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 چکیده 
منظور تبیین است. به عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار

شناخت مناطق مختلف از نظر امکانات  مفهوم عدالت اجتماعی، بررسی و
 کند. بهمختلف اجتماعی، اقتصادي، بهداشتی و غیره ضرورت پیدا می

همین دلیل، این تحقیق، با هدف بررسی وضعیت برخورداري 
و شناخت میزان نابرابري موجود از امکانات  ي استان گلستانها شهرستان
 بهداشتی و جمعیتی به رشته تحریر درآمده-زیربنایی، درمانی اجتماعی،

 تحلیلی-شده در این پژوهش، توصیفیروش تحقیق بکار گرفتهاست. 
است. در راستاي دستیابی به اهداف، اطالعات مورد نیاز با تکیه بر 

اي، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال اطالعات کتابخانه
 آوري گردیدهجمع 1386و سالنامه آماري استان گلستان در سال  1385
براي سنجش درجه برخورداري و نابرابري مناطق جغرافیایی و  است.
تحلیل عاملی و تحلیل  ها در منطقه مورد مطالعه، از مدلبندي نابرابريرتبه

ها . سپس جهت نمایش توزیع فضایی نابرابرياست فضایی استفاده شده
آمده از دست، با استفاده از روش خطی ساده مقادیر بهGISدر محیط 

 درجه توسعهبعد (استانداردسازي)شده و در نهایت بیتحلیل عاملی، 
هاي مورد نظر در ها از شاخصمیزان برخورداري شهرستانیافتگی و 

هاي تحقیق حاکی از عدم تعادل، فتهاست. یا شده نشان داده ،GISمحیط 
هاي استان هاي فضایی و نیز شکاف عمیق بین شهرستانوجود نابرابري

عنوان مرکز استان، محل است. شهرستان گرگان به ویژه شهرستان گرگانبه
اجتماعی است و این امر، موجب اختالف  –هاي اقتصاديفعالیت تمرکز

 است. گر استان شدههاي دیعمیق این شهرستان با شهرستان

، اي، عدالت اجتماعی، تعادل فضایینابرابري منطقه: کلیديگانواژ
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Abstract  
Social justice is the basic concepts of sustainable 
development. To explain the concept of social justice, 
it is necessary to study and recognize different areas in 
terms of various social, economical, health and other 
facilities. Therefore, this research has been written 
aimed to investigate the enjoyment status of Golestan 
province’s cities and recognize the existing disparity 
of social, infrastructural, health-care and demographic 
facilities. The research method used in this research is 
cross-sectional. In order to achieve the aims, 
required data have been collected based on library 
data, General Population and Housing Census in 2006 
and Statistical Yearbook of Golestan province in 2007. 
Due to measuring the degree of enjoyment and 
geographical areas disparity and their ranking, factor 
analysis model and spatial analysis are used. Then, to 
display the spatial distribution disparity in GIS, it has 
been dimensionless (standardization) by using simple 
linear values obtained from factor analysis and finally, 
the degree of development and enjoyment level of the 
cities have been shown from the indexes used in GIS. 
The results of the research indicate an imbalance, 
spatial disparity and a huge gap among the cities, 
especially Gorgan city. Gorgan city, as the capital of 
the province, is the focus of economical and social 
activities and this causes deep differences between this 
city and other cities of the province. 

Key Words: Regional disparities, social justice, 
balance space, Golestan Province. 
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  مقدمه
هاي کشورهاي تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی

 که این موضوع ممکن است طوريبه است. جهان سوم
هایی براي ایجاد تفرقه و فروپاشی کشورها نیز فراهم زمینه

هاي مختلف نظیر نماید. عدم تعادل و نابرابري در مقیاس
اي، شهري و نابرابري در سطح جهانی، ملی، منطقه

کند. نابرابري در تمام اشکال و سطوح تایی ظهور میروس
 باشد همراه داشتهتواند پیامدهاي ناگواري را بهآن می

)Bigelow et al, 2012: 200 .( نابرابري و عدم تعادل
اي دو زمینه اصلی دارند که عبارتند از شرایط طبیعی هر منطقه

ریزان  گذاران و برنامهمنطقه جغرافیایی و تصمیمات سیاست
قابل ذکر آن است که با پیشرفت تکنولوژي از  اقتصادي. نکته

 اهمیت عامل اول کاسته و به اهمیت عامل دوم افزوده شده
اي توان نتیجه گرفت که در ایجاد نابرابري منطقهاست. پس می

ریزان بیشترین نقش را ایفا گذران و برنامه تصمیمات سیاست
شناخت  ).Poor-Mohammad, Zali, 2009: 30کند(می

هاي جغرافیایی نابرابري و عدم تعادل در چارچوب محدوده
بردن به اختالفات و مختلف ( کشور، استان، شهرستان)، پی

گذاري در جهت رفع و هاي موجود و سیاستتفاوت
ها، از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق کاهش نابرابري

دنبال وسعه باید بههاي ترود. برنامهشمار می جغرافیایی به
تنها  بهبود و ارتقاي سطح زندگی باشد. این موضوع نه

شود، بلکه برخورداري از بردن قدرت خرید می موجب باال
امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و سایر امکانات 

هاي آورد. کاهش تفاوتزیربنایی را نیز به ارمغان می
جایی نیروي منظور جلوگیري از حرکات وجابهاي به منطقه

هاي توسعه بسیار سازي زمینهانسانی و سرمایه در فراهم 
 .)Yasoury, 2009: 20(مؤثر است

 به را متعادل توسعه کارشناسان، ضرورت و ریزانبرنامه

 عدالت تأمین کنند. دلیل اول،می مطرح مختلفی دالیل

 مناطق و مناسب عادالنه برخورداري منظوراجتماعی به

 به سیاسی مالحظات نات است. دومین دلیل،امکا از مختلف

سوم  و دلیل سیاسی هايآرامی نا کاهش براي عاملی عنوان

از  جلوگیري باعث که اجتماعی است و اقتصادي مالحظات
 مطالعه .)kime, 2001: 10(شودتمرکز می و مهاجرت
هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در نابرابري

و نیز بین مناطق جغرافیایی یا ها، قشرها میان گروه
هاي یک کشور، یکی از تقسیمات داخلی از قبیل استان

ریزي و اصالحات اي براي برنامهکارهاي ضروري و پایه
در جهت تأمین رشد و توسعه متعادل اقتصادي و عدالت 

که  با توجه به این .)Bakhtiari, 53 :2001(اجتماعی است
اي و محروم کشور حاشیه هاياستان گلستان یکی از استان

برداري از ها و بهرهاست باید براي توسعه همه بخش
هاي موجود و نیز جهت کاستن از حداکثر پتانسیل

هاي بالقوه، متناسب با هاي نسبی و تقویت توانمحرومیت
هایی صورت گیرد. ریزيهاي هر شهرستان برنامهظرفیت

هاي ستانلذا براي تخصیص اعتبارات و منابع میان شهر
هاي استان در مختلف استان، شناسایی جایگاه شهرستان

بندي سطوح برخورداري از مواهب هاي مربوط و رتبهبخش
 توسعه ضروري است.

