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و تفاوتهـاي  پیرانشـهر و  بانـه    شـهرهاي  یـافتگی  وسعهتمیزان بر ي مرزي ها بازارچه و تحلیل اثرات بررسی این پژوهشهدف 
اً ایران غالبـ  مناطق مرزي  .فضایی است –فرهنگی، کالبدي -ي اقتصادي، اجتماعیها توسعه یافتگی این دو شهر  بر اساس شاخص

اجتمـاعی و  رفـاه   بـراي ارتقـاء   نظر مـی رسـد  . به مار می آینداز نقاط حساس و استراتژیک به شو ي کوهستانی و بیابانی ها عرصه
. ي مـرزي ضـروري اسـت   هـا  توسـعه بازارچـه   ،اقتصادي سیاسی،امنیت  و کنترل ي الزم براي زندگی، ها انگیزهافزایش  واقتصادي 

 -اقتصادي  توسعهو تولید که می توانند در کار استي متحول کننده شهرهاي مرزي ها ساخت رزیي مرزي ازعمده ترین ها بازارچه
بـا بهـره    تحلیلـی و  -پژوهش با روش توصـیفی  .  اینایفاي نقش کنندو تامین امنیت مهاجرت شهرهاي مرزي  کنترلو  اجتماعی

میدانی صـورت گرفتـه اسـت.     اسنادي وو اطالعات از طریق روش  ها گیري از مدل کمی موریس انجام شده است.جمع آوري داده
طبیعـی و   نتایج حاصله با استفاده از روش موریس و مشاهده میدانی حاکی از آن است که اگر چه شهر پیرانشهر و بانه در شـرایط 

هستند ولی تأثیر بازارچه مرزي در توسعه یافتگی شهر بانه نسبت بـه پیرانشـهر بیشـتر بـوده اسـت و آن      توپوگرافی تقریبا یکسان 
ي خدماتی بویژه ها فعالیتتوسعه و  و اجتماعیاقتصاد  يها زیر ساختاز دسترسی ارتباطی، عوامل فرهنگی (قومیت همگن)، ناشی

شهر بانه می باشد. همچنین محدودیت جغرافیایی  شـهر   ي متنوعها در فعالیتفضاي جغرافیایی توسعه و به طور کلی  گردشگري
راف از عوامل مـوثر در  ي کشاورزي مرغوب و تعدد کاربري نظامی اطها پیرانشهر از قبیل محصور بودن بین کوههاي مرتفع و زمین

  بت به بانه می باشند.  یافتگی شهر پیرانشهر نس کمتر توسعه
  

 تحلیل فضایی، یافتگی، شهر بانه، شهر پیرانشهر : بازارچه مرزي، توسعهکلیدي  هاي ه واژ

  
  1مقدمه

ــدگی اقتصــاديسرنوشــت و  اجتمــاعی مــردم  -زن
رزي کشـور حـائز اهمیــت   کشـور در طـول خطـوط مـ    

). زیـرا  58: 1376ي بازرگـانی،  ها (بررسی فراوانی است
ي گونـاگون  هـا  خطوط مرزي به دلیل تماس با محـیط 

 ي خاصـی برخوردارنـد  هـا  داخلی و خـارجی از ویژگـی  
).  وضعیت نه چندان 2: 1387، پور و همکاران (احمدي

مطلوب کشاورزي و دامداري به عنوان دو شاخصه مهم 
اقتصــادي در منــاطق مــرزي و وجــود بیکــاري و روي  
آوردن به مشاغل کاذب از جملـه قاچـاق کـاال از یـک     
طرف و تخلیـه ایـن منـاطق و خـالی از سـکنه شـدن       

                                                             
 shamaiali@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

دیگـر باعـث ایجـاد مشـکالتی      مرزهاي کشور از طرف
مهـاجرت سـاکنان    ردیده اسـت. براي منطقه و کشور گ

مرزي غالبا زمینه براي امنیـت و صـلح را از بـین مـی     
حفظ ترکیب جمعیتـی منـاطق مـرزي از     بنابراینبرند 

و تمامیت ارضی کشـور اهمیـت دارد    نظر حفظ امنیت
). از آنجا کـه حفاظـت از   49: 1378(سازمان مدیریت، 

مرزهــاي هــر کشــور از اهــم مســایل حکومــت اســت،  
یکصــد ســال اخیــر حــاکم بــر کشــورمان ي هــا دولــت

ي متعددي را براي مرزنشینان اتخـاذ نمـوده   ها سیاست
عمـدتا بـه منظـور کـاهش بحـران        ها اند. این سیاست

 ، ایجاد اشـتغال  ، مفاسد گوناگون اجتماعی ، بیکاري، فقر
کـاهش   ، برقراري عدالت اجتمـاعی  ، کاهش قاچاق کاال



 49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                       206

ــزه ــا انگی ــت  ه ــوده اس ــاجرت و... ب ــ ي مه عیدي و (س
یی موجب شـده  ها چنین دغدغه ).95 :1388 ، همکاران

است که مناطق مرزي و تـاثیرات مـرزي در تحقیقـات    
 زیست محیطـی توسعه اي اعم از اقتصادي، اجتماعی و 

مورد توجه قرار گیرند زیرا کـه ایـن اسـتنباط و تصـور     
ایجاد شده است که این مناطق جغرافیایی ویژه موجب 

تثبیت امنیت و پایـداري   ، همسانی اقتصادي ، سازگاري
امـروزه عـدم    .)Niebuhr, 2002:7جمعیت می گردند (

کنترل و عملیات پنهان قاچاق کاال موجب شـده اسـت   
هاي  تا دولتها در سالم سازي مناطق مرزنشین به شیوه

هاي مناطق منطقهاي هدایت شـوند.   نوینی از همکاري
ي مشترك مرزي ها چهها در قالب بازار اینگونه همکاري

از شـناخته تـرین روشـهاي توسـعه اقتصـادي منــاطق      
). از 2:1383مرزنشین به شـمار مـی رود (فخرفـاطمی    

چنین مبـادالت  براي توسعه کردن ریزي این رو برنامه 
ي هـا  یی در نوع خـود بـه توسـعه همکـاري    ها و جریان

