان خواهد بود که با توجه به تعداد زیاد این افراد ،نخست از
فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده گردید .این
فرمول با توجه به این که حجم جامعه آماری را نیز در بر میگیرد،
بــرآورد حجم نمونه از طریق آن نسبت به سایر روشها منطقیتر
میباشد .براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ،1390شهرمریوان دارای  110هزار و  464نفر جمعیت میباشد که
بر این اساس حجم نمونه  383نفر به دست میآید و از آنجایی که
این نمونهها میبایست در سطح جغرافیایی شهر انتخاب گردند،
به منظور تسهیل و دقت کار از روش نمونهگیری خوشهای استفاده
میگردد .روش کار به این صورت بود که بر مبنای معابر اصلی شهر،
شهر به چند منطقه اصلی تقسیم گردید .سپس در داخل مناطق
ً
اصلی ،بر مبنای معابر فرعی مجددا هر منطقه به چند محله تقسیم
شده و سپس بر مبنای روش نمونهگیری تصادفی ساده منظم 1 ،تا
 3محله در هر منطقه انتخاب شد .در داخل محالت انتخابی نیز بر
مبنای روش نمونهگیری تصادفی ساده منظم 1 ،تا  3خیابان فرعی
ً
انتخاب و مجددا از میان خیابانهای فرعی انتخاب شده بر مبنای
نمونهگیری تصادفی ساده منظم 1 ،تا  3کوچه انتخاب شد .سپس
ً
مجددا از داخل هر کدام از کوچههای انتخاب شده ،بر مبنای روش
تصادفی ساده منظم ،حداقل یک پال ک ثبتی (و یا واحد مسکونی)
انتخاب شد و پرسشنامه در اختیار سرپرست خانوار قرار گرفت.
برای تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به ماهیت فرضیات تحقیق،
روشهای تجزیه و تحلیل نیز متفاوت است .برای سنجش میزان
توسعه یافتگی شهرها از روش تا کسونومی ،از آزمون آماری  tتک
نمونهای برای سنجش سطح پایداری و همچنین رگرسیون تک
متغیره به منظور آزمون نقش و اثرگذاری موقعیت مرزی در پایداری
شهری استفاده شد.
 .4منطقه مورد مطالعه
منطقه مـــورد مطالعه ،شهر مــریــوان واقـــع در اســتــان کردستان
میباشد .نقشه شماره  1موقعیت شهر مریوان و سایر شهرهای
استان را نشان میدهد.

نقشه شماره  :1موقعیت شهرهای مرزی استان کردستان
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سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی

.5یافتههای تحقیق
 .5.1یافتههای حاصل از رتبهبندی با استفاده از تا کسونومی
در این قسمت به منظور رتبهبندی نقاط شهری استان کردستان
از نظر سطح پــایــداری ،از روش تا کسونومی عـــددی بــه منظور
دستیابی به این هدف استفاده میشود .در ابتدا ماتریس دادهها
تشکیل گردید ،سپس در دومین مرحله اقدام به استاندارد نمودن
شاخصها گردید .پس از استانداردسازی شاخصها ،اقــدام به
محاسبه فواصل مرکب میان شهرها گردید .آخرین مرحله در روش
تا كسونومی رتبهبندی شهرهاست .درجه توسعه یافتگی عددی
بین صفر و یك است .هر چه این عدد به صفر نزدیكتر باشد ،شهر
توسعه یافتهتر و هر چه به یك نزدیكتر باشد ،نشاندهنده توسعه
پایینتر در مقایسه با سایر شهرهاست .جــدول شماره  1نتایج
نهایی اعمال تا کسونومی عددی در خصوص شاخصهای پایداری
نقاط شهری شهرستانهای استان کردستان را نشان میدهد.

