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 28/6/89: نهايي                 پذيرش 17/1/89:دريافت مقاله

  25-40: صفحات 
  

 با شرقي آذربايجان استان در اي منطقه هاي نابرابري
  استفاده از روش تاكسونومي و خوشه بندي

1يبهشت ديشه دانشگاهي شهري زير برنامه و ايجغرافي دكتري دانشجو: يشال محمد
 گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار :انيرضوي محمدتق

 چكيده
 شمار به ملي توسعه اصلي موانع از اي منطقه برون و درون تعادل خوردن هم بر
 ها استان و مناطق سطح در ملي، سطح در اي منطقه هاي نابرابري بر حاكم الگوي. رود مي
 مناطق جايگاه شناسايي ها، نابرابري شكاه و اي منطقه ريزي برنامه الزمه. دارد وجود نيز

ها ميان  نشان دادن نابرابري براي پژوهش اين در. است توسعه لحاظ به يكديگر به نسبت
 آموزش،هاي   شاخص توسعه در بخش61شرقي  هاي استان آذربايجان شهرستان
 و كالبدي -زيربنايي درماني، -بهداشتي اقتصادي، -جمعيتي اجتماعي، -فرهنگي
 و عوامل ها بخش از كدام هر براي عاملي تحليل روش از گيري بهره با و انتخاب يكشاورز
 استفاده مورد تاكسونومي روش ورودي عنوان به و گرديده استخراج تلفيقي هاي شاخص

 استفاده اي خوشه تحليل روش از ها شهرستان بندي گروه جهت نهايت در و گرفته قرار
 يك شهرستان، 19 مجموع از 1385 سال در رفته،گ صورت هاي بررسي برابر. است شده

 3 و نيافته توسعه شهرستان 6 يافته، توسعه نسبتاً شهرستان 9 يافته، توسعه شهرستان
يافته غربي و  شرقي از نيمه توسعه فضاي استان آذربايجان. باشد مي محروم شهرستان

آيند عوامل محيطي، ها بازتاب و بر اين نابرابري. نيافته شرقي تشكيل شده است توسعه
) شهر تبريز(ريزي فضايي بويژه قطب رشد  هاي نظام برنامه اقتصاد سياسي، نارسايي
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اي،  ريزي منطقه هاي توسعه، برنامه اي، شاخص هاي منطقه نابرابري: گانكليد واژ
  ، آذربايجان شرقيتحليل عاملي

  مقدمه
 به رو و فراگيري ا پديده عنوان به اجتماعي و اقتصادي هاي نابرابري امروز، جهان در

 توسعه بارزي ها مشخصه ازي كي). Lees,2010:p1&UNDP, 2010(است مشاهده قابل گسترش
 ديترد يب). Kalantari, 1998: p120 (استي ا منطقهي ها ينابرابر وجود رانيا در ييفضا

 ،ياقتصاد ددمتع طيشرا تحت تاثير منطقه ك يدر تيفعال و تيجمعيي فضاي الگوي ريگ شكل
ي ا منطقه وي ملي ها استيس نقش و). 117ص: 1387 اعتماد،( استيي ايجغراف وي مياقل ،ياجتماع

 مناطق انيم توسعه انيجر در توازن نبود. است تياهم حائزيي فضا عناصر پراكنشي الگو در
 بهي مل توسعه برابر دري مانع عنوان به و شدهي نابرابر ديتشد و شكاف جاديا موجب گوناگون،

 وي ضرور اقدامات ازي كي). 22ص: 1386 همكاران، و پور ياحمد و 6ص: 1384 پور، يحاج (رود يم شمار
ي اجتماع –ياقتصادي ها ينابرابر مطالعه ها، نابرابري كاهش و اي منطقه ريزي برنامهي براي ا هيپا

 با مقاله نيا در .باشد يم توسعه نظر از يكديگر به نسبت مناطق جايگاه شناسايي وي ا منطقه
 - جمعيتي اجتماعي، -فرهنگي آموزش،ي ها نهيزم در مختلفي ها سنجه و ها شاخصي گردآور

 توسعه درجهي بند رتبه وي بررس به كشاورزي و كالبدي -زيربنايي درماني، -بهداشتي اقتصادي،
  .است شده پرداختهي شرق جانيآذربا استاني ها شهرستان

  
  قيقتحي نظر يمبان و لهامس طرح
 به رو و فراگير پديده يك عنوان به اجتماعي و اقتصادي هاي نابرابري امروز، جهان در

 و ملي سطح در چه اجتماعي ريزي برنامه عمومي تالش چند هر. است مشاهده قابل گسترش
 و رغم به توسعه، تاريخي حركت اما. هاست نابرابري اين كاهش پي در المللي بين سطح در چه
 هيچ" 1هاروي گفته به. است بوده ها نابرابري گسترش جهت در همواره ثروت، يشافزا همراه به

