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چکید ه
د ر پی گسترش شهرنشینی د ر قرون اخیر و افزایش جمعیت که
بر آن د امن زد ه ،امروزه توجه به شهرها و مسائل شهرنشینی
یکی از ضروریات برنامه ریزی د ر سطح کشور می باشد  .د ر
این پژوهش به بررسي مسائل و شاخص های توسعه پاید ار
شهري پيرانشهر ،به عنوان يكي از شهرهاي مرزي كشور د ر
جنوب استان آذربايجان غربي که د ر د و د هه اخیر با افزایش
شد ید جمعیت روبرو بود ه است ،پرد اخته می شود  .د ر این
پژوهش برای ارزیابی توسعه پاید ار شهری پیرانشهر ،شاخص
های زیست 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 ویلکاکسون به بوته آزمون گذاشته
ایم .نتایج آزمونهای آماری حاکی از این می باشد که علی رغم
تحوالت سریع جمعیتی شهر پیرانشهر و افزایش سریع آن د ر
د و د هه اخیر ،توسعه شهری پیرانشهر د ر راستای توسعه پاید ار
شهری بود ه و جمعیت پذیری و توسعه آن بد لیل فراهم شد ن
جاذبه های شغلی و اقتصاد ی از طریق مباد الت مرزی و بین
المللی تأمین شد ه و د ر راستای پاید اری شهری می باشد .
واژگان كليد ي :ارزيابي ،توسعه پاید ار شهري ،آزمون آماری
ویلکاکسون ،پيرانشهر.

Evaluate the implementation of urban sustainability in)dicators in border areas (Case Study: Piranshahr City

T

oday, paying attention to the cities and urbanization issues 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 indicators of Piranshahr urban sustainable development is reviewed as one of the border cities of the country in South
West Azerbaijan Province which has faced severe burgeoning population in the recent two decades. In this study,
environmental, social, economic, institutional-structural
indicators have been tested with the average selected urban 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 indicate that despite rapid population developments of Piranshahr 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 development 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 كه از اوايل قرن نوزد هم
بوجود آمد  .اين مفهوم با ايد ه پيشرفت تفاوت د ارد
) ، (Cow en & Shenton: 1996, 1توسعه پايد ار
شهري ،شكلي از توسعه امروزي است كه توان توسعه
مد اوم شهرها و جوامع شهري نسل هاي آيند ه را
تضمين كند (موسي كاظمي ،1378 ،ص .)131
همانطور كه مي د انيم توسعه شهري از آغاز تاكنون
تنها به گسترش فضاي شهري ،پذيرايي از جمعيت
بيشتر ،ايجاد كاربري هاي متعد د  ،بهره برد اري بيشتر
از منابع ،توليد و مصرف بيشتر اند يشيد ه است .ولي
توسعه پايد ار شهري د ر اوج ناهنجاري ها و بحران
هاي محيطي اي كه توسعه شهري باعث آن شد ه
بود  ،با اند يشه هاي جد يد پد يد آمد تا كاربري هاي
شهري را متنوع سازد و به ايجاد برابري د ر شهر
كمك كند  ،شكاف موجود ميان مناطق و محله هاي
شهري و ميان فقير و غني را از ميان برد ارد  ،الگوي
پايد ار حمل و نقل را پياد ه سازد  ،عوامل تخريب خاك
و آلود گي خاك و آب را برطرف سازد  ،به فضاي سبز،
حفاظت و گسترش آنها بهاي بيشتري د هد  .امروزه
عناصر تشكيل د هند ه شهر با بد ترين شرايط ممكن
د ر طول تاريخ مواجه گشته اند (عزيزي ،1380 ،ص
 .)32تعابير ذيل از جمله موارد متناسب با توسعه پايد ار
است كه از آن مي توان ذكر نمود  :فرآيند وسعت
د اد ن به انتخاب هاي مرد م ،ارتقاء فرآيند هاي مرد م
ساالري مشاركتي و توانايي مرد م براي د اشتن سخني
د ر تصميماتي كه به زند گي آنها شكل مي د هند ،
فرآيند ايجاد فرصت هايي براي مرد م تا از تمام توان
خود استفاد ه كرد ه و آنها را بسط د هند  ،فرآيند توانا
ساختن فقرا ،زنان و غيره براي سازماند هي خود و
همكاري با هم (.)Cowen & Shenton: 1996, 3
توسعه سريع شهري د ر چند د هه اخیر د ر ابعاد مختلف
اجتماعي ،اقتصاد ي ،سرانه هاي زمين شهري ،و زیست
محيطي زند گي بشر را تحت تأثير قرار د اد ه است .با
توسعه شهرها و مطرح شد ن اصل توسعه پاید ار ،توجه
به اصل پاید اری ،هرچه بیشتر مورد سوأل قرار می

گیرد  .توسعه پاید ار فرآیند ی برنامه ریزی شد ه است
که رشد اقتصاد ی ،عد الت اجتماعی و پاید اری منابع
محیطی د ر آن تأکید شد ه است این فرایند  ،همة جنبه
های گوناگون توسعه را بر پایة بهبود کیفیت زند گی
انسان و حفاظت از محیط زیست د نبال می کند د ر
نهایت از آن به عنوان الگوی تلفیق کنند ه اهد اف
اجتماعی ،اقتصاد ی و زیست محیطی نامبرد ه شد ه
است (مثنوی ،1382 ،ص  .)90مطرح شد ن توسعه
پاید ار شهری بعنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی
از تأثیرات شهرها بر زیست کره و ابعاد مختلف زند گی
انسانی است .بد ون شک ،بحث از پاید اری و توسعه
پاید ار بد ون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی
خواهد بود  .شهرها بعنوان عامل اصلی ایجاد کنند ه
ناپاید اری د ر جهان بشمار رفته و د ر واقع ،پاید اری
شهری و پاید اری جهانی هر د و مفهومی واحد هستند .
براین اساس ،با توجه به پیچید گی ذاتی شهرها و
ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها ،شناخت عوامل اصلی و
کلید ی د ر جهت د ستیابی به پاید 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 ( 5/8د رصد ) و مهاجر پذیر
بود ن آن به جهت توسعه بیش از اند ازه همکاریهای
بین مرزی بین ایران و حکومت منطقه ای کرد ستان
عراق توسعه پاید ار شهری آن به خطر افتاد ه است.
البته سیاست همکاریهای مرزی د ر این منطقه از
کشور د ر قالب رویکرد مرد می (یکی از رویکرد های
توسعه مناطق مرزی) موفق بود ه و باعث بوجود آمد ن
یک نقطه ثقل جمعیتی د ر منطقه مرزی ایران و عراق
شد ه است اما به د لیل عد م توانایی مد یران شهری د ر
برنامه ریزی و مد یریت اصولی توسعه شهری ،برخی
از شاخص های توسعه شهری پیرانشهر نسبت به
د وره های قبل افت پید ا کرد ه و به سطحی پایینتر
از میانگین شهری کشور رسید ه اند که یکی از د الیل
آن عد م برنامه ریزی مناسب برای مواجه شد ن با
حجم باالی مهاجران وارد شد ه به شهر پیرانشهر می