 

 مسئله بیان
یکی از موانع مهم بر سر راه توسعه، وجود پدیده نابرابري 

هاي اقتصادي و اجتماعی در کشور یا در توازن و عدم
 وجود .)Ahangari, 2006: 30(سطح منطقه است

 توسعه مهم هاينشانه از آن، مختلف ابعاد و نابرابري
 به که امروزه کشورهایی حقیقت در زیرا است. نیافتگی

 ضمن شوندمی شناخته یافته توسعه کشورهاي عنوان
 باالیی  اجتماعی و اقتصادي هايشاخص از اینکه

 آن در نیز امکانات و هادرآمد توزیع هستند، رخوردارب
 نیافته توسعه کشورهاي در اما است. عادالنه نسبتا جوامع

 آن توزیع هم و است پایین هامقادیر این شاخص هم
 این از ).Mousavi et al, 2013: 8است( ناعادالنه بسیار

 توسعه عدالت فضایی و اجتماعی، دیدگاه از امروزه رو، 
 وجود معنايبه بلکه گرددنمی تلقی رشد معنايبه دیگر

منظور ایجاد تعادل و  به است. عادالنه توزیع و امکانات
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ریزي دادن فضاهاي مناسب و همگون، بحث برنامهشکل 
ریزي است. اولین گام در برنامه اي مطرح شدهمنطقه
هاي اقتصادي و اجتماعی و اي شناخت نابرابري منطقه

 :Sarafi, 1996فرهنگی نواحی و مناطق مختلف است (

ها و اخت وضعیت برخورداري مناطق در شاخصشن ).47
ریزي در گذاري و برنامه معیارهاي مختلف براي سیاست

 گیردراستاي تحقق عدالت فضایی و اجتماعی صورت می
)Kalantari, 2001: 122.( براي رشد و توزیع سازي زمینه

منظور دستیابی به عدالت متناسب امکانات و تسهیالت به
اي باحث مطرح در توسعه منطقهاجتماعی، از جمله م

ن ).Saeedi, Taghizadeh, 2005: 34(است ی از  همچن
ریزي صحیح  هاي الزم جهت برنامهآنجا که یکی از بنیان

اي، آگاهی از جایگاه مناطق مختلف است، ملی و منطقه
ویژه از نظر به لذا تعیین موقعیت و جایگاه مناطق مختلف

اي دارد. ي، اهمیت ویژهیافتگی و برخوردار میزان توسعه
است  شدهسعی  با درك ضرورت موضوع در این تحقیق،

 ، اقتصادي،(جمعیتی هاي تأثیرگذارشاخص آوريجمعبا 
به این  درمانی) -زیربنایی و بهداشتیفرهنگی  اجتماعی و

هاي منطقه مورد ن شهرستانشود که بی پرسش پاسخ داده
درترکمن، مینودشت، قال، کالله، بن (گرگان، گنبد، آقمطالعه

آباد، کردکوي، بندرگز) از لحاظ آزادشهر، رامیان، علی
میزان برخورداري و توزیع بهینه امکانات، جهت برقراري 

هاي فضایی و رسیدن به وضعیت مطلوب شکاف تعادل
 وجود دارد یا خیر ؟ عمیقی

 پیشینه تحقیق
 اي، مطالعات گوناگونیهاي منطقهدر زمینه نابرابري

هاي خارجی هاي پژوهشاز نمونه است. گرفتهصورت 
 : توان به مطالعات زیر اشاره نمودمی

هاي دولت را در )، نقش سیاست2000( و همکاران 1لی 
اند. نتایج این اي مورد مطالعه قرار دادههاي منطقهنابرابري

 ها ودهنده این مسئله است که سیاست پژوهش نشان

1 .Lie and et al 

اوانی در میزان و شدت هاي دولت تأثیر فرگیريجهت
 ها دارد. نابرابري

و  )، سطوح توسعه اقتصادي2001و همکاران ( 2جو
هاي اجتماعی مناطق مختلف کشور پرتقال را در طول سال

هاي تحلیل عاملی و تحلیل ، از طریق روش1995و  1991
شاخص اقتصادي و اجتماعی  33اي و با استفاده از خوشه

. نتایج این مطالعه بیانگر آن است اندمورد بررسی قرار داده
که در طی مقاطع زمانی مورد بررسی، کاهش روند 

 نابرابري وجود دارد.
شاخص 12شاخص ( 23)، با استفاده از 2004( 3باتیا و ري

هاي شاخص زیربنایی) به کمک روش 11کشاورزي و 
تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي، به تعیین سطح توسعه 

اند. نتایج این  قه هندوستان پرداختهمنط 32بلوك در  380
پژوهش نشان دهنده تفاوت و نابرابري بسیار در مناطق مورد 

 مطالعه است.

)، به تحقیق و بررسی نابرابري 2010( و همکاران 4فلیشر
 اند. در این تحقیق، مناطقاي در چین پرداختهمنطقه

 بر اساس نابرابري در توسعه انسانی و رشد اقتصادي
دهد که هاي این پژوهش نشان میاند. یافتهشده يبند درجه

سطح توسعه انسانی و رشد اقتصادي مناطق مورد مطالعه، 
)، در پژوهشی به 2011( 5سیندي فان است. متفاوت

سو در چین  اي در استان جیانگمنطقه بررسی نابرابري
بر اساس شاخص ترکیبی، منطقه مورد  است. پرداخته

محروم و محروم رخوردار، نیمهمطالعه به چند منطقه ب
 است. بندي شدهطبقه

اي گرفته در زمینه نابرابري منطقهاز جمله مطالعات صورت
 : توان به موارد زیر اشاره نموددر داخل کشور می

هاي  شهرستانیافتگی  در تحقیقی، سطح توسعه )،1378حبیبی(
 استان قزوین را با استفاده از روش تحلیل عاملی و

نتایج این  است. ومی عددي مورد بررسی قرار دادهتاکسون

2 .Goe and et al 
3 .Batia and Raei  
4 . fliesher 
5 . Cindy fan 
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 هاي استان قزوینتحقیق بیانگر شکاف زیاد بین شهرستان
  است.