براساس مقادیر به دست آمــده ،بیشترین میزان محاسبه شده
متعلق به نقاط شهری شهرستان دیواندره و به میزان 0/8896
میباشد که گویای وضعیت بسیار نامناسب شاخصهای پایداری
شهری در ایــن شهرستان میباشد .شهرستانهای دهگالن و
ســروآبــاد به ترتیب با میزانهای  0/851و  0/8491در رتبههای
بعدی قرار دارند .در ارتباط با نقاط شهری شهرستانهای مریوان
و بانه به عنوان شهرهای مورد مطالعه در این تحقیق که بیشترین
تعداد شهرهای مرزی را دارا میباشند ،این دو شهرستان به ترتیب
با  0/5396و  0/5401دارای رتبههای  1و  2از نظر پایداری شهری
ّ
قرار دارند که این امر دال بر صحت و درستی فرضیه دوم مبنی بر
اثرات مثبت موقعیت مرزی بر پایداری شهر میباشد.
ً
همچنان کــه قــبــا اشـــاره شــد ،بـــرای سنجش مــیــزان پــایــداری و
اثرگذاری موقعیت مرزی بر میزان پایداری از سه تکنیک یا روش
تا کسونومی ،آزمون Tو دیدگاه جامعه آماری استفاده شد .در ادامه
به ترتیب نتایج تشریح میشود.

جدول شماره  :1مقادیر به دست آمده براساس مدل تا کسونومی برای شاخصهای پایداری شهرها در استان کردستان
شهرستان
مریوان
بانه
سنندج
سقز
قروه
بیجار
کامیاران
سروآباد
دهگالن
دیواندره

سرمشق توسعه
8.982
8.9909
9.5718
11.3439
13.2541
13.2989
13.9945
14.134
14.1663
14.8089

درجه توسعه یافتگی
0.5396
0.5401
0.575
0.6815
0.7962
0.7989
0.8407
0.8491
0.851
0.8896

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 .5.2یافتههای آزمون T
بــرای سنجش پایداری شهری در ابتدا اطالعات کلیه شهرهای
اســتــان بــا اســتــفــاده از آزمـــون Tمـــورد آزمـــون قـــرار گرفت کــه کلیه
گویههای مورد آزمون در سطح طیف لیکرت طبقهبندی و سپس
عدد  3به عنوان میانگین در نظر گرفته شده است.
برای این منظور ابتدا پایداری شهرهای مرزی براساس مقایسه و
تحلیل شاخصهای کمی با میانگین استان مورد آزمون قرار گرفت

که بر این اســاس اطالعات  35شاخص از شاخصهای پایداری
شهریبهصورتاستفادهاز نتایجسرشماریها،سالنامههایآماری
استان و اطالعات دریافت شده در سازمانهای استانی و محلی
جمعآوری گردید 10 .مورد از این شاخصها در زمره شاخصهای
زیست محیطی_کالبدی 19 ،مورد در زمره شاخصهای اجتماعی و
شش مورد هم در زمره شاخصهای اقتصادی بودند.

جدول شماره  :2نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای هر کدام از عوامل (نتایج پاسخهای مردم)
ابعاد
زیست محیطی

شاخص

اجتماعی

سرانه تولید زباله (کیلوگرم به ازای هر نفر در روز)
سرانه فضای سبز
ترا کم نفر در واحد مسکونی
ترا کم خانوار در واحد مسکونی
درصد خانوارهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم
درصد واحدهای مسکونی دارای دسترسی به شبکه عمومی فاضالب
درصد مسکن نوساز در سطح شهر
سرانه زیربنای مسکونی (مترمربع)
میانگین تعداد خانوار سا کن در واحد مسکونی
درصد خانوارهای برخوردار از تسهیالت واحد مسکونی
ً
نرخ مهاجرت (صرفا مهاجرپذیری)
نسبت افراد دارای تحصیالت آموزش عالی
نرخ باسوادی
تفاوت نرخ باسوادی زنان به مردان
میانگین تعداد دانشآموز در هر کالس
نسبت دانشآموز به معلم
درصد جمعیت تحت پوشش مرا کز بهداشتی_درمانی
میانگین مرگومیر کودکان زیر پنج سال در پنج سال گذشته
تعداد پزشک عمومی به ازای هر  10هزار نفر
تعداد پزشک متخصص به ازای هر  10هزار نفر
تعداد تخت بیمارستان به ازای هر  10هزار نفر
تعداد مرا کز انتظامی به ازای هر  10هزار نفر
نسبت جمعیت معلول از کل جمعیت
نسبت جمعیت مطلقه از کل جمعیت ازدواج کرده
تعداد مرا کز فرهنگی
سرانه ورزشی
نسبت مشترکان اینترنت
درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت
تعداد گروههای فعال هنری به ازای هر  10هزار نفر جمعیت
نسبت وابستگی
نسبت درآمد به هزینه خانوار
نرخ بیکاری کل
نرخ مالکیت مسکن
درصد خانوارهای برخوردار از اتومبیل شخصی
سهم بخش خصوصی از کل اشتغال شهرستان

