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 چکیده
هاي اي ، توسعه متوازن مجتمعریزي منطقهیکی از مهمترین اهداف برنامه

در این تحقیق، سعی شده است با استفاده از  .ی منطقه مورد نظر استزیست
اي خراسان ، توسعه منطقه )HDIمدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی(

هاي استان، رضوي بررسی گردد و با مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان
ریزي و رشد متوازن استان در بازه زمانی سرشماري توسعه مبتنی بر برنامه

بررسی و ارزیابی ، تحلیل و ارزیابی شود. 1385تا  1375سال 
هاي مورد مطالعه حاکی از توسعه نامتوازن استان است. در  شاخص

ها با رقم خصوص شاخص اشتغال، اختالف سطح محرومیت شهرستان
، نشانگر توزیع 1375ویژه در سال  هاي مورد مطالعه بهمیانگین، در سال
هاي استان است. توزیع فضایی ستانهاي شغلی بین شهرنامناسب فرصت

 ها از نظر شاخص با سوادي، بهسطح برخورداري و محرومیت شهرستان
همچنین بررسی شاخص  .رساندمفهوم خاصی را نمی ،غیر از مرکز استان

یافته هاي توسعهبار تکفل، حاکی از این موضوع است که غالباً شهرستان
هاي محروم در شرق هرستاندر این شاخص در مرکز و غرب استان و ش

 اند.استان واقع شده

ریزي )، برنامهHDIشاخص ترکیبی توسعه انسانی (کلیدي: واژگان
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Abstract  
One of the most important goals of regional planning 
is balanced development of human complexes of a 
region. In this research, regional development of 
Khorasan is studied by using Human Development 
Composite Index (HDI) model and development of 
cities of the province, development based on 
planning and balanced growth of the province in 
time interval between 1996 to 2006 have been 
analyzed and evaluated by adaptive comparison of 
development of the cities. Evaluation and study of 
indexes indicates that there is an unbalanced 
development of the province. In employment index, 
the difference between level of cities’ deprivation 
and the mean, during the years of study specially in 
1996, shows inappropriate distribution of job 
opportunities among cities of the province. Spatial 
distribution of level of enjoyment and cities’ 
deprivation in terms of literacy, apart from the capital 
of province, signifies no special concepts. Also, 
study of guardianship index indicates that developed 
cities are located in both central and western part of 
province and eastern deprived cities.  

Keyword: Human Development Composite Index 
(HDI), Regional Planning, Khorasan Razavi, 
Regional Development. 
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 مقدمه 

ریزي فضایی در کلیه سطوح ملی، هدف نهایی برنامه 
اي و غیره، حرکت به سمت تحقق عدالت اي، ناحیهمنطقه

هاي اجتماعی در برخورداري از منابع طبیعی و سرمایه
 یکی از موانع مهم توسعه، وجود پدیدهملی است. 

اجتماعی در سطح منطقه -اقتصادي دوگانگی و عدم توازن
هاي گسترده . در همین راستا، طرح)43: 1390،(موحد است

آمایش سرزمین و مطالعات متنوع اجتماعی، اقتصادي، 
گیرد تا هاي مختلف صورت میطبیعی و غیره در مقیاس

 تحقق هدف، تسهیل و تسریع گردد. 
در کشور ایران اینگونه مطالعات، قبل و بعد از انقالب    

رسد در بعد مطالعات نظر میاست و به اسالمی انجام شده
ریزي، حداقل از دیدگاه شکلی و تئوریکی، و برنامه

باشد. ولی آنچه حائز اهمیت است کمبودي وجود نداشته
نتیجه عملی وتأثیر مثبت آن بر جامعه است که از دقت در 

ریزي مبتنی بر مطالعات و اجراي صحیح مطالعات، برنامه
ه (مقیاس شود. ارزیابی شرایط یک منطقآن حاصل می

تواند مورد مطالعه این مقاله) در دو بازه زمانی مختلف، می
ریزي ویا اجراي آن نشانگر توفیق یا عدم توفیق در برنامه

 باشد.
 هاي برنامه ها وهاي متعددي براي ارزیابی طرحمدل   

در این مقاله از مدل شاخص ترکیبی  .اي وجود دارد منطقه
است. این مدل، براي شدهاستفاده  )HDI(توسعه انسانی 

بندي کشورها از لحاظ توسعه انسانی، در برنامه درجه
گیرد. برداري قرار میعمران سازمان ملل متحد، مورد بهره

در این مدل از سه شاخص امید به زندگی، درصد باسوادي 
شود. بندي کشورها استفاده میو درآمد سرانه، براي درجه

منظور بررسی واحی بهولی در سطح مناطق، شهرها و ن
هاي دیگري نیز توان از شاخصیافتگی میدرجه توسعه
 )Hekmatnia, Mousavi, 1385: 219(استفاده نمود

بارتکفل،  هاي اشتغال، باسوادي وشاخصپژوهش در این    
 اند. ابتدا، سطح محرومیتمورد استفاده قرار گرفته

ردیده ها محاسبه گها در ارتباط با این شاخصشهرستان
ها در فاصله زمانی دو یافتگی آناست. سپس، سطح توسعه

سرشماري عمومی براساس مدل شاخص ترکیبی توسعه 
به این ترتیب، اجراي  است.انسانی تعیین و بررسی شده

هاي خراسان اي در سطح شهرستانهاي توازن منطقهبرنامه
البته رضوي (منطقه خراسان) مورد ارزیابی قرار گرفت. 

