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تعییه سطح تًسعهیافتگی بخص کطايرزی ضهرستانهای استان خراسان
رضًی طی سالهای  0831- 0831بر اساس تاکسًوًمی عذدی با يزن دهی*
2

ٔحٕذ ٔظٟشی ٔ ،1شیٓ سس َٛصاد ،2 ٜرٛاد ثشاتی**
تبسیخ پزیشش94 /06/21 :
تبسیخ دسیبفت94 /02 /25 :
چکيذُ
یىی اص الذأبتی و ٝدس رٟت تذٚیٗ ثش٘بٔٝسیضی ٔٙغمٝای ٔیتٛا٘ذ ٘مص ٔ ٚ ٟٓاسبسی ثبصی وٙذ ،تٟی ٝسغح
تٛسؼٝیبفتٍی ٔٙبعك  ٚضٟشستبٖ ٞبی ٔختّف ٞش ٔٙغم ٝاست و ٝثتٛاٖ ثش اسبس آٖٛٔ ،لؼیت ٞش ضٟشستبٖ
سا ٘سجت ثٞ ٝشیه اص ضبخعٞبی احشٌزاس دس تٛسؼ٘ ،ٝسجت ث ٝسبیش ضٟشستبٖٞبی ٔٙغم ٝضٙبسبیی وشد .اص
ایٙش ،ٚایٗ ٔغبِؼ ٝثب استفبد ٜاص سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی  ٚثب ث ٝوبسٌیشی ضشایت ٚص٘ی ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛآٚسی ٟٔٓ
ایٗ تحمیك ،دسر ٝتٛسؼٝیبفتٍی ضٟشستبٖ ٞبی استبٖ خشاسبٖ سضٛی سا دس ثخص وطبٚسصی عی دٚسٜ
 ،1380-1389ثب تب ویذ ثش ٘ظش وبسضٙبسبٖ ٔ ٚتخػػیٗ ٞش حٛص ٜاص ایٗ ثخصٛٔ ،سد تحّیُ  ٚثشسسی لشاس
ٔی دٞذ٘ .تبیذ ٘طبٖ داد ٜاست و ٝضٟشستبٖٞبی ٔطٟذ ،فشیٕبٖ ،چٙبساٖ ،تشثت حیذسی ٚ ٝتشثت ربْ ثٝ
تشتیت ستج ٝا َٚتب پٙزٓ سا اص ٘ظش تٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص وطبٚسصی ث ٝخٛد اختػبظ دادٜا٘ذ .ضٟشستبٖٞبی
فشیٕبٖ  ٚچٙبساٖ ثِ ٝحبػ ٘سجت سغح صیشوطت ثب آثیبسی ٘ٛیٗ ث ٝوُ سغح صیشوطتٚ ،ضؼیت ثسیبس
ٔٙبستتشی دس ٔمبیس ٝثب سبیش ضٟشستبٖٞب داضتٝا٘ذ .ضبخع اسصش تِٛیذات ثبغی ث ٝوُ سغح ثبغبت دس
ضٟشستبٖٞبی ٔختّف ،ث٘ ٝسجت یىسبٖ است و ٝثیبٍ٘ش ثٟشٚ ٜسی  ٚفٙبٚسی ٔطبث٘ ٚ ٝضدیه ثٓٞ ٝ
ضٟشستبٖٞبی استبٖ ٔیثبضذ .ایٗ ٚضؼیت ،ثشای ضبخع اسصش تِٛیذات صساػی ث ٝوُ سغح وطت صساغی
٘یض ثشلشاس است .ثٝعٛسوّی ٘تبیذ ٘طبٖ داد ٜاست ضٟشستبٖٞبیی و ٝدس ضبخعٞبی ثب ضشایت ٚص٘ی ثبالتش،
ٚضؼیت ٔٙبستتشی داس٘ذ ،تٛا٘ستٝا٘ذ ستج ٝتٛسؼٝیبفتٍی ث٘ ٝسجت ثٟتشی ثٝدست آٚسد ٚ ٜلبثّیت سلبثت
ثیطتشی دس ثبصاس اص آٖ خٛد وٙٙذ.
طبقِبٌذي B41 Q10, O10, O21 : JEL
ٍاشُ ّبي كليذي :تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ٚصٖداس ،سغح تٛسؼٝیبفتٍی ،ثخص وطبٚسصی ،خشاسبٖ سضٛی.
 -1استبدیبس پژٞٚطی  ٚػضٞ ٛیبت ػّٕی ٔشوض تحمیمبت وطبٚسصی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی خشاسبٖ سضٛی.
 - 2پژٞٚطٍش ٌش ٜٚثش٘بٔهٝسیهضی  ٚتٛسهؼ ٝالتػهبدی رٟبددا٘طهٍبٞی خشاسهبٖ سضهٛی  ٚػضهٌ ٛهش ٜٚالتػهبد ٌشدضهٍشی
پژٞٚطىذٌ ٜشدضٍشی.
* ثشٌشفت ٝاص عشح پژٞٚطی« تٟی ٝسٙذ تٛسؼ ٝثخص وطبٚسصی استبٖ  ٚضٟشستبٟ٘بی خشاسبٖ سضٛی » ث ٝوبسفشٔبیی
رٟبدوطبٚسصی خشاسبٖ سضٛی.
**٘ٛیسٙذٜی ٔسئٔ َٛمبِJ_baraty@yahoo.com ،ٝ
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پیطگفتار
سضذ  ٚتٛسؼ ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔم ِٝٛالتػبدی  -ارتٕبػی٘ ،خست تٛسظ التػبددا٘بٖ ٔغشح ضذٚ ٜ
سپس ث ٝػّ ْٛدیٍش سا ٜیبفت .اص رّٕ ٝدضٛاسیٞبی ٕٞیطٍی دس ثشسسی ادثیبت تٛسؼٝی التػبدی
 ٚدٌشٌ٘ٛیٞبی ارتٕبػیٔ ،طخع وشدٖ ٔف ْٟٛتٛسؼ ٚ ٝسضذ است .تٛسؼ ٝسا ٔیتٛاٖ فشآیٙذی
سیبسی ،التػبدی  ٚارتٕبػی دا٘ست وٙٔ ٝتذ اص استب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ثٛد ٚ ٜثبػج ثٟجٛد سغح
ص٘ذٌی ٔیضٛد (لذیشی ٔؼػ ٚ ْٛحجیجی٘ .) 1383 ،خستیٗ لذْ دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ٔٙغمٝای،
ضٙبسبیی ٚضغ ٔٛرٛد آٖ ٔٙب عك است و ٝایٗ ضٙبسبیی ٔستّضْ تزضی ٚ ٝتحّیُ ثخصٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛالتػبدی ،ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی آٖ است .اص رّٕ ٝثخصٞبیی و ٝدس تٛسؼ ٝوطٛسٞب ٚ
ٔٙبعك ٕٛٞاسٔ ٜذ٘ظش است ،ثخص وطبٚسصی است و ٝایٗ ثخص دس ایشاٖ؛ ثب تٛر ٝث ٝسٚیىشد سٙذ
چطٓ ا٘ذاص وطٛس  ٚث ٝدِیُ تبٔیٗ ٘یبصٞبی غزا یی وطٛس اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس است .ایٗ دس
حبِی است و ٝدس ع َٛسبَ ٞبی اخیشٔ ،طىالت ٔ ٚؼضالت سٚستبٞبی وطٛس ثبػج ٟٔبرشت
ثی سٚی ،ٝفمش ٌستشد٘ ،ٜبثشاثشی دس حبَ سضذ ،ثیى بسی ٔ ٚسبئّی اص ایٗ دست ضذ ٜاست (سٕٙٞب،
 .)1385اص ایٗ س ٚتٛر ٝث ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص وطبٚسصی  ٚدس پیص ٌشفتٗ سیبستٞبی ٔٙبست
دس ایٗ صٔی ٝٙاص رّٕ ٝساٞىبسٞبیی است وٛٔ ٝرت تٛسؼ ٚ ٝسضذ ایٗ ثخص التػبدی ٔیضٛد.
ٔغبِؼبت پیطیٗ ثش سٚی ٞش یه اص ایٗ ٘ظشیٞٝب  ٚدیذٌبٜٞب دس ٔٛسد ػذْ تٛسؼ ٝیبفتٍی ،سٚیىشدی
سا ٔذ ٘ظش لشاس داد ٜا٘ذ وٞ ٝذف ٞش یه اص آٟ٘ب ثشسسی  ٚتحّیُ ػٛأّی است و ٝدس ایزبد ٚ
ضىٌُیشی ٘بثشاثشیٞب  ٚػذْ تؼبدَ ٞبی ٔٛرٛد دس وطٛسٞب ٙٔ ٚبعك ٔختّف ٔٛحش٘ذ .ث ٝسغٓ ٘مص
ثسیبس ٕٟٔی وٚ ٝرٛد خذٔبت  ٚتسٟیالت صیشسبختی دس ثٟجٛد تٛسؼٛ٘ ٝاحی سٚستبیی ایفب ٔیوٙٙذ
(ایضدی خشأ ) 1380 ،ٝاستمشاس  ٕٝٞأىب٘بت خذٔبتی دس تٕبٔی سى٘ٛتٍبٜٞب ٝ٘ ،ضشسٚت داضتٝ٘ ٚ ٝ
اص ٔٙغك ػمالیی ثشخٛسداس است (سٚیٙذِی.) 1998 ،
یىی اص اثضاسٞبیی ؤ ٝیتٛا٘ذ دس ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای تٛسؼ ٝیىپبسچٛ٘ ٝاحی ٙٔ ٚبعك ٔختّف وطٛس
وبسثشد ٚسیؼی داضت ٝثبضذ ،دست ٝثٙذی ٔٙبعك یب ضٟشستبٖٞب اص ِحبػ تٛسؼٝی بفتٍی  ٚیب ػذْ
تٛسؼ ٝیبفتٍی است و ٝثشای ایٗ ٔٙظٛس استفبد ٜاص ضبخعٞبی ٔتفبٚتی دس ٞش ثخص ،ضشٚسی است.
سٚشٞب ٔ ٚذَٞبی ٔختّفی ثشای سٙزص سغح ثشخٛسداسی ٔ ٚیضاٖ تٛسؼ ٝیبفتٍی ٔٙبعك ٚرٛد
داسد و ٝاص رّٕ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ث ٝآ٘بِیض اسىبٌِٛشاْ  ،1تبوسٔٛ٘ٛی ،تحّیُ ػبّٔی ،تحّیُ خٛضٝای ٚ
سٚش ٔٛسیس اضبس ٜوشد وٞ ٝش یه ٔؼب یت ٔ ٚحبسٙی داس٘ذ .اص ایٗ س ٚثٝوبسٌیشی سٚشٞبی وبسآٔذ
 ٚتشویت ٔٙغمی آٟ٘ب ثشای تسٟیُ دس أش تػٕیٓ ٌیشی الصْ  ٚضشٚسی است .دس ایٗ تحمیك ثٝ
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ٔٙظٛس تؼییٗ سغح تٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ خشاسبٖ سضٛی اص ٔٙظش ثخص وطبٚسصی ،اص
سٚش ت بوسٔٛ٘ٛی ػذدی و ٝاص سٚشٞبی سایذ سغح ثٙذی است ،استفبدٔ ٜیضٛد.
پیطىیه تحقیق
دس صٔی ٝٙتٛسؼ ٝیبفتٍی  ٚثشسسی آٖ ٔغبِؼبت صیبدی دس داخُ  ٚخبسد وطٛس ا٘زبْ ضذ ٜاست وٝ
