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و آمايش سرزمين در ايرانمجموعه مطالعات منطقه )1(اي
 اي در ايران فراتحليل نابرابري منطقه

 مقدمه

مش يكي از مهم در. اي است هاي منطقه بسياري از كشورها در مسير توسعه، بروز نابرابريالتكترين

طيا منطقهيهايشتر مواقع، بروز نابرابريب وسيموجب به وجود آمدن ط ناهمگونياز شرايعيف

پيميزندگ و زي، اجتماعياقتصاديامدهايشود سر. را به همراه داردينامطلوبيطيمحستيو عيرشد

اززاو نامتو دالن پدكاستيليجمله عالوه احتمال بروزبه. گردديميا منطقهيده نابرابريه موجب بروز

پك،ياهيپاكتيشورهاكدريا منطقهينابرابر قويه بخش سايشرو فاقد ارتباط يهار بخشيبا

. تر خواهد بود است، محتملياقتصاد

ا براساس زميمطالعات انجام شده در م1نهين در شود،يمشاهده رشد فرآيند در اغلب موارد

دريدل نامتوازن به به صورتيعيوسيز رشد، نواحكنار معدود مراكل عدم وجود اثر انتشار الزم،

ايميافته باقين توسعه و ميمانند زمين مسئله از. گردديو اجتماعياقتصاديساز بروز دوگانگنهيتواند

عوكموجب تمري، مسئله دوگانگيمنظر اقتصاد و از منظر اجتماعيامل تولز يد در مناطق مدرن شده

بهين و تشديو مزد، سبب تسريل تفاوت در سطح زندگيدلز د روند مهاجرت به سمت مناطقيع

مي توسعه مشيبا. گردديافته ،يشيالت آماكد توجه داشت در صورت تداوم روند فوق، بروز

زمكيتيو امنيطيمحستيز مليساز بحران برانهيه .هستند، دور از انتظار نخواهد بوديتوسعه

و هوايي، اقتصاد عمدتاً تك محصولي كشور ايران نيز به واسطه گستره جغرافيايي وسيع، تنوع آب

و برخورداري از جمعيت باال و گاز شكل گرفته است، تنوع قوميتي پتانسيل زيادي2،كه بر پايه نفت

و توسعه منطقه،دارداي هاي منطقه گيري نابرابري براي شكل در نظاميا لذا توجه به مناطق

و برنامهيساليزير بودجه و بعد از انقالب اسالمي مدنظر قرار گرفته است انه البته الزم. هاي توسعه قبل

و  و درجه اهميت مناطق ده در برنامهيا منطقهيهاياهش نابرابركبه ذكر است كه ميزان گانه هاي

پ .متفاوتي برخوردار بوده استن از وزنيشيتوسعه

ها استانبهياعتبارده نحوه شوديمانيبيانقالب اسالماز قبلياول عمران برنامهدر مثاليبرا

 هزاريكاز سال هفت ظرف استانهريها شهرستانيمند مجموع بهرههك باشديا گونهبهديبا

:مراجعه كنيد به نظريه رشد نامتوازن هيرشمن در مقاله.1
Albert O. Hirschman, A Dissenter's Confession:"The Strategy of Economic Development" 
Revisited in G.M. Meier etc, (ed.) Pioneers in development, Oxford University Press 1984. 

از.2 .آيدمي ميليون نفر جمعيت، هفدهمين كشور پرجمعيت جهان به حساب77ايران با داشتن بيش
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،يساله دوم عمران در برنامه هفت.)قبل از انقالب، قانون برنامه اول)4(ماده(نباشد مترك1اليرونيليم

و قسمتكز توجهينياهيسازمان برنامه به عمران ناح . خود را به آن اختصاص داديهاتياز فعاليرده

بهكشوركازين، ابتدا مناطقيبنابرا طبيدله و عمرانيبرايياستعداد بااليعيل وفور منابع توسعه

و سپس مناطق و عقبهكيداشتند ا. روبرو بودند، مورد توجه قرار گرفتنديديشديماندگ با فقر نيدر

تهياهيخاص عمران ناحيها، برنامهيارشناسان خارجكييدوره سازمان برنامه با استفاده از توانا هيرا

ا.و به اجرا درآورد ميازجمله هيتوان به برنامه عمران خوزستان، برنامه عمران ناحين موارد

).1389زنوز،يهاد(ردكرمان اشارهكو برنامه عمرانيشرق جنوب

تهكدر برنامه سوم توسعه قبل از انقالب، عدم تمر ها مورد توجه استانيعمرانيهاه برنامهيز در

و فرماندار استانيعمرانيهاه سازمان برنامه، برنامهكيطوربه. قرار گرفت باكيهايها د با توجهيل را

و فرمانداران تهكبه نظر استانداران ميل عالوه سازمان برنامههب). قانون برنامه سوم)17(ماده(ردكيه

شهرها، روستاها،يها، امور اجتماع ها، درمانگاه، آموزشگاهيفرعيها مانند راهييهاد هر سال طرحيبا

مرايآنها در محل بدون احتيه اجراكرايشاورزكوياريآب امكج به مراجعه به ازيپذانكز ر بود را پس

و فرمانديوز هيئتبيتصو مكراناران به استانداران اكيل ابالغ شان طبق مقررات سازمانيرد، تا

).1389ن،يشيپ(نندكبرنامه طرح را اجرا 

ن برنامه)17(در ماده شديبرنامه سوم تنف)17(مادهز موارديچهارم  عالوه گسترشبه.ذ

و برنامه برنامه مهم اهداف ازجملهييروستا عمرانوييروستايتعاونيهاتكشر يعمرانيها بوده

ن استان در.شدهيته فرماندارانو استاندارانو مجلسدر مناطقآن ندگانينما نظربه توجهبازيها

ريليم 170برنامه پنجم مبلغ ا. افتياختصاصياهيخاص ناحيها برنامهياجرايبرا2اليارد نيدر

پيپذيا جامع منطقهيزيرن بار برنامهياوليبرنامه برا و هركشده بودينيبشيرفته ه در قالب اعتبارات

طريناح و از هريه در برنامه چهارم به اجرا گذاشته شد، براكياستانيها طرحيفكيويمكق توسعهيه

ويو اجتماعيديمختلف توليهاتيل از فعالكمتشيها طرح جامع از استان يك به صورت هماهنگ

).1389ن،يشيپ(ه شوديته» برنامه توسعه استان«ط خاص استان با عنوانيمتناسب با شرا

بيبرنامه اول بعد از انقالب اسالم ديهر چند ه شده بود، اما در تبصره مادهيتهيدگاه بخشيشتر با

ال ميدوم شيآما(توسعهييپس از ابالغ برنامه، برنامه فضاماه سه شد تا ظرفيحه، دولت موظف

را استان)نيسرزم و اعالميتنظيمصوب بخشيها برنامه براساسها ،يبرنامه اول توسعه اقتصاد(ندكم

برنامه توسعه»11«در تبصره).، جلد اول1366- 1362ران،ياياسالميجمهوري، فرهنگياجتماع

ايدوم، توسعه روستاها و تأيا منطقهيهاد تعادلجايمحروم يهاو طرحيرساند بر خدماتكيبا

و. را داشته است 1391ريال سال 1976قدرت خريد معادل 1327هر ريال در سال.1 اين رقم از تقسيم شاخص كل بهاي كاالها
.آمده است دستبه 1327به شاخص مشابه در سال 1391خدمات مصرفي در سال 

.1391ميليارد ريال در سال 129240معادل.2
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دريهمچن. مدنظر قرار گرفتييزا اشتغال ييززداكقانون برنامه دوم، دولت موظف به تمر»2«تبصرهن

شدش نقش استانيو افزا ا. ها ع عادالنهيافتن روش توزييه براكييهان دوره به رغم تالشيالبته در

دياعتبارات استان سيدگاه بخشيصورت گرفت، برنامه همچنان با تسلط به(يا منطقهياستگذاريو

).1379،يصراف(ل گرفتكش)يا منطقهيزيرو برنامهييدگاه فضايديجا

وياز اواييها در امور اجرات استانكموضوع مشار مورد توجه قرارياژهيل برنامه سوم به صورت

و  و روستا فعالياسالميشوراهاگرفت تش. ردندكخود را آغازيهاتيشهر يالت شوراهاكيالبته قانون

دالياسالميب مجلس شورايبه تصو 1361در سالياسالم مشيدرآمده بود اما به ماننديالتكل

و  در برنامه سوم توسعه،نيهمچن. فراهم نشد 1378ان به اجرا در آمدن آن تا سالكام... جنگ

بهو توسعه استانيزير برنامهيشوراها تش استانيبرا1يزير منظور برنامه ها )70(ماده(ل شدندكيها

 ). برنامه سوم توسعه

هم استانيزير برنامهيدر برنامه چهارم شوراها يهاه دستگاهيلكو تعاملياركها موظف شدند با

ته، برنامه پنجياستان و پس از تصويساله استان را ييب نهاياستان به تصويزير رنامهبيب شورايه

وزيه ن. ران برساننديئت تشيدر قانون برنامه پنجم توسعه هريزير برنامهيل شوراكيز بر لزوم و توسعه

ر وياستان به ريزير ته برنامهيمكاست استاندار بهيشهرستان به ،يريگميمنظور تصم است فرماندار،

و شهرستانو بودجه استانيزيرو نظارت در امور برنامهيت، هماهنگيب، هدايتصو ها در چارچوب ها

س برنامه و تأكالنكيها استيها .))178(قانون برنامه پنجم توسعه ماده(د شده استكيشور

از اكنون با قرار داشتن س جمله كليديدر آستانه تدوين برنامه ششم، رو اين است االت پيشؤترين

و بعضاً و كاهش نابرابري هاي توسعه پيشين، تا چه اندازه در توسعه استان اجراي برنامه كه تهيه هاي ها

و چرا با وجود بوده مؤثراي منطقه مريكاند؟ ايزكدولت مناطقيه نسبت به توسعه تمامكرانيدر

و با وجود قوانك و قوانيكنيشور تعهد دارد دريردهاكاركسان،يكنيسان، در عمل تعهدات متفاوت را

و موجب افزا شور داشتهكمختلفينواح  اند؟ش شدهيآماد بحرانيو تشديا منطقهيهايش نابرابرياند

و استاني صورت گرفتهيا منطقهيهايدر زمينه نابرابر ، تاكنون مطالعات متعددي در سطح ملي

و گسترده و از اين منظر، ادبيات موضوع نسبتاً غني پ است . ژوهشي كشور ايجاد شده استاي در فضاي

ايو آمارياگرچه گستره مفهوم نيكن مطالعاتيدر انجام شدهيارهاكست، اما در مجموع حجميسان

ميعلميبنده دستهكيقابل توجه است؛ به طور يت نابرابرياز وضعير نسبتاً روشنيتواند تصويآنها

ايا منطقه ح بدين. ران ارائه دهديدر دريا منطقهيت نابرابريوضعياضر براي بررسترتيب در گزارش

و بودجه قانون برنامه سوم توسعه كه به مباحث برنامهدر فصل هشتم)70(ماده.1 و توسعه استان اختصاص دارد، تشكيل ريزي ريزي
و توسعه استان شوراي برنامه«نهاد جديدي تحت عنوان  نخستين هدف اين شورا ايجاد هماهنگي بين. را مقرر داشته است» ريزي

و نهادهاي گوناگوني است كه تا آن زمان در زمي تشكل مي نه برنامهها و. اند پرداخته ريزي استاني به فعاليت در قسمت ضميمه ساختار
و توسعه استان آورده شده است وظايف شوراي برنامه .ريزي
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مييا و با1،ليگيري از روش فراتحل شود با بهره ران، تالش مقاالت موجود مورد مالحظه قرار گرفته

و بررس هايي در راستاي بهبود عدالت فضايي كشور، جهت ها، توصيه دستاوردهاي اين پژوهشيگزارش

.توسعه ارائه شودگيري در تدوين برنامه ششم كار به

ميپس از مقدمه، در بخش دوم روش تحق. اين مطالعه در پنج بخش تدوين شده است . شوديق ارائه

هاي مورد تكنيك«،»گرفته شده كاربهمباني نظري«،»سال مطالعه«از منظريدر بخش سوم جامعه آمار

ميمورد بررس» گرفته شده كاربههاي شاخص«و» استفاده مقاالتيها افتهيدر بخش چهارم.رديگيقرار

و در نهايبند به صورت طبقه پايشده مورد مطالعه قرار گرفته م شنهادهايپيانيت در بخش .گردديارائه

قيروش تحق.1

بكطور همان زميه ايا منطقهيهاينه نابرابريان شد، در بسيدر به. انجام شده استياريران، مطالعات

پيها افتهيي، بررسيد در حوزه نابرابريمنظور انجام مطالعات جد يو بازخوانينين، بازبيشيمطالعات

م مكن استياياما سؤال اساس. رسديآنها الزم به نظر باكيج مطالعات متنوعيتوان نتايه چگونه ه

و روش شاخص و در زمانيها ها م متفاوت و و مبتنيصورت گرفته است را تجميمختلفيهاانكها يع

 ار ارائه داد؟كبر آنها راه

اكييهان روشيتر از مناسب يكي بايفراتحل.ل استيرود، روش فراتحليم كاربهن موارديه در ل

نكيبه منظور تر2،مند منابع مرور نظام و در صورت هكپردازديمي، به مقاالتيآماريبند از جمعيب

پ مزيتر مهم. اندر در آمدهيموضوع خاص به رشته تحريكرامونيقبالً اين ايت باكن استين روش ه

ميج معنادار افزايافتن نتايج مقاالت مختلف، قدرت مطالعه را در جهتيادغام نتا ان،يرضائ(دهديش

اميفراتحل). 1384 و روشه با استفاده از دادهكيج مقاالتيق نتايان تلفكل موضوعيكون، گوناگيها ها

م قرار دادهيرا مورد بررسكمشتر ).Zhang,2012(آوردياند را فراهم

ويبر طبق تعر.شديمعرف3و توسط گالس 1976ل در ساليبار واژه فراتحلنينخست يف

بهيمجموعه بزرگ از نتايكليل، تحليفراتحل يساز پارچهيكمنظورج مربوط به مطالعات مختلف،

ديالبته برخ. آنهاستيها افتهي 5،يبكيپژوهش تر4،يقيپژوهش تلف: ماننديگريمحققان اصطالحات

نكيو تر7مند، مرور نظام6يمكمرور بيب اطالعات را تا برده كاربهليفراتحليجاهز هكاند، اما چينون

1. Metanalysis 
2. Systematic Reviews of the Literature 
3. Glass 
4. Integration Research 
5. Research Synthesis 
6. Quantitative Review 
7. Systematic Review 
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نيل عموميبه اندازه فراتحل يك ).1390زانلو،يا(افته استيت

م زكدارديبرتريسنتيتيل نسبت به مرور روايه روش فراتحلكشودياز چند جهت ادعا ريه در

م :شوديبه صورت خالصه به آنها اشاره

عيفراتحل- ايسنتيتر از روش بازنگرينيل و در بهيمتركن روش پژوهشگر با احتمالياست

ميذهنيهايداورشيپ !شوديدچار

بهيدر فراتحل- مج مشاهدهيخام، نتايها دادهيجال .شوديو خالصه

و طبقهل صدها پژوهش به صورت نظاميدر فراتحل- آن. شوديميبند مند خالصه ه در روشكحال

ز ق، اگر تعداد پژوهشينه تحقيشيپيسنتيبازنگر نميها موجوديهاج تمام پژوهشيتوان نتاياد باشد،

حتيفيرا توص .كردانيبيا

ميفراتحل- بيا موضوع را شناختهه تا چه اندازهكندكيل مشخص و تا چه اندازه به بحث يشتريد

.از استين

ميلكبه طور قبييايل مزايتوان گفت فراتحلي، پك خالصه:لياز لين، تعديشيردن مطالعات

اك و جديردن مطالعات بيجاد ارتباط ).1390زانلو،يا(ن مطالعات را دارديد

مقيل ابتدا پرسش تحقيفراتحلفرآيند معموالً در ويمشخص مع براساسشود ار انتخابيآن

م معيسؤال تحق براساسسپس. گردديمطالعات مشخص و مربوطيها ار انتخاب، پژوهشيق

و پس از ارزيميآور جمع و دادهيسازت مطالعات، خالصهيفكييابيگردد م اطالعات . شوديها انجام

نيدر نها و ارائه نتايز تحليت ميل اطالعات ).Jackson et al, 2004(دريگيج صورت

دركيموارد مختلف بايق به روش فراتحليتحقيكانجام فرآينده گيل بهيد مورد توجه قرار رد،

:ن شرح استيا

باييقات مورد بررسيمطالعات، موضوع تحقيدر گردآور- ويكديا وجوهيا دارايسان باشد

.مشابه باشد

د- دريمطالعاتيدر حوزه نابرابر.و حجم نمونه استيمسئله جامعه آماريگريموضوع مهم

دبه. صورت گرفته استيسطوح مختلف مليگر برخيعبارت در سطحيو برخياز مطالعات در سطح

اين در بخش گزارش نتايبنابرا. اند بودهياستان بايج قراريد به صورت جداگانه مورد بررسين مقاالت

و نتا بهيتعم قابليج مطالعات استانيگرفته .شور نخواهد بودكلكم

ييها ز، تفاوتينيا منطقهيگرفته شده در مطالعات مربوط به نابرابر كاربهينظرياز منظر مبان-

و محققان با رو ا. اندن موضوع پرداختهيايبه بررسيمتفاوتيردهايكوجود دارد دركالبته ثر مطالعات

و مبانيجغرافيها حوزه و اقتصاد بوده است به كاربهينظريا . استيكگر نزديديكرفته در آنها

پاينظرين از مبانيهمچن و توسعه بيمربوط به قطب رشد، رشد متوازن .شتر استفاده شده استيدار

تيلزوماً روش تحق- و نيكرفته در مطالعات با موضوع مشابه، كاربهيهايكنكق اگرچه.ستيسان
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ازيتوان نتاينم بايها روشج به دست آمده رد، اماكسهيمقايگر به صورت آماريديكمختلف را

تبيل نتايمكتيتوان برايم و اييج .قات بهره بردين تحقين بهتر موضوع از

يمطالعات مورد بررسي، در تماميسنجش نابرابريانتخاب شده برايهاد توجه داشت شاخصيبا

نيك و تجمين هنگام مقايبنابرا. ستنديسان نمتهافيعيسه ديتحقيكجيتوان مجموع نتايها گريق را با

همكقات جمعيتحق بيرد به باين علت نيشتر .د شودكيتأكات مشتركد بر

 آماري مقاالتيبررس.2

ا ت كاربهينظرين قسمت، مقاالت از نظر سال مطالعه، مبانيدر مورد استفاده،يهايكنكگرفته شده،

و مرا دانشگاهسندگان،ينويرشته دانشگاه و شاخصيز علمكها گرفته شده مورد كاربهيها نشردهنده

.گيرند بررسي قرار مي

 مقاالت برحسب سال مطالعهيبررس.1-2

ا الزم به ذكر است كه در گردآوري اين مقاالت. قرار گرفته استيمقاله مورد بررس 107ن مطالعهيدر

و تالش صورت گرفته است تا تمام هاي مقاالت قابل دسترسي در پايگاهيمحدوديتي لحاظ نشده

ا اند، مورد اي در كشور تهيه شده هاي منطقه كه در ارتباط با نابرابري1يرانينشريات علمي معتبر

مذيتجوجسيبرا. بررسي قرار گيرد ازكمقاالت ي، نابرابريا توسعه منطقه: مانندييها دواژهيلكور

ويها، برابر فرصتي، قطب رشد، برابرياهيناحي، نابرابريا، تعادل منطقهيا منطقه استفاده ... درآمد

.شده است

بهو آخرين مقاله مربوط 1369در مقاالت مورد بررسي اين مطالعه اولين مقاله مربوط به سال

ز. بوده است 1393سال )يا استانييمل(و سطوح مطالعهن مقاالت را برحسب سالياير فراوانينمودار

م مكطور همان. دهدينشان بيه مشاهده . بوده است 1391مقاالت مربوط به سالين فراوانيشتريشود

مل درصد56نيهمچن يبه بررسياناز مقاالت در گستره است درصد44وياز مقاالت در گستره

و شهرستان استانيبندو طبقهينابرابر بر ها .اند توسعه پرداختهيها حسب شاخصها

1. http://www.sid.ir/, http://www.magiran.com/ 
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 1393- 1369يها ساليطيمقاالت مورد بررسيفراوان.1نمودار

.قيتحقيها افتهي:مأخذ

ب براساس زميشتر مطالعات استانينمودار فوق، صورت 1393تا 1388ها از سالينه نابرابريدر

1.گرفت است

 گرفته شده كاربهينظريمقاالت برحسب مبانيبررس.2-2

مياصول روش تحق براساس نويق انتظار ينظرياز مبانينابرابريسندگان مقاالت جهت بررسيرود

م،نندكاستفادهيمشخص ايدرصد از مقاالت مورد بررس56ه حدودكشودياما مشاهده نيدر

و در برخ نداشتهينظريبا عنوان مبانيمطالعه، اصالً بخش نياند ز در بخش مقدمه به صورتيموارد

ميد توجه داشت اغتشاش در روش تحقيبا. اشاره شده استينظريبه مبانيضمن بهيق تواند منجر

و دستاورد مطالعاتياهش اعتبار نتاك غكيج مطالعه شود مناسبيو چارچوب نظرياب مبانيه در

م ميگيصورت .باشديتواند تصادفيرند

راين فراوانيشتريبيه در مقاالت مورد بررسكيا مربوط به توسعه منطقهينظريدر ادامه مبان

مياند مورد بررس داشته .رديگيقرار

و انتشار مقاالت در زمينه 1393البته بايد توجه داشت گردآوري مقاالت در مطالعه حاضر در بهار سال.1 و احتمال تهيه انجام شده
مي اي تا پايان سال وجود دارد، بنابراين كاهش فراواني هاي منطقه نابرابري نش مقاالت موجود در اين سال ت گرفتهئتواند از اين امر
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بكينظريمبان.1جدول  اند داشتهيمورد بررساربرد را در مقاالتكنيشتريه

يفراوانينظريمبانفيرد
18)1(ه قطب رشدينظر1
10)2(رشد متوازن2
7)3(داريتوسعه پا3
6)4(رامونيپ-زكمريالگو4
6)5(نزرشد نامتوا5
6)6(ييه همگراينظر6
4)7(اثر انتشار7
.قيتحقيها افتهي:مأخذ

(1) Growth Pole 
(2) Balanced Growth Theory 
(3) Sustainable Development 
(4) The periphery. core theory 
(5) Unbalanced Growth Theory 
(6) Convergence 
(7) Spread Effects 

 رشد متوازن.1-2-2

مهيجمله نظراز رشدينظريمبان.ردكاشاره2نيو روزن اشتا1سكتوان به نوريپردازان رشد متوازن

: استوار استيمتوازن بر دو محور اصل

زن بخشيب.1 و . متقابل وجود دارديها وابستگ ربخشيها

ا3،يخارجيهاييجو به صرفه.2 .، اعتقاد وجود دارديت اقتصاديفعاليكتيا تقويجاديحاصل از

ريميمختلف اقتصاديهاتيهمزمان در فعاليگذارهيه با سرماين نظريا براساس ودكتوان بر

ويگذارهيس معتقد است با سرماكنور.ردكو فقر غلبهياقتصاد طوربهيشاورزكدر بخش صنعت

ميتضميدات صنعتيطرف بازار فروش توليكهمزمان، از  دين و از طرف ش قدرتيگر با افزايشود

مينيشاورزكداتيد در بخش صنعت، بازار توليخر نيدر نها. گردديز فراهم گسترش بازارزيت

ميگذارهيسرمايالزم را برايهازهيانگ نيروزن اشتا. آورديبه وجود ه فشار بزرگيز با طرح نظرين

ميب ريه براكدارديان باكخروج از طرت همهكحريكديود ويهايگذارهيق سرمايجانبه، از گسترده

گييربنايزيها خصوص در طرح همزمان به يهاتيهمزمان در فعاليگذارهيبا سرما.ردي، صورت

ايمختلف، تقاضا براياقتصاد ميگذارهين سرمايمحصوالت اكشوديها فراهم يكن خوديه

).165: 1390،ياريز(استيخارجييجو صرفه

1. Nurkse 
2. Paul Rosonstein. Rodan 
3. External Economies 

.آيدمي پديد خارجي هاي توسعه فعاليت اثربر انتفاعي اقتصادي واحديكدركه است جويي صرفه
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 رشد نامتوازن.2-2-2

اهين نظريتر از مهم4و رستو3دمنيفر2،رشمنيه1،پرو تف.ه هستندين نظريپردازان نياراتكحاصل

م مريمحققان و .شوديبند رامون طبقهيپـزكتواند در قالب دو مدل قطب رشد

 قطب رشدـ

بهءو هيرشمن جز5ميردال اولين كساني بودند كه از طريق ايجاد شناخت مفاهيم توسعه فضايي، اقدام

و نظريه توسعه منطقه توجه اصلي هيرشمن به رشد اقتصادي. اي كردند ايجاد پيوند بين رشد اقتصادي

مي. معطوف بود و وي معتقد بود توسعه اقتصادي از طريق عدم توازن به وجود و رشد نامتوازن آيد

ف و بندي منطقه ماندگي نواحي ديگر همراه خواهد بود كه نتيجه آن قطب ضايي با عقبتمركز اي

راهبردهاي هيرشمن در سطح كالن توسعه، سفارش. گسترش نامتعادل توسعه از نظر جغرافيايي است

و پسين قوي با ساير بخش بخش(به تمركز بر چند بخش كليدي  هاي هايي كه داراي پيوندهاي پيشين

و ماهيت تمركز طلب توسعه اقتصادي در فضا را روند قطبي شدن)ي هستنداقتصاد . ناميد6داشت

بهنالبته وي معتقد بود در مراحل بعدي با غيراقتصادي شدن تمركز، روند تراوش به اطراف يا رخ ه

).110: 1379صرافي،(رخ خواهد داد7پايين

ميههاي منطق ميردال نيز تئوري خود را بر پايه نابرابري و تأثير عوامل خارجي بر آن بنا و براي اي نهد

وآثار توصيف اين تئوري از مفاهيم مي تهييجآثار بازدارنده از. كند كننده استفاده بازدارنده تمام آثار منظور

مهاجرت، نوسانات آثار شود، نظير تأثيرات منفي است كه از نيروهاي خارج از سيستم به آن تحميل مي

و تج تأ تهييجآثار منظور از8.ارتسرمايه و ثير آن بر مناطق ديگر كننده نيز رشد ايجاد شده در يك منطقه

بر. است و سازوكارخالف هيرشمن در شرح وي چرخه عليت تراكمي به تشديد قطبي شدن اعتقاد داشت

مي الت دولت در بازار را براي تعادلدر نتيجه دخ  براساس). 117: 1390زياري،(دانست بخشي ضروري

هاي جويي نظريه ميردال هنگامي كه به هر دليلي رشد يك مركز شروع شود، از آن پس انباشتي از صرفه

و خارجي و تداوم مي9داخلي و جريان به صورت پيوسته رشد آن مركز را استحكام هاي نيروي كار، بخشد

و سرمايه را به خود جذب مي و عليت اين روند به زيا. كند كارآفريني، بازرگاني ن مراكز ديگر خواهد بود

مي 10تراكمي رخنه به پايين، آثار بيني هيرشمن نسبت به اتكا به بازار براي برخالف خوش. شود ناميده

ميآثار ميردال . داد رخنه به پايين را به مراحل عادي توسعه اقتصادي نسبت

1. François Perroux 
2. Hirschman 
3. Friedman 
4. Rostow 
5.Myrdal 
6. Polarization 
7. Trickle.Down 

به.8 و توسعه«كتاب: براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد ص1370باغيان، نشر ني، سال، مرتضي قره»اقتصاد، رشد ،363.
9. Internal & External Economies 
10. Cumulative Causation 
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و ميردال، اقتصاددان بزرگ فران سوي به نام فرانسوا پرو از الزم به ذكر است كه قبل از هيرشمن

و در يك زمان پديدار نمي براساس. واژه قطب رشد استفاده كرده بود شود، نظريه پرو، رشد در همه جا

و سپس از طريق كانال هاي رشدي با شدت بلكه در نقاط يا قطب هاي هاي متفاوت نمودار شده

ميآثار گوناگون با بر.دياب نهايي متغيري، بر تمام اقتصاد تسري پرو رشد اقتصادي را در گرو تمركز

مي صنايع پيش بق رو مبتني بر نوآوري البته قطب رشد مورد.ه اقتصاد را دارنديديد كه توانايي تحرك

و در فضاي عملكردهاي اقتصادي است ).112: 1379صرافي،( نظر وي مفهومي غيرجغرافيايي

 رامونيپ-زكمريالگوـ

ميـ در نظريه مركز و پيرامون تقسيم شود كه حاصل پيرامون نظام فضايي كشور به دو زيرنظام مركز

و حاشيه در اين نظريه روند تحكيم تسلط فضاي. اي شدن پيرامون خواهد بود آن قطبي شدن در مركز

و آثار بازخورد ناشي از رشد نواحي مركزي به صورت زير است مركزي بر فضاي حاشيه :اي

ان• مياثر سلطه كه .شود تقال منابع از حاشيه به مركز را باعث

و نوآوري• مي اثر اطالعاتي كه تشديد روابط .كند ها را در مركز تسهيل

به• و خطر كمتر رشد باالتر نوآوري اثر رواني كه مي دليل انتظارات باال .كند ها در مركز رخنه

و اجتماعي مناسب نوآوري• را اثر نوسازي كه تغييرات نهادي ميها .سازد فراهم

مي ها، نوآوري اي كه نوآوري اثر زنجيره• .آورند هاي جديد ديگري را پديد

مي جويي اثر توليدي كه صرفه• و تجمع را در فضاي مركز ايجاد .كند هاي ناشي از مقياس

و كار، سرمايه، مواد و پيرامون ماهيتي استعماري داشته در واقع در اين نظريه ارتباط ميان مركز

ميخام  و مركز آهنگ توسعه پيرامون را تعيينو كاالهاي واسطه از پيرامون به سمت مركز جذب شوند

و پيرامون در نقش مركز. كند مي كانون نوآوري است؛ البته اين عنوانبه نقطه افتراق اصلي مركز

 ). 136: 1390زياري،(اي براي پيرامون ندارد نوآوري در مراحل نخست ثمره

دكاز آنجا ايهار ساله شناختهيا توسعه منطقهيمهم برايات، شهر از محورهاين نظريرواج

دريم ديرامون به تدريپ-زكمر سازوكارشد، اشاره به نقش وابسته شهرها يها دگاهيج موجب بروز

هم.شديضدشهريافراط ليدر يشهريرا جانبداريافتگين توسعهيل اساسكمش1پتونين راستا

بيم و مينامد و سرماكر جهان تضاديفقيشورهاكدرين تضاد طبقاتيتر ند مهمكيان نيار ست،يه

ب مليتضاد منافع و منافع بلينيگانه بكست، و شهر استيه تضاد ا.ن روستا نيدر يازهاين راستا راهبرد

آشياساس . مدار بوديشاورزكيگرا به سمت راهبرد صنعتياز راهبردهايارك، چرخش

1. Lipton 
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پا.3-2-2 1داريتوسعه

با» حفظ جهانياستراتژ«و با انتشار گزارش 1970دار در دههيتوسعه پا و مورد توجه قرار گرفت

در سال»21اركدستور«و 1987در سال»ماكنده مشتريآ«با عنوان2لند انتشار گزارش برانت

پاف گزارش برانتيبنا بر تعر.ردكدايپيشتريبيارتقا 1992 ه ضمنكاستيا دار، توسعهيلند، توسعه

نيتأم نكبرآوردهيحال، در راستايازهاين نيآيازهايردن ميندگان زاده،ميابراه(ندكيز تالش

تا). 1392 زينون با عباراتكالبته پاكستيهمچون ايره محيپايولوژكدار، پايزطيدار، ويست ، ...دار

پايم مختلفيمفاه پاف گزارش برانتيمعموالً تعر دار ارائه شده است؛ اماياز توسعه و اساسيلند ه

ميتوسعه پا ايآيدار به حساب و بر پايد ايبيدارين اساس يو اجتماعي، اقتصاديولوژكشتر در سه بعد

ميمورد بررس ).1392فر، نظم(رديگيقرار

اي رشد منطقه4همگرايي-3نظريه واگرايي.4-2-2

در يكي از مهم اي اين است كه آيا رشد موجب همگرايي مناطق ريزي منطقه برنامهترين سؤاالت

مي مي و يا شكاف بين آنها را افزايش مي شود دارند دهد؟ در پاسخ به اين سؤال برخي از نظريات بيان

مي كه عدم تعادل و نياز به مداخله مستقيم ها ميان مناطق توانند به صورت خود به خود از بين بروند

ميوانعنبه.نيست به نمونه نظريه بخشي بيان كند كه زمينه تخصيص مجدد منابع در مناطق فقير

شد مراتب بيشتر از مناطق توسعه و در نتيجه اين مسئله موجب همگرايي خواهد در مقابل. يافته است

و ميردال معتقد به افزايش شكاف بين مناطق از طريق غني و فقيرتر هيرشمن تر شدن ثروتمندان

ف . قرا هستندشدن

و آثار بر طبق نظريه ميردال پخشايش نيروهايي هستند كه موجب همگرايي ميان مناطق فقير

و)منطقه غني(يعني با رشد يك منطقه. شوند غني مي ، تقاضا براي توليدات مناطق فقير افزايش يافته

تواند منجر نمي وي معتقد است اثر پخشايش معموالً. در نتيجه منجر به رشد منطقه فقير خواهد شد

از يك سو افزايش تقاضا براي كاالهاي توليد شده در بخش كشاورزي با كشش به همگرايي شود، زيرا 

ميبسيار پايين  از عملي و و نيروي انساني متخصص از شود سوي ديگر خروج عواملي نظير سرمايه

منطقه فقير شود مناطق فقير به سمت مناطق غني، نيز ممكن است منجر به كاهش توان توليد

).1390:115زياري،(

1. Sustainable Development 
2. Brundtland Commission 
3. Divergence 
4. Convergence 
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تيبررس.3-2 و شاخصكينكمقاالت برحسب  گرفته شده كاربهيها ها

قبيمختلفيهايكنكتيدر مقاالت مورد بررس تاياز ،ياقتصادسنج2،يعاملليتحل1،يعدديسونومكل

، روش6شانونيآنتروپيده، وزنAHP)(5يمراتب سلسلهليتحل4،يا خوشهليتحل3،سيپسأت مدل

9،يفاز منطق8،)الوگرامكاس(ايجغرافدريآماريها مدل7،)MCDM(رهيمتغ چنديريگميتصم

. استفاده شده است 12ساوو 11تيپرومو مدليعموم تعادل، مدلDEA)( 10ها دادهيپوششليتحل

س،يمور شاخص،)HDI(يانسان توسعهيبكيتر، شاخصينيجبيهمچنين در برخي مقاالت نيز ضر

.به كار گرفته شده است 16نداليهرفو 15نسونكيات 14،ليتا 13،امسونيليو

ز اير فراوانينمودار تياستفاده از ميكنكن مكهمانطور. دهديها را نشان بيه مشاهده نيشتريشود

تيفراوان .استبوده) درصد9/20(يل عامليو تحل) درصد7/22(يعدديسونومكتايهايكنكمربوط به

و شاخصيكنكتيفراوان.2نمودار در كاربهيها ها يمقاله مورد بررس 107گرفته شده

.همان: مأخذ

1. Numerical Taxonomy 
2. Factor analysis 
3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
4. Cluster Analysis 
5. Analytical Hierarchy Process 
6. Entropy (Information Theory). Shannon 
7. Multi Criteria Decision Making 
8. Askalvgram 
9. Fuzzy Logic 
10. Data Envelopment Analysis 
11. PROMETHEE 
12. SAW 
13.Williamson Index 
14. Tile Index 
15. Atkinson Index 
16. Herfindahl Index 
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 سندگان مقاالتينويمقاالت برحسب رشته دانشگاهيبررس.4-2

ز ميجدول بير نشان پيشتريدهد ويدر رشته جغرافيا منطقهيهايرامون نابرابرين مطالعات ا

بهيها رشاخهيز درياياز نمونه مورد بررس درصد61هكيطور آن صورت گرفته است برن مطالعه را

جا درصد27رشته اقتصاد با سهم.رديگيم . گاه دوم قرار گرفته استيدر

يسندگان مقاالت از نظر رشته دانشگاهينويفراوان.2جدول

)درصد(سهميفراوانيرشته دانشگاهفيرد
1342/61*ايجغراف1
599/26اقتصاد2
110/5تيريمد3
34/1ستيزطيمحيزيربرنامه4
34/1يشهرساز5
34/1آمار6
29/0يشاورزكوييتوسعه روستا7
15/0رياضي8
15/0مهندسي صنايع9
و توسعه منطقهبرنامه10 15/0ايريزي اجتماعي
15/0طيبهداشت مح11
.همان:مأخذ

يايـ، جغرافييروسـتايزيـر برنامـهوايـ ا، جغرافيـ، جغرافيشهريزير برنامهوايجغرافيها شامل رشته*
سيعيطبياي، جغرافياسيس 1.ايجغرافياطالعات ستميو

و مرا مقاالت برحسب دانشگاهيبررس.5-2  سندگان مقاالتينويز علمكها

ميايبررس مطالعه نمونه مورد نوين مطالعه نشان پيدهد يا منطقهيهاي رامون نابرابريسندگان مقاالت

ميتر فراوانقيدقياما بررس،دارنديجايمتنوعيهاو دانشگاهيقاتيز تحقكدر مرا دهديها نشان

ازيب. را به خود اختصاص داده استييدانشگاه اصفهان سهم باال د درصد از مقاالت نمونه مور60ش

ستيزد، تربيز،ياصفهان، تهران، تبريها در دانشگاهيبررس و عالمهو ستانيمدرس،  بلوچستان

.انجام شده استييطباطبا

و بنابراين البته الزم به ذكر است كه اكثر مقاالت بيش از يك نويسنده داشته.1 هايي كه مرتبط با نويسندگان جمع فراواني قسمت اند
.مقاالت است بيش از تعداد مقاالت خواهد بود
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و مرا سهم دانشگاه.3جدول زميقاتيز تحقكها يا منطقهيهاينه نابرابريدر ارتباط با مطالعات انجام شده در
يدر نمونه مورد بررس

فيرد
زكمر-دانشگاه
يقاتيتحق

يفراوان
سهم

)درصد(
فيرد

زكمر-دانشگاه
يقاتيتحق

يفراوان
سهم

)درصد(
29/0اسوجيدانشگاه523/2327دانشگاه اصفهان1
ب229/928دانشگاه تهران2 29/0رجنديدانشگاه
29/0ليدانشگاه اردب162/729زيدانشگاه تبر3

 143/630 دانشگاه يزد4
آزاد اسالميدانشگاه

 واحد فيروزكوه
14/0

5
دانشگاه تربيت

 مدرس
11 9/431 

پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات فرهنگي

14/0

6
و دانشگاه سيستان

 بلوچستان
10 5/432 

پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات اجتماعي
 جهاد دانشگاهي

14/0

7
دانشگاه عالمه
 طباطبايي

14/0كرمانشاهدانشگاه رازي 5/433 10

8
دانشگاه فردوسي

 مشهد
71/334 

دانشگاه آزاد اسالمي
 واحد قزوين

14/0

9
دانشگاه شهيد
 چمران اهواز

52/235 
ومعاونت برنامه ريزي

نظارت راهبردي
 جمهور رئيس

14/0

10 
دانشگاه بوعلي سينا

 همدان
14/0 دانشگاه علوم نظامي 48/136

14/0دانشگاه راتگيرز48/137دانشگاه زابل11

12 
دانشگاه شهيد

 بهشتي
48/138 

هايسازمان شهرداري
 كشور

14/0

 33/139 دانشگاه اروميه 13
دانشگاه آزاد اسالمي
 واحد شهر بابك

14/0

14 
دانشگاه آزاد اسالمي

ري واحد شهر
33/140 

دانشگاه علوم پزشكي
 كرمان

14/0

 33/141 دانشگاه گلستان 15
دانشگاه علوم پزشكي

 تهران
14/0

16 
دانشگاه آزاد اسالمي
 واحد خوراسگان

33/142 
دانشگاه علوم پزشكي

 شهيد بهشتي
14/0

17 
دانشگاه محقق

 اردبيلي
33/143 

دانشگاه سالزبورگ
 اتريش

14/0

18 
دانشگاه آزاد اسالمي

 آباد واحد نجف
33/144 

نور واحددانشگاه پيام
 اراك

14/0
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فيرد
زكمر-دانشگاه
يقاتيتحق

يفراوان
سهم

)درصد(
فيرد

زكمر-دانشگاه
يقاتيتحق

يفراوان
سهم

)درصد(

 33/145 دانشگاه زنجان 19
دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد كرمان
14/0

20 
دانشگاه آزاد اسالمي

و واحد علوم
 تحقيقات

14/0 دانشگاه بمبئي 29/046

21 
دانشگاه علوم
 اقتصادي

14/0 دانشگاه باهنر كرمان 29/047

 29/048 دانشگاه شيراز 22
دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد مرودشت
14/0

 29/049 دانشگاه الزهرا 23
دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد بروجرد
14/0

 29/050 دانشگاه مازندران 24
پزشكيدانشگاه علوم

 اهواز شاپور جندي
14/0

25 
نوردانشگاه پيام
 واحد جهرم

14/0 دانشگاه ايالم 29/051

26 
دانشگاه علوم
 پزشكي ايران

14/0 دانشگاه گيالن 29/052

1.همان:مأخذ

 گرفته شده كاربهيا توسعهيها مقاالت برحسب شاخصيبررس.6-2

بهيايدر مقاالت مورد بررس ازيافتگي ها از منظر توسعها استانيمناطقيبند منظور سطحن مطالعه، ،

زيشاورزكمختلفيها شاخص ،ي، اقتصاديصنعت،ي، آموزشيو درماني، بهداشتيو رفاهييربناي،

طبي، ساختماني، ارتباطي، بازرگانياجتماع .استفاده شده است...ويعي،

پريزنمودار در ذ. نشان داده شده استيلكيها ها در سرفصلن شاخصياربردتركر ركالزم به

و اغلب به ازايمكهاه شاخصكاست دهيبوده نيهمچن.ت محاسبه شده استيهزار نفر جمع هر

زكشيها شاخصيلزوماً از تماميمورد بررس مقاالت نيل دركاستيهيبد. اند ردهكر استفاده ه

گيشتريبيهاه سرفصلكيمقاالت ، از اعتباريت نابرابرير ارائه شده از وضعيرد، تصويمورد توجه قرار

2.برخوردار خواهد بوديباالتر

 آنها امكاناتو قدمت توانمندي، ميزان مقايسه معنايبه فوق علمي مراكزدر گرفته صورت مطالعات فراوانيكه داشت توجه بايد.1
.دهد نشاناي منطقه هاي نابرابري مباحثبهرا مراكزآن توجه ميزان تواندمي تنهاو نيست

در اين مطالعه با توجه به اينكه اطالعات مربوط به مقاالت مورد بررسي اغلب به صورت كمي مورد بررسي قرار گرفته است، ابتدا.2
و سپس اطالعات كيفي ارائه شده استاطالعات كم .ي
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بررسكاربهيهاشاخص.3نمودار مورد مقاالت در شده يگرفته

.همان:مأخذ

شاخصهاي
فرهنگي

بارش

مقاالتشاخصهاي در استفاده مورد

شاخصهاي
صنعتي

شاخصهاي
اقتصادي

شاخصهاي
بازرگاني

شاخصهاي
ارتباطي

شاخصهاي
طبيعي

شاخصهاي
كشاورزي

شاخصهاي
وزيربنايي
رفاهي

شاخصهاي
وبهداشتي
درماني

شاخصهاي
آموزشي

شاخصهاي
اجتماعي

شاخصهاي
ساختماني

زراعت

آبياري

كشاورزان سواد سطح

روستايي تعاوني

كشاورزي مصرفشده برق

تراكتور از بهرهمندي

لبنيات توليد سرانه

مصرف كودشيمياييسرانه

آب

برق

گاز

عمومي نقليه وسيله

آب تصفيه سيستم

عمومي حمام

نانوايي

بنزين پمپ

آتشنشاني ايستگاه

زباله حمل خودرو

كشتارگاه

تأمين خدمات
بيمه و اجتماعي

درماني و بهداشتي مركز

بيمارستان تخت

متخصص و عمومي پزشك

داروساز

دندانپزشك

آزمايشگاه

داروخانه

پرتونگاري

توانبخشي

پرستار و ماما

باسوادان درصد

دبستان

راهنمايي

دبيرستان

عالي آموزش مراكز

آموزشيكاركنان

جمعيت

شهري ساكنين

روستايي ساكنين

مهاجرت

زندگي به اميد

اشتغال

شغلي فرصتهاي

بيكاري نرخ

مشاركت نرخ

كتاب نمايشگاه

كتابخانه

سينما و نمايش سالن

ورزشي مكان

مسجد

صنعتي كارگاههاي

معدنيشركتهاي تعاوني

صنعتيشركتهاي تعاوني

فرششركتهاي تعاوني
دستباف

توليد

خانوار بودجه

بانكي مصارف و منابع

استاني بودجه

سرانه درآمد

عمدهفروشي كارگاه

خردهفروشيكارگاه

روستايي تعاوني شركت

روستايياتحاديه

منفول معامالت انواع

غيرمنقول معامالت انواع

تلفن

تلفن

مخابرات

پست

راديو

تلويزيون

راه و جاده

فرودگاه

مرز
ساحلي

چشمه

قنات

رودخانه

بادوام مسكوني واحد

بيدوام مسكوني واحد

ساختماني پروانه
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و گزارش نتايج مقاالتيبررس.3

اكيا منطقهيتوجه به ابعاد مختلف نابرابر با قرارين پژوهش، مورد بررسيه در مطالعات موردنظر

بسيگرفت، نتا و متنوعيج اكحاصل شدهيار متعدد ميه در لكازيا شود تا خالصهين بخش تالش

تر، مطالعات انجام شده متناسب با موضوع مورد شفافين به منظور ارائه نمايبنابرا. ها ارائه گردد افتهي

و سپس خالصهيبند ابتدا طبقهيبررس ا. آنها گزارش شده استيها افتهيازيا شده ازيدر نجا منظور

زيشاورزكمختلفيها توسعه، شاخصيها شاخص ،ي، آموزشيو درماني، بهداشتيو رفاهييربناي،

طبي، ساختماني، ارتباطين، بازرگاي، اجتماعي، اقتصاديصنعت ذ. است...ويعي، ر است اگرچهكالزم به

