
   

  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1391زمستان ، 35شماره ، دهمسال دوره جديد، 

  

  اجتماعي اجتماعي   --يافتگي ساختارهاي اقتصادييافتگي ساختارهاي اقتصاديسنجش ميزان توسعهسنجش ميزان توسعه

  11شهرهاي استان آذربايجان شرقيشهرهاي استان آذربايجان شرقي
  

  3اصغر رشيدي ابراهيم حصاري و 2رحيم سرور
  

  چكيده

ـادل و     ريزي مديريت مطلوب شهري و منطقه يكي از چالشهاي فراروي برنامه اي در راستاي شهر و منطقه پايـدار عـدم تع

هدف از مقاله حاضر سنجش و تحليل ميـزان توسـعه   . توازن در ميزان توسعه پايدار شهرهاي استقرار يافته در منطقه است

بهداشتي شهرهاي استان آذربايجان شـرقي بـه منظـور تبيـين      - ي و فرهنگياجتماع - پايدارشهري در ساختارهاي اقتصادي

ـتفاده از مـدل تركيبـي       - نوع تحقيق كاربردي و روش آن توصيفي. سطوح متفاوت پايداري است -Topsisتحليلـي بـا اس

AHPافزار ، ضريب آنتروپي، ضريب پراكندگي، نرمArc GIS وSPSS  ـات موردبررسـي و ت    داده. است ـا و اطالع حليـل  ه

ـا دارا بـودن       هاي پژوهش نشان مي مهمترين يافته. شاخص است 30شامل  57.91نفـر و  1378935دهد كـه شـهر تبريـز ب

درصد از جمعيت شهري استان آذربايجان شرقي از لحاظ ساختارهاي مورد بررسي گرفته در سطح توسـعه پايـدار خيلـي    

ـتان     9.75با دارا بودن  شهرهاي مراغه، ميانه، مرند و سراب. باال قرار گرفته است در سـطح  در صد از جمعيـت شـهري اس

ـا     ممقانو  صوفيان، جلفا، اهر، بنابگروه سوم شهرها كه شامل شهرهاي  .اند قرار گرفته باالتوسعه  ـا دارا بـودن  ب  20.18ب

درصـد از   7.29درصـد از تعـداد شـهرها و فقـط      62مابقي شهرها كه .يافتگي قرار گرفتند درصد در سطح متوسط توسعه

ـادي  شوند در سطوح پايين توسعه جمعيت شهري استان را شامل مي ـاعي و فرهنگـي   - يافتگي در ساختارهاي اقتص  - اجتم

ـاي پـژوهش نشـان مـي     همچنين يافته. بهداشتي قرار دارند ـين توسـعه       دهـد كـه    ه ـبه شـده ب ضـريب همبسـتگي محاس

ـان شـرقي     بهدا - اجتماعي و فرهنگي- ساختارهاي اقتصادي هاي تلفيقي شاخص ـتان آذربايج ـتي شـهرهاي اس و تعـداد   ش

ـا بيـانگر توسـعه شـهرهاي      بنابراين يافتـه  بوده و درصد 99با سطح اطمينان 991.0اين شهرها برابر جمعيت بـا جمعيـت   ه

اين نتايج بيانگر آن اسـت بـه    توان نتيجه گرفت كه لذا مي .است و با جمعيت اندك شهرهاي كوچك كمتر و توسعهبيشتر 

  .پيرامون است –اي در پهنه استان الگوي مركز  عه كلي الگوي فضاي ناحيهلحاظ توس

شرقي، آذربايجان بهداشتي،  -اجتماعي، ساختار فرهنگي -ساختار اقتصاديتوسعه پايدار، :كليدواژگان

  .Topsis-AHPمدل

                                                 
اين مقاله نتيجه انجام طرح تحقيقاتي دانشگاهي توسط نويسندگان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري با نظارت معاونت پژوهشي  .1

 .است 1391تا مهر  1390واحد در فاصله مهر 

   ريزي شهري، واحد شهرري، دانشگاه آزاد اسالمي گروه جغرافيا و برنامه دانشيار .2

 ريزي شهري دانشگاه خوارزمي ي جغرافيا و برنامهاي دكتردانشجو.  3
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  مقدمه

 رد جهان جمعيت درصد 60 از بيش 2030 سال تا كه ملل سازمان بيني پيش گرفتن نظر در با

 شهرنشيني و شهر به وابسته جهان نزديك آينده در كه است واضح كرد خواهند زندگي شهرها

 ملل كنفرانس نخستين به منجر شهرنشيني گسترش بنابراين). 48: 1374 پاستل،(شد  خواهد

 تأسيس به بشر، كنفرانس نام به و 1976 سال در انساني، هايگاهسكونت خصوص در متحد

 »متحد ملل بشر اسكان« نام به اكنون و شد »انساني هايگاهسكونت ايبر متحد ملل مركز«

چنين افزايش سريع و شتابان  شهرنشيني توأم با توسعه  )65: 1387 نوابخش،(شود مي شناخته

كه زيربنا و الزمه شهرنشيني پايدار (هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بهداشتي شاخص

با ادامه افزايش جمعيت، استفاده بيشتر از ). 125: 1390ر؛نقدي و همكا(نبوده است ) هستند

هاي را به همراه داشت  طبيعت كه توأم با تخريب آن بود با خود موجي از افزايش نگراني

جهان مجبور به  براي مدت محيطي طوالني استراتژي الملل را در راستاي تعيين سازمان بين

برآيند اين نشست ارائه گزارش ). 5: 1378افتخاري؛ (كرد  1984تشكيل نشستي در سال 

 در پايدار توسعه و محيطي زيست مشكالت و عنوان آينده مشترك ما با محوريت مسايل تحت

 ها و مباحث در مقوله ترين اساسي با تشكيل اين كمسيون، توسعه پايدار از. سراسر جهان بود

هم اكنون ) 82: 1388؛ و همكار كريمي (شهرنشينان بوده است  ويژه به مردم خصوص زندگي

. اي داراي ضرورتي انكارناپذير است ريزي شهري و منطقه نيز تأكيد برتوسعه پايداردر برنامه

ريزان و  ويكم توسعه پايدار از اهداف اصلي برنامه رويكرد توسعه پايدار در قرن بيست

و توسعه امروزه دستيابي به رشد ). 9: 1385موسوي كاظمي، سيدمهدي؛ (سياستگذاران است 

كشورهاي . رود شمار مي توسعه به پايدار از مباحث عمده كشورها به ويژه كشورهاي درحال

ها، فرار از فقر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي  ماندگي درحال توسعه، جهت جبران عقب

نها جانبه كه منجر به بهبود زندگي همه زندگي انسا اي متعادل و همه براي رسيدن به توسعه... و 

اي هستند  هاي مناسب و بهينه در سطح ملي و منطقه ريزي شود، نيازمند شناخت صحيح و برنامه

اي و  شكاف رو به تزايد فقير و غني در سطح ملي و منطقه). 9 :1390 سرور و همكار؛(

هاي زيست محيطي در نيم قرن اخير همه شواهدي بر عدم موفقيت كامل اهداف و  بحران

 هاي كمتر توسعه يافته؛ تهيه، تدوين و در كشور). 63: 1375صرافي،(است راهبردهاي توسعه 

توسط دولت باعث آن  توسعه براي مناطق مختلف به صورت متمركز ريزي رشد و اجراي برنامه
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ها و نيازها نداشته و در نتيجه شكاف،  شود تا عمدتاً تخصيص منابع ارتباط چنداني با پتانسيل مي

. )9: 1390 سرور و همكار؛(يابد  ين مناطق به طور مرتب افزايش ميدوگانگي و نابرابري ب

متجلي ساخته كه در آن ميزان  پيرامون-حاكميت چنين فضايي خود را در كالبد و ساختار مركز

يافتگي و تحقق توسعه پايدار در مركز  به طور نسبي داراي تفاوتي معنادار با پيرامون خود  توسعه

با توجه به چيستي، ماهيت وجودي و اجزاء . زند را بر هم مياي  بوده و تعادل منطقه

هاي مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار  دهنده توسعه و توسعه پايدار اين مقوله جنبه تشكيل

