
Arc
hive

 of
 S

ID

شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

زمان پذیرش نهایي: 1391/4/6زمان د ریافت مقاله: 1390/11/8

ارزیابي ميزان تحقق پذیري شاخص های توسعه پاید ار شهری د ر مناطق مرزی 
)نمونه مورد ي: شهر پيرانشهر(

حسين کالنتری خليل آباد - د انشیار جغرافیا و برنامه ريزی شهری و عضو هیئت علمی جهاد  د انشگاهی تهران، تهران، ايران.
طاهر ابوبکري* - کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ريزی شهری، تهران، ايران.

رضا قاد ري- د کترای جغرافیای انسانی و مد رس گروه جغرافیای د انشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، آذربايجان غربي.
محمد علی پورعلی- کارشناس ارشد  جغرافیا و برنامه ريزی شهری و مد رس گروه جغرافیای د انشگاه پیام  نور ارومیه، ارومیه، 

آذربايجان غربي.
انور سعيد ی- کارشناس ارشد  عمران و سرپرست شهرد اری پیرانشهر، پیرانشهر، ايران.

چکيد ه
د ر پی گسترش شهرنشینی د ر قرون اخیر و افزايش جمعیت که 
بر آن د امن زد ه، امروزه توجه به شهرها و مسائل شهرنشینی 
يکی از ضروريات برنامه ريزی د ر سطح کشور می باشد . د ر 
پايد ار  به بررسي مسائل و شاخص های توسعه  اين پژوهش 
شهري پیرانشهر، به عنوان يکي از شهرهاي مرزي کشور د ر 
جنوب استان آذربايجان غربي که د ر د و د هه اخیر با افزايش 
اين  د ر  شود .  می  پرد اخته  است،  بود ه  روبرو  جمعیت  شد يد  
پژوهش برای ارزيابی توسعه پايد ار شهری پیرانشهر، شاخص 
های زيست محیطی، اجتماعی، اقتصاد ی و نهاد ی- کالبد ی 
را با میانگین شاخص های منتخب شهری کشور، با استفاد ه 
از آزمون عالمت و آزمون ويلکاکسون به بوته آزمون گذاشته 
ايم. نتايج آزمونهای آماری حاکی از اين می باشد  که علی رغم 
تحوالت سريع جمعیتی شهر پیرانشهر و افزايش سريع آن د ر 
د و د هه اخیر، توسعه شهری پیرانشهر د ر راستای توسعه پايد ار 
شهری بود ه و جمعیت پذيری و توسعه آن بد لیل فراهم شد ن 
جاذبه های شغلی و اقتصاد ی از طريق مباد الت مرزی و بین 

المللی تأمین شد ه و د ر راستای پايد اری شهری می باشد .
واژگان کليد ي: ارزيابي، توسعه پايد ار شهري، آزمون آماری 

ويلکاکسون، پیرانشهر.
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Evaluate the implementation of urban sustainability in-
dicators in border areas (Case Study: Piranshahr City)

Today, paying attention to the cities and urbanization is-
sues is one of the planning requirements in the nationwide 
following expansion of urbanization in recent centuries and 
burgeoning population. In this study, the issues and indi-
cators of Piranshahr urban sustainable development is re-
viewed as one of the border cities of the country in South 
West Azerbaijan Province which has faced severe burgeon-
ing population in the recent two decades. In this study, 
environmental, social, economic, institutional-structural 
indicators have been tested with the average selected ur-
ban indicators of the country through the use of Sign Test 
and Wilcoxon Test for the evaluation of Piranshahr urban 
sustainable development. The results of statistical tests in-
dicate that despite rapid population developments of Piran-
shahr city and its fast burgeoning population in recent two 
decades, development of Piranshahr city has been made in 
line with the urban sustainable development and its devel-
opment and population variability has been secured due 
to the provision of job and economic attractions through 
border and international transactions and is in line with the 
urban sustainability. 
Keywords: Evaluation: Urban Sustainable Development, 
Border Areas, Wilcoxon Statistical Test, And Piranshahr.
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مقد مه
توسعه، ايد ه و تمريني است که از اوايل قرن نوزد هم 
د ارد   تفاوت  پیشرفت  ايد ه  با  اين مفهوم  آمد .  بوجود  
(Cow en & Shenton: 1996, 1) ، توسعه پايد ار 
شهري، شکلي از توسعه امروزي است که توان توسعه 
را  آيند ه  هاي  نسل  شهري  جوامع  و  شهرها  مد اوم 
 .)131 ص   ،1378 کاظمي،   )موسي  کند   تضمین 
همانطور که مي د انیم توسعه شهري از آغاز تاکنون 
از جمعیت  پذيرايي  به گسترش فضاي شهري،  تنها 
بیشتر، ايجاد  کاربري هاي متعد د ، بهره برد اري بیشتر 
اند يشید ه است. ولي  از منابع، تولید  و مصرف بیشتر 
بحران  و  ناهنجاري ها  اوج  د ر  پايد ار شهري  توسعه 
آن شد ه  باعث  توسعه شهري  که  اي  محیطي  هاي 
بود ، با اند يشه هاي جد يد  پد يد  آمد  تا کاربري هاي 
شهر  د ر  برابري  ايجاد   به  و  سازد   متنوع  را  شهري 
کمك کند ، شکاف موجود  میان مناطق و محله هاي 
شهري و میان فقیر و غني را از میان برد ارد ، الگوي 
پايد ار حمل و نقل را پیاد ه سازد ، عوامل تخريب خاك 
و آلود گي خاك و آب را برطرف سازد ، به فضاي سبز، 
امروزه  بیشتري د هد .  بهاي  آنها  حفاظت و گسترش 
عناصر تشکیل د هند ه شهر با بد ترين شرايط ممکن 
د ر طول تاريخ مواجه گشته اند  )عزيزي،  1380، ص 
32(. تعابیر ذيل از جمله موارد  متناسب با توسعه پايد ار 
وسعت  فرآيند   نمود :  ذکر  توان  مي  آن  از  که  است 
د اد ن به انتخاب هاي مرد م،  ارتقاء فرآيند هاي مرد م 
ساالري مشارکتي و توانايي مرد م براي د اشتن سخني 
د هند ،  مي  شکل  آنها  زند گي  به  که  تصمیماتي  د ر 
فرآيند  ايجاد  فرصت هايي براي مرد م تا از تمام توان 
خود  استفاد ه کرد ه و آنها را بسط د هند ، فرآيند  توانا 
و  خود   سازماند هي  براي  غیره  و  زنان  فقرا،  ساختن 

 .(Cowen & Shenton: 1996, 3) همکاري با هم
توسعه سريع شهري د ر چند  د هه اخیر د ر ابعاد  مختلف 
اجتماعي، اقتصاد ي، سرانه هاي زمین شهري، و زيست 
محیطي زند گي بشر را تحت تأثیر قرار د اد ه است. با 
توسعه شهرها و مطرح شد ن اصل توسعه پايد ار، توجه 
قرار می  بیشتر مورد  سوأل  پايد اری، هرچه  به اصل 

گیرد . توسعه پايد ار فرآيند ی برنامه ريزی شد ه است 
که رشد  اقتصاد ی، عد الت اجتماعی و پايد اری منابع 
محیطی د ر آن تأکید  شد ه است اين فرايند ، همة جنبه 
های گوناگون توسعه را بر پاية بهبود  کیفیت زند گی 
انسان و حفاظت از محیط زيست د نبال می کند  د ر 
اهد اف  کنند ه  تلفیق  الگوی  عنوان  به  آن  از  نهايت 
شد ه  نامبرد ه  محیطی  زيست  و  اقتصاد ی  اجتماعی، 
توسعه  )مثنوی، 1382، ص 90(. مطرح شد ن  است 
پايد ار شهری بعنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی 
از تأثیرات شهرها بر زيست کره و ابعاد  مختلف زند گی 
انسانی است. بد ون شك، بحث از پايد اری و توسعه 
پايد ار بد ون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی 
ايجاد  کنند ه  بعنوان عامل اصلی  بود . شهرها  خواهد  
پايد اری  واقع،  د ر  و  رفته  بشمار  د ر جهان  ناپايد اری 
شهری و پايد اری جهانی هر د و مفهومی واحد  هستند . 
و  شهرها  ذاتی  پیچید گی  به  توجه  با  اساس،  براين 
ابعاد  مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و 
کلید ی د ر جهت د ستیابی به پايد اری شهری ضروری 
به نظر می رسد  )حسین زاد ه د لیر و همکاران، 1388، 