كمشتريها سرفصليسان نبوده، اما دارايكمقاالتيمورد استفاده در تماميا توسعهيها شاخص

ايبنابرا. هستند توسعه در نظر گرفتهيهار با عنوان شاخصكالذ فوقيهاه شاخصيلكن بخشين در

.شده است

و شهرستان توسعه در استانيها از منظر شاخصيا منطقهينابرابر.1-3 1شوركيها ها

امالًكسه با تهرانيشور، به خصوص در مقاكيهان استانيبيمطالعات انجام شده وجود نابرابر براساس

ام 1381،ياريبخت،1386،ييطباطبا(مشهود است  ه موجبكيجمله عواملاز). 1375،يراحمديو

مكيها ان استانيمينابرابربروز ميشور ها، در فرصتيد، نابرابريشدييزگراكتوان به تمريشود

فيسرما وي، ساختار صنعتيت، درجه باز بودن اقتصاديو فاوا، رشد جمعي، انسانيكيزيه يهايژگي،

و دسترس استانييايجغراف دريها و تجارت اشارهو حمليبرايتيمزعنوانبهايبه نيهمچن.ردكنقل

بهين) تهران(زكفاصله از مر شده استييها شناسا عامل اثرگذار بر توسعه استانيكعنوانز

و علم( همياريز،1391،يمحمودزاده ).1369،يو اسد 1389،يسين،1389اران،كو

ويعوامل ذاتزيرا شود،يآمددريتواند منجر به برابرينمييها به تنها فرصتيالبته برابر

نيرذاتيغ رويموجود در ساختار جامعه همكياخك(ها اثرگذار هستندينابرابريز بر ). 1392اران،كو

مكيهان استانيبيدرآمدينابرابريبررس سيشور نشان و بلوچستان درآمديدهد استان ستان

ازكيا سرانه دريا. شور داردكدرصد متوسط درآمد سرانه50متر ه درآمد سرانه تهرانكاستيحالن

شهيشيدرو(شور استكبرابر متوسط7/1 ).1392تاش، يكيو

بهياگرچه نابرابر و بهشت(2ش داشتهيافزا 1385- 1345يها ساليطيلكطور ها فر،يفطرس

 
مي.1 .هاي سه بعدي مورد بررسي قرار گيرد اي در سطح ملي با ارائه نقشه هاي منطقه شود در مطالعات آتي نابرابري پيشنهاد
و مؤيدفر.2 مي) 1383(البته اكبري همگرايي وجود 1380-1370هاي هاي كشور طي سال دهند كه بين استان در مقاله خود نشان

) 1380(كرماني مچنين مطالعه صباغه. هاي كشور است نيز مؤيد وجود همگرايي بين استان) 1378(مقاله افشاري. داشته است
و غيرصنعتي طي سال دهد نابرابري بين استان نشان مي .در حال كاهش بوده است 1376-1353هاي هاي صنعتي
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ني توسعهيهانو بر تعداد استا) 1385 و شالينيلكتو(افزوده استيافته ، اما مطالعه انجام)1391،يا

رو گرفته مكييدر مناطق روستايدرآمديهاينابرابريبر بيشور نشان - 1368يهان ساليدهد،

ميدرآمديزان نابرابريم 1388 داشته است، اماياهشكشور روند نسبتاًكييروستايان خانوارهايدر

ايم زكنيزان نياهش ذ). 1384،يو اسناونديو ابونور 1392،يرمكويمردان(ستياد ركالزم به

بهيه نرخ رشد باالكاست ويمرتضو(شودينميدرآمديهاياهش نابرابركدرآمد لزوماً منجر

).1390اران،كهم

زياز منظر برخوردار يبه طور. شور وجود داردكيهان استانيبيادياز شاخص اشتغال، اختالف

بسيهاه استانك و تهران در سطح و استانيقم مرردستان،كيها ار برخوردار ن،ي، قزويزكهرمزگان،

و بختيشمال رمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، زنجان، خراسانكل،ياردب زد،ي،ياري، بوشهر، چهارمحال

ا بويلويگهكويالم، خراسان جنوبيسمنان، و ميه ويبيمس(رنديگيراحمد در سطح محروم قرار

تغبه). 1392،يسيتقد بييعالوه روند با روند 1388- 1384يهار در سالشوكلكياريكرات نرخ

معيا منطقهينابرابريها شاخص د. است وس داشتهكرابطه سيبه عبارت يالن اقتصادكيها استيگر،

بكويشغليها جاد فرصتيايبرا بيهاي اهش نابرابرك، همواره به نفعياريكاهش نرخ درياريكنرخ

).1390،يازوج(شور نبوده استكيها استان

ميبررس بيها نشان شور عدمكيو مرزيزكمريها استانيافتگين سطوح توسعهيدهد

بهيديشديها تجانس يها تر از استان افتهي ار توسعهيبسيزكمريهاه استانكيطور وجود دارد،

مريمرزيبه عالوه درون نواح. هستنديمرز مييهايز نابرابرينيزكو حكشوديمشاهده ازياكه ت

اسطوح يا درون منطقهيه عوامل نابرابركيد توجه داشت تا زمانيبا. داردين نواحيمختلف توسعه در

پك نياهش همميابراه(افتيل نخواهديز تقلينيا منطقه برونيهايند، نابرابركدا و ،1391اران،كزاده

و شالينيلكتو هميلكتو،1390،يو وارثييتقوا،1391،يا هميو سرائ 1390اران،كو  1390اران،كو

ش ز 1390گلو،يبخيو همياريو با روندياهيناحيهايه نابرابركين در صورتيهمچن). 1389اران،كو

مليابد، به تضعيتداوميفعل آيميف وحدت و در ويبيهاينده نابسامانيانجامد يژه در نواحيشتر، به

هميجمال(دور از انتظار نخواهد بوديمرز ).1388ران،اكو

برييفضايمطالعات انجام شده الگو براساس رامون استيپ-زكمريشور الگوكمسلط

همميابراه( و هميپوراصغر سنگاچ،1391اران،كزاده و هميبخيش،1391اران،كن و ،1391اران،كگلو

و شالينيلكتو شرو عبداهللا 1391،يا و ،يو وارثييتقوا،1390،يو وارثييتقوا،1391زاده،فيزاده

هميسرائ،1390 ز 1390،يو موسويقنبر،1390گلو،يبخيش،1390اران،كو همياريو اران،كو

ميافتگي ها از منظر سطوح توسعه استانيبندن در طبقهيهمچن). 1389 يها شود استانيمشاهده

بهي، فارس،يرضو تهران، اصفهان، خراسان و قم و استاني توسعهيها عنوان استان زد الم،يايها افته
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سيشمال، بوشهر، خراسانيجنوب هرمزگان، خراسان و بلوچستانيو ايمحروميها استانعنوانبه ستان

همميابراه(اند شدهييافته شناساين توسعه و هميو پوراصغر سنگاچ 1391اران،كزاده و  1391اران،كن

س شرو عبداهللا 1391،ياله اسالمفيو و هميو جمال 1391اده،زفيزاده مل1388اران،كو وكي،

جد 1388،يخيش  ). 1383،ياندشتيميديو

رايج مشابهيباً نتايز تقرين 1385در ساليشور از منظر شاخص توسعه انسانكيها استانيبررس

م به و فارسيتهران، سمنان، مازندران،يهاه استانكيطوربه. دهديدست عنوانبه زد، اصفهان

و استان شدهييبرخوردار شناسايها استان و بلوچستان،يسيها اند بويلويگهكستان و راحمد،يه

اك، لرستان، هرمزگان، گلستان،يغرب جاني، آذربايشمال خراسان و محروميها الم استانيردستان

همنليز(اند بوده و شاخص توسعه رغم بهبوديعل). 1382و نوربخش، 1389،يسين،1391اران،كزاده

طن در همه استايانسان بيمتركبايها سال گذشته، استان15يها و ن مقدار شاخص توسعهيشترين

تغيتقريانسان نييباً ).1389،يسين(اند ردهكر

اميافتگي ثر توسعهكحدا(توسعهييآاركج محاسبهينتا نكيها در استان) اناتكبا حداقل بايشور ز

و خراسانيهاه استانكيدارد، به طوريها همپوشان استانيا توسعهيبندج طبقهينتا دريرضو مازندران

و استانييآاركفيطيابتدا بويلويگهكلرستان،يها توسعه و سيغرب جانيراحمد، آذربايه وي، ستان

و  همياريز(اند توسعه قرار گرفتهيياراكيبندف رتبهيطيردستان در انتهاكبلوچستان ).1389ان،اركو

مكيها در استانيشاورزكبخشيافتگي توسعهيبررس دورهيطيلكطوربه دهديشور، نشان

و از دوگانگيشور بهبودكيها در استانيشاورزكت توسعه بخشيوضع 1382- 1372 ن آنهايبيافته

ا براساس. استه شده استك زميمطالعه انجام شده در ويگ شور مانندكشماليها نه، استانين الن

و بهشت(اند افته بودهي توسعهيها استانءمازندران جز ،ييو پورطباطباييو تقوا 1388فر،يفطرس

و خوزستانيهاو در مقابل استان) 1385 جز شور واقع شدهكه در جنوبكهرمزگان، بوشهر ءاند،

وين توسعهيها استان شور مانندكيغربو شماليغربيهان استانيهمچن. اند افته بودهي توسعهمتركافته

و بختكالم،يا بويلويگهك،ياريردستان، چهارمحال و و اردبريه مناسب،يميط اقليل با وجود شراياحمد

وين توسعهيها استان جزء ).همان(اند افته بودهي توسعهمتركافته

زم براساس بيمطالعه انجام شده در يمعناداريها شور عدم تعادلكيهان استانينه شاخص رفاه،

م مريهاه استانكيطوربه. شوديمشاهده و بيزكتهران، اصفهان، بوشهر ن سطح رفاهيشترياز

و در مقابل استان و بلوچستان،يسيها برخوردار بوده بويلويگهكردستان،كستان و راحمد، لرستان،يه

اك و آذربايرمانشاه، نشوركدرين سطح رفاهيمتركيدارايغرب جانيالم و از متوسط رفاه بسيبوده اريز

با. اند فاصله داشته يهاحل مختلف، راهيهاش سطح رفاه در استانيد توجه داشت به منظور افزايالبته

م استانيمثال در برخعنوانبه.وجود دارديمتفاوت طريها و در برخيق افزايتوان از يش درآمد سرانه
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بايد راي، نابرابرياستان درونياهش سطح نابرابركگر و به وضعكها ديت رفاه بهبود بخشياهش داد

هم يكيشه( و طكد توجه داشتيبا). 1392اران،كتاش ب 1386-1379يها ساليه اگرچه نيرفاه در

ديشيشور افزاكييو روستايشهريخانوارها و به عبارت استه شده است، اماكگر از شدت فقريافته

يش اختالف طبقاتيافزايش به معناين افزايا. افته استيشيافزايدرآمديهاين زمان نابرابريدر هم

هم(استيش فقر نسبيو متعاقباً افزا و ).1386،ييو موال 1391اران،كفرهمند

طكيادار-ياسيسيفضاهايافتگي توسعهيبررس اول تا سوم توسعه بعد از انقالبيها برنامهيشور

مياسالم تغيم( دهد شتاب توسعهينشان پاكيها استانيافتگير درجه توسعهييزان يانيشور در سال

هكيبه طور. شور مثبت نبوده استكيها، در همه استان)همان برنامهييبرنامه توسعه نسبت به سال ابتدا

و بختيس(استان2يافتگي درجه توسعه و چهارمحال و بلوچستان استان15در برنامه اول،)ياريستان

ايغرب جاني، آذربايشرقانجيآذربا( و بختي، سياريالم، تهران، چهار محال ستاني، خوزستان، زنجان، سمنان،

گكو بلوچستان،  مريردستان، و)زدي، همدان،يزكالن، مازندران، ،يغرب جانيآذربا(استان17در برنامه دوم

ا و كهگيلويه رمانشاه،كرمان،كردستان،كالم، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، قم،ياصفهان،

و همدانيبو پا) راحمد، لرستان، مازندران، هرمزگان آنيدر برنامه سوم، در سال ان برنامه نسبت به سال آغاز

همياحمد(برخوردار بوده استيت بدترياز وضع و  ). 1386اران،كپور

منيا منطقهيهاييع همگرايتسريدولت در راستايها استيسين بررسيهمچن هكدهديشان

).1383،يو رحمان 1384،يو عسگريرحمان(ور ناموفق بوده استكمذيها استيس

و دهسـتان توسـعه در شهرسـتانيهـا از منظر شـاخصيا منطقهينابرابر.2-3 يهـا هـا

 شوركيها استان

زميها شهرستان معموالً از منظر سطوحينه نابرابريهر استان در مطالعات انجام گرفته در

نكثر تا پنج سطحكحدايافتگي توسعه ويامالً برخوردار، برخوردار، امالً محرومكمه برخوردار، محروم

جايالبته در برخ. اند شدهيبند طبقه جاي واژه برخوردار از توسعهيمقاالت به و به ازيافته واژه محروم

.افته استفاده شده استين توسعه

حيها شهرستانيافتگيم شده در ارتباط با سطوح توسعهمطالعه انجا ت از وجودياكاستان زنجان

و الگويايها در سطوح توسعه شهرستانينابرابر اكحايا توسعهين استان دارد مريم بر -زكن استان

ا. رامون استيپ مريبر طبق طركن الگو امي، فرهنگي، اجتماعياقتصاديهاق جذب فرصتيز از انات،ك،

ن و و گسترش فراوانيپيار متخصص از نواحكيرويثروت و تأثييرامون، توسعه راتيافته است

بريرامونيپيرا بر توسعه نواحيديمفييو فضاينشكپرا و چه بسا خود از لحاظ توسعه نداشته

هميجالل(ت آنها افزوده استيمحروم زكاز مرايمانند دورين عوامليهمچن.)1392اران،كو
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مر شهرستان و مسكها و فاصله از و فاصله از مناطق جلگهر خطوط راهيز استان ز،يو حاصلخيا آهن

و عدم توسعهيش محروميموجب افزا بيصفر(گردديميافتگيت هم،1392ات،يو و اران،كسرور

 ). 1389ان،يو رضويو شال 1389

وميابراه(تان خوزستاناسيها شهرستانيافتگي سطوح توسعهيدر مطالعات مشابه برا زاده

هم،1392اران،كهم و هميو نصراله 1391اران،كامانپور و شهرستان، دهستان)1390اران،كو يها ها

بيصفر(يجان شرقياستان آذربا هميآباديو زنگ 1392ات،يو ز 1390اران،كو همياريو اران،كو

هم 1389 و هميو جمال 1389اران،كو سرور ويو جمال 1389ان،يو رضويو شال 1389اران،كو

و شهرستان، دهستان)1392،يو صالحييتقوا(استان همدانيها، شهرستان)1388اران،كهم يها ها

هميقائدرحمت(زدياستان همياريو بخت 1392اران،كو استانيها، شهرستان)1391اران،كو

و بخت و پادروند نظم(ياريچهارمحال شه)1392،يفر ،)1392پور، جمعه(استان تهرانيها رستان،

هميو پورمحمد 1391،يلكتو(رمانشاهكاستانيها شهرستان استانيها، شهرستان)1391اران،كو

هميضيف(يغرب جانيآذربا و هميو حاتم 1391اران،كزاده و همو داداش 1390اران،كنژاد و اران،كپور

م 1391،يو بهارييتقوا(استان مازندرانيها، شهرستان)1390 يو ضراب 1390،ينعانكويتولكريو

مريها، شهرستان)1390،يزيو تبر استانيها، شهرستان)1391،يو غفارينيحس(يزكاستان

و آقاجان(يرضو استان خراسانيها، شهرستان)1391،يو صبورييتقوا(هرمزگان  و 1391،يرهنما

همياريز هميمحمد(استان لرستانيها، شهرستان)1388،ياسوريو 1389اران،كو اران،كو

ردستانكاستانيها، شهرستان)1391،يعشريو اثنيمعصوم(لياستان اردبيها، شهرستان)1391

همياحدنژاد روشت( سيي، مناطق روستا)1391اران،كو و بلوچستانياستان وميابراه(ستان زاده

هميو قائدرحمت 1390پور،سيرئ و عطار،ييرضا(استان فارسيها، شهرستان)1389اران،كو

ايآباديو زنگ 1390 ويبرق(استان اصفهانيها، شهرستان)1388،ي، افشار1390،يبركو

،)1390،يداريقيو سجاسيفيلط(استان زنجانيها، شهرستان)1388،يو مؤمن 1390اران،كهم

همييتقوا(استان بوشهريها شهرستان ) 1389،ياسد(رمانكاستانيها، شهرستان)1390اران،كو

و فتاح(استان گلستانيهاو شهرستان استانيهان شهرستانيبي، وجود نابرابر)1388،ينسترن

و الگو تأيپ-زكمريمربوطه .د قرار گرفته استييرامون مورد
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 شوركيها استانيها توسعه در شهرستانيها از منظر شاخصينابرابر نقشه
يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه

 استان زنجان
يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه

 استان خوزستان
استانيها دهستانيافتگي سطوح توسعه

يشرق جانيآذربا

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 استان همدان

يها دهستانيافتگي سطوح توسعه
 استان گلستان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
و بخت يارياستان چهارمحال

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 تهران استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
زدياستان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 رمانشاهك استان
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يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 مازندران استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
يخراسان رضو استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 هرمزگان استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 لرستان استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
لياردب استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
يغرب جانيآذربا استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
و بلوچستانيس استان  ستان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 بوشهر استان

يها شهرستانيافتگي سطوح توسعه
 زنجان استان

هميجالل(:مأخذ همميابراه(،)1392اران،كو و بيصفر(،)1392اران،كزاده ،يپادروندوفر نظم(،)1392،يصالحوييتقوا(،)1392ات،يو
هميپورمحمد(،)1392 همياريبخت(،)1391اران،كو ويمحمد(،)1391،يو صبورييتقوا(،)1391،يو بهارييتقوا(،)1391اران،كو

رئميابراه(،)1391،يعشريو اثنيمعصوم(،)1391اران،كهم و هم داداش(،)1390پور،سيزاده و همييتقوا(،)1390اران،كپور .)1390اران،كو

 شوركيها استاندر سالمت توسعهيها شاخص منظرازيا منطقهينابرابر.3-3

نيتأثياه بر توسعه منطقهكاستيا سالمت مقوله و از آن ميز تأثيرگذار است ن گامياول.رديپذير

و شكجهت توسعه سالمت مكاهش و دستياف سالمت ازكشناخت نسبتاًيكبهيابيان مناطق امل
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دريوضع زم. مناطق استت سالمت دريمطالعات انجام شده در شور نشانكنه شاخص توسعه سالمت

بكدهديم ا. وجود دارديشور نابرابركيهان استانيه در ويلويگهكالم،يايهان منظر استانياز ه

سيجنوب راحمد، خراسانيبو و بلوچستان، اردبي، و بوشهريستان ويها استانعنوانبهل محروم

ويضراب(اند شدهييبرخوردار شناسايها استانعنوانبهو اصفهانيرضو هران، خراسانتيها استان

هميمهرجرديو طهار 1391گلو،يبخيش ميهمچن). 1391اران،كو مين مشاهدات نشان نيانگيدهد

ويواقع(استيزكمريها متر از استانكيمرزيها مربوط به بخش سالمت در استانيهانهيهز

).1390اران،كهم

زمينتا ميج مطالعات انجام شده در وينه توسعه سالمت در استان بوشهر، نشان دهد اختالف

زكش و درمان وجود دارديساختاريها ها از شاخص شهرستانيمند در بهرهيادياف به. بهداشت

وي سعهمترتوكافته، پنج شهرستان در سطحي شهرستان در سطح نسبتاً توسعهيكه تنهاكيطور افته

.اند افته قرار گرفتهين سه شهرستان در سطح توسعه

و درمان،يساختاريها شهرستان از شاخصيكيد توجه داشت برخورداريالبته با بهداشت

نيفكيبر باال بودنيليدل ايت خدمات ارائه شده و مين برخورداريست ه شهرستانكدهديتنها نشان

مشيمكور از لحاظكمذ امكبا و تسهكل نيانات سايهمچن.ستيالت سالمت مواجه ر مطالعاتين در

ويغرب جانيرمان، آذرباكرمانشاه، اصفهان، گلستان،كيها استانيبخش سالمت برايانجام شده بر رو

نيگ شيج مشابهيز نتايالن و درمان حاصل شده استيها از شاخصيمند اف بهرهكدر مورد بهداشت

هميصادق( و هميسيو تقد 1393اران،كفر ).1391اران،كو

 بر روند مهاجرتيا منطقهير نابرابريتأث.4-3

و يكي پياياجتماع-يساختار اقتصاديهايژگياز شوركچند منطقه از مجموعه مناطقتشرفيران،

بهيو انسان يكيزيفيهاهين مناطق موجب انتقال سرماياياقتصاديهاتيو قابليديتوان تول. است

م ساكاستين در حاليا. شوديآنها بيه مير مناطق از منافع توسعه يداراين ناهماهنگيا. ماننديبهره

هكشور استكازييها بخشياجتماع-ياقتصاديهاتيو محروميدرآمديهاير نابرابرينظيعوارض

ميرويبيها منجر به مهاجرت . گردديه

و نابرابرن تفاوتيهمچن ميشمگچيهايها بهيو روستا موجب افزايشهرانير ش مهاجرت روستا

و افزا زيسريين شهرگرايا. شده استينيش نرخ شهرنشيشهر را به صورتياديع، خود مسائل

مشياريكب مسك، وينينشهين، حاشكل يآمار سرشمار براساس. به وجود آورده است... در شهرها

ز، روند مهاجرت1385تا 1345يها سال و مقصد آنها به صورت ):1388،يزمان(ر بوده استيها
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 سال
تعداد مهاجران

)ون نفريليم(
ريشهر مهاجر پذ

يزكمر13352
و مازندران*،يزكمر13453,2 خوزستان

136511 
و مراشتر در داخل استانيبمهاجرت ها به صورت جاذبز استانكها بوده

 اند ردهكت عمليجمع
يها به مناطق شهراغلب مهاجرت13758
، فارس، خوزستان، مازندرانيخراسان رضو**،تهران138512

جزياستان تهران فعل* مرءدر آن زمان ميناميزكاستان ويده .ل مهاجران را به خود اختصاص داده استك درصد67شد

بكها از استان به استان بوده از مهاجرت درصد41** ويشتريه تهران شـ ها داخـل اسـتان مهاجرت درصد59ن سهم را داشته است ل گرفتـهكهـا

.است

بيلكطور به و مهاجران خارج شده، ميشتري، تهران با در نظر گرفتن مهاجران وارد شده زانين

طيخالص مهاجرت سال اخيانه را در اسيدهه و بوشهر بعد از تهرانييها استان.تر دارا بوده زد، قم

ميشتريب وكل،يرمانشاه، همدان، اردبكيها استان. اند انه را داشتهيزان خالص مهاجرت سالين ردستان

ن بهيلرستان ميمتركبيترتز .زان خالص مهاجرت را دارندين

زكبا توجه به تمر.ش استيمقصد مهاجرت همچنان در حال افزاعنوانبهت استان تهرانياهم

و مزاكام ايانات و محروميا در ميسايت نسبين استان بهيتوان روند افزاير مناطق، ش مهاجرت

سايپا و آالنكريتخت نيشهرها را در پينده ).1388،يزمان(ردكينيبشيز

زم براساسعالوههب مينه نابرابريمطالعات انجام شده در بهش مهاجرتيشود با افزاي، مشاهده

دل(بزرگيسمت شهرها وين در مناطق توسعه...وي، اجتماعيل اوضاع نامطلوب اقتصاديبه افته

و شهرها) افتهي مترتوسعهك نكوچكيمعموالً روستاها اكاند شدهيار متخصص خالكيروياز ن خوديه

مشي مترتوسعهكتوان روند توسعه مناطقيم ،يو صالحييتقوا(روبرو سازديالت اساسكافته را با

هميقائدرحمتو 1392 ز 1392اران،كو و فرجيو ز 1391،يمالئيوار همياريو و 1389اران،كو

و هم هميو جمال 1389اران،كسرور .)1387،ييو رضاييو تقوا 1388اران،كو

ايقوميها گروهييو واگراييتوسعه بر همگرايهار برنامهيتأث.5-3  رانيدر

برخورداريه از تنوع قومكيا سه با جامعهياست در مقايمتنوعيقوميها گروهيداراهكيا جامعه

شين صحيها لذا اگر برنامه،از داردينين برنامه متفاوتيوه تدويست، به و حيتوسعه به صورت مناسب

. جامعه خواهند بوديقوميها گروهيو فرهنگياجتماعيين شوند، عامل همگرايتدو

بايها برنامهنيدر تدو يهاهيبردن نظراركبهيه توسعه فقط به معنكد توجه داشتيتوسعه

و مدل نيها توسعه بليرشد و دستكست، ايابيه توسعه محصول است ،يوشكن محصول به سختيبه
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نكت، ابتيخالق و صرف وقت فر. از دارديار ازيتحولينديآتوسعه و رو شناخت مردم، فرهنگ،نيااست

و احساساتشان خ، مذهب، اعتقادات، نگرشيتار .استيار مهميبس مسئلهها

ايمتفاوتيقوميها گروهيخيلحاظ تار به يشورهاكدريه بعضاً با اقوامكاند افتهيران استقراريدر

ايقوميهات موجود گروهيوضع. دارنديو فرهنگي، قوميخيرابطه تاريه فعليهمسا بيدر انگريران

و مش بكيبه طور. استيدر مناطق قوميالتكمعضالت بزرگ در مناطقيشتر به شهرهايه توجه

اميابيدر دستي، موجب نابرابريمرزيو مغفول ماندن نواحيزكمر و فرصتكبه م انات ان مناطقيها

و محروميقوم ).1388،ياللهفيس(ت آنها شده استيو توسعه نامتوازن

تأيا توسعه منطقهيزير برنامهيها چالش.6-3 آسكيبا ت توسعهيريمديشناسبيد بر

آس شور نشانكتوسعه فرآينديبررس مدييهابيدهنده وجود مكت استيريدر حوزه بهيه تواند آنها را

:ردكميتقسيلكدو دسته 

تفياز انديه ناشكييهابيآس:ينظريهابيآس.1 و وكشه دقير ازيتر، ناشقيا به عبارت

روينظريها، مبانهينظر .شور استكتوسعهيانتخاب شده برايردهايكو

و ناهنجاربيآس):يياجرا(يعمليهابيآس.2 .توسعهياتيو عمليياجرايهايها

ينظريهابيآس.1-6-3

مـ فكنبود ين علميمعيركتب

مدكين مسائليتر از مهم يكي و آسيريه توسعه ميپذبيت آن را مكير فكند، نبود ويمعيركتب ن

ايتر از مهم. شور استكتوسعهيشفاف برا فكن استين موانع توسعه و اندكه اصالت شه وجودير

مشيميجامعه زمان. نداشته باشد حلكتواند و نهادها سازمانيه داراكندكالت خود را يبراييها

ايپردازهينظر ميو فكجاد تفيا. باشديركتب و اندكن اصالت بهير ميايمعناشه ياشهيانديتبكجاد

مد توسعهفرآيندو ضعف آن بر1است ،يخيش،1384،يتراب(گذارديميمنفيريت توسعه تأثيريو

).21389،خواهو پناهندهينيالدفيسو 1376

ــرايانتخــاب چــارچوب نظــرـــ ــامطمئن ب سكتوســعهين ويشــور توســط اســتگذاران

)رانيمد(رندگانيگميتصم

ممطالعات ميهاه برنامهكدهديانجام شده نشان بودهيتب وابستگكتوسعه قبل از انقالب متأثر از

ن3.است سيهاز به رغم تالشيپس از انقالب مدياسينخبگان ويريگميبحران تصميران دچار نوعي،

.به نقل از حسين عظيمي) 1384(ترابي.1
و پناهنده سيف.2 كر)1389(خواه الديني .اندده، در مطالعه خود از اين موضوع با عنوان چالش مفهومي ياد
و قطبي هاي منطقه در مطالعه خود نابرابري) 1369(شيخي.3 مي اي را نتيجه اجراي طرح ميسرا .داند شدن اقتصاد كشور
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ميجديرديكروينيگزيجايانتخاب برا و ناچار به سمت پيتب وابستگكد بودند ردندكدايسوق

).1384،يتراب(

سـ  شوركرندگانيگميو تصمياسيعدم اجماع نظر نخبگان

ا شديدر و اختالف پديران عدم اجماع نظر قابل قبول ميد در ابعاد مختلف فيده توسعه يركان نخبگان

س ).1384،يتراب(وجود داردياسيو

يادار-ياسيسييزگراكتمرـ

س يا منطقهيزير، برنامهيالن اقتصادكيزيرو تسلط برنامهيزكمريزير ستم برنامهيبه علت وجود

و بخشكيهار برنامهيهمواره تحت تأث و در جهت آن هدايالن ينيالدفيس(شده استتيقرار داشته

).1389خواه،و پناهنده

هايزير در برنامهينگريبخشـ

ديبخشياجرا تهيدگاه رشد اقتصاديو طكمدت توسعهانيميها برنامهيه تماميدر سال50يشور

تهيا منطقهيهات برنامهكمشاريبزرگ برايگذشته مانع در نظام.ه برنامه بوده استيدر روند

ته)ها استان(نگر، مناطقيبخش و تنظيدر جدكشور مشاركتوسعهيهام برنامهيه افتهيو سازمانيت

هم. ندارند دليبه و محدودتيها، ظرفيتوسعه فارغ از توانمنديهال برنامهين شوركمناطقيهاتيها

و بنابراه شدهيته نمكمذيها ن، برنامهياند و رشد برايور، ).همان(شور باشندكيتوانند متضمن توسعه

جاـ يا منطقهيزير برنامهيگاه قانونيابهام در

ايا منطقهيزير برنامه و محصوليو چه از جنبه نظريزيرو روند برنامهيران، چه از جنبه نهاديدر

پيزير برنامه د(يمليهايزير وند با برنامهي، در عمدتاً(يمحليهايزيرو برنامه)يدگاه بخشيعمدتاً با

د جا.ستينيارآمدكو نقشيگاه قانونيجايدارا)يالبدكيها دگاهيبا تي، مسئوليگاه قانونيابهام در

ويو نحوه ته بكميو فقدان تقسيشيو آمايا منطقهيها نظارت طرحه يهان دستگاهيار مشخص

بيذ شيدستگاهنيربط عمالً در برخورد با رقابت تهيت موازكحريريگلكموجب وه طرحيدر ها

هزكنسبتاً مشتريه گاه با اهدافكيشده است، به نحويا منطقهيها برنامه ننهيو با صرف يرويو

بايدو فراوان، بيديكا چند دستگاه، بدون ارتباط و ا در دستيه شدهيتهيهاج طرحيبه نتايتوجهيگر

هركهيتهيواحديا منطقهيها ه، طرحيته و رسيبه نتايكرده ).همان(انددهيج دلخواه خود

يعمليهابيآس.2-6-3

يزير در برنامهيو خامياستكضعف،ـ

آس يكي مديهابياز اشتيريمهم و برنامهكتوسعه، هكتوسعه استيزير االت موجود در راهبرد

ويمتناسب با شرا و ايبوميهايژگيط بايها برنامه. نشده استيران طراحيجامعه د از پنجيتوسعه

دركبرخوردار باشنديژگيو اكه ويشور ما نيژگين پنج :افته استيتحقق
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با.1 و برا جامع1يد با ارائه ترازنامه انسانيبرنامه بايآغاز شود صورتيافكيگذارهيد سرمايآن

نيشور وجود دارد؟ وضعكدريبرآورد شود چه منابع انسانيعني.رديگ چگونهيانسانيروهايت آموزش

و توزييها است؟ چه مهارت ميوجود دارد؟ فقر بيع درآمد چگونه است؟ و اشتغال چگونهياريكزان

ت چگونه است؟يجمع يكيت دموگرافياست؟ وضع

بايهايريگ جهت.2 نيبرنامه بهييتبين انسانياديبنيازهايد با توجه به و سپس ن شوند

فيماديهايريگ جهت ب.د بپردازنديتول يكيزيو ديبه بايان معيگر يشور با درآمد سرانه فعلكهكن شوديد

م پيو نكنيتواند تأميميشده در چه سطحينيبشيزان رشد .جامعه مردم باشدياساسيازهايننده

با.3 ميشور تولكد متناسب با آنچهيبرنامه توسعه ديبر عدالت توليع مبتنيند، نحوه توزكيد

تعيمل و جهتكنييرا نيبرنامه به سمت تأميريگ ند فقيازهاين و وياقشار مستضعف ر جامعه

ايهمچن حرين، .ندكتكجاد اشتغال

با.4 غي، بخش عموميمردميهاتكد از مشاريبرنامه توسعه و جامعهيردولتيجامعه، بخش

.برخوردار باشديمدن

با.5 ويمند بهرهيهاش دادن رشد شاخصينماييد توانايبرنامه توسعه ضركمردم ب فقرياهش

و بتواند نشان دهد مكرا داشته باشد ا 1384،يتراب(اند افتهياز رشد دستيزانيه مردم به چه زانلويو

)21390،و خداپرست

و تصميمديالزم برخييآاركعدمـ  رانيگميران

تريه در مورد به دست آوردن بهتركباشدير فردياگر مد ميد تصميب عوامل تولكين بازده، در خصوص

ايگيم داليدولتيهان صورت سازمانيرد، در زيبه مديل ايت نقش اساسيرير در نميخود را :نندكيفا

دريتخص.1 فنيار عقالنيمع براساسل جامعهكص منابع نميو اخالقيت .رديپذيانجام

پايريمديارآمدك.2 .ن قرار داردييت عمدتاً در حد

مديت ابزار الزم را برايريمد.3 .ار ندارديت در اختيرياعمال

م مديمتأسفانه مشاهده شايعلميها شاخصيمتر برمبناكرانيشود منصوبيساالر ستهيو

و متغيم سي، جناحيليفاميهار شاخصينظييرهايشوند سا...وياسي، . ها غلبه داردر شاخصيبر

ا مديعالوه بر نين چندشغله بودن ميران و 1384،يتراب(آنها اثرگذار باشدييآاركتواند در عدميز

).31389،خواهو پناهندهينيالدفيس

1. Human Balance Sheet 
و خداپرست.2 .اند، در مقاله خود در اين ارتباط به ضعف سرمايه انساني اشاره كرده)1390(ايزانلو
و سيف.3 و برنامه، از اين مسئله با عنوان فقدان فرهنگ برنامه)1389(خواه پناهندهالديني و ريزي پذيري در سطح مديريتي كشور

.اند كمبود نيروي متخصص ياد كرده
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و وجود فساد اداريضعيسازمان دولتـ يف

سرييانجام تغ تغيو همچنيدولتيها در ساختار سازمانيو جناحيزده گروهبو شتاعيرات ويين رات

مديهاييجابجا تغيگسترده در سطوح وزييران با وير بهيدولتيها، از آفات سازمانيا مسئول اصلير

م مدياساسيريه تأثكرونديشمار بوكياهيتوصيها انتصاب. شور داردكت توسعهيريبر و يه رنگ

و قوميگرالهيقب زمتيانه پنهيمدارانه دارند، نايريمدو سوءيش فساد اداريدايساز و يارآمدكت

).1384،يتراب(شونديميدولتيياجرايها سازمان

وـ  نترلكضعف در نظارت

و مؤثر بر اثربخش يكينظارت ا.ت توسعه استيريمدفرآيندياز عوامل مهم نظارت فرآيند رانيدر

و ضعف حتكيطوربه. دارديجديهاياستكها ستيران ناشايمديه باعث عزل برخكييها نظارتيه

مديارآمد گردكو نا و بعضاً شير خاطيده، اثربخش نبوده دكبه سايگريل اركبهيدولتيهار بخشيدر

سيشور ما اگر مسئول متخلفكدر. گرفته شده است شدن موضوع، اصلياسيبازخواست شود، با

م نتيمسئله فراموش و ايشود گوكنيجه و در عمل! برخوردارندييباالييت قضايمسئوالن از مصونييه

و تنبك ميمتر بازخواست (شونديه و خداپرست،يا 1384،يتراب! ).1390زانلو

يو فساد اقتصاديف بخش خصوصيتضعـ

ب شور نشانكخ معاصريتاريبررس دريو ضعف اساسيبخش خصوصيرونقيدهنده . شور استكآن

وي، رشد قابل توجهيبه بخش خصوصياز امور اقتصادييهاو سپردن بخشييززداكتمر نداشته است

مديرانتيفضا بخشياقتصاديهاتيفعاليساز شور مانع از شفافكيو اقتصاديت صنعتيريدر

مفرآينددريو دولتيخصوص ا 1384،يتراب(شوديتوسعه و خداپرست،يو ).1390زانلو

يو اطالعاتيآماريهاهيضعف سرماـ

تبيآزمانبر بودن فر ياقتصاديها بخشيردك، عملي، مالياقتصاديديلكيهان شاخصييندها، عدم

و پا زياستان اليش آنها، نبود پاياقتصاديها جامع بخشيآمار يكيترونكرساخت شياستان جهت

تغيسر شياقتصاديها آمار بخشرات، ارائهييع ناكاستان به و عدمآاركل آنها، عدميپارچگيكمد

و متعاقباً عدم آگاهينظارت بر بازارهايمتوليها دستگاهينظارتيديلكيها وجود شاخص ازياستان

ويها بر افزا رد آن دستگاهكت عمليماه و خداپرست،يا(اهش تخلفاتكايش وينيالدفيسو 1390زانلو

).1389خواه، پناهنده

يماليهاهيضعف سرماـ

،كي، باالتر بودن شاخص نسبت مصارف به منابع بانيديتوليمعوق واحدهايهايش بدهيروند افزا

توسطيخُرد استانيها خروج سپردهيآور، جمعياستانكيمصارف به منابع بانينسبت بحران

و اراده دستگاهيو اعتباريمؤسسات مال به لزومياستانيهاو انتقال به خارج از استان، عدم عزم




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

هزيران استانيمديگذاران، عدم وجود توانمندهيجذب سرما يصيارآمد اعتبارات تخصكردكنهيجهت

و منابع متمريو عدم وجود توانمند ملكجهت جذب اعتبارات يقانونيهاتيا استفاده از ظرفييز

و خداپرست،يا(تر محروميها بر لزوم برخوردارتر بودن استانيمبنيتيحما ).1390زانلو

يعيتوزيهاهيضعف سرماـ

و وارداتيها دمحور نبودن استانيتول شبيمصرفياالهاكبودن اغلبيمحروم يعيه توزك، عدم وجود

و مصرف، وجود واسطهيدهنده بخش تولو اثربخش ارتباطآارك و دالالند ديره توليفراوان در زنجگران

و متعاقباً افزا قيش چشمگيبه مصرف هزياز افزايناشيمت محصوالت مصرفير نه مبادله، باالتريش

ممتيقيبودن سطح عموم ميشوركنيانگيها از شاخصيشوركنيانگيو دارا بودن سطوح باالتر از

).همان(هامتيقيسطح عموم

ينفتيبه درآمدهايوابستگـ

مليبخش بزرگيوابستگ و فرآوردهكياز درآمد و گاز ميآنها، باعث افزايجانبيها شور به نفت زانيش

بهكيزير نظام برنامهيريپذبيآس بسكت، عمليه ماهكيطور شور شده است، و تحقق يها از برنامهياريرد

و چه بعد از انقالب(يو اجتماعيتوسعه اقتصاد قريشدت تحت تأثبه) چه قبل يمت در بازارهاينوسانات

و مزايدر بودجه جارينفتيبه درآمدهايوابستگ. بوده استيجهان و اضافه ا، پاداشي، حقوق يهايارك ها

ويب نكحساب پيتاب ).1369،يو اسد 1389خواه،و پناهندهينيالدفيس(ش رفته استيز

مديهمچن مختلفيها بخشيهاتيموارد موجب عدم استفاده از ظرفيدر برخيتيرين ضعف

ميا.دشويميشاورزكاز جمله بخشياقتصاد دشويا منطقهيهايتواند منجر به بروز نابرابرين امر

).1392،يلكتو(

 ارائه شده هايشنهاديپ.4

ايا منطقهيهاياهش نابرابركمنظور به سيدر دريزيها استيران الزم است سطوح مختلف به اجرار

و با توجه به مجموع مقاالتير توسط برخيز هايشنهاديپ(ديدرآ اكيمحققان ن مطالعه مورديه در

):قرار گرفته، ارائه شده استيبررس

بايكيها در شهرستانيا منطقهيها به تعادليابيدستيبرا.1 دركعدم تمريد نوعياستان، ز

اينويهايگذارهيارائه خدمات، سرما و زين س رساختيجاد وير استگذاران، برنامهيها، مورد توجه زان

گيمد هميجالل(رديران ارشد استان قرار هميپورمحمدو 1392اران،كو وييو تقوا 1391اران،كو

هميمحمدو 1391،يبهار هميو احدنژاد روشت 1391اران،كو ز 1391اران،كو همياريو اران،كو

).1389،يو اسد 1389
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نكدر سطحييززداكعالوه بر تمر.2 ميالن، در سطح خُرد طريز يز شهركت مرايق تقويتوان از

و توسعه نواحيدر تقويانيميو شهرهاكوچك هميجالل(محروم گام برداشتيت و 1392اران،كو

ويو جمال 1389،يو اسد 1390،يو موسويو قنبر 1392پور، جمعهو 1392،يو صالحييتقوا

).1387،ييو رضاييو تقوا 1388اران،كهم

 توانديمياو حرفهيفنيهاز آموزشك، احداث مرايا منطقهيهاياهش نابرابركيبرا.3

و ساختار راهكراهعنوان به و تسهيو تسريارتباطيها ار بلندمدت، اصالح بافت بهيرسانل خدماتيع

و شهرستان دهستان ا ها طريها از معنوانبهق،ين و استفاده از بذرهاانيبرنامه اصالح شده،يمدت

آبيشاورزكآالتنياستفاده از ماش و و توسعه صناياريمدرن برنامه عنوانبهيليع تبديتحت فشار

گ وتاهك بيصفر(رديمدت مورد توجه قرار تو 1392ات،يو و علم 1391،يلكو  1391،يو محمودزاده

هميو احدنژاد روشت هميو جمال 1391اران،كو ).1388اران،كو

ت دات دانشيش توليافزا.4 و استفاده از مين در تولينويهاينولوژكمحور يكعنوانبه توانديد،

گيابيجهت دستيراهبرد اساس وييتقوا(رديبه توسعه متوازن در سطح استان مورد توجه قرار

و علمو 1392،يصالح همياريزو 1391،يمحمودزاده ).1389اران،كو

ام.5 و توسعه و خدمات گردشگركگسترش طبيدر نواحيانات ميعيمستعد يراث فرهنگيو

و توسعه صنا استان و تواند موجب توسعه استانيميدستعيها وييتقوا(گرددياهش نابرابركها

هميقائدرحمتو 1392،يصالح و پادروند نظمو 1392اران،كو مس 1392،يفر ،يسيو تقديبيو

هميو حاتم 1392 و ز 1390،يو موسويو قنبر 1390اران،كنژاد همياريو يو جمال 1389اران،كو

).1388اران،كو هم

دل.6 و شهرهايل مهاجرت به سمت شهرهايبه نكوچكيبزرگ، معموالً روستاها يروياز

ايتر عمده. اند شدهيمتخصص خال دريهاينابرابر،يها اوضاع نامناسب اقتصادن مهاجرتين علت مزد

اميروستا، عدم برخورداروشهر  و خدمات شهركاز بيانات و بهيبنابرا. بوده استياريكمطلوب ن

دريجهت بهبود شرايداتياست تمهيدر سطح استان، ضروريا منطقهيهاياهش نابرابركمنظور ط

وكمناطق مذ ويقائدرحمتو 1392،يحو صالييتقوا(ده شوديشي، انديشهريها اهش مهاجرتكور

ز 1392اران،كهم و فرجيو ز 1391،يمالئيوار همياريو هم 1389اران،كو و  1389اران،كو سرور

هميو جمال .)1387،ييو رضاييو تقوا 1388اران،كو

تشيو تقويسامانده.7 غيدولتيهالكت زميردولتيو در سطح استانيا نه توسعه منطقهيدر

ميو واگذار دريامور به آنها در چارچوب قانون مؤثر باشديا منطقهيهاياهش نابرابركتواند

هميپورمحمد( ).1388،ياسوريو 1391اران،كو

باياهش نابرابركمنظوربه.8 زيد تقويها در سطح استان ،ي، ارتباطييربنايزيها رساختيت
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گيدر اولويو بهداشتيرفاه شرو عبداهللا 1391،يو صبورييتقوا(رديت قرار و و 1391زاده،فيزاده

هميمحمد همي، احدنژاد روشت1391،يعشريو اثنيو معصوم 1391اران،كو و 1391اران،كو

هميحاتم و رئميو ابراه 1390اران،كنژاد و هميآباديو زنگ 1390پور،سيزاده يو برق 1390اران،كو

ايآباديو زنگ 1390اران،كو هم هميو واقع 1390گلو،يبخيش 1390،يبركو و 1390اران،كو

هم داداش و ز 1390اران،كپور همياريو هم 1389،يو اسد 1389اران،كو و و 1389اران،كو سرور

هميجمال هميو جمال 1389ان،يو رضويو شال 1389اران،كو و 1388،يو مؤمن 1388اران،كو

).1371،ياسد

ويمستقيهايگذارهيبا سرمايصنعتاسيمقكوچكيجاد واحدهايا.9 يهات بنگاهكا مشاريم

مي مترتوسعهكيها در شهرستانيو بخش عموميدولتيبزرگ اقتصاد شيافته درياف نابرابركتواند از

ب استان هميحاتم(اهدكها و ).1387،ييو رضاييو تقوا 1390اران،كنژاد

و معافيتسهياعطا.10 و حمايهاتيالت قيتشويمؤثر براكيو بانياتيماليهاتيالزم

نتيش توليتواند منجر به افزايميبخش خصوصيگذارهيسرما و در ها گرددياهش نابرابركجهيد

هميحاتم( و ز 1390اران،كنژاد همياريو هم 1389اران،كو و  1376،يخيشو 1389اران،كو سرور

).1369،يو اسد

بيميت تجارت مرزيتقو.11 ايمرزيهاه توسعه شهرستانتواند منجر و از طريشده ازين ق

بياف نابرابركش هميحاتم(اهدكدر استان و هم 1390اران،كنژاد و و قائد1389اران،كو سرور

هميرحمت ).1389اران،كو

نتيابيجهت دست.12 ويبه اتخاذ شدهيهاي، استراتژيا منطقهيهاياهش نابرابركجه مطلوب

ن به منظوريهمچن. استان تطابق داشته باشديهاط مختلف شهرستانيبا شراديبايزير جهت برنامه

