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  چكيده

رات يثتـأ  ،هاي فضاييدارد كه نابرابري ن جهت اهميتاياز  ،توسعه متعادل مناطق موردپژوهش در

ليل و حاضر، تح پژوهشبر اين اساس هدف . خواهد گذاشتجبران ناپذيري بر جدايي گزيني مناطق 

ـان شـمالي   (فضايي در يك نمونه تجربـي  هاينابرابريسنجش سطوح توسعه يافتگي و  ـتان خراس  )اس

ـاني  است تحليلي  - توصيفي پژوهشروش  .است ـتان  تحقيـق و گستره مك ـتان   ، كليـه شهرس ـاي اس ه

ـنجش ميـزان    براي. باشدمي 1385و 1375، 1365هاي سياسي سال - خراسان شمالي با قلمرو اداري س

ـالنامه كه  ندبه كار گرفته شدزيرشاخص  61هاي اين استان، تعداد نابرابري شهرستان ـاي  با استناد به س ه

ـايت رات و در مواردي پرسش از ادا شده اشارههاي آماري سال تعريـف   ادارات مربوط و مراجعه به س

؛ به اين صورت كه جديد منطق فازي استفاده شد روشها از تحليل شاخص تجزيه و به منظور. نداشده

ـال   ند و دشـ ها در سه سطح پايگاه قوانين فازي بررسي ابتدا داده ـافتگي هـر   ميـزان توسـعه  در هـر س ي

ـايي   ضو سپس با استفاده از روش  شدشهرستان مشخص  ـابرابري فض ريب اختالف ويليامسون روند ن

- ميـزان توسـعه  با وجود افزايش  مذكورهاي طي سال ،دادنشان  پژوهشي هايافته .در استان تعيين شد

 جمله ازبه طور كلي . استبه وجود نيامدهها همگرايي نسبي بين شهرستانهاي استان، يافتگي شهرستان

پيرامـوني و   - گيري نظام مركـز توان به شكلان خراسان شمالي ميداليل اصلي نابرابري فضايي در است

  .عدم توزيع بهينه امكانات با توجه به جمعيت هر شهرستان اشاره نمود

، نابرابريهاي فضايي، منطق فازي، ضريب اختالف ويليامسون،  خراسان توسعه يافتگي :ها كليدواژه

   .شمالي
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 مقدمه - 1

 درواقع. آن است گوناگون هايجنبهو  وجود نابرابرييافتگي، نهاي اصلي توسعهيكي از نشانه

هاي اقتصادي و اجتماعي از شاخص منديبهرهشوند كه عالوه بر يافته محسوب ميتوسعه ،كشورهايي

امروزه نگراني . )56:1384 مصلي نژاد،(دنباش برخورداردرآمدها و امكانات عادالنه  نسبتاًتوزيع از باال، 

انديشمندان و  بيشتر توجهي آن وجود دارد كه نيازمند مكانره نابرابري و ابعاد دربا زياديهاي 

مناطق گوناگون  برابريعدم تعادل و . )Kanbur & Venables, 2005: 2( است زمينهدرينسياستگزاران 

 شود كه مانعي در مسير توسعه استاي ميب ايجاد شكاف و تشديد نابرابري منطقهسبتوسعه،  فراينددر 

 از براي مهم اقدامي خدمات و امكانات متعادل پراكندگي بنابراين). 159: 1386مهر، آهنگري و سعادت(

 ،استان خراسان شمالي همچنين و ايران در. )135: 1385خاكپور، (است ايمنطقه هاينابرابري بردنبين

، اجتماعي هاي اقتصادييتپراكندگي نامناسب فعال. مشاهده مي شود ، زياديمكاني هااين قبيل نابرابري

ي و مكانآشفتگي منجر به  ،صورت گرفته جمعيتي مطلوب پراكندگيرسيدن به  ا هدفبكه و فرهنگي 

مقوله  بررسي، پژوهش حاضرهدف . شده استدر اين استان  اي و عقب ماندهمناطق حاشيه ايجاد

 بينابرابري و تفاوت ميزان ن راستا ينا است كه در ي شمالخراسان استان در يافتگي توسعه

  .شده استپيشنهاد  رونداين بهبود  برايو راهكارهايي  همشخص گرديد استانهاي  شهرستان

  پژوهش پيشينة - 2

و شوند اجرا ميي پنج ساله توسعه ها برنامهدر چهارچوب كه در ايران هاي كالن ملي  ياستسبرخي 

، منجر به شونداعمال مي ي رشدها قطبجاد اي براي ي كههاي متمركز يزيرها و برنامه  ياستس همچنين

فتح داداش پور و ( و) 139: 1388ياسوري، (اند دهشهاي فضايي و گسترش آن  ينابرابرآمدن پديد

