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*********
چكیده 

توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیكی، نیروی انسانی، تكنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور 
و درخور آن می  تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه  ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق 
حاضر، تبیین نقش مؤلفه  های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، جامعة 
آماری تحقیق را تعداد 9 شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1390 تشكیل داده است. این تحقیق به روش »توصیفی 
ـ تحلیلی« و با استفاده از مدل های کّمی به انجام رسیده است. داده  های تحقیق به روش کتابخانه  ای )اسنادی( جمع  آوری گردید.  
در این راستا، ابتدا به تحلیل جمعیت  شناختی شهرستان  های استان آذربایجان غربی طی سال های 1390 ـ 1355، پرداخته شد، 
سپس رتبه  بندی شهرستان های استان از نظر شاخص  های مختلف توسعة پایدار در سال 1390 با استفاده از مدل ویكور )در 
 SPSS 16 و سطح  بندی آنها با بهره  گیری از روش تحلیل خوشه  ای سلسله  مراتبی با استفاده از نرم افزار )Excel محیط نرم افزار
انجام شد.  نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستان ها در بخش  های مختلف، متفاوت بوده و در نهایت نیز، شهرستان 
ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محروم ترین شهرستان، شناخته شد. برای بررسی میزان نابرابری  های میان شهرستان  ها 
نیز از مدل ضریب پراکندگی )CV( استفاده گردید. کاربرد این مدل، نشان داد که در بین شاخص  های مختلف، بیشترین میزان 
نابرابری در شاخص  های اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخص  های زیست  محیطی بوده است. براساس نتایج مدل سازی 
معادالت ساختاری با نرم  افزار LISREL، مؤلفه  های جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشته  اند.  در 

آزمون فرضیه  ها مشخص شد که تمامی مؤلفه  های جمعیتی مورد بررسی، بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بوده  اند.  
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1- مقدمه
این	مسئله	امروزه	روشن	و	بدیهی	است	که	دستیابی	به	
توسعه	در	کشور	نیازمند	برنامه	ریزی	است.	چرا	که	توسعة	
اقتصادی،	 نامتوازن	بخش	های	 برنامه	منجر	به	توسعة	 بدون	
عدم		تعادل	 تشدید	 همچنین	 و	 اکولوژیکی	 و	 اجتماعی	
منطقه	ای	و	در	نتیجه	آسیب	پذیری	و	تضعیف	وحدت	ملی	
می	شود.		اگر	فعالیتی	بدون	توجه	به	ضوابط	آمایشی	و	اصول	
بود	 خواهد	 شکست	 به	 محکوم	 بگیرد	 شکل	 برنامه	ریزی	
)قادری حاجت و همكاران، 1389: 122(.		براساس	مطالعات	نظری	

در	 پیچیدگی	 و	 تنوع	 که	 مختلف	 کشورهای	 در	 تجربی	 و	
مناطق	مرزی	دارند،	عدم	تعادل	منطقه	ای	میان	مناطق	مرزی	
و	مناطق	مرکزی	بسیار	آشکار	است	)عندلیب و مطوف، 1388: 
مرکزی	 و	 مرزی	 مناطق	 میان	 منطقه	ای	 نابرابری	های	 	 	.)73

اجتناب	ناپذیر	 امری	 نیز	 سوم	 جهان	 کشورهای	 اکثر	 در	
برنامه	ریزی	 نظام	 متمرکز	 ساختارهای	 اثر	 در	 که	 می	باشد،	
در	فرآیند	تاریخی	به	وجود	آمده	است	)ابراهیم زاده و همكاران، 
بر	روند	توسعة	 منفی	 تأثیر	 این	عدم	تعادل	دو	 	 	.)214 :1391

از	یک		سو،	حرکت	 می	گذارد.	 بر	جای	 از	خود	 مناطق	 آن	
مشکل	 با	 آن،	 کلی	 مفهوم	 در	 را،	 مرزی	 مناطق	 در	 توسعه	
مواجه	می	سازد	و	موانع	بسیاری	سر	راه	آن	قرار	می	دهد	و	
از	سوی	دیگر،	ناامنی	را	هم	به	دلیل	موقعیت	مناطق	مرزی	
این	 می	دهد.	 عمومی	 گسترش	 عدم	توسعه،	 دلیل	 به	 هم	 و	
به	 زنجیره	ای،	 صورت	 به	 امنیت	 و	 توسعه	 متقابل	 تأثیرات	
واکنش	هایی	 و	 کنش	 از	 مجموعه	ای	 و	 مرتبط	 یکدیگر	
را	 مرزی	 مناطق	 پایدار	 توسعة	 جوهرة	 که	 می	کنند	 ایجاد	
		.)73  :1388 مطوف،  و  )عندلیب  می	دهد	 قرار	 خود	 تأثیر	 تحت	
توسعة	پایدار	در	یک	محیط	یا	کشور	با	در	نظر	گرفتن	توان	
متعلق	 مالی	 منابع	 انسانی،	تکنولوژی	و	 نیروی	 اکولوژیکی،	
یابد	و	 یا	کشور	و	درخور	آن	می	تواند	تحقق	 به	آن	محیط	
انجام	چنان	توسعه	ای	تنها	در	محیط	یاد	شده	)با	هماهنگی	
چهار	پارامتر(	پایدار	خواهد	بود	)مخدوم، 1390: 18(.		این	در	
آن،	وجود	 پراکندگی	 و	 تراکم	کم	جمعیت	 که	 است	 حالی	
همراه	 به	 مرزی	 مناطق	 از	 برخی	 در	 متحرک	 جمعیت	های	

کمبود	زیرساخت	های	توسعه	و	ضعف	بنیان	های	اقتصادی،	
و	 نامتعادل	 وضعیت	 و	 شدید	 توسعه	نیافتگی	 و	 محرومیت	
نابرابر	اقتصادی،	فرهنگی	و	...	این	مناطق	با	مناطق	مرکزی	
را	به	دنبال	داشته	است	)عزتی و همكاران، 1390: 194(.		بنابراین	
انزوای	جغرافیایی	و	 از	مرکز،	 مناطق	مرزی	بواسطة	دوری	
توسعه	نیافتگی	و	...	تفاوت	های	فاحشی	از	نظر	برخورداری	
از	رفاه	و	توسعه	در	مقایسه	با	مراکز	عمدة	جمعیتی	دارند،	
ایجاد	 و	 ناحیه	 دو	 این	 به	گسست	 منجر	 تفاوت	ها	 این	 که	
یک	رابطة	استثماری	به	نفع	مرکز	می	شود	)عندلیب و مطوف، 
1388: 73(.	امروزه	افزایش	بی	رویة	جمعیت	با	توجه	به	ضعف	

مناطق	 در	 جمعیت(	 )تثبیت	 جمعیت	 نگهداشت	 و	 امنیت	
حاشیه	ای	 مناطق	 آیندة	 برای	 پیچیده	ای	 بسیار	 افق	 مرزی،	
پدید	آورده	است )قادری حاجت و همكاران، 1389: 122(.	همچنین	
مطالعات	نشان	می	دهد	در	برخی	مناطق	مرزنشین	از	گذشته	
اجتماعی	 خصوصیات	 اکولوژیکی،	 همگنی	های	 لحاظ	 به	
از	 مرزها،	 آنسوی	 مرزنشین	 مردم	 با	 قومی	 قرابت	های	 و	
توسعة	 برنامه	های	 در	 آمایشی	 راهبرد	 یک	 نبود	 و	 سو	 یک	
از	تحرکات	 بسیاری	 انگیزه	ساز	 پیوسته	 از	سوی	دیگر	 ملی	
غیر	رسمی	و	مبادالت	ناخواسته،	جابجایی	و	انتقال	جمعیت	
بوده	 بزرگ	 شهرهای	 به	 دسته	جمعی	 کوچ	های	 صورت	 به	
است.		اثرات	منفی	این	جریانات	بر	پیکر	امور	اقتصادی	ـ	
عدم	ثبات	 و	 ساختاری	 ناامنی	 و	 آشفتگی	 کشور،	 بازرگانی	
تفاوت	ها	 چنین	 است.	وجود	 مرزنشین	 مناطق	 در	 جمعیت	
و	عدم	تعادل	های	منطقه	ای	تأثیرات	عمده	ای	بر	روند	توسعة	
در	 	.)124 و   123 )همان:  است  گذاشته	 بر	جای	 مرزی	 مناطق	
آینده	کشوری	مؤفق	خواهد	بود	که	بتواند	مشکالت	جمعیتی	
خود	را	به	حداقل	برساند	و	با	استفاده	از	راهکارهای	مختلف	
اقتصادی،	اجتماعی	و	امنیتی	بتواند	جمعیت	را	به	ماندن	در	
و  )عندلیب  نماید	 عالقه	مند	 تولدشان	 محل	 و	 مرزی	 مناطق	

مطوف، 1388: 73(.

آبی،	 مرزی	 خط	 کیلومتر	 هزار	 هشت	 با	 ایران	 کشور	
در	 طوالنی	 مرز	 دارای	 کشورهای	 از	 بیابانی،	 و	 کوهستانی	
از	نظر	تنوع	مسایل	و	مشکالت	 	 جهان	محسوب	می	شود.	
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سیاسی	و	اجتماعی	کشورهای	همسایه،	در	جهان	منحصربه	
آذربایجان	 استان	 	.)1  :1390 آبادی،  زنگی  و  )موسوی  است	 فرد	
منطقة	 مهم	 کشور	 سه	 با	 همجواری	 علت	 به	 نیز	 غربی	
و	جمهوری	 عراق	 ترکیه،	 یعنی	 جنوبی	 قفقاز	 و	 خاورمیانه	
علت	 به	 همچنین	 نخجوان(،	 خودمختار	 )منطقة	 آذربایجان	
عنوان	 به	 ژئواستراتژیک	 و	 ژئوپلیتیک	 حساس	 موقعیت	
	16 بین	 در	 اروپا،	 به	 ایران	 ارتباطی	 پل	 و	 ورود	 دروازة	
مهمترین	 بی	شک	 خوزستان	 از	 پس	 ایران،	 حاشیة	 استان	
استان	 این	 	سیاسی	 مرز	 ایران	می	باشد.		خط	 مرزی	 استان	
به	طول	890	کیلومتر	از	درة	رودخانة	زاب	کوچک	واقع	در	
بورآالن	 تا	 عراق	 کردستان	 همسایگی	 در	 سردشت	 جنوب	
)دیم	قشالق(	در	شمالی	ترین	نقطة	مرزی	این	استان	با	کشور	
ترکیه	به	علت	متأثر	شدن	از	ویژگی	های	خاص	جغرافیایی	
)طبیعی	و	انسانی(	از	قبیل	کوهستانی	و	صعب	العبور	بودن	و	
تحرکات	قومیتی،	به	عنوان	یکی	از	نا	آرام	ترین	خطوط	مرزی	
کشور	تلقی	می	شود	)چوخاچی زاده مقدم و امینی قشالقی، 1389: 
تقسیمات	 آخرین	 براساس	 غربی	 آذربایجان	 استان	 	 	.)186

