
  1389 بهار، لوا، شماره ششمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 

   181 - 207صص 

                              هاي ژئوپليتيكي توسعه نامتوازن نواحي ايرانچالش

                                      1375 - 1385زماني  مقطع در

  هرانتدانشگاه جغرافيا،  استاد -∗اريياهللا ز كرامتدكتر                

  تهراندانشگاه  ،شهريريزي  دانشجوي دكتري برنامه -آبادي عشق فرشيد               

  بهشتي شهيد دانشگاه اي، منطقه و شهري ريزي برنامه كارشناس ارشد -حميد فتحي               
  

  15/12/1388: تاريخ پذيرش                                     10/7/1388: تاريخ دريافت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 و ها فعاليت جمعيت، متعادل توزيع براي ثريؤم چارچوب بتواند كه مختلف مناطق يافتگي توسعه ي درجه تعيين

 تحليـل  و تجزيـه  و بررسـي  بـه  مقالـه  ايـن  .اسـت  ريزي ضـروري  در برنامه باشد، مختلف سطوح در كاركردها
 سـاله  ده زمـاني  دوره يـك  در روسـتايي  و شـهري  منـاطق  تفكيك به ايران يها استان افتگيي هتوسع بندي درجه
 به اوليه هاي اخصها، ش شاخص بين همخطي با رفع .پردازدمي عاملي تحليل مدل كارگيري هب با و 1385-1375

 تلقي كشور يها استان افتگيي هتوسع سطح گر نمايان تواند مي عاملي نمرات جمع. شود مي خالصه عامل تعدادي
، اند ههاي توسعه در اكثر مناطق شهري و روستايي افزايش يافت دهد كه شاخص مي دست آمده نشان هنتايج ب .گردد

سـطح  ي  فاصـله . داشـته اسـت   نيز افـزايش   يافته توسعه ترتر و كم افتهي ي توسعهها ضمن اينكه نابرابري بين استان
در منـاطق  ) ترين يافته توسعه كم(و استان سيستان و بلوچستان ) ترين يافته توسعه(يافتگي بين استان تهران  توسعه

ريـزي  بيشتر شده، در نتيجه لـزوم بـازنگري در نظـام برنامـه     %  88/100و در مناطق روستايي % 37/157شهري 
با توجه به شرايط و سـاختار فعـاليتي و فضـايي هـر منطقـه       اي منطقهريزي  گيري به سمت برنامه كشور و جهت
  .ضروري است
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  دمهمق -1

 حتي  و شدن قدرتمندتر، ترشدن پيشرفته جهت در تدريجي درش معناي به لغت در »توسعه«
 جنگ پس از جهان در توسعه ادبيات). 2001، آكسفورد لغات فرهنگ( است ترشدن بزرگ
 كشورهاي شرايط بهبود چگونگي كشف، هدف. گرفت قرار تكامل مورد و مطرح دوم جهاني
  .است يافته توسعه و پيشرفته كشورهاي همچون مناسب شرايط تا مانده عقب

 جهت در است حلي راه يا نيافته تحقق تعادلي ايجاد براي است كوششي ،توسعه، تعريف طبق
. دارد وجود انساني و اجتماعي زندگي مختلف هاي بخش بين پيوسته كه مشكالتي و فشارها رفع

 نظام كل متفاوت گيري سمت و سازمان تجديد خود در كه است جرياني توسعه كلي طور به
 را درآمد و توليد ميزان بهبود اينكه بر عالوه ،توسعه. دارد همراه به را اجتماعي - ادياقتص

 همچنين و اداري - اجتماعي، نهادي هاي ساخت در اساسي هاي دگرگوني شامل، دربردارد
 و رسوم و عادات حتي، موارد از بسياري در توسعه. است مردم عمومي هاي ديدگاه و ايستارها

 .گيرد مي دربر يزن را مردم عقايد

 ايجاد، بهتر ارتباطات، بيشتر شدن صنعتي، نابرابري، بيكاري، فقر كاهش معناي به را توسعه
 تعريف جاري سياسي امور در مردم مشاركت افزايش و عدالت بر مبتني اجتماعي نظام
 تازه هاي بصيرت و ها انديشه اساس بر جامعه بازسازي معناي به »توسعه»  ).1381ازكيا، (نمايند مي

 انديشه سه شامل، مدرن دوران در تازه هاي بصيرت و ها انديشه اين. نمايد مي نيز تعبير
 سه، توسعه به نيل براي بايد منظور همين به. است »باوري آينده« و »باوري انسان«، »باوري علم«

 نهادهاي ايجاد و ها انديشه اين تفضيل و تشريح، جديد هاي انديشه هضم و درك :اساسي اقدام
 ).1382، فيروزنيا(پذيرد  صورت ها انديشه اين عملي تحقق براي جديد

 معطوف كه) اقتصادي توسعه تنها نه( است جانبه همه فرآيندي، توسعه مفهوم از تلقي امروزه
 ديگر، عبارت به. است) ملزوم و الزم عنوان به( جامعه يك مردم زندگي ابعاد تمامي بهبود به

 يا و بهتر  زندگي  سوي به اجتماعي نظم و جامعه كل مـسـتـمـر رتـقـايمعناي ا به توسعه،
 توسعه، سياسي توسعه، اقتصادي توسعه: از عبارتند ملي توسعه مختلف ابعاد. است تر انساني

  ). دفاعي( امنيتي توسعه و اجتماعي و فرهنگي
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اددانان و سپس اجتماعي ابتدا از سوي اقتص -  اقتصادي هعنوان يك مقول رشد و توسعه به
ريزي قرار  اساس برنامه ورافيا مورد توجه غلوم چون جعران برخي از گسان و پژوهششنا جامعه

ونيهاي گرگاقتصادي و د ي عهي در بررسي ادبيات توسگميشهي ادشواريه  از جمله،. رفتگ
ي، سياستوان فرآيندي  توسعه را مي. مفهوم توسعه و رشد است نمودن صاجتماعي، مشخ

ي گو باعث بهبود سطح زند هتانداردهاي زندگي بودست كه منتج از اسعي و اقتصادي داناجتما
حدي اهميت دارد كه بايد به موازات  فرآيند توسعه به. بخشهاي در حال افزايش جمعيت شود

 فاهدا عنوان بهاهيم كيفي و منصفانه را مفو توصيفي اينچنين،  باشد هدهجمعيت قابل مشا رشد
هدف  اينكهتوان گفت با توجه به  ساده مي عبارت به. گيرد ميآيند توسعه در بر ر فرهقطعي در 

ماعي تهاست، بهترين مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اج اصلي توسعه حذف نابرابري
و يا توسعه اقتصادي برقراري عدالت  اي منطقهريزي  اهداف كلي برنامه). Hadder, 2000:3(ستا

براي دستيابي به اهداف فوق در هر . و ثروت در بين افراد جامعه استاجتماعي و توزيع رفاه 
زيرا يكي از . و متعدد است متنوعي ها هبرناماز به تهيه و تدوين و در نهايت اجراي ياي ن جامعه

ت رامهمترين خصايص يك اقتصاد پويا و فعال و سالم، توزيع مناسب و عادالنه امكانات و ثم
طريق  اززان ري برنامهاز اين رو . تسمعيت يك ناحيه، منطقه يا كشور اتوسعه در ميان اكثريت ج

در كشور ايران توسعه . شكافها و نابرابريها دارندزدايي سعي در كاهش  ي محروميتها هتهيه برنام
زيهاي نامطلوب ملي و متمركز ري برنامهر ثور در اشاختهاي آن در نواحي جغرافيايي كو زيرس
يران ات كه در سه اهبيش از دو د. ساخته است آشكارتوسعه  روندا در ي رداوت شديفگذشته ت

، اي منطقهزي از قبيلي ري برنامهوشهاي مختلف ر، نظران صاحبزان و ري برنامهاران، ذتگسياس
هاي مذكور شورعملي از  ي تا با استفاده اند هقرار داد توجهرا مورد  نفضايي و آمايش سرزمي

اي جامع و فراگير مبتني بر تعادل  توسعه ،حي جغرافياييامحيطي نو بعابر توانها و من تأكيدضمن 
 تدوينسي از طريق اي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سيها هدر زمين اي منطقه

در ايران نيز ). 5 :1376 ،رمضاني(ند زر عرصه ملي برقرار سادزا  ونرهاي مطلوب و د استراتژي
سعه در زمينه اقتصادي و اجتماعي آن يك يا دو منطقه و يا در در حال تواكثر كشورهاي  همانند

مسئوليت اصلي در زمينه ايجاد درآمد و توليد ملي و برخوردار از  نهايت چند منطقه داراي
كوفايي اقتصادي، اجتماعي بوده كه به قيمت عقب نگه داشتن مناطق شلطبع خدمات عمومي و با
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مثابه آن روي سكه توسعه، خطري   ابرابري و محروميت بهبايد اذعان نمود كه ن. ديگر بوده است
زي توسعه بدون عنايت و ري برنامهآيند و هرگونه  ميشمار  همستقيم براي امنيت جامعه ب

