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چکیده
هدف این مقاله ،تعیین سطوح توسعه مناطق مختلف ایران در سال  3190و بررسی و
تحلیل آن در رابطه با پتانسیلهای جغرافیایی در استانهای کشور با استفاده از
شاخصهایی در بخشهای بهداشتی و درمانی ،فرهنگی و آموزشی ،اقتصادی ،زیربنایی
و مسکن است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد بین پتانسیلهای جغرافیایی و
توسعهیافتگی استانهای ایران رابطهای نامتناسب وجود دارد .برای نمونه ،استانهایی
مانند یزد ،سمنان و کرمان که از پتانسیلهای پایینی برخوردارند ،به ترتیب با ضریب
 3/5 ،6/3 Cliو  3/24از توسعهیافتگی باالیی برخوردار هستند و در رتبههای  1 ،4و
 2قرار دارند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در ایران توانها و پتانسیلهای جغرافیایی
بهدلیل بهرهبرداری نادرست ،نقش چندانی در توسعه نواحی نداشته و همبستگی بین
این پتانسیلها و سطوح توسعهیافتگی نواحی بسیار ضعیف است.
کلیدواژهها :توسعهیافتگی ،پتانسیلهای جغرافیایی ،نابرابری منطقهای ،استانهای ایران.

 دانشیار دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
یکی از موانع اصللی و مهم در روند توسلعه ملی ،برهمخوردن تعادل و توازن منطقهای بهشمار
می رود .از این رو ،اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای ،شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر
از نظر توسعه و علت نابرابری ها است .بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی
مختلف در سللال های اخیر مورد توجه شللدید برنامه ریزان و سللیاسللتمداران قرار گرفته اسللت
) .(Dopont, 2007: 54وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن ،از نشللانه های مهم توسللعه نیافتگی
اسلت ،زیرا کشلورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه
از شلاخص های اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار هستند ،توزیع درآمدها و امکانات نیز در
آن ها نسبتاً عادالنه است .اما در کشورهای توسعه نیافته ،هم مقادیر این شاخص ها پایین است و
هم توزیع آن بسللیار ناعادالنه اسللت .توسللعه یکپارچه و متوازن ناحیه ای ،کاهش نابرابری های
ناحیه ای ،پیوند منطقی بین برنامه های ملی و محلی و برنامه ریزی برای توسللعه فراگیر ناحیه ای
از وظایف برنامه ریزی ناحیه ای اسللت سحسللین زاده دلیر .)3 :3140،در همه کشللورها ،اعم از
پیشلرفته و توسعهنیافته ،مناطقی وجود دارند که از رشد و توسعه کمتری نسبت به سایر مناطق
برخوردارند و مردم این مناطق به دالیلی که خارج از کنترل آن ها بوده ،از سللط رفاه کمتری
نسبت به بقیه بهرهمند هستند.
بهویژه رشللد نامتوازن شللهرهای بزر

و مناطق شللهری نسللبت به مناطق روسللتایی و مناطق

حاصللخیزتر و در ارتباط بیشللتر با مرکز ،نسللبت به مناطق خشل

و دور از دسللترو و یا در

برخی کشلورها ،مناطقی که در آنها اقلیتهای قومی سلاکن هسلتند ،نسبت به مناطق سکونت
اکثریت جلب توجه می کند .پیام نامتوازنی ،هماره ناکارآیی اقتصلللادی ،نابرابری اجتماعی،
جریانهای مهاجرتی قوی و قطبیشللده و آشللو های اجتماعی اسللت س Bono et al, 2007:

 .)145آشلکار اسلت که همواره این وضلعیت منجر به فشار سیاسی برای از میان بردن شکاف
میشود .طبیعی است که این اختالف و نامتوازنی از نظر ارزشی و آرمانی و از رویکرد اصالح
توزیع فضللایی مورد ارزشللیابی قرار بگیرد و هماره نتیجه این ارزشللیابی ،تشللخیص مشللکل
منطقهای و تشلویق سلیاسلتهای منطقهای برای اصلالح توزیع فضایی جمعیت و فعالیتهای
اقتصللادی اسللت .از این زاویه ،اقدام برای رفع اختالف بین مناطق ،آرمان ایدئولوژیکی اسللت
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برخاسلته از ارزشهای جامعه که خواهان فراهمآوردن فرصتهای برابر برای همه مردم کشور
است؛ در هر کجا که زندگی کنند سلطیفی.)44-43 :3144 ،
یکی از مباحث عمده و اسلاسلی برنامه ریزی جامع ،مسئله توسعه متوازن است که می تواند
در قالب توسلعه متعادل بخشها و یا مناطق مطرح شود .توجه به همگنسازی مناطق از دیدگاه
برخورداری از امکانات ،تسهیالت و سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی موضوعی است که
میتواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی ،برنامه کالن تخصللیص منابع را تحت تأثیر قرارداده
و چارچو

سلیاسلت گذاری منطقه ای را سلازماندهی کند سزالی .)25 :3179 ،با توجه به اصل

نهادینه توسلعه که منوط به تشخیص و تعیین عوامل پیییده طبیعی و انسانی ،یعنی برنامه ریزی
با تکیه بر شللناسللایی توان ها و تنگناهای موجود در هر مکان ،که مقدم بر خود توسللعه اسللت
سمهدوی و همکاران )45 :3145 ،برای دسلتیابی به توسعه پایدار در عرصه های مختلف کشور،
شلناخت وضع موجود و ترسیم فضای مطلو

ضروری است .به عبارت دیگر ،بررسی ارزیابی

و داشللتن شللناختی جامع از ویژگیها و پتانسللیلهای موجود در نواحی مختلف و نیز تجزیه و
تحلیل قابلیت ها و تنگناهای محیطی در فرایند برنامه ریزی توسلعه از اهمیت بسزایی برخوردار
است.
در پاسخ به این سؤال که چرا نابرابری همینان تداوم دارد ،عده ای دو عامل اصلی و مبنایی
را در ایجاد فضللاهای نامتوازن توسللعه در مقیاو ی

کشللور یا منطقه دخیل می دانند .این دو

علامل عبارتند از ریشللله جغرافیایی قدرت و سلللود .یکی از وجوه قدرت در حاکمیت ملی و
منطقهای ،ریشلله جغرافیایی آن اسللت .متأسللفانه میزان نفون این قدرت در بیشللتر موارد به زیان
مناطق کم توسلعه در مقیاو ملی و نواحی کم توسعه در مقیاو منطقه ای است سعظیمی:3143 ،
 .)66زیرا نواحی فقیر اغلب از لحاظ سلیاسلی نیز در حاکمیت ضعیف هستند سهاروی:3179 ،
 .)331از این رو ،دولت ها می توانند نقش بسلللزایی را در زمینه افزایش یا کاهش نابرابری های
نلاحیله ای بلازی کننلد .دوللت های ملی نقش حیاتی در توسلللعه اقتصلللادی ناحیه از طریق
سلللرمایه گذاری مسلللتقیم ،تخصلللیص منابع ،مالیات و سلللیاسلللت هایی در زمینه تجارت و
سللرمایهگذاری خارجی ایفا میکنند ) .(Song et al, 2000: 254از اینرو ،در تجزیه و تحلیل
عللل و عوامل نابرابری نواحی ،عالوه بر نقش مؤثر دولت ،نباید از عوامل طبیعی و تفاوت های
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صنعتی ،استثمار ،جهانی شدن و شرکت های فراملیتی ،دین و

سنت و مواردی از این دست غافل ماند سجمالی و همکاران.)14 :3144 ،
مطالعه در زمینه نابرابریهای ناحیهای در سط دنیا بهشکل دانشگاهی با کار محققانی مانند
ویلیامسلون 3س ،)3965فولمیر 4س ،)3979سوجا 1س ،)3940اسمیت 2س ،)3942لی 5س،)4000

