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  چكيده 
ريـزان كشـورها،    هـاي جـدي مـديران و برنامـه     عنوان يكي از دغدغه اي به توسعه متعادل منطقه
هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگـي قـرار داشـته و اولويـت اصـلي       همواره در صدر برنامه

اي در  هدف اين مقاله ارزيـابي وضـعيت توسـعه منطقـه    . گيران كالن كشورها بوده است تصميم
اي و  روش ايـن تحقيـق اسـنادي و كتابخانـه    . هاي استان آذربايجان شرقي است ميان شهرستان

 1385مقطـع آمـاري سـال    . تكنيك تجزيه و تحليل مدل تاكسونومي عددي و فاكتورآناليز است
هـا از   در تحليـل داده . از آن اسـتفاده شـده اسـت    ،است و در مـوارد وجـود اطالعـات بـه روزتـر     

نويسـي و محاسـبات    بـراي برنامـه   Excelافـزار   عاملي و از نـرم براي تحليل  SPSSافزارهاي  نرم
هـاي محـروم و برخـوردار     ها و بخش در نهايت شهرستان. تاكسونومي عددي استفاده شده است

   .هاي مورد نظر معرفي شدند استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص
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  مقدمه 
در سـطحي  (اهميت اقتصادي مناطق  نخست،: اي از دو جنبه حائز اهميت است توسعه منطقه

ينـدهاي  اكه شامل برقراري روابط اقتصادي و به جريـان انـداختن فر  ) تر از مقياس ملي پايين
حفظ و ارتقاي فرهنگ ملي و بومي كشور در برابر تعرض  ديگر، و زا در منطقه است توسعه

مي منـاطق  هـاي بـو   شده اقتصـادي و اجتمـاعي، از طريـق احيـاي فرهنـگ      يندهاي جهانيافر
ويـژه در منـاطق همجـوار مرزهـاي      تنوع قـومي و فرهنگـي در منـاطق مختلـف، بـه     . مختلف

هاي  اي با هدف حفظ سنت سياسي كشور، موجب ارج و منزلت فراوان مسائل توسعه منطقه
وجود منابع طبيعـي   :اي عبارتند از اركان اصلي توسعه منطقه. شده است پويا و غني فرهنگي 

  . هاي مرتبط با آن منابع فعاليتاي بودن  و پايه
اي بايد درجايي افـزايش يابـد كـه بـه منطقـه و       نكته قابل ذكر آن است كه رشد منطقه

. كشور كمك كند و در جايي متوقف شـود كـه بـراي انسـان و طبيعـت ضـرر داشـته باشـد        
در  ، چراكـه نيـافتگي اسـت   هـاي مهـم توسـعه    وجود نـابرابري و ابعـاد مختلـف آن، از نشـانه    

ضمن اينكه  ،شوند يافته شناخته مي عنوان كشورهاي توسعه يقت كشورهايي كه امروزه بهحق
هاي اقتصادي و اجتماعي باال برخوردار هستند، توزيع درآمدها و امكانات نيز در  از شاخص

ها پايين  هم مقادير اين شاخص ،نيافته اما در كشورهاي توسعه. آن جوامع نسبتاً عادالنه است
از اين رو امـروزه از ديـدگاه عـدالت اجتمـاعي،     . وزيع آن بسيار ناعادالنه استاست و هم ت

بلكه به معناي وجـود امكانـات و توزيـع عادالنـه      ،دشو توسعه ديگر به معناي رشد تلقي نمي
  . استمطرح 

خصــوص بعــد از جنــگ جهــاني دوم و  ادبيــات توســعه بعــد از انقــالب صــنعتي و بــه 
ريـزي، فـراز و    هـاي متفـاوت انديشـمندان توسـعه و برنامـه      گـاه هاي ناشي از آن، بـا ن  ويراني
ــيب ــت        نش ــرده اس ــدا ك ــيعي پي ــومي وس ــرات مفه ــرده و تغيي ــه ك ــددي را تجرب ــاي متع ه

هايي همچون رشد اقتصـادي و افـزايش سـرانه     برداشت .)31: 1384، و زالي محمدزاده گل(
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هـاي رشـد و مراكـز     بتوليد ناخالص داخلي از توسعه، توسعه اقتصادي صرف، توجه به قط
پيشتاز، توسعه پايدار و توسعه انساني، مفاهيمي هستند كـه انسـان معاصـر واژه توسـعه را بـه      
مرور زمان و درك صحيح از آن صيقل داده و هـم اكنـون ايـن واژه بـا مفـاهيمي همچـون       
عدالت اجتماعي، تعادل فضايي، توزيـع متناسـب خـدمات و توسـعه انسـاني عجـين شـده و        

  . ي صرف اقتصادي را از دست داده استرنگ و بو
، 1390در ايران با وجود اجراي چند برنامة توسعه و شروع برنامه پنجم توسعه در سـال  

