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Introduction: Spatial inequality in developing countries is an issue of concern to many policy 

makers and researchers. It may have causes such as regional dualities, the outflow of capital 

and labor, the geographic concentration of poverty and deprivation, the lack of optimal and 

voluntary distribution of human resources, etc. Therefore, this study has investigated spatial 

inequality among the districts of Iran. 

Spatial inequality means unequal distribution of economic and social opportunities and 

facilities in space. Geographic space can be discussed in different formats. One of the most 

important formats, especially on a national scale, is the concept of region. Thus, regional 

inequality implies an imbalance in the spatial structure of regions and is manifested in 

differences in living conditions, economic inequalities, and levels of development. A review of 

the literature on inequality shows that regional social inequality is generally attributed to three 

main factors: economic development, social policy, and regional policy. 

Methods: To measure spatial inequality across counties, we used data from the 2016 General 

Population and H ousing Census and other related findings. According to the 2016 census, the 

country has 429 counties. Factor analysis was used to weight and combine the indicators and 

create the spatial inequality. Based on the factor analysis, five factors were formed from 

economic, social, environmental, population structure and population density, and finally the 

spatial inequality was created by combining the factors. To show the zoning and leveling of 

inequality in the counties, Arc Pro software was used. 

Findings: The results show that there is spatial inequality between the counties. This 

inequality, especially in economic and social indicators, is such that the counties in the border 

areas (with the exception of the northern regions) have higher spatial inequality than the 

counties in the center of the country. The regions with high inequality include the eastern half, 

especially the southeast and northeast, and then the west, northwest and southwest of the 

country. Among the indicators, the conditions are in favor of counties in border areas only in 

the index of population structure status. As for the environmental index, conditions are 

favorable in the western, northwestern and northern regions of the country. 

Conclusion: The results of this research show that we face spatial inequalities between the 

counties of the country. These inequalities exist in various dimensions such as social, 

economic, environmental, population structure and population density. Moreover, the regions 

of the country, which are often the border and peripheral regions of the country, have higher 

inequalities than the central regions of the country. Also, due to the fact that these areas are 

among the first emigration areas of the country, there is a need for attention and practical plans 

to solve the internal spatial inequalities of the country. 
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counties; Looking at policy requirements. Community Development (Rural and Urban), 14(2), 489-509. 
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 ای. منطقه

گذاران و پژوهشگران  توسعه، موضوعی است که ذهن بسیاری از سیاست درحال: نابرابری فضایی در کشورهای مقدمه

جایی سرمایه و نیروی کار،  ای، جابه های منطقه تواند سبب مواردی مانند دوگانگی را به خود مشغول کرده است و می
فضایی در میان تراکم جغرافیایی فقر و محرومیت و... شود؛ بنابراین در این پژوهش به سنجش ابعاد نابرابری 

 شود. های ایران پرداخته می شهرستان

های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  های کشور از داده منظور سنجش نابرابری فضایی در بین شهرستان : بهروش

ها و ساخت نابرابری فضایی به کمک  دهی و ترکیب شاخص وزنها استفاده شد.  های آماری استان و سالنامه 1395سال 
افزار  ها براساس ابعاد نابرابری نیز از نرم بندی شهرستان بندی و سطح دادن پهنه لی صورت گرفت. برای نشانعام تحلیل

Arc Pro .استفاده شد 

خصوص در  ها به های کشور نابرابری فضایی وجود دارد. این نابرابری ها، در میان شهرستان : مطابق یافتههایافته

جز مناطق شمالی( به  های واقع در مناطق مرزی )به ای است که شهرستان نهگو های اقتصادی و اجتماعی به شاخص
های واقع در مرکز کشور نابرابری فضایی بیشتری دارند. در میان مناطق با نابرابری باال، نیمۀ شرقی  نسبت شهرستان

ها،  ن شاخصخصوص جنوب شرق و شمال شرق و سپس غرب و شمال غرب و جنوب غرب کشور قرار دارند. در میا به
های واقع در مناطق مرزی است. در شاخص  فقط در شاخص وضعیت ساختار جمعیتی، شرایط به نفع شهرستان

 محیطی نیز نوار غربی و شمال غرب و شمال کشور از وضعیت مطلوبی برخوردارند.  زیست

ای کشور مواجه هستیم. ه: نتایج این تحقیق نشان می دهد که با نابرابری های فضایی بین شهرستانگیرینتیجه

ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ساختار جمعیت و تراکم جمعیت وجود دارد. عالوه این نابرابری
بر این، مناطق کشور که اغلب مناطق مرزی و پیرامونی کشور هستند، نسبت به مناطق مرکزی کشور نابرابری بیشتری 

های عملی  ریزی که این مناطق جزو اولین مناطق مهاجرتی کشور هستند، توجه و برنامهدارند. همچنین با توجه به این
 های فضایی داخلی ایران ضروری است. برای رفع نابرابری

فصلنامۀ توسعۀ محلی تی. های ایران؛ با نگاهی به الزامات سیاس (. سنجش ابعاد نابرابری فضایی در شهرستان1401اله و نوبخت، رضا ) زاده، ولی رستمعلی: : استناد
  DOI: https://doi.org/10.22059/jrd.2022.348849.668758.509-489(: 2)14، شهری( _)روستایی
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 مقدمه و طرح مسئله. 1
 این از مناطق یدر برخ تیو فعال تیجمع روزافزونتمرکز  با توسعه، درحال یکشورها های نوین به مدرنیزاسیون و ورود فناوری

در  ی و نابرابریایجاد دوگانگ موجبو  هرا بر هم زدمناطق مختلف کشورها  نتوازو تعادل همراه شده است. این وضعیت،  هاکشور
تعادل در ساختار  نداشتن یبه معنا یاین نابرابرتبدیل شده است.  این کشورها یاصل یها از مشخصه ییک داخلی و درنهایتمناطق 

و  یاحمد) دهد ینشان م یافتگی توسعهو سطح  یاقتصاد یها ینابرابر ،یگمتفاوت زند و خود را در شرایط استمناطق  یفضای
های اخیر در ادبیات مفهوم نابرابری مطرح شده و مورد  مفاهیمی که در سال ترین مهماز  یکرو، ی (. از این88-87: 1399همکاران، 

دهد نابرابری فضایی در بسیاری از  مطالعات مختلف نشان میت. اس ییفضا ینابرابر ،توجه اندیشمندان حوزۀ اجتماعی قرار گرفته است
ها و امکانات  نابرابر فرصت عیتوز یی،فضا یمنظور از نابرابر(. 2005کشورها باال و همچنان در حال افزایش است )کانبور و ونیبل، 

کوچک و بزرگ، مناطق  یو روستا، شهرها شهر نیب یها یشامل نابرابر تواند یم ییفضا یست. نابرابرا در فضا یاجتماع ی واقتصاد
 (.203: 1388 ،یاسورینقل از به  201: 1375 ،یمحروم و برخوردار و... باشد )چلب

وجودآمدن طیف وسیعی از شرایط ناهمگون زندگی شود و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و  تواند موجب به های فضایی می نابرابری
ریزان بوده است تا نسبت به آن  های برنامه رد. به همین دلیل است که همواره یکی از دغدغهمحیطی نامطلوبی را به همراه آو زیست

در  یگذار هیو سرما یاقتصاد یها رساختیتمرکز ز(. 111: 1397گذاری کنند )بهشتی و همکاران،  شناخت یابند و برای آن سیاست
 یها موضوع موجب رقابت نی. ادیآ دیمناطق کشور پد انیم یدیشد ییفضا یتا در بلندمدت نابرابر شود یخاص موجب ممناطق 

و  نهیبه صیتخص، فضاشود و استفادۀ بهینه از  کار می یرویو ن هیسرما ییجا هو جابی داخلی ها مهاجرت دیتشد ،ای منطقه دیشد
صورت تداوم این روند، بروز در  .(203: 1388 ،یاسوری)سازد  می رممکنیدر فضا را غ تیجمع ۀنیبه عیوزت ی وانسان یروین ۀداوطلبان

ساز بحران برای توسعۀ ملی هستند دور از انتظار نخواهد  امنیتی و اقتصادی نیز که زمینه-محیطی و سیاسی مشکالت آمایشی، زیست
ر، امکان بروز فق ییفضا یخالصه نابرابر طور (؛ بنابراین به89-88: 1399و همکاران،  یاحمد؛ 110: 1397بود )بهشتی و همکاران، 

 .دهد یم شیرا افزا عدالتی بیمهاجرت و  نشینی، حاشیه ،یکاریب
ها دارد؛  کند و اثری عمیق بر آن های مادی و انسانی را دچار تغییر می ای و نابرابری فضایی، جریان سرمایه های منطقه عدم تعادل

