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Abstract:
One of the characteristics of third world countries is
high population density and activity concentration and
spatial inequality of social facilities. In this context, the
regional disparities in terms of indicators is one of the
important means in planning through which planners
can evaluate the results of programs in geographical
context.
This paper examines the spatial disparities and develops
strategiesto achieve regional balance in East Azarbaijan
Province. Studying spatial problems in distribution of
population and facilities by using indicators and
measures in social, economic fields, and access of the
towns of the province to social facilities and service
reveals that poor servicing to rural areas and lack of
logical connection of villages with higher levels, lack of
settlement in the settlement hierarchy system of the
province, lack of attention to the role of the meddle
cities in modulation of hierarchy system and making
relation with small habitat.
This all leads to high concentration of population,
services and investments in the city of Tabriz and its
suburbs and the spatial heterogeneity and the
backwardness of other areas, particularly rural areas of
Eastern Azarbaijan province.
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:چکیده

 ا جلههه،هها
توجه به نابرابریهای منطقههای در قاله شها
مهلترین ابزارهای برنامه ریزی به شلار مه رود کهه ا رریهآ
برنامه ریزا قهادر بهه ار یهاب نتهایر اجهرای برنامهههها در بسهتر
 ههدا ایهن مقالهه بررسه.محدوده های جغرافیای واهند بهود
نابرابریهای فضای و ارائه راهکارهای توسعه جهت دسهتیاب بهه
تعادل و توا منطقه ای در استا ذربایجها شهرق اسهت و بها
بررس مسائل و مشكالت فضای در تو یع جلعیت و امكانهات
ها و سنجهههای متتههد در مینههههای
و با استفاده ا شا
 اقتصادی و میهزا بر هورداری شهرسهتا ههای اسهتا، اجتلاع
ذربایجا شرق ا نظر امكانات و دمات اجتلاع به این نتیجه
م رسد که ضعد هدماترسهان بهه روسهتاها و عهدم وجهود
 وجهود هال،ارتباط منطق روستاها بها سهطوب بها تر ا هود
 عهدم، سكونتگاه در نظام سهسهه مرات سكونتگاه در اسهتا
توجه به نقش شههرهای میهان در تعهدیل نظهام سهكونتگاه و
ایجاد ارتباط با مراکز کوچك سكونتگاه موج تلرکهز شهدید
 دمات و سرمایه گذاریها در شهر تبریز و پیرامهو،جلعیت
و در نهایت ناهلگون فضای و عق افتهادگ سهایر منهارآ بهه
.صوص روستاها در استا ذربایجا شرق شده است
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گذشته در پیشبرد اهداا توسعه با مشكالت مواجه شد .ریشه

مقدمه
تلرکههز شههدید جلعیههت و امكانههات در یههك یهها چنههد نقطههه

این مشكالت علدتاً ناشه ا تنظهی برنامهه ههای توسهعه بها

جغرافیای  ،ا مشتصههای بهار اکرهر کشهورهای جهها سهوم

نگرش صرا اقتصادی و بدو توجه به با تایهای اجتلهاع

است و در این کشورها رشد شهرهای بزرگ با عهدم پیوسهتگ
کامل با شهرهای میان و کوچك ،اکرر سهطوب عهال

هدمات ،

اجتلاع و اقتصادی را به ود ا تصهاص دادهانهد و شههرهای
کوچك و میان با ارتباط ضعید با جوامع پائینتهر ا