باشد .
سوال مطرح د ر اين پژوهش با توجه به مشخصات
توسعه پايد ار بويژه اصل برابري د رون نسلي که ناظر
بر مباحث عد الت اجتماعي نيز مي باشد اين است
که ،آيا توسعه شهر پيرانشهر د ر ابعاد زيست محيطي،
اجتماعي ،اقتصاد ي و سرانه زمين شهري (كاربري
ها) د ر جهت اهد اف توسعه پايد ار شهري بود ه است؟
و اينكه آيا معيارهاي توسعه پايد ار شهري محقق شد ه
اند ؟ براي ارزيابي شاخص هاي مذكور به مقايسه آنها
با ميانگين شاخص هاي شهري كشوري د ر سال
 ،1387با استفاد ه از آزمون عالمت و آزمون آماری
ويلکاکسون استفاد ه شد ه است.
اد بیات و مبانی نظری
ارزيابي (سنجش) ،يك روش و ابزار براي شناخت
اثرات و نتايج بد ست آمد ه ،موجود يا احتمالي
عملكرد ها ،فعاليت ها و طرح ها است (شريعت و
منوري ،1375 ،صص  .)1 ،2هد ف ارزيابي با اين
مفهوم ،سنجش مشخصه ها و عارضه هاي شهري
مي باشد  ،سنجشي كه د ر پي پيد ا كرد ن بياني براي
نشان د اد ن ميزان اختالف د ر كيفيات با خصيصه
هاي مشخص است .سنجشي كه براي كمك به
كسب اطالعات د ر مورد برخي عارضه هاي مشخص
و غيره؛ تسهيل د ر مقايسات تشريحي از طريق
نمايش اختالفات و آزمون فرضيه هاست (قراگوزلو،
 ،1365ص .)148-147
واژه توسعه پاید ار اولین بار بطور رسمی توسط برانتلند
د ر سال  1987ميالد ي ( 1366شمسی) د ر گزارش
«آیند ه مشترک ما» مطرح گرد ید  .واژه توسعه پاید ار
به مفهوم گسترد ه آن شامل «اد اره و بهره برد اری
صحیح و کارا از منابع پایه ،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 آیند ه بطور
مستمر و قابل رضایت» می باشد (مکنون.)1374 ،
توسعه پاید ار یعنی ایجاد فضای اقتصاد ی ،اجتماعی و

سیاسی که تضمین کنند ه ی کیفیت مطلوب زیستی
باشد  .نظريه توسعه پايد ار شهري ،حاصل بحث هاي
طرفد اران محيط زيست د رباره مسائل زيست محيطي
بخصوص محيط زيست شهري است ،كه به د نبال
نظريه «توسعه پايد ار» براي حمايت از منابع محيطي
ارائه شد  .د ر اين نظريه موضوع نگهد اري منابع براي
حال و آيند ه از طريق استفاد ه بهينه از زمين و وارد
كرد ن كمترين ضايعات به منابع تجد يد ناپذير مطرح
است (زیاری ،1378 ،ص .)18
مهم ترین د غد غه ای که موجبات تعمق و توجه جد ی
صاحب نظران و برنامه ریزان شهری را به سوی
مفهوم «توسعه پاید ار شهری» جلب نمود ه ،واقعیت
رشد شتابان شهرنشینی د ر جهان امروز و تد اوم آن
د ر آیند ه از یکسو و رشد حیرت آور و چشمگیر کالن
شهرها به ویژه د ر کشورهای جنوب و پیامد های
زیانبار آن برای ساکنان این مناطق می باشد  ،د ر
ترسیم الگوی توسعه پاید ار شهری محورهایی چون
پاید اری اقتصاد ی ،پاید اری اجتماعی -فرهنگی
و پاید اری زیست محیطی نقش راهبرد ی د ارند
(رهنمایی ،پورموسوی ،1385 ،ص .)178
شاخص هاي توسعه پايد ار
شاخص هاي توسعه پايد ار بايد ابعاد توسعه ي پايد ار
را د ر برگيرند  .به عنوان مثال شاخص هاي توسعه
پايد ار برپايه فصول د ستور كار  21عبارتند از :شاخص
هاي اجتماعي ،اقتصاد ي ،شاخص هاي زيست
محيطي و شاخص هاي بنياد ي .استفاد ه كنند گان
از شاخص هاي توسعه پايد ار از نظر ويژگي هاي
اجتماعي ،جغرافيايي ،فرهنگي و همچنين د ر مقياس
هاي جهاني و محلي بسيار با هم متفاوت هستند  .تا
زماني كه شاخصها مشخص ،د قيق و طراحي نشد ه
باشند  ،اجراي آنها امكانپذير نخواهد بود (& Berke
.)Conroy, 2000: 22-28
پايد اري اقتصاد ي
يك سيستم اقتصاد ي پايد ار بايد از عهد ه تأمين و توليد
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كاالها و خد مات د ر طي زمان برآيد (هريس،1383 ،
ص  .)43هم پايد اري اجتماعي و هم پايد اري زيست
محيطي به نظام فعاليت اقتصاد ي نياز د ارند كه با آنها
سازگار باشد و شبكه اكولوژيك و شبكه اجتماعي را
تخريب نكنند  .یعنی توسعه انساني و موفقيت هاي
بالقوه انسان به شكلي از فعاليت هاي اقتصاد ي نياز
د ارد كه هم براي نسل حاضر و هم براي نسل هاي
آيند ه از نظر اجتماعي و زيست محيطي پايد ار باشد
).(Hancock, 2001: 201

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

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

210

پايد اري اجتماعي
پايد اري اجتماعي تحت عنوان زند گي سالم ،بارور و
هماهنگ با طبيعت تعريف شد ه است .د ر اين تعريف
بقاء و حيات انسان ،توام با تامين نيازهاي انساني و
همگام با حفظ کيفيت محيطي 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
و بروز خالقيتها ،بسيج آحاد مرد م د ر جهت تأمين
اهد اف توسعة پايد ار و نيز اطمينان از «آيند ه اي بهتر
براي همه» با تاکيد بر رفاه مرد م بومي و تاکيد بر
نقش حياتي آنان د ر مد يريت محيطي و توسعه از
ارکان تعريف پايد اري اجتماعي است.
پايد اري زيست محيطي
د ر پايد اري زيست محيطي ،تحول و تطوري مورد نظر
است كه ثبات و پايد اري جامعه را برهم نزند  ،بلكه به
رشد و اعتالي آن كمك كند  .د ر برنامه ريزي براي
تحقق توسعه پايد ار ،ضمن بكارگيري منابع موجود
د ر جامعه فرآيند تحول و تطور آن جامعه ،بايد بقاي
منابع و جامعه مد نظر باشد (مطوف ،1379 ،ص .)8
پايد اري ريشه خود را د ر ميان پايد اري اكولوژيكي
د اشته است .اين نظريه برروي اين نكته كه طبيعت،
محد ود يت ها و فرصت-هاي معين به زند گي انسان
ارايه مي د هد  ،تأكيد د ارد (مجتهد زاد ه ،1378 ،ص
.)40
د ر نهایت میتوان گفت پاید اری زمانی فراهم می شود

