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چكيده

 -1مقدمه

امروزه توجه به بهداشت و سالمت در سطح جامعه ،توزیع مناسب

از دهة 2372م توجه به نابرابريها و بيعدالتي فضایي در

تسهيالت بهداشتي و استفاده موثر از این امكانات یكي از اهداف

مطالعات جغرافيایي مورد توجه جغرافيدانان قرار گرفت

اصلي برنامهریزي در سطوح مختلف تلقي ميگردد .به كارگيري

( .)Smith, D. M, 1994:P14در جهان امروز ،نابرابريهاي

مدلهاي كمي و تحليلي به عنوان یكي از راهكارهاي اصلي ارزیابي

اقتصادي و اجتماعي به عنوان پدیدهاي فراگير و رو به

سطح كمي و كيفي ارائه خدمات بهداشتي-درماني و مقایسه

گسترش است ( .)Lees, 2010:P1در واقع این عامل از

تطبيقي ميزان توسعهیافتگي منطقهاي محسوب ميشود .در این

مسائل عمده و نگران كننده در بيشتر كشورهاي جهان است

تحقيق با استفاده از چهارده زیرشاخص بهداشتي -درماني(خالصه

( .)Dupont,2007:P193یكي از نظامهاي نو در تاریخ علم

شده در چهار شاخص عمده) در قالب مدل تاكسنومي عددي و با
استفاده از نرمافزارهایي مانند  Excelو  ،Arcgisبا روش

جغرافيا ميان سالهاي  2722-2022توسط آنتوان فردریك

توصيفي -تحليلي و مقطعي ميزان توسعه یافتگي شهرستانهاي

بوشينگ 2آلماني پایهگذاري شد .او روشهاي آماري را با

استان آذربایجان شرقي مورد سنجش قرار گرفت .پس از ورود

مطالعات جغرافيایي به ویژه جمعيت ناحيه پيوند داد .بنابراین این

دادهها و تجزیه و تحليل صورت گرفته شهرستانهاي استان در

كار آغازي بود بر مطالعات دقيق فضاهاي جغرافيایي بر اساس

چهار سطح توسعه یافته درجه یك ،دو ،سه و توسعه نيافته رتبهبندي

شاخصهاي توسعه انساني .امروزه جغرافياي نو هم در روش و

شدند .با رتبهبندي صورت گرفته ميزان توزیع نابرابر و ناعادالنه

هم در ابزار تغييرات بنيادي را براي خود فراهم كرده است .با

امكانات بهداشتي -درماني در سطح استان مشخص شد .در بين

تغيير رویكرد استفاده از روشها و ابزار ،روند تحقيقات در

شهرستانها تبریز به عنوان تنها قطب منطقه ،توسعه یافتهترین

جغرافيا عوض شده و رنگ و بوي علميتر به خود گرفته است.

شهرستان و در مقابل شهرستان چاراویماق به عنوان محرومترین

جغرافيدانان با استفاده از ابزار و مدلهاي جدید و با به

شهرستان شناخته شدند.

كارگيري نرمافزارهاي پيشرفته امكان تحليلهاي مختلف روي

كلمات كليدي :استان آذربایجان شرقي ،روش تاكسنومي

دادههاي خام توصيفي و غيرتوصيفي را براي خود فراهم

عددي ،توسعه یافتگي ،شاخصهاي بهداشتي.

آوردهاند .امروزه با امكان دسترسي به دادههاي معتبر ،ارزیابي
1 -Anto Friedrich Busching
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ميزان توسعهیافتگي نواحي و كشف ميزان نابرابريهاي ناحيهاي

در نخست شهر مسلط ناحيهاي واگرایي و شكاف توسعه بين

و منطقهاي در چارچوب مدلها و الگوهایي با پایه ریاضي و

نواحي را موجب شده است .استخراج اطالعات آماري از

آماري ميسّر گردیده است .یكي از روشهاي كاربردي در

امكانات بهداشتي -درماني استان و تجزیه و تحليل آن در

تجزیه و تحليل سطح توسعهیافتگي یك منطقه جغرافيایي روش

چارچوب مدلهاي توسعه(مانند تاكسنومي عددي) و

تاكسنومي عددي است .در این روش بر مبناي محاسبات آماري

سطحبندي شهرستانهاي استان مبيين عدم تعادل منطقهاي بين

و ریاضي مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخصهاي متعدد

قطب رشد منطقه(تبریز) با سایر شهرستانهاي استان از منظر

توسعه یافتگي مورد ارزیابي قرار گرفته و در نهایت پس از طي

توزیع مكاني و فضایي امكانات ميباشد .یكي از عمدهترین

مراحل استاندارد و تجزیه و تحليل صورت گرفته رتبهبندي

دالیل این مسئله عدم شناسایي دقيق ابعاد مختلف نابرابريهاي

مناطق بر حسب شاخصهاي به كار گرفته شده تعيين ميگردد.

موجود و تبعات آن در سطح زندگي و سرنوشت ساكنان

در این تحقيق كليه نوزده شهرستان استان آذربایجان شرقي به

شهرستانهاي استان است كه این مسئله در زلزله مرداد ماه

عنوان یكي از استانهاي مهم كشور بر اساس آمارهاي ارائه

 2932كه در سه شهرستان اهر ،ورزقان و هریس اتفاق افتاد،

شده از چهارده زیرشاخص بهداشتي -درماني(خالصه شده در

كامالً نمود پيدا كرد زیرا بعد از زلزله مشخص شد ارائه

چهار شاخص عمده) بر اساس سالنامه آماري استخراج شده از

خدمات امدادي اوليه به آسيب دیدگان به ميزان زیادي متكي

سایت اینترنتي مركز آمار ایران كه برگرفته از منابع اطالعاتي

به امكانات موجود در كالنشهر تبریز است.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز در

 -3-1ضرورت پژوهش

سال 1222( 2903م) است ،با استفاده از مدل تاكسنومي

یكي از ویژگيهاي كشورهاي جهان سوم ،تمركز شدید و

عددي مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و در نهایت نسبت به

عدم تعادل است ،این ویژگي معلول سياستهاي رشد قطبي

رتبهبندي شهرستانهاي اقدام گردید.

