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چکیده
امروزهدستیابیبهرشدوتوسعة پایداریکی ازمباحثعمدة کشورها ،بهویژه کشورهایدرحاا توساعهاسا .در
کشورایراننیزاگرچهبرنامههایتوسعهمنطقهایبیشترباهدفرشدوتوسعهوایجادتعاد هاایبای منطقاهای
برایمناطقخاصومحرومتهیهشدهاند،بهدالیلمختلفبهاهدافنهاییخودکهبرونکردمنطقاهازمحرومیا 
اس ،کمتردس یافتهاند.استانآذربایجانغربیبهدلیلویژگیوپتانسیلهایمنحصربهفرد،ازجملهمناطقمها 
وراهبردیاس کهاهمی فوقالعادهایدربرنامهریزیهاایتوساعةمنطقاهایوملایدارد.درهمای راساتا،در
پژوهشحاضربارویکردتوصیفی-تحلیلیوبااستفادهازتکنیکهایتصمی گیریچندمعیارهتاکسونومیعاددیو
تحلیلخوشهای،سعیشدهاس وضعی برخورداریوکیفی توزیعشاخصهایتوسعهدرشهرستانهاایایا 
استانارزیابیوتحلیلشود.نتایجپژوهشنشانمیدهدکهنبودتعاد منطقهایدرروندتوسعهاستانحاک بوده
توسعهیافتهتری شهرستاناس .درادامهسعیشدباهبررسای

وارومیه(مرکزاستان)بادرجةتوسعة0/4194
یژگیهاایسااختارفاااییو

دقیقتروضعی توسعةمناطقاستانپرداختهشود.براینیلبهای مه براساسو
توسعهیافتگیشهرستانهادرقالبمنطقهبندیپیشنهادی،ارزیابیوتحلیلشد.یافتههااحااکیازآن

جغرافیایی،
اس کاهجناو اساتانازلحاا برخاورداریازشااخصهاایتوساعةبررسایشادهوضاعی مسااعدتریاز
شهرستانهایشمالیاستاندارد.درنهای بادرنظرگرفت شرایطفعلیومتناساببااپتانسایلهااوکمبودهاای
نواحی،پیشنهادهاییبرایتوسعةمتعاد مناطقاستانارائهشد .
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مقدمه 
یکی از اهداف اصلی پایش و نظارت بر مسائل پایداری منطقهای حمایت از فرایندهای تصمیمگیری و درنتیجه بهبود مدیریت پایدار
منطقهای و دستیابی به نتایج مطلوب توسعه است ( .)Ramos, 2009: 1101توسعه مفهومی چندوجهی است و به زبان ساده گذار
جامعه از مرحلهای به مرحله باالتر را شامل میشود (لطیفی .)47 :9922 ،برخی مفهوم توسعه را ملی و حتی فراملی میدانند و
برخی دیگر آن را در سطح منطقهای و محلی جستوجو میکنند ،اما هدف از هر نوع برنامهریزی برای توسعه رسیدن به آیندهای
مطلوب است (بزاززاده و همکاران .)22 :9919 ،توسعة متعادل و متوازن مناطق ،پیشنیازی مهم برای حصول پایداری جوامع
بهشمار میرود (شماعی و همکاران )884 :9912 ،و پدیدة تفاوتهای منطقهای یکی از عناصر اصلی تحلیل توسعة منطقهای تلقی
میشود .از آنجا که توزیع منابع توسعه (شامل منابع مالی ،انسانی ،ویژگیهای اقلیمی ،جمعیت پایه ،ساختار تولید ،شبکههای
ارتباطی و مانند اینها) میان مناطق مختلف یکسان نیست ،نمیتوان انتظار داشت که سطح و رشد اقتصادی میان تمام اجزای
ساختار فضایی یک کشور برابر باشد (غفاریفرد .)89 :9912 ،بیتردید شکلگیری الگوی فضایی جمعیت و فعالیت در یک منطقه
نیز ،متأثر از شرایط متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیمی و جغرافیایی است و نبود توازن در جریان توسعه ،نابرابری و فاصله را افزایش
میدهد و مانعی در برابر مسیر توسعة ملی خواهد بود (توکلینیا و شالی .)8 :9919 ،تجربة دهههای اخیر در امور توسعه و عمران،
نارسایی جهتگیریها و الگوهای توسعه را در چارچوب نظام برنامهریزی متمرکز در بیشتر کشورهای جهان ثابت کرده و شاخة
جدیدی پدید آورده است که با استفاده از همة دانشهای بشری و تکنیکهای موجود ،تکامل بیشتری به دانش برنامهریزی داده
است که میتوان آن را برنامهریزی توسعة منطقهای بهشمار آورد (معینالدینی .)48 :9920 ،بیشتر کشورهای درحالتوسعه از دهة
 9102بهنوعی از برنامهریزی منطقهای برای رسیدن به توسعة متعادل و کاهش شکاف مناطق استفاده کردهاند .در این میان ،تدوین
راهبردهای توسعة منطقهای یکی از الزامات اساسی برای اجرای موفقیتآمیز برنامههای منطقهای است که عنصر بنیادی و سازندة
این راهبرد ،انتخاب مدل توسعة فضایی یا منطقهای است ( .)Darmansyah et al., 2014: 298سیاستهای توسعة منطقهای
نقش مهمی در تقویت فعالیتهای اقتصادی ،توسعة مناطق محروم و در پی آن کاهش تفاوتهای منطقهای داشته
( )Matsumoto, 2008: 480و شناسایی نابرابریهای و الگوهای رشد منطقهای از عوامل مهم مؤثر بر تدوین چنین سیاستهایی
هستند (.)Goletsis and Chletsos, 2011: 174
از منظر تحلیلی در مفاهیم منطقهای ،منطقه بهعنوان بهترین شکل سازماندهی اطالعات از نظر فضایی تلقی
میشود و مناطق عملکردی در فرایند و اهداف برنامهریزی توسعه ،با اهمیت عمدهای مدنظر قرار میگیرند
( .)Apostolache, 2014: 36ایران که هجدهمین کشور از نظر بزرگی سرزمین و هفدهمین کشور بزرگ جمعیتی
9

جهان است ،در حال حاضر به محدودههایی تقسیمبندی شده است که استان نامیده میشوند ( Farmanesh, 2009:

 .)20با توجه به برنامهریزی آمایش سرزمین ،استان نقش هماهنگکنندة مهمی در چارچوب این سرزمین ایفا کرده و با
اقدامات آن ،سیاستهای دولتی و نیز کاربری زمین در مقیاس محلی ،در ارتباط با چشمانداز راهبردی و مقیاسی گسترده
تجزیه و تحلیل شده و تأثیرات این اقدامات نیز با یک فرایند هماهنگی قوی و متقابل در فعالیتهای برنامهریزی شهری
و منطقهای طنینانداز میشود (.)Attolico, 2014: 530
1. Province
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در کشور ایران نیز که از دهههای قبل اتکا به مدلهای کالن و برجستهشدن نگرش بخشی ،مبنای تهیة برنامههای
توسعه قرار گرفته است ،شکاف میان سیاستهای رشد اقتصادی و توسعه مناطق کشور روزافزون شده و توزیع عادالنة
امکانات و محرومیتزدایی که از مهمترین دغدغههای مطرحشدة مسئوالن از ابتدای انقالب تاکنون بوده است ،در اثر
نگرش تمرکزگرا و اقتصادمحور نهتنها بیتعادلیها را در پهنة سرزمین کاهش ندادهاند ،بلکه گاهی موجب تشدید عدم
تعادل منطقهای نیز شدهاند و ثروت و منابع مالی بهسوی مناطق مرکزی و فقر و محرومیت بهسوی مناطق دوردست
گسیل یافته است (موسوی.)28 :9910 ،
استان آذربایجان غربی یکی از مهمترین مناطق مرزی و راهبردی کشور است که از لحاظ برخورداری از ویژگیهای
خاص و منحصربهفرد جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی ،ظرفیتهای باالیی برای رشد و توسعه دارد و از
اهمیت فراوانی در برنامهریزیهای توسعه برخوردار است ،اما با وجود اجرای سیاستها و برنامههای متعدد شهری و
منطقهای ،به دالیل متعددی مانند بیتوجهی به منابع سطوح محلی و منطقهای ،کمتوجهی به ظرفیتسازی در سطوح
محلی و منطقهای ،ابهام در تعیین سطوح مناطق برنامهریزی و بخشینگری به توسعه که از اصلیترین موانع توسعة این
استان محسوب میشوند ،به اهداف خود دست نیافته و رشد و توسعة مدنظر نیز حاصل نشده است .با آگاهی از این
موضوع که توسعه مفهومی مطلق ندارد و نسبی است ،میتوان گفت که درک آن تنها در قیاس امکانپذیر است؛ به این
معنا که برای پیبردن به میزان توسعة هر منطقه یا فضای جغرافیایی ضروری است که در مقایسه با سایر مناطق و
فضاها سنجیده شود یا اینکه به مطالعه و بررسی درونمنطقهای توسعه پرداخته شود .همچنین با درنظرگرفتن این موضوع
که نبود تعادل و توازن در توسعه در مقیاس منطقهای و استانی در بیشتر نواحی ایران وجود دارد ،اساس ارزیابی و تحلیل
ما باید بر مبنای تفاوت میان مناطق (تفاوتهای بین شهرستانی بهطور خاص در این پژوهش) باشد تا توازن و تعادل
منطقهای (تعادل درونمنطقهای در این پژوهش) با ساختار و نظام فضایی در روند توسعه استان حاکم سازگار باشد .برای
این منظور و با توجه به اهمیت فراوان مطالعات سطح منطقهای در سیاستگذاریهای توسعه ،هدف پژوهش حاضر
ارزیابی ویژگیهای توسعة منطقهای در استان آذربایجانغربی با شناسایی و مقایسة جایگاه توسعهیافتگی شهرستانهای
استان بر مبنای شاخصهای منتخب و تحلیل جهتگیریهای توسعه در قالب مناطق برنامهریزی پیشنهادی است.

