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مقدمه
 پایدار مدیریت بهبود درنتیجه و گیری یمتصم فرایندهای از حمایت یا منطقه پایداری مسائل بر نظارت و یشپا اصلی اهداف از یکی

بان ساده گذار است و به ز یچندوجه ی(. توسعه مفهومRamos, 2009: 1101) است توسعه مطلوب نتایج به دستیابی و یا منطقه

و  دانند یمبرخی مفهوم توسعه را ملی و حتی فراملی (. 47: 9922 لطیفی،شود ) یبه مرحله باالتر را شامل م یا جامعه از مرحله

ی ا ندهیآی برای توسعه رسیدن به زیر برنامه، اما هدف از هر نوع کنند یموجو  ی و محلی جستا منطقهبرخی دیگر آن را در سطح 

جوامع  یداریحصول پا یمهم برا نیازی یشمتعادل و متوازن مناطق، پ توسعة (.22: 9919بزاززاده و همکاران، است )مطلوب 

 یتلق یا منطقه توسعة تحلیل اصلی عناصر از یکی یا منطقه یها تفاوت پدیدة و( 884: 9912 همکاران، و شماعیرود ) یم شمار به

 یها شبکه ید،ساختار تول یه،پا یتجمع اقلیمی، های ویژگی ی،انسان ی،منابع مال شاملمنابع توسعه ) یع. از آنجا که توزشود یم

 یتمام اجزا یانم یانتظار داشت که سطح و رشد اقتصاد توان ینم یست،ن یکسانمناطق مختلف  یان( مها ینو مانند ا یارتباط

منطقه  یکدر  یتو فعال یتجمع ییفضا یالگو یریگ شکل تردید ی(. ب89: 9912 فرد،غفاریباشد ) برابرکشور  یک ییساختار فضا

 افزایشو فاصله را  یتوسعه، نابرابر یاناست و نبود توازن در جر یاییو جغراف یمیاقل ی،اجتماع ی،متعدد اقتصاد یطمتأثر از شرا یز،ن

در امور توسعه و عمران،  یرخا یها دهه تجربة(. 8: 9919 ی،و شال نیا ی)توکل بود خواهد یمل توسعة مسیر برابر در مانعیو  دهد می

 شاخة و کرده ثابت جهان کشورهای بیشتر در متمرکز یزیر توسعه را در چارچوب نظام برنامه یو الگوها ها یریگ جهت یینارسا

داده  یزیر به دانش برنامه یشتریموجود، تکامل ب های یکو تکن یبشر یها دانش همة از استفاده با که است آورده یدپد یدیجد

توسعه از دهة  (. بیشتر کشورهای درحال48: 9920ی، نیالد نیآورد )معشمار  ی بها منطقهی توسعة زیر برنامهآن را  توان یمکه است 

 تدوین میان، . در ایناند کردهی برای رسیدن به توسعة متعادل و کاهش شکاف مناطق استفاده ا منطقهی زیر برنامهنوعی از  به 9102

 سازندة و بنیادی عنصر که است یا منطقه یها برنامه آمیز یتموفق اجرای برای اساسی الزامات از یکی یا منطقه توسعة راهبردهای

 یا منطقه توسعة های یاست(. سDarmansyah et al., 2014: 298) است یا منطقه یا فضایی توسعة مدل انتخاب راهبرد، این

داشته  یا منطقه یها آن کاهش تفاوت یوم و در پمناطق محر توسعة اقتصادی، های یتفعال یتدر تقو ینقش مهم

(Matsumoto, 2008: 480و شناسا )هایی یاستس ینچن یناز عوامل مهم مؤثر بر تدو یا رشد منطقه یو الگوها های ینابرابر یی 

 (.Goletsis and Chletsos, 2011: 174) هستند

 تلقی فضایی نظر از اطالعات دهی سازمان کلش بهترین عنوانبه منطقه ی،ا منطقه مفاهیم در تحلیلی منظر از

 یرندگ یمدنظر قرار م یا عمده اهمیت با توسعه، یزیر برنامه اهداف و فرایند در عملکردی مناطق و شود می

(Apostolache, 2014: 36.)جمعیتی بزرگ کشور هفدهمین و سرزمین بزرگی نظر از کشور هجدهمین که ایران 

 :Farmanesh, 2009شوند ) یم نامیده 9استان که است شده بندی یمتقس ییها محدوده به حاضر حال در است، جهان

 با و کرده ایفا سرزمین این چارچوب در مهمی کنندةهماهنگ نقش استان سرزمین، آمایش یزیر برنامه به توجه(. با 20

 گسترده مقیاسی و راهبردیانداز  مارتباط با چش در محلی، مقیاس در زمین کاربری نیز و دولتی های یاستس آن، اقدامات

 شهری یزیر برنامه های یتفعال در متقابل و قوی هماهنگی فرایند یک با نیز اقدامات این تأثیراتو  شده تحلیل و تجزیه

 (.Attolico, 2014: 530شود ) یم انداز ینطن یا و منطقه

                                                           
1. Province 



 869... یابرتعاد منطقهیدتوسعهباتأکهاییریگجه کارکردیتبیی :زالیوجوقزادهقلعههاش 

 یها برنامه تهیة مبنای بخشی، نگرش شدنتهبرجس و کالن یها قبل اتکا به مدل یها که از دهه یزن یرانکشور ا در

 عادالنة توزیع و شده روزافزون کشور مناطق توسعه و اقتصادی رشد های یاستس میانتوسعه قرار گرفته است، شکاف 

در اثر  ،انقالب تاکنون بوده است یمسئوالن از ابتدا شدةمطرح یها دغدغه ینتر که از مهم زدایی یتامکانات و محروم

عدم  یدتشد موجب گاهیبلکه  ،اند کاهش نداده ینسرزم ةها را در پهن یتعادل  بی تنها نهرکزگرا و اقتصادمحور نگرش تم

دوردست  مناطق سوی به محرومیت و فقر و مرکزی مناطق سوی به یاند و ثروت و منابع مال شده یزن یا منطقه تعادل

 (.28: 9910 موسوی،است ) یافته یلگس

 های یژگیو از برخورداری لحاظ ازاست که  کشور راهبردیو  یمناطق مرز ینتر از مهم یکی بیغر  یجانآذربا استان

از  و دارد توسعه و رشد برای باالیی های ظرفیت محیطی، یستز و فرهنگی اقتصادی، جغرافیایی، فرد منحصربه و خاص

و  یمتعدد شهر یها و برنامه ها یاستس اجرایوجود  بااما  است،توسعه برخوردار  های یزیر در برنامه یفراوان یتاهم

در سطوح  سازی یتبه ظرف یتوجه کم ی،ا و منطقه یمنابع سطوح محل به توجهی یب مانند یمتعدد یلبه دال ی،ا منطقه

 ینا ةموانع توسع ترین یبه توسعه که از اصل نگری یو بخش یزیر سطوح مناطق برنامه یینابهام در تع ی،ا و منطقه یمحل

 یناز ا ی. با آگاهاست نشده حاصل نیز مدنظر توسعة و رشد و نیافته دست خود اهداف به شوند، یوب ماستان محس

 ینبه ا است؛ یرپذ امکان یاسق در تنهاگفت که درک آن  توان یم است، نسبی و نداردمطلق  مفهومیموضوع که توسعه 

مناطق و  یربا سا یسهاست که در مقا یضرور یاییجغراف یفضا یاهر منطقه  توسعة میزان به بردنیپ یکه برا امعن

موضوع  ینا درنظرگرفتن با همچنین. شود پرداخته توسعه یا منطقه درون یبه مطالعه و بررس ینکها یاشود  یدهفضاها سنج

 یلو تحل یابیوجود دارد، اساس ارز یرانا نواحی بیشتردر  یو استان یا منطقه یاسو توازن در توسعه در مق تعادل نبودکه 

پژوهش( باشد تا توازن و تعادل  ینخاص در ا طور به شهرستانی بین یها مناطق )تفاوت یانتفاوت م یمبنا بر بایدما 

 برای. باشد سازگاردر روند توسعه استان حاکم  ییساختار و نظام فضا با( پژوهش یندر ا یا منطقهدرون تعادل) یا منطقه

توسعه، هدف پژوهش حاضر  یها یگذار استیسدر  یا العات سطح منطقهفراوان مط یتو با توجه به اهم منظور این

 یها شهرستان یافتگی توسعه یگاهجا مقایسة و شناسایی با غربی یجاندر استان آذربا یا منطقه توسعة های یژگیو یابیارز

 .است هادییشنپ یزیر توسعه در قالب مناطق برنامه های یریگ جهت یلمنتخب و تحل یها شاخص یاستان بر مبنا

پژوهشنظریمبانی
یزیربرنامهمقولةدرکشوریتقسیماتاهمی 

 یعوامل ینتر از مهم یکشور یمات. تقسآید یبه اجرا درم یکشور یماتهر کشور در قالب تقس یفضا یاسیس دهی سازمان

 و محیطی یستو ز ییفضا ی،اجتماع ی،مختلف اقتصاد یها برنامه یو اجرا یهته یبرا یدبا یاسینظام س یکاست که 

 درواقع(. 842: 9910 آبادی،حسن و غالمرضاییبه آن توجه کند ) یشترب یبردار و بهره ینبهتر سرزم ادارة همچنین

به  ینسرزم یمتقس بااست که  یمراتب سلسله صورت بهکشور  یک ینیو سرزم یاسیس-یساختار ادار ی،کشور یماتتقس

 یها برنامه یاجرا یبرا مناسبی چارچوب و بستر و گیرد میشکل  یژهو یدولت محل یستمهمراه با س ترکوچک یواحدها

 ؛خواهد شد یشترب ها یزیر برنامه یتامکان موفق ،باشد تر یو اصول مناسبمقوله  ینا که هرچقدر. کند یمختلف فراهم م
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اعم  طوربه کشور سطح در یزیر هرگونه برنامه یاست که برا یمسائل ترین یاز اساس یماتتقس اینگفت  توان یم ینبنابرا

 (.8: 9919و همکاران،  پور ی)احمد یردگ یخاص صورت م طوربه واحدها سطح در یا منطقه یزیر و برنامه

ایرانکشوریتقسیماتنظام

 در مؤثر عوامل توان یم ی. از لحاظ زماندارد یطوالن ای سابقه یرانفضا در ا یاسیس دهی سازمانو  یکشور تقسیمات

 :کرد تقسیم دسته دو بهرا  یکشور تیماتقس نحوة

وسعت  دوره، این در(: کشوری تقسیمات قانون اولین تصویب تا هخامنشیان یریگ شکل از) یخیتار ة. دور9

 وجودی دلیلبلکه  مؤثر، عامل یک تنها نهبوده است و  یماتتقس ینا ةبر نحو یرگذارعامل تأث ینتر مهم یاییجغراف

 .آید یم حساببه یزن یرکشو یماتتقس اندیشة یریگ شکل

 یبر الگو متعددی عوامل دوره این در(: حال تا کشوری تقسیمات قانون اولین تصویب زمان ازمعاصر ) ة. دور8

 -امنیتی و سیاسی -جغرافیایی عوامل قانونی، و رسمی یها شامل شاخص طورکلی به کهاند  بوده تأثیرگذار یماتتقس

 سیاسی -یاییعامل جغراف یککه  یاسیس یمها شکل حکومت و نوع رژ آن یانم هستند. در غیررسمی عوامل و راهبردی

 حدیبه ایران مناطق از بعضی در کشوری تقسیمات سطوحداشته است.  یکشور یماترا در تقس یرتأث یشتریناست، ب

سطوح  یشفزاا ینها را در ارتباط با شهرستان، بخش و دهستان نامتعادل کرده است. همچن آن یریتکوچک شده که مد