و  هستنددر حال رشد  يانگيزمخاطرهي به صورت ا منطقهي ها تفاوتدر ايران . )2: 1392جاللي، 

 .را منجرشده است ديگريل يمسا و ترتوسعه يافته نواحيمهاجرت از مناطق محروم به  مانندمشكالتي 

 تا بتوانضرورت دارد الزم  كسب اطالعات برايها  ينابرابرابعاد اين كيفيت و بدين ترتيب شناخت 

زمينه ين ا در. انجام داددر راستاي ازبين بردن و يا به حداقل رساندن آن،  مناسبيگذاري سياست

: 1390 ،داداش پور و همكاران(است انجام شده و غيرايراني ينايرا توسط محققاني متعددي ها پژوهش
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 مفهوم كه بود نخستين فردي ،)1965(1ويليامسون ؛شودها اشاره ميآن مهم ترينكه به ) 178

 ايمنطقه درآمد نابرابري ويليامسون مدل ،تجربي آزمون باو  داد تعميم مناطق به را درآمدي هاي نابرابري

 استنتاج هايسيستم رويكرد از بهره گيري با فسخودي اميني. نمود مطرح را ريكاآم مختلف اياالت بين

توسعه  تحليل به توسعه، گوناگون مربوط به ابعاد متغير پنجاه و صد از بيش داده هاي براساس و فازي

: 1384 اميني فسخودي،؛ به نقل از 1965يامسون، لوي(است پرداخته بوشهر استان شهرستان هاي يافتگي

 هاييافته. است دهبررسي كررا  نابرابري فضايي در استان خراسان رضوينيز  )1388(ياسوري .)43

با  پيراموني - مركز الگوي تابع رضوي، خراسان استان فضايي ساختار الگويكه  نشان داد وي پژوهش

  ).201- 223: 1388ياسوري، (استد مشهمركزيت 

  تحقيقروش  - 3

  توصيفي به روش، تحقيقهاي مولفه درنظرگرفتنو با است هدف كاربردي  پژوهش حاضر داراي

سال  آنو محدوده زماني  است استان خراسان شمالي ،پژوهشمحدوده مكاني . استانجام شدهتحليلي 

طريق  ازپژوهش،  موردنياز بنابراين اطالعات. را دربرمي گيرد 1385و  1375، 1365هاي 

 وريگردآ 1385و  1375، 1365هاي سال آماري هايهسالنام و مسكن و نفوس هاي عمومي سرشماري

هاي مرتبط، مراجعه به سازمانبا  وجود نداشتدسترسي به داده ها امكان كه  يموارددر. استشده

ها و تجزيه و تحليل داده به منظور. گردآوري شد پژوهشهاي ها، دادهتماس تلفني و استفاده از سايت

اين  به ؛عه يافتگي مناطق از روش تحليلي منطق فازي استفاده شدسازي فرآيند تعيين توسمدل براي

امداري، جمعيتي، بهداشتي، د- هاي اشتغال، كشاورزيشاخص در گروه شاخص زير 61صورت كه 

مقدار  ،و با استفاده از روش تقسيم بر ميانگين زيربنايي و خدمات شهري تعريف شد ،فرهنگي، آموزشي

 سپس .گانه محاسبه شد 8براي هر يك از شاخص هاي  ،ص هازيرشاخ شاخص تركيبي برمبناي

و پس د كرميرا به عنوان اطالعات ورودي دريافت هاي تركيبي كه  شاخصفازي طراحي شد  سيستم

. دادمياز اعمال مجموعه قوانين تعريف شده، درجه توسعه يافتگي را به عنوان خروجي در اختيار قرار 

                                                 
1. Wiliamson 
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 1375- 1385هاي هاي استان خراسان شمالي در دههاي فضايي شهرستانهدرك نابرابري برايهم چنين 

  .)1شكل(از شاخص نابرابري ويليامسون استفاده شد

  
 

  در خراسان شمالي نابرابري هاي فضايي و سنجش توسعه يافتگي و فر آيند تحليل: 1شكل 

  1392نگارندگان، : ماخذ
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  هاي تحقيق متغيرها و شاخص - 1- 3

دامداري، جمعيتي، - هاي اشتغال، كشاورزيزيرشاخص در گروه شاخص 61در اين پژوهش 

 .انداست كه در ادامه آورده شدهبهداشتي، آموزشي، فرهنگي، زيربنايي و خدمات شهري تعريف شده
  

  درماني –بهداشتي هايشاخص - 

عيت، جم نفر هزار ده هر ازايبه عمومي پزشكان هايي كه درين دسته قرار دارند؛ تعدادزيرشاخص

 هزار ده هر ازاي به بيمارستاني تخت جمعيت، تعداد نفر هزار ده هر ازايمتخصص به پزشكان تعداد

