
 

 

 

 

 هاییلو پتانس یافتگیتوسعه رابطه یبررس

 یرانا یهادر استان یاییجغراف
 42/33/3196 تاریخ پذیرش: 31/09/3196 تاریخ دریافت:

 یابوالفضل قنبر

 

 چکیده
و  یو بررس 3190در سال مناطق مختلف ایران سطوح توسعه  یین، تعهمقالاین  هدف

با استفاده از  کشور یهادر استان یاییجغرافهای یلآن در رابطه با پتانس یلتحل

 ایییربنز ی،اقتصاد ی،و آموزش یفرهنگ ی،و درمان یبهداشت یهادر بخش ییهاشاخص

 و یاییجغرافهای یلپتانس ینبدهد های این پژوهش نشان مییافته. استو مسکن 

 ییهااستان . برای نمونه،نامتناسب وجود دارد ایرابطه یرانا یهااستان یافتگیتوسعه

 یبا ضرب یببه ترت ،رندبرخوردا یینیپا هاییلسمنان و کرمان که از پتانس یزد،مانند 

Cli  3/6 ،5/3  و  1، 4 یهابرخوردار هستند و در رتبه ییباال یافتگیاز توسعه 24/3و

 یاییغرافج یهالیها و پتانستوان یرانگرفت که در ا یجهتوان نتیم ین،قرار دارند. بنابرا 2

 ینب یبستگمنداشته و ه ینواح هدر توسع یچنداننقش  ،نادرست یبرداربهره یلدلبه

 است. یفضع یاربس ینواح یافتگیو سطوح توسعه هایلپتانس ینا

 .یرانا یهااناست ی،امنطقه ینابرابر یایی،جغراف هاییلپتانس یافتگی،توسعه: هاکلیدواژه

                                                                                                   
 یزدانشگاه تبر یطیو علوم مح یزیردانشکده برنامه یارانشد a_ghanbari@tabrizu.ac.ir 
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 مقدمه
شمار ای بهخوردن تعادل و توازن منطقهملی، برهم یکی از موانع اصللی و مهم در روند توسلعه  

ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر ریزی منطقهاولین گام در برنامه ،رواین رود. ازمی

 های جغرافیاییبررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده. ها استو علت نابرابریاز نظر توسعه 

 ریزان و سللیاسللتمداران قرار گرفته اسللتهای اخیر مورد توجه شللدید برنامهمختلف در سللال

(Dopont, 2007: 54)نیافتگی های مهم توسللعه. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشللانه

که شوند ضمن اینیافته شناخته میعنوان کشورهای توسعهامروزه بهکشلورهایی که  زیرا ، اسلت 

زیع درآمدها و امکانات نیز در برخوردار هستند، تو ییهای اقتصادی و اجتماعی باالاز شلاخص 

و  ها پایین استهم مقادیر این شاخص ،فتهنیاتوسعهاما در کشورهای  عادالنه است. نسبتاًها آن

ای هبریای، کاهش نابرایکپارچه و متوازن ناحیه هتوسللع ناعادالنه اسللت.هم توزیع آن بسللیار 

ای فراگیر ناحیه هریزی برای توسللعو برنامه های ملی و محلیبین برنامهای، پیوند منطقی ناحیه

 از اعم ،کشللورها همه (. در3: 3140زاده دلیر،ای اسللت سحسللین ریزی ناحیهبرنامه از وظایف

 مناطق سایر هب نسبت کمتری توسعه و رشد از دارند که وجود مناطقی ،تهنیافتوسعه و پیشلرفته 

 رفاه کمتری سللط  از بوده، هاآن کنترل از خارج که دالیلی به مناطق مردم این و ندربرخوردا

 . مند هستندبهره بقیه به نسبت

 مناطق و روسللتایی مناطق به نسللبت شللهری مناطق و شللهرهای بزر  نامتوازن رشللد ویژهبه

 در ای دسللترو و از دور و خشلل  مناطق به نسللبت ،مرکز با بیشللتر ارتباط در خیزتر وحاصلل 

 تسکون مناطق به سلاکن هسلتند، نسبت   قومی هایاقلیت هاآن در که مناطقی کشلورها،  برخی

 ،اجتماعی نابرابری اقتصلللادی، ناکارآیی هماره نامتوازنی، پیام. کندمی توجه جلب اکثریت

 :Bono et al, 2007س اسللت اجتماعی هایآشللو  و شللدهقطبی و مهاجرتی قوی هایجریان

 شکاف بردن میان از برای سیاسی فشار به منجر وضلعیت  همواره این که اسلت  آشلکار . (145

 از رویکرد اصالحآرمانی و  و ارزشی نظر از یتوازننام و اختالف این که است طبیعی .شودمی

 مشللکل تشللخیص ،ارزشللیابی این نتیجه هماره و بگیرد قرار ارزشللیابی مورد فضللایی توزیع

 هایفعالیت و جمعیت فضایی توزیع برای اصلالح  ایمنطقه هایسلیاسلت   تشلویق  و ایمنطقه

اسللت  ایدئولوژیکی آرمان مناطق، بین اختالف رفع برای اقدام ،زاویه این از اسللت. اقتصللادی
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 کشور مردم همه برابر برای هایفرصت آوردنفراهم خواهان که جامعه هایارزش از برخاسلته 

 .(44-43: 3144کنند سلطیفی،  زندگی که کجا هر در ؛است

اند تواست که می توازنم هتوسع مسئلهریزی جامع، اسلاسلی برنامه   یکی از مباحث عمده و

سازی مناطق از دیدگاه یا مناطق مطرح شود. توجه به همگن ها ومتعادل بخش هدر قالب توسلع 

اجتماعی موضوعی است که  های اقتصادی وسایر شاخص تسهیالت و برخورداری از امکانات،

 ر قراردادهثیأکالن تخصللیص منابع را تحت ت هتواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، برناممی

(. با توجه به اصل 25: 3179سزالی،  کندای را سلازماندهی  گذاری منطقهچارچو  سلیاسلت  و 

ریزی هطبیعی و انسانی، یعنی برنام هتوسلعه که منوط به تشخیص و تعیین عوامل پییید  نهادینه

 اسللتکه مقدم بر خود توسللعه  ،ها و تنگناهای موجود در هر مکانبا تکیه بر شللناسللایی توان

 ،های مختلف کشورپایدار در عرصه هبرای دسلتیابی به توسع  (45: 3145سمهدوی و همکاران، 

یابی ارز ، بررسید و ترسیم فضای مطلو  ضروری است. به عبارت دیگرشلناخت وضع موجو 

های موجود در نواحی مختلف و نیز تجزیه و ها و پتانسللیلو داشللتن شللناختی جامع از ویژگی

 ریزی توسلعه از اهمیت بسزایی برخوردار ها و تنگناهای محیطی در فرایند برنامهتحلیل قابلیت

   است.

ای دو عامل اصلی و مبنایی عده ،چرا نابرابری همینان تداوم دارد در پاسخ به این سؤال که

ند. این دو دانمنطقه دخیل می یاتوسللعه در مقیاو ی  کشللور   توازنرا در ایجاد فضللاهای نام

وجوه قدرت در حاکمیت ملی و جغرافیایی قدرت و سلللود. یکی از  علامل عبارتند از ریشللله 

ه زیان ب در بیشللتر مواردجغرافیایی آن اسللت. متأسللفانه میزان نفون این قدرت  ریشلله ،ایمنطقه

: 3143است سعظیمی،  ایمنطقهتوسعه در مقیاو توسلعه در مقیاو ملی و نواحی کم مناطق کم

: 3179(. زیرا نواحی فقیر اغلب از لحاظ سلیاسلی نیز در حاکمیت ضعیف هستند سهاروی،   66

های افزایش یا کاهش نابرابری هتوانند نقش بسلللزایی را در زمینمیها رو، دولت(. از این331

تصلللادی ناحیه از طریق اق ههای ملی نقش حیاتی در توسلللعای بلازی کننلد. دوللت   نلاحیله  

تجارت و  ههایی در زمینگذاری مسلللتقیم، تخصلللیص منابع، مالیات و سلللیاسلللت سلللرمایه

در تجزیه و تحلیل  ،رو. از این(Song et al, 2000: 254)کنند گذاری خارجی ایفا میسللرمایه

های عللل و عوامل نابرابری نواحی، عالوه بر نقش مؤثر دولت، نباید از عوامل طبیعی و تفاوت 
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، دین و های فراملیتیشدن و شرکتسلرزمینی، اقتصاد سیاسی، انقال  صنعتی، استثمار، جهانی 

 (.14: 3144، غافل ماند سجمالی و همکارانمواردی از این دست سنت و 

 انندمبا کار محققانی  دانشگاهی شکلبهای در سط  دنیا های ناحیهنابرابری همطالعه در زمین

 6وای ،(4000س 5لی ،(3942س 2اسمیت ،(3940س 1سوجا ،(3979س 4فولمیر ،(3965س 3ویلیامسلون 