اِجتٞ ٝیچ ٔغبِؼ ٝداخّی ،ضشایت ٚص٘ی ضبخعٞبی تٛسؼ ٝیبفتٍی سا دس ٔحبسجبت خٛد ٚاسد ٘ىشدٜ
است.
ٔسؼٛد ٕٞ ٚىبساٖ( ،) 1390دس تحمیمی ث ٝتؼییٗ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٟ٘بی استبٖ اغفٟبٖ
ثب تىٙیه تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ،دس سبَ  1385ثب استفب ٜاص  33ضبخع پشداخت  ٚثب ٕٞیٗ ضبخعٞب
دس سبَ ٔ 1375مبیسٕٛ٘ ٝد٘ .تبیذ ثیبٍ٘ش آٖ است و ٝضٟشستبٖٞبی آساٖ  ٚثیذٌُ  ٚاغفٟبٖ
تٛسؼ ٝیبفتٝتشیٗ  ٚفشیذٖٚضٟش پبییٗتشیٗ ستج ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی سا دس سبَ  1385داضت ٝاست .دس
حبِی و ٝدس سبَ  1375د ٚضٟشستبٖ وبضبٖ  ٚفشیذ٘ٚطٟش ث ٝتشتیت ثشخٛسداستشیٗ  ٚغیش
ثشخٛسداستشیٗ ضٟشستبٖٞبی استبٖ اص ِحبػ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثٛدٜا٘ذ .ایٙى ٝدس عی د ٜسبَ
ضٟشستبٖ فشیذ ٖٚضٟش اص پبییٗ تشیٗ ستج ٝث ٝثبالتشیٗ ستج ٝسمٛط وشد ٜثبضذ ،ربی تبُٔ داسد وٝ
یىی اص دالیُ آٖ سا ٔیتٛاٖ دس ػذْ ث ٝوبسٌیشی اص ضشیت ٚص٘ی عجك ٘ظش وبسضٙبسبٖ التػبدی،
دا٘ست.
وٟٙسبَ  ٚسفیؼی (  ،) 1388دس تحمیك خٛد دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی وطبٚسصی ضٟشستبٟ٘بی استبٖ
خشاسبٖ سضٛی سا ثشسسی ٕ٘ٛد٘ذ  ٚثشای ایٗ ٔٙظٛس اص سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی دس چبسچٛة 10
ضبخع اغّی ،ثشای ستج ٝثٙذی  ٚدسر ٝثٙذی ضٟشستبٟ٘ب اص ٘ظش ضبخعٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتٛسؼ ٝیبفتٍی
وطبٚسصی استفبد ٜضذ .اعالػبت ایٗ تحمیك ٔشثٛط ث ٝسبِٟبی  1382تب ٔ 1386ی ثبضذ٘ .تبیذ ثیبٍ٘ش
آٖ است و ٝضٟشستبٖ ٞبی چٙبساٖ ،فشیٕبٖ  ٚسجضٚاس اص دسر ٝثبالتشی ٘سجت ث ٝسبیش ضٟشستبٖ
ثشخٛسدا٘ذ  ٚضٟشستبٖٞبی والت٘ ،یطبثٛس ٌٙ ٚبثبد دس ٔشتج ٝپبثب٘ی ٔی ثبضٙذ.
فغشس  ٚثٟطتی فشد( ،) 1387دس تحمیمی ثب استفبد ٜاص  78ضبخع تٛسؼ ٝوطبٚسصی  ٚثب وٕه دٚ
تىٙیه تحّیُ ػبّٔی  ٚتبوسٔٛ٘ٛی ػذدی دس دٔ ٚمغغ  1385 ٚ 1372ث ٝثشسسی تٛسؼ ٝیبفتٍی
ثخص وطبٚسصی استبٖٞبی ایشاٖ ،پشداختٙذ٘ .تبیذ ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝسغح تٛسؼ ٝوطبٚسصی استبٖٞب
عی سبَٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝث ٝعٛس ٔتٛسظ افضایص  ٚدٌٚبٍ٘ی وطبٚسصی ثیٗ آٟ٘ب وبٞص یبفت ٝاست.
ٔٛالیی( ،) 1387دس پژٞٚطی سغح تٛسؼ ٝیبفتٍی وطبٚسصی استبٖٞبی وطٛس عی سبَٞبی 1373
تب  1383ثشسسی ٕ٘ٛد .دس ایٗ تحمیك دس دٔ ٚمغغ صٔب٘ی  1383 ٚ 1373ثب استفبد ٜاص  54ضبخع
تٛسؼ ٝوطبٚسصی  ٚثب وٕه د ٚتىٙیه تحّیُ ػبّٔی  ٚتبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ،دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی
استبٖٞبی وطٛس ٔ ٚیضاٖ ضذت ٘بثشاثشی آٖ عی سبَٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ،ٝثشسسی ضذ .دس اثتذا ثب
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استفبد ٜاص سٚشٞبی تحّیُ ػبّٔی ِٛٔ ٚفٞٝبی اغّی  ٚدٚساٖ  ٚاسیٕبوس ،ضبخعٞب ٚصٖداس ٚ
ٕٞخغی ثیٗ آٟ٘ب سفغ ضذ  ٚثب وٕه دسغذ ٚاسیب٘س تشاوٕی ،لذست تٛضیح دٙٞذٌی فبوتٛسٞبی
استخشاد ضذٔ ٜطخع ٌشدیذ٘ .تبیذ ثٝدست آٔذ ٜاص تحمیك ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝدسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی
ثشخی اص استبٖٞب دس سبَ ٘ 1383سجت ث ٝسبَ  1373تغییش وشد ٜاست .ثشای ٔخبَ دس سبَ 1383
استبٖٞبی یضد  ٚخشاسبٖ ث ٝاستبٖٞبی تٛسؼ ٝیبفت ٝاستمب یبفتٙذ .أب استبٟ٘بی ص٘زبٖ  ٚوشٔبٖ ثٝ
استبٖٞبی ث٘ ٝسجت تٛسؼ٘ ٝیبفت ٝتٙضَ ٕ٘ٛد٘ذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ تحمیك ٘طبٖ داد و ٝضشیت ضذت
٘بثشاثشی ثٔ ٝیضاٖ  18.7دسغذ افضایص یبفت ٝاست.
ضشیفی  ٚوٞٛسبس خبِذی ( ،) 1387دس تحمیمی سغح تٛسؼ ٚ ٝػذْ تٛاصٖ آٖ سا دس سٚستبٞبی استبٖ
وشدستبٖ دس دٔ ٚمغغ  1385 ٚ 1375ثشسسی  45 ٚضبخع ثشای آٖ تؼشیف وشد٘ذ .اص تىٙیه
تحّیُ ػبّٔی ٕٞخغی ثیٗ ضبخعٞب حزف  ٚضبخعٞبی اِٚی ٝث ٝتؼ ذادی فبوتٛس یب ػبُٔ خالغٝ
ٌشدیذ .سپس ثب استفبد ٜاص تىٙیه تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ،دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی استبٖ ٔحبسجٌ ٝشدیذ.
٘تبیذ ٘طبٖ داد وٙٔ ٝبعك سٚستبیی استبٖ دس سغح ضٟشستبٖ  ٍٕٗٞاست .اٌشچ ٝعی دٔ ٚمغغ
 1385 ٚ 1375دسر ٝتٛسؼٛ٘ ٝاحی سٚستبیی استبٖ دس سغح ضٟشستبٖ  ٚثخص سضذ داضت ٝاست ،
أب ضشیت دٌٚبٍ٘ی حبغُ ٔجیٗ ػذْ تٛاصٖ ایٗ سضذ ثٛد ٜثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتغییش سبختبسی دس ستجٚ ٝ
ربیٍب ٜضٟشستبٖٞبی استبٖ ثِ ٝحبػ سغح تٛسؼٙٔ ٝبعك سٚستبیی ،اتفبق ٘یفتبد ٜاستٕٞ .چٙیٗ
ٔٙبعك سٚستبیی ثخصٞبی ٔحش ْٚدس سبَ  1375وٕبوبٖ دس سبَ ٘ 1385یض ٔحش ْٚثٛدٜا٘ذ ٚ
تغییش ستج ٚ ٝربیٍب ٜتٛسؼ ٝغبِجب ضبُٔ ثخصٞبی ٔشوضی ضذ ٜاست .ایٗ ػذْ تٛاصٖ ثٚ ٝیژٙٔ ٜزش
ث ٝاختالف ٚضؼیت تٛسؼ ٝیبفتٍی ٔٙبعك سٚستبیی ثخص ٔشوضی ٞش ضٟشستبٖ ثب سبیش ثخصٞبی
آٖ ضذ ٜاست.
ثبٞبتیب  ٚسای ( ،) 2004ثب استفبد ٜاص  23ضبخع ث ٝوٕه سٚشٞبی تحّیُ ػبّٔی  ٚتبوسٔٛ٘ٛی
ػذدی ث ٝتؼییٗ سغح تٛسؼ 380 ٝثّٛن دس ٙٔ 32غم ٝاص ٙٞذ دس سبَ  2001پشداخت ٝا٘ذ .دس ایٗ
پژٞٚص یه ثبس ثب وُ  32ضبخع ،سغح تٛسؼ ٝثّٛنٞب تؼییٗ ضذ .ث ٝعٛسی و 43 ٝثّٛن تٛسؼٝ
یبفت 187 ،ٝثّٛن ٘سجتب تٛسؼ ٝیبفت 118 ،ٝثّٛن وٕتش تٛسؼ ٝیبفت 32 ٚ ٝثّٛن تٛسؼ٘ ٝیبفتٝ
ضٙبخت ٝضذ٘ذ .سپس ثبس دیٍش ثب 12ضبخع ٔشثٛط ث ٝثخص وطبٚسصی ،ایٗ ثخص سا ثِ ٝحبػ
تٛسؼ ،ٝستج ٝثٙذی وشدٜا٘ذ .ثش پبی٘ ٝتبیذ ثٝدست آٔذ 56 ،ٜثّٛن تٛسؼ ٝیبفت 156 ،ٝثّٛن ٘سجتب
تٛسؼ ٝیبفت 116 ،ٝثّٛن وٕتش تٛسؼ ٝیبفت 52 ٚ ٝثّٛن تٛسؼ٘ ٝیبفتٔ ٝؼشفی ضذٜا٘ذ.
رٕٞ ٚ ٛىبسا٘ص (  ،) 2001یه سٚش ثشای عجمٝثٙذی ٔٙبعك ٔختّف وطٛس ثّژیه ثٙٔٝظٛس حٕبیت
اص سیبست تٛسؼٙٔ ٝغمٝای اسائ ٝدادٜا٘ذ .ایٗ ستجٝثٙذی ثب استفبد ٜاص تىٙیهٞبی آٔبسی چٙذٔتغیشٜ
تحّیُ ػبّٔی  ٚتحّیُ خٛضٝای  ٚثب استفبد ٜاص  33ضبخع التػبدی ،ثٟذاضتی ،آٔٛصضی ،فشٍٙٞی
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 ٚغیش ٜا٘زبْ ضذ ٜاست .دس ایٗ ثشسسی ثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی ٔٙبست دادٜٞب ،اص آصٖٔٞٛبیی ثٙبْ آصٖٔٛ
ویس ش  ٚ 1آصٔ ٖٛثبستّت