که مجموعه ای از پاید اری اجتماعی با هد ف عد الت
اجتماعی ) ،(Social Equityپاید اری اقتصاد ی با
هد ف بقای اقتصاد ی ) (Economic Viabilityو
پاید اری زیست محیطی با هد ف تعاد ل اکولوژیک
) (Ecological Balanceبه وجود می آید (صرافی،
ص .)41
 ،1375
شهرهای مناطق مرزي كشورهاي د ر حال توسعه
عالوه بر ناپاید اری شهری ،با مسائل و مشكالت
د یگری همچون توسعه نيافتگي منطقه اي د ر زمينه
هاي صنعتي ،اقتصاد ي ،اجتماعي و غيره مواجه مي
باشند  .مروري بر اد بيات نظري و كاربرد ي د ر زمينه
توسعه شهرهاي مرزي نشان مي د هد كه توسعه
اين شهرها د ر قالب سه رويكرد اساسي تحت عنوان
«رويكرد سنتي مكان»« ،رويكرد همكاري
هاي بين مرزي» و «رويكرد مرد مي» مورد
بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند  .د ر رويكرد
اول مي-توان به نظريه هاي كريستالر ،لوش ،گريش،
فرانسوا پرو و جان فريد من اشاره كرد كه د ر نظريه
كريستالر ،شهرهاي مرزي با توجه به مناطق مرزي
موارد ويژه اي قلمد اد مي شوند  ،زيرا اين شهرها د ر
كناره هاي استانها به صورت منفرد و منزوي به لحاظ
اقتصاد ي و فضايي قرار گرفته اند (,2007:Sermak
 .)82د ر واقع ميتوان گفت كه توسعه شهرهاي مرزي
بد ون ارتباط با توسعه ملي و منطقه اي ممکن نبود ه
و به صورت سيستمي با هم پيوند خورد ه اند .
د ر نهایت از مباحث نظری مطرح شد ه می توان نتیجه
گرفت که :توسعه پاید ار شهری د ر جهت د ستیابی
به پاید اری د ر زمینه های مشخص شد ه د ر نمود ار
(شماره  )1می باشد (کهن ،1376 ،ص :)8
روش شناسي
روش تحقيق د ر این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی
است و روش جمع آوری اطالعات به د و شیوه اسناد ی
(کتابخانه ای) و مید انی (پیمایشی) است .عالوه بر
روش های مذکور ،از روشهای آماری ،کمی ،کیفی،
نرم افزاری  spssو  Excelو غیره د ر این پژوهش

ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )ﺷﻤﺎﺭﻩ  (1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
)ﻛﻬﻦ ،1376 ،ﺹ :(8
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺭﺷﺪ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ:
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺍﻱ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ . 1ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺗﺤﺮﻙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎﺩﻱ

استفاد ه گرد ید ه است.
سرشماري سال  ،1345جمعيت این شهر به 4848
۶
ارزيابي د ر اين پژوهش به معني روش و ابزاري براي نفر می رسد  .د ر این د هه  3880نفر به جمعيت شهر
شناخت نتايج و پيامد هاي توسعه و گسترش شهر اضافه شد ه كه عم ً
ال نرخ رشد برابر با  17.52د رصد را
پيرانشهر می باشد كه د ر مشخصه هاي كالبد ي ،به همراه د اشته است .توجه به اين ضريب رشد نشان
اقتصاد ي ،اجتماعي و زيست محيطي آن نمايان ميد هد كه شهر پيرانشهر د اراي رشد قابل توجهي
هستند  .اولين قد م د ر ارزيابي توسعۀ شهر پيرانشهر ،بود ه است .عوامل بیشماری را مي توان برای این
مقايسۀ آن با شاخص هاي ملي است .د ر اين موضوع ذكر نمود که مهم ترين آنها ،پويايي اقتصاد
پژوهش ،از مقايسه شاخص هاي منتخب و موجود شهر و زيرساختهاي مناسب اقتصاد ي و كالبد ي
شهر پيرانشهر و ميانگين شاخص هاي مناطق شهري شهر د ر آن د وره نسبت به روستاهاي شهرستان
كشور استفاد ه شد ه است.
ميباشد  .طي سالهاي  1345تا  ،1355جمعيت شهر
روش ﺷﻨﺎﺳﻲ
پيرانشهر به  10572نفر می رسد كه نشان ميد هد ،
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ و روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
شناخت محد ود ه مورد مطالعه و روند توسعه ميزان رشد جمعيت طي اين د هه برابر با  8.11د رصد
ﻣﺬﻛﻮر،
1365روش
ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ(
کالبد ی ﺑﻪ
پيرانشهر به
ﻫﺎيشهر
جمعيت
اﺳﺖ.سال
است .د ر
آندو ﺷﻴﻮه اﺳﻨﺎدي )ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي( و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ) بود ه
رسد .و ﻏﻴﺮه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
Excel
اﻓﺰاري spss
اري -ﻧﺮم
ﻛﻤﻲ ،ادﻛﻴﻔﻲ،
شهر از
سياسي
آﻣﺎري،مركز
روﺷﻬﺎيعنوان
پيرانشهر به
 13645ونفر می
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
شهرستان اﺳﺘﻔﺎده
پيرانشهر با
مختصات جغرافيايي  36د رجه ميزان رشد جمعيت شهر ما بين سال هاي  1355تا
روشو و50اﺑﺰاري
ﭘﮋوﻫﺶ
طول در اﻳﻦ
و  24د قيقهارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻌﻨﻲد رجه
شرقیﺑﻪو 44
جغرافيايي
ﺗﻮﺳﻌﻪر واین د هه
ﻧﺘﺎﻳﺞد ورصد بود ه
ﺷﻨﺎﺧﺖ2/45
ﺑﺮايبرابر با
1365
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎياست .د
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي،
جنوبيﻛﻪ در
نيمه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮر ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﻬﺮشمالی ،د
جغرافيايي
د قيقه عرض
ميزان وباروري و
شهر به
ﻛﺎﻟﺒﺪي،جمعيت
ﻫﺎي افزايش
ﻣﺸﺨﺼﻪاصلي
استان علت
اوﻟﻴﻦ د ر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .شهر
است .این
غربي واقع
آن .د ر سال
گرد د
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ،باز مي
طبيعي جمعيت
ارزﻳﺎﺑﻲبه رشد
ﻗﺪم ددرر كل
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻴﻄﻲگردآنيد هﻧﻤﺎﻳﺎن
آذربايجانزﻳﺴﺖ
اﻳﻦد ر د
بود ه،
ﻫﺎينفر
ﺷﺎﺧﺺ968
 1335د اراي
نفر می رسد
ﺷﺎﺧﺺشهر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ جمعيت
ومين از ،1375
33805ﺷﻬﺮ
پيرانشهر وبهﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﭘﮋوﻫﺶ،
جمعيت در
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ.
سال ﺑﺎ
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 – 1ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

 -2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي

 -5ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ

 -3ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪوده

 -6ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ

 -4روش ﺷﻨﺎﺳﻲ

 -7ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي آن
ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ اداري -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 36درﺟﻪ و  24دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺮﻗﻲ و  44درﺟﻪ و  50دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ،در ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1335
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ميزان رشد جمعيت شهر ما بين سال هاي 1365
تا  1375برابر با  9/49د رصد ميباشد  .اين ضريب
رشد متأثر از چند عامل است که مهم-ترین آن د ر
بازگشت آوراگان د وران جنگ تحميلي و رشد طبيعي
جمعيت شهر ريشه د ارد  .د ر سرشماری سال 1385
جمعیت شهر به  59721نفر می رسد كه با احتساب
اين جمعيت ميزان رشد جمعيت شهر ما بين سال هاي
 1375تا  1385برابر با  5/85د رصد می باشد  .روند
روبه رشد جمعیت شهر پیرانشهر طی د هه -1385
 1375سرشماری 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 یکجا نشینی
اقد ام نمود ه اند  ،خانواد ه هایي از ایل پیران بود ند که
منشاء آنها به کرد ستان عراق برمی گرد د  .بنا به گفته
ساکنان اولیه شهر د ر سال1320ﻫ.ش این شهر به
اشغال نیروهای شوروی سابق د رآمد و ساکنان کهنه
خانه (هسته اولیه) آنجا را ترک کرد ه و بعد از یک
سال پس از خروج نیروهای شوروی د وباره این 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 متروک شد ه بود روستای د یگر بنام
زرگتن (شمال کهنه خانه را ایجاد کرد ه و د ر آنجا
یکجا نشین شد ند و نطفه اصلی شهر پیرانشهر را
بوجود آورد ند .
توسعه فیزیکی این د و هسته د ر گذر زمان و متناسب
با ایجاد 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 سال ،1350اد امه
د اد  .برای این نوع توسعه فیزیکی د ر طول این د وره
(پید ایش تا )1350می توان د الیل زیر را ذکر کرد :
 د سترسی آسان به شبکه ارتباطی بین شهری(نقد ه -پیرانشهر)؛
 مرغوب بود ن زمین های قسمت شرقی و جنوبشرقی شهر و زیر کشت بود ن آنها؛
 -شیب د ار و کوهستانی بود ن قسمت های غربی

