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____________________________
2/9/1388:    تاريخ تصويب6/5/1387: تاريخ دريافت

1388بهار و تابستان ، دوازدهميهشمار، اي ناحيهيه جغرافيا و توسعيهجلّم

بررسي وضعيت  نابرابري منطقه اي در استان خراسان رضوي

)گيالن دانشگاه دانشيار گروه جغرافياي (دكتر مجيد ياسوري
m yasoori@ yahoo. com

دهيچك

ـايي مختلـف      هاارچوب محدوده  در چ  هايتعادلو بي   هاشناخت نابرابري  ـتان ،   كـ (ي جغرافي شور، اس

گذاري در جهت رفع و سياستي موجودها وتفاوتات و در نتيجه پي بردن به اختالف)شهرستان و بخش

ـاخص  ي بررسـ   .ديآيمناطق به شمار م   يان توسعه ي متول يف اساس ياز وظا هاوكاهش نابرابري  ـا  ش يه

،مناطقيتوسعهيهاراهبردن ي تدوي مناطق در راستايبرخوردارت ين وضعيي و تعي و اجتماعياقتصاد

ـان     يافتگيـ ت توسعه   يبا هدف  شناخت وضع    نوشتار حاضر،   .  است ي ضرور يامر ـتان خراس ـاطق اس  من

قيـ ن تحق يدر ا . استن مناطق يت ا ي دروضع )هاسرمايه گذاري ( دولت يهااستيسر  يتاثبه دنبال   رضوي

مورد توجـه قـرار گرفتـه     ييبناري و ز  ي ، فرهنگ  ي ، اجتماع  ي اقتصاد يهانهي در زم  يبرخورداريهااريمع

ـتان بـه ويـژه      استان يبين نواح ت از عدم تعادل شديد      يحكاق  ي تحق يهاافتهي. است ـا شهرس ي مـشهد،   ه

ن ي ب نبود ارتباط  ، گذشتهيها در برنامهينگري نامتوازن و بخشي، توسعهر مناطقي و سانيشابور ، سبزوار

ـاي شيگـرا موضـوع  ن يـ ا. توسـعه اسـت  يها و شاخص  يگذارهياسرم  دولـت در  يگـذار هي سـرما ه

ـاطق مـرز  به ويـژه  در مناطق يدي تول يهارساختي به ز  ي توجه كاف  نبودو   گذشته   يهابرنامه را،ي در من

.شود منجر ي منطقه اي كه نتوانسته است به كاهش نابرابرياستيس.  دهدينشان م

. رضوي، شاخص هاي توسعه، توزيع فضايي ، سرمايه گذاري دولتي، توسعهخراسان: هاكليدواژه

درآمد

،ديـ نه تنها با باال بردن قدرت خر    موضوع  ن  يا.  باشد ي سطح زندگ  ءد به دنبال بهبود و ارتقا     يتوسعه با يهابرنامه

ـاوت   .  است يير بنا ير امكانات ز  ي و سا  ي ، رفاه  ي، بهداشت ي از امكانات آموزش   يبلكه برخوردار  ـاهش تف ـا ك يه

ه در ي و سرماي انسانيروي نييجاه  از حركات و جابيرين شهر و روستا به منظور جلوگ  يو به خصوص ب   يامنطقه
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ـال دگرگـون   ه   ب يي روستا يزيربرنامه. ر است   ثّؤار م ي توسعه بس  يهانهي زم يفراهم ساز  ط ي و بهتـر شـدن شـرا   يدنب

ـتا يدن به توسـعه يعه به منظور رس جامي و اقتصاديستم فرهنگير س يي و تغ  ياجتماع ـابر ا .  اسـت  يي روس ن  در يـ بن

]27: 1374كامران ، [. است مورد توجه ي و فرهنگي ، اجتماعياقتصاد: ،  اهداف يي روستايهابرنامه

 به  ي عقالن يبهره بردار .  است يشط خو ينه از مح  ي به ي انسان در بهره بردار    يهاييش توانا يتوسعه به مفهوم افزا   

ـا  ي كـه در افـزا     يطين هرگونـه شـرا    يابنابر. وابسته است   ي و فرهنگ  ي، اجتماع ي اقتصاد يهاگيژيو در ييش توان

ـاجرت ، فقـر ،   . گـردد  ي توسعه م يهانهير واقع شود ، موجب فراهم شدن زم       ثّؤ م مناطق د و يـ ن بـودن تول يياپـ مه

ـارا  يجـه يكـشور نت مختلف در مناطق  ...  و   يكاري ، ب  يوربهره ـا ي عملكـرد ناك ـاع ي اقتـصاد ي نهاده  و ي ، اجتم

از و برخوردار نبودن  شهر و روستا يضي تبعيهااستيت و سي جمعيهي روي ، رشد ب   ي ، ركود كشاورز   يفرهنگ

ـا در  ،اسـت يم مختلفـ ير و مفاهي تعابي توسعه دارايهر چند واژه.   است يدي و تولي ، رفاهيير بنايامكانات ز  ام

ـا   يـ  ، رفـع فقـر و محروم       ي سـطح  زنـدگ     ي، ارتقا يش بازده ي، افزا ديش تول ير به افزا  ي تعاب بيشتر  سـطح   يت ، ارتق

د ي تاك ي و اجتماع  ي اقتصاد يهايازمندين ن يمأ و ت  يكاري ، كاهش ب   ي و بهداشت  ي از امكانات آموزش   يبرخوردار

)1370:15 ، ينيحس(. شده است 

وسعت زياد،.  كشور واقع شده است      وتركمنستان در شرق   ي افغانستان هامجاورت باكشور در  استان خراسان   

ي اثر پذيري از وضعيت خاص محيط طبيعي ، واقع شدن در منطقـه             دليلپراكنش ناموزون نقاط سكونتگاهي به      

ـاالبودن درجـه                ،خشك ونيمه خشك   ـاني ، ب ـاني ومك  تبخيـر   ي پايين بودن ميزان بارندگي وتوزيع نامناسـب زم

ه  را بـ    و نابرابري منطقـه اي     ديد نقاط سكونتگاهي وآشفتگي فضايي     طبيعي وپراكندگي ش   ق وجدا افتادگي  وتعرّ

. داشته است زياديثير أدر بروز وشكل گيري برخي از مناطق حاشيه اي وعقب مانده تو دنبال داشته 

ه طرح مسأل

ـال ي جغرافيايي مختلـف در    هادهوبررسي نابرابري و وجوه آن درمحد      ـا س يـزان  ري اخيـر مـورد توجـه برنامـه        ه

 زيـرا  ،ي مهم توسعه نيافتگي استهاوجود نابرابري وابعاد مختلف آن ،از نشانه. مداران قرار گرفته است   ياستوس

ـاال      ا يهاكه ازشاخص  اين كه عالوه بر  شوند  يافته شناخته مي   توسعه ييهاكشوردرحقيقت ـاعي ب قتصادي واجتم

ي توسعه نيافتـه هـم   هااما در كشور.  عادالنه است  و امكانات نيزدر آن جوامع نسبتاً      هاند ، توزيع درآمد   ابرخوردار

)56 : 1384مصلي نژاد،(. پايين است و هم توزيع آن  بسيار ناعادالنه استهامقادير اين شاخص
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ـابرابري  ي خاص موجب مي  هاگذاري در مكان  ي اقتصادي و سرمايه   هاتمركز زير ساخت   شود تا در بلندمدت ن

مانـده تـأثيرات     در جريان توليد مناطق پيشرفته و عقب       موضوعاين  . ديد آيد فضايي شديدي ميان مناطق كشور پ     

جايي سرمايه و نيروي ه اي و جابي ناحيههااي، تشديد مهاجرتي شديد ناحيه  هاقاطعي گذاشته و موجب رقابت    

 سـرمايه و   چـرا كـه خـروج عـواملي نظيـر         .دمان ديگر از توسعه باز مي     ياي توسعه يافته و منطقه    كار شده، منطقه  

ــر    ـاطق فقي ــصص از منـ ــساني متخ ــروي ان ــه    ،ني ــوان منطق ـاهش ت ــه كـ ــر ب ــت منج ــن اس ــود ي ممك ــر ش . فقي

Johnson,1970:118)(   ـابرابري فـضايي       .  ، نابرابري فضايي اسـت     ها موارد نابرابري  ن يكي از مهمتري منظـور از ن

ـابرابري ضايي مينابرابري ف.ستمكانات اقتصادي، اجتماعي در فضا و ا  هاتوزيع نابرابر فرصت   ـا تواند شامل ن ي ه

)1375:201چلبي، (. باشد…ي كوچك و بزرگ، مناطق محروم و برخوردار و هابين شهر و روستا، شهر