مبانینظریپژوهش 
برنامهریزی 

اهمی تقسیماتکشوریدرمقولة

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا درمیآید .تقسیمات کشوری از مهمترین عواملی
است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فضایی و زیستمحیطی و
همچنین ادارة بهتر سرزمین و بهرهبرداری بیشتر به آن توجه کند (غالمرضایی و حسنآبادی .)842 :9910 ،درواقع
تقسیمات کشوری ،ساختار اداری-سیاسی و سرزمینی یک کشور بهصورت سلسلهمراتبی است که با تقسیم سرزمین به
واحدهای کوچکتر همراه با سیستم دولت محلی ویژه شکل میگیرد و بستر و چارچوب مناسبی برای اجرای برنامههای
مختلف فراهم میکند .هرچقدر که این مقوله مناسب و اصولیتر باشد ،امکان موفقیت برنامهریزیها بیشتر خواهد شد؛
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بنابراین میتوان گفت این تقسیمات از اساسیترین مسائلی است که برای هرگونه برنامهریزی در سطح کشور بهطور اعم
و برنامهریزی منطقهای در سطح واحدها بهطور خاص صورت میگیرد (احمدیپور و همکاران.)8 :9919 ،
نظامتقسیماتکشوریایران 

تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا در ایران سابقهای طوالنی دارد .از لحاظ زمانی میتوان عوامل مؤثر در
نحوة تقسیمات کشوری را به دو دسته تقسیم کرد:
 .9دورة تاریخی (از شکلگیری هخامنشیان تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری) :در این دوره ،وسعت
جغرافیایی مهمترین عامل تأثیرگذار بر نحوة این تقسیمات بوده است و نهتنها یک عامل مؤثر ،بلکه دلیل وجودی
شکلگیری اندیشة تقسیمات کشوری نیز بهحساب میآید.
 .8دورة معاصر (از زمان تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری تا حال) :در این دوره عوامل متعددی بر الگوی
تقسیمات تأثیرگذار بودهاند که بهطورکلی شامل شاخصهای رسمی و قانونی ،عوامل جغرافیایی -سیاسی و امنیتی-
راهبردی و عوامل غیررسمی هستند .در میان آنها شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی که یک عامل جغرافیایی -سیاسی
است ،بیشترین تأثیر را در تقسیمات کشوری داشته است .سطوح تقسیمات کشوری در بعضی از مناطق ایران بهحدی
کوچک شده که مدیریت آنها را در ارتباط با شهرستان ،بخش و دهستان نامتعادل کرده است .همچنین افزایش سطوح
تقسیماتی در یک استان یا شهرستان ،وزنهای متفاوت و حتی متضادی را به سطوح پایین داده است .این نامتعادلی
سطوح در تخصیص امکانات یا اعتبارات بیشتر دیده میشود (بلوچی و لطفی.)82 :9910 ،
مؤلفههایتقسیماتکشوری 

یتری 
اصل 

اگرچه مؤلفهها و مسائل مرتبط با تقسیمات کشوری در ایران ،بنا به مقتضیات اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،سیاسی و
امنیتی بسیار است ،با مطالعه و ارزیابی دقیق شاخصهای اصلی ،به چهار مؤلفه با نقش اساسی اشاره میکنیم:
 .9جمعیت :گرایش مسلط در الگوی تقسیماتی موجود به سمت جمعیت بوده که گاهی با عامل سیاسی همراه شده است.
 .8مؤلفة وسعت و قلمرو :قلمروها تعیینکنندة مرکزیتها و محدودههای واحدهای تقسیمات سیاسی بودهاند و از این نظر
اهمیت دارند که حوزة نفوذ و تقابل نمایندگان سیاسی را در جغرافیای خاص نشان میدهند.
 .9همگنی جامعه در قانون تقسیمات کشوری :بهعنوان اشتراکات اجتماعی ،فرهنگی ،قومی و سرزمینی تعریف شده است.
 .7دسترسی و فاصله :توزیع خدمات درون یک جامعه معموالً براساس مرکزیت هندسی تقاطعی درنظر گرفته میشود که مردم
دسترسی بیشتری داشته باشند .این نقاط برتر ،مرکز بخش یا استان شناخته میشود (شکور و همکاران.)7 :9919 ،
منطقهای

توسعهوتوسعة

براساس دیدگاهها و نظریة کارشناسان امر ،تعاریف مختلفی برای اصطالح «توسعه» وجود دارد که میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :افزایش تولید اقتصادی و بهرهوری ،بهبود هر دو شاخص کمی و کیفی استانداردهای زندگی ،بهبود سطح
خدمات بهداشتی و امنیتی ،کاهش بیکاری و تورم و تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی (.)Fanni et al., 2014: 80
توسعه بهعنوان پروژة جهانی ،فرایندی تدریجی در پیشرفت موقعیت بشر شامل انجام فعالیتهایی برای رسیدن به رشد
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مادی و تکامل اجتماعی در طول زمان بوده و هدف اصلی آن ،حذف نابرابریهاست .بهترین مفهوم توسعه ،رشد همراه با
عدالت اجتماعی است (کریمزاده و کریمزاده .)29 :9912 ،تجربة چند دهة گذشته ،بهویژه در دو دهة آخر قرن  ،82حاکی
از تغییری اساسی در معنای توسعه بوده که درنهایت بهصورت الگوی توسعة پایدار و متعادل متجلی شده است
( .)Sharifzadegan et al., 2011: 187
یکی از ابعاد توسعه ،توسعة منطقهای است که مفهومی جدید در برنامهریزی و هدف آن دستیابی به ثبات در
استانداردهای زندگی شهروندان است؛ بدینمعنا که چگونه میتوان برای ناحیهای که شامل چندین شهر بزرگ در یک
منطقه ،استان یا ایالت باشد ،برنامهریزی کرد تا بتوان در سطح ملی و جهانی به برتری نسبی دست یافت و پیشرفت و
رشد آن منطقه را همگن کرد (ایمانی .)89 :9911 ،توسعة منطقهای ،تالشی است که در راستای استفاده از منابع
منطقهای بهمنظور رفاه مردم با درنظرگرفتن حفاظت عملکردهای زیستمحیطی ،از آن بهره گرفته شده ( Nurohmah

 )et al., 2014:71و بنا به عقیدة استفان 9یک مفهوم جدید با هدف ایجاد چارچوبی مناسب برای دستیابی به بهبود
قابلتوجه و پایدار استانداردهای زندگی شهروندان و کاهش بیکاری ،تنوعبخشی و افزایش فعالیتهای اقتصادی ،تحریک
سرمایهگذاری در بخشهای خصوصی و عمومی و ارتقای محیط اقتصادی محلی و منطقهای جذاب ،بهمنظور حمایت از
توسعة اجتماعی و اقتصادی پایدار است (.)Apostolache, 2014: 36
منطقهای 

سیاس گذاری

سیاستگذاری منطقهای عبارت است از همة کوششهای آگاهانه و عمدی که از سوی حکومت برای ایجاد تغییر در
توزیع فضایی پدیدههای اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت ،درآمد تولید انواع کاالها و خدمات ،تسهیل حملونقل و
سایر زیرساختهای اجتماعی و حتی قدرت سیاسی انجام میشود .سیاستهای منطقهای نیز بازتاب تعامل متقابل تحول
اقتصادی–اجتماعی یک ملت و فلسفه اقتصادی–اجتماعی غالب زمانه است (پاپلی یزدی و رجبی .)92 :9912 ،درواقع
سیاست منطقهای یکی از روشهای مداخلة دولت ملی در توزیع فعالیتهای گوناگون میان مناطق مختلف آن است و
معموالً در توزیع فعالیتهای اقتصادی متمرکز شده است .راهبرد توسعة منطقهای مطلوب راهبردی است که:


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



چشمانداز گستردة مشترکی برای توسعة آیندة منطقه مشخص کند.



در طول تهیه و آمادهسازی راهبرد ،به شیوهای روشن و مولد در تعامل با ذینفعان باشد.



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



سرمایهگذاریها و اقدامات کلیدی را فازبندی و مرحلهبندی کند.



چارچوبی ساده ،اما مؤثر بهمنظور امر پایش و نظارت برقرار کند (.)Adams and Harris, 2005: 12