این نکته ضروري است که هدف این مقاله، ارزیابی ذکر 
اي براي حصول به تعادل و توازن هاي منطقهتوفیق برنامه

منطقه است و رشد یک شاخص در یک شهرستان و یا 
ها بدون ایجاد تعادل در رشد و توسعه، رشد کلیه شهرستان

مورد بحث این مقاله نیست. کما اینکه ضریب باسوادي در 
، با رشد قابل توجهی 1375سبت به سال ، ن1385سال 

طور متوازن در کلیه همراه است. ولی این توسعه به
است. در نهایت شهرستانی که در ها توزیع نشدهشهرستان

ترین شهرستان (خواف) در سطح استان ، محروم1375سال 
ترین است و ، باز هم محروم1385است، در سال بوده

است در خوردارترین بوده، بر1375شهرستانی که در سال 
روش تحقیق هم در همان وضعیت قرار دارد.  1385سال 

 کاربردي است. -در این مقاله توصیفی
 

 ها مواد و روش
هاي مورد نظر از سایت دراین تحقیق، ابتدا آمار شاخص

اینترنتی مرکز آمار ایران، در قالب فایل اکسل دانلود و تهیه 
اساس مرحله اول مدل شده، سپس در محیط اکسل، بر

شاخص ترکیبی توسعه انسانی، سطح محرومیت ساخص 
است. دراین ها درشهرستان هاي مورد نظر، محاسبه شده

ها، مرحله، به منظور نمایش کیفیت پراکندگی شاخص
، GISافزار هاي توزیع فضایی آن با استفاده از نرمنقشه

هاي لاست. در نهایت با استفاده از فرموترسیم گردیده 
مراحل بعدي مدل، شاخص ترکیبی توسعه انسانی 

 است.ها، محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفتهشهرستان
 تعریف منطقه

 از توان گفت منطقه، شامل بخشیدریک تعریف ساده می
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یا  سرزمین (شامل چندین شهر و روستاهاي وابسته)

شود. این تفکیک و عبارت دیگر، یک یا چند استان می به
هاي مشترك مجموعه، از جمله یم، مبتنی بر ویژگیتقس

هاي طبیعی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی همگن ویژگی
 خواهد بود.

منطقه از هر دیدگاهی و با هر تخصصی تعریف شود    
 باشد: هاي زیر را داشتهباید جنبه

 بخشی از فضا و سرزمین را شامل شود. .1
ه هاي خود وجدر تعدادي از عوامل و ویژگی .2

 باشد. اشتراك داشته
 ها باشند.داراي روابط عملکردي در شاخص .3
بعد از سطح ملی و باالتر از سطح شهري قرار  .4

 ).87: 1381هال ، پیتر (گیرد
 

 ايریزي منطقهبرنامه
اي، مدیریت یکپارچه منابع اقتصادي، اجتماعی ریزي منطقهبرنامه

  .)Johnson, 2002: 12925(و فیزیکی یک منطقه است 
اي از اقدامات مرتبط و ریزي، تهیه مجموعهاصوالً برنامه 

مکمل قابل اجراي مبتنی بر مطالعات است که در راستاي 
یابد. سمت هدف مشخص تنسیق میحرکت هوشمندانه به

توان کوششی اي را میریزي منطقهطور ساده، برنامهبه
 هاها و روشمتشکل و منظم براي انتخاب بهترین راه

 ظور رسیدن به اهداف خاص در یک منطقه دانستمنبه
)Shia, 1385: 90(اي ریزي منطقه. به تعبیر دیگر، برنامه

عبارت است از روند منظم و متشکل براي انتخاب بهترین 
ها و مدل جهت رسیدن به اهداف رشد و توسعه در روش

 . )Ziary, 1378: 88(مناطق مختلف

 

 مفهوم توسعه
، توسعه، در واقع یک فرایند 1950تا  1940درطی دهه 

بود. در حقیقت اصطالح محض اقتصادي شناخته شده
طور مداوم براي توسعه اقتصادي بکار برده شده توسعه به

، توسعه به مفهومی فزاینده به 1960بود. در اواخردهه 

توسعه اقتصادي اجتماعی تعبیر شده که معیار سنجش 
نظر رسید، هقدیمی یعنی محصول ناخالص ملی ناکافی ب

یک سري از معیارهاي پیچیده که سطوح تعلیم وتربیت، 
-هاي درمانی، مسکن، خدمات و کاالهاي دیگر، که بهکمک

داد، مورد استفاده قرار طور وسیعی مفهوم رفاه و آرامش می
. مرحله سوم تفکر توسعه در )Moris, 1387: 19(گرفت

در آن ، با گسترش مفهوم توسعه همراه شد. 1980طی سال 
محیطی، آلودگی، تغییرات زمان، مسائل و مشکالت زیست

اندازهاي محیطی  جوي، آلودگی صدا، آب یا آلودگی چشم
 .)20(همان : بودند 

در واقع مفهوم توسعه طی چند دهه گذشته از انحصـار     
اسـت و دیگـر هـدف    دیدگاه رشد اقتصادي خـارج شـده  

دگاه توسعه، صـرفاً افـزایش مصـرف سـرانه نیسـت و دیـ      
شناسـانه، بـا   عدالت اجتمـاعی، خوداتکـایی و تعـادل بـوم    

 ) Ziary, 1383: 13است(مفهوم نوین توسعه پیوند یافته 

 ايتوسعه منطقه
اي عبـارت اسـت از ایجـاد تغییـر در     توسعه منطقه 

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی از    توزیع فضایی پدیده
قبیــل جمعیــت، درآمــد، درآمــدهاي دولــت، تولیــد 

ونقـل و سـایر   ال و خدمات، تسهیالت حملانواع کا
و حتــــی قــــدرت  هــــاي اجتمــــاعیزیرســــاخت

. )Management Planning…., 2006: 11(سیاســی

اي اغلب در برگیرنده دو هدف متضـاد رفـاه   توسعه منطقه
ها است. همواره از پیش معلوم است که مردم و رفاه مکان