 خود، خارجي تبلور در نابرابري اين). 113ص:1376 هاروي،("ندارد وجود حاشيه بدون مركزي
 حال در كشورهاي برابر در يافته توسعه كشورهاي. دهد مي نشان گوناگون اشكال در را تمركز
 پورخردمند(دهد مي نشان را جهاني سطح در قدرت و ثروت تمركز جنوب، برابر در شمال توسعه،
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 در كشورهاي در چه و يافته توسعه كشورهاي در چه نيز،ي محل و ملي سطح در). 26ص: 1388
  .دارد وجود رامونيپ محروم مناطق با افته يتوسعه هاي قطب نابرابري، جغرافياي توسعه حال

 يا توسعه هاي قطب مفهوم با و كلي طور به توسعه هوممف با تمركز مفهوم چارچوب اين در
 كه بود 1پرو فرانسوا فرانسوي، اقتصاددان بار، نخستين. دارد هماهنگي خاص، طور به رشد

. نداشت فضايي درك مفهوم اين از او 50 دهه در هرچند كرد، مطرح را 2رشد قطب مفهوم
 ،5پربيش رائول و آلماني ادداناقتص 4هيرشمن آلبرت سوئدي، اقتصاددان 3ميردال گونار

 دهه دو طول در را مفهوم اين توسعه، متخصصان از ديگر بسياري كنار در آرژانتيني، اقتصاددان
 باورند اين بر رشد قطب نظريه طرفداران). 75-69 صص: 1380 ،يكالنتر(دادند گسترش 60و 50
 افتد يم اتفاقي ا توسعه هاي قطب يا نقاط در بلكه. افتد ينم اتفاق جا همه در همزمان رشد كه
 كل بر كه كنند يم پخش هاي كانال در را توسعه نقاط نيا. برخوردارنديي باال جاذبه قدرت از كه

 طلب تمركز ماهيت بر زين هيرشمن. )Alden & Morgan, 1974: p62(يابد مي تسري اقتصاد
 در كه بود معتقد او چند هر. ناميد 6شدن قطبي روند را آن و داشت اعتقاد اقتصادي توسعه
 خواهد رخ 7پايين به رخنه يا و اطراف به تراوش روند تمركز، شدن غيراقتصادي با بعدي مراحل

 گوناگوني نتايح مختلف كشورهاي در رشد قطب سياست بكارگيري). Hansen, 1981:p16 (داد
 دو بايد آن رگيريبكا در كه كند مي آشكار را نكته اين آنها نتايج بررسي و است داشته پي در را

 امر در رشد قطب هاي سياست اجراي از حاصل تجربيات. شود گرفته نظر در مكان و زمان عامل
 جانبي تاثيرات كه است واقعيت اين دهنده نشان افريقا، و التين امريكاي كشورهاي در توسعه
 يكپارچه و جانبه همه توسعه نتوانسته و نبوده همراه توفيق با اي منطقه توسعه در رشد قطب

 داشته پي در نيز باري زيان و منفي تاثيرات موارد بيشتر در حتي و شود موجب را اي منطقه
 شهرهاي و روستاها (پيرامون و) رشد قطبهاي (مراكز انيم نابرابري كه  صورتبدين. است

 يافته افزايش سرعته ب روستايي هاي حوزه و شهري هاي حوزه انيم همچنين) كوچك
 و مطرح ايران عمراني سوم برنامه در رشد قطب سياست). 72ص: 1380 دلير، دهزا حسين(است

 
1 - François Perroux  
2 - Growth Pole 
3 - Gunnar Myrdal 
4 - Albert o. Hirschman 
5 - Raul Perbisch 
6 - Polarization 
7 - Trickle-down 
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 در ها قطب اين از يك هيچ كه چرا آورد؛ دسته ب چنداني موفقيت نتوانست اما شد، ريزي پي
 و شهرها در يا استاني بزرگ مراكز در بلكه بودند، نشده يابي مكان يافته توسعه كمتر نواحي
 در رشد قطب عنوان به تبريز شهر 1340 هاي سال از. بودند گرفته ارقر سريع رشد با نواحي
 سال در تبريز فرودگاه. گرفت شدت تبريز شدن صنعتي روند و شد انتخاب كشور غرب شمال
 سيمان ،)1346(تراكتورسازي ،)1345(سازي ماشين همچون متعددي كارخانجات و 1344

 شد احداث شهر اين در صنايع ديگر و نفت پااليشگاه ،)1350 (ديزل دورمن ،)1349( صوفيان
 و گرايي صنعت نتيجه در كه طوري به). 86ص: 1386 همكاران، و انتظاري و 227ص: 1382 يزداني،(