ص 2(. 
د ر محد ود ه مورد  مطالعه پژوهش، به د لیل باال بود ن 
نرخ رشد  جمعیت شهری )5/8 د رصد ( و مهاجر پذير 
بود ن آن به جهت توسعه بیش از اند ازه همکاريهای 
بین مرزی بین ايران و حکومت منطقه ای کرد ستان 
است.  افتاد ه  به خطر  آن  پايد ار شهری  توسعه  عراق 
از  منطقه  اين  د ر  مرزی  همکاريهای  سیاست  البته 
کشور د ر قالب رويکرد  مرد می )يکی از رويکرد های 
توسعه مناطق مرزی( موفق بود ه و باعث بوجود  آمد ن 
يك نقطه ثقل جمعیتی د ر منطقه مرزی ايران و عراق 
شد ه است اما به د لیل عد م توانايی مد يران شهری د ر 
برنامه ريزی و مد يريت اصولی توسعه شهری، برخی 
به  نسبت  پیرانشهر  شهری  توسعه  های  شاخص  از 
پايینتر  به سطحی  پید ا کرد ه و  افت  د وره های قبل 
از میانگین شهری کشور رسید ه اند  که يکی از د اليل 
با  شد ن  مواجه  برای  مناسب  ريزی  برنامه  عد م  آن 
حجم باالی مهاجران وارد  شد ه به شهر پیرانشهر می 
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باشد . 
به مشخصات  توجه  با  پژوهش  اين  د ر  سوال مطرح 
توسعه پايد ار بويژه اصل برابري د رون نسلي که ناظر 
است  اين  باشد   مي  نیز  اجتماعي  عد الت  مباحث  بر 
که، آيا توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، 
)کاربري  شهري  زمین  سرانه  و  اقتصاد ي  اجتماعي، 
ها( د ر جهت اهد اف توسعه پايد ار شهري بود ه است؟ 
و اينکه آيا معیارهاي توسعه پايد ار شهري محقق شد ه 
اند ؟ براي ارزيابي شاخص هاي مذکور به مقايسه آنها 
سال  د ر  کشوري  شهري  هاي  شاخص  میانگین  با 
آماری  آزمون  و  آزمون عالمت  از  استفاد ه  با   ،1387

ويلکاکسون استفاد ه شد ه است. 

اد بيات و مبانی نظری
شناخت  براي  ابزار  و  روش  يك  )سنجش(،  ارزيابي 
احتمالي  يا  موجود   آمد ه،  بد ست  نتايج  و  اثرات 
و  )شريعت  است  ها  طرح  و  ها  فعالیت  عملکرد ها، 
اين  با  ارزيابي  هد ف   .)1  ،2 صص   ،1375 منوري، 
مفهوم، سنجش مشخصه ها و عارضه هاي شهري 
مي باشد ، سنجشي که د ر پي پید ا کرد ن بیاني براي 
خصیصه  با  کیفیات  د ر  اختالف  میزان  د اد ن  نشان 
به  کمك  براي  که  سنجشي  است.  مشخص  هاي 
کسب اطالعات د ر مورد  برخي عارضه هاي مشخص 
طريق  از  تشريحي  مقايسات  د ر  تسهیل  غیره؛  و 
)قراگوزلو،  آزمون فرضیه هاست  اختالفات و  نمايش 

1365، ص 148-147(. 
واژه توسعه پايد ار اولین بار بطور رسمی توسط برانتلند  
د ر سال 1987 میالد ي )1366 شمسی( د ر گزارش 
»آيند ه مشترك ما« مطرح گرد يد . واژه توسعه پايد ار 
برد اری  بهره  و  »اد اره  شامل  آن  گسترد ه  مفهوم  به 
صحیح و کارا از منابع پايه، منابع طبیعی، منابع مالی 
و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب 
همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت 
مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آيند ه بطور 
)مکنون، 1374(.  باشد   قابل رضايت« می  و  مستمر 
توسعه پايد ار يعنی ايجاد  فضای اقتصاد ی، اجتماعی و 

سیاسی که تضمین کنند ه ی کیفیت مطلوب زيستی 
باشد . نظريه توسعه پايد ار شهري، حاصل بحث هاي 
طرفد اران محیط زيست د رباره مسائل زيست محیطي 
د نبال  به  که  است،  زيست شهري  محیط  بخصوص 
نظريه »توسعه پايد ار« براي حمايت از منابع محیطي 
ارائه شد . د ر اين نظريه موضوع نگهد اري منابع براي 
حال و آيند ه از طريق استفاد ه بهینه از زمین و وارد  
کرد ن کمترين ضايعات به منابع تجد يد ناپذير مطرح 

است )زياری، 1378، ص 18(. 
مهم ترين د غد غه ای که موجبات تعمق و توجه جد ی 
سوی  به  را  شهری  ريزان  برنامه  و  نظران  صاحب 
واقعیت  نمود ه،  پايد ار شهری« جلب  مفهوم »توسعه 
رشد  شتابان شهرنشینی د ر جهان امروز و تد اوم آن 
د ر آيند ه از يکسو و رشد  حیرت آور و  چشمگیر کالن 
پیامد های  و  جنوب  کشورهای  د ر  ويژه  به  شهرها 
د ر  باشد ،  می  مناطق  اين  ساکنان  برای  آن  زيانبار 
پايد ار شهری محورهايی چون  الگوی توسعه  ترسیم 
فرهنگی  اجتماعی-  پايد اری  اقتصاد ی،  پايد اری 
د ارند   راهبرد ی  نقش  محیطی  زيست  پايد اری  و 

)رهنمايی، پورموسوی، 1385، ص 178(. 

شاخص هاي توسعه پاید ار
شاخص هاي توسعه پايد ار بايد  ابعاد  توسعه ي پايد ار 
توسعه  هاي  شاخص  مثال  عنوان  به  برگیرند .  د ر  را 
پايد ار برپايه فصول د ستور کار 21 عبارتند  از: شاخص 
زيست  هاي  شاخص  اقتصاد ي،  اجتماعي،  هاي 
کنند گان  استفاد ه  بنیاد ي.  هاي  شاخص  و  محیطي 
هاي  ويژگي  نظر  از  پايد ار  توسعه  هاي  شاخص  از 
اجتماعي، جغرافیايي، فرهنگي و همچنین د ر مقیاس 
هاي جهاني و محلي بسیار با هم متفاوت هستند . تا 
زماني که شاخصها مشخص، د قیق و طراحي نشد ه 
 Berke &)  باشند ، اجراي آنها امکانپذير نخواهد  بود

 .(Conroy, 2000: 22-28

پاید اري اقتصاد ي
يك سیستم اقتصاد ي پايد ار بايد  از عهد ه تأمین و تولید  
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کاالها و خد مات د ر طي زمان برآيد  )هريس، 1383، 
ص 43(. هم پايد اري اجتماعي و هم پايد اري زيست 
محیطي به نظام فعالیت اقتصاد ي نیاز د ارند  که با آنها 
سازگار باشد  و شبکه اکولوژيك و شبکه اجتماعي را 
هاي  موفقیت  و  انساني  توسعه  يعنی  نکنند .  تخريب 
بالقوه انسان به شکلي از فعالیت هاي اقتصاد ي نیاز 
د ارد  که هم براي نسل حاضر و هم براي نسل هاي 
آيند ه از نظر اجتماعي و زيست محیطي پايد ار باشد  

 .(Hancock, 2001: 201)

پاید اري اجتماعي
پايد اري اجتماعي تحت عنوان زند گي سالم، بارور و 
هماهنگ با طبیعت تعريف شد ه است. د ر اين تعريف 
با تامین نیازهاي انساني و  بقاء و حیات انسان، توام 
همگام با حفظ کیفیت محیطي و مرتبط با نظامهاي 
اقتصاد ي د ر جهت د ستیابی به باالترين سطح رضايت 
از زند گي تعريف شد ه است. بسترسازي جهت ظهور 
تأمین  جهت  د ر  مرد م  آحاد   بسیج  خالقیتها،  بروز  و 
اهد اف توسعة پايد ار و نیز اطمینان از »آيند ه اي بهتر 
براي همه«  با تاکید  بر رفاه مرد م بومي و تاکید  بر 
از  توسعه  و  محیطي  مد يريت  د ر  آنان  حیاتي  نقش 

ارکان تعريف پايد اري اجتماعي است.