هود بهه

و منطقهای

بود کهه بهه نابرابریههای اجتلهاع  ،اقتصهادی و

منطقهای به شدت دامن د و مانع ا بر ورداری متعادل هلهه
منارآ ا مواه

توسهعه گردیهد .ایهن دیهدگاه و برداشهت ا

مفهوم توسعه را م توا منطبآ با دیدگاهههای نظریههپهردا ا

صورت فضهاهای پیرامهون  ،حاشهیهای و وابسهته در مهدهانهد

توسعه در دهه  11و  01دانست که توسعه را به مفههوم رشهد

(باقری.)2:13:1،

تهق کرده و تنهها رشهد اقتصهادی و افهزیش در مدسهرانه را

ایجاد قط های بزرگ جلعیت در بعض ا منارآ کشهور ،کهه

مطابآ توسعه م دانستند .ا اوایهل دههه  :1ایهن برداشهت ا

ههود جههاذی بسههیاری ا فعالیههتهههای ههدمات و تولیههدی و

مفهوم توسعه به شدت مورد انتقهاد قهرار گرفهت و مفهاهیل

یربنای هستند ،موج

جذی جلعیتههای جدیهدی شهده و

هلچو عدالت اجتلاع  ،فقر ،تبعیض بهین ربقهات و مسه له

این دور تسهسل موج

تشدید فاصهه این قطه هها بها منهارآ

بیكاری توسط جغرافیدانا و دانشلندا سایر رشتههای عههوم

ارراا گردیده و روند نابرابریهها را شهدت مه بتشهد (سهند

انسان مطرب گردید که موج

پیدایش نظریه و دیهدگاهههای

برنامه سوم توسعه .)238:13:9 ،در این میا افهزایش جلعیهت

جدیدی در توسعه شد که یك ا رایرترین نها توسعه پایدار

شهری علدتاً مربوط به شهرهای بزرگ و مراکز استا ها بهوده و

است.

روند مهاجرتهها ا روسهتاها و شههرهای کوچهك بهه سهلت

در ایهرا بها پیهرو ی انقههالی اسهالم و بها الههام ا شههرایط

شهرهای بزرگ شدت گرفته اسهت ( قها .)149:13:: ،ویژگه

فرهنگ  ،سیاس و اقتصادی جدیهد کشهور ،انجهام مطالعهات

فوق الهذکر را بهه هوب در سها تار فضهای و جلعیته ایهرا

توسعه منطقهای و تهیه رهرب ههای مهایش مهه و منطقههای

م ه تههوا مشههاهده کههرد تجلههع ،تلرکههز و تههراک جلعیههت و

بیشتر مورد توجه قرارگرفت و اسهناد متعهددی در ایهن مینهه

فعالیتهای اقتصادی در چند قط  ،جلعیت و امكانهات حهو ه
نفوذ را به صورت مداوم جهذی کهرده و موجه

عهدم تعهادل

گستردهای در نظام سكونتگاه کشهور شهده اسهت .تلرکهز در

تدوین گردید .سند مایش سر مین جلهوری اسالم ایرا در
سال  1301تهیه و مبنای علل برنامههای علران  1ساله قهرار
گرفهههت .در اسهههتراتژی توسهههعه مهه ه

مهههایش سهههر مین،

چند نقطه شهری بزرگ و ادامه روند مهاجرتههای به رویهه و

جهتگیریكه در مینههای اقتصهادی ،اجتلهاع  ،جلعیهت و

فاصهه رو افزو بین شهرهای بزرگ و کوچك بهه عهدم تعهادل

شهده اسهت .دو برنامهه

جوامع و سا مانده فضای مشت

شهری منجهر شهده و هال جلعیته و

توسعهی  1ساله ،اساس فعالیتهای توسعهی مه و منطقههای

کارکردی شكاری در سطوب میهان کهانو ههای شههری پدیهد

بعد ا انقالی بود و برنامهی سهوم توسهعه نیهز بها ت کیهد بهر

ورده است (مشرف  .):1 ،بررس ریشهای این موضوع نیز

توسعهی هله جانبه منارآ تدوین شده است ( ال .):8:3،

در نظام سهسهه مرات

مستهزم مطالعه و بررس برنامهها و فعالیتهای علران در
رول سالیا گذشته م باشهد .بررسه برنامههههای توسهعه در
دورا س ساله قبل ا انقهالی نشها مه دههد کهه بهه ر ه
دستیاب بهه رشهد اقتصهادی در چنهد بتهش وحته افهزایش
چشلگیر در مد سرانه ر دورا برنامه پنج علرانه  ،ريیه

طرح مسأله
با وجود اجرای کامل دو برنامه توسعه و ت کید نهها بهر فعالیتههای
مایش در سطح کشور ،چهره که سا تار فضای کشهور حهاک
ا وجود عدم تعادلها در سطح سر مین است .چند قط

علهده

نظیر؛ تهرا  ،اصفها  ،مشههد ،تبریهز و شهیرا حجه علهدهای ا
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جلعیت و فعالیتهای اقتصادی را به هود ا تصهاص دادهانهد و

انسهههان در جههههت کفایهههت اقتصهههادی و اجتلهههاع اسهههت

در نظام مراکز جلعیت عدم تعادل گستردهای را بوجود وردهاند.

