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ﺳﺮزﻣﯿﻦ در اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎریﻓﺮد* و اﺳﻼماﻟﺪﯾﻦ رﺿﺎﯾﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﭼﮑﯿﺪه .ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ارزشاﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ وزن
دﻫﯽ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از  ۱۵زﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن،
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۶۳۲۶در رﺗﺒﻪی اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۳اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان( ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۰۶۵۲در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد( ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۵۷۴۶در رﺗﺒﻪی اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۹ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ( ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۱۰۷۱در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش اﻓﺮوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در رﺗﺒﻪی اول
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون
ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ارزشاﻓﺰوده ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۸٫۱۱٫۲۲ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۹٫۶٫۲۵ :
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ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريﻓﺮد و اﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﻓﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﮐــﺪام از آﻧﻬــﺎ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎی ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺒﺎﯾــﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠــﯽ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﮐﺸــﻮر را ﻫﻤﮕــﻮن ﻓــﺮض ﮐــﺮد و ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل آن ﻣﯿــﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﯿﺰان ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آﻧﻬـﺎ ﯾﮑﺴـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ،
ﭼﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪی اﯾﺠـﺎب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮﺟـﻪ

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬارد ].[۲۴
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و از

اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪﺻـﻮرت ﮐـﺎرا ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻧـﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد دارای ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت

زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺒﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد ].[۱۵
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف ﻣﻬـﻢ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ

ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
داﺷــﺘﻦ ﻣﺤــﺪودهﻫــﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ،ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤــﯽ ،ﻣﺮزﻫــﺎی آﺑــﯽ و ﺧــﺎﮐﯽ دارای ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارا اﺳﺖ
] .[۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎی

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد
] .[۱۲ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و درک درﺳــﺘﯽ از
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ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـــﺎ و ﭼـــﺎﻟﺶﻫـــﺎی آن ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﻓـــﺮاﻫﻢ ﺷـــﻮد ،ﻣﯽﺗـــﻮان زﻣﯿﻨـــﻪ ارﺗﻘـــﺎی ﺳـــﻄﺢ
ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔــﺬاریﻫــﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﻨــﺎﻃﻖ و ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮی درﺳــﺖ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ آﮔــﺎﻫﯽ را ﺑــﺮای

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ].[۱۴

از اﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ اﯾﺠـﺎد روﻧـﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧﻪی آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﭼﻨـﺪﻣﻌﯿﺎره
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠـﺎم

ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن روش اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه و در اﻧﺘﻬـﺎ ،ﭘـﺲ از

اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ،ﺑﻪ ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی ﻣﻮﺿـﻮع اﻗـﺪام ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

 -۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘـﻪ ،از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ] .[۴اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪای در

ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿـﺮات در ﻫـﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،اﺑـﺪاﻋﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی و ﻫﺰﯾﻨـﻪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ].[۲۱
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺮوض ﻣﺸـﺨﺺ ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﺎﺻـﯽ را ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺮکﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﻣـﺪل رﺷـﺪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺑـﺮ

ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮوض ﻣﺸﺨﺺ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻨﺎوری و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑـﺮ
اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤـﺮک ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺑـﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻨﻬﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ دارای
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[۱۴در ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾـﺎ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر(،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در اﻗﺘﺼـﺎد از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[۱۹
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رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻋـﺎم و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﺎص از
اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨـﺎﻃﻖ

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ

دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮی دارﻧـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ در واﻗـﻊ ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ ] .[۱۱ﻟـﺬا ،ﮐـﻢﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﯿﻨـﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺳـﺒﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه آن ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧﺠـﺎم
ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،روﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻧﯿـﺎﻓﺘﮕﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ].[۱۰

۱

ارزشاﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮن – اﺳـﺘﻮارت ) (۱۹۹۱ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋـﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠـﺎد و اراﺋـﻪ ﺷـﺪ ] .[۱۵ارزشاﻓـﺰوده ،ﺗـﺪاﻋﯽﮔـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺛـﺮوت و
ارزش ﻣــﺎزاد در ﯾــﮏ اﻗﺘﺼــﺎد و ﻣﯿــﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی در ﺟﻬــﺖ اﻓــﺰاﯾﺶ

ﺑﻬــﺮهوری از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳــﺖ .ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﺗﻔــﺎوت ﻓــﯽ ﻣــﺎﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫــﺎ و

ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎ ،اﺳﺎس و ﻣﻔﻬﻮم ارزشاﻓﺰوده را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ ] .[۷ارزشاﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی؛
ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎده ﺗﻘﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ از اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران اراﺋﻪ

ﮐــﺮده و ﺑــﺮای ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗــﺎهﻣــﺪت ،ﺑﻠﻨــﺪﻣــﺪت و ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻــﺖﻫــﺎ در ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ارزشاﻓﺰوده در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓـﺰاﯾﺶ در ارزش ﭘـﻮﻟﯽ ﯾـﮏ
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺮ روی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ در آن ﺷﻮد ] .[۱۵دﮐﺘﺮ ﮐﺎرل ۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ارزشاﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی اﺑﻬـﺎم ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد را ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﻧﻤـﻮده و زﺑـﺎن ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ را ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآورد« .ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻔﻬﻮم ارزشاﻓﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی ادﻋـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ].[۲۶

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ارزشاﻓﺰوده ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
روش اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ  nﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﻫﻤـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺧـﻮد
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ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻀـﺎﻋﻒ و ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب ﺷـﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ رﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزشاﻓـﺰوده ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ،ارزشﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه در آن ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۱۳

زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در آن ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارد .وﺟـﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺑـﺮای رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﺿـﺮوری
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﯿـﺰ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﯿﺪه و دوره اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺷـﻮد ].[۳
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ و ﺑﻬـﺮهوری ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﯽﺷـﻮد .ﭼـﻮن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﺒﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺷﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒـﺎدﻻت را ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد را
ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺷـﺪه و در ﮐﻨـﺎر
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ارزشاﻓﺰوده )ﺗﻮﻟﯿﺪ( و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد ].[۲۰

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺮزﻫﺎی آﺑﯽ و ﺧـﺎﮐﯽ
دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ
ﺧﻮد را دارا اﺳﺖ ] .[۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﻃﻖ

اﻧﺠــﺎم ﮔﯿــﺮد ] .[۱۲ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ در رژﯾــﻢ ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﻗﺎﻟــﺐ آﻣــﺎﯾﺶ ﺳــﺮزﻣﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺸﻢ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﮐﺸﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ] .[۲۳ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﻮ ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺑـﺮای آﻣـﺎﯾﺶ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ  ۹ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻣﻨﻄﻘﻪ )۱ﺳـﻤﻨﺎن ،ﮔﻠﺴـﺘﺎن ،ﮔـﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧـﺪران( ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ۲آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن
ﻏﺮﺑــﯽ ،اردﺑﯿــﻞ ،ﮐﺮدﺳــﺘﺎن( ،ﻣﻨﻄﻘــﻪ ) ۳اﯾــﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ،ﺳﺮوﺳــﺘﺎن ،ﻫﻤــﺪان( ،ﻣﻨﻄﻘــﻪ ۴
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)اﺻــﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری ،ﺧﻮزﺳــﺘﺎن( ،ﻣﻨﻄﻘــﻪ ) ۵ﺑﻮﺷــﻬﺮ ،ﻓــﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾــﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬـﺮان ،ﻗـﻢ( ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ۷زﻧﺠـﺎن ،ﻗـﺰوﯾﻦ ،ﻣﺮﮐـﺰی( ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۸

)ﺳﯿﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن ،ﮐﺮﻣــﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن ،ﯾــﺰد( ،ﻣﻨﻄﻘــﻪ ) ۹ﺧﺮاﺳــﺎن ﺟﻨــﻮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳــﺎن
رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ(.

 -۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻣﯿﺪوار و ﻣﻘﺪﺳﯽ ] [۴ﺑﻪ ﺑﺮآورد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺮﺳﻮم( در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۷۰-۱۳۹۳ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ
ﮐﻪ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﺧـﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ دارد و در
اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ .ﻋﺒﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ] [۱۵ﺑـﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر از
ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﯿـﺎره
) (vikorﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان
و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﻧـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻢ ،ﺳﻤﻨﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎ را دارﻧﺪ.

اژدری و ﻫﻤﮑﺎران ] [۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارزشاﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن در
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻢﺟﻤﻌﯽ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴﻦ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۲-۱۳۹۳ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾــﮏ درﺻــﺪی در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑــﺎ ﺿــﺮﯾﺐ ،۰/۲۷

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ  ،۰/۱۴ﻧـﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ  ۰/۱۳و ﮐﺎﻻﻫـﺎی وارداﺗـﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ واردات ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۱۲ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ دارﻧـﺪ.
ﻏﻔﺎری ﻓﺮد و ﺧﻮش ﺳـﯿﻤﺎ ] [۱۶در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪای ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺤـﺮک
اﯾﺠــﺎد اﺷــﺘﻐﺎل در اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠــﻒ اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز آن )رﻫﯿﺎﻓــﺖ اﻧﺘﻘــﺎل -ﺳــﻬﻢ(

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﯿـﺮو ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.
ﻣﺤﻨﺖﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ] [۱۹در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﺮ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده

از دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﯽداری ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ
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داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮی ﺻﯿﻤﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ] [۶در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺰﯾـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ارزشاﻓﺰوده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی )ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران( و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی

اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره  ۱۳۷۹-۱۳۸۵ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ.

ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧــﺪران از ﻧﻈــﺮ ارزشاﻓــﺰوده ﺑﺨــﺶ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺸـﻮر دارای ﻣﺰﯾـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﻮده اﻣـﺎ رﺗﺒـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران در
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻫﮋﺑﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻘﯿﺒﯽ ] [۲۶ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮآورد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۳۹-۱۳۸۹اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻔـﺖ و
ﮔﺎز ،ﺧـﺪﻣﺎت ،آب ،ﺑـﺮق و ﮔـﺎز از ﻣـﺪل ﺣﺎﻟـﺖ ﻓﻀـﺎ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺧﻠﯿـﻞزاده و
ﻫﻤﮑﺎران ] [۹در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۷-۱۳۸۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی  varﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ارزشاﻓـﺰوده
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ودﯾﺪوﮐﻦ ] [۳۱در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای اﺛﺮ واﺳـﻄﻪﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ارزشاﻓـﺰوده  ۷۱ﮐﺸـﻮر ﮐﻤﺘـﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ واﺳـﻄﻪﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ
ارزشاﻓــﺰوده اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺳــﺖ .ﺑﺘﯿﻨﮑــﻮرت ] [۲۷در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪای اﺛــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﺮ

ارزشاﻓﺰوده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۸۰-۲۰۰۷ﺑﺎ روش ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻮرد آزﻣـﻮن
ﻗﺮار داد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از وﺟـﻮد ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ
ارزشاﻓﺰوده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻧﯿﭽﻮﻻس و ﻫﻤﮑﺎران ] [۳۰ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﻤـﺎری ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮ ارزشاﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۷۰-۲۰۱۱ﺑﺎ روش ﭘﺎﻧـﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد
ﮐــﻪ روﻧــﻖ ﺑﺨــﺶ ﻧﻔــﺖ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﻧﻔﺘــﯽ ﺳــﺒﺐ ﮐــﺎﻫﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎﻫﺶ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﯿﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران ] [۲۹در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول داده-ﺳﺘﺎﻧﺪه ارزشاﻓﺰوده واﻗﻌـﯽ ﺑﻬـﺮهوری در ﭼـﯿﻦ را ﺑـﺮای

