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  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، علوم و تحقيقات واحد بروجرد
  حميدرضا رخشاني نسب

  ي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهانپژوهشگر دوره دکتر
 rakhshaninasab_h@yahoo.com  )مسئول مكاتبات(  

  رقيه رمضانزاده
  دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه ريزي منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قزوين

 

 
  چكيده

بين مناطق، ضرورت ... توزيع نامتعادل امکانات و خدمات اقتصادي، اجتماعي و  :مقدمه و هدف پژوهش
بر . ناپذير نموده استفضايي و متعادل نمودن ساختار فضايي کشور را اجتناب ي هريزي توسعتوجه به برنامه

يافتگي آنها در توسعه ي هها، ارزيابي درجاستان ي هاين اساس، پژوهش حاضر با اهداف تعيين سطوح توسع
انجام مناطق  ي ههاي مؤثر بر توسعبيني عاملهاي مختلف توسعه، تعيين سطح تمرکز نماگرها و پيشبخش

 .شده است
) ۱۳۸۵(هاي مورد نياز از نتايج آخرين سرشماري رسمي نفوس و مسکن کشور داده :روش پژوهش

هاي آماري است که با استفاده از مدل» تحليلي ‐ توصيفي«روش انجام پژوهش . گردآوري شده است
 همچون تحليل عاملي، تکنيک سنجش سطح تمرکز و رگرسيون چند متغيره انجام شده است

هاي کشور نابرابري و اي بين استانمنطقه ي هدهد، به لحاظ توسعهاي پژوهش نشان مييافته :يافته ها
بيشترين ميزان تمرکز نماگرها به ترتيب مربوط به نماگرهاي بهداشتي، اقتصادي، . عدم تعادل وجود دارد

خراسان رضوي، مازندران، هاي خراسان جنوبي، همچنين استان. آموزشي، نهادي، کالبدي و فرهنگي است
استان شامل  هشت، )فراتوسعه(گيالن، سمنان، يزد، اصفهان، قم و تهران در باالترين سطح توسعه 

هاي چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کرمان و  استان
هاي مرکزي، بوشهر، همدان، فارس، استان، )باال ي هيافتميان توسعه(خراسان شمالي در سطح دوم 

 ي هيافتميان توسعه(آذربايجان شرقي، گلستان، زنجان، اردبيل، قزوين و آذربايجان غربي در سطح سوم 
ترين سطح هاي ايالم، کردستان و سيستان و بلوچستان در پاييناستان شامل استان سهو ) پايين

 .قرار دارند) فروتوسعه(
هاي کشور به ترتيب بايد نماگرهاي استان ي هتايج رگرسيون چند متغيره، براي توسعطبق ن :نتيجه گيري

 ي هيافتهاي فروتوسعه، ميان توسعهبهداشتي، کالبدي، فرهنگي، آموزشي، نهادي و اقتصادي در استان
  .فضايي قرار گيرند ي هباال و فراتوسعه در اولويت توسع ي هيافتپايين، ميان توسعه

  فضايي، نابرابري فضايي، مناطق ايران ي هريزي، توسعه، توسعبرنامه :يواژگان کليد
  

                                                      
  8/9/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  20/6/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
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  مقدمه
ها و عدم فضايي به منظور کاهش نابرابري ي هريزي توسعامروزه توجه به برنامه

ريزي، ارزيابي در اين نوع برنامه. اي مورد توجه فراوان قرار گرفته استهاي منطقهتعادل
متعادل و برابر ضرورتي  ي هنيافته براي دستيابي به توسعمناطق توسعه ي هميزان توسع

بنابراين شناخت صحيح امکانات اقتصادي، اجتماعي، . شودناپذير محسوب مياجتناب
تواند به بهبود ريزي توسعه، ميفرهنگي و غيره به عنوان اولين گام در برنامه

بدين صورت که با  .رساني و افزايش تعادل و برابري بين مناطق کمک نمايد خدمات
شناسايي مناطق برخوردار و هدايت امکانات و خدمات به سمت مناطق محروم، توسعه به 

گيري بر اين اساس، در پژوهش حاضر با بهره. گرددپذير ميصورت هماهنگ و برابر امکان
از نماگرهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، کالبدي و نهادي، سطح 

  .اطق مختلف کشور مورد سنجش قرار گرفته استتوسعه در من
ريزي توسعه با تأکيد بر که در ايران بويژه بعد از انقالب اسالمي برنامهبا توجه به اين

اند هاي طبيعي و انساني مناطق انجام شده، فقط مناطق خاصي از کشور توانستهپتانسيل
سياري از مناطق از رشد و در نتيجه ب. نسبتاً مطلوبي دست يابند ي هبه رشد و توسع

اين مسأله . توسعه باز مانده و عدم تعادل بر ساختار فضايي کشور حاکم شده است
نمايد تا ضمن شناخت اي را در کشور مطرح ميمنطقه ي هضرورت بررسي وضعيت توسع

هاي پذير، نسبت به رفع تنگناها و مشکالت موجود در بخشمناطق محروم و آسيب
  . تر گرددد و ساختار فضايي کشور به حد تعادل نزديکمختلف مبادرت شو

  
  مباني نظري
هاي اخير مورد توجه اي يکي از مهمترين مباحثي است که در دههمنطقه ي هتوسع
در ... هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بررسي نماگر. ريزان قرار گرفته استبرنامه

مناطق در فرآيند سنجش سطح  اي معيار مناسبي براي تعيين جايگاهسطح منطقه
  .شوديافتگي محسوب ميتوسعه

ناپذير بوده و اي امري اجتنابهاي منطقهاي وجود تفاوتمنطقه ي هدر مباحث توسع
هاي مطلوب جهت نيل به کارآيي اقتصادي مورد نظر در بسياري از موارد تعيين تفاوت

  ).۶۰ ،۱۳۸۵قرخلو و حبيبي (است 
دهد، دانشمندان اقتصاد اي نشان ميمنطقه ي هد و توسعهاي رشنگرشي به نظريه

 ي هالمللي و چه در محدودچه در سطح بينـ اي مشخص رشد ناحيه ي هروي يک نظري
ريزان جهاني، به توسعه از ديد برنامه ۱۹۶۰ ي هدر ده. هم رأي نيستند ـمرزهاي کشور
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رشد  ي هرش، از نظرياين نگ. شداقتصادي نگريسته مي ي هتنها به عنوان يک پديد
اقتصادي و قطب رشد نشأت گرفته بود که معتقد بود با باال رفتن رشد ناخالص ملي، 

آيد و جريان رشد به صورت موجي، گسترش توسعه به وجود مي ي هشرايط توزيع عادالن
 ٢فرانسواپرو). ۷۵ ،۱۳۸۲آسايش و استعالجي (کند يافته و به نقاط محروم سرايت مي

اول  ي هداند که در مرحلهاي رشد مينواحي را ناشي از قطب ي هبه توسع نگرش ي هنحو
هاي کالن صنعتي در مراکز بزرگ شهري، واگرايي و نابرابري ايجاد گذاريبا سرمايه