(اشكوری .)48:13:1،ا مهلترین ویژگه ههای مهایش سهر مین

برای بیا بهتر این موضوع م توا به ماررسل سهال  :1اسهتناد

م توا به مواردی چو  ،نگرش هلهجانبه به مسائل ،یندهنگهری،

کرد بر ربآ ماررسل سال  ،:1بیش ا  %33جلعیت شهرنشهین

دورنگری و نتیجهگیریهای مكان ا محتویات استراتژی توسهعه

کشور در پنر شهر با جلعیت بیش ا  1میهیو نفر م یستهاند و

مه و عامل پیوند برنامههای کال و برنامهههای منطقههای اشهاره

ا ررا دیگر مجلوع جلعیهت  111نقطهه شههری بها جلعیهت

نلود (بحرین  .)341:13:1،لهذا برنامههریهزی منطقههای بایهد در

کلتر ا  11هزار نفهر ،کلتهر ا جلعیهت ایهن پهنر شههر اسهت.

چارچوی برنامهی مه انجام شهود ( .)1978:6،Kuklinskilا

نابرابری بین سكونتگاههای متتهد گاه به قدری یاد است کهه

مهلترین اهداا این رربها بهسا ی در ابعاد متتهد اقتصهادی و

ا تالا جلعیت در سكونتگاه درجه  1و  2بهه بهیش ا  11برابهر

اجتلاع است (شیعه.)121:13:9،

م رسد .ایهن مهار بیانگرنهاهلگون سها ما فضهای در سهطح
سر مین ومنارآ است .به نظر م رسد این امر تا حدودی به عهدم

مایش سر مین در حقیقت یك برنامهه بهندمهدت و یهك برنامهه
استراتژیك است که برنامههای علران  ،تو یع اعتبهارات علرانه

مشارکت جدی جغرافیدانا در تهیه رربها و مراحهل اجهرای

مه و استان بایهد در قاله

بستگ داشته باشد.

مایش سر مین برنامهریزی شود .رسید به افآ برنامهریزی شهده

توسعه استا ذربایجا شرق نیز حت بعهد ا اجهرای دو برنامهه

در ررب مایش سر مین نیا مند رعایت دقیآ اصول و راهبردهای

توسعه هلواره در حالت عدم تعادل و توا

در تو یهع امكانهات

مطرب شده در قال

راهبردههای مطهرب شهده در رهرب

برنامههای علران است .دیدگاههای متتهف

بههاق مانههده اسههت .تو یههع نههابرابر امكانههات را م ه تههوا نتیجههه

نیز در مینه نگرش سیستل و هلچنین فراینهد توسهعه متعهادل

اجتنایناپذیر تلرکز جلعیت و فعالیتها در منارق ویژه دانسهت

منطقهای مطرب گردیده که برای درك بهتهر موضهوع بهه تشهریح

که باعث برو تحرکات جلعیت شدید م گردد .عدم مهار سهریع

دیدگاههای چند تن ا نها م پردا ی .

این پدیده باعهث منفصهل مانهد شههرهای کوچهك ومتوسهط و

ا جلهه تئوریهای مطرب در برنامهریزی منطقهای تئوری مرکهز-

وقوع جریا های مهاجرت ا سطوب پایین سكونتگاه به رهرا
سطوب با ی نظام سكونتگاه

واهدشد و به تهدریر معضهالت

بسیار بزرگ را برای شبكه سهكونتگاه کشهور و بهه صهوص
شهرهای بزرگ پدید واهد ورد (برومند.)9 ::2،

دیدگاههای نظری

1

2

پیرامو جا فریدمن است .جا فریدمن در تئوری هود بهرای
هبه بر نابرابریها و ایجاد یك سیست فضای بها سهسههه مراته
منظ فضای  ،بحث مرکز  -پیرامو را مطرب م کنهد .و بها رهرب
3

4

دو مفهوم مرکهز بتهش و مرکهز ناحیهه  ،نگهرش سیسهتل در
برنامهریزی منطقهای را مورد ت کید فراوا قرار مه دههد .بهه نظهر
وی دو نیههرو ا مرکههز بههه پیرامههو وارد مهه شههود نیههروی اول