ي مـرزي محلـی،   ها متقابل اقتصادي، گسترش بازارچه
ات در منـاطق مـرز نشـین و بالخـره     ایجاد صـلح و ثبـ  

و  هـا  بهبود امنیت در این منـاطق و بهبـود زیرسـاخت   
(مراتـب،   خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه می آورد

 باالیی). همچنین کشورهایی که داراي سطح 2: 1384
از آزادي در تجارت هستند معموال ثروتمنـدتر از سـایر   

یمی بین فقر و کشورها هستند، بنابراین ارتباطی مستق
تجارت وجود دارد تجارت می توانـد فقـر را شناسـایی،    
نابرابریها را کاهش و آزادي را به میـزان بسـیار زیـادي    

). چــون  Phangaphanga, 2007:7افــزایش دهــد (  
مرزهاي اکثر کشورهاي در حـال توسـعه سـطح قابـل     
توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت مـرزي  

). بنابراین،اقتصـاد  1384:2راتـب،  تعیـین مـی شـود (م   
ــی    ــش اساســی در ترق ــد نق ــی توان ــرزي م ــاطق م من
ــود    ــرزي، بهب ــواحی م ــعه اقتصــادي ن وپیشــرفت توس
استانداردهاي زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب 
درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشـنایی بیشـتر، تسـریع    

 ي بیشتر بـین نـواحی مـرزي داشـته باشـد     ها همکاري
)Chandoevwit, 2004:145.(  

در این میان مساله اساسی کـه شـایان توجـه مـی     
باشد و هدف اصلی تحقیـق حاضـر،  بررسـی و تبیـین     

تفاوت توسعه و پیشرفت در نقاط مرزي داراي بازارچـه  
مرزي به عنوان یک فرصت، نسبت به همـدیگر اسـت،   

ي مختلف قابـل ارزیـابی مـی    ها که با توجه به شاخص
باشد. بر همین اساس در دو شهر مورد مطالعه (بانـه و  
پیرانشهر) با وجود داشـتن بازارچـه مـرزي و موقعیـت     
مرزي هر دو شهر، تفاوت زیادي در عملکرد اقتصـادي،  
تغییرات کاربري اراضی، توسعه شهر  و رونـد تحـوالت   

. و داشته استوجود جمعیتی آن دو شهر در دهه اخیر 
ي مـرزي  ها این نشان دهنده آن است که اثرات بازارچه

و  عـواملی مواجـه    هـا  بر توسعه یافتگی  با محـدودیت 
است که پژوهش حاضر سعی در سنجش و تحلیل علل 

  .نموده است ها و محدودیت ها این تفاوت
  

  پژوهشپیشینه 
در زمینه مربوط به مطالعات مرزها تحقیاتی چه در 

داخل کشور انجام گرفتـه اسـت   سطح جهانی و چه در 
ی و داخلی به شرح زیـر مـی   که شامل دو بخش خارج

)، در مقالـه اي تحـت   2002نـایبور و اسـتیلر (  باشند:  
اثرات همگرایی در نواحی در نـواحی مـرزي بـا    "عنوان 

بـه  "ي اقتصادي و مشاهدات تجربیها استفاده از تئوري
 بررسی اثرات اقتصادي تجارت نواحی مـرزي پرداختـه  
اند و معتقدند که اثرات همگرایی کشـورها در منـاطق   

ي هـا  مرزي متمرکـز شـده و بـدون توجـه بـه تئـوري      
اي فضایی مناسبی ها اقتصادي موجود نمی توان تحلیل

را درباره این اثرات همگرایی انجـام داد. همچنـین یـاد    
 ، ي تجربـی و تئوریـک قـوي   هـا  اور شده اند که تحلیل

ق همگرایـی و یکپـارچگی   نیازمند فهمیدن و درك دقی
) 2004( در مناطق مرزي است. لی پائوپه و همکارانش

اجتماعی تجارت مرزي و  -اثرات اقتصادي "به بررسی 
ــدگی    ــطح زن ــتانداردهاي س ــزایش اس ــأثیر آن در اف ت

، در سه ایالت کشور الئـوس مـی پردازنـد. ایـن     "مردم
تحقیق در چند قسمت تهیه شده که در قسمت اول به 

هـاي سیاسـی تجـارت و اقتصـاد در نـواحی       چهارچوب
مرزي، در قسمت دوم به کاالي تولید شـده در منطقـه   
مورد مطالعه و چگونگی صـادر شـدن آن و سـپس بـه     
آنالیز اثرات تجارت مرزي بر روي استانداردهاي سـطح  

پردازد. نتایج تحقیق نشـان   زندگی مردم این نواحی می
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یفیـت  می دهد، تجـارت مـرزي در افـزایش تنـوع و ک    
ایجاد اشتغال به طـور کلـی افـزایش اسـتاندارهاي     ، کاال

زندگی این ایالتهاي سه گانه موثر بوده است. مورشـید  
ــارانش ــوان  2005( و همک ــت عن ــه اي تح  ") در مقال

بـه بررسـی مبـادالت مـرزي      ، "2اقتصاد مرزي کامبوج
ویتنام وتایلنـد مـی پردازنـد. در ایـن      ، الئوس ، کامبوج
ارتباط با اقتصاد مـرزي در کـامبوج    جنبه در 4تحقیق 

مورد توجه قرار گرفته اسـت کـه عبارتنـد از : جریـان     
هـاي   تمـام رژیـم   ، ي تجارت نـواحی مـرزي  ها توافقنامه

ي آزادســازي تجــارت کــامبوج، هــا حقــوقی و سیاســت
اثـرات فقـر    ، ي توسعهها موضوعات سیاسی یا استراتژي

ایج آن اقتصادهاي نواحی مرزي بر سطوح محلی. که نت
حاکی از این مساله است کـه ریسـک سـرمایه گـذاري     

ي هـا  ي بـازاري و نیـز هزینـه   هـا  علیرغم افزایش رقابت
رسمی و غیـر رسـمی تـرخیص کـاال مخصوصـا بـراي       

