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 یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل

 (النیاستان گ یها شهرستان :یمورد ةمطالع)

 

 یواحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد یگروه شهرساز یعلم ئتیهو عضو  اریاستاد -یحیمس یواراز مراد

 یواحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد یا منطقه یزیر برنامهشد کارشناس ار -یطالب یمان

 

 10/03/1394: یینها دییتأ   04/03/1393مقاله:  رشیپذ

 

 دهیچک

استان  یها شهرستان ةمطالعبا  یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل ،پژوهش حاضر در

 ،یصنعت یها یگذار هیسرماو  تی)فعال اریمع پنجاز  ،اساسنیبرا است. گرفته صورت النیگ

 اریرمعیز نوزدهراه و ارتباطات و بهداشت و درمان( و  ت،یجمع ،یاقتصاد -یاجتماع یها ینابرابر

 وةیشبا  یدهوزن و 1سیتاپس مدل قیاز طر النیاستان گ یها شهرستان نیهمچند. شاستفاده 

AHP  و یبند رتبه و مسئوالن امر یدانشگاه استاداننمونه  حجمدر دو سطح  خبرگاناز منظر 

 یارهایرمعیز یگذار ارزشاز  پس، ها تیمحروم ییفضا لیتحل یدر راستا .اند شده یبند سطح

 شناخته شده است. یکارینرخ ب زانیعامل، م نیتر مهم ،یهمبستگ زانیمسنجش  قیطر ازپژوهش 

 یاز سو یافتگی توسعه یها تیمحروممؤثر بر کاهش  یراهکارها یبا استفاده از روش دلف سپس

 یبند تیاولور نظ مورد عوامل تیاهم زانیم AHPمدل  قیو از طر اند شده ییشناساکارشناسان 

 و «یانزل یصنعت -یآزاد تجار ةمنطقاشتغال از  یها فرصت یبازشناس» راهکارها نیتر مهم. ندا هشد

تعامل دانشگاه و  اما ،اند شده یمعرف «یبخش خصوص یگذار هیسرما یها فرصتآوردن فراهم»

 تیبه هدا یصنعت یها خوشه یریگ شکلبه  کردیو رو یفناورعلم و  یها پارکق یخش صنعت از طرب

 یصنعت یو نواح ها شهرک تیفعال یو سامانده متوازن توسعةموجب  ،یانزل آزاد منطقة

 یها شهرستاناشتغال را بدون مهاجرت در  یها فرصت و شود یم النیگ استان یها شهرستان

 نیتر مهم. ابدیکاهش  زیاستان ن یافتگی توسعه تیمحروم قیطر نیتا از ا دآور یماستان فراهم 

 هیمواد اول ةیته ،ینگیکمبود نقد زین النیاستان گ یصنعت یها شهرک متوازن توسعة یرو شیموانع پ

 شهر،شفت، فومن، رضوان یها شهرستان ،پژوهش نیبوده است. در ا رگذاریتأث آالت نیماشو 

استان  شرق ةیناحدر  املش شهرستان و غرب ةیناحمحروم  یها شهرستان سرا صومعهماسال و 

 .اند شدهشناخته  النیگ

 

 . ییفضا یها تیمحروم ، ،النیگ استان یها شهرستان ،ییفضا لیتحل ،یافتگی توسعه: یدیکل یها هواژ
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 مقدمه

 یل بارز آن نابرابرکه شک ییفضا یانست. نابرابردر فضا د یو مواضع اجتماع ها فرصتع نابرابر یتوز توان یمرا  ییفضا ینابرابر

 :عبارت است از توسعه درحال یشورهاکآن در  تیرؤ قابل یها لک. شدارد یمختلف یها جلوه یا جامعهاست، در هر  یا منطقه

ن یب یربزرگ، نابراب یدرون شهرها ییایجغراف ی، نابرابرکوچکبزرگ و  ین شهرهایب ین شهر و روستا، نابرابریب ینابرابر

 یشورهاکن شهر و روستا در یب ی، نابرابرییفضا یگوناگون نابرابر یها لکان شی. در م ...مناطق محروم و مناطق برخوردار و

 یافتگین توسعهمهم  یها نشانهو ابعاد مختلف آن از  ی(. وجود نابرابر201: 1391، یچلب) ددار یا ژهیو یبرجستگ توسعه درحال

 عیباال، توز یو اجتماع یاقتصاد یها شاخص داشتنبر عالوهکه  شوند یمشناخته  افتهی توسعه ییاکشوره قتیدرحق رایز ؛است

است و  نییپا ها شاخص نیا ریهم مقاد افتهین توسعه یاما در کشورها باشد،عادالنه  باًیتقردر آن جوامع  زیدرآمدها و امکانات ن

کامل از ابعاد  طور به توان ینمرا  ها تیمحروم ییبعد فضا نیهمچن(. 56: 1384نژاد، یمصلناعادالنه است ) اریآن بس عیهم توز

رانده  هیبه حاش یو فرهنگ یاقتصاد یها تیفعاللحاظ بهکه اغلب  ییهاگروه ژهیو بهآن جدا کرد،  یریگ شکل یتیو هو یاصل

 (.32 : 2012  )خان، هستند زین یکیزیمحروم از بعد ف یو ساکن فضاها اند شده

، تیجمع ،یاقتصاد -یاجتماع یها ینابرابر ،یصنعت یها یگذار هیسرماو  تی)فعال اریمع پنجضر براساس پژوهش حا

 یبند رتبهو  یبند سطح را النیاستان گ یها شهرستان، یافتگی توسعه اریرمعیز نوزدهراه و ارتباطات و بهداشت و درمان( و 

 یگذار ارزشپژوهش  یارهایرمعی، زها تیمحروم ییفضا لیلتح منظور به، یافتگی توسعهسطوح  نییپس از تع .است کرده

 یپرسش اصل. شوند لیو تحل نییتع النیاستان گ یافتگی توسعه یها تیمحروم ییعوامل فضا نیتر مهمتا  اند شده

 یدر راستا و ندا کدام النیاستان گ یافتگی توسعه یها تیمحرومعوامل  نیتر مهمآن است که  حاضرپژوهش 

 .دداارائه  توان یمرا  یاساس یراهکارها کدام ها نآدن کر برطرف

UNU-Wider یقاتیتحق عیوس ةپروژ نه،یزم نیگرفته در اصورت یخارج ةمطالع نیتر گسترده
 یجهان ةمؤسس) 1

بوده است که در  «یافتگی توسعهدر  ییفضا یها ینابرابر»درباره موضوع ، 2005سال  ( دریاقتصاد ةتوسع یها پژوهش

 دهد یمنشان  قیتحق نی. اشدند یابیارز توسعه درحالکشور  50از  شیدر ب ییفضا یها ینابرابرسناد مربوط به راستا ا نیا

و  ها توان لیدل به یو شهر ییمناطق روستا انیم ها تیمحروماست و  ادیز اریکشورها بس نیدر ا ییفضا یها ینابرابر

 ینسب طور بهاست،  شیدرحال افزا ها ینابرابرورها که از کش یاریدر بس شکل گرفته است. ییایجغراف یها تیمحدود

با  یور بهره شیافزا هرچند. شود یم مشاهده شدن یجهانتجارت و  ،یاقتصاد ینامتوازن از بازبودن درها راتیتأث جینتا

و  ماتیتقس یها ینگرانشده است،  یا منطقه یها ینابرابرعامل  یدر مراکز شهر یاقتصاد یها تیفعالتمرکز بر 

 صیتخص ،ینییباال به پا یتیریمد یها استیس ،گسترده ةپروژ نیا در است. تأمل قابل زین یو قوم یاسیس یها یاردوکش

 .است شده یآزاد بررس یها مهاجرتمطمئن دربرابر  یها استیسو  یو خدمات عموم ها رساختیز ییفضا ةعادالن