 ینامتعادل ینداده است. ا یینرا به سطوح پا یمتضاد یمتفاوت و حت یها شهرستان، وزن یااستان  یکدر  یماتیتقس

 (.82: 9910 لطفی، و بلوچیشود ) یم یدهد یشتراعتبارات ب یاامکانات  یصسطوح در تخص

کشوریتقسیماتیهامؤلفهتری یاصل

و  یاسیس یایی،جغراف ی،اجتماع ی،اقتصاد یاتبنا به مقتض یران،در ا یکشور یماتتقس ها و مسائل مرتبط با مؤلفه اگرچه

 :کنیم یاشاره م یبه چهار مؤلفه با نقش اساس اصلی، یها شاخص یقدق یابیمطالعه و ارز بااست،  بسیار یتیامن

 همراه شده است. یاسیسبا عامل  یبوده که گاه یتموجود به سمت جمع یماتیتقس یمسلط در الگو یش: گرایت. جمع9

نظر  یناند و از ا بوده یاسیس یماتتقس یواحدها یها و محدوده ها یتمرکز کنندةیینوسعت و قلمرو: قلمروها تع ة. مؤلف8

 .دهند یخاص نشان م یایرا در جغراف یاسیس یندگانو تقابل نما نفوذ حوزةدارند که  یتاهم

 .است شده تعریف سرزمینی و قومی فرهنگی، اجتماعی، اشتراکات نوانع ه: بیکشور یماتجامعه در قانون تقس ی. همگن9

که مردم  شود یگرفته م درنظر تقاطعی یهندس یتمرکز اساسجامعه معموالً بر یکخدمات درون  یعو فاصله: توز ی. دسترس7

 (.7: 9919 ن،همکارا و شکورشود ) یاستان شناخته م یانقاط برتر، مرکز بخش  ینداشته باشند. ا یشتریب یدسترس

 یامنطقهتوسعةوتوسعه

 زیر موارد به توان یم که دارد وجود «توسعه» اصطالح برای مختلفی تعاریف امر، کارشناسان یةو نظر ها یدگاهد براساس

 سطح بهبود زندگی، استانداردهای کیفی و کمی شاخص دو هر بهبود ی،ور بهره و اقتصادی تولید افزایش: کرد اشاره

 (.Fanni et al., 2014: 80) یاقتصاد و اجتماعی نیازهای تأمین و تورم و بیکاری کاهش امنیتی، و شتیبهدا خدمات

به رشد  یدنرس یبرا هایی یتبشر شامل انجام فعال یتموقع یشرفتدر پ یجیتدر ایندیفر ی،جهان پروژة عنوان به توسعه
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مفهوم توسعه، رشد همراه با  ین. بهترهاست یابرابرآن، حذف ن یدر طول زمان بوده و هدف اصل یو تکامل اجتماع یماد

 حاکی ،82 قرن آخر دهة دو در ویژهبه گذشته، دهة چند تجربة(. 29: 9912 زاده، یمو کر زاده یماست )کر یعدالت اجتماع

است  شده متجلیو متعادل  یدارپا توسعة الگوی صورت به درنهایت که بوده توسعه معنای در اساسی تغییری از

(Sharifzadegan et al., 2011: 187.)

به ثبات در  یابیهدف آن دست و یزیر در برنامه یدجد یاست که مفهوم یا منطقه توسعة توسعه، ابعاد از یکی

 یکشهر بزرگ در  ینکه شامل چند ای یهناح یبرا توان یچگونه م که معنابدین است؛ شهروندان یزندگ یاستانداردها

و  یشرفتو پ یافت دست نسبی برتری به جهانی و ملی سطح در بتوان تا کرد یزیر شد، برنامهبا یالتا یامنطقه، استان 

 منابع از استفاده راستای در که است تالشی ی،ا منطقه ة(. توسع89: 9911 ایمانی،) کردرشد آن منطقه را همگن 

 Nurohmahآن بهره گرفته شده ) از محیطی، یستز عملکردهای حفاظت درنظرگرفتن با مردم رفاه منظور به یا منطقه

et al., 2014:71) بهبود به دستیابی برای مناسب چارچوبی ایجاد هدف با جدید مفهوم یک 9استفان یدةو بنا به عق 

 تحریک اقتصادی، های یتفعال افزایش و بخشی تنوع بیکاری، کاهش و شهروندان زندگی استانداردهای پایدار و توجه قابل

 از حمایت منظور به جذاب، یا منطقه و محلی اقتصادی محیط ارتقای و عمومی و خصوصی یها شبخ در گذاری یهسرما

 (.Apostolache, 2014: 36) است پایدار اقتصادی و اجتماعی توسعة

یامنطقهیگذاراس یس

در  رییتغ یجادا یحکومت برا یکه از سو یآگاهانه و عمد یها کوشش همة از است عبارت یا منطقه یگذار استیس

و  ونقل حمل یلانواع کاالها و خدمات، تسه یددرآمد تول یت،جمع یلاز قب یو اجتماع یاقتصاد های یدهپد ییفضا یعتوز

 تحول متقابل تعامل بازتاب نیز یا منطقه های یاست. سشود یانجام م یاسیقدرت س یو حت یاجتماع های یرساختز یرسا

 درواقع(. 92: 9912 رجبی، و یزدی پاپلیغالب زمانه است ) تماعیاج–اقتصادی فلسفه و ملت یک اجتماعی–اقتصادی

 و است آن مختلف مناطق میان گوناگون های یتفعال توزیع در ملیدولت  مداخلة یها روش از یکی یا منطقه یاستس

 است که: یراهبرد مطلوب یا منطقه توسعة راهبرد. است شده متمرکز اقتصادی های یتفعال توزیع در معموالً

 باشد شده تعبیه خود اجتماعی و اقتصادی سازمانی، چارچوب رد. 

 کند مشخص منطقه آیندة توسعة برای مشترکی گستردةانداز  چشم. 

 باشد نفعانذی با تعامل در مولد و روشن ای یوهش به راهبرد، یساز و آماده تهیه طول در. 

 کند تعریف و مشخص ارائه، برای شفافی و واضح سازوکارهای. 

 کند یبند و مرحله یرا فازبند کلیدی اقداماتو  ها گذاری یهسرما. 

 برقرار نظارت و پایش امر منظور به مؤثر اما ساده، چارچوبی ( کندAdams and Harris, 2005: 12.) 

توسعهیهایگذاراس یسدریامنطقهکاردرونی وضرورتتقسیامتعاد منطقهیزیربرنامه

 یتدر فضا از اهم ها یتمتعادل فعال یشموضوع توازن در توسعه و آرا ی،ا منطقه توسعة ایندفر کنندة یینتب های یدگاهد در

                                                           
1. Stefan 



9911،زمستان4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش866

 ساکنان میاندر  ییفضا عدم تعادلو  یوجود نابرابر ین(. همچن81: 9918 رحیمی، و هادیانی) استبرخوردار  یخاص

 یاقتصاد ةحاصل از رشد و توسع یجنتا دیگر سوی از. ندارد یاست که تازگ ای یدهپد نیز کشور یک مختلف نواحی

 ینبنابرا است؛ داشته دنبال بهها  آن یرا برا یاریمشکالت بس و شده یعمختلف کشورها توز مناطق میاننابرابر  شکلی به

 علیزاده) هاست آن میان و مناطقدر  ییفضا یوجود نابرابرها ی،ا به تعادل منطقه یدناز موانع عمده در راه رس یکی

هر  یعیطب شرایط نخست: گیرند یم ئتنش یاصل زمینة دو از یا منطقه های ی(. نابرابر91: 9912 شایان، و یآباد دولت

 یجاددر ا یمهم یارنقش بس یر،که فاکتور اخ یاقتصاد گذارانیاستو س یزانر برنامه های یمو دوم تصم یاییجغراف ةمنطق

 یزن یا منطقه یزیر وجود دارد، برنامه یا منطقه یکه نابرابر ی(. تا زمانZali et al., 2013: 184) دارد یا اختالفات منطقه

که  منطقه، یک سطح در یطیمح یها یتعادل بیگفت  توان یم ین(؛ بنابرا940: 9924 آنامرادنژاد،) است یرناپذ اجتناب

 ی،اقتصاد یها بخش میان هماهنگی نبود نتیجة بخشی و رشد قطب سیاست گرفتن درپیشاز  یاز آن ناش یبخش

مورگان و  که یطور به کند؛ میرا آشکار  یا منطقه یزیر مردم منطقه است، لزوم استفاده از علم برنامه یو فرهنگ یاجتماع

 یاقتصاد ی،اجتماع یها برنامه یانم یسازگار یجادا یاست که برا فرایندی یا منطقه یزیر ( معتقدند برنامه9147والدن )

 (.8: 9919 بای، و تقواییکند ) یتالش م یگرد ییاز سو یمحل سو و حکومت یکاز  یدولت مرکز یاسیو س

 تخصیص دیگر عبارت به. دارد پی در را جغرافیایی نواحی در نابرابری زیستی، یها نامعقول و نامتناسب در عرصه تمرکز

 یا لهئمس ؛شود یم یا منطقه یسبب نابرابر یالتتسه ینمناطق از ا یرسا کردن ممحرو و خاص مناطق به امکانات و منابع

یینتب یکردهایرو ینتر مهم تردیدیمشاهده کرد. ب توان یم یزن یرانا یکه بازتاب آن را در رشد ناهمگون و نابرابر شهرها

 افزایش در مؤثر گامی یزیر برنامه این. کردقلمداد  یا و منطقه ییفضا یزیر منطبق با برنامه توان یرا م یبرخوردار ةکنند

 درمناطق  یگاهجا ییشناسا رویناز ا ؛است... و زیربنایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خدمات انواع زا مناطق برخورداری

 توسعه در تعادل(. 922: 9914 میرزازاده، و پریزادیاست ) یا منطقه یزیر گام در برنامه یناز نظر توسعه اول یکدیگر با مقایسه

 عملی و نظری اهمیت دو هر از زمینه این در پژوهش و مطالعه. دارد ساکنان اقتصادی و اجتماعی زندگی بر بسیاری تأثیر

به رشد  یابیدست .(Yan et al., 2015: 46) است برخوردار دانشگاهیان و متخصصان گذاران،سیاست یزان،ر برنامه برای

 یک عنوانبه و ملی یزیر نامهکه معموالً بعد از بر صحیح است یا منطقه های یزیر برنامه یازمندن یزن یدارپا ةمتعادل و توسع

ها و  منطقه بوده و شناخت توان ةتوسع یاز منابع برا ینهبه ةاستفاد ،ها که هدف آن گیرند یانجام م یبرنامه بعد از سطح مل

با توجه به  یرانا مانند ییدر کشورها (.29: 9912 همکاران، و پورمجیدی) یندآ یم حسابکار به یمنطقه جزو مبان یتنگناها

 آید؛ یم شماربه کار اساس یزیر در هر برنامه ها یمختلف و نابرابر ینواح یژگیو متوازن، شناخت و یکپارچه ةورت توسعضر

 (.992: 9922 بیات،است ) یا و امکانات در سطح منطقه یتمطلوب جمع یعهدف توز چراکه

قرار  مدنظرنکته  یناقدامات همواره ا ینا یشتردر ب یران،در ا یا منطقه ةتوسع گذاریسیاست قدمت و سابقهوجود  با

به اهداف کالن  یابیدست ینبنابرا ؛داده است یلبوده و تنوع و تکثر، وجه غالب آن را تشک یعوس ینیسرزم یرانگرفته که ا

 بدون ملی های یزیر برنامه ینکهاست. ضمن ا یا و منطقه یسطوح محل ةجانب مشروط به درک و شناخت همه یمل ةتوسع

