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  چکیده
 تبع به و ريـــــشه وازنـــنامت ويــــالگ ایجاد عوامل سیاسی و اقتصادي اجتماعی، تحوالت با همگام شتابان شهرنشینی

این رو در این  از باشد.می شرقی آذربایجان استان جمله از کشور سراسر در اقتصادي منابع جمله از امکانات ناهمگون عـوزیـت آن
 حاضر مطالعه رویکرد است. شده پرداخته شرقی آذربایجان استان در ايمنطقه اقتصادتوسعۀ  هاي شاخص فضایی تحلیل بهمطالعه 

 در اقتصاديتوسعۀ  ايه شاخص فضایی تحلیل راستاي در »تحلیلی –توصیفی« شناسی روش از گیري بهره با که بوده کاربردي
 که باشدمی اقتصادي شاخص 14 ارزیابی مورد هاي شاخص است. رسیده انجام به شرقی آذربایجان ناستا هايشهرستان بین

 هاي داده تحلیل جهت است. شده استفاده 1391 سال در استان عمومی آمارنامه از آنها به مربوط هاي داده آوري جمع جهت
 شهرستان که است آندهندة نشان پژوهش نتایج است. شده استفاده )FTOPSIS( فازي آل ایده گزینه به شباهت مدل از پژوهش

 آل ایده ضد حل راه از فاصله 91/8 و )푆فازي( آل ایده حل راه از فاصله 12/4 با شرقی آذربایجان استان مرکز عنوان به تبریز
 توسعۀ هاي شاخص از برخورداري لحاظ از استان دوم شهرستان خصوص به ها شهرستان بقیه از برابري دو فاصله در )푆فازي(

 خداآفرین، هاي شهرستان بین این در باشد.می )푆( از فاصله 97/4 و )푆( از فاصله 98/7 با اهر شهرستان یعنی اقتصادي
 با رابطه در پیرامون – مرکز الگوي یک از حاکی پژوهش نتایج .باشد می استان هاي شهرستانترین  محروم نیز جلفا و چاراویماق
 کردن برطرف باشد.می استان هاي شهرستان بقیه و استان مرکز بین استان سطح در اقتصاديتوسعۀ  هاي شاخص از برخورداري

  باشد.می استان هايشهرستان سطح در اقتصادي هاي شاخص عادالنه تخصیص زمینه در جدیدي تمهیدات نیازمند مسائل این
  

 شرقی آذربایجان پایدار، توسعۀ اقتصادي، توسعۀ فضایی، تحلیل کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
بشر با منابع و محیط  ترین مواجهۀتوسعه پیچیده

اطراف خود در راستاي دستیابی به تعالی و رفاه 
سازي و نظریه . این پدیده توجیه اصلی مدلباشد می

پردازي بشر از اوایل قرن بیستم به بعد براي تغییر در 
شرایط اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی از سطوح 

 امروزه ).Schumpeter, 2012:5( باشدخرد تا کالن می
 و کشورهاست از یاريبس خاطرۀ دغدغ توسعه ۀمقول

 مردم زندگی وضعیت کردن تربخشرضایت جز چیزي
 تغییر توسعه، ).3:1390 تبریزي، و (ضرابی نیست
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، رهايمتغی در بنیادي

 ایجاد مستلزم آن، تحقق و شودمی محسوب جامعه هر
                                                             

 m.javad_kamelifar@yahoo.com  مسئول:نویسنده *

 آبادي زنگی( است جامعه گوناگون ابعاد بین هماهنگی
 توسعه مفهوم اقتصادي عدبُ ).84:1393 همکاران، و

 بیشترین حال عین در و آن به عمومی رویکرد سرآغاز
 آن به معطوف انتقادي هاي بحث برانگیزترین چالش و

 بحران اخیر هاي سال در که الخصوص علی ،است
 درگیر را کشورها اتفاق به قریب اکثریت اقتصادي

 از پس هايسال در البته )UN, 2013:1( است کرده
توسعۀ  ۀ زمین در تحقیق که بود 2001 سال رکود

 ,Russ and Jones( یافت افزایش شدت به اقتصادي

 اقتصادي را فرایند مستمرتوسعۀ برخی  .)190 :2008
 ساختاري تحول و صنعتی ارتقاء تکنولوژیکی، نوآوري

 Jose( شودبازار می رکودکه باعث غلبه بر  دانندمی

Manuel et al., 2014:63.( توسعه ملی سطح 
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 1گرایی تقلیل با جهانی دوم جنگ از بعد خصوص به
 به معطوف را آن ،3شناختی معرفت و 2شناختی هستی

 ناخالص تولید سرانه، درآمد نظیر اقتصادي اي شاخصه
 تخصیص به سنتی اقتصاد علم کرد. صادرات ملی و
 و کارایی حداکثر داراي که کمیاب تولیدي منابع

 در منابع این بهینۀ رشد به و باشند هزینه حداقل
 و کاال از تري وسیع رشتۀ تولید براي زمان طول

  ).16 :1386 (تودارو، شود می مربوط خدمات
 چارچوب در اي منطقه اقتصادتوسعۀ  مفهوم اما      
 همچون دیگري مفاهیم بر سیاسی اقتصاد تر وسیع
 ,Turok, 2004; Huggins( 4اي منطقه گرایی رقابت

2004; Porter, 2003،( 5اي منطقه کارآفرینی 
)Camagni, 2005; Storper, 2006،( اي شبکه رهیافت 

 دیگر عبارت به .کند می اشاره ... و توسعه 6پیچیده
 و آگاهانه بهبود که است فعالیتی اي منطقهتوسعۀ 
 اکولوژیکی و اقتصادي اجتماعی، هاي قابلیت پیچیدة

 اهداف دارد. نظر مد را جغرافیایی ویژة ناحیۀ یک
 از متأثر اي منطقهتوسعۀ  هاي روش و ابزارها عینی،
 ).Kocziszky,2009: 5( است گسترده اقتصادي فلسفۀ
 شاهد ما اینکه بر مبنی دارد وجود اي گسترده توافق

 و سازمان اصلی مکان عنوان به مناطق حیات تجدید
 هستیم ثروت تولید و اقتصادي رشد حکمروایی