2

 ٚثشای تػٕیٌٓیشی دس ٔٛسد تؼذاد ػبُٔٞبی استخشاد ضذ ٜاص

آصٖٔٞٛبیی ثٙبْ «اسىشی»ٔ« ،ؼیبس دسغذ ٚاسیب٘س»  ٚآصٔٔ« ٖٛمذاس ٚیژ »ٜاستفبد ٜضذ ٜاست.
٘تبیذ تحمیك ،غحت ستجٝثٙذی ٔٙبعك سا اص ِحبػ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ٔٛسد تب ییذ لشاس داد ٜاست.
دسص  ٚسٗ (  ،) 1995پشاوٙذٌی تٛسؼ ٝالتػبدی  ٚارتٕبػی ٔیبٖ ایبِتٞبی ٙٞذ سا اص ػٛأُ ػٕذٜ
فمش دس ایٗ وطٛس ٔیدا٘ ٙذٌ .ضاسش تٛسؼ ٝا٘سب٘ی دس ایشاٖ تفبٚت ٔٙغمٝای ٌستشدٜای ثب ایٗ وطٛس
ٔی دا٘ٙذٌ .ضاسش تٛسؼ ٝا٘سب٘ی دس ایشاٖ تفبٚت ٔٙغمٝای ٌستشدٜای سا ٔیبٖ  26استبٖ اص ٘ظش دسرٝ
تٛسؼ ٝا٘سب٘ی ٘طبٖ ٔیدٞذ .ثٙبثشایٗ ٌضاسش ٘ ٝتٟٙب آٖ عٛس و٘ ٝظشیٍٕٞ ٝشایی ثیبٖ داضت ٝاست،
ػذْ تؼبدَ ٔٙغمٝای وبٞص ٘یبفت ،ٝثّى ٝضشیت پشاوٙذٌی ثیٗ ٚاحذٞبی تحت ٔغبِؼ٘ ٝیض افضایص
یبفت ٝاست(.)3 PBOUNDP,1999
سا٘ذیّٙی(  ،) 1985دس ٔٛسد سٚشٞبی وبسثشدی تٛسؼ ٝیبفتٍی دس تحّیُٞبی ٔٙغمٝای ٔیٌٛیذ وٝ
ٔیضاٖ ٔحشٔٚیت  ٚفمش سا ٔیتٛاٖ اص عشیك سغحثٙذی سٚستبیی ٔطخع وشد و ٝاسای ٝی یه سّسّٝ
ٔشاتت ث ٝخٛثی تٛسؼ ٝیبفت ٚ ٝیىپبسچ ٝاص ٔشاوض خذٔبت سٚستبیی ،یىی اص ٔٙبفؼی است و ٝثٝدست
ٔیآیذ.
فب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ( ،) 2014ث ٝثشسسی تٛسؼٙٔ ٝغمٝای ضٟشستبٖٞبی ٔشصی ایشاٖ ،ثب استفبد ٜاص ٔذَ
 TOPSISث ٝعٛس ٔٛسدی دس استبٖ ثّٛچستبٖ پشداختٙذ .آ٘بٖ ثیبٖ داضتٙذ و ٝضذت تٕشوض  ٚػذْ
تؼبدَ ٚیژٌیٞبی سیبست سضذ لغجی دس وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼٔ ٝی ثبضذ .تٛصیغ ثٟی ٝٙرٕؼیت،
س٘ٚذ تٛسؼ ٝارتٕبػی  ٚالتػبدیٞ ،ذف ٟ٘بیی اص سیستٓٞبی ٔتؼبدَ ٔٙغمٝای است٘ .تبیذ تحمیك
٘طبٖ داد و ٝدس سبَ  2009ضٟشستبٖ صاٞذاٖ داسای ستج ٚ 1 ٝضٟشستبٖ وٙبسن دس ٔیبٖ 10
ضٟشستبٖ استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ،داسای ستجٔ 10 ٝی ثبضذ .ضشیت تٛصیغ ٘یض  %6ثٛد .اص رّٕٝ
تفبٚتٞبی چطٌٓیش  ٚضذت ٘بثشاثشی دس ث ٝدست آٚسدٖ ٔٙبفغ تٛسؼ ،ٝپبسادایٓ حبوٓ ثش سبختبس
فضبیی استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ث ٝپیشٚی اص اٍِٛی ٔشوضی ٔحیغی است.
٘سبثیبٖ  ٚسخبٚت( ،) 2013ث ٝثشسسی ٔمبیسٝای ٔیضاٖ تٛسؼ ٝوطبٚسصی استبٖٞبی ایشاٖ دس عَٛ
ثش٘بٔٞٝبی س ٚ ْٛچٟبسْ تٛسؼ ٝپشداخت٘ .بثشاثشیٞبی ٔٙغمٝای  ٚػذْ تؼبدَ دس ثخص وطبٚسصی
ٚیژٌیٞبی اغّی اص وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ ٝاست و ٝاص سیبستٞبی سضذ لغجی ٔٙزش ٔیضٛد .دس
ایٗ ٔمبِ 24 ،ٝضبخع ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت .سپس ثب استفبد ٜاص سٚش تحّیُ ػبّٔیٓٞ ،خغی
چٙذٌب٘ ٝثیٗ ضبخع اِٚی ٝحزف ضذ ٚ ٜث ٝػٛأُ وٕتش وبٞص ٔی یبثذ .سپس ثب استفبد ٜاص سٚش
1 Kaiser's test
2 Bartlett's test
3 Plan and Budget Organization of the United Nations Development Programmer
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تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ،دسر ٝتٛسؼ ٝوطبٚسصی استبٖٞبی ایشاٖ ٔحبسج ٝضذ ٜاست  ٚدس ٟ٘بیت دٌٚبٍ٘ی
وطبٚسصی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت٘ .تبیذ ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝدس سغح استبٖٞبی ایشاٖ ،تٛسؼٝ
وطبٚسصی دس ثش٘بٔ ٝچٟبسْ دس ٔمبیس ٝثب ثش٘بٔ ٝس ْٛتٛسؼ ٝالتػبدی ،ث ٝعٛس ٔتٛسظ افضایص یبفتٚ ٝ
دٌٚبٍ٘یٞبی وطبٚسصی ثیٗ آٟ٘ب وبٞص ٔی یبثذ .اغفٟبٖ ث ٝػٛٙاٖ تٛسؼ ٝیبفتٝتشیٗ استبٖ ثٛدٚ ٜ
دس ثش٘بٔ ٝسبَ ٞبی تٛسؼ ٝثٛد ٚ ٜفبسس سضذ لبثُ تٛرٟی دس ٔمبیس ٝثب ثش٘بٔ ٝس ْٛالتػبدی داضتٝ
است.
ص٘ذ( ،) 2013ث ٝتؼییٗ سغح تٛسؼ ٝوطبٚسصی ث ٝعٛس ٔٛسدی دس استبٖ ٕٞذاٖ پشداخت .دس ایٗ
تحمیك تٛسؼ ٝسٚستبیی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔحٛسٞبی ٔ ٚ ٟٓاستشاتژیه دس تٛسؼ ّٔ ٝی ضٙبخت ٝضذ .اص
سٛی دیٍش ثب تٛر ٝث٘ ٝمص ٔ ٟٓتٛسؼ ٝسٚستبیی ،دس تِٛیذ ٔٛاد غزایی و ٝدس ٟ٘بیت ث ٝاسا ئ ٝأٙیت
غزایی دس ربٔؼٙٔ ٝزش ٔیضٛد ،ثخص وطبٚسصی اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس است .ثٙبثشایٗ دسن
ربیٍب ٜثخص وطبٚسصی  ٚضشٚست ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبست ثشای آٖ ٔ ٟٓاست  ٚالذاْ دس ساستبی اٞذاف
تٛسؼ ٝسٚستبیی ثسیبس حیبتی است  ٚثٛ٘ ٝث ٝخٛد ،تجذیُ ث ٝتٛسؼّٔ ٝی دس وطٛس ٔیضٛد .دس ایٗ
ٔغبِؼ ،ٝدسر ٝتٛسؼ ٝثخص وطبٚسصی اص ضٟشستبٖٞبی ٔختّف استبٖ ٕٞذاٖ دس د ٚدٚس ٜصٔب٘ی اص
 2009- 2005ثب استفبد ٜاص سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ثشسسی ضذ ٜاست٘ .تبیذ حبغُ اص ایٗ ٔغبِؼٝ
٘طبٖ داد و ٝپیطشفتٞبی وٕی دس سغح تٛسؼ ٝوطبٚسصی ،ا٘زبْ ضذ ٜاست .ثب ایٗ حبَٙٔ ،غمٝ
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاص ٔشصٞبی تٛسؼ ٝثسیبس دٚس است.
ريش تحقیق
یىی اص سٚشٞبی دسر ٝثٙذی ٔٙبعك اص ِحبػ تٛسؼ ٝیبفتٍی ،آ٘بِیض تبوسٔٛ٘ٛی است .آ٘بِیض
تبوسٔٛ٘ٛی ثشای دستٝثٙذیٞبی ٔختّف دس ػّ ْٛثٝوبس ثشدٔ ٜیضٛدٚ ٌٝ٘ٛ .یژ ٜآٖ تبوسٔٛ٘ٛی
ػذدی است و ٝثٙب ث ٝتؼشیف ،اسصیبثی ػذدی ضجبٞتٞب ٘ ٚضدیىیٞب ثیٗ ٚاحذٞبی تبوسٔٛ٘ٛیه ٚ
دسر ٝثٙذی آٖ ػٙبغش ثٌ ٝشٜٞٚبی تبوسٔٛ٘ٛیه است.
ایٗ سٚش ثشای ٘خستیٗ ثبس تٛسظ «آ٘ذسس »ٖٛدس سبَ ٔ 1763یالدی پیطٟٙبد ضذ  ٚدس سبَ
ٔ 1968یالدی ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّٝای ثشای عجم ٝثٙذی  ٚدسر ٝثٙذی تٛسؼ ٝیبفتٍی ثیٗ ُّٔ ٔختّف
تٛسظ پشفسٛس «ّٛٞی »ًٙاص ٔذسس ٝػبِی التػبد دس ی٘ٛسىٔ ٛغشح ضذ .ایٗ سٚش اغٛالً یه سٚش
ػبِی دسر ٝثٙذی ،عجم ٝثٙذی ٔ ٚمبیسٙٔ ٝبعك ٔختّف ثب تٛر ٝث ٝدسر ٝتٛسؼٔ ٚ ٝذسٖ ثٛدٖ آٟ٘ب
ٔی ثبضذ ٕٞ ٚچٙیٗ سٚضی است ؤ ٝزٕٛػٝای سا ث ٝصیشٔزٕ ٛػٞٝبی وٓ  ٚثیص  ٍٕٗٞتمسیٓ
وشدٔ ٚ ٜمیبسی لبثُ لج َٛثشای ثشسسی ٔیضاٖ تٛسؼ ٝیبفتٍی ٘ٛاحی سا دس اختیبس ثش٘بٔٝسیضاٖ لشاس
ٔیدٞذ.
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دس ایٗ سٚشٔ ،ؼٕٛال یىی اص ٘مبط ٔٛسد ٔغبِؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٘مغ  ٝیب ٔٙغم ٝایذٜآَ ا٘تخبة ضذ٘ ٚ ٜمبط
یب ٔٙبعك دیٍش سا ثش ٔجٙبی آٖ دسر ٝثٙذی ٔی وٙٙذ .ثذیٗ تشتیت ،تفبٚت یب فبغّٞ ٝش ٔٙغم ٝاص آٖ
ٔٙغم ٝایذٜآَ ٔؼیٗ ٔی ضٛد .دس ٔٛالؼی و ٝتؼذاد ٘مبط یب ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِؼ ٝصیبد ثبضذ  ٚاص
٘بٍٙٙٞی ثبالیی ٘یض ثشخٛسداس ثبضٙذ ،دس ایٗ غٛست تؼییٗ یه ٔٙغم ٝث ٝػٛٙاٖ ٘مغٞ ٝذف  ٚایذٜآَ
 ٚدسر ٝثٙذی سبیش ٔٙبعك ثش ٔجٙبی ٘مغ ٝایذ ٜآَ  ٚاسائ ٝثش٘بٔ ٝثشای سسیذٖ سبیش ٔٙبعك ث ٝسغح
تٛسؼ ٝیبفتٍی ٔٙغم ٝایذ ٜآَ ،چٙذاٖ ٔٙغمی ٕٔ ٚىٗ ث٘ ٝظش ٕ٘یسسذ  ٚدس ضشایظ ٔغّٛة ٘یض
تحمك چٙیٗ ٞذفی ٘بٕٔىٗ است .صیشا دس ع  َٛصٔبٖ ثب ٕٞبٖ ٘سجتی و ٝسبیش ٔٙبعك دس فشآیٙذ
تٛسؼ ٝحشوت ٔیوٙٙذ تب خٛد سا ث ٝسغح ایذ ٜآَ ثشسب٘ٙذ٘ .مغ ٝیب ٔٙغم ٝایذٜآَ ٔٛسد ٘ظش ٘یض دس
رٟت افضایص  ٚاستمبی سغح تٛسؼ ٝخٛد تالش ٔیوٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تؼییٗ ٘مغ ٝایذٜآَ دس
ٔٛاسدی و ٝاختالف  ٚتفبٚتٞبی ٔٙغم ٝای ثبالست  ٚتؼذاد ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِؼ٘ ٝیض صیبد است،
ضیٜٛای ٔٙغمی تّمی ٕ٘یٌشدد .ثشای سفغ ایٗ ٔطىُ ٔیتٛاٖ ٘مبط یب ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِؼ ٝسا اثتذا
ث ٝچٙذ ٌش ٍٕٗٞ ٜٚتش تمسیٓ  ٚسپس دس دسٞ ٖٚش ٌش٘ ٜٚسجت ث ٝا٘تخبة ٘مغ ٝیب ٔٙغم ٝایذٜآَ
الذاْ ٕ٘ٛدٔ .زٕٛػ ٝایٗ فشآیٙذ سا ٔیتٛاٖ اص عش یك سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ا٘زبْ داد (اوجشی ٚ
صاٞذی.) 1387 ،
هراحل تکٌيک تبكسًََهی عذدي بِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحليل دادُّب
دس ایٙزب سؼی ٔی ضٛد سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی تب حذی تطشیح  ٚث ٝتفػیُ ،تٛضیح داد ٜضٛد.
دس ایٗ سٚش ثٙٔ ٝظٛس عجم ٝثٙذی ٘مبط ٔٛسد ثشسسی ،ثشای ٞش وذاْ اص ٘مبط ضبخعٞبیی دس ٘ظش
ٌشفتٔ ٝیضٛد .تؼذاد ایٗ ضبخعٞب اص یه تب ٔ mتغیش خٛاٞذ ثٛد .دس غٛستی و ٝثشای ٞش یه اص
٘مبط ٔٛسد ثشسسی  mضبخع دس ٘ظش ثٍیشیٓ ،دس ٚالغ دس فضبی  mثؼذی وبس خٛاٞیٓ وشد.
ٔزٕٛػ A ٝحبٚی ٘ nمغ( ٝضٟشستبٖ) ٔی ثبضذ و ٝلػذ داسیٓ آٟ٘ب سا عجم ٝثٙذی وٙیٓٞ .ش یه اص
ایٗ ٘مبط سا ثب ٘ Xiطبٖ ٔیدٞیٓ .اص  X1 , X2 , …, Xnچٙب٘چ ٝلجالً ٘یض ٌفتیٓٞ ،ش وذاْ اص ایٗ
٘مبط ٔیتٛا٘ٙذ یه تب  mخػٛغیت سا داضت ٝثبضٙذ .پس دس ٚالغ ٘مبط ٔٛسد ثشسسی دس ایٙزب n
ثشداس  mثؼذی است .اص وٙبس  ٓٞلشاس دادٖ آٟ٘ب ٔبتشیس ریُ حبغُ ٔیضٛد:
]

