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جمعیتيی، بهداشيتی،   شاخص  5حقیق پیرو مطالعات جهانی از باشد. در اين تمی
ی هيا شهرسيتان يافتگی توسعهبرای سنجش میزان  اجتماعی، اقتصادی و آموزشی

هيای اسيتان آذربايجيان    استان استفاده شد. گستره مكانی تحقیق، كلیه شهرسيتان 
 1385و  1375، 1365ی زمييانی هيا دورهسیاسيی طيی    -غربيی بيا قلميرو اداری   

هيای آمياری   یيک تكنهيا، از  یهفرضي شد. در اين تحقیيق بيه منظيور آزميون     بایم
تاكسونومی عددی، ضريب ويلیامسون و رگرسيیون چنيد متغیيره اسيتفاده شيد.      

 دهد كه: یمنتايج تحقیق نشان 
يييافتگی توسييعهاز میييزان  1385تييا  1365هييای زمييانی در طييی دوره -1

ی هيا شهرسيتان و بير تعيداد   ی استان آذربايجان غربيی كاسيته شيده    هاشهرستان
 محروم اين استان افزوده شده است؛

 -یر مدل مركز ت ثی زيرساختی توسعه در استان تحت هاشاخصتوزيع  -2
هيای  یيه )مركيز اسيتان( در طيی دوره    ارومپیرامون بوده، به طوری كه شهرستان 

 ؛ی استان شناخت شدهاشهرستانزمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترين 
ی آموزشيی و بهداشيتی از دالييل اصيلی     هاشاخصعدم توزيع مناسب  -3

 باشد.یمهای فضايی در استان آذربايجان غربی ینابرابرايجاد 

ييافتگی، نيابرابری فضيايی، تاكسيونومی عيددی،      توسعه: هاي كليديواژه

 ضريب اختال  ويلیامسون، رگرسیون چند متغیره، استان آذربايجان غربی.  

 

 مقدمه

 شييود كييه در آن واحييدهای فضييايی یمييبری فضييايی بييه شييرايطی اطييالق نييابرا

 .در زمینييه برخييی متغیرهييا، در سييطوح متفيياوتی قييرار دارنييدگونيياگون يييا جغرافیييايی 

(Kanbur &Venables, 2005:2)      به عبارت ديگر، منظيور از نيابرابری فضيايی توزييع

هيای  تواند جليوه ای میو مواضع اجتماعی در فضاست و در هر جامعه هافرصتنابرابر 

تواند شيامل نيابرابری بيین شيهر و روسيتا،      یمبه خود بگیرد. اين نوع نابرابری  متفاوتی

نابرابری بین شهرهای بزرگ و كوچيک، نيابرابری جغرافیيايی درون شيهرهای بيزرگ،      
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. دالييل  (201: 1375)چلبيی،  نابرابری بین منياطق محيروم و برخيوردار و غیيره باشيد      

پیشینه تياريخی، منيابع طبیعيی،     مانند:جود نابرابری فضايی بین كشورها متعددی برای و

سرمايه انسانی، اقتصياد سیاسيی محليی و فرهنيگ وجيود دارد كيه بيا يكيديگر دارای         

هيای فضيايی   در زمینه تبیین و درك علل وجود نابرابریافزايی هستند. همپوشانی و هم

( عواميل  1سته توضیح وجود دارد: )در كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته چهار د

در میيان ايين عواميل     كننيد. سنتی كه منجر به نابرابری فضايی شده و آنها را تقويت می

، نقيش آن بيه عنيوان مقصيدی بيرای      توان به برخورداری هر منطقه از منابع طبیعيی می

ای باعيث گيرايش فعالیيت    و نیروهای قوی تمركز كه با تقويت مزايای منطقيه  1مهاجرت

( ت ثیر نیروهای قدرتمنيد جهيانی شيدن، بيه وييژه      2شوند؛ )بندی میاقتصادی به خوشه

های عميومی بيه وييژه در كشيورهای در حيال      نقش زيرساخت( 3آزادسازی تجارت؛ )

زداييی  ( گرايش جهانی به تمركيز 4توسعه به عنوان متغیر اساسی در فرايندهای توسعه؛ )

ای ناشيی از تركیبيی از   ، رشيد نيابرابری منطقيه   كلی به طورو تفوي  اختیار به مناطق. 

هيای  زدايی، مرتبط با آزادسازی تجارت، توزيع نامتعادل زيرساختنیروهای قوی تمركز

عمومی و نیز نیروهای سنتی حاكم بر اقتصادهای متمركز است و نیاز به سیاسيتی چنيد   

ی فضايی به دالييل  نابرابراين رو، ز ا. (Nel, 2009: 147-148 & Rogerson)جانبه دارد 

های سیاسی موجود درباره آن، تحقیقيات  دغدغه با وجوداهمیت بوده و  دارایمتعددی 

ی در دو دهه گذشيته صيورت گرفتيه    امنطقهمند اندكی در حوزه نابرابری فضايی و نظام

های فضايی و چاره انديشی برای رفع و ضرورت توجه به نابرابریدر حالت كلی  .است

 بندی نمود:توان به شرح زير تقسیمرا میيا كاهش آنها 

های فضايی به استفاده بیش از حد از ینابرابر :هاي اقتصاديضرورت -دسته اول

 ؛  شودظرفیت و امكانات منطقه و بال استفاده ماندن پتانسیل مناطق ديگر منجر می

                                                 
1 . selectivity of migration 
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مهاجرت غیر طبیعی بيا نيرخ بياال از نيواحی      :هاي اجتماعيضرورت -دسته دوم

هيای فضيايی   ینابرابروم به نواحی برخوردار و پیامدهای منفی آن از آثار اجتماعی محر

 است؛  

: شكل گیری روحیيه حاشيیه گراييی، افيزايش     ي سياسيهاضرورت -دسته سوم

 .(65: 1379فر، سلیمی) نارضايتی در ساكنان حاشیه و شدت يافتن التهابات سیاسی

شيده   دياسیاسی توسعه )نا(متوازن  ی اقتصادی، اجتماعی وهاضرورتبا توجه به 

هيای  يافتگی در شهرسيتان توسعه، اول روند سطح كه شودیمدر باال، در اين مقاله سعی 

توسيط تكنیيک تاكسيونومی     1385تيا   1365زمانی  استان آذربايجان غربی در طی دوره

يييافتگی عييددی سيينجیده شييود و در ادامييه يييک بررسييی تطبیقييی بييین میييزان توسييعه 

ايين   سيرانجام شده صيورت گیيرد.    يادهای زمانی ی اين استان در طی دورههاشهرستان

متغیيره سيعی در شناسيايی عواميل     د گیری از تكنیک آماری رگرسیون چنتحقیق با بهره

ی ايين اسيتان نميوده و ميدل كليی      هيا شهرسيتان های فضايی در ینابرابرموثر در ايجاد 

 كند.میشناسايی را  1385تا  1365زمانی  دورهتوسعه استان در طی 

 

 مسألهطر  
ی جغرافیيايی متفياوت در   هيا محيدوده آن در  گونياگون بررسی نابرابری و وجوه 

ی اخیر مورد توجه بسیاری از برنامه رييزان و سیاسيتمداران قيرار گرفتيه اسيت.      هاسال

یيافتگی اسيت، زييرا در حقیقيت     نتوسيعه هيای مهيم   وجود نابرابری و ابعاد آن از نشانه

ی اقتصادی و هاشاخصشوند كه عالوه بر اين كه از یميی توسعه يافته شناخته كشورها

عادالنيه   نسيبتاً ی باال برخوردارند، توزيع درآمدها و امكانيات نیيز در آن جواميع    اجتماع

پيايین اسيت و    هيا شاخصدر كشورهای توسعه نیافته هم مقادير اين  كه یدر حالباشد؛ 

هيای  يرسياخت ز(. تمركيز  56: 1384ت )مصيلی نيژاد،   هم توزيع آن بسیار ناعادالنه اس

شود تا در بلند مدت نابرابری یمهای خاص موجب اقتصادی و سرمايه گذاری در مكان
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(. نيابرابری   Johnson,1970:118فضايی شديدی میان مناطق اين كشيورها پدييد آييد )   

جغرافیايی فقير و  تراكم  مده وگردد تا از فضا استفاده بهینه به عمل نیافضايی موجب می

، تخصيیص بهینيه و داوطلبانيه نیيروی     افيزايش يابيد  تشديد محرومیت برخی از مناطق 

باعيث   و به درستی صورت نگیيرد انسانی به ويژه نیروی انسانی متخصص را در مناطق 

 و های بی رويه شده و توزيع بهینه جمعیت در فضا را غیرممكن سيازد تشديد مهاجرت

كاری، حاشیه نشيینی، مهياجرت و    فضايی امكان بروز فقر، بیبه طور خالصه نابرابری 

(. از اين رو، امروزه توسعه به معنای 203: 1388دهد )ياسوری، یمعدالتی را افزايش بی

گردد، بلكه به معنای وجود امكانات و توزييع عادالنيه ايين امكانيات در     ینمرشد تلقی 