)Kitson et al., 2009: 991(. مترادف 7اقتصادي شدر 
 قرار چارچوبی در اقتصاديتوسعۀ  زیرا ؛نیست توسعه با

 دیگري ايهشاخص عمومی، توافق یک در که گیرد می
 زندگی، استاندارد (همانند دهد می قرار تأثیر تحت را

 ,Anderson( و...) ساختاري تغییر زندگی، کیفیت

 سطح در که هنگامی اقتصاديتوسعۀ  .)199 :2002
 منجر اي کمی و کیفی تغییرات به افتد می اتفاق منطقه

 جمعیت براي را مطلوبی زندگی شرایط که شود می
 متوسط (همانندآورد می ارمغان به منطقه آن در ساکن
 توسعه واژه بنابراین Camagni, 2005:32)( عمر) طول

                                                             
1. Reductionism  
2. Ontological 
3. Epistemological  
4. Regional competitiveness  
5. Regional entrepreneurship  
6. Complex network approach  
7. Economic growth 

 رشد و اقتصادي هاي شاخص بپذیرد هم تحولی هر
  .مانند می باقی آن برجسته و اصلی عناصر از یکی

 کشورهاي اساسی هاي چالش و معضالت از امروزه
 ناهمسانی و نابرابري توسعه، حال در و نیافته توسعه

 لحاظ به مناطق درون و کشور جغرافیایی پهنه در
 عبارت به و امکانات درآمد، اشتغال، از برخورداري

 و انیمسل فال( باشد می ناهمگونتوسعۀ  سطح تر جامع
 هايویژگی از یکی نیز ایران در ).90:1393 پور، جیح

 عدم و ايمنطقه هاينابرابري وجود فضایی،توسعۀ  بارز
 و تعادل عدم این باشد،می ايمنطقه توازن و تعادل
 به مناطقتوسعۀ  و رشد موانع از که مناطق بین شکاف
 افزایش و شهرنشینی گسترش با همراه رود،می شمار
 از و ناکارآمد شهري نظام گیري شکل به شهرها تعداد

). 91:1392 است(پادروندي، شده منجر گسیخته هم
بررسی هاي اخیر به همین دلیل است که در سال

ع محوري در وارتباطات و تعامالت شهرها به موض
 ,Hou et al., 2015( اي تبدیل شده استمنطقهتوسعۀ 

454.(  
توسعۀ  هاي شاخص نظر از شرقی آذربایجان استان

 هاي برنامه از متأثر ها استان سایر همانند اي منطقه
 که است کشور فرهنگی و اجتماعی - اقتصاديتوسعۀ 

با  است. شده انجام پیوسته صورت به انقالب از بعد
 ایران ملیتوسعۀ  هاي برنامه در ییگرامنطقه ظهور

 هاي چالش با توسعه ،سوم برنامه از بعد خصوص به
 به قدرت تفویض منظر از بسیاري اجرایی و مفهومی

 بوده روبرو غیره و اجرایی کارهاي و ساز نیز و ها استان
 سنتی مفاهیم از گیري بهره با که نديیافر است.

 استان درونی مناطق وضعیت ارتقاي در سعی توسعه
 وجود این با است. داشته را منابع از برخورداري جهت

 عنوان به شهرستان جغرافیایی محدوده پژوهش این در
 هاي شاخص سنجش دنبال به و شود می قلمداد منطقه

 آذربایجان استان مناطق بین اي منطقه اقتصادتوسعۀ 
 که یابد می انتظام پرسش این بنابراین است؛ شرقی

 شرقی آذربایجان استان اي منطقهتوسعۀ  هاي شاخص
 براي دارند؟ قرار وضعیتی چه در برخورداري رمنظ از

 از گیري بهره با است گردیده سعی پرسش این به پاسخ
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 وضعیت ارزیابی به اقتصاديتوسعۀ  هاي شاخص
  شود. پرداخته زمینه این در استان هاي شهرستان

 
  پژوهش مفهومی چارچوب
 از که دارد قرار معنایی نظام کانون در توسعه

 فکري نظام در و است برخوردار انگیزي شگفت قدرت
 روي و اندیشه روي قدر این دیگري مفهوم هیچ نوین
 معنی به لغت در توسعه واژه است. نگذاشته تأثیر افراد

 است کردن یا شدن شکوفا و آزاد و باز ظاهر، آشکار،
)Oxford, 2007.(  شاید به صورت دقیق در محافل

نعتی در عمومی، توسعه را همزمان بـا انقـالب صـ
دانند که تحوالت عظیمی را  انگلستان و بعد از آن می

در دنیـاي بشـریت بـه همـراه داشـته و بـه سرعت 
مناسبات انسان با محیط اطراف خود را براي رسیدن 

–Agudelo( به حد اعالي رفـاه و برتـري تغییـر داد

vera et al., 2011 .(تالش توسعه راه در ايجامعه هر 
 و بوده رشد از باالتر که است هدفی توسعه زیرا کندمی

 نظر مد را زندگی متنوع هاي کیفیت ۀارائ در مداومت
(سرایی و  است مبهم و پیچیده ذاتی داراي و دارد

 ۀدستیابی به مقول ،امروزه ).64: 1392 زاده، کمایی
توسعه به خصوص در معنـاي متعـالی آن، یعنـی 

هاي مربوط  اصـلی سیاستپایـدار چشـم انـداز توسعۀ 
یـابی اي ارز سطوح ملـی و منطقـه کلیۀ به توسعه در

 ).51: 1393(محمدي ده چشمه و علیزاده،  گـردد مـی
محور نشان  هاي مکان استداللهاي اخیر البته در سال

هاي توسعه باید بر روي ایجاد دهد که استراتژيمی
خالق از  هاي نوآورانه وهاي محلی و ترویج ایدهقابلیت

درونی و  طریق تعامل دانش محلی و عمومی و عوامل
هاي عمومی تمرکز سیاست ۀبیرونی در طراحی و ارائ

  ).Lehtonen and Okkonen, 2015:610( کند
 فضایی منطقه: استراتژیک متغیري ؛منطقه ةگستر

