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 های اقتصادیهای کشور بر مبنای شاخصای استانتحلیل فضایی توسعه منطقه

 1فیروز جعفری

 2افشار حاتمی

 3سونیا کرمی

 چکیده

شود. شناخت ضروري تلقي مي شيازپ شيباي ، اهميت مطالعات منطقهها آنامروزه با توجه به روندها و تحوالت فراگير جهاني و سرعت فزاينده 
است که در کشور ايران مورد  ريناپذ اجتنابامري  با شرايط نوين جهاني راستا هماي ريزي در راستاي توسعه منطقهوضعيت موجود مناطق و برنامه

هاي مورد نياز تحليلي است. شاخص-غفلت قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش تحقيق توصيفي
گيري چندمعياره ي تصميمها کيتکناز  اند. جهت تحليل نتايجشاخص استخراج و تحليل شده 03( در قالب 6031پژوهش از بررسي سالنامه آماري )

هاي استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از عدم توسعه متوازن و متعادل اقتصادي بين استان پي شانون، ضريب تغييرات و ويکورواز آنتراز جمله 
هاي سطح توسعه اقتصادي قرار دارند و استاندر باالترين  رضوي، تهران، کرمان، فارس، آذربايجان شرقي اصفهان، خراسانهاي ايران هست. استان

گيالن، زنجان، کردستان، البرز، هاي در سطح توسعه متوسط؛ استان آذربايجان غربي، مازندران، مرکزي، سمنان، يزد، خراسان جنوبي، خوزستان
اردبيل، قزوين، قم، کرمانشاه،  يها استانن و در سطح توسعه پايي لرستان، همدان، گلستان، خراسان شمالي، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان

 ترين سطح توسعه اقتصادي قرار دارند.در پايين ايالم، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد

 اي، رويکردهاي توسعه، ايران.توسعه اقتصادي، توسعه منطقه :واژگان کلیدی

 مقدمه

 Raphael and)کنندجهان، در مناطق در حال توسعه زندگي ميدرصد مردم  13هاي بانک جهاني بيش از طبق گزارش

Dafna,2006:140)اي و شکاف اقتصادي هاي منطقه. در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران به دليل عدم تعادل و توازن در توسعه، نابرابري
مندي بخشي از جمعيت کشور ف يک کشور، بيانگر عدم بهرههاي مزمن و فزاينده اقتصادي ميان مناطق مختل بين مناطق شکل گرفته است. نابرابري

اي و تداوم فقر در بخشي از هاي منطقهاز پيامدهاي رشد و توسعه اقتصادي است. از يکسو، رشد باالي اقتصادي ممکن است با تشديد نابرابري
شود. لذا مقابله با فقر و جر به تشديد نابرابري در جامعه ميگذاري مناسب نيز منريزي و سياستجمعيت کشور همراه باشد؛ از سوي ديگر، عدم برنامه

 2(. در اين رابطه شوماخر4:6031نابرابري از اهداف اصلي توسعه اقتصادي کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه است)کريمي موغاري و براتي،

ها ل توسعه ظهور دوگانگي اقتصادي است که در پهنه سرزميني آنهاي ناسالم و مخرب در اغلب کشورهاي در حادارد که يکي از گرايشاظهار مي
گذارد. به عالوه چنين هاي زماني طوالني آثار مخربي بر کارايي اقتصاد ملي به جاي ميگسترده است. دوگانگي اقتصادي بين مناطق براي دوره

(. در اين راستا 11،14:66033ل داشته باشد)نصراللهي و همکاران،هايي ممکن است به لحاظ سياسي و اجتماعي نيز نتايج نامطلوبي به دنباتفاوت
شهري قرار گرفته است، در واقع  ريزان ها در دستور کار مديران و برنامهاي در جهت شناخت و تعديل اين نابرابريهاي منطقهريزيمطالعات و برنامه
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هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل براي ايجاد تغيير در توزيع فضايي پديدههاي آگاهانه و عمومي حکومت اي به عنوان کوششگذاري منطقهسياست
هاي اجتماعي و حتي قدرت سياسي به معناي فراگير آن ونقل و ساير زيرساخت جمعيت، درآمد، درآمدهاي دولت، توليد کاال و خدمات، تسهيالت حمل

ها و مناطق جغرافيايي يکي از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ميان استانهاي (. مطالعه نابرابري4:6034مطرح گرديده است)ضرابي و ايزدي،
تر و دستيابي به عدالت تر در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي بهتر و متعادلريزي و مديريت صحيحکارهاي بسيار مهم و بنيادي براي برنامه

بر همين مبنا براي دستيابي به  .وعه اجتماعي، شناخت وضعيت موجود آن استاجتماعي است، لذا گام اول براي رسيدن به شرايط بهينه يک مجم
لذا با توجه به  .شرايط مناسب توزيع امکانات، بايستي به بررسي شرايط فعلي برخورداري جامعه پرداخت و روند حرکتي جامعه را مورد بررسي قرار داد