ي کوچـک افـزایش یافتـه اسـت. هـورواث و      ها تجارت
تـاثیرات  ") در مقالـه اي تحـت عنـوان    2008دیگران (

یت مرزهاي ملـی  ، اهم"مرز در اقتصادهاي تا حدي باز
ــذیري را در دو اقتصــاد   ــه تغییرپ ــوط ب را در ارزش مرب
نسبتا باز که در همسایگی هم قرار دارنـد  (سـیاتل در   

انـد.   آمریکا و ونکوور در کانادا) را مورد آزمون قرار داده
نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر بسیار مهم مرز (تعیین 

  .است  ، کننده غالب) در میزان تغییر پذیري
ــرده ــوانی و دهم ــت 1378( پهل ) در پژوهشــی تح

ي مشـترك مـرزي   هـا  ارزیابی وضعیت بازارچه "عنوان
ي توســعه هــا سیســتان و بلوچســتان در قالــب برنامــه

ــه بررســی مســائل و مشــکالت   "کشــور اقتصــادي و ب
سیستان و بلوچستان پرداختـه و بـه ضـرورت    فرهنگی 

ي مشـترك مـرزي بـه منظـور رونـق      هـا  ایجاد بازارچه
فرهنگـی  اقتصادي مناطق مرزنشین و کاهش مشکالت 

منطقه تاکید دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان اجتماعی 
میدهــد کــه بــا اتکــا بــه بخــش بازرگــانی و تجــارت و 
ساماندهی فعالیتهاي این بخش که به صورت رسـمی و  
غیررســمی آشــکار و پنهــان صــورت میگیــرد، میتــوان 

ز مشکالت و معضالت منطقه را کاهش داده و پارهاي ا
ــه  ــز ســایر زمین ــراي تقویــت و تجهی ــا عرصــه را ب ي ه

در  )1388اقتصادي فراهم کرد .افتخـاري و همکـاران (  

ارزیـابی اثـرات اقتصـادي     "مقاله اي خود تحت عنـوان 
 "بازتابهاي توسعه مناطق مرزي  و ي مرزيها -بازارچه

شهرسـتان   نمونه موردي بازارچـه مـرزي شـیخ صـالح    
ثــالث باباجــانی، اســتان کرمانشــاه بــه ارزیــابی اثــرات 

زارچه بر توسعه نـواحی روسـتایی پیرامـون    ااقتصادي ب
پرداخته است . نتایج تحقیق نشان می دهـد،  بازارچـه   
مرزي ثالث باباجانی موجب کـاهش فقـر و نگهداشـت    
جمعیت و افزایش درآمد و سطح رفاه روستائیان شـده  

  است.
ــامران و هم ــاران (ک ــا  1390ک ــه اي ب ) در در مقال

ساماندهی فضایی نواحی مرزي همجوار با مـرز  "عنوان 
کـه بـا    "ایران و پاکستان با رویکـرد پدافنـد غیرعامـل   

 –رویکرد راهبردي و با هدف ارایه راهبردهـاي ایمنـی   
امنیتی غیرعامل متناسب بـا سـاختارهاي جغرافیـایی،    

ــت   ــتان سیس ــی اس ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم ان و اقتص
پس از بررسـی و تحلیـل وضـع     ، بلوچستان انجام شده

راهبردهـاي عملیـاتی    سوات موجود با استفاده از مدل
براي ایجاد و تـداوم ایمنـی و امنیـت مرزهـاي اسـتان      

 سیستان و بلوچستان ارایه شده است.
  

  مبانی نظري
توسعه فرایندي اسـت کـه طـی آن جوامـع از      :توسعه

توسعه نیافتگی با عبـور از  شرایط اولیه عقب ماندگی و 
 ها دگرگونی کسان و تحملمراحل تکاملی کم و بیش ی

ي کیفی و کمی به جوامع توسعه یافته تبدیل خواهـد  
). یا به طور معمـول توسـعه   108: 1379شد.(نصیري، 

یـا   هـا  به معناي فراینـدي اسـت کـه طـی آن قابلیـت     
 یک شی یا موجود زنده تحقق یافته ي بالقوهها توانایی

آن شی یا موجود زنده به حالت طبیعی و کامل خود  و
  ).17-16: 1377درآید (زاکس،

روشی براي سـنجش توسـعه ي    :سطح بندي توسعه
مناطق است کـه اخـتالف مکـانی، فضـایی، اقتصـادي،      

ت یاجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان میدهد و وضـع 
منــاطق را نســبت بــه یکــدیگر از نظــر ســطح توســعه  

این روش، روند شکل گیري توسـعه  مشخّص میکند. با 
ي قطبی منـاطق مشـخّص مـی شـود و درنهایـت، در      
برنامه ریزي توسعه ي مناطق، مناطق نیازمند و کمتـر  
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 توسعه یافته تعیین و از نابرابري مناطق جلوگیري مـی 
  ). 18: 1383شود(جدیدي میاندشتی،

از این رو، براي تدوین یـک زیربنـاي علمـی و منطقـی     
 ، سیاستگذاري توسعه، الزم است ارزیـابی جـامعی  براي 

پیرامــون وضــعیت موجــود توســعه ي منــاطق از نظــر 
شاخصــهاي مختلــف اقتصــادي، اجتمــاعی و محیطــی  

  ).Yu et al., 2010: 1218( انجام شود
گفتنی است که به کـارگیري معیارهـا و روشـهاي    
کمی براي سطح بندي سکونتگاهها در سیستم فضـایی  

ی منجر به شناخت میزان نابرابري نقاط مناطق، از سوی
سکونتگاهی می شود و از سـوي دیگـر، معیـاري بـراي     
تالش در زمینه ي کاهش و رفع نابرابري موجود میـان  

  ).17 :1389آنها است (زیاري و دیگران، 
مبـادالت تجـاري مرزنشـینان بـا      :مبادالت تجـاري 

ست که در شهرهاي مـرزي  ها کشورهاي همسایه، سال
 .....رواج داشته و خود بـه نـوعی تجـارت در ایـن    ایران 