 شهرستان ،خدمات   وصنعت بخش در اشتغال فرصت افزايش و رشد قطب ايجاد هاي سياست
 تمركز و كرده جذب نپيرامو هاي شهرستان از را متخصص و ماهر انساني نيروي تبريز،

  .است ساخته پديدار استان فضايي سازمان در را جمعيتي و سياسي اقتصادي،
 

  تحقيق پيشينه
 و بندي رتبه و مانده عقب مناطق شناسايي و اي منطقه هاي نابرابري ي زمينه در كنون تا
 تهگرف صورت مختلف هاي نگرش با متعددي مطالعات جغرافيايي، مختلف سطوح در بندي سطح
 و اهداف از اي خالصه و پرداخته آنها مهمترين بررسي به است شده سعي پژوهش اين در است
 اقتصادي هاي شاخص از استفاده ي زمينه در بيشتر مطالعات اين. شود آورده مطالعات اين نتايج

 ميزان لحاظ از جغرافيايي، مختلف مناطق بندي رده براي توسعه، زيربنايي و اجتماعي و
  . باشد يم ها شاخص از ريبرخوردا
 ،)1361 (بودجه و برنامه سازمان به توان مي شده انجام ملي سطح در كه مطالعاتي از

 اميراحمديان ،)2000 (نوربخش ،)1991 (اوغلي شربت ،)1377 (كالنتري ،)1375 (اميراحمدي
 رده به توان مي ،ياستان سطح در مطالعات اولين از. كرد اشاره) 1385 (فر بهشتي و) 1379(

 روش از گيري بهره با كه كرد اشاره بتل گروه توسط 1351 سال در فارس استان شهرهاي بندي
 استان بودجه و برنامه سازمان. اند كرده مطالعه را فارس استان شهر 14 عددي تاكسونومي
 از گيري بهره و درماني و بهداشتي شاخص 5 از استفاده با 1362 سال در شرقي آذربايجان

 آنها و پرداخته) شهرستان 10 (استان هاي شهرستان تحليل و تجزيه به عددي اكسونوميت روش
 سازمان همچنين. است كرده بندي رتبه درمان و بهداشت بخش در توسعه ميزان لحاظ به را

 توسعه هاي شاخص از استفاده با) 1378 (قزوين و) 1363 (خوزستان هاي استان بودجه و برنامه
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 به عددي تاكسونومي روش از استفاده با مختلف هاي بخش در) شاخص151و13 ترتيب به(
  .اند پرداخته ها شهرستان بندي رتبه

 هاي شهرستان يافتگي توسعه درجه تعيين" عنوان تحت خود رساله در) 1381(مهدوي
 هاي سال طي استان شهرستانهاي يافتگي توسعه درجه بررسي به "شرقي آذربايجان استان
 انيم دوگانگي ضريب و نابرابري كه دهد مي نشان نتايج. است پرداخته 1375 و 1365 ،1355

 درجه 1375 سال در اما كرده، پيدا نسبي بهبود قبل دهه به نسبت 1365 سال در ها شهرستان
 نظر از استان هاي شهرستان انيم زيادي نابرابري و داشته افت ها شهرستان يافتگي توسعه

  . دارد وجود توسعه امكانات از برخورداري
 در توسعه هاي شاخص تحوالت روند بر تحليلي" مقاله در) 1384 (رمضاني و تقوايي
 عرضي و طولي روش و شاخص 24 از استفاده با "بختياري چهارمحال استان هاي شهرستان

- 75 هاي سال طي استان هاي شهرستان توسعه هاي شاخص تحوالت روند بررسي به ايزارد،
 نشان را يكديگر با ها شهرستان و كشور با استان انيم موجود هاي رابريناب و پرداخته،1365
  .اند داده

 يافتگي توسعه سطح تطبيقي مطالعه به) 1386(مهر سعادت و آهنگري ديگر مقاله در
 90 از استفاده با اجتماعي و اقتصادي هاي بخش تفكيك به لرستان استان هاي شهرستان
 از حاكي آن نتايج. اند پرداخته عددي تاكسونومي و يعامل تحليل روش بكارگيري و شاخص
 بررسي دوره طي در كشاورزي بخش جز به مختلف هاي بخش انيم در نابرابري افزايش

  . باشد مي
 به عاملي تحليل روش از گيري بهره با و شاخص 40 از استفاده با) 1387 (جالليان و زياري

 1355-75 هاي سال طي توسعه هاي شاخص اساس بر فارس استان هاي شهرستان مقايسه
 و پيرامون مركز الگوي تاثير تحت را فارس استان فضايي برتوسعه حاكم الگوي. اند پرداخته