اداری	و	سیاسی،	دارای	17	شهرستان	است.		جمعیت	نقاط	
شهری	1932544	نفر	و	جمعیت	نقاط	روستایی	1148032	
نفر	می	باشد	که	از	این	تعداد	9	شهرستان	در	محدودة	مناطق	
و	 شهری	 نقاط	 در	 نفر	 	1252424 و	 اند	 شده	 واقع	 مرزی	
آمار  )مرکز  دارند	 سکونت	 روستایی	 نقاط	 در	 نفر	 	740805
ایران، 1390(.		بنابراین،	با	توجه	به	اهمیت	مناطق	مرزی	این	

استان	در	توسعة	منطقه	ای	و	ملی،	الزم	است	تا	راه	های	تحقق	
توسعة	پایدار	مورد	بررسی	و	کنکاش	قرار	گیرد.		از	آنجایی	
که	اسکان	جمعیت	یکی	از	راه	های	تثبیت	توسعة	اقتصادی	و	
منطقه	ای	می	باشد	به	همین	منظور	این	مطالعه	در	صدد	است	
مناطق	 پایدار	 توسعة	 تحقق	 در	 را	 اسکان	جمعیت	 نقش	 تا	
مرزی	استان	آذربایجان	غربی	تبیین	نموده	و	راهبردهایی	را	به	
منظور	تثبیت	جمعیت	در	این	مناطق	ارایه	نماید.	در	مجموع،	
پاسخ	دهد	که	 این	سؤاالت	 به	 تا	 بوده	 این	تحقیق	درصدد	
»آیا	افزایش	جمعیت	مناطق	مرزی	استان	آذربایجان	غربی	در	
تحقق	مؤلفه	های	توسعة	پایدار	این	مناطق	مؤثر	بوده	است؟«،	

در	 غربی	 آذربایجان	 استان	 مرزی	 مناطق	 مهاجرپذیری	 »آیا	
تحقق	مؤلفه	های	توسعة	پایدار	این	مناطق	مؤثر	بوده	است؟«	
و	»آیا	ساختار	سنی	و	جنسی	جمعیت	سکونتگاه	های	شهری	
و	روستایی	مرزی	در	تحقق	مؤلفه	های	توسعة	پایدار	مناطق	

مرزی	این	استان	مؤثر	بوده	است؟«.			
باید	گفت	که	 تحقیق	 اهمیت	و	ضرورت	 در	خصوص	
مناطق	مرزی	به	دلیل	تماس	با	محیط	های	گوناگون	داخلی	و	
خارجی	از	ویژگی	های	خاصی	برخوردارند.		وجود	مبادالت	
و	پیوندهای	فضایی	دو	سوی	مرز	بین	کشورهای	مجاور	و	
اهمیت	 مناطق	 این	 تهدیدات	مختلف	در	 آسیب	پذیری	ها	و	
ویژه	ای	در	فرآیند	برنامه	ریزی	و	آمایشی	به	مناطق	مرزی	داده	
است.	با	توجه	به	جایگاه	و	نقش	مهمی	که	مناطق	مرزی	در	
بین	دو	کشور	 به	منافع	ملی،	روابط	 امنیت	کشور،	دستیابی	
هم	مرز	و	به	همان	میزان	مدیریت	مرزها	دارا	می	باشند؛	هرگونه	
کم	کاری	در	زمینة	توسعه	و	آمایش	این	مناطق	می	تواند	سبب	
واگرایی	بین	این	مناطق	با	مناطق	داخلی	کشور،	شکل	گیری	
ناامنی	در	این	مناطق،	بی	اعتمادی	نسبت	به	حکومت	مرکزی	
بین	دو	کشور	 ایجاد	چالش	 این	خود	ضمن	 ...	شود	که	 و	
همسایه،	مدیریت	مرزها	را	نیز	دچار	مشکل	می	کند )افشردی 

و همكاران، 1393: 26(.

و	 تسهیالت	 امکانات،	 توزیع	 در	 تعادل	 و	 عدم		توازن	
حاشیه	ای	 و	 مرزی	 مناطق	 عدم	توسعة	 همچنین	 و	 سرمایه	
کشور	باعث	بروز	مهاجرت	های	گسترده	به	سمت	محورهای	
توسعه	شده	است )هاکوپیان و همكاران، 1389: 27(.	توزیع	نابرابر	
سنگین	 تمرکزهای	 اجتناب	ناپذیر	 نتیجة	 خود	 نیز،	 امکانات	
جمعیت	و	خدمات	در	بعضی	مناطق	و	وزن	کم	و	ناموزون	
که	 است	 دیگر	 مناطق	 در	 اقدامات	 و	 فعالیت	ها	 جمعیت،	
باعث	بروز	حرکات	جمعیتی	شدید	گردیده	است	)موسوی و 
همكاران، 1393: 191(.		تبدیل	شدن	برخی	شهرها	به	قطب	های	

جمعیتی	و	استقرار	جمعیت	فراتر	از	حد	قابلیت	های	منطقه	
باعث	از	بین	رفتن	تدریجی	منابع	و	امکانات	زیربنایی	موجود	
در	آن	ها	شده	است.		این	در	حالی	است	که	در	بسیاری	از	
مناطق	کشور،	جمعیت	موجود	کمتر	از	ظرفیت	بالقوة	آن	ها	
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این	 و	 است	 فعلی	 از	حد	 بیش	 آن	ها	 توسعة	 توان	 اما	 بوده	
امر	نشان	دهندة	سیاست	گذاری	های	نامناسب	برای	توسعه	و	
جذب	جمعیت	است )هاکوپیان و همكاران، 1389: 19(.		اصوالً	در	
رویکرد	جدید	توسعه،	توسعة	پایدار	به	عنوان	راهبرد	جهانی	
قرن	بیست	و	یکم	مورد	پذیرش	قرار	گرفته	است	که	اهداف	
استانداردهای	 بهبود	 اساسی،	 نیازهای	 تأمین	 از:	 آن	عبارتند	
اکوسیستم	ها	 بهتر	 مدیریت	 و	 حفاظت	 همه،	 برای	 زندگی	
منطقه	ای	 که	در	همة	سطوح	سازمان	فضایی	)محلی،	ملی،	
و	جهانی(	باید	اجرا	شود	)شایان، 1383: 72(.		بر	همین	اساس	
برای	تحقق	توسعة	پایدار	که	متضمن	تقویت	هویت،	اقتدار	
و	امنیت	ملی	خواهد	بود،	ضرورت	دارد	تا	مناطق	دورافتاده	

و	محروم	در	سطح	ملی	در	اولویت	قرار	گیرند.
با	 مشترک	 مرز	 کیلومتر	 	890 با	 غربی	 آذربایجان	 استان	
کشورهای	عراق،	ترکیه	و	جمهوری	آذربایجان	و	دارا	بودن	
استان	های	 مهمترین	 از	 یکی	 فرهنگی،	 ـ	 قومی	 تنوع	های	
مرزی	ایران	به	شمار	می	رود.		بحران	های	کشورهای	عراق،	
ناامنی	 موجب	 ترکیه	 در	 قومی	 درگیری	های	 و	 آذربایجان	
نظر	توسعه	یافتگی	آن	 از	 استان	شده	و	 مرزهای	جغرافیایی	
را	در	رتبه	های	پایانی	استان	های	کشور	قرار	داده	است.		بر	
این	اساس،	در	تحقیق	حاضر،	تالش	می	شود	نقش	اسکان	
جمعیت	به	عنوان	یکی	از	راه	های	تحقق	توسعة	پایدار	مناطق	
مرزی	استان	آذربایجان	غربی	مورد	بررسی	و	تجزیه	و	تحلیل	

قرار	گیرد.
از	مطالعات	انجام	شده	در	زمینة	جمعیت	و	توسعة	مناطق	

مرزی	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	کرد:
فیلیپس	)2001(،	در	مقاله	ای	تحت	عنوان	ساختار	فضایی	
و	اقتصادی	شهرهای	مرزی	دل	ریو	و	مک	آلن	واقع	در	ایالت	
مسافرت	های	 که	 دارد	 اشاره	 نکته	 این	 به	 امریکا	 متحدة	
عدم	 اثر	 در	 شهر	 دو	 این	 به	 مکزیکی	 شهروندان	 متوالی	
محدودیت	های	مرزی	موجب	رونق	تجارت	و	بازرگانی	در	

آن	شهرها	شده	است.	
توسعة	 مسائل	 عنوان	 با	 مقاله	ای	 در	 	،)2006( افراخته	
منطقه	ای	و	شهرهای	مرزی،	از	جمله	مهمترین	عوامل	مؤثر	

در	عقب	ماندگی	شهرهای	مرزی	استان	سیستان	و	بلوچستان	
را	جدایی	مراکز	جمعیتی	از	کرانه	های	اجتماعی	و	اقتصادی	
مردم	 مذهبی	 و	 قومی	 فرهنگی،	 مشترک	 ویژگی	های	 آنها،	
و	 مرزی	 مناطق	 توسعة	 مختلف	 مرز،	سطوح	 دو	طرف	 در	

مهاجرت	منطقه	می	داند.	
تحت	 مقاله	ای	 در	 	،)2014( همکاران	 و	 فونتس	 جوآاُ	
عنوان	دسترسی	و	توسعة	محلی:	اثرات	متقابل	میان	دسترسی	
استفاده	 با	 اسپانیا؛	 و	 پرتغال	 در	 محلی	 توسعة	 و	 فرامرزی	
مرزهای	 بر	 دسترسی،	 و	 اقتصادی	 ـ	 اجتماعی	 داده	های	 از	
پرتغال	و	اسپانیا	متمرکز	شده	اند.		مطالعه	ای	آزمایشی	است	
که	بر	روی	مناطق	شمالی	و	مرکزی	با	استفاده	از	متغیرهای	
مهاجرت،	 فارغ	التحصیلی،	 ویژگی	های	 جمعیت،	 سن	
شده	 انجام	 اصلی	 شهرهای	 به	 روزانه	 دسترسی	 و	 بیکاری	
عنوان	 به	 همگی	 اقتصادی،	 ـ	 اجتماعی	 متغیرهای	 	 است.	
وابسته	آزمون	شده	اند	و	خود	همبستگی	معنی	داری	را	نشان	