شاخص منتخب( بر پايه اطالعات موجود در  03هاي اقتصادي)شور را از لحاظ شاخصهاي کاهميت موضوع فوق تحقيق حاضر در نظر دارد تا استان
هاي ياد شده به نمايش بگذارد. لذا سؤاالتي  هاي کشور را در شاخصبا يکديگر مقايسه نمايد تا تصويري گويا از وضعيت استان 6031آماري  سالنامه

يک از  هاي کشور چگونه است؟ کدام هاي اقتصادي در بين استاناز: نحوه توزيع شاخص اند که اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن است عبارت
بندي  ترند؟ و در نهايت سطحيک محروم ها پيدا کنند و کداماند موقعيت مناسبي را از لحاظ اقتصادي در ميان ساير استانهاي ايران توانستهاستان

 گونه است؟هاي کشور در شرايط فعلي چ توسعه اقتصادي استان

 مبانی نظری 

 ایتوسعه منطقه

ثبات در استانداردهاي زندگي  اي مفهومي است که هدف آن خلق چهارچوبي مناسب در جهت دستيابي به مفهومي باتوسعه منطقه
-توسعههاي مشخص در ميزان و شکاف اي فراگير و رو به گسترش استاي پديدههاي منطقهدر جهان امروز نابرابرياست.  شهروندان

هاي تر بين بخشاي عادالنهاي جهت دستيابي به توسعهريزي و توسعه منطقهتوجه به برنامه، رو نيايافتگي در بين مناطق وجود دارد. از 
 دههاز  که توسعه حال در ساير کشورهاي همانند ايران، در. (Apostolachet, 2014: 36)اي استکشور از اهداف اصلي هر جامعه يک

 -اقتصادي هايو شکاف فقر معضل تعديل، هاي سياستبرنامه و رشد اتخاذ راهبرد با تجربه کرده اند، را توسعه نوعي راهبردهاي به پنجاه
است. لذا  بيشتر باشند،مي خود خاص مشکالت داراي که محروم هاياستان در ويژه معضالت به نمايان گرديد. اين بيشتر اجتماعي

يافته با شتاب بيشتري نسبت به ساير مناطق، رشد و اني محقق خواهد شد که مناطق محروم و کمتر توسعههمگرايي در توسعه مناطق زم
-اي برميهاي منطقهپردازان شهري و اجتماعي ابعاد توسعه به نظام. بر اين اساس طبق تعريف نظريه(Ribeiro, 2005:2)توسعه يابند

. بنابراين (Bellu, 2011: 8)خلي بين مناطق شهري و روستايي مشخص شده استاي از روابط دابه عنوان مجموعه قبالًگردد که 
هاي برقراري عدالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، توزيع بهينه منابع و اي در چند دهه اخير به منزله نگرشمطالعات توسعه منطقه

اي مطرح بوده و مورد توجه هاي منطقهرابريتر نواحي و کاهش نابامکانات، رفاه و ثروت، تخصيص مجدد منابع، رشد متوازن
 (. 631، ص6032نيا و ديگران، اي قرار گرفته است)حکمتريزان منطقهو برنامه گذاران استيس

 ایبرخی از نظریات توسعه منطقه (.1)جدول

 دوره زمانی مشخصات و نتایج مورد انتظار نظریه/تئوری

 حذف نابرابري -بر نقش دولت ديتأکتوسعه همه جانبه مناطق با  رشد متوازن

6313- 6341 

 پخش توسعه به ساير بخش ها -پيشرو عنوان بهتمرکز سرمايه در بخش خاصي از اقتصاد  رشد نامتوازن

 قطب رشد
 پخش توسعه به  -قطب رشد شهري و صنعتي

 مناطق پيراموني

 پيرامونيپخش توسعه به مناطق  -ي مرکزيها مکاني در گذار هيسرما مرکز پيرامون

 پخش توسعه به مناطق پيراموني -توسعه قطبي ييتمرکزگرا

 پخش توسعه به مناطق پيراموني -توسعه در چند نقطه مرکزي برگشت تمرکز

6331- 6341 
 ايجاد پيوند عملکردي بين نقاط -تجميع غيرمتمرکز نظام سکونتگاهي

 توسعه سلسله مراتبي -متمرکز، گسترش پراکندهانسجام متمرکز، انسجام پراکنده، گسترش  نظريه هيلهورست

 ريپذ توسعهايجاد زيرساختار  -يشناخت ستيزسياست اجتماعي جامع توليدي، اجتماعي و  نظريه ميسرا



  10 ياقتصاد هايشاخص يکشور بر مبنا هاياستان ايتوسعه منطقه ييفضا ليتحل

 

 نظريه هاروي
توزيع عادالنه بين مناطق منجر به توزيع  -توسعه بر مبناي نياز، منفعت عمومي و استحقاق