ـايي فقـر و تـشديد     ، عمل نيايده  بهينه بيشود تا از فضا استفاهنابرابري فضايي موجب مي    موجبات تـراكم جغرافي

 تخـصيص بهينـه و   شـود ،  جامعـه    ملـي و      تـضعيف انـسجام      ، باعـث    كنـد  برخي از مناطق را فـراهم        محروميت

ـاممكن مـي             به ويـژه     نيروي انساني    يداوطلبانه ـاطق ن ـازد نيـروي انـساني متخـصص را در من تـشديد   ،  باعـث      س

ـازد ت در فضا را غيرممكن مـي       جمعي ي توزيع بهينه  شده و رويه  ي بي هامهاجرت ـابرابري      ه  بـ . س طـور خالصـه ن

ـابرابري همچنين،. دهدعدالتي را افزايش مينشيني، مهاجرت و بي حاشيهان بروز فقر، بيكاري،   فضايي امك  ـا  ن ي ه

)220:همان(. تواند به اساس وحدت ملي آسيب رسانده و پيشرفت عمومي اقتصاد را نيز متوقف سازدفضايي مي

ـا      ،دشوقي نمي امروزه از ديدگاه عدالت اجتماعي، توسعه ديگربه معناي رشد تل         از اين رو    وجـود   ي بلكـه بـه معن

ي جغرافيايي مختلف ها در چارچوب محدودهها وعدم تعادلهاشناخت نابرابري.استامكانات و توزيع عادالنه     

ـا  شناخت وضعيت موجود هر يك از اجـزاء مجموعـه       ، گام برداشتن در اين راستا     ي والزمه استقابل طرح    ي ه

ـا  وتفاوت اتشهرستان و بخش و در نتيجه پي بردن به اختالف         ، كشور ، استان     : از  اعم ،ريزيبرنامه و ي موجـود  ه

در اين زمينه توجـه بـه   .است در هريك از اجزاء اين مجموعه هاگذاري در جهت رفع وكاهش نابرابري  سياست

از طريـق  ي برنامه ريزي به شمار مي رود كـه          ها ، از جمله مهمترين ابزار     ها منطقه اي در قالب شاخص     هانابرابري

. يند و نتايج برنامه ريزي خود در بستر فضاي جغرافيايي خواهند بود       ايابي فر شآن برنامه ريزان قادر به تدوين وارز      

ـاد مختلـف    صورت منطقي وعلمي مورد توجه برنامه ريزان قرار گيـرد مـي          ه  اين روند در صورتي كه ب      توانـد ابع

يند سلـسله مراتبـي     اايان ساخته ومناطق برنامه ريزي را در فر       ي مختلف به شكل بارز نم     هاريزي را در بخش   برنامه

:گيرد اصلي نشأت مييي منطقه اي از دو زمينهها نابرابرياصوالً.ي همگن مطرح نمايدهاودرقالب واحد
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؛)خصوصيات ذاتي مناطق( جغرافياييي هر منطقه، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادينخست شرايط طبيعي.1

. گذاران وبرنامه ريزان اقتصادي ست تصميمات سيا.2

از طريق   اي منطقهيها توسعه ، ايجاد تعادل    يهادرطول برنامه  دولت   ي اجرايي ها سياست تريناساسيازيكي

برخـي از ايـن     . گيـرد ي مختلـف صـورت مـي      ها در زمينه  هااين سرمايه گذاري  . گذاري در مناطق است   سرمايه

:  عبارت است ازهازمينه

ـتايي  مناسـب  راه   يدر زمينـه  ي عمرانـي  ها انجام طرح  )الف ـاني،  و روس ـاني بهداشـت وآب بـرق رس ،رس

ي محروم ها روستا درزاي اشتغالهابراي طرحسازي زمين به آمادهوكمكي آموزشي ، پستي ومخابراتي      هافضا

؛ نيمه تماميهاطرحبا اولويت اتمام 

ـا روستا اشتغالي درخودزا و اشتغالي توليدي وها فعاليت ي توسعه )ب ـاوت  طريـق مابـه  ازمحـروم  يه  التف

 ، مسكن و امور اجتماعي وپيش بينـي آن در  صنعت بانك در امور آب ، كشاورزي ،      انتظاركارمزد وسود مورد    

؛ي سنواتيهابودجه

ـا طرح رعايت اولويت درانتخاب واجراي    )پ ـاعي اموري ه ـا اجتم ـتغال ي، زيربن ـتا بـراي زا ي و اش ـا  روس يه

؛محروم

ـاط           و  هنري ،تربيتي،منظوره فرهنگي ،آموزشي  چنديها احداث فضا  )ت  ورزشـي در مراكـز جمعيتـي نق

ـ  مذكور،دولتعمليات منظوراجرايبه. محروم كشور  ي كليـه محروميـت ضـريب كـه اسـت شـده فموظّ

ـي عمرانـي يها را براساس برخورداري از طرح     هاروستا ـاي وه  ن نمـود  مع ـتا     برمبن ـار الزم را     ،اولويـت هرروس  اعتب

)سازمان مديريت ، قانون برنامه دوم و سوم(.منظورنمايد

ـا  لـذا سياسـت   ، مناطق را فراهم نمايـد     يك توسعه ي تحرّ هاتواند زمينه گاهي تكيه به منابع محلي و ملي نمي        ي ه

يتواند منجـر بـه توسـعه   اي  مي منطقهبرون نگر  و جذب سرمايه گذاري خارجي براي ايجاد و افزايش كارايي            

) .101: 1377صرافي ، ( اقتصادي و اجتماعي شود

ـاخص      دتحقيـق حاضـر سـعي دار      ،باالهداف  راستاي ا در ـا گـردآوري ش ـا  ب ـنجه  ه ـا  وس ي مختلـف در    ه

ـتان      ،ي اجتماعي ، اقتـصادي ، فرهنگـي وكالبـدي         هازمينه ـا  ميـزان برخـورداري شهرس ـان را از       ه ـتان خراس ي اس

ـاندن      د بپرداز هابه رتبه بندي و سطح بندي آن      تسهيالت وخدمات عمومي مشخص كرده و     ،اناتامك ـا شناس  تا ب

 در سـت، هايه گذاري و سرماي دولتيهااستي س يجهي كه در نت   ي هرشهرستان هاييو نارسا هاميزان برخورداري 
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ـاعي وفرهنگـي بـراي      ،ريـزي اقتـصادي    برنامـه  ييـر را در زمينـه     گالن تـصميم  وي مختلـف مـسؤ    هابخش اجتم

ـتا              اميد . يد ياري نما  هاشهرستان ـارات در برنامـه      است كه نتايج  اين تحقيق بتواند به منظـور  توزيـع شهرس ني اعتب

ن يـ  ا،ق مطـرح بـوده  يـ ن تحقيـ  كه در اين سوالي مهمتر.كار گرفته شود    ه  توزيع شهرستاني ب  الگوي  ه  يريزي وارا 

ثر بوده است؟ؤ مي منطقه ايدر كاهش نابرابر دولت يهايه گذاريا سرماياست كه  آ

ي تحقيق ژلودمت

يبر اساس اطالعات جمع آور.   است شدهاين تحقيق به روش استقرايي و به صورت توصيفي و ژرفانگر انجام            

ـازمان مـد   ي آمار يهاه شده از سالنامه   ي سراسر استان و اطالعات ته     يهايشده از بخشدار   ينـه يت در زميري و س

ـاخص        اكسل  يط نرم افزار  يبانك اطالعات در مح   ل  ي تشك بهافته ، يت اختصاص   اعتبارا ـتفاده از روش ش و با اس

ـين  .  اقدام شده است يي روستاي نواحيل اطالعات و رتبه بنديه و تحليس به تجز  يناموزون مور  ـات  همچن اطالع

متصل اس. آي.  جييهازار استان در نرم افيهاشهرستان در سطح ي اطالعات مكانيهي شده به اليجمع آور

.  فراهم شود  مربوطيها نقشهيهي و تهيال منطقهيشده تا امكان تحل

ي تعيين توسعه يافتگيهاروش

ـا  روش يافتگي توسعه   ين درجه يي و تع  يرتبه بند ي برا اصوالً ـاگوني م يه ـا  از روشيكـ ياسـت، وجـود  گون ه

ن ملـل  ي بـ يافتگيـ  توسعه ي طبقه بندي برايله اين وسعنواه  ب1968ن روش در سال   يا.   است ي عدد يتاكسونوم

)38: 1380 ، ي اله(.ديونسكو مطرح گرديمختلف در 

ي مناطق با توجه به درجـه      يسهي و مقا  ين درجه بند  يي تع ين روش برا  يا. ز است   ي، روش فاكتور آنال   ديگرروش  