 را یاسیس اسناد «فقر ییفضا ابعاد به پرداخت در یاسیتعهدات س»عنوان  با یدر پژوهش( 2010) گرانیدو  نزیگیه

 یها استیس بر فقر ییفضا ابعادانعکاس  یچگونگ ییشناسا یبرا یمورد یها نمونه عنوان به را هشت کشور و یبررس

و  شدن یجهان انیتعادل م جادیا .1 صورت بوده است:نیابه ها  آن پژوهش جینتا .اند کرده مطالعه یافتگی توسعه

 یها استیساز  یریگ بهره .3 ؛یاقتصاد یکپارچگی ندیافردن کر یو ط یده شکل. 2 ؛یدن در ابعاد داخلهدفمندش

 مبارزه با فقر. یها راهمتفاوت  ماتیو تنظ یبنداسیمقمتعهدبودن به  .4 گر؛یکدیدر کنار  بلندمدتو  مدت کوتاه

 ییها نمونه ی: مطالعه بر روها شهرستاندر  یاجتماع یها تیمحرومو  شدن یجهان»عنوان  با ی( در پژوهش2002) لیب

 و کاهش یرفاه اجتماع بهبود انیم تواند یمچگونه  یشهر تیکه حاکم است کرده یبررس «ایو آس قایاز آفر

بهرو تعهدات با را یجهان اقتصاد هندیفزا طور به یرقابت یها خواسته که یا توسعه درحالبا جهان  یاجتماع یها تیمحروم

 یها تیمحرومو  شدن یجهان بحث نةیزممتناقض در  نقش پژوهش نیا. کند، تعادل برقرار دکن یمراه خود هم رشد
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اقتصاد  روند دهد یمنشان  و پاکستان یجنوب یقایدر آفر یمطالعات مورد با استفاده از و است کرده یبررس را یاجتماع

 تیحاکم فیوظا دادن انجام یچگونگ یدگیچیپ عاملو  کند یم دیرا تشد موجود یانحصار یندهایافر چگونه یجهان

روند ر ب متمرکز یها نهیهز کاهش منظور به ییراهکارها یشناس بیآس نیبا ا ادشده،یپژوهش  در د.شو یمشهرها 

 .است شده یبررس ییزدا تیمحروم منظور به ییو عامل تمرکززدا است شدهارائه  شدن یجهان ةختیافسارگس

 

 ینظر یمبان

خود  یبقا یعت و برایه انسان در راه تسلط بر طبکاست  ییها تیفعال یاز تمام یا مجموعه یزمانو  یانکفضا حجم م

 یجوامع انسان ینندة تمام هستکمنعکسه کاست  یو اجتماع یاقتصاد ییمقصود فضا ،گرید به عبارت. دهد یمانجام 

زمان که  ایاز فضا  گانهیو  ینیع تافیدر ةدیاچالش  ،یهارو دیوید دةیعق به(. 53: 1390 ،یورکاش یاست )معصوم

 یبه فضا و زمان معان توان ینم رایز ؛است تیحائز اهم د،یرا سنج یانسان میو مفاه ها افتیدردر مقابل آن تنوع  توان یم

 ینیع میاستدالل کرد که مفاه نیچن توان یم یستیالیاز منظر ماتر جه،یدرنتنسبت داد.  یماد یندهایافرمستقل از  ینیع

است  یاجتماع یزندگ دیکه در خدمت بازتول شوند یمخلق  ییندهایافرو  ها کنش یاز مجرا یضرور طور هو فضا ب زمان

 نیشتریب ،داند یم یاسیس یایکه هر ژنرال و متخصص جغرافگونه همانبر فضا  طرهیس(. 267 -266: 1390 ،یهارو)

 دیبازتول یبرا یاتیبر استفاده از فضا به ابزار ح سلطهو  ییبر سازمان فضا کنترل .داردقدرت  ةمبارزدر  را یراهبرد تیاهم

که گونه همان شده خلق یاجتماع یفضا ،حال  نیابا  (.77 -76: 1392 ،یهاروشود ) یم لیتبد یمناسبات قدرت اجتماع

 (.369 : 1974)لفبور،  ستا زین یاجتماع دیبازتول یور اصرار دارد، فضابلف یهانر

 دیتول کی یتوجه انیشا زانیبه م اما ،ردیگ یمقرار  یعوامل ماد ریو در ارتباط با سا تاس یماد دیتول کیفضا 

ثر از عوامل أکه مت دارد یو ابعاد مختلف هیما درونهر فضا  ،معنا نیا در. دیآ یمشمار به زین یو فرهنگ یاسیس ،یکیدئولوژیا

 یانسان یها ساخت ،یعیطب یها دهیپدفضا شامل  ةیما درون. ردیگ یمو تحول قرار  رییدر معرض تغ یرمادیو غ یماد

 ةیما. دروندهد یمفضا را شکل  یو انسان یعیطب یکه محتوا شود یمو مزارع  یارتباط یها راههمانند شهرها، روستاها، 

 (.291: 1391 ،ییشکو) شود یمسبب تحرک در جامعه  یو انسان یعیطب یها دهیپدنابرابر  یهر فضا به همراه پراکندگ

 . (1989  ن،ایا)بر ردیگ یرا دربرم یاجتماعاز روابط  یعیوس ةپهن عدالت مفهوم کهدارند  توافق نکته نیابر  یاسیس ةسففال

لت ین فضیقت، اولیه حقک  گونه است، همان یاجتماع یلت نهادهاین فضیعدالت اول (3 : 1999 ) جان رالوز دگاهیاز د

و  یعدالت یباست کاهش  یافتنی دست آنچه ست،ین یافتنی دستطلق م یاما عدالت و برابر ،شه استیاند یها نظام

 ژهیو به یآن، کاهش نابرابر نیتر مهم دیو شا یا منطقه یزیر برنامهاز اهداف  یکی است. یو اجتماع ییفضا ینابرابر

شکل  یاقتصاد و یاجتماع ناهمگون طیشرا در تفاوت لیدلبهفضاها  (.65 :1384 ،یمیعظاست ) ییفضا ینابرابر

که بر فاصله و زمان و  ییها نهیهز با صرف یاشتغال، منابع و خدمات رفاه یها فرصتبه  توانیم راستا نیا در. رندیگ یم

 (.86: 1391سبکبار، ) کرد اشاره ند،یآیم فائقمانند آن 

در  یاسیس ةکنندنییتع ابعاد به نباشد، اما پرداخت ییفضا یها ینابرابرعلل  نیجنبه از ا کیرشد شهرها ممکن است 

 طور به دیبا یرساختیز یها نهیهز ایآ .شود یم مطرح یایاساس یهاپرسش ساننیبد .مانده است مغفولراستا  نیا

از عوامل  یکیدستمزدها که  در پرداخت یلیتسه دینبا ایمحدود شود؟ آ دیبا ها مهاجرت انیجر ایمتمرکز پرداخت شوند؟ آ

موضوع  نیا تیست، اما اهمها ینابرابراز تمام  یبعد ییفضا ینابرابر رد؟یت صورت گاس ییفضا یها ینابرابر جادیا

ثبات  فیعامل تضع یو قوم یاسیس یها تنشبا  یا منطقهو  ییفضا یها یبند میتقسکه  شود یم گر جلوه شتریب یهنگام

که وجود دارد  یتوجه انیشا مند نظام مستندات ،یاسیو س یعموم مهم یها ینگران نیا با وجود .دونش یاسیو س یاجتماع

در  یا منطقه و ییفضا یها ینابرابریدرک نادرست عوامل درون دهندة نشان ،ریاخ سال ستیدر ب داده رخ قیبراساس حقا
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دچار  که رود یم شیپ یمسائل یسو به یاسیمباحث س ،جهیدرنت .است افتهیسوق  شدن یجهاناست که به سمت  ییایدن