وای6

و فان 7س ،)4000یو 4و وای س ،)4001وای و یی 9س ،)4002غالم حسن 30س ،)4002لیو 33س،)4006
فرزیر 34س ،)4006هلد 31و کایا 32س ،)4007سللن 35س )3179و محققان دیگر شللدت گرفت .در
مورد ایران نیز مطالعاتی توسلللح محققانی مانند امیراحمدی س 3947 ،3946و ،)3990شلللربت
اوغلی س ،)3993کالنتری س 3996و  ،)3996افروغ س ،)3177زیاری س ،)3143،3179،3177طالبی
و زنگی آبادی س ،)3140نوربخش س ،)3144حکمت نیا و موسوی س ،)3141قنبری هفت چشمه و
حسلللین زاده دلیر س ،)3142یلاسلللوری س ،)3142بلدری و اکبریان رونیزی س ،)3145جمالی و
همکاران س ،)3149قنبری س 3194 ،3190 ،3149 ،3144و )...و دیگران صورت گرفته است.
در ایران ،تمرکز امکلانات و خدمات اداری و اقتصلللادی در تهران و مناطق مرکزی ،تحت
تأثیر مکانیسم های حاکم بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و نحوه نگرش به توسعه بر پایه
ایجاد قطبهای رشد ،منجر به جریان بزر

مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی ماهر و متخصص

از نواحی پیرامونی به مرکز شلده؛ که نتیجه آن ،رشد و تمرکز امکانات در ی

نقطه و رکود در

نواحی دیگر اسللت .با افزایش شللکاف توسللعه بین نواحی ،عدالت اجتماعی -اقتصللادی مفهوم
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خود را از دسل لت داد .به هر حال ،توسلللعه و توسلللعه یافتگی در ایران با چالش های متعددی
روبروسلت .بنایراین ،در این پژوهش تالش شلده اسلت با شناختی همه جانبه از توانمندی ها و
پتانسلللیل های جغرافیایی اسلللتان های ایران و همینین ،بررسلللی و تجزیه و تحلیل سلللطوح
توسلعه یافتگی اسلتان ها بر اسلاو  69شلاخص که شلامل  34شلاخص اقتصادی 37 ،شاخص
فرهنگی و آموزشلی 37 ،شاخص زیربنایی و مسکن و  37شاخص بهداشتی و درمانی است ،به
بررسلی رابطه بین پتانسلیل های جغرافیایی و توسلعه یافتگی در اسلتان های ایران اقدام شود .به
عبارت دیگر ،این مطالعه در پی این اسللت که با شللناخت و بررسللی بنیان ها و پتانسللیل های
محیطی و جغرافیلایی محلدوده مورد مطالعه و همینین ،تعیین سلللطوح توسلللعه یافتگی این
محدوده ،به رابطه توسعهیافتگی و پتانسیلهای جغرافیایی دست یابد.

الف .مبانی نظری
نابرابری چیسللتچ چه ماهیتی داردچ چه ویژگی هایی داردچ چگونه می توان آن را در شللهرها و
نواحی شلناسایی کردچ پیییدگی مفهوم نابرابری مانند سایر مفاهیم فلسفی ،باعث شده است که
فالسفه و صاحبنظران در تعریف آن اتفاقنظر نداشته باشند و از این رو ،تعریف واحدی از آن
ارائه نشلده است .نابرابری در ابعاد و مقیاو های مختلف مانند نابرابری در سط جهانی ،ملی،
ناحیه ای ،شلللهری و روسلللتایی ظهور می کند .این امر هم در کشلللورهای توسلللعه یافته و هم
کشلورهای در حال توسلعه در تمامی ابعاد تداوم داشته است .بحث نابرابری توسعه نواحی ،از
موضللوعاتی اسللت که به تازگی یعنی پس از دهه  3960در فرهنگ برنامه ریزی ناحیه ای مطرح
شده و جایگاه آن هنوز در ایران مبهم است سجمالی و همکاران.)343 :3149 ،
توسعه ،فرایند تکاملی و درون زای بلندمدتی است که شامل رشد اقتصادی مستمر ،رفع فقر
و محرومیت و کاهش نابرابری اسللت .توسللعه ،همه جنبه های زندگی اجتماعی انسللان اعم از
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را شامل است سبهشتی .)29-37 :3195 ،بنابراین ،توسعه
تنها فرایندی اقتصلادی نیسلت ،بلکه فرایندی چند بعدی اسلت که شامل سازمان دهی مجدد و
جهت دهی اقتصلللاد و نظام های اجتماعی اسلللت .همینین ،به دنبال افزایش درآمد و بهره وری
جامعه اسللت .توسللعه اصللوالً شللامل تغییرات بنیادی در سللاختارهای سللازمان ها ،جوامع و
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مدیریت هاسللت و البته تغییر در دیدگاه مردم و در برخی موارد ،سللنت ها و عقاید نیز هسللت
س .)Streeten, 2006: 403برخی از صاحبنظران ،عقبماندگی و نابرابری را بهطور سیستمی
مورد بررسللی قرار میدهند که بر اسللاو آن ،مجموعهای از عوامل طبیعی ،تاریخی ،اقتصللادی،
اجتملاعی ،فرهنگی ،بین المللی و ...موجب شلللده اسلللت برخی از ملل و یا نواحی در جهان،
توسلعهیافته و گروهی ،توسلعه نیافته باشلند .از ی

نظر ،رشلد ناحیه ای ممکن است به صورت

نتیجه حرکات منابع تولیدشلده بهوسلیله عواید متفاوت تلقی شود؛ به این ترتیب که این عوامل
منجر به تفاوتهای اولیه در استعدادهای ناحیهای در سرمایه و نیروی کار شود .دیدگاه دیگری،
علل تفاوت های ناحیه ای را در کارکردهای متفاوت تولید یا در تفاوت های نیاز به صلللادرات
میداند سقنبری.)314 :3190 ،

 .0نظریه قطب رشد
مفهوم قطب رشللد توسللح «فرانسللوا پرو» فرانسللوی در دهه  3960مطرح شللد .از میان تمام
مفاهیمی که برای توسلعه فضلایی مطرح شلده ،ایده «قطب رشد» گیرایی و استفاده بیشتری در
ادبیات توسللعه داشللته اسللت .به اعتقاد پرو ،قطب های رشللد دارای صللنایع یا کارخانه هایی با
عملکرد اسلاسی و دارای استقرار رشد بسیار قوی هستند .وی رشد صنایع اساسی و پیشرفته را
موتور حرکت رشللد اقتصللاد ملی می داند که در مکانهای معینی بروز میکند .در نتیجه ،رشللد
نامتوازن به وقوع خواهد پیوست و صنایع جدید در نزدیکی زیرساخت ها و زیربناهای مورد نیاز
آن مسلتقر می شوند و نقاط رشد معینی را ایجاد می کنند ) .(Zeller, 2006این تمرکز مکانی،
با عقب ماندگی نواحی دیگر همراه خواهد بود و نتیجه آن ،قطب بندی منطقه ای و گسلللترش
ناهمگون توسللعه از نظر جغرافیایی اسللت که در پی آن ،آثار نفونکننده متعددی ،تصللحی این
نامتوازنی را تضللمین خواهد کرد .در مرکز قطب رشللد ،بنگاه های پیشللتاز متعلق به صللنایع
پیشلاهنگ قرار دارند که بر سلایر واحدهای اقتصلاد مسلح هستند  .حالت تسلح ی

شرکت بر

بسیاری از شرکتهای دیگر ،ویژگی مهم پدیده قطب رشد است.
مفهوم «اثر پخش»« ،اثر تراوش» یا «اثر چکیدن» در تئوری قطب رشلد به این معنی است که به
مرور زمان ،ویژگی های پیشلاهنگی قطب رشد  ،مانند موجی در فضای اطراف پخش می شود تا
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سلراسلر منطقه را بگیرد .اثر پخش ،مهم ترین قسمت این نظریه است و حاکی از تراوش اثرات
توسعه به اطراف قطب است .تجربیات حاصل از اجرای سیاست های قطب رشد در امر توسعه
در کشلللورهای آمریکای التین و آفریقا نشلللان دهنده این واقعیت اسلللت که تأثیرات جانبی
قطبهای رشلد در توسلعه منطقهای با توفیق همراه نبوده اسلت و نتوانسته توسعه همهجانبه و
یکپارچه منطقه ای را فراهم آورد و در بیشللتر موارد ،تأثیرات منفی و زیان باری در پی داشللته؛
بدین سلللان که نا برابری های بین مرکز و پیرامون افزایش یافته اسلللت .تأثیرات منفی این نظریه
باعث شلد که در سال  3975میالدی «هوزلیتز» نظریه شهرهای زایا و شهرهای انگلی را مطرح
کند .در این نظریه ،شهرهای زایا به شهرهایی گفته می شوند که اثرات مفید بر حوزه نفون دارند
و شهرهای انگلی ،شهرهایی هستند که باعث سیر قهقرایی در حوزههای پیرامونی خود میشوند
سشکویی.)131 :3190،