ها و  اي در بررسي ريزي شهري و منطقه در سطح جهاني برخي از انديشمندان برنامه. گيرد مي

هاي اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي تأكيد  خصمطالعات مربوط به توسعه پايدار بر شا

در برخي مطالعات نيز بر اساس هدف ). Bagstad and others,2012: 330(نمايند  بيشتر مي

هايي ديگر و در ارتباط با كاربرد نتايج حاصل از تحقيق،توسعه پايدارشهري را در  پژوهش جنيه

 506Bigotte and( اند ل بررسي نمودهسطح مناطق و نواحي شهري و در ارتباط با حمل و نق

others , 2012: .( برخي ديگر از انديشمندان نيز توسعه پايدار شهري را ارتباط با سلسه مراتب

 :اند به عنوان مثال شهري و بر اساس نحوه تمركز منابع و امكانات در نقاط شهري بررسي نموده

(Daskin (2002 , 2008), Current et al. (2002), Revelle and Eiselt (2005), Klose  and 

Drexl (2005), Sahin and Süral (2007) and Melo et al (2009)) 

اي را در گذشته و حال بررسي  توان توسعه پايدار شهري و منطقه در ايران نيز با لحاظ بعد زمان مي

 هاي نمونه بهترين هاي مختلف، گذشته با وجود محدوديتهادر عرصه در شهرهاي ايران. نمود

 ليكن ).2: 1389پورمحمدي، محمدرضا و همكار؛ (ساخته بودند  متجلي خود را در پايداري

 اي ي كليشهها مدل از كوركورانه پيروي و توسعه كالسيك از الگوي تبعيت با شهرسازي امروزه

 شهرها در را شرايط ناپايداري تنها اعتنا بوده و نه بي بومي به مالحظات  نسبت شهري كه توسعه

  .)279: 1378 بحريني؛(است  داشته دنبال به نيز را مناطق اطراف ناپايداري بلكه آورده، پديد

رسد كه در ايران و در بين استانهاي آن نيـز از لحـاظ ميـزان برخـورداري از      اكنون نيز به نظر مي

) 9 :1390سرور و همكار؛ (هاي مختلف توسعه، عدم تعادل و تفاوت زيادي وجود دارد  شاخص

 رشـد  يها قطب خدماتي در و صنعتي هاي يابي مكان در گذشته غيراصولي هاي سياست ايران در

 يهـا  نـابرابري  اصـلي  موجبـات  اي ناحيـه  مادرشـهر  و مسلط شهر تك در گرايي تمركز روند و

شهرهاي استان آذربايجان شرقي نيـز بـه لحـاظ    ). 90: 1380 دلير؛ زاده حسين(بوده است  اي ناحيه
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بهداشتي  شرايط مطلوبي نداشته و براي حصول به  - اجتماعي و فرهنگي - اي اقتصاديساختاره

اي ونيـز دسـتيابي بـه     ريزي جامع و راهبردي جهت تحقق توسعه موزون و متعـادل منطقـه   برنامه

اي و همچنين تخصيص بهينه و عادالنه منابع و خدمات و ارتقاء همـه جانبـه    توسعه پايدار منطقه

هـا   يافتگي و پايداري شهرهاي اسـتان در ايـن سـاختار    زمند سنجش ميزان توسعهرفاه عمومي نيا

يافتگي و  شاخص مختلف ميزان توسعه 30تا با استفاده از هدف از اين پژوهش اين است. هستيم

بهداشتي شهرهاي استان آذر بايجان شـرقي   - اجتماعي و فرهنگي- هاي اقتصادي پايداري ساختار

يافتگي و پايداري به سـطح   در نهايت بر اساس ميزان توسعه. رار دهدرا مورد سنجش و بررسي ق

بندي ميزان پايداري شهرها در پنج سطح توسعه خيلي باال، توسعه باال، توسـعه متوسـط، توسـعه    

  .كم و توسعه خيلي كم پرداخته شده است

  

  مباني نظري پژوهش 

بر  1949ور آمريكا در سال گيري توسعه به سخنراني مشهور ترومن رييس جمه هاي شكل ريشه

به لحاظ تاريخي چندين عامل همسو سبب شد تا توسعه به عنوان پروژه جهاني مطرح . شود مي

هاي پس از جنگ جهاني دوم و ديگري  يكي بازسازي). 80 :1390سلطاني، علي و همكار؛(شود 

ه توجيه فكري خواهي و دموكراسي آن در برابر فاشيسم بود ك جنگ جهاني دوم و گفتمان آزادي

 تعابير توسعه، نظران صاحب افكار در). Wironen , 2007: 11(كرد  براي استعمار را تضعيف مي

 ارتقاء بازدهي، افزايش توليد، افزايش توان به مي جمله آن از كه دارد وجود توسعه واژة از مختلفي

 مشكالت نكرد برطرف درماني، و بهداشتي خدمات سطح ارتقاء زندگي، كيفي و كمي سطح

 مشاركت و فرهنگ و از آموزش اجتماعي، برخورداري  –نيازهاي اقتصادي تأمين ،تورم و كاري بي

 بهبود و گسترش كلمه توسعه به معني). 23: 1378تودارو؛ (كرد  اشاره مختلف يها عرصه در فعال

 كلمه اب مترادف است ممكن حتي موارد اي پاره در است، و كمي بعد داراي اگرچه توسعه .است

 به با توسعه رابطه در ).4 :1389 رحمتي؛ قائد،(كيفي است  ابعاد داراي اصل در شود، اما رشد تلقي

 يك در جزئيات كامل كار معني به تدريجي آشكارسازي.1: رسيم مي مشخص تعريف چهاردسته

 يك يهما رشد .3جديد؛  و روش مصالح يا فرم يك توليد معني به تدريجي تكامل.2امر يا پديده؛ 
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  .از درون رشد. 4پديده و 

رشد  و فضا و يا به هرحال سطح و افزايش بسط اي پاره متضمن از توسعه چهار مورد فوق همه

). Stivers, 1976: 25(مطرح شد  1970دهه  در پايدار مفهوم توسعه). 1385شيعه، (گردد  مي

 يها ظرفيت در گذاري سرمايه هب منجر ،ها فعاليت ها، گيري تصميم كه است آن نيز نيازمند پايداري

 طبيعي، يها سرمايه حداقل ويژه در شرايط يا و تقويت ضمن طريق اين از تا شود اجتماعي

پايداري شهري نيز در اين  بر تأكيد). 1386اعرابي،(ندهد  كاهش را اقتصادي يا انساني اجتماعي،

 و اقتصادي  در اجتماعي ياه ناهنجاري و محيطي زيست مشكالت زيرا دارد، فراواني اهميت ميان

اما در خصوص توسعه پايدار  .(Clark, 2002:200)است  شده گسترده تري وسيع پهنه در شهرها

 نيازهاي اي است كه بتواند توسعه”شهري نيز تعاريف متعددي ارائه شده است، مثالً توسعه پايدار 

: 1378بحريني؛ ( “كند تأمين هايشنياز تأمين در آينده نسلهاي توانايي دادن دست از بدون كنوني را

 بايستي پايدار توسعه يها گيري اغلب انديشمندان در اين خصوص معتقدند كه تصميم). 9

 مفاهيم و تعاريف با مقايسه در). 1386اعرابي،(باشد  مكاني و فعاليتي سطوح همه دربرگيرنده

 ،است شده شهري تاكنون ارائه و اي منطقه ملي، المللي، بين سطوح در پايدار توسعه از كه بسياري

 مورد به درستي آن مفاهيم و ابعاد و است نرسيده روشني قطعيت به هنوز پايدار توسعه مفهوم

 از هركدام گيري از سويي ديگر جهت). 1384عبدالهي،(است  نگرفته قرار تحليل و تجزيه

كه  هايي پروژه بيشتر .است پايدار متفاوت توسعه به نسبت جريانهاي وابسته به  مكتب مدرنيستها

 شود بندي دسته مدرنيستهاي غيرانتقادي زيرعنوان تواند مي شده، انجام پايدار توسعه لواي در