پاید اري زیست محيطي
د ر پايد اري زيست محیطي، تحول و تطوري مورد  نظر 
است که ثبات و پايد اري جامعه را برهم نزند ، بلکه به 
رشد  و اعتالي آن کمك کند . د ر برنامه ريزي براي 
موجود   منابع  بکارگیري  ضمن  پايد ار،  توسعه  تحقق 
د ر جامعه فرآيند  تحول و تطور آن جامعه، بايد  بقاي 
منابع و جامعه مد نظر باشد  )مطوف، 1379، ص 8(. 
اکولوژيکي  پايد اري  میان  د ر  را  خود   ريشه  پايد اري 
د اشته است. اين نظريه برروي اين نکته که طبیعت، 
محد ود يت ها و فرصت-هاي معین به زند گي انسان 
)مجتهد زاد ه، 1378، ص  د ارد   د هد ،  تأکید   ارايه مي 

   .)40
د ر نهايت میتوان گفت پايد اری زمانی فراهم می شود  

که مجموعه ای از پايد اری اجتماعی با هد ف عد الت 
با  اقتصاد ی  پايد اری   ،(Social Equity) اجتماعی 
اقتصاد ی (Economic Viability) و  بقای  هد ف 
اکولوژيك  تعاد ل  هد ف  با  محیطی  زيست  پايد اری 
(Ecological Balance) به وجود  می آيد  )صرافی، 

1375، ص  41(.
توسعه  حال  د ر  کشورهاي  مرزي  مناطق  شهرهای 
مشکالت  و  مسائل  با  شهری،  ناپايد اری  بر  عالوه 
د يگری همچون توسعه نیافتگي منطقه اي د ر زمینه 
هاي صنعتي، اقتصاد ي، اجتماعي و غیره مواجه مي 
باشند . مروري بر اد بیات نظري و کاربرد ي د ر زمینه 
توسعه  که  د هد   مي  نشان  مرزي  شهرهاي  توسعه 
اين شهرها د ر قالب سه رويکرد  اساسي تحت عنوان 
همکاري  »رویکرد   مکان«،  سنتي  »رویکرد  
مورد   مرد مي«  »رویکرد   و  مرزي«  بين  هاي 
بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند . د ر رويکرد  
اول مي-توان به نظريه هاي کريستالر، لوش، گريش، 
فرانسوا پرو و جان فريد من اشاره کرد  که د ر نظريه 
به مناطق مرزي  با توجه  کريستالر، شهرهاي مرزي 
موارد  ويژه اي قلمد اد  مي شوند ، زيرا اين شهرها د ر 
کناره هاي استانها به صورت منفرد  و منزوي به لحاظ 
 ,2007:Sermak(  اقتصاد ي و فضايي قرار گرفته اند
82(. د ر واقع میتوان گفت که توسعه شهرهاي مرزي 
بد ون ارتباط با توسعه ملي و منطقه اي ممکن نبود ه 

و به صورت سیستمي با هم پیوند  خورد ه اند . 
د ر نهايت از مباحث نظری مطرح شد ه می توان نتیجه 
د ستیابی  جهت  د ر  شهری  پايد ار  توسعه  که:  گرفت 
نمود ار  د ر  زمینه های مشخص شد ه  د ر  پايد اری  به 

)شماره 1( می باشد  )کهن، 1376، ص 8(: 

روش شناسي
روش تحقیق د ر اين پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی 
است و روش جمع آوری اطالعات به د و شیوه اسناد ی 
بر  عالوه  است.  )پیمايشی(  مید انی  و  ای(  )کتابخانه 
از روشهای آماری، کمی، کیفی،  روش های مذکور، 
نرم افزاری spss و Excel و غیره د ر اين پژوهش 
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-اين نظريه برروي اين نكته كه طبيعت، محدوديت ها و فرصت. اكولوژيكي داشته است
  ).  40 ، ص1378مجتهدزاده، ( تأكيد دارده مي دهد، هاي معين به زندگي انسان اراي

اي از پايداري اجتماعي شود كه مجموعهري زماني فراهم ميتوان گفت پايدانهايت ميدر 
 ، پايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي)Social Equity( با هدف عدالت اجتماعي

)Economic Viability (ل اكولوژيكو پايداري زيست محيطي با هدف تعاد 
)Ecological Balance( آيدبه وجود مي ) ،41 ، ص1375صرافي .(

مسائل و با عالوه بر ناپايداري شهري، مناطق مرزي كشورهاي در حال توسعه شهرهاي 
اي در زمينه هاي صنعتي، اقتصادي، توسعه نيافتگي منطقه همچون ديگري تمشكال

زمينه توسعه دبيات نظري و كاربردي در مروري بر ا .مواجه مي باشند غيرهاجتماعي و 
اين شهرها در قالب سه رويكرد اساسي تحت  دهد كه توسعهشهرهاي مرزي نشان مي

و » رويكرد همكاري هاي بين مرزي«، »رويكرد سنتي مكان« عنوان
توان در رويكرد اول مي .اندمورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته »رويكرد مردمي«

كريستالر، لوش، گريش، فرانسوا پرو و جان فريدمن اشاره كرد كه در نظريه  هايبه نظريه
شوند، زيرا اين اي قلمداد ميطق مرزي موارد ويژهكريستالر، شهرهاي مرزي با توجه به منا

به صورت منفرد و منزوي به لحاظ اقتصادي و فضايي قرار  هاهاي استانشهرها در كناره
مرزي توان گفت كه توسعه شهرهاي مي در واقع .)Sermak:2007, 82( اندگرفته

نبوده و به صورت سيستمي با هم پيوند ممكن اي بدون ارتباط با توسعه ملي و منطقه
.  اندخورده

توسعه پايدار شهري در : از مباحث نظري مطرح شده مي توان نتيجه گرفت كهدر نهايت 
 مي باشد) 1شماره ( نمودارجهت دستيابي به پايداري در زمينه هاي مشخص شده در 

  ):8 ، ص1376كهن، (
 
 
 
 
 
 
 
 

عدالت و كارايي  ،رشد: اقتصادياهداف 

: زيست محيطياهداف 
يكپارچگي اكوسيستم 

ظرفيت تحمل 
تنوع زيستي 

 مسائل سياره اي

:  اجتماعياف اهد
توانمند سازي 

مشاركت 
تحرك اجتماعي 
هويت فرهنگي 
توسعه نهادي 

ابعاد رويكرد پايداري.  1نمودار

استفاد ه گرد يد ه است.
ارزيابي د ر اين پژوهش به معني روش و ابزاري براي 
شهر  گسترش  و  توسعه  پیامد هاي  و  نتايج  شناخت 
کالبد ي،  هاي  مشخصه  د ر  که  باشد   می  پیرانشهر 
نمايان  آن  محیطي  زيست  و  اجتماعي  اقتصاد ي، 
هستند . اولین قد م د ر ارزيابي توسعة شهر پیرانشهر، 
اين  د ر  است.  ملي  هاي  شاخص  با  آن  مقايسة 
موجود   و  منتخب  هاي  مقايسه شاخص  از  پژوهش، 
شهر پیرانشهر و میانگین شاخص هاي مناطق شهري 

کشور استفاد ه شد ه است.