دلیـل  هکنند، بایجاد اشتغال در جاهایی که مردم زندگی می
هاي روانی و اقتصادي مهـاجرت و منـابع   اجتناب از هزینه

هاي اجتمـاعی،  اي و زیرساختطبیعی و تجهیزات سرمایه
ــان  ــغل در مکـ ــأمین شـ ــر تـ ــت  بـ ــر اولویـ ــاي دیگـ هـ

 .)Management Planning…., 2006:14(دارد
اي ریــزي منطقــهدر یـک نگــاه تـاریخی، تحــول برنامـه      

-هار مرحله صـورت گرفتـه  اي در چوتئوري توسعه منطقه

است. رویکرد اولیه مبتنی بر توسعه منابع و حفـظ محـیط   
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است و در مرحلـه دوم، توسـعه اقتصـادي متـوازن     زیست 

-اي، در مقیـاس ملـی هـدف   براي دستیابی به رفاه منطقـه 

اي ریزي منطقه، برنامه1980است. پس از سال گذاري شده

دیـده و نیازهـاي   ریـزي گر هاي نئولیبرال پایهبراساس ایده

سیاســی و فرهنگــی منجــر بــه رویکردهــاي جدیــدي در  

اي است. در نهایت، توجـه ویـژه  اي شدهریزي منطقهبرنامه

ریـزي  به ارتبـاط نزدیـک بـین تئـوري و عمـل در برنامـه      

 هاي جغرافیدانان صورت گرفتـه اسـت  فعالیت اي و منطقه

)Soja, 2009: 259 (. 
 

 ییافتگهاي تعیین سطح توسعهمدل

هاي اي و نواحی مدلهاي منطقهبراي تعیین نابرابري 

گیرد که است و مورد استفاده قرار میمختلفی ابداع شده

توان به مدل امتیاز استانداردشده و از آن جمله می

، که روشی است براي تعیین درجه توسعه zشاخص

 اشاره کرد ها و غیره اقتصادي مناطق، نواحی، استان

)Hekmatnia, Mousavi, 1385: 217- 216(.  مدل

بندي هاي درجهتاکسونومی عددي یکی دیگر ازروش

 یافتگی است.  نواحی از لحاظ درجه توسعه

 هاییاز دیگر مدل )HDI(شاخص ترکیبی توسعه انسانی    

بندي کشورها از لحاظ توسعه انسانی، است که براي درجه

ده قرار توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد مورد استفا

گیرد. در این مدل از سه شاخص امید به زندگی، می

بندي کشورها درصد باسوادي و درآمد سرانه براي درجه

است. ولی در سطح مناطق، شهرها و نواحی استفاده شده 

هاي  توان از شاخصیافتگی می منظور بررسی درجه توسعه به

 زیاد دیگري استفاده نمود.

 زیر است:شرح ساختار کلی مدل به 
 1. 

  XI= شاخص                                                         

۲                                              .  XJ = 1/N ∑N 
XIJ  

 ۳                                               . = (1-XJ ) HDI           
  

5.00اگرمقدار ≤≤ HDIاشد، سطح منطقه، محروم ب
 است.

8.05.0اگرمقدار  ≤≤ HDI ،باشد، سطح توسعه منطقه
 متوسط است.

18.0اگر مقدار  ≤≤ HDI ،باشد، سطح توسعه منطقه
 باال است.

)Hekmatnia, Mirrnajaf Mousavi, 1385: 219-220( 

 هاي مورد مطالعهشاخص

 اشتغال
شاغل به کسانی اطالق  هاي مورد نظر،در سرشماري 

باشند یا حداقل دو روز از هفت  است که شغل داشتهشده
باشند. افرادي که به خدمت  روز گذشته را کار کرده

وظیفه عمومی مشغول هستند، کسانی که با کمک هزینه 
تحصیلی دولتی و در قبال تعهد خدمت مشغول تحصیل 

 .)Management Planning…., 2006: 118( هستند

در اغلب کشورها، اشتغال کامل، هدف توسعه اقتصادي    
است. با توجه به اینکه اشتغال و بیکاري داراي ابعاد 

ز بین فضایی و زمانی است، به  بردنهمین دلیل، ا
اي از نظر اشتغال و بیکاري یکی از هاي منطقه نابرابري

 اي است.منطقه ریزي میاناهداف برنامه
تماعی در گرو اشتغال کامل است دستیابی به عدالت اج   

هاي درآمدي میان مردم برمی گردد که این امر به تفاوت
)Ziari, 1378: 100.( 

توزیع مناسب اشتغال در یک منطقه، یکی از مظاهر    
هاي اقتصادي آن منطقه است که باعث توزیع توفیق برنامه

مناسب صنایع و همچنین بسترسازي براي استفاده از 
اشتغال، شاخص  روگردد. از ایني نواحی میهاپتانسیل

 هاي اقتصادي مناطق خواهد بود.مهمی در ارزیابی برنامه

 

   XI اندازه واقعی -  XIاندازه حداقل 

   XIاندازه حداکثر  -  XIاندازه حداقل 
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 باسوادي

اي را به فارسی و یا هر کسانی که بتوانند متن ساده 
قی ل ت د  سوا ا ب د،  سن وی ن ب و  د  ن ن ا خو ب گر  دی ن  ا ب  ز

 . )Management Planning…., 2006:511شوند(می
 

 بار تکفل (معکوس)
که در است بخشی از کل جمعیت یک کشور  ،تکفل بار

سال به باال قرار دارند و  64سال و 15هاي سنی زیر گروه

 .)847: 1377، از لحاظ اقتصادي غیر مولدند(تودارو
عنوان یک شاخص اجتماعی در بررسی شاخص بارتکفل به

 سطح فرهنگی و رفاه اجتماعی جامعه قابل استفاده است. 