(Wironen, 2007 : 11)  .جدي  چالش آن هاي مكانيسم با و اند پذيرفته را مدرن گروه تعهدات اين

 به توان مي محيطي، ستمعضالت زي به نسبت تكنولوژيك رويكرد با آنها، اعتقاد به .ندارند

 بر پايه “ما مشترك آينده” كه كند مي اشاره  آدامز. پاسخ گفت حوزه اين در ايجاد شده چالشهاي

 به مربوط منابع در. (Adams,1993:211)است  گرفته قرار صنعتي شمال پارادايم موجود

 پايدار توسعه مفهوم مورد در نظر يك اتفاق 21 كار دستور اساس بر توسعه پايدار شناسي روش

بعد  اجتماعي، بعد :است بعد سه دربرگيرندة پايدار توسعه كه است واقعيت اين شامل و دارد وجود

ها پس  اين در حالي است كه در برخي پژوهش). 4: 1378مخدوم؛ ( زيستي محيط بعد اقتصادي،

 دربرگيرنده پايدار هتوسع كه اند به اين نتيجه رسيده آن، جوانب و پايدار توسعة تحليل و از مطالعه
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 در). 85: 1390حقير و همكار؛(است  محيطي زيست و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، بعد چهار

 اقتصادي، -انساني و طبيعي حيات متفاوت ابعاد همپوشاني دليل به پايدارنيز توسعه روشمند حوزه

 بهتر ر شناختد پايدار، توسعه راهبردهاي مبناي بر جانبه همه و سيستمي تحليل روش اتخاذ

است  گريزناپذير پيراموني محيط با آن تعامل نحوه همچنين و سيستم اجزاء عملكرد و رفتار عناصر،

(Irina, 2002: 15) .هاي  با توجه به توضيحات ذكر شده توسعه پايدار عالوه بر اينكه به كيفيت

ط زيست نيز توجه مناسب زندگي و نيازهاي نسل آينده توجه داشته باشد بايستي به حفاظت محي

). 93: 1375زاده دلير؛ حسين(شهرها از يك توسعه شهري متوازني برخوردار شوند «كند كه طي آن 

توان مبناي تجديد ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي،  بنابراين رهيافت توسعه پايدار شهري را مي

گرايي، ترميم محسوب كرد كه هدف نخست آن بهبود فرآيند شهرنشيني و روند شهر... فرهنگي و

 - اجتماعي و فرهنگي - محيط زيست سامان دادن به اقتصاد شهري و تقويت ساختارهاي اقتصادي

هاي توسعه طلب كه مبتني بر رشد سريع  ناكارآمدي چنين ديدگاه. بهداشتي حيات شهري است

جمعيت و استفاده مفرط از منابع بوده موجبات تغيير سمت توجهات انديشمندان به سوي 

ها و همچنين ميزان استفاده از  ها و درون نسل ههاي جديدتر كه در آن به عدالت بين نسلديدگا

شود، معطوف گردد  امكانات و منابع دنيا با محوريت مالحظات زيست محيطي تأكيد مي

)Bastanifar & Sameti, 2004:273 .( در همين راستا توجه به شناخت، تحليل و سنجش ميزان

بهداشتي مراكز شهري داراي  - اجتماعي و فرهنگي - اري ساختارهاي اقتصادييافتگي و پايد توسعه

  .چندان است اهميت دو

  

  مواد و روش

تحليلي، توصيفي و آماري اسـت كـه    - اي و روش آن اسنادي توسعه- اين تحقيق از نوع كاربردي

 .ست يافتبا توجه به هدف اصلي تحقيق، اين روش انتخاب شده تا بتوان به نتايج مورد انتظار د

 شـاخص انتخـابي   30هاي مورد بررسي آذربايجان شرقي و شاخص استان شهر 61  آماري  جامعه

به صورت تفكيكي در ) اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي( كه در چهار ساختار كلي  است

   . توان مشاهده نمود مي ذيلجدول 
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  شاخصهاي اقتصادي

1x - 2 صنعت، بخش شاغالن درصدx - 3 معـدن،  بخـش  شـاغالن  درصدx -  شـاغالن  درصـد 

 بهداشـت،  بخـش  شاغالن درصد - 5x نقل، و حمل بخش شاغالن درصد - 4x خدمات، بخش

6x - 7 آموزش، بخش شاغالن درصدx -8 مردان، اشتغال ضريبx - زنان اشتغال ضريب   

  هاي اجتماعي شاخص

1x - 2 ،)1375- 85(جمعيت رشد نرخx - 3 فعـال،  جمعيـت  درصدx -  وارد نمهـاجري  درصـد 

 باسـوادي  درصد - 6x مردان، باسوادي درصد - 5x بارتكفل، معكوس - 4x جمعيت، كل به شده

   زنان

  هاي فرهنگي شاخص

1x - 2 دولتي، يها دانشگاه تعدادx - 3 نفر، هزار به آموزشي فضاي مساحتx -  دانشـجو  تعـداد 

ـ  نمـايش  سالن تعداد - 5x نمايش، سالن از استفاده ضريب - 4x مدرس، ازاي به  نفـر،  هـزار  هب

6x - 7 نفر، هزار به عمومي يها كتابخانه تعدادx - 8، نفـر  هزار به مساجد تعدادx -   تعـداد سـينما

  .تعداد دانشگاه پيام نور - 10xضريب استفاده از سينما،  - 9xبه هزار نفر، 

  هاي بهداشتي شاخص

1x - 2 نفـر،  هـزار  بـه  عمومي بيمارستان تعدادx -  3 نفـر،  هـزار  بـه  درمانگـاه  تعـدادx -  تعـداد 

 بـه  عمـومي  پزشك تعداد - 5x نفر، هزار به متخصص پزشك تعداد - 4x نفر، هزار به داروخانه

  .نفر هزار به آزمايشگاه تعداد - 6x نفر، هزار

  

  ، سـازمان  آمـاري   هـاي  ، سـالنامه  و مسـكن   نفـوس   عمومي  هاي سرشماري مورد نياز از  اطالعات

بـراي  .  اسـت   شـده   آوري جمـع   و مركز آمار ايران  رورشو پ  آموزش ، ادارة  و شهرسازي  مسكن

 جملــه  از شهــري ريــزي  برنامـه  در رايـج تكنيكهـاي  و هـاروش از اطالعات تحليل و تجزيه

ــه جهــت ــل و تجزي ــات تحلي ــدلهاي از اطالع ــه كمــي م ــزي برنام ــه از ري ــي  جمل ــدل تركيب م

 بـراي  پراكنـدگي  ضـريب  نتروپـي، آ ضـريب  ،TOPSIS-AHP معيـاره  چنـد  هـاي  گيـري  تصميم

در بخش ديگر، ارتباط بين متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته از    .  است شده استفاده شهرها بندي رتبه

و تحليـل   T-testهاي آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي، ضريب رگرسـيون، آزمـون    آزمون

اي  هـاي رايانـه   افـزار  مهاي آماري تحقيـق از نـر   براي محاسبه داده. واريانس استفاده گرديده است

Spss ،Excel ،Min tab اي  افـزار رايانـه   هاي پژوهش از نـرم  و براي تهيه نقشهArc GIS   اسـتفاده

  .شده است

  

  اجتماعي  -يافتگي ساختارهاي اقتصادي بندي شهرهاي استان بر اساس ميزان توسعه سطح

ميزان پايداري آنها بر  بيارزيا و يافتگي شهرها تحليل ميزان توسعه براي شده ارايه چارچوب

چندين مرحله است كه در  اساس ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي شامل



  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                         64

 

. استفاده شده است AHPبخشي از آن براي تعيين وزن معيارها از روش آنتروپي در تكنيك 

كالسيك است كه منطق اصولي  MCDMهاي معروف براي  نيز يكي از تكنيك TOPSISتكنيك 

آل  حل ايده. آل پايداري است آل و ضد ايده آن در محور مورد مطالعه پژوهش تعريف حل ايده

را مينيمم ) ناپايداري(را ماكزيمم و معيارهاي هزينه ) پايداري(حلي است كه معيارهاي سود 