  .دانند مي رشد قطبي تئور
  
  تحقيق روش
 آماري، جامعه. است تحليلي و توصيفي تحقيق نوع پژوهش موضوع به توجه با

 و اداري تقسيمات اساس بر 1385 سال ريسرشما در شرقي آذربايجان استان هاي شهرستان
 شاخص 61 از ها نابرابري دادن نشان و يافتگي توسعه درجه تعيين براي. باشد مي كشور سياسي
- فرهنگي شاخص 8 اقتصادي، -جمعيتي شاخص10 آموزشي، شاخص 13 شامل (انتخابي
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) شاورزيك شاخص 9 و درماني -بهداشتي شاخص 9 زيربنايي، -كالبدي شاخص 12 اجتماعي،
 استان مسكن و نفوس عمومي هاي سرشماري و ها آمارنامه به مراجعه با كه است شده استفاده

 و عوامل ،SPSS محيط در 1عاملي تحليل روش از گيري بهره با و استخراج شرقي آذربايجان
 قرار استفاده مورد 2عددي تاكسونومي روش ورودي عنوان به و شد استخراج تلفيق هاي شاخص
 يافتگي توسعه درجه نظر از ها شهرستان مراتبي سلسله بندي خوشه روش با نهايت در .گرفت
  .گرديد استخراج نقشه صورت به GIS محيط در و بندي خوشه
  

  تحقيقي ها شاخص
 استان هاي شهرستان توسعه درجه نييتع وي بند رتبهي برا حاضر قيتحق در

  :است شده ستفادها ريز شرح بهي انتخاب شاخص 61 از شرقي آذربايجان
 نسبت ابتدايي، مقطع در پسر به دختر آموزان دانش نسبت: آموزش بخشي ها شاخص

 مقطع در پسر به دختر آموزان دانش نسبت راهنمايي، مقطع در پسر به دختر آموزان دانش
 آموزشي كاركنان نسبت ابتدايي، آموزان دانش به ابتدايي آموزشي كاركنان نسبت دبيرستان،
 آموزان دانش به دبيرستان آموزشي كاركنان نسبت راهنمايي، آموزان دانش به راهنمايي
 دانشجويان جمعيت، ازاي به دانشجو تعداد جمعيت، كل به آموزش بخش شاغلين دبيرستان،
 دارندگان تعداد جمعيت، به عالي سواد دارندگان تعداد جمعيت، ازاي به باالتر و ليسانس

  .مردان باسوادي درصد و زنان باسوادي درصد جمعيت، به باالتر و متوسطه التيتحص
 در شاغلين درصد صنعت، بخش در شاغلين درصد: اقتصادي –جمعيتي بخشي ها شاخص

 كل به مرد متخصصين جمعيت، كل به نسبت عالي مقامات و گذاران قانون تعداد خدمات، بخش
 ضريب مردان، غالاشت ضريب ،)معكوس (بيكاري نرخ جمعيت، كل به زن متخصصين جمعيت،
 اجاره مسكن، شاغلين نسبت جمعيت، كل به مالى هاى يگر واسطه شاغلين نسبت زنان، اشتغال

  .جمعيت كل به كسب و كار هاى فعاليت و
 خانوارهاي درصد برق، داراي خانوارهاي درصد :زيربنايي -كالبدي بخشي ها شاخص
 درصد شده، كشي لوله گاز داراي روستايي خانوارهاي درصد شده، كشي لوله گاز داراي شهري

 كشي لوله آب داراي روستايي خانوارهاي درصد شده، كشي لوله آب داراي شهري خانوارهاي

 
1 - Factor Analysis 
2 - Numerical Taxonomy model 
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 راه نسبت تلفن، داراي روستايي خانوارهاي درصد تلفن، داراي شهري خانوارهاي درصد شده،
 ازاي به بانك تعداد آب، مصرف سرانه برق، مصرف سرانه روستايي، راه كل به آسفالته روستايي
  .دوام با مصالح داراي مسكوني واحدهاي درصد جمعيت،
 تعداد جمعيت، ازاي به بهداشتي و درماني مراكز تعداد: درمان و بهداشت بخشي ها شاخص
 جمعيت، ازاي به ماما تعداد جمعيت، ازاي به مارستانيب تخت تعداد جمعيت، ازاي به داروخانه

 مير و مرگ نرخ جمعيت، ازاي به متخصص پزشك تعداد ت،جمعي ازاي به پرستار تعداد
 مددكارى و بهداشت بخش در شاغالن و) معكوس( روستايي مير و مرگ نرخ ،)معكوس(شهري

  .جمعيت به اجتماعى
 بعد شهرنشيني، نرخ جمعيت، ازاي به كتاب تعداد: اجتماعي و فرهنگي بخشي ها شاخص
 در مواليد ميزان استان، جمعيت از سهم ،)معكوس (شهري نقاط خانوار بعد ،)معكوس( خانوار
 14-0 جمعيت نسبت ،)معكوس(روستايي مناطق در مواليد ميزان ،)معكوس(شهري مناطق
  ).معكوس (حمعيت كل به ساله