 (.2  :2003  ونابلس، و انبورک) اند شده یلیو تحل یخأل تجرب

. (4: 1384 ،یانیشدارد ) یاجتماع تیو محروم یاسیس تیمحروم ،یاقتصاد تیمحروم رینظ یابعاد متعدد تیمحروم

ت یت، آموزش، محرومیت بهداشت و معلولیت اشتغال، محرومیت درآمد، محرومیشامل محروم ها تیمحروممختلف  ابعاد

 میجرا وقوع و استاوبچ، یکتا ةی. براساس نظراست یشهر یعموم ن و خدماتکمس از یمند بهره عدمت، یو ترب ها مهارت

از  یکیدر  حداقل است که یاقتصاد یهاتیمحروم ،عوامل نیا نیمؤثرتر از یکی. دارد ییفضا یهاتیمحروم در شهیر

با مفهوم  تیمحرومبعد از  نیا دهد یرا نشان م خود یرفاه یهاهنیهزاهش ک ایو  ن،ییدستمزد پا ای ،یکاریبسه عامل 

عنوان  به ییفضا یها تیمحروم.  (291 : 2003  ون،ی)پاس است میمستق ارتباط در زین  یاجتماع شدن در روابط )سالم( طرد

ابعاد  یدر بررس یسهم مهم دانانیجغرافظاهر شد و  1990 ةده طولدر  یشهر یایجغراف ومطالعات  یموضوع اصل

نقشه و  رید و تفسیر تولیمتنوع نظ یها کیتکنگر موضوعات با استفاده از یو د ینیگزییت، جدای، محرومینابرابر ییافض

 (.119  :2001  چن،یکو  سی)النگلو اند داشته یآمار یها لیتحل

 

 روش پژوهش

 یها شهرستانپژوهش  یآمار ةجامع الن،یاستان گ یها شهرستان یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل منظور به

و  ایجغراف یها رشتهدر  یدانشگاه استادانو خبرگان در پژوهش حاضر شامل دو سطح  ردیگ یدربرم را النیاستان گ

 (کارشناس چهار) النیگاستان  یزیر برنامهت و یریو کارشناسان سازمان مد (اریاستاد ده) یا منطقهو  یشهر یزیر برنامه

 بیضرا نییتعاستان،  یها شهرستان یافتگی توسعه یها مؤلفه یدهوزن نةیزممورد نظر در  یها پرسشنامهبه  که شوند یم

عوامل مذکور  یبند تیاولوو  النیاستان گ ییفضا یها تیمحرومعوامل  ییشناسا ،یافتگی توسعه یارهایرمعیز یهمبستگ

حال  نیاست و در ع یکاربرد جهینظر نت ازو  یکم -یفیموضوع، پژوهش حاضر از نوع ک تیبا توجه به ماه. اند دادهپاسخ 

از نظر  و یفیتوصجامعه  یها یژگیو و نییاز نظر تب ،یاکتشافاطالعات  دیها و تول داده یآور جمع یاز نظر هدف و چگونگ

 یدانیم شیمایو پ یا کتابخانه -یاسناد یها دادهبر یمبتناطالعات  یگردآور وةیش .است یلیتحل رهایروابط متغ یچگونگ

در ، سپس شهرستان را است کردهاستفاده  AHPو  سیاز مدل تاپس ها شهرستان یبند رتبه منظور بهپژوهش حاضر  .است

 .کرده است یبند طبقهSPSS  افزار نرمو با کمک  یا خوشه لیتحل قیبرخوردار و برخوردار( از طرمهین محروم،) سطح سه

 اریرمعیز 24و  اریمع 5در قالب  یافتگی توسعه یارهایرمعی، زیافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل یدر راستا

(، ادیز اریو تأثر بس ادیز ری، تأثمؤثر کم، رینامؤثر، تأث) یفیک نةیگز پنجبا کارشناسان  منظورنیبدکه  ندشد یگذار ارزش

. اند کرده نییتع ها مهپرسشنادر  را ها آن یبودن همبستگمثبت زانی، میب همبستگیضر قی( از طر4تا  0اعداد )متناظر با 

از  بیترتبه( کرتیل فیاز ط یا نهیگز 5 پرسش 24 با) ها پرسشنامه یریرارپذکت و یدرون یسازگار ،ییروا یبررس یبرا

 و هیتجز SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها دادهاستفاده شد.  ییبازآزما و رونباخک یآلفا بیضر ،ییمحتوا ییروا یها روش

 ییشاخص روا .شد یم رد دیبا و بود نییپا ییمحتوا ییروا نظر از پرسشنامه در ریمتغ پنج ،جینتا سبراسا .شدند لیتحل

 نیا در. شدمحاسبه  763/0 یینهامقدار  یاضاف یها پرسشآمد و پس از حذف  دستبه 6/0 ابتداپرسشنامه  ییمحتوا

نشان داد  جینتا و کردند دییتأ راابزار پژوهش  ییوار ،یو شهرساز اینفر از استادان دانشگاه در دو گروه جغراف چند ،راستا

 یاز روش دلف استفاده با ،درادامه .(>966/0 =, ICC 0001/0 p) (=96/0α) است ریتکرارپذو  ایپا یینها ةپرسشنام

 داشتندمثبت  یکه همبستگ یعوامل براساس یافتگی توسعه یها تیمحروم کاهش یراستادر  ازین مورد یراهکارها

 .شدند یبند تیاولومورد نظر  یراهکارها AHPبا استفاده از روش  تیدرنهاو  نددش ییشناسا
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 ها افتهیبحث و 

را نشان  النیاستان گ یها شهرستان یها یبند سطحو  ها یبند رتبهاز کارشناسان و  ها ینظرسنج جینتا 3 و 2 جداول

 اریرمعیز پنج فقطباشد و  درصد Sig  ‹5/0که  داردمثبت  یهمبستگ یاریرمعیر، زئاسکو ی. براساس آزمون کادهد یم

 نیقاعده استوار بودند که ا نیآزمون بر ا نیا دادن از منظر کارشناسان با انجام ییفضا یها ینابرابر لیتحل منظور به

و هفتم محاسبات مدل  یینها ة، مرحل3در جدول   +cliمنظور از  نی. همچندشون یممشخص  2در جدول  ارهایرمعیز

استان  یها شهرستان یاول تا شانزدهم برا ةاز رتب، نیتر کوچکبه  نیتر بزرگاز  ،یبیترت صورت بهاست که  سیتاپس

 مشخص شده است. یینها یبند رتبهو در  اریدر هر مع الن،یگ

 