آل شامل تمام بهترين مقادير معيارهاي در دسترس است،  به طور خالصه، حل ايده. كند مي

هاي  آل تركيبي از بدترين مقادير معيارهاي در دسترس است، گزينه حل ضد ايده درحالي كه

آل  اي است كه كوتاهترين فاصله از حل ايده گزينه) شهرهاي با توسعه پايدار بيشتر(مطلوبتر 

هايي  در پژوهش. دارد) ناپايداري(آل  و بيشترين فاصله را از حل ضد ايده) آل توسعه پايدار ايده(

يافتگي و نيز پايداري شهرها يا شهرستانها صورت گرفته است  بندي توسعه ن جهت رتبهكه تاكنو

معين مورد سنجش  هاي توسعه و پايداري را به صورت مستقل و بر اساس مقادير كمي شاخص

بندي قطعي   هاي رتبه يافتگي شهرها نيز از روش بندي توسعه همچنين، جهت رتبه. اند قرار داده

شهر استان آذربايجان  61هاي كلي پايداري  در اين پژوهش ابتدا شاخص. تاستفاده شده اس

اي تعيين شد و سپس با استفاده از  ريزي شهري و منطقه شرقي با استفاده از متخصصين برنامه

ها معين شده و با استفاده از روش  وزن هر يك از شاخص AHPروش آنتروپي در تكنيك

دياگرام و فلوچارت مدل . بندي شده است  اري شهرها رتبهيافتگي و پايد تاپسيس ميزان توسعه

به طوري كه (تر  و به صورت جزئي) 1(تركيبي، ترتيب و توالي مدل تركيبي را در نمودار شماره 

) 2(در شماتيك شماره ) هانشان دهد بندي گزينه  نحوه تعامل اين دو مدل را در فرآيند رتبه

  .توان مشاهده نمود مي

بندي   به رتبه TOPSIS-AHPاز طي مراحل اشاره شده با استفاده از مدل تركيبيپس  ،در نهايت

توان  در يك نگاه مي. هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و بهداشتي اقدام شد شهرها در ساختار

بندي شهرها را به شرح ذيل در جدول   هاي انجام شده در خصوص رتبه محاسبات و بررسي

  :مشاهده كرد) 1( شماره
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  TOPSIS-AHPتببين فرآيند محاسباتي مربوط به مدل : 1شماتيك

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOPSIS-AHP دياگرام مدل تركيبي : 2شماتيك 
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  بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي   رتبه: 1جدول

  TOPSIS-AHPهاي چهارگانه پژوهش توسط مدل تركيبي براساس شاخص
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 8 0.52454 13 0.4301 14 0.4196 13 0.4245 15 سكوا  1

 7 0.55379 7 0.5538 7 0.5588 8 0.5536 5 اهر  2

 16 0.40879 16 0.4088 18 0.3546 18 0.3701 16 ايلخچي  3

 48 0.05358 56 0.0333 57 0.0062 57 0.0184 53 آپش احمد  4

 13 0.4301 8 0.5245 8 0.5304 9 0.5457 8 آذر شهر  5

 57 0.02903 57 0.029 56 0.0065 42 0.0485 55 آفكند  6

 28 0.32130 49 0.0459 49 0.033 23 0.362 22 باسمنج  7

 33 0.29119 32 0.2912 36 0.2537 36 0.2568 34 بخشايش  8

 11 0.48525 11 0.4853 9 0.5166 10 0.5312 14 بستان آباد  9

 4 0.74964 6 0.6623 6 0.5916 5 0.6571 6 بناب  10

 42 0.06269 42 0.0627 41 0.0657 47 0.043 38 بناب جديد  11

 56 0.03332 48 0.0536 48 0.0344 53 0.0377 43 بندرشرفخانه  12

 1 0.98987 1 0.9899 1 1 1 0.9661 1 تبريز  13

 46 0.05541 46 0.0554 47 0.037 43 0.0455 54 ترك  14

 37 0.28365 36 0.2837 32 0.2602 32 0.2698 30 تركمان چاي  15

 31 0.29680 30 0.2968 30 0.2628 28 0.2826 29 تسوج  16

 52 0.04041 52 0.0404 53 0.0203 54 0.0317 52 تيكمه داش  17

 20 0.38387 20 0.3839 20 0.3483 22 0.3631 36 جلفا  18

 60 0.01716 60 0.0172 58 0.0058 61 0.0053 56 خاروانا  19

 24 0.36045 26 0.3613 24 0.2875 49 0.0399 50 خامنه  20

 51 0.04205 51 0.0421 51 0.0306 50 0.0387 57 خراجو  21

 61 0 61 0 60 0.0023 58 0.01 44 خرمالو  22

 18 0.38731 18 0.3873 17 0.3563 17 0.3765 59 خسروشهر  23

 39 0.09698 39 0.097 40 0.07 39 0.0706 19 خضرلو  24

 53 0.04036 53 0.0404 52 0.0292 51 0.0386 45 خواجه  25

 55 0.03361 55 0.0336 54 0.0137 55 0.0305 46 دوزدوزان  26

 41 0.06973 41 0.0697 39 0.0772 40 0.0697 37 زرنق  27

 40 0.08345 40 0.0835 42 0.0503 45 0.0449 51 زنوز  28

 38 0.26491 37 0.2649 37 0.1253 37 0.1108 35 سيس  29

 6 0.66725 2 0.8659 3 0.8121 3 0.7376 7 سراب  30
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 22 0.37392 22 0.3739 16 0.3591 16 0.395 11 سردرود  31

 19 0.38567 19 0.3857 22 0.3406 19 0.3658 18 سهند  32

 58 0.01952 58 0.0195 59 0.0041 59 0.0081 58 سيه رود  33

 10 0.51013 10 0.5101 11 0.4757 11 0.4851 17 شبستر  34

 45 0.05952 25 0.3626 26 0.2848 26 0.2959 26 شتدآباد  35

 44 0.05969 44 0.0597 44 0.0421 52 0.0381 41 شربيان  36

 21 0.38016 21 0.3802 21 0.3419 20 0.3653 27 صوفيان  37

 12 0.43434 12 0.4343 13 0.4273 15 0.4219 10 عجبشير  38

 39 0.09803 38 0.098 38 0.0905 38 0.0829 39 ره آقاجق  39

 34 0.29085 33 0.2909 33 0.2588 33 0.2672 31 كاوانق  40

 29 0.30475 28 0.3047 28 0.2654 27 0.2881 28 كشكسراي  41

 15 0.42383 15 0.4238 15 0.4142 14 0.422 25 كليبر  42

 54 0.03631 54 0.0363 55 0.0085 56 0.0263 48 كوزه كنان  43

 23 0.36120 27 0.3205 27 0.2707 31 0.2731 20 گاوگان  44

 35 0.28729 34 0.2873 35 0.255 35 0.2634 32 ليالن  45

 3 0.84003 3 0.84 2 0.8147 2 0.8017 2 مراغه  46

 2 0.86588 4 0.7496 5 0.6093 4 0.675 3 مرند  47

 30 0.30298 29 0.303 29 0.2641 29 0.282 61 ملك كيان  48

 9 0.51402 9 0.514 10 0.5055 7 0.5548 12 ملكان  49

 25 0.32848 23 0.3685 23 0.2887 24 0.362 21 ممقان  50

 36 0.28630 35 0.2863 34 0.2575 34 0.2659 33 مهربان  51

 5 0.74167 5 0.7417 4 0.7108 6 0.6485 4 ميانه  52

 59 0.01820 59 0.0182 61 0.0012 60 0.0053 60 نظر كهريز  53

 26 0.32488 24 0.3649 31 0.2613 30 0.2753 9 هادي شهر  54

 27 0.32258 45 0.0595 46 0.0384 46 0.0437 49 هرگالن  55

 17 0.39372 17 0.3937 19 0.3536 21 0.3638 23 هريس  56

 14 0.42986 14 0.4299 12 0.439 12 0.4789 13 هشترود  57

 47 0.05504 47 0.055 45 0.0414 44 0.0451 42 هوراند  58

 43 0.06246 43 0.0625 43 0.044 41 0.054 40 وابقان  59

 50 0.04325 50 0.0433 50 0.0318 48 0.04 47 ورزقان  60

 32 0.29294 31 0.2929 25 0.2861 25 0.3612 24 يامچي  61

  محاسبات نگارندگان: منبع   
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هاي  بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص  رتبههاي تحقيق  بر اساس يافته

