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Abstract:
The quality of development and its infrastructure have
caused fundamental problems in the process of
regional development as a result of the past undesirable
and centralized planning. In order to solve the
problems which was derived from regional unbalances,
the first step is to understand and to rate the regions in
terms of economical, infrastructural and
communication, socio- cultural, health, educational
facilities.
The approach taken in this research is a compound of
correlation, documental and analytical methods. Forty
four indicators in 6 sectors of infrastructure and
communication, health, agricultural, population and
economic, culture and sport have been investigated. In
this research, the Tapsis statically techniques and
Cluster analysis method are the basic methods.
The result of the research shows that there are
differences and in equalities in the development level
of townships, so that Tabriz and Azarshahr are in the
same level (beyond development) and Maragheh, Ahar,
Bonab, Marand, Miyane and Sarab are in the same
level (ultra development) and Shabastar, Osku,
Bostanabad are in the same level (middle
development) and Jolfa, Hashtroud, Malakan, Harise
are also in the same level (low- development);
therefore these differences necessitate providing and
implementing useful plans and programs for the
balanced development of townships.
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کیفیت توسعه و زیرساختهای آن در اثر برنامهریزیهای
نامطلوب و متمرکز گذشته مسائل عمدهای رادر روند توسعه
 به منظور حل مسائل ناشی از.نواحی کشور ایجاد کرده است
 گام نخست شناخت و سطحبندی،عدم تعادلهای منطقهای
 زیربنایی و،مناطق از نظر برخورداری در زمینههای اقتصادی
. آموزشی است، بهداشتی درمانی، فرهنگی- اجتماعی،ارتباطات
،روش کار در این پژوهش ترکیبی از روشهای همبستگی
 شاخص مورد بررسی در این مطالعه44 . تحلیلی است،اسنادی
، کشاورزی، بهداشت و درمان، بخش زیربنایی و ارتباطات2 در
. آموزشی قرار میگیرند، فرهنگ و ورزش،جمعیتی و اقتصادی
تکنیکهای آماریتاپسیس و روش تحلیل خوشهای سلسله مراتبی
.روشهای اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند
نتایج این پژوهش نشان میدهد تفاوتها و نابرابریهایی
 به طوری که،درسطح توسعهیافتگی شهرستانها وجود دارد
 آذرشهر در یک سطح (سطح یک توسعه) و،شهرستان های تبریز
 سراب در یک سطح، میانه، مرند، بناب، اهر،شهرستانهای مراغه
 بستانآباد در یک، اسکو، توسعه) شهرستانهای شبستر2 (سطح
،هریس، کلیبر، توسعه) و شهرستانهای جلفا3 سطح (سطح
 لذا. توسعه) قرار دارند4 هشترود و ملکان در یک سطح (سطح
این تفاوتها لزوم تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای هدفمند را
.برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرستانها ایجاب میکند
 آذربایجان، ناحیه، نابرابری، توسعه، برنامهریزی:کليدواژگان
.شرقی

Region, East Azerbaijan.
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پیرامون در سیسرتم فضرایی اشراره مریکنرد (عظیمری:1381 ،

مقدمه
اصطالح توسعه به صورت فراگیرر پرس ازجنرگ جهرانی دوم

 .)122-122وی با تعری

مطرح شده است .ایرن پدیرده مقولره ارزشری ،چنرد بعردی و

تراکمی از ابداعات ،سیستم فضایی را به مرکز -پیرامون تقسیم

پیچیررده اسررت (گنجرری و احمرردی .)183 :1383،امررا توسررعه
ناحیررهای از مبرراح ی اسررت کرره در چنررد دهرره اخیررر توجرره
برنامهریزان ،خصوصاً برنامهریزان ناحیهای را بره خرود جلر
کرده است .بررسی شاخص های عمده ی اقتصادی ،اجتمراعی،
فرهنگرری ،بهداشررتی و غیررره در سررطوح مختلرر
ناحیه ای هم معیاری مناس