 ها تیمحروم ییفضا لیتحل تیاهم ةدرجبراساس  ارهایرمعیز یگذار ارزش. 1جدول 

 نامؤثر کم ریتأث ؤثرم ادیز ریتأث ادیز اریبا تأثر بس

4 3 2 1 0 

 گاننگارند  :منبع

 
 یهمبستگ بیبودن ضرامثبتبراساس  تیمحروم بیو ضر یافتگی توسعه بیضر نییتع. 2جدول 

 ارهایمع
 وزن

 ارهایمع
 * ارهایرمعیز * ارهایرمعیز * ارهایرمعیز * ارهایرمعیز

   **  **  **  ** 

 100/0 راه و ارتباطات
 ،یاصل راه

 چهارخطه،
 یمعمول و ضیعر

594/0 
 تلفن نفوذ بیضر

 122/0 ثابت
 تلفن نفوذ بیضر

 176/0 همراه

نسبت کاربران 
 12نترنت در یا

 ماه گذشته
106/0 

   34/2  98/0  15/1  75/0 

  50/0%  47/0 %‹ =Sig       
و  تیفعال

 یها یگذار هیسرما
 یصنعت

419/0 

 ینسبت فعاالن
 التیکه تحص

 رنددا یعال

082/0 
 یها یگذار هیسرما

 302/0 بخش صنعت
شاغالن بخش 

 یکشاورز
 

 یکارینرخ ب 292/0
 )معکوس(

324/0 

   28/1  10/3  95/1  85/3 

    50/0%  25/0 %‹ =Sig 50/0%  31/0 %‹ =Sig 50/0%  002/0 %‹ =Sig 

 280/0 تعداد تخت 0901/0 تعداد داروخانه 471/0 تعداد پزشک 134/0 درمان بهداشت و
نسبت 

 158/0 شدگان مهیب

   42/1  72/0  79/1  12/1 

 یها ینابرابر
 یاقتصاد -یاجتماع

170/0 

نسبت باسوادان 
محصل در مقطع 

 یعال
072/0 

کنترل مهاجرت 
 شهر به انییروستا

47/0 

درآمد  ینابرابر زانیم
)براساس شاخص 

 ( )معکوس(ینیج
28/0 

 مساحت زانیم

 به ساختمان

 فرد هر یازا
16/0 

   48/1  95/2  
 
72/1 

 35/1 

    50/0%  13/0 %‹ =Sig     

 177/0 تیجمع
معکوس بعد 

 خانوار
167/0 

 یمعکوس جوان
 تیجمع

483/0 
 

 348/0 ینیدرصد شهرنش

   12/1  72/1  42/1 

 سیدر مدل تاپس ها شهرستان یبند رتبه منظور به AHPروش  ینظرسنجبا اعمال  یافتگی توسعه بیضر* 

 ها تیمحروم ییفضا لیتحل منظور به ارهایرمعیز تیمحروم زانیم یگذار ارزش نیگانیم **

 .دبرخوردارن یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل یبرا یهمبستگ بیضر نیکه از باالتر ییارهایرمعیز 

 گاننگارند  :منبع
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 پژوهش یکم یها روشپس از محاسبات  رهاایمع یو در تمام اریدر هر مع ها شهرستان یبند سطحو  یبند رتبه. 3جدول 
ح

طو
س

 
عه

س
تو

ی 
تگ

اف
ی

 
 یها ینابرابر

 -یاجتماع
 یاقتصاد

 ارتباطات راه و بهداشت و درمان
و  تیفعال
 یگذار هیسرما

 یصنعت
 ارهایمع تیجمع

 ارهایوزن مع 177/0 419/0 1/0 134/0 17/0

+Cli رتبه +Cli رتبه +Cli رتبه +Cli رتبه +Cli رتبه 
+Cli 

 یینها

 ها شهرستان
 یینها ةرتببراساس 

 سیدر روش تاپس

 برخوردار
 1 رشت 765/0 1 994/0 1 425/0 1 9126/0 1 00/1 // 2 373/0

 2 یانزل بندر 576/0 2 58/0 2 311/0 6 2152/0 3 13/0 5 2/0

 برخوردار مهین

 3 جانیاله 311/0 3 522/0 5 172/0 9 2062/0 2 156/0 4 22/0

 4 رودبار 289/0 8 022/0 9 088/0 3 2455/0 7 1176/0 3 363/0

 5 لنگرود 197/0 4 363/0 4 195/0 11 1521/0 4 1285/0 9 163/0

 6 تالش 171/0 16 067/0 3 243/0 10 1564/0 5 1243/0 8 168/0

آستانه  168/0 5 292/0 10 082/0 2 3216/0 9 1144/0 12 128/0
 هیاشرف

7 

 8 رودسر 115/0 12 095/0 8 089/0 8 209/0 6 1178/0 10 15/0

 9 اهکلیس 112/0 7 022/0 6 094/0 15 0858/0 13 11/0 1 432/0

 10 آستارا 105/0 9 223/0 15 026/0 5 2196/0 10 0828/0 7 194/0

 محروم

 11 سرا صومعه 101/0 6 247/0 11 056/0 4 2201/0 8 1164/0 15 111/0

 12 املش 095/0 11 097/0 7 092/0 16 077/0 11 0919/0 11 129/0

 13 ماسال 081/0 10 192/0 13 051/0 13 108/0 15 0161/0 6 195/0

 14 فومن 071/0 15 067/0 14 042/0 12 1265/0 12 0848/0 14 114/0

 15 شفت 066/0 13 08/0 16 022/0 14 0899/0 14 0237/0 16 1/0

 16 رضوانشهر 059/0 14 069/0 12 055/0 7 2116/0 16 0152/0 13 117/0

 یپراکندگ بیضر 033/1 32/1 617/0 38/1 754/0
 برخوردار           مهین محروم             :اریدر هر مع ربرخوردا 

  گاننگارند  :منبع

 

 یگذار ارزشاز منظر کارشناسان  یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل منظور به که ارهایرمعیز تمام انیم از

 نیانگیبا م -)معکوس یکارینرخ ب .1 شامل ارزش نیشتریب بیترتبه .اند هداشتمثبت  یهمبستگ اریرمعیز چهار ،شدند

(؛ 95/2 نیانگیبا م) به شهر انییروستاکنترل مهاجرت . 3 (؛10/3 نیانگیبا مصنعت )بخش  یها یگذار هیسرما. 2 ؛(85/3

 .شود یم (34/2 نیانگیبا م) یمعمولو  ضیخطه، عر چهار صورت به یاصل یها راه .4

میتصم منظور بهمناسب  یاطالعات ةیته ای نانیاطم قابلنوآورانه و  یها دهیبا هدف کشف ا هعمدطور به یروش دلف اما

از  یدانش موجود در نزد گروه یبندطبقهو  یآور جمع یبرا افتهیساختار یندیفرا ی. روش دلفشود یکار گرفته م به یریگ

در  کنندگان شرکتنه به شمار  یدلفاعتبار روش  ،یشیمایپژوهش پ یها روشرخالف کارشناسان و خبرگان است و ب

از  کیهر یبرا راهکارها نیتر مهم ،روش نیا قیطر از .دارد یبستگ کننده شرکتمتخصصان  یپژوهش که به اعتبار علم

 نیهمچناست.  مشاهده قابل 1شکل  در که دش نییتع یافتگی توسعه یها تیمحروم کاهش منظور به شده ییشناسامل عوا

تمام  دییتأو پس از  است هشد یباز طراح صورت بهپرسشنامه  نیا است، هددا شنهادیپ را یعوامل محقق نکهیتوجه به ا با

را  ها آن و اضافه یمراحل دوم و سوم دلف در را 1شکل در  14 و 13 ،11، 8 یها نهیگز خبرگان ،یشنهادیپ یها نهیگز

 .اند کرده دییتأ

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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 النیگ استان یافتگی توسعه یها تیمنظور کاهش محروم راهکارها به نیتر مهم ییشناسا. 1شکل 

 نگارندگان  :منبع

 

 یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیعوامل تحل عنوان به شده ییشناسا یها مؤلفه تیاهم نییتع منظور به ،درادامه

 شوند. یاز بعد کارشناسان معرف ها نهیگز نیتر مهمد تا شاستفاده  AHPاز روش  النیاستان گ

 

 النیاستان گ ییفضا یها تیمحروم ةشد ییشناساعوامل  نیتر مهم یها تیاولو نییتع .4جدول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
093/0 087/0 076/0 012/0 182/0 1/0 079/0 067/0 01/0 013/0 072/0 12/0 018/0 052/0 019/0 
 عوامل نیتر مهم 

 گاننگارند  :منبع

 

آزاد  ة)منطق یبزرگ اقتصاد یها بنگاهاشتغال از  یها فرصت یبازشناس» ةنیبه گز مربوطوزن  نیباالتر ،انیم نیدر ا