. اسـت هـا در سـطح سـرزمين     چهره كلي ساختار فضايي كشور حاكي از وجود عدم تعـادل 
عادالنه ريزي اقتصاد صحيح و  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دولت را موظف به پي

هاي اقتصادي بدون تبعيض جهت ايجاد رفاه و رفع فقر  بر طبق ضوابط اسالمي، تنظيم برنامه 
هايي كـه پـس    به رغم تالش .ده استكرو بر طرف ساختن محروميت و تأمين قسط و عدل 

 ،يافتـه انجـام شـده اسـت     از انقالب اسالمي در جهت رفع محروميت از مناطق كمتر توسـعه 
هاي مهمي همچون منـاطق و نـواحي مـرزي     اي از كشور كه شامل حوزه هاي گسترده بخش
هاي ناشي از جنگ تحميلي  ها، ناامني به داليلي از قبيل انزواي جغرافيايي، ناهماهنگي است،

رغـم وجـود    اند و علي گذاري از چرخه توسعه بازمانده كننده امنيت سرمايه و عوامل محدود
: 1386ميرمحمدي، (عه در آنها در سطح مطلوبي نيست هاي توس هاي فراوان، شاخص قابليت

اي در كشور را حتي  هاي منطقه برخي مطالعات انجام شده عدم تعادل و شكاف نابرابري). 1
پيرامـون   -كننـد كـه در توسـعه كشـور الگـوي مركـز       برابر دانسته و اعـالم مـي   10بيشتر از 

اي و  مانده در نـواحي حاشـيه   بهاي عق كه بيشتر شهرستان طوري به ،حاكميت شديدي دارد
در سيستم فضايي  .)193: 1377كالنتري، (اند  مرزي كشور و در مناطق كوهستاني واقع شده

اي از  كشور چند قطب عمده نظيـر تهـران، اصـفهان، مشـهد، تبريـز و شـيراز، حجـم عمـده        
ي، عدم اند و در نظام مراكز جمعيت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده جمعيت و فعاليت

هــاي  در ايــن راســتا بررسـي نــابرابري در محــدوده  .انــد اي بــه وجـود آورده  تعـادل گســترده 
ريـزان و سياسـتمداران قـرار     توجـه جـدي برنامـه    هاي اخير مورد  جغرافيايي مختلف در سال
تـرين ابزارهـاي    هـا، از جملـه مهـم    اي در قالب شـاخص  هاي منطقه گرفته و توجه به نابرابري

ريزان قادر بـه شناسـايي منـاطق محـروم و      رود كه از طريق آن برنامه به شمار ميريزي  برنامه
  . يافته خواهند بود توسعه
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  پيشينه پژوهش. 1
بـا تأكيـد بـر    » مانـده در ايـران   شناسايي مناطق عقب«در پژوهشي با عنوان ) 1377(كالنتري 

اقتصـادي و   -اجتمـاعي شاخص توسعه  17اي، با استفاده از  هاي شديد منطقه وجود نابرابري
  3 4 شهرستان تحت مطالعه،  195كارگيري روش محاسبه ضريب محروميت، از مجموع  هبا ب

هـاي   عنـوان شهرسـتان   شهرسـتان را بـه   53مانده و  هاي عقب صورت شهرستان شهرستان را به
 گيـرد كـه الگـوي فضـايي     محقق نتيجه مياين . دهد مانده مورد شناسايي قرار مي عقب  نسبتاً

اي  حاكم بر محدوده مورد مطالعه، حاكي از وجود الگوي مركز و پيرامون در توسعه منطقه
اي، مـرزي و در منـاطق    مانده در نواحي حاشـيه  هاي عقب طوري كه كليه شهرستان به ،است

  .  اند سخت كوهستاني واقع شده
اهاي يـافتگي فضـ   بررسي روند شتاب توسعه«با عنوان  را پژوهشي) 1386(احمدي پور 

ــا اســتفاده از  »اداري كشــور -سياســي شــاخص اقتصــادي اجتمــاعي و  17انجــام داده كــه ب
هاي كشور را در دوره زماني سه برنامه اول دوم و سـوم   يافتگي استان فرهنگي، شتاب توسعه

هاي داراي  تعداد استان ،بر اساس نتايج اين طرح. توسعه كشور مورد بررسي قرار داده است
اسـتان   11 ،و در برنامـه سـوم   9 ،، در برنامه دوم22 توسعه، ت در برنامه اولشتاب توسعه مثب

اسـتان در برنامـه سـوم     17استان در برنامـه دوم و   15استان در برنامه اول،  2همچنين . است
  . اند يافتگي منفي برخوردار بوده توسعه از شتاب توسعه

توانـد بـه دو    اي مـي  طقـه هـاي من  كند كه تفـاوت  در پژوهشي بيان مي) 1388(ياسوري 
گونه تنوع طبيعي و نابرابري باشد كه از نظر معناي لغوي نيـز هـر دو ايـن موضـوعات بـاهم      