جدول شماره  2بیانگر این است که از مجموع  35شاخص مطالعه
شده ،شهر مرزی مریوان در  30شاخص دارای وضعیت بهتر نسبت
به میانگین شهرهای استان ،در چهار شاخص دارای وضعیت بدتر
نسبت به میانگین شهرهای استان و در یک شاخص نیز همسطح
میانگین استان میباشد .به تفکیک گروههای اصلی شاخصها،
صهــای زیــســت محیطی ،شهر مـــرزی مــریــوان در
در گـــروه شــاخــ 
مجموع در  10شاخص دارای وضعیت بهتر ،در سه شاخص دارای

1.8
7.2
3.1
1.1
97.24
98.7
28
18
1.1
91.2
5.3
6.4
83.01
89.21
24.1
22.4
89.4
18
3.4
1.8
5.4
1.9
1.99
1.29
0.75
0.54
17.3
97.7
2.3
3.2
0.99
10.3
65.52
46.8
78.94

وضعیت بــدتــر و در یــک شــاخــص نیز دارای وضعیت همسطح
میانگین استان است .در گروه شاخصهای اجتماعی ،شهر مرزی
مریوان در  18شاخص دارای وضعیت بهتر و در یک شاخص نیز
دارای وضعیت بدتر نسبت به میانگین شهرهای استان است .در
گروه شاخصهای اقتصادی ،شهر مرزی مریوان در کلیه شاخصها
(شــش شــاخــص اقــتــصــادی) ،دارای وضعیت بهتری نسبت به
میانگین شهرهای استان میباشد (جدول شماره .)4
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اقتصادی

مریوان

میانگین شهرهای
غیرمرزی استان
1.14
5.15
3.70
1.15
98.50
94.18
15.25
16.33
1.12
79.67
1.20
5.86
81.44
86.09
24.49
23.34
87.64
19.00
3.34
1.79
5.46
1.06
1.28
1.34
0.37
0.41
12.39
95.80
1.11
3.58
0.88
15.07
58.02
39.55
69.71

میانگین
استان
1.27
5.15
3.61
1.14
98.32
95.04
17.70
16.56
1.13
81.79
2.16
6.06
81.66
86.61
24.34
22.61
88.38
18.70
3.37
1.80
5.49
1.16
1.38
1.31
0.44
0.44
13.27
96.27
1.30
3.49
0.90
14.06
59.89
41.03
71.65

نمودارشماره :1یافتههای مرتبط با ارزیابی پاسخگویان از برخی از مهمترین ابعاد پایداری در شهرهای مرزی

بدینسان براساس مجموعه مباحث بیان شده و شاخصهای
35گانه پــایــداری شهری میتوان اینگونه استنباط نمود که در
مجموع وضعیت پــایــداری شهری در شهر مــرزی مریوان نسبت
به میانگین استان در سطح باالتری قرار دارد و به ویژه در زمینه

شاخصهای پایداری اقتصادی ،در کلیه شاخصها ،شهر مرزی
مریوان وضعیت بهتری را نسبت به میانگین استان به نمایش
میگذارد و حتی میتوان گفت پایداری هم از نظر اقتصادی و هم از
نظر زیست محیطی و اجتماعی از سطح متوسط به باالست.

