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 چکیده

رشد به برای دستیابی در مقیاس محلی دولت و  بخش خصوصی همکاری  فرایندحاصل  ،محلی توسعه اقتصاد

بهبود  در چند دهه اخیر برایمحلی رویکردی است که  توسعه اقتصادراهبرد . استاقتصادی و اشتغال زایی باالتر 

ای و های منطقه ی، شناسایی پتانسیلهای اقتصادی در کشورهای مختلف اتخاذ شده است. کاهش بیکارشاخص

من ض هدر این تحقیق تالش شد باشد.میاین راهبرد  سازیاهش فقر، از نتایج پیادهافزایش درآمد و به تبع آن ک

 های اصلی توسعه اقتصادی در سطوح محلی و شهری به زمینه های اصلی توسعه اقتصاد محلی نیزتوجه به شاخص

اده از و با استف می باشد تحلیلی  –توصیفی از لحاظ روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و حاضر تحقیق  توجه شود.

رهای ها از نرم افزاایگاه داده و تجزیه و تحلیل دادهتدوین شده است. در تهیه پ ،موجودو آماری داده های اسنادی 

براساس  است. استفاده شده  ArcGisمکانی های دادهتوصیف و پردازش افزار و از نرم  Spssو   Excelآماری مانند 

مجاور  آباد در پیوند با گسترش مناسبات و ارتباطات اقتصادی با شهرهایبستان ستانشهرتوسعه ، های تحقیقیافته

تان بس ستاناست. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهر صورت گرفته و روستاها و توسعه اقتصادی بازارهای محلی

یق است. همچنین نتایج تحقبرخوردار صنعت کشاورزی و در بخش  یزیادهای اقتصادی آباد از قابلیت ها و توان

ین در ادهد، با توجه به محدودیت های زیرساختی و زیست محیطی در توسعه اقتصاد محلی بستان آباد، نشان می

رد براه های تحقیق،نتایج  یافته تحلیل ینه اقتصادی و کالبدی وجود دارد که براساسهایی هم در زممحدودیت راستا

خش در سه بگذاری در واحدهای کوچک صنعتی ، باید مبتنی بر اولویت سرمایهآبادبستان ستانتوسعه اقتصادی شهر

  کشاورزی، صنعت و معدن باشد.
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 مقدمه 
ن و اجرا شد. با توجهه بهه در کشور آلمان برای اهداف اقتصادی تدوی 1960اولین بار در سال  ،برنامه توسعه اقتصاد محلی

وسهعه ت، رت گرفهتنتایج به دست آمده از اجرای این برنامه و تحقیقاتی که توسط نهادهای مختلف در سهط  دنیها  هو
مورد توجهه قهرار (ILO)ن المللی کاردر دهه های بعد توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان بی محلی شهرمحور
شور غرافیایی هر کجتقسیمات سیاسی و عنصری مهم در فضایی و نظام شهر به مثابه بخشی از سلسه مراتب گرفت. زیرا 

د توسعه فراینردم در نقش م، مدیریتی، جایگاه اقتصادی و اجتماعی -سیاسی عواملبراساس مؤلفه های مختلفی مانند که 
وسهعه تمور مربوط بهه اجتماعی و ... امشارکت  بهعالقه مندی اجتماعی ، میزان سط  آگاهیاجتماعی، و تعیین سرنوشت 

ازد سهماهنه  مهیهاقتصادی و اجتماعی در مقیاس محلی و در ارتباط با مقیاس های منطقه ای و ملهی و گهاه فراملهی 
 .(215؛1395احمدی پور،)

حیهات »کنهد. اول تقسیم میحیات مادی، بازار، سرمایه داری به سه الیه فرناند برودل، فعالیت انسان در عر ه اقتصاد را 
و فعالیهت ههای تکرارشهونده و  اعمهالبهر کهه است  بسیار کهنو ریشه دار در سنن  امور روزمره  که مشتمل بر« مادی

گی نوع بشر زندمعیشت  این امور برای باشدمی فراگردهای عملی و تجربی روزمره مبتنی بوده و خارج از مدار اقتصاد بازار
ند، اما با  ظهور و تثبیت نظام سرمایه داری از قرن پانزدهم میالدی تاکنون روبهه تحلیهل رفتهه انسل به نسل منتقل شده

که رفته رفته از سده پانزدهم بدین سو بر فراز توده عظیم حیات مادی میان جهان وسیع تولیهد و « اقتصاد بازار». دوم، اند
کهه در « سهرمایه داری»رار کرده و از این رهگذر کل تولید را به کل مصرف ارتبهاط داده اسهت. سهوم، مصرف پیوند برق

ن هم نه به انگیزه های نوع دوستانه که از بهر کسب سهود آاید تمر انباشت سرمایه به اجرا در میچارچوب ان فعالیت مس
گرگونی و... جهز سرشهت جوامهع انسهانی محسهوب حرکت، تغییر، تحول، د .( l1Fernand Brode ,2009:29(هرچه بیشتر

 19تها  16(. طهی قهرون ,Azkya 13:1989است. ) نبوده رییبدون تغ کامالً و سکون حهال در ایجهامعه و هرگز شوندیم
 اساسهاً را جههان سهیمای و گردید معا ر داریسرمایه ظهور به منجر که پیوستبه وقوع  حهوادث، از ایمیالدی زنجیره

که دوره دولت شهرهای یونان باستان بها ظههور اماراطهور روم و  در قهرون  بعد از آن(. ,Azkya 13:1989کرد ) ندگرگو
مهاعی ه اقتصهادی تفرینی بیشتری در نظام اجآنقش فر ت رامی شهرها آبه میالدی  15از قرن وسطی به محاق رفت، 

واحهدهای فضهایی شههری و مبادالت بازاری روزمره و تجارت  جایگاهالیه بازار، از نگاه برودل، پیدا کردند. جوامع معا ر 
یابی فضها داشهتند به بعد، برخی از پژوهشگران تالش در توسعه مدل جدیدی از سازمان 1990از اوایل دهه  است.محلی 

 که نقش روابط و پیوندهای بین شهری را در تحلیل نظام های شهری عمده کند و جایگاه هر شهر را نسبت به موقعیهت
کاستلز کهه  .(  4Kamagani؛ 2002,1927,2Ven Dernep , 31997Betn ,1997قرارگیری آن در فضایی از جریان بسنجد )

گذاشهته، در سهاختار ای ب فناوری اطالعات و  جوامهع شهبکهاز دهه های پایانی قرن بیستم کانون توجه خود را بر انقال
بهه وسهیله  ،فضای مکان ههارا برجسته می کند.  "فضای مکان هاها و فضای جریان"انسانی دو مفهوم  اجتماعی جوامع

هاست. امها و عر ه حاکمیت دولت گیرندشکل می سرزمینو تضمین بقای  کشورهای برای اداره اقدامات سرزمینی دولت
ه هها و گیرد، مسهیرها، رنجیهرت و ... شکل می، اطالعات، تجارفضای جریان ها که بر مدار جریان های سرمایه، پولدر 
 رون سرزمینی،از فضای بسرزمینی  در فضای مکان ها بر تمایز فضای درونکنند. که ها ساخته شده و اهمیت پیدا میشی