خصوصرراً

در جهت تعیرین جایگراه نرواحی

توسعه به عنوان فرآیند ناپیوسرته و

می کند .نواحی مرکزی بره عنروان زیرر سیسرتم هرای سرازمان
یافتهای تلقی می شوند که ظرفیت باالیی جهت توسعه دارند و
نواحی پیرامونی ،زیر سیستمها هستند کره مسریر توسرعه آنهرا
توس نهادهای نواحی مرکزی و با توجه به نحوه ارتباط آنهرا
توس نواحی مرکزی و با توجه به نحوه ارتباط آنها بر حس
وابستگی عمده تعیین میشود ( .) Friedmann,1972:96بره

است و هم نیازمند اعمال مالحظات خاص در سطح ناحیرهای

عبارت دیگر در این نظریه مرکز به عنوان منشأ توسعه بوده که

و تعیین شررای سرازگاری و انطبرال ملری -ناحیرهای اسرت.

بررا زایررش توسررعه در مرکررز برره پیرامررون جریرران مررییابررد

مروری بر ادبیات نظری و کاربردی در زمینه توسرعه ناحیرهای

( .) Clark,2000:9در نظریه وابستگی به ترأثیرات حاصرل از

مرورد

وابستگی اقتصادی کشورهای جهان سوم به نظام جهانی اشاره

بررسی قرار گرفتره اسرت .اقتصراددانان نئوکالسریک ،رشرد و

میشرود ،کره ترأثیرات ناشری از آن نرابرابریهرای اجتمراعی،

توسعه ناحیهای را مبتنی بر توجیه شرای برازار آزاد مریداننرد

اقتصادی میان نواحی داخلی را سب

میگرردد کره برا تمرکرز

(پرراپلی یررزدی و رجبرری .)22 :1382،جریرران آزاد منرراب بررین

مناب و امکانرات در مرادر شرهرهای برزري و ترک شرهرهای

نواحی در یک سرزمین یا کشور در بلندمدت نوعی تعادل بین

مسل ناحیهای ،شکاف میان ثروت و فقر را عمیقترر کررده و

ناحیه ای را به وجود می آورد (عسکری .)11 :1382 ،نئوکینزها

روند کلری توسرعه را آهسرته نمروده اسرت (شرکوئی:1311 ،

آن را وابسته به صادرات مریداننرد بره طروری کره برا تقسریم

.)452

اقتصاد ناحیه به دو بخش پایه و غیرر پایره ،توسرعه نرواحی را

با توجه به اینکه توزیر منراب توسرعه (منراب انسرانی ،مرالی،

نشان می دهد که توسعه ناحیه ای از دیدگاههای مختل

ناشی از بخش پایه دانسته و معتقد هسرتند ،سرایر فعالیرتهرا
زاییررردهی رشرررد و فعالیرررتهرررای بخرررش پایررره اسرررت
).)Harvey,1996:230

قدرت ،شبکه های ارتباطی ،زیرساختها و غیره) میان نرواحی
مختل

به طور یکنواخت تقسیم نمیشود .پس با تزریرق ایرن

مناب ناهمگون به نواحی نباید انتظار داشت کره تمرام اجرزای

فرانسرروا پرررو نحرروه نگرررش برره توسررعه نررواحی را ناشرری از

سرزمین به طور یکسان توسعه یابند ،در نتیجه ،تحلیل بر روی

قطرر هرررای رشرررد مررریدانرررد کررره در مرحلرررهی اول برررا

میزان برخورداری و سنجش توسرعه نرواحی و بررسری رونرد

سرمایهگذاری هرای کرالن صرنعتی در مراکرز برزري شرهری،

تغییرات آنها در حقیقت گرامی مررثر در جهرت آگراه نمرودن

واگرایی و نابرابری ایجاد میشود ،و در مرحله دوم برا انتشرار

دستاندرکاران برنامهریزی در جهت اختصاص منراب توسرعه

تدریجی توسعه به سرایر نرواحی همگرایری و برابرری ایجراد

به مناطق مختلر

برا رویکررد کرارایی و سرازگاری (آمرایش

می گردد ( .) Wheeler,1986:62-65در این نظریه بر پویایی

سرزمین) است که موجبات توسعه پایدار سررزمینی را فرراهم

رواب میان نواحی و تأثیرپذیری نرواحی از یکردیگر در طرول

خواهد ساخت.

