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 چکیده

های مختلف یک جامعه از مباحث مهم مورد مطالعه رابری و عدم هماهنگی میان بخشها است علل و دالیل وجود نابسال

های گیری از فرصتهای متفاوت فردی و یا در اثر بهرهتواند ناشی از تالشدهد نابرابری میدر اقتصاد است. مطالعات نشان می

ها به عنوان یکی از دالیل با معرفی توزیع نابرابر فرصتموجود در خانوارها و یا مناطق مختلف باشد. بر این اساس، در این پژوهش 

های اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، ها در زیرگروهبروز نابرابری در جامعه، این فرصت

ر گرفته است. نتایج نشان ی کشور مورد تحلیل و بررسی قراگانهبندی شده و برای مناطق نهمحیطی دستهدرمانی و زیست

رو به کاهش نهاده است؛ اما همچنان نابرابری  5831و  5831گانه در بین دو دوره دهد اگر چه نابرابری میان مناطق نهمی

 ها باقی مانده است. فرصت

 .واژگان کلیدی: نابرابری، نابرابری فرصت، منطقه، شاخص اقتصادی

 . JEl: O18, C43, D63بندی طبقه
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Abstract 

It has long been, causes and reasons for inequality and lack of coordination between 

different parts of a Society is important topics studied in the economy. Studies show that 

inequality can in effect of individual efforts or by taking advantage of opportunities in 

households and or different regions. Accordingly, in this study, with the Presentation of the 

unequal distribution of opportunities as one of the causes of inequality in society, the 

opportunity in five categories: economic, knowledge and human capital, infrastructure, social 

and cultural, health and environmental classified and for the nine regional of countries have 

been analyzed. The results show that although inequality among nine regions in the period 

between 1385 and 1392 is declining, but still remains unequal opportunities. 
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 مقدمه

های های ایجاد نظریات گوناگون رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد راهی برای برطرف نمودن نابرابریترین انگیزهیکی از مهم

کشورها بوده است. در ابتدا اولویت رشد اقتصادی بر توزیع درآمد وجود  المللی و یا حتی درونبسیار شکل گرفته در سطوح بین

تواند از طریق ثروتمندان اتفاق بیافتد. آنها انداز است که صرفاً میقد بودند برای رشد نیاز به پسداشت. پیروان این نظریه معت

: 5831گیرند )لشکری، معتقد هستند با گذشت زمان از طریق رخنه به پایین اقشار ضعیف جامعه از رشد اقتصادی بهره می

ارائه کرد در واقعیت میسر نیست و در واقع آنچه اتفاق افتاده  5تسهایی نظیر آنچه کوزن(. گذر زمان نشان داد چنین دیدگاه565

های اقتصادی چیزی به جز شکاف طبقاتی میان خانوارها و حتی اختالف در سطح مناطق مختلف کشورها نیست. بنابراین اندیشه

تر متجلی شود. باشد تا توسعه متوازنای مهیا هایی که در آن شرایط به گونهیافتگی سوق یافت، جنبههای دیگر از توسعهبه جنبه

( معتقدند هدف توسعه متوازن در اروپا، کاهش نابرابری ساختاری میان کشورها و مناطق و 1152) 1روکاوسکین و کاوزالوزیچ

های برابر در مناطق مختلف بتواند توان انتظار داشت ایجاد امکانات و فرصتهای برابر برای همه است. میترویج فرصت

 یافتگی را به منصه ظهور در کل جامعه برساند. عهتوس

تدوین و به اجرا گذاشته است، اما نتایج حاکی از آن است که کماکان  های مختلف توسعهدر ایران چندین بار برنامه

ده است. وجود دارد و دستاوردهای مورد نظر به دست نیام -های مختلف چه در سطح خانوارها و چه در سطح استان -نابرابری 

هنوز فقر در تعدادی از مناطق ایران بیشتر از سایر مناطق است و افراد به برخی از امکانات الزم برای توسعه و ارتقاء درآمد 

دسترسی کافی ندارند. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا برخی از مبانی نظری مرتبط با نابرابری بیان شده و پیرو آن در بخش 

گیرد. پس از آن در بخش چهارم اشاره مختصری به مطالعات انجام شده در این ایران مورد بحث قرار میسوم این مسأله در 

های نابرابری میان مناطق مختلف ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت زمینه شده و در بخش پنجم برخی از مصداق

  .در بخش ششم نتایج بدست آمده به بحث گذاشته خواهد شد

 

 مفهوم نابرابری و مبانی نظری آن 

ترین اهداف نظریات رشد و توسعه اقتصادی گونه که بیان شد از بین رفتن نابرابری و برقراری عدالت از جمله مهمهمان

است؛ این در حالی است که این مهم و چگونگی تحقق آن موضوع بحث و تحلیل بسیاری از مطالعات قرار گرفته است. در این 

ا معنا و مفهوم برابری و عدالت در نحوه نگرش پژوهشگر و ارائه راهکار او بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین پاسخ به این راست

توان برابری را همان عدالت در نظر گرفت یا نه؟ پرسش ضروری خواهد بود که منظور از نابرابری و یا حتی برابری چیست، آیا می

شود معانی متفاوتی متصور خواهد شد که به شرح زیر هستند )کوول، تی به برابری یا نابرابری اشاره میکند که وقبیان می 8کوول

1111 :1 :) 

 برابری محض: تقسیم درآمدها یا منابع کسب درآمد به نحو تقریباً یکسان برای همگان؛

مدتاً به برابری در مقابل قانون )مزایا و تکالیف( برابری افقی: رفتار کاماًل برابر با افراد دارای شرایط و استحقاق برابر که ع

 گردد؛بازمی

 های زیر خط استاندارد؛برابری حداقلی: تأمین حداقل استانداردهای یکسان زندگی برای همگان به ویژه گروه

 ... ؛ های عمومی مانند آموزش، سالمت، مشارکت سیاسی وها: ایجاد امکان دسترسی برابر به برخی فرصتبرابری فرصت

                                                           
1- Kuznets  
2- Rakauskienė and Kozlovskij  
3- Cowell  



 

 ها؛برابری احساسی: از بردن احساس طرد اجتماعی به واسطه تفاوت و نابرابری در برخورداری

 های پایین( از درآمد ملی. های نابرخوردار )مانند دهکبرابری سهمی: افزایش سهم گروه

خواهد شد. اجرای دهد چنانچه برابری مطلق مد نظر باشد، این امر با شکست مواجه مرور مباحث تاریخی نشان می

ها و استعدادهای متفاوت به سطح برخورداری های سوسیالیستی نشان داد دور از عدالت است افراد با سطح تالشسیاست