در  و نیست یا و منطقه یمحل های یتو محدود ها یلقادر به شناخت پتانس یا و منطقه یمحل های یزیر نامهبر ةواسط

سیاست الگوهایبه تحول  یتوجه امر کم ینا ةیجنت .شود میمواجه  یخود با مشکالت اساس یا اهداف توسعه ینتدو
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 ینچن یزمتعدد تاکنون ن یلکه بنا به دال یامر ؛ستها کامل اهداف آن نیافتنتحقق جهیدرنتو  یا منطقه ةتوسع گذاری

 یکار مل یمو تقس ینسرزم یشآما یبر مبنا ییفضا یزیر برنامه همچنین(. 92: 9918 همکاران، و رادفرجیبوده است )

 ،ها یتظرف ،ها قرار نگرفته و موجب غفلت از امکانات، فرصت مدنظر یزن نواحی میان یا کار منطقه یمتقس یا مناطق میان

مشخص  یامدشده است. پ یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یها در بخش یمحل-یا منطقه یازهایو ن ها یتمحدود

توسعه در سطح  توازنی یو ب عدالتییب یدمناطق و تشد ةپهن در منابع و امکانات ،ها فرصت یتصادف یعتوز یت،وضع ینا

با  (.997: 9912 زالی،است ) قبلی های گذاری یهاز سرما یناش ینباشتا های یتآن با عل یدبعد بازتول ةمرحل در و یا منطقه

 پذیرفته کلی اصل یک عنوان به( یاستان )درون یا منطقه گذاریسیاست امر در کالن های یاستحال اگرچه توجه به س ینا

. شود یواقع م یدمف یزها و مناطق ن تمام استان یمناسب است، برا یکه آنچه در سطح مل یستن امعن این به است، شده

 یاقتصاد های یتفعال ةینهر منطقه در زم ینسب یتو مز ها ییاستعدادها، توانا گرفتنیدهناد یعنینکته،  ینبه هم یتوجه بی

 یو با وجود اجرا یردمناطق صورت نگ ةبالقو های یتمتناسب با امکانات و ظرف ها گذاری یهکه سرما است شده سبب

 یششاهد افزا روزروزبه و کند پیدا ادامه مناطق بعضی در نیافتگیهمچنان روند توسعه ی،لم ةتوسع متعدد یها برنامه

 (.28: 9919 همکاران، و اکبری) یمو اشتغال باش یدمختلف کشور از نظر تول مناطقشکاف 

 نوع دهد ینشان م یراندر ا یا و منطقه محلی ةتوسع یگذار استیس ةزمین در موجود یها مرور نگرش کلیرطو هب

قبل از انقالب و  یعمران یها )برنامه یبخش های یاستو در چارچوب س یینآمرانه و از باال به پا ها گذارییاستس

 یکدر  یخاص یها بخش ةتوسع بربعد از انقالب( بوده است که در آن  یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ةتوسع یها برنامه

بوده است.  یخدمات یها شاخص یو ارتقا یعمران یها مراه با پروژهچند استان( ه یاشهرستان، سطح استان  چندمنطقه )

 نهادی مشخص وکارهایساز نبود دلیل به ،وجود داشته است یشدهه پ یناگرچه از چند یزن ییفضا-آمایشی یها نگرش

 در البغ رویکرد عنوان بهاند  نتوانسته منطقه سطح از مشخص تعریف نبودها و  آن یو اجرا یبتصو یه،ته ةزمین در

به  یدنرس یراستا برا یندر هم (.74: 9918 همکاران، و رادفرجینقش کنند ) یفایا یراندر ا یا منطقه گذاریسیاست

 یدمف تواند یاست، م «یا منطقهینب» و «یا منطقهدرون» تعادل ایجاد پی در که یا منطقه یزیر تعادل، توسل به برنامه

 باید هدف این به نیل برای و است یا منطقهتعادل درون یمستلزم برقرار یزن یا منطقهینبه تعادل ب یدنباشد. رس

 گوناگون یها منظور، شناخت بخش ینا ینامتعادل اجرا شود و برا یها بخش سازی یکسان برای یها و اقدامات برنامه

 (.28: 9912 زاده، یمو کر زاده یماست )کر ضروری مدنظر ةمنطق

پژوهشروش
و  یمطالعات اسناد کمک به نیاز ها و اطالعات مورد . دادهاست تحلیلی -یفیتوص و یا توسعه -یربردحاضر کا پژوهش

 مربوط یها و سازمان ها هاداراستان،  اجتماعی -اقتصادی یها استان، گزارش یآمار ةو با استفاده از سالنام یا کتابخانه

 یلو روش تحل یعدد یتاکسونوم یکاز تکن یریگ ا بهرهگام ب ینپژوهش، در اول های یافته بخش دراند.  شده یگردآور

و  ی. در ادامه با بررساند شده یلو تحل یینتع یافتگی توسعه لحاظ از غربی  یجانآذربا یها شهرستان یگاهجا ی،ا خوشه

 ،ها همگن شهرستان های یژگیو ی،استان شامل وسعت، گسترش افق ییو ساختار فضا یاییجغراف های یژگیشناخت و
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 درنهایت. شدند تحلیلو  یابیارز تر یقدق طور بهپژوهش  یشنهادیپ یزیر در قالب مناطق برنامه یا منطقه ةتوسع یتوضع

متعادل  ةبه توسع یابیدست برایمناسب  ییپژوهش، راهکارها یجبر نتا یاستان و مبتن یفعل یطشرا درنظرگرفتن با

 99دسته شاخص و  2استان، از  یها شهرستان یبند سطح ورمنظبه اند. شده یشنهادپ غربی  یجاندر آذربا یا منطقه

 :اند شده یبند طبقه یربه شرح ز 9توسعه استفاده شده است که در جدول  یرشاخصز

یافتگیتوسعهبررسیبرایمنتخبهاییرشاخصوزیاصلیهاشاخص.9جدو 

هاشاخصزیراصلییهاشاخص
 9معکوس تراکم خانوار ،جمعیت چگالی ،نوارمعکوس بعد خا ،شهرنشینی درصد کلی یها شاخص

 اقتصادی یها شاخص
درصد شاغالن بخةش آمةوزش    ،کل شاغالن با مقایسه دردرصد شاغالن بخش صنعت  ،تکفل یبمعکوس ضر ،اشتغال نرخ
 92 یه ازابة  یصنعت یتعداد واحدها ،نفر هزار 92 یکارکن به ازا یشترنفر و ب 92با  یصنعت یها تعداد کارگاه ،شاغالن کل به

 نفر هزار

 توسعه و تولیدی یها شاخص
 صنعتی

 یصةنعت بةه ازا   هادار سةوی  از صادرشده تأسیس جوازتعداد  ،نفر هزار 92 یصادرشده به ازا یصنعت یبردار بهره ةپروان تعداد
 ارزش ،ر(مراتع )تن در هکتا یدکل تول ،ینسبت فروش برق در بخش صنعت و معدن به کل برق مصرف ،جمعیت نفر هزار 92

 نفر هزار 92 یبه ازا یفعال صنعت یتعاون یها تعداد شاغالن شرکت ،(ریال میلیونمعادن ) یداتکل تول

 اجتماعی یها شاخص

 یهةا  پوشةش شةبکه   درصةد  ،ییآموزان دختر به پسر در مراکز روسةتا  دانش نسبت ،زنان باسوادی درصد ،کل باسوادی درصد
 مراکةز  سةرانة  ،ییروسةتا  یدرمةان  -یمراکةز بهداشةت   ةسةران  ،جمعیةت  نفر هزار 92 یزابه ا یمارستانتخت ب تعداد ،تلویزیونی
تعةداد   ،نفةر  هزار 92 یتعداد داروخانه به ازا ،جمعیت نفر هزار 92 یتعداد پزشک متخصص به ازا ،8یشهر یدرمان -بهداشتی

 نفر هزار 92 یبه ازا یشگاهآزما

 زیربنایی یها شاخص
 خةانوار  درصةد  ،روستایی یها به راه ییروستا ةآسفالت راه نسبت ،مساحت کیلومترمربع 922 ازای به غیرروستایی یها راه طول

 نفةر  هةزار  922 یبةه ازا  ییروسةتا  یشةرکت تعةاون   تعةداد  ،گاز از برخوردار روستایی خانوار درصد ،برق از برخوردار روستایی
 (ثانیه بر لیترآب مخازن ) ینتأم یتظرف ر،نف هزار 922 یبه ازا یشتازخدمات پ یپست یواحدها ،روستایی جمعیت

 9912 غربی، یجانآذربا یو فرهنگ یاجتماع-یاقتصاد یها و گزارش یآمار ةسالنام :منبع

تحلیلیندافردرعددیتاکسونومیازاستفاده

 بندی هبرت ینمع یها بخش های یتفعال یا مختلف مناطقاست  یابتدا ضرور یو بخش یا تفاوت منطقه یبررس منظوربه

اگر بتوان  اما ،یستن یسادگ به لهئمس حل دهیم، انجام چند ییها را به مدد شاخص یبند رتبه ینا یمشوند و اگر بخواه

 آورد دست هب ترکیبی یا تلفیقی شاخص عنوان با یمتعدد، شاخص واحد یها شاخص اساسبر یتفعال یاهر منطقه  یبرا

 اکنون. شود میاز موضوع ارائه  یتر جامع یلهر منطقه باشد، تحل یرخوردارب یا یافتگی توسعه یبرا یاریمع ةدهندنشان که

 زیآنالاز روش  ،کنیم یبند شاخص مرتبط رتبه ینمناطق مختلف را با توجه به چند خواهیم یم ینکهتوجه به ا با

 .(77: 9919 زیاری، و محمودی) یمکن یاست، استفاده م یتاکسونوم یزاز روش آنال یکه نوع خاص یعدد یتاکسونوم

درپژوهش9یاخوشهیلتحلکاربرد

از جمله  یا خوشه یلاند. تحل شده یطراح یمتعدد یآمار یها استان، روش یها شهرستان یبرخوردار ةدرج سنجش منظور هب

 یشکم و ب های یرمجموعهمجموعه را به ز یک ،ها از شاخص یا مجموعه یقتلف بااست که قادر خواهد بود  ییها روش

است که در آن  یرهچندمتغ یروش آمار یک یا خوشه یل. تحلکندهر منطقه را مشخص  یبرخوردار یزانم و یمقسهمگن ت

                                                           
 مسکونی واحد تعداد به خانوار تعداد نسبت خانوار، تراکم .9

 .است شده محاسبه نفرهزار  922هر  یازا به یو درمان یمراکز بهداشت سرانة .8

3. Cluster analysis 



 861... یابرتعاد منطقهیدتوسعهباتأکهاییریگجه کارکردیتبیی :زالیوجوقزادهقلعههاش 

ها  فاصله یامشابهت  براساس کردنیبند و دسته شود یگرفته نم نظرها در ها با ساختمان آن گروه تعداد بارةدر یفرض یچه

و با استفاده از روش  شوند یشمارش م یا یریگ اندازه یر،متغ یننظر چنداز  ها نمونه برخی یعنی شود؛ می( انجام نداشتن تشابه)

 آسایش، و فتحی) شوند می یبند دسته یقبسته به هدف تحق یرمشابهمشابه و غ یها دسته یاطبقات  به کردن،یا خوشه

 .است شدهروش استفاده  یناز ا یی،موضوع و هدف نها یتبا توجه به ماه نیز پژوهش یندر ا (.88: 9921

 
پژوهشمفهومیمد .9شکل

نگارندگان:منبع

موردمطالعهمحدودة
 وواقع شده  یرانا یغرب ( در شمالیهاروم ةیاچ)بدون احتساب در یلومترمربعک 94.798با وسعت  غربی یجاناستان آذربا

