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 بسیاریوضعیت به مشکالت  این. بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند

 کیفیت زندگی مردم دستخوش در این کشورها. گردد یم شهری منجر یها رساختیز تأمین ژهیو به شهری تیریدر مد
 وجوه نابرابری، نابرابری فضایی نیتر مهماز .  در حال افزایش استسرعت به عظیمی است که در بسیاری موارد یا منطقه یها ینابرابر

نابرابری فضایی که شکل بارز آن نابرابری .  و موانع اجتماعی در فضا دانستها فرصتبر  توزیع نابراتوان یمنابرابری فضایی را . باشد یم
 هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی . مختلف به خود گیردیها جنبه تواند یم یا جامعه است در هر یا منطقه

تحلیلی  - از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفیپژوهش حاضر. باشد می استان خوزستان های شهرستانتوسعه اقتصادی در 
 ،SPSS افزارهای  نرموسیله بهو است وری شده آ گرد1390  تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سالهای داده. باشد می

EXCEL ، GIS آماری های روش ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایرای خوشه تاپسیس، تحلیل های روش نیز و 
 استان خوزستان نابرابر بوده های شهرستان توزیع فضای توسعه اقتصادی در دهد مینتایج تحقیق نشان . تحلیل قرار گرفتند و مورد تجزیه
 جغرافیایی اغلب لحاظاز .  داده استرخاین نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی . باشد می فضایی با توسعه مناسبو در تضاد 
 به توسعه اقتصادی هایی شهرستاندر سطح جمعیتی نیز . اند شدهیافته اقتصادی در غرب و جنوب استان واقع   توسعههای شهرستان
  . که از جمعیت بیشتر و نرخ شهرنشینی باالتری برخوردارنداند دست یافتهبیشتری 

  
   JEL:.R11, R12, R13 بندی طبقه
  .خوزستان، توسعه اقتصادی، استان ه نابرابری فضایی، توسع: کلیدیهای هواژ

                                                            
 3/6/1393:              تاریخ پذیرش6/10/1392: تاریخ دریافت* 
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6 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

  مقدمه. 1
.  شدندمواجهکشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم با مشکل گسترده شهرنشینی اغلب 

 ،در این میان. بودزده  ناپذیر و بسیار شتاب فرایند شهری شدن فرایندی اجتنابدر این کشورها 
ای که  ین نیازهای شهری جمعیت گستردههای کشورهای در حال توسعه قادر به تأم اغلب دولت

 دردناکموتور رشد شهرها و جذب جمعیت وضعیت . آورند نبودند به شهرها هجوم می
 این .)1386فکوهی، ( دنده سوی شهرها نشان می ست که تنها راه نجات را گریز بها یروستاهای
چنین . شهری هستندعدود م نقطه چند در جمعیت اندازه از بیش تراکم و تمرکز دارای کشورها

 شود می منجر شهری های ویژه تأمین زیرساخت مدیریت شهری به  دربسیاریوضعیتی به مشکالت 
 ای منطقه های نابرابری دستخوش مردم زندگی کیفیت کشورها این  در.)1377 دراکاکیس،(

  .)1385خاکپور، ( است افزایش حال در سرعت به موارد بسیاری در که است عظیمی
 است که سبب رشد یا هی ناحیها یت بارز توسعه فضایی ایران نیز وجود نابرابراز مشخصا

روند تحوالت . )1389، عاشری و فرد پورفتحی( ناهمگون و نامتعادل میان نواحی خواهد شد
 سو از زمان حکومت پهلوی تاکنون از یک ویژه به اقتصادی و فرهنگی در چند دهه اخیر اجتماعی،

 یها  از نظام فضایی سکونتگاهیگیری نوع خاص  دیگر به شکلسویافیایی از و گوناگونی بستر جغر
 مختلف یها نهی روستایی و شهری در زمیها  نبود تعادل میان سکونتگاه.انسانی منجر شده است

ها از یک سو و رشد  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه
 از سوی دیگر و محرومیت روزافزون روستاها ارس از روستا به شهر نیها مهاجرت، شتابان شهرها

 یها یریگ همچنین استراتژی رشد قطبی باعث شد تمرکز تصمیم ،)1382 شجین،ه موالیی( شده است
 در این شهرها جمع شوند توسعه  وفکری کالن شهرها و شهرهای بزرگ تمام ابزار مادی،

است که شهری را در عملکرد خود نامتعادل ساخته یند چنین روندی شبافر). 1363 اعتماد،(
   ).1389 حاتمی،و منی ؤم(

در توزیع فضایی  ابعاد مختلف عدم تعادل فضایی و نابرابری شود تالش میدر این پژوهش 
 توسعه امروزه. گیردمورد بررسی قرار   استان خوزستانیها در سطح شهرستانتوسعه اقتصادی 

 و سیاستمداران اقتصاددانان، از بسیاری فکری مشغله آن هب دستیابی یها  راهو اقتصادی
 و تفکر نحوه آن، بر حاکم ایدئولوژی تاریخی، سوابق اقتضای به کشوری هر. باشد ی مشناسان جامعه
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7 ...بندی توسعه اقتصادی  بررسی توزیع فضایی و رتبه                                                                                  

 خویش اجتماعی و سیاسی فرهنگی، ساختار و انسانی و مادی امکانات ،آن مردم گرایش
 و ترقی یها  پلهدرنوردیدن و اجتماعی اقتصادی، مشکالت بر غلبه برای خاصی الگوی دنبال به

   .)1388  و همکاران،ملکی (است توسعه
های   در بخش بعد روش تحقیق و تکنیک.پردازیم میدر این تحقیق ابتدا به ادبیات نظری تحقیق 

ن های مختلف و زوایای گوناگو های تحقیق با استفاده از روش  سپس یافته،گردد مورد استفاده معرفی می
  .گردد  نیز نتایج تحقیق ارائه میانتهاو در گردد  ارائه می