زمان بر روی ساختار فضایی تأکید میشود .جان فریردمن 1برا

در استان آذربایجان شررقی نیرز نرابرابری و فقردان تعرادل در

ارایه نظریه مرکز  -پیرامون 2به ایجاد رابطه استعماری مرکرز-

توزی بهینه امکانات و مناب با تمرکز امکانرات و خردمات در
نخست شهر مسل ناحیهای واگرایری و شرکاف توسرعه برین

1. J.Friedmann
2. Core- Periphery

نواحی را موج

شده است .در این مقالره سرعی شرده اسرت
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دو فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري سال اول ،شماره دوم ،پاييز و زمستان98

جهت رسیدن به توسعه متعادل ناحیهای موقعیت و چگرونگی

 .2وزندهی به شاخصها :وزندهی بره شراخصهرا از طریرق

توزی امکانات توسعه ،در شاخص های انتخرابی توسرعه برین

مدل آنتروپی صورت گرفته است که ساختار مردل آنتروپری

نررواحی مشررخص گررردد .برررای نیررل برره ایررن مهررم درجرره

به شرح زیر است (اکبری و زاهدی کیوان:)42-48 :1381 ،

توسررعهیررافتگی شهرسررتانهررای اسررتان همررراه بررا و ررعیت
تفاوتهای ناحیهای با استفاده از مدلهای رایج در برنامهریزی
ناحیهای مورد بررسی قرار میگیرد.

در مرحله بعدی مقدار آنتروپی هر یک از شاخصها محاسربه
میشود:

روش پژوهش
تحقیق از نوع کاربردی است و با توجه بره مرلفرههرای مرورد
بررسی ،رویکرد حاکم بر آن روش “توصیفی -تحلیلی”

مقدار آنتروپی هر یک از شاخصها مقداری بین صرفر و یرک
است .بعد از محاسبه آنتروپی هر شاخص ،درجه انحراف هرر

است .جامعه آماری شهرستان های استان آذربایجان شررقی در

شاخص از طریقرابطه زیر محاسبه میشود:

شاخص های مورد بررسی  44شراخص فرهنگری ،بهداشرتی-

محاسبه وزن هر شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:

سررال  1385بررر اسرراس تقسرریمات سیاسرری -اداری اسررت.
درمانی ،اقتصادی ،جمعیتی و زیربنایی و ارتباطات اسرت .لرذا
اطالعررات موردنیرراز از سررالنامههررا و سررازمانهررای ذیرررب
جم آوری گردیرده ،آنگراه برا اسرتفاده از مردل تاپسریس بره
رتبهبندی شهرستان های استان مبادرت شده و سپس از طریرق

 .3تشکیل ماتریس بی مقیاس شده :در این مرحله مراتریس

تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به سطحبنردی شهرسرتانهرای

تصمیمگیری موجود را به یک ماتریس “بیمقیاس شده”

استان در چهار سطح اقدام گردید و نهایتاً میزان نابرابری هرای

با استفاده از فرمول زیر تبدیل میشود:

ناحیهای از طریق ری

پراکندگی محاسبه گردیده است.
 .4ماتریس بی مقیاس شده موزون :ایرن مراتریس از طریرق

مدل تاپسيس
1

یکرری از روشهررای تصررمیمگیررری چنررد شاخصرره  ،روش
تاپسیس است که جزء مدلهرای جبرانری (مردلهرایی کره در

رب ماتریس بری مقیراس شرده در مراتریس وزن هرر
شاخص ،حاصل میشود.

مبادله بین شاخصها مهم اسرت) از زیرر گرروه سازشری( 2در

 .5یافتن ایدهآل های م بت و منفی :در این مرحله بزرگترین

مدلهای زیر گروه سازشی گزینرهای ارجرح خواهرد برود کره

مقدار هرر شراخص بره عنروان ایردهآل م برت ( )A+و

نزدیکترین گزینه به راهحل آینده باشد) است که ساختار کلری

کمترین مقدار هر شاخص به عنوان ایدهآل منفری ()A-

مدل به شرح زیر است (اصغرپور:)213-212 :1381 ،

تعیین میشود.

 .1تشکیل ماتریس تصمیم گیری :این ماتریس از nشاخص
و  mشهر تشکیل شده است.