 به تراكتور تعداد زيركشت، اراضي كل به آبي اراضي نسبت :كشاورزي بخشي ها شاخص
 كشت اراضي به شيميايي كود نسبت بردار، هرهب به آبي اراضي نسبت كشاورزي، اراضي وسعت
 هر عملكرد آبي، گندم محصول هكتار هر عملكرد كشاورزي، بخش در يمصرف برق درصد شده،
 داراي برداران بهره درصد و آبي جو محصول هكتار هر عملكرد ديم، گندم محصول هكتار

  .باالتر و ديپلم فوق تحصيالت
  

  قيتحقي ها افتهي
 19 داراي 1385 سال در سياسي –اداراي تقسيمات اساس بر شرقي آذربايجان استان
 61 از آنها انيم ها نابرابري دادن نشان و يافتگي توسعه درجه تعيين براي. است بوده شهرستان
 شاخص 8 جمعيتي، -ياقتصاد شاخص10 آموزشي، شاخص 13 شامل انتخابي شاخص
 شاخص 9 و درماني -بهداشتي خصشا 9 زيربنايي، -كالبدي شاخص 12 اجتماعي، -فرهنگي

 از كدام هر براي عاملي تحليل روش از گيري بهره با ابتدا. است شده استفاده كشاورزي
 به و. شد استخراج تلفيقي هاي شاخص و عامل 3 ،3 ،4 ،2 ،3 ،2 ترتيب به فوق هاي بخش
 بين همبستگي اشكال نتيجه در و گرفت قرار استفاده مورد تاكسونومي روش ورودي عنوان

 اي خوشه تحليل روش از ها شهرستان بندي خوشه جهت درنهايت و گرديد برطرف ها شاخص
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 شرح به مختلف هاي دربخش استان هاي شهرستان بندي گروه و بندي رتبه نتايج. گرديد استفاده
  ):1جدول(باشد مي زير

 كه دده مي نشان آموزش بخش هاي شاخص حسب بر استان هاي شهرستان بندي رتبه
 اين يافتگي توسعه درصد ترين پايين قچاراويما شهرستان و باالترين جلفا و مرند هاي شهرستان

 اسكو، جلفا، مرند، هاي شهرستان از بعد تبريز شهرستان بخش اين در. باشند مي دارا را بخش
 تنسب هاي شاخص در. دارد قرار دهم رتبه در سرابو  بناب شبستر، ميانه، آذرشهر، شير، عجب

 به راهنمايي آموزشي كاركنان نسبت و ابتدايي آموزان دانش به ابتدايي آموزشي كاركنان
 با همراه امر اين و دارد قرار استاني متوسط از تر پايين شهرستان اين راهنمايي آموزان دانش

  . گيرد قرار دهم رتبه در آموزشي وضعيت نظر از تبريز شهرستان كه شده باعث زياد جمعيت
 هاي شهرستان به مربوط يافتگي توسعه سطح باالترين درمان و بهداشت بخش در
 تعلق آباد بستان شهرستان به هم نيافتگي توسعه درصد ترين پايين و تبريز و جلفا رود، هشت
 ازاي به بيمارستاني تخت تعداد هاي شاخص از برخورداري در رود هشت شهرستان. دارد

 ازاي به پرستار تعداد و جمعيت ازاي به ماما تعداد يت،جمع ازاي به داروخانه تعداد جمعيت،
 شهرستانهاي از باالتر تا شده باعث امر اين و است استاني متوسط برابر دو به نزديك جمعيت

  . است صادق نيز كليبر شهرستان مورد در تاحدودي امر اين. گيرد قرار تبريز و جلفا
 كه دهد مي نشان كالبدي –زيربنايي هاي شاخص حسب بر استان شهرستانهاي بندي رتبه

 اين يافتگي توسعه درصد ترين پايين كليبر شهرستان و باالترين شبستر و تبريز شهرستانهاي
  . باشند مي دارا را بخش
 چاراويمايق شهرستان و برخوردارترين تبريز شهرستان اجتماعي و فرهنگي بخش در
 آذرشهر، ميانه، بناب، مراغ، مرند، ،جلفا هاي شهرستان و. باشد مي شهرستان ترين محروم
 در ورزقان و آباد بستان رود، هشت كليبر، هريس، اهر، ملكان، شير، عجب سراب، اسكو، شبستر،

  . دارند قرار هجدهم تا دوم هاي رتبه
 كه دهد مي نشان جمعيتي -اقتصادي ايه شاخص حسب بر استان ايه شهرستان نديب رتبه

 بخش اين يافتگي توسعه درصد ترين پايين اهر شهرستان و االترينب اسكو و تبريز ايه شهرستان
  .اشندب مي دارا را