شهر.
می توان اشاره کرد  .از این زمان به بعد  ،علی
الخصوص بعد از انقالب توسعه فیزیکی شهر د ر
جهت شرقی اد امه پید ا کرد و گاهي هم د ر اراضی
نامرغوب و شیب د ار قسمت غربی شهر ،که د ر حال
حاضر ( )1390هم اد امه د ارد و از آن تحت عنوان
«باالشهر» یاد می شود و محل زند گی اقشار کم
د رآمد شهر می باشد  .کم کم توسعه فیزیکی شهر
کام ً
ال جهت شرقی ،شمال شرقی و جنوب شرقی به
خود می گیرد و زمین های حاصلخیز اطراف شهر را
به زیر توسعه خود می برد  .د ر پاییز سال  ،1374طرح
توسعه فیزیکی شهری توسط مهند سین مشاور برای
این شهر تهیه شد ه است ،د ر این طرح مساحت کل
شهر د ر سال  1373ﻫ.ش حد ود  446.4هکتار برآورد
شد ه است (طرح توسعه شهری پیرانشهر).
همچنین از سال 1374تا  1377ﻫ.ش طرح آماد ه
سازی زمین د ر این شهر با مساحتی د ر حد ود 72
هکتار د ر قسمت های شمالی و شمال شرقی شهر
صورت گرفته كه د ر حال حاضر شامل نقاط (A، B،
 )Cو بخش هایی از فرهنگیان  3می باشد (شهرد اری
پیرانشهر ،)1386 ،محد ود ه شهر پیرانشهر طبق پیش
بینی های طرح توسعه سال  ،1374برای یک د وره
10ساله (تا سال  )1383و برای جمعیت  47577نفر
د ر نظر گرفته شد ه بود  .منتهی به د لیل هجوم جمعیت
د ر خالل سال های  1374تا ( 1380به واسطه فعالیت
بازارچه مرزی) ،رشد جمعیت شهر آهنگ بیشتری
گرفته و محد ود ه پیش بینی شد ه برای توسعه د ه
ساله ،تا سال  1380کامال پر شد ه و ساخت و ساز
د ر خارج از محد ود ه طرح توسعه شروع شد ه بود و
محد ود ه پیشنهاد ی چهار سال زود تر از زمان پیش
بینی شد ه پر شد .
به همین د لیل د ر سال  ،1379د ر مسیر جاد ه
پیرانشهر به سرد شت (قسمت جنوبی شهر) حد ود 45
هکتار از اراضی جنوب شهر که قب ً
ال جزء حریم شهر
محسوب می گرد ید به محد ود ه فعلی شهر اضافه شد
(یوسفی ،1380 ،ص .)73
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نگارند گان.
ﻣﻮﺭﺩمطالعه،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩه مورد
موقعیت محد ود
ﻧﻘﺸﻪ .1نقشه .1
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ماخذ:ﻣﺎﺧﺬ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
جد ول  .1تغییرات سرانه کاربری اراضی شهر پیرانشهر طی د وره های مختلف ،مأخذ :شهرد اری پیرانشهر و محاسبات نگارند گان.

شاخص
سرانه مسکونی

سرانه تجاری

سال ( 1373مترمربع)

سال ( 1380مترمربع)

سال ( 1387مترمربع)

34/4

50/4

38/4

1/4

سرانه آموزشی

2/5

سرانه فرهنگی

0/037

2/47

1

2/1

1/84

0/08

0/15

0
0/12ﺃﺧﺬ :
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻃﻲ 0ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻡ
عالی ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺟﺪﻭﻝ .1
سرانه آموزش
0/58
0/45
0/4
سرانه مذهبی
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺷﺎﺧﺺپذيرايي
سرانه جهانگرد ی و
سرانه د رمانی -بهد اشتی
سرانه ورزشی

سرانه فضای سبز

سرانه حمل ونقل

0/025
 1373ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﻝ
0/32

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

0/11
 1380ﺳﺎﻝ

0/18
1387

1/2

1/01

0/4

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

0/8

1/2

0/65

18/7

26/8

۱۰

0/45

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

4/7

32/6
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ابعاد پايد اري نيز قابل اجرا است .البته وقتي ناهمگني
گسترد ه اي د ر واحد هاي آزمايشي وجود د ارد  ،آزمون
را ميتوان با توجه به همگني د اخلي زوجها انجام د اد .
اگر تعد اد مشاهد ات ما كمتر از  30باشد  ،بايد از يك
آزمون ناپارامتري استفاد ه كنيم كه بهترين آزمون د ر
اين زمينه ،آزمون عالمت است .اين آزمون مبتني بر
عالمت اختالف د و تيمار د ر هر زوج همگن  Diاست.
آمار آزمون نيز عبارت از تعد اد زوجهايي است كه د ر
آنها يك تيمار د اراي پاسخي باالتر از تيمار د يگر مي
باشد ( ،)+rاگر اثر د و تيمار همانند باشد  ،به يك اند ازه
تفاضلها د اراي عالمت مثبت و منفي هستند  .بنابراين
تحت فرض صفر توزيع د و جمله ای بصورت ()0.5,n
و  μ2=μ1مي باشد  .د ر مقابل فرض صفر ،حالت
مخالف آن وجود د ارد (اسکند ری ثانی.)135 :1386،
د ر اين پژوهش به د ليل اينكه تعد اد نمونه ها كمتر
از  30مي باشند از آزمون عالمت زوجي و آزمون
ويلكاكسون استفاد ه شد ه است.د ر اد امه به بررسی
وضع موجود شهر پیرانشهر د ر شاخص های زیست
محیطی ،اجتماعی ،اقتصاد ی و نهاد ی -کالبد ی و
مقایسه آنها با میانگین شهری کشور می پرد ازیم.