 ده هر ازاي پزشكان بهدندان تعداد جمعيت، نفر هزار ده هر ازاي به ها داروخانه نفرجمعيت، تعداد

 درماني بهداشتي مراكز دتعدا نفرجمعيت، ار هز ده هر ازاي به پرستار يا ماما جمعيت، تعداد نفر هزار

هزار نفر جمعيت و تعداد  100ازاي هر جمعيت، تعداد آزمايشگاه به نفر هزار ده هر ازايبه روستايي

سالنامه هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، (شده به ازاي كل جمعيتواكسيناسيون انجام

1385 -1365(  

  هاي آموزشيشاخص - 

هزار نفر جمعيت، تعداد  10ازاي هر ر دارند؛ تعداد مدارس ابتدايي بههايي كه درين دسته قراشاخص

هزار نفر  10ازاي هر هزار نفر جمعيت، تعداد مدارس دبيرستان به 10ازاي هر مدارس راهنمايي به

هزار نفر جمعيت، تعداد كالس ابتدايي به ازاي  100ازاي هر جمعيت، تعداد مدارس كودكان استثنايي به

نفر دانش آموز،  تعداد كالس هاي  25دانش آموز، تعداد كالس هاي راهنمايي به ازاي هر  نفر 25هر 

سالنامه هاي آماري استان (نفر دانش آموز و تعداد موسسات آموزش عالي 25ازاي هر دبيرستان به

  . )1365- 1385خراسان و خراسان شمالي، 

  فرهنگي هايشاخص - 

ساله و  6درصد باسوادي كل، ضريب باسوادي جمعيت  ؛دسته قرار دارندشاخص هايي كه درين

ها به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت، تعداد سالن هاي بيشتر،ضريب باسوادي زنان ناحيه، تعداد كتابخانه

ازاي هر صد هزار نفر جمعيت، تعداد سينما به ازاي هر  صد هزار نفر جمعيت، تعداد سالن نمايش به
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هزار نفر  100هاي فعال مراجع قضايي به ازاي هر نفر جمعيت، تعداد شعبه ازاي هر صد هزارچاپخانه به

  ).1365- 1385هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، سالنامه(جمعيت و نسبت ازدواج به طالق

  جمعيتي هايشاخص - 

سهم جمعيت ناحيه از كل جمعيت استان، معكوس تراكم ؛ هايي كه درين دسته قرار دارندشاخص

سبي جمعيت، درصد تعداد شهرها، درصد تعداد دهستان، درصد تعداد بخش،  نسبت آبادي هاي ن

  داراي سكنه، ضريب شهرنشيني ناحيه و معكوس بعد خانوار

   اشتغال هاي شاخص - 

معكوس نرخ بيكاري،ميزان خالص بار تكفل، در صد هايي كه درين دسته قرار دارند؛ شاخص

صد شاغالن در بخش كشاورزي، در صد شاغالن در بخش شاغالن به كل جمعيت شاغل، در

سالنامه هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، (صنعت و در صد شاغالن در بخش خدمات

1385 -1365.(  

   زيربنايي هايشاخص - 

نسبت خانوار به واحدهاي مسكوني ملكي، درصد ؛ هايي كه درين دسته قرار دارندشاخص

از برق، ميزان برق توليدشده، درصد برخورداري از آب، درصد برخورداريبرخورداري روستاها از 

آهن وتعداد واحدهاي معدني كيلومتر مربع، سرانه انواع خطوط راه 100ها به ازاي هر گاز، طول راه

- 1385سالنامه هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، (هزار نفر جمعيت 100ازاي هر به

1365(.  

  خدمات شهريهاي شاخص - 

هزار نفر جمعيت،  10ازاي هر هاي عمومي  بهتعداد پارك؛ هايي كه درين دسته قرار دارندشاخص 

هزار نفر 10نشاني به ازاي هر هزار نفر جمعيت ، تعداد ايستگاه آتش10ازاي هر تعداد كشتارگاه به

ازاي هر يسات ورزشي بههزار نفر جمعيت،تعداد تاس10جمعي، تعداد خودروي حمل زباله به ازاي هر 
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هزار  100ازاي هر ها بههزار نفر جمعيت، تعداد تعاوني10ازاي هر هزار نفر جمعيت، تعداد بانك به 10

  .)1365- 1385سالنامه هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، (نفر جمعيت

  هاي بخش كشاورزي و دامداريشاخص - 

ح زير كشت زراعت ساالنه، توليد زراعت ساالنه، سط؛ شاخص هايي كه درين دسته قرار دارند

سالنامه (، تعداد قنات و چشمه، ميزان پرورش زنبورعسل و درصد برخورداري از انواع دامتعداد چاه