بهه تعبیهر شهود. صادی ه اجتماعی و فیریکی تکیهه میاقت ایجاد و توسعه زیرساخت هایبارتولید و حفاظت از سرحدات و 
گذاری، حفاظتی و امنیتی )نیروهای مسل ، پلیس، قهوه قضهائیه(، مور قانوندیگر کلیه خدمات دولتی و مشاغل مربوط به ا

و قلمهرو  اعمهال از اینروه فضای مکان ها جایگاه انباشت سرمایه گیرند. در فضای مکان ها انجام میامور اداری و اجرایی
و در برگیرنهده کلیهه بهوده هاست. اما فضای جریهان هها حا هل کارکردههای بها رفتهار شهبکه ای حاکمیت ملی  دولت

                                                 
1   Fernand Brodel 

2 Ven Dernep 
3 Betn 

4 Kamagani 
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 13               تحلیل جایگاه شهرستان بستان آباد در منطقه...        /سعیدی زارنجی و نوری زاده اسکندری عین الدین،واحدی،

 

فروشهی، های مرتبط با تولید و فروش کاالها در زمینه کشاورزی، معدن، تولید، حمل و نقل، عمده فروشی، خهرده فعالیت
از رفتهار ، بازارههاای، اطالعات و تدارکات و ... است. از اینرو شهرها به عنوان جایکاه استقرار ای و غیر حرفهخدمات حرفه

تهوان گفهت، بنهدی میا هسهتند )کاسهتلز و تیلهر(. در جمعههکار تولید و بازتولید فضای جریانرند و در ای بر خورداشبکه
، محهل اسهتقرار ها هستند؛ شههرهاتولید انباشت سرمایه در این مکانها عر ه بازنمایی فضای مکان ها و عامل بازدولت

 ید و بازتولید فضای جریان های اقتصادی و تجاری اند.های ا لی شبکه ها بوده و بازارها عامل تولبازارهاو  گره گاه
های تا مقیاس های محلیای در مقیاسشهرها جایگاه فعالیت های شبکهتوان گفت گفته، میبا توجه به مطالب پیش
، سبب گذار از نظام اقتصادی هاستکه متکی بر فضای جریان« شدنجهانی»چنانچه  فراسرزمینی هستند.

 :Lee, Wong & Law, 2007, pشده است)« (City-based)شهرپایه»به نظام اقتصادی « (Country-based)کشورپایه»

های گذاری، فشار برای رقابتی شدن فعالیتالمللی جریان سرمایهشدنِ اقتصاد و رشد بینبه دنبال جهانیبنابراین (. 1
  (.Scott, 2001, p: 88تجاری و خدماتیِ فراقلمروی مستقر در شهرها شدت یافته است)

رداخته پکانادا  تر یکی از ایاالدر پایان نامه خود به ارزیابی روند توسعه اجتماعات محلی د (2001آرتور توماس بوگارت )
میالدی، روند 2000در سال « winninpeg»دهد که پس از تدوین راهبرد توسعه محلی برای شهر است، او نشان می

تاب شیط محلی ا شرابین شهر و به تبع آن توسعه کارکردهای اجتماعی مرتبط مشارکت ساکنان اجتماعات محلی در ا
( 2025اله آن )تا سال س 26 بیشتری گرفته است و انتظارات و برآوردها با روند برنامه ریزی شده کنونی در چشم انداز

رفته گد قرار ید تأکمحقق خواهد شد. در این رساله، سرمایه اجتماعی و تقویت آن در سلول های بنیادی شهر مور
ه بابی به پایداری به ارتباط مابین هویت شهری و بازیابی آن و دستی (2003سوزان رادشتورم )(.Bugart,2001)است
ن کند که در کالیپردازد و تأکید می شمالی شهر تورنتو در کانادا میهاطالعه موردی روی توسعه محلی قسمتم

برای  های محلید نهادپایداری شهری از طریق عامل حفظ هویت محلی و ایجاشهرهای امروزی رمز دستیابی به توسعه 
ه ریزی دم برنامع، با کند که هویت فرهنگی ممکن است به سرعتن نهفته است. ضمن آن که تأکید میتقویت و تداوم آ

د ر نخواهیان پذکوتاه مدت امکمناسب و درخور از دست برود. لیکن بازیابی و تحقق مجدد آن به سهولت و در
های فیزیکی، ی، ویژگیبهبود برنامه ریزی محل» ای با عنواندر مقاله (2010ایلو و همکاران ).Radeshtorm,2003))بود

لسه مراتبی ای خطی سهز مدل با استفاده ا« ارزیابی شناختی و عاطفی، و فعالیت در دومحله در شهر رم پایتخت ایتالیا
قات حلی و اوجاری متواند به بهبود امکانات تاسایی واحدهای همسایگی میبرای شننشان دادند که یک روش مؤثر 

 .(Eylo at el,2010)ان ها، و بهبود فضای سبز کمک کندفراغت مطمئن، تراکم استانداردساختم
دو بخش تنظیم شده  که در« شناخت اقتصاد محلی»با ترجمه کتاب تحت عنوان  (1390علی فیروز زارع و همکاران )

ابع در سایر من ووعات ش اول به معرفی مباحث کلیدی پرداخته و رهنمودهای سریعی برای ارجاعات علمی موضاست، بخ
تصاد زیابی اقیت ارجهت کمک به رهبران دولت محلی، مدیران و دست اندرکاران توسعه اقتصاد محلی در خصوص هدا

در مورد  ودهاییمنر، رهیلی و باجزئیات بیشتمحلی، فراهم نموده است. در بخش دوم این کتاب فهرستی از منابع تفص
رد آزمون فته و موربه کار  ابزار تحلیلی برای مشارکت کنندگان ارئه نموده که در راهبردهای توسعه شهری  30بیش از 

ود تحت عنوان در پایان نامه کارشناسی ارشد خ (1384حسن وحدانی )(.1390زارع وهمکاران،)اندقرار گرفته
طالعه یدار و مهای شهر پاجهت رسیدن به توسعه پایدار شهری( با ارائه شاخص های توسعه محلیرفیتسنجی ظانامک»

طحی رسی در سد برورامکانات و ظرفیت های بالقوه فیزیکی و انسانی در شهر تبریز در یک سط  عمومی و مکان م
محلی  سط ه در ه ویژبنواحی شهری و  دهد که جزء در موارد اندکی، برنامه های تنظیمی جهت توسعهخردتر نشان می

ها از خواسته ناآگاهی تیجهنلی و در های محلی بوده و عدم استفاده از توان مشارکت ساکنان محبدون در نظر گرفتن توان
ه باید های عمومی است. آنچه بیش از همها، به هدر رفتن بودجهها و برنامهو نیازهای سکنه به بالاستفاده ماندن از طرح

لف ناطق مختمسط   های محلی بالقوه در جهت بهبود کارکردهای اجتماعی درورد تأکید واقع شود، شناخت ظرفیتم
 (.1384وحدانی،)شهر است
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، کوچک عتی بزرگای  نافزوده و سرمایه گذاری مربوط به واحدهاز تعداد، اشتغال، ارزش ستانسهم شهر پائین بودن
ود ستان، وجسط انسبت به متو ستانکار در بخش  نعت شهروری نیرویبهره یاس کارگاه ها و پائین بودنبودن مق

ت پائین و ت باکیفیحصوالم نایع کوچک پراکنده و غیرمتشکل و بهره گیری آنها از تکنولوژی پائین و درنتیجه تولید 
، ستانهرشدر این  گبزر غیرقابل رقابت، عدم سرمایه گذاری و اهتمام کافی دولت در گسترش و ایجاد واحدهای  نعتی