طبيلكنهيزميساز فراهم جايو انسانيعيتوسعه استان ضرورت دارد تا از وجود منابع متعدد يجايدر

همييتقوا(نه گردديبهيبردار استان بهره هم 1390اران،كو و )1388،ياسوريو 1389اران،كو سرور

مييزا اشتغاليها استيسيريگكاربه.13 يهايتواند از شدت نابرابريدر مناطق محروم

همياريز(اهدكبيا منطقه ).1389اران،كو

ميپ.14 اصول عدالت براساسيت از بخش خصوصيو حمايدولتيهايگذارهيشود سرمايشنهاد

ويها ناموجه در استان، به نفع شهرستانيا منطقهيهاياهش نابرابركو در جهتياجتماع محروم

و تالش در جهت رفع نابرابرين توسعه آيافته صورت گرفته ).1389ان،يو رضويشال(ديها به عمل

پياهش نابرابركمنظوربه.15 ميها سكشوديشنهاد شور به عواملكييفقرزدايها استيه در

م اهشك تفيزان نابرابريدهنده ها توجه ارانهيو پرداخت هدفمندييو روستايشهرمناطق كيكبه

).1388،يافشار(شود 
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خك، بانيياجرايها دستگاهيعيبازتوزيهاتيفعاليهماهنگ.16 غيريها، مؤسسات و رهيه

بهيو تخصيدرآمديهاياهش نابرابركمنظور به ميص درينه منابع، يهاياهش نابرابركتواند

).همان(مؤثر باشديا منطقه

ميپ.17 سيشنهاد و برنامه استيشود در اعمال بهيشور، در تخصكتوسعهيها ها ص منابع

ميشتريبيآنها از نابرابرييه مناطق روستاكييها استان بيرنج نيهمچن. شوديشتريبرند، تالش

روينظارت مناسب بكصيتخصيبر گييو روستاين مناطق شهريارآمد منابع ويمردان(رديصورت

).1392،يرمك

ميدر توازن اجتماعيآموزشيها فرصتير برابريبا توجه به تأث.18 رسد الزم استي، به نظر

ايس و در استانيآموزشيجاد برابرياستگذاران امر آموزش به مقوله اياژهيها اهتمام و از نيداشته باشند

همكياخك(ع درآمد اثر بگذارنديق بر توزيطر هم 1392اران،كو و ،يو صبورييو تقوا 1391اران،كو امانپور

ز 1391 همنليو و ايآباديو زنگ 1390،يو ازوج 1391اران،كزاده ).1376،يخيشو 1390،يبركو

ا.19 اياقتصاديهاتيانون فعالكبزرگ، به خصوص تهران،يران شهرهايدر و بهيهستند ن امر

و تمريناشيها خاطر صرفه و فعاليو صنعتيتجارزكز مراكاز تجمع منجر به گسترش يهاتيبزرگ

و سرمايا. وابسته به آن شده استيخدمات گر خارجيديهاه را از استانين مسئله نه تنها ثروت

بلكيم ميه مهاجرت را تسركند، و افراد در جستكيع بهكيجوند مين مناطق سرازيايسو ار . شوندير

ميا د. ها شود استاننيبييش واگرايند منجر به افزااتوين امر اياز ،ينينشن مسئله زاغهيگر آثار سوء

مشيطيمحستيزيهايآلودگ و بزهي، تورم، افزايكيالت ترافك، لذا،است...وياركش جرم

پاياقتصادييززداكتمر و شهرهاياز ميتخت شوديا منطقهيهاياهش نابرابركتواند موجبيبزرگ

شر عبداهللاو 1392،يسيو تقديبيمس( و ،يرحمانو 1390،يو وارثييو تقوا 1391زاده،فيزاده

هميو سرائ 1390 ش 1390اران،كو ).1390گلو،يبخيو

زيبهساز.20 شبيوبهييربنايو توسعه خدمات رامون،يپيدر نواحييو هواينيزميارتباطيهاهكژه

دريم البه. مؤثر باشديا منطقهيهاياهش نابرابركتواند تيو ظرفيكترونكعالوه استفاده از دولت

ميهايفناور و ارتباطات راياهيدر مناطق حاشيمزمن ارتباطيهاتياز محدوديتواند برخياطالعات

نيا.ندكمرنگك شبيبرايراهبرديزير ازمند برنامهين مسئله اربستكبريمبتنيارتباطيهاهكتوسعه

ميفناور و ارتباطات در شر عبداهللا(استياهيناطق حاشاطالعات و ).1391زاده،فيزاده

شب.21 ركتوسعه احكيليه و و توسعه ملياستانيها راهيايشور هكشبيتواند در ارتقايميو

و خروج مناطق مرزكيارتباط و توسعه آنها مؤثر واقع گرددياهيو حاشيشور و عبداهللا(از انزوا زاده

هميو جمال 1391زاده،فيشر ).1388اران،كو

پويشناستيانجام مطالعات جمع.22 پ(تيجمعيهاييايو يها، هرمييرگرايزادوولد، مهاجرت،
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و برنامه)يو قوميجنس،يسن مينگر بر مبنا ندهيآيزير در هر منطقه اهشكتواند موجبيآن

شر عبداهللا(شوديا منطقهيهاينابرابر و ).1391زاده،فيزاده

ايش سرزميو آمايتوسعه عادالنه، برابريزير برنامه.23 مين ه سطوح توسعه نه تنهاكندكيجاب

ب بلن استانيدر بكها، و در گيمختلف مورد بررسيهان شهرستانيه در هر استان رونيااز.رديقرار

و برنامهبهين مطالعاتيانجام چن ميرفت از آن توص برونيبرايزير منظور شناخت مسئله شوديه

شر عبداهللا( و ز 1390،يو ازوج 1391زاده،فيزاده همياريو و 1388،يو زمان 1389اران،كو

).1388،يمؤمن

پايبا توجه به اهم.24 پايداريپايهان شاخصيدر توسعه، تدويداريت و ساختيو توسعه دار

و سطحيبرايبكيشاخص تر پايبند سنجش بيتوسعه و درون استانيدار در پن شوديم شنهاديها

شر عبداهللا( و ).1391زاده،فيزاده

پا در تحقق سند چشميت شاخص توسعه انسانيبا توجه به اهم.25 و و توسعه همگن داريانداز

نك تفياز به محاسبه شاخص توسعه انسانيشور، سو استان كيكبه مرييها سازمانيها از ز آماركمانند

ريا همنليز(است ...ويجمهور استيران، نهاد و ).1391اران،كزاده

و توسعهيابيدستينار اهداف دولت براكدريا منطقهيهاياهش نابرابركمنظوربه.26 به رشد

نكشتر مناطق، بهبود بازاريب ).1390،يازوج(برخوردار استييت بااليز از اهميار

پرياهيناحيزيرو انطباق آن با برنامهيزير برنامه نظامييتالش در جهت رفع نارسا.27 ، به همراه

و ضعفك و تعديقانونيها ردن خأل ويزير از نظام برنامهييززداكن در جهت تمرياز قوانيل برخيو اصالح

زيمراتبع سلسلهيجهت توزيبسترساز و ميها در پهنه سرزم رساختيخدمات درين، اهشكتواند

ز 1390،يوو موسيقنبر(ار اثربخش باشديبسيا منطقهيهاينابرابر همياريو ).1389اران،كو

م.28 محينواحيتماميسم فرصت برابر برايانكارائه نيطيمطابق با توان آنهايتيجمعيازهايو

).1390،يو موسويقنبر(اهش دهدكرايا منطقهيهايتواند نابرابريم

شكيهايزير برنامهيبراييآاركمبنا قرار دادن.29 و منطق وه مطمئنيشور، . استيتريتر

و مقايها شور در سالكيها استانييآاركن سودمند خواهد بود اگريبنابرا ويمختلف محاسبه سه شود

طب استانييآاركپس از آن  از يكيعنوانبه دولت،يسوازييو اعطايعيها در استفاده از مواهب

اميتوزيها شاخص و منابع مادكع غيانات گيرماديو همياريز(رديمورد توجه قرار ).1389اران،كو

ميها در برنامه)و انسانينولوژكت(ت قائل شدن به عامالن توسعهياولو.30 توانديتوسعه

).1388آزرده،و 1388،ياللهفيس(گردديا منطقهيهاياهش نابرابركموجب 

مبه.31 وي توسعهمتركيها در استانيشاورزكبهبود روند توسعهيرسد براينظر افته

حرين توسعه ويشناخت با در نظر گرفتن همه مالحظات بوم(يآبيش سهم اراضيت در جهت افزاكافته،
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و بهشت(مناسب استياركراه)يطيمحستيز ).1388فر،يفطرس

ميضروريا منطقهيهاياهش نابرابركمنظوربه.32 يتوسعه برمبنايه الگوكرسديبه نظر

و با استناد به توازنيش سرزميآما تاش يكيشه(دنبال شوديرفاهيش استانداردهايو افزايا منطقهن

).1392اران،كو هم

تغكدريال موانع توسعه منطقهيتعد.33 و ساختار برنامهييشور مستلزم . استيزيرر نظام

و نمايريگميه قدرت تصمكباشدياد به گونهيبايزير ساختار برنامه ،يا ندگان را در بعد منطقهيمردم

تعبه و وضعييمنظور آين سرنوشت و ).1389خواه،و پناهندهينيالدفيس(نده خود ارتقا دهديت حال

پايزير با هدف برنامهيا منطقهيالبدكيها طرح.34 سيتوسعه مد ونتگاهكدار و تيريها

ميخردمندانه سرزم و اطالعات ارزشمندين به انجام شوركيزيرن برنامهيار مسئوليرا در اختيرسد

مق پيبنابرا. دهديرار مين ايشود از نتايشنهاد يها در برنامهيباالدستيها طرحعنوانبههان طرحيج

گيا توسعه منطقه ).1389،يقاجار خسرو(رديمورد استفاده قرار

و بهبود وضعياهش نابرابركبه منظور.35 پيت توسعه مناطق قوميها مي، يها شود گروهيشنهاد

داشته باشنديترت پررنگكمشاريو اجتماعي، فرهنگي، اقتصادياسيسيها در عرصهيقوم

).1388،ياللهفيس(

شكيبرا.36 مياف بهداشتكاهش و توز ان شهرستانيموجود يع عادالنه خدمات بهداشتيها

و هماهنگ برايكني، تدويدرمان مقيبرنامه جامع رويزير الن برنامهكاسيگذر از وكرد متمريكبا ز

پااز باال رسييبه و بهين و محليزير برنامهيكدن مقييدر فضايخُرد استيالزامكوچكاسيبا

هميصادق( و هميسيو تقد 1393اران،كفر ).1391اران،كو

مدياستقرار سرما.37 و اثربخش در استانكيتيريه مديها ارآمد تيريمحروم به منظور بهبود

مديياجراياه دستگاهيردكت عمليفكيشيو افزايبخش عموم يها دستگاهيران اقتصاديبا انتخاب

قب ستهيشايها شاخص براساسيياجرا و روحي، عقالنيل تخصص، تعهد، سوابق تجربيساالرانه از هيت

و، موجب بهبود روند توسعه استانيجمعياركهم و خداپرست،يا(گردديمياهش نابرابركها زانلو

).1391،يعشريو اثنيو معصوم 1390

بيتخص.38 زيشوركاز اعتباراتيشتريص سهم و استقرار برندهشيپيها رساختيو متعاقباً احداث

مكمحروميها در استانياقتصاد ميشور بيزان نابرابريتواند از و خداپرست،يا(اهدكها ).1390زانلو

ميپيشاورزكدر بخشيا منطقهيهاياهش نابرابركمنظوربه.39 دريزير شود، برنامهيشنهاد

تشيجهت نهادساز غيز خدمات دولتكها، مرايها، تعاونلك، توسعه تيو صنايردولتيو ،يشاورزكيليمكع

گيدر اولو طريهمچن.رديت قرار ميارشناسان ستادكيريگكاربهقين از و ارائه خدماتيدانيو متخصص

نيبه تقو...ويجيترو-يآموزش بعد ).1392،يلكتو(توجه شوديشاورزكبخشيانسانيرويت
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ـ  خالصه مقاالت مورد بررسيپيوست

ا نويمقاله مورد بررس 107ن قسمت خالصهيدر و محل انتشاريبه همراه اطالعات مربوط به سندگان

م ذ. گردديآنها ارائه .انده مقاالت برحسب سال انتشار مرتب شدهكر استكالزم به

انتشارمحلسندگانينوعنوان مقالهشماره

1

ن درجهييتع
يافتگي توسعه
استانيها شهرستان

بوشهر از نظر 
يبهداشتيها شاخص
ازيدرمان با استفاده

يسونومكروش تا
يعدد

بيريقات مـديز تحقكمر-فريل صادقيجم ، دانشـگاهيمارسـتانيت
 رانياكيعلوم پزش

و اقتصــاديريقــات علــوم مــديز تحقكــمر-نيديدحســام ســيس ت
 رانياكيدانشگاه علوم پزشسالمت،

ت ارائــه خــدمات ســالمت،يريقــات مــديتحق-نــا انجــم شــعاعيم
آكپژوهش  رمانككيدر سالمت، دانشگاه علوم پزشيپژوه ندهيده

و اقتصــاد بهداشــت،يريگــروه علــوم مــد-يثم موســويمديســ ت
 تهرانكيده بهداشت دانشگاه علوم پزشكدانش

بك، دانشيبهداشت عموم-بهرام آرمون هداشت، دانشـگاه علـوم ده
يد بهشتيشهكيپزش

مجله علوم
،يرازكيپزش

،21دوره
، 118ش
 1393سال
90-80صص

يعدديسونومك، تايفيتوص:قيروش تحق

ا تعيهدف از يها استان بوشهر از نظر شاخصيها شهرستانيافتگين درجه توسعهيين مطالعه

تايدرمانيبهداشت ويشاخص بهداشت21ن منظوريبد. استيعدديسونومكبا استفاده از روش

و تنها در مقدمه به تعرينظرين مقاله بخش مبانيا. مورد استفاده قرار گرفته استيدرمان فينداشته

م بين در قسمتيهمچن. پردازديتوسعه مياز مقدمه بايشود، بهتريان ن مفهوم توسعه رشد همراه

بيعدالت اجتماع و عدم توازن جرنياست ايمناطق در شيان توسعه، موجب و تشدكجاد يد نابرابرياف

مسيه خود مانعكشوديميا منطقه .ر توسعه استيدر

 نتايج

ا دستبهجينتا حايآمده از شكين پژوهش و زكاز وجود اختالف يها از شاخصيمند اد در بهرهياف

بيساختار و درمان، .مختلف استان بوشهر استيهان شهرستانيبهداشت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

2
چالش:يت بخش عموميريمد

 رانيايا توسعه منطقهيكاستراتژ

ا اقتصاددكتراييدانشجو-زانلويقاسم
بيپرد  مشهديالملل دانشگاه فردوسنيس
ار اقتصاد،يدانش-يخداپرست مشهديمهد

 مشهديدانشگاه فردوس

 فضاي بهبود همايش
ايران،در وكار كسب

1392 

يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق
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ايابين مقاله به سبقه آمال دستيا و قوانيبه توسعه در و اسناد ايان توسعهيران ن ارتباطيدر

و برنامه مانند سند چشم( و پنجم توسعهيها انداز ق به دنبالين تحقيا. اشاره شده است) چهارم

اييپاسخگو دريه چه اندازه قوانكن سؤال استيبه شكن فوق و . اند مؤثر بودهيا اف منطقهكاهش

ازيمورد بررسياقتصاديهان شاخصيتريديلك ، بودجه خانوار،يد ناخالص داخليتول: عبارتند

و مصارف بانيوضع و بودجه استانمتيقي، سطح عمومكيت منابع .يها

 نتايج

اينتا.1 مين تحقيج مددهديق نشان ردكت عمليفكيويت بخش عموميريتفاوت در سطوح

ايديلكيشور عاملكيها در استانيياجرايها دستگاه شيدر و گسترش نيبياقتصاديهاافكجاد

. استياستان

دريديلكيعوامليو اجتماعيعي، توزي، ماليو اطالعاتي، آماري، سازمانيانسانيهاهيضعف سرما.2

و افزايها استانيافتگي عدم توسعه شيمحروم من استانياياف اقتصادكش ويشوركنيانگيها با

.برخوردارتر استيها استان

و اثراركعدم آموزش:يانسانيهاهيضعف سرما- يها، عدم آموزشيبخش فعاالن اقتصادآ

نوياربردك مديو مزياربردكيز آموزشكران، عدم استقرار مراين .استانياقتصاديهاتيمتناسب با

پايتحليها عدم وجود گروه:يسازمانيهاهيضعف سرما- و تيننده مستمر وضعكشيلگر

و استراتژياستان، عدم تدوياقتصاد يپارچگيكاستان، عدم وجودياقتصاديها بخشيكن برنامه جامع

مسئوليموازياقتصاد، وجود نهادهايها مسئول در بخشياستانيها ان دستگاهيميثركو تعامل حدا

و ستاد تسهيرگذاهيز خدمات سرماكمريگذارهيستاد سرما(استانيت امور اقتصاديريدر مد لياستان

 ...)ويار استانكوسبكته بهبوديمكو اشتغال،ياقتصاديها ارگروهك،يگذارهيسرما

فريسنت:يو اطالعاتيآماريهاهيضعف سرما- تبيآو زمانبر بودن نييندها، عدم

پاياقتصاديها بخشيردكعمل-يمال-ياقتصاديديلكيها شاخص و زياستان رساختيش آنها، نبود

پاياقتصاديها جامع بخشيآماريكترونكال يها رات، ارائه آمار بخشييتغياش لحظهياستان جهت

شياقتصاد ينظارتيديلكيها آنها، عدم وجود شاخصيپارچگيكو عدميل سنتكاستان به

بر رد آن دستگاهكت عملياز ماهياستان متعاقباً عدم آگاهينظارت بر بازارهايتولميها دستگاه ها

.اهش تخلفاتكايشيافزا

، باالتر بودن شاخصيديتوليمعوق واحدهايهايش بدهيروند افزا:يماليهاهيضعف سرما-

مكينسبت مصارف به منابع بان ،ياستانكيمصارف به منابع باني، نسبت بحرانيشوركنيانگياستان از

و انتقال به خارج از استان،يو اعتباريتوسط مؤسسات ماليخرد استانيها خروج سپردهيآور جمع
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و اراده دستگاه يران استانيمديگذاران، عدم وجود توانمندهيبه لزوم جذب سرماياستانيها عدم عزم

نيصيارآمد اعتبارات تخصكردكنهيجهت هز و منابعيعدم وجود توانمندزيو جهت جذب اعتبارات

ملكمتمر يها بر لزوم برخوردارتر بودن استانيمبنيتيحمايقانونيهاتيبا استفاده از ظرفيز

.تر محروم

و وارداتيها دمحور نبودن استانيتول:يعيتوزيهاهيضعف سرما- بودن اغلبيمحروم

شبيمصرفياالهاك و مصرف، وجوديدهنده بخش تولو اثربخش ارتباطآاركيعيه توزك، عدم وجود د

و دالالن فراوان در زنج واسطه و متعاقباً افزايره توليگران قيش چشمگيد به مصرف مت محصوالتير

هزياز افزايناشيمصرف ممتيقينه مبادله، باالتر بودن سطح عموميش و دارايشوركنيانگيها از

م .هامتيقيشاخص سطح عموميشوركنيانگيبودن سطوح باالتر از

اهشك،يار جمعكهيو روحيمردميهاتكضعف مشار:ياجتماعيهاهيضعف سرما-

هزكياجتماعيها شاخص قبيمبادله اقتصاديهانهياهنده اياز بهيدوست ثار، نوعيل اعتماد، ، عدم باور

.يآن بر توسعه استانيرگذاريو تأثيمردمياقتصاديهاتيو قابليوجود توانمند

مد- شد:يتيريضعف مديد سرمايضعف ميتيريه قبيتوان در موارديرا بياز دريثباتيل

زيها استانياقتصاديديلكيهاتيريمد مديمحروم، عدم وجود قويتيريرساخت و نيشيپيمنسجم

بهيها استانيدر برخ غكمحروم، شروع از ستهيرشايار دولت و متعاقباً 1384سال ساالر دولت نهم

غ بيربوميانتصاب افراد بي، و مديتخصص چياستانيتيريتجربه بر مصدر امور و انتخاب افرادي، نش

و دستگاه سازمانيانيميهاتيريمديسازمانيها پستيبرا  براساسمحروميها استانيياجرايها ها

شابييها شاخص قويتاً استقرار زنجيو نهايساالر ستهيجز مديره نايو منسجم ارآمد در سطوحكران

ميعال و دستگاهن سازمانييپايهاو ردهياني، .محروميها استانيدولتيها ها

ا.3 ويضعيها جهت خروج استانيشنهاديپيارهاكن راستا راهيدر ازكف متر برخوردار

ويايهاتيمحروم شكجاد شده ايمياقتصاديهاافكاهش من استانيان ويشوركنيانگيها با

زيها استان :ر ارائه شده استيبرخوردارتر به صورت

مدياستقرار سرما- و اثربخش در استانكيتيريه مديها ارآمد ت بخشيريمحروم به منظور بهبود

مديياجرايها دستگاهيردكت عمليفكيشيو افزايعموم يياجرايها دستگاهيران اقتصاديبا انتخاب

قب ستهيشايها شاخص براساس و روحي، عقالنيل تخصص، تعهد، سوابق تجربيساالرانه از هميت ياركه

.يجمع

بيتخص- زيشوركاز اعتباراتيشتريص سهم و استقرار برندهشيپيها رساختيو متعاقباً احداث

جاد اشتغاليا()80(ماده برنامه پنجم توسعه شامليشور حسب مواد قانونكمحروميها در استانياقتصاد

نويا اهش عدم تعادل منطقهك،ينيارآفركدار، توسعهيپا موظف شدن دولت()84(ماده،)و توسعه مشاغل
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مليبه توز و استانن بخشيبيع منابع صندوق توسعه ماده،)شور به منظور حصول توسعه متوازنكيها ها

رويارانه سود تسهيويع منابع عموميتوز() 180( ازيكالت با و توزكاناتكام رد استفاده متوازن عيشور

و رفع تبع و ارتقايعادالنه پي توسعهمتركسطح مناطقيض و تحقق و عدالتيافته )224(و ماده) شرفت

.)هان استانيبيافتگي توسعهيها شاخصو ارتقاييجهت تعادل بخشيع عادالنه مازاد درآمد استانيتوز(

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

3
-يعيطبيبسترهايابيارز

يها توسعه در شهرستانيتيريمد
 رمانشاهكاستان

ويجغرافدكتراي-يلكجعفر تو ا
 هيئت، عضوييروستايزير برنامه
 رمانشاهكيدانشگاه رازيعلم

يفضايپژوهش-يفصلنامه علم
ي، دانشگاه آزاد اسالمييايجغراف

س ، 1392زدهم،يواحد اهر، سال
صص42ش ،253 -272 

ياسناد:قيتحقروش

ا رويدر اينو.د شده استكيتأيشاورزكتوسعه بخشين مطالعه بر ن مقاله معتقد استيسنده

مليتواند در نهايميشاورزكتوسعه .گرددياو منطقهيت منجر به توسعه

ميدر راستا ازيشاورزكيافتگي زان توسعهيمحاسبه يها شاخص توان8در مناطق مختلف استان،

مد21ويعيطب ني، نهاديرساختيز(يتيريشاخص . استفاده شده است)يشاورزكبخشيانسانيرويو

 نتايج

مدياز عوامل انسانيها ناش شهرستانيشاورزكتوسعهيهاياز نابرابريبخش قابل توجه.1 ،يتيريو

اميتوز و سرماكع نامتوازن و برنامهيگذارهيانات .زگراستكتمريزير ها

نيشاورزكتوسعهيزير برنامه.2 صي، تخصياهيناحيزير، برنامهييززداكازمند توجه به تمرياستان

و اعتبارات استيگذارهيمتوازن منابع، سرما .ها

وكد، مشاريدر تولييگرا، تخصصيتوجه به استعدادسنج.3 و جذبيارشناسان بومكت مردم

.تواند راهگشا باشديميو خارجيگذاران داخلهيسرما

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

4

دريها راهبرد قطب رشد
مطالعهيا منطقهيزير برنامه
ايتجربهيمورد نيونان در

نهيزم

ارشـناس تعـاون اداره تعـاون،ك-ينيمحمدحسن حس
و رفاه اجتماعك  شهرستان طارميار

وكارشــناس مســـك-يعيدغفور شــفيســ ن اداره راه
 شهرستان طارميشهرساز

و يـ ارشـد جغرافيارشناسكيدانشجو-يرجبهيسم ا
ييروستايزير برنامه

ل تعاون،كادارهيبانيمعاون پشت-يمحمدجعفر روحان
و رفاه اجتماعك  استان زنجانيار

ومين سمپوزيهشتم
ويها شرفتيپ علوم
، مشهد،ينولوژكت

 1392سال

يفيتوص:قيروش تحق
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ا دريبه بررسيا تابخانهكن مطالعه با استفاده از اسناديدر . ونان پرداخته شده استيمدل توسعه

و مدل توسعه درونيرشد، پخشايها قطبن مطالعه بر مدلياينظريمبان دكيتأيمحل-يش رشد

.دارد

ا ويمبتن 1970ونان در سالين مقاله مدل توسعهيبر طبق مطالب بر قطب رشد بوده است

و سالونيشهرها ميدو قطب رشد فعالعنوانبهايكبزرگ مانند آتن اما پس از گذشت زمان،ردندكيت

يدر راستاييها تالش 1990، از اواخرياهيخصوص در مناطق حاشهبيا منطقهيهايو بروز نابرابر

و توسعه صورت گرفتيها به مدلياجتماعيهاتيردن حماكوارد  2013-2007يها در سال. رشد

تهيدريمليكبرنامه توسعه استراتژ شديونان تأكه .داشتييد بر عدالت فضاكيه

 نتايج

و توصينمييقطب رشد به تنهايهاهياستفاده از نظر ميتواند راهگشا باشد ايه باين نظريشود ه

ساكيتر گير نظريب با .رديات مورد استفاده قرار

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

5
ييل عدم تعادل فضايتحل

ي، اجتماعيخدمات اقتصاد
 استان زنجانيها شهرستان

و برنامهيار جغرافياستاد-يزيجالل تبر يزيرا
ت مدرسي، دانشگاه تربيشهر

ويارشد جغراف ارشناسك-يرم قاسمكا ا
ت مدرسي، دانشگاه تربيشهريزير برنامه

م ارشديارشناسكيدانشجو-ذنؤسهراب
و برنامهيجغراف تيدانشگاه ترب،يشهريزيرا
 مدرس

و مجله پژوهش
، ساليشهريزير برنامه

ش ،13چهارم،
صص1392سال ،19-34

)الوگرامكمدل اس(ايدر جغرافيآماريهامدل:قيروش تحق

بيا مين مطالعه نيتره مهمكشده استييهاياستان زنجان دچار دگرگونييند نظام فضاكيان

ايتأث سيت شهرنشيشتابان جمعها، رشدين دگرگونيرات و تعدد زكو تمريشهريها ونتگاهكن استان

و روند پرشتاب مهاجرتيكازين در چند نقطه شهريت شهرنشيجمع ه نقاطيو تخلييروستايها سو

ترهب. گر بوده استيديسوازييروستا نكيعالوه تغيب اشتغال استان زييز دستخوش . شده استياديرات

پايينزكيات نئوين مقاله، به نظرياينظريدر قسمت مبان وينظر1،يه اقتصاديا ه قطب رشد

و برايپ-زكمريالگو ميرامون اشاره شده ازيها شهرستانيهايزان نابرابريسنجش 27استان زنجان

.استفاده شده استيو فرهنگي، اجتماعيشاخص اقتصاد

مي اين نظريه فعاليت.1 و غيرپايه تقسيم و نيروي فعاليت هاي اقتصادي منطقه را به دو بخش پايه و موتور رشد هاي اقتصاد كند
ميمنط .داند قه را درآمد ناشي از بخش صادرات
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جينتا

ا دستبهجيبر طبق نتا.1 و ابهر توسعهيها شهرستانق،ين تحقيآمده از ساي زنجان و ريافته هستند

پايافتگي استان توسعهيها شهرستان وييرو به .ت دارنديا محرومين

طر.2 اميو فرهنگي، اجتماعياقتصاديهاق جذب فرصتيشهرستان زنجان، از وك، انات، رفاه، ثروت

و متخصص از نواحيانسانيروين و گسترشيپيماهر و تأثييفراوانرامون، توسعه راتيافته است

.از لحاظ توسعه نداشته استيرامونيپيد را بر توسعه نواحيمفييو فضاينشكپرا

مرييساختار فضا.3 .رامون استيپ-زكاستان زنجان، تابع نظام

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

6

يها شاخصييل فضايتحل
و وضع يسنجتيتوسعه

آن در استانينماگرها
 خوزستان

ــيع ــراهيس ــ-زادهمياب ــروهيدانش ار گ
و برنامهيجغراف سيزيرا ستانيدانشگاه

و بلوچستان
ا ــركمحمــود ــراكد-يب و يــجغرافيت ا

 از دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه
ارشــناس ارشــدك-يموســويدعليســ

و برنامهيجغراف از دانشگاهيشهريزيرا
و بلوچستانيس  ستان

يفضايپژوهش-يعلم فصلنامه
ي، دانشگاه آزاد اسالمييايجغراف

س شيواحد اهر، سال ،42زدهم،
75-57، صص 1392سال

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا ازيها در شهرستانيزان نابرابريميبررسين مطالعه برايدر در45استان خوزستان شاخص

مسيو فرهنگي، آموزشيو درماني، بهداشتي، بازرگانيارتباطيلكيها سرفصل يو اقتصاديونك،

پايز بر نظرينينظريدر قسمت مبان. استفاده شده است تأيه توسعه .د شده استكيدار

 نتايج

حاينتا.1 .استان خوزستان استيهان شهرستانيبياز وجود نابرابركيج

بسيها تعداد شهرستان.2 ،)دزفول(يك، در سطح برخوردار)اهواز(يكار برخورداريموجود در سطح

بس10، در سطح محروم4برخورداريدر سطح تاحدود .عدد بوده است4ار محروميو در سطح

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

7

ينواحيافتگين سطوح توسعهييتع
بايشرق جانياستان آذرباييروستا

ت ليتحليآماريكنكاستفاده از
يال خوشهيو تحل عامل

ويـارشـد جغرافارشناسك-يرباب صفر ا
پييروستايزير برنامه امي، مدرس دانشگاه
ز جهرمكنور مر

ب و يـ ارشـد جغراف ارشناسك-اتيمقصود ا
ارشــناس امــورك،ييروســتايزيــر برنامـه

ــورك ــدنيش ــتانداريو م وياس ــارس ف
پ  ام نور جهرميمدرس دانشگاه

ياربردكقاتيه تحقينشر
، سالييايعلوم جغراف

، سال28ش زدهم،يس
48-31، صص 1392

يال خوشهيتحل-يل عامليتحل:قيروش تحق
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بهيا ان مطالعه آكن سؤال استيدنبال پاسخ به بيه امييايع جغرافين توزيا و اناتكخدمات

خيوجود دارديان مناطق رابطهيايماندگ ها با عقب در سطح دهستانييروستا بديا ازير؟ ن منظور

. استفاده شده استيال خوشهيو تحليل عامليروش تحل

 نتايج

و نابرابريهان دهستانيبيافتگي از لحاظ سطح توسعه.1 ويوجود دارد، توزياستان تفاوت ع خدمات

.صورت نگرفته استييعدالت فضا براساسها انات در سطح دهستانكام

و دهستانيبرخوردارتريدهستان گاودول غربيافتگيج از لحاظ سطح توسعهيبر طبق نتا.2 ن

.ن دهستان استان شناخته شده استيتر محروميچان غربيقور

از.3 دهستان5امالً برخوردار،كدهستانيكيجان شرقيدهستان استان آذربا 141در مجموع

تا55برخوردار،  و24برخوردار،يحد دهستان بس56دهستان محروم ييشناساار محروميدهستان

.اند شده

بسيها دهستان.4 و مرز شهرستانكاز مرايار محروم اغلب در فاصله دورتريمحروم و ز استانكها

د .رنداقرار

پا.5 نيدر پيان قبيهايشنهاديز توسعه،يها محروم در طرحيهات دادن به دهستانياولو:لياز

زه، آموزش، توسعهيانكميشاورزكيهاتيها، گسترش فعال دهستانيدر برخياسالميل شوراكيتش

.ارائه شده است...ويشاورزكيليع تبديصنا

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

8
يافتگي سنجش سطوح توسعه

 استان همدانيها شهرستان
تأ( روكيبا )يال منطقهيرد تحليكد بر

ا،يار گروه جغرافيدانش-ييمسعود تقوا
 دانشگاه اصفهان

ايارشد جغراف ارشناسك-يصالحميمر
، دانشگاه اصفهانيشهريزيرو برنامه

يپژوهش-يفصلنامه علم
، ساليا منطقهيزير برنامه

ش 1392 ،11، سال سوم،
30-19صص

يال خوشهيس، تحلي، موريعدديسونومكتايها، مدليليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا تعيهدف و تحليها شهرستانيافتگين درجه توسعهيين مقاله يهايل نابرابرياستان همدان

ايا منطقه ازيبد.ن استان استيدر ،ي، آموزشيدرمان-يبهداشتيها شاخص در سرفصل39ن منظور

زيالبدك،ي، صنعتي، اقتصادياجتماع-يفرهنگ .استفاده شده استييربنايو

:قرار گرفته استيمورد بررسات توسعه در چهار سطحين مطالعه نظرياينظريدر بخش مبان

و( دهنديميت را به عامل فرهنگيه اولوكييهاهينظر.1  ...)وبر

روكييهاهينظر.2 بكيتأيعوامل اقتصاديه ويس، روستو، لوئكمار(دارنديشتريد  ...)ز
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سيه براكييهاهينظر.3  ...)وك، فرانيوابستگياليكراديهاهينظر(ت قائل هستندياولوياسيعوامل

مكتمريشدن ساختار نظام اجتماعيو تخصصكاكه بر انفكييهاهينظر.4 وبرع(نندكيز

ويهاكدور  ...)م، اسپنسر

 نتايج

ب.1 ميهان شهرستانيدر .رديگياستان، همدان در گروه برخوردار قرار

.رامون استيپ-زكمرياستان همدان، الگوييم بر ساختار فضاكحايالگو.2

ميهات شهرستانيثركا.3 .رنديگياستان در طبقه محروم قرار

پا.4 نيدر پيان بهيبر گسترش صنايمبنيياهشنهاديز ،يع دستي، توسعه صنايشاورزكع وابسته

اييزا اشتغاليها استيسيريگكاربه،يتوسعه گردشگر زميدر مناطق محروم، الزم جهتيهانهيجاد

.ارائه شده است...ويشهريها از مهاجرتيرياز معادن استان، جلوگيبردار گسترش بهره

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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يدرآمدينابرابريبررس

 رانياييدر مناطق روستا

ارشديارشناسكيدانشجو-ياسر مرداني
 اسوجيدانشگاهييت توسعه روستايريمد

تيريار گــروه مــدياســتاد-يرمــك ...اتيــآ
 اسوجيدانشگاهييتوسعه روستا

،يشاورزكقات اقتصاديمجله تحق
صص17،1392ش ،47-63

جيو ضريليتحل-يفيتوص:قيروش تحق ينيب

تفياييع درآمد در مناطق روستايت توزيوضعين مقاله با هدف بررسيا يها استان كيكران، به

طكمختلف پايعني، 1388تا 1368يها ساليشور، ان برنامه چهارمياز شروع برنامه اول توسعه تا

اكمريسرشمارين منظور از آمارهايبد.ن شده استيتدو .ران استفاده شده استيز آمار

 نتايج

ضركشوركييدر مناطق روستاير نابرابرييتغ.1 جيه با استفاده از يمحاسبه شده است، روندينيب

.داشته استياهشكنسبتاً

بيها ها در ساليزان نابرابريم.2 اكشتر بودهياول پژوهش ميه .باشديليجنگ تحمآثارازيتواند ناشين

ميشتريب.3 .بوده است 1382ن آن مربوط به ساليمتركو 1369مربوط به ساليزان نابرابرين

بيط.4 ويشتريبرنامه اول توسعه، وكيهاب مربوط به استانيترتبهين مقدار نابرابريمتركن رمان

.است 1371بوشهر در سال 

بييها استان 1376برنامه دوم، در سالدر.5 ويشتريزد راين مقدار نابرابريمتركرمانشاهكن

.اند داشته
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بويلويگهكدر برنامه سوم استان.6 و . را داشته استين مقدار نابرابريمترك 1382راحمد در ساليه

ا بيدر .بوده است 1379مربوط به استان همدان در سالين مقدار نابرابريشترين دوره

ضريمترك.7 جين مقدار درييدر طول برنامه چهارم مربوط به مناطق روستاينيب استان لرستان

ب 1386سال  بويلويگهكاستانيين مقدار مربوط به مناطق روستايشتريو و  1385راحمد در ساليه

.بوده است

ن نويدر انتها پيز ه مناطقكييهاص منابع به استانيبر تخصيرا مبنيهاينهادشيسندگان مقاله

ميشتريبيآنها از نابرابرييروستا و اجرايرنج ويواقعيها به معنا ارانهييهدفمنديبرند آن

ميپذبيآسيارانه به قشرهاياختدپر .نندكير ارائه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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ويهال شاخصيتحل توسعه
استانيها دهستانيبند سطح

زدي

و برنامهيار جغرافياستاد-يتر صفر قائدرحمتكد يزيرا
-كيالممـاليتـر رضـا مسـتوفكدزديدانشگاهيشهر
و برنامهيار جغرافياستاد زديدانشگاهيشهريزيرا
و يـ ارشـد جغرافيارشناسـكيدانشجو-يبراريمهد ا

زديدانشگاهيشهريزير برنامه

ايفصلنامه جغراف
ش ،30و توسعه،

، 1392بهار
71-86صص

يل عامليبا استفاده از روش تحليليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا و طبقهياستانييمناطق روستايافتگي زان توسعهيمين مطالعه بررسيهدف از مناطقيبند زد

ازيبد. استيافتگي استان از نظر توسعهييروستا زم شاخص39ن منظور ،ييربنايزيهانهيدر

زينينظريدر قسمت مبان. استفاده شده استيتيو جمعي، اقتصادي، آموزشي، ورزشيفرهنگ

و توسعه، نظرياقتصاديهاهيازجمله نظريمختلفيهاهينظر ،ينوسازيشناخته جامعهيرشد

و نئوماريسكماريهاهينظر هي، نظرييگراهتوسعه پساي، نظرييه پساساختارگرايست، نظريسكست

و نظريردال، نظريمياه توسعه منطقهي، نظريياستعمارگرا پسا مريه قطب رشد پرو رامونيپ-زكه

.اند قرار گرفتهيدمن مورد بررسيفر

جينتا

ايطبق نتا.1 ياز تعادل متناسبيافتگي زد از لحاظ سطح توسعهياستانيها ق، دهستانين تحقيج

ن .قرار دارنديت مطلوبيها در وضع درصد دهستان6/19ه تنهاكيستند به طوريبرخوردار

مرينظر.2 .استان صادق استيها توسعه دهستانيرامون در الگويپـزكه

پيدر نها.3 قب هاييشنهاديت سياز ، انجامييز در ارائه خدمات روستاكعدم تمريها استيل اتخاذ

ايگذارهيسرما زيو ويجاد ييدر مناطق روستايا منطقهيها به تعادليابيبه منظور دست... رساخت

.استان ارائه شده است
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11 
: رانيايها سنجش رفاه استان

غيره وييرپارتويافت تابع رفاه
تير نسبت به جمعيپذهيتجز

ار اقتصـاد دانشـگاهياسـتاد-تـاشيكيشـهيمحمدنب
و بلوچستانيس  ستان

ارشـديارشناسـكيدانشـجو-تـاش يكيشهيمجتب
 اقتصاد 
ش  ارشد اقتصاديارشناسكيدانشجو-ييوايالهام

فصلنامه
يساز مدل
شياقتصاد ،23،
، 1392زييپا

46-31صص
جي، ضريفيتوص-يليتحل:قيروش تحق ينيب

ا وينالياردكران از شاخصيايها در استانيرفاه اجتماعيابيارزين مقاله برايدر ششكسن

. استفاده شده استييآاركوينسبت به برابريتابع رفاه اجتماع

 نتايج

مينتا.1 بيج نشان ضريايهان سطح رفاه در استانيشتريدهد يب رفاهيران مربوط به استان تهران با

ضر93/80 مر12/58يب رفاهي، استان بوشهر با ضريزكو استان .بوده است76/47يب رفاهيبا

سيمتركنيهمچن.2 ضرين سطح رفاه مربوط به استان و بلوچستان با و59/5يب رفاهيستان

ضرك .است8يب رفاهيردستان با

نيمطلوبيت رفاهيشور از وضعكشور نسبت به متوسطكيها ار از استانيبس.3 و عدميبرخوردار ستند

مكيهان استانيبيمعناداريا تعادل منطقه .شوديشور مشاهده

اينو.4 ارها متفاوتكمختلف، راهيهاش سطح رفاه در استانيافزاين مقاله معتقدند برايسندگان

و در برخيها افزا استانيدر برخ. است توانديمياستان درونياهش نابرابركگريديش درآمد سرانه

.د واقع گردديمف

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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يل سطح برخورداريو تحليبررس
ويها شهرستان استان چهارمحال

بايها از شاخصياريبخت توسعه
يس فازياستفاده از مدل تاپس

و يـــار جغرافياســـتاد-فـــرن نظـــميحســـ ا
يلي، دانشگاه محقق اردبيشهريزير برنامه

و يـ ارشناس ارشـد جغرافك-يبهزاد پادروند ا
يلي، دانشگاه محقق اردبيشهريزير برنامه

و فصلنامه پژوهش
،يشهريزيرمهبرنا

پا14ش زيي،
1392،

 122-103 صص
تيبا استفاده از مدل تاپسيليتحل-ياسناد:قيروش تحق و  AHPيكنكس

ا و بختيهان مطالعه شهرستانيدر ازيارياستان چهارمحال قب(مؤلفه توسعه11با استفاده لياز

نيجمع ويو درماني، صنعت، بهداشتيشاورزك،ي، بازرگاني، فرهنگيستي، بهزيانسانيرويت، ، آب

و آموزش و با استفاده از مدل50، در قالب)يبرق، ساختمان جملهازيزير برنامهيمكيها شاخص

و وزنيچندمعيريگميمدل تصم ت شاخصيده اره ميبند، سطحAHPيكنكها با يهايزان نابرابريو
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اينظرينن مبايهمچن. قرار گرفته استيموجود در آنها مورد بررس ن پژوهشيمورد استفاده در

پايب .ز شده استكدار متمريشتر بر توسعه

 نتايج

اينتا براساس.1 و شهرستان لردگان در سطح عدمكن مطالعه شهرستان شهريج رد در سطح برخوردار

.برخوردار قرار دارند

م افتهي.2 و محدود براساسزكرمتمريغيزير دهد لزوم توجه به برنامهيها نشان ها به منظورتيمنابع

پين و ويل به توسعه .ر استيناپذ اجتنابي، ضرورتيا پارجه منطقهيكشرفت متعادل

نيدر نها.3 نويت ايز پيسندگان ويبر افزايرا مبن هاييشنهادين مقاله بكش اشتغال درياريكاهش

تهيها شهرستان و عمران منطقهيهاه طرحيمحروم، تأياهيو ناحيا توسعه يهايزيرد بر برنامهكيبا

استان در ابعاديدر جهت ارتقايو اقدامات اساسيگذارهي، سرماييو روستايپارچه توسعه شهريك

م....ويو فرهنگي، اجتماعيمختلف اقتصاد .دهنديارائه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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 عدمويا منطقه توسعه سطحليتحل
بردكيأتبا تهران استاندرينواح تعادل

يانيموكوچكيشهرها نقش

اريدانش-پور جمعه محمودتركد
،يا منطقه توسعهوياجتماعيزير برنامه

ييطباطبا عالمه دانشگاه

علومفصلنامه
،61ش،ياجتماع

، 1392 تابستان
 143- 111 صص

ويو ضريب همبستگي، ضريعدديسونومك، روش تايليتحل-يفيتوص:قيروش تحق امسونيليب اختالف

و عدمين مطالعه به دنبال بررسيا ن منظوريبد. در استان تهران استيتعادل نواح سطح توسعه

زيديتول(ياقتصاديها، شاخصيتيجمع-ياجتماعيها از شاخص يها، شاخص)ياهي، سرماييربناي،

ين در قسمت مبانيهمچن. استفاده شده استيبهداشت-يرفاهيهاو شاخصيآموزش-يفرهنگ

هيميا ات توسعهينظرينظر و ميهايرشمن، تئوريردال و ويركوالتريزكمرانكمنطقه غالب ستالر

و پرو مورد بررسيهايتئور .قرار گرفته استيقطب رشد لوش

 نتايج

ايلكبه طور.1 مليبه نسبت پهنه سرزميكولوژكايبااليهاتيه استان تهران از قابلكنيبا وجود ين

هيبرخوردار است، ول بيبه طبيكولوژكايهالين پتانسيچ عنوان و تراكمنطقه، با تمريعيو يهامكز

و تعادل وجود ندارديو اقتصاديد اجتماعيشد و تراكن عدم تناسب در تمريا. آن تناسب مكز

مقيا منطقه درون مليدر بياس مينيا منطقهنيو سا ان تهرانيز هكوجود داردينير مناطق سرزميبا
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و تمريبه تشد مكد روند انباشت .انجامديز در استان

و تمركدور باطل ترا.2 شدكم و نابرابريز نتييو فضاياجتماعيد، عدم تعادل جه عمليعمدتاً

سي، اقتصادياجتماعيهاروين و راهياسيو ن است ايز بازنگريحل آن طركاركنيدر قيردها از

.استيا منطقهيزير برنامه

ا.3 بيدر ايدر اختياهيو سرمايشتر منابع ماليران و عمده طوربهيتيجاد هر فعاليار دولت است

ميازسو بخ. ابدييدولت سازمان هيز سرماكشور، تمركا مناطقيهاتيفعالشتوجه نامتعادل دولت به

ميا منطقه خاصيت را در بخشيو فعال پيز جمعكه تمركآورديبه وجود .ر آن خواهد بوديامد ناگزيت