های  ها خواهند بود. کشور ما نیز دارای نابرابری نیافته مقصد آ ها و مناطق توسعه نیافته مبدأ این سرمایه که مناطق توسعه نحوی به
ها و مقاصد حرکتی در ایران و تا سطح شهرستان بررسی شوند تا  ای و فضایی است؛ بنابراین ضروری است که این نابرابری منطقه

گذاری و  سیاست که گفتیم، شناخت درست اولین گام در راستای شناخت دقیق و درستی از شرایط و وضعیت داشته باشیم. چنان
شده است. در این راستا با شناخت دقیق ابعاد و زوایای گوناگون وضعیت موجود و شناسایی  های درست و حساب ریزی برنامه

منظور دستیابی به توسعه و کاهش  هایی به ها و برنامه گرفتن سیاست ریزان را به درپیش توان توجه برنامه های بحرانی می شاخص
 ای جلب کرد. های منطقه ای و تعدیل مهاجرت یی و منطقههای فضا نابرابری

 پیشینۀ پژوهش. 2

 . نابرابری2-1
مذهبی،  ،یقوم اشکال مختلف از جمله نابرابری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نژادی، درتوان  نابرابری را می یها تجلی

 یۀمعنای اول(. 242: 1391)راغفر و همکاران،  بررسی کرد آموزشی و بهداشتی ،یا تر درآمدی، تغذیه جنسیتی و نیز اشکال مشخص
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 اختالف ازات،یها و امت پاداش ،یهای زندگ فرصت حقوق، از نظر ویژه به ها آن یزندگ نیب که نحوی به است؛افراد  انیم زینابرابری تما
های میان افراد در میزان برخورداری  ان تفاوتتو (. به نحوی، نابرابری را می10: 1373، 1)گرپ وجود داشته باشد ادییآشکار و پنهان ز

تمایزهای فردی از (. در کنار 37: 1394به نقل از سرائی و ایرجی،  2007، 2ها از منابع اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد )اوسبرگ آن
ها،  زندگی، حقوق، فرصت ۀشیوبودن  متفاوت های اجتماعی از جمله تفاوتد، های ذاتی، انگیزشی و تمایالت گوناگون افرا توانایی قبیل

)ربانی و همکاران،  اند ، موجب بروز نابرابریآیند درمیو به صورتی نهادی  شود میقائل  ها و امتیازهایی که جامعه برای افراد پاداش
د، سطح و سن افرا مانند جنس یشخص اتیخصوص منابع، عیدولت در توز های استیمانند س ینابرابری از عوامل زانیم .(268: 1390

عنوان تفاوت افراد جامعه در  (؛ بنابراین نابرابری به138: 1387)فطرس و معبودی،  ردیپذ یم ریتأث آموزش و سطح بهداشت جامعه
ها،  شود. واردکردن بعد مکانی به این نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه تعریف می برخورداری و دستیابی به منابع و فرصت

 دهد. نابرابری در یک جامعه را شکل میساختار فضایی 
دلیل  به ،و خود موضوع ینابرابر ۀبود که مطالع ستمیدوم قرن ب ۀمیدر ن فقط ،یخیدر بافت تارنابرابری موضوع  قراردادنبا 
 3هورنوظ یرشد اقتصادها عنوان یک پدیده اهمیت پیدا کرد. های بزرگی که هم در داخل و هم بین کشورها مشاهده شد، به شکاف

مانند  یاجتماع یها جنبه ریبه سا ،4یبا فقر و طرد اجتماع مرتبطای  دهیپد عنوان به یموضوع نابرابربه  یاندانشگاه ۀعالق ن،یچ ویژه به
 (.2: 2019 آن ارائه کردند )پینیلوس و همکاران، لیتحل یبرا یدیجد های شناسی معرفتها و  روشمعطوف شد و  تیو قوم تیجنس

انداز و دریچۀ نگاه  بر چشم های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و هرکدام بنا اندیشمندان و متخصصان حوزه نابرابری توسط
 اند. ای مطالعه کرده خود آن را از زاویه

ه بر اند. مطالعۀ اثرات فقر و توزیع منابع در درون یک جامع بسیاری بررسی کرده 5اندازهای ها را از چشم شناسان نابرابری انسان
راندن  حاشیه نتایج و پیامدهایی مانند سالمتی، موانع اشتغال و دسترسی به بازار مطالعه شده است. همچنین اینکه بخشی از طرد و به

 (.264: 2015، 6تر مربوط است )پترسون های اقتصادی بزرگ ها و سیستم افراد و مناطق، به نقش دولت

ری بیشتر به بررسی نابرابری در بعد اقتصادی، باالخص نابرابری درآمدی )ضریب اقتصاددانان در تحقیقات خود درمورد نابراب
صورت  توان به شده درخصوص نابرابری را می (. حتی سابقۀ مباحث نظری مطرح5: 1395اند )گودرزی و همکاران،  جینی( پرداخته

در ادبیات رشد اقتصادی از مفاهیم رشد وجو کرد. همگرایی  ویژه مفهوم همگرایی جست مدون در ادبیات رشد اقتصادی و به
(. توسعۀ اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی است و یکی از ابعاد آن کاهش 157: 1394گیرد )شهبازی و همکاران،  نئوکالسیک نشئت می

 (.37: 1394نابرابری در جامعه و ایجاد رونق اقتصادی است )سرائی و ایرجی، 
 اقتصادی، ،یاسیتواند س یافراد اشاره دارد که م نیب نابرابر های تیبه موقع یابرابری اجتماعنکنند که  شناسان نیز اشاره می جامعه

 به لیو تما زهیو انگ یهای ذات ییدر توانا فردی های نابرابری، تفاوت یهای اصل انیبن معتقدند ای از محققان باشد. عده یفرهنگ
 نیبرخورد با افراد، ب و است که جامعه در رفتار ییها بر تفاوت ی، مبتناصل در معتقد است نابرابری گرید دگاهیاست. د کوشی سخت

 قیطر است که به نیو د تیجنس ت،ینژاد، قوم اقتصادی، ،یاجتماع ۀطبق مانند ییها مشخصه ز،یتما نیشود. علت ا یقائل م ها آن

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Grep 

2. Osberg 

3. emerging economies 

4. social exclusion 

5. perspectives 

6. Peterson 
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عنوان یک پدیده از رویکردهای  ی، نابرابری بهطورکل (؛ بنابراین به179: 1394)اصغری زمانی و همکاران،  اند شده فیتعر یاجتماع
 مطالعه شده است. 1ای از دانش های جداگانه مختلف و در حوزه

 ای . نابرابری فضایی/ منطقه2-2
ای، استانی و حتی کشوری است. به تعبیری  های جغرافیایی، منطقه مفهوم نابرابری فضایی در راستای مفاهیمی مانند نابرابری

ترتیب منظور از  (. بدین1385های اجتماعی و اقتصادی وابسته به مکان هستند )دانشپور و همکاران،  ضایی، نابرابریهای ف نابرابری
فضای جغرافیایی در  (.201: 1375ها و امکانات اقتصادی و اجتماعی در فضا است )چلبی،  نابرابری فضایی توزیع نابرابر فرصت

کشوری، مفهوم منطقه است. از  خصوص در مقیاس درون های مهم به گیرد که یکی از قالب تواند مورد بحث قرار های مختلفی می قالب
 یها ینابرابر ،یمناطق است و خود را در شرایط متفاوت زندگ یعدم تعادل در ساختار فضای یمعنا به ای ی منطقهنابرابر»رو  این

 (.88: 1399)احمدی و همکاران، « دهد ینشان م ییافتگ و سطح توسعه یاقتصاد
توسعه از جمله ایران هستند )صادقی و  های بارز و عمدۀ کشورهای درحال های فضایی جزو ویژگی ها و عدم تعادل نابرابری
های  دهندۀ برنامه خصوص ایران، بازتاب توسعه به ای در کشورهای درحال های فضایی و منطقه (. همچنین نابرابری1395شکریانی، 

بررسی وضعیت کنونی کشور »شوند.  ها به پیش برده می های توسعه در این کشورها، توسط دولت سیاست توسعۀ دولتی هستند؛ چرا که
ها، روند توسعۀ کشور را  ریزی دهد که تمرکزگرایی و غلبۀ رویکرد بخشی در برنامه ریزی نشان می و مناطق و بیش از شش دهه برنامه

(. یوآن و وو 94: 1396)ایمانی و همکاران، « ای و بخشی شده است نطقههای م دچار اختالل کرده است و سبب بروز عدم تعادل
ای اتخاذشده در  های منطقه های سیاستی اصلی آن، سیاست ( بر این عقیده هستند که دولت و دغدغه2010( و دانفورد و لی )2013)