  :عمده پژوهش به شرح ذيل است

  

  اقتصادي يها شاخص لحاظ به شهرهاي استان بندي  رتبه

 از نظامي نيازمند شهرها توسعه كه بدانيم است الزم شهرها پايدار توسعه پيرامون بحث هنگام

 و سالمت رفاه،( زندگي اجتماعي شبكه نيز و وژيكياكول شبكه با كه است اقتصادي يها فعاليت

 از شكليها  انسان مطلوب توان به رسيدن و انساني توسعه. باشد سازگار بايد) زندگي كيفيت

 بهبود واقع در. باشند پايدار شهري توسعه نظر از آينده و كنوني نسل تا دارد الزم اقتصادي فعاليت

 نيز توسعه يها ديدگاه از بسياري. است جامعه ابعاد امتم در توسعه ساز زمينه اقتصادي وضعيت

 را اقتصادي يها بخش در گذاري سرمايه غيره نئوكالسيك و اقتصاد سوسياليسم، مثل راديكاليسم،

  . كرد خواهد پيدا بهبود توسعه ديگر ابعاد اقتصاد توسعه با هستند معتقد و دانند مي توسعه زيربناي

 و پايدارترين ترتيب دهد كه شهر تبريز و شهر خاروانا به ن ميانجام يافته نشا هايبررسي

 7 حدودكه  مرندو  سراب، مراغه، تبريز شهرهاي .دهندمي تشكيل را استان شهرهايناپايدارترين 

، ملكان، ميانه، بناب( شهر 21 پايدار، شهرهايعنوانبه شوندمي شامل را استان شهرهاي از درصد

، ايلخچي، خسروشهر، سردرود، شير عجب، كليبر، اسكو، هشترود، شبستر، آباد انبست، آذرشهر،اهر

تشكيل  از تعداد شهرها درصد 34 حدودكه ) يامچي، ممقان، باسمنج ،جلفا، هريس، صوفيان، سهند

درصد از تعداد شهرهاي استان را تشكيل  59شهر كه  36 و پايدارنيمه شهرهايعنوانبه دهند مي

  . اندشدهشناخته  ناپايدار شهرهاينوان عبه دهد، مي

 اين كه ؛)درصد 59(است  استان شهرهاي اغلب ناپايداري دهنده نشان توسعه سطوح فضايي توزيع

 استان شهر 34 نتيجه در. است اقتصادي يها شاخص در استان شهرهاي توسعه عدم بيانگر مسئله

 و اند شده شامل را استان شهري جمعيت كل از درصد18.7 دارند قرار توسعه از سطح اين در كه

، مراغه تبريز،( بزرگ شهرهاي كه جايي آن از و هستند اندام و ميانه كوچك شهرهاي عنوان به

 و اند كرده ايجاد اشتغال و كار لحاظ به بيشتري يها فرصت و شغلي يها زمينه) مرند، سراب

 سبب شده و است كوچك يشهرها به نسبت بيشتري سود با شهرها اين در سرمايه بازگشت

 بزرگ شهرهاي در كارخانجات و صنعتي بزرگ يها كارگاه اقتصادي يها گذاري سرمايه اكثر است
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البته در چندين سال  .يابند دست توسعه در پايداري زمينه باالترين به شهرها اين و شوند احداث

ر مانند فوالدسازي شهين، اند با استقرار صنايع ماد شير توانسته گذشته شهرهايي مثل بناب، عجب

  .يافتگي و پايداري اقتصادي خود را به سطوح باالتر ارتقاء دهند سطح توسعه... شهريار، سهند و 

  

  اجتماعي يها بندي شهرهاي استان بر اساس شاخص  رتبه

 آذربايجان استان شهرهاي از درصد 7 پايدار توسعه سطوح لحاظ هاي پژوهش از بر اساس يافته

 شهر ،)1( جدول اساس بر. هستند ناپايدار درصد 64 و پايدار نيمه درصد29 پايدار، حسط در شرقي

نظر  شهر. هستند شهر ناپايدارترين عنوان به نظر كهريزي شهر و شهر پايدارترين عنوان به تبريز

. است گرفته قرار رتبه ترين پايين در جمعيت جذب براي ارتباطي نامناسب موقعيت با نيز كهريزي

 يها شاخص از برخورداري لحاظ از استان شهرهاي اكثر دهد مي نشان توسعه سطوح فضايي عتوزي

 يها شاخص در شهرهاي اين توسعه عدم بيانگر مسئله اين كه هستند ناپايدار اجتماعي ـ جمعيتي

 نگهداشت و توسعه در تواند مي اجتماعي - جمعيتي يها شاخص وضعيت بهبود. است بررسي مورد

 رابطه و همبستگي وجود زمينه، اين در تأمل قابل نكته. شود واقع مفيد مناطق ناي در جمعيت

 فزوني و افزايش يعني. است جمعيتي يها شاخص توسعه و شهرها جمعيت تعداد بين دار معني

  . اند داشتهها  شاخص اين بهبود و ارتقاء در زيادي تأثيري شهرها اين جمعيت تعداد

 عنوان به استان شهري جمعيت از درصد 7 بودن دارا با ميانهو  سراب، غهمرا، تبريز شهرهاي بنابراين

، شير عجب، هشترود، شبستر، ملكان، آباد بستان، آذرشهر،اهر، بناب، مرند شهر 18 و پايدار شهرهاي

 از درصد 29 بودن دارا باسهند و  صوفيان، جلفا، هريس، ايلخچي، خسروشهر، سردرود، كليبر، اسكو

، شتدآباد، يامچي، باسمنج، ممقانشهر  39نيمه پايدار و  شهرهاي عنوان به ستانا شهري جمعيت

، بخشايش، ليالن، مهربان، كاوانق، تركمانچاي، هادي شهر، تسوج، كيان ملك، كشكسراي، گاوگان

بندر ، ترك، شندآباد، هوراند، شربيان، وابقان، زنوز، بناب جديد، خضرلو، زرقج، اغآ قره، سپس

، آپش احمد، آفكند، كنان كوزه، دوزدوزان، داش تيكمه، خواجه، خراجو، ورزقان، منهخا، شرفخانه

 در جمعيت نفر 1378935 بودن دارا با تبريز شهر. هستندنظر كهريز ، خرمالو، رود سيه، خاروانا

  .است گرفته قرار 1 رتبه در مطالعه مورد اجتماعي ـ جمعيتي يها شاخص بندي سطح
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  فرهنگي يها شاخص لحاظ به استانشهرهاي  بندي  رتبه

 يها شاخص آيد مي حساب به شهرها و جوامع توسعه زيربناي واقع در كه ديگري شاخص

اي يكي از عناصر  عنصر فرهنگي در سطوح مختلف محلي، شهري و منطقه .است فرهنگي

ريزان  زا مورد توجه برنامه ضروري جوامع است كه در بحث توسعه و خصوصاً توسعه درون

ها  بررسي .است شاخص 10 شامل بررسي مورد فرهنگي يها شاخص. اي است هري و منطقهش

 از درصد 78 با بناب، ميانه ومرند، سراب، مراغه، تبريز شهرهاي دهد مي نشان) 1( جدول طبق

 و شهرها پايدارترين عنوان به ترتيب درصد از تعداد شهرها به 6و  استان شهري جمعيت

  .  شوند مي محسوب شهرها ناپايدارترين عنوان به انا نيزخرمالو و خارو شهرهاي

 دارند، قرار بزرگ شهرهاي در اكثراً كه آن تسهيالت و امكانات و فرهنگي يها شاخص زمينه در

) دارند شهري ـ روستا ساختار هنوز و اند شده تبديل شهر به تازه آنها اكثر كه( كوچك شهرهاي

 شهرهاي در فرهنگي تسهيالت و امكانات ايجاد و تزريق .اند نموده كسب را تري پائين يها رتبه

