
   
  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1390بهار ، 28شماره ، سال نهمدوره جديد، 

  

  ربيربيارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غ

  
  22ميرنجف موسويميرنجف موسويدكتر دكتر   11،،رحيم سروررحيم سروردكتر دكتر 

  چكيده

 اجتماعي، جمعيتي،( شاخص 50 طريق از غربي آذربايجان استان شهرهاي پايدار توسعه ريزي برنامه مقاله اين هدف

 - توصيفي پژوهش روش. است) كالبدي و ارتباطات و ونقل حمل زيربنايي، درماني، - بهداشتي فرهنگي، اقتصادي،

 ضريب آنتروپي، ضريب تاپسيس، معياره چند هاي گيري تصميم جمله از ريزي برنامه كمي مدلهاي از .است تحليلي

 از درصد 8/33 بودن دارا با اروميه شهر دهد مي نشانها  بررسي. است شده استفاده شهرها بندي رتبه براي پراكندگي

 سيه پيرانشهر، سلماس، نقده، مياندوآب، شهرهاي. است گرفته قرار باال خيلي توسعه سطح در استان شهري جمعيت

 گروه. اند گرفته قرار متوسط توسعه سطح در استان شهري جمعيت از درصد 9/21 بودن دارا با سردشت و چشمه

 اشنويه بازرگان، تكاب، و محمديار ضياالدين، قره دژ، شاهين ماكو، شهرهاي شامل پايين توسعه يعني توسعه چهارم

 پايين خيلي توسعه سطح در استان شهرهاي اكثر. اند شده شامل را استان شهري جمعيت از 2/11 كه است آواجيق و

 توسعه از سطح اين در استان شهري جمعيت از درصد 7/5 با شهر 18 استان شهر 36 از كه اي گونه به دارند قرار

 و زيربنايي فرهنگي، اني،درم – بهداشتي اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي، يها شاخص در نتيجه در. اند گرفته قرار

 و برخوردارترين اروميه و اروميه اروميه، شوط، اروميه، سردشت، ربط، شهرهاي ترتيب به ارتباطات و نقل و حمل

. باشند مي شهرها ينتر  محروم ترتيب به ربط و آواجيق سيلوانه، گردكشانه، شهر، تازه گردكشانه، باروق، شهرهاي

 درصد 99 اطمينان سطح با 974/0 جمعيت تعداد و تلفيقي يها شاخص توسعه بين شده محاسبه همبستگي ضريب

 است آن بيانگر نتايج اين. است كوچك شهرهاي توسعه عدم و بزرگ شهرهاي توسعه بيانگرها  يافته بنابراين. است

 طرف به رچقد هر يعني. است پيرامون – مركز الگوي استان پهنه دراي   ناحيه فضاي الگوي كلي توسعه لحاظ به

  . شوند ميتر   يافته توسعه شهرها شويمتر   نزديك اقتصادي و اداري جمعيتي، لحاظ به بزرگ شهرهاي

  

  .غربي توسعه،آذربايجان تاپسيس،الگوي پايدار،مدل ريزي شهري،توسعه برنامه:كليدواژگان

                                                
 
  .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري ،دانشيار .1 

  استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه، گروه جغرافيا . 2
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  مقدمه

 ايده با مفهوم اين. آمده است وجود به نوزدهم قرن اوايل از كه است تمريني و ايده توسعه

 توسعه طبيعي فرايند مراحل). Cowen & Shenton, 1996: 1( دارد تفاوت پيشرفت

 از ناشي پايداري ايده سازي سبب كه تجزيه و انقباض گسترش، نوسازي، يا تجديد: عبارتنداز

 در كوكويرك اعالميه هنگام در پايدار توسعه اصطالح). Ibid, 9(است  محيطي زيست تفكرات

 اين ريشه نيز و شده برده كار به 1970 دهه اوايل در توسعه و زيست يطمح خصوص

است  شده آورده جهان حفاظت راهبرد در كه گردد برمي اكولوژيك توسعه رويكرد به اصطالح

)Barrow, 1995: 370 .(سكونتگاههاي خصوص در متحد ملل سازمان كنفرانس نخستين 

 سكونتگاههاي براي متحد ملل مركز« تأسيس به ر،بش كنفرانس نام به و 1976 سال در انساني،

). 98: 1372 زنگنه،( شود مي شناخته »متحد ملل بشر اسكان« نام به اكنون و شد منجر »انساني

 توجه بيشترين و شد تأكيد شهري فقير اقشار براي عادالنه شرايط برقراري به كنفرانس اين در

 و ريزي برنامه هدف با ها قابليت توسعه آن، بر عالوه. است كرده معطوف مسكن تأمين به را