 .2محاسبه اندازه جدایی :این مرحله به کمک مرحله پرنجم
فاصله اقلیدسی هر یک از گزینهها از جوابهای ایدهآل
م بت و منفی مربوط بره هرر شراخص مسرئله ،محاسربه
میشود:
i=1,2……..m

1. Mutiple attribute decision making
2.Compromising – subgroup
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 .1محاسبه نزدیکی نسبی  Aiبه راه حل ایدهآل :این نزدیکی
نسبی به صورت زیر تعری

 .2تعداد پزشک متخصص چشم شراغل در واحردهای
بهداشتی درمانی به ازای هر صد هزار نفر جمعیت.

میشود:
i=1,2……..m



 .8رتبهبندی هر یک از گزینهها (شهرسرتانهرا) برر اسراس

پوشش تحصیلی؛
 .1عکس تراکم دانش آموز در کالس ابتدایی ،راهنمایی

شاخصهاي تحقيق

و متوسطه؛

شاخصهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتاند از:


 .2تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی بره ازای

شاخصهاي زيربنايي و ارتباطات

هر صدهزار نفر جمعیت؛

 .1نسبت برل مصرفی به کل برل مصرفی؛
.2

 .3تعداد آموزشگاههای غیرانتفاعی به ازای هر صدهزار

نسبت آب مصرفی به کل آب مصرفی؛

نفر جمعیت؛

 .3سرانه پارکهای شهری؛

 .4تعداد دانشجویان مراکرز تربیرت معلرم بره ازای هرر

 .4تعداد تلفن واحد مسکونی به ازای هر خانوار؛

صدهزار نفر جمعیت؛
 .5کررادر آموزشرری برره تعررداد دانررشآمرروزان ابترردایی،

 .5تعداد طول راه های اصرلی چهارخطره بره مسراحت

راهنمایی و متوسطه؛

استان؛ 2
.2

شاخصهاي آموزش

 .2تعداد کادر آموزشی دارای تحصیالت عرالی مقراط

تعداد مشترکین استفادهکننده از گاز شهری بره ازای

ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه.

هر خانوار؛
 .1تعداد مشترکین شرکت بررل منطقرهای بره ازای هرر



هزار نفر جمعیت.


 .1سرانه پرداخت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم؛
.2

شاخصهاي بهداشت و درمان

.4

 .2تعداد داروخانه به ازای هرصد هزار نفرجمعیت؛

درصد باسوادی جمعیت  2ساله و بیشتر؛

 .5معکوس بار معیشت؛

 .3تعداد دکتر داروساز شراغل در واحردهای بهداشرتی

 .2نرخ اشتغال؛

درمانی به ازای هر صد هزار نفر جمعیت؛

 .1میزان شهرنشینی.

 .4تعداد آسایشگاه به ازای هر صد هزار نفر جمعیت؛
جمعیت؛

نرخ فعالیت عمومی؛

 .3درصد شاغلین باسواد؛

 .1درصد خانوارهای دارای آب آشامیدنی روستایی؛

 .5تعررداد تخررت بیمارسررتانی برره ازای هررر هررزار نفررر

شاخصهاي بخش جمعيتي اقتصادي



شاخصهاي بخش فرهنگ و ورزش
 .1تعداد ناشرین به ازای هر هزار نفر جمعیت؛

 .2تعداد دندانپزشک به ازای هرصد هزار نفر جمعیت؛

 .2تعداد مربی زن به ازای هر هزار نفر جمعیت؛

 .1تعداد پزشک متخصص بره ازای هرصرد هرزار نفرر

 .3تعداد چاپخانه به ازای هر صدهزار نفر جمعیت؛

جمعیت؛
 .8تعداد پزشرک عمرومی بره ازای هرصرد هرزار نفرر
جمعیت؛

 .4تعداد باشگاه های ورزشی به ازای هر صد هزار نفرر
جمعیت؛
 .5تعداد صرندلی هرای سرینما بره ازای هرر هرزار نفرر
جمعیت؛
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 .2نسرربت زیربنررای کتابخانرره برره ازای هررر هزارنفررر
جمعیت.