 ،(4006س 33لیو ،(4002س 30غالم حسن ،(4002س 9وای و یی ،(4001و وای س 4یو ،(4000س 7و فان

( و محققان دیگر شللدت گرفت. در 3179س 35سللن ،(4007س 32و کایا 31هلد ،(4006س 34فرزیر

شلللربت  ،(3990و 3947، 3946امیراحمدی س مانند یمورد ایران نیز مطالعاتی توسلللح محققان

طالبی  ،(3143،3179،3177زیاری س ،(3177افروغ س ،(3996و  3996کالنتری س ،(3993اوغلی س

قنبری هفت چشمه و  ،(3141نیا و موسوی سحکمت، (3144نوربخش س ،(3140سآبادی و زنگی

(، جمالی و 3145بلدری و اکبریان رونیزی س  ،(3142یلاسلللوری س  ،(3142دلیر س هزادحسلللین

 صورت گرفته است. انو...( و دیگر 3194، 3190، 3149، 3144قنبری س، (3149همکاران س

 و اقتصلللادی در تهران و مناطق مرکزی، تحت در ایران، تمرکز امکلانات و خدمات اداری 

 هر پاینگرش به توسعه ب ههای حاکم بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و نحوتأثیر مکانیسم

مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی ماهر و متخصص  بزر منجر به جریان  ،های رشدایجاد قطب

تمرکز امکانات در ی  نقطه و رکود در  آن، رشد و هکه نتیج ؛از نواحی پیرامونی به مرکز شلده 

 اقتصللادی مفهوم -بین نواحی، عدالت اجتماعی ه. با افزایش شللکاف توسللعاسللتنواحی دیگر 

                                                                                                   
1. Williamson  

2. Folmer 

3. Soja 

4. Smith 

5. Lee 

6. Wei 

7. Fan 

8. Yu 

9. Ye 

10. Golam Hassan 

11. Liu 

12. Fraser  

13. Held 

14. Kaya 

15. Sen  
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های متعددی یافتگی در ایران با چالشت داد. به هر حال، توسلللعه و توسلللعهخود را از دسللل

ها و جانبه از توانمندی. بنایراین، در این پژوهش تالش شلده اسلت با شناختی همه  سلت روبرو

بررسلللی و تجزیه و تحلیل سلللطوح  ،های ایران و همینینهای جغرافیایی اسلللتانپتانسلللیل

شاخص  37شلاخص اقتصادی،   34شلاخص که شلامل    69ها بر اسلاو  یافتگی اسلتان توسلعه 

، به شاخص بهداشتی و درمانی است 37شاخص زیربنایی و مسکن و  37فرهنگی و آموزشلی،  

ود. به های ایران اقدام شیافتگی در اسلتان های جغرافیایی و توسلعه بین پتانسلیل  رابطهبررسلی  

های لها و پتانسللیبا شللناخت و بررسللی بنیان  که اسللت ر پی ایناین مطالعه د ،عبارت دیگر

تگی این یافتوسلللعهتعیین سلللطوح  ،مورد مطالعه و همینین محیطی و جغرافیلایی محلدوده  

  های جغرافیایی دست یابد.افتگی و پتانسیلیتوسعه ، به رابطهمحدوده

 

 مبانی نظریالف. 
در شللهرها و توان آن را داردچ چگونه می هاییویژگینابرابری چیسللتچ چه ماهیتی داردچ چه 

ه مانند سایر مفاهیم فلسفی، باعث شده است کپیییدگی مفهوم نابرابری  شلناسایی کردچ نواحی 

ن ، تعریف واحدی از آرونظر نداشته باشند و از ایناتفاقنظران در تعریف آن فالسفه و صاحب

نابرابری در سط  جهانی، ملی،  مانندهای مختلف ه نشلده است. نابرابری در ابعاد و مقیاو ارائ

یافته و هم کند. این امر هم در کشلللورهای توسلللعهظهور می و روسلللتایی ای، شلللهریناحیه

از  ،نواحی هبحث نابرابری توسعوم داشته است. در حال توسلعه در تمامی ابعاد تدا کشلورهای  

مطرح  ایریزی ناحیهبرنامه در فرهنگ 3960 هاز ده پس یعنی تازگیبهموضللوعاتی اسللت که 

 .(343: 3149سجمالی و همکاران،  مبهم است ایرانشده و جایگاه آن هنوز در 

قر اقتصادی مستمر، رفع فرشد  شاملاست که  یمدتزای بلندفرایند تکاملی و درون ،توسعه

زندگی اجتماعی انسللان اعم از  هایجنبه هو محرومیت و کاهش نابرابری اسللت. توسللعه، هم 

(. بنابراین، توسعه 29-37: 3195سبهشتی،  ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را شامل استاقتصادی

د و ی مجددهعدی اسلت که شامل سازمان اقتصلادی نیسلت، بلکه فرایندی چند ب    یتنها فرایند

وری دنبال افزایش درآمد و بهرهبه ،های اجتماعی اسلللت. همینیندهی اقتصلللاد و نظامجهت

ها، جوامع و جامعه اسللت. توسللعه اصللوالً شللامل تغییرات بنیادی در سللاختارهای سللازمان    
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ها و عقاید نیز هسللت سللنت ،تغییر در دیدگاه مردم و در برخی موارد و البته هاسللتمدیریت

 طور سیستمیماندگی و نابرابری را بهنظران، عقب. برخی از صاحب(Streeten, 2006: 403س

، ای از عوامل طبیعی، تاریخی، اقتصللادیمجموعه بر اسللاو آن، دهند کهمورد بررسللی قرار می

 ،برخی از ملل و یا نواحی در جهان المللی و... موجب شلللده اسلللتاجتملاعی، فرهنگی، بین 

ورت صای ممکن است بهته باشلند. از ی  نظر، رشلد ناحیه  نیافتوسلعه  ،ته و گروهییافتوسلعه 

این عوامل  این ترتیب که به ؛دعواید متفاوت تلقی شو وسلیله شلده به حرکات منابع تولید نتیجه

 ،ییه و نیروی کار شود. دیدگاه دیگرای در سرماهای اولیه در استعدادهای ناحیهمنجر به تفاوت

های نیاز به صلللادرات تفاوتای را در کارکردهای متفاوت تولید یا در های ناحیهعلل تفاوت

 (.314: 3190د سقنبری، دانمی

 

 قطب رشد هنظری. 0
مطرح شللد. از میان تمام  3960 هفرانسللوی در ده «پرو فرانسللوا»مفهوم قطب رشللد توسللح 

تری در بیش هگیرایی و استفاد «قطب رشد» ایده ،فضلایی مطرح شلده   توسلعه  مفاهیمی که برای

ا ب یهایهای رشللد دارای صللنایع یا کارخانهقطب ،به اعتقاد پرو ادبیات توسللعه داشللته اسللت. 

عملکرد اسلاسی و دارای استقرار رشد بسیار قوی هستند. وی رشد صنایع اساسی و پیشرفته را  

 رشللد ،در نتیجه کند.های معینی بروز میداند که در مکانمی موتور حرکت رشللد اقتصللاد ملی

ها و زیربناهای مورد نیاز وقوع خواهد پیوست و صنایع جدید در نزدیکی زیرساختهنامتوازن ب

 ،. این تمرکز مکانی(Zeller, 2006) کنندشوند و نقاط رشد معینی را ایجاد میمی آن مسلتقر 

ای و گسلللترش بندی منطقهقطب ،آن هخواهد بود و نتیج ماندگی نواحی دیگر همراهبا عقب

ین تصللحی  ا ،متعددی هکنندآثار نفون ،در پی آن که مگون توسللعه از نظر جغرافیایی اسللتناه

های پیشللتاز متعلق به صللنایع  بنگاه ،در مرکز قطب رشللد را تضللمین خواهد کرد. نامتوازنی

. حالت تسلح ی  شرکت بر مسلح هستند پیشلاهنگ قرار دارند که بر سلایر واحدهای اقتصلاد   

 مهم پدیده قطب رشد است.  ، ویژگی های دیگربسیاری از شرکت

 هه بکدر تئوری قطب رشلد به این معنی است   «اثر چکیدن»یا  «اثر تراوش»، «اثر پخش»مفهوم 

شود تا ، مانند موجی در فضای اطراف پخش میهای پیشلاهنگی قطب رشد ویژگی ،مرور زمان
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ترین قسمت این نظریه است و حاکی از تراوش اثرات سلراسلر منطقه را بگیرد. اثر پخش، مهم  

های قطب رشد در امر توسعه تجربیات حاصل از اجرای سیاست توسعه به اطراف قطب است.