اعظمي،  و نصيري(تواند انجام گيرد  نمي ها زي عمومي براي از ميان برداشتن نابرابريري برنامه
كه  اي گونه بهصادي و اجتماعي با امنيت رابطه متقابل دارد، ي تأمين نيارهاي اقتعبارت به). 1385:60

علل ناامني اجتماعي  مهمتريننيافتگي و فقر از  يكي بدون ديگري امكان پذير نيست و توسعه
بنابراين احساس عقب ماندگي از مسير توسعه ناشي از تفاوتهاي ). 1385، 80سالمي، ( هستند

مذهبي، بستر مناسبي را براي ايجاد و تقويت  - قوميفرهنگي با مركزيت، در ميان گروههاي 
  ).7:1384،نيا و ديگران حافظ(نمايد ميي امنيت ملي در كشور فراهم ها همتغيرهاي اثرگذار بر مولف

 عمراني هاي برنامه و ژئوپلتيكي هاي چالش سرزمين، آمايش توسعه زيري برنامه  -2

  كشور

مدت براي بررسي و تنظيم مالحظات مختلف  لندريزي فضايي ب نوعي برنامه 1آمايش سرزمين
ريزي، بررسي  هدف اصلي اين نوع برنامه. اجتماعي، اقتصادي، ژئوپلتيكي و طبيعي محيطي است

آتي   مناطق و روابط متقابل دورني و بيروني آنها و ترسيم سيماي مراحل ي نوع توسعه
هاي  يق ميان استعدادها و پتانسيليافتگي ميان انسان، فعاليت و فضا است تا از اين طر توسعه

  .نگر ملي، رابطه برقرار نمايد مدت و كل ي بلندها موجود در هر منطقه و نوع فعاليت
هيئت وزيران و بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  1383به استناد مصوبه 

يي سند ي ملي آمايش سرزمين در راستاي تبيين فضاها گيري جمهوري اسالمي ايران، جهت
انداز كشور و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلند مدت و مبتني بر اصول مصوب  چشم

تيكي، كارايي و بازدهي اقتصادي، وحدت يآمايش سرزمين شامل مالحظات امنيتي، دفاعي و ژئوپل
اي، حفاظت محيط زيست و  هاي منطقه سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل و يكپارچگي

ابع طبيعي، حفظ هويت اسالمي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم احياي من
خصوص در مناطق روستايي كشور  به ها روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت

                                                           
1- Spatial Planning 
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  .تنظيم شده است
اندازي  تواند چشم مييك سند فرادست ملي  عنوان بهريزي آمايش سرزمين  بدين ترتيب برنامه

ي ها هتيك و ژئواستراتژيك براي اقليم و سرزمين تهيه نموده و رويكردهاي راهبردي برناميژئوپل
اين امر در حالي است كه در ايران همواره تالش براي داشتن يك . عمراني كشور را تنظيم نمايد

ي متعددي مواجه بوده و ها سال گذشته با چالش 60نگر در طول  برنامه ملي جامع
اي،  ي مختلفي را از ابعاد مختلف مفهومي، نظريهها تبط با آن فراز و نشيبي مرها گيري تصميم

  .ديده است خود بهاي و فرايندي  رويه
 در و اسالمي انقالب از پيش تا. ي عمراني كشور خود گواهي بر اين امر استها هبررسي برنام 

دولت بر توسعه  صليا هدف ،1334 -  1328ي ها سال كشور براي عمراني اول برنامه تدوين ابتداي
دوم  برنامه در .)71 :1379،صرافي(داشت  قرار ي صنعتيها قطب برخي و ي كشاورزيها قطب

 شهرستانهاي كشور، سپس كشاورزي و ها استان بين عمراني توزيع عمليات توسعه، اولويت اول بر

- 1341(م سو عمراني برنامه در). 249 :1372 كاتوزيان،(بود  پس از آن توجه به بخش صنعت و
 استانداران از آن شد و طي مطرح اي منطقهزي ري برنامه و اي منطقه عمران بار اولين براي )1346

. آمد عمل به دعوت آنها پوشش تحت اولويتهاي مناطق و ها، نيازهاتوانمندي از گزارشي براي تهيه
). 72:همان(بود  ديباالي اقتصا بازده با كشاورزي مستعد نواحي سوم يافتن برنامه اهداف از يكي

زي، بر خالف ري برنامهدر تدوين برنامه عمراني چهارم ضمن استمرار يافتن ويژگي جامعيت در 
زي ري برنامهي كه دو فرايند صورت بهزي صورت گرفت ري برنامهي گذشته تحولي در نظام ها هبرنام

زي دخالت داده شد ري برنامهم زي از پايين به باال با عنوان بخش در نظاري برنامهاز باال به پايين و 
  . تا در نهايت اين دو جريان بايكديگر همسو شوند

آماده شده  1بتل آمريكايي مؤسسه اي آن توسطمنطقه ي برنامهها هدر برنامه عمراني پنجم كه پاي
منطقه  30 به خود بهنو به منطقه هر و آمد عمل به كشور مناطق اي ازانهگ  يازده بود، تقسيمات

درآمد  اين برنامه، رشد خالل در). 73:همان(تقسيم شد  شهرها مركزيت با ناحيه 140 و كوچكتر
 و مجلس نمايندگان آراء به توجه با هاي عمرانيتا برنامه گرديد تالش و شد برابر نفت چند

 ملي درآمد و توزيع عادالنه اي منطقهي ها تعادل حفظ .شود تهيه استانداران و ي محليها انجمن

                                                           
1- Battelle Memorial Institute 
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مهاجرتهاي استاني،  تقليل دوره دراين عمده همچنين سياست .بود دولت عمده اهداف از كماكان
 120 شعاع در فعاليتهاي صنعتي محدوديت اقتصادي، و اداري تمركز روستايي، عدم عمران

  .بود بزرگ تهران بر گسترش نظارت ايجاد سازمان و تهران كيلومتري
 اسالمي انقالب از دولتهاي پيش اصلي محورهاي هجمل از شهري مراكز رشد و توسعه  بر تأكيد

 تحوالت و يافت افزايش شدت به شهرها جمعيت مذكور ساله 30طي دوران  كه نحوي به بود،

 شهري مراكز به روستائيان روستاها به مهاجرت در هاي دولتبرنامه برخي نتيجه در اي و توسعه

هاي  محروم كه برنامه و كوچك شهري مراكز بخشها و و روستاها از جداي .انجاميد بزرگ و كوچك
 ماهيت جهت ظرفيتها و به به توجه با مناطق ساير نداشتند، قرار اولويتهاي دولت زمرة در دولت

منابع  ساختها و زير مركزيت، آب، منابع جمعيتي اقليمي، و طبيعي هاي تاريخي، محور جاذبه يازده
 مورد جهانگردي و كشاورزي صنعتي، ارتباطي، محور از چهار يكي منظر از يك هر ... و معدني

  .گرفتند دولت قرار ارزيابي و توجه

گيري و تصميم از ديگري انداز چشم اگرچه اساسي نيز قانون تدوين اسالمي و انقالب از پس
 و خط و اهداف در تفاوتهاي عمده وجود با ولي شد ايجاد ريزي كشوربرنامه و اقتصاد نظام در اجرا
 همان اقتصادي و اداري تمركز عدم و نواحي عمران و توازن ابعاد از جمله برخي ها درمشي

مشخص ديده  طور بهي عمراني پس از انقالب ها هدر بررسي برنام .شد دنبال سياستهاي پيشين
 از رسمي نهادهاي برخي و توجه شد جدي طور به مناطق محروم و روستاها شود كه به عمران مي

 قطب عنوان به تهران اي منطقههمچنين مجموعه  .شدند آن اجراي متولي جهاد سازندگي جمله

نفر  500( كشور بزرگ صنايع از وسيعي طيف دربرگيرنده كشور صنعتي بويژهو  فعاليتهاي اقتصادي
 ، عمده1375ي صورت گرفته در سال ها همچنين با توجه به بررسي .قرار گرفت) و بيشتر

صنعتي  اشتغال زمينه در بيشتري مركزيت از دارند قرار شورك مركزي مناطق در يي كهها استان
 يزد، اصفهان، سمنان، قم، مركزي، قزوين، تهران،: اول اي كه در رده گونه به گرديدند برخوردار

 لرستان، همدان، زنجان، اردبيل، مازندران، خراسان، :دوم در رده شرقي؛ آذربايجان و گيالن

 آنها در صنعتي فعاليت وجه كه سوم رده و و كرمان؛ بوشهر س،فار خوزستان، چهارمحال بختياري،

 و بويراحمد، كهكيلويه ايالم، كردستان، كرمانشاه، غربي، گلستان، آذربايجان :است كمرنگ

  .قرار گرفتند بلوچستان و سيستان و هرمزگان
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 ندبرخوردار جغرافيايي مركزيت از در مجموع، اول ي ردهها استان اينكه توجه قابل نقطه

  مناطق صنعتي ي توسعه اهميت .است داشته ها اين استان ي در توسعه مهمي نقش عامل اين بنابراين
 اجتماعي توسعه، و عرصه رشد شاخصهاي انساني در تالشهاي دولت وجود با كه اي استگونه به

