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 ؛هاي شغلی در مادرشهرهاي کشورده تمرکزیبررسی پد
  ید بر مادرشهر تبریزبا تأک

  
 

  چکیده
با تأکید بر و را در مادرشهرهاي کشور  علل آن شغلی وهاي مقاله حاضر پدیده تمرکز

نتایج این بررسی نشان داد که طی . کندمی بررسی 1375 تا 1355هاي مادرشهر تبریز در سال
 ،ه شده است بر درجه تمرکز شغلی مادرشهرهاي تبریز و تهران افزود1375 و 1355هاي سال

. ینی را داشته اندی نسبت به مادرشهرهاي کشور تمرکز شغلی پا1365ولی هر دو شهر در سال 
در قسمت . همچنین شهر تبریز نسبت به نقاط شهري استان نیز چنین وضعیتی را داشته است

 ،بعدي این تحقیق پس از تحلیل تمرکزهاي شغلی در سطح نقاط شهري استان آذربایجان شرقی
هاي شغلی در سطح  شد که پیوستگی مکانی باالیی بین بخش صنعت و سایر بخشمشخص

گذاري ها در بخش صنعت در شهر تمرکز باالي سرمایه. استان آذربایجان شرقی وجود دارد
 .استتبریز به عنوان یکی از دالیل مهم تمرکز شغلی تبریز نسبت به شهرهاي کشور 

  رشهرهاي کشور، مادرشهر تبریز، پیوستگی مکانیتمرکز شغلی، ماد ::کلیديکلیديهاي هاي ههواژواژ
             

  مقدمه
هاي بعد از جنگ جهانی دوم، با رشد سریع توسعه شهرنشینی و روند رو به رشد آن در سال

 توجه بسیاري از رشته هاي علوم ،شهرهاآن در کشورهاي جهان سوم و تبدیل شهرها به کالن
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

 15 شهر جهان 23 ، در آستانه قرن بیست و یکم به طوري که؛را به خود جلب کرده است
  ). 1- 15صص زاهدي فر،(میلیون نفر و بیشتر جمعیت داشته اند

هاي ناشی از نفت و سرمایه در ایران نیز بعد از اصالحات ارضی، افزایش درآمدها و رانت
ي رشد هاگذاري، ایجاد و توسعه صنایع مونتاژ در نواحی پیرامون شهرهاي بزرگ و ایجاد قطب

هاي شهري ها و نابرابريها و سبب بروز عدم تعادلهاي تمرکزگرا، باعث رشد متروپلو طرح
هاي دیگر پیامد این پدیده به سیل عظیم مهاجرت ها و عقب ماندگی. اي گردیده استـ منطقه

در کل مادر شهرهاي کشور نسبت به کل جمعیت . نقاط شهري و روستایی انجامیده است
مواجه با پیدایش و تسلط و تقدم نخست شهري و پدیده بزرگ سري شده و استان خود 

  .اندتمرکزهایی را در زمینه هاي مختلف به وجود آورده
هاي کشورهاي مختلف جهان مطالعات مختلفی در زمینه تمرکز و اشتغال در متروپل

ان تحلیل هاي ناشی از تراکم مشاغل در مادرشهرهاي جهکه هزینه چنان؛صورت گرفته است
هاي تراکمی براي نواحی پرتراکم گردیده و مدلی جهت تأثیر افزایش اشتغال در افزایش هزینه

 ).1 ص،2001کارلین، (و بزرگ ارائه شده است
 پدیده تمرکز در ،گیري از متغیر جمعیت، اشتغال و کاربري زمینبا بهره )1999( ویول

پذیري در بررسی تاثیر امکان ).3، ص1999ویول، ( استنمودهمتروپل شیکاگو را بررسی 
گیري در گیري شده که اغتشاش در سیستم تصمیم چنین نتیجه،گیريتمرکززدایی در تصمیم

، 1373زاهدي فر، (گیري استامور شهري تهران مانع بزرگی جهت تمرکززدایی در تصمیم
گیري شده هتمرکززدایی با تکیه بر سیستم حمل و نقل چنین نتیج راثآدر بررسی ). 1-15ص

 نقش عمده اي را در جهت دادن به نظام امکان تمرکززدایی یک منطقه ،که شبکه حمل و نقل
سنجی محیط طبیعی شهر تبریز در توان). 50- 100، ص1378کمیلی، (تواند داشته باشدمی

، لذا توسعه شهر در این یستنطقه قادر به تامین توسعه شهر نمشخص شد که پتانسیل طبیعی م
 .)100- 1،صص1375 ،عزیزپور(با مسائل وخیم زیست محیطی همراه استمنطقه 

هاي کشور و تبریز پدیده اشتغال نقش بیشتري را در رسد که در سطوح متروپل به نظر می
تمرکزگرایی و گسترش پدیده منطقه شهري ایفا نموده و موجب نابرابري در سطوح منطقه 
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    ...هاي شغلی درده تمرکزیبررسی پد 

کزهاي شغلی در سطح مادرشهرهاي کشور و همچنین مطالعه خاصی در مورد تمر. شده باشد
است هدف این مقاله پاسخگویی به این فرض . شهر تبریز در این زمینه صورت نگرفته است

یجان شرقی داراي که آیا شهر تبریز نسبت به مادر شهرهاي کشور و نقاط شهري استان آذربا
جه و علل تمرکز  سپس در صورت مثبت بودن فرضیه به سنجش در؟یی استتمرکز شغلی باال

 راهکارهایی را در جهت کاهش تمرکز از ،شغلی در مادر شهرها و شهرهاي استان پرداخته
  .کندمیمادر شهر تبریز ارائه 

  
  روش تحقیق

جامعه آماري .  توسعه اي و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی است- نوع تحقیق کاربردي
ویژه مادرشهر تبریز است؛ که در ی و ب مادرشهر کشور و نقاط شهري استان آذربایجان شرق9

هاي عمومی عات مورد نیاز از سرشماريالاط. گردندارتباط با یکدیگر مقایسه و بررسی می
هاي ضریب گیري از تکنیکسپس با بهره. نفوس و مسکن و مرکز آمار ایران اخذ شده است

مقایسه بین مکانی، ضریب توزیع، سنجش سطح تمرکز، توزیع و همبستگی به محاسبه 
کشور و نقاط شهري استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز هاي هاي شغلی در متروپلگروه

  . از مدل رگرسیون استفاده شده است پرداخته و جهت برآورد کاهش تمرکز
  

  چارچوب نظري تحقیق
 از ،اقتصاددان فرانسوي ارائه گردید ، توسط فرانسوا پرو1965مفهوم قطب رشد که درسال 

مضمون اصلی این دیدگاه بیانگر تمرکز .  طوالنی، پیچیده و گاه مبهم برخوردار استايسابقه
، 1371ریچاردمون، (هاي اقتصادي در تعداد محدودي از مراکز شهري استفضایی فعالیت

  ).61-60صص
 عدم موفقیت مدل توسعه اقتصادي مبتنی بر تمرکز صنایع و تجمع شهري و ایجاد در پی

پیرامون مبتنی بر توسعه از قطب هاي رشد به پیرامون، توجه بسیاري -ه مرکزعدم تعادل، نظری
کند فریدمن چنین استدالل می). 101، ص1370هلیورست، (از اندیشمندان را به خود جلب کرد
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خویش از یک حالت پیش صنعتی به 
، 1371اجاللی، (حالت توسعه به اطراف شروع می گرددحالت بلوغ تحول می یابد که در این 

نظریه مراکز رشد به مفهوم تجدید سازمان الگوي سکونت روستایی به نفع مراکزي ). 22ص
پاپلی ( مطرح شد1960 در دهه ،که بیشترین امکانات توسعه را براي تبدیل به مراکز رشد دارند