دهند.  ای را شکل می های منطقه نابرابری ای هستند که الگوهای فضایی کننده های مختلف و ساختارهای نهادی، عوامل تعیین زمان
( 2018) 2های دولت بوده است. آمارا و جمالی کنند که عدم همگرایی مناطق در شیلی، نتیجۀ سیاست ( بیان می2004سوتو و تورچه )
. در چنین کشورهایی، 5اگیراست، نه فر 4کشورهای شمال آفریقا ذاتاً نابرابر 3اند که رشد اقتصادی در اقتصادهای متنوع نیز بر این عقیده

)مانند  7های مکمل ها و زیرساخت گذاری ها و تأسیسات صنعتی، منابع طبیعی یا سرمایه ، چه در قالب کارخانه6ای های سرمایه موهبت
د متنوع اقتصابسیار متمرکز هستند؛ برای مثال  8های آبیاری( معموالً براساس موقعیت مکانی ها و سیستم ها، بندرها، جاده فرودگاه

در  توجهی قابل تیدرصد در سال است و موفق 5متوسط  طور بهرا تجربه کرده است که  یعیرشد سر 2011تونس قبل از انقالب 
و  یمناطق ساحل نیب یشغل یها و فرصت یدستاوردها با رشد نابرابر در عملکرد اقتصاد نی، احال باایناست.  وردهآ دست بهکاهش فقر 

 (.2018)آمارا و جمالی،  شده است دار خدشه 9(ی)مناطق داخل یداخل
 یبرخ در تیو فعال تیجمع روزافزونو تمرکز  توسعه درحال یسریع در کشورها ۀتوسعهای توسعۀ دولتی به همراه  بنابراین برنامه

 شده است. در مناطق نابرابری فضاییایجاد  موجبتوازن و تعادل را بر هم زده و  ر،از مناطق کشو
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1. separate areas of knowledge 

2. Amara & Jemmali 

3. diversified economies 

4. intrinsically uneven 
5. inclusive 
6. capital endowments 

7. complementary investments and infrastructures 

8. location 

9. coastal and interior regions (inland areas) 
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المللی،  در سطوح ملی و بین 2های اقتصادی ها و فرصت درآمد، فعالیت 1دهد مسئلۀ توزیع فضایی نابرابر ان میاین مباحث نش
الملل در پنج دهۀ اخیر پس از جنگ، همچنان یک موضوع مهم نظری و عملی است. اگرچه سطح  رغم پیشرفت اقتصاد بین علی

المللی( یا مناطق )در سطح ملی(، ظاهراً  از کشورها )در سطح بین با سرعتی خاص افزایش یافته است، تعدادی 3متوسط توسعه
ای  ای از مطالعات درمورد نابرابری منطقه (؛ بنابراین حجم فزاینده57: 2000اند این روند را حفظ کنند )پتراکوس و ساراتسیس،  نتوانسته

 (.149: 2013در کشورهای در حال گذار و سوسیالیستی وجود دارد )یوآن و وو، 
 سطح در را 4واگرا و همگرا های گرایش و بررسی را فضایی و ای منطقه های نابرابری جغرافیایی الگوی مطالعات، از بسیاری

 همچنین و اقتصادی اصالحات پیامدهای و دامنه درمورد دولتی مقامات و محققان(. 2001 پتراکوس،) اند کرده شناسایی ای منطقه
 ارزیابی برای تالشی غالباً مطالعات، این هستۀ در طورکلی به(. 2004 یی، و وی) کنند می بحث 5یا منطقه نابرابری منابع و میزان

 (.58-57: 2000 ساراتسیس، و پتراکوس) است نهفته 6متوازن توسعۀ درخصوص نئوکالسیک مدل های موقعیت تجربی
شود و  کشور، ابتدا نابرابری درآمدی زیاد می( این فرضیه را مطرح کرد که در مسیر توسعۀ اقتصادی هر 1955سیمون کوزنتس )

 یناش نیاز ا شتریب ینابرابر(؛ بنابراین 42: 1389یابد )کمیجانی و باقرزاده،  تدریج کاهش می ماندن در سطح معینی، به پس از ثابت
فراهم می گردد که تایید  در ابتدا تمامی امکانات در مکانهایی خاص تجمیع شده و زمینه را برای توسعه برخی مکان ها که شود یم

شوند و از  دار شهیر ها یاست که نابرابر نیاگرچه خطر ااست.  سازگار نابرابری و توسعه بین 7ورنون وارونۀ شکل U کننده رابطۀ
 (.1039: 2010)دانفورد و لی،  کنند یریجلوگ د،کرده بو ینیب شیکه ورنون پ ینابرابر ییکاهش نها

ارتباط نزدیکی دارد، اما  8های سیاستی کلیدی )مانند سیاست تجاری( و الگوهای مخارج عمومی نتخابای با ا های منطقه نابرابری
نیز تنگناهای زیرساختی، شرایط نامطلوب اقلیمی کشاورزی، رقابت وارداتی و قلمروی محدود برای  9مانده در اغلب موارد، مناطق عقب

های یکسانی از نظر  های یک کشور ویژگی (. از آنجا که همۀ بخش2 :2008های غیرکشاورزی دارند )گراب و گریم،  فعالیت
های جغرافیایی،  بین مناطق و مکان 12، اقتصاد، اجتماع و تاریخ سیاسی ندارند، تعامالت فضایی11، نیروی انسانی10گیری منابع جهت

 (.2-1: 2007کند )گزیچی و هوینگز،  مناطق بازی می 13نقش مهمی در تبیین عملکرد اقتصادی
را مفید  15برای پاسخ به چگونگی ایجاد نابرابری فضایی، تمایز بین جغرافیای طبیعی اول و دوم 14دانان اقتصادی همچنین جغرافی

ها، بندرها و مرزها مورد عالقه  دلیل نزدیکی به رودخانه گوید که برخی از مناطق به سادگی می دانند. جغرافیای طبیعی اول به می
های مرزی مکزیک نسبت به  های مناطق ساحلی چین نسبت به مناطق داخلی، یا ایالت مل برخی از موفقیتهستند. مشخصاً این عوا
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1. unequal spatial distribution 
2. economic opportunities and activities 

3. average level of development 

4. convergent or divergent tendencies 

5. extent and sources of regional inequality 

6. balanced development 

7. Vernon’s inverted U-shaped relationship 

8. patterns of public spending 
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کند که  ای تأکید می ویژه بازده فزاینده و به 1های اقتصادی آورند. طبیعت دوم، بر تعامالت بین عامل حساب می جنوب این کشور را به
وری باالیی دارند و نیروهای  ترتیب شهرها تمایل به بهره امالت متراکم ایجاد شود. بدینو تع 2ها ها/ انباشت وسیلۀ تراکم تواند به می

های نیروی  ها با محیط اقتصادی، مهارت کنند. این عمل می 5کننده توسعۀ خود تقویت 4مند های فضیلت برای ایجاد حلقه 3تراکم/انباشت
در  ییفضا ینابرابر حیتوض یکه برا یمطالعات تجرب شتریخاص، ب ورط ها و محیط سیاستی مرتبط هستند. به کار، کیفیت زیرساخت

)کانبور و ونیبلز،  شوند یختم م یدیکل یحیعامل توض کی عنوان به 6یعموم یها رساختیهمواره به ز شوند، یکشور انجام م کی
2005.) 

 ۀ: توسعشود میمل عمده نسبت داده به سه عا یا منطقه یاجتماع ینابرابرطورکلی  دهد به مرور ادبیات نابرابری نشان می
 (.152: 2013ی )یوآن و وو، ا منطقه استیو س یاجتماع استیس ،یاقتصاد

 پیشینۀ تجربی پژوهش. 3
.پیشینۀتحقیقاتداخلیوخارجی1جدول

 جاییومهاجرت(یافتۀاصلی)درخصوصدالیلمهمجابه موضوع گاننویسند

احمدی و 
 (1399همکاران )

انتقال نابرابری بررسی پویای 
های  ای در ایران )استان منطقه

 ایران(

یافتگی مربوط به  ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین باالترین سطح توسعه 1395و  1385در سال 
 استان سیستان و بلوچستان بوده است.