شود  یمحسوب م استان بزرگ کشور سیزدهمین واست  داده خود اختصاص به را کشور کل مساحت از درصد 82/8 دحدو

 ،بخش 79 شهرستان، 94 ی،کشور یماتتقس ینآخر براساس استان این(. 9914 غربی، یجاناستان آذربا یآمار سالنامه)

، 9912 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین نتایج براساس ینهمچن .دارد یشهر ةنقط 74 ودهستان  997

لحاظ،  ینو از ا است داده جای خود در را کشور کل جمعیت درصد 9/7 که استنفر  9.802.891 آن جمعیت کل تعداد

 یهدرصد در شهرستان اروم 20/99نفر معادل  9.272.202 تعداد این از. آید یم شمار بهکشور  یتاستان پرجمع ینهشتم

از  یشو بدارد  یت( جمعیتیجمع لحاظ ازدوم  شهرستان) یشهرستان حدود سه برابر خو یناستان( ساکن هستند. ا مرکز)

در  یزن یتدرصد جمع 22ساکن هستند و کمتر از  یاندوآبو م یخو یه،استان در سه شهرستان اروم یتدرصد جمع 22

 (.9912 ایران، آمار مرکزشهرستان است ) ترین یتجمع کم یز. پلدشت نکنند یم یاستان زندگ یها شهرستان یرسا
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 دلیل به استان این. دارد یا متنوع و گسترده یوپوگرافو ت استکشور  یاز مناطق کوهستان یکی غربی یجانآذربا

 های یژگیو ای یترانهمد یطبه شرا یکنزد یمها و اقل بارش یزانو م یجو یطخاک، شرا یفیتک یعی،طب یباال یاربس ظرفیت

 یها : فرصتاست مهماز دو جهت  یزن یصنعت لحاظ از. داردمرتبط  یها و بخش یکشاورز ةدر حوز ای برجسته بسیار

 یها از قطب یکی عنوان به تبریز  به نزدیکی همچنینو  یوابسته به کشاورز یعو امکان گسترش صنا یمعدن یباال

 شماری یب یها و عراق فرصت یهترک یران،اتصال سه کشور ا ةنقط عنوان بهاستان  ةیژو یتموقع ینکشور. همچن یصنعت

 همکاران، و بزاززاده) است شده میاروپا شناخته  ةدرواز منزلة به دیرباز از و است آورده فراهم گذاری یهسرما ةحوز در

 یانتوجه متول یزانفاصله از مرکز دارند، به همان م دلیل به یمرز یها استان یشترکه ب یتیبا توجه به موقع اما(، 22: 9919

 یفدر رد و نیست یتثنقاعده مس یناز ا یزن غربی  یجان. استان آذربایابد یکاهش م یا توسعه های یتحما یامر برا

در برابر  یعیموانع طب گرفتناستان سبب شده است تا از نظر قرار ینا جغرافیایی موقعیت. دارد قرار محروم یها استان

 یانب تر یشکه پ طورهمان و( 84: 9919 همکاران، و سرورشود ) رو هروب مشکالتی با مواصالتی یها ارتباطات مؤثر و راه

 حالت به دیگر یها مرکز و شهرستان ینب ویژه به ،استان مناطق میانپخش توسعه در  یندابع و فراز منا یشد، برخوردار

 .است گرفته شکل نابرابری

 

آنسیاسیتقسیماتوکشوردرغربییجاناستانآذربای موقع.8شکل
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پژوهشهاییافته
غربییجانتوسعهدراستانآذربایهاشاخصبودنپایی 

 توسعه، یها کشور از لحاظ شاخص یها استان یبند سطح بارةدر گرفته صورت یها پژوهش یع و بررسدر مناب جوو جست

. استاستان  ینا بودنها و محروم استان یربا سا یسهدر مقا غربی یجاناستان آذربا یافتگی توسعه ةدرج بودنپایین از حاکی

 یها شهرستان میان ینابرابر همچنین. است کرده انیخود را نما یزن استانیدرون و یا منطقه یاسموضوع در مق ینا

 های یژگیاز و یکیموضوع  ین. اشود میمختلف مشاهده  یها توسعه در بخش یها مجموع شاخص بارةدر استان

 یها شاخص اساسها بر شهرستان جایگاهاهداف پژوهش،  تحقق منظور به .است غربی یجانکشور از جمله آذربا یها استان

 یبند به سطح یا خوشه یلو تحل یعدد یتاکسونوم های یکبا استفاده از تکن ،بخش این در. است هشدتوسعه مشخص 

 یها از شاخص یکهر یکها به تفک شهرستان بةرت و یافتگی در استان پرداخته شده است. سطح توسعه یا منطقه ةتوسع

 آمده است: 8توسعه در جدول 

مختلفیهادربخشیافتگیسطحتوسعهبراساسبیغریجانآذربایهاشهرستانیبندرتبه.8جدو 
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 9 7497/2 8 2202/2 9 2219/2 9 9402/2 8 7080/2 9 9997/2 ارومیه

 98 2270/2 97 2214/2 97 2227/2 4 0982/2 97 2802/2 2 0211/2 اشنویه
 92 4409/2 2 0222/2 92 4449/2 99 2871/2 99 4121/2 7 0292/2 بوکان

 92 1972/2 90 1848/2 94 1027/2 98 2222/2 98 4277/2 92 1270/2 پیرانشهر
 90 1922/2 0 4899/2 92 2189/2 94 1229/2 92 2121/2 90 1849/2 پلدشت
 0 0148/2 2 4992/2 4 4702/2 7 2080/2 0 0802/2 92 0427/2 تکاب

 94 1094/2 94 1978/2 90 1892/2 90 2747/2 94 1921/2 94 1840/2 چالدران
 8 0992/2 7 0920/2 2 4744/2 9 2020/2 9 7928/2 0 0812/2 خوی

 99 2789/2 1 4799/2 1 4402/2 97 2982/2 90 1211/2 98 4489/2 سردشت
 99 4142/2 98 4122/2 98 2822/2 92 0199/2 2 4212/2 99 4104/2 سلماس

 2 4929/2 92 4282/2 0 4277/2 99 4782/2 2 0299/2 4 0722/2 دژ ینشاه
 97 2014/2 92 1298/2 99 2921/2 92 2729/2 99 4090/2 97 2921/2 شوط
 1 4822/2 99 2202/2 8 2011/2 1 0224/2 92 4029/2 2 0708/2 ماکو
 2 0491/2 4 4891/2 7 0417/2 0 2121/2 4 0282/2 9 2091/2 مهاباد

 7 0072/2 9 0814/2 2 4287/2 2 0922/2 7 2728/2 1 0028/2 میاندوآب
 9 0978/2 9 2992/2 9 0070/2 8 2740/2 1 4022/2 8 2277/2 نقده

 4 4292/2 99 4189/2 99 4417/2 2 2294/2 9 2281/2 99 4749/2 چایپاره

 نگارندگان :منبع

 یطها با شرا همگن از شهرستان گروه سهاز وجود  یحاک ،ها استان از لحاظ مجموع شاخص یها شهرستان یبند سطح

توسعه در سطح اول قرار دارد.  یها اخصاز کل ش یبرخوردار یزانمرکز استان از لحاظ م یه. اروماستمشابه 

در  2277/2 -2 /0427 بینتوسعه  ةدرج با چایپاره و نقده میاندوآب، مهاباد، ماکو، دژ، ینشاه ی،تکاب، خو یها شهرستان

 یدر سطح سوم جا ،است 4409/2 – 1094/2 بینها  آن ةتوسع ةدرج که ییها شهرستان نهایتدر .دارند قرارسطح دوم 

 (.9 جدول)اند  گرفته
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یاخوشهیلروشتحلکمکبهاستانیهاهمگ شهرستانیبندگروهیجنتا.9جدو 

یهاشاخص

توسعه

یاخوشهیلتحلنتایج

توسعهاو سطح

(یافته)توسعه

توسعهدومسطح

(یافتهتوسعهنسبتاًیها)شهرستان

توسعهسومسطح

(محرومیها)شهرستان

 ارومیه کلی یها شاخص
 دژ، ینشاه خوی، تکاب بوکان، اشنویه،

 نقده میاندوآب، مهاباد، ماکو
 چایپاره، چالدران، ،پلدشت پیرانشهر،

 سردشت شوط، سلماس،

 یها شاخص
 اقتصادی

 خوی ارومیه،
 چایپاره میاندوآب،

 مهاباد دژ، ینشاه تکاب،
 نقده، چالدران، پلدشت، پیرانشهر بوکان، اشنویه،

 ماکو شوط سلماس، سردشت،

 یاه شاخص
 تولیدی

 ارومیه
 ماکو، دژ، ینشاه سلماس، خوی تکاب، اشنویه،

 چایپاره نقده، میاندوآب مهاباد،
 پلدشت، پیرانشهر، بوکان،

 شوط سردشت، چالدران،

 یها شاخص
 اجتماعی

 ماکو ارومیه،
سلماس، شوط  سردشت، خوی تکاب، بوکان،
 یپارهچا یاندوآب،م ،نقده مهاباد، دژ، ینشاه

 رپیرانشه اشنویه،
 چالدران پلدشت،

 یها شاخص
 زیربنایی

 خوی ارومیه،
 نقده میاندوآب،

سردشت، سلماس  تکاب، پلدشت بوکان، اشنویه،
 چایپاره مهاباد، ماکو، دژ، ینشاه

 شوط چالدران، پیرانشهر،

 ارومیه ها شاخص جمع
 ماکو، دژ ینشاه ی،خو تکاب،
 چایپاره نقده، میاندوآب مهاباد،

 پلدشت، هرپیرانش بوکان، اشنویه،
 سلماس سردشت، شوط چالدران،

 نگارندگان :منبع

غربییجاندرآذربایامنطقههایینابرابرتحلیل

 یافتگی به توسعه توان یاستان در پژوهش حاضر، م یها شهرستان یبند و سطح یبند از رتبه یکل یابیارز در

 یبند رتبه یجنتا براساساند.  داشته یشابهم یتمختلف توسعه، وضع یها بخش همةاشاره کرد که در  ییها شهرستان

 ی،اجتماع یدی،تول ی،اقتصاد ی،کل ةتوسع یها شاخص بخش ششاز  بخش چهاردر  یهشهرستان اروم ،ها شهرستان

قرار گرفته است.  یافتگی نخست توسعه ةرا کسب کرده و در رتب یتمحروم ةدرج ینها کمتر و مجموع شاخص یربناییز

شهرستان چالدران با کسب  ،مقابل در. استدوم  ةاز شهرستان اول، در رتب یبا اختالف کمتر ریگبخش د دودر  ینهمچن

. استشهرستان  ینتر محروم عنوانبه یافتگی، آخر توسعه ةرتب در قرارگرفتن بار چهارو  یتمحروم ةدرج یشترینب

نقده از جمله  .ها دارند کل بخش به هم در یکمشابه و نزد یافتگی توسعه ةرتب تقریباًها  شهرستان برخی ینهمچن

قرار دارد و تنها  یینپا یتمحروم ةدرج با توسعه 9 و 8، 9 یها معموالً در رتبه که استاستان  ةیافت توسعه یها شهرستان

 90، 92 یها عمدتاً در رتبه که استمحروم  یها پلدشت جزو شهرستان ،مقابل در. استاستان  1 ةرتب یدر بخش اقتصاد

شهرستان استان از نظر  ینششم یربنایی،قرار گرفته و تنها در بخش شاخص ز یشترب یتمحروم ةدرج با توسعه 94 و