شناخت محد ود ه مورد  مطالعه و روند  توسعه 
کالبد ی آن

سیاسي  اد اري-  مرکز  عنوان  به  پیرانشهر  شهر 
شهرستان پیرانشهر با مختصات جغرافیايي 36 د رجه 
و 24 د قیقه طول جغرافیايي شرقی و 44 د رجه و 50 
د قیقه عرض جغرافیايي شمالی، د ر نیمه جنوبي استان 
د ر  شهر  اين  است.  گرد يد ه  واقع  غربي  آذربايجان 
سال 1335 د اراي 968 نفر جمعیت بود ه، د ر د ومین 

به 4848  اين شهر  سرشماري سال 1345، جمعیت 
نفر می رسد . د ر اين د هه 3880 نفر به جمعیت شهر 
اضافه شد ه که عماًل نرخ رشد  برابر با 17,52 د رصد  را 
به همراه د اشته است. توجه به اين ضريب رشد  نشان 
قابل توجهي  پیرانشهر د اراي رشد   مي د هد  که شهر 
اين  برای  توان  مي  را  بیشماری  عوامل  است.  بود ه 
موضوع ذکر نمود  که مهم ترين آنها، پويايي اقتصاد  
کالبد ي  و  اقتصاد ي  مناسب  زيرساخت هاي  و  شهر 
شهرستان  روستاهاي  به  نسبت  د وره  آن  د ر  شهر 
مي باشد . طي سالهاي 1345 تا 1355، جمعیت شهر 
پیرانشهر به 10572 نفر می رسد  که نشان مي د هد ، 
میزان رشد  جمعیت طي اين د هه برابر با 8,11 د رصد  
بود ه است. د ر سال 1365 جمعیت شهر پیرانشهر به 

13645 نفر می رسد . 
میزان رشد  جمعیت شهر ما  بین سال هاي 1355 تا  
اين د هه  بود ه است. د ر  با 2/45 د رصد   برابر   1365
علت اصلي افزايش جمعیت شهر به میزان باروري و 
د ر کل به رشد  طبیعي جمعیت باز مي گرد د . د ر سال 
1375، جمعیت شهر پیرانشهر به 33805 نفر می رسد  

٧ 
 

  
  روش شناسي

تحليلي است و روش جمع آوري اطالعات  -تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي روش
 ،هاي مذكورعالوه بر روش  .است )پيمايشي( و ميداني )كتابخانه اي( به دو شيوه اسنادي

در اين پژوهش  و غيره Excelو  spss از روشهاي آماري، كمي، كيفي، نرم افزاري
  .استفاده گرديده است

ارزيابي در اين پژوهش به معني روش و ابزاري براي شناخت نتايج و پيامدهاي توسعه و 
كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و  كه در مشخصه هاي مي باشدگسترش شهر پيرانشهر 

 آن ر پيرانشهر، مقايسةشه توسعة ارزيابي در قدم اولين. زيست محيطي آن نمايان هستند
 شهر موجود و منتخب هايشاخص مقايسه پژوهش، از در اين. است ملي هايشاخص با

  .است شده استفاده كشور مناطق شهري هايشاخص و ميانگين پيرانشهر
  
  
  
  
 
 

  آن كالبدي و روند توسعه شناخت محدوده مورد مطالعه
 پيرانشهر با مختصات جغرافيايي سياسي شهرستان -شهر پيرانشهر به عنوان مركز اداري

دقيقه عرض جغرافيايي  50درجه و  44دقيقه طول جغرافيايي شرقي و  24 درجه و 36
 1335اين شهر در سال . شمالي، در نيمه جنوبي استان آذربايجان غربي واقع گرديده است

 4848 ، جمعيت اين شهر به1345نفر جمعيت بوده، در دومين سرشماري سال  968داراي 
نفر به جمعيت شهر اضافه شده كه عمالً نرخ رشد برابر با  3880در اين دهه . رسدنفر مي
دهد كه شهر  توجه به اين ضريب رشد نشان مي. درصد را به همراه داشته است 17.52

توان براي اين موضوع عوامل بيشماري را مي. پيرانشهر داراي رشد قابل توجهي بوده است
هاي مناسب اقتصادي و  آنها، پويايي اقتصاد شهر و زيرساخت ترينذكر نمود كه مهم

تا  1345طي سالهاي . باشد كالبدي شهر در آن دوره نسبت به روستاهاي شهرستان مي
دهد، ميزان رشد  رسد كه نشان مينفر مي 10572، جمعيت شهر پيرانشهر به 1355

جمعيت شهر پيرانشهر  1365در سال . درصد بوده است 8.11جمعيت طي اين دهه برابر با 
برابر با  1365تا   1355هاي بين سالميزان رشد جمعيت شهر ما . رسدنفر مي 13645به 

نتيجه گيري -7تحليل داده ها -6هاآوري دادهجمع -5

شناخت محدوده -3مسئله پژوهش – 1   روش شناسي-4مباني نظري-2
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 1365 هاي  سال  بین  ما  شهر  جمعیت  رشد   میزان 
اين ضريب  مي باشد .  د رصد    9/49 با  برابر  تا 1375 
رشد  متأثر از چند  عامل است که مهم-ترين آن د ر 
بازگشت آوراگان د وران جنگ تحمیلي و رشد  طبیعي 
د ر سرشماری سال 1385  د ارد .  ريشه  جمعیت شهر 
جمعیت شهر به 59721 نفر می رسد  که با احتساب 
اين جمعیت میزان رشد  جمعیت شهر ما بین سال هاي 
1375 تا 1385 برابر با 5/85 د رصد  می باشد . روند  
د هه 1385- پیرانشهر طی  رشد  جمعیت شهر  روبه 
1375 سرشماری عمومی نفوس و مسکن را می توان 

به توسعه مباد الت مرزی و تجاری نسبت د اد .
ساکنان اولیه که د ر مکان فعلی شهر به يکجا نشینی 
اقد ام نمود ه اند ، خانواد ه هايي از ايل پیران بود ند  که 
منشاء آنها به کرد ستان عراق برمی گرد د . بنا به گفته 
به  شهر  اين  سال1320ه.ش  د ر  شهر  اولیه  ساکنان 
اشغال نیروهای شوروی سابق د رآمد  و ساکنان کهنه 
از يك  بعد   و  را ترك کرد ه  آنجا  اولیه(  خانه )هسته 
سال پس از خروج نیروهای شوروی د وباره اين منطقه 
توسط اقوام مختلفی همچون منگور، پیران )ساکنان 
اولیه کهنه خانه(، مامش و غیره به آنجا آمد ه و به غیر 
از کهنه خانه که متروك شد ه بود  روستای د يگر بنام 
آنجا  د ر  و  کرد ه  ايجاد   را  خانه  کهنه  )شمال  زرگتن 
را  پیرانشهر  شهر  اصلی  نطفه  و  شد ند   نشین  يکجا 

بوجود  آورد ند .
 توسعه فیزيکی اين د و هسته د ر گذر زمان و متناسب 
با ايجاد  اد ارات د ر سطح شهر به گسترش طولی خود  
د ر طول جاد ه شوسه خانه به نقد ه و د ر جهت شمالی- 
جنوبی )خ امام خمینی»ره« فعلی( تا سال1350، اد امه 
د اد . برای اين نوع توسعه فیزيکی د ر طول اين د وره 

)پید ايش تا1350( می توان د اليل زير را ذکر کرد :

شهری  بین  ارتباطی  شبکه  به  آسان  د سترسی   -
)نقد ه- پیرانشهر(؛

- مرغوب بود ن زمین های قسمت شرقی و جنوب 
شرقی شهر و زير کشت بود ن آنها؛

غربی  های  قسمت  بود ن  کوهستانی  و  د ار  شیب   -

شهر.
علی  بعد ،  به  زمان  اين  از  کرد .  اشاره  توان  می 
د ر  شهر  فیزيکی  توسعه  انقالب  از  بعد   الخصوص 
اراضی  پید ا کرد  و گاهي هم د ر  اد امه  جهت شرقی 
نامرغوب و شیب د ار قسمت غربی شهر، که د ر حال 
عنوان  تحت  آن  از  و  د ارد   اد امه  )1390( هم  حاضر 
کم  اقشار  زند گی  محل  و  شود   می  ياد   »باالشهر« 
شهر  فیزيکی  توسعه  کم  کم  باشد .  می  شهر  د رآمد  
کاماًل جهت شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی به 
خود  می گیرد  و زمین های حاصلخیز اطراف شهر را 
به زير توسعه خود  می برد . د ر پايیز سال 1374، طرح 
توسعه فیزيکی شهری توسط مهند سین مشاور برای 
اين شهر تهیه شد ه است، د ر اين طرح مساحت کل 
شهر د ر سال 1373 ه.ش حد ود  446,4 هکتار برآورد  

شد ه است )طرح توسعه شهری پیرانشهر(.
آماد ه  طرح  ه.ش   1377 1374تا  سال  از  همچنین   
 72 حد ود   د ر  مساحتی  با  شهر  اين  د ر  زمین  سازی 
و شمال شرقی شهر  د ر قسمت های شمالی  هکتار 
 A، B،( صورت گرفته که د ر حال حاضر شامل نقاط
C( و بخش هايی از فرهنگیان 3 می باشد  )شهرد اری 
پیرانشهر، 1386(، محد ود ه شهر پیرانشهر طبق پیش 
بینی های طرح توسعه سال 1374، برای يك د وره 
10ساله )تا سال 1383( و برای جمعیت 47577 نفر 
د ر نظر گرفته شد ه بود . منتهی به د لیل هجوم جمعیت 
د ر خالل سال های 1374 تا 1380 )به واسطه فعالیت 
بیشتری  آهنگ  شهر  جمعیت  رشد   مرزی(،  بازارچه 
د ه  توسعه  برای  شد ه  بینی  پیش  محد ود ه  و  گرفته 
ساز  و  و ساخت  پر شد ه  کامال  تا سال 1380  ساله، 
و  بود   توسعه شروع شد ه  از محد ود ه طرح  د ر خارج 
پیش  زمان  از  زود تر  سال  چهار  پیشنهاد ی  محد ود ه 