  )1365- 1385هاي آماري استان خراسان و خراسان شمالي، 
 

  تحقيق هاي مورداستفادهمدل - 2- 3

  منطق فازي - 

هاي توسعه، شاخص هوشمندي بر مبناي تداول در تدوين شاخصهاي مبا توجه به معايب روش 

است كه مطالعات تجربي صورت گرفته در اين ارايه شده» منطق فازي«منطق چند ارزشي و با نام مدل 

  .فازي شامل سه مرحله استمدل فرآيند . اندزمينه كمتر به آن پرداخته

فسير و تبديل داده ورودي به وسيله فرآيند فازي سازي شامل ت :فازي سازي ورودي ها –الف 

 را دربردارد» 2طبقه بندي«و » 1توابع عضويت«اين مرحله دو بخش . كنترل گر فازي است

)(Asgarizadeh, 1965: 338. كه  كننداستفاده ميهاي فازي مجموعهاز هاي منطق فازي معموالً  سيستم

ها درجات عضويت گفته  و به آن كنندمي ه يارارا ) نامعلومي(ابهام  ،]1و0[به وسيله اعدادي در محدوده 

  ).Ozen & Garibaldi, 2005:1(شودمي

انجام مي  »اگر، آن گاه«استدالل و استنتاج تركيب منطقي خروجي هاي قواعد با : فرآيند فازي –ب 

زمان در نتايج خروجي تركيب متغيرها، هم. ، قاعده نوشت»اگر«مي توان متناظر با شرايط قسمت . دشو

 )Last & Kandel, 2001: 2(تفازي مؤثر اس

هاي فازي بر  هاي واقعي به داده هاي فازي، تبديل داده داده اعمالبه منظور : تبديل فازي به غيرفازي –ج 

  )3شكل( دارد تاساس توابع عضويت مشخص ضرور

ند توانايي توان به مواردي مانمي هاي توسعه يافتگيهاي روش فازي نسبت به ساير روشازجمله مزيت

پذيري مدل نسبت به هدف و سطح بندي رياضي مفاهيم نادقيق و ناخوشايند تعريف، انعطافصورت
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گيري انساني، نياز نداشتن به ورودي هاي استاندارد سازي نحوه استدالل و تصميمريزي، شبيهبرنامه

رياضي مفصل اشاره  سازي پويايي و عدم قطعيت يك سيستم بدون نياز به توصيفاتشده، امكان شبيه

  .نمود

  
  مراحل كار در روش فازي:  3شكل

  13:  1384رضواني و صحنه، : ماخذ
 

زياري، (شود براي تعيين تعادل يا نابرابري منطقه اي از اين مدل استفاده مي: شاخص نابرابري ويلسامسون

كنيك براي سنجش ميزان از اين ت. گرددضريب اختالف با استفاده از فرمول زير محاسبه مي). 211: 1388

  .استهاي استان خراسان شمالي استفاده شدههاي تحقيق در شهرستاننابرابري توزيع شاخص

  

  منطقه مورد مطالعه - 3- 3

جمهوري  با شرق شمال و شمال از كهاست واقع شده ايران شرقي شمال درخراسان شمالي  استان

 با غرب از و سمنان استان با غرب جنوب از رضوي، خراسان استان با جنوب و شرق تركمنستان، از

 كيلومترمربع 28434 ،شمالي خراسان استان مساحت. )2 شكل(است مشترك گلستان داراي مرز استان

 867727جمعيت استان خراسان شمالي  ،خرين سرشماري عمومي نفوس و مسكنآاساس بر واست 

معاونت (ناطق روستايي سكونت دارند درصد در م 51درصد آن در نقاط شهري و  49كه مي باشد  نفر

 7 از شمالي خراسان استان 1389 سال درچنين هم ).2: 1389سرمايه انساني و توسعه اشتغال، 

كه مركز آن،  است شده سكنه تشكيل داراي آبادي 866و دهستان 42 بخش، 17 شهر، 18 شهرستان،

   ).2: 1389، توسعهمهندسين مشاور فجر (است بجنورد شهرستان در واقع بجنورد شهر
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 1387كشور  و تقسيمات اداري استان در سال  در شمالي خراسان موقعيت استان:  2شكل

  10و  4: 1389مهندسين مشاور فجر توسعه ، ؛  1392گان، دنگارن: أخذم
  

  مباني نظري  - 4 

  نابرابري فضايي - 1- 4

است و ايجاد شده  »فضا«و  »ابرابرين«واژه هاي تركيب از  »نابرابري فضايي« تخصصي واژه

. تفاوت داردبسيار ديگر هاي اجتماعي كه با نابرابري استهاي اجتماعي نوعي نابرابرينشاندهنده 

ي نابرابري بين اين نوع نابرابري در كشورهاي در حال توسعه، در برگيرنده مشاهدهاشكال قابل 