 یزو ن بخش پنجدر هر  یه. ارومکند یرا بازگو م یمشابه یتوضع یزها ن شهرستان یبند سطح یج. نتااست یافتگی توسعه

 یانگرب یجهنت ینح اول توسعه قرار گرفته است. اشهرستان در سط ترین یافته توسعه عنوانبه توسعه، یها مجموع شاخص

 را توسعه خدمات و امکانات بیشترین شهرستان، یک تنها که است غربی یجانحاکم بر استان آذربا پیرامون-مرکز یالگو

محروم شناخته شده و در سطح سوم  یها شهرستان عنوانبه همواره چالدران و پیرانشهر درمقابل. است داده جای خود در

 درمجموع آن تبعها و به شاخص بخش پنجاز  بخش چهاردر  یزپلدشت و شوط ن یها اند. شهرستان قرار گرفته

هستند  ییها شهرستان جملهو مهاباد از  دژ ینتکاب، شاه یناند. همچن توسعه در سطح سوم توسعه قرار گرفته یها شاخص

 یاندوآبو م یخو یها ( قرار دارند. شهرستانیافتهتوسعه نسبتاًدر سطح دوم ) ،ها مجموع شاخص یزها و ن بخش همةکه در 
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و  یاقتصاد یها توسعه، در بخش شاخص یها از نظر مجموع شاخص ،توسعه دوم سطح در قرارگیریوجود  با یزن

 اند. استان در سطح اول توسعه قرار گرفته یها شهرستان ترین یافته توسعه عنوان به یهبه همراه اروم یربناییز

 

توسعهیهادرمجموعشاخصغربییجانآذربایهاشهرستانیافتگیتوسعهی وضع.9شکل

غربییجاناستانآذربایکلهاییژگیویلتحل
آنیهاشهرستانیادتعدادزوفراواننسبتاًی وجمعوسع 

 وسعتدرصد  82/8 ،9(یهاروم ةدریاچ احتساب بدونمربع ) یلومترک 94.798 حدود در مساحتی با غربی یجانآذربا استان

 یها استان ءجز و داردقرار  98 ةرتب در کشور، استان 99 میاناستان از نظر وسعت در  ین. اشود می شاملرا  یرانکشور ا

شهرستان  94کشور،  وزارتاز  منتشرشده کشوری تقسیمات آخرین نتایج براساس غربی یجانآذربا ین. همچناست وسیع

 عمومی سرشماری آخرین نتایج براساس نیزاستان  یت. جمعاستاستان در کل کشور  نیهشتم یز،ن یثح یناز ا که دارد

 شاملکشور را به  یتدرصد از کل جمع 21/7بوده است که  8نفر 9.802.891 با برابر، 12 سال در مسکن و نفوس

 .استکشور  یها استان رینت یتاز پرجمع یکی و داردقرار  یهشتم کشور ةرتب در غربی یجانآذربانیز منظر  ین. از اشود می

                                                           
 .99، صفحة ، گزارش بخش سرزمین و آب و هوا9914 ،غربی آذربایجان استان آماری ةسالنام .9

 براساس کشور های استان یبند رتبه، گزارش 9912 ،غربی آذربایجان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان ریزی نامهبر و توسعه معاونت. 8

 .92 ةصفح ،12 سال آماری های شاخص برخی
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غربییجاناستانآذربایهندسشکل

 یشنهادپ یرهواحد به دا یکشکل  یکیو نزد یدور یصتشخ ی( فرمول شاخص شکل را برا9101) یو چارل هاگت

 اند: کرده

(9) / A

L2

1  شاخص شکل 27

A مربع و  یلومتربه ک یاسیمساحت واحد سL ةدایر شکل برای 9عدد  ،9 ةرابط. در است یلومترمحور به ک ینتر بزرگ 

 و دایره به سیاسی واحد شکل باشد، ترنزدیک 9به  حاصل عدد هرچه نتیجهخط کامل است. در یکامل و عدد صفر برا

 مساحت(. 27: 9919 همکاران، و فرد پیشگاهی) است ترنزدیک خط به واحد شکل باشد، تر نزدیک صفر به هرچه

دو شهرستان  ینمراکز ا که استآن  ینیمحور زم ینتر تکاب بزرگ-مربع و محور ماکو یلومترک 94.798 غربی یجانآذربا

، مشخص 9 ةرابط در اعداد این گذارییطول دارد. با جا 9کیلومتر 200 حدود و کند میرا به هم متصل  یو جنوب یشمال

 .دارد لیو طو یدهکش یشکل و است یکاستان به صفر نزد یهندس شکلکه  شود یم

972/2 =
/

2

1 27 37412

566
 غربی یجان= شاخص شکل استان آذربا

غربییجانآذربااستانفراوانیافقگسترش

که در  یعوامل ینتر از مهم یکی .رود یم شماربه یاسیهر واحد س ةتوسععوامل  ترین یمناسب فضا از اصل دهی سازمان

سهم  یچراکه شکل هندس است؛ یاسیس یواحدها یماتتقس یمناسب برا یگزینشود، شکل یترعا یدفضا با دهی سازمان

جهان از اشکال  کشورهای بیشتر. داردها  آن ةدر اداره و توسع یمهم یارنقش بس و یاسیس یدر سرنوشت واحدها ییبسزا

و  یلطو اشکالو  کنند یخود استفاده م یفضا دهی سازمان برای...( و مربع به نزدیک مستطیل مربع، ،یا رهیدافشرده )

امر  ینا یراناما در ا کند، میامور را با مشکل مواجه  ةاشکال روند توسعه و ادار گونه ینا یراز کنند؛ نمی استفاده را دار دهئزا

 کهطوری هب ؛(22: 9919 همکاران، و فردپیشگاهینشده است ) استفاده درستیبه سیاسی واحدهای برخی دهی سازماندر 

 یخط صورتبه استان این که شد مشخص قبل، بخش در غربی یجانآذربا یبرا یشکل هندسشاخص  ةمحاسب با

 یمناسب رشدتوسعه،  یباال های یتظرف ینو همچن فرد همنحصرب های یژگیو وجود بااست  شده سببو  یافتهگسترش 

استان  یاییجغراف فضای بارةدر را مهم یاربس یا موضوع نکته این. یدآ شماربه کشور محروم یها استان ءجز و باشد نداشته

 :کند می یاننما یربه شرح ز

هندسیوجغرافیاییمرکزعنوانبهاستانسیاسی –اداریمرکزارومیه

 و استشده  یدهکش یاییاز شمال تا جنوب جغراف یخط صورت به یل،طو یشکل هندس یبر مبنا غربی  یجانآذربا استان

( و ماکوشهرستان ) ترین یشمال درنظرگرفتن با. استآن  اداری –یاسیمرکز س یه،اروم ةیاچدر یغرب ةکران در واقع ارومیه

                                                           
اسةتان در   ةنقطة  تةرین  یشمالچنانچه ؛ است گرفته قرار مالک و شده محاسبه Google Mapمرکز دو شهرستان با استفاده از  میان ة، فاصلبرای محاسبه. 9

طةول محةور    شده است.این دو نقطه محاسبه  میانافقی  ةیابی شده و فاصل صورت دقیق مکان به تکاب شهرستان در نقطه ترین یجنوبشهرستان ماکو و 
 داشت. داللت خواهد رتیشببودن شکل استان  خواهد بود که به خطی تر کوچکآمده در رابطه  دست به عدد و مقدار این از تر بزرگ
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 نوعیبه ارومیه که کرد یانب توان یفاصله تا مرکز استان دارند، م کیلومتر 822 و 829 ترتیببه که( تکاب) ینتر یجنوب

 کرده تقسیم جنوبی و شمالی بخش دو هب را استان جغرافیایی، نظر از و بودهدار  عهده یزاستان را ن یهندس یتنقش مرکز

 عنوانبه را ارومیه نقش که کرداشاره  هایی یژگیبه و توان یم استان فضای بر حاکم شرایط این درنظرگرفتن با. است

 :کنند می یتاستان تقو یاییو جغراف یمرکز هندس

 درصد  79 کهطوریبه اند؛ شده و جنوب استان واقع یدر دو بخش شمال یکسان طوربه تقریباً استان یها شهرستان

 .درصد در جنوب قرار دارند 29ها در شمال و  شهرستان

 که  یبه صورت دارند؛از وسعت استان را به  یکسانی یباًسهم تقر ی،و جنوب یهر دو بخش شمال یها شهرستان

 درصد مساحت کل استان را دارند. 91درصد و شمال استان  74جنوب استان 

یزیربرنامهمنظوربهغربییجاناستانآذربایبندمنطقهپیشنهاد

 یزیر مناطق برنامه یینقسمت از پژوهش به تع یندر ا غربی، یجانآذربا ییموجود در ساختار فضا های یژگیبر و مبتنی

 یناز استان در سطح ا هایی یژگیبه و واقدام  یجنوب ةمنطق و( ارومیه) یمرکز ةمنطق ی،شمال ةمنطق سه صورتبه استان

. ایم کردهمشخص  و ییبازگو یزی،ر برنامه یمجزا ةمنطق یک عنوانها را به انتخاب آن یلدال که شدناطق پرداخته م

 .شدند یلو تحل بررسیمناطق،  یناستان در قالب هم ةتوسع های یژگیو درنهایت

(ارومیه)یمرکزةمنطق

ها  شهرستان یگرمتفاوت با د یدخاص و شا های تیاسها و س برنامه و دارد ای یژهو یطشرا که استاستان  مرکز ارومیه

 ةمنطق عنوان بهنقش آن را  که دارد هایی یژگیو است،( ارومیهشهرستان ) یکتنها  اینکهوجود  بامنطقه  این .طلبد یم

 :کند می یتدر سطح استان تقو یزیر برنامه

 است. یافته و تنها شهرستان توسعه داردتوسعه را  یها شاخص یشترتوسعه، ب یبند سطح در 

 99 یمرکز ةمنطق منظر، این از که استتوسعه  های یزیر در برنامه یرگذارتأث یرهایمتغ ینتر از مهم جمعیت 

 کل قرار دارد. یتجمع درصد 80با  یشمال ةمنطق از باالتر حتی و دارد اختیار در را استان جمعیتدرصد 

 استاستان  ةنقط ینتر ، متراکم912در حدود  9جمعیت نسبی تراکم با. 