این واقعیت اسلللت که تأثیرات جانبی  هدر کشلللورهای آمریکای التین و آفریقا نشلللان دهند

به و جانهمه های با توفیق همراه نبوده اسلت و نتوانسته توسع منطقه ههای رشلد در توسلع  قطب

 ؛هباری در پی داشللتتأثیرات منفی و زیان ،موارد بیشللتردر  و ای را فراهم آوردیکپارچه منطقه

های بین مرکز و پیرامون افزایش یافته اسلللت. تأثیرات منفی این نظریه برابریسلللان که نابدین

شهرهای زایا و شهرهای انگلی را مطرح  هنظری «هوزلیتز»میالدی  3975باعث شلد که در سال  

ن دارند نفو هحوز شوند که اثرات مفید برشهرهای زایا به شهرهایی گفته می ،کند. در این نظریه

 وندشهای پیرامونی خود میحوزهدر یی هستند که باعث سیر قهقرایی شهرها ،و شهرهای انگلی

 .(131: 3190سشکویی،

 

 پیرامون -مرکز هنظری. 1
. ردکای در کشور ونزوئال مطرح منطقه هسیاست توسع هاین نظریه را جان فریدمن هنگام مطالع

م مرکز رشد از مفهو یاین نظریه نخسلتین کوشلش برای تنظیم مدل فضایی سیستماتی  و دقیق  

های ناموزون به رشد موزون را در ضعف نگرش سیستمی در مشلکل تبدیل رشته  فریدمن بود.

هسللته  و 3هسللته بخش های رشللد و بخش پیشللتاز دانسللته و با طرح دو مفهومانتخا  کانون

کید قرار أای را مورد تهسللته هضللرورت برخورد سللیسللتمی در طراحی بخش و منطق  ،4منطقه

یافته و مناطق حل مشللکل رشللد ناموزون میان مناطق سمناطق توسللعه   ،دهد. در این نظریهمی

شلللود. در این دهی مناطق عملکردی توصلللیه میمحروم و مراکز جمعیت( از طریق سلللامان

 ههمراه چند کانون رشد با فاصلشهر منطقه بهمنطقه که شلامل مادر  هطراحی هسلت  ،دهیسلامان 

 هکه نه تنها از نظر فیزیکی ب ایپیوستهمهبه هعنوان زیرمجموع، بهودشل میشلهر  مناسلب از مادر 

و  چارچ هسلللتند، بلکه از نظر عملکردی نیز مکمل یکدیگر ،خوبی به یکدیگر مرتبح شلللده

 .(47: 3193سآسایش، دهندریزی فضایی را تشکیل میبرنامه

                                                                                                   
1. Core Sector 

2. Core Region 
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 دیوید هاروی ایمنطقهعدالت . 1
را از  آن ،با بررسللی مفهوم عدالت اجتماعی «اجتماعی و شللهرعدالت »دیوید هاروی در کتا  

و معتقد اسلللت توزیع عادالنه در مقیاو سلللرزمینی و  دادهدیلد جغرافیایی مورد کنکاش قرار  

دف با توزیع عادالنه در سللطوح دیگر یا توزیع عادالنه بین افراد نیسللت و   اای لزوماً مترمنطقه

ند که توزیع عادالنه در سللط  مناطق، توزیع عادالنه کفرض می ،ایبرای بررسللی عدالت منطقه

دنبال خواهد داشللت. هاروی ماهیت عدالت اجتماعی را به کم  سلله معیار  بین افراد را نیز به

 ه: نیاز، منفعت عمومی و استحقاق. وی برای تدوین اصول توزیع عادالنکرده استکلی تشری  

ان با تود است که احتماالً میتقداند و معروری میتعیین هر کدام از مفاهیم فوق را ض ،ایمنطقه

از ا ای رای، تخصللیص منابع به مناطق را انجام داد و عدالت منطقهترکیبی از آنها و طرح نظریه

. با این (69-64: 3179 سهاروی، مقایسلله تخصللیص فعلی با تخصللیص فرضللی سللنجید طریق

 ،امکان تشلخیص مناطقی که از اسلتانداردهای عدالت اجتماعی بیشترین فاصله را دارند   ،روش

زیرا  ،نسبی است. احتیاجات و نیازهای انسانی هم ثابت نیستند یمفهوم ،نیاز. میسلر خواهد شد 

از تحول نی ،مقوالتی وابسته به شعور انسان هستند و به موازات تحول جامعه، شعور و در نتیجه

   .یابدمی

 ؛مسلللکن .4 ؛خوراك.3: کرده اسللت چند مقوله فعالیت تعریف  اسللاو نیاز را بر  هاروی

 ؛کاالهای مصرفی .6 ؛خدمات اجتماعی و محیح زیست .5 ؛تحصیالت .2 ؛خدمات بهداشتی .1

 ,Shaban & Bholeس وسللایل حمل و نقل .9 و ؛دلپذیری محله .4 ؛تأسللیسللات تفریحی  .7

 شاخص 1توان با میزان نسبی محرومیت افراد در مناطق مختلف را می ،از نظر وی .(24 :2000

مشللاهده  اینکه سللایر افرادی را ،دوم ؛اینکه افراد از خدماتی محروم باشللند ،تشللخیص داد. اول

را مقدور بدانند. وی  چیزی را بخواهند و داشتن آن ،و سوم خوردارندکه از آن خدمات بر کنند

گروه مرجع  ت نسلللبی معموالً با گروه مرجع آمیخته اسلللت ومعتقد اسللت که مفهوم محرومی 

افراد ی  منطقه یا ی  محله. تفاوت میان  برای نمونه، ؛دشللوتواند به لحاظ اجتماعی تعیین می

گیری تواند شللاخصللی برای اندازههای افراد با سللط  خدمات گروه مرجع میخواسللته آمال و

حث مصلال  و منفعت عمومی معتقد است که  در مورد بهاروی  میزان محرومیت نسلبی باشلد.  

چگونه در وضلع سایر مناطق تأثیر   ،اصللی این اسلت که تخصلیص منابع به ی  منطقه    مسلئله 
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ا بررسی ر توانند آنهایی هستند که میای مدلمنطقهضریب فزایندگی بین مانندگذارد. فنونی می

   کنند.

آن در مناطق  مانندوفان، سللیل، زلزله و طل طبیعی مانند ئدر بحث اسللتحقاق، وی به مسللا 

اید منابع ب ،لحاظ طبیعی مشکل وجود داشته باشدای بهکند و معتقد است اگر در منطقهاشاره می

کند که استدالل میگونه این ،بیشلتری برای مقابله با حواد  به آن اختصلاي یابد. در حقیقت  

چون این امکانات نیاز افراد سللاکن آن  ؛عادالنه نیسللتنا ،اختصللاي منابع بیشللتر به این منطقه

ای را به این صورت وی مفهوم عدالت اجتماعی منطقه منطقه است و این دور از عدالت نیست.

باشد که الف: نیازهای جمعیت هر  روشیتوزیع درآمد و منابع به  .3 داند که:قابل دسلترو می 

که ضللرایب فزایندگی صللورت گیرد  روشللی : تخصللیص منابع به  ؛منطقه برآورده شللود

کالت باشد که در رفع مش روشیتخصیص منابع اضافی به  :جو  ؛ای به حداکثر برسدمنطقهبین

ای سازمانی و اقتصادی و کارهسلازو  .4 خاي ناشلی از محیح اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشلد.  

اگر  .دیابترین مناطق تا حد امکان بهبود باشد که دورنمای زندگی در محروم ایگونهسلیاسی به 

: 3193سزیاری،  دست یافت ایمنطقه هتوان به توزیع عادالنآنگاه می ،این شلرایح موجود باشلد  

323). 

 

 میردال ایمنطقهدوگانگی  هنظری. 1
 ای را مطرح کرده اسللت.های منطقهپردازانی اسللت که بحث نابرابریمیردال هم از جمله نظریه

که صورت گیرد، پس از  ایبه هر دلیل اولیه هاوی معتقد اسلت رشلد مراکز خاصلی در کشور   

منجر خواه ناخواه  ، اماشللودهای داخلی و خارجی میییجوباعث افزایش صللرفهچند هری مدت

 هبرای تشری  نظری میردال (.423: 3194سشیعه،ماندگی مراکز و مناطق دیگر خواهد شد عقب به

ه نظر کند. باسللتفاده می «اثر انتشلار »یا « کنندهتهییجاثرات »و « دارندهاثرات باز» هاز دو واژ ،خود

 هتیجشللود که نیراتی اسللت که در اقتصللاد انجام میتمام تأثیرات منفی تغی ،اثرات بازدارنده ،او

ای و های منطقهنابرابری هفعلالیت نیروهایی در خارج از سلللیسلللتم اسلللت. میردال در زمین  

هدف اصلی است و  ،سود ،چون در این نظام ؛داندمیداری را مقصلر  ها، نظام سلرمایه دوگانگی

 ؛کندربا عمل میآهن مانندداری نظام سرمایه ،از نظر او .روند که سود بیشتر باشدمنابع جایی می
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روی ها باالست، نیو نرخ سود در آن ندیعنی مناطقی که از شرایح بهتری برای توسعه برخوردار

کنند. این مناطق چون وضللعیت بهتری داشللته و امکانات  کار و سللرمایه را به خود جذ  می