اي حاصـل از عمـل    هاي منطقـه  وي در اين پژوهش به دنبال تحليل نابرابري .متفاوت هستند
  . گذاري است بندي در سرمايه بشر در منطقه و شناسايي مناطق محروم براي اولويت

يـافتگي كشـورها و جايگـاه     بررسـي توسـعه  «اي با عنوان  در مطالعه) 1994(عمارزاده م
گروه خـود كـه از طـرف سـازمان ملـل       كشور هم 15ايران در ميان  به بررسي جايگاه » ايران 

محقـق در ايـن   . اند پرداخته است بندي شده آمد متوسط به باال طبقه عنوان كشورهاي با در به
روش مـورد مطالعـه در ايـن تحقيـق     . كنـد  بنـدي اسـتفاده مـي    راي رتبهشاخص ب 6مطالعه از 

روش شـاخص   ،گرفـت  برخالف مطالعات قبلي كه با اسـتفاده از تاكسـونومي صـورت مـي    
بندي منـاطق   اين مدل را برنامه عمران سازمان ملل متحد براي درجه.  استناموزون موريس 
  . يافتگي ارائه كرده است از لحاظ توسعه
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چـارچوبي بـراي تحليـل و تلفيـق     «اي با عنـوان   در مطالعه) 1379(اسكندري حسيني و 
ها استفاده كرده و با معيـار   از روش تحليل عاملي در تركيب شاخص» اي هاي منطقه شاخص

 160در اين مطالعـه اسـتان تهـران بـا     . اند ها پرداخته بندي استان شاخص به رتبه 18قرار دادن 
يلويه و گهمدان، لرستان، ايالم، هرمزگان، بوشهر، كردستان، كههاي  امتياز در رأس و استان

  . اند گرفته هاي آخر قرار بويراحمد و سيستان و بلوچستان در رديف

  روش تحقيق. 2
هاي مختلف براي تهيه شاخص توسعه يـا تعيـين سـطح     در تحقيق حاضر از تركيبي از روش

كه ضمن حفظ نقـاط قـوت هـر روش،     طوري به ،دشو ها استفاده مي يافتگي شهرستان توسعه
هـا و   آوري شـاخص  ايـن مطالعـه بعـد از جمـع     در. هاي ديگـر برطـرف گـردد    معايب روش

ده و كـر ابتـدا توسـط روش تحليـل عـاملي متغيرهـاي اضـافي را حـذف         ،متغيرهاي توسـعه 
هـاي   هـا و شـاخص   و عامـل  گرفتـه هـا صـورت    پااليش اطالعات از نظر همبستگي بين داده

از نتـايج روش   سـت، ها بنـدي شهرسـتان   در مرحله بعدي كه رتبه. ندشو راج ميتلفيقي استخ
شود و در نتيجه بسياري  هاي روش تاكسونومي عددي استفاده مي ه عنوان داد تحليل عاملي به

هــا و متغيرهــا  از جملــه همبســتگي بــين شــاخص ،از اشـكاالت و معايــب روش تاكســونومي 
  . شود برطرف مي

اي و تكنيـك تجزيـه و تحليـل     ن تحقيـق اسـنادي و كتابخانـه   طور خالصـه روش ايـ   به
اسـت و   1385آمـاري سـال    زماني مقطع. آناليز است هاي تاكسونومي عددي و فاكتور مدل

آمـاري   در مـورد  خصـوص  به ،اطالعات به روزتر از آن استفاده شده است ،در موارد وجود
به بعد استفاده شـده   1388ر سال از آما ،شود كه هر سال در زمينه برخي اطالعات منتشر مي

برخـي از ايـن اطالعـات از معاونـت نظـارت و راهبـردي بـه         كـه  الزم به ذكـر اسـت  . است
هــا از  همچنــين در تحليــل داده. هــا اخــذ شــده اســت هــا و بخــش تفكيــك تمــام شهرســتان

ت بـراي برنامـه نويسـي و محاسـبا     Excelافزار  براي تحليل عاملي و از نرم SPSSافزارهاي  نرم
شـاخص در   23هـا بـا اسـتفاده از     تحليـل نـابرابري  . تاكسونومي عددي اسـتفاده شـده اسـت   

عوامـل فـوق بعـد از    . هاي استان صورت گرفت شاخص در بخش 19هاي استان و  شهرستان
درجــه واريمــاكس، منجــر بــه  90و چــرخش  Principle Methodمراحــل پــردازش بــه روش 

عوامل براي ايجاد رتبه هر شهرسـتان در درجـه    اين. دش 1عامل به شرح جدول  5استخراج 
  . دشمحروميت با مدل تاكسونومي عددي تحليل 
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  معرفي منطقه مورد مطالعه. 3
غرب كشور واقـع شـده اسـت كـه از       اي از منطقه شمال شرقي در محدوده استان آذربايجان

قـه طـول   دقي 21درجـه و   48 تـا دقيقـه   05درجـه و   45نظر موقعيت جغرافيايي در محـدوده  
ايـن  . ه اسـت شـد دقيقه عرض شمالي واقـع   25درجه و  39 تادقيقه  45درجه و  36شرقي و 