 و يي و مناطق روستايدر سطح شهرستان كشور  و يها استانيافتگين روش در توسعه ياز ا.  است   يافتگيتوسعه  

. موارد مشابه استفاده شده است 

در اين روش با تقسيم كردن انحراف مقادير صـفت از           .  ، روش استاندارد كردن است     هايكي ديگر از روش   

ـادير   شوند و با جمـع   ميها از مقياس رهارندارد شده و متغي   ميانگين به انحراف معيار، مقادير اصلي استا       جبـري مق

ـتفاده  ر شاخص به استاندارد از فرمـول زيـر   براي تبديل مقادي  . آيددست مي ه  استاندارد شده شاخص تركيبي ب      اس

:مي شود
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=Z مقادير استاندارد شده

=Xijرمقدار متغيiدر منطقه j
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=N  تعداد مناطق

 انساني ي شاخص توسعهيبراي محاسبهUNDPاين روش توسط . ت است روش ضريب محروميروش ديگر

ـاطق دو روش وجـود دارد   يبراي محاسبه. گيردي مختلف مورد استفاده قرار مي  هاكشور  ضريب محروميت من

 منطقـه  يتوسعهريزي  برنامهبه كتاب اجراي اين روش، يهبه منظور آشنايي با نحو. كه نتايج هر دو يكسان است    

. مراجعه شوداي

طور نا متعادل ه كه تا چه حد مقدار يك شاخص ب       براي سنجش اين  .  روش ديگر  روش ضريب اختالف است      

، كه گاهي آن را عامل ويليامسون نيز مي نامنـد      ،)cv(در بين مناطق توزيع شده است، از روش ضريب اختالف           

: شود محاسبه ميريفرمول زريب اختالف با استفاده از ض. استفاده مي شود

N
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xxi
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=

:در اين معادله

=Xiخاصيست از مقدار يك شاخص در يك منطقه اعبارت 

x = ميانگين شاخصi

=N تعداد مناطق

ـيع    هاي موجود در شاخص هااين روش براي بررسي روند نابرابري      مـورد  ي توسعه در بين نـواحي در سـطح وس

.برابري بيشتر در توزيع شاخص باالست نايهنشان دهند) cv(استفاده قرار گرفته است، كه مقدار باالي 
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بنـدي   عمران سازمان ملل متحد ، الگويي براي درجـه     يبرنامه. روش ديگر، روش شاخص ناموزون موريس است        

ـ انـساني   ( نواحي از لحاظ توسعه يافتگي  كه هم جديدترين الگوي رسمي بـه كارگرفتـه   ت كار برده اس، به) كالبدي 

ـاس       ها در فضا  هاآنجايگزينيگسترش و كه قابليت  وهم اين  استدر سطح جهاني     ـا مقي ـا ي مورد برنامه ريزي ب ي ه

.]185: 1374معمارزاده ، [اين روش به نام الگو موريس معروف است . ست مختلف ومتنوع قابل اجرا

ـاخص  ي مؤثر هاروش موريس يكي از روش     ـا در زمينه تركيب منطقي ش ـافتگي نـواحي     ه ـنجش توسـعه ي ي س

اصـول و  "براي كسب اطالع بيشتر از اين روش به كتاب . در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است كهاست

. دكتر حسين زاده دلير مراجعه شودتأليف"ايي برنامه ريزي ناحيههاروش

قيق  در تح رفتهكارهي  بهاشاخص

ـا  و شاخص  ها اغلب در تبيين و توضيح پديده توسعه ، از معيار          ،اقتصاددانان و جامعه شناسان توسعه     ـاوتي   ه ي متف

ـان بـه       در بحث توسعه ، اقتصاددانان به ضوابط كم     معموالً. كنند  استفاده مي  ي اقتصادي توجـه دارنـد و جامعـه شناس

ـايي نمـي      ها اين شاخص  بايد افزودكه هيچ يك از    . ي اجتماعي هاشاخص ـانگر تواننـد    بـه تنه ـاي متعـدد و    جنبـه بي ه

ـاعي وزيـر       موضوع  توسعه يك همچنين. پيچيده توسعه باشند  ـ اجتم ـاختار اقتـصادي  چند بعدي و همه جانبـه در س

         ـاخص      اصورت كيفي ه  رهاي آن ب  بنايي يك منطقه يا يك كشور است و بيشتر متغي ـا ند و تبديل آن به ش ـ  ه ي ي كم

آثار توسعه را در يي كه بتوانند  ها هستند كه از شاخص    هر حال ناگزير  ه   ب پژوهشگران ولي   است، مشكل    تقريباً امروز

 توده مردم بـه چـه ميـزان از توسـعه            بدانيمشود كه   امروزه اين نياز احساس مي    . استفاده كنند    ،ن دهند يك منطقه نشا  

ـاخص    هر يك از اين مشكالت حاكي از نياز به ان         . برخوردارند   ـاگون ش ـا واع گون ـاوت بـه منظـور تـدوين         ه ي متف

]54: 1367شهدادي ، [.ست هاآن

ـان   هاشاخص.  منطقه اي است  يي توسعه مهمترين قدم در مطالعات توسعه      هاتعيين شاخص  ي توسعه در واقـع بي

ـاعي بايـد    هاربنابراين متغي. ي موجود در منطقه است    هاآماري پديده   يـك  قالـب در ي مختلف اقتـصادي و اجتم

ي رشـد ،  ها ، نرخهاي مختلف ، درصد هانسبت. چارچوب تئوريكي مشخص و منطقي به شاخص تبديل شوند        

ه ي توسعه بهاعنوان شاخصه  مقادير سرانه و غيره مواردي هستند كه تحت منطق و چارچوب تئوريكي خاص ب             

.كار مي روند
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 بايـد   ،ي توسعه انتخاب مي شـوند     هااخصكه ش  شاخص سازي اين است كه زماني      ي مهم در مرحله   ينكته

 منطقـه اي  يمطالعات توسعه بيشتر  در  .  قرار گيرد  مورد توجه 2 و نابرابري  1معني دقيق مفاهيمي چون تنوع طبيعي       

نابرابري . نيستندت الزم برخوردار  ي انتخاب شده نيز از دقّ     هاشاخصطبيعتاً   ناديده گرفته شده و      هاتفاوت بين آن  

در آيد، به وجود مي ديگر يي طبيعي يك منطقه در مقايسه با منطقههاي در استفاده بهينه از پتانسيلنتواناخاطر  ه  ب

ي مربـوط   هار متغي ،در اين زمينه  .ع طبيعي محصول تفاوت در مواهب طبيعي در مناطق مختلف است          كه تنو حالي

ـين د  بيانگر تنو،زمينبرداري به سودمندي و بهره   ـاخص  ليـل ايـن  ع طبيعي است به هم ـا گونـه ش ـاير    ه ـا س  نبايـد ب

. ديگر ادغام شـوند فاده از كود شيميايي و غيره با يك    ي كشاورزي نظير سطح مكانيزاسيون يا ميزان است       هاشاخص

ـاختار      ،ي تنوع طبيعي به توسعه اي كه محصول دست بشر باشد مربوط نيـست             هاشاخص ـا  بلكـه بـه س  مربـوط   ه

 بايد از هم    ،يي كه به توسعه مربوط مي شوند      ها مربوط اند و شاخص    هاختاريي كه به سا   هابنابراين شاخص . است

ـاخص     ي تنو هاكه در بسياري از مطالعات منطقه اي تفاوت بين شاخص         در حالي . جدا شوند  ـا ع طبيعـي و ش ي ه

ندگي نيـز  ي طبيعي مانند ميزان بارهادر برخي از اين تحقيقات پديده. طور كلي ناديده گرفته مي شود   ه  نابرابري ب 

ـا  ها و ستادههاي مربوط به داده   هاعنوان شاخص توسعه در نظر گرفته مي شود، و در برخي ديگر نيز شاخص             ه  ب  ب

ـاخص   هاي داده هاري توليد كشاورزي و متغي    هاركه با تركيب متغي   طوريه  شوند، ب هم ادغام مي   ي كشاورزي ش

ـالي  د. شـود  كشاورزي محاسبه مـي    يتركيبي براي سنجش توسعه    ـتاده   ر ح ـا كـه س ي تركيـب بهينـه    ي نتيجـه  ه

پوشـي   منجـر بـه هـم      ، و ستاده با همـديگر تركيـب شـوند         هاي مربوط به داده   هاكه شاخص ست و زماني  هاداده

ـا همـديگر هـم       هابنابراين بايد در انتخاب شاخص    . شوند مي هاشاخص  زيـرا  ،پوشـي دارنـد پرهيـز كـرد    يي كه ب