بینی شد ه پر شد .
جاد ه  مسیر  د ر   ،1379 سال  د ر  د لیل  همین  به   
پیرانشهر به سرد شت )قسمت جنوبی شهر( حد ود  45 
هکتار از اراضی جنوب شهر که قباًل جزء حريم شهر 
محسوب می گرد يد  به محد ود ه فعلی شهر اضافه شد  

)يوسفی، 1380، ص 73(.
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۱۰ 
 

 
 .نگارندگان: ، ماخذموقعيت محدوده مورد مطالعه. 1نقشه 

 
 
 
 
 

: أخذم، پيرانشهر طي دوره هاي مختلف تغييرات سرانه كاربري اراضي شهر .1جدول 
 .شهرداري پيرانشهر و محاسبات نگارندگان

 
 1373  سال شاخص 

) مترمربع(
 1380سال 

) مترمربع(
 1387سال 

) مترمربع(

نقشه 1. موقعيت محد ود ه مورد  مطالعه، ماخذ: نگارند گان.

جد ول 1. تغييرات سرانه کاربری اراضی شهر پيرانشهر طی د وره های مختلف، مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان.

سال 1387 )مترمربع(سال 1380 )مترمربع(سال   1373 )مترمربع(شاخص

34/450/438/4سرانه مسکونی

1/412/47سرانه تجاری

2/52/11/84سرانه آموزشی

000/12سرانه آموزش عالی

0/40/450/58سرانه مذهبی

0/0370/080/15سرانه فرهنگی

0/0250/110/18سرانه جهانگرد ی و پذيرايي

0/320/40/45سرانه د رمانی- بهد اشتی

0/81/21/01سرانه ورزشی

0/651/24/7سرانه فضای سبز

26/818/732/6سرانه حمل ونقل
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تجزیه و تحليل یافته هاي تحقيق
با توجه به مبانی نظری توسعة پايد ار شهری، معیارها 
چهار  د ر  پیرانشهر  شهر  د ر  پايد اری  شاخصهای  و 
زمین شهري  اقتصاد ی، سرانه هاي  اجتماعی،  حوزۀ 
شاخصها  اند .  شد ه  بند ی  د سته  محیطی  زيست  و 
منفی  يا  بود ن  مثبت  ويژگی  د ارای  ماهیت  نظر  از 
مقد ارشان  چه  هر  مثبت  شاخصهای  هستند ،  بود ن 
برعکس  و  هستند   پايد اری  جهت  د ر  باشد   بیشتر 
د ر  باشد   بیشتر  مقد ارشان  چه  هر  منفی  شاخصهای 
جهت ناپايد اری هستند . يکي از مشکالت موجود  د ر 
ارزيابي، مقايسة شاخصهايي است که واحد  سنجش 
آنها يکسان نمي باشد  براي رفع اين مشکل از روشي 
نزد يك به آزمون عالمت زوجي و آزمون ويلکاکسون  
اين است  بر  اين روش فرض  استفاد ه مي کنیم. د ر 
که اختالف د ر هر زوج شاخص، صفر يا به يك اند ازه 
بین شاخص هاي  تفاوتي  يا  د يگر،  عبارت  به  است. 
شهر پیرانشهر و مناطق شهري کشور وجود  ند ارد  و يا 
تعد اد  شاخص هاي برتر يا کمتر شهر پیرانشهر نسبت 
به کل کشور به يك اند ازه است. د ر اين روش، فرض 
پیرانشهر  شهر  هاي  شاخص  بین  تفاوت  عد م  صفر 
مقابل،  د ر  شود .  مي  آزمون  ملي  شاخصهاي  با 
پیرانشهر  شهر  هاي  شاخص  بود ن  بهتر  يك  فرض 
از  نشاني  د ارد  که  قرار  ملي  به شاخص هاي  نسبت 
براي  آزمون  اين  باشد .  مي  شهري  توسعه  پايد اري 

ابعاد  پايد اري نیز قابل اجرا است. البته وقتي ناهمگني 
گسترد ه اي د ر واحد هاي آزمايشي وجود  د ارد ، آزمون 
را میتوان با توجه به همگني د اخلي زوجها انجام د اد . 
اگر تعد اد  مشاهد ات ما کمتر از 30 باشد ، بايد  از يك 
آزمون ناپارامتري استفاد ه کنیم که بهترين آزمون د ر 
اين زمینه، آزمون عالمت است. اين آزمون مبتني بر 
عالمت اختالف د و تیمار د ر هر زوج همگن Di است. 
آمار آزمون نیز عبارت از تعد اد  زوجهايي است که د ر 
آنها يك تیمار د اراي پاسخي باالتر از تیمار د يگر مي 
باشد )r+(، اگر اثر د و تیمار همانند  باشد ، به يك اند ازه 
تفاضلها د اراي عالمت مثبت و منفي هستند . بنابراين 
 )0,5,n( تحت فرض صفر توزيع د و جمله ای بصورت
حالت  صفر،  فرض  مقابل  د ر  باشد .  مي   μ2=μ1 و 
ثانی،1386: 135(.  د ارد )اسکند ری  آن وجود   مخالف 
د ر اين پژوهش به د لیل اينکه تعد اد  نمونه ها کمتر 
آزمون  و  زوجي  عالمت  آزمون  از  باشند   مي   30 از 
بررسی  به  اد امه  است.د ر  شد ه  استفاد ه  ويلکاکسون 
وضع موجود  شهر پیرانشهر د ر شاخص های زيست 
و  کالبد ی  نهاد ی-  و  اقتصاد ی  اجتماعی،  محیطی، 

مقايسه آنها با میانگین شهری کشور می پرد ازيم. 

شاخص های زیست محيطی
شاخص های زيست محیطی به تخريب محیط زيست 
تأثیرات  و سپس  د ارند   اشاره  شهر  توسعه  نتیجه  د ر 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
-4/94/56متوسط تعد اد  جمعیت د ر خانوار

-1/21/15متوسط تعد اد  خانوار د ر واحد  مسکوني
-87/0199/26د رصد  واحد هاي مسکوني د اراي آب آشامید ني

-98/599/09د رصد  مسکوني د اراي برق
-80/191/08د رصد  مسکوني د اراي تلفن

+77/148/17د رصد  مسکوني د اراي گاز شهري
+46/437/8د رصد  واحد هاي مسکوني با عمر تا 10 سال

-39/923/37د رصد  واحد هاي مسکوني کم د وام و بي د وام
-60/176/63د رصد  واحد هاي مسکوني با د وام

+r=2تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

جد ول 2. شاخص های زیست محيطی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور؛ مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان.
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بلند مد ت بر منطقه و کشور را نشان مي د هند . تخريب 
محیط زيست ناشی از تخريب محیط های طبیعی و 
اراضی کشاورزی و باغ ها از طريق توسعه ساخت و 
سازها است و يا به علت افزايش استفاد ه از منابع و 
تولید  مواد  زائد  مي باشد  )کالنتری، 1385، ص 37(. 
امروزه بحران هاي جهاني و محلي زيست محیطي، 
اعمال يك د يد گاه جد يد  از مد يريت شهري و منطقه 
اي را بر اساس اهد اف اکولوژيك ضروري مي سازد . 
نمونه  شهرها  گونه  اين  بايستي  پايد ار  شهرهاي  د ر 
باشند .  انسجام و هماهنگي زيست محیطي  از  هايي 
شاخص های زيست محیطی شهر پیرانشهر علی رغم 
پايینتر بود ن نسبت به میانگین شهری کشور، اما طی 
چند  سال اخیر ارتقا پید ا کرد ه اند  و بنظر می رسد  طی 
چند  سال آيند ه به میانگین شهری کشور نزد يکتر و 
د ر برخی موارد  باالتر از میانگین شهری کشور رشد  

يابند .