)، در با استفاده از روش 1385( زادهعلی نسترن و گنج
هاي استان بندي شهرستاناي به رتبهتحلیل عاملی و خوشه

ان هاي این تحقیق نشاند. یافتهآذربایجان شرقی پرداخته
 غربی استان بر اساس هاي نیمهدهد که شهرستانمی

هاي نیمه تر از شهرستانیافتههاي مختلف، توسعهشاخص
 غربی استان هستند. 

 )، با استفاده از روش1386مهر (آهنگري و سعادت
هاي استان تاکسونومی عددي، به مطالعه تطبیقی شهرستان

دهد که ان میها نشاند. نتایج تحقیق آن پرداخته لرستان
 هاي استان وجود دارد. اختالف فاحشی بین شهرستان

)، در تحقیقی، با استفاده از روش موریس 1388( یاسوري
هاي یافتگی و نابرابري موجود در شهرستانمیزان توسعه

 است. استان خراسان رضوي را مورد بررسی قرار داده
 حکایت از عدم تعادل شدید بین این تحقیقهاي افتهی

هاي مشهد، نیشابور، ویژه شهرستاننواحی استان به
نگري در وار و سایر مناطق، توسعه نامتوازن و بخشی هسبز

گذاري و نبود ارتباط بین سرمایهو  هاي گذشتهبرنامه
  دارد.هاي توسعه شاخص
م هی را ب (ا ن  را ده و همکا  )، تحلیل فضایی1392زا
تحقیق و هاي توسعه در استان خوزستان را مورد  شاخص

هاي این پژوهش بیانگر آن است اند. یافتهداده بررسی قرار
ترین و شهرستان اللی در که شهرستان اهواز در مطلوب

ترین حالت از نظر برخورداري از نماگرهاي نامطلوب
 مورد نظر قرار دارند.

 

 روش تحقیق
-شده در این تحقیق، توصیفیروش تحقیق بکار گرفته

به موضوع پژوهش و در راستاي  با توجه است. تحلیلی
دستیابی به اهداف مورد نظر، اطالعات مورد نیاز با تکیه 

اي، نتایج سرشماري عمومی نفوس و بر اطالعات کتابخانه

 و سالنامه آماري استان گلستان در سال 1385 مسکن سال
براي  در این تحقیق،است.  آوري گردیده، جمع1386

 مناطقبري بین و نابرا برخورداريدرجه  سنجش
 ها در منطقه مورد مطالعه،بندي نابرابريجغرافیایی و رتبه

 ) استفاده شدهGIS( تحلیل عاملی و تحلیل فضایی از مدل
است. ابتدا با استفاده از مدل تحلیل عاملی به تعیین درجه 

هاي منطقه مورد مطالعه پرداخته یافتگی شهرستانتوسعه
ها وزیع فضایی نابرابرياست. سپس در جهت نمایش ت شده

 ، با استفاده از روش خطی ساده مقادیر بهGISدر محیط 
شده  بعد (استاندارد سازي)بیآمده از تحلیل عاملی، دست 

میزان برخورداري یافتگی و درجه توسعهو در نهایت 
 ،GISهاي مورد نظر در محیط  ها از شاخصشهرستان

 است. نشان داده شده

 عاملی روش تحلیل
 است آماري متغیره چند روش یک روش تحلیل عاملی، 

 یک توزیع در موجود همبستگی دارد الگوي سعی که
 تعداد کمترین برحسب پذیر را مشاهده تصادفی بردار

 توجیه ها،عامل نامبه ناپذیره مشاهد تصادفی متغیرهاي
 هاياز شاخص ايمجموعه بین عاملى تحلیل یعنى نماید.

فرضی  الگوي یک تحت خاصی رابطه تبطغیرمر ظاهر به
 طرف دیگر ). از,Berlag 15 :1998کند(برقرار می

از  هر یک که کرد تعیین روش این از استفاده با توان می
 دارند نقش اختالف، این ایجاد در اندازه چه عوامل تا

)Tofigh , 1993: 53.( تحلیل روش از بکارگیري هدف 
 شاخص اهمیت هر درجه یا و وزن آوردن دستبه عاملی،

 ترکیبی غیر هايشاخص استخراج و کمی صورت به
است. بدین  هاعامل یا فاکتورها عنوان تحت بسته، هم

 با شاخص چندین از خطی فاکتور، تابعی هر صورت که

 ).Zahedi, Akbari, 2008: 123(متفاوت است هايوزن
 هیچ که دارد وجود مزیت این عاملی، روش تحلیلی در

 را هاآن تعداد و ندارد متغیرها وجود تعداد در ودیتیمحد
حد به مربوط، اطالعات و آمار داشتن صورت در توانمی
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 جدید متغیرهاي ورود روش، این در داد. افزایش کافی
 متغیر زیرا نماید.نمی وارد شاخص تلفیقی و عامل به ایرادي
 در هشد ابعاد مطرح بر عالوه را توسعه از دیگري بعد جدید

). Momeni, 1998: 45افزاید (می مدل به قبلی متغیرهاي
 است. مراحل اجراي تحلیل عاملی آمده 1در شکل

 
فرایند تجربی مدل تحلیل عاملی .1شکل  

 اهداف تحقیق
 سازمان که کندمی ایجاب عدالت اجتماعی اصول

 اي گونه به ايمنطقه هايگذاريسرمایهالگوي  و فضایی

 امر گوید.این پاسخ را جمعیت يکه نیازها باشد

 .است نیاز و سنجش تعیین براي یافتن روشی مستلزم
 راهی منابع، واقعی تخصیص و میان نیازها تفاوت

 .است ايعدالتی منطقهبی ارزشیابی میزان براي

توان می زمانی را ايمنطقه گذاريسرمایه ناموزونی

 مشکالت بر ه شدنچیر آن هدف که پذیرفت

برآوردن  راه سر بر مانعی صورتاین غیر در شد.بامحیطی 

این لذا  .بود خواهد عمومی مصالح به کمک و نیازها

تحقیق، با هدف شناخت و بررسی وضعیت برخورداري 
هاي هاي استان گلستان و نیز شناسایی نابرابريشهرستان