 د مطالعهمعرفی محدوده مور

هزار  127استان خراسان رضوي وسعتی بیش از  
درجه  32کیلومترمربع دارد. این استان، بین مدار جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی از خط  41درجه و  37دقیقه تا  30و  
دقیقه طول 18درجه و 61دقیقه تا 19درجه و  56استوا و 

 است. النهار گرینویچ قرار گرفته شرقی از نصف
شرقی به طول تان خراسان رضوي از شمال و شمالاس   
کیلومتر، با جمهوري ترکمنستان و از شرق به طول 6/531

کیلومتر با کشور افغانستان مرز مشترك دارد و 302حدود 
غربی با استان خراسان از لحاظ مرزهاي داخلی از شمال

شمالی و از جنوب به استان خراسان جنوبی و از غرب و 
 هاي یزد و سمنان محدودی به استانغربنیمه شمال

 ). Management Planning…., 2006:41است(
 

 تقسیمات کشوري منطقه 
 آخرین تقسیمات کشوري، استان خراسانبراساس  

دهستان  161شهر و   69بخش،  64شهرستان،  19رضوي 
) و در  Management Planning…., 2006: 41است(
ستان منفک و به ، شهرستان فردوس از این ا1385سال 

هاي استان خراسان جنوبی الحاق گردید و تعداد شهرستان
 شهرستان کاهش یافت.  18استان به 

آباد در والت و خلیلهاي مهبا توجه به ارتقاي شهرستان 
هاي اخیر به سطح شهرستان، و نیز به این دلیل که سال

، 1375و  1365هاي شهرستان رشتخوار در سرشماري
ها است، در بررسیهرستان تربت حیدریه بوده متعلق به ش

سازي تقسیمات درون استانی، در راستاي براي همسان
هاي مذکور به شدن امکان مقایسه، شهرستان فراهم

شهرستان در  15 در مجموع، شهرستان قبلی الحاق گردید. 
عنوان خراسان رضوي  به 1385 و 1375سرشماري 

 . )1( شکل اندقرار گرفته سازي شده و مورد بررسی همسان

 
 موقعیت استان خراسان رضوي .1شکل

 هاي خراسان رضويیافتگی شهرستانتعیین سطح توسعه

 هاي خراسان رضويالف) محاسبه سطح محرومیت شهرستان
همانطور که گفنه شد، در این مطالعه از مدل شاخص  

جاي  استفاده شده است. ولی به )HDI(ترکیبی توسعه انسانی 
هاي اشتغال  هاي مورد استفاده سازمان ملل، شاخصاخصش

(اقتصادي)، باسوادي (فرهنگی) و بار تکفل (اجتماعی) مورد 
ها ابتدا سطح محرومیت شهرستاناست. بررسی قرار گرفته 

هاي مورد مطالعه، براساس فرمول در ارتباط با شاخص
مرحله یک مدل مذکور، محاسبه و تشریح گردیده و سپس 

-ها پرداخته شده یافتگی شهرستاناسبه سطح توسعهبه مح

 است.
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 اشتغال
هاي  نتایج محاسبات سطح محرومیت شهرستان ،1جدول در

است. درج شده  استان در ارتباط با شاخص اشتغال
شود، در سال طور که در جدول مذکور مشاهده می همان
شهرستان فریمان، قوچان، کاشمر و تربت  4، تعداد 1375
یه داراي محرومیت باال در شاخص اشتغال بودند و حیدر

، 1385در سال  بود. 5/0ها بیش از سطح محرومیت آن
 5/0ها بیش از هایی که سطح محرومیت آنتعداد شهرستان

شهرستان کاهش یافت که فقط شهرستان قوچان  3بود، به 

، مشترك بود و 1375هاي محروم سال با شهرستان
هاي با سرخس جایگزین شهرستانهاي تایباد و شهرستان

، 1375، شدند. در سال 1375سطح محرومیت باال در سال 
، که نشانگر مرتبه نسبی 2/0تر از شهرستان با سطح پائین 9

است یافتگی در شاخص اشتغال است، وجود داشته توسعه
شهرستان) رقم 15ها (که با توجه به تعداد کل شهرستان

 5، به 1385، در سال قابل توجهی است. این تعداد
شهرستان رسید که نشانگر کاهش سطح اشتغال و افزایش 

 سطح محرومیت این شاخص در منطقه است. 

 1385و  1375هاي ها در سالمحاسبه ضریب اشتغال و سطح محرومیت شهرستان .1جدول

 ستانشهر

 سطح محرومیت 1385اشتغال سال  1375اشتغال سال 

یر 
تغی

ت 
ضعی

و
 

 1385 1375سال ضریب اشتغال شاغل جمعیت فعال  ضریب اشتغال شاغل  جمعیت فعال

33/91 18949 20747 بردسکن  28269 25916 68/91  16/0 20/0 - 

07/90 26282 29178 تایباد  42770 36447 22/85  20/0 61/0 - 

60/92 50116 54123 تربت جام  73819 66306 82/89  11/0 32/0 - 

07/66 60267 91223 تربت حیدریه  129237 119579 53/92  1 15/0 + 

98/95 25108 26160 چناران  37582 33850 07/90  0 30/0 - 

56/92 20091 21707 خواف  31843 28967 97/90  11/0 25/0 - 

97/82 21833 26314 درگز  29738 26565 33/89  43/0 35/0 + 

48/93 113363 121264 سبزوار  159091 145087 20/91  08/0 23/0 - 

23/94 16934 17971 سرخس  31149 24592 95/78  06/0 1 - 

58/78 16278 20714 فریمان  28558 26020 11/91  58/0 24/0 + 

76/71 45341 63183 قوچان  57992 50048 30/86  81/0 54/0 + 

85/68 40595 58964 کاشمر  75771 70308 79/92  91/0 13/0 + 

03/91 28064 30830 گناباد  44116 41861 89/94  17/0 0 + 

37/92 529738 573487 مشهد  958445 889333 79/92  12/0 13/0 - 

42/93 110453 118228 نیشابور  167440 154626 35/92  09/0 16/0 - 

 وب سایت مرکزآمار ایرانمنبع: 
 