 شوند. تر مییافتهکنند، توسعهتوسعه را نیز جذ  می

شللود فرایند توسللعه در ی  بخش یا ی  اثری اسللت که موجب می ،اثر انتشللار میردال،از نظر 

رد. در و ببها را نیز با خود جلها یا مناطق دیگر سرایت کند و آنمنطقه یا کشلور به سایر بخش 

گسترش توسعه ی  بخش یا ی   یشلود تا جلو اثری اسلت که باعث می  ،بازدارنده اثر ،مقابل

فرایند رشللد و توسللعه از هر دو اثر انتشللار و   .ها یا مناطق گرفته شللودمنطقه به سللایر بخش

بر ه فتنیاتوسعهدر ممال   «آثار بازدارنده»معتقد است  ، ویدر ضمن .بازدارنده برخوردار اسلت 

 .(White et al, 2010: 125) غالب است «اثر انتشار»

 

 های تحقیقشاخصب. 
بیان آماری  ،ای اسللت و در واقعناحیه هترین قدم در مطالعات توسللعها، مهمتعیین شللاخص

ارقامی هستند که برای  ،ها(. شلاخص 333: 3140های موجود در ناحیه اسلت سکالنتری،  پدیده

: 3149روند سقنبری، کار میهای عوامل متغیر در طول زمان بهگیری و سللنجش نوسللان اندازه

بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب  ،(. انتخا  شاخص مناسب برای هر جامعه369

گذاری و باالخره انتخا  محقق ریزی و سللیاسللت جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه

 ,Baster)ها تأکید دارد بودن شللاخص، بر قابلیت کاربردی(. بسللتر3: 3142دانا، دارد سرئیس

ریزی اسللت اهداف برنامه رائهها، اترین کاربرد شللاخصکه مهمو سللیرز معتقد اسللت  (1972

(Seers, 1972: 3).  هایی مورد اسللتفاده قرار گیرد که شللده شللاخص تالشدر این پژوهش

یافتگی به نمایش بگذارد. تعداد را در سلنجش میزان توسلعه   نگارنده این پژوهشبتواند اهداف 

 است. مورد 69های مورد استفاده در این تحقیق شاخص

 

 های اقتصادیشاخص. 0

درصلد شلاغالن نسبت به کل جمعیت، درصد شاغالن بخش صنعت، درصد شاغالن معدن به   

کل شلاغالن، درصلد شلاغالن بخش حمل و نقل و ارتباطات به کل شلاغالن، درصلد شاغالن      
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دارای تحصیالت عالی به کل شاغالن، درصد شاغالن زن دارای تحصیالت عالی، نرخ مشارکت 

ت عالی رتبه به کل شاغالن، درصد ارزش افزوده معدن نسبت گذاران و مقامازنان، درصد قانون

تأمین  شدگانبه کل کشلور، درصد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به کل کشور، درصد بیمه 

اجتماعی به کل جمعیت، نرخ مشارکت، درصد شاغالن بخش کشاورزی، درصد شاغالن بخش 

تایی، نرخ بیکاری در نقاط خدمات، درصلد شلاغالن بخش آموزش، نرخ بیکاری در نقاط روس  

 شهری، نرخ بیکاری.

 

 آموزشی –های فرهنگیشاخص. 1

مرد، درصد محصالن زن، تعداد ضلریب باسلوادی، ضلریب باسلوادی زنان، درصلد محصالن      

التحصیالن عالی زن به ازای هزار نفر زن، التحصلیالن عالی نسلبت به هزار نفر، تعداد فارغ  فارغ

 ها و مراکز عالی بهی به ازای هزار نفر، تعداد دانشجویان زن دانشگاهتعداد دانشجویان مراکز عال

ها ها و مراکز عالی به ازای هزار نفر، تعداد کتابخانهازای هزار نفر، تعداد دانشجویان مرد دانشگاه

فاعی انتآموزان دولتی و غیربه ازای هزار نفر، تعداد صندلی سینما به ازای هزار نفر، تعداد دانش

آموز به کالو، نسلللبت کارکنان اداری و آموز، معکوو نسلللبت دانشازای هزار نفر دانشبه 

 آموزی، تعداد کادر آموزشیدفتری به کل کارکنان، تعداد روستاهای تحت پوشش نهضت سواد

 ها و مراکز آموزش عالی به ازای هزار نفر دانشجو.دانشگاه

 

 های زیربنایی و مسکنشاخص. 1

مسکونی دارای برق، درصد واحدهای مسکونی دارای تلفن، درصد واحدهای درصد واحدهای 

های صنعتی کشی، درصد واحدهای مسکونی دارای گاز، درصد کارگاهمسکونی دارای آ  لوله

برداری هبهر ههای نقاط شهری نسبت به کل کشور، تعداد پرواننسلبت به کل کشور، درصد هتل 

، طول هامعکوو خانوار به مسللکن، طول آزادراهشللده نسللبت به کل کشللور،  صللنعتی صللادر

های فرعی آسفالته، طول های اصلی معمولی، طول جادههای چهار خح اصلی، طول مسیرمسلیر 

 هتحت حوزهای های فرعی روسلللتایی، جمع انواع راههلای فرعی شلللنی، طول جلاده  جلاده 

 ی شده.اهای گازرساناستحفاظی، درصد شرکت تعاونی مسکن نسبت به کل کشور، تعداد روست
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 های بهداشتی و درمانیشاخص. 1

تعداد پزشللکان عمومی به ازای هزار نفر، تعداد پزشللکان متخصللص به ازای هزار نفر جمعیت، 

تعداد دندان پزشکان به ازای هزار نفر، تعداد داروساز به ازای هزار نفر، تعداد متخصص زنان و 

ك به ازای یکصد هزار نفر، تعداد جراح عمومی زایمان به ازای هزار نفر، تعداد متخصلص کود 

به ازای یکصد هزار نفر، تعداد متخصص بیهوشی به ازای یکصد هزار نفر، تعداد پیراپزشکان به 

های بهداشت فعال به ازای هزار نفر، تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای هزار نفر، تعداد خانه

یکصلد هزار نفر، تعداد تخت بیمارستان به ازای هزار  ازای هزار نفر، تعداد بیمارسلتان به ازای  

نفر، تعداد رادیولوژیسلت به ازای یکصد هزار نفر، تعداد مراکز فیزیوتراپی به ازای یکصد هزار  

 نفر، تعداد داروخانه به ازای یکصد هزار نفر، جمع کل پزشکان به ازای هزار نفر.

 

 های ایرانتگی استانیافتوسعهتعیین سطوح ج. 
های پیشللنهادی یعنی ضللریب ها به پایگاه داده، بر اسللاو روشآوری و انتقال دادهاز جمع پس

ر ها بیافتگی استانتوسعه هبرای محاسب TOPSISها و روش دهی به شاخصآنتروپی برای وزن

ها های ایران اعمال شد که در ادامه به نتایج حاصل از اعمال این روشها در استانروی شاخص

 شود.اشاره می ،آمده دستهای بهو داده

ه ک کردگیری خالصلله یمتصللمتوان در ماتریس یمگیری چند شللاخصلله را یمتصللم مسللئله

 هی داخل ماتریس، موقعیت گزینهاسلللولهمینین،  .کندیمها را مشللخص ینهگزسللطرهای آن 

(. موضوع دیگر 54: 3192، اصغرپوردهد سیمربح نشان ینسطری را نسبت به شاخص ستونی 

 هاشاخصطبیعی وزن  طوربه اگرست. هاشلاخص  وزنگیری، بحث یمتصلم های یاسلت سل در 

باید به کم   ،در غیر این صورت .کنیمیمرا در محاسبات منظور  هاوزنمشخص باشد، همین 

 هاشاخصدهی برای تعیین وزن هر ی  از های وزنی تکنکارشناسان و خبرگان بخش و یا از 

گیری چند شللاخصلله با دو مشللکل انتخا   یمتصللم مسللئلههر  ،ین ترتیبه ا. بکرداسللتفاده 

 ،(. در این راسللتا1: 3142نوری، سقاضللی سللتدهی روبروگیری و انتخا  تکنی  وزنیمتصللم

TOPSIS ی بندیتاولوگیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در یمتصلم روش  عنوانبه

 است.   شده مطرح 3943شود. این روش توسح چن و هوانگ در سال یممحسو  
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جبرانی بسلللیار قوی برای  هگیری چند شلللاخصلللیمتصلللمتکنی   TOPSISالگوریتم 

دهی، که به نوع تکنی  وزن اسللتآل به جوا  ایدهکردن ها از طریق شللبیهینهگزبندی یتاولو

 ،کند. در این روشینمغییر عمیقی ی حاصل از آن، تهاپاسخحسلاسلیت بسلیار کمی داشلته و     

آل و دورترین فاصلللله را از ین فاصلللله را از جوا  ایدهترکوتاهباید  شلللدهانتخلا   ینله گز