كيلـومتر مربـع مسـاحت     45650غرب فالت ايران قرار دارد و داراي   استان در گوشه شمال
ايـن اسـتان از شـمال بـه     . شود درصد از مساحت كشور را شامل مي 8/2كه از اين نظر است

غربـي از    و ارمنستان و از غرب و جنوب غربـي بـه اسـتان آذربايجـان    كشورهاي آذربايجان 
  . جنوب به استان زنجان و از شرق نيز به استان اردبيل محدود است

  هاي پژوهش يافته. 4
  هاي توسعه در استان آذربايجان شرقي شاخص. 1-4

ايـن  . در اين مطالعـه از چنـدين شـاخص بـراي ارزيـابي سـطح توسـعه اسـتفاده شـده اسـت          
ده شهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و زيربنايي بوده و سعي  ها در زمينه شاخص

 :انـد  ها در دو گروه مورد بررسي قرار گرفته اين شاخص. اي از آنها استفاده شود از مجموعه
  . بخش 41شهرستان و  19

هايي به شـرح   شاخص است،شهرستان  19هاي استان كه تعداد آنها  در بخش شهرستان
هـايي كـه امكـان     در ايـن بخـش سـعي شـده تمـام شـاخص       .مورد بررسي قرار گرفـت  زير
هـاي   شـاخص . موجـود بـوده گـردآوري شـود     1390آوري اطالعات آنها تا اول سال  جمع

نسبت تعداد واحـد مسـكوني بـر تعـداد      .2 ،نرخ باسوادي .1: توسعه در شهرستان عبارتند از
نسبت تعداد مراكز بهداشتي و درماني به تعـداد   .5 ،نرخ مهاجرت .4 ،نرخ اشتغال .3 ،خانوار
نسـبت تعـداد آموزشـگاه راهنمـايي      .7 ،نسبت تعداد پزشـك بـه تعـداد روسـتا     .6 ،روستاها

 .9 ،بـه تعـداد روسـتا    نسبت تعداد آموزشگاه متوسطه تحصـيلي  .8 ،تحصيلي به تعداد روستا
نسبت تعداد كتابخانـه عمـومي يـا كـانون پـرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان بـه تعـداد           

نسـبت تعـداد روسـتاهاي     .11 ،نسبت تعداد تأسيسات ورزشي به تعداد روسـتا  .10 ،روستاها
 .13 ،مند از دفاتر پسـتي بـه تعـداد روسـتا     نسبت تعداد روستاهاي بهره .12 ،گاز از برخوردار

نسـبت شـعب بانـك بـه تعـداد       .14 ،هاي تعاوني روستايي بـه تعـداد روسـتاها    نسبت شركت
نســبت جمعيــت خــارج از  .16 ،نســبت روســتاهاي داراي آب آشــاميدني سـالم  .15 ،روسـتا 
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هزار نفـر بـه    100تعداد شهرهاي باالي  .17 ،پوشش كميته امداد و بهزيستي به كل جمعيت
 .20 ،عكس فاصـله مركـز شهرسـتان از مركـز اسـتان      .19 ،چگالي جمعيت .18 ،كل شهرها

عكس فاصله مركز شهرستان به  .21 ،ترين فرودگاه عكس فاصله مركز شهرستان از نزديك
  .سرانه ماليات دريافتي .23 و ها سرانه درآمد شهرداري .22 ،آهن اولين ايستگاه راه
ري اطالعـات  آو هايي كه امكـان جمـع   هاي استان نيز سعي شده تمام شاخص در بخش

هـاي   هـاي توسـعه در بخـش    شـاخص . گردآوري شـود  ،موجود بوده 1390آنها تا اول سال 
 ،نسبت تعداد واحد مسكوني بر تعـداد خـانوار   .2 ،نرخ باسوادي. 1: گانه استان عبارتند از41

نسـبت تعـداد    .5 ،نسبت تعداد مراكز بهداشتي و درماني به تعداد روستاها .4 ،نرخ اشتغال .3
 .7 ،نسبت تعداد آموزشگاه راهنمايي تحصـيلي بـه تعـداد روسـتا     .6 ،پزشك به تعداد روستا

نسبت تعداد كتابخانـه عمـومي    .8 ،نسبت تعداد آموزشگاه متوسطه تحصيلي به تعداد روستا
نسـبت تعـداد تأسيسـات     .9 ،يا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به تعداد روسـتاها 

نسـبت تعـداد    .11، گـاز  از نسبت تعـداد روسـتاهاي برخـوردار    .10 ،تعداد روستا ورزشي به
هاي تعاوني روستايي به  نسبت شركت .12 ،مند از دفاتر پستي به تعداد روستا روستاهاي بهره
نسـبت روسـتاهاي داراي آب    .14 ،نسبت شعب بانك به تعداد روسـتاها  .13 ،تعداد روستاها