[

دسایٞٝبی ٞش وذاْ اص  nسغش ٔبتشیس فٛق خػٛغیبت یب ضبخعٞبی یىی اص ٘مبط ٔٛسد ثشسسی
است .اص وٙبس  ٓٞلشاس دادٖ ایٗ ضبخعٞبٔ ،بتشیس  Bؤ ٝبتشیسی  m*nاست حبغُ ٔیضٛد .ایٗ
ٔبتشیس سا ٔبتشیس دادٜٞبی خبْ یب ٔبتشیس اِٚیٌٛ ٝیٙذ.
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ثٙٔ ٝظٛس تسٟیُ دس ثیبٖ ٔغبِت سؼی ٔیضٛد و ٝا٘زبْ ٔحبسجبت ث ٝوٕه آ٘بِیض تبوسٔٛ٘ٛی
ػذدی ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝثیبٖ ضٛد:
هرحلِ اٍل :تطکيل هبتریس دادُّبي خبم
دس ایٗ ٔشحّٔ ٝبتشیس  Bو٘ ٝح ٜٛتطىیُ آٖ ثیبٖ ضذ ،تطىیُ ٔیٌشدد .چٙب٘چٔ ٝطخع است،
ٞش وذاْ اص دسایٞٝب یب اػضبی ایٗ ٔبتشیس سا ثب ٕ٘بد ٘ Xijطبٖ خٛاٞیٓ دادٔ .مذاس  Xijضبخع jاْ اص
ضٟشستبٖ ٔٛسد ثشسسی iاْ ٔی ثبضذ.
ثشای سفتٗ ثٔ ٝشحّ ٝثؼذ الصْ است ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس ٞش وذاْ اص ستٖٞٛبی ایٗ ٔبتشیس
حسبة ضٛد .ثٙبثشایٗ ث ٝتؼذاد سغشٞبی ٔبتشیس  Bد ٚسغش ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس اضبفٔ ٝیضٛد.
ساثغ ٝصیشٔ ،یبٍ٘یٗ ستj ٖٛاْ ٔبتشیس  Bسا ث ٝدست ٔیدٞذ.

∑

̅

ٕٞچٙیٗ ا٘حشاف ٔؼیبس ٞش ستj ٖٛاْ ٔبتشیس اص ساثغ ٝصیش حبغُ خٛاٞذ ضذ:
∑
√

̅

هرحلِ دٍم :تطکيل هبتریس استبًذارد ()Z
پس اص ٌزس اص ٔشحّ ٝأ ،َٚبتشیس استب٘ذاسد  Zسا وٞ ٝش دسای ٝیب ػض ٛآٖ سا ثب ٘ Zijطبٖ ٔیدٞیٓ،
تطىیُ خٛاٞذ ضذ .دس ٚالغٞ ،ش ػضٔ ٛبتشیس  Zاص ػضٔ ٛتٙبظش دس ٔبتشیس  Bحبغُ ٔیضٛد.
ساثغ ٝصیش سٚش ث ٝدست آٚسدٖ  Zijاص  Xijاست:
̅
دس ٔبتشیس حبغُ ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس ٞش ست ،ٖٛث ٝتشتیت ثشاثش غفش  ٚیه است .ػّت
٘بٍٔزاسی ٔبتشیس ٘ Zیض ث ٝایٗ ٘بْ ٕٞیٗ ٔٛضٛع است .ث ٝصثبٖ سیبضی ٘یض ٔیتٛاٖ ٔٛاسد فٛق سا
احجبت ٕ٘ٛد ،چشا و:ٝ
̅

̅

̅

∑
̅

∑

∑
̅

 ٚثٕٞ ٝیٗ تشتیت ٔیتٛاٖ احجبت ٕ٘ٛد و ٝا٘حشاف ٔؼیبسٞبی دادٜٞبی حبغُ ثشاثش یه خٛاٞذ ضذ.
لجُ اص ٚسٚد ثٔ ٝشحّ ٝس ،ْٛثشداس ضشایت ٚص٘ی استخشاد ضذ ٜاص عشیك تىٕیُ پشسطٙبٔ ٝتٛسظ
وبسضٙبسبٖ ریسثظ و ٝثیبٍ٘ش ٔیضاٖ إٞیت ٞش ضبخع دس تٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص وطبٚسصی استبٖ
خشاسبٖ سضٛی ٔی ثبضذ ،دس ٔبتشیس ثٝدست آٔذ ٜضشة ٔیٌشدد تب ٔبتشیس وبسثشدی ٔٛسد ٘ظش
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تٟی ٝضٛد .ثش اسبس ٔغبِؼبت ٔتىخشی و ٝغٛست ٌشفت ٝاست ،تٟٙب ػبّٔی و ٝثش ٘تبیذ ستج ٝثٙذی
ضٟشستبٖٞب احش ٔیٌزاسد ،تغییش دس تؼذاد ضبخعٞبی است  ٝ٘ ٚتغییش دس ٔمذاس آٖ ضبخعٞب .أب
اٌش ضشایت ٚص٘ی ثشای ٞش ضبخع پس اص ٔشحّ ٝاستب٘ذاسد سبصی دس ٔذَ تأحیش داد ٜضٛد ،دس ٚالغ
٘ح ٜٛاحشٌزاسی آٖ ٔطبث ٝآٖ است و ٝتؼذاد ضبخعٞب تغییش ٔی وٙذ .دس ایٗ حبِت ،ثب ضشة ضشایت
ٚص٘ی ٞش ضبخع دس ضبخع ٔزوٛسٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس آٖ ضبخع تغییش ٔیوٙذ و ٝأشی
ثذیٟی است .دس ٚالغ ضشیت  3ثشای یه ضبخع ثذیٗ ٔؼٙی است و 3 ٝضبخع ثب ٔیبٍ٘یٗ یه
ٚرٛد داسد.
هرحلِ سَم :هحبسبِ فَاصل هركب بيي ًقبط
چٙب٘ىٌ ٝفتیٓ اٌش ثشای ٞش یه اص ٘مبط ،دس ٚالغ ٞش یه اص آٟ٘ب  mضبخع سا دس ٘ظش ثٍیشیٓ ث ٝیه
ثشداس  mثؼذی است .ثشای ٔحبسج ٝفبغّ ٝثیٗ د٘ ٚمغ ٝدس یه فضبی  mثؼذی سٚشٞبی ٔتفبٚتی
ٚرٛد داسد .یىی اص ایٗ فٛاغُ ،فبغّ ٝالّیذسی است و ٝثشای د ٚثشاثش  Y ٚ Xاص ایٗ فضب ث ٝسٚش
ریُ ٔحبسجٔ ٝیضٛد.
√

}

)

ٚ

(

)

ٚ

(

ثٙبثشایٗ ،دس ٔبتشیس  zثشای ٔحبسج ٝفبغّ ٝد٘ ٚمغ a ،b ٝاص ساثغ ٝصیش استفبد ٜخٛاٞیٓ وشد:
)
و ٝدس آٖ:
 a=bثبضذ

(∑√

دس غٛستی وٝ
فبغّ ٝثیٗ د٘ ٚمغ a، b ٝاست .ثذیٟی است وٕٛٞ ٝاسٜ
است ،ث ٝػجبست دیٍش ،فبغّٞ ٝش ٘مغ ٝاص خٛدش ثشاثش غفش است .اص عشف

؛ یؼٙی فبغّ٘ ٝمغ a ٝاص ٘مغ b ٝثشاثش فبغّ٘ ٝمغ b ٝاص ٘مغ a ٝاست .ثٙبثشایٗ،
دیٍش
ٔبتشیسی و ٝدس ایٗ غٛست ث ٝدست خٛاٞیٓ آٚسدٔ ،بتشیس ٔتمبسٖ ثب لغش اغّی غفش استِ .زا دس
ٔحبسجبت وبفی است فمظ دسایٞ ٝبی ثبالی لغش اغّی سا ٔحبسجٕٛ٘ ٝد .خبغیت ٔزوٛس ٔیضاٖ
ٔحبسجبت ایٗ ٔشحّ ٝسا ٘ػف ٔیوٙذ.
]

[
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چٙب٘چٔ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد ػٙبغش صیش لغش اغّی ثشاثش لشی ٝٙآٟ٘ب ٘سجت ث ٝلغش اغّی است .حتی سؼی
ضذ ٜاست تب ا٘ذیس دسایٞ ٝب ٘یض یىسبٖ ٘ٛضت ٝضٛد تب ٔٛضٛع سٚضٗتش ٌشدد.
ثشای آسب٘ی ٔحبسجبت ایٗ ٔشحّ ،ٝپیطٟٙبد ٔیضٛد و ٝاص یه ٔبتشیس ٚاسغ ٝاستفبدٌ ٜشدد .اٌش
فشؼ وٙیٓ پٙذ ٘مغ ٝث ٝػٛٙاٖ ٘مبط ٔٛسد ثشسسی دس اختیبس داسیٓ ،سغش أ َٚبتشیس ٚاسغ،ٝ
حبغُ تفبضُ سغش ا ٚ َٚسغش دٔ ْٚبتشیس  zیؼٙی
سْٛ
دست آٚسدٖ

 ٚسغش دْٚ

 ،سغش

 .... ٚخٛاٞذ ثٛد .ثب ٔحبسج ٝایٗ ٔبتشیس ،ثشای ثٝ
سغش چٟبسْ
فمظ ٘یبص ٞست ػٙبغش سغشی و ٝخػٛغیت ٘مغ b ٝاص خػٛغیبت ٘مغa ٝ

تفبضُ ضذ ٜاست

سا ث ٝتٛاٖ د ٚسسب٘ذ  ٚثب  ٓٞرٕغ ٕ٘ٛد تب ثشای ث ٝدست آٚسدٖ

ٔمذاس ٟ٘بیی ،رزس ایٗ حبغُ ث ٝدست آیذ.
هرحلِ چْبرم :تعييي كَتبّتریي فبصلِ
ٞش ػٙػش ٔبتشیس  Dثیبٍ٘ش فبغّ ٝثیٗ د٘ ٚمغٛٔ ٝسد ثشسسی است .دس ایٗ ٔبتشیس وٛچىتشیٗ ػذد
وٛچىتشیٗ ػذد سغشی اص ٔبتشیس
ٞش سغش ثیبٍ٘ش وٛتبٞتشیٗ فبغّ ٝثیٗ د٘ ٚمغ ٝاست .اٌش
 Dثبضذ ،ث ٝایٗ ٔؼٙی است و٘ ٝمغ٘ b ٝضدیىتشیٗ است تب ٞش ٘مغ ٝدیٍش .دس ایٗ غٛست٘ ،مغٝای سا
و ٝدس ستٔ ٖٛبتشیس  Dلشاس داسدٔ .ذَ یب اٍِ ٛثشای ٘مغٝای ٌٛیٙذ و ٝدس سغش ٔتٙبظش لشاس داسد.
دس ٔٛسد ثشسسی ٔب ٘مغ b ٝسا ٔذَ یب اٍِٛی  a ٚ aسا ضج ٝیب سبیٌٛ ٝیٙذ.
هرحلِ پٌجن :رسن ًوَدار بْيٌِ
ٔشحّ ٝثؼذی تؼییٗ ٘مبط  ٚ ٍٕٗٞغیش ٍٕٗٞاست .دس ایٗ ٔشحّ ٝحذ پبییٗ  ٚحذ ثبالی فٛاغُ اص
ساثغ ٝریُ ٔحبسجٔ ٝیٌشدد:
̅
̅
ا٘حشاف ٔؼیبس آٟ٘بست٘ .مبعی و ٝفٛاغُ آٟ٘ب
ٔیبٍ٘یٗ فبغّٞٝبی ٔیٙیٕٓ ٚ
و ٝدس آٖ
ثبضذ  ٚ ٍٕٗٞدس یه ٌش ٜٚلشاس ٔیٌیش٘ذ ٚ
ٚ
است٘ .مبعی و ٝفٛاغُ آٟ٘ب ٔبثیٗ د ٚحذ
٘مبعی و ٝوٕتشیٗ فبغّ ٝآٟ٘ب اص ٘مبط دیٍشٔ ،بثیٗ د ٚحذ فٛق لشاس ٍ٘یشد دس ایٗ ٌش ٜٚلشاس
ٕ٘ی ٌیش٘ذ .اص ِحبػ آٔبسی حذٚد  95دسغذ اص دادٜٞب دس ثبصٛٔ ٜسد ٘ظش لشاس ٔیٌیش٘ذ .فشؼ وٙیٓ
لشاس ٍ٘یشد ،یىی اص حبِتٞبی صیش اتفبق خٛاٞذ افتبد:
ٚ
دس ثبصٜ
ثبضذ آٍ٘ب٘ ٜمغٞ ٝیچ تطبثٟی ثب ٘مبط دیٍش ٘ذاسد  ٚثبیذ ث ٝعٛس ٔزضا ثشسسی
اٌش
ٌشدد.
اٌش