  

  توسعه و نابرابری فضایی. 2
 از دسته آن ویژه برای به ،باشد می توسعه مسیر در اساسی چالش کشورها از بسیاری در نابرابری مسئله

 جدی تهدیدی ها نابرابری  این.شود می شامل را وسیعی جغرافیایی مناطق آنها حاکمیت قلمرو که کشورها
 دشوار را ملی یکپارچگی و وحدت دستیابی به و است مناطق متوازن و متعادل توسعه حصول برای
 اجتماعی، تاریخی، دالیل چونهم متعددی دالیل به که ها نابرابری  این).2003شانکار و شان، ( نماید می

 و نواحی میان نامتعادل و ونناهمگ رشد شوند می سیاسی ایجاد و دموگرافیکی جغرافیایی، اقتصادی،
 زیستی های عرصه در نامتناسب و  تمرکز نامعقول، در واقع.)1375 ثالث، منصوری (دارند دنبال به را مناطق
 در را آن بازتاب که موضوعی. داشت خواهد در پی جغرافیایی را نواحی نابرابر اجتماعی-اقتصادی  توسعه
   ).1388 فرید، (یافت توان می نیز ن آنهاناهمگو رشد و شهرها جغرافیایی انداز چشم

 سوی از شده ارائه خدمات و کاال به کمتر دسترسی از ناشی درآمد فقر با درآمد بودن پایین که  زمانی
 دشواری  وظیفه ریز برنامه های دستگاه و ها  دولت.انجامد می نواحی ماندگی عقب به شود ترکیب دولتی بخش
 .)1390 ،همکاران و نیا حکمت( دارند عهده بر شهری امکانات و خدمات عتوزی در تعادل ایجاد خصوص در
 منطقه چند نهایت در و منطقه دو یا یک توسعه از جمله ایران حال در کشورهای اغلب در

 ای عمده نقش و دارند اجتماعی  واقتصادی شکوفایی بالطبع و عمومی خدمات مناسب وضعیت
 و دیگر مناطق نگهداشتن عقب بهای به امر این. کنند یم ایفا ملی و تولید درآمد ایجاد در

 )2003 (انسانی توسعه  که گزارشای گونه  به ،نواحی است و مناطق بین نابرابری و شکاف افزایش
 توسعه سوم برنامه در انسانی توسعه های سیاست ترین مهم از یکی و ها پرداخته تفاوت این تبیین به ایران در

تعادل  و اجتماعی عدالت تحقق برای بلندمدت برنامه یک عنوان به فضایی یزیر به برنامه را توجه
 وجود چنین شرایطی موجب توجه گسترده به مبحث توسعه و نابرابری .کند می ای معرفی منطقه
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8 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

 .ها و موانع اجتماعی در فضا دانست  توزیع نابرابر فرصتتوان ینابرابری فضایی را م. فضایی شده است
 یها  جنبهتواند ی میا  است در هر جامعهیا یی که شکل بارز آن نابرابری منطقهنابرابری فضا

 توسعه در حال یاشکال قابل رؤیت نابرابری فضایی در کشورها. مختلف به خود گیرد
عبارتست از نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری 

 ).1386دهقان، ( ابری بین مناطق محروم و مناطق برخوردار و غیرهجغرافیایی در شهرهای بزرگ، نابر
 پایداری حصول برای یمهم بسیار نیاز پیش مناطق هماهنگ و متعادل توسعه  گفتتوان می نهایتدر 

  .)2001مارتیک و ساویس، ( رود می شمار به کشور یکپارچه پیشرفت و اقتصادی
  

  فضایی عدالت و توسعه. 3
 در این خصوص تاکنون قدیم از اندیشمندان و فیلسوفان و دارد طوالنی پیشینه آن ربردکا و عدالت مفهوم
  تفصیلبه "جمهوریت" کتاب در یونانی بزرگ فیلسوف افالطون. اند نموده بازگو را خود های دیدگاه

 کاری به کس هر که شود می برقرار زمانی اجتماعی عدالت وی عقیده به. گوید می سخن عدالت از
 کسانی نخستین از میل استوارت جان جدید دوره در. دارد را آن استعداد و شایستگی که زند دست
 با یکسان رفتار جامعه یعنی اجتماعی عدالت وی نظر بر اساس. گرفت کار هب را اصطالح این که است
 عدالت کارکرد و مفهوم. )1390 ،همکاران و نیا حکمت (دارند یکسانی شایستگی که باشد   داشتهکسانی

 از بیش را لیبرال و رادیکال جغرافیای و شد جغرافیایی ادبیات وارد بعد به 1960 دهه اواخر از اجتماعی
 پرداخت شهری موضوعات تحلیل به مارکسیستی رویکرد 1970 دهه از. داد قرار  تأثیرتحت مکاتب سایر

   .)1388 پوری، باوان وخاکپور (
 زندگی، کیفیت  خصوصدر را یافته نظام کار اولین که بود جغرافیدانانی نخستین از اسمیت دیوید

 پارک رابرت جانب از اجتماعی نابرابری و فضا  خصوصدر بحث. انجام داد جغرافیا در عدالت و رفاه
 ایجاد در سلطه  ویژه نقش به شهری فضای نابرابری ماهیت به توجه با وی. است گرفته صورت

 جغرافیا در اجتماعی عدالت زمینه در کارها ترین مهم اما ،کند می اشاره نیز نابرابر فضای این
 هاروی دیوید. گرفت انجام جانستون رونالد و هاروی دیوید یعنی معروف جغرافیدان دو توسط

 .داند می جغرافیایی های اندیشه در انقالب جغرافیایی های تحلیل در را اجتماعی عدالت کارگیری به
 ... و درآمد زندگی، فضاهای نژادی، عوامل "افتراق جغرافیای و طبیعت عدالت،" کتاب در هاروی