 عادالنه بين افراد 

 ي ا منطقهژي توسعه استرات
ي و ايجاد فرصت برابري براي ا منطقهحل اختالفات ساختاري  -ي هماهنگزير برنامهبر  ديتأک

 تاکنون 6331 تمامي مناطق

 توسعه رقابتي -يا فرامنطقهي ها استيسي با اعمال ا منطقهتحريک توسعه  ايي منطقهريپذ رقابت

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

 ادیتوسعه اقتص

هاي مختلف در توسعه و عدم توسعه متأثر از عوامل و شرايط مختلف مکاني، زماني و نيز ميزان ارزش متفاوت معيارها و مالک
هاي هاي توسعه، باعث شده است تا دههروبه رشد مفاهيم و سياست (. گسترش641:6033سنجش توسعه است)قنبري و همکاران،

تعاريف مختلفي از سوي انديشمندان در اين راستا، . (Soares and Quintella,2008:2)کنند يگذار گذشته را به عنوان دوران توسعه نام
کند که از طريق آن عنوان فرايندي توصيف مي بهرا  براي تعريف توسعه صورت گرفته است، دکتر راغفر اقتصاددان برجسته ايراني توسعه

نهاد، شکوفا شده تا به شکل طبيعي، کامل و تمام عيار خود دست يابد)راغفر و هاي بالقوه يک شيء، يک موجود زنده يا يک توانايي
يک دولت، فرايند، تعالي، پيشرفت، رشد "هاي متنوعي از دانش در قالب مفهوم توسعه را در زمينه 6(. ريبريو34:6030فدوي اردکاني،

در تعريف ديگري از توسعه، برخورداري انسان از زندگي  .(Ribeiro, 2005:11)پوشش ميدهد "اقتصادي و اجتماعي يا تعادل اکولوژيکي
 (.0:6036مدني دموکراتيک، هدف نهايي توسعه است)محمدعليخاني و همکاران،  طوالني، سالم و اخالقي در محيط غني و در جامعه

يافتگي صاد، عامل اصلي توسعهاما به عقيده اکثر انديشمندان اقت ،هاي بسياري براي سنجش توسعه و عدم توسعه ارائه شده استشاخص
کنند که به اين اصل مهم توجه کنند. در واقع تا  توانند توسعه پيداشود؛ به همين علت، کشورهاي جهان سوم در صورتي ميمحسوب مي

ظاهراً به صورت انديشيدند که رشد، توانايي ارتقاي توسعه جامعه را دارد. چند دهه پيش، تعدادي از نمايندگان مکاتب فکري اقتصادي مي
اي مرتبط بود. در مواجهه با مستقيم و يا غيرمستقيم حل مشکالت ناشي از ابعاد گوناگون، عمدتاً با کاهش فقر در سطح ملي و منطقه

-(, اين مفاهيم براي قرنSmith and Ricardo, 1978) هاي رشد، جايگزيني براي مبارزه با فقر بودعدم امکان کنترل جمعيت، سياست

( و بر اساس اين ايده است که اقتصاد، به عنوان Bustelo, 1999; Preston, 1996) ر حوزه ادبيات توسعه مورد حمايت قرار گرفتهها د
 Soares and)ها استتري به منابع براي جمعيت را فراهم کرده، بنابراين به نفع فقيرتريناين رشد، دسترسي وسيع

Quintella,2008:5).  ،طور که توسعه اقتصادي موجب توسعه و بهبود  اتنگي بين انسان و اقتصاد برقرار است، همانرابطه تنگدر واقع
شود، انسان عامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد شرايط زندگي انساني مي

اعمال عمومي به سوي بهبود مشکالت رشد و هدايت  کهرا ترقي دهد تواند توسعه انساني  ميزماني کند که رشد اقتصادي استدالل مي
هاي . بايد توجه داشت بخش بسيار مهمي از توسعه اقتصادي به کاهش نابرابري(Ravallion, 1997:3)مزاياي آن سوق داده شود

به معناي عدم توسعه  اًاساس هاي يک سرزمينگردد، به طوري که توسعه اقتصادي نامتوازن و نامتعادل بين بخشاي برميمنطقه
محققان نابرابري در بين  هاي ايران از خصوصيات بارز اقتصادي کشور است.هاي اقتصادي بين استاناقتصادي است. متأسفانه نابرابري

بيکاري و ، اتبخش خدم تناسب يرشد ب ،توزيع نابرابر کاالها و خدمات ،گذاريکمبود سرمايهمناطق ايران را به دو دسته عوامل داخلي )
اين شرايط در کنار ساير عوامل (. 14:6010زاده،)لهسائي، ويژگي هاي محيطي و طبيعي( و خارجي )فناوري هاي برتر( نسبت مي دهندفقر

 اي با شدت باال در کشور ايران باشيم. هاي منطقهکليدي ديگر باعث شده است تا اکنون شاهد نابرابري

 