 :Cohen, 1991)(شد  گرفته قرار مدنظر سكونت، فزاينده سرعت داراي شهرهاي مديريت

 توسعه اصل گزارش ارائه و توسعه و زيست محيط زمينه در جهاني مستقل كميسيون. 28

 تضييع دونب حاضر نسل نيازهاي رفع« كرد تعريف چنين اين را پايدار توسعه پايدار

 كار دستور مبناي همچنين ساده تعريف اين »نيازهايشان رفع براي آينده يها نسل يها توانايي

 با). Roseland, 1997: 197(است  21 قرن براي پايدار توسعه كار طرح يك عنوان به 21

 كليدي اهداف و مشخصات برخي پايدار، توسعه در آن تعريف و لند برات گزارش به توجه

 اجتماعي برابري: شامل( نسلي درون برابري ،ها نسل بين برابري عبارت است از پايدار توسعه

 از استفاده ،)آن تحمل ظرفيت چارچوب در زندگي و( طبيعي محيط از حفاظت ،)جغرافيايي و

 ارضاي و فردي رفاه خوداتكا، جامعه تنوع، و اقتصادي بقاي تجديد، غيرقابل منابع حداقل

 كار دستور اقدام 1980 دهه در). Maclaren, 1996: 184(جامعه  ادافر اساسي نيازهاي

 بر تمركز با محيطي زيست آگاهي به نياز بر »جهاني بانك شهري توسعه بخش« توسطاي   قهوه

 هوا آلودگي كنترل جامد، پسماندهاي و هاپساب مديريت همچون شهري محيط زيست مسائل
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 از چه زيست، محيط مسئله. داشت تاكيد يشهر محيط زيست نامناسب هاي جنبه ساير و

 توسعه براي شهرها بالقوه نيروي تقويت وسيله به چه و آن بر شهرها منفي تأثير كاهش طريق

. شود مي محسوب شهرها ساكنان و شهري مديران براي مهم معضلي پايدار،

(McGranahan, G. & Satterthwaite, D, 2003) .مديران نقش و موقعيت بنابراين 

. است فهم قابل وضوح به مسائلي چنين بر مستقيم اثرگذاري در محلي دولتهاي و شهري

 عهده بر شهرها زيست محيط كردن سبز و پاكسازي در اساسي مسئوليتي و نقش شهر مديران

 و شد تأكيد آن بر مضاعف صورتي به استانبول در  بشر كنفرانس در 1996 سال در كه دارند

 ريودوژانيرو كنفرانس پي در قبالً كه بود »21 كار دستور« كننده تكميل كار دستور اين واقع در

 به. بود شده تدوين يكم و بيست قرن در پايدار توسعه براي مبنايي كردن فراهم منظور به

 چندان دو توجهي شهري مديريت و سازي خانه مسكن، تأمين نظير مسائلي بر كهاي   گونه

 امروزه). 18: 1381زياري،(گرفت قرار تأكيد مورد يدارپا توسعه در شهرنشيني نقش و شده

 به توسعه حال در كشورهاي بويژه كشورها عمده  مباحث از پايدار توسعه و رشد به دستيابي

 سياسي، فقر از فرار ماندگيها، عقب جبران جهت توسعه حال در كشورهاي. رود مي شمار

 بهبود به منجر كه جانبه همه و متعادلاي   توسعه به رسيدن براي و...  و فرهنگي و اقتصادي

 سطح در بهينه و مناسب يها ريزي برنامه و صحيح شناخت  نيازمند گردد انسانها همه زندگي

 بحرانهاي واي   منطقه و ملي سطح در غني و فقير تزايد به رو شكاف. هستنداي   منطقه و ملي

 راهبردهاي و اهداف كامل تموفقي عدم بر شواهدي همه اخير قرن نيم در محيطي زيست

 حال در كشورهاي درها  ريزي برنامه تابه حال معموال). 63: 1375 صرافي،(است  توسعه

  ارتباط يافته تخصيص منابع عمدتاً و گرفته صورت متمركز بصورت و دولت توسط توسعه

 افزايش مرتب مناطق بين دوگانگي و شكاف نتيجه در و نداشته نيازها و پتانسيلها با چنداني

 از برخورداري ميزان لحاظ از نيز آن استانهاي بين در و ايران در كه رسد مي نظر به. يابد مي

 استان شهرهاي. دارد وجود زيادي تفاوت و تعادل عدم توسعه، مختلف هاي شاخص

 است نداشته قرار مناسبي سطح در توسعهها  شاخص از برخورداري لحاظ به غربي آذربايجان

 ميزان شناخت به منابع بهينه تخصيص جهت مناسب ريزي برنامه براي كه اي  گونه به
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 بكارگيري با بتوان طريق اين از تا نيازمنديم توسعه شاخصهاي از استان شهرهاي برخورداري

 سعادت و رفاه كه جانبه همه و متعادلاي   توسعه به شهرها در موجود هاي پتانسيل و نيروها

 پايدار توسعه ارزيابي براي مقاله اين در. يابيم دست باشد اشتهد دنبال به را افراد تمامي