بيتأميه متقاضكيتيجمع . دولت استيسوازيشترين خدمات

و جمعيز خدمات، فعالكه متمرضعر.4 بايت ميز را تشدكگر، تمريديكت، همراه و فوق تمركيد زكنند

ميپد و در زنجيد و معلوليآورند شدكو دور نامطلوب تمريره علت وييفضاياجتماعد، عدم تعادليز

مين همديگزيجاينابرابر .شونديگر

زمروزين تقاضاهايتأميدولت براياقدامات بعد.5 و خدمات، يبند نه رتبهيافزون در بخش اشتغال

د اميمناطق را از و و برخورداريا محرومياناتكدگاه تنگناها ميت دولت خوديعبارتبه. آورديفراهم

اين ويز در دام من دور باطل .شوديروند نامطلوب عدم تعادل گرفتار

بكتهران، ترايدر مجموعه شهر.6 و عدم تناسب و قابلمكن ترايم باال باعثيكولوژكايهاتيها

شهر تهران، عدمالنكهيحاشيه در نواحكيو سطح توسعه شده است در حاليت زندگيفكياهشك

م اممكان ترايتناسب و دركها و انگليردهاكاركناركانات بين نواحيايوابسته ن رفتنيو از

طبيمحليردهاكارك ايت زندگيفكيآنها باعث تنزليعيو .شده استين نواحيدر

مر.7 شديزكالبته با وجود فييد، شهرهايت و نظرآباد بودهكروزيمانند دماوند، ازكاند وه، ساوجبالغ ه

مكوچكيبه منزله شهرهاياهيو رابطه درون ناحيمحليردهاكاركق حفظ تنوعيطر يانيو

وياند شرا توانسته .نندكو سطح توسعه را فراهمياز زندگيت مناسبيفكيط

پا.8 نويدر پيان مكوچكيت نقش شهرهايبر تقويرا مبن هاييشنهاديسنده مقاله تأيانيو بركيبا د

هويياكاتت خوديو تقوياهيناح حفظ روابط درون اميش دسترسي، افزاياهيت درون ناحيو وكبه انات

در جهتيا منطقهيزيرو توجه به برنامهياهيحاشيدر نواحياقتصاد-ياجتماعيها بهبود شاخص

و اصالح الگو سيت، فعاليع جمعيتوزيتوقف روند عدم تعادل و مكت .ندكيونت در سطح منطقه ارائه
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و برابريبرابررابطه يفرصت

ا : رانيدرآمد در مناطق
يتعادل عموميمدلساز

دكتراييدانشجو-كياخكيمرتضويمرتض
 مشهديدانشگاه فردوسيعلوم اقتصاد

حقيا دانشـگاهيعلمـ هيئـت عضو-يقيمان
يعلوم اقتصاديتخصص

اريدانشــ-يعــادلين مهــدويمحمدحســ
دانشــگاهيو اقتصــاديده علــوم اداركدانشــ
 مشهديفردوس

و توسعه دو فصلنامه اقتصاد
شيا منطقه و5، ، بهار

95-69صص،1392تابستان

ريپذمحاسبهيمدل تعادل عموم:قيروش تحق

مين پژوهش به بررسيا . ها پرداخته شده است در فرصتيبا نابرابريدرآمديهايان نابرابريرابطه

.ر استفاده شده استيپذ محاسبهين منظور از مدل تعادل عموميبد

 نتايج

مينتا.1 بيج نشان و نابرابر فرصتين نابرابريدهد وجوديميار، رابطه مستقكازيدرآمد ناشيها

و اگر برابر مينيدرآمديهاين شود، نابرابريها تأم در فرصتيدارد بسيز به وياهشكياريزان افته

.شوديميكنزديجامعه به توازن اجتماع

و برخوردار تفاوتيب.2 .وجود داردياريبسيآموزشيهان مناطق محروم

ويع درآمد بهبوديها، شاخص توز فرصتيمدل ارائه شده در صورت تحقق برابر براساس.3 افته

جيضر ا. افتياهش خواهدك11/0به25/0ازين استانيبينيب بيدر ويسيهان استانين ستان

و خراسان شماليجان غربيآذرباردستان، لرستان،كبلوچستان،  بي، گلستان شين افزايشتريشاهد

.درآمد سرانه خواهند بود

نويدر نها.4 بيت ميسندگان مقاله و تأميه عالوه بر تخصكدارنديان زيص اعتبارات و رساختين ها

بايها فرصتيبرابريواجب براياه مقدمهكيآموزشيافزارها سخت قبيفكيد به عوامليهستند، لياز

نيتي، جنسيضات قوميتبع نيفكيزيو و برخوردار .ز توجه شوديت آموزش ارائه شده در مناطق محروم

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

15 
و رشد بخشياثر تول و رفاهيد بر فقر

-86(رانيايها در استانياجتماع
1379(

ار گروهياستاد-وفه فرهمندكش
 اصفهاناقتصاد دانشگاه

طيمكديس استاد گروه-يبيل
 اقتصاد دانشگاه اصفهان

يدانشجو-يميركمحسن
ارشد گروه اقتصاد،يارشناسك

 دانشگاه اصفهان

،ياربردكيشناس فصلنامه جامعه
،1392، تابستان50ش

 142- 127 صص

ياقتصادسنج:قيروش تحق
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و رفاه خانوارها در دورهيوضعين مطالعه به بررسيا تف1386- 1379يزمانت فقر يها استان كيك، به

طرين منظور مدل تصريبد. شور پرداخته استك . زده شده استنيتخم GMMقيح شده از

 نتايج

حاينتا دركرفاهياقتصاديهاه هر چند با رشد بخشكاز آن استكيج به دست آمده شوركل

پيافزا اكداريش بينابرابرشين رشد همراه با افزايرده است، اما بيدر يها شتر استانين خانوارها در

.شور بوده استك

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

16 

بيدرآمديسنجش نابرابر نيدر
عيكرو(رانيايها استان وينيرد

يستايايها از شاخصياسيق
)يكناپارامتر

اياستاد-يشيباقر درو الميار اقتصاد دانشگاه
دهكار دانشـياسـتاد-تـاش يكيشـهيمحمدنب

س و بلوچستانياقتصاد دانشگاه  ستان

شيمجله نامه مف د،
، 1392، تابستان 96

 156- 137 صص

جي، با استفاده از ضريليتحل:قيروش تحق و شاخص هرفيب تاي، ضرينيب نداليل

ا ميدر بيكناپارامتريها درآمد با استفاده از شاخصيزان نابرابرين مقاله شوركيهان استانيدر

حقيد ناخالص داخليمربوط به توليهان منظور از دادهيايبرا. محاسبه شده است دريقيسرانه بدون نفت

وينيعيها به شاخصينظرين در قسمت مبانيهمچن. استفاده شده است 1386- 1380يدوره زمان

پايتوزياسيق و اصول اصكينابرابريها در شاخصياهيع درآمد .ول دالتون معروفند اشاره شده استه به

 نتايج

مينتا.1 دركدهديج نشان پا20ه ه درآمدكيدر حال. شور استكتر از متوسطنيياستان درآمد سرانه

.شور استكبرابر متوسط7/1سرانه استان تهران

پا16در.2 ازنيياستان درآمد سرانه .درصد درآمد سرانه استان تهران است50تر

سدرآمد.3 پايسرانه استان و بلوچستان ازنييستان .درصد درآمد سرانه استان تهران است25تر

.وجود داشته است 1382و 1380يها در سالين نابرابريشتريب.4

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

17 
يها شاخصيبندو سطحييل فضايتحل

با(شوركيها اشتغال در استان
)ياو خوشهيعاملليتحليريارگك به

يدانشجو-يبيسمانه مس
و برنامهيجغرافدكتراي يزيرا
، دانشگاه اصفهانييروستا

ارياستاد-يسياحمد تقد
ويده علوم جغرافكدانش ا
، دانشگاه اصفهانيزير برنامه

ن،يش سرزميآمادو فصلنامه
ش پا2سال پنجم، ويي، ز

،1392زمستان
 383-361 صص

يال خوشهيمدل تحليريگكاربه، بايليتحل-يفيتوص:قيروش تحق
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ا زم استانياقتصاد-ياجتماعيهاينابرابرين مقاله بررسيهدف . نه اشتغال بوده استيها در

ازيايبرا و ساخت، خدمات،يشاورزكيها شاخص در سرفصل55ن منظور ويتي، جمعيصنعت

املكو اشتغاليين مطالعه به انتظارات عقالياينظريدر بخش مبان. استفاده شده استيبهداشت

.اشاره شده است

 نتايج

مينتا.1 يهاه استانكيشور وجود دارد، به طوركدر سطحيديشديها دهد عدم تعادليج نشان

و قم بهتر و در سطح اول،يها شاخصط را از لحاظين شرايتهران ار برخورداريبسيعنياشتغال داشته

و استان خراسان جنوب رديهستند ميعنيف آخريدر .رديگيمحروم قرار

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

18 
يهاينابرابرييل فضايتحل
ويان مناطق مرزيميا منطقه

 رانيايزكمر

عكد اريدانش-زادهميابراهيسيتر
و برنامهيفاجغر ، دانشگاهيشهريزيرا

و بلوچستانيس  ستان
مكد ارياستاد-يرنجف موسويتر

و برنامهيجغراف ، دانشگاهيشهريزيرا
هياروم

ارشناس ارشدك- زادياظمك مسئلهش
و برنامهيجغراف ، دانشگاهيشهريزيرا

و بلوچستانيس  ستان

سال-يكتيفصلنامه ژئوپل
ش  ، 1391، بهار1هشتم،
 214- 235صص

ليو تحلT-testس، آزمونيشانون، مدل تاپسيآنتروژپيده، روش وزنSPSS،يليتحل-يفيروش توص:قيروش تحق
نيانگيمKيا خوشه

اينو ايسندگان افتن عامليو قوتيشورويستيمونكنظاميه پس از فروپاشكن باورندين مقاله بر

و انرژ شورهاكدر گذشته اغلب. افتيتيز اهمينياقتصاديايمربوط به جغراف، مسائلياقتصاد

و ظرفيگذارهيسرما بهياقتصاديهاتيها مريتيل مالحظات امنيدل خود را مكمتمريزكبر مناطق .ردندكيز

ايات تحقيادب بيق تفين مطالعه مركميهاهيرات نظركشتر معطوف به ه والتريژه نظريوبهيزكان

ا. است1ستالريرك بهيها به ساليران توسعه مناطق مرزيدر بريعمرانيها ژه برنامهيو بعد از جنگ

ب. گردديم ممكييايجغرافيهاو توسعه ناموزون بخشييايجغرافيهايعدالتيوجود ن استكشور

و منجر به بروز تحريمليب همبستگيموجب آس بهيات واگراكشده هكشوديژه در مناطق قوميو انه

سوين مسئله تأثيا نتيبر امنيئر و در .شور داردكجه توسعهيت

ا رويدر هميكرو«،»انكميرد سنتيكرو«رد تحت عنوانيكن مطالعه توسعه در سه يهاياركرد

به والتر كريستالر.1 مي مدعي شد مناطق مرزي .پذيرند كنند، آسيب دليل اينكه فضاهاي مكمل را از يكديگر جدا
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ازيزان نابرابريميبررسبراينيهمچن. قرار گرفته استيمورد بررس»يرد مردميكرو«و»يمرزنيب

.استفاده شده است 1385مربوط به ساليو صنعتي، فرهنگيماع، اجتيشاخص اقتصاد30حدود

 نتايج

مريدر مناطق مرزيتيروند تحوالت جمع.1 م1385ساليها داده براساس: رانيايزكو 7/50زاني،

ودهيگزينكسيزكمريها در استانصدرد3/49ويمرزيهات در استانيجمع درصد 1/77اند

مرينكسا درصد ويران شهرنشيايزكن مناطق ين رقم برايا.ن هستنديشنروستادرصد9/22ن

مرينيب شهرنشيضر. استدرصد9/39و9/60ب معادليترتبهيمناطق مرز بهيزكدر مناطق

ضر6/8زانيم ايبخش. شور باالتر بوده استكينيب شهرنشيدرصد نسبت به مكدر تراين نابرابرياز

بهيجمع زكاستييهايل نابرابريدلت بنيطور جبربهياديه تا اندازه زيدر شور وجود دارد،كيستياد

اميعالوه بر آن نابرابر طبكدر تجمع سيعيانات زميو فرهنگي، اقتصادياسي، نهيدر مناطق خاص،

بهصورت گرفته را فراهميها مهاجرت و يذاتيدر تحقق استعدادهايجديصورت مانع كرده

ميا منطقه حايهمچن.ديآيبه شمار درياز باالتر بودن نرخ رشد جمعكين تحوالت نرخ رشد ت

.شور استكيزكمناطق مر

مريان مناطق مرزيميا منطقهيها عدم تعادل.2 بايايها افتهيطبق:يزكو مناطق ن پژوهش تهران

ايتر افتهي توسعهعنوانبه67/0زان توسعهيم و مين استان نيتر محرومعنوانبه008/0زان توسعهيالم با

ز. استان شناخته شده است و محروميتر افتهي اد توسعهيفاصله ايترن مين استان هكدهديران نشان

بسياييدر ساختار فضايا منطقهيهاينابرابر . ار باال بوده استيران

ميشتريب( درصد7/18شوركتيدر جمعيسهم استان تهران در محصول ناخالص داخل.3 و سهم) زانين

مذيا استان ميمترك( درصد8/0وركالم در شاخص زم. است بوده) زانين يها نه صنعت، نسبت پروانهيدر

و معادن برايصادر شده توسط وزارت صنا دريصنعتيها ارگاهكيع شور، در استانكلكبه تعداد آن

ميشتريب( درصد10اصفهان  3/0و4/0بيبه ترتيو خراسان شماليو در استان خراسان جنوب) زانين

ميمترك(درصد ميمترك. بوده است) زانين متعلق به استانيشور از نظر اقتصادكت فعاليزان جمعين

در استانيبردار افزوده بخش معدن در حال بهره سرانه ارزش. بوده است) درصد25(بلوچستان ستانيس

وك بيرمان ميشتريزد و خوزستانيو در استان اردب)8/2و2/2بيبه ترت(زانين ميمتركل )01/0(زانين

اييهاسهيمقا. بوده است مياز ويمرزيهان استانيبيار تخصصكميه در واقع، تقسكدهدين دست نشان

به توسعه صورت نگرفتهيابيدستبراي در هر منطقهينسبيهاتيمز براساسشوركيزكمريها استان

مرد در چند شهريردن ابزار تولكيانحصار. است ويزكبزرگ مناطق ديبه ايژه تهران، مردم بهيگر نقاط ران

.ه رانده استيبه حاشيرا در امور اقتصاديخصوص مناطق مرز
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ضر.4 ايندگكب پرايشاخص ميدر مين مطالعه نشان بيزان نابرابريدهد، ن مناطقيو عدم تجانس

مريمرز بسيايزكو ميتقر. ار باالستيران مريباً ايزكتوان گفت مناطق ب3ران حدوديدر شتريبرابر

قبيالبته مسائل. اند افتهيتوسعهياز مناطق مرز ويلي، جنگ تحمياسيس-يل قومياز در مناطق غرب

و چالش .زده است دامنيت مناطق مرزيمناطق شرق، به محروميتيامنيها شمال غرب

اينتا.5 ميج اين مطالعه نشان مكنيدهد عالوه بر دريه مريمناطق مرزان توسعه رانيايزكو

بلينابرابر مكو تفاوت وجود دارد، مريان درون مناطق، چه در مناطق مرزيه يزكو چه در مناطق

و چشمگيها تفاوت و تا زمانيريفاحش پكيا منطقه درونيه عوامل نابرابركيوجود دارد داياهش

.افتيل نخواهنديز تقلينيا منطقه برونيهايند، نابرابركن

اييفضايالگو.6 مريتوسعه مريز. رامون استيپ-زكران از نظر توسعه نسبت به مناطقيزكرا مناطق

پيمرز بسيشرايرامونيو ايار بهتريط و ميدارند مركدهدين الگو نشان يزكه هر چقدر به مناطق

شويكران نزديا م افتهي ها توسعه م، استانيتر . شونديتر

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

19 
شبيا منطقهيزير برنامه هكو تعادل

ايشهر  رانيدر

ز ار دانشگاه آزادياستاد-اريويپروانه
رياسالم يواحد شهر

پژوهشگر پژوهشگاه-يمالئين فرجيام
جهاديو مطالعات اجتماعيعلوم انسان

ويجغرافيتراكديو دانشجويدانشگاه ا
 دانشگاه تهرانيشهريزير برنامه

-يفصلنامه علم
ايجغرافيپژوهش

)يا منطقهيزير برنامه(
ش ،2سال دوم،

، 1391سال
 192- 177صص

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا اينيروند شهرنشين مقاله با بررسيمطالب ميدر بيران شروع و ميشود درينيه شهرنشكندكيان

ايتوسعه شهرين الگويهمچن. رده استكرا تجربهيروند رو به رشد 1385- 1335يها سال نيدر زيران

و نامتوازن استيالگو يك ب. بزرگ سر مريدر اواخر دوره قاجار، خواست حضور هر چه دريزكشتر دولت

واليا و حركبه سمت تمريت شهريع جمعيه توزكات منجر شده استياالت .ندكتكز

ا بيدر مين مطالعه طكيكيت شهريبرابر شدن جمع6هكشوديان دو40يشور در و سال

و سه برابر شدن تعداد شهرها، همگيبرابر شدن متوسط جمع تغكيحايت شهرها و تحوليياز ر

و همهيسنگ ترن ميت، موقعيب جمعكيجانبه در و و دگرگونيچن. زان استقرار آن استيت ين تحول

مليجمع مشيت در سطح سيماع، اجتيالت اقتصادكباعث حتي، فرهنگياسي، .استيتيامنيو

ايزير در ادامه به روند برنامه بينو. ران پرداخته شده استيدر ميسندگان مقاله هكدارنديان

و دوم استيعمرانيها گانه برنامهيمحصولييگراو بخشييزگراكتمر ا. اول ن دوره فقدانيدر

بيمناسب، سرما رساختيز پيه را پايش از و چنديش به و همچنانكشهرالنكتخت شور سوق داد
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و در برنامهيا منطقهيزير برنامهيها در برنامه سوم، جرقه.بودياف توسعه برجاكش مشاهده شد

زميچهارم اقدامات مؤثر قيبرنامه پنجم با افزا. صورت گرفتييززداكنه تمريدر و افزايش شيمت نفت

شدينفتيدرآمدها ا. همراه بعد از انقالب.ن مورد توجه قرار گرفتيش سرزميمه مسئله آمان برنايدر

ميو تقسيت عدالت اجتماعيبرنامه دوم با محور. مورد توجه قرار گرفتيزيرش در برنامهيز آماين

اميبه و نيتهيانات عمومكنه منابع و برنامه سوم دن برنامهيتر از جامع يكيزيه شد دگاهيها از

.استيا منطقهيزير برنامه

اياز نظر نو ويدر قبل از انقالب محصوليزيرن اثر، برنامهيسندگان ايوكجز تهران ران نداشتهير

و تصميدر هر اقتصاد دولتيلكطوربه.است ويمات دولت نقش اساسي، اقدامات را در تحوالت شهر

گسكمات دولت به تمريران تصميايچنانچه در نظام شهر. روستا دارد يه شهركشبيختگيز، منجر به

ا .ران شده استيدر

 نتايج

ايزير برنامهيبررس.1 ميتوسعه در بهكدهديران نشان در چند بخشيبه رشد اقتصاديابيرغم دسته

پيافزايو حت مشيش درآمد سرانه، در شديالتكشبرد اهداف توسعه با اير. مواجه مشيشه التكن

ياجتماعيهاو بدون توجه به بازتابيتوسعه با نگرش صرف اقتصاديزيرم برنامهياز تنظيعمدتاً ناش

از به شدت دامنياو منطقهي، اقتصادياجتماعيهايه به نابرابركآن بودهياو منطقه و مانع زده

ششده متعادل همه مناطق از مواهب توسعهيبرخوردر ل دادهكو به موازات آن مهاجرت گسترده را

.است

و تبديت شهرهايم تقوسيانكم.2 عكيروينيل روستاها به شهر از روند مهاجرتيمتوسط و در نيار

.ندكيميريز استان جلوگكه به مرايحال سرما

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

20 
يشاورزكيافتگي سنجش توسعه

 رمانشاهكاستانيها شهرستان

ويار جغرافياستاد-يلكجعفر تو ا
ي، دانشگاه رازييروستايزير برنامه

 رمانشاهك

و پايجغراف ط،يمحيداريا
، 1391، سال5ش

 126- 111صص
يل عامليتحل:قيروش تحق

ا بيدر مين مطالعه حاكشوديان پاكمتمريزير برنامهيت راهبردهايمكه و از باال به وييز ن

مسيجدي، مانعيبخشيها برنامه پايابير دستيدر ويبه توسعه پ يكيدار بوده بارز آن،يامدهاياز

، محصول تنوعين نواحيبيها از تفاوتيهر چند بخش.ن استيدر عرصه سرزمييفضايعدالتيب

بكاستيعيطب خايط اقليشتر به ساختار منطقه مانند شرايه و مكم شتريبيگردد، اما نابرابريباز
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بهير عوامل انسانيانگر تأثيب شيو، مديژه ن توسعه نامتوازن موجب مهاجرتيهمچن. منابع استتيريوه

م .شوديافراد از مناطق محروم به سمت مناطق برخوردار

 نتايج

دريبعدكتيا منطقهيزير برنامه.1 و سيكنبوده ،ياقتصاديها، توسعه همه بخشيستميچارچوب

مفرآينديكرا در ...وي، رفاهي، فرهنگياجتماع .ندكيهماهنگ دنبال

بايشاورزكتوسعهيا منطقهيزير برنامه.2 سايد در هماهنگي، و(ياقتصاديهار بخشيبا صنعت

گ) خدمات .رديصورت

و آگاهكويشاورزكتوسعهيا منطقهيزيره برنامهيته.3 يت موجود براياز وضعيسب شناخت

.استيط مطلوب، ضروريم شرايترس

اينتا.4 ميج و اختالفين مطالعه نشان زميهان شهرستانيبدهد تفاوت يها نه شاخصياستان در

نينهاديبكيتر زيانسانيروي، .اد استيزيرساختيو

بيشتريب.5 تريهان شهرستانين اختالف پيبنابرا. استينهاديبكياستان در مورد شاخص شنهادين

تشينهادسازبراييزير شود برنامهيم غيز خدمات دولتكها، مرايها، تعاونلك، توسعه نيردولتيو زيو

سايه نقش اساسكيشاورزكع بخشيصنا زيدر توسعه گيدارند، در اولويشاورزكيها ربخشير .رديت قرار

م.6 بيشاورزكتوسعهياز نابرابريه بخش قابل توجهكشوديمالحظه دريهان شهرستانيدر استان

ني، نهاديرساختيزيهانهيزم پنيااز.وجود دارديانسانيرويو ميرو يزير شود در نظام برنامهيشنهاد

و برنامهكاسيتوسعه استان در مق يمجموعه آن، راهبرد اساسريزعنوانبهيشاورزكتوسعهيزير الن

ويگذارهيص متوازن منابع، سرماي، تخصيو محلياهيناحيزير، برنامهييززداكبر تمريمبتن ها

ا. اعتبارات باشد ايدر ت مردمكد، مشاريدر تولييگرا، تخصصيسنج ستعدادن راستا توجه به مطالعات

.تواند راهگشا باشديميو خارجيگذاران داخلهي، جذب سرمايارشناسان بومكو

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

21 
يافتگي سنجش سطح توسعه

اكيها استان رويشور رديكران با
يل عامليتحل

ــنگاچ ــغر ســ ــرزام پوراصــ -نيفــ
يزيـر برنامـه دكتـراي آموخته دانش

زيمح  ست، دانشگاه تهرانيط
دهكار دانشـيدانش-يل صالحياسماع

زيمح  ست دانشگاه تهرانيط
 دورهيدانشـجو-ينارونديديمرتض

زيمحـيزير برنامهدكتراي سـت،يط
 دانشگاه تهران

شيآمايپژوهش-يمجله علم
شيسرزم ،2ن، دوره چهارم،

5-26، صص 1391سال

SPSS،يل عاملي، تحليليتحليفيتوص:قيروش تحق
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بيا مين مطالعه جركندكيان بيه نبود توازن در شيان توسعه وكن مناطق گوناگون موجب اف

مسيه خود مانعكشوديميا منطقهيع نابرابريتسر ا.ر توسعه استيدر شاخص13ن پژوهشيدر

محي، اجتماعياقتصاد زيو از. اند قرار گرفتهيمورد بررس 1385شور در سالكاستان28ازيستيط

پا12وركمذيهان شاخصيب .اند دار همسو بودهيمورد با اهداف توسعه

 نتايج

م استانيبند ق، سطحيتحقيها افتهي براساس.1 يطيشور در شراكيهاه استانكدهديها نشان

و نامتوازن قرار گرفته بهج،ين نتايا براساس. اند ناهمگون و سمنان و دوميهاب در رتبهيترت تهران اول

سكيهاو استان بهيردستان، و همدان و بلوچستان .اند آخر قرار گرفتهيهاب در رتبهيترت ستان

و مجموعه تفاوت در وجود منابع مانند وجود جنگل.2 سيا ها، مناطق تحت حفاظت يها استياز

ا ويها جاد قطبيدولت در گذشته از جمله برشد اشيتوجه و آموزش در درن قطبيتر به بهداشت ها،

ا پان تفاوتيبروز و تفاوت در سطوح توسعه .ر گذاشته استيها تاث دار استانيها

م استانيبند سطح.3 ازيا فهرست قرار دارند با مجموعهيه در انتهاكييها دهد، استانيها نشان

رو مانندياجتماع-ياقتصاديهاتيمحروم و آموزش و از دوگانگفقر، بهداشت توسعهيبرو هستند

ايپا حيدار در سك(ت داردياكران و بلوچستان، همدان، اردبيردستان، بهيستان و زنجان بيترتل

.)اند را به خود اختصاص داده24–28يها رتبه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

22 
ويمحرومييل فضايتحل ت

دريهاينابرابر توسعه
 رانيايها شهرستان

ش بيرعنا ويجغرافايتركد-گلويخ ا
شيشهريزير برنامه  رازي، دانشگاه

ا،يجغرافايتركد-ييمسعود تقوا
 دانشگاه اصفهان

ا،يجغرافايتركد-يدرضا وارثيحم
 دانشگاه اصفهان

رفاهيپژوهش-يفصلنامه علم
ش، سال دوازدهمياجتماع ،46،
 245-215، صص 1391سال

MCDMيها، روشيليو تحلي، اسناديفيتوص:قيروش تحق

بيا مين مطالعه بسيدارد، مسئله نابرابريان مسياساسيشورها چالشكازياريدر ر توسعهيدر

و ازيژه براياست، به حاكشورهاكآن دسته را شامليعيوسييايت آنها مناطق جغرافيمكه قلمرو

ا. شوديم و نابرابر تفاوترانيدر ايدر حال افزايا نندهك با نرخ نگرانياهيناحيهايها نيش بوده است،

مشيوضع جدكت، به بروز و توسعهير مهاجرت از مناطق محروم به نواحينظيالت تر افتهيبرخوردار

.منجر شده است

و توسعه مناطقياقتصاديهاتيت فعاليرا در تقوينقش مهميا توسعه منطقهيها استيس
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و به دنبال آن، ميايا منطقهيها اهش تفاوتكمحروم يهايگذارهيسرماياص منطقهيتخص.ندكيفا

ميا منطقهيهاياهش نابرابركبراييگاميعموم .روديو تحقق توسعه متعادل به شمار

تأينظريمبان اكيمورد بيد در و براين مطالعه  336محاسباتيشتر معطوف به رشد متوازن بوده

-ي، اجتماعيشاورزكيها شاخص توسعه مربوط به بخش54با 1385شور در سالكشهرستان

مسي، آموزشي، درمانيفرهنگ زين، اقتصادك، .ن شده استيتدوييربنايو

جينتا

ا.1 افته، نسبتاًي به پنج گروه توسعهيافتگي شور از نظر سطح توسعهكيهان مطالعه شهرستانيدر

و محروم دستهي توسعه بهكشدنديبند افته، متوسط، نسبتاً محروم 13و64، 8،99،152بيترته

.ور قرار گرفتندكمذيها شهرستان در گروه

رانات، تهران، اصفهان، دماوند، گرمسار، سمنان،يشميهان مطالعه، شهرستانيايها افتهي براساس.2

و  بهكرامسر .شور شناخته شدندكيهان شهرستانيتر افتهي توسعهعنوانبهبيترت اشان

ا3.13 ميشهرستان در ا10هكقابل توجه است. رنديگين گروه قرار ن گروه در قسمتيشهرستان

ويس(شوركجنوب شرق و بلوچستان .اند واقع شده) رمانكستان

زيافتگي سطح توسعه براساسشوركيها شهرستانيينش فضاكمطالعه پرا.4 وجود نظاميادي، تا حد

ميپ-زكمر اميزان برخورداريرامون را در تأكمناطق از و خدمات مختلف مييانات .ندكيد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

23 
دريو رشد اقتصادينابرابر

 شوركيها استان

اقتصادارياستاد-محمود محمودزاده
فيدانشگاه آزاد اسالم وهكروزيواحد

علوميتراكديدانشجو-يعلمكاميس
ويدانشگاه آزاد اسالمياقتصاد واحد علوم

 قات تهرانيتحق

و فصلنامه پژوهش ها
، سالياقتصاديها استيس
شيب ، 1391، سال64ستم،

 148- 131صص

)يسنج(افتهيمدل گسترش:قيروش تحق

در قسمت. استشور پرداختهكيها در استانيو رشد اقتصادينابرابرين مطالعه به بررسيا

نيكيزيفيگذارهيمانند انباشت سرمايق عواملينه تحقيشيپ ،يار، تنوع منابع مالكيروي، رشد

تغي، تحقيه انسانيبازار، سرماي، ساختار رقابتيم خارجيمستقيگذارهيسرما و توسعه، ،يرات نهادييق

و ارتباطات، گردشگريبه فناوريونقل، دسترس رساخت حمليز پس،ياطالعات يور انداز، بهره نرخ

و دخالتياقتصاديهايت، آزاديه، نرخ رشد جمعياول عوامل عنوانبه دولتيها، باز بودن اقتصاد

ميا منطقهيهايمهم اثرگذار بر نابرابرياقتصاد ا. شونديمطرح ييايجغرافيهاتين، موقعيعالوه بر

يگي، همسايم خارجيمستقيگذارهيسرما، جذبيو خارجيداخليها از لحاظ جذب گردشگر استان
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و دسترسيدارايشورهاكبا . اند بوده مؤثريرشد اقتصاديهايبه ساحل در نابرابرياقتصاد باز

ميا منطقهيهايبرتر بگياز آنها تصميبردار بهرهيبرايشود مسئوالن دولتيباعث ويمات مساعد رند

.ندكيمكمكها استانين موضوع به رشد اقتصاديا

 نتايج

فيسرما.1 و انسانيكيزيه و رشد جمعيثأتي، فاوا ها استانيبر رشد اقتصادير منفيت تأثير مثبت

.داشته است

يو ساختار صنعت) هر استانيد ناخالص داخلينسبت صادرات به تول(ها باز بودن اقتصاد استان.2

غ( و معنادار بر آثار)ل اشتغالكبهيشاورزكرياشتغال بخش . ها دارند استانيرشد اقتصادمثبت

ا.3 ايشور محدود به چند استان بوده، لذا به تبعكلك يكيزيفيگذارهيه سرماكنيبا توجه به نيت از

ب نكيهان استانيموضوع، صادرات در هميشور بس.ن چند استان استيز محدود به ازيارياگرچه

به، تخصص دارنديشاورزكد محصوالتيشور در تولكيها استان تيليع تبديل نداشتن صنايدل اما ،يليمكو

ن ن. ستنديقادر به صادرات محصوالت خود فيافتن سرمايبا توجه به تحقق ا يكيزيه شوركيها ثر استانكدر

ويو نبود صنا اكع طبن استانيارخانجات در نيها، ايعتاً اشتغال در بخش صنعت اهشكهان استانيز در

و ساختار صنعت دو عامل باز بودن. ابدييم م بر رشدير مستقيتأثيج اقتصاد سنجيه با توجه به نتاكياقتصاد

سا استانياقتصاد و رشد ار استانيها دارند، محدود به چند استان بوده .م استكن عوامليها به واسطه

نيمچنه. ها دارد معنادار بر رشد استانيولكاثر اند)يزان بارندگيم(استانييايجغرافيهايژگيو.4

مينتا مريدوردهديج نشان نتيا. ها دارد استانيبر رشد اقتصادير منفيتأث) تهران(زكاز جهين

.ها به اقتصاد استان تهران است اقتصاد استانيو وابستگيزگراكبر تمريدكيتأ

بيناامن.5 ايهمسايشورهاكيثباتيو دريو رشد اقتصاديگذارهيبر سرماير منفيران تأثيه

س. ران دارديايمرزيها استان و بلوچستان با وجود مرزياستان و دسترسيستان آبيبودن يها به

اكبرخوردار استينييآزاد، از رشد پا بهيه ريايدر مرزهايل ناامنيدلن موضوع و وجود كسين استان

ايگذارهيسرمايباال برا .ن استان استيدر

ر عامل واحديها تحت تأث استانيه رشد اقتصادكن استياقين تحقيايديلكافتهينيمهمتر.6

بلين شيه عوامل مختلفكست، نم استانيرشد اقتصاديريگلكدر و ايها مؤثرند راين فرضيتوان ه

ويصنعتيهاتيه قابلكبل،دولت استيها، بودجه عموم استانيه منشأ رشد اقتصادكرفتيپذ

و همچن استانييايجغراف زيها يا ها آثار قابل مالحظه استانيبر رشد اقتصاديعموميها رساختين

.دارند




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �


محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

24 

يافتگين درجه توسعهييتع
ازيها شهرستان استان خوزستان

با استفادهينظر شاخص آموزش
يعدديسونومكاز روش تا

و برنامهيار جغرافياستاد-د امانپوريسع يزيرا
شهيشهر د چمران اهوازيدانشگاه

لكادارهيارشناس شهرسازك-يلياعظم اسماع
و شهرساز  استان خوزستانيراه

ويارشناس ارشد جغرافك-اركسجاد جو ا
شهيشهريزير برنامه د چمران اهوازيدانشگاه

محيفصلنامه آما ط،يش
، 1391، سال17ش

61-42صص

يعدديسونومكتا:قيروش تحق

اهدف تعياز بايها شهرستانيافتگين درجه توسعهيين مطالعه يريگكاربهاستان خوزستان

تيبد. استيآموزشيها شاخص . استفاده شده استيعدديسونومكتايكنكن منظور از

 نتايج

مينتا.1 و آبادان از نظريهات شهرستانيوضع 1389- 1379دورهدرهكدهديج نشان خرمشهر

و وضعيبهبوديشاخص آموزش اميافته و شوشتر به مراتب بدتر شده استيديت .ه

ا.2 و شوشتر از بودجه مطلوبييهاه شهرستانكنيبا توجه به پايتر مانند اهواز ن بودنييبرخوردارند،

ايآموزشيافتگي سطح توسعه من شهرستانيدر و مهاجرتيم جمعكتواند با ترايها هيرويبيهات باال

شويتوض .دح داده

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

25 
يافتگيل توسعهيتحل

يها شهرستان
 رمانشاهكاستان

ويگروه جغرافيعلمهيئتعضو-يمحمدرضا پورمحمد ا
زيدانشگاه تبريشهريزير برنامه

ايارشد رشته جغرافيارشناسكيدانشجو-ايبهزاد رنجبرن
 دانشگاه اصفهانيشهريزيرو برنامه

ملكي و برنامهيارشناس ارشد جغرافك-كيومرث يزيرا
زيدانشگاه تبريشهر

و برنامهيارشناس ارشد جغرافك-يآرزو شفاعت يزيرا
زيدانشگاه تبريشهر

يتخصصيمجله علم
، سالييفضايزير برنامه

ش ،1391، سال1 دوم،
26-1صص

 TOPSISمدل:قيروش تحق

ا ازيبد. رمانشاه استكاستانيها شهرستانيافتگي توسعهيلين مطالعه تحليهدف ن منظور

زي، مذهبي، گردشگرياجتماع-ي، فرهنگيدرمان-يبهداشتيها شاخص ويرساختيو استفاده شده

.مورد توجه قرار گرفته استيزير برنامهيهاز مدلينينظريدر قسمت مبان
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جينتا

حاينتا.1 . رمانشاه استكاستانيهان شهرستانيبياز وجود نابرابركيج

و برنامه.2 و سرمايدقيزير عدم مطالعه دريهايگذارهيق نامتعادل در سطح استان، باعث تفاوت

اكاستيا استان به لحاظ توسعه منطقهيها شهرستانيناهمگون ايه و تمرين عوامل باعث زكجاد

اميب و تسهكشتر .شده است رمانشاهكالت در چند شهرستان استان، به خصوصيانات

نيدر نها.3 تشيو تقويمانند ساماندهييارهاكز راهيت غيدولتيهالكت زميردولتيو نه توسعهيدر

ام برايپردرآمديها شهرستاني، استفاده از درآمدهايا منطقه انات در مناطق محروم، توجهكتوسعه

پيب و توسعه منطقهيزير به برنامهيو استانيش مقامات دولتيش از .يا مناسب

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

26 
و محاسبه درجهييتع ن
طكيها استانيافتگي توسعه يشور

)1385-1375(دو مقطع

معاون دفتر-ياله اسالمفيس
سيتحق و يها بخشيها استيقات

يديتول

ي، ماهنامه بررسيمجله اقتصاد
س و ،ياقتصاديها استيمسائل

، 1391ني، فرورد1ش
68-41صص

سيتاپس-يعدديسونومكتا:قيروش تحق

ا طكمناطقيافتگين مطالعه درجه توسعهيدر محاسبه شده 1385- 1375دو مقطعيشور

.استفاده شده استيو اجتماعي، بهداشتي، آموزشياقتصاديهان منظور از شاخصيبد. است

جينتا

ا دستبهجيمطابق نتا.1 ميباالتر 1375ن مطالعه، در ساليآمده از متعلقيافتگي زان درجه توسعهين

و پا س)ن استانيتر محروم(يافتگين درجه توسعهيترنييبه استان تهران ويمربوط به استان ستان

.بلوچستان بوده است

مين 1385ج محاسبات در سالينتا.2 ايافتگين درجه توسعهيه باالتركدهديز نشان ن ساليدر

پامربوط به استان تهران سيترنييو و بلوچستان بوده استين درجه توسعه مربوط به استان .ستان

به 1385شور در سالكيها تمام استانيافتگي آمده درجه توسعه دستبهجينتا براساس.3 نسبت

.افته استيبهبود 1375سال 

پا.4 نيدر نويان پيز پنجم قانون برنامه)180(مادهيه در راستاكاند ردهكشنهاديسندگان مقاله

و توزان منطقهيبخشه توجه به تعادلكتوسعه،  مديا مناطق م را توان در بودجهينظر قرار داده است،

رد استان و ي، مبالغييروستايها شاخصيو ارتقايا، توازن منطقهيبخشز با عنوان تعادلكف متمريها

پكانهيرا در بودجه سال و آباد تا در اموركردهينيبشيشور و مناطق استانيعمران ه از نظركيها

هزكيافتگير متوسط توسعهيزيافتگي توسعهيها شاخص ايشور هستند، و از طرينه اين نيق فاصله

.ردكمتركشوركيافتگي مناطق را با سطح متوسط توسعه




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

27 

يافتگيت توسعهيسنجش وضع
باياستانيها شهرستان زد

رويريگ بهره يردهايكاز
معيريگميتصم يارهايبا

و تحل يعاملليچندگانه

استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد-ياريصادق بخت
 واحد خوراسگانياسالم

ارشناس ارشد توسعهك-زادهيد دهقانيمج
يزيرو برنامهياقتصاد

رعيعل يت ماليريمددكتراييدانشجو-يتيرضا
ييدانشگاه عالمه طباطبا

-يفصلنامه علم
يزير برنامهيپژوهش

و بودجه، سال
ش ،3هفدهم،

، 1391سال
 159- 131صص

 AHPشانون،يآنتروپيده، نظام وزنيل عامليتحل:قيروش تحق

ا ازياستانيها شهرستانيافتگيت توسعهين مطالعه به منظور سنجش وضعيدر شاخص 182زد

زيشاورزكالن،كاقتصاديها در سرفصل و درمان، آموزش، امور و معدن، بهداشت ،ييربناي، صنعت

و گردشگري، بازرگانييو روستايعمران شهر حيو تعاون، فرهنگ، هنر استفاده شدهياتيو آمار

. است

 نتايج

مينتا.1 و خاتميها دهد شهرستانيج پژوهش نشان محروم،يها شهرستانعنوانبه بهاباد، طبس

و ابر و مهرمهينيها شهرستانعنوانبهوهكبافق يها شهرستانعنوانبهزيمحروم، تفت، صدوق

و شهرستانمهين مكزد، اردييها برخوردار و برخوردار استان مطرحيها شهرستانعنوانبهبديان

. هستند

بهيهان شهرستانيب.2 سايژه شهرستانيو برخوردار، ار شهرستانيزد با دريختالف قابل توجهها

.وجود دارديافتگي سطح توسعه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

28 
يها شاخصيبند سطح

يها توسعه سالمت استان
 رانيا

ويجغرافياتركديدانشجو-ياصغر ضراب ا
، دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه
ش ا، دانشگاهيجغرافياتركد-گلويبخيرعنا

 اصفهان

يپژوهش-يفصنامه علم
ازدهم،ي، ساليرفاه اجتماع

، 1391، سال42ش 
 128- 107صص

يل عامليتحل-يليتحل:قيروش تحق

بايا ازيل عامليروش تحليريگكاربهن مطالعه به32و استفاده شاخص توسعه سالمت

ميايها توسعه سالمت استانيها شاخصيبند سطح تأينظريمبان. پردازديران اكيمورد نيد در

و نابرابريمطالعه مربوط به توسعه پا .سالمت استيا منطقهيهايدار
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 نتايج

برخورداريها استانعنوانبهو تهرانياصفهان، خراسان رضويها آمده استان دستبهجيطبق نتا.1

.اند شدهييشناسا

بويلويگهكالم،يايها استان.2 و سيراحمد، خراسان جنوبيه وي، و بوشهريبلوچستان، اردبستان ل

.اند شدهيمحروم معرفيها استانعنوان به

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره.

29 

ياجتماع-يتوسعه اقتصاديبند سطح
بايغرب جانياستان آذربايها شهرستان

و قواعديانكميهالياستفاده از تحل
 GISيريگميتصم

فيبخت ياتركديدانشجو-زادهيضيار
درييايستم اطالعات جغرافيس

شيدانشگاه سالزبورگ اتر
ار گروهيدانش-بنفشهييد رضايمج

زي، دانشگاه تبريعيطبيايفاجغر
ار گروهياستاد-يحجاز ...راسدايم

زي، دانشگاه تبريعيطبيايجغراف

،ييايجغرافيفصلنامه فضا
، 1391، زمستان40ش

24-1 صص

 GISو با استفاده ازSAWوWLCن،ي، منطق بول)AHP(يمراتبل سلسلهيتحل:قيروش تحق

ا توسعهيها رد شاخصكعمليابيبا ارزيجان غربياستان آذربايت اقتصادين مطالعه وضعيدر

از SAWو WLCن،ي، منطق بول)AHP(يل سلسله مراتبيو با روش تحلياقتصاد و با استفاده

GIS قرار گرفته استيمورد بررس .