جمعيـت خـارج از پوشـش كميتـه امـداد و بهزيسـتي بـر كـل         نسـبت   .15 ،آشاميدني سـالم 
عكس  .18 ،عكس فاصله مركز بخش از مركز شهرستان .17 ،چگالي جمعيت .16 ،جمعيت

  .آهن عكس فاصله از اولين ايستگاه راه .19 و فاصله مركز بخش از مركز استان

  هاي توسعه تحليل شاخص. 2-4

  هاي استان آذربايجان شرقي هاي توسعه در شهرستان تحليل شاخص .1-2-4

شــاخص در  19هــاي اســتان و  شــاخص در شهرســتان 23هــا بــا اســتفاده از  تحليــل نــابرابري
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنـايي بـا اسـتفاده از تكنيـك تحليـل       بخش

و  Principle Methodعوامـل فـوق بعـد از مراحـل پـردازش بـه روش       . عاملي صورت گرفت
عوامـل  اين . دش 1عامل به شرح جدول  5تخراج درجه واريماكس، منجر به اس 90چرخش 

. دشـ براي ايجاد رتبه هر شهرستان در درجه محروميت با مـدل تاكسـونومي عـددي تحليـل     
هاي چالدران، ورزقان، اهر، كليبر، هشترود، هريس و ميانـه بـا    شهرستان :دهد نتايج نشان مي

ــروم   ــت، مح ــااليي از محرومي ــه ب ــتان  درج ــرين شهرس ــت  ت ــتان هس ــاي اس ــله  ،ند و در مقاب
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هـاي   هاي تبريز، شبستر، عجبشير، اسكو، بناب، مراغه و مرند بـه ترتيـب شهرسـتان    شهرستان
آبـاد و ملكـان    هاي جلفا، آذرشهر، سراب، بسـتان  برخوردار استان محسوب شده و شهرستان

در خصـوص توزيـع   . هسـتند هاي با درجـه برخـورداري متوسـط در سـطح اسـتان       شهرستان
  : ها از نظر محروميت چند نكته جالب توجه است فضايي شهرستان

هاي برخوردار در  هاي محروم استان در نيمه شرقي و تمام شهرستان اكثر شهرستان -
  .اند نيمه غربي استان استقرار يافته

 :دهــد بررســي مطالعــات تفصــيلي آمــايش اســتان در زمينــه پهنــه اســتان نشــان مــي -
اي فعاليـت كشـاورزي و دامـداري و    دار هـاي نيمـه شـرقي اسـتان اكثـراً      شهرستان
داراي فعاليـت   هـاي نيمـه غربـي اسـتان اكثـراً      هاي برخوردار و شهرستان شهرستان

   .توليدي و صنعتي هستند
هــاي ريلــي و  هــا، شــبكه هــاي برخــوردار اســتان در مســير آزادراه اكثــر شهرســتان -

ــرار گرفتــه  ــايي اســتان ق ــد زيربن ــر شهرســتان ،ان  هــاي محــروم دسترســي ولــي اكث
  . ها و ساير زيربناها دارند محدودتري به شبكه آزادراه

اي در فضاي استان حاكم است  گسيختگي فضايي ويژه كه دهد ها نشان مي اين ويژگي
فاصـله   همچنـين . اند هاي نيمه شرقي استان داشته و مديريت استان توجه كمتري به شهرستان

غير از چنـد شهرسـتان اول، بقيـه از     هاي استان با يكديگر زياد و عمدتاً محروميت شهرستان
  . درجه محروميت بااليي برخوردارند
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  هاي استان آذربايجان شرقي از نظر توسعه بندي شهرستان رتبه .1جدول 

نام 
عاملعامل دومعامل اولشهرستان

 سوم
عدد عامل پنجمعامل چهارم

 تاكسونومي

رتبه محروميت 
 شهرستان

 16 717/0 34/0 -41/0 88/0 36/1 -26/0 اسكو

 3 948/0 -1/2 7/0 53/0 -39/1 -42/0 اهر

 11 786/0 13/0 -49/0 62/2 -3/1 03/0 آذرشهر

 9 811/0 -55/0 67/0 -05/0 17/0 -57/0بستان آباد

 15 735/0 -41/0 -51/0 52/0 12/2 19/0 بناب

 19 603/0 -33/0 27/0 -1/0 11/0 05/4 تبريز

 12 773/0 29/0 -23/0 1/19 -96/0 -1/0 جلفا

 1 959/0 54/0 -51/1 -51/1 -05/1 -03/0چاراويماق

 10 797/0 -52/0 32/1 -46/0 79/0 -58/0 سراب

 18 681/0 09/1 -46/0 79/0 62/0 -24/0 شبستر

 17 714/0 7/2 -45/0 29/0 2/0 -2/0 عجبشير

 4 925/0 -13/0 -86/0 -01/1 -95/0 -22/0 كليبر

 13 762/0 02/1 53/1 -88/0 -69/0 -05/0 مراغه

 14 737/0 74/0 45/2 -77/0 -11/0 -15/0 مرند

 8 821/0 -1/1 05/0 28/0 5/1 -53/0 ملكان

 7 834/0 -68/0 -21/0 22/0 -52/0 -23/0 ميانه

 2 935/0 -52/0 -62/1 -39/1 46/0 -15/0 ورزقان

 6 851/0 -33/0 -39/0 -8/0 43/0 -29/0 هريس

 5 862/0 -21/0 -36/0 -34/0 -79/0 -23/0 هشترود
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  هاي استان آذربايجان شرقي هاي توسعه در بخش تحليل شاخص .2-2-4