دوره زﻣــﺎﻧﯽ  ۱۹۹۵-۲۰۱۰اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی ﮐﺮدﻧــﺪ .ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن داد ،اﮔــﺮ ﭼــﻪ از دﺳــﺖ دادن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ارزشاﻓﺰوده ﮐﻨﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ اﺛـﺮات
آن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوری در ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ.
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ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريﻓﺮد و اﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ

ﻓﯿﮕﯿﻦ و ازﮔﺎن ] [۲۸ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ روش ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮای دوره  ۲۰۰۲-۲۰۰۷ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺒﺐ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ

ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺑـﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﻣﻨـﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧـﻪ
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻔـﺖ و ﺑـﺪون ﻧﻔـﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧﻪ آﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 -۴روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،ﺳـﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ روﻧـﻖ اﻗﺘﺼــﺎدی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧـﻪ آﻣــﺎﯾﺶ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف ﮐـﺎرﺑﺮدی
ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای-اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دو

ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﻨـﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧـﻪ آﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﺗﺎﭘﺴـﯿﺲ

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺑـﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﻣﻨـﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧـﻪ آﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﯾـﺮان
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آن در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۵ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزشاﻓﺰوده  ۱۵زﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ  ۱۵زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۱ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮف آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی

ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺸـــﺎورزی ،ﺷـــﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠـــﺪاری و

ﮐﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﺨﺶ

ﻣﻌﺪن

ﻣﻌﺪن) ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز(

c۲

اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﻌﺖ

c۳

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ

c۴

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری و ﭘﺴﺖ

c۵

رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻠﺪاری

c۶

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

c۷

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ

c۸

ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اداری و ﺧﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت

c۱

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﮐﺪ
c۹
c۱۰
c۱۱

اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی

c۱۲

آﻣﻮزش

c۱۳

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن

و ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

c۱۴
c۱۵

ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

 -۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل و ﺷﯿﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻧﮓ ﯾﻮن در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ روش  mﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی n
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[۱۷اﺳﺎس اﯾﻦ روش ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﺟﻮاب اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﺟﻮاب اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ دارد
].[۵

 -۱-۶ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 -1ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ :ﮔﺎم اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 -2ﺑﯽﻣﻘﯿﺎس ﮐﺮدن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ :ﺑﯽﻣﻘﯿﺎس ﮐﺮدن در روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧُﺮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دراﯾﻪ ﺑﺮ ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت دراﯾﻪﻫﺎی آن ﺳﺘﻮن ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۲

∑

۱

 -3ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش  AHPدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -4اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﯽﻣﻘﯿﺎس وزﯾﻦ :در اﯾﻦ ﮔﺎم وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش AHP
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد.
∗ V N ∗W
 -5ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮاب اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روش ﺧﻄﯽ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ
) (MAXآن و اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ) (MINآن ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺖ.
 -6ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ :ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﻨﻔﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
۲

v

۲

v

۱

۱

 -7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﺪهآلﻫﺎ

∗
∗

 -8رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ

∗

آن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ].[۱۷
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 -۷روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم ﺗﻮﻣﺎس آل ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ] .[۱۸ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
رﻗﯿﺐ و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی روﺑﻪرو اﺳﺖ ،اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 AHPﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ روش ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی زوﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ] [۲۲و ﺑﺮای اﺟﺮای روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
) (AHPﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
 -1اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ؛
 -2اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ؛
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ؛
 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻀﺎوت.
ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق وزنﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ،اﺑﺘﺪا
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺮ دراﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮن
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮش ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﯾﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﻄﺮ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه و

ﺑﻪﻋﻨﻮان وزن ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰارExpert Choice

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ].[۱

 -۸ﻣﺮاﺣــﻞ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ در اوﻟﻮﯾــﺖﺑﻨــﺪی ﻣﻨــﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧــﻪ
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻼ ،ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ،ﮔﺎم اول در روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ )ﺳﻄﺮﻫﺎ( و ﻣﻌﯿﺎر )ﺳﺘﻮنﻫﺎ(
اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ۱۵ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪ و ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ )  c۱ﺗﺎ  ،(c۱۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  c۱۳ﺷﺎﺧﺺ آﻣﻮزش اﺳﺖ) .ﺟﺪول (۲
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۱۱۳۸۲۹۹۶

۹۲۵۶۰۴۹

۱۳۲۲۸۱۳۳

۱۳۷۲۷۹۸۶

۸۳۲۹۸۱۳۱

۵۱۲۸۱۳۵۱

۶۴۲۰۰۷۶۱

۵۲۵۴۳۸۵

۱۱۸۱۷۵۳۱

۱۲۸۱۴۳۷۱

۷۷۵۲۷۷۵۸

۵۹۶۰۹۹۳۳

۸۳۰۷۰۲۷۵

۵۰۰۰۲۲۱

۱۵۷۹۰۷۲۸

۱۲۵۵۷۸۱۴۹ ۱۵۸۳۰۵۲۱۸

۱۱۶۶۴۲۴۰

۶۴۸۴۳۹۱

۱۸۸۵۷۳۸۰

۱۰۶۲۲۶۳۰۱

۷۴۴۰۹۹۲۰

۱۵۲۶۹۹۱۴۱ ۱۵۹۲۱۶۷۱۸

۷۴۷۲۰۱۴

۵۶۲۱۳۹۸۳

۳۹۰۸۴۳۷۴

۶۳۹۳۲۱۹۵

۲۵۱۸۲۶۵

۸۸۱۴۶۴۸

۸۳۰۶۱۲۶۴

۶۰۴۸۰۸۷

۵۵۲۸۵۰۶

۴۹۶۵۲۷۴

۵۱۹۲۹۹۳۲

۹۵۱۴۹۳۴۰

۱۱۷۳۰۷۸۸۲ ۲۹۹۳۲۶۲۹۳ ۲۵۱۴۳۰۰۶۴

۳۶۷۶۵۰۱

۱۳۸۹۸۶۶۳

۷۹۹۲۹۴۵۰

۱۲۱۴۴۸۱۳۲ ۱۷۰۶۳۶۴۳۸ ۲۵۵۴۴۸۶۶۸
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c۱۵