 (.1: 3145سشانیان،  ین جوا  داشته باشدناکارآمدتر

 

 دهی به روش آنتروپی شانونوزن. 0
تر مقادیر ی  شاخص بیشچه پراکندگی در وش بر این پایه استوار است که هراصلی این ر هاید

ها به شاخص وزن هآن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، برای محاسب ،باشلد 

 ها است(.تعداد گزینه mکنیم سترتیب زیر عمل می

 ها:میزان فراوانی نسبی شاخص همحاسب

𝑝𝑖𝑗 (3س =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

 ,𝑖 , 𝑗 

 :kضریب ثابت  همحاسب

𝑘 (4س =
1

ln(𝑚)
 

 ها:مقدار آنتروپی شاخص همحاسب

𝐸𝑗 (1س = −𝐾. ∑ 𝑃𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗;𝑗𝑚
𝑖=1 

 ها:مقدار درجه انحراف شاخص همحاسب

𝑑𝑗 (2س = 1 − 𝐸𝑗;  𝑗 

روش چون کند و ام بیان میjانحراف را برای شلللاخص  هاطمینان یا درج نبود djمقدار 

هیم پس خوا ،دهدانحراف می هبیشللترین درجآنتروپی شللانون بیشللترین وزن را به شللاخص با 

 داشت:

𝑤𝑗 (5س =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗𝑛
𝑗=1

; 𝑗 

ی شناسوشربا توجه به توضیحاتی که در  ،تگی با روش تاپسلیس یافتوسلعه  هبرای محاسلب 

دسللت آوردن و انجام مراحل دو تا شللش و به n×mیل ماتریس از تشللکبعد  ،ه شللدتحقیق ارائ
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 و هاآلمعیار فاصللله و نزدیکی نسللبی به ایده  همحاسللب ،همینینهای مثبت و منفی و آلایده

 ایران محاسبه شد.های تگی استانیافتوسعه 𝑐𝑖دست آوردن ضریببه

 

 𝒄𝒊ها بر اساس ضریببندی استانرتبه .0جدول 

 Cli استان هرتب Cli استان هرتب
 خوزستان  37 تهران 3
 خراسان جنوبی  34 یزد 4

 سمنان 1  بوشهر 39

 کرمان 2  آنربایجان غربی 40
 اصفهان 5  خراسان شمالی 43
 نربایجان شرقیآ 6  یراحمدو بو یلویهکهگ 44
 مرکزی 7  اردبیل 41
 فارو 4  گلستان 42
 خراسان رضوی 9  کردستان 45
 مازندران 30  هرمزگان 46
 گیالن 33  همدان 47
 البرز 34  چهارمحال و بختیاری 44
 قزوین 31  ایالم 49
 زنجان 32  کرمانشاه 10

 لرستان 35  سیستان و بلوچستان 13

 قم 36
 نگارنده منبع: محاسبه
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 های ایرانتگی استانیافتوسعهای نمودار تحلیل خوشه .0شکل 

 
 0161در سال  های منتخببر اساس شاخص های کشورسطوح توسعه استان .1جدول 

 هااستان نام میزان برخورداری
 تهران، یزد، سمنان، کرمان، اصفهان، آنربایجان شرقی، مرکزی، فارو، خراسان رضوی یافتهتوسعه

مازندران، گیالن، البرز، قزوین، زنجان، لرستان، قم، خوزستان، خراسان جنوبی، بوشهر،  تهیافتوسعهنیمه 
 انلستان، کردستیلویه و بویراحمد، اردبیل، گگآنربایجان غربی، خراسان شمالی، که

 بختیاری، ایالم، کرمانشاه، سیستان و بلوچستانو هرمزگان، همدان، چهارمحال  محروم

 منبع: محاسبات نگارنده

 های ایرانیافتگی استانوضعیت توسعه .1شکل 
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 های ایرانجغرافیایی استان طبیعی و هایپتانسیلد. 
 با توجه به اینکه هدف ،های ایرانتگی استانیافتوسلعه میزان  هدر این قسلمت و بعد از محاسلب  

ایران های نهای جغرافیایی استاتگی و پتانسیلیافتوسلعه بین سلطوح   هتحقیق بررسلی رابط  این

ز دست آمده اهای بههای ایران بر اساو نقشهها و پتانسلیل مناطق و اسلتان  توان به ارائه اسلت، 

نظر  وردهای معمل آمده پرداخته شده است. شاخصت بهسیستم اطالعات جغرافیایی و تحقیقا

ش اقلیم، بارندگی، پوشلل ان پتانسللیل مناطق جغرافیایی شللاملدر این تحقیق برای سللنجش میز

ایران کشللوری با تنوع  هسللتند.گیاهی، توپوگرافی، رودخانه، فرسللایش و محورهای ارتباطی 

، آندلیل وسللعت . به(Sharbatoghli, 1990:38)سللت ها و آ  و هواوسللیع در ناهمواری

گیر اسللت سرهنمایی، های محیطی و طبیعی بسللیار چشللم ای در عوامل و توانهای ناحیهتنوع

وضی  هر به ت ،های طبیعی(. برای تشلری  بیشلتر شرایح و وضعیت عوامل و پتانسیل  33: 3170

 های طبیعی در این تحقیق پرداخته شده است.از موارد مطروحه در پتانسیل کدام

 

 ها و توپوگرافیناهمواری. 0

تصات ثیر آنها بر مخأشود که در این بخش ابتدا تارتفاعات ایران از چهار رشلته کوه تشکیل می 

های جغرافیلایی و توپوگرافی منلاطق کشلللور ارزیابی و سلللپس به میزان تأثیر و نقش ظرفیت  

 شود.تگی مناطق پرداخته مییافتوسعهتوپوگرافی  هر منطقه بر میزان 

ها از ارتفاعات آرارات در ترکیه شروع شده و در مسیر کوهاین رشته های شمالی:کوه .الف

های آنربایجان سعلمدار، سلهند، ساواالن، تالش و قافالنکوه(، شمال استان مرکزی و  رشلته کوه 

داغ( های گیالن و مازندران سالبرز( و خراسلان سآالداغ، بینالود، هزار مسجد و قره جنو  اسلتان 

عه سطوح توس ،شود. در این منطقههای هندوکش متصل میافغانسلتان به کوه یابد و در ادامه می

هران که ت هطوری که ناحیبه ؛یابدتغییر می ،کنندنقش و کارکردی که مناطق ایفا می اسلللاوبر 

سلیاسلی کشلور را بر عهده دارد، اثرات فضلایی و انتشلاراتی توسعه مرکز بر       –مرکزیت اداری

چه از مرکز به پیرامون یعنی نواحی گی این نواحی افزوده است. هرتیافتوسلعه منطقه بر شلدت  

ر د شللود. برای نمونه،تگی نواحی کاسللته مییافتوسللعهاز شللدت  ،شللرقی و غربی حرکت کنیم
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 Cli=1/7استان تهران با شاخص  منتخب،های تگی بر اساو شاخصیافتوسلعه میزان  محاسلبه 

 تگی قرار دارد. یافتوسعهاول  هدر رتب

ویژه لحاظ عوامل طبیعی بهنواحی شللرقی یعنی خراسللان و غربی یعنی آنربایجان به هرچند

 ،خیز، اقلیم مناسب و بارندگی در وضعیت خوبی قرار دارندهای مسلاعد و حاصلل  وجود زمین

اسلللتفاده مناسلللب و کارآمد از کشلللاورزی مکانیزه، دوری از مرکز،  فقداناما عواملی همیون 

های اقتصلللادی و زیربنایی و عمرانی در نواحی دور افتاده و ی زیرسلللاختهابلاالبودن هزینه 

 نقش عوامل مرزی، ،سلبب محرومیت بیشتر نواحی این دو منطقه شده است. همینین  ،پراکنده

یایی های جغرافاز پتانسیل نکردنها و اسلتفاده قومی، نژادی و زبانی بر میزان و شلدت نابرابری 

توان افزوده اسلللت. بنابراین، می ،ر غر  و چه در محور شلللرقچه در محو ،موجود در مناطق

ی در چندان نقش ،برداری نادرسلت دلیل بهرههای جغرافیایی بهها و پتانسلیل گفت در ایران توان

ی بسیار تگی نواحیافتوسعهها و سلطوح  توسلعه نواحی نداشلته و همبسلتگی بین این پتانسلیل    

 ضعیف بوده است.