به شمار ميآید كه در نتيجه این سياست ،تمام امكانات و

 -2-1بيان مسئله

قدرت در یك یا چند منطقه متمركز ميگردد و سایر مناطق

ارتقاي سطح سالمت جوامع همواره به عنوان مهمترین شاخص

به صورت حاشيهاي عمل مينمایند .براي ایجاد تعادل و به

تأثيرگذار بر توسعه انساني مطرح بوده است كه براي نيل به

منظور شكل دادن فضاهاي مناسب و همگون ،بحث

آن توزیع عادالنه امكانات بهداشتي و درماني از جایگاه خاصي

برنامهریزي منطقهاي و ناحيهاي مطرح شده و اولين گام در

برخوردار است .به همين جهت برنامهریزان و سياستگذاران

برنامهریزي شناخت نابرابريهاي اقتصادي-اجتماعي و

همواره سعي كردهاند در طول برنامههاي توسعه ضمن تالش

فرهنگي نواحي مختلف است(منفردیان سروستاني.)2 :2901 ،

براي ارتقاي سطح سالمت ،به توزیع مناسب و عادالنه

عدم تعادلهاي منطقهاي و توزیع نامتعادل خدمات و امكانات

امكانات بهداشتي و درماني توجه ویژه نمایند .بيعدالتيها در

به صورت نامناسب ،از ویژگيهاي بارز كشورهاي جهان

توزیع خدمات و امكانات بهداشتي ،هزینه مالي سنگيني را بر

سوم و ایران است .امروزه عوامل متعددي باعث به وجود

دوش جوامع تحميل ميكنند .تداوم این نابرابريها موجب

آمدن شبكهاي از مكان مركزي یا سلسله مراتب

عقبماندگي و كند شدن سرعت رشد جوامع ميشود.

سكونتگاهي گردیده كه سایر نقاط اطراف خود را تحت

در استان آذربایجان شرقي نيز نابرابري و فقدان تعادل در

تأثير قرار داده است (نظریان .)221 :2971 ،برنامهریزي مدون

توزیع بهينهي امكانات و منابع با تمركز امكانات و خدمات

و دقيق براي دستيابي به عدالت فضایي یكي از عوامل اصلي
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توسعه ناحيهاي تلقي ميگردد .بحث نابرابري توسعهي نواحي

بایستي نسبت به آن اهتمام ورزیده تا بتوانند در تجزیه و تحليل

از موضوعاتي است كه اخيراً یعني پس از دهة 2312م در

دادههاي كمي براي تعيين ميزان توسعه یافتگي ،محروميت،

فرهنگ برنامهریزي ناحيهاي مطرح شده است و جایگاه آن

قابليت و ...مناطق جغرافيایي استفاده نمایند .لذا استفاده از

هنوز در كشور ما مبهم است(قنبري .)211 :2903 ،بنابراین در

روشها ،مدلها ،ابزار و نرمافزارها در مطالعات جغرافيایي

سطوح ملي و محلي ،چه در كشورهاي توسعه یافته و چه در

ميتواند مقدمات الزم براي تصميمگيري بهينه در برنامهریزي

كشورهاي در حال توسعه جغرافياي نابرابري ،قطبهاي توسعه

منطقهاي و ناحيهاي از سوي برنامهریزان را فراهم سازد.

یافته با مناطق محروم پيرامون را به وجود دارد (شالي و

در سطح كاربردي ،روشها ،الگوها(مدلها) امكان مقایسه

رضویان .)17 :2903 ،ضمن آن كه وجود نابرابري و ابعاد

عملكردها را ميان نظامهایي كه به ظاهر از هم متمایزند ،فراهم

مختلف آن از نشانههاي مهم توسعه نيافتگي است .براي رفع

ميآورد .از این رو ميتوان به ارزش و اعتبار معرفتشناسانة

چنين كمبودهایي نيازمند نگرش در نحوه پراكندگي

مدلها پي برد(دولفوس .)297 :2972 ،تاكسونومي عددي به

شاخصهاي توسعه در سطوح مختلف ملي ،منطقهاي و محلي

تمام روشهایي اطالق ميشود كه موارد مشابه را از موارد

ميباشيم (زنگآبادي و همكاران .)72 :2932 ،در پایان سدة

غيرمشابه جدا ساخته و به صورت گروههاي جداگانه عرضه

نوزدهم جغرافيا به منزلة علم مطالعة مناسبات انسان و محيط

ميكند .این روش قادر است دو عمل را در كنار یكدیگر

طبيعي قلمداد شده است .با گسترش رویة علمي از درك

انجام دهد ،یكي آنكه یك مجموعه را بر اساس شاخصهاي

محيطي در جغرافيا ،جغرافياي ناحيهاي شكل گرفت .با تغيير

داده شده به زیر مجموعههاي همگن تقسيم كند و دیگر آنكه

رویكرد شيوههاي تحقيق در جغرافيا بسترها براي توجه

اعضا مجموعه را رتبهبندي كند و در ضمن این روش به عنوان

جغرافياي به آمایش و برنامهریزي فضا فراهم شد(.جاوري و

یك مقياس براي تعيين درجه توسعه نيافتگي مناطق مورد

صابريفر .)7-0 :2903 ،لذا امروزه جغرافيا ،نه تنها به دليل

استفاده قرار ميگيرد .بنابراین با استفاده از این روش ميتوان

حل مسائل گذشته ،بلكه به علت سهم بالقوهاي كه در حل

گروههاي همگن مناطق را تعيين كرد و به طبقهبندي آنها

مشكالت آینده دارد از اهميت واالیي برخوردار است

پرداخت و درجه توسعه نيافتگي مناطق را محاسبه نمود.