c۱۴

c۱۳

c۱۲

c۱۱

c۱۰

c۹

c۸

c۷

c۶

c۵

c۴

c۳

c۲

c۱

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ۱

ﻣﻨﻄﻘﻪ۲

ﻣﻨﻄﻘﻪ۳

۷۵۱۹۳۵۹

۷۲۱۷۶۶۷۶

۵۷۸۶۴۸۴۶

۶۳۶۳۲۰۲۸

۴۳۸۰۱۷۰

۶۶۴۱۲۰۲

۹۲۰۴۱۰۰۷

۱۰۵۵۶۰۸۸

۷۰۰۰۵۷۵

۱۵۶۰۵۵۸۶

۱۵۷۵۱۸۳۱

۴۸۱۱۵۰۰۳

۴۴۸۵۹۶۸۸

۵۶۶۶۱۶۷۷

۴۶۴۱۹۱۵

۱۳۹۰۲۷۵۵

۱۴۸۰۰۷۱۷۵

۸۹۹۹۲۳۳

۴۶۲۸۸۳۲

۲۳۴۴۸۸۸۶

۱۴۰۸۸۲۶۲

۹۴۸۰۰۵۶۸

۶۱۷۴۸۵۸۳

۱۰۴۶۴۴۵۵۰

۱۰۲۸۳۶۶۷

۱۲۶۵۷۹۴۶

۱۹۸۲۲۱۸۳۳

۱۶۴۹۰۳۸۷

۸۴۱۵۸۰۲

۱۷۷۳۰۱۶۸

۲۱۵۱۶۴۸۲۹

۲۳۱۱۶۵۷۶۱

۸۸۰۱۵۳۴۷

۷۱۱۰۵۷۳

۶۲۱۳۵۵۸۱

۴۳۵۰۹۱۱۳

۵۹۳۳۸۵۵۱

۴۳۲۶۰۱۳

۶۴۶۱۰۲۶

۵۲۱۳۵۶۱۴

۱۸۹۰۸۹۵۶۴

۱۱۲۱۳۸۸۳۶

۲۴۵۳۱۰۴۰۷

۲۷۷۰۸۵۳۸

۶۶۲۱۳۹۶۳

۸۶۹۹۷۴۵۳۰ ۱۳۵۸۴۸۹۶۶

۹۲۸۷۵۶۱

۱۶۱۴۵۹۴۶

۵۹۴۳۵۶۵

۷۷۸۸۶۰۱۷

۳۲۸۵۴۰۷۳۴

۴۸۹۰۷۲۵

۳۳۰۹۳۷۲۰

۲۲۶۳۷۳۱۷

۲۹۰۴۰۹۲۱

۲۹۵۶۱۷۸

۵۲۴۵۰۹۷

۵۳۸۵۵۶۱۸

۵۱۱۳۸۱۸

۶۸۹۸۵۲۶

۷۳۹۸۳۵۱

۴۱۹۷۶۲۸۶

۱۲۶۶۶۷۹۲۹

۷۰۵۶۰۲۰۷

۱۶۰۲۵۶۳۷۶

۲۰۳۶۱۰۷۱۹

۹۴۵۷۱۹۵۹

۸۲۰۳۳۲۸۱

۱۲۵۸۳۸۶۸۱ ۱۳۶۹۰۴۷۶۱

۵۵۲۴۲۲۰۵۳

۵۴۰۴۹۳۷۹۹

۱۶۰۷۹۷۹۴۵ ۳۲۷۵۱۱۰۵۰ ۲۹۵۹۹۷۴۸۰ ۹۵۹۶۲۰۵۲۹ ۷۴۹۹۰۰۱۵۷

۱۹۶۰۲۷۴۳

۶۸۵۶۵۶۳

۶۷۶۵۷۷۶۴

۸۷۴۲۹۲۳

۱۰۶۴۸۰۴۴۱ ۲۳۶۹۵۹۰۹۹
۱۱۹۴۷۶۶۵۰۷

۱۴۷۲۵۱۵۲۹

۹۸۴۰۹۳۵۶

۹۳۴۰۴۰۶۹

ﻣﻨﻄﻘﻪ۷

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹

۴۲۴۶۱۱۴۱۲

۱۶۸۹۵۲۵۸۱

ﻣﻨﻄﻘﻪ۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ۵

ﻣﻨﻄﻘﻪ۶

ﺟﺪول  -۲ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )  ،(c۱ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۱ﺳﻤﻨﺎن،

ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ  ۱۸) ۲۵۵۴۴۸۶۶۸درﺻﺪ( ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد( ﺑﺎ رﻗﻢ  ۱۶/۷۵) ۲۳۶۹۵۹۰۹۹درﺻﺪ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۲آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ﺑﺎ رﻗﻢ  ۱۲/۰۶) ۱۷۰۶۳۶۴۳۸درﺻﺪ( ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻧﯿﻤﯽ ) ۴۶/۸۸درﺻﺪ(

ارزش اﻓﺰوه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎم ﺑﺮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )  ،(c۲ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری،

ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ  ۶۵/۶۴) ۱۱۹۴۷۶۶۵۰۷درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ﺑﺎ

رﻗﻢ  ۲۳/۳۳) ۴۲۴۶۱۱۴۱۲درﺻﺪ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۳اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان( ﺑﺎ رﻗﻢ
 ۴/۳۹) ۷۹۹۲۹۴۵۰درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۹۳درﺻﺪ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ )  ،(c۱ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ۹۵۹۶۲۰۵۲۹
) ۲۵/۷۸درﺻﺪ( ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ،
ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ  ۲۰/۱۴) ۷۴۹۹۰۰۱۵۶درﺻﺪ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴

)اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ رﻗﻢ  ۱۴/۵۲) ۵۴۰۴۹۳۷۹۹درﺻﺪ( ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻓﻮق  ۶۰/۴۴درﺻﺪ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت )  c۴ﺗﺎ  ،(c۱۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( ﺑﺎ رﻗﻢ ۲۹۷۷۸۸۰۱۷۵
) ۳۸/۸۶درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴
)اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ رﻗﻢ  ۱۱/۷۸) ۹۰۲۹۴۸۸۶۰درﺻﺪ( و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۱ﺳﻤﻨﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران( ﻫﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ  ۹/۰۱) ۶۹۰۳۳۴۳۹۲درﺻﺪ( ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش اﻓﻮرده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۶۰درﺻﺪ

ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎم ﺑﺮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .وزنﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
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روش  AHPﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،در ﺟﺪول  ۳آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۳وزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در AHP
ﺑﺨﺶ

۰/۲۰

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ

۰/۰۶

ﻣﻌﺪن

ﻣﻌﺪن) ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز(

۰/۱۹

اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

۰/۰۴

ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﻌﺖ

۰/۲۵

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ۰/۰۲

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ۰/۰۶

اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی

۰/۰۲

آﻣﻮزش

۰/۰۵

ﮐﺸﺎورزی

ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺸﺎورزی ،ﺷـﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠـﺪاری

و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

وزن ﺑﺨﺶ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری وﭘﺴﺖ ۰/۰۳
ﺧﺪﻣﺎت

رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻠﺪاری

۰/۰۱

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۰/۰۵

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓـﻪای ،ﻋﻠﻤـﯽ و

ﻓﻨﯽ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺷﺎﺧﺺ

وزن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن و
ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

۰/۰۱
۰/۰۰۱

۰/۰۱

ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮن وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ،
ﮐﺸﺎورزی )ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﮑﺎر ،ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی( و ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و
ﻣﺪدﮐﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ....ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ وزنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،وزنﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎل
وزﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )ﺟﺪول .(۴
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۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۳۱