نمی	دهد.
توسعه	 تنگناهای	 عنوان	 با	 مقاله	ای	 در	 	،)1383( شایان	
مرزی	 استان	 یازده	 وضعیت	 کشور،	 مرزی	 استان	های	 در	
کشور	را	از	نظر	شاخص	های	متأثر	و	مؤثر	بر	سطح	توسعه	
همانند	امید	به	زندگی،	میزان	باسوادی،	هزینة	ناخالص	سرانه	
است	 آن	 از	 ها	حاکی	 یافته	 	 نمود.	 بررسی	 موالید	 میزان	 و	
در	 ویژه	 به	 بقیة	کشور	 و	 آنها	 میان	 بنیادین	 تفاوت	های	 که	
استان	های	سیستان	و	بلوچستان،	کردستان،	ایالم،	کرمانشاه،	
را	 آن	 برآیند	 و	 دارد	 وجود	 هرمزگان	 و	 غربی	 آذربایجان	
می	توان	حداقل	در	مهاجرفرستی	اغلب	آنها	مالحظه	کرد.			
محمدی	و	فخر	فاطمی	)1384(،	در	مقاله	ای	تحت	عنوان	
مرزی	 مناطق	 فضایی	 توسعة	 در	 مرزی	 بازارچه	های	 نقش	
باجگیران	به	این	نتیجه	رسیده	اند	که	بازارچه،	موجب	خروج	
زیرساخت	های	 گسترش	 جغرافیایی،	 انزوای	 از	 منطقه	 این	
مرزی	 شهر	 در	 جمعیت	 تثبیت	 و	 روستایی	 توسعة	 منطقه،	

باجگیران	و	تعدادی	از	روستاها	شده	است.
قادری	حاجت	و	همکاران	)1389(،	در	مقاله	ای	به	تبیین	
امنیت	 در	 جنوبی	 خراسان	 استان	 مرزی	 بازارچه	های	 نقش	
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و	توسعة	پایدار	نواحی	پیرامون	پرداختند.		براساس	تحقیق	
کاهش	 روی	 زیادی	 تأثیر	 بازارچه	ها	 تأسیس	 شده،	 انجام	
مهاجرت	در	منطقه	و	به	تبع	آن	افزایش	پایداری	جمعیت	در	
مناطق	مورد	نظر	و	افزایش	امنیت	مناطق	یاد	شده	داشته	است.
گل	وردی	)1390(،	در	مقاله	ای	تحت	عنوان	محدودیت	ها	
و	فرصت	های	توسعة	اجتماعی	ـ	فرهنگی	نواحی	مرزی،	از	
نواحی	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 توسعة	 محدودیت	های	 جمله	
جابجایی	 روندهای	 غلبة	 جمعیتی،	 ناچیز	 تراکم	 را	 مرزی	
و	مهاجرت	های	ناخواسته،	رشد	منفی	جمعیتی	به	ویژه	در	

مراکز	و	نقاط	روستایی	برشمرد.
با	عنوان	 اثر	خود	 آبادی	)1390(،	در	 موسوی	و	زنگی	
برنامه	ریزی	توسعة	شهرهای	مرزی؛	)مطالعة	موردی:	استان	
به	 را	 مرزی	 مناطق	 در	 افزایش	جمعیت	 غربی(،	 آذربایجان	
بنابراین	 دارند.	 امنیت	مدنظر	 ثبات	 برای	 عنوان	عاملی	مهم	
با	جلوگیری	از	مهاجرت	های	مناطق	مرزی	به	سوی	مناطق	
مرکزی	و	سرمایه	گذاری	و	تزریق	سرمایه	در	شهرهای	مرزی،	

می	توان	امنیت	در	این	مناطق	را	ارتقا	بخشید.
محمدی	یگانه	و	همکارانش	)1391(،	به	ارزیابی	اثرات	
نواحی	روستایی	 توسعة	 بر	 مهران	 مرزی	 بازارچة	 اقتصادی	
دهستان	محسن	آباد	پرداخته	اند.		نتایج	تحقیق	نشان	می	دهد،	
افزایش	 از	جمله	 آن	 اقتصادی	 اثرات	 و	 بازارچه	 ایجاد	 بین	
اشتغال،	کاهش	فقر،	افزایش	درآمد	و	کاهش	تمایل	مهاجرت	
ساکنان	مناطق	مرزی	به	جاهای	دیگر	رابطة	معناداری	وجود	

دارد.
مشفق	و	حسینی	)1391(،	در	مقاله	ای	به	بررسی	و	تحلیل	
تحوالت	جمعیت	شناختی	مناطق	مرزی	در	مقایسه	با	مناطق	
که	 می	دهد	 نشان	 پژوهش	 این	 نتایج	 می	پردازند.	 غیرمرزی	
پیرامون	گریز	 ایران،	 ملی	 محیط	 در	 جمعیت	 کلی	 طور	 به	
)مرزگریز(	و	بسیار	تمرکز	گراست	که	از	نظر	جمعیت	شناسی	
سیاسی	زمینه	ساز	مسایل	و	چالش	های	امنیتی	می	شود.		پیرامون	
	گریزی	جمعیت	در	کشور	موجب	شده	است	که	تراکم	نسبی	
جمعیتی	در	برخی	از	مناطق	مرزی	به	شدت	کاهش	یابد	و	
این	مناطق	با	مسئلة	کم	جمعیتی	مواجه	شوند.		این	مقاله	برای	

افزایش	امنیت	ملی	و	امنیت	مرزی	به	طور	مشخص	پیشنهاد	
می	کند	سیاست	های	بازتوزیع	جمعیت	به	منظور	بهینه	سازی	
گیرد،	 صورت	 مرزی	 مناطق	 در	 جمعیت	 ترکیب	 و	 تراکم	
این	سیاست	ها	مستلزم	سیاست	های	پیشران	از	جمله	سیاست	

تمرکززدایی	صنعتی،	آموزشی	و	شغلی	است.		
مختاری	هشی	و	همکارانش	)1393(،	در	مقاله	ای	به	تدوین	
راهبردهای	آمایش	مناطق	مرزی	شرق	کشور	پرداختند.		نتایج	
نشان	می	دهد	که	با	توجه	به	شرایط	فعلی،	راهبردهای	مناسب	
نوع	 از	 مناطق	مرزی	شرق	کشور	 آمایش	 حرکت	در	مسیر	
تدافعی	است	و	هم	اکنون	بر	اساس	اولویت	بندی	انجام	شده	
راهبردهای	تدوین	برنامة	جامع،	توسعة	همه	جانبة	استان	های	
تقویت	 و	 توسعه	 مرزی(،	 مناطق	 )بخصوص	 کشور	 شرقی	
انواع	زیر	ساخت	های	کالبدی،	شامل:	حمل	و	نقل،	راه	آهن،	
جاده	و	...	به	منظور	افزایش	پیوندهای	کانون	های	پرجمعیت	
مناطق	شرقی	با	یکدیگر	و	کانون	های	داخل	کشور	از	اولویت	

باالتری	برخوردارند.
با	مطالعة	سوابق	تجربی	موضوع	می	توان	دریافت	که	در	
به	صورت	 آن	 مؤلفه	های	 و	 مطالعات،	جمعیت	 این	 تمامی	
سطح	 تأثیر	 تحت	 که	 وابسته	ای	 متغیر	 عنوان	 به	 و	 جنبی	
در	 	 است.	 شده	 بررسی	 می	گیرد،	 قرار	 مناطق	 برخورداری	
حالیکه،	در	مطالعة	حاضر،	تالش	می	شود	تا	نقش	و	تأثیرات	
مؤلفه	های	جمعیتی	بر	تحقق	ابعاد	سه	گانة	توسعة	پایدار	مورد	
بررسی	و	تجزیه	و	تحلیل	قرار	گیرد	و	جهت	جمعیت	پذیری	
مناطق	 این	 پایدار	 توسعة	 به	 نیل	 منظور	 به	 مرزی	 مناطق	

راهبردهایی	را	پیشنهاد	دهد.

2- مبانی نظری تحقیق
چارچوب	نظري	توسعة	مناطق	مرزي،	در	کل،	چارچوب	
توسعة	منطقه	ای	است.		از	آنجایي	که	مناطق	مرزي	با	مناطق	
مرکزي	متفاوت	است،	این	چارچوب	نظري	بر	تفسیر	پدیدة	
مرکزي	 مناطق	 و	 مرزي	 مناطق	 میان	 منطقه	اي	 تعادل	 عدم	
استوار	است.	اصوالً	تمام	نظریه	های	توسعة	منطقه	ای	بر	پایة	
بحث	هایشان	 محور	 عنوان	 به	 منطقه	ای	 تعادل	 عدم	 پدیدة	
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منطقه	اي	 عدم	تعادل	 پدیدة	 یا	 نظریه	ها	 این	 می	چرخند.	
ارائه	می	دهد	 راه	حل	 آن،	 رفع	 براي	 یا	 و	 تفسیر	مي	کند	 را	
)عندلیب و مطوف، 1388: 62(.	به	طور	کلی،	نظریه	های	توسعة	

عنوان	 تحت	 اساسی	 رویکرد	 سه	 قالب	 در	 مرزی	 مناطق	
بین	 همکاری	های	 »رویکرد	 مکان«،	 سنتی	 »رویکردهای	

مرزی«	و	»رویکرد	مردمی«	دسته	بندی	شده	اند.	

2-1- رویكردهای سنتی مكان
نظریه	های	کریستالر،	لوش،	 به	 این	رویکرد	می	توان	 در	
فرانسوا	پرو	و	جان	فریدمن	اشاره	کرد.	از	اولین	نظریه	هاي	
مربوط	به	توسعة	منطقه	اي	و	تفسیرکنندة	عدم	تعادل	منطقهاي	
مي	توان	به	نظریه	هاي	مکـان	مرکـزي	اشاره	نمود	)کریمی و 
وفایی، 1392: 102(.		فون	تونن،	اولین	کسی	بود	که	در	سال	

مورد	 در	 کلی	 تئوری	 یک	 به	 رسیدن	 برای	 میالدی،	 	1826
مکان	های	مرکزی	تالش	نمود.		نظریة	ایشان،	زمینه	را	برای	
افرادی	چون	آگوست	لوش	و	والتر	کریستالر	فراهم	نمود	و	
حدود	یک	قرن	بعد،	تحلیل	جامع	تری	از	عملکرد	و	تأثیرات	
مکان	های	مرکزی	ارائه	شد )موسوی و زنگی آبادی، 1390: 22(.		
به	 مرزبندي	 نوعي	سلسله	مراتب	 نظریة	کریستالر	 اساس	 بر	
صورت	متداخل	در	محل	تقاطع	حوزه	هاي	نفوذ	مکان	هاي	
مرکزي	با	یکدیگر	وجود	دارد.		عامل	تعیین	کنندة	جدایي	و	
مرزبندي	این	حوزه	ها	دریافت	خدمات	و	سرمایه	هاي	مربوط	
به	آن	است.		مرزهاي	زمیني	باعث	ایجاد	گسل	و	شکاف	در	
نقاط	 و	 پیوسته	مي	شود	 مناطق	 نظام	فضایي	سلسله		مراتبي	
)این	 می	شوند	 برخوردار	 انتخاب	 خصلت	 نوعي	 از	 مرزي	
دریافت	 بیشتر	 امکانات	 یا	 و	 نزدیکترند	 مرکز	 کدام	 به	 که	