 33 از بيش 1375سال  در. دارد ادامه صنعتي شهرهاي سمت به مهاجرت جريانهاي بزرگ هم هنوز

 نفر زندگي ميليون يك از بيش جمعيت با بزرگ شهر پنج در كشور جمعيت شهرنشين درصد

 توسعه سرآغاز چه اگر كه است معنا آن به اين). شيراز و تبريز اصفهان، تهران، مشهد،(كردند  مي

 كشور جمعيت در تكوين فضايي نيز خود اما بوده متأثر جمعيتي عمده مراكز از ايران در صنعتي

توسعه  توزيع ناعادالنه دنبال به كشور در شهري جمعيت نامناسب توزيع لذا. است شده واقع مؤثر
  .است گرديده تشديد اقتصادي و صنعتي

افتگي، ي هي توسعها بدين ترتيب هدف از ارائه مقاله حاضر آن است تا با استفاده از شاخص
در دو  ها افتگي استاني هسعافتگي شهرها و روستاهاي كشور و به تبع آن سطح توي هسطح توسع
با يكديگر مقايسه شود تا امكان بررسي تغييرات فضايي و كالبدي  1385و  1375بازه زماني 

هاي ژئوپليتيكي توسعه متوازن و نامتوازن توان چالش ميبر اين اساس . كشور فراهم آيد اي منطقه
نظور اين مقاله از يك مدل ابزاري بدين م. زماني مورد تحليل قرار داد دو مقطع را در نواحي ايران

گيري از روش  گرفته است تا با استفاده از آن و بهره توانمند تحت عنوان مدل تحليل عاملي بهره
افتگي هر استان ي هي اصلي و دوران وريماكس، مجموع امتيازهاي عاملي كه سطح توسعها هلفؤم

  .نمايد، استخراج نمايد را بيان مي
افتگي ي هتواند به اين پرسش پاسخ دهد كه سطح توسع اين مقاله مي ،بدين ترتيب در پايان

، 1385تا  1375ساله  10كشور در بين دوره زماني  يها مشخص استان طور بهشهرها، روستاها و 
 .گذارد مي تأثيربه چه نحوي تغيير پيدا كرده و اين تغييرات چگونه بر مسايل ژئوپلتيكي كشور 

  )تحليل عاملي( مدل و روش شناسي تحقيق -3

سازمان فضايي و عدم  مناطق مختلف، گسيختگي از مشكالت اساسي توسعه فضايي يكي
افتگي ي هبنابراين، تعيين درجه توسع. سلسله مراتب مبتني بر رابطه تعاملي ميان اين مناطق است

، خدمات و ها مناطق مختلف كه بتواند چارچوب موثري براي توزيع متعادل جمعيت، فعاليت
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امروزه به كارگيري معيارها و روشهاي كمي با . ركردها در سطوح مختلف باشد، ضروري استكا
يافتگي در سيستم فضايي مناطق، به امري  بندي توسعه استفاده از شاخصهاي مختلف، جهت سطح

يكي از روشهاي مطالعه رشد و توسعه نامتعادل در بين مناطق . متداول تبديل گرديده است
افتگي و ميزان نابرابري ي هتواند درجه توسع مياست كه  1مدل تحليل عاملي مختلف يك كشور،

افتگي مناطق از ي هفرآيند سنجش توسع.  گيري قرار دهد مقطع زماني مورد اندازه آن را در هر
  :پذيرد ميمراحل به شرح زير انجام 

 تعيين هدف مطالعه و تدوين چارچوب آن؛ - 1 

 تعيين سطح مطالعه؛ - 2

 نوع آمار قابل دسترس؛ شناخت - 3

 انتخاب شاخصهاي توسعه؛ - 4

  انتخاب مدل رياضي؛ - 5
 .مدلسازي و تجزيه و تحليل نتايج - 6

  هاي توسعه انتخاب شاخص - 3-1

و سطوح گوناگون نيازمند  ها هي جغرافيايي در زميننهاااز وضعيت مك تر شناخت بهتر و دقيق
به اين منظور، از يك سري . ي مورد نظر استانهادسترسي به اطالعات كامل و پردازش شده از مك

ي تركيبي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، مسكن و كالبدي، زيربنايي، بهداشتي و ها شاخص
ي عوامل ها گيري و سنجش نوسان ارقامي هستند كه براي اندازه ها شاخص. شود ميغيره استفاده 

ي ها گر با تبديل متغيرها به درصدها و نسبتعبارت دي هب. روند ميكار  همتغير در طول زمان ب
توانند سطحي از رشد و توسعه  مي ها اين شاخص .سازي اقدام نمود توان به شاخص ميمختلف 

تعيين اين ). 1385نيا،  حكمت(دهند  ي جغرافيايي را بر اساس معيارهاي انتخاب شده نشانها مكان
ي موجود در ها هاست كه بيان آماري از پديد اي ها، مهمترين قدم در مطالعات توسعه ناحيه شاخص
يافتگي مناطق  دهنده توسعه ي مثبت كه نشانها همچنين در اين مقاله تنها از شاخص. باشند ميمناطق 

يافتگي  دليل اينكه بيانگر عدم توسعه هشود و از بكارگيري شاخصهاي منفي ب ميهستند استفاده 
                                                           
1-Factor Analysis 
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  ).منفي را بكار برد  يها اخصتوان معكوس ش مي(شوند  نظر مي هستند صرف
 ؛جمعيت و خانوار - 1: مركز آمار ايران بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكناطالعات 

 ؛معلوليت - 6 ؛وضع زناشويي - 5 ؛يا تحصيل ؛محل كار - 4 ؛وضع فعاليت -  3؛سواد و آموزش - 2
. اند بندي شده باروري، طبقه - 10 مهاجرت - 9 ؛ويژگيهاي سرپرست خانوار - 8 ؛واحد مسكوني - 7

ي توسعه از ميان اطالعات مذكور، متغيرهاي مورد نظر شامل جمعيت، تعداد ها براي توليد شاخص
سال، خانوار، تعداد دانشجويان، جمعيت داراي تحصيالت عالي، جمعيت باسواد باالي شش 

 بادوام مسكوني واحدهاي جمعيت شاغل ده ساله و بيشتر، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي، تعداد
 ، ضريب خودروي سبك، تعداد رايانه، تعداد دسترسي به اينترنت، تعداد واحدهاي)بتني و فلزي(

تايي گاز به تفكيك استان و مناطق شهري و روس كشي، تلفن، برق، آب لوله داراي معمولي مسكوني
پذيرد  ميانجام  1375- 1385با توجه به اينكه مدلسازي براي يك دوره ده ساله . شوند مياستخراج 

هاي  تعداد استان. شود استفاده مي 1385و  1375ي سالهاي ها براي استخراج متغيرها از سرشماري
يكسان  استان بوده است كه در نتيجه براي 30، 1385استان و در سال  26، 1375كشور در سال 

به اين . دهيم مياستان كاهش  26به  1385را در سال  ها سازي و همخواني متغيرها، تعداد استان
ي تهران با قزوين، خراسان شمالي و خراسان رضوي با خراسان ها استانمنظور از تجميع متغيرهاي 

و پيش از مجزا  1375ي سال ها ي كشور به تعداد استانها جنوبي، گلستان با مازندران، تعداد استان
استان  30و تبديل آنها به  1375زيرا تفكيك متغيرهاي سال . شوند شدن از يكديگر تبديل مي

همچنين متغيرهاي ضريب خودروي سبك، تعداد رايانه و تعداد دسترسي به . باشد ميپذير ن امكان
اند  نگرفتهلحاظ نشده و مورد سرشماري قرار  1375دليل اينكه در سرشماري سال  هاينترنت، ب

كشي گاز نيز به دليل ناقص  متغير تعداد واحدهاي مسكوني معمولي داراي لوله. شوند مي  حذف
  . شود ميي كشور، حذف ها استانآن براي  بودن اطالعات

درصد  - 1: ي توسعه شاملها بر اساس متغيرهاي استخراج و تجميع گرديده، شاخص
درصد دانش  - ؛3انشجو به كل جمعيت درصد جمعيت د - 2 ؛باسوادي نسبت به كل جمعيت

درصد تعداد واحد  - 5 ؛درصد شاغلين به كل جمعيت - 4آموختگان نسبت به كل جمعيت؛ 
  ؛درصد واحدهاي مسكوني معمولي داراي برق - 6 ؛مسكوني بادوام به كل واحدهاي مسكوني

درصد واحدهاي مسكوني  - 8ي كش درصد واحدهاي مسكوني معمولي داراي آب لوله - 7
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 1375استان و به تفكيك مناطق شهري و روستايي و سالهاي  26عمولي داراي تلفن ثابت، براي م
شده براي  ي توسعه توليدها شاخص 2و 1پيوست شماره  اولجد. شوند ، توليد مي1385و 

پيش از عمل مدلسازي، . دهند ميي كشور را به تفكيك مناطق شهري و روستايي نشان ها استان
  .شوند ميوزن  از طريق استانداردسازي بي ها ماتريس شاخص