 .1نظریه مرکز -پیرامون
این نظریه را جان فریدمن هنگام مطالعه سیاست توسعه منطقه ای در کشور ونزوئال مطرح کرد.
این نظریه نخسلتین کوشلش برای تنظیم مدل فضایی سیستماتی

و دقیقی از مفهوم مرکز رشد

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

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

منطقه ،4ضللرورت برخورد سللیسللتمی در طراحی بخش و منطقه هسللته ای را مورد تأکید قرار
می دهد .در این نظریه ،حل مشللکل رشللد ناموزون میان مناطق سمناطق توسللعه یافته و مناطق
محروم و مراکز جمعیت) از طریق سلللامان دهی مناطق عملکردی توصلللیه می شلللود .در این
سلامان دهی ،طراحی هسلته منطقه که شلامل مادرشهر منطقه به همراه چند کانون رشد با فاصله
مناسلب از مادرشلهر میشلود ،بهعنوان زیرمجموعه بههمپیوستهای که نه تنها از نظر فیزیکی به
خوبی به یکدیگر مرتبح شلللده ،بلکه از نظر عملکردی نیز مکمل یکدیگر هسلللتند ،چارچو
برنامهریزی فضایی را تشکیل میدهند سآسایش.)47 :3193،
1. Core Sector
2. Core Region
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 .1عدالت منطقهای دیوید هاروی
دیوید هاروی در کتا

«عدالت اجتماعی و شللهر» با بررسللی مفهوم عدالت اجتماعی ،آن را از

دیلد جغرافیایی مورد کنکاش قرار داده و معتقد اسلللت توزیع عادالنه در مقیاو سلللرزمینی و
منطقه ای لزوماً مترادف با توزیع عادالنه در سللطوح دیگر یا توزیع عادالنه بین افراد نیسللت و
برای بررسللی عدالت منطقهای ،فرض میکند که توزیع عادالنه در سللط مناطق ،توزیع عادالنه
بین افراد را نیز به دنبال خواهد داشللت .هاروی ماهیت عدالت اجتماعی را به کم

سلله معیار

کلی تشری کرده است  :نیاز ،منفعت عمومی و استحقاق .وی برای تدوین اصول توزیع عادالنه
منطقه ای ،تعیین هر کدام از مفاهیم فوق را ضروری می داند و معتقد است که احتماالً می توان با
ترکیبی از آنها و طرح نظریه ای ،تخصللیص منابع به مناطق را انجام داد و عدالت منطقه ای را از
طریق مقایسلله تخصللیص فعلی با تخصللیص فرضللی سللنجید سهاروی .)69-64 :3179 ،با این
روش ،امکان تشلخیص مناطقی که از اسلتانداردهای عدالت اجتماعی بیشترین فاصله را دارند،
میسلر خواهد شد .نیاز ،مفهومی نسبی است .احتیاجات و نیازهای انسانی هم ثابت نیستند ،زیرا
مقوالتی وابسته به شعور انسان هستند و به موازات تحول جامعه ،شعور و در نتیجه ،نیاز تحول
مییابد.
هاروی نیاز را بر اسللاو چند مقوله فعالیت تعریف کرده اسللت.3 :خوراك؛  .4مسلللکن؛
 .1خدمات بهداشتی؛  .2تحصیالت؛  .5خدمات اجتماعی و محیح زیست؛  .6کاالهای مصرفی؛
 .7تأسللیسللات تفریحی؛  .4دلپذیری محله؛ و  .9وسللایل حمل و نقل س Shaban & Bhole,

 .)2000: 24از نظر وی ،میزان نسبی محرومیت افراد در مناطق مختلف را میتوان با  1شاخص
تشللخیص داد .اول ،اینکه افراد از خدماتی محروم باشللند؛ دوم ،اینکه سللایر افرادی را مشللاهده
کنند که از آن خدمات برخوردارند و سوم ،چیزی را بخواهند و داشتن آن را مقدور بدانند .وی
معتقد اسللت که مفهوم محرومیت نسلللبی معموالً با گروه مرجع آمیخته اسلللت و گروه مرجع
می تواند به لحاظ اجتماعی تعیین شللود؛ برای نمونه ،افراد ی

منطقه یا ی

محله .تفاوت میان

آمال و خواسللته های افراد با سللط خدمات گروه مرجع می تواند شللاخصللی برای اندازهگیری
میزان محرومیت نسلبی باشلد .هاروی در مورد بحث مصلال و منفعت عمومی معتقد است که
مسلئله اصللی این اسلت که تخصلیص منابع به ی

منطقه ،چگونه در وضلع سایر مناطق تأثیر
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میگذارد .فنونی مانند ضریب فزایندگی بینمنطقهای مدلهایی هستند که میتوانند آن را بررسی
کنند.
در بحث اسللتحقاق ،وی به مسللائل طبیعی مانند طوفان ،سللیل ،زلزله و مانند آن در مناطق
اشاره میکند و معتقد است اگر در منطقهای بهلحاظ طبیعی مشکل وجود داشته باشد ،باید منابع
بیشلتری برای مقابله با حواد

به آن اختصلاي یابد .در حقیقت ،این گونه استدالل می کند که

اختصللاي منابع بیشللتر به این منطقه ،ناعادالنه نیسللت؛ چون این امکانات نیاز افراد سللاکن آن
منطقه است و این دور از عدالت نیست .وی مفهوم عدالت اجتماعی منطقهای را به این صورت
قابل دسلترو می داند که .3 :توزیع درآمد و منابع به روشی باشد که الف :نیازهای جمعیت هر
منطقه برآورده شللود؛

 :تخصللیص منابع به روشللی صللورت گیرد که ضللرایب فزایندگی

بین منطقه ای به حداکثر برسد؛ و ج :تخصیص منابع اضافی به روشی باشد که در رفع مشکالت
خاي ناشلی از محیح اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشلد .4 .سلازوکارهای سازمانی و اقتصادی و
سلیاسی بهگونهای باشد که دورنمای زندگی در محرومترین مناطق تا حد امکان بهبود یابد .اگر
این شلرایح موجود باشلد ،آنگاه میتوان به توزیع عادالنه منطقهای دست یافت سزیاری:3193 ،
.)323

 .1نظریه دوگانگی منطقهای میردال
میردال هم از جمله نظریهپردازانی اسللت که بحث نابرابریهای منطقه ای را مطرح کرده اسللت.
وی معتقد اسلت رشلد مراکز خاصلی در کشورها به هر دلیل اولیه ای که صورت گیرد ،پس از
مدتی هرچند باعث افزایش صللرفهجویی های داخلی و خارجی میشللود ،اما خواه ناخواه منجر
به عقبماندگی مراکز و مناطق دیگر خواهد شد سشیعه .)423 :3194،میردال برای تشری نظریه
خود ،از دو واژه «اثرات بازدارنده» و «اثرات تهییجکننده» یا «اثر انتشلار» اسللتفاده میکند .به نظر
او ،اثرات بازدارنده ،تمام تأثیرات منفی تغییراتی اسللت که در اقتصللاد انجام می شللود که نتیجه
فعلالیت نیروهایی در خارج از سلللیسلللتم اسلللت .میردال در زمینه نابرابری های منطقه ای و
دوگانگیها ،نظام سلرمایهداری را مقصلر میداند؛ چون در این نظام ،سود ،هدف اصلی است و
منابع جایی میروند که سود بیشتر باشد .از نظر او ،نظام سرمایهداری مانند آهنربا عمل میکند؛
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یعنی مناطقی که از شرایح بهتری برای توسعه برخوردارند و نرخ سود در آن ها باالست ،نیروی
کار و سللرمایه را به خود جذ
توسعه را نیز جذ

می کنند .این مناطق چون وضللعیت بهتری داشللته و امکانات

میکنند ،توسعهیافتهتر میشوند.