دوم با انتشار تدريجي توسعه به ساير نواحي، همگرايي و برابري  ي هشود و در مرحل مي
  ).۱۰۲ ،۱۳۸۳نيا و موسوي حکمت( .گرددايجاد مي

هاي توانند فعاليتمراکز شهري که مي ي همفهوم قطب رشد يا مرکز رشد به توسع
ها که اثرات پخش را در پيرامون هاي مستقيم و زيرساختاقتصادي را از طريق محرک

). Mercado 2002, 13(کند نمايند، اشاره ميمراکز شهري با افزايش درآمد ايجاد مي
قطب رشد نتوانسته  ي همعتقدند که نظري ٧و ميسرا ٦، دان فورد٥ر، دوي٤، هاريسن٣ميردال

نيافته از بين ماندگي بين مناطق مختلف را در کشورهاي توسعهاست نابرابري و عقب
اي شده و لذا الگوي مناسبي براي کشورهاي ببرد، بلکه باعث تشديد نابرابري منطقه

  ).۲۴۳ ،۱۳۸۵مواليي (باشد نيافته نميتوسعه
نظام يعني يکي مرکز  پيرامون، نظام فضايي کشور به دو زير ـمرکز ي هاساس نظريبر 

پيرامون بر مبناي اين  ـمرکز ي هپايه و اساس نظري. شودو ديگري پيرامون تقسيم مي
 & Erkut(اند واقعيت شکل گرفت که مناطق مرزي در پيرامون کشورها مکانگزيني شده

Ozgen 2003, 28 .(اي استعماري دانسته که بين اين دو نظام را رابطه ي هفريدمن رابط
مرکز به عنوان . اي شدن را در پيرامون به دنبال داردقطبي شدن را در مرکز و حاشيه

. محل تمرکز اطالعات، نوآوري، تخصص و جايگاه مناسبي براي رخداد توسعه است
هاي اليتهمچنين مرکز بيشترين پيشرفت خود را از طريق تسلط و کنترل بر فع

زياري و جالليان (آورد پيراموني به دست مياقتصادي و سياسي مناطق پيراموني و نيمه
پيرامون نه تنها در مسايل اقتصادي  ـمرکز ي هفريدمن معتقد است که نظري). ۸۲ ،۱۳۸۷

کند او استدالل مي. فرهنگي و سياسي نيز صادق است ـ بلکه در ساختارهاي اجتماعي
ن فرآيندي، تغيير سياسي از حالت کامالً متمرکز به شکل سيستم که با تکميل چني

شدن فرهنگي به سمت مدرنيزه ـ آيد، انتقال اجتماعيگيري غير متمرکز در ميتصميم
وجود آمده، تغيير اقتصادي به حالت تمرکززدايي ارتباط بين گروهي به ي هبا مشخص
آيد و تغيير فضايي نيز اي در ميههاي منطقهاي اقتصادي و کاهش در عدم تعادلفعاليت

هم شهري به حالت سلسله مراتب سکونتگاهي به ي هاز حالت کامالً مسلط يک نقط
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 ي هوسيلطور قوي بهدر نهايت توزيع فضايي سيستم سکونتگاهي به. آيدپيوسته در مي
  ). ۶۳ ،۱۳۸۰کالنتري (شود مکان مرکزي ديکته مي ي هکارآيي نظري
مطرح شد، به فرآيندهاي متفاوت در  ۱۹۷۰ ي هتگي که در دهوابس ي هدر نظري

تواند توضيح جامعي براي توسعه اين نظريه نمي ،با اين وجود. شودجهان سوم تأکيد مي
هاي موجود ميان نابرابري). Gow 2005, 6(يافتگي باشد يا بويژه براي عدم توسعه

ها، مناطق و مانده به بخشقبها، مناطق و کشورهاي عکشورها، انتقال منابع از بخش
 ،۱۳۸۳زياري (وابستگي را تشکيل داد  ي هاصلي نظري ي هکشورهاي پيشرفته، انديش

وابستگي به تأثيرات حاصل از وابستگي اقتصادي کشورهاي جهان  ي هدر نظري). ۱۶۳
 ـ هاي اجتماعيشود که تأثيرات ناشي از آن، نابرابريسوم به نظام جهاني اشاره مي

گردد و با تمرکز منابع و امکانات در مادرشهرهاي بزرگ دي ميان نواحي را سبب مياقتصا
تر کرده و روند کلي اي، شکاف ميان ثروت و فقر را عميقشهرهاي مسلط ناحيهو تک

وابستگي،  ي هبنابراين نظري). ۴۵۰ ،۱۳۷۷شکويي (توسعه را آهسته نموده است 
داند که ساختار دروني وسايل اد جهاني ميکشورهاي در حال توسعه را بخشي از اقتص

شود يافته با آنها برخورد مياي و تعميمآنها فراموش شده نيستند و غالباً به شکلي حاشيه
  ).DHV ۱۳۷۱، ۳۸مهندسين مشاور (

  
  فرآيند پژوهش

» تحليلي ـ توصيفي«و روش انجام آن » کاربردي«هاي اين پژوهش از نوع پژوهش
نياز از نتايج آخرين سرشماري رسمي نفوس و مسکن کشور مورد  اطالعات. است

 ٨به روش چرخش وريمکس Rاستخراج و با استفاده از تحليل عاملي نوع ) ۱۳۸۵(
نسبت به تعيين ) ۱۹ ،۱۳۸۷نسب رخشاني؛ ۴۹، ۱۳۸۶نسب آبادي و رخشانيگيزن(

وجه به در اين پژوهش با ت. اي مبادرت شده استمنطقه ي ههاي مؤثر بر توسععامل
بدين معني . کثرت نماگرها، نماگرهاي مورد مطالعه به صورت بخشي خالصه شده است

که نماگرهاي بارگذاري شده در عامل اول هر بخش به عنوان نماگرهاي مؤثر در بخش 
ها، سهم هر فرض نمودن مجموع اثرات عامل ۱۰۰مربوطه شناسايي شده و سپس با 
گيري از تکنيک سنجش سطح پس از آن با بهره .عامل بر اين مبنا محاسبه شده است

هاي مختلف مورد ارزيابي ، ميزان تمرکز نماگرها در استان)۱۶۱ ،۱۳۸۰کالنتري (تمرکز 
نيز براي ) Everitt 2004, 23(اي سلسله مراتبي از مدل تحليل خوشه. قرار گرفته است

يتاً با استفاده از نها. هاي کشور استفاده شده استاستان ي هبندي ميزان توسعسطح
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، تأثير هر )۱۸۰ ،۱۳۸۷کالنتري  ؛ ۲۲۹ ،۱۳۸۶ضرابي و همکاران (رگرسيون چند متغيره 
  .اي کشور مشخص گرديده استمنطقه ي هعامل در توسع

  
  هاي پژوهشيافته

  اي در ايراني منطقه عوامل مؤثر بر توسعه )۱
 ي هعوامل مؤثر بر توسعگونه که ذکر شد، با استفاده از مدل تحليل عاملي، همان
که تحليل عاملي به صورت بخشي با توجه به اين. اي کشور شناسايي شده استمنطقه