 باشد.  یم اوتمناطق متف

 اوتی جغرافیيايی متفي  هيا محدودهدر چارچوب  هاعادلتشناخت نابرابری و عدم 

قابل طرح است و الزمه گام برداشتن در اين راستا، شناخت وضعیت موجود هر ييک از  

ی برنامه ريزی اعم از كشور، اسيتان، شهرسيتان و بخيش و در نتیجيه     هامجموعهاجزاء 

و كياهش  ی موجيود و سیاسيتگذاری در جهيت رفيع     هاتفاوتبردن به اختالفات و پی

باشد. اگر اين مسئله به صيورت منطقيی   یمها در هر يک از اجزاء اين مجموعه ینابرابر

رييزی را در  برناميه  گونياگون تواند ابعياد  یمو علمی مورد توجه برنامه ريزان قرار گیرد 

به شكل بارزی نمايان سياخته و منياطق برناميه رييزی را در فرآينيد       اوتی متفهابخش

 مطرح سازد. ،ی همگنواحدهار قالب سلسله مراتبی و د

هيا و  با تعیین شاخصتا ، مقاله حاضر سعی دارد پیشتر ياد شدهدر راستای اهدا  

های جمعیتيی، اجتمياعی، اقتصيادی، بهداشيتی و آموزشيی      ینهزمدر  اوتهای متفسنجه

هيای اسيتان آذربايجيان غربيی از امكانيات، تسيهیالت و       میزان برخيورداری شهرسيتان  

بندی آنهيا بپيردازد و همچنيین    بندی و سطحمشخص كرده و به رتبهرا ومی خدمات عم

 ی استان را نمايان سازد.  هاشهرستان توسعههای يتاولو
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 رويکردهاي نظري و مرور ادبيات موضوع
در مورد نابرابری فضايی نظرات متفاوتی مطرح شده است كه در يک جمع بنيدی  

 "نظريه رشيد متعيادل   " ،"نظريه رشد نامتعادل " ةتوان آنها را در سه دسته عمدیمكلی 

 1تقسیم بندی كرد.  "رويكردهای نوين "و 

 

 ( رشد نامتعادل1)

، جيان  3، هیرشيمن 2توان به اشخاصی همچيون پيرو  یماز پیروان دكترين اين نظريه 

دو ميدل  قاليب  تيوان در  یمي اشاره كرد. حاصل تفكرات ايين محققيان    5و رستو 4فريدمن

 كرد. دسترسی پیداپیرامون  -زقطب رشد و مرك

 توسيعه  كمتير  منياطق  توسعه و رشد قطب رشد اولین بار توسط پرو برای الگوی

 افتد، بلكهینماتفاق  جا همه درهمزمان  طور به رشد كه است معتقد وی. شد ارائه يافته

 آثيار  كارهيايی،  و سياز  از طرييق  سپس و شودیم ظاهر خاص مراكز ياها قطب در ابتدا

 اولیيه  مراحيل  در نظرييه،  ايين  اسياس ر بي . سازدیم نمايان اقتصاد كل در را خود نهايی

 شيده  نابرابری افزايش و واگرايی موجب رشد، قطب در شدن قطبی آثار افزايش توسعه،

 همگراييی  موجب مناطق، ساير در تريعسر نسبتاً رشد طريق از بعدی مراحل در سپس و

 غاليب  شيدن  قطبی اثر وقتی الگو، اين اساس رب. شودیم مناطق همه در توسعه پخش و

 شيود نيابرابری  یمي  غالب پخش اثر كه هنگامی و يابدیم افزايش نابرابری روند شود،یم

باور هیرشمن )به عنيوان يكيی    به. (181-182: 1388)شريفی و خالدی، يابد یم كاهش

                                                 

برجسته و تاثیرگذار در كشورهای در حال توسعه بیان شود و از  هایهدر اين قسمت سعی شده است كه نظري -1

 ديگر به علت محدوديت صفحات مقاله چشم پوشی شده است. هایهذكر مدلها و نظري

2. Francios Perroux 

3. Hirschman      

4. Jan fridman 

5. Rostow 
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 و هيا ینيه زم امتمي  در وسیع هاییگذار سرمايه جای از حامیان نظريه رشد نامتعادل ( به

 توانمنيدی  در موجيود  هيای يتمحدود به توجه با متعادل، رشد اجرای در برداشتن گام

 پیشرو اقتصادی بخش چند يا يک از را كار بايد نیافته، كشورهای توسعه گذاری سرمايه

پیرامون معتقد است كه  -ين، جان فريدمن با ارائه مدل فضايی مركزار بعالوه كرد.  آغاز

شيود. وی  یمی پیرامون تشكیل هاشهرستانای و از يک يا چند بخش هستههر كشوری 

ی اثر سلطه، اطالعاتی، نوسازی، اثر روانی، اثر پیوند هاراهای از مناطق هستهكه د گويیم

د. در نتیجه ساختار فضيايی كشيور   كننیمو اثر تولیدی برتری خود را بر پیرامون اعمال 

خش متمايز مركز )به عنوان قدرت و سلطه( و پیرامون ) آشكاری به دو ب كامالًبه شكل 

 شييود. مركييز بييه عنييوان محييل   یمييبييه عنييوان جييزء وابسييته بييه مركييز( تقسييیم     

جايگياه مناسيبی بيرای رخيداد توسيعه اسيت.        ،تمركز اطالعات، نيوآوری و تخصيص  

هيای  یيت فعالهمچنین مركز بیشترين پیشيرفت خيود را از طرييق تسيلط و كنتيرل بير       

آورد. )عظیميی،  یمی پیرامونی و نیمه پیرامونی به دست هاشهرستانسیاسی  اقتصادی و

(. 80: 1387؛ زيياری و جاللیيان،    48:  1371هلند،  DHV؛ مهندسان مشاور103: 1381

تفكرات رشد روستو است، روند رشد و توسعه جوامع را ز نظريه نوسازی كه برخاسته ا

آن جامعيه باييد مراحيل سينتی، گيذار،       طيی ر داند كيه د یممستلزم پنج مرحله اساسی 

 در نظريهكه  يیاز آنجا(. 129: 1383خیزش، بلوغ و مصر  انبوه را طی نمايد )زياری، 

نوسازی، توسعه عبارت از فرايند انتقيال از سياختارهای سينتی بيه سياختارهای ميدرن       

ب مانيده و  ها به مناطق عقي یبنابراين فرايند توسعه نیازمند جريان امواج نوآور باشد،یم

هيا و عقاييد ميدرن و    سيازمان  ،هيا و از مد افتياده بيا روش   یقديم یهاروش يیجابجا

. بيا توجيه بيه    (1380)كالنتيری،   است یو فرهنگ ی، اجتماعی، اقتصادیامروزين سیاس

 یتوسيعه در نظرييه نوسياز    به عنوان موتور یدر ايجاد اين فرايند، نوآور ینقش نوآور

 مطرح است.
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 دل( رشد متعا2)

 معتقدنيد كيه تئيوری قطيب رشيد      4و میسرا 3، دان فرود2، روزن اشتاين1گونار میردال

را در كشورهای توسعه نیافتيه   تفاوتی بین مناطق مماندگعقبنتوانسته است نابرابری و 

بيه   پسشده است، هم ی در اين كشورها امنطقهاز بین ببرد، بلكه باعث تشديد نابرابری 

ين الگو، الگيوی مناسيبی بيرای كشيورهای در حيال توسيعه و       ، اياد شدهگفته محققان 

ی تاكید دارند و امنطقههای ینابرابرباشد. اين محققان بیشتر به كاهش ینمتوسعه نیافته 

با  گونار میردالباشند. یمدر واقع معتقد به رشد متوازن و متعادل در مناطق اين كشورها 

 یامنطقيه  هيای ینابرابر پايه بر را خود راكمیت علیت ، نظريهپیشینانتقاد از رويكردهای 

كه به دلیل انگیزه سودجويی شكل گرفته است و  كرد بنا ،آن در خارجی عوامل ناشی از

 اصيلی  عامل وی به عقیده. دهدیمهای تاريخی نواحی آن را شدت برتری اولیه و زمینه

 مقیاس، به نسبت یهابازده :مانند بازدارنده روی ياسقوی واپ آثار ی،امنطقه هایینابرابر

 تهیيیج  يا ضعیف نشر )پراكندگی( آثار و تجارت سرمايه، یهانوسان و تحرك مهاجرت،

از اين جهت وی معتقد است كه شيرط الزم در  است.  نیافته توسعه كشورهای در كننده

؛ مرسيلی،  64: 1375تسريع روند توسيعه، كياهش نيابرابری اسيت )گیلبيرت و كياگلر،       

های خارجی، وابستگی افقيی  يیجوروزن اشتاين، رشد متعادل را بر صرفه (. 80: 1384

دارد. زييرا رشيد متعيادل تاكیيد دارد كيه      یمو متقابل تقاضاهای شعب يک اقتصاد ابراز 

برای رهايی از سطح راكد درآمد و قدرت تولید در كشورهای توسعه نیافتيه بيه منظيور    

هيای خيارجی و   يیجيو وجيود صيرفه    تسلسل فقر، با توجه بيه  یرهزنجدرهم شكستن 

ی هيا طيرح در  همزميان های متقارن و يیجوصرفهاز ا ر ، بايد كارهابخشوابستگی بین 

بيا   تيوأم يابی بيه ييک سيیر توسيعه     تدسو برای  هاجتماعی آغاز كرد -متعدد اقتصادی

                                                 
1. Gunnar Myrdal 

2.  Rosen Stein 

3 . Dan Foroud 

4 . Misra 
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هيای اقتصيادی و   یيت فعالسرمايه گذاری در تمام  كمترينموفقیت، الزم است كه كار با 