ايها شاخص شبكيبانيها ع، معادن، سپردهين مطالعه مربوط به صنايمورد استفاده در يهاهك،

وين اجتماعين تلفن، تأمكين آب، مشتركين گاز، مشتركين برق، مشتركي، مشتريارتباط ، بهداشت

ديو باغيدرمان، زراعت آب و جمعيم، جمعي، زراعت .ت باسواد بوده استيت شاغل

 نتايج

ا دستبهجينتا بيآمده از اين مطالعه از نظر سطحيريچشمگيهاه تفاوتكت مهم استين واقعيانگر

.وجود دارديجان غربياستان آذربايها در شهرستانيو اجتماعيتوسعه اقتصاد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

30 

و سنجش درجهيبند سطح
يها شهرستانيافتگي توسعه

استان مازندران با استفاده از مدل
يال خوشهيو تحليل عامليتحل

و برنامهياستاد جغراف-ييمسعود تقوا يزيرا
، دانشگاه اصفهانيشهر

ويجغرافياتركديدانشجو-يبهاريسيع ا
ييروستايزير برنامه

ويمجله جغراف ا
،يطيمحيزير برنامه
، زمستان48ش

1391 ،
38-15 صص

يال خوشهيو تحليل عاملي، تحليفيتوص-يليتحل:قيروش تحق
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ازيها شهرستانيافتگي درجه توسعهيبندن مطالعه به منظور سطحيا 88استان مازندارن

استفاده ...ويشاورزك،يو درماني، بهداشتي، آموزشي، اجتماعياقتصاديهانهيشاخص توسعه در زم

و قطب رشديهاهينظر،ينظرين در قسمت مبانيهمچن. رده استك رشد نامتعادل، رشد متعادل

.مورد توجه قرار گرفته است

 نتايج

مينتا.1 بس درصد شهرستان5/12هكدهديج نشان درصد در سطح75/18ار برخوردار،يها در سطح

و5/37درصد در سطح نسبتاً برخوردار،75/18،ربرخوردا در5/12درصد در سطح محروم درصد

.اند محروم قرار گرفتهاريسطح بس

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

31 
دريا منطقهيهاينابرابر

 رانيا

ه-اينيلكله تويجم ديدانشگاه شهيئت علميعضو
يبهشت

و برنامهيجغرافياتركديدانشجو-يمحمد شال يزيرا
شهيشهر يد بهشتيدانشگاه

ييايفصلنامه جغراف
محيآما ط،يش
زييپا،18ش
صص1391 ،1-15

يعدديسونومكو تايل عامليتحل:قيروش تحق

ا بايدر ،ي، صنعتي، اجتماعيشاخص فرهنگ60يريگكاربهن مطالعه تالش صورت گرفته است،

زيالبدك،يتي، جمعياقتصاد دريو نابرابريا توسعه منطقهيدرمان-يو بهداشتييربناي، شور موردكها

گيبررس .رديقرار

 نتايج

مينتا.1 استان4افته،ي استان توسعه1شور،كاستان30از مجموع 1385دهد در ساليج نشان

م7افته،ي نسبتاً توسعه وين استان توسعه19،يانياستان توسعه . استان محروم بوده است1افته

عنوانبهه استان تهرانكياد شده است به گونهينسبت به گذشته تشديا منطقهينابرابر.2

سيتر افتهي توسعه و استان و بلوچستانين استان نعنوانبه ستان طكن استانيتر افتهيتوسعه نيايشور،

پيديها از نظر توسعه با استانيدوره اختالف فاحش .اند ردهكدايگر

نيها تعداد استان.3 .افته استيشي، افزايافته در طول دوره مورد بررسيتوسعه

بركحايالگو.4 حاكييسازمان فضام يا رامون در توسعه منطقهيپ-زكمرياز وجود الگوكيشور،

نيها استان تماميهكياست به طور و محروم در نواحيتوسعه يوهستانكوي، مرزياهيحاشيافته

.اند واقع شده
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

32 

يها شاخصيبندو سطحييل فضايتحل
بايدرمان-يتوسعه خدمات بهداشت

تيل عاملياستفاده از تحل يكنكو
:يمطالعه مورد(يا خوشه

گيها شهرستان )النياستان

ه-يسياحمد تقد گروهيئت علميعضو
 دانشگاه اصفهانيايجغراف

ارشديارشناسكآموخته دانش-يريپكاميس
و برنامهيجغراف دانشگاه اصفهانييروستايزيرا

ويجغرافياتركديدانشجو-يبهاريسيع ا
، دانشگاه اصفهانييروستايزير برنامه

فصلنامه
ييايجغراف

محيآما ط،يش
پا18ش زيي،

1391 
 145-176صص

تيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق يال خوشهيو تحليل عامليتحليكنك،

و سطحيبه تحليشاخص بهداشت26ازيريگن مطالعه با بهرهيا -يبهداشتيها شاخصيبندل

گيها شهرستايدرمان ات اقتصاديبه نظرينظرين مطالعه در بخش مبانيا. الن پراخته استياستان

و نظريهياه توسعه منطقهيدر ارتباط با رشد، نظريكالسكنئو ميرشمن .پردازديه قطب رشد پرو

 نتايج

حينتا.1 شياكج بكت از گيهان شهرستانياف فاحش بهياستان ويها لحاظ شاخص الن بهداشت

و توز اميدرمان .دارديانات بهداشتكع نامتعادل

مش برونيسندگان مقاله براينو.2 پكرفت از قبيياهشنهاديل فوق بهيل اولوياز ت دادن

وييتوسعه فضايار محروم برايبسيها شهرستان و درمان .اند ردهكارائه ...، گسترش خدمات بهداشت

محل انتشارسندگانيونعنوان مقالهشماره

33 
تيوضعياسهيمقايبررس

مريتوز بايزكع درآمد استان
 شوركلك

اقتصاد،ياتركديدانشجو-ينيم حسيده مريس
 واحد خوراسگانيدانشگاه آزاد اسالم

پايتركد-يغفاريهاد ام نورياقتصاد، دانشگاه
كارا

فصلنامه رفاه
شياجتماع ،46،

، 1391زييپا
 213- 183 صص

جيمحاسبه ضريفيتوص-يليتحل:قيروش تحق و ضري، شاخص تاينيب نسونكيب اتيل

ا مريت توزين مطالعه وضعيدر طكلكبايزكع درآمد استان به 1389تا 1363يها ساليشور

. شده استيبررسيو شهرييمناطق روستا كيكتف

 نتايج

م افتهي.1 مريع درآمد در مناطق شهريدهد توزيها نشان يينسبت به مناطق روستايزكاستان

.تر است استان مناسب

.تر است شور مناسبكلكياستان نسبت به مناطق شهريع درآمد در مناطق شهريتوز.2




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

34 

شوركيها استانيبند رتبه
ازياياسالميجمهور ران

بهيلحاظ دسترس
بخش بهداشتيها شاخص

و درمان

ارشناسك-يمهرجردين طحاريمحمد حس
زديي، جهاددانشگاهيت صنعتيريارشد مد

،يت صنعتيريمديمرب-يبديمييد بابايحم
مدكدانش زديت، دانشگاهيريده

وياستاد-يآبادفيشريمروتيعل ار اقتصاد
مدكدانشيحسابدار زديت دانشگاهيريده

تيريدو ماهنامه مد
ش اطالعات ،25سالمت،

و شهر ، 1391وريمرداد
 369- 356صص

تيفيتوص-يشيمايپ:قيروش تحق و تاپسيو آنتروپيعدديسونومكتايكنك، سيشانون

بهيشور از لحاظ دسترسكيها استانيبندو رتبهيافتگيت توسعهيوضعيين مطالعه به شناسايا

و درمان پرداخته شده استيها شاخص .بخش بهداشت

 نتايج

و درمان،كاستان30از.1 ن9افته،ي استان توسعه12شور در بخش بهداشت وي مه توسعهياستان افته

د9 نياستان .اند افتهيگر توسعه

ب.2 زيها شور از نظر شاخصكيهان استانيدر و درمان، اختالف .وجود داردياديبخش بهداشت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

35 
ميقيل تطبيتحل و زانيسطح

ياجتماعيافتگي توسعه
 استان هرمزگانيها شهرستان

وياستاد جغراف-ييمسعود تقوا ا
، دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه

ياتركديدانشجو-يمحمد صبور
و برنامهيجغراف ،ييروستايزيرا

 دانشگاه اصفهان

و برنامهيمجله جغراف يزيرا
شيطيمح ، تابستان46،

صص1391 ،53-68

يل عاملي، روش تحليليتحل-ياسناد:قيروش تحق

ا بايعامللياستان هرمزگان، با استفاده از روش تحليهان مطالعه شهرستانيدر 38يريگكاربهو

زي، فرهنگيو درماني، بهداشتيشاخص آموزش ميو ارتباطييربناي، يافتگي زان توسعهي، از لحاظ

. اند شدهيبند رتبه

 نتايج

مينتا.1 بكدهد پرايج نشان و ازيهان شهرستانينش سطوح توسعه نامتعادل بوده استان هرمزگان

ميديناهمسانيافتگي نظر توسعه .شوديده

م.2 پايب در باالتريترتبهكو جاسياستان هرمزگان، ابوموسيها ان شهرستانيدر و ن سطحيترنيين

. قرار دارنديافتگي توسعه
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پايها شتر شهرستانيب.3 .ا محروم قرار دارندينيياستان در سطح توسعه

اينو.4 و فراهميتقويو اقدام برايزيرن مقاله برنامهيسندگان اميردن تسهكت و بهكالت انات مربوط

مش برونيبراياركراهعنوانبهرايو رفاهي، بهداشتيآموزشيها شاخص يمعرفيل نابرابركرفت از

.اند ردهك

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

36 
ييفضايهايل نابرابريتحل

يدر استان خراسان رضو

ا، دانشگاهيار گروه جغرافيدانش-م رهنمايمحمدرح
 مشهديفردوس

ه-ين آقاجانيحس گروهيئت علميعضو
 مشهدي، جهاد دانشگاهيشهريزير برنامه

فصلنامه مدرس علوم
ويزير برنامه(يانسان
ش)ش فضايآما ،75،
صص1391بهار ،63-88

يل عاملي، روش تحليليتحل-ياسناد:قيروش تحق

ا تبيهدف نيبد. استياز نظر توسعه در استان خراسان رضوييفضايهاين نابرابريين مطالعه

زي، اقتصاديشاخص اجتماع36منظور از . شهرستان استفاده شده است19در سطحييربنايو

.ن اشاره شده استيش سرزميو آماييفضايزير، به برنامهينظريدر قسمت مباننيهمچن

 نتايج

امكد استيشديدر سطح استان به قدرين شهرستانيبيها آمده، تفاوت دستبهجيطبق نتا.1 انكه

زميتقس .رده استكنكباشند را ناممييمجاورت فضايه داراكهمگونيها رمنطقهياستان را به

و شهرستانيباالتريمشهد در استان دارا شهرستان.2 پاكن سطح توسعه ن سطح توسعهيترنييالت

.را داشته است

زي، اقتصاديدر ابعاد اجتماعياهش نابرابرك براييگذارهياز به سرماين.3 احساسييربنايو

. شوديم

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

37 
دريا توسعه منطقهيبند سطح

رهك(رانيا افت شاخصياربرد
)يبكيتر

ار توسعهياستاد-زاده...ن عبدايغالمحس
ويشاورزك، دانشگاه علوميشاورزكوييروستا

 گرگانيعيمنابع طب
و آموزشيار تروياستاد-زادهفيابوالقاسم شر ج

و منابعيشاورزك، دانشگاه علوميشاورزك
 گرگانيعيطب

و فصلنامه مطالعات
ويشهريها پژوهش
شيا منطقه ،13،
صص1391تابستان ،

41-62

 AHPمدليريگكاربهبايفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا تعيهدف از تريين مطالعه، ا30توسعه در سطحيبكين شاخص ازياستان ران با استفاده

تريشناس روش سطوح براساسها استانيبند رتبهين شاخص برايا. استيبكيساخت شاخص
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ازيبد. ار برده شده استكبهيافتگي مختلف توسعه ،ياجتماع«شاخص در سه گروه41ن منظور

ن در قسمتيهمچن. استفاده شده است»يو خدماتيرساختيز«و»ياقتصاد«،»يو فرهنگيتيجمع

رويا منطقهيي، همگراياقتصاديات دوگانگيبه نظرينظريمبان شدن توسعهيقطبيردهايكو

.اشاره شده استييفضا

 نتايج

ايطبق نتا.1 ، استانيو فرهنگيتي، جمعياجتماعيهان مطالعه، استان تهران در گروه شاخصيج

يو خدماتيرساختيزيهاو استان سمنان در گروه شاخصياقتصاديها خوزستان در گروه شاخص

س تماميدر.ن رتبه را دارا هستنديباالتر و بلوچستانيموارد استان ن رتبه را به خوديترنييپا ستان

.اختصاص داده است

تر.2 و اصفهان توسعهيها ل، استانكيبكياز نظر شاخص و استانيتر افتهي تهران، سمنان يهان بودند

بويلويگهك و سيه و پايراحمد، لرستان و بلوچستان از دريترنييستان .شور برخوردار بودندكن سطح توسعه

تر براساسبه دست آمدهييفضايالگو.3 نكيبكيشاخص بااليافتگيز در سه سطح توسعهيل توسعه

پا) استان16(، متوسط)استان9( ييايستم اطالعات جغرافيسيهايكنكتيبر مبنا) استان5(نييو

.شديبند طبقه

مريين الگويچن تأياييفضايرامون در توسعه اقتصاديپ-زكوجود ساختار مييران را .ندكيد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

38 

تعيبررس يهان شاخصييو
در-يتوسعه انسان آموزش
 شوركيها استان

)1388و 1387يها در سال(

ز ه-زادهنليرضا گروه اقتصاد،يئت علميعضو
 رمانكواحديدانشگاه آزاد اسالم

اقتصاديتخصصيتراكديدانشجو-انيصمد برزو
يآموزش، دانشگاه بمبئ

ه-يرضا قجريعل يگروه مهندسيئت علميعضو
شهيصنا  رمانكد باهنريع، دانشگاه

فصلنامه
دريها نگرش نو
،يانسانيايجغراف

 سال چهارم،
،2،1391ش

81-63 صص
تياسناد-يفيتوص:قيروش تحق يعدديسونومكتايهاكنكيبا استفاده از

ا ازيشاخص توسعه انسانشور از نظركيهات استانين مقاله وضعيدر در بعد آموزش، با استفاده

و در دو مقطع زمان 161 و تحليو تجزيابيمورد ارز 1388و 1375يشاخص .ل قرار گرفته استيه

ايادب پايات موضوع در .دار بوده استين مطالعه معطوف به توسعه

 نتايج

مينتا.1 ضركدهديج نشان درصد بهبود2/22ها حدودن استانيبيب عدم برخورداريه در متوسط

. افته استيشين آنها افزايبيبه وجود آمده است، اما شدت نابرابر
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تر 1388و هم در سال 1375هم در سال.2 ، استانيتوسعه انسانياصليهاب شاخصكياز نظر

و استان و بلوچستان در رتبه آخر قرار دارنديسيها تهران در رتبه اول .ستان

و بلوچستان،يسيها مربوط به استانيدرجه توسعه انساننيمترك.3 بويلويگهكستان و ر احمد،يه

اك، لرستان، هرمزگان، گلستان،يجان غربي، آذربايخراسان شمال و .الم بوده استيردستان

بهيور، تخصكمذيهايسندگان به منظور رفع نابرابرينو هايشنهاديپاز يكيتيدر نها.4 ص منابع

.مدت است وتاهكيهايزير روم در برنامهمحيها استان

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

39 

يافتگي سطح توسعهيبررس
بهيها شهرستان استان لرستان

وكمسيها بخش كيكتف ن
،يير بنايز-يخدمات رفاه

و صنعتيشاورزك

ويار گروه جغرافيدانش-يجمال محمد ا
 دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه
ديدانشجو-ياصغر عبدل ويجغرافياتركدوره ا

 دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه
ديدانشجو- رانونديبيمحمد فتح ياتركدوره

و برنامهيجغراف ويشهريزيرا واحد علوم
 قاتيتحق

قاتيفصلنامه تحق
علومياربردك

شييايجغراف ،25،
،1391تابستان

 150-127 صص

يعدديسونومكو تايل عامليو با استفاده از روش تحليليتحل-يفيتوص:قيتحقروش

ازيا و خدمات رفاهكمس«شاخص در سه بخش61ن مطالعه با استفاده زين ،»ييربنايو

و سطوحيها شهرستانيافتگي به سنجش سطح توسعه» صنعت«و»يشاورزك« استان لرستان

ميبرخوردار ات رشد نامتوازن، قطب رشد، اثريبه نظرينظرين در بخش مبانيهمچن. پردازديآنها

و اثر انتشار اشاره شده استكتمر .ز

 نتايج

مينتا.1 طيهان شهرستانيبيدهد نابرابريج نشان دريمورد بررسيدوره زمانياستان لرستان

و خدمات رفاهكبخش مس و در بخشيافزاييربنايز-ين .است افتهياهشكو صنعتيشاورزكش

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

40 

تغيليتحل يهايرات نابرابرييبر روند
ازياهيناح و سطوح توسعه با استفاده

تعيزير برنامهيهايكنكت ن سطوحييو
استانيها شهرستانيافتگيتوسعه

)1365- 1385(لياردب

هيئتعضو-يمعصوميمحمدتق
آزادا دانشگاهيگروه جغرافيعلم

ليواحد اردبياسالم
ارشناس ارشدك-يعشريمحمد اثن
، دانشگاه آزادياسيسيايجغراف

ليواحد اردبياسالم

دريها فصلنامه نگرش نو
، ساليانسانيايجغراف

ش ، تابستان3چهارم،
 106-87صص،1391

تيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق وييب تغي، ضريعدديسونومكتايهايكنك، با استفاده از و ضريلير يب آنتروپيامسون
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ا از شاخصيل از بعد برخودارياستان اردبيهات شهرستانيوضعيق بررسين تحقيهدف از

ازيايبرا. توسعه است زي، فرهنگيشاخص اقتصاد40ن منظور استفادهيدرمان-يو بهداشتييربناي،

. شده است

 نتايج

مينتا.1 بهيدهد شهرستان اردبيج نشان مريدلل سيت اداريزكل يها از لحاظ تمام شاخصياسيو

و شهرستان مغان محرومي، برخوردارتريا توسعه ن شهرستان استان بودهيترن شهرستان بوده است

. است

پا.2 نويدر مديان و جلوگيريسندگان مقاله، تحول در قبيقوميها از تعصبيريت استان ويالهيو

و فعاالن در عرصه برنامهياستفاده از نظرات محقق به توسعهيابيدست برايياركراهعنوانبهرايزيرن

.نندكيميمتوازن در استان معرف

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

41 

يافتگي بر سطح توسعهيليتحل
استانيها شهرستان

يقيردستان با استفاده تطبك
ت يهايكنكاز

PROMETHEE وSAW

ويار گروه جغرافياستاد-يمحسن احدنژاد روشت ا
، دانشگاه زنجانيشهريزير برنامه

ويارشناس ارشد گروه جغرافك-يمحمدجواد نوروز ا
، دانشگاه زنجانيشهريزير برنامه

و برناميگروه جغرافيدانشجو-يوب قادريا يزيرها
، دانشگاه زنجانيشهر

ويگروه جغرافدكتراييدانشجو-يچراغيمهد ا
، دانشگاه تهرانييروستايزير برنامه

شيفصلنامه آما
فضا،ييايجغراف
، تابستان4ش 

1391،
74-57صص

 SAWوPROMETHEE، با استفاده از مدليليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا وكاستانيها شهرستانينقاط شهريافتگي توسعهل سطحين مطالعه تحليهدف ردستان

و در ادامه اولوي مناطق توسعهييشناسا ا. توسعه استيها برنامهيبندتيافته ازيدر 30ن مطالعه

زي، اجتماعيشاخص در ابعاد اقتصاد ينظرين مبانيهمچن. گرفته شده است بهرهيالبدكوييربناي،

سيا تين مطالعه نيه در طول زمان را در سه طبقه رشد همزمان با توزتوسعياملكر وياساسيازهايع،

.قرار داده استيدار، مورد بررسيتوسعه پا

 نتايج

مينتا.1 مريج نشان و ويافتگين سطح توسعهيشتريبيوان دارايدهد شهرستان سنندج، سنقر

ديها شهرستان ويسروآباد، .را دارنديافتگين سطح توسعهيمتركارانيامكواندره
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پا.2 نيدر نويان و نهفته در هر منطقه،يذاتيشف استعدادهاكمانندييارهاكسندگان مقاله راهيز

وييگرا گسترش تخصص  برايييارهاكراهعنوانبهرا...ويارشناسان بومك، استفاده از متخصصان

.نندكيميردن توسعه در استان معرفكمتعادل

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

42 
توسعهيهايل نابرابريتحل

اياهيناح  رانيدر

ا،يار گروه جغرافيدانش-ييمسعود تقوا
 دانشگاه اصفهان

ا،يار گروه جغرافيدانش-يدرضا ورائيحم
 دانشگاه اصفهان

ش بيرعنا ايجغرافياتركديدانشجو- گلويخ
، دانشگاه اصفهانيشهريزيرو برنامه

يايجغرافيها پژوهش
شيانسان ، 1390، سال78،

 168- 153صص

 TOPSIS، روش)AHP(يسلسله مراتبفرآيند،يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

بيا مين مطالعه در مقدمه بياهيناح درونيهايند، نابرابركيان اركآشياز نمادهاياهيناحنيو

سي، اجتماعيط اقتصادياز شرايه ناشكجهان سوم استيشورهاك و همگراياسيو درييآنهاست

شديتوسعه مناطق، زمان وكمحقق خواهد بي متر توسعهكه مناطق محروم نسبتيشتريافته با شتاب

د و توسعهيبه مناطق مبه. ابنديگر، رشد ميفزايها تفاوت«رسد دو عاملينظر زانينده در

اميتوز«و» مناطقيافتگي توسعه و تسهكع نامتعادل ديگر را تشديديكهمواره»يالت زندگيانات

ا. مناطق اشاره شده استيبه توسعه قطبينظريدر قسمت مبان. نندكيم  336ن مطالعه تعداديدر

و برا يها شاخص.ن شده استيشاخص توسعه تدو54ن امريايشهرستان مورد مطالعه قرار گرفته

مي، درماني، آموزشي، فرهنگي، اجتماعيشاورزكيها ور در بخشكمذ زين، اقتصادكس، ييربنايو

.ل قرار گرفته استيو تحليمورد بررس

 نتايج

ا دستبهجينتا براساس.1 شم3ن مطالعه، تنهايآمده از و دماوند در گروهيشهرستان رانات، تهران

. اند افته قرار گرفتهي ار توسعهيبس

بسيها ان شهرستانيميريچشمگيناهمگن.2 وجوديافتگي توسعهافته از نظر سطحي ار توسعهيطبقه

.دارد

ضرينتا.3 ميندگكب پرايج حاصل از محاسبه در خور توجهيشاورزكدر بخشيدهد نابرابرينشان

ايم. است زيزان توسعه در محيميط اقليمتأثر از شرايادين بخش تا اندازه ، اين با وجود. استيطيو

.مهم استيمربوطه در مناطق محروم مستعد امريها شاخصيارتقا

مسيندگكب پرايضر.4 نكبخش بين و تيار در وضعكآشيانگر وجود نابرابريز قابل توجه بوده است
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مس. شور استكيها ونت در شهرستانكس ن يكيعنوانبهنكمطرح بودن انسان،ياساسيازهاياز

ايها ضرورت توجه به شاخص مين بخش را افزايمربوط به .دهديش

اكييها شتر شهرستانيب.5 ميه در بسيها شهرستانعنوانبه طالعهن و ار محروم شناختهيمحروم

د. هستنديمرزياهيحاشيها اند، شهرستان شده بي توسعهيها گر، شهرستانياز طرف دريافته شتر

مريشور قرار دارندكيزكمناطق مر .ز استان مربوطه هستندكا

حاينتا.6 قويكتيمكج، ايپ-زكمرينظام تأيرامون را در و نماكيمدييران باكانگر آن استيند ه

س رشد در مناطقيها در چند دهه گذشته، ازجمله قطبيا توسعه منطقهيها استيوجود اتخاذ

.همچنان مشهود استيا منطقهيهايشور، نابرابركمختلف 

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

43 

يها روشياسهيل مقايتحل
يريگ در اندازهيبند رتبه

يافتگي توسعه
يها شهرستان:يمطالعه مورد(

)استان خوزستان

ده علومكار دانشياستاد-يجه نصرالهيخد
و اقتصاد دانشگاه اصفهانيادار
ده علومكار دانشيدانش-يبركا ...ا نعمت

و اقتصاد دانشگاه اصفهانيادار
ح شدرايارشناسكيدانشجو-يدريمسعود
 اصفهانده اقتصاد دانشگاهكدانش

يپژوهش-يمجله علم
ن، ساليش سرزميآما

ش ، سال4 سوم،
93-65، صص 1390

يو منطق فازيل عاملي، تحليعدديسونومك، تايليتحليفيتوص:قيروش تحق

يبه بررسيو منطق فازيل عاملي، تحليعدديسونومكتايهان مطالعه با استفاده از روشيا

ميها شهرستانيافتگي توسعه د. پردازدياستان خوزستان نوياز ايدگاه ويسندگان ن مقاله، توسعه

نميچندبعديتيماهيزير برنامه و دهيگر ناديديها از ابعاد توسعه را به خاطر جنبهيتوان برخيدارد

باكگرفت، بل بيه و ابعاد گوناگون آن سازگاريد .ردكالزم را برقرارين اهداف

ايمورد بررسينظريمبان بيدر پاين مقاله دريبنابرا. دار بوده استيشتر معطوف به توسعه ن

پايها انتخاب شاخص زي، اجتماعياقتصاد(داريمورد مطالعه به مسائل توسعه توجه)يطيمحستيو

.شده است

اياز نظر پد بان اثر شاخصيدآورندگان ويها و شرايژگيد زيها :ر را داشته باشنديط

ا.1 دركنيبا توجه به و ارزه ازيها شاخصيابيبحث توسعه اصوالً انسان مطرح است مستقل

و نابرابريمند، بهرهيعناصر انسان نميها اميها را نشان باكدهد، لذا تا حد انتخابييهاد شاخصيان

بهكشود  غيميطور مستقه ويرمستقيا .هستندياجتماعيهاا گروهيم در ارتباط با افراد، خانوارها

با انتخاب شاخصدر.2 اميعنيد هدف دنبال شود تا علت توسعه،يها مد نظرييها ان شاخصكتا حد

گ بكرنديقرار شديافتگيه موجب توسعهكييها هستند تا شاخصيافتگي انگر آثار توسعهيه .خواهند

باير بزرگيد تحت تأثيها نبا شاخص.3 و بهيمنطقه باشند .ان شونديبيصورت نسبد
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و اشتغال، بهداشتي، جمعي، فرهنگيآموزشيها شاخص.4 ن يكيزيف(ت ؛)يانسانيرويو

زيخدمات اجتماع يريگ اندازهياصليها شاخصعنوانبهو صنعتي، دامداريشاورزك،ييربناي،

. اند گرفته شدهكاربهيافتگي توسعه

 نتايج

.تر استقيدقيبا استفاده از روش منطق فازيبند رتبه.1

.ند تنزل رتبه داشته 1379نسبت به سال 1386استان خوزستان در ساليها از شهرستانياريبس.2

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

44 
و تحل يهايل نابرابريسنجش

ار در برنامه چهارمكبازاريا منطقه
 توسعه

معاون دفتر-ين ازوجيالدعالء
و ارزكاقتصاديزير برنامه برنامهيابيالن

يو نظارت راهبرديزير معاونت برنامه
يجمهور استير

يپژوهش-يفصلنامه علم
و بودجه، ساليزير برنامه

ش ، سال2شانزدهم،
 106-83، صص 1390

يليتحلياسناد:قيروش تحق

ا و بررسيهدف از دركشور به لحاظ بازاركاستان30مناطقيهاينابرابرين مطالعه سنجش ار،

اينظريدر قسمت مبان. است) 1384-1388(برنامه چهارم توسعه دوره  روي، هينظرين مطالعه بر

و نظريه قطبي، نظرياقتصاديدوگانگ ياساسيرهايمتغ.د شده استكيتأيا منطقهييه همگرايشدن

ن نكز نرخ مشاريپژوهش بكيرويت و نرخ يهايو سنجش نابرابرييشناسايبرا. استياريكار

بكبازاريا منطقه ضرينظينابرابريها شور، از سنجهكيهان استانيار در تغير شاخص رات،ييب

ه ميهرف-رشمنيشاخص وين نسبيانگيندال، شاخص انحراف از تايلي، شاخص و شاخص ليامسون

.استفاده شده است

 نتايج

ب(يا منطقهيج، شاخص نابرابريطبق نتا.1 م)ياريكنرخ اكدهدينشان همواره وجودهاين نابرابريه

و روند آن به و عدمياهشك،يطور نسب دارند بكاهش حداكافته است و حداقل نرخ انيمياريكثر

تغ استان و عدم مؤيا منطقهينابرابريهاج سنجهيرات نتاييها اي، .ن موضوع استيد

بهكمذيهايه نابرابركنيايبرا.2 سياهشكمدت وتاهكصورت ور يفعاليها استيابند، ضرورت دارد

مكبخش بازاركه موجب تحرك دويشوند، با اولويار مناطق بهت مناطق مورد نظر طور هدفمند لت،

.اجرا شوند

ن.3 سيدر بلندمدت و سرمايها استيز مناطق، در قالبيزير بر برنامهيمبتنيگذارهيتوسعه اشتغال

.ن انجام شوديش سرزميآما
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با.4 نيافزااگر مناطق نتوانند متناسب و دانش زمكيرويش تخصص ايار، جاد اشتغال را فراهمينه

ميها تشدين نابرابريايعيطبطوربه نند،ك ايشونديد نكنيا ساكيرويه مهاجرت ر مناطقيار به

.افتيش خواهديافزا

م.5 اياقتصاديان بازارهايدر سايبيا ار منطقهكران، بازاريدر اهر بازارها از عدم تعادليشتر از

.برخوردار است

تغ.6 بييروند بكلكياريكرات نرخ و روند اختالف بكن حدايشور و حداقل نرخ با استانياريكثر ها،

معيا منطقهينابرابريها روند شاخص دبه. وس داشته استكرابطه سيعبارت النكيها استيگر،

بكويشغليها جاد فرصتيايبراياقتصاد نرخيهاياهش نابرابرك، همواره به نفعياريكاهش نرخ

نكنرخ مشارين روند برايا. شور نبوده استكيها در استانياريكب بكيرويت . شتر مشهود استيار

دريايعني بلياهشكشوركلكن نرخ نه تنها نيهايه نابرابركافته، شتر شده استيبيز تا حدوديآن

.و بر خالف انتظار است

وكشنهاد شده استيپ.7 رويهاياهش نابرابركه در توسعه مناطق بهكتوسعه بازاريردهايكآنها، ار،

نيلحاظ تقو طركيرويت در عرصه غيرسميها آموزشيفكيق توسعهيار، از وياربردكويررسمي،

پذك هدفمند غيدولتيها رش دانشگاهيردن مكدر مناطق مختلفيردولتيو توانند به تحققيشور،

.نندككمكدولتيا اهداف منطقه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

45 
وياثر مهاجرت بر رشد اقتصاد

ايا منطقهييهمگرا  رانيدر

ار گروه اقتصاديدانش-يمور رحمانيت
 دانشگاه تهران

ارشناس ارشدك- زادهم حسنيابراه
 اقتصاد دانشگاه تهران

ويفصلنامه تحق قات
،ياقتصاديساز مدل
، 1390سال،5ش

19-1صص
سييه همگرايآزمون فرض:قيروش تحق و گمايبتا

پيا اين مطالعه در آكن سؤال استيپاسخ دادن به بيه وجودييشور همگراكيهان استانيا در

ب و مهاجرت در بييبر همگرايريران چه تأثيايهان استانيدارد؟  ها دارد؟ن استانيدر

وسييه همگراك يكيالسكنئويها مطالعه بر مدلنياينظريمبان ويدر آن به له سطح درآمد

تأيمينرخ رشد بررس نيبرا.د داردكيشود د ناخالصيمربوط به توليمقطعيهاز از دادهيمحاسبات

ا28يو خالص مهاجرت، برايسرانه استان .ران استفاده شده استياستان

 نتايج

و استانيايهان استانيبييآمده، همگرا دستبهجيبا توجه به نتا.1 رتر با نرخ رشديفقيها ران وجود دارد
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سويشتريب حريبه مكتعادل بلندمدت به تعادل053/0ران با سرعتيايها ج، استانيطبق نتا. نندكيت

ا. شونديميكبلندمدت نزد ش3/5انهين سرعت، ساليبا بكدرصد از وه استانيت اولين وضعياف حالت ها

ب ميتعادل بلندمدت آنها از و در نهاين ش13ت پس از حدوديرود مكسال، . شودياف نصف

و همگراييبر همگرايمهاجرت اثر منف.2 رايايهان استانيبييدارد مكران ا. دهدياهش رانيدر

بهيجر ا. ثروتمند استيهار به استانيفقيها استانيطور معمول ازسو ان مهاجرت باين شرايدر ط،

ايها ورود مهاجران به استان ميها افزان استانيثروتمند، نرخ رشد درآمد اييش و ين به معنيابد

شييواگرا بكو بياف .شور استكيهان استانيشتر

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

46 
يها شاخصيبرخيابيارز

دريا منطقهينابرابر ابعاد
 رانيا

ويار جغرافياستاد-يلكتويمرتض ا
 دانشگاه زابلييروستايزير برنامه

ويار جغرافياستاد-اينب فاضليغر ا
 دانشگاه زابلييروستايزير برنامه

يارشناسكيدانشجو-يعقوب زارعي
و برنامهيارشد جغراف ييروستايزيرا

 دانشگاه زابل
ن يارشناسكيدانشجو-ايآريكمهران
 محض دانشگاه زابلياضير

و توسعه، سال فصلنامه روستا
ش 14 ، 1390، سال1،

 117- 101صص

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا ويعموم تعريها برا به فرصتيدر دسترسيبا برابرين مطالعه عدالت اجتماعيدر ف شده

و محروم باال، مهاجرت،يشاورزك، اخالل در بخشياف طبقاتكشيمنشأ اصلعنوانبهتيتوسعه نابرابر

ب و جراي، فقر، افزاياريكرفتن نرخ بيديسواز. گردديميم معرفئش فساد ميگر پدكشوديان دهيه

ايشدن موجب گسترش نابرابريجهان .ران شده استيها در

ا مرياستان مرز10ن مقالهيدر يها با مؤلفه 1385و 1375، 1365يها شور در سالكيزكو

.اند قرار گرفتهيو ارتباطات مورد بررسيبهداشت،ي، خدمات اساسي، بهداشتيتيجمع

 نتايج

ين برخورداريانگيم)، برقيشك به راه آسفالته، آب لولهيدسترس(يرساختيزيها در مقوله شاخص.1

ايمرزيها در استان .استيزكمريها متر از استانكثر مواقعكدر

،ك، خانه بهداشت، پزشيدرمانيز بهداشتكبه حمام، مرايدسترس(شاخص بهداشتيدر بررس.2

تكدامپزش بهكين دامپزشينسكو و ماماي، سا)ييروستايار بهيدر دسترينان مناطق مرزكتنها

و مامايبه مريت بهتريوضعييروستايار و در عوض دسترس داشتهيزكنسبت به مناطق بهياند
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پايبسيدر ماطق مرزيدرمانيز بهداشتكو مراكپزش ازنييار مرتر .استيزكمناطق

وسيدسترس(به ارتباطاتيدر مورد شاخص دسترس.3 و مجله، تلفن، لهيبه صندوق پست، روزنامه

مر)يه عمومينقل و تلفن برتريدر دسترسيزكمناطق يانيشايبه صندوق پست، روزنامه، مجله

و تنها دسترسينسبت به مناطق مرز وسيدارند مريمناطق مرزيه عموميله نقليبه يزكبه مناطق

.دارديت بهتريوضع

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

47 

يافتگي سنجش درجه توسعه
رانيايدر مناطق مرزيصنعت

شمال غربيمطالعه مورد(
يجنوبيها شور، شهرستانك

)يجان غربياستان آذربا

ويار جغرافيدانش-نژادين حاتميحس ا
 تهران، دانشگاهيشهريزير برنامه
ويارشناس ارشد جغرافك-يركطاهر ابوب ا
، دانشگاه تهرانيشهريزير برنامه

ويارشناس ارشد جغرافك-يافسانه احمد ا
، دانشگاه تهرانيشهريزير برنامه
ايارشناس ارشد جغرافك-زادهبيفرشته نا

زي، دانشگاه تبريشهريزيرو برنامه

و برنامه يزير مجله پژوهش
،6ش، سال دوم،يشهر
18-1، صص 1390سال

يعدديسونومكتا:قيروش تحق

ايايدر مناطق مرزيصنعتيافتگين مطالعه به سنجش درجه توسعهيا نيران پرداخته است به

مينظر(يا توسعه منطقهيهاهيمنظور نظر ،)ياقتصادهيو نظريالبدكهي، نظرييايه جغرافي، نظريانكه

مريقطب رشد، نظرهي، نظريزكمرانكميهاهينظر و نظريپ-زكه ز مورد توجهكه بازگشت تمريرامون

.قرار گرفته است

 نتايج

اينتا.1 ميج سايدر مقايجان غربيدهد استان آذرباين مطالعه نشان شور توسعهكيهار استانيسه با

. تر است افتهين

مشاهدهياستان از نظر توسعه صنعتيجنوبيهان شهرستانيبين اختالفات فاحشيهمچن.2

.شوديم

ديدلبه.3 .صورت گرفته استيمكتوجهيو مرزياهيمسئوالن، به مناطق حاشيتيدگاه امنيل

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

48 

تغيبررس يافتگيرات درجه توسعهييروند
بايسييمناطق روستا و بلوچستان ستان

تايريگ بهره يطيعدديسونومكاز
 1375و 1385يها دهه

عكد اريدانش-زادهميابراهيسيتر
، دانشگاهيشهريزيرو برنامهجغرافيا

و بلوچستانيس  ستان
رئك ياتركديدانشجو-پورسيوهزاد

سيجغراف و بلوچستانيا دانشگاه  ستان

ويمجله جغراف ا
ش ، سال24توسعه،

76-51، صص 1390

يعدديسونومكو تايليتحل-يفيتوص:قيروش تحق
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ا سييمناطق روستايافتگي درجه توسعهين مطالعه بررسيهدف و بلوچستان بودهياستان ستان

ا. است زيتيجمعيها شاخص توسعه در سرفصل35ن منظوريبه وي، فرهنگي، اقتصادييربناي،

. گرفته شده استكاربهيدرمان-يبهداشت

 نتايج

مينتا.1 نياغلب روستاها 1375دهد در دههيج نشان وي مه توسعهياستان در طبقه مناطق افته

ن .اند افته قرار داشتهيتوسعه

بين شهرستانيبيا اف توسعهكش.2 .مشهود است 1375ز در دههينيبخشنيو

و بخش 1385ياستان در مقطع زمانييروستايتوسعه نواح.3 تابعه آن،يها بجز در شهرستان زابل

و بخشر شهرستانيدر سا اكدهنده آن است ها نشان ها .ن روند رو به رشد بوده استيه

جاييتغ.4 و رتبه توسعهير .ها بوده است شهرستانيزكمريها روستاها، عمدتاً شامل بخشيافتگي گاه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

49 

و نابرابريابيارز باياهيناحيسطوح توسعه

اره، مطالعهيچندمعيريگميمدل تصم

استانييروستايها ونتگاهكس:يمورد

 مازندران

م ارياستاد-يتولكريجعفر

و برنامهيجغراف يشهريزيرا

 دانشگاه گلستان

يدانشجو-ينعانكمحمدرضا

و برنامهيجغرافدكتراي يزيرا

 دانشگاه اصفهانيشهر

م ايان، فصلنامه جغرافكمجله

،2شن،يش سرزميو آما

36-17صص، 1390سال

سيو تاپسي، آنتروژMCDMارهيچندمعيريگميتصم:قيروش تحق

سيابين مقاله با هدف ارزيا نيايبرا. صورت گرفته استييروستايها ونتگاهكسطوح توسعه

،يفرهنگ-ي، آموزشيدرمان-ي، بهداشتييربنايزيها ار توسعه در قالب شاخصيمع40منظور از

ه توسعه متوازن مورد توجهيز نظرينينظريدر قسمت مبان. استفاده شده استيتيو جمعياقتصاد

.قرار گرفته است

 نتايج

ا دستبهجيمطابق نتا.1 يها از شهرستانيكهرييروستايها ونتكسين مطالعه، برخورداريآمده از

شيمورد بررسيارهاياستان مازندران از مع وكبه نيكل همگن .)ينابرابروجود(ستينواخت

ميمتركيدارايشهرستان سار.2 اين فاصله با فرئاديزان و شهرستان و در رتبه اول بكدونيل نيشترينار با

.قرار دارندييروستايها ونتگاهكسيافتگي استان به لحاظ توسعهيها فاصله در رتبه آخر شهرستان
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

50 

يبرخوردارزانيميبند سطح
استان فارس به لحاظيها شهرستان

توسعه با استفاده از مدليها شاخص
HDI 

ايار جغرافياستاد-ييمحمدرضا رضا
دانشگاه آزاديشهريزيرو برنامه

 واحد مرودشتياسالم
يدانشجو-ن عطاريمحمدام

و برنامهيجغرافياتركد يزيرا
يلي، دانشگاه محقق اردبيشهر

يزير فصلنامه برنامه
شيا منطقه ،4،

،1390زمستان
68-53 صص

)HDI(يتوسعه انسانيبكي، شاخص تريفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا ازيدر زم22ن مطالعه با استفاده زياقتصاديهانهيشاخص در وي، بهداشتي، آموزشيرساختي،

تريريگو با بهرهيخدمات يها شهرستانيبرخوردار، سطوح)HDI(يتوسعه انسانيبكياز شاخص

و تحليياستان فارس تع مريز به نظرينينظريدر قسمت مبان.ل شده استين زكات توسعه قطب رشد،

و .اشاره شده است... رشد

 نتايج

مينتا.1 و نابرابره تفاوتكدهديج نشان يها شهرستانيافتگي در سطح توسعهيقابل توجهيهايها

. استان فارس وجود دارد

زيج مطالعات تنها در دو مجموعه شاخص آموزشينتا براساس.2 يها، شهرستانيرساختيو

و در مابقي توسعه و اقتصاديبهداشت(ها شاخصيافته در استان وجود دارند همه)ي، خدمات

نيها دارا شهرستان . افته هستندينا توسعهيافتهي توسعهمهيسطح

زم شهرستانيافتگي سطح توسعه.3 بايهانهيها در نيديكمختلف زيگر هماهنگ و تفاوت راياديست

م .دهدينشان

م.4 يو غربيجنوبيها استان از شهرستانيو شرقيشماليها ثر شهرستانكاييفضا-يانكبه لحاظ

بين موضوع اولويا. تر هستند افتهي توسعه و ضرورت توجه استانيو غربيجنوبيشتر به نواحيت توسعه

ميآياه را در برنامه .ندكينده توسعه استان مشخص

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

51 

يافتگي بر درجه توسعهيليتحل
استانيها شهرستان

يشرق جانيآذربا
ت( و AHPيكنكبا استفاده از

TOPSIS(

ويار گروه جغرافيدانش-يآباديزنگيعل ا
، دانشگاه اصفهانيشهريزير برنامه
ارشديارشناسكيدانشجو-زادهيجابر عل

و برنامهيجغراف ، دانشگاه اصفهانيشهريزيرا
ارشديارشناسكيدانشجو-انياحمديمهد
و برنامهيجغراف ، دانشگاه اصفهانيشهريزيرا

دريها فصلنامه نگرش نو
، ساليانسانيايجغراف

ش ،1 چهارم،
،1390زمستان

84-69صص

تيبا استفاده از روش تاپسيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق و  AHPيكنكس
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ا ازيدر پايدرمان-يشاخص بهداشت8ن مطالعه با استفاده ، 1385ساليآماريه سرشماريبر

بيهايزان نابرابريم .ن شده استييتعيشرق جانياستان آذربايهان شهرستانيموجود در

 نتايج

م دستبهجينتا.1 دريدرمان-يبهداشتيهاز از لحاظ شاخصيه شهرستان تبركدهديآمده نشان

و شهرستان مل .ان در رتبه آخر قرار گرفته استكرتبه اول

اينو.2 و مناطق محروم،كمانند احداث مرايارهاكن مقاله راهيسندگان ز خانه بهداشت در روستاها

پيبهبود وضعيرا برا...ويز بهداشتكز مرايها، تجهش تعداد داروخانهيافزا .اند شنهاد دادهيت موجود

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

52 

تيوضعيابيارز
يها استانيافتگي توسعه
ازك شور با استفاده

و پروبيالجيهايكنكت تيت

ار گروهيدانش-ين سرائيمحمدحس
زديا دانشگاهيجغراف

ارشناس ارشدك-مالكسرخيبرك
و برنامهيجغراف زديدانشگاهيشهريزيرا
بيمر مدرس دانشگاه آزاد-زاده رانونديم

 واحد بروجردياسالم
ه- زادهينيمنصور مه يئت علميعضو

زديگروه اقتصاد دانشگاه

دريها فصلنامه نگرش نو
، سال سوم،يانسانيايجغراف
،1390، تابستان3ش

92-79 صص

تسيو موريسونومكتايها، با استفاده از مدليمك-يليتحل:قيروش تحق و پروبيالجيهايكنكو تيت

. شور پرداخته استكيها استانيافتگي زان توسعهيمين مطالعه به بررسيا

 نتايج

مينتا.1 .وجود داردينابرابريافتگي شور از نظر توسعهكمختلفيها دهد در استانيج نشان

روكالذ فوقيعلت نابرابر.2 حايكر، طكدريزيرم بر نظام برنامهكرد . پنجاه سال گذشته استيشور

.صورت گرفته استيرامونيپ-زكمريبا الگويريگميتصميارهايچون مع

و در مقابل در مناطقكشور متمركزكمريها افته اغلب در استاني توسعهيشهرها.3 ز شده است

.ميمحرم از توسعه مواجه هستيها با قطبيو جنوب شرقي، جنوب غربيجنوب

بهي، نسبت شاغليواد، نرخ باسينينرخ شهرنش.4 ازيل شاغلكن بخش صنعت و درصد اشتغال ن هر استان

ن استانيافتگيش در سطح آنها، سطح توسعهيه با افزاكهستندييها جمله شاخص ميز افزايها .ابدييش

زيه تأثكاستياز عوامل يكيافتهي توسعهيها در استانيز صنعتكعامل تمر.5 شيبر افزايادير

.موجود داشته استيهاينابرابر
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

53 

يافتگيل درجه توسعهيتحل

دريها شهرستان استان اصفهان

يشاورزكعمده بخشيها شاخص

ويار جغرافياستاد-يد برقيحم ا
، دانشگاه اصفهانييروستايزير برنامه

ويار جغرافياستاد-يوسف قنبري ا
، دانشگاه اصفهانييروستايزير برنامه

يارشناسكيدانشجو-انياحمد حجار
، دانشگاه اصفهانييروستايايارشد جغراف

و فصلنامه پژوهش

شيشهريزير برنامه ،4،

، 1390بهار

 128- 113صص

سي، روش موريليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

تعين پژوهش با استفاده از روش موريا استانيها شهرستانيافتگين درجه توسعهييس، به

لكقيتحقيجامعه آمار. پرداخته استيشاورزكعمده بخشيها نه شاخصياصفهان در زم

ميها شهرستان ا14. شودياستان اصفهان را شامل نيشاخص مورد استفاده در ازين مطالعه ز

مس 1382يشاورزكيعموميهايسرشمار و دريهمچن. اند استخراج شده 1385نكو نفوس ن

پايات قطبيبه نظرينظريقسمت مبان و نشت به هييشدن و آثار واپسين يرو رشمن، آثار پخش

و رشديم طريپارچه نواحيكردال .رشد اشاره شده استيهاق قطبياز

 نتايج

حايج تحقينتا.1 شكاز آن استكيق و نابرابركه زمن شهرستانيبياف يهاتينه فعاليها در

عميبسيشاورزك .ق استيار

و نجفيها شهرستان.2 و خوانسار، چادگاني توسعهيها آباد در زمره شهرستان اصفهان، فالورجان افته

.اندن مطالعه بودهيايمورد بررسيها ها از نظر شاخصن شهرستانيتر شهر از محروم دونيو فر

زميا منطقهيهاينابرابر.3 خايشاورزكيها نه شاخصيدر و نامساعد بودن ميو اقلك، به ضعف

شيمحدود نم و بسينيتيريمديهاوهيشود .ار اثرگذار هستنديز

نويدر نها.4 ايت هر منطقه، گسترشيذاتيشف استعدادهاكمانندييارهاكن مقاله راهيسندگان

ويدر تولييگرا تخصص ميهان شهرستانيبياهش نابرابركيرا برا...د .دهندياستان ارائه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

54 
ميو تحليابيارز زانيل
يها شهرستانيافتگي توسعه

 استان فارس

و برنامهيار جغرافيدانش-يآباديزنگيعل يشهريزيرا
و علوم انسانيده ادبكدانش ، دانشگاه اصفهانيات