ها مبتنی جهت تمرکززدایی از متروپلهمچنین راهبردهایی نیز ). 210-203، صص1382یزدي، 
صرافی، (هاي برخورد ساختارگرایانه، اصالح گرایانه و بنیادي ارائه گردیده استبر نظریه

 یعنی حل مشکالت تمرکز در ؛ در مقاله حاضر دیدگاه اصالح گرایانه.)40-41، صص1377
  .  عمل شده است و بیشتر براساس آناستداخل شهر و اصالح و کاهش نسبی آن مورد تأکید 

 
  شرح مدل ها

  1تکنیک سنجش سطح تمرکز
دهد که یک فعالیت تا چه حد به صورت یکسان در نقاط مختلف این تکنیک نشان می

سنجش میزان . یک منطقه یا در پهنه سرزمین توزیع شده و یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارد
کالنتري،خلیل، (گیردانجام میتوزیع فضایی یک فعالیت یا کارکرد از طریق معادله زیر 

  ):165-161، صص1380
  

2
yx

C
−∑

=  
  :یمر دادر این معادله

 C =میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد   
 x =سهم درصدي مساحت هر منطقه یا زیر منطقه   
 y =سهم درصدي یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیر منطقه   

                                                   
1 - Measure of Deconcentration 
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    ...هاي شغلی درده تمرکزیبررسی پد 

مقایسه اي از موقعیت نواحی یا مناطق مورد مطالعه نسبت به نتایج این محاسبه تصویري 
  . در نوسان است100 در این روش همواره بین صفر و Cمیزان . همدیگر ارائه می دهد

 محاسبه شده باالتر باشد، نشان دهنده توزیع نامناسب یا تمرکز شدید آن C  میزاناندازههر
  .استکارکرد یا فعالیت در نقاط خاصی 

  
  2ریب توزیعتکنیک ض

 : توان با فرمول زیر محاسبه کردضریب توزیع کارکرد خاصی را می

x
yDQ = 

  :  داریمدر این معادله
DQ=ضریب توزیع   

y =سهم درصدي واحد تولیدي هر ناحیه   
x =سهم درصدي مساحت هر ناحیه   

یت در نواحی وجود دهد که تراکم واحدهاي تولیدي یا فعالنتایج ضریب توزیع نشان می
 دهد باشد و بیشترین عدد باالترین تمرکز را نشان می1دارد که میزان توزیع آنها بیشتر از 

  .)162همان، ص (
  

  تکنیک پیوستگی مکانی
هاي مختلف در یک منطقه دهد که تا چه حد بین کارکردها یا فعالیتاین روش نشان می

ک فعالیت، واحدهاي مرتبط با حوزه فعالیت پیوستگی و همگرایی وجود دارد و تا چه حد ی
 تواند با استفاده از فرمول ذیل انجام گیرداین کار می. کندخود را به منطقه خود جذب می

  ).162همان منبع، ص(

2
100

yx
la

−∑
−=  

                                                   
2 - Techniques of Distribution Quotient 
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

  :در این معادله داریم
La =میزان پیوستگی مکانی   

x =یک نوع فعالیت یا کارکرد در ناحیه   
y =نوع فعالیت یا کارکرد دیگر در ناحیه یک   

 بیشتر باشد، بیانگر la هرچقدر میزان.  در نوسان است100همواره بین صفر تا la در اینجا مقدار
 .همگرایی و پیوستگی باال بین دو نوع فعالیت در منطقه مورد مطالعه است

  
  3اي شهرتکنیک اقتصاد پایه

عبارتی میزان تمرکز یک فعالیت در یک منطقه این مدل اشتغال پایه در یک منطقه یا به 
   :که معادله آن به شرح زیر است)42، ص 1381زیاري، (را نشان می دهد

 j در شهر iاشتغال در بخش 

 j کل اشتغال در شهر

   در کل شهرهاي استانiاشتغال در بخش 
 کل اشتغال در شهرهاي استان

LQ= 

 
 تمرکز در آن دهنده نشان، باشد1گتر و مساوي رن ضریب مکانی بزاین معادله اگرمیزا در
  ).142، ص 1381زیاري، کرامت اهللا،(استبخش 

  
  تکنیک تحلیل رگرسیون

آورد تا تغییرات متغیر وابسته را از تحلیل رگرسیون این امکان را براي محقق فراهم می
قل را در تبیین متغیر وابسته طریق متغیرهاي مستقل پیش بینی و سهم هریک از متغیرهاي مست

                                                   
3 - Location Quotation 
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    ...هاي شغلی درده تمرکزیبررسی پد 

 SPSS  در تحقیق حاضر این روش به کمک نرم افزار.)169ص ،1382کالنتري،(تعیین کند
  .انجام شده است

  b= Y=a+bx مبدأ  عرض از=aضریب شیب 
  =x   متغیر مستقل=y  متغیر تابع

 
  1355بررسی تمرکز اشتغال در مادرشهرهاي کشوردر سال

ام شده کشور ایران سال هاي متمادي و از دوران گذشته به دلیل براساس مطالعات انج
مسائل مختلف چون پراکندگی اقوام در حاشیه مرزها، موقعیت خاص استراتژیک و تبعیت از 

پس . تدوین قوانین از برخی کشورها نظیر فرانسه، به تمرکز سیاسی و اداري روي آورده است
شود، براي حفظ یکپارچگی میرو هد خارجی روبگرایی و تهدیهرگاه دولتی با خطر ناحیه

همچنین با گذشت زمان . آوردمییانت از مرزهاي خود به تمرکز سیاسی روي صقلمرو خود و 
هاي تمرکزگرایانه باعث شده، بار دیگر دولت شروع به تمرکززدایی و رفع تهدیدها، نارسایی

بعد از انقالب نیز ). 125، ص1381 پاك مهر،(و واگذاري امور به مردم و مدیران محلی نماید
با شروع جنگ تالشی در جهت حفظ یکپارچگی کشور و تمرکز صورت گرفت و باعث 

 ولی بعد از اتمام جنگ تحمیلی، رفع تهدیدها، در برنامه ،تمرکز در نقاط مرکزي کشور گردید
ده زدایی آغاز شدوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی حرکت به سمت تمرکز

  .تمرکز در کشور ایران به دو گونه تمرکز عمودي و افقی وجود دارد. است
هاي اطراف آن هاي توسعه در پایتخت و استانتمرکز عمودي در حقیقت تراکم شاخص

 ، چون اصفهان،است و تمرکز افقی عبارت است از تراکم این عوامل در سطح مراکز استان
 تمرکز افقی ،در واقع. دهنداي را نشان میالعادهرکز فوقکه تم ...  تبریز و، یزد،شیراز، مشهد

ناشی از دوگانگی سیستم سنتی شهر و روستا و تمرکز عمودي ناشی از اقتصاد سیاسی کشور 
ها و تخصیص بودجه زیاد به نقاط مرکزي کشور گذاريمبتنی بر درآمدهاي نفتی و سرمایه

  ). 217، ص1382منصوریان، (است

14310 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

توان گفت  می1 و نقشه شماره 1 هاي انجام گرفته در نمودار شمارهیج بررسیبا توجه به نتا
 در بین مادرشهرهاي کشور، مادرشهر اهواز با مجموع ضریب مکانی اشتغال 1355که در سال 

 باالترین میزان تمرکز را داشته است و بقیه مادرشهرها در وضعیت نسبتاً مشابهی از نظر 46/18
هاي عمرانی کشور در توان به برنامهدر تحلیل چنین تمرکزي می. نداتمرکز اشتغال بوده