 یها فرصتآوردن فراهم منظور به یو دولت یبخش خصوص شتریتعامل ب یبرقرار»و عوامل  بود («یانزل یصنعت -یتجار

 یها رتبهدر  «برنج یمحصول تکبه اقتصاد  یاز وابستگ ییرها یها استیس نیتدو»و  «یبخش خصوص یگذار هیسرما

 .گرفتند قرار یبعد

قطب  نیتر مهم. ددار یا ژهیو یناهمگون النیاستان گ ییو چه در مناطق روستا یشهر مناطق در چه تیجمع عیتوز

 استان هایشهرستان صنعتی هایشهرک متوازن توسعة. 1

 یآزاد انزل ةمنطق یتجار یهاو فرصت ایمزا قیصادرات از طر شیافزا یها نهیاز زم یبردار. بهره2

 یصنعت یهایها و تعاونکارگاه ةبخش صنعت در احداث و توسع یهایگذارهیسرما ةعادالن عی. توز3

 صادرات شیافزا و یداخل دیتول یمنظور ساماندهبه النینعت استان گبخش ص ازیمورد ن یکشاورز داتیتول ی. فرآور4

. فراهم9 به مناسب التیآوردن تسه محروم به یروستاها و شهرها یهامنظور اتصال راه استان یارتباط یاصل یهاانیشر به میرمستقیغ ای میطور مستق  

 ییوستاو ر یمناطق محروم شهر نیدر ب یارتباط یاصل یهاراه ة. توسع10

به یانیم یشهرها فیو تعر یی. شناسا11 سلسله سطوح عیتوز یتعادل در راستا یمنظور برقرار ادر سطح شهرها و روستاه یمراتب خدمات  

 برنج یمحصولبه اقتصاد تک یاز وابستگ ییرها یهااستیس نی. تدو12

 یمانند برنج و چا یورزکشا یمرتبط با واردات محصوالت راهبرد یها استیدولت بر س ی. بازنگر13

 یبخش کشاورز شرفتةیپ یهایفناور به یابیدست منظوربه کشاورزان ازین مورد التیآوردن تسه. فراهم14

 ایپو یصنعت قالب در النیگ استان یخیتار و یعیطب یگردشگر حوزة در اشتغال یهافرصت فی. بازتعر7

 (یانزل یصنعت -یآزاد تجار ة)منطق یقتصادبزرگ ا یهااشتغال از بنگاه یهافرصت ی. بازشناس5

 یبخش خصوص یگذارهیسرما یهاآوردن فرصتمنظور فراهمبه یو دولت یبخش خصوص شتریتعامل ب ی. برقرار6

 راهکارها ارائة
 یهاتیمنظور کاهش محرومبه شدهییشناسا عوامل

 یافتگیتوسعه

بخش  یهایگذارهی. سرما1
 صنعت

 یرتباطا یاصل یها. راه3

. کنترل 4
مهاجرت 

 به انییروستا
 شهر

 (یفروشعمده و یفروش)خرده رمولدیغ خدمات از ییتمرکززدا. 8 )معکوس( یکاری. نرخ ب2

 شهر به انییروستا ةنشدکنترل یها از مهاجرت یناش یها یناهنجار جینتا انیبو  انییروستا یبرا یکشاورز داریپا مشاغل ةدر حوز یآموزش یها رساختیآوردن ز. فراهم15
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نفوس و مسکن  یبراساس سرشمار که یطور به ؛است آن اطراف مناطق و رشت شهر استان، یتیتوسعه و تمرکز جمع

 تیدرصد جمع 41/54استان در شهرستان رشت و  نیشهرنش تیدرصد جمع 62/46، 1390در سال  النیاستان گ

 تیجمع از درصد 37)حدود  رشت شهرستان ادیز اریبس تی. جمعهستند یت و انزلاستان در دو شهرستان رش نیشهرنش

و  رشت یالملل نیب، وجود فرودگاه یو اعتبار یوجود مؤسسات مال ،یو کارگاه دیامکانات تول دیوجود و تمرکز شد ،(استان

 عیتوز نیهمچن (.146 :1390 ،یاسوریاست ) شدهشهر  نیا دیشد ییخدمات برتر موجب تمرکزگرا یوجود مراکز تخصص

و عوامل جذب و دفع آن  ییایجغراف طیانسان از مح یریگ بهرهارتباط و  ةویش محصول النیگ در تیجمع ییایجغراف نابرابر

وجود دارد،  النیگ ییایجغراف یدر فضا تیسکونت و فعال یکه برا تیجمع ةکنند دفع یها تیمحدوداست.  طیمح نیدر ا

کوهستان و  یها پهنه ،رو نیا. از یا جلگه ینه در نواح ،شود یم دهیآن د یو جنگل یهستاندر مناطق کو یعموم طور به

استان و  یدر مناطق کوهستان یعیموانع طب ی. برخشود یممنطقه محسوب  نیا درسکونت انسان  یاصلجنگل مانع 

 (.1381 ،یمیعظاست ) مؤثر بوده ها ینابرابر جادیبر ا زین ینواح نیدر ا تیپراکنش ناهمگون جمع طور نیهم

در استان  شتریو بساله  10شاغالن  ینسب عی، توز1390در سال  النینفوس و مسکن گ یعموم یبراساس سرشمار

درصد در بخش  4/25 ،یدرصد در بخش کشاورز 25است:  صورت نیا به یاقتصاد یها تیفعال ةعمدبخش  در سه النیگ

 نیسهم ا یصعود باًیتقرهم بخش خدمات در اقتصاد استان و روند درصد در بخش خدمات که باالبودن س 4/49صنعت و 

مولد ریسهم مرتبط با بخش خدمات غ زانیم نیباالتر یخدمات یها بخش نیرا در بیز ست؛یناستان  یافتگی توسعه انگریبخش ب

 نییل سهم پاآن در مقاب یبخش خدمات و روند صعود یسهم باال ،گری. به عبارت داست( یفروش خردهو  یفروش عمده)

 ةآن است )گزارش توسع ناموزون یها جهش و ماریباقتصاد  انگریب در اقتصادآن  یو صنعت و روند نزول یکشاورز یها بخش

عامل  الن،یدر سطح استان گ ییتعادل فضا ةزنندهمو بر ها تیمحروم یریگ شکلعامل  نیتر مهماما  ،(1390 الن،یاستان گ

استان  نیدوم ،یکاریدرصد نرخ ب 4/16 با النیپس از استان لرستان، استان گ ،1392 سال زییدر پاشده است.  نییتع یکاریب

نفوس و  یعموم ی)براساس سرشمار بود افتهی شیدرصد افزا 32/1 شد که نسبت به دو سال گذشته شناختهکشور  کاریب

 ینرخ باال حیتشر یراستادر  یمتعدد عوامل (.1392سال در  یکاریاز نرخ ب رانیو گزارش مرکز آمار ا 1390 الن،یمسکن گ

 یها فرصتآوردن فراهم منظور بهو دولت  یتعامل بخش خصوص انیم نیاما در ا ،شود یممنطقه مطرح  کیدر  یکاریب

 فیو تعر یکاریاز عوامل مؤثر در کاهش نرخ ب یکی ،موضوع است. در پژوهش حاضر نیتر مهم یبخش خصوص یگذار هیسرما

 .است شده شناخته یبزرگ اقتصاد یها بنگاه یها تیفعالنفوذ و  ةحوز شیافزا ،دیجد یشغل یها فرصت

 یجنوب ةکرانالن( در یز گکشهر رشت )مر یشمال غرب یلومتریک 40 ةفاصلدر  یانزل یصنعت –یآزاد تجار ةمنطق

ج فارس، یخل ةیشحا، یجنوب شرق یایآس یشورهاک یتیر ترانزیدر مس قرارگرفتنل یدلبهه ک استخزر واقع شده  یایدر