ثبضذ ،آٍ٘ب٘ ٜمغ a ٝث ٝلذسی ث٘ ٝمغ b ٝتطبث ٝداسد ؤ ٝیتٛاٖ آٟ٘ب سا دس یه

٘مغ ٝدس ٘ظش ٌشفت.

31

تحقيقبت اقتصبد كطبٍرزي /جلذ  /7ضوبرُ  /3پبیيس(9394صص)19 - 44

پس تٕبْ اتػبالتی سا و ٝع َٛآٟ٘ب ثضسيتش اص حذ ثبالیی یب فبغّ ٝثحشا٘ی ثبالستٔ .یتٛاٖ وٙبس
ٌزاضت چ ٖٛع َٛایٗ فٛاغُ ثیطتش اص آٖ است و ٝرضی ی اص یه ٕ٘ٛداس ٚاحذ ث ٝضٕبس آیٙذ ٚ
ٕٞچٙیٗ تٕبْ اتػبالتی و ٝع َٛآٟ٘ب وٛچهتش اص حذ پبییٗ است سا ٘یض ٔیتٛاٖ وٙبس ٌزاضت .چٖٛ
ع َٛآٟ٘ب وٕتش اص آٖ است و ٝتفبٚتی سا ثیٗ د٘ ٚمغ٘ ٝطبٖ دٞذ ث  ٝػجبست دیٍش ایٗ د٘ ٚمغٔ ٝزضا
دس ٘ظش ٌشفت ٝض٘ٛذ .دس ٚالغ ٔذَ آٟ٘ب یىی ٞستٙذ .ثشسسی ضبخعٞب ٘ ٚتبیذ اعالػبت دس ایٗ
ٔغبِؼ٘ ،ٝطبٖ داد ٜاست و ٝتٕبٔی ضٟشستبٟ٘ب  ٍٕٗٞثٛدٜا٘ذ ِ ٚزا ٞیچ ضٟشستب٘ی اص س٘ٚذ ثشسسی
تٛسؼ ٝیبفتٍی ،حزف ٕ٘ی ضٛد .ایٗ ٘تیز ،ٝیىی دیٍش اص ٔؼبیت ٔحتُٕ دس س٘ٚذ تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی
سا ٘یض ثشعشف سبخت ٝاست.
هرحلِ ضطن :رتبِ بٌذي ًقبط از لحبظ تَسعِ یبفتگی
اٌش ٘تیزٔ ٝشحّ ٝپٙزٓ ایٗ ثبضذ و٘ ٕٝٞ ٝمبط ٔٛسد ثشسسی دس یه ٌش ٜٚلشاس ٕ٘یٌیش٘ذ ،ا٘حشاف
ٔؼیبس

ٞب:
̅̅̅̅

ٔ ٚیبٍ٘یٗ

ٞب:

∑
√
∑

̅̅̅̅

دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثیٗ غفش  ٚیه استٞ ،ش چ ٝایٗ ٔمذاس ث ٝغفش ٘ضدیه ثبضذ ٘مغٛٔ ٝسد ثشسسی
تٛسؼ ٝیبفتٝتش ٞ ٚش چمذس ث ٝیه ٘ضدیه ثبضذ ،اص تٛسؼ ٝیبفتٍی فبغّ ٝداسد.
ثب سدیف وشدٖ غؼٛدی ضٟشستبٟ٘ب ثش حست دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی آٟ٘ب ،ث ٝستج ٝثٙذی ضٟشستبٖٞب
پشداخت ،ٝدس ٚالغ ثٞ ٝذف اغّی سٚش ٔیسسیٓ.
هرحلِ ّفتن :تعييي ّذفّبي تَسعِ ًقبط
تؼییٗ ٞذفٞبی تٛسؼ ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٌبْٞبی ٟ٘بیی سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی است .پس اص
تؼییٗ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ٘مبط ٔٛسد ثشسسی ثشای تؼییٗ ٞذفٞبی تٛسؼ ٝث ٝضشح ریُ ػُٕ
ٔیوٙیٓ:
 ثشای تٛسؼ ٝیبفتٝتشیٗ ٘مغ :ٝثشای ایٗ ٘مغ ٝؤ ٝشثٛط ث ٝآٖ وٛچىتشیٗ است ،یىی اص د ٚساٜصیش ػّٕی است:
 ٞذفٞبی تٛسؼ ٝثشای ایٗ ٘مغ ٝاص ٔیبٍ٘یٗ وٕیتٞبی آٖ ثب وٕیتٞبی ٘ضدیىتشیٗ ٘مغ ٝث ٝآٖٔحبسجٔ ٝی ضٛدِٚ ،ی ایٗ أش ٔستّضْ پبییٗ آٔذٖ اغّت ٞذفٞب اص سغح فؼّی ضبخعٞب دس ٘مغٝ
سدیف ا َٚاست.
 حبِت دیٍش ایٗ است وٞ ٝذفٞب سا ثشای ٘مغ ٝسدیف ا َٚخبسد اص سٚشٞبی پیطٟٙبدی ثبٔؼیبسٞبی وّی پیذا وشد.
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 یبفتٗ ضبخعٞبی ٞذف ثشای ٘م بط ستج ٝد ْٚث ٝثؼذ.دس ایٗ حبِت ثشای یبفتٗ ٔمذاس ضبخعٞبی ٞذف ٔیبٍ٘یٗ ٞش وذاْ اص ضبخعٞب سا ثشای آٖ ٘مغٚ ٝ
٘مبط تٛسؼ ٝیبفتٝتش ث ٝدست آٚسد ،ٜث ٝػٛٙاٖ ضبخع ٞذف دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ.
هسایبي رٍش تبكسًََهی
ایٗ سٚش داسای ٔضایب ٔ ٚحذٚدیتٞبیی است و ٝرٟت استفبد ٜثبیذ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیشد .اص ٔضایبی
سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اضبس ٜوشد:
 -1ایٗ سٚش ٘یبص ث ٝآٔبسٞبی سشی صٔب٘ی ٘ذاسد  ٚثب آٔبس ٔمغؼی ٔیتٛاٖ ثشای یه سبَ ٔٙبعك
ٔختّف سا اص اثؼبد  ٚصٚایبی ٔختّف ٔٛسد ثشسسی لشاس داد .ایٗ ٔضیت ،أىبٖ تؼییٗ دسر ٝتٛسؼٝ
یبفتٍی سا ،اسرح ث ٝسٚشٞبی سشی صٔب٘ی  ٚسٌشسی٘ٛی ٔیوٙذ.
 -2تبوسٔٛ٘ٛی ثشآیٙذ ضبخعٞب سا ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیدٞذ ِزا سٚیىشد ایٗ سٚش ،سٚیىشدی چٙذ
ثؼذی است و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔی تٛاٖ ٔٙبعك ٔختّف سا اص اثؼبد  ٚصٚایبی ٔختّف ٔٛسد ثشسسی لشاس
داد.
 -3سٚش ارشای تبوسٔٛ٘ٛی ثٌٝ٘ٛ ٝای است ؤ ٝیتٛاٖ اص ضٙبسٞٝبی خبْ ث ٝربی ضبخعٞب
استفبدٕٛ٘ ٜد .صیشا عی فشآیٙذ ٔحبسجبت تبوسٔٛ٘ٛی ،دادٜٞب استب٘ذاسد ضذ ٚ ٜسپس ٚاحذ
ا٘ذاصٌ ٜیشی اص فشآیٙذ ٔحبسجبت حزف ٔیضٛد(اوجشی  ٚصاٞذی.) 1387 ،
هعبیب رٍش تبكسًََهی
اص ٔحذٚدیتٞبی سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اضبسٕٛ٘ ٜد:
 -1سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ث ٝضبخعٞبی ا٘تخبة ضذ ٜحسبسیت صیبدی داسد .ث ٝعٛسی و ٝاستفبد ٜاص
یه ضبخع ٘بٔٙبست ٔی تٛا٘ذ وُ ٘تبیذ تبوسٔٛ٘ٛی سا تحشیف ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتبیذ ٔؼىٛس ث ٝثبس آٚسد.
 -2ضبخعٞبی ٔحبسجبتی ثبیذ ٍٕٞی ٓٞرٟت ثٛد ٜث ٝعٛسی و ٕٝٞ ٝضبخعٞب افضایطی  ٚیب
وبٞطی ثبضٙذ ،یؼٙی ٍٕٞی تبحیش ٔخجت دس ٞذف ٔٛسد ثشسسی یب تبحیش ٔٙفی دس ٞذف داضت ٝثبضٙذ.
ث ٝػجبست سبدٜتش سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ایٗ لبثّیت سا و ٝثتٛاٖ ضبخع ٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی سا دس س٘ٚذ
حُ ٔسب ِٚ ٝاسد ٕ٘ٛد  ٚتبحیش آٖ سا ثش سٚی رٛاة ٟ٘بیی ٘طبٖ داد٘ ،ذاسد .ثب ا٘تخبة تؼشیفی ٔٙبسجی
اص ضبخعٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای وٍٕٞ ٝی ٓٞرٟت ثبضٙذ ،ایٗ ٔطىُ لبثُ حُ است.
 -3دس ایٗ سٚش ٚصٖ  ٕٝٞضبخعٞب یىسبٖ فشؼ ٔی ضٛد .و ٝاِجت ٝثب ٚاسد وشدٖ ضشایت ٚص٘ی ٚ
٘ظشسٙزی اص وبسضٙبسبٖ ،أىبٖ ٚاسد وشدٖ ضشیت ٚص٘ی دس سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػ ذدی ٘یض ٚرٛد داسد
ؤ ٝیتٛا٘ذ ایٗ ٔطىُ سا حُ وٙذ.
ٔ -4حبسجبت ایٗ سٚش ثسیبس ٚلت ٌیش  ٚعٛال٘ی ثٛد ٚ ٜدس ٔسبئّی ثب اثؼبد ثضسي تػٕیٓ ٌیش٘ذ ٜسا
ثشای حُ ٔسب ِ ٝدچبس ٔطىُ ٔی ٕ٘بیذ.
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 -5دس عٔ َٛحبسجبت ٕٔىٗ است ثؼضی ٌضیٞٝٙب ث ٝدِیُ ٘ ٍٕٗٞجٛدٖ ثب سبیشیٗ اص وُ رشیبٖ
ستج ٝثٙذی حزف ٌشد٘ذ  ٚحبَ سٛاَ ایٗ است و ٝچ ٝثش سش ٌضیٞٝٙبی حزف ضذٔ ٜیآ یذ  ٚستجٝ
آٟ٘ب دس وُ چٔ ٝیضٛد (اوجشی  ٚصاٞذی.) 1387 ،
ٕٞب٘غٛس و ٝثیبٖ ضذ ،یىی اص ٔؼبیت سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ایٗ است و ٝث ٝتٕبٔی ضبخعٞب ثب إٞیت
یىسبٖ ٔی ٍ٘شد  ٚفبلذ ٚصٖدٞی ث ٝضبخعٞبی دس ٔ ٖٚذَ است .چٙب٘چٔ ٝحمك تٕبیُ داضت ٝثبضذ
تب ث ٝثشخی اص ضبخعٞب ٚصٖ  ٚإٞیت ثیطتشی داد ٜضٛد ،دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝآٖ ضبخع سا ثبیذ ثب
ٚصٖ ثیطتش  ٚاص اثتذای وبسٚ ،اسد ٔذَ وٙذ (ثٟطتی .) 1362 ،ثشای ٚاسد وشدٖ إٞیت ٞش ضبخع دس
ٔذَ ،دس ایٗ تحمیك اص ٘ظش وبسضٙبسبٖ ٔ ٚؼب٘ٚیٗ ثش٘بٔٝسیضی رٟبد وطبٚسصی ٞش ضٟشستبٖ الذاْ ثٝ
تٟی ٝضشیجی ثشای ٞش ضبخع ضذ ٜاست  ٚپس اص تؼییٗ ضشیت ٔشثٛع ،ٝایٗ ضشیت پس اص ٔشحّٝ
استب٘ذاسدسبصیٚ ،اسد ٔذَ ضذ ٚ ٜتبحیش إٞیت ٞش ضبخع دس ٔمبدیش ضبخعٞب تبحیش داد ٜضذٜ
است .دس تؼییٗ ٔمبدیش  ٚرٙس ضبخعٞبی ٔٛسد استفبد ،ٜرّسبت ٔتؼذدی وبسضٙبسی ثیٗ
وبسضٙبسبٖ وطبٚسصی استبٖ خشاسبٖ سضٛی ،غٛست ٌشفت ٝاست تب دس ٟ٘بیت ثٟتشیٗ ٙٔ ٚبستتشیٗ
ضبخعٞب ٘ ٚیض ضشایت ٚص٘ی ٔٙبست ،تؼییٗ ضٛدٔ .شاحُ ثشآٚسد ٔذَ  ٚچٍٍ٘ٛی ٚاسد وشدٖ ٘ظش
وبسضٙبسبٖ ریسثظ دس ادأ ٝروش ضذ ٜاست.
وتایج ي بحث
ثشخ ی اص ٔغبِؼبت غٛست ٌشفت ٝدس صٔی ٝٙتؼییٗ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص وطبٚسصی ،اص سٚش
تحّیُ ػبّٔی ث ٝتؼییٗ ِٔٛفٞٝبی اغّی دس ایٗ ثخص پشداختٝا٘ذ  ٚسپس ثش حست ٕٞیٗ ِٔ ٛفٞٝب،
ثب استفبد ٜاص سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدیٙٔ ،بعك سا ثِ ٝحبػ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی دس ثخص وطبٚسصی،
ستجٝث ٙذی وشدٜا٘ذ .أب ثشای استفبد ٜاص سٚش تحّیُ ػبّٔی  ٚتؼییٗ ِٔٛفٞٝبی اغّیٔ ،یثبیست
تؼذاد ٕ٘( ٝ٘ٛدس ایٙزب ضبخعٞب ) حذالُ پٙذ ثشاثش تؼذاد ٔتغیشٞب (دس ایٙزب ضٟشستبٖٞب) ثبضذ (صاسع
چبٛٞویٔ .) 1389 ،غبِؼبت ٔتؼذدی ٘یض اضبس ٜوشدٜا٘ذ و ٝتؼذاد ٕ٘ ٝ٘ٛثبیذ حذالُ  50ثبضذ .دس
تحمیك حبضش ،اص ٔیبٖ ضبخعٞبی ٔتؼذدی و ٝضٙبسبیی ضذ ،تؼذاد ضبخعٞبی تؼییٗ ضذٜ
(ٕ٘ٞٝ٘ٛب) ثش اسبس ٘ظش وبسضٙبسبٖ 19 ،ضبخع ٔی ثبضذ .عی ٔشاحُ ٔتؼذد  ٚرّسبت وبسضٙبسی
ثسیبس دس ٔیبٖ ٌش ٜٚتحمیك  ٚوبسضٙبسبٖ رٟبدوطبٚسصی استبٖ خشاسبٖ سضٛی ،ایٗ ضبخعٞب ثٝ
ِحبػ ٘ٛع ٕٞ ٚخٛا٘ی اعالػبتٟ٘ ،بیی ضذ .اعالػبت ٔشثٛط ث 28 ٝضٟشستبٖ ثب استفبد ٜاص تحّیُ
ػبّٔی اوتطبفی دس ٘شْ افضاس ٘ SPSSطبٖ داد ؤ ٝذَ تحّیُ ػبّٔی ٔٙبست ٕ٘یثبضذ .چشا وٝ
ضشایت ثشآٚسد ضذ ،ٜثیٔؼٙی ثٛدٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ دس ثشآٚسد غٛست ٌشفت٘ ،ٝتبیذ حبغُ اص ِٔٛفٞٝبی
اغّی اسا ئٕ٘ ٝی ضٛدِ .زا ثشای تؼییٗ دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ ،اص تبوسٔٛ٘ٛی
ػذدی ٚصٖ داس استفبد ٜضذ ٜاست و ٝاٚصاٖ ٔشثٛط ثٞ ٝش ضبخع ،ثب تٛر ٝثٔ ٝیضاٖ إٞیت ٚ
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تب حیشٌزاسی ٞش ضبخع ،تٛسظ وبسضٙبسبٖ ،فشٔب٘ذاساٖ ٔ ٚؼب٘ٚبٖ ثش٘بٔٝسیضی ضٟشستبٖٞبی ٔختّف،
ٚاوبٚی  ٚت ؼییٗ ضذ ٜاست  ٚدس ٔشاحُ ارشای تبوسٔٛ٘ٛیٚ ،اسد ٔذَ ضذ ٜاست٘ .ظش ٟ٘بیی
وبسضٙبسبٖ رٟبدوطبٚسصی استبٖ ٘یض ثش سٚی ٚصٖٞبی تؼییٗ ضذ ٜدس ضٟشستبٖٞب ،اػٕبَ ضذٜ
است٘ .حٚ ٜٛاسد وشدٖ ضشایت ٚص٘ی ٞش ضبخع دس سٚش تبوسٔٛ٘ٛی دس ادأ ٝتٛضیح داد ٜخٛاٞذ
ضذ .ضبخعٞبی تٛسؼ ٝیبفتٍی و ٝدس ثخص وطبٚسصی ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفت ٝاست ضبُٔ ٔٛاسد ریُ
ٔی ثبضذ.
ضبخعٞبی رذ ،1 َٚثش اسبس ٔغبِؼبت پیطیٗ ایٗ حٛص ،ٜضبخعٞب  ٚاعالػبت دس دستشس ٘ ٚیض
ٍٕ٘ٛٞی  ٚلبثّیت اػتٕبد دس ضبخعٞب ثش عجك ٘ظش وبسضٙبسبٖ ایٗ حٛص ٜدس استبٖ ٟ٘بیی ضذٜ
است.
ثشداس ضشیت إٞیت ضبخعٞبی اسائ ٝضذ ٜدس ثبال و ٝثٚٝسیّٝی تٟی ٝپشسطٙبٔ ٝاص وبسضٙبسبٖ
ضٟشستبٟ٘ب استخشاد ضذ ،ٜدس ریُ اسائ ٝضذ ٜاست .تؼییٗ ضشیت إٞیت ٞش ضبخع ثب استفبد ٜاص
سٚش آ٘تشٚپی اص پشسطٙبٔٞٝب استخشاد ضذ ٜاست.
ضبخعٞبی آٚسد ٜضذ ٜدس رذ 1 َٚثشای ٞش ضٟشستبٖ ثشآٚسد ٌشدیذ سپس ضشیت إٞیت ٞش وذاْ
اص ضبخػٟب ثب تٛر ٝث ٝرذٚ 2 َٚاسد ٔذَ ٌشدیذ .ثشآٚسد ٘تبیذ ٘طبٖ و ٝستج ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص
وطبٚسصی ضٟشستبٖٞبی استبٖ خشاسبٖ سضٛی ث ٝتشتیت رذ َٚریُ ٔی ثبضٙذ .ضشایت ثشآٚسد ضذٜ