 یافتـه هویـت کالبـدي کـه مشـخص محتـواي با است
 مشـترك کالبد و محتوا با فضایی واقع در باشد. داشته

 معمـوالً .گـوییم می منطقه را جغرافیایی قلمرو یک در
 در فضـا مفهوم است. مرئی و زتمی قابل منطقه سیماي

 مختلـف هاي نحلـه پردازان نظریـه و نویسـندگان میان
 مختلفـی فلسفی و فکري هاي چالش اجتماعی، اندیشه

 اسـاس این رــب و )34 :1392 (بابایی، است برانگیخته
 دارد وجـود آن مرزبنـدي و تبیین براي ابهام بیشترین

 یداـــپ وقـــس ناپذیري درك نوعی سوي به گاهی که
 مفهـومی اینجا در فضا ).232 :1383  (فکوهی، کند می

 فرجـام در کـه اسـت اجتمـاعی تولیـدي و جغرافیایی
 مختلـف هـاي مکـان اـــب اجتمـاعی انگرـــبازی کنش

 و گیـرد می شـکل جمعی حیات قلمرو در و جغرافیایی
 انسانی حیات هاي عرصه تمام برگیرندة در منظر این از

 باشـد مـی ...و هویـت فرهنـگ، سیاست، اقتصاد، از اعم
 منطقه فضایی سازمان .)26 :1388 عبداللهی، و (جوان

 از اي منطقـه توسعۀ به یافتن دست و ریزي برنامه براي
ــت ــایانی اهمی ــوردار ش ــن اســت. برخ ـــسازم ای  انـــ

 واحـدهاي یافتۀ نظام توزیع و ترتیب از ارت استـــعب
 عمـومی عملکردهـاي راستاي در فضا در مجموعه یک

 زیـر اجـزاي شـامل منطقـه فضـایی سازمان مجموعه.
  :)24 :1385 اشکوري، (معصومیاست
ــواحی ،ها شــهرك روســتاها، :هــا گره یــا نقــاط )الــف  ن

  روستایی
 انتقـال خطـوط ،هـا کانال ،ها جاده و ها اهر :ها شبکه )ب

  ... و نیرو
 ،هــا جنگل کشــت، زیــر اراضــی ســطوح: یــا ها لکــه )ج

  ... مرداب، رودخانه، دریا، ،ها بیابان
 فاعـــــارت و عرض و طول ابعاد در فضایی سازمان

 در دائـم تغییر) کیفیت معناي (به روان حتی و زمان و
 سـطح از گذار اــــب اگر  ).24 :(همان است تغییر حال

 در آن واقعـی مفهـوم به فضا مفهوم تجریدي و انتزاعی
 ۀزمینـ ،برسـیم اجتمـاعی – اقتصـاديتوسعۀ  با پیوند

 مهیـا بیشـتر اي منطقـه اقتصاد تر واقعی و کمی تحلیل
 سیاسـی اقتصاد و کالسیک اقتصاد هاي نظریه .شود می
 و (هیگینـز کنـد می فرض همگن را فضا ،اسمیتی آدام

 نـامرئی دسـت به اعتقاد با بنابراین )17 :1388 ساویه،
 هــاي نابرابري کــه اســت مــدعی )1390 (پیــري، بــازار

ــع ــول در جوام ــان ط ــرف زم ــوند می برط ــعۀ  .ش توس
 نظریـۀ" هـاي نـام به نظري منبع دو از متأثر اي منطقه
 در اســت. "تقاضـا کینــزي ۀنظریـ" و "فضــایی تبـادل
 ها منطقـه و شهرها که است این بر فرض نخست نظریۀ

ــه ــه عنوان ب ــه آزاد هاي ناحی ــایی هاي مبادل ــل فض  عم
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 از فـارغ آزاد، مبادلـۀ شرایط در و تعرفه بدون کنند می
 بـر سـرمایه. گـردش و ادلهــــمب مهاجرت، هاي پایش
 عـاملی اي منطقـه تولید براي تقاضا ،کینز نظریۀ اساس

 هاي مزیت" اساس بر تولید و شود می محسوب خارجی
 گیــرد می انجـام منطقـه در موجــود "رقـابتی و نسـبی

)Malberg,2000:36طـور بـه توسـعه مفهوم بنابراین )؛ 
 هنـوز اخـص طـور بـه اي منطقـهتوسـعۀ  مفهوم و اعم

 اي منطقـهتوسعۀ  رو این از است. مجادله مورد مفهومی
 (رخــداد حقیقــت هماننــد اصــولی  بــر نــو دیــدگاه در

 شــناختی زیبــایی و رفــاه) و (عــدالت خــوبی توســعه)،
 اسـت متکـی محـیط) و انسان هاي کنش مداري ارزش(
)Misra, 2005:24.( کـاربردي و نظري پویایی و تحول 

 بـه مسـبوق اخیـر هـاي وممُ و هرمُ در اي منطقهتوسعۀ 
  است: زیر عوامل

 تمرکززدایـی و شـدن جهانی از ناشی هاي گشایش )الف
ــی: ــن داخل ــل ای ــأثر عام ــت، هاي مؤلفــه از مت  رقاب

 مشـــارکت و عـــدالت مدرنیزاســـیون، و نوســـازي
  .باشد می

 محـیط در سرزمینی هاي وابستگی و پیوندها وجود )ب
 گیري شـکل دیگر عبارت به پیرامون - مرکز مابین

  )19 :1387 عبداللهی، و (جوان هانج- بوم
 ارهايـــساخت و 1دولـت – ملـت مفهـوم دگرگونی )ج

    محلی هاي حکومت مانند نوین حکومتی
 نیازهـاي  و کـارآفرینی  ،اي منطقه اقتصادتوسعۀ 
 اي منطقـه اقتصـاد و اي منطقـهتوسعۀ  مفهوم: اساسی

 نیازهاي نیز و اي منطقه کارآفرینی مفاهیم باضرورت  به
 ها بنـدي طبقه مؤثرترین از یکی .خورد می پیوند اساسی