 اجتماعی عدالت مفهوم وی .)1390 ،همکاران و نیا حکمت (گیرد می کار به فضایی تحلیل برای را
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9 ...بندی توسعه اقتصادی  بررسی توزیع فضایی و رتبه                                                                                  

 رفع و منابع عادالنه تخصیص ،ها مکان در درآمد توزیع همگانی، صالح و خیر به کمک در را
 هدف جانستون عقیده به .)1388 پوری، باوان  وخاکپور (یردگ می کار به مردم اساسی نیازهای
 عقیده به. است شهری جامعه مختلف های دسته اجتماعی پایداری تقویت اجتماعی ریزی برنامه اساسی
 ضروری نیازهای های شاخص نیز پایداری در و دارد بسیاری اهمیت اجتماعی مسائل در پایداری وی
   .)1390 ،همکاران و نیا حکمت( شوند می مطرح زندگی کیفیت و

 عادالنه توزیع در مهم مسئله. است اجتماعی عدالت های نشانه ترین مهم از خدمات متعادل فضایی توزیع
 و نیا حکمت( است شهری نواحی بین ها توانایی و خدمات توزیع چگونگی اجتماعی عدالت راهبرد امکانات
 اجتماعی و اقتصادی های نابرابری که است این بر یاجتماع عدالت های نظریه اساس. )1390 ،همکاران
 و اجتماعی -اقتصادی روابط و فضایی سازمان در تغییر هرگونه و دارد تأثیر آن فضایی سازمان بر جامعه
 برگیرنده در عدالت فضایی عدالت دیدگاه از. )1390 ،همکاران و حبیبی( دارد مستقیم اثر جامعه در درآمد توزیع

 بدون فعالیتی ،خدماتی مراکز به مناسب دسترسی  وخدمات ،عملکردها متناسب توزیع چونهم مفاهیمی
   .)1388 پوری، باوان  وخاکپور( باشد می شهری منطقه یا شهر یک ساکنان بین تفاوت و تبعیض
 که است ارائه شده آرمانی های ارزش ردیف در برابری و عدالت تأمین لینچ کوین شهر شکل تئوری کتاب در
 شدن مطرح با نیز اخیر های دهه در. )1390 ،همکاران و نیا حکمت( است افتاده اتفاق ندرت به تاکنون آنها کسب
 که ای گونه به ،گرفت قرار توجه مورد شدت به فضایی عدالت آن تبع به و اجتماعی عدالت مفهوم پایدار توسعه نظریه
 توسعه بنیادی اصول محیط و عمومی مشارکت تماعی،اج عدالت نگری، آینده) 1996 (همکاران و مای نظر اساس بر

 زندگی کیفیت یارتقا چونهم مفاهیمی بر پایدار توسعه نظریه اصلی هدف .)2002لورینی،  (آیند می شمار به پایدار
 عدالت صورت هر در .است متمرکز فضایی عدالت آن تبع به و اجتماعی عدالت و رفاه تأمین و دادن دخالت یعنی

 تعاریف چند هر .است گرفته قرار توافق مورد جهان تمام در پایدار توسعه گانه4 اصول از یکی عنوان به اجتماعی
 کاهش در پی اجتماعی عدالت که است این شد پذیرفته تعاریف تمام در آنچه اما ،است متفاوت اجتماعی عدالت
 که را آوری زیان نتایج تواند می منفی و مثبت امتیازات بین عمیق های شکاف بردن بین از با و بوده ها نابرابری

 ،عالوه به. )1388 پوری، باوان  وخاکپور( ببرد بین از آورد می وارد پایدار توسعه و زیست محیط بر فقر و محرومیت
 کند می تلفیق نسلی درون عدالت با را نسلی بین عدالت که پایدار توسعه بنیادهای از یکی عنوان به برابری مفهوم
  به ،)2003انسانی،  توسعه گزارش( باشد می پایدار توسعه با ارتباط در استراتژی هرگونه اتخاذ برای شرطی پیش
 از شکلی به انسان بالقوه های موفقیت و انسانی توسعه که است نموده بیان عمومی بهداشت کانادایی انجمن که ای  گونه
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10 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

 آینده های نسل برای هم و حاضر نسل برای هم محیطی زیست و اجتماعی لحاظ از که دارد نیاز اقتصادی های فعالیت
 نسلی بین عدالت حاضر نسل بین اجتماعی عدالت بدون که است این واقعیت .)2001هانکوک،  (باشد پایدار
  )2001سوبوتینا و شرام،  (نیست پذیر امکان

  

   تحقیق روش. 4
 گردآوری ابزار. باشد می کاربردی هدف لحاظ از و تحلیلی-توصیفی نوع لحاظ از حاضر پژوهش
 1390در سال  استان آماری از منابع آن های داده و اطالعات که است ای کتابخانه اطالعات

 برای  و استTOPSISروش   استفاده شدهروشی که برای این تحقیق. است شده آوری جمع
 پیرسونانگین و ضریب همبستگی میآزمون مان ویتنی،  کجی و کشیدگی، های شاخصتحلیل بیشتر از 
در استان نیز از روش تحلیل  اقتصادیبندی توسعه   برای سطح است، همچنیناستفاده شده

   . استفاده شده استای خوشه
  

  TOPSISروش . 4-1
 وسیله بهگزیده  Mدر این روش . توسط هوانگ ویون پیشنهاد شده است 1981در سال این مدل 

Nو )مثبت( ال حل ایده منطق اصولی این مدل راه). 1390 منی و همکاران،ؤم( شود  شاخص ارزیابی می 
را با شابه های بهینه که بیشترین ت در این مدل گزینه. کند آل منفی را تعریف می حل ایده راه
 در این روش عالوه بر). 2003چنگ و همکاران، ( کنند ری را کسب میرتبه باالت آل داشته باشند ایده