 - بهداشتي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي،( شاخص 50غربي آذربايجان استان شهرهاي

 نهايت در. است گرفته قرار بررسي مورد) كالبدي و ارتباطات و نقل و حمل زيربنايي، درماني،

 باال، توسعه خيلي  پنج سطح در استان شهرهاي يبند سطح به ،ها شاخص اين بررسي با

    .و خيلي پايين پرداخته خواهد شد پايين توسعه توسعه متوسط، توسعه باال،
  

  تحقيق نظري مباني

 اقتصادي، علمي، مباحث در دوم جهاني جنگ از بعد كه است مفاهيمي از يكي توسعه

 است پيداكرده ويژه جايگاهي الملل بين مسائل در همچنين و كشوري و سياسي و اجتماعي

)Frazier1997:187 .(آن نتيجه در كه دانست جانبه همه فرايندي توان مي را توسعه بنابراين 

 بيماري، فقر، گرسنگي، مثل( نيافتگي توسعه عوامل برداشتن ميان از سمت به جامعه بايست مي

 به منجر و رود شپي به معين سرعت با و مثبت جهت در) بيكاري و اجتماعي پذيري آسيب

 آگاهانه، ،اي  منطقه فرآيندي كه پايداري اين كه). 16 :1372باغيان،  قره(گردد  جوامع پايداري

 منجر و كند عمل متوازن صورت به اكولوژيك محدوده يك در است طلب تعادل و مشاركتي

 (Dumreicher and etal 1998,290)شود جوامع پايدار توسعه به

هاي ما قبل تاريخ، بسياري از مردم  از دوره. مفهوم كامالً جديدي نيست البته توسعه پايدار

هايي تكامل موفقيت آميز و دراز مدت بقا  هاي محيطي و برخي از استراتژي از محدوديت

نامه  لغت). 44: 1376بارو، ( اند همچون مديريت بهينه و حسن تدبير مناسب آگاهي داشته

ذكر كرده  1611و شكل جديد را به  1400حدود  اكسفورد سابقه صفت پايداري را به

هاي قانوني به كار  رسد واژه پايداري عمدتاً تا اين اواخر در زمينه است ليكن به نظر مي

مفهوم امروزي توسعه پايدار ريشه در ). 42: 1380بحريني و مكنون، (گرفته شده بود 

ايدار براي اولين بار در مفهوم توسعه پ. هاي زيست محيطي قرن اخير دارد تفكرات جنبش
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 1970البته، قبل از دهه ). 45همان، (نسبت داده شده است » بارباراوارد« 1970اواسط دهه 

شوماخر پايداري را در مفهوم ساختارهاي اقتصادي و منابع تجديدشونده و توليدات و 

ي ، واكنشي منطق1970مفهوم پايداري در دهه ). 40: 1378شوماخر، (خدمات به كاربرد 

نسبت به مسائل جهاني محيط زيست و توسعه بود به صورتي كه رشد شتابان شهرنشيني 

هاي شهري را  هاي صنعتي، ظرفيت زيرساخت پس از جنگ جهاني دوم و گسترش فعاليت

با ). 38: 1383آبادي،  نيا و زنگي حكمت(محيطي را افزايش داد  كاهش و ضايعات زيست

مجمع عمومي سازمان ملل متحد  1960و  1950دهه  كننده در هاي آلوده تشديد فعاليت

به دنبال، آن اولين كنفرانس . المللي محيط زيست گرفت تصميم به برگزاري كنفرانس بين

در استكهلم سوئد برگزار شد، كه در آن وابستگي انسان به محيط  1972جهاني در سال 

). 17: 1378زياري، (د زيست و كاهش آلودگي به عنوان رهيافت توسعه پايدار مطرح گردي

هارلم برتلند  در گزارش) 1987(در كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه سازمان ملل 

تحت عنوان آينده مشترك ما، توسعه پايدار به عنوان فرآيندي تعريف شد كه نيازهاي 

  ).  Tosun,2001,289(هاي نسل آينده برآورده گرديد  فعلي، بدون تخريب توانايي

، موضوع توسعه پايدار در سرتاسر جهان 1992فرانس زمين در ريودوژانيرو در سال با تشكيل كن

به چالش جدي فراخوانده شد كه در آن مشاركت جوامع در رهيافت ارتقاء و بهبود وضعيت 

  .(Cullingworth&Nadin,2002,224) محيط زيست و توسعه پايدار شهر تأكيد گرديد

سطح زندگي  ارتقاء بهبود تأمين نيازهاي اساسي، ار،هدف اصلي توسعة پايد كه جايي آن از

اين . شده است ذكر سعادتمندتر و تر  اي امن آينده و ها اكوسيستم اداره بهتر حفظ و براي همه،

 يعني خصوصيات اصلي واژه توسعه پايدار از هدف متضمن تناقضي است كه بسياري آن را

عين حال حفظ  در و تر  اي مرفه  يندهآ سطح زندگي عموم و الزم براي بهبود تأمين رشد

طبيعي  بستر محيط و در تغييراتي كه بشر ليكن موضوع اين است كه با. دانند مي ها اكوسيستم