از نظر میردال ،اثر انتشللار ،اثری اسللت که موجب میشللود فرایند توسللعه در ی

بخش یا ی

منطقه یا کشلور به سایر بخش ها یا مناطق دیگر سرایت کند و آن ها را نیز با خود جلو ببرد .در
مقابل ،اثر بازدارنده ،اثری اسلت که باعث می شلود تا جلوی گسترش توسعه ی

بخش یا ی

منطقه به سللایر بخش ها یا مناطق گرفته شللود .فرایند رشللد و توسللعه از هر دو اثر انتشللار و
بازدارنده برخوردار اسلت .در ضمن ،وی معتقد است «آثار بازدارنده» در ممال

توسعه نیافته بر

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

ب .شاخصهای تحقیق
تعیین شللاخص ها ،مهم ترین قدم در مطالعات توسللعه ناحیه ای اسللت و در واقع ،بیان آماری
پدیده های موجود در ناحیه اسلت سکالنتری .)333 :3140 ،شلاخص ها ،ارقامی هستند که برای
اندازه گیری و سللنجش نوسللان های عوامل متغیر در طول زمان به کار می روند سقنبری:3149 ،
 .)369انتخا

شاخص مناسب برای هر جامعه ،بستگی به دسترسی به آمارها ،ماهیت و ترکیب

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

محقق

دارد سرئیس دانا .)3 :3142 ،بسللتر ،بر قابلیت کاربردی بودن شللاخص ها تأکید دارد ( Baster,
 )1972و سللیرز معتقد اسللت که مهمترین کاربرد شللاخصها ،ارائه اهداف برنامهریزی اسللت
( .)Seers, 1972: 3در این پژوهش تالش شللده شللاخص هایی مورد اسللتفاده قرار گیرد که
بتواند اهداف نگارنده این پژوهش را در سلنجش میزان توسلعهیافتگی به نمایش بگذارد .تعداد
شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق  69مورد است.

 .0شاخصهای اقتصادی
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
زنان ،درصد قانونگذاران و مقامات عالی رتبه به کل شاغالن ،درصد ارزش افزوده معدن نسبت
به کل کشلور ،درصد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به کل کشور ،درصد بیمه شدگان تأمین
اجتماعی به کل جمعیت ،نرخ مشارکت ،درصد شاغالن بخش کشاورزی ،درصد شاغالن بخش
خدمات ،درصلد شلاغالن بخش آموزش ،نرخ بیکاری در نقاط روستایی ،نرخ بیکاری در نقاط
شهری ،نرخ بیکاری.

 .1شاخصهای فرهنگی– آموزشی
ضلریب باسلوادی ،ضلریب باسلوادی زنان ،درصلد محصالن مرد ،درصد محصالن زن ،تعداد
فارغ التحصلیالن عالی نسلبت به هزار نفر ،تعداد فارغ التحصیالن عالی زن به ازای هزار نفر زن،
تعداد دانشجویان مراکز عالی به ازای هزار نفر ،تعداد دانشجویان زن دانشگاه ها و مراکز عالی به
ازای هزار نفر ،تعداد دانشجویان مرد دانشگاهها و مراکز عالی به ازای هزار نفر ،تعداد کتابخانهها
به ازای هزار نفر ،تعداد صندلی سینما به ازای هزار نفر ،تعداد دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی
به ازای هزار نفر دانش آموز ،معکوو نسلللبت دانش آموز به کالو ،نسلللبت کارکنان اداری و
دفتری به کل کارکنان ،تعداد روستاهای تحت پوشش نهضت سواد آموزی ،تعداد کادر آموزشی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به ازای هزار نفر دانشجو.

 .1شاخصهای زیربنایی و مسکن
درصد واحدهای مسکونی دارای برق ،درصد واحدهای مسکونی دارای تلفن ،درصد واحدهای
مسکونی دارای آ

لوله کشی ،درصد واحدهای مسکونی دارای گاز ،درصد کارگاه های صنعتی

نسلبت به کل کشور ،درصد هتلهای نقاط شهری نسبت به کل کشور ،تعداد پروانه بهرهبرداری
صللنعتی صللادرشللده نسللبت به کل کشللور ،معکوو خانوار به مسللکن ،طول آزادراه ها ،طول
مسلیرهای چهار خح اصلی ،طول مسیرهای اصلی معمولی ،طول جادههای فرعی آسفالته ،طول
جلاده هلای فرعی شلللنی ،طول جلاده های فرعی روسلللتایی ،جمع انواع راه های تحت حوزه
استحفاظی ،درصد شرکت تعاونی مسکن نسبت به کل کشور ،تعداد روستاهای گازرسانی شده.
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 .1شاخصهای بهداشتی و درمانی
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
زایمان به ازای هزار نفر ،تعداد متخصلص کودك به ازای یکصد هزار نفر ،تعداد جراح عمومی
به ازای یکصد هزار نفر ،تعداد متخصص بیهوشی به ازای یکصد هزار نفر ،تعداد پیراپزشکان به
ازای هزار نفر ،تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای هزار نفر ،تعداد خانه های بهداشت فعال به
ازای هزار نفر ،تعداد بیمارسلتان به ازای یکصلد هزار نفر ،تعداد تخت بیمارستان به ازای هزار
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.

ج .تعیین سطوح توسعهیافتگی استانهای ایران
پس از جمعآوری و انتقال دادهها به پایگاه داده ،بر اسللاو روشهای پیشللنهادی یعنی ضللریب
آنتروپی برای وزندهی به شاخصها و روش  TOPSISبرای محاسبه توسعهیافتگی استان ها بر
روی شاخصها در استانهای ایران اعمال شد که در ادامه به نتایج حاصل از اعمال این روشها
و دادههای بهدست آمده ،اشاره میشود.
مسللئله تصللمیمگیری چند شللاخصلله را میتوان در ماتریس تصللمیمگیری خالصلله کرد که
سللطرهای آن گزینهها را مشللخص میکند .همینین ،سلللولهای داخل ماتریس ،موقعیت گزینه
سطری را نسبت به شاخص ستونی نی ربح نشان می دهد ساصغرپور .)54 :3192 ،موضوع دیگر
در سلیاسلتهای تصلمیمگیری ،بحث وزن شلاخص هاست .اگر به طور طبیعی وزن شاخص ها
مشخص باشد ،همین وزن ها را در محاسبات منظور می کنیم .در غیر این صورت ،باید به کم
کارشناسان و خبرگان بخش و یا از تکنی های وزن دهی برای تعیین وزن هر ی

از شاخص ها

اسللتفاده کرد .به این ترتیب ،هر مسللئله تصللمیم گیری چند شللاخصلله با دو مشللکل انتخا
تصللمیمگیری و انتخا

تکنی

وزندهی روبروسللت سقاضللینوری .)1 :3142 ،در این راسللتا،

 TOPSISبهعنوان روش تصلمیمگیری چند شاخصه ،روشی ساده ولی کارآمد در اولویتبندی
محسو

میشود .این روش توسح چن و هوانگ در سال  3943مطرح شده است.

بررسی رابطه توسعهیافتگی و پتانسیلهای...

الگوریتم  TOPSISتکنی

06

تصلللمیم گیری چند شلللاخصللله جبرانی بسلللیار قوی برای

اولویتبندی گزینه ها از طریق شللبیهکردن به جوا

وزن دهی،

ایده آل اسللت که به نوع تکنی

حسلاسلیت بسلیار کمی داشلته و پاسخهای حاصل از آن ،تغییر عمیقی نمیکند .در این روش،
گزینله انتخلا شلللده باید کوتاه ترین فاصلللله را از جوا
ناکارآمدترین جوا

ایده آل و دورترین فاصلللله را از

داشته باشد سشانیان.)1: 3145 ،

 .0وزندهی به روش آنتروپی شانون
شاخص بیشتر

ایده اصلی این روش بر این پایه استوار است که هرچه پراکندگی در مقادیر ی

باشلد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین ،برای محاسبه وزن شاخصها به
ترتیب زیر عمل میکنیم س mتعداد گزینهها است).
محاسبه میزان فراوانی نسبی شاخصها:
س)3

𝑗 , 𝑖 ,

𝑗𝑖𝑎
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1

محاسبه ضریب ثابت :k

1
)𝑚(ln

س)4
محاسبه مقدار آنتروپی شاخصها:
س)1

𝑛∑ = 𝑗𝑖𝑝

=𝑘

𝑚∑ 𝐸𝑗 = −𝐾.
𝑗𝑖=1 𝑃𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗; 