  مدل تحليل عاملي - 3-2

تحليل عاملي به مجموعه اي از فنون آماري اشاره دارد كه هدف مشترك آنها ارائه مجموعه اي از 
مراحل تحليل عاملي را ). 1381كيم و مولر، (متغيرها بر حسب تعداد كمتري متغير فرضي است 

  :ردزير خالصه ك صورت بهتوان  مي
استخراج عاملي؛ ) محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي؛ پ) تهيه ماتريس استاندارد؛ ب )الف

  . محاسبه نمرات عالي) ؛ ث)1روش وريماكس(چرخش عوامل ) ت
گر سطح ها و نمايان تواند نماينده بسيار خوبي براي شاخص ميميانگين جمع نمرات عاملي 

  .ي كشور تلقي گرددها يافتگي استان توسعه

 سازيمدل  3-3

بندي  هدف رتبه. پذيرد تحليل عاملي آن انجام مي ي و گزينه SPSSمدلسازي با استفاده از نرم افزار 
و با  1375- 1385دوره ده ساله  استان كشور به تفكيك نقاط شهري و روستايي، براي يك 26

شاخص  8مل ها، ماتريسي است كه ستونهاي آن شا ماتريس شاخص. باشد ميشاخص  8استفاده از 
از آنجايي كه هر يك از ). 26×8(استان كشور خواهد بود  26توسعه و سطرهاي آن شامل 

كه لزوماً واحدهاي يكساني ندارند داللت دارد  عضوهاي ماتريس مذكور بر شاخصهاي گوناگوني
شود تا مشكل ناهمساني واحدها  از واحد، اين ماتريس استاندارد مي ها براي مستقل نمودن شاخص

  .شود براي استاندارد كردن شاخصها استفاده مي Zاز رابطه . از بين برود
  

                                                           
1-Varimax Method 
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قرار Z باشند و در قالب ماتريس جديدي به نام  ميانگين و انحراف معيار هر ستون مي كه 
همبستگي و سطح معناداري اين ماتريس جهت بررسي همبستگي بين شاخصها مورد . گيرد مي

بررسي  KMO and Bartlett’s test of sphericityگيري با گزينه  صحت نمونه. گيرند ميقرار  بررسي
روشهاي گوناگوني . باشد 5/0بايد بزرگتر از  KMO1شده كه جهت صحت نمونه گيري ارزش 

در اينجا . باشند جهت اجراي تحليل عاملي وجود دارد كه اين روشها به عوامل مختلفي وابسته مي
رود، با اين وجود روشهاي ديگر نيز پاسخهاي اغلب  ميبكار  2ي اصليها هل مولفروش تحلي

  ). Field, 2005(مشابهي به همراه دارند 
بر  متغير هر بارگذارى دوران،. بهبود يابد  3دوران طريق نوع از تواند مي عوامل تفسير قابليت

را  عوامل همه روى ارىنمايد ضمن اينكه بارگذ را بيشينه مي شده استخراج هر عامل روى
تفاضلي  يها ارزشضمن حفظ  متغيرها مطلق ىها ارزش تغيير دوران از طريق. نمايد مي نيزكمينه

 directو هستند متعامد ىها دوران equamax و Varimax، quartimax. كند مي ثابت آنها عمل
oblimin   وpromax هستند مايل ىها دوران)Field,2005 .(بستگي به اين دارد  ندورا دقيق انتخاب

 يكى بايد بنابراين باشد، مستقل عوامل انتظار اگر. باشند يا خير وابسته بايد اصلى عوامل آيا كه 
شود، و در صورت  استفاده مي Varimaxشوند كه در اينجا از دوران  انتخاب متعامد ىها دوران از

در اين مدلسازي، از  همچنين. باشد يمي مايل ها نياز به استفاده از دوران ي انتظار عوامل وابسته
 انتخاب اين .گرددباشد صرف نظر مي 4/0 از آنها كمتر مطلق ىها ارزش بارگذاري عاملهايي كه

 4رياضى اميد مقدار تواند مي مقدار اين حال، هر به خواهد بود؛ سودمند سازي تفسير مدل در
نهايت امتياز عاملي محاسبه شده  در  .نمونه را نشان بدهد حجم بارگذاري شده از دار معني عامل

و  1375در دو سال ) مناطق شهري و روستايي(هاي كشور  يافتگي استان بندي توسعه براي سطح
  .رود كار مي هب 1385
  

                                                           
1-Kaiser-Mayer-Olkin 
2-Principal Component Analysis 
3-Rotation 
4-Expected value 
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 ي كشور ها استانيافتگي  بندي سطوح توسعه سطح -4

ر و به استان كشو 26پس از مدلسازي و تجزيه و تحليل با استفاده از هشت شاخص و براي 
  1بر اساس جداول  ها تفكيك مناطق شهري و روستايي، نتايج امتياز عاملي براي هر يك از استان

بر اساس امتياز  ها ، رتبه استان6جدول شماره . شوند ميمحاسبه  1375و  1385براي سالهاي  2 و
 كل به دانشجو جمعيت جمعيت ، درصد كل به نسبت باسوادي ي درصدها عاملي در شاخص

 به دوام با مسكوني واحد تعداد جمعيت، درصد كل به نسبت آموختگان دانش معيت، درصدج
 واحدهاي برق، درصد داراي معمولي مسكوني واحدهاي كل واحدهاي مسكوني، درصد تعداد

ثابت براي سالهاي  تلفن داراي معمولي مسكوني واحدهاي آب و درصد داراي معمولي مسكوني
و سال  1375در سال . دهد مناطق شهري و روستايي نمايش ميو به تفكيك  1385و  1375
ترين و استان  افتهي هدر مناطق شهري و روستايي توسع) مراه استان قزوينه به(استان تهران  1385

 عواملبررسي . شوند ميي كشور محسوب ها ترين، استان افتهي هسيستان و بلوچستان كم توسع
هاي مختلف  در شاخص ها افتگي استاني هه سطوح توسعكدهد  مينشان حاصل از تحليل عاملي 

ي ديگر نيست،  ها دهنده توسعه شاخص افتگي در يك شاخص نشاني هيكسان نبوده و توسع
در همه  جانبه همهاي  هماهنگ و  ي برخوردار از يك شاخص توسعه، بگونهها ي استانعبارت به

هدف بررسي نتايج تحليل عاملي سطوح  بنابراين در اين مطالعه،. اند نيافته ، توسعهها شاخص
ي ها استانبندي از  يافتگي بر اساس مجموع امتيازهاي عاملي براي دستيابي به يك جمع توسعه

  .گيرد ميكشور بوده و هر شاخص به تنهايي مورد بررسي قرار ن
ر ، سمنان، اصفهان و د)مراه قزوينه به(ي تهران ها استان، 1375براي مناطق شهري و در سال 

تيب تر به) مراه گلستانه به(، سمنان، و مازندان )همراه قزوين هب(ي تهران ها استان، 1385سال 
كه براي مناطق روستايي و در سال  در حالي. شوند ميي كشور محسوب ها استانترين  افتهي هتوسع
ان ي تهرها استان، 1385، اصفهان، يزد و در سال )مراه قزوينه به(ي تهران ها استان، 1375

ي كشور محسوب ها استانين تر افتهي هتيب توسعتر ، اصفهان، و بوشهر به)مراه قزوينه به(
ي كردستان، آذربايجان ها استان، 1385و  1375همچنين، براي مناطق شهري و در سال . شوند مي

كه  حالي در. شوند ي كشور محسوب ميها استانترين  يافته غربي، سيستان و بلوچستان كم توسعه
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ي آذربايجان غربي، كردستان، سيستان و ها استان، 1375ي مناطق روستايي و در سال برا
تيب كم تر ي هرمزگان، كردستان، سيستان و بلوچستان بهها استان، 1385بلوچستان و در سال 

  .شوند ميي كشور محسوب ها استانين تر يافته توسع
، ششم 1385، پنجم و در سال 1375رتبه استان چهار محال و بختياري در مناطق شهري و سال 

، هفتم و در 1375بوده است، همچنين رتبه استان كهگيلويه و بويراحمد در مناطق شهري و سال 
نمودند، ولي از  ميهاي كمتري كسب  رسد كه بايد رتبه نظر مي ه، دوازدهم بوده و ب1385سال 
، 1385، سيزدهم، 1375(و خراسان ) ، دهم1385و  1375(يي همانند استان فارس ها استان

گونه بيان نمود كه  توان اين ميعلت اين امر را . ي باالتري قرار دارندها هبه مراتب در رتب) چهاردهم
دليل وسعت و جمعيت  به) شامل خراسان شمالي، رضوي و جنوبي(ي فارس و خراسان ها استان

ي ها استانخود حتي از  يها استانسازي در مراكز  ي مورد استفاده در اين مدلها زياد در شاخص
باشند ولي در سطح استاني نسبت  ميتر  افتهي هچهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد توسع

دهنده پديده تمركزگرايي در مراكز اين  تر هستند كه خود نشان يافته به دو استان مذكور كمتر توسعه
توان در مورد  مياين پديده را . باشد مي ها استاننيافتگي ساير مناطق شهري اين  و توسعه ها استان
نيز مشاهده نمود كه )  ... آذربايجان شرقي، خوزستان و(تر  افتهي هي به ظاهر توسعها استانساير 