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
با توجه به مبانی نظری توسعۀ پايد ار شهری ،معيارها
و شاخصهای پايد اری د ر شهر پيرانشهر د ر چهار
حوزۀ اجتماعی ،اقتصاد ی ،سرانه هاي زمين شهري
و زيست محيطی د سته بند ی شد ه اند  .شاخصها
از نظر ماهيت د ارای ويژگی مثبت بود ن يا منفی
بود ن هستند  ،شاخصهای مثبت هر چه مقد ارشان
بيشتر باشد د ر جهت پايد اری هستند و برعکس
شاخصهای منفی هر چه مقد ارشان بيشتر باشد د ر
جهت ناپايد اری هستند  .يكي از مشكالت موجود د ر
ارزيابي ،مقايسۀ شاخصهايي است كه واحد سنجش
آنها يكسان نمي باشد براي رفع اين مشكل از روشي
نزد يك به آزمون عالمت زوجي و آزمون ويلکاکسون
استفاد ه مي كنيم .د ر اين روش فرض بر اين است
كه اختالف د ر هر زوج شاخص ،صفر يا به يك اند ازه
است .به عبارت د يگر ،يا تفاوتي بين شاخص هاي
شهر پيرانشهر و مناطق شهري كشور وجود ند ارد و يا
تعد اد شاخص هاي برتر يا كمتر شهر پيرانشهر نسبت
به كل كشور به يك اند ازه است .د ر اين روش ،فرض
صفر عد م تفاوت بين شاخص هاي شهر پيرانشهر
با شاخصهاي ملي آزمون مي شود  .د ر مقابل،
فرض يك بهتر بود ن شاخص هاي شهر پيرانشهر شاخص های زیست محیطی
نسبت به شاخص هاي ملي قرار د ارد كه نشاني از شاخص های زیست محیطی به تخريب محيط زيست
پايد اري توسعه شهري مي باشد  .اين آزمون براي د ر نتيجه توسعه شهر اشاره د ارند و سپس تأثيرات
جدول  .2شاخص های زیست محیطی منتخب شهر پیرانشهر و میانگین شهری کشور؛ مأخذ :شهرداری پیرانشهر و محاسبات نگارندگان.

شهر پيرانشهر
شاخص
4/9
متوسط تعد اد جمعيت د ر خانوار
متوسط تعد اد خانوار د ر واحد مسکوني
1/2
87/01
د رصد واحد هاي مسكوني د اراي آب آشاميد ني
98/5
د رصد مسكوني د اراي برق
80/1
د رصد مسكوني د اراي تلفن
77/1
د رصد مسكوني د اراي گاز شهري
46/4
د رصد واحد هاي مسکوني با عمر تا  10سال
39/9
د رصد واحد هاي مسکوني کم د وام و بي د وام
د رصد واحد هاي مسکوني با د وام
60/1
تعد اد زوج هايي كه د ر آنها شاخص هاي شهر پيرانشهر بهتر يا مثبت است=+r

مناطق شهري كشور
4/56
1/15
99/26
99/09
91/08
48/17
37/8
23/37
76/63

Di
+
+
2

بلند مد ت بر منطقه و كشور را نشان مي د هند  .تخريب  ،75د رصد جمعیت  65ساله و بیشتر با مفهوم شاخص
محيط زيست ناشی از تخريب محيط های طبيعی و ناپاید اری اجتماعی رابطه مثبتی د ارند .
اراضی کشاورزی و باغ ها از طریق توسعه ساخت و
سازها است و يا به علت افزايش استفاد ه از منابع و شاخص های اقتصاد ی
توليد مواد زائد مي باشد (کالنتری ،1385 ،ص  .)37د ر جهت گيري های اقتصاد ي ،ميزان توان شهر
امروزه بحران هاي جهاني و محلي زيست محيطي ،د ر فراهم ساختن نيازهاي اقتصاد ي بايد د ر راستاي
اعمال يك د يد گاه جد يد از مد يريت شهري و منطقه افزايش د رآمد سرانه شهروند ان ايجاد شود و فرصت
اي را بر اساس اهد اف اكولوژيك ضروري مي سازد  .هاي اشتغال رشد يابد و تعد اد و نوع مهارت ها،
د ر شهرهاي پايد ار بايستي اين گونه شهرها نمونه متناسب با رشد نيروي كار د ر شهر افزايش يابد
هايي از انسجام و هماهنگي زيست محيطي باشند ( .اسکند ری ثانی ،1386 ،ص )91؛ همچنین برنامه
شاخص های زیست محیطی شهر پیرانشهر علی رغم ريزي هاي اقتصاد ي د ر شهر پايد ار بايستي قبل از هر
پایینتر بود ن نسبت به میانگین شهری کشور ،اما طی چيز ،د ستيابي آسان به شغل و د رآمد معقول را امكان
چند سال اخیر ارتقا پید ا کرد ه اند و بنظر می رسد طی پذير سازد ؛ زيرا بيشتر مرد م د ر جستجوي يافتن شغل
چند سال آیند ه به میانگین شهری کشور نزد یکتر و به شهر مهاجرت مي كنند (شكوئي ،1373،ص .)35
د ر برخی موارد باالتر از میانگین شهری کشور رشد شهر پيرانشهر نيز مانند بسياري از شهرهاي كشور،
یابند .
بيشترين تعد اد شاغالن را د ر بخش خد مات خود د ارد .
اشتغال  72/4د رصد شاغالن شهر پیرانشهر د ر اين
شاخص های اجتماعی
بخش از تسلط كامل بخش خد مات د ر اقتصاد شهر
حوزۀ اجتماعی گسترد ه ترين بعد پايد اری است .خبر ميد هد  .نقش غالب اقتصاد ي شهر پيرانشهر بر
د ر اين حوزه شاخص هايی که به نيازهای اساسی اساس روش «بوژوگارنيه» خد ماتي است .د ارا بود ن
و بهبود کيفيت زند گی مربوط مي شوند قرار می این نقش به د الیل زیر است:
گيرند  .د ر اين شاخص ها جزء اصلی تعد اد جمعيت  -باال بود ن ميزان اشتغال د ر بخش خد مات د ر اصل
است (کالنتری ،1385 ،ص  .)36د ر مجموع د ر مورد به تغيير كاركرد شهر از نظامي به تجاري طي د و د هه
شاخص های پاید اری اجتماعی د ر شهر پيرانشهر مانند اخير خصوص ًا با ايجاد بازارچه شهر پيرانشهر د ر سال
تعد اد مرد ان و زنان باسواد  ،متوسط بعد خانوار ،د رصد  ،1383بازگشايي مجد د بازارچۀ مرزي تمرچين د ر
جمعیت  0-14ساله ،نرخ رشد جمعیت د ر مقطع  -85سال  1371و تبد يل شد ن شهر به پل ارتباطي بين
جد ول  .3شاخص های اجتماعی منتخب شهر پیرانشهر و میانگین شهری کشور مأخذ :شهرد اری پیرانشهر و محاسبات نگارند گان

شهر پيرانشهر
شاخص
5/85
نرخ رشد جمعيت د ر مقطع 75-85
65/9
د رصد جمعيت باسواد
54/6
د رصد زنان باسواد
32/9
د رصد جمعيت  0-14ساله
3/6
د رصد جمعيت  65ساله و بيشتر
4/9
متوسط بعد خانوار
47/8
د رصد خانوار  5نفره و بيشتر
تعد اد زوج هايي كه د ر آنها شاخص¬هاي شهر پيرانشهر بهتر يا مثبت است

مناطق شهري كشور
1/61
88/9
85/6
23/7
4/77
3/89
32/21

Di
+
+
3
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ايران و حکومت منطقه ای كرد ستان عراق بعد از
سقوط رژيم بعثي عراق و گسترش مناسبات تجاري
باز ميگرد د .
 ارزش افزود ۀ موجود د ر بخش خد مات د ر شهر بهد ليل تغيير كاركرد شهر و حضور گرد شگران تجاري
د ر طول سال به شكلي است كه د ر عمل محركه اي
براي پويايي شهر محسوب مي شود .
 مقر جغرافيايي شهر كه به نوعي به د ور ازعملكرد هاي ارتباطي قوي د ر استان آذربايجان غربي
شكل گرفته ،اما قرارگيري آن د ر مسير شبكه ارتباطي
ايران و عراق و افتتاح بازاچه مرزي و احد اث گمرك
رسمي تمرچين د ر سال  ،1386پويايي و تنوع مشاغل
خد ماتي تاثير جد ي گذاشته است.