کوهستانی بودن منطقه ،دشتهای موجود در این استان از
وسعت قابل توجهی برخوردار نیستند و عموماً به صورت
جلگههای کوچک و بزري آبرفتی به چشم میخورندکه از

شاخصهاي بخش کشاورزي
 .1سطح زیرکشت محصوالت کشراورزی بره ازای هرر
خانوار روستایی؛
 .2نسبت تولید علوفه به وسعت مرات ؛
 .3میزان تولید سی
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درختی به ازای هر هکتار درخرت

بارور؛

مهمترین آنها میتوان به دشتهای تبریز ،مراغه ،مرند و
سراب اشاره کرد (زندهدل و همکاران .)21 :1312،این استان
در سال  1385حدود  3521221نفر جمعیت داشته و از لحاظ
تقسیمات سیاسی هم اکنون این استان دارای  18شهرستان42،
شهر 133،دهستان و 3142آبادی است(.)www.mpo.as.ir

 .4راندمان تولید جو آبی؛
 .5راندمان تولید گندم آبی؛

سطحبندي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي

 .2راندمان تولید سبزیجات؛
 .1راندمان تولید حبوبات دیم؛

درشاخصهاي مختلف

 .8راندمان تولید حبوبات آبی.

با بهرهگیری از مدل تاپسیس و استفاده از روش وزن دهی
آنتروپی به رتبهبندی شهرهای مختل

استان در بخشهای

محدوده مورد مطالعه

مختل

آذربایجان شرقی با  42234/5کیلومترمرب وسعت در شمال

شاخصهای زیربنایی و ارتباطات شهرستان تبریز در رتبه

غرب کشور قرار دارد .رود ارس حدود شمالی آن را با

یک ،شهرستان آذرشهر در رتبه دو و شهرستان هشترود در

جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان و رود قطور و آبهای

رتبه آخر یعنی محرومترین شهرستان شناخته شد .در بخش

دریاچه ارومیه و همچنین کوههای تخت سلیمان ،حدود غربی

شاخصهای بهداشتی ر درمانی باز هم شهرستان تبریز در

آن را با آذربایجان غربی تشکیل میدهند .در جنوب کشیدگی

رتبهیک ،مراغه در رتبه دو و کلیبر در رتبهی آخر و به عنوان

پیوستگی توپوگرافیک

محرومترین شهرستان شناخته شد .در بخش شاخصهای

استان ،با آذربایجان غربی و زنجان میشود .در شرل ،دره رود

آموزشی شهرستان تبریز به عنوان توسعه یافتهترین شهرستان،

و کوههای سبالن و چهل نور ،رود قزلاوزن ،این خطه را از

شبستر در رتبه دو و اهر به عنوان محرومترین (کم توسعه)

استان اردبیل جدا میسازد (سازمان مدیریت و برنامهریزی،

منطقه استان شناخته شد .در بخش شاخصهای جمعیتی-

.)21 :1312

اقتصادی شهرستان تبریز در رتبه یک ،بناب در رتبه دو و میانه

سیمای طبیعی آذربایجان شرقی تشکیل یافته از واحدهای

به عنوان محرومترین شهرستان استان شناخته شد .در بخش

کوهستانی ،درهها و جلگههای میان آنها است،که این واحدها

شاخصهای فرهنگی و ورزشی شهرستان تبریز در رتبه یک،

عبارتاند از :قرهداغ ،میشو و مورو ،قوشاداغ ،سهند ،بزقوش و

شهرستان آذرشهر در رتبه دو و جلفا به عنوان کمتر توسعه

تخت سلیمان .در میان واحدهای توپوگرافیک یاد شده استان

یافتهترین شهرستان استان شناخته شد .در بخش شاخصهای

و در روند تکامل موفولوژیک آنها ،دشتهای بزري وکوچک

کشاورزی تبریز در رتبه یک ،مراغه در رتبه دو و بستانآباد به

متعددی به وجود آمده است،که امروزه بستر فعالیتهای

عنوان محرومترین ناحیه استان شناخته شد( .جدول )1ری

اقتصادی به شمار میروند .البته به جز دشتهایی که در محل

پراکندگی نشان میدهد که میزان نابرابریهای ناحیهای در

پس روی آب دریاچه ارومیه در اثر تغییرات آب و هوای

شاخصهای جمعیتی اقتصادی بیشتر بوده به طوری که

دیرینه زمین و حرکات تکتونیکی به وجود آمدهاند ،به علت

شکاف و گسیختگی عمیقی بین شهرهای

رشته کوهها ،درهها و جلگهها موج

پرداخته شد .برابر بررسیهای صورت گرفته در

استان در این شاخصها
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وجود دارد .اما در شاخصهای کشاورزی ری

شهرهای استان در این شاخص است.