  .اند هي كسب نمودتر ي پايينها هرتب
نشان  7در جدول شماره) مجموع امتيازهاي عاملي(ي تركيبي ها بررسي تفاضل شاخص 
 7523/0امتيازي در سطح مناطق شهري و افزايش  6213/0ن با افزايش دهد كه استان تهرا مي

امتيازي در سطح مناطق روستايي، موقعيت برتر خود را چه در سطح شهري و چه روستايي با 
اين امر بيانگر عدم . حفظ نموده است1385تا  1375در دوره  ها اختالف فاحشي با ساير استان

ويژه بر تمركزگرايي در استان تهران و  تأكيدو تمركززدايي و  ي آمايش سرزمينها هتوجه به برنام
استان سيستان و بلوچستان در سطح مناطق شهري و روستايي و در . باشد ميبويژه شهر تهران 

خود اختصاص داده است و با كاهش  ترين استان كشور را به ه محرومب، رت1385و  1375دوره 
امتيازي در سطح مناطق روستايي  3304/0كاهش امتيازي در سطح مناطق شهري و  0899/0

همچنين استان كردستان در سطح . ها را افزايش داده است نيافتگي با ساير  استان فاصله توسعه
امتيازي در رتبه بيست و چهارم و در سطح روستايي با افزايش  0101/0مناطق شهري با كاهش 
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ين استان تر تان سيستان و بلوچستان محرومپنجم، پس از اس  بيست و ي هامتيازي در رتب 2390/0
استان آذربايجان غربي نيز در سطح مناطق شهري و در دوره . باشد ميكشور در سطح روستايي 

ين تر ، با كسب رتبه بيست و پنجم پس از استان سيستان و بلوچستان از محروم1385تا  1375
ين استان تر بلوچستان بعنوان محرومبنابراين استان سيستان و . نقاط شهري كشور برخوردار است

تنها در اين دوره داراي افزايش امتياز عاملي نبوده است بلكه  يافتگي نه كشور از لحاظ توسعه
كه در  اي گونه هب. دچار افزايش شده است) تهران(يافتگي آن با استان اول  فاصله سطح توسعه

و در  69602/6تياز عاملي برابر با و در بخش شهري اين دو استان داراي اختالف ام 1375سال 
شهري  ، در بخش1385و در سال  28215/8بخش روستايي داراي اختالف امتياز عاملي برابر با 

  .اند داشته 35557/8و در بخش روستايي برابر با  53775/10اختالفي برابر با 
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  1385سال  )مناطق شهري و روستايي( كشور يها بندي بر اساس امتياز عاملي استان رتبه :1شماره  جدول

  استان
شاخص تركيبي   ها امتياز عاملي هر يك از عامل

)CI(  
  رتبه

  روستايي  شهري
عامل 

  اول

عامل 

  دوم

عامل 

  سوم

عامل 

  چهارم

عامل 

  اول

عامل 

  دوم
  روستايي  شهري  روستايي  شهري  عامل سوم

  10  9 0.282 0.843 0.386- 0.180- 0.849 1.209 1.611- 0.898 0.346 آذربايجان شرقى

  22  25 1.439- 2.2032- 1.138- 0.836- 0.535 0.344 3.131- 0.289 0.294 آذربايجان غربى 

  9  13 0.487 0.207 0.372 0.352- 0.468 0.685 1.569- 1.264 0.171- اردبيل  

  2  4 2.331 1.847 1.042 0.402 0.886 1.061 0.165 0.533 0.086 اصفهان  

  12  19 0.186 0.510- 0.316- 0.625 0.122- 1.237- 0.623 0.417 0.312- مايال

  3  15 2.170 0.028- 1.072 0.694 0.403 0.316 0.371 0.238- 0.477- بوشهر 

  1  1 3.209 3.470 3.306 0.434- 0.337 2.798 0.595 0.228- 0.305 تهران و قزوين

 چهارمحال و
 بختيارى

0.229 0.880 0.245 -0.122 -0.173 0.303 0.822 1.232 0.952 6  8  

  19  14 0.956- 0.119 0.437- 0.944- 0.425 0.001 0.254 0.354- 0.218 خراسان

  23  23 1.551- 1.446- 0.445- 0.330- 0.776- 0.905- 0.658 0.345- 0.854- خوزستان

  18  5 0.832- 1.252 0.916- 0.744- 0.828 0.327- 0.010- 0.749 0.840 زنجان  

0.459 1.756 سمنان
2 

0.726 -0.227 0.486 1.185 -0.439 2.714 1.232 2  7  

 سيستان و
 بلوچستان

-1.152 -2.392 -2.019 -1.502 -3.021 -1.017 -1.106 -7.067 -5.145 26  26  

  6  10 1.549 0.445 0.638 0.804 0.106 0.199- 0.566 0.331- 0.410 فارس  

  13  17 0.079 0.213- 0.198- 0.793- 1.071 1.254- 0.023- 0.578 0.480 قم  

  25  24 1.791- 2.156- 1.048- 1.457- 0.714 0.277- 0.538- 0.260- 1.081- كردستان

  17  18 0.572- 0.501- 0.751 0.192 1.516- 0.290- 0.024 0.453- 0.219 كرمان

  20  20 1.033- 0.847- 0.354- 0.684- 0.005 0.960- 0.277 0.935 1.100- كرمانشاه 

 كهگيلويه و
 بويراحمد

-3.019 0.914 1.243 1.086 -1.623 0.019 0.551 0.224 -1.052 12  21  

  15  11 0.242- 0.427 0.126 0.826 1.195- 1.148 0.540 2.398- 1.137 گيالن 

  16  21 0.497- 0.891- 0.280 0.047- 0.730- 0.667- 0.562 0.275 1.062- لرستان

گلستان و 
 درانمازن

0.661 0.813 0.091 
0.612

01 
0.330 1.005 0.668 2.178 2.004 3  5  

  11  8 0.209 1.096 0.401- 0.364- 0.975 0.027- 0.577 0.105 0.440 مركزى

  24  22 1.602- 1.363- 0.386- 0.384- 0.831- 0.721 0.568 2.332- 0.320- هرمزگان

  14  16 0.013- 0.034- 0.215- 0.956- 1.158 0.446- 0.069 0.005- 0.348 همدان

  4  7 2.036 1.209 1.839- 3.468 0.407 1.538- 0.741 0.227 1.778 يزد
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ي اصفهان، يزد، چهار محال و بختياري، كهگيلويه و ها استان، 3بر اساس جدول شماره 
بويراحمد، مركزي، كرمان، بوشهر، خراسان، ايالم، خوزستان، هرمزگان در سطح مناطق شهري و 

اند كه  شده ها استانافتگي خود در بين ساير ي ه، دچار تنزل رتبه سطح توسع1375 - 1385دوره در 
ي گلستان و مازندران، زنجان، ها استان. استان كرمان با نه رتبه كاهش بيشترين تنزل را داشته است

ر دوره آذربايجان شرقي، گيالن، همدان، قم، كرمانشاه، لرستان، اردبيل در سطح مناطق شهري و د
، كه استان اند هبود ها استانافتگي در بين ساير ي ه، داراي افزايش رتبه سطح توسع1375- 1385

ي يزد، ها استانهمچنين در سطح روستايي . اردبيل با ده رتبه بيشترين افزايش را داشته است
ن در دوره سمنان، قم، ايالم، كرمان، همدان، گيالن، زنجان، خراسان، كرمانشاه، خوزستان، هرمزگا

اند و استان كرمان با  بوده ها استانافتگي در بين ساير ي هدچار افت رتبه سطح توسع 1375 - 1385
ي بوشهر، فارس، آذربايجان شرقي، لرستان، ها استان. بيشترين تنزل  را داشته است ،رتبه كاهش 5

كه استان  اند هدكهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان غربي نيز داراي افزايش سطح رتبه بندي بو
  . يافته است ءافزايش، به رتبه نهم ارتقا ي اردبيل با سيزده رتبه
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  1375سال ) مناطق شهري و  روستايي(ي كشور ها بندي بر اساس امتياز عاملي استان رتبه :2 شماره جدول

  استان
شاخص تركيبي   ها امتياز عاملي هر يك از عامل

)CI(  
  رتبه

  يروستاي  شهري
  روستايي  شهري  روستايي  شهري  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول  عامل دوم  عامل اول

  15  14 0.44230- 0.22227 0.67977- 0.51603 0.27857- 1.10604- 1.32831 آذربايجان شرقى
  24  25 1.92781- 2.24269- 1.09555- 0.10187- 0.73040- 2.11459- 0.12810- آذربايجان غربى

  22  23 1.47773- 1.59270- 0.50070- 0.45681- 0.52022- 1.34059- 0.25211- اردبيل
  2  3 3.42084 1.34214 1.32480 0.91897 1.17707 0.44218 0.89996 اصفهان
  10  16 0.51090 0.22899- 0.04894 0.07423- 0.53619 1.03200 1.26099- ايالم

  6  12 1.11412 0.35075 0.68422 0.65973- 1.08963 0.54955 0.19881- بوشهر
  1  1 4.23148 3.19795 3.77878 0.35697 0.09573 0.53340 2.66454 تهران و قزوين
 چهارمحال و