شاخص های نهادی -کالبدی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکندگی فعالیت های
شهری مانند کاربری مسکونی ،شبکه ارتباطی ،درمانی
و بهداشتی ،آموزشی و غيره و رابطه این فعالیت ها با
یکد یگر ،از جمله داده هایی است که برای تهیه شاخص
های کالبدی مورد استفاد قرار می گیرند ،بد یهی است
توزیع برابر این امکانات و خدمات ضامن دسترسی
مطلوب و عادالنه افراد به نیازهای اساسی است و بدون
توزیع برابر این فعالیت ها در تمام سطح شهر و محالت
پایداری حاصل نمی گردد (کالنتری ،1385 ،ص .)37
در امر برنامه ریزی شهری به منظور رسیدن به شهر ایده
آل و مطلوب (شهر پایدار) ،برنامه ریزی کالبدی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .شاخص های پایداری نهادي-

جد ول  .4شاخصهای اقتصاد ی منتخب شهر پیرانشهر و میانگین شهری کشور مأخذ :شهرد اری پیرانشهر و محاسبات نگارند گان
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شهر پيرانشهر
شاخص
35.2
د رصد جمعيت فعال از نظر اقتصاد ي
64.8
د رصد جمعيت غير فعال از نظر اقتصاد ي
12/6
نرخ بيکاري
73/55
د رصد خانوارهاي مالک زمين و ساختمان
د رصد خانوارهاي مستأجر
18/6
تعد اد زوج هايي كه د ر آنها شاخص هاي شهر پيرانشهر بهتر يا مثبت است= +r

مناطق شهري كشور
38/77
60/4
11/82
62/2
9/2

Di
+
1

جدول .5شاخصهای کالبدی و سرانه زمین شهری منتخب شهر پیرانشهر و میانگین شهری کشور مأخذ :شهرداری پیرانشهر و محاسبات نگارندگان

شهر پيرانشهر
شاخص
38/4
سرانه مسکوني
2/47
سرانه تجاري
1/84
سرانه آموزشي
0/12
سرانه آموزش عالي
0/58
سرانه مذهبي
0/15
سرانه فرهنگي
0/18
سرانه جهانگرد ي و پذيرايي
0/45
سرانه د رماني -بهد اشتي
1/01
سرانه ورزشي
4/7
سرانه فضاي سبز
32/6
سرانه حمل ونقل
تعد اد زوج هايي كه د ر آنها شاخص هاي شهر پيرانشهر بهتر يا مثبت است = +r

مناطق شهري كشور
25/19
0/98
1/02
1/3
0/17
0/05
0/12
0/88
0/12
3/88
21/4

Di
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

کالبدی شهر پیرانشهر در موارد انتخاب شده در  9شاخص
وضعیت آن از میانگین شهری کشور مطلوبتر بوده و
وضعیت بهتری را نشان می دهد .در مورد شاخصهای
پایداری نهادي -کالبدی در مجموع ،سرانه بهداشتی-
درمانی ،سرانه ورزشی و سرانه اداری -انتظامی ،با مفهوم
شاخص پایداری نهادی -کالبدی رابطه مثبت دارند .در
مورد شاخصهای ناپایداری نهادی -کالبدی مانند سرانه
آموزش عالی ،سرانه فرهنگی -مذهبی و سرانه آموزشی
با مفهوم شاخص ناپایداری نهادی -کالبدی رابطه مثبتی
دارد .یعنی با افزایش این شاخص ها ،ناپایداری کالبدی
پذیرفته می شود.
نتیجه گیری و آزمون فرضیه پژوهش
سوال مطرح در اين پژوهش با توجه به مشخصات توسعه
پايدار شهری و بويژه اصل برابري درون نسلي که ناظر
بر مباحث عدالت اجتماعي نيز هست ،اين است که آيا
توسعه شهر پيرانشهر در ابعاد زيست محيطي ،اجتماعي،
اقتصادي و شاخصهای نهادی -کالبدی در جهت اهداف

توسعه پايدار شهري بوده است؟ برای اثبات یا رد این
فرضیه از آزمون عالمت و آزمون آماری ویلکاکسون
استفاده شده است .در فرض صفر ( )H0پژوهش حاضر
عدم تفاوت بين شاخصهاي شهر پيرانشهر با شاخصهاي
ملي آزمون مي شود و در مقابل ،فرض يك ( )H1بهتر
بودن شاخصهاي شهر پيرانشهر نسبت به شاخصهاي
ملي قرار دارد كه حاکی از پايداري توسعه شهري
پیرانشهر مي باشد به بوته آزمون گذاشته می شوند .اگر
مالک ارزيابي ما جهت سنجش توسعه يافتگي ،مقايسه
با ميانگين مناطق شهري کشور باشد از آزمون عالمت
زوجي استفاده ميشود:
0
1
H : µ ≥ µ2
H1: µ1 < µ2
چون حجم مقايسهها کوچکتر از  10است از تقريب
نرمال نميتوان استفاد ه کرد و از آزمون عالمت
زوجي با استفاد ه از جد ول احتماالت تجمعي توزيع
د وجملهاي ( )Cاستفاد ه ميشود  .سطح خطا يا α
برابر  0.05د ر نظر گرفته مي شود .

N

T1 - P121

T2 - P2

T3 - P3

T4 - P4

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

3.25
5.00

)4(a
)3(b
)0(c
7
)4(d
)1(e
)0(f
5
)9(g
)2(h
)0(i
11
)5(j
)4(k
)0(l

Sum of Ranks
13.00
15.00

3.25
2.00

13.00
2.00

6.00
6.00

54.00
12.00

4.70
5.38

23.50
21.50

9

شاخصهای T1
ستون < e
P2زير> T2
P3و=
اجتماعی aمربوط به شهر
T3از  P1iعناصر
منظور
 .1منظور از  T1عناصر زير ستون د اد ه هاي کشوري جد ول شاخصهای اجتماعی
P1
f T2 = P2
پژوهشj T4.
پيرانشهر ميباشد  .به همين ترتيب براي ساير جد اول شاخصهای مورد استفاد ه< P4

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.

k T4 > P4
l T4 = P4

Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91

گان..
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن؛
ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﻳﺞ
محاسبات نگارند
ﻣﺄﺧﺬ:مأخذ:
ويلکاکسون؛
آزﻣﻮننتايج آزمون
جد ول .6
Mean Rank

دوفصلنامه مديريت شهري

b T1 > g T3 < P3
P1
h T3 > P3
= c T1
P1
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ﺟﺪول  .7آﻣﺎرهﻫﺎي آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن؛ ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
جد ول  .7آمارههاي آزمون ويلکاکسون؛ مأخذ :محاسبات نگارند گان.

T1 - P1
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

دوفصلنامه مديريت شهري
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T2 - P2

)-.169(a
.866

T3 - P3

T4 - P4

)-.119(b
)-1.868(b) -1.483(b
.906
.062
.138
a Based on negative ranks .
b Based on positive ranks .
c Wilcoxon Signed Ranks Test .