ـاص گرديـده و ممكـن اسـت نتيجـه           ي به سنجش مجـدد يـك پديـده         منجر هاگونه شاخص انتخاب اين  ي خ

.محاسبات را تحت تأثير قرار دهد

ـا  مثبت با شاخص يي توسعههات كرد تا شاخص ي توسعه بايد دقّ   هااز سوي ديگر در انتخاب شاخص      ي ه

ـتاني بـه     ماننديي  هاطور ناشيانه شاخص  ه  در مواردي ب  . منفي تركيب نشوند    هـر ده هـزار   ي ازا تعداد تخت بيمارس

ـال    ، كه يك شاخص مثبت بهداشتي است   تن، ـنج س كـه يـك   ، با شاخص نرخ مرگ و مير كودكان كمتـر از پ

ي مثبت باشد، بايد يا     هاكه اگر هدف انتخاب شاخص    در حالي . شوند با همديگر ادغام مي    ،شاخص منفي است  

1 .Diversity )تنوع طبيعي يا نابرابري طبيعي(

2 .Disparity )نابرابري ساخته دست بشر(
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ـا شاخص را به    باالي  هاي منفي پرهيز نمود و يا شاخص      هااز انتخاب شاخص   ـان           ه ـا امك ي مثبـت تبـديل كـرد ت

معكـوس  ( كارگيري عمل متقابل  به هاگونه شاخصروش ساده براي تبديل اين .  فراهم شود  هاتركيب شاخص 

.  است)كردن شاخص

ـاخص ه  ب،ت الزم انجام گيرد نيز بايد با احتياط و دقّهاتفسير برخي شاخص  ـا عنوان مثال اگر ش يي نظيـر نـسبت   ه

ـاخص  ي آموزشي انتخاب شوند، ممكن است تفسير ايـن        هاعنوان شاخص ه  آموز ب معلم به دانش     ـا گونـه ش  از ه

ه  شهري بـ   يهقممكن است تعداد دانش آموز نسبت به معلم در يك منط          . منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت باشد      

از طـرف ديگـر ممكـن    . استدليل كمبود معلم ، بسيار باال باشد كه اين پديده دليلي بر توسعه نيافتگي آموزشي  

دليل عدم ثبت نام دانش آمـوزان و تـرك تحـصيل    ه است تعداد دانش آموز نسبت به معلم در مناطق روستايي ب         

ـابراين در   . خواهد بود  بسيار كم باشد، كه در اين صورت نيز اين شاخص بيانگر توسعه نيافتگي آموزشي                هاآن بن

. قرار گيردمورد توجه ت منطقهت و وضعي نيز بايد موقعيهاتفسير شاخص

ـنجش  . اي است منطقهيي توسعه نيز از موضوعات اساسي در مطالعات توسعه      هاتعداد شاخص  اگر هدف س

ـا  اقتصادي مناطق باشد، هـر يـك از بخـش      -توسعه اجتماعي  ـتي، آموزشـي ،     ه ـنعتي ، كـشاورزي ، بهداش ي ص

خـود اختـصاص دهنـد، در    ه ي انتخاب شده را بهااخصخدمات زير بنايي و غيره ، بايد سهم مناسبي از تعداد ش       

ده ششاخص انتخاب بيست فرض كنيد در مطالعه اي مجموعاً . آيددست نميه  واقعي ب  يغير اين صورت نتيجه   

ـنعتي،    دو آموزش ، ي شاخص در زمينه سيزدههااز مجموع آن  . است ـاخص  دو شاخص در مـورد مـسائل ص  ش

با چنين تركيبي ، طبيعي .  شاخص خدمات زير بنايي انتخاب شده است        شاخص بهداشتي و يك    دوكشاورزي ،   

 محاسبات را يدليل داشتن سهم بيشتر، بر ابعاد ديگر توسعه غلبه كرده و نتيجه   ه  ي آموزشي ب  هااست كه شاخص  

ـات و وضـعيت بهتـري از نظـر                      . دهدتحت تأثير قرار مي    ـاطقي كـه داراي امكان ـين دليـل ممكـن اسـت من به هم

د، هر چند كه ممكـن اسـت ايـن    نعنوان مناطق توسعه يافته تر در رأس قرار گير        ه  ي آموزشي باشند، ب   اهشاخص

ـا بنابراين انتخاب تعداد شاخص   . مناطق از نظر ابعاد ديگر جزو مناطق متوسط و يا حتي عقب مانده باشند               از هـر   ه

. تعيين كننده اي دارد دقيق و واقعي نقشيه نتيجهبعاد موضوع مورد مطالعه ، در اراييك از ا

ـادي           هادر مواردي كه امكان انتخاب شاخص متناسب براي بخش         ـتالف زي ي مختلف وجود نداشته باشـد و اخ

ـته باشـد، بـراي جلـوگيري از غلبـه               ها در بخش  هابين تعداد شاخص    يـك بخـش بـر       يي مختلـف وجـود داش

ـا ي ديگر، بهترين راه اين است كه ابتدا براي بخـش          هابخش ـاخص تركيبـي        ه   بـ  ي مختلـف  ه طـور جداگانـه ش
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ي مختلف ، شاخص تركيبي ديگـري  هاي تركيبي بخشها دوم با استفاده از شاخصيمحاسبه شده و در مرحله 

خواهند داشت و امكان غلبـه       تنها يك رأي   ها نهايي هر يك از بخش     يهدر اين صورت در مرحل    . شودمحاسبه  

.ي ديگر كاهش مي يابدهايك بخش بر بخش

ـاخص   نشان مي دهد كه در انتخاب ايـن   ،ي توسعه به اجمال بيان شد     هاكه در مورد شاخص   آنچه   ـا گونـه ش  و ه

ـا  بايد سعي كرد كه از مشكالت مطرح شده در باال پرهيز نمود و تنها شاخص               هاتفسير آن  ـاب كـرد   ه يي را انتخ

ـا      كاربرد  .  توسعه دارند  يكه ارتباط منطقي با پديده     ـاخص و انتخ ـا اي آن ب فلـه  تعداد زيادي ش  ممكـن اسـت    ه

ـاب هـدف   در حالي.  مطالعه را منحرف كرده و به بيراهه ببردينتيجه ـا انتخ ـاخص    كه ب ،منـد تعـداد معـدودي ش

عنوان شاخص عمومي ه به عنوان مثال درآمد سرانه و درآمد ملي ب. ممكن است بتوان به نتايج واقعي دست يافت

ـين        . گذاران توسعه قرار گرفته اسـت     استسنجش توسعه مورد پذيرش برنامه ريزان و سي        ـادي بـراي تعي افـراد زي

ـاطقي كـه از درآمـد     توسعه يافتگي يا عقب ماندگي يك منطقه از شاخص درآمد سرانه كمك گرفتـه           انـد و من

)36 :1376طاهري ،(عنوان مناطق توسعه يافته تلقي شده انده  ب، بااليي برخوردار بوده انديسرانه

ـاعي،                      توا مي هااز شاخص  ـاريخي تغييـرات اقتـصادي، اجتم ـا رونـد ت ن براي انـدازه گيـري وضـعيت موجـود ي

ـاطق عقـب مانـده و انـدازه           شـ اري، تعيين ميزان پيشرفت و ارز     ذگسياست ـايي من ـابرابري  يابي شناس ـا گيـري ن ي ه

ـيش از   در ايـن مطالعـه      .اي درسطوح مختلف فضايي و جغرافيايي استفاده كـرد        منطقه ـاخص بـه عنـوا   نـود ب ن  ش

ـاوين         .  است تحقيق در نظر گرفته شده   يي اوليه هاشاخص به منظـور پرهيـز از افـزايش حجـم مقالـه از ذكـر عن

ـتفاده       در رايانه و انجام اصالحات الزم      هاپس از ورود اطالعات شاخص    . شاخصه خودداري شده است    ـا اس از  ب

ي  هادر برخورداري از  شاخصها به رتبه بندي شهرستان    و ضريب محروميت     روش شاخص ناموزون موريس     

ـتان    .  روستايي اقدام شده است      يتوسعه ـا به منظور بررسي وضـعيت برخـورداري شهرس ـان در   ه ـتان خراس ي اس

 محيطـي،  يي كه بيانگر وضعيت برخورداري مناطق از امكاناتهاي توسعه ، مهمترين شاخص   ها شاخص يزمينه

ـاخص يطالعات الزم براي تهيها.كار گرفته شده استه   زير بنايي و  رفاهي است ، ب        ،ي، خدمات توليدي ـا  ش ي ه

ـتاني ي توسعههايگزارش ،ها ، فرهنگ آباديها از نتايج سرشماري اعم، از منابع موجود  باال ـات   شهرس  و اطالع