دس ٞش ضبخع ثشای ٞش ضٟشستبٖ دس رذا َٚپیٛست آٔذ ٜاست .ستج ٝثٙذی ضٟشستبٖٞب ثِ ٝحبػ
دسر ٝتٛسؼ ٝثذِ ٖٚحبػ ضشیت ٚص٘ی ثشای ٞش ضبخع ٘یض دس رذا َٚپیٛست آٚسد ٜضذ ٜاست.
ٕٞب٘غٛس و٘ ٝتبیذ رذ٘ 3 َٚطبٖ ٔیدٞذ ،ضٟشستبٖٞبی ٔطٟذ ،فشیٕبٖ ،چٙبساٖ ،تشثت حیذسیٚ ٝ
تشثت ربْ ث ٝتشتیت ستج ٝیه تب پٙذ سا اص ٘ظش تٛسؼ ٝیبفتٍی ثخص وطبٚسصی ث ٝخٛد اختػبظ
دادٜا٘ذ .ضٟشستبٖ ٞبی خّیُ آثبد ،ثشدسىٗ ،تخت رٍّ ،ٝوبضٕش  ٚرغتبی ٘یض ث ٝتشتیت دس آخشیٗ
ستجٞٝب اص ٘ظش تٛسؼ ٝیبفتٍی ایٗ ثخص لشاس داس٘ذ.
ثب تٛر ٝث ٝرذ ،3 َٚضٟشستبٖٞبیی و ٝرض  5ضٟشستبٖ تٛسؼ ٝیبفتٝتش اص ٘ظش وطبٚسصی ٔی ثبضٙذ ٚ
 5ضٟشستب٘ی وٕتش تٛسؼ ٝیبفت ٝاص ٘ظش ثخص وطبٚسصی ،دس ضبخعٞبیی و ٝپشإٞیتتش ٔی ثبضٙذ ٚ
وبسضٙبسبٖ ٚصٖ ثیطتش سا ث ٝآٟ٘ب دادٜا٘ذٚ ،ضؼیت آ٘بٖ دس ایٗ ضبخعٞب ،ث ٝغٛست رذ4 َٚ
ٔی ثبضذ.
رذ 4 َٚثیبٍ٘ش آٖ است و ٝدس ضبخع «٘سجت سغح صیشوطت سیستٕٟبی ٘ٛیٗ آثیبسی ثٔ ٝزٕٛع
سغح صیشوطت آثی صساػی  ٚثبغی»  ،ضٟشستبٖ فشیٕبٖ  ٚچٙبساٖ رّٛتش اص سبیش ضٟشستبٖٞب
ٔی ثبضٙذ .اص سٛی دیٍش ٘یبص است تب ضٟشستبٖٞبی تخت رٍّ ٚ ٝرغتبی ،تٛاٖ خٛد سا دس ایٗ
ضبخع ثبال ثش٘ذ .ضٕٗ آ٘ى ٝپبییٗ ثٛدٖ ایٗ ضبخع دس ضٟشستبٖٞبی ٔزوٛس ثٝدِیُ وٛچه ثٛدٖ
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آٟ٘ب  ٚرذا ضذٖ آ٘بٖ اص سبیش ضٟشستبٖٞب دس سبَٞبی اخیش است .ضىبف ٔیبٖ ٔمبدیش ایٗ ضبخع،
ٌٛیبی تٛسؼ ٝفٙی دس ضی ٜٛآثیبسی ضٟشستبٖٞب است .ضٟشستبٖ فشیٕبٖ  ٚچٙبساٖ اص ایٗ حیج دس
ربیٍبٚ ٜیژ ٜای لشاس داس٘ذ  ٚدس ٚالغ ٚضؼیت ٔٙبست آٖ ثِ ٝحبػ استفبد ٜاص ضیٛ٘ ٜٛیٗ آثیبسی ،ستجٝ
آٟ٘ب سا دس تٛسؼٝیب فتٍی ثخص وطبٚسصی ثٟتش اص سبیش ضٟشستبٖٞب لشاس داد ٜاست.
دس صٔی ٝٙضبخع« پشٚتئیٗ تِٛیذی ث ٝتؼذاد ثٟش ٜثشداس دأی» ضٟشستبٖٞبی فشیٕبٖ ،رغتبی ٚ
وبضٕش داسای ضؼف ٞستٙذ و ٝضشٚسی است تب ٔسئِٛیٗ ثخص وطبٚسصی ایٗ ضٟشستبٖٞب دس صٔیٝٙ
ضبخع ٔزوٛس ثب تٛر ٝث ٝظشفیتٞب  ٚپتب٘سیُٞبی ضٟشستبٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ .چشا و ٝتبسیس
دأذاسی ٞب ٘یبصٔٙذ تبسیسبت صیشثٙبیی است ِ ٚحبػ ٕ٘ٛدٖ پیصضشطٞبی افضایص تِٛیذات دأی
ضشٚسی ٔی ٕ٘بیذ .ضٕٗ آٖ و٘ ٝیبص است و ٝدس سغح وُ استبٖٔ ،ػّحت والٖ سا دس ٘ظش ٌشفتٚ ٝ
ٞش ضٟشستبٖ دس صٔیٞٝٙبیی و ٝداسای ٔضیت ٘سجی ثٛد ٚ ٜحذاوخش تِٛیذ سا ثب حذالُ ٞضی ٝٙداضتٝ
الذاْ ث ٝتِٛیذ ٕ٘بیذٔ .مبیس ٝضٟشستبٖٞبی ٔختّف دس ایٗ ضبخع ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝضٟشستبٖ
ٔطٟذ فبغّ ٝصیبدی ٘سجت ث ٝسبیش ضٟشستبٖٞب داسد و ٝثضسي ٔبِه ثٛدٖ ثٟش ٜثشداساٖ ایٗ
ضٟشستبٖ سا ٘طبٖ ٔیدٞذ .ثِ ٝحبػ ٘ظشی ،ایٗ ٚضؼیت ثش وبٞص ٞضی٘ ٝٙسجی تِٛیذ  ٚافضایص
لذست سلبثتی خٛاٞذ ا٘زبٔیذ و٘ ٝتبیذ حبغُ اص تؼییٗ سغح تٛسؼ ٝیبفتٍی ،ایٗ ٌفت ٝسا تبییذ
ٔیوٙذ.
ٕٞب٘غٛسو٘ ٝتبیذ رذ٘ 6 َٚطبٖ ٔیدٞذ ،ضٟشستبٖٞبیی و ٝداسای ستجٞٝبی ا َٚتب پٙزٓ ،تٛسؼٝ
یبفتٍی دس سغح استبٖ ٔیثبضٙذ ،دس ضبخع «اسصش ٘بخبِع تِٛیذات ثبغی ث ٝسغح صیشوطت
اساضی ثبغی آثی ضٟشستبٖ» داسای ٘سجتٞبی ٘ضدیه ثٞ ٓٞ ٝستٙذ .ایٗ أش ٘طبٖ اص یىذست ثٛدٖ
ایٗ ضبخع دس سغح استبٖ داسد .أب دس ٔٛسد ضٟشستبٖٞبی وٕتش تٛسؼ ٝیبفت ،ٝخّیُآثبد ،ثشدسىٗ
 ٚوبضٕش داسای ٘سجتٞبی ٘ضدیه ث ٝضٟشستبٖٞبی تٛسؼ ٝیبفتٔ ٝی ثبضٙذِ .زا ایٗ ضٟشستبٖٞب دس
ایٗ أش داسای وبستی ٘جٛد ٚ ٜضٟشستبٖ ٞبی تخت رٍّ ٚ ٝرغتبی٘ ،یبص ث ٝاستمبی ایٗ ضبخع دس
سبَٞبی آتی داس٘ذٔ .مبیس ٝآٔبس رذ٘ َٚطبٖ ٔیدٞذ و ٝتفبٚت فبحطی ثیٗ ضٟشستبٖٞبی داسای
سغح ثبالی تٛسؼ ٚ ٝضٟشستبٖٞبی پبییٗتش اص ٘ظش تٛسؼٚ ،ٝرٛد ٘ذاسد .اص سٛی دیٍش ضٟشستبٖٞبی
ثشدسىٗ  ٚوبضٕش و ٝسغٛح پبییٗ تٛسؼ ٝسا داس٘ذ ،أب ٚضؼیت ٔٙبسجتشی حتی اص ٔطٟذ ،فشیٕبٖ ٚ
تشثت ربْ و ٝسغٛح ثبالی تٛسؼ ٝسا داس٘ذ ،داضتٝا٘ذ.
دس ضبخع «٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات صساػی آثی ث ٝسغح صیشوطت آثی صساػی»،
ضٟشستبٖٞبی ثشدسىٗ  ٚخّیُ آثبد داسای ضؼف ٔی ثبضٙذ و ٝایٗ أش ث ٝدِیُ دٔبی ثبالی
ضٟشستبٖٞبی ٔزوٛس دس تبثستبٖ  ٚآسیت دیذٌی ٔحػٛالت است .ضٕٗ آ٘ىٔ ٝسبئُ ٔذیشیتی
ٔب٘ٙذ تغییش اٍِٛی وطت ،ث ٝسٕت ٔحػٛالت ثب ٘یبص آثی وٕتش ،ضشٚسی است .ایٗ ضبخع ٘یض
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ٕٞب٘ٙذ ٘سجت اسصش تِٛیذات ثبغی ث ٝوُ سغح ثبغبت ،تفبٚت لبثُ تٛرٟی ٔیبٖ ضٟشستبٖٞبی
ٔختّف ٔطبٞذٕ٘ ٜیضٛد .ایٗ ٘تیز ،ٝثیبٍ٘ش سغح ثٟشٜٚسی ٘سجتب یىسبٖ ٔیبٖ ضٟشستبٖٞبی
ٔختّف اص ٘ظش تِٛیذات صساػی  ٚثبغی است.
جمع بىذی ي پیطىهادات
دس رٕغثٙذی وّی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝدس ٔغبِؼٞٝبی ٌزضت ،ٝاص سٚشٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٕٞچ ٖٛضبخع
ٔٛسیس ،تبوسٔٛ٘ٛی ،ثش٘بٔٝسیضی فبصی ثشای تؼییٗ تٛسؼ ٝیبفتٍی دس ایشاٖ  ٚوطٛسٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
استفبد ٜضذ ٜاست .تحمیمبت ثیطتش دس صٔی ٝٙتٛسؼٝی سٚستبیی ٘ ٚبحیٝای ا٘زبْ ضذ ٜاست .دس ایٗ
ٔغبِؼٞٝب ثیطتش ٔیضاٖ ثشخٛسداسی سٚستبٞب ٛ٘ ٚاحی ،اص أىب٘بت  ٚصیشسبختٞب ثشسسی ضذٜا٘ذ  ٚدس
ٔٛاسدی ٘یض ث ٝتٛسؼ ٝی بفتٍی ثخص وطبٚسصی اضبس ٜضذ ٜاست .أب دس  ٕٝٞایٗ ٔغبِؼبت ،ضبخعٞب
ثب ٚصٖ یىسبٖ ٚاسد ٔذَ ضذٜا٘ذ ،حبَ آ٘ىٔ ٝسّٕب إٞیت ٞش وذاْ اص ضبخعٞب ،دس تٛسؼ ٝیبفتٍی
ثخص وطبٚسصیٔ ،تفبٚت اص یىذیٍش است ٘ ٚیبص است تب إٞیت ٔ ٚیضاٖ احشٌزاسی ٞش وذاْ ثش تٛسؼٝ
وطبٚسصی ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد و ٝدس ٔغبِؼ ٝحبضش ایٗ ٔٛضٛع ِحبػ ضذ ٚ ٜثب ٚصٖ دٞی
ث ٝضبخع ٞب ث ٝوٕه وبسضٙبسبٖ ،سؼی ضذ ٜاست تب خشٚری تحمیك ثٚ ٝالؼیت استبٖ٘ ،ضدیهتش
ثبضذِ .زا ایٗ ٔسبِ ٝث ٝػٛٙاٖ تفبٚت ٔغبِؼ ٝحبضش ثب سبیش ٔغبِؼبت ا٘زبْ ضذ ٜدس ایٗ صٔی٘ ٚ ٝٙیض
٘ٛآٚسی خبظ آٖ دس ضی ٜٛرٕغآٚسی ضشایت ٚص٘ی است.
٘تبیذ ٘طبٖ داد و ٝدس یه ٍ٘ب ٜوّیٚ ،ضؼیت تٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ خشاسبٖ سضٛی
و ٝدس رذ 3 َٚآٚسد ٜضذ ٜاست ،ضٟشستبٟ٘بی ٔطٟذ ،فشیٕبٖ ،چٙبساٖ ،تشثت حیذسی ٚ ٝتشثت ربْ
٘سجت ث ٝدیٍش ضٟشستبٖٞبی استبٖ اص دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ثبالتش وطبٚسصی ثشخٛسداس٘ذ  ٚدیٍش
ضٟشستبٖٞب دس ٔشتجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذ (ضٟشستبٖٞبی خّیُ آثبد ،ثشدسىٗ ،تخت رٍّ ،ٝوبضٕش
 ٚرغتبی ٘یض ث ٝتشتیت دس آخشیٗ ستجٞٝب اص ٘ظش تٛسؼ ٝی بفتٍی ایٗ ثخص لشاس داس٘ذ) .پیطٟٙبد وّی
دس ساستبی ٔػّحت والٖ استبٖ دس تٛسؼ ٝوطبٚسصی ،آٖ است و ٝعشحٞبی تٛسؼ ٝوطبٚسصی
ثبیستی ٔتٙبست ثب ٔحػٛالت داسای ٔضیت ٘سجی دس تِٛیذ دس سغح ضٟشستبٟ٘ب ،ارشا ضٛد ضٕٗ
آ٘ى ٝایٗ عشحٞب دس ساستبی اٍِٛی وطت ثٟی ٝٙثب تٛر ٝث ٝضشایظ وٓ آثی استبٖ ،لشاس ٌیش٘ذ.
ٕٞچٙیٗ تٛغیٔ ٝی ضٛد و ٝدس تٛسؼ ٝوطبٚسصی دس ٞش ضٟشستبٖ ٔٙبثغ آة  ٚخبن ٔٛسد تٛر ٝلشاس
ٌیشد ٔ ٚحػٛالتی ث ٝصیش وطت س٘ٚذ ؤ ٝتٙبست ثب ٔٙبثغ آة  ٚخبن ضٟشستبٖ ثٛد ٚ ٜسبیش
ٔحػٛالت ٔٛسد ٘یبص سبوٙبٖ ضٟشستبٖ ،اص سبیش ضٟشستبٖٞب ٕٞزٛاس تٟی ٝضٛد .ث ٝػجبست دیٍش
ٔػّحت والٖ استبٖ ،دس تٛسؼ ٝیبفتٍی وطبٚسصیٔ ،ذ ٘ظش لشاس ٌیشد.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ تحمیك ،ضٟشستبٖٞبی تخت رٍّ ٚ ٝرغتبی دس ضبخع «سغح صیشوطت
سیستٓ ٞبی ٘ٛیٗ آثیبسی ثٔ ٝزٕٛع سغح صیشوطت آثی صساػی  ٚثبغی»  ٚضٟشستبٟ٘بی فشیٕبٖ،
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رغتبی  ٚوبضٕش دس ضبخع « پشٚتئیٗ تِٛیذی ث ٝتؼذاد ثٟشٜثشداس دأی» ضؼیفتش اص سبیش
ضٟشستبٟ٘ب ػُٕ وشدٜا٘ذ .اصآ٘زب و ٝایٗ د ٚضبخع داسای ٚصٖ ثبال  ٚإٞیت ثبالیی دس تٛسؼٝ
یبفتٍی وطبٚسصی ٞستٙذِ ،زا پیطٟٙبد ٔی ضٛد و ٝضٟشستبٟ٘بی ٔزوٛس دس تخػیع اػتجبس ثشای
تٛسؼ ٝوطبٚسصی خٛد ث ٝتٛسؼ ٝایٗ د ٚضبخع ،تٛر ٝثیطتشی ٔجز َٚداس٘ذ .ضٕٗ آ٘ىٝ
ضٟشستبٖٞبی تخت رٍّ ٚ ٝرغتبی٘ ،یبص ث ٝاستمبی ضبخع «اسصش ٘بخبِع تِٛیذات ثبغی ث ٝسغح
صیشوطت اساضی ثبغی آثی» دس سبَٞبی آتی داس٘ذ  ٚدس ضبخع «٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات
صساػی آثی ث ٝسغح صیشوطت آثی صساػی» ،ضٟشستبٖٞبی ثشدسىٗ  ٚخّیُ آثبد ضؼیفتش اص سبیش
ضٟشستبٟ٘ب ػُٕ وشد٘ ٚ ٜیبص ث ٝثش٘بٔٝسیضی دس ایٗ صٔی ٝٙخٛاٙٞذ داضت.
ثب تٛر ٝث ٝآ٘ىٛٔ ٝلؼیت رغشافیبییٚ ،ضؼیت آة ٛٞ ٚایی  ٚث ٝعٛس وّی ٚرٛد ٔضیتٟبی ٘سجی
ضٟشستبٖٞب ،ثبػج ضذ ٜاست و ٝآٟ٘ب اص ٘ظش دسر ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی داسای ٚضؼیت ٔتفبٚتی ثبضٙذِ ،زا
پیطٟٙبد ٔیضٛد و ٝثش٘بٔٝسیضاٖ وطٛس دس ٍٙٞبْ تخػیع اػتجبس  ٚتٛصیغ أىب٘بت تٛر ٝثیطتشی ثٝ
ٔٙبعك تٛسؼ٘ ٝیبفت ٝأب ٔستؼذ وطت ٔحػٛالت ٔختّف داضت ٝثبضٙذ تب تٕبْ ضٟشستبٖٞب اص
ٚضؼیت ٔ ٚ ٍٕٗٞتؼبدِی دس ثخص وطبٚسصی ثشخٛسداس ٌشد٘ذ.