دهد که در . نشان می1در جدول وضعیت تغییرات،ستون  
ن با اُفت شهرستا 9، تعداد 1375، نسبت به سال1385سال

اند و درجه در سطح محرومیت شاخص اشتغال مواجه بوده

، ارتقا 1375شهرستان جایگاه خود را نسبت به سال 6تعداد 
ها از دیدگاه اند. سطح برخورداري و محرومیت شهرستانداده

 نمایش داده شده است. 3و  2هاي توزیع فضایی در شکل
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 1375سطح محرومیت اشتغال در سال  .2شکل

 
 1385سطح محرومیت اشتغال در سال  .3شکل

، نشانگر 1375بررسی فضایی شاخص اشتغال در سال 
هاي برخوردار، در نوعی تعادل فضایی است. شهرستان

اند. چناران و مشهد در نقاط مختلف استان پراکنده شده
شمال، سبزوار در غرب، تربت جام در شرق، خواف و 

شرقی از جمله لگناباد در جنوب و تایباد در شما
هاي برخوردار هستند که توزیع مناسبی را به شهرستان

اند. نکته قابل توجه وجود محرومیت نمایش گذاشته
هاي مرکزي استان است که در اشتغال در شهرستان

، تعادل فضایی شاخص اشتغال را کمی دچار 1375سال
 است.خدشه و اختالل کرده

هاي  و شهرستان خوردنمیچشم ، به1385تعادل، در سالاین    
کشیده  به جنوب استان برخوردار در نواري که از شمال
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هاي مرزي (شرقی) و اند و شهرستانمتمرکز شده استشده
اند غربی جایگاه خود را نسبت به دوره قبل، از دست داده

 32/0، 1375میانگین سطح محرومیت شاخص اشتغال در سال
ف سطح محرومیت است که اختال 31/0، 1385و در سال
ویژه هاي مورد مطالعه بهها با رقم میانگین، در سالشهرستان
هاي شغلی بین ، نشانگرتوزیع نامناسب فرصت1375در سال

 ها است. شهرستان
 

 با سوادي
ها ضریب باسوادي و سطح محرومیت شهرستان 2جدول 

دهد. ، نشان می1385و  1375را در دو سرشماري 
، 1375شود، در سال مشاهده می 2طور که در جدول همان

شهرستانِ مشهد، گُناباد، فریمان، نیشابور و درگز  5
و سطح  50/0تر از هاي با سطح محرومیت پائینشهرستان

برخورداري متوسط هستند و شهرستانی که در سطح 
 یافتگی این شاخص قابل تعریف باشد، وجود ندارد. توسعه

هاي با سطح محرومیت زیر ، تعداد شهرستان1385در سال
است. ) کاهش یافته47/0، به یک شهرستان (مشهد 50/0

هاي با محرومیت باال از دیدگاه این تعداد شهرستان
شهرستان است که نسبت به 14، 1385شاخص در سال 

است. میانگین  شهرستان افزایش یافته 4، به 1375سال 
ل ها در سامیزان محرومیت شاخص باسوادي شهرستان

 1375است که نسبت به میانگین سال  84/0، 1385
 است. در سرشماري اُفت قابل توجهی داشته)، 63/0(

شهرستان با تنزل سطح روبرو هستند.  12، تعداد 1385سال
هاي با سطح محرومیت در این دوره، تعداد شهرستان

) کاهش یافته 47/0، به یک شهرستان (مشهد 50/0زیر
ي داراي محرومیت باال از دیدگاه هااست. تعداد شهرستان
شهرستان است که نسبت به 14، 1385این شاخص در سال

است. میانگین شهرستان افزایش داشته 4، به 1375سال
ها در سال میزان محرومیت شاخص باسوادي شهرستان

 1375است که نسبت به میانگین سال  84/0، 1385
اري سال است. در سرشم )، اُفت قابل توجهی داشته63/0(

 اند.شهرستان با تنزل سطح روبرو شده 12، تعداد  1385
شهرستان با تنزل  12، تعداد 1385در سال 2طبق جدول 

شهرستان با ارتقا و یک شهرستان  2شرایط (رشد منفی) و 
 با حفظ شرایط قابل مشاهده است.

توزیع فضایی سطح محرومیت شاخص  5و  4هايشکل  
دهد که مطالعه را نمایش میهاي مورد باسوادي در سال

 تغییرات آن معنادار نیست.

 
 1375توزیع فضایی سطح محرومیت شاخص باسوادي در سال . 4شکل
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 1385توزیع فضایی سطح محرومیت شاخص باسوادي در سال . 5شکل

 1385و  1375هاي هاي خراسان در سالضریب باسوادي و سطح محرومیت آن در شهرستان .2جدول

 

رانمرکز آمار ای منبع:

 

 

 

 

 ستانشهر
 سطح محرومیت 1385با سواد سال  1375با سواد سال 

ییر
 تغ

ت
ضعی

و
 

 1385سال  1375سال ضریب باسوادي باسواد + سال6جمعیت  ضریب باسوادي باسواد + سال6جمعیت 