ـتگاه        هاي، گزارش رضوي خراسان استانسازمان مديريت وبرنامه ريزي   موجود در    ـا  تهيـه شـده توسـط دس ي ه

ـاخص .   است شدهي گذشته جمع آوري و تكميل هاسال آماريي و سالنامهاجرايي استان    ـا با استفاده  ازش ي ه

 در  ي توسـعه  هادست آمده از سر جمع شاخص     ه  نتايج  ب  . ي  استان اقدام شده است       ها به رتبه بندي شهرستان    باال

 اول قـرار  يتوسعه در رتبه  ي  ها برخورداري از شاخص   ي شهرستان مشهد در زمينه     دهد كه  يجدول زير نشان م   
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ـا  رده در،   سبزوار ، تربت حيدريه     نيشابور، يهاشهرستان.  دارد   ـين . دقـرار دارنـ  ي بعـدي  ه ـتان همچن ـا شهرس ي ه

ـازه ت   هاشهرستان، خواف و    زرگد ـيس أي ت ـا  در رتبـه   س ـابراين .ي آخـر  قـرار دارنـد         ه ـايج مـي   بن تـوان گفـت    نت

بـوده و ايـن   ت نامتعادلداراي وضعيي توسعه هابرخورداري از شاخص  يهي استان  خراسان در زمين     هاشهرستان

جايي جمعيت و منابع گردده تواند موجب جابت ميوضعي .

ي مختلف به منظور پي بـردن  هاي استان در شاخصها شهرستانيپس از بررسي وضعيت برخورداري و توسعه      

ـاس ضـريب محروميـت     ،در شاخص محروميت  .  اقدام شده است   هابه وضعيت محروميت درآن زمينه      كه بر اس

انحراف .  بر اساس ميانگين محروميت استان نشان داده شده است   هات هر كدام از شهرستان    دست آمده وضعي  ه  ب

   هات در زمينه  از ميانگين شاخص محرومي  ـتان را نـشان مـي دهـد            ي مختلف موقعي ـاس ايـن      . ت آن شهرس بـر اس

ـاخص  . شوند شناسايي ،يي كه از ميانگين استاني پايين تر هستندهاان در يك نگاه شهرستان   شاخص مي تو   اين ش

ت سرمايه گذاري و حمايـت قـرار گيرنـد ،     و مناطقي كه بايد در اولويهاگذاران در انتخاب شهرستان به سياست 

.كمك مي كند

هاي استان از شاخصهاضريب برخورداري شهرستان)  1(جدول  شماره 

رتبه توسعه هاي اجتماعيشاخص رتبه هاي اقتصاديشاخص شهرستان

2 0.8116 1 0.9516 مشهد

7 0.6557 2 0.6898 نيشابور

10 0.6379 3 0.6421 سبزوار

1 0.9492 4 0.5805 گناباد

8 0.6533 5 0.5432 تربت حيدريه

20 0.4395 6 0.5320 تايباد

14 0.5406 7 0.4845 تربت جام

9 0.6386 8 0.4686 چناران

11 0.6193 9 0.4616 بردسكن

6 0.6627 10 0.4597 خليل آباد

16 0.5311 11 0.4506 رشتخوار

15 0.5373 12 0.4463 كالت

3 0.7837 13 0.4409 فردوس

12 0.5921 14 0.426 فريمان

5 0.7006 15 0.4187 كاشمر

13 0.5676 16 0.4080 خواف

17 0.5281 17 0.4045 قوچان

18 0.4912 18 0.3946 سرخس

19 0.4765 19 0.3850 مه واليت

4 0.7176 20 0.3610 درگز
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ي استان خراسان رضويهاانحراف از ميانگين شاخص محروميت در شهرستان) 1(نمودار
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ـاخص  يي مشهد ، گناباد، نيشابور، سبزوار و فردوس در زمينـه          ها  شهرستان  )1(بر اساس نمودار شماره      ـا  ش ي ه

ـتان . كلي محروميت از ميانگين استاني باالتر بوده يعني وضع مطلوبتري داشته انـد             ـا شهرس ي تربـت حيدريـه و      ه

 سـطح قـرار   ي سرخس، مه واليت ، رشتخوار ، قوچان وكالت در پايين ترين     هاكاشمر در رده ميانه و شهرستان     

. دارند

 سوم توسعهيمناطق استان در برنامهگذاري در سطح وضعيت سرمايه

ـلي توسـعه    و ها و تحقق قابليتهاز عوامل اصلي در جهت رفع تنگنا    يكي ا  درهـر   اقتـصادي  يعامـل اص

فتگي اقتصادي توان مشكل توسعه نيااز طرف ديگر اگر تصور كنيم كه با تمركز سرمايه مي. سرمايه استكشور  

ـاعي، فرهنگـي،                ،است ساده انديشي    ، به نوعي  را از بين برد     زيرا عوامل ديگري نيـز ماننـد عوامـل سياسـي، اجتم

 به عبارت ديگر هر چند تمركز سـرمايه در  .ثر و حياتي دارندؤ اقتصادي نقش ميدر روند توسعه  ... تكنولوژي و   

مـسلم اسـت كـه بـراي        .انـد  اهميت دارايمل ديگري نيز     اقتصادي نقش حياتي و اصلي دارد عوا       يروند توسعه 

اي ي اقتصادي ضروري است و دولت بايد نقش عمده        هاي موجود دخالت دولت در فعاليت     هاچيره شدن تنگنا  

يهي ناپـذير توسـع  يي اقتصادي بخـش جـدا  هاتيدخالت دولت در فعال.  داشته باشد اقتصادييهدر روند توسع  

ـيم درآمـدي مـي      دليل  به  كه  در كشور ايران    ويژه  به  ، ست هااقتصادي  كشور   توانـد از  در دست داشتن منابع عظ

.   كند اقتصادي كشور و مناطق ايفايدر توسعه نقش بسيار مهمي ، منابع و اعتباراتيطريق توزيع بهينه

ـا  هادولت در اولين گام بايد با اتخاذ سياست ـ  ي مناسب تمام تالش خود را صرف حل معـضالت اجتم عي 

ـا  اقتـصادي سـرمايه گـذاري      ي توسعه يهدرمراحل اولي . اقتصادي موجود بكند   ـته از طـرح         ه ـا  بايـد در آن دس ه

ـارت ديگـر دولـت مـي     . كند در مصارف خارجي را ترغيب ميهاييجوصورت گيرد كه صرفه  ـا   بـه عب توانـد ب

ـا گذاري در طرح  افزايش سرمايه  ـاعي ماننـد تـأم           ه ين نيـرو، آمـوزش و پـرورش،        ي باالسـري اقتـصادي و اجتم

ـا زمينـه .  حمل و نقل، بهبود تسهيالت بهداشتي و جز آن، رشـد اقتـصادي را تقويـت كنـد        يهگسترش شبك  ي ه

ـاد  : ند ازا دولت عبارتيهوظايف عمد. ي اقتصادي بسيار وسيع و گسترده است   هافعاليتدخالت دولت در     ايج

ـاد فرصـت        خدمات عمومي، تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي        ـا ، تشكيل نهادهاي اقتـصادي، ايج ي مناسـب  ه
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ـانات اقتـصادي،   ، كنترل كمها و ثروتها مطلوبتر از منابع، توزيع مطلوبتر در آمد      هبراي استفاد  ي پول، كنترل نوس

.گذاري ي مناسب براي سرمايههاتضمين اشتغال، كامل و ايجاد فرصت

:طريق بايد از گذاري و توليد يهگسترش سرما چهارم توسعه آمده است يدر برنامه

؛تمام دولتيي نيمههابرداري از طرحبندي و تسريع در اجرا و بهره اولويت-

ـا گـذاري دولتـي در حـوزه       محدود كردن سرمايه   - ـاكميتي و سـرمايه     ه گـذاري مـشترك عمـومي و    ي ح

؛خصوصي به منظور تشويق فعاليت بخش خصوصي

ـاوري يتوسـعه , ي تحقيق و توسعه و گسترش نـوآوري هاتشويق فعالي  ايجاد نهادهاي پشتيباني براي ت     - ,  فن

؛پذيري و رقابت برداريارتقاي بهره,  سرمايه انسانييتوسعه

 كارآفريني و ي ايجاد نهادهاي جديد و حمايت از نهادهاي موجود و تأمين تسهيالت مناسب، براي توسعه   -

) 136 : 1384يزي، سازمان مديريت و برنامه ر.(تشويق كارآفرينان

تواند  يكي از اهدافي است كه مي،چگونگي توزيع فضايي اعتبارات و بررسي مكاني سرمايه گذاري دولت         

هرچنـد سـرمايه گـذاري    .  اعتبارات در مناطق و نقاط مختلف صورت گيرد       يدر شناخت بهتر و تخصيص بهينه     