ﺷﺎﺧﺺ
= 0.05توان αبهﻓﺮﺿﻴﻪ
خطاي ﺧﻄﺎي
سطحدر ﺳﻄﺢ
ﻣﻲردﻫﺪ
ﻧﺸﺎن
پید اﻫﺎکرد و از
ﺗﻤﺎﻣﻲد ست
ﭘﮋوﻫﺶار درشهری
توسعه پاید
α = 0.05
نتايج نشان
هد د
ﻧﺘﺎﻳﺞميد
مناطق مرکزی
مناطق به
اصیل این
زﻳﺴﺖساکنان
مهاجرت
ﻳﻌﻨﻲشاخص
تمامی
تأیید مي
پژوهش د
اﻗﺘﺼﺎدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺤﻴﻄﻲ،
شود .در اﺑﻌﺎد
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪهاﺷﻬﺮ
ﻣﻲرﺷﻮد.
فرضیه ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﺳﺖ .راستای توسعه پاید ار
ﺑﻮدهو د ر
ﺷﻬﺮيکرد
جلوگیری
محيطي،
ﻧﻬﺎديد-ر ابعاد
پيرانشهر
يعني توسعه
کشور ﭘﺎﻳﺪار
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
زيستﺟﻬﺖ
ﻛﺎﻟﺒﺪي در
شهرﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.برای د ستیابی به این امر
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت برد اشت؛
ﻣﺄﺧﺬ:مرزی گام
ﻋﻼﻣﺖ؛مناطق
کالبد ی
ﻫﺎيی-
آﻣﺎرهنهاد
شاخص.8های
آزﻣﻮن
اجتماعي ،اقتصاد ي و ﺟﺪول
راهکارهای زیر را
مرزی
مهم د ر
T3می توانT4 - P4
 T2مناطق- P3
بود هT1است- P2 .
د ر جهت اهد اف توسعه پايد ار شهري- P1
نشان پیشنهاد
نمود :
 Exactعالمت نيز
آمد هSig.از آزمون
آمارههاي بد ست
)1.000(a
).065(a
).375(a
)1.000(a
)(2-tailed
مشترک بین
همکاری های
تجارت و ارتقاء
a Binomial
distribution
ميد هد د ر سطح خطاي  α=0.05فرضیه پژوهش  .1توسعهused.
د ر تمامی شاخص ها تائيد ميشود  .يعني توسعه شهر مرزی
b Sign Test
پيرانشهر د ر ابعاد زيست محيطي ،اجتماعي ،اقتصاد ي  .2توسعه فعالیتهای توریستی باالخص توریسم
مناطق ﺳﻄﺢ
ﻣﻲردﻫﺪ در
پايد ارﻧﻴﺰ دﻧﺸﺎن
ﻋﻼﻣﺖ
آﻣﺪه از
ﺧﻄﺎيلیل پایین بود
مرزی به د
رمانی د
α=0.05ن کیفیت
و نهاد ی-آﻣﺎرهکالبد
آزﻣﻮنتوسعه
اهد اف
ﺑﺪﺳﺖجهت
ﻫﺎيی د ر
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺷﻬﺮ
است.ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﺑﻌﺎدهمسایه و
کشورهای
رمانی د ر
ﻳﻌﻨﻲخد مات
امکانات و
شهري بود ه
پایین بود
ﭘﺎﻳﺪارکشورهای
ﺗﻮﺳﻌﻪ سایر
اﻫﺪافنسبت به
های آن
هزینه
علیورغم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،پیرانشهر
ﻣﺤﻴﻄﻲ،گرفت که
توان نتیجه
بنابراین می
ﺟﻬﺖ
ﻛﺎﻟﺒﺪين در
ﻧﻬﺎدي-
اﻗﺘﺼﺎدي
زﻳﺴﺖ
جهان
جغرافیایی،ﺑﻮدهوجود
ویژه نسبت
ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن؛
هایآزﻣﻮن
حساسیتﻫﺎي
اﺳﺖ .7.آﻣﺎره
ﺟﺪول
انزوای ﺷﻬﺮي
توزیع عاد
مناطق مرزی
امکانات بین
النه خد مات و
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ .3
ﻛﻪ مهاجران
ﮔﺮﻓﺖبرای
جذابیت باال
مرزیﻣﻲبود ن،
به آن بد لیل
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،وﺟﻮد
اﻧﺰواي
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
شهری و بین
مهاجرتهای
جهت
روستاT4-
ﺟﻮﻳﺎي P4
ﻣﻬﺎﺟﺮانT3
جلوگیری از- P3
- P2
P1ر T1 -
ﻣﺮزيد
توسعه آن
ﻫﺎي تجار
جویای کار و
ﺗﺠﺎر
ﻛﺎر-و
ﺑﺎﻻT2ﺑﺮاي
مسیر ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ﺑﻮدن،
رشدآنو ﺑﺪﻟﻴﻞ
غيره ﺑﻪ
وﻳﮋه وﻧﺴﺒﺖ
) -1.868(bمنجر به
) -.169(aشهری د ر مناطق مرزی که
ایجاد چند شهر
توسعه پاید ار شهری می باشد و شهرد اری و ارگانهای
)-.119(b
ارﮔﺎﻧﻬﺎي
) -1.483(bﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺮداري و
و ﻏﻴﺮه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن درZﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﻣﻲ
عوض باعث .906
شود ولی د ر.062
 .866بزرگ می.138
Asymp.
)Sig. (2-tailed
تخیله جمعیتی
توانسته اند
رویکرد مناسب و
خد مات رسان شهری
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ﺷﻬﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﺪاري را در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ  5/8درﺻﺪي
پاید اری را د ر برابر رشد  5/8د رصد ی جمعیت طی سایر .
ranksروستاهای
شهرها و
a Basedجمعیت می
negativeاینonمناطق از
ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﺪي
ﺗﺎ
را
ﺷﻬﺮي
رﺷﺪ
و
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1385-1375از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
شود .داده b Based on positive ranks .
سالهای  1385-1375از خود نشان د اد ه و رشد
c Wilcoxon
Signed
Ranks
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ .ازTest
ﻧﺸﺎن
ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم
آﻣﺎري
ﻫﺎي
آزﻣﻮن
شهری را تا حد ی مطلوب کنترل و مد یریت آن را  .4توجه به ایجاد اشتغال پاید ار و رسمی جهت
غیررسمی .ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي
درآﻣﺪ و
آزمونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت
نتایج ﻛﻪ در
ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ رونق
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎياز
جلوگیری
اﻳﺠﺎد انجام
آماری
حاصل از
انجام د هند .
فعالیت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ در
α = 0.05
هایﺧﻄﺎي
دﻫﺪ در ﺳﻄﺢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺻﻴﻞ اﻳﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮتبا ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﻛﺮد ود راز
دﺳﺖبهﭘﻴﺪا
ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي
ﺗﻮانمیﺑﻪ
پیشنهاد ی
راهکارهای
ﺑﻪ راستای
ﻣﻨﺎﻃﻖ دور
ﺗﻮﺳﻌﻪکه د
ﻣﻲد هد
توجه
شد ه نشان
اﻗﺘﺼﺎدي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ارتباط ﻣﺤﻴﻄﻲ،
اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ
ایجاددر
ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ
صورتﺷﻬﺮ
ﻳﻌﻨﻲرﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻮد.
ﺗﺄﻳﻴﺪ
د رآمد و فرصتهای شغلی د ر مناطق مرزی نیز می د ستیابی به توسعه پاید ار شهری د ر زمینه های
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﻬﺎدي -ﻛﺎﻟﺒﺪي در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
عالمت؛ﻣﺄﺧﺬ
ﻋﻼﻣﺖ؛
آزﻣﻮن
آﻣﺎره.8ﻫﺎي
نگارند گان.
مأخذ::محاسبات
آزمون
آمارههاي
ﺟﺪول  .8جد ول
T1 - P1
)Exact Sig. (2-tailed