 در نظر نیزآل منفی  آل فاصله آن از نقطه ایده قطه ایده از نAi در نظر گرفتن فاصله یک گزینه
 .باشد شی یا کاهشی می یکنواخت افزایطور بهفرض بر آن است که مطلوبیت هر شاخص . شود گرفته می

 کمترین فاصله را با بایست می این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی ، کلیطور به
  . داشته باشد (-A) آل منفی ایدهبا ترین فاصله را  و بیش(+A)آل مثبت  ایده

  

  یا خوشهتحلیل . 4-2
 یافتن برای که است ریاضی های روش از سری یک برای کلی عنوان یک ای خوشه تحلیل

  تحقیقاتی پی بردنهای فعالیتهدف بسیاری از . رود میکار  ه در یک مجموعه بها دادهشباهت بین 
 تحلیل.  موجود در یک مجموعه مشابه یا متفاوتندهای ادهد از یک کدامبه این است که 

  .  روش برای برآورد شباهت بین افراد در یک مجموعه استترین اصولی ای خوشه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 18

http://qjfep.ir/article-1-97-fa.html
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  شاخص کجی و کشیدگی. 4-3
 . کجی و کشیدگی استفاده شده استهای شاخص از ها شهرستان اقتصادیوزن توسعه سنجش برای 

). 1390بشلیده، ( وزیع از توزیع متقارن فاصله دارد یک ت کهشود می اطالق ای درجهکجی به 
 صورت پذیرد آن یند و امتیازات در یک آزموها نمره اگر تجمع تعدادی از ها نمرهدر توزیع 

  . توزیع دارای کشیدگی یا برآمدگی است
  

  ویتنی -مان آزمون. 4-4
 .رود می کار به ها نمونه میان اوتتف سنجش برای و است غیرپارامتری های آزمون جزء ویتنی -مان آزمون

 آزمون  این.گیرد می انجام ها داده  رتبه بر محاسبات و دهد می روی بندی رتبه آزمون این در
 مستقل های گروه های طرح از که هایی داده مقایسه برای و است تی آزمون غیرپارامتری معادل

  .)1382، رانهمکابریس و ( گیرد می قرار استفاده مورد آیند می دست به
  

  ضریب همبستگی پیرسون. 4-5
ایـن   .باشـد  یمـ یکی از ابزارهای مناسب جهت تحلیل میان متغیرها ضـریب همبـستگی پیرسـون               

مقدار . ردیگ یم یا اسمی مورد استفاده قرار       یا  فاصلهی رابطه میان دو متغیر      بررس منظور  بهضریب  
معنـای ایـن     دست آمده مثبت باشـد بـه       هچنانچه مقدار ب  .  در نوسان است   -1و  + 1آن همواره بین    

 همبـستگی   امـا چنانچـه مقـدار      ،افتـد  یمجهت اتفاق     هم طور  بهاست که تغییرات در هر دو متغیر        
اگـر  . کننـد  یمـ  حرکـت    یکدیگر دو متغیر در جهت عکس       کهمنفی باشد بیانگر این نکته است       

ای   رابطـه  گونه  چیهت که   معنای این اس   دست آمده برای ضریب همبستگی صفر باشد به        مقدار به 
  .بین دو متغیر وجود ندارد

  

  منطقه مورد مطالعه. 5
این استان .  قرار داردایران کیلومتر مربع در جنوب غربی 64054استان خوزستان با مساحت 

 نفر بوده است که 4531720 جمعیت استان 1390در سال . عیت ایران استپنجمین استان پرجم
در نقاط روستایی سکونت داشته و درصد  71/28 در نقاط شهری و  درصد2/71از این تعداد 

اختصاص نفر شهرستان اهواز با  4531720 از رقم کل جمعیت خوزستان .اند بقیه غیرساکن بوده
که  سوم جمعیت استان را به خود اختصاص داده است نفر حدود یک 1395184رقم جمعیتی 
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12 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

 ، دیگرسویاز  .ریزی است حاصل نقش سیاسی، اداری و اعمال سیاست تمرکز در سیستم برنامه
 موقعیت بجز اما ،های استان مشهود است  شهرستاندیگرفاصله جمعیتی شهرستان اهواز با 
  نفر باالترین و شهرستان اللی423552فول با  استان دز دیگرهای استثنایی شهرستان اهواز در شهرستان

توزیع جمعیت ) 1(جدول  .دهند  رقم جمعیت استان را به خود اختصاص میترین یینپا نفر 37381با 
  .)1390، مرکز آمار ایران( دهد یم نشان 1390 استان خوزستان در سال یها شهرستانرا به تفکیک 

  
  1390 تفکیک شهرستان سال توزیع جمعیت در استان خوزستان به. 1 جدول

  )درصد (نرخ شهرنشینی  جمعیت  شهرستان
 71 4531720  کل استان
 84 271484  آبادان
 69 90420  امیدیه

 40 50797 یکااند
 77 167126 اندیمشک
 81 1395184 اهواز
 60 203621 ایذه

 40 107450 باغملک
 61 89160 باوی

 92 278037 بندر ماهشهر
 70 179703 بهبهان
 80 163701 خرمشهر
 70 423552 دزفول

 52 99831  آزادگاندشت
 51 48943 رامشیر
 66 105418 رامهرمز
 38 153355 شادگان
 43 202762 شوش
 63 191444 شوشتر
 67 64951 گتوند
 47 37381 اللی

 91 113257 مسجدسلیمان
 66 22391 هفتکل
 75 37440  هندیجان
 58  34312 هویزه

  .1390 رکز آمار ایران،م: مأخذ
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  ها افتهی. 6
، نرخ اشتغال خالص، معکوس نرخ بیکاری خالص که عبارتند از  شاخص استفاده شده است13 در این تحقیق از