یکسانی دسترسی پیدا کنند چرا که برابری مطلق در بلندمدت انگیزه افراد را از میان خواهد برد. از این منظر مطهری عقیده 

کن است، چرا که در نظام طبیعی اقتصاد اوالً شدنی نیست؛ ثانیاً ظلم و تجاوز است؛ ثالثاً اجتماع خراببرابری مطلق در »دارد: 

ی جذب ها را پدید آورده و مایهها است که حرکتها و تفاوتها تفاوت و تمایز وجود دارد. این اختالف سطحخدادادی میان انسان

این مطلب که همواره سطحی از نابرابری وجود خواهد داشت، پرداختن به خود  بنابراین با پذیرش«. ها به یکدیگر استانسان

های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول ( نابرابری5831) 5نابرابری و چگونگی آن ضروری خواهد شد. از دیدگاه راولز

ها باب آنها به روی برابری منصفانه فرصت هایی باشد که تحت تأثیرها باید مختص به مناصب و مقاماست، نخست آنکه نابرابری

، 1ترین اعضای جامعه داشته باشد )سنها باید بیشترین منفعت را برای محرومهمگان گشوده است و دوم اینکه، نابرابری

ا در قالب دو تر این موضوع و با اشاره به مطالعات دیگر اقتصاددانان نابرابری ر( با بیان ساده1158) 8:ی(. ماررو و رودریگز5836

 ,Lucas)شود، ساالری میگویند: دو مفهوم در ادبیات نابرابری وجود دارد. اولین مفهوم مربوط به شایستهدسته قرار داده و می

1995; Arow et al, 2000 که در آن افراد مسئول درآمد، سالمت، وضعیت شغلی و مطلوبیت خود هستند؛ بنابراین نابرابری به )

 Romer, 1993; Van deه انتخابات فردی اشخاص است. به بیان آنها این نابرابری ناشی از تالش و کوشش است )وجود آمده نتیج

Gaer, 1993های شود که در آن سیاست(. دومین مفهوم که طی دو دهه گذشته گسترش پیدا کرده است مربوط به دیدگاهی می

پس از آن افراد مسئول خودشان هستند. در این زمینه فعالیت،  فرصت برابر باید سطحی از زمینه فعالیت را ایجاد کند و

های متغیرهای مؤثری وجود دارد که فراتر از انتخاب و موقعیت افراد هستند، مانند: موقعیت اجتماعی، شرایط اقتصادی، زمینه

ی مسئولیت فردی ه فراتر از محدودهکند کها به آن نابرابری شرایطی )عوامل( اشاره میفرهنگی و رقابت. در واقع نابرابری فرصت

 2زمینه اجتماعی و اقتصادی است.مانند نژاد، پس

دسته » کند:ها، آنها را دستاورد بشر دانسته و به سه دسته کلی تقسیم میندری با اشاره مشابهی به این دسته از نابرابری

های کاری مانند یالت آموزشی بوده و دسته دوم ویژگیهای اولیه مانند برخورداری از تحصمندی از امکانات و فرصتنخست بهره

کرد برنامگی در هزینهعدالتی در نظام دستمزدها و بیمفاد قراردادها است؛ دسته سوم، عوامل ساختاری مانند ربا، تورم و بی

مفهوم برابری »گوید: ( در تعریف خود از برابری فرصت می1152کوستا )«. زنددرآمدهای دولتی است که نابرابری را دامن می

های اجتماعی مثل جغرافیای زندگی یا تحصیالت و شود که در آن توزیع درآمد تحت تأثیر ریشهفرصت به وضعیتی اطالق می

تر است معنا ( با اشاره مشابهی اعتقاد دارد که آنچه جالب1158) 1(. در این راستا رومرCuesta, 2013: 110« )شغل والدین نباشد

و گیری که در همه جا از مفهوم تولید ناخالص سرانه برای اندازهاشتباه است او این باشد. به نظر ها میزیع فرصتو مفهوم تو

ای از اجرای کارآمد و توزیع مناسب یابد که درجهی اقتصادی تحقق میشود و وقتی توسعهمعرفی مفهوم عدالت استفاده می

یافتگی یک جامعه وزیع مناسب منابع اقتصادی دارای اهمیت به سزایی در فرآیند توسعهمنابع اقتصادی اتفاق افتاده باشد. اینکه ت

 ها است. دارد جای بحث نیست و در این راستا آنچه مورد توجه است توزیع برابر فرصت

                                                           
1-Rawls 
2-Sen  
3- Marrero and Rodríguez 
4  
3- Romer 



 

لد و ... تواند ناشی از موقعیت خانوادگی، جنسیت، نژاد، محل توها می( فرصت1158) 5به اعتقاد برونری، فریا و پرگین

گیرد؛ محیطی ها به واسطه قرار گرفتن در یک محیط اجتماعی در اختیار افراد قرار میگروه بعدی از این فرصتنسبت داده شود. 

توان انتظار داشت با تأکید بر ایجاد تواند جنبه اقتصادی، اجتماعی و ... به خود بگیرد. بنابراین میها میکه در آن فرصت

مناطق مختلف زمینه دسترسی افراد به جایگاه بهتر اقتصادی و اجتماعی در اثر تالش بیشتر فراهم شود تا  های برابر درفرصت

های متوالی مهیا شود. شکل یک استنباطی از چارچوب نظری بدین طریق امکان خروج افراد از چرخه تسلسل فقر برای نسل

 استفاده شده در ساختار پژوهش است.

 
 پژوهش: چارچوب نظری 1شکل 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 
 های پیشین در ایران و سایر کشورهاپژوهش

مسأله نابرابری چنان حائز اهمیت است که بسیاری از مطالعات، چه در سطح کشورهای پیشرفته و چه در سطح 

و کاوزالوزیچ  (، روکاوسکین1151) 1کشورهای در حال توسعه به این حوزه اختصاص یافته است. چیوو، سیوتاکی و جوجسکی

های ایجاد شده را در قالب ( و ... همگی نابرابری5831(، کریمی موغاری و همکاران )5838(، زبیری و کریمی موغاری )1152)

های اجرا شده در کشورها انسجام الزم را داشته باشد، مفهوم انسجام مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد آنان چنانچه سیاست

اشت متغیرهای سطح کالن و یا حتی سطح خرد خانوارها این انسجام را انعکاس دهد. برخی دیگر نیز با بررسی توان انتظار دمی

(، برونری، فریا 1158اند. کوستا )های تأثیرگذار بر نابرابری مورد واکاوی قرار دادهتر، تأثیر برخی متغیرها را به عنوان فرصتجزئی