رسيده است كه ادامه حيات سالم  تاريخ خود آورده است به چنان مرحله بحراني از پديد خود

 ريزي و برنامه  كه مدلهاي رايج  دهد مي فرضياتي قرار در نظر مستلزم تجديد كره زمين را در

 داراي پايدار توسعه رابطه اين در). 28- 39: 1375بحريني، . (اند گرفته قرار پايه آنها توسعه بر
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 يها مؤلفه از هركدام كه باشد مي محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي، يها جنبه ياها  مؤلفه

 توانمند پايداري دوران در رابطه اين رد كهاي   گونه به. است بوده متأثر چند عواملي از مذكور

 نقش داري سرمايه پايداري، دوران از قبل اما. آمد مي حساب به مهم اصل يك كار نيروي بودن

 قرار كار نيروي از بعد اولويتي در سرمايه آن، از بعد ولي. بود اقتصادي يها فعاليت در اساسي

 عنوان به اطالعات تبديل و است پايداري هدور با مقارن كه اطالعاتي جامعه به ورود با. گرفت

 اهميت از آن به توجه لذا باشد مي بشري يها فعاليت تمامي انجام جهت پايه و اساسي نياز

 در »پايدار توسعه دهه« و »اطالعاتي جامعه« سريع رشد كه ازآنجا. است برخوردار خاصي

 بسترهاي ايجاد ،اند بوده هم اب مقارن تنگاتنگ و نزديك ارتباطي با ميالدي 1990 دهه اوايل

 توسعه بنابراين. باشد مي پايدار توسعه استمرار اساسي شرط اطالعاتي جامعه مناسب و الزم

 به و است شده ريزي برنامه   و انتخاب قابل حال عين در و يافته هدايت فرآيند پايدار

ها  زيرساخت از ورمنظ. دارد نياز اجتماعي ديناميك اي پويايي واي   توسعه يها زيرساخت

 نيازهاي تأمين با مرتبط يها زيرساخت همچنين و اقتصادي بنيادين ساختارهاي مجموعه

 پايدار توسعه وجود اين با. باشد مي آن نظاير و ارتباطي خطوط مسكن، بهداشت، نظير اساسي

به  دباش داشته توجه نسل آينده نيازهاي زندگي و مناسب هاي كيفيت به اينكه بر عالوه بايد

 برخوردار متوازني شهري توسعه يك از شهرها آن طي كه توجه كند حفاظت محيط زيست نيز

 تجديد مبناي توان مي را شهري توسعه پروژه بنابراين). 93: 1375 زاده دلير، حسين(شوند 

 در آن هدف كه كرد تلقي شهري حقوقي و فرهنگي سياسي، اجتماعي، اقتصاد، ساختارهاي

 سامانمند شهري، زيست محيط ترميم شهرگرايي، روند و شهرنشيني فرايند بهبود اول درجه

. است شهري زندگي فرهنگي و اجتماعي سياسي، يها جنبه تقويت و شهري اقتصاد كردن

 زياد استفاده و جمعيت سريع گسيخته لجام رشد بر مبتني كه طلب توسعه ديدگاههاي ناكارايي

 و نسلها بين عدالت به توجه جديد، ديدگاههاي در هك شده باعث و بوده منابع از افراطي و

 توجه مورد محيطي زيست مالحظات نيز و دنيا منابع و امكانات استفاده ميزان نسلها، درون

 ميزان بررسي همين منظور به). Bastanifar & Sameti, 2004:273, 2004:273, 2004:273, 2004:273( گيرند قرار بيشتر

  .است ضروري پايدار توسعه به نيل براي شهري پايداري
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  تحقيق شرو

جامعه . است »تحليلي توصيفي ـ«روش بررسي آن  اي بوده و توسعه نوع تحقيق كاربردي ـ

. است 1385سياسي  - غربي بر اساس تقسيمات اداري آذربايجان استان شهر 36آماري 

 استانداري، هاي آماري، سالنامه مسكن، هاي عمومي نفوس و سرشماري از اطالعات موردنياز

 آموزش و ادارة شهرسازي، سازمان مسكن و زيست، محيط سازمان ي،طبيع منابع اداره

. آوري شده است مسلح جمع نيروهاي جغرافيايي سازمان ايران، آمار مركز پرورش،

 فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي، يها بخش در شاخص 50بررسي  هاي مورد شاخص

 تحليل و تجزيه براي. است بديكال و ارتباطات و نقل و حمل زيربنايي، درماني، - بهداشتي

تاپسيس  معياره چند گيريهاي تصميم جمله از ريزي برنامه   كمي مدلهاي از اطالعات از

 ضريب و )189: 1385: موسوي نيا، حكمت(آنتروپي  ضريب ،)213- 270: 1387 اصغرپور،(

  . است شده استفاده شهرها بندي رتبه براي پراكندگي

  