 تعدادنسبت ، ی شغلی به بیکارانها فرصتنسبت تعداد ، ها بانکنسبت سرانه سپرده نزد ، معکوس بار اقتصادی
ی ها کارگاهنسبت ،  هزار نفر10 نفر و بیشتر در 100ی صنعتی ها کارگاهت نسب،  نفر1000واحدهای بانکی در 

نسبت تعداد سپرده نزد ، ی صنعتی به تعداد کل شاغالنها کارگاهنسبت شاغالن ،  نفر در هزار نفر100 تا 10صنعتی
  .تیمعکوس بار معیش  ومعکوس بار تکفل خالص، تولید سرانه هرکارگر صنعتی،  به تعداد جمعیتها بانک

  
	توسعه اقتصادی فضایی  در توزیعستانخوز استان یها شهرستان بندی نهایی رتبه .2 جدول

  بندی رتبه TOPSIS با استفاده از الگوی ها مؤلفه وزن نهایی شهرستان
 1 886/0 بندر ماهشهر

 1 743/0 اهواز
 3 375/0 خرمشهر
 4 324/0 آبادان
 5 169/0 شوشتر
 6 151/0 شوش
 7 140/0 شادگان
 8 132/0 رامهرمز
 9 075/0 بهبهان

 10 051/0 مسجدسلیمان
 11 048/0 دزفول

 12 031/0 دشت آزادگان
 13 028/0 اندیمشک
 14 011/0 باغملک
 15 0039/0 هندیجان
 16 00257/0 هفتکل
 17 00256/0 گتوند
 18 0022/0 ایذه
 19  0017/0 هویزه
 20  0016/0 امیدیه
 21  0011/0 اللی
 22  0008/0 رامشیر
 23  0002/0 اندیکا
 24 00004/0 باوی

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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14 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

 ،ماهشهر بندر های شهرستانیافتگی اقتصادی  در زمینه توسعه مشخص است) 2(همانطور که از جدول 
، اللی، رامشیر، امیدیه های شهرستان و 5 اول تا های ردهاهواز، خرمشهر، آبادان و شوشتر در 

بندی به   با استفاده از روش خوشه،در ادامه. ندر آخر قرار داهای رتبهوی در اندیکا و با
 :باشد یم شرح به این یا خوشهنتایج حاصل از تحلیل  .شود یافتگی اقتصادی پرداخته می توسعهبندی  سطح

  بندر ماهشهر: سطح اول توسعه
  اهواز: سطح دوم توسعه
   آبادان وخرمشهر: سطح سوم توسعه

  بهبهان وشوشتر، شوش، شادگان، رامهرمز: وسعهسطح چهارم ت

مسجدسلیمان، دزفول، دشت آزادگان، اندیمشک، باغملک، هندیجان، هفتکل، : سطح پنجم توسعه
 یا خوشه بعدی نتایج تحلیل  های بخشدر .  باوی ویزه، اللی، رامشیر، اندیکاگتوند، ایذه، امیدیه، هو

  .  شده استارائه) 1( در قالب نقشه
 

   یافتگی توسعه امتیازات کشیدگی شاخص و کجی شاخص میانگین،. 3 جدول
 1328  میانگین

  392/2 کجی شاخص
  361/5 کشیدگی شاخص

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 شهرستان 7. باشد می 133/0 استان خوزستان های شهرستانیافتگی اقتصادی  میانگین امتیازات توسعه
 باشد می 39/2شاخص کجی توسعه اقتصادی استان . متر از میانگین دارند امتیاز کها شهرستان دیگرامتیاز بیشتر و 

شاخص . باشد می استان خوزستان های شهرستاندهنده توزیع نامتعادل توسعه اقتصادی در سطح  که نشان
 اهواز و های شهرستاندهنده تمرکز توسعه اقتصادی در سطح   که نشاندهد می را نشان 36/5کشیدگی نیز 
  . باشد میر بندر ماهشه

  

   استان خوزستانهای شهرستان در اقتصادیتحلیل جغرافیایی از توسعه . 7
سطح تحلیل جغرافیایی از وضعیت توسعه اقتصادی در   تحقیق به موضوع این بخش برای درک بهتردر

جنوبی  -یک بار به دو گروه شمالی استان خوزستان های شهرستانمر برای این ا. شود میپرداخته استان 
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 ،، آنگاه با استفاده از آزمون مان ویتنی میانگین استشدهغربی تقسیم  -و یک بار به دو گروه شرقی
  .باشد میمشهود ) 4(  واقع در هر نیمه در جدولهای شهرستان. شود میعه هر نیمه مقایسه وزن و رتبه توس

  
   استان خوزستان بر اساس جهات جغرافیاییهای شهرستانبندی   تقسیم.4 جدول

   نیمه غربیهای شهرستان   نیمه شرقیهای شهرستان   نیمه جنوبیهای شهرستان   نیمه شمالیهای هرستانش
  آبادان  امیدیه  آبادان  اندیکا

  بندر ماهشهر  اندیکا  امیدیه  اندیمشک
  اندیمشک  ایذه  اهواز  ایذه

  اهواز  باغملک  بندرماهشهر  باغملک
  باوی  بهبهان  بهبهان  باوی
  خرمشهر  رامشیر  خرمشهر  دزفول

  دزفول  رامهرمز  رامشیر  آزادگان دشت
  آزادگان دشت  اللی  رامهرمز  شوش
  شادگان  مسجدسلیمان  شادگان  شوشتر
  شوش  هفتکل  هندیجان  گتوند
  شوشتر  هندیجان  هویزه  اللی

  گتوند      مسجدسلیمان
  هویزه      هفتکل

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

. باشد میجنوب و غرب استان مشهود ادی در  تمرکز توسعه اقتصدر زمینه توسعه اقتصادی
 شهرستان بندر ماهشهر، اهواز، خرمشهر و آبادان که در 4 مشخص است که در نقشه همانطور