(، مرتضوی کاخکی، حقیقی و 5831(، راغفر و همکاران )5838احمدی و همکاران ) (،5832(، افقه و همکاران )1158) و پرگین

توانند از ( متغیرهایی همچون تحصیالت، نیروی کار ماهر، امکانات بهداشتی و ... که می5831( و لشکری )5831مهدوی عادلی )

 اند.داده طرق مختلف موجب نابرابری بخصوص در حوزه درآمدی شوند را مورد بررسی قرار

تر بر اساس بسیاری از مطالعات انجام شده چنانچه هدف توسعه باشد، بایستی نابرابری موجود در سطح جامعه کمرنگ

کند. بنابراین ضرورت دارد تا ها یاد می( از آن به عنوان توسعه اقتصادی به مثابه برابری فرصت1158ای که رومر )شود، مسأله

                                                           
1- Brunori, Ferreira and Peragine 
2- Chivu , Ciutacu and Georgescu 



 

اندازی برای آینده ی از نابرابری موجود در سطح جامعه وجود داشته باشد تا بر اساس آن چشمبرای تحقق هدف ابتدا توصیف

 های جامعه ایجاد کند. ریزی شود؛ چرا که دولت بارها مکلف شده است توسعه متوازن در کلیه بخشترسیم شده و برنامه

 

 ها در ایراننابرابری فرصت

باشد، به ویژه برای آن دسته از کشورها که قلمرو لش اساسی در مسیر توسعه میمسأله نابرابری در بسیاری از کشورها چا

ها تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن شود. این نابرابریحاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می

در ایران به عنوان (. Shankar and Shah, 2003: 1421نماید. )مناطق است و دستیابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می

های طبیعی در پهنه سرزمین، محیطی و دارا بودن استعداد و پتانسیلیکی از کشورهای در حال توسعه، با وجود تنوع زیست

فع های مختلف توسعه سعی در رهای زیادی بین مناطق مختلف وجود دارد. اگر چه در نیم قرن گذشته، از طریق برنامهنابرابری

های ها شده است، اما به دالیل مختلف همچون اجرای ناقص الگوهای نامناسب توسعه همچنان نابرابری بین استاناین نابرابری

های گوناگونی برای ها روشطی این سال (.31: 5838پناه، زاده دلیر و عزتایران مشهود و ملموس است )ویسی و حسین

ی آن به دامنه ابری مورد آزمون قرار گرفته است. اما از بین نرفتن این نابرابری و توسعهدستیابی به توسعه یافتگی و رفع نابر

های انتخابی اشتباه بوده و یا در بهترین حالت درست به اجرا گذاشته نشده ها دال بر آن است که راهی شهرها و استانگستره

دهد که منجر به شرایط بهتر اقتصادی برای این لی خبر میی عوامتر، از مجموعهاست؛ چرا که وجود برخی از مناطق موفق

 مناطق شده است.  

های اجرایی را به سمتی سوق توان به کرات مشاهده کرد دولت مؤظف شده است تا سیاستای ایران میدر اسناد توسعه

)ایجاد اشتغال  31ی ای باشد. مادهقهای عادالنه توزیع شود تا ماحصل آن کاهش عدم تعادل منطدهد که منابع و امکانات به گونه

)مؤظف شدن دولت به توزیع منابع  32ی ی مشاغل نو(، مادهای و توسعهی کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهپایدار، توسعه

رانه )توزیع منابع عمومی و یا 531ی های کشور به منظور حصول توسعه متوازن( و مادهها و استانصندوق توسعه ملی بین بخش

ی متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر سود تسهیالت با رویکرد استفاده

های بخشی و ارتقای شاخص)توزیع عادالنه مازاد درآمد استانی جهت تعادل 112ی یافته و تحقق پیشرفت و عدالت( و مادهتوسعه

ای تواند مبین این تأکید در سطح اسناد توسعهمربوط به برنامه چهارم و پنجم توسعه است می ها( کهیافتگی بین استانتوسعه

تفاوت درآمد و هزینه های اقتصادی مانند مابهترین شاخص( برخی از کلیدی5838موجود باشد. ایزانلو و خداپرست مشهدی )

ی قرار داده و نشان دادند برخالف تأکید انجام شده بر یکپارچگی خانوارها، منابع و مصارف بانکی و بودجه استانی و ... مورد بررس

توان انتظار های مختلف وجود داشته است. میهای مختلف و سیاستهای اجرایی، همواره چندگانگی میان بخشدر سیاست

جام اجتماعی و داشت چنانچه چنین شرایطی در سطح مناطق مختلف کشور حکمفرما باشد، نابرابری موجود به شکل عدم انس

 ای، همچنان پایدار باقی بماند. اقتصادی و در واقع عدم توازن منطقه

ای را مورد مطالعه قرار دادند. آنها ها و تأثیر آن بر عدم توازن منطقه( توزیع منابع و فرصت5831زاده و همکاران )ابراهیم

ها برشمردند. با این اوصاف عدم توزیع مناسب فرصتمهاجرت، تغییر توزیع جمعیت و تمرکز واحدهای صنعتی را از تبعات 

های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه ایران و تداوم چنین رویدادی گونه عنوان کرد؛ عدم توزیع مناسب فرصتتوان اینمی

به تناسب مباحث  ی اقتصادی و اجتماعی ایران از انسجام الزم برخوردار نباشد. در این راستا با توجهمنجر شده است تا وجهه

 77بندی صورت گرفته در ماده مطرح شده در این پژوهش برای بررسی نابرابری موجود در سطح مناطق مختلف ایران از دسته

قانون برنامه چهارم توسعه کشور، به منظور هماهنگی در  77چهارم توسعه بهره گرفته شده است. به استناد ماده قانون برنامه 



 

بندی کشور بر اساس دیدگاه آمایش سرزمین گردیده است. طی این ای بین استانی دولت مکلف به منظقههامور عمرانی و توسع

  ( تقسیم شده است.5کالن منطقه همگن به شرح جدول ) 3مصوبه استانهای کشور به 
 گانه کشور 9: کالن مناطق 1جدول 

 کالن منطقه  ردیف

 ساحل شمال: گیالن، مازندران و گلستان 5

 ذربایجان: آذربایجان شرقی، غربی و اردبیلآ 1

 زاگرس: همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایالم 8

 خوزستان: خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد 2

 فارس: فارس و بوشهر 1

 البرز جنوبی: تهران، مرکزی، زنجان، سمنان، قم، قزوین و البرز 6

 یاریمرکزی: اصفهان، یزد و چهارمحال و بخت 7

 جنوب شرقی: کرمان، سیستان و بلوچستان وهرمزگان 3

 خراسان: خراسان جنوبی، رضوی و شمالی 3

 مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه کشور

بندی سازمان برنامه و بودجه در ادامه برای تحقق هدف بررسی نابرابری موجود میان مناطق مختلف کشور از دسته