 شود وها نیز از ارتفاعات آرارات در ترکیه شروع میکوهاین رشته های غربی:کوه .ب

ه، کوهای بختیاری، پیشهای ساری داش، چهل چشمه، پنجه علی، الوند و کوهکوهبه رشته

، نداکوه که در طول شمال غربی به جنو  شرقی کشیده شدهکوه و زردکوه، اشلتران پشلت 

لحاظ جغرافیایی نیز به هقسمت قرار دارند. این ناحی های زاگرو نیز در اینپیوندند. کوهمی

وضللعیت مناسبی  ،از نظر معادن ،همینینو عوامل اقلیمی و خاك و منابع آ  و بارندگی 

منطقه، موقعیت  های محیطی ایناز توان نکردنریبردا، اما بهرهبرای توسلللعله داشلللتله   

و دسللترسللی، اثرات جنگ ت بودن، مشللکالت ارتباطابودن، کوهسللتانیجغرافیایی و مرزی

توجهی های عمرانی و زیربنایی، کمبودن هزینهتحمیلی، مسائل قومی، فرهنگی و زبانی، باال

بر محرومیت ، های اقتصادی و اجتماعی این نواحیگذاری پایین در زیرسلاخت و سلرمایه 

 افزوده است. آنها

ه بها از خوزسلتان تا بلوچسلتان کشلیده شلده است و     این کوه های جنوبی:کوهرشتته  .ج

این  هلپشت از جمهای سپیدار، میمند، بشاگرد و بمپیوندد. کوههای سللیمان در پاکستان می کوه

سلت. این ناحیه که در سلواحل خلیج فارو و دریای عمان در جنو  کشور واقع   هاکوهرشلته 
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از توان و موقعیت تجاری اد، منابع نفت و گاز و های آزه آ علت دسللترسللی ببه ،شللده اسللت

وا، دلیل بدی آ  و هبرخوردار است. اما بهی رشلد و توسلعه   پتانسلیل محیطی باالیی برای برا 

 توجهیل سلللیاسلللی و امنیتی و کمدلیل مسلللائدوری از مرکز، موقعیت اسلللتراتژی  منطقه به

ی محروم جزو نواح ،نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند و در نتیجه ،گذارانریزان و سیاستبرنامه

آیند. در واقع، منابع زیرزمینی در این ناحیه تنها از نظر مکانی و ته به حسا  مییافتوسعهو نیمه

 جاهای دیگردر تهران، اصلللفهان، اراك و  بیشلللترمتعلق بوده و علایدات آن   آنفضلللایی بله  

 شود.گذاری میسرمایه

های کرکس، شیرکوه، کوهبنان، جبال بارز، هزار، بزمان و کوه های مرکزی و شرقی:وهک .د

هایی را نشللان تگی تناقضیافتوسللعهها قرار دارند. این ناحیه از نظر تفتان در این رشللته کوه

ها و تنگناهایی که در عوامل دهد. نواحی مرکزی و تا حدودی شلللرقی با وجود محدودیتمی

 ی رتبه از این ناحیه توانسللته اسللتعلت عوامل سللیاسللی و وجود مقامات عالهب ،طبیعی دارند

ها به خود جذ  کرده و در نتیجه جزو نواحی کالن دولتی را در تمام زمینههای گذاریسللرمایه

 شرقی حرکتچه از طرف مرکز و شرق به طرف جنو کشور به حسا  آید. اما هر هتیافتوسعه

شلللود. این نواحی که بیشلللتر جزو نواحی بر میزان محرومیلت و نابرابری افزوده می  ،کنیممی

عمل آمده اسللت و آیند و در بیشللتر مطالعاتی که توسلح پژوهشللگران به محروم به حسلا  می 

 گونه آثار زیرساختی استراتژی  توسعهپژوهش حاضلر نیز مؤید آن است، تقریباً هی   ،همینین

مانند فقدان امنیت در ناحیه توان ناشلللی از عواملی این امر را می خورد. دالیلبه چشلللم نمی

ل ائودن با پاکسللتان و افغانسللتان، مسللمرزبمانند همل ایدئولوژیکی و ژئوپولیتیکی علت مسللائبه

های ها و سیاستجنو  شرق در برنامهتوجهی به محور قومی، فرهنگی، قاچاق مواد مخدر، کم

دگی، ایی، کمبود بارنها و تأسیسات زیربنگذاری در زیرساختایهکمبود سلرم  ،کالن و در نتیجه

 دانست.... زیاد از مرکز و وجود فاصله
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 های ایرانوضعیت توپوگرافی استان .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اقلیم و آب و هوا1
 :داد تشخیص توانمی را هوا و آ  نوع سه ایران در

های کناره و داخلی هایسللرزمین از وسللیعی هایبخش بیابانی:نیمه و بیابانی هوای و آ  .3

 ؛هواست و آ  نوع این دارای ایران جنوبی

 سللرد هوای و آ  نوع دو به ایران در هوا و آ  نوع این کوهسللتانی: هوای و آ . 4

 شود؛می تقسیم معتدل کوهستانی هوای و آ  کوهستانی و

کوه رشللته و خزر دریای میان که اسللت وسللعتیکم و باری  ناحیه خزری: هوای و آ  .1

 .است متغیر مترمیلی 4000 تا متر میلی 600 بین آن ساالنه بارش میزان و دارد جای البرز

 :کرد خالصه توانمی نیل شرح به را ایناحیه هاینابرابری در هوا و آ  نقش ،خالصه طوربه

 جهانی میانگین از که اسللت شللده ثبت مترمیلی 400 حدود در ایران در بارش میانگین .3

 نیست؛ کافی دیم کشت داشتن برای بارش میزان این است. کمتر مترمیلی 450یعنی 
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از  کمتر بارندگی میزان .اسللت بیابانینیمه و بیابانی، ایران بزرگی از بخش هوای و آ  .4

 به آ  تأمین هزینه بنابراین، است. کشلاورزی  برای مترمیلی 450 یعنی حداقل نیاز مورد سلط  

 ، نیزاست حاکم کشور از هاییبخش بر که کوهستانی سرد هوای و آ  رسد.می درجات باالیی

 کند؛را محدود می تولید حداکثر توان

این  مردمان زیستی شرایح و معیشت ساالنه، دوره و روزانه مقیاو در دما شلدید  نوسلان  .1

 است؛ کرده یزیاد منفی لمسائ دچار را نواحی

 فراغت اوقات گذران و توریسم صنعت گسترش راستای در باید کشلور  در اقلیمی تنوع .2

 گرفته خدمت به توریسللم بخش هایزیرسللاخت در گذاریسللرمایه و سللرمایه تزریق از طریق

 است. نشده میسر تاکنون امر این کهشود. این در حالی است 

 

 های ایران. وضعیت اقلیم استان1شکل 
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  های ایرانها در استانوضعیت رودخانه .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب و خاک. 1
مشللکالت  از یکی همواره ،بیابانی کمربند در کشللور قرارگرفتن به توجه با ایران در آ  کمبود

 از است. مواجه آ  کمبود با ایران دو سلوم  از بیش کم، بارندگی علتبه بوده اسلت.  اسلاسلی  

 و تبخیر باالی میزان و بارش زمانی و مکانی نامتناسللب توزیع ایران، در آ  مسللئلهمشللکالت 

تأمین آ   ،حال حاضر در .استزیرزمینی و سلطحی   هایمنابع آ  نادرسلت مدیریت  و تعرق

 ویژهبه آ  تأمین برای هزینه اسللت. ایجاد کرده را زیادی هایآ  هزینهکم هایبرای محدوده

 و است آ  تأمین متوجه ،سلو ی  از مرکزی، ایران در آ  طبیعی منابع کمبود دارای مناطق در

 مناطق دسته آن از مهاجرت مانند آ  نبود یا و از کمبود ناشی عوارض با مبارزه ،دیگر سوی از

 شرایح در کشور جمعیت با ایران هایآ  اند. نخایربوده آ  دارای زمانی که اسلت  روسلتایی 

 امکانات و جمعیت میزان بین منطقی برقراری رابطه ندارد. تناسبی شلهرها کالن در ویژههب فعلی

 جمعیت رویهبی افزایش گیرد. قرار مورد توجهکالن  هایگذاریسیاست و هابرنامه در باید آبی

 اسللت. شللده نواحی این آبی منابع حد مجاز از بیش برداریشللهرها باعث بهرهکالن برخی از
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 برای نیز نواحی آبی دیگر از منابع ،تبریز و اصفهان مانند شهرهاکالن از برخی در ،این بر عالوه

به مقصد،  مبدأ انتقال آ  از گزاف هایهزینه بر عالوه که شوداستفاده می شهرها تأمین آ  این

  .است بر جای گذاشته نواحی مبدأ زیست و توسعه نیز در محیح را تبعات منفی زیادی

خشلل ،  هایبیابان کوهسللتانی، بزر  کمربند ی  را ایران مرکزی نواحی از وسللیعی بخش

 هایکوه جنو  در دشللت کویر ها،این بیابان ترینبزر  دهد.می تشللکیل کویرها و زارشللوره

 و غربی شللمال و غربی هایدشللت از پس اسللت. ایران شللرقی جنو  در دشللت لوت و البرز

 هاکوهپایه ایران، انسللانی هایزیسللتگاه ترینبزر  و ترینمتراکم دریای خزر، سللاحلی حاشللیه

اسللت و بازمانده  کشللت زیر آنها هکتار میلیون 39 تنها هکتار، میلیون 362 حدود از د کههسللتن