 بختيارى
0.11463 1.02710 0.56909 0.36706 -0.28194 1.14173 0.65422 5  8  

  17  13 0.66611- 0.28734 0.01207 0.19330 0.87147- 0.22211 0.06523 خراسان
  20  18 0.81853- 0.29179- 0.04235- 0.45618- 0.32001- 0.97068 1.26246- خوزستان
  16  11 0.49178- 0.38048 0.19207- 0.65025 0.94996- 0.32001 0.06047 زنجان
  4  2 1.37658 2.26011 0.48342- 1.22445 0.63556 1.19975 1.06036 سمنان

 سيستان و
 بلوچستان

-1.38684 -2.11123 -0.75112 -2.68165 -0.61790 -3.49807 -4.05067 26  26  

  7  10 1.01382 0.53195 1.10558 0.04178- 0.04997- 0.46734 0.06461 فارس
  9  20 0.56360 0.95185- 0.16432- 1.72680 0.99889- 0.07099 1.02285- قم

  25  24 2.00328- 2.09050- 0.88143- 0.40541 1.52726- 1.43285- 0.65766- كردستان
  12  9 0.06594- 0.55511 0.21864 0.28632- 0.00174 0.51085 0.04425 كرمان

  19  21 0.80622- 1.02717- 0.23150- 0.07888 0.65360- 0.11121 1.13838- كرمانشاه
 كهگيلويه و
 بويراحمد

-0.33806 0.94278 0.78972 -2.43787 0.07973 0.60472 -1.56843 7  23  

  14  15 0.42351- 0.20317 0.84014- 0.54059- 0.95721 1.69376- 1.89693 گيالن
  18  22 0.74949- 1.08613- 0.26135 0.58728- 0.42356- 0.27110 1.35723- لرستان

گلستان و 
 1.23008 0.56518 0.12351 0.13419- 1.24076 0.05836 0.50682 مازندران

8  5  

  11  6 0.35267 0.70579 0.32975- 1.14565 0.46323- 0.69528 0.01051 مركزى
  21  19 1.09068- 0.35255- 0.38825 0.92099- 0.55794- 0.05074- 0.30181- هرمزگان
  13  17 0.25287- 0.28533- 0.05326- 0.87722 1.07683- 0.35955- 0.07421 همدان
  3  4 2.36704 1.29910 1.63178- 0.91849 3.08032 0.78464 0.51446 يزد
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و دو سال ) 3جدول شماره (در دو بخش شهري و روستايي  ها استان بررسي سطح رتبه بندي
در  ها استانافتگي بيشتر ي هباشد كه سطح رتبه توسع مينشان دهنده اين واقعيت  1385و  1375

عبارت ديگر حجم  هب. باشد ميبيشتر  ها استانبخش شهري از رتبه بخش روستايي همان 
ي روستايي بوده ها ي شهري بيشتر از بخشها ر بخشگذاريهاي توسعه اي انجام شده د سرمايه

ي استاني و كاهش فاصله توسعه شهري و ها زيري برنامهاست، كه اين امر لزوم تجديد نظر در 
  .   دهد ميروستايي را مورد توجه قرار 
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  1385و  1375 هايسال )يمناطق شهري و روستاي(ي كشور ها افتگي استاني هبندي توسع رتبه :3شماره  جدول

  1375سال 
 رتبه

  شهري

  رتبه  1375سال   1385سال 

  روستايي

  

  1385سال 

  استان  استان  استان  استان

 تهران و قزوين  1 تهران و قزوين تهران و قزوين  1 تهران و قزوين

 اصفهان  2 اصفهان سمنان  2 سمنان

 بوشهر  3 يزد گلستان و مازندران  3 اصفهان

 يزد  4 سمنان اصفهان  4 يزد

 گلستان و مازندران  5 گلستان و مازندران زنجان  5 بختيارى چهارمحال و

 فارس  6 بوشهر بختيارى چهارمحال و  6 مركزى

 سمنان  7 فارس يزد  7 بويراحمد كهگيلويه و

 بختيارى چهارمحال و  8 بختيارى چهارمحال و مركزى  8 گلستان و مازندران

 ردبيلا  9 قم آذربايجان شرقى  9 كرمان

 آذربايجان شرقى  10 ايالم فارس  10 فارس

 مركزى  11 مركزى گيالن  11 زنجان

 ايالم  12 كرمان بويراحمد كهگيلويه و  12 بوشهر

 قم  13 همدان اردبيل  13 خراسان

 همدان  14 گيالن خراسان 14 آذربايجان شرقى

 گيالن  15 آذربايجان شرقى بوشهر  15 گيالن

 لرستان  16 زنجان همدان  16 ايالم

 كرمان  17 خراسان قم  17 همدان

 زنجان  18 لرستان كرمان  18 خوزستان

 خراسان  19 كرمانشاه ايالم  19 هرمزگان

 كرمانشاه  20 خوزستان كرمانشاه  20 قم

 بويراحمد كهگيلويه و  21 هرمزگان لرستان  21 كرمانشاه

 آذربايجان غربى  22 اردبيل هرمزگان  22 لرستان

 خوزستان  23 بويراحمد كهگيلويه و خوزستان  23 اردبيل

 هرمزگان  24 آذربايجان غربى كردستان  24 كردستان

 كردستان  25 كردستان آذربايجان غربى  25 آذربايجان غربى

 بلوچستان سيستان و 26 بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و  26 بلوچستان سيستان و
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 گيري بندي و نتيجه جمع -5

مناطق شهري و  ي ههدف از توسعه متعادل ايجاد شرايط و امكانات يكسان و همگن در هم
و با استفاده از  1385و  1375در اين مقاله در دو مقطع زماني . باشد مي ي كشورها استانروستايي 

ي كشور مورد مطالعه ها افتگي استاني هعاملي، سطح توسعهشت شاخص توسعه و مدل تحليل 
ي اصلي، و دوران وريماكس ها هبا استفاده از مدل تحليل عاملي و از روش مولف. قرار گرفت

نتايج . نمايد، استخراج شدند افتگي هر استان را بيان ميي همجموع امتيازهاي عاملي كه سطح توسع
ي ها ي توسعه در اكثر مناطق شهري و روستايي استانها دهد كه شاخص مي دست آمده نشان هب

 ترتر و كم يافته هاي توسعه ، ضمن اينكه نابرابري بين استاناند هكشور در اين دوره افزايش يافت
افتگي و نابرابري ي هفاصله سطح توسع 1375 - 1385در دوره . افته نيز افزايش داشته استي هتوسع

در مناطق ) ترين يافته كم توسعه(و استان سيستان و بلوچستان ) نتري افتهي هتوسع(بين استان تهران 

   1385تا  1375دوره ) مناطق شهري و روستايي(هاي كشور  نتفاضل مقادير امتياز عاملي استا :4 شماره جدول

  استان
  تفاضل امتياز عاملي

  استان
  تفاضل امتياز عاملي

  مناطق روستايي  مناطق شهري  مناطق روستايي  مناطق شهري

 0.5357 0.0867- فارس 0.7253 0.6213 آذربايجان شرقى  

 0.4836- 0.7329 قم 0.4878 0.0395 آذربايجان غربى

 0.2121 0.0664- كردستان 1.9655 1.8005 اردبيل

 0.5069- 1.0566- كرمان 1.0896- 0.5055 اصفهان

 0.2273- 0.1797 كرمانشاه 0.3240- 0.2810- ايالم

 0.5155 0.3800- بويراحمد كهگيلويه و 1.0560 0.3795- بوشهر

 0.1808 0.2242 گيالن 1.0218- 0.2728 تهران و قزوين

 0.2518 0.1943 لرستان 0.2980 0.0905 بختيارى چهارمحال و

 0.7747 1.6131 گلستان و مازندران 0.2902- 0.1677- خراسان

 0.1429- 0.3907 مركزى 0.7333- 1.1550- خوزستان

 0.5119- 1.0101- هرمزگان 0.3407- 0.8715 زنجان

 0.2390 0.2505 همدان 0.1446- 0.4548 سمنان

 0.3304- 0.0899- يزد 1.0952- 3.5689- بلوچستان سيستان و  
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عبارت ديگر، توسعه  هب. افزايش داشته است% 88/100و در مناطق روستايي % 37/157شهري 
ي كشور در اين دوره افزايشي بوده ولي توزيع آن در بين ها استانهاي شهري و روستايي  شاخص

و  تر يافته ي توسعهها امر موجب افزايش شكاف بين استاناين . ناعادالنه بوده است ها استان
اي كه  روند توسعه متعادل و همگن در كشور را مختل  گونه هشده، ب  افتهي هتوسع تري كمها استان

افتگي در سطح مناطق شهري و ي هدست آمده، فاصله توسع هب  همچنين بر اساس نتايج. نموده است
وده و توسعه مناطق شهري بر توسعه مناطق روستايي اولويت داده روستايي هر استان نيز نابرابر ب