هایی که برای جمهور سابق( استفاده خواهد شد. بر این اساس مجموعه شاخصراهبردی رئیس ریزی و نظارت)معاونت برنامه

گانه بررسی خواهد شد؛ چرا که این های نام برده به کار گرفته شده در سطح مناطق نههای موجود در زمینهانعکاس نابرابری

 را در راستای تحقق هدف یاری خواهد نمود. های سیاسی انجام شده و محققبندی بر پایه همگنی و تسلط شاخصگروه

 های پژوهش  یافته

های پایداری است و این پایداری از معیارهای مهم زندگی مانند: بهداشت ترین جنبهعدالت اجتماعی و برابری از مهم

ندگی های برای پیشرفت شخصی و اجتماعی، فرهنگ، زبخش، فرصتعمومی و سالمت، دسترسی به آموزش، شغل رضایت

شود بنابراین برای برقراری عدالت نیاز است معیارهای های زیباشناختی تشکیل میاجتماعی و تفریح، تسهیالت محیطی و برابری

 مربوطه برای همگان در دسترس باشد. 

 ریزی برای برداشتن موانع توسعه انجام شده و ماحصل آن پیشرفت در برخی ازطور که اشاره شد، بارها برنامههمان

های آموزشی و ها در زمینه( معتقد است، اگر چه پیشرفت5832ها بوده است. به طور مثال در این خصوص ارضروم چیلر )زمینه

ها در مناطق مختلف نابرابر است. به عبارتی توسعه بهداشتی در سطح کل کشور چشمگیر بوده است، اما توزیع این پیشرفت

هایی که از توسعه انسانی باالتری برخوردار اند. استانای متفاوت توزیع شدهور به گونههای کشانسانی و فقر انسانی در استان

تری برخوردارند از فقر انسانی هایی که از توسعه انسانی پایینتری نیز برخوردارند و برعکس، استانهستند از فقر انسانی پایین

سوادی ها در نرخ بیها را باید در عواملی چون: تفاوت استانیریشه این پراکندگباالتری نیز برخوردار هستند. از نظر او 

 ساالن، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم و توالت بهداشتی و توزیع غیرعادالنه درآمد و ... جستجو کرد. بزرگ

معرفی کرد تا ها را ای از شاخصتوان مجموعهواضح است که نابرابری موجود متأثر از عوامل گوناگونی است؛ بنابراین می

ها دو نکته حائز اهمیت است نخست اینکه شاخص لذا در انتخاب مجموعه نهایی شاخصتوصیفی از وضعیت موجود به دست آید. 

ها مربوط به هر جامعه خاص است. به طور مثال منبع باید در جامعه وجود داشته باشد و دوم اینکه هر کدام از این شاخص

شوند و در عین حال برای هر جامعه به در همه جای جهان به عنوان فرصت شناخته می آموزش و پرورش و خدمات مسکن

 . (Cuesta, 2013: 8&9خصوص است )



 

شود تا ای چند بعدی دارد و همین باعث می( اعتقاد دارند که مسأله نابرابری و فرصت، وجهه5836کریمی و براتی )

به همین  دهد.ای از واقعیت نابرابری را نشان میرو باشد که هر کدام جنبههها روبای از معیارها و شاخصپژوهشگر با مجموعه

ها در اند اقدام به معرفی این شاخصهایی از نابرابری را پوشش دادهعلت آنها با گردآوری تعدادی از مطالعات که هر کدام بخش

ایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، های نام برده شامل: اقتصادی، دانش و سرماند. گروهقالب پنج گروه کرده

( و 5836های معرفی شده توسط کریمی و براتی )محیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از تعدادی از شاخصدرمانی و زیست

مناطق ایران در کالن  5831و  5831های های توصیف کننده، به مقایسه نابرابری در سالترین شاخصنیز تعداد دیگری از مهم

توان به بسیاری از متغیرها اشاره کرد اما پرداخته است. البته باید در نظر داشت که برای توصیف نابرابری موجود میان مناطق می

های این پژوهش و امثال آن است، بنابراین مقایسه ها همواره از محدودیتکمبود اطالعات منتشر شده مورد نیاز در این بخش

   ساس اطالعات موجود انجام شده است.نابرابری بر ا

 های اقتصادیشاخص

توان گفت بدون شک بهبود اوضاع در این حوزه تأثیر ها مربوط به حوزه اقتصادی است؛ مینخستین گروه از این شاخص

شان ها خواهد گذاشت. اولین شاخص مرتبط با این حوزه، ضریب جینی است. اعداد گزارش شده ننظیری در سایر شاخصبی

های بعدی با بیشترین کاهش بوده، اما طی سال 5831دهد منطقه خراسان دارای بیشترین نابرابری توزیع درآمد در سال می

توان دید که توزیع درآمد برابرتری اتفاق افتاده مواجه شده و این در حالی است که برای سایر مناطق نیز به صورت مشابه می

 است. 

گیرد که ضریب تر مورد بررسی قرار میاشی از عوامل گوناگونی دانست، اما وضعیت وقتی دقیقتوان نکاهش موجود را می

ترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده منطقه آذربایجان پایین 5831جینی را همراه با درآمد سرانه مقایسه کرد. در سال 

ر میان دیگر مناطق است. اعداد گویای آن است که این دو ترین درآمد سرانه داست و پس از آن منطقه خراسان دارای پایین

اند؛ تری نسبت به سایر مناطق هستند و از افزایش چشمگیری برخوردار نبودهنیز دارای درآمد سرانه پایین 5831منطقه در سال 

دهد ایج محاسبات نشان میی چند برابری هستند. نکته ظریف موجود در نتدر حالی که برخی از مناطق دیگر دارای درآمد سرانه

اگر چه توزیع درآمد در منطقه آذربایجان نسبتاً برابرتر از برخی مناطق دیگر بوده اما کل جامعه مربوط به این منطقه درگیر فقر 

 گیر بوده است.درآمدی همه

فر کارکن است. هر چه ن 11های تولیدی فعال باالتر از از دیگر عوامل مهم مؤثر چهره اقتصادی هر منطقه تعداد کارگاه

مناطق  تری در دسترس است.های شغلی باثباتها بیشتر باشد به نوعی محیط تولید پایدارتر و یا حتی فرصتتعداد این کارگاه

اند؛ اما ارقام ، کمترین اعداد را به خود اخنصاص داده1/1با داشتن سهمی کمتر از  5831آذربایجان، خراسان و زاگرس در سال 