  تحقيق يها شاخص

  جمعيتي يها شاخص: الف

- 85(جمعيت  رشد نرخ شاخص سه شامل بخش اين در بررسي مورد يها شاخص

  .است بار تكفل معكوس و جمعيت كل به شده وارد مهاجرين درصد ،)1375
  

  اجتماعي يها شاخص: ب

 محصالن درصد شاخص پنج شامل قسمت اين در مطالعه مورد يها شاخص ينتر  مهم

 خانوار معكوس و زنان باسوادي درصد مردان، اديباسو درصد زن، محصالن درصد مرد،

  .باشد مي مسكن به
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  اقتصادي يها شاخص: ج

 شاخص هشت شامل قسمت اين در بررسي مورد يها شاخص تاثيرگذارترين و مهمترين

 خدمات، بخش شاغالن درصد معدن، بخش شاغالن درصد صنعت، بخش شاغالن درصد

 معكوس زنان، اشتغال ضريب مردان، غالاشت ضريب نقل، و حمل بخش شاغالن درصد

  .است زنان مشاركت نرخ و بيكاري نرخ
  

  درماني – بهداشتي يها شاخص: د

 تعداد نفر، هزار به عمومي بيمارستان تعداد شامل بخش اين در بررسي مورد يها شاخص

  .باشد مي نفر هزار به آزمايشگاه تعداد نفر، هزار به داروخانه تعداد نفر، هزار به درمانگاه
  

  فرهنگي يها شاخص: م

 اين. است شده گرفته نظر در فرهنگي بخش يها شاخص عنوان به شاخص هفت

 يها دانشگاه تعداد نور، پيام يها دانشگاه تعداد دولتي، يها دانشگاه تعداد شاملها  شاخص

 به اسينم تعداد نفر، هزار به عمومي يها كتابخانه تعداد مدرس، ازاي به دانشجو تعداد آزاد،

  .است نفر هزار به مساجد تعداد و نفر هزار
  

  شهري زيربنايي تجهيزات و تاسيسات يها شاخص: ه

 تعداد نفر، هزار ازاي به نشاني آتش ايستگاه تعداد شامل بخش اين يها شاخص ينتر  مهم

 ربا تره ميدان تعداد نفر، هزار به مهمانسرا و هتل تعداد نفر، هزار ازاي به زباله حمل خودرو

 به شده صادر ساختماني يها پروانه نسبت نفر، هزار به گورستان تعداد نفر، هزار به

  .باشد مي برق مشتركين سرانه گاز، مشتركين سرانه مسكوني، واحدهاي
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  ارتباطات و نقل و حمل يها شاخص: ي

 يلوسا تعداد نفر، هزار به پست اداره تعداد نفر، هزار به منصوبه تلفن شاملها  شاخص اين

 آژانس تعداد ارتباطي، شبكه به دسترسي شاخص نفر، هزار به شهري داخل مسافري نقليه

  .است سردخانه تعداد و انبار تعداد نفر، هزار به شهري
  

  كالبدي يها شاخص: و

 سرانه درماني، – بهداشتي فضاي سرانه آموزشي، فضاي سرانه شاملها  شاخص اين

 فرهنگي، فضاهاي سرانه شهري، تاسيسات رانهس اداري، فضاهاي سرانه تجاري، خدمات

  .باشد مي معابر سرانه و پارك و سبز فضاهاي سرانه
  

  مختلف  يها شاخص براساس غربي آذربايجان استان شهرهاي بندي سطح

بندي شهرهاي مختلف  دهي آنتروپي به رتبه گيري از مدل تاپسيس و استفاده از روش وزن با بهره

هاي جمعيتي  هاي صورت گرفته در شاخص برابر بررسي. پرداخته شد هاي مختلف استان در بخش

در . ترين شهر شناخته شد  شهر ربط به عنوان برخوردارترين شهر و شهر باروق به عنوان محروم

ترين شهر   بخش اجتماعي شهر سردشت برخوردارترين شهر و شهر گردكشانه به عنوان محروم

معيتي شهر اروميه با وجود مركزيت استان و تمركز هاي اجتماعي و ج در بخش. شناخته شد

هاي مناسب اشتغال نسبت به ديگر شهرها به ترتيب  سياسي و دارا بودن فرصت –نهادهاي اداري 

هاي اقتصادي شهر اروميه به عنوان  در شاخص. اند هاي پنجم و يازدهم قرار گرفته در رتبه

باشند كه تازه شهر به دليل بافت  ترين شهر مي  برخوردارترين و شهر تازه شهر به عنوان محروم

هاي  هاي شغلي در بخش به دليل عدم فرصت. باشد روستايي، كه به عنوان يك شهر تازه تأسيس مي