 مراتب سلسله است. مازلو بندي طبقه همانا نیازها این از
 اصـلی روهــــگ دو و سـطح پـنج شامل مازلو نیازهاي

 شـود می داده نشـان هـرم یک صورت به اغلب و است
 نیازهـاي عنوان بـه اغلـب اول سـطح چهـار ).1 (شکل
 ارز هـم نیازها این .شوند می نگریسته D نیازهاي نارسا

 هاي سیاسـت و هـا کنش معمـوالً کـه اند اولیه نیازهاي
ــبی ــراي متناس ــان ب ــأمین از اطمین ــا آن ت ــورت ه  ص

 انسـان وجـودي نیازهـاي شـامل برتـر سطح .گیرد می
  اعتمـاد،  ، معنـا  زیبایی، شامل که هستند )B (نیازهاي

                                                             
1. Nation - State 

 Tweed( باشد می غیره و سادگی نظم، عدالت، وحدت،

and Sutherland,2007: 64(. هــاي تالش از بسـیاري 
 بـا ملـی اقتصـاد یا ملیتوسعۀ  سطح در گرفته صورت
 سـطوح بـر تمرکـز بـر متناظر گفته پیش گرایی تقلیل

 و اســت جمعیــت مــادي نیازهــاي و هــرم پــایین
 و بالیـدن راسـتاي در بـومی و اي منطقـه استعدادهاي

 جغرافیـاي يها نیازمندي روشن سایه در ها آن پرورش
 رقابـت و کـارآفرینی و تنـوع تحـرك، از ملی اقتصادي

 اسـت نوآورانه فعالیتی معناي به کارآفرینی .ماند بازمی
 .خورد می پیوند نیز مدرنیته خالق تخریب مفهوم با که

  را کـارآفرینی کـارآفرینی، پدر شومپیتر، ژوزف چنانچه
 حـال عـین در و دانـد می 2خـالق تخریـب از فرایندي

 موتـور و محرکـه نیـروي کـارآفرینی کـه اسـت معتقد
ــعۀ  ــاديتوس ــت اقتص  )؛Schumpeter, 2012:24( اس

ــاور ایــن بــر او همچنــین توســعۀ  و رشــد کــه اســت ب
 افرادي که شود می میسر زمانی ،نظام یک در اقتصادي

 بـه اقـدام ،خطرپـذیري بـا جامعـه آحـاد سایر بین در
  ).20 :1387 کیا، (سعیدي کنند نوآوري

اي مسـبوق بـه مزیـت نسـبی در  کارآفرینی منطقه
تولید، نیروي کار، منابع و خدمات و ... اسـت. از منظـر 

اي  منطقـهگرایی  اقتصاد کینزي، کـارآفرینی بـا رقابـت
 4گرایی مکانی رقابت 3عجین شده است. میشل استورپر

کند: توانایی یک اقتصاد شـهري در  را چنین تعریف می
ها با تثبیت یا افـزایش سـهام  جذب و نگهداري شرکت

بــازار در فعــالیتی کــه اســتانداردهاي زنــدگی را بــراي 
کننـد، حفـظ  کسانی که در آن [فعالیت] مشارکت می

همچنـین ) Storper, 2006:20دهـد (کرده یا افـزایش 
ـــه ـــأخر خـــویش در زمین ـــاي مت ـــورتر در کاره ي پ

اي نقــش اصــلی و کلیــدي را بــه  گرایی منطقــه رقابــت
عنوان مبنـایی بـراي یـک  به 5گرا -هاي صادرات خوشه

 ;Porter, 2008دهــد ( اســتاندارد بــاالي زنــدگی می

Porter,2007; Porter, 2009.( وري گرایی و بهره رقابت
اي یکی از اهداف فرایندي توسعۀ  تولیدگرایی منطقهیا 

پـذیري و  اي است که با توجـه بـه تحول اقتصاد منطقه

                                                             
2. Creative Destruction  
3. Micheal Storper  
4. Place competitiveness  
5. Export- oriented  
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پـذیري آن سـازگاري بیشـتري دارد. مـورد اخیـر تنوع
وکار  هاي نو به نو، فضاي مناسب کسـب نیازمند مهارت

  و نوآوري است.

  

  
  بریتانیا اي منطقه گرایی رقابت طرح در استفاده مورد اي منطقه وري بهره هاي محرك :1 شکل

  
  پژوهش شناسی روش

 شناسـی روش با و کاربردي رویکرد با حاضر مطالعه
 جهـت .اسـت رسـیده انجـام بـه »تحلیلـی -توصیفی«

 مطالعـات و اسـناد از پژوهش توصیفی بخش گردآوري
 اسـتفاده پژوهش موضوع با رابطه در مرجع اي کتابخانه

 تحلیلـی بخـش هـاي داده گردآوري جهت و است شده

توسعۀ  منتخب شاخص 14 به مربوط هاي داده پژوهش
ــۀ از اقتصــادي ــتان عمــومی آمارنام ــتانداري در اس  اس
 در استانتوسعۀ  و ریزي برنامه دفتر و شرقی آذربایجان

 هـاي داده تحلیل جهت .است شده استفاده 1391 سال
 آل ایده گزینه به شباهت مدل از پژوهش تحلیلی بخش
  .است شده استفاده )FTOPSIS( فازي

  
  

  پژوهش اجراي فرایند مفهومی مدل :2 شکل
  1393 پژوهش، هاي یافته

  پژوهش هايشاخص
 هاي شـاخص ارزیـابی منظـور به حاضر پژوهش در

 راستاي در شرقی آذربایجان استان در اقتصاديتوسعۀ 
ــه دســتیابی ــژوهش، فادــــها ب ـــ اـــــب پ  از ادهاستفـ

 آذربایجـان اسـتان آمـاري سالنامۀ در مندرج هاي داده

 و مـدیریت سـازمان و استانداري آماري منابع و شرقی
 اقتصـادي شاخص14 آماري هاي داده از استان،توسعۀ 