                                                      
1- Ribeiro 
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 روش تحقیق

اقتصادي سالنامه   سرفصلاز تحليلي است.  -هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش تحقيق، توصيفي پژوهش حاضر به لحاظ
پي شانون، ضريب تغييرات و ويکور به ترتيب براي وزن واند. جهت تحليل داده از آنتروري شدهآشاخص گرد 03تعداد  6031سال آماري 

هاي پژوهش پس از کدبندي به همراه وزن آنتروپي شانون شده است. شاخص يافتگي استفاده، بررسي پراکنش و تعيين سطح توسعهيده
 اند. ارائه شده 4ها در جدول  آن

 های مورد استفاده پژوهششاخص (.2)جدول

 ردیف شاخص کد ردیف شاخص کد

S16 61 شاغالن بخش صنعت S1 6 جمعيت 

S17 64 تعاوني صنعتي S2 4 هاي شغليفرصت 

S18 61 ونقل تعاوني حمل S3 0 جمعيت شاغل 

S19 63 مالکان وسايل نقليه سبک S4 2 اشتغال ناقص 

S20 43 مالکيت مسکن S5 1 جمعيت فعال 

S21 46 کارگاه صنعتي سيجواز تأس S6 1 بيکاري 

S22 44 واحد توليدي سيجواز تأس S7 4 بيکاري مردان 

S23 40 واحد خدماتي سيجواز تأس S8 1 بيکاري زنان 

S24  42 ساختماني صادر شدهپروانه S9  3 ساله 42-61نرخ بيکاري 

S25 41 معادن S10  63 ساله 43-61نرخ بيکاري 

S26 41 صنعتي يها کارگاه S11 66 مشارکت اقتصادي 

S27 44 توليد ناخالص داخلي S12 64 مشارکت اقتصادي زنان 

S28 41 کارکنان رسمي S13 60 مشارکت اقتصادي مردان 

S29 43 لتکارکنان دو S14 62 شاغالن بخش خدمات 

S30 03 تعداد گردشگران وارده S15 61 شاغالن بخش معدن 

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

 هاتکنیک

 آنتروپی شانون

مطرح کردند. آنتروپي بيان کننده مقدار عدم اطمينان در يک توزيع احتمال پيوسته است.  6342شانون و ويور اين روش را در سال 
اين  .اصلي اين روش آن است که هرچه پراکندگي در مقادير يک شاخص بيشتر باشد، آن شاخص از اهميت بيشتري برخوردار است ايده

 (:6031)ساسانپور و حاتمي، تکنيک شامل مراحل زير است

 معيار است. nگزينه بر اساس  mگيري: ماتريس تصميم يا همان ماتريس امتيازدهي تشکيل ماتريس تصميم

 گيري از تابع زير: به محتواي ماتريس تصميممحاس

1
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 از طريق تابع زير: Ejتعيين مقدار 

1

1
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 از عدد يک. Ej( از کسر معيار مقدار djتعيين درجه انحراف هر معيار )

 تعيين وزن هر معيار با تابع زير:
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j
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i

i

d
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 تغییراتریب ض

دهد و براي مقايسه  ها در يک قلمرو جغرافيايي را نشان مي ي پخشايش يا توزيع داده ضريب تغييرات يا ضريب پراکندگي، نحوه      
  C.Vفرمول در اين. است ها شاخص توزيع در نابرابري ي دهنده نشان ضريب باالي مقدار رود.پراکندگي دو يا چند صفت به کار مي

 (.61: 6013همکاران،  و  زاده ابراهيم(است ميانگين  Mو معيار انحراف S  ندگي،پراک ضريب

.
S

C V
M


 

 (VIKORویکور )

ي برتر است. اين مدل از گيري و انتخاب گزينههاي پرکاربرد در تصميميکي از مدل ،6حرف اختصاري عبارت صربي روش ويکور
عي و با داشتن معيارهاي متضاد تهيه شده و عموماً براي حل مسائل گسسته کاربرد دارد. اين روش بر مبناي روش توافق جم 6312سال 

-هاي سازشي را براي يک مسئله با معيارهاي متضاد تعيين ميها تمرکز داشته و جواببندي و انتخاب از يک مجموعه گزينهروي دسته

 نيتر کيتيابي به يک تصميم نهايي ياري دهد. در اينجا جواب سازشي نزدگيرندگان را براي دسکند، به طوري که قادر است تصميم
 يبي)حباست. الگوريتم مدل ويکور به شرح زير گرددآل است که کلمه سازش به يک توافق متقابل اطالق مي دهيجواب موجه به جواب ا

 (.13:6030و همکاران،

 معيار است. nبر اساس   گزينه mان ماتريس امتيازدهي گيري: ماتريس تصميم يا همتشکيل ماتريس تصميم -مرحله اول

 :شود مي گيري با استفاده از فرمول زير انجام سازي ماتريس تصميمها: نرمالسازي دادهنرمال -مرحله دوم

2
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, 1,2,..., ; 1,2,....,
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ij n
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X
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که در آن
ijX و) هيگزينه )مقدار اول هر براي معيار هر مقادير

ijf ي گزينه يشده نرمال مقدارi و ام  jاست ام. 