(هاگت .)12 :2902 ،در حال حاضر به علت درهم تنيدگي
 -4-1پيشينه تحقيق

مطالعات جغرافيایي با علوم انساني و پدیدههاي اقتصادي،

استفاده از روش تاكسنومي عددي اولين بار توسط ام.

اجتماعي و فرهنگي ،جلوهاي نو در جغرافيا پدیدار شده و

آدانسون در سال  2719پيشنهاد شد .دستهاي از ریاضيدانان

جغرافيا را با افقي گسترده از شيوههاي تحقيق روبرو ساخته

لهستاني در اوایل دهه  2722روش مذكور را بسط داده و در

است .در این دوران دو رویكرد تهيه مدلهاي نظري و استفاده

سال  2710به عنوان وسيلهاي براي طبقهبندي و درجهبندي

از روشهاي كمّي در تحقيقات جغرافيایي با رویكرد نو نقش

توسعه یافتگي بين ملل مختلف ،توسط پروفسور زیگمونت

كليدي بازي ميكنند .تجزیه و تحليلهاي ریاضي و آماري بر

هلوینگ در یونسكو مطرح شد .این روش یك روش

روي دادههاي كمي و توصيفي خام اكتسابي از یك منطقه

درجهبندي ،طبقه بندي و مقایسه كشورها یا مناطق مختلف با

جغرافيایي یكي از دغدغههاي اصلي جغرافيدانان مطرح است.

توجه به درجه توسعه یافتگي و مدرن بودن آنها ميباشد .این

استفاده كاربردي از روشها ،مدلها ،ابزار و نرمافزارها حقيقتي

روش در سال  2310از سوي سازمان ملل متحد براي سنجش

است كه بایستي همه جغرافيدانان در گرایشهاي مختلف آن

توسعه كشورها استفاده گردید.
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در زمينه تعيين سطح توسعه مناطق و توسعهیافتگي و بررسي

قنبري( )2903در پژوهش خود تحت عنوان تحليل علل و

نابرابريهاي بين آنها با استفاده از روش تاكسونومي عددي

عوامل نابرابري در  27نقطه شهري استان آذربایجان شرقي با

تحقيقاتي انجام شده است در مطالعات خارجي ميتوان به

استفاده از تحليل خوشهاي و به كارگيري  93شاخص

مطالعات نوربخش در سال  1221با عنوان توسعه انساني و

(اقتصادي ،زیربنایي و مسكن ،فرهنگي و آموزشي ،بهداشتي و

اختالف منطقهاي در هند اشاره كرد كه نابرابريهاي بين

درماني و ورزشي) انجام كه نتيجه آن در روش تحليل عاملي،

ایالتهاي هند را مورد بررسي قرار داده است.

خامنه به عنوان برخوردارترین نقطهي شهري و كلوانق به

در كشور ایران در زمينه مطالعات و پژوهشهاي مقایسهاي

عنوان محرومترین شهر شناخته شده و در روش شاخص

توسعه یافتگي و بررسيهاي نابرابريهاي منطقهاي و ناحيهاي

تركيبي توسعه انساني ،شبستر به عنوان برخوردارترین و كلوانق

با استفاده از مدلها و روشهاي مختلف آماري و ریاضي در

به عنوان محرومترین نقاط شهري استان معرفي شدهاند.

چند سال اخير مطالعات گستردهاي در قالب طرحهاي

جمالي و همكاران( ،)2903نابرابريهاي ناحيهاي و اولویت

پژوهشي ،مقاالت علمي-پژوهشي و ...در سطوح مختلف

توسعه نقاط شهري استان اذربایجان شرقي را با استفاده از 93

محلي ،منطقهاي و ملي صورت گرفته است كه در زیر به

شاخص بهداشتي-درماني ،فرهنگي و آموزشي ،اقتصادي،

تعدادي از این مطالعات پرداخته ميشود:

زیربنایي و مسكن ،ورزشي و تلفيقي از شاخصهاي مذكور

حكمتنيا و موسوي( ،)2909درجة توسعهیافتگي نواحي

در چارچوب مدل تحليل خوشهاي ،تحليل عاملي و شاخص

استان یزد را در سالهاي  2912 ،2922و  2972بر اساس

تركيبي توسعة انساني نقاط شهري استان را در سه سطح توسعه

اطالعات آماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن در

یافته ،نيمه توسعه یافته و محروم طبقهبندي نموده و با

سالهاي مذكور بر مبناي محاسبات انجام شده در چارچوب

بهرهگيري از مدل رگرسيون به پيشبيني اولویت توسعه نقاط

مدل تاكسنومي عددي و بر اساس شاخصهاي فرهنگي،

شهري استان پرداخته است.

بهداشتي-درماني ،اقتصادي و تلفيقي مورد مطالعه قرار دادهاند

سرور و همكاران( ،)2903تحليل فضایي نابرابريهاي ناحيهاي

كه بر اساس شاخصهاي مختلف نواحي(شهرستانها) محروم

در استان آذربایجان شرقي را بر اساس 11شاخص در  1بخش

و برخوردار در سطح استان تعيين مشخص گردیده است.