درماني شهر شوط و در  - هاي بهداشتي در شاخص. اقتصادي در جايگاه نامناسبي قرار دارد

باشند  عنوان برخوردارترين شهرها مي ارتباطات شهر اروميه به –هاي فرهنگي، زيربنايي شاخص

هاي شهري در بخش ارتباطات بيشتر  دهد كه ميزان نابرابري ضريب پراكندگي نشان مي). 1جدول (

ها وجود  بوده است به طوري كه شكاف و گسيختگي عميقي بين شهرهاي استان در اين شاخص
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دهنده تجانس و همگرايي درصد است كه نشان  18هاي اجتماعي اين رقم  اما در شاخص. دارد

  . نسبي بين شهرهاي استان در اين شاخص است
  

  هاي مختلف  غربي براساس شاخص بندي شهرهاي استان آذربايجان رتبه: 1جدول

 . 1385با استفاده ازمدل تاپسيس، 
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  هاي مختلف  بندي شهرهاي استان آذربايجان غربي در شاخص رتبه: 1ادامه جدول

  .1385س با استفاده از تاپسي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .نگارنده: منبع         
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شهر  36ميانگين  Kاي   و استفاده از تحليل خوشه  SPSSاي   افزار رايانه گيري از نرم با بهره
 با اروميه شهر كه؛ دهد ها نشان مي يافته. بندي گرديد هاي تلفيقي سطح استان در شاخص

 شهر. قرار دارد باال خيلي توسعه سطح در استان يشهر جمعيت از درصد 8/33 بودن دارا
 امر اين اصلي دليل است نداشته مناسبي جايگاهها  بخش از بعضي در چه اگر اروميه

تسهيالت و خدمات متناسب با نيازها  است شهري بودن پرجمعيت از ناشي مشكالت
 تاريخي، ياه زمينه و استان مركزيت دليل به اروميه شهر مجموع در اما. نبوده است

 رتبه درها  سازمان و نهادها تمركز و انساني و طبيعي يها جاذبه و فرهنگي اداري، سياسي،
 توسعه سطح در قرارگيري با نيز بوكان و خوي مهاباد، شهرهاي. است گرفته قرار بااليي

 و نقده مياندوآب، شهرهاي. اند دربرگرفته را استان شهري جمعيت از درصد 1/27  باال
 از درصد 4/6 و 5/15 بودن دارا با ترتيب به سردشت و چشمه سيه پيرانشهر، و سلماس
 يعني توسعه چهارم گروه. اند گرفته قرار متوسط توسعه سطح در استان شهري جمعيت
 كه است تكاب و محمديار ضياالدين، قره دژ، شاهين ماكو، شهرهاي شامل پايين توسعه

 و اشنويه بازرگان، شهرهاي همچنين. اند شده شامل را استان شهري جمعيت از 8/8
. اند گرفته قرار گروه اين در نيز استان شهري جمعيت از درصد 4/2 بودن دارا با آواجيق

 استان شهر 36 از كهاي   گونه به دارند قرار پايين خيلي توسعه سطح در استان شهرهاي اكثر
 توزيع). 2 جدول( اند گرفته قرار توسعه از سطح اين در جمعيت از درصد 7/5 با شهر 18

 پايين خيلي توسعه سطوح در استان شهرهاي اكثر دهد مي نشان نيز توسعه سطوح فضايي
 تعداد و تلفيقي يها شاخص توسعه بين شده محاسبه همبستگي ضريب). 1( نقشه هستند

 شهرهاي توسعه بيانگرها  يافته بنابراين. است درصد 99 اطمينان سطح با 974/0 جمعيت
 كلي توسعه لحاظ به است آن بيانگر نتايج اين. است كوچك شهرهاي توسعه عدم و رگبز

 به چقدر هر يعني. است پيرامون – مركز الگوي استان پهنه دراي   ناحيه فضاي الگوي
 توسعه شهرها شويمتر   نزديك اقتصادي و اداري جمعيتي، لحاظ به بزرگ شهرهاي طرف
  . شوند ميتر   يافته
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 در شهرها اين كه اين خاطر به و هستند اندام كوچك شهرهاي استان هرهايش اكثر چون
 ريزي برنامه   ساختار در پايين به باال ريزي برنامه   وجوداند  شده واقع استان مناطق مرزي

  .  است افزوده پيراموني مناطق محروميت بر منطقه و كشور
  

  .1385تلفيقي،  يها شاخص اظلح به غربي آذربايجان استان شهرهاي بندي سطح: 2جدول

 تعداد همگن شهرهاي گروهها نام رديف
 سطوح

 توسعه

 باال خيلي 1 اروميه اول گروه 1

 باال 3 بوكان خوي، مهاباد، دوم گروه 2

 متوسط 6 سردشت چشمه، سيه پيرانشهر، سلماس، نقده، مياندوآب، سوم گروه 3

 چهارم گروه 4
  تكاب، ديار،محم ضياالدين، قره دژ، شاهين ماكو،

 آواجيق اشنويه، بازرگان،
 پايين 8

 پنجم گروه 5

 نالوس، چهاربرج، قوشچي، شوط، سيمينه، ايواغلي،

 گردكشانه،  محمودآباد، نوشين، كشاورز، فيرورق، باروق،

  سرو، سيلوانه، ميرآباد،

 ربط پلدشت، شهر، تازه

  