 هاي رتبه در تبريز و اسكو سراب، آباد، بستان شبستر، هاي شهرستان نيز كشاورزي بخش در
 بوده تر پايين استاني ميانگين از تبريز شهرستان در جو و گندم عملكرد. دارند قرار پنجم تا اول

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... با استفاده از شرقي آذربايجان استان در اي منطقه هاي نابرابري
 

33

 است گرفته قرار پنجم رتبه در كشاورزي وضعيت نظر از شهرستان اين نيز دليل نهمي به و
  .باشد مي جلفا و ورزقان هاي شهرستان به مربوط كشاورزي نظر از توسعه سطح ترين پايين

 تبريز شهرستان كه دهد مي نشان  ها شاخص كل حسب بر استان هاي شهرستان بندي رتبه
 هاي شهرستان. باشند مي دارا را يافتگي توسعه درصد ترين پايين چاراويماق شهرستان و باالترين
 ملكان، شير، عجب رود، هشت سراب، مراغه، ميانه، شبستر، جلفا، بناب، آذرشهر، مرند، اسكو،
 خود به را يافتگي توسعه سطح هجدهم تا دوم هاي رتبه ورزقان و آباد بستان كليبر، هريس، اهر،

  . اند داده اختصاص
  
 حسب بر 1385 سال مختلف هاي بخش در شرقي آذربايجان استان هاي شهرستان بندي رتبه )1( جدول

 عددي تاكسونومي روش و عاملي تحليل محاسبات
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 بندي خوشه به SPSS افزار نرم طيمح در بندي خوشه روش از استفاده با نهايت در
 هاي شهرستان 5 فاصله با امدندروگر نمودار براساس. پرداختيم توسعه درجه نظر از ها شهرستان

 دوم سطح در تبريز، شهرستان اول سطح در. شوند مي بندي گروه سطح چهار در استان
 سوم سطح در سراب، مراغه، ميانه، شبستر، جلفا، بناب، آذرشهر، مرند، اسكو، هاي شهرستان
 هاي انشهرست چهارم سطح در و كليبر هريس، اهر، ملكان، شير، عجب رود، هشت هاي شهرستان

  .)1 نقشه و 2 جدول (گيرند مي قرار چاراويماق و ورزقان آباد، بستان
  
  
  
  

 

سعه
 تو

جه
 در

شرقي با نمودار دندروگرام روش تحليل  هاي استان آذربايجان خوشه بندي شهرستاننمودار )1 (شكل 
   بر حسب درجه توسعه،اي سلسه مراتبي خوشه
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 تحليل روش با 1385 سال در شرقي يجانآذربا استان هاي شهرستان بندي گروه شماره ) 2  (جدول
  اي خوشه

سطح 
درجه توسعهتو )به ترتيب درجه توسعه(ها  شهرستانسعه

تبريز و كمتر463/0يافته توسعه
نسبتاً 
640/0 تا 464/0يافته توسعه

اسكو، مرند، آذرشهر، بناب، جلفا، شبستر، ميانه، مراغه، 
سراب، 

توسعه 
772/0 تا 641/0نيافته

شير، ملكان، اهر، هريس، كليبر،  رود، عجب هشت

آباد ، ورزقان، چاراويماق بستان773/0بيشتر از محروم
  

  

  
  

يافتگي با روش  شرقي بر اساس درجه توسعه هاي استان آذربايجان بندي شهرستان گروهنقشه 
  اي تحليل خوشه

 )2(شكل شماره 
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 رانيايي فضا توسعه در بارزي ها يژگيو ازي كي يا منطقهي ها تعادل عدم و ديشد تمركز
 آن جهينت در كه ديآ يم شماره ب رشد قطبي ها استيس جينتا ازي ناشي ژگيو نيا. باشد يم

 دري ا هيحاش صورت به مناطق هيبق و ابدي يم تمركز منطقه چند ا يك يدر منابع و امكانات تمام
 در ملي، سطح در اي منطقه هاي نابرابري بر حاكم گويال قيتحقي ها افته ياساس بر. ديآ يم

 از استفاده با پژوهش اين در. است مشهود نيز آن هاي شهرستان انيم و شرقي آذربايجان استان
 بندي رتبه به عددي تاكسونومي و عاملي تحليل هاي روش از گيري بهره با و انتحابي هاي شاخص

 19 مجموع از 1385 سال در. است شده رداختهپ توسعه درجه نظر از استان هاي شهرستان
 نيافته توسعه شهرستان 6 يافته، توسعه نسبتاً شهرستان 9 يافته، توسعه شهرستان يك شهرستان،

 و غربي يافته توسعه نيمه از شرقي آذربايجان استان فضاي. باشد مي محروم شهرستان 3 و
 اقتصاد محيطي، عوامل برآيند و ازتابب ها نابرابري اين. است شده تشكيل شرقي نيافته توسعه