 زيادي به چگونگي استقرار جمعيـت  و    حد و تا برخورداري از امكانات و خدمات است       براي رفع محروميت و     

ـان نـشان   ي  اما  بررسي وضعيت توزيع فضايي اعتبارات در برنامه     ،منابع  بستگي دارد     سوم توسعه در استان خراس

ـارات را بـه خـود اختـصاص دهنـد             .  مي دهد كه  برخي از مناطق به هـر دليـل توانـسته انـد سـهم بيـشتري از اعتب

ـا ارات ملي در سطح مناطق استان بـه خـوبي  نقـش جهـت گيـري     بخصوص چگونگي توزيع اعتب   ي دولـت و  ه

. دهدمقامات محلي را در جهت دادن اعتبارات  نشان مي

 بررسي وضـعيت سـرمايه گـذاري    ، مهم در خصوص شناخت وضعيت نابرابري ميان مناطق راههاييكي از   

ـابرابري      كند در   دولت همواره سعي مي   . ي گذشته است  ها برنامه ولدولت در ط   ـاهش ن ـا ك ـا ارتباط ب  و فـراهم    ه

. بپردازد، از جمله اعتبارات، منابعيي رشد و توسعه در همه مناطق به تخصيص بهينههاكردن زمينه
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ـار تخـصيص     شصت و چهار   سوم حدود    ي برنامه طولدر استان خراسان رضوي در       ـال  اعتب  هزار ميليارد ري

ـارات ملـي و     پنجاه و هشتحدود از مجموع اعتبارات تخصيص يافته . يافته است  ـابع اعتب ـال از من  هزار ميليارد ري

.  هزار ميليارد ريال نيز از منابع استاني بوده استششحدود 

در ســطح شهرســتاني، .  بــوده اســت) 72,6( اعتبــارات ملــي  بيــشترين ســهم در ســطح اســتاني يمينــهزر د

 درصد باالترين 2,6 درصد و اسفراين با 2,7ابور  درصد  ، نيش4,7 درصد ، سرخس با 6,3ي مشهد با هاشهرستان

ـاد،       تايباد ، تربت  ي  هاشهرستان.  سهم از اعتبارات ملي را به خود اختصاص داده اند          ــمر  ،گناب ـام ، درگز،كاش ج

ـارات ملـي را بـه     0,5چناران، فريمان ، بردسـكن، رشتخوار، كالت ، خليل آباد هر كدام كمتر از           درصـد از اعتب

.   داده اندخود اختصاص

ـتان       . به شهرستان مشهد  اختصاص دارد      بيشترين سهم    ،استاني اعتبارات   يمينهزر  د  در  14,5سـهم ايـن شهرس

ـتان      . صد از اعتبارات استاني در طول برنامه بوده اسـت       ـتاني در سـطح اس ـارات اس  درصـد از كـل   7,7سـهم اعتب

ـا  ي ها از شهرستان مشهد ،  شهرستانپس.  اعتبارات بوده است   ـا    7 سبزوار  ب  درصـد، در  6,7 درصـد ، نيـشابور ب

ـاد هـر كـدام كمتـر از                  ها شهرستان . ي بعدي قرار دارند   هارده ـتخوار، كـالت ، خليـل آب درصـد از   يـك   ي رش

ـاد  يي برنامهها همگي در طول سالمزبوري  هاشهرستان. اعتبارات استاني را به خود اختصاص داده اند         سوم ايج

.    ي گذشته متعادل نبوده استها سالول نشان مي دهد كه توزيع اعتبارات در طتاين وضعي.  شده اند

 چه در سطح شهرستاني ، چه در سطح دهـستاني و          ،توان  گفت توزيع اعتبارات ملي و استاني       به طور خالصه مي   

ـار ، نـسبت   ي توزيـ هاسرانه.  سوم توسعه  نامتعادل و نامتوازن بوده است    ي در طول برنامه   ح نقاط چه در سط   ع اعتب

ـا  و دهستانهاتوزيع اعتبار به مساحت و نسبت توزيع اعتبار با وضعيت توسعه يافتگي و برخورداري شهرستان      ي  ه

ـاطق و            .   تناسبي وجود ندارد   ،استان به نظر مي رسد در توزيع اعتبارات دولتي چندان به وضـعيت برخـورداري من

ـارم بايـد    هاي از سياستسياست تعادل بخشي توجهي نشده است ، لذا  يك    ي توزيع اعتبارات در طول برنامـه چه

.  ي منطقه اي باشدهادر راستاي كاهش عدم تعادل
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ي ها سالولي  استان  در طهاميزان اعتبارات عمراني استاني و ملي در شهرستان ) 2( جدول 
)هزار ريال( سوميبرنامه

سهم از اعتبار ملياعتباراستانيسهم از اعتبارات ملياعتبارات استانيشهرستان

170877179481105172.10.1تايباد

2927066861241547183.60.2تربت جام

3949916557364935034.81.0تربت حيدريه

2145760761732815002.60.2درگز

ـبزوار 57486330112217824107.01.6س

27551611312037489833.31.6قوچان

1648799101075223842.00.1شـمركا

2670198371810200003.20.2گناباد

1192938666475208680914.56.3مشـهد

ـابور 54956897520505724136.72.7نيش

1574464902092475171.90.3چناران

1448571419048140001.81.2خواف

14674301535289803911.84.7سـرخس

128513827952999651.60.1مانفري

1154190901049682501.40.1بردسـكن

687213253240420000.80.4رشتخوار

69707991197567920.80.0كالت

3989206100.50.0خليل آباد

631113751545868386547.772.6×سطح استان

824484970875174171684100.0100.0كل استان

سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي: ماخذ

ـتاني آن وجـود                       : × ـان تفكيـك شهرس منظور اعتباراتي است كه محل جغرافيايي تخصيص آن در محدوده چند شهرستان است و امك

.ندارد
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گيري جمع بندي، نتيجه

ي  فضايي  هااين  نا برابري   . رد مناطق مختلف استان خراسان نابرابري وجود دا       ميانطور كلي بايد گفت كه در       ه  ب

:و منطقه اي ريشه در بسياري از مسائل دارند 

ـناخت  نبود  ، ،توزيع بودجه و امكانات    ها از سوي مركز در راستاي منطقه بندي       نادرستي  هااعمال سياست . 1 ش

؛ي مناطقهاگيكافي از شرا يط و ويژ

 خدمات بهتر و    يهيي مختلف با يكديگر براي ارا     هاهماهنگي سازمان ناو   سياسي   – اداري    نامناسب اتمتقسي. 2

؛انجام وظايف محوله

شـده و   تمركز جمعيت و امكانات در برخي نقاط و مهاجر پذيري نقاط رشد يافته كه قطبي شدن را موجـب                    . 3

شود؛عث كا هش امكانات ميبا

.ر اين زمينهگذاري صحيح منطقه اي د منابع و اعتبارات و عدم سياستيعدم تخصيص بهينه. 4

ي بين مناطق مختلف ،يكپارچگي و انسجام كافي براي پيـشرفت توسـعه را از            ها و تفاوت  هاهنگينهايتاً اين ناهما  

اين روند در سطح    ي توسعه پررنگ ترساخته و    هابين برده و چند دستگي و اختالفات موجود را در تمامي زمينه           

ي توسعه را هر چنـد درسـت ،  هاذير دارد و خود به خود سياست ثيري حتمي و اجتناب ناپ    أشهر، منطقه و استان ت    

. پايدار فراهم مي سازد يدستخوش تغيير و تحوالت منفي قرار داده و موانعي براي رسيدن به توسعه

ـا چگونگي توزيع فضايي اعتبارات و سرمايه گذاري  ـات و      ه  بـراي رفـع محروميـت و برخـورداري از امكان

ـابع  بـستگي دارد   خدمات صورت مي گيرد و ت      ـا  بررسـي   .ا حدود زيادي به چگونگي استقرار جمعيـت و من   ام

ـاطق بـه            يوضعيت توزيع اعتبارات در برنامه      سوم توسعه در استان خراسان رضوي نشان مي دهد كه برخي از من

رات ملي  خصوص چگونگي توزيع اعتبا   ه  ب.  جذب كنند هر دليل توانسته اند سهم بيشتري از اعتبارات را به خود            

ـا  و قدرت چانه زني    ي دولت و مقامات محلي    هادر سطح مناطق استان به خوبي نقش جهت گيري          را  ي بيـشتر  ه

.در جهت دادن اعتبارات نشان مي دهد

 بررسي وضعيت سرمايه گـذاري  ،ي مهم در خصوص شناخت وضعيت نابرابري ميان مناطق هايكي از زمينه  