جدول شماره  :3نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای هر کدام از گویهها

پـ ــای ـ ـیـ ــز 1395

ابعاد
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شماره بیستم

Test Value: 3
عامل

میانگین

انحراف
معیار

آماره T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

در سطح  %95فاصله
اطمینان از میانگین
پایینتر

باالتر

3.85

1.09

15.15

377.00

0.00

0.85

0.74

0.96

2.47
2.65
2.57
2.62
3/12
3.27
3.09
3/63
3/31
2.42
2.40
2.51

1.16
1.11
1.16
1.02
1.13
0.98
1.77
1.05
1.84
1.42
1.15
1.08

-8.92
-6.16
-7.25
-7.32
-12.06
5.32
0.99
-4.36
-3.19
-7.94
-10.22
-8.92

377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.53
-0.35
-0.43
-0.38
0.12
0.27
0.09
0.63
0.31
-0.58
-0.60
-0.49

-0.65
-0.46
-0.55
-0.49
-0.82
0.17
-0.09
-0.34
-0.49
-0.72
-0.72
-0.60

-0.41
-0.24
-0.31
-0.28
-0.59
0.37
0.27
-0.13
-0.12
-0.44
-0.49
-0.39

وضعیت پا کی هوای شهر

3.47

1.08

8.50

377.00

0.00

0.47

0.36

0.58

میزان آلودگی صوتی در محیط زندگی
رضایت از وضعیت ترافیک
فضای مناسب برای پیادهروی
دفع فاضالب
نمای مناسب و زیبای ساختمانها
مناسب بودن معابر و خیابانها
عملکرد شــهــرداری در بهبود کیفیت
محیط شهر

2.97
2.77
2.65
2.70
2.94
2.46

1.08
1.09
1.15
1.84
1.06
1.12

-0.62
-4.15
-5.91
-3.21
-1.06
-9.31

377.00
377.00
377.00
377.00
377.00
377.00

0.54
0.00
0.00
0.00
0.29
0.00

-0.03
-0.23
-0.35
-0.30
-0.06
-0.54

-0.14
-0.34
-0.47
-0.49
-0.17
-0.65

0.08
-0.12
-0.23
-0.12
0.05
-0.42

2.46

1.24

-8.52

377.00

0.00

-0.54

-0.67

-0.42

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

احساس امنیت در شهر
سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی

اجتماعی
اقتصادی

امکانات برای گذران اوقات فراغت
دسترسی به وسایل حملونقل عمومی
دسترسی به امکانات بهداشتی_درمانی
دسترسی به مرا کز آموزشی
وجود برابری در بین مردم
امکان خرید آسان مایحتاج روزانه
کیفیت اجناس بازار
رضایت از وضعیت شغلی
رضایت از وضعیت درآمد
رضایت از وضعیت هزینه زندگی
فضای سبز موجود در سطح شهر
بهداشت و پا کیزگی سطح شهر

زیست محیطی

 .5.3یافتههای پاسخگویان
همچنین بــرای تبیین نقش موقعیت مــرزی در پــایــداری شهر،
نخست این سئوال در پرسشنامه مطرح گردید که به نظر شما عامل
اصلی توسعه شهر شما و مطرح شدن آن به عنوان یک شهر مهم
در سطح منطقه کدام عامل میباشد؟ برای پاسخ به این سئوال،

پنج گزینه شامل پتانسیل و ظرفیتهای طبیعی مناسب ،موقعیت
مرزی ،برنامهها و سیاستهای دولت ،پیشینه تاریخی شهر و سایر
موارد در اختیار پاسخگویان قرار داده شد .نمودار شماره  2درصد
پاسخهای به دست آمده برای این سئوال را نشان میدهد.
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نمودارشماره :2نتایج پاسخها در خصوص نقش عوامل مختلف در توسعه شهر مرزی مریوان از دیدگاه پاسخگویان (درصد)

نمودارشماره  :3نقش موقعیت مرزی در آینده توسعه شهر مرزی مریوان از دیدگاه پاسخگویان (درصد)