محاسبه مقدار درجه انحراف شاخصها:
س)2

𝑗𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗; 

مقدار  djنبود اطمینان یا درجه انحراف را برای شلللاخص jام بیان می کند و چون روش
آنتروپی شللانون بیشللترین وزن را به شللاخص با بیشللترین درجه انحراف میدهد ،پس خواهیم
داشت:
س)5

𝑗 ;

𝑗𝑑

𝑛∑ = 𝑗𝑤

𝑗𝑑 𝑗=1

برای محاسلبه توسلعه یافتگی با روش تاپسلیس ،با توجه به توضیحاتی که در روش شناسی
تحقیق ارائه شللد ،بعد از تشللکیل ماتریس  n×mو انجام مراحل دو تا شللش و بهدسللت آوردن
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ایده آل های مثبت و منفی و همینین ،محاسللبه معیار فاصللله و نزدیکی نسللبی به ایده آل ها و
بهدست آوردن ضریب 𝑖𝑐 توسعهیافتگی استانهای ایران محاسبه شد.
جدول  .0رتبهبندی استانها بر اساس ضریب 𝒊𝒄

استان

Cli

رتبه

Cli

استان

رتبه

 

خوزستان

37



تهران

3

 

خراسان جنوبی

34



یزد

4

 

بوشهر

39

 

سمنان

1

 

آنربایجان غربی

40

 

کرمان

2

 

خراسان شمالی

43

 

اصفهان

5

 

کهگیلویه و بویراحمد

44

 

آنربایجان شرقی

6

 

اردبیل

41

 

مرکزی

7

 

گلستان

42

 

فارو

4

 

کردستان

45

 

خراسان رضوی

9

 

هرمزگان

46

 

مازندران

30

 

همدان

47

 

گیالن

33

 

چهارمحال و بختیاری

44

 

البرز

34

 

ایالم

49

 

قزوین

31

 

کرمانشاه

10

 

زنجان

32

 

سیستان و بلوچستان

13

 

لرستان

35

 

قم

36

منبع :محاسبه نگارنده

10

بررسی رابطه توسعهیافتگی و پتانسیلهای...
شکل  .0نمودار تحلیل خوشهای توسعهیافتگی استانهای ایران

جدول  .1سطوح توسعه استانهای کشور بر اساس شاخصهای منتخب در سال 0161
میزان برخورداری

نام استانها

توسعهیافته

تهران ،یزد ،سمنان ،کرمان ،اصفهان ،آنربایجان شرقی ،مرکزی ،فارو ،خراسان رضوی

نیمه توسعهیافته

مازندران ،گیالن ،البرز ،قزوین ،زنجان ،لرستان ،قم ،خوزستان ،خراسان جنوبی ،بوشهر،
آنربایجان غربی ،خراسان شمالی ،کهگیلویه و بویراحمد ،اردبیل ،گلستان ،کردستان
هرمزگان ،همدان ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان

محروم
منبع :محاسبات نگارنده

شکل  .1وضعیت توسعهیافتگی استانهای ایران
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د .پتانسیلهای طبیعی و جغرافیایی استانهای ایران
در این قسلمت و بعد از محاسلبه میزان توسلعهیافتگی استانهای ایران ،با توجه به اینکه هدف
این تحقیق بررسلی رابطه بین سلطوح توسلعهیافتگی و پتانسیلهای جغرافیایی استانهای ایران
اسلت ،به ارائه توانها و پتانسلیل مناطق و اسلتانهای ایران بر اساو نقشههای بهدست آمده از
سیستم اطالعات جغرافیایی و تحقیقات بهعمل آمده پرداخته شده است .شاخصهای مورد نظر
در این تحقیق برای سللنجش میزان پتانسللیل مناطق جغرافیایی شللامل اقلیم ،بارندگی ،پوشللش
گیاهی ،توپوگرافی ،رودخانه ،فرسللایش و محورهای ارتباطی هسللتند .ایران کشللوری با تنوع
وسللیع در ناهمواری ها و آ

و هواسللت ) .(Sharbatoghli, 1990:38به دلیل وسللعت آن،

تنوع های ناحیه ای در عوامل و توان های محیطی و طبیعی بسللیار چشللم گیر اسللت سرهنمایی،
 .)33 :3170برای تشلری بیشلتر شرایح و وضعیت عوامل و پتانسیلهای طبیعی ،به توضی هر
کدام از موارد مطروحه در پتانسیلهای طبیعی در این تحقیق پرداخته شده است.

 .0ناهمواریها و توپوگرافی
ارتفاعات ایران از چهار رشلته کوه تشکیل می شود که در این بخش ابتدا تأثیر آنها بر مختصات
جغرافیلایی و توپوگرافی منلاطق کشلللور ارزیابی و سلللپس به میزان تأثیر و نقش ظرفیت های
توپوگرافی

هر منطقه بر میزان توسعهیافتگی مناطق پرداخته میشود.

الف .کوههای شمالی :این رشتهکوه ها از ارتفاعات آرارات در ترکیه شروع شده و در مسیر
رشلته کوه های آنربایجان سعلمدار ،سلهند ،ساواالن ،تالش و قافالنکوه) ،شمال استان مرکزی و
جنو

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

ادامه مییابد و در افغانسلتان به کوه های هندوکش متصل میشود .در این منطقه ،سطوح توسعه
بر اسلللاو نقش و کارکردی که مناطق ایفا می کنند ،تغییر می یابد؛ به طوری که ناحیه تهران که
مرکزیت اداری– سلیاسلی کشلور را بر عهده دارد ،اثرات فضلایی و انتشلاراتی توسعه مرکز بر
منطقه بر شلدت توسلعه یافتگی این نواحی افزوده است .هرچه از مرکز به پیرامون یعنی نواحی
شللرقی و غربی حرکت کنیم ،از شللدت توسللعهیافتگی نواحی کاسللته میشللود .برای نمونه ،در
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محاسلبه میزان توسلعه یافتگی بر اساو شاخص های منتخب ،استان تهران با شاخص Cli=1/7

در رتبه اول توسعهیافتگی قرار دارد.
هرچند نواحی شللرقی یعنی خراسللان و غربی یعنی آنربایجان بهلحاظ عوامل طبیعی بهویژه
وجود زمین های مسلاعد و حاصلل خیز ،اقلیم مناسب و بارندگی در وضعیت خوبی قرار دارند،
اما عواملی همیون فقدان اسلللتفاده مناسلللب و کارآمد از کشلللاورزی مکانیزه ،دوری از مرکز،
بلاالبودن هزینه های زیرسلللاخت های اقتصلللادی و زیربنایی و عمرانی در نواحی دور افتاده و
پراکنده ،سلبب محرومیت بیشتر نواحی این دو منطقه شده است .همینین ،نقش عوامل مرزی،
قومی ،نژادی و زبانی بر میزان و شلدت نابرابری ها و اسلتفاده نکردن از پتانسیل های جغرافیایی
موجود در مناطق ،چه در محور غر

و چه در محور شلللرق ،افزوده اسلللت .بنابراین ،می توان

گفت در ایران توان ها و پتانسلیل های جغرافیایی به دلیل بهره برداری نادرسلت ،چندان نقشی در
توسلعه نواحی نداشلته و همبسلتگی بین این پتانسلیل ها و سلطوح توسعه یافتگی نواحی بسیار
ضعیف بوده است.
ب .کوه های غربی :این رشته کوه ها نیز از ارتفاعات آرارات در ترکیه شروع می شود و
به رشته کوه های ساری داش ،چهل چشمه ،پنجه علی ،الوند و کوه های بختیاری ،پیش کوه،
پشلت کوه ،اشلتران کوه و زرد کوه که در طول شمال غربی به جنو

شرقی کشیده شده اند،

می پیوندند .کوه های زاگرو نیز در این قسمت قرار دارند .این ناحیه جغرافیایی نیز بهلحاظ
عوامل اقلیمی و خاك و منابع آ