فيايي در شهرهاي بزرگ، مناطق محروم و شهر و روستا، شهرهاي بزرگ و كوچك، نابرابري جغرا

عوامل  ارتباط بادر ).128: 1386دهقان، (استآن  مانندبرخوردار، نابرابري سياسي و اقتصادي و 

مؤثر افزايش دهنده يا  كاهش دهنده داليل و ابزارهاي  درمورد به نظر مي رسد ايجاد نابرابري،

مناطق پيشرفته و  ايجاددر  سئلهاين م ).kim, 2008: 5(، توافق كلي وجود نداردنابرابري فضايي

و  هااي، تشديد مهاجرتهاي ناحيهو موجب تشديد رقابت داشته استمانده تاثير قطعي عقب

اي از منطقه يا بديااي توسعهشود منطقهو باعث مي است جايي سرمايه و نيروي كار شدهجابه

 .)203: 1388ياسوري، (بماندتوسعه باز
 

  1,700000: مقياس

 

  مرز  استان

 

  مركز بخش

 

  مرز شهرستان

  مرز بخش 

 

±  
  1,6000000: مقياس
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  فضايي  ي موثر برحوزه نابرابريو نظريه ها ها رويكرد - 2- 4

 بار نخستينبراي  ،اي در كشورهاتر عدم تعادل منطقهاي و درمقياس بزرگهاي ناحيهوجود تفاوت

 از). 55: 1388معصومي اشكوري، ( اندرا به وجود آوردهاي زمينه نظري رويكردهاي توسعه منطقه

 اشاره كرد 5فريدمنو  4، هيرشمن3، پرو2ميردال، 1ايزارد مانندفرادي اتوان به مياي پيشگامان توسعه ناحيه

ي نواحي را ناشي از فرانسوا پرو نحوه نگرش به توسعه ).200: 1389پاپلي يزدي  و رجبي سناجردي، (

مراكز بزرگ شهري،  هاي كالن صنعتي درگذاريي اول با سرمايهداند كه در مرحلههاي رشد ميقطب

ي دوم با انتشار تدريجي توسعه به ساير نواحي، همگرايي مرحله شود و دربرابري ايجاد ميواگرايي و نا

 7و ميسرا 6ن رادنفريدمن، ميردال، اشتاي ).103: 1383نيا و موسوي، حكمت(آيدپديد ميو برابري 

مناطق در ل رشد متوازن و متعادمعتقدند و در واقع كيد دارند أكاهش نابرابري هاي منطقه اي ت ربيشتر ب

، اقتصاددانان هانظريهعالوه بر اين ). 179: 1390، همكارانداداش پور و ( وجود داردكشورها 

ابراهيم زاده و (توجيه شرايط بازار آزاد مي دانند وابسته بهاي را توسعه ناحيه رشد و كالسيكنئو

زياري و (است وابسته صادرات به ناحيه توسعه و رشد نظريه اين براساس). 9: 1389، همكاران

  ).19:  1389، همكاران

اي اي، نابرابري درآمد فضايي و توزيع درآمدهاي منطقهرفتار فضا در تحليل رشد درآمد منطقه

مي توان كلي به طور ).Rey & Janikas, 2005 : 156(استموردتوجه قرار گرفتهتازگي بهتجربي، جنبه از

، نظريات نابرابري شهري، جهاني شدن اينابرابري منطقه وينن هاي نظريهدر قالب را  رويكردهاي نوين

 توجه هاتمام نظريه اشتراك وجه شده، اشاره نظري چارچوب رمبنايب .مطرح كردو آزاد سازي تجارت 

نظريه طبق. است يافتهتوسعه كمتر نواحي توسعه و رشد به توجه همچنين و ايناحيه هاي نابرابري به

 عوامل نواحي را هاي نابرابري اصلي علت مركز پيرامون، و رشد قطب هاي نظريه شده، مطرح هاي

 بر، نيافتگي توسعه علل يابي ريشه منظوربه اقتصاد پايه نظريه كه است حالي در اين .انددانسته داخلي
                                                 

1. Walter Isard 

2. Myrdal 

3.Perroux 

4. Hirschman 

5. Friedman 

6. Stein – Rodin, P. R 

7.Misra 
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براي آن  نواحي هاي نابرابري در ايجاداي كننده تعيين و اصلي نقش و دنرتأكيددا خارجي عوامل

 .استتهدرنظرگرف
  

  تحقيقهاي  يافته - 5

يافتگي و تبيين نابرابري فضايي در استان سطح توسعه سنجش و تحقيق نظري مدل ارزيابي منظور به

  .شونداشاره ميمراحل تجزيه و تحليل ، 1365- 1385هاي خراسان شمالي طي سال
 

  فازي  نگانه پايگاه قوانيها با توجه به سطوح سهيافتگي شهرستانروندتوسعه - 1- 5

با اختالف  يافتگي سطح اول مدل فازيچهار شاخص توسعه ازنظرشهرستان بجنورد  1365در سال 