بتوانند به حمايت از يكديگر بپردازند  متفاوتی هابخشی تولیدی آغاز شود تا هابخش

از رويكردهيای  انتقياد  نیيز بيا    میسيرا  (.168: 1375؛ جیرونيد،  309: 1375)قره باغیان، 

توسيعه نیافتيه    یكشيورها  یمناسيب بيرا   یگيوي ال راآن، قطب رشيد  نظريه مانند:پیشین 

دارد  یريشه در اقتصاد توسعه يافته غربي  ،قطب رشد یتئوردانست و معتقد بود كه ینم

ممكن است اين نقطه شروع  ی كه. در حالكندیشدن ت كید م یو به همین دلیل بر صنعت

 توسيعه نیافتيه،   یدر كشورها توسعه نیافته امكان پذير يا مناسب نباشد. یاقتصادها یبرا

اين نقاط باييد بيه صيورت     ،ويژه نیز عمل نمايد یقطب رشد بايد به عنوان نقاط ارتباط

 و محل مالقات نیز انجام وظیفه كننيد.  یو ترويج یمراكز آموزش مراكز پخش اطالعات،

متروپيل   یدر حال توسعه تعداد محيدود  یر كشورهابیشت یدر اقتصاد فضاياز نظر وی، 

را در خيود متمركيز كيرده و     هيا یلو پتانسي  هيا یتاز فعال یوجود دارد كه بسیار یشهر

ندارند و به همین دلیل ايين   یمناطق روستاي يژهاطرا  به و ینیز با نواح یناسبارتباط م

رفيع ايين    یدر اقتصاد اين كشورها گردييده كيه بيرا    یاقتصاد یفرآيند منجر به دوگانگ

تير و نقياط   رشيد و سياير مراكيز كوچيک     یهيا بین قطب یمشكالت بايد ارتباط فضاي

 یخيود سيع  نظريه  میسرا در ،مطرح شده رفع اشكاالت یتر شود. برامستحكم یروستاي

 :)صيرافی، مظفير  ايجياد كنيد    پیشيین های يهبین اجزاء عناصر نظر یكرد تا روابط مناسب

 ( تا خالء های رويكرد رشد نا متعادل پوشانده شود.1379

 

 ( رويکردهاي نوين3)

ی و بحث نابرابری فضيايی محسيوب   امنطقه، دوره فترت برنامه ريزی 1980دهه 

هيای فضيايی ييا    ینيابرابر ی جهيانی ناشيی از افيزايش    هادغدغه، با اين وجود، دشویم

ی را از اواخر اين دوره بيه  امنطقهپردازان و سیاستگذاران ی بار ديگر توجه نظريهامنطقه

اين توجه ابتدا از نگرانی در زمینيه   .(Rogerson & Nel,2009:142) خودش جلب كرد 

اقتصاد و سپس از احیای مجدد مناطق و شكل گیيری  یرات جهانی شدن و آزادسازی ت ث
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كه برخی بر اين بياور بودنيد   ا گرفت. چر نش تخوشه بندی فضايی در علوم اجتماعی 

كه نیروهای جهانی شدن، منجر به همگرايی جهانی شده و برای مناطق فقیرتر ثروت بيه  

ی، امنطقيه ای هي ینيابرابر برخی ديگر با بررسيی رونيد    كه یدر حالارمغان آورده است؛ 

ی چندملیتی، منجر به افزايش نيابرابری فضيايی در   هابنگاهمعتقد بودند كه محلی سازی 

) مناطق توسعه يافتيه شيده و توجيه كمتير بيه منياطق فقیرتير را موجيب شيده اسيت           

Wei,lu,2007:1-2.)  ،های تئورييک بيه شيكل    ینوآوردر اين وضعیت، در دو دهه اخیر

) سرريزهای فناوری، ذخیره بنيدی   1اثرات خارجی مارشالی :مانندگیری مفاهیم بسیاری 

( و اثيرات  3ای غیير قابيل تجيارت   ی واسيطه هيا نهياده ، دسترسی به 2بازار نیروی كار ماهر

 )ارتباطات پیشین و پسین و اندازه بازار( منجر شده و نیروهای حاكم بر تيراكم  4غیرمالی

ر ی، بيه طيو  امنطقيه كرد به توسعه . در اين رويستا ساختهو پخش فضايی را آشكارتر 

كلی نابرابری فضايی نتیجه مستقیم تعادل میان نیروهيای تمركيز و پخيش دانسيته شيده      

است. نیروهای مركزگرای تمركز جغرافیايی عبارت از مزايای طبیعيی، اثيرات خيارجی    

مارشالی و اثرات غیرمالی هستند، در حالیكه نیروهای گريز از مركز، پخش، عدم تحرك 

هيای بياالی حميل و نقيل و ارتباطيات محسيوب       ينيه هزامل تولید و كاالها ناشی از عو

اين رويكرد كه به عنوان مكتب رشد درونزا از آن يياد شيده    (.Kim,2008:12)  شوندیم

آن است كه افزايش بازده نسبت به مقیاس و مزاييای تجميع سيرمايه و دانيش     ر است، ب

ايين جهيت، بيا وجيود     ز د. اشيو یمهای فضايی ینابرابرباعث تثبیت و يا حتی افزايش 

تجربی از داليل نابرابری فضايی در دنیای جهيانی  و ی گسترده برای فهم نظری هاتالش

شده امروز، هنوز خالء نظری درباره اين موضوع وجود دارد و نظرييه پيردازان توسيعه    

                                                 
1. Marshallian externalities 

2. labor market pooling 

3. nontraded intermediate inputs 

4. nonpecuniary externalities 
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نيد و كوشيش   اها در میيان منياطق نشيده   ینابرابری قادر به درك و حل اين نوع امنطقه

 یابی به رويكردی جامع هنوز ادامه دارد.دستبشری برای 

 

 مطالعات تجربي 

 الف( تجربيات جهاني 

ی در سييطح جهييانی و نیييز در ايييران  امنطقييههييای ینييابرابردر زمینييه سيينجش 

توان بيه گيزارش توسيعه جهيانی     یمی چندی صورت گرفته كه از آن جمله هاپژوهش

های اقتصادی در كشورها و بيه  یتفعالن گزارش به تمركز اشاره نمود. در اي 2009سال 

ويژه در شهرها اشاره شده و رشد نابرابری فضايی در كشورهای در حال توسيعه ميورد   

های اين پژوهش، رشد اقتصيادی هميواره نيامتوازن    توجه قرار گرفته است. بر پايه يافته

ی كياهش فقير   هابرنامه بهها تن ،های اتخاذ شده برای ايجاد تعادل فضايییاستسبوده و 

در  UNU-WIDERهمچنييین پييروژه  (.Regerson,Nel,2009:142) منجير خواهييد شيد  

 2و آنتيونی جيی. ونیبليز    1راوی كيانبور های فضايی در توسيعه كيه توسيط    ینابرابرزمینه 

كشور در حال توسعه را مورد ارزيابی  50های فضايی در ینابرابرانجام پذيرفته، گستره 

های فضيايی )در كشيورهای ميورد    ینابرابراست. بر مبنای نتايج اين پژوهش،  قرار داده

هيای  ييت مزبررسی( میان نيواحی شيهری و روسيتايی و همچنيین میيان منياطق دارای       

یر ت ثها، در پی ینابرابرجغرافیايی و ساير مناطق زياد است. در بسیاری از كشورها، اين 

ی هيا صيرفه  با وجودر حال افزايش هستند. نامتوازن آزاد شدن تجارت و جهانی شدن د

های فضايی ینابرابرناشی از تمركز فعالیت اقتصادی در مراكز شهری و نواحی ساحلی، 

 .(Venables,Kanbur,2005:1)  دباشمیين دلیل نابرابری كلی ترمهم ،ناشی از آن

 

                                                 
1. R. Kanbur 

2. A. venables 
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 ب( تجربيات داخلي

ی هيا برنامهی در چارچوب های كالن ملیاستراتژها و یاستسدر ايران نیز برخی  

ی رشد، هاقطبهای متمركز به منظور ايجاد يزیرها و برنامه یاستسپنج ساله توسعه و 

)ياسيوری،   انيد بيوده های فضايی و گسترش روز افيزون آن  ینابرابرمنجر به پديد آمدن 

ی در حيال رشيد   ادهنيده ی در ايران به صورت هشدار امنطقهی هاتفاوت. (139: 1384

بيا   -مهاجرت از مناطق محروم به منياطق برخيوردارتر    مانندو به مشكالتی جدی  بوده

. بدين ترتیب شناخت ابعياد  (Noorbakhsh, 2005) ستا یدهانجام –مسائل مرتبط با آن 

هييای اطالعيياتی الزم بييرای ینييهزمهييا جهييت فييراهم آوردن ینييابرابرو چگييونگی اييين 

آنهيا ضيرورت دارد. در ايين زمینيه      شكياه سیاستگذاری صحیح در راستای رفع و ييا  

تيوان بيه   یمي ی صورت گرفته كه از اين میان، امنطقهتحقیقات متعددی در سطح ملی و 

ييزد در  ای در استان ناحیههای یبررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابر

(، تبیييین الگييوی فضييايی توسييعه و  1384)حكمييت نیييا و موسييوی،   1355-75دوره 

(، 1389ی در اييران )ابيراهیم زاده و اسيكندری ثيانی،     امنطقيه  -یيافتگی شيهری  نتوسعه