 در که است شده استفاده استان در اي منطقه سطح در
  است. آمده 3 شکل

گردآوري داده هاي مربوط به 
شاخص ها

تحلیل داده ها با استفاده از 
مدل تاپسیس فازي

بخش 
تحلیلی مطالعه و گردآوري ادبیات 

نظري و مفاهیم پژوهش

شناسایی و تدوین شاخص هاي 
توسعۀ اقتصادي

بخش 
توصیفی
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  پژوهش منتخب هاي شاخص :3 شکل

  

 پژوهش مدل ریاضی ساختار
ــ تکنیــک      ــه کــار هب ــژوهش در رفت ــدل حاضــر پ  م

  هب محققانی توسط بار اولین که باشد می فازي تاپسیس
 n دربـاره گیري تصـمیم بـراي 1هوانـگ و چـن هاي نام

 چنـد از مدل این است. گردیده ارائه گزینه m با معیار
 بــرد می بهــره هــاداده تحلیــل و تجزیــه بــراي مرحلــه

ــایی، ــه ).46 ص :1389 (عط ــن در اول مرحل ــدل ای  م
 زیـر صـورت بـه که بود خواهد تصمیم ماتریس تشکیل
  .گردد می تشکیل

퐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
푥 									푥 					…					푥

				푥 							푥 					…							푥 		
…								…					…								…

	
푥 						푥 		…					푥 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

.                1 رابطۀ

               
 ایـن در تحلیل براي مثلثی فازي اعداد از که درصورتی

 푐 ,푏,( صـورت به آن عملکرد گردد استفاده تکنیک
푎( = 푥 بود. خواهد  

 فـازي تصـمیم مـاتریس سازي مقیاس بی دوم مرحله
 انجـام بـه زیر روابط به توجه با مرحله این که باشد می
  :رسد می

푟̃ = ∗ , ∗ , ∗                                      . 2رابطۀ
                                                                  
푟̃ = , ,                                     . 3رابطۀ 
                                                                  

                                                             
1. Chen & Hwang 

 = 푎 푚푖푛  همچنین و ∗푐 푚푎푥 = 푐 باال روابط در
푎 ــود. خواهــد ــا ب ــه توجــه ب ــط ب ــاال رواب ــاتریس ب  م
 در کـه آمـد خواهد دست به )푅( فازي شده مقیاس بی

  :گردد می تشکیل زیر رابطه از استفاده با مجموع
푅= (푟̃ ) ×    I=1, 2..., m                          .4رابطۀ 
                                                                

 معیارها وزن ماتریس تعیین مدل این در سوم مرحله
 امـر ایـن بـه حصول جهت زیر روابط از که بود خواهد

  :گردد می استفاده
푤 = 푚푖푛 푤                                    .5رابطۀ 

                                                     

푤 =
∑

ــۀ                                       .   6رابط
                                                       
푤 = 푚푎푥 푐                                    .7رابطــۀ 
                                                       

 محاسـبه مـورد هـاي شـاخص بـین در چهارم مرحله
 جنبـه بـا هـاییشـاخص و مثبت جنبه با هاییشاخص

 محاسـبه بـراي پـژوهش مـدل در کـه باشـد می منفی
 روابط از ترتیب به ها بدان شده داده اختصاص هاي وزن
  .گردد می استفاده زیر
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  .8رابطۀ 
푣 = 푟̃ .푤 = ∗ , ∗ , ∗ .(푤 ,푤 ,푤 ) = ∗ . 푤 ∗ . 푤 ∗ . 푤  

                                                                                                                                             .  9رابطۀ 
 

푣 = 푟̃ .푤 = , , .(푤 ,푤 ,푤 ) = . 푤 ∗ . 푤 . 푤  

 
 آل ایـده به نزدیکی محاسبه مدل این در پنجم مرحله

 ترتیـب به حاالت این است 2فازي آلایده ضد و 1فازي
  :گردد می محاسبه زیر روابط از استفاده با

퐴∗ = [푣∗, 푣∗ ,… 푣∗]                               .  10رابطۀ  
                                                                  
퐴 = [푣 , 푣 ,…푣 ]                             . 11رابطــۀ  
                                                                 

 푣 و هــاشــاخص مقــادیر بهتــرین ∗푣 روابــط ایــن در
  بود. خواهد هاشاخص براي مقدار بدترین
 منفـی و مثبت آل ایده از فاصله محاسبه ششم مرحله
 هـا آن بـراي زیـر روابـط از ترتیـب بـه کـه بود خواهد

  :است شده استفاده
푆∗ = ∑ 푑 = (푣 , 푣∗)                      .   12رابطۀ  
                                                                
푆 = ∑ 푑 = ( 푣 ,푣 )                     .  13رابطــۀ  
                                                                

 بـه کـار ایـن شباهت: شاخص محاسبۀ :هفتم مرحلۀ
 و تبریــز (عــالم گیــرد می صــورت زیــر رابطــۀ واســطۀ

  ):111 :ص1388 همکاران،
푪풊∗ =

푺풊
푺풊 푺풊

∗                                                  . 14رابطۀ  
                                                            

 بایـد بـاره ایـن در :ها گزینه بندي رتبه :هشتم مرحلۀ
 ،بیشـتر شـباهت شـاخص با ها گزینه  که داشت توجه

  ).196 :1389 (پورطاهري، دارند را بهتري شرایط
  

  مطالعه مورد محدودة معرفی
 اســتان پــژوهشایــن  در مطالعــه مــورد محــدودة

 حــدود مســاحت بــا کــه باشــدمــی شــرقی آذربایجــان
 ترین پرجمعیت و ترین بزرگ ربعم کیلومتر 45490,88

                                                             
1. Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS) 
2. Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS) 

 یـازدهمین و ایـران غربـی الـــــشم احیهـــن استان
 نظــر از کــه دشــو می محســوب کشــور بــزرگ اســتان

 دقیقـه 7 و درجـه 45 محدوده در جغرافیایی موقعیت
 و درجـه 36 و شـرقی طول دقیقه 20 و درجه 48 الب
 قرار شمالی عرض دقیقه 26 و درجه 39 الی دقیقه 45

 در اســتان ایـن اییــــجغرافی موقعیـت .اسـت گرفتـه
 ایجانــــآذرب اسـتان اسـت. مشـاهده قابـل )4( شکل
 20 داراي اداري، تقسـیمات آخـرین اسـاس بـر شرقی