هـاي   و شـاخص  روش بـا گانه استان  42هاي  هاي مربوط به سطح برخورداري بخش بررسي
هـاي تركمانچـاي، شـاديان، خـداآفرين، خاروانـا، كاغـذكنان،        بخش :دهد يكسان نشان مي

هاي استان هستند  ترين بخش مركزي كليبر، كندوان، هوراند و آبش احمد به ترتيب محروم
هـاي   بخـش  ،در مقابـل . هـاي مختلـف هسـتند    گذاري در بخش كه نيازمند اولويت و سرمايه

بناب، مركزي جلفا، مركزي شبستر،  مركزي تبريز، مركزي مرند، خسروشهر تبريز، مركزي
آبـاد، مركـزي اسـكو،     مركزي سراب، مركزي عجب شير، مركـزي مراغـه، مركـزي بسـتان    

 ،حومه آذرشهر و مركزي ملكان و بخش ممقان شهرستان آذرشهر با درجه محروميت كمتر
تحليـل فضـايي از پـراكنش    . هاي استان هستند هاي مربوط به شهرستان برخوردارترين بخش

  : دهد هاي استان نيز چند نكته مهم را نشان مي هاي محروم شهرستان بخش
ها از وضع برخورداري بسيار بهتـري نسـبت بـه سـاير      هاي مركزي شهرستان بخش -

يافته استان مربوط به  ي توسعهها كه اكثر بخش طوري به ،ها برخوردار هستند بخش
هـا   هاي محروم در حومه مركـز شهرسـتان   و بخش بوده ها بخش مركزي شهرستان

  . اند قرار گرفته
ها از نظـر ميـزان    هاي شهرستان بندي بخش هاي مركزي محروم در رتبه تمام بخش -

هـاي   بنـدي بخـش   محروميت، در نيمه شرقي استان قرار دارند كـه بـر اسـاس رتبـه    
هاي  كه هيچ كدام از بخش در حالي ،ها در واقع نيمه محروم استان است نشهرستا

  . يستندهاي محروم استان ن مركزي نيمه غربي استان جزء بخش
در مقابـل   ،هاي محروم استان دورترين فاصله را نسبت به مركز استان دارنـد  بخش -

ر مسـير  به مركز اسـتان يـا نزديـك هسـتند يـا د      هاي برخوردار استان عمدتاً بخش
  . اند شبكه آزادراهي منتهي به تبريز قرار گرفته
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  هاي استان آذربايجان شرقي از نظر توسعه بندي بخش رتبه .2 جدول

شاخص عامل چهارمعامل سومعامل دومعامل اول نام بخش شهرستان
 تاكسونومي

  رتبه محروميت
 بخش

 1 113/1 -55/5 3/0 1 -25/0تركمانچاي ميانه
 2 943/0 -19/0 -37/1 -35/1 -4/0 شاديان چاراويماق
 3 895/0 -38/0 -85/0 -14/1 -33/0خداآفرين كليبر
 4 886/0 16/0 -37/1 -38/0 -43/0 خاروانا ورزقان
 5 885/0 -27/0 -05/1 -64/0 -41/0كاغذكنان ميانه
 6 864/0 01/0 -4/0 -25/1 -31/0 مركزي كليبر
 7 858/0 -12/0 -96/0 -36/0 -38/0 كندوان ميانه
 8 853/0 -45/0 04/1 -67/1 -42/0 هوراند اهر
 9 851/0 -19/0 -11/0 -08/1 -4/0آبش احمد كليبر
 10 849/0 -14/0 -87/0 -29/0 -38/0 سيه رود جلفا

 11 847/0 -25/0 02/0 -21/1 -32/0 مركزي چاراويماق
 12 845/0 01/1 -01/0 -31/0 -41/0 خواجه هريس
 13 833/0 38/0 -66/0 -41/0 -40/0 مركزي ورزقان
 14 824/0 18/0 -53/0 -11/0 -51/0 خراجو مراغه
 15 821/0 41/0 23/0 -02/1 -43/0نظركهريزي هشترود
 16 803/0 -48/0 -72/0 -51/0 -01/0 مركزي هريس
 17 788/0 -38/0 -79/0 64/0 -1/0 انزاب شبستر