و بارندگی و همینین  ،از نظر معادن  ،وضللعیت مناسبی

برای توسلللعله داشلللتله ،اما بهره برداری نکردن از توان های محیطی این منطقه ،موقعیت
جغرافیایی و مرزی بودن ،کوهسللتانی بودن ،مشللکالت ارتباطات و دسللترسللی ،اثرات جنگ
تحمیلی ،مسائل قومی ،فرهنگی و زبانی ،باالبودن هزینه های عمرانی و زیربنایی ،کمتوجهی
و سلرمایه گذاری پایین در زیرسلاخت های اقتصادی و اجتماعی این نواحی ،بر محرومیت
آنها افزوده است.
ج .رشتته کوه های جنوبی :این کوه ها از خوزسلتان تا بلوچسلتان کشلیده شلده است و به
کوههای سللیمان در پاکستان میپیوندد .کوههای سپیدار ،میمند ،بشاگرد و بمپشت از جمله این
رشلته کوه هاسلت .این ناحیه که در سلواحل خلیج فارو و دریای عمان در جنو

کشور واقع
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شللده اسللت ،بهعلت دسللترسللی به آ های آزاد ،منابع نفت و گاز و موقعیت تجاری از توان و
پتانسلیل محیطی باالیی برای برای رشلد و توسلعه برخوردار است .اما به دلیل بدی آ
دوری از مرکز ،موقعیت اسلللتراتژی

و هوا،

منطقه به دلیل مسلللائل سلللیاسلللی و امنیتی و کم توجهی

برنامه ریزان و سیاست گذاران ،نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند و در نتیجه ،جزو نواحی محروم
و نیمه توسعه یافته به حسا

می آیند .در واقع ،منابع زیرزمینی در این ناحیه تنها از نظر مکانی و

فضلللایی بله آن متعلق بوده و علایدات آن بیشلللتر در تهران ،اصلللفهان ،اراك و جاهای دیگر
سرمایهگذاری میشود.
د .کوه های مرکزی و شرقی :کوه های کرکس ،شیرکوه ،کوهبنان ،جبال بارز ،هزار ،بزمان و
تفتان در این رشللته کوه ها قرار دارند .این ناحیه از نظر توسللعه یافتگی تناقض هایی را نشللان
می دهد .نواحی مرکزی و تا حدودی شلللرقی با وجود محدودیت ها و تنگناهایی که در عوامل
طبیعی دارند ،بهعلت عوامل سللیاسللی و وجود مقامات عالی رتبه از این ناحیه توانسللته اسللت
سللرمایهگذاریهای کالن دولتی را در تمام زمینه ها به خود جذ
توسعهیافته کشور به حسا

کرده و در نتیجه جزو نواحی

آید .اما هرچه از طرف مرکز و شرق به طرف جنو شرقی حرکت

می کنیم ،بر میزان محرومیلت و نابرابری افزوده می شلللود .این نواحی که بیشلللتر جزو نواحی
محروم به حسلا

میآیند و در بیشللتر مطالعاتی که توسلح پژوهشللگران بهعمل آمده اسللت و

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

توسعه

به چشلللم نمی خورد .دالیل این امر را می توان ناشلللی از عواملی مانند فقدان امنیت در ناحیه
بهعلت مسللائل ایدئولوژیکی و ژئوپولیتیکی مانند هممرزبودن با پاکسللتان و افغانسللتان ،مس لائل
قومی ،فرهنگی ،قاچاق مواد مخدر ،کمتوجهی به محور جنو

شرق در برنامه ها و سیاست های

کالن و در نتیجه ،کمبود سلرمایه گذاری در زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی ،کمبود بارندگی،
وجود فاصله زیاد از مرکز و ...دانست.
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شکل  .1وضعیت توپوگرافی استانهای ایران

 .1اقلیم و آب و هوا
در ایران سه نوع آ
 .3آ

و هوا را میتوان تشخیص داد:

و هوای بیابانی و نیمهبیابانی :بخشهای وسللیعی از سللرزمینهای داخلی و کنارههای

جنوبی ایران دارای این نوع آ
 .4آ

و هوای کوهسللتانی :این نوع آ

کوهستانی و آ
 .1آ

و هواست؛
و هوا در ایران به دو نوع آ

و هوای سللرد

و هوای معتدل کوهستانی تقسیم میشود؛

و هوای خزری :ناحیه باری

و کموسللعتی اسللت که میان دریای خزر و رشللتهکوه

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

بهطور خالصه ،نقش آ و هوا در نابرابریهای ناحیهای را به شرح نیل میتوان خالصه کرد:
 .3میانگین بارش در ایران در حدود  400میلی متر ثبت شللده اسللت که از میانگین جهانی
یعنی  450میلیمتر کمتر است .این میزان بارش برای داشتن کشت دیم کافی نیست؛
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 .4آ

و هوای بخش بزرگی از ایران ،بیابانی و نیمه بیابانی اسللت .میزان بارندگی کمتر از

سلط مورد نیاز یعنی حداقل  450میلیمتر برای کشلاورزی است .بنابراین ،هزینه تأمین آ
درجات باالیی میرسد .آ

به

و هوای سرد کوهستانی که بر بخشهایی از کشور حاکم است ،نیز

توان تولید حداکثر را محدود میکند؛
 .1نوسلان شلدید دما در مقیاو روزانه و دوره ساالنه ،معیشت و شرایح زیستی مردمان این
نواحی را دچار مسائل منفی زیادی کرده است؛
 .2تنوع اقلیمی در کشلور باید در راستای گسترش صنعت توریسم و گذران اوقات فراغت
از طریق تزریق سللرمایه و سللرمایهگذاری در زیرسللاختهای بخش توریسللم به خدمت گرفته
شود .این در حالی است که این امر تاکنون میسر نشده است.
شکل  .1وضعیت اقلیم استانهای ایران

17

بررسی رابطه توسعهیافتگی و پتانسیلهای...
شکل  .1وضعیت رودخانهها در استانهای ایران

 .1آب و خاک
کمبود آ

در ایران با توجه به قرارگرفتن کشللور در کمربند بیابانی ،همواره یکی از مشللکالت

اسلاسلی بوده اسلت .بهعلت بارندگی کم ،بیش از دو سلوم ایران با کمبود آ
مشللکالت مسللئله آ

مواجه است .از

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

تعرق و مدیریت نادرسلت منابع آ های زیرزمینی و سلطحی است .در حال حاضر ،تأمین آ
برای محدوده های کم آ

هزینه های زیادی را ایجاد کرده اسللت .هزینه برای تأمین آ

به ویژه

در ایران مرکزی ،از ی سلو ،متوجه تأمین آ

است و

در مناطق دارای کمبود طبیعی منابع آ

از سوی دیگر ،مبارزه با عوارض ناشی از کمبود و یا نبود آ
روسلتایی اسلت که زمانی دارای آ

مانند مهاجرت از آن دسته مناطق

بودهاند .نخایر آ های ایران با جمعیت کشور در شرایح

فعلی بهویژه در کالنشلهرها تناسبی ندارد .برقراری رابطه منطقی بین میزان جمعیت و امکانات
آبی باید در برنامهها و سیاستگذاریهای کالن مورد توجه قرار گیرد .افزایش بیرویه جمعیت
برخی از کالن شللهرها باعث بهرهبرداری بیش از حد مجاز منابع آبی این نواحی شللده اسللت.
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عالوه بر این ،در برخی از کالنشهرها مانند اصفهان و تبریز ،از منابع آبی دیگر نواحی نیز برای
تأمین آ

این شهرها استفاده میشود که عالوه بر هزینههای گزاف انتقال آ

از مبدأ به مقصد،

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

بخش وسللیعی از نواحی مرکزی ایران را ی

کمربند بزر کوهسللتانی ،بیابانهای خش ل ،

شللورهزار و کویرها تشللکیل میدهد .بزر ترین این بیابانها ،دشللت کویر در جنو
البرز و دشللت لوت در جنو

کوه های

شللرقی ایران اسللت .پس از دشللتهای غربی و شللمال غربی و

حاشللیه سللاحلی دریای خزر ،متراکمترین و بزر ترین زیسللتگاههای انسللانی ایران ،کوهپایهها
هسللتند که از حدود  362میلیون هکتار ،تنها  39میلیون هکتار آنها زیر کشللت اسللت و بازمانده
آن به مراتع و علفزارها با  30میلیون هکتار ،جنگل ها و بوته زارها با  39میلیون هکتار13 ،
میلیون هکتار زمین های دارای قابلیت اسللتفاده و  45میلیون هکتار آن نیز شللامل بیابان ،موات،
زمینهای شهری و آ