هبه بر ایهن نهابرابریهها کهه نتیجهه علهكهرد و سیاسهتگهذاری

اثرپتش 1است ( شکل  )1که بهرای توسهعه و تقویهت پیرامهو

دولتمردا در رول سالیا گذشته است جز با اعلال یك نگرش

مؤثراست .این نیرو شامل سرمایهگذاری مرکز در پیرامهو  ،ریهد

سیستل و فضای در رراح و تدوین برنامهههای علرانه قابهل

محصههو ت کشههاور ی یهها تولیههدی پیرامو  ،ریههدمواد اولیههه ا

حل نیست .مایش سر مین در ایرا برای تنظی ارتباط فه مهابین

پیرامو بهرای صهنایع مرکهز و اسهتفاده ا پیرامهو بهرای گهذرا

انسا  ،فضا و فعالیتهای انسا در فضا انجام م شود و لذا ت کید

اوقات فرا ت است که اثرات مربت در تقویت پیرامو هستند.

شکل .1نلای فرض اثر تراوش مرکز به پیرامو

اص بر دیدگاه فضای در برنامههریهزی توسهعه و تكامهل مهه
دارد .هدا و رما چنین دیدگاه “تو یع و تقسی ” جلعیهت و
فعالیتهای علران در پهنه سر مین ،اجرای اسهترانژی بهزیسهت
برای فرد و جامعهه ،اسهتفاده مطههوی ا منهابع ربیعه و نیهروی

1. Core-Periphery
2. Friedman’s core-periphery model
3. Sector Core
4 .Core region
5.Spread effect
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نیروی دوم اثهر قطهبش 1اسهت( شهكل  .)2ایهن اثهر باعهث وال

(پاپه یزدی و سهتاجردی.)21::1392،بنهابراین ،اگهر ههدا،

پیرامو م شود و شامل صهرفهجهوی ههای مقیهاس در مصهرا،

توسعه متعادل باشد باید نیروهای که باعهث تقویهت پیرامهو

صرفهجوی های حلل و نقل و دسترس

سا به ارالعات،اثرات

م شوند تقویت شوند.
3

هسهههتند که هه ته ه ثیر منفه ه برتقویهههت و توسهههعه درپیرامهههو

تئوری دیگردر مینه سا تار فضای تئوری توسهعه فضهای

م گذارند( ارع.)4 : 13:1،

هیههورست 4است .وی با توجه به اهلیت راهبردهای توسهعه
فضای در ا بین برد دوگهانگ ههای درو منطقههای ،میها
منطقهههای و بتش ه  ،متناس ه

بهها شههرایط سهسهههه مراتب ه و

بر ورداری سكونتگاهها ،چهار اسهتراتژی متفهاوت را مطهرب
م کند( :اردشیری ،:1،ص):
.1استراتژی انسجام متلرکز

1

.2استراتژی انسجام پراکنده

0

شکل .2نلای شلاتیك اثرات نیروی قطبش

.3استراتژی گسترش متلرکز

:

فریدمن تقابل بین این دو اثر را باعث توسعه متعادل یا توسعه

.4استراتژی گسترش پراکنده

9

نامتعادل منطقه م داند .نچه که در این بین اهلیت دارد تعادل

هیههورست در این چهار اسهتراتژی دو مقولههی اساسه را مطهرب

و تعامل بین این دو نیرو اسهت .اگهر اثهر پتهش حهاک شهود
توسعه به تدریر به سلت تعادل واهد رفهت وله اگهر اثهر