 اجتماعي آگاهي و شهرنشيني فرهنگ بهبود و ارتقاء جهت در تواند مي تأسيس تازه و كوچك

 اكثر تأكيد مورد امروزه كه اجتماعي و فرهنگي سرمايه ارتقاء سبب اقدام اين. شود واقع مفيد

  .شهرهاست يافتگي توسعه درجه شسنج براي توسعه طراحان و ريزان برنامه

  

  درماني - بهداشتي يها شاخص لحاظ به شهرهاي استان بندي  رتبه

 وپايدارترينعنوان بهترتيب به شهرمرند و تبريز شهردرماني  - هاي بهداشتي از لحاظ شاخص

، مرند، همراغ، تبريز( شهر 6 استان، شهر 61از مجموع در. اندشدهشناخته  شهرها ناپايدارترين

 استان شهرهاي از درصد 36شامل كه شهر 22 پايدار،عنوان شهرهايبه )سراب، بناب ميانه،

، هادي شهر، كيان ملك، كشكسراي، تسوج(شهر 33 و پايدار نيمه شهرهاي عنوان به هستند

بناب ، زنوز، خضرلو، آقاج قره، زرنق، سپس، بخشايش، ليالن، مهربان، كاوانق، تركمان چاي

، كنان كوزه، خواجه، خراجو، ورزقان، بندر شرفخانه، هوراند، شربيان، شندآباد، وابقان، جديد

) ترك، آفكند، نظركهريز، خرمالو، رود سيه، دوزدوزان، داش تيكمه، خاروانا، هرگالن، احمد آپش

شناخته  ناپايدار شهرهاي عنوانبه نيز دهند درصد تعداد شهرها را تشكيل مي 54كه تقريباً 

  ). 1 شماره جدول( اند هشد
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بهداشتي  - اجتماعي و فرهنگي - تلفيقي اقتصادي يها شاخص لحاظ به شهرهاي استان بندي  رتبه

 Kاي  شاخص پژوهش و با استفاده از مدل تركيبي و همچنين تحليل خوشه 30با تلفيق همه 

هري موردنظر هاي تلفيقي از نظر پايداري در ساختارهاي ش شهر استان در شاخص 61ميانگين 

ها را در جدول ذيل مشاهده كرد  توان نتايج حاصل از بررسي طور خالصه مي به. بررسي شدند

هاي تلفيقي پايدارترين شهر استان آذربايجان شرقي با ايجاد  بر اساس شاخص ).2جدول شماره(

با  اين شهر. يافتگي و پايداري نسبت به ساير شهر اين استان شهر تبريز است فاصله توسعه

درصد  57.92معادل(نفر  1378935 باالترين سطح وزن جمعيت، به تنهايي توانسته است تعداد

بدين ترتيب با حاكميت . از ساكنين شهري را در خود جاي دهد) از كل جمعيت شهري استان

قطبي ”چنين شرايطي شرايط منطقه و تعادل پايداري شهرهاي استان را به نفع خود به سمت 

اين شهر . ميل دهد “يافتگي و پايداري شهرهاي استان با حاكميت شهر تبريز سعهشدن ميزان تو

 و طبيعي يها جاذبه و فرهنگي اداري، سياسي، ها و سوابق تاريخي، از سويي با لحاظ زمينه

ريزي از  و از سويي ديگر با حاكميت فضاي تمركز و برنامهها  سازمان و نهادها تمركز و انساني

يافتگي و  ه خوبي توانسته است خود را به لحاظ جذب جمعيت شهري، توسعهباال به پايين ب

هاي  هاي مربوط به زير شاخص در شاخص. پايداري خود را بر ساير شهرهاي استان تفوق دهد

به دليل (ها بوديم  عنوان شده در تحقيق شاهد كسب رتبه باالتر برخي شهرها در برخي شاخص

ولي در ) ز و تناسب كمتر بين امكانات و جمعيت اين شهرتمركز بيشتر جمعيت در شهر تبري

بندي به نفع اين شهر تعديل گشته و   بندي نهايي به داليل ذكر شده شرايط رتبه  نهايت، در رتبه

سه شهر ديگر كه در دسته يا خوشه . شهر تبريز در سطوح باالي پايداري قرار گرفته است

نفر  275847،كه جمعيتي معادل با ميانهو  مراغه ،سراب زگيرند عبارتند ا شهرهاي پايدار قرار مي

 4در مجموع تعداد . اند در خود جاي داده) درصد از كل جمعيت شهري استان11.59برابر با (

شود در گروه  درصد از تعداد شهرها مي 7شهر استان در گروه كه شامل  61شهر از مجموع 

  . گيرند شهرهاي پايدار قرار مي

، اهـر ، آذرشهر، آباد بستان بناب، به ترتيب مرند،(شهر  18هاي تلفيقي  س شاخصهمچنين بر اسا

، هـريس ، خسروشهر، جلفا، سردرود، ايلخچي، اسكو، هشترود، عجب شير، كليبر، شبستر، ملكان

شـوند جـزء شـهرهاي نيمـه پايـدار       درصد از تعداد شهرهاي را شامل مي 29كه )سهند، صوفيان

درصـد از كـل    25.11برابر با (نفر 597956شهرها جمعيتي برابر با  اين. شوند استان محسوب مي
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پـراكنش فضـايي شـهرها بـر اسـاس       )1(شـكل . اند را در خود جاي داده) جمعيت شهري استان

  . دهد هاي تلفيقي را نشان مي بندي در شاخص  رتبه

استان اسـت  در صد از كل تعداد شهرهاي  64شهر ديگر اين استان كه شامل  39در نهايت تعداد 

جزء ) درصد از كل جمعيت شهري استان 5.38برابربا (نفر 128206با دارا بودن جمعيتي برابر با 

 توسـعه كمتـر   و بـزرگ  شـهرهاي  توسـعه  بيانگرها  يافته بنابراين. شهرهاي ناپايدار استان هستند

 در اي ناحيه فضاي الگوي كلي توسعه لحاظ به است آن بيانگر نتايج اين. است كوچك شهرهاي

 لحـاظ  بـه  بـزرگ  شـهرهاي  طـرف  بـه  چقـدر  هر يعني. است ـ پيرامون مركز الگوي استان پهنه

 شـهرهاي  اكثر چون. شوند مي تر يافته توسعه شهرها شويم تر نزديك اقتصادي و اداري جمعيتي،

 بـاالي  رشـد  و اقتصـادي  مطلـوب  نسـبتاً  شـرايط  وجـود  با هستند اندام كوچك شهرهاي استان

 استان پيرامون در شهرها اين كه اين خاطر به. اند نياورده دست به را مناسبي جايگاه مهاجرپذيري

 بـر  منطقـه  و كشـور  ريـزي  برنامـه  سـاختار  در پـايين  بـه  بـاال  ريـزي  برنامه وجود. اند شده واقع

  .  است افزوده پيراموني مناطق محروميت
  

  يافتگي  توسعه بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي براساس ميزان سطح: 2جدول

  هاي تلفيقي در ساختارهاي چهارگانه تحقيق و برمبناي شاخص

  تعداد  درصد  شهرهاي همگن
سطوح 

  يافتگي توسعه
  نام گروهها

  گروه اول  خيلي باال 1 2 تبريز

  گروه دوم  باال 4 8 بناب - مرند – ميانه - سراب- مراغه 

 - عجب شير - واسك – هشترود - شبستر - بستان آباد - ملكان - آذر شهر -  اهر

 كليبر
  گروه سوم  متوسط 9 15

 - ممقان سهند - صوفيان - جلفا - هريس - خسروشهر - سردرود -  ايلخچي

دي ها - تسوج - يامچي - كشكسراي - گاوگان - باسمنج - ملك كيان - خامنه

  قره آقاج - بخشايش - ليالن -مهربان - كاوانق - تركمان چاي - شهر

  گروه چهارم  پايين  22  36

بناب  - سپس - هوراند - شربيان - شندآباد - ورزقان – زنوز - خضرلو -  زرنق

 - آفكند - ترك – خواجه - خراجو - وابقان - هرگالن - بندر شرفخانه - جديد

 - سيه رود - خاروانا - آپش احمد - دوزدوزان - كوزه كنان -  تيكمه داش

  نظر كهريز - خرمالو

  گروه پنجم  خيلي پايين  24  39

  محاسبات نگارندگان  : منبع
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  يافتگي  ايجان شرقي از لحاظ توسعهبدرصد فراواني گروههاي مختلف شهرهاي استان آذر