پراکندگی

 34درصد بوده که نشان دهنده تجانس و همگرایی نسبی بین
جدول  :1رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مختل

شاخصها

نام شهرستان

شاخصهاي
زيربنايي و
ارتباطات

با استفاده از تاپسیس 1385

شاخصهاي

شاخصهاي

شاخصهاي

شاخصهاي

شاخصهاي

شاخصهاي

بهداشتي درماني

آموزشي

جمعيتي اقتصادي

فرهنگ و ورزش

بخش کشاورزي

تلفيقي

ميزان

رت

ميزان

رتبه

ميزان
تاپسيس

رتبه

ميزان
تاپسيس

رتبه

ميزان
تاپسيس

رتبه

ميزان
تاپسيس

رتبه

ميزان
تاپسيس

رتبه

تاپسيس

به

تاپسيس

آذرشهر

/2221

2

/5114

5

/2813

14

/1214

3

/2482

2

/4411

13

/2511

2

اسکو

/5222

1

/5212

4

/5222

8

/2211

4

/4822

1

/5811

4

/4432

2

اهر

/3541

11

/3118

11

/2333

11

5318

2

/4322

2

/5141

2

/4811

1

بستانآباد

/5151

8

/3153

12

/3811

13

/2121

5

/3114

13

/3221

11

4282

11

بناب

/5521

5

/5551

2

/5813

2

/1242

2

/5112

4

/4812

12

5221

4

تبريز

/8112

1

/2185

1

/8432

1

/2533

1

/8244

1

/1825

1

/8212

1

جلفا

/5211

4

/2331

3

/5122

2

/3182

12

/2218

11

/5544

2

/4112

12

سراب

/4282

12

/5228

12

/5312

1

4822

12

/5322

5

/5314

8

5111

2

شبستر

/2122

3

/5213

2

/2112

2

/5241

1

/5282

2

/5542

1

/4411

12

کليبر

/3212

12

/2252

11

/2182

15

/2212

15

/2815

14

/2118

3

/3124

12

مراغه

/5414

2

/2511

2

/3824

12

/2214

2

/5243

3

/2221

2

/2223

3

مرند

/5118

2

/5431

1

/2411

3

/5241

8

/3113

11

/4211

15

/5412

5

ملکان

/3212

12

/3212

13

/2222

4

/4212

11

/4482

8

/3222

12

/4242

13

ميانه

/3543

13

/5223

8

/4532

11

/2112

11

/2112

12

/5128

5

/4522

8

هريس

/3222

15

/3112

12

/2441

12

/2411

14

/3822

12

/4212

12

/4132

15

هشترود

/2822

11

/3555

14

/2212

5

/2151

12

/2813

15

/4811

11

/3821

11

عجبشير

/3312

14

/3343

15

/4224

12

/3124

13

/3345

12

/4325

14

/3215

14

ضريب
پراکندگي

1/4

/58

/41

1/1

1/3

/34

/13

در ادامه جهت رتبه بندی کلی شهرستان ها برا اسرتفاده ازروش
تحلیل خوشهای سلسله مراتبی استفاده شد.
نمررودار درخترری حاصررل رتبرره بنرردی مررورد اشرراره در مررورد
شهرستاهای استان آذربایجان شرقی است.

.