  . باشد مي) تبريز شهر (رشد قطب ويژهه ب فضايي ريزي برنامه نظام هاي نارسايي سياسي،
 مراكز باال، شهرنشيني نرخ بزرگ، جمعيتي مراكز از متشكل استان يافته توسعه غربي نيمه
 و باغي توليدات از اي عمده بخش تمركز و خدماتي هاي فعاليت تمركز متوسط، و بزرگ صنعتي
 كشاورزي داراي توريستي -معدني فراوان هاي قابليت وجود با استان شرقي نيمه و. است زراعي
 و جمعيت كم روستاهاي و صنعتي پراكنده و كوچك هاي كارگاه ديم، صورته ب شتريب سنتي

 برخوردار قوي ارتباطي شبكه از يافته توسعه هاي شهرستان. است كوچك شهرهاي با پراكنده
 شيب طرف يك از. باشند مي آن نزديكي در يا و آهن راه خطوط حركت مسير در ويژه به و بوده
 جلگه مانند حاصلحيز و بزرگ هاي جلگه وجود ديگر سوي از و بوده كم استان غرب در زمين
 نيمه كه حالي در. است كرده مهيا فعاليت و جمعيت جذب براي را زمينه ... و مراغه و تبريز
  . است كوهستاني استان شرقي

 هاي تعادل و پايدار توسعه به دستيابي جهت توان مي چگونه كه است مطرح سوال اين حال
 كه اينجاست در. برد بين از و داده كاهش را تعادل عدم اين اي منطقه درون و اي منطقه
 - كشت ظومهمن پيرامون، -مركز پايه، نيازهاي رشد، قطب نظير (اي منطقه توسعه هاي نظريه

 و آمده ميان به) پايدار توسعه و گرايي منطقه -زيست ها، سكونتگاه مراتبي سلسله نظام شهري،
 نيز و ركود يا ماندگي عقب علل تبيين به ها نظريه اين. شوند مي اي منطقه ريزي برنامه پرتوافكن

 ترسيم را يا منطقه توسعه راهبردهاي نظري، چارچوب اين در و پرداخته توسعه محرك عوامل
 غربي انگاره و اقتصادي رشد هاي ديدگاه انحصار از اخير دهه چند طي توسعه مفهوم. كنند مي
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 هاي ديدگاه. شود ينم محدود سرانه مصرف افزايش به تنها ديگر توسعه و است شده خارج
 ،يالنترك( اند يافته پيوند توسعه نوين مفهوم با شناسانه بوم تعادل و خوداتكايي اجتماعي، عدالت
 اقتصادي رشد با توسعه كه بود اين بر تصور اين، از پيش). 40ص:1377 ،يصراف و 101ص: 1380

 سرانه درآمد و مصرف ملي، ناخالص توليد رشد افزايش با اريذسياستگ هدف و ندارد تفاوتي
 موجب كه شد مي هدايت هايي مكان سمت به ها تشويق و ها گذاري سرمايه بنابراين. بود همراه
 و شده شتريب مناطق انيم شكاف ها، سياستگذاري اين ادمه با. شود اهداف به نيل در تسريع

 عدالت بهي دسترسي هارو ديويد. افت يشيافزاي داريناپا و تعادل عدم از ناشي مشكالت
 به) يعموم منفعت و استحقاق از،ين( ي اجتماع عدالت اصل سه اساس بر راي ا منطقهي اجتماع

  :اندد يم ريز قرار
 .شود برآورده منطقه هر تيجمعي ازهاين كه باشدي قيطر به درآمد عيتوز

 .برسد حداكثر بهي ا منطقه انيمي ندگيفزا بيضرا كه باشدي قيطر به ژهيو منابع اختصاص
 وي اجتماع طيمح ازي ناش خاص مشكالت رفع در كه باشدي قيطر به ژهيو منابع عيتوز

 .شود واقع موثري كيزيف
ي زندگي دورنما كه باشدي قيطر به ديبا) ياقتصاد وي اسيسي سازمان ،ينهاد (هاكار و ساز

  ). 120-119صص: 1376،يهارو( شود بهتر امكان حد تا مناطق نيمحدوتر در
 بر خصوصي بخش از حمايت و دولتي يها گذاري سرمايه كه گردد مي پيشنهاد نيبنابرا

 نفع به استان در اي منطقه هاي رينابراب كاهش جهت در و اجتماعي عدالت اصول اساس
 عمل به ها ينابرابر رفع جهت در تالش و گرفته صورت نيافته توسعه و محروم هاي شهرستان

  .ديآ
  
  
  

 منابع و مĤخذ
ي فضاهاي افتگي توسعه شتاب روندي بررس: 1386 همكاران، و زهرا پور،ي احمد .1
 سوم تا اولي ها نامهبر در رانياي ها استاني مورد مطالعه كشور؛ي ادار -ياسيس