فر و همکاران  نظم
(1397) 

های توسعه در  بررسی نابرابری
ور در راستای های کش استان

 تحقق توسعۀ پایدار

ترتیب  های بوشهر، کردستان و سمنان به های اول تا سوم و استان ترتیب رتبه های تهران، البرز و خراسان رضوی به استان
 استان وجود دارد. 31ای بین  های آخر قرار گرفتند. همچنین مطابق نتایج، شکاف توسعه در رتبه

اللهی و  فتح
 (1396همکاران )

 های ایران شکاف توسعۀ استان

اند. با وجود کاهش انحراف معیار و دامنۀ تغییرات  های اول توسعه را به خود اختصاص داده های مرکزی رتبه استان
ای در جامعۀ ایران حاکم است و آزمون الگوی مرکز پیرامون برای هردو  ها، هنوز نابرابری منطقه شاخص توسعۀ استان
 کند. گو را تأیید میمقطع، برقراری این ال

شیخ بگلو و 
 (1391همکاران )

و  تیمحروم ییفضا لیتحل
توسعه در  یها ینابرابر

 رانیا یها شهرستان

شهرستان در گروه  77شهرستان کشور،  336 انیاز م که یطور مواجه است؛ به یا منطقه یها یبا مشکل نابرابر رانیا
در قسمت جنوب شرق  نیافته توسعهر است که اغلب مناطق محروم و ذک انی. شارندیگ ینسبتاً محروم و محروم قرار م

 اند. متمرکز شده رانیا

زاده  رستمعلی
(1397) 

بررسی وضعیت توسعۀ پایدار 
های  نقاط شهری شهرستان

 مرزی کشور

محیطی و کالبدی چندان مساعد  اجتماعی، اقتصادی، زیست-های جمعیتی در مناطق مرزی کشور، وضعیت همۀ شاخص
های ناپایدار و نسبتاً  کالبدی با دامنه-محیطی و دسترسی های اقتصادی، زیست خصوص در شاخص ست و غلبۀ اصلی بهنی

های مرزی در  حدودی مساعد است و بیشتر شهرستان جمعیتی، وضعیت تا-ناپایدار است. فقط در شاخص اجتماعی
 وضعیت متوسط توسعۀ پایدار قرار دارند.

زاده و  مصیب
 (1400همکاران )
 

 ییفضا های نابرابریبر  لییتحل
 ۀتوسع تیو سنجش وضع

 رانیا های استان دری ا منطقه

 یافتگی توسعه های شاخصتوسعه هستند از نظر  یها که قطب هایی استان است. شده چندسطحی رانیا ییسازمان فضا
 ییعدم تعادل فضاسبب و صنعت  تیجمع ه،یجذب سرما ۀنیدر زم یاند و با تمرکز بخش دهیبر خود دست پاییناز مناطق 

 .اند شده یا منطقه درون و برون

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. economic agents 

2. agglomerations 
3. agglomeration forces 

4. virtuous circles 
5. self-reinforcing development 

6. public infrastructure 
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 جاییومهاجرت(یافتۀاصلی)درخصوصدالیلمهمجابه موضوع گاننویسند

دانفورد و لی 
(2010) 

های فضایی چین و  نابرابری
 های فضایی/ مکانی سیاست

سرعت افزایش یافته است. این افزایش در  درآمد سرانۀ واقعی و مخارج واقعی سرانه در همۀ نقاط چین به 1958از سال 
های کالن سرزمینی  شرقی و غرب است و موجب افزایش نابرابری بیشتر از مرکز، شمال مناطق ساحلی شرقی بسیار

های بین استانی افزایش پیدا کرده و در نقاط شهری  های دیگر نابرابری ها به نسبت استان شده است، در برخی از استان
 ها افزایش یافته است. نسبت به نقاط روستایی نابرابری

 (2013) کلوماک

های فضایی در روسیه:  رینابراب
های پویا و  تجزیه و تحلیل

 بخشی

اند از: تراکم جمعیت، اندازه و میزان  ای در روسیه مؤثرند عبارت های منطقه عواملی که بر تمرکز فضایی و نابرابری
 ها. دسترسی به بازارها و همچنین سطح تنوع آن

میتریکا و 
 (2017همکاران )

 -یاجتماع یها ینابرابر یبررس
مناطق  ۀدر توسع یاقتصاد

 یرومان یمرز

کشور  نیا یخیتار ۀنیشیدر پ شهیهستند که ر یو اقتصاد یاجتماع ۀدیچیپ یها ینابرابر یدارا یرومان یمناطق مرز
 دارد.

پتراکوس و 
ساراتسیس 

(2000) 
 ای در یونان های منطقه نابرابری

 یها هستند که در دوره یا چرخه یها یژگیو یرادا یا منطقه یها ینابرابر دهد ینشان م ونیرگرس های لیتحل
ساختار  براساس نتایج، نی. همچنابندی یکاهش م یرکود اقتصاد یها و در دوره شیافزا 1یاقتصاد /توسعۀگسترش

از جمله  یگردشگر ۀتوسع یو وجود منابع مناسب برا یانسان یۀسرما تیفیاروپا، ک یۀروند ادغام اتحاد ،یصنعت محل
 هستند.ر رشد منطقه ب مؤثرعوامل 

گزیچی و هِوینگز 
(2002) 

 

های  تحلیل فضایی از نابرابری
 ای در ترکیه منطقه

نشان  Theilشدن است. شاخص  در حال غالب 2ییفضا یوابستگ حال باایندر حال کاهش است.  یکلی ها ینابرابر
 ۀهم یبرا یا منطقه درون یها ینابرابر که درحالی ؛است شیدر حال افزا یا منطقه نیب یها ینابرابر دهد یم

را  یکل یها ینابرابر افتهی توسعه یها ر استانبیشت. ابدی یکاهش م 1997تا  1980از سال  ییفضا یها یبند میتقس
 وجود دارد. گانشانیبر همسا / اثر بسطیگسترش ریبر تأث یمبن یاگرچه شواهد دهند، یم شیافزا

ای و داخلی در ایران تحقیقات درخوری صورت  های منطقه در زمینۀ بررسی نابرابری دهد اوالً های داخلی نشان می مرور پیشینه
ای  های فضایی/ منطقه رو هستیم. اما نکتۀ مهم این است که درخصوص نابرابری گرفته است و ثانیاً ما در کشور با این پدیده روبه

های کشور  مچنین تحقیقی در سطح کل شهرستانهای توسعه بوده است. ه شاخصی ایجاد نشده و بیشتر در سطح سنجش شاخص
ای  های فضایی و منطقه دهد تحقیقات مختلفی درخصوص بررسی نابرابری های خارجی هم نشان می صورت نگرفته است. مرور پیشینه

توسعه  حالها را در این کشورها که اکثراً کشورهای در ها وجود نابرابری در کشورهای مختلف صورت گرفته است و بسیاری از آن
های مختلف اجتماعی و اقتصادی بهره  ای از شاخص های فضایی و منطقه ها نیز برای سنجش نابرابری کنند. آن هستند تصدیق می

برد. ها و متغیرهای مورد استفادۀ این مطالعات بهره می اند. این تحقیق با یک رویکرد جامع، از یافته برده

 ای یی/ منطقههای نابرابری فضا . ابعاد و شاخص3-1
شناسی  طور که پژوهشگران اقتصادی، علوم سیاسی، روان اندازها و رویکردهای مختلف مطالعه کرد. همان توان از چشم نابرابری را می

، 3ناند )آکیلک تر آن بوده اند و به دنبال درک معانی گسترده شناسی اقتصاد، از دیرباز به ادراکات نابرابری توجه داشته اجتماعی و جامعه
ای و  های پیشین اشاره کردیم، نابرابری منطقه که در بخش ای یا فضایی مدنظر است. چنان (، در این مطالعه نیز نابرابری منطقه2020

ای اتخاذشده در این کشورها  ای و منطقه های توسعه توسعه، معلول توسعۀ نامتوازن و سیاست خصوص در کشورهای درحال فضایی به

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. economic expansion 

2. spatial dependence 

3. Akyelken 



 

 

 

 

 

 497های ایران؛ با نگاهی به ...    زاده، نوبخت / سنجش ابعاد نابرابری فضایی در شهرستان رستمعلی

 

 

هایی اقتصادی و اجتماعی خواهند بود که فرایند توسعۀ تغییرات و تحوالتی در  ها ناخودآگاه شاخص تیب شاخصتر بوده است. بدین
« گیرد توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در رابطه با بعد فضایی مورد توجه قرار می»نحوی  ها و در سطح مناطق ایجاد کرده است. به آن

 شود. ای بررسی می های فضایی/ منطقه ابری( و بدین طریق نابر2016)میتریکا و همکاران، 
ای/ شاخصی را  ای، پژوهشگران زیادی مدل مفهومی یا سیستم گویه های منطقه طورکلی برای ارزیابی وضعیت توسعه/ نابرابری به