 18 786/0 17/1 -59/0 43/1 -67/0قلعه چاييعجب شير
 19 782/0 -2/0 22/0 -65/0 -13/0 مركزي هشترود
 20 781/0 68/0 -33/0 -14/0 -26/0 مهربان سراب
 21 775/0 -07/0 -05/0 -14/0 -22/0 يامچي مرند
 22 773/0 -19/0 67/2 -99/0 -44/0 مركزي اهر

 23 772/0 4/0 -54/0 48/0 -25/0 صوفيان شبستر
 24 772/0 -25/0 76/0 -74/0 -19/0 مركزي ميانه
 25 769/0 -34/0 28/0 -68/0 05/0 گوگان آذرشهر
 26 767/0 24/1 -65/0 64/1 -47/0 ليالن ملكان
 27 756/0 57/0 -49/0 61/0 -2/0 ايلخچي اسكو

 28 752/0 32/0 2/1 -45/0 -46/0تيكمه داش بستان آباد
 29 727/0 -32/0 -77/1 -04/1 87/3 ممقان آذرشهر
 30 723/0 79/0 09/0 82/0 -32/0 مركزي ملكان
 31 715/0 -18/0 -19/0 3/1 -01/0 حومه آذرشهر
 32 714/0 -17/0 -48/0 22/2 1/0 مركزي اسكو

 33 710/0 83/0 11/1 23/0 -42/0 مركزي بستان آباد
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   2 ادامه جدول

شاخص عامل چهارمعامل سومعامل دومعامل اول نام بخش شهرستان
 تاكسونومي

  رتبه محروميت
 بخش

 34 697/0 31/0 45/0 -15/0 21/0 مركزي مراغه
 35 691/0 22/0 -64/0 -21/0 23/0 مركزيعجب شير
 36 678/0 91/0 06/2 47/0 44/0 مركزي سراب
 37 676/0 -26/0 -61/0 21/2 63/0 مركزي شبستر
 38 668/0 -79/0 48/1 17/0 31/0 مركزي جلفا
 39 659/0 0 -06/0 87/1 33/0 مركزي بناب
 40 654/0 -11/0 73/0 21/1 08/0خسروشهر تبريز
 41 633/0 09/0 17/2 75/0 -04/0 مركزي مرند
 42 353/0 66/0 24/1 -13/0 6/4 مركزي تبريز

  گيري  نتيجهبندي و  جمع. 5
الزم اسـت   ،سازي فضايي برخورداري مردم در تمـام سـطوح   متعادلبراي رفع محروميت و 

گذاري و توزيع اعتبارات عمراني تدوين و در يك بـازه زمـاني    هاي بلندمدت سرمايه برنامه
توانـد بـا شـناخت دقيـق نقـاط ضـعف و        ها مي اين برنامه. مشخص در سطح استان اجرا شود

رسد كاربسـت   به نظر مي. داري باشدهاي برخور قوت هر دهستان يا بخش بر اساس شاخص
زدايـي در سلسـله مراتـب تقسـيمات      مـدت محروميـت   هايي نظيرتدوين برنامـه ميـان   سياست

هــاي اســتاندارد  سياســي از ســطح شهرســتان تــا نقطــه ســكونتگاهي روســتا، تهيــه شــاخص  
برخورداري در سطوح مختلف متناسـب بـا موقعيـت و حـوزه نفـوذ، تهيـه ضـرايب اهميـت         

بنـدي   يك و ژئواستراتژيك هر يك از سطوح تقسـيمات سياسـي بـراي اولويـت    ژئواكونوم
مدت و  هاي ميان هاي اجرايي براي تبعيت از برنامه سازي در دستگاه گذاري، فرهنگ سرمايه

هـاي   هـاي محـروم بـا توسـعه كارگـاه      بلندمدت، فعال كـردن اقتصـاد روسـتايي در دهسـتان    
زي و تعيــين ضــريب افزايشــي تخصــيص كيفــي كشــاور يصــنعتي، صــنايع دســتي و ارتقــا

هـا متناسـب بـا دوري از مركـز در مـديريت توسـعه        ها و دهسـتان  اعتبارات عمراني به بخش
  . متعادل فضايي مفيد واقع شود
هاي كـالن   سياست اي از مجموعه ،ها بندي و شناسايي محروميت خارج از موضوع رتبه

هـاي زيربنـايي،    در زمينـه شـبكه  . نـد تواند به تعادل برخـورداري در اسـتان كمـك ك    نيز مي
غـرب كشـور    عنوان پل ارتباطي به كشورهاي منطقه قفقاز و منطقـه شـمال   موقعيت استان به
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مسيرهاي بزرگراهي استان براساس محورهـاي ميانـه ـ تبريـز ـ جلفـا و       . است شده ارتقا داده
طرف ديگر بنا شده  بازرگان، تبريز ـ مياندوآب به جنوب كشور و اردبيل ـ سراب ـ تبريز از   

المللي و مسيرهاي دوم و سوم نقـش ارتبـاطي    است كه مسير اول در واقع نقش ترانزيتي بين
هاي اصلي در منطقـه شـمال    ترين بخش شبكه دسترسي عمده. كنند اي را ايفا مي منطقه درون