انجام شده، در اين محاسبات نماگرهاي بارگذاري شده در عامل اول، به عنوان نماگرهاي 
مؤثر در هر بخش شناسايي شده و سپس سهم درصدي هر عامل محاسبه گرديده است 

عامل  ششنماگر مؤثر در قالب  ۶۷نماگر اوليه به  ۲۶۱که مجموع يجه ايننت). ۱جدول (
  .تقليل يافته است

 
  اي در کشوري منطقه ي مؤثر بر توسعه هاي استخراج شدهعامل :۱جدول 

  سهم درصدي عامل درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل
  ۲۵/۲۰ ۳۸/۴۰ ۸۴/۲۵ آموزشي
  ۹۶/۱۹ ۸۲/۳۹ ۷۷/۶ کالبدي
  ۸۰/۱۸ ۵۱/۳۷ ۱۳/۱۳ بهداشتي
  ۴۹/۱۶ ۸۸/۳۲ ۲۸/۳ اقتصادي
  ۱۴/۱۳ ۲۱/۲۶ ۲۴/۵ نهادي
  ۳۶/۱۱ ۶۶/۲۲ ۰۸/۴ فرهنگي
  ۱۰۰ __ __ مجموع

  محاسبات نگارندگان: مأخذ                          
  

  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل آموزشي )۱ ‐۱
دان باسواد ساکن نقاط درصد مر )۲ ٩؛)۹۴/۰(درصد باسوادان ساکن نقاط شهري  )۱

درصد کارکنان  )۴؛ )۹۴/۰(درصد زنان باسواد ساکن نقاط شهري  ‐۳؛ )۹۴/۰(شهري 
درصد مردان باسواد  )۵؛ )۷۴/۰(متوسطه نسبت به کل کارکنان آموزشي  ي هآموزشي دور

 ششدرصد باسوادان نسبت به جمعيت  )۶؛ )۷۴/۰(ساله و بيشتر  ششنسبت به جمعيت 
؛ )۷۰/۰(ساله و بيشتر  ششدرصد زنان باسواد نسبت به زنان  )۷؛ )۷۰/۰(ساله و بيشتر 

- درصد فارغ )۹؛ )۶۶/۰(ساله و بيشتر  ششدرصد مردان باسواد نسبت به مردان  )۸
متوسطه  ي هآموزان دختر دورمتوسطه نسبت به کل دانش ي هالتحصيالن دختر دور
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آموزان درصد دانش )۱۱؛ )۵۸/۰(متوسطه  ي هالتحصيالن دوردرصد فارغ )۱۰؛ )۶۲/۰(
-فيزيک نسبت به کل فارغ ‐التحصيالن پسر رياضيدرصد فارغ )۱۲؛ )۵۷/۰(دختر 

  ).۵۷/۰(متوسطه  ي هالتحصيالن دور
  

  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل کالبدي ) ۱ ‐۲
درصد  )۲؛ )۹۳/۰(درصد واحدهاي مسکوني روستايي نسبت به جمعيت روستايي ) ۱

درصد واحدهاي مسکوني شهري نسبت  )۳؛ )۹۲/۰(ني نسبت به جمعيت واحدهاي مسکو
کشي درصد واحدهاي مسکوني شهري داراي آب لوله )۴؛ )۸۸/۰(به جمعيت شهري 

درصد  )۶؛ )۸۲/۰(کشي ايي داراي آب لولهدرصد واحدهاي مسکوني روست )۵؛ )۸۴/۰(
دهاي مسکوني درصد واح )۷؛ )۸۱/۰(واحدهاي مسکوني شهري داراي تلفن ثابت 

درصد واحدهاي مسکوني روستايي داراي برق  )۸؛ )۶۷/۰(روستايي داراي تلفن ثابت 
درصد  )۱۰؛ )۵۰/۰(کشي درصد واحدهاي مسکوني شهري داراي گاز لوله )۹؛ )۶۴/۰(

  ).۵۳/۰(کشي واحدهاي مسکوني روستايي داراي گاز لوله
  

  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل بهداشتي) ۱ ‐۳
نسبت پزشکان  )۲؛ )۹۶/۰(سبت پزشکان متخصص قلب و عروق به ده هزار نفر ن )۱

نسبت پزشکان متخصص گوش و حلق و  )۳؛ )۹۶/۰(متخصص ارتوپدي به ده هزار نفر 
؛ )۹۴/۰(نسبت پزشکان متخصص ارولوژي به ده هزار نفر  )۴؛ )۹۴/۰(بيني به ده هزار نفر 

نسبت پزشکان  )۶؛ )۹۴/۰(ر نفر نسبت پزشکان متخصص پرتونگاري به ده هزا )۵
نسبت پزشکان متخصص پوست  )۷؛ )۹۳/۰(هاي عفوني به ده هزار نفر متخصص بيماري

نسبت پزشکان متخصص داخلي به ده  )۸؛ )۹۳/۰(هاي آميزشي به ده هزار نفر و بيماري
 )۱۰؛ )۹۲/۰(شناسي به ده هزار نفر نسبت پزشکان متخصص آسيب )۹؛ )۹۲/۰(هزار نفر 

نسبت پزشکان متخصص  )۱۱؛ )۹۰/۰(ت پزشکان متخصص چشم به ده هزار نفر نسب
نسبت پزشکان متخصص جراحي عمومي به ده  )۱۲؛ )۸۶/۰(مغز و اعصاب به ده هزار نفر 

؛ )۷۹/۰(نسبت پزشکان متخصص اعصاب و روان به ده هزار نفر  )۱۳؛ )۸۵/۰(هزار نفر 
نسبت  )۱۵؛ )۷۲/۰(هزار نفر زن نسبت پزشکان متخصص زنان و زايمان به ده  )۱۴

نسبت پزشکان متخصص  )۱۶؛ )۹۲/۰(پزشکان متخصص کودکان به ده هزار نفر کودک 
  ).۶۲/۰(بيهوشي به ده هزار نفر 
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  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل اقتصادي )۱ ‐۴
درصد شاغالن مستغالت،  )۲؛ )۸۷/۰(درصد شاغالن حمل و نقل و انبارداري  )۱

درصد  )۴؛ )۸۰/۰(درصد شاغالن شيالت  )۳؛ )۸۶/۰(هاي کسب و کار يتاجاره و فعال
درصد شاغالن هتل و رستوران  )۵؛ )۶۵/۰... (فروشي و فروشي، خردهشاغالن عمده

  ).۵۵/۰(عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي عمومي  ي هدرصد شاغالن ادار )۶؛ )۶۵/۰(
  

  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل نهادي )۱ ‐۵
نسبت دفاتر خدمات مخابرات  )۲؛ )۹۴/۰(هاي منصوبه به جمعيت بت تلفننس )۱

؛ )۹۳/۰(هاي مشغول به کار به جمعيت نسبت تلفن )۳؛ )۹۴/۰(خصوصي به ده هزار نفر 
هاي عريض فرعي نسبت راه )۵؛ )۹۰/۰(هاي ارتباطي به مساحت استان نسبت راه )۴