65/79 41363 55354 بردسکن  62753 49985 65/79  59/0 97/0 - 

65/79 79144 104485 تایباد  127477 104231 76/81  56/0 87/0 - 

66/82 176146 213101 77 133142 172910 تربت جام  54/0 82/0 - 

02/57 166536 292068 تربت حیدریه  334528 266454 65/79  1 97/0 + 

80/57 69737 91996 چناران  99747 81498 70/81  56/0 87/0 - 

08/57 52514 91996 خواف  95137 75132 97/78  1 1 = 

05/79 52957 66993 درگز  68749 56778 59/82  49/0 83/0 - 

53/76 278264 363619 سبزوار  398742 324183 30/81  55/0 89/0 - 

76/75 45890 60576 سرخس  76421 62310 54/81  56/0 88/0 - 

34/80 52687 65578 فریمان  77197 65496 84/84  46/0 72/0 - 

64/58 119420 203660 قوچان  168079 137152 60/81  96/0 87/0 - 

19/59 96369 162817 کاشمر  175896 142535 03/81  95/0 90/0 + 

65/80 74043 91813 گناباد  99598 83377 71/83  45/0 77/0 - 

12/87 1712607 1965903 مشهد  2617604 2361278 21/90  30/0 47/0 - 

02/79 282715 357793 نیشابور  405043 339985 94/83  49/0 76/0 - 
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 بار تکفل (معکوس)
اي از وضعیت آینده اقتصادي مردم عنوان آیینهبار تکفل به

قابل بررسی و توجه است. به این معنی که در صورت 
انداز که یکی ازعوامل مهم آن پائین بودن وجود پتانسیل پس

بار تکفل است. رشد اقتصادي مردم در آینده دور یا نزدیک 
شاخص اشتغال که وضعیت حال  قطعی خواهدبود. در کنار

دهد، شاخص بار تکفل وضعیت اقتصادي مردم را نشان می
 کشد. آینده اقتصادي مردم را به تصویر می

هاي مورد استفاده در بررسی بار تکفل نیز از ابزار و روش   
هاي اشتغال و باسوادي استفاده شده در بررسی شاخص

قبلی که  هاياست. با این تفاوت که بر خالف شاخص
بودن رقم سطح محرومیت حاوي بار مثبت بود، پائین
بودن عدد سطح محرومیت شاخص بار تکفل، حاوي پائین

 تر خواهدکرد: بار منفی است. مثال زیر موضوع را روشن

براساس فرمول مرحله اول شاخص ترکیبی توسعه انسانی،  
 50/0ترتیب  نفر به 5نفر و  4هاي سطح محرومیت بار تکفل

نفر،  4نفر نسبت به  5بود که بار تکفل  خواهد 25/0و 
کند. ولی سطح محرومیت محرومیت بیشتري را تداعی می
دهد . براي تري را نشان میآن طبق فرمول مذکور، رقم پائین

ها , عدد سازي آن با سایر شاخصرفع این مشکل و همسان
عنوان سطح محرومیت لحاظ حاصل از تفاضل یک، به

است. و اصطالحاً حالت معکوس آن در ارزیابی گردیده
نفر،  5نفر و  4است. بنابراین، سطح محرومیت  لحاظ شده

خواهدبود  75/0و  50/0ترتیب در مثال باال با تفاضل یک، به
هاي مورد همانند سایر شاخص تر،و به این ترتیب رقم پائین

ه حاوي بار مثبت است. با توجه به این توضیحات، ب مطالعه،
 هاي مورد نظر دربررسی شاخص بار تکفل شهرستان

 پردازیم.می 1385و  1375هاي  سال

 )وب سایت مرکز آمار ایران(1385و  1375هاي هاي استان در سالبار تکفل و سطح محرومیت شهرستان .3جدول

 ستانشهر

 سطح محرومیت (معکوس) 1385سال  1375سال 

ییر
 تغ

ت
ضعی

و
 

 تکفلبار شاغل عیتجم بارتکفل شاغل جمعیت
(باتفاضل 

1(1375 
(با تفاضل 

1(1385 

38/3 18949 64065 بردسکن  69551 25916 68/2  0 03/0  - 

78/4 26282 125731 تایباد  145992 36447 01/4  62/0  76/0  - 

20/4 50116 210349 تربت جام  244455 66306 69/3  36/0  58/0  - 

63/5 60267 339240 تربت حیدریه  373261 83997 44/4  1 1 = 

27/4 25108 107270 چناران  110966 33850 28/3  40/0  36/0  + 

59/4 20091 92158 خواف  110378 28967 81/3  54/0  65/0  - 

60/3 21833 78614 درگز  75925 26565 86/2  10/0  13/0  - 

70/3 113363 419543 سبزوار  440133 145087 03/3  14/0  22/0  - 

35/4 16934 73604 سرخس  87442 24592 56/3  43/0  51/0  - 

76/4 16278 77555 فریمان  87266 26020 35/3  62/0  40/0  + 

22/5 45341 236875 قوچان  186022 50048 72/3  82/0  60/0  + 

60/4 40595 186765 کاشمر  194366 56140 46/3  54/0  46/0  + 

69/3 28064 103625 گناباد  110135 41861 63/2  14/0  0 + 

24/4 529738 2247996 مشهد  2909017 877062 32/3  38/0  38/0  = 

74/3 110453 412904 نیشابور  448170 154626 90/2  16/0  15/0  + 
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شهرستان در سال  5شود که تعداد مشاهده می ،3در جدول   
یافتگی دارند و ، در شاخص بار تکفل سطح توسعه1375

 ،1385 . در سالاست 20/0ها زیر میزان سطح محرومیت آن
است. در هر دو شهرستان کاهش یافته  4این رقم به 
شهرستان در این شاخص، در سطح 4سرشماري، 

ها با یافتگی مشترك هستند ولی جایگاه و سطح آن توسعه
شهرستان و  4، 1375اندکی تغییر همراه است. در سرشماري 

شهرستان سطح متوسطی دارند و در  5، 1385در سرشماري 
شهرستان بار تکفل باال و سطح  6ي، هر دو سرشمار