پـ ــای ـ ـیـ ــز 1395

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی

همچنان که از نمودار شماره  2مشخص اســت ،قریب به اتفاق
پاسخگویان ( 82/5درصد) ،نقش موقعیت مرزی را به عنوان عامل
اصلی توسعه شهر خود مطرح نمودهاند .همچنین در پاسخ به
این سئوال که تا چه انــدازه احتمال میدهید که موقعیت مرزی
شهر شما در آینده نیز بتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه

شهر ایفای نقش نماید؟  56/1درصد پاسخ دادهانــد که موقعیت
مــرزی به احتمال زیــاد در آینده نیز به عنوان عامل اصلی توسعه
شهر ایفای نقش خواهد نمود .نمودار این نتایج به طور کلی نشان
دهنده نقش قابل توجه موقعیت مرزی در توسعه شهرهای مرزی
میباشد.

شماره بیستم
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شماره بیستم
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی

 .6نتیجهگیری
با توجه به منابع نظریهای تحقیق و مطالعات میدانی به عمل آمده،
موقعیت مرزی تأثیر قابل توجهی در زمینههای مختلف بر توسعه
شهرهای مرزی میگذارد و نتایج تحقیق نیز مبین این امر است،
به طــوری که در بیشتر گویههایی که با مضمون تأثیرات مثبت
موقعیت مرزی بر توسعه شهرها طرح گردیدهاند ،میانگینهای به
دست آمده بیشتر از حد متوسط میباشند .از دیدگاه پاسخگویان،
موقعیت مرزی تأثیرات مثبت قابل توجهی بر آنها بر جای نهاده
اســت .البته در کنار ایــن تأثیرات مثبت نباید از تأثیرات منفی
مانند وجود جرایمی همچون روابط منافی عفت ،گسترش طالق،
افزایش تمایل به ترک تحصیل در بین دانشآموزان ،تخریب محیط
زیست و محیط طبیعی منطقه به خاطر تعامالت مرزی و گسترش
بدون برنامه شهر و تخریب محیط زیست اطراف شهر غافل شد که
از دیدگاه پاسخگویان ،موقعیت مرزی باعث آنها شده است.
براساس شاخصهای 35گانه پایداری شهری میتوان اینگونه
استنباط نمود که در مجموع وضعیت پایداری شهری در شهرهای
مرزی نسبت به میانگین استان در سطح باالتری قرار دارد و به
ویژه در زمینه شاخصهای پایداری اقتصادی ،در کلیه شاخصها،
شهرهای مــرزی وضعیت بهتری را نسبت به میانگین استان به
نمایش میگذارند و در این راستا وضعیت پایداری اقتصادی به
نسبت دیگر شاخصها بهتر است.
نتایج آزمون  tتکنمونهای برای سنجش گویههای پایداری مبین
ایــن امــر اســت که از دیدگاه پاسخگویان در گویههایی که مبین
دیدگاه پاسخگویان نسبت شاخصهای اقتصادی شهر میباشد،
ن گویهها از حد متوسط به باال و تفاوت آماری معناداری
میانگی 
نیز با حد وسط سنجش گویهها دارد (در گویههایی همچون وجود
برابری در بین مردم ،رضایت از وضعیت شغلی و رضایت از وضعیت
درآمد).
همچنین براساس مقادیر به دست آمــده از تکنیک تا کسونومی
بیشترین میزان محاسبه شده متعلق به نقاط شهری شهرستان
دیواندره و به میزان  0/8896میباشد که گویای وضعیت بسیار
نامناسب شاخصهای پایداری شهری در این شهرستان میباشد.
شهرستانهای دهگالن و سروآباد به ترتیب با میزانهای 0/851
و  0/8491در رتبههای بعدی قرار دارند .در ارتباط با نقاط شهری
شهر مرزی مریوان به عنوان شهر مورد مطالعه ،این شهرستان با
 0/5396دارای رتب ه  1نسبت به سایر شهرهای مرزی استان از نظر
ّ
پایداری شهری قرار دارد که این امر دال بر صحت و درستی فرضیه
دوم مبنی بر اثرات مثبت موقعیت مرزی بر پایداری شهر میباشد.
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