 ةتوسعاز نظر  ییایمناطق جغراف نیاز بهتر یکیمنطقه  نی. اددار یادیزت یه اهمیروسو  انه، قفقازیم یایآس یها یجمهور

و با وجود  است یرشت و بندر انزل شهر کالنبه  یکیبا توجه به نزد یو تجار یصنعت ،یاقتصاد ،یگردشگر یها تیفعال

 یگذار هیسرماجذب  منظور بهاز مناطق مستعد  هیسرما تیامن جادیو ا یاتیمال یها تیمعافانواع  مانندمناسب  اریبس نیقوان

و  ها تیقابل ةی( بر پا1400 ةبرنام –النیالن )گیاستان گ ةتوسع بلندمدت ی. در راهبردهادیآ یمشمار به یو داخل یخارج

ش نقش و یدر افزا یبندر انزل یاقتصاد ةژیو ةمنطق ، بر نقش1400توسعه تا سال  یلکاصول  نیتر مهماستان،  یتنگناها

ش اشتغال و یبه افزا تاشده است  دیتأک یخارج یو بازرگان یبندر یها تیفعال ةاز جنب یار ملکم یسهم استان در تقس

و  شده مطرح یای(. با توجه به مزا62 :1389 ،یاقتصاد ژةیومرکز امور مناطق آزاد و )شود منجر سطح درآمد در منطقه 

کارشناسان به  زیدر پژوهش حاضر ن ،النیاستان گ ةتوسع یها برنامهدر  یانزل یصنعت -یآزاد تجار ةمنطقنقش 

 .اند داشتهو توجه  دیتأک یانزل یصنعت -یآزاد تجار ةمنطقاشتغال در  یها فرصت یبازشناس

است که  یروابط یبرقراردر  ازیخوردن تعادل مورد نبرهم در سطح منطقه، یافتگی توسعه یها تیمحروم یعلت اصل
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 در یکشورها در ژهیو به عوامل نیا از یکی .وجود دارد ها سکونتگاهو  تیانسان، فعال یعنیفضا  ةدهند شکلعوامل  انیم

دن نظر کارشناسان در پژوهش کر یبند جمعبا  یروش دلف جینتا .است هابه شهر انییروستا  مهاجرت ةمسئل ،توسعه حال

 یکارا در ارتقا یبه شهر خود عامل انییروستادر کنترل مهاجرت  بلندمدت یها استیس نیتدو هدد یمحاضر نشان 

متأثر از  النیدر طول سال در استان گ رکشتیز یها نیزمبه  انییروستا یوابستگ رایز ؛دیآ یمشمار به یکشاورز داتیتول

پس از  ها آن شتریاست و ب یشال یها تهبو زبانیماه از سال م ششدر  فقط زیحاصلخ یها نیزمکشت برنج است و 

با  یمیمستق ةرابط نیزم یکاریب ،بیترت نیا به .شوند یمرها  استفاده یبو  نخورده دستدوم سال،  مةینبرداشت برنج، 

علت به. دشو یم یمشاغل کاذب و فصل شیدایو پ ها مهاجرت شیکه موجب افزا کند یم دایکشاورزان پ یکاریب

 یکیاکولوژ طیوجود شرا لیدلتعداد دفعات کشت به شیبا افزا توان یماستان  نیا در کشت قابل یها نیزممحدودبودن 

به اقتصاد  یوابستگ از رفت برون یاز راهکارها یکی راهمان کشت بعد از برداشت برنج  ایمناسب، کشت دوم 

و  یکیزیف طیبهبود شرا ،ییتاروس یو درآمد خانوارها دیتول شیکشت دوم موجب افزا .گرفت نظردر برنج یمحصول تک

و  شود یمخاک و محصول برنج  یزیو بهبود حاصلخ ییایمیش یخاک، کاهش مصرف سموم و کودها ییایمیش

 نیکه ا دشو یمکشاورزان  بینص ،درصد درآمد حاصل از کشت برنج 80تا  70معادل  ینسبت هر هکتاردر  بیترت نیا به

 دنبال به یکشاورز یها نیزمبه  ها آن یوابستگ شیو افزا نیزم یکاریب زمان در را انییروستا یها مهاجرت کنترل مسئله

 یو کم یفیک شیاما در دوران حاضر افزا شود، یم النیدر استان گ ییبر تعادل فضا یابیموجب دست جهیدرنتو  دارد

است و حرکت در  یاورفنو  هیکار، سرما یرویاز ن یور بهره انیمتناسب م ةرابط یمنوط به برقرار یمحصوالت کشاورز

کاشت،  ةشدروز به یها وهیشو  نینو یها یورافنبا  ییآشنا یها نهیزمهدفمند کشاورزان در  یها آموزش ازمندیراستا ن نیا

 منظور بهو دولت  یتعامل بخش خصوص انیم نیدر ا البته .است یمیداشت و برداشت با توجه به مالحظات اقل

 است. تیحائز اهم زین داریبه اصول پا یبندیپا یاستاخرد و کالن در ر یها یگذار هیسرما

شناخته  یگردشگر ةحوزدر  داریپا یها تیفعال الن،یاستان گ یافتگی توسعه یهاتیمحرومدر کاهش  گریعامل مهم د

و  یخیتار ،یعیطب یگردشگر نةیزم دراست که  رانیو ا انهیخاورم یها استان نیسرسبزتراز  یکی النیشده است. استان گ

. آنچه است یشغل یها فرصت شیو افزا یکاریعامل کاهش نرخ ب نیتر بزرگ ازیامت نی. ادارد یادیز یها تیقابل یفرهنگ

در سطح کشور و استان  یگردشگر ةحوزدر  ایپو ینگرفتن صنعتاست، شکل شده موضوع نیا افتنین موجب تحقق تاکنون

مشاغل است که معموالً به  نیبودن ایفصلدر استان،  یشگرگرد یها تیفعال ةحوزمعضالت موجود در  نیتر بزرگاست. 

و  یفروش خردهبه مشاغل  یمسئله وابستگ نیا واست وابسته نوروز  امیا ژهیو بهسال و  لیتعط امیحضور گردشگران در ا

 داشته یا افتهی نظام یاقتصاد ةچرخشود و  لیتبد ایپو یبه صنعت یگردشگر که یدرصورت .دهد یم شیرا افزا رمولدیغ

 .ردیگ یممرتبط شکل  ییها شبکهبا  یدولت و یخصوص بخش در کار عیتوز و میباشد، تقس

موضوع در  نیا تیاست. اهم بودهدر استان  یاصل یها راهاز  یبرخوردار زین یافتگی توسعه یها تیمحروم لیتحل گریعامل د

 یوجود مرزها ،یتیترانز یاالهاک ونقل حمل، کوستران ریاستان، قرارگرفتن در مس ربودنیگردشگرپذ تیبا قابل النیاستان گ

 انیهدف نما یو ارسال آن به بازارها یراهبردمحصوالت  دیتول ،یو واردات یصادرات یاالهاک ونقل حملو  ینیو زم ییایدر

رد و با احداث در توسعه دا یدیکل ینقش ونقل حمل. دهد یمدر استان نشان  را رهایمس یارتباط ةتوسع ازیامر ن نیکه ا شود یم

 یها فرصتاشتغال و  جادیع کرد. ایدر استان توز تر عادالنه صورت بهامکانات را  توان یم یونقل حملمناسب  یها انیشر

 است. یمواصالت یها راه ژهیو به یعمران یها رساختیز ةمستلزم توسع زین النیدر گ یگذار هیسرما

 لیتحل اریرمعیز شانزدهو  اریمع پنجبراساس  النیاستان گ یها شهرستان یبند سطح یها نقشهشامل  ریز یها نقشه

و  اریمع پنجبراساس  النیاستان گ یها شهرستان یافتگی توسعهسطوح  ةنقش( و 6تا  2 یها شکل) ها تیمحروم ییفضا