های مختلف  گویهای استفاده و  (. در این مطالعه، از رویکرد گویه2019اند )ژانگ و همکاران،  اندازهای مختلف ارائه کرده از چشم
 شود. ای، از مبانی نظری و مطالعات مختلف اقتباس می سنجش نابرابری فضایی/ منطقه

های عمومی، سالمتی، نرخ بیکاری، وضعیت جمعیتی  های مسکن، زیرساخت ها/گویه ( از شاخص2016میتریکا و همکاران )
یست سال و تغییرات در شاغالن جمعیت برای ارزیابی التحصیالن آموزش عالی، جمعیت باالی ب )ساختار جمعیت(، تعداد فارغ

های حجم مهاجر، جمعیت، تراکم،  ( از شاخص2016ای در مناطق مرزی رومانی استفاده کردند. آمارا و جمالی ) های منطقه نابرابری
ای در تونس استفاده  منطقه های های اشتغال، سطوح تحصیالت، درآمد سرانه، شهرنشینی برای ارزیابی نابرابری درآمد، بیکاری، فرصت

ای، اشتغال و سرمایه درمجموع و برحسب  ، درآمد سرانۀ منطقه1ای ( در روسیه از متغیرهای تولید ناخالص منطقه2013کردند. کلوماک )
 ای بهره گرفت. منطقه ها(، اندازۀ قلمرو مناطق، ترکیب جمعیت و فواصل بین ها )تعداد شرکت بخش

های  چین، شاخص 2ای و محرومیت اجتماعی در استان گوانگ دانگ های اجتماعی منطقه مطالعۀ نابرابری( برای 2013یوآن و وو )
های  ( در ارزیابی نابرابری2011کار گرفتند. گولتسیس و کلوتسوس ) درآمد، ساختار جمعیت، اشتغال، تحصیالت و مسکن را به

های جدید  انداز سرانه، اشتغال، تعداد خانه ، پس3رمایۀ ثابت ناخالص سرانه، تشکیل سسرانه یناخالص داخل دیتولای در یونان، از  منطقه
به ازای  تعداد مدارس، نفر هزارآموزان در هر  تعداد دانش، تینفر جمع صدهر  یبه ازا یشخص یتعداد خودروهابه ازای هر صد نفر، 

هر به ازای هتل  های تعداد تخت ،نفر هزارهر به ازای  یانمارستیب های تختتعداد  ،نفر هزارهر به ازای تعداد پزشکان  ر،نف هزار هر
های جمعیتی تمرکز کردند، شامل: جمعیت، سهم جوانان، سهم سالمندان و  ( نیز بر ویژگی2016استفاده کردند. واکولنکو ) نفر هزار

 ۀعرض، سال انیمسکن در پا ن، تأمینهای بازار کار و کیفیت زندگی شامل درآمد/درآمد سرانه، بیکاری، هزینۀ مسک سهم زنان، ویژگی
 یو خصوص یدولت های دانشگاه انیتعداد دانشجوومیر نوزادان،  ، امید زندگی، مرگنفر ده هزارهر  یمنطقه به ازا کیدر  دیمسکن جد

فر، شامل دسترسی به پزشک به ازای صد ن 4ها ، کاالهای عمومی و زیرساختنفر ده هزارهر  یبه ازا یلیسال تحص یدر ابتدا
ها به  های عمومی با سطح سخت/)آسفالت( در هر هزار کیلومتر، تعداد اتوبوس ها/جاده های بیمارستانی به ازای هزار نفر، تراکم راه تخت

های بهداشتی، آموزش، مسکن و بخش  ی، مراقبتفرهنگامور  یبودجه برا های شامل هزینه 5ای ازای هر صد هزار نفر، مخارج بودجه
 ونقل. سیاست اجتماعی و حمل ،6سودمند عمومی

ها برگرفته از فرایند توسعه هستند، وقتی مبحث  دهد از آنجا که نابرابری بنابراین بررسی مطالعات تجربی و ادبیات نظری نشان می
های اقتصادی خواهد بود. در این  ها، شاخص ترین شاخص توسعه در میان است و توسعه برگرفته از رشدهای اقتصادی است، مهم

هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، اشتغال و بیکاری در غالب موارد موجود بودند. همچنین از آنجا که  تحقیقات نیز شاخص

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. regional production 

2. Guangdong 

3. gross fixed capital formation per capita 

4. public goods and infrastructure 

5. budget expenditures 

6. housing and utility sector 
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های اجتماعی نظیر سالمتی، مسکن، آموزش، دسترسی و ساختارهای  شود، شاخص بخش مهمی از توسعه شامل توسعۀ اجتماعی می
 یقات مختلف برخوردار بودند.جمعیتی از اهمیت زیادی در تحق

هایاجتماعیواقتصادیمورداستفادهدرتحقیقات.شاخص2جدول

 متغیر/شاخص
1متریکاوهمکاران

2016 

2آماراوجمالی

2016 

یوآنو

 20133وو

گولتسیسو

 42011چلیتسوس

5واکالنکو

2016 

6کولوماک

2013 

 * *  * * *جمعیتساختار

 *    * جمعیتتراکم

  *   * *بیکاری

  * * * * *تحصیالتسطح

 * *  * * سرانهدرآمد

     * شهرنشینی

  * * *  *مسکن

بهپزشکتعداد

جمعیت
*   * *  

 *  * * * *اشتغال


( و 2005است )کانبور و ونیبلز،  7دانان اقتصادی بر مبحث جغرافیای طبیعی اول و دوم اما نکتۀ مهم دیگر، تأکید درست جغرافی

کند؛ بنابراین در چارچوب فضایی ایران باید به  توسعه بازی می نقش مهمی که جغرافیای طبیعی در نابرابری فضایی کشورهای درحال
ترتیب  وهوای متفاوت است. بدین زیست نیز باید اشاره کرد؛ زیرا ایران کشوری پهناور و با جغرافیا و آب نقش عامل سوم یعنی محیط

 زیست قرار دارند. بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطها در سه  شاخص

 ها روش تحقیق و داده. 4
تحلیلی است و با توجه به موضوع تحقیق، شیوۀ گردآوری آمار و اطالعات مورد -نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی در آن توصیفی

عمومی  های سرشماری های حاصل از داده ۀیل ثانویتحل ۀحاضر، اسنادی و بر پای ۀروش مطالع اسنادی است؛ بنابراین-ای نیاز کتابخانه
سازی  صورت ارقام نسبی و شاخص ها به . تجزیه و تحلیل دادهاستها  های آماری استان و سالنامه نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

، کشور 1395سال های کل کشور انجام شده است. براساس آمار سرشماری  است که قابلیت مقایسه داشته باشد و در سطح شهرستان
 شهرستان است. 429دارای 

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1 . Mitrika et al 

2 . Amara and Jemmali 

3 . Yuan and Wu 

4 . Goletsis and Chletsos 

5 . Vakulenko 

6 . Kolomak 

7. first and second nature geography 



 

 

 

 

 

 499های ایران؛ با نگاهی به ...    زاده، نوبخت / سنجش ابعاد نابرابری فضایی در شهرستان رستمعلی

 

 

های مختلف و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  با عنایت به مطالعات و ادبیات نظری مرورشده، برای سنجش نابرابری از شاخص
 ها فقط برای بیان آماری یک ها به این نکته توجه شده است که شاخص (. در انتخاب شاخص3محیطی استفاده شد )جدول  زیست

 پدیده نباشند، بلکه باید تحت تئوری و منطق خاصی که در راستای اهداف مطالعه است، انتخاب شوند.
شدند. « جهت هم»های مختلف سنجش  بندی مناطق براساس سازۀ نابرابری، ابتدا شاخص منظور سنجش، ارزیابی و سطح به 

ها از نوع نزولی هستند. به این معنا که با  برخی شاخص ها برحسب جهت ارزش، دارای اعتبار یکسانی نیستند؛ برای مثال شاخص
ها صعودی بودند؛ یعنی با افزایش مقدار به  شود )برای مثال بیکاری( و برخی دیگر از شاخص افزایش مقدار، از ارزش آن کاسته می

ها، از  ها و ترکیب شاخص شاخصدهی به  ها، برای وزن کردن شاخص جهت شود )برای مثال بارندگی(. بعد از هم ارزش آن افزوده می
های متنوع  ها یکسان نیست، ناچار به تعیین وزن به شاخص عاملی اکتشافی استفاده شد. از آنجا که میزان اهمیت شاخص روش تحلیل

ها ترکیب و عامل اصلی نابرابری فضایی را بسازند،  هستیم. همچنین برای دوری از قضاوت فردی و نیز به این منظور که شاخص
بندی  بندی و سطح منظور پهنه ها یعنی به ها روی نقشه دادن نابرابری منظور نشان عاملی صورت گرفت. به ها به روش تحلیل تعیین وزن