هاي توسعه سطح شاخصهمچنين درمورد  .شتها در رتبه اول قرار دانسبت به ساير شهرستان بسياري

و اختالف  دنشتداها نابرابري شديدي شهرستان است هاي انساني و كالبديشاخص شاملدوم فازي، كه 

هاي سطح سوم كه نشان دهنده شاخص خروجي مورددر .بودمقادير توسعه در اين سال بسيار زياد 

بيشترين  63/0مشخص شد شهرستان بجنورد بامقدار توسعه يافتگيدرنهايت يافتگي كلي است، توسعه

  .شته استمقدارتوسعه يافتگي را دا

شاخص  ازنظرتوسعه، شهرستان بجنورد  هاي چهارگانه، در ارتباط با شاخص1375در سال 

هاي اجتماعي پس از شهرستان شاخص ازنظراما  استبودهبرترين جايگاه  داراي اقتصادي و زيربنايي

با اين وجود، . استشتهشاخص فرهنگي پس از شهرستان اسفراين و شيروان قرار دا ازجنبهاسفراين و 

هايي كه تبديل به شهرستان در ارتباط با محدوده. استبوده اختالف مقادير در اين دو شاخص اندك

در ها با اختالف زيادي ساير شاخصو جاجرم به جز شاخص اقتصادي در  خواهند شد محدوده گرمه

شد در اين سال  علومهاي سطح دوم پايگاه قوانين فازي مخروجي مورددر. شته اندبرترين جايگاه قرار دا

 ازنظرويژه ها بهو شهرستان استهكاهش يافتها دي بين شهرستاناختالف مقادير توسعه انساني و كالب

 1375يافتگي كلي در سال نهايت شاخص توسعهدر. اندشتهداشاخص توسعه انساني همگرايي نسبي 

مانند سال  63/0شهرستان بجنورد با مقدار توسعه يافتگي  آمده،دستبه نتايج برمبنايد كه شمحاسبه 

درنهايت و  58/0و پس از آن شهرستان اسفراين با مقدار توسعه يافتگي بود  رتبه اولداراي  1365

  .  ندشتقرار دا56/0شهرستان شيروان با مقدار توسعه يافتگي 
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شهرستان نتايج  6 ها بهيد و افزايش تعداد شهرستانشهرستان جد 3شدن با افزوده ،1385در سال 

 گرمه و بجنورد،(شهرستان برتر  4ي نشان داد از بين نتايج سطح اول محاسبات فاز. آمددستمتفاوتي به

به طور تقريبي همگرايي نسبي به وجود آمد و به عبارت ديگر نابرابري بين ) ، اسفراين و شيروانجاجرم

هاي قبل، در سال كه ندبود وسملقانشهرستان كاهش يافت و دو شهرستان ديگر فاروج و مانه 4اين 

ها با هم چنان داراي مقادير پايين توسعه بوده و فاصله آن ، شدندمي محسوبهاي محروم جزء محدوده

هاي شاخص شاملهاي سطح دوم فازي كه شاخص مورددر . استبودهزياد  بسيارها ساير شهرستان

توان گفت مقادير پايين توسعه كالبدي و انساني در شهرستان فاروج مي هستند توسعه انساني و كالبدي

در اين . استاي و نابرابري فضايي در استان شدههاي توسعهآمدن شكافوجودباعث به وسملقانو مانه

 .دشتنو سملقان شاخص توسعه انساني بر شاخص توسعه كالبدي برتري داسال به جز شهرستان مانه 

 هاي شهرستان مورد در به ترتيب مقادير اين شاخصنشان داد محاسبه شاخص توسعه يافتگي كلي 

 25/0و شهرستان مانه و سملقان  36/0، فاروج 55/0، شيروان 62/0، اسفراين 62/0، جاجرم 75/0بجنورد 

  . )1جدول ( به دست آمد

  1365- 1385هاي استان خراسان شمالي طي دهه هاي ميزان توسعه يافتگي شهرستان :1جدول 

  1365  1375  1385  
مقدار شاخص   

  توسعه يافتگي
رتبه در 
  استان

مقدار شاخص 
  يافتگي توسعه

رتبه در 
  استان

مقدار شاخص 
  توسعه يافتگي

رتبه در 
  استان

  1  75/0  1  63/0  1  61/0  بجنورد
  2  62/0  -   44/0  -   47/0  جاجرم
  2  62/0  2  587/0  2  42/0  اسفراين
  3  55/0  3  56/0  3  388/0  شيروان
  4  364/0  -   27/0  -   2/0  فاروج
مانه و 
  سملقان