مناطق تبدیل شـده کـه معیشـت عـده اي از سـاکنان      
نقاط مرزي را تامین می کند. در حال حاضـر مرزهـاي   
غربی و جنوبی، مهمترین مراکـز ورود کـاال بـه داخـل     

ي مـرزي نیـز در   ها کشور هستند که مهمترین بازارچه
مبـادالت مـرزي در   این بخشها واقع شده است. توسعه 

ي مقررات و قوانین حقوقی مـی توانـد محـرك    ها قالب
خوبی براي افزایش مبـادالت کـاال بـه صـورت رسـمی      

ي نسـبی،  هـا  براي جهت دهی تجارت به سمت مزیـت 
ي همـه جانبـه بـین منـاطق آزاد،     ها گسترش همکاري
ي مــرزي بــین منطقــه اي، ایجــاد هــا توســعه بازارچــه

االها، همگرایی میـان  سودهاي تجاري، کاهش قیمت ک
عرضه و تقاضا و ایجاد درآمد، اشـتغال و امنیـت بـراي    
مرزنشینان شود کـه ایـن مـوارد از جملـه آثـار مثبـت       
مبادالت مرزي است. توسعه یافتگی اقتصـادي منـاطق   
مرزي و رفاه نسبی در ایـن منـاطق مـی توانـد سـبب      
کاهش برخی از مشکالت مرزي از قبیـل قاچـاق کـاال،    

و سرقت شود و از تخلیه جمعیتـی منـاطق   مواد مخدر 
: 1389(محمـدپور و همکـاران،    مرزي جلوگیري کنـد 

1.(  
شهر مجموعه تجسم یافته  :فضاي جغرافیایی و شهر

ي اساسـی انسـان در   هـا  و تبلـور فضـایی ایفـاي نقشـه    

ــات   ــه تناســب امکان ــایی اســت کــه ب  ، محــیط جغرافی
ــتعدادها، ي جغرافیــایی پیرامــون  هــا محــدودیت اس

شهر(طبیعی و انسان ساخت)،  بضاعت فرهنگی و ذوق 
ي فردي شکل گرفته و توسعه مـی پـذیرد(   ها و سلیقه

). شــکل گیــري و تغییــرات ظــاهري 1371رهنمــایی، 
بافت شهري و رشد و توسعه آن در تبعیت از مجموعـه  
عوامل سازوکارهاي تصـمیم گیـري، سیاسـت شـهري،     

خواهـد   رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسـانی صـورت  
گرفت و شکل گیري جدید به دنبال عوامل فوق تحقق 

 ).1381 ، خواهد یافت (زنگنه چکنی
از دیـدگاه   :اي تئوري نئو کالسیک و توسعه ناحیه

پردازان این تئوري، اختالف رشد و توسـعه بـین    نظریه
نواحی یک پدیـده کوتـاه مـدت اسـت و کلیـه نـواحی       

نشده و بـا دخالـت   توانند در یک بازار آزاد و کنترل  می
ها با یکدیگر رقابت نمایند، بر اساس ایـن   محدود دولت

اي که تحت تاثیر دو عامـل   نظریه رشد و توسعه ناحیه
گیـرد، باعـث    جایی صـورت مـی   مکانیسم تعادل و جابه

جریان آزاد منابع بین نـواحی در یـک کشـور در بلنـد     
گــردد  مــدت و ایجــاد نــوعی تعــادل بــین نــواحی مــی

  ).11: 1380(عسگري، 
بر اسـاس ایـن نظریـه، رشـد و      :نظریه پایه اقتصادي

توسـعه ناحیــه بــه میــزان صــادرات آن وابســته اســت.  
صادرات، به عنوان تنها متغیري کـه مقـدار آن تعیـین    
کننده رشد و توسعه ناحیه است، به عنوان تنها محرکه 

اي به رسمیت شـناخته شـده اسـت.    رشد اقتصاد ناحیه
هـاي صـادراتی منطقـه     ، بر فعالیتنظریه پایه اقتصادي

تکیه دارد، تـا بـه رونـق تولیـدات منطقـه، بـا افـزایش        
درآمدها و تشدید رشد اقتصادي منجر شود. این رشـد  
به سرمایه گذاري بیشتر و تکرار این چرخه، به توسـعه  

  ).105: 1377شود (صرافی،  منتهی می
ي قطـب رشـد و مرکـز پیرامـون،     ها چه نظریه اگر

ي موجود میان نـواحی را عوامـل   ها ابرابريعلت اصلی ن
داخلی دانسته اند. این در حالی است که نظریه اقتصاد 
پایه در ریشه یـابی علـل توسـعه نیـافتگی بـر عوامـل       
خارجی تأکیـد دارد و عوامـل خـارجی را داراي نقـش     

ي موجـود  هـا  اصلی و تعیین کننده در ایجـاد نـابرابري  
). 17-20ص: 1389زیــاري، ( دانــد. میــان نــواحی مــی
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گیـري از مـدل کمـی سـنجش      مطالعه پیش رو با بهره
(مـوریس) بـه ارزیـابی سـطح توسـعه یـافتگی        توسعه

هاي مختلـف و   شهرهاي بانه و پیرانشهر از نظر شاخص
ي مـرزي بـر توسـعه    ها تبیین عواملی که اثرات بازارچه

  سازد، پرداخته است. دیت همراه مییافتگی را با محدو
  

 پژوهشروش 
تحلیلی استفاده  -از روش توصیفی تحقیق در این 

شده است و هدف از انجام آن مقایسه اثرات اقتصـادي  
مبــادالت مــرزي بــر توســعه شــهرهاي مــورد مطالعــه 

باشد. براي این کار ابتدا بـا مراجعـه    پیرانشهر و بانه می
ي مربـوط بـه دو شـهر را    ها به سازمانهاي مربوطه داده

طالعـات بدسـت آمـده از    جمع آوري نموده و سـپس ا 
اي و مشاهده میدانی را با اسـتفاده از   مطالعات کتابخانه

ــه    ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــوریس م مــدل م
 بانه و پیرانشهر پس از مقایسه نتایج دو شهرستان.است

ي نهـایی ارائـه گردیـده    ها در طول در سه دوره تحلیل
 است.