  . هاي اول تا پنجم اشاره کردبرنامه
هاي ها و کشمکشبه علت تنش )1327-1334(در برنامه عمرانی اول قبل از انقالب

، 1371وحیدي، (یگیري نشدپطور جدي ههاي کاهش تمرکز ببرنامه پیرامون ملی شدن نفت،
 به تولید انبوه و ، لزوم توجه)1334-1341(ومین برنامه هفت ساله عمرانی کشورد در ).270ص

گذاري در مراکزي با نیروي کار فراوان و بازار فروش گسترده را سبب سرمایه افزایش تولید،
در برنامه عمرانی  ).199، ص1381تجلی، (دشگردید و باعث تمرکزهایی در شهرهاي بزرگ 

. ریزي شدهاي مختلف اقتصادي کشور برنامههاي جامع براي بخشبه شیوه) 1341-1346(سوم
اي در پایان برنامه برخالف برنامه اول و دوم براي اولین بار مسائل ناحیه و تمرکز زدایی ناحیه

  .مورد توجه قرار گرفت
 الگوي توسعه برنامه سوم توجه به بخش صنعت بوده است که این امر همزمان با 

یران بود، دیدگاه حاکم در این برنامه این بود که با انجام اصالحات ارضی اصالحات ارضی در ا
فتحی، (نیروي انسانی مازاد کشاورزي و مناطق روستایی، در بخش صنعت به کار گمارده شوند

  ). 37، ص1376
به (لذا این حرکت، عامل و محرکی بسیار قوي در تمرکز هرچه بیشتر در شهرهاي بزرگ

. یان به شهرها بوده استیو مهاجرت روستا) ی از تجمع صنعتناشهاي جهت صرفه جویی
برنامه چهارم .  بزرگتر شدند، مادرشهرهاي کشور در این دوره هرچه بیشتر رشد کرده،بنابراین

توسعه عمران قبل از جمهوري اسالمی نیز مصادف با افزایش تدریجی درآمد نفت بود که با 
 از یاین رشد سریع درآمد نفتی نمودهای.  آغاز شد1347ال  میلیارد ریال درس767اعتباري برابر 

  .عدم تعادل را در بین عرضه و تقاضاي نیروي انسانی در بعضی مناطق کشور پدید آورد
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    ...هاي شغلی درده تمرکزیبررسی پد 

، همزمان با افزایش )1351-1356( در ادامه این روند برنامه توسعه عمران پنجم کشور
توسعه سریع . ر خود را آغاز نمودسریع و یکباره درآمد و قیمت نفت در سطوح جهانی، کا

 باعث شکاف  اقتصادي در کشور بر پایه رشد شتابان بخش ها و قطب هاي رشد عمدتاً صنعتی،
ریزي، سازمان مدیریت و برنامه(اي کشور شدها و مناطق حاشیهبهرگی گروهدرآمدي و بی

  ).1-52صص، 1377
ي و جذب نیروي کار در مناطق و  به تبع این افزایش شدید درآمدهاي نفتی سرمایه گذار

لذا شهر اهواز به دلیل قرار گرفتن در مرکز استان خوزستان به . شهرهاي نفت خیز تشدید شد
عنوان عمده ترین تولید کننده و استخراج نفت، سهم بیشتري از این شاغالن را به خود 

 در حالی است این .اختصاص داده و باعث تمرکز شغلی باال نسبت به سایر شهرها شده است
 نسبت به مادر شهرهاي کشور 1355 مادر شهر تبریز در سال 1که با توجه به جدول شماره 

  .  بوده است متوسطداراي تمرکز شغلی
 مادرشهر در ردیف یک مادرشهر، 9 در بین مادرشهرهاي کشور از مجموع 1355در سال 

این  ).1نقشه شماره (اندده مادر شهر در ردیف تمرکز شغلی متوسط بو8تمرکز شغلی زیاد و 
 . است تعادل نسبی تمرکز اشتغال در بین مادرشهرهاي کشور دهندهپدیده نشان

   1375 تا 1355رتبه بندي مادر شهرهاي کشور به لحاظ تمرکز اشتغال از سال ) 1(جدول
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

  1365بررسی تمرکز اشتغال در مادرشهرهاي کشور در سال 
ها سو وارث نتایج سیاستی در حقیقت دورانی بود که از یکهاي بعد از انقالب اسالمسال

کاهش . هاي خاص جهانی مواجه بودو اقدامات گذشته، و از سوي دیگر با مشکالت و سیاست
آالت  رکود صنعت به علت عدم ورود قطعات ماشین ودرآمد نفتی به علت نخریدن نفت ایران،

هاي راکد در بخش صنعت،  و سرمایهگذاري در بخش خدمات شداز خارج، باعث سرمایه
بروز جنگ مهاجران بسیاري را از مناطق . کشاورزي و ساختمان در این بخش به کار افتاد

زده، روانه شهرهاي استانهاي همسایه و یا شهرهاي دیگر شهري و روستایی مناطق جنگ
 اهواز با وجود تمام که شهر چنان؛)55ص،1378زاده دهاقانی، مشهدي(زده کردهاي جنگاستان

هاي صنعت و استخراج معدن، به ها در بخشگذاريمشکالت ناشی از جنگ و کاهش سرمایه
 تمرکز باالیی از نظر میزان 61/69 همچنان با ضریب 1365هاي مذکور، در سال دلیل مهاجرت

  ). 17- 22، صص1375جهانگیري، (شاغالن داشته است
ها گذاريدرشهر اهواز با وجود کاهش نسبی سرمایهاما مهمترین دلیل تمرکز شغلی در ما

 که این امر ناشی از اقتصاد استدر بخش استخراج معادن، تمرکز در بخش استخراج نفت 
  .استایران وابسته به نفت 

در تأثیر اقتصاد سیاسی در تمرکز شغلی مادرشهرهاي ایران می توان گفت که در کشور 
تجربه هاي ناشی از تخریب صنایع در مناطق مرزي، دولت ایران نیز به دنبال جنگ تحمیلی و 

کردزاده (گذاري را در مناطق و شهرهاي مرکزي چون اصفهان و قم متمرکز کردسرمایه
 در 1365که از نظر اعتبارات عمرانی شهرستان اصفهان در سال  چنان؛)32، ص1380کرمانی، 

گذاري در صنایع بزرگ داشته مایه ریال سر2500رتبه دوم بوده است و به ازاء هر یک نفر 
  ).140، ص1382ریزي استان اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه(است

 در استان تبریز 1365 تا 1362گذاري صنعتی از سال  این در حالی است که ارزش سرمایه
همچنین ارزش افزوده تولید در صنایع .  درصد افت داشته است55نسبت به کل کشور، 

گذاري سبب کاهش ین بوده و این کاهش سرمایهی نسبت به کل کشور پاشهرستان تبریز
همچنین در دوران معاصر شاهد ). 106، ص1380شافعی، (تمرکز شغلی در شهر تبریز شده است
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    ...هاي شغلی درده تمرکزیبررسی پد 

 که خود را با ایمبودهاي هاي ناحیهظهور دعاوي مربوط به شناسایی هویت اجتماعی جمعیت
لباً نشأت گرفته از سابقه کهن ریشه تاریخی، تثبیت خصوصیات زبانی، فرهنگی و اقتصادي غا

  .می کند
 هدف اصلی از این دعاوي رسیدن به خودمختاري داخلی این جمعیت ها را در چارچوب 
یک فضاي فرهنگی که غالباً حدود عینی آن به جهات جغرافیایی به درستی مشخص نشده 