ر کاربر د وائین پگذاری در بخش معدن، استفاده از تکنولوژی ش خصو ی و سیستم بانکی به سرمایهعدم رغبت بخ
کز هر با مرشی این مستقیم روستاهاایفای نقش شهرهای میانی و ارتباطبخش معدن، نزدیکی به شهر تبریز و عدم 

ت کشاورزی یم محصوالمستق و  ادر کردن ستانبار در شهرنبود میادین تره ینه کشاورزی نیزاستان )شهر تبریز(، در زم
رده و به عنوان ت پیدا کضرور از روستاهای شهرستان بستان آباد به مرکز استان، بنابراین شناخت این مسائل در این شهر

 ستانای اقتصادی شهرده.موقعیت کارکر1مسأله تحقیق مطرح گردیده است. در همین راستا دونوع سؤال مطرح میشود: 
ی حوزه نفوذ بستان آباد نقش عوامل و عنا ر محل  .2 های اطراف چگونه است؟بستان آباد نسبت به شهرها و شهرستان

 چیست؟ ستاندر توسعه اقتصادی این شهر
ا نیسهت کهه خی بهدان معنهیی به درجه شناخت ما از فرایند تاریخی آن پدیده بستگی دارد. فرایند تاریا دهیپدشناخت هر 

کند تا نحوه یاریخی کمک میی سیال، شیئی جامد بسازیم، فرایند تا دهیپدپدیده را در بستر تاریخی آن منجمد کرده و از 
راینهد فآنچهه در ایهن  ی قرار دههیم.موردبررسگیری پدیده و عنا ر مؤثر بر آن کشف و ساس آن را در طول زمان شکل

افتد. شرایط عام می  ام و شرایط خا ی است که بر تحول پدیده و سیالت آن مؤثراهمیت دارد، ادراک درست از شرایط ع
گیهرد و تحهول از ههر شهرط دیگهری در آن شهکل می نظر هرفسازد که پدیده کلی را میسر می واحوالاوضاعدریافت 
ازه جهاشرایط خهاص،  نست.توان شرط الزم برای تکوین این پدیده داتر وجود شرایط عام را مییابد، به عبارتی روشنمی

پیمایهد و در یآورد. شرایطی که پدیهده در آن تحهول خا هی مهست فراهم می کهچنانآنشناخت و درک خود پدیده را 
شرایط  وجود کند و به دیگر سخنهای مشابه متمایز مییابد. شکلی که پدیده را از دیگر پدیدهبستر زمان شکل دیگر می

 (. 1؛1389حبیبی،برای تحول پدیده دانست )توان شرط کافی خاص را می
 

 توسعه اقتصاد محلی
، رویکردی است که در چند دهه اخیر برای ایجاد رشد اقتصادی متوازن در 1توسعه اقتصاد محلی از نظر راجرسون 

یک و چند رشته ای با هدف کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی به نفع فقرای شود. یکاارچه کشورهای مختلف اتخاذ می
ها و یکاارچه سازی اقتصاد است. در ت های اقتصادی پایدار در شهرداریجامعه است. این امرشامل حمایت از فعالی
های رشد نوآورانه و محلی شده است که اقتصادی موجب جستجو برای جایگزینبسیاری از مناطق جهان، واقعیت بحران 

. (Zayjer1993 ؛Astor1990، ؛   Dichotomy,1996ه میشود)در ادبیات این موضوع غالبا توسعه اقتصاد محلی نامید
هایی اقتصادی محلی با بخشهای کلیدی توسعه اقتصاد محلی، تشویق رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن به پایه ویژگی
ری گیاند. توسعه اقتصاد محلی با بهرهی هستند که مشکالت را تجربه کردههایکه معموال و کامال متفاوت از بخشاست 

توسعه اقتصاد محلی به  2از نظر بلیکلی  های محلی در دد ایجاد تغییرات اقتصادی و کاهش فقر است.از منابع و مهارت
های مدنی و بخش خصو ی در های محلی، جامعه و گروهشود که در آن مشارکت میان دولتیف میعنوان فرایندی تعر

 ردن اقتصاد سنتی منطقه ایجاد میشود. توسعه اقتصاد محلی برجهت مدیریت منابع موجود برای ایجاد شغل و فعال ک
های منابع انسانی، منابع طبیعی و فیزیکی و نهادی منطقه تأکید دارد. توسعه اقتصاد کنترل محلی، استفاده از پتانسیل

و اقدامات  واسطه گفتگوه محلی دربسیج منابع، سازمانها و منابع، توسعه نهاد های جدید و سیستم های محلی را ب
 راهبردی پیشقدم میشود. 

                                                 
1 Rogerson 

2 Blakely 
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 های اصلی توسعه اقتصادیشاخص .1جدول 

 هامعیارها و شاخص گروه ها

 ابع طبیعیمن
 سط  تولید و اشتغال و  ادرات -1
 ذخایر منابع طبیعی -2
 سط  اشتغال و تولید مبتنی بر منابع طبیعی -3

موقعیت و دسترسی 
 به بازار محلی

 ار محلی و ناحیه تحت پوششمقیاس و وسعت باز -1
 اندازه بازار کل -2
 ا(تاهفا له و زمان طی مسیر تا مناطق شهری )برای روس -3
 ظرفیت بازارها برای پذیرش مردم محلی -4

زیرساخت های 
 حمل ونقل

 مقیاس  وسعت زیرساخت های حمل و نقل -1
 جاده ها -2
 آهنخطوط راه -3

زیرساخت های 
 تسهیالت

 ارائه شده به مشاغل کیفیت خدمات -1
 کیفیت خدمات قابل دسترس برای مشاغل -2
 کیفیت خدمات ارئه شده برای جمعیت محلی -3

زیرساخت های 
فرهنگی و کیفیت 

 زندگی

 امکانات و تسهیالت فرهنگی -1
 امنیت، سالمت و رفاه -2
 مالیات -3
 ساختار هزینه محلی -4

 سرمایه گذاری
 خصو یمشارکت و سرمایه گذاری بخش  -1
اختصاص سرمایه دولت محلی برای طرح های توسعه  -2

 شهری

 مأخذ: منابع کتابخانه ای و اسنادی

است، وتا پیش از قرن نوزدهم  رفا ی میان تولید و مصرف تقلیل یافتهاقتصاد بازار بنابر طبیعت خود، به ایفای نقش رابط
گسترده بین اقیانوس حیات روزمره که در زیر آن  –نازک  الیه ای بود بیش و کم ضخیم و انعطاف پذیر، گاه نیز بسیار

داری که آن رابه کرات از باال ماهرانه تحت کنترل گرفته بودند. تعداد تاریخ نگارانی که درکی بود و مکانیسم های سرمایه
عریف شده روشن از این کارکرد محدود اقتصاد بازار داشته باشند، که نقش حقیقی آن با همین محدودیت مشخص و ت

دیدشان در اثر فراز و نشیب از جمله آن معدود تاریخ نگارانی است که نگذاشته اند  1است، ناچیزاست. ویتولد کوال
یعنی، باهر چیزی که  –های وحدت بخش بازار های دور و گرایشها، همبستگیدر اثر بحران های قیمت ومنحنی