 ها کاهش نیز داشته است. دهد زاگرس نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه سهم این تعداد از کارگاهمی نشان 5831سال 

های اخذ شده به توان گفت افزایش نسبت مالیاتپوشی کرد میهای مورد بررسی چشماگر بتوان از افزایش نرخ مالیات طی سال

 ایش نرخ اشتغال خواهد بود.  های بهتر، رونق بیشتر و افزکل تولید ناشی از فرصت

های بیشتری برای یک منطقه مهیا گردد قطعاً سرمایه اجتماعی افزایش یافته و در  نتیجه همچنین هر چقدر فرصت

دهد در برخی مناطق نه تنها نسبت افزایش این سرمایه اجتماعی کاهش فرار مالیاتی رخ خواهد داد. اما واقعیت موجود نشان می

اند تغییرات اندکی تولید افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است، از سویی برای دیگر مناطق که افزایش داشتهمالیات به کل 

رخ داده است. البته باید در نظر داشت منطقه البرز جنوبی در وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق قرار گرفته و مناطق زاگرس و 

 اند. فارس دچار کاهش در این نسبت شده



 

دهد نسبت متوازنی میان مناطق وجود ندارد، های مختلف اقتصادی در کالن مناطق نشان میقایسه ارزش افزوده بخشم

را به خود اختصاص 5831خوزستان، فارس، مرکزی و البرزی جنوبی به ترتیب بیشترین سهم تولید در بخش صنعت در سال 

ار دارند و البته البرز جنوبی با کمی کاهش مواجه بوده است. در مقابل نیز همین چهار منطقه در صدر قر 5831اند. در سال داده

 اند. سایر مناطق به جز منطقه زاگرس با روند مثبتی رو به صنعتی شدن نهاده

بدون شک صادرات بیشتر در هر منطقه سبب رونق تولید در آن خواهد شد، لذا نسبت صادرات به تولید هر منطقه 

دهد برخی از مناطق کشور مثل جنوب شرقی، خراسان و ... به علت بیشتر در آن باشد. نتایج نشان می گر رونقتواند بیانمی

توانند کانال عبور تولید سایر مناطق باشند، با در نظر گرفتن چنین مطلبی داشتن مرز خارجی و موقعیت خاص جغرافیایی می

 توان گفت عملکرد کلیه مناطق مناسب نبوده است. می



 

 

گانه ایرانهای اقتصادی در کالن مناطق نه: مقایسه مجموعه شاخص2 جدول  

ف
دی

ساحل  مناطق ر

 شمال
فارس  خوزستان زاگرس آذربایجان یالبرز جنوب   مرکزی 

جنوب 

 شرقی
 خراسان

 شاخص

5 
5831ضریب جینی   1۹236 1۹211 1۹273 1۹231 1۹228 1۹231 1۹231 1۹158 1۹113 

5831ضریب جینی   855۹1  1۹133 1۹131 1۹163 1۹133 1۹811 1۹851 1۹133 1۹131 

1 
)هزار ریال( 5831درآمد سرانه   15286 53561 18137 552263 83173 85387 16862 15766 53171 

)هزار ریال( 5831درآمد سرانه   31623 32318 35322 188723 121511 513111 582111 511813 76213 

8 
(5831نفر کارکن ) 11ی های باالسهم تعداد کارگاه  1۹158 1۹571 1۹533 1۹811 1۹161 1۹133 1۹128 1۹181 1۹578 

(5831نفر کارکن ) 11های باالی سهم تعداد کارگاه  1۹168 1۹157 1۹573 1۹851 1۹161 1۹881 1۹131 1۹188 1۹128 

2 
(5831گذاری دولتی )میلیون ریال  بر نفر( )سرانه سرمایه  1۹761 1۹337 5۹237 5۹311 5۹671 1۹316 5۹113 5۹186 5۹587 

(5831گذاری دولتی )میلیون ریال  بر نفر( )سرانه سرمایه  1۹133 1۹228 1۹322 5۹135 5۹133 1۹621 1۹721 1۹353 5۹136 

1 
(5831نسبت درآمدهای مالیاتی استان به تولید ناخالص استان )  1۹151 1۹157 1۹157 1۹116 1۹181 1۹125 1۹111 1۹111 153۹1  

(5831نسبت درآمدهای مالیاتی استان به تولید ناخالص استان )  1۹156 1۹153 1۹158 1۹155 1۹115 1۹128 1۹113 1۹113 1۹115 

6 

( از کل تولید استان5831سهم ارزش افزوده بخش خدمات )  1۹611 1۹135 1۹182 1۹553 1۹252 1۹186 1۹116 1۹112 1۹653 

( از کل تولید استان1583سهم ارزش افزوده بخش صنعت )  1۹573 1۹116 1۹815 1۹311 1۹271 1۹828 1۹812 1۹171 1۹158 

( از کل تولید استان5831سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی  )  1۹533 1۹531 1۹566 1۹113 1۹558 1۹518 1۹521 1۹571 1۹575 

( از کل تولید استان5831سهم ارزش افزوده بخش خدمات )  1۹113 1۹237 1۹231 1۹538 1۹133 1۹111 1۹223 1۹265 1۹237 

( از کل تولید استان5831سهم ارزش افزوده بخش صنعت )  1۹117 1۹111 1۹131 1۹721 1۹112 1۹887 1۹871 1۹812 1۹116 

( از کل تولید استان5831سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی  )  1۹113 1۹126 1۹112 1۹175 1۹528 1۹586 1۹572 1۹113 1۹125 

7 
(5831سبت کل صادرات استان به کل تولید آن )ن  1۹111 1۹181 1۹111 1۹123 1۹165 1۹185 1۹181 1۹131 1۹137 

(5831نسبت کل صادرات استان به کل تولید آن )  1۹186 1۹111 1۹178 1۹136 1۹111 1۹111 1۹165 1۹811 1۹171 

مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش 



 

 نی های سرمایه انساشاخص 

ترین عواملی که در تغییر وجهه اجتماعی مناطق تأثیر دارد، سرمایه انسانی موجود در این مناطق یکی دیگر از مهم

توان به تحصیالت اشاره کرد. تحصیالت یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمدها است. به همین ترین اجزای آن میاست که از مهم

درآمدها در درازمدت باشد، باید به نقش آموزش توجه کند و در به کارگیری صحیح دلیل هرگاه دولت درصدد تغییر توزیع 

های آموزشی (. اما مطالعات اخیر نشان داده است که نظام12: 5871، 5های الزم را به عمل آورد )راجرز و راچلینمنابع، دقت