ملـل  برنامه عمران سازمان  :1معرفی شاخص موریس
ــراي درجــه  ــواحی از لحــاظ  متحــد، الگــویی ب بنــدي ن

انسانی)، به کار برده اسـت کـه   -یافتگی (کالبدي توسعه
هم جدیدترین الگوي رسمی به کـار گرفتـه در سـطح    
جهانی بوده و هم اینکه قابلیت گسـترش و جـایگزینی   

هـاي   ریـزي بـا مقیـاس    ها در فضاهاي مـورد برنامـه   آن
که به نام الگوي موریس مختلف و متنوع قابل اجراست 

 ).120: 1387معروف است (حسین زاده دلیر، 
: 1382به شرح زیر است (فنـی،  ساختار کلی این مدل 

95.(  

 )1(          

 )2  (                                       
  

(شـاخص نـاموزونی مـوریس) بـراي      YIJ) 1در رابطه (
شـود.   ام محاسبه مـی   Iام با توجه به شاخص Jمنطقه 

شـود. در   ) از شاخص توسعه اسـتفاده مـی  2در رابطه (

                                                             
1. Moriss index  

این رابطه شاخص توسعه میزان درجه یا سطوح توسعه 
کنـد. مقـدار شـاخص توسـعه      را در نواحی مشخص می

معموالً بین یک حداقل (صفر) و یـک حـداکثر (یـک)    
گیرد. در حالتی که شاخص توسعه بین صـفر و   قرار می

قه داراي سطح توسعه پـایین (محـروم)   باشد، منط 5/0
باشــد،  8/0و  5/0اســت و اگــر شــاخص توســعه بــین  

منطقه از نظر توسعه متوسط است و اگر مقدار آن بین 
باشــد، ناحیــه و منطقــه مــورد نظــر از ســطح  1و  8/0

  اال (توسعه یافته) برخوردار است.توسعه ب
  

  محدوده مورد مطالعهمعرفی 
پیرانشـهر در اسـتان   شهرسـتان   مرکز پیرانشهر هر

 کیلومترمربـع در  6 پهنـه اي حـدود   آذربایجان غربی با
 دقیقـه و  42 درجـه و  36 جنوب غربی ایـن اسـتان در  

ثانیه 30دقیقه و 8درجه و  45ثانیه عرض شمالی و 15
 طول شرقی نسبت بـه نصـف النهـارگرینویچ قـراردارد    

  ).7 :1362 (جعفري،
 مساحت محدوده شهرطبق محاسبات طرح توسـعه 

و یــک  باشـد  مترمربـع مـی   4464818پیرانشـهرحدود  
 شروع شده و باگـذر  شمال غرب شهر نوارکمربند که از

شرق شهر به جنوب غربی می رسد آنرا احاطه کـرده   از
ــه وســیله   اســت ابتــدا و ــن نوارکمربنــدي ب انتهــاي ای

طـول  . ارتفاعات غرب پیرانشهر به هم وصل شده اسـت 
  اشد.ب متر می 11572 حدود نوار مذکور

 طـرح  يها بینی پیش طبق پیرانشهر شهر محدوده

سـال   (تـا  سـاله  ده دوره یـک  براي ، 1374 سال توسعه
 شده گرفته نظر در نفر 47577 جمعیت براي و )1383

  سالهاي خالل در جمعیت هجوم دلیل به منتهی .است

 مـرزي) رشـد   بازارچـه  فعالیـت  خـاطر  (بـه  85تا  77

 )85( سـال  در و گرفتـه  بیشـتري  آهنگ شهر جمعیت
 از خارج و شده ساختمان کامل طور به مذکور محدوده

 محـدوده  و گرفتـه  صـورت  سـاز  و نیز ساخت محدوده

 از زودتـر  سـال  چهار حدود در توسعه طرح پیشنهادي

 .است ظرفیت گردیده تکمیل شده بینی پیش زمان
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  جامع پیرانشهر ، طرح منبع : مهندسین مشاور بوم نگار

  موقعیت شهرپیرانشهر در استان و کشور :1شکل 
  

  
  ، طرح جامع شهر بانه منبع : مهندسین مشاور نقش پیراوش

  : موقعیت شهر بانه در استان و کشور2شکل 
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دقیقـۀ   59درجه و  35همچنین شهر بانه در مدار 
دقیقه طـول شـرقی از    53درجه و  45عرض شمالی و 

دارد. ارتفـاع شـهر از سـطح     نصف النهـارگرینویچ قـرار  
متراست. شهر بانه از طرف شمال بـه خـط    1600دریا 

 الرأس ارتفاعات بین شهرستان بانه واقع در (بوکـان در 
طرف شمال غرب بـه سردشـت در    آذربایجان غربی (از

از شرق بـه دهسـتان سرشـیو میـرده      ، آذربایجان غربی
از جنوب به خط الرأس ارتفاعات بـین بانـه و دره    ، سقز

لـو   دهستان سـیوه   ازغرب به و ، شلیردرکردستان عراق
ــی، شــود کردســتان عــراق محــدود مــی  آالن در  (نجف
 ).574: ص 1369

کیلـومتري شـمال غربـی     270این شهر در فاصلۀ 
وسـیله   اي پایکوهی قـرار دارد و بـه   منطقه سنندج و در

کیلومتري جنوب شـهر بـه ارتفـاع     3هاي آربابا در  کوه
 کیلومتري شرق بانه بـه ارتفـاع   3بابس در  متر، 2220
کیلومتري شـمال شـهر بـه     7ش در  متر و قالره2381
جغرافیـایی  (سازمان  متر احاطه شده است 2350ارتفاع

  ).1373 ، نیروهاي مسلح
شـناخت بهتـر و دقیـق تـر از     : ها شاخص متغیرها و

ي مختلف در ها جغرافیایی در زمینهي ها وضعیت مکان
سطوح متفاوت منوط به در دسترس داشـتن اطالعـات   

ي مـورد نظـر اسـت.    هـا  کامل و پردازش شده از مکـان 
ي هـا  از یـک سـري شـاخص    ، براي نیـل بـه ایـن مهـم    