شود. با استفاده از یکی از استعارات کوال، انسان باید مدام به درون تار  –افزایش منظم حجم تجارت را ملموس می سازد 
چاه نگاه کند، به ژرف ترین آب ها، به درون حیات مادی، که به قیمت های بازار ربط دارد اما همواره از آن ها تأثیر نمی 

دهانه ی چاه و اعماق آن نوشته  –پذیرد ودر اثر آن ها تغییر نمی کند. بنابراین، هر تاریخ اقتصادی که در هر دو سط  
نشده باشد در معرض این خطر قرار دارد که به طرزی اسفناک ناقص باشد. باوجود این، شک نیست که از قرن پانزدهم تا 

داد پیوسته گسترش یافته. منادی و سند آن تغییری به هم ی که جهان زنده اقتصاد زا شکل میقرن هجدهم قلمروی
ازار در سراسر کره خاکی است. بدان جهت که قیمتها در تمامی نقاط جهان ثبات خود را از دست پیوسته در قیمت های ب

داده اند: در ژاپن و چین، در هند و سراسر جهان اسالم)برای نمونه در اماراطوری ترک( ودر آن نواحی امریکا که از دیر 
ی جنوبی(، برزیل، و پرو. همه این قیمت ها کم وبیش یعنی، در نیواسااین)امریکا –باز طال و نقره نقشی برعهده داشتند 

مرتبط بودند ویکی در پی دیگری باوقفه های زمانی متفاوت تغییر کردند، این فا له های زمانی به ندرت در سراسر اروپا 

                                                 
1 Witold kula 
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ل به در کل به چشم آمدنی است، این جا اقتصادها پیوند نزدیکی به هم دارند، اما برعکس برای هند دست کم بیست سا

 .(Fernand: 2011,68وائل قرن هفدهم خود را نشان نداد)درازا کشید، چرا که تا اواخر قرن شانزدهم و ا

 تحقیقروش 

شناسی وشرین منظر ، از ادهقراردا مدنظر بستان آباد ستانپژوهش حاضر به بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد  محدوده شهر
 هی اقتصادی هاطشرایکه بستان آباد در بستر زمان را  ضمن آنانجام این تحقیق دارای وجهی ترکیبی هست، زی

حقیق ت. ده استاده شهای اقتصادی  برای شناخت استفهای کمی و تحلیل دادهاجتماعی متفاوتی تجربه کرده از روش
خت ا یف و شنبر تو تحلیلی بوده که در  دد بوده عالوه –بر روش تو یفی  حاضر به طور کلی از نظر روش مبتنی

بستان  ستانشهر ایگاهوضعیت موجود که موجب رکود یا توسعه اقتصادی شده است با تحلیل داده های به دست آمده ج
لیل آماری،  یف و تحون توآباد را در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار دهد، و همچنین در تحقیق حاضر از فن

، طالعات مورد نیازتولید ا وده ها ه های تحقیق، آماده سازی و تحلیل دااز این رو برای تهیه پایگاه داد. استفاده شده است
دام شده اقع داده آوری دو نو بنابراین در این پژوهش در ابعاد کالن و خرد به جمع. استفاده شده است spss، و Excel ,از

سازو  هت تحلیلجزم اد الاست هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی ، داده های کیفی عمدتا برای فراهم آوردن مو
م میشوند. ادی فراهو اسن طریق بررسی های کتابخانه ای ازکارهای الزم برای تقویت اقتصاد محلی مربوط میگردد، که 

قتصادی تهیه امشارکت  ایه وپداده های کمی و مکانی نیز به آن دسته از داده هایی که با استفاده از محاسبات اشتغال 
 ه اند.هم شددر ارتباط با عنا ر محدوده های مکانی در محدوده بستان آباد قرا شده اطالق می شوند که

 

 مورد مطالعهمحدوده 

 997/2794 وسعت با دشهرستان بستان آبا .(28؛1382،مدرس)اوجان بوده استبستان آباد کنونی  ستاننام قدیم شهر
. ستاشده  واقع اردبیل و رابس-تبریز و تهران -بریزت ترانزیتی جاده مسیر در تبریز شرق کیلومتری 45 در مربع کیلومتر
 به غرب ازشترود، ه شهرستان به غرب از شهرستان هشترود، به جنوب از هریس شهرستان به شمال از شهرستان این

 نشهرستا این. است حدودم مراغه شهرستان به غربی جنوب از و میانه و سراب شهرستانهای به شرق از تبریز، شهرستان
 شهرستان رتفاعا. است شده واقع شرقی طول دقیقه 15 و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 9 و درجه 38 وقعیتم در

  .است)طرح هادی بستان آباد( بوده متر 1740 تا 1679 دریا آزاد سط  از آباد بستان
                                         

 
 تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی  .1شکل 

 : طرح جامع شهرستان بستان آبادماخذ
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 های تحقیقیافتهبحث و 
ن, تحلیل اقتصادی از امور تولیدی استان آذربایجان شرقی و جایگاه شهر بستان آباد در سه بخش )صنعت، معد

 (کشاورزی
 های صنعتیکارگاه

کارگاه  نعتی فعال  1800، 1395نفر کارکن و بیشتر دراستان در سال  10با توجه به بررسی تعداد کارگاه های  نعتی 
در د می باشد. این سهم از  44 /50بوده است که از این تعداد بیشترین در د از سهم مربوط به شهرستان تبریز با 

بعد از شهرستان کارگاه های  نعتی نشان دهنده تمرکز عظیم  نایع در مرکز استان یعنی شهرستان تبریز می باشد و 
تبریز، شهرستان هایی که بیشترین در د از این  نایع را به خود اختصاص داده اند شامل شهرستان آذرشهر، شبستر و 
بستان آباد که به نظر می رسد عامل فا له می تواند مهمترین عامل در گسترش  نایع در این شهرستان ها باشد چون 

کیلومتر از  100که بیشترین در د از  نایع را دارند در فا له تا همان طور که مشخص هست شهرستان هایی 
شهرستان تبریز و مرکز استان قرار گرفته اند. بنابراین شهرستان تبریز با گسترش  نایع و توسعه آن در این بخش ها 

کارگاه های سعی در بازپیشرفت خود و همچنین حفظ تسلط و برتری خود بر شهرستان های مجاور دارد. حتی از این 
 نعتی ، شهرستان مراغه با وجود دومین شهرستان پرجمعیت استان بعد از شهرستان تبریز سهم خیلی ناچیزی از  نایع 

را در استان دارد. عدم توسعه  7در د از  نایع که از این حیث رتبه  11/3را به خود اختصاص داده است چیزی حدود 
های تک قطبی نگری استان باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شهرستان   نایع در این استان شاید ناشی از سیاست

در دی در استان جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده است.   56/7بستان آباد دربخش  نعتی با اختصاص سهم 
تهران و  –به دلیل واقع شدن در مسیر محور تجهیز یافته تبریز ودر مرکز آن شهر بستان آباد شهرستان بستان آباد 

اردبیل و نزدیکی آن به شهر تبریز از موقعیت  –سراب  –بستان آباد  –قرارگیری درمسیر استان اردبیل از مسیر تبریز 
مناسبی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. به دلیل نزدیکی این شهرستان به تبریز و بهره مندی از امکانات و بازار 

بستان آباد احداث گردیده است. این موقعیت شهرستان با برقراری  –حور تبریز تبریز کارخانجات متعددی در مسیر م
مورد بهره برداری قرار گرفت به رونق اقتصادی دربخش  نعت  1390زنجان که در سال  –مسیر ارتباطی آزاد راه تبریز 