زیربنایي و ارتباطات ،بهداشت و درمان ،كشاورزي ،جمعيتي

شالي و رضویان( )2903در مقاله خود نابرابريهاي منطقهاي

و اقتصادي ،فرهنگ و ورزش ،آموزشي با استفاده از

استان آذربایجان شرقي را با استفاده از روش تاكسنومي

تكنيكهاي آماري تاپسيس و روش تحليل خوشهاي سلسله

عددي و خوشهبندي و به كارگيري  12شاخص آموزشي،

مراتبي را انجام دادند .حاصل آن تقسيمبندي شهرستانهاي

بهداشتي و درماني ،فرهنگي و اجتماعي ،كشاورزي و

استان در چهار سطح توسعه بوده است.

شاخصهاي كالبدي-زیربنایي بر اساس اطالعات آماري

زیاري و همكاران( ،)2903درجه توسعه یافتگي شهرستانهاي

سرشماري عمومي نفوس و مسكن بررسي نموده كه بر اساس

استان آذربایجان شرقي به روش( )HDIبر اساس  92شاخص

مطالعه صورت گرفته با جمعبندي شاخصها شهرستان تبریز به

تقليل یافته به هفت عامل اقتصادي -اجتماعي ،جمعيتي،

عنوان توسعه یافتهترین و شهرستان چاراویماق به عنوان

تسهيالت مسكن ،بهداشتي -درماني ،اشتغال ،زیرساختهاي

محرومترین شهرستان در سطح استان بودهاند.

طبيعي -اقتصادي ،كشاورزي و عامل تلفيقي متشكل از هفت
عامل در سه مقطع زماني  2972 ،2912و  2902را بررسي
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نموده كه شهرستانهاي استان در سه گروه برخوردار ،نيمه

 -7-1محدودة مورد مطالعه

برخوردار و محروم طبقهبندي شده كه مشخص گردیده با

استان آذربایجان شرقي با وسعتي معادل  12102/272كيلومتر

گذشت زمان بر ميزان برخورداري آنها افزوده شده است.

مربع یازدهمين استان كشور ایران است كه تقریبا  1/0درصد
از خاك كشور جمهوري اسالمي ایران را در بر ميگيرد .2در

 -5-1اهداف و فرضيه

آبان  2921كشور ایران به  1استان كه نام آنها برگرفته از

هدف اصلي این پژوهش ،قياس توسعه یافتگي شهرستانهاي

جهات جغرافيایي بود ،تقسيمبندي شد .استان آذربایجان به

استان آذربایجان شرقي با توجه به شاخصهاي بهداشتي-

عنوان یكي از این استانها بود كه از ادغام دو استان سوم و

درماني است .تعيين وضعيت نابرابري بين شهرستانهاي

چهارم تشكيل گردید .در سال  2997آذربایجان به دو استان

نوزدگانه استان با استفاده كاربردي از مدل تاكسنومي و

آذربایجانشرقي(استان سوم) و غربي (استان چهارم) تغيير

تقسيمبندي شهرستانها با توجه به درجه توسعه یافتگي آنها و

یافت .در سال  2979اردبيل از استان آذربایجان شرقي جدا

مشخص كردن محرومترین و برخوردارترین شهرستان در

شده و استان اردبيل تشكيل گردید .بدین ترتيب هم اكنون

سطح استان از اهداف فرعي این پژوهش تلقي ميگردد .بر

آذربایجانشرقي داراي  23شهرستان 27 ،شهر 12 ،بخش و

اساس اهداف تعيين شده سئوال اصلي پژوهش این است كه

 290دهستان ميباشد( .نقشه شماره)2

وضعيت توسعه یافتگي و نابرابري شهرستانهاي استان بر
اساس شاخص بهداشتي-درماني چگونه بوده و برخوردارترین

 -2ادبيات نظري پژوهش

و محرومترین شهرستان استان كدامند؟

 -1-2مدل تاكسنومي عددي
یك مدل شكل ساده معرفي و نمایش یك موضوعي از

فرضيه اصلي این پژوهش این است كه به نظر ميرسد در استان

پژوهش براي اهدافي مانند تعریف ،توصيف ،تفسير پيشبيني

آذربایجان شرقي امكانات بهداشتي-درماني از دیدگاه عدالت

و برنامهریزي در مورد آن موضوع تلقي ميشود

فضایي و اجتماعي به صورت عادالنه توزیع نشده است.

( .)Wegener,2001.p225اساس تاكسنومي عددي بر این

 -6-1روش تحقيق

اصل استوار است كه یكي از نقاط مورد مطالعه به عنوان نقطه

روش انجام این پژوهش توصيفي-تحليلي است .از آنجایي كه

یا منطقه ایدهآل انتخاب شده و نقاط یا مناطق دیگر را بر مبني

این پژوهش بر اساس جامعه آماري منتشر شده در سال 2903

آن درجهبندي ميكنند .بدین ترتيب تفاوت یا فاصله هر منطقه

انجام شده و امكان ایجاد تغييرات در جامعه آماري در آینده

از آن منطقه ایدهآل معين ميشود(حكمتنيا.)197 :2932 ،

وجود دارد ،لذا این پژوهش مقطعي هم محسوب ميشود.

انتخاب نقطه ایدهآل موقعي امكانپذیر است كه ناهمگني

پس از تجزیه و تحليل دادهها در چارچوب مدل تاكسنومي

نقاط بيش از اندازه نباشد ،زیرا در غير این صورت انتخاب

عددي جنبه كاربردي آن در طرحهاي توسعه ناحيهاي در

نقطه ایدهآل شيوهاي منطقي تلقي نميشود .لذا براي رفع این

استان آذربایجان شرقي مشخص ميشود .جامعه آماري این

مشكل تقسيمبندي نقاط و مناطق در چند گروه همگنتر و

پژوهش تمام  23شهرستان استان را شامل ميشود .اطالعات

انتخاب نقطه یا منطقه ایدهآل در بين این زیر گروهها منطقيتر

مورد نياز براي انجام آن به روش كتابخانهاي در قالب 21

است.