ها و  مناطق مختلف شاهد قومیتدر کشور ایران نیز در). 30، ص1373ژرژ، (داردمسلم می
هاي مختلف با رسیدن به حکومت موجب پیشرفت و زبان هاي مختلف هستیم که در دوره

  .تثبیت موقعیت خود شده اند
 سیستم حکومت ،به علت خواسته هاي خودمختاري) 1365-1357( در دوران بعد از انقالب

 چون ،تمرکز در شهرهاییبه سوي تمرکز بیشتر در مرکز گرایش پیدا کرده و موجب 
 هنوز مناطق اطراف خود را 1355که تا سال  ولی تهران به دلیل این است،اصفهان و قم شده

؛ بیشتر تمرکزها )هاي صنعتیشهر و شهرك(جهت پخش و انتشار به اطراف شکل نداده بود
رامون  به بعد با تبعیت از نظریه مرکز پی1355 از سال یکنل ،شهر بوده استاین در اطراف 

هاي گذاري سرمایه،شروع به انتشار توسعه به شهرهاي اطراف و در محورهاي کرج و قم کرده
طوري که  به؛)19-21، صص1382اطهاري، (دولتی و خصوصی زیادي در این زمینه شده است

 درصد 7/5 به 1355 در سال 2/2کارگاههاي صنعتی شهرهاي اطراف تهران از  در میزان جذب
  .اندسیده ر1365در سال 

 به بعد محور توسعه شهرهاي کرج، قم و اسالم شهر بوده 1355 به این ترتیب از سال 
هاي اصلی همچنین عامل جنگ نیز به عنوان یکی از محرك). 38، ص1382اطهاري، (است

  .توسعه از تهران به شهرهاي اطراف بوده است
    1365 تا 1355 از سال شهرهاي کشورلذا با مقایسه میزان تمرکز اشتغال در بین مادر

 همچنان در ردیف اول قرار دارد و بعد از 61/69توان گفت که مادرشهر اهواز با ضریب می
 مادرشهر کرج نیز همچنان ، در ردیف دوم قرار گرفته36/66آن مادرشهر قم با ضریب مکانی 

اه هفتم صعود  به جایگ1355 ولی شهر تبریز از جایگاه نهم در سال ،در جایگاه سوم قرار دارد
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

 به ردیف ششم  نیز مادرشهر مشهد از جایگاه چهارم به ششم و مادرشهر کرمانشاه.کرده است
  . ولی تهران به عنوان پایتخت کشور از ردیف هفتم به ششم رسیده است،اندنزول نموده

 است که یاین در حال.  همچنین مادرشهر شیراز از ردیف هفتم به چهارم صعود داشته است
ر اصفهان افزایش قابل توجهی در میزان اشتغال داشته و در مقایسه با مادرشهرهاي مادرشه

 در .)1نمودار(سوم صعود کرده استردیف ف پنجم به ی از رد140/42دیگر با ضریب تمرکز 
 نسبت به مادر شهرهاي کشور داراي تمرکز ضعیف بوده 1365کل مادرشهر تبریز در سال 

. است

نمودار(١) میزان تمركز اشتغال در متروپلھاي كشور از سال ١٣۵۵ تا ١٣٧۵
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  1375ر مادرشهرهاي کشور در سال بررسی تمرکز اشتغال د

- می اي به منطقه دیگرجایی نیروي کار و جمعیت از یک منطقههمسلماً آنچه موجب جاب
هاي رشد ناموزون در بخش. ستشود، افزایش مطلق یا امکانات اشتغال در سطح کل اقتصاد نی
 که استمونی داري پیراهاي سرمایهمختلف اقتصادي و در نقاطی خاص بیشتر به علت مکانیزم

گونه مهمترین دلیل این. از نظر مکانی بشدت گرایش به عدم تعادل و نیاز به فوق تمرکز دارد
هاي گران داري پیرامونی به زیرساختهاي اقتصادي در سرمایهفوق تمرکزها، نیاز فعالیت

  ). 81-80ص، ص1377حسامیان، (استوسیع، بازار فروش گسترده و نزدیکقیمت و 
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هاي مختلف توسعه به علت دیدگاه ره رئیس جمهوري هاشمی رفسنجانی در برنامهدر دو
بنابراین شهرهاي . شودداري مشاهده میسازي و سرمایهیخاص کارگزاران گرایش به خصوص

هاي گذشته به سالها نسبت ن جهت اجراي این برنامهدبزرگ مرکز کشور به علت مناسب بو
  .اندلف اقتصادي پیدا کردههاي مختتمرکز زیادتري در بخش

همچنین اهواز به علت قرارگیري در منطقه خوزستان، جمعیت بومی اعراب و ادعاهاي 
 کمتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به دوره قبلی افت 1375 تا 1365استقالل طلبی، در دوره 

 تمرکز باال در 1375مورد جالب توجه در سال . باالیی در میزان تمرکز اشتغال داشته است
  . استهران شهرهاي تبریز و ت

 و  جنگ،توان گفت که تجربه هشت سال می، تحلیل چنین تمرکزي در شهر تهراندر
استقالل طلبی اقوام اعراب و کردها در مناطق غربی و جنوبی کشور سیستم اداره کشور را به 

که شهر تهران با  چنان؛سمت تمرکز سوق داد که باعث تمرکز بیشتر در تهران گردید
 گرایشی به انقباض و 1365 تا 1355هاي ایط حاکم بر اقتصاد کشور طی سالتأثیرپذیري از شر

هاي  تا کنون گرایشی به تمرکز و انبساط داشته است که روند صعودي کارگاه68هاي از سال
، 1382اطهاري، (توان دانست را یکی از دالیل این تمرکز می75 تا 68هاي صنعتی در طی سال

  ).16ص
توان ناشی از اتمام جنگ و ایجاد  شغلی در مادرشهر تبریز را می دلیل افزایش تمرکز
توان به برنامه پنج  میخصوصدر این  .شهر دانست مادراین گذاري در فرصت و امنیت سرمایه

شهر تبریز . ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی اشاره کرد
شد و قرار گرفتن در مرکز استان و جذب امکانات شهرهاي هاي رنیز به دلیل تبعیت از قطب

سهم بیشتري از شاغالن را در خود جمع کرده ) -21-203، صص1382پاپلی یزدي، (اطراف
  .است

 و اتمام 1368همچنین با شروع برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در سال 
 شد و همچنین اولویت تکمیل گذاري در شهرها بیشترجنگ؛ فرصت بازسازي و سرمایه

هاي صنعتی نیمه تمام در مادرشهرهاي منطقه به عنوان قطب صنعتی مورد تأکید قرار پروژه
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85 ش - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی    

گرفت و در عین حال با تأکید بر بخش صنعت جهت رهایی از دام اقتصادي تک 
گذاري در  لذا لزوم سرمایه.رو بودیمهبه دلیل کاهش درآمدهاي نفتی روب) نفت(محصولی
مورد اجرا گذاشته به خصوص صنایع مادر نمود پیدا کرد و  درآمدهاي صنعتی و بجهت
  ).1-100، صص1368ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه(شد

 چون اهواز و خوزستان و ،خیزاز نتایج آن می توان به کاهش اشتغال در مناطق نفت
پاپلی ( یز، قم و کرج اشاره کرد چون تهران، تبر،هاي صنعتیافزایش اشتغال در مناطق و قطب

  ). 1- 100، صص1382یزدي، 
توان اظهار کرد که مادرشهرهاي قم، کرج و تهران می) 1(و نقشه) 1(با توجه به نمودار

 در 68/62  و16/65، 3/66 با ضرایب  در مرکز کشوری سیاسی و امنیت-ي مسایل اقتصادعلتهب
از نظر ضریب توزیع اشتغال قرار گرفته اند و  به ترتیب در جایگاههاي اول تا سوم 1375سال 