  .  قرار دارندبخش در این اند گرفتهیافتگی اقتصادی قرار   توسعه4 اول تا های رده
  

   خروجی آزمون میانگین از مقایسه شمال و جنوب استان خوزستان.5 جدول
  ها رتبهمیانگین   میانگین امتیازات  عدادت 
  62/14  038/0 13  شمال
  10 244/0 11  جنوب

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 توسعه اقتصادی را لحاظ امتیازات و رتبه بین شمال و جنوب استان از میانگین) 5( جدول
 آنهاه و میانگین رتب 038/0 شمالی های شهرستانمیانگین وزن امتیاز اقتصادی . دهد مینشان 
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16 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

 و میانگین 244/0 جنوبی های شهرستان میانگین وزن امتیاز اقتصادی ،در مقابل. باشد می 62/14
  .آزمون مان ویتنی استفاده شده است برای بررسی بیشتر از ،در ادامه. باشد می 10 آنهارتبه 

  
   خروجی آزمون مان ویتنی از مقایسه شمال و جنوب استان خوزستان.6 جدول

 بشمال و جنو 

Mann-Whitney U 44  
Wilcoxon W 110 

Z  593/1- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 111 

  .نتایج تحقیق :مأخذ
  

 -593/1 مقایسه این برای z که از نتایج خروجی آزمون مان ویتنی پیداست میزان آماره همانطور
شمال و جنوب یافتگی   بنابراین تفاوت معناداری میان رتبه توسعه،باشد می 111و معناداری آن 

  . اقتصادی وجود نداردلحاظاستان خوزستان از 
  

   خروجی آزمون میانگین از مقایسه شرق و غرب استان خوزستان.7 جدول
  ها رتبهمیانگین   میانگین امتیازات  تعداد 
 91/15 097/0 11  شرق

 62/0 168/0 13  غرب

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 هایی شهرستاناغلب .  توسعه اقتصادی استلحاظان از  تفاوت میان شرق و غرب استنکته قابل توجه
 که هر ای گونه به ، باالی توسعه در این بخش قرار دارندهای رتبه در اند شدهکه در نیمه غربی استان واقع 

 شهرستان اول در زمینه توسعه اقتصادی یعنی بندر ماهشهر، اهواز، خرمشهر، آبادان، شوش، شوشتر و 7
 و 097/0 شرقی های شهرستانمیانگین وزن امتیاز اقتصادی  .ی استان قرار دارندشادگان در نیمه غرب

 و میانگین رتبه 168/0 غربی های شهرستاندر مقابل میانگین وزن امتیاز اقتصادی  91/15 ها رتبهمیانگین 
  .دهد یم که برتری آشکار نیمه غربی را بر نیمه شرقی استان در توسعه اقتصادی نشان باشد می 62/9 آنها
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   خروجی آزمون مان ویتنی از مقایسه شرق و غرب استان خوزستان.8 جدول
 غرب و شرق 

Mann-Whitney U 33 

Wilcoxon W 99 

Z 231/2- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 026/0 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 026/0ری آن را در سطح و معنادا -231/2 را برابر با  zتوجه به اینکه خروجی آزمون مان ویتنی میزان با
 معناداری از شرق آن طور به اقتصادی غرب استان خوزستان لحاظ گفت از توان می دهد مینشان 
 استان را نشان های شهرستانبندی توسعه اقتصادی در  که سطح)1( این امر در نقشه. تر است یافته توسعه
 های شهرستان برتری وجود با توسعه اقتصادی لحاظ گفت از توان می بنابراین ،باشد می قابل مشاهده دهد می

 اما ،دهد نمیجنوبی بر شمالی در میانگین وزن و رتبه توسعه اقتصادی آزمون مان ویتنی این برتری را معنادار نشان 
 غربی استان برتر از های شهرستان شرقی و غربی میانگین وزن و رتبه توسعه اقتصادی های شهرستاندر مقایسه 

  .دهد می این برتری را معنادار نشان نیزآزمون مان ویتنی . باشند یمشرق استان 
  

 
  های استان خوزستان بندی توسعه اقتصادی شهرستان سطح. 1نقشه 
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18 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

   استان خوزستانهای شهرستان در اقتصادیتحلیل جمعیتی از توسعه . 8
 در تنهایی بهندر ماهشهر و اهواز  پیداست بای خوشه تاپسیس و تحلیل وسیله بهبندی   که در نتایج رتبههمانگونه

.  قرار دارند4 و 3 و رتبه 3 خرمشهر و آبادان در خوشه ، از آنپس. اند گرفتهیافتگی قرار  رتبه و خوشه اول و دوم توسعه
 در رسد مینظر   بنابراین به، شوشتر، شوش، شادگان، رامهرمز و بهبهان قرار دارندنیز 5-9 های رتبه و 4در خوشه 
 اقتصادی توسعه بیشتر و شهرهای کم جمعیت توسعه کمتری لحاظعیت از مزستان شهرهای پرجاستان خو

  .استفاده شده است ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی بیشتر از. اند یافته
  

  ی استان خوزستانها شهرستان میزان جمعیت شهرنشینی و  نرخ،ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه اقتصادی. 9 جدول
664 Pearson Correlation 

0  Sig. (2-tailed) 
  همبستگی میان توسعه اقتصادی و میزان جمعیت

468/0 Pearson Correlation 

021/0  Sig. (2-tailed) 
 توسعه اقتصادی و نرخ شهرنشینی همبستگی میان

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 و 664صادی یافتگی اقت  و توسعهها شهرستانضریب همبستگی پیرسون بین میزان جمعیت 
 از ضریب همبستگی 22این مقدار با توجه به درجه آزادی . باشد می 0001/0داری ادر سطح معن

 گفت در استان خوزستان بین توسعه توان می بنابراین ،بیشتر است) 404/0( جدول مقادیر بحرانی
  . رابطه و همبستگی مثبتی وجود داردآنها و میزان جمعیت ها شهرستاناقتصادی 