11

8

م کنهد :بسهط و تربیهت  .در اسهتراتژی تربیهت ههدا تقویهت
11

نیروهای مایل به مرکز است و در استراتژی بسهط ههدا تقویهت
12

قطبش حاک شود رابطههی اسهتعلاری حهاک شهده و تلرکهز

نیروهای گریز ا مرکز م باشد .ا نظر وی استراتژی بسهط دنبالهه

شدید درمرکز ادامه واهد یافهت و بهر عهدم تعهادل فضهای

ربیع و مان استراتژی تربیت است (هیههورست.):1،

واهد افزود .حاصهل ا میها رفهتن نقهش میهان شههرهای

اگر توسعه را یك روند یا یك فرایند بدانی باید به ترتی

بهه

کوچك و متوسط پیدایش شبكه شهری نجیرهای است که در

تقویت مرکز منطقهه ای ،حهو ه نفهوذ مرکهز منطقههای ،ایجهاد

شهر کوچك یا میان و یا حت در مواردی روستا بهه رهور

محورهای توسعه و تقویت مراکهز واقهع در ارهراا مر ههای

مسههتقی بهها مههادر شهههر اصههه در ارتبارنههد (حسههامیا و

منطقه بپردا ی (شكل  .)3به عبهارت دیگهر توسهعهی متعهادل

دیگرا .)114:13::،

منطقه ا راهبرد انسجام متلرکز شهروع شهده و در ره یهك

برای تلرکز دائ و ایجاد نظهام شههری متعهادل تهر ،سیاسهت

فرایند به راهبرد گسترش یا بسهط پراکنهده مه رسهد .ا نظهر

تقویت شهرهای میهان بهرای اولهین بهار در ششهلین برنامهه

هیههورست تنها در ایهن صهورت اسهت کهه سها تار متعهادل

توسعه اقتصادی و اجتلاع فرانسه ( )18:1-18:1مطرب شد

فضای ایجاد واهد شد.

( بردست)20:1393،

در دو استراتژی اول که هدا تقویت مرکز یا نیروههای مایهل

نظریه رشد شهرهای میان و کوچك براسهاس منطهآ فضهائ

به مرکز است ،بسته به موقیعت منطقه ا دو راهبرد متلرکز یها

روابط مرکز -پیرامو بهود (عزیهزی.)114:1392،رانهدینه  2ا
پایهگذارا اصه راهبرد شهرهای میان  ،مبنهای علهكهرد ایهن
شهرها را تدارك دمات ،بر

صنایع وابسته به کشاور ی و

صنایع کوچك و نیز دمات حلل و نقل تعرید کرده اسهت
1. Polarization effect
2. D.A.Randinelli

3. Spatial Development
4. Helots
5. Concentrate Consolidation
6. DispersedConsolidation
7. Concentrate Expansion
8. Dispersed Expansion
9. Expansion
10. Consolidation
11. Centripetal Forces
12. Centrifugal Forces
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پراکنده استفاده م شود .در استراتژی انسهجام متلرکهز ههدا

مرکز تقویت م شوند.مرحههی بسط نیز متناسه

تقویت ود مرکز م باشهد .ایهن اسهتراتژی بهرای اسهتانها یها

منطقه دو استراتژی متفاوت را واهد داشت.
که ا پتشایش مناس

بها موقعیهت

فعالیت و جلعیت

منارق به کار برده م شود که مراحل اولیه توسعه را در پهیش

برای استا های

رو دارند و در سطحبندی توسعه ه جز استا ههای محهروم

بر وردارند و ا نظر توسعه جز استا های توسعهیافته محسوی

ربقهبندی شدهاند .به کارگیری این استراتژی در این اسهتا هها

م شوند ،استراتژی گسترش متلرکزپیشنهاد م شود (.شكل .)1

باعث تقویت مرکز استا در مرحههی اولیه توسعه واهد بود.

بر ربآ این استراتژی ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز
درجه سه در ارراا مر منطقه مراکز درجه دو واقع در منطقه
مناس

واهد بود.

شکل .3نلای فرض استراتژی انسجام متلرکز
(تقویت مرکز در مرحهه اول توسعه)

استراتژی دوم انسهجام پراکنهده اسهت ( شهكل  .)4بهر الا
استراتژی قبه که بهر تقویهت مرکهز ت کیهد دارد ،بهر تقویهت
ارراا مرکز منطقه ت کید م نلاید .این استراتژی برای منارق
مناس

است کهه ا رشهد لجهام گسهیتته مرکهز منطقهه رنهر

م برند و تلرکز شهدید جلعیهت و فعالیهت در مرکهز منطقهه
اتفاق افتاده است.

شکل  . 5نلای فرض استراتژی گسترش متلرکز

رین مرحهه فراینهد توسهعه متعهادل بهه کهارگیری راهبهرد
گسههترش پراکنههده اسههت ( شههكل  .)0ایههن اسههتراتژی بههرای
استا های مناس

واهد بهود کهه ا سها تار نسهبتاً متعهادل

فضای بر وردار هستند و هدا،انتقال فضای توسعه به تلهام
سطح منطقه و ارراا مر منطقه است .تا و نههای در ارراا
مر منطقه برای ایجاد تعهادل در کهل سها تار فضهای ایجهاد
شود .بر ربآ این استراتژی مراکز درجهه  3کهه ا دو ویژگه
یر بر وردار باشند بهرای توسهعه و سهرمایهگهذاری مناسه
واهند بود(هیههورست.):1،

شکل .4نلای فرض استراتژی انسجام پراکنده

بر ربآ این استراتژی تقویت مراکز درجه سه در ارراا مرکهز

 .1نزدیك به مر منطقه باشند؛
 .2نزدیك به مراکز درجهی  2واقع در مر منطقه باشند.