یهایتوسعه 
منطقهایدرسیاس گذار 


کاردرون
برنامهریزیمتعاد منطقهایوضرورتتقسی 


در دیدگاههای تبیینکنندة فرایند توسعة منطقهای ،موضوع توازن در توسعه و آرایش متعادل فعالیتها در فضا از اهمیت
1. Stefan
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خاصی برخوردار است (هادیانی و رحیمی .)81 :9918 ،همچنین وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در میان ساکنان
نواحی مختلف یک کشور نیز پدیدهای است که تازگی ندارد .از سوی دیگر نتایج حاصل از رشد و توسعة اقتصادی
بهشکلی نابرابر میان مناطق مختلف کشورها توزیع شده و مشکالت بسیاری را برای آنها بهدنبال داشته است؛ بنابراین
یکی از موانع عمده در راه رسیدن به تعادل منطقهای ،وجود نابرابرهای فضایی در مناطق و میان آنهاست (علیزاده
دولتآبادی و شایان .)91 :9912 ،نابرابریهای منطقهای از دو زمینة اصلی نشئت میگیرند :نخست شرایط طبیعی هر
منطقة جغرافیایی و دوم تصمیمهای برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی که فاکتور اخیر ،نقش بسیار مهمی در ایجاد
اختالفات منطقهای دارد ( .)Zali et al., 2013: 184تا زمانی که نابرابری منطقهای وجود دارد ،برنامهریزی منطقهای نیز
اجتنابناپذیر است (آنامرادنژاد)940 :9924 ،؛ بنابراین میتوان گفت بیتعادلیهای محیطی در سطح یک منطقه ،که
بخشی از آن ناشی از درپیشگرفتن سیاست قطب رشد و بخشی نتیجة نبود هماهنگی میان بخشهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه است ،لزوم استفاده از علم برنامهریزی منطقهای را آشکار میکند؛ بهطوریکه مورگان و
والدن ( )9147معتقدند برنامهریزی منطقهای فرایندی است که برای ایجاد سازگاری میان برنامههای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی دولت مرکزی از یک سو و حکومت محلی از سویی دیگر تالش میکند (تقوایی و بای.)8 :9919 ،
تمرکز نامعقول و نامتناسب در عرصههای زیستی ،نابرابری در نواحی جغرافیایی را در پی دارد .به عبارت دیگر تخصیص
منابع و امکانات به مناطق خاص و محرومکردن سایر مناطق از این تسهیالت سبب نابرابری منطقهای میشود؛ مسئلهای
که بازتاب آن را در رشد ناهمگون و نابرابر شهرهای ایران نیز میتوان مشاهده کرد .بیتردید مهمترین رویکردهای تبیین
کنندة برخورداری را میتوان منطبق با برنامهریزی فضایی و منطقهای قلمداد کرد .این برنامهریزی گامی مؤثر در افزایش
برخورداری مناطق از انواع خدمات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیربنایی و ...است؛ از اینرو شناسایی جایگاه مناطق در
مقایسه با یکدیگر از نظر توسعه اولین گام در برنامهریزی منطقهای است (پریزادی و میرزازاده .)922 :9914 ،تعادل در توسعه
تأثیر بسیاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان دارد .مطالعه و پژوهش در این زمینه از هر دو اهمیت نظری و عملی
برای برنامهریزان ،سیاستگذاران ،متخصصان و دانشگاهیان برخوردار است ( .)Yan et al., 2015: 46دستیابی به رشد
متعادل و توسعة پایدار نیز نیازمند برنامهریزیهای منطقهای است صحیح که معموالً بعد از برنامهریزی ملی و بهعنوان یک
برنامه بعد از سطح ملی انجام میگیرند که هدف آنها ،استفادة بهینه از منابع برای توسعة منطقه بوده و شناخت توانها و
تنگناهای منطقه جزو مبانی کار بهحساب میآیند (پورمجیدی و همکاران .)29 :9912 ،در کشورهایی مانند ایران با توجه به
ضرورت توسعة یکپارچه و متوازن ،شناخت ویژگی نواحی مختلف و نابرابریها در هر برنامهریزی اساس کار بهشمار میآید؛
چراکه هدف توزیع مطلوب جمعیت و امکانات در سطح منطقهای است (بیات.)992 :9922 ،
با وجود سابقه و قدمت سیاستگذاری توسعة منطقهای در ایران ،در بیشتر این اقدامات همواره این نکته مدنظر قرار
گرفته که ایران سرزمینی وسیع بوده و تنوع و تکثر ،وجه غالب آن را تشکیل داده است؛ بنابراین دستیابی به اهداف کالن
توسعة ملی مشروط به درک و شناخت همهجانبة سطوح محلی و منطقهای است .ضمن اینکه برنامهریزیهای ملی بدون
واسطة برنامهریزیهای محلی و منطقهای قادر به شناخت پتانسیلها و محدودیتهای محلی و منطقهای نیست و در
تدوین اهداف توسعهای خود با مشکالت اساسی مواجه میشود .نتیجة این امر کمتوجهی به تحول الگوهای سیاست

یریهایتوسعهباتأکیدبرتعاد منطقهای ...
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گذاری توسعة منطقهای و درنتیجه تحققنیافتن کامل اهداف آنهاست؛ امری که بنا به دالیل متعدد تاکنون نیز چنین
بوده است (فرجیراد و همکاران .)92 :9918 ،همچنین برنامهریزی فضایی بر مبنای آمایش سرزمین و تقسیم کار ملی
میان مناطق یا تقسیم کار منطقهای میان نواحی نیز مدنظر قرار نگرفته و موجب غفلت از امکانات ،فرصتها ،ظرفیتها،
محدودیتها و نیازهای منطقهای-محلی در بخشهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شده است .پیامد مشخص
این وضعیت ،توزیع تصادفی فرصتها ،امکانات و منابع در پهنة مناطق و تشدید بیعدالتی و بیتوازنی توسعه در سطح
منطقهای و در مرحلة بعد بازتولید آن با علیتهای انباشتی ناشی از سرمایهگذاریهای قبلی است (زالی .)997 :9912 ،با
این حال اگرچه توجه به سیاستهای کالن در امر سیاستگذاری منطقهای (دروناستانی) بهعنوان یک اصل کلی پذیرفته
شده است ،به این معنا نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است ،برای تمام استانها و مناطق نیز مفید واقع میشود.
بیتوجهی به همین نکته ،یعنی نادیدهگرفتن استعدادها ،تواناییها و مزیت نسبی هر منطقه در زمینة فعالیتهای اقتصادی
سبب شده است که سرمایهگذاریها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوة مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای
برنامههای متعدد توسعة ملی ،همچنان روند توسعهنیافتگی در بعضی مناطق ادامه پیدا کند و روزبهروز شاهد افزایش
شکاف مناطق مختلف کشور از نظر تولید و اشتغال باشیم (اکبری و همکاران.)28 :9919 ،
بهطورکلی مرور نگرشهای موجود در زمینة سیاستگذاری توسعة محلی و منطقهای در ایران نشان میدهد نوع
سیاستگذاریها آمرانه و از باال به پایین و در چارچوب سیاستهای بخشی (برنامههای عمرانی قبل از انقالب و
برنامههای توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب) بوده است که در آن بر توسعة بخشهای خاصی در یک
منطقه (چند شهرستان ،سطح استان یا چند استان) همراه با پروژههای عمرانی و ارتقای شاخصهای خدماتی بوده است.
نگرشهای آمایشی-فضایی نیز اگرچه از چندین دهه پیش وجود داشته است ،بهدلیل نبود سازوکارهای مشخص نهادی
در زمینة تهیه ،تصویب و اجرای آنها و نبود تعریف مشخص از سطح منطقه نتوانستهاند بهعنوان رویکرد غالب در
سیاستگذاری منطقهای در ایران ایفای نقش کنند (فرجیراد و همکاران .)74 :9918 ،در همین راستا برای رسیدن به
تعادل ،توسل به برنامهریزی منطقهای که در پی ایجاد تعادل «درونمنطقهای» و «بینمنطقهای» است ،میتواند مفید
باشد .رسیدن به تعادل بینمنطقهای نیز مستلزم برقراری تعادل درونمنطقهای است و برای نیل به این هدف باید
برنامهها و اقداماتی برای یکسانسازی بخشهای نامتعادل اجرا شود و برای این منظور ،شناخت بخشهای گوناگون
منطقة مدنظر ضروری است (کریمزاده و کریمزاده.)28 :9912 ،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی -توسعهای و توصیفی -تحلیلی است .دادهها و اطالعات مورد نیاز بهکمک مطالعات اسنادی و
کتابخانهای و با استفاده از سالنامة آماری استان ،گزارشهای اقتصادی -اجتماعی استان ،ادارهها و سازمانهای مربوط
گردآوری شدهاند .در بخش یافتههای پژوهش ،در اولین گام با بهرهگیری از تکنیک تاکسونومی عددی و روش تحلیل
خوشهای ،جایگاه شهرستانهای آذربایجان غربی از لحاظ توسعهیافتگی تعیین و تحلیل شدهاند .در ادامه با بررسی و
شناخت ویژگیهای جغرافیایی و ساختار فضایی استان شامل وسعت ،گسترش افقی ،ویژگیهای همگن شهرستانها،
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وضعیت توسعة منطقهای در قالب مناطق برنامهریزی پیشنهادی پژوهش بهطور دقیقتر ارزیابی و تحلیل شدند .درنهایت
با درنظرگرفتن شرایط فعلی استان و مبتنی بر نتایج پژوهش ،راهکارهایی مناسب برای دستیابی به توسعة متعادل
منطقهای در آذربایجان غربی پیشنهاد شدهاند .بهمنظور سطحبندی شهرستانهای استان ،از  2دسته شاخص و 99
زیرشاخص توسعه استفاده شده است که در جدول  9به شرح زیر طبقهبندی شدهاند:
توسعهیافتگی 

یرشاخصهایمنتخببرایبررسی

شاخصهایاصلیوز

جدو .9
شاخصها 

زیر
شاخصهایاصلی 

درصد شهرنشینی ،معکوس بعد خانوار ،چگالی جمعیت ،معکوس تراکم خانوار
شاخصهای کلی
نرخ اشتغال ،معکوس ضریب تکفل ،درصد شاغالن بخش صنعت در مقایسه با کل شاغالن ،درصد شاغالن بخةش آمةوزش
به کل شاغالن ،تعداد کارگاههای صنعتی با  92نفر و بیشتر کارکن به ازای  92هزار نفر ،تعداد واحدهای صنعتی بةه ازای 92
شاخصهای اقتصادی
هزار نفر
تعداد پروانة بهرهبرداری صنعتی صادرشده به ازای  92هزار نفر ،تعداد جواز تأسیس صادرشده از سةوی اداره صةنعت بةه ازای
شاخصهای تولیدی و توسعه
 92هزار نفر جمعیت ،نسبت فروش برق در بخش صنعت و معدن به کل برق مصرفی ،کل تولید مراتع (تن در هکتار) ،ارزش
صنعتی
کل تولیدات معادن (میلیون ریال) ،تعداد شاغالن شرکتهای تعاونی فعال صنعتی به ازای  92هزار نفر
درصد باسوادی کل ،درصد باسوادی زنان ،نسبت دانشآموزان دختر به پسر در مراکز روسةتایی ،درصةد پوشةش شةبکههةای
تلویزیونی ،تعداد تخت بیمارستان به ازای  92هزار نفر جمعیةت ،سةرانة مراکةز بهداشةتی -درمةانی روسةتایی ،سةرانة مراکةز
شاخصهای اجتماعی
بهداشتی -درمانی شهری ،8تعداد پزشک متخصص به ازای  92هزار نفر جمعیت ،تعداد داروخانه به ازای  92هزار نفةر ،تعةداد
آزمایشگاه به ازای  92هزار نفر
طول راههای غیرروستایی به ازای  922کیلومترمربع مساحت ،نسبت راه آسفالتة روستایی به راههای روستایی ،درصةد خةانوار
روستایی برخوردار از برق ،درصد خانوار روستایی برخوردار از گاز ،تعةداد شةرکت تعةاونی روسةتایی بةه ازای  922هةزار نفةر
شاخصهای زیربنایی
جمعیت روستایی ،واحدهای پستی خدمات پیشتاز به ازای  922هزار نفر ،ظرفیت تأمین آب مخازن (لیتر بر ثانیه)
منبع :سالنامة آماری و گزارشهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آذربایجانغربی9912 ،
9