شاخص بهداشتي-درماني استان آذربایجان شرقي بر اساس

 -2سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح ،كتاب فرهنگ جغرافيایي شهرستانهاي

اطالعات آماري سال  2903استان استخراج گردیده است.

كشور(شهرستان تبریز)2901 ،
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نقشه ( :)2موقعيت جغرافيایي و تقسيمات جغرافيایي شهرستانهاي استان آذربایجان شرقي
ترسيم :نگارندگان

تاكسونومي عددي نياز به آمارهاي سري ندارد و با آمار

مسأله دچار مشكل مينماید .در طول محاسبات ممكن است

مقطعي ميتوان براي یك سال مناطق مختلف را رتبهبندي و

بعضي گزینهها به دليل همگن نبودن با سایرین از كل جریان
رتبهبندي حذف گردند.

سطحبندي كرد .برآیند شاخصها را مورد محاسبه قرار
ميدهد .لذا رویكرد این روش ،رویكردي چند بعدي است

2

 -2-2روند انجام پروژه در مدل تاكسنومي عددي

كه با استفاده از آن ميتوان مناطق مختلف را از ابعاد و زوایاي

تشكيل ماتریس اوليه دادهها بر اساس شاخصهاي چهارگانه

مختلف مورد بررسي قرار داد .در اجراي تاكسونومي عددي

انتخاب شده كه در آن نام نقاط در یك ستوان و مقادیر

ميتوان از شناسههاي خام به جاي شاخصها استفاده نمود،

شاخصها در ستونهاي مقابل قرار ميگيرد(.جدول شماره )2

زیرا طي فرایند محاسبات تاكسونومي ،دادهها استاندارد شده و

از آنجایي كه دادههاي مربوطه به صورت خام گردآوري شده

سپس واحد اندازهگيري از فرایند محاسبات حذف ميشود.

بود در راستاي رسيدن به نتایجي كه منطبق با واقعيتهاي

در مقابل روش تاكسونومي به شاخصهاي انتخاب شده،

حاكم در سطح استان باشد ،دادههاي مذكور به جمعيت تك

حساسيت زیادي دارد به طوري كه استفاده از یك شاخص

تك شهرستانهاي مورد مطالعه تقسيم گردیده تا اطالعات

نامناسب ميتواند كل نتایج تاكسونومي را تحریف نموده و

آماري مورد استفاده در چارچوب مدل تاكسنومي نسبت به

نتایج معكوس به بار آورد .شاخصهاي محاسباتي باید همگي

جمعيت شهرستانها باشد .اطالعات جمعيتي شهرستانهاي

هم جهت بوده ،به طوري كه همه شاخصها افزایشي و یا

استان مطابق اطالعات آماري سرشماري عمومي نفوس و

كاهشي باشند ،یعني همگي تأثير مثبت در هدف مورد بررسي

مسكن  2932كشور استخراج گردیده است(.جدول شماره)1

یا تأثير منفي در هدف داشته باشند .در این روش وزن تمامي
شاخصها یكسان ميشود .محاسبات این روش بسيار وقتگير
بوده و در مسائلي با ابعاد بزرگ تصميم گيرنده را براي حل

1 - http://www.lotfaliazari.blogfa.com/post-7.aspx
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جدول ( :)2اطالعات آماري دادههاي خام بر اساس شاخصهاي چهارگانه
تعداد خانههاي

تعداد آزمایشگاه،

تعداد پزشكان(پزشكان

تعداد مراكز بهداشتي و

عمومي و متخصص،

درماني(درمانگاه،

بهداشت فعال

داروخانه ،مراكز پرتو

دندانپزشك ،داروساز و

كلينيك ،پليكلينيك و

روستایي

نگاري و توانبخشي

دامپزشك)

مراكز بهداشت)

شاخص

شهرستان
13

22

12

12

آذرشهر

12

21

10

20

اسكو

72

23

73

92

اهر

12

21

79

21

بستانآباد

12

20

11

19

بناب

007

129

21

211

تبریز

90

3

11

22

جلفا

27

1

92

9

چاراویماق

11

12

70

11

سراب

39

19

20

13

شبستر

10

3

92

22

عجبشير

91

21

31

22

كليبر

211

17

72

11

مراغه

212

17

13

11

مرند

12

22

22

22

ملكان

217

91

212

12

ميانه

12

0

11

2

ورزقان

99

22

93

29

هریس

12

22

71

21

هشترود
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جدول ( :)1ماتریس اوليه دادههاي پردازش شده نسبت به تعداد جمعيت(به ازاء هر  2222نفر)
جمعيت سال 2932

تعداد خانههاي

تعداد آزمایشگاه،

تعداد پزشكان(پزشكان

تعداد مراكز بهداشتي و

عمومي و متخصص،

درماني(درمانگاه،

بهداشت فعال

داروخانه ،مراكز پرتو

دندانپزشك ،داروساز و

كلينيك ،پليكلينيك و

روستایي

نگاري و توانبخشي

دامپزشك)

مراكز بهداشت)