ميکنند(	)عزتی و همكاران، 1390: 186(.
بر	اساس	نظریة	مرکز	ـ	پیرامون،	مرزها	بدلیل	واقع	شدن	
در	مناطق	پیراموني	و	دور	از	مرکز	اوالً	مورد	بی	توجهي	کامل	
قرار	می	گیرند،	چرا	که	امکان	بهره	برداري	از	منابع	آن	ها	کم	تر	
از	مناطق	نزدیک	به	مرکز	است.		ثانیًا	به	دلیل	این	بی	توجهي،	
مرکزي	 مناطق	 سوي	 به	 مناطق	 این	 موجود	 منابع	 حداقل	
تفاوت	 دلیل	 به	 مي	یابند.	 تمایل	 آن	 به	 تر	 نزدیک	 مناطق	 یا	

پیراموني	 نقاط	 منطقه	و	دورترین	 بین	مرکز	هر	 زیاد	 بسیار	
)مرزها(	تضاد	منافع	بین	مرکز	و	نقاط	مرزي	تشدید	مي	شود	
و	به	دلیل	تأخیر	در	تأثیرپذیري	و	بهره	مندي	مناطق	مرزي	از	
مرکز	منطقه،	سرعت	توسعه	یافتگي	در	مناطق	مرزي	به	کندي	

صورت	ميگیرد	)کالنتری و عبداله زاده، 1391: 114-102(.
در	دیدگاه	نظریة	قطب	رشد،	تأکید	برقطبي	بودن	توسعه	
به	این	مفهوم	است	که	هر	قطب،	سلسله	مراتبي	از	مرزبندي	
را	از	طریق	حوزة	نفوذ	و	حیطة	جغرافیایي	خود	به	صورت	
امواج	پي	در	پي	مشخص	مي	سازد.		بر	این	اساس	به	میزان	
قوت	قطب	رشد،	حیطة	این	مرزبندي	ها	نیز	گسترش	مي	یابد،	
مجاور	 کشور	 به	 رشد	 قطب	 تأثیرات	 عبور	 مانع	 مرزها	 اما	
نظریه،	 این	 اساس	 بر	 	 ميشود )عزتی و همكاران، 1390: 187(.	
توسعة	قطب	 تأثیرات	 که	شعاع	 است	 نقاطي	 دورترین	 مرز	
رشد	به	آنجا	می	رسد.	بر	این	اساس	مرز،	به	منطقه	اي	اطالق	
مي	شود	که	کم	ترین	بهره	مندي	از	تشعشعات	توسعه	اي	قطب	
رشد	را	دریافت	ميکند	به	این	جهت،	مناطق	مرزي	اغلب	
مناطقي	محروم	تر،	توسعه	نیافته	تر	و	عقب	مانده	تر	به	شمار	

مي	روند	)زیاری، 1391: 117(.		
بویژه	 اقتصادي	 بر	توسعة	 این	نظریه	 آنجا	که	اساس	 از	
صنعتي	متکي	است	و	سرمایهگذاري	کالن	صنعتي	مستلزم	
مناطق	 در	 عمده	 طور	 به	 که	 است	 ویژه	ای	 شرایط	 وجود	
میاني	و	مرکزي	فراهم	است	)پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1387: -205
203(،	لذا	توسعة	مرزها	از	طریق	توسعة	قطب	رشد	با	تأخیر	

زماني	و	تأثیر	کمتري	صورت	مي	گیرد.		عواملي	چون	موانع		
گمرکی،	ناتواني	در	بهره	برداري	از	منابع	طبیعي،	قطع	اتصال	
راه	هاي	ارتباطي	بین	دو	کشور	توسط	مرزها،	عدم	تلفیق	بین		
بازارهای	دو	کشور	و	مانند	آن	نیز	در	این	امر	مي	توانند	مؤثر	

باشند	)عزتی و همكاران، 1390: 187(.
نیلز	هانسن	در	سال	1978،	پس	از	انجام	مطالعات	میداني	
گسترده	اي	در	مرزهاي	کشورهاي	آلمان،	فرانسه	و	سوئیس،	
ویژگی	های	مناطق	مرزي	را	با	دقت	بیشتري	مورد	توجه	قرار	
داد	و	آنها	را	بر	اساس	نظریه	های	مکان	مرکزی	»کریستالر«	و	
قطب	رشد	»پرو«	تجزیه	و	تحلیل	کرد	)کریمی و وفایی، 1392: 
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103(.		براساس	این	تحلیل،	هانسن،	اصول	کلي	و	ویژگي	هاي	

مناطق	مرزي	را	به	شرح	زیر	بیان	ميکند:		
-	وجود	موانع	مرتبط	با	تجارت	بین	المللي	)که	در	مناطق	

مرزي	اعمال	میگردد(؛	
تفاوتهاي	 دلیل	 به	 بنا	 با	کشورهاي	مجاور	 ارتباط	 -	قطع	

گوناگون	در		زمینههاي	اقتصادي	و	فرهنگي؛	
-	خطر	تهدید	و	تهاجم	نظامي؛

-	گسست	در	ساختار	فضایی	این	مناطق	بر	اثر	ایجاد	مرزهای	
فیزیکی،	و	چنین	استدالل	می	کند؛	

برای	 این	خصوصیات	 و	 برقرار	 این	شرایط	 که	 مادامی	
مناطق	 صورت	 به	 مرزی	 مناطق	 است،	 باقی	 مرزی	 مناطق	
محروم،	توسعه	نیافته	و	پیرامونی	باقی	خواهد	ماند	)عندلیب و 

مطوف، 1388: 63(.

2-2- رویكرد همكاری های بین مرزی
دومین	رویکرد	اساسي	که	از	دهة	90	میالدي	وارد	ادبیات	
جغرافیاي	اقتصادي	گردید،	با	اشاره	به	نظریة	سیستم	هاي	جهاني	
مناطق	 به	تحلیل	 اتحاد	 تعاون	و	 اعتماد،	 شهر،	جهاني	شدن،	

	.(Van Houtum, 2000: 63)	پردازد	می	مرزی
این	رویکرد	مناطق	مرزي	بین	دو	کشور	را	از	نظر	بالقوه	بودن	
در	زمینه	هاي	مختلف،	ویژگي	هاي	جغرافیایي،	تاریخ،	گروه	هاي	
قومي	و	فرصت	هاي	اقتصادي	شبیه	هم	مي	داند	و	معتقد	است	
این	تنها	مسائل	حکومتي	و	قلمرو	سیاسي	دو	کشور	است	که	
		.(Perkamann, 2003: 167)	است	ساخته	جدا	هم	از	را	مرز	طرف	دو
صورت	 به	 مرزي	 بین	 همکاري	هاي	 و	 یکسان	سازي	
مناطق	 این	 براي	توسعة	 میان	دو	کشور	 تعامل	سازمان	یافته	
ضروري	است.		از	دیدگاه	طرفداران	این	رویکرد	پراکندگي	
مناطق	مرزي	دیگر	قابل	قبول	نیست	و	مرزها	مي	توانند	در	اثر	

		.(Niebuhr & Stiller, 2003: 2-3)	بروند	بین	از	ها	توافق

2-3- رویكرد مردمی
یکپارچه	سازي	 محوریت	 به	 مرزها	 سوم،	 رویکرد	 در	
نظر	 از	 مرزها	 تحلیل	 به	 گروه	 این	 نظریه	پردازان	 	 است.	

تأثیرگذار	 عاملي	 عنوان	 به	 جمعیت	 افزایش	 و	 نسل	 تولید	
در	ثبات	مرزها	و	روند	یکپارچه	سازي	مي	پردازند.	مهمترین	
عامل	در	این	تحلیل	ها،	ایجاد	فکر،	شکل	دهي	نمادین	به	آن	
با	 انساني	 عوامل	 توسط	 مرزها	 به	 شکل	دهي	 نهایت	 در	 و	
کمک	سیاستمداران،	شرکت	ها،	مصرف	کنندگان	و	شهروندان	
انساني	 این	رویکرد،	محوریت	عوامل	 است.		در	واقع،	در	
جایگزین	همکاري	هاي	بین	مرزي	توسط	افراد	و	مجموعه	

		.(Van Houtman, 2000: 63)	گردد	می	افراد
جدایي	 اصلي	 عامل	 مرزها،	 رویکرد،	 این	 در	 واقع	 در	
و	 مشخصات	 با	 انساني	 فرآیندهاي	 بلکه	 	 نیستند.	 سیاسي	
مناطق	 جدایي	 موجب	 که	 هستند	 گوناگون	 ملیت	هاي	
مي	شوند(Rumley & Minghi, 1991: 35-47).		این	رویکرد	در	قالب	
قرار	 بررسي	 مورد	 جامعه	شناسي	 و	 روان	شناسي	 نظریه	هاي	
موجودات	 همانند	 مرزها	 روان	شناسي،	 نظریة	 در	 گرفته	اند.	
نگرش	 و	 ادراک	 تأثیر	 تحت	 اجتماعي	 ساختار	 و	 انساني	

	.(Leimbruber, 1991: 43-62)هستند	فضا	به	نسبت	انساني
وجه	 ادراکي،	 وجه	 شدن	 افزوده	 موجب	 نظریه	 این	
تأثیرگذاري	و	وجه	ذهني	و	رواني	به	مرزها	شده	است	که	این	
سه	بعد	هیچ	ارتباط	مستقیمي	با	یکدیگر	ندارند.		یعني	فاصلة	

میان	مناطق	یک	فاصلة	نسبي	بوده	است.		
 (Cadwallader,	است	فضا	به	ادراکي	فاصلة	است	مهم	که		چه		آن
(565 :1979.		اما	در	نظریة	مردمي،	جامعه	شناسي	مرزها	و	مناطق	

مرزي	بیشتر	به	عنوان	ساختارهاي	اجتماعي	و	فضایي	نگریسته	
مي	شود	که	توسط	افراد	و	گروه	ها	در	فرآیند	تاریخ	به	وجود	

مي	آیند	و	داراي	مفهوم	مي	باشند.		
یعني	این	گروه	بیشتر	به	پیدایش	و	شکل	گیري	ملت	ها	با	
خصوصیات	مخصوص	به	خود	و	همچنین	تأثیرات	آن	ها	به	

		.(Passi, 1996: 50-65)	هستند	مرزها	مفهوم
مناطق	 در	 جمعیت	 افزایش	 رویکرد،	 این	 در	 بنابراین،	
مرزی	به	عنوان	عاملی	مهم	برای	ثبات	امنیت	مدنظر	است.	
با	جلوگیری	از	مهاجرت	های	مناطق	مرزی	به	سوی	مناطق	
مرکزی	و	سرمایه	گذاری	و	تزریق	سرمایه	در	شهرهای	مرزی،	