(، سينجش میيزان   1388ی در استان خراسان رضوی )ياسيوری،  امنطقهبررسی نابرابری 

 تغییير  رونيد  بير  (، تحلیلی1385ی شهرستان شیروان )خاكپور، هادهستانيافتگی توسعه

 در آذربايجيان شيرقی   اسيتان  شيهری  قياط ن در ایناحیيه  هيای ینابرابر و توسعه سطوح

 تميام ( و غیره اشاره نمود، كه 1388)جمالی و ديگران،  1385و  1375، 1365ی هاسال

هيای فضيايی در سيطوح ميورد بررسيی را تايیيد       ینيابرابر ی ياد شده وجود هاپژوهش

 نمايند.یم

 

 ي تحقيقهاشاخصمتغيرها و 
 موضوع دهنده تشكیل عناصر و اجزاء تعیین خاص، موضوع برای پژوهش الزمه

 اين. است پژوهش فرآيند در عناصر از هر يک مراتبی سلسله اهمیت و جايگاه تعیین و
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 راه اين از و باشدمی يرامكان پذ هامتغیر وها مؤلفه ابعاد، مفاهیم، تعريف طريق از مهم

 به شپژوه اهدا  به یابیدست سرانجام و آنها سنجش تحقیق، هایپرسش بررسی امكان

 در اين تحقیق مطابق مطالعات و تجربیات. آيدمی وجود به عملی و علمی روش
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نابرابري و يافتگي توسعهبررسي و تحليل روند ر ي به كار رفته دهاشاخص -1جدول 

 ي استان آذربايجان غربيهاشهرستانفضايي در 
اجتماعی و  جمعیتی

 فرهنگی

 آموزشی بهداشت و درمان اقتصادی

مساحت از درصد  -1

 كل مساحت استان

سييييهم از كييييل  -2

 جمعیت استان

تيييراكم نسيييبی    -3

 جمعیت

 درصد تعداد شهر -4

درصيييد تعيييداد   -5

 دهستان

درصيييد تعيييداد   -6

 بخش

هيای  یآباددرصد  -7

 دارای ساكن دائم 

هيای  یآبادنسبت  -8

 دارای سكنه 

شهرنشینی ضريب -9

 ناحیه

عييد معكييوس بُ -10

 خانوار

 نسبت جنسی -11

كوس خانوار مع -12

 به مسكن

 نرخ باسوادی -1

نيييرخ باسيييوادی  -2

 زنان

نيييرخ باسيييوادی  -3

 مردان

 هيا كتابخانهتعداد  -4

به ازای هر هزار نفير  

 جمعیت

نسبت كتياب بيه    -5

 هزار نفر جمعیت 

تعيييداد اعضيييای  -6

ی عميومی  هاكتابخانه

به ازای هر هزار نفير  

 جمعیت

ی هاكتابخانهتعداد -7

عمومی بيه ازای هير   

كیلييومتر مربييع   100

 مساحت

نسيييبت دانيييش   -8

 آموزان دختر به پسر

 

درصيييد قيييانون   -1

گيييذاران و مقاميييات 

عالی رتبه نسيبت بيه   

 كل شاغالن

درصييد شيياغالن   -2

متخصص نسيبت بيه   

 كل شاغالن

درصييد شيياغالن   -3

بخييش حمييل و نقييل 

 نسبت به كل شاغالن

درصييد شيياغالن   -4

بخيييش بهداشيييت و 

مييددكاری اجتميياعی 

 ننسبت به كل شاغال

درصييد شيياغالن   -5

بخش آموزش نسبت 

 به كل شاغالن

درصييد شيياغالن   -6

بخش صنعت نسيبت  

 به كل شاغالن

درصييد شيياغالن   -7

بخش معدن نسبت به 

 كل شاغالن 

درصييد شيياغالن   -8

بخش خدمات نسبت 

 به كل شاغالن

ی هاشركتدرصد -9

 تعاونی روستايی

تعداد پزشيک بيه    -1

ازای هيير هييزار نفيير  

 جمعیت

ت به نسبت جمعی -2

 تخت فعال

تعيييداد تخييييت   -3

بیمارسييتانی بييه ازای 

 هر هزار نفر جمعیت

تعداد آزمايشيگاه   -4

 هزار نفير ازای هر به 

 جمعیت

 هاداروخانهتعداد  -5

هزار نفير  هر به ازای 

 جمعیت

درصييييد بیمييييه  -6

پوشيش  زيير  شدگان 

وزارت بهداشييييت و 

 درمان 

تعييداد پزشييكان   -7

متخصص به ازای هر 

 هزار نفر جمعیت

 دنيييدان  عيييدادت -8

پزشكان بيه ازای هير   

 هزار نفر جمعیت

تعداد معلميان بيه    -1

ازای هيير هييزار نفيير  

 دانش آموز

درصيييد دانيييش   -2

 آموزان

درصيييد دانيييش   -3

 دختر آموزان

نسييبت معلييم بييه  -4

 دانش آموز ابتدايی

نسييبت معلييم بييه  -5

 دانش آموز راهنمايی

نسبت معلم بيه   - -6

 دانش آموز دبیرستان

وزشييگاه تعييداد آم -7

نفر  1000به ازای هر 

 دانش آموز

درصدسوادآموزان  -8

 بزرگسال

درصييد آمييوزش   -9

ديييييدگان فنييييی و  

 ی احرفه

 منبع: نگارندگان 
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هيای  ینيابرابر جهانی و داخلی ) ذكر شيده در مبيانی نظيری تحقیيق(، بيرای سينجش       

زييير شيياخص در قالييب  46ی اسييتان آذربايجييان غربييی از هيياشهرسييتانی در اتوسييعه

( و 8( ، بهداشيتی) 9(، آموزشيی) 8(، اجتمياعی/فرهنگی) 12ی كلی جمعیتيی) هاخصشا

 .نداهآمد 1در جدول  هاشاخص( استفاده شد كه اين زير 9اقتصادی)
 

 هاي تحقيقيهفرضاهداف و 
 باشد:یمتحقیق حاضر به دنبال رسیدن به سه هد  كلی زير 

 در غربيی  آذربايجيان  ناسيتا  هایشهرستان يافتگیتوسعهبررسی و تحلیل روند  -

و مقايسيه تطبیقيی آنهييا از لحياظ سييطح     1385و  1375، 1365 آميياری هيای دوره طيی 

 ؛ياد شدهيافتگی در سه دوره توسعه

 یهيا شهرسيتان ی در اتوسعههای ینابرابرای از( عوامل موثر در شناسايی )پاره  -

 ؛  استان

 .  ستانی اهاهرستانشی در اتوسعههای ینابرابره مدلی برای كاهش ئارا  -

از سيه فرضيیه زيير     يياد شيده  همچنین در تحقیق حاضر برای رسیدن به اهيدا   

 استفاده شده است:  

های استان آذربايجيان غربيی در طيی    رسد كه سطح توسعه شهرستانیمبه نظر   -

 های اخیر افزايش يافته است؛سال

استان آذربايجان غربی  هایی میان شهرستاناتوسعهرسد كه نابرابری یمبه نظر   -

 طی دو دهه اخیر كاهش يافته است؛

یر تي ث ای، شياخص اقتصيادی   هيای توسيعه  رسد كه از میيان شياخص  یمبه نظر  -

 دارد. ی استانهايافتگی شهرستانتوسعهبیشتری در سطح 

 روش تحقيق
هيای ميورد بررسيی،     مؤلفيه تحقیق حاضر از نوع كاربردی است و بيا توجيه بيه    

باشد. در اين تحقیق بيرای جميع آوری   یمتطبیقی  -بر آن از نوع تحلیلیرويكرد حاكم 
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 تميياماطالعييات مييورد نیيياز از روش اسيينادی اسييتفاده شييد. گسييتره مكييانی تحقیييق،  

ی زميانی  هيا دورهسیاسيی طيی    -های استان آذربايجان غربی با قلمروی اداریشهرستان

مطالعات و تجيارب جهيانی،   باشد. در تحقیق حاضر با پیروی یم 1385و  1375، 1365

يافتگی استخراج و به كمک روش سيرانه  توسعهمتغیرهای مورد نیاز برای سنجش میزان 

ی تحقیق تبديل شد. در نهاييت بيرای تجزييه و    هاشاخصی ديگر به هانسبتسازی و 

تاكسيونومی عيددی، ضيريب     "های آماری یکتكنو  هاروشی تحقیق از هادادهتحلیل 

تعياريف و   اداميه اسيتفاده شيد. در    "و رگرسیون چند متغیره (CVن )اختال  ويلیامسو

 بیيان شيده  های آماری استفاده شده در تحقیق به صورت جامع و تفصیلی یکتكنكاربرد 

 است.