ا ويجغرافيتراكديدانشجو-يبركمحمود ا
و علوميده ادبك، دانشيشهريزير برنامه يانسانات

طيفصلنامه مح
شيشناس ،59،
،1390زييپا
 122- 113 صص

يل عامليو استفاده از روش تحليليتحل-يمك:قيروش تحق
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استان فارسيها شهرستانيافتگي زان توسعهيميليو تحلييفضايبندن مطالعه به سطحيا

زم43ن منظوريايبرل. پرداخته است ،ي، ارتباطيدرمان-ي، بهداشتيآموزشيهانهيشاخص در

. مورد استفاده قرار گرفته استيو فرهنگيونكمس

 نتايج

ياستان فارس دارايها در شهرستانيمورد بررسيهاه شاخصكها نشان از آن دارديبند سطح.1

.هستندييفضاينابرابر

ش.2 بهيشهر مريدل راز سيزكل داشتن زميو برترياسيت ،ي، اجتماعيمختلف اقتصاديهانهيدر

غيفرهنگ زميو و قطب رشد بودن آن در ايمورد بررسيها از شاخصينه برخوداريره ن مطالعه،يدر

.رده استكخود را در استان حفظيبرتر

حييفضايالگو.3 مرياكتوسعه در استان فارس و قطب رشد دارديپ-زكت از مدل .رامون

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

55 
اييشناسا رانيمناطق محروم

يبكيتريبند با استفاده از رتبه
ش بيرعنا ويار جغرافياستاد- گلويخ ا
شيشهريزير برنامه  رازي، دانشگاه

و برنامه يزيرفصلنامه پژوهش
شيشهر ، زمستان7،

70-53صص،1390
سيو موريعدديسونومكس، تايتاپسيهابا استفاده از روشيليتحل:قيروش تحق

شاخص مختلف پرداخته40شور از نظركيها استانيافتگي سطح توسعهيمقاله به بررسنيا

.توسعه متوازن مورد توجه قرار گرفته استينظريدر قسمت مبان. است

 نتايج

و مازندرانيهاج استانينتا براساس.1 و استانن استانيتر افتهي توسعهعنوانبه تهران، اصفهان يها ها

سين جنوبهرمزگان، خراسا و بلوچستانيو شور قلمدادكيهان استانيتر محرومعنوانبه ستان

.شونديم

شديا.2 مرين مطالعه تسلط دريپ-زكد نظام تأكرامون را مييشور .ندكيد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

56 
ينابرابرياسهيمقايبررس

يو درمانيبهداشتيهانهيهز
 شوركيها استانيخانوارها

بياستاد-يواقع...داي رجنديار گروه آمار، دانشگاه
ن ارشديارشناسكيدانشجو-نتيطيكسمانه

ب  رجنديآمار، دانشگاه
ار گروه آمار،يدانش-برزادرانيغالمرضا محتشم

 مشهديدانشگاه فردوس

مجله دانشگاه علوم
خراسانكيپزش
، سال سوم،يشمال

،1390، زمستان4ش
14-1 صص

يآمار-يليتحل:قيروش تحق
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ا هزيريطرح آمارگ«يهان مطالعه با استفاده از دادهيدر و درآمد خانوارها در سالياز » 1387نه

ضريانگيم و جين شوركيها از استانيكهريخانوارها برايو درمانيبهداشتيهانهيهزينيب

.محاسبه شده است

 نتايج

ب.1 و هر چه از سمت غرب به سمت شرقينابرابرشوركيهان استانيدر حركوجود دارد تكشور

مينكيم هزيانگيم مكمتوسط طوربهيبهداشتيهانهين .ابديياهش

ب.2 ميمتركيشور خراسان جنوبكيهان استانيدر هزيانگين اين و استان بينه ميشتريالم نيانگين

.را دارا هستنديو درمانينه بهداشتيهز

محل انتشارسندگانينومقالهعنوانشماره

57 
رشد به مثابهيها قطب

يها در عدم تعادليرديكرو
 رانياياهيناح

يهاار گروه پژوهشياستاد-يابوالفضل قنبر
زيدانشگاه تبرييايجغراف

ا،يار گروه جغرافياستاد-يرنجف موسويم
هيدانشگاه اروم

يفصلنامه فضا
شييايجغراف ،34،

،1390تابستان
72-50صص

يفيتوص:قيروش تحق

ايها قطبيين مطالعه به شناسايا شيرشد در و نحوه و همچنيريگلكران يرات ناشين تأثيآنها

ازيبد. پرداخته استياهيناحيرشد بر نابرابريها از قطب ،يو آموزشيشاخص فرهنگ54ن منظور

زيو درماني، بهداشتياقتصاد مسييربناي، و ورزشك، ين در بخش مبانيهمچن. استفاده شده استن

مريات قطب رشد، قطبيبه نظرينظر و .رامون اشاره شده استيپ-زكشدن، اثر انتشار

 نتايج

به1340از سالينيرشد شهرنش.1 و توسعه برونيپ-زكمريعلت استعمار، ازيه ناشكزا رامون

تيواردات بوده است، موجب تقوينيگزيجايو راهبردهاينفتيدالرها هكتهران شدهيشهركت نظام

اميپيجه آن شهرهايدر نت و جمعكرامون از تهيانات .مانده استيت

شيرشد مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبريها قطبياثرگذار.2 و بايخويرامونيپيراز بر نواحيز ش

و نتوانستهيموفق .رامون شونديپينواحياجتماع-ياند موجب توسعه اقتصادت همراه نبوده

اينو.3 پايسندگان مش برونير را برايزيارهاكان راهين اثر در ميل نابرابركرفت از :دهنديارائه

زياهيناحيزيرو انطباق آن با برنامهيزير نظام برنامهييرفع نارسا برايتالش- را نظامي،

.زگرا بوده استكو تمريت بخشيماهيشور عمدتاً داراكيزير برنامه
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و ضعفكپر- و تعديقانونيها ردن خأل از نظامييززداكن در جهت تمرياز قوانيل برخي، اصالح

.يزيرو برنامهيريگميتصم

ب- .كوچكويانيميقطب شده با شهرهاين نقاط شهريتعادل

و گسترش توسعه در شهرهايتقو- مكوچكيت .انهيو

انتشارمحلسندگانينوعنوان مقالهشماره

58 

ب ين نابرابريمطالعه رابطه
و رشد اقتصاد دريدرآمد

ييو روستايمناطق شهر
 شورك

ارشديارشناسكارياستاد-يدابوالقاسم مرتضويس
ت مدرسيدانشگاه تربيشاورزكدهك، دانشيشاورزكاقتصاد

ارشد اقتصاديارشناسكيدانشجو-زاده فرزاد سراج
ت مدرسيدانشگاه تربيشاورزكدهك، دانشيشاورزك

شيمر وكدانشايتركديدانشجو-يوهكم ده اقتصاد
، دانشگاه تهرانيشاورزكتوسعه 

قاتيمجله تحق
،يشاورزكاقتصاد 

،9،1390ش
 180-165 صص

ياقتصاد سنج:قيروش تحق

يتمامييو روستايدر مناطق شهريدرآمديرات نابرابرييتغيچگونگين مقاله به بررسيا

دركيها استان يها مربوط به ساليمورد بررسيدوره زمان. پرداخته استيرشد اقتصادفرآيند شور

و از داده 1379- 1386 .وزنتس استفاده شده استكيدر قالب منحنييتابلويها بوده

 نتايج

مينتا.1 رايدرآمديمتوسط نابرابرطوربه ها،ش در درآمد سرانه استانيدرصد افزا1دهديج نشان

ميدرصد افزا44/0يدر نقاط شهر همكيدهد، در حاليش ميه ش در درآمد سرانهيزان افزاين

.شوديمييدرآمد در مناطق روستاينابرابريدرصد41/0اهشكها باعث استان

ويها برنامهيباالتر، لزوم اجرايبه رشد اقتصاديابين، همگام با دستيبنابرا.2 اهشكمبارزه با فقر

و به خصوص در مناطق شهركدريدرآمدينابرابر ميپيشور .شوديشنهاد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

59 
ويافتگيل روند توسعهيو تحليبررس
يها در شهرستانييفضايهاينابرابر

يجان غربياستان آذربا

ارياستاد-پورتر هاشم داداشكد
دانشگاهياو منطقهيشهريزير برنامه

ت مدرسيترب
يزير ارشناس ارشد برنامهك-زادهيبهرام عل

ت مدرسيدانشگاه تربياو منطقهيشهر
ارشديارشناسكيدانشجو-يبهاره مدن

، دانشگاهياو منطقهيشهريزير برنامه
ت مدرسيترب

فصلنامه علوم
شياجتماع ،53،

، 1390تابستان
 207-173صص

تيقيتحق-يليتحل:قيروش تحق وي، ضريعدديسونومكتايآماريهايكنك، با استفاده از و رگرسيليب ونيامسون
رهيچندمتغ
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استانيها شهرستانيافتگيل روند توسعهيو تحلييفضايهاينابرابرين مقاله به بررسيا

طيجان غربيآذربا ازركالذ موارد فوقيبررسيبرا. پرداخته است 1385تا 1365يزمانيها دورهيدر

ن در قسمتيهمچن. استفاده شده استيو آموزشي، اقتصادي، اجتماعي، بهداشتيتيشاخص جمع5

و رشد متعادل مورد بررسيپ-زكمريات رشد نامتعادل، قطب رشد، الگوي، نظرينظريمبان يرامون

.قرار گرفته است

 نتايج

مينتا.1 م 1385تا 1365يزمانيها دهد در دورهيج نشان يها شهرستانيافتگي توسعهزانياز

و بر تعداد شهرستانكيجان غربياستان آذربا ايها استه شده .ن استان افزوده شده استيمحروم

مريتوسعه در استان تحت تأثيرساختيزيهاع شاخصيتوز.2 هكيرامون بوده، به طوريپ-زكر مدل

.ن شهرستان استان شناخته شده استيه برخوردارتريشهرستان اروم

داليو بهداشتيآموزشيهاع مناسب شاخصيتوز عدم.3 درييفضايهايجاد نابرابريايل اصلياز

.استيجان غربياستان آذربا

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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يسطح رفاه اجتماعيبند رتبه

استان زنجان با استفادهيها شهرستان

ت  TOPSISيكنكاز

لطكد ارياستاد-يفيتر غالمرضا

ييدانشگاه عالمه طباطبايزير برنامه

يدانشجو-يداريقيد سجاسيمج

رفاهيزير ارشد برنامهيارشناسك

ييدانشگاه عالمه طباطباياجتماع

يزير فصلنامه برنامه

و توسعه رفاه

شياجتماع ،7،

، 1390تابستان

 189-165صص

تيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق سيتاپسيكنك، با استفاده از

ا موردياستان زنجان در مقوله رفاه اجتماعيهات شهرستانين مقاله تالش شده است وضعيدر

گ از.رديمطالعه قرار فينظريو مبانيشاخص در حوزه رفاه اجتماع30لذا استفاده1يكتزپتريرفاه

.شده است

 نتايج

مينتا پايدهد شهرستان زنجان باالتريج نشان و شهرستان خدابنده ن رتبه را از نظريترنيين رتبه

.اند داشتهيرفاه اجتماعيها شاخص

1. Fitz Patrick 
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61 
يافتگين سطح توسعهييتع

رديكرو- استان مازندرانيها شهرستان
يعاملليتحل

هيئتار، عضويدانش-يتر اصغر ضرابكد
ايدانشگاه اصفهان، گروه جغرافيعلم
ياتركديدانشجو-يزين تبرينازن
و برنامهيجغراف ، دانشگاهيشهريزيرا

 اصفهان

ييايفصلنامه جغراف
محيآما شيش ،12ط،

،1390بهار
77-63 صص

يمكيها، با استفاده از مدليليتحل-يمك:قيروش تحق

ميا و توسعهين مقاله به شناخت استاننيايها شهرستانيافتگي زان توسعه در استان مازندران

ازيايبرا. پرداخته است زم37ن منظور و مبانيهانهيشاخص در پاينظريمختلف دار،يتوسعه

و تعار و عدالتيتوسعه متوزان .گرفته شده است بهره1ف سازمان ملل در ارتباط با توسعه

 نتايج

و عدم تعادل منطقهينابرابر.1 قايها در سطح شهرستانيا ها در توسعه .بل مشاهده استاستان به وضوح

و رامسر با اختالف قابل توجه نسبت به شهرستانيساريها شهرستان.2 گر در سطحيديها، چالوس

.قرار دارنديافتگي اول توسعه

جايها شهرستان گلوگاه با اختالف فاحش نسبت به شهرستان.3 .دارديسطوح باال، در سطح آخر توسعه

درين توسعهيها تمام شهرستان.4 و محروم .اند افتهياستان استقراريمه شرقين افته

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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و تحلييتع يل سطوح برخوردارين

بايها شهرستان استان بوشهر
 الوگرامكاستفاده از مدل اس

دانشگاهيايجغرافاريدانش-ييتقوامسعود
 اصفهان

 ارشديارشناسكيدانشجو-پوريطهماسبهيراض
 اصفهان دانشگاه،ييروستايزير برنامهوايجغراف

يارشناسكيدانشجو-نيهوسيمراد نصرت
 دانشگاه،ييروستايزير برنامهوايجغراف ارشد

 اصفهان

شيفصلنامه آما
فضا،ييايجغراف
، زمستان2ش 

1390 ،
74-59 صص

الوگرامكمدل اس-يليتحل:قيروش تحق

اسيريگن مطالعه با بهرهيا زم35 براساسالوگرامكاز مدل ي، بهداشتيتيجمعيهانهيشاخص در

و حمليو اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي، آموزشيو درمان ساتيو تأسيونقل، خدمات رفاه، ارتباطات

 
مي.1 جم يك از بخش عدم حذف هيچ: گيرد سازمان ملل شرايط خاصي را براي توسعه همراه با عدالت در نظر عيت از قلمرو هاي

و تمام بخش و توسعه، ايجاد نوعي دگرگوني ساختاري كه به توسعه ارتقا بخشد فر دگرگوني يندآهاي جمعيت را به مشاركت در
و قائل شدن اولويت باال براي توسعه  و تسهيالت و تالش براي توزيع عادالنه امكانات توسعه ترغيب كند، تعقيب عدالت اجتماعي

و برآوردن نيازهاي كودكان ي، تأمين فرصتهاي انسان توانايي .هاي شغلي
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رايها شهرستانيرشد متوازن، سطح برخوردارينظرياز مبانيريگو با بهرهيشهر استان بوشهر

. قرار داده استيمورد بررس

 نتايج

بكامييع فضايآمده توز دستبهجيطبق نتا.1 و و خدمات در استان بوشهر نامتوازن بوده نيانات

سايها شهرستان و دشتستان با .وجود دارديها اختالف قابل توجهر شهرستانيبوشهر

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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درجهيبندو رتبهيبررس
استانيها شهرستانيافتگي توسعه

ازيخراسان رضو ، با استفاده
سيتاپسيكنكت

ا،يده جغرافكاستاد دانش-ياريز...ارامتك
 دانشگاه تهران

ار گروهياستاد-يرچيد محمود زنجيس
زديت، دانشگاهيريمد

ايارشناس ارشد جغرافك- مالك سرخيبرك
زدي، دانشگاهيشهريزيرو برنامه

يايجغرافيها پژوهش
شيانسان ، سال72،

1389 ،
30-17صص

تيفيتوص-يليرد تحليكرو:قيروش تحق سيروش تاپس-)MCDM(ارهيچندمعيريگميتصميهايكنك،

ا وكن اعتماد به نفس مردم،ير تأمينظين مطالعه موارديدر وي، تعدياريكباهش فقر ل ثروت

تيبين آزاديت مردم، تأمكن مشاري، تأميش رفاه اجتماعيدرآمد، افزا دميوكشتر، و توسعه ،يراسكن

جدعنوانبه ...ويمنش مستقل انسانيبازساز .شونديميد آن معرفياهداف توسعه در مفهوم

ن(ينينزكيات نئوي، نظرينظريدر قسمت مبان و اقتصاد منطقه را درآمدكمحريرويموتور رشد

مياز صادرات تأميناش سيمهمتر(ه هالي، نظر)ندكين اهشكبه منظورياهياست اقتصاد ناحين هدف

ايهاينابرابر ايآن بكن امر موجبيجاد اشتغال است، و رشديو مهاجرفرستياريكاهش منطقه شده

م ه)بخشديو توسعه را بهبود ميري، و طره قطبينظر(رداليشمن يها به صرفهيابيق دستيرشد، از

بهياس، تمايمق فر) اقتصاد داردييآاركل . قرار گرفته استيمورد بررس) رامونيپ-زكمريالگو(دمنيو

نيدر نها اكحايا منطقهيهايز نابرابريت حايم در و الگويمكران را حاصل از توسعهيت قطب رشد

.رامون دانسته استيپ-زكمر

ا ،يي، توسعه روستاي، فرهنگي، بهداشتييربنايزيها شاخص در قالب شاخص84ن مطالعهيدر

مسيتيجمع .شده استيآور جمعيآموزشيهاو شاخص)ياقتصاد(يلك، شاخصيشاورزكن،ك،

 نتايج

اينتا.1 بيدهنده وجود نابرابرق نشانين تحقيج استان خراسانيهان شهرستانيسطوح توسعه در

.استيرضو
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مؤينتـا عالوههب.2 ايـج بـا درجـهيميهـا ارتبـاط مسـتقت شهرسـتانيـه جمعكـن مطلـب اسـتيـد

.آنها ندارديافتگي توسعه

.رامون استيپ-زكمريم بر استان، الگوكحايالگو.3

نيدر نها.4 .د شده استكيتأيا منطقهيزيرز بر لزوم توجه بر برنامهيت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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يزيرو موانع برنامهيها چالش

ايا توسعه منطقه  رانيدر

دهكار دانشيدانشـينيالدفيسكفران
 ا، دانشگاه تهرانيجغراف

ياتركديدانشجوـ خواه پناهندهيموس
و برنامهيجغراف ، دانشگاه تهرانيشهريزيرا

يايجغرافيهاپژوهش
شيانسان ،73،

، 1389سال
89-83صص

يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

بيا مين مطالعه ايزير دارد اگرچه برنامهيان بيدر ازيران از50ش سال سابقه دارد، اما پس

ا مسيگذشت درين زمان هنوز هم پكر توسعه دلينو. موده نشده استيشور ايسندگان مقاله رايل ن امر

قبيدر موضوعات تغياز و تحول در برنامهييل سيبر اثر مقتضيا منطقهيزيرر وي، اقتصادياسيات

روييزگراك، ساختار تمرياجتماع و تسلط پايزيره برنامهيروزافزون جايياز باال به گاهين، ابهام در

ويزيرو فقدان فرهنگ برنامهيزير، عدم اعتقاد به برنامهيا منطقهيزير برنامهييو ضمانت اجرايقانون

مديريپذ برنامه و مطلوب به منظور جلب مشاريبسترها شور، نبودكتيريدر سطوح مختلف تكالزم

و بخش خصوص ايو نظايمردم مير .داندينها

ا و بعد از انقالب مورد مطالعه قرار گرفته استيزيرن مقاله روند برنامهيدر ته جالبكن. در قبل

اكيتوجه ايه در شاكن استين مطالعه به آن اشاره شده ايا منطقهيزيرد اصالً برنامهيه رانيدر

ب و .مورد توجه بوده استيمليها ردن برنامهكيا شتر منطقهيوجود نداشته است

ا و مسائل توسعه در بهيدر ادامه موانع ز ران :اند شدهير معرفيصورت

حايدلبه:يچالش مفهوم.1 بيمكل تداوميرا نوعيا منطقهيزيره برنامهكيا نش معمارانهيت

وكيميدر سطح تلقيمعمار سكيا نگرشيند ا گسترشييتوسعه اقتصاديبراياستيه آن را صرفاً

ايا منطقهيزير برنامهيداند، عمالً فضايميعدالت اجتماع ايران به تبعيدر ازين دو گرايت از ش،

نيتشخ و اولويص هميا سطوح مختلف منطقهيواقعيهاتيازها و ويبازمانده ن امر منجر به بروز ابهام

تهيآشفتگ فيبه عالوه در تعر.ن اهداف آنها شده استيو تدويا منطقهيهاه طرحيدر شرح خدمات

و حدود جغراف .وجود داشته استيآن هم همواره ابهاماتييايمنطقه

سبه:يادار-ياسيسييزگراكتمر.2 يزيرو تسلط برنامهيزكمريزير ستم برنامهيعلت وجود

و بخشكيهار برنامهيهمواره تحت تأثيا منطقهيزير، برنامهيالن اقتصادك دريالن و قرار داشته

ميجهت آن هدا .شده استيت
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ديبخشيو اجرايزير غلبه نظام برنامه:هايزير در برنامهينگريبخش.3 دگاه رشديو

تهياقتصاد طكمدت توسعهانيميها برنامهيه تماميدر يبزرگ برايسال گذشته مانع50يشور

تهيا منطقهيها برنامهتكمشار در)ها استان(نگر، مناطقيدر نظام بخش.ه برنامه بوده استيدر روند

و تنظيته جدكشور مشاركتوسعهيهام برنامهيه هم. افته ندارنديو سازمانيت دليبه يهال برنامهين

و محدودتيها، ظرفيتوسعه فارغ از توانمند تهكمناطقيهاتيها وه شدهيشور يها ن، برنامهيبنابرا اند

نمكمذ و رشد برايور، .شور باشندكيتوانند متضمن توسعه

مد.4 ويمهمتر:يات منطقهيريفقدان نظام پين عامل عدم اجرا يشنهادهايا معطل ماندن

و برنامه طرح مديايا منطقهيها ها و سازمانيو عدم تعريات منطقهيريران، فقدان نظام يهاف نهادها

ويبرايمشخصيياجرا .بوده استيا منطقهيالبدكويينترل بر توسعه فضاكنظارت

د رجا.5 ايا منطقهيزير برنامه:يا منطقهيزير برنامهيگاه قانونيابهام ران، چه از جنبهيدر

پيزيرو محصول برنامهيو چه از جنبه نظريزيرو روند برنامهينهاد يمليهايزير وند با برنامهي، در

د( د(يمحليهايزيرو برنامه)يدگاه بخشيعمدتاً با ويگاه قانونيجايدارا)يالبدكيها دگاهيعمدتاً با

جا.ستينيارآمدكنقش تهي، مسئوليگاه قانونيابهام در و نحوه و نظارت طرحيت ويا منطقهيهاه

بكميو فقدان تقسيشيآما ب ربط عمالً در برخورديذيهان دستگاهيار مشخص يدستگاهنيبا رقابت

ش تهيت موازكحريريگلكموجب و برنامهه طرحيدر باكيشده است، به نحويا منطقهيها ها ه گاه

هزكنسبتاً مشترياهداف ننهيو با صرف دويرويو بايفراوان، ويديكا چند دستگاه، بدون ارتباط گر

تهيه شدهيتهيهاج طرحيبه نتايتوجهيب هركهيتهيواحديا منطقهيها طرحه،يا در دست و رده

رسيبه نتا يك .انددهيج دلخواه خود

مليوابستگ:ينفتيبه درآمدهايوابستگ.6 وكيبخش اعظم درآمد شور به نفت

ميآن، باعث افزايجانبيها فرآورده آسيش يشور شده است، به طوركيزير نظام برنامهيريپذبيزان

بسكت، عمليه ماهك و تحقق از–يو اجتماعيتوسعه اقتصاديها از برنامهياريرد و چه بعد چه قبل

قيبه شدت تحت تأث- انقالب يبه درآمدهايوابستگ. بوده استيجهانيمت نفت در بازارهاير نوسانات

و مزايتا صرف درآمد نفت در بودجه جارينفت و اضافه ا، پاداشي، صرف حقوق ويبيها ها حساب

نك پيتاب .استش رفتهيز

مديريپذو برنامهيزير فقدان فرهنگ برنامه.7 ها از ظرف برنامه:شوركيتيريدر سطوح

ميارشناسك سيرانيمديها چون خواستير عوامليه تحت تأثكشوديخارج قرارياسيا مسائل

راكنيايعني.رديگيم ميتوفيه براكه هر بخش توقع دارد آنچه آنيخواهد، در اختيق آن بخش ار

گ نمكاستيعيطب.رديقرار اميتوانيه اگر منابع ما محدود باشد، ارش قراريانات را در اختكم همه

نت.ميده هريدر بكجه ميشتريه زور اميدارد، بكخواهد .رديبگيشتريانات
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ي، نظامينونكينظام آمار:يا اطالعات منطقهكو بانيفقدان نظام جامع اطالعات.8

بدكرمتمريغ نيتأميشور براكيياجرايهاه دستگاهكامعننيز است، بهيآماريازهاين خود اقدام

ميتول ولكيد آمار و توزيتهينند، و اساسيهاتيع فعاليه ضوابط اجرا يرسانو اطالعيريآمارگيعمده

مكبه صورت متمريآمار بهكبه صورت متمريآماريرسان در قانون، اطالع.رديگيز صورت و لهيوسز

پكمر تايايول،شده استينيبشيز آمار اطالعاتيه حاوكينون جز با انتشار سالنامه آماركن امر

نيها در بخشيآمار .افته استيمختلف است تحقق

نك.9 و ضعف برنامهيرويمبود ا:ها متخصص دليدر ينهادهايليا تعطيل فقدانيران، به

و پژوهش در برنامه جدكويا منطقهيزير آموزش ايمبود شيافراد متخصص در هاوهين عرصه، عمالً

شياشهيلكاييسنتيهاو روش ز نظرينييل نهايدر تحل. گرا مورد استفاده قرار گرفته استلكو

وك سليارشناس و برنامهيا و ذوق طراح بير قه و روشياربردكجيش از نتايز ياربركل،يتحليها الگوها

.رده استكدايپيو عملينيع

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالههشمار

65 
يافتگي سنجش درجه توسعه

 جانياستان آذربايها شهرستان
)HDI(به روشيشرق

ه-ياريز...ارامتكتركد يئت علميعضو
 دانشگاه تهران

نوكد سعيتر وياستاد-يرضوانيديد ار
ه يدانشگاه آزاد اسالميئت علميعضو

نيواحد قزو
ارشناس ارشدك- پورال بقال صالحيل

يشهرساز

ت، ساليريمديفراسو
ش  ،12سوم،

، 1389 سال
95-75صص

)HDI(يبكيو مدل شاخص تريليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

داليا قبيرا موارديا توسعهيهايل نابرابرين مطالعه طبيخيل تاريدال:لياز ، يكي، دموگرافيعي،

سي، اقتصادياجتماع مكدانديم...وياسي، و نامتعادل . گردديميان نواحيه موجب رشد ناهمگون

بيهمچن مين ايان سيشود در ميراصوليغيها استيران دريو خدماتيصنعتيابيانكگذشته در

و روند تمريها قطب تييزگراكرشد نيا. ها بوده استين نابرابريايشهر مسلط موجب اصلكدر

پينابرابر پدياديها موجب ش نقشين افزايهمچن. شوديم...وينينشهيده مهاجرت، گسترش حاشيش

بيادر اقتصاد، باعث افزيمرنگ بودن حضور مقامات محلكويزكدولت مر مشيش الت، عدمكشتر

بهيتوز اميع مكنه و ثروت .شوديانات، رفاه

ا ازيدر زي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعيشاخص اقتصاد31ن مطالعه ،يشاورزك،يرساختي،

مسيو تسهيبهداشت مكالت  جانياستان آذربايها شهرستانيافتگي زان توسعهين به منظور سنجش

. استفاده شده استيشرق
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 نتايج

ايبنابر نتا.1 و قطب رشد ناحكمرعنوانبهزيشهرستان تبر 1385ن مقاله، در ساليج حاصل از هيز

و عنوان به بقينينواحعنوانبه استانيها شهرستاندرصد40منطقه برخوردار و هيمه برخوردار

.اند شدهييمحروم شناساينواحعنوان به

و برآيدوگانگ.2 طبيبازتاب سيعيند عوامل ،يزير نظام برنامهيي، نارساي، مسائل فرهنگياسي، اقتصاد

و قطب رشد استيدوگانگ سي، فرهنگي، اجتماعيرد اقتصادكه عملكاقتصاد مناطق را تحتياسيو

و بر عقبيتأث .محروم افزوده استينواحيماندگر قرار داده

حايپ-زكمرييفضايالگو.3 مركرامون بر استان و امكم بوده و خدمات از نواحكز رشد با جذب يانات

وكرامون رشديپ .خود گذاشته استيرامونيپيبر توسعه نواحيفيضعيانتشاراتآثار رده

پيبا آگاه.4 پليتانسو شناخت و ضعف مناطق و نقاط قوت و سرمايها دريگذارهيرامون

مياستعدادها شيتوان گام اساسيمناطق محروم، و .ن مناطق برداشتياييوفاكدر رشد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

66 
يهاه طرحيبر تهيمرور

ايا منطقهيالبدك  رانيدر
ارشناسك-يقاجار خسرويمحمدمهد

 دانشگاه تهرانيارشد شهرساز
و محكفصلنامه مس ط روستا،ين

صص1389سال ،:90-101 
يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

اياو منطقهيمليالبدكيها طرحين مطالعه با هدف بررسيا تهي، سابقه آن در و مراحل هيران

مليالبدكيزيرف مطالعات مربوط به طرحيبر طبق تعار. آن صورت گرفته است عبارتيدر سطح

آيابيانكم:است از سيها، تدو نده شهريگسترش اسين تعيت شهريان جمعكاست ياربركن نوعييو

نظكيهانيزم و مقررات استفاده از آنها س وساز ساختريشور بهيا منطقهيالبدكيها طرح. ونتكو

و گستردهكاملكردن،كترقيمنظور دق ملردن دامنه مطالعاتكتر ردن صورتينسبت به مطالعات

و راهبردها. رنديگيم يمليالبدكبا طرحييزداتيتنها در اصل محروميا منطقهيها طرحياصول

.متفاوت است

زكدارنديمراحل مختلفيالبدكيها طرح :ر به آنها اشاره شده استيه در

و آمادهيته.1 پايسازه هينقشه

يمطالعات موضوع.2

تليساز خالصه.3 ميفو يمطالعات موضوعيبخشانيق

ييق نهايو تلفيالگوساز.4

يا منطقهيالبدكگاه اطالعات طرحيپا.5
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67 
ن درجهييو تعيبررس

استانيها شهرستانيافتگي توسعه
 رمانك

يعلم هيئت عضو-يرخساره اسد
كباب شهر واحدياسالم آزاد دانشگاه

،71/72شت،يفصلنامه جمع
صص1389سال ،89-102 

 Z-Scoreويهمبستگ-يليتحل-ياسناد:قيروش تحق

ا تعين مطالعه بررسيهدف بهكاستانيها شهرستانيافتگين درجه توسعهييو رمان بوده است

ازيا .ر استفاده شده استينوع متغ42ن منظور

 نتايج

و عدم تعادل از نظريرمان وجود ناهماهنگكاستانيها شهرستانيافتگي سه درجه توسعهياز مقا.1

ميهان شهرستانيبيو اجتماعيتوسعه اقتصاد .شودياستان مشاهده

.ن شهرستان استان بوده استيبرخوردارترعنوانبه رمانكشهرستان.2

.استان محرومنديها ثر شهرستانكا.3

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

68 
يهاينابرابرييل فضايتحل

در استانياهيناح
يشرق جانيآذربا

ار، دانشگاه آزاديدانش-م سروريتر رحكد
رياسالم يواحد شهر

مكد ار، دانشگاهياستاد-يرنجف موسويتر
هياروم

ايجغرافدكتراييدانشجو-كيد مباريام
 دانشگاه اصفهانيشهريزيرو برنامه

و برنامهيفصلنامه جغراف يزيرا
ش دوم،يا منطقه ، سال اول،
50-40، صص 1389سال

يمراتبسلسلهيال خوشهيتحل-سيمدل تاپس-يليتحل-ي، اسناديهمبستگ:قيروش تحق

نيبد. پرداخته استيشرق جانيدر استان آذرباياهيناحيهاي نابرابرين مطالعه به بررسيا

و درمان،ييربنايزيها شاخص در سرفصل44منظور ويتي، جمعيشاورزكو ارتباطات، بهداشت

و آموزشياقتصاد و ورزش نيعالوه در قسمتهب. استفاده شده استي، فرهنگ اتيز بر نظرياز مقدمه

و مدل توسعه مر تأيپ-زكتوسعه، قطب رشد .د شده استكيرامون

 نتايج

ايمطابق نتا.1 و نابرابرن پژوهش تفاوتيج استانيها شهرستانيافتگيعهدر سطح توسييهايها

.وجود دارديجان شرقيآذربا

ازيشرقيها اند نسبت به شهرستانه در غرب استان واقع شدهكييها توان گفت شهرستانيم.2

.دارنديترت مناسبيوضعيافتگي لحاظ توسعه
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: تر استان وجود دارد افتهي توسعهيها در شهرستانكچند نقطه مشتر.3

مسـ . به آن هستنديكا نزديآهن قرار گرفتهر خطوط راهيدر

وسـ و مراغه قرار دارنديع استان به نام جلگه تبريدر جلگه .ز

.در آنها باالتر استينينسبت شهرنشـ

نيدرنها.4 پيت يگذارهيل سرماي، تسهيشهر-يياز مهاجرت روستايريبر جلوگيمبنيشنهاداتيز

.ارائه شده است...ويا منطقهيهاياهش نابرابركيدولت در راستايزير، برنامهيبخش خصوص

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

69 

ييآاركيكالسكيابيارز
شور از لحاظكيها استان
ازيافتگي توسعه با استفاده

 DEAروش 

دهكاستاد دانش-ياريز...ارامتك
 ا، دانشگاه تهرانيجغراف

ارشناسك-مالكسرخيبرك
و برنامهيارشد جغراف يزيرا

زدي، دانشگاهيشهر
ارياستاد-يرچيدمحمود زنجيس

زديت دانشگاهيريگروه مد

،يفصلنامه مدرس علوم انسان
ش فضا، دورهيو آمايزير برنامه

ش 1389چهاردهم، سال ،3،
 273-256صص

)DEA(هادادهيل پوششيمدل تحل:قيروش تحق

ا و شاخص دادهيل پوششيمطالعه با استفاده از مدل تحلنيدر ، درصدينيدرصد شهرنشيها ها

شش سال، نسبت شاغالن بخشينفر، نسبت زنان باسواد باال 1000هريبه ازاكاشتغال، سرانه پزش

شور از لحاظكيها استانييآارك، 1385ل شاغالن، اعتبارات توسعه استان در سالكصنعت به 

.قرار گرفته استيمورد بررسيافتگي توسعه

 نتايج

، زنجان،ي، اصفهان، تهران، خراسان جنوبيجان شرقيآمده ده استان آذربا دستبهجينتا براساس.1

گيسمنان، قزو وين، قم، وييآاركيزد دارايالن دركعمليدارايها استانعنوانبه واحد شده رد برتر

اميافتگي ثر توسعهكشور از نظر حداك .اند شدهيمعرف)يافتگي توسعهييآارك(اناتكبا حداقل

م.2 بيزان بودجه اختصاصياز لحاظ و سمنانيشتريافته به هر استان، تهران ميمتركن زان بودجهين

.اند ردهكافتيرا در

پا.3 نيدر بيان نايرفع نابرابريحل اصله راهكان شده استيز و رساندن مناطق ،ييآاركبه مرزآاركها

و الگو قرار دادن استانين عدالت اجتماعياز موازيرويپ يافتگي از بعد توسعهآاركيها در همه ابعاد

ا .شور باشدكپارچه مناطق مختلفيكها همسو با توسعهيريگمين راه، تصمياست تا از
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70 

يهايبر نابرابريليتحل
تعياهيناح تياولونييو

استانيتوسعه نقاط شهر
يشرق جانيآذربا

وياستاد گروه جغراف-يروز جماليف ا
زيدانشگاه تبريشهريزير برنامه

استاد گروه-يمحمدرضا پورمحمد
و برنامهيجغراف زيدانشگاه تبريشهريزيرا

يتراكديدانشجو-يابوالفضل قنبر
و برنامهيجغراف زيدانشگاه تبريشهريزيرا

و برنامهيه جغرافينشر ،يزيرا
پا33ش ، 1389زيي،

 104-83 صص

ي، اقتصادسنجيال خوشهي، با استفاده از مدل تحليليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا از 1385در ساليجان شرقياستان آذرباياهيناحيهايل نابرابرين مطالعه به منظور تحليدر

زي، اقتصاديو آموزشي، فرهنگيو درمانيشاخص بهداشت 39 مسييربناي، و ورزشكو استفادهين

پ و جهت . گرفته شده است بهرهيونياستان از مدل رگرسيت توسعه نقاط شهرياولوينيبشيشده

 نتايج

و شبستريبر طبق نتا.1 ويبرخوردارترعنوانبهج به دست آمده خامنه نيتر محرومعنوانبه لوانقكن

.اند شدهياستان معرفينقاط شهر

ميونيرابطه رگرس.2 مسيو درمانيبهداشتيهاب سهم شاخصيه به ترتكدهدينشان زك، و ،ييربناين

پيو اقتصاديورزش نتيافتگي درجه توسعهييشگويدر .شتر استيبياهيناحيهاياهش نابرابركجهيو در

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

71 
در استانيا منطقهيهاينابرابر

با استفاده از روشيشرق جانيآذربا
يبندو خوشهيسونومكتا

دكتراييدانشجو-يمحمد شال
و برنامهيجغراف يشهريزيرا

يد بهشتيدانشگاه شه
ار گروهيدانش-انيرضويمحمدتق
و برنامهيجغراف يشهريزيرا

يد بهشتيدانشگاه شه

علومياربردكقاتيفصلنامه تحق
شييايجغراف ، تابستان17،

40-25، صص 1389

يال خوشهي، تحليعدديسونومك، با استفاده از روش تايفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا مينشان دادن نابرابرين مطالعه برايدر 61ازيشرق جانياستان آذربايها ان شهرستانيها

،يدرمان-يبهداشت،ياقتصاد-يتي، جمعياجتماع-يآموزش، فرهنگيها شاخص توسعه در بخش

اينظريمبان. استفاده شده استيشاورزكويالبدك-ييربنايز بهيمورد توجه در ن مقاله مربوط

و قطب .شدن بوده استيقطب رشد

 نتايج

شهرستانيكشهرستان،19از مجموع 1385صورت گرفته، در ساليهايبر طبق بررس.1
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وين شهرستان توسعه6 افته،ي شهرستان نسبتاً توسعه9افته،ي توسعه . شهرستان محروم است3افته

نيشرق جانياستان آذربايفضا.2 .ل شده استكيتشيافته شرقينو توسعهيافته غربي مه توسعهياز

و برآكالذ فوقيهاينابرابر.3 محير بازتاب سيطيند عوامل نظاميهايي، نارساياسي، اقتصاد

وييفضايزير برنامه .است)زيشهر تبر(ژه قطب رشديبه

نويدر نها.4 مش برونيسندگان مقاله برايت ازيو حمايدولتيهايگذارهي، سرمايل نابرابركرفت از ت

پياصول عدالت اجتماع براساسيبخش خصوص ميرا .دهنديشنهاد

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

72 
يافتگي درجه توسعهبريليتحل

سيها شهرستان ستانياستان
و بلوچستان

ايار جغرافياستاد-يرحمتقائدتر صفركد
زديدانشگاهيشهريزيرو برنامه

ارياستاد-ينيالحس خادم تر احمدكد
و برنامهيجغراف دانشگاه آزاديشهريزيرا

 آباد واحد نجفياسالم
يارشناسكيدانشجو-فرديمحمديعل

و برنامهيارشد جغراف دانشگاهيشهريزيرا
 آباد واحد نجفيآزاد اسالم

شيآماييايفصلنامه جغراف
شيمح ، تابستان9 ط،

97ص،1389

يسونومكاز مدل تايريگ، با بهرهيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

تعيين مقاله به شناسايا سيها شهرستانيافتگين درجه توسعهييو و بلوچستانياستان ستان

ا و به ازنيپرداخته و درمان، خدمات رفاهيآموزشيها شاخص در بخش29منظور وي، بهداشت

پايبه نظرينظريبه عالوه در قسمت مبان. رده استكاستفادهييربنايز .دار اشاره شده استيه توسعه

 نتايج

بينتا.1 سيها انگر عدم توسعه هماهنگ در شهرستانيج و بلوچستان استياستان  شهر زاهدان.ستان

.شده استييقطب رشد شناساعنوان به

و زابل توسعهيها شهرستان.2 و شهرهاي زاهدان زهكناركيافته مين توسعهكو .شونديافته محسوب

پا.3 نويدر نه توسعه در استان، توجه به منابع متعدديزميساز سندگان مقاله به منظور فراهميان

و هوا، وجود مرزهايو انسانيعيطب دويميو طوالنكمشتري، تنوع آب پاكان و ستانكشور افغانستان

دريو همچن ميعمان در جنوب استان را توصياين وجود .نندكيه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

73 
شاخص توسعه

يها در استانيانسان
 رانيا

ن ار گروه بهداشتياستاد-يسيعبدالكاظم
هيمح دانشگاه علوميئت علميط، عضو

 شاپور اهوازيجندكيپزش

يجنديفصلنامه علوم بهداشت
ش ، 1389، بهار2شاپور، سال دوم،

62-55صص
يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق
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ا تعين مطالعه بررسيهدف يشور از نظر شاخص توسعه انسانكمختلفيهات استانين وضعييو

ام. بهره گرفته شده است 1385ساليج سرشمارين از اطالعات نتايبنابرا. است بهيشاخص آموزش، د

ميدهنده شاخص توسعه انسانلكيتشياجزايد ناخالص داخليو توليزندگ .نديآيبه شمار

 نتايج

و گازياز شاخص توسعه انسانين امتيمترك.1 يها مربوط به استانيعيطب بدون احتساب نفت خام

و بلوچستان،يس بيغرب جانيردستان، آذرباكستان ويتهران،يها از مربوط به استانين امتيشتريو زد

.اصفهان بوده است

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

74 
دريشناستيت جمعياهم

ت(نيش سرزميآمايهايزير برنامه دكيأبا
)ياستانيها بر مطالعه مهاجرت

پژوهشگر مسائل-يبا زمانيفر
پژوهشگاه علوم،يو اقتصادياجتماع

يو مطالعات فرهنگيانسان

شيفصلنامه جمع ت،
، 1388، سال69/70

 132- 107صص
يفيو توصياسناد:قيروش تحق

ا سرين مطالعه افزايدر و ناموزون جمعيش عيو توزيميط متنوع اقليت بدون توجه به شرايع

شيعاملعنوانبه شور،كمنابع در مشيريگلكمهم در و ،يمبود خدمات شهركماننديالتكمسائل

سيالبدكمبود سرانهك،ياريكب آسينينشهيو حاشيررسميغيها ونتگاهك، نان مناطقكسايريپذبي،

ن با استفاده از آماريهمچن. شناخته شده استياجتماعيهايو ناهنجاريمختلف، بروز اختالفات قوم

ب شيت، آمايو مسائل مربوط به جمعيشناستيجمعينظريو مبانين استانيمربوط به مهاجرت

و توسعه نامتوازن بر لزوم استفاده از برنامه آمايسرزم تهيش سرزمين تأيهاه برنامهين در دكيتوسعه

ب. شوديم ميدر ادامه ياربردكعمالًيا منطقهيزيرن بدون برنامهيش سرزميآمايزير شود برنامهيان

ب. نخواهد داشت ديبه ويا منطقهيزير ن، برنامهيش سرزميآمايزير از برنامهيگر، هدف اساسيان

مليپ پيتر از مهم يكيعنوانبه عالوه از مهاجرتهب. استيوند دادن آن با برنامه توسعهيامدهاين

و با آمار سرشمار ايه سهم بزرگكنشان داده شده استينامتوازن نام برده شده است ن مهاجرانياز

سنكاندل دادهكيتشيرا افراد و فعالكه در .اندت بودهيار
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 نتايج

اينتا.1 رويج م روند مهاجرتين مطالعه بر :دهديها نشان

 سال
تعداد مهاجران

)ون نفريليم(
سهم از

تيجمع
ريشهر مهاجرپذ

يزكمر1335211
و مازندران*،يزكمر13452/31/13 خوزستان

136511 22
و مرااستانشتر در داخليبمهاجرت ها به صورتز استانكها بوده

 اند ردهكت عمليجاذب جمع
يها به مناطق شهراغلب مهاجرت137585/13
، فارس، خوزستان، مازندرانيخراسان رضو**،تهران138512

مرياستان تهران فعل* ويزكدر آن زمان در محدوده استان بهك درصد67واقع شده بوده .خود اختصاص داده استل مهاجران را
بكها از استان به استان بوده از مهاجرتددرص41** ويشتريه تهران شـ ها داخـل اسـتان مهاجرت درصد59ن سهم را داشته است ل گرفتـهكهـا

.است

درييتغ 1385-1375يها ساليط به»ياستان درون«يها ها از مهاجرت مهاجرتفرآيندر جهت

ميد»ياستاننيب«يها مهاجرت دلكشوديده ميه پيتواند تحصيل عمده آن و .ردن شغل باشدكدايل

طعنوانبهت تهرانياهم .است داشتهيشيزمان روند افزايمقصد مهاجرت در

ازه با گذشت زمان مهاجرتكبودهكوچكيها ها معموالً از روستا به شهر در گذشته مهاجرت ها

نيها به شهركوچكيها شهر مكافتهيشيافزازيبزرگ دليه .باشدينيش رشد شهرنشيل افزايتواند

ا سايشكه موجب به انزواكاد شدهييعاملعنوانبهينفتيش درآمدهاين مطالعه از افزايدر ريده شدن

نت.ع شده استيصنا و جمعياز لحاظ فعاليامالً قطبكييجه فضايدر دريت .شور به وجود آمده استكت

ش طبيشرا.1: شور دو نوع عامل مؤثرندكييسازمان فضايريگلكدر وييايو جغرافيعيط

س از برنامهيا مجموعه.2 و و مقتضيها استيها .يو خارجيات داخليدولت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

75 
توسعهيزير برنامه
ايا منطقه  رانيدر

زگرديم
شكد ديخيتر لطك، ديفيتر پور جمعهترك،

د خاكو يساركتر

،يتاب ماه علوم اجتماعك
ش1388سال ،17

زگرديم:قيروش تحق

هكاستييدانشگاه عالمه طباطبايده علوم اجتماعكد دانشين مطالعه حاصل از مصاحبه با اساتيا

مشيا منطقهيزيرف برنامهيدر ارتباط با تعريدر آن سؤاالت و پك، موانع سايروشيالت ريآن، تعامل با

ايديلكمي، مفاهيا منطقهيزير ها، ابعاد برنامه رشته ويدر .ده شده استيد پرسياز اسات...ن رشته