می	توان	امنیت	در	این	مناطق	را	ارتقا	بخشید.
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3- روش شناسی تحقیق
با	 و	 کاربردي	 مطالعة	 یک	 عنوان	 به	 حاضر	 پژوهش	
براي	 است.	 رسیده	 انجام	 به	 تحلیلي	 ـ	 توصیفي	 رویکرد	
از	 پژوهش	 اهداف	 به	 دستیابي	 جهت	 داده	ها	 گردآوري	
مطالعات	و	اسناد	کتابخانه	اي	و	اطالعات	و	داده	هاي	مربوط	
به	شاخص	هاي	پژوهش	از	سالنامة	آماري	سال	1390	استان	
آذربایجان	غربی	و	منابع	آماري	استانداري	آذربایجان	غربی	
در	 اطالعات	 تحلیل	 و	 تجزیه	 جهت	 است.	 شده	 استفاده	
بخش	ارزشگذاري	شاخص	هاي	پژوهش	از	روش	وزن	دهی	
و  فتاحی  و   168-166  :1391 )اختیاری،  ویکور	 مدل	 و	 آنتروپی	
 )Zhu et al, 2015: 4 و   Akman, 2014: 6 و  همكاران، 1392: 74-73 

و	جهت	تعیین	میزان	نابرابری	های	بین	شهرستان	ها	از	مدل	
ضریب	پراکندگی	)حكمت نیا و موسوی، 1392: 280ـ279( استفاده	
تأثیرگذاری	 نحوة	 سنجش	 و	 فرضیه	ها	 آزمون	 برای	 	 شد.	
تحلیل	 روش	 از	 تابع	 متغیرهای	 روی	 بر	 مستقل	 متغیرهای	
رگرسیوني	در	محیط	نرم	افزار	SPSS 16.0	استفاده	شده	است	
)مهدوی و طاهرخانی، 1385: 190ـ177(.		همچنین،	با	بهره	گیری	

از	نرم	افزار	مدل	سازی	معادالت	ساختاری	LISREL 8.50 به	
طراحی	مدل	تحقیق	مبادرت	گردید.

4- شناخت محدودة تحقیق
استان	آذربایجان	غربی	با	وسعتی	معادل	37411	کیلومتر	
مربع	)بدون	در	نظر	گرفتن	دریاچة	ارومیه(،	بین	عرض	های	
جغرافیایی	35	درجه	و	58	دقیقه	تا	39	درجه	و	46	دقیقة	
شمالی	و	طول	های	شرقی	44	درجه	و	3	دقیقه	تا	47	درجه	
و	23	دقیقه	از	نصف	النهار	گرینویچ	قرار	گرفته	است	)مرکز 

آمار ایران، 1390(.  

جمهوری	های	 بین	 و	 ایران	 غربی	 شمال	 در	 استان	 این	
ترکیه	 کشورهای	 شمال،	 در	 ترکیه	 و	 ارمنستان	 آذربایجان،	
و	عراق	در	غرب،	استان	های	زنجان	و	آذربایجان	شرقی	در	
شرق	و	استان	کردستان	در	جنوب	واقع	شده	است.		گسترة	
آبریز	 حوضه	های	 از	 بخش	هایی	 غربی،	 آذربایجان	 استان	
دربرمی	گیرد	 را	 کوچک	 زاب	 و	 ارس	 رود	 ارومیه،	 دریاچة	
استان	های	 با	 بر	اساس	تقسیمات	کالبدی	کشور،	همراه	 	 و	
را	 غرب	 شمال	 کالبدی	 منطقة	 اردبیل،	 و	 شرقی	 آذربایجان	
تشکیل	می	دهند	)موسوی و زنگی آبادی، 1390: 63-64(.		استان	
آذربایجان	غربی	براساس	آخرین	تقسیمات	اداری	و	سیاسی	
سال	1390،	دارای	17	شهرستان	بود.		در	این	سال،	جمعیت	
روستایی	 نقاط	 جمعیت	 و	 نفر	 	1932544 شهری	 نقاط	

نگاره 1: موقعیت محدودة مورد 
مطالعه در استان آذربایجان غربی
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1148032	نفر	بوده	که	از	این	تعداد	9	شهرستان	در	محدودة	
مناطق	مرزی	واقع	شده	اند	و	1252424	نفر	در	نقاط	شهری	
و	740805	نفر	در	نقاط	روستایی	سکونت	داشته	اند.		بنابراین	
جامعة	آماری	این	مطالعه	را	تعداد	9	شهرستان	مرزی	استان	
آذربایجان	غربی	و	مناطق	شهری	و	روستایی	آن	تشکیل	داده	

است	)نگاره	1(.	

5- شاخص های تحقیق
وابسته	ای	 متغیر	 عنوان	 به	 مرزی	 مناطق	 پایدار	 توسعة	
است	که	از	سه	بخش	تشکیل	شده	و	همگی	دارای	مقیاس	

فاصله	ای	هستند	که	همراه	با	شاخص	های	مورد	مطالعه	در	
جدول	شمارة	)1(	آمده	است.	

6- یافته های تحقیق
6-1- تحلیل جمعیت شناختی استان آذربایجان غربی طی 

سال های 1355-1390
در	بسیاری	از	برنامه	ریزی	ها،	تعداد	جمعیت	و	توزیع	و	
پراکندگی	مکانی	و	فضایی	آنها،	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	
است.		آگاهی	بر	این	ویژگی	ها	نه	تنها	روند	تکامل	جمعیت	
را	معرفی	خواهد	کرد،	بلکه	در	طرح	برنامه	های	اقتصادی	و	

جدول 1:  شاخص های تحقیق
شاخص	های	اقتصادی	)26	شاخص(

نرخ	اشتغال،	نرخ	مشارکت	زنان،	سهم	نسبی	در	تعداد	انواع	دام،	سرانة	تولید	شیر،	درصد	از	تولید	شیر،	سرانة	تولید	گوشت	قرمز،	درصد	از	گوشت	
دام،	سرانة	تولید	گوشت	مرغ،	سرانة	تولید	تخم	مرغ،	سرانة	تولید	ماهی،	سرانه	تولیدات	زراعی	به	جمعیت	روستایی	به	کیلو	گرم،	درصد	شاغالن	
بخش	صنعت،	درصد	شاغالن	بخش	معدن،	درصد	شاغالن	بخش	حمل	و	نقل،	درصد	شاغالن	بخش	آموزش،	درصد	شاغالن	بخش	فعالیت	های	
سالمت	انسان،	تعداد	کارگاه	های	صنعتی	باالی	ده	نفر	کارکن	به	10000	نفر	جمعیت،	سرانة	واحدهای	صنعتی	از	سرمایه	گذاری	صنعتی	به	میلیون	
ریال،	سهم	نسبی	در	اشتغال	کارگاه	های	صنعتی	فعال،	تراکم	واحدهای	صنعتی	در	کیلومتر	مربع،	درصد	از	سرمایه	گذاری	صنعت	استان،	درصد	
از	کل	نیروی	کار	معادن	استان،	سهم	نسبی	از	تعداد	پروانه	های	بهره	برداری	صنعتی	صادر	شده،	سهم	نسبی	در	ظرفیت	اشتغال	پروانه	های	صنعتی	

صادر	شده،	درصد	واحدهای	بانکی	تجاری	دولتی،	سرانة	سپرده	های	نزد	بانک	ها	برای	هر	سپرده	گذار.

شاخص	های	اجتماعی	)34	شاخص(

درصد	شهرنشینی،	بعد	خانوار،	درصد	باسوادی،	درصد	باسوادی	زنان	نسبت	به	جمعیت	زنان،	درصد	باسوادی	مردان	نسبت	به	جمعیت	مردان،	
نسبت	دانش	آموزان	به	جمعیت	به	درصد،	نسبت	کارکنان	آموزشی	به	دانش	آموز	به	درصد،	درصد	شاغالن	بخش	آموزش	نسبت	به	کل	
شاغالن،	درصد	کالس،	نسبت	دانش	آموزان	دختر	به	کل	دانش	آموزان	به	درصد،	درصد	مراکز	فنی	و	حرفه	ای،	درصد	مراکز	آموزش	عالی،	
تعداد	دانشجویان	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	نسبت	دانشجویان	به	مدرسان	تمام	وقت،	درصد	بیمارستان،	درصد	تخت،	درصد	پزشکان،	
تعداد	پزشک	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	تعداد	تخت	بیمارستانی	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	تعداد	بیمارستان	به	ازای	هر	100000	
نفر	جمعیت،	تعداد	مراکز	توانبخشی	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	تعداد	داروخانه		به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	تعداد	آزمایشگاه	
تشخیص	پزشکی		به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	تعداد	مراکز	پرتونگاری	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	درصد	مراکز	بهداشتی	ـ	درمانی،	
نسبت	مراکز	بهداشتی	ـ	درمانی	روستایی	به	کل	مراکز	درمانی	به	درصد،	درصد	خانه	بهداشت،	تعداد	بهورز	به	ازای	هر	10000	نفر	جمعیت،	
درصد	شاغالن	بخش	فعالیت	های	سالمت	انسان	نسبت	به	کل	شاغالن،	درصد	هتل،	درصد	مهمانسرا	و	رستوران،	درصد	خدمات	فرهنگی،	

تعداد	سینما	به	ازای	هر	100000	نفر	جمعیت،	درصد	خدمات	پستی.
شاخص	های	زیست	محیطی	)10	شاخص(

تراکم	بیولوژیک	)نفر	در	کیلومتر	مربع(،	تراکم	نسبی	)نفر	در	کیلومتر	مربع(،	سرانة	سطح	کل	اراضی	کشاورزی	به	هکتار،	سرانة	سطح	
اراضی	زیر	کشت	به	هکتار،	سرانة	سطح	اراضی	زیر	کشت	آبی	به	هکتار،	سرانة	سطح	اراضی	زیر	کشت	دیم	به	هکتار،	سرانة	سطح	اراضی	