ــادي  ــی اقتص ــاعی ، ترکیب ــی ، اجتم ــی ، فرهنگ  ، آموزش
ي هـا  شـود. ایـن شـاخص    بهداشتی و غیره استفاده می

توانند سطوحی از آسایش و رفـاه و رشـد و    میترکیبی 
توســعه مکانهــاي جغرافیــایی را بــر اســاس معیارهــاي 

ف مهم  ها انتخاب شده نشان دهند. تعیین این شاخص
ترین قدم در مطالعات توسعه ناحیه اي است؛ در واقـع  

ي موجود در ناحیه است (موسـوي  ها بیان آماري پدیده
  ).216: 1392 ، و همکار

ي درست و دقیق از مهـم تـرین   ها شاخصتخاب نا
ي انجام یک پژوهش دقیق و صحیح می باشد بر ها گام

این اساس ما در پژوهش حاضر پس از بررسی منـابع و  
ي مـرزي دو  هـا  اطالعات موجود در زمینـه ي بازارچـه  

ي هـا  شهرستان مـورد بررسـی آنهـا را در قالـب مولفـه     
 فضــایی -فرهنگــی و کالبــدي  -اقتصــادي؛ اجتمــاعی

نیـز خـود    هـا  تقسیم بندي نموده و هرکـدام از مولفـه  
باشند که اطالعات آنها در  شامل سه تا پنج شاخص می

مقایســه  1390 و 1385، 1375ســه دوره سرشــماري 
  گردیده است و نتایج آن به شرح زیر می باشد:

ي بـا اسـتفاده از مـدل    هـا  نحوه محاسـبه شـاخص  
که مورد موریس بوده است که در مدل مذکور متغیري 

ارزیــابی قــرار مــی گیــرد و بیشــترین وزن را دریافــت  
کنـد و بـر همـین     را دریافـت مـی   100کند امتیـاز   می

ترتیب متغیرهاي که وزن کمتـري را دریافـت    اساس به
گیرد تا در نهایت بـه امتیـاز    دارد امتیاز کمتري می می

صفر برسد. در تحقیق پیش رو با توجه به ایـن کـه مـا    
و  100ایم بنابراین از دو امتیـاز   نداشته دو متغیر بیشتر

ایم. یعنی اینکه اگـر شـهري وزنـش     صفر استفاده کرده
و شــهر دیگــر صــفر امتیــاز  100بیشــتر باشــد امتیــاز 

  کند. دریافت می
  

  ي پژوهش ها یافته
ي موجود در مورد ها پس از گردآوري و تجمع داده

ــا شــاخص ــزان  ه ــهر و محاســبه می ي اقتصــادي دو ش
در سه دوره به شـرح   آنها مقدار و تغییرات آنهاموریس 
  باشد: زیر می

  الف) مولفه اقتصادي:
  

  1375سال ، اقتصادي به ازاي جمعیت شهر يها : شاخص 1جدول 
 متغیر

  شهرستانرتبه   1مقدار موریس درصد شاغلین در بازارچه مرزي بار تکفل نسبت جمعیت فعال به کل  شهر

 1 200 36,6 296,9 54,0 بانه
 2 100 32,4 293 62,78 پیرانشهر

  منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده گان

                                                             
  مجموع مقادیري که از محاسبه مدل موریس  براي شاخص هاي هر شهر به دست آمده است. -1
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  1385سال  ، اقتصادي به ازاي جمعیت شهر يها شاخص: 2جدول 
 متغیر

 شهرستانرتبه   مقدار موریس درصد شاغلین در بازارچه مرزي بار تکفل نسبت جمعیت فعال به کل  شهر

 1 200 45,2 242,8 66 بانه
 2 100 41,4 257,3 54,98 پیرانشهر

  گان منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
  

  1390سال  ، : شاخص اقتصادي به ازاي جمعیت شهر3جدول 
 متغیر

 رتبه شهرستان  مقدار موریس درصد شاغلین در بازارچه مرزي بار تکفل نسبت جمعیت فعال به کل  شهر

 1 200 49,9 220 76,8 بانه
 2 100 42,3 253,1 61 پیرانشهر

  گان منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
  

در  هـا  بر اساس مولفه اقتصـادي تغییـرات شـاخص   
طول سه دوره حاکی از برتري شهرستان بانه نسبت به 

در  ها پیرانشهر می باشد چرا که میزان و درصد شاخص
هر دوره افزایش بیشتري نسـبت بـه پیرانشـهر داشـته     
است به نحوي که در دوره نخست پیرانشهر برتر از بانه 

ــاغلین      ــد ش ــانی درص ــی در دوره پای ــت ول ــوده اس ب
از پیرانشـهر پیشـی گرفتـه و    ي مـرزي بانـه   ها بازارچه

ي سـه گانــه ي  هــا مقـدار مـوریس حاصــل از شـاخص   
بیشتر از پیرانشهر بـوده   90 اقتصادي براي بانه در سال

  است.
  فرهنگی: -ب) مولفه اجتماعی

  
  1375سال  ، فرهنگی به ازاي جمعیت شهر- : شاخص اجتماعی4جدول 

 متغیر
 رتبه شهرستان  مقدار موریس  مساجد کتابخانه درصدمدارس از کل درصدباسوادي  شهر

 1 300 0,6 0,4 1,6 73,4 بانه
 2 100 0,58 0,15 1,8 70,2 پیرانشهر

 منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده گان

  

  1385سال  ، فرهنگی به ازاي جمعیت شهر-: شاخص اجتماعی5جدول 
 متغیر

  شهر
درصد 
 باسوادي

درصد مدارس 
 از کل

درصد کتابخانه 
 از کل

درصد مساجد از 
 کل

مقدار 
 موریس

رتبه 
 شهرستان

 1 300 0,3 0,4 2,8 81,6 بانه
 2 100 1,4 0,09 2,08 76 پیرانشهر

  منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده گان
 

  1390سال  ، فرهنگی به ازاي جمعیت شهر-شاخص اجتماعی: 6جدول 
 متغیر

 درصد باسوادي  شهر
درصد مدارس از 

 کل
درصد کتابخانه 

 از کل
درصد مساجد از 

 کل
 رتبه شهرستان مقدار موریس

 1 300 1,2 0,67 3,1 85,5 بانه
 2 100 1,6 0,11 2,3 79,1 پیرانشهر

 منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده گان
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اجتماعی فرهنگی می باشـد. تغییـرات    ، مولفه دوم
ناشی از این مولفه نیز بر اسـاس چهـار شـاخص مـورد     
ارزیابی قرار گرفته است و هر چند شـهر بانـه در تمـام    
ادوار نسبت بـه پیرانشـهر برتـر بـوده اسـت و اخـتالف       