استانجنوبیوشمالیمناطق

مناطقای یزیربرنامهیبراشدنیتوجیهوسع 

 و جمعیت توزیع در را اصلی تغییرات بتواند که باشد وسیع یا اندازه به باید یزیر برنامه ةمنطق ،8یبلک یسلوئ ةگفت به بنا

جامع  صورتبه را یزیر کوچک باشد که بتواند مسائل برنامه یا دازهانبه و دهد نشان خودش مرزهای داخل در مشاغل

 از قسمتی اینکهوجود  با یو جنوب یکه مناطق شمال گفت توان یممنظور  ینا یبرا ؛(9918 زالی،دهد )بقرار  مدنظر

 کهطوریبه ؛هستند برخوردار فراوانی ینظر وسعت از گستردگ از ،دهند یم یلرا تشک غربی  یجانآذربا یاییجغراف ةمحدود

                                                           
 است. شده محاسبه مربع کیلومتر در نفر حسبتراکم نسبی جمعیت بر .9

2. Keeble 
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استان  یو جنوب یکه مناطق شمال کند یم یانب وضوحبه را واقعیت این کشور، یها آن با مساحت استان ةمقایس

مطلب را  ینا یات، جزئ7. جدول ستها از آن تر یعوس و دارداستان کشور  4و  7از  یشترب یمساحت ترتیببه غربی یجانآذربا

 :دهد ینشان م

کشوریهابااستانیسهدرمقاغربییجاناستانآذربایهاستانشهروسع .4جدو 

(KM2)وسع استانمشخصاتردیف
 94.081 غربی یجاناستان آذربا یجنوب ةمنطق 9
 90.998 بختیاری و چهارمحال استان 8
 92.204 قزوین استان 9
 92.227 بویراحمد و کهگیلویه استان 7
 97.749 بیغر یجاناستان آذربا یشمال ةمنطق 2
 97.278 گیالن استان 0
 98.129 تهران استان 4
 99.280 قم استان 2
 2299 البرز استان 1

 نگارندگان :منبع

استانجنوبیوشمالیمناطقمتفاوتجمعیتیهاییژگیو

تان در اس یها شهرستان متعادل یعتوز و یکدیگربه  یکنزد وسعتوجود  بااستان  یو جنوب یشمال یزیر برنامه مناطق

استان از  ةمنطق دو تمایز سبب که هستند یکدیگراز  تمیزقابل و متفاوت جمعیتی های یژگیو یمناطق، دارا ینسطح ا

. افزایند می یا و منطقه یکالن استان یاسدر مق یزیر برنامه یمجزا برا ةمنطق دو انتخاب دالیل بر و شوند می یکدیگر

 9.است آمده 4مناطق استان در جدول  یتیجمع های یژگیو

استانیوجنوبیشمالةمنطقدرواقعیهاشهرستانیمشابهوهمگنهاییژگیو

 یاقتصاد ی،فرهنگ ی،انسان یعی،طب یکنواختیاستان،  یجنوب یها شهرستان ینو همچن یشمال ةمنطق یها شهرستان 

.هستند حیث این از همگن مناطقی و دارند یو اجتماع

 ةمنطق در( مهاباد و سردشت بوکان، پیرانشهر، اشنویه، یها شهرستان شاملاستان ) ینکامالً کردنش شهرستان پنج هر 

 یلمنطقه( را تشک یها درصد شهرستان 22منطقه ) ینا یها از شهرستان یمیاز ن یشاند که ب استان واقع شده یجنوب

 .هستندها ساکن  شهرستان ینمنطقه در ا یتجمع درصد 02 حدود و استداده 

 2منطقه،  ینا شهرستان هفتاز  کهطوریبهاست؛  شدهاستان واقع  یشمال ةمنطق در مرزی یها انشهرست بیشتر 

 سهاستان،  یجنوب ةمنطق در وضعیت این کهدرحالی هستند؛ یمنطقه( مرز یها شهرستان درصد 49شهرستان )

 .استمنطقه  ینشهرستان واقع در ا 1ها( از  شهرستان درصد 99شهرستان )

 محروم در شمال استان واقع  یها شهرستان بیشترکه  دهد می نشان یزبرخوردار و محروم ن یها نشهرستا بررسی

 24 حدود در منطقه یها از شهرستان یمیاز ن بیششهرستان ) چهار ی،شمال شهرستان هفتاز  کهطوریبه ؛اند شده

                                                           
 .اند شده بندی جمع 4 جدول در استان مناطق جمعیتی های ویژگیتشابه اطالعات و جلوگیری از تکرار مطالب، دلیل  به .9
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 77 حدودشهرستان ) 1ستان از شهر چهاراستان،  یجنوب ةمنطق برای آمار همین کهحالیدر ؛هستند محروم( درصد

 .دهد یموضوع را نشان م ینا یاتجزئ 0. جدول استمنطقه(  یها شهرستان درصد

 نژاد یاز حاتم یبه پژوهش توان یاستان م یجنوب ةمنطق در واقع یها شهرستان یکنواختی های یژگیو و یهمگن دربارة 

غرب  در شمال غربی  یجاناستان آذربا یجنوب یها نخود را شهرستا یمورد ةمطالع که کرد( اشاره 9912و همکاران )

تکاب،  یه،اشنو یرانشهر،نقده، سردشت، پ یاندوآب،مهاباد، م یها از انتخاب شهرستان هدف. اند کردهکشور انتخاب 

... و یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرهنگ ی،انسان یعی،طب یکنواختی یکدیگر، باها  آن یابیسنجش و ارز ،و بوکان دژ ینشاه

 .است هبود

 

غربییجاناستانآذربایشنهادیپیزیربرنامهمناطق.4شکل

پیشنهادییزیردرقالبمناطقبرنامهغربییجاناستانآذربایکلهاییژگیوتحلیل
استانیهاشهرستانیافتگیتوسعهوضعی 

توسعه در سطح اول توسعه در  یها شاخص یدر تمام و است یهتنها شامل شهرستان اروم یمرکز ةمنطق اینکه به توجه با

 دارد: یداستان تأک یو جنوب یشمال ةدو منطق یتوضع ةیسبخش به مقا یندر ا ها یها قرار دارد، بررس شهرستان میان

 یریآن با منطقه قرارگ ةمقایس و توسعه مختلف یها استان در بخش یها شهرستان یافتگی توسعه یتوضع بررسی

 از یبهتر یتوضع یجنوب ةمنطق یها توسعه، شهرستان یها شاخص مجموعکه در دده یها در استان نشان م شهرستان

 سهموجود  با که یطور به هستند؛ یشمال ةاز منطق تر یافته توسعه درواقعها دارند و  از شاخص یدر برخوردار یشمال ةمنطق
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 ةمنطق(، استان یها هرستاندرصد کل ش 89شهرستان ) چهارمحروم استان به تعداد  یها دو منطقه از شهرستان یکسان

شهرستان( را  سهدرصد ) 92 یزشهرستان( و شمال استان ن پنج) یافته نسبتاً توسعه یها درصد شهرستان 81 حدود یجنوب

 دراستان  یجنوب ةمنطق و بوده حاکم مشابهی وضعیت نیز توسعه مختلف یها بخش یمجزا ی. در بررسشوند می شامل

 یها شهرستان یشترب یگرد یانمنتخب توسعه دارد. به ب یها شاخص لحاظ از یمساعد تیوضع ی،شمال ةمنطق با مقایسه

. اند شدهدر جنوب استان واقع  یافته توسعه یها شهرستان بیشترو  یشمال ةو محروم استان در منطق یافته کمتر توسعه

 :ستا 2دو منطقه به شرح جدول  یناستان در ا یها شهرستان یافتگی توسعه یتوضع یاتجزئ

یوجنوبیشمالةمنطقدودرغربییجاناستانآذربایهاشهرستانیافتگیتوسعهی وضع.8جدو 

اس (شدهاستانمحاسبهیهاتعدادکلشهرستانبرحسبدرصدها)

توسعهوضعی توسعهیهابخش
درواقعیهاشهرستان

استانشمالی

یجنوبةمنطقدرواقعیهاشهرستان

استان

 کلی یها شاخص

 صفر صفر یافته توسعه

 (درصد 79شهرستان ) 4 (درصد 98) شهرستان 8 یافته توسعه نسبتاً

 درصد( 98شهرستان ) 8 (درصد 81) شهرستان 2 محروم

 اقتصادی یها شاخص

 (درصد 0) شهرستان 9 (درصد 98) شهرستان 8 یافته توسعه

 (درصد 92) شهرستان 9 صفر یافته توسعه نسبتاً

 (درصد 81) شهرستان 2 (درصد 81رستان )شه 2 محروم

 تولیدی یها شاخص

 صفر صفر یافته توسعه

 (درصد 92) شهرستان 0 (درصد 89) شهرستان 7 یافته توسعه نسبتاً

 (درصد 92) شهرستان 9 (درصد 92) شهرستان 9 محروم

 اجتماعی یها شاخص

 صفر (درصد 0) شهرستان 9 یافته توسعه

 درصد( 79) شهرستان 4 (درصد 89) شهرستان 7 یافته توسعه نسبتاً

 (درصد 98) شهرستان 8 (درصد 98) شهرستان 8 محروم

 زیربنایی یها شاخص

 (درصد 98) شهرستان 8 (درصد 0) شهرستان 9 یافته توسعه

 (درصد 92) شهرستان 0 (درصد 89) شهرستان 7 یافته توسعه نسبتاً

 (درصد 0) شهرستان 9 (درصد 98) شهرستان 8 محروم

 ها شاخص مجموع

 صفر صفر یافته توسعه

 (درصد 81) شهرستان 2 (درصد 92) شهرستان 9 یافته توسعه نسبتاً

 (درصد 89) شهرستان 7 (درصد 89) شهرستان 7 محروم
 نگارندگان :منبع

 دهد می نشان یزدر داخل خود مناطق ن یو جنوب یمناطق شمال یها شهرستان یافتگی توسعه یتوضع یبررس ینهمچن

 یشتریندارد. ب فراوانیبا جنوب، اختالف  یسهدر شمال استان در مقا یافته محروم و کمتر توسعه یها نسبت شهرستان که

 یها درصد شهرستان 49بخش از توسعه،  ینکه در ا یا گونهبهدارد؛  ارتباطتوسعه  یکل یها شاخص با تأملاختالف قابل

 لحاظ از یجنوب ةمنطق یها درصد شهرستان 42هستند. در مقابل  یافته نسبتاً توسعه شهرستان دوتنها  ومحروم  شمالی

مجموع  لحاظ از. هستندمنطقه محروم  ینا شهرستان دوتنها  و یافته توسعه، نسبتاً توسعه یکل یها از شاخص یبرخوردار

 یهمحروم و بق یشمال یها درصد شهرستان 24صورت که  ینبه ا ؛است حاکم مشابهی وضعیت نیز توسعه یها شاخص
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 یافته آن نسبتاً توسعه یها درصد شهرستان 24 حدودبرعکس بوده و  یقاًجنوب دق یآمار برا ینهستند. ا یافته نسبتاً توسعه

 (.0 جدول) هستندمحروم  یهو بق

غربییجاناستانآذربایزیرواقعدرمناطقبرنامهیهاشهرستانیافتگیتوسعهی وضع.6جدو 

(اس شدهمحاسبهمنطقههردرواقعیهابرحسبشهرستانادرصده)

توسعهوضعی هابخش
استانیشمالةمنطق

(استانشهرستان1)شامل

استانیجنوبةمنطق

(استانشهرستان1)شامل

 کلی یها شاخص

 صفر صفر یافتهتوسعه

 (درصد 42) شهرستان 4 (درصد 81) شهرستان 8 یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 88) شهرستان 8 (درصد 49) شهرستان 2 محروم

 اقتصادی یها شاخص

 (درصد 99) شهرستان 9 (درصد 81) شهرستان 8 یافتهتوسعه

 (درصد 99) شهرستان 9 صفر یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 20) شهرستان 2 (درصد 49) شهرستان 2 محروم

 تولیدی یها شاخص

 صفر صفر یافتهتوسعه

 (درصد 04) شهرستان 0 (درصد 24) شهرستان 7 یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 99) شهرستان 9 (درصد 79) شهرستان 9 محروم

 اجتماعی یها شاخص

 صفر (درصد 97) شهرستان 9 یافتهتوسعه

 (درصد 42) شهرستان 4 (درصد 24) شهرستان 7 یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 88) شهرستان 8 (درصد 81) شهرستان 8 محروم

 زیربنایی یها شاخص

 (درصد 88) شهرستان 8 (درصد 97) شهرستان 9 یافتهتوسعه

 (درصد 04شهرستان ) 0 (درصد 24) شهرستان 7 یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 99) شهرستان 9 (درصد 81) شهرستان 8 محروم

 ها شاخص مجموع

 صفر صفر یافتهتوسعه

 (درصد 20) شهرستان 2 (درصد 79) شهرستان 9 یافتهتوسعه نسبتاً

 (درصد 77) شهرستان 7 (درصد 24) شهرستان 7 محروم
 نگارندگان  :منبع

استانپیشنهادییزیرمناطقبرنامهیتیجمعهاییژگیو

 :کند میرا مشخص  مهم ةچند نکت ،استان یزیر در سطح مناطق برنامه یتیجمع های یژگیو بررسی

 مقایسه در را استان جمعیت از بیشتری سهم ،است( ارومیههرستان )ش یکاستان که تنها شامل  یمرکز ةمنطق 

 .شود می شاملاستان را  شهرستان هفت که دارداستان  یشمال ةمنطق با

 یشمال ةمنطق برابر سه حدودمنطقه  ینا یتجمع یتراکم نسب کهطوریبه ؛تر هستند منطقه متراکم یندر ا جمعیت 

 .استبرابر جنوب استان  2/8و 

 محسوباستان  ةمنطق ینتر تراکم شمال استان کم و است یشمال ةمنطق از بیشتر استان جنوب جمعیتی تراکم 

 .شود می

 درمنطقه  ینا ینیبا شمال استان، درصد روستانش یسهاستان در مقا یمرکز ةمنطق بیشتر جمعیتی سهموجود  با 

 .استاز آن  تر ینشهرنش درواقع وکمتر  ی،شمال ةمنطق با مقایسه
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 دارد کمتری میزان یگر،د ةدو منطق با مقایسه در و است یاستان یانگینم از کمتر یمرکز ةمنطق خانوار بعد. 