زیر	کشت	محصوالت	باغی	به	هکتار،	سهم	نسبی	از	مقدار	کود	شیمیایی	توزیع	شده	در	استان	)به	درصد(،	سهم	هر	هکتار	از	اراضی	
کشاورزی	قابل	کشت	از	مقدار	کود	شیمیایی	توزیع	شده	به	کیلوگرم،	سرانة	مصرف	گاز	طبیعی	)متر	مکعب(.
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اجتماعی	به	منظور	جهت	گیری	سیاست	های	ملی	از	اهمیت	
تحوالت	 راستا،	 همین	 در	 بود.	 خواهد	 برخوردار	 ویژه	ای	
شهرستان	های	 قالب	 در	 غربی	 آذربایجان	 استان	 جمعیتی	
روستایی	 و	 شهری	 نقاط	 تفکیک	 به	 و	 غیرمرزی	 و	 مرزی	
تعداد	 کشور،	 رسمی	 آمار	 برابر	 است.	 شده	 بررسی	 آنها	
شهرستان	های	این	استان	در	سال	های	1355،	1365،	1375،	
1385	و	1390	به	ترتیب،	9،	9،	12،	14،	17	شهرستان	بوده	
نفر	 	1407970 استان	 جمعیت	 کل	 	1355 سال	 در	 	 است.	
نقاط	شهری	 نفر	در	 تعداد،	445364	 این	 از	 بوده	است	که	
این	 در	 	 بوده	اند.	 نقاط	روستایی	ساکن	 در	 نفر	 و	962606	

که	890035	 داشت	 مرزی	وجود	 6	شهرستان	 تعداد	 سال،	
سال	 در	 رقم	 این	 	 داشتند.	 سکونت	 آنها	 در	 جمعیت	 نفر	
1390،	به	1993229	نفر	افزایش	یافته	است	که	حدود	64/7	
درصد	از	جمعیت	استان	را	دربرمی	گرفت.		در	طی	دوره	های	
1355	تا	1390	آهنگ	رشد	جمعیت	استان	و	مناطق	شهری	
برای	 این	روند،	 	 است.	 داشته	 نزولی	 آن	روند	 و	روستایی	
با	 نیز	 آنها	 نقاط	شهری	و	روستایی	 شهرستان	های	مرزی	و	
شدت	بیشتری	صادق	است	)جدول	شمارة	2(.	نگاره	شمارة	
)2(		متوسط	رشد	جمعیت	استان	و	مناطق	مرزی	و	غیرمرزی	

آن	را	نشان	می	دهد.
جدول 2: نرخ رشد جمعیت استان و شهرستان های مرزی و غیرمرزی به تفكیک مناطق شهری و روستایی، سال های 1390ـ  1355

شهرستان
جمعیت 

1355
جمعیت 

1365
جمعیت 

1375
جمعیت 

1385
جمعیت 

1390
نرخ رشد 

55-65
نرخ رشد 

65-75
نرخ رشد 

75-85
نرخ رشد 

85-90
140797019899352496320287345930805763/522/291/421/40کل	استان

4453649114111315201172495419325447/423/732/752/30ساکن	در	نقاط	شهری
0/0082-0/28-96260610785241181119114850511480321/140/91ساکن	در	نقاط	روستایی
89003512411051587611192982319932293/382/591/970/65شهرستانهای	مرزی
300115573380831491112384112520076/693/793/062/18ساکن	در	نقاط	شهری
1/24-5869196694927572617882607406991/331/240/40ساکن	در	نقاط	روستایی
51793572851490870994363610873473/472/230/382/88شهرستانهای	غیر	مرزی
1452493102694837105758536800587/884/541/763/38ساکن	در	نقاط	شهری	
1/412/05-3756873939674238583677844071070/480/73ساکن	در	نقاط	روستایی

مأخذ: سالنامة آماری استان آذربایجان غربی، سال های 1390 ـ 1355 و محاسبات نگارندگان

نگاره 2 :  متوسط رشد 
جمعیت مناطق مرزی و 

غیرمرزی استان، سال های 
1355 - 1390
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	نتایج	حاصل	از	برآورد	تعداد	مهاجران	در	جدول	شمارة	
)3(	نشان	می	دهد	که	استان	آذربایجان	غربی	در	طی	سال	های	
بوده	 منفی	 مهاجرتی	 موازنة	 دارای	 	1390 و	 	85 	،65 	،55
-219210( ترتیب	 به	 سال	ها	 این	 در	 مهاجرتی	 خالص	 و	
سال	 در	 	 است.	 بوده	 	) 	-18994 و	 	-25262 	،-84061 	،
با	 خوی	 شهرستان	 استان،	 شهرستان	های	 بین	 در	 	،1355
و	 بوده	 مهاجرفرست	ترین	 نفر	 	-67655 مهاجرتی	 خالص	
شهرستان	پیرانشهر	با	7550-	نفر	کمترین	خالص	مهاجرتی	
شهرستان	های	 از	 غیر	 به	 	1365 سال	 در	 	 است.	 داشته	 را	
مهاجرفرست	 شهرستان	ها	 بقیة	 نقده	 و	 سلماس	 ارومیه،	
	37131 مهاجرتی	 خالص	 با	 ارومیه	 شهرستان	 که	 بوده	اند	
نفر	مهاجرپذیر	ترین	و	شهرستان	میاندوآب	با	38704-	نفر	
مهاجرفرست	ترین	است.		در	سال	1375،	شهرستان	ارومیه	
با	دارا	بودن	خالص	مهاجرتی	47782	نفر	مهاجرپذیرترین	و	

شهرستان	نقده	با	12580-	نفر	مهاجرفرست	ترین	می	باشد.		در	
	-15729 مهاجرتی	 خالص	 با	 ارومیه	 شهرستان	 	،1385 سال	
نفر	 	3449 با	 بوکان	 شهرستان	 و	 مهاجرفرست	ترین	 نفر	
مهاجرپذیرترین	شهرستان	شناخته	شده	است.		این	وضعیت	در	
سال	1390،	تغییرات	قابل	مالحظه	ای	داشته	و	شهرستان	ارومیه	
با	خالص	مهاجرتی	35600	نفر	مهاجرپذیرترین	و	شهرستان	

سلماس	با	13689-		نفر	مهاجرفرست	ترین	بوده	است.	

6-2- رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی 
از نظر شاخص های مختلف توسعة پایدار

مدل	 از	 استفاده	 با	 شده	 انجام	 محاسبات	 به	 توجه	 با	
جهت	 	)VIKOR( ویکور	 معیارة	 چند	 تصمیم	گیري	
نظر	 از	 غربی	 آذربایجان	 استان	 شهرستان	های	 رتبه	بندي	
شاخص	های	اقتصادی،	اجتماعی،	زیست	محیطی	و	تلفیقی	

جدول 3:  موازنة مهاجرتی شهرستان های استان آذربایجان غربی به تفكیک مرزی و غیرمرزی طی سال های 1355-1390 
توضیح

شهرستان
موازنة مهاجرتی 

1355
موازنة مهاجرتی 

1365
موازنة مهاجرتی 

1375
موازنة مهاجرتی 

1385
موازنة مهاجرتی 

1390

18994-25262-8406126168-219210-کل استان

زی
مر

ق 
اط

من

1572935600-187743713147782-ارومیه
151057ـــاشنویه
1122ــــپلدشت
2741-3002346021969-7550-پیرانشهر
1852-149-ـــچالدران
11556-393-6009-7836-67655-خوی

4014-1859-7190-9874-9039-سردشت
13689-75-2959334862816-سلماس
1639-1566-5083-28128-31425-ماکو

زی
مر

یر 
ق غ

اط
من

5767-2552-2508-ــشاهین دژ
2470-ــــشوط
1181134493794ــبوکان
8691-6665-12274-ــتکاب
1921-ــــچایپاره
7131320-1402-11747-18280-مهاباد

2763-387046203259-26110-میاندوآب
4784-1253-12580-107841634-نقده

مأخذ: سالنامة آماری استان آذربایجان غربی، سال های 1390 ـ 1355 و محاسبات نگارندگان
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در		سال	1390،	مقدار	Q بیانگر	رتبة	نهایی	هر	شهرستان	از	
شاخص	های	مورد	مطالعه	است.	این	مقدار	بین	عدد	صفر	تا	
یک	تعیین	می	گردد	و	هر	چه	به	عدد	صفر	نزدیک	تر	باشد	
نشان	دهندة	مطلوبیت	پایداري	و	هر	چه	به	عدد	یک	نزدیک	تر	
نشانگر	ضعف	پایداري	است	)جدول	شمارة	4(.	رتبه	بندی	
بر	اساس	ارزش	Q صورت	گرفت،	به	گونه	ای	که	کمترین	
است.		 داده	 اختصاص	 خود	 به	 را	 اولویت	 باالترین	 ارزش	
اساس	 بر	 می	دهد	 نشان	 	)4( شمارة	 جدول	 که	 همانگونه	
شهرستان	 اجتماعی	 پایداری	 شاخص	های	 نظر	 از	  Q مقدار	
شوط	 شهرستان	 و	 وضعیت	 بهترین	 در	 	1 رتبة	 با	 ارومیه	
نابرابری	شهرستان	ها	 میزان	 دارد.	 قرار	 بدترین	وضعیت	 در	

نسبی	 عدم	تجانس	 و	 نابرابری	 بیانگر	 که	 است	 بوده	 	1/57
شهرستان	های	استان	در	شاخص	های	اجتماعی	است.	از	نظر	
شاخص	های	پایداری	اقتصادی،	شهرستان	ارومیه	با	رتبة	1	
در	بهترین	وضعیت	و	شهرستان	پلدشت	در	رتبة	آخر	قرار	
دارد.		ضریب	پراکندگی	2/06	بوده	که	نشان	دهندة	شکاف	
عمیق	توسعه	بین	شهرستان	ها	می	باشد.	از	نظر	شاخص	های	
در	 ارومیه	 نیز،	شهرستان	 توسعة	زیست	محیطی	 به	 مربوط	
رتبة	اول	و	شهرستان	چایپاره	در	رتبة	آخر	قرار	دارد.		ضریب	
پراکندگی	با	میزان	1/43	بیانگر	نابرابری	بین	شهرستان	ها	در	
میانگین	محاسبه	 	 بوده	است.	 شاخص	های	زیست	محیطی	
شده	برای	Q در	شاخص	های	اجتماعی،	اقتصادی،	و	زیست	

جدول 4: رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی از نظر شاخص های مختلف با استفاده از مدل ویكور

ف
ردی

شاخص های تلفیقیشاخص های زیست محیطیشاخص های اقتصادیشاخص های اجتماعیشاخص ها

رتبهQiرتبهQiرتبهQiرتبهQiنام شهرستان

01010101ارومیه1
0/959078120/963294110/86039940/9639112اشنویه2
0/974655151170/71698920/9700714پلدشت3
0/963203140/93270870/945048140/9600011پیرانشهر4
0/962533130/997424160/89655380/9848416چالدران5
0/79533120/88343530/955918150/882252خوی6
0/927732100/975175130/91282120/9650213سردشت7
0/87849560/93416380/932667130/942166سلماس8
0/88184670/975284140/89036970/9450210ماکو9
0/89229680/93704390/908233110/9430128بوکان10
0/9546110/92995260/84541630/9438599تكاب11
0/984061160/971008121170/98412515چایپاره12
0/92617490/942623100/86041550/9429217شاهین دژ13
0/985755170/993317150/9765616117شوط14
0/82768140/9133550/90465100/9207294مهاباد15
0/80459930/88159420/88759860/891823میاندوآب16
0/8772550/91145340/89879790/9273835نقده17

1/572/061/432/09ضریب پراکندگی

مأخذ: محاسبات نگارندگان  
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	0/6883 و	 	،0/8907 	،0/8585 با	 برابر	 ترتیب	 به	 محیطی	
بدست	آمده،	بنابراین	شهرستان	های	استان	آذربایجان	غربی	
است.		 بوده	 متوسط	 حد	 از	 پایین	تر	 شاخص	ها	 این	 نظر	 از	
شهرستان	 نیز	 مطالعه	 مورد	 شاخص	های	 تلفیقی	 بررسی	 با	
ارومیه	توسعه	یافته	ترین	و	شهرستان	شوط	در	رتبة	آخر	قرار	
گرفته	است.		میزان	نابرابری	در	بررسی	شاخص	های	تلفیقی	
نیز	باال	بوده	و	به	میزان	2/09	است.	میانگین	محاسبه	شده	
بدست	 	0/8392 با	 برابر	 تلفیقی	 شاخص	های	 در	  Q برای	
آمده،	بنابراین	شهرستان	های	استان	آذربایجان	غربی	از	نظر	
شاخص	های	تلفیقی	نیز	پایین	تر	از	حد	متوسط	بوده	است.		