شاخص های اجتماعی
است.  پايد اری  بعد   ترين  گسترد ه  اجتماعی  حوزۀ 
اساسی  نیازهای  به  که  هايی  شاخص  حوزه  اين  د ر 
می  قرار  شوند   مي  مربوط  زند گی  کیفیت  بهبود   و 
تعد اد  جمعیت  اين شاخص ها جزء اصلی  د ر  گیرند . 
است )کالنتری، 1385، ص 36(. د ر مجموع د ر مورد  
شاخص های پايد اری اجتماعی د ر شهر پیرانشهر مانند  
تعد اد  مرد ان و زنان باسواد ، متوسط بعد  خانوار، د رصد  
جمعیت 14-0 ساله، نرخ رشد  جمعیت د ر مقطع 85-

75، د رصد  جمعیت 65 ساله و بیشتر با مفهوم شاخص 
ناپايد اری اجتماعی رابطه مثبتی د ارند . 

شاخص های اقتصاد ی
شهر  توان  میزان  اقتصاد ي،  های  گیري  جهت  د ر 
د ر فراهم ساختن نیازهاي اقتصاد ي بايد  د ر راستاي 
افزايش د رآمد  سرانه شهروند ان ايجاد  شود  و فرصت 
ها،  مهارت  نوع  و  تعد اد   و  يابد   رشد   اشتغال  هاي 
يابد   افزايش  شهر  د ر  کار  نیروي  رشد   با  متناسب 
برنامه  همچنین  91(؛  ص   ،1386 ثانی،  )اسکند ری 
ريزي هاي اقتصاد ي د ر شهر پايد ار بايستي قبل از هر 
چیز، د ستیابي آسان به شغل و د رآمد  معقول را امکان 
پذير سازد ؛ زيرا بیشتر مرد م د ر جستجوي يافتن شغل 
به شهر مهاجرت مي کنند  )شکوئي،1373، ص 35(. 
از شهرهاي کشور،  نیز مانند  بسیاري  پیرانشهر  شهر 
بیشترين تعد اد  شاغالن را د ر بخش خد مات خود  د ارد . 
اين  اشتغال 72/4 د رصد  شاغالن شهر پیرانشهر د ر 
بخش از تسلط کامل بخش خد مات د ر اقتصاد  شهر 
خبر مي د هد . نقش غالب اقتصاد ي شهر پیرانشهر بر 
اساس روش »بوژوگارنیه« خد ماتي است. د ارا بود ن 

اين نقش به د اليل زير است:
- باال بود ن میزان اشتغال د ر بخش خد مات د ر اصل 
به تغییر کارکرد  شهر از نظامي به تجاري طي د و د هه 
اخیر خصوصًا با ايجاد  بازارچه شهر پیرانشهر د ر سال 
د ر  تمرچین  مرزي  بازارچة  مجد د   بازگشايي   ،1383
سال 1371 و تبد يل شد ن شهر به پل ارتباطي بین 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
+5/851/61نرخ رشد  جمعیت د ر مقطع 75-85

-65/988/9د رصد  جمعیت باسواد 
-54/685/6د رصد  زنان باسواد 

+32/923/7د رصد  جمعیت 14-0 ساله
-3/64/77د رصد  جمعیت 65 ساله و بیشتر

-4/93/89متوسط بعد  خانوار
-47/832/21د رصد  خانوار 5 نفره و بیشتر

3تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص¬هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است 

جد ول 3. شاخص های اجتماعی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان
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از  بعد   عراق  کرد ستان  ای  منطقه  حکومت  و  ايران 
سقوط رژيم بعثي عراق و گسترش مناسبات تجاري 

باز مي گرد د .
- ارزش افزود ۀ موجود  د ر بخش خد مات د ر شهر به 
د لیل تغییر کارکرد  شهر و حضور گرد شگران تجاري 
د ر طول سال به شکلي است که د ر عمل محرکه اي 

براي پويايي شهر محسوب مي شود .
از  د ور  به  نوعي  به  که  شهر  جغرافیايي  مقر   -
عملکرد هاي ارتباطي قوي د ر استان آذربايجان غربي 
شکل گرفته، اما قرارگیري آن د ر مسیر شبکه ارتباطي 
ايران و عراق و افتتاح بازاچه مرزي و احد اث گمرك 
رسمي تمرچین د ر سال 1386، پويايي و تنوع مشاغل 

خد ماتي تاثیر جد ي گذاشته است.

شاخص های نهاد ی- کالبد ی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکند گی فعالیت های 
شهری مانند  کاربری مسکونی، شبکه ارتباطی، د رمانی 
و بهد اشتی، آموزشی و غیره و رابطه اين فعالیت ها با 
يکد يگر، از جمله د اد ه هايی است که برای تهیه شاخص 
های کالبد ی مورد  استفاد  قرار می گیرند ، بد يهی است 
د سترسی  ضامن  خد مات  و  امکانات  اين  برابر  توزيع 
مطلوب و عاد النه افراد  به نیازهای اساسی است و بد ون 
توزيع برابر اين فعالیت ها د ر تمام سطح شهر و محالت 
پايد اری حاصل نمی گرد د  )کالنتری، 1385، ص 37(. 
د ر امر برنامه ريزی شهری به منظور رسید ن به شهر ايد ه 
آل و مطلوب )شهر پايد ار(، برنامه ريزی کالبد ی از اهمیت 
ويژه ای برخورد ار است. شاخص های پايد اری نهاد ي- 

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
-35,238/77د رصد  جمعیت فعال از نظر اقتصاد ي

-64,860/4د رصد  جمعیت غیر فعال از نظر اقتصاد ي
-12/611/82نرخ بیکاري

+73/5562/2د رصد  خانوارهاي مالك زمین و ساختمان
-18/69/2د رصد  خانوارهاي مستأجر

 +r =1تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

Diمناطق شهري کشورشهر پیرانشهرشاخص
+38/425/19سرانه مسکوني

+2/470/98سرانه تجاري
+1/841/02سرانه آموزشي

-0/121/3سرانه آموزش عالي
+0/580/17سرانه مذهبي

+0/150/05سرانه فرهنگي
+0/180/12سرانه جهانگرد ي و پذيرايي

-0/450/88سرانه د رماني- بهد اشتي
+1/010/12سرانه ورزشي

+4/73/88سرانه فضاي سبز
+32/621/4سرانه حمل ونقل

+r = 9تعد اد  زوج هايي که د ر آنها شاخص هاي شهر پیرانشهر بهتر يا مثبت است

جد ول 4. شاخصهای اقتصاد ی منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان

جد ول 5. شاخصهای کالبد ی و سرانه زمين شهری منتخب شهر پيرانشهر و ميانگين شهری کشور مأخذ: شهرد اری پيرانشهر و محاسبات نگارند گان
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جد ول 6. نتایج آزمون ویلکاکسون؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.  

توسعه پايد ار شهري بود ه است؟ برای اثبات يا رد  اين 
ويلکاکسون  آماری  آزمون  و  آزمون عالمت  از  فرضیه 
استفاد ه شد ه است. د ر فرض صفر )H0( پژوهش حاضر 
عد م تفاوت بین شاخصهاي شهر پیرانشهر با شاخصهاي 
ملي آزمون مي شود  و د ر مقابل، فرض يك )H1( بهتر 
بود ن شاخصهاي شهر پیرانشهر نسبت به شاخصهاي 
شهري  توسعه  پايد اري  از  حاکی  که  د ارد   قرار  ملي 
پیرانشهر مي باشد  به بوته آزمون گذاشته می شوند . اگر 
مالك ارزيابي ما جهت سنجش توسعه يافتگي، مقايسه 
با میانگین مناطق شهري کشور باشد  از آزمون عالمت 

زوجي استفاد ه مي شود :
H0: µ1 ≥ µ2

H1: µ1 < µ2

چون حجم مقايسه ها کوچکتر از 10 است از تقريب 
عالمت  آزمون  از  و  کرد   استفاد ه  نمي توان  نرمال 
توزيع  تجمعي  احتماالت  جد ول  از  استفاد ه  با  زوجي 
  α يا  خطا  سطح  مي شود .  استفاد ه   )C( د وجمله اي 

برابر 0,05 د ر نظر گرفته مي شود .

1. منظور از T1 عناصر زير ستون د اد ه هاي کشوري جد ول شاخصهای اجتماعی و منظور از P1 عناصر زير ستون شاخصهای اجتماعی مربوط به شهر 
پیرانشهر مي باشد . به همین ترتیب براي ساير جد اول شاخصهای مورد  استفاد ه پژوهش.