استفادهازتاکسونومیعددیدرفرایندتحلیل 

بهمنظور بررسی تفاوت منطقهای و بخشی ابتدا ضروری است مناطق مختلف یا فعالیتهای بخشهای معین رتبهبندی
شوند و اگر بخواهیم این رتبهبندی را به مدد شاخصهایی چند انجام دهیم ،حل مسئله بهسادگی نیست ،اما اگر بتوان
برای هر منطقه یا فعالیت براساس شاخصهای متعدد ،شاخص واحدی با عنوان شاخص تلفیقی یا ترکیبی بهدست آورد
که نشاندهندة معیاری برای توسعهیافتگی یا برخورداری هر منطقه باشد ،تحلیل جامعتری از موضوع ارائه میشود .اکنون
با توجه به اینکه میخواهیم مناطق مختلف را با توجه به چندین شاخص مرتبط رتبهبندی کنیم ،از روش آنالیز
تاکسونومی عددی که نوع خاصی از روش آنالیز تاکسونومی است ،استفاده میکنیم (محمودی و زیاری.)77 :9919 ،
خوشهای9درپژوهش 

کاربردتحلیل

بهمنظور سنجش درجة برخورداری شهرستانهای استان ،روشهای آماری متعددی طراحی شدهاند .تحلیل خوشهای از جمله
روشهایی است که قادر خواهد بود با تلفیق مجموعهای از شاخصها ،یک مجموعه را به زیرمجموعههای کم و بیش
همگن تقسیم و میزان برخورداری هر منطقه را مشخص کند .تحلیل خوشهای یک روش آماری چندمتغیره است که در آن
 .9تراکم خانوار ،نسبت تعداد خانوار به تعداد واحد مسکونی
 .8سرانة مراکز بهداشتی و درمانی به ازای هر  922هزار نفر محاسبه شده است.
3. Cluster analysis

یریهایتوسعهباتأکیدبرتعاد منطقهای ...
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هاش 
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هیچ فرضی دربارة تعداد گروهها با ساختمان آنها درنظر گرفته نمیشود و دستهبندیکردن براساس مشابهت یا فاصلهها
(تشابهنداشتن) انجام میشود؛ یعنی برخی نمونهها از نظر چندین متغیر ،اندازهگیری یا شمارش میشوند و با استفاده از روش
خوشهایکردن ،به طبقات یا دستههای مشابه و غیرمشابه بسته به هدف تحقیق دستهبندی میشوند (فتحی و آسایش،
 .)88 :9921در این پژوهش نیز با توجه به ماهیت موضوع و هدف نهایی ،از این روش استفاده شده است.

شکل.9مد مفهومیپژوهش 
منبع:نگارندگان 

محدودةموردمطالعه 
استان آذربایجانغربی با وسعت  94.798کیلومترمربع (بدون احتساب دریاچة ارومیه) در شمالغربی ایران واقع شده و
حدود  8/82درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب میشود
(سالنامه آماری استان آذربایجانغربی .)9914 ،این استان براساس آخرین تقسیمات کشوری 94 ،شهرستان 79 ،بخش،
 997دهستان و  74نقطة شهری دارد .همچنین براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ،9912
تعداد کل جمعیت آن  9.802.891نفر است که  7/9درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است و از این لحاظ،
هشتمین استان پرجمعیت کشور بهشمار میآید .از این تعداد  9.272.202نفر معادل  99/20درصد در شهرستان ارومیه
(مرکز استان) ساکن هستند .این شهرستان حدود سه برابر خوی (شهرستان دوم از لحاظ جمعیتی) جمعیت دارد و بیش از
 22درصد جمعیت استان در سه شهرستان ارومیه ،خوی و میاندوآب ساکن هستند و کمتر از  22درصد جمعیت نیز در
سایر شهرستانهای استان زندگی میکنند .پلدشت نیز کمجمعیتترین شهرستان است (مرکز آمار ایران.)9912 ،
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آذربایجانغربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گستردهای دارد .این استان بهدلیل
ظرفیت بسیار باالی طبیعی ،کیفیت خاک ،شرایط جوی و میزان بارشها و اقلیم نزدیک به شرایط مدیترانهای ویژگیهای
بسیار برجستهای در حوزة کشاورزی و بخشهای مرتبط دارد .از لحاظ صنعتی نیز از دو جهت مهم است :فرصتهای
باالی معدنی و امکان گسترش صنایع وابسته به کشاورزی و همچنین نزدیکی به تبریز بهعنوان یکی از قطبهای
صنعتی کشور .همچنین موقعیت ویژة استان بهعنوان نقطة اتصال سه کشور ایران ،ترکیه و عراق فرصتهای بیشماری
در حوزة سرمایهگذاری فراهم آورده است و از دیرباز بهمنزلة دروازة اروپا شناخته میشده است (بزاززاده و همکاران،
 ،)22 :9919اما با توجه به موقعیتی که بیشتر استانهای مرزی بهدلیل فاصله از مرکز دارند ،به همان میزان توجه متولیان
امر برای حمایتهای توسعهای کاهش مییابد .استان آذربایجان غربی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ردیف
استانهای محروم قرار دارد .موقعیت جغرافیایی این استان سبب شده است تا از نظر قرارگرفتن موانع طبیعی در برابر
ارتباطات مؤثر و راههای مواصالتی با مشکالتی روبهرو شود (سرور و همکاران )84 :9919 ،و همانطور که پیشتر بیان
شد ،برخورداری از منابع و فرایند پخش توسعه در میان مناطق استان ،بهویژه بین مرکز و شهرستانهای دیگر به حالت
نابرابری شکل گرفته است.

شکل.8موقعی

یجانغربیدرکشوروتقسیماتسیاسیآن 

استانآذربا
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یافتههایپژوهش 

یجانغربی 

شاخصهایتوسعهدراستانآذربا

پایی بودن

جستوجو در منابع و بررسی پژوهشهای صورتگرفته دربارة سطحبندی استانهای کشور از لحاظ شاخصهای توسعه،
حاکی از پایینبودن درجة توسعهیافتگی استان آذربایجانغربی در مقایسه با سایر استانها و محرومبودن این استان است.
این موضوع در مقیاس منطقهای و دروناستانی نیز خود را نمایان کرده است .همچنین نابرابری میان شهرستانهای
استان دربارة مجموع شاخصهای توسعه در بخشهای مختلف مشاهده میشود .این موضوع یکی از ویژگیهای
استانهای کشور از جمله آذربایجانغربی است .بهمنظور تحقق اهداف پژوهش ،جایگاه شهرستانها براساس شاخصهای
توسعه مشخص شده است .در این بخش ،با استفاده از تکنیکهای تاکسونومی عددی و تحلیل خوشهای به سطحبندی
توسعة منطقهای در استان پرداخته شده است .سطح توسعهیافتگی و رتبة شهرستانها به تفکیک هریک از شاخصهای
توسعه در جدول  8آمده است:
دربخشهایمختلف 

یجانغربیبراساسسطحتوسعهیافتگی

شهرستانهایآذربا

رتبهبندی
جدو  .8
شاخص 

شاخصهای 


شاخصهای


کلی 

اقتصادی 



اجتماعی 

زیربنایی 

شاخصها 


صنعتی 

توسعه 

درجة

رتبه 

توسعه 

درجة

رتبه 

درجة

توسعه 

رتبه 

درجة

توسعه 

رتبه 

توسعه 

درجة

رتبه 

توسعه 

درجة

رتبه 



شاخصهای

تولیدیوتوسعة

شاخصهای


شاخصهای


مجموع 

ارومیه

2/9997

9

2/7080

8

2/9402

9

2/2219

9

2/2202

8

2/7497

9

اشنویه
بوکان
پیرانشهر
پلدشت
تکاب
چالدران
خوی
سردشت
سلماس
شاهیندژ
شوط
ماکو
مهاباد
میاندوآب
نقده
چایپاره

2/0211
2/0292
2/1270
2/1849
2/0427
2/1840
2/0812
2/4489
2/4104
2/0722
2/2921
2/0708
2/2091
2/0028
2/2277
2/4749

2
7
92
90
92
94
0
98
99
4
97
2
9
1
8
99

2/2802
2/4121
2/4277
2/2121
2/0802
2/1921
2/7928
2/1211
2/4212
2/0299
2/4090
2/4029
2/0282
2/2728
2/4022
2/2281

97
99
98
92
0
94
9
90
2
2
99
92
4
7
1
9

2/0982
2/2871
2/2222
2/1229
2/2080
2/2747
2/2020
2/2982
2/0199
2/4782
2/2729
2/0224
2/2121
2/0922
2/2740
2/2294

4
99
98
94
7
90
9
97
92
99
92
1
0
2
8
2

2/2227
2/4449
2/1027
2/2189
2/4702
2/1892
2/4744
2/4402
2/2822
2/4277
2/2921
2/2011
2/0417
2/4287
2/0070
2/4417

97
92
94
92
4
90
2
1
98
0
99
8
7
2
9
99

2/2214
2/0222
2/1848
2/4899
2/4992
2/1978
2/0920
2/4799
2/4122
2/4282
2/1298
2/2202
2/4891
2/0814
2/2992
2/4189