                                                      
1-Vlse Kriterijumsk OptimizacijaKompromisnoResenje 
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کنيم. در دار کردن ماتريس نرمال، ابتدا وزن هر يک از معيارها را محاسبه ميدار کردن ماتريس نرمال: براي وزنوزن -مرحله سوم
 .ها استفاده شده استشاخص ياين تحقيق از مدل آنتروپي شانون براي وزن ده

ها تعيين کرده و به براي هر معيار، بهترين و بدترين هريک را در ميان همه گزينه آل مثبت و منفي: دهيتعيين نقطه ا -مرحله چهارم

fترتيب وf  ناميم.  مي 

minاگر معيار از نوع سودمندي باشد خواهيم داشت: , maxij ijf f f f   

max       اگر معيار از نوع تأسف باشد خواهيم داشت: , minij ijf f f f   

در محاسبات ويکور مطرح کرده  را (R) تأسف و (S) تعيين سودمندي و تأسف: اپريکويک دو مفهوم اساسي سودمندي -مرحله پنجم
ام از دوري از i بيانگر حداکثر ناراحتي گزينه  (R)و مقدار تأسف آل دهيام از نقطه اi بيانگر فاصله نسبي گزينه  (S)يمقدار سودمند است.

 .آل است دهينقطه ا

1

; max
n

i ij i ij

j i j i i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f

 

   


     
             


 
 محاسبه شاخص ويکور: -مرحله ششم

 1J J
i

S S R R
Q v V

S S R R

 

   

    
     

     
 يت برخوردار است.اي که کمترين امتياز را داشته باشد از اولوبراي هر گزينه: گزينه (Q) گام بعدي محاسبه شاخص ويکور

,i iS Max S S MinS   

,i iR Min R R Max R   
در سه گروه از   Q, R, S ها بر اساس مقادير گيري با تکنيک ويکور: در گام پاياني از تکنيک ويکور، گزينهب(: دو شرط نهايي تصميم

 داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زير برقرار باشد: را Q نيتر شوند. بهترين گزينه آن است که کوچک کوچک به بزرگ مرتب مي

 گزينه رتبه اول و دوم را داشته باشند، بايد رابطه زير برقرار باشد: m در ميان A2 و A1 اگر گزينه شرط اول:

   2 1

1

1
Q A Q A

m
 

 

شود. اگر شرط نخست برقرار نباشد هر دو  به عنوان رتبه برتر شناخته S و R هايبايد حداقل در يکي از گروه A1 گزينه شرط دوم:
و  يبي)حبشوند هر دو به عنوان گزينه برتر انتخاب مي A2 و A1 گزينه بهترين گزينه خواهند بود. اگر شرط دوم برقرار نباشد گزينه

 (.13:6030همکاران،

 های تحقیقیافته

 ارائه شده است.  0آنتروپي شانون استفاده شده است که در جدول ها از براي تعيين وزن نسبي هر يک از شاخص
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 های مورد استفاده در تحقیق. اهمیت نسبی شاخص(3)جدول

 وزن آنتروپی کد شاخص وزن آنتروپی کد شاخص وزن آنتروپی کد شاخص

S1 3,3014 S11 3,3334 S21 3,3213 

S2 3,3433 S12 3,3340 S22 3,3132 

S3 3,3330 S13 3,3334 S23 3,3146 

S4 3,3333 S14 3,3366 S24 3,3024 

S5 3,3032 S15 3,3404 S25 3,3414 

S6 3,3343 S16 3,3634 S26 3,3222 

S7 3,3322 S17 3,3064 S27 3,3110 

S8 3,3316 S18 3,3144 S28 3,3043 

S9 3,3361 S19 3,3331 S29 3,3260 

S10 3,3363 S20 3,3416 S30 3,6416 

 6031لعات نگارندگان، منبع: مطا

 2هاي کشور از ضريب تغييرات استفاده شده است. بر اساس جدول ها در پهنه استانبراي تعيين وضعيت موجود پراکنش شاخص
هستند که حاکي از عدم پراکنش  3,3شاخص داراي ضريب تغييراتي باالتر از  4داراي ضريب تغييراتي باالتر از يک و  شاخص 66حدود 

 S23)گردشگران وارده(،  S30هايها بين شاخصهاي کشور است. بيشترين نابرابريهاي اقتصادي در پهنه استانخصمتوازن شا
است. در مقابل کمترين ميزان نابرابري به ترتيب  6,12و  6,11، 4,33)شاغالن بخش معدن( به ترتيب با امتيازات  S14)مسکن بادوام(، 

 3,4و  3,4، 3,1)جمعيت شاغل( به ترتيب با امتيازات  S2)مشارکت اقتصادي( و  S10ردان(، )مشارکت اقتصادي م S12هاي بين شاخص
هاي هستند که حاکي از نابرابري بين بيش از دو سوم شاخص 3,3ها داراي امتيازات باالتر از درصد شاخص 01,14طور کلي  است. به