 سرشـماري اسـاس بر آن جمعیت و باشد می شهرستان
  است. بوده نفر 3724620حدود ،1390 سال

  
  هاي پژوهشیافته

ــا اســتفاده از روش شــباهت بــه  در ایــن قســمت ب
وضعیت توسـعۀ (تاپسیس فازي)  آل فازي ي ایدهگزینه

هاي استان مـورد ارزیـابی اقتصادي در سطح شهرستان
ن مرحله بعد از بی مقیاس سـازي ـــقرار گرفت. در ای

آل مثبت و  ها بر اساس متغیرهاي زبانی فازي، ایده داده
  شد. هاي پژوهش محاسبه منفی براي شاخص
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  مطالعه مورد محدوده جغرافیایی موقعیت :4 شکل

  .1393 پژوهش، هاي یافته : منبع
  

  شرقی آذربایجان استان هايشهرستان در اقتصادي هاي شاخص منفی و مثبت )آل ایده( فواصل  :1 جدول
G F E D C B  A شاخص           

  +S- S+  S- S+  S-  S+  S-  S+  S-  S+  S-  S+  S-  S  شهرستان

309/0  619/0  395/0  502/0  300/0  631/0  311/0  617/0  298/0  633/0  384/0  532/0  323/0  602/0  آذرشهر 
299/0  632/0  395/0  502/0  306/0  623/0  357/0  562/0  302/0  628/0  304/0  625/0  298/0  633/0   اسکو 
301/0  629/0  545/0  355/0  296/0  635/0  346/0  574/0  299/0  631/0  413/0  500/0  291/0  643/0   اهر 
300/0  630/0  477/0  419/0  293/0  639/0  645/0  289/0  292/0  640/0  298/0  632/0  298/0  633/0   آباد بستان 
302/0  627/0  467/0  429/0  310/0  618/0  382/0  534/0  301/0  629/0  295/0  637/0  299/0  632/0   بناب 
646/0  288/0  628/0  285/0  646/0  289/0  538/0  379/0  646/0  288/0  646/0  288/0  645/0  289/0   تبریز 
296/0  636/0  322/0  583/0  293/0  639/0  289/0  645/0  297/0  634/0  291/0  642/0  292/0  642/0   جلفا 
291/0  643/0  388/0  510/0  289/0  645/0  289/0  645/0  290/0  644/0  289/0  644/0  289/0  645/0   چاراویماق 
289/0  645/0  373/0  526/0  289/0  645/0  289/0  645/0  289/0  644/0  290/0  643/0  289/0  645/0   خدافرین 
303/0  626/0  661/0  261/0  294/0  639/0  313/0  614/0  301/0  629/0  316/0  610/0  291/0  643/0   سراب 
317/0  609/0  535/0  364/0  296/0  636/0  309/0  619/0  302/0  628/0  303/0  626/0  313/0  614/0   شبستر 
295/0  637/0  391/0  506/0  292/0  640/0  304/0  626/0  293/0  639/0  292/0  640/0  290/0  644/0   شیر عجب 
295/0  637/0  380/0  518/0  289/0  644/0  292/0  641/0  292/0  641/0  290/0  643/0  289/0  645/0   کلیبر 
314/0  612/0  649/0  269/0  315/0  612/0  312/0  615/0  312/0  615/0  350/0  570/0  297/0  635/0   مراغه 
317/0  609/0  640/0  276/0  317/0  609/0  323/0  602/0  314/0  612/0  346/0  574/0  300/0  630/0   مرند 
298/0  633/0  497/0  399/0  294/0  638/0  290/0  644/0  297/0  634/0  295/0  637/0  289/0  645/0   ملکان 
309/0  619/0  618/0  292/0  300/0  631/0  300/0  631/0  305/0  624/0  341/0  580/0  293/0  640/0   میانه 
292/0  641/0  404/0  492/0  289/0  645/0  289/0  645/0  290/0  643/0  341/0  580/0  289/0  645/0   ورزقان 
299/0  632/0  399/0  498/0  290/0  643/0  292/0  641/0  290/0  642/0  291/0  642/0  291/0  643/0   هریس 
296/0  635/0  398/0  499/0  290/0  644/0  314/0  613/0  293/0  640/0  335/0  587/0  290/0  644/0   هشترود 
293/0  640/0  307/0  621/0  298/0  633/0  304/0  624/0  307/0  619/0  289/0  645/0  303/0  627/0  آذرشهر 
300/0  631/0  301/0  628/0  297/0  635/0  305/0  622/0  305/0  622/0  289/0  645/0  303/0  627/0   اسکو 
295/0  638/0  307/0  622/0  304/0  626/0  318/0  606/0  316/0  607/0  645/0  289/0  303/0  627/0   اهر 
291/0  642/0  297/0  634/0  297/0  635/0  293/0  639/0  305/0  622/0  289/0  645/0  303/0  627/0   آباد بستان 
298/0  633/0  311/0  616/0  304/0  625/0  313/0  613/0  311/0  615/0  645/0  289/0  431/0  483/0   بناب 
645/0  289/0  464/0  288/0  645/0  289/0  646/0  287/0  647/0  286/0  645/0  289/0  645/0  289/0   تبریز 
294/0  638/0  295/0  636/0  295/0  637/0  299/0  630/0  296/0  633/0  289/0  645/0  303/0  627/0   جلفا 
289/0  645/0  289/0  644/0  291/0  642/0  290/0  642/0  292/0  639/0  289/0  645/0  289/0  645/0   چاراویماق 
290/0  644/0  289/0  644/0  289/0  645/0  292/0  640/0  292/0  638/0  289/0  645/0  289/0  645/0   خدافرین 
298/0  634/0  302/0  628/0  302/0  628/0  314/0  611/0  312/0  613/0  645/0  289/0  289/0  645/0   سراب 
295/0  637/0  305/0  623/0  301/0  629/0  303/0  625/0  309/0  617/0  645/0  289/0  317/0  609/0   شبستر 
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291/0  643/0  295/0  637/0  296/0  636/0  300/0  629/0  300/0  628/0  289/0  645/0  317/0  609/0   شیر عجب 
289/0  645/0  291/0  642/0  296/0  636/0  293/0  638/0  295/0  635/0  645/0  289/0  289/0  645/0   کلیبر 
304/0  625/0  319/0  606/0  316/0  610/0  329/0  593/0  333/0  588/0  289/0  645/0  397/0  518/0   مراغه 
306/0  622/0  325/0  599/0  307/0  622/0  342/0  579/0  334/0  586/0  289/0  645/0  317/0  609/0   مرند 
293/0  640/0  301/0  628/0  297/0  634/0  303/0  626/0  307/0  620/0  289/0  645/0  332/0  590/0   ملکان 
298/0  633/0  306/0  623/0  308/0  621/0  318/0  607/0  321/0  602/0  289/0  645/0  317/0  609/0   میانه 
291/0  642/0  290/0  643/0  292/0  641/0  292/0  639/0  295/0  635/0  289/0  645/0  289/0  645/0   ورزقان 
291/0  643/0  294/0  637/0  293/0  640/0  296/0  635/0  302/0  635/0  645/0  289/0  289/0  645/0   هریس 
290/0  643/0  293/0  639/0  297/0  635/0  297/0  633/0  297/0  632/0  645/0  289/0  289/0  645/0   هشترود 