بااليي را در مناطق  ي رسد بايد رتبه مي نظر بهمانند استان فارس كه  ها در برخي از استان. اند هشد
شود كه در اين دوره داراي  مي افتگي كسب نمايد، مشاهدهي هشهري و روستايي از لحاظ توسع

توان تمركز گرايي در مركز استان و توسعه نيافتگي  مي ، دليل اين امر رامتوسطي بوده است ي هبرت
  . ي شهري و روستايي آن بيان نمودها ساير بخش

ي كشور و ها استانافتگي ي هافتگي و كمتر توسعي هتوان بين توسع ميبا توجه به نتايج حاصل 
ارتباط برقرار  ،اند هنمود بهتجر عرصه اين در ي كشورها استان كه روالي و ي توسعهها هزمين پيش

 و ارتباطي مركزيت مناطق، ثبات و امنيت سياسي، جغرافيايي، چون مركزيت نموده و به عواملي
 دشمن تهاجم راه سر بر مرزهاي طبيعي و موانع وجود و مورد هجوم مناطق از دوري نيز و بازرگاني

 از اصفهان و شيراز تبريز، انند تهران،م تاريخي به داليل بنا ايران شهرهاي از بسياري .اشاره نمود

 استان مراكز عنوان تحت كشوري تقسيمات اولين در بعدها و بودند نيز  جمعيتي ي هعمد مراكز

اين  مجموعة زير امروز افتهي هي توسعها استان از بسياري در حالي كه .كردند پيدا بيشتري توسعه
 همه در تقريباً امروزه .باشد مي مركز از يدور و مرزنشيني ديگر، عامل .شوند محسوب مي مناطق

 در مانعي مرزنشيني و كشور مركزي از مناطق دوري افتهي هكشورهاي  توسع در حتي و دنيا جاي

 توسعه ديگر عبارت به .است كشور در موجود و منابع امكانات به شهروندان برابر دسترسي مسير

 از دوري ديگر طرف از .نيست نيافته سعهكشورهاي تو يا و ايران مختص مرزي نيافتگي شهرهاي

 اين توسعه و رشد جهت در نخبگان مركزي و بومي نخبگان ميان سازنده تعامالت از ايجاد مركز

 و كار شرايط سختي به دليل متخصص و ماهر انساني همچنين نيروي .كند مي جلوگيري مناطق
 اين اگر بويژه شوند مي ن مناطقاي در فعاليت به حاضر كمتر امكانات كمبود و زندگي تسهيالت

  .اي باشندزدهبحران ثبات وبي كشورهاي با همجوار مرزي مناطق
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 بر عالوه آبي كم و خشك و خشن هواي و آب .است طبيعي جغرافياي و اقليم ديگر مهم متغير

 كشور در را جمعيت كمترين تراكم بلوچستان و استان سيستان(است  كه دافع جمعيت آن

 در كه يطور به .دهد مي قرار تأثيرتحت  را مردم معيشت و زندگي زيادي نيز گذران حد تا) داراست

 و شرقي و حاشيه خراسان و مركزي استان بخشهايي از و  بلوچستان، ي سيستانها استان ايران
هاي هزينه زيادي حد تا برند و مي رنج زمينه اين اي درعمده مشكالت از كشور شرقي جنوب
 اي و عشيره و روستايي جمعيت ميزان بودن باال ديگر متغير .است داده افزايش را اطقاين من توسعه

 آمارهاي كه نابساماني وضعيت .قومي است و نيافته مناطق توسعه در شتابان و خرأمت شهرنشيني نيز

 از درصد كه اند هبود بزرگ شهرهاي ،قطبهاي توسعه اولين ايران در .است آن  مؤيد نيز موجود

 دهه دو يكي و بعدي مراحل در دور افتاده مناطق و روستاها. بودند برخوردار بااليي شهري تجمعي

 و امكانات افزايش با. قرار گرفتند ريزان اقتصاديبرنامه توجه مسير در جدي طور به آن از پس
 الگوهاي و هاباور  ها ارزش در تغيير كه حالي در .شدند شهرنشين سرعت به مناطق اين جمعيت،

  .نشد انجام صورت همان به مناطق اين در ساكن جمعيت معيشت و زندگي
ژه در استان و شهر تهران، و   تمركزگرايانه بوي اي هبنابراين پرهيز از ديدگاهها و الگوهاي توسع

ريزي كشور حاكم  افته كه در شصت سال گذشته بر نظام برنامهي هي بيشتر توسعها همچنين استان
ديدگاه آمايشي و پراكنش يكنواخت فعاليت، انسان و فضا در مناطق شهري  بوده است و توجه به

و بهبود سطح كيفيت زندگي افراد جامعه و  جانبه همهتواند منجر به توسعه  مي و روستايي كشور
نكته قابل توجه ديگر در . در نتيجه ايجاد توسعه اقتصادي و اجتماعي متوازن در سطح كشور شود

افتگي مناطق داخلي كشور است، ي هافتگي مناطق مرزي و بيشتر توسعي هاين ميان كمتر توسع
بندي توسعه مناطق  ي پايين رتبهها هي مرزي كشور در ردها استانمناطق و  ي هكه عمد ايگونه هب

 وجود بهشوند، كه اين امر با توجه كشور چه در سطح روستايي و چه در سطح شهري واقع مي
ريزي فضايي سياسي، اقتصادي، اي، لزوم بهبود برنامهخيز منطقه حرانتهديدات امنيتي و مناطق ب

عبارتي نابرابري و  هب. نمايدرا الزامي مي جانبه همهاجتماعي كشور در جهت دستيابي به توسعه 
محروميت به مثابه آن روي سكه توسعه، خطري مستقيم براي امنيت جامعه و در نتيجه 

شتابان ناشي از  يتواند فشار شهرنشين مي توجه به  اين موارد. آيندشمار مي هريزي توسعه ب برنامه
افته به شهرهاي بزرگ و بويژه استان ي همهاجرت جمعيت مراكز روستايي و شهري كمتر توسع
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هاي صورت گرفته براي كنترل نابساماني شهرهاي بزرگ را  گذاري تهران را كاهش داده و سرمايه
ور هزينه نمايد ضمن آنكه امنيت اقتصادي و اجتماعي در پايدار در سطح كش ي جهت توسعه

ريزي كشور و  بنابراين لزوم بازنگري در نظام برنامه. مناطق مرزي كشور را بهبود بخشد
با توجه به شرايط و ساختار فعاليتي، انساني و فضايي  اي منطقهريزي  گيري به سمت برنامه جهت

  .هر منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد
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  1385سال ) شهري و روستايي(هاي توسعه  شاخص: 1جدول پيوست شماره
  

  

  

 استان

درصد 
باسوادي 

نسبت به كل 
  جمعيت

درصد 
جمعيت 

دانشجو به كل 
  جمعيت

درصد دانش 
آموختگان 

نسبت به كل 
  جمعيت

درصد 
شاغلين به كل 

  جمعيت

درصد تعداد 
واحد 

مسكوني با 
دوام به تعداد 

  واحد كل

د درص
واحدهاي 
مسكوني 

معمولي داراي 
  برق

درصد 
واحدهاي 
مسكوني 

معمولي داراي 
  آب

درصد 
واحدهاي 
مسكوني 

معمولي داراي 
  تلفن ثابت

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

ري
شه

يي 
ستا

رو
 

 82.3 93.8 84.7 96.5 98.4 99.2 10.1 51.4 36.8 29.7 2.6 12.4 1.0 4.9 66.4 78.4 آذربايجان شرقى

 68.5 89.8 81.1 93.6 98.4 98.5 4.4 27.7 31.6 28.6 1.7 10.1 0.8 3.6 61.4 75.6 آذربايجان غربى

 83.7 94.7 81.4 97.4 98.4 99.2 14.9 46.1 32.6 27.2 2.3 11.8 1.0 4.7 66.3 77.3 اردبيل

 80.4 91.0 94.1 97.5 99.4 99.8 20.2 50.3 34.1 30.1 3.6 13.0 1.7 4.8 72.4 81.8 اصفهان

 68.9 91.1 89.9 95.1 98.3 99.9 5.6 20.0 24.0 24.1 4.1 13.5 1.5 4.9 68.4 78.7 ايالم

 83.4 88.1 85.8 95.4 99.1 100.0 16.5 38.5 31.9 29.5 4.7 10.1 1.1 3.6 74.1 79.5 بوشهر

 69.4 86.5 93.2 96.1 99.4 99.9 37.5 77.0 29.9 32.0 3.0 15.3 1.1 5.0 73.1 84.5 تهران و قزوين

 73.3 93.1 89.2 97.8 97.9 99.8 16.1 33.6 25.8 28.7 3.3 14.0 1.5 5.2 68.8 79.5 بختيارى چهارمحال و

 55.5 85.1 83.4 96.1 97.9 99.7 8.2 29.3 33.2 29.9 1.4 11.8 0.6 4.4 67.3 81.1 خراسان

 55.0 84.3 84.2 95.5 96.5 99.8 4.5 24.0 21.4 24.0 2.1 10.4 0.9 4.2 65.3 79.6 خوزستان

 54.2 92.6 83.8 97.7 99.3 99.7 5.6 30.7 33.9 29.6 1.7 13.9 1.0 6.0 67.1 79.6 زنجان