و بسترييايجغرافيفضا يكي: سه ضلع دارديا منطقهيزيرد برنامهياز نظر آن اسات
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ديطيمحستيز و آخريگري، ن.ن ضلع اجتماعياقتصاد مشز به مسائليدر ادامه اكو ايالت ن رشتهيجاد

ا و بر لزوم توسعه ساياشاره شده تأر دانشگاهين رشته در .د شده استكيها

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

76 
دريبر روند نابرابريليتحل

رانيايها استانينقاط شهر
)1365 -1385(

وياستاد گروه جغراف-يروز جماليف ا
زيدانشگاه تبريزير برنامه

اياستاد گروه جغراف-يمحمدرضا پورمحمد
زيدانشگاه تبريشهريزيرو برنامه

يار گروه پژوهشياستاد-يابوالفضل قنبر
زيا، دانشگاه تبريجغراف

،ييايقات جغرافيفصلنامه تحق
ش24دوره ، 1388، سال95،

28-1صص

ياخوشهليو تحليل عاملي، تحليليتحليفيتوص:قيروش تحق

ا ميو مدرن تقسيجهان سوم به دو بخش سنتيشورهاكن مطالعه اقتصاديدر بخش. شوديم

و تولكدر داخلييگراج مصرفيترويمدرن برا شريشورها ميفعاليتيفرامليهاتكد و بخشكيت ند

نت. استيه در دست اقشار محروم جامعه است، رو به نابودكزينيسنت چنيمهاجرت، اقتصادنيجه

زيه به رشد برخكاستيدكرا و به نت. گر منجر شده استيديان شهرهايشهرها ايدر نگونهيجه آن،

سايانات، تسهكشهرها ام و زيالت ساكها را به خود جذب رساختير و و توسعهير نواحيرده را از رشد

ا. بازداشته است ميدر ديان، عالوه بر عوامل اقتصادين طبع:رينظيگري، عوامل ،ي، فرهنگيعيوامل

. دارنديا منطقهيدر نابرابريير بسزايثأت...وي، مذهبي، نژادي، قومياسيس

ايمورد بررسيها شاخص ازيدر :ن مطالعه عبارتند

،يو آموزشيفرهنگيها شاخص-

،يو درمانيبهداشتيها شاخص-

مسييربنايزيها شاخص- ،نكو

ب(ياقتصاديها شاخص- ب ت، ارزشكمشار، نرخياريكاشتغال، ويافزوده، ،...)مه

،يورزشيها شاخص-

ا .قرار گرفته استيباال مورد بررسيلكيها شاخص در سرفصل54ن مطالعهيدر

 نتايج

بينابرابر.1 زميدر .ها وجود داردنهيشتر

ايايها استانيدر نقاط شهر.2 و گراكيتا حدودين نابرابريران .دارندييش به همگرايم است

دلكيزكمريها استانيشهرنقاط.3 مريشور به سياسيس-يت اداريزكل ،ياسي، مسائل اقصاد

اند توانستهيعيطبيها موارد با وجود نبود توانيو جز آن، در برخييگرا، بخشييگرازكتمر
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زيگذارهيسرما و ايبنابرا. نندكرا به خود جذبياقتصاديها رساختيها يهايط نابرابرين شراين، با

.افزون آن دور از انتظار نخواهد بودو گسترش روزياهيناح

مينتا.4 غكدهديج نشان و سمنان، سرمايهار از استانيه به در نقاطياقتصاديهايگذارهيتهران

وينواختيكشور از حالتكيها استانيشهر شايبرخوردار بوده گويا يه توسعه چندانكآن استيايد

ه و نوعصياز نواحيكچيدر ريورت نگرفته مكحالت حايود در .م بوده استكان آنها

چن.5 مكين رونديبا ادامه شيمتر اميها استانييوفاكتوان به دوار بود، چنانچه اگريمحروم

حايابد به تضعيتداوميبا روند فعلياهيناحيهاينابرابر و مليمكف وحدت دريميت و ندهيآ انجامد

وشتر،يبيهاينابسامان .دور از انتظار نخواهد بوديمرزيژه در نواحيبه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

77 

-يتوسعه اقتصاديها برنامه
تياجتماع يير آن بر واگرايثأو

دريقوميها گروهييو همگرا
 رانيا

سكد سفيتر ار دانشگاهيدانش-ياللهفياله
و تحقيآزاد اسالم  قاتيواحد علوم

اميحمتركد  آموخته دانش-ينيرا حافظ
و تحقدكتراي قات دانشگاه آزاديواحد علوم

ياسالم

،يپژوهشنامه علوم اجتماع
ش ، سال2سال سوم،

صص1388 ،70-103 

ياسناد:قيروش تحق

ا بيدر مين مطالعه بهكشوديان ايزير رغم شصت سال برنامهه تريدر بكيران، توجه به

هكيمعموالً مناطق. مواجه استيتوسعه با موانع گوناگونيها همچنان در برنامهيقوم-يتيجمع

سايقوميها گروه نكدر آن اكاند افتهين هستند، توسعه شدهياجتماعيهايد نابرابرين باعث تشديه

ايبنابرا. است سعين ازيو انساني، اجتماعيتوسعه اقتصاديهار برنامهيدارد تأثين مقاله و بعد قبل

ايقوميها گروهييرا بر واگرايانقالب اسالم پيدر جامعه و .ن روند، نشان دهديايامدهايران

هي، نظريه نظام جهاني، نظريه وابستگي، نظريه نوسازيبر نظرينظرين در قسمت مبانيهمچن

مكيتأييگرا ثرتكهيو نظريهمانندساز . شوديد

اينو قبيباورند مسائلنيسندگان مقاله بر مديشدييزگراكل تمرياز سيريد اياسيت وي، جاد

تهيز دولتكالت متمركيگسترش تش ي، امحايو انساني، اجتماعيز توسعه اقتصادكمتمريهاه برنامهي،

توسعه، توسعهيها در برنامهيقوميهات گروهكزبان، عدم مشار فارسيدر گروه قوميقوميها گروه

مي، اجتماعياقتصاد مريان مناطق قومينابرابر ميناپاي، توسعه انسانيزكو مناطق و نامتوازن انيدار

.شده استيقوميها گروهيو فرهنگياجتماعييمنجر به واگرايقوميها گروه
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 نتايج

نيهاه برنامهيتهيبرا.1 و استراتژكو مطالعهيازمند بررسيتوسعه .ميهستيساختار نظام اجتماعيكالن

بايزير برنامه.2 ط براساسديتوسعه جامعه و ،يسه برنامه توسعه اقتصاديراهبرد مشخص، مدون

و بحرانييپاسخگو(مدت وتاهكبرنامه.ن شوديتدويو انسانياجتماع ، برنامه)يبه مسائل حاد

.ساله30تا25يهايمدت با دورنگربلندمدت، برنامهانيم

.در برنامه توسعه)و انسانينولوژكت(ت قائل شدن به عامالن توسعهياولو.3

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

78 
ياقتصاديهاحسابيبررس

و مقا باياستان فارس سه آن
 شوركيها استان

يبانيمعاون پشت-ابوطالب آزرده
ييو دارايسازمان امور اقتصاد
 فارس

مسائلي، ماهنامه بررسيمجله اقتصاد
س شياقتصاديها استيو ،94و93،

91-101، صص 1388 سال
يفيتوص:قيروش تحق

ا ساياسهياستان فارس، مقاياقتصاديهان مطالعه با استفاده از آمار مربوط به حسابيدر ريبا

مينتا. صورت گرفته استيها استان اكدهديج نشان ت نسبتاًيها از وضع ثر شاخصكه استان فارس در

.برخوردار بوده استيمطلوب

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

79 

و طبقهيتحل و تعشاخصيبندل نييها
شوركيها توسعه در استانيهاتياولو

ويعاملليبا استفاده از روش تحل
يال خوشهيتحل

ار گروهياستاد-كيد مليسع
و برنامهيجغراف يشهريزيرا

د چمران اهوازيدانشگاه شه
ش يخيحجت

و برنامهيه جغرافينشر ،يزيرا
پا29ش ،1388زيي،

85-61 صص

يال خوشهيو تحليعامليليروش تحلبراساس،يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا وي، بهداشتي، فرهنگياقتصاديها شور از نظر شاخصكمختلفيهان مطالعه استانيدر

و از نظر سطحيو مقايمورد بررسيشهرساز-يالبدكوي، رفاهي، خدماتيدرمان سه قرار گرفته

.ات توسعه اشاره شده استين در مقدمه به نظريهمچن. اند شدهيبند رتبهيافتگي توسعه

 نتايج

و استانيافتگيج رتبه اول توسعهينتا براساس.1 ،يخراسان رضويها به استان تهران تعلق دارد

گك، مازندران، خوزستان،يجان شرقياصفهان، فارس، آذربا و .هستنديالن در مراتب بعديرمان

مري،يجان غربيآذربايها استان.2 ويزكزد، پايها رتبهيرمانشاه داراك، همدان سايينسبتاً و رين

پايبسيها ها در رتبه استان مييار .رنديگين قرار

مبينتا.3 .شور استكدريا منطقهين نابرابريج
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

80 

ع درآمد دريتوزيسه نابرابريمقا
و شور برحسبكلكاستان فارس

ييو روستايمناطق شهر
)1360 -1383(

 استاد دانشگاه الزهرا-يزهرا افشار
ارشناس ارشد توسعهك-پر زهرا خورده

يزيرو برنامهياقتصاد

و بودجه،يزير فصلنامه برنامه
و تابستان 108ش ، بهار

99-75صص،1388

جي، محاسبه ضريفيتوص-يليتحل:قيروش تحق ينيب

ا ويهزين مطالعه روند نابرابريدر تفكلكنه در استان فارس ،ييو روستايمناطق شهر كيكشور به

. محاسبه شده استيرشد اقتصادينظريبا در نظر گرفتن مبان 1387- 1360يدر دوره زمان

 نتايج

مينتا.1 بكدهديج نشان ميه نييو روستايمناطق شهرياقتصاديزان نابرابرين و زياستان فارس

ميب وجودياختالف معناداريشور، به لحاظ آماركلكييو روستايدر مناطق شهريزان نابرابرين

.نداشته است

جيضر.2 هزينيب بيفردنه ناخالصيبه دست آمده از اطالعات بي، نيانگر وجود اختالف معنادار

همييو روستايدر مناطق شهرياقتصاديزان نابرابريم درياستان فارس با شوركلكن مناطق

ويمتر از مناطق شهركاستان فارس،ييو روستايدر مناطق شهريه نابرابركيبه طور. است

. شور استكلكييروستا

پيها افتهيطبق.3 سكشنهاد شده استيپژوهش، شور به عواملكييفقرزدايها استيه در

م اهشك تفيزان نابرابريدهنده .توجه شودييو روستايمناطق شهر كيكبه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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تغيليتحل سطوحيرهاييبر روند
و نابرابر درياهيناحيهايتوسعه

يجان شرقياستان آذرباينقاط شهر
 1385و 1375، 1365يها در سال

استاد گروه-يروز جماليف
زيا، دانشگاه تبريجغراف

استاد-يمحمدرضا پورمحمد
زيا، دانشگاه تبريگروه جغراف

يدانشجو-يابوالفضل قنبر
و برنامهيجغرافدكتراي يزيرا
زي، دانشگاه تبريشهر

و برنامهيمجله جغراف يزيرا
شيطيمح پا35، زيي،

44-21صص،1388

و تحلي، موريل عامليتحليها، با استفاده از روشيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق يال خوشهيس

ا تعيهدف ل رونديو تحليجان شرقياستان آذرباينقاط شهريافتگين درجه توسعهيين مقاله،

طياهيناحيهاينابرابر شاخص39ازن منظوريبد. است 1385و 1375، 1365يها ساليدر استان،

زي، اقتصاديآموزش-ي، فرهنگيدرمان-يبهداشت مسييربناي، و ورزشكو . رده استكاستفادهين
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 نتايج

مينتا.1 بيج نشان .استان توسعه نامتعادل وجود داردين نقاط شهريدهد،

و واگراكش.2 .استه شده استكيتا حدود 1365نسبت به سال 1385در سالياهين ناحيبيياف

مسيو درمانيبهداشتيها، سهم شاخصيونيرابطه رگرسبر طبق.3 زك، و وي، ورزشييربناين

پياقتصاد نتيافتگي درجه توسعهييشگويدر .شتر استيبياهيناحيهاياهش نابرابركجه،يو در

امير تقوينظيموارد.4 و گسترش زكت و ، ...وي، اقتصادي، فرهنگيآموزشيها رساختيانات

شبياز شهر تبرييززداكتمر ملو حمليهاهكز، توسعه دريم...ويو فراملينقل، گسترش روابط تواند

.ها مؤثر باشدياهش نابرابرك

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

82 
و عدمياز نابرابريليتحل

درييتعادل فضا توسعه
 استان اصفهان

ار گروهيدانش-يمنؤميتر مهدكد
واحديدانشگاه آزاد اسالميايجغراف

 آباد نجف

و مطالعاتيفصلنامه جغراف ا
پا1ش،يطيمح ، 1388زيي،

42-35: صص
الوگرامك، با استفاده از مدل اسيآمار-ياسناد:قيروش تحق

ا شيدر نيبد. قرار گرفته استيدر استان اصفهان مورد بررسيقطبيزير برنامهيهاوهين مطالعه

س اتين نظريهمچن. استفاده شده استيو فرهنگي، اجتماعياقتصاديهار با جنبهيمتغزدهيمنظور از

.مرتبط با توسعه در قسمت مقدمه مورد توجه قرار گرفته است

 نتايج

سيقطبيزير برنامه.1 در استان اصفهانييو عدم تعادل فضايها باعث نابرابرياستگذاريو نوع

.ده استيگرد

زميه شده است مطالعاتيتوصياهيناحيها تعادل اهش عدمكيبرا.2 وييفضايزير نه برنامهيدر

گيآما .رديش صورت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

83 

استانيهاشهرستانيبندسطح
يها گلستان از نظر شاخص

با استفاده از روشيافتگي توسعه
يل عامليتحل

يزيربرنامهارياستاد-ن نسترنيتر مهكد
، دانشگاه هنر اصفهانيشهر
ارشديارشناسكيدانشجو-يسارا فتاح

، دانشگاه هنر اصفهانيشهريزير برنامه

و مطالعاتيفصلنامه جغراف ا
شيطيمح پا1، ، 1388زيي،

62-43 صص

يل عاملي، تحليليتحل-يمك:قيروش تحق

ا. پردازديميافتگي استان گلستان از منظر توسعهيها شهرستانيبندن مطالعه به سطحيا نيبه

و معدن،ي، اقتصاديتيشاخص جمع38منظور از زيشاورزك، صنعت ،ي، فرهنگي، آموزشييربناي،

زيالبدك .، استفاده شده است1385مربوط به ساليو درماني، بهداشتييربناي،
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 نتايج

اينتا.1 ميج امين مطالعه نشان و خدماتكدهد استان گلستان به صورتيها در شهرستان انات

.ع شده استيناهماهنگ توز

آقيبرخوردارترعنوانبه شهرستان گرگان.2 و شهرستان يهان شهرستانيتر محرومعنوانبهقالن

.اند شدهيياستان شناسا

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

84 
يا منطقهيت نابرابريوضعيبررس

يدر استان خراسان رضو
مجكد اريدانش-ياسوريديتر

گيايگروه جغراف النيدانشگاه

و توسعه ناحيدوفصلنامه جغراف ،ياهيا
و تابستان12ش ،1388، بهار

 223- 201 صص
تيفيتوص:قيروش تحق يعدديسونومكتايكنك، با استفاده از

يبرا. پرداخته استيمناطق استان خراسان رضويافتگيت توسعهين مقاله به شناخت وضعيا

ا معيتحقق زميبرخورداريارهاين هدف، زي، فرهنگي، اجتماعياقتصاديهانهيدر موردييربنايو

.توجه قرار گرفته است

 نتايج

حيتحقيها افتهي.1 شدياكق بيت از عدم تعادل وين نواحيد .ژه شهرستان مشهد داردياستان به

بيها در برنامهينگريه حاصل بخشكتوسعه استان نامتوازن بودهيالگو.2 و نبود ارتباط نيگذشته

.توسعه استيهاو شاخصيگذارهيسرما

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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بخشيافتگي سه درجه توسعهيمقا
دوكيها استانيشاورزك شور در

 1382و 1372مقطع 

اريدانش-محمدحسن فطرس
 نا همدانيسيدانشگاه بوعل
ارشناسك-فريمحمود بهشت

 ارشد اقتصاد

ويشاورزكفصلنامه اقتصاد
ش ،65توسعه، سال هفدهم،

 1388بهار

يعدديسونومكو تايعامللي، استفاده از روش تحليليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

طكيها استانيشاورزكسطح توسعهين مقاله به بررسيا بوده 1382تا 1372يها ساليشور

ازيايبرا. است .رده استكاستفادهيشاورزكشاخص توسعه78ن منظور
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 نتايج

اينتا.1 ميج طين مطالعه نشان ها استانيشاورزكيافتگي، سطح توسعهيدوره مورد بررسيدهد

و دوگانگيشيافزا .افته استياهشكن آنهايبيافته

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

86 
دركوچكينقش شهرها

يا توسعه منطقه
وايجغرافاستاد-ييتر مسعود تقواكد

 اصفهان دانشگاه،يشهريزير برنامه
وهفتم،يسشدوماهنامه بنا،
 1387سال

يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا بيدر مين مطالعه بهيمكوچكيت شهرهايشود با تقويان يهار قسمتيساتوان توسعه را

و به نوعكقيمنطقه تزر و تعادل در منطقه دستيرد يشهرهايردهاكدر ادامه انواع عمل. افتي توازن

زيا تحقق توسعه منطقهيدر راستاكوچك :ر ارائه شده استيبه شرح

و متوازن با شرايا توانند با توسعهيمكوچكيشهرها.1 محيمتعادل بريطيط خود، عالوه

ايا منطقه درونياجتماع-ياقتصاديها تفاوتاهشك زميبه و پايهانهيجاد عوامل كمكداريتوسعه

.نندك

توانند ضمنيميين روستايبا جذب مهاجركوچكيدر حال توسعه، شهرهايشورهاكدر.2

و تواياز مهاجرت به شهرهايريجلوگ سزبزرگ، تعادل سين را در شورها برقراركنيايونتگاهكستم

و در .شونديا منطقهييززداكواقع باعث تمرنموده

و تراوش توسعه به نواحيمكوچكيشهرها.3 ژهيوبه(تحت نفوذ خوديتوانند در گسترش

مف)ها روستا و مؤثرينقش ايد و توسعه روستايرا شيرا به بهترييفا نموده ممكن .ن سازندكل

يريالن شهرها، جلوگكان به سمتييتوان از مهاجرت روستايمكوچكيت شهرهايبا تقو.4

ز و تا حدود .ديگردينينشهيو حاشينينش مانع از زاغهيادينموده

پا.5 نيدر نويان پيز جركبا هدفكوچكيت شهرهاير تقوينظيشنهاداتيسنده يهاانياهش

و تجهيمهاجرت ايمحلكوچكعيز صناي، توسعه و بازاري، يز شهركار در مراكجاد اشتغال گسترده

و تقويدهسيجهت سروكوچك مديبه خود شهر را به منظور بهبود روند توسعه،يت شهريريت نظام

م .ندكيارائه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره
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يقاتيگزارش تحقيتيريخالصه مد

» شوركيها استانيهايژگيو«
1383-1385 

ركد -يزديييا طباطبايؤتر
عالمه ده اقتصاد دانشگاهكدانش

ييطباطبا

ص مصلحت نظام،يمجمع تشخ
، ساليكقات استراتژيز تحقكمر

1386 
يفيتوص:قيروش تحق
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ويقاتياز گزارش تحقيان مطالعه خالصهيا دركشور استكيها استانيهايژگيدر مورد ه

و ميمانند تعداد جمع(يعموميهايگژيقسمت اول مينيزان شهرنشيت، ها، استان...)ويزان باسوادي،

ومدر قس ب(ياقتصاديهايژگيت دوم در استان...)ويد ناخالص داخلي، تولياريكمانند نرخ و ها

و محدودكقسمت سوم ام ام(هاتيانات شوركيها استان...)وي، درماني، آموزشيشاورزكاناتكمانند

بايدر مقا .اند شدهيگر بررسيديكسه

ا بين مطالعه، نابرابريبر طبق آمار موجود در و استان تهران به وضوحكيهان استانيدر شور

ا. قابل مشاهده است و راهيف وضعين گزارش تنها به توصيالبته در اركت موجود پرداخته شده است

.ها ارائه نشده استياهش نابرابركجهتيمشخص

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

88 
بخشيافتگيسه درجه توسعهيمقا

و رفاه اجتماع رانيايها استانيخدمات
 1383و 1373يها ساليط

دكتراي-ييمحمد موال
ه يئت علمياقتصاد، عضو
نايسيدانشگاه بوعل

رفاهيپژوهشيفصلنامه علم
ش 1386، سال ششم،ياجتماع ،

 258- 241، صص 24
يعدديسونومكو تايل عاملي، روش تحليليتحليفيتوص:قيروش تحق

و رفاه اجتماعكيها استانيافتگي درجه توسعهين مطالعه به بررسيا يشور در بخش خدمات

رشد متوازن، رشد نامتوازن، قطب رشد،يهاين مطالعه بر تئورياينظريدر قسمت مبان. پردازديم

تأكاثر تمر و اثر انتشار ازيهمچن.د شده استكيز و رفاه54ن جهت محاسبات شاخص خدمات

.استفاده شده استياجتماع

 نتايج

و رفاه اجتماع 1373در سال.1 رمان، فارس،كالن، اصفهان،يگيها، استانيدر بخش خدمات

مريتهران، مازندران،  و ،يجان غربي، خراسان، آذربايجان شرقيآذربايها افته، استاني توسعهيزكزد

و خوزستان نسبتاً توسعه اكيها افته، استاني زنجان، همدان وكالم،يرمانشاه، هرمزگان، ردستان

و بخت و استاني متر توسعهكياريچهارمحال بويلويگهكلرستان،يها افته و سيه ويراحمد، بوشهر، ستان

و اردب مينل توسعهيبلوچستان . شونديافته محسوب

ب.2 تغ 1383-1373يهان ساليدر وكيها استانيافتگي رات توسعهييدرصد  شور در بخش خدمات

مطوربهيرفاه اجتماع ضريشيدرصد افزا 100زانيمتوسط به و ايب شدت نابرابريافته است نيدر

م م. افته استيشيدرصد افزا73زانيبخش به نتيلذا يهان استانيبيه نابرابركجه گرفتيتوان

و رفاه اجتماعك ميشور در بخش خدمات .افته استيشيافزايزان قابل توجهيبه
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

89 

روند شتابيبررس
يفضاهايافتگي توسعه

 شوركيادار-ياسيس
يها استان:يمطالعه مورد

تايها ران در برنامهيا اول
)1383- 1368(سوم توسعه 

يايار جغرافياستاد-پوريتر زهرا احمدكد
ت مدرسيتربه، دانشگاياسيس

دكتراييدانشجو-يهشين مختاريحس
ت مدرسيدانشگاه ترب-ياسيسيايجغراف

ركد اريدانش-ين افتخاريالدنكتر عبدالرضا
ت مدرسيا، دانشگاه تربيجغراف
ويارشناس ارشد جغرافك-نينرگس وز ا

ت مدرسي، دانشگاه تربييروستايزير برنامه

سال-يكتيفصلنامه ژئوپل
ش اول، بهار  ، 1386هشتم،

49-22صص

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

و سه برنامهيشور در دوره زمانكيها استانيافتگي شتاب توسعهين مقاله به بررسيا اول، دوم

-يو اجتماعييربنايز-يشاخص در دو گروه اقتصاد17ن منظوريبد. سوم توسعه پرداخته است

پاينظرين در قسمت مبانيهمچن. گرفته شده استكاربهيفرهنگ نگتونيه هانتيو نظر داريبر توسعه

سآثارنهيدرباره زم .د شده استكيتأيو اقتصادياسيمتقابل عدم وجود توسعه

 نتايج

ط.1 ازيدر ويافتگي استان از شتاب توسعه22شور،كاستان24برنامه اول، استان از شتاب2مثبت

ايهمچن. اند برخوردار بودهيمنفيافتگي توسعه ن شتابيشتريبيداران مقطع استان تهرانين در

سيافتگي توسعه و استان و بلوچستان دارايمثبت .استيمنفيافتگين شتاب توسعهيشتريبيستان

ويافتگي شتاب توسعهياستان دارا9در طول برنامه دوم توسعه.2 شتابياستان دارا15مثبت

ا. اند بودهيمنفيافتگي توسعه شيشتريبين مقطع استان خراسان دارايدر ويافتگي تاب توسعهن مثبت

.اند بودهيمنفيافتگين شتاب توسعهيشتريبياستان زنجان دارا

ب.3 ويافتگي شتاب توسعهياستان دارا11استان28نيدر طول برنامه سوم توسعه، از 17مثبت

ن ا. اند بودهيمنفيافتگي شتاب توسعهيز داراياستان مريدر شتابنيشتريبيدارايزكن مقطع استان

و استان خوزستان دارايافتگي توسعه .اند بودهيمنفيافتگين شتاب توسعهيشتريبيمثبت

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

90 
يها استانيافتگين سطح توسعهييتع
و نابرابرك طيبيشور يها سالين آنها

 1383و 1373

ار دانشگاهيدانش-محمدحسن فطرس
 همداننا،يسيبوعل

ارشناس ارشدك-فريمحمود بهشت
 نا، همدانيسياقتصاد دانشگاه بوعل

يپژوهش-يفصلنامه علم
شيمف ، سال57د،

1385 ،
 122- 101صص

تيليتحل-يفيتوص:قيروش تحق يعدديسونومكو تايل عامليتحليهايكنك،
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طن استانيبيو نابرابريافتگين مطالعه سطح توسعهيا آغاز برنامه دوم( 1373يها ساليها را

م) ان برنامه سوم توسعهيپا( 1383تا) توسعه ايمورد بررسينظريمبان. دهديمورد مطالعه قرار نيدر

رشد نامتوازنين راهبرد تئوريتر، معروف»ه رشد نامتوازنينظر«و»ه رشد متوازنينظر«مطالعه بر

نئيو نظر» اثر پخش«و»زكاثر تمر«،»قطب رشد« .د داردكيتأيكالسكوه رشد

ايمورد بررسياجتماع-يتوسعه اقتصاديها شاخص ازيدر :ن مطالعه عبارتند

و معدنيها شاخصـ  بخش صنعت

يشاورزكشاخص بخش•

 زراعتيها شاخص.1

يباغبانيها شاخص.2

يدامپروريها شاخص.3

يشاورزكخدماتيها شاخص.4

)ييو روستايشهر(ي، اجتماعيبخش خدمات اقتصاديها شاخص•

و فرهنگيها شاخص.1  بخش آموزش

و درمانيها شاخص.2  بخش بهداشت

تيستيبهزيها شاخص.3 ين اجتماعيمأو

و ارتباطاتييربنايزيها شاخص.4

ا بيدر .اند قرار گرفتهيفوق مورد بررسيلكيها شاخص در سرفصل90يلكطورهن مطالعه

 نتايج

اينتا.1 ميج طكيها استانيافتگي سطح توسعهمتوسط طوربههكدهدين مطالعه نشان يشور

ميها سال طيبينابرابريول. افته استيشيافزا درصد 250زانيمورد مطالعه به يها سالين آنها

م .ش داشته استيافزا درصد56/4زانيمورد مطالعه، به

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

91 
درونيه اجتماعيآثار سرمايبررس

يبر رشد اقتصاديگروهو برون
 رانيايها استان

يدانشجو-يريثم اميم
دهكارشد دانشيارشناسك

 اقتصاد دانشگاه تهران
تكد عضو-يمور رحمانيتر
ده اقتصادكدانشيئت علميه

 دانشگاه تهران

يپژوهش-يدوفصلنامه علم
، سال سوم،ياقتصاديجستارها
، 1385، سال6ش

 382- 339صص

ياقتصادسنج:قيروش تحق
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در. ها مورد مطالعه قرار دهد استانيرا بر رشد اقتصاديه اجتماعين مطالعه تالش دارد آثار سرمايا

.مورد توجه قرار گرفته است2ويو بورد1لمنكيه اجتماعيف مرتبط با سرماي، تعارينظريقسمت مبان

 نتايج

ا.1 يها استانيبر رشد اقتصاديگروهو برونيگروه درونيه اجتماعير سرماين مطالعه تأثيدر

ايشور بررسك نتيو شدين ش تعامالت باعثيبا افزايگروه برونيه اجتماعيه سرماكجه حاصل

ويافزا هزكش اعتماد اكشوديمييجو از جمله رانتيمبادالتيهانهياهش طريه از برين ق اثر مثبت

و همچنيرشد اقتصاد بايدارد ، تعامالتيتعامالت اجتماعيتوجه به محدود بودن زمان افراد بران

ايگروه درونياجتماع و خانواده به علت بر تعامالتيه اثر منفكنيو ارتباطات محدود با دوستان

محيگروه برونياجتماع .شوديمياهش رشد اقتصادكط بسته دارد باعثيو تعامل افراد با خارج از

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

92 
دريها شاخصيبررس توسعه

شوركيها استانييمناطق روستا
 الوگرامكبا استفاده از روش اس

ه-ييمسعود تقوا يئت علميعضو
 دانشگاه اصفهانيايگروه جغراف

ن يدانشجو-ييطباطبا پوريليشهره
و برنامهيارشد جغرافيارشناسك يزيرا

 دانشگاه اصفهانييروستا

ويشاورزكفصلنامه اقتصاد
ش ، زمستان56توسعه،

 141- 109، صص 1385

الوگرامك، با استفاده از مدل اسيآمار-ياسناد:قيروش تحق

ا ميدر ازكيها استانييمناطق روستايزان برخوردارين مقاله شاخص توسعه67شور با استفاده

سييربنايز-يساتي، تأسيدرمان-ي، بهداشتي، آموزشيتيجمعيها در حوزه يرسان، اطالعيادار-ياسي،

هري، رفاهيو اجتماع و تأث از شاخصيكو سهم تعيها .ن شده استيير آنها در توسعه

 نتايج

اينتا.1 ميج شين مطالعه نشان و زكدهد اختالف .شور وجود داردكمختلفيهان استانيبيادياف

و مناطق روستاياستان مازندران بهترييتوسعه، مناطق روستايها از لحاظ شاخص.2 استانيين رتبه

رايمتركسمنان  .اند ردهكسبكن رتبه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

93 
ت توسعهيريمديشناسبيآس

ا  رانيدر
ه-يوسف ترابي يئت علميعضو

يدانشگاه علوم نظام
س شياسيدوفصلنامه دانش ،2،

 1384سال
يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

1. Kolman 
2. Bourdieu 
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ا داليدر بخش مقدمه ميل مختلفين مقاله فكازجمله نبود و عدم نهاديركتب نهيمنسجم توسعه

سيت شخصيشدن آن، ماه خمياياسيت نخبگان و ايرمايران ر در توسعهيتأخيرا برايرانيه فرهنگ

م نو.ندكيقلمداد بيدر ادامه ميسنده پدكدارديان مديه آسكت توسعهيريده و توسعهيشناسبيشور

آنكاستيجمله موارداز و به و فرآيند سپس. متر توجه شده استكه در امر توسعه اثرگذار بوده

سيها چرخه توسعه را در سرفصل و سازمان استياهداف، ينظريدر مبان. ها ارائه شده است ها، منابع

مين دركت توسعهيريمديهابيآس.د شده استكيتأيو نظام جهاني، وابستگياتب نوسازكز بر شور

.اند شدهيبندميتقس)يياجرا(يعمليهابيآس.2،ينظريهابيآس.1:النكن مطالعه به دو دستهيا

ينظريهابيآس.1

م.1 فكنبود .ين علميمعيركتب

م.2 سكتوسـعهينـامطمئن بـراياتب نظـركانتخاب و تصـميشـور توسـط رنـدگانيگمياسـتگذاران

).رانيمد(

س اجماع عدم.3 .شوركرندگانيگميو تصمياسينظر نخبگان

يعمليهابيآس.2

.يزير در برنامهيو خامياستكضعف،.1

و تصميمديالزم برخييارآكعدم.2 .رندگانيگميران

و وجود فساد اداريضعيسازمان دولت.3 .يف

و.4 .نترلكضعف در نظارت

م سازوكارنبود.5 سيحل منازعه در .شوركياسيان نخبگان

.يو فساد اقتصاديف بخش خصوصيتضع.6

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

94 
سيبررس دريها استينقش دولت
بايايها در استانيا منطقهييهمگرا ران
ديريگكار به يداريروند سپرده

تكد عضو-يمور رحمانيتر
ده اقتصادكدانشيئت علميه

 دانشگاه تهران
يدانشجو-ياهللا عسگر حشمت
اقتصاد دانشگاه عالمه دكتراي

ييطباطبا

،يقات اقتصاديمجله تحق
، 1384، سال69ش

 154- 129صص

و ساالييو مدل همگرايمتعارف اقتصادسنجيالگوها:قيروش تحق نيمارت-يآ-بارو

سيا ا. استيال اساسؤن مطالعه به دنبال جواب دادن به دو آكنياول بيه رانيايهان استانيا در

خيوجود داردييروند همگرا ايا آكنير؟ دوم سيه موفقييع همگرايدولت در تسريا منطقهيها استيا

خياند بوده بديا ديهان منظور از دادهير؟ انيت، مهاجرت، تعداد دانشجوي، جمعيداريمربوط به سپرده
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ب)يه انسانيسرما(ليدر حال تحص جويكو ين در قسمت مبانيهمچن. ار استفاده شده استكياياران

تأيها در مدلييبر همگراينظر .د شده استكيرشد

 نتايج

بيشرطيياز همگرايآمده، نوع دستبهجيبر طبق نتا ويايهان استانيدر ران وجود دارد

.اند نبودهييع همگرايتسرياما در راستا،مؤثر بوده استيا دولت هر چند در رشد منطقهيها استيس

محل انتشارسندگانينومقالهعنوانشماره

95 
و ارز يسازگاريابيبرآورد

باياقتصادينابرابريها شاخص
ر ا زدادهياستفاده از  رانيها در

اريدانش-يل ابونورياسمع
، بخشيو آمار اجتماعياقتصادسنج

 اقتصاد دانشگاه مازندران
ارشناس ارشدك-يل اسناوندياسماع

يعلوم اقتصاد

،ياقتصادقاتيمجله تحق
، 1384، سال71ش

 210- 171صص

رينابرابريهابرآورد شاخص:قيروش تحق هازدادهيبا استفاده از

ا و نابرابريتوزين مطالعه بررسيهدف ايدرآمديهايع درآمد تف(رانيدر يمناطق شهر كيكبه

مهم مانندينابرابرن منظور هفت شاخصيايبرا. بوده است 1380-1375يها ساليط)ييو روستا

تغيضر مييب مين نسبيانگيرات، انحراف از ضريانس لگاري، واريانه نسبي، انحراف از بيتم درآمدها،

تاينيج اتي، شاخص و شاخص ركيل اكمريها زدادهينسن با استفاده از .اند ران برآورد شدهيز آمار

و مبانيدر قسمت ادب ،يعين توزيبيو نابرابريعيتوز درونينابرابريها به شاخصينظريات

پ(اصل انتقال تغي، اصل عدم حساس)دالتون-گوياصل اصل(ه درآمدهايلكر متناسبييت نسبت به

م تغي، اصل حساس)ن درآمد جامعهيانگياستقالل از ه درآمدها، اصل عدميلكر برابرييت نسبت به

تغيحساس و سطوحه گروهيلكر متناسب تعداد افرادييت نسبت به يابي، اصل تقارن، ارزيدرآمد ها

.اشاره شده است...ويعيتوز درونينابرابريها شاخص

 نتايج

و پس از آن تا سالياهشك 1377تا سال 1375از ساليدر مناطق شهريروند نابرابر.1 بوده

.داشته استيشيروند افزا 1380

سيبييدر مناطق روستايروند نابرابر.2 و سپس 1377تا 1375يها در سالينابرابرير صعوديانگر

.بوده است 1380تا ساليرباهش نابراك

بييدر مناطق روستايه نابرابركده قابل توجه آن استيپد.3 ازيدر دوره مورد مطالعه، همواره شتر

. بوده استيدر مناطق شهرينابرابر
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ضريانگيم.4 جين )1378-1375( سه با دورهيدر مقا) 1380- 1379(در دورهيمناطق شهرينيب

.افته استيشيافزايمعنادارطور به

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

96 

درآمد سرانهييهمگرايبررس
 شوركيهان استانيب

يافت اقتصادسنجيرهيك(
)ييفضا

اتر نعمتكد ه-يبركاهللا ئتيعضو
 دانشگاه اصفهانيلمع

مؤيرز دكتراييدانشجو-دفريتا
 دانشگاه اصفهاناقتصاد 

،ياقتصاديها فصلنامه پژوهش
، 1383، سال13ش

12-2صص

ييفضايسنجاقتصاد:قيروش تحق

ا نويدر مين مقاله اينند روند نرخ رشد واقعكيسندگان تالش رويدرآمد سرانه در رديكران را با

شيمورد بررسيا منطقه و طيايها را در استانياف رشد اقتصادكقرار داده يها ساليران

در درآمد سرانه، برگرفتهييه همگراين مطالعه بر فرضياينظريمبان. نندكيريگ اندازه 1380- 1370

.د داردكيتأيكالسكنئويرشد برونزاياز الگو

 نتايج

ا دستبهجيبر طبق نتا.1 درصد31ران با سرعتيايها استانيلكطوربهن مقاله،يآمده از محاسبات

پا در سال به نيدار در رشد اقتصاديسمت نقطه تعادل و شيميهمگرا هستند ياف رشد اقتصادكاز

ب دريموجود ب5/2ن آنها ميسال از .رودين

.دار استامعنييو وجود همگراييفضايوابستگآثارها استانيدر رشد اقتصاد.2

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

97 
ييو همگرايرشد اقتصاد
ايا منطقه  رانيدر

تكد ه-يمور رحمانيتر يئت علميعضو
 ده اقتصاد دانشگاه تهرانكدانش

شيقات اقتصاديمجله تحق ،66،
 180-150، صص 1383سال

يسنجاقتصاد:قيروش تحق

در دولتيها استيس نقشي، با عنوان بررس31دكبا مقالهياديزيهان مقاله شباهتيا

ينظريدر قسمت مبان. دارديداريد سپرده رونديريگكاربهبا رانيايها استاندريا منطقهييهمگرا

.اشاره شده استييه همگراين مطالعه به فرضيا

 نتايج

حاينتا.1 ايبراياستانييا همگراييا منطقهييه همگراكاز آن استكيج مقاله ران موردياقتصاد

نمييتأ ويگيد قرار نفرآينديكرانيايا منطقهيرشد اقتصادفرآيند رد ييدرواقع همگرا.ستيهمگرا
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βو چه به صورت شرط تأ سرانه استانيداريديها سپردهيبرايچه به صورت مطلق نمييها . شوديد

مين تحقيايها افتهي.2 ايق سيهكباشدان معنيتواند به ياهش نابرابركيبراييها استيا دولت

پيا منطقه سيش نگرفته استيدر پيها استيا .ش گرفته شده ناموفق بوده استيدر

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

98 
بهيع متعادل منابع ماليتوز

 توسعه مناطقيبند روش سطح
ارشناسك-ياندشتيميديجديمهد

 شوركيهايارشد سازمان شهردار
،ياقتصاديهافصلنامه پژوهش

 1383، سال12و11ش
مربوطهيهاها با استفاده از شاخصتوسعه استانيبند، سطحيليتحليفيتوص:قيروش تحق

ا ا. استيفصل عمران شهر)38(ع اعتبارات مادهيتوزيبرايحلن مطالعه ارائه راهيهدف از نيدر

ب ميمقاله روياستانيها اهش تفاوتكشوديان س،يتأس تازهيبه شهرهاكمكرديكبا چهار

و حمايت از شهرهاي، حماكوچكيشهرهايتوانمندساز ويها پروژهيت از برخيمتوسط مهم

ميدر شهرهاياضطرار ويمناطق به تجزيبند سطحيها در قسمت روش.رديپذيبزرگ صورت ه

تايو تحليبند، روش بخشيبند، روش دستهيل عاملي، تحليال خوشهيتحل اشاره شدهيسونومكل

.است

 نتايج

و قم به ترتيرمان،كتهران، خراسان، اصفهان،يها آمده استان دستبهجيبر طبق نتا بيزد، فارس

و استاني توسعهيها استان بويلويگهكيها افته و ايه سيراحمد، و بلوچستان،يالم، وكستان رمانشاه

.اند افته بودهين توسعهيها بوشهر استان

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

99 
ويتوسعه انسان

دريا منطقهيها تفاوت
ياستيسيالگو: رانيا

اقتصاد توسعه،يتراكد-فرهاد نوربخش
مركس دانشيرئ و ز مطالعاتكده اقتصاد

)اتلندكاس(وكتوسعه دانشگاه گالس

سفصلنامه پژوهش و يهااستيها
ش 1382، سالياقتصاد ،28،

30-3صص
يال شده منطقهيتعديمحاسبه شاخص توسعه انسان:قيروش تحق

ا ميدر آكشودين مقاله استدالل منتشر شده در سازمان ملل متحدينده شاخص توسعه انسانيه

ا ياقتصاد-يشاخص اجتماع16ها، داده. شودياتيعمليزيآمتيموفقطوربههكداردين بستگيبه

ا26مربوط به مياستان .دهديران را پوشش
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 نتايج

ا دستبهجيبر طبق نتا و سمنان در رتبهيتهران، قم، اصفهان،يهان مطالعه، استانيآمده از يها زد

ويسيهان استانيهمچن. قرار دارنديا منطقهينخست شاخص توسعه انسان و بلوچستان ستان

.اند قرار گرفتهيانيپايها ردستان از منظر شاخص فوق در رتبهك

انتشارمحلسندگانينوعنوان مقالهشماره

100 
از توسعهياسهيمقايليتحل
 شوركمختلفيها استانيصنعت

اريدانش-ياريتر صادق بختكد
 اقتصاد دانشگاه اصفهان

ش6، ساليپژوهشنامه بازرگان ،22،
 186-157، صص 1381سال

يعدديسونومكتا:قيروش تحق

ايلكبه طور جاين مطالعه در راستاي، شور در بخش صنعتكمختلفيها گاه استانيشناخت

ملك مياو منطقهيشور، در جهت تحقق اهداف توسعه يها استانيند تا سطح توسعه صنعتكيتالش

تعك جاكنييشور را و طريرده بيق انجام مقايگاه آنها را از به منظور.ندكيابيارزيان منطقهيسه

قبيشور عوامل متعددكمناطق مختلفين سطح توسعه صنعتييتع طب:لياز ،يتي، جمعيعيعوامل

.اند انتخاب شدهيو اقتصادييربنايز

ميه(يات مسلط رشد اقتصادين مطالعه بر نظرياينظريمبان ويرشمن، هك...) ردال، رودن

سوعنوانبه توسعه نامتوازن را ميا تعادل منطقهيمرحله گذار به و معتقد بودندكيقلمداد بهكردند ه

پا«آثاركمك و در نهايفضا1»نييرخنه به منجريات به تعادل منطقهيمحدود توسعه گسترش

پركفران(عيه عدالت در توزين در ادامه به نظريهمچن.د داردكيخواهد شد تأ وي، رايه اولوك...) بش ت

ميبه عدالت توز و بازدارنده اصليع مريبيتوسعه متوازن را مناسبات ساختاريدهند وزكن مناطق

ميپ .دانند اشاره شده استيرامون

 نتايج

ب.1 و بختيها استانين سطح توسعه صنعتيفاصله اياريچهارمحال  رمانشاه، هرمزگان،كالم،ي،

بوكهگيلويه سيو سايراحمد، و بلوچستان با بسكيهار استانيستان وسيشور و .ع استيار قابل توجه

ه تعدادكيبه طور. شور وجود داردكمناطق مختلفيدر سطح توسعه صنعتياختالف فاحش.2

و توسعهي متر توسعهكافته،ي شور در سه گروه نسبتاً توسعهكيها از استانياديز افته قرارين افته

. اند گرفته

مزكاز مناطقيبرخيموجود برايهاياگرچه نابرابر.3 دركرا خلقييهاتيشور رده است، اما

.گردنديميمعرفيافتگينو توسعهيار دوگانگيمعيكعنوانبههايبلندمدت نابرابر

1. Trickle Down Effect 
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محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

101 
و تحليتجز يهايل نابرابريه
يها اشتغال در استانيا منطقه

 شورك

ارياستاد-يرمانكد صباغيمج
ت مدرسيدانشگاه ترب

يپژوهش-يفصلنامه علم
شيمدرس علوم انسان ،19،

20-1، صص 1380سال
ياقتصادسنج:قيروش تحق

تغيق به دنبالين تحقيا منتخبيها در اشتغال استانيا منطقهيهايرات نابرابرييافتن شناخت

اك و در و شاخص نابرابرين راستا از چنديشور بوده است ينظريمبان. رده استك، استفادهين روش

ا رويمورد توجه در و نظركسكبرعUيرشد، تئوريها رشد نامتوازن، قطبين مطالعه بر اتيوزنتز

تأيدرآمديم نابرابريامسون در مورد تعميليو مورد مطالعهيدوره زمان.د داشته استكيبه مناطق

.است 1372- 1353مربوط به سال 

 نتايج

مؤينابرابريهاو باالخره شاخصيت نسبين وضعييتع.1 ايمورد محاسبه قرار گرفته ن مطلبيد

غيصنعتيهان استانيبيه نابرابركاند بوده ط(يرصنعتيو اهشكدر حال) دوره مورد مطالعهيدر

.است

ميافزوده ناخالص داخل سهم ارزشيبررس.2 ءجز 1353ه در سالكييها دهد، استاني، نشان

ميصنعتيها استان جايمحسوب سايشدند، سايرصنعتيغيهار استانيخود را به  1365ل در

.اند ردهكدايپ 1353را نسبت به ساليت بدتري، وضعيبندا حداقل در ردهياند داده

ط تر بودهيه صنعتكييها استان.3 سايمتركزمان، روند رشدياند در .اند ها داشتهر استانينسبت به