شهرهاي تبریز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، اهواز و شیراز به ترتیب در جایگاه هاي چهارم تا 
 مادرشهر اهواز از رتبه اول به هشتم نزول کرده 1365در مقایسه با سال . اندنهم قرار گرفته

نطقه و پایتخت کشور از رتبه پنجم به سوم همچنین مادرشهر تهران به عنوان مادرشهر م. است
 در این ارتباط مادرشهرهاي .رسیده و مادرشهر تبریز از رتبه هفتم به چهارم صعود کرده است

 ولی مادرشهر شیراز از رده چهارم به هشتم ،اندمشهد و کرمانشاه همچنان جایگاه ثابتی را داشته
  .)2نمودار(نزول کرده است

 

  
  1375 تا 1355هاي کشور از سال ي و روند تمرکز شغلی متروپلرده بند: 2نمودار 
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  13551355بررسی تمرکز اشتغال در نقاط شهري استان آذربایجان شرقی در سال بررسی تمرکز اشتغال در نقاط شهري استان آذربایجان شرقی در سال 

اي خاص مورد توجه یکی از مباحثی که امروزه در مورد تمرکز و عدم تمرکز در منطقه
مشاغلی خاص در مادرشهرها یا  تمرکز در ،گیرد، تمرکزهاي اقتصادي و از آن میانقرار می

تولید براساس نظریه .  اشتغال در یک منطقه تولید است،یکی از اهداف. استنقاط ویژه 
  همچنین براساس نظریه .گانه، کار، سرمایه و طبیعتها تابعی است از عوامل سهکالسیک

 ،گانه مذکور صورت گرفتههایی که جهت سنجش وضعیت عوامل سهبنديمذکور و شاخص
گذاري و جمعیت، باالترین رتبه را جهت توسعه صنعتی شهرستان تبریز بر مبناي توان سرمایه

  ). 127، ص1382رفیعی، (هاي منطقه آذربایجان دارددر بین شهرستان
) مرکز استان آذربایجان غربی(همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته شهرستان تبریز

هاي استان وضعیت مناسبی را ید نسبت به سایر شهرستاناز نظر ارزش سرمایه گذاري جهت تول
  .و رقم باالیی را به خود اختصاص داده است داشته

هاي ها و امکانات را در طی دورهگذاري با تبعیت از نظریه قطب رشد بیشترین سرمایه
- همچنین تولید و اشتغال در بخش). 120، ص1378عادلی، (گذشته به خود جذب کرده است
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  استعت و معدن یکی از عوامل بسیار مهم و به عبارتی محور رشد و توسعه یک شهرهاي صن
هاي اقتصادي نیز تابعی از رشد بخش صنعت خواهند بود؛ بنابراین مادرشهر تبریز و سایر بخش

به عنوان قطب بزرگ صنعتی غرب کشور و به عنوان مادرشهر منطقه با در اختیار داشتن 
ها، به نخست شهر منطقه تبدیل شده و با مجموع ضریب گذاريیهبیشترین امکانات و سرما

، باالترین تمرکز اشتغال را در مجموع بخش ها به خود اختصاص 1355 در سال 58/151مکانی 
  .داده است

 شهر صنعتی آذرشهر به علت نقش صنعتی آن و نزدیکی به مادرشهر و پذیرش ،بعد از آن
شهر ایلخچی نیز به دلیل .  در ردیف دوم قرار داشته استقسمتی از سرریزهاي مادرشهر تبریز

نقش قوي کشاورزي و نزدیکی به مادرشهر تبریز در مقام سوم تمرکز اشتغال در بین شهرهاي 
اي باالترین تمرکز در ر مادر شهر تبریز دا2با توجه به جدول شماره  .استان قرار داشته است
  .این دوره بوده است

  
   1375 تا 1355هرهاي استان آذربایجان شرقی به لحاظ تمرکز اشتغال از سال بندي ش رتبه:2جدول

  
  )بر اساس محاسبات نگارنده(مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مآخذ
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  1365بررسی تمرکز اشتغال در شهرهاي استان آذربایجان شرقی در سال 

ه علت مسائل ناشی از اقتصاد سیاسی، مسائل  ب1365 تا 1355هاي مادرشهر تبریز طی سال
 به طوري که ؛رو بوده استهها روبگذاريقومی و خطرات ناشی از جنگ، با کاهش سرمایه

 ارزش سرمایه گذاري هاي صنعتی در استان آذربایجان 1365 تا 1361هاي طی سال
 درصد افت داشته 6/55) گرددها در مرکز استان هزینه میگذاريتقریباً بیشتر سرمایه(شرقی
همچنین ارزش افزوده صنعتی در شهرستان تبریز نسبت به کل کشور پایین بوده  .است
  ).1ـ6، صص1375شافعی، (است
، می توان به حمالت 1365 دیگر کاهش تمرکز شغلی در شهر تبریز در سال از علل 

ع به پیرامون موشکی و هوایی در زمان جنگ اشاره کرد که باعث انتقال سرمایه ها و صنای
 نقش مهاجرت ها از مراکز استان به شهرهاي کوچکتر و روستاها خصوصدر این . شده است

  .به دلیل حمله هوایی نیز در کاهش تمرکز شغلی مادرشهر تبریز مؤثر بوده است
باالترین میزان تمرکز اشتغال در شهرهاي استان ) 2(و نقشه) 3( با توجه به نمودار

  .استرتیب شامل آذرشهر، بستان آباد، ایلخچی آذربایجان شرقی به ت
 و رتبه 18/86 به ضریب 1355 و رتبه هفتم در سال 7/12شهر آذرشهر با ضریب تمرکز 

 که مهمترین دلیل آن نزدیکی به مادرشهر تبریز و ، صعود کرده است1365اول در سال 
ه اول و ضریب مکانی استخراج معادن اطراف شهر آذرشهر بوده است، و شهر تبریز نیز با رتب

 نزول کرده است که 1365 در سال 1/36 به رتبه دهم با ضریب مکانی 1355 در سال 58/15
گذاریهاي صنعتی در دوره جنگ در علت کاهش میزان سرمایهه بدر مقایسه با شهرهاي اطراف

   .)2جدول(است  داراي درجه تمرکز ضعیفايشهرهاي بزرگ حاشیه
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  تغال در نقاط شهري استان آذربایجانتمرکز اش: 3نمودار

  1375بررسی تمرکز اشتغال در شهرهاي استان آذربایجان شرقی در سال 
به دنبال اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی طی به دنبال اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی طی 

 به بخش صنعت و تولید در سطح استان توجه بسیاري شد و ایجاد  به بخش صنعت و تولید در سطح استان توجه بسیاري شد و ایجاد 13721372 تا  تا 13681368هاي هاي سالسال
همچنین شهر تبریز به دلیل تبعیت همچنین شهر تبریز به دلیل تبعیت . . فرصت هاي شغلی در بخش صنعت در اولویت قرار گرفتفرصت هاي شغلی در بخش صنعت در اولویت قرار گرفت

 به طوري که از  به طوري که از ؛؛از قطب هاي رشد سهم بیشتري از فرصت هاي شغلی را به خود اختصاص داداز قطب هاي رشد سهم بیشتري از فرصت هاي شغلی را به خود اختصاص داد
 مجوز احداث کارگاه صنعتی در اطراف  مجوز احداث کارگاه صنعتی در اطراف 51335133، حدود ، حدود 13751375اجراي برنامه اول توسعه تا سال اجراي برنامه اول توسعه تا سال 