هاي درجه يک فرعي آسفالته به هنسبت را )۶؛ )۸۱/۰(آسفالته به مساحت استان 
به مساحت استان ) چهار بانده(هاي اصلي نسبت بزرگراه )۷؛ )۷۸/۰(مساحت استان 

هاي اصلي نسبت راه )۹؛ )۷۱/۰(نسبت مشترکان تلفن همراه به جمعيت  )۸؛ )۷۲/۰(
هاي اصلي معمولي به مساحت استان نسبت راه )۱۰؛ )۶۴/۰(عريض به مساحت استان 

هاي زيارتي برگزار هاي مسافرتي و کاروانهاي هوايي، گشتنسبت آژانس )۱۱ ؛)۶۰/۰(
  ).۵۸/۰(تور زيارتي به ده هزار نفر  ي هکنند

  
  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل فرهنگي )۱ ‐۶

هاي منتشر نسبت کتاب )۲؛ )۹۹/۰(هاي منتشر شده به ده هزار نفر نسبت کتاب )۱
اي به ده ترجمه ي ههاي منتشر شدنسبت کتاب )۳؛ )۹۸/۰( تأليفي به ده هزار نفر ي هشد

هاي موجود در درصد تخت در تأسيسات اقامتي نسبت به تخت )۴؛ )۹۷/۰(هزار نفر 
هاي درصد اتاق در تأسيسات اقامتي نسبت به اتاق )۵؛ )۹۳/۰(تأسيسات اقامتي کشور 

 )۷؛ )۸۹/۰(ه هزار نفر نسبت سينما به د )۶؛ )۹۳/۰(موجود در تأسيسات اقامتي کشور 
درصد تأسيسات اقامتي چهار ستاره نسبت  )۸؛ )۸۹/۰(نسبت صندلي سينما به هزار نفر 

درصد تأسيسات اقامتي يک ستاره نسبت به کل  )۹؛ )۸۱/۰(به کل تأسيسات اقامتي 
درصد تأسيسات  )۱۱؛ )۷۰/۰(درصد جمعيت شهري  )۱۰؛ )۷۴/۰(تأسيسات اقامتي 

نسبت تأسيسات  )۱۲؛ )۶۰/۰(نسبت به کل تأسيسات اقامتي کشور ستاره  پنجاقامتي 
  ).۵۳/۰(اقامتي سه ستاره به کل تأسيسات اقامتي 
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  هاتعيين سطح تمرکز استان )۲
ها با استفاده از تکنيک سنجش سطح تمرکز صورت گرفته تعيين سطح تمرکز استان

وسعه به استثناي استان ، نماگرهاي ت)۲جدول (با توجه به محاسبات انجام شده . است
با اين وجود، نماگرهاي . هاي کشور ميل به عدم تمرکز دارندتهران در ساير استان

به . حداکثر ميزان تمرکز را در سطح کشور دارا هستند ۵۵/۲بهداشتي با ميانگين ضريب 
عبارت ديگر، عدم تعادل در برخورداري از خدمات بهداشت و درمان در سطح کشور 

، حداقل تمرکز نماگرهاي توسعه را به ۶۶/۱نماگرهاي فرهنگي با ضريب . است بسيار زياد
تري در کشور در واقع خدمات فرهنگي به صورت نسبتاً عادالنه. اندخود اختصاص داده
، نماگرهاي اقتصادي، آموزشي، نهادي و کالبدي به ۲با توجه به جدول . توزيع شده است

تري در سطح کشور به صورت متعادل ۳۱/۲و  ۲۹/۲، ۱۶/۲، ۰۵/۲ترتيب با ضريب تمرکز 
  .اندپخش شده
. ها مربوط به استان تهران استگونه که ذکر شد، حداکثر ضريب تمرکز عاملهمان

ها و مراکز آموزش عالي، ادارات و تمرکز امکانات بهداشتي، صنايع و کارخانجات، دانشگاه
هاي مناسب باعث شده تا استان اختنهادهاي دولتي، مراکز متعدد فرهنگي و وجود زيرس

  .ها در سطح کشور برخوردار شودتهران از حداکثر ميزان تمرکز عامل
هاي خراسان بر اساس محاسبات نگارندگان، نماگرهاي آموزشي و فرهنگي در استان

رضوي، سمنان، يزد، قم، بوشهر، خوزستان، فارس، ايالم و سيستان و بلوچستان داراي 
آموزان به استثناء استان ايالم که نسبت دانش. از حد متوسط هستند ضريب تمرکز بيش

دختر و استان سيستان و بلوچستان که درصد تأسيسات اقامتي چهار ستاره در آن در 
ها از جايگاه ممتازي در برخورداري از نماگرهاي سطح قابل توجهي است، ساير استان

هاي رهاي کالبدي و نهادي در استانضريب تمرکز نماگ. آموزشي و فرهنگي قرار دارند
خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، يزد، مرکزي، قزوين 

تمرکز نماگرهاي بهداشتي در . و چهارمحال و بختياري بيش از حد متوسط است
هاي خراسان جنوبي، سمنان، يزد، فارس و خراسان رضوي بيش از ميانگين ملي  استان
برخورداري از نسبت باالي پزشکان متخصص و امکانات و خدمات مناسب پزشکي . است

هاي خراسان جنوبي، يزد و خراسان رضوي بويژه در استان) نسبت به جمعيت استان(
. هاي فوق از تمرکز نسبتاً باالي نماگرهاي بهداشتي برخوردار شوندموجب شده تا استان

هاي بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوي، انميزان تمرکز نماگرهاي اقتصادي در است
  . اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، فارس، سمنان و ايالم بيش از حد متوسط کشور است
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  هاي کشورميزان تمرکز نماگرهاي توسعه در استان :۲جدول 
  فرهنگي  نهادي  اقتصادي بهداشتي کالبدي آموزشي هانام استان
  ۰۶/۱ ۳۸/۱ ۶۹/۲ ۳۶/۲ ۰۴/۱ ۷۴/۱ آذربايجان شرقي
 ۶۶/۱ ۲۲/۱ ۹۷/۰ ۴۲/۲ ۱۷/۱ ۳۹/۱ آذربايجان غربي

 ۵۱/۰ ۴۱/۲ ۲۴/۱ ۶۹/۰ ۸۶/۱ ۲۵/۱  اردبيل
 ۹۰/۱ ۵۸/۲ ۰۳/۳ ۵۵/۲ ۷۸/۱ ۹۰/۱  اصفهان
 ۱۹/۱ ۳۳/۲ ۱۷/۲ ۸۲/۱ ۹۹/۱ ۵۱/۲  ايالم
 ۲۲/۰ ۴۲/۲ ۰۲/۶ ۳۳/۱ ۸۴/۱ ۷۶/۲  بوشهر
 ۹۹/۹ ۷۸/۱۳ ۱۱/۱۲ ۴۴/۱۴ ۴۷/۱۴ ۹۲/۱۳  تهران