میانه که بستان آباد را به  –د آبابستان  –آهن یعنی مسیر تبریز کمک کرده است. دوم با احداث مسیر میان بر جدید راه
باعث تشدید این موضوع خواهد شد. بنابراین این انتظار وجود دارد که در آینده  آهن سراسری کشور متصل خواهد کردراه

نزدیک شرایط بهتری برای توسعه این شهرستان بوجود آید. هم اکنون نیز این شهرستان در حوزه جغرافیایی خود از 
 دنی نسبتا مطلوبی برخوردار است.شرایط  نعتی و مع

 

 های استاننفر کارکن وبیشتر شهرستان 10های صنعتی تعداد کارگاه .2جدول 

 شهرستان
 فاصله از مرکز استان های صنعتیتعداد کارگاه

 KM رتبه در استان سهم)درصد( 1395 1394

 ** ** 00/100 1800 1608 استان

 62 2 67/14 264 225 آذرشهر

 36 13 94/0 17 14 اسکو

 120 11 00/1 18 17 اهر

 60 4 56/7 136 112 بستان آباد

 123 6 83/3 69 65 بناب

 0 1 50/44 801 743 تبریز

 131 19 11/0 2 1 جلفا

 166 20 06/0 1 0 چارویماق

 220 18 17/0 3 3 خداآفرین

 140 9 61/1 29 27 سراب
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 66 3 39/10 187 153 شبستر

 101 11 00/1 18 15 عجب شیر

 181 16 39/0 7 6 کلیبر

 143 7 11/3 56 52 مراغه

 68 5 39/4 79 75 مرند

 148 13 94/0 17 14 ملکان

 174 8 44/2 44 39 میانه

 98 17 28/0 5 4 ورزقان

 98 9 61/1 29 26 هریس

 129 13 94/0 17 17 هشترود

 مأخذ: سازمان  نعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 نمعاد

ادقابلیت یجمکان ااد که های اقتصادی دارد. این تفاوت از آنجا ناشی می شویک تفاوت ماهیتی بادیگر بخش بخش معدن
ر بخش دد، مثال د دارریزی و زمینه سازی و با درپیش گرفتن سیاست هایی وجوها با برنامهو فعالیت در دیگر بخش

یت درآن رای فعالبکانی قه ای وجود نداشته باشد دیگر چنین ام نعت یا بازرگانی. ولی در  ورتی که معدنی در منط
رود. در شمار میمعدن بقابلیت آن منطقه دروجود نخواهد داشت. بنابراین وجود معدن در هرمنطقه ای درواقع همان 

ن فعال معد 293ن تعداد معدن وجود داشته است که از ای 721، تعداد 1395بررسی از تعداد کل معادن استان در سال 
 87/13 دی ا سهم درباد بآبوده است است، در بین شهرستان های استان نیز بیشتر تعداد از معادن در شهرستان بستان 

در د در  68/14دی هم در معدن فعال بوده است که باس 43معدن بوده است که از این تعداد  100در د به تعداد 
معدن پوکه  23ارد که معدن فعال وجود د 43هرستان بستان آباد داشتن توضیحات فوق در شبادرنظر باشد. استان می

تخراج سالیانه از استان به معدن سن  گچ با سهم اس 9در د و  4/74معدنی باسهم استخراج سالیانه از استان به میزان 
راج سالیانه ر د از استخد 7در د و بقیه شامل معادن پرلیت، خاک  نعتی، سن  الشه و نمک آبی می باشد.  40میزان 

اری ثابت استان در بخش در د سرمایه گذ2در د شاغلین و  2/7مواد معدنی استان در این شهرستان انجام می گیرد و 
ه شهر بستان در توسع این بخش توسعهاز انجام اقدامات الزم در این زمینه، لذا باید با معدن در این شهرستان می باشد. 
 آباد استفاده الزم  ورت گیرد. 

 

 1394-1395تعداد معادن شهرستان های استان در سال های .3جدول

 شهرستان
 تعداد معادن فعال تعداد کل معادن

 رتبه سهم)درصد( 1395 1394 رتبه دراستان سهم)درصد( 1395 1394
 ** 00/100 293 285 ** 00/100 721 695 استان

 2 95/11 35 33 5 04/8 57 57 آذرشهر

 19 34/0 1 1 8 83/5 42 41 اسکو

 12 05/2 6 5 12 47/3 25 25 اهر

 1 68/14 43 41 1 87/13 100 95 بستان آباد
 17 37/1 4 4 97/0 97/0 7 7 بناب

 7 17/7 21 18 6 93/6 50 43 تبریز

 19 34/0 1 1 20 83/0 6 6 جلفا

 7 17/7 21 21 3 18/8 59 56 چارویماق

 18 02/1 3 3 18 11/1 8 8 خداآفرین

 10 44/4 13 13 10 27/5 38 37 سراب

 9 83/6 20 20 11 99/4 36 34 شبستر

 12 05/2 6 6 14 22/2 16 15 عجبشیر
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 14 71/1 5 5 17 39/1 10 10 کلیبر

 3 22/9 27 27 7 10/6 44 42 مراغه

 6 51/7 22 22 9 69/5 41 42 مرند

 11 39/2 7 7 14 22/2 16 16 ملکان

 4 19/8 24 24 2 71/9 70 69 میانه

 14 71/1 5 5 13 94/1 14 14 ورزقان

 4 71/1 5 5 3 05/3 22 21 هریس

 14 19/8 24 24 16 18/8 59 57 هشترود

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 کشاورزی)زراعت و باغداری(

ه بازار را ب ویچو ه زمینی در زمینه تولیدات کشاورزی نیز این شهرستان بیشترین محصوالت تولیدی خود شامل سیب
و  ورزیش کشاکند، حتی می توان گفت برای کل شهرستان در طرح توسعه و عمران آن نقمرکز استان  ادر می
ل در د ک 38/4ادل عدر د از اراضی زیر کشت شهرستان به کشت آبی که م 32 /42اختصاص  اند.دامداری متصور شده
ع آبی وجو منابنگر مباشد. همچنین نشادر تولید محصوالت آبی استان می نباشد مؤید نقش شهرستااراضی استان می

وجان چای، ز قبیل اهای متعدد ازی در این شهرستان رودخانهباشد. منابع عمده آب کشاورنسبتا مناسب در شهرستان می
از این  خش عظیمیسب بناباشد. متأسفانه باوجود منابع آبهای سطحی و مچای و چاهای عمیق و نیمه عمیق میسعدآباد 

 منابع بصورت جریانات سطحی از دسترس بخش کشاورزی شهرستان خارج می شود.
 