 

 تاكسونومي عددي  -1
 از يكيی  كيه  دارد وجيود  متعيددی  یهيا روش منياطق  توسيعه  سيطح  برای تعیین

 زيير  بيه  را مجموعيه  ييک  عيددی  تاكسيونومی عددی است.  آنها، تاكسونومی ينترمهم

 درجيه  شيناخت  برای عنوان مقیاسی به و كندیم تقسیم بیش همگن و كم هایمجموعه

 روش ايين  در .گیيرد یمي  قرار استفاده مورد ريزی برنامه در و اجتماعی اقتصادی توسعه

د آبياد،  شيود ) بیي  یمي  معيین  آل ايده منطقه عنوان به مطالعه مورد مناطق از يكی معموالً

 آنهيا  بيین  بيااليی  نياهمگنی  و زيياد  مطالعه مورد مناطق تعداد كه مواردی در (.6: 1362

 مناطق ساير بندی درجه و ،آلايده و هد  نقطه عنوان به منطقه تعیین يک باشد، برقرار

 چندان آلايده يافتگیتوسعه سطح به مناطق ساير برنامه برای رسیدن ارائه و آن مبنای بر

 ميورد  منياطق  ييا  نقياط  تيوان یم مشكل اين رفع برای .رسدینم نظر به ممكن و منطقی

 بيه  نسيبت  گيروه  هير  درون در و سيپس  تقسيیم تير  همگن گروه چند به ابتدا را مطالعه

 روش بيا  تيوان یمي  فراينيد را  ايين  مجميوع . كيرد  اقيدام  آل اييده  منطقه يا نقطه انتخاب

 به مرحله قالب چندين در تاكسونومی یزآنال اجرای تكنیک. داد انجام عددی تاكسونومی

 (2) ،هيا داده مياتريس  تشيكیل  (1(: )96 : 1382 بختیياری، ) اجراسيت  قابيل  زيير  شرح
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 یهيا بخيش  كيردن  ( مشيخص 4فاصله، ) ينتركوتاه ( تعیین3فواصل، ) ماتريس تشكیل

 درجيه  ( محاسيبه 6آل و ) اييده  منطقيه  از منطقيه  هير  مركب فاصله محاسبه (5همگن، )

 توسعه.

 از شياخص  هير  فاصيله  تاكسيونومی،  از آميده  دسيت  به توسعه درجه كه آنجا از

 ييافتگی توسيعه  درجيه  تغییيرات  ضريب پس است،( شاخص باالترين) آل شاخص ايده

 ديگير  عبيارت  به. باشدها شهرستان بین( دوگانگی) مبین پراكندگی تواندیها مشهرستان

 منطقيه  از منطقه آن نابرابری افزايش دهباشد، نشان دهن بیشتر توسعه درجه مقدار چه هر

ييافتگی در  توسيعه از اين تكنیيک رياضيی بيرای سينجش میيزان درجيه        .است آل ايده

 های واقع در استان آذربايجان غربی استفاده گرديد.شهرستان

 

 (CVضريب ويليامسون )  -2
ضريب ويلیامسون در برخی از منابع به ضريب اختال  ) پراكندگی( نیيز شيهرت   

كند تا چه حدی يک شاخص در بيین منياطق ييا    یمارد و شاخصی است كه مشخص د

يير  زنواحی به صورت نامتعادل توزيع شده است. ضريب اختال  با اسيتفاده از فرميول   

(. از اين تكنیک برای سنجش میزان عدم تعيادل   76: 1386د ) فرج زاده، شویممحاسبه 

سيتان آذربايجيان غربيی اسيتفاده شيده      های ای تحقیق در شهرستانهاشاخصدر توزيع 

 است.

 
 

 ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره -3
 بيا  یكمّي  متغیر يک رابطه درجه و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی تحلیل

 را( مسيتقیم  ييا  معكوس)  رابطه نوع و شدت همبستگی ضريب. است ديگر یكمّ متغیر
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 دو بيین  رابطيه  وجيود  عيدم  صورت در و است -1 تا 1 بین ضريب اين. دهدیم نشان

 كيدام  كه داندینم محقق پیرسون همبستگی آزمون در. باشدیم صفر برابر ، ضريبمتغیر

 از بدانيد  را رابطيه  جهيت  محقيق  كه صورتی در. گذاردیم یرت ث ديگر متغیر روی متغیر

بسيتگی پیرسيون   در تحقیق حاضر از تكنیک آماری هم .كندیم استفاده رگرسیون تحلیل

و از تكنیيک آمياری رگرسيیون     هيا شاخصبرای بررسی وجود و جهت همبستگی بین 

ييافتگی و پیشينهاد   توسيعه در درجيه   هاشاخصیرات ت ثچند متغیره برای بررسی میزان 

 (.114: 1387. )مومنی،ه استدشهای استان استفاده مدل اولويت توسعه شهرستان

 

 عهمعرفي اجمالي محدوده مورد مطال
 جمهيوری  بيه  شيمال  از و دارد قيرار  ايران غربی شمال در غربی آذربايجان استان

 آذربايجيان  اسيتان  بيه  شرق از عراق، و تركیه كشورهای به غرب از تركیه، و آذربايجان

 مسياحت . (1 است ) نقشه محدود كردستان استان به جنوب از و زنجان استان و شرقی

 -از نظر مساحت  – كشور استان سیزدهمین كه ستا مربع كیلومتر 37٫059 برابر استان

 اسيتان  جمعیيت . دهدمی تشكیل را كشور كل مساحت درصد 2٫25 و شودمی محسوب

 درصد 4٫08 كه باشدمی نفر 2٫873٫459 - 1385 سال سرشماری طبق غربی آذربايجان

 نفير  1414678 و  ميرد  نفير  1458781 )داده است  جای خود در را كشور كل جمعیت

شيود. از نظير   ميی  محسيوب  كشيور  پرجمعیت استان هشتمینجمعیت  لحاظ از و (زن

درصد در نقياط روسيتايی سياكن     40درصد  در نقاط شهری و  60استقرار جمعیت نیز 

شهرسييتان  14(. اييين اسييتان دارای 140: 1388موسييوی و طالييب زاده، ر ند )صييدهسييت

تبه اول و شهرستان چاليدران  در رر نف 856،914باشد كه شهرستان ارومیه با جمعیت یم

 در رتبه آخر قرار دارد.ر نف 44،572جمعیت  با

استان آذربايجان غربی به لحاظ برخورداری از منابع آب و خاك در سيطح كشيور   

های رشد و گسترش بخش كشاورزی را در آن فيراهم  ینهزمموقعیت كم نظیری دارد كه 

ی بسيیار بيوده   هافرصتنیز دارای . همچنین استان به لحاظ صنعت گردشگری اندآورده
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ی متعدد طبیعی و تاريخی را در خود جای داده است. از سويی عالوه بر اين هاجاذبهو 

وجود نیروی انسانی ماهر جهت گسيترش صينايع بيه     مانندهای مساعد ینهزمها، یتقابل

ی با رجواهمويژه صنايع وابسته به بخش كشاورزی در اين استان وجود دارد. به عالوه، 

های مناسبی جهت گسيترش  ینهزمسه كشور خارجی و نیروی كار فراوان در اين استان، 

 های بازرگانی را به وجود آورده است.یتفعالبخش خدمات، به ويژه 

 

 موقعيت جغرافيايي استان آذربايجان غربي در كشور -1نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1389منبع: استانداری استان آذربايجان غربی، 

          

 هاي تحقيقيافتهتحليل 
سييطح   اوالًمطييابق اهييدا  تحقیييق، در اييين تحقیييق قصييد بيير آن اسييت كييه    

 1385تيا   1365ی هيا سيال ی استان آذربايجان غربيی در بيین   هاشهرستانيافتگی توسعه

ی اسييتان از لحيياظ سييطح هيياشهرسييتانشناسييايی شييود و يييک بررسييی تطبیقييی بييین 

شده، صورت گیرد و در مرحله بعدی قصد بير آن   يادی آماری هادورهيافتگی در توسعه
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های فضيايی در اسيتان شناسيايی و ميدلی بيرای      ینابرابراست كه عوامل موثر بر ايجاد 

هيا و تحقیقيات   يهنظره گردد. برای رسیدن به اين اهدا ، ابتدا با مطالعه ئكاهش آنها ارا

آميد و در اداميه بيرای     ی مورد نیاز تحقیق بدسيت هاشاخصانجام شده در  اين زمینه، 

ی تاكسونومی عيددی،  هاروشها از یهفرضهای تحقیق و مطابق با ماهیت یهفرضبررسی 

 ضريب ويلیامسون )ضريب پراكندگی( و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

 

هاي استان آذربايجان غربي در يافتگي شهرستانتوسعهبررسي روند 

  1385و  1375، 1365ي هاسالطي 
 9دارای  1365استان آذربايجان غربی بر اسياس تقسيیمات اداری/ سیاسيی سيال     

ی ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد، ماكو، سلماس، نقيده، سردشيت و   هانامشهرستان به 

پیرانشهر بوده است. در اين قسمت از تحقیق با بهره گیری از روش تاكسونومی عيددی  

 2مورد بررسيی قيرار گرفيت. مطيابق جيدول      های استان يافتگی شهرستانتوسعه درجه

توان گفت كه شهرسيتان ارومیيه جيزء برخيوردارترين و شهرسيتان پیرانشيهر جيزء        یم

)جمعیتيی، اجتمياعی، اقتصيادی،     هيا شاخصها در استان در تمام ترين شهرستانمحروم

 شهرستان ارومیيه، خيوی،   5(، 1365آماری ) . در اين دورهاندبودهبهداشتی و آموزشی( 

شهرسيتان سيلماس و نقيده     2ی توسعه يافته، هاشهرستانمیاندوآب، ماكو و مهاباد جزء 

های كمتر توسعه يافته شهرستان سردشت و پیرانشهر جزء شهرستان 2در حال توسعه و 

شود، ايين اسيت   یم استنباطتر اين جدول استان شناخته شدند. آنچه كه از بررسی دقیق

هيای توسيعه يافتيه و محيروم     يافتگی شهرستانوسعهتیری بین درجه گكه تفاوت چشم

ی كه ضريب نيابرابری ويلیامسيون ) ضيريب پراكنيدگی( در     به طوراستان وجود دارد، 

درصد بدست آمد كه نشانگر تصديق ايين مدعاسيت. بيا     28، حدود 1365دوره آماری 

ايين اسيتان   های توسعه يافته به استثناء مركز يافتگی شهرستانتوسعهاين حال بین درجه 