شاخص

شهرستان
 227273نفر

2/122

2/231

2/191

2/202

آذرشهر

 30300نفر

2/121

2/212

2/101

2/202

اسكو

 222222نفر

2/133

2/211

2/211

2/233

اهر

 31302نفر

2/119

2/210

2/710

2/217

بستانآباد

 213732نفر

2/131

2/290

2/213

2/277

بناب

 2132231نفر

2/219

2/223

2/292

2/911

تبریز

 22211نفر

2/100

2/219

2/930

2/172

جلفا

 91712نفر

2/223

2/209

2/311

2/232

چاراویماق

 292391نفر

2/222

2/223

2/232

2/211

سراب

 211133نفر

2/711

2/201

2/112

2/191

شبستر

 11711نفر

2/123

2/291

2/211

2/211

عجبشير

 09021نفر

2/113

2/217

2/212

2/292

كليبر

 117102نفر

2/121

2/223

2/101

2/120

مراغه

 193123نفر

2/171

2/221

2/100

2/209

مرند

 221220نفر

2/200

2/212

2/172

2/212

ملكان

 202021نفر

2/030

2/239

2/122

2/122

ميانه

 12720نفر

2/123

2/272

2/221

2/223

ورزقان

 17012نفر

2/101

2/211

2/272

2/232

هریس

 12011نفر

2/221

2/202

2/209

2/237

هشترود

2/212

2/213

2/221

2/207

ميانگين

25232

25213

25913

25221

انحراف معيار
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جدول ( :)9دادههاي استاندارد شده و مقادیر ایدهآل محاسبه شده بر اساس دادههاي استاندارد شده
-25112

-25300

-25301

-25219

آذرشهر

25210

-25921

-25092

-25221

اسكو

-25191

-25020

-25207

25121

اهر

-25112

25111

25122

-25712

بستانآباد

-25122

-25121

-25271

-25201

بناب

-25229

-25223

-25231

15937

تبریز

25791

25121

-25177

25100

جلفا

-25299

25211

25232

-25727

چاراویماق

-25192

25927

25222

-25902

سراب
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25213

25277

-25179

25021

شبستر

-25111

-25219

-25239

-25127

عجبشير

-25231

25231

25737

-25222

كليبر

25220

-25129

-25020

25127

مراغه

-25921

-25922

-25022

-25273

مرند

-25921

-25921

-25121

-25017

ملكان

25020

25101

25139

25132

ميانه

-25112

25017

25971

-25937

ورزقان

-25921

25112

25211

25211

هریس

15912

25293

25329

25272

هشترود

29342

194.6

19.13

293.7

مقادیر ایدهآل

منبع و مأخذ :محاسبات نگارندگان
جدول ( )1محاسبه حد باال و پایين

پس از محاسبه ميانگين و انحراف معيار براي از بين رفتن عدم
تجانس دادهها استانداردسازي دادههاي شاخصهاي چهارگانه
با استفاده از فرمول زیر انجام شده و مقادیر ایدهآل هر كدام از

ميانگين كوتاهترين فاصله

-01/2222229

انحراف معيار كوتاهترين فاصله

211/1101222

دي مثبت

127/2017117

دي منفي

-972/1213191

شاخصها مشخص گردید(جدول شماره)9
محاسبه و تعيين فواصل مركب ميان مكانها در درون یك
ماتریس متقارن و از طریق رابطه شماره:2
رابطه شماره :2

منبع و مأخذ :محاسبات نگارندگان

∑√

در این رابطه  aنشان دهنده شهرستان اول و  bنشان دهنده

مقدار بازه از رابطه زیر حاصل ميشود:
̅̅̅
رابطه شماره :1

تعيين كوتاهترین فواصل ) (drدر هر سطر ماتریس متقارن ،در

طبق محاسبه صورت گرفته مقدار این بازه برابر است با:

شهرستان دوم است.
این مرحله با توجه به ماتریس فواصل ،كوتاهترین فواصل را

127/2017117 <or<-972/1213191

در هر ردیف محاسبه ميكنيم .ميانگين و انحراف معيار ارقام

بر این اساس دو شهرستان هشترود و هریس ناهمگناند و

موجود در جدول را محاسبه مينمایيم .توجه داشته باشيد

بایستي از محاسبات كنار گذاشته شوند.

روابط دو طرفه را دو مرتبه محاسبه ميكنيم .محاسبه فواصل

تعيين مقدار ایدهآل ) (Dojاز ماتریس استاندارد :پس از

حد باال ) (+Oو حد پایين ) (-Oجهت تبيين مكانهاي همگن

حذف شهرستانهاي هشترود ،هریس و ورزقان از ماتریس

شهرستانهایي كه در محدوده حد باال و حد پایين قرار

استاندارد مقدار ایدهآل كه برابر با بزرگترین عدد هر شاخص

ميگيرند شهرستانهاي همگن ناميده ميشوند .شهرستانهایي

است را نيز محاسبه ميكنيم.

كه باالتر از مقدار حد باال باشند ،بيانگر عدم وجود تشابه از

محاسبه سرمشق توسعه ) (Cioاز رابطه :9

لحاظ توسعه بين این شهرستانها و شهرستانهاي دیگر است.

∑√

رابطه شماره:9

تمامي شهرستانهاي باال و پایين بازه موردنظر ،حذف ميشوند.
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هر چه ميزان سرمشق توسعه كوچكتر باشد دليل بر

سرمشق توسعه برابر است با ميانگين به عالوه  1انحراف معيار

توسعهیافتگي هر شهرستان است .یعني فاصله بين شهرستان

سرمشقهاي توسعه ،درجه توسعه یافتگي بين صفر و یك

مورد نظر تا شهرستان

است .هر قدر این مقدار به صفر نزدیكتر باشد شهرستان

ایدهآل كمتر است .از این رو هر چه مقدار سرمشق توسعه

توسعه یافتهتر و هر قدر به یك نزدیكتر باشد ،دليل بر عدم

بزرگتر باشد نشان از عدم توسعه است.