2/0   -  23/0   -  25/0  5  

  1392 ن،نگارندگا :خذأم

هاي بجنورد، جاجرم و اسفراين يافتگي شهرستانتوسعه توان ادعا كردآمده ميدستبراساس نتايج به

كـاهش  يافتگي شيروان و توسعهيافته افزايش هاي قبل نسبت به سالسملقان وو تاحدودي فاروج و مانه

اسـتان  ) اس مقـادير توسـعه  تقسيم بنـدي براسـ  (هاي برتر و محروم شهرستان ؛ با اين وجود،يافته است
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و نـابرابري  كـاهش يافتـه    1385سال طي  ، 1375موجود در سال همگرايي اختالف بسياري داشته اند 

يافتـه  كه در اين سال شهرستان بجنورد به سـطح توسـعه  طوريبه. استافزايش يافتهدر اين سال فضايي 

و  انـد قرارگرفتـه  نسـبتا توسـعه يافتـه   هاي اسفراين، جاجرم و شـيروان در دسـته   و شهرستان ندارسيده

  ).4شكل(اندواقع شدهيافته وسملقان در دسته كمترتوسعههاي فاروج و مانهشهرستان

                   1365                                                1375  

 

  
 

  1365- 1385هاي شمالي در سالهاي استان خراسان ميزان توسعه يافتگي كلي شهرستان:  4شكل 

  1392نگارندگان، : ماخذ

  1365- 1385هاي در سالند نابرابري فضايي در سطح استان رو - 2- 5

 20دوره  ضـريب نـابرابري طـي    معلوم شدهاي استان بررسي ضريب نابرابري در شهرستانبا 

  اسـت فتـه افـزايش يا  1385در سـال   امـا بعـدها   يافتـه كـاهش   درمرحلـه اول  )1385- 1365(ساله

  ). 2جدول (

  افتهيكمتر توسعه 

  افتهينسبتا توسعه 
  افتهيتوسعه  نسبتا

  افتهينسبتا توسعه 

  افتهيكمتر توسعه 
  افتهيتوسعه 

  1,700000: اسيمق

  1,700000: اسيمق  1,700000: اسيمق

1385  
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  هاي استان خراسان شماليضريب پراكندگي ويليامسون شهرستاندرصد :  2جدول 

  1385  1375  1365  شاخص

  33,7  15,5  27  ضريب نابرابري ويليامسون

  1392نگارندگان، : ماخذ

 ي كاهشبسيارهاي استان در دوره اول تا حدهاي شهرستاننابرابري تفاوت دادنشان پژوهش نتايج 

. استوجود آمدههها ببين شهرستانهمگرايي نسبي  ،هاي تلفيقي توسعهشاخصمورد درو است يافته

و فاصله است كاهش يافتهها شهرستان همگرايي نسبي شهرستان 6پس از تقسيم استان به  كهدرحالي

- هدشنتيجه افزايش نابرابري معيار و درموجب افزايش انحراف ، مقادير توسعه يافتگي بسيار

  .)5شكل(است

  
  1365 - 1385هاي هاي استان خراسان شمالي طي دههروند توسعه يافتگي شهرستان :5شكل

  1392نگارندگان، : ماخذ

  و پيشنهادات گيري نتيجه - 6

هاي استان خراسان شمالي در فاصله بررسي سطح توسعه يافتگي شهرستان حاضر با هدف پژوهش

توان به از نتايج تحقيق حاضر مي .و روند نابرابري فضايي در اين استان انجام شد 1365- 1385 هايسال

  :موارد زير اشاره نمود
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شهرستان بجنورد در رتبه اول  1385و  1375، 1365در تمامي مقاطع زماني كه  اين به با توجه - 

  .استيراموني با مركزيت بجنورد شدهتقويت نظام مركز پمنجر به است؛ اين موضوع توسعه يافتگي بوده

، 1365در سطوح متفاوت منطق فازي مشخص شد در سال  گوناگونهاي تحليل شاخصبا  - 

يافته هاي شيروان و اسفراين در گروه كمتر توسعهو شهرستان بوده يافتهتوسعه شهرستان بجنورد نسبتاً

با افزايش تعداد . اندتوسعه يافته قرار گرفته هر سه شهرستان در گروه نسبتاً 1375در سال . داشتندقرار 

شيروان، اسفراين و  همچنين ،واقع شد يافتهشهر بجنورد در دسته توسعه ،1385در سال ها شهرستان

هاي فاروج و مانه و سملقان در گروه كمتر و شهرستانقرار داشتند يافته توسعه جاجرم در گروه نسبتاً

  .ندواقع شديافته توسعه

 1385در سال شد  علومآمده از روش شاخص نابرابري ويليامسون، مدستنتايج بهساس راب - 

 1375درصد و در سال  27برابر با  1365اين مقدار در سال . استبودهدرصد  7/33،بيشترين نابرابري