 (.7شکل ) شود یم النیدر استان گ یافتگی توسعه اریرمعیز نوزده
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 اساسبر النیاستان گ یها شهرستان یبند سطح. 3شکل        براساس النیاستان گ یها شهرستان یدبن سطح ة. نقش2شکل 

 (معکوس -ینیج بی)ضر درآمد ینابرابر                   بخش صنعت یها یگذار هیسرما                     

 نگارندگان  :منبع نگارندگان  :منبع                         

 

           
 

 یها راهبراساس  یها شهرستان یبند سطح ة. نقش5شکل              النیاستان گ یها شهرستان یبند سطح ة. نقش4شکل       

  یمعمول و ضیعر چهارخطه، ،یاصل                                             براساس فعالیت بخش کشاورزی    

 نگارندگان  منبع:                                              نگارندگان  :منبع                          
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  النیاستان گ یها شهرستان یافتگی توسعهسطوح  ة. نقش7 شکل  )معکوس(          یکاریب نرخ تیبراساس وضع. 6شکل          

 نگارندگان  منبع:                                                نگارندگان  منبع:                         

 

 یریگ جهینت

 یارهایرمعیز و ارهایمع براساس النیاستان گ یها شهرستان یبند رتبهو  یبند سطحپس از  ،پژوهش حاضر در

 نیا ییفضا لیتحل منظور به و وجو شد جستکارشناسان  دگاهیاز د یافتگی توسعه یها تیمحروم عوامل ،یافتگی توسعه

کنترل . 3 ؛بخش صنعت یها یگذار هیسرما. 2 ؛)معکوس( یکارینرخ ب .1 یعامل اصل چهار تیاهم بیترتبهعوامل 

 نیا زیرشناسان نکا. دش ییشناسا یمعمول و ضیهار خطه، عرچ صورت به یاصل یها راه .4 ؛به شهر انییروستامهاجرت 

از  ها آن انیم یروابط درون یعامل مرتبط و با بررس پانزدهند و با درنظرگرفتن کرد لیو تحل هیتجز گریبار د راعوامل 

 یها فرصت یبازشناس» ،یافتگی توسعه یها تیمحرومدر کاهش  تیاولو بیترتبه راهکارها نیتر مهم، AHPروش  قیطر

و  یبخش خصوص شتریتعامل ب یبرقرار» ،(«یانزل یصنعت -یآزاد تجار ةمنطق) یدبزرگ اقتصا یها بنگاهاشتغال از 

به  یاز وابستگ ییرها یها استیس نیتدو»و  «یبخش خصوص یگذار هیسرما یها فرصتآوردن فراهم منظور به یدولت

 .ندشد یمعرف «برنج یمحصول تکاقتصاد 

در  یو بخش خصوص یو خارج یداخل گذاران هیر سرمات ردن حضور گستردهک فراهم و هیسرما جذب موجب ریز عوامل

جاد ی، اییاجرا یها دستگاه یسو از یگذار هیسرماد یجد یها فرصت یروزرسان به سازوکار جادیا: شود یم النیاستان گ

، یخارج یگذار هیسرما یها آژانسارتباط با  یبرقرار ،یالنیگ گذاران هیسرماو  یخارج یگذار هیسرمابانک اطالعات 

مذاکره با  منظور به یگذار هیسرمامرکز خدمات  یفضا جادیا ،یواقع یگذار هیسرما ییشناسا یها یدگیچیپ کردن لیهتس

اول جلب و  تیاولو عنوان بهآزاد  ةمنطقبا  یخارج یگذار هیسرمان مرکز خدمات یارتباط مناسب ب ی، برقرارگذاران هیسرما

خزر  یایدر قراردادن مدنظرو  یگذار هیسرما ین مناسب برایزم ردنآوفراهمع در صدور مجوزها، یتسر و لیتسه جذب،

 ونقل حمل، یامحوریدر ةتوسع ةنیدر زم یگذار هیسرما یبرا آن یها فرصتاز  یمند بهرهو  ین مادریسرزم عنوان به

 یو نرخ منف یمل ةاز صندوق توسع یمند بهره، امکان ییایدر یگردشگر ةو توسع تیترانز ،تجارت ،یسوپاپ انرژ ،ییایدر

ده کشور  ءه که جزیروس ژهیو بهمنطقه  یت تعامل با کشورهایتقو نانس و اوراق مشارکت وی، فاها بانک یواقع ةبهر
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 انیاز م منظور بهاقدامات دولت  ،راستا نیدر ا . (2014  الن،یاستان گ یگذار هیسرما زک)مر دشو یمفرست محسوب هیسرما

 است. تیهمحائز ا زیرو ن شیبرداشتن موانع پ

و  یدیتول یبا توان باال یبنگاه بزرگ و کارآمد اقتصاد کی عنوان به یانزل یصنعت -یآزاد تجار ةمنطق نیهمچن

 استان سطح در کار عیتوز و میبا تقس است ممکن یو ارتباط ییایجغراف یایو مزا یگمرک یها تیمعافصادرات با توجه به 

است  ذکر انیشا د.شو یافتگی توسعه یها تیمحرومموجب کاهش  ،استان ةتوسع یها برنامه دادنردنظر قرامبا  النیگ

اما در  است، دهششهرستان برخوردار محسوب  ،یافتگی توسعه یارهایبراساس معدر پژوهش حاضر  یشهرستان انزل

 .دارد قرارشهرستان  نیآزاد در ا ةمنطق که یدرحال ،استشهرستان استان شناخته شده  نیکارتریب یکاریشاخص نرخ ب

پژوهش  نیدر ا نیهمچن محروم قرار گرفته است. سطح در نظر نیاستان از ا یها شهرستان انیدر م زیشهرستان رشت ن

غرب و  ةیناحدر  النیمحروم استان گ یها شهرستان سرا صومعهشفت، فومن، رضوانشهر، ماسال و  یها شهرستان

و با توجه به  یافتگی توسعه یها تیمحروماز  رفت برون موجب به. اند شدهشرق استان شناخته  ةیناحشهرستان املش در 

مذکور  یها شهرستان یصنعت یها شهرک یتوانمندسازبه  کارشناسانموضوع،  نیا ییفضا لیدر تحل شده ییشناساعوامل 

بخش  یها تیفعالو گسترش  گذاران هیسرماجلب و جذب  وبخش صنعت  یها هیسرما عیتوز تیوضع یبازنگربا 

و  ینگیکمبود نقد الن،یاستان گ یصنعت یها شهرک نامتوازن توسعة یرو شیموانع پ نیتر مهم. اند داشته وجهت یخصوص

و  یفناورعلم و  یها پارکق یتعامل دانشگاه و بخش صنعت از طربوده است.  رگذاریتأث آالت نیماشو  هیمواد اول ةیته

 یها طرحاز  یکی عنوان به) یانزل یصنعت -یتجار ادآز منطقة تیهدا یبرا یصنعت یها خوشه یریگ شکلبه  کردیرو

 یها شهرستان یصنعت یو نواح ها شهرک تیفعال یو سامانده متوازن توسعة( موجب یانزل آزاد منطقة یکارکرد یموضوع

 نیتا از ا دیآ یماستان فراهم  یها شهرستاناشتغال بدون مهاجرت در  یها فرصت بیترت نیا به و شود یم النیگ استان

 .ابدیکاهش  زین استان یافتگی توسعه تیمحروم قیطر

 

 یسپاسگزار

و  ندمؤثر داشت ینقش پژوهش نیا شبردیاستاد مشاور در پ عنوان بهکه  شود یم تشکر یمیدکتر ناصر عظ یآقااز جناب 

 بوده است. قیتحق نیا یراهگشا شانیا یها ییراهنما

 