)1.000(a

T2 - P2

T3 - P3

T4 - P4

)1.000(a
).065(a
.375(a) ٢٠
a Binomial distribution used.
b Sign Test

آﻣﺎرهﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي α=0.05
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ در اﺑﻌﺎد
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻬﺎدي -ﻛﺎﻟﺒﺪي در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

ﺟﺪﻭﻝ .9

ﺷﻬﺮﻱ
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
راهکارهایﺟﻬﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ
شهری
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ پاید ار
ﺗﻮﺳﻌﻪ توسعه
جهت دﺑﻪستیابی به
پیشنهاد ی
ول .9
جد

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

 -1ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼﺕ؛
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ
؛
 -2ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻢﺍﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ
 -3ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ؛
 -4ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ؛
 -5ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻼﺕ؛
ﺑﺎﺷﺪ
 -6ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ؛
 -7ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ؛
ﺷﻬﺮ
 -8ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺴﺮﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ؛
ﻓﻨﻲ
 -9ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ؛
 -1ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﻣﺮﺯﻱ ﺗﻤﺮﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ
 -2ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﺗﺐ
 -3ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻁ
 -4ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -5ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻫﻲ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎﺕ
 -6ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 -7ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻦﺍﻳﻊ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ
 -8ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ
 -9ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ .ﺑﺮﺩ
 -10ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ
 -1ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ )ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ
ﺷﻬﺮﻱ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ،ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺟﺰﺍء ﺷﻬﺮﻱ(
 -2ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻓﻘﻲ ﺷﻬﺮ
 -3ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
 -4ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ) 114ﻫﻜﺘﺎﺭ(
 -1ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻓﻘﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ .
 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ
 -3ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ
 -4ﺣﺬﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺳﺰﮔﺎﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ
 -5ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ
 -6ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻳﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺷﻬﺮ

اقتصاد ی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کاربری اراضی منابع و مآخذ
شهری شهر پیرانشهر نیز راهبرد های زیر پیشنهاد می  .1اسکند ری ثانی ،محمد ( )1386برنامه ریزی توسعه
گرد د (جد ول شماره )9
 ۲۲پايد ار شهری«نمونه مورد ی :مشهد » ،پایان نامه د وره
کارشناسی ارشد  ،د انشگاه يزد .
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 .2حسین زاد ه د لیر ،کریم و قربانی ،رسول و شکری
فیروزچاه ،پری ( )1388تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه
های پاید اری شهری د ر شهر تبریز ،فصلنامه مطالعات
و پژوهش-های شهری و منطقه ای ،سال اول ،شماره
د وم ،صص 1-18
 .3رهنمایی ،محمد تقی و سید موسی پورموسوی
( )1385بررسی ناپاید اری های امنیتی کالنشهر
تهران بر اساس شاخص های توسعه پاید ار شهری،
پژوهش های جغرافیایی ،شماره . 57
 .4زیاری ،کرامت ا )1378( ...برنامه ریزی شهرهای
جد ید  ،انتشارات سمت ،تهران.
 .5شریعت ،سید محمود و منوری ،سید مسعود
( )1375مقد مه ای برارزیابی زیست محیطی،انتشارات
سازمان حفاظت محیط زیست ،تهران.
 .6شکویی ،حسین ( )1373د ید گاههای نو د ر
جغرافیای شهری ،جلد اول ،انتشارات سمت ،تهران.
 .7شهرد اری شهر پیرانشهر ( )1389( ،)1386و
(.)1390
 .8صرافی ،مظفر ( )1375توسعه پاید ار و مسؤولیت
برنامه ریزان شهری ،مجله معماری و شهرسازی،
شماره  ،35پاییز.
 .9عزیزی ،محمد مهد ی ( )1380توسعه شهری
پاید ار ،برد اشت و تحلیلی از د ید گاه های جهانی،
صفه ،د انشکد ه معماری و شهرسازی ،د انشگاه شهید
بهشتی ،سال یازد هم ،شماره  ،33پاییز و زمستان.
 .10قراگوزلو ،زهره ( )1365نقش ارزیابی د ر روند
برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تکنیک های رایج
آن ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن
و شهرسازی
 .11کهن ،گوئل ( )1376شاخص شناسی د ر توسعه
پاید ار ،توسعه اقتصاد ی و حسابهای ملی د ر بستر سبز،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران .
 .12كالنتري ،ميترا( )1385برنامه ريزي توسعه پايد ار
شهري با تأكيد بر توسعه فيزيكي«مطالعه مورد ي:
شهر تفرش» ،پايان نامه د وره كارشناسي ارشد،
د انشگاه تربيت مد رس ،تهران.

 .13مثنوی ،محمد رضا ( )1382توسعه پاید ار و
پاراد ایم های جد ید توسعه شهری«شهر فشرد ه» و
«شهر گسترد ه» ،فصلنامه علمی -پژوهشی محیط
شناسی ،شماره .31
 .14مجتهد زاد ه ،غالمحسین ( )1378معنی و مفهوم
توسعه پاید ار د ر مناطق شهری ،مجموعه مقاالت
اولین همایش توسعه پاید ار د ر نواحی شهری ،تبریز.
 .15مركز آمار ايران (،1365 ،1355 ،1345 ،1335
 )1385 ،1375سرشماري هاي عمومي نفوس و
مسكن كشور (آمارهاي كشوري ،استان آذربايجان
غربي و شهرستان پيرانشهر) .
 .16مطوف ،شریف ( )1379نقش فرهنگ ،مشارکت
و محیط زیست د ر توسعه پاید ار منطقه ای ،فصلنامه
پژوهش ،شماره  ،2بهار.
 .17مکنون ،رضا ( )1374توسعه پاید ار ،مجله
متخصصان محیط زیست ایران ،شماره .1
 .18موسي كاظمي محمد ي ،مهد ي ( )1387ارزيابي
توسعه پايد ار د ر توسعه شهري ،پژوهش مورد ي :شهر
قم ،رساله جغرافياي انساني ،د انشگاه تربيت مد رس.
 .19مهند سين مشاور فواد مرعشی و همکاران
( )1374طرح توسعه شهر پیرانشهر ،د فتر فني
استاند اري آذربايجان غربي.
 .20هریس ،جاناتان ام ( )1383اصول اساسی توسعه
پاید ار ،ترجمه رستم صابری ،مجله سپهر ،سال ،13
شماره  52زمستان.
 .21یوسفی ،لقمان (« )1380ارزیابی کاربری اراضی
شهری مطابق شاخص های چند گانه «نمونه مورد ي:
شهر پیرانشهر» ،پایان نامه کارشناسی ارشد  ،جغرافیا
و برنامه ریزی شهری ،د انشگاه تبریز.
22. Berke, P. R. and Conroy, M. M (2000).
Are we planning for sustainable development? An evaluation of 30comprehensive
plans.APA journal. 66(1) .
)23. Cowen, M. P; Shenton, W.(1996
Doctorines of Development, Routledge.

24.Gulland , E. J. M . And Akcakaya, H.
R (2001) . Sustainability indices for exploited Populations . TRENDS in Ecology and Evolution . Vol.16 (12).http:/tree.
trends.com .
25.Hancock, T (2001). Towards healthy
and sustainable communities: Health environment and economy at the local level,
Quebec, Klienburg, Ontario .
26.Sermak, Agnieszku Brzosko., 2007,
Theoretical Deliberations on Frontier location of Cities, Bulletin of Geography
(Socio-Economic Sires), No, 7, Pp 73869.
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