ن را افزایش داده است. اگر به دالیل مالی و یا به اکثر کشورهای در حال توسعه به جای اینکه نابرابری درآمدی را کاهش دهد، آ

دالیل دیگر، فقرا از دست یافتن به امکانات آموزشی متوسطه و دانشگاهی محروم شوند، در این صورت نظام آموزشی در واقع 

نوان یک کشور در (. بر همین اساس ایران نیز به ع116: 5867، 1تواند نابرابری را تداوم بخشد و حتی افزایش دهد )تودارومی

گذاری در این حوزه موجبات کاهش نابرابری را در سطح مناطق مختلف فراهم آورد. بررسی ارقام تواند با سرمایهحال توسعه می

گیری در سطح مناطق مختلف بوده، به نحوی دارای نابرابری چشم 5831جدول حاکی از آن است که درصد باسوادی در سال 

اند و همچنین اعداد مربوط به سال ذربایجان و زاگرس از کمترین درصد باسوادی برخوردار بودهکه مناطق جنوب شرقی، آ

شرقی و خراسان گیر نبوده و مناطق زاگرس و جنوبدهد درصد باسوادی در آذربایجان دچار تغییرات چشمنیز نشان می 5831

با ارقام مربوط به درآمد سرانه  8ایسه ارقام جدول شماره با داشتن اعداد برابر فاصله قابل توجهی از سایر مناطق دارند. مق

اند، درآمد سرانه کمتری دهد که آذربایجان و خراسان که دارای کمتری درصد باسوادی بودهنشان می 1موجود در جدول شماره 

 اند. نیز داشته

ش عالی از کل جمعیت باسواد نام آموزموارد بعدی نسبت اساتید هیأت علمی به تعداد کل دانشجویان و سهم ثبت 

الی  5831های دهد اگر چه در توزیع این دو شاخص تقریبًا برابری وجود دارد؛ اما در کل کشور طی سالاست. اعداد نشان می

 ، نوعی مدرک گرایی محسوس وجود داشته و در هر دو مورد تقریباً تعداد دانشجوها با افزایش دو برابری مواجه بوده است.  5831

دهد که ها نشان میگر شاخص اشاره شده در این بخش به توصیف نسبت شاغلین ماهر بخش صنعت پرداخته است؛ نسبتدی

نابرابری بارزی در این بخش وجود دارد به نوعی که خوزستان، البرز جنوبی و مرکزی دارای بیشترین سهم شاغلین در این 

مین سه منطقه دارای باالترین سهم شاغلین ماهر بخش صنعت نیز ه 5831هستند و همچنان در سال  5831بخش در سال 

 باشند. هستند. در حالی که مناطق زاگرس، فارس و خراسان دارای کمترین سهم شاغلین در این حوزه می

                                                           
1-Rogers and Ruchlin 
2-Todaro 



 

 

 گانه ایرانهای سرمایه انسانی در کالن مناطق نه: مقایسه مجموعه شاخص3جدول 

ف
دی

ر
 

ساحل  مناطق

 شمال

آذربایجا

 ن
 زاگرس

خوزستا

 ن
 فارس 

البرز 

 جنوبی
 مرکزی

جنوب 

 شرقی
 خراسان

 شاخص

5 
 1۹12 1۹12 1۹12 1۹12 1۹12 1۹18 1۹12 1۹12 1۹12 (5831نسبت استاد به دانشجو )

11۹11 1۹11 1۹11 1۹11 1۹18 1۹11 (5831نسبت استاد به دانشجو )  1۹18 1۹11 1۹11 

1 
 31 73 36 36 37 38 35 31 38 (5831باسوادی )

 31 31 36 37 37 31 31 31 31 (5831باسوادی )

8 

نسبت شاغلین ماهر به کل 

 (5831شاغلین )
11 13 18 81 17 82 22 88 13 

نسبت شاغلین ماهر به کل 

 (5831شاغلین )
81 85 13 82 13 87 21 13 81 

2 

سهم ثبت نام آموزش عالی از کل 

 (5831جمعیت باسواد )
1۹15 1۹15 1۹15 1۹15 1۹15 1۹11 1۹15 1۹15 1۹15 

سهم ثبت نام آموزش عالی از کل 

 (5831جمعیت باسواد )
1۹11 1۹11 1۹11 1۹11 1۹11 1۹18 1۹11 1۹11 1۹11 

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش

 

 های زیربنایی شاخص

طور که از قبل گفته شد اما همانتوان برای ارائه شمای کلی از وضعیت یک منطقه به متغیرهای بسیاری اشاره کرد؛ می

گران بوده است. سهولت دسترسی )هوایی، زمینی و آبی( به هر های پژوهشکمبود اطالعات ارائه شده همواره یکی از محدودیت

های آبی دسترسی ندارند منطقه جغرافیایی موجب پیشرفت سریع در آن منطقه خواهد شد، از آنجا که همه مناطق کشور به راه

ها به بزرگراه و آهن برخوردار هستند، در این بخش تنها به مقدار دسترسی هر کدام از بخشها برخی مناطق از امکانات راهو تن

 آزادراه اشاره خواهد شد. 

( مشاهده کرد که در هر دو سال مورد مطالعه، مناطق زاگرس و آذربایجان 2توان در جدول شماره )به وضوح می

اند. در حالی که مناطق مرکزی، فارس و جنوب اطق ساحل شمال و خراسان کمتر برخوردار بودهکمترین برخورداری و من

آهن های مربوط به این مناطق به راهشرقی بیشترین مقدار دسترسی را به بزرگراه و آزادراه دارند. در حالی که تقریبًا همه استان

 نیز دسترسی دارند. 

کند. گذاری میترین عامل توسعه در کشور ایران هر ساله سرمایهولت به عنوان مهمها، دبرای ایجاد امکانات و زیرساخت

ای به کل اعتبارات حاکی از آن است جنوب شرقی، خوزستان، فارس و خراسان مقدار بیشتری از بررسی نسبت اعتبارات سرمایه

، دو منطقه آذربایجان و زاگرس 5831ه در سال اند. نکته قابل توجه این است کای اختصاص دادهاعتبارات را به بخش سرمایه

 اند. بوده 5831و دارای کمترین رشد نسبت به سال  کمترین نسبت را به خود اختصاص داده



 

 

 گانه ایرانهای زیربنایی در کالن مناطق نه: مقایسه مجموعه شاخص4جدول 
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 شرقی
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 شاخص