 شود.ینمه يدهای در حال توسعه تفاوت زيادی د)ارومیه( و شهرستان
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بر اساس  1365هاي استان آذربايجان غربي در سال رتبه بندي شهرستان -2جدول 

 يافتگيتوسعهسطح 

 رتبه درجه توسعه شهرستان

 ی شهرستان بر اساس درجه توسعهافتگيتوسعهسطح 

 توسعه يافته

(0.6-0) 

 توسعه يافته اًنسبت

(0.8-0.6) 

 كمتر توسعه يافته

(1-0.8) 

   توسعه يافته 1 0.22 ارومیه

   توسعه يافته 2 0.44 خوی

   توسعه يافته 3 0.50 میاندوآب

   توسعه يافته 4 0.52 ماكو

   توسعه يافته 5 0.56 مهاباد

  توسعه يافته نسبتاً  6 0.60 سلماس

  فتهتوسعه يا نسبتاً  7 0.67 نقده

 كمتر توسعه يافته   8 0.84 سردشت

 كمتر توسعه يافته   9 0.96 پیرانشهر

 27.98 ضريب ويلیامسون

 منبع : نگارندگان

 

هيای  دژ، تكياب و بوكيان بيه تعيداد شهرسيتان     شهرستان شاهین 3، 1375سال ر د

نتيايج   افزايش يافته اسيت.  12به  9ی استان از هاشهرستانو تعداد  اندشدهاستان اضافه 

های تحقیق حاكی از آن است كه در اين دوره آماری نیيز، شهرسيتان ارومیيه جيزء     يافته

اين استان از لحاظ  هایبرخوردارترين و شهرستان پیرانشهر جزء محروم ترين شهرستان

، 1375شهرستان اين اسيتان در سيال    12. از مجموع ندابوده هاشاخصدسترسی به همه 

درصييد  50ی ارومیييه و خييوی( توسييعه يافتييه،   هيياتانشهرسييدرصييد ) 7/16تعييداد 

توسعه يافته و  نسبتاًی سلماس، ماكو، مهاباد، نقده، میاندوآب و شاهین دژ( هاشهرستان)

ی بوكان، تكاب، سردشيت و پیرانشيهر( كمتير توسيعه يافتيه      هاشهرستاندرصد ) 3/33
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 28( از  1375تيا   1365. ضريب نابرابری در طيی ايين دوره ده سياله ) از سيال     اندبوده

درصيدی ايين شياخص     7.5درصد رسیده است كه نشان دهنده كاهش  20.5درصد به 

 (.3باشد )جدول یمتوسعه در استان 

 

بر اساس  1375ي استان آذربايجان غربي در سال هاشهرستانرتبه بندي  -3جدول 

 يافتگيتوسعهسطح 

 شهرستان
درجه 
 یافتگيتوسعه

 رتبه
 ستان بر اساس درجه توسعهی شهرافتگيتوسعهسطح 

 توسعه يافته
(0.6-0) 

 توسعه يافته نسبتاً
(0.8-0.6) 

 كمتر توسعه يافته
(1-0.8) 

   توسعه يافته 1 0.38 ارومیه

   توسعه يافته 2 0.57 خوی

  توسعه يافته نسبتاً  3 0.64 سلماس

  توسعه يافته نسبتاً  4 0.66 ماكو

  افتهتوسعه ي نسبتاً  5 0.67 مهاباد

  توسعه يافته نسبتاً  6 0.67 نقده

  توسعه يافته نسبتاً  7 0.68 میاندوآب

  توسعه يافته نسبتاً  8 0.77 شاهین دژ

 كمتر توسعه يافته   9 0.82 بوكان

 كمتر توسعه يافته   10 0.83 تكاب

 كمتر توسعه يافته   11 0.85 سردشت

 كمتر توسعه يافته   12 0.91 پیرانشهر

 20.56 يب ويلیامسونضر

 منبع : نگارندگان

 

هيای چاليدران   ، شهرستان1385عالوه براين، مطابق تقسیمات اداری/سیاسی سال 

جيدا شيده از شهرسيتان نقيده( بيه مجميوع       ))جدا شده از شهرستان مياكو( و اشينويه   

بيه   12های استان از های استان آذربايجان غربی افزوده شده و تعداد شهرستانشهرستان



  

 

 

 
 195/  وسعه يافتگي و  ...بررسي و تحليل روند ت

دهد كه شهرسيتان ارومیيه   یمرسیده است. نتايج حاصل از تاكسونومی عددی نشان  14

های تلفیقی توسيعه در رتبيه اول و شهرسيتان    بار ديگر از لحاظ برخورداری از شاخص

هيای تلفیقيی   استان در برخورداری از شاخص هایچالدران جزء محروم ترين شهرستان

شهرسيتان   14. در اين دوره آماری از مجموع نداشدهتوسعه در اين دوره آماری شناخته 

ی هيا شهرسيتان درصيد )  2/57درصد )شهرستان ارومیه( توسعه يافته ، 1/7استان، تعداد 

توسعه يافتيه و   نسبتاًخوی، تكاب، سلماس، ماكو، مهاباد، نقده، میاندوآب و شاهین دژ( 

نشهر( كمتر توسيعه  ی بوكان، اشنويه، چالدران، سردشت و پیراهاشهرستاندرصد ) 7/35

هيای  توان گفيت كيه میيزان تفياوت    یم. مطابق ضريب نابرابری ويلیامسون اندبودهيافته 

ی قبليی تيا   هيا دوره( نسيبت بيه   1385ی استان در ايين دوره ) هاشهرستانهای ینابرابر

هيای  هيا در شياخص  زيادی كاهش يافته و همگرايی نسبی میيان شهرسيتان   نسبتاًحدود 

 12بيه   1365درصد در سيال   28ی كه اين ضريب از به طور ،افته استتلفیقی افزايش ي

 (. 4رسیده است )جدول 1385سال ر درصد د

 

بر اساس  1385ي استان آذربايجان غربي در سال هاشهرستانرتبه بندي  -4جدول 

 يافتگيتوسعهسطح 

 رتبه درجه توسعه شهرستان

 ی شهرستان بر اساس درجه توسعهافتگيتوسعهسطح 

 توسعه يافته

(0.6-0) 

 توسعه يافته نسبتاً

(0.8-0.6) 

 كمتر توسعه يافته

(1-0.8) 

   توسعه يافته 1 0.51 ارومیه

  توسعه يافته نسبتاً  2 0.65 ماكو

  توسعه يافته نسبتاً  3 0.68 خوی

  توسعه يافته نسبتاً  4 0.70 نقده

  توسعه يافته نسبتاً  5 0.72 شاهین دژ

  توسعه يافته نسبتاً  6 0.73 میاندوآب

  توسعه يافته نسبتاً  7 0.75 مهاباد

  توسعه يافته نسبتاً  8 0.76 سلماس
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  توسعه يافته نسبتاً  9 0.78 تكاب

 كمتر توسعه يافته   10 0.81 بوكان

 كمتر توسعه يافته   11 0.84 سردشت

 كمتر توسعه يافته   12 0.88 اشنويه

 ر توسعه يافتهكمت   13 0.92 پیرانشهر

 كمتر توسعه يافته   14 0.96 چالدران

 11.9 ضريب   ويلیامسون

 منبع: نگارندگان

 

 1385تاا   1365هاي استان طي سالهايمقايسه تطبيقي بين شهرستان

 يافتگيتوسعهاز لحاظ درجه 
 20های اسيتان آذربايجيان غربيی طيی دوره     يافتگی شهرستانتوسعهبررسی میزان 

های استان شهرستان بیشتريافتگی توسعهدهد كه از میزان یم( نشان 1385-1365ساله ) 

  6شهرستان اسيتان،   14تا حدود زيادی كاسته شده است. در دوره زمانی مورد مطالعه از 

ييافتگی  توسيعه شهرستان ارومیه، خوی، ماكو، میاندوآب، مهاباد و سلماس با سیر نزولی 

دژ، تكياب، بوكيان و   شهرستان شياهین  4يافتگی سعهتوو همچنین میزان  اندبودهمواجه 

نتيايج تحقیيق حياكی از آن اسيت كيه       كيه  یدر حال. ستا داشتهپیرانشهر سیر صعودی 

-1365سياله )   20شهرستان نقده و سردشت در طی دوره زمانی  2يافتگی توسعهسطح 

ان گفيت كيه در   تيو یم(. با توجه به اين نتايج 1يباً ثابت مانده است )نمودار تقر( 1385

يافتگی استان آذربايجيان غربيی در طيی دوره بیسيت سياله      توسعهحالت كلی از درجه 

كاسته شده است كه حاكی از عدم همياهنگی بيین میيزان افيزايش جمعیيت بيا توسيعه        

 "( كاه مادعي باود    1بنابراين فرضايه ) ی در اين استان بوده است. اتوسعهی هاشاخص

هاي اخير افازايش يافتاه   ان آذربايجان غربي در طي سالهاي استسطح توسعه در شهرستان

 ."دشويماستن رد 

 



  

 

 

 
 197/  وسعه يافتگي و  ...بررسي و تحليل روند ت

ر ي استان آذربايجان غربي دهاشهرستانيافتگي در توسعهمقايسه سطح  -1نمودار 

 1385تا  1365طي سه دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 منبع: نگارندگان
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ي هاسالر هاي استان آذربايجان غربي ديافتگي شهرستانتوسعهروند  -2نقشه 