 هاي تأثیرگذارشاخص آوريجمع موجود از طریق

زیربنایی و فرهنگی  اجتماعی و ، اقتصادي،(جمعیتی

  است. درآمده درمانی) به رشته تحریر –بهداشتی

 منطقه مورد مطالعه

کیلومترمربع  هزار 22استان گلستان با مساحتی بالغ بر

است و از  شرقی دریاي خزر واقع شدهکه در جنوب

شمال به جمهوري ترکمنستان، از جنوب به استان 

و از غرب به سمنان، از شرق به استان خراسان شمالی 

، جمعیت استان شود. استان مازندران محدود می

نفر  1637000بالغ بر ،1385براساس سرشماري سال 

بندر ترکمن،  قال،(گرگان، گنبد، آق شهرستان 11 که در

آباد، کردکوي و مینودشت، کالله، آزادشهر، رامیان، علی
ساکن دهستان  56بخش و  25شهر،  28، بندرگز)

. )Statically Yearbook of Golestan, 2007(هستند

موقعیت فضایی محدوده مورد مطالعه نشان  2در شکل

 است. شده داده

 
موقعیت فضایی محدوده مورد مطالعه. 2شکل  
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 تعاریف مفاهیم 

اي کوششی است ریزي منطقهبرنامهاي: ریزي منطقهبرنامه

منظور هاي موجود بهمتشکل و منظم براي انتخاب روش

ف خاص در یک منطقه و عبارت است از رسیدن هد

هاي اجتماعی و نمودن آرمانفرایند توجیه، تبیین و روشن

ها در دادن به فعالیتهایی در جهت سامانحلارائه راه

 .)Ziari, 2006: 85(فضاي فوق شهري

اي خاص عدالت اجتماعی، ایجاد رابطهعدالت اجتماعی: 

ها مانند رفاه سانمیان اهداف عالی انسانی و نوع زندگی ان

برداري از مواهب جامعه چون ثروت و و معرفت و بهره

). عدالت Sharifzadegan, 2008: 10منزلت است(

اجتماعی به ایجاد یک جامعه عادالنه متکی بر اصول 

هاي حقوق بشر اطالق برابري و همبستگی و درك ارزش

 ).Lotfi et al , 70 :2013 (شودمی

 ايعلل نابرابري منطقه

 از مناطق، میان ساختاري هايتفاوت به مربوط ادبیات در

شدن بخشی  اي و قطبیشدن منطقه قطبی مفهوم دو

 مفهوم براساس ايمنطقه شدن قطبی شود.استفاده می

آن  در و گیردمی مطالعه قرار مورد جغرافیایی فضاي

 الگوي روي هاتفاوت این آثار و هافعالیت مکانی فاصله

 در شود ومی گرفته نظر در هافعالیت فیاییتوزیع جغرا

 فضاي اقتصادي مفهوم از بخشی، شدن قطبی مورد

 ).Zangi Abadi, Talebi, 54 :2001(شودمی استفاده

نظري  مطالعات در اساسی محور دو اقتصادي،فضاي  در

اولین  که دارد وجود ايمنطقه هايتفاوت به مربوط

 دوگانگی ر نظریهمحو دومین و رشد قطب محور،نظریه

پرو، بر اساس مفهوم  شود. فرانسوامی شامل را اقتصادي

مسیر  در رشد یا توسعه که است معتقد فضا، شدنقطبی 

 گردد. جان فریدمن نیزمی فضا شدنقطبی  به منجر خود

 روابط حاکمیت چارچوب در پیرامون مرکز نظریه با ارائه

و بررسی  شدن قطب معیارهاي ارائه با و هیگینز وابستگی

 .اندکرده بیان را مباحث ترینها، اساسیقطب تعدد

)Ziari, 2006: 45.( اصلی  علت عقیده میردال، به

 عوامل غیراقتصادي فعالیت نحوه ايمنطقه هاينابرابري

 گیردمی صورت مناطقی در گذاريمعموالً سرمایه است.

 در سود نرخ رود. اگرمی آنجا در سود بیشتري انتظار که

نیافته باقی توسعه منطقه آن باشد، اندك ايمنطقه

 باز اقتصاد در بازار داخل نیروهاي خواهدماند. بنابراین،

کاهش  جاي به که کنندمی نحوي فعالیتبه داريسرمایه

و  افزایند. مناطقمی آن ابعاد بر ايمنطقه هاينابرابري

گسترش  حال در آن در اقتصادي فعالیت که هاییمحل

 جلب خود به را سایر نقاط فعال افراد و جوانان نظر ت،اس

 این در هاي اقتصاديفعالیت گسترش معنی به کنند. اینمی

 مناطق در اقتصادي هايفعالیت رکود به مناطق نسبت

 ايمنطقه هاينیز نابرابري سرمایه تحرك است. افتاده عقب

 که است باور این بر داد. میردال خواهد افزایش را

 جهتی در معموالً کشورهاي فقیرتر در ملی هايستسیا

 تشویق را ايمنطقه هاينابرابري که کنندمی حرکت

 ).Hekmati, 2003: 127(کنند می

 ايپیامدهاي نامطلوب نابرابري منطقه

 پیامدهاي بخشی، و ايمنطقه هاينابرابري و هاتعادل عدم

 هرا ب گوناگونی سیاسی و اقتصادي، اجتماعی نامطلوب

 موجب استفاده منطقه چند یا یک در دنبال دارد. تمرکز

ماندن بالاستفاده  و منطقه آن امکانات از حد از بیش

. )Tomul, 2009: 949(شود دیگر می مناطق هايظرفیت

 مختلف طبیعی ابعاد شامل منطقه، یک توان از بیش استفاده

 ،هازیربنایی (جاده امکانات و منابع تجدیدناپذیر ویژه به

 است. نیروي انسانی) و برق انرژي ها،فرودگاه آهن،راه
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تر سریع موجب استهالك تنها ظرفیت نه از بیش استفاده

د امکانات یجا  منابع تخلیه به بلکه ،شودمی، شده ا

محیط  تخریب امر، . این بخشدمی سرعت نیز ناپذیر تجدید

در پی  ناکارآمد را استفاده و مورد بحث مناطق در زیست

اتفاق  مناطق غیربرخوردار سایر در آنچه اما خواهدداشت.