 1393برحسب نوع فعالیت در سال  های استانتعداد بهره برداری های کشاورزی شهرستان  .4جدول 

 رتبه سهم)درصد( باغداری بهرت سهم)درصد( زراعت شهرستان

تولید 

گلخانه 

 ای

 رتبه سهم)درصد(

 ** 100 193 ** 100 127353 ** 100 165395 استان

 14 04/1 2 8 66/5 7206 14 69/3 6097 آذرشهر

 4 29/8 16 10 92/4 6270 16 40/3 5618 اسکو

 12 55/1 3 5 42/7 9449 2 63/8 14263 اهر

 5 74/6 13 9 14/5 6545 6 12/6 10129 بستان آباد

 9 11/3 6 11 24/4 5406 15 52/3 5825 بناب

 1 50/28 55 6 83/6 8701 5 13/7 11790 تبریز

 10 07/2 4 14 83/2 3610 20 21/1 2007 جلفا

 20 00/0 0 20 68/0 869 17 29/3 5448 چارویماق

 14 04/1 2 19 86/0 1091 18 83/2 12540 خداافرین

 12 55/1 3 16 25/2 2870 4 58/7 6444 سراب

 3 40/11 22 4 15/9 11654 13 90/3 3950 شبستر

 7 18/5 10 12 81/3 4848 19 39/2 6759 عجب شیر

 17 52/0 1 18 09/2 2657 12 09/4 8974 کلیبر

 6 70/5 11 1 76/10 13697 7 43/5 13416 مراغه

 2 03/15 29 3 22/9 11744 3 11/8 8414 مرند

 14 04/1 2 2 44/9 12019 9 09/5 15024 ملکان

 8 66/4 9 7 74/6 8582 1 08/9 7271 میانه

 10 07/2 4 17 16/2 2750 11 40/4 8527 هریس

 17 52/0 1 15 40/2 3062 8 16/5 8215 هشترود

 17 52/0 1 13 40/3 4325 10 97/4  ورزقان
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 1395و جایگاه شهرستان بستان آباد سال  های استانبررسی میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی شهرستان

ین میزان از مشارکت دهد که بیشترنشان می 1395های استان در سال میزان مشارکت اقتصادی در شهرستان بابررسی
ه ق شهری نیز متعلق بباشد. بیشترین میزان بیکاری در مناطدر د می 76/42اقتصادی مربوط به شهرستان ملکان با 

م قرار دهی ن مورد مقایسهآباد را با این شهرستادر د است. اگر بخواهیم شهرستان بستان  25 /23شهرستان ملکان با 
نرخ  نظر بلکه از دارد بخوبی مشخص خواهد شد که شهرستان بستان آباد نه تنها از لحاظ مشارکت اقتصادی وضع خوبی

ی توان گفت وضعیت این مشهرستان استان دارد که  19را از بین  12سط  شهرستان های استان جایگاه  بیکاری نیز در
رستان و ر این شهوچک دان نسبت به شهرستان های دیگر در وضعیت خوبی قرار دارد این به دلیل وجود  نایع کشهرست

 44/5باد با استان بسهم خوب کشاورزی از میزان درآمد خالص شهرستان می باشد و درنقاط روستایی نیز شهرستان 
ی این ط روستایر نقادن های مرغوب و کشت آبی در د بیکاری رتبه آخر را دراستان دارد که میتوان گفت وجود زمی

 شهرستان مهمترین دلیل باشد. 
 

 محاسبه نرخ مشارکت اقتصادی

ساله  10ه جمعیت در سن کار، ساله و بیشتر( ب 15ساله وبیشتر )یا  10عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 
  .100ساله و بیشتر(، ضرب در  15و بیشتر )یا 

 
 .100ست از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در عبارت ا

 
 

 1395نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری شهری و روستایی شهرستان های استان سال  .5جدول 

 روستایی شهری شهرستان

 استان
نرخ مشارکت 
 اقتصادی

 رتبه نرخ بیکاری رتبه
نرخ مشارکت 
 اقتصادی

 رتبه نرخ بیکاری رتبه

 ** 23/11 ** 19/41 ** 51/14 ** 56/37 استان

 17 49/6 4 38/43 19 11/8 8 93/38 آذرشهر

 13 73/7 6 09/42 18 70/9 5 23/39 اسکو

 11 54/9 13 37/40 6 84/17 12 34/38 اهر

 19 44/5 10 79/40 12 03/13 3 85/39 بستان آباد

 6 19/16 5 60/42 14 61/11 4 25/39 بناب

 15 89/6 9 23/41 9 34/14 15 98/36 تبریز

 12 44/9 19 70/35 13 75/11 16 71/36 جلفا

 5 21/16 12 67/40 7 03/16 19 30/35 چارویماق

 14 14/7 20 19/35 15 23/11 14 33/37 خداآفرین

 16 86/6 14 96/39 17 37/10 9 80/38 سراب

 20 08/4 15 25/39 20 70/7 11 38/38 شبستر

 18 02/6 2 08/50 16 71/10 17 44/36 عجب شیر

 8 63/13 18 18/38 4 52/19 7 94/38 کلیبر

 3 89/17 11 78/40 5 05/18 18 21/36 مراغه

 9 02/11 16 96/41 11 39/13 13 12/38 مرند

 2 96/18 7 85/38 1 23/25 1 76/42 ملکان
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 4 52/16 8 67/41 2 02/24 6 03/39 میانه

 7 47/14 17 85/38 10 50/13 20 92/31 ورزقان

 10 68/9 1 59/50 8 75/14 2 06/42 هریس

 1 55/25 3 86/43 3 05/22 10 64/38 هشترود

 مأخذ: مرکز آمار ایران 

 

                                                   های استانشهرستان . نرخ مشارکت اقتصادی روستایی3شکل                .نرخ مشارکت اقتصادی شهری2شکل 

           

 بستان آباد در منطقه ستانو جایگاه شهر های استانجمع بندی بررسی امور تولیدی شهرستان

رزی ه بخهش  هنعت، معهدن و کشهاوبا بررسی امور تولیدی استان در بخش های مختلهف اقتصهادی بخصهوص در سه
ز استان عنوان مرک گذاری در محل وجود دارد شهرستان تبریز بهمشخص شده است که در بخش هایی که نیاز به سرمایه

منهابع  ای محیطهی وگذاری را به خود اختصاص داده است ولی در بخش هایی که نیاز به قابلیهت و تهوان ههاین سرمایه
عداد تبه بررسی  بیشتر، شهرستان های دیگر دراین زمینه پیشرو هستند. با توجهعدن، محیطی است بخصوص در بخش م

ه است که از این تعداد کارگاه  نعتی فعال بود 1800، 1395نفر کارکن و بیشتر دراستان در سال  10کارگاه های  نعتی 
ای  هنعتی نشهان هههم از کارگهاه در د می باشد. این سه 44 /50بیشترین در د از سهم مربوط به شهرستان تبریز با 

ن ههایی کهه ز، شهرستادهنده تمرکز عظیم  نایع در مرکز استان یعنی شهرستان تبریز می باشد و بعد از شهرستان تبری
به نظهر مهی  ن آباد کهبیشترین در د از این  نایع را به خود اختصاص داده اند شامل شهرستان آذرشهر، شبستر و بستا

ص ور کهه مشهخواند مهمترین عامل در گسترش  نایع در این شهرستان ها باشد چون همان طهرسد عامل فا له می ت
تبریهز و مرکهز اسهتان  کیلومتر از شهرستان 100هست شهرستان هایی که بیشترین در د از  نایع را دارند در فا له تا 

ها است و  شهرستان نایع بزرگ درقرار گرفته اند. یکی دیگر از مشکالتی که در شهرستان ها وجود دارد عدم گسترش  
ا در زمینهه امهور ی و... امهبیشتر این کارخانجات در مرکز استان مستقر شده اند مانند کارخانه تراکتور سازی، ماشین سهاز
قی منتشر شهده بایجان شرمربوط به معادن با توجه به آماری که توسط مرکز آمار و سازمان  نایع و معادن در استان آذر