ي افزایش چشم گیري داشته است. به ها میزان شاخص

نسـبت بـه   عنوان مثال درصد باسوادي در آخرین دوره 
درصـد داشـته    12دوره نخست در بانه رشدي بیش از 

 9است در حالی که در پیرانشهر ایـن میـزان کمتـر از    
  باشد. درصد در همان مدت می

  
  1375سال  ، فضایی به ازاي جمعیت شهر-: شاخص کالبدي7جدول 

 متغیر

 فضاي سبز  خدماتی مسکونی تجاري آموزشی  شهر
گسترش حمل و 

  رتبه شهرستان  مقدار موریس  نقل

 2 100 8,08 0,44 0,027 25,01 0,52 0,67 بانه
 1 500 26,8 0,65 0,025 34,4 1,4 2,5 پیرانشهر
  هاي جامع شهر بانه و پیرانشهر و محاسبات نگارنده گان منبع: طرح

 
  1385فضایی به ازاي جمعیت شهر، سال -: شاخص کالبدي8جدول 

 متغیر

 فضاي سبز  خدماتی مسکونی تجاري آموزشی  شهر
گسترش 

  حمل و نقل
مقدار 
  موریس

رتبه 
  شهرستان

 2 200 41,18 0,43 0,075 30,69 2,43 2,71 بانه
 1 400 18,7 4,7 0,18 38,4 2,47 1,84 پیرانشهر

  هاي جامع شهر بانه و پیرانشهر و محاسبات نگارنده گان منبع: طرح
  

  1390سال  ، فضایی به ازاي جمعیت شهر- کالبدي: شاخص 9جدول 
 متغیر

 فضاي سبز  خدماتی مسکونی تجاري آموزشی  شهر
گسترش 
  حمل و نقل

مقدار 
  موریس

رتبه 
  شهرستان

 2 400 42,4 0,6 0,09 45,1 6,1 3,3 بانه
 1 200 19,2 5,0 0,2 38,4 3,2 2,1 پیرانشهر

  محاسبات نگارنده گانمنبع: طرحهاي جامع شهر بانه و پیرانشهر و 
  

  فضایی –ج) مولفه کالبدي
سومین و آخرین مولفه مـورد بررسـی در دو شـهر    

توان گفـت مهـم تـرین     بانه و پیرانشهر که به نوعی می
باشـد   فضایی مـی  –مولفه کالبدي  ، مولفه نیز می باشد

ــب  ــه در قال ــه    6ک ــه رابط ــهري ک ــلی ش ــاربري اص ک
و تغییـرات ناشـی از ان دارنـد     هـا  مستقیمی با بازارچه

در  ها مورد بررسی قرار گرفته اند. تغییرات  این کاربري
سه دوره مورد بررسـی حـاکی از افـزایش چشـم گیـر      

ي شهري به ویژه تجـاري و حمـل و نقـل در    ها کاربري
طول این سه دوره می باشـد بـه گونـه اي کـه مقـدار      

و براي بانه  500پیرانشهر براي  1375موریس در سال 
این میـزان   1390بوده است در حالی که در سال  100

بـوده   200رسـیده و پیرانشـهر نیـز     400براي بانه بـه  

ي ها است. بدیهی است که افزایش سرعت رشد کاربري
و تحوالت فضایی شهر بانه نسبت به پیرانشهر در طول 

ي هـا  سال رابطه مستقیمی با اثرات متفاوت بازارچه 15
  دو شهر دارد.

ي متفـاوتی  هـا  و شاخص ها تغییرات ناشی از مولفه
که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت در طول 
سه دوره مورد بررسی تغییراتی به شرح زیـر بـه خـود    

  دیده است:
 13شهر بانه در مجموع سه مولفه و   1375در دهه -1

امتیـاز کسـب    600شاخص بـر اسـاس مـدل مـوریس     
امتیاز مـی   700نموده است و در مقابل شهر پیرانشهر 

باشد بنابراین بدیهی است کـه در ایـن دهـه پیرانشـهر     
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برتري نسبی بر بانه دارد که عامـل اصـلی آن شـاخص    
  فضایی می باشد. –کالبدي 

شهر بانه با رشد سـریع و همـه    1385ه بعد در دور -2
شـاخص بـر    13جانبه در مجموع همان سـه مولفـه و   

امتیـاز کسـب نمـوده و در     700اساس مـدل مـوریس   
مقابل شهر پیرانشهر با افت نسبت به بانه مواجه شده و 

امتیاز دریافت نموده است که در این دهه جایگاه  600
تحـول کمتـري    خود را به شهر بانه داده است و رشد و

  در مقایسه با شهر بانه داشته است.
کـــه دوره انقــالب کالبـــدي و   1390دوره ســوم   -3

در این دوره میـزان مـوریس    ؛اقتصادي بانه بوده است 
و بـراي پیرانشـهر    900به دست آمده براي شـهر بانـه   

  بوده است. 400
با توجه به مطالعات کتابخانه اي و مشاهده میدانی  -4

ضاي جغرافیایی خاص شهر بانه که نشات انجام شده، ف
ــاع ــه از اجتم ــود   ، گرفت ــهر و نب ــگ ش ــاد و فرهن اقتص

ي توســعه فیزیکــی شــهر از قبیــل    هــا محــدودیت
ي مرغـوب کشـاورزي  و   هـا  ي نظامی و زمینها پادگان

باشـد، شـرایطی را فـراهم آورده     صنایع در پیرامون می
است که علی رغـم تشـابهات جغرافیـایی و اقلیمـی بـا      