  .اول شماره سوم، سال ك،يتيژئوپل فصلنامه ،)1368-1383 (توسعه
 .ششم چاپ آگاه، انتشارات تهران، ،رانيا دري نيشهرنش): 1387(ي تيگ اعتماد، .2
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 ،ايران در ها استان نابرابري و توسعه شناسي پويايي: 1375 هوشنگ، احمدي، امير .3
 .109-110 شماره ادي،اقتص -سياسي مجله طايفي، علي ترجمه

 ،ايران در ملي سازي هم و ها استان يافتگي توسعه درجه: 1379 بهرام، اميراحمديان، .4
 .1شماره ملي، مطالعات نامه فصل

 و شهر توسعه در فورديزم اثرات بر درآمدي: 1386 همكاران، و بهزاد انتظاري، .5
 جغرافيايي، هاي هشپژو ،تبريز شهري منطقه: نمونه مورد صنعتي؛ هاي شهرك مكانيابي

 .61 شماره
 يافتگي توسعه سطح تطبيقي مطالعه: 1386 مسعود، مهر، سعادت و عبدالمجيد آهنگري، .6

 و دانش مجله ،اجتماعي و اقتصادي هاي بخش تفكيك به لرستان استان هاي شهرستان
 .21 شماره توسعه،

 مقايسه و كشور هاي استان يافتگي   توسعه درجه بررسي: 1385 محمود، فر، بهشتي .7
 سينا، بوعلي دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ،1381 و 1373 هاي سال طي آنها تطبيق
 .اقتصاد گروه ، انساني علوم و ادبيات دانشكده

 توسعه هاي شاخص تحوالت روند بر تحليلي: 1384 رضا،يعل ،يرمضان و مسعود تقوايي، .8
 علوم (اصفهان دانشگاه پژوهشي مجله ،بختياري و چهارمحال استان هاي شهرستان در

 .1شماره هجدهم، جلد ،)انساني
 آبادي، مجله تهران، ،اي منطقه هاي شاخص تلفيق و عاملي تحليل: 1372فيروز، توفيق، .9

 . 10 شماره
ي برايي الگو ارائه و ليتحل بررسي،: 1384 اسفنديار، زبردست، و ليخل پور، يحاج .10

 . 23 شماره زيبا، هنرهاي ،خوزستان استاني شهر نظام
 هاي تفاوت كاهش الگوي و يافتگي توسعه درجه تعيين:1378 ديگران، و اكبر حبيبي، .11

 .بودجه و برنامه سازمان ،قزوين استان هاي  شهرستان اي منطقه
 .سمت انتشارات تهران، ،اي ناحيه ريزي برنامه: 1380 كريم، دلير، زاده حسين .12
 بر تاكيد با جغرافيا در ها مدل كاربرد: 1385 ميرنجف، موسوي، حسن، نيا، حكمت .13

 .نوين علم انتشارات تهران، ،اي ناحيه و شهري ريزي برنامه
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 اساس بر فارس استان هاي شهرستان مقايسه:1387همكار، و اهللا كرامت زياري، .14
 .11 شماره توسعه، و جغرافيا ،1355-75 توسعه هاي شاخص

 استان كشاورزي مايسي: 1386 شرقي، آذربايجان استان كشاورزي جهاد سازمان .15
 . شرقي آذربايجان

 اقتصادي، گزارش : 1385شرقي، آذربايجان استان ريزي برنامه و مديريت سازمان .16
 . 1384 سال شرقي آذربايجان استان فرهنگي و اجتماعي

 و برنامه سازمان تهران، ،اي منطقه توسعه ريزي برنامه مباني: 1377 مظفر، صرّافي، .17
  .بودجه

 .خوشبين انتشارات ،تهران،اي منطقه توسعه و ريزي برنامه: 1380خليل، كالنتري، .18
 .1385 سال شرقي آذربايجان استان آماري نامه سال : 1385ايران، آمار مركز .19
 .1385 مسكن و نفوس عمومي سرشماري: 1385ايران، آمار مركز .20
 آذربايجان استان هاي شهرستان يافتگي توسعه درجه تعيين: 1384بهمن، مهدوي، .21

 گروه اجتماعي، و انساني علوم دانشكده تبريز، دانشگاه ارشد، كارشناسي امه ايانپ ،شرقي
 .اقتصاد

 انتشارات تهران، حساميان، فرخ ترجمه ،شهر و اجتماعي عدالت: 1376 ديويد، هاروي، .22
 پردازش

 منطقه شهرهاي كاركرد و نقش تحوالت بررسي :1382،محمدحسن يزداني، .23
 .تهران معلم تربيت دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه پايان ،آذربايجان
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