 1385و  1375، 1365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: نگارندگان

 

 1385های استان آذربایجان غربی در سال رستانشه یافتگیتوسعهروند 
 

 1375های استان آذربایجان غربی در سال شهرستان یافتگیتوسعهروند 
 

 1365های استان آذربایجان غربی در سال شهرستان یافتگیتوسعهروند 
 



  

 

 

 
 199/  وسعه يافتگي و  ...بررسي و تحليل روند ت

دهيد كيه   یمي ( نشيان  5های اسيتان )جيدول   بررسی ضريب نابرابری در شهرستان

درصيد   11.9درصد بيه   27.9( از 1385-1365ساله )  20ضريب نابرابری در طی دوره 

(  اتفاق افتاده است،   1385- 1375وم )كاهش يافته است و اين كاهش بیشتر در دوره د

درصيد تقلیيل يافتيه     11.9بيه   1375درصيد در سيال    20.5ی كه اين ضريب از به طور

ی اسيتان  هاشهرستانهای ینابرابر د كه تفاوتناست. اين نتايج نشان از اين واقعیت دار

بيین   هكي  یدر حيال ی قبلی تا حدود زيادی كياهش يافتيه   هادورهدر اين دوره نسبت به 

 آمده است.   به وجودهای تلفیقی توسعه همگرايی نسبی ها در شاخصشهرستان

 

ي استان آذربايجان غربي طي هاشهرستانضريب پراكندگي ويليامسون  -5جدول 

 1385-1365هاي سال

 1385 1375 1365 شاخص

 11.9 20.5 27.9 ضريب ويلیامسون

 منبع : نگارندگان

 
تحقياق كاه    2توان گفت كاه فرضايه   يمويليامسون بر اساس نتايج تکنيک ضريب 

 د.شويمهاي استان آذربايجان غربي بود، تاييد مدعي كاهش نابرابري ميان شهرستان

 

، 1365ي آماري هادورهدر طي غربي ي استان آذربايجان هاشهرستانجايگاه  -6جدول 

 توسعه يافتگيد نظر رونز ا 1385و  1375
 1365 1375 1385 شهرستان

 1 1 1 رومیها
 4 4 2 ماكو
 2 2 3 خوی
 7 6 4 نقده

 _ 8 5 شاهین دژ
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 منبع : نگارندگان

 3 7 6 میاندوآب
 5 5 7 مهاباد
 6 3 8 سلماس
 _ 10 9 تكاب
 _ 9 10 بوكان
 8 11 11 سردشت
 _ _ 12 اشنويه

 9 12 13 پیرانشهر
 _ _ 14 چالدران



  

 

 

 
 201/  وسعه يافتگي و  ...بررسي و تحليل روند ت

ي اساتان  هاا شهرساتان ي توسعه در هاشاخصهاي يتاولورسي بر

 1آذربايجان غربي

ی اسيتان از تكنیيک   هيا شهرسيتان در توسيعه   هاشاخصهای يتاولوبرای بررسی 

ييافتگی  توسيعه آماری رگرسیون چنيد متغیيره اسيتفاده شيد. در ايين تكنیيک از میيزان        

ی تحقیق ) آموزشيی،  هاشاخص ها به عنوان متغیر وابسته و از نمره هر يک ازشهرستان

بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی( به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شيد. نتيايج   

درصيد از   84تيوان گفيت كيه حيدود     یمي درصد  95اين آزمون نشان داد كه با اطمینان 

 هيای اسيتان وابسيته بيه متغیرهيای      ييافتگی شهرسيتان  توسيعه تغییرات میيانگین درجيه   

 باشييدیميي( تحقیييق موزشييی، بهداشييتی، اقتصييادی، اجتميياعی و جمعیتييی آمسييتقل )

 )84%=2adjusted r(.2 د كيه  ني دهیمهای حاصل از مدل رگرسیون، نشان همچنین يافته

متغیر مستقل تحقیق )جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی( تنهيا   5از میان 

هيای اسيتان   ييافتگی شهرسيتان  توسيعه دو متغیر مستقل آموزشی و بهداشيتی بيا درجيه    

رابطه معنادار دارند. اين بدان معنی اسيت كيه متغیرهيای    1385آذربايجان غربی در سال 

ی مناسيبی بيرای تعرييف و تبیيین     هاشاخصجمعیتی، اجتماعی و اقتصادی نمی توانند 

(؛ همچنین ايين نتیجيه   Sig>0.05يافتگی در استان آذربايجان غربی باشند )توسعهدرجه 

ن درجيه  یاز اين دارد كه متغیرهای بهداشتی و آموزشی متغیرهای خوبی برای تبیي نشان 

(. همچنيین دقيت در نتيايج    Sig<0.05ی استان می باشند )هاشهرستانيافتگی در توسعه

ی اسيتان  هيا شهرسيتان ييافتگی  توسيعه ( نشان از اين دارد كه درجيه  βاين مدل )مقادير 

معكيوس دارد؛ ايين بيدان معنيی اسيت كيه        آذربايجان غربی با عاميل آموزشيی رابطيه   

ی هيا شهرسيتان نسيبت بيه    یی كمتر توسعه يافته از امكانات آموزشی كمترهاشهرستان

                                                 

استفاده شده است. 1385ی سال در اين قسمت از آمارها -1

.به علت كم بودن نمونه آماری از ضريب اصالح شده تعیین به جای ضريب تعیین استفاده شد -2
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توسعه يافته استان برخوردار هستند و اين مسئله در مورد شاخص درميانی و بهداشيتی   

 آمده است. 7در استان رابطه عكس دارد. نتايج اين آزمون در جدول 

 

ج تکنيک آماري رگرسيون چند متغيره )متغير وابسته ميزان نتاي -7جدول 

 ي استان(هاشهرستانيافتگي توسعه

 B β Sig شاخص

 332. 336. 038. جمعیتی

 888. 023. 001. فرهنگی/اجتماعی

 339. 194. 096. اقتصادی

 017. 578. 004. درمانی/بهداشتی

 009. 858.- 247.- آموزشی

Notes:r2 = 0.90, adjusted r2=%84  

 

تيوان گفيت كيه متغیير     یمي گیری كليی از نتيايج آزميون رگرسيیون     در يک نتیجه

ی اسيتان  هيا شهرسيتان ييافتگی در  توسيعه یر را در تبیین ت ث)شاخص( آموزشی بیشترين 

آذربايجييان غربييی را دارد و اييين نشييان از عييدم توجييه در توزيييع مراكييز آموزشييی در 

دهد كه فرضیه سوم تحقیيق كيه ميدعی    یمرا دارد. نتايج نشان ی اين استان هاشهرستان

یر را در درجيه  تي ث يافتگی، شاخص اقتصادی بیشيترين  توسعهی هاشاخصبود، از میان 

 .شده استی استان را دارد، رد هاشهرستانيافتگی توسعه

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
 همراه فضايی هاینابرابری با آذربايجان غربی استان در يافتگیتوسعه هایینابرابر

 هيا شهرسيتان  برخورداری در فاحشی اختال  استان كلی سیمای در طوری كه به. است

. خيورد یم چشم به استقرار و بهداشتی و غیره فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امكانات از

 امكانيات  از مركز برخورداری و جمعیت تراكم معیشت، نحوه شده موجب تغییرات اين



  

 

 

 
 203/  وسعه يافتگي و  ...بررسي و تحليل روند ت

هيای تحقیيق   بر اسياس يافتيه   .يابد تفاوت شهرستانها با ديگر هايرساختز و خدمات و

 توان نتايج تحقیق را در موارد زير خالصه كرد:یم

ی هادورههای استان آذربايجان غربی طی يافتگی شهرستانبررسی روند توسعه -1

عه يافتيه  های توسدهد كه در اين استان از تعداد شهرستاننشان می 1385- 1365آماری 

های محروم افزوده شده است و به عبيارت بهتير   بر تعداد شهرستان متقابالًكاسته شده و 

ييافتگی اسيتان   توسيعه توان گفت كه در طی دوره بیست ساله اخیر از میيزان سيطح   یم

 كاسته شده است؛

 1385 - 1365هيای  هم چنین نتايج تحقیق حاكی از آن است كه در طی سيال  -2

 –توزيع خدمات زير ساختی توسعه در اين استان بر اساس ميدل مركيز    نظريه غالب در

ی كيه در هير سيه دوره شهرسيتان ارومیيه ) مركيز       به طيور پیرامون قابل توضیح است؛ 

ی توسيعه بيوده   هاشاخصی استان ( به عنوان برخوردارترين شهرستان از ادارسیاسی و 

) هماننيد   هاشهرستانبرخورداری است؛ و با فاصله گرفتن از اين مركز سیاسی از میزان 

ی تكاب، بوكان، سردشت و پیرانشهر واقع در جنوب و جنوب غربی اسيتان  هاشهرستان

های توسعه كاسته شده است كيه  و شهرستان چالدران واقع در شمال استان ( از شاخص

 ( سازگاری دارد؛1389های اخیر آقای ابراهیم زاده و اسكندری ثانی )با يافته

ساله اخیر  20د كه در طی نها نشان از اين واقعیت دارنتايج يافتهين وجود، با ا -3

های استان تا حدودی زييادی  يافتگی در شهرستانتوسعههای فضايی و ینابرابراز میزان 

 بيه وجيود  های تلفیقی توسعه ها در شاخصكاسته شده و همگرايی نسبی بین شهرستان

هيای  ه باال نشان از ايين دارد كيه گيرايش شهرسيتان    آمده است. تلفیق اين نتیجه با نتیج