 تفاوت که این نیست با برخوردار مناطق نیز کمتر از افتدمی

 ).Ziari, 2006, 53(کندیکدیگر فرق می با هانوع خسارت

، ايتعادل منطقه عدم پیامدهاي گریزناپذیر اولین

 شهرهاي از باال هاينرخ با غیرطبیعی هايمهاجرت

 امر، این نتیجه .بزرگ هستند شهرهاي به رخوردارغیرب

 پدیده بروز و منطقه چند یا یک در شهرنشینی سریع رشد

 غیررسمی بخش گسترش مناطق، این در نشینیحاشیه

 و درآمد سطح از نظر عمیق اختالفات بروز و اقتصاد

 در برخوردار مناطق در زندگی تسهیالت به دسترسی

 هاي. همچنین، نابرابرياست سایر مناطق با مقایسه

هاي در اثر تمرکز فعالیت ایجادشده اقتصادي و اجتماعی

 پدیده تشدید و منطقه چند یا یک در اقتصادي

 ایجاد کنند سیاسی جدي التهابات توانندمی نشینی حاشیه

)Sorekh Kamal, Shahabadi, 2009: 67(. 

 عدالت اجتماعی و جغرافیا 

لف قابل تأمل است و مفهوم عدالت از منظرهاي مخت

مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت 

بودن جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدي

این مفهوم است. اما مطلب حائز اهمیت این است که 

اساس هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادي 

گذارد می و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم

هاي مختلف ریزيها و برنامهو مسلماً استفاده از مکانیزم

تواند تأثیرات ضد و نقیضی در برقراري و یا عدم می

 ).Marsousi, 2004: 91برقراري عدالت ایفا کنند (

هاي  اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این است که نابرابري

ثیر دارد  اقتصادي و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تأ

و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط 

 اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم –اقتصادي

 ).Harvey, 1997: 34دارد(

از نقطه نظر جغرافیایی، عدالت اجتماعی مترادف با توزیع  

فضایی عادالنه امکانات و منابع در بین مناطق مختلف و 

ها است. زیرا عدم نین مناطق به آندستیابی یکسان تمام ساک

هاي اجتماعی و مشکالت ها به بحرانتوزیع عادالنه آن

از . )Sharifi, 2006: 6(پیچیده فضایی منجر خواهد شد

اي یا سرزمینی یابی منطقهآنجا که جغرافیا با سازمان

سروکار دارد، پس مفاهیمی از عدالت اجتماعی اهمیت 

عادالنه درآمد در مقیاس دنبال توزیع یابد که بهمی

اي و سرزمینی است و لزوماً مترادف توزیع عادالنه  منطقه

میان افراد نیست. اما فرض بر این است که توزیع عادالنه 

در سطح سرزمینی مشابه توزیع عادالنه میان افراد 

). مطالعه توزیع فضایی Harvey , 1997: 32است(

منظور الگوها بهها، الگوها و قوانین حاکم بر این پدیده

نگري و بهزیستی انسان و غایت جغرافیا است تبیین، آینده

و هنگامی قابل تفسیر است که بیانگر پراکنش، تجمیع و 

 ساختار الگوها باشد.

 ايهاي منطقههاي تأثیرگذار در نابرابريشاخص

ترین گام در مطالعات توسعه هاي توسعه مهمتعیین شاخص

توسعه در واقع بیان آماري  هاياي است. شاخصمنطقه

 بنابراین، ).Asayesh, 1995: 29(موجود در منطقه است

متغیرهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی باید در قالب یک 

چارچوب تئوریکی مشخص و منطقی به شاخص تبدیل 

هاي توسعه در انتخاب شاخص.)Seers, 1972: 2شوند(

هاي هاي توسعه مثبت با شاخصباید دقت کرد تا شاخص
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منفی ترکیب نشوند. با انتخاب هدفمند تعداد معدودي 

شاخص، ممکن است بتوان به نتایج واقعی دست یافت. از 

طرفی کاربرد تعداد زیادي شاخص ممکن است نتیجه 

مطالعه را منحرف کرده و به بیراهه ببرد. در این تحقیق، 

ها، داشتن آمار ترین عامل در انتخاب شاخصاصلی

هاي  شاخص 1است. در جدول ها بودهآنصحیح در مورد 

 است. مورد نظر ذکر شده

 

 

 هاي تحقیقیافته
قصد  گیرندهتصمیم چندشاخصه، گیريتصمیم مسائل در

 به دارد. را موجود اي گزینه میان از گزینه یک انتخاب

 معین و هايشاخص اساس بر او انتخاب که طوري

 از است. کنمم انتخاب بهترین ودر نتیجه، شدهتعریف

 متغیر تعداد زیادي تلخیص عاملی تحلیل از هدف که آنجا

است، این امر مستلزم انجام  عامل تعداد مشخصی در

 : مراحل زیر است

 متغیرهاي میان از مناسب متغیرهاي ، انتخاباولین گام .1

 بنديسطح در است. عاملی در تحلیل مورد استفاده

 مختلف هايگروه در مختلف هايها، شاخصشهرستان

ها و متغیرهاي مورد نظر در شاخص .تأثیرگذار هستند

 پس از انتخاب این است. نشان داده شده 1جدول

 شهرستان مورد مطالعه11ها براي ها، دادهشاخص

بندي شاخص، رتبه 24آوري و با استفاده از جمع

تشکیل شد و  11X24رو یک ماتریس اند. ازاین شده

افزار ها در نرمت ماتریس دادهپس از واردنمودن اطالعا

صورت جدول آماره توصیفی خروجی به، Spssآماري 

 ها ) بهشامل (میانگین، انحراف معیار و تعداد شاخص

 دست آمد.

، براي انجام محاسبات در مراحل بعدي و  گام دوم .2

ها از ماتریس همبستگی ارتباط درونی بین شاخص

ماتریس سپس با استفاده از  است. استفاده شده

اند. با ها عوامل استخراج شدههمبستگی بین شاخص

استفاده از ماتریس عاملی، عوامل مشترك و اهمیت 

براي است. ها معلوم شدهشاخص نسبی هر یک از

شده در این شدن معناداربودن عوامل انتخابمشخص

 نام مقدار ویژه استفاده شدهاي به، از آمارهروش

دهنده مقدار نشان ي است کهااست(مقدار ویژه اندازه

واریانس در مجموعه متغیرهاي اولیه است که توسط 

مقادیر ویژه و  2شود). جدولیک عامل تعیین می

دهد.هاي تأثیرگذار را نشان میواریانس شاخص

 گروه بندي شاخص هاي تاثیر گذار در نابرابري هاي منطقه اي. 1جدول
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 هاي تأثیرگذار. مقادیر ویژه و واریانس شاخص2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تحقیق منبع:

ها باید مشخص شود بعد از تعیین تعداد عامل ،سومگام . 3
است.  ها عمدتاً شامل چه متغیرهایی شدهکه هریک از آن