 13 هکتار، میلیون 39 با زارهابوته و هامیلیون هکتار، جنگل 30 علفزارها با و مراتع به آن

 بیابان، موات، شللاملنیز  آن هکتار میلیون 45و  اسللتفاده یتقابل دارای هایزمین هکتار میلیون

 (Sharbatoghli, 1990: 38). است آ  و های شهریزمین

 های ایرانضعیت بارندگی در استانو .9شکل 
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 ای کهگونهاند؛ بهشده واقع یزخحاصل هایخاك روی بر ایران روسلتاهای  و شلهرها  از بسلیاری 

 و خاك خیزیحاصللل بین اسللت معتقد، داده انجام 3166 سللال در که تحقیقی در مطیعی لنگرودی

 به جمله از و اسللت لقائ نیز اسللتثناهایی میان این در او اما دارد. وجود رابطه ایران در میزان جمعیت

 پرتراکم نواحی از ،دیگر عوامل دلیلبه ،باران ریزش کمبود وجود با که کندمی اشاره و اصلفهان  تهران

از  بسیاری شد، اشلاره  آن به باال در که گونه(. همان3166 لنگرودی، سمطیعی آیندمی به حسلا   ایران

بنابراین،  اند.شده واقع خیزحاصلل  هایخاك روی و بر خیزحاصلل  نواحی در ایران هایگاهسلکونت 

های خاك از بسیاری امر این که دارند قرار سلازی مسلکن  نام به ایپدیده معرض در هاخاك گونهاین

 آن به و افزوده کار این وسعت بر نیز شهری هایطرح و هاسیاست اسلت.  برده بین از را خیزحاصلل 

 رابطه برقراری و ایران هایاسللتان شللهری نقاط تگییافتوسللعه سللطوح به توجه اسللت. با زده دامن

 هایتوان ایران در که شودمی روشلن  نواحی از کدام هر طبیعی منابع با، توسلعه  ،این سلطوح  منطقی

 مونتاژ، صنایع گراییصنعت هایسلیاسلت   تشلویق  و غلبه نادرسلت،  هایبرداریعلت بهرهبه طبیعی

 بخش نبودنمدرنیزه طبیعی، و منابع کشللاورزی بخش به توجهیکم گرایی،و مصللرف گراییخدمات

 عوامل پررنگ نقش و کشاورزی محصوالت قیمت داشتننگه پایین واقع در و بودنپایین کشلاورزی، 

 نواحی توسعه در را ضعیفی نقش... و کالن گذاریسیاست و هابرنامه و سلیاسلی   اقتصلاد  مانند دیگر

 است. بوده ضعیف بسیار نواحی تگییافتوسعه سطوح و طبیعی عوامل بین همبستگی داشته و

  های ایرانوضعیت پوشش گیاهی در استان .7شکل 
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 رانجغرافیایی و سطوح توسعه در ای پتانسیلنابرابری و تحلیل همبستگی ه. 
ریزی برنامه روش و نظام نبودنروشللن ایران، در ایناحیه هاینابرابری دالیل ترینمهم از یکی

 و ایمنطقه مدیریت نظام فقدان ،آن بر عالوه (.406: 3140دلیر،  زادهاسللت سحسللین کشللور در

 قانونی، جایگاه در ابهام به منجر ،اجرایی مشلللخص های سلللازمان و نهادها نکردنتعریف

 رقابت در عمل،و  شللدهآمایشللی  و ایمنطقه هایطرح نظارت و تهیه نحوه و لیتمسللئو

شده  ایمنطقه هایتهیه و تدوین برنامه در های موازیسیاست گیریموجب شکل دستگاهیبین

 ظهور (. با55-34: 3140اسللت سشللیخی،   ای افزودهناحیه هاینابرابری تشللدید و این امر بر

 نقش اقتصادی افزایش با ،آن متعاقب و کشلور  در متمرکز و مقتدر حکومت ایجاد و رضلاشلاه  

های قومیت حضللور و ،سللوی  از نفتی درآمدهای افزایش دلیلبه ،کشللور امور اداره در دولت

 شیوه دیگر، سوی از هاطلبیجدایی و هاآرامینا بعضی سلابقه  و مرزی مناطق در ویژههب مختلف

نگاهی  با (.25: 3140سعالمی،  شدتقویت  و تحکیم نیز بعدی هایدوران در کشور متمرکز اداره

ای، ناحیه عمران توسللعه و زمینه اسللالمی در انقال  از پس و قبل عمرانی هایبرنامه اجمالی به

 .شودمی روشن خوبیبه ایناحیه هاینابرابری با هاآن رابطه

 ربارهد تقسیمات نوع دهدمی نشلان  انقال  از قبل کشلور  ریزیبرنامه نظام تاریخی بررسلی 

 دستورات که بوده شکلی به منابع تخصیص به مربوط ضوابح و هامشیخح ها،سیاست اهداف،

 نواحی شد. چونمی القاء هاوزارتخانه و اداری هایدستگاه و بودجه و برنامه سلازمان  به باال از

 هایدیدگاه بر سیاسی مالحظات کشلور  در ،همینین هسلتند و  ضلعیف  سلیاسلی   لحاظفقیر به

 (.331: 3179گرفت سهاروی، می صللورت کمتر منابع بهینه تخصللیص بوده، غالب اقتصللادی

 بودنبخشللی و ،سللوی  از ایناحیه -بخشللی ریزیبرنامه نظام نیز فقدان و الذکرفوق عوامل

 در ای بوده تا نواحیزمینه ،دیگر سللوی تمرکزگرا از و تمرکزخواهنظام  سلللطه علتبه هابرنامه

 همین به .باشند نداشته یافتهسلازمان  و جدی کشلور مشلارکت   توسلعه  هایبرنامه تنظیم و تهیه

 تهیه کشللور نواحی محدودیت و هاظرفیت ها،از توانمندی فارغ توسللعه هایبرنامه ،خاطر

 ایران اسالمی انقال  پیروزی از قبل های عمرانیبرنامه مجموعه که است این واقعیت شود.می

 بخشی و فضایی شدنقطبی و هاتشدید نابرابری به و نشلدند  ایناحیه هایتعادل ایجاد به موفق

 و شکاف افزایش بخشی، هایگونه برنامهاین نتیجه (.79: 3179بودند سصلرافی،   رسلانده  یاری
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 تشللدید و مرزی و اینواحی حاشللیه ویژههب نواحی از برخی ماندگیعقب ای،ناحیه واگرایی

 .بوده است ایناحیه هایتعادلبی و نابرابری

های تعادل برقراری انقالبی، و اسالمی هایارزش واسطههب اسلالمی،  انقال  پیروزی از پس

 در همینین، گرفت. قرار دوم و اول هایبرنامه اولویت در زداییمحرومیلت  و اینلاحیله  

 به توجه و ریزیبرنامه نظام از تمرکززدایی محروم، نواحی توسعه بر چهارم سلوم و  هایبرنامه

 با است. اما شده توجه محلی مسؤوالن و مردمی مشارکت نقش و افزایش محلی هایتوانمندی

 ریزیبرنامه است، گرفته صورت ایناحیه ریزیسلط  برنامه  که در هاییکوشلش  تمامی وجود

 به نتایج، وابسته نظری و جنبه از چه و ریزیروند برنامه و نهادی جنبه از چه ایران در ایناحیه

 با بیشللتر محلی هایریزیبرنامه و بخشللی بوده هایبا دیدگاه بیشللتر ملی هایریزیبرنامه

 دارد روی پیش دراز راهی و نبوده کارآمدی برخوردار قانونی جایگاه از کالبدی هایدیدگاه

 (.44: 3179 سصرافی،

 دنیای در و دارد وجود مستقیم رابطه سیاسی و اجتماعی قدرت و اقتصادی میان ثروت

 بر نیز هارویگونه که آن (.359: 3179ناپذیرند سکمالی، جدایی یکدیگر از این دو داریسرمایه

 (.331 :3179هستند سهاروی،  فقیر حاکمیت نیز در سیاسی لحاظ از کند، نواحی فقیرمی تأکید آن

 عنوان به ای کهگونه؛بهدهند اختصاي خود به توانندمی را تریکم منابع نواحی این رو،این از

 از مراتب به سمنان، اصفهان، یزد و کرمان هایی ماننداستان در دولتی ساختار وزن ،نمونه

 ینه اب .است تربزر  آنربایجان غربی و بلوچستان و سیستان کردستان، ایالم، چون هاییاستان

 ،است دولت بیشتر اداری ساخت در هاآن موجود وزن که هاییاستان جاری بودجه سهم ،ترتیب

 عبارت به .دارند کشور سالیانه بودجه در باالتری سهم خودکار صورتبه و قدرت نفون ترینکم با

 به بیشتری منابع بر انتقال حکم خودوجود داشته،  پیش از که اداری موجود ساخت ،دیگر

 ترینعالی در جغرافیایی قدرت ریشه نقش رو،این از .ترندتهیافتوسعه عموماً که دارد هاییاستان