 منابع
 .تهران ،ی، نشر نیشناسجامعه اتینظر لیتحل و هیتجز ،یشناستحوالت جامعه ،1391 مسعود، ،یچلب .1

 .النیگ استان یاجتماعکار و رفاه  ،یتعاون، گروه 1390 ،النیگ ران،یا یآمار سالنامة .2

 ،ییاقتصاد فضا و توسعه روستا ة، فصلنامرانیدر ا ییسکونتگاه روستا یها تیمحروم ییفضا لیتحل ،1391 ،یسبکبار، فرجعل .3

 .100 -85 صص ،1 ة، شمار1391

 .تهران ،یتاشناسی، چاپ چهاردهم، نشر گاینو در فلسفه جغراف یها دهیا، 1391 ،، حسنییشکو .4

 .64 -41، صص 18شمارة  ،1384 ،یاجتماع رفاه فصلنامة ،رانیا در یشهروند و تیفقر، محروم، 1384 حه،یمل ،یانیش .5

 یها توسعه در شهرستان یها یو نابرابر ها تیمحروم ییفضا لیتحل، 1391 ،یوارث درضایحم ومسعود  ،ییتقوا ،رعنا گلو،یب خیش .6

 .245 -215 صص، 46 شمارة دوازدهم، جلد ،رانیا

 .هدمش کان،ی، نهیسرما انباشت و شهر ،یامنطقه یزیربرنامه ،1384 ناصر، ،یمیعظ .7

 .رشت لکان،ی، نشر گنو ینگاه الن،یدر گ یاقتصاد –یاجتماع تحوالت خیتار، 1381 ناصر، ،یمیعظ .8

http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%84%D9%88
http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%84%D9%88
http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C


 67 ... یافتگی توسعه یها تیمحروم ییفضا لیتحل

 

 یزیرمعاونت برنامه الن،یگ استان اطالعات و آمار ،یزیر برنامه دفتربخش نخست،  ،1390 سال در النیگ استان توسعة گزارش .9

 .النیگ یاستاندار اشتغال و

 .النیگ استان نفوس و مسکن یرسرشما، 1390 ،رانیا آمار مرکز .10

 .1392 سال در یکاریب نرخ گزارش، 1392 ،رانیا آمار مرکز .11

 .http://investingilan.irدر  یدسترس ، قابل1393 ،النیگ استان یگذارهیسرما مرکز .12

 .تهران قومس، نشر ،ایران در اقتصادی توسعه و دولت ،1384 غالمعباس، نژاد،مصلی .13

 .تهران پیام،، چاپ ششم، انتشارات یامنطقه یزیربرنامه یاصول و مبان، 1390 یدحسن،س ی،اشکور یمعصوم .14

 مقدم، نشر پژواک، تهران. یعارف اقوام ة، ترجمیشهر ةتجرب ،1392 د،یوید ،یهارو .15

 اک، تهران.مقدم، نشر پژو یعارف اقوام ة، ترجمتهیپسامدرن تیوضع ،1390 د،یوید ،یهارو .16

دانشگاه آزاد رشت،  ،ییایانداز جغرافچشم ةفصلنام الن،یدر گ یگذارهیسرما عیتوز بر ییایمطالعه جغراف ،1390 د،یمج ،یاسوری .17

 .157 -139صص  ،11 ة، شمار1390

18. Azimi, N., 2005, Regional planning, city and capital accumulation, first edition, Nika Publication, 

Mashhad. (In Persian) 

19. Azimi, N., 2002,  History of Socio-economic evalutions in Guilan, New Perspectives, Guilkan 

publication, Rasht. (In Persian) 

20. Beall, J., 2002, Globalisation and social exclusion in cities: Framing the debate with lessons from 

Africa and Asia, Environment and Urbanization, Vol. 14, No. 1, PP. 41- 51. 

21. Brian, B., 1989, Theories of justice, Vol. 1 of A Treatise on Social Justice (Berkeley and Los 

Angeles: University of California Press and London: Harvester-Wheatsheaf. 

22. Center of investment in Guilan Province, 2014, It’s Available at: http://investingilan.ir. (In Persian) 

23. Chalbi, M., 2012, Sociology order: Describes and analysis the theoretical social order, 5
th

 edition, 

Ney Publication, Tehran. (In Persian) 

24. Guilan Development Report for, 2011, Part one, office of planning, Statistics and Information 

Guilan province, Deputy Governor of Guilan planning and employment. (In Persian) 

25. Harvey, D., 2011, The Condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural 

change, Translated by: Aghvami Moghaddam, A., 1
st
 edition, Publication Pezhvak, Tehran. (In 

Persian) 

26. Harvey, D., 2013, Urban experience, Translated by: Aghvami Moghaddam, A., 1
st
 edition, 

Publication Pezhvak, Tehran. (In Persian) 

27. Higgins, K., Bird, K., and Harris, D., 2010, Policy responses to the spatial dimensions of poverty, 

Working paper, Overseas Development Institute and the Chronic Poverty Research Centre, London/ 

Manchester. 

28. Kanbur, R. and Venables, A., 2003, Spatial inequality and development, Cornell-LSE-WIDER 

Conference on Spatial Inequality and Development, Cornell University. 

29. Khan, S., 2012, Topic guide on social exclusion, 2
nd

 edition, Governance and Social Development 

Resource Centre, International Development Department, University of Birmingham. 

30. Langlois, A. and Peter, K., 2001, Identifying and measuring dimensions of urban Ddeprivation in 

Montreal: An analysis of the 1996 census Data, Urban Studies, Vol. 38, No. 1, 119–139. Lefebver, 

H., 1974, La production de l'espace, Anthropos, Paris. 

31. Masoumi Eshkevari, H., 2011, Principles and Theoretical regional planning, 6
th

 edition, Payam 

Publication, Tehran. (In Persian) 

32. Mossalanejad, G., 2005, The state and economic development in Iran, Ghomes Publication, 

Tehran. (In Persian) 

http://investingilan.ir/
file:///E:/مقالات%20جغرافیای%20انسانی/MK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/175ND8Y9/Center%20of%20investment%20in%20Guilan%20Province
http://investingilan.ir/


 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 68

33. Pacione, M., 2003, Urban geography, a global perspective, Second Edition, Routledge, London. 

34. Rawls, J., 1971, A theory of justice, Harvard U.P. 

35. Sabokbar, F., 2012, Analysis of the spatial disparities of rural settlements in Iran, Journal of 

Economics Spatial and Rural Development, Vol. 1, No. 1, PP. 83- 100. (In Persian) 

36. Statistical Center of Iran, 2013, Unemployment rate report in 2013. (In Persian) 

37. Statistical Yearbook of Iran, Guilan, 2011, Census of population and housing Guilan Province. (In 

Persian) 

38. Statistical Yearbook of Iran, Guilan, 2011, Department of cooperatives, labor and social welfare 

of Guilan. (In Persian) 

39. Sheikhbegloo, R., Taghvaie, M. and Varesi, H., 2012, Spatial analysis of deprivation and 

inequality in Iranian counties, Social Welfare Quarterly, Vol. 12, No. 46, PP. 189- 214. (In 

Persian) 

40. Shiani, M., 2005, Poverty, exclusion and citizenship in Iran, Journal of Social Welfare, Vol. 5, No. 

18, PP. 41-64. (In Persian) 

41. Shokouie, H., 2012, New ideas in the philosophy of geography, Vol. I, 14
th

  edition, Gitashenasi 

Publication, Tehran. (In Persian) 

42. Statistical Center of Iran, 2011, Census of population and housing Guilan province. (In Persian) 

43. Yasouri, M., 2011, A study of the geographical distribution of investments in Guilan, Journal of 

Geographical Perspective, Islamic Azad University, Rasht Branch, Vol. 6,  No. 14, PP. 139- 157. (In 

Persian) 

 

 

 

 

 