38

تعييي سطح تَسعِ یبفتگی بخص كطبٍرزي ضْرستبى ّبي استبى خراسبى رضَي

فهرست مىابع
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تعييي سطح تَسعِ یبفتگی بخص كطبٍرزي ضْرستبى ّبي استبى خراسبى رضَي

پیًستها
جذٍل  - 9ضبخص ّبي هَرد استفب دُ در برآٍرد رٍش تبكسًََهی عذدي
در بخص كطبٍرزي استبى
ردیف
1

ًبم ضبخص
٘سجت سغح صیشوطت سیستٕٟبی ٘ٛیٗ آثیبسی ثٔ ٝزٕٛع سغح صیشوطت آثی صساػی  ٚثبغی

2

٘سجت چبٞ ٜبی ثشلی ث ٝتؼذاد وُ چبٞ ٜب

3

٘سجت وب٘بِٟبی پٛضص ضذ ٜث ٝوُ اٟ٘بس

4

٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات صساػی آثی ث ٝسغح صیشوطت آثی صساػی

5

٘سجت اساضی تحت پٛضص وطبٚسصی حفبظتی ث ٝوُ اساضی صیشوطت صساػی آثی ضٟشستبٖ

6

٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات ثبغی ث ٝسغح صیشوطت اساضی ثبغی آثی ضٟشستبٖ

7

٘سجت سغح ثبغبت دسر 1 ٝث ٝوُ ثبغبت ٔٛرٛد ضٟشستبٖ

8

٘سجت تؼذاد ٚاحذ داْ غٙؼتی ث ٝوُ تؼذاد ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ

9

٘سجت وُ ٔیضاٖ پشٚتئیٗ تِٛیذی (ثزض ضیش) ث ٝتؼذاد ثٟش ٜثشداس دأی

10

٘سجت تؼذاد دأپضضه ث ٝتؼذاد ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ (ٞش ٚ 1000احذ دأی)

11

٘سجت سغح اساضی ثیٕ ٝضذ ٜضٟشستبٖ ث ٝوُ اساضی تحت پٛضص ثیٕ ٝوطبٚسصی آٖ ضٟشستبٖ

12

٘سجت تؼذاد ٚاحذ دأی ثیٕ ٝضذ ٜث ٝوُ ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ

13

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛضٟشستبٖ

14

٘سجت فشآٚسی غٙبیغ تجذیّی  ٚتىٕیّی ٔحػٛالت وطبٚسصی ث ٝوُ تِٛیذات وطبٚسصی ضٟشستبٖ

15

٘سجت تؼذاد ضشوت ٞبی ٔطبٚس ٜای ث ٝتؼذاد ثٟش ٜثشداساٖ ثخص وطبٚسصی ضٟشستبٖ

16

٘سجت ٔسبحت اساضی صیشوطت صساػی  ٚثبغی تحت پٛضص ٔجبسص ٜتّفیمی آفبت ،ثیٕبسیٟب  ٚػّف ٞبی ٞشص ضٟشستبٖ ثٝ
وُ ٔسبحت اساضی صیشوطت صساػی  ٚثبغی ضٟشستبٖ

17

٘سجت ٔسبحت حٛصٞ ٜبی آثخیض تحت پٛضص ػّٕیبت آثخیضداسی ث ٝوُ سغح حٛصٞ ٜبی آثخیض ضٟشستبٖ

18

٘سجت ٔشاتغ اغالح ضذ ٚ ٜاحیب ضذ ٜث ٝوُ ٔسبحت ٔشاتغ ضٟشستبٖ

19

٘سجت سغح تحت پٛضص تؼب٘ٚیٟبی تِٛیذ ث ٝوُ سغح اساضی ضٟشستبٖ

ٔبخز :یبفتٞ ٝبی تحمیك
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41

جذٍل  - 1ضریب اّويت ّر یک از ضبخص ّبي تَسعِ یبفتگی
ضبخص

ضریب اّويت

٘سجت سغح صیشوطت سیستٕٟبی ٘ٛیٗ آثیبسی ثٔ ٝزٕٛع سغح صیشوطت آثی صساػی  ٚثبغی

9447

٘سجت چبٞ ٜبی ثشلی ث ٝتؼذاد وُ چبٞ ٜب

2471

٘سجت وب٘بَٞبی پٛضص ضذ ٜث ٝوُ اٟ٘بس

7411

٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات صساػی آثی ث ٝسغح صیشوطت آثی صساػی

7423

٘سجت اساضی تحت پٛضص وطبٚسصی حفبظتی ث ٝوُ اساضی صیشوطت صساػی آثی ضٟشستبٖ

4424

٘سجت اسصش ٘بخبِع تِٛیذات ثبغی ث ٝسغح صیشوطت اساضی ثبغی آثی ضٟشستبٖ

7403

٘سجت سغح ثبغبت دسر 1 ٝث ٝوُ ثبغبت ٔٛرٛد ضٟشستبٖ

4402

٘سجت تؼذاد ٚاحذ داْ غٙؼتی ث ٝوُ تؼذاد ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ

5489

٘سجت وُ ٔیضاٖ پشٚتئیٗ تِٛیذی (ثزض ضیش) ث ٝتؼذاد ثٟش ٜثشداس دأی

7493

٘سجت تؼذاد دأپضضه ث ٝتؼذاد ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ (ٞش ٚ 1000احذ دأی)

4478

٘سجت سغح اساضی ثیٕ ٝضذ ٜضٟشستبٖ ث ٝوُ اساضی تحت پٛضص ثیٕ ٝوطبٚسصی آٖ ضٟشستبٖ

3417

٘سجت تؼذاد ٚاحذ دأی ثیٕ ٝضذ ٜث ٝوُ ٚاحذ دأی ضٟشستبٖ

2421

سغح ٔىب٘یضاسی ٖٛضٟشستبٖ

6424

٘سجت فشآٚسی غٙبیغ تجذیّی  ٚتىٕیّی ٔحػٛالت وطبٚسصی ث ٝوُ تِٛیذات وطبٚسصی ضٟشستبٖ

6499

٘سجت تؼذاد ضشوت ٞبی ٔطبٚس ٜای ث ٝتؼذاد ثٟش ٜثشداساٖ ثخص وطبٚسصی ضٟشستبٖ

5433

٘سجت ٔسبحت اساضی صیشوطت صساػی  ٚثبغی تحت پٛضص ٔجبسص ٜتّفیمی آفبت ،ثیٕبسیٟب  ٚػّف ٞبی ٞشص ضٟشستبٖ
ث ٝوُ ٔسبحت اساضی صیشوطت صساػی  ٚثبغی ضٟشستبٖ
٘سجت ٔسبحت حٛصٞ ٜبی آثخیض تحت پٛضص ػّٕیبت آثخیضداسی ث ٝوُ سغح حٛصٞ ٜبی آثخیض ضٟشستبٖ

5462
344

٘سجت ٔشاتغ اغالح ضذ ٚ ٜاحیب ضذ ٜث ٝوُ ٔسبحت ٔشاتغ ضٟشستبٖ

2487

٘سجت سغح تحت پٛضص تؼب٘ٚیٞبی تِٛیذ ث ٝوُ سغح اساضی ضٟشستبٖ

3476

ٔأخز :یبفتٞٝبی تحمیك
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تعييي سطح تَسعِ یبفتگی بخص كطبٍرزي ضْرستبى ّبي استبى خراسبى رضَي
جذٍل  - 3رتبِ تَسعِ یبفتگی ضْرستبًْبي استبى خراسبى رضَي در بخص كطبٍرزي
ردیف

ًبم ضْرستبى

1

ثزستبٖ

0489

2

ثشدسىٗ

0492

3

رغتبی

0490

24

4

رٛیٗ

0490

23

5

خّیُ آثبد

0492

28

6

خٛضبة

0488

21

7

سجضٚاس

0485

13

8

وبضٕش

0491

25

9

ٌٙبثبد

0488

20

10

ٔٚ ٝالت

0483

10

11

ثبخشص

0486

15

12

تبیجبد

0483

9

13

تشثت ربْ

0474

5

14

تشثت حیذسیٝ

0474

4

15

خٛاف

0486

16

16

دِٚت آثبدصاٜٚ

0485

11

17

سضتخٛاس

0485

12

18

غبِح آثبد

0487

18

19

فشیٕبٖ

0467

2

20

والت

0487

17

21

ٔطٟذ

0457

1

22

تخت رٍّٝ

0491

26

23

چٙبساٖ

0468

3

24

دسٌض

0485

14

25

عشلجٝ

0480

8

26

لٛچبٖ

0476

6

27

٘یطبثٛس

0479

7

28

سشخس

0488

19

ٔبخز :یبفتٞٝبی تحمیك

ضبخص تَسعِ یبفتگی

رتبِ تَسعِ یبفتگی
22
27

43
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جذٍل ً - 4سبت سطح زیركطت سيستن ّبي ًَیي آبيبري
بِ هجوَع سطح زیركطت آبی زراعی ٍ ببغی در سبل 9389
ضٟشستبٖ تٛسؼ ٝیبفتٝ

ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

٘سجت

فشیٕبٖ

8.9086276

خّیُ آثبد

0.276573

ٔطٟذ

2.723813

ثشدسىٗ

0.1795063

تشثت ربْ

3.1801508

تخت رٍّٝ

تشثت حیذسیٝ

4.4433523

رغتبی

0.0324465

چٙبساٖ

8.5585372

وبضٕش

0.1238971

0.39135

ٔبخز :یبفتٞ ٝبی تحمیك

جذٍل ً - 5سبت كل هيساى پرٍتئيي تَليذي (بجس ضير) بِ تعذاد بْرُ بردار داهی در سبل 9389
٘سجت

ضٟشستبٖ تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

فشیٕبٖ

2.4016219

خّیُ آثبد

3.4059816

ٔطٟذ

30.530327

ثشدسىٗ

2.4637956

تشثت ربْ

5.7870639

تخت رٍّٝ

5.5818677

تشثت حیذسیٝ

9.4042512

رغتبی

1.8903404

چٙبساٖ

9.1921163

وبضٕش

1.8705703

ٔبخز :یبفتٞ ٝبی تحمیك

جذٍل ً - 6سبت ارزش ًبخبلص تَليذات ببغی بِ سطح زیركطت
اراضی ببغی آبی ضْرستبى در سبل 9389
ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

فشیٕبٖ

33.32

خّیُ آثبد

39.29

ٔطٟذ

39.48

ثشدسىٗ

47.44

تشثت ربْ

36.71

تخت رٍّٝ

19.42

تشثت حیذسیٝ

44.12

رغتبی

12.0

چٙبساٖ

46.67

وبضٕش

43.87

ٔبخز :یبفتٞ ٝبی تحمیك

44

تعييي سطح تَسعِ یبفتگی بخص كطبٍرزي ضْرستبى ّبي استبى خراسبى رضَي

جذٍل ً - 7سبت ارزش ًبخبلص تَليذات زراعی آبی بِ سطح زیركطت آبی زراعی در سبل 9389
ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

ضٟشستبٖ وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجت

فشیٕبٖ

91.91

خّیُ آثبد

9.97

ٔطٟذ

96.81

ثشدسىٗ

10.00

تشثت ربْ

91.81

تخت رٍّٝ

91.91

تشثت حیذسیٝ

93.16

رغتبی

98.19

چٙبساٖ

91.93

وبضٕش

91.11

ٔبخز :یبفتٞ ٝبی تحمیك