کالبد ی شهر پیرانشهر د ر موارد  انتخاب شد ه د ر 9 شاخص 
از میانگین شهری کشور مطلوبتر بود ه و  وضعیت آن 
وضعیت بهتری را نشان می د هد . د ر مورد  شاخصهای 
پايد اری نهاد ي- کالبد ی د ر مجموع، سرانه بهد اشتی- 
د رمانی، سرانه ورزشی و سرانه اد اری- انتظامی، با مفهوم 
شاخص پايد اری نهاد ی- کالبد ی رابطه مثبت د ارند . د ر 
مورد  شاخصهای ناپايد اری نهاد ی- کالبد ی مانند  سرانه 
آموزش عالی، سرانه فرهنگی- مذهبی و سرانه آموزشی 
با مفهوم شاخص ناپايد اری نهاد ی- کالبد ی رابطه مثبتی 
د ارد . يعنی با افزايش اين شاخص ها، ناپايد اری کالبد ی 

پذيرفته می شود .

نتيجه گيری و آزمون فرضيه پژوهش
سوال مطرح د ر اين پژوهش با توجه به مشخصات توسعه 
پايد ار شهری و بويژه اصل برابري د رون نسلي که ناظر 
بر مباحث عد الت اجتماعي نیز هست، اين است که آيا 
توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، اجتماعي، 
اقتصاد ي و شاخصهای نهاد ی- کالبد ی د ر جهت اهد اف 

١٩ 
 

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛نتايج آزمون ويلكاكسون .6جدول   
   N Mean RankSum of Ranks 

T1 - P12 

Negative Ranks 4(a) 3.25 13.00 
Positive Ranks 3(b) 5.00 15.00 
Ties 0(c)   
Total 7   

T2 - P2 

Negative Ranks 4(d) 3.25 13.00 
Positive Ranks 1(e) 2.00 2.00 
Ties 0(f)   
Total 5   

T3 - P3 

Negative Ranks 9(g) 6.00 54.00 
Positive Ranks 2(h) 6.00 12.00 
Ties 0(i)   
Total 11   

T4 - P4 

Negative Ranks 5(j) 4.70 23.50 
Positive Ranks 4(k) 5.38 21.50 
Ties 0(l)   

Total 9   
i  T3 = P3 
j  T4 < P4 
k  T4 > P4 
l  T4 = P4 

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ

e  T2 > P2 
f  T2 = P2 
g  T3 < P3 
h  T3 > P3 
 

a  T1 < 
P1 
b  T1 > 
P1 
c  T1 = 
P1 
d  T2 < 
P2 

  
 
 
 
 

                                                 
صهاي اجتماعي و منظور عناصر زير ستون داده هاي كشوري جدول شاخ T1منظور از   2

به همين  .باشد عناصر زير ستون شاخصهاي اجتماعي مربوط به شهر پيرانشهر مي P1از 
  .شاخصهاي مورد استفاده پژوهش ترتيب براي ساير جداول

1
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از  و  کرد   پید ا  د ست  شهری  پايد ار  توسعه  به  توان 
مهاجرت ساکنان اصیل اين مناطق به مناطق مرکزی 
پايد ار  توسعه  راستای  د ر  و  کرد   جلوگیری  کشور 
مناطق مرزی گام برد اشت؛ برای د ستیابی به اين امر 
را  زير  راهکارهای  توان  می  مرزی  مناطق  د ر  مهم 

پیشنهاد  نمود :
1. توسعه تجارت و ارتقاء همکاری های مشترك بین 

مرزی 
توريسم  باالخص  توريستی  فعالیتهای  توسعه   .2
د رمانی د ر مناطق مرزی به د لیل پايین بود ن کیفیت 
و  د ر کشورهای همسايه  د رمانی  و خد مات  امکانات 
پايین بود ن هزينه های آن نسبت به ساير کشورهای 

جهان
3. توزيع عاد النه خد مات و امکانات بین مناطق مرزی 
جهت جلوگیری از مهاجرتهای روستا- شهری و بین 
شهری د ر مناطق مرزی که منجر به ايجاد  چند  شهر 
بزرگ می شود  ولی د ر عوض باعث تخیله جمعیتی 
ساير شهرها و روستاهای اين مناطق از جمعیت می 

شود .
جهت  رسمی  و  پايد ار  اشتغال  ايجاد   به  توجه   .4

جلوگیری از رونق فعالیت غیررسمی.
راستای  د ر  پیشنهاد ی  راهکارهای  با  ارتباط  د ر 
های  زمینه  د ر  شهری  پايد ار  توسعه  به  د ستیابی 

 α = 0,05 خطاي  سطح  د ر  مي د هد   نشان  نتايج 
فرضیه پژوهش د ر تمامی شاخص ها تأيید  مي شود . 
يعني توسعه شهر پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، 
اجتماعي، اقتصاد ي و شاخص های نهاد ی- کالبد ی 
است.  بود ه  شهري  پايد ار  توسعه  اهد اف  جهت  د ر 
نشان  نیز  عالمت  آزمون  از  آمد ه  بد ست  آماره هاي 
پژوهش  فرضیه   α=0,05 خطاي  سطح  د ر  مي د هد  
د ر تمامی شاخص ها تائید  مي شود . يعني توسعه شهر 
پیرانشهر د ر ابعاد  زيست محیطي، اجتماعي، اقتصاد ي 
پايد ار  توسعه  اهد اف  جهت  د ر  کالبد ی  نهاد ی-  و 

شهري بود ه است. 
بنابراين می توان نتیجه گرفت که پیرانشهر علی رغم 
انزوای جغرافیايی،  وجود  حساسیت های ويژه نسبت 
به آن بد لیل مرزی بود ن، جذابیت باال برای مهاجران 
جويای کار و تجار و غیره رشد  و توسعه آن د ر مسیر 
توسعه پايد ار شهری می باشد  و شهرد اری و ارگانهای 
اند  رويکرد  مناسب و  توانسته  خد مات رسان شهری 
برابر رشد  5/8 د رصد ی جمعیت طی  را د ر  پايد اری 
رشد   و  د اد ه  نشان  خود   از   1385-1375 سالهای 
را  آن  مد يريت  و  کنترل  مطلوب  تا حد ی  را  شهری 
انجام د هند . نتايج حاصل از آزمون های آماری انجام 
ايجاد   به  توجه  صورت  د ر  که  د هد   می  نشان  شد ه 
می  نیز  مرزی  مناطق  د ر  شغلی  فرصتهای  و  د رآمد  

٢٠ 
 

 
  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون ويلكاكسون آماره. 7جدول 

 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Z -.169(a) -1.483(b) -1.868(b) -.119(b) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 .138 .062 .906 

a Based on negative ranks . 
b Based on positive ranks . 
c Wilcoxon Signed Ranks Test . 

 
ها فرضيه پژوهش در تمامي شاخص α = 0.05 خطاي دهد در سطح نتايج نشان مي

يعني توسعه شهر پيرانشهر در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و . شود مي تأييد
  . كالبدي در جهت اهداف توسعه پايدار شهري بوده است -هاي نهاديشاخص

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون عالمت آماره .8جدول 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Exact Sig. (2-tailed) 1.000(a) .375(a) .065(a) 1.000(a) 
a Binomial distribution used. 
b Sign Test 

 
 α=0.05دهد در سطح خطاي  هاي بدست آمده از آزمون عالمت نيز نشان مي آماره

در ابعاد  يعني توسعه شهر پيرانشهر. شود تائيد مي هافرضيه پژوهش در تمامي شاخص
در جهت اهداف توسعه پايدار  كالبدي -نهاديزيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و 

  . شهري بوده است
 حساسيتوجود   پيرانشهر علي رغم انزواي جغرافيايي، گرفت كهبنابراين مي توان نتيجه 

بيت باال براي مهاجران جوياي كار و تجار اهاي ويژه نسبت به آن بدليل مرزي بودن، جذ
رشد و توسعه آن در مسير توسعه پايدار شهري مي باشد و شهرداري و ارگانهاي  غيره و

درصدي  8/5اند رويكرد مناسب و پايداري را در برابر رشد خدمات رسان شهري توانسته
از خود نشان داده و رشد شهري را تا حدي مطلوب  1385-1375جمعيت طي سالهاي 

نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده نشان . كنترل و مديريت آن را انجام دهند
ايجاد درآمد و فرصتهاي شغلي در مناطق مرزي نيز مي به كه در صورت توجه  مي دهد

و از مهاجرت ساكنان اصيل اين مناطق به  توان به توسعه پايدار شهري دست پيدا كرد

جد ول 7. آماره هاي آزمون ویلکاکسون؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.