 استان های شهرستانشده میان توسعه اقتصادی و میزان شهرنشینی بین  همبستگی محاسبهضریب 
با استفاده از مقادیر بحرانی و با توجه به . از لحاظ آماری معنادار است 021/0 و در سطح 468/0خوزستان 

ستان  استان خوزهای شهرستان بین توسعه اقتصادی و میزان شهرنشینی گفت توان می 22درجه آزادی 
 به توسعه هایی شهرستان در استان خوزستان رسد مینظر   بنابراین به،رابطه و همبستگی مثبتی برقرار است

  . که از جمعیت بیشتر و نرخ شهرنشینی باالتری برخوردارند و بالعکساند دست یافتهبیشتری 
  

  گیری نتیجه. 9
آنچه . کوین مناطق تأثیرگذار استشد و ت با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رای پدیده توسعه

 عاملی مهم در جهت تواند می آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعاد توسعه است که امروزه مهم است
 موجود برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمتی اجتماعی و دستیابی به توسعه های نارساییرفع مشکالت و 
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 فضاهای منظم نمودندر پی ریزی توسعه  رنامهب ا، راستایندر . و در نهایت به عدالت اجتماعی باشد
. های مختلف است وزیع مناسب کاربریاز لحاظ دسترسی به امکانات و خدمات و تتایی شهری و روس

 مختلف های کاربری، در پی فراهم ساختن بهترین شرایط زیست و روابط مناسب بین به عبارت دیگر
 در این تحقیق. م استاعی و برابری جغرافیایی برای مردکاهش فقر و نابرابری و تکیه بر اصل عدالت اجتم

ابتدا  . شاخص استفاده شد13های استان خوزستان از  برای بررسی توزیع فضایی توسعه اقتصادی در شهرستان
 در .بندی توسعه اقتصادی صورت پذیرفت بندی و سطح رتبه ای با استفاده از روش تاپسیس و تحلیل خوشه

 و 5های اول تا  ماهشهر، اهواز، خرمشهر، آبادان و شوشتر در رده های بندر این زمینه شهرستان
 نیزای  نتایج تحلیل خوشه. های آخر قرار داند ، اللی، رامشیر، اندیکا و باوی در رتبهامیدیههای  شهرستان

، شوشتر، 3سطح  ، خرمشهر و آبادان را در2بندر ماهشهر را در سطح اول توسعه، اهواز را در سطح 
 در سطح آخر توسعه اقتصادی را ها شهرستان و بقیه 4سطح  بهبهان را در رامهرمز و شوش، شادگان،

 های شهرستاندهنده توزیع نامتعادل توسعه اقتصادی در سطح  شاخص کجی نیز نشان. دهد  مینشان
دهنده تمرکز توسعه اقتصادی در سطح   نشاننیزشاخص کشیدگی . باشد استان خوزستان می

های مان ویتنی و میانگین   با استفاده از آزمون،در ادامه. باشد های اهواز و بندر ماهشهر می نشهرستا
دهد از نظر  به بررسی جغرافیایی توسعه اقتصادی در استان خوزستان پرداخته شد که نتایج نشان می

وسعه های جنوبی بر شمالی در میانگین وزن و رتبه ت وجود برتری شهرستان توسعه اقتصادی با
های شرقی و غربی میانگین وزن و رتبه   اما در مقایسه شهرستاننیست،اقتصادی این برتری معنادار 
 این نیزآزمون مان ویتنی . باشند های غربی استان برتر از شرق استان می توسعه اقتصادی شهرستان
دهنده توسعه  یز نشاناقتصادی نبررسی جمعیتی از توزیع فضایی توسعه . دهد برتری را معنادار نشان می

نتایج بررسی .  استان استنیافتگی در شهرستان کم جمعیت های پرجمعیت و توسعه بیشتر در شهرستان
رابطه و همبستگی مثبت بین توسعه اقتصادی و میزان جمعیت  ضریب همبستگی پیرسون گویای

اند از  توسعه بیشتری یافتهه کهایی   شهرستانبه این معنا که ،باشد ها و نرخ شهرنشینی آنها می شهرستان
 نتایج موجود نشان از نابرابری و عدم رعایت . و نرخ شهرنشینی بیشتری نیز دارندندجمعیت بیشتر برخوردار

 سطح 3این نابرابری در . استان خوزستان داردعدالت فضایی در توزیع فضایی توسعه اقتصادی در سطح 
 که ای گونه  به  است، و پرجمعیتی کم جمعیتها  بین شهرستاننخست سطح . استاتفاق افتاده
سطح دوم بین . اند که از جمعیت بیشتری برخوردارند هایی به توسعه بیشتری دست یافته شهرستان
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20 6  شماره ادی های مالی و اقتص فصلنامه سیاست

هایی که نرخ بیشتری از  در این مقایسه شهرستان.  استنرخ شهرنشینی باال و پایین های با شهرستان
های نیمه شرقی و غربی استان  وم نابرابری بین شهرستانترند و سطح س یافته توسعهند شهرنشینی دار
های   معناداری بیشتر از شهرستانصورت های نیمه غربی به  که شهرستانای گونه  به ،واقع شده است

 که نمود چنین استنباط توان میاز نتایج این تحقیق  .اند دست یافتهنیمه شرقی به توسعه اقتصادی 
در استان  .نیستح استان در راستای برابری و عدالت فضایی پراکنش توسعه اقتصادی در سط

 این دو .استمشهود  تمرکز شدید امکانات و خدمات اقتصادی در بندر ماهشهر و اهواز خوزستان
 و بازداشتن ادی و در نهایت توسعهشهرستان در سطح استان به مکش شدید خدمات و امکانات اقتص

 شدن جذاب باعث مقیاس از ناشی جویی صرفه ،واقع در. اند اختهپرد  مناسبنواحی پیرامونی از توسعه
 از این دو شهرستان پس .است شده اقتصادی حوزه در بیشتر گذاری سرمایه برایبندر ماهشهر و اهواز 