 استفاده شد. Arc Proافزار  ها براساس ابعاد نابرابری فضایی، از نرم ها و شهرستان استان

 (1395ر)هایکشوهایفضاییشهرستانهاینابرابری.شاخص3جدول
 سطحشهرستان شاخص/متغیر

 ساختارجمعیت

 )سن مهاجرت( ساله 35-15نسبت جمعیت 
 )نسبت جوانی جمعیت(ساله  15 رینسبت جمعیت ز

 سال 30تا  20نسبت جمعیت 

 تراکمجمعیت
 تراکم حسابی
 تراکم زیستی

 سطحتحصیالت
 نرخ باسوادی

 به کل باسوادان یعال التینسبت افراد با تحص

 دپزشکبهجمعیتتعدا
 نفر هزارهر  به ازاینسبت کل پزشکان 

 نفر هزارهر  به ازاینسبت پزشک متخصص و فوق تخصص 

 کیفیت مسکن از نظر مصالح و ساخت مسکن

 اشتغال

 نرخ اشتغال کل
 ساله 30-15جوانان اشتغال  زانیم
 ساله 35-15 جواناناشتغال  زانیم

 زیستمحیط
 میانگین بارش
 میانگین دما

 ها یافته. 5

 سازی مفهوم نابرابری . شاخص5-1
 و ماهیت حیث از بودن متفاوت توجه به با ها شاخص ابتدا دارد. وجود اساسی وجه سه رایج ادبیات برحسب ها شاخص گیری اندازه در

 ترکیب برای مناسبی روش از باید سوم و شوند گذاری وزن نیاز باید صورت در دوم شوند. استاندارد یا نرمال باید گیری اندازه واحد
 (.14: 1396کرد )اطلس مناطق محروم کشور،  استفاده نتایج برای مقایسۀ واحد امتیاز تعیین و ها شاخص
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 ها، اقدامات زیر درنظر گرفته شد: گیری شاخص سازی و اندازه برای شاخص

ها در سطرها قرار  ها و استان ان شهرستانها و عنو ها در ستون ها، اعداد شاخص در ماتریس داده ها:(تشکیلماتریسداده1

 ها، حجم ماتریس متفاوت است؛ ها و استان ها و تعداد شهرستان گیرند و بسته به تعداد شاخص می

ها  کردن شاخص جهت ها برحسب جهت ارزش دارای اعتبار یکسانی نیستند، هم از آنجا که شاخص ها:کردنشاخصجهت(هم2

 دارای اهمیت زیادی است؛

نرمال3 وزن( و شاخصکردن به ها یکسان نیست، ناچار به تعیین وزن به  برای اینکه میزان اهمیت شاخص ها:دهی

 عاملی استفاده شد؛ ها از روش تحلیل های متنوع هستیم. همچنین برای دوری از قضاوت فردی نسبت به تعیین وزن شاخص

ترکیب4  ترکیب چگونگی ها، گیری شاخص اندازه فرایند برانگیزترین بحث حال درعین و ترین مهم از جمله ها:کردنشاخص(

 واحد روش یا مشخص مبنای هنوز که است ای گونه موضوع به اهمیت و پیچیدگی. است گیری اندازه نتیجۀ عنوان به هم با ها داده
 م.عاملی استفاده کردی بنابراین در این مطالعه، از روش تحلیل ندارد؛ وجود ای شده پذیرفته و

ها پنج عامل پدیدار شدند: اقتصادی، اجتماعی،  گرفته، از مجموع شاخص عاملی صورت شده و تحلیل با توجه به فرایند طی
 ها، شاخص نابرابری فضایی ایجاد شد. محیطی، ساختار جمعیت و تراکم جمعیت. درنهایت با ترکیب این عامل زیست

 های کشور ها و استان ان شهرستانبندی نابرابری در می . فرایند ارزیابی و سطح5-2
عاملی استفاده شد.  ها و ساخت نابرابری فضایی از روش تحلیل دهی و ترکیب شاخص منظور وزن طور که گفته شد، به همان
را رساندن تعداد متغیرهایی  حداقل انتخاب شد و برای به 1های اصلی عاملی، تحلیل مؤلفه های مختلف تحلیل منظور، از میان روش بدین

 استفاده شد. 2شوند، از چرخش واریماکس که روی یک عامل بار می
متغیرها  عاملی، عاملی انتخاب شدند. بعد از تحلیل با توجه به مفاهیم مورد بحث، پانزده گویه بعد از استانداردسازی برای تحلیل

گذاری شدند. از آنجا که  شده نام امل انتخابروی پنج عامل )مفهوم( قرار گرفتند. با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش، پنج ع
 14داشتند، برای مفاهیم درنظر گرفته شدند ) 5/0ترین متغیرها بود، متغیرهایی که بار عاملی باالی  هدف کاهش و شناسایی مهم

ه امکان تجمع با دهند و متغیرهایی ک هستند، یک عامل را شکل می 5/0شده در هر عامل که بیشتر از  های بارگذاری گویه(. شاخص
درصد از واریانس و درصد  208/82یافتن معرف، پنج عامل بود که  دهند. نتیجۀ کاهش ها را ندارند، عامل دیگری را تشکیل می شاخص

ها( برای  ها )همبستگی موجود بین داده دهد داده است که نشان می 602/0برابر  KMO واریانس تجمعی ذکر شده است. مقدار
عاملی  به عدد یک نزدیک است، تعداد پاسخگویان برای تحلیل KMOعلت اینکه مقدار  اسب هستند. همچنین بهعاملی من تحلیل

های  عامل هم حاکی از مناسب بودن 000/0دست آمد که در سطح معناداری  به 820/6230مناسب است و نیز آمارۀ بارتلت نیز برابر با 
دهد عامل اقتصادی بیشترین و عامل  ها نشان می آمده برای عامل دست به 3یر ویژۀ، مقاد4(. مطابق با جدول 4انتخابی است )جدول 

 شود. شده را شامل می تراکم جمعیت کمترین درصد مجموع واریانس تبیین
 

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. principal components analysis 

2. Varimax Rotation 

3. Eigenvalues (% of Total Variance Explaned) 
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 KMO.نتیجۀآزمونبارتلتو4جدول

602/0دربررسیکفایتنمونهKMOشاخص

 820/6230مقدارکایدوآزمونبارتلت

 000/0ریآزمونبارتلتسطحمعنادا

دهندۀمدلتحلیلیتحقیقعاملیبرایمفاهیمکمیتشکیل.نتایجتحلیل5جدول
 تجمعیواریانسدرصد واریانسدرصد ویژهمقادیر عاملیبار متغیر عاملنام

 اقتصادی

 984/0 سال 35-15 اشتغال میزان

 968/0 کل اشتغال نرخ 401/21 401/21 996/2

 963/0 سال 30-15 تغالاش میزان

 اجتماعی

 879/0 متخصص پزشکان نسبت

515/2 966/17 367/39 

 798/0 پزشکان کل نسبت

 764/0 باسوادان کل به عالی تحصیالت با جمعیت نسبت

 654/0 باسوادی نرخ

 608/0 مسکن کیفیت

جمعیتساختار
 694/0 سال 35-15 جمعیت نسبت

120/2 143/15 509/54 
 637/0 سال 30-20 جمعیت نسبت

 محیطیزیست
 843/0 دما میانگین

970/1 072/14 581/68 
 825/0 بارش میانگین

 جمعیتتراکم
 887/0 حسابی تراکم

908/1 627/13 208/82 
 861/0 زیستی تراکم

ری فضایی ایجاد شد. بعد از این مرحله، با استفاده از ها با هم جمع شدند و عامل نابراب ها، میانگین عامل شدن عامل بعد از مشخص
ها و هم در شاخص  های جزء، هم در عامل های کشور هم در شاخص ها و استان بندی شهرستان بندی و سطح پهنه Arc Proافزار  نرم

 شود. ترکیبی نابرابری فضایی نشان داده می

 ی و اجتماعیهای کشور براساس عوامل اقتصاد بندی شهرستان . پهنه5-3

های واقع در نیمۀ  دهد در این شاخص، شهرستان های کشور براساس شاخص اقتصادی نشان می بندی شهرستان بندی و سطح پهنه
های خراسان )شرق و شمال شرق کشور( و شمال کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و  هایی از استان غربی و جنوبی کشور و بخش
های مرکزی ایران و حتی  های واقع در استان ترین سطح خود قرار دارد. در این شاخص، شهرستان پایین این شاخص در این مناطق در