 :دهد یم یشنما ای یسهمقا یبررس صورتبه را استان یزیر مناطق برنامه یتیجمع های یژگیو 4 جدول

یزیرمناطقبرنامهیکبهتفکغربییجاناستانآذربایتیجمعهاییژگیو.1جدو 

استانیجنوبةمنطقاستانیشمالةمنطقاستانکلهایژگیو
یمرکزةمنطق

استان
 109.492 9.810.229 291.124 9.222.240 جمعیت کل

 درصد 99 درصد 78 درصد 84 درصد 922 استان جمعیت از سهم
 022.882 411.922 729.899 9.198.277 شهری جمعیت

 درصد 92 درصد 79 درصد 87 درصد 922 شهری جمعیت از سهم
 0/42 0/09 9/22 4/08 شهرنشینی درصد

 829.292 714.440 900.470 9.972.298 روستایی جمعیت
 درصد 82 درصد 79 درصد 98 درصد 922 روستایی جمعیت از سهم

 7/81 7/92 4/77 9/94 روستانشینی درصد
 848.097 997.792 892.044 288.471 خانوار کل

 درصد 99 درصد 79 درصد 80 درصد 922 استان خانوار از سهم
 829.829 892.802 987.788 292.102 شهری خانوار

 درصد 92 درصد 91 درصد 89 درصد 922 شهری خانوار از سهم
 49.929 987.949 198.22 820.429 روستایی خانوار

 درصد 82 درصد 79 درصد 98 درصد 922 روستایی خانوار از سهم
 29/9 12/9 22/9 47/9 خانوار بعد

 92/9 22/9 02/9 02/9 شهری خانوار بعد
 14/9 7 7 7 روستایی خانوار بعد

 78/929 20/49 00/20 97/28 9جمعیت نسبی تراکم
 99/9 28/9 92/9 21/9 8خانوار تراکم

 ایران آمار مرکز اطالعات آخرین اساسبر ،نگارندگان: منبع

را  یتو فعال یتجمع از فراوانیمرکز استان، تمرکز نسبتاً  عنوان هب یهاست که اروم یحاک غربی یجاندر آذربا ها یبررس

 سه حدود ارومیه ،دهد ینشان م یتپراکنش جمع ین. همچندارند کمیبا آن رشد  یسهمناطق در مقا یگرو د شود می شامل

ها از لحاظ  شهرستان یبند سطح براساسدارد.  یتواقع است، جمع یشمال ةمنطق در که( خویشهر دوم استان ) برابر

 :هستند یرکه به شرح ز اند داده شده یصها تشخ همگن از شهرستان گروه سهتوسعه،  یها از شاخص یبرخوردار

 ارومیه(: استان یافتهتوسعه یها اول توسعه )شهرستان سطح 

 نقده میاندوآب، مهاباد، ماکو، دژ، ینشاه ی،خو یپاره،(: تکاب، چایافته نسبتاً توسعه یها دوم )شهرستان سطح. 

 سلماس سردشت، شوط، چالدران، پلدشت، پیرانشهر، بوکان، اشنویه،(: محروم یها سوم توسعه )شهرستان سطح. 

در دو سطح اول  درصد 48 استان، یتکه از کل جمع دهد می نشانها  استان در شهرستان یتجمع یپراکندگ بررسی

 درصد 22 حدود کهاند  گرفته جایمحروم  یها استان در شهرستان یتاز جمع درصد 82توسعه قرار دارند و تنها 
                                                           

 .است شدهتراکم نسبی جمعیت برحسب نفر در کیلومتر مربع محاسبه  .9
 تعداد خانوار به تعداد واحد مسکونی نسبت .8
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کل  یتجمع درصد 99 توسعه، اول سطح شهرستان تنها عنوانبه یهاروم ین. همچنشوند یاستان را شامل م یها شهرستان

 یشهر یتجمع یدر بررس یزانم یناند. ا گرفته یجا یگرشهرستان د 90در  مانده باقی درصد 01 و شود می شاملاستان را 

 دهندة نشان لهئمس این. یابد یم یشافزا درصد 92 به استان شهری جمعیت از ارومیه شهرستان سهم و ییرتغ استان،

امر  یندارد و هم یشتریرشد ب ،ها شهرستان یردر مقابل سا که است یهو خدمات در اروم ها یتفعال یت،جمع یدشد تمرکز

 است. انجامیده یمراتب سکونتگاه در سلسله تعادلعدم و  نابرابری بهمهاجرت به مرکز استان شده و  بروز سبب

گیرییجهنت
و  ها یژگیدر پژوهش حاضر و یدار،پا ةتوسع یزیر و برنامه گذاریسیاست در یا مطالعات سطح منطقه یتتوجه به اهم با

ها  شهرستان ییپراکنش فضا یل. در تحلشد یابیو ارز بررسی غربی  یجاندر استان آذربا یا منطقه ةتوسع های یریگ جهت

 یهمتأثر از وجود شهر اروم تواند یم که است یافته استان، تنها شهرستان برخوردار و توسعه یمرکز ةناحی در ارومیهگفت  توان یم

 یبا بررسچنین هم ؛باشد استان مرکز منزلة به تجاری و سیاسی -اداری های یتو کانون فعال یتیجمع ةعمد قطب عنوانبه

 یایی،جغراف های یژگیساختار و و و یلدر استان تحل یکل های یریگ جهت غربی،  یجاندر آذربا یا منطقه ةتوسع یتوضع

 ضمن کهطوری هب اند؛ شده ارزیابی پیشنهادی داخلی یبند در قالب منطقه یزن یرهغ ها و شهرستان یبرخوردار یزانم یتی،جمع

 ساختار مبنای بر استان داخلی یبند با منطقه ی،ا منطقه ةتوسع یها شاخص داشتن لحاظ ازاستان  یها شهرستان یبند رتبه

 یافتگی، توسعه های یژگیو و یشنهادیتوسعه در مناطق پ یکل های یریگ جهت یند،افر این در مؤثر عوامل سایر و جغرافیایی

 .شدند یلتحل و ارزیابیمفصل  طور هب نیز منطقه هردر  غیرهو  یتیجمع یایی،و جغراف ییساختار فضا

از  یلحاظ برخوردار از) یافته نسبتاً توسعه یها از شهرستان یشتریگفت که تعداد ب توان یم ها یافته به وجهت با

در  یتیفعال ةعمد یها از وجود کانون یناش تواند یمنتخب توسعه( در جنوب استان واقع هستند که م یها شاخص

 با نیز محروم یها شهرستان بیشترمنطقه باشد.  ینمتوسط در ا یتیمراکز جمع یریو قرارگ یو صنعت یکشاورز یها بخش

دارد، در شمال  یو امکانات توسعه را در پ ها یرساختکه ضعف ز بودنمرزی و کوهستانی اقلیمی شرایط از تأثیرپذیری

 های یافته بر مبتنی درواقع. کنند یم ییداستان را تأ یا منطقه ةدر توسع یو نابرابر یکه وجود ناهماهنگ اند شدهاستان واقع 

 و شهاقدام  یو جنوب یمرکز ی،شمال ةمنطق سه صورتبه یزیر در جهت برنامه یداخل ینواح یینبخش نخست، به تع

از  تر یافته استان را در مرکز و جنوب توسعه یج،نتا .اند شده تحلیلمناطق  یندر چارچوب ا یا منطقه ةتوسع های یژگیو

 ةدو منطق یتوضع .َشود می محسوبدر مرکز استان  یافته تنها شهرستان توسعه هیاروم که صورتی  هب ؛دهد یم نشانشمال 

در جنوب استان  اما هستند، یافته نسبتاً توسعه یهمحروم و بق یشمال یها درصد شهرستان 24است که  گونهبدین نیز یگرد

 یبا بررس یننچوم هستند. هممحر یهبق و یافته ها نسبتاً توسعه درصد شهرستان 24حدود  یعنی است؛برعکس  یقاًدق

 ها یتآن فعال تبعو به یتتمرکز جمع توان یآن را م ینتر آمده است که مهم دستبه تأملیقابل نتایج جمعیتی، های یژگیو

 محروم یها شهرستان آنکهوجود  بااستان عنوان کرد.  ةیافت سطح اول و توسعه یها و خدمات توسعه را در شهرستان

به یهاروم یناند. همچن گرفته یها جا آن در استان جمعیتدرصد  82 تنها شوند، یها را شامل م تانشهرسدرصد  22 حدود

و  یابیارز گفت یدبا نهایتدر. شود می شاملرا  یتکل جمع درصد 99 تنهاییشهرستان استان، به ترین یافته توسعه عنوان
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 بارةدر را تأملیقابل و متفاوت وضعیت پژوهش، نهادیپیش مناطق قالب در استان کلی های یژگیو و یافتگی توسعه یلتحل

را  یا منطقه یزیر برنامه و افزاید می یا منطقه کار درون یمتقس یکردبا رو یزیر برنامه یلبر دال که کند می یاننما یهناح هر

 یدارو پا تعادلم ةتوسع راستای در و پژوهش های یافته بر مبتنی پیشنهادهایی پایان، در. کند می یضرور شیازپ شیب

 :شود میارائه  غربی یجاندر استان آذربا یا منطقه

 یریتمد ةشیو گرفتن درپیش همچنین. است یزیر و برنامه گذارییاسترکن س ترین یاساس یریت،مد ةشیو -

 .استان در است یا منطقه ةتوسع پایدار یزیر ضرورت برنامه ی،ا منطقه ةیکپارچ یکردبر رو یو مبتن یتگرهدا ،محور توسعه

مناطق مختلف استان،  یها منابع و فرصت یایی،ساختار جغراف به باید ی،ا خدمات توسعه ةو ارائ ها یزیر در برنامه -

 .شودتوجه 

 با یهاز شهرستان اروم ها یتو فعال یتجمع ییاستان و تمرکززدا ییبه ساختار فضا یبخش تعادلو  دهی سازمان -

و  یتاز جمع یاستان، انباشت یاسیس-یادار مرکزیت دلیل به کهچرا ؛استان ةافتی محروم و کمتر توسعه نواحی ةتوسع

 .استاستان متراکم  یافته خدمات توسعه در تنها شهرستان توسعه

کاهش  برای یا منطقه ةتوسع جدید یها کانون یجادا منظوربه استان جنوب و شمال در میانی شهرهای نقش -