97
2
90
0
2
94
7
1
98
92
92
99
4
9
9
99

2/2270
2/4409
2/1972
2/1922
2/0148
2/1094
2/0992
2/2789
2/4142
2/4929
2/2014
2/4822
2/0491
2/0072
2/0978
2/4292

98
92
92
90
0
94
8
99
99
2
97
1
2
7
9
4

شهرستان 

منبع :نگارندگان

سطحبندی شهرستانهای استان از لحاظ مجموع شاخصها ،حاکی از وجود سه گروه همگن از شهرستانها با شرایط
مشابه است .ارومیه مرکز استان از لحاظ میزان برخورداری از کل شاخصهای توسعه در سطح اول قرار دارد.
شهرستانهای تکاب ،خوی ،شاهیندژ ،ماکو ،مهاباد ،میاندوآب ،نقده و چایپاره با درجة توسعه بین  2/2277 -2 /0427در
سطح دوم قرار دارند .درنهایت شهرستانهایی که درجة توسعة آنها بین  2/4409 – 2/1094است ،در سطح سوم جای
گرفتهاند (جدول .)9
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خوشهای 

بهکمکروشتحلیل
گروهبندیهمگ شهرستانهایاستان 
جدو .9نتایج 
شاخصهای

توسعه 

خوشهای 

نتایجتحلیل
سطحاو توسعه 

سطحدومتوسعه 

سطحسومتوسعه 

(توسعهیافته) 


(شهرستانهاینسبتاًتوسعهیافته) 

اشنویه ،بوکان ،تکاب خوی ،شاهیندژ،
ماکو مهاباد ،میاندوآب ،نقده

(شهرستانهایمحروم) 

پیرانشهر ،پلدشت ،چالدران ،چایپاره،
سلماس ،شوط ،سردشت
اشنویه ،بوکان ،پیرانشهر پلدشت ،چالدران ،نقده،
سردشت ،سلماس ،شوط ماکو
بوکان ،پیرانشهر ،پلدشت،
چالدران ،سردشت ،شوط
اشنویه ،پیرانشهر
پلدشت ،چالدران

شاخصهای کلی

ارومیه

شاخصهای
اقتصادی
شاخصهای
تولیدی
شاخصهای
اجتماعی
شاخصهای
زیربنایی

ارومیه ،خوی
میاندوآب ،چایپاره

ارومیه ،خوی
میاندوآب ،نقده

جمع شاخصها

ارومیه

ارومیه
ارومیه ،ماکو

تکاب ،شاهیندژ ،مهاباد
اشنویه ،تکاب ،خوی سلماس ،شاهیندژ ،ماکو،
مهاباد ،میاندوآب نقده ،چایپاره
بوکان ،تکاب ،خوی سردشت ،سلماس ،شوط
شاهیندژ ،مهاباد ،نقده ،میاندوآب ،چایپاره
اشنویه ،بوکان ،پلدشت تکاب ،سردشت ،سلماس
شاهیندژ ،ماکو ،مهاباد ،چایپاره
تکاب ،خوی ،شاهیندژ ماکو،
مهاباد ،میاندوآب نقده ،چایپاره

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

منبع :نگارندگان

یجانغربی 

منطقهایدرآذربا

یهای
تحلیلنابرابر 

در ارزیابی کلی از رتبهبندی و سطحبندی شهرستانهای استان در پژوهش حاضر ،میتوان به توسعهیافتگی
شهرستانهایی اشاره کرد که در همة بخشهای مختلف توسعه ،وضعیت مشابهی داشتهاند .براساس نتایج رتبهبندی
شهرستانها ،شهرستان ارومیه در چهار بخش از شش بخش شاخصهای توسعة کلی ،اقتصادی ،تولیدی ،اجتماعی،
زیربنایی و مجموع شاخصها کمترین درجة محرومیت را کسب کرده و در رتبة نخست توسعهیافتگی قرار گرفته است.
همچنین در دو بخش دیگر با اختالف کمتری از شهرستان اول ،در رتبة دوم است .در مقابل ،شهرستان چالدران با کسب
بیشترین درجة محرومیت و چهار بار قرارگرفتن در رتبة آخر توسعهیافتگی ،بهعنوان محرومترین شهرستان است.
همچنین برخی شهرستانها تقریباً رتبة توسعهیافتگی مشابه و نزدیک به هم در کل بخشها دارند .نقده از جمله
شهرستانهای توسعهیافتة استان است که معموالً در رتبههای  8 ،9و  9توسعه با درجة محرومیت پایین قرار دارد و تنها
در بخش اقتصادی رتبة  1استان است .در مقابل ،پلدشت جزو شهرستانهای محروم است که عمدتاً در رتبههای 90 ،92
و  94توسعه با درجة محرومیت بیشتر قرار گرفته و تنها در بخش شاخص زیربنایی ،ششمین شهرستان استان از نظر
توسعهیافتگی است .نتایج سطحبندی شهرستانها نیز وضعیت مشابهی را بازگو میکند .ارومیه در هر پنج بخش و نیز
مجموع شاخصهای توسعه ،بهعنوان توسعهیافتهترین شهرستان در سطح اول توسعه قرار گرفته است .این نتیجه بیانگر
الگوی مرکز-پیرامون حاکم بر استان آذربایجانغربی است که تنها یک شهرستان ،بیشترین امکانات و خدمات توسعه را
در خود جای داده است .درمقابل پیرانشهر و چالدران همواره بهعنوان شهرستانهای محروم شناخته شده و در سطح سوم
قرار گرفتهاند .شهرستانهای پلدشت و شوط نیز در چهار بخش از پنج بخش شاخصها و بهتبع آن درمجموع
شاخصهای توسعه در سطح سوم توسعه قرار گرفتهاند .همچنین تکاب ،شاهیندژ و مهاباد از جمله شهرستانهایی هستند
که در همة بخشها و نیز مجموع شاخصها ،در سطح دوم (نسبتاً توسعهیافته) قرار دارند .شهرستانهای خوی و میاندوآب
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نیز با وجود قرارگیری در سطح دوم توسعه ،از نظر مجموع شاخصهای توسعه ،در بخش شاخصهای اقتصادی و
زیربنایی به همراه ارومیه بهعنوان توسعهیافتهترین شهرستانهای استان در سطح اول توسعه قرار گرفتهاند.

درمجموعشاخصهایتوسعه 

شهرستانهایآذربایجانغربی

توسعهیافتگی

شکل.9وضعی 

یجانغربی 

یژگیهایکلیاستانآذربا

تحلیلو
شهرستانهایآن 

وسع وجمعی نسبتاًفراوانوتعدادزیاد
9

استان آذربایجانغربی با مساحتی در حدود  94.798کیلومتر مربع (بدون احتساب دریاچة ارومیه)  8/82 ،درصد وسعت
کشور ایران را شامل میشود .این استان از نظر وسعت در میان  99استان کشور ،در رتبة  98قرار دارد و جزء استانهای
وسیع است .همچنین آذربایجانغربی براساس نتایج آخرین تقسیمات کشوری منتشرشده از وزارت کشور 94 ،شهرستان
دارد که از این حیث نیز ،هشتمین استان در کل کشور است .جمعیت استان نیز براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی
نفوس و مسکن در سال  ،12برابر با  9.802.891نفر 8بوده است که  7/21درصد از کل جمعیت کشور را به شامل
میشود .از این منظر نیز آذربایجانغربی در رتبة هشتم کشوری قرار دارد و یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور است.

 .9سالنامة آماری استان آذربایجانغربی ،9914 ،گزارش بخش سرزمین و آب و هوا ،صفحة .99

 .8معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانغربی ،9912 ،گزارش رتبهبندی استانهای کشور براساس
برخی شاخصهای آماری سال  ،12صفحة .92
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یجانغربی 

شکلهندسیاستانآذربا

هاگت و چارلی ( )9101فرمول شاخص شکل را برای تشخیص دوری و نزدیکی شکل یک واحد به دایره پیشنهاد
کردهاند:
1 / 27 A
L2

( )9

شاخص شکل

 Aمساحت واحد سیاسی به کیلومتر مربع و  Lبزرگترین محور به کیلومتر است .در رابطة  ،9عدد  9برای شکل دایرة
کامل و عدد صفر برای خط کامل است .درنتیجه هرچه عدد حاصل به  9نزدیکتر باشد ،شکل واحد سیاسی به دایره و
هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،شکل واحد به خط نزدیکتر است (پیشگاهی فرد و همکاران .)27 :9919 ،مساحت
آذربایجانغربی  94.798کیلومتر مربع و محور ماکو-تکاب بزرگترین محور زمینی آن است که مراکز این دو شهرستان
شمالی و جنوبی را به هم متصل میکند و حدود  200کیلومتر 9طول دارد .با جایگذاری این اعداد در رابطة  ،9مشخص
میشود که شکل هندسی استان به صفر نزدیک است و شکلی کشیده و طویل دارد.
= 2/972

1 / 27  37412
566 2

= شاخص شکل استان آذربایجانغربی

یجانغربی 

گسترشافقیفراواناستانآذربا

سازماندهی مناسب فضا از اصلیترین عوامل توسعة هر واحد سیاسی بهشمار میرود .یکی از مهمترین عواملی که در
سازماندهی فضا باید رعایت شود ،شکلگزینی مناسب برای تقسیمات واحدهای سیاسی است؛ چراکه شکل هندسی سهم
بسزایی در سرنوشت واحدهای سیاسی و نقش بسیار مهمی در اداره و توسعة آنها دارد .بیشتر کشورهای جهان از اشکال
فشرده (دایرهای ،مربع ،مستطیل نزدیک به مربع و )...برای سازماندهی فضای خود استفاده میکنند و اشکال طویل و
زائدهدار را استفاده نمیکنند؛ زیرا اینگونه اشکال روند توسعه و ادارة امور را با مشکل مواجه میکند ،اما در ایران این امر
در سازماندهی برخی واحدهای سیاسی بهدرستی استفاده نشده است (پیشگاهیفرد و همکاران)22 :9919 ،؛ بهطوریکه
با محاسبة شاخص شکل هندسی برای آذربایجانغربی در بخش قبل ،مشخص شد که این استان بهصورت خطی
گسترش یافته و سبب شده است با وجود ویژگیهای منحصربهفرد و همچنین ظرفیتهای باالی توسعه ،رشد مناسبی
نداشته باشد و جزء استانهای محروم کشور بهشمار آید .این موضوع نکتهای بسیار مهم را دربارة فضای جغرافیایی استان
به شرح زیر نمایان میکند:
بهعنوانمرکزجغرافیاییوهندسی 
ارومیهمرکزاداری– سیاسیاستان 