معدن فعال بهوده  293د معدن وجود داشته است که از این تعدا 721، تعداد 1395داد کل معادن استان در سال است از تع
در د بهه  87/13ر دی داست ، در بین شهرستان های استان نیز بیشتر تعداد از معادن در شهرستان بستان آباد با سهم 

 هد در اسهتان مهی در 68/14وده است که باسهم در هدی معدن فعال ب 43معدن بوده است که از این تعداد  100تعداد 
 نمی شود.  ی از آنهاباشد. ولی تعداد زیادی از معادن در استان هستند که غیرفعال مانده اند و بهره برداری ا ول

 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

https://jvfc.ir/article-1-119-fa.html


 1400(،پاییز7فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره دوم، شماره سوم، پیاپی )                                                          22

 

 (LQ)روش نقش غالب اقتصادی بستان آباد

اسهت.  سهتفاده شهدهههای اقتصهادی ادلبه منظور بررسی و تعیین عملکرد و نقش غالب بستان آباد در وضع موجود از م
مکان تحلیل اقتصادی ا های اقتصادی امکان ادامه زندگی و توسعه را برای هرشهر به وجود می آورند و مدل هایفعالیت 

منظهور بررسهی  ( بههLQگزارش حاضر از روش تحلیل ضهریب مکهانی )ها را فراهم آورده است. در و بررسی این فعالیت
وش پایهه ر. در ایهن ن آباد نسبت به استان و تحلیل تحوالت اقتصادی این شهر استفاده شده استوضعیت اقتصادی بستا

 ر بخهش ههایداقتصادی شهر به معنای بخش ا لی اقتصاد یک شهر شناخته شده و سهم آن در کهل تولیهد و اشهتغال 
رد کهه د تأکیهد کهمی شود، بایمختلف اقتصادی شهر است. بر این اساس نخست در شهر موردنظر فعالیت پایه شناسایی 

اسهتفاده  LQز رابطهه فعالیت پایه لزوما به معنای تنها یک رشته مشخص از فعالیت های اقتصادی نیست، بدین منظهور ا
 می شود.

 

   LQتفسیر 
ن نتایج به شرح زیر ممکن است. ای LQبسیار ساده است. عموما سه نتیجه برای   LQتفسیر نتایج به دست آمده از روش 

 است:
  LQ<1:حالت اول 
 LQ=1:حالت دوم
 LQ>1:حالت سوم

 باشد کل اشتغال تبعی است. 1کوچکتر از   LQمنظور از حالت اول این است که اگر 
ذا  نعت محلی یاد شده لام کمتر از حد انتظار است. iنشان می دهد که اشتغال محلی در  نعت  1بنابراین کمتر از 

 به خدمات یا کاالهای آن  نعت را برطرف سازد. نخواهد توانست نیاز اقتصاد محلی
 دوم نیز به معنای تبعی بودن کل اشتغال است.حالت 

شواهدی از وجود اشتغال پایه  1باشد قسمتی از اشتغال پایه است. بنابراین بزرگتر از  1بزرگتر از   LQدر حالت سوم اگر 
راین ت و بنابنتظار اساال محلی بیش از اشتغال مورد ام دارد، که تحلیل گر نتیجه خواهد گرفت که اشتغiدر  نعت 

 آذربایجان شرقیباد با استان آبستان   LQاشتغال مازاد بر مقدار مورد انتظار اشتغال پایه است. در این گزارش به تحلیل 
 پرداخته شده و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است. 

 

 ت به استانوضعیت اشتغال پایه بستان آباد نسب .6جدول 

تعداد شاغلین در بخش های 

 اقتصادی
 تعداد شاغلین در بستان آباد

تعداد شاغلین در استان 

 آذربایجان شرقی
LQ  بستان آباد 

 38/1 241959 12108 کشاورزی

 0 3765 45 معدن

 87/0 236093 7522 تولید  نعتی

 81/0 84052 3736 حمل و نقل و نبارداری

 44/0 129319 2094 یعمده فروشی و خرده فروش

 - 695188 25505 جمع شاغلین در این بخش ها

 (1398نویسندگان،:(منبع
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بخهش در بسهتان  می باشد که نشان دهنده پایه ای بودن این 1بیشتر از   LQمقدار  کشاورزیبراساس جدول در بخش 
 آباد می باشد.

 

 بستان آباد ی نفوذ مستقیم شهرآبادی ها و مناطق واقع در حوزه

 تتح نحوی به را رستانشه آن جمعیتی نقاط دورترین حتی اداری، مسائل زمینه در شهرستان، مرکز عنوان به شهری هر
 دیگری شهر نفوذ وزهح در دیگری عوامل لحاظ از جمعیتی نقاط همان است ممکن حالیکه در دهد، می قرار خود نفوذ
 نآ مرکز نفوذ حوزه رد را شهرستان یک جمعیتی نقاط امیتم نحوی به اداری -سیاسی عامل ترتیب، بدین. گیرند قرار

 هرهاش و یکدیگر به هاروستا دسترسی امکان منطقه بودن کوهستانی و شده انجام بررسیهای با .دهدمی قرار شهرستان
 ولی. شود می یگرید شهر به روستاهاراحتر  ارتباط مانع موانع طبیعی آباد بستان شهر غرب جهت از و است مشکل
 .بگیرند خدمات توانندمی داشتیکمه شهر از اند شده واقع آباد بستان شرق در که وستاهاییر

  
 روستاییوزه نفوذمستقیم شهرستان با نقاط ح .5شکل  بستان آباد با شهرهای مجاور  حوزه نفوذ  .4شکل 

 (1398ن،منبع:)نویسندگا         (                                        1398منبع:)نویسندگان،                  

 

 ارتباط با نقاط شهری مجاور

ط طبیعی اخور شرایگیرد که به فرحمل و نقل برون شهری هر مرکز جمعیتی با سایر مراکز به اشکال مختلفی  ورت می
 فاوت است. اشکال مختلف حمل و نقل بین شهری عبارتند از:و اقتصادی هر کشور مت

 .ییراههای دریا -4 راه آهن -3راههای هوایی  -2راههای زمینی )آسفالته، شوسه و خاکی(  -1 
 طریق راههای زمینی  ورت می گیرد حمل و نقل در شهر بستان آباد  رفا از

 

 راههای زمینی 
 یر است: شرح ز پیوند دهنده بستان آباد با سایر نقاط می باشد، بهبستان آباد، راههایی که  ستاندر شهر

ایتا تهران انه و نهبه می این راه بستان آباد را از یک طرف به تبریز و از طرف دیگرتبریز:  -جاده ترانزیت تهران

 ارتباط می دهد.