ن توامي 1385ها در سال بنابراين با توجه به شدت گرفتن نابرابري. آمددستبهدرصد  5/15برابر با 

 .استنيافته نتيجه گرفت نابرابري فضايي در اين استان بهبود

كدام  ادعا كرد تواننمي دقيق طور به ،دارد مجموعه هايي زير شاخص كلي هر كهاين دليل به - 

هاي چاپخانه، سالن سرانهنظرگرفتن  در با گفت توانمي ست، امادارا را اول رتبه نابرابري نظر از شاخص

شاخص خدمات  كه ورزشي اماكن سرانه ،شوندمحسوب مي شاخص فرهنگي هنمايش و سينما ك

كه زيرمجموعه شاخص زيربنايي  هاي برخوردار از گاز لوله كشياند و تعداد خانوارشهري عمومي

 هانابرابري و تعداد موسسات آموزش عالي كه بيشترين تمركز را در شهرستان بجنورد دارند، روند است

  . استافزايش يافته

 بينو نابرابري فضايي در شكاف توسعه ، )1365- 1385(طي بيست سال  پژوهش نشان داد هاييافته

 مؤثر هاي مولفه شناخت با كهاست افزايش يافته مختلفي به داليلهاي استان خراسان شمالي شهرستان

و بهبود  رفع ظورمنبه دامها در. را مشخص نمود اين داليلبرخي از توان مي ايجاد نابرابري فضايي، بر

- ه مييارا گوناگون هايزمينه در پيشنهاداتي ،استبودهپژوهش  اصلي نابرابري در استان كه از اهداف

  .دشو
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ها تمركززدايي از برخي شهرستان و موجودامكانات و خدمات  پراكندگيالگوي  ترساختنمتعادل - 

و خدمات و جلوگيري از مهاجرت بي ها از امكانات سازي كليه شهرستانه مندبهر برايبجنورد،  مانند

 .و سملقانهاي توسعه نيافته مانند شهرستان فاروج و مانهرويه افراد از شهرستان

 . هابندي سرزميني با توجه به وضعيت فعلي شهرستانبازنگري در منطقه - 

هاي شهرستان جاييكهها تاسطوح توسعه يافتگي و برخورداري شهرستان پايهتخصيص اعتبار بر - 

 .شوندتر نيافته، توسعه يافتهتر و شهرستان هاي توسعهروم، محروممح

يكي از  ،است ايهاي ويژهها و تخصصها، محدوديتاز آنجاكه هر شهرستان داراي فرصت - 

- يابي به زمينهدست برايگرايي هر منطقه تخصص كندميمواردي كه به كاهش نابرابري در استان كمك 

  .استاي هاي منطقهادلتوسعه و ايجاد تع ،هاي رشد

 كتابنامه

هاي يافتگي شهرستانمطالعه تطبيقي سطح توسعه« ).1386(.مهر، مسعودآهنگري، عبدالمجيد و سعادت .�

  159- 194صص. 21. ي دانش و توسعهمجله. »هاي اقتصادي و اجتماعياستان لرستان به تفكيك بخش

كاربرد تحليل عاملي در تبيين «.) 1389(.اد، مرتضيابراهيم زاده، عيسي؛ اسكندري ثاني، محمد و اسماعيل نژ .2

 .7- 28صص. 17. جغرافيا وتوسعه نشريه .»الگوي فضايي توسعه و توسعه نيافتگي

كاربرد استنتاج منطق فازي در مطالعات برنامه ريزي و توسعه منطقه «).1384. (اميني فسخودي، عباس .3

 39- 61صص. 17. دانش و توسعهنشريه  .»اي

چاپ چهارم،  ؛نظريه هاي شهر و پيرامون ؛)1389(.محمد حسين و رجبي سناجردي، حسينپاپلي يزدي،  .4

 ).سمت(هاسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه :تهران

 نابرابري و توسعه سطوح تغييرات روند تحليل و بررسي« .)1383(. حسن و موسوي، ميرنجف حكمت نيا، .5

 .101- 112صص .2. مجله جغرافيا و توسعه .»1355- 1375( يزد استان در اي هاي ناحيه

- برنامه منظور شيروان به شهرستان هايدهستان يافتگي توسعه ميزان سنجش«. )1385(.عليخاكپور، برات .6

 133- 145صص .7 .ايناحيه يتوسعه و ي جغرافيامجلّه .»ايناحيه ريزي

- بررسي و تحليل روند توسعه يافتگي و نابرابري« .) 1390(. ؛ عليزاده، بهرام و مدني، بهارههاشم پور،داداش .7

   173- 208 صص .53 .ي علوم اجتماعيمجله .»هاي استان آذربايجان غربيهاي فضايي در  شهرستان
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