18 

  

 پايين خيلي

 -  36  مجموع

  .نگارندگان: منبع     
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  كننده توسعه پايدار شهرهاي استان مدل برازش رگرسيوني عوامل تبيين

 و زيربنايي بخش شامل كه شهرها پايداري يها بخش مختلف يها شاخص بخش، اين در
 اقتصادي، فرهنگي، درماني، و بهداشتي ارتباطات، و نقل و حمل كالبدي، تاسيسات،
 توسعه نمايانگر كه تلفيقي بخش و مستقل متغيرهاي عنوان به هستند جمعيتي و اجتماعي

 از كدام هر اثرات تا. است شده گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به باشد مي شهرها
  .گردد مشخص استان شهرهاي پايدار توسعه در مختلف بخشهاي

 تلفيقي هاي شاخص لحاظ به غربي آذربايجان استان شهرهاي بندي سطح: 1 شكل
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 كالنتري،(تواًم  انهچندگ رگرسيوني مدل از استفاده و Spssاي   رايانه افزار نرم از گيري بهره با
 استان شهرهاي پايدار توسعه در تاثيرگذار يها شاخص و عوامل)181- 185: 1382

 يها بخش بين از كه دارد آن از حكايت حاصله نتايج. گرديد مشخص غربي آذربايجان
 اطمينان سطح با نقل و حمل و ارتباطات و زيربنايي فرهنگي، اقتصادي، يها بخش گانه، هفت

 ساير و باشند و بيشترين تاثير را در پايداري شهرهاي استان دارند مي دار نيمع درصد 99
 جدول( نيستند دار معني) تلفيقي يها شاخص( وابسته متغير با ضعيف ارتباط دليل بهها  بخش

 شهرهاي توسعه تغييرات از درصد 3/99 ميزان به مدل بر شده داده چهارگانه يها بخش). 4
 ناشناخته عوامل وسيله بهها  واريانس اندك مانده باقي و كند مي تبيين راغربي  آذربايجان استان
  ).3 جدول(شوند  مي بيني پيش و تبيين

  
  .غربي آذربايجان استان شهرهاي پايدار توسعه چندگانه رگرسيون تحليل يها آماره :3جدول

 چندگانه همبستگي ضريب تبيين  ضريب شده تصحيح تبيين ضريب معيار اشتباه

0115/0 993/0 995/0 997/0 

  .نگارندگان: منبع 

  

  .غربي استان آذربايجان شهرهاي پايدار توسعه چندگانه رگرسيون واريانس تحليل: 4جدول

 تغييرات منبع
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادي

 ميانگين

 مربعات
 F كميت

 سطح

 داري معني

 100/0 7 700/0 رگرسيوني اثر
  

747 

  

000/0 
 00/0 28 004/0 باقيمانده

 -  35 704/0 كل

  .نگارندگان: منبع    

  
 يها بخش معيار انحراف در تغيير واحد يك كه است روشن β مقادير به نگاهي با

 ،300/0 ،392/0 اندازه به ترتيب به نقل و حمل و ارتباطات و زيربنايي فرهنگي، اقتصادي،
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 حالي در. شد خواهد ادايج استان شهرهاي پايدار توسعه در تغيير واحد 217/0 و 220/0
 در اندك بسيار اثرات كه درماني و بهداشتي و اجتماعي جمعيتي، يها بخش در كه

 بخش در تغيير واحد يك نمونه عنوان به دارند، استان شهرهاي پايدار توسعه گويي پيش
 به نيز آن كه كند مي ايجاد استان شهرهاي توسعه در تغيير واحد  - 01/0 اندازه به جمعيتي،

  ).5 جدول( باشد مي كاهنده اثر و منفي ورتص
  

  غربي آذربايجان شهرهاي پايدار توسعه مختلف يها بخش رگرسيوني مدل ضرايب يها آماره: 5جدول

 متغير نام
 غيراستاندارد ضرايب

   ضرايب

 t شده استاندارد
 سطح

 داري معني
B خطا B بتا β 

 025/0 375/2 -  015/0 035/0 مبداً از عرض

 510/0 - 667/0 - 010/0 014/0 - 009/0 يجمعيت

 131/0 - 557/1 - 030/0 025/0 - 038/0 اجتماعي

 000/0 120/7 392/0 050/0 357/0 اقتصادي

 869/0 167/0 003/0 013/0 002/0 درماني -  بهداشتي

 000/0 346/16 300/0 014/0 225/0 فرهنگي

 000/0 170/4 220/0 049/0 206/0 زيربنايي

 000/0 201/5 217/0 038/0 197/0 ونقل ملح و ارتباطات

  .تلفيقي بخش يها شاخص: وابسته متغير  

  .نگارندگان: منبع  
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  گيري نتيجه