با	استفاده	از	تحلیل	خوشه	ای	سلسله	مراتبی	به	سطح	بندی	
گردید.		 مبادرت	 توسعه	 پنج	سطح	 در	 استان	 شهرستان	های	
استفاده	 با	 استان	 از	سطح	بندی	شهرستان	های	 نتایج	حاصل	
از	70	شاخص	تلفیقی	در	جدول	شمارة	)5(،	حاکی	از	آن	
با	 ارومیه	 مرزی	 این	شاخص	ها	شهرستان	 نظر	 از	 که	 است	
کسب	رتبة	اول	دارای	سطح	توسعة	خیلی	باال	بوده،	و	پس	
از	آن	شهرستان	های	مرزی	خوی	و	غیرمرزی	میاندوآب	در	
سطح	بعدی	جای	دارند.		شهرستان	های	سطح	سوم	توسعه	
و	 ماکو	 و	 سلماس	 مرزی	 شهرستان	های	 هم	 را	 )متوسط(	
نقده	تشکیل	 مهاباد	و	 بوکان،	تکاب،	شاهین	دژ،	 غیرمرزی	

جدول 5: سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی از نظر شاخص های تلفیقی )1390(
سطوح توسعهشهرستان های همگننام گروه هاردیف

تعدادغیرمرزیتعدادمرزی
خیلی	باال0ـ1ارومیهگروه اول1

باال1میاندوآب1خویگروه دوم2

متوسط5بوکان،	تکاب،	شاهین	دژ،	مهاباد،	نقده2سلماس،	ماکوگروه سوم3

پایین0ـ4اشنویه،	پلدشت،	پیرانشهر،	سردشتگروه چهارم4

خیلی	پایین2چایپاره،	شوط1چالدرانگروه پنجم5

ـ8ـ9_مجموع

مأخذ: محاسبات نگارندگان

نگاره 3 : تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی 
شهرستان های استان آذربایجان غربی از نظر 

شاخص های تلفیقی
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مرزی	 شهرستان	های	 پایین	 توسعة	 سطح	 در	 است.	 داده	
قرار	گرفته	که	هیچ	 پیرانشهر	و	سردشت	 پلدشت،	 اشنویه،	
شهرستان	غیرمرزی	در	این	سطح	دیده	نمی	شود.		شهرستان	
مرزی	چالدران	و	شهرستان	های	غیرمرزی	چایپاره	و	شوط	با	
رتبه	های	پایین	تر	در	آخرین	سطح	توسعه،	یعنی	سطح	توسعة	
خیلی	پایین	قرار	گرفته	اند	)نگاره	3(.		نگاره	4،	توزیع	فضایی	
سطوح	توسعه	را	در	شهرستان	های	استان	آذربایجان	غربی	از	

نظر	شاخص	های	تلفیقی	نشان	می	دهد.

نگاره 4: سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی از 
نظر شاخص های تلفیقی

6-3- مدل سازی معادالت ساختاری تأثیر مؤلفه های 
جمعیتی بر ابعاد توسعة پایدار

در	این	تحقیق،	متغیر	مستقل	شامل	مؤلفه	های	جمعیتی	و	
متغیر	وابسته،	ابعاد	سه	گانة	توسعة	پایدار	را	شامل	می	شود.		
نگاره	)5(	مؤلفه	های	مدل	مفهومی	معادلة	ساختاری	بررسی	

نقش	جمعیت	در	تحقق	ابعاد	توسعة	پایدار	را	نشان	می	دهد.
بر	اساس	برآورد	ضرایب	استانداردشدة	مدل	ساختاری	
توسعة	 بر	 مهاجرت	 تأثیرات	 	،)6( شمارة	 نگاره	 در	 تحقیق	
با	ضریب	 جمعیت	 تعداد	 	، 	-0/10 منفی	 با	ضریب	 پایدار	
مثبت	0/71،	جمعیت	واقع	در	گروه	سنی	14-	0	سالة	ساکن	
در	نقاط	شهری	با	ضریب	مثبت	0/05،	بزرگساالن	شهری	با	
مثبت	 با	ضریب	 سالخوردگان	شهری	 مثبت	0/23،	 ضریب	
0/71،	جوانان	روستایی	با	ضریب	مثبت	0/71،	بزرگساالن	
روستایی	 سالخوردگان	 و	 	0/70 مثبت	 ضریب	 با	 روستایی	
نیز	با	ضریب	مثبت	0/70،	ساختار	جنسی	شهری	با	ضریب	
مثبت	0/70	و	ساختار	جنسی	روستایی	با	ضریب	مثبت	0/67	
هستند	که	نشان	می	دهد	به	استثنای	خالص	مهاجرتی	که	تأثیر	
منفی	و	کاهنده	بر	توسعة	پایدار	مناطق	مرزی	داشته،	تمامی	
مؤلفه	های	مورد	بررسی	در	این	مدل	بر	توسعة	پایدار	تأثیرات	

مثبت	داشته	اند.		
ضرایب	مسیر	مربوط	به	ابعاد	توسعة	پایدار	نیز	نشان	می	دهد	
که	در	مجموع،	تمامی	مؤلفه	های	جمعیتی	بر	ابعاد	اجتماعی	و	

اقتصادی	توسعة	پایدار	تأثیرات	مثبت	و	افزاینده	داشته	اند.		
به	 جمعیتی	 مؤلفه	های	 در	 تغییرات	 دیگر،	 عبارت	 به	
میزان	0/60	بر	توسعة	اجتماعی	و	در	حدود	0/67	بر	توسعة	
توسعة	 افزایش	 و	 ارتقاء	 موجب	 و	 گذاشته	 تأثیر	 اقتصادی	
شاخص	های	اجتماعی	و	اقتصادی	شده	است.		ولی،	تأثیرات	
جمعیت	و	مؤلفه	های	آن	بر	بعد	زیست	محیطی	توسعة	پایدار	
منفی	و	کاهنده	بوده	و	به	میزان	0/12-	،	منجر	به	پایین	آمدن	
است	 شده	 محیطی	 زیست	 شاخص	های	 توسعة	 کاهش	 و	

)جدول	شمارة	6(.	
مدل	حاصل	از	انجام	مرحلة	T- Test در	نگاره	شمارة	)7(	
آمده	است.		در	این	مدل	قدر	مطلق	ضرایب	اگر	کمتر	از	1/96	
باشد	بیانگر	معنی	دار	نبودن	رابطة	بین	متغیرها	است.		بنابراین،	
این	مدل	نشان	می	دهد	که	از	میان	مؤلفه	های	جمعیتی،	فقط	
تأثیر	مؤلفه	های	خالص	مهاجرتی	و	جمعیت	گروه	های	سنی	
جوانان	و	بزرگساالن	شهری	بر	توسعة	پایدار،	معنی	دار	نبوده	
و	بقیة	مؤلفه	ها	در	سطح	0/05	معنی	دار	بوده	اند.		در	بررسی	
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تأثیر	مجموع	مؤلفه	ها	بر	ابعاد	توسعة	پایدار	نیز،	تنها	برای	بعد	
اقتصادی	توسعة	پایدار	با	ضریب	2/05	معنی	دار	بوده	که	سطح	

معنی	داری	آن	نیز	به	میزان	0/05	است	)جدول	شمارة	6(.		

6-3-1- آزمون های نیكویی برازش مدل
مدل	 یک	 برازش	 قدرت	 برازش،	 نیکویی	 شاخص	های	
را	با	داده	های	اندازه	گیری	شده،	نشان	می	دهد.		به	طور	کلی،	

در	کار	با	نرم	افزار	لیزرل،	هر	یک	از	شاخص	های	به	دست	
آمده	برای	مدل،	به	تنهایی	دلیل	برازندگی	مدل	یا	عدم	برازندگی	
آن	نیستند،	بلکه	این	شاخص	ها	را	باید	در	کنار	یکدیگر	و	با	
هم	تفسیر	کرد.	معموالً	برای	تأیید	مدل،	استفاده	از	سه	تا	پنج	
شاخص	کافی	است.	ولی	در	این	تحقیق	از	تمامی	شاخص	های	
موجود	برای	برازش	مدل	استفاده	شده	است،	که	عدد	مربوط	
به	هر	یک	از	این	شاخص	ها	در	جدول	شمارة	)7(،	آمده	است.		

												
نگاره 5: مؤلفه های مدل 
مفهومی معادلة ساختاری 
بررسی نقش جمعیت در 
تحقق ابعاد توسعة پایدار

نگاره 6: مدل بررسی نقش مؤلفه های جمعیتی در 
تحقق مؤلفه های توسعة پایدار

نگاره 7: خروجی نرم افزار از اعداد معنی داری در 
تحلیل مسیر
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مقادیر	به	دست	آمدة	تمامی	شاخص	ها	در	محدودة	خود	قابل	
قبول	بوده	و	این	امر	نشان	دهندة	برازندگی	خوب	مدل	می	باشد.		