 ۱۷/۱ ۴۴/۳ ۰۱/۰ ۳۸/۲ ۴۵/۲ ۹۶/۱ چهارمحال و بختياري
 ۷۹/۰ ۷۱/۰ ۷۳/۰ ۸۳/۱۳ ۷۰/۱ ۶۶/۱ خراسان جنوبي
 ۶۰/۱ ۸۰/۴ ۴۱/۴ ۱۴/۳ ۳۷/۴ ۴۰/۴ خراسان رضوي
 ۶۴/۰ ۷۰/۰ ۵۴/۰ ۴۱/۰ ۷۸/۱ ۲۶/۱ خراسان شمالي

 ۶۶/۲ ۲۸/۳ ۹۵/۱ ۵۵/۲ ۸۲/۳ ۶۹/۲  خوزستان
 ۵۱/۱ ۰۲/۲ ۰۶/۰ ۸۴/۱ ۹۹/۱ ۷۲/۱  زنجان
 ۵۶/۳ ۳۲/۲ ۴۸/۲ ۱۴/۷ ۶۶/۳ ۶۱/۳  سمنان

 ۱۰/۲ ۷۹/۲ ۱۲/۱ ۳۷/۲ ۰۵/۳ ۹۸/۱ سيستان و بلوچستان
 ۲۸/۲ ۷۶/۲ ۶۱/۲ ۴۲/۳ ۹۱/۲ ۵۳/۲  فارس
 ۲۹/۱ ۱۳/۲ ۲۱/۱ ۶۰/۰ ۴۸/۲ ۰۶/۲  قزوين
 ۹۷/۴ ۹۸/۲ ۸۲/۲ ۶۷/۰ ۸۹/۲ ۲۳/۳  قم

 ۵۶/۰ ۱۸/۰ ۸۸/۰ ۵۳/۰ ۰۵/۱ ۵۶/۰  کردستان
 ۰۲/۱ ۷۵/۱ ۶۷/۱ ۷۷/۱ ۵۴/۱ ۷۵/۰  کرمان

 ۴۹/۰ ۳۴/۱ ۸۰/۱ ۶۲/۰ ۴۰/۰ ۵۲/۰  کرمانشاه
 ۷۱/۱ ۹۵/۱ ۴۰/۱ ۳۰/۱ ۵۱/۱ ۹۷/۱ کهگيلويه و بويراحمد

 ۲۰/۰ ۸۲/۰ ۵۳/۰ ۸۴/۱ ۵۰/۱ ۴۶/۰  گلستان
 ۲۸/۰ ۰۴/۲ ۶۶/۱ ۵۱/۰ ۴۱/۰ ۵۵/۰  گيالن
 ۳۶/۰ ۰۲/۰ ۱۹/۰ ۳۰/۰ ۱۴/۰ ۵۸/۰  لرستان
 ۱۱/۰ ۷۱/۱ ۲۳/۰ ۶۶/۰ ۶۸/۰ ۶۲/۰  مازندران
 ۷۵/۱ ۵۶/۱ ۳۶/۰ ۱۳/۰ ۵۱/۲ ۵۶/۱  مرکزي
 ۶۶/۰ ۱۲/۰ ۳۶/۵ ۶۸/۰ ۱۶/۰ ۹۵/۰  هرمزگان
 ۱۵/۱ ۰۱/۲ ۰۲/۰ ۰۳/۰ ۴۲/۱ ۵۲/۰  همدان
 ۶۵/۲ ۴۱/۱ ۳۶/۱ ۵۶/۳ ۸۷/۲ ۳۳/۰  يزد

 ۶۶/۱  ۲۹/۲  ۰۵/۲ ۵۲/۲ ۳۱/۲ ۱۶/۲  ميانگين

  محاسبات نگارندگان: مأخذ             
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ن به دليل برخورداري از موقعيت تجاري و دو استان ساحلي بوشهر و هرمزگا
خليج فارس و  ي هبازرگاني و امکان ارتباط دريايي و تبادل کاال بويژه با کشورهاي حوز

ها به دليل ساير استان. هند، از تمرکز اقتصادي نسبتاً بااليي برخوردارند ي هشبه قار
سب، داراي تمرکز هاي شغلي مناهاي توريستي، وجود مراکز صنعتي و فرصتپتانسيل

  . اقتصادي نسبتاً زيادي هستند
، بيانگر وجود تجانس و همگرايي بسيار باالي )۲جدول (محاسبات صورت گرفته 

  . نهادي است ‐فرهنگي و کالبدي ‐هاي کشور در برخورداري از نماگرهاي آموزشياستان
در ايران اي منطقه ي ه، تمرکز نماگرهاي توسع۱و شکل  ۲شماره با توجه به جدول 

به عبارت ديگر، تراکم نماگرهاي توسعه در استان تهران . است» تمرکز عمودي«از نوع 
که مرکزيت سياسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي ايران را به عهده دارد، بيش از ساير 

  .هاي کشور است استان
  

  
  استان کشور در نظام سلسله مراتبي توسعه ۳۰جايگاه  :۱شکل  
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دست خود گسسته و نوعي هاي پايين، استان تهران از استان۱ره شمابر اساس شکل 
- ساير استان. دهدعدم تجانس و واگرايي را در برخورداري از نماگرهاي توسعه نشان مي
خراسان رضوي، . هاي کشور در تعدادي از نماگرها داراي تجانس و همگرايي هستند

ان و گيالن در نماگرهاي لرستان و هرمزگان در نماگرهاي کالبدي و نهادي؛ سمن
آموزشي و فرهنگي؛ فارس در نماگرهاي اقتصادي و آموزشي؛ فارس، مرکزي، زنجان و 
کرمان در نماگرهاي کالبدي و فرهنگي؛ خراسان شمالي و اصفهان در نماگرهاي بهداشتي 
و نهادي؛ خوزستان و سيستان و بلوچستان در نماگرهاي بهداشتي و آموزشي؛ مازندران 

رهاي اقتصادي و کالبدي؛ قزوين در نماگرهاي آموزشي و کالبدي و گيالن در در نماگ
هاي کشور ساير استان. نماگرهاي اقتصادي و نهادي داراي تجانس و همگرايي هستند

  .دهندعدم تجانس و واگرايي را در تمام نماگرها نشان مي
  

  هاي کشوربندي استانسطح )۳
ها کشور، از نماگرهاي بارگذاري شده در عاملاي منطقه ي هبراي تعيين سطوح توسع

، بيانگر عدم تشابه و همگني )۳جدول (اي نتايج مدل تحليل خوشه. استفاده شده است
هاي به عبارت ديگر، توسعه در بخش. ها در برخورداري از نماگرهاي توسعه استاستان

-استاندست آمده، هاي بهبا توجه به رتبه. طور يکنواخت صورت نگرفته استمختلف به
آذربايجان شرقي در نماگرهاي اقتصادي و نهادي؛ اصفهان بر مبناي نماگرهاي هاي 

فرهنگي و کالبدي؛ ايالم و مازندران بر اساس نماگرهاي آموزشي و کالبدي؛ تهران، 
مرکزي و هرمزگان طبق نماگرهاي اقتصادي و آموزشي و يزد و زنجان بر مبناي 