است ).(Sharbatoghli, 1990: 38
شکل  .9وضعیت بارندگی در استانهای ایران
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بسلیاری از شلهرها و روسلتاهای ایران بر روی خاكهای حاصلخیز واقع شدهاند؛ بهگونهای که
مطیعی لنگرودی در تحقیقی که در سللال  3166انجام داده ،معتقد اسللت بین حاصلللخیزی خاك و
میزان جمعیت در ایران رابطه وجود دارد .اما او در این میان اسللتثناهایی نیز قائل اسللت و از جمله به
تهران و اصلفهان اشاره میکند که با وجود کمبود ریزش باران ،بهدلیل عوامل دیگر ،از نواحی پرتراکم
ایران به حسلا میآیند سمطیعی لنگرودی .)3166 ،همانگونه که در باال به آن اشلاره شد ،بسیاری از
سلکونتگاههای ایران در نواحی حاصللخیز و بر روی خاكهای حاصللخیز واقع شدهاند .بنابراین،
اینگونه خاكها در معرض پدیدهای به نام مسلکنسلازی قرار دارند که این امر بسیاری از خاكهای
حاصللخیز را از بین برده اسلت .سیاستها و طرحهای شهری نیز بر وسعت این کار افزوده و به آن
دامن زده اسللت .با توجه به سللطوح توسللعهیافتگی نقاط شللهری اسللتانهای ایران و برقراری رابطه
منطقی این سلطوح ،توسلعه ،با منابع طبیعی هر کدام از نواحی روشلن میشود که در ایران توانهای
طبیعی بهعلت بهرهبرداریهای نادرسلت ،غلبه و تشلویق سلیاسلتهای صنعتگرایی صنایع مونتاژ،
خدماتگرایی و مصللرفگرایی ،کمتوجهی به بخش کشللاورزی و منابع طبیعی ،مدرنیزهنبودن بخش
کشلاورزی ،پایینبودن و در واقع پایین نگهداشتن قیمت محصوالت کشاورزی و نقش پررنگ عوامل
دیگر مانند اقتصلاد سلیاسلی و برنامهها و سیاستگذاری کالن و ...نقش ضعیفی را در توسعه نواحی
داشته و همبستگی بین عوامل طبیعی و سطوح توسعهیافتگی نواحی بسیار ضعیف بوده است.
شکل  .7وضعیت پوشش گیاهی در استانهای ایران
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ه .نابرابری و تحلیل همبستگی پتانسیل جغرافیایی و سطوح توسعه در ایران
یکی از مهم ترین دالیل نابرابری های ناحیه ای در ایران ،روشللن نبودن نظام و روش برنامه ریزی
در کشللور اسللت سحسللینزاده دلیر .)406 :3140 ،عالوه بر آن ،فقدان نظام مدیریت منطقهای و
تعریف نکردن نهادها و سلللازمان های اجرایی مشلللخص ،منجر به ابهام در جایگاه قانونی،
مسللئولیت و نحوه تهیه و نظارت طرح های منطقه ای و آمایشللی شللده و در عمل ،رقابت
بیندستگاهی موجب شکلگیری سیاست های موازی در تهیه و تدوین برنامه های منطقهای شده
و این امر بر تشللدید نابرابری های ناحیه ای افزوده اسللت سشللیخی .)55-34 :3140 ،با ظهور
رضلاشلاه و ایجاد حکومت مقتدر و متمرکز در کشلور و متعاقب آن ،با افزایش نقش اقتصادی
دولت در اداره امور کشللور ،بهدلیل افزایش درآمدهای نفتی از ی سللو ،و حضللور قومیت های
مختلف بهویژه در مناطق مرزی و سلابقه بعضی ناآرامیها و جداییطلبیها از سوی دیگر ،شیوه
اداره متمرکز کشور در دورانهای بعدی نیز تحکیم و تقویت شد سعالمی .)25 :3140 ،با نگاهی
اجمالی به برنامههای عمرانی قبل و پس از انقال

اسللالمی در زمینه توسللعه و عمران ناحیهای،

رابطه آنها با نابرابریهای ناحیهای بهخوبی روشن میشود.

بررسلی تاریخی نظام برنامهریزی کشلور قبل از انقال

نشلان میدهد نوع تقسیمات درباره

اهداف ،سیاستها ،خحمشیها و ضوابح مربوط به تخصیص منابع به شکلی بوده که دستورات
از باال به سلازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اداری و وزارتخانهها القاء میشد .چون نواحی
فقیر بهلحاظ سلیاسلی ضلعیف هسلتند و همینین ،در کشلور مالحظات سیاسی بر دیدگاههای
اقتصللادی غالب بوده ،تخصللیص بهینه منابع کمتر صللورت می گرفت سهاروی.)331 :3179 ،
عوامل فوق الذکر و نیز فقدان نظام برنامه ریزی بخشللی -ناحیه ای از ی سللو ،و بخشللی بودن
برنامهها بهعلت سلللطه نظام تمرکزخواه و تمرکزگرا از سللوی دیگر ،زمینهای بوده تا نواحی در
تهیه و تنظیم برنامههای توسلعه کشلور مشلارکت جدی و سلازمانیافته نداشته باشند .به همین
خاطر ،برنامه های توسللعه فارغ از توانمندی ها ،ظرفیت ها و محدودیت نواحی کشللور تهیه
میشود .واقعیت این است که مجموعه برنامههای عمرانی قبل از پیروزی انقال

اسالمی ایران

موفق به ایجاد تعادلهای ناحیهای نشلدند و به تشدید نابرابریها و قطبیشدن فضایی و بخشی
یاری رسلانده بودند سصلرافی .)79 :3179 ،نتیجه اینگونه برنامههای بخشی ،افزایش شکاف و
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واگرایی ناحیه ای ،عقب ماندگی برخی از نواحی به ویژه نواحی حاشللیه ای و مرزی و تشللدید
نابرابری و بیتعادلهای ناحیهای بوده است.

پس از پیروزی انقال

اسلالمی ،بهواسطه ارزشهای اسالمی و انقالبی ،برقراری تعادلهای

نلاحیله ای و محرومیلت زدایی در اولویت برنامه های اول و دوم قرار گرفت .همینین ،در
برنامههای سلوم و چهارم بر توسعه نواحی محروم ،تمرکززدایی از نظام برنامهریزی و توجه به
توانمندیهای محلی و افزایش نقش مشارکت مردمی و مسؤوالن محلی توجه شده است .اما با
وجود تمامی کوشلشهایی که در سلط برنامهریزی ناحیهای صورت گرفته است ،برنامهریزی
ناحیهای در ایران چه از جنبه نهادی و روند برنامهریزی و چه از جنبه نظری و نتایج ،وابسته به
برنامه ریزی های ملی بیشللتر با دیدگاه های بخشللی بوده و برنامه ریزی های محلی بیشللتر با
دیدگاه های کالبدی از جایگاه قانونی کارآمدی برخوردار نبوده و راهی دراز پیش روی دارد
سصرافی.)44 :3179 ،
میان ثروت اقتصادی و قدرت اجتماعی و سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد و در دنیای
سرمایهداری این دو از یکدیگر جداییناپذیرند سکمالی .)359 :3179 ،آنگونه که هاروی نیز بر
آن تأکید میکند ،نواحی فقیر از لحاظ سیاسی در حاکمیت نیز فقیر هستند سهاروی.)331 :3179 ،
از اینرو ،این نواحی منابع کمتری را میتوانند به خود اختصاي دهند؛بهگونهای که به عنوان
نمونه ،وزن ساختار دولتی در استانهایی مانند سمنان ،اصفهان ،یزد و کرمان به مراتب از
استانهایی چون ایالم ،کردستان ،سیستان و بلوچستان و آنربایجان غربی بزر تر است .به این
ترتیب ،سهم بودجه جاری استانهایی که وزن موجود آنها در ساخت اداری دولت بیشتر است،
با کمترین نفون قدرت و بهصورت خودکار سهم باالتری در بودجه سالیانه کشور دارند .به عبارت
دیگر ،ساخت موجود اداری که از پیش وجود داشته ،خود حکم بر انتقال منابع بیشتری به
استانهایی دارد که عموماً توسعهیافتهترند .از اینرو ،نقش ریشه جغرافیایی قدرت در عالیترین
مراکز تصمیمگیری بسیار با اهمیت است .عامل مهم دیگری که تجربه در ایران نشان داده است،
ریشه نابرابری جغرافیای قدرت در حاکمیت تنها معطوف به ناموزونی توسعه نیست ،بلکه عوامل
ایدئولوژی