توسعه شهرستان ميباشد(.جدول شماره  )2با توجه به اینكه

محاسبه درجه توسعه مكانها :در این مرحله درجه توسعه

اطالعات آماري متغيرهاي این پژوهش به صورت خام آورده

یافتگي شهرستانها را از رابطه زیر محاسبه ميكنيم.

شده بود ،براي تطبيق بيشتر با واقعيتها در نهایت با استخراج

̅̅̅̅̅

رابطه شماره:1

اطالعات آمار جمعيتي شهرستانهاي استان از نتایج سرشماري
عمومي نفوس و مسكن  ،2932نسبت درجه توسعه به جمعيت
شهرستانها محاسبه و در نهایت رتبهبندي شهرستانها مطابق

مقدار درجه توسعهیافتگي شهرستانها برابر است با حاصل

جدول شماره  2انجام پذیرفت.

تقسيم سرمشق توسعه بر حد باال سرمشق توسعه ،حد باالي

جدول ( :)2محاسبه درجه توسعه مكانها
)Z14-Z04(1

)Z13-Z03(1

)Z12-Z02(1

)Z11-Z01(1

نام بخش

 Fiدرجه توسعه شهرستانها

cio

15222

15219

15973

15230

Z0

11519272221

22570122712

15001322709

تبریز

25190179137

15111227302

27522103192

15913917310

21533302111

ميانه

25122119221

15771012221

15021322317

15193121731

0521202202

مراغه

25102273193

75291911121

22531911217

13507772117

22512770172

اهر

25719291212

75171212111

20529273211

19501721021

15202229129

2252971331

25717217370

75227102002

27533192113

2152990791

25211122102

12521229927

سراب

25792211221

75229209711

91522217939

10571213121

22527032220

27519770231

مرند

25792120201

75212221100

05032113121

05992122301

75292910370

22532102929

شبستر

25793139710

75193229191

12512391712

21521702291

2599022917

1152913220

كليبر

25721731107

75770222712

20529273211

22502211120

1533272110

19512022122

بستانآباد

25777232911

05291713222

91522217939

2352212220

15391012197

1151130220

ملكان

25731223227

0512313722

2250217001

2352212220

22513277221

27579172112

اسكو

25731732122

05121221222

23502771131

22512917291

252230120

92523121092

ورزقان

25737329222

05112271211

20521121711

23531771911

21511212217

20591192723

بناب

25021331319

05990121221

12522227072

91512191272

22513211391

27521292111

آذرشهر

25021331319

0592121312

12510917929

1251219199

1522227212

12590212932

عجبشير

25027191711

05110211927

22572223991

2952123920

05221223201

15730017117

جلفا

25020219112

05127710702

27527117013

05292210122

25122102312

99501221113

چاراویماق

منبع و مأخذ :محاسبات نگارندگان
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75291703

ميانگين سرمشق توسعه

25933223

انحراف معيار سرمشق توسعه
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جدول ( : )1تعيين درجه توسعهیافتگي و رتبهبندي شهرستانها

شهرستان

درجه توسعه یافتگي

تبریز

توسعه یافته درجه 2

ميانه -مراغه

توسعه یافته درجه 1

اهر -سراب -مرند -شبستر-كليبر -بستان آباد -ملكان  -اسكو -ورزقان -بناب

توسعه یافته درجه 9

آذرشهر -عجبشير -جلفا -چاراویماق

توسعه نيافته

هریس -هشترود

شهرستانهاي ناهمگن
منبع و مأخذ :نگارندگان

 -9نتيجهگيري

عجبشير و جلفا نيز از لحاظ امكانات بهداشتي-درماني جزء

از آنجایي كه توزیع مناسب و بهينه امكانات اجتماعي،

شهرستانهاي توسعه نيافته استان تلقي ميگردند.

اقتصادي ،فرهنگي و بهداشتي در ميان مناطق و نواحي ،یكي
از مهمترین عوامل جلوگيري از نابرابريها و شكاف توسعه و
توزیع فضایي مناسب جمعيت در پهنه سرزمين است ،در
برقراري توسعه پایدار ناحيهاي و منطقهاي توجه به شاخصهاي
اقتصادي ،محيطي و اجتماعي در بستر برنامهریزي از اهميت

ویژهاي برخوردار است (.)marcotullio,2001:577
با تحليل صورت گرفته در  21شخص بهداشتي-درماني استان
آذربایجان شرقي بر اساس دادههاي آماري منتشر شده در
سایت سازمان آمار كشور در مقطع زماني سال  2903در روش
تاكسونومي عددي ،و محاسبه نسبت درجه توسعه شهرستانها
به جمعيتشان ،شهرستانهاي استان آذربایجان شرقي از منظر
توسعه یافتگي به پنج درجه مطابق جدول شماره  1طبقهبندي
شدند .در این مقایسه كالنشهر تبریز به عنوان مركز سياسي و
اداري استان ،به علت باال بودن اعتبارات اختصاصي و تملك
امكانات بهداشتي-درماني زیاد به عنوان تنها شهرستان توسعه

نقشه ( :)1ميزان توسعه یافتگي شهرستان هاي استان آذربایجان شرقي بر اساس

یافته درجه یك شناخته شده و شهرستان چاراویماق كه اخيراً

درجه Fi
تهيه و ترسيم :نگارندگان

به ليست شهرستانهاي استان افزوده شده محرومترین
شهرستان مشخص گردید .2لذا شهرستانهایي مانند آذرشهر،