این . اند پرداختهخود  به تمرکز توسعه به سود تر پایینچند شهرستان بزرگ استان در سطحی 
 استان  و کوچکمتوسط های شهرستانعدم توسعه مناسب  به قیمت ها انشهرستتمرکز امکانات در این 

یک محیط یا عدم توانایی  به قطبی شدن شدید ساختار فضایی استان در امتیاز دادندر نتیجه . تمام شده است
ذکر . ه استیک محیط در جذب امکانات و خدمات اقتصادی باعث خلق فضاهای برخوردار و محروم شد

 لحاظ از بزرگتر های شهرستانکل   درو  بندر ماهشهر و اهوازهای شهرستانچه ست که گر یاین نکته ضرور
 ، این نیست که این توسعه پایدار استمنزله به، اما این امر باشد می برتر استان را دارا های رتبهیافتگی اقتصادی  توسعه
 وجود با بنابراین ، پایدار باشدتواند نمی که جامع نباشد و از الگوی سیستمی تبعیت نکند ای توسعه هر زیرا

 واقع بزرگتر درون یک کل و سیستم ها شهرستاناین  و اینکه بندر ماهشهر و اهوازاقتصادی یافتگی  توسعه
 و ماهشهر  و در این سیستم عدم تعادل شدیدی وجود دارد این وضع گریبان مجموع سیستم که بندراند شده
 ، توسعه باز داشته استسوی به سیستم و مجموعه را از حرکت تمامرفته و  جزئی از آن هستند را گنیز اهواز

 جمعیت که تمایل دارد هایی شهرستان گفته شد توسعه در استان خوزستان به پیش از این که همانطورهمچنین 
نشینی  با جمعیت بیشتر و نرخ شهرهای شهرستانبیشتر و نرخ باالتری از شهرنشینی را دارند و از این نظر بین 

. خورد میچشم   نابرابری و عدم تعادل شدیدی بهتر پایین و نرخ شهرنشینی تر جمعیت کم های شهرستانباالتر و 
 این امر که شود می برخوردار مناطق به ای حاشیه و برخوردار کمتر مناطق از جمعیت جابجایی این نابرابری سبب

  .ودش واقع ساز مسئله تواند می مقصد در هم و مبدأ در هم
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 منابع
  .، چاپ اول انتشارات آگاه: تهران،شهرنشینی در ایران ،)1363( گیتی اعتماد،

 ،اس اس پی های روانشناسی با برنامه اس تحلیل داده ،)1382(  و رزمری سنلگار ریچارد،بریس، نیکال، کمپ
 .10 انتشارات نیل، چاپ : تهرانآبادی و سیدعلی صمدی، ترجمه خدیچه علی

  . انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ اول:، اهوازهای پژوهش و تحلیل آماری روش، )1391(ومرث بشلیده، کی

، "های روستایی شهرستان اهر تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه"، )1389(عاشری امام علی  و جواد ،پورفتحی
 .95-116، صص 10 ،شمارهمجله فضای جغرافیایی

بررسی و " ،)1390(  ساسان وفایی و سیوان ولدبیگی،، وارازمسیحی،  مرادی، هوشمندده،احبیبی، کیومرث، علیز
 .103-113، صص 7، شماره آرمانشهر، "تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

بررسی و تحلیل روند تغییرات " ،)1390( نوشهر  مهری حیدری نیره ونوشهر،  حیدری سعید،چی، نیا، حسن، گیوه حکمت
 ،های جغرافیای انسانی پژوهش، ")مطالعه موردی شهر اردکان :ای در استان یزد های ناحیه طوح توسعه و نابرابریس

 .165-179، صص 77شماره 

مجله ، "ای ریزی ناحیه منظور برنامه یافتگی شهرستان شیروان به سنجش میزان توسعه" ،)1385( خاکپور، براتعلی
 .133-145، صص 7 ، شمارهای جغرافیا و توسعه ناحیه

 ،"یافتگی مناطق شهر مشهد بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه" ،)1388( پوری علیرضا باوان و خاکپور، براتعلی
 .182-202، صص 27 ه، شمار16 سال ، دانش و توسعهپژوهشی-ه علمیمجل

  .ر توسعه، چاپ اولنش: تهران، ترجمه فیروز جمالی، شهر جهان سومی ،)1377(دراکاکیس اسمیت، دیوید 

 ،"وری اطالعات و ارتباطاتاها و تهدیدها برای آموزش و پرورش در مواجهه با نابرابری فضایی در فن فرصت" ،)1386(حسین  دهقان،
 .125-163، صص 23، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت

 .)1390( سالنامه آماری استان خوزستان

  .7، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ شهرشناسی و جغرافیا، )1388( یداهللا فرید،

   .نی نشر :تهران ،شهری شناسی انسان ،)1386( ناصر فکوهی،
 های توسعه پایدار با استفاده از بندی نواحی شهری از نظر شاخص رتبه" ،)1388( زاده دلیر حسینکریم   و سعید،ملکی
   .ای هناحیجغرافیا و توسعه ، ")شهر ایالم(های تحلیل عاملی و تاکسونومی  روش

  .بهشتی شهید دانشکده ارشد، کارشناسی نامه ن، پایااستان تهران های شهرستان یافتگی توسعه درجه محاسبه، )1375 (محمد ثالث، منصوری
 ،")جنوب استان اردبیل: مطالعه موردی(ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران  الگوی بهینه برای برنامه"، )1382( هشجین، نصراله موالیی

 .47-73، صص 70، شماره نشریه تحقیقات جغرافیایی

یند بازاریابی با استفاده از اجایابی بهینه مراکز توزیع در فر" ،)1390(صادقی شکوفه   و جعفرنژاد، احمد،منی، منصورؤم
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