 شود. یتتقو استان محروم مناطق به اتامکان ارائةاز مرکز و  ییتمرکززدا

-یهمهاباد و اروم-یهاروم یماکو در شمال و محورها-یخو-یهاروم محور مانند ،توسعه جنوبی و شمالی محورهای -

 .شوند یتو تقو یجادا ی،تکاب در جنوب استان، طراح-یاندوآبم

خود منطقه و استان  ةر ارتباط با توسعآزاد ماکو در شمال استان د ةمنطق وجود از ناشی یها و فرصت یااز مزا -

 خود در بالقوه نیز را ملی سطح در و استانیفرا ةتوسع یها شاخص یارتقا های ینهزم یکه حت شودو مطلوب  ینهبه ةاستفاد

 .دارد

استان  ةتوسع اقتصادی و زیربنایی اجتماعی، مختلف های ینهدر زم یو خصوص یدولت های گذاری یهجذب سرما -

 .یردر بگمدنظر قرا

ها قرار دارند،  بخش از شاخص ینمحروم در ا یها شهرستان ترشیب ینکهبا توجه به ا یاقتصاد های یتفعال ةتوسع -

 یشافزا ی،اقتصاد یها شاخص بارةدر توسعه سوم سطح یها شهرستان یتوان اقتصاد کهطوری هب بگیرند؛ قرار مدنظر

 .باشند اولویت در ها آن و بیابد

 مدنظرتوسعه  یها شاخص همة بارةاستان در یو جنوب یشمال ةناحی در ترتیببه پیرانشهر و چالدران یها شهرستان -

 اند. استان شناخته شده های شهرستان ینتر همواره محروم چراکه بگیرند؛ قرار

و  یدولت یمال های یتجذب گردشگران با حما ةزمین در یزیر و برنامه یا منطقه یکردبا رو یگردشگر ةتوسع -

 .بگیرد قرار مدنظر استان فراملی و ملی ی،ا فرامنطقه ةتوسع های یاستدر س ی،خصوص

توسعه در  یها که از لحاظ شاخص یبه مناطق یتمناسب، از ورود جمع های یاستبا س و شودها کنترل  مهاجرت -

 .شود یریقرار ندارند، جلوگ یمطلوب یتوضع
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-اجتماعی های ینهزم و یبهداشت یالتتسه ی،صنعت یجمله واحدها از ،توسعه نیاز مورد یربناهایز ینتأم برای -

 صورت یمؤثرتر ییاجرا های یمها و تصم استان، برنامه ةیافت کمتر توسعه یها در مناطق و شهرستان ویژه به ،یفرهنگ

 .بگیرد

طالعات و م یغنا برای که شود می پیشنهادپژوهش،  یمطالعات ةمحدود و موضوع اهمیت به توجه با درنهایت -

 ها، یلپتانس یلو تحل یمقاله و با بررس ینا یشنهادیپ ینواح درنظرگرفتن با حاضر، پژوهش نتایج کردن یکاربرد

متناسب با  های گذارییاستبه س و تعیینهر منطقه  یاصل یتروز، مأمور یازهایکمبودها و ن یو درک واقع ها یتوانمند

 .شودها اقدام  آن
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منابع
 و روستا فصلنامة ،«کشاورزی بخش عمدة هایشاخص در کشور هایاستان یافتگیتوسعه جایگاه»(. 9924) یمرح آنامرادنژاد،

 .917-949 صص ،9 شمارة توسعه،

 آمایش هایبرنامه اجرای در کشوری تقسیمات کارکردی تحلیل»(. 9919) میرزایی محمدرضا و حسن جعفرزاده، زهرا، پور،احمدی

 .98-9 صص ،97 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،«انایر بر تأکید با سرزمین

 ،(«اردبیل استان: موردی مطالعة) مبنا سناریوی ریزیبرنامه مبنای بر ایمنطقه متوازن توسعة پژوهیآینده»(. 9911) بهرام ایمانی،

 .77-94 صص ،22 شمارة توسعه، و جغرافیا

-شهرستان اقتصادی عمدة هایبخش اشتغال وضعیت تحلیل»(. 9919) سراسرخوش علی و اسوئ پور،اسماعیل اهلل،نعمت اکبری،

 .924-29 صص ،82 شمارة محیط، آمایش فصلنامة ،«کرمانشاه استان های

 رویکرد با ایمنطقه توسعة بر مؤثر کلیدی عوامل تحلیل و بررسی»(. 9919) مطوف شریف و هاشم پور،داداش مهدی، بزاززاده،

 .927-41 صص ،8 شمارة ،(جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه ،«غربیآذربایجان استان: موردی العةمط) ایمنطقه نگاری آینده

 یک ارائة راستای در سمنان استان موردی مطالعة: ایران در کشوری تقسیمات نظام بررسی»(. 9910) لطفی حیدر و محمد بلوچی،

 .79-92 صص ،9 شمارة انسانی، ایجغرافی در نو هاینگرش ،«جغرافیایی متغیرهای مبنای بر علمی مدل

 جغرافیا ،«ایخوشه تحلیل روش از استفاده با شیراز شهرستان کوار بخش روستاهای یافتگیتوسعه سنجش»(. 9922) مقصود بیات،

 .999-999 صص ،9 شمارة محیطی، ریزیبرنامه و

 .سمت انتشارات: تهران ،نپیرامو و شهر هاینظریه(. 9912) سناجردی رجبی حسین و محمدحسین یزدی، پاپلی

 علوم کاربردی تحقیقات نشریة ،«توزیعی عدالت رویکرد با ایران در ایمنطقه توسعة»(. 9914) میرزازاده حجت و طاهر پریزادی،

 .912-941 صص ،22 شمارة جغرافیایی،

 مرزی شهرهای در توسعه هاییاستراتژ تحلیل و بررسی»(. 9912) دلیر زادهحسین کریم و بختیار پناه،عزت رضا، پورمجیدی،

 . 07-29 صص ،97 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،(«ترکیه و ایران کشور شهرهای: موردی مطالعة)

 شکل تأثیرات بررسی»(. 9919) خلیلی سعید و عبدالکریم ویسی، سادات،فاطمه میراحمدی، بهادر، غالمی، زهرا، فرد، پیشگاهی

 .19-41 صص ،2 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،«نیافتگیتوسعه بر ایالم استان جغرافیایی

 تحلیل روش از استفاده با گلستان استان هایشهرستان مندیبهره میزان سنجش»(. 9919) بای ناصر و مسعود تقوایی،

 .82-9 صص ،9 شمارة جغرافیایی، تحقیقات ،(«AHP) مراتبی سلسله

 .92-9 صص ،92 شمارة محیط، آمایش ،«ایران در ایمنطقه هایابرینابر»(. 9919) شالی محمد و جمیله نیا،توکلی

 مناطق در صنعتی یافتگیتوسعه درجة سنجش»(. 9912) زادهنایب فرشته و افسانه احمدی، طاهر، ابوبکری، حسین، نژاد،حاتمی

-برنامه و پژوهش مجلة ،(«غربی آذربایجان استان جنوبی هایشهرستان کشور، غرب شمال: موردی مطالعة) ایران مرزی

 .92-9. صص ،0 شمارة شهری، ریزی

: موردی نمونة) هااستان در متحدالمرکز دوایر توسعة میزان در فاصله نقش تحلیل با ایمنطقه توسعة مدیریت»(. 9912) نادر زالی،

 .998-999 صص ،9 شمارة فضا، آمایش و ریزیبرنامه ،(«شرقی آذربایجان استان
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 .غربیآذربایجان استان 9914 سال آماری سالنامة(. 9912) غربیآذربایجان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 رویکرد با ایران در استانی تقسیمات دالیل و هاضرورت»(. 9919) آبادیقطب کریمی الهفضل و علی آبادی، زنگی علی، شکور،

 .98-9 صص ،92 ارةشم ای،منطقه ریزیبرنامه ،(«فارس استان: موردی مطالعة) ایمنطقه

 تحقق راستای در مرزی مناطق در توسعه هایشاخص بررسی»(. 9919) ویسیان محمد و سمیه حمیدی، محمدی رحیم، سرور،

 ،4 شمارة انتظامی، جغرافیای پژوهشنامة ،(«غربی آذربایجان استان مرزی هایشهرستان: موردی مطالعة) پایدار امنیت

 .27-82 صص

 آمایش ،«مغان منطقة در اجتماعی هاینابرابری فضایی تحلیل»(. 9912) بدلی احد و مهدی مؤذنی، واحد، آقائی، علی، شماعی،

 .877-882 صص ،97 شمارة فضا، جغرافیایی

 بر تأکید با جمعیتی هایشاخص و اساسی خدمات توزیع پراکنش رابطة بر تحلیلی»(. 9912) شایان حمید و لیدا آبادی،دولت علیزاده

 . 92-94 صص ،90 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،(«رضوی خراسان استان هایشهرستان: مورد) فضایی التعد نظریة

 راهبردهای ارائة و ایران در توسعه هایبرنامه طی ایمنطقه توازن و توسعه گذاریسیاست روند بررسی»(. 9912) محمد فرد،غفاری

 .79-89 صص ،92 ارةشم عمومی، گذاری سیاست راهبردی مطالعات ،«اساسی

 علمی متغیرهای بر تأکید با ایران در کشوری تقسیمات نظام تحلیل و بررسی»(. 9910) آبادی حسن داوود و یوسفعلی غالمرضایی،

 .812-844 صص ،9 شمارة ،(ایمنطقه ریزیبرنامه) جغرافیا ،«بلوچستان و سیستان استان موردی مطالعة: جغرافیایی و

 فصلنامة ،«اردبیل استان روستاهای توسعة در جغرافیایی عوامل نقش از سیستماتیک تحلیل»(. 9921) ایشآس حسین و علی فتحی،

 .72-91 صص ،82 شمارة سرزمین، جغرافیایی

 ایران در ایمنطقه توسعة هایسیاست شناسیآسیب»(. 9918) افتخاری الدینرکن عبدالرضا و غالمرضا کاظمیان، خدر، راد،فرجی

 .22-84 صص ،27 شمارة توسعه، مدیریت فرایند ،«نهادی رویکرد دیدگاه از

 لحاظ به بلوچستان و سیستان استان هایشهرستان یافتگیتوسعه میزان ارزیابی»(. 9912) زادهکریم بهزاد و مجید زاده،کریم

 .17-29 صص ،97 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،«اجتماعی رفاه خدمات از برخورداری

 .22-47 صص ،82 شمارة اجتماعی، علوم ماه کتاب ،«توسعه از هاییدیدگاه»(. 9922) مرضاغال لطیفی،

 شهرهای در عددی تاکسونومی روش از استفاده با یافتگیتوسعه ارزیابی و بررسی»(. 9919) زیاری علییوسف و اصغر محمودی،

 .72-92 صص ،97 شمارة مدیریت، فصلنامة ،«غربی آذربایجان استان مرزی

 فصلنامة ،«یافته توسعه کشورهای تجربة از هاییدرس ای؛ناحیه عمران توسعة هایسیاست کاربرد»(. 9920) جواد الدینی،معین

 .10-49 صص ،4 شماره سیاسی، علوم تخصصی

 استان :مورد) ایمنطقه ریزیبرنامه رویکرد با ایرانی-اسالمی پیشرفت بر مؤثر سناریوهای تدوین»(. 9910) میرنجف موسوی،

 .07-29 صص ،82 شمارة ای،منطقه ریزیبرنامه ،(«غربی آذربایجان

 تحقیقات ،(«ایرانشهر شهر: موردی مطالعة) ایمنطقه توسعة در میانی شهرهای نقش»(. 9918) رحیمی وحید و زهره هادیانی،

 .74-84 صص ،92 شمارة جغرافیایی، علوم کاربردی
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