 -4پيشنهادها
با عنایت به اهميت روزافزون امكانات بهداشتي در زندگي

 -2توضيح اینكه آخرین شهرستان استان آذربایجان شرقي خداآفرین است كه

سالم انسانها ،اجتماع سالم و رونق مناطق شهري و روستایي،

در سال  2932به عنوان بيستمين شهرستان از شهرستان كليبر جدا شده است كه
در این پژوهش به علت عدم انتشار اطالعات آماري در زمان انجام تحقيق ،این

یكي از شاخصههاي اصلي سنجش عدالت فضایي در یك

شهرستان جزء شهرستان كليبر بررسي گردیده است.
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ناحيه و منطقه جغرافيایي بالشك توزیع عادالنه و برابر

 -1حكمتنيا ،حسن و موسوي ،ميرنجف(« :)2909بررسي و تحليل

امكانات بهداشتي-درماني است .زیرا كه تا موقعي كه جامعه

روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابريهاي ناحيهاي در استان یزد

سالم وجود نداشته باشد ترقي و پيشرفتي حاصل نشده و اساس

( ،»)2922-2972مجله جغرافيا و توسعه ،صص .11-11
 -2دولفوس ،اوليویه( ،)2972تحليل جغرافيایي ،ترجمه دكتر

جامعه سست و بي عنصر خواهد بود .زیرا كه ضربالمثل

سيروس سهامي ،انتشارات نيكا ،مشهد.

معروف هم ميگوید «عقل سالم در بدن سالم است».

 -1زنگآبادي ،علي و همكاران(« :)2932تحليلي بر درجه توسعه

در مواقع ایجاد بحرانها و مخاطرات محيطي نيز اولين

یافتگي شهرستانهاي استان آذربایجان شرقي با استفاده از تكنيك

كمكرسانيها به آسيب دیدگان سوانح امداد رساني

 TOPSISو  ،»AHPفصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهاي نو

بهداشتي -درماني است كه در صورت عدم وجود امكانات

در جغرافياي انساني  -سال چهارم ،شماره اول ،صص .13-01

بهداشتي در حد و اندازههاي كميتهاي روابط فضایي

 -7زیاري ،كرامتا :)2901(...اصول و روشهاي برنامهریزي

جغرافيایي (از قبيل وسعت ،جمعيت ،موقعيت ،مسافت و )...

منطقهاي ،انتشارات دانشگاه یزد ،چاپ پنجم.

این مناطق دچار مشكالت حادي خواهند شد .مثالً در زلزله

 -0زیاري ،كرامتا ...و همكاران(« :)2903سنجش درجه توسعه

 2932/2/12شهرستانهاي اهر ،ورزقان و هریس از توابع همين

یافتگي شهرستانهاي استان آذربایجان شرقي به روش (،»)HDI

استان بود كه عدم توسعه مناسب و جوابگویي امكانات

فصلنامه فراسوي مدیریت ،سال سوم ،شماره  ،21صص .72-32

بهداشتي و درماني در سطح سه شهرستان باعث افزایش تعداد

 -3سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح ( :)2901كتاب فرهنگ

مرگ و مير مجروحان اورژانسي گردید.

جغرافيایي شهرستانهاي كشور(شهرستان تبریز).
 -22سرور ،رحيم و همكاران(« :)2903تحليل فضایي نابرابريهاي

در نهایت باید توجه داشت ميزان توسعه یافتگي بهداشتي-

ناحيهاي در استان آذربایجان شرقي» ،دوفصلنامه جغرافيا و

درماني كه در جدول شماره  1مشخص گردیده تنها بر اساس

برنامهریزي منطقهاي ،سال اول ،شماره دو ،صص .93-22

شاخصهاي در نظر گرفته شده است و ممكن است كامالً

 -22شالي ،محمد و رضویان ،محمدتقي(« :)2903نابرابريهاي

واقعيت را پوشش ندهد.

منطقهاي در استان آذربایجان شرقي با استفاده از روش تاكسنومي و
خوشهبندي» ،نشریه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيایي ،جلد ،21

منابع:

شماره  ،27صص .12-12

 -2جاوري ،مجيد و صابريفر ،رستم( :)2903روش تحقيق در

 -21قنبري ،ابوالفضل(« :)2903تحليل علل و عوامل نابرابري در

جغرافيا ،انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.

نقاط شهري استان آذربایجان شرقي ،جغرافيا(فصلنامه علمي-

 -1جمالي ،فيروز و همكاران(« :)2903تحليلي بر نابرابري ناحيهاي

پژوهشي انجمن جغرافيایي ایران)» ،دوره جدید ،سال هشتم ،شماره

و تعيين اولویت توسعة نقاط شهري استان آذربایجان شرقي» ،نشریه

،11صص .212-200

علمي -پژوهشي جغرافيا و برنامهریزي(دانشگاه تبریز) سال ،22

 -29منفردیان سروستاني ،محسن(« :)2901رتبهبندي مناطق مختلف

شماره  ،99صص .2-10

شهري شهر شيراز از لحاظ توسعه یافتگي» ،پایاننامه كارشناسي

 -9حكمتنيا ،حسن و موسوي ،ميرنجف( :)2932كاربرد مدل در

ارشد ،به راهنمایي دكتر نعمتا ...اكبري ،دانشگاه اصفهان.

جغرافيا با تأكيد بر برنامهریزي شهري و ناحيهاي ،انتشارات علم

 -21نظریان ،اصغر( :)2971جغرافياي شهري ایران ،انتشارات پيام

نوین یزد.

نور ،تهران.
 -22هاگت ،پيتر( :)2902جغرافيا تركيبي نو جلد اول ،ترجمه
شاپور گودرزينژاد ،انتشارات سمت ،تهران.
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