۰٫۰۱۴۳

۰٫۰۰۴۱

۰٫۰۰۳۳

۰٫۰۰۶۵

۰٫۰۱۰۰

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۰۱۹

۰٫۰۰۷۵

۰٫۰۱۴۱

۰٫۰۴۲۷

۰٫۰۰۰۵

۰٫۱۰۲۴
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c۱۵

c۱۴

c۱۳

c۱۲

c۱۱

c۱۰

c۹

c۸

c۷

c۶

c۵

c۴

c۳

c۲

c۱

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ۱

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۲۹

۰٫۰۱۶۶

۰٫۰۰۵۳

۰٫۰۰۳۲

۰٫۰۰۸۶

۰٫۰۰۸۰

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۲۰

۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۰۵۲

۰٫۰۱۳۶

۰٫۰۵۰۸

۰٫۰۰۲۱

۰٫۰۶۸۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ۲

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۲۱

۰٫۰۱۰۹

۰٫۰۰۴۱

۰٫۰۰۱۶

۰٫۰۰۴۸

۰٫۰۰۵۳

۰٫۰۰۰۳

۰٫۰۰۱۲

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۳۶

۰٫۰۰۸۵

۰٫۰۱۹۹

۰٫۰۱۱۹

۰٫۰۴۸۷

ﻣﻨﻄﻘﻪ۳

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۳۵

۰٫۰۱۷۲

۰٫۰۰۶۷

۰٫۰۰۶۵

۰٫۰۰۶۹

۰٫۰۱۲۵

۰٫۰۰۰۸

۰٫۰۰۱۸

۰٫۰۰۱۸

۰٫۰۱۱۲

۰٫۰۱۸۱

۰٫۰۹۱۷

۰٫۱۷۸۴

۰٫۰۶۷۷

ﻣﻨﻄﻘﻪ۴

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۱۲۱

۰٫۰۰۳۸

۰٫۰۰۲۷

۰٫۰۰۳۵

۰٫۰۰۸۶

۰٫۰۰۰۴

۰٫۰۰۳۵

۰٫۰۰۰۶

۰٫۰۰۵۵

۰٫۰۰۸۴

۰٫۱۲۷۳

۰٫۰۶۳۴

۰٫۰۵۹۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ۵

۰٫۰۰۰۹

۰٫۰۰۷۰

۰٫۰۳۱۲

۰٫۰۱۵۶

۰٫۰۱۷۵

۰٫۰۳۶۲

۰٫۰۵۵۱

۰٫۰۰۹۹

۰٫۰۴۹۷

۰٫۰۰۹۰

۰٫۰۲۳۰

۰٫۰۴۹۱

۰٫۱۶۲۹

۰٫۰۰۲۹

۰٫۰۳۹۵

ﻣﻨﻄﻘﻪ۶

ﺟﺪول  -۴ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزﻧﯽ

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۱۲

۰٫۰۰۶۳

۰٫۰۰۱۸

۰٫۰۰۱۹

۰٫۰۰۲۹

۰٫۰۰۳۴

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۱۵

۰٫۰۰۰۸

۰٫۰۰۲۹

۰٫۰۰۷۳

۰٫۰۵۰۲

۰٫۰۰۱۰

۰٫۰۳۷۵

ﻣﻨﻄﻘﻪ۷

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۲۷

۰٫۰۱۶۱

۰٫۰۰۴۱

۰٫۰۰۲۸

۰٫۰۰۳۶

۰٫۰۰۵۸

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۱۵

۰٫۰۰۱۶

۰٫۰۰۸۹

۰٫۰۱۲۲

۰٫۰۵۵۶

۰٫۰۱۰۱

۰٫۰۹۵۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸

۰٫۰۰۰۳

۰٫۰۰۲۰

۰٫۰۱۳۸

۰٫۰۰۴۰

۰٫۰۰۳۲

۰٫۰۰۸۲

۰٫۰۰۹۹

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۱۱

۰٫۰۰۲۴

۰٫۰۰۵۴

۰٫۰۱۱۸

۰٫۰۳۰۸

۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۴۸۹

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹

راه ﺣﻞﻫﺎی اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪه وزﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن آن ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪهآل و ﻏﯿﺮ اﯾﺪهآل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ )ﻣﻨﺎﻃﻖ( را ﺑﺎ اﯾﺪهآلﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ
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ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ )ﻣﻨﺎﻃﻖ( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
دارد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۵ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
اﺳﺖ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﺟﺪول  -۵ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ )ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ( از اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﯾﺪه آل ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﯾﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آل *cl

ﻣﻨﻄﻘﻪ۱

۰/۲۳۳۰

۰/۰۷۰۳

ﻣﻨﻄﻘﻪ۲

۰/۱۶۸۲

۰/۰۴۶۲

۰/۲۲۸۸

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳

۰/۰۶۵۳

۰/۰۱۷۱

۰/۲۴۴۷

ﻣﻨﻄﻘﻪ۴

۰/۶۳۲۶

۰/۱۹۵۳

۰/۱۱۳۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ۵

۰/۴۴۶۶

D-

D+

۰/۲۳۱۴

۰/۱۲۶۶

۰/۱۵۶۹

ﻣﻨﻄﻘﻪ۶

۰/۴۸۱۶

۰/۱۷۳۲

۰/۱۸۶۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ۷

۰/۱۱۲۰

۰/۰۳۰۳

۰/۲۴۰۶

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸

۰/۲۴۱۲

۰/۰۶۹۶

۰/۲۱۹۱

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹

۰/۰۷۷۲

۰/۰۲۰۴

۰/۲۴۳۶
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در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺪول  ۶ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺟﺪول  ۷ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون
ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺟﺪول  ۶در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ(

ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ  ۰/۴۸۱۶ ،۰/۶۳۲۶و  ۰/۴۴۶۵در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۷ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ

اﺣﻤﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ  ۰/۴۸۰۳ ،۰/۵۷۴۶و  ۰/۳۵۲۴در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم

و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺰ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱
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رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺷﮑﻞ دوم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺪون
ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  -۶رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ
cl

ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ -۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن.

ﻣﻨﻄﻘﻪ -۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس،
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۱ﺳﻤﻨﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۲آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ،اردﺑﯿﻞ،
ﮐﺮدﺳﺘﺎن.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۷زﻧﺠﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ،
ﻣﺮﮐﺰی.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۹ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۳اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان.

ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

*

ﺟﺪول  -۷رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ
رﺗﺒﻪ

۰/۶۳۲۶

۱

۰/۴۸۱۶

۲

۰/۴۴۶۵

۳

۰/۲۴۱۱

۴

۰/۲۳۲۹

۵

۰/۱۶۸۱

۶

۰/۱۱۱۹

۷

۰/۰۷۷۱

۸

۰/۰۶۵۲

۹

ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ -۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس،
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ -۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۱ﺳﻤﻨﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۲آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ،اردﺑﯿﻞ،
ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۷زﻧﺠﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ،
ﻣﺮﮐﺰی.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۳اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان.

ﻣﻨﻄﻘﻪ  -۹ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

cl

*

رﺗﺒﻪ

۰/۵۷۴۶

۱

۰/۴۸۰۳

۲

۰/۳۵۲۴

۳

۰/۲۸۲۷

۴

۰/۲۳۲۳

۵

۰/۲۱۳۹

۶

۰/۱۲۵۵

۷

۰/۱۰۷۳

۸

۰/۱۰۷۱

۹

ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
0.6
0.4
0.2

ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻓﺎرس
اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﻛﺮﻣﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﮔﻴﻼن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﺒﺮز
ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰي
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻳﺰد
ﻫﻤﺪان
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻟﺮﺳﺘﺎن
اردﺑﻴﻞ
زﻧﺠﺎن
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻳﻼم
ﺳﻤﻨﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
ﻗﻢ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ

0.0

ﺷﮑﻞ  -۱رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
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ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ،۱اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و
ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻢ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در

رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
ﺗﻬﺮان
ﻛﺮﻣﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻓﺎرس
اﺻﻔﻬﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﻳﺰد
ﻫﻤﺪان
ﮔﻴﻼن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﺮﻛﺰي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﺒﺮز
ﻗﺰوﻳﻦ
ﮔﻠﺴﺘﺎن
زﻧﺠﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻟﺮﺳﺘﺎن
اردﺑﻴﻞ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
ﻗﻢ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
اﻳﻼم

0.0

ﺷﮑﻞ  -۲رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش اﻓﺰوده ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ،۲اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم
و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و اﯾﻼم در

رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 -۹ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،داﻧﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ

در اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ
آ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﺎرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹ﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎﯾﺶ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۱۵زﯾﺮﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )ﮐﺸﺎورزی،

ﺷﮑﺎر ،ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی( ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن )ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( و ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده( اﺳﺖ .ﺑﺮای وزندﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ وزن ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ) ،(۰/۲۵ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
) (۰/۲۰و ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ) (۰/۱۹اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت،