  1393 پژوهش، هايیافته منبع:
  

 )آل ایـده( فواصل به مربوط محاسبات انجام از پس
 منتخـب ايهـشـاخص تـک تک بـراي منفـی و مثبـت

 شـباهت صشاخ و کلی منفی و مثبت آل ایده پژوهش،
 تعیـین و اسـتان هـايشهرستان نهایی بندي رتبه براي

 کـه شـد محاسـبه ها آن اقتصادي یافتگی توسعه سطح
    است. آمده 2 جدول در آن کلی نتایج

نتایج محاسبات تاپسیس فازي و شـاخص شـباهت 
)Ci

میـزان شـکاف در رونـد دست آمده، باال بودن  ) به*
یافتگی اقتصادي را مابین مرکز اسـتان بـا سـایر  توسعه

 دهـد. در ایـن میـانهاي اسـتان نشـان مـیشهرستان
) مربـوط بـه شهرسـتان 68/0بهترین شاخص شباهت (

ــی ــز م ــایر تبری ــاالتر از س ــهر را ب ــن ش ــه ای ــد ک باش
هاي استان و با اخـتالف فاحشـی نسـبت بـه  شهرستان
ي اب، در رتبـههاي دوم و سوم یعنی اهر و بنشهرستان

توان در یافته قرار داده است. دلیل این امر را می توسعه

ریزي متمرکز (از باال به پایین) در نظام حاکمیت برنامه
ریزي کشور جستجو کرد که باعث جذب حداکثر  برنامه

ها و منابع و به تبع آن جمعیت در مرکز استان سرمایه
ترین شــاخص شــباهت  شــده اســت. همچنــین پــایین

 ) و چاراویمـاق317/0( ربوط به شهرستان خـداآفرینم
تـرین  باشـد کـه در سـطح اسـتان محروم) می318/0(

ــعۀشهرســتان ــه لحــاظ توس ــا ب ــه ه اي اقتصــاد منطق
باشند. این شهرها نیز به دلیل فاصلۀ بیشتر از مرکز  می

استان و عدم موفقیت در جذب منابع کافی از مرکـز و 
هـاي طبیعـی و تـوانگـذاري در همچنین عدم سرمایه

تولیدات بومی منطقه نسبت به سایر شهرهاي استان از 
بندي  ســطح 5در شــکل انــد. رونــد توســعه بــاز مانــده

اي توسعۀ اقتصاد منطقـههاي استان از لحاظ  شهرستان
  مده است.آ

  
  شرقی آذربایجان استان هاي شهرستان اي منطقه اقتصادتوسعۀ  بندي رتبه :2 جدول

 رتبه  برخورداري وضعیت
  شباهت شاخص

Ci
* 

  منفی آل ایده مجموع
 S-  

 مثبت آل ایده مجموع
S* 

  وضعیت
  شهرستان

3409/0  13  محروم  42/4  54/8   آذرشهر 
3360/0  15  محروم  36/4  52/8   اسکو 

3842/0  2  یافته توسعه نسبتاً  98/4  98/7   اهر 
3598/0  8  توسعه حال در  68/4  33/8   آباد بستان 

3838/0  3  یافته توسعه نسبتاً  97/4  98/7   بناب 
6839/0  1  یافته توسعه  91/8  12/4   تبریز 

3188/0  18  محروم خیلی  15/4  87/8   جلفا 
3186/0  19  محروم خیلی  15/4  88/8   چاراویماق 
3174/0  20  محروم خیلی  14/4  90/8   خدافرین 

3798/0  4  یافته توسعه نسبتاً  94/4  07/8   سراب 
3739/0  5  یافته توسعه نسبتاً  85/4  12/8   شبستر 

3265/0  16  محروم  25/4  76/8   شیر عجب 
3475/0  12  توسعه حال در  53/4  50/8   کلیبر 

3735/0  6  یافته توسعه نسبتاً  84/4  11/8   مراغه 
3688/0  7  یافته توسعه نسبتاً  78/4  17/8   مرند 
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3372/0  14  محروم  38/4  61/8   ملکان 
3561/0  9  توسعه حال در  62/4  36/8   میانه 

3251/0  17  محروم خیلی  23/4  78/8   ورزقان 
3504/0  11  توسعه حال در  56/4  46/8   هریس 
3556/0  10  توسعه حال در  62/4  38/8   هشترود 

  1393 پژوهش، هايیافته منبع:
  

  
   شرقی آذربایجان استان در اي منطقه اقتصادتوسعۀ  بندي سطح : 5 شکل

  1393 نگارندگان، ترسیم باز منبع:
  

  گیري نتیجه
 در پایـدارتوسـعۀ  الخصـوص علی توسـعه، بـه نیل
 هـا دولت تمامی متعالی اهداف زمره در آن ابعاد تمامی