ـابرابري        ولت همواره سعي مي   د. ي گذشته است  ها برنامه ولدولت در ط   ـاهش ن ـا ك ـا كند در ارتباط ب  و فـراهم    ه

ـابع  يهي رشد و توسعه در همه مناطق به تخـصيص بهينـ           هاكردن زمينه  ـارات بپـردازد        من عملكـرد  .  از جملـه اعتب

.به اين هدف نزديك نشده استدولت گذشته 
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 درصد  ، 4,7 درصد ، سرخس با 6,3هد با ي مشها به ترتيب شهرستان  بيشترين سهم ، اعتبارات ملييمينهزر د

ـارات ملـي را بـه خـود اختـصاص داده انـد                     2,6 درصد و اسفراين با      2,7نيشابور   ـاالترين سـهم از اعتب .   درصـد ب

جام ، درگز،كاشـمر  ،گناباد، چناران، فريمان ، بردسـكن، رشتخوار، كالت ، خليـل            تايباد ، تربت  ي  هاشهرستان

.   درصد از اعتبارات ملي را به خود اختصاص داده اند0,5آباد هر كدام كمتر از 

ـتان       . به شهرستان مشهد  اختـصاص دارد       بيشترين سهم    ،استاني اعتبارات   يمينهزر  د  در  14,5سـهم ايـن شهرس

ـتان      . صد از اعتبارات استاني در طول برنامه بوده اسـت       ـتاني در سـطح اس ـارات اس  درصـد از كـل   7,7سـهم اعتب

ـا    7ي  سبزوار  با  ها از شهرستان مشهد ،  شهرستان      پس.   استاعتبارات بوده     درصـد، در  6,7 درصـد ، نيـشابور ب

درصد از اعتبارات يك ي رشتخوار، كالت ، خليل آباد هر كدام كمتر از      ها شهرستان .ي بعدي قرار دارند   هارده

ـا گي در طول سال    هم مزبوري  هاالزم به ذكر است شهرستان    .  استاني را به خود اختصاص داده اند       يي برنامـه  ه

.    ي گذشته متعادل نبوده استها سالولاين وضعيت نشان مي دهد كه توزيع اعتبارات در ط. سوم ايجاد شده اند

:توان گفت كه  مي1 اقتصادي و اجتماعي  با توجه به اطالعات جدول يي توسعههادر خصوص شاخص

.يي وجود داردهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نابرابريها شاخصيي مختلف در زمينههابين شهرستان. 1

كـه برخـي از   اي گونـه بـه   .  به صورت هماهنگ نيست    ها وضعيت برخورداري و توسعه يافتگي بين شهرستان       .2

ـاعي  ها شاخصيند ولي در زمينه  ات مطلوبي ي اقتصادي داراي وضعي   ها شاخص ي در زمينه  هاشهرستان ي اجتم

دارندت نامطلوبيوضعي .

ـانگر توسـعه   موضـوع    ايـن    .نداي حاشيه اي داراي وضعيت برخورداري نامطلوبتر      هاشهرستان. 3 ـامتوازن و    يبي  ن

. ي گذشته بوده است هانگري در برنامهبخشي

ـاخص  هاشهرستان. 4 ـا ي تازه تاسيس نظير ؛ كالت، مه واليت و رشتخوار در ش ـايين    ه ي مختلـف از وضـعيت پ

.  تري برخوردارند

ـا شهرستان. 5 ـاخص               ه ـبزوار و تربـت حيدريـه از وضـعيت مطلـوب در ش ـا ي مـشهد، نيـشابور ، س ي مختلـف  ه

. برخوردارند

 در نـواحي  شـود ي دولت در توسعه مناطق تلقـي مـي       هاي دولتي كه مهمترين نمود سياست     هاسرمايه گذاري . 6

ـادلي برخـوردا                در موضـوع ر نبـوده و ايـن   مختلف استان و بخصوص در نواحي عقب مانده تـر از وضـعيت متع

. گذار بوده است ي منطقه اي تأثيرهاگسترش نابرابري
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ـاط  توسعه يافتگي مناطق در اين استان        ي ميزان سرمايه گذاري و درجه     ميان.7 موضـوع  ايـن   . وجـود دارد   ارتب

بـدين  . هـد زدايي  نـشان مـي د   محروميتيي گذشته را در زمينههاگذاري  دولت در برنامه سرمايههايگرايش

ـاخص هاي گذشته بيشتر  به دنبال محروميت زدايي از روستا  هامعني كه دولت در برنامه     ـا  در ش ي برخـورداري  ه

ـاخت    ـا آب لوله كشي ، برق ، خانه بهداشت ، مدرسه و تلفن بوده  و به وضـعيت زيرس ي توليـدي و اقتـصادي   ه

ـارات دولتـي   هاه گرفت كه سياست  توان نتيج بنابراين مي . مناطق روستايي چندان توجه نكرده است      ي توزيع اعتب

. ثر نبـوده اسـت  ؤاي  چنـدان مـ   در كاهش نابرابري منطقهشودي دولت تلقي مي هاكه به عنوان مهمترين سياست    

ي الزم  در مناطق حاشيه اي و عدم امكان بهره برداري از منابع محلي را  به    هاعدم تجهيز زيرساخت  موضوع  اين  

.دشومي تشديد ،گرايي و برون ملي  بخصوص در مناطق مرزيتضعيف انسجام  نابرابري ،  نهايتا.دنبال دارد

ساله ، امروز اين مطلب را  پنجيسه برنامهنتايج  تخصيص بدون برنامه اعتبارات در يك دهه و سپري كردن . 8

 فقـط از طريـق   بيشتر از هر وقت مشخص ساخته است كه رفع فقر و عقب مانـدگي منـاطق و تعـادل بخـشي                   

 تـدوين نظـام   ، امـا اسـت موضـوع ي ايـن  هـا هرچند سرمايه گذاري از پيش شرط    .  نيست ممكنتوزيع اعتبار 

از مهمتـرين   هـا  نهاد سازي و مشاركت مردمـي و منطقـه اي در تـصميم گيـري               ،مديريتي مناسب منطقه اي       

. اقدامات تلقي مي شود

 گاه به اعتدال خود به خودي مناطق و عدم نياز به مداخلـه و    نظريات موجود در خصوص تعادل منطقه اي كه .9

ـا در منطقـه  ) 140 :1383زياري، ( كند گاه تخصيص مجدد منابع در مناطق فقير را پيشنهاد مي   ي،  محقق نشده و ي

ـباب  و   . مورد مطالعه به درستي صورت نگرفته است    به عبارتي تخصيص مجدد منابع در مناطق فقير به همـراه اس

گير لذا، افزايش كارايي مناطق تا حدود زياد به كارايي ملي و نهادهاي تصميم. الزامات آن صورت نگرفته است      

.     ي برنامه ريزي  تجديد نظر اساسي صورت پذيردهاداشته و بايد در شيوهارتباط 

ـات     هات اما از قابلي   ،يي است هاهر چند استان خراسان داراي محدوديت     .10 ـا و فرصـت   ، امكان ي موجـود در   ه

 نگاه ، يكينگاه به توسعه در كشور و بخصوص در منطقه. مطلوب بهره نگرفته استشكلي گذشته به  هادهه

لـذا  . توسعه از درون و از طريق گسترش مشاركت محلي و تزريق منابع بيروني براي افزايش كارايي نبوده اسـت         

ـارايي       ي برون نگـر  و جـذب سـر       هامي توان از طريق سياست     ـاد و افـزايش ك ـارجي بـراي ايج مايه گـذاري خ

)101: 1377صرافي ، .( بهره گرفتاي منطقه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ي دوازدهمه     شمارايي ناحيهي جغرافيا و توسعهمجلّه220

:هاپيشنهاد

؛ت توسعهتوجه كافي به فضاهاي داراي قابلي افزايش سهم برخي از مناطق در تقسيم كار ملي و منطقه اي و.1

2.         ـاطق جديـد برنامـه            ت فعلي مناطق   بازنگري در منطقه بندي سرزميني با توجه به وضعي ـازتعريف من  به منظـور ب

،  همگنـي طبيعـي    ، شاخص جمعيت    :ند از ار باشد عبارت  ثّؤتواند در اين منطقه بندي م     معيارهايي كه مي  . ريزي  

ـبك معيـشت     ،  همگني فرهنگي  ـان    يحـوزه ،  شيوه يا س ـا  نفـوذ مك ـله       ه ت  وضـعي  ، ايي مركـزي و روابـط فاص

؛ تعادل بخشي سرزميني، ي ي ويژه امنيتها ضرورت؛ برخورداري

ـاعي بـه منظـور بـ      هاناكافي بودن توان اجرايي برخي از مناطق در بخش     .3 ـار ه ي مختلـف اقتـصادي ،اجتم بردك