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ) (۰/۰۶و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ) (۰/۰۶و
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪدﮐﺎری ) (۰/۰۱و ﺳﺎﯾﺮ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﻔﺮادی ) (۰/۰۰۱اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۱۱/۹۴درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی،
 ۶۵/۶۴درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ۱۴/۵۲ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و  ۱۱/۷۸درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ

 ۰/۶۳۲۶در رﺗﺒﻪی اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۷درﺻﺪ
ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ۲۵/۷۸ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و

 ۳۸/۸۶درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۴۸۱۶در رﺗﺒﻪ
دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ۱۰/۴۱

درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ۲۳/۳۳ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺪن و  ۲۰/۱۴درﺻﺪ ﺳﻬﻢ در ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ ۰/۴۴۶۵

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۳اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان(
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۰۶۵۲در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ارزشاﻓﺰوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ،

ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ  ۰/۴۸۰۳ ،۰/۵۷۴۶و ۰/۳۵۲۴

در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۹ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ( ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۱۰۷۱در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريﻓﺮد و اﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش
اﻓﺮوده ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ

ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ  ۰/۵۳۱ ،۰/۵۵۱و  ۰/۳۶۲در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻢ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ
 ۰/۰۱۱ ،۰/۰۲۵و  ۰/۰۰۹در رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ارزشاﻓﺰوده

ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ۰/۴۹۵ ،۰/۵۴۸

و  ۰/۳۳۸در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و اﯾﻼم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ  ۰/۰۱۰و  ۰/۰۰۷در رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﯾﻞ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن( و ﻣﻨﻄﻘﻪ

) ۸ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺰد( در اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪای زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ارزشاﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران

اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺮﮐﺮزداﯾﯽ در ﺣﻮزه واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ،
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده دارﻧﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳
)اﯾﻼم ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۹ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ( ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را در اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده دارﻧﺪ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دوﻟﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن(  ۶۰درﺻﺪ
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ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ 9ﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﺮان

ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ و
ﺑﺮوز ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ارﺗﻘﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎدن در اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎدن ،ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
1- Stern Stewart
2- Karl

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱

اﺑـﺰری ،ﻣﻬــﺪی و ﻓﻐــﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻃﻤــﻪ ) .(۱۳۹۱ﮐــﺎرﺑﺮد  AHPو  Topsisﺟﻬــﺖ اوﻟﻮﯾــﺖﺑﻨــﺪی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد اداری و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن .ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﻋﻤﻠﯿـﺎت و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ،ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺻﺺ .۵۷-۴۳

] [۲

اژدری ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ؛ ﺣﯿﺪری ،ﺣﺴﻦ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۹۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ
ارزشاﻓــﺰوده ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن در اﯾــﺮان ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫــﻢﺟﻤﻌــﯽ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴــﻦ.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ و راﻫﺒﺮد ،ﺳﺎل  ،۲۴ﺷﻤﺎره  ،۸۹ﺻﺺ .۱۳۲-۱۰۶

] [۳

اﺳــﺘﺎدی ،ﺣﺴــﯿﻦ ) .(۱۳۹۵ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﺮ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی اﯾــﺮان و اﺛــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳـﺎل ﺷﺸـﻢ ،ﺷـﻤﺎره  ،۲۴ﺻـﺺ
.۱۴۴-۱۳۳

] [۴

اﻣﯿﺪوار ،زﯾﻨﺐ؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،رﺿﺎ ) .(۱۳۹۸ﺑﺮآورد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺮﺳﻮم( .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳـﺎل  ،۲۷ﺷـﻤﺎره
 ،۱۰۵ﺻﺺ .۲۰۴-۱۷۱
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] [۵

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريﻓﺮد و اﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ؛ و ﺟﻮادرزﻣﯽ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۳رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل  ،۱۴ﺷـﻤﺎره
 ،۵۵ص .۴۵-۷۷

] [۶

ﺟﻌﻔﺮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ؛ زریﺑﺎف ،ﻣﻬﺪی؛ ﭘﻮرﻋﺎﺷـﻮری ،ﭘﻮﻧـﻪاﻣﯿـﺮ ) .(۱۳۹۱ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪی
ﺑﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ارزشاﻓـﺰوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑﺨـﺶ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی )ﻫﺘـﻞ و رﺳـﺘﻮران( و رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺸﻮر .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳـﺎل
 ،۹ﺷﻤﺎره  ،۲۵ﺻﺺ .۲۰-۱۱

] [۷

ﺣﺴﯿﺒﯽﻧﺴﺐ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﻣﻮﻗﺮی ،ﻫﺎدی؛ ﺑﺎﺳﺨﺎ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۸۹ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ
ارزشاﻓﺰوده ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮ .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺷﻤﺎره  ،۹۲ﺻﺺ .۶۴-۴۷

] [۸

ﺣﺴﯿﻦزاده ،ﻣـﺮﯾﻢ ) .(۱۳۹۷درآﻣـﺪی ﺑـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم آﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ و ﺿـﺮورت آن در اﯾـﺮان.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻋﻤﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،دوره ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره .۱۰۸-۹۶ ،۱

] [۹

ﺧﻠﯿــﻞزاده ،ﺟــﻮاد؛ ﺷــﻬﺒﺎزی ،ﮐﯿــﻮﻣﺮث؛ ﺣــﻼج ﯾﻮﺳــﻔﯽ ،ﻣﺤﻤــﺪ رﺿــﺎ؛ آﻗﺎﺟــﺎﻧﯽ ،ﺣﺒﯿــﺐ
) .(۱۳۹۲ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮ ارزشاﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ در اﯾـﺮان.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎره .۱۷۷-۱۵۴ ،۷