منطقه ،توسعه مراکز واقع در مسیر طهوط ارتبهار اصهه و
توسعه مراکز درجه  2در ارراا مر منطقه م تواند راهگشهای
مسائل و مشكالت باشد.
در این دواستراتژی هلا رور کهه تشهریح شهد ههدا،تقویت
نیروهای مایل به مرکز م باشد .در مرحهه بعهدی توسهعه کهه
مرحهه بسط یا گسترش است بهه گسهترش توسهعه درنهواح
پیرامون پردا ته واهد شد و در حقیقت نیروههای گریهز ا

شکل. 6نلای فرض استراتژی گسترش پراکنده
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رانههدینه

1

بهها مطههرب کههرد رهیههافت تحههت عنههوا

(مرا ه) در یك فاصهه  11برابری باشهر اول قرارداد .اله در

علهكردهای شهری در توسعه ی روستای  ،ایجاد شهرهای

مطالعهای که به سطحبندی شهرسهتا ههای اسهتا

کوچك در پیوند علهكهردی بها حهو ه ههای روسهتای را

شرق ا نظر میزا بر ورداری ا امكانات اجتلاع پردا تهه

محور قرار داده است .ا نظر وی دولت ها قادرند در رشد

است ( نلودار  )1و

را به  4سهطح ا توسهعه ربقهه بنهدی

شهرهای متوسط ت ثیر بگذارنهد و تو یهع متعهادل تهری ا

نلوده است( ال :)1:4 :13:8 ،

جلعیت شهری و فعالیت ههای تولیهدی اقتصهادی ایجهاد

 سطح اول  :تبریز

نلایند .بنابراین راندینه معتقد به پر کرد
مرات

ال سهسههه

سكونتگاه ها ا بها بهه پهایین بهوده و بهر تو یهع

راهبردی سرمایه گهذاری هها ا رهرا دولهت ت کیهد دارد

ذربایجها

 سطح دوم  :مرا ه – بنای – جهفا  -شبستر  -مرند

 سطح سوم  :سرای – میانه – مهكا  -هریس – بستا باد
 سطح چهارم  :اهر  -کهیبر -هشترود

(متتاری.)0: :91،
سیاسههتگههذاری منطقهههای در حقیقههت کوششهه ا رههرا
حكومههت بههرای ایجههاد تغییههر در سهها تار و تو یههع فضههای
پدیده های اقتصادی و اجتلاع ا قبیل جلعیت ،در مد ،تولید
انههواع کا ههها و ههدمات ،تسهههیالت حلههل و نقههل وسههایر
یرسهها تهههای اجتلههاع و جلعیتهه (دفتههر مههایش و
برنامه ریزی منطقهای  ):0است .به این ترتی

دولت با ابزاری

که در دست دارد م تواند با اعلال سیاسهتههای مناسه

در

نمودار .1حاصل ا تحهیل شا

ها برای تعیین گروههای توسعه

جهت بهینهسا ی سا تار علهكردی شهبكه سهكونتگاه گهام
بردارد (شكل .):

شکل  .7نظام سكونتگاه بهینه با ت کید بر علهكرد هر یك ا سطوب

نمودار  .2نلودار نزول شهرستا ها ا نظر میزا بر ورداری ا امكانات

بررس ههای انجهام شهده در اسهتا ذربایجها شهرق نشها

نلودار ،2نشا م دهد که شهرستا تبریز در تحهیل وضعیت

م دهد که شهر تبریز به عنوا (مرکهز اسهتا ) یها بهه عبهارت

توسعه شهرستا ها در رتبه اول و سطح یك توسعهیافتگ

مرکز منطقهای شلال ری کشهور ،میهزا بسهیار شهدیدی ا

قرار گرفته است .این شهرستا

فعالیتها و جلعیت را به ود ا تصهاص داده اسهت و بقیهه

اقتصادی و تولیدی به ویژه در بتشصنعت به واسطه تلرکز

منارآ ا رشد ناچیزی بر وردار هستند .به رهوری کهه حته

مراکز بزرگ صنعت ا جلهه پا یشگاه ،نیروگاه ،پتروشیل ،

پراکنهدگ جلعیهت بههه گونههای اسهت کههه شههر دوم اسههتا

مراکز تولیدی ماشینسا ی ،تراکتورسا ی و سایر مراکز
صنعت

1. D.Randinli

به عنوا یك

ا

نظر یرسا تهای

ا قط های صنعت

در شلال رب

کشور محسوی م شود .به هلین دلیل این شهرستا به
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تنهای به سطح اول توسعهیافتگ قرار گرفته است و فاصههی

گرفتهاند .این سا تار نشا م دهد که روند توسهعه در اسهتا

علیق با سایر شهرستا ها برای ود ایجادکرده است.