 بـه نیـاز نیـز فضـایی عدالت ارتقاي منظور به باشد.می
 به .شودمی احساس آن ابعاد تمامی در توسعه پایداري
 14 تــا گردیــد ســعی ایــن مطالعــه در منظــور همــین
 از یکـی عنوان بـه( اقتصـادي توسـعۀ با مرتبط شاخص

 آذربایجـان استان شهرستان 20 در پایدار) توسعۀ ابعاد
ــور شــرقی ــل دم ــابی و تحلی ــرار ارزی ــرد. ق ــد گی  فه

ـــایی ـــورداري وضـــعیت شناس ـــعه و برخ  یافتگی توس
 اقتصـاديتوسعۀ  هاي شاخص در استان هاي شهرستان

 آل ایـده گزینـه بـه شـباهت مـدل از استفاده با که بود
 گرفــت. قــرار تحلیــل وردـــــم )FTOPSIS( ازيـــــف

 عنـوان بـه تبریـز شهرستان که داد نشان پژوهش نتایج
 68/0 هتشـبا شـاخص از برخـورداري بـا استان مرکز

 اول يرتبــه در اســتان هاي شهرســتان ســایر از بیشـتر
 اقتصــــاديتوســــعۀ  هاي شــــاخص از برخـــورداري

اکثـر  این بدان علـت بـود کـه دارد. قرار )یافته توسعه(

هـاي اقتصـادي در اسـتان عمـدتا در مرکـز زیرشاخص
ي چنـدبرابري از استان یعنی شهرستان تبریز با فاصـله

هاي توسعه از شهرهاي دیگر حتـی لحاظ پراکنش داده
بـود.  استان اهر، بنـاب، مرنـد و مراغـهشهرهاي میانی 

ي زیـاد نمـود خـود را در شـاخص راین این فاصـلهبناب
-شباهت مدل پژوهش بـه صـورت یـک الگـوي مرکـز

ــتان ــد شهرس ــن فرآین ــان داد. در ای ــون نش هاي  پیرام
آفرین و چاراویماق و جلفا داراي کمترین پـراکنش خدا

اي هـهاي مربوط به شاخصاز لحاظ برخورداري از داده
اقتصادي بود که در شاخص شباهت در توسعۀ منتخب 

اقتصـادي توسـعۀ انتهاي وضعیت برخورداري از منـابع 
ــکاف  ــه در مجمــوع نشــان از ش خــود را نشــان داد ک
گسترده در فرآیند برخورداري از منابع توسعه در بعـد 

 بیـانگر پـژوهش نتایج در نهایتباشد. اقتصادي آن می
ـــله ـــق اي فاص ـــین عمی ـــتان ب ـــایر و اول شهرس  س

 و پایـدارتوسـعۀ  مفاهیم با امر این که هاست شهرستان
 منافـات منـابع تخصـیص در فضایی و اجتماعی عدالت

 تخصـیص يدرزمینه جدیدي تمهیدات نیازمند و دارد
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 هـايشهرستان سطح در اقتصادي هاي شاخص عادالنه
  .باشد می استان

  
  پیشنهادها

هاي  مؤلفــهر و ارتقــاي پایــدا توســعۀتوجــه بــه  )الــف
اصـلی شـتاب در رونـد  عنوان محرکـۀ اقتصادي به

توسعه در بین مناطق استان در راسـتاي دسـتیابی 
  متوازن  توسعۀبه 

توجـه بـه شـهرهاي میـانی در اسـتان در راسـتاي ) ب
برقراري ارتباط صحیح  بین شـهرهاي کوچـک بـا 
میانی و شهرهاي میانی با شهرهاي بـزرگ اسـتان 

گرایی در  ت پرهیز از قطبیایجان شرقی به جهآذرب
  اختصاص منابع توسعه به خصوص منابع اقتصادي

 توجه به صنایع و تولیـدات بـومی و اتخـاذ رویکـرد) ج
کـردن ایـن  حمایتی از تولیدات بـومی و تخصصـی

محصوالت در شهرهاي منطقه به جهت بـاال بـردن 
  توان اقتصادي شهرهاي استان

انی (کشـاورزي، هاي طبیعی و انس گیري از توانبهره )د
گردشـگري، صـنایع کارگـاهی و -معدنی، تاریخی 

ي جمعیتـی) منطقـه در هـا اي و پتانسـیل کارخانه
هـا بـراي  کردن  هر یک از فعالیت راستاي تخصصی

ــه  هــر یــک از شهرســتان ــا توجــه ب هاي اســتان ب
  اقتصادي توسعۀبه جهت  هاي موجود پتانسیل

بـاال  مـرزي منطقـه درتوجه و حمایت از شهرهاي  ـ)ه
هـاي  هاي اقتصادي و ارتقـاي توان بردن زیرساخت

سـتاي هاي طبیعـی در را گردشگري و حفظ دارایی
  افزایش رونق اقتصادي منطقه

  

  منابع
 عمـومی آمارنامـه .1391 شرقی. آذربایجان استانداري .1

 استان.
 توسـعۀ و فضـایی عدالت . تحلیل1392بابایی، الی ناز.  .2

 شـهرداري منـاطق در شـهري خـدمات ارائه در شهري
ریـزي جغرافیا و برنامه نامه کارشناسی ارشد پایان .تبریز

، دانشگاه تبریـز راهنما: شهریور روستایی.. استاد شهري
دانشـکده علــوم انسـانی و اجتمــاعی، گـروه جغرافیــا و 

 .ریزي شهري برنامه

. بررسی و سطح بندي وضعیت 1392پادروندي، بهزاد.  .3
پایـان  .هاي استان لرستانپایداري توسعه در شهرستان

 ریـزي شـهري.جغرافیـا و برنامـه نامه کارشناسی ارشد
دانشـگاه محقـق  یالنـده.عطـا غفـاري گ استاد راهنمـا:

، دانشــکده علــوم انســانی و اجتمــاعی، گــروه اردبیلــی
 .ریزي شهري جغرافیا و برنامه

ـــاهري، .4 ـــدي. پورط ـــاربرد .1389 مه ـــاي روش ک  ه
 اول، چــاپ .یــاجغراف در شاخصــه چنــد گیري تصــمیم
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