رانشهر اما در عمل بازاري پر رونق تر را داشته باشـد  پی
و گوي رقابت را از این شهر ببرد. به نحوي که در طول 

سال تحوالت چشم گیري نسـبت بـه رقیـب خـود      15
بـه   600پیرانشهر پیدا کند و میزان موریس خـود را از  

افزایش و در مقابل میزان موریس پیرانشـهر را از   900
  د.کاهش ده 400به  700

  
  گیري نتیجه

شهر مجموعه تجسم یافته و تبلـور فضـایی ایفـاي    
ي اساسی انسان در محیط جغرافیایی است کـه  ها نقش

ــات  ــب امکان ــه تناس ــتعدادها، ، ب ــدودیت اس ــا مح ي ه
جغرافیــایی پیرامــون شــهر(طبیعی و انســان ســاخت)،  

ي فــردي شــکل هــا بضــاعت فرهنگــی و ذوق و ســلیقه
نتیجه بـا برخـورداري از    . درگرفته و توسعه می پذیرد

یک نقـش جدیـد یکسـان در دو شـهر درجـه توسـعه       
یافتگی آن دو متفاوت است و نباید عملکرد یکسـان را  
ــاب   ــد عملکــرد آن را  در یازت انتظــار داشــت بلکــه بای

گستره فضاي جغرافیایی آن نگریسـت. بنـابراین نتـایج    
حاصل از پژوهش حاضر حاکی از این است که دو شهر 

رانشهر که داراي موقعیت جغرافیایی و اقلیمـی  بانه و پی
مشابهی مـی باشـند و هـر دو نیـز از شـهرهاي مـرزي       
کشور محسوب می شوند ولی اثرات و تحوالت ناشی از 

 1390تـا   1375در طـول سـه دوره از    هـا  این بازارچه
متفاوت بوده است و عمال بانه بسیار موفق تـر از   کامالً

    رقیب خود پیرانشهر بوده است.
دهنده ایـن اسـت کـه بـر      دست آمده نشان نتایج به
آوري شـده و بـر اسـاس تحلیـل      ي جمـع ها اساس داده

موریس در دوره اول شهر پیرانشهر شـرایطی بهتـر دارا   
بوده است و امتیاز بیشتري را کسب نمـوده اسـت کـه    

ي هـا  و کمبود کاربري ها این ناشی از ضعف زیر ساخت
ه پیرانشهر بـوده اسـت.   شهري و... در شهر بانه نسبت ب

اما در دوره دوم با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و با 
در بخـش اقتصـاد و حضـور     هـا  گـذاري   افزایش سرمایه

با توجـه بـه    –بیشتر مردم در مشاغل مرتبط با مرزها 
شـهر بانـه پیشـرفت     –ضعف کشاورزي در شـهر بانـه   

چشم گیري پیدا نموده است. امـا در دوره سـوم شـهر    
شد پیشرفت داشـته   ار بیشتر از آنچه تصور میبانه بسی

 13دسـت آمـده از سـه مولفـه و      و میزان مـوریس بـه  
ــر   ــیش از دو براب ــه ب ــراي بان شــاخص مــورد بررســی ب
پیرانشهر بوده اسـت و در واقـع برتـري شـهر بانـه بـر       

  باشد. پیرانشهر در این دوره کامال مشهود می
 توان این گونـه جـواب سـواالت مطـرح     بنابراین می

 هـا  شده در بخش نخست را ارائه نمود که این بازارچـه 
بر شهر بانه تـاثیر بیشـتري داشـته انـد. و مهـم تـرین       
عوامل این اختالف را می توان بـه صـورت مـوردي بـه     

  عنوان نمود: شرح زیر
الف: عوامل طبیعی: با توجه تشابهات اقلیمی و طبیعـی  
دو شهر بنابراین این عامـل تـاثیري نداشـته اسـت یـا      
بسـیار کمرنــگ بــوده اســت فقــط مطالعــات مشــاهده  
میدانی انجام شده در این شـهر نشـان داد کـه اطـراف     

ي مرغـوب کشـاورزي  محصـور    ها شهر پیرانشهر زمین
کرده است که به نوبه خود به عنوان موانع عدم توسـعه  

  باشد.   فیزیکی شهر پیرانشهر نسبت به بانه می
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ثیر گـذار  سانی تاانسانی: مهم ترین عوامل انب : عوامل 
  باشند. به شرح زیر می

  در  هـا  اجتماعی: تعدد اقـوام و فرهنـگ   –فرهنگی
پیرانشــهر نســبت بــه بانــه و پــایین بــودن درصــد 
ــه بانــه از عوامــل   باســوادي در پیرانشــهر نســبت ب
مهمی است کـه در جـذب و پـذیرایی از مسـافران     

  تجاري می تواند موثر باشد.
   خصوصـی) : همـان   انگیزه سرمایه گذاري (بخـش

گونه که قبال نیز عنوان شد بخش خصوصی در بانه 
سرمایه گذاري بیشتري نموده است به گونه اي که 
درصد رشد کاربري تجاري در بانـه رقـم بـاالیی را    

  درصد).  12( نشان می دهد
   ارتباطات و حمل و نقل: همچنین افزایش تورهـاي

ــه و    ــه مقصــد بان ــف ب تجــاري در شــهرهاي مختل
ارتبـاطی بهتـر بانـه در مقایسـه بـا شـهر        موقعیت

پیرانشهر نیز عاملی کلیدي و بسیار موثر در جـذب  
 -مسافرین و در نتیجه آن افزایش تحوالت فضـایی 

  جغرافیایی این شهر بوده است.
    ــر از ــت غی ــدمات و فعالی ــه خ ــته ب ــاد وابس  اقتص

کشاورزي: همچنین بخـش کشـاورزي در بانـه بـر     
کم بازده اسـت در   خالف پیرانشهر بسیار ضعیف و

نتیجه اکثریت مردم شهر بـا رو آوردن بـه مشـاغل    
تجاري فضاي کالبدي شهر را کامال اقتصادي کرده 
انــد بــه نحــوي کــه بــر اســاس مطالعــات میــدانی 
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