٢٠ 
 

 
  .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون ويلكاكسون آماره. 7جدول 

 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Z -.169(a) -1.483(b) -1.868(b) -.119(b) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 .138 .062 .906 

a Based on negative ranks . 
b Based on positive ranks . 
c Wilcoxon Signed Ranks Test . 

 
ها فرضيه پژوهش در تمامي شاخص α = 0.05 خطاي دهد در سطح نتايج نشان مي

يعني توسعه شهر پيرانشهر در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و . شود مي تأييد
  . كالبدي در جهت اهداف توسعه پايدار شهري بوده است -هاي نهاديشاخص

 .محاسبات نگارندگان: مأخذ ؛هاي آزمون عالمت آماره .8جدول 
 T1 - P1 T2 - P2 T3 - P3 T4 - P4 

Exact Sig. (2-tailed) 1.000(a) .375(a) .065(a) 1.000(a) 
a Binomial distribution used. 
b Sign Test 

 
 α=0.05دهد در سطح خطاي  هاي بدست آمده از آزمون عالمت نيز نشان مي آماره

در ابعاد  يعني توسعه شهر پيرانشهر. شود تائيد مي هافرضيه پژوهش در تمامي شاخص
در جهت اهداف توسعه پايدار  كالبدي -نهاديزيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و 

  . شهري بوده است
 حساسيتوجود   پيرانشهر علي رغم انزواي جغرافيايي، گرفت كهبنابراين مي توان نتيجه 

بيت باال براي مهاجران جوياي كار و تجار اهاي ويژه نسبت به آن بدليل مرزي بودن، جذ
رشد و توسعه آن در مسير توسعه پايدار شهري مي باشد و شهرداري و ارگانهاي  غيره و

درصدي  8/5اند رويكرد مناسب و پايداري را در برابر رشد خدمات رسان شهري توانسته
از خود نشان داده و رشد شهري را تا حدي مطلوب  1385-1375جمعيت طي سالهاي 

نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده نشان . كنترل و مديريت آن را انجام دهند
ايجاد درآمد و فرصتهاي شغلي در مناطق مرزي نيز مي به كه در صورت توجه  مي دهد

و از مهاجرت ساكنان اصيل اين مناطق به  توان به توسعه پايدار شهري دست پيدا كرد

جد ول 8. آماره هاي آزمون عالمت؛ مأخذ: محاسبات نگارند گان.
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اقتصاد ی، اجتماعی، زيست محیطی و کاربری اراضی 
شهری شهر پیرانشهر نیز راهبرد های زير پیشنهاد  می 

گرد د  )جد ول شماره 9(

منابع و مآخذ
1. اسکند ری ثانی، محمد  )1386( برنامه ريزی توسعه 
پايد ار شهری»نمونه مورد ی: مشهد «، پايان نامه د وره 

کارشناسی ارشد ، د انشگاه يزد  .
۲۲ 

 

راهكارهاي پيشنهادي جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري  .9جدول 
ي مطالعاتي 

محورها
ش 

پژوه

راهبردها و سياست هاي دستيابي به پايداري شهري و توسعه پايدار شهري 

ي اجتماعي 
زمينه ها

  ؛افزايش امنيت اجتماعي در سطح محالت -1
 ؛فرهنگي موجود از قبيل ارزش هاي مذهبي و اعتقادي اعي-استفاده از سرمايه هاي اجتم -2
 ؛توسعه آموزش عالي -3
 ؛توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي -4
 ؛افزايش سطح دانش و آگاهي ساكنان محالت -5
 ؛براي پايداري توسعه شهر محدود كردن حجم جمعيت بخصوص مهاجران الزامي مي باشد -6
هنگي و نيز وضع مسكن و خانوار حوزه هاي روستا شهري به كاهش توان ايجاد ناهنجاري توجه به وضعيت آموزشي و فر -7

 ؛هاو پايداري آنها مي انجامد
 ؛توزيع عادالنه خدمات از نظر استفاده بهينه از خدمات موجود و تسري آن به ساير نقاط شهر -8
 ؛تأسيسات و تجهيزات زيربنايي فنيتوزيع عادالنه و احداث  -9

زمينه 
ي 

صاد
ي اقت

ها

 توسعه مبادالت برون مرزي و تقويت بازارچه مرزي تمرچين با توجه به موقعيت ويژه پيرانشهر  -1
توسعه و تقويت زيرساختهاي گردشگري شهر با توجه به مزيت هاي نسبي شهر و شهرستان  -2
ط بهره برداري از معادن موجود در سطح شهرستان و توسعه صنايع و كارخانه هاي مرتب -3
توسعه صنايع و كارگاه هاي مرتبط با توليدات كشاورزي منطقه   -4
توسعه و تقويت زيرساخت هاي الزم با توجه به نقش بين راهي پيرانشهر در ارتباط با عبور مسافران عتبات عاليات  -5
استفاده از تدابير مديريتي در جهت جلب مشاركت هاي اقتصادي بخش خصوصي  -6
ايع و هنرهاي بومي و دستي در شهر توجه به توسعه صن -7
تقويت زيرساخت هاي اقتصادي در جهت توسعه فعاليتهاي مرتبط با بازار  -8
. نابرابري و فقر شهري هرگونه كوشش و تالش را براي حفظ محيط زيست از بين مي برد -9

شهر و راهكارهاي جذب سرمايه انجام طرحهاي پژوهشي و كاربردي در زمينه شناسايي پتانسل هاي سرمايه گذاري در  -10
گذار بخش خصوصي براي اجراي آنها 

ي 
ي كاربر

زمينه ها
ي 

اراضي شهر

ايجاد تعادل فضايي در كاربري زمين و ارزش هاي فضايي و محيط ( افزايش توجه به كيفيت و بازسازي فضاهاي شهري -1
نامناسب فضاهاي مربوطه، ساماندهي و استقرار  اصالح بافت و شبكه رفت و آمد، اصالح مراكز اصلي شهري و توزيع شهري،

) عناصر مشخص اجزاء شهري
محدود كردن توسعه افقي شهر  -2
افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر  -3
) هكتار 114(بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري -4

ت محيطي 
س

ي زي
زمينه ها

افقي شهر و هدايت آن به گسترش ارتفاعي همراه با تكميل و براي پايداري زيست محيطي شهر پيرانشهر كند كردن رشد  -1
. راه اندازي سيستم فاضالب و بازيافت در شهر الزامي مي باشد

توجه به سيما و منظر شهري و كيفيت فضاهاي عمومي با تقويت هويت شهري  -2
ساماندهي و طراحي ورودي هاي شهر  -3
حذف كاربري هاي ناسزگار درون شهري  -4
ندهي و حفظ مسيل هاي درون شهر از هرگونه آلودگي زيست محيطي و حفظ و رعايت حريم آنها ساما -5
جلوگيري از گسترش ساخت و سازهايبه سمت جنوب و جنوب غرب شهر  -6

جد ول 9. راهکارهای پيشنهاد ی جهت د ستيابی به توسعه پاید ار شهری
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2. حسین زاد ه د لیر، کريم و قربانی، رسول و شکری 
فیروزچاه، پری )1388( تحلیل و ارزيابی کیفی سنجه 
های پايد اری شهری د ر شهر تبريز، فصلنامه مطالعات 
و پژوهش-های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره 

د وم، صص 1-18
پورموسوی  موسی  سید   و  محمد تقی  رهنمايی،   .3
کالنشهر  امنیتی  های  ناپايد اری  بررسی   )1385(
پايد ار شهری،  تهران بر اساس شاخص های توسعه 

پژوهش های جغرافیايی، شماره 57 .
4. زياری، کرامت  ا... )1378( برنامه ريزی شهرهای 

جد يد ، انتشارات سمت، تهران.
مسعود   ، سید   منوری  و  محمود   سید   شريعت،   .5
)1375( مقد مه ای برارزيابی زيست محیطی، انتشارات 

سازمان حفاظت محیط زيست، تهران.
د ر  نو  د يد گاههای   )1373( حسین  شکويی،   .6

جغرافیای شهری، جلد  اول، انتشارات سمت، تهران.
و   )1389(  ،)1386( پیرانشهر  شهر  شهرد اری   .7

.)1390(
پايد ار و مسؤولیت  توسعه  8. صرافی، مظفر )1375( 
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