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

102 
رانيايهااستانييهمگرايبررس
و سوانيآزمون نظر( )ه سولو

استاد-يتر زهرا افشاركد
 اقتصاد دانشگاه الزهرا

شيپژوهشنامه بازرگان ، سال13،
18-1، صص 1378

ياقتصادسنج:قيروش تحق

ا قراريشور مورد بررسكيها استانيد ناخالص داخليتوليين مقاله تالش شده است همگرايدر

ااتين در قسمت ادبيهمچن.رديگ .اشاره شده استييات همگراين مطالعه به نظريموضوع

 نتايج

تأ استانيدر درون تمامييآمده، همگرا دستبهجيبر طبق نتا.1 مييها مورد .رديگيد قرار

به عبارت. برآورد شده است0157/0شوركيهان استانيبيي، سرعت همگراβنوعييدر همگرا.2
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ش57/1گر هر ساليد مكيسرانه استان GDPافكدرصد از سال64املكييلذا همگرا. شودياسته

مليه توسعه استانكاز آنجا.ديشكطول خواهد  باياثر مستقيبر توسعه ديم دارد، رشد متوازن مناطق

سيدر اولو گياقتصاديها استيت .رديدولت قرار

سكاستيهيبد.3 مكالنكيها استيه ،يز مهم صنعتكع مرايع، توزيصنايابيانكشور در مورد

سياقتصاد،يتجار مكدر سطحياسيو دن به رشد مناطق محروميتواند موجب شتاب بخشيشور

.شور گرددك

نيع اعتبارات عمرانيتوزيچگونگ.4 ميدولت ع خدماتين، توزيهمچن. گذارديز بر توسعه مناطق اثر

باكباشديدر رشد مناطق اقتصاديتواند عامل مهميم...وي، بهداشتيآموزش تيد در اولويه

آيتحق گيقات .ردينده قرار

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

103 

يزيرگاه برنامهيجا
ايا منطقه  رانيدر
مش ضرورت وكها، الت

پ  شنهاديطرح چند

ش دكتراييدانشجو-يخيمحمد
 با تهرانيزيده هنرهاكدانشيشهرساز

س ،ياقتصاد-ياسياطالعات
، 1376، سال 122و 121ش

 189- 182صص

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

سيا مكدريزير ساله برنامه50بقهان مقاله بحث خود را با نظر به و در ادامهكيشور شروع ند

ميب نداشتهيق چندانيهنوز در عمل توفيزير ران در امر برنامهيايه با وجود سابقه طوالنكدارديان

نو. است ايا منطقهيزير سنده مقاله، برنامهياز نظر دالييت بااليران از اهميدر و ليبرخوردار است

ارضرو زيزيرن نوع برنامهيت توجه به ميرا به صورت :دهدير ارائه

طبكوسعت- و تنوع .يو فرهنگي، قومي، اجتماعيياي، جغرافيعيشور

ش- بكتوسعه نامتعادل، و عدم تعادل منطقهنياف توسعه داليتر از مهم يكي:يا مناطق آنين ل

، هدف به حداقل رساندن عدميا منطقهيزير در برنامه.به اقتصاد بوده استينفتيق دالرهايتزر

:ر استيزيارهاكتعادل از راه

بد.1 ملييو نگرش فضايمات اقتصاديتصميانكم-ييعد فضار نظر داشتن .يبه توسعه

و تعادل درونت دادنياولو.2 مليستميس به انسجام عيسرياقتصاديبر بازدهيمجموعه

.مدت وتاهك

و راهيهاليپتانسييشناسا.3 .از آنهايبردار بهرهيها مختلف مناطق

ايبيردكم روابط عمليتنظ.4 و و توسعه ظرفين مناطق و توسعه در مناطقيهاتيجاد رشد

.بازمانده از توسعه

آسيبازساز.5 طبيدبيمناطق و سوانح .يعيده از جنگ
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مدك.6 و .ينظام شهريو ساماندهينيت شهرنشيرينترل

و.7 ازيتوجه و .ادرفتهيژه به مناطق دورافتاده

فك.8 تعيرويب يكيزينترل رشد و مييه بهين و جهات فيزان .شهرها يكيزينه توسعه

ايا منطقهيزير الت برنامهكدر ادامه مش زيدر :ر ارائه شده استيران به شرح

و نحوه نگرش برنامه، روشيشناسص اهداف، روشيمسئله تشخـ و فنون دريا منطقهيزير ها

.رانيا

بكميفقدان تقسـ مشيا منطقهيزير مرتبط با برنامهيهان دستگاهيار مشخص ل روندكو

.يا منطقهيها ار طرحكگردش

بكمشـ .ييفضايزيرو برنامهيبخشيزيرن برنامهيل تضاد

نيل نظام اطالعاتكمشـ .يا منطقهيزير از برنامهيو اطالعات مورد

.يا منطقهيزير الزم در رابطه با برنامهيا حرفه-يدانشگاهيها فقدان آموزشـ

نيدر پا نويان مشكبرطرفيسنده در راستايز و موانع فوق راهكردن تيمانند تقوييارهاكالت

ايبخش خصوصيا از توان مشاورهيريگ، بهرهينظام آموزش .ن دست موارد ارائه داده استيو از

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

104 
ويشناسييايپو توسعه

ا استانينابرابر رانيها در
)1335-1363(

و رئ-يراحمديهوشنگ ام سياستاد
ياو منطقهيشهريزير ده برنامهكدانش

 در دانشگاه راتگرز
يفيطايعل: مترجم

س ،يو اقتصادياسياطالعات
، 1375، سال 110و 109ش

 171- 154صص

تيضريآماريارهاي، معيليتحليفيتوص:قيروش تحق و رتبهين، تحلييعب هال روندها

ا ازيدر اطالعات ارائه شده براساس. استفاده شده استياجتماع-يشاخص اقتصاد13ن مطالعه

ا ويدر م 1355ران در سالياياستانيها گروهيلكيهايژگين مطالعه زيرا ر خالصهيتوان به صورت

:ردك

رانياهايژگيو
نسبتاٌيهااستان

 افتهي توسعه
يهااستان

يانيم
ر خطيزيهااستان

 فقر
تيجمع

از( )شوركلكدرصد
100 5/414/411/17

مساحت
از( )شوركلكدرصد

100 7/318/225/25

5/258/267/196/13)لومتر مربعكيدر هر(مكترا
1/279/661/358/27)به درصد(ينيشهرنش
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 نتايج

ميهاي، نابرابر 1363- 1355و 1355- 1335يهاج در طول دورهيبر طبق نتا.1 يها ان استانيحاد

آشيا مكران .شوديار

ميهاينابرابر 1363- 1355اگرچه در طول دوره.2 زمها ان استانيموجود بسيدر ازيارينه

ولياهشكيتيو جمعي، اجتماعياقتصاديرهايمتغ ردهكنير چندانييتغيلكريتصويافته است،

.است

ايمراحل اول 1355- 1335دوره)سكبرعU(ه نعل اسب وارونهيبر طبق نظر.3 ران بودهيه توسعه

ميافزاه توسعهيدر مراحل اوليا منطقهيهايه مزبور نابرابرينظر براساس. است ابد، با توسعهييش

ميب ا.ديگرايشتر به سمت هم زمين استانيبين مقاله نابرابرياما در بيدر ياجتماعيرهايشتر متغينه

نظيه اقتصاديبا درونماييرهايدر متغيول،افته استياهشك هزيتر يخانوارهايمصرفيهانهير

بياييو روستايشهر ويشيا افزايين استانين تفاوت تغيافته .مانده استير باقييا بدون

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

105 
سكتمر ويادار-ياسيز

يمراحل رشد اقتصاد

 هيئتعضو-ياسديتر مرتضكد

يدانشگاه علوم اقتصاديعلم

شيقات اقتصاديفصلنامه تحق ،46،

76-55، صص 1371سال

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

ا بيدر مين مطالعه دريان زكدر مراياسيسـيز اداركافته، تمري متر توسعهكيشورهاكشود،

نت. همراه استيرشد، با رشد ناهمگون اقتصاد ايجه، عوامل توليدر ريز سرازكن مرايد منقول به

سيش قدرت اقتصاديافزا. شوديم بياسيو نفوذ ديرويدولت به رشد ميوانساالريه . شوديمنجر

بيشورهاكدر اغلبيتين رشد حمايهمچن و ناهماهنگ برويرويدر حال توسعه با رشد زينيراسكه

قكهمراه است بهيو تخصيمتگذاريه موجب اختالل در و تمريص . شوديميريگميز تصمكنه منابع

ماكدر مركشور پكه آن(ردهكجذبيرامونيز، منابع را از مناطق اكبدون يهاتيجاد ظرفيه قدرت

پيويديتول مريبيدوگانگ) رامون داشته باشديا انتشار توسعه را به پكن و رامون به صورت متعارضيز

.وجود خواهد داشت

 نتايج

ازكدريز اقتصادكتمريخيل تاريدال.1 شيد نفتي، عوايز اداركتمر:شور ما عبارتند لكدولت،

و فقدان«يبازدارندگآثار،يومتكح مر»انتشارآثار رشد دليرامونيپيز به نواحكرشد از تيل ظرفيبه

ا امكاز تمريناشي، وجود اقتصاد خارجين نواحيجذب نازل و باالخرهيو بازار مصرفيانات عمومكز
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.استياقتصاديو دوگانگيتيرشد درونگرا، حماياتخاذ استراتژ

دركه تمركاز آنجا.2 طكز قدرت زينييززداكشده، تمرجاديايخيتاريپروسه طوالنيكيشور

سيازمند استراتژين .استيو اقتصادياسيس-ياداريها هماهنگ، در عرصهيها استيهدفمند با

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

106 
و دوگانگ يرشد نامتوازن

 رانياياقتصاد

يعلم هيئتعضو-ياسديتر مرتضكد

يدانشگاه علوم اقتصاد

فصلنامه تحقيقات اقتصادي،

،42ش 

 103-88، صص 1369سال

يفيتوص-يليتحل:قيروش تحق

بيا مين مطالعه بسكدارديان سريشورهاكازياريه در و نامتوازنيدر حال توسعه، رشد ع

نيا. شده استياقتصاديها بخشيافتگيو سطح توسعهيا منطقهيهايندگكد پرايموجب تشد

دريپد تيينفتيشورهاكده پكياهيپاكا پيه بخش پسيشيشرو فاقد ارتباط و قوين ملين يبا اقتصاد

ميدياست، به خوب . شوديده

 نتايج

ايتجرب.1 حايات رشد نامتوازن در سراكيران در بلندمدت نه تنها مستلزميع صنعتيست، توسعه

بلتيو بهبود وضعيشاورزكتوجه خاص به مسائل مربوط به توسعه  عكمناطق محروم است، نيه در

ن بهيحال باياجتماع-ياقتصادييآاركار بستن ضوابطكازمند و بهيهاد حداقل هدفياست مربوط

ب و تعادل و روستا پياختالف درآمد شهر تعينيشبرد اهداف صنعتين منطقه، جهت .ن گرددييز

ا. تواند راهگشا باشديميمنابع موجود محليبرمبنايا توسعه منطقهيها جاد قطبيا.2 ن اساسيبر

ميپيا قطب منطقه6 ع وابسته در شمال، قطبيو صنايشاورزكه شامل قطبكشوديشنهاد

شياالهاكديع توليدر غرب، قطب صنا)و چرميمثل نساج(يع داميو صنايدامپرور وييايميبادوام،

مرينساج صيشاورزكعيز، قطب تجارت آزاد، صناكدر دريو و جنوب شرقد عي، قطب صنايجنوب

و مشتقات نفتيانرژ مريدر جنوب غربيبر و و فلزات در جنوب .ز استكو قطب معادن

ازكجاد مرايا.3 ويافتگين از توسعهيبازدارنده مهاجرت ناشآثارز رشد متنوع، و مناطق محروم  روستا

هزكاز تمريننده مهاجرت ناشكجييتهآثار مريعمرانيهانهيز و به تمركز، خواهدكدر ييزدازكاست

.منجر خواهد شد

طر.4 مياهداف توسعه از عيسرييت به اشتغالزايشتر، اولويبييگرا تواند با درونيق منابع موجود

طريعوامل تول ميه به سرعت به مرحله تولكياساسياالهاكديق توليد سرگردان از رسند، دادهيد

دريگذارهين سرمايا. شود بايبخشتينظر گرفتن اولوها بدون متي، بايبه منابع محلكيد اشتغالزا، و
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. باشديانداز صادرات چشم

بايرسيبرا.5 و مداوم ويدن به اهداف بلندمدت رشد همگون و درمان د به امر تخصص، بهداشت

زيد اسييربنايگر اقدامات و راهسازكچون ارتباطات، .داده شوديافكيدر مناطق محروم بهايله

ام.6 زكبا و اشباع بازار داخلييربنايانات مايحاصل افزودهييگرا ه، بر درجه برونيحتاج اولياز نظر

و صنايم ويع انرژيشود م... بر .ابندييگسترش

همياقتصاديرفع دوگانگياد شده در باال برايموارد.7 ويا منطقهيهاياركمستلزم گسترش

سي، تثبيالمللنيب ايها استيت ويبرايقتصادمنعطف اكرشد مداوم نانيجاد جو اطمينترل تورم،

و باال بردن استاندارديو ماليپوليهاقين تشوي، تضميو خارجيداخليخصوصيگذارهيسرمايبرا

.محروم جامعه استيقشرهايزندگ

و توسعه جانشيردن صناكزهيمدرنير استراتژينظين مطالعه موارديا اهشكواردات،ينيع

ويبيكارتباط ارگان سي، اولويشاورزكن بخش صنعت ياالهاكديتوليبرايتيحمايها استيت

هزيبادوام، افزايمصرف ني، افزاينيشهرنشيهانهيش بهكيرويش مهاجرت و فعال از روستا ار جوان

مرييدات روستاياهش تولكشهر،  سيزك، تشيو اقتصادي، ادارياسيت يريگميل قطب تصمكيتهران،

ح و نفوذ اشرافيدر تهران، تجمع سرمايومتكو و درآمد در تهران، رشد هكليوابسته به هزار فام(تيه

سيزكعموماً در حول مر مياسيت اميبه سر و مريگذارهيسرمايدولت برايتيانات حماكبرند بهكدر ز

ميآنها تفو ايدالعنوانبهرا)شديض و در قسمت نتاكعنوانيا منطقهيهايننده نابرابركجاديل جيرده

ايشنهاديپيراهبردها مشيجهت رفع مكن .ندكيل را ارائه

محل انتشارسندگانينوعنوان مقالهشماره

107 
يهابر طرحينگرش
يا منطقه-يمل

ــ ــد شـ ــجو-يخيمحمـ ــراييدانشـ دكتـ
 تهرانبايزيهنرهادهكدانشيشهرساز

س شياقتصاد-ياسياطالعات ،38،
58-48:صص،1369سال

يليتحل-يفيتوص:قيروش تحق

ا تفيبر تارين مطالعه ابتدا مروريدر ايا منطقهيزيرر برنامهكخچه ته قابلكن. ران داشته استيدر

بكسر استيميج طرح مطالعاتينتايا منطقهيهاينه وجود نابرابريتوجه در زم ميه ند اقتصادكيان

شديشور به سمت قطبك و طرحيستيها در ادامه طرح. شده است شاندهكديشدن شيآمايها ران

.اند ار مورد مطالعه قرار گرفتهكبعد از انقالب از منظر روش
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و مĤخذ منابع

ايا توسعه منطقهيزير برنامه«.1 م»رانيدر .17،1388ش،يتاب ماه علوم اجتماعكزگرد،ي،
و اشتغاليمرزيها نقش بازارچه«.2 .1376، 119ش،يبازرگانيهايماهنامه بررس،»در رونق تجارت
عميابراه.3 رئيسيزاده، تغيبررس«.وهزادكپور،سيو ييمناطق روستايافتگي رات درجه توسعهييروند

و بلوچستان با بهرهيس تايريگ ستان وي، مجله جغراف»1375و 1385يها دههيطيعدديسونومكاز ا
.24،1390ش توسعه،

عميابراه.4 ويبركامحمود،،يسيزاده، ويها شاخصييل فضايتحل«.يموسوعلي، سيد، توسعه
، دانشگاهييايجغرافيفضايپژوهش-ي، فصلنامه علم»آن در استان خوزستانينماگرهايسنجتيوضع

سيآزاد اسالم .42،1392ش زدهم،يواحد اهر، سال
عميابراه.5 انيميا منطقهيهاينابرابرييل فضايتحل«.زادياظمكشمسئله،ويموسوميرنجف،،يسيزاده،

مريمناطق مرز .1391اول،ش سال هشتم،،يكتي، فصلنامه ژئوپل»رانيايزكو
وي، اسمعيابونور.6 و ارز«.ياسناونداسماعيل،ل باياقتصادينابرابريها شاخصيسازگاريابيبرآورد

ر ا زدادهياستفاده از .71،1384ش،يقات اقتصادي، مجله تحق»رانيها در
باكاستانيها شهرستانيافتگي بر سطح توسعهيليتحل«.و ديگران، محسنيروشت احدنژاد.7 ردستان

تيقياستفاده تطب ،4ش فضا،ييايش جغرافي، فصلنامه آما»SAWو PROMETHEEيهايكنكاز
1391.

و ديگرانياحمد.8 شور مطالعهكيادار-ياسيسيفضاهايافتگي روند شتاب توسعهيبررس«.پور، زهرا
سال،يكتي، فصلنامه ژئوپل»)1383-1368(اول تا سوم توسعهيها ران در برنامهيايها استان:يمورد

.1386اول،ش هشتم،
و تحل«.نيالد، عالءيازوج.9 ، فصلنامه»ار در برنامه چهارم توسعهكبازاريا منطقهيهايل نابرابريسنجش

.2،1390ش ه، سال شانزدهم،و بودجيزير برنامهيپژوهش-يعلم
تعيبررس«.، رخسارهياسد.10 ت،ي، فصلنامه جمع»رمانكاستانيها شهرستانيافتگين درجه توسعهييو

.71/72،1389ش
و دوگانگ«.ي، مرتضياسد.11 .42،1369ش، فصلنامه تحقيقات اقتصادي،»رانياياقتصاديرشد نامتوازن
سكتمر«.ي، مرتضياسد.12 ،46ش،يقات اقتصادي، فصلنامه تحق»يو مراحل رشد اقتصاديادار-ياسيز

1371.
سياسالم.13 و محاسبه درجه توسعهييتع«.الهفي، طكيها استانيافتگين - 1375(دو مقطعيشور

سي، ماهنامه بررس»)1385 و .1،1391ش،ياقتصاديها استيمسائل
و سوانينظرآزمون(رانيايها استانييهمگرايبررس«.، زهرايافشار.14 ش،ي، پژوهشنامه بازرگان»)ه سولو

13 ،1378.
ويتوزيسه نابرابريمقا«.، زهرايافشار.15 ويشور برحسب مناطق شهركلكع درآمد در استان فارس

.1388، 108شو بودجه،يزير، فصلنامه برنامه»)1383-1360(ييروستا
و، نعمتيبركا.16 بييهمگرايبررس«.دفريمؤرزيتا اهللا افتيرهيك(شوركيهان استانيدرآمد سرانه

.13،1383ش،ياقتصاديها، فصلنامه پژوهش»)ييفضايسنجاقتصاد
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سع.17 استانيها شهرستانيافتگين درجه توسعهييتع«.اركجوسجاد،ويلياسماعاعظم،د،يامانپور،
تايخوزستان از نظر شاخص آموزش شيآماييايامه جغراف، فصلن»يعدديسونومكبا استفاده از روش

.17،1391شط،يمح
و نابرابريشناسييايپو«.، هوشنگيراحمديام.18 ا استانيتوسعه ، اطالعات»)1363-1335(رانيها در

.1375، 110و 109ش،يو اقتصادياسيس
ميريام.19 وي، و برونيه اجتماعيآثار سرمايبررس«.يرحمانتيمور، ثم يبر رشد اقتصاديگروه درون

.6،1385ش، سال سوم،ياقتصاديجستارهايپژوهش-ي، دوفصلنامه علم»رانيايها استان
ويا.20 ا،يبر مزايمرور:يو رفتاريقات علوم اجتماعيل در تحقياربرد فراتحلك«.يبيحب،مجتبيزانلو، بالل

و روش ش9دوره،يقات علوم رفتاري، دوماهنامه تحق»يشناس تنگناها ،1،1390.
ويا.21 يا توسعه منطقهيكچالش استراتژ:يت بخش عموميريمد«.يخداپرست مشهدمهدي زانلو، قاسم

اكوسبكيش بهبود فضاي، هما»رانيا .1390، رانيار در
و مقاياقتصاديها حسابيبررس«.آزرده، ابوطالب.22 ، مجله»شوركيها سه آن با استانياستان فارس

سي، ماهنامه بررسياقتصاد و .94،1388و93ش،ياقتصاديها استيمسائل
،ي، پژوهشنامه بازرگان»شوركمختلفيها استانياز توسعه صنعتياسهيمقايليتحل«.، صادقياريبخت.23

.22،1381ش،6سال
يها شهرستانيافتگيت توسعهيسنجش وضع«.يتيرعو عليرضا زادهيدهقانمجيد،، صادق،ياريبخت.24

رويريگ زد با بهرهياستان معيريگميتصميردهايكاز و تحليارهايبا ، فصلنامه»يعاملليچندگانه
.3،1391شو بودجه، سال هفدهم،يزير برنامهيپژوهش-يعلم

يها شهرستانيافتگيت توسعهيسنجش وضع«.يتيرعو عليرضا زاده،يدهقانمجيد، صادق،ياريبخت.25
رويريگ زد با بهرهياستان معيريگميتصميردهايكاز و تحليارهايبا ، فصلنامه»يعاملليچندگانه
.1391، 118شو بودجه،يزير برنامه

حميبرق.26 استان اصفهانيها شهرستانيافتگيل درجه توسعهيتحل«.انيحجار،احمدويقنبريوسفد،ي،
و برنامه»يشاورزكعمده بخشيها در شاخص .4،1390ش،يشهريزير، فصلنامه پژوهش

يافتگي سنجش سطح توسعه«.ينارونديدمرتضيويصالحاسماعيل ن، فرزام،يسنگاچپوراصغر.27
اكيها استان رويشور ش ن، دوره چهارم،يش سرزميآمايپژوهش-ي، مجله علم»يل عامليرد تحليكران با
.1391دوم،

يعلم، مجله»رمانشاهكاستانيها شهرستانيافتگيل توسعهيتحل«.و ديگران، محمدرضايپورمحمد.28
شييفضايزير برنامهيتخصص .1،1391، سال دوم،

ايفروش تهران پوست.29 ايزير بر تحول برنامهيمرور«.ماني، و چنديدر ، دفتر مطالعات»شور منتخبكران
و بودجه، شماره مسلسل مر9341: برنامه .1387،ياسالميمجلس شورايهاز پژوهشك،

ي، اجتماعيخدمات اقتصادييل عدم تعادل فضايتحل«.مؤذنسهرابويقاسماكرم، جالل،يزيتبر.30
و برنامه»استان زنجانيها شهرستان .1392زدهم،يسش، سال چهارم،يشهريزير، مجله پژوهش

ايريمديشناسبيآس«.وسفي،يتراب.31 س»رانيت توسعه در ش دومياسي، دوفصلنامه دانش ،،1384.
و راه ضرورتيبرخ(يزيرر نگرش به نظامات برنامهييتغ.32 مر)ارهاكها يمجلس شورايهاز پژوهشك،

.22013826، شماره مسلسلياسالم
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ويسيتقد.33 -يتوسعه خدمات بهداشتيها شاخصيبندو سطحييل فضايتحل«.يريپسيامك، احمد،
تيعاملليبا استفاده از تحليدرمان گيها شهرستان:يمطالعه مورد(يا خوشهيكنكو ،»)النياستان

محيآماييايفصلنامه جغراف .18،1391شط،يش
وييتقوا.34 استانيها شهرستانيافتگيو سنجش درجه توسعهيبند سطح«.يبهارعيسي، مسعود

و برنامهي، مجله جغراف»يال خوشهيو تحليعاملليمازندران با استفاده از مدل تحل شيطيمحيزيرا ،
48 ،1391.

وييتقوا.35 دو»يا در توسعه منطقهكوچكينقش شهرها«.ييرضامريم، مسعود ،37ش فصلنامه بنا،،
1387.

وييتقوا.36 تأ(استان همدانيها شهرستانيافتگي سنجش سطوح توسعه«.يصالحمريم، مسعود بركيبا د
.11،1392ش، سال سوم،يا منطقهيزير برنامهيپژوهش-ي، فصلنامه علم»)يال منطقهيرد تحليكرو

ميقيل تطبيتحل«.يصبورمحمدو، مسعودييتقوا.37 و يها شهرستانياجتماعيافتگي زان توسعهيسطح
و برنامهي، مجله جغراف»استان هرمزگان .46،1391ش،يطيمحيزيرا

وييتقوا.38 يها استانييتوسعه در مناطق روستايها شاخصيبررس«.ييپور طباطبايلينشهره، مسعود
اسك شيشاورزك، فصلنامه اقتصاد»الوگرامكشور با استفاده از روش .56،1385و توسعه،

ويطهماسبراضيه، مسعود،ييتقوا.39 و تحلييتع«.نيهوسيمرادنصرت پور، يل سطوح برخوردارين
اسيها شهرستان ،2ش فضا،ييايش جغرافي، فصلنامه آما»الوگرامكاستان بوشهر با استفاده از مدل

1390.
اياهيتوسعه ناحيهايل نابرابريتحل«.گلويبخيشرعنا،ويورائ،حميدرضا، مسعود،ييتقوا.40 ،»رانيدر

شيانسانيايجغرافيها پژوهش ،78،1390.
پاي، جغراف»رمانشاهكاستانيها شهرستانيشاورزكيافتگي سنجش توسعه«.، جعفريلكتو.41 و يداريا

شيمح .5،1391ط،
، فصلنامه»رمانشاهكاستانيها توسعه در شهرستانيتيريمد-يعيطبيبسترهايابيارز«.، جعفريلكتو.42

.42،1392ش زدهم،يس سال اهر، واحدياسالم آزاد دانشگاه،ييايجغرافيفضايپژوهش-يعلم
وين فاضلغريب،،ي، مرتضيلكتو.43 ، فصلنامه»يابعاد نابرابريها شاخصيبرخيابيارز«.يزارعيعقوب،ا

و توسعه، سال .1،1390ش،14روستا
جمينيلكتو.44 ويا، ايا منطقهيهاينابرابر«.يشالمحمد، له محيآمايياي، فصلنامه جغراف»رانيدر ط،يش

.18،1391ش
، فصلنامه»توسعه مناطقيبند به روش سطحيع متعادل منابع ماليتوز«.ي، مهدياندشتيميديجد.45

.12،1383و11ش،ياقتصاديها پژوهش
فيجمال.46 تغيليتحل«.يقنبر،ابوالفضلويپورمحمدمحمدرضا، روز،ي، ويرهاييبر روند سطوح توسعه

، مجله»1385و 1375، 1365يها در ساليشرق جانياستان آذربايدر نقاط شهرياهيناحيهاينابرابر
و برنامهيجغراف .35،1388ش،يطيمحيزيرا

فيجمال.47 يدر نقاط شهريبر روند نابرابريليتحل«.يقنبر،ابوالفضلويپورمحمد،محمدرضاروز،ي،
.95،1388ش،24، دورهييايقات جغرافي، فصلنامه تحق»)1385-1365(رانيايها استان

فيجمال.48 تعياهيناحيهايبر نابرابريليتحل«.يقنبرو ابوالفضل،يپورمحمد،محمدرضاروز،ي، نييو
و برنامهيه جغرافي، نشر»يشرق جانياستان آذربايت توسعه نقاط شهرياولو .33،1389ش،يزيرا
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تيو عدم تعادل نواحيال سطح توسعه منطقهيتحل«.پور، محمود جمعه.49 د بر نقشكيأدر استان تهران با
مكوچكيشهرها .61،1392ش،ي، فصلنامه علوم اجتماع»يانيو

حسيحاتم.50 مطالعه(رانيايدر مناطق مرزيصنعتيافتگي سنجش درجه توسعه«.و ديگراننينژاد،
و برنامه»)جانياستان آذربايجنوبيها شور، شهرستانكشمال غربيمورد ،يشهريزير، مجله پژوهش

.6،1390ش سال دوم،
سينيحس.51 ويمردهي، مريت توزيوضعياسهيمقايبررس«.يغفار،هاديم لكبايزكع درآمد استان

.46،1391ش،ي، فصلنامه رفاه اجتماع»شورك
تجربهيمطالعه مورديا منطقهيزير رشد در برنامهيها راهبرد قطب«.و ديگران، محمدحسنينيحس.52

اي زميونان در پين سمپوزي، هشتم»نهين تيها شرفتيوم و .1392،، مشهدينولوژكعلوم
ويعلبهرام، پور، هاشم، داداش.53 يهايو نابرابريافتگيل روند توسعهيو تحليبررس«.يمدن،بهارهزاده

شي، فصلنامه علوم اجتماع»يغرب جانياستان آذربايها در شهرستانييفضا ،53،1390.
و محمدنبي،يشيدرو.54 بيدرآمديسنجش نابرابر«.تاشيكيشه، باقر رديكرو(رانيايهان استانيدر

قينيع مف»)يكناپارامتريستايايها از شاخصياسيو شي، مجله نامه .96،1392د،
تيرحمان.55 ايا منطقهييو همگرايرشد اقتصاد«.موري، شيقات اقتصادي، مجله تحق»رانيدر ،66،

1383.
تيرحمان.56 وي، ايا منطقهييو همگراياثر مهاجرت بر رشد اقتصاد«.زاده حسنابراهيم، مور ،»رانيدر

و مدليفصلنامه تحق شياقتصاديساز قات ،5،1390.
تيرحمان.57 وي، سيبررس«.يعسگر،اهللا حشمتمور دريا منطقهييدولت در همگرايها استينقش

بايايها استان ديريگكاربهران .69،1384ش،يقات اقتصادي، مجله تحق»يداريروند سپرده
وييرضا.58 بهيها شهرستانيزان برخورداريميبند سطح«.عطارمحمدامين،، محمدرضا استان فارس

.4،1390ش،يا منطقهيزير، فصلنامه برنامه»HDIتوسعه با استفاده از مدليها لحاظ شاخص
ا»هاليفراتحليفينامه توص واژه«.ان، محسنيرضائ.59 شكيآموزش در علوم پزشيراني، مجله ،5،1384.
ويرهنما، محمدرح.60 ، فصلنامه»يدر استان خراسان رضوييفضايهايل نابرابريتحل«.يآقاجانحسين،م

.75،1391ش،)ش فضايو آمايزير برنامه(يمدرس علوم انسان
فريزمان.61 تأ(نيش سرزميآمايهايزير در برنامهيشناستيت جمعياهم«.باي، د بر مطالعهكيبا

.69/70،1388شت،ي، فصلنامه جمع»)ياستانيها مهاجرت
عليآباديزنگ.62 ميو تحليابيارز«.يبركامحمود،وي، ،»استان فارسيها شهرستانيافتگي زان توسعهيل

.59،1390ش،يشناسطيفصلنامه مح
عليآباديزنگ.63 ويعل،جابر،ي، استانيها شهرستانيافتگي بر درجه توسعهيليتحل«.انياحمد،مهديزاده

ت(يشرق جانيآذربا ياينو در جغرافيها، فصلنامه نگرش»)TOPSISو AHPيكنكبا استفاده از
.1،1390ش چهارم،، ساليانسان

يافتگي درجه توسعهيبندو رتبهيبررس«.مالك سرخكبري،ويرچيزنجمحمود، سيداهللا، رامتك،ياريز.64
تياستان خراسان رضويها شهرستان ،يانسانيايجغرافيها، پژوهش»نيتاپسيكنك، با استفاده از

.72،1389ش
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وك سرخكبري، اهللا، رامتك،ياريز.65 شوركيها استانييآاركيكالسكيابيارز«.يرچيزنجمحمود، سيدمال
شيو آمايزير، برنامهي، فصلنامه مدرس علوم انسان»DEAبا استفاده از روشيافتگي از لحاظ توسعه

.3،1389ش فضا، دوره چهاردهم،
يافتگي سنجش درجه توسعه«.پور صالح بقالليال،ويرضوانيديسع،نويداهللا، رامتك،ياريز.66

شيريمدي، فراسو»)HDI(به روشيشرق جانياستان آذربايها شهرستان .12،1389ت، سال سوم،
ويبرزو،صمدزاده، رضا،نليز.67 تعيبررس«.يقجر،عليرضاان در-يتوسعه انسانيهان شاخصييو آموزش

، ساليانسانياينو در جغرافيها، فصلنامه نگرش»)1388و 1387يها در سال(شوركيها استان
ش .2،1391چهارم،

ويويز.68 شبيا منطقهيزير برنامه«.يمالئيفرجامين، ار، پروانه ايه شهركو تعادل ، فصلنامه»رانيدر
ش)يا منطقهيزير برنامه(ايجغرافيپژوهش-يعلم .2،1391سال دوم،

تكيها استانيافتگيت توسعهيوضعيابيارز«.ديگرانونيحس، محمديسرائ.69 يهايكنكشور با استفاده از
و پروبيالج شيانسانياينو در جغرافيها، فصلنامه نگرش»تيت .3،1390، سال سوم،

رح.70 در استانياهيناحيهاينابرابرييل فضايتحل«.كيمباراميد،ويموسو،ميرنجفم،يسرور،
و برنامهيفصلنامه جغراف،»يشرق جانيآذربا ش دوم،يا منطقهيزيرا .1389، سال اول،

اميس.71 اياجتماعهيل مطالعات سرمايفراتحل«.رياهپوش، ش سوم»رانيدر و فرهنگ، ،، فصلنامه راهبرد
1387.

و موانع برنامه چالش«.خواه پناهنده،موسيوك، فرانينيالدفيس.72 ايا توسعه منطقهيزير ها ،»رانيدر
شيانسانيايجغرافيها وهشپژ ،73،1389.

سياللهفيس.73 وفي، تياجتماع-يتوسعه اقتصاديها برنامه«.ينيام حافظحميرا اله ويير آن بر واگرايثأو
ايقوميها گروهييهمگرا ش دوم،ي، پژوهشنامه علوم اجتماع»رانيدر .1388، سال سوم،

ويشال.74 با استفاده از روشيجان شرقيدر استان آذربايا منطقهيهاينابرابر«.انيرضومحمدتقي،، محمد
شييايعلوم جغرافياربردكقاتي، فصلنامه تحق»يبندو خوشهيسونومكتا ،17،1389.

ويكيشه،مجتبي،يتاش، محمدنبيكيشه.75 افتيره: رانيايها سنجش رفاه استان«.ييوايش،الهامتاش
غ شياقتصادي، فصلنامه مدلساز»تيبه جمعر نسبتيپذهيو تجزييرپارتويتابع رفاه ،23،1392.

و نابرابريمحرومييل فضايتحل«.يوارثحميدرضا،وييتقوا،مسعودگلو، رعنا،يبخيش.76 دريهايت توسعه
.46،1391ش،، سال دوازدهميرفاه اجتماعيپژوهش-ي، فصلنامه علم»رانيايها شهرستان

اييشناسا«.گلو، رعنايبخيش.77 و»يبكيتريبند ران با استفاده از رتبهيمناطق محروم ، فصلنامه پژوهش
.7،1390ش،يشهريزير برنامه

س»يا منطقه-يمليها بر طرحينگرش«.، محمديخيش.78 .38،1369ش،ياقتصاد-ياسي، اطالعات
ايا منطقهيزير گاه برنامهيجا«.، محمديخيش.79 مش ران ضرورتيدر و طرح چندكها، ،»شنهاديپالت

س .1376، 122و 121ش،ياقتصاد-ياسياطالعات
جميصادق.80 يها شاخص نظراز بوشهر استانيها شهرستانيافتگي توسعه درجهنييتع«.و ديگرانليفر،

، 118ش،21، دورهيرازكي، مجله علوم پزش»يعدديسونومكتا روشاز استفادهبايدرمانيبهداشت
1393.

مجيرمانك صباغ.81 و تحليتجز«.دي، ، فصلنامه»شوركيها اشتغال در استانيا منطقهيهايل نابرابريه
.19،1380ش،يمدرس علوم انسانيپژوهش-يعلم
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مد»يا توسعه منطقهيزير برنامهيمبان«.، مظفريصراف.82 و برنامهيري، انتشارات سازمان شور، دفتركيزيرت
و برنامهيآما .1379،يا منطقهيزيرش

مد:، تهران»يا توسعه منطقهيزير برنامهيمبان«.مظفر،يصراف.83 و برنامهيريسازمان مركيزيرت زكشور،
.1379،و انتشاراتيعلمكمدار

ويصفر.84 بايجان شرقياستان آذرباييروستاينواحيافتگين سطوح توسعهييتع«،.اتيب،مقصود، رباب
ت ،ييايعلوم جغرافياربردكقاتيه تحقي، نشر»يال خوشهيو تحليل عامليتحليآماريكنكاستفاده از

س .28،1392ش زدهم،يسال
ويضراب.85 رديكرو-استان مازندرانيها شهرستانيافتگين سطح توسعهييتع«.يزيتبر،نازنين، اصغر

محيآمايياي، فصلنامه جغراف»يل عامليتحل .12،1390شط،يش
ويضراب.86 فص»رانيايها توسعه سالمت استانيها شاخصيبند سطح«.گلويبخيشرعنا،، اصغر نامهل،

.42،1391ش ازدهم،ي، ساليرفاه اجتماعيپژوهش-يعلم
ريزديييطباطبا.87 مد«.ايؤ، ،»1385- 1383) شوركيها استانيهايژگيو(يقاتيگزارش تحقيتيريخالصه

مريمجمع تشخ .1386،يكقات استراتژيز تحقكص مصلحت نظام،
ويحس محمد،يمهرجرديطحار.88 ياسالميشور جمهوركيها استانيبند رتبه«.يبديمييبابا،حميدن

و درمانيها به شاخصيران از لحاظ دسترسيا مد»بخش بهداشت ت اطالعات سالمت،يري، دو ماهنامه
.25،1391ش

ويزاده، غالمحس عبداهللا.89 ايا توسعه منطقهيبند سطح«.زادهفيشر،ابوالقاسمن رهك(رانيدر افتياربرد
و پژوهش»)يبكيشاخص تر .13،1391ش،ياو منطقهيشهريها، فصلنامه مطالعات

ش.90 و رشد بخشياثر تول«.يميرك،محسنويبيط،سيدكميلوفه،كفرهمند، و رفاه اجتماعيد دريبر فقر
.50،1392ش،ياربردكيشناس، فصلنامه جامعه»)1379-1386(رانيايها استان

و.91 و نابرابركيها استانيافتگين سطح توسعهييتع«.فريبهشتمحمود، فطرس، محمدحسن نيبيشور
ط .57،1385شد،يمفيپژوهش-ي، فصلنامه علم»1383و 1373يها ساليآنها

وييرضامجيد، ار،يزاده، بختيضيف.92 ياجتماع-يتوسعه اقتصاديبند سطح«.يحجازميراسداهللا، بنفشه
گيو قواعد تصميانكميهاليبا استفاده از تحليغرب جانياستان آذربايها شهرستان ،»GISيريم
.40،1391ش،ييايجغرافيفضا فصلنامه

تهيمرور«.يمهد، محمديخسرو قاجار.93 ايا منطقهيالبدكيهاه طرحيبر مس»رانيدر وك، فصلنامه ن
.1389ط روستا،يمح

يافتگي بر درجه توسعهيليتحل«.فرديمحمد،عليوينيالحس خادم،احمد، صفر،يقائدرحمت.94
سيها شهرستان و بلوچستانياستان محيآمايياي، فصلنامه جغراف»ستان .9،1389شط،يش

و سطحيهال شاخصيتحل«.يبرابرمهدي،وكيالمماليمستوفرضا،، صفر،يقائدرحمت.95 يبند توسعه
و توسعه،يجغراف، فصلنامه»زدياستانيها دهستان .30،1392شا

ويقنبر.96 رويها قطب«.يموسوميرنجف،، ابوالفضل ياهيناحيها در عدم تعادليرديكرشد به مثابه
.34،1390ش،ييايجغرافي، فصلنامه فضا»رانيا

ويفيلط.97 استان زنجانيها شهرستانيسطح رفاه اجتماعيبند رتبه«.يداريقيسجاسمجيد،، غالمرضا
ت و توسعه اجتماعيزير، فصلنامه برنامه»TOPSISيكنكبا استفاده از .7،1390ش،يرفاه
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استانيها شهرستانيافتگي سطح توسعهيبررس«.رانونديبيفتحمحمد،ويعبدلاصغر،، جمال،يمحمد.98
و خدمات رفاهكمسيها بخش كيكلرستان به تف  قاتيتحق فصلنامه،»و صنعتيشاورزك،يير بنايز-ين

.25،1391ش،ييايجغراف علومياربردك
و.99 ، فصلنامه»شوركيها در استانيو رشد اقتصادينابرابر«.يعلمسيامك، محمودزاده، محمود

س پژوهش و بياقتصاديها استيها .64،1391ش ستم،ي، سال
و برابريرابطه برابر«.يعادليمهدومحمدحسين،ويقيحقايمان،،ي، مرتضكياخكيمرتضو.100 يفرصت

ا و توسعه منطقه»يتعادل عموميمدلساز: رانيدرآمد در مناطق .5،1392ش،يا، دو فصلنامه اقتصاد
سيمرتضو.101 و سراج،فرزاددابوالقاسم،ي، ب«.يوهكشمريم، زاده و رشدين نابرابريمطالعه رابطه درآمد

.9،1390ش،يشاورزكقات اقتصاديتحق، مجله»شوركييو روستايدر مناطق شهرياقتصاد
وي،يمردان.102 قاتي، مجله تحق»رانياييدر مناطق روستايدرآمدينابرابريبررس«.يرمكاله، آيتاسر

.17،1392ش،يشاورزكاقتصاد 
ويبيمس.103 شوركيها اشتغال در استانيها شاخصيبندو سطحييل فضايتحل«.يسيتقداحمد،، سمانه

به( .2،1392ش ن، سال پنجم،يش سرزمي، دو فصلنامه آما»)ياو خوشهيل عامليتحليريارگكبا
تغيليتحل«.يعشرياثنمحمد،وي، محمدتقيمعصوم.104 و سطوحياهيناحيهايرات نابرابرييبر روند

ت تعيزير برنامهيهايكنكتوسعه با استفاده از استانيها شهرستانيافتگين سطوح توسعهييو
. 3،1391ش، سال چهارم،يانسانياينو در جغرافيها فصلنامه نگرش،»)1365- 1385(لياردب

سعكيمل.105 و طبقهيتحل«.دي، تع شاخصيبندل و شور با استفادهكيها توسعه در استانيهاتين اولوييها
و برنامهيه جغرافي، نشر»يال خوشهيو تحليل عامليش تحلاز رو .29،1388ش،يزيرا

و رفاه اجتماعيافتگي سه درجه توسعهيمقا«.، محمدييموال.106 طيايها استانيبخش خدمات يران
.24،1386ش،، سال ششميرفاه اجتماعيپژوهشي، فصلنامه علم»1383و 1373يها سال

وي، فصلنامه جغراف»توسعه در استان اصفهانييو عدم تعادل فضاياز نابرابريليتحل«.ي، مهديمنؤم.107 ا
.1،1388ش،يطيمطالعات مح

ويتولكريم.108 و نابرابريابيارز«.ينعانكمحمدرضا،، جعفر يريگميبا مدل تصمياهيناحيسطوح توسعه
م»استان مازندرانييروستايها گاه ونتكس:ياره، مطالعه مورديچند مع ويان، فصلنامه جغرافك، مجله ا

.1390، دومش ن، سال اول،يش سرزميآما
مه.109 وينسترن، يافتگي توسعهيها استان گلستان از نظر شاخصيها شهرستانيبند سطح«.يفتاحسارا،ن

محي، فصلنامه جغراف»يعاملليبا استفاده از روش تحل و مطالعات .1،1388ش،يطيا
خدينصراله.110 ا نعمتجه،ي، دريبند رتبهيها روشياسهيل مقايتحل«.يدريحمسعودويبركاهللا،

يپژوهش-ي، مجله علم»)استان خوزستانيها شهرستان:يمطالعه مورد(يافتگي توسعهيريگ اندازه
.1390چهارم،ش ن، سال سوم،يش سرزميآما

حس نظم.111 ويفر، ويها شهرستانيبرخوردارل سطحيو تحليبررس«.يپادروندبهزاد،ن استان چهارمحال
و برنامه»يس فازيتوسعه با استفاده از مدل تاپسيها از شاخصياريبخت ،يشهريزير، فصلنامه پژوهش
.14،1392ش

ايا منطقهيهاو تفاوتيتوسعه انسان«.نوربخش، فرهاد.112 و، فصلنامه پژوهش»ياستيسيالگو: رانيدر ها
.28،1382ش،ياقتصاديها استيس

شاپور،يجندي، فصلنامه علوم بهداشت»رانيايها در استانيشاخص توسعه انسان«.، عبدالكاظميسين.113
.2،1389ش سال دوم،
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ويطيكنسمانه،داهللا،ي،يواقع.114 يهانهيهزينابرابرياسهيمقايبررس«.برزادرانيمحتشمغالمرضا، نت
، سال سوم،يخراسان شمالكي، مجله دانشگاه علوم پزش»شوركيها استانيخانوارهايو درمانيبهداشت

.4،1390ش
اياقتصاديزير نظام برنامهيبررس«.زنوز، بهروزيهاد.115 :، تهران»يدوره قبل از انقالب اسالم: رانيدر

مرياسالميمجلس شورا .1389،هاز پژوهشك،
مجياسوري.116 وي، دوفصلنامه جغراف»يسان رضودر استان خرايا منطقهيت نابرابريوضعيبررس«.دي، ا

.12،1388ش،ياهيتوسعه ناح
117. Zhang.J, Pang.X, Zhang.L, Medina. A, Rozelle.S, " Gender Inequality in 

Education in China: A Meta-Regression Analysis", Rural Education Action 
Project, 2012. 

118. Jackson, Jeffrey L; O’malley, Patrick; Wei, Gina; etal. Meta analysis. 
Society of General Internal Medicine, 2004. 
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و آمـايش سـرزمين در ايـران مجموعـه مطالعـات منطقـه:گزارشعنوان فراتحليـل)1(اي
 اي در ايران نابرابري منطقه

و برنامهگروه(اقتصادي مطالعات:نام دفتر )ريزي توسعه
و تدويته  زهرا ذاكري:نيه

 ابوالفضل پاسباني، ميكائيل عظيمي محمد قاسمي،:يعلمانناظر
 زهرا ترابي،ايمان تهراني:انهمكار
 هاي اقتصادي معاونت پژوهش:يمتقاض

 ابوالفضل پاسباني:يتخصص راستاريو
 ـــــــ:يراستار ادبيو

:يديلكيها واژه
اي نابرابري منطقه.1
و برنامه.2  ريزي توسعه

 ايران.3

 23/9/1393:خ انتشاريتار