][۱۰

داداشﭘﻮر ،ﻫﺎﺷﻢ و دهدهﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۹۴ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾـﺖﺑﻨـﺪی ﻋﻮاﻣـﻞ رﯾﺸـﻪای
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ارﺗﻘـﺎی رﻗﺎﺑـﺖﭘـﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ :اﺳـﺘﺎن ﮐﺮدﺳـﺘﺎن .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﺎل  ،۵ﺷﻤﺎره  ،۱۹ﺻﺺ .۴۲-۲۷

][۱۱

زﻧﮕﯽآﺑﺎدی ،ﻋﻠﯽ؛ اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﻣﻬﺪی؛ ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﺎﺳـﻢ؛ و ﻋﻠـﯽزاده ،ﺟـﺎﺑﺮ ).(۱۳۹۲
ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻓﻀــﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪای در اﺳــﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮهﮔﯿــﺮی ﺗﻠﻔﯿﻘــﯽ از روشﻫــﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﺎل  ،۳ﺷﻤﺎره  ،۱۲ﺻﺺ .۱۰-۱

][۱۲

ﺳــﺨﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﺎداﻟــﺪﯾﻦ؛ ﻓﻬﯿﻤــﯽﻓــﺮ ،ﻓﺎﻃﻤــﻪ؛ و ﻓﻬﯿﻤــﯽﻓــﺮ ،ﻓــﺮزاد ) .(۱۳۹۴ﭘــﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد و
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣـﻮزه وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾـﯽ .ﻣﺠﻠـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره  ۱۱و  ،۱۲ﺻﺺ .۲۶-۵

][۱۳

ﺷﺎﮐﺮی ،ﻋﺒﺎس ) .(۱۳۹۵اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ .اﻧﺘﺸﺎرات راﻓﻊ ،ﺗﻬﺮان.
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ﺻﺎدﻗﯽﺷﺎﻫﺪاﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی؛ و ﻏﻔﺎریﻓﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴـﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎل  ،۱۷ﺷﻤﺎره .۱۳۶-۱۱۵ ،۵۰

][۱۵

ﻋﺒﺪﻟﯽ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن؛ ﮐـﺎردﮔﺮ ،راﺿـﯿﻪ؛ ﮐـﺎﻇﻤﯽ ،اﺑﻮﻃﺎﻟـﺐ؛ و ﻣـﻮﻻﯾﯽ ﻗﻠﯿﭽـﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪ ).(۱۳۹۶
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ارزشاﻓـﺰوده زﯾـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ) .(vikorﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﻣﻨﻄﻘـﻪای ،ﺳـﺎل  ،۷ﺷـﻤﺎره
 ،۲۶ﺻﺺ .۱۴-۱

][۱۶

ﻏﻔﺎریﻓﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎ ،رﺿﺎ ) .(۱۳۹۵ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤـﺮک اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل
در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آن )رﻫﯿﺎﻓﺖ-ﺳﻬﻢ( .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎره  ،۱۴ﺻﺺ .۳۲-۷

][۱۷

ﻓﻼﺣﯽ ،ﻓﯿﺮوز؛ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ؛ و ﻣﺮﻋﺸـﯽ ،ﺳـﯿﺪه اﺳـﺮاء ) .(۱۳۹۶رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﭘﺎﯾـﺪاری
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﺤـﺐ اﯾـﺮان :ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ روش  AHPو  .TOPSISﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،دوره  ،۱۴ﺷﻤﺎره  ،۱ﺻﺺ .۱۱۸-۹۷

][۱۸

ﻗﻠﯽﭘﻮر ،ﻓﺮزاد؛ و ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﻘﺪس ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۵ارزﯾـﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد ﺳـﺎﺧﺖ و ﺑﻬـﺮهوری ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ روش  .AHPدو ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪس آب ،دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ .۴۹-۳۸

][۱۹

ﻣﺤﻨــﺖﻓــﺮ ،ﯾﻮﺳــﻒ؛ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﻣــﺪ؛ و ﺑﺎﺑــﺎﯾﯽ ،ﺳــﯿﺪﺑﯿﮋن ) .(۱۳۹۴ﺗــﺄﺛﯿﺮ ارزشاﻓــﺰوده
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ )ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ .ﭘﮋوﻫﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐـﻼن ،ﺳـﺎل ،۱۰
ﺷﻤﺎره  ،۲۰ﺻﺺ .۱۶-۱

][۲۰

ﻣﻬﺮﮔﺎن ،ﻧﺎدر؛ ﻗﺮهﺑﺎﺑﺎ ،اﺻﻐﺮ ﺳـﭙﻬﺒﺎن؛ و ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ،اﻟﻬـﺎم ) .(۱۳۹۱ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ ،اﻧﺴــﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﺮ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی اﯾــﺮان در ﺳــﺎلﻫــﺎی .۱۳۸۶-۱۳۴۶
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ .۱۷۰-۱۵۳

][۲۱

ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﭘﺮوﯾﺰ؛ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ؛ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،ﺧﻠﯿﻞ ) .(۱۳۹۷ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎری
و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ
و ﻓﻀﺎﯾﯽ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎل  ،۲۶ﺷﻤﺎره  ،۸۸ﺻﺺ .۱۰۶-۷۱

][۲۲

ﻧﺠﻔــﯽ ،اﻣﯿﺮﻋﺒــﺎس؛ ﻧــﻮرزاﯾﯽ ،ﻋﺼــﻤﺖاﻟﻠــﻪ؛ ﻣﻮﺣــﺪی ،ﻓﺎﻃﻤــﻪ؛ و ﻓﺮﻫﻨــﮓﻣﻘــﺪم ،ﺑﺎﺑــﮏ
) .(۱۳۹۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی آزاد راﻫﯽ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد

 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﺺ ...................... 307-283

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريﻓﺮد و اﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ

306
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