  .اندشي به صورت يکنواخت و هماهنگ توسعه يافتهنماگرهاي بهداشتي و آموز
تواند هاي مختلف، از نظر اجرايي ميها در بخشيافتگي استانتوسعه ي هتعيين رتب

هاي بخشي کمک مؤثري نمايد و رشد و توسعه با سهولت برنامه ي هريزان در تهيبه برنامه
ها، با يافتگي استانهليکن براي تعيين وضعيت کلي توسع. پذير گرددبيشتري امکان

يافتگي آنها بر توسعه ي ههاي مختلف، نسبت به تعيين رتبترکيب امتياز نماگرهاي بخش
هاي خراسان جنوبي، بر اين اساس، استان. مبناي نماگرهاي ترکيبي مبادرت شده است

درصد  ۹۷/۲۹(خراسان رضوي، مازندران، گيالن، سمنان، يزد، اصفهان، قم و تهران 
 ۷۴/۲۶(استان  هشت. شونددر سطح اول قرار گرفته و فراتوسعه قلمداد مي) اهاستان
هاي چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، شامل استان) درصد

ح دوم قرار داشته و ــکرمانشاه، لرستان، خوزستان، کرمان و خراسان شمالي در سط
  دان، فارس، ــهاي مرکزي، بوشهر، همستانا. شوندباال محسوب مي ي هيافتان توسعهــمي
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  اي ها به تفکيک نماگرهاي توسعه به روش تحليل خوشهبندي استانرتبه :۳جدول 
  ترکيبي نماگر نهادي کالبديفرهنگي آموزشياقتصادي بهداشتي هانام استان

 ۲۲ ۱۰ ۱۸ ۳۰ ۷ ۱۰ ۱۳ آذربايجان شرقي
 ۲۷ ۶ ۱۴ ۱۱ ۱۶ ۳۰ ۲۴ آذربايجان غربي

 ۲۵ ۴ ۱۲ ۱۵ ۱۹ ۲۱ ۳۰ بيلارد
 ۷ ۱۵ ۲۶ ۲۶ ۵ ۲ ۸ اصفهان
 ۲۸ ۲۳ ۶ ۱۰ ۲۳ ۷ ۱۵  ايالم
 ۱۹ ۹ ۵ ۱۴ ۱۳ ۱۹ ۱۸ بوشهر
 ۹ ۱۲ ۲۳ ۳ ۱ ۱ ۱۰ تهران

 ۱۰ ۱۸ ۱۶ ۴ ۲۰ ۱۴ ۱۱و بختياريچهارمحال
 ۱ ۳۰ ۲۰ ۱۹ ۲۶ ۴ ۱ خراسان جنوبي
 ۲ ۱۷ ۷ ۲ ۱۱ ۲۴ ۴ خراسان رضوي
 ۱۷ ۲۹ ۹ ۱۳ ۲۸ ۱۶ ۲۳ خراسان شمالي

 ۱۵ ۲۲ ۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۷ خوزستان
 ۲۴ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۴ ۱۵ ۱۴ زنجان
 ۵ ۱۳ ۲۵ ۲۰ ۴ ۵ ۲ سمنان

 ۳۰ ۲۷ ۲۲ ۱۲ ۳۰ ۱۷ ۲۸سيستان و بلوچستان
 ۲۱ ۱۶ ۱۳ ۲۹ ۱۰ ۲۶ ۱۲ فارس
 ۲۶ ۵ ۳۰ ۷ ۹ ۲۸ ۲۷ قزوين
 ۸ ۱۱ ۲۹ ۱ ۲ ۲۳ ۲۱  قم

 ۲۹ ۲۶ ۸ ۶ ۱۵ ۲۵ ۱۶ کردستان
 ۱۶ ۲۸ ۱ ۱۸ ۲۱ ۱۲ ۲۰ کرمان
 ۱۳ ۱۹ ۱۰ ۹ ۶ ۲۹ ۲۲ مانشاهکر

 ۱۱ ۲۰ ۲ ۲۲ ۱۷ ۶ ۱۹ و بويراحمدکهگيلويه
 ۲۳ ۸ ۱۷ ۵ ۲۷ ۱۳ ۶ گلستان
 ۴ ۳ ۱۹ ۲۸ ۲۵ ۲۰ ۵ گيالن
 ۱۴ ۲۴ ۳ ۸ ۲۲ ۱۱ ۲۶ لرستان
 ۳ ۱ ۲۴ ۲۷ ۲۴ ۲۲ ۹ مازندران
 ۱۸ ۷ ۲۸ ۱۶ ۸ ۸ ۲۵ مرکزي
 ۱۲ ۲۵ ۲۱ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۲۹ هرمزگان
 ۲۰ ۲ ۱۵ ۲۳ ۲۹ ۲۷ ۱۷ همدان

 ۶ ۱۴ ۲۷ ۲۵ ۳ ۹ ۳  زدي

  محاسبات نگارندگان: مأخذ       
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در ) درصد ۳/۳۳(آذربايجان شرقي، گلستان، زنجان، اردبيل، قزوين و آذربايجان غربي 
هاي ايالم، نهايتاً استان. آيندپايين به شمار مي ي هيافتسطح سوم واقع شده و ميان توسعه

دهند، هاي کشور را تشکيل مياستاندرصد  ۹۹/۹کردستان و سيستان و بلوچستان که 
  ).۱شکل (گردند ترين سطح واقع گرديده و فروتوسعه معرفي ميدر پايين

پيرامون بر ساختار فضايي  ‐حاکميت الگوي مرکزتعديل بيانگر  ۲شكل شماره 
هاي شرق و شمال توان گفت، توسعه به محدوهاي که ميگونهبه .توسعه در کشور است

در مرکز، شمال و تقريباً شمال شرق اکثراً هاي فراتوسعه استان .ه استکشور رخنه نمود
هاي مذکور، نزديکي آنها به پايتخت و استان ي هدليل توسع. اندکشور قرار گرفته
هاي فروتوسعه در در حالي که استان. جنوب است ‐آهن سراسري شمالدسترسي به راه
ها به علت دوري از مرکز و تمرکز استان اين. اندکشور واقع شده ي هپيرامون يا حاشي

. اندمذهبي کمتر مورد توجه قرار گرفته ‐هاي قومياي از اقليتبخش قابل مالحظه
پايين در نوار مرزي جنوب،  ي هيافتباال و ميان توسعه ي هيافتهاي ميان توسعهاستان

  .اندجنوب غرب و شمال غرب کشور تمرکز يافته
  

  هاي استان بندي توسعهاولويت )۴
هاي مورد مطالعه  عامل ي هگيري از مدل رگرسيون چند متغيره، اولويت توسعبا بهره

بنا . ها و نماگر ترکيبي محاسبه و ارايه شده استعامل ي هبر مبناي امتياز استاندارد شد
درصد  ۹۹ر، به عبارت ديگ. است ۱دست آمده برابر با به 2Rبه محاسبات انجام شده، 