ها را ها باید آنبراي این منظور و براي تفسیر بهتر عامل
، 1هاي واریماکسها از روشدوران داد. براي دوران عامل

حقیق، شود. در این تاستفاده می 3و اکواماکس2کوارتیماکس

1 . Varimax 
2  . Quartimax 

آن،  حاصلاست که از روش واریماکس استفاده شده
 در عامل هر براي که یافته استدوران  عوامل از ماتریسی

 را عامل هر است و را شامل شده وزنی مربوط، متغیر مقابل
 ذکر به الزم خاص تعلق داده است. به متغیرهاي وضوحبه

توسط که واریانسی ها، درصدعامل دوران از بعد که است

3 . Equamax 

 مؤلفه
شدهبارگذاري مجموع مربعات مقادیر ویژه اصلی شدهمجموع مربعات چرخشی بارگذاري   

 فراوانی تجمعی واریانس مجموع فراوانی تجمعی واریانس مجموع فراوانی تجمعی واریانس مجموع

1 8 35 35 8 35 35 7 28 28 

2 8 32 67 8 32 67 6 27 56 

3 5 22 89 5 22 89 6 25 81 

4 2 11 100 3 11 100 4 19 100 

5 15-1  5 100       

6 16- E6 15- E2 100       

7 16- E4 15- E1 100       

8 16- E3 15- E1 100       

9 16- E2 15- E1 100       

10 16- E1 16- E8 100       

11 16- E2 16- E7 100       

12 16- E2 16- E5 100       

13 16- E2 16- E5 100       

14 17- E8 16- E3 100       

15 17- E4 16- E2 100       

16 17- E 5-  16- E 3-  100       

17 17- E 8-  16- E 4-  100       

18 16- E 2-  16- E 6-  100       

19 16- E 2-  16- E 6-  100       

20 16- E 3-  15- E 1-  100       

21 16- E 3-  15- E 1-  100       

22 16- E 4-  15- E 2-  100       

23 16- E -4  15- E  1-  100       

24 16- E -6  15- E 3-  100       
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 )3(جدولاست. مانده ثابت واریانس کل تجمعی درصد اما .است  تعیین شده تغییر نموده عامل هر 

 دورانهاي استخراجی براي هریک از متغیرها بعد از مقادیر عامل .3جدول

 
ک از با توجه به میزان همبستگی هر ی ،گام چهارم. 4

 ها،توان اسامی یا عناوین مناسبی براي آنها، میشاخص
 :ترتیب زیر، انتخاب نمودبه

 به است کهدرصد 45/8مقدار ویژه این عامل : عامل اول 

هاشاخص  مؤلفه 

1 2 3 4 

-520/0 نیشاغل کل به متخصصان درصد  259/0  459/0  672/0  

103/0 خانوار عدب  178/0  877/0  434/0  

-306/0 ینیشهرنش نرخ  714/0  446/0  445/0-  

/.913 شهرستان تیجمع به شهرستان به واردشده مهاجرت درصد  349/0  031/0-  209/0-  

007/0 )لومتریک/نفر(تیجمع تراکم  055/0-  994/0-  097/0-  

369/0 نیشاغل کل به صنعت بخش شاغالن درصد  711/0  517/0  300/0  

495/0 نیشاغل کل به آموزش بخش نیاغلش درصد  781/0  370/0  093/0  

-606/0 نیشاغل کل بهی اجتماعي مددکار و بهداشت بخش نیشاغل درصد  090/0-  176/0-  770/0  

281/0 استان به شهرستان تیجمع درصد  200/0-  934/0-  095/0  

-913/0 مردان اشتغال بیضر  349/0-  031/0  209/0  

358/0 زنان اشتغال نرخ  237/0  618/0-  659/0  

421/0 اشتغال کل بیضر  374/0  334/0  756/0  

-216/0 یکشلوله آب کنندهمصرفي خانوارها درصد  951/0-  176/0-  134/0-  

-932/0 برق کنندهمصرفي خانوارها درصد  055/0  351/0-  065/0-  

108/0 تلفن کنندهمصرفي خانوارها درصد  233/0  107/0  961/0  

945/0 لومترمربعیک100 هري زاا به جاده طول  284/0  046/0-  154/0-  

292/0 يباسواد بیضر  856/0  297/0  306/0-  

306/0 شهرستان دری عال التیتحص با افراد درصد  714/0-  446/0-  445/0  

861/0 یعمومي ها کتابخانه تعداد  324/0  352/0-  171/0-  

323/0 یمذهب اماکن تعداد  205/0  914/0  135/0  

-809/0 مارستانیب تعداد  306/0  476/0  158/0-  

-031/0 مارستانیب تخت تعداد  946/0-  184/0  264/0-  

331/0 متخصص پزشک تعداد  170./  631/0-  681/0-  

-243/0 يروزشبانهي هادرمانگاه تعداد  945/0  150/0  158/0-  

 تحقیق هايیافته: منبع
 

   

 



 

  1391، بهار و تابستان5، پیاپی 1سوم، شماره  سال ي،شهر یبوم شناس يش هادوفصلنامه پژوه 99
 

 است. درصد از واریانس را محاسبه نموده 22/35،تنهایی
 .4اند در جدولمتغیرهایی که در عامل اول بارگذاري شده

 .اندنشان داده شده

 نفر)10000هر شده در عامل اول(درگذاريهاي بارمتغیر .4جدول
 مقدار همبستگی متغیر ردیف

شده به شهرستان به درصد مهاجرت وارد 1
 793/0 جمعیت شهرستان

 889/0 تراکم جمعیت(نفر/کیلومتر) 2
 883/0 درصد جمعیت شهرستان به استان 3
4 883/0 عد خانوارب- 
 -548/0 مومیهاي عتعداد کتابخانه 5
 665/0 تعداد اماکن مذهبی 6

هاي تحقیقیافته :منبع  

متغیر در عامل اول بارگذاري  6 ،4با توجه به جدول
 ثیر را در عوامل چهارگانه داشتهأو بیشترین ت ندا شده

متغیر  2متغیر جمعیتی و 4متغیر،  6در بین  است.
که بیشترین  هستند. با توجه به اینفرهنگی  –اجتماعی

 است، اینشده در عامل اول جمعیتی تغیر بارگذاريم
 اجتماعی ذکر شده -عامل با عنوان جمعیتی و فرهنگی