 است، داده ایران نشان در تجربه که دیگری مهم عامل است. اهمیت با بسیار گیریتصمیم مراکز

 عوامل بلکه ،نیست توسعه ناموزونی به معطوف تنها حاکمیت در قدرت جغرافیای نابرابریریشه 

 .هستند مؤثر قدرت جغرافیای در نیز ایدئولوژی 
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اقتصاد  شدید تأثیرات مبیّن ایران در ایناحیه هاینظام در هاناهمگونی و هانارسایی بررسی

 ،ایران در است. بوده ایناحیه هاینابرابری گیریشکل روند و منابع تخصیص در سیاسی

 ،دارند قرار باالیی مرتبه در سیاسی لحاظبه که نواحی که استشکلی به امکانات و منابع تخصیص

 ؛دهندمی اختصاي خود به را امکانات و سرمایه ترینبیش ،نواحی بین منابع تخصیص رقابت در

 و هاسرمایه اختصاي .گیرد صورت محیطی هایبر مبنای توان منابع تخصیص این بدون اینکه

 آن توسعه به یکپارچه، فضایی توسعه به توجهیبی و سیاسی لحاظ از بانفون به نواحی منابع

 بودنغالب ایران در گفت توانمی بنابراین، است. شده منجر نواحی سایر نیافتگیتوسعه و نواحی

 دیگر استعدادهای نواحی و جغرافیاییهای اقتصادی، ظرفیت هایدیدگاه سیاسی بر مالحظات

 (.3194است سقنبری،  بوده ایهای ناحیهناهمگونی و هانابرابری گیریشکل در مهمی عامل

 این که گرفته است صورت سازیملت از بیشتر سازیدولت بحث ،گذشته هایسیاست در

 درایران  حاکم در سیاسی هاینظام بررسی است. زده دامن اقوام بین تنش افزایش بر خود ،عامل

 و اندتمرکزگرا بوده هایحکومت دنبالبه همواره هانظام این که دهدمی نشان اخیر سال صد

 تمام تالش ،کشور مختلف نواحی فرهنگی ناهمگونی و جغرافیایی شرایح نظرگرفتن در بدون

 از لحاظ که را کشور ایحاشیه نواحی و کرده مرکزی مقتدر هایحکومت استقرار صرف را خود

 . بنابراین،اندفراموش کرده داشتند، هاییتفاوت مرکزی هایحکومت با فرهنگی و زبانی قومی،

 مرکزی هایحکومت مقابل در هستند، قومی و محلی هایهویت دارای که کشور پیرامونی نواحی

 نواحی محرومیت به این که اند؛کرده سلب از آنان را سیاسی مانوردهی قدرت و گرفته قرار

 تربیش ،گرفته صورت اسالمی انقال از  پس که هم هاییتالش زده است. دامن پیرامون

 .بوده است سطحی صورتبه

رشد،  هایقطب ایجاد و صنعت بخش در کالن هایگذاریسرمایه و هاسیاست اجرای با

 صادرات بر تکیه با صنعت بخش گسترش و شد. رشد رانده حاشیه به ایران در کشاورزی بخش

 نواحی .آورد وجودهب ایران اقتصاد دررا  دوگانگی ینوع ،کشاورزی بخش اهمیت کاهش نفت و

 و نواحی کردند پیدا توسعه ،نفت از حاصل اقتصاد مازاد گذاریسرمایه و صنعت تکیه بر با بزر 

 درآمد بازماندند. اختالف توسعه و رشد از ،بخش این نقش کاهش با ،بخش کشاورزی بر متکی

 و کرد بیشتر را نواحی بین توسعه شکاف کشور، مختلف نواحی در گذاری متفاوتسرمایه و
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 روی ایران در آنیه ،واقع آورد. در وجودهب کشور یسرزمین پهنه در را ایدوگانگی ناحیه ینوع

 درآمدهای که بود تجددگراییشبه بلکه نه تجددگرایی، و بود اقتصادی و اجتماعی پیشرفت نه، داد

 که ،شهرنشینی به علت نه نیز اقتصاد ساختاری تغییرات ،شکل همین به کرد. تسریع را آن ینفت

 ،گرفته صورت هایتالش وجود با (. بنابراین،346: 3164بود سکاتوزیان،  شهرزدگی واسطههب

بین  توازن و هماهنگی نتوانسته کنون تا اسالمی انقال  از پس دولت هایسیاست و هابرنامه

 هاینابرابری و شکافوسعت  بر روز به روز ،نتیجه در و آورد وجودکشور به اقتصادی هایبخش

 .افزوده شده است ای ناحیه

 

 گیرینتیجه
 از 3190سال در ایران هایاستان میان در توسلعه  مربوط به  انتخابی شلاخص  69 مقاله،این  در

 صورت بررسی بر اساو گرفت. قرار بررسی های آنتروپی شانون و تاپسیس موردروش طریق

یزد، سللمنان، کرمان، اصللفهان،   تهران، کشللور، اسللتان 13 مجموع از 3190سللال  در ،گرفته

 کشور استان . شانزدههستند تهیافتوسعه آدربایجان شلرقی، مرکزی، فارو و خراسلان رضلوی   

 استان و اول رتبه در تهیافتوسلعه نیمه هایمیان اسلتان  در مازندران که هسلتند  تهیافتوسلعه نیمه

 جای محروم هایاسللتان ردیف در اسللتان کشللور  6 و اندگرفته قرار آخر رتبه در کردسللتان

 شده شناخته استان ترینعنوان محرومبه بلوچستان و سلیسلتان   اسلتان  ،میان این از که اندگرفته

 است.

 مانندایران،  تهیافتوسعهنیمه و تهیافتوسعه نواحی بیشتر گرفته، صورت محاسبات به توجه با

 شهری نقاط تر، بیشبرعکس و اندشده واقع کشور مرکز درسمنان، یزد و...  تهران هایاستان

 قرار در پیرامون غربی آنربایجان و کردستان بلوچستان، و سیستان مانند ایران هایاستان محروم

و توان  یلته مناطقی هستند که از پتانسیافتوسعهنقاط  ،بر اساو محاسبات انجام گرفته .اندگرفته

 ایران هایاستان شهری نقاط که رسید نتیجه این به توانرو، میاین از .ندپایینی برخوردارمحیطی 

 توجه با ،ند. همینیننکمی پیروی فریدمن پیرامون -مرکز نظریه از تگییافتوسعه نظر سطوح از

 فقیر نیز لحاظ قدرت، نفون و نخبگان سیاسی از ،فقیر نواحیبر اساو آن  که هاروی نظریه به

 لحاظ از ایران هایاستان محروم شهری نقاط که بیشتر یافت دست نتیجه این به توانمی هستند،
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 دولت هیأت ویژهدر ارکان حاکمیتی به رتبهمقامات عالی داشتن یعنی سیاسی احزا  و سیاسی

 رابطهران های ایتگی استانیافتوسعهبین پتانسیل جغرافیایی و مینین، هستند و ه ضعیف نیز

 های محیطیانسیلهایی مانند یزد، سمنان و کرمان که از پتاستان چونوجود دارد؛ ی نامتناسب

تگی باالیی برخوردار یافتوسعهاز  24/3و  Cli 6/3 ،5/3به ترتیب با ضریب پایینی برخوردارند، 

های پتانسیلها و نتوان گفت در ایران تواقرار دارند. بنابراین، می 2و  1، 4های هستند و در رتبه

ین در توسعه نواحی نداشته و همبستگی ب یچندان نقش ،برداری نادرستدلیل بهرهجغرافیایی به

 تگی نواحی بسیار ضعیف بوده است.یافتوسعهها و سطوح این پتانسیل

 طوالنی، نسبتاً این تجربه رغمبهگذرد. می ایران در ریزیبرنامه عمر از سال شلصت  از بیش

 سللایر و عامل این که طوریبه ؛اسللت سللایه افکنده ایران ریزیبرنامه نظام بر «بخشللی نگرش»

 قرار کشورهایی ردیف در است تا ایران شده باعث شلد،  اشلاره  آنها به مقاله این در که عواملی

های محیطی در ها و توانبه پتانسللیل توجهیکم ،ای و همینینناحیه هاییتعادلبی از که گیرد

 هایاسللتان ،هاییریزیبرنامه و روند چنین با د.برمی رنج های خودتوسللعه مناطق و اسللتان 

 اگر بود. خواهند مواجه توسللعه به دسللتیابی در بیشللتری هایمحدودیت باآینده  در محروم

 به ،یابد اسلللتمرار فعلی روند با های محیطیبه پتانسلللیل یتوجهبیای و ناحیه هاینابرابری

نواحی  در ویژههب بیشللتر هاینابسللامانی ،آینده در و انجامدمی ملی حاکمیت و وحدت تضلعیف 

  بود. نخواهد انتظار از دور محروم
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