 70.5 92.1 92.9 96.4 98.7 99.9 8.2 35.8 32.2 29.2 4.1 16.8 2.3 7.9 71.8 83.9 سمنان

 31.3 77.0 57.4 85.9 93.6 99.1 2.3 21.4 14.5 21.0 0.8 7.1 0.2 3.1 50.1 64.7 ستانبلوچ سيستان و

 75.4 88.2 88.8 93.7 98.5 99.8 13.0 29.4 28.2 28.2 4.0 13.2 1.6 5.0 73.8 82.6 فارس

 71.5 89.7 93.4 98.8 99.5 99.7 10.7 19.9 30.6 27.7 2.2 11.1 1.0 6.1 65.6 78.1 قم

 54.3 88.5 84.2 93.3 99.1 99.7 3.3 32.0 29.2 25.9 1.2 8.9 0.4 2.9 63.2 75.2 كردستان

 45.8 84.7 70.6 94.5 96.7 99.6 15.8 27.5 24.0 27.6 3.1 13.0 1.1 4.8 66.1 79.5 كرمان

 42.0 92.1 80.2 97.8 99.0 99.8 6.7 21.8 26.8 24.4 2.2 10.5 0.8 3.7 68.3 78.7 كرمانشاه

 55.1 87.1 72.8 98.2 96.0 99.8 9.7 41.0 21.2 23.1 3.9 15.5 0.1 0.1 66.1 80.5 يراحمدبو كهگيلويه و

 59.3 81.8 49.7 85.9 98.0 99.8 11.1 48.0 31.1 30.6 3.3 14.4 1.4 4.9 69.5 83.7 گيالن

 52.8 86.7 80.7 97.4 97.4 99.9 11.7 30.1 24.4 23.8 2.7 11.3 1.1 4.2 67.1 78.3 لرستان

 84.2 92.6 84.4 97.4 99.2 99.7 15.9 42.8 31.8 29.6 4.5 15.4 1.8 5.7 71.3 81.9 تان و مازندرانگلس

 68.6 86.5 94.8 97.9 99.6 99.8 7.7 36.5 30.6 28.7 3.4 13.3 0.9 5.8 67.1 81.2 مركزى

 45.3 73.3 76.5 92.5 97.3 99.8 5.1 42.1 22.9 29.9 2.3 9.7 0.8 3.4 66.3 79.6 هرمزگان

 69.0 91.9 89.9 93.6 99.7 99.8 8.0 28.4 30.2 28.1 1.7 11.7 0.8 4.9 69.7 80.2 همدان

 78.5 90.7 90.2 96.8 98.4 99.9 0.9 7.1 42.2 31.4 7.2 15.2 3.5 6.7 72.3 81.1 يزد

  مركز آمار ايران: مأخذ
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   1375سال  )شهري و روستايي(شاخص هاي توسعه  :2جدول پيوست شماره 

  

  

 استان

درصد 
باسوادي 

نسبت به كل 
  جمعيت

درصد 
جمعيت 

دانشجو به كل 
  جمعيت

درصد دانش 
آموختگان 

نسبت به كل 
  جمعيت

درصد 
شاغلين به كل 

  جمعيت

درصد تعداد 
واحد 

مسكوني با 
دوام به تعداد 

  واحد كل

درصد 
واحدهاي 
مسكوني 

معمولي داراي 
  برق

درصد 
واحدهاي 
مسكوني 

معمولي داراي 
  آب

درصد 
هاي واحد

مسكوني 
معمولي داراي 

  تلفن ثابت

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

شهري
روستايي 

 

 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 57.65 72.58 آذربايجان شرقى

 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 49.37 67.98 بايجان غربىآذر

 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 56.29 70.16 اردبيل

 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 68.83 77.66 اصفهان

 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 59.87 71.67 ايالم

 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 63.48 75.18 بوشهر

 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 68.18 80.73 تهران و قزوين

 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 59.47 73.49 بختيارى چهارمحال و

 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 59.91 77.28 خراسان

 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 53.86 72.02 خوزستان

 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 56.46 72.98 زنجان

 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 66.07 79.33 سمنان

 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 37.78 57.61 بلوچستان سيستان و

 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 64.85 77.01 فارس

 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 61.75 71.82 قم

 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 48.88 66.52 كردستان

 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 58.27 75.67 كرمان

 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 58.86 71.11 كرمانشاه

 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 55.67 74.66 بويراحمد كهگيلويه و

 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 64.21 77.82 گيالن

 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 56.50 70.92 لرستان

 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 64.57 76.51 گلستان و مازندران

 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 61.24 75.88 مركزى

 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 52.84 72.23 هرمزگان

 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 60.69 73.68 همدان

 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 67.16 75.99 يزد

  مركز آمار ايران: مأخذ
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  منابع
هاي خواف و  مورد شهرستان(موقعيت ژئوپليتيك و ناامني اجتماعي ؛ ) 1385(حيدر باي سالمي، غالم ابراهيم .1

  ..80، صص 1385، سال دوم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان يكژئوپليت ، فصلنامه )رشتخوار در شرق ايران
 .اطالعات انتشارات، ايران روستايي نيافتگي توسعه و توسعه شناسي جامعه ؛)1381(ازكيا، مصطفي .2
هاي  شماراقتصادي، مرداد و شهريور ، - اقتصاد سياسي و رشد نامتعادل، اطالعات سياسي ؛)1374 (اسدي، مرتضي .3

  .96و  95
جمعي از  ديدگاه از ملي توسعه فرآيند در روستا جايگاه ؛)1382( و فيروزنيا، قدير فتخاري، عبدالرضاا .4

 .، موسسه توسعه روستايي ايراننظران صاحب
ي، سازمان برنامه و دتوسعه اقتصادي در جهان سوم، جلد يك، ترجمه غالمعلي فرجا ؛)1366(لتودارو، مايك .5

  .بودجه
  .زي اقتصادي با نگاهي به وضع ايران، فاروسري برنامهرآمدي بر د ؛)1359(توفيق، فيروز،  .6
، فصلنامه )مورد غرب و شمال غرب ايران(قوميت و سازماندهي سياسي فضا  ؛)1384(و ديگران  نيا حافظ .7

 .2، سال اول، شماره ژئوپليتيك 
اي،  زي شهري و ناحيهري امهبرنبر  تأكيدكاربرد مدل در جغرافيا با  ؛)1385 (نيا، حسن، و موسوي، ميرنجف حكمت .8

  .انتشارات علم نوين، چاپ اول
  . 1344- 55ايران اجتماعي اقتصادي توسعه چهارم برنامة خالصة ؛)بي تا(بودجه و برنامه سازمان .9

   .ايران اسالمي جمهوري اجتماعي اقتصادي توسعة سوم برنامه سند ؛)1378(ريزيبرنامه و مديريت سازمان .10
  . كردستان استان اجتماعي  اقتصادي گزارش؛ )1374(بودجه و برنامه سازمان .11
 175:اسالمي جمهوري توسعه سوم برنامه سند .12

  .167اقتصاد ايران، نشر ني، چاپ اول، ص  ؛)1376 (رزاقي، ابراهيم .13
، 16ي ايران، نامه علوم اجتماعي، شماره ها استانافتگي فرهنگي ي هسنجش درجه توسع ؛)1379 (...زياري، كرامت ا .14

 .91- 104زمستان، صصپاييز و 
ي كشور با ها استانافتگي ي هتحليل مهاجرت در ارتباط با سطح توسع ؛)1385 (قرخلو، مهدي، و حبيبي، كيومرث .15

 ..81زي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شمارهري برنامهي ها استفاده از تكنيك
  .ريزيبرنامه و مديريت سازمان اي، تهران،زي منطقهري برنامه مباني ؛)1379( صرافي مظفر .16
  . مركز نشر تهران، عزيزي، كامبيز و نفيسي محمدرضا ترجمة ايران، سياسي اقتصاد ؛)1372( محمدعلي ،كاتوزيان .17
، پژوهشهاي 1365- 79سنجش سطح توسعه روستايي در شهرستان تربت حيدريه  ؛)1382(و ديگران كالنتري .18

 .44جغرافيايي، شماره 
كارگيري آن، ترجمه صادق بختياري و ه اي بر تحليل عاملي و شيوه ب مقدمه ؛)1381 (كيم، جي ان، مولر و چارلز .19

 .هوشنگ طالبي، دانشگاه اصفهان
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افتگي شهرها و شهرستانهاي استان گلستان، ي هسنجش و تحليل توسع ؛)1383(معصوم، مجتبي، و حبيبي، كيومرث .20
 .خرداد  23نامه علوم اجتماعي، شماره 
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  .كالبدشناسي يك برنامه توسعه، دانشگاه تربيت مدرس ؛)1374(مومني، فرشاد .24
منيت اجتماعي تهران، رويكردي هاي شهري تهديدي براي ا نابرابري ؛)1385( ،هادي ،اعظمي و معصومه ،نصيري .25
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  .سال دومزي توسعه، نشريه آبادي، ري برنامهملي در نتايج نيم قرن أت؛ )1371(وحيدي، منوچهر .27
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