این نسبت در مقایسه با سایر این نسبت در مقایسه با سایر ). ). 147147--150150، صص، صص13751375رفیعی، رفیعی، ((ه استه استشهر تبریز صادر گردیدشهر تبریز صادر گردید
بنابراین تمرکزهاي زیادي در بخش بنابراین تمرکزهاي زیادي در بخش . .  توجه است توجه استدرخوردرخورشهرهاي استان آذربایجان شرقی بسیار شهرهاي استان آذربایجان شرقی بسیار 

  ..تبریز به وجود آمدتبریز به وجود آمد ، در شهر، در شهر13751375صنعت و زیر بخش هاي آن در سال صنعت و زیر بخش هاي آن در سال 
تگی تگی  بر اساس مدل پیوس بر اساس مدل پیوسهاي شغلی از بخش صنعتهاي شغلی از بخش صنعت تبعیت سایر بخش تبعیت سایر بخشعلتعلت
هاي هاي ، در سطح شهرهاي استان آذربایجان شرقی تمرکزهایی را در سایر بخش، در سطح شهرهاي استان آذربایجان شرقی تمرکزهایی را در سایر بخش))44جدولجدول((مکانیمکانی
 چون حمل و نقل، ساختمان، خرد فروشی، واسطه گري هاي مالی و سایر بخش ها شاهد  چون حمل و نقل، ساختمان، خرد فروشی، واسطه گري هاي مالی و سایر بخش ها شاهد ،،شغلیشغلی
ل دیگر تمرکزهاي شغلی در سطح شهرستان تبریز می توان به تخصیص اعتبارات ل دیگر تمرکزهاي شغلی در سطح شهرستان تبریز می توان به تخصیص اعتبارات علعلاز از . . هستیمهستیم

 از مجموع اعتبارات برنامه اول  از مجموع اعتبارات برنامه اول 13751375 به طوري که درسال  به طوري که درسال ؛؛ستان اشاره کردستان اشاره کردباال به این شهرباال به این شهر
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سازمان مدیریت استان آذربایجان سازمان مدیریت استان آذربایجان ((ه استه استیافتیافت درصد به شهرستان تبریز اختصاص  درصد به شهرستان تبریز اختصاص 3030//2525توسعه توسعه 
  ).).122122، ص، ص13761376شرقی، شرقی، 

مالحظه می شود که مادرشهر تبریز در مالحظه می شود که مادرشهر تبریز در ) ) 33((و نمودار شمارهو نمودار شماره) ) 22((همچنین با توجه به نقشههمچنین با توجه به نقشه
 در جایگاه اول قرار گرفته است و شهرهاي  در جایگاه اول قرار گرفته است و شهرهاي 9090//9393 با ضریب توزیع  با ضریب توزیع 13751375ال ال مجموع در سمجموع در س

  ..انداندمراغه و ممقان به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار گرفتهمراغه و ممقان به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار گرفته
 در مقایسه با ده سال گذشته، شهر تبریز با فاصله گرفتن بسیار از نقاط شهري اطراف خود  در مقایسه با ده سال گذشته، شهر تبریز با فاصله گرفتن بسیار از نقاط شهري اطراف خود 

 تبریز به علت افزایش  تبریز به علت افزایش  دوره شهر دوره شهرلذا در اینلذا در این  ..تمرکز زیادي را در مجموع مشاغل داشته استتمرکز زیادي را در مجموع مشاغل داشته است
هاي توسعه نسبت به سایر شهرهاي استان تمرکز باالیی را هاي توسعه نسبت به سایر شهرهاي استان تمرکز باالیی را گذاري صنعتی در برنامهگذاري صنعتی در برنامهسهم سرمایهسهم سرمایه
  ..داشته استداشته است

  
تمرکز  بررسی بخش هاي عمده شغلی در شهرهاي استان آذربایجان شرقی به لحاظ گرایش به

   یا توزیع متعادل
 شغل در سطح  شغل در سطح 5050سط مدل سنجش سطح تمرکز از بین سط مدل سنجش سطح تمرکز از بین با توجه به محاسبات انجام گرفته توبا توجه به محاسبات انجام گرفته تو

 شغل در گروه گرایش به توزیع یکسان قرار گرفته  شغل در گروه گرایش به توزیع یکسان قرار گرفته 2020 تعداد  تعداد ،،13751375نقاط شهري استان در سال نقاط شهري استان در سال 
  1212  ،، شغل شغل5050از یبن از یبن . . استاستاند که بیشترین گرایش به توزیع یکسان مربوط به بخش آموزش اند که بیشترین گرایش به توزیع یکسان مربوط به بخش آموزش 
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ل به تمرکز متوسط قرار ل به تمرکز متوسط قرار  شغل در گروه تمای شغل در گروه تمای1818شغل در گروه گرایش به تمرکز شدید و شغل در گروه گرایش به تمرکز شدید و 
آالت و تولید آالت و تولید هاي ماشینهاي ماشینهاي شغلی با گرایش به تمرکز شدید بخشهاي شغلی با گرایش به تمرکز شدید بخشاز بین گروهاز بین گروه. . انداندگرفتهگرفته

--ترتیب بیشترین میزان از گرایش به تمرکز را داشتهترتیب بیشترین میزان از گرایش به تمرکز را داشته  فلزات فابریک و بخش دباغی و چرم بهفلزات فابریک و بخش دباغی و چرم به
  ..انداند

  
قتصادي بررسی میزان پیوستگی مکانی بین گروه شغلی صنعت و سایر فعالیت هاي ا

  1375درشهرهاي استان آذربایجان شرقی در سال 
 بیشترین  بیشترین 13751375سال سال   براساس محاسبات انجام گرفته توسط روش پیوستگی مکانی دربراساس محاسبات انجام گرفته توسط روش پیوستگی مکانی در

ها مربوط به بخش عمده فروشی ها مربوط به بخش عمده فروشی پیوستگی مکانی یا همگرایی بین بخش صنعت با سایر بخشپیوستگی مکانی یا همگرایی بین بخش صنعت با سایر بخش
 جنگلداري و  جنگلداري و هاي کشاورزي و شکار وهاي کشاورزي و شکار و بخش بخش.. بوده است بوده است9393//4141 و ضریب آن برابر  و ضریب آن برابر استاست

همچنین همچنین . . اندانداستخراج معدن به ترتیب کمترین میزان پیوستگی مکانی را با بخش صنعت داشتهاستخراج معدن به ترتیب کمترین میزان پیوستگی مکانی را با بخش صنعت داشته
 جهت برآورد  جهت برآورد ،، بوده است که از آن بوده است که از آن7777//2020ضریب پیوستگی مکانی صنعت با کل مشاغل برابر ضریب پیوستگی مکانی صنعت با کل مشاغل برابر 

  ..توان سود بردتوان سود بردکاهش تمرکز میکاهش تمرکز می
 استان آذربایجان شرقی در سال  استان آذربایجان شرقی در سال میزان گرایش مشاغل به توزیع یا تمرکز در سطح شهرهايمیزان گرایش مشاغل به توزیع یا تمرکز در سطح شهرهاي: : 33جدولجدول
13751375  

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  :3ادامه جدول

اساس محاسبات اساس محاسبات بربر((13751375عمومی نفوس و مسکن سال عمومی نفوس و مسکن سال اي اي ههسرشماریسرشماری  یجیجاا نت نت،،ننراراایایمرکز آمار مرکز آمار : : خذخذأأمم
    ))نویسندگاننویسندگان

  
استفاده از مدل ساده رگرسیون خطی با در نظر گرفتن بخش صنعت به عنوان استفاده از مدل ساده رگرسیون خطی با در نظر گرفتن بخش صنعت به عنوان   بابانگارنده نگارنده 