همانطور که شکل 1نشان میدهد ،شهرستانهای تبریز و
آذرشهر در یک سطح (سطح یک توسعه) و شهرستانهای
مرند ،میانه ،مراغه ،بناب ،اهر ،سراب در یک سطح (سطح )2
و شهرستانهای اسکو ،شبستر و بستانآباد در یک سطح
(سطح  )3و شهرستانهای ملکان ،کلیبر ،هشترود ،هریس،
شکل  .1نمودار درختی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی

جلفا در یک سطح (سطح  )4قرار میگیرند .در واق شهرستان
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نقشه  .1توسعه یافتگی شهرستان های استان آدربایجان شرقی

تبریز به عنوان مرکز استان و قط

رشد منطقه بیشترین

امکانات و تأسیسات را در خود جای داده است.

مناب و سرمایه در شهرهای میانی و کوچک استان بره منظرور
توسعه یکپارچه اقدام گردد .در کل از بررسی تحقیرق حا رر
نتایج زیر حاصل می گردد:

نتايج تحقيق

 )1بر اساس رتبهبندی و گروهبندی شهرستانهای استان

از آنجا که مهمترین اقدام در برنامهریزی ،تعیین هدف اسرت،

در بخش های مختل  ،شهرستان تبریز به عنوان مرکز

بر مبنای شناخت و آگاهی از و عیت موجود نرواحی نسربت

استان در همه بخشها در سطح یرک توسرعهیرافتگی

به یکدیگر و درجهبندی آنها از لحاظ برخرورداری از مواهر

قرار گرفته اسرت .در واقر شهرسرتان تبریرز از نظرر

توسعه ،میبایست در برنامهریزیهرایی کره جهرت تخصریص

زیرساخت های اقتصادی و تولیدی به ویژه در بخرش

اعتبارات و مناب صورت میگیررد ،نقراط سرکونتگاهی و نیرز

صنعت به واسطه تمرکز مراکز بزري صنعتی هماننرد

بخشهایی که دارای بیشترین درجه محرومیتاند ،در اولویرت

تراکتورسازی ،مجتمر پتروشریمی ،ماشرینسرازی ،و

برنامههای محرومیتزدایی قرار گیرنرد .بره بیران دیگرر ،طبرق

پاالیشگاه تبریز و به واسرطه وجرود زیرسراختهرای

آنچه که در برنامههای توسعه طی دهههای اخیر تحقرق یافتره،

متنوع دیگر به عنوان یکی از قط های صنعتی کشور

روری است تا جهت کاهش نابرابریهرای موجرود نرواحی،

محسوب میشود.

به برنامهریزیهای منطقهای و دوری از برنامرهریرزی بخشری،

 )2با نگاهی به نترایج رتبره بندیشهرسرتان هرا مریتروان

پیروی از سیاستهای متعادل و متوازن در ایجاد فرصرتهرای

مشرراهده نمررود ،شهرسررتانهررایی کرره از و ررعیت

برابر برای تمام نواحی ،تمرکززدایی از مرکز استان و توزی

توسعه یافتگی مناسبی برخوردارنرد (تبریرز ،آذرشرهر،
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شبستر ،مراغه ،بستان آباد ،مرند ،بناب) در غرب استان

در جریان جستجوی تعادل بین سه عامل فول ،انسان

واق شدهاند ،که می توان گفت شهرستانهایی کره در

به عنوان محور حرکت به سوی توسعه پایدار و ایجاد

غرب استان (به غیر از ملکان) واق شدهاند نسبت بره

تعادل نقرش اصرلی را ایفرا نمروده و جریران توسرعه

شهرستانهای شرقی اسرتان از لحراظ توسرعهیرافتگی

پایدار را تداوم می بخشد ،در واقر اختصراص بهینره

و عیت مناسبی دارند.

امکانات ما بین شهرستانها برا توجره بره جمعیرت و
استعدادهای آنها نه تنها از مهاجرت به سرمت قطر

 )3شهرستان های توسعه یافته استان بر روی یک محرور
توسررعه قرررار دارنررد و از چنررد ویژگرری مشررترک

رشد جلوگیری خواهد کرد بلکره موجر

برخوردارند :اول اینکه در مسیر حرکت خطروط را ه

استان نیز خواهد شد.