 محرومیت باالیی دارند.
 مشاهده ،3اهی به ستون وضعیت تغییرات جدولبا نگ    

شهرستان با  7اند و شهرستان بهبود شرایط داشته 6 ،شود می
را در سال  1375شهرستان شرایط سال 2اُفت مواجه بوده و 

، 1385ل اند. افزایش بار تکفل در سانیز حفظ نموده 1385
ناشی از کاهش ضریب اشتغال و رشد جمعیت است که در 

ها به هر صورت آینده اقتصادي مناسبی را براي شهرستان
 .دنبال نخواهد داشت

، 1385دهد که در سال در یک نگاه نشان می ،7و 6شکل   
هاي مرکزي و غربی استان بار تکفل پائین و اکثر شهرستان

عبارت  ر تکفل باالیی دارند. بههاي شرقی (مرزي) باشهرستان
یافته این شاخص در غرب و مرکز هاي توسعهدیگر شهرستان

 اند.هاي محروم در شرق استان تمرکز یافتهو شهرستان
  

هاي استان  ب) شاخص ترکیبی توسعه انسانی شهرستان
 خراسان رضوي

پس از محاسبه سطح محرومیت شهرستانهاي استان براساس  
  شاخص ترکیبی توسعه انسانی، در مرحله دوممرحله اول مدل 

گیري ها میانگینها در کلیه شاخصاز سطح محرومیت آن
ها با یافتگی شهرستانشود و در مرحله سوم، سطح توسعه می

محاسبه تفاضل یک و عدد میانگین هر شاخص در ارتباط با 
 گردد.  ها، محاسبه میهر کدام از شهرستان
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1385توزیع فضایی شاخص بار تکفل در سال  .7شکل

 یافتگیمحاسبه میانگین سطح محرومیت و سطح توسعه .4جدول

 هاي تحقیقمرکز آمار ایران و یافته منبع:

 شهرستان
 شاخص HDI میانگین سطح محرومیت

ت
یرا

تغی
ت 

ضعی
 

  HDI 75  HDI 85  85میانگین 75میانگین 85تکفلبار 75تکفلبار باسوادي 5باسوادي 85اشتغال 75اشتغال
03/0 0 97/0 59/0 20/0 16/0 بردسکن  25/0 40/0 75/0 60/0 - 

62/0 87/0 56/0 61/0 20/0 تایباد  76/0  46/0 75/0 54/0 25/0 - 

36/0 82/0 54/0 32/0 11/0 تربت جام  58/0  34/0 57/0 66/0 43/0 - 

 + 29/0 0 71/0 1 1 1 97/0 1 15/0 1 تربت حیدریه

40/0 87/0 56/0 30/0 0 چناران  36/0  32/0 51/0 68/0 49/0 - 

54/0 1 1 25/0 11/0 خواف  65/0  55/0 63/0 45/0 37/0 - 

10/0 83/0 49/0 35/0 43/0 درگز  13/0  34/0 44/0 66/0 56/0 - 

14/0 89/0 55/0 23/0 08/0 سبزوار  22/0  26/0 45/0 74/0 55/0 - 

43/0 88/0 56/0 1 06/0 سرخس  51/0  35/0 80/0 65/0 20/0 - 

62/0 72/0 46/0 24/0 58/0 فریمان  40/0  55/0 45/0 45/0 55/0 + 

82/0 87/0 96/0 54/0 81/0 قوچان  60/0  86/0 67/0 14/0 33/0 + 

54/0 90/0 95/0 13/0 91/0 کاشمر  46/0  80/0 50/0 20/0 50/0 + 

14/0 77/0 45/0 0 17/0 گناباد  0 25/0 26/0 75/0 74/0 - 

38/0 47/0 30/0 13/0 12/0 مشهد  38/0  27/0 33/0 73/0 67/0 - 

16/0 76/0 49/0 16/0 09/0 نیشابور  15/0  25/0 36/0 75/0 64/0 - 
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- شود شهرستانمشاهده می ،4طور که در جدول همان   
هاي فریمان، کاشمر، قوچان و تربت حیدریه در 

یافتگی خود را قدري افزایش توسعه ، سطح1385سال
یافتگی، رشد اند. که البته با توجه به سطح توسعهداده

قابل توجه است ولی مشهد از نظر  50/0به 20/0کاشمر از 
که  طوريیافتگی دچار اُفت ضریب بوده به سطح توسعه

است.  ، کاهش داشته67/0به  73/0، از 1385در سال 
یافتگی با ن در سطح توسعهشهرستان استا 11مجموعاً، 

اند. شاخص توسعه انسانی تنزل سطح مواجه بوده
. بنابراین است 45/0فریمان و خواف هاي شهرستان
هاي محروم مذکور از جمله شهرستان هايشهرستان

هاي دیگر در سطح متوسط شوند. شهرستانمحسوب می

اي یافتهاند و شهرستان توسعه) واقع شده50/0-80/0(بین
، فقط شاخص 1385 ر استان وجود ندارد. در سالد

هاي دیگر است و شهرستان بوده 20/0شهرستان سرخس 
، تربت 43/0جام  ، تربت25/0ترتیب، تایباد با سطح به

و  33/0، قوچان 37/0، خواف 49/0، چناران 29/0حیدریه 
هاي اند که در رده شهرستانقرار گرفته 50/0کاشمر 

هاي محروم در د. تعداد شهرستانشونمحروم محسوب می
است. ، سه مورد افزایش داشته 1375نسبت به  1385سال

هاي بردسکن با ، در سطح متوسط شهرستان1385در سال
، 74/0، گناباد 56/0، درگز 55/0، سبزوار 60/0سطح 
اند. در این سال قرار گرفته  64/0و نیشابور  67/0مشهد 

