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  q85   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  )1388تا  1379(اي و رشد کالن اقتصادي در ایران  تمرکز منطقه
  1میکائیل عظیمی

بندي جهان و همچنین تالش براي  گیري کشورهایی با عنوان تازه استقالل یافته در کنار بلوك جهانی، شکلپس از جنگ دوم 
هاي  هاي گسترده ناشی از جنگ، سبب شد حوزه مشخصی از دانش با عنوان توسعه، مرزهاي خود را با دیگر نظم بازسازي ویرانی

تعادل بود؛ عدم ) عدم(ی که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرد، در میانه این مباحث یکی از مفاهیم. تر کند دانش روشن
به طور مشخص میان کشاورزي و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته (هاي بخشی  تعادلی که در برش

میان مرکز و (اي  و منطقه) میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن(، اقتصادي )میان شهر و روستا(، اجتماعی )بود
  .اثرات آنها بررسی شدند،شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر) پیرامون

پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ) اي تمرکز منطقه(اي  بر این اساس این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه
در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تالش شده تا . اي را مورد ارزیابی قرار دهد و تمرکز منطقه) کالن(ملی 

نتایج حاصل . هاي ثانویه است روش استفاده شده در این مطالعه، تحلیل داده. ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود پاسخ این نظریه
اما رویکردهاي . دي از جایگاه اندکی برخوردار استاي در ادبیات متعارف اقتصا دهند که بحث عدم تعادل منطقه شده نشان می

هاي موجود حکایت  ها و تحلیل داده از طرف دیگر محاسبه شاخص. اند رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده
اي و رشد  تمرکز منطقهداشته و همبستگی منفی میان ) هر چند بطئی(اي در ایران روندي افزایشی  از آن دارند که تمرکز منطقه

  .اقتصادي در سطح ملی، قابل انتظار است
 . عدم تعادل منطقه اي، تمرکز منطقه اي، توسعه، رشد اقتصادي ملی :واژگان کلیدي

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )azimi1285@yahoo.com(استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان . 1
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