؛ي توسعه منطقه نظير شهرستان سبزوارهاتمامي قابليت

ـاطق سـطح  برخي كه اي گونه به ،ي گذشتهها در دورها و بخشها با توجه به گسترش شهرستان     .4  تقـسيمات  من

، تصاديپيوستگي اق.  مديريت را با مشكل روبه رو كرده است   يهلأاند كه مس  كوچك شده اي  اندازهكشوري به   

 را به صورت مـوازي  ها است كه امكان اجراي برخي از پروژهاياندازهاجتماعي و محيطي در اين قبيل مناطق به         

؛ي كاشمر، خليل آباد و بردسكنهاتاننظير شهرس. در اين مناطق فاقد هرگونه توجيه نموده است

.  منطقـه يي توسعههاي سياسي و برنامه ريزي به منظور امكان تهيه و اجراي برنامه     هاهماهنگي نسبي بين واحد   . 5

؛ي مختلف به تنهايي چند برابر مناطق ديگرندهابرخي از مناطق نظير سبزوار و نيشابور در زمينه

؛شهد به دليل استقرار بخش زيادي از جمعيت و فعاليت استان در آن مياعمال مديريت خاص منطقه. 6

ـا آن است كه برنامه   موضوع به دليل    اين  .  ايجاد مناطق برنامه ريزي در سطح بين استان و شهرستان         . 7 ي سـطح   ه

. امكان اجرايي نداشته و الزم است در سطح پايين تر عملياتي شـوند     هااستان به جهت گستردگي مناطق و بخش      

ـتاي برنامـه       يلذا ايجاد مناطق بينابين استان و شهرستان براي رسيدن به سطح بهينه اي كه مصالح منطقـه را در راس

؛استان در پيش بگيرد ، ضرورت دارد

ـتاني در قالـب     :تخصيص اعتبار بر اساس سطوح توسعه يافتگي و برخورداري   . 8  هر ساله اعتبـارات ملـي و اس

ي هـا  اعتبـارات در ايجـاد تعـادل      يبه منظور تخصيص بهينه   .  به اجرا در مي آيد     ي متعددي ها و پروژه  هاطرح

؛ شودي برخورداري نسبت به تخصيص اعتبارات اقدامهامنطقه اي ضرورت دارد تا پس از تعيين ضريب

ـاد  هايابي به زمينه گرايي منطقه اي به منظور دست     جهت دهي مناطق به سمت تخصص     . 9 ي رشد و توسعه و ايج

ـا ت و محدودي  هات يعني قابلي  ، خصوصيات ذاتي مناطق   ،يكي از علل و عوامل نابرابري     . ي منطقه اي  هاادلتع ي ه
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ـالش ها، فرصتهات ، محدوديهاتجا  كه هر منطقه داراي قابلياز آن. هر منطقه است   ـا  و چ ي مخـصوص بـه   ه

ـا  لذا، تخصصي شدن مناطق و ايجاد ظرفيت       ،خود است  ـا     ه ـاركرد الزم در رونـد        ي الزم بـراي ايف ي نقـش و ك

؛ثر واقع شودؤي رشد و توسعه هر منطقه مها و فراهم شدن زمينهها مي تواند در كاهش نابرابري، استانيتوسعه

ـاد تعامـل  ها  ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه اي مناسب به منظور منطقه اي كردن برنامه        . 10 ـا ي بخشي و ايج ي ه

.خواهد بودممكن ي مردمي هات سازي نهادي و تقويت تشكليق ظرفي از طرموضوعاين . منطقه اي 

:توضيحات

ـادل     "در اين مقاله بخشي از نتايج طرح پژوهشي با عنوان      ـابرابري و چگـونگي عـدم تع ـا بررسي وضـعيت ن  در ه

ـات        .  مورد استفاده قرار گرفته است       "استان خراسان رضوي   اين طرح در حوزه معاونت پژوهـشي دانـشكده ادبي

.دانشگاه فردوسي مشهد  انجام شده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ي دوازدهمه     شمارايي ناحيهي جغرافيا و توسعهمجلّه222

:منابع و مĤخذ

و بخش تفكيك شهرستان  استان كرمان  بهروستاييبررسي تعيين درجه توسعه نيافتگي نقاط " ،1379 محمود ، ،الهي.1

ـ اجتماعي مجموعه،كاوشي ، مجله"تاكسونوميبا استفاده از روش .مقاالت اقتصادي 

ـال دگرگـون     گذاري منطقه سياست ،   1376 و دانلدساوي،  بنجامين هيگنيز .2 ، گـروه متـرجمين، دفتـر    اي در جهاني در ح

.ارك اقتصادي، اجتماعي و انتشاراتسازمان برنامه و بودجه، مركز مد: اي، تهرانريزي منطقهآمايش و برنامه

.نشر ني،: ، تهرانشناسي نظمجامعه ، 1375چلبي، مسعود، .3

ـا  استاني روستاييمقايسه درجه توسعه يافتگ" ،   1370،  ... بدا ، ميرع  يحسين.4 ـتفاده از روش طبقـه بنـد     يه ـا اس ي كـشور ب

.ي ، وزارت جهاد سازندگ185-184، ماهنامه جهاد ، شماره "يتاكسونوم

 ، اســتان چهارمحــال منــاطق روســتايييــافتگيتوســعهدرتعيــينتاكــسونومينقــدي بــرروش  ، 1372اهللا،حــسام ، فــصل.5

. برنامه و بودجه استان چهار محال بختياري سازمان، و هماهنگيريزي،معاونت برنامهبختياري

 ، سازمان مديريت و برنامه      شرقي از نظر توسعه    آذربايجاني استان   هارتبه بندي شهرستان   ،   1382حكمتي فريد ، صمد ،    .6

.ريزي آذربايجان شرقي 

. ريزي،ترجمه ، تهران، سازمان مديريت و برنامه، دولت و رشد، 1380 ، علي ، حياتي.7

.دانشگاه يزد: ، يزدي برنامه و برنامه ريزي منطقه ايها و مدلها نظريههامكتب، 1383 زياري، كرامت اله ، .-8

ـتان تعيين درجه توسعه نيافتگي اقتـصادي       " ،   1379 زينل زاده ، رضا ،       .9 ـا شهرس ـان    يه ـتان كرم ـاوش ،   ي، مجلـه  " اس  ك

ـ اجتماعي م .جموعه مقاالت اقتصادي 

 ، تهران ، مركز مدارك و  كشوري و فرهنگي ، اجتماعيقانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، 1373 سازمان برنامه و بودجه ،.10

.انتشارات

.معاونت آمار و اطالعات ،1382سالنامه آماري استان خراسان  ، 1383سازمان مديريت وبرنامه ريزي ،.11

ـا  شهرستان ي ، اجتماع  يگزارش اقتصاد ،  1384  استان خراسان ،      يزيت و برنامه ر   يريازمان مد  س .12 ـتان  يه  ، معاونـت     اس

. يزي و  برنامه رياقتصاد

 ، معاونت بودجه و نظارت      ي و استان  يآمار اعتبارات مل  ،  1384 ، ي خراسان رضو  ريزي استان سازمان مديريت و برنامه   .13

. ،يو معاونت فن

.، تهرانبودجه و  امه، سازمان برنتوسعهي ريزبرنامهدر ـ اجتماعياقتصادييهاكاربرد شاخص ، 1367دادي، هرمز،شه.14

.مركز مدارك و انتشارات سارمان برنامه و بودجه : ، تهرانمباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي، 1377 صرافي ، مظفر، .15
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. ، تهران ، نشر آروين  و برنامه ريزيتوسعه اقتصادي ، 1376طاهري شهنام ،.16

نو ،آوايانتشارات, تهران , روستاييريزيتوسعه وبرنامه ، 1374،فريدون ،  مرانكا.17

.قومس: ، تهراندولت و توسعه اقتصادي در ايران، 1384مصلي نژاد، غالمعباس، .18

.تهران ، سازمان برنامه و بودجه  ، گزارش توسعه انساني ، 1374 معمارزاده ، قدرت اهللا ، .19

ـاد دانـشگاه   سـوم توسـعه  ي دولت در برنامـه يه گذار ي سرما ييع فضا يتوز ،   1383 ياسوري ، مجيد ،    .20  مـشهد و  ي، جه

 استان خراسان ، يزيربرنامه ت ويري مدسازمان 

ـان  يي روستا يفتگيا توسعه يتعيين درجه  ،   1382،ياسوري ، مجيد  .21 ي دانـشگاه فردوسـ    ي پژوهـش  طـرح ،  استان خراس

.ايگروه جغرافمشهد، 

22. Johnson, E.A. 1970, The Organizationof space in Developing Country,Mass,Cambridge
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