های کرمان و سیستان و بلوچستان دارای باالترین رتبه هستند. نکتۀ مهم در این شاخص، وضعیت نامساعد  هایی در استان شهرستان
دهد این  های کشور براساس شاخص کلی اجتماعی نشان می ی شهرستانبند بندی و سطح آن در مناطق پیرامون کشور است. پهنه

ترین سطح قرار دارد. بعد از آن  غرب کشور در پایین شرق و همچنین نیمۀ غربی و شمال شاخص در نیمۀ شرقی کشور و شمال
های مرکزی و شمالی  انها هم چندان مطلوب نیست. در این شاخص نیز شهرست های جنوبی کشور قرار دارند که وضعیت آن استان

 ها مطلوب است. کشور دارای باالترین رتبه هستند و وضعیت این شاخص در این شهرستان
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 هایکشوربراساسعواملاقتصادیواجتماعیبندیشهرستانبندیوپهنه.طبقه1نقشۀ

 های کشور براساس عامل ساختار جمعیتی و عوامل محیطی بندی شهرستان . پهنه5-4
هایی از  دهد این شاخص در بخش های کشور براساس شاخص ترکیبی ساختار جمعیت نشان می بندی شهرستان بندی و سطح پهنه

های مرزی استان  غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در بخشی از شهرستان های سیستان و بلوچستان، غرب و شمال شهرستان
ترین رتبه قرار دارند. پس  های مرکزی و شمالی ایران در پایین خص، استانخراسان رضوی در باالترین رتبه قرار دارد. در این شا

بندی و  ها باالتر است. پهنه های پیرامونی کشور جوان است و احتماالً نرخ باروری در آن توان نتیجه گرفت که ساختار جمعتی استان می
های واقع در  در این شاخص، نواری از شهرستان زیست نشان داده است های کشور براساس شاخص کلی محیط بندی شهرستان سطح

شود، همچنین نشان  غرب و غرب کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند. این نقشه که یک نقشۀ یکدست محسوب می شمال، شمال
 های کشور واقع در مرکز، شرق، جنوب و جنوب غرب کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.  دهد سایر شهرستان می


هایکشوربراساسعاملساختارجمعیتیوعواملمحیطیبندیشهرستانبندیوپهنه.طبقه2نقشۀ
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 های کشور براساس عامل تراکم جمعیت بندی شهرستان . پهنه5-5
دهد در این شاخص، پراکندگی در سطح  های کشور براساس شاخص کلی تراکم جمعیت نشان می بندی شهرستان بندی و سطح پهنه

هایی از  شرق، بخش های واقع در جنوب شرق، شمال توان گفت کمترین میزان تراکم مربوط به شهرستان است، اما میکشور باال 
 های واقع در مرکز ایران است. مرکز و غرب کشور است. بیشترین میزان تراکم نیز مربوط به شهرستان


مجمعیتهایکشوربراساسعاملتراکبندیشهرستانبندیوپهنه.طبقه3نقشۀ

 های کشور براساس شاخص کلی نابرابری بندی شهرستان . پهنه5-6

های  دهد بیشترین نابرابری مربوط به شهرستان های کشور براساس شاخص کلی نابرابری نشان می بندی شهرستان بندی و سطح پهنه
های خوزستان،  خصوص در استان ر بهغرب و جنوب غرب کشو های واقع در غرب و شمال واقع در نیمۀ شرقی کشور، برخی شهرستان

های واقع در حاشیۀ جنوبی کشور و همچنین  های واقع در مرکز ایران بوده است. شهرستان کرمانشاه، کردستان و برخی شهرستان
 رند.های واقع در شمال و مرکز کشور کمترین میزان نابرابری را دا آذربایجان شرقی از وضعیت بینابین برخوردار هستند. شهرستان
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هایکشوربراساسشاخصکلینابرابریبندیشهرستانبندیوپهنه.طبقه4نقشۀ

 گیری بحث و نتیجه. 6

های مختلف و در سه بعد اقتصادی،  در این تحقیق، با توجه به مطالعات و ادبیات نظری مرورشده، برای سنجش نابرابری از شاخص
ها پنج عامل پدیدار  گرفته، از مجموع شاخص عاملی صورت شده و تحلیل فرایند طی محیطی استفاده شد. با توجه به اجتماعی و زیست

 ها نابرابری فضایی ایجاد شد. محیطی، ساختار جمعیت و تراکم جمعیت. درنهایت با ترکیب این عامل شدند: اقتصادی، اجتماعی، زیست
های  هایی از استان در نیمۀ غربی و جنوبی کشور و بخشهای واقع  های اقتصادی، شهرستان دهد در شاخص نتایج این کار نشان می

ترین سطح خود  خراسان )شرق و شمال شرق کشور( و شمال کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این شاخص در این مناطق در پایین
ای کرمان و سیستان و ه های استان های مرکزی ایران و حتی شهرستان های واقع در استان قرار دارد. در این شاخص، شهرستان

 بلوچستان دارای باالترین رتبه هستند. نکتۀ مهم در این شاخص، وضعیت نامساعد آن در مناطق پیرامون کشور است.
غرب کشور در  شرق و همچنین نیمۀ غربی و شمال ها در نیمۀ شرقی کشور و شمال های اجتماعی نیز این شاخص در شاخص

ها هم چندان مطلوب نیست. در این شاخص نیز  های جنوبی کشور قرار دارند که وضعیت آن ن استانترین سطح هستند و بعد از آ پایین
 ها مطلوب است. های مرکزی و شمالی کشور دارای باالترین رتبه هستند و وضعیت این شاخص در این شهرستان شهرستان

های سیستان و بلوچستان،  اجتماعی، شهرستانهای جمعیتی )ساختار و تراکم جمعیت( برخالف دو شاخص اقتصادی و  در شاخص
های مرزی استان خراسان رضوی در باالترین رتبه قرار دارد.  غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در بخشی از شهرستان غرب و شمال

های  جمعتی استان دهد ساختار ترین رتبه قرار دارند. این موضوع نشان می های مرکزی و شمالی ایران در پایین در این شاخص، استان
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های واقع  محیطی، نواری از شهرستان ها باالتر است. همچنین در شاخص زیست پیرامونی کشور جوان است و احتماالً نرخ باروری در آن
شود همچنین نشان  غرب و غرب کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند. این نقشه که یک نقشۀ یکدست محسوب می در شمال، شمال

 های کشور واقع در مرکز، شرق، جنوب و جنوب غرب کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. شهرستاندهد سایر  می
های کشور نشان داد بیشترین نابرابری مربوط به  بندی شهرستان بندی و سطح در شاخص کلی نابرابری فضایی نیز پهنه

خصوص در  غرب و جنوب غرب کشور به شمال های واقع در غرب و های واقع در نیمۀ شرقی کشور، برخی شهرستان شهرستان
های واقع در حاشیۀ جنوبی  های واقع در مرکز ایران بوده است. شهرستان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان و برخی شهرستان استان

ن میزان های واقع در شمال و مرکز کشور دارای کمتری کشور و همچنین در آذربایجان شرقی، وضعیت بینابین دارند. شهرستان
های  های کشور منطبق با یافته ها و شهرستان های این کار درخصوص نابرابری و وجود آن در میان استان نابرابری هستند. یافته
زاده و  (، مصیب1391(، شیخ بگلو و همکاران )1396اللهی و همکاران ) (، فتح1397فر و همکاران ) (، نظم1399احمدی و همکاران )

های این تحقیق نشان داد نابرابری فضایی آشکاری میان مناطق مرزی و مرکزی ایران وجود  ت. همچنین یافته( اس1400همکاران )
 ( همخوان است.1397زاده ) های رستمعلی دارد که با یافته

ای است که با  گونه ها به رو هستیم. این نابرابری های کشور با نابرابری فضایی روبه بنابراین مطابق نتایج، ما در میان شهرستان
جز مناطق شمالی، به  های واقع در مناطق مرزی کشور به ها و شهرستان های مورد بحث در این تحقیق، استان عنایت به انواع شاخص

های واقع در مرکز کشور، نابرابری فضایی بیشتری دارند. در میان مناطق با نابرابری زیاد نیز نیمۀ شرقی  ها و استان نسبت شهرستان
شرق کشور و سپس غرب و شمال غرب و جنوب غرب کشور قرار دارند. همچنین نوار جنوبی کشور  ص جنوب شرق و شمالخصو به

 در وضعیت بینابین قرار دارد.
ها، فقط شاخص وضعیت ساختار جمعیتی شرایط به نفع مناطق مرزی است که این هم خود دلیلی برای وجود  در میان شاخص