 . هاي کشور داردمورد مطالعه در پهنه استان

 های مورد استفاده تحقیقغییرات شاخص. ضریبت ت4جدول 

 CV کد شاخص CV کد شاخص CV کد شاخص

S1 6,24 S11 3,43 S21 6,66 

S2 3,34 S12 3,31 S22 6,61 

S3 3,23 S13 3,62 S23 6,11 

S4 3,33 S14 6,12 S24 3,13 

S5 3,42 S15 6,04 S25 3,44 

S6 3,03 S16 3,13 S26 3,31 

S7 3,43 S17 3,41 S27 6,21 

S8 3,64 S18 6,24 S28 6,31 

S9 3,63 S19 3,33 S29 6,62 

S10 3,34 S20 3,43 S30 4,33 

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

ها استفاده دهد. در اين قسمت از ضريب درصد پراکنش شاخصهاي کشور را نشان ميها در بين استاننيز پراکنش شاخص 6 شکل
 هاي کشور است. ها در سطح استانحاکي از نابرابري پراکنشي شاخص 633ن و باالتر از عدد شده است. جهت نمودار به سمت بيرو
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 های کشورها در سطح استانضریب تغییرات شاخص. (1 )شکل

 6031تهيه و ترسيم: نگارندگان،

دهد. بيشترين ميزان ي کشور به تفکيک نشان ميهاصورت درصدي را براي استان هاي اقتصادي بهضريب تغييرات شاخص 1جدول 
( است. در مقابل کمترين 33,33( و کرمان )634,33(، مازندران )601,31هاي خراسان شمالي )ها بين استاننابرابري پراکنشي شاخص

 ( قرار دارد. 01,61دان )( و هم06,34(، آذربايجان شرقي )44,43هاي گيالن )هاي اقتصادي بين استانميزان نابرابري پراکنشي شاخص

 های کشورها در سطح استاندرصد ضریب تغییرات پراکنش شاخص (.5 )جدول

                                                                                                                                              C.V ( ضریب%) استان C.V (%یب )ضر 
 01,13 3,04 فارس 06,34 3,04 شرقي ذربايجانآ

 23,31 3,23 قزوين 04,06 3,04 غربيذربايجان آ

 11,32 3,11 قم 14,13 3,11 اردبيل

 13,13 3,16 کردستان 14,23 3,14 اصفهان

 33,33 3,33 کرمان 13,31 3,16 البرز

 11,42 3,11 کرمانشاه 44,13 3,41 ايالم

 43,21 3,43 کهگيلويه و بويراحمد 16,30 3,14 بوشهر

 26,11 3,24 گلستان 11,41 3,11 تهران

 44,43 3,41 گيالن 11,16 3,13 چهارمحال و بختياري

 12,06 3,12 لرستان 11,34 3,11 خراسان جنوبي

 634,33 6,34 مازندران 01,36 3,01 خراسان رضوي

 23,61 3,23 مرکزي 601,31 6,01 خراسان شمالي

 13,04 3,13 هرمزگان 13,13 3,16 خوزستان

 01,61 3,01 همدان 21,14 3,24 زنجان

 13,61 3,13 يزد 13,44 3,16 سمنان

 * * * 21,31 3,21 سيستان و بلوچستان

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

استان برابر با  06راي ب Qآمده است. ميانگين  1هاي اقتصادي در جدول هاي کشور بر اساس شاخصنتايج مدل ويکور براي استان
در باالترين  Q 3,410دهد استان اصفهان با نشان مي 1گونه که جدول  به دست آمد که در حد باالتر از متوسط قرار دارد. همان 3,41
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 Qبا  در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در مقابل استان ايالم 3,202و  Q 3,044هاي تهران و خراسان رضوي به ترتيب با سطح و استان
به ترتيب در مرتبه دوم و  3,312و  Q 3,344هاي چهارمحال بختياري و اردبيل به ترتيب با ترين سطح قرار دارد. استاندر پايين 3,331

 هاي اقتصادي قرار دارند.ها از نظر شاخصترين استانسوم از محروم

شود. شرط زمون شروط اين مدل پرداخته ميآاي کشور به ههاي اقتصادي در سطح استانبا توجه به نتايج مدل ويکور براي شاخص 
 گردد. اول به صورت زير آزمون مي

 

 تعداد آلترناتيوها است.  iو  DQ=6(/06-6و ) هاي اول و دوم هستندبه ترتيب گزينه A2و  A1در اين فرمول 

3,30=(6-06/)6=DQ  3,311و≤Q (A2)- Q (A1) نکه مقدار است. با توجه به ايQ  و براي  3,044براي آلترناتيو دوم برابر با
        دياست؛ بنابراين شرط اول تائ DQتر از مقدار  است که بزرگ 3,311است. تفاضل اين دو عدد برابر با  3,410آلترناتيو اول برابر با 