به درست مدیریت نشده است.

شهرستا ها

منشهه شههكلگیههری ایههن سهها تار را نیههز بایههد ا نتههایر

بررس

نشا م دهد که ا مجلوع حدود  2میهیو جلعیت شهری

سیاسههتگههذاریهههای گذشههته دانسههت .نچههه ا تئوریههها و

استا  ،بیش ا  % 91در دو سطح اول توسعه یعن

نظریههای سا ما فضای اسهتنباط مه شهود ،توجهه و ت کیهد

شهرستا های تبریز ،مرا ه ،شبستر ،بنای ،مرند و جهفا قرار

برنگرش سیستل در برنامهریزی فضائ است ،براسهاس ایهن

گرفتهاند و  % 11بقیه در سایر شهرستا ها تو یع شدهاند.

نگرش توسعه باید در کل فضای جغرافیای یك منطقه پتهش

جال

میزا جلعیت نقاط شهری و روستای

اینكه شهرستا تبریز ود به عنوا سطح اول توسعه

شود و باعث هلگون فضای در سهسهه مراته

 %01جلعیت شهری استا را به ودا تصاص داده است،

گردد.

این مس له نشا ا تلرکز شدید جلعیت و فعالیتها و

استا

سهكونتگاه

ذربایجا شرق در مجلوع با سه مشكل اساس بهرای

دمات در شهرستا تبریز دارد ،با رشد بیش ا حد این شهر

رسید به توسعه مو و روبرو است:

ود مانع توسعه سایر شهرستا های استا م باشد،هلین

 .1تلرکز شدید جلعیت ،دمات و سرمایهگذاریها در

عامل باعث تشدید روند مهاجرتها به مرکز استا شده و
عدم تعادل در سهسهه مرات

سكونتگاه

را بوجود ورده

شهر تبریز و پیرامو که باعث ناهلگون فضای و
عق افتادگ سایر منارآ به صوص روستاها شده است؛

است.

 .2وجود

سطوب اول و دوم توسعه که در واقع شهرسهتا ههای توسهعه

سكونتگاه استا و عدم توجه به نقش شهرهای میان در

یافته استا محسوی م شوند شهرستا های هستند که ا سهه

تعدیل نظام سكونتگاه

و ایجاد ارتباط با مراکز کوچك

ویژگ مشترك بر وردار هستند:

سكونتگاه ؛

 .1ا میزا شهرنشین با ی بر وردار هستند؛

 .3ضعد دماترسان به روستاها و عدم وجود ارتباط منطق

 .2بر روی محهور ارتبهار راه ههن شهكل گرفتهه و توسهعه
یافتهاند؛
 .3در دو جهگههه وسههیع اسههتا (تبریههز و مرا ههه) مكهها یههاب
شدهاند.

سكونتگاه

ال

روستاها با سطوب با تر ا

در نظام سهسهه مرات

ود.

برای اصالب سا تار فضای و با توجه به تئوریهای مطرب
در این مقاله بهترین گزینه تقویت چهار شهر 1به عنوا
شهرهای میان

یا درجهی  2در منطقه است .یرا یك

ا

این دو سطح در مجلوع  %03کل جلعیت و  %91کل جلعیت

نقشهای شهر میان  ،تبدیل الگوی مهاجرت ا روستا به

شهری را به ود ا تصاص دادهاند این شهرستا هها بهر روی

نتست شهر (شهر متوسط) به الگوی مهاجرت پههای و تو یع

یك محور شلال جنهوب کهه در هری اسهتا شهكل گرفتهه

متوا تر جلعیت است ( .)1983:119،Rondineliiو در

توسهعه یافتهههانهد و تشههكیل یهك محههور توسهعه ا جهفهها تهها

واقع هدایت جریا های مهاجرت به مراکزی یر ا شهرهای

شهرستا مرا ه را دادهاند.