استان صورت خواهد گرفت و جهت دسترسي سريع از اردبيل به مرزهـاي جلفـا در شـمال    
هــاي  هــاي كوهســتاني و اســتفاده از قابليــت و همچنــين خــروج منطقــه از بــن بســت  اســتان

رود ـ جلفـا بـه جـاده      شبكه دسترسي اهر ـ ورزقان ـ سيه   يگردشگري منطقه ارسباران، ارتقا
از ديگر سـو،  . روند هاي دسترسي اصلي استان به شمار مي هاي اصلي شبكه اصلي از اولويت

هـاي   ـ كليبر و جاده اصلي مرزي تا جلفـا از ديگـر اولويـت     توسعه شبكه ارتباطي اصلي اهر
  . روند هاي ارتباطي استان به شمار مي شبكه

هاي ريلي با توجه به اينكه استان بـا دو كشـور ارمنسـتان، آذربايجـان و      در زمينه شبكه
هاي اين كشورها براي ارتباط  استفاده از قابليت ،جمهوري خودمختار نخجوان همسايه است

ي با آنها و ايجاد امكان ارتباط با ساير كشـورهاي منطقـه قفقـاز و روسـيه از طريـق ايـن       ريل
برهمين اساس ايجاد انشعاب ريلـي از زنـوز بـه ارمنسـتان     . گيرد كشورها در اولويت قرار مي

كه در واقع از طريق ايـن كشـور بـه سـاير كشـورهاي منطقـه قفقـاز قابـل اتصـال اسـت، از           
از طرف ديگر ايجاد انشـعاب از ميانـه   . رود ريلي استان به شمار ميهاي اصلي شبكه  اولويت

آباد و آستارا جهت ارتباط با شبكه ريلي جمهوري آذربايجان و ارتبـاط بـا    به اردبيل، پارس
شبكه ريلي ساير كشورهاي منطقه قفقاز و انتقال سـريع كـاال و خـدمات كشـورهاي حـوزه      

هاي توسعه شـبكه ريلـي    شور از ديگر اولويتغرب ك درياي خزر به مرزهاي غربي و شمال
ميانـدوآب   -اي نيز احداث خط ميانه ـ تبريز و مراغه   هاي درون منطقه از شبكه. استان است

  . بيني شده براي توسعه شبكه ريلي استان است هاي پيش اروميه از ديگر برنامه -
ان در انتقال انرژي هاي توزيع آن با توجه به موقعيت است در زمينه بخش انرژي و شبكه

دليل انعقـاد قراردادهـاي جديـد بـا كشـورهاي       گاز به تركيه و احتمال افزايش ظرفيت آن به
رود كه در اين  انتظار مي ،اروپايي جهت پيوستن به خط لوله انتقال گاز ايران ـ تركيه ـ اروپا  

دوده اسـتان  هـا از محـ   شرقي با استفاده مناسـب از موقعيـت و عبـور شـبكه     زمينه، آذربايجان
عنوان يك قابليت زيربنايي با ايجاد انشعاب جهت تغذيه صنايع در مسير نسـبت بـه بهبـود     به

هـاي مبتنـي بـر     از طرف ديگر با توجه بـه سياسـت  . دكنمصرف انرژي در سطح استان اقدام 
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سـعي شـده تمـام نقـاط      ،هاي پاك هاي فسيلي و استفاده از سوخت كاهش مصرف سوخت
و روسـتاهاي در   بـوده از شبكه گاز مناسب برخوردار  1400 انداز چشم قشهري استان در اف
هـا از شـبكه گـاز     هـا نيـز برحسـب اولويـت و تـراكم جمعيـت و فعاليـت        محدوده اين شبكه
  . برخوردار باشند

ويـژه در زمينـه بازرگـاني، آمـوزش عـالي و بهداشـت و درمـان،         در بخش خدمات، به
ــاي   ــي ش ــي و مل ــتان داراي نقــش فرامل ــوجهي اســتاس ــت  . ان ت ــاني، تقوي ــه بازرگ در زمين

هاي الزم براي ايفاي نقش سطح ملي تخليـه و توزيـع كـاال، توسـعه منطقـه آزاد       زيرساخت
ي روز، فنـاور تجاري جلفا، توسعه گمركات تبريز، سهالن، مراغه، جلفـا و تجهيـز آنهـا بـه     

بي الكترونيكـي در تبريـز،   ايجاد و توسعه بورس كاال در تبريز و مراغه، ايجاد مراكز بازاريـا 
المللي تبريـز بـا توسـعه و     هاي نمايشگاه بين جلفا و شهرهاي مياني استان و استفاده از قابليت

هــاي منطقــه قفقــاز و كشــورهاي اكــو از  المللــي نمايشــگاه عنــوان مركــز بــين تجهيــز آن بــه
  . استترين راهبردهاي توسعه بخش بازرگاني در افق طرح  عمده
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