 است.  هاي اقتصادي را داراشاخص گردد و استان اصفهان باالترين سطح توسعه بر مبنايمي

 کشور یها نتایج مدل ویکور برای استان. )6)جدول 
S استان R استان Q ردیف استان 

 6 اصفهان 3,412 اصفهان 3,314 تهران 3,624

 4 تهران 3,040 کرمان 3,316 اصفهان 3,130

 0 خراسان رضوي 3,202 فارس 3,314 خراسان رضوي 3,114

 2 کرمان 3,211 خراسان رضوي 3,314 کرمان 3,161

 1 فارس 3,213 شرقيذربايجان آ 3,314 فارس 3,146

 1 شرقيذربايجان آ 3,134 غربيذربايجان آ 3,311 شرقي ذربايجانآ 3,122

 4 مازندران 3,121 مازندران 3,311 خوزستان 3,121

 1 غربيذربايجان آ 3,131 مرکزي 3,311 مازندران 3,143

 3 يزد 3,434 سمنان 3,314 يزد 3,441

 63 مرکزي 3,462 يزد 3,314 النگي 3,400

 66 سمنان 3,416 خراسان جنوبي 3,314 غربيآذربايجان  3,403

 64 خوزستان 3,410 تهران 3,311 البرز 3,420

 60 خراسان جنوبي 3,442 هرمزگان 3,313 مرکزي 3,411

 62 هرمزگان 3,161 گلستان 3,343 هرمزگان 3,444

 61 تانگلس 3,121 سيستان 3,343 بوشهر 3,441

 61 لرستان 3,110 زنجان 3,343 گلستان 3,413

 64 گيالن 3,111 همدان 3,343 لرستان 3,412

 61 سيستان 3,113 خوزستان 3,346 قزوين 3,414

 63 همدان 3,143 لرستان 3,346 کرمانشاه 3,433

 43 زنجان 3,110 خراسان شمالي 3,346 سمنان 3,431

 46 شهربو 3,111 کردستان 3,346 قم 3,133

 44 کردستان 3,134 بوشهر 3,344 کردستان 3,134

 40 خراسان شمالي 3,334 گيالن 3,344 همدان 3,134

 42 البرز 3,364 قزوين 3,340 سيستان 3,132

 41 قزوين 3,346 قم 3,340 اردبيل 3,162

 41 قم 3,303 کهگيلويه و بويراحمد 3,340 چهارمحال و بختياري 3,164

 44 کرمانشاه 3,300 کرمانشاه 3,340 نوبيخراسان ج 3,161

 41 کهگيلويه و بويراحمد 3,312 البرز 3,340 زنجان 3,146
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 43 اردبيل 3,312 اردبيل 3,340 خراسان شمالي 3,101

 03 چهارمحال و بختياري 3,341 ايالم 3,342 کهگيلويه و بويراحمد 3,101

 06 مايال 3,334 چهارمحال و بختياري 3,342 ايالم 3,121

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

يافته، در حال هاي اقتصادي در سه سطح توسعههاي کشور بر مبناي شاخصبندي توسعه استانبا توجه به نتايج مدل ويکور سطح
  دهد.هاي اقتصادي را نشان ميهاي کشور بر اساس شاخصسطح توسعه استان 4 شکلبندي شد. نيافته تقسيمتوسعه و توسعه

 
 اقتصادی یها کشور بر اساس شاخص یها استان یبند سطح).2 (شکل

 6031تهيه و ترسيم: نگارندگان،

هاي دهد، استانهاي اقتصادي با رنگ مشکي نشان ميها را بر اساس شاخصيافتگي استاندر سطح اول که باالترين سطح توسعه
قي قرار دارند. سطح دوم در سطح توسعه باال با رنگ خاکستري تيره اصفهان، خراسان رضوي، تهران، کرمان، فارس و آذربايجان شر

هاي قرار ندارد. در سطح سوم با عنوان متوسط با رنگ خاکستري استان يافتگي دهد که هيچ استاني در اين سطح از توسعهنشان مي
سطح چهارم در سطح توسعه پايين با رنگ  آذربايجان غربي، مازندران، مرکزي، سمنان، يزد، خراسان جنوبي و خوزستان قرار دارند.