استان آذربایجان غربی بر مبنای شکل هندسی طویل ،بهصورت خطی از شمال تا جنوب جغرافیایی کشیده شده است و
ارومیه واقع در کرانة غربی دریاچة ارومیه ،مرکز سیاسی– اداری آن است .با درنظرگرفتن شمالیترین شهرستان (ماکو) و
 .9برای محاسبه ،فاصلة میان مرکز دو شهرستان با استفاده از  Google Mapمحاسبه شده و مالک قرار گرفته است؛ چنانچه شمالیتةرین نقطةة اسةتان در
شهرستان ماکو و جنوبیترین نقطه در شهرستان تکاب بهصورت دقیق مکانیابی شده و فاصلة افقی میان این دو نقطه محاسبه شده است .طةول محةور
بزرگتر از این مقدار و عدد بهدستآمده در رابطه کوچکتر خواهد بود که به خطیبودن شکل استان بیشتر داللت خواهد داشت.

یریهایتوسعهباتأکیدبرتعاد منطقهای ...
زادهقلعهجوقوزالی:تبیی کارکردیجه گ 
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جنوبیترین (تکاب) که بهترتیب  829و  822کیلومتر فاصله تا مرکز استان دارند ،میتوان بیان کرد که ارومیه بهنوعی
نقش مرکزیت هندسی استان را نیز عهدهدار بوده و از نظر جغرافیایی ،استان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده
است .با درنظرگرفتن این شرایط حاکم بر فضای استان میتوان به ویژگیهایی اشاره کرد که نقش ارومیه را بهعنوان
مرکز هندسی و جغرافیایی استان تقویت میکنند:
 شهرستانهای استان تقریباً بهطور یکسان در دو بخش شمالی و جنوب استان واقع شدهاند؛ بهطوریکه  79درصد
شهرستانها در شمال و  29درصد در جنوب قرار دارند.
 شهرستانهای هر دو بخش شمالی و جنوبی ،سهم تقریباً یکسانی از وسعت استان را به دارند؛ به صورتی که
جنوب استان  74درصد و شمال استان  91درصد مساحت کل استان را دارند.
برنامهریزی 

یجانغربیبهمنظور

منطقهبندیاستانآذربا

پیشنهاد

مبتنی بر ویژگیهای موجود در ساختار فضایی آذربایجانغربی ،در این قسمت از پژوهش به تعیین مناطق برنامهریزی
استان بهصورت سه منطقة شمالی ،منطقة مرکزی (ارومیه) و منطقة جنوبی اقدام و به ویژگیهایی از استان در سطح این
مناطق پرداخته شد که دالیل انتخاب آنها را بهعنوان یک منطقة مجزای برنامهریزی ،بازگویی و مشخص کردهایم.
درنهایت ویژگیهای توسعة استان در قالب همین مناطق ،بررسی و تحلیل شدند.
منطقةمرکزی(ارومیه) 

ارومیه مرکز استان است که شرایط ویژهای دارد و برنامهها و سیاستهای خاص و شاید متفاوت با دیگر شهرستانها
میطلبد .این منطقه با وجود اینکه تنها یک شهرستان (ارومیه) است ،ویژگیهایی دارد که نقش آن را بهعنوان منطقة
برنامهریزی در سطح استان تقویت میکند:
 در سطحبندی توسعه ،بیشتر شاخصهای توسعه را دارد و تنها شهرستان توسعهیافته است.
 جمعیت از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در برنامهریزیهای توسعه است که از این منظر ،منطقة مرکزی 99
درصد جمعیت استان را در اختیار دارد و حتی باالتر از منطقة شمالی با  80درصد جمعیت کل قرار دارد.
 با تراکم نسبی جمعیت 9در حدود  ،912متراکمترین نقطة استان است.
مناطقشمالیوجنوبیاستان 
برنامهریزیای مناطق 

توجیهشدنیبرای

وسع 

بنا به گفتة لوئیس کیبل ،8منطقة برنامهریزی باید بهاندازهای وسیع باشد که بتواند تغییرات اصلی را در توزیع جمعیت و
مشاغل در داخل مرزهای خودش نشان دهد و بهاندازهای کوچک باشد که بتواند مسائل برنامهریزی را بهصورت جامع
مدنظر قرار بدهد (زالی)9918 ،؛ برای این منظور میتوان گفت که مناطق شمالی و جنوبی با وجود اینکه قسمتی از
محدودة جغرافیایی آذربایجان غربی را تشکیل میدهند ،از نظر وسعت از گستردگی فراوانی برخوردار هستند؛ بهطوریکه
 .9تراکم نسبی جمعیت برحسب نفر در کیلومتر مربع محاسبه شده است.
2. Keeble
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مقایسة آن با مساحت استانهای کشور ،این واقعیت را بهوضوح بیان میکند که مناطق شمالی و جنوبی استان
آذربایجانغربی بهترتیب مساحتی بیشتر از  7و  4استان کشور دارد و وسیعتر از آنهاست .جدول  ،7جزئیات این مطلب را
نشان میدهد:
بااستانهایکشور 

یجانغربیدرمقایسه

ستانهایاستانآذربا

جدو .4وسع شهر

ردیف 
9
8
9
7
2
0
4
2
1

مشخصاتاستان 
منطقة جنوبی استان آذربایجانغربی
استان چهارمحال و بختیاری
استان قزوین
استان کهگیلویه و بویراحمد
منطقة شمالی استان آذربایجانغربی
استان گیالن
استان تهران
استان قم
استان البرز

وسع ( )KM2
94.081
90.998
92.204
92.227
97.749
97.278
98.129
99.280
2299

منبع :نگارندگان

یژگیهایجمعیتیمتفاوتمناطقشمالیوجنوبیاستان 

و

مناطق برنامهریزی شمالی و جنوبی استان با وجود وسعت نزدیک به یکدیگر و توزیع متعادل شهرستانهای استان در
سطح این مناطق ،دارای ویژگیهای جمعیتی متفاوت و قابلتمیز از یکدیگر هستند که سبب تمایز دو منطقة استان از
یکدیگر میشوند و بر دالیل انتخاب دو منطقة مجزا برای برنامهریزی در مقیاس کالن استانی و منطقهای میافزایند.
ویژگیهای جمعیتی مناطق استان در جدول  4آمده است.

9

شهرستانهایواقعدرمنطقةشمالیوجنوبیاستان 

یژگیهایمشابهوهمگنی

و

 شهرستانهای منطقة شمالی و همچنین شهرستانهای جنوبی استان ،یکنواختی طبیعی ،انسانی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی دارند و مناطقی همگن از این حیث هستند .
 هر پنج شهرستان کامالً کردنشین استان (شامل شهرستانهای اشنویه ،پیرانشهر ،بوکان ،سردشت و مهاباد) در منطقة
جنوبی استان واقع شدهاند که بیش از نیمی از شهرستانهای این منطقه ( 22درصد شهرستانهای منطقه) را تشکیل
داده است و حدود  02درصد جمعیت منطقه در این شهرستانها ساکن هستند.
 بیشتر شهرستانهای مرزی در منطقة شمالی استان واقع شده است؛ بهطوریکه از هفت شهرستان این منطقه2 ،
شهرستان ( 49درصد شهرستانهای منطقه) مرزی هستند؛ درحالیکه این وضعیت در منطقة جنوبی استان ،سه
شهرستان ( 99درصد شهرستانها) از  1شهرستان واقع در این منطقه است.
 بررسی شهرستانهای برخوردار و محروم نیز نشان میدهد که بیشتر شهرستانهای محروم در شمال استان واقع
شدهاند؛ بهطوریکه از هفت شهرستان شمالی ،چهار شهرستان (بیش از نیمی از شهرستانهای منطقه در حدود 24
 .9بهدلیل تشابه اطالعات و جلوگیری از تکرار مطالب ،ویژگیهای جمعیتی مناطق استان در جدول  4جمعبندی شدهاند.

یریهایتوسعهباتأکیدبرتعاد منطقهای ...
زادهقلعهجوقوزالی:تبیی کارکردیجه گ 
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درصد) محروم هستند؛ درحالیکه همین آمار برای منطقة جنوبی استان ،چهار شهرستان از  1شهرستان (حدود 77
درصد شهرستانهای منطقه) است .جدول  0جزئیات این موضوع را نشان میدهد.
 دربارة همگنی و ویژگیهای یکنواختی شهرستانهای واقع در منطقة جنوبی استان میتوان به پژوهشی از حاتمینژاد
و همکاران ( )9912اشاره کرد که مطالعة موردی خود را شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمالغرب
کشور انتخاب کردهاند .هدف از انتخاب شهرستانهای مهاباد ،میاندوآب ،نقده ،سردشت ،پیرانشهر ،اشنویه ،تکاب،
شاهیندژ و بوکان ،سنجش و ارزیابی آنها با یکدیگر ،یکنواختی طبیعی ،انسانی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و...
بوده است.