5 

دسترسی به بزرگراه و آزاد 

 (5831راه )کیلومتر( )
115 513 551 561 131 851 116 583 577 

دسترسی به بزرگراه و آزاد 

 (5831راه )کیلومتر( )
215 856 131 162 311 217 322 785 188 

1 

ای نسبت اعتبارات سرمایه

 (5831به کل اعتبارات )
1۹81 1۹87 1۹21 1۹15 1۹21 1۹81 1۹88 1۹21 1۹83 

ای نسبت اعتبارات سرمایه

 (5831به کل اعتبارات )
1۹25 1۹83 1۹21 1۹18 1۹18 1۹21 1۹22 1۹16 1۹11 

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش

 

 های اجتماعی و فرهنگی شاخص

های سرقت به کل جمعیت موجود و نیز نسبت پروندهبرای توصیف وضعیت اجتماعی و فرهنگی از مقایسه معکوس 

های سرقت به کل جمعیت شدگان اصلی و تبعی به جمعیت بهره گرفته شده است. هر چه اعداد مربوط به معکوس پروندهبیمه

یب دارای بزرگتر باشد، وضعیت بهتر در این حوزه را نمایش خواهد داد. مناطق البرز جنوبی، فارس، خوزستان  و مرکزی به ترت

نشان دهنده عدم تغییر اوضاع در این مناطق  5831اند. همین نسبت برای سال بوده 5831بیشترین نسبت سرقت برای سال 

 ترین منطقه میان دیگر مناطق است. ، نیز البرز جنوبی ناامن5831است. در سال 

ان به راحتی مشاهده کرد که مناطقی که تواگر بتوان ارتباطی میان دو متغیر ارائه شده در این حوزه قائل شد، می

نیز مناطق البرز جنوبی، فارس و  5831و  5831اند. طی دو سال تر بودهشدگان هستند ناامندارای نسبت کمتری از بیمه

گونه استنباط کرد که عدم امنیت معاش تأثیر توان اینشدگان هستند، بنابراین میمرکزی نیز دارای کمترین تعداد بیمه

 ایی در عدم امنیت منطقه خواهد گذاشت.بسز

 گانه ایرانهای اجتماعی و فرهنگی در کالن مناطق نه: مقایسه مجموعه شاخص5جدول 
ف
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5 

های عادی معکوس نسبت سرقت

 (1385به کل جمعیت )
713 5115 331 113 186 237 171 611 631 

های عادی معکوس نسبت سرقت

 (1392به کل جمعیت )
111 155 537 515 526 556 562 111 537 

1 
شدگان اصلی و نسبت تعداد بیمه

 (1385تبعی به کل جمعیت )
1۹63 1۹67 1۹63 1۹75 1۹13 1۹26 1۹12 1۹67 1۹63 



 

شدگان اصلی و نسبت تعداد بیمه

 (1392تبعی به کل جمعیت )
1۹13 1۹11 1۹16 1۹16 1۹15 1۹85 1۹21 1۹13 1۹62 

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش

 

 محیطیهای بهداشتی، درمانی و زیستشاخص

تر، از شروط الزم برای توسعه پایدار هر دهد، واضح است محیط زیست غنیمی ( نشان6طور که جدول شماره )همان

باشد. استخراج هر چه بیشتر منابع در بلندمدت امکان توسعه آن منطقه را به خطر خواهد انداخت. سرانه تخلیه یمنطقه م

باشد و این به نوعی می 5831تا  5831های های زیرزمینی بیان کننده کمتر شدن مقدار تخلیه در برخی مناطق طی سالآب

طق است. از جمله آنها منطقه خوزستان است که دارای بیشترین سرانه تخلیه هشدار برای مقابله با بحران ذخایر آب در این منا

آنچه جالب توجه است افزایش استفاده از منابع  5831بوده است. پس آن در سال  5831در میان آبهای زیرزمینی در سال 

ًا دارای بیشترین تغییرات در های زیرزمینی در دیگر مناطق از جمله زاگرس و البرز جنوبی و ساحل شمال است که تقریبآب

 اند. های زیرزمینی بودهافزایش استفاده از منابع آب

ها و امکاناتی دیگر متغیرهای مورد بررسی در این بخش، با توجه به اهمیت روزافزون بخش بهداشت و درمان به هزینه

های بهداشتی دولت گیری در حوزه هزینهدهند نابرابری چشمپرداخته که در این بخش قرار دارد. ارقام به وضوح نشان می

است و  5831صدم و فارس تقریباً یک درصد، در سال نسبت به کل تولید مناطق وجود دارد به نوعی که خوزستان کمتر از یک

 نیز دارای کمترین نسبت در این حوزه هستند.  5831همین دو منطقه در سال 

کننده کمبود نیرو در مناطق آذربایجان، جنوب شرقی، زاگرس و خوزستان در تعداد پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت بیان 

است. اگر چه این نسبت برای دو منطقه زاگرس و خوزستان با کمی بهبود در شرایط بهتری نسبت به قبل قرار  5831سال 

جنوبی به این لیست اضافه شده  گرفته؛ اما در دو منطقه آذربایجان و جنوب شرقی شرایط همچنان باقی است بعالوه آنکه البرز

 است. 

، به ترتیب مناطق جنوب 5831و  5831توان دید در هر دو سال های فعال بیمارستانی میمقایسه این اعداد با تعداد تخت

 اند.  تری نسبت به بقیه قرار گرفتهشرقی، خراسان، خوزستان و آذربایجان در شرایط پایین



 

 

 

 گانه ایرانمحیطی در کالن مناطق نههای بهداشتی، درمانی و زیست: مقایسه مجموعه شاخص6جدول 
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5 

های معکوس سرانه تخلیه آب

 (5831زیرزمینی )
5362 1263 377 1278 5238 5133 237 331 718 

های سرانه تخلیه آب معکوس

 (5831زیرزمینی )
1132 1611 5253 5337 5886 5668 661 367 312 

1 

های بهداشتی بخش نسبت هزینه

عمومی به تولید ناخالص استان 

(5831) 

1۹11 1۹11 1۹11 31۹11  1۹15 1۹11 1۹18 1۹11 1۹11 

های بهداشتی بخش نسبت هزینه

عمومی به تولید ناخالص استان 

(5831) 

11۹1  1۹11 1۹11 1۹15 1۹15 1۹11 1۹11 1۹11 1۹11 

8 

تعداد پزشک در هر ده هزار نفر 

 (5831جمعیت )
1۹12 8۹58 8۹71 8۹71 2۹82 2۹73 1۹18 8۹13 1۹31 

تعداد پزشک در هر ده هزار نفر 

 (5831جمعیت )
6۹23 2۹21 1۹15 1۹71 1۹27 2۹35 3۹51 2۹13 1۹16 

2 

تعداد تخت بیمارستانی به ازای 

 (5831ده هزار نفر جمعیت )هر 
58۹31 52۹11 51۹22 58۹81 51۹32 57۹11 53۹33 55۹51 55۹31 