آهن قرار گرفته یا نزدیک به آن هستند .دوم اینکه در
جلگه وسی استان به نام جلگه تبریز و جلگره مراغره

تعرادل در

پيشنهادها

قرار گرفتهاند و یا نزدیک آن واق شردهانرد ،ایرن دو

 .1به منظور فراهمسازی زمینه کلی توسعه استان رورت

جلگرره هررم از لحرراظ حاصررلخیزی و هررم از لحرراظ

دارد تا از وجود مناب متعدد طبیعی و انسانی در جای جای

وسعت بزري ترین و بهتررین جلگرههرای اسرتان بره

استان بهرهبرداری بهینه گردد ،همچنین از وجود مرز مشترک

شمار می آیند .ویژگی مهم دیگرر ،براال برودن نسربت

با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و نیز پتانسیلهای قوی

شهرنشینی در شهرستانهای غربری اسرتان اسرت ،بره
طوری که متوس میزان شهرنشینی براالی  15درصرد
دارنررد و اگررر شهرسررتان تبریررز را از جمرر ایررن
شهرسررتانهررا خرراري کنرریم برراز هررم متوس ر میررزان
شهرنشررینی آنهررا برراالی  52درصررد خواهررد بررود در
حالیکه شهرستان هایی که از و عیت توسرعه یرافتگی
مناسبی برخوردار نیسرتند متوسر میرزان شهرنشرینی

اقتصادی در استان استفاده گردد.
 .2متعادل نمودن الگوی فعلی توزی امکانات و خدمات و
تمرکززدایی از برخی از شهرستانها از جمله تبریز ،به منظور
بهرهمندسازی کلیه ساکنان استان از این امکانات و خدمات،
برای رسیدن به عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت بی

21درصد را دارا هستند .با این تحلیل میتروان گفرت

رویه افراد از نواحی اطراف و شهرهای کوچک به شهرهای

که ارتباطی مستقیم برین میرزان شهرنشرینی و درجره

بزرگتر استان ،راهکار مهمی است که بایستی مدنظر مسئولین و

توسعه یافتگی مشاهده میگردد .محرور توسرعه یافتره

برنامهریزان استان قرار گیرد.

غرررب اسررتان حرراکی از تجمر و تررراکم امکانررات و
جمعیت
 )4شهرنشین است و محور توسعه نیافتره شررل اسرتان

 .3جلوگیری ازمهاجرت های روستایی و شهری ،زیرا که
اک ر مهاجران به خاطر او اع نامساعد اقتصادی و عدم

دارای امکانات زیربنایی و ارتباطی عیفی هستند.

برخورداری از امکانات و خدمات شهری مطلوب و بیکاری

 )5در مطالعات برنامه ریزی منطقه ای و فضرایی توزیر

روستاها و شهرهای کوچک را به مقصد مرکز استان ترک

بهینه جمعیت و خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار

میکنند.

است .امروزه در بحثهای راج به توسعه پایدار کره

 .4مبادرت دولت به سرمایهگذاری ،برنامهریزی و اقدامات

از سه بُعد انسان ،بهرهبرداری از مناب و محی زیست
تشکیل شده است ،جمعیت و توزی آن ،متناسر

برا

امکانات محیطی ،از جایگاه ویژهای برخوردار است و

اساسی در جهت ارتقای استان در ابعاد مختل

اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی به ویژه در شهرستانهای محروم استان
(هریس ،هشترود ،ملکان ،کلیبر) روری است.
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98 پاييز و زمستان، شماره دوم،دو فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري سال اول

 کلیبر و، هریس، ملکان،شهرستانهای محروم استان (هشترود

 تسهیل سرمایهگذاریهای بخش خصوصری درزمینرههرای.5

جلفا) قرار گیرد و به این نکته دقت شود توسعه به معنای

اقتصادی وفرهنگی وغیرهوهمچنین حمایت،اجتماعی

واقعی در گرو پرداختن به مسأله پخشایش امکانات و جمعیت

ازافزایش بهرره وری دربخرش هرای اقتصرادی وعوامرل تولیرد

است و در این میان برنامههایی قادر به دستیابی به اهداف

.درشهرستانهای استان

مورد نظر هستند که نقطه آغاز آنها پرداختن به رشد و توسعه

 با توجه به،در پایان پیشنهاد میگردد جهت رف عدم تعادلها

.مناطق محروم باشد

 اولویت سرمایهگذاری در،وجود محور توسعه در غرب استان

مختل
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