 استان به سطح در حال توسعه بیشتر شده است؛

های توسيعه در ايين اسيتان    ینابرابراين تحقیق نشان داد كه دلیل اصلی نتايج  -4

ی بهداشييتی و آموزشييی در بييین  هيياشيياخصبیشييتر ناشييی از عييدم توزيييع عادالنييه  

 باشد.  یمهای استان شهرستان
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پیراميون   هيای يافتگی بین مركز و شهرستانتوسعههای ینابرابركاهش میزان  برای

د كيه توزييع   شيو یمي  هيای تحقیيق پیشينهاد   اسياس يافتيه  ر استان آذربايجيان غربيی بي   

ی اقتصيادی، اجتمياعی/ فرهنگيی،    هيا شاخصهای زيرساختی توسعه )از جمله شاخص

ی مت رشد متيوازن جهيت دهي   درمانی/ بهداشتی و آموزشی( در اين استان بايستی به س

 هيای زيرسياختی درمانی/بهداشيتی و آموزشيی    د و در اين میان بايستی بر شياخص نشو

 ی ديگر تاكید شود.هاشاخصبیشتر از 

 1یی كمّي هيا روشباشد كيه بيا توجيه بيه معاييب      یمدر آخر ذكر اين نكته الزامی 

هيای  یيت واقعانگر ی نشي ی كمّهامدلو  هاروشتوان اذعان كرد كه نتايج حاصل از ینم

تيوان  یمي ، هيا ميدل ولی در صورت استفاده مناسب از ايين   ،موجود در يک جامعه باشد

 گیری برداشت.ريزی و  تصمیميند برنامهفرآتری در یمنطقی هاگام

 

 منابع

ر تبیيین  كاربرد تحلیل عاملی د ،(1389. )ابراهیم زاده، عیسی، اسكندری ثانی، محمد -

جغرافياا و   ،در اييران  یامنطقيه  -شيهری  یافتگینسعهالگوی فضايی توسعه و تو

 .17شماره  ،توسعه

بررسي و تحليل ساختار صنعت در اساتان اصافهان و   (، 1382. )بختیاری، صادق -

 ی بازرگانی.هاپژوهش، موسسه مطالعات و جايگاه آن در اقتصاد ايران

 زوه، جي ي برناماه ريازي روساتايي   هاا مدلو  هاروش(، 1382. )بدری، سید علی -

درسی كارهای عملی رشته جغرافیا و برنامه رييزی روسيتايی، مقطيع كارشناسيی     

 ارشد دانشگاه پیام نور.

                                                 

توان ناشی از چندين عامل از جمله ضعف روش های كمی در ارايه تحلیل دقیق از وضيع موجيود   یماين امر را  -1

الزام بيه   دن همه امور كیفی، عدم شناسايی همه متغیرها و نهايتاًاجتماعات انسانی و رفتار آنها، عدم امكان كمی كر

 كاهش تعداد متغیرها در مدل های كمی دانست.
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 هاا شهرستانآناليز تاكسونومي و كاربرد آن در طبقه بندي (، 1362. )بیدآباد، بیژن -

، سيازمان برناميه و   يامنطقاه ي توسعه جهت برنامه ريزي هاشاخصاساس ر ب

 بودجه استان مركزی.

تحلیلی بير رونيد    (،1388. )الی فیروز، پورمحمدی محمدرضا، قنبری، ابوالفضلجم -

در نقاط شيهری اسيتان آذربايجيان     اییهناح هاییتغییرهای سطوح توسعه نابرابر

 .35، شماره 20، سال جغرافيا و برنامه ريزي محيطيشرقی، 

تشارات نيور  ، تهران: انمجموعه مقا ت توسعه اقتصادي(، 1375. )جیروند، عبداهلل -

 حكمت.

جامعاه شناساي نظام: تشاريح و تحليال نظاري نظام        (، 1386. )چلبی، مسيعود  -

 نی، چاپ چهارم.ر نش :، تهراناجتماعي

(، بررسيی و تحلیيل رونيد تغییيرات     1383. )حكمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف -

جغرافياا و  (، 1375-1355. )ای در استان يزدیهناحهای ینابرابرسطوح توسعه و 

 .6شماره  ،توسعه

ی شهرسيتان  هيا دهسيتان ييافتگی  توسيعه (، سينجش میيزان   1385خاكپور، براتعلی) -

 ، شماره هفتم.اييهناحجغرافيا و توسعه ای، یهناحشیروان به منظور برنامه ريزی 

، يامنطقاه ي برنامه ريزي هامدلها و يهنظر، هامکتب(، 1383. )زياری كراميت اهلل  -

 انتشارات دانشگاه يزد. :يزد
استان فارس بر  یها، مقايسه شهرستان(1387. )ياری، كرامت اهلل، جاللیان، اسحاقز -

 .  11، شماره جغرافيا و توسعه، 75 -1355توسعه  یهااساس شاخص

آمارنامه استان آذربايجاان  سازمان مديريت و برنامه ريزی استان آذربايجان غربيی،   -

 .1375، غربي

ساالنامه آمااري اساتان    ربايجيان غربيی،   ازمان مديريت و برنامه ريزی اسيتان آذ س -

 .1385، آذربايجان غربي
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(، مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صينعتی و توسيعه   1379فر مصطفی. )سلیمی -

، 23، شيماره  مجله تحقيقاات اقتصاادي  ، 1355-75ای در ايران طی دوره منطقه

 تهران.
تحلیيل سيطح   (. انيدازه گیيری و   1388. )شريفی، محمد امین، و خاليدی، كوهسيار   -

تحلیل عاملی و  یهاتوسعه مناطق روستايی در استان كردستان با استفاده از روش

 .17، سال هفدهم، شماره اقتصاد كشاورزي و توسعه ،تاكسونومی عددی
بررسی و تحلیل تغییرات در سلسيله   .میرحیدر ،طالب زاده ؛میر ستار ،صدر موسوی -

 -فصالنامه علماي  سياله،   50ره مراتب شهری استان آذربايجان غربی در يک دو

 .27، سال نهم، شماره پژوهشي فضاي جغرافيايي

انتشارات دفتر آميايش   ،يامباني برنامه ريزي توسعه منطقه(، 1379. )مظفر ،صرافی -

 سازمان برنامه و بودجه. ،یاو برنامه ريزی منطقه

 .، نشرنیكا، تهرانپويش شهرنشيني و مباني نظام شهري، (1381)عظیمی، ناصر -

 ، تهران: انتشارات خوشبین.هاي اقليم شناسييکتکن(، 1386 . )فرج زاده، منوچهر -

توان سانجي ناواحي جغرافياايي اياران باراي      (، 1377 . )قديری معصوم، مجتبی -

، رساله دوره دكتری، گروه جغرافیيای  برنامه ريزي توسعه اقتصادي)دشت مغان(

(، به راهنمايی دكتر رحميت اهلل  گرايش جغرافیا و برنامه ريزی روستايی . )انسانی

 فرهودی، دانشگاه تهران.
 ، تهران: انتشارات شرفی.توسعهو اقتصاد، رشد (، 1375. )قره باغیان، مرتضی -
 ،(هاا ياک و تکن هاي)تئوري او توسعه منطقه يريزبرنامه (،1380. )،خلیلیكالنتر -

 .و انوار دانش ینبانتشارات خوشتهران: 

پروييز   :، ترجميه توساعه و شاهرها، فقار   (، 1375. )ژوز گیلبرت، آلن و كياگلر،   -

 كريمی، تهران: انتشارات شهرداری تهران.
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 یهيا ، نتايج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن، شهرستانمركز آمار ايران -

 .1365استان آذربايجان غربی، 
 یهيا ، نتايج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن، شهرستانمركز آمار ايران -

 .1375آذربايجان غربی،  استان
 یهيا ، نتايج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن، شهرستانمركز آمار ايران -

 .1385استان آذربايجان غربی، 
، تهيران:  دولات و توساعه اقتصاادي در اياران    (، 1384مصلی نژاد، غالم حسین)  -

 قومس.
ا تاكيد كاربرد مدل در جغرافيا ب(. 1385. )موسوی، میرنجف، و حكمت نیا، حسن -

 تهران: علم نوين. ،اييهبر برنامه ريزي شهري و ناح

هااي آمااري باا اساتفاده از     يلتحل(، 1386 . )مومنی، منصور و فعال قیومی، علی -

SPSS.تهران: انتشارات كتاب نو ، 
برناماه ريازي مراكاز     باراي ، رهنمودهاايي  (1371. )هلند DHVن مشاورامهندس -

، ناصير اوكتيايی، مهيدی    د جيواد میير  ی، سيی سید ابوطالب فناي :هترجم، روستايي

گنجیان، مركز تحقیقات و بررسی مسايل روسيتايی: سلسيله انتشيارات روسيتا و     

 .10توسعه، شماره 
در  هيا یو چگيونگی نيابرابر   یا(. سیاسيت گيذاری منطقيه   1384. )ياسوری، مجید -

 .138شماره ،  اقتصادي -. اطالعات سياسيكشور

مجله استان خراسان رضوی، ر ی دامنطقهنابرابری  (، بررسی1388. )ياسوری، مجید -

 تابستان.و ، شماره دوازدهم، بهار اييهناحتوسعه و جغرافيا 
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