 است.
 است که 67/7مقدار ویژه این عامل  :عامل دوم

 )5جدول( است. درصد از واریانس را محاسبه نموده95/31

نفر)10000هر شده در عامل دوم(درمتغیرهاي بارگذاري .5جدول  
تغیرم ردیف  مقدار همبستگی 

937/0 نرخ اشتغال زنان 1  

ن بخش صنعت به کل شاغلینیدرصد شاغل 2  833/0-  

682/0 ن بخش آموزش به کل شاغلینیدرصد شاغل 3  

برق کنندهمصرفدرصد خانوارهاي  4  724/0  

637/0 ضریب کل اشتغال 5  

461/0 ضریب باسوادي 6  

روزيهاي شبانهتعداد درمانگاه 7  631/0  

 هاي تحقیقیافته :منبع

شده در  اینکه بیشترین متغیرهاي بارگذاريبا توجه به 
عامل دوم عامل اقتصادي  هستند،عامل دوم اقتصادي 

 است. شده نامیده
است که  درصد 30/5مقدار ویژه این عامل  :عامل سوم

 )6جدول(است. درصد از واریانس را محاسبه نموده 22

 

 
 نفر)10000هر شده در عامل سوم(درريمتغیرهاي بارگذا .6جدول

 مقدار همبستگی متغیر ردیف

 802/0 نرخ شهرنشینی 1

 744/0 تعداد پزشک متخصص 2

 729/0 تعداد بیمارستان 3

 861/0 تعداد تخت بیمارستان 4

 هاي تحقیقیافته :منبع

متغیر بهداشتی  3، مورد استفاده متغیر 4در عامل سوم، از 
درمانی  -نام عامل بهداشتی به هستند کهو درمانی 

 . اندنامگذاري شده
 است که درصد57/2مقدار ویژه این عامل  :عامل چهارم

 است. نموده محاسبهدرصد از واریانس را  71/10
 )7جدول(

 شده در عامل چهارم متغیرهاي بارگذاري .7جدول
 مقدار همبستگی متغیر ردیف

 581/0 ن به کل شاغلیندرصد متخصصی 1

2 
کاري اجتماعی صد شاغلین بخش بهداشت و مدددر

 به کل شاغلین
796/0 

 -477/0 ضریب اشتغال مردان 3
 903/0 مربعکیلومتر100طول جاده به ازاي هر  4
 511/0 کشیکننده آب لولهدرصد خانوارهاي مصرف 5
 -675/0 درصد افراد با تحصیالت عالی در شهرستان 6
 861/0 فنتلکننده مصرفدرصد خانوارهاي  7

 هاي تحقیقیافته :منبع
 

در عامل چهارم با توجه به اینکه بیشترین عامل از متغیر 

 همان ترین نام براي این عامل،مناسب ،زیربنایی است

 است. زیربنایی درج شده

 است. محاسبه امتیازات عاملی مرحله شش تحلیل عاملی،

 یک از هردر که  عاملی عبارت است از وزن عددي امتیاز

 ب وزن عاملی در مقدار شاخصنواحی پس از ضر

 : آمده است دستشده از طریق رابطه زیر بهاصالح
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 هاداده ماتریس ابتدا عاملی، امتیازات آوردن دست به براي

 روش این شوند.می استاندارد باال فرمول از استفاده با
 شده نامیده استاندارد، نرمال از استفاده با سازي مقیاس بی

 ها بودهخروجی دیگر از که عاملی بارهاي ماتریس است.
 است. داده نشان را متغیرها و عوامل بین همبستگی است

بارهاي  ضرب از عاملی امتیاز موجود تعاریف براساس
 استاندارد طریق از شده اصالح متغیرهاي مقدار در عاملی
 ضرب از مرحله این در لذا است. آمده دست به کردن

 عاملی، بارهاي ماتریس در هاداده شده س استانداردماتری

 .آیدمی دستبه عاملی ماتریس امتیازات
 آمده دست به عاملی از امتیازات استفاده ، باگام پنجم. 5

 هر براي عاملی امتیازات به محاسبه ،قبل مرحله در

 شده پرداخته هابندي شهرستانرتبهنهایت  در و شهرستان

 هاشهرستان از هر یک مورد در ،ورمنظ این براي . است

 هايعامل جبري امتیازات جمع از که ترکیبی شاخص یک

 شده محاسبه آید،دست می به شهرستان هر براي چهارگانه

  . )8جدول( است

 همچنین با استفاده از روش خطی ساده و بکارگیري رابطه زیر:                      

 
=X شده مقادیر استاندارد 
=xi مده براي هر متغیرآدستهقادیر بم 

 براي هر متغیر مدهآدستهب مقادیر جمع = 

کدام از  براي هر شده) (استاندارد شده بعدمقدار مقادیر بی
 )9جدولاست.( ها محاسبه گردیدهشهرستان

 هابندي شهرستانرتبه .8جدول

 نام شهرستان شاخص ترکیبی رتبه شهرها

 زادشهرآ - 1,9759 9
 قالآق - 2,4897 8
 بندرگز 3,0337 2
 بندرترکمن - 6,156 11
 رامیان 0,3543 4
 آبادعلی 0,0678 5
 کردکوي 0,5519 3
 کالله - 2,4897 7

 گرگان 4,2479 1
 گنبد کاووس - 1,6809 6
 مینودشت - 3,1752 10

 هاي تحقیقیافته :منبع

 هاي تحقیقیافتهمنبع:   هاي مورد نظرشده براي هر شهرستان از شاخص بعدمقادیر بی .9جدول

 

 

 

 

 

 

 جمع درمانی-هاي بهداشتیشاخص فرهنگی -اجتماعی زیربنایی شاخص اقتصادي شاخص جمعیتی نام شهرستان

 258/0 043/0 042/0 029/0 028/0 116/0 آزادشهر

 254/0 051/0 051/0 047/0 061/0 044/0 قالآق

 704/0 164/0 176/0 186/0 147/0 031/0 بندرگز

 16/0 013/0 016/0 027/0 041/0 063/0 بندرترکمن

 498/0 126/0 109/0 144/0 080/0 039/0 رامیان

 429/0 106/0 094/0 083/0 111/0 035/0 آبادعلی

 723/0 145/0 137/0 121/0 163/0 157/0 کردکوي

 363/0 063/0 053/0 061/0 053/0 133/0 کالله

 957/0 173/0 232/0 165/0 202/0 185/0 گرگان

 475/0 085/0 064/0 101/0 063/0 162/0 گنبد کاووس

 177/0 031/0 026/0 036/0 051/0 033/0 مینودشت
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شده براي هر  عدبها و جمع مقادیر بیبا ترکیب شاخص