  گانه4هاي  بندي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص

  ....    يافتگي ساختار اقتصادي ـ اجتماعي  سنجش ميزان توسعه

درصد فراواني گروههاي مختلف شهرهاي استان آذر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بندي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص سطح

  

سنجش ميزان توسعه

  

  

  

  

درصد فراواني گروههاي مختلف شهرهاي استان آذر :1نمودار

  

سطح :1شكل
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ي و به تحليل نـابرابر  Spssاي  افزار رايانه گيري از نرم حال با استفاده از مدلهاي تحليل آماري و بهره

در بحـث توسـعه   . پـردازيم  يافتگي شهرهاي استان آذربايجان شرقي مي عدم تعادل در ميزان توسعه

اي يكي از مقوالتي كـه نـابرابري بـين شـهرها مطـرح اسـت قطبـي شـدن توسـعه در           پايدار منطقه

يا شـهرهايي مترتـب شـده و سـاير      اي است كه يكي از  به نفع شهر مغناطيس فضاي پوياي منطقه

بـا  . شـوند  اي رانده مي هاي منطقه در جريان بارهاي و موجهاي مداوم توسعه به سوي حاشيه شهرها

اي، مـديريت   امكان موجوديت چنين فضايي و حركـت بـه سـوي توسـعه پايدارشـهري و منطقـه      

در . يابـد  ها ضرورت مـي  اي بذل توجه به نابرابري منطقه - اي و تحقق عدالت فضايي مطلوب منطقه

بـه لحـاظ   . نمـاييم  ياز و ضرورت از مدل تحليل واريـانس چنـد متغيـره اسـتفاده مـي     پاسخ به اين ن

يعنـي بـين   . گيرد درصد مورد تأييد قرار مي 99هاي توسعه با سطح اطمينان  برخورداري از شاخص

  .هاي مختلف توسعه تفاوت وجود دارد شهرها مختلف استان در برخورداري از  شاخص

  

  يل واريانس براي شهرهاي استان آذربايجان شرقيهاي تحل نتايج آماره: 3جدول

  تقسيم واريانس
  مجموع

  مربعات

  درجه

  آزادي

  ميانگين

  مربعات
 F sigآماره 

  002/0  124/4  324/0  19  4/6  مدل تصحيح شده

  001/0  132/204  10.128  1  128/10  از مبداً

  000/0  216/4  24/0  16  874/1  شهرها

  001/0  56/7  388/0  7  674/2  )ها شاخص(ها بخش

  -   -   040/0  78  182/4  خطا

  -   -   -   121  852/25  كل

  .محاسبات نگارندگان: منبع  

   

 لحاظ به شرقي آذربايجان استان شهرهاي هاي آماري نيز مشخص است بين چنانچه از بررسي

هاي  از طرفي ديگر بررسي. دارد وجود معناداري تفاوت پايدار توسعه يها شاخص از برخورداري

به . است استان شهرهاي جمعيت در و تعداد پايدار گر وجود رابطه معنادار بين توسعهآماري بيان

طوري كه ابتدابا استفاده از ضريب اسپيرمن ارتباط بين تعداد جمعيت شهرها و پايداري توسعه 

بررسي گرديد ونتايج بدست آمده گوياي اين واقعيت است كه رابطه قوي بين تعداد جمعيت و 
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ضريب اسپيرمن . امكانات بين شهرهاي استان آذربايجان شرقي وجود دارد توزيع خدمات و

دهنده ارتباط قوي بين تعداد جمعيت و پايداري توسعه  بود كه اين مقدار نشان 887/0بدست آمده 

هاي فاحشي بين تعداد  در بعضي از شهرها تفاوت. در شهرهاي استان  آذربايجان شرقي است

هاي  به عنوان مثال در حالي كه رتبه برخورداري از شاخص. تجمعيت و پايداري توسعه اس

كيان  در شهرهاي جلفا، خامنه، دوزدوزان، زنوز، شندآباد، كليبر، ملك) هاي تلفيقي شاخص(توسعه 

اين . است 22، 36، 10، 21، 11، 10، 26، 16شهر قدر مطلق اين تفاوت به ترتيب برابر  و هادي

و اين در حالي است  بوده 9و  25،61، 36،50،46،51،26هاي  تبهشهرها به لحاظ جمعيتي داراي ر

، 47، 40، 54، 24، 20هاي  هاي تلفيقي به ترتيب داراي رتبه كه به لحاظ پايداري بر اساس شاخص

هاي بااليي را دارند به جز شهرهايي كه در   اغلب شهرهاي استان كه رتبه. هستند 31و  25، 15

). 1جدول(اند  هايي بااليي را كسب كرده اظ پايداري توسعه نيز رتبهمطالب باال اشاره شده از لح

هاي تلفيقي باشد  يافتگي شهرها در شاخص هاي مربوط به جمعيت و رتبه توسعه تفاضل رتبه dاگر 

  :در اين صورت براي محاسبه ضريب همبستگي اسپرمن داريم

              42562 =∑d  

0.887467
61226981

42566
1

6
1

3

2

=
−

×−=⇒
−

∑−= r
NN

d
r  

  

)r =2؛ ضريب همبستگي اسپرمنd∑  = مجموع توان دوم ؛ N =تعداد شهرها(  

هاي  توان گفت يك نوع رابطه قوي بين تعداد جمعيت و شاخص طبق محاسبات فوق مي

پايداري در اكثر شهرهاي استان آذربايجان شرقي وجود داشته كه اكثر شهرهاي استان به نسبت 

هاي  اند و برخورداري از شاخص هاي پايداري برخوردار نگرديده شاخصمتعادل و يكسان از 

اي كه اكثر شهرها داراي سطح باالي  به گونه. پايداري براساس تعداد جمعيت بوده است

اند كه از لحاظ جمعيتي در سطح برخورداري بااليي  هاي پايداري بوده برخورداري از شاخص

  . قرار دارند
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  گيري بحث و نتيجه

هاي مختلف ساختارهاي حيات شهر و منطقه در  اي با لحاظ جنبه سعه پايدارشهري و منطقهتو

اين رويكرد در . صدد ارتقاء كيفيت زندگي نوع بشر در بستر محيط و مكان مستقر در آن است

تواند به رشد ساختارهاي مختلف سياسي،  هاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته مي كشور

اي فراگير بخشيده و آن را به سمت تعادل، پايداري و تخصيص بهينه  جنبه...ي واجتماعي، اقتصاد

و در سطوح ) گذشته، حال، آينده(در بعد چهارم زمان ) با توجه به تفاوتهاي مكاني(ها  برخورداري

سنجش . هاي مختلف سوق دهد اي، ملي و حتي جهاني بين نسل مختلف محلي، شهري، منطقه

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي از سويي موجبات يافتگي  ميزان توسعه

تر نقاط ضعف و قوت  تواند سبب شناخت دقيق شود و از سويي مي تفكيك و تدقيق موضوعي مي

با حصول معرفت و شناخت نسبت به نقاط و . شود هاي مبتني بر واقع مي و نيز باعث نيازسنجي

توان به دو شكل مجزا و توأم، اهداف و  و منطقه ميضعف توسعه در ساختارهاي مختلف شهر 

ها،  راهبردهاي فضايي توسعه پايدار شهر و منطقه را تعيين نمود؛ و با لحاظ نمودن توانمندي

اي شهرها، گامهايي اساسي در جهت ارتقاي كيفيت زيست، آسايش  هاي توسعه امكانات و پتانسيل

اي با چنين رويكردي  ريزي شهري و منطقه امهبرن. فردي و اجتماعي و شهرهاي سالم برداشت