جدول 6: نتایج مدل ساختاری: اثر مستقیم متغیرهای نهفتة 
برونزا بر متغیرهای نهفتة درونزا

T-Valueضریب مسیرمؤلفه ها
0/26-0/10-مهاجرت

0/712/22جمعیت شهرستان
0/050/14ساختار جنسی شهری

0/230/64ساختار جنسی روستایی
0/712/22جوانان شهری

0/712/22بزرگساالن شهری
0/702/19سالخوردگان شهری

0/702/16جوانان روستایی
0/702/16بزرگساالن روستایی

0/672/04سالخوردگان روستایی
0/601/79توسعة اجتماعی
0/672/05توسعة اقتصادی

0/31-0/12-توسعة زیست محیطی

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

7- جمع بندی و نتیجه گیری
این	تحقیق،	نقش	اسکان	جمعیت	در	تحقق	توسعة	 در	
پایدار	مناطق	مرزی	استان	آذربایجان	غربی	مورد	بررسی	قرار	
گرفت.	برابر	آمار	رسمی	کشور،	تعداد	شهرستان	های	استان	
آذربایجان	غربی	در	سال	های	1355،	1365،	1375،	1385	
و	1390	به	ترتیب،	9،	9،	12،	14،	17	شهرستان	بوده	است.		
در	سال	1355	کل	جمعیت	استان	1407970	نفر	بوده	است	
که	از	این	تعداد،	445364	نفر	در	نقاط	شهری	و	962606	
نفر	در	نقاط	روستایی	ساکن	بوده	اند.		در	این	سال،	تعداد	6	
شهرستان	مرزی	وجود	داشت	که	890035	نفر	جمعیت	در	
آنها	سکونت	داشتند.		این	رقم	در	سال	1390،	به	1993229	
نفر	افزایش	یافت	که	حدود	64/7	درصد	از	جمعیت	استان	را	
دربرمی	گرفت.		در	طی	دوره	های	1355	تا	1390	آهنگ	رشد	
جمعیت	استان	و	مناطق	شهری	و	روستایی	آن	روند	نزولی	
نقاط	 و	 مرزی	 برای	شهرستان	های	 روند،	 این	 است.	 داشته	
شهری	و	روستایی	آنها	نیز	با	شدت	بیشتری	صادق	است.	

در	بین	شهرستان	های	استان	آذربایجان	غربی	در	سال	1390،	
جدول 7 : شاخص های نیكویی برازش مدل

	نام 
شاخص

مقدار قابل قبول برای محدودهنوع شاخصمعادل فارسی
برازش مطلوب مدل

مقدار برای مدل 
تحقیق

نتیجه

X2
سطح	معناداری	P	بیشتر	از	ـمطلقخی	دو

0.05	باشد	)معنی	دار	نبودن(
 4.91Chi-Square	

 = =  1.00P

برازندگی	قابل	
قبول	مدل

SRMR
ریشة	میانگین	مربعات	
باقیماندة	استاندارد	شده

مورد	قبول0/075کمتر	از	0/05بین	0	و	1مطلق

GFIبرازش	نیکویی	1مطلقشاخص	و	0	0/90بین	از	قبول0/91بیشتر	مورد

AGFI
شاخص	نیکویی	برازش	

اصالح	شده
مورد	قبول0/88بیشتر	از	0/8بین	0	و	1مطلق

NFIشده	هنجار	برازش	1تطبیقیشاخص	و	0	0/90بین	از	قبول0/94بیشتر	مورد

CFIتطبیقی	برازش	1تطبیقیشاخص	و	0	0/90بین	از	قبول0/94بیشتر	مورد
RFIنسبی	برازش	1تطبیقیشاخص	و	0	0/90بین	از	قبول0/92بیشتر	مورد

PNFI
شاخص	برازش	تعدیل	یافتة	

هنجار	شده
مورد	قبول0/78بیشتر	از	0/60بین	0	و	1تعدیل	یافته

PGFI
شاخص	نیکویی	برازش	

تعدیل	یافته	
مورد	قبول0/65بیشتر	از	0/60بین	0	و	1تعدیل	یافته

RMSEA
ریشة	میانگین	مربعات	

خطای	براورد
کمتر	از	0/05	برازش	عالیبین	0	و	0.1تعدیل	یافته

کمتر	از	0/08	برازش	مناسب
مورد	قبول0

 مأخذ: محاسبات نگارندگان
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از	نظر	شاخص	های	تلفیقی	توسعة	پایدار	که	70	شاخص	در	
ابعاد	اجتماعی،	اقتصادی	و	همچنین	زیست	محیطی	را	تشکیل	
شوط	 شهرستان	 و	 برخوردارترین	 ارومیه	 شهرستان	 می	داد؛	
محروم	ترین	بوده	است.		کاربرد	مدل	ضریب	پراکندگی	برای	
تمامی	شهرستان	ها	نشان	داد	که	در	بین	شاخص	های	مختلف،	
بیشترین	میزان	نابرابری	در	شاخص	های	اقتصادی	و	کمترین	

میزان	نابرابری	در	شاخص	های	زیست	محیطی	بوده	است.	
بر	اساس	نتایج	مدل	سازی	ساختاری،	مؤلفه	های	جمعیتی	
داشته	اند	 را	 تأثیر	 بیشترین	 پایدار،	 توسعة	 اقتصادی	 بعد	 بر	
که	آن	هم	مثبت	و	ارتقادهنده	بوده	است.		به	منظور	آزمون	
از	روش	تحلیل	رگرسیونی	خطی	ساده	 فرضیه	های	تحقیق	
افزایش	 شد،	 مشخص	 فرضیه	ها	 آزمون	 در	 شد.	 استفاده	
پایدار	 توسعة	 مؤلفه	های	 بر	 مرزی	 سکونتگاه	های	 جمعیت	
و	 مهاجرپذیری	 همچنین،	 	 است.	 بوده	 مؤثر	 مناطق	 این	
مرزی	 مناطق	 پایدار	 توسعة	 مؤلفه	های	 بر	 جمعیت	 جذب	
استان	تأثیر	داشته	است.		در	این	ارتباط	می	توان	به	رویکرد	
که	 نمود	 اشاره	 مرزی	 مناطق	 توسعة	 خصوص	 در	 مردمی	
عاملی	 عنوان	 به	 مرزی	 مناطق	 در	 جمعیت	 افزایش	 آن	 در	
مهم	برای	ثبات	امنیت	مدنظر	است.	ساختار	سنی	و	جنسی	
جمعیت	نیز	بر	ابعاد	توسعة	پایدار	تأثیرگذار	بوده	به	طوریکه	
ساله(	 	15 ـ	 	64( بزرگساالن	 سنی	 گروه	 در	 واقع	 جمعیت	
داشته	 مثبت	 و	 مستقیم	 تأثیر	 هم	 آن	 تأثیرگذاری،	 بیشترین	
است.		در	صورتی	که	جمعیت	جوانان	و	سالخوردگان	که	
معموالً	مصرف	کننده	بوده	و	افزایش	تعداد	آنان	منجر	به	باال	
رفتن	بار	تکفل	می	گردد	تأثیری	منفی	و	کاهنده	بر	توسعه	در	
پی	داشته	است.		فزونی	مردان	بر	زنان	و	نسبت	های	جنسی	
اجتماعی	 ابعاد	 در	 و	 روستایی	 مناطق	 در	 به	خصوص	 باال	
بعد	زیست	 بر	 بوده،	ولی	ساختار	جنسی	 مؤثر	 اقتصادی	 و	

محیطی	توسعة	پایدار	تأثیر	معنی	داری	نداشته	است.				

8- ارایة پیشنهادها و راهكارها
توسعه،	 مرزی،	جهت	 مناطق	 پایدار	 توسعة	 راستای	 در	
جمعیت	پذیری	و	جلوگیری	از	مهاجرت	های	بی	رویه	از	این	

مناطق،	راهبردهای	زیر	پیشنهاد	می	گردد:
-	توسعة	انواع	زیرساخت	هاي	کالبدي	شامل	حمل	و	نقل،	
راه	آهن،	جاده	و	...	به	منظور	افزایش	پیوندهاي	کانون	هاي	
داخل	 کانون	هاي	 با	 و	 یکدیگر	 با	 مرزی	 مناطق	 پرجمعیت	

کشور؛
بازارهاي	 وجود	 به	 توجه	 با	 مرزي	 بازارچه	هاي	 تقویت	 	-
و	 محصوالت	 و	 کاال	 عرضة	 جهت	 همسایه،	 کشورهاي	

خدمات	تولیدي	و	وجود	نیروي	کار	ارزان؛
از	 متکامل	 )صورتی	 مرزی	 تجاری	 آزاد	 مناطق	 ایجاد	 	-
رشد	 در	جهت	 بتواند	 که	 به	صورتی	 مرزی(،	 بازارچه	های	
بازرگانی	 شدن	 رقابتی	 باعث	 منطقه،	 بلندمدت	 توسعة	 و	
خارجی	شده	و	در	طول	زمان	با	شناساندن	مزیت	های	نسبی	
را	 خارجی	 بازرگانی	 پیوندهای	 همجوار،	 کشورهای	 و	 ما	

منطقی	و	مستحکم	سازد؛
-	توجه	و	اهتمام	ویژة	دولت	به	تمرکززدایی	و	سرمایه	گذاري	
در	مناطق	کمترتوسعه	یافته،	نظیر	اعطاي	معافیت	هاي	مالیاتی؛
کاهش	 و	 پاگیر	 و	 دست	 مقررات	 و	 قوانین	 اصالح	 	-
ایجاد	 براي	 سرمایه	 جذب	 منظور	 به	 اداري	 بوروکراسی	
قابلیت	هاي	اقتصادي	جدید	و	اشتغال	پایدار	در	مناطق	مرزي؛
با	 محصوالت	 تولید	 قابلیت	 با	 کشاورزي	 بخش	 تقویت	 	-
ایجاد	تحول	 اقتصادي	و	همچنین،	سرمایه	گذاری	و	 ارزش	
توسعة	 و	 کار	 نیروی	 مدیریت	 و	 بخش	 این	 در	 مناسب	

مکانیزاسیون	در	بخش	کشاورزی؛
شهرک	های	 زیرساخت	های	 ایجاد	 و	 تأمین	 در	 تسریع	 	-

صنعتی	و	توسعه	و	گسترش	آنها؛
-	حمایت	مؤثر	از	تشکیل	و	توسعة	کارگاه	های	صنعتی	برای	

ایجاد	فرصت	های	شغلی	جدید	و	باال	بردن	درآمد	سرانه؛
از	 -	برنامه	ریزی	جهت	جذب	گردشگر	داخلی	و	خارجی	
طریق	حمایت	بخش	خصوصی	در	ایجاد،	اصالح	و	گسترش	
تسهیالت	 آوردن	 فراهم	 همچنین،	 و	 گردشگری	 تأسیسات	

الزم	جهت	ورود	گردشگران	خارجی	از	مرزها؛
در	 امنیتی	 شاخص	های	 بهبود	 جهت	 در	 برنامه	ریزی	 	-
تأمین	 همچنین،	 و	 اجتماعی	 اقتصادی،	 مختلف	 زمینه	های	
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عینی	 و	 ذهنی	 زمینه	های	 برطرف	کردن	 برای	 الزم	 شرایط	
و	جذب	 تشویق	 استان	جهت	 مرزی	 مناطق	 در	 عدم	امنیت	

سرمایه	گذاران	داخلی	و	خارجی.
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