 مستقل و کل بخش ها به عنوان متغیر وابسته به پیش بینی کاهش تمرکز در شهرهاي  مستقل و کل بخش ها به عنوان متغیر وابسته به پیش بینی کاهش تمرکز در شهرهاي بخشبخش
 همچنین میزان فرصت هاي شغلی ایجاد شده به تبع بخش  همچنین میزان فرصت هاي شغلی ایجاد شده به تبع بخش  و ووص تبریز پرداختوص تبریز پرداختبخصبخص  ،،استاناستان

  ..صنعت را به دست آوردصنعت را به دست آورد
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 در و سایر فعالیت هاي اقتصادي) صنعت ـ ساخت(مکانی بین گروه شغلی میزان پیوستگی) 4(ولجد

  1375شهرهاي استان آذربایجان شرقی در سال 

بر اساس محاسبات بر اساس محاسبات ((13751375عمومی نفوس و مسکن سال عمومی نفوس و مسکن سال اي اي ههسرشماریسرشماری  یجیجاا نت نت،،ننراراایایمرکز آمار مرکز آمار : : خذخذآآمم
  ))نویسندگاننویسندگان

  
 ایجاد هر فرصت  ایجاد هر فرصت يي باال بودن میزان پیوستگی مکانی صنعت با سایر بخشها و به ازا باال بودن میزان پیوستگی مکانی صنعت با سایر بخشها و به ازاعلتعلتبه به 

همچنین با همچنین با . . گرددگرددر بخش عمده فروشی ایجاد میر بخش عمده فروشی ایجاد می فرصت شغلی د فرصت شغلی د99//33شغلی در بخش صنعت شغلی در بخش صنعت 
  33//2121  ،، ساخت ساخت-- هر فرصت شغلی در بخش صنعت هر فرصت شغلی در بخش صنعتييتوجه به برآوردهاي انجام شده به ازاتوجه به برآوردهاي انجام شده به ازا

  ..گرددگرددمیمی  فرصت شغلی در کل مشاغل ایجادفرصت شغلی در کل مشاغل ایجاد
که که را را  فرصت شغلی  فرصت شغلی 2000020000جهت کاهش روند تمرکزي در متروپل تبریز می توان میزان جهت کاهش روند تمرکزي در متروپل تبریز می توان میزان   

 از شهر تبریز کاهش داده یا  از شهر تبریز کاهش داده یا ،،گرددگرددش صنعت ایجاد میش صنعت ایجاد میدر آینده در متروپل تبریز در بخدر آینده در متروپل تبریز در بخ
  9090//9393 تا به تبع آن ضریب توزیع اشتغال از رقم  تا به تبع آن ضریب توزیع اشتغال از رقم ؛؛مشاغل موجود را به شهرهاي دیگر انتقال دادمشاغل موجود را به شهرهاي دیگر انتقال داد

 که رقمی متعادل نسبت به سایر  که رقمی متعادل نسبت به سایر 11//3232 به  به 11//6969از رقم از رقم نیز نیز   و ضریب کل شاغالن   و ضریب کل شاغالن 7171//1414  00بهبه
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  241882241882 نفر به  نفر به 309160309160ورت میزان شاغالن از ورت میزان شاغالن از این صاین ص   نزول کند، که در نزول کند، که در،،شهرهاي استان استشهرهاي استان است
  ..نفر خواهد رسیدنفر خواهد رسید

 به  به 13275231327523 براي شهر تبریز، جمعیت شهر تبریز از  براي شهر تبریز، جمعیت شهر تبریز از 33//88با در نظر گرفتن بعد خانوار با در نظر گرفتن بعد خانوار 
رقم رقم (( که براساس مطالعات انجام شده بر روي حد بهینه شهر که براساس مطالعات انجام شده بر روي حد بهینه شهر،، نفر کاهش خواهد یافت نفر کاهش خواهد یافت10584101058410
حد بهمیه جمعیتی یک شهر نزدیک خواهد حد بهمیه جمعیتی یک شهر نزدیک خواهد این رقم به این رقم به ) ) 8080،ص،ص13821382توفیق، توفیق، )()(نفرنفر10000001000000

هت ایجاد توسعه در یک شهر و هت ایجاد توسعه در یک شهر و ججبه دلیل نقش تمرکز به دلیل نقش تمرکز (( ولی کاهش کمتر از این مقدار ولی کاهش کمتر از این مقدار،،شدشد
  ..براي شهر تبریز توصیه نمی شودبراي شهر تبریز توصیه نمی شود) ) منطقهمنطقه

برآورد میزان تبعیت فرصت هاي شغلی ایجاد شده در شهرهاي استان آذربایجان شرقی ) 5(جدول
  .1375نسبت به بخش صنعت درسال

  
بر اساس محاسبات (1375عمومی نفوس و مسکن سال اي هسرشماری یجا نت،نراایمرکز آمار  :خذآم

  ). نویسندگان
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  نتیجه گیري نتیجه گیري 
 اقتصاد تک  اقتصاد تک به علتبه علت   اهواز اهواز،، بین مادرشهرهاي کشور بین مادرشهرهاي کشور13651365 و  و 13551355در مجموع در سال در مجموع در سال 

درشهرها در درشهرها در  ما ماسایرسایر  .. باالترین درجه تراکم را داشته است باالترین درجه تراکم را داشته استمحصولی متکی بر صدور نفتمحصولی متکی بر صدور نفت
  ..انداند قرار داشته قرار داشتهکدیگرکدیگروضعیت مشابهی نسبت بوضعیت مشابهی نسبت ب

گذاریهاي گذاریهاي در اثر سرمایهدر اثر سرمایه   باالترین میزان تمرکز در شهرهاي تهران و تبریز باالترین میزان تمرکز در شهرهاي تهران و تبریز13751375در سال در سال 
 نسبت به  نسبت به 13651365همچنین در سال همچنین در سال . . صورت گرفته استصورت گرفته استهاي توسعه هاي توسعه صنعتی در طول برنامهصنعتی در طول برنامه

بخصوص در بخش بخصوص در بخش . . ینی بوده استینی بوده استییاا تمرکز در شهر تبریز در سطح پ تمرکز در شهر تبریز در سطح پ،،شهرهاي استان آذربایجانشهرهاي استان آذربایجان
  . .  تمرکز باالیی در شهر تبریز وجود داشته است تمرکز باالیی در شهر تبریز وجود داشته است13751375 و  و 13551355هاي هاي صنعت و ساخت در سالصنعت و ساخت در سال

 متوسط در  متوسط در يينسبت به کل مادرشهرهانسبت به کل مادرشهرها13551355همچنین تمرکز اشتغال مادرشهر تبریز در سال همچنین تمرکز اشتغال مادرشهر تبریز در سال 
رکز رکز  تم تم13751375 ولی در سال  ولی در سال ،،در حد ضعیف بوده استدر حد ضعیف بوده است به علت تبعات ناشی از جنگ  به علت تبعات ناشی از جنگ 13651365سال سال 

براساس نتایج محاسبات براساس نتایج محاسبات   شغلی مادرشهر تبریز با یک صعود نسبی به تمرکز زیاد رسیده است وشغلی مادرشهر تبریز با یک صعود نسبی به تمرکز زیاد رسیده است و
گذاري در این بخش در شهر گذاري در این بخش در شهر  تمرکز در بخش صنعت و سرمایه تمرکز در بخش صنعت و سرمایه55 و  و 44انجام شده در جداول انجام شده در جداول 