رساني هر يك از شهرها  دهي و خدمات تواند در حفظ و نگهداشت جمعيت و افزايش سرويس مي

هاي مبتني بر واقع در سطح منطقه و  توجهي به نياز سنجي بي. براي شهروندان نقش كليدي ايفا كند

در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه . شود  شهر باعث شكاف رو به تزايد فقير و غني مي

ريزي توسط دولت و به صورت  ريزي از باال به پايين؛ برنامه يافته به دليل ساختار متمركز و برنامه

در نتيجه . اي نيست هاي شهري و منطقه متمركز انجام گرفته و تخصيص منابع عمدتاً مبتني بر نياز

بي شدن امواج متوالي و متواتر توسعه به نفع انباشت منابع و خدمات در مراكزي خاص، قط

شهرهاي مركز و تخصيص كمترآن در مراكز و شهرهاي پيراموني صورت گرفته و بدين ترتيب 

رسد كه در ايران نيز  به نظر مي.گيرد اي شكل مي شكاف و دوگانگي در فضاي شهري و منطقه

و بدين ترتيب شهرهاي استان  يافتگي استانها وجود داشته تفاوتهاي زيادي در ميزان توسعه

 - هاي توسعه در ساختارهاي اقتصادي آذربايجان شرقي نيز به لحاظ برخورداري از شاخص

لذا جهت تخصيص بهينه و عادالنه . بهداشتي در سطح مناسبي قرار ندارند - اجتماعي و فرهنگي

رويكرد توسعه پايدار اي با  ريزي شهري و منطقه منابع در سطح شهر و منطقه نيازمند نوعي برنامه
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پر واضح است كه زيربناي چنين . باشيم در همه ساختارها و بخصوص در چهار ساختار نامبرده مي

در پژوهش . هاي توسعه است حصول شناخت به ميزان برخورداري شهرهاي از شاخص اقدامي

 اجتماعي و- شهر استان آذربايجان شرقي در ساختارهاي اقتصادي 61حاضر توسعه پايدار

شاخص مورد سنجش و تحليل  30و  TOSIS-AHPبهداشتي با استفاده از مدل تركيبي - فرهنگي

. يافتگي تقسيم شدند يافتگي در پنج سطح از توسعه شهرها با توجه به ميزان توسعه. قرار گرفت

كوزه  يافتگي و شهرهاي شهرهاي تبريز، مراغه، سراب، ميانه، مرند و بناب در سطوح باالي توسعه

هاي توسعه  از لحاظ شاخص نظر كهريزو  خرمالو، سيه رود، خاروانا، احمد آپش، دوزدوزان، كنان

ضريب همبستگي اسپيرمن . پايدار در چهارساختار تحقيق در سطوح پايين برخورداري قرار گرفتند

بود كه اين مقدار نشان دهنده ارتباط  887/0يافتگي شهرها برابر  بين رتبه جمعيت و رتبه توسعه

 آن وي بين تعداد جمعيت و پايداري توسعه در شهرهاي استان  آذربايجان شرقي است و بيانگرق

است؛  پيرامون – مركز الگوي استان پهنه در اي ناحيه فضاي الگوي كلي توسعه لحاظ به است كه

 شويم تر نزديك اقتصادي و اداري جمعيتي، لحاظ به بزرگ شهرهاي طرف به چقدر هر يعني

  .شوند مي تر يافته هتوسع شهرها

  

  پيشنهادها

هاي  براساس محور بررسي هاي استان آذربايجان شرقي وپايدار شهر  توسعه  بهنيل   جهت

  :شود اي ارايه مي پژوهش به شرح ذيل پيشنهاداتي با رويكرد توسعه پايدار شهري و منطقه

 :اجتماعي شهرها - پيشنهادات با تأكيد بر ساختارهاي اقتصادي .1

با محوريت افزايش فرصتهاي شغلي و كاهش ناپايدارشهرهاي   اقتصادي  وانت  افزايش −

  كارگيري  به  اين شهرها داراي جمعيت اندكي هستند كه  ز آنجاييا :نرخ بيكاري

و   مدت ميان  هاي برنامه  در قالبهاي زودبازده  گذاري در فعاليت سرمايه  هاي سياست

را سر و شهرها   اين  اقتصادي  اوضاع وسبب جذب جمعيت شده  تواند مي  بلندمدت

  .بدهد  سامان

اكثر   ها زيرا كه مهاجرت جريان به دادن و جهت ، شهري  هاي از مهاجرت  جلوگيري −

اوضاع نامساعد اقتصادي و عدم برخورداري از امكانات و خدمات  خاطر  به  مهاجران
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    .كنند اين شهرها را ترك مي بيكاريشهري مطلوب و 

بر درآمد در   منفي  ماليات  سياست  بكارگيريمالياتي و همچنين  و مالي تيازاتام تفويض −

در شهرهاي ناپايدار و نيمه پايدار   شهري  و تجهيزات  و تأسيسات  مالي  امكانات  تأمين

    .مدت  و ميان  مدت  كوتاه  هاي برنامه  قالب

  از طريق  كارگران دهند با بيمه يم  تشكيل  كم  درآمدهايشهرهاي ناپايدار را   اكثر ساكنان −

درآمد   افزايش  به  توان مي  خصوصي  و نيمه  خصوصي  انساني  نيروي  تأمين  شركت

  . كرد  كمك  ساكنان

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  هاي بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري −

  .صادي و عوامل توليدهاي اقت وري در بخش و غيره و همچنين حمايت از افزايش بهره

هاي ملي،  ارتقاء فرهنگ استفاده بهينه از منابع و فرهنگ صرفه جويي با استفاده از رسانه −

  .استان و وسايل ارتباط جمعي محلي

بسترسازي جهت افزايش اشتغال زنان  با لحاظ شرايط بومي و فرهنگي و همچنين  −

  .حضور فعاالنه ايشان در روند مشاركتي توسعه شهرها

سازي مشاغل  زايي و زنده هاي اشتغال هاي خصوصي در زمينه گذاري يد بر سرمايهتأك −

  .كه در شهرهاي مختلف استان در حال فراموشي هستند...) بافي، تابلوبافي و فرش(بومي 

هاي كمي و كيفي وضعيت سواد و آموزش و باال بردن ضريب پوشش  ارتقاء شاخص −

 .تحصيلي در شهرها

  

 :بهداشتي شهرها - يد بر ساختارهاي فرهنگيپيشنهادات با تأك. 2

 درو تاسيس مدارس جديد با لحاظ نيازسنجي حال و آينده    مدارس   تر از استفاده بهينه −

  .شهرهاي ناپايدار

  . فراغت اوقات  گذران  جهت  در شهرهاي ناپايدار سبز شهري  فضايافزايش  −

با  ها ، سينما، ويدئوكلوپ كتابخانه  از جملهشهرهاي ناپايدار در   فرهنگي  امكانات  افزايش −

  .توجه با فرهنگ بومي و باتأكيد بر توسعه كيفي

  .نواحي مختلف استان آذربايجان شرقي فرهنگي توسعه ريزي جهت سازي و برنامه زمينه −

  .شهرهاي ناپايدار تاريخي  و احياء آثار و ابنيه  مرمت −
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حمايت از بخش خصوصي  ريزي جهت جذب توريسم داخلي و خارجي از طريق برنامه −

در ايجاد، اصالح و گسترش تاسيسات گردشگري و همچنين فراهم آوردن تسهيالت 

  .الزم جهت ورود گردشگران

 در  و درماني  مراكز بهداشتي  احداثاستفاده بهينه از مراكز بهداشتي و درماني موجود و  −

  .اي و  منطقههاي شهري  ها و اولويت شهرهاي ناپايدار استان با لحاظ نيازسنجي

،  جمعيت  كنترل  هاي سياست  در بكارگيريشهرهاي پايدار استان  ساكنان  ارتقاء آگاهي −

  را به  شهري  هاي زيرساخت  هاي ظرفيتكه   جمعيت  رشد طبيعي  نرخ  افزايش  باال بردن

  . است  رسانده اشباع

در  ) ماست  شهر ما خانه(  آن  دفع  و چگونگي  توليد زباله  كاهش  در زمينه  ارتقاء فرهنگ −

  .شهرهاي پايدار استان
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