  .هاي مورد مطالعه استها بر اساس عاملبرخورداري استان ي هتغييرات درج
  

  
  اي در ايراني منطقه پراکنش فضايي سطوح توسعه :۲شکل  
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خطي  ي هها مبين معنادار بودن رگرسيون و وجود رابطبررسي سطح معناداري عامل
نادار بودن رگرسيون را در است که مع) .Sig ۰۰۰/۰(بين متغيرها با سطح معناداري 

، Bگيري از ضريب و با بهره ۴با استفاده از جدول . نمايددرصد تأييد مي ۹۹سطح 
هاي کشور، به صورت ها در استانعامل ي هبيني اولويت توسعرگرسيوني پيش ي همعادل

  :زير استخراج شده است
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )654321 1690149017901790090023903412 FFFFFFY /////// +++++−=

  
ها معنادار دهد، اثر تمامي عاملنشان مي )sig(طور که مقدار سطح معنادار همان

مقادير بتا . دارند) نماگر ترکيبي(گويي متغير وابسته است و آنها تأثير مستقيم در پيش
( )βهاي بهداشتي، کالبدي، فرهنگي، آموزشي، دهد که به ترتيب سهم عاملنشان مي

زيرا واحد . مناطق ايران بيشتر استفضايي  ي هگويي توسعنهادي و اقتصادي در پيش
 ي هشود انحراف معيار درجهاي مورد مطالعه، باعث ميتغيير در انحراف معيار عامل

و  ۲۱۶/۰، ۲۲۰/۰، ۲۲۳/۰، ۲۸۰/۰، ۴۴۹/۰هاي هاي کشور به اندازهاستان ي هتوسع
ولويت توان گفت، ابنابراين با در نظر گرفتن مدل رگرسيوني مي. تغيير پيدا کند ۱۵۵/۰
  :هاي مورد مطالعه عبارتند ازعامل ي هبيني شده براي توسعپيش
عامل  )۵ ؛عامل آموزشي )۴ ؛عامل فرهنگي )۳ ؛عامل کالبدي )۲ ؛عامل بهداشتي )۱
  .عامل اقتصادي )۶ ؛نهادي

عالوه بر اين، عامل بهداشتي به عنوان عامل سطح يک، عامل کالبدي به عنوان عامل 
هاي سطح سه و عامل هنگي، آموزشي و نهادي به عنوان عاملهاي فرسطح دو، عامل

  .گردداقتصادي به عنوان عامل سطح چهار معرفي مي
 

 هاي کشوري فضايي استان نماگرهاي مؤثر بر توسعهβو Bضرايب  :۴جدول 
Model 

 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients Beta 
T 
 

Sig. 
 B Std. Error 

(Constant) ۱ ۳۴۱/۲ ۰۰۱/۰  ۴۰۳/۳۲۸ ۰۰۰/۰ 
 ۰۰۰/۰ ۴۱۰/۴۷۱ ۴۴۹/۰ ۰۰۰/۰ ۲۳۹/۰ بهداشتي
 ۰۰۰/۰ ۵۳۱/۱۸۴ ۱۵۵/۰ ۰۰۰/۰ ۰۹۰/۰ اقتصادي
 ۰۰۰/۰ ۶۸۵/۲۲۱ ۲۲۰/۰ ۰۰۲/۰ ۱۷۹/۰ آموزشي
 ۰۰۰/۰ ۳۸۰/۲۶۷ ۲۲۳/۰ ۰۰۱/۰ ۱۷۹/۰ فرهنگي
 ۰۰۰/۰ ۴۷۹/۳۲۵ ۲۸۰/۰ ۰۰۳/۰ ۱۴۹/۰ کالبدي
 ۰۰۰/۰ ۱۸۹/۱۹۷ ۲۱۶/۰ ۰۰۱/۰ ۱۶۴/۰ نهادي
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کوتاه  ي ههاي کشور، الزم است طي يک برنامبه منظور کاهش اختالف بين استان
 ي هدر مرحل. هاي فروتوسعه مورد توجه قرار گيرندمدت نماگرهاي بهداشتي در استان

هاي البدي در استانتوجه به نماگرهاي بهداشتي و ک) مدتميان ي هبخش اول برنام(دوم 
) مدتميان ي هبخش دوم برنام(سوم  ي هپايين و فروتوسعه، در مرحل ي هيافتميان توسعه

هاي افزايش سطح نماگرهاي بهداشتي، کالبدي، فرهنگي، آموزشي و نهادي در استان
پايين و فروتوسعه و در آخرين مرحله  ي هيافتباال، ميان توسعه ي هيافتميان توسعه

هاي کشور ضروري به نظر ر استانها دارتقاء سطح تمامي عامل) درازمدت ي هبرنام(
ها به صورت سلسله مراتبي و بر به اين ترتيب، کاهش عدم تعادل فضايي استان. رسد يم

در غير اين صورت، نابرابري و عدم تعادل افزايش . اساس نظم فضايي محقق خواهد شد
  .يابدتحقق نميپيدا کرده و عدالت فضايي و اجتماعي 

  
  گيريبحث و نتيجه

 ي هنيافتگي در کشورهاي در حال توسعه، پراکنش ناعادالنيکي از داليل اصلي توسعه
هاي توسعه بين مناطق مختلف جغرافيايي است و همين مسأله باعث منابع و زيرساخت

ين بنابرا. فضايي به صورت متعادل و متوازن بين مناطق صورت نگيرد ي هشده تا توسع
هاي فضايي در ساختار فضايي کشورهاي در حال توسعه امري متداول وجود نابرايري

ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و نابرابري و عدم تعادل فضايي بين مناطق . است
  .شودمختلف کشور مشاهده مي

هايي فضايي و اختصاص اي بدون شناخت نارساييدستيابي به تعادل و توازن منطقه
بر اين . پذير نخواهد بودکانات و خدمات الزم به مناطق محروم و غير برخوردار، امکانام

هاي فضايي توسعه در کشور و عوامل مؤثر بر بهبود روند آن اساس، در اين پژوهش تفاوت
کارگيري مدل تحليل عاملي، عوامل مؤثر بر ابتدا با به. مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

شناسايي گرديد و سپس با استفاده از تکنيک سنجش سطح تمرکز،  ايمنطقه ي هتوسع
پس . پراکنش آنها در سطح کشور تعيين گرديد ي هميزان تمرکز نماگرهاي توسعه و نحو

هاي کشور اي استانگيري از مدل تحليل خوشهها، با بهرهاز تعيين ضريب تمرکز استان
يتاً با استفاده از رگرسيون چند بندي و نهابه تفکيک نماگرهاي مورد مطالعه سطح

  .مناطق ارايه گرديد ي همتغيره، مدل رياضي توسع
نماگر  ۶۷نماگر اوليه،  ۲۶۱هاي اين پژوهش حاکي از آن است که از مجموع يافته
هاي مورد مطالعه، از ميان عامل. مناطق اثرگذار هستند ي هعامل بر توسع ششدر قالب 

شتي بيشترين درصد واريانس نماگرهاي مورد مطالعه عامل آموزشي، کالبدي و بهدا سه
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دو عامل . رسددرصد مي ۶۰اند که تقريباً سهم درصدي آنها به را به خود اختصاص داده
  .نهادي و فرهنگي کمترين ميزان واريانس نماگرها را دارا هستند