 یافته خواهد بود. سمت مناطق توسعه مناطق به جمعیت در سن مهاجرت از این
محیطی نیز نوار غربی و شمال غرب و شمال کشور از وضعیت مطلوبی برخوردارند، اما بخش شرقی و جنوبی  در شاخص زیست

موضوع  تواند در آینده دو ها هم وضعیت مطلوبی ندارند، با این موضوع در برخورد هستند. این موضوع می کشور که در سایر شاخص
های اکولوژیکی در نوار شرقی کشور را تشدید کند. این  مهم نگهداشت جمعیت در نوار مرزی جنوبی کشور و همچنین مهاجرت

های مرزی یا نزدیک به  شرق و حتی شرق و جنوب کشور قرار دارند و اتفاقاً مناطق یا استان غرب، شمال مناطق در غرب، شمال
های  یافتۀ ایران و با نابرابری سوی مناطق مرکزی و شمال توسعه ها به و جریان این مهاجرتشوند. حرکت  مرز کشور محسوب می

 فضایی پایین است.
های کشور مواجه هستیم. این  ها و شهرستان طور که نتایج این تحقیق نشان داد، ما با نابرابری فضایی در بین استان همان
محیطی، ساختار جمعیت و تراکم جمعیت بوده است. همچنین مناطقی از کشور  زیست ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، نابرابری

هایی بیشتر از مناطق مرکزی کشور دارند. اتفاقاً این مناطق در زمرۀ مناطق  که غالباً مناطق مرزی و پیرامونی کشور هستند، نابرابری
های  توان پیشنهاد در این خصوص می این مناطق مؤثرند.ها بر مهاجرت  ها مشخص کرد که نابرابری مهاجرفرست کشورند. یافته

 سیاستی زیر را ارائه کرد:

های فضایی در ایران داشته باشند و این موضوع به بخش مهم  ای به رفع نابرابری ریزان باید توجه ویژه گذاران و برنامه سیاست -
 تبدیل شود؛ ها آنهای آیندۀ  ها و سیاست برنامه
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خصوص مناطق شرق )و جنوب  های رفع نابرابری فضایی باید متمرکز بر مناطق پیرامونی کشور، به یاستها و س اولویت برنامه -
 و جنوب غرب( و جنوب کشور باشد؛ غرب شمالشرق و شمال شرقی(، غرب )و 

فاهی و در حوزۀ عوامل اجتماعی، توجه به توزیع متوازن امکانات و تسهیالت و بخصوص توزیع امکانات آموزشی، بهداشتی، ر -
 مواردی از این قبیل دارای اهمیت ویژه است؛

ای مربوط به عوامل اقتصادی است؛ بنابراین توجه به وضعیت  های منطقه مهاجرت جهیدرنتهای فضایی و  بخش مهمی از نابرابری -
عوامل،  نیتر مهماز برخوردار و با نابرابری باال، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی  خصوص اشتغال مناطق کم اقتصادی به

خواهد بود. بنابراین توجه ویژه به این  دسترس قابلافزایش تعادل در بین مناطق از این منظر  جهیدرنتها است و  کاهش نابرابری
 موضوع نیاز است؛

ب است، برخوردار، مطلو های جمعیتی و ساختار جمعیت، وضعیت مناطق دارای نابرابری باال و کم با عنایت به اینکه در شاخص -
از مناطق خود جلوگیری  ها آنتواند از ترک  های اجتماعی و اقتصادی می خصوص در حوزه توجه ویژه به قشر جوان این مناطق به

 ایجاد کند؛ ها آنهای زیست بهتر برای  و انگیزه

و بنابراین در حوزۀ  ی مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارندطیمح ستیزهای  های شاخص در حوزه -
های  خصوص در زمینۀ جایابی طرح توسعۀ اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و... باید به این موارد توجه بسیاری داشت. این امر به

بر و مواردی از این دست باید  آب ی نوین، کمها یفناوراست. در حوزۀ کشاورزی، استفاده از  تیپراهمای و صنعتی بسیار  توسعه
 باشد.مورد توجه 

 منابع. 7
های ایران(.  ای در ایران )مطالعۀ موردی: استان (. بررسی پویای انتقال نابرابری منطقه1399انگیزان، سهراب ) احمدی، مرضیه، فالحتی، علی و دل

 https://doi.org/10.22055/jqe.2019.27789.1984. 119-85(، 1)17 های اقتصادی سابق(، فصلنامۀ اقتصاد مقداری )بررسی
های اجتماعی در مناطق  (. بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری1394اصغری زمانی، اکبر، احدنژاد روشتی، محسن و زادولی خواجه، شاهرخ )

 .194-177(، 15)6، فضا مجلۀ آمایش جغرافیایی. 1385-1375نشین شمال شهر تبریز طی بازۀ زمانی  حاشیه
های استان اردبیل طی  ای در شهرستان های ناحیه (. بررسی و تحلیل نابرابری1396آباد، رضا ) ایمانی، بهرام، فرشی، رقیه و هاشمی معصوم

 .117-93(، 46)17، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی .1390-1385های  دوره
تهران: بنیاد  های نسبی این مناطق(. بندی مناطق محروم کشور و مزیت بندی و پهنه کشور )سطح اطلس مناطق محروم(. 1396بنیاد برکت )
 برکت.

های ایران با استفاده از رویکرد  های توزیع درآمد میان استان (. بررسی نابرابری1397بهشتی، محمدباقر، محمدزاده، پرویز و جمشیدی، عذرا )
 .150-109(، 85)26، های اقتصادی ها و سیاست مۀ پژوهشفصلناهای فضایی.  تحلیل اکتشافی داده

 . تهران: نشر نی.شناسی نظم جامعه(. 1375چلبی، مسعود )
 .14-5، 28، زیبا هنرهاینشریۀ  .شهری-رایپهای  طینابرابری فضایی در مح لیتحل(. 1385) دانشپور، زهره

، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. 1389تا  1363گیری نابرابری درآمد در ایران از  زه(. اندا1391پناه، محدثه ) راغفر، حسین، خوشدست، فریبا و یزدان
12(45 ،)241-266. 

، یرفاه اجتماعفصلنامۀ ی. اجتماع یها یبا نابرابر یعوامل اجتماع نیارتباط ب یبررس(. 1390ی )عل ،فر انیهاشمو  صمد ی،رسول، کالنتر ی،ربان
11(41 ،)267-306. 

https://doi.org/10.22055/jqe.2019.27789.1984
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 .180-135(، 2)4، مطالعات جمعیتی مجلۀکشور.  مرزی های شهرستان شهری پایدار توسعۀ (. ارزیابی1397) اله زاده، ولی رستمعلی
گانۀ شهر یزد.  اقتصادی در نواحی هشت-های اجتماعی (. بررسی میزان انطباق فضایی نابرابری1394سرائی، محمدحسین و ایرجی، سمانه )

 .50-35(، 13)4، پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری-فصلنامۀ علمی
 یاقتصادسنج افتی)اکو(: ره یاقتصاد یعضو سازمان همکار یکشورها یاقتصاد ییهمگرا ی(. بررس1394) میابراه یی،رضا ث وومریک ی،شهباز

 .196-155 ،(74)19 ،یبازرگان ۀپژوهشنامیی. تابلو ییفضا
فصلنامۀ . رانیا یها توسعه در شهرستان یها یو نابرابر تیحرومم ییفضا لیتحل (.1391) درضایحم ی،وارث و مسعود یی،تقوا ،رعنا ،گلویب خیش

 .214-189(، 46)12 ی،رفاه اجتماع
مجلۀ توسعۀ محلی . رانیدر ا یشهرستان بین یتأثیر توسعه بر مهاجرت داخل ییتحلیل نوسانات فضا(. 1395صادقی، رسول و شکریانی، محسن )

 https://doi.org/10.22059/jrd.2016.63067. 245-270(، 2)8، شهری(-)روستایی
 اقتصاد های پژوهش تخصصی-علمی دوفصلنامۀهای ایران.  (. شکاف توسعۀ استان1396رضا ) زادگان، علی اللهی، جمال، کفیلی، وحید و تقی فتح

 .118-99(، 1)6، ریزی برنامه و توسعه
. 1385-1358(. بررسی رابطۀ نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی در ایران طی دورۀ 1387و معبودی، رضا ) فطرس، محمدحسن

 .159-137(، 3)5های اقتصادی سابق(،  فصلنامۀ اقتصاد مقداری )بررسی
 روستایی مناطق در درآمدی نابرابری با ریو بهره و توسعه و تحقیق انسانی، سرمایۀ بین رابطۀ تحلیل(. 1389) علی کمیجانی، اکبر و باقرزاده،

 .60-41، (2)2 ،(شهری-روستایی) محلی مجلۀ توسعۀ ایران.
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