رتبه میزان برخورداري یافتگی، درجه توسعهشهرستان 
که  استدست آمدههسعه بهاي توها از شاخصشهرستان
  است. نمایش داده شده 3در شکل

شهرستان گرگان باالترین رتبه و  3با توجه به شکل
ترین رتبه را از ترکیب شهرستان بندر ترکمن پایین

 اند.خود اختصاص داده هاي مورد نظر بهشاخص
آمده از روش خطی ساده توزیع دست با استفاده از مقادیر به

توسعه به لحاظ شاخص ترکیبی در قالب سه فضایی سطوح 
بندي   ار تقسیمبرخوردار و برخورد طبقه محروم، نیمه
  است. نتایج آن نشان داده شده ،4گردیده که در شکل

 
 هاي استانوضعیت برخورداري شهرستان .3شکل

 هاي تحقیقیافته :منبع
 

 
 دهتوزیع فضایی سطوح توسعه با استفاده از روش خطی سا. 4شکل

 

 گیرينتیجهبحث و 
 یافتگی در لحاظ توسعه ها ازتعیین وضعیت شهرستان

امکانات و ثمرات توسعه در  ریزي و توزیع عادالنهبرنامه

میان آحاد جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی امري 

اي و استانی، هاي منطقهمطالعه نابرابري است. ضروري

ریزي و برنامه اي برايیکی از اقدامات ضروري و پایه

مین رشد اقتصادي همراه با عدالت أاصالحات در جهت ت

تواند تخصیص منابع را با هدف رفع می اجتماعی است که

حکومت و  ثیر قرار دهد.أاي، تحت تمنطقه هاينابرابري

الت در برابر همه هاي سیاسی براساس اصل عدنظام

 ، در مناطق کمترروند. از اینهست شهروندان موظف

هاي فضایی، انزواي ریزيبرنامه دلیل ضعفیافته بهتوسعه

 استهاي فرهنگی و مانند آن، الزم جغرافیایی، ناهمسانی

رفیت متناسب با گذاري و خلق ظکه از طریق سرمایه

عدالت اجتماعی در گستره سرزمین  هاي محیطی،توان

کاهش این نکته نیز الزم به ذکر است که  .برقرار گردد

اي سبب همگرایی بیشتر و افزایش هاي منطقهنابرابري

با  تحقیق، در این .دشوها سبب واگرایی مینابرابري

هاي فضایی روش تلفیقی تحلیل عاملی و تحلیل استفاده از

بندي به رتبه GISبا استفاده از روش خطی ساده 

هاي مختلف اجتماعی، ها از لحاظ شاخصسکونتگاه

نتایج زیر حاصل  ده وجمعیتی ، اقتصادي پرداخته ش

 : است گردیده

از لحاظ میزان برخورداري مناطق از ترکیب . 1

هاي ترکیبی و همچنین روش خطی ساده که در  شاخص

گرگان، بندرگز و  ،است شدهنشان داده  3و شکل 8جدول

قال، آق هايهاي اول تا سوم و شهرستانکردکوي رتبه

و  دهم نهم،هاي ترتیب رتبهبه مینودشت و بندرترکمن
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 اند. شهرستان گرگان بهتصاص دادهخود اخیازدهم را به

هاي محل تمرکز فعالیتهمواره عنوان مرکز استان، 

اختالف  موجباست که این امر اجتماعی بوده–اقتصادي

 هاي دیگر استان شدهعمیق این شهرستان با شهرستان

 است.

ساده و  از روش خطیآمده  دستبهبا استفاده از مقادیر . 2

سه  بههاي استان شهرستان ،با استفاده از شاخص ترکیبی

بندي برخوردار و برخوردار تقسیم طبقه محروم، نیمه

هاي گرگان، کردکوي و اي که شهرستانگونهبه اند.شده

 اند.هاي برخوردار قرارگرفتهبندرگز در طبقه شهرستان

 طبقه نیمهآباد و رامیان در کالله، علی هاي گنبد،شهرستان

قال، بندرترکمن، آزادشهر و هاي آقبرخوردار و شهرستان

 .4که در شکل اندمینودشت در طبقۀ محروم جاي گرفته

از هاي استان طورکلی بین شهرستانبه .شدند داده نشان

اگرچه بعد از  .لحاظ میزان برخورداري تفاوت وجود دارد

ولی  ها توزیع یکنواختی داشته،گذاريانقالب سرمایه

 هاي مناطق نبودهمطابق با نیازهاي جمعیتی و توانمندي

ها استان توسعه نابرابر شهرستان موجبهمین امر  واست 

  است. شده

 راهکارها

-هاي موجود در بین شهرستانمنظور کاهش نابرابريبه 

 : گرددزیر ارائه می هايهاي استان مورد مطالعه پیشنهاد

از  نابرابري بین مناطقالف) دسترسی به اهداف کاهش 

گیري از طریق پذیرش اصل توسعه از پایین و بهره

زي ریپذیر خواهدبود زیرا برنامهریزي فضایی امکان برنامه

سازي و آرایش منطقی، ورفضایی روندي است براي بهره

حفظ تعادل و هماهنگی بین جمعیت و جلوگیري از عدم 

. همچنین هاي منفی در فضاي سرزمینبازتاب و تعادل

ترین اهداف هر عدالت اجتماعی که امروزه از مهم

عد فضایی گسترش داده در ب آیدشمار میبهریزي  برنامه

 شد. خواهد

یکی از علل و عوامل نابرابري، خصوصیات ذاتی ب) 

 است. ،هاي هر منطقهها و محدودیتمناطق، یعنی قابلیت

ها، ها، محدودیتاز آنجا که هر منطقه داراي قابلیت

خود است، لذا هاي مخصوص بهچالش ها وفرصت

 هاي الزم براي ایفايشدن مناطق و ایجاد ظرفیتتخصصی

وانند در تنقش و کارکرد الزم در روند توسعه استان، می

هاي رشد و توسعه زمینه ساختنفراهم ها وکاهش نابرابري

 د.نثر واقع شوژها مهر کدام از شهرستان

هاي زدایی در شهرستانومیتهاي محراتخاذ استراتژيج) 

که زمینه الزم طوريبه است. امري ضروري محروم استان

ها به حد متوسط استان فراهم این شهرستان يجهت ارتقا

 شود. 

با تراکم جمعیتی باید فضاها و امکانات  ایجاد د)

 .شمار آید مطابقت داشته و امري ضروري به ها شهرستان
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