ها گوياي عدم تجانس و واگرايي استان تهران نسبت به بررسي ضريب تمرکز عامل
ها به اين استان اي که باالترين ضريب تمرکز عاملگونهبه. هاي کشور استاير استانس

  .اختصاص دارد
ها حکايت از وجود عدم تعادل و نابرابري بين استان ي هتعيين سطوح توسع

ها در هر يک از حايز اهميت، عدم تعادل و نابرابري استان ي هنکت. هاي کشور دارد استان
هاي مختلف نيز بارت ديگر، توسعه نه تنها بين مناطق بلکه بين بخشبه ع. هاستعامل
استان خراسان جنوبي در نماگر ترکيبي . طور يکنواخت و هماهنگ صورت نگرفته استبه
آخر را  ي هاول را به خود اختصاص داده و استان سيستان و بلوچستان رتب ي هرتب

هاي واقع در ها که عمدتاً استانتاندرصد اس ۹۷/۲۹استان کشور،  ۳۰از مجموع . داراست
در حالي که . مرکز و شمال و شمال شرق کشور هستند، در سطح فراتوسعه قرار دارند

هاي ميان اند، استانها که در پيرامون يا نوار مرزي کشور واقع شدهدرصد استان ۱/۴۳
م بر ساختار در حقيقت الگوي حاک. دهندپايين و فروتوسعه را تشکيل مي ي هيافتتوسعه

با توجه به محاسبات . است شدهتعديل پيرامون ـ فضايي توسعه در کشور، الگوي مرکز
انجام شده، براي متعادل نمودن ساختار فضايي ايران، رگرسيون چند متغيره سهم عامل 

شود، به ترتيب پيشنهاد مي. نمايدگويي ميها پيشبهداشتي را بيش از ساير عامل
هاي ، کالبدي، فرهنگي، آموزشي، نهادي و اقتصادي در استاننماگرهاي بهداشتي

هاي باال و فراتوسعه طي برنامه ي هيافتپايين، ميان توسعه ي هيافتفروتوسعه، ميان توسعه
  .مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گيرندمدت، ميانزماني کوتاه

  
  و ماخذ منابع
ريزي هاي برنامهو روشاصول  ).۱۳۸۲. (آسايش، حسين و عليرضا استعالجي )۱

دانشگاه آزاد انتشارات : شهر ريچاپ اول،  .)ها و فنونها، روشمدل(اي  ناحيه
  .اسالمي واحد شهر ري

بررسي و تحليل روند تغييرات  ).۱۳۸۳. (نيا، حسن و ميرنجف موسويحکمت )۲
 ي همجل .)۱۳۵۵‐ ۱۳۷۵(اي در استان يزد هاي ناحيهسطوح توسعه و نابرابري

  .۴ ي هو توسعه، سال دوم، شمار جغرافيا
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 .ي پايدار شهري در ايران بررسي روند توسعه ).۱۳۸۷(نسب، حميدرضا، رخشاني )۳
ريزي شهري، به راهنمايي اصغر ضرابي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ي هنامپايان

  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ي هو حسين صرامي، دانشکد
تحليل فضايي عوامل مؤثر بر  ).۱۳۸۶. (نسبو حميدرضا رخشاني آبادي، عليزنگي )۴

جغرافيا، انجمن جغرافيايي ايران،  ي هفصلنام .ساخت و سازهاي شهري در ايران
  .۱۴‐ ۱۵ ي هسال پنجم، شمار

ريزي هاي برنامه و برنامهها و مدلها، نظريهمکتب ).۱۳۸۳. (الهزياري، کرامت )۵
   .شگاه يزددان: يزد .اول چاپ .ايمنطقه

هاي استان فارس ي شهرستان مقايسه ).۱۳۸۷. (اله و اسحاق جالليانزياري، کرامت )۶
جغرافيا و توسعه، سال ششم،  ي همجل .۱۳۵۵‐  ۷۵هاي توسعه بر اساس نماگر

  .۱۱ ي هشمار
 :تهرانچاپ سوم،  .هاي نو در جغرافياي شهريديدگاه ).۱۳۷۷. (شکويي، حسين )۷

  .سمت
تحليل فضايي  ).۱۳۸۶. (نسبمحمدي و حميدرضا رخشاني جمال ،ضرابي، اصغر )۸

رفاه اجتماعي، سال هفتم،  ي هفصلنام .ي خدمات بهداشت و درمان نماگرهاي توسعه
  .۲۷ ي هشمار

تحليل مهاجرت در ارتباط با سطح  )۱۳۸۵. (قرخلو، مهدي و کيومرث حبيبي )۹
 ي هفصلنام .ريزيمههاي برناهاي کشور با استفاده از تکنيکيافتگي استانتوسعه

  .۸۱ ي هتحقيقات جغرافيايي، سال بيست و يکم، شمار
چاپ اول،  .هاها و تکنيکنظريه: ايي منطقه توسعه ).۱۳۸۰. (کالنتري، خليل )۱۰

  .خوشبين :تهران
اجتماعي  ‐ها در تحقيقات اقتصاديپردازش و تحليل داده ).۱۳۸۷. (کالنتري، خليل )۱۱

  .شريف :تهران. چاپ دوم .SPSSافزار با استفاده از نرم
-هاي هوايي، گشتنماگرهاي آماري عملکرد دفاتر آژانس ).۱۳۸۵. (مرکز آمار ايران )۱۲

: قابل دسترسي در سايت اينترنتي .هاي زيارتيهاي مسافرتي و کاروان
http://sci.org.ir.  

قابل  .دفاتر مخابرات خصوصي نماگرهاي آماري عملکرد ).۱۳۸۵. (مرکز آمار ايران )۱۳
 .http://sci.org.ir: دسترسي در سايت اينترنتي
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قابل  .آماري وضعيت بهداشت و درمان کشورنماگرهاي  ).۱۳۸۵. (مرکز آمار ايران )۱۴
  .http://sci.org.ir: دسترسي در سايت اينترنتي

قابل دسترسي در  .نماگرهاي آماري وضعيت سواد کشور ).۱۳۸۵. (آمار ايرانمرکز  )۱۵
 .http://sci.org.ir: سايت اينترنتي

قابل دسترسي در  .هاي کشوراطالعات جمعيتي استان ).۱۳۸۵. (مرکز آمار ايران )۱۶
 ./:sci.org.irhttp/: سايت اينترنتي

 .ريزي مراکز روستاييرهنمودهايي براي برنامه ).۱۳۷۱. (DHVمهندسين مشاور  )۱۷
   .وزارت جهاد کشاورزي: تهرانجواد مير و همکاران، چاپ اول،  ي هترجم

يافتگي بخش خدمات و رفاه ي توسعه ي درجه مقايسه ).۱۳۸۵. (مواليي، محمد )۱۸
رفاه اجتماعي،  ي هفصلنام .۱۳۸۳و ۳۱۳۷هاي هاي ايران طي سالاجتماعي استان
 .۲۴ ي هسال ششم، شمار
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