 شود.ه مشاهده نمییافتنیز شهرستانی با سطح توسعه

 

1375توزیع فضایی شاخص ترکیبی توسعه انسانی  .8شکل
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 1385توزیع فضایی شاخص ترکیبی توسعه انسانی  .9شکل

 
 

 گیرينتیجهبحث و
 2هاي آمده که در شکلعملهاي بهبا توجه به نتایج بررسی

 گونه توسعه و تغییر تصویر کشیده شد، هیچبه 3و 
شود و نتایج اخص اشتغال مشاهده نمیمعناداري در ش

اي در ارتباط با حاصل، حاکی از عدم توازن منطقه
شاخص مذکور است. در کل بررسی شاخص اشتغال از 
دیدگاه مختلف بیانگر فقدان برنامه یا عدم اجراي 

ویژه در بعد اقتصادي اي بهمنطقه هاي توازن درون برنامه
، 1385در سالاست و جذب سهم بیشتري از اشتغال 

هاي بزرگ نیز حاکی از جذب ارگانیک و توسط شهرستان
ها خارج از قاعده امکانات اقتصادي توسط این شهرستان

گی و عدم کنترل را تداعی   هبرناماست که خود نوعی بی
، 1385اي در سال کند. از دیگر دالیل عدم توازن منطقهمی

یافتگی و  وجود اختالف فاحش بین سطح توسعه

محرومیت شاخص اشتغال در شهرستان برخوردار (گناباد) 
 و شهرستان محروم (سرخس) و همچنین دیگر

هاي برخوردار و محروم استان در دو سال مورد  شهرستان
 مطالعه است.

مشاهده شد، توزیع  5 و 4 هايطور که در شکلهمان
ها از نظر فضایی سطح برخورداري و محرومیت شهرستان

مفهوم خاصی را ، غیر از مرکز استانبهشاخص باسوادي، 
شهر منطقه از سازد. صرفاً سلطه کالنبه ذهن متبادر نمی

که در طورينظر سطح باسوادي قابل توجه است. به
، تنها شهرستانی که در سطح قابل 1385سرشماري سال

قبولی از شاخص باسوادي قرار دارد، شهرستان مشهد 
شهر سلطه کالن است. بررسی این شاخص هم حاکی از

منطقه و عدم وجود برنامه براي رشد و توسعه متوازن این 
 شاخص درسطح استان در بازه زمانی مورد مطالعه است.

 ، توزیع1385دهد که در سال نشان می 7و  6هاي شکل
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است.  1375فضایی شاخص بار تکفل تقریباً مشابه سال 
و غرب  یافته در مرکز هاي نسبتاً توسعهتمرکز شهرستان

هاي محروم در شرق استان از دیدگاه استان و شهرستان
شاخص بار تکفل نشانگر شرایط ارگانیک این شاخص در 

این شرایط عالوه بر اینکه ناکارآمدي سطح استان است. 
 .کشد هاي فرهنگی و اجتماعی استان را به تصویر میبرنامه

ن ا تصادي شهرست ق ا ده  ن ی نآ ی ا محروم   هاي 
هاي با بار تکفل باال) را در هاله ابهام (شهرستانشاخص
مشاهده  5و  4هاي طور که در شکلهماندهد. قرار می

شد، توزیع فضایی سطح برخورداري و محرومیت 
، غیر از مرکز استانها از نظر شاخص باسوادي، بهشهرستان

سازد. صرفاً سلطه مفهوم خاصی را به ذهن متبادر نمی
ح باسوادي قابل توجه است. شهر منطقه از نظر سطکالن

، تنها شهرستانی که 1385که در سرشماري سال  طوريبه
در سطح قابل قبولی از شاخص باسوادي قرار دارد، 
شهرستان مشهد است. بررسی این شاخص هم حاکی از 

شهر منطقه و عدم وجود برنامه براي رشد و سلطه کالن
مانی توسعه متوازن این شاخص درسطح استان در بازه ز

 مورد مطالعه است.
، توزیع 1385دهد که در سال نشان می 7و  6هاي شکل 

است.  1375فضایی شاخص بار تکفل تقریباً مشابه سال 
یافته در مرکز و غرب هاي نسبتاً توسعهتمرکز شهرستان

 هاي محروم در شرق استان از دیدگاهاستان و شهرستان
 
 
 
 
 

گانیک این شاخص شاخص بار تکفل نشانگر شرایط ار 
این شرایط عالوه بر اینکه در سطح استان است. 

هاي فرهنگی و اجتماعی استان را به ناکارآمدي برنامه
هاي محروم این کشد، آینده اقتصادي شهرستان تصویر می

هاي با بار تکفل باال) را در هاله ابهام شاخص (شهرستان
 دهد.  قرار می

دهنده   ورد مطالعه، نشانهاي میافتگی شهرستان سطح توسعه
اي بوده و عدم وجود برنامه یا عدم اجراي برنامه توازن منطقه

که تعداد  طوري . بهتغییرات حاصل، خارج از کنترل است
، نسبت 1385سالهاي محروم این شاخص در شهرستان
شهرستان افزایش و  8شهرستان به  5، از 1375به سال

 6به  10توسط از هاي واقع در سطح متعداد شهرستان
 هاکدام از این سال است و در هیچمورد کاهش داشته

 است. اي وجود نداشتهیافتهشهرستان توسعه

اي مبتنی بر مطالعات هاي توسعه منطقهتدوین برنامه .1
 اي و مطالعات آمایش سرزمین؛منطقه

شده در هاي تدوینتخصیص منابع بر اساس برنامه  .2
 اي؛راستاي توازن منطقه

تدوین و اجراي نظام ارزشیابی مدیران اجرایی بر   .3
ها و شاخص توسعه متوازن مبناي تعهد به اجراي برنامه

 اي.منطقه
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