برنامهریزیپیشنهادیاستانآذربایجانغربی 

شکل.4مناطق

درقالبمناطقبرنامهریزیپیشنهادی 

یجانغربی

یژگیهایکلیاستانآذربا

تحلیلو
شهرستانهایاستان 

توسعهیافتگی

وضعی 

با توجه به اینکه منطقة مرکزی تنها شامل شهرستان ارومیه است و در تمامی شاخصهای توسعه در سطح اول توسعه در
میان شهرستانها قرار دارد ،بررسیها در این بخش به مقایسة وضعیت دو منطقة شمالی و جنوبی استان تأکید دارد:
بررسی وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان در بخشهای مختلف توسعه و مقایسة آن با منطقه قرارگیری
شهرستانها در استان نشان میدهد که درمجموع شاخصهای توسعه ،شهرستانهای منطقة جنوبی وضعیت بهتری از
منطقة شمالی در برخورداری از شاخصها دارند و درواقع توسعهیافتهتر از منطقة شمالی هستند؛ بهطوریکه با وجود سهم
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یکسان دو منطقه از شهرستانهای محروم استان به تعداد چهار شهرستان ( 89درصد کل شهرستانهای استان) ،منطقة
جنوبی حدود  81درصد شهرستانهای نسبتاً توسعهیافته (پنج شهرستان) و شمال استان نیز  92درصد (سه شهرستان) را
شامل میشوند .در بررسی مجزای بخشهای مختلف توسعه نیز وضعیت مشابهی حاکم بوده و منطقة جنوبی استان در
مقایسه با منطقة شمالی ،وضعیت مساعدی از لحاظ شاخصهای منتخب توسعه دارد .به بیان دیگر بیشتر شهرستانهای
کمتر توسعهیافته و محروم استان در منطقة شمالی و بیشتر شهرستانهای توسعهیافته در جنوب استان واقع شدهاند.
جزئیات وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان در این دو منطقه به شرح جدول  2است:
یجانغربیدردومنطقةشمالیوجنوبی 

شهرستانهایاستانآذربا

توسعهیافتگی

جدو .8وضعی 
تعدادکلشهرستانهایاستانمحاسبهشدهاس ) 

(درصدهابرحسب

بخشهایتوسعه 

شاخصهای کلی

شاخصهای اقتصادی

شاخصهای تولیدی

شاخصهای اجتماعی

شاخصهای زیربنایی

مجموع شاخصها

وضعی توسعه 
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم

شهرستانهایواقعدر


شهرستانهایواقعدرمنطقةجنوبی


شمالیاستان 
صفر
 8شهرستان ( 98درصد)
 2شهرستان ( 81درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
صفر
 2شهرستان ( 81درصد)
صفر
 7شهرستان ( 89درصد)
 9شهرستان ( 92درصد)
 9شهرستان ( 0درصد)
 7شهرستان ( 89درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
 9شهرستان ( 0درصد)
 7شهرستان ( 89درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
صفر
 9شهرستان ( 92درصد)
 7شهرستان ( 89درصد)

استان 
صفر
 4شهرستان ( 79درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
 9شهرستان ( 0درصد)
 9شهرستان ( 92درصد)
 2شهرستان ( 81درصد)
صفر
 0شهرستان ( 92درصد)
 9شهرستان ( 92درصد)
صفر
 4شهرستان ( 79درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
 8شهرستان ( 98درصد)
 0شهرستان ( 92درصد)
 9شهرستان ( 0درصد)
صفر
 2شهرستان ( 81درصد)
 7شهرستان ( 89درصد)

منبع :نگارندگان

همچنین بررسی وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای مناطق شمالی و جنوبی در داخل خود مناطق نیز نشان میدهد
که نسبت شهرستانهای محروم و کمتر توسعهیافته در شمال استان در مقایسه با جنوب ،اختالف فراوانی دارد .بیشترین
اختالف قابلتأمل با شاخصهای کلی توسعه ارتباط دارد؛ بهگونهای که در این بخش از توسعه 49 ،درصد شهرستانهای
شمالی محروم و تنها دو شهرستان نسبتاً توسعهیافته هستند .در مقابل  42درصد شهرستانهای منطقة جنوبی از لحاظ
برخورداری از شاخصهای کلی توسعه ،نسبتاً توسعهیافته و تنها دو شهرستان این منطقه محروم هستند .از لحاظ مجموع
شاخصهای توسعه نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ به این صورت که  24درصد شهرستانهای شمالی محروم و بقیه
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نسبتاً توسعهیافته هستند .این آمار برای جنوب دقیقاً برعکس بوده و حدود  24درصد شهرستانهای آن نسبتاً توسعهیافته
و بقیه محروم هستند (جدول .)0
یجانغربی 

واقعدرمناطقبرنامهریزیاستانآذربا

شهرستانهای

توسعهیافتگی

جدو .6وضعی 
برحسبشهرستانهایواقعدرهرمنطقهمحاسبهشدهاس ) 

(درصدها

بخشها 

شاخصهای کلی

شاخصهای اقتصادی

شاخصهای تولیدی

شاخصهای اجتماعی

شاخصهای زیربنایی

مجموع شاخصها

وضعی توسعه 
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
محروم

منطقةشمالیاستان 

منطقةجنوبیاستان 

(شامل1شهرستاناستان) 
صفر
 8شهرستان ( 81درصد)
 2شهرستان ( 49درصد)
 8شهرستان ( 81درصد)
صفر
 2شهرستان ( 49درصد)
صفر
 7شهرستان ( 24درصد)
 9شهرستان ( 79درصد)
 9شهرستان ( 97درصد)
 7شهرستان ( 24درصد)
 8شهرستان ( 81درصد)
 9شهرستان ( 97درصد)
 7شهرستان ( 24درصد)
 8شهرستان ( 81درصد)
صفر
 9شهرستان ( 79درصد)
 7شهرستان ( 24درصد)

(شامل1شهرستاناستان) 
صفر
 4شهرستان ( 42درصد)
 8شهرستان ( 88درصد)
 9شهرستان ( 99درصد)
 9شهرستان ( 99درصد)
 2شهرستان ( 20درصد)
صفر
 0شهرستان ( 04درصد)
 9شهرستان ( 99درصد)
صفر
 4شهرستان ( 42درصد)
 8شهرستان ( 88درصد)
 8شهرستان ( 88درصد)
 0شهرستان ( 04درصد)
 9شهرستان ( 99درصد)
صفر
 2شهرستان ( 20درصد)
 7شهرستان ( 77درصد)

منبع :نگارندگان

مناطقبرنامهریزیپیشنهادیاستان 

یژگیهایجمعیتی

و

بررسی ویژگیهای جمعیتی در سطح مناطق برنامهریزی استان ،چند نکتة مهم را مشخص میکند:
 منطقة مرکزی استان که تنها شامل یک شهرستان (ارومیه) است ،سهم بیشتری از جمعیت استان را در مقایسه
با منطقة شمالی استان دارد که هفت شهرستان استان را شامل میشود.
 جمعیت در این منطقه متراکمتر هستند؛ بهطوریکه تراکم نسبی جمعیت این منطقه حدود سه برابر منطقة شمالی
و  8/2برابر جنوب استان است.
 تراکم جمعیتی جنوب استان بیشتر از منطقة شمالی است و شمال استان کمتراکمترین منطقة استان محسوب
میشود.
 با وجود سهم جمعیتی بیشتر منطقة مرکزی استان در مقایسه با شمال استان ،درصد روستانشینی این منطقه در
مقایسه با منطقة شمالی ،کمتر و درواقع شهرنشینتر از آن است.
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 بعد خانوار منطقة مرکزی کمتر از میانگین استانی است و در مقایسه با دو منطقة دیگر ،میزان کمتری دارد.
جدول  4ویژگیهای جمعیتی مناطق برنامهریزی استان را بهصورت بررسی مقایسهای نمایش میدهد:
مناطقبرنامهریزی 

یجانغربیبهتفکیک

یژگیهایجمعیتیاستانآذربا

جدو .1و

یژگیها 

و

کلاستان 

کل جمعیت
سهم از جمعیت استان
جمعیت شهری
سهم از جمعیت شهری
درصد شهرنشینی
جمعیت روستایی
سهم از جمعیت روستایی
درصد روستانشینی
کل خانوار
سهم از خانوار استان
خانوار شهری
سهم از خانوار شهری
خانوار روستایی
سهم از خانوار روستایی
بعد خانوار
بعد خانوار شهری
بعد خانوار روستایی
9
تراکم نسبی جمعیت
8
تراکم خانوار

9.222.240
 922درصد
9.198.277
 922درصد
08/4
9.972.298
 922درصد
94/9
288.471
 922درصد
292.102
 922درصد
820.429
 922درصد
9/47
9/02
7
28/97
9/21

منطقةشمالیاستان  منطقةجنوبیاستان 
291.124
 84درصد
729.899
 87درصد
22/9
900.470
 98درصد
77/4
892.044
 80درصد
987.788
 89درصد
198.22
 98درصد
9/22
9/02
7
20/00
9/92

9.810.229
 78درصد
411.922
 79درصد
09/0
714.440
 79درصد
92/7
997.792
 79درصد
892.802
 91درصد
987.949
 79درصد
9/12
9/22
7
49/20
9/28

منطقةمرکزی
استان 
109.492
 99درصد
022.882
 92درصد
42/0
829.292
 82درصد
81/7
848.097
 99درصد
829.829
 92درصد
49.929
 82درصد
9/29
9/92
9/14
929/78
9/99