تعداد تخت بیمارستانی به ازای 

 (5831هر ده هزار نفر جمعیت )
57۹15 51۹12 56۹71 52۹61 53۹33 53۹81 15۹12 51۹87 51۹15 

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش

 

 گیری نتیجه

های مختلف اجتماعی از جمله به حدی است که بسیاری از مطالعات در حوزه رفتن نابرابری در هر جامعه اهمیت از بین

تواند ناشی از استعدادها و یا حتی کوشش متفاوت فردی دهد نابرابری میها نشان میاقتصاد به آن اختصاص یافته است. بررسی

آورد. ابرابری در سطح خانوارها و مناطق مختلف جوامع را به وجود میها است که نتر، نابرابری فرصتباشد. اما جنبه مهم

توان در قالب پنج گروه اقتصادی، دانش و سرمایه آورد را میهایی که نابرابری گسترده در مناطق مختلف به وجود میفرصت

 محیطی جای داد. انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، درمانی و زیست

های نام برده که اطالعات آنها در دسترس بود نشان داد که ها مربوط به هر کدام از گروهبرخی از متغیرها و شاخصبررسی 

گانه کشور رو به کاهش گذاشته است اما هنوز باقیست. نتایج به دست اگرچه در بیشتر موارد نابرابری موجود میان مناطق نه

 آمده به شرح زیر است: 

تر از های ضعیفدهد مناطق آذربایجان، خراسان و زاگرس در اغلب شاخصمنتخب نشان میهای اقتصادی شاخص -

 اند؛ بقیه مناطق عمل کرده



 

رو به  5831تا  5831های گانه تقریباً یکنواخت است و فاصله درآمدی طی سالهر چند توزیع درآمد در مناطق نه -

های بسیاری است به طوری که برخی لف دارای تفاوتکاهش گذاشته، اما درآمد سرانه بدست آمده در مناطق مخت

 مناطق در فقر درآمدی نسبت به سایر مناطق قرار دارند؛

ای که در در تعدادی از مناطق در بخش صنعت بیش های مختلف تولید وجود ندارد، به گونهانسجام کافی میان بخش -

های باالی و تمرکز تعداد بیشتری از کارگاه ها پیشرفت حاصل شده است و سبب ارزش افزوده بیشتراز سایر بخش

 نفر کارکن شده است.  11

های سرمایه انسانی مناطق آذربایجان، زاگرس، جنوب شرقی و خراسان دارای کمترین نرخ باسوادی بر اساس شاخص -

 هستند؛

جنوبی و نکته مهم آن ها نشان دهنده توازن تقریبی در کلیه مناطق است به جز البرز دیگر نرخ ثبت نام در دانشگاه -

های مورد بررسی نسبت استاد به دانشجو نیز تقریباً یکنواخت میان مناطق تقسیم است به طور محسوسی طی سال

 گیری تقریباً نصف شده است،شده است؛ اما این نسبت به طور چشم

وجه بیشتر در زمینه دهد که مناطق آذربایجان و زاگرس نیازمند تهای مربوط به بخش زیربنایی نشان میشاخص -

اند و از ترین سطح نسبت به بقیه قرار گرفتههای ارتباطی در پایینامور زیربنایی هستند؛ زیرا در دسترسی به راه

 اند. داشته 5831به  5831ای نیز کمترین رشد را از سال سویی در بخش اعتبارات سرمایه

از آن هستند که برخالف انتظار مناطق البرز جنوبی،  های مورد نظر در بخش اجتماعی و فرهنگی نیز حاکیشاخص -

فارس و مرکزی که در بخش اقتصادی موفقیت باالتری نسبت به سایر مناطق داشتند در حوزه اجتماعی و فرهنگی 

 اند.  تر عمل کردهضعیف

به بخش های بهداشتی، درمانی به مناطق فارس و خوزستان کمترین نسبت اعتبارات دولتی همچنین در شاخص -

 بهداشت و درمان دارای کمترین مقدار نسبت به سایرین است.

مناطق آذربایجان و جنوب شرقی در هر دو شاخص تعداد پزشکان و تعداد تخت فعال بیمارستانی نسبت به جمعیت  -

 تری نسبت به بقیه مناطق هستند.به صورت مشترک در سطح پاین

دهد که نابرابری میان برداشت از منابع وجود دارد به ان میمحیطی تخلیه منابع آب زیرزمینی نششاخص زیست -

 اند. ای که از تعدادی کمتر برداشت شده و تعدادی دیگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهگونه

 توان جهت اصالح وضع موجود موارد زیر را پیشنهاد داد: بر اساس نتایج بدست آمده می

های ای که ظرفیتسعه انجام شده برای همگرایی میان مناطق مختلف به گونههای توریزیلزوم بازنگری در برنامه -

 منطقه برای به ایجاد شرایط تولیدی هر منطقه مورد نظر قرار بگیرد تا به واسطه آن درآمد سرانه باالتر رود.  

نشجو در اکثر مناطق با توجه به اینکه نسبت ثبت نام در دانشگاه افزایش داشته و از سویی دیگر نسبت استاد به دا -

توان گفت نوعی مدرک گرایی در حال رخ دادن است و از آنجا که افزایش سرمایه انسانی یکی از نصف شده است، می

 بایستی در اولویت قرار بگیرد.  ارکان الزم برای توسعه در کل جامعه است تأکید بر کیفیت به جای کمیت می

پوشی است. بر مور بهداشتی، درمانی و زیربنایی؛ اساسی و غیر قابل چشمبرای تحقق تولید در هر منطقه نیاز به ا -

همین اساس باید تناسبی میان امکانات بهداشتی، درمانی و زیربنایی مناطق مختلف و همچنین اعتبارات اختصاص 

 یافته به آنان وجود داشته باشد. 



 

نیستند و بایستی توسط دیگر منابع جایگزین محیطی نیز نشان داده ذخایر آب زیرزمینی پایدار شاخص بخش زیست -

دهد جایی است، همچنین تجربه مناطقی مانند خوزستان نشان میهای بسیار برای جابهشوند که خود نیازمند هزینه

اندازند و نه تنها محیط زیست آن رویه آب از یک منطقه ادامه حیات در آن منطقه را به خطر میکه برداشت بی

بایستی مطالعات عمیقی برای ه بلکه بازخورد اقتصادی نیز نخواهد داشت، بر همین اساس میمنطقه تخریب شد

  ایجاد الگوی صحیح و بهینه مصرف و برداشت از منابع زیرزمینی کلیه مناطق صورت بگیرد.
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