بزرگ،

یك

ا

کارکردهای

شهر

میان

است

ری استا که شامل شهرستا های کهیبر،اهر ،هریس،سهرای،

( .)1997:95 Becker &،1972:58Morrison،Hansenبه

بستا باد ،میانه و هشترود است ،بر ربهآ شهكل  ،9در سهطح

این ترتی

به شهرهای

پایینتر ا متوسط کل استا قرار دارند و شهرستا های واقهع

بزرگ م کاهد و مهاجرت مستقی

در شرق استا به یر ا مهكا هلگ با تر ا میهانگین قهرار

مرحههای تبدیل م کند (کانزمن .)2::1894،تقویت شهر

شهر میان

ا فشارهای مهاجرت

را به مهاجرت چند

1. Core Sector
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متوسط با ایجاد تحرك در بتش صنعت موج

ارتقای کل

وکیف سطح دمات شهری و رفاه وافزایش جاذبه برای
مهاجرین شده ( )Kundu2001:37وموج
سكونتگاههای پیرامو

انگیزش اقتصاد

م شود.شهرهای سطح دو استا

ذربایجا شرق عبارتند ا  :مرند و مرا ه در محور ری و
اهر و میانه در محور شرق استا  .ا نجا که محور ری را
تقریباً محور توسعه یافته م توا دانست ،اولویت توسعه و
سرمایهگذاری باید در محور شرق یعن شهرهای میانه و اهر
صورت گیرد .هر کدام ا این شهرها در صورت تقویت
م توانند با ایجاد یك منطقه علهكردی کلك مؤثری در
داشته باشند .تقویت شهرهای واقع

توسعه متعادل استا

درمسیر ارتبار تبریز – اهر ،تشویآ سرمایهگذاری در مسیر
مرا ه – هشترود – میانه و تقویت شهرهای واقع در مسیر
ارتبار تبریز– میانه با توجه به پتانسیلهای منطقه م تواند
راهگشای بتش ا مسائل موجود استا باشد.
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در پایا راهبردهای یر بهرای توسهعه مهو و و متعهادل
استا پیشنهاد م شود:
 محدودیت استقرار صهنایع بهزرگ در پیرامهو شههر
تبریز؛
 اولویت داد به ایجاد فعالیتهای صهنعت بها اعلهال
سیاستهای تشویق درمرکز بتشهای اهر و میانه؛
 تو یع سرمایهگذاریها واعتبارات علرانه اسهتا بها
یك نگرش سیسهتل بها توجهه بهه سها تار فضهای
پیشنهادی و اولویت داد به محور توسعه شرق؛
 ارائههه تسهههیالت اعتبههاری بههرای سههرمایهگههذاری در
فعالیتهای صنعت منارآ ک جلعیتتر؛
 جه

مشارکت مردم وهدایت سرمایهگذاریهها بهه

محور شرق با تسهیالت ویژه و معافیتهای مالیات ؛
 تو یع فعالیتهای اقتصادی وتولیدی با علهكرد مه
در سطح منطقه برای جهوگیری ا عهدم تعهادل درو
منطقهای؛
 ایجاد شبكه ارتبار قوی بین مراکز در ارتباط متقابل
با هسته منطقهای؛
 اسهتفاده ا قابهیههتهها و توانلنههدیههای منههارآ بهه
صوص معاد مس سهونگو در توسهعه منطقههای

شکل  . 9سا تار فضای پیشنهادی و محورهای توسعه

اهر؛
 تقویههت با ارچههههههای مههر ی و سههامانده نظههام
با رگان با ت کید بر توسعه صهادرات بهه کشهورهای

بحث ونتیجهگیری

هلجوار؛

م توا گفت که توسعه به معن واقع در گرو پردا تن
به مس له پتشایش مو و امكانات و جلعیت است و در
این میا برنامههای قادر به دستیاب به اهداا موردنظر
هستند که نقطه

ا

نها پردا تن به رشد و توسعه

منارآ محروم ،رشد جلعیتپذیری شهرهای کوچك و
میان  ،توجه علیآ به توانائ های محیط و مالحظه دقیآ
نقش و جایگاه شهرهای بزرگ در کل کشور است.

 توسههعه صههنعت گردشههگری بهها توجههه بههه وجههود
پتانسیل های تاریت  ،فرهنگه و ربیعه موجهود در
استا .

تحلیل استراتژیهای توسعه منطقهای در آذربایجان شرقی
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