رقی و اردبیل بایجان شن آذرتی دو استابستان آباد را به سراب و یا به عبار ستاناین راه شهر سراب: -راه بستان آباد

 را به هم پیوند می دهد.
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 گیری نتیجه  

در  رح آمهایش،شهرستان بستان آباد یکی از شهرستان های مرکزی استان است که از نظر تقسهیم بنهدی منطقهه ای طه
ش مهمی است و نق دامنه شمالی رشته کوه سهند واقع شده است. این شهرستان در واقع یکی از محورهای توسعه محلی

 در اقتصاد استان برعهده دارد.
ارد از سهط  دکزی اسهتان شهرستان به دلیل قابلیت های فراوان توسعه و به دلیل تأثیراتی که در حوزه منطقه ای مراین 

رشهد  است. این کشش پذیری باالیی برخوردار است. این امر سبب رشد سریع جمعیت بخصوص در شهر بستان آباد شده
ای مناسهب قابلیت هه ودر نقاط روستایی شهرستان منفی بوده و قابل مالحظه نمی باشد. به دلیل وجود امکانات  جمعیت

وده و بتان کمتر شهرستان بخصوص در زمینه کشاورزی و  نعتی، مهاجرت از روستا به شهر نسبت به شهرهای دیگر اس
ورت تان آبهاد  هنقاط شهری شهرستان یعنی شهر بسعمده مهاجرت به شهرستان از شهرستان های همجوار و عمدتا به 

وسهط اسهتان سبت بهه متمی گیرد. با توجه  به وجود امکانات و قابلیت های توسعه، نرخ مشارکت شهرستان بستان آباد ن
سهت کهه اکی از آن باالتر و نرخ بیکاری شهرستان طی سالهای گذشته همواره کمتر از متوسط استان بوده است کهه حها

ب زراعهت و ن به ترتیهسانی در این شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. فعالیت عمده کشاورزی این شهرستانیروی ان
ن بها یهن شهرسهتااباغداری وداماروری است. زراعت آن عمدتا به  ورت دیم و مبتنی بر زراعت سنتی اسهت. باغهداری 

ری و تولید حاظ باغدادار نبوده به طوری که از لمحوریت پرورش سیب نسبت به سایر نقاط استان از وضعیت خوبی برخور
ا بهمهده سهنتی عمحصوالت باغی رتبه های آخر استان را به خود اختصاص داده است. داماهروری شهرسهتان نیهز بطهور 

سهتان ههای ر بین شهرمحوریت دام های کوچک )گوسفند وبز( می باشد. با این حال از لحاظ تولیدات دامی رتبه خوبی د
ن شهرسهتان را در ایه . وجود قابلیتها در کشاورزی شهرستان زمینه گسترش و تولید  نایع تبهدیلی کشهاورزیاستان دارد

آب و خهاک و  ر طرح هایفراهم آورده است، براساس نتایج مطالعات انجام شده در این منطقه، با انجام سرمایه گذاری د
سهتان یهت ههای شهرآبی تبدیل نمود و بهر رونهق فعالتوسعه شبکه آب رسانی قسمت اعظمی از اراضی دیم منطقه را به 

محور توسهعه  ودی تبریز افزود. بستان آباد به دلیل همجواری با شهرستان تبریز و واقع شدن بر محور توسعه  نعتی ورو
اد ان بستان آبهدر شهرست ملی و فراملی از جایگاه ویژه ای از نظر توسعه فعالیت های  نعتی برخوردار است. فعایت غالب

ن داشهته اد شهرسهتابر  نایع تبدیلی کشاورزی و دامی استوار است و سایر فعالیت های  نعتی اهمیت کمتری در اقتصه
ود کهه مهمتهرین آنهها شنوع ماده معدنی استخراج می  8،  1395معدن فعال در شهرستان بستان آباد در سال  43اند. از 

ری مهواد دهای فهرآومی باشد، که متأسفانه به دلیل کمبود واحه گچ، پوکه، پرلیت، سن  الشه، خاک  نعتی و نمک آبی
 معدنی و  نایع پایین دستی، بخش اعظم این مواد معدنی به  ورت خام از شهرستان خارج می شود.
حسوب هرستان مشاین  وجودشبکه حمل و نقل جاده ای در این شهرستان جهت هدایت بار و مسافر از قابلیت های مهم

مسافر،  قل بار ونمل و حدن شهرستان در مسیر سراسری به اروپا و استان اردبیل، وجود پایانه های می شود. واقع ش
 باد با بررسیهایآن بستان هرستاشامکان ترانزیت کاال و بار را به سایر نقاط استان، کشور و اروپا فراهم آورده است. در 

 شهر غرب جهت زا و است مشکل شهرها و یکدیگر هب روستاها دسترسی امکان منطقه بودن کوهستانی و شده انجام
 اند دهش واقع آباد بستان رقش در که روستاهایی ولی. شود می دیگری شهر به روستاها ارتباط مانع سهند کوه آباد بستان

د ستان آبارب شهرستان ببنابراین میتوان گفت روستاهایی که در جهت غ. بگیرند خدمات توانند می داشتیکمه شهر از

ستان آباد اد شهر باقتص واقع شده اند میزان تولیدات کشاورزی آنها درحد مصرف محل خودشان است و عمال تأثیری بر
 ندارند که محصوالت خود را برای روستاها و شهرهای دیگر  ادر کنند.

 –ارتباطی بین زنجان در زمینه ارتباط با سایر شهرهای مجاور شهرستان با توجه به اینکه شهرستان بستان آباد در محور 
سرعین قرار گرفته است میتوان گفت این شهر میتواند در زمینه جذب توریست و گردشگر موفق عمل  –تبریز و اردبیل 

کند و از طریق سرمایه گذاری در این منطقه باعث رشد و رونق شهری شود. بیشترین مراودات اقتصادی این شهرستان با 
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هشترود  ورت میگیرد. حتی بسیاری از تولیدات کشاورزی این شهرستان به دلیل نبود شهرهای تبریز، سراب، میانه و 
میادین تره بار مستقیما به شهر تبریز منتقل میشود که می توان گفت در این زمینه نیاز به سرمایه گذاری در محل وجود 

 یر ارائه می گردد: در این راستا با توجه به نتایج یافته های  تحقیق پیشنهاداتی به شرح ز دارد.
پیشهنهاد مهی  ی باشهد لهذام با توجه به اینکه بستان آباد خط ارتباطی بین شهرهای تبریز با استانهای اردبیل و زنجان  -

بهه سهرانه  فضای سهبز گردد با ایجاد فضای سبز در این شهر عالوه بر تامین کمبود فضای سبز در شهر و رساندن سرانه
مهمی در توسهعه  امل بسیارن و گردشگران به راحتی از امکانات ان استفاده نمایند. این خود عاستاندارد  کشوری، مسافری

 اقتصادی این شهر بشمار میرود.
 اختصاص تسهیالت ویژه جهت تشویق سرمایه گذاری در احداث واحدهای  نعتی بزرگ در شهرستان -

ار تبریز منتقهل یادین تره بمتولیدات کشاورزی مستقیما به باتوجه به نبود میادین تره بار در این شهر، که باعث میشود  -

ار عاید خهود از این ک شود پیشنهاد میشود در این شهر سرمایه گذاری های الزم در این زمینه  ورت گیرد تا سود حا ل
 شهر باشد.

ی که شهر ت اقتصادتباطایل اراردبیل و امتداد آن تا آستارا، به دل –سراب  –ارتقاء سط  شبکه ارتباطی بستان آباد  -

 بستان آباد با این شهرها دارد.
 

 تشکر و قدر دانی

م علمی قد حقایق تا در راستای کشفحمد و سااس مخصوص خداوندی است که به انسان قدرت اندیشیدن عطا فرمود 
ستان و اساتید شهرارات له ادبردارد. ضمن سااس از تمامی کسانی که بنده را در نگارش این مقاله یاری کرده اند از جم
ینده داوند متعال با آدرگاه خ نت ازمحترم از جمله آقای دکتر تاج الدین کرمی و آقای دکتر احمد زنگانه، امید است با استعا

 یق نگری و تحلیل مسائل شهری رویکردی نو در برنامه ریزی شهری بوجود بیاید. و من اهلل توف
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