هاي گيالن، زنجان، کردستان، البرز، لرستان، همدان، گلستان، خراسان شمالي، بوشهر، دهد که استانخاکستري روشن نشان مي
قزوين، قم، هاي اردبيل، ترين سطح توسعه با رنگ سفيد استانترين و محرومهرمزگان و سيستان و بلوچستان قرار دارند. در پايين

هاي کشور را به تفکيک در سطوح سطح توسعه استان 4کرمانشاه، ايالم، چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد قرار دارند. جدول 
 دهد. مربوطه نشان مي
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 ی اقتصادیها شاخصبر اساس  ها استانی نهایی بند سطح. (7) جدول
 ها اسامي استان تعداد استان سطح توسعه

 اصفهان، خراسان رضوي، تهران، کرمان، فارس، آذربايجان شرقي 1 االترينب

 * 3 باال

 آذربايجان غربي، مازندران، مرکزي، سمنان، يزد، خراسان جنوبي، خوزستان 4 متوسط

 وچستانگيالن، زنجان، کردستان، البرز، لرستان، همدان، گلستان، خراسان شمالي، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بل 66 پايين

 اردبيل، قزوين، قم، کرمانشاه، ايالم، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد 4 ترينپايين

 6031منبع: مطالعات نگارندگان، 

 یریگ جهینت

با  ريزي به منظور توسعه از اهميت بسزايي برخوردار است. چرا کهها و تنگناهاي آن در برنامهبررسي و شناخت وضعيت نواحي، قابليت
ريزي توسعه، مناطق نيازمند توسعه و کم توسعه در نظر شود و در نهايت در برنامهگيري توسعه قطبي مناطق مشخص مياين روش شکل

مرکزي و پرجمعيت که  عمدتاًهاي نتايج پژوهش حاضر نشان داد که استان .شودشود و از عدم تعادل مناطق جلوگيري ميگرفته مي
از سطح توسعه باالتري برخوردار بوده و مابقي  است ن، خراسان رضوي، تهران، کرمان، فارس، آذربايجان شرقياصفهاهاي شامل استان

گيالن، استان با سطح توسعه پايين شامل  66باشند. در اين ميان تر برخوردار ميهاي ايران از سطح توسعه اقتصادي متوسط و پاييناستان
استان با سطح توسعه  4و  دان، گلستان، خراسان شمالي، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستانزنجان، کردستان، البرز، لرستان، هم

-ها و برنامهنيازمند توجه ويژه و سياست اردبيل، قزوين، قم، کرمانشاه، ايالم، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمدتر شامل پايين

ها در سطح باالتر توسعه اقتصادي، حدود درصد استان 01/63باشند. به طور کلي مي رمؤثرتتر و هاي کارآمد جهت توسعه اقتصادي سريع
تر ها در سطح پاييندرصد استان 11/44 طور نيهمها در سطح پايين و درصد استان 21/01ها در سطح متوسط، درصد استان 11/44

و  استهاي ايران در سطح توسعه اقتصادي باال از استان کدام چيهتوسعه اقتصادي قرار دارند. نکته جالب توجه عدم حضور و قرارگيري 
هاي عدم توازن و تعادل توسعه اقتصادي در کشور توسعه اقتصادي را در کنار ساير جنبه مراتب سلسلهنارسايي و عدم  وضوح بههمين نکته 

دهد هاي زماني مختلف نشان ميين زمينه در دورهي انجام شده در اها پژوهشدهد. مقايسه نتايج اين پژوهش با ساير ايران را نشان مي
(، 6031(، ولي قليزاده )6032(، شهيکي تاشکي و همکاران )6036با نتايج مطالعات رفيعيان و شالي ) راستا همکه نتايج اين پژوهش 

( 6034يزادي و ميرزازاده )(، پر6031(، نظم فر، محمدي حميدي و اکبري )6031(، فيض آبادي و زاهدي )6031کريمي موغاري و براتي )
 است. 

گذشت چندين دهه هنوز هم با  باوجودهاي توسعه در ايران همچنين، نتايج اين پژوهش نشان داد که مناطق مرکزي و قطب 
فاصله  اند بلکهيافتگي به مناطق پيراموني نشدهاختالف زيادي در سطوح باالي توسعه قرار دارند که نه تنها منجر به تراوش سطوح توسعه

ي بند سطحشود. در اين ي مناطق نيز ديده ميبند سطحاند که از نکات قابل توجه اين پژوهش است که در خود را نيز افزايش داده
هاي گذشته ديگر در سطح دوم هيچ استاني قرار نگرفته است که اين امر مدعايي بر افزايش نابرابري اقتصادي بين مناطق برخالف دوره

اي از جمله قطب رشد، مرکز پيرامون، هاي ايران است. همچنين نتايج اين پژوهش ردي بر نظريات توسعه منطقهدر بين استان
تمرکزگرايي و ساير نظريات و رويکردهايي هستند که اميدوار بودند توسعه از مناطق مرکزي به مناطق پيراموني در بلندمدت پخش خواهد 

اي و آن در مباحث توسعه منطقه خألايران نيازمند اتخاذ رويکرد توسعه بومي هست که  اي درشد. توسعه اقتصادي و توسعه منطقه
ي، اجتماعي و اقتصادي طيمح ستيزاقتصادي در ايران بسيار پررنگ است. اتخاذ رويکرد توسعه بومي بر مبناي مشخصات جغرافيايي، 

اي و المللي راه چاره کاهش نابرابري منطقهاي و بينسطوح منطقهپذيري در با روندها و تحوالت جهاني در جهت رقابت راستا همايران 
 توسعه اقتصادي در ايران است. 
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