    ..تبریز به عنوان یکی از دالیل اصلی ایجاد تمرکز عنوان گردیده استتبریز به عنوان یکی از دالیل اصلی ایجاد تمرکز عنوان گردیده است
 نسبت به مادر شهرهاي کشور و نقاط شهري استان  نسبت به مادر شهرهاي کشور و نقاط شهري استان 13751375ل ل  مادر شهر تبریز در سا مادر شهر تبریز در سا،،بنابراینبنابراین

 لذا با ارائه راهکارهایی چون انتقال  لذا با ارائه راهکارهایی چون انتقال ..ه استه استددبوبوآذربایجان شرقی داراي تمرکز شغلی باالیی آذربایجان شرقی داراي تمرکز شغلی باالیی 
گذاري در شهرهاي اطراف که گذاري در شهرهاي اطراف که مشاغل از تبریز به شهرهاي متوسط اندام، اولویت سرمایهمشاغل از تبریز به شهرهاي متوسط اندام، اولویت سرمایه

 از شهر تبریز به  از شهر تبریز به ،،شغلی از بخش صنعتشغلی از بخش صنعت فرصت  فرصت 2000020000تمرکز ضعیفی را داشته اند و انتقال تمرکز ضعیفی را داشته اند و انتقال 
شهرهاي دیگر، می توان به کاهش پدیده تمرکز شغلی و پیامدهاي سوء ناشی از آن در سطح شهرهاي دیگر، می توان به کاهش پدیده تمرکز شغلی و پیامدهاي سوء ناشی از آن در سطح 

  . . شهر تبریز دست یافتشهر تبریز دست یافت
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  خذخذآآمم  منابع ومنابع و

   . سیستان و بلوچستان، دانشگاهمجله علوم انسانی، شهرنشینی و توسعه شهري در ایران ؛)1380(احمدیان، محمد علی و غالمی، سعادت .1
  .ن، سازمان مدیریت و برنامه ریزي چاپ اول، تهراي، مبانی نظر،تحلیل منطقه اي و سطح بندي سکونتگاه ها ؛)1371(جاللی، پرویز ا.2
  .، سمترامونیه هاي شهر وپینظر؛ )1382(رجبی جردنی و ن،یزدي، محمد حسی پاپلی .3 
روند سیاسی در ایران بعد از انقالب مشروطه، گروه جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه دوره ، )1381(پاکمهر، علی .4

  .کارشناسی ارشد
، ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادي، شماره مروري بر برنامه هاي توسعه پیش و پس از انقالب ؛)1381(تجلی، سید آیت اهللا .5

  .، تهران175ـ176
، سازمان مدیریت و برنامه ریزي طرح مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان ؛)1375(جهانگیري، علی .6

  .استان خوزستان
  .گاه، تهران دانش انتشارات،شهرنشینی در ایران ؛)1377(حسامیان، فرخ و دیگران .7
  .لنامه پژوهشی، شماره دوم، تهران فص،ريتحول در مدیریت شه ؛)1376(خسروي، عباس .8
پرویز اجاللی، سازمان مدیریت و برنامه : ، مترجمسیاستگذاري منطقه اي ؛)1371(ریچاردسون، هري، تاون رو، پیتر، دارونت، دي  .9

  .ریزي کشور، تهران
  . مرکز مطالعات مسکن و شهرسازي، تهران بخش صنعت و معدن،،، جلد دومطرح کالبدي منطقه آذربایجان ؛)1382(رفیعی، مینو .10
  .، انتشارات سمت، تهران، چاپ سومبرنامه ریزي شهرهاي جدید ؛)1382(زیاري، کرامت اهللا .11
  .، دانشگاه یزداصول و روشهاي برنامه ریزي منطقه اي؛ )1378( زیاري، کرامت اهللا.12
، بررسی امکان پذیري تمرکز زدایی در تصمیم گیري، گیري در شهر تهرانیمتحلیل نظام تصم ؛)1373(فر، محمد حسینزاهدي .13

  . دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی،پایان نامه کارشناسی ارشد
  .، ترجمه سیروس سهامی، انتشارات واقفی، مشهدژئوپلتیک اقلیت ها ؛)1373(ژرژ، پیر .14
 . اسفندزي،ی، معاونت برنامه رسابقه برنامه ریزي در ایران ؛)1377(زدیاستان  يسازمان مدیریت و برنامه ریز .15
، اداره کل قوانین، چاپخانه شوراي عالی برنامه و بودجه،  کل کشور1355قانون برنامه  ؛)1355(سازمان مدیریت و برنامه ریزي .16

  .تهران
  .ریزيبرنامه، معاونت اجتماعی چارچوب نظري مطالعات اقتصادي و ؛)1382( اصفهانریزي استانسازمان مدیریت و برنامه .17
، اجتماعی و فرهنگی استان برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ؛)1370( شرقیسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان .18

  .آذربایجان شرقی، کمیته برنامه ریزي
 .سیماي شهرستان تبریز ؛)1377(یزي استان آذربایجان شرقی سازمان مدیریت و برنامه ر.19
، بخش صنعت و معدن، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان سنجی استان آذربایجان شرقیقابلیت ؛)1372(شافعی، سعید .20

  .آذربایجان شرقی
  .، اسفند47، شماره اري و شهرسازيمجله معم ،تمرکز زدایی متروپل هاي کشورهاي جنوب ؛)1378(صرافی، مظفر .21
  . سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان شرقی،زیتبرسیماي شهرستان  ؛)1378(نیمحمد حس  عادلی،.22
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، پایان )پژوهش مورد الگوي مناسب توسعه شهر تبریز(توانسنجی محیط طبیعی و توسعه فیزیکی شهر ؛)1375(ملکهعزیز پور،  .23
  .ه دوره دکتري، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرسنام
  .109، نشریه سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، برنامه ریزي توسعه فضایی شهرستان سوادکوه ؛)1376(فتحی، خسرو .24
  . تشارات خوشبین، تهران ان،)تئوري ها و تکنیک ها(برنامه ریزي و توسعه منطقه اي ؛)1381(کالنتري، خلیل .25
  . انتشارات خوشبین، تهران،spssتوسط نرم افزار  تحلیل و پردازش داده هاي اقتصادي اجتماعی؛ )1382( کالنتري، خلیل.26
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماري و  ،تحلیل تمرکز زدایی با تکیه بر شبکه حمل و نقل ؛)1378(کمیلی، محمد .27
  .هرسازي، دانشگاه شهید بهشتیش

  . انتشارات وزارت امور خارجه، تهران،اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی ایران؛ )1380(کردزاده کرمانی، محمد .28
  . تهران،، دانشگاه علم و صنعتتحلیلی از ویژگی هاي برنامه ریزي شهري در ایران ؛)1378(مشهدي زاده دهاقانی، ناصر .29
، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، گروه تاثیر الگوي تقسیمات کشوري بر بی ثباتی سیاسی در ایران ؛)1382(منصوریان، علیرضا .30

  .علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
، وزارت مسکن بديمجموعه مقاالت طرح ریزي کال، اي در ایران و جایگاه قانونی آنریزي منطقهبرنامه ؛)1371(وحیدي، منوچهر .31

  .و شهرسازي، تهران
غالمرضا شیرازیان، مرضیه صدیقی، چاپ اول :  مترجمان،برنامه ریزي منطقه اي برداشتی سیستمی ؛)1370(هلیورست، ژوزف .32
  .ان، سازمان مدیریت و برنامه ریزيتهر

33. Chatter jet, Sati jet and Carolina, Gerald (2001), Aggregate Metropolitan Employment Growth and Decentralization 
of Metropolitan Employment; Journal of Monetary Economic, 48, USA. 
34. Wiewel, Wim (2001), Metropolitan, Decentralization in Chicago; College of Urban Planning, University of Illinois at 
Chicago. 
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