ضعف  اساس نقاط قوت و بر شهرها، راهبردهاي فضايي توسعه پايدار تعيين هدف و
 يك طرف مشكالت و آن است كه از هدف بر مشخص شده است اي شهرها  توسعه

 توجه به با طرف ديگر از و كاهش يابد دارد، وجود شهرها يك از هر رمسايلي كه د
 اجتماعي و جهت نيل به آسايش فردي و در اي شهرها،  ي توسعهها توانمندي امكانات و

 بدين طريق در تا. هاي اساسي برداشته شود سالم سازي شهرها گام كيفيت زندگي و ارتقاء
 يك از رساني هر خدمات دهي و ن سرويسافزايش توا نگهداشت جمعيت و جهت حفظ و

. صورت گيرد هاي مؤثري براي رسيدن به توسعه پايدار ريزي برنامه   شهروندان به شهرها
 حال در كشورهاي بويژه كشورها عمده  مباحث از پايدار توسعه و رشد به دستيابي امروزه
 فقر از فرار دگيها،مان عقب جبران جهت توسعه حال در كشورهاي. رود مي شمار به توسعه

 منجر كه جانبه همه و متعادلاي   توسعه به رسيدن براي و...  و فرهنگي و اقتصادي سياسي،
 و مناسب يها ريزي برنامه   و صحيح شناخت  نيازمند گردد انسانها همه زندگي بهبود به

 افراد ملي سطح در غني و فقير تزايد به رو شكاف. هستنداي   منطقه و ملي سطح در بهينه
 عدم بر شواهدي همه اخير قرن نيم در محيطي زيست بحرانهاي واي   منطقه و ملي

 درها  ريزي برنامه   تابحال معموال. است توسعه راهبردهاي و اهداف كامل موفقيت
 منابع عمدتا و گرفته صورت متمركز بصورت و دولت توسط توسعه حال در كشورهاي
 دوگانگي و شكاف نتيجه در و نداشته نيازها و انسيلهاپت با چنداني ارتباط يافته تخصيص

 از نيز آن استانهاي بين در و ايران در كه رسد مي نظر به. يابد مي افزايش مرتب مناطق بين
 وجود زيادي تفاوت و تعادل عدم توسعه، مختلف هاي شاخص از برخورداري ميزان لحاظ
 سطح در توسعهها  شاخص از رداريبرخو لحاظ به غربي آذربايجان استان شهرهاي. دارد

 بهينه تخصيص جهت مناسب ريزي برنامه   براي كهاي   گونه به است نداشته قرار مناسبي
 اين از تا نيازمنديم توسعه شاخصهاي از استان شهرهاي برخورداري ميزان شناخت به منابع
 و متعادلاي   توسعه به شهرها در موجود پتانسيلهاي و نيروها بكارگيري با بتوان طريق
در اين مقاله . يابيم دست باشد داشته دنبال به را افراد تمامي سعادت و رفاه كه جانبه همه
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هاي مختلف جمعيتي، اجتماعي،  غربي در شاخص توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان
درماني، زيربنايي، حمل و نقل و ارتباطات و كالبدي با  –اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي 

سپس به سطح بندي شهرهاي استان در . فاده از مدل تاپسيس مورد بررسي قرار گرفتاست
هاي جمعيتي،  شهر استان آذربايجان غربي در شاخص 36از بين . پنج سطح پرداخته شد

درماني، فرهنگي، زيربنايي و حمل و نقل و ارتباطات به  – اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي
يه، شوط، اروميه، اروميه و اروميه برخوردارترين و ترتيب شهرهاي ربط، سردشت، اروم

شهرهاي باروق، گردكشانه، تازه شهر، گردكشانه، سيلوانه، آواجيق و ربط به ترتيب 
دهد در بين  استفاده از مدل ضريب پراكندگي نشان مي. باشند ترين شهرها مي  محروم

و كمترين ميزان هاي فرهنگي  هاي مختلف بيشترين ميزان نابرابري در شاخص شاخص
 در تاثيرگذار يها شاخص و عواملدر نتيجه . هاي اجتماعي بوده است نابرابري در شاخص

 يها بخش بين از كه دارد آن از حكايت غربي آذربايجان استان شهرهاي پايدار توسعه
 سطح با نقل و حمل و ارتباطات و زيربنايي فرهنگي، اقتصادي، يها بخش گانه، هفت

 استان شهرهاي پايدار توسعه در را تاثير بيشترين و باشند مي دار معني صددر 99 اطمينان
 يها شاخص( وابسته متغير با ضعيف ارتباط دليل بهها  بخش ساير و دارند غربي آذربايجان

  .نيستند دار معني) تلفيقي
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