منبع :نگارندگان ،براساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران

بررسیها در آذربایجانغربی حاکی است که ارومیه بهعنوان مرکز استان ،تمرکز نسبتاً فراوانی از جمعیت و فعالیت را
شامل میشود و دیگر مناطق در مقایسه با آن رشد کمی دارند .همچنین پراکنش جمعیت نشان میدهد ،ارومیه حدود سه
برابر شهر دوم استان (خوی) که در منطقة شمالی واقع است ،جمعیت دارد .براساس سطحبندی شهرستانها از لحاظ
برخورداری از شاخصهای توسعه ،سه گروه همگن از شهرستانها تشخیص داده شدهاند که به شرح زیر هستند:
 سطح اول توسعه (شهرستانهای توسعهیافته استان) :ارومیه
 سطح دوم (شهرستانهای نسبتاً توسعهیافته) :تکاب ،چایپاره ،خوی ،شاهیندژ ،ماکو ،مهاباد ،میاندوآب ،نقده.
 سطح سوم توسعه (شهرستانهای محروم) :اشنویه ،بوکان ،پیرانشهر ،پلدشت ،چالدران ،شوط ،سردشت ،سلماس.
بررسی پراکندگی جمعیت استان در شهرستانها نشان میدهد که از کل جمعیت استان 48 ،درصد در دو سطح اول
توسعه قرار دارند و تنها  82درصد از جمعیت استان در شهرستانهای محروم جای گرفتهاند که حدود  22درصد
 .9تراکم نسبی جمعیت برحسب نفر در کیلومتر مربع محاسبه شده است.
 .8نسبت تعداد خانوار به تعداد واحد مسکونی
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شهرستانهای استان را شامل میشوند .همچنین ارومیه بهعنوان تنها شهرستان سطح اول توسعه 99 ،درصد جمعیت کل
استان را شامل میشود و  01درصد باقیمانده در  90شهرستان دیگر جای گرفتهاند .این میزان در بررسی جمعیت شهری
استان ،تغییر و سهم شهرستان ارومیه از جمعیت شهری استان به  92درصد افزایش مییابد .این مسئله نشاندهندة
تمرکز شدید جمعیت ،فعالیتها و خدمات در ارومیه است که در مقابل سایر شهرستانها ،رشد بیشتری دارد و همین امر
سبب بروز مهاجرت به مرکز استان شده و به نابرابری و عدم تعادل در سلسلهمراتب سکونتگاهی انجامیده است.

یجهگیری 
نت 
با توجه به اهمیت مطالعات سطح منطقهای در سیاستگذاری و برنامهریزی توسعة پایدار ،در پژوهش حاضر ویژگیها و
جهتگیریهای توسعة منطقهای در استان آذربایجان غربی بررسی و ارزیابی شد .در تحلیل پراکنش فضایی شهرستانها
میتوان گفت ارومیه در ناحیة مرکزی استان ،تنها شهرستان برخوردار و توسعهیافته است که میتواند متأثر از وجود شهر ارومیه
بهعنوان قطب عمدة جمعیتی و کانون فعالیتهای اداری -سیاسی و تجاری بهمنزلة مرکز استان باشد؛ همچنین با بررسی
وضعیت توسعة منطقهای در آذربایجان غربی ،جهتگیریهای کلی در استان تحلیل و ساختار و ویژگیهای جغرافیایی،
جمعیتی ،میزان برخورداری شهرستانها و غیره نیز در قالب منطقهبندی داخلی پیشنهادی ارزیابی شدهاند؛ بهطوریکه ضمن
رتبهبندی شهرستانهای استان از لحاظ داشتن شاخصهای توسعة منطقهای ،با منطقهبندی داخلی استان بر مبنای ساختار
جغرافیایی و سایر عوامل مؤثر در این فرایند ،جهتگیریهای کلی توسعه در مناطق پیشنهادی و ویژگیهای توسعهیافتگی،
ساختار فضایی و جغرافیایی ،جمعیتی و غیره در هر منطقه نیز بهطور مفصل ارزیابی و تحلیل شدند.
با توجه به یافتهها میتوان گفت که تعداد بیشتری از شهرستانهای نسبتاً توسعهیافته (از لحاظ برخورداری از
شاخصهای منتخب توسعه) در جنوب استان واقع هستند که میتواند ناشی از وجود کانونهای عمدة فعالیتی در
بخشهای کشاورزی و صنعتی و قرارگیری مراکز جمعیتی متوسط در این منطقه باشد .بیشتر شهرستانهای محروم نیز با
تأثیرپذیری از شرایط اقلیمی کوهستانی و مرزیبودن که ضعف زیرساختها و امکانات توسعه را در پی دارد ،در شمال
استان واقع شدهاند که وجود ناهماهنگی و نابرابری در توسعة منطقهای استان را تأیید میکنند .درواقع مبتنی بر یافتههای
بخش نخست ،به تعیین نواحی داخلی در جهت برنامهریزی بهصورت سه منطقة شمالی ،مرکزی و جنوبی اقدام شه و
ویژگیهای توسعة منطقهای در چارچوب این مناطق تحلیل شدهاند .نتایج ،استان را در مرکز و جنوب توسعهیافتهتر از
شمال نشان میدهد؛ به صورتی که ارومیه تنها شهرستان توسعهیافته در مرکز استان محسوب میَشود .وضعیت دو منطقة
دیگر نیز بدینگونه است که  24درصد شهرستانهای شمالی محروم و بقیه نسبتاً توسعهیافته هستند ،اما در جنوب استان
دقیقاً برعکس است؛ یعنی حدود  24درصد شهرستانها نسبتاً توسعهیافته و بقیه محروم هستند .همچنین با بررسی
ویژگیهای جمعیتی ،نتایج قابلتأملی بهدست آمده است که مهمترین آن را میتوان تمرکز جمعیت و بهتبع آن فعالیتها
و خدمات توسعه را در شهرستانهای سطح اول و توسعهیافتة استان عنوان کرد .با وجود آنکه شهرستانهای محروم
حدود  22درصد شهرستانها را شامل میشوند ،تنها  82درصد جمعیت استان در آنها جای گرفتهاند .همچنین ارومیه به
عنوان توسعهیافتهترین شهرستان استان ،بهتنهایی  99درصد کل جمعیت را شامل میشود .درنهایت باید گفت ارزیابی و
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تحلیل توسعهیافتگی و ویژگیهای کلی استان در قالب مناطق پیشنهادی پژوهش ،وضعیت متفاوت و قابلتأملی را دربارة
هر ناحیه نمایان میکند که بر دالیل برنامهریزی با رویکرد تقسیم کار درونمنطقهای میافزاید و برنامهریزی منطقهای را
بیشازپیش ضروری میکند .در پایان ،پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش و در راستای توسعة متعادل و پایدار
منطقهای در استان آذربایجانغربی ارائه میشود:
 شیوة مدیریت ،اساسیترین رکن سیاستگذاری و برنامهریزی است .همچنین درپیشگرفتن شیوة مدیریتتوسعهمحور ،هدایتگر و مبتنی بر رویکرد یکپارچة منطقهای ،ضرورت برنامهریزی پایدار توسعة منطقهای در استان است.
 در برنامهریزیها و ارائة خدمات توسعهای ،باید به ساختار جغرافیایی ،منابع و فرصتهای مناطق مختلف استان،توجه شود.
 سازماندهی و تعادلبخشی به ساختار فضایی استان و تمرکززدایی جمعیت و فعالیتها از شهرستان ارومیه باتوسعة نواحی محروم و کمتر توسعهیافتة استان؛ چراکه بهدلیل مرکزیت اداری-سیاسی استان ،انباشتی از جمعیت و
خدمات توسعه در تنها شهرستان توسعهیافته استان متراکم است.
 نقش شهرهای میانی در شمال و جنوب استان بهمنظور ایجاد کانونهای جدید توسعة منطقهای برای کاهشتمرکززدایی از مرکز و ارائة امکانات به مناطق محروم استان تقویت شود.
 محورهای شمالی و جنوبی توسعه ،مانند محور ارومیه-خوی-ماکو در شمال و محورهای ارومیه-مهاباد و ارومیه-میاندوآب-تکاب در جنوب استان ،طراحی ،ایجاد و تقویت شوند.
 از مزایا و فرصتهای ناشی از وجود منطقة آزاد ماکو در شمال استان در ارتباط با توسعة خود منطقه و استاناستفادة بهینه و مطلوب شود که حتی زمینههای ارتقای شاخصهای توسعة فرااستانی و در سطح ملی را نیز بالقوه در خود
دارد.
 جذب سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در زمینههای مختلف اجتماعی ،زیربنایی و اقتصادی توسعة استانمدنظر قرار بگیرد.
 توسعة فعالیتهای اقتصادی با توجه به اینکه بیشتر شهرستانهای محروم در این بخش از شاخصها قرار دارند،مدنظر قرار بگیرند؛ بهطوریکه توان اقتصادی شهرستانهای سطح سوم توسعه دربارة شاخصهای اقتصادی ،افزایش
بیابد و آنها در اولویت باشند.
 شهرستانهای چالدران و پیرانشهر بهترتیب در ناحیة شمالی و جنوبی استان دربارة همة شاخصهای توسعه مدنظرقرار بگیرند؛ چراکه همواره محرومترین شهرستانهای استان شناخته شدهاند.
 توسعة گردشگری با رویکرد منطقهای و برنامهریزی در زمینة جذب گردشگران با حمایتهای مالی دولتی وخصوصی ،در سیاستهای توسعة فرامنطقهای ،ملی و فراملی استان مدنظر قرار بگیرد.
 مهاجرتها کنترل شود و با سیاستهای مناسب ،از ورود جمعیت به مناطقی که از لحاظ شاخصهای توسعه دروضعیت مطلوبی قرار ندارند ،جلوگیری شود.
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 برای تأمین زیربناهای مورد نیاز توسعه ،از جمله واحدهای صنعتی ،تسهیالت بهداشتی و زمینههای اجتماعی-فرهنگی ،بهویژه در مناطق و شهرستانهای کمتر توسعهیافتة استان ،برنامهها و تصمیمهای اجرایی مؤثرتری صورت
بگیرد.
 درنهایت با توجه به اهمیت موضوع و محدودة مطالعاتی پژوهش ،پیشنهاد میشود که برای غنای مطالعات وکاربردیکردن نتایج پژوهش حاضر ،با درنظرگرفتن نواحی پیشنهادی این مقاله و با بررسی و تحلیل پتانسیلها،
توانمندیها و درک واقعی کمبودها و نیازهای روز ،مأموریت اصلی هر منطقه تعیین و به سیاستگذاریهای متناسب با
آنها اقدام شود.
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