نیز در جغرافیای قدرت مؤثر هستند.
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بررسی نارساییها و ناهمگونیها در نظامهای ناحیهای در ایران مبیّن تأثیرات شدید اقتصاد
سیاسی در تخصیص منابع و روند شکلگیری نابرابریهای ناحیهای بوده است .در ایران،
تخصیص منابع و امکانات بهشکلی است که نواحی که بهلحاظ سیاسی در مرتبه باالیی قرار دارند،
در رقابت تخصیص منابع بین نواحی ،بیشترین سرمایه و امکانات را به خود اختصاي میدهند؛
بدون اینکه این تخصیص منابع بر مبنای توانهای محیطی صورت گیرد .اختصاي سرمایهها و
منابع به نواحی بانفون از لحاظ سیاسی و بیتوجهی به توسعه فضایی یکپارچه ،به توسعه آن
نواحی و توسعهنیافتگی سایر نواحی منجر شده است .بنابراین ،میتوان گفت در ایران غالببودن
مالحظات سیاسی بر دیدگاههای اقتصادی ،ظرفیتهای جغرافیایی و دیگر استعدادهای نواحی
عامل مهمی در شکلگیری نابرابریها و ناهمگونیهای ناحیهای بوده است سقنبری.)3194 ،
در سیاستهای گذشته ،بحث دولتسازی بیشتر از ملتسازی صورت گرفته است که این
عامل ،خود بر افزایش تنش بین اقوام دامن زده است .بررسی نظامهای سیاسی حاکم در ایران در
صد سال اخیر نشان میدهد که این نظامها همواره بهدنبال حکومتهای تمرکزگرا بودهاند و
بدون در نظرگرفتن شرایح جغرافیایی و ناهمگونی فرهنگی نواحی مختلف کشور ،تمام تالش
خود را صرف استقرار حکومتهای مقتدر مرکزی کرده و نواحی حاشیهای کشور را که از لحاظ
قومی ،زبانی و فرهنگی با حکومتهای مرکزی تفاوتهایی داشتند ،فراموش کردهاند .بنابراین،
نواحی پیرامونی کشور که دارای هویتهای محلی و قومی هستند ،در مقابل حکومتهای مرکزی
قرار گرفته و قدرت مانوردهی سیاسی را از آنان سلب کردهاند؛ که این به محرومیت نواحی
پیرامون دامن زده است .تالشهایی هم که پس از انقال

اسالمی صورت گرفته ،بیشتر

بهصورت سطحی بوده است.

با اجرای سیاستها و سرمایهگذاریهای کالن در بخش صنعت و ایجاد قطبهای رشد،
بخش کشاورزی در ایران به حاشیه رانده شد .رشد و گسترش بخش صنعت با تکیه بر صادرات
نفت و کاهش اهمیت بخش کشاورزی ،نوعی دوگانگی را در اقتصاد ایران بهوجود آورد .نواحی
بزر با تکیه بر صنعت و سرمایهگذاری مازاد اقتصاد حاصل از نفت ،توسعه پیدا کردند و نواحی
متکی بر بخش کشاورزی ،با کاهش نقش این بخش ،از رشد و توسعه بازماندند .اختالف درآمد
و سرمایهگذاری متفاوت در نواحی مختلف کشور ،شکاف توسعه بین نواحی را بیشتر کرد و
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نوعی دوگانگی ناحیهای را در پهنه سرزمینی کشور بهوجود آورد .در واقع ،آنیه در ایران روی
داد ،نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه تجددگرایی ،بلکه شبهتجددگرایی بود که درآمدهای
نفتی آن را تسریع کرد .به همین شکل ،تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی ،که
بهواسطه شهرزدگی بود سکاتوزیان .)346 :3164 ،بنابراین ،با وجود تالشهای صورت گرفته،
برنامهها و سیاستهای دولت پس از انقال

اسالمی تا کنون نتوانسته هماهنگی و توازن بین

بخشهای اقتصادی کشور بهوجود آورد و در نتیجه ،روز به روز بر وسعت شکاف و نابرابریهای
ناحیه ای افزوده شده است.

نتیجهگیری
در این مقاله 69 ،شلاخص انتخابی مربوط به توسلعه در میان استانهای ایران در سال 3190از
طریق روش های آنتروپی شانون و تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت .بر اساو بررسی صورت
گرفته ،در سللال  3190از مجموع  13اسللتان کشللور ،تهران ،یزد ،سللمنان ،کرمان ،اصللفهان،
آدربایجان شلرقی ،مرکزی ،فارو و خراسلان رضلوی توسعه یافته هستند .شانزده استان کشور
نیمهتوسلعهیافته هسلتند که مازندران در میان اسلتانهای نیمهتوسلعهیافته در رتبه اول و استان
کردسللتان در رتبه آخر قرار گرفته اند و  6اسللتان کشللور در ردیف اسللتان های محروم جای
گرفتهاند که از این میان ،اسلتان سلیسلتان و بلوچستان بهعنوان محرومترین استان شناخته شده
است.
با توجه به محاسبات صورت گرفته ،بیشتر نواحی توسعهیافته و نیمهتوسعهیافته ایران ،مانند
استانهای تهران سمنان ،یزد و ...در مرکز کشور واقع شدهاند و برعکس ،بیشتر نقاط شهری
محروم استانهای ایران مانند سیستان و بلوچستان ،کردستان و آنربایجان غربی در پیرامون قرار
گرفتهاند .بر اساو محاسبات انجام گرفته ،نقاط توسعهیافته مناطقی هستند که از پتانسیل و توان
محیطی پایینی برخوردارند .از اینرو ،میتوان به این نتیجه رسید که نقاط شهری استانهای ایران
از نظر سطوح توسعهیافتگی از نظریه مرکز -پیرامون فریدمن پیروی میکنند .همینین ،با توجه
به نظریه هاروی که بر اساو آن نواحی فقیر ،از لحاظ قدرت ،نفون و نخبگان سیاسی نیز فقیر
هستند ،میتوان به این نتیجه دست یافت که بیشتر نقاط شهری محروم استانهای ایران از لحاظ
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سیاسی و احزا

سیاسی یعنی داشتن مقامات عالیرتبه در ارکان حاکمیتی بهویژه هیأت دولت

نیز ضعیف هستند و همینین ،بین پتانسیل جغرافیایی و توسعهیافتگی استانهای ایران رابطه
نامتناسبی وجود دارد؛ چون استانهایی مانند یزد ،سمنان و کرمان که از پتانسیلهای محیطی
پایینی برخوردارند ،به ترتیب با ضریب  3/5 ،3/6 Cliو  3/24از توسعهیافتگی باالیی برخوردار
هستند و در رتبههای  1 ،4و  2قرار دارند .بنابراین ،میتوان گفت در ایران توانها و پتانسیلهای
جغرافیایی بهدلیل بهرهبرداری نادرست ،نقش چندانی در توسعه نواحی نداشته و همبستگی بین
این پتانسیلها و سطوح توسعهیافتگی نواحی بسیار ضعیف بوده است.
بیش از شلصت سال از عمر برنامهریزی در ایران میگذرد .بهرغم این تجربه نسبتاً طوالنی،
«نگرش بخشللی» بر نظام برنامهریزی ایران سللایه افکنده اسللت؛ بهطوری که این عامل و سللایر
عواملی که در این مقاله به آنها اشلاره شلد ،باعث شده است تا ایران در ردیف کشورهایی قرار
گیرد که از بی تعادلی های ناحیه ای و همینین ،کم توجهی به پتانسللیل ها و توان های محیطی در
توسللعه مناطق و اسللتان های خود رنج می برد .با چنین روند و برنامه ریزی هایی ،اسللتان های
محروم در آینده با محدودیت های بیشللتری در دسللتیابی به توسللعه مواجه خواهند بود .اگر
نابرابری های ناحیه ای و بی توجهی به پتانسلللیل های محیطی با روند فعلی اسلللتمرار یابد ،به
تضلعیف وحدت و حاکمیت ملی میانجامد و در آینده ،نابسللامانیهای بیشللتر بهویژه در نواحی
محروم دور از انتظار نخواهد بود.
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